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 زــــــــــــــــالموجـ
  

تعددد محاصدديب البقتليددات تلاصددة الدددتب البمددد  مددن 
أهددم المجمتعددات اليةائيددة رتددرا يرتدددال قيمتةددا اليةائيددة  
باإلضددا ة ىلددم أهميتةددا  ددي تحسددين لددتاص التربددة حيث 
تةدددا الدتلددة مددن لددتب سياسدداتةا الزراعيددة الحاليددة ىلددم 
تشددددجيت التتسددددت إلرتدددداج محصددددتب الدددددتب البمددددد   لسددددد 
الدجددتة اليةائيددة مرددا تأيضددا لتددت ير العممددة الصددعبة عرددد 

تعتبدددددددر مصدددددددر مدددددددن اك دددددددر الددددددددتب اسدددددددتيرادا . أسدددددددتيراد 
لمحصددتب الدددتب  حيددث تعتبددر محاصدديب البقتليددات مددن 
أهددم المجمتعددات اليةائيددة رتددرا يرتدددال قيمتةددا اليةائيددة  
 حيدددث يعدددد الددددتب سدددمعة اسدددتراتيجية لممدددتا ن المصدددر  

ب التاردات لمحصدتب الددتب البمدد  تستةدا الدراسة تقمي
المصددر  مددن لددتب التعددرا عمددم أهددم الدددتب المصدددرة 
لمدددددتب البمددددد  لمصددددر  تدراسددددة دتاب ال مددددب المصددددر  
لمحصدددتب الددددتب البمدددد   تتقددددير الميدددزة الترا سدددية يهدددم 
الددددتب المصددددرة لمددددتب لمصدددر  تملشدددر الميدددزة الرسدددبية 

مصدددر البحدددث ىلدددي أن كميدددة تاردات  التاهريدددة. تتصدددب
مددددن محصددددتب الدددددتب البمددددد  قددددد ألددددةت ىتجاهددددا عامددددا 

ألدا  دن تهدةا 18.4تصاعديا بمعدب سرت  بمغ حدتالي 
  تأيضدا قيمدة 0.05التزايد معرت  ىحصائيا عرد مستت  

تاردات مصددددر مددددن محصددددتب الدددددتب البمددددد  قددددد ألددددةت 
 8.3ىتجاهدددا عامدددا تصددداعديا بمعددددب سدددرت  بمدددغ حدددتالي 

ىحصددائيا عرددد مسددتت   مميددتن دتالر تهددةا التزايددد معرددت 
تقد ألة سعر تاردات مصر من محصدتب الددتب  0.05

البمددد  ىتجاهددا عامددا مددرلدس بمعدددب سددرت  بمددغ حددتالي 
دتالر/ ددددن تهددددةا التزايددددد معرددددت  ىحصددددائيا عرددددد  28.4
  تبدراسة التتزيت الجيرا ي لتاردات الدتب 0.05مستت  

البمدددددد  المصدددددرية تبدددددين أن المممكدددددة المتحددددددة تأسدددددتراليا 
% من تاردات مصدر مدن الددتب. تبدين 88ت ررسا يم متا 

ىرلددددداس كميددددة تاردات مددددن دراسددددة معدددددب رمددددت الكميددددة 
%  14مصدر مدن الددتب البمدد  بمعددب رمدت بمدغ حددتالي 

تأيضا ىرلدضت كمية صادرات المممكة المتحددة ت ررسدا 
عمددددم الترتيددددب  بيرمددددا  %96% 38تبمددددغ معدددددب الرمددددت 

أسددتراليا أزدادت كميددة صددادراتةا تبمددغ معدددب الرمددت رحددت 
مددن تدسددير المرترددات لدددتاب ال مددب أن  تبــين%  كمددا 5

مرترة ال مب السعرية لسعر صادرات أستراليا يدب عمم 
أن ال مدددب  يدددر مدددرن تتحتددداج مصدددر لةدددةة السدددمعة مدددن 
السددتق ايسددترالي  كمددا أتضددر مددن المرترددة الدلميددة أن 
السمعة رديئة أ  بزيادة الدلب تدرلدس الكميدة الم متبدة 
مدددن السدددمعة. تبدددين مددددن تدسدددير مرتردددة ال مدددب السددددعرية 
لسددددعر صددددادرات  ررسددددا أن ال مددددب  يددددر مددددرن تتحتدددداج 
مصر لةةة السمعة من الستق الدررسدي  كمدا أتضدر مدن 
المرترة الدلمية أن السمعة عادية أ  بزيادة الدلب تزداد 

السددددددمعة  بيرمدددددا مرترددددددة ال مددددددب  الكميدددددة الم متبددددددة مدددددن
السعرية لسعر صادرات المممكة المتحدة تبين أن ال مب 
 يدددددر مدددددرن تتحتددددداج مصدددددر لةدددددةة السدددددمعة مدددددن السدددددتق 
البري دداري  كمددا أتضددر مددن المرترددة الدلميددة أن السددمعة 
رديئدددة أ  بزيدددادة الددددلب تدددرلدس الكميدددة الم متبدددة مدددن 

صدددر السدددمعة. يتضدددر مدددن دراسدددة التربدددل لكميدددة تاردات م
مدددددن المتتقدددددت أن تزيدددددد كميدددددة  مدددددن الددددددتب ايسدددددترالي أن

ألددددا  ددددن عددددام  136الدددتاردات مددددن الدددددتب مددددن حدددتالي 
  تأردددا 2025ألدددا  دددن عدددام 245.6ىلدددم رحدددت  2018

من المتتقت أن تزيد كمية الدتاردات مدن الددتب البري داري 
 277.3ىلم رحدت  2018ألا  ن عام  58من حتالي 

تددرلدس كميددة    تمددن المتتقددت أن2025ألددا  ددن عددام 
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ألدددا  0.334الدددتاردات مدددن الددددتب الدررسدددي مدددن حدددتالي 
أرا من  كماألا  ن   45.9ىلم رحت  2018 ن عام 

المتتقدت أن تزيدد كميدة الدتاردات المصدرية مدن الددتب مدن 
ألا 511.5ىلم رحت  2018ألا  ن عام 410حتالي 

  تمددددددن المتتقددددددت أن تددددددرلدس كميددددددة 2025 ددددددن عددددددام 
ألدددا  دددن  144مدددن حددتالي اإلرتدداج المحمدددي مددن الددددتب 

  تتبدين 2025ألا  ن عدام  16ىلم رحت  2018عام 
أن مدددن المتتقدددت ىرلدددداس كميدددة المتددداح ل سدددتةت  مدددن 

 72.5ىلددددم رحددددت  2018ألددددا  ددددن عددددام  281حددددتالي 
 .2025ألا  ن عام 

 
الدتب البمد   التربل  ال مب المصر    :الدالةالكممات 

 ترا سية سعرية  الميزة الرسبية  دتاب ال مب.
 

 مقدمة
 

تعددد محاصدديب البقتليددات تلاصددة الدددتب البمددد  مددن 
أهددم المجمتعددات اليةائيددة رتددرا يرتدددال قيمتةددا اليةائيددة  
باإلضددا ة ىلددم أهميتةددا  ددي تحسددين لددتاص التربددة حيث 

ا الزراعيددة الحاليددة ىلددم تةدددا الدتلددة مددن لددتب سياسددتة
التشجيت  ي التتست إلرتاج محصتب الددتب البمدد   لسدد 
الدجددت  اليةائيددة مرددا تأيضددا لتددت ير العممددة الصددعبة عرددد 
أستيراد .حيث شةد أرتداعا شديدا  ي أسعار  بعدد تحريدر 
سعر الصرا لمعتم  ئات السكان  أن المشكمة التاقعية 

هدي عددم كدايدة  ي اقتصاديات الددتب البمدد   دي مصدر 
ايرتددداج محميدددأ لسدددد مت مبدددات ايسدددتةت  هةا  دددي تدددب 
تزايد ال مب عمم اليةاء بمعدالت مرتدعة رتيجة يرتددال 
معدددددالت الرمددددت السددددكاري تهةا مايددددد ت الدتلددددة يسددددتيراد 
كميددات كبيددرة مددن الدددتب البمددد  لتقميددب الدجددتة بددين كميددة 

 اإلرتاج تمت مبات ايستةت .
 

 مة البحث مشك
 

تعتبددددر مصددددر مددددن اك ددددر الدددددتب اسددددتيرادا لمحصددددتب 
حيدث تشدير اإلحصداءيات ىلدم أن مصدر تسدتترد الدتب  
ممدددددا يعدددددادب رحدددددت  2018ألدددددا  دددددن عدددددام  410رحدددددت 
%ىمن ىجمالي التاردات العالمية من الدتب البمد  40.2

حيث تعتبر محاصيب البقتليات مدن أهدم  ي ردس العام  
تةا اليةائيدة  حيدث المجمتعات اليةائية رترا يرتدال قيم

يعد الددتب سدمعة اسدتراتيجية لممدتا ن المصدر   تمدن  دم 
 دددان ا  تييدددرات ات تقمبدددات  دددم السدددتق العدددالمم لمددددتب 
 يددددل ر بشددددكب تاضددددر  ددددم السددددتق المصددددر . ترتددددرا الن
السددددتق العددددالمم لمدددددتب محصددددمة لكا ددددة جتارددددب ال مددددب 
تالعرس لا لةا يت مب االمر دراسة جاردب ال مدب حتدم 

تدادة مددددن هددددة  الرتددددائل  ددددم تدسددددير ال مددددب يمكددددن االسدددد
السدددددددتقي المصدددددددر  تالعتقدددددددات المتدالمدددددددة بدددددددين كا دددددددة 
المتييددرات المددل رة  يددة تهددت مددا يعددد اساسددا جيدددا لدراسددة 
محدددددددات ال مدددددب المصدددددر  عمدددددم الددددددتب  دددددم السددددددتق 
العددددددالمم  عمددددددم اعتبددددددار ان مصددددددر مددددددن اهددددددم الدددددددتب 

مددا بعددد المسدتتردة لمدددتب  دم العددالم تتتزايددد احتياجاتةدا عا
 عام.

 
 ىدف البحث

 
اسددتةدا البحددث بصدددة اساسددية دراسددة ال مددب عمددم 
الددددتب  دددي أهدددم ايسدددتاق ايسدددتيرادية الدتليدددة مدددن لدددتب 

( ت ددتر الددتاردات المصددرية مددن الدددتب البمددد  1دراسددة  
( تقددديردتاب ال مددب 2تالتتزيددت الجيرا ددي يهددم أسددتاقةا   

ملشدرات  ( تقددير3المصر  يهم ايستاق ايستيرادية   
( التربددددل بكميددددة 4الميددددزة الرسددددبية تالترا سددددية السددددعرية   
 ال مب عمم التاردات تدالة ايستةت .

 
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات

 
أهدداا البحدث تدم أسدتلدام أسدمتبم التحميدب  لتحقيدق

التصددددم تالكمدددم  حيدددث تدددم ايسدددتعارة بدددبعس أسددداليب 
الزمرددددم العددددام  التحميددددب  م ددددب تقدددددير معددددادالت اإلتجددددا  

تملشدددرات قيددداس القددددرة الرسدددبية تالترا سدددية  ىلدددم جاردددب 
اسدددددددتلدام بعدددددددس المعدددددددايير أت المقددددددداييس اإلقتصدددددددادية 
تاإلحصدددائية ايلددددر  التددددم تلددددم أهددددداا البحددددث. تقددددد 
اعتمدددت الدراسددة بصددترة أساسددية عمددم البيارددات ال ارتيددة 
المرشددددترة ت يددددر المرشددددترة  تالتددددي تصدددددر عددددن الجةددددات 

م دددددددب الجةددددددداز المركدددددددز  لمتعبئدددددددة العامدددددددة الملتصدددددددة  
تاإلحصدددددددداء  تتزارة الزراعدددددددددة تاستصددددددددتح ايراضدددددددددي  
 تبعس البيارات المرشترة عمم شبكة المعمتمات الدتلية

 FAO   االرتررت(لممرتمدة العالميدة لت ةيدة تالزراعدة
Stat)  تمركز التجارة الدتلية(Trade Map) . 
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 دي المصريةتطور واردات الفول البم
لدددددددددددددتب الدتدددددددددددددرة  (1الجـــــــــــــدول ر ـــــــــــــم   يشدددددددددددددير

( ىلدددددم أن رسدددددبة متتسددددد  كميدددددة تاردات 2007/2018 
مصدددددر مدددددن متتسددددد  كميدددددة تاردات العدددددالم لدددددتب  تدددددرة 

% 27.1%  بحدددد أدردددم بمدددغ حدددتالم42.2الدراسدددة رحدددت
  2014%عدددام 61  تبحدددد أعمدددم بمدددغ رحدددت2013عدددام 

حيث بمغ متتسد  كميدة تاردات مصدر مدن الددتب البمدد  
ألا  دن سدرتيا  بحدد  322ة بمغ رحت لتب  ترة الدراس
  تبحدد أعمدم 2009ألدا  دن عدام 156أدرم بمدغ رحدت 

 .2014ألا  ن عام  489 بمغ حتالي
كمدددا بميددددت رسددددبة متتسددد  قيمددددة تاردات مصددددر مددددن 

% بحدد أدردم بمدغ 8635متتس  قيمة تاردات العدالم رحدت
  تبحدددددددددددد أعمدددددددددددم بمدددددددددددغ :514% عدددددددددددام34;7حدددددددددددتالم
متتسدددد  قيمددددة   كمددددا تبددددين أن 5144%عددددام:953رحددددت

تاردات مصدر مددن الدددتب البمددد  لدتب  تددرة الدراسددة بمددغ 
 >41مميددتن دتالرسددرتيا  بحددد أدرددم بمددغ رحددت 566رحددت 

 618  تبحدد أعمدم بمدغ حدتالي  :511مميتن دتالرعام 
 .5147مميتن دتالرعام 

يشددير ردددس الجدددتب أن متتسدد  سددعر تاردات مصددر 
 96:مددددن الدددددتب البمددددد  لددددتب  تددددرة الدراسددددة بمددددغ رحددددت

دتالر/ ددن  694دتالر/ ددن سددرتيا  بحددد أدرددم بمددغ رحددت
دتالر/ ددن  1>41  تبحددد أعمددم بمددغ حددتالي:511عددام
 .;511عام 

العتقددة اإلتجاهيدة لت ددتر كميدة تقيمددة تسددعر  بتقددير
الدددتاردات المصدددرية مدددن محصدددتب الددددتب البمدددد  لدددتب 

 (3(الجــدول ر ــم يتضددر مددن  ( ;514/:511الدتددرة  
تاردات مصددر مدددن محصدددتب أن كميدددة  (4معادلددة رقدددم  

الدددتب البمدددد  قددد ألدددةت ىتجاهدددا عامددال تصددداعديال بمعددددب 
ألددا  ددن تهددةا التزايددد معرددت   37;4سددرت  بمددغ حددتالي 

تقددد بمددغ معامددب التحديددد   1318ىحصددائيال عرددد مسددتت  
% مدددن التييدددرات 36تهدددةا يعردددي أن حدددتالي  0.36رحدددت 

الحاد دة  ددي كميدة تاردات مصددر بددايلا  دن ترجددت ىلددم 
% ترجددددددددت ىلددددددددم عتامددددددددب ألددددددددر  64ر الددددددددزمن تمتييدددددددد

 اليتضمرةا عرصر الزمن.
أن قيمدة تاردات مصدر  (5المعادلة رقدم كما تتضر 

مددددن محصددددتب الدددددتب البمددددد  قددددد ألددددةت ىتجاهددددا عامددددا 
مميددددتن دتالر  8.3تصددداعديا بمعدددددب سدددرت  بمددددغ حدددتالي 

  تقددد 1318معرددت  ىحصددائيال عرددد مسددتت   تهددةا التزايددد
تهدددةا يعردددي أن حدددتالي  0.26بمدددغ معامدددب التحديدددد رحدددت 

% مددددن التييددددرات الحاد ددددة  ددددي قيمددددة تاردات مصددددر 26
% ترجدددت 74بدددالمميتن دتالر ترجدددت ىلدددم متييدددر الدددزمن ت
 ىلم عتامب ألر  اليتضمرةا عرصر الزمن.

أن سددددددعر تاردات  (6  المعادلددددددة رقددددددمكمددددددا تتضددددددر 
مصددر مددن محصددتب الدددتب البمددد  قددد ألددة ىتجاهددا عامددا 

دتالر/ ن تهدةا 37;5حتالي مرلدس بمعدب سرت  بمغ 
تقدددد بمدددغ  .1318التزايدددد معردددت  ىحصدددائيا عردددد مسدددتت  

% 22تهدةا يعردي أن حدتالي  0.22معامب التحديد رحدت 
من التييرات الحاد ة  ي سعر تاردات مصدر دتالر/ دن 

% ترجت ىلم عتامدب ألدر  78ترجت ىلم متيير الزمن ت
 اليتضمرةا عرصر الزمن.

 
 الفول البمدي المصرية التوزيع الجغرافي لواردات

التتزيددت الجيرا ددم لددتاردات  (2 ر ــم  الجــدوليتضددر 
الدددتب البمددد  المصددرية لددتب  تددرة الدراسددة حيددث يتبددين 
أن المممكددددة المتحددددددة مدددددن أهدددددم الددددددتب المصددددددرة لمددددددتب 
البمددددد  لددددتب  تددددرة الدراسددددة حيددددث تصدددددرما يقددددرب مددددن 

% مددددن 71رحددددت  ممددددا يعددددادبالددددا  ددددن  :49حددددتالم 
اجمدالم كميدة الدتاردات المصددرية  لكدن مدن حيدث القيمددة 
أحتمدددددت المركدددددز ال ددددداري تبميدددددت قيمدددددة صدددددادرات الددددددتب 

مميددددتن دتالر  5;البمددددد  مددددن المممكددددة المتحدددددة حددددتالم 
% مددن متتسدد  66لددتب  تددرة الدراسددة ممددا يعددادب رحددت 

اجمدددددالم قيمدددددة تاردات الددددددتب البمدددددد  المصدددددرية تتددددداتم 
مركددز ال ددارم كددأهم الدددتب المصدددرة لمدددتب أسددتراليا  ددم ال

ألددا 485البمددد  لددتب  تددرة الدراسددة حيددث تصدددرحتالم
% مدن اجمدالم كميدة الدتاردات  :6 ن ممدا يعدادب رحدت 

المصددددرية لمدددددتب البمددددد  تمن حيددددث القيمددددة جدددداءت  ددددي 
مميددددددتن دتالر   7;المركددددددز ايتب بميددددددت قيمتةددددددا رحددددددت 

دات % مددددن ىجمددددالي قيمددددة الددددتار 67برسددددبة تم ددددب رحددددت 
المصرية   م تاتم  ررسا  دي المركدز ال الدث بكميدة تقددر 

%  تتدددددأتي 44ألدددددا  دددددن تتم دددددب حدددددتالي  :7بحدددددتالي 
 >7أيضددا  ددي المركددز ال الددث مددن حيددث القيمددة بحددتالي 

 مميتن دتالر.
كما يتضر أن سدعر تصددير  ررسدا لمددتب البمدد  قدد 

 4184حقدددددق أعمدددددم سدددددعر تصددددددير  حيدددددث بمدددددغ رحدددددت 
صدير أستراليا حيدث بمدغ حدتالي دتالر/ ن  يميةا سعر ت

دتالر/ ددددن   ددددم سددددعر تصدددددير الممكمددددة المتحددددد   886
 دتالر/ ن لتب  ترة الدراسة. ;;7بحتالي 
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 (2007/2018كمية تقيمة تسعر التاردات من محصتب الدتب البمد   ي مصر لتب الدترة  . 1جدول 

 

 السىىات

 كمية

 واردات مصر

 )ألف طه(

 مصر %

 مه العالم

 قيمة

 واردات مصر 

 )مليىن دوالر(

 مصر   %

 مه العالم

 سعر

 واردات مصر

 )دوالر/طه(

7002 103 58.1 301 48.9 163 

7002 361 41.1 321 56.4 3010 

2009 156 37.2 150 55.1 965 

2010 384 58.1 177 56.1 460 

2011 297 54.1 273 62.7 918 

2012 270 51.9 291 62.6 3021 

2013 380 7273 299 61 222 

2014 489 61 305 60.9 624 

2015 392 1172 284 57.8 271 

2016 294 1772 247 54.4 213 

2017 327 12 222 48.1 622 

2018 410 1077 260 52 611 

 763 53.2 233 42.2 322 المتىسط

 361 1273 109 7273 156 الحد األدوى

 1090 6772 305 61 489 الحد األعلً

جمعت وحسبت من مركز  لتجازة ا لتلوت،زقا دة زلا ءحتزةللج لتجازة ا تجألزمار لل مزةة لتلوت،زقا لتممدزي ل ت جرو ز   :المصدر

 (www.trademap.org/Index.aspx7 لى شب ق لتمعلممةج لتلوت،ق )
 

معادالت اإلتجا  الزمري العام لت تر كمية تقيمة تسعر التاردات المصرية من محصتب الدتب البمد   .2جدول 
 (2007/2018  لتب الدترة

  الكمية بايلا  ن  القيمة بمميتن دتالر  السعر دتالر/ ن(
 

F R
2

 رقم المعادلة البيان المعادلة 

5.1 
 
3.2 
 
2.6 

0.36 
 

0.26 
 
0.22 

Y1 = 195.4 + 18.4Ti 

         (3.1)*    (2.3)* 

Y2= 186.7 + 8.3Ti 

        (5.2)*  (2.2)* 

Y1 = <<;38  - 28.4Ti 

         (7.4)*    (-2.1)* 

 كمية تاردات مصر
 

 قيمة تاردات مصر
 

 سعر تاردات مصر

1 
 
2 
 
3 

 .(1جدول ر م  جمعت تحسبت من  المصدر:

http://www.trademap.org/Index.aspx
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 (2009/2018البمد  المصرية ت قا ل همية الرسبية لتب الدترة   التتزيت الجيرا ي لتاردات الدتب. 3جدول 

 

 القيمة % الكمية  ألف طن( الدول
 السعر %  مميون دوالر(

  دوالر طن(
 488 33 82 40 167 المممكة المتحدة

 553 34 84 37 152 أستراليا
 1051 20 49 11 47 فرنسا

 733 14 36 12 49 با ي دول العالم
 604 100 251 100 415 اإلجمالي

: جمعت تحسبت من مركز التجارة الدتلية  قاعدة ىحصاءات التجارة لت تير ايعماب الدتلية  المتقت اإللكترتري عمم المصدر
 (.www.trademap.org/Index.aspxشبكة المعمتمات الدتلية  

 
تبدراسدددددة معددددددالت رمدددددت الكميدددددة يهدددددم دتب تاردات 
مصددر مددن الدددتب البمددد  بددين  تددرتين الدراسددة تبددين مددن 

ىرلددددداس كميددددة تاردات مصددددر مددددن  (4  الجــــدول ر ــــم
%  تتدددأ رت 47الددددتب البمدددد  بمعددددب رمدددت بمدددغ حدددتالي 

بةل  كمية صادرات المممكة المتحد   ت ررسدا مدن الددتب 
ة  تبمددغ معدددب البمددد  ىلددم مصددر حيددث ىرلدضددت الكميدد

% عمدددم الترتيدددب  حيدددث 9>% ;6الرمدددت لمكميدددة رحدددت 
% من السدتق المصدر   79تم ب المممكة المتحدة رحت 
% لددددتب الدتددددرة ايتلددددي  51تدتلددددة  ررسددددا تم ددددب رحددددت 

حيددددث ىرلدددددس الرصدددديب السددددتقي لكتهمددددا ليصددددب ىلددددي 
% لمممكدددة المتحددددة ت ررسدددا لدددتب الدتددددرة 9;%13  67

أزدادت كمية صادراتةا مدن الددتب  ال ارية   بيرما أستراليا
%  8البمدددد  ىلدددم مصدددر تبمدددغ معددددب الرمتلمكميدددة رحدددت 

%  ددي الدتددرة 66حيددث أزداد الرصدديب السددتقي لةددا مددن 
% مدددددن السدددددتق المصدددددر   دددددي الدتدددددرة 74ايتلدددددي ىلدددددم 

ال اريدددددة  تتبدددددين ان أعمدددددم معددددددب رمدددددت كدددددان لصدددددادرات 
  . م  ررسا  أستراليا  تميةا المممكة المتحد 

معددددب الرمدددت السدددعر  لصدددادرات أهدددم الددددتب  بدراسدددة
ىلددددم السددددتق المصددددر  لمحصددددتب الدددددتب البمددددد  لددددتب 
 ترتدددي الدراسدددة  يتضدددر مدددن رددددس الجددددتب زيدددادة سدددعر 

%  تكددان 61تاردات مصددر مددن الدددتب البمددد  بحددتالي 
أعمددددددم معدددددددب رمددددددت سددددددعر  لدتلددددددة  ررسددددددا بمددددددغ حددددددتالي 

 %   دم أسدتراليا8-%  تميةا المممكة المتحدة برحدت;51
-9.% 

 دوال الطمب لمحصول الفول داخل السوق المصري
 
 ري لمحصول الفول األستراليدالة الطمب المص -5

بدراسة العتامب المل رة عمي رصديب الددرد مدن الددتب 
أن كدددددت مدددددن  (4 ايسدددددترالي تبدددددين مدددددن المعادلدددددة رقدددددم 

العتامددددب التاليددددا تددددل ر عمددددم تاردات مصددددر مددددن الدددددتب 
ايسدددترالي بزيددداد  سدددعر صدددادرات المممكدددة المتحدددد  ىلدددم 

% يددلد  ةلدد  ىلددم زيدداد   رصدديب الدددرد 4مصددر برسددبة 
%   ددي حددين 635المصددر  مددن الدددتب ايسددترالي برسددبة 

أن بزيادة سعر صادرات  ررسدا تسدعر صدادرات أسدتراليا 
دددددرد المصددددر    رددددا يددددلد  ةلدددد  ىلددددم تمتتسددد  الدددددلب لم

تردددددداقص رصدددددديب الدددددددرد مددددددن الدددددددتب ايسددددددترالي برسددددددبة 
% لكت مرةما عمم الترتيب. %4534  %1349  537

 1318تهةا التراقص  ير معرت  ىحصائيال عردد مسدتت  
بالرسبة ىلم سعر صادرات  ررسا تأستراليا  كما تبين أن 

د سدرتيا متتس  أستةت  الددرد مدن الددتب ايسدترالي يدزدا
% مددددن :6%  كمددددا أتضدددحت الرتددددائل أن 4.28برسدددبة 

التييددرات الحاد ددة  ددي رصدديب الدددرد مددن الدددتب ايسددترالي 
ترجت ىلم تأ ير المتييدرات المسدتقمة المتضدحة بدالرمتةج 

كمددا تبددين  بدددتت المعرتيددة اإلحصدداءية لمرمدددتةج  .المقدددر
 .1318ككب عرد مستت  معرتية 
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الرصيب الستقي تمعدب رمت الكمية تالسعر يهم الدتب المصدرة لمدتب ىلم مصر لتب الدترتي  .4جدول 

 2009/2013 )2014/2018.) 
 

 الدول

2009/2013 2014/2018 
معدل نمو 

 الكمية
معدل نمو 

 السعر
 الكمية
 ألف 
 طن(

 القيمة
 مميون 
 دوالر(

 السعر
 دوالر/
 طن(

النصيب  %
 السو ي

 الكمية
 الف 
 طن(

 القيمة
 مميون 
 دوالر(

 السعر
 دوالر/
 طن(

النصيب  %
 السو ي

 
المممكة 
 5- 38- 34 665 81 128 46 700 81.9 206 المتحدة

 6- 5 41 665 97 156 33 705 71 148 أستراليا
 208 96- 0.86 3247 16 3 20 1054 81.5 90 فرنسا
 21- 3066 24.14 727 69 95 1 915 3 3 البا ي

 30 14- 100 689 263 382 100 532 238 447 اإلجمالي
: جمعت تحسبت من مركز التجارة الدتلية  قاعدة ىحصاءات التجارة لت تير ايعماب الدتلية  المتقت اإللكترتري عمم المصدر

 (.www.trademap.org/Index.aspxشبكة المعمتمات الدتلية  
 
 
 

 (5معادلة ر م  
LNY1= 108 +LN3.2X1 - LN0.16X2 -  

                           (2.9)*              (-0.1) 

LN2.4X3  –  LN12.1X4 + 0.45T 

   (-1.04)         (2.5)*        (2.6)* 

R/2= 0.38     F= 2.9     R2= 0.55     

 
Y1 .رصيب الدرد المصر  من الدتب ايسترالي = 
X1 .سعر صادرات المممكة المتحدة = 
X2 .سعر صادرات أستراليا = 

X3 .سعر صادرات  ررسا = 

X4 . متتس  الدلب لمدرد المصر = 

T .الزمن = 
 
 طمب المصري لمحصول الفول الفرنسيدالة ال -3

بدراسة العتامب المل رة عمي رصديب الددرد مدن الددتب 
أن كدت مدن العتامدب  (5 الدررسي يتبين من المعادلة رقدم

التاليددددا تددددل ر عمددددم تاردات مصددددر مددددن الدددددتب الدررسددددي 
بزيدداد  سددعر صددادرات المممكددة المتحددد  تسددعر صددادرات 
 ررسددا تمتتسدد  الدددلب لمدددرد المصددر  ىلددم مصددر برسددبة 

% يددلد  ةلدد  ىلددم زيدداد   رصدديب الدددرد المصددر  مددن 4
%  4735%  13:6%  >:13الددددتب الدررسدددي برسدددبة 

تهددددددةة الزيددددددادة  يددددددر معرتيدددددددة ىحصددددددائيال عرددددددد مسدددددددتت  
بالرسددبة لسددعر صددادرات المممكددة المتحدددة  1318معرتيددة

ت ررسا   ي حين أن بزيدادة سدعر صدادرات أسدتراليا   ردا 
يلد  ةل  ىلم تراقص رصديب الددرد مدن الددتب الدررسدي 

%  تهدددةا الترددداقص  يدددر معردددت  ىحصدددائيال 7>13برسدددبة 
ن أن متتس  أستةت  الدرد من الددتب ايسدترالي كما تبي

%  كمدددا أتضدددحت الرتدددائل :34;يتردداقص سدددرتيا برسدددبة 
% مدددن التييدددرات الحاد دددة  دددي رصددديب الددددرد مدددن >:أن 

الدددددتب الدررسددددي ترجددددت ىلددددم تددددأ ير المتييددددرات المسددددتقمة 
كمدددا تبدددين  بدددتت المعرتيدددة  .المتضدددحة بدددالرمتةج المقددددر

 .1318تت  معرتية اإلحصاءية لمرمتةج ككب عرد مس
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 (3معادلة ر م  
LNY2 = 118   + LN0.79X1 – LN0.94X2 +  

        (-0.31)          (0.24) 

LN0.73X3  + LN14.2X4 – 0.86T 

    (2.2)*          (-3.9)*        (0.56) 
 

R/2= 0.79     F= 13.6      R2= 0.85     

Y2 .رصيب الدرد المصر  من الدتب الدررسي = 

X1 .سعر صادرات المممكة المتحدة = 
X2 .سعر صادرات أستراليا = 

X3 .سعر صادرات  ررسا = 

X4 . متتس  الدلب لمدرد المصر = 

T .الزمن = 
 
 ب المصري لمحصول الفول البريطانيدالة الطم -2

بدراسة العتامب المل رة عمي رصديب الددرد مدن الددتب 
أن كت من العتامدب  (6 البري اري تبين من المعادلة رقم

التاليدددا تدددل ر عمدددم تاردات مصدددر مدددن الددددتب البري ددداري 
بزيدداد  سددعر صددادرات المممكددة المتحددد  تسددعر صددادرات 

دتالر/ ن   يلد  ةل  ىلدم  4أستراليا ىلم مصر بقدار 
زيددددداد   رصددددديب الددددددرد المصدددددر  مدددددن الددددددتب البري ددددداري 

ألددا كيمددت  تهددةة الزيددادة  يددر معرتيددة  44  46بمقدددار 
بالرسدددبة لسدددعر صدددادرات  1318ائيال عردددد مسدددتت  ىحصددد

أسددددتراليا   ددددي حددددين أن بزيددددادة سددددعر صددددادرات  ررسددددا  
تمتتسدددد  دلددددب الدددددرد المصددددر    رددددا يددددلد  ةلدددد  ىلددددم 
ترددددداقص رصددددديب الددددددرد مدددددن الددددددتب البري ددددداري بمقددددددار 

ألددا كيمددت لكددب مرةمددا عمددم التتالي مقدددار  536  ;473
 1.05الترددددداقص  يدددددر معردددددت  ىحصدددددائيال عردددددد مسدددددتت  

بالرسدددبة لسدددعر صدددادرات  ررسدددا  كمدددا تبدددين أن متتسدددد  
أستةت  الددرد مدن الددتب البري داري يدزداد سدرتيا بمقددار 

% مددن 49ألددا كيمددت  كمددا أتضددحت الرتددائل أن  9>9
التييدرات الحاد ددة  دي رصدديب الددرد مددن الددتب البري دداري 
ترجت ىلم تأ ير المتييدرات المسدتقمة المتضدحة بدالرمتةج 

تبددين  بدددتت المعرتيددة اإلحصدداءية لمرمدددتةج كمددا  .المقدددر
  حيددث كارددت الصددترة 1318ككددب عرددد مسددتت  معرتيددة 

 الل ية هي الصترة اي ضب ل ستلدام.
 
 
 

 (2معادلة ر م  
Y3 = 118 +13X1 +11X2 – 14.8X3 – 2.3X4  

     (2)*    (0.81)     (-0.89)    (-2)* 

+ 696T 

    (2)* 

R2= 0.41     R/2=0.2     F= 2.2 

 
LNY3 =37.9 +LN0.43X1 + LN2.2X2 – 

LN1.15X3 – LN4.5X4 +0.15T. 

*  13;< )      -0.95)         -0.51)        

 0.98)          0.41)                         
R/2= 0.01     F= 1.03       R2= 0.3     

 

Y3 .رصيب الدرد المصر  من الدتب البري اري = 

X1 .سعر صادرات المممكة المتحدة = 
X2 .سعر صادرات أستراليا = 

X3 .سعر صادرات  ررسا = 

X4 . متتس  الدلب لمدرد المصر = 

T .الزمن = 

 
 تفسير مرونات الطمب 

ىلددم مرترددة ال مددب السددعرية  (1  الجــدول ر ــميشددير 
لسددعر صددادرات أسددتراليا مددن الدددتب البمددد  لمصددر حيددث 

(  تهدددةا يددددب عمدددم أن ال مدددب 1349-قددددرت بحدددتالي  
 يدددددر مدددددرن تتحتددددداج مصدددددر لةدددددةة السدددددمعة مدددددن السدددددتق 
ايسترالي. تتدب مرترة ال مدب العبتريدة لسدعر صدادرات 
المممكة المتحدة من محصتب الددتب التدي قددرت بحدتالي 

ىلددددم أن الدددددتب البري دددداري سددددمعة مرا سددددة لمدددددتب  (635 
ايسترالي  بيرما مرتردة ال مدب العبتريدة لسدعر صدادرات 

( تدددددددب عمددددددم أن الدددددددتب 537- ررسددددددا تقدددددددرت برحددددددت  
الدررسددي هددت سددمعة مكممددة لمدددتب ايسددترالي  كمددا يتضددر 

( أن 4534-مددددن المرترددددة الدلميددددة التددددي قدددددرت برحددددت  
رد المصدددر  تدددرلدس السدددمعة رديئدددة أ  بزيدددادة دلدددب الدددد

الكميدددددة الم متبدددددة مرةدددددا  تبمدددددا أرةدددددا أكبدددددر مدددددن التاحدددددد 
الصددحير  ةددةا يدددب عمددم أن ال مددب يددزداد بمعدددب أكبددر 

 من معدب الزيادة  ي دلب الدرد المصر .
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عمم الدتب يهم دتب تاردات مصر لتب أهم الرتائل المستلمصة من التقدير اإلحصائي لدتاب ال مب . 5جدول 
 (2001/2018  الدترة
 

 الدولة
 

 مرونة
الطمب 
 السعرية

نوع 
 الطمب

 مرونة
الطمب 
 العبورية

نوع 
 السمعة

المرونة 
 الدخمية

نوع 
 المرونة

      ير مرن 0.16- سعر صادرات أستراليا أستراليا
 سعر صادرات المممكة المتحدة  

  
 مرا سة 3.2

  
 صادرات  ررساسعر   

  
 مكممة 2.4-

  
 متتس  الدلب  

    
 رديئة 12.1-

      ير مرن 0.73 سعر صادرات  ررسا فرنسا
 سعر صادرات أستراليا  

  
 مكممة 0.94-

  
 سعر صادرات المممكة المتحدة  

  
 مرا سة 0.79

  
 متتس  الدلب  

    
 عادية 14.2

المممكة 
 المتحدة

  ير مرن 0.43 المتحدةسعر صادرات المممكة 
    

 سعر صادرات أستراليا  
  

 مرا سة 2.2
  

   مكممة 1.15-   سعر صادرات  ررسا  
 متتس  الدلب  

    
 رديئة 4.5-

جمعت تحسبت من مركز التجارة الدتلية  قاعدة ىحصاءات التجارة لت تير ايعماب الدتلية  المتقت اإللكترتري  -:المصدر
 (.www.trademap.org/Index.aspxالمعمتمات الدتلية  عمم شبكة 

 
 

كما يشير الجدتب ىلم مرتردة ال مدب السدعرية لسدعر 
صدددادرات  ررسدددا مدددن الددددتب البمدددد  لمصدددر حيدددث قددددرت 

( هدددةا يددددب عمدددم أن ال مدددب  يدددر مدددرن 13:6بحدددتالي  
تتحتدداج مصددر لةددةة السددمعة مددن السددتق الدررسددي. تتدددب 
مرترة ال مدب العبتريدة لسدعر صدادرات المممكدة المتحددة 

( ىلم أن >:13ي  من محصتب الدتب التي قدرت بحتال
الدددددتب البري دددداري سددددمعة مرا سددددة لمدددددتب الدررسددددي  بيرمددددا 
مرترددة ال مددب العبتريددة لسددعر صددادرات أسددتراليا تقدددرت 

( تدب عمم أن الدتب ايسترالي هت سمعة 7>13-برحت  
مكممددة لمدددتب الدررسددي  كمددا يتضددر مددن المرترددة الدلميددة 

ة ( أن السددمعة عاديددة أ  بزيدداد4735التددي قدددرت برحددت  
دلددب الدددرد المصددر  تددزداد الكميددة الم متبددة مرةددا  تبمددا 
أرةا أكبر من التاحد الصحير  ةةا يدب عمدم أن ال مدب 
يدددزداد بمعددددب أكبدددر مدددن معددددب الزيدددادة  دددي دلدددب الددددرد 

 المصر .
يشددددير الجدددددتب أيضددددا ىلددددم مرترددددة ال مددددب السددددعرية 
لسدددددعر صدددددادرات المممكدددددة المتحددددددة مدددددن الددددددتب البمدددددد  

( هددةا يدددب عمددم أن 1376تالي  لمصددر حيددث قدددرت بحدد
ال مب  ير مرن تتحتاج مصر لةةة السمعة مدن السدتق 
البري اري. تتدب مرترة ال مب العبتريدة لسدعر صدادرات 
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( 535أسدتراليا مددن محصددتب الدددتب التددي قدددرت بحددتالي  
ىلم أن الدتب ايسدترالي سدمعة مرا سدة لمددتب البري داري  

رات  ررسددددا بيرمددددا مرترددددة ال مددددب العبتريددددة لسددددعر صدددداد
( تددددب عمدددم أن الددددتب الدررسدددي 4348-تقددددرت برحدددت  

هددددت سددددمعة مكممددددة لمدددددتب البري دددداري  كمددددا يتضددددر مددددن 
( أن السدددمعة 738-المرترددة الدلميدددة التدددي قددددرت برحدددت  

رديئدددة أ  بزيدددادة دلدددب الددددرد المصدددر  تدددرلدس الكميدددة 
الم متبة مرةا  تبما أرةا أكبر من التاحد الصدحير  ةدةا 

 مب يزداد بمعدب أكبر من معدب الزيادة يدب عمم أن ال
  ي دلب الدرد المصر .

 
التنبؤ بكمية واردات مصر مـن محصـول الفـول البمـدي 

 أىم األسواق األستيرادية الدوليةمن 
قامت الدراسة بالتربل بسمت  متييرات الرمدتةج أيضا 
  حيدددث تدددم التربدددل بأسدددتلدام أسدددمتب 5158حتدددم عدددام 

تيعتبدددددر التربدددددل العممدددددي بسدددددمت  ايتجدددددا  العدددددام الزمردددددي 
التتاهر االقتصادية من أهم أهداا االقتصداد القياسدي  
حيددددث أن التربددددل العممددددي مددددا هددددت ىال تقدددددير كمددددي لمقدددديم 

القريدددب برددداءال  المتتقعدددة لممتييدددرات التابعدددة  دددم المسدددتقبب
عمدددم مدددا هدددت متددداح لدددديرا مدددن المعمتمدددات عدددن الماضدددي 

ت  التدددتاهر تالحاضدددر  تيدتدددرس التربدددل العممدددي أن سدددم
االقتصدددددادية  دددددم المسدددددتقبب القريدددددب مدددددا هدددددت ىال امتدددددداد 
لسددمت  هددة  التددتاهر  ددم الماضددي القريددب تمددن  ددم  دد ن 
حدددتث تييددرات  جائيددة لددم تكددتن متتقعددة مددن الممكددن أن 
تددلد  ىلددم عدددم دقددة التربددلات العمميددة اللاصددة بمسددتقبب 

 التتاهر االقتصادية.

 
 ( دتلة أستراليا.4معادلة  

Y1 = 57+ 8.2Ti 

               (1.5)           F=2.3 

بدددالتربل لكميدددة تاردات مصدددر مدددن الددددتب ايسدددترالي  
تبددين أرددا مددن المتتقددت أن تزيددد كميددة الددتاردات مددن الدددتب 

ىلدددددم رحدددددت  ;514ألدددددا  دددددن عدددددام  469مدددددن حدددددتالي 
  تهةة الزيادة  ير معرتية 5158ألا  ن عام 245.6
 ىحصائيال.
 

 المتحدة.( المممكة 5معادلة  
Y2 = 35.5+ 9.3Ti 

                 (2.1)      F=2.6 

بددالتربل لكميددة تاردات مصددر مددن الدددتب البري دداري   
تبددين أرددا مددن المتتقددت أن تزيددد كميددة الددتاردات مددن الدددتب 

ىلددددددم رحددددددت  ;514ألددددددا  ددددددن عددددددام  ;8مددددددن حددددددتالي 
  تهدددددةة الزيدددددادة معرتيدددددة 2025ألدددددا  دددددن عدددددام 277.3
 ىحصائيال.
 

 دتلة  ررسا (6معادلة  
Y3 = 148.8– 7.79Ti 

                    (-4.4)    F=19.7 

بددددالتربل لكميددددة تاردات مصددددر مددددن الدددددتب الدررسددددي  
تبدددين أردددا مدددن المتتقدددت أن تدددرلدس كميدددة الدددتاردات مدددن 

ىلددم  ;514ألددا  ددن عددام  13667الدددتب مددن حددتالي 
  تهدددددةا اإلرلدددددداس 5158ألدددددا  دددددن عدددددام  45.9رحددددت

 معرت  ىحصائيال.
 

 لمفول لمصر التنافسية السعرية ألىم الدول المصدرة
بدراسددة الميددزة الترا سددية السددعرية لكددت مددن أسددتراليا  
 ررسدددا تالمممكدددة المتحددددة دالدددب السدددتق المصدددر  لدددتب 

( ;5141/514(  >5114/511متتسدددددد  الدتددددددرتين  
أن دتلددة أسددتراليا ال تتمتددت  (6  الجــدول ر ــمتتبددين مددن 

ة المتحددة ت ررسددا دالدب السددتق بميدزة ترا سدية مددت المممكد
المصدر   بيرمدا تتمتدت بميددزة ترا سدية سدعرية مدت المممكددة 
المتحدة  تال تتمتدت بميدزة ترا سدية سدعرية مدت دتلدة  ررسدا 

 لتب الدترة ال ارية.
كما أتضر من دراسة الميزة الترا سية السعرية لدتلة 
 ررسا أرةا تتمتت بميزة ترا سية سعرية مت كت من 

المتحدة تأستراليا لتب الدترة ايتلي  تالدترة  المممكة
ال ارية أيضا دالب الستق المصر . بيرما المممكة 
المتحد  تتمتت بميزة ترا سية سعرية مت دتلة أستراليا تال 
تتمتت بميزة ترا سية مت  ررسا لتب الدترة ايتلم  
تأيضا لتب الدترة ال ارية تتمتت بميزة ترا سية سعرية 

اليا تال تتمتت بميزة ترا سية مت  ررسا دالب مت أستر 
 الستق المصر .
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 (2010/2018(  2001/2009لدترتين  لتب ا الميزة الترا سية يهم الدتب المصدرة لمدتب لمصر. 6جدول 

 

  
 الميزة التنافسية
   لدولة أستراليا

 
 متوسط الفترة

 2001/2009)  
 متوسط الفترة

 2010/2018)  
 الميزة التنافسية 2السعر الميزة التنافسية 1السعر الدول

 1 400 1 297 أستراليا
 1 401 0.94 278 المممكة المتحدة

 0.9 364 0.88 261 فرنسا

  
 الميزة التنافسية
   لدولة فرنسا

 التنافسيةالميزة  2السعر الميزة التنافسية 1السعر الدول
 1 364 1 261 فرنسا

 1.1 401 1.1 278 المممكة المتحدة
 1.1 400 1.1 297 أستراليا

  
 الميزة التنافسية
   لممممكة المتحده

 الميزة التنافسية 2السعر الميزة التنافسية 1السعر الدول
 1 401 1 278 المممكة المتحدة

 1 400 1.1 297 أستراليا
 0.9 364 0.9 261 فرنسا
: جمعت تحسبت من مركز التجارة الدتلية  قاعدة ىحصاءات التجارة لت تير ايعماب الدتلية  المتقت المصدر

 (.www.trademap.org/Index.aspxاإللكترتري عمم شبكة المعمتمات الدتلية  
 

 مؤشر الميزة النسبية الظاىرية
الي تمتت كب الدتب  (7 ر م  الجدوليشير 

المترا سة بميزة رسبية تاهرية لتب الدترة  االتلم من 
الدراسة حيث جاءت أستراليا  ي المركز ايتب حيث 

 ي الدترة ايتلم  تتميةا  4837بمغ قيمة الملشر حتالي 
كب من المممكة المتحدة  ي المركز ال اري   ررسا  ي 

عمم  7.8  34>المركز ال الث  حيث بمغ الملشر
الترتيب  ت ي الدترة ال ارية من الدراسة بالر م من 

تالمممكة  ىرلداس ملشر الميزة الرسبية التاهرية لدررسا

المتحدة  أزداد ملشر أستراليا أ  ازدادت القدرة 
 الترا سية لديةا.

 

المتاح لألسـتيكك مـن التنبؤ بكمية الواردات واإلنتاج و 
 محصول الفول

بالتربل بسمت  متييرات الرمدتةج قامت الدراسة  أيضا
 لكت من: 5158حتم عام 

 

 ( كمية التاردات المصرية4عادلة  م
Y1 = 224.6 + 15.1Ti 

               (2.1)      F=4.6 
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لدترتي الدراسة ملشر الميزة الرسبية التاهرية يهم الدتب المصدرة لمحصتب الدتب لمصر  . 7جدول 

 2009/2013  )2014/2018.) 
  القيمة بالمميون دوالر(

 الميزة النسبية الظاىرية متوسط  يمة الصادرات الزراعية متوسط  يمة الصادرات من الفول 
 فترة ثانية فترة أولى فترة ثانية فترة أولى فترة ثانية فترة أولى الدول

المممكة 
 7.2 9.1 30919.2 28983.6 55.29 69.33 المتحدة

 2 4.8 70294.1 72339.9 34.78 91.22 فرنسا
 18.1 15.4 32957.8 29119.1 148.51 118.44 أستراليا

اإللكترتري عمم : جمعت تحسبت من مركز التجارة الدتلية  قاعدة ىحصاءات التجارة لت تير ايعماب الدتلية  المتقت المصدر   1563887.5 1376613.7 388.5 363.47 العالم
 (.www.trademap.org/Index.aspxشبكة المعمتمات الدتلية  

 
( تالمتاح ل ستةت  2009/2018كمية التاردات تاإلرتاج المصر  لتب الدترة . 8جدول 

 (.2009/2018لتب الدترة  
 

 كمية واردات مصر السنوات
  ألف طن(

 كمية اإلنتاج المحمي
  ألف طن(

 المتاح لألستيكك
  ألف طن(

2009 156 295 776 
2010 384 232 695 
2011 297 174 483 
2012 270 139 376 
2013 380 136 568 
2014 489 132 418 
2015 392 119 399 
2016 294 119 362 
2017 327 170 321 
2018 410 144 281 
 468 166 340 المتوسط

 :جمعت تحسبت من بيارات  المصدر:
  الزراعة تاستصتح ايراضي  ق ال الشئتن االقتصادية  الرشرة السرتية لتحصاءات بيارات تزارة

 (.2017-2006الزراعية  شتت (  أعداد متدرقة  
  مركز التجارة الدتلية  قاعدة ىحصاءات التجارة لت تير ايعماب الدتلية  المتقت اإللكترتري عمم شبكة

 (.www.trademap.org/Index.aspxالمعمتمات الدتلية  
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بدددالتربل لكميدددة تاردات مصدددر مدددن محصدددتب الددددتب  
تبددين أرددا مددن المتتقددت أن تزيددد كميددة الددتاردات مددن الدددتب 

 511.5ىلم رحت  ;514ألا  ن عام 410من حتالي 
 الزيادة معرتية ىحصائيال.    تهة5158ألا  ن عام 

 
 ( كمية اإلرتاج المحمي5معادلة  

Y2 = 237– 13Ti 

                (-2.7)      F=7.3 

بدددالتربل لكميدددة اإلرتددداج المصدددر  مدددن الددددتب البمدددد   
تبين أرا من المتتقت أن ترلدس كمية اإلرتاج من الدتب 

 49ىلددم رحددت  ;514ألددا  ددن عددام  477مددن حددتالي 
  تهدددددددةا اإلرلدددددددداس معرتيدددددددة 5158ألدددددددا  دددددددن عدددددددام 

 ىحصائيال.
 

 ةت ( المتاح ل ست6معادلة  
Y3 = 726.5– 47Ti 

      F=25 -8)                     

بددالتربل لكميددة المتدداح ل سددتةت  مددن الدددتب البمددد   
تبدددين أردددا مدددن المتتقدددت أن تدددرلدس الكميدددة مدددن حدددتالي 

 ألددا  ددن72.5ىلددم رحددت ;514ألددا  ددن عددام  281

   تهةا اإلرلداس معرت  ىحصائيال.5158عام 
 

 من نتائج توصي وصمت إليو الدراسةفي ضوء مات
الترتيت  م االستيراد تعدم التركيز عمم ستق   -4

مصدر بعيرا حتم التتاجا مصر مشكتت 
استيرادية يصعب حمةا  لاصة أن مصر تعد من 
أكبر دتب العالم استيراد لمدتب لةل  قد يستلدم كأدا  
سياسية لمضي  من قبب الدتب المصدرة لتحقيق 

 أ راس سياسية أت اقتصادية.
مت أجةزة الدتلة المعرية عمم زيادة معامب  العمب  -5

ايمن اليةائي من الدتب تةل  عن  ريق التتست 
اي قي بالزراعة  ي ايراضي الجديدة  أت التتست 
الرأسي بتعميم زراعة ايصراا عالية اإلرتاجية عمم 
مستت  الجمةترية  تزراعة الدتب البمد  بالتحميب 

قصب  -عمم محاصيب ألر  م ب  برجر السكر
الق ن ...(  تتقديم التقات  بأسعار  -السكر

 مرلدضة.

ايلتيار بين الدتب المصدرة لمدتب تالتي يتدق   -6
متسم الحصاد لديةا مت أشةر السرة التي يرلدس 

استبعاد الدتب ةات  مت مراعاة:  يةا السعر العالمي.
اسعار تصدير معدالت رمتها مرتدعا قدر اإلمكان 

ترح الدراسة استيراد الدتب تبالتالم تق   كدررسا(
البمد  من أستراليا  إلرلداس معدب الرمت السعر  
لةا عن باقي الدتب  تارتدال ىجمالي صادراتةا 
لمصر( المممكة المتحدة  إلرلداس معدب الرمت 

 السعر  لةا عن  ررسا(.

 
 ع ـــــالمراج
 

اقتصاديات محصتب الدتب  .3152 دعاء سمير محمد
رسالة دكتوراه،  سم اال تصاد البمد   ي مصر  

، الزراعي، كمية الزراعة، جامعة عين شمس
 .72–11ص ، ص القاىرة، مصر

 الستق العالمي لمعرب  .3151 شيماء طمعت فوزي
سالة دكتوراه،  سم اال تصاد الزراعي، كمية ر

   ، القاىرة، مصر،الزراعة، جامعة عين شمس
 .543-557ص ص 

 الرترية االقتصاد القياسي  .5994 مجدي الشوربجي
الدار المصرية المبنانية لمطباعة   تالت بيق(

–23ص  والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ص
85. 

قاعدة ىحصاءات التجارة لت تير   مركز التجارة الدولية
المتقت اإللكترتري عمم شبكة  ايعماب الدتلية 
 المعمتمات الدتلية 

 www.trademap.org/Index.aspx) 
دراسة اقتصادية لستق  .3153 منى كمال رياض
رسالة دكتوراه،  سم اال تصاد   القمر العالمي

 الزراعي، كمية الزراعة، جامعة عين شمس،
 .552– 97ص ص   القاىرة، مصر،

 .3157-3116 ،األراضيوزارة الزراعة واستصكح 
الرشرة السرتية ق ال الشئتن االقتصادية  
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ABSTRACT 

 

The crops of the legumes, especially the do-

mestic beans, are considered the most important 

food groups due to their high nutritional value, in 

addition to their importance in improving soil prop-

erties. The state aims to encourage the expansion 

of the faba bean production to fill the food gap and 

also to supply hard currency. Egypt is one of the 

most important importing countries for beans. The 

legume crops are considered the most important 

food groups because of the high nutritional value. 

The bean is a strategic commodity for the Egyptian 

citizen. The study aims at reducing the imports of 

the Egyptian faba bean. Egypt's demand for faba 

bean, estimation of the competitive advantage of 

the main exporting countries of Egypt, and the 

comparative advantage index. The study found 

that the quantity of Egyptian bean imports in-

creased by an annual rate of about 2.41 thousand 

tons. This increase is statistically insignificant at 

0.05 level, and the value of Egypt's imports of faba 

bean has taken an upward trend at an annual rate 

of about 7 million dollar This increase is statistically 

insignificant at 0.05 level, and the price of Egypt's 

imports of faba bean has taken an downward trend 

at an annual rate of about 14.5 dollar/tons This 

increase is statistically insignificant at 0.05 level 

and the study of the geographical distribution of 

imports of Egyptian fab beans shows that the Unit-

ed Kingdom, Australia and France Representing 

88 % Of Egypt's imports of beans. The percentage 

of Egypt's imports of faba bean decreased at a 

growth rate of 14%. The volume of exports of the 

United Kingdom and France decreased by 38% 

and 96%, respectively, while Australia increased its 

exports by 5% The elasticity of demand functions 

also showed that the elasticity of the price demand 

of Australia's export price indicates that the de-

mand is inelastic and Egypt needs this commodity 

from the Australian market, and the income elastic-

ity shows that the commodity is poor by increasing 

income. The explanation of the elasticity of the 

demand for the price of France's exports shows 

that the demand is inelastic and Egypt needs this 

commodity from the French market. It is also evi-

dent from the income elasticity that the commodity 

is normal, i.e., the increase in income is the re-

quired quantity of the commodity, while the elastici-

ty of the price demand of the UK export price 

shows that demand is not Flexible and Egypt 

needs this commodity from the British market, as 

evidenced by the income elasticity that the com-

modity is poor by increasing the income decreases 

the required quantity of the commodity. The study 

of forecasting Egypt's imports of Australian beans 

shows that the volume of imports of beans is ex-

pected to increase from about 136 thousand tons 

in 2018 to about 245.6 thousand tons in 2025. It is 

expected that the quantity of imports of British 

beans will increase from about 58 thousand tons 

2018 to about 277.3 thousand tons in 2025. It is 

expected that the quantity of imports of French 

beans will fall from about 0.334 thousand tons in 

2018 to about 45.9 thousand tons. It is also ex-

pected that the quantity of Egyptian imports of 

beans will increase from about 410 thousand tons 

in 2018 to about 500 thousand tons in 2025, is 

expected to decrease the amount of domestic pro-

duction of beans from about 144 thousand tons in 

2018 to about 16 thousand tons And it was found 

that the available amount of consumption is ex-

pected to decrease from about 281 thousand tons 

in 2018 to about 72.5 thousand tons in 2025. 

 

Keywords: Faba bean, Forecast, Egyptian de-

mand, Price competitiveness, Comparative ad-

vantage, Demand functions 
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