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 زــــــــــــــــالموجـ
 

الخضر المصرية من تراجع التنافسية  تعاني صادرات
في األسواق العالمية وخاصة صادرات الطماطم وما 
تعانيه من زيادة حدة المنافسة في اختراق االسواق 
الدولية، إلى جانب تباين أسعار التصدير لكل دولة 
مستوردة له فضالً على اختالف ظروف الطلب على هذا 

لبحث الى المحصول في الدول المستوردة ، ويهدف ا
العمل على زيادة حجم الصادرات لمحصول الطماطم من 
خالل التعرف على أهم مؤشرات القدرة التنافسية في 
األسواق العالمية لصادرات هذا المحصول، حيث يتبين 
من البحث أن كمية وقيمة الصادرات من الطماطم 
اتسمت بالتذبذب بين الزيادة والنقصان حيث بلغ الحد 

الف طن في حين بلغ الحد 7.1نحو  0222األدنى عام 
ثم أخذت  0272الف طن عام  7..1األقصى حوالي  

حيث بلغت  0277في التذبذب حتى نهاية الفترة عام 
الف طن، وأن القيمة  7.7.الكمية المصدرة حوالي 

التصديرية لمحصول الطماطم قد أخذت في التذبذب بين 
مة بقي 0222عام وآخر حيث بلغ الحد األدنى عام 

ألف دوالر في حين بلغ الحد  .5.تصديرية بلغت حوالي 
، 0275ألف دوالر عام  107.1األقصى حوالي 

 77.4.وتناقصت في نهاية الفترة حيث وصلت لحوالي 
، في حين أن سعر التصدير 0277ألف دوالر عام 

 0222لمحصول الطماطم أخذ في التذبذب  من عام 
 0271عام  ووصل للقيمة األقصى في 0221حتى عام 

 دوالر للطن وأخذ بعد ذلك في 7572حيث بلغ حوالي 

التناقص والتزايد حتى وصل في آخر الفترة لحوالي 
دوالر للطن، وقد استحوذ السوق السعودي على  7741

من صادرات مصر من  %21.74نسبة تقدر بحوالي 
 الطماطم الطازجة أو المبردة .

ات لصادر كما أوضح البحث وجود ميزة نسبية ظاهرة 
مصر من الطماطم في األسواق الخارجية وبلغ متوسط 

األمر  7.22مؤشر معامل الميزة النسبية الظاهرة حوالي 
الذي يعنى أن هذا المحصول التصديري من المحاصيل 

 الهامة التي تنافس بشدة في األسواق العالمية.
البحث أن متوسط معامل االختراق لألسواق يبين و 

طم ضعيف وأن هناك زيادة طفيفة في محل الدراسة للطما
معامل االختراق مما يعنى أن هناك إمكانية لزيادة 
الكميات المصدرة من الطماطم من خالل دراسة أسباب 
هذا التذبذب والتراجع في بعض السنوات والعمل على 
وضع بعض السياسات واآلليات التصديرية التي تساعد 

سواق راق األعلى زيادة الفرص التنافسية وتسهيل اخت
 الدولية .

ويوصى البحث بالعمل على امكانية الحد من تذبذب 
معامل االختراق لصادرات الطماطم المصرية في السوق 

اق ن تلك االسو أعودى والبريطانى  والهولندى حيث الس
لديهم القدرة على استيعاب كميات اكبر من صادرات 

 الطماطم المصرية.
 
 

الطماطم  ،لتنافسية التصديريةالقدرة االكلمات المفتاحية: 
 عوديالسوق الس ،معامل الميزة النسبية الظاهرة ،المصرية
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 مقدمة
 

تلعب الصادرات المصرية بصفة عامة والزراعية منها 
بصفة خاصة دورًا مؤثرًا في التنمية االقتصادية، حيث 
تعد الصادرات الزراعية من أهم  المصادر الواعدة لزيادة 

العمالت األجنبية، ولذلك فهناك اهتمام حصيلة الدولة من 
متزايد إليجاد مناخ تصديري أفضل يساهم في زيادة القدرة 
لتلك الصادرات على النفاذ لألسواق الخارجية، وذلك من 
خالل زيادة قدرتها التنافسية حتى يمكن تخفيض العجز 

مليار دوالر  0.11في الميزان التجاري والذى بلغ حوالى 
 .0271لعام 

تبر الطماطم من المحاصيل الخضرية التى تتوافر وتع
لها فرص تصديرية كبيرة سواء لدول الخليج العربية أو 
بعض الدول األوروبية، وذلك إذا ما تم االهتمام بالتعرف 
على المواصفات المطلوبة في تلك األسواق أو التوقيتات 
المناسبة بما يساعد على تحسين الميزان التجاري الزراعي 

  .ي المصر 
 

 مشكلة البحث
 

تكمن مشكلة البحث في زيادة حدة المنافسة التي 
يوجهها محصول الطماطم في اختراق االسواق الدولية 
ومنها ما هو مرتبط بتعدد الدول المستوردة إلى جانب 
اختالف أسعار التصدير لكل دولة مستوردة له فضاًل 
على اختالف ظروف الطلب على هذا المحصول في 

توردة له وطاقتها االستيرادية القصوى الدول المس
باإلضافة إلى المنافسة التي يواجهها محصول الطماطم 
في األسواق الخارجية وأثر ذلك على الكميات المصدرة 
األمر الذى يتطلب التعرف على أهم مؤشرات القدرة 
 التنافسية في األسواق العالمية لصادرات هذه المحاصيل.

 
 هدف البحث

 
الى العمل على زيادة حجم الصادرات يهدف البحث 

لمحصول الطماطم من خالل دراسة الوضع الراهن 
للتجارة الخارجية للمحصول والتعرف على اهم االسواق 
المستوردة والمصدرة له وقياس أهم مؤشرات الكفاءة 

اس خالل فترة الدراسة وقي التسويقية الخارجية للمحصول

واق ة في أهم األسالمركز التنافسي والقديرة التنافسي
العالمية للتعرف على أهم المعوقات التي تقف أمام زيادة 

 صادرات مصر من هذا المحصول.
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير 
المنشورة الصادرة عن الجهات الرسمية منها بيانات 

اإلحصاء ومنظمة الجهاز المركزي للتعبئة العمة و 
األغذية والزراعة وشبكة المعلومات، ووزارة الزراعة 
واستصالح األراضي، ومنظمة التجارة العالمية، وموقع 

 البنك الدولي على شبكة المعلومات.
 

 اإلطار النظري 
باإلضافة إلى بعض البحوث والدراسات ذات الصلة 
بموضوع البحث، كما أعتمد أيضًا على في تحليله على 
التحليل الوصفي والكمي ألهم المؤشرات االقتصادية 
للقدرة التنافسية لقياس المركز التنافسي للمحصول في 

 األسواق العالمية منها:
 

 مؤشر الميزة النسبية الظاهرة -7
 Revealed Comparative Advantage  
وهو عبارة عن النسبة بين األهمية النسبية لصادرات 

ية النسبية لصادرات محصول في دولة ما إلى األهم
المحصول في العالم وعندما تكون القيمة أكبر من الواحد 
يكون هناك تفوق في ميزة لصادرات هذا المحصول في 

 هذه الدولة ويمكن الحصول علية من المعادلة التالية:
  

Xje           Xjw 

RCA j =      ------   ÷   --------- 

Xae       Xaw 
 
 

 الميزة النسبية الظاهرة. RCAحيث تمثل: 
Xja ( قيمة صادرات الدولةe( من السلعة )j.إلى العالم ) 

Xae  ( قيمة صادرات الدولةe.الزراعية إلى العالم ) 
Xjw ( إجمالي قيمة الصادرات العالمية من السلعةj ) 

Xaw .إجمالي قيمة الصادرات العالمية الزراعية 
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 معدل اختراق السوق  -0
Market Penetration Rate  
يعرف معدل اختراق السوق، بأنه النسبة بين واردات 
الدولة من المنتج، واستتتتتتتتهالكها الفعلي من نفس المنتج. 

   ويمكن حسابه من المعادلة التالية:
 

ijijij

ij

ij
EIQ

I
MPR


 

 
 حيث أن : 
MPRij   معتتتتدل اختراق الواردات من المنتج =i  في

     j الدولة )السوق(
 Qj   إنتاج الدولة =j  )من المنتج )المحصولi  
 Ij    واردات الدولة =j  ) من المنتج ) المحصولi 
 Ej   صادرات الدولة =j  )من المنتج ) المحصولi 
 

 مؤشر التنافسية السعرية
The Price Competitiveness Indicator            

 
 ويتم حساب هذا المؤشر من خالل 

تقدير الوضــــن النســــبي الســــعرأ بين أســــعار أهم  -1
الدول المنافســـــة لمصـــــر في الســـــوق العالمي  أو في 

ويتم ذلك عن طريق ســوق ماو وســعر صــادرات مصــر: 
حستاب النستبة بين المتوستط المرجح ألستعار المحصتول 
المدروس في مصتتتتتتر بأهم الدول المتنافستتتتتتة في الستتتتتتوق 

إلى ستتتتتتتتتعر  العالمي ككل) الستتتتتتتتتوق الذي تتم دراستتتتتتتتتته(،
تصتتتتتتتتدير المحصتتتتتتتتول محل الدراستتتتتتتتة بكل دولة من هذه 

 الدول ، وذلك باستخدام المعادلة التالية :

e

c
j

P

P
PA  

 
PAj   النستتتتتبة بين المتوستتتتتط المرجح ألستتتتتعار أهم    :

الدول المتنافستتتتتتة في الستتتتتتوق العالمي أو   ) ستتتتتتوق ما( 
للمحصتتتتتتتتتتول محل الدراستتتتتتتتتتة ككل إلى ستتتتتتتتتتعر تصتتتتتتتتتتدير 

 في مصر .  المحصول
Pc   المتوستتتتط المرجح ألستتتتعار تصتتتتدير المحصتتتتول : 

 في أهم الدول المتنافسة ككل.
Pe    .سعر تصدير المحصول في مصر  : 

تقدير الوضـن النسـبل لسـعر مصـر بالنسبة للدول  -8
 المنافسة من خالل المعادلة اآلتية: 

 

minmax

min

PAPA

PAPA
RA

j

j



 

 
 حيث أن: 

PAj   الوضتع النستبي لسعر صادرات مصر بالنسبة  :
 لسعر صادرات الدول المنافسة  . 

PAmax . PAmin   القيمة القصتوى والدنيا للنسبة :
بين المتوستتتط المرجح ألستتتعار المحصتتتول محل الدراستتتة 
بأهم الدول المتنافسة ككل، إلى سعر تصدير المحصول 
في كل دولة من الدول المتنافسة في السوق المدروس . 

، وكلما ارتفعت 1وتنحصتتتتتتتر قيمة المعادلة بين صتتتتتتتفر، 
 وضتتتتتع التنافستتتتتيالقيمة الناتجة، دل ذلك على تحستتتتتن ال

 السعري للصادرات المصرية، والعكس صحيح.
 

 نتائج البحث ومناقشتها
 

أواًل: تطور كمية وقيمة وسعر التصدير الطماطم 
 و8212- 8222مصرية خالل الفترة  ال

والذى  و1بالجدول رقم  يتبين من البيانات الواردة 
يوضح كمية وقيمة وسعر صادرات محصول الطماطم 

لصادرات من الطماطم تتباين بين الزيادة خالل أن كمية ا
 1471نحو  0222والنقص حيث بلغ الحد األدنى عام 

طن  47821طن في حين بلغ الحد األقصى حوالي 
ثم أخذت في التناقص والتزايد حتى نهاية  0212عام 

حيث بلغت الكمية المصدرة حوالي  0218الفترة عام 
لعام طن، وتوضح معادلة االتجاه الزمني ا 71411

( الزيادة السنوية المعنوية إحصائيًا 0الواردة بالجدول رقم )
طن تمثل  2083للكمية المصدرة من الطماطم بنحو 

من متوسط الكمية المصدر لفترة الدراسة  %1022نحو 
طن، وأن معامل التحديد بلغ  03131والبالغ حوالي 

من التغيرات الحادثة في  %12أي أن  2212حوالي 
رة ترجع لعامل الزمن وهناك عوامل أخرى الكمية المصد

تؤدى لحدوث هذه التغيرات، بينما يتضح من نفس 
الجدول أن القيمة التصديرية لمحصول الطماطم قد 

والتناقص تدريجيا  0211أخذت في التزايد حتى عام 
 .0218إلى عام 
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كمية وقيمة وسعر صادرات محصول الطماطم  .1جدول 
 (0277 - 0222خالل الفترة )

 

 السنة
 الكمية
 ألف 
 طنو

 القيمة
 ألف 
 دوالرو

 السعر
  دوالر/طنو

0222 71.5 .5. 042 
0227 .572 7771 0.7 
0220 2142 1.7 052 
0222 200. 771 05. 
022. 1777 74.2 001 
0225 77.12 2152 022 
0224 4120 75.7 001 
0221 71717 .211 025 
0227 2710 .545 7.21 
0221 02741 71771 722 
0272 5122 4170 7717 
0277 400.7 71211 221 
0270 025.1 07125 7002 
0272 1.7272 42520 721 
027. 47722 12124 77.7 
0275 5717. 10741 70.7 
0274 40471 45111 725. 
0271 0214. 27104 7572 
0277 .7117 .7742 

 
7741 

 1186 58835 56262 المتوسط
التغير 
 السنوأ 

03306 03033 3.31 
معدل 
 التغير

66.80 03.83 152 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة  المصدر:

 بيانات التجارة الخارجية.
 

بقيمة تصديرية  0222فقد بلغ الحد األدنى عام 
ألف دوالر في حين بلغ الحد األقصى  717بلغت حوالي 

 0211ألف دوالر وذلك في عام  40831حوالي 
 78832وتناقصت في آخر الفترة حيث وصلت لحوالي 

، وتوضح معادلة االتجاه الزمني 0218ألف دوالر عام 
العام الزيادة السنوية المعنوية إحصائيًا للقيمة التصديرية 

دوالر تمثل نحو  211420لمحصول الطماطم بنحو 
من متوسط القيمة التصديرية لمحصول  1321%

ألف  02282والبالغ حوالي الطماطم خالل فترة الدراسة 
 دوالر.

 2238وقد بلغ معامل التحديد للقيمة المصدرة نحو 
من التغيرات الحادثة في القيمة  %38أي أن حوالي 

المصدرة ترجع لعامل الزمن، في حين أن سعر التصدير 
لمحصول الطماطم أخذ في التزايد والتناقص من عام 

ووصل للقيمة األقصى في  0224حتى عام  0222
الر للطن وأخذ دو  1112حيث بلغ حوالي  0214عام 

بعد ذلك في التذبذب  حتى وصل في آخر الفترة لحوالي 
، ويتضح من معالة 0218دوالر للطن لعام  1131

االتجاه الزمني العام أن السعر التصديري لمحصول 
دوالر للطن، تمثل نحو  2207الطماطم ينخفض بمقدار 

من متوسط سعر التصدير البالغ حوالي  2220%
 2237بلغ معامل التحديد نحو دوالر/طن وقد  1123

من التغيرات الحادثة في السعر  %37أي أن حوالي 
 ترجع لعامل الزمن. 

 
ثانيا: أهم الدول المصدرة للطماطم علل مستوأ العالم 

 و8212 – 8222خالل الفترة  
أن متوسط  و7بالجدول رقم  تبين البيانات الواردة 

 10221قيمة صادرات العالم من الطماطم بلغت حوالي 
مليون دوالر وقد ارتفعت قيمة صادرات العالم من 

(، 0218 – 0222خالل الفترة ) %8الطماطم بمعدل 
دول نحو  12وبلغ متوسط إجمالي قيمة الصادرات ألكبر 

من  %43232مليون دوالر وهو ما يمثل نحو  1202
متوسط  إجمالي قيمة صادرات العالم خالل فترة الدراسة، 

ركز األول من بين الدول المصدرة احتلت المكسيك الم
للطماطم الطازجة على مستوى العالم، حيث بلغت قيمة 

مليون دوالر وهو ما يمثل نحو  0232صادراتها حوالي 
من متوسط إجمالي صادرات العالم من  0227%

(، 0218 – 0222الطماطم الطازجة خالل الفترة )
ة ر واحتلت أسبانيا المركز الثانى من بين الدول المصد

للطماطم على مستوى العالم حيث بلغت قيمة صادراتها 
 %13271مليون دوالر وهو ما يمثل نحو  1218حوالي 

من متوسط إجمالي قيمة الصادرات للطماطم الطازجة 
على مستوى العالم، وتحتل هولندا المركز الثالث بقيمة 

مليون دوالر بنسبة تبلغ نحو  1214صادرات تبلغ حوالى 
وسط إجمالي صادرات العالم من من مت 12224%

الطماطم، وتحتل المرتبة الرابعة من بن الدول المصدرة 
لمحصول الطماطم المغرب بقيمة تصديرية تبلغ حوالى 

من متوسط  %7218مليون دوالر بسبة تبلغ نحو  2211
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إجمالي صادرات العالم من الطماطم ويالحظ من الجدول 
طم، حيث اختالف قيمة سعر تصدير الطن من الطما

دوالر/طن بينما  2212صدرت سوريا الطن بما قيمته 
دوالر/طن،  1844كانت األردن تصدره بما قيمته 
 دوالر/طن،  1314وصدرت تركيا الطن بما قيمته 

وصدرت المكسيك الطن من الطماطم الطازجة بما قيمته 
دوالر/طن بينما صدرت أسبانيا الطن من الطماطم  128

والر/طن، أما هولندا فقد صدرت د 841بما قيمته نحو 
 دوالر/طن.  312طن الطماطم بحوالي 

 

معادالت االتجاه الزمني العام لكمية وقيمة وسعر تصدير محصول الطماطم خالل الفترة  .5 جدول
(0222 - 0277) 

 2R F المعادلة المؤشر
 س ه 2074 + 4015.0 -ص^ه=  كمية

                       (...2**) 
2.52 71.42 

 س ه 2151.0+  74771.4-ص^ ه=  قيمة
                      (4.25) 

2.47 24.1 

 س ه 2.0.54 – 124..ص^ه=  سعر
                     (0.2**) 

2.4. 22.2 

 (7حسبت من جدول رقم ) لمصدر:ا
 

 – 0222خالل الفترة ) الدول المصدرة للطماطم على مستوى العالممتوسط كمية وقيمة صادرات أهم  .8جدول 
0277) 

 قيمة الصادرات البيان
 مليون دوالر

كمية الصادرات  %
 ألف طن

متوسط قيمة الطن  %
 دوالر/طن

 127 77.17 .024 07.45 0.42 المكسيك
 711 .72.1 71.7 1..74 7.17 أسبانيا
 452 7.71 7207 72.21 7.51 هولندا
 .724 .5.7 4.0.7 57.. 2.55 المغرب
 122 2.71 215.4 52.. .2.5 أمريكا
 447 0.47 222.4 74.. 2.52 فرنسا
 .11 2.71 271.0 27.. 1..2 بلجيكا
 7471 4.00 114 22.. 7..2 تركيا
 7711 5.04 454.1 0.17 2.25 األردن
 2252 0..2 01.2. 7.71 .2.7 سوريا

 - 73.33 3706.2 76.6 3.5 متوسط إجمالي الدول
 - 53.5 8600.0 58.0 5.13 باقي دول العالم

متوسط كمية وقيمة 
 - 133 12390.9 133 15.31 صادرات العالم

 FAO .Faostatراعة جمعت وحسبت من موقع منظمة األغذية والز  المصدر:
 مختلفة.الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد 

 .trade _map.org wwwخريطة التجارة التابعة لألمم المتحدة 
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أهم الدول المستوردة للطماطم علل مستوأ العالم  :ثالثا

 و8212 – 8222خالل الفترة  
أن متوسط  و4الجدول رقم  يتضح من بيانات 

 10401272واردات العالم من الطماطم بلغت حوالي 
ألف دوالر وقد ارتفعت قيمة متوسط واردات العالم من 

(، 0218 – 0222خالل الفترة ) %12الطماطم بمعدل 
دول نحو  12وبلغ متوسط إجمالي قيمة الواردات ألكبر 

 %71247ألف دوالر وهو ما يمثل نحو  1212424
من متوسط إجمالي قيمة واردات العالم خالل فترة 
الدراسة، احتلت أمريكا المركز األول من بين الدول 
المستوردة الطماطم على مستوى العالم، حيث بلغت قيمة 

ألف دوالر وهو ما يمثل  1171174وارداتها حوالي 
لعالم من من إجمالي قيمة واردات ا %10218نحو 

(، واحتلت 0218 – 0222الطماطم خالل الفترة )
ألمانيا المركز الثاني من بين الدول المستوردة الطماطم 
على مستوى العالم حيث بلغت قيمة وارداتها حوالي 

من  %8241ألف دوالر وهو ما يمثل نحو  1118231
إجمالي قيمة الواردات الطماطم على مستوى العالم، 

 متحدة في المركز الثالث بقيمة إستيراديةوتأتى المملكة ال
ألف دوالر بنسبة تبلغ حوالى  328203تبلغ نحو 

من متوسط إجمالى واردات العالم من الطماطم  7271%
وتأتى السعودية واألمارات والكويت في المركز السابع 
والتاسع والثالث عشر حيث تبلغ القيمة اإلستيرادية لكل 

ألف  13713، 102143، 144171منهما حوالى 
 %2212، %1224، %1214دوالر بنسبة تبلغ نحو 

من متوسط إجمالى واردات العالم من الطماطم على 
التوالى ويالحظ من الجدول اختالف قيمة سعر االستيراد 
للطن من الطماطم، حيث استوردت السويد الطن بما 

دوالر/طن بينما كانت ألمانيا تستورد طن  1421قيمته 
دوالر/طن وتستورد أمريكا طن  1371لى  الطماطم بحوا

دوالر/طن، في حين أستوردت  1073الطماطم بحوالى 
 274السعودية واألمارات والكويت طن الطماطم بحوالى 

 دوالر/طن. 703دوالر/طن،  311دوالر/طن، 

رابعا: التوزين الجغرافي للصادرات المصرية من الطماطم 
 و8212 – 8222خالل الفترة  

 
دد : بلغ عالجغرافي لصادرات مصر من الطماطمالتوزين 

األسواق التي تصدر إليها مصر الطماطم الطازج أكثر 
(، 0218 – 0228سوقًا رئيسية خالل الفترة ) 12من 

يتضح أن السوق  و5الجدول رقم  ومن خالل بيانات 
 %24213السعودي قد استحوذ على نسبة تقدر بحوالي 

جة أو المبردة، من صادرات مصر من الطماطم الطاز 
احتلت سويا المركز الثاني من الصادرات المصرية من 

، %10228الطماطم الطازجة بأهمية نسبية بلغت حوالى 
من  %8281تلتها العراق بأهمية نسبية تبلغ حوالى 

إجمالي الصادرات المصرية من الطماطم الطازجة خالل 
(، كان أعلى متوسط لقيمة الطن 0218 – 0228الفترة )
الصادرات المصرية من الطماطم الطازجة ألهم من 

خمس أسواق خالل نفس الفترة إلى روسيا بقيمة تبلغ نحو 
دوالر  844دوالر/طن ثم اإلمارات بما يساوى  1113

دوالر/طن، تلتها  822للطن، تلتها تركيا بقيمة تبلغ نحو 
دوالر/طن، تلتها إيطاليا بما  812العراق بقيمة تبلغ نحو 

دوالر/طن،  وكان أفل سعر تصديري إلى  1234يساوى 
 دوالر للطن. 321أمريكا بما يساوى 

 
نافسية لصادرات خامسا: أهم مؤشرات قياس القدرة الت

 مصر من الطماطم
يتناول هذا الجزء أهم المؤشرات االقتصادية للقدرة 
التنافسية للمحاصيل تحت القياس لقياس مركزها التنافسي 

أهم وأشهر مؤشرات التنافسية في األسواق العالمية ومن 
التي يمكن استخدامها مؤشر الميزة النسبية الظاهرية، 
ونسبة االختراق، كما يمكن استخدام مؤشر التنافسية 

 السعرية.
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 (0277 – 0222أهم الدول المستوردة للطماطم على مستوى العالم خالل الفترة ) .0جدول 

قيمة الواردات           انــــــــــالبي
 الكمية المستوردة % ألف دوالر

متوسط قيمة  % ألف طن
 الطن

 7.0.4 72.17 250...70 70.77 75.11.1 أمريكا
 7.4.1 5.17 417.070 7.11 7777241 ألمانيا
 7.2.1 01.. 755..7. 2.17 524120 فرنسا
 2.112 1... 521.211 2.14 52.2.7 روسيا

 7.517 2.21 270.021 17.. 427204 المملكة المتحدة
 7.227 7.41 ..771.4 7.17 050220 كندا

 2.2.1 7.51 711.5.5 7..2 .4742 السعودية
 7.200 7.11 022.774 0.21 045.17 هولندا

 2.475 7.21 702.114 2.57 21..1 األمارات
 7.710 2.77 11.147 2.10 .77410 إيطاليا
 7.271 .2.1 72.5.1 2.17 12114 التشيك
 7.127 2.10 77.2.0 7.72 7.2054 السويد
 04..2 2.52 74..54 2.71 0.222 الكويت

 - 83.31 0.833.125 01.70 2818737 متوسط إجمالي الدول
 - 61.33 7.356.326 23.56 7012886 متوسط باقي دول العالم

متوسط إجمالي قيمة وكمية واردات 
 العالم

15753.308 
 

133 11880.533 
 

133 - 

  FAO  .FAOSTATجمعت وحسبت من موقع منظمة األغذية والزراعة  المصدر:
 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.

 
 
 
 
 

 (0277 – 0227أهم أسواق الصادرات المصرية الطماطم خالل الفترة ) .2 جدول
قيمة الصادرات المصرية  انــــــــــــــالبي

 دوالر  ألف
األهمية النسبية 
 للصادرات المصرية

متوسط سعر 
 الطن الف دوالر

ترتيب الدول في 
 السوق العالمي

 7 2.400 21.74 712102 السعودية
 0 2.502 70.27 55552 سوريا
 2 2.772 7.75 2125. العراق

 . 2.711 7.22 24174 األمارات
 5 2.722 5..4 01444 تركيا
 4 2.140 5.14 01.77 هولندا
 1 2.717 5.72 04414 ليبيا

 7 27..2 5.42 05712 الكويت
 1 7.714 .0.1 72521 روسيا
 72 2.122 7.71 5.50 قطر
 77 2.511 7.72 5250 بلجيكا
 70 2.114 7.24 744. بريطانيا

 - - 36.55 005208 إجمالي الدول
 FAO .FAOSTATجمعت وحسبت من موقع منظمة األغذية والزراعة المصدر: 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.
 .trade _map.org wwwخريطة التجارة التابعة لألمم المتحدة 
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 ل الطماطممؤشر الميزة النسبية الظاهرية لمحصو -أ

مؤشر الميزة النسبية الظاهرة  و6الجدول رقم  يوضح 
( 0218 – 0228لمحصول الطماطم خالل الفترة )

حيث يتضح أنه على الرغم من أن قيمة المؤشر تزيد 
عن الواحد الصحيح لمعظم السلسلة الزمنية خالل تلك 
الفترة مما يعنى وجود ميزة نسبية ظاهرة لصادرات مصر 

األسواق الخارجية إال أنه يتبين من نفس  من الطماطم في
 0212الجدول انخفاض معامل الميزة النسبية الظاهرة من 

ليصل إلى أدنى مستوى له في عام  0213في عام 
مما يعنى وجود تدهور في  2211إلى حوالي  0218

السوق التنافسي لهذا المحصول في األسواق العالمية، 
إلى هذا التدهور  ويجب الوقوف على العوامل التي أدت

وبلغ متوسط مؤشر معامل الميزة النسبية الظاهرة حوالي 
(، األمر الذي 0218 -0228خالل الفترة ) 1222

يعنى أن هذا المحصول التصديرى من المحاصيل الهامة 
التي تنافس بشدة في األسواق العالمية بشرط المحافظة 
على األسواق التصديرية لهذا المحصول وذلك من خالل 
مطابقة المواصفات المطلوبة للسوق العالمي وفتح أسواق 

 جديدة تستوعب صادراتنا طبقًا لمعايير التصدير.
 
 معامل اختراق األسواق لمحصول الطماطم -ب

من خالل تقدير معامل اختراق صادرات الطماطم  
 – 0228المصرية لألسواق العالمية خالل الفترة )

ينضح أن متوسط معامل  و3جدول  ( كما في 0218
اختراق الطماطم المصرية للسوق البريطاني بلغ حوالي 

وهذه القيمة تعنى أن صادرات الطماطم المصرية  2213
من إجمالي كمية استهالك  %13إلى بريطانيا تمثل نحو 

( 0218 – 0228الطماطم داخل بريطانيا خالل الفترة )
 بريطانياكما نجد أن معامل اختراق الطماطم المصرية ل

في تذبذب حيث بلغ الحد األدنى لمعامل االختراق حوالي 
وبلغ الحد األقصى حوالي  0218في عام  2222207

مما يدل على أن السوق  0213في عام  222203
البريطاني يتسع لكمية أكبر من الصادرات المصرية من 
الطماطم المصرية، وأن هناك فرصة أكبر لزيادة نسبة 

ريطاني، كما يتضح أن متوسط معامل اختراق السوق الب

االختراق للطماطم المصرية للسوق الهولندي يبلغ حوالي 
وهذا يعنى أن صادرات الطماطم المصرية إلى  22228

من إجمالي قيمة  %7السوق الهولندي يمثل نحو 
استهالك هولندا للطماطم، وقد تذبذب معامل اختراق 

 لحد األدنىالطماطم المصرية لسوق هولندا حيث بلغ ا
 %22234إلى حوالي  0211عام  %22212حوالي 

وهذا يعنى أن السوق الهولندي لدية من  0214عام 
القدرة على استيعاب كمية أكبر من الصادرات الطماطم 
المصرية وأن هذه النسبة ضئيلة جدا الختراق السوق 

 الهولندي .
كما نجد أن معامل اختراق الطماطم المصرية لسوق 

مما  22212لعربية السعودية قد بلغ حوالي المملكة ا
يعنى أن صادرات الطماطم المصرية إلى المملكة العربية 

من إجمالي استهالك سوق  %1السعودية تمثل نحو 
المملكة العربية السعودية للطماطم وقد تذبذب معامل 
االختراق للطماطم المصرية لسوق المملكة العربية 

عام  %222203حوالي  السعودية حيث بلغ الحد األدنى
 0211عام  %2212وبلغ الحد األقصى حوالي  0212

مما  يدل على أن سوق المملكة يتسع كمية أكبر من 
الصادرات المصرية من الطماطم، أما بالنسبة لمتوسط 

 22218معامل االختراق للسوق اإلماراتي فقد بلغ حوالي 
مما يعنى أن صادرات الطماطم المصرية للسوق 

من إجمالي استهالك الطماطم  %0ي بلغ نحو اإلمارات
داخل السوق اإلماراتي، وأن معامل االختراق قد تذبذب 

 0221عام  %222221حيث بلغ الحد األدنى حوالي 
مما يعنى أن هناك  0213عام  %22217إلى حوالي 

متسع للصادرات المصرية من الطماطم داخل السوق 
أن متوسط  اإلماراتي، وكما ينضح من بيانات الجدول

معامل االختراق لألسواق تحت الدراسة للطماطم 
 المصرية ضعيف جدا وأن هناك زيادة طفيفة في

( ، 0218 – 0228معامل االختراق خالل الفترة ) 
ومن هنا يجب العمل على دراسة أسباب هذا التذبذب 
والتراجع في بعض السنوات والعمل على وضع بعض 

بذب على عالج هذا التذالسياسات التصديرية التي تعمل 
 والتراجع. 
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 (0277 – 0227تقدير معامل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات الطماطم خالل الفترة ) .6جدول 

 لقيمة: مليون دوالرا
قيمة صادرات  البيان

 الطماطم
قيمة الصادرات 
الزراعية 
 المصرية

قيمة صادرات 
الطماطم 
 العالمية

قيمة الصادرات 
 الزراعية العالمية

الميزة النسبية 
 السنة الظاهرة

0227 7.45 0711 1217..7 7241552.72 2.57 
0221 71.1 ..21 1221.24 152151.1. 2.47 
0272 05.55 0177 7057.21 727.1.0.2. 7.75 
0277 71.7 521. 7527.4. 7202021.27 2.57 
0270 07.51 .7.7 7777.57 7221412.4. 7.72 
0272 42.22 .741 7722.27 7214540.17 7.11 
027. 17.17 .25. 1027.21 7.7.152.22 0.52 
0275 41.40 .041 72.7.11 704.552.01 0..2 
0274 44..5 2152 7422..2 7011.42.52 0.52 
0271 20.75 .112 1205.17 7.27.07.01 7.22 
0277 5.54 ..12 777..41 7221..2.17 2.71 
 1.88 1523232.32 3877.51 0103 86.33 المتوسط

 FAO .FAOSTATموقع منظمة األغذية والزراعة  المصدر:
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.         
 .trade _map.org wwwخريطة التجارة التابعة لألمم المتحدة          

 
 (0277 - 0227الطماطم لألسواق العالمية خالل الفترة ) معامل اختراق محصول .7جدول 

 صادرات مصر السنة
 من الطماطم لبريطانيا

إنتاج بريطانيا 
 من الطماطم

واردات بريطانيا من 
 الطماطم من العالم

 صادرات بريطانيا
 من الطماطم

معامل 
 االختراق

0227 7277 77412 .712.5 5277 2.22047 
0221 75. 74722 214415 417. 2.22711 
0272 7071 71202 274521 .472 2.22057 
0277 150 71722 .7.277 5517 2.22757 
0270 701 72222 .21027 4775 2.22201 
0272 007 17722 .00117 2172 2.222.5 
027. 257 17522 215572 2200 2.22217 
0275 055 11022 215471 21.7 2.2225. 
0274 440 14554 272... 2424 2.227.2 
0271 0.0 12401 21.422 .0.5 2.22250 
0277 772 12517.5 211521 21.7 2.2220. 
 3.33112 0238.2 832637.3 31833.0 222.3 المتوسط
 www.fao.org.egجمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة  المصدر:

http://www.fao.org.eg/
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 (0277 - 0227معامل اختراق محصول الطماطم لألسواق العالمية خالل الفترة ) .7تابن جدول 

 صادرات مصر السنة
 من الطماطم هولندا

 إنتاج هولندا
 من الطماطم

 واردات هولندا من
 الطماطم من العالم

 صادرات هولندا
 معامل االختراق من الطماطم

0227 072. 122222 020217 721552 2.22202 
0221 0175 722222 712..5 10215. 2.22121 
0272 1227 775222 7175.. 1.2771 2.7.170 
0277 70254 775222 021.2. 7202.14 2.272.2 
0270 7211 725222 024114 11144. 2.22721 
0272 101 755222 714772 7272501 2.27127 
027. 75.4 122222 772215 7207.7. 2.20421 
0275 .77 712222 747.25 72727.2 2.27277 
0274 757 122222 7105.. 110427 2.27212 
0271 0111 172222 002150 7271022 2.24121 
0277 7077 125222 7141.7 72.2174 2.20724 
 3.383 333765.85 130030.31 307757.57 8573.60 المتوسط
 www.fao.org.egجمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة المصدر: 

 
 

 (0277 - 0227معامل اختراق محصول الطماطم لألسواق العالمية خالل الفترة ) .7تابن جدول 

 صادرات مصر من السنة
 الطماطم السعودية

 إنتاج السعودية
 من الطماطم

 واردات السعودية من
 الطماطم من العالم

 لسعوديةاصادرات 
 معامل االختراق من الطماطم

0227 7171 500750 722.17 5041 2.22221 
0221 2.27 5.0571 772010 0212 2.22502 
0272 7425 .10.20 70.171 0212 2.22047 
0277 2577 50222. 725017 7177 2.22527 
0270 7574 5.1771 7512.1 22.2 2.22075 
0272 25474 5...4. 745571 .114 2.25250 
027. 71111 072012 747777 5240 2.2..51 
0275 42072 077477 7754.7 5725 2.72.12 
0274 41771 225022 711522 5211 2.7.271 
0271 222.2 224271 750150 124 2.21014 
0277 .2412 225114 744704 27.7.5 2.21274 
 3.323 8270 123051 058863 50331 المتوسط
 www.fao.org.egجمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة  المصدر:

http://www.fao.org.eg/
http://www.fao.org.eg/
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 (0277 - 0227معامل اختراق محصول الطماطم لألسواق العالمية خالل الفترة ) .7تابن جدول 

 صادرات مصر من السنة
 الطماطم اإلمارات

 إنتاج األمارات
 الطماطممن 

 واردات األمارات من
 الطماطم من العالم

 صادرات األمارات
 معامل االختراق من الطماطم

0227 .54 701.25 722.17 5041 2.22020 
0221 740 47017 772010 0212 2.22212 
0272 7.72 .1.77 70.171 0212 2.22701 
0277 7.71 57447 725017 7177 2.22127 
0270 7770 25.12 7512.1 22.2 2.221.4 
0272 7122 22722 745571 .114 2.22712 
027. 2771 .7774 747777 5240 2.27552 
0275 1502 .4552 7754.7 5725 2.22277 
0274 77124 .2117 711522 5211 2.25210 
0271 .211 .7150 750150 124 2.20017 
0277 7751 .0110 744704 702. 2.22101 
 3.313 8031 123051 28876 8310 المتوسط

 www.fao.org.egجمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة المصدر: 
 
 
 مؤشر التنافسية السعرية لمحصول الطماطم -ج

 

: تم اختيار كل من المكسيك السوق السعودي -1
وأسبانيا وتركيا كأهم الدول المنافسة لمصر في تصدير 

الجدول رقم الطماطم إلى السوق السعودي، ويتضح من 
أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للطماطم المصرية  و2 

بالنسبة ألسعار الطماطم المكسيكية واالسبانية والتركية  
 0228أنها أكبر من الواحد الصحيح وذلك خالل الفترة )

( أي أن الطماطم المصرية لها ميزة سعرية 0218 –
عن منافسيها  في السوق السعودي خالل فترة الدراسة، 

سط مؤشر الميزة التنافسية السعرية حوالي وقد بلغ متو 
  خالل فترة الدراسة . 0218

: أما بالنسبة لمؤشر الميزة السوق البريطاني -0
التنافسية السعرية في السوق البريطاني فإن هناك كالً من 
السوق التركي والسوق المغربي والسوق المكسيكي من 
 أهم األسواق المنافسة للسوق المصري لتصدير الطماطم

إلى السوق البريطاني، ويتضح من بيانات الواردة 
أن قيم مؤشر التنافسية السعرية  و2بالجدول رقم  

للطماطم المصرية بالنسبة لسعر الطماطم التركية 
والمغربية والمكسيكية أقل من الواحد الصحيح خالل فترة 

مما يشير إلى أن الطماطم  0212البحث ما عدا عام 

نافسية سعرية في السوق المصرية ليس له ميزة ت
البريطاني عن منافسيها ، ويتضح من خالل البحث أن 
الميزة التنافسية السعرية للطماطم المصرية في السوق 
البريطاني بالمقارنة بأسعار الطماطم التركية والمغربي 
والمكسيكي في هذا السوق منخفضة نتيجة الرتفاع السعر 

سة في هذا المصري عن أسعار الدول األخرى المناف
 السوق.

: يعتبر كاًل من السوق التركي السوق الهولندي -2
والسوق المغربي والسوق األسباني من أهم األسواق 
المنافسة للسوق المصري لتصدير الطماطم إلى السوق 

 و2بالجدول رقم  الهولندي، ويتضح من بيانات الواردة 
أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للطماطم المصرية 

لسعر الطماطم التركية أقل من الواحد الصحيح  بالنسبة
، 0212،0212في معظم سنوات الدراسة ماعدا عامي 

وقد بلغ متوسط مؤشر التنافسية السعرية حوالي  0211
خالل فترة الدراسة مما يدل على وجود منافسة  2271

للحصول على ميزة تنافسية سعرية للطماطم المصرية في 
أيضًا أن قيم مؤشر الميزة السوق الهولندي، كما تبين 

التنافسية السعرية للطماطم المصرية بالنسبة لسعر 
طماطم المغرب أقل من الواحد الصحيح ما عدا عام 

مما يعنى أنه كان هناك منافسة للطماطم  0212

http://www.fao.org.eg/
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المصرية في هذه السنة وقد بلغ متوسط مؤشر الميزة 
خالل  2201التنافسية السعرية للطماطم المصرية حوالي 

فترة الدراسة، كما لوحظ أن مؤشر التنافسية السعرية 
للطماطم المصرية بالنسبة لسعر طماطم أسبانيا أقل من 
الواحد الصحيح ألكثر من نصف السلسلة الزمنية وقد 

 2213بلغ متوسط مؤشر الميزة التنافسية السعرية حوالي 
خالل فترة الدراسة مما يعنى أن الميزة السعرية لمحصول  

م المصرية في تنافسية حادة مع الميزة التنافسية الطماط
السعرية للطماطم األسبانية نتيجة النخفاض السعر 

 المصري عن أسعار الدول المنافسة في هذا السوق.

أما بالنسبة لمؤشر الميزة التنافسية لسوق اإلماراتي: ا-4
السعرية في سوق اإلمارات فإن هناك كاًل من السوق 

ربي والسوق والهولندي من أهم التركي والسوق المغ
األسواق المنافسة للسوق المصري لتصدير الطماطم إلى 

ل رقم بالجدوالسوق اإلماراتي، ويتضح من بيانات الواردة 
أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للطماطم المصرية  و2 

 بالنسبة لسعر الطماطم التركية أقل من الواحد الصحيح 
 وقد بلغ  0214في معظم سنوات الدراسة ماعدا عام 

خالل فترة  2242متوسط مؤشر التنافسية السعرية حوالي 
الدراسة مما يدل على وجود منافسة للحصول على ميزة 
تنافسية سعرية للطماطم المصرية في السوق اإلماراتي، 
كما تبين أيضًا أن قيم مؤشر الميزة التنافسية السعرية 

لمصرية بالنسبة لسعر طماطم المغرب أقل من للطماطم ا
مما  0214،0218الواحد الصحيح ما عدا أخر سنتين 

يعنى أن هناك إعادة للمكانة التنافسية السعرية للطماطم 
المصرية وقد بلغ متوسط مؤشر الميزة التنافسية السعرية 

خالل فترة الدراسة، كما  2281للطماطم المصرية حوالي 
نافسية السعرية للطماطم المصرية لوحظ أن مؤشر الت

بالنسبة لسعر طماطم الهولندية أقل من الواحد الصحيح 
ألكثر من نصف السلسلة الزمنية وقد بلغ متوسط مؤشر 

خالل فترة الدراسة  2210الميزة التنافسية السعرية حوالي 
مما يعنى أن الميزة السعرية لمحصول  الطماطم المصرية 

م يزة التنافسية السعرية للطماطفي تنافسية حادة مع الم
الهولندية نتيجة النخفاض السعر المصري عن أسعار 

 الدول المنافسة في هذا السوق.
 
 

 
مؤشر التنافسية السعرية للطماطم المصرية مع سعر الطماطم ألهم الدول المنافسة في أهم األسواق العالمية   .3جدول 
 (0277 – 0227لفترة )خالل ا

سعر  السنة الدولة
 مصر

 سعر
 المكسيك 

 النسبة
 السعرية 

 سعر
 أسبانيا 

 النسبة
 السعرية 

 سعر
 تركيا 

 النسبة 
 السعرية

سوق 
 المملكة
العربية 
 السعودية

0227 75... 52. 2.01 742 5.51 .22 0.11 
0221 777.4 ..2 2.11 721 1.05 .21 2.44 
0272 742.4 571 2.74 122 5.41 442 ..25 
0277 042.4 ... 7.17 472 0.25 .57 7.14 
0270 070.7 .77 0.72 117 2..5 542 0.01 
0272 027.4 .21 7.11 102 2.2. .1. 0.20 
027. 024.4 .70 0.72 471 7.72 .72 7.17 
0275 022.0 .02 0.1. 247 0.02 214 2.45 
0274 721.4 270 2.17 277 ...0 521 2.27 
0271 11.0 277 2.51 .27 2.70 011 0.40 
0277 771.. .07 0.21 210 2.0. 270 0.57 

 5.23 033 8.50 630.5 5.87 001.2 136.8 المتوسط
 www.fao.org.egجمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة المصدر: 

 

http://www.fao.org.eg/
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مؤشر التنافسية السعرية للطماطم المصرية مع سعر الطماطم ألهم الدول المنافسة  في أهم األسواق  .3تابن جدول 
 (0277 - 0227العالمية خالل الفترة )

سعر  السنة الدولة
 مصر

سعر 
 تركيا

النسبة 
 السعرية

سعر 
 المغرب

النسبة 
 السعرية

سعر 
 المكسيك

النسبة 
 السعرية

السوق 
 البريطاني

0227 547 .22 2.14 042 2..4 52. 2.71 
0221 705. .21 2.22 071 2.02 ..2 2.25 
0272 501 442 7.05 021 2..5 571 2.17 
0277 4.5 .57 2.17 047 2..2 ... 2.41 
0270 7100 542 2.01 052 2.72 .77 2.05 
0272 7415 .1. 2.07 015 2.74 .21 2.04 
027. 174 .72 2..1 017 2.07 .70 2..0 
0275 0.27 214 2.74 710 2.21 .02 2.71 
0274 120 521 2.55 711 2.07 270 2..7 
0271 7745 011 2.04 02. 2.77 277 2.22 
0277 7412 270 2.77 012 2.71 .07 2.05 

 3.80 005 3.13 580 3.87 033 1833 المتوسط
 www.fao.org.egجمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة  المصدر:

 
مؤشر التنافسية السعرية للطماطم المصرية مع سعر الطماطم ألهم الدول المنافسة في أهم األسواق  .3تابن جدول 

 (0277 - 0227العالمية خالل الفترة )

سعر  السنة الدولة
 مصر

سعر 
 تركيا

النسبة 
 السعرية

سعر 
 المغرب 

النسبة 
 السعرية

سعر 
 أسبانيا

النسبة 
 السعرية

السوق 
 الهولندي

0227 52. .22.2 2.77 042 2..1 742 7.40 
0221 7212 .21.2 2.01 071 2.07 721 2.57 
0272 55. 440.1 7.02 021 2..2 122 7.47 
0277 011 .57.2 7.45 047 2.1. 472 0.07 
0270 7727 542.. 2.22 052 2.7. 117 2..0 
0272 747 .1..0 0.15 015 7.17 102 ...1 
027. 775 .72.2 2.5. 017 2.27 471 2.17 
0275 7.4. 215.1 2.01 710 2.70 247 2.05 
0274 124 521.. 2.5. 711 2.07 277 2.22 
0271 111 011.2 2.27 02. 2.04 .27 2.55 
0277 2.2. 270.2 2.21 012 2.21 210 2.77 

 3.26 653 3.51 580 3.02 232.3 1118 المتوسط
 www.fao.org.egجمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة  المصدر:

 

http://www.fao.org.eg/
http://www.fao.org.eg/
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مؤشر التنافسية السعرية للطماطم المصرية مع سعر الطماطم ألهم الدول المنافسة في أهم األسواق  .3تابن جدول 
 (0277 - 0227العالمية خالل الفترة )

سعر  السنة الدولة
 مصر

سعر 
 تركيا

النسبة 
 السعرية

سعر 
 المغرب

النسبة 
 السعرية

سعر 
 هولندا

النسبة 
 السعرية

السوق 
 اإلمارتي

0227 421 524 2.72 502 2.74 170 7.40 
0221 7207 717 2.41 7272 2.14 124 2.54 
0272 117 142 2.11 727 2.77 7220 7.27 
0277 .51 2.5 2.15 272 2.72 451 7... 
0270 7252 17. 2.12 7227 2.15 722 2.11 
0272 11. 45. 2.41 122 2.10 107 2.1. 
027. 751 4.5 2.15 122 2.77 727 2.1. 
0275 741 541 2.45 12. 2.75 725 2.12 
0274 727 .54 2.55 425 2.12 412 2.77 
0271 .22 451 7.42 425 7.52 705 0.25 
0277 577 25. 2.47 425 7.2. 1.2 7.01 

 3.35 733 3.32 785 3.78 681 365 المتوسط
 www.fao.org.eg جمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة المصدر:

 
 

 التوصيات 
 
المحافظة على األسواق التصديرية لمحصول  -1

الطماطم وذلك من خالل مطابقة المواصفات 
المطلوبة للسوق العالمي وفتح أسواق جديدة تستوعب 

 صادراتنا طبقًا لمعايير التصدير. 
العمل على دراسة أسباب التذبذب والتراجع في بعض  -0

السنوات لصادرات الطماطم المصرية والعمل على 
وضع بعض السياسات التصديرية التي تعمل على 

 عالج هذا التذبذب والتراجع.

العمل على تقليل حده المنافسة السعرية لمحصول  -2
الطماطم المصرية في السوق الهولندى والبريطانى 

نافسية السعرية لكل من تركيا والمغرب لموجهة الت
 والمكسيك .

بحث امكانية الحد من تذبذب معامل االختراق  -.
لصادرات الطماطم المصرية في السوق السعودى 
والبريطانى  والهولندى حيث ان تلك االسواق لديهم 
القدرة على استيعاب كميات اكبر من صادرات 

 الطماطم المصرية.

 نــــالمراج
 

 المراجن العربيةأواًل : 
 

ــــة العامــــة  واإلحصــــاشر نشــــرة الجهــــاز المركــــزأ للتعبئ
 ر أعداد مختلفة.التجارة الخارجية

ـــزاوي  ـــا  الجي ـــد الفت ـــد عب تنميتتتة  .5311 جيهـــان محم
الصتتتتتتتتتادرات المصتتتتتتتتترية للخضتتتتتتتتتر ألهتتتتتتتتتم األستتتتتتتتتواق 

رســــــــالة دكتــــــــورا ر قســــــــم االقتصــــــــاد  العالميتتتتتتتتة،
 الزراعــــير كليــــة الزراعــــةر جامعــــة عــــين شــــمسر

 .53-57القاهرةر مصرر ص ص 
ـــــة التابعـــــة ل مـــــم المتحـــــدة  خريطـــــة التجـــــارة العالمي

 www.TRADE_MAP.orgو 
"دراسة القدرات  .5333 داليا عبد الحميد هالل يسن

 ،التنافسية لبعض المحاصيل البستانية المصرية"
رسالة دكتوراةر قسم االقتصاد الزراعير كلية 

ر رةر مصرــــــــهر القاةر جامعة عين شمســالزراع
   .57-58ص ص 

 

http://www.fao.org.eg/
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 رليمر محمد السيد السيد حسينحسميرة أمين عبد ال
القدرة التنافسية للصادرات  .5313 سيد محمد سيد

المجلة  المصرية من محصول الكمون والكسبرة،
 ور0 ر العدد53 المصرية لالقتصاد الزراعير المجلد

1067-1033. 
 و www.FAO.orgمنظمة األغذية والزراعة  
ـــــوللر ـــــل محمـــــد مت ـــــدر  يحي  أحمـــــد حســـــين عبدالحمي

ــــــــــراهيم  ــــــــــدالفتا  اب المركتتتتتتتتتتز  .5312مهــــــــــا عب
التنافستتتتي المصتتتترى للبرتقتتتتال والعنتتتتب فتتتتي األستتتتواق 

ــــة المصــــرية لالقتصــــاد الزراعــــلر العالميتتتتة،  المجل
 .533-573 رو1 ر العدد52المجلد 

 

 جنبيةالمراجن األ: ثانياً 
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ABSTRACT 

 
Vegetables export in general and tomatoes crop 

in particular are facing serious challenges in Egypt 

with regards to declining competitiveness in global 

markets in addition to some other challenges re-

lated to the ability to penetrate global markets and 

the variation in prices for different importing coun-

tries. This is in addition to the variation in demand 

conditions in importing markets. Through reviewing 

the competitiveness indicators for this crop in global 

markets. The paper aims at exploring tools to en-

hance the exports of Tomatoes crop through inves-

tigating the core competitiveness indicators shows 

that the quantity and value of tomato exports was 

highly fluctuating during the period under investiga-

tion. The lowest value was recorded in 2000 and 

amounted to 1.7 thousand tons. The maximum 

value was recorded in 2013 and amounted 74.8 

thousand tons. Since then. The variable showed 

high fluctuation until 2018 where the quantity ex-

ported reached 41.8 thousand tons. The exporting 

value also was fluctuating. It reached its lowest in 

2000 and amounted to 454 thousand dollars while 

the maximum reached around 728.7 thousand in 

2015. The value decreased to 488.6 thousand in 

2018 while the tomato exports also fluctuated since 

2000 till 2007 and reached its maximum in 2017 with 

around $1513 /tons. The value showed a fluctuating 

trend where it reached around $1169/ton. The 

Saudi market dominated the market with around 

37.16% of total Egyptian tomatoes exports. 

Whether fresh or frozen. The paper also shows 

there is clear export competitiveness in global mar-

kets. The average index value reached around 1.33. 

Which means that this crop is one of the very im-

portant crops that efficiently competes in the global 

markets. The paper finally shows the penetration 

parameter is weak and that there is minimal in-

crease in this indicator. This means that there is a 

possibility to increase exported quantities from to-

matoes through studying the reasons behind the 

fluctuations and design some policies and export 

mechanisms that can improve export competitive-

ness and penetration rates. The paper recommends 

working on minimizing the fluctuation in the pene-

tration coefficient for Tomatoes exports in Saudi and 

UK markets since such markets have the capacity 

to absorb more Egyptian tomatoes exports. 

 

 

Keywords  : Export Competitiveness; Egyptian to-

matoes; Coefficient of apparent comparative ad-

vantage; Saudi Market 

 

http://ajs.journals.ekb.eg/
mailto:elkhishinss@gmail.com

	EFFECT OF GIBBERELLIC ACID (GA3) ON ENHANCING FLOWERING AND FRUIT SETTING IN SELECTED
	EFFECT OF GIBBERELLIC ACID (GA3) ON ENHANCING FLOWERING AND FRUIT SETTING IN SELECTED

