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اتالموجز والتو الموجز والتو  اتص   ::ص

ل  ة، حیث تش ة الهامة بجمهورة مصر العر ل تعتبر محاصیل الخضر من المحاصیل اإلستراتیج ة، حیث تش ة الهامة بجمهورة مصر العر تعتبر محاصیل الخضر من المحاصیل اإلستراتیج
مة صادرات الخضر نحو  مة صادرات الخضر نحو ق ة،  %%١٥١٥، ، %%٧٠٧٠ق ستان مة الصادرات ال ة،من ق ستان مة الصادرات ال ة على الترتیب  من ق ة على الترتیبوالزراع هذا هذا . . والزراع

ا الخضراء من محاصیل الخضر الهامة المزر  عتبر محصولي الطماطم والفاصول ا الخضراء من محاصیل الخضر الهامة المزر و عتبر محصولي الطماطم والفاصول   عة على مستو عة على مستو و و و
مة الصادرات لهذین المحصولین نحو ییحیث حیث   ،،الجمهورةالجمهورة مة الصادرات لهذین المحصولین نحو بلغ متوس ق خالل خالل   دوالردوالرملیون ملیون   ٢.٩٩٢.٩٩،،١.٠٢١.٠٢بلغ متوس ق

ات التى و و   ..على التواليعلى التوالي) ) ٢٠٠٤٢٠٠٤--٢٠٠٠٢٠٠٠((  الفترةالفترة ات التى تواجه الصادرات المصرة من الخضر العدید من التحد تواجه الصادرات المصرة من الخضر العدید من التحد
مة تلك الصادرات خالل السنوات األخیرة وتذبذبها بین الز ة وق م مة تلك الصادرات خالل السنوات األخیرة وتذبذبها بین الزیرجع إلیها تدهور  ة وق م ادة والنقصان مع ادة والنقصان مع یرجع إلیها تدهور 

السوق المحلى مما  اإلضافة إلى  ارتفاع األسعار  عض منها من على خرطة الصادرات، هذا  السوق المحلى مما اختفاء ال اإلضافة إلى  ارتفاع األسعار  عض منها من على خرطة الصادرات، هذا  اختفاء ال
ًا بدًال من تصدیره للخارج ثیر من المصدرن إلى تسو اإلنتاج محل ًا بدًال من تصدیره للخارجدفع  ثیر من المصدرن إلى تسو اإلنتاج محل أثارا أثارا   تركتركوهو ما قد یوهو ما قد ی  ،،دفع 

صفة عامة ة تهدد االقتصاد القومي  ة سلب صفة عامةاقتصاد ة تهدد االقتصاد القومي  ة سلب   . . اقتصاد
ات التصدیرة لتهدف الدتهدف الدو و  ان ة إلي التعرف على اإلم صفة أساس ات التصدیرة لراسة  ان ة إلي التعرف على اإلم صفة أساس   الخضرالخضر  محاصیلمحاصیلعض عض راسة 
ا الخضراء  ((مصرمصر ا الخضراءالطماطم والفاصول ما تهدف إلى دراسة الوضع الراهن إلنتاج وتصدیر محاصیل   ))الطماطم والفاصول ما تهدف إلى دراسة الوضع الراهن إلنتاج وتصدیر محاصیل ،   ،

ا الخضراء والطماطم على مستو مصر ومحافظة الفیوم ا الخضراء والطماطم على مستو مصر ومحافظة الفیومالفاصول عض مؤشرات األداء التصدیر ..الفاصول عض مؤشرات األداء التصدیر دراسة  دراسة 
صفة   عضعض  التعرف علىالتعرف على  ..ل موضع الدراسةل موضع الدراسةللمحاصیللمحاصی ات التى تقف أمام تصدیر محاصیل الخضر  صفة التحد ات التى تقف أمام تصدیر محاصیل الخضر  التحد

صفة خاصة صفة خاصةعامة، والمحاصیل موضع الدراسة    ..عامة، والمحاصیل موضع الدراسة 
  ههالوصفالوصفمن الناحیتین من الناحیتین   االقتصاداالقتصادالتحلیل التحلیل   استخدام أسالیباستخدام أسالیبعلى على   االعتماداالعتمادتم تم ولتحقی أهداف الدراسة ولتحقی أهداف الدراسة 

ة انات اإلحصائ ه، ولقد تم الحصول على الب ةوالكم انات اإلحصائ ه، ولقد تم الحصول على الب   وغیروغیرسواء المنشورة سواء المنشورة   المختلفةالمختلفةمن مصادرها من مصادرها   الالزمةالالزمة  والكم
ة وم ة الح الجهات والمؤسسات الرسم ةالمنشورة  وم ة الح الجهات والمؤسسات الرسم   ..المنشورة 
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ا الخضراء  ىىصادرات مصر من محصولصادرات مصر من محصولمتوس متوس أن أن وأوضحت نتائج الدراسة وأوضحت نتائج الدراسة  ا الخضراءالفاصول   ، والطماطم، والطماطمالفاصول
مة تقدر بنحو ، ، ألف طنألف طن  ٧.٨٢٧.٨٢  ،،ألف طنألف طن  ٦.٩٨٦.٩٨نحو نحو بلغ بلغ ) ) ٢٠٠٤٢٠٠٤--١٩٩٥١٩٩٥((الفترة الفترة   خاللخالل مة تقدر بنحو ق ، ،   ٢.٢٤٢.٢٤ق
ة وعلى موعلى م  ..على الترتیبعلى الترتیب  ملیون دوالرملیون دوالر  ١.٣١.٣٧٧ م ة ستو محافظة الفیوم أوضحت النتائج أن متوس  م ستو محافظة الفیوم أوضحت النتائج أن متوس 

ألف طن تمثل نحو ألف طن تمثل نحو   ١.٥٧١.٥٧، ، ٢.٣٤١٢.٣٤١تبلغ نحو تبلغ نحو ) ) ٢٠٠٤٢٠٠٤--٢٠٠٠٢٠٠٠((الصادرات من المحصولین خالل الفترة الصادرات من المحصولین خالل الفترة 
ا الخضراء والطماطم على % % ٢٢.٣٩٢٢.٣٩، ، % % ٣٣.٥٣٣.٥ ا الخضراء والطماطم على من إجمالى صادرات الجمهورة من محصولي الفاصول من إجمالى صادرات الجمهورة من محصولي الفاصول
مة الصادرات للمحصولین نحو . . الترتیبالترتیب مة الصادرات للمحصولین نحو ما بلغ متوس ق ملیون دوالر ملیون دوالر   ٠.٤٥٦٠.٤٥٦ملیون دوالر، ملیون دوالر،   ٠.٧٧٦٠.٧٧٦ما بلغ متوس ق

مة صادرات المحصولین على مستو الجمهورة% % ٢٣.٢٨٢٣.٢٨، ، % % ٣٤.٦٠٣٤.٦٠تمثل نحو تمثل نحو  مة صادرات المحصولین على مستو الجمهورةمن إجمالي ق   ..من إجمالي ق
ا الخضراء أن متوس صادرات مصر من ذلك  انات التوزع الجغرافى لمحصول الفاصول ا الخضراء أن متوس صادرات مصر من ذلك وأوضحت ب انات التوزع الجغرافى لمحصول الفاصول وأوضحت ب

، موزعة بین دول االتحاد ، موزعة بین دول االتحاد ))٢٠٠٤٢٠٠٤--٢٠٠٠٢٠٠٠((ألف طن خالل الفترة من ألف طن خالل الفترة من   ٧.٠٠٧.٠٠ى ى المحصول بلغت حوالالمحصول بلغت حوال
ة ا الشمال ة، ومجموعة دول أمر ةاألورى، ومجموعة الدول العر ا الشمال ة، ومجموعة دول أمر ة، ))النافتاالنافتا((األورى، ومجموعة الدول العر ة، ، مجموعة دول الكتلة الشرق ، مجموعة دول الكتلة الشرق

، بنسب تبلغ نحو  ، بنسب تبلغ نحو أخر من إجمالى صادرات مصر من من إجمالى صادرات مصر من % % ١.٤٣١.٤٣، ، ٢.٥٠٢.٥٠، ، ٤.٠٧٤.٠٧، ، ١٦.١٤١٦.١٤، ، ٧٥.٨٦٧٥.٨٦أخر
ر على الترتیب  المحصول خالل الفترةالمحصول خالل الفترة ر على الترتیبسالفة الذ ة لمحصول الطماطم أن متوس صادرات مصر . . سالفة الذ النس ة لمحصول الطماطم أن متوس صادرات مصر و النس و

، موزعة بین ، موزعة بین ))٢٠٠٤٢٠٠٤--٢٠٠٠٢٠٠٠((ألف طن خالل الفترة من  ألف طن خالل الفترة من    ٤.١٢٠٤.١٢٠من ذلك المحصول بلغت حوالى من ذلك المحصول بلغت حوالى 
ة تبلغ نحو  ة األولى بنس ة التى أحتلت المرت ة تبلغ نحو مجموعة الدول العر ة األولى بنس ة التى أحتلت المرت من إجمالى صادرات من إجمالى صادرات % % ٧٦.٣٣٧٦.٣٣مجموعة الدول العر

رالطماطم خالل الفترة ساالطماطم خالل الفترة سا رلفة الذ ، بنسب تبلغ نحو . . لفة الذ ، بنسب تبلغ نحو یلى ذلك مجموعة دول االتحاد األوري، أخر یلى ذلك مجموعة دول االتحاد األوري، أخر
ما تبین ما تبین . . من إجمالى صادرات مصر من المحصول خالل نفس الفترة على الترتیبمن إجمالى صادرات مصر من المحصول خالل نفس الفترة على الترتیب% %   ٧.٠٩٧.٠٩، ،   ١٦.٥٨١٦.٥٨

ا، وفرنسا ان ا الخضراء هى أس ا، وفرنساأن أكثر الدول المنافسة لصادرات مصر من الفاصول ان ا الخضراء هى أس وأن أكثر الدول وأن أكثر الدول . . أن أكثر الدول المنافسة لصادرات مصر من الفاصول
داخل السوق داخل السوق ((، المغرب ، المغرب ))داخل السوق العرىداخل السوق العرى((رات مصر من الطماطم، هى األردن رات مصر من الطماطم، هى األردن المنافسة لصادالمنافسة لصاد

  ).).األورىاألورى
ا الخضراء خالل الفترة من  عض مؤشرات األداء لصادرات مصر من الفاصول ا الخضراء خالل الفترة من وأوضحت نتائج دراسة  عض مؤشرات األداء لصادرات مصر من الفاصول وأوضحت نتائج دراسة 

ز التنافسي السعر )  )  ٢٠٠٤٢٠٠٤--٢٠٠٠٢٠٠٠(( ة الظاهرة، المر ز التنافسي السعر وتشمل المیزة النسب ة الظاهرة، المر ة . . وتشمل المیزة النسب ة أن مصر لدیها میزة نسب أن مصر لدیها میزة نسب
ة للدول المنافسة        النس ضَا لدیها میزة سعرة  ة، أ ة للدول المنافسة       ظاهرة فى األسواق الخارج النس ضَا لدیها میزة سعرة  ة، أ ا( ( ظاهرة فى األسواق الخارج ان افرنسا، أس ان ). ). فرنسا، أس

ع  ح فى جم قل عن الواحد الصح ة الظاهرة  اس المیزة النسب ة لمحصول الطماطم یتضح أن مق النس ع و ح فى جم قل عن الواحد الصح ة الظاهرة  اس المیزة النسب ة لمحصول الطماطم یتضح أن مق النس و
ة لذلك ال د عدم توافر المیزة النسب ر، مما یؤ ة لذلك السنوات الدراسة سالفة الذ د عدم توافر المیزة النسب ر، مما یؤ ة، سنوات الدراسة سالفة الذ ة، محصول فى األسواق الخارج محصول فى األسواق الخارج

مثل السعر المصر نحو  ز التنافسى السعر أن مصر لدیها میزة سعرة، حیث  مثل السعر المصر نحو ما أوضحت نتائج المر ز التنافسى السعر أن مصر لدیها میزة سعرة، حیث  ما أوضحت نتائج المر
  . . عن نظیره المغرى واألردنى على الترتیبعن نظیره المغرى واألردنى على الترتیب% % ٧٩٧٩، ، %%٣٧٣٧
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صفة عامة تواجه العدید من  صفة عامة تواجه العدید من ما أوضحت الدراسة أن الصادرات من محاصیل الخضر المصرة  ما أوضحت الدراسة أن الصادرات من محاصیل الخضر المصرة 
ات أ  ات أ التحد ة التحد وم ة المسئولة عن التصدیر والمتمثلة فى األجهزة والهیئات الح ة المؤسس ة همها ضعف البن وم ة المسئولة عن التصدیر والمتمثلة فى األجهزة والهیئات الح ة المؤسس همها ضعف البن

النشا التصدیر  النشا التصدیر والخاصة ذات العالقة  ة عن   عدمعدم. . والخاصة ذات العالقة  الدقة والتفصیل والسرعة المطلو ة عن توفر معلومات  الدقة والتفصیل والسرعة المطلو توفر معلومات 
ة  اس ة الفرص التصدیرة المتاحة واألصناف واشتراطات الجودة والمعاییر الق اس النس( ( الفرص التصدیرة المتاحة واألصناف واشتراطات الجودة والمعاییر الق النسسواء  ة للسلعة أو ة للسلعة أو سواء 

ع المتوقعة وأسعار السلع المنافسة) ) العبوة أو المعامالتالعبوة أو المعامالت ل سوق وأسعار الب ة  ع المتوقعة وأسعار السلع المنافسةالمطلو ل سوق وأسعار الب ة    . . المطلو
ضرورة توفیر قواعد معلومات عن الفرص التصدیرة المتاحة فى األسواق  ضرورة توفیر قواعد معلومات عن الفرص التصدیرة المتاحة فى األسواق وتوصى الدراسة  وتوصى الدراسة 

ا فاءة أداء المؤسسات ذات العالقة  الخارج، وتحسین  الت المستهلكین  ة، وتفض االخارج فاءة أداء المؤسسات ذات العالقة  الخارج، وتحسین  الت المستهلكین  ة، وتفض لنشا لنشا الخارج
صفة عامة ومحافظة الفیوم خاصة فى تصدیر  ساعد على التوسع على مستو مصر  ، مما  صفة عامة ومحافظة الفیوم خاصة فى تصدیر التصدیر ساعد على التوسع على مستو مصر  ، مما  التصدیر

ة للوقت  النس ا الخضراء  ة مثل الطماطم والفاصول ة للوقت المحاصیل التى لها قدرة تنافس النس ا الخضراء  ة مثل الطماطم والفاصول عض العروات ((المحاصیل التى لها قدرة تنافس ة  عض العروات مناس ة  مناس
ة فى جودة وسالمة المنتج))للتصدیرللتصدیر ة فى جودة وسالمة المنتج،والسعر، والقدرة التنافس   . . ،والسعر، والقدرة التنافس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


