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صـل والثـوم والطمـاطمتهـدف الدراسـة إلـى دراسـة الوضـع الـراهن والتو  دراســة . زـع الجغرافـي لصـادرات مصـر مـن ال
التعــرف علــى محــددات الطلــب الخــارجى للمحاصــیل موضــع .عــض مؤشــرات األداء التصــدیر للمحاصــیل موضــع الدراســة

ــه، هالوصــفمــن النــاحیتین  االقتصــادالتحلیــل  اســتخدام أســالیبعلــى  االعتمــادتــم .الدراســة ى ولقــد تــم الحصــول علــ والكم
ة  انات اإلحصائ ـة، و سـواء المنشـورة  المختلفـةمن مصـادرها  الالزمةالب وم ة الح الجهـات والمؤسسـات الرسـم غیـر المنشـورة 

ة وم    .وغیر الح
ـة األولــي  سـتحوذ علـي المرت صـل المصـر  صـل أن ال وأوضـحت نتـائج دراسـة الطلـب السـعود والروسـي علــي ال

صـــل فــي الســـوق الســـ ة لـــواردات ال صـــل المصـــر فــي الســـوق الســـعود بنحـــو النســ عود حیــث قـــدر النصـــیب الســوقي لل
ـــي بنحـــو % ٦٣.٦ صـــل التر منـــي بنحـــو % ١٥.٧وال صـــل ال الغـــة % ١٠.٦وال ة ال ألـــف طـــن ، ١٩٨مـــن واردات الســـعود

ا حیــث بلــغ النصــیب الســو  ة للســوق الروســي تبــین أن هولنــدا والصــین مــن الــدول المنافســة لمصــر فــي ســوق روســ النســ قي و
صـــل المصــــر نحــــو  صــــل الهولنــــد نحــــو % ٦.١لل صــــل الصــــیني نحــــو % ٣٨.٥ونصــــیب ال الغــــة نحــــو % ٢٧.٧وال ال

صـل المصـر إلـي األسـواق األخـر ٢٠٠٧-١٩٩٨ألف طن خالل فتـرة الدراسـة ٣٠١ ة لمعـدل اختـراق صـادرات ال النسـ ، و
ة المستوردة فقـد  لكـل مـن % ١٩.٢١، % ٣٩.٣٢، % ٤٥.١٨بلـغ نحـو فقد تبین ارتفاع هذا المعدل في أسواق الدول العر

ـة مقارنــة  صـل المصـر إلـي األسـواق األجنب ة علـي الترتیـب فـي حـین تبـین ضـعف نفـاذ صـادرات ال ـت والسـعود لبنـان والكو
ـة فقـد بلـغ هـذا المعـدل نحـو  ـا علـي الترتیــب ، فرنسـا ، لكـل مـن الیونـان % ١.٤٧، % ٢.٦٩، % ٤.٧٤الـدول العر رومان

ع صل المصر وقد  ة نحو جودة ال   .ز هذا االنخفاض إلي نقص الوعي لد الدول األجنب
دراسة الطلب لمحصول الثوم المصر في السوق اللبناني اتضح أن الثوم الصیني والسـور مـن الـدول المنافسـة   و

النصــیب الســوقي  علــي الترتیــب بینمــا بلــغ% ١١.٩، % ٨١.٩لمصـر فــي الســوق اللبنــاني حیــث بلــغ النصــیب الســوقي نحــو 
أمــا فــي . ٢٠٠٧-١٩٩٨طــن خــالل الفتــرة  ٢٤.٤٦مــن متوســ واردات لبنــان مــن الثــوم المقــدرة بنحــو % ٦.٢لمصــر نحــو 

ا والصین وهولندا مـن الـدول المنافسـة لمصـر وأن لهـم تـأثیر معنـو علـي سـعر تصـدیر الثـوم  ان طالي تبین أن أس السوق اال
ر وقــ قة الـــذ ــا خــالل الفتـــرة ســا طال عض إل ضــا مـــن الدراســة انخفـــاض معــدل اختـــراق صــادرات الثـــوم المصــر لـــ د تبـــین أ

ة  ة فقـد بلـغ نحـو ، األسواق العر ـا وانجلتـرا والیونـان % ١.٦٨، % ١.٨٤، % ٣.٨٨أما في األسواق األجنب طال لكـل مـن ا
ـة الثـوم لتلـك الـدول المسـتوردة أو الرتفـاع عز ذلـك إلـي زـادة إنتاج ـة للثـوم المصـر عـن  علي الترتیب وقد  األسـعار العالم
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ــي مــن الــدول    أمـا الطلــب علــى محصــول الطمــاطم المصـرة فــي الســوق الســعود تبــین أن السـوق الســور والتر
علــي الترتیــب بینمــا بلــغ النصــیب % ١٩.٣، % ٧٢.٧المنافســة لمصــر فــي الســوق الســعود حیــث بلــغ النصــیب الســوقي 

الغــة نحــو مــن إج% ٢.٤الســوقي لمصــر نحــو  ة مــن الطمــاطم ال ألــف طــن خــالل فتــرة الدراســة  ٤.٧٢مــالي واردات الســعود
ــا مــن الــدول المنافســة لمصــر حیــث بلــغ النصــیب . ٢٠٠٧-١٩٩٨ لج ــا و ا وألمان ان أمــا فــي الســوق الهولنــد تبــین أن اســ

مـن إجمـالي واردات % ٠.١٤علي الترتیـب بینمـا بلـغ النصـیب السـوقي لمصـر نحـو %  ٥.٣، %  ٥.٩، % ٨٣.٩السوقي 
الغــة نحــو  ر، وأوضــحت الدراســة انخفــاض معــدل ١٨٦.٤هولنــدا مــن الطمــاطم ال قة الــذ ألــف طــن خــالل فتــرة الدراســة ســا

ة والنخفـاض جـودة  عـز ذلـك لتعـدد المصـادر االسـتیراد ـة وقـد  ـة واألجنب اختراق صادرات الطماطم المصـرة لألسـواق العر
  .ميالمنتج المصر عن مثیله العال

الت  ـة، وتفضـ ضرورة توفیر قواعد معلومات عن الفرص التصدیرة المتاحة فـى األسـواق الخارج وتوصى الدراسة 
سـاعد علـى التوسـع فـى تصـدیر  ، ممـا  النشـا التصـدیر فاءة أداء المؤسسـات ذات العالقـة  الخارج، وتحسین  المستهلكین 

ة مثــل الطمـاطم وال ة للوقـت المحاصـیل التــى لهـا قــدرة تنافسـ النســ عـض العــروات للتصـدیر(صــل والثـوم  ة  ،والســعر، )مناســ
ة فى جودة وسالمة المنتج  .والقدرة التنافس

  

  
  
  
  
  
  
  
  


