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  المقدمة

ـ   ،ترجع تجارة القمح بين الدول إلي التاريخ القديم       باسـتيراد   احيث قامت اليونـان وروم
 ومن المعروف أن مصر كانت تصدر الحبوب إلي بيزنطة وروما وشبة             ، القمح من مستعمراتها  

  .الجزيرة العربية
ت طبيعتهـا   حيـث تغيـر   ،  ومع ذلك فأن التجارة الدولية للقمح لم تستمر علي هذا النحو            

فتحولت دول التصدير الرئيسية إلي دول      ،  وتغيرت تبعاً لذلك حالة الدول في سوق القمح العالمي          
ومن األمثلة علي ذلك االتحاد السوفيتي سابقا الذي كان مصدراً بسبب تشجيع النظام             ،  استيرادية  

ـ      ات كبيـرة مـن   اإلقطاعي الذي كان سائداً في ذلك الوقت وقدرة طبقة المالك علي تصدير كمي
ثم ترتب علي التغيرات في النظم الـسياسية        ،  القمح إلي الخارج بغض النظر عن حاجة السكان         

 وما تبع ذلك من تحول عدد كبير من العمـال           ، في االتحاد السوفيتي وانتشار النهضة الصناعية     
 نقـص   ادى الـى   باإلضافة إلي زيادة االستهالك المحلي من القمـح       ،  الزراعيين إلي الصناعة    

   .)١(يجي في صادرات االتحاد السوفيتيتدر
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر توسعت الواليات المتحدة فـي إنتـاج القمـح                

وكذلك لـدفع   ،  وقامت بتصدير كميات هائلة منه إلي أوربا مقابل حصولها علي المواد الصناعية             
  .فوائد الديون وتسديد أقساطها وخاصة البريطانية 

ألرجنتين الدول التقليدية في    اعالمية األولي أصبحت كندا واستراليا وفرنسا و      وبعد الحرب ال  
ا نظـرا  عيوإن كانت الواليات األمريكية قد أصبحت في اآلونة األخيرة أهمها جم        ،  تصدير القمح   

لضخامة فائض أنتاجها وما تبعه من سياسات لتسويق هذا الفائض في العالم الخارجي إلي جانب               
  .ل هائلة علي اإلنتاج والتخزين والنقامتالكها قدرات

   محاصيل الحبوب– التجارة الخارجية – الحنطة –محصول القمح  :كلمات دالة
  

  مشكلة البحث
 سلعه غذائية إسـتراتيجية علـي المـستويين         فهوالقمح من أهم المحاصيل الغذائية      يعتبر  

حيث سواء من    أهميه بالغه     محصول القمح   أالقتصادية  أولت خطط التنمية   لذاالمحلي والعالمي ،    
بينها مـصر مـن     لفدانيه ، وتعاني الدول النامية والتي من        ازيادة مساحته أو رفع مستوي الغلة       

علـي هـذا المحـصول ،    الطلب المتزايد  معدالت علي مالحقةالمحلي مشكلة عدم قدرة اإلنتاج  
  ،والقمح بصفة خاصـة  ، من الحبوب بصفة عامة      قوميكنتيجة  طبيعية للزيادة في االستهالك ال      

 فجـوة بـين     تر ظه ،لهذه الزيادة العالية في حجم االستهالك       المحلي  ومع عدم مسايرة اإلنتاج     
 إلـي  هذه الفجوة عاما بعد عام فقد اضطرت الدولـة           وأتساعي  القوم المحلي واالستهالك    اإلنتاج

 .المستمراستيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هذا العجز 
هامه في البنيان االقتصادي القومي حيث تـساهم حـصيلة    لتجارة الخارجية مكانة ل أنكما  

لذلك فإن أي جهد يبـذل      ،  الصادرات في تمويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر        
للحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة سـوف              

  .د علي تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعيةيسهم إسهاما فعاالً يساع
  اهداف البحث

والتطور الزمنـي   يهدف البحث إلي التعرف علي االهمية االقتصادية للتجارة الخارجية ،           
وكـذلك تحديـد مـصادر    ،  والتعرف علي كفاءة التجارة الخارجية للميزان التجاري المصري ،     
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لتعرف علي التوزيع الجغرافي الراهن لـواردات القمـح         االستيراد الرئيسة لمحصول القمح ، وا     
  .بهدف إعادة التوزيع الجغرافي بغية تقليل قيمة تلك الواردات

  مصادر البيانات
النشرات والدوريات التي يـصدرها الجهـاز المركـزي        اعتمد البحث بصفة أساسية علي      

ـ ارة الزراعة وإستصالح االراضي ،      وزحصاء ،   للتعبئة العامة واال   ع الجهـاز المركـزي     موق
موقـع منظمـة االغذيـة والزراعـة     اعدة بيانات التجارة الخارجية ،   للتعبئة العامة واالحصاء ق   

  ) .الفاو(العالمية 
  أالسلوب البحثي

يعتمد هذا البحث علي األسلوب االستقرائي في التحليل االقتصادي من الناحيـة الوصـفية             
اإلحـصائية  الرياضية و ستخدام بعض المعادالت     وا ،لمحصول القمح    للتجارة الخارجية والكمية  

مثل معادالت االتجاه العام لتقدير االتجاهات الزمنية العامة لبعض الظواهر االقتصادية المرتبطة            
من محـصول القمـح     الخطية المتعلقة بتدنيه قيمة الوارداتمجةوأسلوب البر،  البحثبموضوع  

   .أقل التكاليف الممكنةبالمحصول هذا وذلك للتوصل إلي أفضل األماكن الستيراد 
   الميزان التجاري المصري :أوالً

ودولـة   يتضمن الميزان التجاري جميع المعامالت التجارية المنظورة التي تتم بين دولـة           
الدولة اكبر مـن     أخري سواء كانت في صورة صادرات أو واردات ، وإذا كانت قيمة صادرات            

التجاري ، وتسمي الدولة في هذه الحالة دولـة مـصدرة   قيمة وارداتها يحدث فائض في الميزان      
وتكون مستوردة إذا حدث عجز في ميزانها التجاري ، أي تكون قيمة الصادرات أقل من قيمـة                 

  .الواردات 
   التطور الزمني للميزان التجاري-١

-١٩٩٨(التطور الزمني للميزان التجاري المصري خالل الفترة        ) ١(يوضح الجدول رقم    
 مليار جنيـة    ٦٤,٩٩٦حيث يالحظ أن حجم التجارة الكلية تراوحت بين حد أدني بلغ            ،  ) ٢٠١٤

% ٢٢,٠٨ ، بمـا يعـادل       ٢٠١٤ مليار جنيـة عـام       ٧١٨,٧٠٩ ، وحد أقصي بلغ      ٢٠٠٠عام  
 مليار جنية خالل فترة     ٢٩٤,٤٠١، من المتوسط السنوي لحجم التجارة الكلية البالغ         % ٢٤٤,١٣
  ) .٢٠١٤-١٩٩٨(الدراسة 
-١٩٩٨(خـالل الفتـرة     ) مليـار جنيـة   ( للميزان التجاري المصري     يالتطور الزمن ): ١(قم  جدول ر 

٢٠١٤(  
 حجم التجارة  عجز المیزان التجاري  قیمھ الواردات  قیمھ الصادرات  السنوات
٦٦٫٨٩٠  ٤٥٫١٦٢  ٥٦٫٠٢٦  ١٠٫٨٦٤  ١٩٩٨ 
٦٦٫٤٤٩  ٤٢٫٣٤٩  ٥٤٫٣٩٩  ١٢٫٠٥٠  ١٩٩٩ 
٦٤٫٩٩٦  ٣٢٫٢٩٤  ٤٨٫٦٤٥  ١٦٫٣٥١  ٢٠٠٠ 
٦٧٫١٥٠  ٣٤٫١٦٨  ٥٠٫٦٥٩  ١٦٫٤٩١  ٢٠٠١ 
٧٧٫٦٢٧  ٣٥٫٣٣٧  ٥٦٫٤٨٢  ٢١٫١٤٥  ٢٠٠٢ 
١٠١٫٨٩٥  ٢٨٫٢٧١  ٦٥٫٠٨٣  ٣٦٫٨١٢  ٢٠٠٣ 
١٢٧٫٣٩٤  ٣٢٫٠٣٨  ٧٩٫٧١٦  ٤٧٫٦٧٨  ٢٠٠٤ 
١٧٦٫٣١٣  ٥٣٫٠٦٣  ١١٤٫٦٨٨  ٦١٫٦٢٥  ٢٠٠٥ 
١٩٧٫٢٣٦  ٣٩٫٥٠٨  ١١٨٫٣٧٢  ٧٨٫٨٦٤  ٢٠٠٦ 
٢٤٣٫٨٤٢  ٦١٫٣٣٠  ١٥٢٫٥٨٦  ٩١٫٢٥٦  ٢٠٠٧ 
٤٣٠٫٨٣١  ١٤٤٫٦١٧  ٢٨٧٫٧٢٤  ١٤٣٫١٠٧  ٢٠٠٨ 
٣٨٤٫٥٥٤  ١١٥٫٣٨٢  ٢٤٩٫٩٦٨  ١٣٤٫٥٨٦  ٢٠٠٩ 
٤٥٥٫٢١١  ١٤٥٫٥١١  ٣٠٠٫٣٦١  ١٥٤٫٨٥٠  ٢٠١٠ 
٥٥٩٫٧٩٦  ١٨٣٫٠٩٤  ٣٧١٫٤٤٥  ١٨٨٫٣٥١  ٢٠١١ 
٦١٢٫٢١١  ٢٥٥٫١٨٧  ٤٣٣٫٦٩٩  ١٧٨٫٥١٢  ٢٠١٢ 
٦٥٣٫٧١٢  ٢٥٨٫٢٨٤  ٤٥٥٫٩٩٨  ١٩٧٫٧١٤  ٢٠١٣ 
٧١٨٫٧٠٩  ٣٢٨٫١٥٧  ٥٢٣٫٤٣٣  ١٩٥٫٢٧٦  ٢٠١٤ 

  ٢٩٤٫٤٠١  ١٠٧٫٨٦٨  ٢٠١٫١٣٤  ٩٣٫٢٦٧  متوسط ال
  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء قاعدة بيانات التجارة الخارجية : المصدر
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  ، حيث بلغت أدناهـا      تأرجحت بين الزيادة والنقصان   كما يالحظ أن قيمة الصادرات الكلية       
ود حتى بلغت أقصي قيمـة لهـا        ثم أخذت في الصع     ،  مليار جنية  ١٠,٨٦٤  بمقدار ١٩٩٨عام  

من المتوسط الـسنوي    % ٢١١,٩٩،  % ١١,٦٥ ، بما يعادل     ٢٠١٣ مليار جنية عام     ١٩٧,٧١٤
، كمـا   ) ٢٠١٤-١٩٩٨( مليار جنية خالل فترة الدراسة       ٩٣,٢٦٧ لقيمة الصادرات الكلية البالغ   

لصعود حتـى   ، ثم أخذت في ا٢٠٠٠ مليار جنية عام    ٤٨,٦٤٥بلغت أدني قيمة للواردات الكلية      
% ٢٦٠,٢٤،  % ٢٤,١٩ ، بما يعادل     ٢٠١٤ مليار جنية  عام      ٥٢٣،٤٣٣بلغت أقصى قيمة لها     

 مليار جنية خالل فتـرة الدراسـة        ٢٠١,١٣٤من المتوسط السنوي لقيمة الواردات الكلية البالغ        
  .المذكورة 

حـوالي   د عجز في الميزان التجاري المصري تراوح بين حد أدني بلـغ           وكما يتضح وج  
، ٢٠١٤عـام  مليار جنية  ٣٢٨,١٥٧، وحد أقصي بلغ حوالي    ٢٠٠٣مليار جنية عام     ٢٨,٢٧١

وهذا العجز في الميـزان     مليار جنية خالل فترة الدراسة       ١٠٧,٨٦٨وبمتوسط سنوي بلغ حوالي     
  . عبارة عن الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة الواردات الكليةةالتجار

خالل ومكوناته  الزمني العام للميزان التجاري المصري      االتجاه  ) ٢(ويوضح الجدول رقم    
، حيث يالحظ أن قيمة التجارة الكلية أمكن التعبير عنها بمعادلة خطية ،             ) ٢٠١٤-١٩٩٨(الفترة  

  مليار جنيـة ، ٤٤,٣٧٤حوالي حيث اتخذت اتجاه زمني عام متزايد ، وبلغ مقدار التغير السنوي  
 مليار جنية خالل فترة     ٢٩٤,٤٠١ للتجارة الكلية البالغ     من المتوسط السنوي  % ١٥,٠٧بما يعادل   

 الحادثـة   من التغيرات % ٩٥,٦أن    أي ٠,٩٥٦التحديد بحوالي    الدراسة المذكورة ، وقدر معامل    
عامـل الـزمن ، كمـا اتخـذت قيمـة           العوامل التي يعبر عنها     عكسها  في حجم التجارة الكلية ت    

 مليار جنيـة ، بمـا   ١٣,٨٦٢مقدار تغير سنوي بلغ   الصادرات الكلية اتجاه زمني عام متزايد ، ب       
 مليـار جنيـة ، وقـدر        ٩٣,٢٦٧من المتوسط السنوي لقيمة الصادرات البالغ       % ١٤,٨٦يعادل  

مـن  % ٩٧,٥فـسر  تعامل الـزمن  العوامل التي يعكسها  أي أن ٠,٩٧٥معامل التحديد بحوالي  
أن قيمة الـواردات الكليـة اتخـذت     ، ويالحظ أيضاً الكليةالتغيرات الحادثة في قيمة الصادرات   

% ١٥,١٧ مليار جنية ، بمـا يعـادل   ٣٠,٥١٢اتجاه زمني عام متزايد ، بمقدار تغير سنوي بلغ        
 مليار جنية ، وقدر معامل التحديـد        ٢٠١,١٣٤الواردات الكلية البالغ    من المتوسط السنوي لقيمة     

العوامـل  عكسها تردات الكلية من التغيرات الحادثة في قيمة الوا     % ٩٣,٩ أي أن    ٠,٩٣٩بحوالي  
العجز في الميزان التجاري اتخذت اتجاه زمني        عامل الزمن ، كما يتبين أن قيمة      التي يعبر عنها    

من المتوسـط   % ١٥,٤٣بما يعادل   ،   مليار جنية    ١٦,٦٤٩عام متزايد ، بمقدار تغير سنوي بلغ        
ر جنية ، وقدر معامل التحديـد      مليا) ١٠٧,٨٦٨(السنوي لقيمة العجز في الميزان التجاري البالغ        

فـسرها  تميـزان التجـاري     من التغيرات الحادثة في عجـز ال      % ٨٧,٤ أي أن    ٠,٨٧٤بحوالي  
  .عنصر الزمنالتي يعكسها العوامل 

  

خـالل  ) مليار جنية (لميزان التجاري المصري    معادالت االتجاه الزمني العام لمكونات ا     : )٢(جدول رقم   
  )٢٠١٤-١٩٩٨(الفترة 

  Min Max  التغير%   المتوسط  ف  ٢ر  المعادلة  
حجم التجارة 

  الكلية
   س٤٤،٣٧٤+١٠٤،٩٦٦-= ص ˆ

)                      ٧١٨،٧٠٩  ٦٤،٩٩٦  ١٥،٠٧  ٢٩٤،٤٠١  **١٥٩،٢٣  ٠،٩٥٦  )**١٢،٦١٩  

قيمة 
  الصادرات

   س١٣،٨٦٢ + ٣١،٤٩٥-= ص ˆ
)                       ١٩٧،٧١٤  ١٠،٨٦٤  ١٤،٨٦  ٩٣،٢٦٧  **٢٨٨،٢٤  ٠،٩٧٥  )**١٦،٩٧٨  

  س٣٠،٥١٢ + ٧٣،٤٧١-=ص ˆ  قيمة الواردات
)                       ٥٢٣،٤٣٣  ٤٨،٦٤٥  ١٥،١٧  ٢٠١،١٣٤  **١١١،٣٧  ٠،٩٣٩  )**١٠،٥٥٣  

عجز الميزان 
  التجاري

  س١٦،٦٤٩ + ٤١،٩٧٧-= ص ˆ
)                        ٣٢٨،١٥٧  ٢٨،٢٧١  ١٥،٤٣  ١٠٧،٨٦٨  **٤٨،٧٥٤  ٠،٨٧٤  )**٦،٩٨٢  

، األرقام  ما بين األقواس تمثـل  ) ١٧،...، ٣ ،٢ ،١( س ترتيب عنصر الزمن الدراسة، القيمة التقديرية للظاهرة موضع هصˆحيث 

  %١معنوي عند مستوي **  المحسوبة ، tقيمة 

  ).١(حسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر
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   التطور الزمني للصادرات والواردات الزراعية-٢
والـواردات   للـصادرات، التطور الزمنـي    ) ٣( بالجدول رقم    البيانات الواردة   من ضحتي

، )٢٠١٤-١٩٩٨(ومعدل تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية خالل الفترة          الزراعية،
 مليار جنية خالل فترة     ٩,٣٩٦٣أن المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الزراعية بلغ        حيث يالحظ   

 ٩٣,٢٦٧ من متوسط الصادرات الكلية البـالغ        %١٠,٠٧، بما يعادل    ) ٢٠١٤-١٩٩٨(الدراسة  
، كما أن قيمة الصادرات الزراعية تراوحت بين حـد أدنـي بلـغ              مليار جنية خالل نفس الفترة      

من المتوسـط الـسنوي لقيمـة     % ١٨,٧٣ ، بما يعادل     ١٩٩٨ مليار جنية عام     ١,٧٦٠٣حوالي  
سـة ، وحـد أقـصي بلـغ          مليار جنية خالل فتـرة الدرا      ٩,٣٩٦٣الصادرات الزراعية البالغ    

من المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الزراعية      % ٢٢٢,٩٤ مليار جنية ، بما يعادل       ٢٠,٩٤٨٤
خالل فترة الدراسة ، كما يالحظ أن المتوسط السنوي لقيمة الواردات الزراعيـة خـالل الفتـرة          

مـن المتوسـط الـسنوي      % ١٠,٣٨ مليار جنية ، بما يعـادل        ٢٠,٨٧٨٩موضع الدراسة بلغ    
مليار جنية خالل نفس الفترة ، كما يتبين أن قيمـة الـواردات              ٢٠١,١٣٤للواردات الكلية البالغ    

 حـوالي  ، وحـدها األقـصى   ١٩٩٨ مليار جنيـة عـام   ٥,٩٣١٣الزراعية بلغت حدها األدنى  
من المتوسط الـسنوي    % ٢٥٧,١٩،  % ٢٨,٤١ ، بما يعادل     ٢٠١٢ مليار جنية عام     ٥٣,٦٩٧٨

 مليار جنية خالل فترة الدراسـة ، كمـا يتـضح أن             ٢٠,٨٧٨٩عية البالغ   لقيمة الواردات الزرا  
خـالل الفتـرة    % ٤٥متوسط معدل أو نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية بلغ           

  .المذكورة 
-١٩٩٨(خالل الفتـرة    ) مليار جنية (التطور الزمني للصادرات والواردات الزراعية      ) : ٣(جدول رقم   

٢٠١٤(  
 تغطیة الصادرات للواردات%  قیمة الواردات قیمة الصادرات  السنوات
٢٩٫٦٨  ٥٫٩٣١٣  ١٫٧٦٠٣  ١٩٩٨ 
٢٨٫١٣  ٦٫٤١٢٤  ١٫٨٠٣٩  ١٩٩٩ 
٢٥٫٩٧  ٦٫٨٢٢١  ١٫٧٧٢٠  ٢٠٠٠ 
٢٧٫٥٩  ٧٫٦٥٣٧  ٢٫١١١٤  ٢٠٠١ 
٣١٫١٣  ٩٫٧٤٤٥  ٣٫٠٣٣١  ٢٠٠٢ 
٤٦٫١٠  ١٠٫٠٦١٣  ٤٫٦٣٨٢  ٢٠٠٣ 
٦٤٫٧٧  ١٠٫٥٨٧٣  ٦٫٨٥٧٣  ٢٠٠٤ 
٣٨٫١٢  ١٣٫٩٣٩١  ٥٫٣١٣٦  ٢٠٠٥ 
٣٧٫٦٨  ١٣٫٠٤٤٩  ٤٫٩١٥٥  ٢٠٠٦ 
٣٢٫٩٧  ٢٠٫٥٨٣١  ٦٫٧٨٧١  ٢٠٠٧ 
٤٣٫٣٦  ٢٦٫٢٧٦٤  ١١٫٣٩٣٧  ٢٠٠٨ 
٦٧٫٦٠  ٢٤٫٣٩٥٧  ١٦٫٤٩١٦  ٢٠٠٩ 
٥٥٫٦٠  ٣١٫٩٠٣٧  ١٧٫٧٣٩٤  ٢٠١٠ 
٣٦٫٨٥  ٤٨٫٩٨٧٦  ١٨٫٠٥١٨  ٢٠١١ 
٣٠٫٤٨  ٥٣٫٦٩٧٨  ١٦٫٣٦٥٥  ٢٠١٢ 
٥٥٫٨٦  ٣٥٫٣٦٦٤  ١٩٫٧٥٤٥  ٢٠١٣ 
٧٠٫٩٣  ٢٩٫٥٣٣٤  ٢٠٫٩٤٨٤  ٢٠١٤ 
 ٤٥  ٢٠٫٨٧٨٩  ٩٫٣٩٦٣  المتوسط

  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء قاعدة بيانات التجارة الخارجية: المصدر     

االتجاه الزمني العـام لتطـور قيمـة الـصادرات والـواردات      ) ٤(يوضح الجدول رقم   و
 اتجـاه    حيث يتبين أن قيمة الصادرات الزراعية اتخذت       ،)٢٠١٤-١٩٩٨(الزراعية خالل الفترة    

من % ١٤,٣٨ مليار جنية ، بما يعادل       ١,٣٥١ حيث بلغ مقدار التغير السنوي       متزايد،زمني عام   
 مليار جنية خـالل فتـرة الدراسـة         ٩,٣٩٦٣المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الزراعية البالغ       

 الـزمن  نـصر عالعوامل التي يعكـسها   أي أن ٠,٩٤٨المذكورة ، وقدر معامل التحديد بحوالي      
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 كما اتخذت قيمـة الـواردات   الزراعية،من التغيرات الحادثة في قيمة الصادرات   % ٩٤,٨ر  فست
 مليـار جنيـة ، بمـا    ٢,٥٧١الزراعية اتجاه زمني عام متزايد ، حيث بلغ مقدار التغير السنوي       

 مليـار جنيـة     ٢٠,٨٧٨٩من المتوسط السنوي لقيمة الواردات الزراعية البالغ        % ١٢,٣١يعادل  
من التغيرات الحادثة في قيمـة      % ٨٦,٨ أن   ٢، ويستدل من معامل التحديد ر     دراسة  خالل فترة ال  

  .الزمن تفسرها العوامل التي يعبر عنها عنصرالواردات الزراعية 
   

خـالل  ) مليار جنية(االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات والواردات الزراعية       ): ٤(جدول رقم   
  )٢٠١٤-١٩٩٨(الفترة 

  Min Max  التغیر%   لمتوسطا  ف  ٢ر  المعادلة  
الصادرات 
  الزراعية

  س١،٣٥١+٢،٧٦٦- =صˆ
)              ٢٠،٩٤٨٤  ١،٧٦٠٣  ١٤،٣٨  ٩،٣٩٦٣  **١٣٤،٠٤  ٠،٩٤٨  )**١١،٥٧٨  

الواردات 
  الزراعیة

  س٢،٥٧١+٢،٢٦٣- =صˆ
 )               ٥٣،٦٩٧٨  ٥،٩٣١٣  ١٢،٣١  ٢٠،٨٧٨٩  **٤٦،٠٢  ٠،٨٦٨  )**٦،٧٨٤  

، األرقام ما   ) ١٧،... ، ٢،٣ ،١(يرية للظاهرة موضع الدراسة ، س ترتيب عنصر الزمن           القيمة التقد  هصˆيث  ح

  %١معنوي عند مستوي **  المحسوبة ، tبين األقواس تمثل قيمة 
  ) .٣(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر

  
  مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية -٣

ساعد علي أن تجعل السلع الرأسمالية      تضع التجارة الخارجية السلع في متناول طالبها ، وت        
والسلع االستهالكية أرخص ، ومن ثم ترفع إمكانيات الربح للمنتجين ، وتسمح بتوسـيع نطـاق                

 وسائل عديدة لقياس األهمية الخاصة للتجارة الخارجية في االقتـصاد القـومي             توجداإلنتاج ، و  
  . )٣( ومنها

  : معدل تغطية الصادرات للواردات-أ
 التجارة الخارجية للدولة ، ويوضح مدي تحكم الدولة في وارداتهـا ، ومـدي               يقيس كفاءة 

  نإلي أن هناك فـائض فـي الميـزا       % ١٠٠تمتعها بقوة شرائية ، وتشير زيادة هذا المعدل عن          
التجاري للدولة ، نظراً ألن قيمة الصادرات تكفي لمقابلة نفقات االستيراد وتـوفر للدولـة النقـد        

   :)٤(اً للمعادلة التالية، ويحسب طبقاألجنبي
  ١٠٠*قيمة الواردات خالل نفس الفترة /قيمة الصادرات= معدل التغطية 

-١٩٩٨(مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية خالل فترة الدراسة        ) ٥(يوضح الجدول رقم    و
خـالل فتـرة   % ٤٦,٣٧، حيث يتبين أن متوسط معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ     ) ٢٠١٤
  .الدراسة

  :جة االنكشاف االقتصادي در–ب 
يمثل هذا المؤشر مدي أهمية الصادرات والواردات في الناتج المحلي اإلجمالي ، فإذا كان              

االقتـصاد تـأثيراً     فإن ذلك يدل علي تأثر    % ١٠٠مؤشر درجة االنكشاف االقتصادي أعلي من       
ب االعتماد شـبة    كبيراً بالتجارة الخارجية ، ويكون في حالة تبعية للخارج ، ويؤكد ضرورة تجن            

واالستيراد ، حيث بلغ متوسط درجة االنكـشاف         الكلي للنشاط االقتصادي القومي علي التصدير     
، ويحسب وفقـاً    ) ٥(جدول رقم   ) ٢٠١٤-١٩٩٨(الفترة   خالل% ٣٠,٣٧االقتصادي في مصر    

  :للمعادلة التالية 
لناتج المحلي اإلجمـالي    ا/ حجم التجارة الكلية خالل فترة زمنية       = درجة االنكشاف االقتصادي    

  ١٠٠*خالل نفس الفترة 
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  )٢٠١٤-١٩٩٨(مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية في مصر خالل الفترة ) : ٥(جدول رقم 
  قيمه الصادرات  السنوات

 )مليار جنية (
  قيمه الواردات

 )مليار جنية (

  الناتج المحلي
    اإلجمالي

 )مليار جنية(

  معدل تغطية 
  الصادرات
  % للواردات

  رجة االنكشافد
  % االقتصادي

  الميل المتوسط 
  %للصادرات

  الميل المتوسط
  % للواردات

  متوسط
   نصيب الفرد

 )جنية (

  *عدد السكان
 نسمة

٦٥٩٢٢٦٣٠  ١٠١٤,٧  ١٩,٨٣  ٣,٨٤  ٢٣,٦٧  ١٩,٣٩  ٢٨٢,٥٨  ٥٦,٠٢٦  ١٠,٨٦٤ ١٩٩٨ 
٦٧١١٢٨٨٠  ٩٩٠,١  ١٧,٢٣  ٣,٨٢  ٢١,٠٥  ٢٢,١٥  ٣١٥,٦٧  ٥٤,٣٩٩  ١٢,٠٥٠ ١٩٩٩ 
٦٨٣٣٤٩٠٠  ٩٥١,١  ١٤,٦٣  ٤,٩٢  ١٩,٥٥  ٣٣,٦١  ٣٣٢,٥٤  ٤٨,٦٤٥  ١٦,٣٥١ ٢٠٠٠ 
٦٩٥٩٩٩٥٠  ٩٦٤,٨  ١٤,٢٩  ٤,٦٥  ١٨,٩٤  ٣٢,٥٥  ٣٥٤,٥٦  ٥٠,٦٥٩  ١٦,٤٩١ ٢٠٠١ 
٧٠٩٠٨٧١٠  ١٠٩٤,٧  ١٤,٤٦  ٥,٤١  ١٩,٨٧  ٣٧,٤٤  ٣٩٠,٦٢  ٥٦,٤٨٢  ٢١,١٤٥ ٢٠٠٢ 
٧٢٢٤٧٦٣٠  ١٤١٠,٤  ١٤,٢٦  ٨,٠٧  ٢٢,٣٣  ٥٦,٥٦  ٤٥٦,٣٢  ٦٥,٠٨٣  ٣٦,٨١٢ ٢٠٠٣ 
٧٣٥٩٦٠٧٠  ١٧٣١,٠  ١٥,٧٤  ٩,٤١  ٢٥,١٥  ٥٩,٨١  ٥٠٦,٥١  ٧٩,٧١٦  ٤٧,٦٧٨ ٢٠٠٤ 
٧٤٩٤٢١٢٠  ٢٣٥٢,٧  ١٩,٧٣  ١٠,٦٠  ٣٠,٣٤  ٥٣,٧٣  ٥٨١,١٤  ١١٤,٦٨٨  ٦١,٦٢٥ ٢٠٠٥ 
٧٦٢٧٤٢٩٠  ٢٥٨٥,٩  ١٦,٦٦  ١١,١٠  ٢٧,٧٦  ٦٦,٦٢  ٧١٠,٣٩  ١١٨,٣٧٢  ٧٨,٨٦٤ ٢٠٠٦ 
٧٧٦٠٥٣٣٠  ٣١٤٢,١  ١٧,٨٤  ١٠,٦٧  ٢٨,٥١  ٥٩,٨١  ٨٥٥,٣٠  ١٥٢,٥٨٦  ٩١,٢٥٦ ٢٠٠٧ 
٧٨٩٧٦١٢٠  ٥٤٥٥,٢  ٢٨,٩٤  ١٤,٤٠  ٤٣,٣٤  ٤٩,٧٤  ٩٩٤,٠٦  ٢٨٧,٧٢٤  ١٤٣,١٠٧ ٢٠٠٨ 
٨٠٤٤٢٤٤٠  ٤٧٨٠,٥  ٢١,٧٣  ١١,٧٠  ٣٣,٤٢  ٥٣,٨٤  ١١٥٠,٥٩  ٢٤٩,٩٦٨  ١٣٤,٥٨٦ ٢٠٠٩ 
٨٢٠٤٠٩٩٠  ٥٥٤٨,٦  ٢٢,٩٣  ١١,٨٢  ٣٤,٧٥  ٥١,٥٥  ١٣٠٩,٩١  ٣٠٠,٣٦١  ١٥٤,٨٥٠ ٢٠١٠ 
٨٣٧٨٧٦٣٠  ٦٦٨١,١  ٢١,٩١  ١١,١١  ٣٣,٠٢  ٥٠,٧١  ١٦٩٥,٠٩٦  ٣٧١,٤٤٥  ١٨٨,٣٥١ ٢٠١١ 
٨٥٦٦٠٩٠٠  ٧١٤٦,٩  ٢٢,٧٣  ٩,٣٥  ٣٢,٠٨  ٤١,١٦  ١٩٠٨,٣١٤  ٤٣٣,٦٩٩  ١٧٨,٥١٢ ٢٠١٢ 
٨٧٦١٣٩١٠  ٧٤٦١,٣  ٢٠,٩٤  ٩,٠٨  ٣٠,٠٢  ٤٣,٣٦  ٢١٧٧,٨٢  ٤٥٥,٩٩٨  ١٩٧,٧١٤ ٢٠١٣ 
٨٩٥٧٩٦٧٠  ٨٠٢٣,١  ٢١,٢٩  ٧,٩٤  ٢٩,٢٣  ٣٧,٣١  ٢٤٥٩,٠٢٥  ٥٢٣,٤٣٣  ١٩٥,٢٧٦ ٢٠١٤ 
 ٧٦٧٤٣٨٩٢  ٣٨٣٦,١  ٢٠,٧٥  ٩,٦٢  ٣٠,٣٧  ٤٦,٣٧  ٩٦٩,٤٣٨  ٢٠١,١٣٤  ٩٣,٢٦٧ المتوسط
  عدد السكان في نهاية العام*

،  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بيانات التجارة الخارجية ، كتاب اإلحصاء السنوي               :المصدر
  .الحسابات القومية 

  

  : الميل المتوسط للصادرات -ج
غ الميل المتوسـط    ا المؤشر أهمية الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي ، وبل          يوضح هذ 

، ويحـسب وفقـاً للمعادلـة       ) ٥(خالل فترة الدراسة جدول رقم      % ٩,٦٢ للصادرات في مصر  
  :التالية

  ١٠٠*قيمة الناتج المحلي اإلجمالي خالل نفس الفترة /قيمة الصادرات خالل فترة زمنية= الميل المتوسط للصادرات 
   الميل المتوسط للواردات-د

يوضح هذا المؤشر أهمية الواردات في الناتج المحلي اإلجمالي ، وبلـغ متوسـط الميـل                
، ويحـسب وفقـاً   ) ٥(خالل فترة الدراسة جدول رقـم      % ٢٠,٧٥المتوسط للواردات في مصر     

  :ادلة التالية للمع
قيمة الناتج المحلي اإلجمالي خـالل      /قيمة الواردات خالل فترة زمنية    = الميل المتوسط للواردات    

  ١٠٠*نفس الفترة 

   متوسط نصيب الفرد-ه
هنا نحاول أن نبين متوسط ما يحصل عليه الفرد من مجموع التجارة الخارجية ، وأهميـة                
هذا المتوسط في أنه يدلنا علي مدي مساهمة التجارة في حياة الفرد في الدولة ، فيتبين من ذلـك                   

 ة الخارجية ، وبلغ متوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية فـي مـصر  ارتباط الدولة بالتجار
  ) ٥(جدول رقم ) ٢٠١٤-١٩٩٨( جنية خالل فترة الدراسة ٣٨٣٦,١

  .عدد السكان في نفس الفترة/قيمة التجارة خالل فترة زمنية معينة= متوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية 
  في مصر التجارة الخارجية لمحصول القمح :ثانياً

   التطور الزمني لواردات القمح في مصر– ١
، التطور الزمني لكمية وقيمة الواردات من محصول القمح فـي           ) ٦(يوضح الجدول رقم    

 ٥٠٠٥,٦٧٣، حيث يالحظ أن كمية واردات القمح بلغـت          ) ٢٠١٤-١٩٩٨(مصر خالل الفترة    
 ألف  ٢٨١٨,٣٢٤لها    ، ثم أخذت في الهبوط والصعود حتى بلغت أدنى حد          ١٩٩٨ألف طن عام    

 ،  ٢٠١١ عـام    ألف طن  ٩٨٠٠,٠٦ ، لتعاود الصعود حتى تبلغ حدها األقصى         ٢٠٠١طن عام   
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 ألف طن ، كما بلغ المتوسط السنوي لقيمة الواردات من القمح            ٥٧١٤,٢٧٩وبمتوسط سنوي بلغ    
من المتوسط السنوي للـواردات الزراعيـة البـالغ         % ٤٢,٩٩مليار جنية ، بما يعادل       ٨,٩٧٦

 ٢,٥٣٨، وبلغت قيمة الواردات من القمح         ) ٢٠١٤-١٩٩٨( مليار جنية خالل الفترة      ٢٠,٨٧٩
 مليـار   ١,٧٠٧ ، ثم أخذت في الهبوط والصعود حتى بلغت أدنى حد لها             ١٩٩٨مليار جنية عام    

 مليـار   ٢٢,٨٢٩ ، لتعاود الصعود مرة أخري حتى بلغت حدها األقصى البالغ            ٢٠٠١جنية عام   
   .٢٠١٤جنية عام 

، االتجاه الزمني العام لكل من كمية وقيمة الـواردات مـن            ) ٧(ما يوضح الجدول رقم     ك
، حيث يتبن أن كمية الواردات من القمـح اتخـذت           ) ٢٠١٤-١٩٩٨(القمح خالل فترة الدراسة     

مـن  % ٥,٣٥ ألف طـن ، بمـا يعـادل          ٣٠٥,٦٣٥اتجاه عام متزايد ، بمقدار تغير سنوي بلغ         
 ألف طـن خـالل الفتـرة        ٥٧١٤,٢٧٩ات مصر من القمح البالغ      المتوسط السنوي لكمية وارد   

مـن التغيـرات   % ٧٤,٢ أي أن الزمن يفـسر      ٠,٧٤٢المذكورة ، وقدر معامل التحديد بحوالي       
أن قيمة الواردات من القمح اتخذت      ) ٧(الحادثة في كمية الواردات ، كما يالحظ من الجدول رقم           

مـن  % ١٥,٠٣ مليار جنية ، بما يعادل ١,٣٤٩ بلغ اتجاه زمني عام متزايد ، بمقدار تغير سنوي   
  .مليار جنية خالل فترة الدراسة  ٨,٩٧٦المتوسط السنوي لقيمة الواردات من القمح البالغ 

   تحديد مصادر استيراد مصر للقمح – ٢

تؤثر عوامل متعددة في تحديد مصادر استيراد القمح في مصر ، فباإلضافة إلي ضـرورة               
ر المواصفات المطلوبة في السلعة من حيث المحتوي ألبروتيني ، وصـالبة     أن يتوفر لدي المصد   

أهمهـا تلـك     الحبوب ، وجودة الطحن ، وخصائص العجين ، فإن هناك عوامل أخري لعل من             
المتعلقة بضمان استمرار االستيراد ، حيث يعتبر المصدر الدائم لتوريد القمح من أهـم عوامـل                

معـدالت إنتـاج    مكن االستدالل عليه من خالل استقرار زيادة        والذي ي ،  تحديد مصدر االستيراد    
وتصدير المصدر باعتبار ذلك مؤشراً إيجابياً لتأمين احتياجات الدول المـستوردة مـن القمـح ،           

للقمح ذات داللة لها مغزاها       العالقة بين حجم المخزون واألسعار في الدول المصدرة        كذلك تعتبر 
   .)٣(ا غالباً ما تكون هذه العالقة عكسيةفي تحديد مصادر االستيراد ، إذ

  

  )٢٠١٤-١٩٩٨(التطور الزمني لواردات القمح في مصر خالل الفترة ) : ٦(جدول رقم 

   من القمحكمية الواردات السنوات
 )ألف طن(

  الواردات من القمحقيمة 
 )مليار جنية(

  قيمة الواردات الزراعية 
  )مليار جنية(

إلي قيمة الواردات % 
  الزراعية

٤٢,٧٩  ٥,٩٣١  ٢,٥٣٨  ٥٠٠٥,٦٧٣  ١٩٩٨ 
٣١,٠٨  ٦,٤١٢  ١,٩٩٣  ٤١٠٢,٨٩٦  ١٩٩٩ 
٣١,١١  ٦,٨٢٢  ٢,١٢٣  ٤٣٠٢,٠٤١  ٢٠٠٠ 
٢٢,٣١  ٧,٦٥٤  ١,٧٠٧  ٢٨١٨,٣٢٤  ٢٠٠١ 
٣٠,٩٣  ٩,٧٤٥  ٣,٠١٤  ٤٥٣٠,٦٩٠  ٢٠٠٢ 
٣٠,٥١  ١٠,٠٦١  ٣,٠٦٩  ٣٣٩٩,٥٩٤  ٢٠٠٣ 
٤١,٨٢  ١٠,٥٨٧  ٤,٤٢٨  ٤٢٨٦,٤٣٢  ٢٠٠٤ 
٣٨,٠٣  ١٣,٩٣٩  ٥,٣٠١  ٥٦٣٢,٥٢٤  ٢٠٠٥ 
٤٢,٤٦  ١٣,٠٤٥  ٥,٥٣٩  ٥٨١٠,٤٥١  ٢٠٠٦ 
٤٢,٨٥  ٢٠,٥٨٣  ٨,٨١٩  ٥٩٠٠,٣٣٢  ٢٠٠٧ 
٤٣,٨٠  ٢٦,٢٧٦  ١١,٥٠٩  ٥٢٠٥,٤٤٤  ٢٠٠٨ 
٣٥,٩٤  ٢٤,٣٩٦  ٨,٧٦٨  ٤٠٩٢,١١٩  ٢٠٠٩ 
٣٨,٤١  ٣١,٩٠٤  ١٢,٢٥٣  ٩٧٠٦,٢٩٠  ٢٠١٠ 
٣٨,٩٥  ٤٨,٩٨٨  ١٩,٠٧٩  ٩٨٠٠,٠٦٠  ٢٠١١ 
٣٩,٧١  ٥٣,٦٩٨  ٢١,٣٢٣  ٦٤٧١,٤١٧  ٢٠١٢ 
٥١,٧٦  ٣٥,٣٦٦٤  ١٨,٣٠٦  ٧٩٧٣,٤٣٥  ٢٠١٣ 
٧٧,٣٠  ٢٩,٥٣٣٤  ٢٢,٨٢٩  ٨١٠٥,٠١٧  ٢٠١٤ 
 ٤٢,٩٩  ٢٠,٨٧٩  ٨,٩٧٦  ٥٧١٤,٢٧٩  متوسط

  .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، قاعدة بيانات التجارة الخارجية : المصدر
  . مختلفةأعدادارجية ،نشرة السنوية للتجارة الخوزارة الزراعة واستصالح األراضي ، الو         
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االتجاه الزمني العام لكمية وقيمة الواردات من محصول القمح في مصر خالل الفتـرة    ): ٧(جدول رقم   
)٢٠١٤-١٩٩٨. (  

%   متوسط  ف  ر  المعادلة  
  Min Max  التغیر

كمیة 
  الواردات

 ٣٠٥،٦٣٥ + ٢٩٦٣،٥٦= ص ˆ
  س

                    
)٤،٢٨٦**(  

٩٨٠٠،٠٦  ٢٨١٨،٣٢٤  ٥،٣٥  ٥٧١٤،٢٧٩  **١٨،٣٧  ٠،٧٤٢  

قیمة 
  الواردات

 ١،٣٤٩ + ٣،١٦٣= صˆ
  س

)                     ٩،٨٤**(  
٢٢،٨٢٩  ١،٧٠٧  ١٥،٠٣ ٨،٩٧٦  **٩٦،٩١  ٠،٩٣١  

 ،) ١٧،... ،٣، ٢، ١( القيمة التقديرية للظاهرة موضع الدراسة ، س ترتيب عنصر الزمن هصˆحيث 

  .%١معنوي عند مستوي ** بة ، لمحسو اtاألرقام ما بين األقواس تمثل قيمة 
  )٦(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر

  

وعلي ذلك تصبح متابعة المخزون القمحي لدي بعض المصادر ذات داللة علي تحركـات              
األسعار المتوقعة للقمح في المستقبل ، وكذلك فإن من العوامل األخرى المحددة لمصادر استيراد              

 التصدير ، ومدي موافقته لظروف الدول المستوردة ، حيـث  القمح موعد ظهور المحصول بدول   
تنخفض األسعار عادة في مواسم ظهور المحصول بما يجعلها أفـضل فتـرات التعاقـد علـي                 

  .)٤(االستيراد 
علي الرغم من اشـتراك كـل مـن         أنه  ، يالحظ   ) ٨(الجدول رقم   البيانات الواردة ب  من  و

رنسا واألرجنتين وأوكرانيا وكندا وروسيا وبعض الـدول  الواليات المتحدة األمريكية واستراليا وف 
األخرى ، إال أن الواردات القمحية من بعض هذه الدول لمصر تؤهلها الحتالل مكانة خاصة في                
تجارة استيراد مصر للقمح ؛ ففي الوقت الذي استمرت فيه الواردات مـن كـل مـن الواليـات         

نجد أن واردات القمح من األرجنتـين       ،  ة الدراسة   المتحدة األمريكية واستراليا وفرنسا طوال فتر     
 ، ومن كندا    الرابعةانقطعت في أربعة أعوام متفرقة ،  ومن أوكرانيا انقطعت في السنة األولى و             

انقطعت الواردات في العام األول والخامس ، ومن روسيا استقرت الواردات منها بداية من عـام        
تحدة األمريكيـة واسـتراليا وفرنـسا دوالً رئيـسية      ؛ األمر الذي يجعل من الواليات الم      ٢٠٠١

كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلي مصر وفيما يلي نستعرض تطور واردات مصر مـن القمـح         
  :من كل منها علي النحو التالي 

  : تطور واردات مصر من القمح األمريكي-أ
 من القمح من    السابق اإلشارة إليه ، يتضح أن واردات مصر       ) ٨(بالنظر إلي الجدول رقم     

 ألف طن ١٤٢٩,٧٣٥حوالي ) ٢٠١٤-١٩٩٨(الواليات المتحدة األمريكية بلغ في متوسط الفترة        
، أألمر الذي يؤهلها ألن تحتل المرتبة األولى من بين الدول المستقرة لتوريد القمح ، حيث تمثل                 

لغ من متوسط إجمالي واردات مـصر مـن القمـح البـا         % ٢٥واردات القمح األمريكي حوالي     
 ألف طن خالل نفس فترة ، وقد وصلت واردات مصر من القمح األمريكي أعلـي                ٥٧١٤,٢٧٩

من إجمـالي   % ٦٣,٩٦ ألف طن ، بما يعادل       ٣٢٠١,٨٦٤، حيث بلغت    ١٩٩٨مستوي لها عام    
 ألف طن ، في حين وصلت أدني مستوي لهـا           ٥٠٠٥,٦٧٣واردات مصر في نفس العام البالغ       

من إجمـالي واردات مـصر   % ١,٤٥ لف طن ، بما يعادل أ٩٣,٩٦٧ ، حيث بلغت   ٢٠١٢عام  
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنـي العـام       .  ألف طن  ٦٤٧١,٤١٧من القمح في نفس العام ، البالغ        

اتجاه زمني عام متنـاقص والتـي        مصر من القمح األمريكي ، تبين أنها اتخذت       لتطور واردات   
من % ٩,٥٧ألف طن ، بما يعادل      ) ١٣٦,٨٩٧(سنوي بلغ   بمقدار تغير    توضحها المعادلة التالية  

ألف طن خـالل فتـرة      ١٤٢٩,٧٣٥لواردات مصر من القمح األمريكي البالغ        المتوسط السنوي 
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من التغيـرات الحادثـة   % ٦٦ أي أن الزمن يفسر ٠,٦٦الدراسة ، وقدر معامل التحديد بحوالي     
  .في كمية واردات القمح األمريكي

  
  *١١،٦١= ف         ٠،٦٦=  ٢  رس    ،  ١٣٦،٨٩٧ -٢٦٦١،٨١= صˆ

)                    ٣،٤٠٧*(  
 إلي القيمة التقديرية للظاهرة بألف طن ، س تشير إلي ترتيـب عنـصر               هص ˆحيث تشير 

معنـوي عنـد    * المحـسوبة ،     t، األرقام ما بين األقواس تمثل قيمـة         ) ١٧،  ...،١،٢،٣(الزمن
  % .٥مستوي 

  

-١٩٩٨(خـالل الفتـرة   ) ألـف طـن   (من القمح طبقاً للمصدر   تطور واردات مصر     ) :٨(جدول رقم   
٢٠١٤.(  

  الواليات المتحدة السنوات
 إجمالي المستورد دول أخري روسيا كندا أوكرانيا األرجنتين استراليا فرنسا  األمريكية

٥٠٠٥,٦٧٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٨٣,٠٩١  ٦٢٥,٦٦٧  ٨٩٥,٠٥١  ٣٢٠١,٨٦٤  ١٩٩٨ 
٤١٠٢,٨٩٦  ٣٠٩,٣٧٣  ٠  ١٥,٥١٤  ١٠,٠٩١  ٢٥,٤٤٧  ٥٢٥,٠٤٣  ١٤١,٩٤  ٣٠٧٥,٤٨٨  ١٩٩٩ 
٤٣٠٢,٠٤١  ١٩٩,٣٠٨  ٠  ٣٣,٦٠٧  ١٥  ١٤٦,٣٩٥  ٥٢٢,٤١٧  ٢١٠,٦١  ٣١٧٤,٧٠٤  ٢٠٠٠ 
٢٨١٨,٣٢٤  ٦٢٦,٢٠٤  ١٩,٧٣٤  ١٠٥,٠٠٣  ٠  ٤,٥٧٥  ٦٧٨,٨٤٣  ٤١٦,٦٣٤  ٩٦٧,٣٣١  ٢٠٠١ 
٤٥٣٠,٦٩٠  ٣٢٣,٠٥٥  ٩٠٣,٥٣٨  ٠  ٣٠١,٧٣٦  ٧,٦٠٠  ٩٣٠,٢٤٥  ٨٦٣,٩٧٦  ١٢٠٠,٥٤  ٢٠٠٢ 
٣٣٩٩,٥٩٤  ٣٣٨,٨١٠  ٥٤٦,٩٤٢  ٣,٠٢٥  ٣٣,٦٢٨  ٠  ٣٥٠,١٠٢  ٨٣١,٨٦٦  ١٢٩٥,٢٢١  ٢٠٠٣ 
٤٢٨٦,٤٣٢  ٤٣٦,٣٢٧  ٥٠٤,٢٩٧  ٢,٠٠٠  ٢٨,٧  ١٢٣,٥١٢  ١٠٢٩,٦١٧  ٤٧٧,١٠٣  ١٦٨٤,٨٧٥  ٢٠٠٤ 
٥٦٣٢,٥٢٤  ٣٩٢,٠١٨  ٢٢٦٧,٨٥٦  ٥,٩٩٩  ٨٩,٦١٦  ٦٩٧,٨٧٧  ٦٨٥,٣٧٥  ٥٥٩,٨٠٥  ٩٣٣,٩٧٨  ٢٠٠٥ 
٥٨١٠,٤٥١  ١٠١٧,٥٠٣  ١٨٨٠,١٩٧  ٢٢٦,٧٨٠  ٣٣٠,١٠٥  ١٢,٤٥٠  ٩٦٥,٥٥٤  ٥١٧,٩٩٩  ٨٥٩,٨٦٣  ٢٠٠٦ 
٥٩٠٠,٣٣٢  ١٠٣٨,٤٣٠  ٢٥٠٠,٨٩  ٧٣,٠٠٠  ٢٠٤,٦  ٧٣,٠٩٥  ٢٨٨,٥٨٢  ١٢٠,٣٤١  ١٦٠١,٣٩٤  ٢٠٠٧ 
٥٢٠٥,٤٤٤٢  ٨٤٠,٥٥٩  ٢٠٠٢,٦٢٠  ٥٦,٧٢٨  ٥٠٧,٤٢٩  ٠  ٢٢٣,٨١٧  ٣١٢,٩٩٢  ١٢٦١,٣  ٢٠٠٨ 
٤٠٩٢,١١٩١  ٧٩١,٦٦٧  ١٦٠٨,٢٠١  ٤٨,٧٦٥  ١٠٣,٤٨٦  ١٣,٤٠٠  ١٨٩,٦٦٧  ٨٩٢,٧٦٢  ٤٤٤,١٧١  ٢٠٠٩ 
٩٧٠٦,٢٩٠  ١٠٦٢,٣٠٥  ٣١٩٣,٢٩٤  ٢١٧,٥٦٧  ٦٠٢,٤٠٩  ٠  ٥٩٢,٧٥٦  ٢٦٦٩,٢٩٣  ١٣٦٨,٦٦٦١  ٢٠١٠ 
٩٨٠٠,٠٦٠  ٢٦٥,١٩٥  ٣٧٧٧,٠١٢  ٢٥٠,٦٤٥  ٣٩٠,٨١٨  ٣٧٤,٩٣٣  ٩٤٧,١٨٥  ١٠٢٣,٠٣٩  ٢٧٧١,٢٣٣  ٢٠١١ 
٦٤٧١,٤١٧  ٣٤٣٠,٨١٧  ٢٠٢٢,٧٤٧  ٠,٠٧٤  ٥١٩,٣٩٧  ١٥٢,٧٣٦  ١٢٥,٨٦٢  ١٢٥,٨١٧  ٩٣,٩٦٧  ٢٠١٢ 
٧٩٧٣,٤٣٥  ٥٨٥٩,١٨٦  ٧٧٣,٧٨٦  ٠,٠٢١  ٩٩٨,٩٤٢  ٧٠,٣٦٦  ٥٩,٦٥٠  ٥٨,٩٠٠  ١٥٢,٥٨٤  ٢٠١٣ 
٨١٠٥,٠١٦٥  ١٧٨٧,٧٨٢  ٣٠٠٩,٩٤٨  ١٤,٢٨٦  ٢٠٣٣,١١٧  ٠  ١٧٧,٢٠٠  ٨٦٤,٣٦٢  ٢١٨,٣٢٢  ٢٠١٤ 
 ٥٧١٤,٢٧٩  ١١٦٩,٩٠٩  ١٧٨٦,٥٠٤ ٧٠,٢٠١ ٤١١,٢٧٢ ١٥٢,٧٢٩  ٥٢٤,٥٦٤  ٦٤٦,٠٢٩  ١٤٢٩,٧٣٥  **المتوسط
  سنوات التي تم فيها االستيراد المتوسط محسوب علي أساس عدد ال**

  ، قاعدة بيانات التجارة الخارجية ،  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء :المصدر
  

  : تطور واردات مصر من القمح الفرنسي-ب
، يتضح أن واردات مصر من القمح الفرنسي  بلغت فـي متوسـط              ) ٨(من الجدول رقم    

 طن ، أألمر الذي يؤهلها ألن تحتـل المرتبـة            ألف ٦٤٦,٠٢٩حوالي  ) ٢٠١٤-١٩٩٨(الفترة  
الثانية من بين الدول المستقرة لتوريد القمح ، حيـث تمثـل واردات القمـح الفرنـسي حـوالي               

 ألف طن خالل نفس     ٥٧١٤,٢٧٩من متوسط إجمالي واردات مصر من القمح البالغ         % ١١,٣١
 ، حيث بلغت    ٢٠١٠عام  فترة ، وقد وصلت واردات مصر من القمح الفرنسي أعلي مستوي لها             

من إجمالي واردات مصر في نفـس العـام البـالغ      % ٢٧,٥ ألف طن ، بما يعادل       ٢٦٦٩,٢٩٣
 ٥٨,٩ ، حيث بلغـت  ٢٠١٣ ألف طن ، في حين وصلت أدني مستوي لها في عام            ٩٧٠٦,٢٩٠

من إجمالي واردات مصر من القمح فـي نفـس العـام ، البـالغ     % ٠,٧٤ألف طن ، بما يعادل   
  .   ف طن  أل٧٩٧٣,٤٣٥

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور واردات مصر من القمح الفرنسي ، تبين مـن               
  .نتائج التحليل عدم ثبوت معنوية مختلف النماذج الرياضية المستخدمة 

  : تطور واردات مصر من القمح االسترالي -ج
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رالي  بلغـت فـي      ، إلي أن واردات مصر من القمح االست       ) ٨(تشير بيانات الجدول رقم     
 ألف طن ، أألمر الذي يؤهلهـا ألن تحتـل           ٥٢٤,٥٦٤حوالي  ) ٢٠١٤-١٩٩٨(متوسط الفترة   

حوالي  المرتبة الثالثة من بين الدول المستقرة لتوريد القمح ، حيث تمثل واردات القمح االسترالي             
 ألف طن خالل نفـس      ٥٧١٤,٢٧٩من متوسط إجمالي واردات مصر من القمح البالغ         % ٩,١٨

 ، حيـث  ٢٠٠٤فترة ، وقد وصلت واردات مصر من القمح االسترالي أعلي مستوي لها عـام        ال
من إجمالي واردات مصر في نفس العام البـالغ         % ٢٤ ألف طن ، بما يعادل       ١٠٢٩,٦١٧بلغت  

 ٥٩,٦٥ ، حيـث بلغـت   ٢٠١٣ ألف طن ، في حين وصلت أدني مستوي لها عام            ٤٢٨٦,٤٣٢
البـالغ   الي واردات مصر من القمح في نفـس العـام ،          من إجم % ٠,٧٥ألف طن ، بما يعادل      

 ألف طن ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور واردات مصر مـن القمـح                ٧٩٧٣,٤٣٥
  .االسترالي ، تبين من نتائج التحليل عدم ثبوت معنوية مختلف النماذج الرياضية المستخدمة 

  :  تطور واردات مصر من القمح الروسي -د
، أن واردات مصر من القمح الروسي استقرت بداية من عام           ) ٨( الجدول رقم    يتضح من 

 ، وبذلك تعتبر من المصادر المهمة لمصر بغض النظر عن عدم االستقرار في الـثالث                ٢٠٠١
-٢٠٠١(سنوات األولي ، حيث بلغ متوسط واردات مصر من القمح الروسـي خـالل الفتـرة                 

من متوسط إجمالي واردات مصر     % ٢٩,٨٧ ألف طن ، بما يعادل       ١٧٨٦,٥٠٤حوالي  ) ٢٠١٤
، وقـد وصـلت واردات      ) ٢٠١٤-٢٠٠١( ألف طن خالل الفترة      ٥٩٨٠,٨٦٦من القمح البالغ    

 ألف طـن ، بمـا   ١٩,٧٣٤ ، حيث بلغت ٢٠٠١مصر من القمح الروسي أدنى مستوي لها عام         
 ألف طن ، في حـين       ٢٨١٨,٣٢٤من إجمالي واردات مصر في نفس العام البالغ         % ٠,٧يعادل  

% ٣٨،٥ ألف طن ، بما يعادل     ٣٧٧٧,٠١٢ ، حيث بلغت     ٢٠١١وصلت أقصي مستوي لها عام      
  . ألف طن ٩٨٠٠,٠٦٠من إجمالي واردات مصر من القمح في نفس العام ، البالغ 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور واردات مصر من القمح الروسي خالل الفتـرة       
، يتبين من المعادلة التالية أنها اتخذت اتجاه زمني عام متزايد ، بمقدار تغيـر               ) ٢٠١٤-٢٠٠١(

من متوسط واردات مصر من القمح الروسـي  % ٩,٥ ألف طن ، بما يعادل  ١٦٩,١٢سنوي بلغ   
 ٠,٦٣، وقدر معامل التحديد بحوالي      ) ٢٠١٤-٢٠٠١( ألف طن خالل الفترة      ١٧٨٦,٥٠٤البالغ  

  .رات الحادثة في واردات مصر من القمح الروسي يعكسها عامل الزمنمن التغي% ٦٣، أي أن 
  *٧،٨٧= ف         ٠،٦٣=  ٢ر       س ١٦٩،١٢+ ٥١٨،١٠٣= صˆ

                   )٢،٨٠٥ *(  
، س تشير إلي ترتيب عنـصر       باأللف طن    إلي القيمة التقديرية للظاهرة      هصˆتشير  حيث  

معنـوي عنـد    * المحسوبة ،    tا بين األقواس تمثل قيمة      ، األرقام م  ) ١٤،  ...،٣،  ٢،  ١(الزمن  
  % ٥مستوي 

  :في مصر التوزيع الجغرافي الراهن لواردات القمح -٣
فهو المصدر الرئيـسي لـصناعة      ،  يعتبر القمح المحصول االستراتيجي األول في مصر        
الغذائية التي  إذ يمثل معظم الوجبة     ،  رغيف الخبز ، والذي يعد الغذاء األساسي للطبقات الكادحة          

يتناولها أفراد هذه الطبقة ، هذا ويعاني الشعب المصري بأكمله من عدم توافره والـذي مرجعـة       
والمشاكل االستيرادية التي تواجه الدولـة لـسد        ،  عدم كفاية اإلنتاج المحلي من القمح من ناحية         

د من دول العالم    العجز في اإلنتاج من ناحية أخري ، وذلك بتركيز واردات القمح في عدد محدو             
، واالتجاه الحالي نحو استخدام محاصيل الحبوب إلنتاج الوقود الحيوي ممـا أدي إلـي تحـول                 
بعض الدول المصدرة إلي مستوردة ، وما ترتب علي ذلك من ارتفاع األسعار العالمية للقمـح ،                 

تي أصـبح   وفي ظل الظروف والمتغيرات العالمية فإن تحقيق القدر المناسب من االكتفـاء الـذا             
ضرورة ملحه ، وإن كان والبد من االستيراد فأنه يجب تنويع مصادر وارداتنا من مختلـف دول   

 األمن الغذائي بـصفة  و بها ال يؤثر علي األمن الغذائي ؛ العالم وذلك لضمان تغطية احتياجاتنا و 



Assiut J. Agric. Sci., (47) No. (5)  2016 (273-290)                               ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                         E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 283 

وضمان حـد   عن قدرة المجتمع علي توفير احتياجات التغذية األساسية ألفراد الشعب           يعبر  عامة  
   .)٢(أدنى من تلك االحتياجات بانتظام

الخاص بالتوزيع الجغرافي الراهن لواردات مـصر       ) ٩(باستعراض بيانات الجدول رقم     و
، يتضح أن المتوسط السنوي     ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(من القمح من مختلف دول العالم كمتوسط للفترة         

لمشار إليها ، وتقـدر قيمتهـا        ألف طن خالل الفترة ا     ٧٢٠٨,١٢٨لكمية الواردات المصرية بلغ     
 ١٥ دولة تم اختيار     ٢٠وقد تم استيراد هذه الكمية من       ،   مليار جنية    ١٥,٢٠٦اإلجمالية بحوالي     

مـن متوسـط    % ٧٦,٣دولة ، حيث تمثل كمية واردات مصر من القمح من هذه الدول حوالي              
دات مصر من القمـح   من قيمة وار  % ٩٥,٢الكمية المستوردة خالل الفترة ، وبقيمة تمثل حوالي         

  .خالل نفس الفترة ، وأمكن تقسيم هذه الدول إلي ثالث مجموعات 
  مجموعة الدول األمريكية 
األرجنتـين وكنـدا ، وتقـدر واردات    ، الواليات المتحدة األمريكية هي  وتضم ثالث دول    

من متوسـط   % ١٦,٨٣ أي ما يعادل      ،  ألف طن  ١٢١٢,٨٥٩مصر من هذه المجموعة بحوالي      
وتعد الواليات المتحدة األمريكية من أكثر دول هذه المجموعـة  ،  مصر خالل تلك الفترة  واردات

-٢٠٠٨(من متوسط واردات مصر خالل الفترة        % ١٤,٠٩التي تصدر القمح إلي مصر بنسبة       
٢٠١٣. (  

  مجموعة الدول األوروبية
 ورومانيـا ،  وتضم هذه المجموعة ثمانية دول فرنسا ، وألمانيا ، وأوكرانيـا ، وبولنـدا ،         

 ألـف طـن ،   ٣٨٢٢,٨٩  وتركيا وتقدر واردات مصر من هذه الدول بحوالي   ، روسيا، وبلغاريا 
من متوسط واردات مصر خالل تلك الفترة ، وتعد روسيا مـن أكثـر               % ٥٣,٠٤أي ما يعادل    

من متوسط واردات مـصر      % ٣٠,٩دول هذه المجموعة التي تصدر القمح إلي مصر ، بنسبة           
  ) .٢٠١٣-٢٠٠٨(خالل الفترة 

  مجموعة دول آخري
وتضم هذه المجموعة أربع دول كازاخستان ، والهند ، واندونيسيا ، واسـتراليا ، وتقـدر                

مـن متوسـط    % ٦,٤٤ ألف طن ، بما يعـادل        ٤٦٤,٥١واردات مصر من هذه الدول بحوالي       
در القمـح   واردات مصر خالل تلك الفترة ، وتعد استراليا من أكثر دول هذه المجموعة التي تص              

  ).٢٠١٣-٢٠٠٨(دات مصر خالل الفترة من متوسط وار % ٤,٩٥إلي مصر بنسبة 
، إلي أن سوق تركيا في مجموعة الدول األوربية قد حقق أقـل     ) ٩(وتشير بيانات الجدول    

طن ، في حين حقق سـوق بلغاريـا أعلـي سـعر     / جنية١٣١٩سعر استيرادي للطن حيث بلغ      
  .نط/ جنية٥٣٧٧استيرادي للطن بلغ 

من الطاقـة التـصديرية   % ٢,٢٨كما تبين أن الواردات المصرية من القمح قد مثلت نحو     
من الطاقة التصديرية لمجموعة الدول     % ٧,٠٢لمجموعة الدول األمريكية ، في حين مثلت نحو         

  .من الطاقة التصديرية لمجموعة الدول األخرى % ٢,٠١ومثلت نحو ، األوروبية 
 فجوة بين الكميات المستوردة من القمح والطاقات التـصديرية  من هذا يتبين وجود فرق أو    

ألهم الدول المصدرة ، مما يدل علي وجود إمكانية  الستغالل هذا الفرق عـن طريـق زيـادة                   
ليكـون فـي صـالح      وارداتنا من الدول ذات الطاقات التصديرية المرتفعة واألسعار المنخفضة          

  .ميزان المدفوعات المصرية 
يتبين ضرورة العمل علي إعادة توزيع الواردات المصرية من القمح مـن           من كل ما سبق     

الدول بما يتناسب مع الطاقة التصديرية لتلك الدول ، ولتحقيق هذا الهدف تم اسـتخدام أسـلوب                 
البرمجة الخطية للتوصل إلي أفضل توزيع للواردات المصرية من القمح ، وليتحقق الهدف مـن               

ثل في تدنية حصيلة الواردات ، وأن يتم إعادة التوزيع في ظل قيـود       إعادة توزيع الواردات المتم   
تتمثل في الطاقة التصديرية للدولة المصدرة ، وحجم الطاقة االستيرادية المصرية للقمح ، وسعر              
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استيراد الطن من القمح من كل دولة ، وفي ظل تلك القيود تم عمل نموذج للوضع الراهن وعمل               
  .ع الراهنبدائل مختلفة لهذا الوض
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التوزيع الجغرافي الراهن لواردات مصر من محصول القمح كمتوسط للفتـرة           ) : ٩(جدول رقم   
)٢٠١٣-٢٠٠٨(  

 ة القيمة االستيرادي الكمية المستوردة
 الرمز الدولة )مليون جنية(

 % قیمة % ألف طن
سعر 
 الطن

  الطاقة 
  *التصديرية

 طنألف 

  رواردات مص% 
 للطاقة التصديرية

         ول أمریكیةد
  المتحدةالوالیات 

 ٣٫٥٥ ٢٨٥٧٠٫٤٣٢ ٢٧٢٤ ١٨٫١٨ ٢٧٦٥٫٢٤ ١٤٫٠٩ ١٠١٥٫٣٢٠ X1 األمریكیة

 ١٫٥٢ ٦٦٩٨٫٤٥٠ ٢٧٠٥ ١٫٨١ ٢٧٥٫٦١ ١٫٤١ ١٠١٫٩٠٦ X2 األرجنتین
 ٠٫٥٣ ١٧٩١٠٫٨١٩ ٢٠٦٥ ١٫٣٠ ١٩٧٫٤٧ ١٫٣٣ ٩٥٫٦٣٣ X3 كندا

 ٢٫٢٨ ٥٣١٧٩٫٧٠  ٢١٫٣٠ ٣٢٣٨٫٣٢ ١٦٫٨٣ ١٢١٢٫٨٥٩ ـــ  المجموعةإجمالي
         أوربادول 

 ٤٫٥٩ ١٨٤٤٩٫٩٦٤ ٢٠٧٨ ١١٫٥٧ ١٧٦٠٫٠١ ١١٫٧٥ ٨٤٧٫١٣٤ X4 فرنسا
 ٠٫٣٢ ٧٨٣٧٫٧٥١ ٢٥٩٩ ٠٫٤٣ ٦٥٫٥٢ ٠٫٣٥ ٢٥٫٢٠٨ X5 ألمانیا

 ٦٫٩٠ ٧٥٣٩٫٢٨١ ٣٦٥٠ ١٢٫٤٩ ١٨٩٩٫٣٤ ٧٫٢٢ ٥٢٠٫٤١٤ X6 أوكرانیا
 ٣٫١٣ ١١٣٨٫٣٦٧ ٢٤٣٥ ٠٫٥٧ ٨٦٫٧٦ ٠٫٤٩ ٣٥٫٦٣١ X7 بولندا

 ٥٫٣٤ ٢٥٧٧٫٧٤٩ ٥١٣٣ ٤٫٦٤ ٧٠٦٫٠٥ ١٫٩١ ١٣٧٫٥٤٤ X8 رومانیا
 ١٥٫٦٥ ١٤٢٤٣٫٤٨ ٢٥١٥ ٣٦٫٨٧ ٥٦٠٧٫٣٥ ٣٠٫٩٣ ٢٢٢٩٫٦١٠ X9 روسیا االتحادیة

 ٠٫٢٧ ٢٣٤٥٫٦٥٨ ٥٣٧٧ ٠٫٢٢ ٣٣٫٥٠ ٠٫٠٩ ٦٫٢٣٠ X10 بلغاریا
 ٦٫٧٤ ٣١٣٫٣٢٨ ١٣١٩ ٠٫١٨ ٢٧٫٨٥ ٠٫٢٩ ٢١٫١٢٤ X11 تركیا

 ٧٫٠٢ ٥٤٤٤٥٫٥٧  ٦٦٫٩٩ ١٠١٨٦٫٣٨ ٥٣٫٠٤ ٣٨٢٢٫٨٩ ــــ  المجموعةإجمالي
         أخريدول 

 ١٫٨٧ ٤٧٦٩٫٩٣٩ ١٨٧٦ ١٫١ ١٦٧٫١٨ ١٫٢٤ ٨٩٫٠٩٥ X12 نكازاخستا
 ٠٫٤٠ ١٩٣١٫٦٦٧ ٢٥٩٩ ٠٫١ ١٩٫٨٥ ٠٫١١ ٧٫٦٣٨ X13 الھند

 ٨١٫٢٥ ١٣٫٨٨٩ ٢٤٦٤ ٠٫٢ ٢٧٫٨١ ٠٫١٦ ١١٫٢٨٥ X14 اندونیسیا
 ٢٫١٧ ١٦٣٩٢٫٨ ٢٣٦٢ ٥٫٥ ٨٤١٫٩٤ ٤٫٩٥ ٣٥٦٫٤٩٠ X15 استرالیا

 ٢٫٠١ ٢٣١٠٨٫٢٩  ٦٫٩٥ ١٠٥٦٫٧٨ ٦٫٤٤ ٤٦٤٫٥١ -  المجموعةإجمالي
    ٤٫٨ ٧٢٤٫٩٥٠ ٢٣٫٧ ١٧٠٧٫٨٦٧  آخريدول 

   ٢١١٠ ١٠٠ ١٥٢٠٦٫٤٣١ ١٠٠ ٧٢٠٨٫١٢٨  مصر
  .الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، قاعدة بیانات التجارة الخارجیة :  المصدر 

  ).منظمة الفاو (منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة    *      
  

  : لواردات مصر من القمح التوزيع الجغرافي الراهنبدائل 
 كل دولة    ، عبارة عن التوزيع الراهن للكميات المستوردة من القمح من مختلف دول العالم           

  .علي حسب الكمية المستوردة منها وسعر استيراد الطن منها 
  )الحر(ألول البديل ا

وفيه تترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة علي مختلف الـدول حـسب              
مع مراعاة توزيع الكميات بالتـساوي      ، وفي ظل قيد الطاقة التصديرية لتلك الدول        ،  أقلها سعراً   

  .علي الدول في حالة تساوي السعر وذلك بغرض تنويع مصادر االستيراد 
  البديل الثاني 

ه توزع الكميات المستوردة من القمح داخل كل مجموعة توزيعاً حراً حسب أقل الدول              وفي
  .سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول ، ضماناً لتنوع االستيراد من كافة المجموعات الثالث 

  البديل الثالث
سا احـد   من الكمية المستوردة ألن فرن    % ٥٠وفيه يتم تقييد النموذج باالستيراد من فرنسا        

مصادر مصر الرئيسية لالستيراد ، وتوزع باقي الكميات المستوردة وفقاً للدول األقل سعراً وفي              
  .ظل الطاقة التصديرية لكل دولة 
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  البديل الرابع
  متوسـط سـعر    وفيه يتم تقييد النموذج باالستيراد من الدول التي يقل سعر الطن بها عن            

  جنية ، وفقاً للدول األقل سعراً        ٢١١٠ البالغ   )٢٠١٣-٢٠٠٨(استيراد الطن خالل فترة الدراسة      
 ووفقاً للبدائل المقترحة سالفة الذكر تم إعـادة توزيـع   ،، وفي ظل الطاقة التصديرية لتلك الدول     

الواردات المصرية من القمح باستخدام أسلوب البرمجة الخطية وذلـك بهـدف تحديـد أفـضل                
 والتي تحقق تدنيه في قيمة الواردات ، أي ما يعنـي            األسواق التي يمكن لمصر االستيراد منها ،      

  :تحقيق وفر في ميزان المدفوعات، ويتكون النموذج من 
) ٢٠١٣-٢٠٠٨( الواردات من القمـح خـالل الفتـرة          قيمة ةويستهدف تدني : دالة الهدف 

ولصياغة هذه الدالة تم استخدام متوسط أسعار استيراد الطن من القمح خـالل فتـرة الدراسـة                 
شار إليها ، كما تم استخدام متوسط الكمية التي يمكن استيرادها مـن مختلـف دول العـالم ،                   الم

  :وبذلك يمكن صياغة دالة الهدف علي النحو التالي
  

Minz=  2724X1 + 2705X2 + 2065X3 + 2078X4 + 2599X5 + 3650X6 + 2435X7 + 5133X8 
+ 2515X9 +5377 X10+ 1319X11+ 1876X12 + 2599X13 + 2464X14 + 2362X15 

  

  : عن الكمية المستوردة من القمح من مختلف الدول علي الوجه التالي Xiحيث تعبر 
  :مجموعة الدول األمريكية

  .)X3( وكندا )X2( واألرجنتين )X1(وهي تضم الواليات المتحدة األمريكية 
  :مجموعة الدول األوروبية
 ، )X8( رومانيـا ، )X7(  بولنـدا  ،)X6( أوكرانيـا     ، )X5( ألمانيا    ، )X4(وهي تضم فرنسا    

  .)X11(  تركيا ،)X10(  بلغاريا ،)X9( روسيا
  : مجموعة الدول األخرى

   .)X15(  استراليا، )X14(  اندونيسيا ،)X13( الهند  ،)X12(وهي تضم كازاخستان 
  :األنشطة البديلة

  .وتمثلها أسواق الدول المصدرة لمحصول القمح خالل الفترة
   :يراديةالقيود االست

وتمثلها الطاقات التصديرية باأللف طن للدول المصدرة ، وكـذلك الكميـات االسـتيرادية       
الراهنة خالل الفترة ، وهذه القيود تعني أنه في ظل البدائل المقترحة فيجـب أال يزيـد متوسـط         
 كمية الواردات المصرية من القمح من الدول المشار إليها سابقاً عن متوسط أجمـالي الطاقـات               
التصديرية لها ، كما يجب أال يقل عن متوسط إجمالي كمية الواردات الراهنة وذلك خالل فتـرة                 

  .الدراسة 
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  القيود
  )الخاصة بالكميات االستيرادية الراهنة(

  القيود  األنشطة البديلة
  )التصديرية الخاصة بالطاقات(

١٠١٥,٣٢٠ ≥ x1 ≥ ٢٨٥٧٠,٤٣٢ 
١٠١,٩٠٦ ≥ x2 ≥ ٦٦٩٨,٤٥٠ 
٩٥,٦٣٣ ≥ x3 ≥ ١٧٩١٠,٨١٩ 
٨٤٧,١٣٤ ≥ x4 ≥ ١٨٤٤٩,٩٦٤ 
٢٥,٢٠٨ ≥ x5 ≥ ٧٨٣٧,٧٥١ 
٥٢٠,٤١٤ ≥ x6 ≥ ٧٥٣٩,٢٨١ 
٣٥,٦٣١ ≥ x7 ≥ ١١٣٨,٣٦٧ 
١٣٧,٥٤٤ ≥ x8 ≥ ٢٥٧٧,٧٤٩ 
٢٢٢٩,٦١٠ ≥ x9 ≥ ١٤٢٤٣,٤٨ 

٦,٢٣٠ ≥ x10 ≥ ٢٣٤٥,٦٥٨ 
٢١,١٢٤ ≥ x11 ≥ ٣١٣,٣٢٨ 
٨٩,٠٩٥ ≥ x12 ≥ ٤٧٦٩,٩٣٩ 
٧,٦٣٨ ≥ x13 ≥ ١٩٣١,٦٦٧ 
١١,٢٨٥ ≥ x14 ≥ ١٣,٨٨٩ 
٣٥٦,٤٩٠ ≥ X15 ≥ ١٦٣٩٢,٨ 

 
  

  : علي ما يلي)١٠(والموضحة بالجدول رقم المشار إليها وقد دلت نتائج البدائل 
 فقد بلغت نسبة الواردات من مجموعة الدول األمريكيـة حـوالي            للنموذج الراهن بالنسبة  

% ٦,٤٤، ومن مجموعة الدول األخرى      % ٥٣,٠٤ألوروبية  ، ومن مجموعة الدول ا    % ١٦,٨٣
، ولقد أعطـي النمـوذج      ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(، من متوسط واردات مصر من القمح خالل الفترة          

  .)١١( مليون جنية المبينة بالجدول رقم ١٥٢٠٦,٤٣١تكلفة استيرادية تقدر بحوالي 
ح تتوزع بطريقـة حـرة       بترك الكميات المستوردة من القم     بالنسبة للبديل األول والخاص   

الكميـات   علي مختلف الدول حسب أقلها سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الـدول ، وجـد أن               
، % ٢٩,٤٨المستوردة توزعت علي ثالث  دول ، كندا من مجموعة الدول األمريكيـة بنـسبة                

مـن  وذلك  % ٦٦,١٧، وكازاخستان بنسبة    % ٤,٣٥مجموعة الدول األوروبية بنسبة      وتركيا من 
 ١٣٧٤٩,٥٢٣بحـوالي   متوسط إجمالي الكميات المستوردة ، ولقد حقق تكلفة اسـتيرادية تقـدر   

عـن النمـوذج    % ٩,٦ مليون جنية تمثل     ١٤٥٦,٩٠٨مليون جنية ، أي بواقع وفر قدر بحوالي         
  ) .١١(الراهن جدول رقم 
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وفقـاً  محصول القمح   نتائج إعادة التوزيع الجغرافي الراهن للواردات المصرية من         ): ١٠(جدول رقم   
  )٢٠١٣-٢٠٠٨(كمتوسط للفترة للبدائل المختلفة 

 البديل الرابع البديل الثالث البديل الثاني  البديل األول  )الراهن(النموذج 
 الرمز الدولة

 %   ألف طن  % ألف طن % ألف طن % ألف طن % ألف طن
                   دول أمريكية

               ١٤,٠٩ ١٠١٥,٣٢٠ X1 الواليات المتحدة 
               ١,٤١ ١٠١,٩٠٦ X2 األرجنتين

 ٢٩,٤٨ ٢١٢٤,٨٦١    ١٦,٨٣ ١٢١٢,٨٥٩ ٢٩,٤٨ ٢١٢٤,٨٦١ ١,٣٣ ٩٥,٦٣٣ X3 كندا
 ٢٩,٤٨ ٢١٢٤,٨٦١     ١٦,٨٣ ١٢١٢,٨٥٩ ٢٩,٤٨ ٢١٢٤,٨٦١ ١٦,٨٣  ١٢١٢,٨٦ ـ إجمالي المجموعة

             دول أوربا
   ٥٠ ٣٦٠٤,٠٦٤ ٤٨,٦٩ ٣٥٠٩,٥٦٦   ١١,٧٥ ٨٤٧,١٣٤ X4 فرنسا
         ٠,٣٥ ٢٥,٢٠٨ X5 ألمانيا

         ٧,٢٢ ٥٢٠,٤١٤ X6 أوكرانيا
         ٠,٤٩ ٣٥,٦٣١ X7 بولندا

         ١,٩١ ١٣٧,٥٤٤ X8 رومانيا
         ٣٠,٩٣ ٢٢٢٩,٦١٠ X9 روسيا االتحادية

         ٠,٠٩ ٦,٢٣٠ X10 بلغاريا
 ٤,٣٥ ٣١٣,٣٢٨ ٤,٣ ٣١٣,٣٢٨ ٤,٣٥ ٣١٣,٣٢٨ ٤,٣٥ ٣١٣,٣٢٨ ٠,٢٩ ٢١,١٢٤ X11 تركيا

 ٤,٣٥ ٣١٣,٣٢٨ ٥٤,٣٥ ٣٩١٧,٣٩ ٥٣,٠٤ ٣٨٢٢,٨٩٤ ٤,٣٥ ٣١٣,٣٢٨ ٥٣,٠٤ ٣٨٢٢,٨٩ ـ إجمالي المجموعة
             دول أسيا

 ٦٦,١٧ ٤٧٦٩,٩٣٩ ٤٥,٧ ٣٢٩٠,٧٣٦ ٣٠,١٤ ٢١٧٢,٣٧٤ ٦٦,١٧ ٤٧٦٩,٩٣٩ ١,٢ ٨٩,٠٩٥ X12 كازاخستان
         ٠,١ ٧,٦٣٨ X13 الهند

        ٠,٢ ١١,٢٨٥ X14 اندونيسيا
  ٤,٩ ٣٥٦,٤٩٠ X15 استراليا

 
       

 ٦٦,١٧ ٤٧٦٩,٩٣٩ ٤٥,٦٥ ٣٢٩٠,٧٤ ٣٠,١٤ ٢١٧٢,٣٧٤ ٦٦,١٧ ٤٧٦٩,٩٣٩ ٦,٤٤ ٤٦٤,٥١ - إجمالي المجموعة
         ٢٣,٧ ١٧٠٧,٨٦٧   دول آخري

 ١٠٠ ٧٢٠٨,١٢٨ ١٠٠ ٧٢٠٨,١٢٨ ١٠٠ ٧٢٠٨,١٢٨  ٧٢٠٨,١٢٨ ١٠٠ ٧٢٠٨,١٢٨   مصر
  )٩(حسبت من بينات الجدول رقم : المصدر

  

في ظل مختلف    الوفر المتحقق    تكلفة واردات مصر من القمح في الوضع الراهن و        ) : ١١(جدول رقم   
   .)٢٠١٣-٢٠٠٨(البدائل خالل الفترة 

 النموذج الراهن عن الوضع الراهن) العائد(وفر ال
 والبدائل المقترحة

 تكلفة الواردات
)مليون جنية   القيمة (

 %  )مليون جنية(

 ــــــ ــــــ ١٥٢٠٦،٤٣١ الوضع الراهن
 ٩،٦٠ ١٤٥٦،٩٠٨ ١٣٧٤٩،٥٢٣ البديل األول
 ٦،١ ٩٢٠،٣٤٤ ١٤٢٨٦،٠٨٧ البديل الثاني
 ٧،٤٣ ١١٣٠،٤٨٥ ١٤٠٧٥،٩٤٥ البديل الثالث
 ٩،٦٠ ١٤٥٦،٩٠٨ ١٣٧٤٩،٥٢٣ البديل الرابع

  ).١٠(سبت وجمعت من بيانات الجدول رقم ح: المصدر
  

 بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حرة داخل كـل           الثاني والخاص للبديل  بالنسبة  
مجموعة حسب أقل الدول سعراً ، ووفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول ، فقد وجـد أن الكميـات                  

، ومـن  % ١٦,٨٣يكية بنـسبة  المستوردة توزعت علي كل من ، كندا من مجموعة الدول األمر    
، ومـن مجموعـة   % ٤,٣٥، وتركيا بنـسبة  % ٤٨,٦٩مجموعة الدول األوروبية فرنسا بنسبة   

من متوسط إجمالي الكمية المستوردة ، ولقـد حقـق    % ٣٠,١٤الدول األخرى كازاخستان بنسبة     
 ٩٢٠,٣٤٤ مليون جنية، أي بواقع وفر قدر بحوالي         ١٤٢٨٦,٠٨٧تكلفة استيرادية تقدر بحوالي     

  ).١١(عن النموذج الراهن والمبينة بالجدول رقم % ٦,١مليون جنية ، تمثل حوالي 
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من الكمية المـستوردة مـن      % ٥٠ بتقييد النموذج باستيراد     الثالث والخاص بالنسبة للبديل   
 وتوزع باقي الكميات المستوردة وفقاً للدول األقل سعراً وفي ظل الطاقة التصديرية لكـل               فرنسا

د وجد أن باقي الكميات توزعت مابين ، تركيا من مجموعة الدول األوروبيـة بنـسبة                دولة ، فق  
من متوسط إجمالي الكميـة     % ٤٥,٧، وكازاخستان من مجموعة الدول األخرى بنسبة        % ٤,٣٥

 مليون جنية ، أي بواقع وفر       ١٤٠٧٥,٩٤٥ المستوردة ، ولقد حقق تكلفة استيرادية تقدر بحوالي       
عن النموذج الراهن والمبينة بالجدول رقم     % ٧,٤٣مليون جنية ، يمثل      ١١٣٠,٤٨٥قدر بحوالي   

)١١. (  
  بتقييد النموذج باالستيراد من الدول التي ال يزيد فيها سـعر           الرابع والخاص بالنسبة للبديل   

 وجـد أن الكميـات المـستوردة        دولة، وفي ظل الطاقة التصديرية لكل       جنية، ٢١١٠الطن عن   
، وكازاخستان بنـسبة    % ٤,٣٥، وتركيا بنسبة    % ٢٩,٤٨دا بنسبة    كن ثالث دول، توزعت علي   

وذلك من متوسط إجمالي الكميات المستوردة ، ولقد حقق هذا البديل تكلفة اسـتيرادية              % ٦٦,١٧
 مليون جنيـة  ١٤٥٦,٩٠٨ مليون جنية ، أي بواقع وفر قدر بحوالي       ١٣٧٤٩,٥٢٣تقدر بحوالي   

أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل الحر ، جدول          عن النموذج الراهن ، ويالحظ      % ٩,٦تمثل  
  ) .١١(رقم 

  الملخص والتوصيات
الزيادة العالية فـي  المحلي من محصول القمح عدم مسايرة اإلنتاج تتمثل مشكلة البحث في    

 هذه  وأتساعي  القوم المحلي واالستهالك    اإلنتاجظهور فجوة بين    و  منه ،  قوميالحجم االستهالك   
 استيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هـذا          إليا بعد عام فقد اضطرت الدولة       الفجوة عام 

هامه في البنيان االقتـصادي القـومي حيـث         لتجارة الخارجية مكانة  أن ل كما    ؛ باستمرارالعجز  
لذلك فـإن   ،  تساهم حصيلة الصادرات في تمويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر          

والصادرات الزراعية بصفة   ،  لحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة         أي جهد يبذل ل   
  . سوف يسهم إسهاما فعاالً يساعد علي تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية، خاصة 

التعرف علي االهمية االقتصادية للتجارة الخارجية ، وكـذلك تحديـد           ويهدف البحث إلي    
لمحصول القمح ، والتعرف علي التوزيع الجغرافي الراهن لـواردات          مصادر االستيراد الرئيسة    

 .القمح بهدف إعادة التوزيع الجغرافي بغية تقليل قيمة تلك الواردات
، وقيمة الصادرات الكليـة، والـواردات الكليـة         قيمة التجارة الكلية  وأوضحت النتائج أن    

والواردات الزراعية اتجاه زمنـي     ، كما اتخذت قيمة الصادرات       اتخذت اتجاه زمني عام متزايد    
، وبلغت درجة االنكـشاف  % ٤٦,٣٧وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات عام متزايد أيضاً ،   

، وبلغ الميل المتوسط للصادرات والميل المتوسـط للـواردات          % ٣٠,٣٧االقتصادي في مصر    
اتخذت اتجـاه    كما تبين أن كمية واردات مصر من القمح           ،  علي الترتيب  %٢٠,٧٥،  % ٩,٦٢

الواليـات  أن  المتوسط السنوي لكمية الواردات ، كما تبين        من  % ٥,٣٥زمني عام متزايد بنسبة     
   .المتحدة األمريكية واستراليا وفرنسا دوالً رئيسية كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلي مصر

لخـاص  بالنسبة للبـديل األول وا    ودلت نتائج اعادة التوزيع الجغرافي لواردات القمح علي         
بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة علي مختلف الدول حسب أقلهـا سـعراً                
وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول ، وجد أن الكميات المستوردة توزعت علي ثالث  دول كنـدا،          

عـن  % ٩,٦تمثل  ،   مليون جنية    ١٤٥٦,٩٠٨وتركيا ، وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالي         
والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حـرة   ديل الثانيبللذج الراهن ، بالنسبة  النمو

داخل كل مجموعة حسب أقل الدول سعراً ، ووفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول ، فقد وجـد أن                  
الكميات المستوردة توزعت علي كل من كندا ، فرنسا ، وتركيا ، كازاخستان ، وقد حقـق وفـر      

عن النموذج الراهن ؛ بالنسبة للبـديل  % ٦,١ مليون جنية ، تمثل حوالي       ٩٢٠,٣٤٤والي  قدر بح 
من الكمية المستوردة من فرنـسا وتـوزع بـاقي    % ٥٠الثالث والخاص بتقييد النموذج باستيراد   
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الكميات المستوردة وفقاً للدول األقل سعراً وفي ظل الطاقة التصديرية لكل دولة ، فقد وجـد أن                 
 مليون  ١١٣٠,٤٨٥ وفر قدر بحوالي     وقد حقق تركيا ، وكازاخستان     يات توزعت مابين  باقي الكم 

والخـاص بتقييـد النمـوذج    بالنسبة للبديل الرابـع  ، عن النموذج الراهن   % ٧,٤٣جنية ، يمثل    
 جنية ، وفي ظل الطاقة التصديرية       ٢١١٠باالستيراد من الدول التي ال يزيد فيها سعر الطن عن           

، وكازاخـستان  ، وتركيا أن الكميات المستوردة توزعت علي ثالث  دول  كندا    لكل دولة ، وجد     
عن النموذج الراهن ، ويالحظ     % ٩,٦ مليون جنية تمثل     ١٤٥٦,٩٠٨أي بواقع وفر قدر بحوالي      

  .حر أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل ال
  :ا توصي الدراسة بما يلي وفي ظل النتائج المتحصل عليه

تيراد دقيق القمح واستيراده كحبوب لالستفادة من مخلفات الطحن فـي غـذاء             تقليل اس  )١
  .الحيوانات والدواجن لمنع استعمال القمح كغذاء للحيوانات والدواجن 

العمل علي زيادة الصادرات الكلية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة مع اسـتهداف              )٢
كفـاءة   ورفـع زيادة معـدل التغطيـة   األسواق ذات األسعار المرتفعة لرفع حصيلة الصادرات ل       

 .التجارة الخارجية
استخدام أسلوب الشراء الذي يرتكز علي عقد اتفاقيات مباشرة طويلة األجل مع الـدول         )٣

يكـون   التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاج القمح والتي تكون أكثر استقراراً في إنتاج القمـح ، وأن  
ض األسعار عادة في مواسم ظهور المحصول       حيث تنخف االستيراد في مواعيد ظهور المحصول      

 . بما يجعلها أفضل فترات التعاقد علي االستيراد
  المراجع 

أيمن صفوت محمد ، التوجيه االقتصادي لواردات مصر من القمـح وأثـرة علـي ميـزان         -١
   .٢٠١١ ،المدفوعات ، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة أسيوط 

مجلـة  ،  ، دراسة اقتصادية للواردات المصرية من القمح  ) دكتور(جمال الدين محمد زكي       - ٢
   .٢٠٠٩  ،٢ عدد ،٢٩مجلد ، البحوث والتنمية الزراعية بالمنيا 

رامي احمد عبد الحفيظ ، المالمح االقتصادية الرئيسية لصناعة طحن القمح فـي مـصر ،                 -٣
  . ٢٠٠٤رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة أسيوط ، 

 دراسة اقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية مـع دول حـوض           ، أشرف الشيشتاوي    سمر – ٤
   .٢٠١٤أسيوط  جامعة ،كلية الزراعة ، النيل رسالة ماجستير 

ياسر عبد الحميد دياب ، التجارة الخارجية ألهم الحاصالت الزراعية في مـصر ، رسـالة                 -٥
   .١٩٩٩ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة أسيوط 

   ودورياتنشرات
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  )النترنتا(مواقع علي شبكة المعلومات الدولية 
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Summary 
The most important findings and recommendations 

This search is talking about not keep up with domestic production of wheat 
crop and high increase in the national consumption of it the size and appearance 
of a gap between domestic production and national consumption and widening 
the gap year after year and that the state was forced to import increasing 
quantities of wheat and flour to fill this deficit 

This research aims to define the economic importance of foreign trade as 
well as identify key import wheat crop sources and identify current geographical 
distribution of imports of wheat in order to re-geographical distribution to reduce 
the value of these imports. 

The results showed that the total trade value of the value of total exports 
and total imports followed a growing trend became a time of agricultural exports 
and imports value increased as well and that the United States Australia and 
France are key countries and stable sources for the supply of wheat to Egypt. 

The results proved that the re-distribution of wheat imports geographically 
for the first alternative, and on leaving the imported wheat quantities to be 
distributed freely to various countries as the least expensive and we found that 
the quantities imported spread over three countries, namely Canada, Turkey, 
Kazakhstan and the second alternative regards to quit imported quantities of 
wheat free distribution within each group by country Lowest price and in 
accordance with the export of energy for these countries, and we found that the 
quantities imported were distributed to Canada, France, Turkey, Kazakhstan, and 
the third alternative regard to restricting the model to import 50% of the total 
amount of the France and the distribution of the rest of the quantities imported in 
accordance with the state of the least expensive and depending on the energy 
export for each country, and the rest of the quantities distributed between Turkey 
and Kazakhstan. Alternative fourth regard to restricting the importation model of 
the countries where the price per ton of no more than 2110 pounds, and in 
accordance with export capacity of each country. And distributed quantities 
imported in three countries, namely Canada, Turkey and Kazakhstan. 
According to the results of the study we recommend the following: 

1- Reduce import of wheat flour imported a pill to take advantage of milling 
residues in animal feed, poultry and prevent the use of wheat in animal and 
poultry food. 

2- Increase the total exports in general and agriculture in particular, and the 
targeting of high-price markets to raise export earnings and increase the coverage 
rate and raise the efficiency of foreign trade. 

3- The use of the purchase method of long-term contracts directly with 
distinct states in wheat production and a stable import and be in the dates of the 
emergence of the crop as it is the best chance for the contract to the low price. 


