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  الملخص
شروعات ا     ل م سیة لتموی صادر الرئی د الم ة أح صادرات الزراعی د ال ةتع ن  لتنمی ضًال ع ، ف

زان     قدرتها علي دعم     زان التجارى ومی تمویل الواردات المختلفة دون إضافة أعباء علي كل من می
ا      دول لتخلفه ذه ال المدفوعات، ویعتبر استنزاف الموارد الطبیعیة من أهم المشاكل التي تعاني منها ه

صر ف     اد م ك العتم رًا، وذل ف كثی صر ال یختل ي م ع ف وجي، والوض ي التكنول ادراتها عل ي ص
ة       تالمنتجات الزراعیة شرهة االستهالك للمیاه، فی     ي كمی ة ف ي التجارة الزراعی ائي ف مثل المیزان الم

اه        رف بالمی ي تع تیرادیة الت صدیریة واالس ة الت یل الزراعی اج المحاص ي إنت ستخدمة ف اه الم المی
ی Virtual waterاالفتراضیة  ا    ، وتعرف بأنها المیاه الكامنة في المنتج ل س بصورة صریحة ولكنه

زان             دیر المی ذه الدراسة تق د استهدفت ه تج، وق ائي للمن بصورة افتراضیة ویشار إلیها باالحتیاج الم
ي                وف عل دف الوق ة به م المحاصیل الزراعی اه االفتراضیة أله المائي للتجارة الزراعیة وتقدیر المی

د ا   دیر العائ تیرادها وتق صدیرها أو اس تم ت ي ی اه الت ة المی ارة  كمی دوي التج ان ج صادي لبی القت
  :الدراسة إلي بعض النتائج الهامة، وقد توصلت الزراعیة
م       -١ صدرة أله ات الم الل الكمی ن خ منیًا م صدرة ض یة الم اه االفتراض ة المی ط كمی متوس

رة   )برتقال، بطباطس، فاصولیا خضراء   (المحاصیل التصدیریة    ادل  ) ٢٠١٧-٢٠١٤( خالل الفت تع
 .یبت علي التر٣ ملیون م٨،٠٩، ١٥٣،٣٢، ٢٣٨،٠٣حوالي 

ة  -٢ ات   قیم الل الكمی ن خ منیًا م صدرة ض اه االفتراضیة الم دة المی صادي لوح د االقت العائ
ال، بطاطس، فاصولیا خضراء     ( ألهم المحاصیل المصدرة     المصدرة رة   ) برتق -٢٠١٤(خالل الفت

 . علي الترتیب٣م/ جنیه٥٧،٠٠، ١٧،٠٠ ، ١٦،١٣تعادل حوالي ) ٢٠١٧
ة ال   -٣ ط كمی م       متوس ستوردة أله ات الم الل الكمی منیًا خ ستوردة ض یة الم اه االفتراض می

ة   تیرادیة الزراعی یل االس ح، (المحاص ویا قم ول ص امیة، ف رة ) ذرة ش الل الفت ) ٢٠١٧-٢٠١٤(خ
 . علي الترتیب٣ملیون م ١٩٥٥،١٢، ٤٣٤٨،٣١ ، ٦٣٨٩،١٠تعادل حوالي 

ستور           -٤ اه االفتراضیة الم دة المی د االقتصادي لوح ات     قیمة العائ ن خالل الكمی دة ضمنیًا م
ستوردة  یل  ألالم م المحاص تیرادیة ه ح، (االس ویا  قم ول ص امیة، ف رة  )ذرة ش الل الفت -٢٠١٤( خ

 . علي الترتیب٣م/ جنیه٤،٠٠، ٤،٤٢، ٤،٣٥  تعادل حوالي)٢٠١٧
  . الواردات– الصادرات – المزان التجاري – المیاه األفتراضیة :الكلمات الدالة

  :مقدمة
ك فی   ا الش صر    ه أن مم ي م ذاء ف ة والغ اه العذب وفیر المی دت ة    ُیع ط التنمی اور خط م مح  أه

ب علیه        ادة الطل اه وزی وفر المی ة ت ة      االخمسیة، حیث أن محدودی سلع الزراعی ي ال ب عل ادة الطل  بزی
ي خطط      . والغذائیة، یمثل أحد أهم التحدیات لخطط التنمیة اإلقتصادیة في مصر    ز ف م التركی ذلك ت ل

ب             التنمیة علي جا   ادة الطل ة زی ة لمواجه ي محاول ة ف ن مصادرها المختلف ة م نب عرض المیاه العذب
ام             ن االهتم در م ذا الق اه به ي المی ب عل ب إدارة الطل م یحظي جان اه، ول ي المی ث  عل ظ أن ، حی یالح

وم  د  مفه صر یعتم ي م ة ف ط التنمی ي خط اه   عل ن المی ًا م ة محلی وارد المتاح ر للم تخدام المباش االس
ب   ة الطل ك        لمواجه ة، وذل صناعة واالستخدامات المنزلی ي مجاالت الزراعة وال د ف ي المتزای  المحل
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اه أن النظام   حیث . نتیجة زیادة عدد السكان    یفترض أسلوب التحلیل التقلیدي إلدارة الطلب علي المی
اه،        ي المی ب عل ستقبلي إلدارة الطل د التخطیط الم شكلة عن ك الفرض م ل تل ق ویحت االقتصادي مغل

شاط    حیث أن ال  ة كن سلع الزراعی نظام اإلقتصادي المغلق ال یسمح بإدراج نشاط التجارة الخارجیة لل
اه             اه أو المی ر المباشر للمی وم االستخدام غی ًا لمفه اه وفق ي المی ب عل إقتصادي یؤثر مباشرة في الطل

ي       .األفتراضیة إد         األمر الذي یدعو إل سمح ب ذي ی وح ال وم النظام اإلقتصادي المفت راج التحول لمفه
   .نشاط تجارة السلع والمحاصیل الزراعیة مع الخارج ضمن قواعد إدارة الطلب علي المیاه

ي              ة المحدودة ف ا المائی ام موارده رًا أم دیًا كبی ي تواجه تح وتعتبر مصر ضمن دول العالم الت
ع       ین الوض ا ب اه وم ي المی ب عل ادة الطل صاحبها زی ي ت سكان والت دد ال ي ع رة ف ادة الكبی ل الزی ظ

ادة          الح ة الزی دة لمواجه ة جدی وارد مائی الي للموارد المائیة في مصر وبین حتمیة التوسع في تنمیة م
ب                 ق ترشید الطل ستهدف تحقی ي ت ة الت سیاسات المائی ة ال اع كاف سكان، یجب إتب المتنامیة في عدد ال

ة  وزیادة عرض المیاه هذا فضًال عن أهمیة استخدام بعض المفاهیم الحدیثة في مجال الموارد        المائی
اه األفتراضیة  ا المی ریحة  Virtual waterومنه صورة ص یس ب تج ل ي المن ة ف اه الكامن ا المی  بأنه

  .ولكنها بصورة أفتراضیة ویشار إلیها باالحتیاج المائي للمنتج
  :مشكلة الدراسة

ن        ادة نصیبها م دف زی ة به تتمثل مشكلة الدراسة في االستنزاف الدائم للموارد الطبیعیة للدول
ل                   الت صادرات، ویتمث ادة ال ن أجل زی وارد م ي استنزاف الم ادة ف ي زی ؤدي إل ا ی جارة الخارجیة مم

یل     اج المحاص ي إنت ستخدمة ف اه الم ة المی ي كمی ة ف ة الزراعی ارة الخارجی ي التج ائي ف زان الم المی
و          ارد الزراعیة التصدیریة واالستیرادیة والتي تعرف بالمیاه االفتراضیة مما یؤدي إلي استنزاف الم

ة            ة للزراع ة الالزم وارد المائی ص الم ر نق ي خط ضح ف ث تت شكلة البح ة وأن م ة الزراعی المائی
ي       المصریة مما یترتب علیه تغیرات حتمیة في التركیب المحصولي وخریطة اإلنتاج الزراعي والت

  .سوف تؤثر علي حجم اإلنتاج الزراعي للمحاصیل االستراتیجیة الهامة
  :هدف الدراسة

  :دراسة إلقاء الضوء علي ما یلياستهدفت ال
صدیریة        -١ اه الت ة المی دیر كمی الل تق ن خ ة م ارة الزراعی ائي للتج زان الم دیر المی تق

دها االقتصادي      واالستیرادیة، للوقوف علي كمیة المیاه التي یتم تصدیرها أو استیرادها، وتقدیر عائ
 .لبیان جدوي التجارة الزراعیة وحجم المیاه المهدرة والمستقرة

ة      قدیر كل   ت -٢ من كمیة وقیمة الصادرات الزراعیة ألهم المحاصیل التصدیریة، وتقدیر قیم
 ).٢٠١٧-٢٠٠٥(وحدة المیاه منها خالل فترة الدراسة 

ة      تقدیر كل  -٣ دیر قیم  من كمیة وقیمة الواردات الزراعیة ألهم المحاصیل االستیرادیة، وتق
 ).٢٠١٧-٢٠٠٥(وحدة المیاه منها خالل فترة الدراسة 

د       إلق  -٤ دیر العائ ستوردة وتق اه االفتراضیة المصدرة والم ة المی ي حجم وكمی اء الضوء عل
  .بیان وضع المیزان المائيفضًال عن االقتصادي لوحدة المیاه المستخدمة 

  :الطریقة البحثیة ومصدر البیانات
ع استخدام              ل االقتصادي الوصفي والكمي م تحقیقًا ألهداف الدراسة سوف یعتمد علي التحلی

ض د       بع ا أعتم بة، كم یة المناس رق الریاض صائیة والط الیب اإلح ة   األس ات   ت الدراس ي البیان عل
شرة التجارة       ة الثانویة المنشورة والغیر منشورة بوزارة الزراعة واستصالح األراضي ون   الخارجی

تهالك،       اح لالس ارة والمت اج والتج ة اإلنت سنویة لحرك شرة ال صدرها    والن ي ی ات الت ض البیان وبع
ات الرسمیة   المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز   ، وزارة التجارة والصناعة وغیرها من الجه

 .ذات صلة بموضوع الدراسة
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  نتائج الدراسة
  :تطور المیزان المائي: اوال

  :حجم الموارد المائیة المتاحة) ١(
م       ات الجدول رق ة المتاحة    ) ١(یتضح من بیان وارد المائی م الم رة   أن حج -٢٠٠٥( خالل الفت

د     )٢٠١٧ غ ح ي عام   ها یتذبذب بین االرتفاع واالنخفاض فقد بل ان حوالي   ٢٠٠٥ األدن  ٦٩،١٩ وك
ار م ام  ٣ملی صى ع دها األق غ ح ا بل والي ٢٠١٦، بینم ان ح ار م٧٦،٣١ وك ادل ٣ ملی ادة تع  أي بزی
ة      ،%١٠،٢٩حوالي   ة المتاح وارد المائی م الم ط حج غ متوس د بل ار ٧٣،٠٣ وق رة  ٣م  ملی  خالل الفت

  .ار إلیهاالمش
م             ة رق ة المتاحة معادل وارد المائی م الم ام لحج ي الع ة االتجاه الزمن دیر معادل جدول  ) ١(وبتق

در            ) ٢(رقم   ادة سنوي ق دار زی دًا بمق تبین أن حجم الموارد المائیة المتاحة أخذت اتجاهًا عامًا متزای
والي  ار م١،١٣بح والي  ٣ ملی غ ح نوي بل ادة س دل زی طها و% ١،٥٥، بمع ن متوس والي م الغ ح الب
د بنحو       ٣ ملیار م  ٧٣،٠٣ ي    % ٧٦ أي أن حوالي  ٠،٧٥٩، كما قدر معامل التحدی رات الت ن التغی م

س    ي یعك ل الت ي العوام ود إل ة تع ة المتاح وارد المائی م الم ي حج دث ف صرتح ت عن د ثب زمن، ق  ال
  .٠،٠١معنویة معامل االنحدار والنموذج ككل عند مستوي معنویة 

  :یة المستخدمةحجم الموارد المائ) ٢(
م        ات الجدول رق ن بیان ة   ) ١(یتضح م وارد المائی م الم رة   أن حج  )٢٠١٧-٢٠٠٥( خالل الفت

د        غ ح د بل اض فق اع واالنخف ین االرتف ذب ب ستخدمة یتذب ام  هاالم ي ع والي  ٢٠٠٥ األدن ان ح  وك
ار م ٦٧،٧٥ غ الحد األقصى عام      ٣ ملی ا بل ان حوالي   ٢٠١٧، بینم ار م ٧٧،٧٨ وك ادة ٣ ملی  أي بزی

ار م ٧٣،٥٣، وقد بلغ متوسط حجم الموارد المائیة المستخدمة  %١٤،٨٠ادل حوالي   تع  خالل  ٣ ملی
  .المشار إلیهاالفترة 

م      ة رق جدول  ) ٢(وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام لحجم الموارد المائیة المستخدمة معادل
م   ین  ) ٢(رق ا  تب د       أنه ادة سنوي ق دار زی دًا بمق ًا متزای ًا عام ار م١،١٠ر بحوالي  أخذت اتجاه  ٣ ملی

در   ٣ ملیار م٧٣،٥٣من متوسطها والبالغ حوالي % ١،٥٠وبمعدل زیادة سنوي بلغ حوالي   ا ق ، كم
و   د بنح ل التحدی ة     % ٩٢ أي أن ٠،٩٢٤معام وارد المائی م الم ي حج دث ف ي تح رات الت ن التغی م

د مستوي     الزمن، قد ثبت معنویة النموذجعنصرالمستخدمة تعود إلي العوامل التي یعكس    ككل عن
  .٠،٠١معنویة 

  : المیزان المائي)٣(
د     ) ١(الجدول رقم    الواردة ب  یتضح من بیانات   ي مصر ق أن إجمالي الموارد المائیة المتاحة ف

سنوات        الل ال ضًا خ ق فائ ة وحق ات المائی تخدامات أو االحتیاج م االس الي حج ي إجم ، ٢٠٠٥غط
ذا ال٢٠١٣، ٢٠١٠، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦ م ه غ حج ب ن ویبل ي الترتی ائض عل و ف ، ١،٤٤ح
ار م ٠،٤٣، ٠،٥٦، ٠،٣٦، ٠،٧١، ١،٠١ ي، ٣ملی ز ف دث عج ة ح تخدامات المائی ة االس  تغطی

سنوات   ذا الع ٢٠١٦، ٢٠١٢، ٢٠١١، ٢٠٠٩خالل ال م ه غ حج ث بل ، ٤،٦، ٣،٥، ١،٤٤جز  حی
سنوات   في حین عادل حجم الموارد المائیة المتاحة حجم الموارد المائیة المستخدمة خالل          ١،٤٧  ال
٢٠١٦ ،٢٠١٥ ،٢٠١٣، ٢٠١٤.  

م   ) ٣(وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام للمیزان المائي معادلة رقم       ین أن  ) ٢(جدول رق تب
  .المیزان المائي اتخذ اتجاهًا عامًا متزایدًا، كما أنه لم یثبت معنویة هذه الزیادة
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  ).٢٠١٧-٢٠٠٥(لفترة خالل ا) ٣بالملیار م( تطور المیزان المائي في مصر .١جدول 
  المیزان المائي  حجم المواد المائیة المستخدمة  حجم الموارد المائیة المتاحة  السنوات
١,٤٤  ٦٧,٧٥  ٦٩,١٩  ٢٠٠٥  

١,٠١  ٦٨,٥٥  ٦٩,٥٦  ٢٠٠٦  

٠,٧١  ٦٩,٢٥  ٦٩,٩٦  ٢٠٠٧  

٠,٣٦  ٧٢,٠٠  ٧٢,٣٦  ٢٠٠٨  

١,٤٤-  ٧٣,٨٠  ٧٢,٣٦  ٢٠٠٩  

٠,٥٦  ٧٢,٦٠  ٧٣,١٦  ٢٠١٠  

٣,٥-  ٧٣,٨٠  ٧٠,٣٠  ٢٠١١  

٤,٦-  ٧٥,٥٠  ٧٠,٩٠  ٢٠١٢  

٠,٤٣  ٧٥,٥٠  ٧٥,٩٣  ٢٠١٣  

٠  ٧٦,٠٠  ٧٦,٠٠  ٢٠١٤  

٠  ٧٦,٤٠  ٧٦,٤٠  ٢٠١٥  

٠  ٧٦,٩١  ٧٦,٩١  ٢٠١٦  

١,٤٧-  ٧٧,٧٨  ٧٦,٣١  ٢٠١٧  

  ٠,٦٥-  ٧٣,٥٣  ٧٣,٠٣  المتوسط
 .٢٠١٥وزارة الموارد المائیة، قطاع تطویر الري، بیانات غیر منشورة، -١ :المصدر
  .مختلفةلتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة الموارد المائیة، أعداد الجهاز المركزي ل-٢

  

ة خالل               .٢جدول   ة مصر العربی ي جمهوری ائي ف زان الم ام لتطور المی نتائج معادالت االتجاه الزمني الع
  ).٢٠١٧-٢٠٠٥(الفترة 

رقم 
  المعادلة

متوسط  (F)ف   ٢ر  معادالت االتجاه الزمني العام  البیان
  الظاھرة

معدل 
 التغیر
%  

حجم الموارد   ١
  المائیة المتاحة

  ه س١,١٣ + ٧٥,٢٨- = ه^ص
)                   ٥,٨٩**(  

١,٥٥  ٧٣,٠٣  )**٣٤,٩٨(  ٠,٧٥٩%  

٢  
حجم الموارد 

المائیة 
  المستخدمة

  ه س١,١٠ + ٧٤- = ه^ص
                    )١١,٥٦**(  

١,٥٠  ٧٣,٥٣  )**١٣٣,٨٣(  ٠,٩٢٤  

  المیزان المائي  ٣
  ه س٠,٢٥ + ٦,٤٢ = ه^ص

                      ) ٠,٧٨(  
٠,٦٥-  ٠,٦١٤  ٠,٠٥٣    

  ).٢٠١٧ – ٢٠٠٥( تشیر إلى القیمة التقدیریة للظاهرة موضع الدراسة خالل الفترة  = ھ^ص:حیث
  ).١٨، ...، ٣، ٢، ١( تشیر إلى الزمن  = ھ س

  .   المحسوبة) ت ( القیمة بین القوسین قیمة 
   .٠،٠٥نوي عند مستوى مع* ، ٠،٠١معنوي عند مستوى ** 
  .)١(الجدول رقم حسبت من بیانات : المصدر
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  :ألهمیة النسبیة لقیمة صادرات المحاصیل الزراعیة: ثانیًا
ة       ) ٣(تشیر بیانات الجدول رقم      ة صادرات المحاصیل الزراعی الخاص باألهمیة النسبیة لقیم

رة   ط الفت الل متوس ی  ) ٢٠١٥-٢٠١٤(خ سبیة لمحاص ة الن اع األهمی ولیا  ارتف اطس ، الفاص ل البط
ل حوالي           ي تمث ذه المحاصیل الت ي ه ذه الدراسة عل ن  % ٥٨الخضراء، البرتقال، وقد أعتمدت ه م

  .إجمالي صادرات المحاصیل الزراعیة
  

  )٢٠١٧-٢٠١٣( لقیمة صادرات المحاصیل الزراعیة خالل متوسط الفترة  األهمیة النسبیة.٣جدول 
  %  قیمة الصادرات  المحاصیل

  ١,٧٥  ١١٨٧,٥١٢  القطن
  ٠,٨٢  ٥٥٥,٤٥  األرز

  ٣,٤٩  ٢٣٦٤,٩٤  بطاطس
  ٢,٦٩  ١٨٢٤,٧٢  بصل

  ١,٢١  ٨١٩,٣٧  الطماطم
  ٣,١٧  ٢١٤٨,٣٦  فاصولیا خضراء

  ٢,٦٦  ١٧٩٩,٩٢  عنب
  ١,٣  ٨٨١,٧٧  الفراولة
  ٧,٤٥  ٥٠٤٠,٦٢  برتقال
  ٠,١٠  ٦٨,٨٥  الشعیر
  ٠,١٤  ٩٨,٨٥  العدس
  ٠,٤٥  ١٦٨,٦٧  الثوم
  ٠,١٣  ٩٢,٤٥  كرنب
  ٠,٠١  ١٣,١٠  رخیا

  ٠,٦٠  ٤١١,٦٠  بطیخ
  ٠,٠٠٦  ٤,٣٦  مشمش
  ٠,٢٧  ١٦٨,٦٩  خوخ

    ٦٧٦٥٠,٠٤  قیمة الصادرات الزراعیة
  :المصدر
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجیة، أعداد مختلفة -
الكتاب االحصائي السنوي، النشرة السنویة لتطویر حركة اإلنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح لالستهالك،  -

 .أعداد مختلفة
 .أعداد مختلفة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مركز البیانات واإلحصاء -
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  :كمیة الصادرات ألهم المحاصیل التصدیریةتطور : ثالثًا
  :كمیة صادرات البطاطس) ١(

ذب ا   ) ٤(یتضح من بیانات الجدول رقم       ًا وانخفاضًا،   أن كمیة صادرات البطاطس تتذب رتفاع
ي عام     ان حوالي   ٢٠٠٩فقد بلغ حدها األدن غ حدها األقصي عام        ١٢٢،١٢ وك ا بل ف طن، بینم  أل

ادل حوالي        ٨١٣ وكان حوالي    ٢٠١٧ ادة تع ف طن، أي بزی ة     %٥٦٥،٧ أل غ متوسط كمی د بل ، وق
  ).٢٠١٧-٢٠٠٥( ألف طن خالل الفترة ٤٨٤،٩٨صادرات البطاطس حوالي 

م  ١معادلة رقم (جاه الزمني العام لكمیة صادرات البطاطس    وبتقدیر معادلة االت   ) ٥ جدول رق
والي     در بح نوي ق ادة س دار زی دًا بمق ًا متزای ا عام ذت اتجاه اطس أخ ادرات البط ة ص ین أن كمی تب

الغ حوالي     % ٠،٠٠٢ ألف طن وبمعدل زیادة سنوي بلغ حوالي   ٠،٠١ ن متوسطها الب  ٤٨٤،٩٨م
ة       % ٣٣ أي أن ٠،٣٣٢بنحو  ألف طن، كما قدر معامل التحدید     ي كمی ي تحدث ف رات الت ن التغی م

س     ي یعك ل الت ي العوام ود إل اطس تع ادرات البط صرص ل    ها عن ة معام ت معنوی د ثبت زمن، وق  ال
  .٠،٠١االنحدار والنموذج ككل عند مستوي معنویة 

  :كمیة صادرات الفاصولیا الخضراء) ٢(
م       ة صادرات ال  ) ٤(یتضح من بیانات الجدول رق ًا     أن كمی ذبت ارتفاع فاصولیا الخضراء تذب

ام     ي ع دها األدن غ ح د بل ًا، فق والي  ٢٠٠٥وانخفاض ان ح دها   ١١،٠٠ وك غ ح ا بل ن، بینم ف ط  أل
غ   %٥٥٤،٥ ألف طن، أي بزیادة تعادل حوالي  ٧٢،٠٠ وكان حوالي    ٢٠١٣األقصي عام    د بل ، وق

والي     ضراء ح ولیا الخ ادرات الفاص ة ص ط كمی ر  ٣٥،٣٣متوس الل الفت ن خ ف ط -٢٠٠٥(ة  أل
٢٠١٧.(  

ضراء    ولیا الخ ادرات الفاص ة ص ام لكمی ي الع اه الزمن ة االتج دیر معادل م (وبتق ة رق  ٢معادل
م    ) ٥جدول رقم    ه ل یتبین أن كمیة صادرات الفاصولیا الخضراء أخذت اتجاها عامًا متزایدًا، غیر أن

  .یثبت معنویة هذه الزیادة
  :كمیة صادرات البرتقال) ٣(

د    ات الج م  یتضح من بیان ًا وانخفاضًا،       ) ٤(ول رق ذبت ارتفاع ال تذب ة صادرات البرتق أن كمی
ي عام     ان حوالي   ٢٠٠٥فقد بلغ حدها األدن غ حدها األقصي عام        ٢١٤،١٥ وك ا بل ف طن، بینم  أل

والي ٢٠١٦ ان ح والي  ١٣٧٨ وك ادل ح ادة تع ن، بزی ف ط ة  %٥٤٢،٦ أل ط كمی غ متوس د بل ، وق
  ).٢٠١٧-٢٠٠٥(ل الفترة  ألف طن خال٨١٩،١٧صادرات البرتقال حوالي 

ال           م   (وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام لكمیة صادرات البرتق ة رق م   ٣معادل ) ٥ جدول رق
ادة سنوي          دار زی دًا بمق ف طن   ٠،٠٠٨تبین أن كمیة صادرات البرتقال أخذت اتجاها عامًا متزای  أل

غ حوالي     الغ حوالي     % ٠،٠٠٩وبمعدل زیادة سنوي بل ن متوسطها الب ا    ٨١٩،١٧م ف طن، كم  أل
و    د بنح ل التحدی در معام ادرات     % ٣٩ أي أن ٣٩،٣١ق ة ص ي كمی دث ف ي تح رات الت ن التغیی م

وذج   یعكسها عنصرالبرتقال تعود إلي العوامل التي    دار والنم  الزمن، وقد ثبتت معنویة معامل االنح
  .٠،٠١ككل عند مستوي معنویة 
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  ).٢٠١٧-٢٠٠٥(لمحاصیل التصدیریة كمیة الصادرات باأللف طن ألهم ا. ٤جدول 
  كمیة صادرات البرتقال  كمیة صادرات الفاصولیا الخضراء  كمیة صادرات البطاطس  السنوات
٢١٤،١٥  ١١،٠٠  ٣٩٠،٣٥  ٢٠٠٥  
٢٨٢،٦٥  ٢٥،٠٠  ٣٦٥،٧٨  ٢٠٠٦  
٢٧١،٢٧  ٢٨،٣٠  ٣٨٢،٣٤  ٢٠٠٧  
٦٥٥،١٩  ٤٦،٦٠  ٤٥٣،٠٠  ٢٠٠٨  
٨٢١،٨٠ ٤٥،٢٠  ١٢٢،١٢  ٢٠٠٩  
٦٨٣،١٦  ٣٩،٠٠  ٢٧٢،٢٠  ٢٠١٠  
١٠٤٢،٠٠  ٣٥،٠٠  ٦٤٨،٠٠  ٢٠١١  
٩٩٧،٠٠  ٣٠،٠٠  ٢٨٠،٠٠  ٢٠١٢  
١١١٩،٠٠  ٧٢،٠٠  ٨٥٤،٠٠  ٢٠١٣  
٥٧٧،٠٠  ٣٥،٣٤  ٦٩١،٠٠  ٢٠١٤  
١٢٣٨،٠٠  ٣٥،٠٠  ٦٠٢،٠٠  ٢٠١٥  
١٣٧٨،٠٠  ٣٢،٦٣  ٤٣١،٠٠  ٢٠١٦  
١٣٧٠،٠٠  ٢٤،٢٦  ٨١٣،٠٠  ٢٠١٧  
  ٨١٩،١٧  ٣٥،٣٣  ٤٨٤،٩٨  المتوسط

  :المصدر
ة واإلحصاء،     الجهاز المركزي للت    -١ ة العام سنوي     عبئ اب اإلحصائي ال ة      الكت سنویة لتطور حرك شرة ال ، الن

   أعداد مختلفة،اإلنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح لالستهالك
   أعداد مختلفة،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مركز البیانات والمعلومات  -٢
ش    -٣ اع ال ي، قط صالح األراض ة واست ة وزارة الزراع صاءات الزراعی شرة اإلح داد ،ئون اإلقتصادیة،ن  أع

  مختلفة
دول   ة خالل              .٥ج م المحاصیل الزراعی صادرات أله ة ال ام لتطور كمی ي الع اه الزمن ادالت االتج ائج مع نت

  ).٢٠١٧-٢٠٠٥(الفترة 
رقم 

  المعادلة
 (F)ف   ٢ر  معادالت االتجاه الزمني العام  البیان

متوسط 
  الظاهرة

معدل التغیر 
%  

  ه س٠,٠١ + ٢,٠٧ = ه^ص  طاطسالب  ١
)                 ٢,٣٣*(  

٠,٠٠٢  ٤٨٤,٦٦  )*٥,٤٥(  ٠,٣٣٢  

الفاصولیا   ٢
  الخضراء

  ه س٠,٦٢ + ٤,٨٤ = ه^ص
)                ٠,٧٧٥(  

٣٥,٣٣  ٠,٦٠٠  ٠,٠٥٢  -  

  ه س٠,٠٠٨ + ٠,١٢٩ = ه^ص  البرتقال  ٣
)                ٦,٢٨**(  

٠,٠٠٩  ٨١٩,١٧  ٠,٧٨٢  ٣٩,٣١  

  :حیث
  ).٢٠١٧ – ٢٠٠٥( تشیر إلى القیمة التقدیریة للظاهرة موضع الدراسة خالل الفترة  = ھ^ص
  ).١٨، ...، ٣، ٢، ١( تشیر إلى الزمن  = ھ س

  .   المحسوبة) ت ( القیمة بین القوسین قیمة 
   .٠،٠٥معنوي عند مستوى * ، ٠،٠١معنوي عند مستوى ** 
  ).٤(الجدول رقم حسبت من بیانات : المصدر
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  ):٢٠١٧-٢٠٠٥(قیمة الصادرات ألهم المحاصیل التصدیریة : ًارابع
  :قیمة صادرات البطاطس) ١(

م    دول رق ات الج ن بیان ضح م ًا    ) ٦(یت ذبت ارتفاع د تذب اطس ق ادرات البط ة ص أن قیم
ان حوالي   ٢٠٠٩وانخفاضًا، فقد بلغ حدها األدنى عام      غ حدها      ٢٩٨،١٧ وك ا بل ه، بینم ون جنی  ملی

ادل حوالي     ٤٨٤٩،١٤ وكان حوالي    ٢٠١٧األقصى عام    ، %١٥٢٦،٣ ملیون جنیه، أي بزیادة تع
ة صادرات البطاطس حوالي              غ متوسط قیم رة     ١٣٣٥،٣١وقد بل ه خالل الفت ون جنی -٢٠٠٥( ملی

٢٠١٧.(  
ة صادرات البطاطس               ام لقیم ي الع م    (وبتقدیر معادلة االتجاه الزمن ة رق م   ١معادل  جدول رق

در بحوالي         تبین أن قیمة صادرات البطا   ) ٧ ادة سنوي ق دار زی دًا بمق ًا متزای ًا عام طس أخذت اتجاه
والي   ٠،٠٠٢ غ ح نوي بل ادة س دل زی ه وبمع ون جنی والي  % ٠،٠٠٠١ ملی الغ ح طها الب ن متوس م

د بنحو          ١٣٣٥،٣١ در معامل التحدی ا ق ه، كم ي    % ٥٨ أي أن ٠،٥٧٨ ملیون جنی رات الت ن التغی م
ي ال   ود إل اطس تع ادرات البط ة ص ي قیم دث ف ي تح ل الت صرعوام سها عن ت  یعك د ثبت زمن، وق  ال

  .٠،٠١معنویة معامل االنحدار والنموذج ككل عند مستوي معنویة 
  :قیمة صادرات الفاصولیا الخضراء) ٢(

م        ات الجدول رق ًا       ) ٦(یتضح من بیان ذب ارتفاع ة صادرات الفاصولیا الخضراء تتذب أن قیم
ى عام             غ حدها األدن د بل ان  ٢٠٠٥وانخفاضًا، فق غ حدها      ٣٢،٥٩حوالي   وك ا بل ه، بینم ون جنی  ملی

ان حوالي    ٢٠١٧األقصى عام    ادل حوالي      ٦٠٩،٣٢ وك ادة تع ه، أي بزی ون جنی ، %١٧٦٩،٧ ملی
والي   ضراء ح ولیا الخ ة صادرات الفاص ط قیم غ متوس د بل رة  ٢٩٢،٥٧وق الل الفت ه خ ون جنی  ملی

)٢٠١٧-٢٠٠٥.(  
ادرا   ة ص ام لقیم ي الع اه الزمن ة االتج دیر معادل ضراء وبتق ولیا الخ م (ت الفاص ة رق  ٢معادل

ادة    ) ٧جدول رقم    دار زی دًا بمق تبین أن قیمة صادرات الفاصولیا الخضراء أخذت اتجاهًا عامًا متزای
ن متوسطها   % ٠،٠٠٨ ملیون جنیه وبمعدل زیادة سنوي بلغ حوالي    ٠،٠٢٢سنوي قدر بحوالي     م

والي   الغ ح ل التحدی    ٢٩٢،٥٧الب در معام ا ق ه، كم ون جنی و  ملی ن % ٨٧ أي أن ٠،٨٦٩د بنح م
ي         ل الت ي العوام ود إل ضراء تع ولیا الخ ادرات الفاص ة ص ي قیم دث ف ي تح رات الت سها التغی یعك

  .٠،٠١ الزمن، وقد ثبتت معنویة معامل االنحدار والنموذج ككل عند مستوي معنویة عنصر
  :قیمة صادرات البرتقال) ٣(

م       ات الجدول رق ن بیان ة صادرات  ) ٦(یتضح م ًا وانخفاضًا،     أن قیم ذب ارتفاع ال تتذب  البرتق
 ملیون جنیه، بینما بلغ حدها األقصى عام    ٣٧٤،١٠ وكان حوالي  ٢٠٠٦فقد بلغ حدها األدنى عام      

والي  ٢٠١٧ ان ح والي     ٩٧٢٦،٥٠ وك ادل ح ادة تع ه، أي بزی ون جنی غ  %٢٤٩٩،٩ ملی د بل ، وق
  ).٢٠١٧-٢٠٠٥( ملیون جنیه خالل الفترة ٣٠٤٦،٦٤متوسط قیمة صادرات البرتقال 

ال      ة صادرات البرتق م   (وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام لقیم ة رق م   ٣معادل ) ٧ جدول رق
والي           در بح نوي ق ادة س دار زی دًا بمق ًا متزای ًا عام ذت اتجاه ال أخ ادرات البرتق ة ص ین أن قیم تب

والي   ٠،٠٠١ غ ح نوي بل ادة س دل زی ه وبمع ون جنی وا % ٠،٠٠٠٣ ملی الغ ح طها الب ن متوس لي م
د بنحو          ٣٠٤٦،٦٤ در معامل التحدی ا ق ه، كم ي    % ٧٣ أي أن ٠،٧٣٠ ملیون جنی رات الت ن التغی م

ة     یعكسها عنصرتحدث في قیمة صادرات البرتقال تعود إلي العوامل التي    ت معنوی د ثبت زمن، وق  ال
  .٠،٠١معامل االنحدار والنموذج ككل عند مستوي معنویة 
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  ،)٢٠١٧-٢٠٠٥(ه ألهم المحاصیل الزراعیة  قیمة الصادرات بالملیون جنی.٦جدول 

قیمة صادرات الفاصولیا   قیمة صادرات البطاطس  السنوات
  قیمة صادرات البرتقال  الخضراء

٤٣٣,٧٠  ٣٢,٥٩ ٤٤٦,٣٨  ٢٠٠٥ 
٣٧٤,١٠  ٦٦,٢٢ ٣٧٣,١٢  ٢٠٠٦ 
٥٥٥,٢٧  ١٠٤,١٠ ٥٩٦,٦٠  ٢٠٠٧ 
٢٠٨٠,٣٣  ١٨٩,٥٦ ٨٨٩,٤٠  ٢٠٠٨ 
٢٧١٤,٣٤  ٣٠٧,٣٠ ٢٩٨,١٧  ٢٠٠٩ 
٢٣٠٦,٤٤  ٣٤٥,٨٠ ٦٧١,٤٢  ٢٠١٠ 
٣٢٠٩,٣٨  ٣٢٢,٠٠ ١٤٩٤,٨٥  ٢٠١١ 
٢٧٢٩,٧٤  ٢٨٧,٥٥ ٧٦٤,٤٨  ٢٠١٢ 
٣٣٨٨,١٤  ٢٩٧,١٠ ١٤١٣,٥٩  ٢٠١٣ 
٣٣٥١,٢٤  ٣٨٦,٨٠ ٢٣٠٤,٨٦  ٢٠١٤ 
٣٦٨٥,٩٢  ٣٦٦,٤٦ ١٧٨١,٨٧  ٢٠١٥ 
٥٠٥١,٢٨  ٤٨٨,٦٨ ١٤٧٥,٢٢  ٢٠١٦ 
٩٧٢٦,٥٠  ٦٠٩,٣٢ ٤٨٤٩,١٤  ٢٠١٧ 
 ٣٠٤٦,٦٤  ٢٩٢,٥٧ ١٣٣٥,٣١  المتوسط
  :المصدر
سنوي      الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،       -١ اب اإلحصائي ال سنویة لتطور     الكت شرة ال ، الن

  .مختلفةحركة اإلنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح لالستهالك، أعداد 
  .، أعداد مختلفةالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مركز البیانات والمعلومات  -٢

  
دول   الل           .٧ج ة خ م المحاصیل الزراعی صادرات أله ة ال ام لتطور قیم ي الع اه الزمن ادالت االتج ائج مع نت

  ).٢٠١٧-٢٠٠٥(الفترة 
رقم 

  المعادلة
 (F)ف   ٢ر  معادالت االتجاه الزمني العام  البیان

متوسط 
  الظاهرة

معدل التغیر 
%  

  ه س٠,٠٠٢ + ٣,٧٧ = ه^ص  البطاطس  ١
)                 ٣,٨٧**(  

٠,٠٠٠١  ١٣٣٥,٣١  )**١٤,٩١(  ٠,٥٧٨  

الفاصولیا   ٢
  الخضراء

  ه س٠,٠٢٢ + ٠,٥٢٥ = ه^ص
)                ٨,٥٣**(  

٠,٠٠٨  ٢٩٢,٥٧  )**٧٢,٧٥(  ٠,٨٦٩  

  ه س٠,٠٠١ + ٢,٨٤ = ه^ص  البرتقال  ٣
)                ٥,٥٤**(  

٠,٠٠٠٠٣  ٣٠٤٦,٦٤  )**٢٩,٧٩(  ٠,٧٣٠  

  :حیث
  ).٢٠١٧ – ٢٠٠٥( ة موضع الدراسة خالل الفترة تشیر إلى القیمة التقدیریة للظاهر = ھ^ص
  ).١٨، ...، ٣، ٢، ١( تشیر إلى الزمن  = ھ س

  .   المحسوبة) ت ( القیمة بین القوسین قیمة 
   .٠،٠٥معنوي عند مستوى * ، ٠،٠١معنوي عند مستوى ** 
  ).٦(حسبت من بیانات الجدول رقم : المصدر
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  :لمحاصیل الزراعیةاألهمیة النسبیة لقیمة واردات ا: خامسًا
الخاص باألهمیة النسبیة لقیمة واردات المحاصیل الزراعیة ) ٨(تشیر بیانات الجدول رقم 

ارتفاع األهمیة النسبیة لمحاصیل القمح، الذرة، فول الصویا، وقد ) ٢٠١٥- ٢٠١٤(خالل الفترة 
لواردات من إجمالي قیمة ا% ٩٣أعتمدت هذه الدراسة علي هذه المحاصیل التي تمثل حوالي 

  .الزراعیة
  

  )٢٠١٧-٢٠١٣( لقیمة واردات المحاصیل الزراعیة خالل متوسط الفترة  األهمیة النسبیة.٨جدول 
  %  قیمة الواردات  المحاصیل

  ٢٨،٠٠  ٨٩١١،٨  قمح
  ١٨،٥٦  ٥٩٠٩  ذرة شامیة
  ١،١٣  ٣٦١،٤٦  فول جاف

  ٠،٣١  ١٠١،٥٩  عدس
  ٢،٩٠  ٩٢٣،٣٤  فول صویا

  ١،٠٩  ٣٤٨،٨٧٦  تفاح
  ٠،٢٣  ٧٣،٨٩  شعیر

  ٠،٠٥  ١٧،٣٨  قصب السكر
  ٠،١٣  ٤٢،٥٣  فول سوداني

  ٠،١٩  ٦٠،٩٥  ثوم
  ٠،٠٠٢  ٠،٨٠٨  كرنب
  ٠،٠١  ٣،٦٤  خیار
  ٠،٠٣  ٩،٩٣  بطیخ
  ٠،٠٥  ١٨،٢٧  مشمش

    ٣١٨٢٤،٣٦  قیمة الواردات الزراعیة
  :المصدر
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجیة، أعداد مختلفة -
النشرة السنویة لتطویر حركة اإلنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح لالستهالك، الكتاب االحصائي السنوي،  -

 .أعداد مختلفة
 .أعداد مختلفة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مركز البیانات واإلحصاء -
 
  ):٢٠١٧-٢٠٠٥( الواردات ألهم المحاصیل الزراعیة خالل الفترة كمیة: سادسًا

  :كمیة واردات القمح) ١(
م        ات الجدول رق د       ) ٩(یتضح من بیان ًا وانخفاضًا، فق ذب ارتفاع ح تتذب ة واردات القم أن كمی

ام   ي ع دها األدن غ ح والي ٢٠٠٩بل ان ح ام  ٤٠٦١،٠٠ وك صى ع دها األق غ ح ا بل ن، بینم ف ط  أل
غ  %١٦٦،٤ ألف طن، أي بزیادة تعادل حوالي ١٠٨٢٠،٠٠ وكان حوالي   ٢٠١٦ د بل  متوسط  ، وق

  ).٢٠١٧-٢٠٠٥( ألف طن خالل الفترة ٧٠٤٦،٨كمیة واردات القمح حوالي 
ح        ة واردات القم ام لكمی ي الع ة االتجاه الزمن دیر معادل م  (وبتق ة رق م  ١معادل ) ١٠ جدول رق

ین أن  نوي    تب ادة س دار زی دًا بمق ًا متزای ًا عام ذت اتجاه ح أخ ة واردات القم ن ٠،٠٠١كمی ف ط  أل
ا    ٧٠٤٦،٨من متوسطها البالغ حوالي  % ٠،٠٠٠١لغ حوالي   وبمعدل زیادة سنوي ب    ف طن، كم  أل

ح  % ٥٠أي أن  % ٠،٥٠٣قدر معامل التحدید نحو      من التغیرات التي تحدث في كمیة واردات القم
ي    وذج ككل         یعكسها عنصر  تعود إلي العوامل الت دار والنم ة معامل االنح ت معنوی د ثبت زمن، وق  ال

  .٠،٠١عند مستوي معنویة 
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  :كمیة واردات الذرة الشامیة) ٢(
م      دول رق ات الج ن بیان ضح م ًا     ) ٩(یت ذب ارتفاع شامیة تتذب ذرة ال ة واردات ال أن كمی

ي عام        غ حدها األدن ان حوالي   ٢٠٠٩وانخفاضًا، فقد بل غ حدها      ١٨٨٣،٠٠ وك ا بل ف طن، بینم  أل
غ  ، و%٢٦٦ ألف طن، أي بزیادة تعادل حوالي ٦٨٩٢،٠٠ وكان حوالي ٢٠١١األقصى عام   قد بل

  ).٢٠١٧-٢٠٠٥( ألف طن خالل الفترة ٤٩٨٩،٦متوسط كمیة واردات الذرة الشامیة حوالي 
شامیة       م   (وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام لكمیة واردات الذرة ال ة رق م   ٢معادل  جدول رق

ت معن  تبین أن   ) ١٠ م یثب ذه   كمیة واردات الذرة الشامیة أخذت اتجاهًا عامًا متزایدًا، غیر أنه ل ة ه وی
  .الزیادة

  :كمیة واردات فول الصویا) ٣ (
ًا وانخفاضًا،   ) ٩(یتضح من بیانات الجدول رقم   أن كمیة واردات فول الصویا تتذبذب ارتفاع

ي عام     ان حوالي   ٢٠١٥فقد بلغ حدها األدن غ حدها األقصى عام        ١٤٥،٠٠ وك ا بل ف طن، بینم  أل
ان حوالي   ٢٠١٧ اد   ٢٠٨٦،٥٦ وك ادة تع ن، أي بزی ف ط والي  أل ط   %١٣٣٩ل ح غ متوس د بل ، وق

  ).٢٠١٧-٢٠٠٥( ألف طن خالل الفترة ٨٢٢،٤كمیة واردات فول الصویا حوالي 
ول الصویا         ة واردات ف ام لكمی م  (وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني الع ة رق م   ٣ معادل  جدول رق

م یث      تبین أن  ) ١٠ ه ل ا أن دًا، كم ًا متزای ًا عام ذه    كمیة واردات فول الصویا أخذت اتجاه ة ه ت معنوی ب
 .الزیادة

  

  ،)٢٠١٧-٢٠٠٥(كمیة الواردات باأللف طن ألهم المحاصیل اإلستیرادیة المصریة . ٩جدول 
  كمیة واردات فول الصویا  كمیة واردات الذرة الشامیة  كمیة واردات القمح  السنوات
٥٧٤,٠٠ ٥٠٩٨,٠٠ ٥٦٨٨,٠٠  ٢٠٠٥ 
٥٧٣,٠٠ ٣٧٦٩,٠٠ ٥٨١٧,٠٠  ٢٠٠٦ 
١١٣٦,٠٠ ٤٤٧٤,٠٠ ٥٩١٦,٠٠  ٢٠٠٧ 
٢٩٠,٠٠ ٥٠٧٥,٠٠ ٤٠٧٧,٥٤  ٢٠٠٨ 
٥٤٩,٠٠ ١٨٨٣,٠٠ ٤٠٦١,٠٠  ٢٠٠٩ 
٤٩٧,٠٠ ٤٨٤٥,٠٠ ٩٨٠٥,٠٠  ٢٠١٠ 
١١١٦,٠٠ ٦٨٩٢,٠٠ ٩٨٠٤,٠٠  ٢٠١١ 
١٣٣٩,٠٠ ٣٢٨٤,٠٠ ٦٥٦١,٠٠  ٢٠١٢ 
١٢٣٦,٦٤  ٦١٦١,٠٠  ٦٧٨٥,٠٠  ٢٠١٣ 
٣٢٧,٤٠  ٤٢٧١,٠٠ ٨١٠٥,٠٠  ٢٠١٤ 
١٤٥,٠٠ ٦٢٨٢,٠٠ ٩٤٠٩,٠٠  ٢٠١٥ 
٨٢١,٥٠ ٦٠٦٧,٠٠ ١٠٨٢٠,٠٠  ٢٠١٦ 
٢٠٨٦,٥٦ ٦٧٦٤,٠٠ ٩٤٤٠,٠٠  ٢٠١٧ 
 ٨٢٢,٤ ٤٩٨٩,٦ ٧٤٠٦,٨  المتوسط

  :المصدر
ة واإلحصاء،         -١ ة العام سنوي   الجهاز المركزي للتعبئ اب اإلحصائي ال ة      الكت سنویة لتطور حرك شرة ال  ، الن

  . أعداد مختلفةاإلنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح لالستهالك،
  . أعداد مختلفة،ي للتعبئة العامة واإلحصاء، مركز البیانات والمعلوماتالجهاز المركز  -٢
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ة خالل               .١٠جدول   م المحاصیل الزراعی واردات أله ة ال ام لتطور كمی ي الع اه الزمن ادالت االتج نتائج مع
  ).٢٠١٧-٢٠٠٥(الفترة 

رقم 
  المعادلة

متوسط  (F)ف   ٢ر  معادالت االتجاه الزمني العام  البیان
  الظاھرة

دل التغیر مع
%  

  ه س٠,٠٠١ + ١,٩٣- = ه^ص  القمح  ١
)                  ٣,٣٣**(  

٠,٠٠٠٠١  ٧٤٠٦,٨  )**١١,٠١(  ٠,٥٠٢  

  هس٠,٠٠١ + ٠,٥٧٠ = ه^ص  الذرة الشامیة  ٢
)                 ١,٨٤(  

٤٩٨٩,٦  ٣,٣٩  ٠,٢٣٦  --  

  ه س٠,٠٠٢ + ٤,٩٧ = ه^ص  فول الصویا  ٣
)                ١,٢١(  

٨٢٢,٤  ١,٤٧  ٠,١١٨  --  

  :حیث
  ).٢٠١٧ – ٢٠٠٥( تشیر إلى القیمة التقدیریة للظاهرة موضع الدراسة خالل الفترة  = ھ^ص
  ).١٨، ...، ٣، ٢، ١( تشیر إلى الزمن  = ھ س

  .   المحسوبة) ت ( القیمة بین القوسین قیمة 
   .٠،٠٥معنوي عند مستوى * ، ٠،٠١معنوي عند مستوى ** 
  .)٩(جدول رقم الحسبت من بیانات : المصدر

  
  ):٢٠١٧-٢٠٠٥(الواردات ألهم المحاصیل الزراعیة خالل الفترة قیمة : سابعًا

  :قیمة واردات القمح) ١(
د        ) ١١(یتضح من بیانات الجدول رقم       ًا وانخفاضًا، فق ذب ارتفاع ح تتذب أن قیمة واردات القم

غ    ٥٣٥٢،٢٠ وكان حوالي     ٢٠٠٥بلغ حدها األدني عام      ا بل ه، بینم ون جنی  حدها األقصى عام     ملی
والي  ٢٠١٧ ان ح والي     ٤٦٦٦١،٢٠ وك ادل ح ادة تع ه، أي بزی ون جنی غ  %٧٧١،٨ ملی د بل ، وق

  ).٢٠١٧-٢٠٠٥( ملیون جنیه خالل الفترة ١٧١١٤،٤٤متوسط قیمة واردات القمح حوالي 
م        ة رق ح معادل ة واردات القم ام لقیم م   ) ١(وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني الع ) ١٢(جدول رق

 ٢٤٠١،٢٣أن قیمة واردات القمح أخذت اتجاهًا عامًا متناقصًا بمقدار زیادة سنوي بلغ حوالي    تبین  
غ حوالي         ادة سنوي بل دل زی ه، وبمع ون جنی والي    ٨٤،٠٣ملی الغ ح ن متوسطها الب  ١٣١١٤،٤٤ م

د           در معامل التحدی ي      % ٧٣ أي أن حوالي  ٠،٧٣٤ملیون جنیه، كما ق ي تحدث ف رات الت ن التغی م
ة واردات ي     قیم ل الت ي العوام ود إل ح تع صر  القم سها عن ل     یعك ة معام ت معنوی د ثب زمن، وق  ال

  .٠،٠١االنحدار والنموذج ككل عند مستوي معنویة 
  :قیمة واردات الذرة الشامیة) ٢(

م    دول رق ات الج ن بیان ضح م ًا   ) ١١(یت ذب ارتفاع شامیة تتذب ذرة ال ة واردات ال أن قیم
غ حدها    ٣١٢٦،١٠ وكان حوالي  ٢٠٠٦وانخفاضًا، فقد بلغ حدها األدني عام        ا بل  ملیون جنیه، بینم

ام   والي ٢٠١٧األقصى ع ان ح والي ٣٠٦٣٨،٤٣ وك ادل ح ادة تع ه، أي بزی ون جنی ، %٨٨٠ ملی
-٢٠٠٥( ملیون جنیه خالل الفترة ١١٢٠٥،٣٣وقد بلغ متوسط قیمة واردات الذرة الشامیة حوالي       

٢٠١٧.(  
ام لق ي الع اه الزمن ة االتج دیر معادل م وبتق ة رق شامیة، معادل ذرة ال ة واردات ال دول ) ٢(یم ج

غ          ) ١٢(رقم   ادة سنوي بل دار زی دًا بمق ًا متزای تبین أن قیمة واردات الذرة الشامیة أخذت اتجاهًا عام
غ حوالي      ١٧٦١،٩٧حوالي   ادة سنوي بل دل زی الغ    % ٩٥،٦٥ ملیون جنیه، وبمع ن متوسطها الب م
رات   % ٨٠ أي أن ٠،٨٠٢ل التحدید بنحو   ملیون جنیه، كما قدر معام  ١٨٤٢،٠٢حوالي   ن التغی م

ي      ل الت ي العوام ود إل شامیة تع ذرة ال ة واردات ال ي قیم دث ف ي تح صرالت سها عن د یعك زمن، وق  ال
  .٠،٠١ثبتت معنویة معامل االنحدار والنموذج ككل عند مستوي معنویة 
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  :قیمة واردات فول الصویا) ٣(
م      دول رق ات الج ن بیان ضح م ة) ١١(یت ًا    أن قیم ذب ارتفاع صویا تتذب ول ال  واردات ف

ان حوالي   ٢٠٠٦وانخفاضًا، فقد بلغ حدها األدني عام      غ حدها      ٩٣٦،٣١ وك ا بل ه، بینم ون جنی  ملی
ان حوالي      ٢٠١٧األقصى عام    ادل حوالي       ١٥٣١٠،٠٥ وك ادة تع ه، بزی ون جنی ، %١٥٣٥،١ ملی

ول الصویا حوالي       ة واردات ف ون جنی  ٤٩٦٥،٢٠وقد بلغ متوسط قیم رة    ملی -٢٠٠٥(ه خالل الفت
٢٠١٧.(  

ول الصویا         ة واردات ف ام بقیم ي الع م   (وبتقدیر معادلة االتجاه الزمن ة رق م   ٣معادل  جدول رق
در          ) ١٢ نوي ق ادة س دار زی دًا بمق ًا متزای ًا عام ذت اتجاه صویا أخ ول ال ة واردات ف ین أن قیم تب

غ حوالي           ٠،٠٠١بحوالي   ادة سنوي بل دل زی ه، وبمع ون جنی الغ    % ٠،٠٠٠٢ ملی ن متوسطها الب م
رات   % ٦٣ أي أن ٠،٦٣٢ ملیون جنیه، كما قدر معامل التحدید بنحو    ٤٩٦٥،٢٠حوالي   ن التغی م

ت    یعكسها عنصر التي تحدث في قیمة واردات فول الصویا تعود إلي العوامل التي    د ثبت زمن، وق  ال
  .٠،٠١معنویة معامل االنحدار والنموذج ككل عند مستوي معنویة 

  

  
  ،)٢٠١٧-٢٠٠٥(مة الواردات بالملیون جنیه ألهم المحاصیل الزراعیة  قی.١١جدول 

  قیمة واردات فول الصویا  قیمة واردات الذرة الشامیة  قیمة واردات القمح  السنوات
١١٢٢,٧٦ ٣٩٦١,٣٠ ٥٣٥٢,٢٠  ٢٠٠٥ 
٩٣٦,٣١ ٣١٢٦,١٠ ٥٥٣٨,٧٧  ٢٠٠٦ 
٢٤٠٩,٤٦ ٥٢٨٧,١٠ ٨٨١٩,٣٤  ٢٠٠٧ 
٢٨٢٠,٣١ ٥٢٩٦,٩٦ ١١٥٠٩,١٢  ٢٠٠٨ 
٣١٠٧,٢٤ ٤٦٣٦,٥٠ ٨٧٦٧,٦٠  ٢٠٠٩ 
٣٨٧٣,٨١ ٧١٨٤,٤١ ١٢٢٥٣,٢٣  ٢٠١٠ 
٦٧٠١,٠٠ ١٢٩٩٠,٨ ١٩٠٧٩,٤٣  ٢٠١١ 
٥٥٨٢,٣٢ ١٢٥٧٤,٩٤ ٢١٥٢١,٩٩  ٢٠١٢ 
٦٨٠٣,٩٥ ١٣٥٩٦,٢٣ ١٨٣١٠,٦٠  ٢٠١٣ 
٣٦٠٩,١٠ ١٤١٠٥,٣٠ ٢٢٨٢٩,٤٠  ٢٠١٤ 
٥٧٠٠,١٦ ١٣٦٩٧,٢٠ ١٩٤٠٤,٦٨  ٢٠١٥ 
٦٥٧٠,٨٠ ١٨٥٧٤,٠٤ ٢٢٤٤١,٥٤  ٢٠١٦ 
١٥٣١٠,٠٥ ٣٠٦٣٨,٤٣ ٤٦٦٦١,٢٠  ٢٠١٧ 
 ٤٩٦٥,٢٠ ١١٢٠٥,٣٣ ١٧١١٤,٤٤  المتوسط

  :المصدر
اج           -١ ة اإلنت الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجة، النشرة السنویة لتطور حرك

  . أعداد مختلفة،والتجارة الخارجیة والمتاح لالستهالك، الكتاب اإلحصائي السنوي
  . أعداد مختلفة،ز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مركز البیانات والمعلوماتالجها  -٢
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ة خالل                 . ١٢جدول   م المحاصیل الزراعی واردات أله ة ال ام لتطور قیم ي الع اه الزمن ادالت االتج نتائج مع
  ).٢٠١٧-٢٠٠٥(الفترة 

رقم 
  المعادلة

 (F)ف   ٢ر  معادالت االتجاه الزمني العام  البیان
متوسط 

  اهرةالظ
معدل 
  %التغیر 

  ه س٢٤٠١،٢٢ + ٣٠٥،٥٠= ه ^ص  القمح  ١
)                       ٥،٥٠**(  

١٤,٠٣  ١٧١١٤,٤٤  ٣٠,٣٣  ٠,٧٣٤  

 الذرة  ٢
  الشامیة

 ١٧٦١،٩٧ + ١١٢٨٠،٨٨= ه^ص
  هس

)                     ٦،٦٧(**  

٩٥,٦٥  ١٨٤٢,٠٢  ٤٤,٦١  ٠,٨٠٢  

  ه س٠،٠٠١ + ٢،٨٦ = ه^ص  فول الصویا  ٣
              )    ٤،٣٤**(  

٠,٠٠٠٢  ٤٩٦٥,٢  )**١٨,٨٥(  ٠,٦٣٢  

  :حیث
  ).٢٠١٧ – ٢٠٠٥( تشیر إلى القیمة التقدیریة للظاهرة موضع الدراسة خالل الفترة  = ھ^ص
  ).١٨، ...، ٣، ٢، ١( تشیر إلى الزمن  = ھ س

  .   المحسوبة) ت ( القیمة بین القوسین قیمة 
   .٠،٠٥ند مستوى معنوي ع* ، ٠،٠١معنوي عند مستوى ** 
  .)١١(الجدول رقم حسبت من بیانات : المصدر

  
دة   : ًاثامن صادي لوح د اإلقت ستوردة والعائ صدرة والم یة الم اه األفتراض ة المی ط كمی دیر متوس تق

  ):٢٠١٧-٢٠١٤(المیاه 
  :متوسط كمیة المیاه األفتراضیة المصدرة والعائد اإلقتصادي لوحدة المیاه) ١(

ن    ) ١٣(ل رقم   یتضح من بیانات الجدو    أن متوسط كمیة المیاه األفتراضیة المصدرة ضمنیًا م
م المحاصیل التصدیریة المصریة        ات المصدرة أله البطاطس، الفاصولیا الخضراء،   (خالل الكمی

ي   ٣ ملیون م٣٣٨،٠٣، ٨،٠٩، ١٥٣،٣٢تعادل حوالي  ) ٢٠١٧-٢٠١٤(خالل الفترة   ) البرتقال عل
  .الترتیب

د         ة العائ ن خالل         كما یتضح أن قیم اه األفتراضیة المصدرة ضمنیًا م دة المی اإلقتصادي لوح
صریة       صدیریة الم یل الت م المحاص صدرة أله ات الم ضراء،   (الكمی ولیا الخ اطس، الفاص البط

  . علي الترتیب٣م/ جنیه١٦،١٣،  ٥٧، ١٧ تعادل حوالي ) ٢٠١٧-٢٠١٤(خالل الفترة ) البرتقال
ات المصدرة    ویتبین مما سبق أن أكبر عائد لوحدة المیا     ي الكمی ه األفتراضیة الكامنة ضمنیًا ف

صادي     ق اإلقت ًا للمنط ضراء وطبق ولیا الخ یل الفاص ن المحاص ضل م ي زراعته یف ع ف ي االتوس  ف
  .التركیب المحصولي

  :متوسط كمیة المیاه األفتراضیة المستوردة والعائد اإلقتصادي لوحدة المیاه) ٢(
م         اه االفتراضیة المستوردة ضمنیًا        أن مت ) ١٣(یتضح من بیانات الجدول رق ة المی وسط كمی

صریة      ة الم تیرادیة الزراعی یل االس م المحاص ستوردة أله ات الم الل الكمی ن خ ح (م ذرة –القم  ال
شامیة  صویا  –ال ول ال رة    )  ف ط الفت الل متوس ، ٤٣٤٨،٣١ ، ٦٣٨٩،١٠) ٢٠١٧-٢٠١٤(خ
  . علي الترتیب٣ ملیون م١٠٥٥،١

ن خالل        كما یتضح أن قیمة العائد اإلق      اه األفتراضیة المستوردة ضمنیًا م دة المی تصادي لوح
ذرة  (الكمیات المستوردة في أهم المحاصیل اإلستیرادیة المصریة         ح، ال شامیة القم ول الصویا   ال ) ، ف

  . علي الترتیب٣م/ جنیه٤، ٤،٤٢، ٤،٣٥تعادل حوالي ) ٢٠١٧-٢٠١٤(الفترة متوسط خالل 
ات المحاصیل    ویتبین مما سبق أن أكبر عائد لوحدة ا      ي كمی لمیاه األفتراضیة الكامنة ضمنیًا ف

ه       والمستوردة كانت لمحص   ًا للمنطق اإلقتصادي فإن شامیة وطبق ذرة ال ل  هاستیراد یفضل  ل ال  والتقلی
 .من المساحات المزروعة بها في التركیب المحصولي
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ة ال          . ١٣جدول   ة، ومتوسط الكمی ة الفدانی ائي ومتوسط اإلنتاجی نن الم مصدرة والمستوردة   یوضح المق
اه             ة المی ة، وكمی ك الكمی اج تل ة إلنت ساحة المعدل ي الم صدیریة ف یل الت م المحاص ا أله وقیمته

  ،)٢٠١٧-٢٠١٤(المستخدمة إلنتاجها، والعائد االقتصادي لوحدة المیاه المستخدمة 

أهم محاصیل 
  التجارة الخارجیة

المقنن 
المائي 
بالمتر 
  المكعب

متوسط 
اإلنتاجیة 

  فدان/بالطن

الكمیة 
باأللف 

  طن

القیمة 
بالملیون 

  جنیه

المساحة 
المعدلة 

  إلنتاج الكمیة 
  باأللف فدان

كمیة المیاه 
المستخدمة 

إلنتاج الكمیة 
بالملیون متر 

  المكعب

العائد 
االقتصادي 

لوحدة 
 ٣المیاه م
  بالجنیه

 ١٧,٠٠  ١٥٣,٣٢ ٥٦,٧٨ ٢٦٠٣,٠ ٦٣٤,٣ ١١,١٧ ٢٧٠٠  البطاطس
الفاصولیا 
  الخضراء

٥٧,٠٠  ٨,٠٩ ٧,٣٦ ٤٦٢,٨ ٣١,٨ ٤,٣٢ ١١٠٠ 

 ١٦,١٣  ٣٣٨,٠٣ ١٠٧,٨٢ ٥٤٥٣,٧ ١١٤٠,٨ ١٠,٥٨ ٣١٣٥  البرتقال
 ٤,٣٥  ٦٣٨٩,١٠ ٣٤٢٠,٢٩ ٢٧٨٣٤,٢ ٩٤٤٠ ٢,٧٦ ١٨٦٨  القمح

 ٤,٤٢  ٤٣٤٨,٣١ ١٨٥٥,٨٧ ١٩٢٥٣,٧ ٥٨٤٦ ٣,١٥ ٢٣٤٣  الذرة الشامیة
  ٤,٠٠  ١٠٥٥,١٢  ٥٩٩,٣٦  ٧٧٩٧,٥  ٨٤٥,١  ١,٤١  ٣٢٦٢  فول الصویا

ستوردة      ال*  صدر أو الم اج الم ن اإلنت ة م ذه الكمی ي ه ي تعط ساحة الت ن   = م ستوردة م صدرة أو الم ة الم الكمی
  ،اإلنتاجیة الفدانیة لهذا المحصول÷ المحصول 

ستوردة *  اه االفتراضیة المصدرة أو الم ة المی ستوردة  = كمی ة المصدرة أو الم ذه الكمی ي تعطي ه ساحة الت × الم
  ،لهذا المحصولالمقنن المائي الفداني 

یة   *  اه االفتراض دة المی صادي لوح د اإلقت ه، العائ صول    = ٣م/جنی ادرات أو واردات المح ة ص اه  ÷ قیم ة المی كمی
  ،اإلفتراضیة

  :المصدر
ة لإلقتصاد الزراعي،               -١ شئون اإلقتصادیة، اإلدارة المركزی وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع ال

  . مختلفة أعدادنشرة اإلحصاءات الزراعیة،
اج          -٢ ساحة المحصولیة واإلنت سنویة إلحصائیات الم شرة ال ة واإلحصاء، الن ة العام از المركزي للتعبئ الجه

ي،  ة،         ٢٠١٨الزراع ارة الخارجی شرة التج ة، ون وارد المائی ري والم صائیات ال سنویة إلح شرة ال ، والن
سنوي،    النشرة السنویة لتطور حركة اإلنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح لالس        اب اإلحصائي ال تهالك، الكت

  .، ومركز البیانات والمعلوماتمختلفةأعداد 
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  :التوصیات
ضرورة التوسع في زراعة محصول الفاصولیا الخضراء في تركیب المحصولي إن أمكن  -١

لما تحققه من عوائد مادیة كبیرة بالعمالت الصعبة، ارتفاع العائد االقتصادي لوحدة المیاه 
 .المصدرة

ستحسن استیراد محصول القمح والتقلیل من المساحات المزروعة بها في التركیب من الم -٢
 .المحصولي النخفاض قیمة العائد االقتصادي من وحدة المیاه المستورة

  :المراجع
ة    ور حرك سنویة لتط شرة ال سنوي ، الن صائي ال اب اإلح صاء، الكت ة واإلح ة العام زي للتعبئ از المرك الجه

  أعداد مختلفة، رجیة والمتاح لالستهالكاإلنتاج والتجارة الخا
  أعداد مختلفة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مركز البیانات والمعلومات

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجیة، أعداد مختلفة
  .داد مختلفةالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة الموارد المائیة، أع

سنوي،           اب االحصائي ال اح لالستهالك، الكت ة والمت النشرة السنویة لتطویر حركة اإلنتاج والتجارة الخارجی
 .أعداد مختلفة

سلع      )دكتور(خدیجة محمد األعسر    ة لل ي التجارة الخارجی ا عل ، والء حسین عبد اهللا، البصمة المائیة وأثره
اني،     الزراعیة المصریة، المجلة المصریة لالقت    دد الث شرون، الع سادس والع صاد الزراعي، المجلد ال

 .٢٠١٦یونیه 
ي               ائي ف زان الم ة للمی د راشد، دراسة تحلیلی ربیع محمد أحمد بالل، محمد علي محمد بكر، أحمد سعد محم

 .التجارة الخارجیة الزراعیة المصریة، مركز بحوث الصحراء
شئون اإل  اع ال ي، قط صالح األراض ي، وزارة الزراعة واست صاد الزراع ة لإلقت صادیة، اإلدارة المركزی قت

  .نشرة اإلحصاءات الزراعیة، أعداد مختلفة
ة        صاءات الزراعی شرة اإلح شئون اإلقتصادیة،ن اع ال ي، قط صالح األراض ة واست داد  ، وزارة الزراع أع

  مختلفة
 .٢٠١٥وزارة الموارد المائیة، قطاع تطویر الري، بیانات غیر منشورة، 
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Summary 
Agricultural exports are one of the main sources of financing development 

projects, in addition to supporting their ability to finance various imports without 
adding burdens to both the trade balance and the balance of payments. The 
depletion of natural resources is one of the most important problems that these 
countries suffer from due to their technological backwardness, and the situation 
in Egypt is not much different due to Egypt's dependence in its exportation on 
agricultural products, the consumption of water and the water balance remains in 
the agricultural trade in the amount of water used in the production of export and 
import agricultural crops known as virtual water. It is defined as the water latent 
in the community not explicitly but in a virtual form and referred to as the water 
need of the community. 

This study aimed at estimating the water balance of agricultural trade and 
estimating the virtual water for the most important agricultural crops with the 
aim of falling on the amount of water that is exported or imported and exported 
the economic return to show the feasibility of agricultural trade. The study 
reached some important results. 

1- The average amount of the default water exported implicitly through the 
exported quantities of the most important export crops (oranges, potatoes, 
green beans) during the period (2014-2017) 238.03, 153.32, 8.09 
million/m3. 

2- The value of the economic return of the virtual water unit exported 
implicitly through the exported quantities of the most important exported 
crops (oranges, potatoes, green beans) during the period 2014-2017 
equivalent to about 16.13, 17.00, 57.00 pound/m3. 

3- The average amount of virtual water implicitly imported during the 
imported quantities of the most important import crops of (wheat, maize, 
soybean) during the period 2014-2017 is equivalent to about 6389.10, 
4348.31, 1955.12 million/m3. 

4- The value of the economic return of the virtual water unit imported 
implicitly through the imported quantities of the most important import 
crops of (wheat, maize, soybeans) during the period 2014-2017 is 
equivalent to about 4.35, 4.42, 4 pound/m3. 


