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 الثابتة السوقية الحصةُمدخل  األسواق الدولية:في صادرات الطماطم المصرية ومنتجاتها تحميل أداء 
 

 د. عمي زين العابدين قاسم
 

 معيد التخطيط القومي الزراعية،مركز التخطيط والتنمية قسم التسويق ونظم المعمومات الزراعية، بمدرس 
 

 الممخص العربي  
 

أسواق التصدير. وقد استخدمت الدراسة أدوات  ياستيدفت ىذه الدراسة تحميل أداء الصادرات المصرية من الطماطم ومنتجاتيا ف
. كما تم توظيف 7106إلى  7104لتحميل أداء الصادرات المصرية من الطماطم ومنتجاتيا خالل الفترة من في الوص يحصائالتحميل اإل
الصادرات المصرية من الطماطم ومنتجاتيا خالل فترة الدراسة. في تحميل مصادر النمو أو االنخفاض في الثابتة  الحصة السوقيةمنيجية 

: حققت يما يم بعض أسواق تصدير الطماطم ومنتجاتيا. وتوصمت أىم نتائج الدراسة إلىفي وكذا، تم حساب الميزة التنافسية السعرية لمصر 
. وكان التأثير 7106إلى  7104شممتيا الدراسة خالل الفترة من  يأسواق التصدير عمى مستوى جميع منتجات الطماطم التفي مصر مكاسب 

الدراسة  يتفسير زيادة أو انخفاض معدل نمو الصادرات. وتوصفي ذو المساىمة األكبر  بما يشممو من عوامل سعرية وغير سعرية يالتنافس
طريقة بخالف الخل أو  يقطع المجيزة أو المحفوظة بواسطة أفي تصدير منتجات الطماطم الكاممة أو في تعزيز آليات تخصص مصر ب

، وكذلك منتجات كاتشب الطماطم أو صمصة الطماطم األخرى. كما يجب أال تعتمد صادرات مصر من منتجات الطماطم األسيتيكحمض 
يالء المزيد من االىتمام إلى السوق األوروب ييو سالطازجة والمجمدة عمى السوق اآل أيضًا  ي، مع ضرورة استيداف السوق األوروبيفقط، وا 

 بمنتجات الكاتشب وصمصة الطماطم األخرى. 

 .الطماطمأسواق ، الحصة السوقية الثابتة، الطماطم منتجات، الطماطم، تصدير الطماطمتسويق : مفتاحيةالكممات ال\

 : مقدمة .0

: الشتوية، ىيعرواٍت ثالث، في مصر في تنتج الطماطم 
في والنيمية، والصيفية. وقد بمغت المساحة المنزرعة من الطماطم 

ألف  067.457 يحوال 7105/7106العام في عروة الشتوية ال
)وزارة الزراعة مميون طن  0.21إنتاج بمغ نحو  يفدان، بإجمال

المساحة المزروعة  ي. وقد بمغ إجمال(7170واستصالح األراضى، 
ألف فدان تنتج  064.071حوالي العروة الصيفية في بالطماطم 

العروة في و . 7105/7106العام في مميون طن  0.705حوالي 
ذات العام في الطماطم من المساحة المنزرعة  ي، بمغ إجمالالنيمية
)وزارة  ألف طن 013.16إنتاج  ماليألف فدان، بإج 73.035 نحو

ستصالح األراض  . (7171، يالزراعة وا 
 ي% من إنتاج العروة الشتوية ف11.01 يلويرتكز حوا  

، بينما يتوزع اإلنتاج المتبقى بين مصر العميا، ومصر يالوجو البحر 
%، 71.35%، 70.62 يتنتج حوال ي، والتيالوسطى، وخارج الواد

% من إنتاج الطماطم عمى الترتيب. ويتركز إنتاج الطماطم 04.74
: ي، ىيالوجو البحر  يخمس محافظات ف يالعروة الشتوية ف يف

تنتج  يالشرقية، والبحيرة، واإلسماعيمية، وكفر الشيخ، والدقيمية، والت
إنتاج العروة الشتوية، حيث يمثل  % من03.04 يمجتمعة حوال

في % من اإلنتاج. و 02.52 يإنتاج محافظة الشرقية بمفردىا حوال
% من إنتاج 00.22حوالي خارج الوادى تنتج النوبارية بمفردىا 
مصر الوسطى والعميا نحو في العروة الشتوية، وتنتج أربع محافظات 

: سوىاج، األقصر، الفيوم، ىي% من إنتاج العروة الشتوية، و 73.25
)وزارة الزراعة واستصالح األراضى، بنى سويف عمى الترتيب 

العروة الصيفية، فينتج الوجو البحرى وخارج الوادى في . أما (7170
% من إنتاج العروة الصيفية. حيث تنتج 50.57مجتمعين نحو 

خ، اإلسكندرية، والنوبارية، والبحيرة، والشرقية، والجيزة، وكفر الشي
% من إنتاج العروة الصيفية عمى 34.26واإلسماعيمية مجتمعين 

ستصالح األراضى، الترتيب   .(7171)وزارة الزراعة وا 
 7106عام في وعالميًا، تعتبر مصر خامس أكبر منتج لمطماطم 

% من 0.41مميون طن، تمثل  3.427حوالي إنتاج بمغ  ماليبإج
ذات في مميون طن  051.44لمطماطم، البالغ نحو  لمياإلنتاج العا

إنتاج بمغ  ماليلمطماطم بإج لميالعام. وتتصدر الصين اإلنتاج العا
 لمي% من اإلنتاج العا01.47مميون طن، تمثل  37.43حوالي 

المركز من الثانى إلى الرابع عالميًا، في . و 7106عام في لمطماطم 
حوالي إنتاج اليند، وتركيا، والواليات المتحدة األمريكية  مثل

ذات في  لمطماطم لمي% من اإلنتاج العا%3.1، %4.0، 01.2
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. كما مثل إنتاج إيطاليا، إيران، إسبانيا، المكسيك، عمى الترتيب العام
في لمطماطم  لمي% من اإلنتاج العا00.00حوالي البرازيل مجتمعًا 

كز من السادس إلى العاشر عمى اذات العام، لتحتل تمك البمدان المر 
عام في  العشر األوائل عمى مستوى إنتاج الطماطم قائمةفي الترتيب 
7106 (FAOSTAT, 2021).  

وعمى مستوى التصدير، تأتى المكسيك عمى رأس قائمة البمدان 
الُمصدرة لمطماطم من حيث كٍل من الكمية والقيمة، حيث بمغت كمية 

في مميار دوالر  7.030مميون طن، بقيمة  0.525حوالي صادراتيا 
. والمالحظ أن قائمة الدول العشر األكثر تصديرًا 7106عام 

لمطماطم من حيث الكمية تتضمن غالبيتيا بمدانًا من خارج قائمة 
البمدان العشر األكثر إنتاجًا، حيث جاءت ىولندا، المغرب، بمجيكا، 

، والرابع، والسادس، يالمراكز الثانفي واألردن، وفرنسا، وأفغانستان 
 . (FAOSTAT, 2021)اسع عمى الترتيب والسابع، والثامن، والت

  :أهمية الدراسة واإلشكالية البحثية 1.1

مركز متقدم بين دول في وعمى الرغم من تواجد مصر 
، إال أنيا لم 7106عام في اإلنتاج العشر األكثر إنتاجًا لمطماطم 

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من و األكثر تصديرًا. ي قائمة تتواجد ف
صادرات تُمقى الضوء عمى تحميل أداء التي كونيا من أوائل الدراسات 

باستخدام بيانات  الدوليةسواق األفي المنتجات المشتقة من الطماطم 
 (.(Trade Map, 2021خريطة التجارة الدولية 

 أهداف الدراسة: .1.1

المصرية من استيدفت الدراسة تحميل أداء الصادرات   
سواق التصدير، والوقوف عمى مصادر النمو أ يالطماطم ومنتجاتيا ف

 يلمصر من ىذه المنتجات ف الحصة السوقية يأو االنخفاض ف
من شأنيا التي وذلك من أجل اقتراح اآلليات أسواق التصدير. 

 .الدوليةسواق األ يف من الطماطم ومنتجاتياتحسين أداء الصادرات 

  :السابقةالدراسات  .1.1

الدراسات المصرية  يتم استخداميا ف يتنوعت األدوات الت
وقياس القدرة التنافسية لبعض  أداء الصادرات بالتحميل تناولت يالت

مؤشر الميزة النسبية محاصيل الخضر والفاكية. ومن ىذه  األدوات: 
عبد  ;7105سميمان وعبد السالم،  ; 7171)الخشن، الظاىرة 

 ;7105، ي)البدر ، ومعامل اختراق السوق (7103، وآخرون يالراض
سميمان وعبد السالم،  ;7100سيد،  ;7105اليباق،  ;7171الخشن، 
، ومؤشر التنافسية السعرية (7103، وآخرون يعبد الراض ;7105

 ;7105وعبد الرحيم، في العفي ;7171الخشن،  ;7105)البدرى، 
عبد  ;7100سيد،  ;7105سميمان وعبد السالم،  ;7105اليباق، 
، ي)البدر  يالجغراف معامل التركيزو ، 7103، وآخرون الراضى

 ي، والحصة السوقية الثابتة )العفيف7104شمتوت و سرحان،  ;7105
، ياألسواق )البدر ، معامل عدم استقرار (7105وعبد الرحيم، 

 . )7105وعبد الرحيم،  يالعفيف ;7105

 : منهجية الدراسة .1

في الوص يحصائالتحميل اإلاستخدمت الدراسة أدوات 
لتحميل أداء الصادرات المصرية من الطماطم ومنتجاتيا خالل الفترة 

 الحصة السوقيةمنيجية  كما تم توظيف. 7106إلى  7104من 
الصادرات المصرية  يتحميل مصادر النمو أو االنخفاض ف يالثابتة ف

يزة وكذا، تم حساب الم من الطماطم ومنتجاتيا خالل فترة الدراسة.
بعض أسواق تصدير الطماطم  يالتنافسية السعرية لمصر ف

 ومنتجاتيا.

  :الثابتة الحصة السوقية. 1.1

التحول التدريجي إلى  أن (Tyszynski, 1951)الحظ 
إلى تغييرات كبيرة في  قد أدى مناطق مختمفة من العالمفي التصنيع 

المعدات وأن طبيعة الطمب عمى الصادرات من السمع المصنعة. 
اكتسبت بشكل كبير أىمية نسبية قد الصناعية ووسائل النقل الحديثة 

إال عمى حساب عدد من السمع االستيالكية، وال سيما المنسوجات. 
درجات متفاوتة إلى حد كبير قد أظيرت الدول الصناعية القديمة أن 

لمعرفة إلى أي درجة يمكن و  .التحول ىذامن القدرة عمى التكيف مع 
التغييرات في حصص السوق لمختمف البمدان في السوق  تفسير

العالمية من خالل التكوين السمعي األولي لصادرات كل بمد، قام 
(Tyszynski , 1951)  بحساب ما كانت ستصبح عميو الحصة

السوقية اإلجمالية لبمد ما في السوق العالمية لو ظمت حصصيا 
الفرق بين ىذه  وأعتبر .السوقية في مجموعات السمع الفردية ثابتة

الحصة السوقية االفتراضية والحصة األولية كتغير في حصة السوق 
وتمت اإلشارة إلى  بسبب التغيرات الييكمية في التجارة العالمية.

الفرق بين حصة السوق النيائية وحصة السوق االفتراضية  -المتبقي 
وُعرفت ىذه عمى أنو تغيير ناتج عن التغيرات في القدرة التنافسية.  -

 Constantالطريقة فيما بعد باسم "تحميل حصص السوق الثابتة"
Market Share (CMS). 

من نيج نسخة جديدة  (Fagerberg & Sollie, 1987) طورثم 
الثابتة تسمح بحساب التأثيرات التي تعكس قدرة كل  الحصة السوقية

دولة عمى تكييف ىيكل تصديرىا مع التغيرات في تكوين السمع والبمد 
دولة من  71لمواردات العالمية. وتم تطبيق الطريقة عمى عينة من 
 .0650-0630دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالل الفترة 

ادرات بمد ما أو حصص التصدير إلى يقسم ىذا النيج النمو في صو 
مكونات تتوافق مع ثبات حصصيا في السوق عمى مستويات مختمفة. 
ويمكن أن ترتبط ىذه المكونات )في ظل ظروف معينة( بالتغييرات 
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في المراكز التنافسية، والنجاح في التكيف مع األسواق الجديدة عمى 
  .(Gilbert & Muchova , 2018)مستويات مختمفة 

مقياس ُيستخدم لتفسير  ية ىتالثاب الحصة السوقيةمكن القول أن وي
حيث يتم أواًل العوامل التي تؤثر عمى أداء التصدير في بمد ما. 

صادرات البمد المستيدف بصادرات بعض البمدان أو البمدان مقارنة 
 عدد من خاللالقياسية، لمعثور عمى الحصة السوقية لمبمد المستيدف 

المكاسب أو الخسائر في  يتم تصنيفزمنية. بعد ذلك، ال فتراتال
حصة السوق لمبمد المستيدف عمى مدار الفترات الزمنية المذكورة، 

عدد من المكونات، تسمى التأثيرات، والتي تشمل التغييرات في وفقًا ل
 .لمبمد في القدرة التنافسية، و ىيكل التصدير

الثابتة،  حصة السوقيةالتاريخ استخدام ل يما تم التأطير النظر وبعد
ىذه الورقة الطريقة  يوتطور اآلليات المختمفة لحسابيا. تتبن

 :(Esfahani, 2006)المعادلة التالية  يالموضحة ف
 

                 
 حيث: 
  i إلى الفترة 0الصادرات الكمية من الفترة في التغير    
 الصادراتتأثير المنتج أو السمعة بسبب تكوين    
تأأأأثير السأأأأوق أو تأأأأأثير التوزيأأأأع، بسأأأأبب التكأأأأوين الجغرافأأأأي    

 لمصادرات
 ، ويشار إليو أيضًا بتأثير التنافسيةيالمكون المتبق  

 تخصصال( في االعتبار تأثير   ويأخذ تأثير المنتج أو السمعة )
المنتج عمى الصادرات اإلجمالية لمبمد. وبالتالي، فيو  تصديرفي 

تركيز مدى يشير إلى إجمالي التغير في الحصة السوقية الناتج عن 
إجمالي صادراتيا. سيكون  منسوبًا إلى ماصادرات الدولة من سمعة 

تأثير المنتج إيجابًيا إذا كان البمد متخصًصا في منتج لو طمب أجنبي 
( في االعتبار تأثير   تأثير السوق أو التوزيع )يأخذ بينما متزايد. 

وجيات صادرات الدولة. وبالتالي، سيكون تأثير السوق أو التوزيع 
إيجابًيا إذا ذىبت صادرات البمد إلى أسواق التصدير حيث يتزايد 

االعتبار تأثير العوامل في       يأخذ تأثير التنافسيةوأخيرًا، الطمب. 
سيكون ، حيث ة عمى أداء الصادرات في بمد ماالسعرية وغير السعري

تأثير التنافسية إيجابًيا إذا كانت صادرات الدولة تتمتع بميزة تنافسية 
ستتبع الحسابات الخاصة بكل من ىذه التأثيرات و مقارنة ببقية العالم. 

 .(Idris, et al. 2011) النموذج الذي استخدمو

  :الميزة التنافسية السعرية .7.7

لصادرات مصر من  يالتصدير النسبتم حساب سعر 
منتجات الطماطم تحت الدراسة بالمقارنة بمتوسط أسعار تصدير نفس 

)الخشن، السوق موضع االعتبار في منافسين  ةالمنتج ألىم ثالث
 ُمرجحًا بقيمة الصادرات.  (7171

                
               

          
 

 حيث:
 مؤشر التنافسية السعرية                

                
الصادرات ألسعار  المرجح بقيمالمتوسط 

ألىم ثالث منافسين   تصدير السمعة 
   السوق في لمصر 

           
 السوقفي    سعر تصدير مصر لمسمعة

  
 العالمفي  لمطماطم. التجارة الخارجية 1

  :ومنتجاتها الطماطمالصادرات العالمية من  1.1

يتم تصدير الطماطم ومنتجاتيا  وفقًا لموقع خريطة التجارة
 منتجات التجارةرموز لمنظام المنسق لتصنيف  أربعةتحت 

(Harmonized (Systems (HS) code( الطماطم 0: )ي، ى
مجيزة أو ال( الطماطم 7). (HS 0702)الطازجة أو المجمدة 

 HS) األسيتيكطريقة بخالف الخل أو حمض أي محفوظة بواسطة ال
قطع مجيزة في ( الطماطم كاممة أو 7.0)ويندرج تحتيا: . (2002

 األسيتيكطريقة بخالف الخل أو حمض أي أو محفوظة بواسطة 
(HS 200210)  تتضمن بشكل أساسى الطماطم المجففة شمشيًا أو

طريقة بخالف أي محفوظة بواسطة ال( الطماطم 7.7). في األفران
قطع مجيزة( في )مع استبعاد الكاممة أو  األسيتيكالخل أو حمض 
(HS 200290)( .0 ) يحتوي  مخمر، سواءً الطماطم غير العصير

( 1) (.HS 200950عمى سكر مضاف أو مواد تحمية أخرى أم ال )
 (HS 210320)كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى 

(Trade Map, 2021). 

  :HS 0702صادرات الطماطم تحت الكود  1.1.1

وقد بمغت صادرات العالم من الطماطم الطازجة والمجمدة 
قيمة بمغت نحو  ماليمميون طن، بإج 5.125حوالي  7106عام في 

صادرات المكسيك،  كمية مثمتوقد . يكيمميار دوالر أمر  6.027
 قيمة تمك% من 31.25حوالي ىولندا، إسبانيا، المغرب ُمجتمعة 

 المرتبة الخامسة عشرةفي ذات العام. وتأتى مصر في الصادرات 
 الطماطم الطازجة والمجمدة، حيث كمية صادراتعالميًا من حيث 

، ذات العامفي  ألف طن 030.340حوالي بتمك الكميات ُقدرت 
% 1.20، تمثل نحو يكيمميون دوالر أمر  15.631قيمة  ماليبإج

وال  ،من الطماطم الطازجة والمجمدة لميفقط من قيمة اإلنتاج العا
 HSتمثل تمك الكميات الُمصدرة من منتجات الطماطم تحت الكود 

عام في % فقط من إنتاج مصر من الطماطم 7.06 سوى 0702
7106 (Trade Map, 2021; FAOSTAT, 2021). 
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  :HS 2002صادرات الطماطم تحت الكود  1.1.1

بمغت كمية صادرات العالم من الطماطم المجيزة أو 
 األسيتيكطريقة بخالف الخل أو حمض  يالمحفوظة بواسطة أ

 1.162حوالي قيمة بمغت  ماليمميون طن، بإج 2.717حوالي 
 إيطاليا بمفردىاصادرات  ومثمت. 7106عام في  يكيمميار دوالر أمر 

من صادرات الطماطم  % من قيمة صادرات العالم17.17حوالي 
دول أخرى  ست واشتركت. 7106عام في  HS 2002تحت الكود 

في قيمة صادرات ىذه المنتجات  من% 21.10 نحوفي ُمجتمعة 
: الصين، إسبانيا، الواليات المتحدة يذات العام، وىذه الدول ى

وقد بمغت كمية . الترتيب، تركيا عمى ياألمريكية، البرتغال، شيم
حوالي  HS 2002صادرات مصر من الطماطم تحت الكود 

مميون  01.246حوالي بمغت  قيمة مالي، بإجألف طن 07.762
في  % من الصادرات العالمية من ىذا المنتج1.71دوالر، تمثل فقط 

 .(Trade Map, 2021) 7106عام 

  :HS 200210صادرات الطماطم تحت الكود  1.1.1.1

في وتمثل كمية صادرات العالم من الطماطم الكاممة أو 
طريقة بخالف الخل أو حمض  يقطع مجيزة أو محفوظة بواسطة أ

 مميار 0.102قيمة  ي، بإجمالمميون طن 0.571حوالي  األسيتيك
صادرات إيطاليا بمفردىا  ومثمت. 7106عام في  يكيأمر  دوالر

% من قيمة صادرات ىذه المنتجات من الطماطم. 45.42حوالي 
صادرات إحدى عشرة دولة أخرى بخالف إيطاليا نحو  ومثمت
، HS 200210% من قيمة صادرات الطماطم تحت الكود 06.13

: إسبانيا، الواليات المتحدة األمريكية، تركيا، ىولندا، يوىذه البمدان، ى
مكسيك، بمجيكا، المغرب عمى اليونان، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، ال

قطع في وقد بمغت صادرات مصر من الطماطم الكاممة أو  الترتيب.
طريقة بخالف الخل أو حمض  يمجيزة أو محفوظة بواسطة أ

 746حوالي قيمة بمغت  يبإجمال ،طنًا فقط 056حوالي  األسيتيك
% من 1.17، ال تمثل سوى 7106عام في  يكيألف دوالر أمر 

 Trade). 7106عام في الصادرات العالمية من ىذه المنتجات 
Map, 2021)  

  :HS 200290صادرات الطماطم تحت الكود  1.1.1.1

طريقة بخالف الخل أو أي أما الطماطم المحفوظة بواسطة 
 قطع مجيزة(، فقد بمغفي )مع استبعاد الكاممة أو  األسيتيكحمض 

 ماليمميون طن، بإج 0.175حوالي  عالمياً  كمية صادراتيا ماليإج
. 7106عام في  يمميار دوالر أمريك 0.126حوالي قيمة بمغت 

إيطاليا والصين عمى رأس دول العالم الُمصدرة لمطماطم تحت  وجاءت
%، 71.37صادراتيما نحو  مثمت، حيث HS 200290الكود 
عام في المنتجات % من قيمة صادرات العالم من تمك 70.03

صادرات ست دول أخرى بخالف إيطاليا  قيمة ومثمت. 7106
 ليذه المنتجاتالعالمية  صادراتقيمة ال% من 11.50والصين نحو 

: إسبانيا، الواليات المتحدة األمريكية، يذات العام، وىذه الدول ىفي 
أما صادرات مصر ، اإلمارات العربية المتحدة. يالبرتغال، تركيا، شيم

 ، فبمغت كمياتياHS 20290منتجات الطماطم تحت الكود  من
 نحوقيمة بمغت  مالي، بإج7106عام في  ألف طن 00.613حوالي 

% من قيمة 1.01حوالي ، تمثل يمميون دوالر أمريك 01.100
 (Trade Map, 2021). صادرات العالم من ىذه المنتجات

  :HS 200950صادرات الطماطم تحت الكود  1.1.1

وبمغت كمية صادرات العالم من عصير الطماطم غير 
سواء يحتوي عمى سكر مضاف أو مواد تحمية أخرى أم -المخمر، 

حوالي قيمة بمغت  ماليألف طن، بإج 001.171حوالي  -ال
صادرات  مثمتقد و . 7106عام في  يكيمميون دوالر أمر  41.114

حين في % من ىذه المنتجات، 74.20حوالي إسبانيا بمفردىا 
إيطاليا، وألمانيا، وروسيا الفيدرالية، وبولندا، والواليات المتحدة  صدرت

% من قيمة 03.30حوالي ما يمثل األمريكية، وأوكرانيا مجتمعة 
ذات في  HS 200950الطماطم تحت الكود  صادرات العالم من

من ىذه  7106عام في صادراتيا  ماليأما مصر فبمغ إجالعام. 
ألف  265حوالي قيمة بمغت  مالي، بإجطنًا فقط 76حوالي المنتجات 
 % من قيمة الصادرات العالمية من1.52، تمثل نحو يكيدوالر أمر 

 .HS 200950 (Trade Map, 2021)الطماطم تحت الكود 

  :HS 210320صادرات الطماطم تحت الكود  4.1.1

بمغت كمية صادرات العالم من كاتشب الطماطم وصمصة 
مميون طن،  0.125حوالي  7106عام في الطماطم األخرى 

ذات في  يكيمميار دوالر أمر  0.510حوالي قيمة بمغت  ماليبإج
يطاليا  حصص وبمغتالعام.  الواليات المتحدة األمريكية، وىولندا، وا 
صادرات العالم قيمة % من 01.36%، 02.01%، 04.30حوالي 

 وبمغتعمى الترتيب.  HS 210320من الطماطم تحت الكود 
 قيمة % من71.73نحو  دول مجتمعة لخمسالسوقية  الحصة

صادرات العالم من كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى، 
: إسبانيا، ألمانيا، بولندا، بمجيكا، مصر عمى الترتيب ىيوىذه البمدان 

ذات العام. وقد بمغت كمية صادرات مصر من كاتشب الطماطم في 
عام في ألف طن  02.100حوالي وصمصة الطماطم األخرى 

مميون دوالر، تمثل  75.271حوالي قيمة بمغت  ماليبإج، 7106
% من قيمة الصادرات العالمية من ىذه المنتحات. وُتعد 0.25نحو 

لمنتجات الطماطم تحت الكود العالم في مصر ثامن أكبر ُمصدر 
HS 210320 (Trade Map, 2021). 
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 : ومنتجاتها الواردات العالمية من التمور 2.3

أكثر بمدان العالم ىي الواليات المتحدة األمريكية  وُتعتبر
مميون  0.530، حيث استوردت 7106عام في  استيرادًا لمطماطم

مميار دوالر. وتضم قائمة  7.171حوالي قيمة ُقدرت ب مالي، بإجطن
 الواليات المتحدة بخالفالبدان العشر األكثر استيرادًا لمطماطم، 

: ألمانيا، روسيا الفيدرالية، فرنسا، العراق، المممكة المتحدة، األمريكية
 ,FAOSTAT)باكستان، ىولندا، كندا، المممكة العربية السعودية 

2021). 

  :HS 0702واردات الطماطم تحت الكود  1.1.1

 لمانيا، وأقيمة واردات الواليات المتحدة األمريكية وقد مثمت
% من 02.47%، 73.34حوالي من الطماطم الطازجة والمجمدة 

عام في الواردات العالمية من الطماطم الطازجة أو المجمدة قيمة 
قيمة واردات فرنسا، المممكة المتحدة، روسيا  مثمت. كما 7106

% من 00.10حو ن ُمجتمعة يطالياا  الفيدرالية، ىولندا، كندا، بولندا، و 
ات العام ذفي الطماطم الطازجة والمجمدة الواردات العالمية من 
(Trade Map, 2021). 

  :HS 2002واردات الطماطم تحت الكود  1.1.1

المممكة المتحدة، ألمانيا، اليابان، فرنسا  وارداتمثمت 
الطماطم العالم من  واردات% من قيمة 07.43حوالي مجتمعة 

طريقة بخالف الخل أو حمض  يالمجيزة أو المحفوظة بواسطة أ
واردات العراق، ىولندا، روسيا  وشاركت. 7106عام في  األسيتيك

الفيدرالية، إيطاليا، بمجيكا، كندا، المممكة العربية السعودية، بولندا 
من  % من قيمة واردات ىذه المنتجات71.26حوالي بُمجتمعة 
 . (Trade Map, 2021) ذات العامفي  الطماطم

  :HS 200210واردات الطماطم تحت الكود  1.1.1.1

ىم المممكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا عمى رأس أ وجاءت
قطع مجيزة أو محفوظة في مطماطم الكاممة أو الدول المستوردة ل

عام في  األسيتيكطريقة بخالف الخل أو حمض أي بواسطة 
حو نقيمة ما استوردتو ىذه البمدان الثالث  ماليبمغ إج حين، 7106
اليابان،  استوردت بينماه المنتجات. ذ% من قيمة واردات ى11.12

ىولندا، السويد، سويسرا، أيرلندا، بولندا، كندا، بمجيكا، أستراليا، 
حوالي مجتمعة الدنمارك، والواليات المتحدة األمريكية، والنمسا 

في  HS 200210منتجات الطماطم تحت الكود % من 01.00
 .(Trade Map, 2021) عمى الترتيب ذات العام
 : HS 200290واردات الطماطم تحت الكود  2.2.2.3

صادرات قيمة % من 6.00نحو ما يمثل ألمانيا  واستقبمت
طريقة بخالف الخل أو أي العالم من الطماطم المحفوظة بواسطة 

عام في قطع مجيزة( في )مع استبعاد الكاممة أو  األسيتيكحمض 
% 07.01حوالي  ما يمثل سبع دول أخرى دفعتحين في . 7106

 HS  200290من قيمة صادرات العالم من الطماطم تحت الكود 
: العراق، اليابان، المممكة المتحدة، ىيوىذه الدول،  ذات العامفي 

 Trade) فرنسا، ىولندا، إيطاليا، روسيا الفيدرالية عمى الترتيب
Map, 2021). 

  :HS 200950واردات الطماطم تحت الكود  3.2.3
أكثر بمدان العالم استيرادًا لعصير ىي المممكة المتحدة  ُتعد

سواء يحتوي عمى سكر مضاف أو مواد -الطماطم غير المخمر، 
. حيث استقبمت المممكة المتحدة 7106عام في  -تحمية أخرى أم ال

% من صادرات العالم من منتجات الطماطم 70.50حوالي ما يمثل 
ودفعت ست دول أخرى ما يمثل نحو . HS 200290تحت الكود 

 ىذه المنتجات من الطماطمالعالم من % من قيمة صادرات 21.24
: ألمانيا، اليابان، بيالروسيا، ىونج كونج، ىي، 7106عام في 

 .(Trade Map, 2021) فرنسا، ىولندا
 : HS 210320واردات الطماطم تحت الكود  4.2.3

وبمغت قيمة ما استوردتو فرنسا، ألمانيا، المممكة المتحدة، 
% من قيمة وادرات العالم من 04.31كندا مجتمعة ما يمثل نحو 

. 7106عام في كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى 
% من قيمة واردات 01.73واستقبمت ست دول أخرى ما يمثل نحو 
العام، وىذه الدول ذات في العالم من ىذه المنتجات من الطماطم 

: الواليات المتحدة األمريكية، المكسيك، ىولندا، سويسرا، المممكة ىي
 .(Trade Map, 2021) العربية السعودية، بمجيكا

 :الدراسة . نتائج4

 ومنتجاتها المصرية اطمللطم الثابتة الحصة السوقية اتتقدير 1.4 
 : أسواق التصديرفي 

لصادرات الطماطم المصرية تحت  الحصة السوقيةتحليل  1.1.4
 : HS 0702الكود 

في ىناك زيادة مستمرة  (  أن 0يوضح الجدول رقم )
حتى  7104صادرات مصر من الطماطم الطازجة والمجمدة من عام 

-7104الفترة )في ( أنو 7ويتبين من الجدول رقم ). 7106عام 
بما يشممو من عوامل سعرية فسي كان لحجم التأثير التنا (،7105
نمو الصادرات المصرية في الزيادة  سعرية التأثير األكبر عمى وغير

حين مثل في (، من التأثير %41من الطماطم الطازجة والمجمدة )
من ىذه  % فقط5%، 05نحو ير المنتج، وتأثير التوزيع حجم تأث
التأثير ساىم ( 7106-7105) الفترةفي و . نمو الصادراتفي الزيادة 

زيادة صادرات مصر من الطماطم الطازجة والمجمدة في فسي التنا
كانا ليما تأثرات سمبية والمنتج %، إال أن تأثير التوزيع 031 بنحو

الفترة في و  % عمى الترتيب.77-%، 17-بنحو  عمى ىذا النمو ُقدر
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% من الزيادة 001.1بنحو فسي ( ساىم التأثير التنا7104-7106)
في رات المصرية من ىذا المنتج، وكان تأثير المنتج حجم الصادفي 

 ياً سمب اً حين كان لتأثير التوزيع تأثير في % فقط، 7.7حوالي ىذا النمو 
 %.07.3-عمى النمو مقداره 

الحصة السوقية لصادرات الطماطم المصرية تحت تحليل  2.1.4
 : HS 2002الكود 

أن  صادرات مصر من الطماطم  (0يوضح الجدول رقم )
طريقة بخالف الخل أو حمض أي محفوظة بواسطة المجيزة أو ال

كذلك ، و 7105إلى  7104 من الفترةفي قد شيدت نموًا  األسيتيك
حين شيدت الصادرات في  (،7106-7104ة )ر الفت متوسطخالل 

ويتبين  (.7106-7105) الفترةفي نتج تناقصًا المصرية من ىذا الم
حجم  ُقدر(، 7105-7104الفترة )في ( أنو 1من الجدول رقم )

منتجات نمو الصادرات المصرية من في الزيادة  عمىفسي التأثير التنا
حين مثل حجم في ، %60حوالي ب HS 2002الطماطم تحت الكود 

في و . عمى الترتيب فقط %7%، 2نحو  لمنتج، وتأثير التوزيعتأثير ا
 الحادث االنخفاضفي فسي ( ساىم التأثير التنا7106-7105الفترة )
%، إال 772بنسبة  HS 2002صادرات الطماطم تحت الكود في 

- بنسبةالنمو في قد عوضا ىذا االنخفاض أن تأثير التوزيع والمنتج 
( ساىم 7106-7104الفترة )في و  % عمى الترتيب.17-%، 000

حجم الصادرات في % من الزيادة 55.2بنحو فسي التأثير التنا
طريقة أي المصرية من الطماطم المجيزة أو المحفوظة بواسطة 

، وكان تأثير المنتج، وتأثير التوزيع األسيتيكبخالف الخل أو حمض 
 % عمى الترتيب.7.3%، 5.6حوالي ىذا النمو في 

لصادرات الطماطم المصرية تحت  الحصة السوقيةتحميل  1.1.4
 :HS 200210الكود 

كاممة سواء صادرات مصر من الطماطم ( أن 2رقم ) يوضح الجدول 
طريقة بخالف الخل أو أي قطع مجيزة أو محفوظة بواسطة في أو 

كذا و (، 7105-7104) قد شيدت نموًا خالل الفترة األسيتيكحمض 
حين شيدت الصادرات في ، 7106-7104الفترة  متوسطخالل 

. ويتبين 7106-7105الفترة في المصرية من ىذا المنتج تناقصًا 
(، ُقدر حجم 7105-7104الفترة )في ( أنو 3من الجدول رقم )

نمو الصادرات المصرية من منتجات في عمى الزيادة فسي التأثير التنا
حين مثل في %، 52حوالي ب HS 200210الطماطم تحت الكود 

نمو الصادرات من ىذا المنتج في حجم تأثير التوزيع، وتأثير المنتج 
( ساىم 7106-7105الفترة )في و % عمى الترتيب. 4%، 5 نحو

حجم الصادرات في % من االنخفاض 001بنحو فسي التأثير التنا
طريقة أي المصرية من الطماطم المجيزة أو المحفوظة بواسطة 

، وعوض تأثير التوزيع ىذا األسيتيكبخالف الخل أو حمض 
ىذا االنخفاض  في%، بينما ُقدر تأثير المنتج 07-االنخفاض بنسبة 

( بمغ حجم التأثير 7106-7104الفترة )في % فقط. و 7حوالي ب
الطماطم تحت الكود  من منتجات صادراتالنمو  زيادةفي فسي التنا

HS 2002  وكذا، ساىم تأثير التوزيع والمنتج بنحو 20.4نحو ،%
 عمى الترتيب.ىذا النمو في % %03.6، 76.1

تحميل الحصة السوقية لصادرات الطماطم المصرية تحت  4.1.4 
 : HS 200290الكود 

( أن  صادرات مصر من الطماطم 4يوضح الجدول رقم )
المحفوظة بواسطة أي طريقة بخالف الخل أو حمض األسيتيك قد 

، وكذا خالل متوسط الفترة 7105-7104شيدت نموًا خالل الفترة 
، في حين شيدت الصادرات المصرية من ىذا 7106إلى  7104من 

( 5. ويتبين من الجدول رقم )7106-7105المنتج تناقصًا في الفترة 
(، ُقدر حجم التأثير التنافسي عمى 7105-7104نو في الفترة )أ

الزيادة في نمو الصادرات المصرية من منتجات الطماطم تحت الكود 
HS 200210  في حين ساىم تأثير التوزيع، وتأثير 56بنحو ،%
% فى ىذا النمو عمى الترتيب. وفي الفترة 2%، 3المنتج بنحو 

%، 750، وتأثير المنتج بنحو ( ساىم تأثير التوزيع7105-7106)
% من االنخفاض في حجم الصادرات المصرية من الطماطم 001

المحفوظة بواسطة أي طريقة بخالف الخل أو حمض األسيتيك، 
%. وفي الفترة 767-وعوض التأثير التنافسي ىذا االنخفاض بنسبة 

الزيادة في  من %010حوالي  التأثير التنافسي مثل( 7104-7106)
، وكذا، ساىم HS 2002رات منتجات الطماطم تحت الكود نمو صاد

% من ىذا النمو، في حين كان لتأثير التوزيع 1.1تأثير المنتج بنحو 
تأثير سمبى عمى نمو الصادرات المصرية من منتجات الطماطم تحت 

 %.0.1-مقداره  711761الكود 
تحميل الحصة السوقية لصادرات الطماطم المصرية تحت  5.1.4
 : HS 200950الكود 

( أن  صادرات مصر من عصير 6يوضح الجدول رقم )
سواء يحتوي عمى سكر مضاف أو مواد -الطماطم غير المخمر، 

(، 7105-7104قد شيدت نموًا خالل الفترة ) -تحمية أخرى أم ال
حين شيدت ، في 7106-7104وكذك خالل متوسط الفترة 

إلى  7105الصادرات المصرية من ىذا المنتج تناقصًا في الفترة من 
( أنو في كٍل من الفترتين 01. ويتبين من الجدول رقم )7106

( ساىم التأثير التنافسي بمفرده 7104-7106(، )7104-7105)
% من الزيادة في نمو الصادرات المصرية من منتجات 011بنحو 

( 7106-7105. وفي الفترة )HS 200950الطماطم تحت الكود 
% من 03.7%، 55.1ساىم التأثير التنافسى، وتأثير التوزيع بنحو 

االنخفاض الذي شيدتو الصادرات المصرية من ىذا المنتج عمى 
-الترتيب، في حين عوض تأثير المنتج ىذه االنخفاض بما قدره 

1.3.% 
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 (1119-1117( خالل الفترة )HS 0702من الطماطم الطازجة والمجمدة ) ومحددات قيم التصدير اإلفتراضية الحصة السوقية لمصر .1جدول 

المناطق 

 المستوردة

 م التصدير اإلفتراضيةيقمحددات  1119 1118 1117

 صادرات العالم
(1) 

صادرات 
 (1) مصر

الحصة 
السوقية 

 (1) لمصر

 صادرات العالم
(4) 

صادرات 
 (5) مصر

الحصة 
السوقية 

 (6) لمصر

 صادرات العالم
(7) 

صادرات 
 (8) مصر

الحصة 
السوقية 

 (9) لمصر

(3)x(4) 
(11) 

(5)-(10) 
(11) 

(6)*(7) 
(11) 

(8)-(12) 
(11) 

(3)*(7) 
(14) 

(8)-(14) 
(15) 

%1.15 223 344651 إفريقيا  511527 050 1.12%  567225 200 1.13%  331 -746 170 61 407 -706 

%7.70 74103 0701140 آسيا  0011127 00010 7.16%  0020231 10156 0.45%  76525 0150 75320 01505 72325 04500 

%1.01 1770 1041645 أوروبا  1750205 4411 1.05%  1714773 1623 1.07%  1000 0240 4234 -7300 1126 564 

%1.11 01 7427073 األمريكتين  0161042 61 1.11%  7561110 1 1.11%  00 46 51 -51 00 -00 

%1.11 1 01670 أوسيانيا  6762 1 1.11%  01010 1 1.11%  1 1 1 1 1 1 

%1.03 07710 6113357 ياإلجمال  6274567 10203 1.11%  6020567 15625 1.20%  01337 3521 03472 07700 01131 05165 

 القيمة باأللف دوالر .7170إبريل  72، أخر تحديث https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات  
 

 (1119-1117( خالل الفترة )HS 0702محددات نمو الصادرات من الطماطم الطازجة والمجمدة ) .1جدول 

 محددات نمو الصادرات
1117-1118  1118-1119  1117-1119  

 % القيمة % القيمة % القيمة

 (1الفعلي  - 2إجمالي الربح )الفعلي 
∑    ∑    

6000 
011%  

∑    ∑    

4117 
011%  

∑    ∑    

03422 
011%  

 الفعلى( -حجم تأثير المنتج  )االفتراضي المحسوب 
 ∑    ∑    ∑    -∑    

0400 
05%  

 ∑    ∑    ∑    -∑    
-0305  

-77%  
 ∑    ∑    ∑    -∑    

042 
7.7%  

 افتراضي محسوب( -تأثير التوزيع )إجمالي افتراضي 
∑      ∑    ∑    ∑     

413 
5%  

∑      ∑    ∑    ∑     
-0027.502  

-17%  
∑      ∑    ∑    ∑     

-7005.10  
-07.3%  

 اإلجمالي االفتراضي( - 2التأثير التنافسي )الفعلي 
∑    ∑     ∑     

3521 
41%  

∑    ∑     ∑     

07700 
031%  

∑    ∑     ∑     

05165 
001.1%  

 (. القيمة باأللف دوالر0المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
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 (1119-1117( خالل الفترة )HS 2002) األسيتيكطريقة بخالف الخل أو حمض أي محفوظة بواسطة المجهزة أو الالطماطم الحصة السوقية لمصر ومحددات قيم التصدير اإلفتراضية من  .1 جدول

المناطق 

 المستوردة

 م التصدير اإلفتراضيةيقمحددات  1119 1118 1117

صادرات 
 العالم

(1) 
صادرات 

 (1) مصر

الحصة 
السوقية 

 (1) لمصر

صادرات 
 (4) العالم

صادرات 
 مصر

(5) 

الحصة 
السوقية 

 (6) لمصر

صادرات 
 (7) العالم

صادرات 
 (8) مصر

الحصة السوقية 
 (9) لمصر

(3)x(4) 
(11) 

(5)-(10) 
(11) 

(6)*(7) 
(11) 

(8)-(12) 
(11) 

(3)*(7) 
(14) 

(8)-(14) 
(15) 

%1.04 0072 031771 إفريقيا  050235 7156 1.21%  110100 7310 1.32%  0100 345 7062 113 0157 0006 

%1.00 0717 621135 آسيا  661441 7122 1.72%  0175377 7154 1.71%  0761 0030 7206 -27  0005 0016 

%1.71 1135 7053262 أوروبا  7702537 3130 1.74%  7721156 2120 1.71%  1236 0167 3001 -326  1313 512 

%1.17 012 105341 األمريكتين  170551 076 1.10%  171007 11 1.10%  010 75 001 -61  017 -37  

%1.14 43 000121 أوسيانيا  002252 1 1.11%  016052 1 1.11%  46 -46  1 1 42 -42  

%1.05 4703 1120100 إلجماليا  1020336 01401 1.73%  1706706 01246 1.72%  4121 0751 01641 -062  4310 7643 

 . القيمة باأللف دوالر7170إبريل  72، أخر تحديث https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات  
 

 (1119-1117خالل الفترة ) (HS 2002) األسيتيكطريقة بخالف الخل أو حمض أي الطماطم مجهزة أو محفوظة بواسطة محددات نمو الصادرات من . 4جدول 

 محددات نمو الصادرات
1117-1118  1118-1119  1117-1119  

 % القيمة % القيمة % القيمة

 (1الفعلي  - 2إجمالي الربح )الفعلي 
∑    ∑    

0205 
011%  

∑    ∑    

-022  
011%  

∑    ∑    

0030 
011%  

 الفعلى( -حجم تأثير المنتج  )االفتراضي المحسوب 
 ∑    ∑    ∑    -∑    

046 
2%  

 ∑    ∑    ∑    -∑    
042 

-000%  
 ∑    ∑    ∑    -∑    

011 
5.6%  

 افتراضي محسوب( -تأثير التوزيع )إجمالي افتراضي 
∑      ∑    ∑    ∑     

26 
7%  

∑      ∑    ∑    ∑     
31.50 -17%  

∑      ∑    ∑    ∑     
54.27 7.3%  

 اإلجمالي االفتراضي( - 2التأثير التنافسي )الفعلي 
∑    ∑     ∑     

0751 
60%  

∑    ∑     ∑     

-062  
722%  

∑    ∑     ∑     

7643 
55.2%  

 القيمة باأللف دوالر. (0المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
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( خالل الفترة HS 200210) األسيتيكطريقة بخالف الخل أو حمض  يمحفوظة بواسطة أالمجهزة أو القطع في كاممة أو الالحصة السوقية لمصر ومحددات قيم التصدير اإلفتراضية من الطماطم  .5جدول 
(1117-1119) 

المناطق 
 المستوردة

 م التصدير اإلفتراضيةيقمحددات  1119 1118 1117
صادرات 
 العالم

(1) 
 صادرات مصر

(1) 

الحصة 
السوقية 

 (1) لمصر
صادرات 

 (4) العالم
صادرات 

 (5) مصر

الحصة 
السوقية 

 (6) لمصر
صادرات 

 (7) العالم
 صادرات مصر

(8) 

الحصة 
السوقية 

 (9) لمصر
(3)x(4) 

(11) 
(5)-(10) 

(11) 
(6)*(7) 

(11) 
(8)-(12) 

(11) 
(3)*(7) 

(14) 
(8)-(14) 

(15) 
%1.32 36 01345 إفريقيا  00203 74 1.71%  00202 1 1.11%  54 -31  74 -74  54 -54  
%1.02 16 07105 آسيا  02025 002 1.00%  04511 076 1.01%  21 30 070 3 25 40 
%1.11 1 0701411 أوروبا  0071017 35 1.10%  0014443 15 1.11%  1 35 34 -06  1 15 

%1.11 1 32313 األمريكتين  40330 36 1.01%  41416 1 1.11%  1 36 47 -47  1 1 
%1.11 1 21376 أوسيانيا  30307 1 1.11%  22402 1 1.11%  1 1 1 1 1 1 
%1.10 005 0040302 اإلجمالي  0217736 746 1.17%  0156266 044 1.10%  010 005 756 -007  012 07 

 . القيمة باأللف دوالر7170إبريل  72، أخر تحديث https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات  
 

 (1119-1117( خالل الفترة )HS 200210) األسيتيكطريقة بخالف الخل أو حمض أي محفوظة بواسطة المجهزة أو القطع في كاممة أو المحددات نمو الصادرات من الطماطم  .6جدول 

1118-1117 محددات نمو الصادرات  1118-1119  1117-1119  
 القيمة % القيمة القيمة % القيمة

    ∑    ∑ (1الفعمي  - 1إجمالي الربح )الفعمي 

030 011%  ∑    ∑    

-017  011%  ∑    ∑    

26 011%  

 -حجم تأثير المنتج  )االفتراضي المحسوب 
 الفعمى(

 ∑    ∑    ∑    -∑    
00 4%   ∑    ∑    ∑    -∑    

-7  7%   ∑    ∑    ∑    -∑    
01 03.6%  

افتراضي  -تأثير التوزيع )إجمالي افتراضي 
 محسوب(

∑      ∑    ∑    ∑     

07 5%  ∑      ∑    ∑    ∑     
07.32 -07%  ∑      ∑    ∑    ∑     

04.02 76.1%  

اإلجمالي  - 1التأثير التنافسي )الفعمي 
 االفتراضي(

∑    ∑     ∑     

005 52%  ∑    ∑     ∑     

-007  001%  ∑    ∑     ∑     

07 20.4%  

 دوالر باأللف القيمة. (2المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
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الحصة السوقية لصادرات الطماطم المصرية تحت تحميل  6.1.4
 : HS 210320الكود 

كاتشب صادرات مصر من أن ( 00يوضح الجدول رقم )
 من قد شيدت نموًا خالل الفترةالطماطم وصمصة الطماطم األخرى 

في (، 7106-7104) ، وخالل مجموع الفترة7106إلى  7105
 الفترةفي حين شيدت الصادرات المصرية من ىذا المنتج تناقصًا 

الفترة في ( أنو 07ويتبين من الجدول رقم ) .(7104-7105)
% من 077بنحو فسي التأثير التناساىم (، 7104-7105)

شيدتو صادرات كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم الذي االنخفاض 
في % من ىذا االنخفاض، 01توزيع بنحو ثير الكما ساىم تأ ،األخرى

نمو صادرات منتجات في المنتج االنخفاض تأثير عوض  حين
حجم  وُقدر%. 7-بمقدار  HS 210320الطماطم تحت الكود 

نمو الصادرات في التأثير التنافسى، وتأثير التوزيع عمى الزيادة 
الفترة في المصرية من كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى 

% عمى الترتيب، بينما كان 01%، 67بنحو  7106إلى  7105من 
الفترة متوسط في و %. 7-حوالي تأثير المنتج سمبيًا عمى ىذا النمو ب

التنافسى، وتأثير التوزيع بنسب تأثير ال( ساىم 7104-7106)
المنتجات شيدتو صادرات ىذه المجموعة من الذي النمو في ة متقارب

رتيب، بينما ساىم تأثير المنتج عمى الت% 06.0%، 06.0حوالي ب
 .ىذا النمو من %70.3أيضًا بنحو 

  . مناقشة نتائج الدراسة:5

 حجم تأثير المنتج:  1.5

نمو الصادرات في توضح نتائج الدراسة أن تأثير المنتج 
 7106إلى  7104المصرية من الطماطم ومنتجاتيا خالل الفترة من 

ما عدا  عمى مستوى جميع المنتجات محل الدراسة يجابياً إكان 
شيدت تأثيرًا صفريًا الذي  711761منتجات الطماطم تحت الكود 

ن كانت أكثر المنتجات عمى الحصة السوقيةلممنتج  ساىم التي . وا 
في حققيا المنتح التي المكاسب في فييا تأثير المنتج تأثيرًا إيجابيًا 

، 701071 األكوادطم تحت منتجات الطماىي  أسواق التصدير
الذي % من النمو 70.3حوالي حيث ساىم تأثير المنتج ب. 711701

شيدتو الصادرات من كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى 
حوالي بأيضًا ساىم تأثير المنتج (. كما 7106-7104خالل الفترة )

قطع في صادرات الطماطم الكاممة أو في % من النمو 03.6
طريقة بخالف الخل أو حمض أي حفوظة بواسطة المجيزة أو م

خالل  تتضمن الطماطم المجففة شمسيًا أو باألفرانالتي و  األسيتيك
ىاذين في . وربما دل ذلك عمى أن مصر بتخصصيا الفترة نفسيا

تستجيب لمعدالت الطمب يي المنتجين من منتجات الطماطم ف
 المتزايد عمييما أيضًا.  لميالعا

 حجم تأثير التوزيع:  1.5

 الطماطم الطازجة والمجففة لتوزيع يبمثير السالتأ دل ربما
استيدفتيا الصادرات التي أن المناطق  عمى -عمى سبيل المثال–

. اتالمنتج ىذه الطمب عمى فييايتناقص مناطق ىي المصرية 
الصادرات % من 51.65يظير ذلك جميًا، عندما تبين استيداف و 

بصفة  يسيو الطماطم الطازجة والمجمدة السوق اآلالمصرية من 
وىو ، الصادرات بقيمةكمتوسط مرجح  أساسية خالل فترة الدراسة

مقداره ىذه المنتجات  قيم صادراتفي شيد انخفاضًا الذي السوق 
% 750كما ساىم تأثير التوزيع بنحو  .7104% مقارنة بعام 3.10

طريقة بخالف أي من خسائر صادرات الطماطم المحفوظة بواسطة 
قطع مجيزة(، في )مع استبعاد الكاممة أو  األسيتيكالخل أو حمض 
% من الصادرات المصرية من ىذا 71.2%، 70.0عندما استيدفت 

شيدت تراجعًا التي األسواق ىي سيوية، و المنتج األسواق اإلفريقية واآل
بنسبة  (711761) منتجات الطماطم تحت الكود قيم وارداتيا منفي 

  .7106إلى  7104% خالل الفترة من %4.42، 70.11
% من خسائر 03.7وكذلك ساىم تأثير التوزيع بنسبة 

عصير الطماطم غير المخمر، سواء يحتوي عمى سكر مضاف أو 
% من قيم الصادرات 70.1مواد تحمية أخرى أم ال، عندما اعتمدت 

في شيد أيضًا تراجعًا الذي ، و يالسوق اإلفريق عمىمن ىذا المنتج 
 7106إلى  7104من  ىذه المنتجات خالل الفترة من الوارداتقيمة 
قيمة في % 01.20بنسبة زيادة ال عوضتوقد  %.21.23بنسبة 

 711761منتجات الطماطم تحت الكود  الواردات األوروبية من
عمى ىذه المنتجات خالل  يالتأثير السميى إلنييار الطمب اإلفريق

معموم أن مصر ُتصدر إلى أوروبا ، وال7106إلى  7104الفترة من 
% من قيمة صادرات عصير الطماطم غير المخمر، 41.0نحو 
 .-يحتوي عمى سكر مضاف أو مواد تحمية أخرى أم ال سواءً 

% من المكاسب التي 06.0وقد ساىم تأثير التوزيع بنحو 
حققتيا منتجات كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى خالل 

، وذلك عمى الرغم من شبو ثبات قيم 7106-7104متوسط الفترة 
الواردات اآلسيوية من ىذه المنتجات، وىو السوق الذي يدفع إلى 

% من قيم صادراتيا من ىذه المنتجات. حيث 15.0مصر حوالي 
% من صادرات مصر من منتجات كاتشب الطماطم 06.5استيدفت 

وصمصة الطماطم األخرى األسواق اإلفريقية، وىي األسواق التي 
شيدت زيادة في قيم الصادرات الواردة إلييا من كاتشب الطماطم 

 7104% خالل الفترة من 00.01وصمصة الطماطم األخرى بنسبة 
 . 7106إلى 
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( خالل HS 200290الكاممة أو في قطع مجهزة( )الحصة السوقية لمصر ومحددات قيم التصدير اإلفتراضية من الطماطم المحفوظة بواسطة أي طريقة بخالف الخل أو حمض األسيتيك )مع استبعاد  .7جدول 
 (1119-1117الفترة )

المناطق 
 المستوردة

 التصدير اإلفتراضيةم يقمحددات  1119 1118 1117

 صادرات العالم
(1) 

صادرات 
 (1) مصر

الحصة 
السوقية 

 (1) لمصر
 صادرات العالم

(4) 
صادرات 

 (5) مصر

الحصة 
السوقية 

 (6) لمصر
 صادرات العالم

(7) 
صادرات 

 (8) مصر

الحصة 
السوقية 

 (9) لمصر
(3)x(4) 

(11) 

(5)-
(10) 

(11) 
(6)*(7) 

(11) 

(8)-
(12) 

(11) 
(3)*(7) 

(14) 

(8)-
(14) 

(15) 
%7.11 0723 20067 إفريقيا  27400 7137 0.60%  06032 7241 3.21%  0756 440 0206 0102 637 0307 
%1.01 0000 0001001 آسيا  0161047 7011 1.70%  0174403 7771 1.77%  0156 0720 7713 05 0174 0064 
%1.00 1135 0130010 أوروبا  0251447 2660 1.05%  0226400 2110 1.02%  1513 0014 2565 -162  1436 301 

%1.10 012 106251 األمريكتين  055200 04 1.10%  173322 11 1.10%  64 -31  10 -0  014 -34  
%0.02 43 2310 أوسيانيا  1300 1 1.11%  1002 1 1.11%  37 -37  1 1 25 -25  
%1.70 4105 0120543 اإلجمالي  0071504 01107 1.00%  0124457 01710 1.00%  4050 0116 6351 224 3670 0005 

 . القيمة باأللف دوالر7170إبريل  72، أخر تحديث https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات  
 

 (1119-1117( خالل الفترة )HS 200290محددات نمو الصادرات من الطماطم المحفوظة بواسطة أي طريقة بخالف الخل أو حمض األسيتيك ) .8جدول 

1118-1117 محددات نمو الصادرات  1118-1119  1117-1119  
 القيمة % القيمة القيمة % القيمة

    ∑    ∑ (1الفعمي  - 1إجمالي الربح )الفعمي 

0101 011%  ∑    ∑    

-060  011%  ∑    ∑    

0770 011%  

    ∑-    ∑    ∑    ∑  الفعمى( -حجم تأثير المنتج  )االفتراضي المحسوب 
026 2%   ∑    ∑    ∑    -∑    

-700  001%   ∑    ∑    ∑    -∑    
01 1.1%  

 افتراضي محسوب( -تأثير التوزيع )إجمالي افتراضي 
∑      ∑    ∑    ∑     

714 3%  ∑      ∑    ∑    ∑     
-204.00  750%  ∑      ∑    ∑    ∑     

-015.27  -0.1%  

 اإلجمالي االفتراضي( - 1التأثير التنافسي )الفعمي 
∑    ∑     ∑     

0116 56%  
∑    ∑     ∑     

224 -767%  
∑    ∑     ∑     

0005 010.1%  

  دوالر باأللف القيمة. (4المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
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 (1119-1117( خالل الفترة )HS 200950السوقية لمصر ومحددات قيم التصدير اإلفتراضية من عصير الطماطم غير المخمر، سواء يحتوي عمى سكر مضاف أو مواد تحمية أخرى أم ال )الحصة . 9جدول 

المناطق 
 المستوردة

 م التصدير اإلفتراضيةيقمحددات  1119 1118 1117

 صادرات العالم
(1) 

صادرات 
 (1مصر )

الحصة 
السوقية 
 (1لمصر )

صادرات العالم 
(4) 

صادرات 
 (5مصر )

الحصة السوقية 
 (6لمصر )

صادرات العالم 
(7) 

صادرات 
 (8مصر )

الحصة 
السوقية 
 (9لمصر )

(3)x(4) 
(11) 

(5)-
(10) 

(11) 
(6)*(7) 

(11) 

(8)-
(12) 

(11) 
(3)*(7) 

(14) 

(8)-
(14) 

(15) 
%1.11 1 202 إفريقيا  665 007 07.70%  701 1 1.11%  1 007 00 -00  1 1 
%1.11 1 2257 آسيا  2716 71 1.13%  4502 00 1.11%  1 71 03 -2  1 00 
%1.11 1 10410 أوروبا  20002 117 1.50%  23012 1 1.11%  1 117 132 -132  1 1 

%1.11 1 01042 األمريكتين  4120 1 1.11%  2407 1 1.11%  1 1 1 1 1 1 
%1.11 1 26 أوسيانيا  010 1 1.11%  003 1 1.11%  1 1 1 1 1 1 

%1.11 1 25147 جمالياإل  34003 265 1.56%  41117 00 1.11%  1 265 207 -210  1 00 
 . القيمة باأللف دوالر7170إبريل  72، أخر تحديث https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات  

 
 (1119-1117( خالل الفترة )HS 200950محددات نمو الصادرات من عصير الطماطم غير المخمر، سواء يحتوي عمى سكر مضاف أو مواد تحمية أخرى أم ال ) .11جدول 

 محددات نمو الصادرات
1117-1118  1118-1119  1117-1119  
 القيمة % القيمة القيمة % القيمة

    ∑    ∑ (1الفعمي  - 1إجمالي الربح )الفعمي 

265 011%  ∑    ∑    

-234  011%  ∑    ∑    

00 011%  

    ∑-    ∑    ∑    ∑  الفعمى( -حجم تأثير المنتج  )االفتراضي المحسوب 
1 1%   ∑    ∑    ∑    -∑    

73 -1.3%   ∑    ∑    ∑    -∑    
1 1%  

 افتراضي محسوب( -تأثير التوزيع )إجمالي افتراضي 
∑      ∑    ∑    ∑     

1 1%  ∑      ∑    ∑    ∑     
-60.23  03.7%  ∑      ∑    ∑    ∑     

1 1%  

 اإلجمالي االفتراضي( - 1التأثير التنافسي )الفعمي 
∑    ∑     ∑     

265 011%  
∑    ∑     ∑     

-210  55.1%  
∑    ∑     ∑     

00 011%  

 القيمة باأللف دوالر. (6المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
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 (1119-1117( خالل الفترة )HS 210320اإلفتراضية من كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى )الحصة السوقية لمصر ومحددات قيم التصدير . 11جدول 

المناطق 
 المستوردة

 م التصدير اإلفتراضيةيقمحددات  1119 1118 1117

 صادرات العالم
(1) 

صادرات 
 (1) مصر

الحصة 
السوقية 

 (1) لمصر
 صادرات العالم

(4) 
صادرات 

 (5) مصر

الحصة 
 لمصرالسوقية 
(6) 

 صادرات العالم
(7) 

صادرات 
 (8) مصر

الحصة 
السوقية 

 (9) لمصر
(3)x(4) 

(11) 

(5)-
(10) 

(11) 
(6)*(7) 

(11) 

(8)-
(12) 

(11) 
(3)*(7) 

(14) 

(8)-
(14) 

(15) 
%70.52 01640 37440 إفريقيا  30411 6412 02.77%  36567 00452 06.47%  02710 -2165  01310 0011 03336 -7551  
%01.10 02001 011552 آسيا  016113 02206 01.10%  012123 02443 01.52%  02211 -2  02032 300 02041 313 
%1.77 7066 0171130 أوروبا  0014667 7435 1.72%  0006100 2726 1.14%  7056 046 7463 7130 7107 7514 

%1.17 012 270756 األمريكتين  142157 071 1.14%  121630 401 1.03%  63 771 011 173 60 306 
%1.77 03 03010 أوسيانيا  05005 060 0.11%  05172 010 1.23%  11 020 055 -54  11 30 
%0.51 07170 0432014 اإلجمالي  0501057 75270 0.24%  0510034 02320 0.65%  00747 -1416  76161 3224 01057 0736 

 . القيمة باأللف دوالر7170إبريل  72، أخر تحديث https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات  
 

 (1119-1117( خالل الفترة )HS 210320محددات نمو الصادرات من كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى ) .11جدول 

 محددات نمو الصادرات
1117-1118  1118-1119  1117-1119  
 القيمة % القيمة القيمة % القيمة

    ∑    ∑ (1الفعمي  - 1إجمالي الربح )الفعمي 

-0565  011%  ∑    ∑    

4075 011%  ∑    ∑    

0701 011%  

    ∑-    ∑    ∑    ∑  الفعمى( -حجم تأثير المنتج  )االفتراضي المحسوب 
564 -70%   ∑    ∑    ∑    -∑    

-041  -7%   ∑    ∑    ∑    -∑    
365 70.3%  

 افتراضي محسوب( -تأثير التوزيع )إجمالي افتراضي 
∑      ∑    ∑    ∑     

-13  0%  ∑      ∑    ∑    ∑     
411.14 01%  ∑      ∑    ∑    ∑     

0737.246 06.0%  

 اإلجمالي االفتراضي( - 1التأثير التنافسي )الفعمي 
∑    ∑     ∑     

-1416  077%  
∑    ∑     ∑     

3224 67%  
∑    ∑     ∑     

0736 06.0%  

 دوالر باأللف القيمة. (00المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم )
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وعمى النقيض، وعمى الرغم من تحقيق منتجات الطماطم 
المجيزة أو المحفوظة بواسطة أي طريقة بخالف الخل أو حمض 

، إال أن تأثير 7106إلى  7105األسيتيك خسائر خالل الفترة من 
%، نظرًا الستيداف 17-التوزيع قد عوض ىذه الخسائر بنسبة 

الصادرات المصرية من ىذا المنتج السوق األوروبى، % من 23
والذي شيد نموًا في قيم الواردات من ىذه النوعية من منتجات 

 7106إلى  7104% خالل الفترة من 0.16الطماطم بنسبة 
-كمتوسط مرحج بقيمة الصادرات. كما عوض تأثير التوزيع بنسبة 

ع المجيزة أو % خسائر الصادرات من الطماطم الكاممة أو في قط07
خالل  المحفوظة بواسطة أي طريقة بخالف الخل أو حمض األسيتيك

% من 71.7%، 20، حيث استيدفت 7106إلى  7105الفترة من 
الصادرات المصرية من ىذه المنتجات األسواق اآلسيوية، واألوروبية 
عمى الترتيب، وىي أسواق زادت قيم وارداتيا من منتجات الطماطم 

%عمى الترتيب 5.17%، 05.14بنسبة  HS 200210تحت الكود 
 . 7106إلى  7104خالل الفترة من 

 
 
 

 التأثير التنافسى:  . 1.5

بما يشممو من فسي وتبين نتائج الدراسة أن التأثير التنا
نمو أو في عوامل سعرية وغير سعرية كان ىو األكثر تأثيرًا سواء 

تراجع الصادرات المصرية من منتجات الطماطم خالل فترات 
نمو في  يبمغ حجم التأثير التنافس فعمى سبيل المثالالدراسة. 

% 001.1حوالي صادرات مصر من الطماطم الطازجة والمجففة 
% من 52وجو . وتت7106إلى  7104متوسط الفترة من خالل 

 سيا، وتدفعآة إلى صادرات مصر من الطماطم الطازجة والمجفف
% من قيمة صادرات مصر 01.71حوالي المممكة العربية السعودية 

لطماطم نجد أن ا يوباالقتراب من السوق السعود .من ىذه المنتجات
إلى  7104خالل الفترة من  ميزة تنافسية سعريةليست ليا المصرية 

ن اقتربت مستويات  ،يالسوق السعودفي بالمنافسين  مقارنة 7106 وا 
المنافس األول لمصر مع أسعار األردن  ىأسعارىا أو كادت تتساو 

المنتج ( أن 00الواضح من الجدول رقم )، إال أن يالسوق السعودفي 
 .يكبيرة بالمقارنة بالمنتج المصر  يتمتع بميزة نسبية سعرية يالترك

يعود لعوامل  يالسوق السعودفي لمصر  يولربما كان التأثير التنافس
  غير سعرية.

 1118إلى  1117خالل الفترة من  أهم األسواق العالميةفي مجموعات مختارة من منتجات الطماطم لة الميزة التنافسية السعري .11جدول 

السوق 
 األىم

 210320كود   0702كود 
سعر  أىم المنافسين

 )دوالر(*
سعر 
مصر 
 )دوالر(*

السوق  )م.س(
 األىم

سعر  أىم المنافسين
 )دوالر(*

سعر 
مصر 
 )دوالر(*

 )م.س(

السوق 
 يالسعود

 1.13 األردن

1.15 

1.64 
السأأأأأأأأأأأأأأأوق 
 المغربى

 0.52 إسبانيا

7.11 

1.60 
 1.60 0.52 البرتغال 1.40 1.01 سوريا
 1.60 0.61 إيطاليا 1.14 1.70 تركيا

 1.63 0.62 جميع البمدان** 1.54 1.10 جميع البمدان**
 . جميع مصدرى الطماطم إلى السوق.7106-7104* السعر مرجحًا بكميات الصادرات خالل الفترة 

 . 7170مايو  7خر تحديث آ، https://www.trademap.orgالمصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات  
 

أما منتجات كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى 
بنحو  ي، فقد ساىم التأثير التنافساتصديرىفي تتميز مصر  التى

خالل الفترة من يا حجم صادرات مصر منفي % من الزيادة 20.4
% من كاتشب الطماطم 16.54. وُتصدر مصر7106إلى  7104

: المغرب، واإلمارات ىيوصمصة الطماطم األخرى إلى أربع دول، 
العربية المتحدة، والمممكة العربية السعودية، وكينيا. ودفعت المغرب 

% من قيمة الصادرات المصرية من ىذه 71.33 يبمفردىا حوال
، ُتعد مصر ي. وباالقتراب من السوق المغرب7106عام في المنتجات 

سادس مورد لكاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى إلى السوق 

. وُتعد البرتغال، 7106عام في من حيث قيمة الصادرات مغربي ال
لكاتشب  يالسوق المغربفي إيطاليا، بمجيكا أىم ثالث منافسين 

( أن 00دول )الطماطم وصمصة الطماطم األخرى. ويتضح من الج
ن  يالمنتج المصر  من كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى وا 

السوق في كان ال يتمتع بميزة تنافسية سعرية مقارنة بالمنافسين 
، إال أن متوسط السعر 7106إلى  7104خالل الفترة من  يالمغرب

مرحجا بقيمة الصادرات ال يبتعد كثيرًا عن المتوسط العام لسعر 
وىو ما يدفع أيضًا . يالسوق المغربفي الواردات األخرى من المنتج 
لكاتشب  يالسوق المغربفي لمصر  يإلى القول بأن التأثير التنافس
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خرى ربما يرجع إلى عوامل غير الطماطم وصمصة الطماطم األ
 سعرية.

 . توصيات الدراسة: 6

تدعيم في تحتاج مصر إلى تركيز المزيد من الجيود 
، 711701إنتاج منتجات الطماطم تحت األكواد في تخصصيا 
منتجات الطماطم في . حيث يتواكب تخصص مصر 701071
ف طريقة بخال يقطع المجيزة أو المحفوظة بواسطة أفي الكاممة أو 

، وكذلك منتجات كاتشب 711701كود  -األسيتيكالخل أو حمض 
مع الطمب  701071كود  -الطماطم أو صمصة الطماطم األخرى

 عمييما. يالمتنام يالعالم
يجب أال تعتمد صادرات مصر من ومن ناحيٍة أخرى، 

فقط،  يسيو منتجات الطماطم الطازجة والمجمدة عمى السوق اآل
يالء المو   يدفع حوالالذي  ياالىتمام إلى السوق األوروبزيد من ا 

عام في % من قيمة الصادرات العالمية من ىذه المنتجات 15.03
من  % فقط من صارات مصر00.5جو إليو سوى ، وال تتو 7106

سوقًا واعدًا  يكما ُيعد السوق اإلفريق الطماطم الطازجة والمجمدة.
% من 6.42لي حواليذه النوعية من منتجات الطماطم، حيث دفع 

، 7106عام في قيمة صادرات العالم من الطماطم الطازجة والمجففة 
زيادة قيمة الصادرات من ىذه المنتجات في ممثاًل وشيد طمبًا متزايدًا 

، إال أن مصر 7106إلى  7104خالل الفترة من % 00.32بنسبة 
% من قيمة 0.7سوى ما ال يزيد عن  يلم توجو إلى السوق اإلفريق

يا من الطماطم الطازجة والمجففة كمتوسط مرجح بقيمة صادرات
 .7106إلى  7104الصادرات خالل الفترة من 

بمنتجات  يضرورة المزيد من استيداف السوق األوروبمع 
ال يتوجو إلييا إال التي الكاتشب وصمصة الطماطم األخرى، و 

% من قيمة صادرات مصر من ىذه المنتجات، وىو سوق 01.3
 % من قيمة صادرات العالم من ىذه المنتجات37.12 ييدفع حوال

الطمب عمى في زيادة ، وقد شيد السوق األوروبى 7106عام في 
% 6.41منتجات كاتشب الطماطم وصمصة الطماطم األخرى بنسبة 

تشير نتائج الدراسة كما  .7106إلى  7104خالل مجموع الفترة من 
أسواق البمدان في إلى أن مصر تتمتع بمزايا نسبية غير سعرية 

حالة الطماطم الطازجة في ممكة العربية السعودية مالعربية مثل ال
الطماطم وصمصة حالة كاتشب في والمجمدة، والمممكة المغربية 

الطماطم األخرى. وربما تطمب األمر بحث العوامل غير السعرية 
بعض أسواق التصدير، في تمنح مصر تأثيرًا تنافسيًا إيجابيًا التي 

ه العوامل المحتممة: القرب المكانى، واالتفاقيات التجارية ومن ىذ
تورد فيو مصر منتجاتيا مقارنًة الذي المشتركة، والجودة، والوقت 

 بالمنافسين، وغيرىا.

  الخالصة:

أسواق تصدير جميع منتجات الطماطم في حققت مصر مكاسب 
. وقد ساىم التأثير 7106إلى  7104تحت الدراسة خالل الفترة 

بالنصيب األكبر  بما يشممو من عوامل سعرية وغير سعرية يالتنافس
 نمو الصادرات المصرية من الطماطم ومنتجاتيا.في الزيادة في 
 المراجع. 7

 المراجع العربية:. 1.7

دراسة اقتصادية لمقدرة التنافسية  (.1111السيد عبد العظيم الخشن )
العربية لمعموم مصر، مجمة اتحاد المجالت لمحصول الطماطم في 

 .457-430(، 7)75الزراعية، 
دراسة  (.1118جيهان محمد العفيفى، و هشام أحمد عبد الرحيم )

في اقتصادية لمصادرات المصرية من بعض المحاصيل البستانية 
(، 0)75، يالزراعالمجمة المصرية لالقتصاد  السعودى،السوق 
0732-0750. 
 (.1118سالم )أحمد سميمان، ومديحة عطية عبد ال سرحان

المؤشرات االقتصادية والقدرة التنافسية التسويقية ألىم الصادرات 
. المجمة المصرية لالقتصاد يالزراعية المصرية إلى السوق السعود

 .031-006(، 0)75الزراعى، 
بعض مؤشرات تنافسية صادرات  (.1111شادية محمد سيد )

البصل والبطاطس المصرية في أىم األسواق العالمية. مجمة أسيوط 
 .55-40(، 1)11لمعموم الزراعية. 

دراسة  (.1117حسين السيد سرحان )ى شمتوت، و ييح يصبر 
تحميمية لصادرات السمع الزراعية المصرية لمسوق السعودى. المجمة 

 .0747-0722(، 0)74، يالمصرية لالقتصاد الزراع
التصديرية لمعنب  اإلمكانيات (.1118الهباق )في مصط دو محم

حوليات العموم  البريكست.في ظل  اإلنجميزىالمصري في السوق 
 .0073-0000(، 1)23بمشتير، الزراعية 

دراسة اقتصادية لمقدرة التنافسية ألىم  (.1118) يممدوح البدر 
المجمة المصرية لالقتصاد  محاصيل الصادرات الزراعية المصرية.

 .1410-1389(، 0)75، )يالزراع
ستصالح  الزراعةوزارة  قطاع الشئون  (.1111) ياألراضوا 

المحاصيل  يالجزء الثانالزراعية:نشرة اإلحصائيات االقتصادية، 
 .7105/7106والنيمية الصيفية 

ستصالح األراض وزارة قطاع الشئون  (.1111) يالزراعة وا 
الجزء األول المحاصيل  االقتصادية، نشرة اإلحصائيات الزراعية:

 .7106/7171الشتوية 
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دراسة اقتصادية  (.1116، وآخرون )يياسر عبد الحميد عبد الراض
، يلتنافسية أىم صادرات مصر الزراعية في سوق االتحاد األوروب

 .712-056(، 0)14مجمة أسيوط لمعموم الزراعية، 
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ABSTRACT 

 
This study aims to analyze the performance of Egyptian exports of tomatoes and their products during the period from 
2017 to 2019. The Constant Market Share (CMS) method was employed to analyze the sources of growth or decline in 

exports of tomatoes and their products during the study period. Likewise, the competitive price advantage of Egypt in 
some export markets for tomatoes and their products was calculated. The most important results of the study concluded 
that: Egypt achieved gains in export markets at the level of all tomato products under study during the period from 2017 

to 2019. The competitive effect has the largest contribution to explaining the increase or decrease in the rate of export 
growth. The study recommends strengthening the mechanisms of Egypt's specialization in exporting whole tomatoes or 

in prepared or preserved pieces by any method other than vinegar or acetic acid, as well as tomato ketchup products or 
other tomato sauce. Also, Egypt's exports of fresh and frozen tomato products should not depend on the Asian market 
only, and pay more attention to the European market, with the need to target the European market also with ketchup 

products and other tomato sauce. 

KEYWORDS: Tomato Marketing, Tomato Export, Tomato Products,  Tomato Markets, Constant Market 
Share (CMS). 
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