
Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (2): 419-437, 2021 

Print (ISSN 2535-1796) / Online (ISSN 2535-180X)            DOI: 10.21608/sjas.2021.85084.1129  

 

419 

 أىم األسواق العالمية فيزيت دوار الشمس والفول الصويا من واردات مصر  عميتقدير دالو الطمب 
 

 2محمد عميوه عبداهلل جميلو  1حسين السيد حسين سرحان

 عين شمس               جامعةزراعو كمية الاستاذ االقتصاد الزراعي المساعد ب1                                                                  
 معيد بحوث االقتصاد الزراعيباحث ب2                                                                  

 الممخص العربي

تبر الزيوت النباتية الغذائية من أىم السمع االستيالكية فى مصر، حيث يتم انتاج الزيوت النباتية فى مصر من مصادر متعددة أىميا فول تع
اتية ت النبالصويا، ودوار الشمس، بذره القطن، الذره الشامية ، وتعانى مصر منذ فتره طويمة من وجود عجز متزايد فى قدرة االنتاج المحمى من الزيو 

وىذا يتطمب االعتماد عمى االسواق الخارجية لسد ىذه  الغذائية عمى الوفاء بالمتطمبات االستيالكية مما ادى الى انخفاض نسبو االكتفاء الذاتى،
 االحتياجات وىو ما يمثل عبئا كبيرا عمى الميزان التجارى المصرى.

ية فى مصر مما ادى الى عجز قدرة االنتاج المحمى من الزيوت فى تناقص المساحات المزروعو بالمحاصيل الزيت وتكمن المشكمة
دى أيا. مما النباتية الغذائية عمى الوفاء بالمتطمبات االستيالكية المحمية وزياده حجم الفجوه الغذائية وكذلك انخفاض معدالت االكتفاء الذاتى من

 عمى الميزان التجارى  وميزان المدفوعات المصرى. يمثل عبئاً صبح ىذا االمر ألى االستيراد من الخارج لسد االحتياجات المحمية و إ
دات ونصيب الفرد ومعدالت ادراسو االىمية النسبية لزيت )دوار الشمس، فول الصويا( الجمالى انتاج واستيالك وور  استيدف البحث

)دوار الشمس، فول الصويا(، و تقدير دالو  االكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية فى مصر، وكذلك دراسو اقتصاديات انتاج واستيالك زيت
الطمب عمى أىم الزيوت الغذائية فى مصر )زيت دوار الشمس وزيت فول الصويا( في أىم األسواق وتحميل العالقو التنافسية بين دول ومصادر 

د عمى قيمة االنفاق عمى ( الذى يعتمAIDS) Almost Ideal Demand Systemاالستيراد، وذلك باستخدام نموذج الطمب شبو األمثل 
  السمعو، بيدف تفسير وتوضيح ما تتطمبو السياسات االقتصادية من تقديرات درجو استجابة الطمب لالسعار واالنفاق عمى الواردات.

( عمى الواردات من زيت دوار AIDS) Almost Ideal Demand Systemوقد أوضحت تقديرات معالم نموذج الطمب شبو األمثل    
، ن مرونو الطمب السعرية عمى واردات مصر من زيت دوار الشمس االوكرانى أوزيت الفول الصويا  وفقا لمصادر االستيراد الرئيسية الشمس 

 وصرى عميدى الى انخفاض الطمب المؤ % ي1زيت دوار الشمس بنسبو ل تمك الدولسعار تصدير أفى  ن تغيراً أ، روسيا االتحادية األرجنتيني 
ن زيادة االنفاق أكما يتضح من المرونو االنفاقية  .عمي الترتيب  قاسو األ كل سوق من ىذهفى %  0,062% ،  0,135، % 0,037بنسبو 

جنتيني ، روسيا ، األر دى الى زيادة االنفاق عمى زيت دوار الشمس االوكرانيؤ % ي1االستيرادى المصرى عمى زيت دوار الشمس بحوالى 
 لتوالي.% فى كل سوق من ىذه األسواق عمي ا0,897  %1،   %1بحوالى  االتحادية

سعار أفى  ن تغيراً أ ، األلماني ، البرازيمي رجنتينيوفيما يتعمق بمرونو الطمب السعرية عمى واردات مصر من زيت فول الصويا األ       
% فى  0,109% ،  1,069  ،% 0,010دى الى انخفاض الطمب المصرى عمية بنسبو ؤ % ي1زيت فول الصويا بنسبو ل تمك الدولتصدير 

 كل سوق من ىذه األسواق عمي الترتيب.

% يودى الى زيادة 1ن زيادة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا بحوالى أكما يتضح من المرونو االنفاقية بالجدول 
% فى كل سوق من ىذه األسواق عمي 1% ، 1،  %1,052البرازيمى بحوالى  تيني ، األلماني، األرجن ،االنفاق عمى زيت فول الصويا 

 لتوالي.ا

  . المرونة السعرية و المرونة االنفاقية ،الواردات، نموذج الطمب شبو األمثل الكممات المفتاحية: 
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 مقدمــــة : .1

ة من السمع الغذائية األساسية، الزيوت النباتي تعتبر
%  81,8باستيراد   الرغم من أنيا سمعة ىامة إال أن مصر تقوم وعمى

 اإلنتاج واالستيالك من زيتلسد العجز بين   من احتياجاتيا (1)
إىدار كميات كبيرة منو دون وعي بأىمية إنتاجو محميا ويتم الطعام، 

غنية بالزيوت التى يمكن  من نباتات يمكن التوسع فى زراعتيا بمصر
وقد ستيالك المحمى. االمن  كبيراً  سد جزءاً بالتالي و  منيا استخراجيا

بعد  سواق خصوصاً قفزات سعرية فى األ زيت الطعام استيراد شيد
 ميزانالميزان التجارى و  من كل عمى يمثل عبئاً  مما ،تعويم الجنيو

ولتقميل نسبة استيراد الزيوت من الخارج وتوفير  المدفوعات المصرى.
العممة األجنبية البد أن يتوافر العديد من العوامل، التى منيا التنافس 

غياب دور ن لقد كا و .بين المحاصيل الحقمية والمحاصيل الزيتية
ثر في عدم توعية المزارعين بأىمية زراعة األ أكبراإلرشاد الزراعي 

المحاصيل الزيتية، لذلك البد من تدخل الدولة في إلزام المزارعين 
 وتفعيل .زراعة المحاصيل الزيتية من خالل عمل دورة زراعيةأىمية ب

 .الزراعة التعاقدية لضمان الحفاظ عمي األسعار من جشع التجار
البد من زيادة المساحة المنزرعة من  تيةالزيالغذائية فجوة الولتقميل 

المحاصيل الزيتية عن طريق نشر زراعة األصناف الجديدة ذات 
تجود و  اإلنتاجية العالية والتي تتحمل الظروف البيئية المعاكسة

"الكانوال" وىو محصول يتحمل مثل زراعتيا في األراضي الجديدة، 
تصل نسبة الزيت حيث  ما أنو يعطي إنتاجيو عاليةمموحة التربة ك

تعتمد عميو أغمب الدول األوربية ولكن ال  و ،% 42 نحو فيو إلي
 دوارت و زيبالمقارنو بغيره من من قبل المصريين  يمقي استحساناً 

وفول  السمسم والكتان والفول السوداني والقطن و الذرة الشمس و
 الصويا.

 مشكمة البحث : .2

شكمة فى تناقص المساحات المزروعو بالمحاصيل ن الممتك
االنتاج المحمى من الزيوت  لى عجزإدى أمما  الزيتية فى مصر
الوفاء بالمتطمبات االستيالكية المحمية وزياده  نالنباتية الغذائية ع

حجم الفجوه الغذائية وكذلك انخفاض معدالت االكتفاء الذاتى منيا. 
صبح أ ج لسد االحتياجات المحمية ولى االستيراد من الخار إدى أمما 

المدفوعات  ميزانعمى الميزان التجارى و  مر يمثل عبئاً ىذا األ
 المصرى.

                                                             
داره المركزية لالقتصاد راضى، قطاع الشئون االقتصادية، اإلالزراعة واستصالح اآل ةوزار  (1)

 عداد متفرقو.أنشرة الميزان الغذائى، الزراعي،

 

 اليدف من البحث : .3

ىمية النسبية لزيت )دوار يستيدف البحث دراسو األ
ردات ونصيب او  اجمالى انتاج واستيالك ومن الشمس،فول الصويا( 
انتاج  تطوركذلك دراسو فى مصر، و  النباتيةالفرد من الزيوت 

و تقدير دالو الطمب  واستيالك زيت )دوار الشمس، فول الصويا(،
عمى أىم الزيوت الغذائية فى مصر )زيت دوار الشمس وزيت فول 

وتحميل العالقو التنافسية بين دول  االستيرادية سواقىم األأالصويا( ب
 ومصادر االستيراد، وذلك باستخدام نموذج الطمب شبو األمثل

Almost Ideal Demand System (AIDS الذى يعتمد عمى )
قيمة االنفاق عمى السمعو، بيدف تفسير وتوضيح ما تتطمبو 
السياسات االقتصادية من تقديرات درجو استجابة الطمب لالسعار 

   واالنفاق عمى الواردات.

 الطريقة البحثية ومصادر البياتات: .4

االحصائي ساليب التحميل أاعتمدت الدراسة عمى 
باالضافة إلى بعض المقاييس والمعايير االحصائية  ،الوصفي
خدام المتوسطات الحسابية والنسب توذلك من خالل اس ،التحميمية

. كما تم الزمني العام  هالمئوية ومعدالت التغير ومعادالت االتجا
عن النماذج  يختمف والذياستخدام نموذج الطمب شبو األمثل 

االختالفات فى  طمب فى أنو يأخذ فى االعتبارالتقميدية لتقدير ال
مصادر السمع، كما يتضمن قيودًا خاصة عمى دوال الطمب المتعمقة 
بمصادر السمع، ويفسر التغيرات فى الطمب، ويوضح مدى المنافسة 
بين المصادر المختمفة، ويقدم ما تتطمبو السياسة االقتصادية من 

 وارداتالاإلنفاق عمى كمية تقديرات لدرجة استجابة الطمب لألسعار و 
، كما يمكن من خاللو التخمص من مشاكل  من السمع المدروسة

أن دالة االنفاق فى  فضاًل عنالتحيز فى التجميع لمصادر االستيراد، 
النموذج تعكس سموك ونمط االستيراد الذى يفصل بين مصادر 

مييا االستيراد، باإلضافة إلى إمكانية تحديد أىم العوامل المؤثرة ع
وتحميل العالقة التنافسية بين مصادر االستيراد، من خالل اعتماد 
النموذج عمى قيمة اإلنفاق عمى السمعة، أى نصيبيا من إجمالى 

 اإلنفاق عمى السمع بداًل من كمية كل سمعة عمى حده.
 ويل تحقيق أىدافبعتمد البحث فى سإ وبالنسبة لمصادر البيانات
نشورة وغير المنشورة الصادرة من وزارة  عمى العديد من البيانات الم

من خالل االستعانو باالعداد المختمفة  راضيواستصالح األ الزراعة
 ،بنشرتي االحصاءات الزراعية والميزان الغذائي لممحاصيل الزراعية

والجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء باالستعانو باالعداد 
ره البحث، باالضافو الى بعض المختمفة لمكتاب االحصائى السنوى لفت

عالوة عمي البحوث والرسائل العممية ذات الصمة بموضوع البحث 
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بعض البيانات والمعمومات المتوفرة عمي شبكو المعمومات الدولية) 
اإلنترنت( من خالل موقع األمم المتحدة 

www.comtrade.un.org ، https://www.trademap.org 
 Almost Ideal Demandنموذج الطمب شبو األمثل 

System (AIDS) 
، ويعتبر Deaton, Mullbauer (6 ،7)والذي قدمو كل من 

ىذا النموذج نموذجًا مرنًا سيل االستخدام، كما أنو أكثر تطبيقا فى 
الدراسات االقتصادية، إال أنو يفترض عند تطبيقو فى الدراسات 

: األول، التجميع عمى مستوى السمعة وىو االقتصادية أحد افتراضين
ال يفرق فى ىذه الحالة بين السمع حسب مصادر استيرادىا، وىو 
افتراض ممكن اذا كانت أسعار السمع تتغير بنفس النسبة، لكنو يبدو 
افتراضا صعبًا فى صادرات السمع الزراعية لعده أسباب، منيا: 

وتفاوت صيغ عقود اختالف جودة المنتجات والتعريفات الجمركية، 
 الشراء، واختالف خدمات الحفظ والنقل ليذه المنتجات.

أما االفتراض الثانى: فيو الفصل الكامل بين السمع حسب 
مصادر إستيرادىا، وىذا أمر قد يخالف المنطق، وألىمية التفريق بين 

واردات  فإن بعض المصادر االستيراد فى تحميل الطمب عمى كمية 
ية قد اقترحت استخدام ىذا النموذج، والذى يتم فيو الدراسات االقتصاد

 .(10)التفريق بين مصادر استيراد السمع دون فرض قيد الفصل التام
والتى تفترض تمييزًا  Uوبفرض أن دالة االنفاق ذات المنفعة 

 بين السمع وفقًا الختالف مصادرىا يمكن اشتقاق النموذج كاآلتى:
Ln [E(P,U)] = (1-U) Ln [a(P)] + U Ln [b(P)] 
    (1) 

Ln [a(P)] =  + k Ln Pk + ½ k j kj Ln Pk   

Ln Pj    (2) 

Ln [b(P)] = Ln [a(P)] +    

    (3) 

( يمكن صياغة دالة 1( فى المعادلة )3، 2وبإحالل المعادلتين )
 االنفاق كما يمى:

Ln [E(P,U)] =  + k Ln Pk + ½ k j kj Ln Pk 

Ln Pj +  U  (4) 

 
يمكن الحصول عمى  Ln Piبالنسبة لسعرىا   Ln [E(P,U)]وبتفاضل

 كاآلتى:  Wiنصيب السمعة المستوردة من اإلنفاق 
 

   

   (5) 
 ( كاآلتى: 4وبالتالى يمكن إعادة صياغة المعادلة )

Wi = i +  j ij Ln Pj + i U  
    (6) 

حالليا فى المعادلة )U( بالنسبة لممنفعة )4وبحل المعادلة ) ( 6( وا 
 يمكن الحصول عمى اآلتى:

Wi = i +  j ij Ln Pj + i Ln  (7) 

 حيث:
Ln (Pindex) =  i + k k Ln Pk+ ½ k j kj Ln Pk 

Ln Pj    (8) 

غير خطى ويواجيو صعوبات فى التقدير لذا فقد  Pindexويعتبر 
 كاآلتى: Stones Price Indexل بالرقم القياسى اليندسى استبد

Ln (Pspi) =  i Wi Ln Pi  (9) 

تشير الى نسبة اإلنفاق، كما أنيا تمثل المتغير التابع  Wiوحيث أن 
فى المعادالت فإن استخدام ىذا الرقم القياسى قد يسبب بعض 

لنموذج، لذا يتم استخدام فترات التأخير المشاكل اآلنية فى معادالت ا
 كاآلتى: 

Ln (Pspi) =  i W'i Ln Pi  (10) 

 حيث:
W' i = ½ (Wit + Wit-1)           (11) 

كتقريب خطى  Pindexمع مالحظة أنو يمكن اعتبار الرقم القياسى 
 Multicollinearityفى حالة وجود إزدواج خطى  Pspiلمرقم القياسى 

 ( كاآلتى:7مرتفع بين األسعار، وبالتالى تصبح المعادلة )

Wi = i +  j ij Ln Pj + i Ln  (12) 

وذلك فى ظل تطبيق الشروط الخاصة بالطمب عمى المعادلة 
 ( والتى تتمثل فى:12)
Additivity شروط  -  ii = 1,   iij = ,   ii =  ،   
Homogeneity شروط التجانس  -  jij =  
والذي يعكس    Symmetry ij = ji    for i≠jشروط التماثل  -

مدي تأثر الكمية المطموبة من السمعة بتغير سعر تمك السمعة وأسعار 
 لسمع األخرى وىو ما يعرف باألثر االحاللي و األثر الدخمي.ا

وترجع أىمية ىذه الشروط فى أنيا تجعل النموذج متماشيا مع 
نظرية الطمب، حيث تضمن شروط االضافة تحقق شرط أن مجموع 

) 1االنفاق =   i Wi = 1 ،) أما شروط التجانس فتضمن تجانس
 Slutskyلطمب، أما شروط التماثل فتحقق شرط سمتسكى دوال ا

Condition. 
سعر السمعة من  Piالى معالم الدالة،  حيث تشير: 

سعر  Pi,qiنصيب السمعة المستوردة من االنفاق،  i  ،Wiالمصدر
االنفاق الكمى عمى  Eعمى الترتيب،  iوكمية السمعة من المصدر
الرقم Pspi قم القياسى لالسعار،   الر  Pindexالسمعة من كل المصادر، 

 القياسى لستون.
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 ,Ownوتحسب مرونات الطمب السعرية والتقاطعية واإلنفاقية 
Cross and Expenditure Elasticity (8)كاآلتى: 

المرونة السعرية والتقاطعية  -
 (m×mوتأخذ مصفوفة )

المرونة السعرية الذاتية -
 )قطر المصفوفة(

عية المرونة السعرية التقاط-
 )خارج القطر(

Own,Cross= - ij + (ij/ Wi) - 

i (Wj / Wi) 

 

(ij = 1, where i = j) 

 

(ij = 0, where  i ≠ j) 

  expend = 1 + (i / Wi) المرونة اإلنفاقية-
ئج فإنو يتم قياس العالقة بين ولمتحقق من صحة النتا

 نصيب السمعة المستوردة من اإلنفاقو المرونات اإلنفاقية المرجحة 
وقد تم الكشف عن اإلرتباط ،   expend =1 iWi   كاآلتى:

، وعن مشكمة عدم “ Breusch Godfrey“الذاتى بإستخدام إختبار 
، والكشف عن Engel testتبار تجانس حد الخطأ بإستخدام إخ

 -Jarqueمشكمة عدم التوزيع الطبيعى لحد الخطأ بإستخدام إختبار 
Bera test وفى حالة عدم المعنوية فال توجد مشكمة قياسية ،
 بالمعادلة.

( أستخدم اسموب 12ولتقدير معالم النموذج أنيا لممعادلة )
Zellner لحل المعادالت أنياSeemingly Unrelated 

Regression (SUR) (11) . 

 نتائج البحث ومناقشتيا  .5

االىمية النسبية لزيت دوار الشمس وزيت فول الصويا   .5.5
بالنسبة الجمالى انتاج واستيالك وورادات ونصيب الفرد 
من اجمالى الزيوت النباتية فى مصر خالل الفتره 

(2222-2222 .) 

 االىمية النسبية لزيت دوار الشمس: .5.5.5

ىمية النسيبة لزيت دوار الشمس الجمالى انتاج ة األبدراس
واستيالك وورادات ونصيب الفرد من اجمالى الزيوت النباتية فى مصر 

أن بالممحق ( 1(، يتبين من جدول )2020-2000خالل الفتره )
وقد  %8,4ىمية النسبية النتاج زيت دوار الشمس بمغ حوالى متوسط األ

% 4بين حد أدنى بمغ حوالي  اسة مااتسمت بالتذبذب خالل فترة الدر 
من اجمالى  2012% عام 18,2وحد أقصي بمغ حوالي  2006عام 

ىمية متوسط األ كميو انتاج الزيوت النباتية فى مصر، فى حين بمغ
وقد اتسمت  ، %17,2النسبية الستيالك زيت دوار الشمس حوالى 

% عام 8,2مغ حوالي بين حد أدنى ب بالتذبذب خالل فترة الدراسة ما
جمالى كميو إمن  2012% عام 37,6وحد أقصي بمغ حوالي  2002

ىمية النسبية متوسط األ، وبمغ استيالك الزيوت النباتية فى مصر
 وقد اتسمت بالتذبذب خالل  %19,2لواردات زيت دوار الشمس حوالى 

 

 النباتيو االتجاه الزمني العام لممؤشرات االنتاجية واالستيالكيو وورادات ومعدل االكتفاء الذاتى ونصيب الفرد من الزيوت . معدالت1جدول 
 (.2222-2222فى مصر خالل الفتره )

 المتوسط المعادلة المتغير التابع م
معدل 
 R2 F النمو %

   Ŷ1i =128,448  + 6,457 xi اجمالى انتاج الزيوت النباتيو -1
(**635,3)              199 3,24 0,41 13,14 

(*0,001) 

2- 
اجمالى استيالك الزيوت 

 النباتيو
Ŷ2i = 571,429 + 47,429 xi 

(**3,748)                 1093 4,34 0,43 
14,04 

(*0,001) 

اجمالى ورادات الزيوت  -3
 النباتيو

Ŷ3i = 416,571 + 50,844 xi 
** (4,558)                  

976 5,21 0,52 20,80 
(*0,000) 

معدل االكتفاء الذاتي الزيوت  -4
 النباتيو

Ŷ4i = 22,899 - .,270 xi 
                   (-1,217) 19 1,42- 0,07 1,48 

(0,24) 

5- 
اجمالى نصيب الفرد الزيوت 

 النباتيو
Ŷ5i = 6,703 + 0,117 xi 
                (1,884) 8,00 1,46 0,16 

3,55 
(0,07) 

 .iاستيالك الزيوت النباتيو بالف طن فى السنة  = القيمة التقديرية الجمالى i  ، Ŷ2iالنباتيو بالف طن فى السنة انتاج الزيوت  = القيمة التقديرية الجمالىŶ1iحيث :
Ŷ3i ورادات الزيوت النباتيو بالف طن فى السنة  = القيمة التقديرية الجمالىi  ، Ŷ4i% الزيوت النباتيو  فى السنة  معدل االكتفاء الذاتي = القيمة التقديريةi. 
Ŷ5i  القيمة التقديرية الجمالى نصيب الفرد من الزيوت النباتيو كيمو جرام فى السنة =i.     xi ، متغير الزمن  =I   =1  ،2  ،3  ،.......... ،21     .

(R2( معامل التحديد.  القيمة بين األقواس تشير إلى )T. المحسوبة ) 
.       غير معنوى(   )   0.01عند مستوي  ة معالم نموذج االنحدارمعنوي تشير الى )**(   0.05عند مستوي  ة معالم نموذج االنحدارمعنويلى إ تشير)*( 

 بالممحق .( 1المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات الجدول رقم )
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وحد أقصي  2002% عام 7,5بين حد أدنى بمغ حوالي  فترة الدراسة ما
من اجمالى كميو واردات الزيوت  2012% عام 41,3بمغ حوالي 

نصيب الفرد من لىمية النسبية متوسط األبمغ  ماالنباتية فى مصر، وك
اتسمت بالتذبذب خالل فترة وقد  %27,8زيت دوار الشمس حوالى 

وحد أقصي  2002% عام 10,3بين حد أدنى بمغ حوالي  الدراسة ما
من اجمالى كميو نصيب الفرد من  2012% عام 74بمغ حوالي 

 الزيوت النباتية فى مصر.

 االىمية النسبية لزيت فول الصويا:. 2.1.5

وبدراسة االىمية النسيبة لزيت فول الصويا الجمالى انتاج 
يالك وورادات ونصيب الفرد من اجمالى الزيوت النباتية فى مصر واست

أن بالممحق  (2) (، يتبين من جدول2020-2000خالل الفتره )
 %49,2ىمية النسبية النتاج زيت فول الصويا بمغ حوالى متوسط األ

بين حد أدنى بمغ حوالي  وقد اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة ما
من  2017% عام 82,7ي بمغ حوالي وحد أقص 2000% عام 16,5

متوسط  اجمالى كميو انتاج الزيوت النباتية فى مصر، فى حين بمغ
وقد اتسمت  %23,8ىمية النسبية الستيالك زيت فول الصويا حوالى األ

% عام 5,6بين حد أدنى بمغ حوالي  بالتذبذب خالل فترة الدراسة ما
مالى كميو من اج 2015% عام 42,5وحد أقصي بمغ حوالي  2012

ىمية النسبية متوسط األاستيالك الزيوت النباتية فى مصر، وبمغ 
وقد اتسمت بالتذبذب خالل  % 16,7لواردات زيت فول الصويا حوالى

حد  و ، 2012% عام 1,8بين حد أدنى بمغ حوالي  فترة الدراسة ما
من اجمالى كميو واردات  2002% عام  44,8أقصي بمغ حوالي
نصيب لىمية النسبية متوسط األى مصر، وكذلك بمغ الزيوت النباتية ف

وقد اتسمت بالتذبذب خالل  % 38,8الفرد من زيت فول الصويا حوالى
وحد  2012% عام 10,4بين حد أدنى بمغ حوالي  فترة الدراسة ما
من اجمالى كميو نصيب الفرد  2016% عام  73,4أقصي بمغ حوالي

 من الزيوت النباتية فى مصر.

الراىن النتاج واستيالك وورادات ومعدل االكتفاء الوضع . 2.5
فى مصر خالل الفتره  النباتيةالذاتى ونصيب الفرد الجمالى الزيوت 

(2222-2222 .) 

بالممحق إلي تطور ( 1رقم )تشير البيانات الواردة بالجدول 
 (2020-2000فى مصر خالل الفتره )  النباتيةاجمالى انتاج الزيوت 

 199بمغ حوالي  النباتيةاجمالى انتاج الزيوت متوسط ين أن حيث تب
بين حد أدنى بمغ  قد اتسم بالتذبذب خالل فترة الدراسة ما،  ألف طن
ألف  394وحد أقصي بمغ حوالي  2000ألف طن عام  115حوالي 

 . 2017طن عام 

( 1بالجدول رقم ) (1رقم ) وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام
أخذت إتجاىًا قد  تبين أنيا  النباتيةجمالى انتاج الزيوت ال دراسةبال

 6,457قدر بحوالي  %1عند مستوى  معنوي احصائية متزايداعامًا 
( إلى أن 2قيمة معامل التحديد )ر أشارتطن في السنة ، كما الف 
 النباتية% من التغيرات التى تحدث الجمالى انتاج الزيوت 41حوالى 

والباقى الى عوامل  عامل الزمن أثارىا يعكسترجع إلى العوامل التى 
 .المعادلةب لم تؤخذ باالعتبارخرى أ

أن  بالممحق( 1رقم )البيانات الواردة بالجدول  كما تبين من
-2000فى مصر خالل الفتره ) النباتيةاجمالى استيالك الزيوت 

بين حد أدنى بمغ  قد اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة ما (2020
ألف  1932وحد أقصي بمغ حوالي  2002ألف طن عام  515حوالي 

 . ألف طن 1093بمتوسط سنوي بمغ حوالي  2018طن عام 
الجمالى استيالك الزيوت وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام 

أخذت قد  ( بالدراسة1بالجدول رقم )( 2النباتية فتشير المعادلة رقم)
قدر بحوالي  %1عند مستوى  معنوي احصائية تزايدامإتجاىًا عامًا 

من  %4,34زيادة سنوية بمغ حوالي وبمعدل  سنويًا طن الف  47,429
 1093والبالغ حوالي  النباتيةالمتوسط العام الجمالى استيالك الزيوت 

 %43( إلى أن حوالى 2ألف طن، كما تشير قيمة معامل التحديد )ر
ترجع  النباتيةالتى تحدث الجمالى استيالك الزيوت من التغيرات  فقط

والباقى الى عوامل اخرى ال  عامل الزمن اثارىا إلى العوامل التى يعكس
 .تتضميا المعادلة

اجمالى أن  يضاً أ بالممحق( 1رقم )وتوضح بيانات الجدول  
 -2000خالل فترة )أيضا قد اتسمت بالتذبذب  النباتيةورادات الزيوت 

وحد  2002ألف طن عام  348ين حد أدنى بمغ حوالي ( ما ب2020
بمتوسط سنوي بمغ   2018ألف طن عام  1768أقصي بمغ حوالي 

 (. 2020 -2000)خالل الفترة ألف طن  976حوالي 
الجمالى ورادات الزيوت وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام 

خذت إتجاىًا أ قد ( أنيا1بالجدول رقم )( 3فتشير المعادلة رقم) النباتية
 50,844قدر بحوالي  %1عند مستوى  معنوي احصائية متزايداعامًا 
من المتوسط العام الجمالى  %5,21حوالي  بما يمثل سنوياً طن الف 

  .ألف طن 976والبالغ حوالي  النباتيةورادات الزيوت 
إلي تطور  بالممحق( 1رقم )تشير البيانات الواردة بالجدول و 

في مصر خالل الفترة  النباتيةاالكتفاء الذاتي الجمالى الزيوت  لنسبة
( قد اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة مابين حد 2020 -2000)

% 32,8وحد أقصي بمغ حوالي  2016% عام 10,5أدنى بمغ حوالي 
  %19بمتوسط سنوي بمغ حوالي  2002عام 

اإلتجاه الزمني العام  (1( بالجدول رقم )4المعادلة ) وتوضح
أخذت  قد أنيا تبينحيث  النباتيةلنسبة االكتفاء الذاتي الجمالى الزيوت 
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%  0,270قدر بحوالي  امعنوي احصائيغير  اً إتجاىًا عامًا متناقص
   .سنوياً 

اجمالى نصيب أن  بالممحق( 1رقم )وتوضح بيانات الجدول 
فترة الخالل ا أيضاتسمت بالتذبذب قد  النباتيةالفرد من الزيوت 

مو جرام عام يك 4,7( ما بين حد أدنى بمغ حوالي 2020 -2000)
بمتوسط   2018مو جرام عام يك 11,6وحد أقصي بمغ حوالي  ،2015

 (. 2020 -2000)خالل الفترة مو جرام يك 8,00سنوي بمغ حوالي 
اإلتجاه الزمني  ( 1بالجدول رقم ) (5المعادلة رقم ) توضحو 

أخذت  قد نياأتبين  حيث النباتيةب الفرد من الزيوت الجمالى نصيالعام 
قدر  %5عند مستوى  أمعنوي احصائيغير   متزايداإتجاىًا عامًا 

من  %1,46في السنة بزيادة قدرىا حوالي  جرام كيمو 0,117بحوالي 
والبالغ حوالي  النباتيةالمتوسط العام الجمالى نصيب الفرد من الزيوت 

النباتية يدور  نصيب الفرد من الزيوتي أن مما يعن.جرام  كيمو 8,00
 حول متوسطو الحسابي خالل الفترة المدروسة.

. الوضع الراىن النتاج واستيالك وورادات ومعدل االكتفاء 3.5
الذاتى ونصيب الفرد لزيت دوار الشمس فى مصر خالل الفتره 

(2222-2222 .) 

تطور بالممحق إلي ( 1رقم )تشير البيانات الواردة بالجدول 
-2000اجمالى انتاج زيت دوار الشمس فى مصر خالل الفتره )

بمغ  اجمالى انتاج زيت دوار الشمسحيث تبين أن متوسط  (2020
بين  قد اتسم بالتذبذب ما ألف طن خالل الفترة المدروسة ،و 18حوالي 

الى % من اجم4,5بنسبو  2009االف طن عام  8حد أدنى بمغ حوالي 
ألف طن عامي  32وحد أقصي بمغ حوالي  انتاج الزيوت النباتية

% من اجمالى انتاج الزيوت 14,2%، 18,2بنسبو  2020،2012
 . النباتية

( اإلتجاه الزمني 2( بالجدول رقم )1و توضح المعادلة رقم )
 أخذد قالجمالى انتاج زيت دوار الشمس حيث تبين منيا أنو العام 

 قدر بحوالي %1عند مستوى  معنوي احصائياً  متزايداإتجاىًا عامًا 
من المتوسط العام  %3,92بزيادة قدرىا حوالي  سنوياً طن   706

 ألف طن. 18والبالغ حوالي  الجمالى انتاج زيت دوار الشمس
أن  بالممحق( 1رقم )البيانات الواردة بالجدول  كما تبين من

 220بمغ حوالي  يت دوار الشمس فى مصراجمالى استيالك ز متوسط 
قد اتسم بالتذبذب خالل فترة  (2020-2000خالل الفتره ) ألف طن

بنسبو  2002ألف طن عام  42الدراسة ما بين حد أدنى بمغ حوالي 
% من اجمالى استيالك الزيوت النباتية، و حد أقصي بمغ حوالي 8,2
يالك % من اجمالى است32,4بنسبو  2013ألف طن عام  518

 الزيوت النباتية . 
( 2( بالجدول رقم )2و تشير معادلة اإلتجاه الزمني العام رقم )

 متزايداأخذ إتجاىًا عامًا قد اجمالى استيالك زيت دوار الشمس أن 

طن ألف  14,964قدر بحوالي  %1عند مستوى  معنوي احصائيًأ
ستيالك من المتوسط العام الجمالى ا %6,80سنويًا بزيادة قدرىا حوالي 

 ألف طن. 220والبالغ حوالي  زيت دوار الشمس
أن متوسط بالممحق أيضا ( 1رقم )وتوضح بيانات الجدول  

قد و  ألف طن، 219بمغ حوالي  اجمالى ورادات زيت دوار الشمس
( ما بين حد أدنى 2020 -2000خالل فترة )أيضا اتسمت بالتذبذب 

جمالى ورادات % من ا7,5بنسبو  2002ألف طن عام  26بمغ حوالي 
 2013ألف طن عام  538الزيوت النباتية وحد أقصي بمغ حوالي 

 % من اجمالى ورادات الزيوت النباتية .36,5بنسبو 
( 2( بالجدول رقم )3وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام رقم )

أخذت إتجاىًا عامًا  قدجمالى ورادات زيت دوار الشمس تبين أنيا ال
الف  15,200قدر بحوالي  %1عند مستوى  ياً معنوي احصائ متزايدا

من المتوسط العام الجمالى  %6,94طن سنويًا بزيادة قدرىا حوالي 
ألف طن خالل الفترة  219والبالغ حوالي  ورادات دوار الشمس

 المدروسة، وتشير قيمة )ف( المحسوبة إلي معنوية النموذج المستخدم.
إلي تطور  بالممحق( 1) رقمكما تشير البيانات الواردة بالجدول 

لنسبة االكتفاء الذاتي لزيت دوار الشمس في مصر خالل الفترة 
( قد اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة ما بين حد 2020 -2000)

% 42,9وحد أقصي بمغ حوالي  2014% عام 3,1أدنى بمغ حوالي 
 . % خالل الفترة المدروسة9,3بمتوسط ىندسي بمغ نحو  2002عام 

( 2( بالجدول رقم )4ر معادلة اإلتجاه الزمني العام رقم )وبتقدي
أخذت إتجاىًا عامًا قد لنسبة االكتفاء الذاتي لزيت دوار الشمس أنيا 

% سنويًا ، مما يعني 0,402قدر بحوالي معنوي احصائياً متناقصاً غير 
أن نسبة االكتفاء الذاتي لزيت دوار الشمس تدور حول المتوسط خالل 

 روسة.الفترة المد
نصيب أن متوسط بالممحق ( 1رقم )وتوضح بيانات الجدول 

قد اتسم ، و  كيمو جرام 2,6قد بمغ نحو  الفرد لزيت دوار الشمس
( ما بين حد أدنى بمغ 2020 -2000خالل فترة )أيضا بالتذبذب 
نصيب % من اجمالى 10,3بنسبو  2002كيمو جرام عام  0,6حوالي 

 2013كيمو جرام عام  6,1النباتية وحد أقصي بمغ نحو الفرد لمزيوت 
 % من اجمالى نصيب الفرد لمزيوت النباتية. 57,5بنسبو 

( 2( بالجدول رقم )5و تشير معادلة اإلتجاه الزمني العام رقم )
أخذ إتجاىًا عامًا  قداجمالى نصيب الفرد لزيت دوار الشمس إلي أن 
كيمو  0,126قدر بحوالي  %5توى عند مس معنوي احصائيأ متزايدا
من المتوسط العام الجمالى  %4,82سنويًا بزيادة قدرىا حوالي  جرام

 كيمو جرام.  2,6والبالغ حوالي  نصيب الفرد لزيت دوار الشمس
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رات االنتاجية واالستيالكيو وورادات ومعدل االكتفاء الذاتى ونصيب الفرد لزيت دوار الشمس معدالت االتجاه الزمني العام لممؤش .2جدول 

 (.2222-2222فى مصر خالل الفتره )
معدل   المتوسط المعادلة المتغير التابع

 النمو %
R2 F 

اجمالى انتاج زيت  -1
 دوار الشمس

Ŷ1i = 0.706+9.7520 xi                 
 (**2,979) 

18 3,92 0.32 8,87 
(0,007)* 

اجمالى استيالك زيت -2
 دوار الشمس

Ŷ2i = 55,400 + 14,964 xi 
                    (**777,4)  

220 80,6 0,34 9,81 
(0,005)* 

اجمالى ورادات زيت -3
 دوار الشمس

Ŷ3i = 51,800 + 15,200 xi 
              (3,212)** 

219 6,94 0,35 10,31 
(0,004)* 

 الذاتيكتفاء معدل اال -4
 زيت دوار الشمس

Ŷ4i = 15,903 – 0,402 xi 
                (-1,247) 

9,3 4,32- 0,07 1,56 
(0.23) 

اجمالى نصيب الفرد -5
 لزيت دوار الشمس

Ŷ5i = 1,229 + 1,126 xi 
                 (2,284)* 

2,6 4,82 0,22 5,22 
(0,034)* 

 حيث :
Ŷ1i انتاج زيت دوار الشمس بالف طن فى السنة  = القيمة التقديرية الجمالىi  ، Ŷ2i استيالك زيت دوار الشمس بالف طن فى السنة  = القيمة التقديرية الجمالىi       .
Ŷ3i ورادات زيت دوار الشمس بالف طن فى السنة  = القيمة التقديرية الجمالىi  ، Ŷ4i فى السنة  زيت دوار الشمس الذاتي= القيمة التقديرية معدل االكتفاء %i. 
Ŷ5i    جرام فى السنة  كيمو= القيمة التقديرية الجمالى نصيب الفرد من زيت دوار الشمسi.     xi  ، متغير الزمن  =i =1 ، 2  ،3  ،.............. ،21        .  

(R2( معامل التحديد.  القيمة بين األقواس تشير إلى )T. المحسوبة ) 
 .     ، غير معنوى(   )   0,01عند مستوي  ة معالم نموذج االنحدارمعنوي تشير الى )**(   0,05عند مستوي  م نموذج االنحدارة معالمعنوي تشير الى )*( 

 ( بالممحق .1المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات الجدول رقم ) 

ل االكتفاء الوضع الراىن النتاج واستيالك وورادات ومعد. 4.5
الذاتى ونصيب الفرد لزيت فول الصويا فى مصر خالل الفتره 

(2222-2222 .) 

بالممحق إلي تطور ( 2رقم )تشير البيانات الواردة بالجدول 
-2000اجمالى انتاج زيت فول الصويا فى مصر خالل الفتره )

بمغ  اجمالى انتاج زيت فول الصويامتوسط حيث تبين أن  (2020
بين  قد اتسم بالتذبذب خالل فترة الدراسة ما وطن،  ألف 116حوالي 

% من 16,5بنسبو  2000الف طن عام  19حد أدنى بمغ حوالي 
ألف طن  326حد أقصي بمغ حوالي  و ،النباتيةاجمالى انتاج الزيوت 

  . النباتية%،  من اجمالى انتاج الزيوت 82,7بنسبو  2017عام 
( 3بالجدول رقم ) (1رقم ) وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام

 متزايداأخذ إتجاىًا عامًا قد اجمالى انتاج زيت فول الصويا إلي أن 
 وباً طن سنلف أ 8,242 نحوقدر ب %1عند مستوى  اً معنوي احصائي

من المتوسط العام الجمالى انتاج زيت فول  %7,10بزيادة قدرىا حوالي 
معامل التحديد ألف طن، كما تشير قيمة  116والبالغ حوالي  الصويا

% من التغيرات التى تحدث الجمالى انتاج زيت 55( إلى أن حوالى 2)ر

والباقى الى  ترجع إلى العوامل التى يعكسيا عامل الزمن فول الصويا
 .خرى ال تتضميا المعادلةأعوامل 

أن  بالممحق( 2رقم )البيانات الواردة بالجدول  كما تبين من
 267بمغ حوالي  لصويا فى مصراجمالى استيالك زيت فول امتوسط 
قد اتسم بالتذبذب خالل فترة و  ،(2020-2000خالل الفتره ) ألف طن

بنسبو  2012ألف طن عام  70بين حد أدنى بمغ حوالي  الدراسة ما
وحد أقصي بمغ حوالي  النباتية% من اجمالى استيالك الزيوت 5,6
% من اجمالى استيالك 37,3بنسبو  2016ألف طن عام  637
  . النباتيةيوت الز 

( 3( بالجدول رقم )2وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام رقم )
أخذ إتجاىًا عامًا قد اجمالى استيالك زيت دوار الشمس أنيا إلي أن 
طن الف  10,42قدر بحوالي  %1عند مستوى  معنوي احصائياً  متزايدا

تيالك من المتوسط العام الجمالى اس %3,9سنويًا بزيادة قدرىا حوالي
 ألف طن. 267والبالغ حوالي  زيت فول الصويا

( بالممحق أيضًا أن متوسط 2وتوضح بيانات الجدول رقم )       
ألف طن ، و قد اتسمت  177ورادات زيت فول الصويا بمغ حوالي 

 ( ما بين حد أدنى بمغ 2020 -2000بالتذبذب أيضا خالل فترة )
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معدالت االتجاه الزمني العام لممؤشرات االنتاجية واالستيالكيو وورادات ومعدل االكتفاء الذاتى ونصيب الفرد لزيت فول الصويا  .3جدول 

 (.2222-2222فى مصر خالل الفتره )
 R2 F معدل النمو %  المتوسط المعادلة الظاىرة

 xi 242,8 +342,25 =  Ŷ1i  زيت فول الصويااجمالى انتاج -1
(**832,4)            

116 7,10 55,0 23,4 
(*0,000) 

 Ŷ2i = 133,152 + 10,421 xi اجمالى استيالك فول الصويا-2
         (**539,2)            

267 3,9 0,25 45,6 
(*0,01) 

اجمالى ورادات زيت فول -3
 الصويا

Ŷ3i =124,347 + 4,817 xi 
                 (1,202)  

177 2,72 0,07 1,44 
(0,24) 

زيت فول  الذاتيمعدل االكتفاء -4
 الصويا

Ŷ4i = 27,275 + 1,854 xi 
                (1,972)* 

4,39 4,7 0,17 3,89 
(*0,06) 

اجمالى نصيب الفرد لزيت فول -5
 الصويا

Ŷ5i = 2,610 + 0,063 xi 
                (1,311)  

3,3 1,90 0,08 1,72 
(0,20) 

 حيث :
 Ŷ1i بالف طن فى السنة فول الصويا انتاج زيت  = القيمة التقديرية الجمالىi  ، Ŷ2i استيالك زيت فول الصويا بالف طن فى السنة  = القيمة التقديرية الجمالىi. 

Ŷ3i الف طن فى السنة ورادات زيت فول الصويا ب = القيمة التقديرية الجمالىi  ، Ŷ4i زيت فول الصويا % فى السنة  الذاتي= القيمة التقديرية معدل االكتفاءi. 
Ŷ5i     جرام فى السنة  كيمو= القيمة التقديرية الجمالى نصيب الفرد من زيت فول الصوياi.     xi  ، متغير الزمن  =i =1  ،2  ،3  ،.............. ،21    . 

     (R2معامل ) ( التحديد.  القيمة بين األقواس تشير إلىT. المحسوبة ) 
 .     ، غير معنوى(   )   0,01عند مستوي  ة معالم نموذج االنحدارمعنوي تشير الى )**(   0,05عند مستوي  ة معالم نموذج االنحدارمعنوي تشير الى )*( 

 ( بالممحق.2المصدر : جمعت وحسبت من : بيانات الجدول رقم ) 

% من اجمالى 10,4بنسبو  2012عام  ألف طن 21حوالي 
ألف طن عام  542ورادات الزيوت النباتية وحد أقصي بمغ حوالي 

 % من اجمالى ورادات الزيوت النباتية. 33,4بنسبو  2016
( 3( بالجدول رقم )3و تشير معادلة اإلتجاه الزمني العام رقم )

 متزايداأخذت إتجاىًا عامًا  قداجمالى ورادات زيت فول الصويا ن إلي أ
طن الف  4,817قدر بحوالي  %5عند مستوى  غير معنوي احصائياً 

ورادات زيت فول الصويا تدور حول سنويا. مما يشير إلي أن اجمالي 
( المحسوبة أن النموذج Fمتوسطيا خالل الفترة المدروسة. وتشير قيمة )

مناسب لطبيعة البيانات المدروسة ، وقد تم عمل عدة المستخدم غير 
 محاوالت باستخدام الصور األخري ولكن جميعيا لم تكن معنوية.

إلي تطور  بالممحق( 2رقم )تشير البيانات الواردة بالجدول 
 -2000نسبة االكتفاء الذاتي لزيت فول الصويا في مصر خالل الفترة )

الدراسة ما بين حد أدنى بمغ  ( قد اتسمت بالتذبذب خالل فترة2020
 2012% عام 120وحد أقصي بمغ حوالي  2000% عام 7,4حوالي 

 .%39,4بمتوسط سنوي بمغ حوالي 
( 3( بالجدول رقم )4وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام رقم ) 

أخذت إتجاىًا عامًا قد لنسبة االكتفاء الذاتي لزيت فول الصويا أنيا 
% 1,854قدر بحوالي  %5عند مستوى معنويو  معنوي احصائيًأمتزيدا 

% من المتوسط العام لنسبة االكتفاء 4,7سنويًا،  أي ما يعادل حوالي 
 %.39,4الذاتي لزيت فول الصويا والبالغ حوالي 

متوسط أن يضا أ بالممحق( 2رقم )وتوضح بيانات الجدول 
م قد اتس كيمو جرام، و 3,3بمغ نحو  نصيب الفرد لزيت فول الصويا

( ما بين حد أدنى بمغ 2020 -2000خالل فترة )أيضا بالتذبذب 
% من اجمالى نصيب 10,4بنسبو  2012جرام عام  كيمو 0,8حوالي 

ألف طن عام  6,9حد أقصي بمغ حوالي  و، النباتيةالفرد لمزيوت 
 . النباتية% من اجمالى نصيب الفرد لمزيوت 73,4بنسبو  2016

بالجدول رقم ( 5رقم )مني العام معادلة اإلتجاه الز  يستدل منو 
إتجاىًا عامًا  أخذ قداجمالى نصيب الفرد لزيت فول الصويا إلي أن ( 3)

 0,063قدر بحوالي  %5عند مستوى  اً معنوي احصائيغير  متزايداً 
( المحسوبة أن النموذج المستخدم Fوتشير قيمة )في السنة ،  جرام كيمو

وقد تم عمل عدة محاوالت غير مناسب لطبيعة البيانات المدروسة ، 
 باستخدام الصور األخري ولكن جميعيا لم تكن معنوية.
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 Almostتقديرات معالم نموذج الطمب شبو األمثل   .5.5
Ideal Demand System (AIDS) 

 الطمب عمى واردات زيت دوار الشمس .5.5.5

اىتم البحث بدراسو الطمب عمى الواردات المصرية من زيت دوار 
ن مصادر االستيراد الرئيسية، حيث تم تقدير دوال الطمب عمى الشمس م

(، والتى 4واردات زيت دوار الشمس من مصادرىا المختمفة بجدول)
% 40%،43تشمل اوكرانيا والتى تمثل قيمة وكمية الواردات منيا نحو 

عمى الترتيب من اجمالى واردات مصر من زيت دوار الشمس، ثم 
% لقيمة وكمية الواردات منيا عمى 39%،36االرجنتين بمغت نحو 

الترتيب من اجمالى واردات مصر من زيت دوار الشمس، ثم روسيا 
% لقيمة وكمية الواردات منيا عمى الترتيب 19%،19االتحادية بنحو 

من اجمالى واردات مصر من زيت دوار الشمس، والدول االخرى نحو 
ن اجمالى واردات % لقيمة وكمية الواردات منيا  عمى الترتيب م%2،1

 . مصر من زيت دوار الشمس

 (2222-2222أىم الدول التى تستورد مصر منيا زيت دوار الشمس خالل الفتره ) .4جدول 
 سعر االستيراد واردات زيت دوار الشمس الدولة

  الكمية )الف طن( % القيمة )مميون دوالر( )الف دوالر/لمطن(
 1,255  98,011 43 111,101 اوكرانيا

 1,016  99,013 36 84,688 االرجنتين
 1,165  42,664 18 48,113 االتحادية روسيا

 0,995  4,208 1 3,124 االخرى
 1,161  223,981 100 258,931 االجمالى
 .بالملحق (3)جدول من وحسبت جمعت: المصدر

 

 Almost Idealموذج الطمب شبو األمثل تقديرات معالم ن
Demand System (AIDS عمى الواردات من زيت دوار )

الشمس وفقا لمصادر االستيراد الرئيسية وأىميا اوكرانيا، 
 االرجنتين،روسيا االتحادية.

 السوق االوكرانى:  -1
ن أن ( عدم وجود مشاكل التقدير التي يمك5يتضح من بيانات الجدول )

تؤثر عمى كفاءة النموذج ) االرتباط الذاتي، عدم التجانس، عدم التوزيع 
الطبيعى(، وقد أظيرت نتائج التحميل معنويو الدالة احصائيا عند معنويو 

%  50(، وتبين أن متغيرات الدالة تفسير نحو Fوفقا الختبار ) 0,01
من من التغيرات الحادثو فى الطمب عمى واردات زيت دوار الشمس 

وفقا لقيمة معامل  .أوكرانيا والباقى الى عوامل اخرى ال تتضميا المعادلة
 التحديد المعدل.
زيادة سعر تصدير روسيا االتحادية من زيت  تبين أنولقد 

دوار الشمس الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى ارتفارع نسبة 
% ، 0,281دوار الشمس بنحو االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت 

كما تبين ان زيادة سعر تصدير اوكرانيا من زيت دوار الشمس الى 
نسبة االنفاق االستيرادى  انخفاضمصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى 

فى حين تبين أن %‘ 6,272المصرى عمى زيت دوار الشمس بنحو 
دوار الشمس الى مصر بدوالر زيادة سعر تصدير االرجنتين من زيت 

واحد لمطن يؤدى الى انخفاض نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى 
%، كما تبين أن زيادة اجمالى االنفاق 2,622زيت دوار الشمس بنحو 

االستيرادى المصرى من زيت دوار الشمس الى مصر بالف دوالر يؤدى 
ت دوار الشمس الى ارتفاع نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زي

%. وذلك بافتراض ثبات باقى العوامل عند 0,069من اوكرانيا بنحو 
 مستوى معين.

وفيما يتعمق بمرونات الطمب المصرى عمى زيت دوار الشمس 
االوكرانى، فتشير مرونو الطمب السعرية عمى واردات مصر من زيت 

نيا ( ان تغيرا فى اسعار تصدير اوكرا6دوار الشمس االوكرانى بجدول )
% يودى الى انخفاض الطمب المصرى 1من زيت دوار الشمس بنسبو 

% فى ىذا السوق. كما تشير مرونات الطمب 0,037عمية بنسبو 
التقاطعية بنفس الجدول الى ان زيادة اسعار تصدير كل من االرجنتين 

% يودى الى زيادة الطمب المصرى عمى زيت 1وروسيا االتحادية بنسبو 
عمى الترتيب.كما  %0,022%،0,061اني بنسبة دوار الشمس االوكر 

يتضح من المرونو االنفاقية بالجدول ان زيادة االنفاق االستيرادى 
% يودى الى 1المصرى عمى زيت دوار الشمس فى ىذا السوق بحوالى 
 %.1,000زيادة االنفاق عمى زيت دوار الشمس االوكراني بحوالى 

 السوق االرجنتيني. -2
( عدم وجود مشاكل التقدير 5جدول )يتضح من بيانات ال

يمكن أن تؤثر عمى كفاءة النموذج ) االرتباط الذاتي، عدم 
التجانس، عدم التوزيع الطبيعى(، وقد أظيرت نتائج التحميل 

(، وتبين Fوفقا الختبار ) 0,01معنويو الدالة احصائياً عند معنويو 
فى  % من التغيرات الحادثو 50أن متغيرات الدالة تفسير نحو 

الطمب عمى واردات زيت دوار الشمس من االرجنتين والباقى الى 
وفقا لقيمة معامل التحديد  .عوامل اخرى ال تتضميا المعادلة

 المعدل.
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 (2222-2222تقديرات معالم نموذج الطمب شبو االمثل عمى واردات مصر من زيت دوار الشمس خالل الفتره ) .5جدول 

 معالم النموذج االرجنتين اوكرانيا روسيا االتحادية
11,238- 2,523- 8,631 Value a 

 (**5,272-)  2,661-  (**4,274) T-test 
2,875- 2,281 2,212- Value LnP1t 

 (**2,243-)  (**2,552) 2,264- T-test 
12,322- 6,272- 12,664 Value LnP2t 

 (**2,693-)  (*1,257-)  (**2,822) T-test 
3,275- 2,622- 2,465 Value LnP3t 
2,547-  (*1,224-)  (**2,659) T-test 
2,168- 2,269 2,122 Value Ln(Yt/Pt) 
2,813-  (*1,156)  (**2,296) T-test 
2,51 2,55 2,59 R2 
2,45 2,52 2,52 R2 

2,997 2,987 1,975 D,W 
9,68 12,89 13,59 Value F 

2,226 2,481 2,223 T-test 
4,221 2,423 2,911 Value J-B LM  

Tests 2,395 2,985 2,417 T-test 
2,497 2,988 2,829 Value B-G 
2,723 2,632 2,319 T-test 
2,125 2,123 5,217 Value ARCH 
2,832 2,945 2,167 T-test 

 عمى الترتيب. 0,05،0,01حيث )**(، )*( تشير الى المعنويو عند مستوى 
J-B   اختبار عدم التوزيع الطبيعى =" Jarque-Bera test " . 
B-G " اختبار االرتباط الذاتى =Breusch-Goldfrey test  ." 

ARCH  اختبار عدم التجانس = "Autoregressive Condltlonal Heteroscedasticity test ". 
 النموذج.نتائج نحميل قدرت من المصدر: 

-2222لمصادر االستيراد خالل الفتره ) مصر من زيت دوار الشمس وفقا مصفوفو المرونات السعريو والتقاطعية واالنفافية لوارادات .6جدول 
2222) 
 الدول المرونو السعريو والتقاطعيو المرونو االنفاقيو

 االرجنتين اوكرانيا روسيا االتحادية
 االرجنتين -0,135 0,577 0,101 1,000
 اوكرانيا 0,061 -0,037 0,022 1,000
 روسيا االتحادية 0,083 0,305 -0,062 0,897

 نتائج نحميل النموذج.من قدرت المصدر: 

زيت ولقد تبين أن زيادة سعر تصدير روسيا االتحادية من 
دوار الشمس الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى انخفاض 

نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت دوار الشمس بنحو 
% ، كما تبين ان زيادة سعر تصدير اوكرانيا من زيت 0,012
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دوار الشمس الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى ارتفاع نسبة 
وار الشمس بنحو االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت د

فى حين تبين أن زيادة سعر تصدير االرجنتين من %‘ 10,664
زيت دوار الشمس الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى ارتفارع 
نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت دوار الشمس بنحو 

%، كما تبين أن زيادة اجمالى االنفاق االستيرادى 0,465
لف دوالر يؤدى الى أالى مصر ب المصرى من زيت دوار الشمس

ارتفاع نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت دوار الشمس 
وذلك بافتراض ثبات باقى العوامل  ،%0,120من االرجنتين بنحو 
 ،عند مستوى معين

وفيما يتعمق بمرونات الطمب المصرى عمى زيت دوار الشمس 
نو الطمب السعرية عمى واردات مصر من ، فتشير مرو االرجنتيني

ن تغيرا فى اسعار أ( 6زيت دوار الشمس االرجنتيني بجدول )
% يودى الى 1تصدير االرجنتين من زيت دوار الشمس بنسبو 

% فى ىذا السوق. 0,135انخفاض الطمب المصرى عمية بنسبو 
كما تشير مرونات الطمب التقاطعية بنفس الجدول الى ان زيادة 

% يودى 1تصدير كل من اوكرانيا وروسيا االتحادية بنسبو اسعار 
الى زيادة الطمب المصرى عمى زيت دوار الشمس االرجنتيني 

عمى الترتيب.كما يتضح من المرونو  %0,101%،0,577بنسبة 
االنفاقية بالجدول ان زيادة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت 

الى زيادة االنفاق  % يودى1دوار الشمس فى ىذا السوق بحوالى 
 %.1,00عمى زيت دوار الشمس االرجنتيني بحوالى 

 سوق روسيا االتحادية. -3
( عدم وجود مشاكل التقدير 5من بيانات الجدول ) تشير

يمكن ان تؤثر عمى كفاءة النموذج ) االرتباط الذاتي، عدم 
التجانس، عدم التوزيع الطبيعى(، وقد أظيرت نتائج التحميل 

(، وتبين Fوفقا الختبار ) 0,01لة احصائيا عند معنويو معنويو الدا
% من التغيرات الحادثو فى  45أن متغيرات الدالة تفسير نحو 

الطمب عمى واردات زيت دوار الشمس من االرجنتين والباقى الى 
وفقا لقيمة معامل التحديد  .عوامل اخرى ال تتضميا المعادلة

 المعدل.
ر روسيا االتحادية من زيت تبين أن زيادة سعر تصدي كما و

دوار الشمس الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى انخفاض 
نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت دوار الشمس بنحو 

% ، كما تبين ان زيادة سعر تصدير اوكرانيا من زيت 2,875
دوار الشمس الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى انخفاض 

رادى المصرى عمى زيت دوار الشمس بنحو نسبة االنفاق االستي
فى حين تبين أن زيادة سعر تصدير االرجنتين من %‘ 10,300

زيت دوار الشمس الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى 

انخفاض نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت دوار 
%، كما تبين أن زيادة اجمالى االنفاق 3,275الشمس بنحو 
رى من زيت دوار الشمس الى مصر بالف دوالر االستيرادى المص

يؤدى الى انخفاض نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت 
%. وذلك 0,168دوار الشمس من روسيا االتحادية بنحو 
 بافتراض ثبات باقى العوامل عند مستوى معين.

وفيما يتعمق بمرونات الطمب المصرى عمى زيت دوار   
، فتشير مرونو الطمب السعرية عمى سيا االتحاديةمن رو الشمس 

واردات مصر من زيت دوار الشمس من روسيا االتحادية بجدول 
سعار تصدير االرجنتين من زيت دوار الشمس أفى  ن تغيراً أ( 6)

% يودى الى انخفاض الطمب المصرى عمية بنسبو 1بنسبو 
طمب التقاطعية % فى ىذا السوق. كما تشير مرونات ال0,062

بنفس الجدول الى ان زيادة اسعار تصدير كل من االرجنتين 
% يودى الى زيادة الطمب المصرى عمى زيت 1واوكرانيا بنسبو 

 %0,305%،0,083دوار الشمس من روسيا االتحاديىة بنسبة 
عمى الترتيب.كما يتضح من المرونو االنفاقية بالجدول ان زيادة 

ى عمى زيت دوار الشمس فى ىذا االنفاق االستيرادى المصر 
% يودى الى زيادة االنفاق عمى زيت دوار 1السوق بحوالى 

 %.0,897روسيا االتحاديىة بحوالى الشمس 

 الطمب عمى واردات زيت فول الصويا .2.5.5

اىتم البحث بدراسو الطمب عمى الواردات المصرية من زيت 
تقدير دوال الطمب  فول الصويا من مصادر االستيراد الرئيسية ، حيث تم

 و ( 7) عمى واردات زيت فول الصويا من مصادرىا المختمفة بجدول
التى تشمل االرجنتين والتى تمثل قيمة وكمية الواردات منيا نحو 

فول % عمى الترتيب من اجمالى واردات مصر من زيت %70،72
وكمية الواردات % لقيمة 16%،15، ثم الدول االخرى بنحو الصويا

منيا عمى الترتيب من اجمالى واردات مصر من زيت فول الصويا ، ثم 
% لقيمة وكمية الواردات منيا عمى الترتيب من 9%،10البرازيل بنحو 

% 4%،3اجمالى واردات مصر من زيت فول الصويا ، والمانيا بنحو 
ن لقيمة وكمية الواردات منيا عمى الترتيب من اجمالى واردات مصر م

 زيت فول الصويا.
 Almost Idealموذج الطمب شبو األمثل تقديرات معالم ن

Demand System (AIDS عمى الواردات من زيت دوار )
الشمس وفقا لمصادر االستيراد الرئيسية وأىميا االرجنتين، 

 المانيا،البرازيل.
 : االرجنتينيالسوق  -1

ر ( عدم وجود مشاكل التقدي8يتضح من بيانات الجدول )
يمكن ان تؤثر عمى كفاءة النموذج ) االرتباط الذاتي، عدم التجانس، 
عدم التوزيع الطبيعى(، وقد أظيرت نتائج التحميل معنويو الدالة احصائيا 
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(، وتبين أن متغيرات الدالة تفسير Fوفقا الختبار ) 0,01عند معنويو 
% من التغيرات الحادثو فى الطمب عمى واردات زيت فول  57نحو 

 .والباقى الى عوامل اخرى ال تتضميا المعادلة االرجنتينصويا من ال
 وفقا لقيمة معامل التحديد المعدل.

فول ولقد تبين أن زيادة سعر تصدير االرجنتين من زيت 
الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى ارتفارع نسبة االنفاق الصويا 

% ، كما تبين 4,294ستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا بنحو اال
 ان زيادة سعر تصدير المانيا من زيت فول الصويا الى مصر بدوالر

واحد لمطن يؤدى الى ارتفاع نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى 
فى حين تبين أن زيادة سعر %‘ 0,325زيت فول الصويا بنحو 

يل من زيت فول الصويا الى مصر بدوالر واحد لمطن تصدير البراز 
يؤدى الى ارتفاع نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول 

%، كما تبين أن زيادة اجمالى االنفاق االستيرادى 2,190الصويا بنحو 
المصرى من زيت فول الصويا الى مصر بالف دوالر يؤدى الى ارتفاع 

صرى عمى زيت فول الصويا من االرجنتين نسبة االنفاق االستيرادى الم
 %. وذلك بافتراض ثبات باقى العوامل عند مستوى معين.0,062بنحو 

 (2222-2222أىم الدول التى تستورد مصر منيا زيت فول الصويا خالل الفتره ) .7جدول 
 االستيراد سعر واردات زيت فول الصويا الدولة

 % الكمية )الف طن( % القيمة )مميون دوالر( )الف دوالر/لمطن(
 1,265 72 127,574 72 114,545 االرجنتين
 2,761 4 6,366 3 4,842 المانيا
 1,293 9 14,432 12 15,772 البرازيل
 2,927 16 25,152 15 23,327 االخرى
 1,232 122 153,522 122 158,466 االجمالى

 .بالممحق (4در: جمعت وحسبت من جدول)المص

وفيما يتعمق بمرونات الطمب المصرى عمى زيت فول الصويا 
االرجنتيني، فتشير مرونو الطمب السعرية عمى واردات مصر من زيت 

( أن تغيرًا فى أسعار تصدير 9فول الصويا االرجنتيني بجدول )
% يودى الى انخفاض الطمب 1فول الصويا بنسبو  االرجنتين من زيت

% فى ىذا السوق. كما تشير مرونات 0,010المصرى عمية بنسبو 
تغير اسعار تصدير كل من  الطمب التقاطعية بنفس الجدول الى ان

% يودى الى انخفاض الطمب المصرى عمى 1المانيا والبرازيل بنسبو 
عمى  %0,005، %0,004زيت فول الصويا االرجنتيني بنسبة 

الترتيب.كما يتضح من المرونو االنفاقية بالجدول ان زيادة االنفاق 
% 1االستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا فى ىذا السوق بحوالى 

يودى الى زيادة االنفاق عمى زيت فول الصويا االرجنتيني بحوالى 
1,052.% 
 السوق االلمانى. -2

مشاكل التقدير ( عدم وجود 8يتضح من بيانات الجدول )
يمكن ان تؤثر عمى كفاءة النموذج ) االرتباط الذاتي، عدم 
التجانس، عدم التوزيع الطبيعى(، وقد أظيرت نتائج التحميل 

(، وتبين Fوفقا الختبار ) 0,01معنويو الدالة احصائيا عند معنويو 
% من التغيرات الحادثو فى  59أن متغيرات الدالة تفسير نحو 

ت زيت فول الصويا من المانيا والباقى الى الطمب عمى واردا
وفقا لقيمة معامل التحديد  .عوامل اخرى ال تتضميا المعادلة

المعدل.ولقد تبين أن زيادة سعر تصدير االرجنتين من زيت فول 
الصويا الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى ارتفاع نسبة 

االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا بنحو 
% ، كما تبين ان زيادة سعر تصدير المانيا من زيت 17,480

فول الصويا الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى انخفاض نسبة 
االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا بنحو 

فى حين تبين أن زيادة سعر تصدير البرازيل من زيت %‘ 4,482
الى ارتفاع نسبة فول الصويا الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى 

االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا بنحو 
%، كما تبين أن زيادة اجمالى االنفاق االستيرادى 2,165

المصرى من زيت فول الصويا الى مصر بالف دوالر يؤدى الى 
ارتفاع نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا 

لك بافتراض ثبات باقى العوامل %. وذ0,173من االرجنتين بنحو 
 عند مستوى معين.

وفيما يتعمق بمرونات الطمب المصرى عمى زيت فول      
الصويا االلماني، فتشير مرونو الطمب السعرية عمى واردات مصر 

( ان تغيرا فى اسعار 9من زيت فول الصويا االلماني بجدول )
ى % يودى ال1تصدير المانيا من زيت فول الصويا بنسبو 

%  وىذا يعنى انيا 1,069انخفاض الطمب المصرى عميو بنسبو 
سمعو ذات طمب مرن)المرونو أكبر من واحد( فى ىذا السوق. كما 
تشير مرونات الطمب التقاطعية بنفس الجدول الى ان تغير اسعار 

% يودى الى زيادة 1تصدير كل من االرجنتين والبرازيل بنسبو 
يا االلماني بنسبة الطمب المصرى عمى زيت فول الصو 

عمى الترتيب.كما يتضح من المرونو  %0,625%،5,167
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االنفاقية بالجدول ان زيادة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت 
% يودى الى زيادة االنفاق 1فول الصويا فى ىذا السوق بحوالى 

 %.1,000عمى زيت فول الصويا االلماني بحوالى 
 

 سوق البرازيمى. -3
( عدم وجود مشاكل التقدير 8يانات الجدول )يتضح من ب   

يمكن ان تؤثر عمى كفاءة النموذج ) االرتباط الذاتي، عدم التجانس، 
  عدم التوزيع الطبيعى(، 

 (2222-2222خالل الفتره )مى واردات مصر من زيت فول الصويا تقديرات معالم نموذج الطمب شبو االمثل ع .8 جدول
 معالم النموذج االرجنتين المانيا البرازيل

18,957 13,291 2,196- Value 
a 1,157 8,482 2,271- T-test 

8,672 17,482 4,294 Value LnP1t 
(**3,493) (**9,894) (*1,446) T-test 

3,723- 4,482- 2,325 Value LnP2t (**2,717-) (**3,866-) 2,894 T-test 
2,441- 2,165 2,191 Value 

LnP3t (**4,297-) 2,882 (*2,847) T-test 
2,273 2,173 2,262 Value Ln(Yt/Pt) 
2,364 2,613 1,848 T-test 
2,52 2,62 2,62 R2 
2,49 2,59 2,57 R2 
2,912 2,264 1,921 D,W 
12,12 14,12 12,19 Value 

F 2,391 2,223 2,294 T-test 
4,222 2,125 1,231 Value J-B 

LM 
Tests 

2,359 2,348 2,423 T-test 
2,122 2,291 2,182 Value 

B-G 
2,451 2,814 2,731 T-test 
2,239 2,129 8,223 Value 

ARCH 
2,198 2,562 2,122 T-test 

 عمى الترتيب. 0,05،0,01حيث )**(، )*( تشير الى المعنويو عند مستوى 
J-B   زيع الطبيعى = اختبار عدم التو" Jarque-Bera test " . 
B-G " اختبار االرتباط الذاتى =Breusch-Goldfrey test  ." 

ARCH  اختبار عدم التجانس = "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity test ". 
 المصدر: نتائج نحميل النموذج.

-2222لمصادر االستيراد خالل الفتره ) ادات مصر من زيت فول الصويا وفقالوار مصفوفو المرونات السعريو والتقاطعية واالنفافية  .9جدول 
2222) 

 المرونو االنفاقيو
 المرونو السعريو والتقاطعيو

 الدول
 االرجنتين المانيا البرازيل

 االرجنتين -0,010 -0,004 -0,005 1,052
 المانيا 5,167 -1,069 0,625 1,000
 البرازيل 4,496 -0,159 -0,109 1,000

 المصدر: نتائج نحميل النموذج.
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وقد أظيرت نتائج التحميل معنويو الدالة احصائيا عند معنويو 

%  49(، وتبين أن متغيرات الدالة تفسير نحو Fوفقا الختبار ) 0,01
من التغيرات الحادثو فى الطمب عمى واردات زيت فول الصويا من 

وفقا لقيمة  .برازيل والباقى الى عوامل اخرى ال تتضميا المعادلةال
 معامل التحديد المعدل.

ولقد تبين أن زيادة سعر تصدير االرجنتين من زيت فول          
الصويا الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى ارتفارع نسبة 
االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا بنحو 

ما تبين ان زيادة سعر تصدير المانيا من زيت فول % ، ك8,672
الصويا الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى انخفاض نسبة 
االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا بنحو 

فى حين تبين أن زيادة سعر تصدير البرازيل من زيت %‘ 3,703
نسبة فول الصويا الى مصر بدوالر واحد لمطن يؤدى الى ارتفاع 

االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا بنحو 
%، كما تبين أن زيادة اجمالى االنفاق االستيرادى 0,441

المصرى من زيت فول الصويا الى مصر بالف دوالر يؤدى الى 
ارتفاع نسبة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول الصويا 

بات باقى العوامل %. وذلك بافتراض ث0,073من البرازيل بنحو 
 عند مستوى معين.

وفيما يتعمق بمرونات الطمب المصرى عمى زيت فول          
الصويا البرازيمى، فتشير مرونو الطمب السعرية عمى واردات مصر 

( ان تغيرا فى اسعار 9من زيت فول الصويا البرازيمى بجدول )
% يودى الى 1تصدير البرازيل من زيت فول الصويا بنسبو 

%  وىذا يعنى انيا 0,109فاض الطمب المصرى عمية بنسبو انخ
سمعو ذات طمب مرن فى ىذا السوق. كما تشير مرونات الطمب 
التقاطعية بنفس الجدول الى ان تغير اسعار تصدير االرجنتين 

% يودى الى زيادة الطمب المصرى عمى زيت فول 1بنسبو 
صدير المانيا %. وان تغير اسعار ت4,496الصويا البرازيمي بنسبة 

% يودى الى انخفاض الطمب المصرى عمى زيت فول 1بنسبو 
%كما يتضح من المرونو االنفاقية 0,159الصويا البرازيمي بنسبة 

بالجدول ان زيادة االنفاق االستيرادى المصرى عمى زيت فول 
% يودى الى زيادة االنفاق عمى 1الصويا فى ىذا السوق بحوالى 

 %.1,000مى بحوالى زيت فول الصويا البرازي

 التوصيات .6

ىميو ليا فى أتشجيع الزراع عمى زراعو المحاصيل الزيتية واعطاء  -1
التركيب المحصولى واعتبارىا ضمن المحاصيل االستراتيجية التى 

 يحتاج الييا المواطن.

كيز ر التنوع فى المصادر االستيرادية ليذه الزيوت وعدم الت -2
 ر واالزمات.نو لتجنب المخاطيعمى دول مع

راضى صناف عالية االنتاجيو وغير تقميدية باألأزراعو  -3
 الجديده ذات انتاجيو عالية وتحمل لظروف البيئيو الصحراويو.

عالن ا  ة لممزراعين و يوضع سياسة سعرية تضمن عوائد مجز  -4
 عاد زراعو تمك المحاصيل بوقت كافىين قبل مماسعر ض
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 المالحق
 (2222-2222زيوت النباتية فى مصر خالل الفتره )انتاج واستيالك وورادات ونصيب الفرد من اجمالى ال. األىمية النسبية لزيت دوار الشمس بالنسبة الجمالى 1جدول 

 
 
 
 

 السنوات

اجمالى 
كمية  انتاج 

الزيوت 
النباتية 
 )الف طن(

اجمالى كمية 
استيالك 
الزيوت 

النباتية )الف 
 طن(

اجمالى 
كمية ورادات 

الزيوت 
النباتية 
 )الف طن(

اجمالى نصيب 
الفرد من الزيوت 

النباتية 
 )كجم/سنو(

 زيت فول الصويا
كمية  

انتاج زيت 
 دوار

الشمس 
 )الف طن(

% من 
اجمالى 
انتاج 
الزيوت 
النباتية 
 )الف طن(

كمية 
استيالك زيت 

 الشمس دوار
 )الف طن(

% من 
اجمالى 
استيالك 
الزيوت 

النباتية )الف 
 طن(

كمية ورادات 
 زيت دوار
 الشمس

 )الف طن(

% من 
اجمالى 
ورادات 
الزيوت 
النباتية 
 )الف طن(

 نصيب الفرد من
 الشمس زيت دوار

 )كجم/سنو(

% من 
اجمالى 
نصيب 
الزيوت 
 النباتية

% االكتفاء 
الذاتى من 
 زيت دوار
 الشمس

2000 115 143 629 8.6 15 13 131 11.6 116 19.5 2 20.9 11.5 

2001 121 513 463 1.3 12 8.8 69 11.8 56 12.1 1.1 15.1 11.6 

2002 168 515 349 5.9 19 10.1 42 9.2 26 1.5 0.6 10.3 42.8 

2003 135 529 388 5.8 10 1.4 130 24.6 123 30.9 1.8 32.2 1.1 

2004 141 889 965 6.1 12 9.5 124 12.4 116 13.4 1.9 26.8 8.1 

2005 204 1230 1044 9.2 14 6.8 128 10.5 116 11.1 1.9 22 10.8 

2006 225 1390 1180 1.1 8 4 129 8.3 121 10.1 1.9 23.4 1 

2001 249 191 538 1.6 12 4.9 159 20.2 151 29 2.2 29.8 1.6 

2009 115 156 101 1 11 6.3 112 14.9 138 18.9 1.5 21.4 8.9 

2008 116 641 604 6.4 9 4.5 130 20.1 145 24 1.1 26.6 6.2 

2010 114 692 606 6 21 12.1 141 21.6 155 25.6 1.8 31.1 14.3 

2011 200 1215 1114 10.5 30 15 231 19.6 262 22.3 2.8 21.6 12.1 

2012 116 1254 1111 1.1 32 19.2 412 31.6 496 41.3 5.1 14 6.9 

2013 229 1601 1414 10.6 18 9.3 519 32.4 539 36.5 6.1 51.5 3.1 

2014 188 1360 1282 1.9 14 1 448 33 460 35.6 5.1 65.4 3.1 

2015 164 108 616 4.1 16 8.9 58 9.3 64 10.4 0.1 14.8 21.1 

2016 118 1109 1618 8.4 11 6.1 154 8 166 10.3 1.1 19.1 1.1 

2011 384 1828 1601 10.3 19 4.6 419 24.9 403 25.1 5 49.5 3.9 

2019 258 1832 1169 11.6 25 8.1 500 25.8 489 29.2 5.1 44 5 

2018 292 1245 1129 9.3 28 10.3 211 11.4 232 20.6 2.2 26.5 13.4 

2020 225 1110 1251 9.6 32 14.2 231 21.4 220 11.6 2.1 24.4 13.5 

 8.3 21.9 2.6 18.2 218 11.2 220 9.4 19 9 816 1083 188 المتوسط

 زان الغذائى ،أعداد متفرقو.المصدر: وزارة الزراعة واستصالح اآلاراضى، قطاع الشئون االقتصادية، اإلداره المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة المي           
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 (2222-2222انتاج واستيالك وورادات ونصيب الفرد من اجمالى الزيوت النباتية فى مصر خالل الفتره )االىمية النسبية لزيت فول الصويا بالنسبة الجمالى  .2جدول 
 
 
 
 

 السنوات

اجمالى 
كمية  
انتاج 
الزيوت 
النباتية 
 )الف طن(

اجمالى 
كمية 

استيالك 
ت الزيو 

النباتية 
 )الف طن(

اجمالى 
كمية 
ورادات 
الزيوت 
النباتية 
 )الف طن(

اجمالى نصيب 
الفرد من 

الزيوت النباتية 
 )كجم/سنو(

 زيت فول الصويا
كمية  

انتاج زيت 
فول 

الصويا 
 )الف طن(

% من 
اجمالى 
انتاج 
الزيوت 
النباتية 
 )الف طن(

كمية 
استيالك 
زيت فول 
الصويا 
 )الف طن(

% من 
الى اجم

استيالك 
الزيوت 
النباتية 
 )الف طن(

كمية 
ورادات 

زيت فول 
الصويا 
 )الف طن(

% من 
اجمالى 
ورادات 
الزيوت 
النباتية 
 )الف طن(

نصيب الفرد من 
زيت فول 
الصويا 

 )كجم/سنو(

% من 
اجمالى 
نصيب 
الزيوت 
 النباتية

% االكتفاء 
الذاتى من 
زيت فول 

 الصويا

2000 115 143 629 8.6 18 16.5 259 34.1 238 39.1 4 41.1 1.4 

2001 121 513 463 1.3 24 18.9 204 35.6 190 39.8 3.1 42.5 11.9 

2002 168 515 349 5.9 56 33.1 212 41.2 156 44.9 3.1 53.4 26.4 

2003 135 529 388 5.8 25 19.5 128 24.4 101 26.9 1.8 32.2 18.4 

2004 141 889 965 6.1 41 28.1 131 13.1 82 10.6 1.8 29.4 31.3 

2005 204 1230 1044 9.2 104 51 199 15.3 99 9.4 2.1 32.8 55.3 

2006 225 1390 1180 1.1 120 53.3 142 10.3 45 3.9 2 26 94.5 

2001 249 191 538 1.6 161 61.3 260 33.3 86 11.9 3.5 46.1 64.2 

2009 115 156 101 1 81 52 281 38.3 255 36.4 4 51.1 30.6 

2008 116 641 604 6.4 116 65.8 241 39.2 155 25.1 3.2 50 41 

2010 114 692 606 6 108 62.6 246 36.1 164 21.1 3.1 51.1 44.3 

2011 200 1215 1114 10.5 118 58.5 443 34.1 350 28.9 5.5 52.4 26.8 

2012 116 1254 1111 1.1 94 41.1 10 5.6 21 1.9 0.9 10.4 120 

2013 229 1601 1414 10.6 150 65.9 289 19.6 193 12.4 3.5 33 50.3 

2014 188 1360 1282 1.9 144 12.4 165 12.1 102 1.8 1.8 24.4 91.3 

2015 164 108 616 4.1 105 64 301 42.5 228 31.2 3.3 10.2 34.8 

2016 118 1109 1618 8.4 132 13.1 631 31.3 542 33.5 6.8 13.4 20.1 

2011 384 1828 1601 10.3 326 92.1 454 23.5 208 13 4.1 45.6 11.9 

2019 258 1832 1169 11.6 119 69.1 310 16 158 8 3.2 21.6 51.4 

2018 292 1245 1129 9.3 116 62.4 269 21.5 160 14.2 2.1 32.5 65.1 

2020 225 1110 1251 9.6 150 66.1 342 30.9 182 15.3 4.3 50 43.8 

 38.4 39.9 3.3 16.1 111 23.9 261 48.2 116 9 816 1083 188 المتوسط

 الميزان الغذائى ،أعداد متفرقو. المصدر: وزارة الزراعة واستصالح اآلاراضى، قطاع الشئون االقتصادية، اإلداره المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة              
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 (2222-2221خالل الفتره ) قيمة وكميات واردات زيت دوار الشمس من أىم الدول االستيرادية تطور . 3جدول 
 روسيا االتحادية اوكرانيا االرجنتين العالم السنة

 القيمة
 دوالر(الف  )

 الكمية
 )الف طن(

 القيمة
 دوالر(الف )

 الكمية
 )الف طن(

 القيمة
 دوالر(الف )

 الكمية
 )الف طن(

 القيمة
 ر(دوالالف )

 الكمية
 )الف طن(

2221 25204 51852 8851 15811 10099 21112 1600 4001 

2002 11528 25131 8341 14053 3912 5600 1055 1505 

2223 68618 122315 18453 34120 45242 18064 925 1431 

2004 12326 115502 26129 42058 43031 69440 0 0 

2005 19211 115116 29365 41043 29551 42690 9281 12422 

2006 19256 126608 21806 41950 36492 62265 11061 11852 

2001 111318 150514 5199 6185 90014 108110 15104 21086 

2009 245892 139026 91150 61194 161432 16511 2145 214 

2008 241812 123118 59264 36190 168453 13902 11911 12322 

2010 250989 149302 41848 20910 193108 120013 5114 1112 

2011 490319 261899 196206 105963 216891 112161 16855 43216 

2012 891606 613551 191886 129888 495190 332820 309302 211550 

2013 636813 445910 114429 15214 300888 223432 221414 146165 

2014 421201 425185 2154 3050 151822 168202 212095 253029 

2015 111009 15833 2116 681 69695 32189 81524 38101 

2016 263559 154219 25121 11392 82196 59042 141815 93514 

2011 323666 388146 51153 64119 56119 69848 210408 260296 

2019 398448 486889 44959 58664 16041 81092 269410 340252 

2018 249518 348164 63454 98626 6212 9626 119155 250914 

2020 11045 16191 0 0 11095 11026 58920 58615 

 99013 84688 98011 111101 42664 48113 223989 258936 المتوسط

 ..http://comtrade.un.org/dbالمصدر:           
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 (2222-2222الدول االستيرادية خالل الفتره ) تطور قيمة وكميات واردات زيت فول الصويا من أىم .4جدول 
 

 السنوات
 البرازيل المانيا االرجنتين العالم

 القيمة
 دوالر(الف  )

 الكمية
 )الف طن(

 القيمة
 دوالر(الف )

 الكمية
 )الف طن(

 القيمة
 دوالر(الف )

 الكمية
 )الف طن(

 القيمة
 دوالر(الف )

 الكمية
 )الف طن(

2221 70992 179554 29145 70776 9189 27520 14080 34201 
2002 77382 155635 53670 106331 3155 6000 14891 31225 
2223 56898 107263 32933 62190 31 16 5426 11140 
2004 55516 91703 20482 32789 10295 18714 16165 25250 
2005 49976 88212 37884 69709 18 12 9765 14402 
2006 24413 45173 12318 22932 1633 3018 6970 13075 
2001 69731 95885 43442 58481 66 42 17167 24862 
2009 446204 224639 358518 182313 1679 944 57812 27400 
2008 69705 38084 65859 36105 115 35 0 0 
2010 126945 34068 114036 29972 69 25 3124 1879 
2011 533290 350101 356188 246274 6594 5059 122440 71463 
2012 37562 28965 37545 28954 0 0 0 0 
2013 216062 130470 134181 69870 5222 4500 26091 11100 
2014 107352 99736 55894 61157 17 8 0 0 
2015 310060 228999 167437 80679 42242 39471 16961 17643 
2016 431846 541521 315666 401154 16414 21909 2751 3000 
2011 171748 209346 166075 202750 36 21 1789 2000 
2019 125527 158774 125256 158602 30 15 0 0 
2018 160714 226909 147312 208361 28 15 0 0 
2020 27383 35426 17051 22090 4 4 0 0 

 14432 15772 6366 4842 107574 114545 153523 158465 المتوسط
 ..http://comtrade.un.org/dbالمصدر: 
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ABSTRACT 

 

 The problem enabled the decrease in the areas planted with oil crops in Egypt, which led to the inability of 
the local production of food vegetable oils to meet the local consumer requirements and the increase in the 

size of the food gap as well as the low rates of self-sufficiency from them. Which led to imports from abroad 

to meet local needs, and this matter became a burden on the trade balance as well as Egyptian payments. 

             The research aims to study the relative importance of oil (sunflower, soybean) to total 

production, consumption, imports, per capita and self-sufficiency rates of vegetable oils in Egypt, as well as 
studying the economics of production and consumption of oil (sunflower, soybean), as well as estimating the 

demand function for the most important nutritional oils In Egypt (sunflower oil and soybean oil) the most 

important markets and analysis of the competitive relationship between countries and import sources, using 

the Almost Ideal Demand System (AIDS) model, which depends on the value of spending on the 

commodity, in order to explain and clarify the estimates required by economic policies The degree of 
responsiveness of demand to prices and spending on imports. 

The research was interested in studying the demand for Egyptian imports of sunflower oil from the 

main import sources, where the functions of the demand for imports of sunflower oil from its various sources 

were estimated, which include Ukraine, Argentina, then the Russian Federation, and other countries.  
 
 
 
 
 


