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 المصرية فى األسواق العالمية دوال الطمب الخارجي ألهم زهور القطف
 2، عمر نبيل كمال امام1تامر محمد عبد الصادق السنتريسي

 جامعة بنى سويف –الزراعة قسم البساتين كمية2جامعة بنى سويف، –قسم االقتصاد الزراعى كمية الزراعة1

 الممخص العربي
تيدف الدراسة بصفة عامة إلى التعرف عمى أىم محددات الطمب الخارجي عمى الصادرات المصرية منن أىنم زىنور ال طنف التصنديرية،        

العنالم العربني،  وذلنك وذلك من خالل ت دير ودراسة دوال الطمب الخارجي اإلجمالي والفردي عمى تمك الزىور بنهىم اسسنواا الت ميدينة لينا بندول 
بينندف اقتننراح بعننض السياسننات المناسننبة لزيننادة وتنميننة الصننادرات المصننرية المسننت بمية مننن تمننك الزىننور لتمننك اسسننواا، وبمننا يسننيم  نني تحسننن 

صناد المصنري الميزان التجاري الزراعي بشكل خاص، ومعالجة العجز  ي المينزان التجناري ال نومي ومنا يترتنب عمينو منن نتنا ع سنمبية عمنى االقت
 بشكل عام. 
وقد أشارت نتا ع الت دير اإلحصا ي لدوال الطمنب الخنارجي عمنى الصنادرات المصنرية منن زىنور ال طنف بصنفة عامنة مو ن  الدراسنة          

مدروسنة، منم بهسواا دول العالم العربي إلى أن سعر التصدير المصري يعتبنر أىنم العوامنل المحنددة لكمينة تمنك الصنادرات  ني جمين  اسسنواا ال
و يميو من حيث اسىمية بعض المتغيرات اسخرى التني منينا منا يتعمنا باإلنتناج سنواج إنتناج مصنر أو إنتناج الندول المسنتوردة منن تمنك الزىنور، أ

سننتوى بعننض المتغيننرات المتعم ننة بهسننعار وكميننات النندول اسخننرى المنا سننة لمصننر بتمننك اسسننواا، ىننذا باإل ننا ة إلننى المتغيننرات التنني تتعمننا بم
 الدخول وعدد السكان بالدول المستوردة.

كما تشير النتنا ع أي نا إلنى أن العوامنل المنفمرة  ني المتغينر التناب   ني حالنة الطمنب الفنردي ىني نفسنيا العوامنل المنفمرة  ينو حالنة               
 ميدينة المسنتوردة لتمنك المنتجنات، اسمنر النذي الطمب اإلجمالي بعد  رب كل منيا  ي صورتيا الفردينة  ني عندد السنكان  ني جمين  اسسنواا الت

يشير إلى أن ليذه العوامل دور  عال ومفمر  ي تحديد كمية الصادرات المصنرية منن ىنذه الزىنور.  و ني  نوج تمنك النتنا ع توصني الدراسنة بمنا 
 يمي:
الزىور مو   الدراسة، خاصًة خفض سعر التصدير المصري باعتباره من أىم العوامل المحددة لكمية الصادرات المصرية من  -1

  ي اسسواا التي تتميز بارتفاع مرونة الطمب عمى تمك الزىور.
المحا ظة عمى االست رار النسبي لمكميات المصدرة من زىور ال طف مو   الدراسة، عن طريا السيطرة عمى أىم العوامل  -2

 المفمرة  ييا ممل الطاقة اإلنتاجية، وأسعار التصدير.
التنا سية لزىور الدراسة، بيدف زيادة النصيب السوقي ليا بهسواا دول العالم ، وبالتالي تعظيم صا ي العا د زيادة ال درة   -3

 التصديري من تمك االزىار.
 

 مقدمة: .1
تعتبنننر التجنننارة الخارجينننة بصنننفة عامنننة والزراعينننة منينننا بصنننفة        

االقتصنننادي المصنننري، حينننث تعتبنننر خاصنننة دورًا ر يسنننيًا  ننني البنينننان 
الصنننادرات منننن أىنننم المنننوارد الر يسنننية الالزمنننة لتموينننل خطنننط التنمينننة 
االقتصادية واالجتماعية وبالتالي زينادة الندخل ال نومي، بمنا ينفدى إلنى 

 ر   وتحسين مستوى معيشة أ راد المجتم .
وتحظى مسنهلة تنمينة الصنادرات باىتمنام متزايند، وتو ن  عمنى        
ولوينننات السياسنننة االقتصنننادية  ننني مصنننر، وبصنننفة خاصنننة  ننني رأس أ

اآلونننة اسخيننر لمعالجننة العجننز  نني الميننزان التجنناري، حيننث بمنن  ذلننك 
، وبالتننننالي  نننن ن تنميننننة 2119مميننننار دوالر عننننام  8.23العجننننز نحننننو 

الصنادرات المصنرية الكميننة سنوف يسننيم  ني معالجنة ذلننك العجنز، بمننا 
 واالجتماعية الشاممة.يدعم أسس تح يا التنمية االقتصادية 

و ي ظل ىذا اإلطار تهتي أىمية تنمية الصادرات الزراعينة المصنرية، 
حينننننث تشنننننير البياننننننات إلنننننى أن إجمنننننالي قيمنننننة الصنننننادرات الزراعينننننة 

، تممل حنوالي 2119مميون دوالر عام  1212.4المصرية بمغت نحو 
% مننن إجمننالي قيمننة الصننادرات المصننرية الكميننة والتنني بمغننت نحننو 5

، وىي نسبة متدنينة إلنى حند (1)مميون دوالر  ي نفس العام 24511.3
ما، لذا  ان أية محاولة تسنتيدف زينادة حصنيمة تمنك الصنادرات سنوف 

                                                           
المركز ال ومي ،  واإلحصاجالجياز المركزي لمتعب ة العامة (  2و )  (1)

 .لممعمومات
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تسننيم بشننكل وا ننح  نني تح يننا أىننداف التنميننة، وبننناج اقتصنناد قننومي 
 قوي.
وتتطمنننننب تنمينننننة الصنننننادرات المصنننننرية لمسنننننم  الزراعينننننة تحديننننند       

ل المننننفمرة  نننني كميننننة تمننننك الصننننادرات مننننن ودراسننننة اسسننننباب والعوامنننن
المحاصيل المختمفنة  ني اسسنواا الخارجينة، سنواج كاننت تمنك العوامنل 
متعم ننننة باإلنتنننناج، أو باسسننننعار، أو بمسننننتوى النننندخول وعنننندد السننننكان 
بالننننندول المسنننننتوردة، بمنننننا يمكنننننن منننننن إعنننننادة النظنننننر  ننننني السياسنننننات 

حاصنننالت التصنننديرية الزراعينننة والتوسننن   ننني تصننندير كنننل منننن تمنننك ال
بحينننث تننندر عا ننندًا مرتفعنننًا، وتح نننا لمصنننر قننندرة تنا سنننية أ  نننل  ننني 

 اسسواا العالمية.
 مشكمة الدراسة: .2
تتمخص المشكمة البحمية  ي تدني حصة الصادرات الزراعية        

المصرية من إجمالي الصادرات المصرية الكمية  ي اآلونة اسخيرة، 
المنتجات الزراعية بصفة وذلك بالرغم من تزايد الطمب العالمي عمى 
عمى الرغم من أن مصر  عامة، وعمى زىور ال طف بصفة خاصة و

تتميز بتو ر الظروف المناسبة عن مميمتيا من الدول اسخرى من 
حيث اإل اجة الطبيعية ودرجات الحرارة وقمة اسمطار خالل أشير 
نتاج أغمب زىور ال طف شتاجًا وعدم انتشار اسمراض  الشتاج لنمو وا 

توا ر المياه الصالحة   باإل ا ة إلى العوامل اسخرى المتمممة  ي
لمري و رخص اسيدي العاممة نسبيًا عن البالد اسخرى والموق  

لتصدير الزىور  العالميةالجغرا ي المتميز من ناحية قربيا لألسواا 
عن طريا الن ل الجوي أو البحري أو البري، إال أن اسم مصر عمى 

كان غير موجود حتى وقت قريب بالنسبة  العالمالى خريطة التصدير 
. وىذا ما يدعو لمدىشة سن مصر لدييا مميزات كميرة لعالميةلمسوا ا

تنا سية  ي ىذا المجال ويمكن لمصر تصدير كميات كبيرة من زىور 
الدول خصوصًا  ي أشير الشتاج  ي الفترة من  جمي  ال طف إلى

نو مبر إلى إبريل وقد يستمر موسم التصدير إلى شير مايو. ولكن 
 .الكمية المصدرة حاليًا ال تتناسب م  إمكانيات مصر

الصادرات المصرية من  عدم قدرة  ي مشكمة الدراسة تمممت        
؛ العالمية منا سةونباتات الزينةعمى االستمرار  ي عممية ال الزىور

من  (2)%1.59بسبب انخفاض حجم اإلنتاج، حيث يممل نحو 
وبالتالي  عف  إجمالي الكمية المنتجة من الحاصالت البستانية،

إمكانيات التصدير المتاحة. اسمر الذي ييدد بهداجا متراجعا لالقتصاد 
المصري إذا لم يواكب بزيادة حصيمة الصادرات المصرية الكمية، 

 ية منيا بصفة خاصة.والزراع
 الهدف من الدراسة:  .3
تينندف الدراسننة بصننفة عامننة إلننى التعننرف عمننى أىننم محننددات        

الطمنننننب الخنننننارجي عمنننننى الصننننننادرات المصنننننرية منننننن زىنننننور ال طننننننف                
ومعر نننننة وتحديننننند ودراسننننننة اسسنننننباب المفديننننننة لمحدودينننننة الصننننننادرات 

نا سنننية لصنننادرات مفشنننرات التالمصنننرية منينننا، باإل نننا ة إلنننى دراسنننة 
، وذلننك مننن خننالل  .زىننور ال طننف المصننرية  ننى االسننواا االسننتيرادية

ت ننندير ودراسنننة دوال الطمنننب الخننننارجي اإلجمنننالي والفنننردي عمنننى تمننننك 
،  وذلننك بينندف اقتننراح العننالمالزىننور بننهىم اسسننواا الت ميديننة ليننا بنندول 

بعننننننض السياسننننننات المناسننننننبة لزيننننننادة وتنميننننننة الصننننننادرات المصننننننرية 
المست بمية منيا لتمك اسسواا، وبمنا يسنيم  ني تحسنن المينزان التجناري 
الزراعنني بشننكل خنناص، ومعالجننة العجننز  نني الميننزان التجنناري ال ننومي 
 وما يترتب عميو من نتا ع سمبية عمى االقتصاد المصري بشكل عام.

  الطريقة البحثية ومصادر البيانات: .4
ي عمننى أسنناليب التحميننل اعتمنندت الدراسننة  نني تحميميننا االقتصنناد      

اإلحصنننننننا ية الوصنننننننفية والكمينننننننة، ىننننننننذا باإل نننننننا ة إلنننننننى اسسنننننننناليب 
االيكونومترية والممممة  ي ت دير بعض نماذج االنحندار الخطينة وغينر 

 Stepwiseالخطيننة البسننيطة والمتعننددة وأسننموب االنحنندار المرحمنني
Regression   ومصنننفو ة معنننامالت االرتبننناطCorrelation 

Matrix دوال الطمب الخارجي لممحاصيل  لت دير 
 موضع الدراسة: .5
وقننند اعتمننندت الدراسنننة بصنننفة أساسنننية عمنننى البياننننات المنشنننورة       

ك طنننناع الشنننن ون  وغيننننر المنشننننورة التنننني تصنننندرىا الجيننننات الحكوميننننة
واليي نننننة العامنننننة لمرقابنننننة عمنننننى الصنننننادرات والنننننواردات،  ،اإلقتصنننننادية

باإل نننننا ة إلنننننى بياننننننات قاعننننندة التجنننننارة الخارجينننننة بنننننالمركز ال نننننومي 
لممعمومنننات التننناب  لمجيننناز المركنننزي لمتعب نننة العامنننة واإلحصننناج، كمنننا 
اسننتخدمت قواعنند البياننننات العالميننة الخاصننة بشنننبكة اإلنترنننت التابعنننة 

واسمنم المتحنندة  (F.A.O)عنة العالميننة لكنل منن منظمننة اسغذينة والزرا
COMTRADE)). 

 اإلطار النظري لمدراسة: .6
تعتبر دراسة اسسواا الخارجية لمصادرات ذات أىمية كبيرة        

لمتعرف عمى اسو اع السا دة بيذه اسسواا، خاصة  يما يتعما 
بهو اع المنا سين والمستويات السعرية، اسمر الذي يساعد عمى 

درات إلى ىذه اسسواا، مما يزيد من حصيمة الدولة من زيادة الصا
وتزرع الزىور  ى  نبية، ومن مم زيادة الدخل ال ومي،العمالت اسج

العديد من المحا ظات  ى ال اىرة وبنى سويف والمنيا وال ميوبية 
اسم يطما عمي  (Cut Flowers) والدقيمية ، وأزىار ال طف

تصمح لم طف التجاري ، حيث  مجموعة من اسزىار أو النورات التي
تستخدم  ي عمل التنسي ات الزىرية المختمفة، أو  ي التصدير إلي 
اسسواا العربية واسجنبية  تدر دخاًل من العمالت الصعبة ير   من 

 .عا د االقتصاد ال ومي لمبالد
وت م أزىار ال طف مجموعة من النباتات المتباينة  ي طبا          

  :انموىا  مني
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العشبيات الحولية ، وىذه قد تكون: شتوية ممل: حنك السب  ، اسستر 
، العايا، ال رنفل البمدي المنمور، اإلقحوان ، بسمة الزىور، كامبنيوال، 

أو: صيفية ممل ال طيفة والزينيا وعرف الديك وعباد الشمس أو: 
( ممل: االراولة ، ال رنفل المجوز، Perennial herbعشبي معمر )

ممل: الجالديولس، التيوليب ،  Bulbs يربيرا، البنفسع ،أو أبصالالج
الميميم ، اإليرس ، النرجس ، الفريزيا ، التيوبيروز ، الداليا وعصفور 

 نباتات اإلصص المزىرة و الشجيرات الجنة )ريزوم(.. ومنيا: 
وىى  المتداولة اىم زىور ال طف  اجمالى و سوف نتناول بالدراسة

 تتمخص  ى:
 :قطف طازجة زىور .1

  النننننوردRosa )أراوال )كرينننننزانممم ،Chrysanthemum ال رنفنننننل ،
Carnation جالديولس ،Gladiolus انماريوم ،Anthurium قنرطم ،
Crthamus ليمونيم ،Limonium سوليداسنتر ،Solidaster زىنور ،

  Oncidium اسوركيد
 :زىور اسبصال .2

  التيوليبTulip الفريزيا ،Fressias ليميوم ،Lilium أينرس ،Iris ،
 Narcissusنرجس 
 :زىور قطف معدة .3

  أنننواع مختمفننة مننن زىننور ال طننف الورقيننة ممننل )االسننبرجس(، زىننرة
 Arachniddes، وزىرة أركانديس Cucalyptusاسوكالتيوس 

وقننننند اعتمننننندت الدراسنننننة عمنننننى ت ننننندير دوال الطمنننننب الخنننننارجي         
بنننهىم   نننى مصنننراىنننم زىنننور ال طنننف السنننا دة اإلجمنننالي والفنننردي عمنننى 

    .العالم أسواا
 الزىننورولتحدينند العوامننل اسكمننر تننهميرا عمننى الصننادرات المصننرية مننن 

عمنى مسننتوى الطمنب اإلجمننالي والفنردي بكننل منن تمننك الدراسننة مو ن  
 اسسواا   د اتبعت الدراسة الخطوات اآلتية:

 حسناب مفشننر النصنيب السننوقى و معامنل أختننراا االسننواا .1.6
 سعرى.و المركز التنا سي ال

 ويتم حساب مفشر النصيب السوقي بالمعادلة :            
MSHji = (Xjci / Mcwi) *100  

 i)مصر( من السمعة  j: النصيب السوقي لمدولة MSHjiحيث:   
 )الزىور(.

Xjci   :  صادرات مصر إلى الدولة المنا سةc  من السمعةi. 
Mcwi: إجمالي واردات الدولة المنا سةc  من العالم من السمعةi. 

                  بالمعادلة: أما معامل أختراا السوا
MPRij = Mij / (Qij  + Mij  - Xij )  

= إنتاج j ، Qijمن السمعة i=  واردات السوا  Mijحيث : 
   jمن السمعة   i= صادرات السوا   j  ،Xijمن السمعة  iالسوا 

 

تحميل المركز التنا سي السعري ويتم حساب مفشر المركز 
 التنا سي السعري بتطبيا المعادلة: 

PAj = Pc / ps 
 النسبة بين سعر الدولة المنا سة إلى سعر مصر. PAjحيث: 

Pcسعر الدولة المنا سة    :    ،     Ps.سعر مصر    : 
خطينننة، ت ننندير معنننادالت االنحننندار البسنننيط بصنننورىا المختمفنننة ). 2.6

نصننننف لوغاريتميننننة، لوغاريتميننننة مزدوجننننة( بننننين المتغيننننر التنننناب  وكننننل 
متغيننر مننن المتغيننرات المسننت مة التنني تننم اختيارىننا  نني الخطننوة السنناب ة، 
وذلك لمتعرف عمى المتغيرات ذات التهمير المعنوي عمى المتغير التاب  

 .t( واختبارR2اعتمادا عمى قيمة كل من معامل التحديد )
ت دير دوال االنحندار المتعندد  ني صنورىا المختمفنة بنين المتغينر . 3.6

التناب  والمتغيننرات المسنت مة التنني تننم اختيارىنا  نني الخطنوة المانيننة وذلننك 
باالعتمننناد عمنننى  step wiseباسنننتخدام طري نننة الخطنننوات الحكيمنننة 

 لمتحميل اإلحصا ي. spss برنامع
تحديننند أ  نننل صنننور الننندوال التننني تعبنننر عنننن العالقنننة بنننين المتغينننر . 4.6

التاب  وأىم المتغينرات المفسنرة لنو والتني تتفنا من  المنطنا االقتصنادي منن 
جيننننة، وو ننننا مفشننننرات المعنويننننة اإلحصننننا ية كمننننا تعكسننننيا قيمننننة معامننننل 

 لمنموذج الم در من جية مانية. Fوقيم  R2التحديد 
 نتائج الدراسة:. 7

( تذبننننذب الصننننادرات 1ت ننننح مننننن بيانننننات الجنننندول رقننننم )ي          
-2119المصنننرية منننن اجمنننالى زىنننور ال طنننف خنننالل  تنننرة الدراسنننة )

االف طنن ب يمنة  6( حيث تراوح متوسط كمية الصادرات نحنو 2119
كمينة ممينون دوالر خنالل تمنك الفتنرة، بينمنا تراوحنت  16.5 نحنو بمغت

 1.46قندرت بحنوالى  ب يمنةو طنن  99نحنو الواردات من تمك الزىور 
 خالل نفس الفترة المشار الييا. مميار دوالر
عمنى ال ندر االكبنر منن  2112و تتركز كمية الصنادرات عنام         

كميننة و قيمننة الصننادرات حيننث بمغننت اجمننالى صننادرات زىننور ال طننف 
مميننون دوالر و  24الننف طننن ب يمننة بمغننت نحننو  15ىننذا العننام حننوالى 

تمنننك الزىنننور لمسياسنننات الناجحنننة التنننى يعمنننل ذلنننك ان ذروة صنننادرات 
ينننناير و مننن  تغيينننر السياسنننات التصنننديرية  نننى ىنننذا  25اع بنننت منننورة 

 العام.
 :الزينة ونباتات الزهور من مصر لصادرات الجغرافي التوزيع
 ال طنننف زىنننور منننن مصنننر لصنننادرات الجغرا ننني التوزيننن  بدراسنننة      
 حينث منن اسول الترتينب  ي جاجت ليبيا أن ،(2) رقم جدول من تبين

 بمغنننت بكميننة إليينننا المصنندرة المصنننرية الزىننور ل يمنننة النسننبية اسىميننة
 الييننننننننا المشننننننننار الفتننننننننرة لمتوسننننننننط وذلننننننننك طننننننننن الننننننننف 3.4 حننننننننوالى

 الصننادرات كميننة مننن% 57 مننن أكمننر يممننل مننا أى( 2115/2119)
 .الفترة تمك خالل
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 (2219-2215تطور كمية وقيمة صادرات وواردات الجمهورية من أهم زهور القطف خالل ) .1جدول 

انسعز 

 انخصدٍزى
 قًَت انوارداث باالنف دوالر

كًَت انوارداث 

 بانطٍ

قًَت انصادراث باالنف 

 دوالر
 انعاو كًَت انصادراث بانطٍ

2.3 2...02 0.0.1 015.2.2 4401.5 1.04 

0.1 43..1 10.11 13112.2 03101.1 1.05 

1.1 33.0. 1...1 00115.1 3.14.0 1.01 

0.1 0111..1 113.1 2351.. 1.51.0 1.01 

0.. 0510.4 204.1 1115.3 2012.1 1.01 

 انًخوسط 4145.2 05343.3 11.1 353.3 4.1

 أعداد متفرقة .  –نشرة التجارة الخارجية  –: الجياز المركزى لمتعب ة العامة واإلحصاج  المصدر
                     (                                                              2215/2219التوزيع الجغرافي واالهمية النسبية لكمية صادرات مصر من الزهور لمتوسط الفترة ) .2جدول 

 االهًَت انُسبَت % )طٍ(    كًَت اندونت

 41.3 2211.3 نَبَا

 12.1 03.3.5 انًًهكت انعزبَت انسعودٍت

 5.3 ..211 انكوٍج

 1.1 053.2 االردٌ

 0.5 13.0 هونُدا

 0.4 15.5 انًاََا

 0.4 11.2 نبُاٌ

 0.2 11.4 االياراث

 2.1 114.5 باقي انعانى

 ..0 4101.4 يخوسط انعانى

 أعداد متفرقة .  – نشرة التجارة الخارجية –: الجياز المركزى لمتعب ة العامة واإلحصاج  المصدر
 قندرت بكمينة المناني الترتينب السنعودية العربية المممكة أخذت حين  ي

 صننادرات كميننة جممننة مننن% 23.7 نحننو تعننادل طننن، الننف 14 بنحننو
 قندرت كمينة بمتوسنط المالنث الترتينب  ني الكويت جاجت بينما الزىور،
 الزىنننننور قيمنننننة إجمنننننالي منننننن% 6.4 نحنننننو تعنننننادل طنننننن، 378 بنحنننننو

 المانينا، ىولنندا، االردن، منن كنل تميينا الخارج، إلى المصدرة المصرية
% 1.5 ،%1.6 ،% 2.8 نحننو بمغننت نسننبية بهىميننة واالمننارات لبنننان

 .الفترة نفس خالل الترتيب عمى% 1.3 ،% 1.5،
مؤشرررات التنافسررية لصررادرات زهررور القطررف المصرررية فررى  .1.7

 االسواق االستيرادية خالل فترة الدراسة:
ينننتم  نننى ىنننذا الجنننزج ت ننندير النصنننيب السنننوقى و معننندل اختنننراا       

السوا لصادرات زىور ال طف المصرية  نى أىنم أسنواقيا االسنتيرادية، 
اذ داخنل االسنواا ومندى فقدرة السوا المصرى المصرى عمى الن لبيان

 امكانية زيادة الجيود التصديرية الى تمك االسواا.
 لزهور القطف المصرية: ىالسوق النصيب. 1.1.7

يعتبنننر ارتفننناع مفشنننر النصنننيب السنننوقى يعكنننس ارتفننناع               
( بنالممحا 1تو نح بياننات الجندول رقنم )الو ن  التنا سني سى دول و 

-2115لدراسة )لصادرات زىور ال طف خالل  ترة ا ىالسوق النصيب
تمركنز  نى االسنواا التاليننة ( حينث يتبنين ان النصنيب السنوقى ي2119

السنعودية ويمكنن االسنتدالل منن  -3ليبينا،  -2الكوينت،  -1بالترتيب 
بيانات نفس الجدول أن السوا الكويتى احتل المرتبة االولى حيث بم  

% 29متوسنننط النصنننيب السنننوقى لصنننادرات زىنننور ال طنننف لنننو حنننوالى 
، بينمنننا قننندر أدنننننى 2116% عنننام 43وبمننن  أعمنننى معننندل لنننو حننننوالى 

%، بينما جا ت 16.8بنصيب سوقى بم  نحو  2115توى لو عام مس
ليبيننا  ننى المركننز المننانى بمتوسننط نصننيب سننوقى لنننفس الفتننرة بحننوالى 

% و 37.5ب يمنة بمغنت نحنو  2115بم  حدىا االعمى عام % 22.6
 ننى  ، و اخيننرا جا ننت السننعودية2118% عننام 4حنندىا االدنننى حننوالى 

السننوقى لصنننادرات زىنننور  المركننز المالنننث حيننث بمننن  متوسننط النصنننيب
 % خالل نفس  ترة الدراسة.13ال طف المصرية حوالى 

 معدل اختراق السوق لزهور القطف المصرية: .2.1.7
كممننا زادت قيمننة نسننبة االختننراا كممننا دل ذلننك عمننى زيننادة نسننبة       

اختننراا زىننور ال طننف المصننرية لالسننواا محننل الدراسننة وتعتبننر نسننبة 
االسنواا مو ن  الدراسنةعمى اسنتيعاب  اختراا االسنواا م ياسنا ل ابمينة

وىنو االمنر الواردات من مختمف الدول واتساع السوا وسنيولة دخولنو 
( بنننالممحا لننننفس  تنننرة الدراسنننة 1النننذى تبنننين منننن نتنننا ع الجننندول رقنننم )

( حيث تبين ان معدل اختراا االسنواا تممنل  نى كنال 2115-2119)
%، 1.29بمنن   مننن السننوا الكننويتي، الميبنني والسننعودية بمعنندل اختننراا

% عمنننننى الترتينننننب االمنننننر النننننذى يو نننننح المنا سنننننة 1.13% و 1.23
الشنننديدة منننن الننندول المنتجنننة لزىنننور ال طنننف وبالتنننالى يعكنننس  نننعف 

   معدل اختراا تمك الزىور الى تمك الدول.
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 تحميل المركز التنافسي لصادرات مصر من الزهور: .3.1.7
توجنند العدينند مننن المفشننرات التنني مننن شننهنيا قينناس التنا سننية         

عمننننى المسننننتوى السننننمعي، أىميننننا: مفشننننر المركننننز التنا سنننني السننننعري 
Price Competitive مفشنر النصنيب السنوقي ،Market Share ،

و يمنا يمني نسننتعرض اسنتخدام تمننك المفشنرات لحسنناب تنا سنية الزىننور 
دول المنا سنننة لينننا )ىولنننندا، ونباتنننات الزيننننة المصنننرية م ارننننة بنننهىم الننن

كولومبيا، االكوادور(، باعتبارىا من أىم الدول المصندرة لمزىنور خنالل 
 .2119/ 2115الفترة 

 تحميل المركز التنافسي السعري لمزهور المصرية: . 4.1.7
يتننهمر المركننز التنا سنني لمصننادرات بعنندد مننن العوامننل أىميننا:          

اج بمتطمبننننات التصنننندير، وكفنننناجة السننننعر النسننننبي، وال نننندرة عمننننى الو نننن
العمميات التسوي ية، ويعتبر السعر النسبي أىم ىذه العوامل  ي التهمير 
عمننى المركننز التنا سنني مننن الزىننور  نني السننوا العننالمي، ويتوقننف ذلننك 

 عمى مدى حساسية الطمب لمتغير  ي اسسعار.
ت ننندير مفشنننر  ( بالممح هننننو تنننم2،3ويت نننح منننن نتنننا ع الجننندول رقنننم )

ز التنا سنني السننعري ب يجنناد النسننبة السننعرية بننين النندول المنا سننة المركنن
حينننث تعتبنننر تمنننك الننندول ىنننى االعمنننى  )ىولنننندا، كولومبينننا، االكنننوادور(

خنننالل نفنننس  تنننرة الدراسنننة حينننث انتاجنننا و تصنننديرا لمزىنننور  نننى العنننالم 
ألنف طنن  151و   246.6،   585.3نحو قدرت الكميات المصدرة 

ألنف  572.4،  962.6،  2759وب يمة بمغنت حنوالى  ،عمى الترتيب
وبين مصر من زىور ال طف، حيث نجند اننو إذا  0دوالر عمى الترتيب

زادت قيمة ىذا المفشر عن الواحد الصحيح، دل ذلنك عمنى أن مصنر 
  .2زىور ال طفليا ميزة سعرية  ي تصدير 

 ويتبننين مننن دراسننة تطننور مفشننر المركننز التنا سنني السننعري          
لمزىننننور المصننننرية منننن  أىننننم النننندول المنا سننننة ليننننا )ىولننننندا، كولومبيننننا، 

، أن مصننننر تتمتنننن  بميننننزة ( بننننالممحا2رقننننم )االكننننوادور( مننننن الجنننندول 
تنا سننية سنننعرية عنننن ىنننذه الننندول، حيننث ارتفعنننت قيمنننة مفشنننر المركنننز 

جمي  الدول المنا سة خالل  التنا سي السعري عن الواحد الصحيح  ي
 .2119/ 2115الفترة  نفس

مما سبا تبين أنو عمى الرغم منن انخفناض قيمنة الصنادرات المصنرية 
مننن نباتننات الزينننة وزىننور ال طننف بالم ارنننة بالنندول المنا سننة اسخننرى 
)ىولنننندا، كولومبينننا، االكنننوادور(، إال أن مصنننر تتمتننن  بمينننزة تنا سنننية، 
ناتجة عن انخفاض السعر التصديري لمزىنور المصنرية بالم ارننة بتمنك 

                                                           
 United Nations Commodity Trade) قاعدة بيانات هيئة األمم المتحدة 1

Statistics Database ) 
2 )

دراسة اقتصادية إلمكانيات تنمية الصادرات لبعض الحاصالت إبراىيم محمد عبد اهلل، 

، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كمية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي, السوريةالزراعية 

2116. 

ا يشير إلى  رورة االستفادة من ىذه الميزة  ي تنمية ال ندرة الدول، مم
 التنا سية المصرية من صادرات تمك السمعة.

 المصرية:  زهور القطفدوال الطمب الخارجي عمى . 2.7
يتناول ىذا الجزج ت دير دوال الطمب الخارجي اإلجمالي والفردي       
المصنننرية  ننني أىنننم اسسنننواا االسنننتيرادية الت ميدينننة بننندول  الزىنننورعمنننى 
، حينث يتبنين منن دراسنة التوزين  الكوينت، السنعودية، ليبيناوىي:  العالم

المصرية عمى أىم أسواقيا الخارجية  زىور ال طفالجغرا ي لصادرات 
 تتمركز  ي الدول النمالث تمك الزىورمن صادرات % 87.5أن حوالي

 % 6.4% ، 23.7% ، 57.4المشنننننار إليينننننا بنسنننننب ت ننننندر بحنننننوالي 
 (.2119-2115لكل منيا عمى الترتيب وذلك كمتوسط لمفترة)

 المصرية: أهم زهور القطفدوال الطمب اإلجمالي عمى 
المصرية في السوق  الزهوردالة الطمب اإلجمالي عمى . 1.2.7
 :الميبي

إلنى  الزىنوربدراسة العالقة بين كمية الصادرات المصرية منن         
كمتغير تاب  والعوامل التفسنيرية التني يعت ند تهميرىنا عمنى  الميبيالسوا 

، توصننمت بننالممحا (4ذلننك المتغيننر التنناب  والمو ننحة بالجنندول رقننم )
الدراسنة إلننى أن الصننيغة الخطيننة ىني أنسننب الصنني  الريا ننية المعبننرة 

 والتي يمكن تو يحيا  ي النموذج التالي: عن تمك العالقة 
 Yi = 2912728 – 193 X1i + 51.65 X2i 
        (-2.11)        (7.98)                       
 R2 = 1.85            F = 31.91 

 حيث:
 :Yi إلنى  زىنور ال طنفال يمة الت ديرية لكمية الصادرات المصنرية منن
 .i ي السنة  بالطن ليبيا
X1i ليبيننناالمصنننرية المصننندرة إلنننى  الزىنننور: متوسنننط سنننعر الطنننن منننن 

 .iبالدوالر  ي السنة 
X2i باسلف نسمة  ي السنة  ليبيا: عدد سكانi. 
: i1،2،3 .............15   

وتشير نتا ع ىذا النموذج إلى أن أىم العوامل المفمرة  ي كمينة        
خنننالل الفتنننرة  الميبنننيلمسنننوا  زىنننور ال طنننفالصنننادرات المصنننرية منننن 

المصننننرية  الزىننننور( ىنننني متوسننننط سننننعر الطننننن مننننن 2119-2119)
بنناسلف نسننمة، حيننث  ليبيننابالنندوالر، وعنندد سننكان  ليبينناالمصنندرة إلننى 

، ممنا يعنني 1.85 بمغنت قيمنة معامنل التحديند لمنمنوذج الم ندر حنوالي
 الزىنور% من التغيرات التي تحندث  ني كمينة صنادرات 85أن حوالي 

ترجنن  إلننى التغيننر  نني العوامننل المسننت مة  الميبننيالمصننرية إلننى السننوا 
 المشار إلييا والتي اشتمل عمييا النموذج.

وقند تبننين مننن نتنا ع النمننوذج وجننود عالقنة عكسننية بننين كميننة          
ومتوسنننط  الميبنننيإلنننى السنننوا  زىنننور ال طنننفالصنننادرات المصنننرية منننن 

، حينث اننو بزينادة ليبينادرة إلنى المصنرية المصن الزىنورسعر الطن منن 

74 
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ىذا المتغير بم دار الوحدة  ان ذلك يفدي إلنى ن نص كمينة الصنادرات 
طنن خنالل الفتنرة المشنار  193بحنوالي  ليبيناإلنى  الزىورالمصرية من 

 إلييا.
كمننا يت ننح مننن نتننا ع النمننوذج أي ننا وجننود عالقننة طرديننة بننين        

وعندد سنكان  الميبنيسنوا إلنى ال الزىنوركمينة الصنادرات المصنرية منن 
، حيث انو بزيادة ىذا المتغينر بم ندار الوحندة  نان ذلنك ينفدي إلنى ليبيا

 الميبننيإلننى السننوا  زىننور ال طننفزيننادة كميننة الصننادرات المصننرية مننن 
 طن خالل الفترة نفسيا. 51.65بحوالي 
المصرية في  زهور القطفدالة الطمب اإلجمالي عمى . 2.2.7
 :السعودىالسوق 

الزىور  أىم بدراسة العالقة بين كمية الصادرات المصرية من         
كمتغينر تناب  والعوامنل التفسنيرية التني  السعودىإلى السوا  التصديرية

 (4يعت نند تهميرىننا عمننى ذلننك المتغيننر التنناب  والمو ننحة بالجنندول رقننم )
، توصننمت الدراسننة إلننى أن الصننيغة النصننف لوغاريتميننة ىنني بننالممحا

  الريا ية المعبرة عن تمك العالقة والتي يمكن تو يحيا أنسب الصي
  ي النموذج التالي: 

Yi = 7295 – 139.3 Log X1i + 131.3 Log X2i  + 
182.1 Log X3i                       
                  (2.71)               (4.16)       (3.16) 
R2 = 1.78             F = 11.57 

 حيث:
 :Yi المممكننة إلننى  زىننور ال طننفال يمننة الت ديريننة لكميننة الصننادرات مننن

 .i ي السنة  بالطن العربية السعودية
X1i السنعوديةالمصرية المصدرة إلى  الزىور: متوسط سعر الطن من 

 .iبالدوالر  ي السنة 
X2i المممكننة المصنندرة إلننى  الصننينية الزىننور: متوسننط سننعر الطننن مننن

 .iبالدوالر  ي السنة  العربية السعودية
X3i باسلف نسمة  ي السنة  المممكة العربية السعودية: عدد سكانi. 
: i1،2،3 .............15   

وتشنننير نتنننا ع ىنننذا النمنننوذج إلنننى أن أىنننم العوامنننل المنننفمرة  ننني         
خننالل  السننعودىلمسننوا  زىننور ال طننفكميننة الصننادرات المصننرية مننن 

المصنرية  الزىنور( ىي متوسط سعر الطنن منن 2119-2119الفترة )
 الزىنننوربالننندوالر، متوسنننط سنننعر الطنننن منننن  السنننعوديةالمصننندرة إلنننى 

باسلف  السعوديةبالدوالر، عدد سكان  السعوديةالمصدرة إلى  الصينية
 نسننمة، حينننث بمغنننت قيمنننة معامنننل التحديننند لمنمنننوذج الم ننندر حنننوالي

ي تحننندث  ننني % منننن التغينننرات التننن78، ممنننا يعنننني أن حنننوالي 1.78
ترج  إلى التغير  السعودىالمصرية إلى السوا  الزىوركمية صادرات 

كمننا   نني العوامننل المسننت مة المشننار إلييننا والتنني اشننتمل عمييننا النمننوذج.
تبنننين منننن نتنننا ع النمنننوذج وجنننود عالقنننة عكسنننية بنننين كمينننة الصنننادرات 

زىننور ومتوسننط سننعر الطننن مننن  السننعوديةإلننى  الزىننورالمصننرية مننن 
، حيث انو بزيادة ىذا المتغينر السعوديةصرية المصدرة إلى الم ال طف
%  ننان ذلنك يننفدي إلننى ن نص كميننة الصنادرات المصننرية مننن 1بنسنبة 
 طن خالل الفترة المشار إلييا. 139.3بحوالي  السعوديةإلى  االزىار

كمننا يت ننح مننن نتننا ع النمننوذج أي ننا وجننود عالقننة طرديننة بننين كميننة 
وكنل منن متوسنط  السنعوديةإلى  ال طفزىور الصادرات المصرية من 

وعنندد سننكان  السننعوديةالمصنندرة إلننى  الصننينية الزىننورسننعر الطننن مننن 
%  ننان 1، حيننث انننو بزيننادة كننل مننن ىننذين المتغيننرين بنسننبة السننعودية

 أىنم زىنور ال طنفذلك يفدي إلى زيادة كمية الصادرات المصنرية منن 
منا بننفس طن لكل مني 182.1، 131.3بحوالي  السعودىإلى السوا 

 الترتيب وخالل الفترة نفسيا.
المصرية في  زهور القطفدالة الطمب اإلجمالي عمى . 3.2.7
 :الكويتيالسوق 
المصنرية إلنى  من الزىنور بدراسة العالقة بين كمية الصادرات        
كمتغينننر تننناب  والعوامنننل التفسنننيرية التننني يعت ننند تهميرىنننا  الكنننويتيالسنننوا 

، بننننالممحا (5لمو ننننحة بالجنننندول رقننننم )عمننننى ذلننننك المتغيننننر التنننناب  وا
توصننننمت الدراسننننة إلننننى أن الصننننيغة النصننننف لوغاريتميننننة ىنننني أنسننننب 
الصني  الريا ننية المعبننرة عننن تمننك العالقنة والتنني يمكننن تو ننيحيا  نني 

 النموذج التالي: 
LogYi = 4.73 – 1.112 X1i + 1.12 X2i   
                          (-3.23)   (3.78)                     
 R2 = 1.71             F = 13.31 

 حيث:

 :Yi المصننننرية إلننننى زىننننور ال طننننف ال يمننننة الت ديريننننة لكميننننة صننننادرات
 .i ي السنة  بالطن الكويت

X1i المصننرية المصنندرة إلننى زىننور ال طننف : متوسننط سننعر الطننن مننن
 .iبالدوالر  ي السنة  الكويت

X2i الكوينتاليولندينة المصندرة إلنى  الزىنور: متوسنط سنعر الطنن منن 
 .iبالدوالر  ي السنة 

: i1،2،3 .............15   
وتشننير نتننا ع ىننذا النمننوذج إلننى أن أىننم العوامننل المننفمرة  نني          

خنالل  الكويتيلمسوا  أىم زىور ال طفكمية الصادرات المصرية من 
المصنرية  الزىنور( ىي متوسط سعر الطنن منن 2119-2119الفترة )

 زىنور ال طنفبالدوالر، ومتوسط سعر الطن منن  الكويتالمصدرة إلى 
اليولندينننة المصننندرة إلنننى ألمانينننا بالننندوالر، حينننث بمغنننت قيمنننة معامنننل 

% 71، ممننا يعننني أن حننوالي 1.71 التحدينند لمنمننوذج الم نندر حننوالي
المصننرية إلنننى  الزىننورمننن التغيننرات التنني تحنندث  نني كميننة صننادرات 

رجنن  إلننى التغيننر  نني العوامننل المسننت مة المشننار إلييننا ت الكننويتيالسننوا 
 والتي شمميا النموذج.

75 



Tamer  M. A. E. Elsantresy, O,N,K, Emam., 2020 

73 
 

76 

صنادرات وقد تبنين منن نتنا ع النمنوذج وجنود عالقنة عكسنية بنين كمينة 
المصنرية  الزىنورومتوسط سنعر الطنن منن  الكويتيإلى السوا  الزىور

، حيث انو بزيادة ىذا المتغير بم دار الوحدة  نان الكويتالمصدرة إلى 
إلى السوا  صادرات الجميورية من الزىوريفدي إلى ن ص كمية ذلك 

% خننالل الفتننرة المشننار إلييننا. كمننا يت ننح مننن 1.112بنسننبة  الكننويتي
نتننننا ع النمننننوذج أي نننننا وجننننود عالقنننننة طرديننننة بنننننين كميننننة الصنننننادرات 

ومتوسنط سنعر الطنن  الكنويتيإلنى السنوا  زىنور ال طنفالمصرية منن 
، حيث انو بزيادة ىذا الكويتإلى اليولندية المصدرة  زىور ال طفمن 

صنننادرات المتغينننر بم ننندار الوحننندة  نننان ذلنننك ينننفدي إلنننى زينننادة كمينننة 
% خنننالل 1.12بنسنننبة  الكنننويتيإلنننى السنننوا  الجميورينننة منننن الزىنننور

 الفترة نفسيا.
 أهررررم زهررررور القطررررفدوال الطمررررب الفررررردي الخررررارجي عمررررى . 3.7

 المصرية:
المصرية في السوق  زهور القطفدالة الطمب الفردي عمى . 1.3.7
 :الميبي

مننن صننادرات  الميبننيبدراسننة العالقننة بننين متوسننط نصننيب الفننرد        
كمتغيننر تنناب  والعوامننل التفسننيرية التنني يعت نند  الزىننورمننن  لميبيننامصننر 

 (4تهميرىنننننا عمنننننى ذلنننننك المتغينننننر التننننناب  والمو نننننحة بالجننننندول رقنننننم )
ة ىننني ، توصنننمت الدراسنننة إلنننى أن الصنننيغة النصنننف لوغارتمينننبنننالممحا

أنسب الصي  الريا ية المعبرة عن تمك العالقة والتي يمكن تو يحيا 
  ي النموذج التالي:

Yi = 5.6 – 1.4 Log X1i – 6.2 Log X2i  
              (-2.16)          (11.31)   
R2 = 1.93             F = 66.41 

 حيث:
 :Yi منن صنادرات مصنر  الميبنيال يمة الت ديرية لمتوسط نصنيب الفنرد
 .iبالكجم  ي السنة  الزىورمن  لميبيا
X1i المصننرية المصنندرة  أىننم زىننور ال طننف: متوسننط سننعر الطننن مننن
 .iبالدوالر  ي السنة  ليبياإلى 
X2i مننن صننادرات ىولننندا اليطاليننا مننن  الميبنني: متوسننط نصننيب الفننرد

 .iبالكجم  ي السنة  الزىور
: i1،2،3 .............15   

وتشننير نتننا ع ىننذا النمننوذج إلننى أن أىننم المننفمرة  نني نصننيب الفننرد     
-2119)خننالل الفتننرة  الزىننورمننن  لميبيننامننن صننادرات مصننر  الميبنني
المصننرية المصنندرة إلننى  الزىننورىنني متوسننط سننعر الطننن مننن  (2119
 لميبينامنن صنادرات ىولنندا  الميبنيبالدوالر، ومتوسط نصيب الفرد  ليبيا
بنالكجم، حينث بمغنت قيمنة معامنل التحديند لمنمنوذج الم ندر  الزىنورمن 

% مننن التغيننرات الحادمننة  نني 93، ممننا يعننني أن حننوالي 1.93حننوالي 
 الزىنننورمنننن  لميبينننامنننن صنننادرات مصنننر  الميبنننيمتوسنننط نصنننيب الفنننرد 

ترجننن  إلنننى التغينننر  نننني العوامنننل السننناب ة الننننذكر والتننني اشنننتمل عمييننننا 
 النموذج. 

لنموذج إلى وجود عالقنة عكسنية بنين متوسنط كما تشير نتا ع ا       
وكننل مننن  الزىننورمننن  لميبيننامننن صننادرات مصننر  الميبننينصننيب الفننرد 

المتغيرين المست مين السابا اإلشارة إلييما، حيث انو بزينادة كنل منيمنا 
مننننن  الميبنننني%  ننننان ذلننننك يننننفدي إلننننى ن ننننص نصننننيب الفننننرد 1بنسننننبة 

كجنم لكنل منيمنا  6.2، 1.4بحنوالي  الزىنورمن  لميبياصادرات مصر 
 بنفس الترتيب وخالل الفترة نفسيا. 

المصرية في السوق  زهور القطفدالة الطمب الفردي عمى . 2.3.7
 :السعودى

من صنادرات  السعودىبدراسة العالقة بين متوسط نصيب الفرد       
كمتغيننر تنناب  والعوامننل التفسننيرية  الزىننورمننن  لممممكننة السننعوديةمصننر 

التنني يعت نند تهميرىننا عمننى ذلننك المتغيننر التنناب  والمو ننحة بالجنندول رقننم 
، توصمت الدراسة إلنى أن الصنيغة الموغارتمينة المزدوجنة بالممحا (4)

ىننني أنسنننب الصننني  الريا نننية المعبنننرة عنننن تمنننك العالقنننة والتننني يمكنننن 
 تو يحيا  ي النموذج التالي:

Yi = 2.93 – 1.33 Log X1i + 1.39 Log X2i + 1.35 LogX3i 
Log                                                              
               (-3.46)           (2.22)              (4.51)              
 R2 = 1.85             F = 18.38 

 حيث:
 :Yi منننن صنننادرات  السنننعودىال يمنننة الت ديرينننة لمتوسنننط نصنننيب الفنننرد

 .iبالكجم  ي السنة  الزىورمن  لممممكةمصر 
X1i السنعوديةالمصرية المصدرة إلى  الزىور: متوسط سعر الطن من 

 .iبالدوالر  ي السنة 
X2i المممكننةالمصنندرة إلننى  الصننينية الزىننور: متوسننط سننعر الطننن مننن 

 .iبالدوالر السنة 
X3i السنننعودىمنننن الننندخل ال نننومي  السنننعودى: متوسنننط نصنننيب الفنننرد 

 .iبالدوالر السنة
: i1،2،3 .............15   

وتشننير نتننا ع ىننذا النمننوذج إلننى أن أىننم المننفمرة  نني نصننيب الفننرد      
 زىنننور ال طنننفمنننن  لمممكنننة السنننعوديةمنننن صنننادرات مصنننر  السنننعودى

أىنم زىنور ىي متوسط سنعر الطنن منن  (2119-2119)خالل الفترة 
بالننندوالر،  المممكنننة العربينننة السنننعوديةالمصنننرية المصننندرة إلنننى  ال طنننف

 السننننعوديةالمصنننندرة إلننننى  الصننننينية الزىننننورمتوسننننط سننننعر الطننننن مننننن 
 السنعودىمنن الندخل ال نومي  السنعودىبالدوالر، متوسط نصنيب الفنرد 

بالننندوالر، حينننث بمغنننت قيمنننة معامنننل التحديننند لمنمنننوذج الم ننندر حنننوالي 
منن التغينرات الحادمنة  ني متوسنط % 85، مما يعني أن حنوالي 1.85

منننن  لممممكنننة السنننعوديةمنننن صنننادرات مصنننر  السنننعودىنصنننيب الفنننرد 
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ترج  إلى التغير  ي العوامل الساب ة الذكر والتي اشتمل عمييا  الزىور
 النموذج.

ويت ح منن نتنا ع النمنوذج الم ندر وجنود عالقنة عكسنية بنين          
منننن  لمسنننعوديةمنننن صنننادرات مصنننر  السنننعودىمتوسنننط نصنننيب الفنننرد 

المصنرية المصندرة إلنى  زىنور ال طنفومتوسط سعر الطن من  الزىور
%  نان ذلنك ينفدي إلنى 1، حيث انو بزيادة ىذا المتغير بنسنبة المممكة

 لممممكننةالمصننرية  الزىننورمننن صننادرات  السننعودىن ننص نصننيب الفننرد 
% خنننالل الفتنننرة المشنننار إليينننا. كمنننا يت نننح منننن نتننننا ع 1.33بنسنننبة 

 السنعودىوجود عالقة طردية بين متوسط نصيب الفنرد النموذج أي ا 
وكنل منن متوسنط سنعر  تمنك الزىنورمنن  لمسعوديةمن صادرات مصر 

ومتوسننط نصننيب  السننعوديةالمصنندرة إلننى  الصننينية الزىننورالطننن مننن 
، حينث اننو بزينادة كنل منن السنعودىمن الدخل ال ومي  السعودىالفرد 

زيننادة نصننيب الفننرد  %  ننان ذلننك يننفدي إلننى1ىننذين المتغيننرين بنسننبة 
%، 1.39بنسنبة  لممممكةالمصرية  تمك الزىورمن صادرات  السعودى
 % لكل منيما بنفس الترتيب وخالل الفترة نفسيا.1.35

المصرية في السوق  زهور القطفدالة الطمب الفردي عمى . 3.3.7
 :الكويتي

منننننن  الكنننننويتيبدراسننننة العالقنننننة بنننننين متوسنننننط نصنننننيب الفنننننرد          
كمتغينر تناب   أىنم زىنور ال طنف المصنريةمنن  لمكويتصادرات مصر 

والعوامننننل التفسننننيرية التننننني يعت نننند تهميرىننننا عمنننننى ذلننننك المتغيننننر التننننناب  
، توصننننمت الدراسننننة إلننننى أن بننننالممحا (5والمو ننننحة بالجنننندول رقننننم )

الصيغة الموغارتمية المزدوجة ىي أنسب الصي  الريا ية المعبرة عنن 
 يمكن تو يحيا  ي النموذج التالي:تمك العالقة والتي 

Yi = 1.19 – 1.1118 Log X1i + 1.112 Log X2i     
Log            (-3.11)                 (3.76)                              
   R2 = 1.71             F = 12.82 

 حيث:
 :Yi مننننن صننننادرات  الكننننويتيال يمننننة الت ديريننننة لمتوسننننط نصننننيب الفننننرد

 .iبالكجم  ي السنة  الزىورمن  لمكويتمصر 
X1i الكوينتالمصنرية المصندرة إلنى  الزىنور: متوسط سنعر الطنن منن 

 .iبالدوالر  ي السنة 
X2i الكوينتاليولندينة المصندرة إلنى  الزىنور: متوسنط سنعر الطنن منن 

 .iبالدوالر السنة 
: i1،2،3 .............15   

فمرة  ي متوسط نصيب الفنرد وتشير نتا ع ىذا النموذج إلى أن أىم الم
خالل  زىور ال طف المصريةمن  لمكويتمن صادرات مصر  الكويتي
المصنرية  الزىنورىي متوسط سعر الطنن منن  (2119-2119)الفترة 

 الزىننننوربالنننندوالر، متوسننننط سننننعر الطننننن مننننن  الكويننننتالمصنننندرة إلننننى 
بالننندوالر، حينننث بمغنننت قيمنننة معامنننل  الكوينننتاليولندينننة المصننندرة إلنننى 

% 71، ممنننا يعنننني أن حنننوالي 1.71التحديننند لمنمنننوذج الم ننندر حنننوالي 
منن صننادرات  الكنويتيمنن التغينرات الحادمنة  ني متوسنط نصنيب الفنرد 

ترج  إلى التغير  ي العوامنل السناب ة النذكر  الزىورمن  لمكويتمصر 
وتو ح نتا ع النموذج الم در إلنى وجنود عالقنة  والتي شمميا النموذج.
 لمكوينتمن صادرات مصنر  الكويتينصيب الفرد عكسية بين متوسط 

المصندرة  الزىنورومتوسنط سنعر الطنن منن  زىور ال طف المصريةمن 
%   ان ذلك ينفدي 1، حيث انو بزيادة ىذا المتغير بنسبة الكويتإلى 

منننن  لمكوينننتمنننن صنننادرات مصنننر  الكنننويتيإلنننى ن نننص نصنننيب الفنننرد 
ج أي نا وجنود كمنا يتبنين منن نتنا ع النمنوذ %.1.1118بنسنبة  الزىور

منن صنادرات مصنر  الكنويتيعالقنة طردينة بنين متوسنط نصنيب الفنرد 
اليولندية المصدرة  الزىورومتوسط سعر الطن من  الزىورمن  لمكويت
%  نان ذلنك ينفدي 1، حيث انو بزيادة ىنذا المتغينر بنسنبة الكويتإلى 

منننن  لمكوينننتمنننن صنننادرات مصنننر  الكنننويتيإلنننى زينننادة  نصنننيب الفنننرد 
 % خالل الفترة نفسيا.1.112بنسبة  الزىور
 (Quality requirements) التصديرية: مقاييس الجودة. 4.7
لكي نحظني بكسنب م نة اسسنواا العالمينة,   ننو البند منن التعنرف      

عمننننني احتياجنننننات ىنننننذه اسسنننننواا ومواصنننننفات الجنننننودة المطموبنننننة  ننننني 
المنتجننات المصنندرة إلييننا, والتنني حننددىا اإلتحنناد االقتصننادي اسوربنني 

(European Economic Community ي قوانينو الصادرة بيذا  )
الخصننوص, وىنني نفننس الم نناييس التنني تسننتخدم كبنننود أساسننية لمجننودة 
 ي العديد منن اسسنواا العالمينة الر يسنية, وعمني رأسنيا سنوا السنميير 

(Aalsmeerي ىولندا  )3. 
 م نناييس الجننودة العامننة التنني وردت بننذلك( 3يتبننين مننن الجنندول رقننم ) 

 : ال انون  ي الن اط اليامة التالية
 مقاييس الجودة ألزهار القطف:

وي صننند بهزىنننار ال طنننف كا نننة اسزىنننار والبنننراعم الزىرينننة التننني        
ت طنننف طازجنننة مننننن اسننننواع التنننني تصنننمح سغننننراض التجمينننل وعمننننل 

يجننب تنننو ر  ،تة والبوكييننات ولتحدينند الجننودة  نني أزىننار ال طننفباسسنن
 الم اييس التالية:

أن يكننون المنننتع مطاب ننًا لمنننوع أو الصنننف المتفننا عميننو وأن يكننون قنند تننم  -1
 قطفو بعناية بعد وصولو إلي المرحمة المال مة من النمو لم طف.

(: حيث تصنف زىور ال طف إلني Classificationالتصنيف )   -2
 الدرجات التالية:

أن (: والمنتع تحت ىذه الدرجنة يجنب  1Classالدرجة اسولي )  (1)
يكننننون عننننالي الجننننودة وأن يكننننون ممننننماًل لجمينننن  خصننننا ص وصننننفات 

كنون ( المنهخوذ مننو. وعمني أن تSp( أو الننوع )Var or evالصننف)

                                                           
 (،ITC)مركز التجارة الدولي ،  International Trade Centre، إدارة جودة التصدير 3

 منظمة التجارة العالمية واالمم المتحدة.
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خالينننة منننن الطفيمينننات  طازجنننةكاممنننة  جميننن  أجنننزاج اسزىنننار الم طو نننة
خالينة و الحيوانية والزراعية ومن أي أ نرار ناتجنة عنن ىنذه الطفيمينات 

ية وأي مننننواد غريبننننة تننننفمر عمنننني مظيرىننننا مننننن ب ايننننا المبينننندات الحشننننر 
 Defects ofخالينة منن أي عينوب  ني النمنو ) (غينر مخدوشنة)العنام

development أن تكون السني ان أو الحوامنل الزىرينة صنمبة وقوينة )
 ب در يكفي لحمل وتدعيم الزىرة أو مجموعة اسزىار الموجودة عميو .

منن  (Split calyx ) ممحوظنة :  ني ال رنفنل ال يعتبنر الكنهس المنشنا
عيوب النمو ، إال أنو  يما يتعما بال رنفل المجوز )اسمريكاني ( يجب 

مو وتو ن  ت جمي  اسزىار التي بيا ظاىرة إنش اا الكهس  ي حزم مس
وعبنوات خاصنة عميينا  (Uniform lots) منفصمة  ي لوطات متماممة

 عالمة تشير إلي ذلك .
 نننم ىنننذه الدرجنننة جميننن  : وت (Class Il ) )ب( الدرجنننة المانينننة

المنتجنننات التننني ال يتح نننا  يينننا كنننل كواصنننفات الجنننودة المنننذكورة  ننني 
منتجات الدرجة اسولي ، ويشترط  ييا بصفة أساسية أن تكون :كاممنة 

خالية من الطفيميات الحيوانية ، ويسمح  ييا   ط بنبعض العينوب ممنل 
بعنننض الخننندوش أو الر نننوض  –: وجنننود بعنننض التشنننوىات الخفيفنننة 

بعض اس رار الخفيفة الناتجة عنن اإلصنابة بناسمراض أو  –يفة الخف
ال منننننان  أن تكنننننون الحوامنننننل الزىرينننننة  –بعننننض الطفيمينننننات الحيوانينننننة 
المنننان  مننننن وجنننود بعنننض العالمننننات و   نننعيفة نسنننبيًا أو أقننننل صنننالبة

البسننننيطة الناتجنننننة عننننن النننننرش بالمبينننندات الحشنننننرية . إال أن العينننننوب 
عمر الزىرة أو ن ارتيا أو صالحيتيا المسموح بيا يجب أال ت مل من 

 لالستعمال .
: ويتدرج تحت ىذه الدرجة أي  (Extra Class) )ج( الدرجة الممتازة

  مننننتع يح نننا مسنننتوي الجنننودة المنننذكورة  ننني أزىنننار الدرجنننة اسولننني
(Class 1)  دون االسنتغامة بهينة إ نا ات أو معنامالت تسناعد عمني

 . (Extra ) تحسين ىذه الجودة . ويشار اليو بكممة
ويمكنننن أن تنننتم عممينننة التصننننيف طب نننًا لمحجنننم،  منننماًل تصننننف أزىنننار 
 ال طف طب ًا لطول الساا )أو الحامل الزىري( إلي الدرجات التالية :

 .4مقاييس الجودة العامة لزهور القطف العالمية . 3 جدول
  (Length) انطول (Code) اندرجت و

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

1 

0. 

00 

01 

. 

4 

0. 

04 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

0.. 

01. 

 سى ، أو حسوق األسهار بدوٌ سَقا4ٌأقم يٍ 

 سى.4-0

 سى04-.0

 سى.04-1

 سى.2-.1

 سى.3-.2

 سى.4-.3

 سى.5-.4

 سى.1-.5

 سى..0-.1

 سى.01-..0

 سى .01أكبز يٍ 

حشخًم هذِ األطوال عهٌ رأص انشهزة 

 أوانُورة

Flower or Inflorescence head 

باإلضافت إنٌ انساق أو انحايم 

 انشهزً

 

 

طننول لمسنني ان أو الحوامننل  وأدننني  أقصننيويجننب أال يزينند الفننرا بننين 
الزىرية داخل كل وحدة من وحدات العرض أو البين  )ال ب نة الواحندة 

 أو الربطة الواحدة ( عن :
 والتي تمييا . (11) سم لألزىار  ي الدرجة رقم 2.5  -
 . (51) إلي الدرجة رقم( 21) سم لألزىار من الدرجة رقم5   -
 وما يمييا . (61) رقمسم لألزىار  ي الدرجة 11   -

ويالحنظ أن ىنذا الفنرا قند يت ناعف سزىنار ال طنف التني تعنرض  نني 
،  في الكريز انميمم ذو اسزىار كبيرة  (Fan Shape ) شكل مروحي

الحجننم والننذي يعننرض  نني أشننكال مروحيننة قنند يصننل ىننذا الفننرا )بننين 
  سنم لألزىنار  ني الندرجات منن21أقصي وأدني طول( إلي أكمر من 

 كما أن التمامل  ي طول السي ان أو اس رع  (51) يإل  (21)
 , Acacia  المنذكورة سناب ًا ال ينطبنا عمني أننواع السننط المختمفنة 

(formerly mimosa )  حيث ان أقل طول س رع السنط يجنب أال ،
 bouquets)  سم ، ولكن قد يسمح بتداول باقات السنط21ي ل عن 

 Small) المحتويننننة عمنننني أ ننننرع صننننغيرة (bundles) أو النننرزم  (
sprigs)  سنم تحنت اسنم سني ان صنغيرة21ت ل أطواليا عن (Short 
stems)  مننن الخننارج أو أي مسننمي أخننر يو نن  بو ننوح عمنني العبننوة

 عند التعب ة .
 أما التفاوت المسموح بو  ي جودة أزىار ال طف :         -

 يسنمح  نني كننل وحنندة مننن وحنندات العننرض أو البينن  اآلتنني ذكرىننا  يمننا 
 بعد بالتجاوز عن بعض العيوب ال تزيد نسبتيا عن :

% سزىننار ال طننف مننن الدرجننة اسولنني ، شننريطة أال يننفمر ذلننك 5  ( )أ
داخنل كنل  (Uniformity of the flowers ) زىنارعمني تمامنل اس

 وحدة من وحدات العرض أو البي  .
% سزىننار ال طننف مننن الدرجننة المانيننة )قنند يكننون نصننف 11    ( )ب

ىنننذه النسنننبة المسنننموح بينننا منننن العينننوب سزىنننار مصنننابة بطفيمينننات 
حيوانيننة أو زراعينننة ( ، شنننريطة أال تفسننند ىنننذه العينننوب أو ت منننل منننن 

 التجنارة مركنز ، International Trade Centre التصندير، جنودة إدارة 4
  .www.intracen.org،(ITC) الدولي
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 لمنتع وصالحيتو لمتسويا .قيمة ا
حنندد  ( Unit of presentationوحنندات العننرض أو البينن  )  -3

وحنندات العننرض أو  2117لسنننة  1214قننانون االتحنناد اسوربنني رقننم 
 -  (bunches ) البيننننننننننننن   ننننننننننننني صنننننننننننننورة : قب نننننننننننننات

أو منننا شنننابو ذلنننك ،  (boxes ) صنننناديا -  (bouquets) باقنننات
شنر زىنرات / سناا مزىنرة عمي أن تشتمل كنل وحندة عمني خمنس أو ع

 أو م اعفات العشرة ، أال أن ىذه ال اعدة ال تنطبا عمي :
اسزىننننار التنننني تبنننناع  رديننننة بطبيعتيننننا ) كننننبعض أصننننناف الننننداليا  –أ 

 والكريز انميمم ذات اسزىار الكبيرة ( .
بننننالوزن )ممننننل الجيبسننننو يال ، السننننواليداجو   اسزىننننار التنننني تبنننناع –ب 

 واسستر(.
لتني يوا ننا البنا   والمشننتري بشنكل وا ننح ونينا ي عمنني اسزىنار ا –ج 

إستمناجىا منن الشنروط الخاصنة بعندد اسزىنار .  ني كنل وحندة عنرض 
أو بي  . ويسمح بيذه االستمناجات   ط  ي الصف ات التني تع ند خنارج 

 .  ( Wholesale markets ) أسواا الجممة
  مراجعال .8
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ABSTRACT 

 
The study targets recognition on the important defineds of external demand on Egyptian exports from the 

important  export of cut flowers,  through an estimation and study the aggregate And the individual demand functions 

on those flowers in the important classic markets in the arabian countries. 

The statistical estimation results showed that the Egyptian export price is the important defined factor quantitative that 

exports from the flowers the study emplacement in all studied markets in the arabian countries markets. 

So the study recommends the following: 

1. Reducing the Egyptian export price in consideration from the important defined factors for the Egyptian exports 

quantity from the crops the study emplacement. 

2. The province on the proportional stability for the exported quantities from the crops the study emplacement, 

through the control on the important factors influencing in it, such as productive capacity, and the export prices.. 

3. Increasing The competitive ability for the study crops to  increase its marketing share in the rest of world 

countries markets, witch lead to maximize the net export revenue . 

KEYWORDS: Cut flowers, Demand functions, Price Competitive,Market Share, Uniformity of the flowers. 
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 المالحق

 
 (.5112-5112انىصيب انسىلً و معدل أختراق االسىاق نكمياث صادراث زهىر انمطف انمصريت نهفترة ) . 1مهحك 

 انبىد 5112 5112 5112 5112 5112 االجمانً انمتىسط

نت
و
ند

ا
 

 اجمانً كميت وارداث نيبيا ..2.22 81.12.8 2.21.2 58.11.1 ..1211 22822.2 12.22.22

يا
يب

ن
 

 صادراث مصر مه انسهىر انً نيبيا 5.81.2 11825.2 5851 221.5 2..21 12222.1 8222.25

 اوتاج نيبيا ..11 12.2 81.8 58.5 88.2 2..11 .55.2

 صادراث نيبيا 2.12 12.5 52.1 55.2 ...8 111.22 55.112

 انىصيب انسىلً % 82.2 82.1 81.1 8.2 8.. - 55.2

 انسىق%معدل اختراق  1.82 1.82 1.81 .1.1 .1.1 - 1.58

 اجمانً كميت وارداث انسعىديت 11221.1 ..11812 8..1122 118.1.2 ..11222 22.21.2 .11125.1

يت
ىد

سع
ان

 

1.1..22 2155.2 122..2 1818.2 1122.5 1212.2 1.21.2 
صادراث مصر مه انسهىر انً 

 انسعىديت

 اوتاج انسعىديت 2..2 ..22 ..22 28.2 5..2 822.8 28.52

 صادراث انسعىديت 2.1. 22.2 21.8 8.2. ..25 525 ..25

 انىصيب انسىلً % 18.8 12.2 2.2 11.2 18.5 - 15.2

 معدل اختراق انسىق% 1.18 1.12 1.11 1.15 1.18 - 1.18

 انكىيجاجمانً كميت وارداث  1812.5 8..128 1282.2 211.1 211.8 2218.2 18.1.2

ج
ىي

نك
ا

 

 صادراث مصر مه انسهىر انً انكىيج 551.1 ..252 122.2 822.2 522.2 1221.2 822.15

 اوتاج انكىيج 15.1 ..12 55.2 82.2 22.8 1.2.2 52.22

 صادراث انكىيج 11.2 ..22 22.2 88.1 ..25 585.2 2.25.

 انىصيب انسىلً % 12.2 5.2. 11.2 5.2. 81.2 - 52.2

 انسىق%معدل اختراق  1.12 ...1 1.11 5..1 1.81 - 1.52

 انكًَت: طٍ
 المصدر: جمعت و حسبت من بيانات:

 ( United Nations Commodity Trade Statistics Database) قاعدة بيانات هيئة األمم المتحدة .1
 أعداد متفرقة . –نشرة التجارة الخارجية  –الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  .2
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        (2219-2215لمفترة )كمية و قيمة أهم دول العالم تصديرا لزهور القطف   .2ممحق

 الكمية بااللف طن، ال يمة بااللف دوالر،السعر دوالر/كيمو
 .( United Nations Commodity Trade Statistics Database) قاعدة بيانات هيئة األمم المتحدة :المصدر: جمعت و حسبت من بيانات

 
 2219/ 2215المركز التنافسي السعري لمزهور المصرية لمفترة . 3ممحق 

 انبيان
 سعر انسهىر

 انهىنىديت بانىسبت نسعر مصر

 سعر انسهىر

 مصر رانكىنىمبيت بانىسبت نسع

 سعر انسهىر

 االكىادوريت بانىسبت نسعر مصر

5112 5 1.2 1.2 

5112 ..2 8.8 8.. 

5112 5.2 5.1 5.11 

5112 ..2 8.. 8.5 

5112 2.5 2.2 2.2 

 8.5 8.5 . انمتىسط

 .( United Nations Commodity Trade Statistics Database) قاعدة بيانات هيئة األمم المتحدة المصدر:جمعت و حسبت:

 

 
 
 
 
 
 
 

 

سعر  5112  

 انتصدير

سعر  5112

 انتصدير

سعر  5112

 انتصدير

سعر  5112

 انتصدير

سعر  5112

 انتصدير

متىسط  انمتىسط

 انسعر

  انميمت انكميت  انميمت انكميت  انميمت انكميت  انميمت انكميت  انميمت انكميت  انميمت انكميت  

 8.1 225.2 5.2.2 2.2 ..1.22 ..525 2.2 1.22.5 ..522 2.2 1822.2 5.2.1 2.2 1815.8 2..58 2.2 ..1522 ..555 كىنىمبيا

 5.2 ..225 121.1 ..2 288.2 122.2 ..2 221.2 122.2 2.2 251.2 1.2.5 2.2 ..215 1.8.5 2.2 212.2 1.2.2 االكىادور

 8.2 5222.2 222.8 2.2 5..822 221.1 2.2 882.2. 1..22 2.5 122.2. 222.1 2.2 1.1.2. ..2.1 2.2 5..822 225.1 هىنىدا
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 (.2219-2229فترة )المتغيرات االقتصادية المعتقد تأثيرها في الطمب الخارجي اإلجمالي عمى زهور القطف المصرية في كل من السوق الميبي و السعودى خالل ال .4جدول 

 انسىىاث

كميت 

انصادراث 

انمصريت مه 

زهىر انمطف 

انً نيبيا 

 بانطه

متىسط 

سعر 

انطه مه 

انسهىر 

انمصريت 

انمصدرة 

إنً نيبيا 

 باندوالر

متىسط سعر انطه 

مه انسهىر 

االثيىبيت انمصدرة 

 إنً نيبيا باندوالر

متىسط سعر انطه مه 

 انسهىر

انكيىيت انمصدر إنً 

 نيبيا

 باندوالر

متىسط سعر 

انطه مه 

 انسهىر

األنماويت 

انمصدرة إنً 

 نيبيا

 باندوالر

إجماني 

اندخم 

انمىمي 

انهيبي 

بانمهيار 

 دوالر

عدد سكان  

 نيبيا باألنف

 وسمت

 

 

كميت 

انصادراث 

انمصريت مه 

زهىر انمطف 

نهمهكت 

انسعىديت 

 بانطه

متىسط 

سعر 

انطه مه 

انسهىر 

انمصريت 

انمصدرة 

إنً 

انسعىديت 

 باندوالر

متىسط 

سعر انطه 

مه 

انسهىر 

انهىنىديت 

انمصدرة 

إنً 

انسعىديت 

 باندوالر

متىسط سعر انطه مه 

 انسهىر

انصيىيت انمصدرة إنً 

 انسعىديت

 باندوالر

متىسط سعر انطه مه 

 زهىر انمطف

انكىنىمبيت انمصدرة 

 إنً انسعىديت

 باندوالر

إجماني 

اندخم 

انمىمي 

انسعىدي 

بانمهيار 

 دوالر

عدد سكان  

انسعىديت باألنف 

 وسمت

 

 

5112 1228.8 152.2 551.. 522.2 55..2 112. 2212. 12215.2 18..2 .82 811.2 111.2 115 11221 

5111 85121.2 112.2 8.5.5 .22.2 821 1152 22811 .2.21 112.1 222.5 .21.. 225.8 185 11222 

5111 82222.2 122.2 122 822.2 122.8 1521 22.11 28218.1 122.2 251.2 522.2 25..2 182 112.1 

5115 12282.8 125.2 182.2 5.2.2 152 1125 22.22 52228.2 122.2 822.2 555 815 182 11218 

5118 12822.2 128.2 122.2 522.2 122.2 1512 22225 .2822.2 122.1 .21.8 558.2 528.1 182 11222 

511. 881.1.8 121.1 582.2 822.. 585.2 1511 22282 .5.81.1 122.2 2.2.2 885.2 528.2 1.1 11252 

5112 81.21.. 122.2 152.2 552.. 118.2 1122 22212 1212. 521.1 828.1 121.2 12. 152 11222 

5112 .2211.8 128.1 121.5 522.2 151 1112 22222 15121.8 122 .15.5 121.2 511.8 181 11112 

5112 21.11.1 121.5 122.. 811.2 128.2 1512 22221 2.211.5 121.. .52.2 51..5 522.8 1.2 111.2 

5112 21.25.2 122 512 812.8 128.8 1212 22221 2.258.2 122.1 .52.8 522.2 528.8 128 11122 

5112 21125.2 12... 528.2 825 122.. 1252 22188 115225.2 122.5 2.2.. 8.1 .15.2 581 11122 

 .( United Nations Commodity Trade Statistics Database) قاعدة بيانات هيئة األمم المتحدةدر: المص    
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 (.2219-2229المتغيرات االقتصادية المعتقد تأثيرها في كل من الطمب اإلجمالي عمى زهور القطف المصرية في السوق الكويتى خالل الفترة ) .5جدول 

 السنوات
الصادرات كمية 

المصرية من زهور 
 القطف لمكويت بالطن

 سعرمتوسط 
من الزهور  الطن
 مصريةال

 إلى ةالمصدر 
 بالدوالر الكويت

من  الطن سعرمتوسط 
 ةالمصدر  الزهور الهولندية

 بالدوالر الكويت إلى

 من الزهور الطن سعرمتوسط 
 الكويت إلى ةالمصدر  االكوادورية

 بالدوالر

من  الطن سعرمتوسط 
 الزهور

 إلى ةالمصدر  الصينية
 الكويت
 بالدوالر

إجمالي الدخل 
القومي الكويتي 
 بالمميار دوالر

عدد سكان  الكويت 
 باأللف نسمة

 
 

9002 34361 39263 99062 92762 99263 3032 377322 

9030 193063 30262 12969 24762 133 3394 374103 

9033 142462 32262 327 13464 34261 3940 372203 

9039 323761 32964 31462 92463 393 3329 372224 

9031 321262 32164 32262 92364 37264 3937 337349 

9032 112061 32063 91462 14362 91962 3903 337417 

9033 132362 32367 39264 99762 33164 3027 397733 

9034 223361 33163 34069 93762 393 3337 397727 

9037 302363 37069 32362 13364 34162 3932 397220 

9032 702362 344 907 10761 32161 3307 397243 

9032 433464 37262 94163 149 37362 3797 392011 

 .( United Nations Commodity Trade Statistics Database) قاعدة بيانات هيئة األمم المتحدةالمصدر:     

. 
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