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  :مقدمة
لية وفي اطار ما حققته الدول االسيوية من مع تنامي الدور األسيوي في العالقات االقتصادية الدو

نجاحات وانجازات ملموسة في تطوير وتنمية اقتصادياتها فقد توجت تلك النجاحات بإقامة العديد من التكتالت 
االقتصادية بين الدول اآلسيوية لعل من أهمها رابطة دول جنوب شرق آسيا والمعروف بتجمع أو رابطة 

وقد أصبح رابطة جنوب . Association of South-East Asian Nations (ASEAN)جنوب شرق أسيا
شرق أسيا من أهم التكتالت االقتصادية سواء علي المستوي العالمي أو مستوي القارة اآلسيوية علي وجه 
الخصوص لما له دور في تعزيز التعاون االقتصادي واالقليمي بين دول التكتل وتوسيع نطاق التجارة البينية 

 إلي تحقيق معدالت أعلي للتنمية االقتصادية واالجتماعية اعتمادا علي العمل المنظم وتطوير واالسراع
الطموحات من ترتيبات تجارية تفضيلية إلي وحدة تكاملية بين الدول األعضاء للوصول إلي اقتصاد قوي 

  .ومتكامل
  : المشكلة البحثية

 أسيا علي الساحة االقتصادية سواء علي الجدال حول الدور البارز الذي يقوم به رابطة جنوب شرق
المستوي االقليمي أو الدولي وماحققه من إنجازات في نطاق التجارة الدولية، وعلي الرغم من ذلك، فقد يبدو 
جلياً ضعف العالقات االقتصادية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا ومحدودية التبادالت التجارية بينهما 

من اجمالي قيمة التجارة % ٣,١ الكلية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا حيث لم تتجاوز نسبة التجارة
من % ١٢,٤ مليار دوالر، كما لم تتجاوز نظيرتها الزراعية ٩٥  والبالغة نحو ٢٠١٣الكلية المصرية عام 

قد وتأسيساً علي ذلك ف.  مليار دوالر٨ والبالغة نحو )١(اجمالي قيمة التجارة الزراعية المصرية لنفس العام
يكون من الضروري ألقاء الضوء علي واقع العالقات االقتصادية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا خاصة 

ومن ثم التعرف علي أسباب انخفاض الصادرات المصرية الي هذه الرابطة . في مجال التجارة الزراعية
التي تفرض من االتحاد ) الصحية، البيئية، آخري( والعمل علي تنميتها في ظل القيود غير التجارية مثل 

  . االوروبي في بعض السنوات
  -: الهدف البحثي

إستناداً الي مشكلة البحث والسعي الي تطوير منظومة التجارة الخارجية الزراعية المصرية، فإن البحث 
يستهدف بصفة رئيسية توصيف الموقف الراهن للتجارة الخارجية الكلية والزراعية بين مصر ورابطة جنوب 

أسيا والتعرف علي حجم التبادل التجاري بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا ومن ثم العمل علي شرق 
تنشيط وتعزيز سبل التعاون بما يحقق توطيد العالقات االقتصادية بينهما وتوسيع نطاق حجم التبادالت 

بالدراسة والتحليل وتحقيقاً لهذا الهدف فسوف يتناول البحث . التجارية بين السوق المصري وأسواق االسيان
  :المحاور االتية

 .دراسة أهم المؤشرات االقتصادية لرابطة جنوب شرق أسيا مقارنة بنظيرتها لمصر  .١
دراسة وتحليل هيكل التجارة الخارجية الكلية والزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا، وأتجاهات  .٢

وب شرق أسيا خالل الفترتين الموازين التجارية ما بين الفائض والعجز بين ومصر ورابطة جن
وهي فترتين مختلفتين االولي تمثل االستقرار السياسي واالقتصادي ). ٢٠١٣-٢٠١١(،)٢٠١٠-٢٠٠٨(

 .في مصر واالخري عدم االستقرار
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١٨٧٠ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
 .دراسة وتحليل هيكل الصادرات والواردات الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا  .٣
اصيل المصرية داخل أسواق التكتل أعتماداً علي قياس دراسة وتحليل الوضع التصديري ألهم المح .٤

 .بعض المؤشرات التنافسية السوقية
 .التعرف علي أهم األسواق التصديرية المنافسة للصادرات الزراعية المصرية داخل أسواق التكتل .٥

  : المنهجية البحثية ومصادر البيانات
ادي الوصفي، كما تناول البحث تقدير بعض أستند البحث تحقيقاً ألهدافه علي منهجية التحليل االقتص

المؤشرات الخاصة بتحليل التنافسية مثل مؤشر النصيب السوقي، مؤشر التنافسية السعرية الي جانب التعرف 
وفي السياق ذاته، وفيما يتعلق بمصادر . علي التوقيتات والمواعيد التصديرية إلهم المحاصيل موضع الدراسة

 علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تصدرها من وزارة الزراعة البيانات فقد أعتمد البحث
متمثلة في قطاع الشئون االقتصادية، وأيضاً الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء هذا باأضافة الي 

 .www.trademap.comاالستناد الي بيانات بعض الموقع االلكترونية مثل 
  : نبذة تاريخية عن نشأة اآلسيان

بمبادرة خمس دول هي ماليزيا وأندونيسيا ) اآلسيان(جاء انشاء رابطة دول جنوب شرق آسيا 
 ثم فيتنام الجنوبية ١٩٨٤ وانضمت إليهم بروناي عام ١٩٦٧وسنغافورة وتايالند والفلبين ذلك في بانكوك عام 

وقد ركزت رابطة اآلسيان في بداية . ١٩٩٩ وأخيرا كمبوديا عام ١٩٩٧ر عام ، والوس وميانما١٩٩٥عام 
نشأتها علي التنسيق السياسي بين الدول األعضاء ليمتد هذا التركيز إلي التعاون االقتصادي واالقليمي بين 

م علي الدول األعضاء وذلك من خالل توحيد سياسات التصنيع وتحرير التجارة البينية، وتطبيق سياسات تقو
مبدأ االحالل محل الواردات فضال عن تطبيق سياسات لحماية الصناعات الوطنية خاصة في ظل سياسات 

 أنشئت منطقة التجارة ١٩٩١وفي عام . الحماية المطبقة من قبل الدول المتقدمة مثل امريكا واالتحاد االوربي
الجمركية تدريجيا، وقد تم تنفيذ بنود الحرة داخل حدود التجمع بهدف إزالة جميع الحواجز الجمركية وغير 

 ١٩٩٧، وفي عام ١٩٩٤ عاما ودخلت حيز التنفيذ عام ١٥اتفاقية تلك المنطقة علي فترة انتقالية تمتد إلي 
 والذي لم ينجح في زيادة التجارة البينية PTA  بـ  استحدثت نظام ترتيبات تفضيلية للتجارة فيما يعرف

تيجة لألزمات التي شهدتها المنطقة، والتي أدت إلي تناقص معدل النمو ون. لدول رابطة جنوب شرق أسيا
 في فيتنام ١٩٩٨ ديسمبر ١٦-١٥وتزايد معدالت البطالة، فقد أنتهت القمة السادسة التي عقدت خالل الفترة 

تتضمن ) ٢٠٠٤-١٩٩٩(الجنوبية إلي وضع خطة متوسطة المدي إلنعاش اقتصاديات اآلسيان خالل الفترة 
من االجراءات بهدف تحقيق التكامل بين دول التجمع ولزيادة حجم التعاون المالي واالقتصادي بين تلك حزمة 
 وقعت الصين اتفاقا تاريخيا مع زعماء دول جنوب شرق آسيا، األعضاء ٢٠٠٤ نوفمبر سنة ٢٩وفي . الدول

  .في رابطة اآلسيان يقضي بإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم
  :ة جنوب شرق أسيا أهداف رابط

االسراع بالنمو االقتصادي والتقدم االجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا من خالل العمل  .١
المشترك الذي يقوم علي روح التعاون والتكافؤ من أجل تحسين مستوي المعيشة ألعضائها وتعزيز قواعد 

 .مجتمع مزدهر
طتها الزراعية والصناعية وتوسيع تجارتها بما في ذلك التآزر علي نحو أكثر فاعلية في استخدام أنش .٢

 .دراسة شؤون التجارة السلعية الدولية
 .إقامة عالقات وثيقة ونافعة مع المؤسسات الدولية واالقليمية ذات األهداف المماثلة .٣
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١٨٧١ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
أضافة الي ذلك فأن تجمع االسيان يهدف الي توثيق العالقات مع دول العالم األخري باقامة مناطق 

ارة حرة معها كاليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، ومن ثم األعتماد علي سياسة موجهة للخارج لجذب تج
رؤوس األموال األجنبية وجعل األسيان كقاعدة انتاجية تنافسية موجهة لخدمة األسواق العالمية خاصة في ظل 

 وبالتالي اقامة أكبر ٢٠٢٠اتفاق دول رابطة جنوب شرق أسيا علي اقامة قاعدة أساسية لسوق موحد عام 
  .تكتل آسيوي قادر علي مواجهة التكتالت االفتصادية الكبري مثل االتحاد األوربي و النافتا

  :أهم جوالت وقمم رابطة جنوب شرق أسيا
 انعقدت القمة غير الرسمية لزعماء دول رابطة جنوب شرق أسيا العشرة في العاصمة :١٩٩٩قمة مانيال  -١

، حيث شاركت كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية ، ) (١٩٩٩ نوفمبر ٢٧/٢٨الفليبنية مانيال في 
وقد أعلن زعماء دول رابطة جنوب شرق أسيا تعهدهم بالتعاون الوثيق والمتعمق في المجاالت االقتصادية 

 حيث تصبح األسيان سوق ٢٠٢٠واالجتماعية والسياسية واألمن، وصوالً لرؤية أشمل اآلسيان عام 
 بدالً من عام ٢٠٠٥كة بعملة واحدة ، كما وافقت القمة علي التعجيل بإنشاء وحدة جمركية عام مشتر

إضافة إلي العمل علي تعزيز التعاون وتقوية دول رابطة جنوب شرق أسيا واليابان والصين . ٢٠١٠
  .وكوريا الجنوبية والعمل المشترك الستقبال القرن الواحد والعشرين

 في الوس بحضور قادة دول ٢٠٠٤هذه القمة في أواخر نوفمبر من عام عقدت : ٢٠٠٤قمة الوس  -٢
الرابطة العشر إضافة إلي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيالند وهي الدول 

فمن خالل هذه القمة، وقعت الصين اتفاقاً . الراغبة في توثيق العالقات مع التكتل االقتصادي اآلسيوي 
 ، وإلغاء التعريفة الجمركية بين ٢٠١٠قامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بحلول عام يقضي بإ

كما توصلت دول . الطرفين خالل الخمس سنوات القادمة، وذلك بهدف تيسير عمليات التجارة المتبادلة
الثقافي رابطة جنوب شرق أسيا خالل تلك القمة إلي اتفاق وقعته مع الهند يتعلق بالتعاون التجاري و

اآلسيان إلقامة منطقة تجارة حرة بينها بحلول عام  كما وقعت اليابان خطة عمل مشتركة مع. والسياسي
 في محاولة منها لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة اآلسيان حيث تعد الصين منافساً قوياً ٢٠١٢

 كمعونة اقتصادية لدول المنطقة لدفع  مليارات دوالر٣كما تعهدت اليابان خالل تلك القمة بتقديم . لها
من الميزانية المخصصة للمساعدات الخارجية اليابانية للدول % ٣جهود تنمية الموارد البشرية وتخصيص 

 . من المساعدات الخارجية من اليابان % ٦٠األعضاء في اآلسيان ، حيث تتلقي هذه األخيرة 
 نوب شرق أسيا مقارنه بنظيرتها لمصرلمحة حول أهم المؤشرات االقتصادية لدول رابطة ج

ليس ثمه جدال نحو ما تعكس المؤشرات االقتصادية لدولة ما القدرات التنافسية لتلك الدولة ومدي تكيفها 
وأستناداً . مع التغيرات االقتصادية العالمية ومن ثم امكانياتها علي تحقيق مكانه بين اقتصاديات الدول المتقدمة

 ألقاء الضوء علي بعض المؤشرات الديموجرافية واالقتصادية لدول رابطة جنوب علي ذلك يتناول البحث
  .شرق أسيا مقارنه بنظيرتها لمصر

يعد رابطة جنوب شرق أسيا، من أكبر التكتالت االقتصادية العالمية من حيث تعداد  -:التعداد السكاني .١
 مليون ٦٠١,٧هذا التكتل بقدر بنحو الي أن التعداد السكاني ل) ١(السكاني، حيث أشارت بيانات الجدول 

 مليون ٨٠,٧من تعداد سكان العالم لنفس العام وذلك مقابل نحو % ٨,٥٣ بما يشكل نحو ٢٠١٢نسمه لعام 
نسمه بالنسبه لمصر وتأتي أندونيسيا في مقدمه دول التكتل من حيث تعداد السكان يليها كل من فيتنام 

  .وتايالند
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١٨٧٢ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
من % ٣,١ل حجم الناتج المحلي االجمالي لرابطة جنوب شرق أسيا قرابه يشك -:الناتج المحلي االجمالي .٢

، وقد أوضحت بيانات نفس الجدول أستحواذ أندونيسيا علي ٢٠١٢اجمالي الناتج المحلي العالمي عام 
من الناتج المحلي االجمالي ويوازي نحو % ٣٨,٦ مليار دوالر تمثل نحو ٨٧٧النصيب األكبر بنحو 

لمحلي االجمالي العالمي لنفس العام، يليها كل من تايالند وماليزيا وسنغافورة حيث من الناتج ا% ١,٢
من اجمالي الناتج % ٠,٣٩، %٠,٤٢، %٠,٥شكل الناتج المحلي االجمالي لكل منهما ما يوازي نحو 

% ٠,٣٦وفي المقابل فقد قدر الناتج المحلي االجمالي لمصر بما يوازي . المحلي العالمي خالل نفس العام
  .من اجمالي الناتج المحلي العالمي لنفس العام

تأتي سنغافورة في مقدمة دول تكتل بالنسبة لنصيب الفرد من  -:نصيب الفرد اجمالي الناتج المحلي .٣
، ويليها كل من بروناي ٢٠١٢ ألف دوالر لعام ٥٤اجمالي الناتج المحلي االجمالي حيث قدر بنحو 

 جاء نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي متقارباً نوعاً مع نظيره أما عن مصر فقد. وماليزيا وتايالند
.  ألف دوالر لكل منهما علي الترتيب خالل نفس العام٣,٥٥ ألف دوالر، ٣,٢٦ألندونيسيا حيث قدر بنحو 

  .وذلك ألرتفاع عدد السكان في الدولتين
ي يحققها قطاع الزراعة، فقد أظهرت فيما يتعلق بالقيمة المضافة الت -:القيمة المضافة للقطاع الزراعة .٤

بيانات نفس الجدول أن كمبوديا تأتي في مقدمه دول رابطة جنوب شرق أسيا تحقيقاً ألعلي نسبه مضافة 
كما أشارت بيانات . ٢٠١٢من اجمالي الناتج المحلي لعام % ٣٥,٣في القطاع الزراعي حيث قدرت بنحو 

من اجمالي % ١٤,٥كل من مصر وأندونيسيا حيث بلغت نحو نفس الجدول الي تعادل تلك القيمة بالنسبة ل
كما يشير نفس الجدول الي ضآله دور القطاع الزراعي في العملية . الناتج المحلي لكل منهما لنفس العام

االنتاجية داخل سنغافورة علي الرغم من أرتفاع اجمالي الناتج المحلي لها مما يدل علي أعتمادها علي 
  .ريقطاعات إنتاجية آخ

بدراسة حجم التجارة الخارجية لدول رابطة جنوب شرق أسيا، تشير بيانات  -:هيكل التجارة الخارجية .٥
كما . ٢٠١٢من اجمالي التجارة العالمية لعام % ٧الي أن التجارة الخارجية للتكتل تمثل نحو ) ١(جدول 

ابطة جنوب شرق أسيا أوضحت بيانات نفس الجدول أن سنغافورة تحتل مركز الصدارة في قائمة دول ر
من حجم التجارة الخارجية لرابطة جنوب % ٣٤,٢من حيث حجم التجارة الخارجية وذلك بما يوازي نحو 

، يليها في هذا الشأن، كل من ٢٠١٢ من اجمالي التجارة الخارجية العالمية عام ٢,٤شرق أسيا ونحو 
لكل منهم علي التوالي بما يوازي نحو تايالند وماليزيا وأندونيسيا حيث يقدر حجم التجارة الخارجية 

من اجمالي التجارة الخارجية لدول رابطة جنوب شرق أسيا مجتمعة ، وما % ١٤,٣، %١٥,٧، %١٧,٧
وفي السياق ذاته،  .٢٠١٢من اجمالي التجارة الخارجية العالمية لعام % ١، %١,١، %١,٣يوازي نحو 

من حجم التجارة الخارجية العالمية % ٠,٢٦حو فقد شكل حجم التجارة الخارجية المصرية ما يوازي ن
وفيما يختص بجانب الصادرات، فقد أشارت بيانات نفس الجدول أن حجم الصادرات الكلية  .٢٠١٢لعام 

، وقد ٢٠١٢من حجم الصادرات الكلية العالمية لعام % ٧,٢لرابطة جنوب شرق أسيا شكل ما يوازي نحو 
% ٣٥,٥ محققه أعلي قيمة لها ضمن دول التكتل بما يوازي نحو جاءت الصادرات الكلية لدولة سنغافورة

من حجم الصادرات الكلية العالمية % ٢,٥من حجم الصادرات الكلية لرابطة جنوب شرق أسيا ونحو 
لنفس العام، يليها في ذلك كل من تايالند وماليزيا وأندونسيا حيث شكل حجم الصادرات الكلية لكل منهم ما 

من حجم الصادرات الكلية لرابطة جنوب شرق أسيا وما يوازي % ١٣,٥، %١٦,٥ ،%١٧,٤يوازي نحو 
وفيما يتعلق بجانب الواردات، . من حجم الصادرات الكلية العالمية لنفس العام% ١، %١,٢، %١,٢٤نحو 

فقد أوضحت بيانات نفس الجدول أن حجم الواردات الكلية لرابطة جنوب شرق أسيا قدر بما يوازي نحو 
، كما تبين من نفس الجدول أن سنغافورة تأتي في ٢٠١٢ن حجم الواردات الكلية العالمية لعام م% ٦,٨

من حجم % ٣٣مقدمة دول التكتل أستقطاباً للواردات حيث شكل حجم وارداتها الكلية ما يوازي نحو 
كما جاءت . اممن نظيرتها العالمية لنفس الع % ٢,٢الواردات الكلية لدول التكتل مجتمعه وما يوازي نحو 



١٨٧٣ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
من حجم الواردات الكلية لرابطة % ١٨تايالند في المركز الثاني حيث قدر حجم وارداتها بما يوازي 

من اجمالي % ١٥كما أستحوذت كل من أندونيسيا وماليزيا علي حوالي . ٢٠١٢جنوب شرق أسيا عام 
 .٢٠١٢الواردات الكلية لدول التكتل مجتمعة عام 

جاءت سنغافورة في مقدمة دول التكتل أستقطاباً لالستثمار االجنبي المباشر  -:شراالستثمار االجنبي المبا .٦
، وتأتي أندونيسيا في المركز الثاني ضمن قائمة دول التكتل ٢٠١٢ مليار دوالر عام ٦١والذي قدر بنحو 

ارات كما قدرت حجم تلك االستثم.  مليار دوالر لنفس العام٢١,٢جذباً لالستثمارات والتي قدرت بنحو 
 مليار دوالر لكل من تايالند وماليزيا وفيتنام علي ٨,٣ مليار دوالر، ٩,٧ مليار دوالر، ١٠,٧بنحو 

 مليار دوالر بالنسبة لمصر ٢,٨الترتيب لنفس العام، وفي مقابل ذلك فقد سجلت تلك االستثمارات نحو 
 .لنفس العام
  ٢٠١٢مقارنه بمصر لعام (*) ق أسياأهم المؤشرات االقتصادية لدول رابطة جنوب شر) ١(جدول رقم 

 الدولة
  عدد

  السكان
  بالمليون(

  )نسمة

  الناتج المحلي
  االجمالي

  بالمليار(
 )دوالر

  نصيب الفرد
  من اجمالي 

  المحلي  الناتج
 )بالدوالر(

  القيمة المضافة 
  الزراعي  بالقطاع

  من إجمالي(% 
 )الناتج المحلي

  حجم االستثمار
  االجنبي المباشر

 )والر داربالملي(

  قيمة
  الصادرات

بالمليار (
 )دوالر

  قيمة
  الواردات

بالمليار (
 )دوالر

  حجم
  التجارة

بالمليار (
 )ردوال

 439.7 226.7 213 21.20 14.5 3551 876.7 246.86 إندونيسيا
 161.8 84.8 77 3.22 11.83 2588 250.2 96.71 الفلبين
 243.9 119.2 124.7 8.37 19.67 1755 155.8 88.77 فييتنام
 544.7 270.3 274.4 10.69 12.27 5480 366.0 66.79 تايالند

 1055 495.3 559.7 61.16 0.04 54007 286.9 5.31 سنغافورة
 485.2 224.9 260.2 9.73 10.04 10440 305.3 29.24 ماليزيا
 18.4 9.6 8.8 1.44 35.56 946 14.1 14.86 كمبوديا
 19.1 5.3 13.8 0.86 0.72 41127 17.0 0.41 بروناي
 ٠ ٠ ٠ 0.00 ٠ ٠ 0.0 52.80 ميانمار

 3082 1504 1578 0.00 ٠ ٠ 2271.9 601.76 التكتل اجمالي
 113.8 67.9 45.8 2.80 14.47 3256 262.8 80.72 مصر
 44115 22078 22037 0.00 3.09 10439 73521.2 7043.18 العالم
 لم تتوافر البيانات الخاصة بدولة الوس.  

  .البنك الدولي ، شبكة المعلومات الدولية:  وحسبت من جمعت : المصدر
  تحليل هيكل التجارة الخارجية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا

يتناول هذا الجزء دراسة وتحليل هيكل التجارة الخارجية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا أستناداً الي 
لخارجية الكلية بينما يتناول الثاني التجارة محورين يتناول االول منهما دراسة الوضع الراهن للتجارة ا

  ).٢٠١٣-٢٠١١١(والثانية من ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(الخارجية الزراعية وذلك خالل فترتين االولي من 
تقدر حجم التجارة الخارجية الكلية المصرية  -:التجارة الخارجية الكلية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا

 مليار دوالر كمتوسط ٩٦,٤تزايدت الي نحو ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(ة  مليار دوالر كمتوسط للفتر٧٦,٢بنحو 
وفيما يتعلق بالتجارة الكلية بين %. ٢٦,٥وبنسبة زيادة بين الفترتين قدرت بنحو ) ٢٠١٣-٢٠١١(للفترة 

 ٢,٦٩أن قيمة تلك التجارة قد بلغت نحو ) ٢(مصر ورابطة جنوب شرق أسيا أوضحت بيانات الجدول رقم 
من حجم التجارة الكلية المصرية كمتوسط للفترة االولي، وذلك مقابل نحو % ٣,٥ل نحو مليار دوالر بما يشك

من حجم التجارة الكلية المصرية كمتوسط للفترة الثانية وبنسبة % ٣,٢ مليار دوالر بما يوازي نحو ٣,٠٧
الكلية وفي جانب الصادرات، أشارت بيانات نفس الجدول أن قيمة الصادرات %. ١٤,١زيادة قدرت بنحو 

من اجمالي % ١,٥ مليون دوالر بما يوازي نحو ٣٩١,٥المصرية الي رابطة جنوب شرق أسيا قدر بنحو 
 ٣٣٥,٢الصادرات المصرية كمتوسط للفترة االولي، في حين بلغت نظيرتها كمتوسط للفترة الثانية نحو 

%. ١٤,٤ تناقص بنسبة من اجمالي الصادرات المصرية، ليتحقق بذلك% ١,١مليون دوالر بما يوازي نحو 
  مليار ٢,٣أما في جانب الواردات فقد بلغت قيمة الواردات الكلية المصرية من رابطة جنوب شرق أسيا نحو 

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٧٤ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
من اجمالي قيمة الواردات الكلية المصرية كمتوسط للفترة االولي وذلك مقابل % ٤,٥دوالر بما يوازي نحو  

قيمة الواردات الكلية المصرية كمتوسط للفترة الثانية وذلك من اجمالي % ٤ مليار دوالر تشكل نحو ٢,٧نحو 
وبذلك سجل الميزان التجاري الكلي بين مصر ورابطة جنوب %. ١٧,٤بنسبة زيادة بين الفترتين قدر بقرابة 

 كمتوسط للفترة الثانية، ٢,٣ مليار دوالر كمتوسط للفترة االولي مقابل نحو ١,٩شرق أسيا عجزاً قدر بنحو 
 %.٢٥,٧زيادة قدرت بنحو وبنسبة 

حجم التجارة الكلية بين مصر ودول رابطة جنوب شرق أسيا ) ٢(جدول   
) ٢٠١٣-٢٠١١( )٢٠١٠-٢٠٠٨(خالل الفترتين   

 البيان الدولة
حجم التجارة 

  الكلية
  بالمليون دوالر

  الصادرات الكلية
 بالمليون دوالر

  الواردات الكلية
 بالمليون دوالر

صافي الميزان 
  التجاري

 المليون دوالرب
 ٥٣١,٤- ٦٢٠,٨٧ ٨٩,٤٢ ٧١٠,٣ متوسط الفترة االولي
 ماليزيا ٤٨٦,٨- ٦٢٦,٣٠ ١٣٩,٥١ ٧٦٥,٨ متوسط الفترة الثانية

 ٨,٤- ٠,٩ ٥٦ ٧,٨ معدل التغير
 ١٠,٧- ١٩,٨٧ ٩,١٧ ٢٩,٠ متوسط الفترة االولي
 الفلبين ٤,٣- ٢٥,٦٢ ٢١,٣٤ ٤٧,٠ متوسط الفترة الثانية

 ٦٠,٠- ٢٨,٩ ١٣٢,٨ ٦١,٧ يرمعدل التغ
 ١٠٣,١- ٢٥٧,٨٥ ١٥٤,٧٧ ٤١٢,٦ متوسط الفترة االولي
 سنغافورة ١٤٧,٣- ١٨٤,٠٠ ٣٦,٦٨ ٢٢٠,٧ متوسط الفترة الثانية

 ٤٢,٩ ٢٨,٦- ٧٦,٣- ٤٦,٥- معدل التغير
 ٥٢٠,٨- ٦٠٨,٤٣ ٨٧,٦٦ ٦٩٦,١ متوسط الفترة االولي
 اندونيسيا ٧٦٦,٥- ٨٦٤,٦٨ ٩٨,٢١ ٩٦٢,٩ متوسط الفترة الثانية

 ٤٧,٢ ٤٢,١ ١٢,٠ ٣٨,٣ معدل التغير
 ٦١٠,٤- ٦٤٤,٦٢ ٣٤,١٨ ٦٧٨,٨ متوسط الفترة االولي
 تايالند ٧٨٩,٤- ٨١٥,٠٠ ٢٥,٦٤ ٨٤٠,٦ متوسط الفترة الثانية

 ٢٩,٣ ٢٦,٤ ٢٥,٠- ٢٣,٨ معدل التغير
 ١٢٧,٢- ١٤٣,١٠ ١٥,٩٤ ١٥٩,٠  متوسط الفترة االولي

 فيتنام ٢٠١,٥- ٢١٤,٤٦ ١٢,٩٢ ٢٢٧,٤ ترة الثانيةمتوسط الف
 ٥٨,٥ ٤٩,٩ ١٨,٩- ٤٣,٠ معدل التغير

 ٣,٥- ٣,٧٩ ٠,٢٤ ٤,٠ متوسط الفترة االولي
 بروناي ٢,٢- ٣,٠٧ ٠,٨٣ ٣,٩ متوسط الفترة الثانية

 ٣٦,٦- ١٨,٨- ٢٤٥,٩ ٣,١- معدل التغير
 ٠,٣- ٠,٣٧ ٠,٠٢ ٠,٤ متوسط الفترة االولي

 كامبوديا ١,٠- ١,٠٣ ٠,٠٥ ١,١ الفترة الثانيةمتوسط 
 ١٨٠,٢ ١٨٠,٩ ١٩٦,٢ ١٨١,٦ معدل التغير

 ٠,٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠ متوسط الفترة الثانية الوس ٠,٠ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠ متوسط الفترة االولي
 ١٩٠٧,٨- ٢٢٩٩,٣١ ٣٩١,٥٢ ٢٦٩٠,٨ متوسط الفترة االولي
 اجمالي التكتل ٢٣٩٩,٠- ٢٧٣٤,١٧ ٣٣٥,١٩ ٣٠٦٩,٤ متوسط الفترة الثانية

 ٢٥,٧ ١٨,٩ ١٤,٤- ١٤,١ معدل التغير
Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statisti. 

وفيما يختص بحجم التجارة الكلية المصرية مع دول رابطة جنوب شرق أسيا كل علي حدة فقد 
نفس الجدول نمواً ملموساً في حجم التجارة المصرية الكلية مع كل من ماليزيا والفلبين أظهرت بيانات 

، %٧,٨وأندونيسيا وتايالند وفيتنام وذلك أزاء تحقيق معدل نمو خالل الفترة الثانية مقارنه باالولي قدر بنحو 
بين مصر في حين تراجع حجم التجارة . لكل منهم علي الترتيب% ٤٣، %٢٣,٨، %٣٨,٣، %٦١,٧

وفي ذات السياق أشارت بيانات نفس الجدول الي %. ٤٦,٥وسنغافورة خالل الفترة الثانية بمعدل قدر بنحو 
أن ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا تأتي في مقدمة دول التكتل أستقطاباً للصادرات المصرية حيث تستحوذ 

ة الي رابطة جنوب شرق أسيا خالل من حجم الصادرات المصري% ٨٤,٧الدول الثالث مجتمعة علي قرابه 
كمتوسط للفترة الثانية، كما تستأثر أندونيسيا وتايالند وماليزيا بالنصيب % ٨١,٨الفترة االولي مقابل نحو 

من اجمالي قيمة الواردات المصرية من رابطة جنوب % ٨١,٥االكبر من قيمة الواردات بما يشكل نحو 



١٨٧٥ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
وبالوقوف علي صافي الميزان . كمتوسط للفترة الثانية% ٨٤,٣نحو شرق أسيا كمتوسط للفترة االولي مقابل 

التجاري الكلي بين مصر ودول رابطة جنوب شرق أسيا أشارت بيانات نفس الجدول الي تحقيق عجزاً في 
هذا الميزان بالنسبة لمختلف دول التكتل خالل فترتي الدراسة، وأن كان هناك تراجعاً في قيمة هذا العجز 

ل من الفلبين وماليزيا وبروناي إنعكاساً الرتفاع قيمة الصادرات الكلية المصرية لتلك الدول خالل بالنسبة لك
علي نحو أخر فقد سجلت قيمة . مقارنة بالفترة االولي% ٢٤٦،%١٣٣، %٥٦الفترة الثانية بمعدل قدر بنحو 

فيتنام وكامبوديا أرتفاعاً العجز في الميزان التجاري بين مصر وكل من سنغافورة وأندونيسيا وتايالند و
، %٤٧,٢، %٤٣ملموساً خالل الفترة الثانية مقارنه باالولي حيث قدر معدل التغير بين الفترتين بنحو 

لكل منهم علي الترتيب وذلك تجاه تراجع قيمة الصادرات الكلية المصرية % ١٨٠,٢، %٥٨,٥، %٢٩,٣
  . لك الدوللتلك الدول عن نظيرتها للواردات الكلية المصرية من ت

فيما يتعلق بحجم التجارة  -:التجارة الخارجية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
الي أن حجم تلك ) ٣(الخارجية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا أشارت بيانات الجدول رقم 

رجية الزراعية المصرية من حجم التجارة الخا% ١٨,٢ مليار دوالر بما يوازي نحو ١,٤التجارة قد بلغ نحو 
% ١٧,٦٦ مليار دوالر تشكل نحو ١,٨، وذلك مقابل نحو )٢٠١٠-٢٠٠٨(كمتوسط لفترة الدراسة االولي 

، ليتحقق بذلك نسبة زيادة )٢٠١٣-٢٠١١(من اجمالي التجارة الزراعية المصرية كمتوسط للفترة الثانية 
كما أوضحت بيانات نفس الجدول أن قيمة . وليمقارنة بالفترة اال% ٢٩,٢خالل الفترة الثانية قدرت بنحو 

 مليون دوالر بما يوازي نحو ٥٣,٥الصادرات الزراعية المصرية الي رابطة جنوب شرق أسيا قد بلغت نحو 
من اجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية كمتوسط للفترة االولي، في حين بلغت نظيرتها % ١,٩

من اجمالي قيمة الصادرات % ٣,٦ليون دوالر بما يوازي نحو  م١٠٣,٥كمتوسط للفترة الثانية نحو 
وعلي الجانب %. ٩٣,٧الزراعية المصرية كمتوسط لنفس الفترة، لتصل نسبة الزيادة بين الفترتين الي نحو 
 مليون دوالر بما ١,٣٥االخر فقد بلغت قيمة الواردات الزراعية المصرية من رابطة جنوب شرق أسيا نحو 

 ١,٧من اجمالي قيمة الواردات الزراعية المصرية كمتوسط للفترة االولي مقابل نحو  % ٢٧,٢يشكل نحو 
من اجمالي قيمة الواردات الزراعية المصرية كمتوسط للفترة الثانية ليتحقق % ٢٣,١مليار دوالر بما يوازي 

 فقد سجل صافي مقارنة بالفترة االولي ومن ثم% ٢٦,٦بذلك معدل تزايد خالل الفترة الثانية قدر بنحو 
 مليار دوالر كمتوسط ١,٢٩الميزان الزراعي المصري مع رابطة جنوب شرق أسيا عجزاً ملموساً بلغ نحو 

 مليار دوالر كمتوسط للفترة الثانية ليتحقق بذلك معدل تزايد في قيمة هذا العجز ١,٦للفترة االولي مقابل نحو 
  %.٢٣,٨قدر بنحو 

مصرية مع دول رابطة جنوب شرق أسيا كل علي حدة تبين من وبتقدير حجم التجارة الزراعية ال
بيانات نفس الجدول نمو حجم التجارة الزراعية المصرية مع كل من ماليزيا والفلبين وأندونيسيا وتايالند 

، %٢٧,٦، %٩٤,٣، %٢٥وفيتنام ليتحقق بذلك نسبة تزايد خالل الفترة الثانية مقارنه باالولي قدر بنحو 
في حين تراجع حجم التجارة الزراعية بين مصر وكل من سنغافورة . علي الترتيب% ٢٥,١، %٧٠,٩

لكل منهما علي الترتيب % ٧٦,٩، %٢٢,٨وكمبوديا خالل الفترة الثانية مسجالً معدل تناقص قدر بنحو 
زيا وفي هذا الشأن أيضاً، أظهرت البيانات المتحصل عليها أن الفلبين ومالي. وذلك مقارنه بالفترة االولي

وأندونيسيا تعد من أكبر أسواق رابطة جنوب شرق أسيا أستيعاباً للصادرات الزراعية المصرية حيث تستأثر 
من اجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الي رابطة جنوب شرق % ٨٠االسواق الثالث مجتمعة بنحو 

 ،%٦١ا تستحوذ ماليزيا علي نحو كمتوسط للفترة الثانية، كم% ٨٦,٤أسيا خالل الفترة االولي مقابل نحو 
من قيمة الواردات الزراعية المصرية من رابطة جنوب شرق أسيا كمتوسط لفترتي الدراسة، في حين % ٦٠

من قيمة الواردات الزراعية المصرية من رابطة جنوب شرق أسيا % ٢٦تستحوذ أندونيسيا علي نحو 
المصري مع دول رابطة جنوب شرق أسيا كل علي وباستعراض الميزان الزراعي . كمتوسط لفترتي الدراسة

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٧٦ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
حدة تبين أن الميزان الزراعي المصري قد حقق فائضاً مع الفلبين خالل فترتي الدراسة وقد قدر معدل النمو 

، في حين تزايدت قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي بين مصر وكل من %٢٦٨بين الفترتين بنحو 
، %٧٣، %٢٣,٥، %٢٠,٢د وفيتنام حيث بلغ معدل التزايد خالل الفترة الثانية نحو ماليزيا واندونيسيا وتايالن

  .لكل منهم علي الترتيب مقارنه بالفترة األولي% ٣٢
  الميزان الزراعي بين مصر ودول رابطة جنوب شرق أسيا ) ٣(جدول 

 )٢٠١٣-٢٠١١( )٢٠١٠-٢٠٠٨(خالل فترتي الدراسة 

  البيان الدولة
حجم التجارة 

  يةالزراع
  بالمليون دوالر

الصادرات 
  الزراعية

 بالمليون دوالر

الواردات 
  الزراعية

 بالمليون دوالر

صافي الميزان 
  الزراعي

 بالمليون دوالر
 ٧٩٧,٦- ٨٢١,٣ ٢٣,٧ ٨٤٥,٠ متوسط الفترة االولي
 ماليزيا ٩٥٨,٩- ١٠٠٧,٠ ٤٨,٢ ١٠٥٥,٢ متوسط الفترة الثانية

 ٢٠,٢ ٢٢,٦ ١٠٣,٠ ٢٤,٩ معدل التغير
 ٤,١ ٥,٤ ٩,٦ ١٥,٠ متوسط الفترة االولي
 الفلبين ١٥,٣ ٧,٠ ٢٢,٢ ٢٩,٢ متوسط الفترة الثانية

 ٢٦٨,٤ ٢٨,٠ ١٣٢,٠ ٩٤,٣ معدل التغير
 ٩,٩- ١٢,٨ ٢,٨ ١٥,٦ متوسط الفترة االولي
 سنغافورة ١,٩- ٧,٠ ٥,١ ١٢,٠ متوسط الفترة الثانية

 ٨٠,٦- ٤٥,٣- ٧٨,٤ ٢٢,٨- معدل التغير
 ٣٣٧,٨- ٣٤٧,٣ ٩,٥ ٣٥٦,٨ متوسط الفترة االولي
 ونيسيااند ٤١٧,٢- ٤٣٦,٣ ١٩,١ ٤٥٥,٤ متوسط الفترة الثانية

 ٢٣,٥ ٢٥,٦ ١٠١,٨ ٢٧,٦ معدل التغير
 ٩٣,٨- ٩٨,٤ ٤,٦ ١٠٣,٠ متوسط الفترة االولي
 تايالند ١٦٢,٢- ١٦٩,١ ٦,٩ ١٧٦,٠ متوسط الفترة الثانية

 ٧٢,٩ ٧١,٨ ٥٠,٢ ٧٠,٩ معدل التغير
 ٥٨,٤- ٦١,٦ ٣,٣ ٦٤,٩ متوسط الفترة االولي
 فيتنام ٧٧,٠- ٧٩,١ ٢,١ ٨١,٢ متوسط الفترة الثانية

 ٣١,٩ ٢٨,٣ ٣٦,٣- ٢٥,١ معدل التغير
 ٠,١- ٠,١ ٠,٠ ٠,١ متوسط الفترة االولي
 كامبوديا ٠,٠٣ ٠,٠٠ ٠,٠٣ ٠,٠٣ متوسط الفترة الثانية

 ١٢٥,٠- ١٠٠,٠- ٠,٠٠ ٧٦,٩٢- معدل التغير
 1293.50- 1346.90 53.50 1400.40 متوسط الفترة االولي
 اجمالي التكتل 1601.87- 1705.50 103.63 1809.03 متوسط الفترة الثانية

 23.84 26.62 93.70 29.18 نسبة التغير
Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statisti. 

 : تحليل هيكل الصادرات والوردات الزراعية بين ومصر ورابطة جنوب شرق أسيا
من إجمالى الصادرات % ١,٨تمثل الصادرات الزراعية المصرية إلى رابطة جنوب شرق أسيا نحو 

لى نحو  كما تبلغ الواردات الزراعية المصرية من رابطة جنوب شرق أسيا ع٢٠١٣الزراعية المصرية لعام 
ويتناول هذا الجزء من البحث تطور . من إجمالى الواردات الزراعية المصرية خالل نفس العام% ١٨,٤

الوضع  الراهن للصادرات والواردات الزرعية المصرية مع رابطة جنوب شرق أسيا خالل الفترتين 
)٢٠١٣-٢٠١١(،)٢٠١٠-٢٠٠٨ .(  

تتمثل أهم الصادرات الزراعية  -:يا الصادرات الزراعية المصرية الى رابطة جنوب شرق أس
المصرية إلى رابطة جنوب شرق أسيا فى سلع تمر غير محشو، بذور شمر، البرتقال، العنب، الفراولة، 

إلى ) ٤(البصل، البرتقال، البطاطس، القطن، اليوسفى وفى هذا الشأن تشير البيانات الموضحة بالجدول رقم 
مر غير المحشو إلى رابطة جنوب شرق أسيا يقدر بحوالي أن كمية الصادرات المصرية من محصول ت

من إجمالي كمية الصادرات المصرية من محصول التمر غير المحشو % ٤٢,٥ طن بما يمثل نحو٣٧٦٤,٤
من قيمة الصادرات المصرية الكلية من المحصول % ٤٤,٤ ألف دوالر بما يمثل حوالي ٣٤٤١,٨وبما قيمتة 

من اجمالى كمية الصادرات % ١١,٦ طن بما يمثل نحو ١١٢٢,٨قابل نحو كمتوسط للفترة االولى، وذلك م



١٨٧٧ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
. كمتوسط للفترة الثانية% ١٤,٢ الف دوالر بما يمثل نحو ١٣٥١,٥المصرية من نفس المحصول وبما قيمتة 

جدير بالذكر أن الصادرات المصرية من محصول التمر غير محشو إلى رابطة جنوب شرق أسيا تتركز فى 
من % ٨٧,٣إلى أن كال الدولتين تستإثر بنحو ) ٥(يا وماليزيا حيث أشارت بيانات الجدول رقم كل من أندونس

كمتوسط للفترة % ٩٥,٦اجمالي كمية الصادرات المصرية الي رابطة جنوب شرق أسيا وبما قيمته نحو 
ا وبما من اجمالي كمية الصادرات المصرية الي رابطة جنوب شرق أسي% ٩٨,٣االولى، وذلك مقابل نحو 

أما فيما يختص بكمية الصادرات المصرية من محصول بذور . كمتوسط للفترة الثانية% ٩٨,٤قيمته نحو 
الي أن كمية تلك الصادرات قد بلغت ) ٤(شمر الى رابطة جنوب شرق أسيا فقد أشارت بيانات الجدول رقم 

 هذا المحصول كمتوسط من إجمالي الصادرات المصرية من% ١٣,٨ طن  بما يمثل حوالي ٩٣٧,٨حوالي 
من قيمة الصادرات المصرية من هذا % ١٢,٣الف دوالر بما يمثل نحو ١٣٧٦للفترة االولى وبما قيمتة 

 طن بما ٨٧٢,٦المحصول خالل نفس الفترة، كما بلغت كمية الصادرات المصرية لنفس المحصول حوالى 
من اجمالى الصادرات % ١٤,١ الف دوالر بما يمثل نحو ١٢٦٥بما قيمتة نحو  % ١٥,٦يمثل نحو 

تبين ان اندونيسيا ) ٦(المصرية من هذا المحصول وذلك كمتوسط للفترة الثانية، ومن بيانات الجدول رقم 
من الصادرات المصرية من محصول بذور الشمر الى رابطة جنوب شرق % ١٠٠وماليزيا تستحوذان على 

ققت معدل تراجع فى كال الدولتين خالل الفترة أسيا خالل فترتي الدراسة وإن كانت تلك الصادرات قد ح
  . الثانية مقارنة باالولى

   الصادرات المصرية من بعض المحاصيل الزراعية لرابطة جنوب شرق أسيا) ٤(جدول 
  )٢٠١٣-٢٠١١( )٢٠١٠-٢٠٠٨(خالل الفترتين 

  قيمة الصادرات المصرية بااللف دوالر  كمية الصادرات المصرية بالطن
سط الفترة متو

متوسط الفترة   متوسط الفترة الثانية  االولي
  االولي

متوسط الفترة 
    الثانية

  المحصول
 %)( متوسط

 %)( متوسط (1)
(1) 

  معدل
 %)( متوسط  التغير

 %)( متوسط (2)
(2) 

  معدل
  التغير

 غير تمر
 -60.7 14.2 1351.5 44.4 3441.8 ٧٠,٢- ١١,٥٩ ١١٢٢,٨ 42.5 ٣٧٦٤,٤ محشو

 -8.1 14.1 1265.0 12.3 1376.6 ٧,٠- ١٥,٦٠ ٨٧٢,٦ 13.8 ٩٣٧,٨ بذور شمر
 324.3 2.6 5410.1 1.0 1275.0 ٣٦٨,٧ ٢,٥٠ ٦٦٤٢,٣ 0.7 ١٤١٧,٢ العنب

 66.7 1.8 8674.2 1.1 5202.7 ٨٤,٨ ١,٥٠ ١٧٠٧٦,٢ 1.2 ٩٢٤١,٢ البرتقال
 152.6 2.9 341.4 1.7 135.2 ١٢٦,٦ ١,٦٠ ٤٠٢,٦ 1.5 ١٧٧,٦ اليوسفى
 273.2 2.3 8589.3 0.9 2301.5 ١٨٣,٥ ٢,٨ ٢٣١٢,٩ 0.6 ٨١٥,٩ القطن

 2.5 0.9 641.8 0.9 624.8 ٥٨,٣- ٠,٦٥ ٢٩٩ 0.9 ٧١٦,٩ الفراولة
 10.5 0.1 113.7 0.1 102.9 ١٠,٠ ٠,٠٥ ٢١٣,٥ 0.1 ١٩٤,١ البصل

 4048 1.4 1929.7 0.1 46.5 ٣٤١٣,٩ ١,٢٠ ٣٧٧٠,٤ 0.1 ١٠٧,٣ البطاطس
  ات المصرية من المحصول موضع الدراسةمن اجمالي كمية الصادر: % (1)

 من اجمالي قيمة الصادرات المصرية من المحصول موضع الدراسة): % ٢(
  .، شبكة المعلومات الدوليةبيانات التجارة الخارجية، المركزى للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز  :جمعت وحسبت من: المصدر

  

  محشو الى دول رابطة جنوب شرق أسياالصادرات المصرية من محصول تمر غير ال) 5(جدول 
  )باأللف دوالر : بالطن، القيمة : الكمية)  ( ٢٠١٣-٢٠١١)(٢٠١٠-٢٠٠٨(خالل الفترتين 

  قيمة الصادرات المصرية بااللف دوالر  كمية الصادرات المصرية بالطن
متوسط الفترة 

  االولي
متوسط الفترة 

  الثانية
متوسط الفترة 

  االولي
متوسط الفترة 

  الدول  الثانية
 % المتوسط % المتوسط

  معدل
 % المتوسط % المتوسط  التغير

  معدل
  التغير
  

 ٦٣,٢- ٥٤,٥ ١٣١٥,٧ ٥٥,٩ ١٩٢٣,٤ -70.4 ٥٣,٨ ٦٠٣,٦ ٤٩,٨ ٢٠٣٧,٣ أندونيسيا
 ٥٤,٥- ٤١,٥ ٩٩٣,٧ ٣٩,٧ ١٣٦٥,٨ -67.4 ٤٤,٥ ٤٩٩,٥ ٣٧,٥ ١٥٣٣,٧ ماليزيا

  . موضع الدراسة الي رابطة جنوب شرق أسيامن اجمالي الصادرات المصرية من المحصول%: 
  .، شبكة المعلومات الدوليةارة الخارجية، بيانات التجالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز : جمعت وحسبت من: المصدر

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٧٨ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
أن كمية الصادرات المصرية من محصول البرتقال إلى رابطة ) ٤(وتوضح بيانات الجدول رقم 

من إجمالي الصادرات المصرية من % ١,٢ طن بما يمثل نحو ٩٢١٤,٢حو جنوب شرق أسيا فقد بلغت ن
من قيمة الصادرات المصرية من % ١,١ الف دوالر بما يمثل نحو ٥٢٠٢,٧محصول البرتقال، بما قيمتة 

هذا المحصول كمتوسط للفترة االولي، كما قدر حجم الصادرات لنفس المحصول خالل الفترة الثانية بحوالى 
من اجمالى % ١,٨ ألف دوالر بما يمثل نحو ٨٦٧٤,٢بما قيمتة نحو % ١,٥بما يمثل نحو  طن ١٧٠٧٦,٢

قيمة الصادرات المصرية لنفس المحصول، وتستأثر كل من ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، الفلبين، فيتنام علي 
رتي الدراسة من اجمالي الصادرات المصرية من البرتقال الي رابطة جنوب شرق أسيا خالل فت% ١٠٠نحو 

أما فيما يختص بكمية الصادرات المصرية من محصول العنب إلى رابطة ). ٧(كما يوضحه الجدول رقم 
من إجمالي الصادرات المصرية الكلية % ٠,٧ طن بما يمثل نحو ١٤١٧,٢جنوب شرق أسيا فقد بلغت نحو 

خالل الفترة الثانية قدر من محصول العنب كمتوسط للفترة االولى، وأن حجم الصادرات لنفس المحصول 
 ألف دوالر بما يمثل ١٢٧٥كما بلغت قيمة تلك الصادرات نحو % ٢,٥ طن بما يمثل نحو ٦٦٤٢,٣بحوالى 

وأن قيمة الصادرات . من اجمالى الصادرات المصرية لنفس المحصول كمتوسط للفترة االولى% ١نحو 
، وقد أشارت %٢,٦ دوالر بما يمثل نحو  الف٥٤١٠,١لمحصول العنب خالل الفترة الثانية قدرت بحوالى 

الي أن اجمالي الصادرات المصرية من محصول العنب الي رابطة جنوب شرق ) ٨(بيانات الجدول رقم 
أسيا تتركز فى كل من ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا وفيتنام والفلبين حيث تستأثر تلك الدول مجتمعه بنحو 

  .كمتوسط لفترتي الدراسة% ١٠٠
الى ان كمية الصادرات المصرية من محصول اليوسفي، القطن، ) ٤(شير بيانات الجدول رقم  كما ت

من اجمالي الصادرات % ٠,١، %٠,١، %٠,٩، %٠,٦، %١,٥الفراولة، البصل، البطاطس قدرت بحوالي 
، %٠,٦٥، %٢,٨، %١,٦المصرية من المحاصيل موضع االعتبار كمتوسط للفترة االولي مقابل نحو 

  .كمتوسط للفترة الثانية% ١,٢، %٠,٠٥
  الصادرات المصرية من محصول بذور شمر الى أهم دول رابطة جنوب شرق أسيا) 6(جدول 

  )  ٢٠١٣-٢٠١١( )٢٠١٠-٢٠٠٨(خالل الفترتين 
  قيمة الصادرات المصرية بااللف دوالر  كمية الصادرات المصرية بالطن

متوسط الفترة 
متوسط الفترة   متوسط الفترة الثانية  االولي

  االولي
متوسط الفترة 

  الدول  الثانية
 % المتوسط % المتوسط

  معدل
 % المتوسط % المتوسط  التغير

  معدل
  التغير
  

 ٤٢,٦ ٥٧,٠ ٦٧٦,٠ ٣٨,٢ ٤٧٤,١ 28.5 ٥٣,١ ٤٣١,٩ ٣٩,٤ ٣٣٦,٠ أندونيسيا
 ٣٣,٦- ٤٣,٠ ٥١٠,١ ٦١,٨ ٧٦٨,٤ -26.0 ٤٦,٩ ٣٨١,٦ ٦٠,٦ ٥١٥,٨ ماليزيا

  .صادرات المصرية من المحصول موضع الدراسة الي رابطة جنوب شرق أسيامن اجمالي ال%: 
  .، شبكة المعلومات الدوليةالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، بيانات التجارة الخارجيةالجهاز : جمعت وحسبت من :المصدر

  الصادرات المصرية من محصول البرتقال الي أهم دول رابطة جنوب شرق أسيا) ٧(جدول 
  )  ٢٠١٣-٢٠١١( )٢٠١٠-٢٠٠٨( الفترتين خالل

  قيمة الصادرات المصرية بااللف دوالر   كمية الصادرات المصرية بالطن
متوسط الفترة 

متوسط الفترة   متوسط الفترة الثانية  االولي
  الدول  متوسط الفترة الثانية  االولي

 % المتوسط % المتوسط
  معدل
 % المتوسط % المتوسط  التغير

  معدل
  التغير
  

 ٤٩,٤ ٥٨,٣ 4907.2 ٦٣,١ ٣٢٨٤,٠ ٦٦,٦ ٥٩,٣ ٩٨٢١,٣ 63.8 5896.0 ماليزيا
 ٨٨٧,٧ ١,٣ 111.0 ٠,٢ ١١,٢ ٧١٣,٦ ١,٢ ١٩٦,٩ ٠,٣ 24.2 فيتنام
 ٦٤٧,٥ ١,٩ 163.4 ٠,٤ ٢١,٩ ٦٢٥,٥ ١,٨ ٣٠٠,٤ ٠,٤ ٤١,٤ الفلبين

 ٥٧,٣ ١٧,٧ 1485.0 ١٨,١ ٩٤٤,١ ٨٥,٤ ١٧,٥ ٢٨٩٤,٧ ١٦,٩ ١٥٦١,١ سنغافورة
 ٨٥,٣ ٢٠,٧ 1744.7 ١٨,١ ٩٤١,٥ ٩٤,١ ٢٠,٢ ٣٣٤٠,٨ ١٨,٦ ١٧٢١,٥ ندونيسياا

  .من اجمالي الصادرات المصرية من المحصول موضع الدراسة الي رابطة جنوب شرق أسيا%: 
  .، شبكة المعلومات الدوليةالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، بيانات التجارة الخارجيةالجهاز : جمعت وحسبت من: المصدر



١٨٧٩ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
  الصادرات المصرية من محصول العنب الى أهم دول رابطة جنوب شرق أسيا) ٨(جدول 

  )٢٠١٣-٢٠١١( )٢٠١٠-٢٠٠٨(خالل الفترتين 
  قيمة الصادرات المصرية بااللف دوالر  كمية الصادرات المصرية بالطن

  الدول  متوسط الفترة الثانية  متوسط الفترة االولي  متوسط الفترة الثانية  متوسط الفترة االولي
 % المتوسط % المتوسط

  معدل
 % المتوسط % المتوسط  التغير

  معدل
  التغير

 ٥٠٣,٩ ٢٩,٣ ١٥٠٣,٧ ٣٦,٠ ٢٤٩,٠ ٢٢,٥ ١٤,٣ 848.6 ٤٥,٠ ٦٩٢,٨ ماليزيا
 ٧٠٤,٤ ٣٠,٠ ١٥٤٠,٥ ٢٧,٧ ١٩١,٥ ٣٨٠,٠ 44.3 2639.1 ٣٥,٧ ٥٤٩,٨ سنغافورة
 ١٠٥٥,٨ ٣٤,٦ ١٧٧٣,٤ ٢٢,٢ ١٥٣,٤ ١١٢٧,٨ 37.5 2231.5 ١١,٨ ١٨١,٨ أندونيسيا
 ٦٦,٢ ١,٩ ٩٥,١ ٨,٣ ٥٧,٢ ٤٢,٦- 0.6 35.2 ٤,٠ ٦١,٢ فيتنام
 ٤٤٧,٣ ٤,٣ ٢١٨,٥ ٥,٨ ٣٩,٩ ٢٧٨,٦ 3.4 199.5 ٣,٤ ٥٢,٧ الفلبين
  .من اجمالي الصادرات المصرية من المحصول موضع الدراسة الي رابطة جنوب شرق أسيا%: 

  .، شبكة المعلومات الدوليةى للتعبئة العامة واإلحصاء، بيانات التجارة الخارجيةالمركزالجهاز : نجمعت وحسبت م: المصدر
تتمثل اهم الواردات المصرية الزراعية من :  المصرية  الزراعية من رابطة جنوب شرق أسيا الواردات

دول رابطة جنوب شرق أسيا فى سلع زيت النخيل وزيت السمسم وحنطة القمح وسكر القصب الى جانب 
وفيما يتعلق بالواردات المصرية من زيت النخيل من رابطة جنوب شرق أسيا فقد اوضحت . ر السمسمبذو

من % ٩٨,٧ ألف طن بما يمثل نحو ٢٤٩,٣ان حجم تلك الواردات قد بلغت حوالي ) ٩(بيانات الجدول رقم 
ل بلغت كمية وفي المقاب) ٢٠١٠-٢٠٠٨(إجمالي حجم الواردات المصرية من زيت النخيل كمتوسط للفترة 

من اجمالي الواردات % ٩٩,٦ ألف طن بما تمثل نحو ٥٢٥,٧الواردات المصرية من نفس المحصول نحو 
، كما تشير بيانات نفس الجدول الي أن قيمة تلك )٢٠١٣-٢٠١١(المصرية من زيت النخيل كمتوسط للفترة 

 قيمة الواردات المصرية من من إجمالي% ٩٨,٨ مليون دوالر بما يمثل نحو ٥٣٧,٦الواردات قدرت بنحو 
من قيمة الواردات % ٩٩,٦ مليون دوالر تمثل نحو ٦٤٠هذا المحصول كمتوسط للفترة االولى، مقابل نحو 

أن أندونيسيا وماليزيا تستحوذ علي ) ١٠(ويوضح الجدول رقم . المصرية من نفس المحصول كمتوسط الثانية
خيل من رابطة جنوب شرق أسيا، اما فيما يختص من اجمالي الواردات المصرية لزيت الن% ١٠٠نحو 

بالواردات المصرية من رابطة جنوب شرق أسيا من محصول زيت السمسم، تشير بيانات نفس الجدول الى 
من إجمالي حجم الواردات % ٢,٧ كيلو جرام بما يوازي نحو ٧٣٠ان حجم تلك الواردات قد بلغ نحو 

 طن بما يوازي نحو ١,٤ولى، كما بلغت كمية الواردات نحو المصرية من زيت السمسم كمتوسط للفترة اال
وإن قيمة تلك . من إجمالي حجم الواردات المصرية من زيت السمسم كمتوسط للفترة الثانية% ١١,١

 الف دوالر من إجمالي قيمة الواردات المصرية من زيت السمسم كمتوسط ٤,٣، ٢,١الواردات بلغت نحو 
والجدير باالشارة أن دولة فيتنام تعد أهم دول التكتل تصديراً لزيت السمسم الي . بلفترتي الدراسة علي الترتي

. كمتوسط لفترتي الدراسة علي الترتيب% ٧٩، %١٠٠مصر حيث تمثل كمية الواردات المصرية منها بنحو 
وتجدر االشارة الي أستقطاب مصر لواردات زراعية آخري من رابطة جنوب شرق أسيا وأن كانت تتسم 

من اجمالي % ٣,٤، %٠,٥٢الضآلة مثل حنطة القمح وبذور السمسم حيث تقدر كمية تلك الواردات بنحو ب
الواردات المصرية من هذين المحصولين كمتوسط للفترة االولي من هذين المحصولين بينما لم تسجل الفترة 

  .الثانية أى واردات من رابطة جنوب شرق أسيا لهذين المحصولين
  من دول رابطة جنوب شرق أسيابعض المحاصيل الزراعية دات المصرية من الوار) ٩(جدول 

  )باأللف دوالر : بالطن، القيمة : الكمية)  ( ٢٠١٣-٢٠١١( )٢٠١٠-٢٠٠٨(خالل الفترتين 
  كمية الواردات المصرية بالطن  قيمة الواردات المصرية بااللف دوالر

  معدل  الدول  متوسط الفترة االولي  متوسط الفترة الثانية  ترة االوليمتوسط الف  متوسط الفترة الثانية
 المتوسط % المتوسط %  التغير

  معدل
   المتوسط % المتوسط %  التغير

 زيت نخيل 249257 98.70 ٥٢٥٧٦١ 99.58 ١١٠,٩ 537626  ٩٨,٨ ٦٤٠٠٥٢  ٩٩,٦ ١٩,١
 زيت سمسم 0.73 2.68 ١,٤ 11.08 ٩١,٨ ٢,١ ٢,٠٤ ٤,٣  ٥,٨ ١٠٤,٨
 سكر قصب 142.1 0.05 ٢١٢,٧ 0.04 ٤٩,٧ ٨١,٧ ٠,٠٧ ١١٧,٦ ٠,٠٥ ٤٣,٩

  .، شبكة المعلومات الدوليةالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، بيانات التجارة الخارجيةالجهاز : جمعت وحسبت من: المصدر

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٨٠ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
  الواردات المصرية من محصول زيت النخيل من دول رابطة جنوب شرق أسيا) ١٠(جدول 

  )باأللف دوالر : بالطن، القيمة : الكمية)  ( ٢٠١٣-٢٠١١()٢٠١٠-٢٠٠٨(خالل الفترتين 
  قيمة الواردات المصرية بااللف دوالر  كمية الواردات المصرية بالطن

  الدول  متوسط الفترة الثانية  متوسط الفترة االولي  متوسط الفترة الثانية  متوسط الفترة االولي
 %  المتوسط % المتوسط

  معدل
 % المتوسط % متوسطال  التغير

  معدل
  التغير

 ٣٢,١٥ ٦٣,٢ ٤٠٥١٥٢ 57.0 306577.5 ١٤٨,٩١ ٦٥,١ ٣٤٢٣٠٣ 55.١ 137523.3 أندونيسيا
 ١,٦٧ ٣٦,٧ ٢٣٤٨٧٣ ٤٢,٩ 231017.1 ٦٤,١٩ ٣٤,٨ ١٨٣٤٣٨,٧ 44.8 111716.8 ماليزيا
  .من اجمالي الواردات المصرية من المحصول موضع الدراسة من رابطة جنوب شرق أسيا%: 

  .، شبكة المعلومات الدوليةالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، بيانات التجارة الخارجيةالجهاز :  وحسبت منجمعت: المصدر
  حجم الواردات المصرية من زيت السمسم من دول رابطة جنوب شرق أسيا ) ١١(جدول 

  )باأللف دوالر : بالطن، القيمة : الكمية)  ( ٢٠١٣-٢٠١١)(٢٠١٠-٢٠٠٨(خالل الفترتين 
  قيمة الواردات المصرية بااللف دوالر  كمية الواردات المصرية بالطن

  الدول  متوسط الفترة الثانية  متوسط الفترة االولي  متوسط الفترة الثانية  متوسط الفترة االولي
 % المتوسط % المتوسط

  معدل
 % المتوسط % المتوسط  التغير

  معدل
  التغير

  ٧١,٤٣ ٨٣,٧ ٣,٦ ١٠٠ ٢,١  ٥٧,١٤ ٧٨,٦ ١,١ ١٠٠ 0.7 فيتنام
  .من اجمالي الواردات المصرية من المحصول موضع الدراسة من رابطة جنوب شرق أسيا%: 

  .، شبكة المعلومات الدوليةالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، بيانات التجارة الخارجيةالجهاز :  وحسبت منجمعت: المصدر
    -:صرية الي رابطة جنوب شرق أسياالمؤشرات التنافسية ألهم المحاصيل التصديرية الم

يتناول هذا الجزء دراسة المؤشرات التنافسية ألهم الصادرات الزراعية الي رابطة جنوب شرق أسيا 
ومن أهم هذه المؤشرات مؤشر النصيب . وهي في محصول البرتقال، والتمر غير المحشو، وبذور الشمر

رف علي التوقيتات التصديرية لتلك المحاصيل خالل السوقي، ومؤشر التنافسية السعرية، إلي جانب التع
  . فترتي الفترتين موضع الدراسة

  :محصول البرتقال المصري: أوالً
الي التوزيع الجغرافى لصادرات البرتقال المصري الي رابطة جنوب شـرق أسـيا   ) ٧(يشير جدول   

% ٨٦,٣،  %٩١,١م وارداتهم بنحو    أن أهم الدول المستوردة هى أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة حيث يقدر حج          
  . من متوسط كمية الصادرات المصرية من البرتقال لدول التكتل مجتمعة كمتوسط لفترتي الدراسة

  :الموقف التنافسي للبرتقال المصري في السوق االندونيسي ) ١
لمـستوردة  الى زيادة إجمالي الكمية ا  ) ١٢(تشير البيانات الموضحة بالجدول رقم      : مؤشر النصيب السوقي   .١

 ألـف  ٢٧,٦ ألف طن خالل الفترة االولي الى نحو  ٢٦,٣من البرتقال داخل السوق االندونيسي من حوالي        
وتعتبر كل من الـصين واالرجنتـين واسـتراليا وجنـوب     %. ٩طن خالل الفترة الثانية بنسبه زيادة نحو  

% ٩٣ندونيسي حيث تمثل نحو     أفريقيا وأمريكا ومصر من أهم األسواق التصديرية للبرتقال الي السوق اال          
. كمتوسط للفتـرة الثانيـة    % ٨٦من إجمالي واردات السوق االندونيسي كمتوسط للفترة االولي مقابل نحو           

وقد أشارت البيانات إلي إنخفاض النصيب السوقي لمصر مقارنه بأهم االسواق المنافسة والذي قدر بنحـو                
  %. ١٠٨ط للفترة الثانية بنسبه زيادة بلغ نحو كمتوس% ١١,٩كمتوسط للفترة األولي مقابل نحو % ٦

وبدراسة أسعار تصدير الدول المنافسة تبين أرتفاعها خالل الفترة الثانية مقابل           : مؤشر المنافسة السعرية     .٢
وتتمتع مصر بميزه تنافسية سعرية حيث بلـغ متوسـط          . الفترة األولي في معظم الدول بأستثناء االرجنتين      

طن كمتوسط لفترتي الدراسة، وبالتالي فأن مـصر تتمتـع          / دوالر ٦٨٧،  ٦٤٣حو  السعر التصديري لها ن   
 في السوق االندونيسي وأسعار االسواق المنافسة لهـا        لألسعاربميزة تنافسية سعرية مقارنه بالمتوسط العام       

 .داخل نفس السوق
فسة جزئية وتتمثـل فـي      تنقسم صور المنافسة المتعلقة بالمواعيد التصديرية الي منا       : المواعيد التصديرية  .٣

المنافسة في خالل فترة زمنية تقل عن موسم التصدير، ومنافسة كلية تتمثل في المنافسة طـوال الموسـم                  
ويتمثل موسم التصدير الخاص بالبرتقال المصري داخل السوق االندونيسي فـي الفتـرة مـن        . التصديري



١٨٨١ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
صورة جزئية مع جنوب أفريقيا وأسـتراليا،   من البرتقال ب  المصريةوتتنافس الصادرات   . ديسمبر الي يونيو  

  . في حين تتنافس مصر منافسة كلية داخل السوق االندونيسي مع كل من الصين وأمريكا
  أهم مؤشرات التنافسية لواردات السوق االندونيسي من البرتقال خالل فترتي الدراسة) ١٢(جدول

  )الكمية بالطن، القيمة باأللف دوالر، السعر بالدوالر(
  )٢٠١٣ – ٢٠١١( متوسط الفترة الثانية  )٢٠١٠ -٢٠٠٨(متوسط الفترة األولى 

  السعر  القيمة  الكمية  ولةالد
 %

النصيب 
  السوقى

الميزه 
  التنافسية
  السعرية

  السعر  القيمة  الكمية
 %

النصيب 
  السوقى

الميزه 
  التنافسية
  السعرية

معدل 
التغير 
 الكمية

معدل 
التغير 
 السعر

 23 3 148 17.1 ١٠١٨ 4821 4736 128 ١٧,٥ ٨٢٥ 3789 4595 أستراليا
جنوب 
 5 -4 106 10.2 ٧٢٥ 2043 2820 108 ١١,٢ ٦٩٢ 2034 2939 أفريقيا
 7 108 100 11.9 ٦٨٧ 2269 3301 100 ٦,٠ ٦٤٣ 1022 1591 مصر
 41 21 169 14.7 ١١٦٠ 4711  4061 128 ١٢,٨ ٨٢١ 2764 3368 أمريكا
 7 -24 120 20.0 ٨٢٧ 4578 5535 120 ٢٧,٥ ٧٧٣ 5594 7236 الصين

 -12 -29 98 12.2 ٦٧٣ 2272 3376 119 ١٨,١ ٧٦٤ 3641 4763 االرجنتين
 4 411 103 11.5 ٧٠٦ 2252 3189 106 ٢,٤ ٦٧٩ 424 624 باكستان
اجمالي 
 9 5 124  100 ٨٥٠ 23484 27631 121 ١٠٠ ٧٧٧ 20440 26319 الواردات

  www.trademap.com -:جمعت وحسبت من : المصدر
  :الموقف التنافسي للبرتقال المصري في السوق الماليزي ) ٢
تبين زيـادة إجمـالي الكميـة    ) ١٣(بأستعراض البيانات الموضحة بالجدول رقم      : مؤشر النصيب السوقي   .١

 ٩٥,٧ترة االولي الى نحو      ألف طن خالل الف    ٨٦المستوردة من البرتقال داخل السوق الماليزي من حوالي         
وتعتبر كل من أمريكـا والـصين وجنـوب         %. ٣٦ألف طن خالل الفترة الثانية بنسبه زيادة قدرت بنحو          

أفريقيا واستراليا ومصر من أهم األسواق التصديرية للبرتقال الي السوق الماليزي حيـث تمثـل حـوالي                 
. كمتوسط للفترة الثانية  % ٩٦ مقابل نحو    من إجمالي واردات السوق وذلك كمتوسط الفترة األولي       % ٩١,٢

وتستحوذ كل من أمريكا وجنوب أفريقيا علي الجزء االكبر من النصيب السوقي داخل الـسوق المـاليزي                 
% ١٠,٨كمتوسط للفترة األولي مقابل نحـو       % ٦,٣مقارنه بمصر والذي  قدر النصيب السوقي لها بنحو          

  %. ٩١و كمتوسط للفترة الثانية بنسبه زيادة بلغت نح
  أهم مؤشرات التنافسية لواردات السوق الماليزي من البرتقال خالل فترتي الدراسة) ١٣(جدول

  )الكمية بالطن، القيمة باأللف دوالر، السعر بالدوالر(
  )٢٠١٣ – ٢٠١١( متوسط الفترة الثانية  )٢٠١٠ -٢٠٠٨(متوسط الفترة األولى 

  السعر  القيمة  كميةال  الدولة
 %

النصيب 
  السوقى

الميزه 
  التنافسية
  السعرية

  السعر  القيمة  الكمية
 %

النصيب 
  السوقى

الميزه 
  التنافسية
  السعرية

معدل 
تغير 
 الكمية

معدل 
تغير 
 السعر

جنوب 
 31 43 106 26 668 16383 24536 105 20 508 8697 17134  أفريقيا
 31 91 100 11 630 6501 10323 100 6 482 2605 5400 مصر
 27 32 100 36 631  21666 34312 103 30 496 12909 26030 أمريكا
 35 10 107 13 676 8517 12595 104 13 501 5755 11496 أستراليا
 32 42- 97 12 612 6787 11092 96 22 462 8803 19063 الصين

اجمالي 
 36 11 101 100 637 61026 95741 97 100 470 40388 86003 الواردات

  www.trademap.com -:جمعت وحسبت من : المصدر
ومن خالل بيانات نفس الجدول يتبين تزايد متوسط سعر استيراد ماليزيا خالل            : مؤشر المنافسة السعرية     .٢

وتتمتع مصر بميزه   . طن فى الفترة الثانية   / دوالر ٧٠٩طن الى حوالى    / دوالر ٤٧٠الفترة األولى من نحو     
 ٤٨٢ة مع الدول المنافسة بأستثناء الصين حيث بلغ متوسط السعر التصديري لمـصر نحـو       تنافسية سعري 

 .طن كمتوسط للفترة الثانية/ دوالر٦٣٠مقابل نحو . طن كمتوسط الفترة األولي/دوالر

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٨٢ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
يعتبر موسم التصدير الخاص بالبرتقال المصري داخل السوق الماليزي الفتـرة مـن    : المواعيد التصديرية  .٣

وتتنافس الصادرات المصرية من البرتقال بصورة كلية مع كل مـن جنـوب أفريقيـا               .  يونيو ديسمبر الي 
 . وأستراليا والصين وأمريكا وتايالند

  :الموقف التنافسي للبرتقال المصري في السوق السنغافوري ) ٣
ات يتضح تزايد اجمـالي وارد    ) ١٤(بأستعراض البيانات الموضحة بالجدول رقم      : مؤشر النصيب السوقي   .١

 ألف طن خالل الفترة االولي الى نحو        ٤١,٢سوق سنغافورة من البرتقال خالل فترتي الدراسة من حوالي          
وتعتبر كل من أمريكا والصين وجنـوب  %. ٩ ألف طن خالل الفترة الثانية بنسبه زيادة قدرت بنحو    ٤٣,٨

سنغافوري حيث تمثل حـوالي  أفريقيا واستراليا ومصر من أهم االسواق التصديرية للبرتقال داخل السوق ال    
وقد قدر النصيب الـسوقي     . كمتوسط للفترة الثانية  % ٩٩وذلك كمتوسط للفترة األولي مقابل نحو       % ٩٩,٢

% ٧من اجمالي واردات السوق السنغافوري وذلك كمتوسط للفترة األولي مقابـل نحـو              % ٣لمصر بنحو   
 السوقي لصادرات البرتقال المصرية داخل      كمتوسط للفترة الثانية اآلمر الذي يعكس معه إنخفاض النصيب        

  .السوق السنغافوري مقارنه بالدول المنافسة
يوضح بيانات نفس الجدول زيادة متوسط سعر استيراد سنغافورة خالل الفتـرة   : مؤشر المنافسة السعرية     .٢

 وتتمتـع مـصر بميـزه     . طن فى الفترة الثانية   / دوالر ٩٧٧طن الى حوالى    / دوالر ٨٩٥األولى من نحو    
، ٦٠٣تنافسية سعرية مع كل الدول المنافسة خالل فترتي الدراسة حيث بلغ متوسط سعر التـصدير نحـو          

في حين قدر سعر تـصدير أمريكـا وأسـتراليا          . طن كمتوسط لفترتي الدراسة علي الترتيب     / دوالر ٥٩٤
قابل من سعر التصدير المصري كمتوسط للفترة االولي م       % ١٣٦،  %١٦٦،  %١٦١وجنوب أفريقيا بنحو    

 .كمتوسط للفترة الثانية% ١٤٠، %١٧٩، %١٨٣نحو 
يعتبر موسم التصدير الخاص بالبرتقال المصري داخل السوق السنغافوري الفتـرة           : المواعيد التصديرية    .٣

وتتنافس الصادرات المصرية من البرتقال بصورة كلية مع كل من جنوب أفريقيـا             . من ديسمبر الي يونيو   
 .  وتايالندوأستراليا والصين وأمريكا

  أهم مؤشرات التنافسية لواردات البرتقال السوق السنغافوري من البرتقال خالل فترتي الدراسة) ١٤(جدول
  )الكمية بالطن، القيمة باأللف دوالر، السعر بالدوالر(

  )٢٠١٣ – ٢٠١١( متوسط الفترة الثانية  )٢٠١٠ -٢٠٠٨(متوسط الفترة األولى 
  السعر  القيمة  الكمية  الدولة

 %
النصيب 
  السوقى

الميزه 
  التنافسية
  السعرية

  السعر  القيمة  الكمية
 %

النصيب 
  السوقى

الميزه 
  التنافسية
  السعرية

معدل 
تغير 
 الكمية

معدل 
تغير 
 السعر

 12 13 183 42 1085 20009 18446 161 39 972 15801 16260 أمريكا
 6 18 179 19 1061 9031 8514 166 18 998 7227 7241 أستراليا
جنوب 
 2 14 140 20 833 7375 8848 136 19 820 6339 7728 أفريقيا
 -1 105 100 7 594 1695 2856 100 3 603 839 1392 مصر
 14 -43 147 11 872 4073 4668 127 20 763 6289 8248 الصين

اجمالي 
 9 6 165 100 977 42866 43864 149 100 895 36899 41227 الواردات

  www.trademap.com -: من جمعت وحسبت: المصدر
  : غير المحشوالمصريللتمر الموقف التنافسي : ثانياً

فيما يتعلق بدراسة التوزيع الجغرافى لصادرات التمر غير المحشو المصري الي رابطة جنوب شرق 
 حيث هذا المحصول هى ماليزيا وأندونيسياأن أهم الدول المستوردة ل) ٥(أسيا تبين يتضح من الجدول رقم 

                                                             

 ( تم دراسة السوق الماليزي فقط نظراً لعدم توافر البيانات الخاصة بالسوق االندونيسي.  



١٨٨٣ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
من متوسط كمية الصادرات المصرية من التمر غير المحشو % ٩٨,٢، %٩٤,٩يقدر حجم وارداتهم بنحو 

  . لدول التكتل مجتمعة كمتوسط لفترتي الدراسة
  الموقف التنافسي في السوق الماليزي ) ١
تبين زيـادة إجمـالي الكميـة    ) ١٥(جدول رقم   بأستعراض البيانات الموضحة بال   : مؤشر النصيب السوقي   .١

 ألف طن خالل الفترة االولـي       ١٥,٩المستوردة من التمر غير المحشو داخل السوق الماليزي من حوالي           
وتعتبـر كـل مـن الـصين     %. ١٧ ألف طن خالل الفترة الثانية بنسبة زيادة قدرت بنحو      ١٨,٧الى نحو   

ق التصديرية للتمر غير المحشو الي الـسوق المـاليزي          وإيران واالمارات وتونس ومصر من أهم األسوا      
كمتوسط % ٧١من إجمالي واردات السوق وذلك كمتوسط للفترة األولي مقابل نحو           % ٧٨حيث تمثل نحو    

كمتوسط للفترة األولـي    % ١٠وقد قدر النصيب السوقي لمصر داخل السوق الماليزي بنحو          . للفترة الثانية 
  %.٦٧لثانية وبنسبة انخفاض قدر نحو كمتوسط للفترة ا% ٣مقابل نحو 

ومن خالل بيانات نفس الجدول تبين حدوث زيادة طفيفة فـي متوسـط سـعر       : مؤشر المنافسة السعرية     .٢
طن فـى الفتـرة   / دوالر١٨٦٠طن الى حوالى / دوالر١٨٣٣استيراد ماليزيا خالل الفترة األولى من نحو   

الدول خالل فترتي الدراسة حيث بلغ متوسـط الـسعر          وتتمتع مصر بميزه تنافسية سعرية مع كل        . الثانية
بلغ نظيـره لكـل مـن       طن علي الترتيب، هذا في حين قد        /دوالر ١٢٦٣،  ١٠٣١التصديري لمصر نحو    

من السعر المصري كمتوسط للفترة األولي مقابل       % ١٩٦،  %١٤٦،  %٣٣٩تونس والصين وإيران بنحو     
من ثم يمكن مالحظة أنخفاض النصيب الـسوقي         و. كمتوسط للفترة الثانية  % ١٧٧،  %١٧٠،  %٢٥٥نحو  

لمحصول التمر غير المحشو المصري في السوق الماليزي علي الرغم من إنخفاض الـسعر التـصديري                
 .لمصر مقارنه بالدول المنافسة

 . خاصة بالمواعيد التصديريةبيانات ال تتوافر :المواعيد التصديرية  .٣
   خالل فترتي الدراسةالتمر غير المحشوالسوق الماليزي من أهم مؤشرات التنافسية لواردات  )١٥( جدول

  )الكمية بالطن، القيمة باأللف دوالر، السعر بالدوالر(
  )٢٠١٣ – ٢٠١١( متوسط الفترة الثانية   )٢٠١٠ -٢٠٠٨(متوسط الفترة األولى 

  السعر  القيمة  الكمية  الدولة
 %

النصيب 
  السوقى

يزه الم
  التنافسية
  السعرية

  السعر  القيمة  الكمية
 %

النصيب 
  السوقى

الميزه 
  التنافسية
  السعرية

معدل 
تغير 
 الكمية

معدل 
تغير 
 السعر

 ٢٣ ٦٧- ١٠٠ ٣ ١٢٦٣ ٦٣٠ ٤٩٩ ١٠٠ ١٠ ١٠٣١ ١٥٨٢ ١٥٣٤ مصر
 ٨- ١٣٠ ٢٥٥ ٢٤ ٣٢١٨ ١٤٦٣٩ 4549 ٣٣٩ ١٢ ٣٤٩٨ ٦٩٠٥ 1974 تونس
 ٤٢ ٧- ١٧٠ ٢٠ ٢١٤٢ ٧٨٨٣ 3680 ١٤٦ ٢٥ ١٥١٠ ٦٠٠٤ 3976 الصين

 ١٠ ١- ١٧٧ ١٥ ٢٢٣٢ ٦٤١٩ 2876 ١٩٦ ١٨ ٢٠٢٢ ٥٨٥٠ 2893 راناي
 ٤٠ ٢٠- ١٢٢ ٩ ١٥٤٣ ٢٥٠٠ 1620 ١٠٧ ١٣ ١١٠٤ ٢٢٣١ 2021 االمارات
اجمالي 
 ١ ١٧ ١٤٧ ١٠٠ ١٨٦٠ ٣٤٧٦١ 18684 ١٧٨ ١٠٠ ١٨٣٣ ٢٩٢٨٤ 15976 الواردات

  com.rademapt.www -:جمعت وحسبت من : المصدر
  :بذور الشمر المصريالموقف التنافسي ل: ثالثاً

بدراسة التوزيع الجغرافى لصادرات بذور الشمر المصرية الي رابطة جنوب شرق أسيا يتضح من 
أن أهم الدول المستوردة لهذا المحصول هى أندونيسيا وماليزيا حيث يقدر حجم وارداتهم ) ٦(الجدول رقم 

متوسط كمية الصادرات المصرية من بذور الشمر لدول التكتل مجتمعة كمتوسط من % ٩٣,٢، %٩٠,٨بنحو 
  . لفترتي الدراسة

  الموقف التنافسي في السوق االندونيسي ) ١
الى تراجع الكمية المـستوردة مـن       ) ١٦(تشير البيانات الموضحة بالجدول رقم      : مؤشر النصيب السوقي   .١

 طن خـالل    ٢٠٨ طن خالل الفترة االولي الى نحو        ٦٤٤بذور الشمر داخل السوق االندونيسي من حوالي        

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٨٤ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
وتعتبر كل من مصر والهند وفيتنام مـن أهـم األسـواق      %. ٦٨الفترة الثانية بنسبة انخفاض قدرت بنحو       

من إجمالي واردات السوق وذلـك  % ٩٤التصديرية لبذور الشمر داخل السوق االندونيسي حيث تمثل نحو   
وقد قدر النصيب السوقي لمـصر بنحـو        . كمتوسط للفترة الثانية  % ٩٥كمتوسط للفترة األولي مقابل نحو      

كمتوسـط  % ٤٣مقابل نحـو    . من اجمالي واردات السوق االندونيسي وذلك كمتوسط للفترة األولي        % ٥٨
للفترة الثانية وقد تراجعت نسبة الصادرات المصرية من هذا المحصول الي أندونيسيا خالل الفترة الثانيـة                

 .ه بالفترة االوليمقارن% ٧٦بنحو 
 يتضح من بيانات نفس الجدول حدوث زيادة طفيفة في متوسط سعر اسـتيراد              :مؤشر المنافسة السعرية     .٢

 .طن فى الفتـرة الثانيـة     / دوالر ٢٩٢طن الى حوالى    / دوالر ٢٨١اندونيسيا خالل الفترة األولى من نحو       
 سعرية ملموسة خالل الفتـرة الثانيـة   وعلي الرغم من ذلك فقد أشارت البيانات الي عدم تمتع مصر بميزة     

من سعر التصدير المصري كمتوسـط لـنفس        % ٩٣،  %١٠٥حيث قدر سعر كل من الهند وفيتنام بنحو         
 .الفترة

 . ال تتوافر بيانات خاصة بالمواعيد التصديرية:المواعيد التصديرية  .٣
  خالل فترتي الدراسةأهم مؤشرات التنافسية لواردات السوق االندونيسي من بذور الشمر ) ١٦(جدول

  )الكمية بالطن، القيمة باأللف دوالر، السعر بالدوالر(
  )٢٠١٣ – ٢٠١١( متوسط الفترة الثانية  )٢٠١٠ -٢٠٠٨(متوسط الفترة األولى 

  السعر  القيمة  الكمية  الدولة
 %

النصيب 
  السوقى

الميزه 
  التنافسية
  السعرية

  السعر  القيمة  الكمية
 %

النصيب 
  السوقى

الميزه 
  التنافسية
  السعرية

معدل 
تغير 
 الكمية

معدل 
تغير 
 السعر

 -100 -100 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٠ ٣ ٢٧٦ ٧ ١٩ االمارات
 -86 -91 ١٣ ٠ ٤٠ ٢ ١ ٩٣ ١ ٢٨٧ ٣ ٨ الصين
 -100 -100 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٨ ١ ٣٠١ ١ ٤ ماليزيا
 21 -41 ١٠٥ ٤٨ ٣١٦ ٣١ ٩٩ ٨٥ ٢٦ ٢٦٢ ٦٤ ١٦٩ الهند
 5 -86 ٩٣ ٤ ٢٨٠ ٣ ٩ ٨٧ ١٠ ٢٦٨ ٢٥ ٦٧ فيتنام
 -2 -76 ١٠٠ ٤٣ ٣٠٢ ٢٩ ٨٩ ١٠٠ ٥٨ ٣٠٨ ١٢١ ٣٧١  مصر

اجمالي 
 4 -68 ٩٦ ١٠٠ ٢٩٢ ٧١ ٢٠٨ ٩١ ١٠٠ ٢٨١ ٢٢٩ ٦٤٤ الواردات

  com.trademap.www -:جمعت وحسبت من : المصدر
  : الموقف التنافسي في السوق الماليزي) ٢
الي تراجع واردات ماليزيا من بذور الشمر من حـوالي          ) ١٧(تشير الجدول رقم    : وقيمؤشر النصيب الس   .١

%. ١٩ طن خالل الفترة الثانية بنسبة تراجع قدرت بنحو          ١٦٨٥ طن خالل الفترة االولي الى نحو        ٢٣٠٥
وتعتبر كل من الهند ومصر من أهم األسواق التصديرية لبذور الشمر الي السوق المـاليزي حيـث تمثـل      

كمتوسط للفترة  % ٩٧,٥من إجمالي واردات السوق وذلك كمتوسط للفترة األولي مقابل نحو           % ٩٥لي  حوا
من اجمالي واردات السوق الماليزي كمتوسط للفتـرة        % ٤٥وقد قدر النصيب السوقي لمصر بنحو       . الثانية
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١٨٨٥ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
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  الملخص 

أصبحت رابطة جنوب شرق أسيا نموذجاً اقتصادياً متكامالً يمكن أن يحتذي به خاصة في الدول 
 أهمية إلقاء الضوء علي هذا التكتل من خالل التعرف علي المتغيرات االقتصادية التي تحكم النامية، وجاءت

هذا التكتل، وتتمثل مشكلة البحث في السعي الي تطوير منظومة التجارة الخارجية الزراعية المصرية وما أذا 
راعي، ويهدف البحث كان هناك تبادالت تجارية ملموسة بين مصر ودول هذا التكتل خاصة في المجال الز

الي توصيف الموقف الراهن للتجارة الخارجية الكلية والزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا 
والتعرف علي حجم التبادل التجاري بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا، ودراسة وتحليل الوضع 

ض المؤشرات التنافسية التصديري ألهم المحاصيل المصرية داخل أسواق التكتل أعتماداً علي قياس بع
  .والتعرف علي أهم األسواق التصديرية المنافسة للصادرات الزراعية المصرية داخل أسواق التكتل. السوقية

تتمثل مشكلة البحث في انخفاض الصادرات الزراعية المصرية الي رابطة جنوب شرق أسيا الي 
تطلب ضرورة التعرف علي االسباب من صادرات مصر الزراعية، االمر الذي ي% ١,٥نسبة ال تتجاوز 

من االتحاد ) الصحية والبيئية(خاصة في ظل القيود غير التجارية التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية 
االوربي خاصة وبعض االسواق االخري، وقد أعتمد البحث علي منهجية التحليل الوصفي باالضافة الي 

-٢٠٠٨(وقد قسمت فترة الدراسة الي فترتين. لخارجيةبعض مؤشرات تنافسية الصادرات في االسواق ا
وتمثل فترة عدم ) ٢٠١٣-٢٠١١(وتمثل فترة األستقرار السياسي واالقتصادي في مصر، واالخري ) ٢٠١٠

  .االستقرار في مصر للتعرف علي التغير بينهما
ين أن مؤشر تب. وبدراسة أهم المؤشرات االقتصادية لرابطة جنوب شرق أسيا مقارنة بنظيرتها لمصر

من إجمالي تعداد السكان في العالم % ٨,٥التعداد السكاني لدول رابطة جنوب شرق أسيا مجتمعة تمثل نحو 
من إجمالي الناتج % ٣,٠٩ ، أوضحت النتائج أن رابطة جنوب شرق أسيا يستحوذ علي نحو ٢٠١٢لعام 

يما يتعلق بمؤشر نصيب الفرد من ف. لمصر خالل نفس العام% ٠,٣٦ مقابل نحو ٢٠١٢المحلي العالمي لعام 
إجمالي الناتج المحلي تبين ارتفاع هذا النصيب داخل كل من سنغافورا وماليزيا مقارنة بباقي دول التكتل وقد 
جاء هذا النصيب في مصر متقارباً مع نظيره في أندونيسيا، كما أظهرت النتائج نعادل القيمة المضافة للقطاع 

وبدراسة هيكل التجارة الخارجية لرابطة جنوب شرق أسيا تبين أن .ندونيسياالزراعي داخل كل من مصر وأ
من إجمالي نظيرها علي مستوي العالم في عام % ٧دول رابطة جنوب شرق أسيا مجتمعة شكلت نحو 

كما أشارت النتائج أن الصادرات الكلية لتكتل دول رابطة جنوب شرق أسيا مجتمعة تشكل نحو . ٢٠١٢
 ، كما قدرت قيمة الواردات الكلية لرابطة ٢٠١٢قيمة الصادرات الكلية العالمية في عام من إجمالي % ٧,٢

كما أظهرت النتائج . من قيمة الواردات الكلية العالمية لنفس العام% ٦,٨جنوب شرق أسيا بما يوازي نحو 
 مليار دوالر ٦١بنحو أن سنغافورة تأتي في مقدمة دول التكتل استقطاباً لالستثمارات االجنبية والتي قدرت 

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٨٨٦ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
 مليار دوالر عام ٢,٨ ، أما فيما يتعلق بحجم تلك االستثمارات داخل مصر فقد قدرت بنحو ٢٠١٢عام 

  % .٧٠ قد سجل تراجعاً ملحوظ قدر بنحو ٢٠١٢ إلي ٢٠٠٨ ، وإن كان معدل التغير من عام ٢٠١٢
وضحت النتائج الي أن حجم وبدراسة الميزان التجاري الكلي بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا ، أ

من إجمالي حجم % ٣,٢، %٣,٥التجارة الكلية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا شكل ما يوازي نحو 
، وبإستعراض جانبي )٢٠١٣-٢٠١١(،)٢٠١٠-٢٠٠٨(التجارة الكلية المصرية خالل فترتي الدراسة 

ة الصادرات الكلية المصرية إلي الميزان التجاري الكلي بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا، تبين أن قيم
من إجمالي قيمة الصادرات الكلية المصرية كمتوسط % ١,١،  %١,٥رابطة جنوب شرق أسيا تمثل نحو 

للفترتين، هذا في حين شكلت قيمة الواردات الكلية المصرية من رابطة جنوب شرق أسيا ما يوازي نحو 
كما أظهرت النتائج عجزاً . كمتوسط لنفس الفترتينمن إجمالي قيمة الواردات الكلية المصرية % ٤، %٤,٥

وفي السياق ذاته، أشارت النتائج إلي أن ماليزيا . ملموساً للميزان التجاري الكلي خالل الفترة موضع الدراسة
وسنغافورة وأندونيسيا تأتي في مقدمة دول رابطة جنوب شرق أسيا أستقطاباً للصادرات المصرية بنحو 

، %٨١,٥ في جانب الواردات فقد تبين أن أندونيسيا وتايالند وماليزيا تستأثر بنحو ، أما%٨١,٨، %٨٤,٧
كما أوضحت النتائج الي أن حجم . من قيمة الورادات الكلية المصرية من رابطة جنوب شرق أسيا% ٨٤,٣

من % ١٧,٦،%١٨,٢التجارة الزراعية المصرية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا تشكل بما يوازي نحو 
حجم التجارة الزراعية المصرية كمتوسط للفترتين، وبدراسة جانبي الميزان التجاري الزراعي بين مصر 

% ٣,٦، %١,٩ورابطة جنوب شرق أسيا تبين أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلي التكتل تشكل نحو 
خر تشكل قيمة الواردات من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية كمتوسط للفترتين، وعلي الجانب األ

من إجمالي قيمة الواردات % ٢٣، %٢٧الزراعية المصرية من رابطة جنوب شرق أسيا قرابة نحو 
الزراعية المصرية كمتوسط للفترتين، ليتحقق بذلك عجزاً في الميزان التجاري الزراعي بين مصر ورابطة 

  .ين موضع األعتبار مليار دوالر كمتوسط للفترت١,٦، ١,٢٩جنوب شرق أسيا قدر بنحو 
وبدراسة الوضع الراهن لحركة الصادرات والواردات بين مصر ودول رابطة جنوب شرق أسيا ، 

مثل في بذور الشمر، أوضحت الدراسة أن أهم الصادرات الزراعية المصرية إلي رابطة جنوب شرق أسيا تت
في ، وجاء في مقدمة تلك الصادرات، ، البصل باإلضافة إلي البطاطس واليوسالتمر المحشو، البرتقال، العنب

 ،%٤٢,٥التمر غير المحشو حيث تقدر كمية الصادرات المصرية منه إلي رابطة جنوب شرق أسيا بنحو 
من إجمالي الصادرات المصرية من نفس المحصول كمتوسط للفترتين، وقد تركزت الصادرات % ٤٤,٤

 ويلي التمر غير المحشو محصول الشمر حيث .المصرية في هذا المحصول في كل من أندونيسيا وماليزيا
يشكل حجم الصادرات المصرية من هذا المحصول إلي رابطة جنوب شرق أسيا ما يمثل نحو قرابة 

أما فيما يتعلق بالصادرات المصرية من . من حجم الصادرات المصرية الكلية من الشمر% ١٢,٣، %١٣,٨
من إجمالي الصادرات المصرية من % ١,١، %١,٢و البرتقال، فيستحوذ رابطة جنوب شرق أسيا علي نح

كما أوضحت نتائج الدراسة أن أهم الواردات الزراعية المصرية من رابطة . هذا المحصول كمتوسط للفترتين
جنوب شرق أسيا تتمثل في كل من زيت النخيل، زيت السمسم، وقد جاءت نتائج الدراسة موضحة أن رابطة 

 األسواق تصديراً لزيت النخيل إلي مصر حيث تشكل حجم الواردات جنوب شرق أسيا يأتي في مقدمة
من إجمالي كمية تلك الواردات كمتوسط للفترتين، كما اشارت النتائج % ٩٩المصرية من زيت النخيل قرابة 

من إجمالي الواردات المصرية من زيت % ٤,٣، %٢,٧الي أن حجم الواردات من زيت السمسم يوازي نحو 
  .    لفترتي الدراسة السمسم كمتوسط

أما فيما يتعلق بدراسة النصيب السوقي لصادرات البرتقال المصري الي رابطة جنوب شرق أسيا فقد 
يتبين أن أهم الدول المستوردة هى أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة حيث يقدر حجم واردات االسواق الثالث 

 البرتقال لدول التكتل مجتمعة وذلك من متوسط كمية الصادرات المصرية من% ٨٦,٣، %٩١,١بنحو 
وقد أشارت البيانات إلي إنخفاض النصيب السوقي لمصر داخل السوق االندونيسي . كمتوسط لفترتي الدراسة



١٨٨٧ دراسة تحليلية للعالقات التجارية الزراعية بين مصر ورابطة جنوب شرق أسيا
كمتوسط % ١١,٩كمتوسط للفترة األولي مقابل نحو % ٦مقارنه بأهم االسواق المنافسة والذي قدر بنحو 

وتتمتع مصر بميزه تنافسية سعرية مقارنه بالمتوسط العام للسوق . %١٠٨للفترة الثانية بمعدل نمو بلغ نحو 
وتتنافس الصادرات المصرية من البرتقال . االندونيسي وأسعار االسواق المنافسة لها داخل نفس السوق

بصورة جزئية مع جنوب أفريقيا وأستراليا، في حين تتنافس مصر منافسة كلية داخل السوق االندونيسي مع 
كمتوسط للفترة % ٦,٣وقد قدر النصيب السوقي لمصر داخل السوق الماليزي بنحو . ين وأمريكاكل من الص

وتتمتع مصر بميزه تنافسية %. ٩١كمتوسط للفترة الثانية بمعدل نمو بلغ نحو % ١٠,٨األولي مقابل نحو 
 جنوب أفريقيا سعرية مع الدول المنافسة وتتنافس الصادرات المصرية من البرتقال بصورة كلية مع كل من

من % ٣وقد قدر النصيب السوقي لمصر داخل السوق السنغافوري بنحو . وأستراليا والصين وأمريكا وتايالند
كمتوسط للفترة الثانية اآلمر الذي يعكس % ٧اجمالي واردات السوق وذلك كمتوسط للفترة األولي مقابل نحو 

. داخل السوق السنغافوري مقارنه بالدول المنافسةمعه إنخفاض النصيب السوقي لصادرات البرتقال المصرية 
وتتنافس الصادرات . وتتمتع مصر بميزه تنافسية سعرية مع كل الدول المنافسة خالل فترتي الدراسة

  . المصرية من البرتقال بصورة كلية مع كل من جنوب أفريقيا وأستراليا والصين وأمريكا وتايالند
 التمر غير المحشو الي رابطة جنوب شرق أسيا تبين أن أهم وفيما يتعلق بالصادرات المصرية من

% ٩٨,٢، %٩٤,٩الدول المستوردة لهذا المحصول هى ماليزيا وأندونيسيا حيث يقدر حجم وارداتهم بنحو 
. من متوسط كمية الصادرات المصرية من التمر غير المحشو لدول التكتل مجتمعة كمتوسط لفترتي الدراسة

% ٣كمتوسط للفترة األولي مقابل نحو % ١٠وقي لمصر داخل السوق الماليزي بنحو وقد قدر النصيب الس
وعلي الرغم من انخفاض النصيب السوقي المصري %. ٦٧كمتوسط للفترة الثانية وبمعدل تراجع قدر نحو 

الل مقارنه باالسواق المنافسة فقد جاءت النتائج مشيرة الي تمتع مصر بميزه تنافسية سعرية مع كل الدول خ
 . فترتي الدراسة 

وبالنسبة للصادرات المصرية من بذور الشمر الي رابطة جنوب شرق أسيا فقد تبين أن أهم الدول 
من % ٩٣,٢، %٩٠,٨المستوردة لهذا المحصول هى أندونيسيا وماليزيا حيث يقدر حجم وارداتهم بنحو 

وقد قدر . كمتوسط لفترتي الدراسةمتوسط كمية الصادرات المصرية من بذور الشمر لدول التكتل مجتمعة 
من اجمالي واردات السوق وذلك كمتوسط % ٥٨النصيب السوقي لمصر داخل السوق االندونيسي بنحو 

خالل الفترة % ٧٦كمتوسط للفترة الثانية وقد وبمعدل تراجع قدر بنحو % ٤٣مقابل نحو . للفترة األولي
. عدم تمتع مصر بميزة سعرية ملموسة خالل الفترة الثانيةوقد أشارت البيانات الي . الثانية مقارنه باالولي

من اجمالي واردات السوق كمتوسط % ٤٥كما قدر النصيب السوقي لمصر داخل السوق الماليزي بنحو 
خالل الفترة الثانية % ٤٨كمتوسط للفترة الثانية وبمعدل تراجع قدر بنحو  % ٣٢مقابل نحو . للفترة األولي

  .كما تتمتع مصر بميزه تنافسية سعرية أمام الهند والصين خالل فترتي الدراسة. ليمقارنه بالفترة االو
في ضوء نتائج البحث يتضح أنه يمكن زيادة الصادرات الزراعية المصرية من محصول البرتقال 

االندونيسي والماليزي ووالسنغافوري حيث تتمتع مصر بميزة نسبية سعرية، وبالنسبة للتمر غير المحشو  
  . ور الشمر فتتمتع مصر بميزة نسبية سعرية داخل السوق الماليزيوبذ
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 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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Summary 
The  study aims to identify the economic variables that control the Association 

of Southeast Asian Nations( ASEAN) as well as the inter trade relations between 
Egypt and  ASEAN in order to strengthen relations and expand trade between the 
Egyptian market and ASEAN the markets, morefore competitive indicators for the 
most important Egyptian agricultural exports to ASEAN countries are meesured. 

The research problem concenliates on the decline of the Egyptian agricultural 
exports to ASEAN countries which are put as 1.5% of Egypt's total agricultural 
exports in 2013, thir requires the need to identify reasons for such dechinse especially 
in light of the non-commercial constraints faced by the Egyptian agricultural exports 
(health and environmental) EU  sestriclions. The study period was divided into two 
periods (2008-2010) representing a period of political and economic stability in 
Egypt, and the years (2011-2013) representing a period of instability in Egypt to 
identify the change between them. 

Studying the most important economic featchures of  the ASEAN countries 
shows that, their population represents about 8.5% of the total population in the world 
in 2012, the results showed that this black  dominates about 3.09% of the world gross 
domestic product for the same year aganist  0.36% for Egypt during the same year. 
With regard to the per capita  of gross domestic product   the result  shoshow that  the 
rise of this share within each of Singapore, Malaysia compared to the rest of other 
countries while the share in Egypt were similar to that in Indonsia. the results also 
showed that the added value of agricultural sector was similer to that in Egypt and 
Indonesia. The results also indicated that the total exports of the Asean countries 
collectively constitute about 7.2% of the total value of total exports in 2012, and 
while the estimated value of the total imports of the ASEAN ware about 6.8% of the 
total value of world imports. Singapore came in the front of ASEAN countries to 
attract foreign investments, which was put as 61  billion dollars in 2012, with while 
that in Egypt was estimated at about 2.8 billion dollars in the same year,  

Examining the trade balance between Egypt and ASEAN countries, the results 
showed that the volume of the overall trade between Egypt and the ASEAN 
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represented  about3.5% , 3.2% of the total volume of the overall trade during (2008 - 
2010, 2011 - 2013), reviewing the both sides of the balance of trade between Egypt 
and the ASEAN, showing that the value of Egyptian exports to ASEAN represent 
about 1.5% , 1.1% of the Egyptian total value during (2008 - 2010, 2011 - 
2013),while the value of the total imports of Egyptian from ASEAN equivalent to 
about4.5%, 4% of Egyptian total value of imports. The result  indicated that 
Malaysia, Singapore and Indonesia are the most important importer countries of 
ASEAN for Egyptian exports, The results showed that the trade volume of the 
Egyptian agricultural products between Egypt and the ASEAN constitute ware about 
18.2% , 17.6% of the volume of agricultural trade during (2008 - 2010, 2011 - 2013), 
examining the both sides of the agricultural trade balance between Egypt and the 
ASEAN showed that the value of Egyptian agricultural exports constitute about 1.9% 
, 3.6% of the total value of Egyptian agricultural exports during (2008 - 2010, 2011 - 
2013), and on the other side the value of agricultural imports from ASEAN was about 
27%, 23% of the total value of Egyptian agricultural imports, the deficit in 
agricultural trade balance between Egypt and the ASEAN estimated about 1.29 , 1.6 
billion  

Examine the current situation of imports and exports between Egypt and the 
ASEAN, the study pointed out that the most important Egyptian agricultural exports 
to ASEAN ware the seeds of fennel, stuffed dates, oranges, graps, onions, potatoes 
and mandarins.  Egyptian exports have  been concentrated is Indonesia and Malaysia. 
Dates and fennel exports where representing nearly13.8% , 12.3% of the of Egyptian 
exports total volume. With regard to the Egyptian exports of orange ،ASEAN 
importwd about 1.2%, 1.1% of total Egyptian exports of this crop on the average for 
periods(2008-2010)(2011-2013). The results of the study explan  that the most 
important agricultural imports from ASEAN are  palm oil, Sesame oil, and that 
ASEAN came at the top of the markets exporting palm oil to Egypt where the volume 
of Egyptian imports of palm oil nearly 99%   of the total amount of those imports as 
the average for the periods, the results also indicated that the volume of imports of 
Sesame oil equivalent to about 2.7%,  4.3% of the total Egyptian imports of Sesame 
oil as the average periods of study.With regard to the market share of Egyptian 
orange exports to ASEAN has indicated that the most important of the importing 
countries are Indonesia, Malaysia and Singapore, where the estimated volume of 
imports of the three markets were about 91.1%, 86.3% of the average quantity of 
Egyptian exports of orange to ASEAN during (2008 - 2010, 2011 - 2013),. The 
growth rate of Egyptian exports within the Indonesian market between the two 

 ٥٢٠١) ب( ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الخامس – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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periods of about 108%, while the growth rate of exports inside Malaysian market was 
about 0.91% with regard to the Singaporean market growth rate  of Egyptian exports 
was about 1.5%. studying of the three markets shows that the volume of Egyptian 
exports was low despite the high growth rates among the study periods due to the 
severity of the competition of other exporting countries represented in each of 
Australia and China and South Africa.The market share explanation  of Egyptian 
fennel crop within markets ASEAN, showed that Egyptian exports are concentrated 
in both the Indonesianand malaysian markets. In addtion the market share of exports 
of the tamarind switch-stuffed the Egyptian Date to ASEAN indicated that the most 
important importing countries of this crop is Malaysian. 

In general, the results show that the possibility of increasing exports of oranges 
to Indonisia, Malysia and Singapore, since this crop has aprice competitive 
advantage.  The same advantage is also valid for non stuffed dates and seeds fennal 
for Malysia market 


