
*Corresponding author: rababraafat2016@gmail.com  
DOI : 10.21608/jsas.2019.12030.1143
Received:17/4/2019;Accepted:27/6/2019
©2019 National Information and Documentation Center (NIDOC)

مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3، ص ص 175- 183 (2019)12

التقدير القياسي لنموذج الطلب شبه االمثل على واردات القمح من أهم االسواق التصديرية
مراد موسى1 ، فتحية رضوان سالم1 ، السيد عطا هللا2 ، رباب رأفت عبدالفتاح1

1 قسم االقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ – مصر
2 قسم االقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة دمياط – مصر

تعاني مصر من عجز متواصل في تجارتها الخارجية فلقد ارتفعت قيمة واردات القمح فقط من نحو 667 مليون 
التجاري  الميزان  العجز في  إلى زيادة  أدى  مليون دوالر عام 2017م، مما  لنحو 2925  دوالر عام 2001م 
الزراعي المصرى لذلك تستهدف الدراسة تقدير مدى تأثير اسعار الدول المنافسة على الواردات المصرية من 
القمح . اعتمد البحث على استخدام أساليب التحليل الوصفى واالحصائي واالستداللي لتقدير نموذج الطلب شبة 
نشرات  من  ثانوية  بيانات  علي  االعتماد  خالل  من   ،Almost Ideal Demand System(AIDS) األمثل 
 ،)FAO( العالمية العامة واإلحصاء، والموقع االلكتروني لمنظمة األغذية والزراعة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
وكانت أهم النتائج البحثية ما يلى :1-يأتىالقمح الروسي في المرتبة االولى من حيث كمية الصادرات يليه القمح 
األمريكي، االوكراني، الفرنسي، االسترالي، الروماني، األرجنتيني واخيراً القمح الكندي على التوالى، بمتوسط 
كمية صادرات قمحية بلغت نحو 2666، 1115، 1035، 938، 787 ، 489 ، 134، 88 مليون طن لكل 
منهم لدول العالم علي الترتيب . 2-اهم الدول المتنافسة على تصدير القمح للسوق المصرى هيروسيا، اوكرانيا، 
رومانيا، فرنسا، استراليا، امريكا ، بولندا، األرجنتين، وبكميات بلغت نحو 4187، 2596، 1534، 1358، 
واالوكراني،  األمريكي،  القمح  سعر صادرات  3-ارتفاع   . الترتيب  على  طن  ألف   85  ،291  ،1228،579
4-زيادة   .%0.001 بنحو  الروسي  القمح  من  مصر  نصيب  لزيادة  يؤدي   %1 بنحو  والروماني  واالسترالي، 
االنفاق على واردات القمح بنحو1% يؤدى لزيادة النصيب السوقي من القمح الروسي، األمريكي، الفرنسي، األوكراني، 

األرجنتيني، الكندي بنحو5.01%، 6.03%، 7.39%، 15.19%، 3.25%، 7.29% لكل منهما علي الترتيب.

الكلمات الدالة: نموذج الطلب شبه األمثـــل )AIDS) ، األسواق االستيرادية للقمـــح ، األســـــواق التصديرية للقمح،  
واردات مصر من القمح.

مقدمة ومشكلة الدراسة                                                        

خدمة  في  ومؤثراً  حيوياً  دوراً  الخارجية  التجارة  تشكل 
التنمية  تحقيق  في  كبير  بدور  تساهم  حيث  القومي،  االقتصاد 
لدورها في توفير النقد األجنبي الالزم لتمويل  االقتصادية، نظراً 
الواردات، كما أن تنمية الصادرات تعتبر أحد وسائل عالج العجز 
المستمر في الميزان التجاري بهدف زيادة العائد من النقد األجنبي 
لسد  منها  الغذائية  خاصة  المتزايدة  الواردات  تكاليف  وتغطية 
الفجوة الغذائية الناتجة عن الزيادة السكانية المستمرة، إضافة لعدم 
كفاية اإلنتاج المحلي من القمح البالغ نحو8422 الف طن مقابل 
حجم استهالك  بلغ نحو 18910 الف طن بنسبة اكتفاء ذاتى بلغت 

نحو 44.54% عام 2017 .

وتعاني مصر من عجز متواصل في تجارتها الخارجية حيث 
نحو 18.69  من  المصرية  الكلية  الخارجية  التجارة  قيمة  ارتفعت 
مليار دوالر عام 2000م، لنحو 82.57 مليار دوالر عام 2016م، 
بمقدار زيادة بلغت نحو 63.88 مليار دوالر خالل تلك الفترة وبمعدل 
زيادة بلغت نحو  341.78% خالل نفس الفترة، األمر الذي يستدعي 
ضرورة مواجهة تلك االختالالت في قطاع التجارة الخارجية، من 
خالل العمل علي الحد من الواردات عامة وخاصة النباتية منها التي 
قيمة  ارتفعت  منها، حيث  رئيسياً  القمح مكوناً  قيمة واردات  تشكل 

الواردات القمحية من نحو 5.54 مليار جنيه عام 2006م، تمثل نحو 
47.15% من قيمة الواردات النباتية البالغة نحو 11.75 مليار جنيه 
خالل نفس العام، لنحو 22.56 مليار جنيه، تمثل نحو 32.73% من 
قيمة الواردات النباتية البالغة نحو 68.62 مليار جنيه عام 2016م، 
وبمقدار زيادة بلغ نحو 16.92 مليار دوالر، وبمعدل زيادة بلغ نحو 
305.41% خالل نفس الفترة، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزان 

التجاري الزراعي، ومن ثم ميزان المدفوعات.(2)

الهدف من الدراسة                                                              

الطلب  لمحددات  استراتيجية كفء  وضع  الدراسة  تستهدف 
المصري على واردات القمح من أهم األسواق التصديرية العالمية 
، من خالل تقدير دالة الطلب المصري شبه األمثل علي القمح  من 

تلك االسواق.

األسلوب البحثي ومصادر البيانات                                          

الوصفي  التحليل  أساليب  استخدام  على  البحث  اعتمد 
في  البسيط  االنحدار  بمعادالت  االستعانة  تم  حيث  واالستداللي، 
النمو،  معدالت  لتقدير   Linear Function الخطية  الصورة 
 Almost Idealاألمثل شبه  الطلب  نموذج  تقدير  إلى  باإلضافة 
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علي  الحصول  يضمن  بما   ،Demand System (AIDS) 
أفضل االسعار وبما ال يخل بالنوعية، كما اعتمدت الدراسة علي 
بيانات ثانوية منشورة من نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
.(FAO( واإلحصاء، والموقع االلكتروني لمنظمة األغذية والزراعة

أهم النتائج البحثية                                                                     

الدول  ألهم  واالستيرادية  التصديرية  للطاقة  النسبية  األهمية 
المصدرة والمستوردة للقمح عالمياً

اوال : الطاقة التصديرية 
لتحديد  أثر السعر التصديرى  للدول  المنافسة ع لي  الكميات  
المطلوبة   بما يضمن الحصول علي أفضل األسعار وبما ال يخل 
التصديرية  للطاقة  الجغرافي  التوزيع  دراسة  تم  فقد  النوعية،  من 
ألهم الدول المصدرة للقمح عالمياً مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا ألهميتها 
النسبية خالل الفترة 2001-2017م، يتضح من شكل رقم )1(، أن 
سوق القمح الروسي يأتي في المرتبة االولى، يليه السوق األمريكي، 
في  األرجنتيني  الروماني،  االسترالي،  الفرنسي،  االوكراني، 
المرتبة الثانية حتي السابعة، واخيراً السوق الكندي، بمتوسط كمية 
صادرات قمحية بلغت نحو2665.85، 1114.62، 1034.85، 
طن  88.24مليون   ،134.37  ،780.65،489.17  ،937.86
لكل منهم علي الترتيب وبمعدل نمو سنوي*1 معنوي إحصائياً بلغ 
نحو 10.4%، 6.1%، 6.7%، 18.6%، 22.4% للسوق الروسي 

واألمريكي والفرنسي، واألوكراني والروماني علي الترتيب، في 
حين لم تثبت المعنوية اإلحصائية عند أي من مستويات المعنوية 
المألوفة لألسواق األرجنتينية واالسترالية والكندية كما يوضح شكل 

رقم )2( النصيب السوقي ألهم األسواق التصديرية للقمح.

ثانياً: الطاقة االستيرادية
بدراسة  الطاقة  االستيرادية  ألهم  الدول  المستوردة  للقمح 
علي  المستوي العالمي، يتضح من شكل رقم )3(، أن سوق القمح 
المصري يأتي في المرتبة االولى، يليه السوق اإليطالي، الجزائري، 
البرازيلي، االندونيسي، الياباني، اإلسباني، الكوري، المكسيكي في 
المرتبة الثانية حتي التاسعة، بمتوسط كمية واردات قمحية بلغت نحو 
 ،3.96 ،5.18 ،5.59 ،5.70 ،6.14 ،6.40 ،6.95 ،7.92

3.66 مليون طن لكل منهم علي الترتيب.

القمح،  من  المصرية  للواردات  الجغرافي  التوزيع  وبدراسة 
يتضح من شكل رقم )4( ان اهم الدول المتنافسة على تصدير القمح 
للسوق المصرى هي السوق الروسي، السوق االوكراني، السوق 
الروماني، السوق الفرنسي، السوق االسترالى، السوق األمريكي، 
السوق البولندي، السوق األرجنتيني، وبكميات بلغت نحــــو 4187، 
2596، 1534، 1358، 1228،579، 291، 85 ألــــــف طن 

خالل فترة الدراســـــــــة .

األسواق  ألهم  السوقي  النصيب   )5( رقم  شكل  يوضح  كما 
المصدرة للقمح لمصر.

شكل 1. الطاقة التصديرية ألهم الدول المصدرة للقمح عالميًا خالل الفترة2001-2017 م 
www.fao.org قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)FAO( المصدر: بيانات منظمة األغذية والزراعة

b/y*100 ويكون معدل النمو ،Y=a+bX تم تقدير معدل النمو السنوي باستخدام الصيغة الخطية البسيطة بالمعادلة*

شكل 2. النصيب السوقى للطاقة التصديرية ألهم الدول المصدرة للقمح عالميًا خالل الفترة2001-2017 م 
www.fao.org قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)FAO( المصدر: بيانات منظمة األغذية والزراعة
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شكل 3. األهمية النسبية للدول المستوردة للقمح خالل الفترة2001-2017 م 
www.fao.org قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)FAO( المصدر: بيانات منظمة األغذية والزراعة

شكل 4. الطاقة االستيرادية القمحية المصرية من أهم الدول المصدرة خالل الفترة2001-2017 م 
www.fao.org قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)FAO( المصدر: بيانات منظمة األغذية والزراعة

شكل 5. التوزيع الجغرافى للطاقة االستيرادية القمحية المصرية خالل الفترة2001-2017 م 

www.fao.org قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)FAO( المصدر: بيانات منظمة األغذية والزراعة
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تقدير نموذج الطلب شبه االمثل على القمح بالسوق المصرى
باالعتماد على اسعارصادرات تلك الدول، تم تقدير نموذج الطلب 
شبه االمثل للتعرف على النصيب السوقي ألهم األسواق التصديرية 

من واردات مصر من القمح، وفي ما يلي استعراضاً ألهم األسواق:

اوال : تقدير نموذج الطلب شبه االمثل على القمح الروسي بالسوق 
المصرى

يحتل السوق الروسي المرتبة االولى لتصدير القمح الى السوق 
المصرى خالل الفترة 2001-2017م، ولتحديد اهم العوامل المؤثرة 
على نصيب مصر من صادرات القمح الروسي خالل تلك الفترة تم 
تحديد السعر التصديرى للدول المنافسة ممثلة في كل من سعر القمح 
القمح  االوكراني،سعر  القمح  االمريكي،سعر  القمح  الفرنسي،سعر 
االسترالي،سعر القمح الروماني، واالنفاق على الواردات كمتغيرات 
القمح  من  وارداتها  في  نصيب مصر  على  تؤثر  ان  يمكن  مستقله 
التفسيرية  للمتغيرات  المتعدد   االنحدار  تحليل  الروسي،وبإجراء 
المحددة للطلب علي القمح الروسي خالل فترة الدراسة، اتضح من 
بيانات جدول )1(، أن المعادلة المقدرةمقبولة إحصائياً، حيث بلغت 
قيمة F المحسوبة نحو 4.36، وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند 
نحو   (R2( التحديد  معامل  قيمة  بلغت  كما   ،%5 المعنوية  مستوي 
0.59، مما يعني أن تغيراً قدرة 59.0% في النصيب السوقي للطاقة 
االستيرادية القمحيةمن السوق الروسي ترجع للتغير في المتغيرات 

المستقلة مجتمعة مع ثبات العوامل األخرى.

القمح  من  مصر  نصيب  علي  المؤثرة  العوامل  من  ويتضح 
واالوكراني،  األمريكي،  القمح  ارتفاع سعر صادرات  أن  الروسي 
واالسترالي، والروماني بنحو 1% يؤدي لزيادة نصيب مصر من القمح 
الروسي بنحو 0.001%، وبمرونة انفاقية تبلغ نحو 1.003، كما أن 
زيادة االنفاق على الواردات، نسبة االنفاق/الرقم القياسي بنحو %1 
يؤدي لزيادة نصيب مصر من القمح الروسي بنحو %0.000008، 
نحو  تبلغ  انفاقية  وبمرونة  الترتيب،  علي  منهما  لكل   %0.00012

1.000 لكل منهما علي الترتيب.

نحو  بلغت  أنها  اتضح  االنفاقية،  المرونة  وبحساب 
5.010،األمر الذي يعنى أن زيادة االنفاق المصرى على واردات 

القمح بنسبه 1% يؤدى الى زيادة النصيب السوقي المصرى من 
القمح الروسي بنسبة 5.010%، كما تعنى ان الطلب على سلعة 
القمح طلب مرن حيث يمكن زيادة واردات مصر من القمح من 

روسيا في ظل اسعار الدول المنافسة. 

االوكرانى  القمح  على  االمثل  شبه  الطلب  نموذج  تقدير   : ثانيا 
بالسوق المصرى

يحتل السوق االوكرانى المرتبة الثانية لتصدير القمح الى السوق 
على  المؤثرة  العوامل  اهم  ولتحديد  الدراسة،  فترة  المصرى خالل 
نصيب مصر من صادرات القمح االوكرانى خالل تلك الفترة تم تحديد 
السعر التصديرى للدول المنافسة والمتمثلة فى كل من امريكا ، فرنسا ، 
استراليا  واالنفاق على الواردات كمتغيرات مستقله يمكن ان تؤثر على 
نصيب مصر فيما تستورده من القمح االوكرانى، يتضح من بيانات 
 F جدول )2(، أن المعادلة المقدرةمقبولة إحصائياً، حيث بلغت قيمة
المحسوبة نحو 9.82، وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوي 
المعنوية 5%، كما بلغت قيمة معامل التحديد ) R2)نحو 0.74، مما 
يعني أن تغيراً قدرة 74.0% في النصيب السوقي للطاقة االستيرادية 
القمحيةمن السوق االوكرانى ترجع للتغير في المتغيرات المستقلة 

مجتمعة مع ثبات العوامل األخرى.

القمح  من  مصر  نصيب  علي  المؤثرة  العوامل  من  ويتضح 
االوكرانى أن ارتفاع سعر صادرات القمح الفرنسي، واالسترالي 
بنحو  االوكرانى  القمح  من  مصر  نصيب  لزيادة  يؤدي  بنحو%1 
انفاقية  وبمرونة  الترتيب،  منهما على  لكل   %0.143 ،%0.150
تبلغ نحو 5.167، 4.972 لكل منهما على الترتيب، كما أن زيادة 
االنفاق على الوارداتبنحو1% يؤدي لزيادة نصيب مصر من القمح 

االوكرانى بنحو 0.146%، وبمرونة انفاقية تبلغ نحو 5.056.

نحو  بلغت  أنها  اتضح  االنفاقية،  المرونة  وبحساب 
على  المصرى  االنفاق  زيادة  أن  يعنى  الذي  15.194،األمر 
السوقي  النصيب  زيادة  الى  يؤدى   %1 بنسبه  القمح  واردات 
ان  تعنى  كما  بنسبة %15.194،  االوكرانى  القمح  من  المصرى 
واردات  زيادة  يمكن  حيث  مرن  طلب  القمح  سلعة  على  الطلب 

مصر من القمح من اوكرانيا في ظل اسعار الدول المنافسة.

جدول 1. نتائج تقدير معالم نموذج الطلب شبه األمثل للقمح الروسي بالسوق المصري

قيمة )t(قيمة Bالرمزالمتغير
المرونة 
االنفاقية

FR2

--*a00.1802.35الثابت

4.
36

**

0.
59

0

--X20.0011.15سعر القمح االمريكي.

--X30.0011.12سعر القمح الفرنسي.

X40.0011.7***1.003سعر القمح االوكراني.

X50.0012.2**1.003سعر القمح االسترالي.

X60.0011.7***1.003سعر القمح الروماني.

X80.0000081.8***1.000قيمة االنفاق على الواردات

X100.000122.1***1.000نسبة االنفاق/الرقم القياسي

5.010إجمالي المرونة االنفاقية
المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات:

1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة.
gro.oaf.www قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)OAF( 2- منظمة األغذية والزراعة
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ثالثا : تقدير نموذج الطلب شبه االمثل على القمح الفرنسي بالسوق 
المصرى

لتحديد اهم العوامل المؤثرة على نصيب مصر من صادرات 
التصديرى  السعر  تحديد  تم  الفترة  تلك  خالل  الفرنسي  القمح 
استراليا   ، امريكا   ، في كل من روسيا  والمتمثلة  المنافسة  للدول 
و االرجنتين و االنفاق على الواردات كمتغيرات مستقله يمكن ان 
تؤثر على نصيب مصر فيما تستورده من القمح الفرنسي، يتضح 
من بيانات جدول رقم )3(، أن المعادلة المقدرةمقبولة إحصائياً، 
حيث بلغت قيمة F المحسوبة نحو 16.81، وهي أكبر من قيمتها 
الجدولية عند مستوي المعنوية 5%، كما بلغت قيمة معامل التحديد   
( R2)نحو 0.91، مما يعني أن تغيراً قدرة 91.0% في النصيب 
ترجع  الفرنسي  السوق  القمحيةمن  االستيرادية  للطاقة  السوقي 
للتغير في المتغيرات المستقلة مجتمعة مع ثبات العوامل األخرى.

القمح  من  مصر  نصيب  علي  المؤثرة  العوامل  من  ويتضح 

واألمريكي  الروسى،  القمح  صادرات  سعر  ارتفاع  أن  الفرنسي 
بنحو  الفرنسي  القمح  من  مصر  نصيب  لزيادة  يؤدي   %1 بنحو 
انفاقية  وبمرونة  الترتيب،  منهما على  لكل   %0.057 ،%0.067
تبلغ نحو 1.691، 1.588 لكل منهما علي الترتيب، كما أن زيادة 
 %1 بنحو  القياسي  االنفاق/الرقم  نسبة  الواردات،  على  االنفاق 
بنحو %0.104،  الفرنسي  القمح  من  نصيب مصر  لزيادة  يؤدي 
نحو  تبلغ  انفاقية  وبمرونة  الترتيب،  علي  منهما  لكل   %0.101

2.072، 2.041 لكل منهما علي الترتيب.

نحو  بلغت  أنها  اتضح  الكلية،  االنفاقية  المرونة  وبحساب 
7.392،األمر الذي يعنى أن زيادة االنفاق المصرى على واردات 
من  المصرى  السوقى  النصيب  زيادة  الى  يؤدى  بنحو%1  القمح 
سلعة  على  الطلب  ان  تعنى  كما  بنحو%7.392،  الفرنسي  القمح 
القمح طلب مرن حيث يمكن زيادة واردات مصر من القمح من 

فرنسا فى ظل اسعار الدول المنافسة. 

 جدول 2. نتائج تقدير معالم نموذج الطلب شبه األمثل للقمح االوكراني بالسوق المصري

FR2المرونة االنفاقيةقيمة )t(قيمة Bالرمزالمتغير

--*Loga01.4644.23الثابت
9.

82
*

0.
74

0

--LogX10.0941.20سعر القمح األمريكي.

LogX20.1501.85***5.167سعر القمح الفرنسي.

LogX50.1431.95***4.972سعر القمح االسترالي.

LogX80.1464.03*5.056قيمة االنفاق على الواردات

15.194إجمالي المرونة االنفاقية

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات:
1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة.
www.fao.org قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)FAO( 2- منظمة األغذية والزراعة

 جدول 3. نتائج تقدير معالم نموذج الطلب شبه األمثل للقمح الفرنسي بالسوق المصري

قيمة )t(قيمة Bالرمزالمتغير
المرونة 
االنفاقية

FR2

--*Loga00.7013.68الثابت

16
.8

1*

0.
91

0

LogX10.0671.7****1.691سعر القمح الروسي.

LogX20.0571.71***1.588سعر القمح االمريكى.

--LogX50.0430.90سعر القمح االسترالي.

--LogX70.0651.20سعر القمح األرجنتيني.

LogX80.1045.55*2.072قيمة االنفاق على الواردات

LogX100.1019.45*2.041نسبة االنفاق/الرقم القياسي

7.392إجمالي المرونة االنفاقية
المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات:

1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة.
www.fao.org قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)FAO( 2- منظمة األغذية والزراعة
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االسترالى  القمح  على  االمثل  شبه  الطلب  نموذج  تقدير  رابعا: 
بالسوق المصرى 

لتحديد اهم العوامل المؤثرة على نصيب مصر من صادرات 
التصديرى  السعر  تحديد  تم  الفترة  تلك  خالل  االسترالى  القمح 
كمتغيرات  الواردات  على  االنفاق  في  والمتمثلة  المنافسة  للدول 
من  تستورده  فيما  مصر  نصيب  على  تؤثر  ان  يمكن  مستقله 
المعادلة  أن   ،)4( جدول  بيانات  من  يتضح  االسترالى،  القمح 
المقدرةمقبولة إحصائياً، حيث بلغت قيمة F المحسوبة نحو 9.34، 
وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوي المعنوية 5%، كما بلغت 
قيمة معامل التحديد ) R2)نحو 0.380، مما يعني أن تغيراً قدرة 
38.0% في النصيب السوقي للطاقة االستيرادية القمحيةمن السوق 
االسترالى ترجع للتغير في المتغيرات المستقلة مجتمعة مع ثبات 

العوامل األخرى. 

القمح  من  مصر  نصيب  علي  المؤثرة  العوامل  من  ويتضح 
االسترالى أن ارتفاع االنفاق على الوارداتبنحو 1% يؤدي لزيادة 
وبمرونة   ،0.046 بنحو  االسترالى  القمح  من  مصر  نصيب 
انفاقية كلية تبلغ نحو 1.495، األمر الذي يعنى أن زيادة االنفاق 

المصرى على واردات القمح بنسبه 1% يؤدى الى زيادة النصيب 
السوقي المصرى من القمح االسترالى بنسبة 1.495%، كما تعنى 
ان الطلب على سلعة القمح طلب مرن حيث يمكن زيادة واردات 

مصر من القمح من استراليا في ظل اسعار الدول المنافسة. 

األمريكي  القمح  على  االمثل  شبه  الطلب  نموذج  تقدير  خامسا: 
بالسوق المصرى

من  مصر  نصيب  على  المؤثرة  العوامل  اهم  لتحديد 
الروسي  القمح  تمثلتفيسعر  حيث  األمريكي  القمح  صادرات 
الواردات  على  واالنفاق  والروماني  والفرنسيواالوكراني 
المعادلة  أن   ،)5( جدول  بيانات  من  واتضح  مستقله،  كمتغيرات 
نحو  المحسوبة   F قيمة  بلغت  حيث  إحصائياً،  المقدرةمقبولة 
المعنوية  مستوي  عند  الجدولية  قيمتها  من  أكبر  وهي   ،14.59
5%، كما بلغت قيمة معامل التحديد ) R2)نحو 0.99، مما يعني 
االستيرادية  للطاقة  السوقي  النصيب  في   %99.0 قدرة  تغيراً  أن 
القمحيةمن السوق األمريكي ترجع للتغير في المتغيرات المستقلة 

مجتمعة مع ثبات العوامل األخرى.

 جدول 4. نتائج تقدير معالم نموذج الطلب شبه األمثل للقمح االسترالي بالسوق المصري 

FR2المرونة االنفاقيةقيمة )t(قيمة Bالرمزالمتغير

--*Loga01.0253.43الثابت

9.
34

*

0.
38

0

LogX80.0463.96*1.495قيمة االنفاق على الواردات

1.495إجمالي المرونة االنفاقية

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات:
1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة.
gro.oaf.www قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)OAF( 2- منظمة األغذية والزراعة

جدول 5. نتائج تقدير معالم نموذج الطلب شبه األمثل للقمح األمريكي بالسوق المصري

قيمة )t(قيمة Bالرمزالمتغير
المرونة 
االنفاقية

FR2

--*a00.0012.62الثابت

14
.5

90
*

0.
99

0

X10.00073.20*1.005سعر القمح الروسي.

X30.00063.93*1.005سعر القمح الفرنسي.

X40.00086.31*1.006سعر القمح االوكراني.

X60.00093.88*1.007سعر القمح الروماني.

X80.00000053.31*1.000قيمة االنفاق على الواردات

X100.001178.70*1.008نسبة االنفاق/الرقم القياسي

6.031إجمالي المرونة االنفاقية
المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات:

1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة.
gro.oaf.www قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)OAF( 2- منظمة األغذية والزراعة
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كما يتضح من العوامل المؤثرة علي نصيب مصر من القمح 
والفرنسي،  الروسي،  القمح  ارتفاع سعر صادرات  أن  األمريكي 
واالوكراني، والروماني بنحو1% يؤدي لزيادة نصيب مصر من 
 ،%0.0008  ،%0.0006  ،%0.0007 بنحو  األمريكي  القمح 
نحو  تبلغ  انفاقية  وبمرونة  الترتيب،  علي  منهم  لكل   %0.0009
الترتيب،  علي  منهم  لكل   1.007  ،1.006  ،1.002  ،1.002
كما أن زيادة االنفاق على الواردات، نسبة االنفاق/الرقم القياسي 
بنحو  األمريكي  القمح  من  مصر  نصيب  لزيادة  يؤدي  بنحو%1 
وبمرونة  الترتيب،  علي  منهما  لكل   %0.001 ،%0.0000005

انفاقية تبلغ نحو 1.00،  1.008 لكل منهما علي الترتيب.

نحو  بلغت  أنها  اتضح  االنفاقية،  المرونة  وبحساب 
6.031،األمر الذي يعنى أن زيادة االنفاق المصرى على واردات 
القمح بنسبه 1% يؤدى الى زيادة النصيب السوقى المصرى من 
الطلب على سلعة  ان  تعنى  بنحو6.031%، كما  القمح االمريكى 
القمح طلب مرن حيث يمكن زيادة واردات مصر من القمح من 

امريكا فى ظل اسعار الدول المنافسة. 

القمح االرجنتينى  سادسا : تقدير نموذج الطلب شبه االمثل على 
بالسوق المصرى

لتحديد اهم العوامل المؤثرة على نصيب مصر من صادرات 
التصديرى  السعر  تحديد  تم  الفترة  تلك  خالل  االرجنتينى  القمح 
كمتغيرات  الواردات  على  االنفاق  فى  والمتمثلة  المنافسة  للدول 
من  تستورده  فيما  مصر  نصيب  على  تؤثر  ان  يمكن  مستقله 
المعادلة  أن   ،)6( جدول  بيانات  من  يتضح  االرجنتينى،  القمح 
نحو  المحسوبة   F قيمة  بلغت  حيث  إحصائياً،  المقدرةمقبولة 
المعنوية  مستوي  عند  الجدولية  قيمتها  من  أكبر  وهي   ،35.93

5%، كما بلغت قيمة معامل التحديد )  R2)نحو 0.710، مما يعني 
االستيرادية  للطاقة  السوقي  النصيب  في   %71.0 قدرة  تغيراً  أن 
المتغيرات  في  للتغير  ترجع  االرجنتينى  السوق  من  القمحية 

المستقلة مجتمعة مع ثبات العوامل األخرى.

القمح  من  مصر  نصيب  علي  المؤثرة  العوامل  من  ويتضح 
االرجنتينى أن ارتفاع االنفاق على الواردات بنحو1% يؤدي لزيادة 
نصيب مصر من القمح األرجنتيني بنحو 0.018%، وبمرونة انفاقية 
كلية تبلغ نحو 3.250، األمر الذي يعنى أن زيادة االنفاق المصرى 
السوقى  النصيب  زيادة  الى  يؤدى   %1 بنسبه  القمح  واردات  على 
المصرى من القمح االرجنتينى بنسبة 3.250%، كما تعنى ان الطلب 
على سلعة القمح طلب مرن حيث يمكن زيادة واردات مصر من القمح 

من االرجنتين فى ظل اسعار الدول المنافسة. 

سابعا : تقدير نموذج الطلب شبه االمثل على القمح الكندى بالسوق 
المصرى 

لتحديد اهم العوامل المؤثرة على نصيب مصر من صادرات 
القمح الكندى خالل تلك الفترة تم تحديد السعر التصديرى للدول 
كمتغيرات  واالرجنتين  استراليا   من  كل  فى  والمتمثلة  المنافسة 
مستقله يمكن ان تؤثر على نصيب مصر فيما تستورده من القمح 
الكندى، يتضح من بيانات جدول )7(، أن المعادلة المقدرةمقبولة 
وهي   ،19.10 نحو  المحسوبة   F قيمة  بلغت  حيث  إحصائياً، 
بلغت  كما   ،%5 المعنوية  مستوي  عند  الجدولية  قيمتها  من  أكبر 
قيمة معامل التحديد ) R2)نحو 0.820، مما يعني أن تغيراً قدرة 
82.0% في النصيب السوقي للطاقة االستيرادية القمحيةمن السوق 
ثبات  مع  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  في  للتغير  ترجع  الكندى 

العوامل األخرى.

جدول 6. نتائج تقدير معالم نموذج الطلب شبه األمثل للقمح األرجنتينيبالسوق المصري

FR2المرونة االنفاقيةقيمة )t(قيمة Bالرمزالمتغير

--*Loga00.1966.54الثابت

35
.9

3*

0.
71

0

LogX80.0185.99*3.250قيمة االنفاق على الواردات

3.250إجمالي المرونة االنفاقية

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات:
1-  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة.
gro.oaf.www قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)OAF( 2- منظمة األغذية والزراعة

جدول 7. نتائج تقدير معالم نموذج الطلب شبه األمثل للقمح الكندي بالسوق المصري

FR2المرونة االنفاقيةقيمة )t(قيمة Bالرمزالمتغير

--*Loga00.2076.25الثابت

19
.1

0*

0.
82

0

--LogX50.0090.70سعر القمح االسترالي.

LogX70.0281.93***5.000سعر القمح األرجنتيني.

LogX100.0096.76*2.286نسبة االنفاق/الرقم القياسي

7.286إجمالي المرونة االنفاقية
المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات:

1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة.
gro.oaf.www قاعدة بيانات التجارة الخارجية :)OAF( 2- منظمة األغذية والزراعة
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ويتضح من العوامل المؤثرة علي نصيب مصر من القمح الكندى 
لزيادة  القمح االسترالى بنحو 1% يؤدي  ارتفاع سعر صادرات  أن 
نصيب مصر من القمح الكندى بنحو 0.028%، وبمرونة انفاقية تبلغ 
نحو 5.00، كما أن زيادة نسبة االنفاق/الرقم القياسي بنحو 1% يؤدي 
لزيادة نصيب مصر من القمح الكندى بنحو 0.009، وبمرونة انفاقية 
تبلغ نحو 2.286، وبمرونة انفاقية كلية بلغت نحو 7.286،األمر 
الذي يعنى أن زيادة االنفاق المصرى على واردات القمح بنسبه %1 
يؤدى الى زيادة النصيب السوقى المصرى من القمح الكندى بنسبة 
7.286%، كما تعنى ان الطلب على سلعة القمح طلب مرن حيث يمكن 
زيادة واردات مصر من القمح من كندا فى ظل اسعار الدول المنافسة. 
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EGYPT is considered as the first country in the world which import wheat and thus put a 
high pressure on the balance of payment. This required studying the major wheat markets 

competing to export wheat to Egypt in order to achieve the best price with the best quality. For 
these reasons, the main target of the study is to adopt an efficient strategy to determine factors 
affecting the Egyptian demand of wheat imports from the competitive countries exporting wheat 
to Egypt. This will help in reducing cost of imports, and thus, enhancing the balance of payment. 
To achieve the study purpose secondary data was collected from CAMPS, as well as FAO. The 
statistical analysis relied mainly on the step-wise procedure to estimate Almost Ideal Demand 
System (AIDS) to test the export price of the competitive countries on the Egyptian demand of 
wheat. The main results of the study showed that the main competitive exporting countries of 
wheat to the world are Russia, USA and Ukraine, but the main competitive importing countries 
to Egypt are Russia, Ukraine, Romania, France, Australia, USA, Boland, and Argentine. Thus for 
policy makers the study recommends the importance of adopting an importing policy to import 
wheat at a lowest price and a best quality from the competitive countries export wheat to Egypt.
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