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 الملخص
يحظى قطاع الصناعات الغذائية بإهتماـ كافة دوؿ 

لمػػػا رػػػوفرل مػػػف اليائػػػدل التػػػط تت امػػػ  مػػػ  ال طػػػاع  العػػػالـ
الزراعػػػػػػػػػػط ىاأهػػػػػػػػػػافة دلػػػػػػػػػػى  همرتػػػػػػػػػػ  ع ػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػعرد 
اأسػػػػتراتراط واامػػػػف الغػػػػذائط ومسػػػػاهمت  فػػػػط اأ تيػػػػا  

كما ب غت نسىة العام رف فػط هػذا ال طػاع  الذاتط ل دوؿ،
ىالنسػػػػىة أامػػػػالط العػػػػػام رف فػػػػط قطػػػػػاع الصػػػػناعة فػػػػػط 

، 8.02/8.02وذلػػؾ وف ػػا لعػػاـ  %8.08مصػػر نسػػىة 
ممػػػػا يعنػػػػط انثػػػػا مػػػػف ا بػػػػر الن ػػػػطة اسػػػػتيعاىا ل عمالػػػػة 
وىالتػػػالط تسػػػػاعد فػػػط الحػػػػد مػػػػف م ػػػك ة الىطالػػػػة ى ػػػػك  

ط وب غػػػػت صػػػػافط ال يمػػػػة المهػػػػافة المتح  ػػػػة فػػػػ كبرػػػػر،
% مػػػػف اامػػػػػالط 6قطػػػػاع صػػػػػناعة المنتاػػػػات الغذائيػػػػػة 

ال يمة المهافة الصافية المتح  ة فط ال طاع الصػناعط 
المصري0 وتتب ور م ػك ة الدراسػة فػط دنضيػان النتػا  
وترااػػ  الصػػادرات وز ػػادل الػػواردات مػػف ىعػػن منتاػػات 
قطػػػػػاع الصػػػػػناعات الغذائيػػػػػة وعػػػػػدـ اسػػػػػتغ ؿ الطاقػػػػػات 

ت الزراعيػػػة ضاصػػػة الضهػػػر المتاحػػة ر ػػػـ تػػػوافر الضامػػا
سػتضدمت الدراسػة  سػالرل التح رػ   واليا ثة المصر ة، وا 
اأحصػػائط الوصػػيط ل طػػاع الصػػناعات الغذائيػػة ضػػ ؿ 

( وذلػػػػػػػؾ وف ػػػػػػػا 8.02/8.02 -2..8/8..8اليتػػػػػػػرل  
ل بيانػػػػػػػات المتاحػػػػػػػة ع ػػػػػػػى المسػػػػػػػتو  المح ػػػػػػػط، واليتػػػػػػػرل 

( وذلػػػػؾ وف ػػػػػا ل بيانػػػػػات المتاحػػػػػة ع ػػػػػى 8-8.06..8 
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Abstract 
  

The food industry is interested in all 

countries of the world because of the b-

enefit that is integrated with the agricul-

tural sector in addition to its importance 

on the strategic level and food security 

and its contribution to the self-sufficie-

ncy of countries, The percentage of wo-

rkers in this sector for the total labor fo-

rce in the industrial sector in Egypt is 

20.8% according to 2014/2015, Which 

means that it is one of the most compre-

hensive activities for employment and 

thus help in reducing the problem of u-

nemployment significantly, Net value 

added in the food products industry am-

ounted to 6% of the total net value add-ed 

in the Egyptian industrial sector. The 

problem of the study is the decline in p-

roduction, the decline in exports and the 

increase in imports of some products of 

the food industry sector and the non-ex-

ploitation of available capacities, despi-te 

the availability of raw materials, esp-

ecially vegetables and fruits, The study 

used descriptive statistical analysis of t-he 

food industry during the period (20-

02/03- 2013/2014), according to availa-

ble data at the local level, and the perio-d 

(2002-2016) according to data availa-ble 

at the global level. 
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 المقدمة
دائمػػا مػػا تسػػعى الػػدوؿ دلػػى دعػػـ ال ػػدرل التنافسػػية 
لقتصػػػػادياتثا  مػػػػ  فػػػػط اػػػػذل السػػػػتبمارات والنيػػػػاذ 

 يعتبػرل ضار  وتح رق الر ػادل والتوسػ  فػط اأنتػا 0 و 
 ت ػغ  التػط المواهػي  مػف التنافسػية ال ػدرل موهػوع
الحكومػػػػػػػػات ى ػػػػػػػػك  كبرػػػػػػػػر0 ويعػػػػػػػػد قطػػػػػػػػاع  اهتمػػػػػػػػاـ

العامػػػ  الػػػرئيس فػػػط الصػػػناعات الغذائيػػػة فػػػط مصػػػر 
 وه  قيمة مهػافة ل منتاػات الزراعيػة ىصػية عامػة،
وممػػػػا ل  ػػػػؾ فيػػػػ   ف تنميػػػػة وتطػػػػو ر هػػػػذا ال طػػػػاع 
يسػػػػاعد فػػػػط دعػػػػـ قدرتػػػػ  التنافسػػػػية ع ػػػػى المسػػػػتو رف 

 المح ط والعالمط 0 
 مشكلة البحث

بدراسة الدا  النتااط ل طاع صناعة المنتاػات 
النتػا  اليع ػط الغذائية فط مصر لػوح  ترااػ  كميػة 

فط اليترل الضررل فط سنوات عدردل، كما لوح  واػود 
طاقػػػة عاط ػػػة فػػػط قطػػػاع الصػػػناعات الغذائيػػػة وتزارػػػد 
ت ػػؾ الطاقػػة العاط ػػة فػػط    ػػل سػػنوات فتػػرل الدراسػػة، 
كمػػػا لػػػوح  تزارػػػد الػػػواردات وتنػػػاق  الصػػػادرات مػػػف 
ىعػػن الصػػناعات الغذائيػػة المصػػر ة، ممػػا يعرػػق مػػف 

قدرتػ  التنافسػػية ع ػى المسػػتو رف  تطػور ال طػاع ودعػػـ
 0المح ط والعالمط
 هدف البحث

ت رػػيـ ال ػػدرل  رتمبػػ  الثػػدؼ الرئيسػػط ل ىحػػ  فػػط 
التنافسية لصناعة المنتاات الغذائيػة فػط مصػر ع ػى 
المسػػػػػػػتو رف المح ػػػػػػػط والعػػػػػػػالمط ضػػػػػػػ ؿ اليتػػػػػػػرل مػػػػػػػف 

( وذلػػػػػػؾ ع ػػػػػػى 8.02/8.02دلػػػػػػى  2..8/8..8 
احػػة، واليتػػرل مػػف المسػػتو  المح ػػط نظػػرا ل بيانػػات المت

 ( ع ى المستو  العالمط8-8.060..8 
 
 

 منهجية البحث
، رػػػنثل الىاحػػػ  سػػػعيا فػػػط تح رػػػق هػػػدؼ الدراسػػػة

المػػػػػنثل اأسػػػػػت رائى لىحػػػػػ  ودراسػػػػػة طبيعػػػػػة قطػػػػػاع 
الصػػػػناعات الغذائيػػػػة فػػػػط مصػػػػر، والمػػػػنثل الوصػػػػيط 
التح ر ػػػط لت رػػػيـ الما ػػػرات المضت يػػػة المتع  ػػػة ى طػػػاع 

 الصناعات الغذائية0
 البحث خطة

وف ػػػػا اهػػػػداؼ الىحػػػػ  سػػػػوؼ ي سػػػػـ دلػػػػى ب بػػػػة 
 مىاح  ع ى النحو التالط 

توصػػرق قطػػاع الصػػناعات الغذائيػػة  المبحثثث الول 
 فط مصر0

تح رػػ  ال ػػدرل التنافسػػية ل صػػناعات  المبحثثث النثثان  
 الغذائية المصر ة0
 النتائل والتوصيات0 المبحث النالث 
 المبحث الول

 الغذائية ف  مصرتوصيف قطاع الصناعات 
نظػػػػػرا لمػػػػػد   هميػػػػػة الػػػػػدور الػػػػػذي ر عىػػػػػ  قطػػػػػاع 
صناعة المنتاػات الغذائيػة فػط مصػر والعػالـ، سػوؼ 
رضصػػ  هػػػذا المىحػػػ  ل تعر ػػػق ىالصػػػناعة الغذائيػػػة 

، وكػػػػذلؾ مسػػػػت زمات اأنتػػػػا ، وضصائصػػػػثا و همرتثػػػػا
 والدا  النتااط والتصدرري ل  طاع0
 أوال  تعريف الصناعات الغذائية 

تسػػػثـ الصػػػناعات الغذائيػػػة فػػػط تنميػػػة القتصػػػاد 
ال ػػػػومط مػػػػف ضػػػػ ؿ اسػػػػتغ ؿ المػػػػوارد المتاحػػػػة فػػػػط 
الماتمػػػ ، فثػػػط تحتػػػ  مكانػػػة ىػػػارزل بػػػرف الصػػػناعات 
 0التحو  يػػة التػػط تسػػتضدـ المػػواد الزراعيػػة كمػػواد ضػػاـ،

ويعػػػد قطػػػاع الصػػػناعات الغذائيػػػة فػػػط مصػػػر العامػػػ  
                                                 

1
. وهههههٖاً ؾاٗٗؾ لمهههههٜ ؾاٗٗؾت جقٞهههههٌٞ ا حصهههههاؾٛ ىق ههههها   

اىصههْاعات اىغفائٞههة فههٜ ٍصههكت ٍصيههة اعهه٘خ ا  حصههاؾ 

 .2111اىمقاعٜت ميٞة اىمقاعةت شاٍعة اىَْص٘قةت 
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اعيػػػة الػػرئيس فػػػط وهػػػ  قيمػػة مهػػػافة ل منتاػػػات الزر 
 0ىصية عامة

وهنثاك العديثد مثن التعري ثات للصثناعة الغذائيثة 
 نذكر منها أنها 

   هػػػط التطبرػػػق العم ػػػط ل عمػػػ  والت نولوايػػػا بثػػػدؼ
اعػػػػػداد وتصػػػػػني  وحيػػػػػ  وتسػػػػػو ق المػػػػػواد الغذائيػػػػػة 
ىاسػػتضداـ نتػػائل و سػػس الع ػػـو ااضػػر  فػػط تصػػني  
اا ذيػػة لز ػػادل عمرهػػا التضز نػػط و المحافظػػة ع ػػى 

 8الغذائية و اودتثا0قيمتثا 
   هػػػط اليػػػرع الصػػػناعط الػػػذي ي ػػػـو بتحو ػػػ  المػػػواد

ااولية الزراعية وف ا لمواصيات محددل، لثذا تعمػ  
هػػػػػذل الصػػػػػناعات ع ػػػػػى ى ػػػػػا  المنتاػػػػػات الغذائيػػػػػة 
صالحة ل ستعماؿ  طػوؿ مػدل ممكنػة ىيهػ  طػرؽ 
التحو ػػ  والحيػػ  والت ررػػق والسػػتعماؿ تما ػػيا مػػ  

ؾ والتػػػط ييرهػػػثا التطػػػور ال ػػػرول الارػػػدل ل مسػػػتث 
 2الحهاري0

    هػػط مامػػوع الماسسػػات التػػط تثػػتـ  ساسػػا بتحو ػػ
المػػواد الزراعيػػة ىػػالمعنى العػػاـ مػػف  اػػ  السػػتث ؾ 
الغػػػذائط النثػػػائط، وهػػػط تعػػػد اػػػز  هػػػاـ مػػػف النظػػػاـ 
الغػػذائط الػػذي يهػػـ بػػدورل الن ػػاطات المصػػنية فػػط 

 2الزراعة كالتوز   الغذائط0
  مػف ل ع ػـو عم ػط برػقكتط الغذائيػة الصػناعات 

 مػف لنػوعرف تن سػـ اا ذيػة تػداوؿ وحيػ    اػ 
 و التع رػل صػناعة ومنثػا الحيظيػة الصػناعات

                                                 
2
. أَٝههِ ٍمإههكة ص اىصههْاعات اىغفائٞههةص شاٍعههة اى يقههاُ  

اىح  ٞقٞههههة ت ؾاق اى ههههكٗو ىيْ ههههك ٗ اىح٘لٝهههه ت عَههههاُت 

 .13ت ص 2111
3
عٞهههُ٘ ع هههؿ اىنهههكٌٝ ص شغكافٞههها اىغهههفا  فهههٜ اىصمائهههكص  . 

ت ص  1895اى٘طْٞهههههة ىينحههههها، اهههههاىصمائكت اىَؤوىهههههة 

212. 
4
. اظَهؿ ٍصهْ٘عةت اىَيحقهٚ اىههؿٗىٜ اىحاوه  ظه٘ه اوههحؿاٍة  

األٍِ اىغهفائٜ فهٜ اىه٘طِ اىعكاهٜ فهٜ له٘  اىَحغٞهكات 

ٗاىحعههؿٝات اىؿٗىٞههةت ميٞههة اىعيههً٘ ا  حصههاؾٝة ٗاىحصاقٝههةت 

 .7تص2114ّ٘فَ ك  24ت23اىصمائكت 

 ومنثػا التحو  يػة و  ررهػا، و التامرػد و التبر ػد
 2. ررها و االىاف و والز وت السكر صناعة

وممػػػػػػا سػػػػػػبق رتهػػػػػػئ  ف الصػػػػػػناعة الغذائيػػػػػػة ل 
الغذائيػة النثائيػة تنطوي ف ط ع ػى صػناعة المنتاػات 

كمػػػا ورد فػػػط ىعػػػن التعر يػػػات بػػػ  ت ػػػم  المنتاػػػات 
النثائيػػػػة والوسػػػػيطة، كمػػػػا انثػػػػا ل تثػػػػدؼ لتاثرػػػػز  و 
تصػػػػػػني  المنتاػػػػػػات الغذائيػػػػػػة الصػػػػػػالحة ل سػػػػػػتث ؾ 
الى ػػري ف ػػط كمػػا ورد بػػىعن التعر يػػات وانمػػا ايهػػا 
ت ػػػػم  اعػػػػداد ا ذيػػػػة ل حرػػػػواف متمب ػػػػة فػػػػط العػػػػ ؼ 

ناعات الغذائية ال برر مػف المحهرل، حر  تهـ الص
ال ػػػعل، فوف ػػػا ل تصػػػنرق الصػػػناعط الػػػدولط الموحػػػد 
فػػػػإف قسػػػػـ صػػػػن  المنتاػػػػات الغذائيػػػػة ي ػػػػم  تاثرػػػػز 
منتاات الزراعػة وصػرد ااسػماؾ دلػى   ذيػة ل نسػاف 
 و الحرواف، وي م  دنتا  مضت ق المنتاات الوسيطة 

0 و ػػتـ 6التػػط ل تمبػػ  منتاػػات  ذائيػػة ى ػػك  مىا ػػر
ال سـ حسل اان طة التط تتنػاوؿ مضت ػق  تنظيـ هذا

، وااسػػػػػػػماؾ، واليا ثػػػػػػػة،   نػػػػػػػواع المنتاػػػػػػػات  ال حػػػػػػػـو
والضهػػػػػر، والػػػػػدهوف، والز ػػػػػوت، ومنتاػػػػػات االىػػػػػاف، 
ومنتاػػػػػات مطػػػػػاحف الحبػػػػػول، و عػػػػػ ؼ الحروانػػػػػات، 

 7 والمنتاات الغذائية ااضر 0
ومػػف بػػـ يمكػػف تعر ػػق الصػػناعات الغذائيػػة انثػػا  

ة  و التحو  يػة التػط تثػدؼ هط ت ػؾ الصػناعة الحيظيػ
لتاثرػػز منتاػػات الزراعػػة وصػػرد السػػماؾ دلػػى   ذيػػة 
ل نساف  و الحرواف، سوا  كانػت منتاػات وسػيطة  و 

 نثائية0

                                                 
5
وهه  ظهه٘ه اوههحؿاٍة .اظَههؿ ٍصههْ٘عةت اىَيحقههٚ اىههؿٗىٜ اىحا 

األٍِ اىغهفائٜ فهٜ اىه٘طِ اىعكاهٜ فهٜ له٘  اىَحغٞهكات 

 .7ٗاىحعؿٝات اىؿٗىٞةت ٍكش  و ق ـمكٓت ص
6
. ٗٝح٘ىؿ عِ ٕهفا اىْ هاط فهٜ مرٞهك ٍهِ األظٞهاُ ٍْحصهات  

ٍصاظ ة ـات  َٞة أم ك أٗ أصهغك مٍرهو اىصيه٘ؾ اىْا ه ة 

 عِ اىفاط(.
7
األّ هه ة . اىحصههْٞا اىصههْاعٜ اىههؿٗىٜ اىَ٘ظههؿ ىصَٞهه   

 .2118ت األٌٍ اىَحعؿةت ّٞ٘ٝ٘قكت4ا  حصاؾٝةت اىحْقٞط 
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 نانيا  خصائص الصناعات الغذائية
تمتػػاز الصػػناعة الغذائيػػة بام ػػة مػػف الضصػػائ  

 8ومف اهمثا ما ر ط 
ارتىاطثػػػػا المىا ػػػػر ىالزراعػػػػة فػػػػط الحصػػػػوؿ ع ػػػػى   -

 مدض تثا مف مواد  ولية  و مواد وسيطة و ررهما0 
 البية الماسسػات المنتميػة لثػا ماسسػات تحو  يػة   -

حرػػ  ت ػػك  الصػػناعات الغذائيػػة ح  ػػة مػػف ح  ػػات 
 الس س ة الغذائية0 

تتمرز مضرااتثا ىالتنوع والتطور انثا تعكس تنوع   -
 لمستث  رف ور ىاتثـ0 وتطور احتيااات ا

رتمرػػػػز سػػػػوؽ منتااتثػػػػا ىالتنػػػػافس ال ػػػػدرد، حرػػػػ    -
يكػػػوف اسػػػػاس التنػػػػافس قػػػػائـ ع ػػػػى  صػػػػوؿ مضت يػػػػة 
 ااسػػػعار، الع مػػػات وااسػػػما  التاار ػػػة، العبػػػوات 

 واا  ية التاار ة000(0
تعتمػػد طبيعػػة الصػػناعة الغذائيػػة ع ػػى نػػوع المػػادل   -

ا  المصػػنعة،  ي  ف ىعػػن المػػواد الغذائيػػة قػػد تحتػػ
لواػػود مػػواد حافظػػة، مبػػ   معظػػـ  نػػواع المع ىػػات، 
وىعػػػػػػن اانػػػػػػواع ااضػػػػػػر  تحتػػػػػػا  دلػػػػػػى تامرػػػػػػدها 

 9ل محافظة ع رثا0
تضت ق طر  ػة التصػني  الغػذائط بنػا  ع ػى طبيعػة   -

 .0المادل المصنعة0
تتحػػػػدد كميػػػػة و نوعيػػػػة المنتاػػػػات الغذائيػػػػة تىعػػػػا 
اذواؽ المستث  رف وتيهي تثـ وقدراتثـ ال رائية مػف 

ثػػة، ومػػف اثػػة  ضػػر  لمسػػتو  التطػػور الت نولػػواط ا
والينػػط الػػذي رتػػوفر لػػدي الماسسػػات الن ػػطة فػػط هػػذا 

                                                 
9
. أظَهؿ ٍصهْ٘عةت اىَيحقهٚ اىههؿٗىٜ اىحاوه  ظه٘ه اوههحؿاٍة  

األٍِ اىغهفائٜ فهٜ اىه٘طِ اىعكاهٜ فهٜ له٘  اىَحغٞهكات 

 .8ٗاىحعؿٝات اىؿٗىٞةت ٍكش  و ق ـمكٓت ص 
8
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11
. فَرال: أّ٘ا  اىغفا  اى ىٞ ة ٍِ اىََنهِ صهْاعحٖا فهٜ  

اىَْهههمهت ٍرهههو: اىَؽيهههالتت اعنهههه أّههه٘ا  اىغهههفا  اىحهههٜ 

 جعحاز إىٚ ٗوائو إّحاشٞةت ٍرو: ق ائق اى  اطا.

ال طػػاع0 لػػذا رتعػػرف ع ػػى مػػف رتاػػ  ل نتػػا  فػػط هػػذا 
ال طػػاع  ف رػػولط المسػػتث ؾ  هميػػة كبرػػرل، مػػف ضػػ ؿ 
دراسػػة ر ىاتػػ  ودوافعػػ  وطبيعػػة الظػػروؼ المػػابرل فػػط 

مػػا الػػذي رر ػػل قرارتػػ  السػػتث  ية، و ذلػػؾ لمعرفػػة 
فػػط  ػػرائ  و مػػاهط ااسػػىال التػػط تدفعػػ  الػػى اتضػػاذ 
قػػرار ى ػػرا  هػػذل المنتاػػات  و المتنػػاع عػػف ذلػػؾ، و 
هذا ما رابر ى ك  او ىآضر فػط طػرؽ تصػني  الغػذا  
و قنػػػػوات توز عػػػػ ، حتػػػػى يصػػػػ  الػػػػى المسػػػػتث ؾ فػػػػط 
الوقػػػػػػت والمكػػػػػػاف المناسػػػػػػبرف وع ػػػػػػى الصػػػػػػورل التػػػػػػط 

لمنتاات الغذائية لـ ييه ثا، م  م حظة  ف ىعن ا
تتغرػر فػػط ضصائصػػثا العامػػة ل ػػف طر  ػػة عرهػػثا و 
اسػػػػػػ ول حيظثػػػػػػا هػػػػػػو الػػػػػػذي اعػػػػػػ  منثػػػػػػا منتاػػػػػػات 

 00متطورل0
نالنثثثثثا  أهميثثثثثة قطثثثثثاع صثثثثثناعة المنتجثثثثثات 

 الغذائية
يحظػػى قطػػاع الصػػناعات الغذائيػػة بإهتمػػاـ كافػػة 

رػػػوفرل مػػػف اليائػػػدل التػػػط تت امػػػ  مػػػ   دوؿ العػػػالـ لمػػػا
ال طػػاع الزراعػػط ىاأهػػافة دلػػى  همرتػػ  ع ػػى الصػػعرد 
اأسػػتراتراط واامػػف الغػػذائط ومسػػاهمت  فػػط اأ تيػػا  
الذاتط ل دوؿ، ولثذا يعتبر قطػاع الصػناعات الغذائيػة 
عنصػرا داعمػا ومحيػزا لتطػو ر ال طػاع الزراعػط وركنػا 

سػػػػػػػت رار  ساسػػػػػػػيا فػػػػػػػط تح رػػػػػػػق اامػػػػػػػف الغػػػػػػػذائط واأ
اأقتصػػػػػادي وز ػػػػػادل اأنتػػػػػا  المح ػػػػػط ع ػػػػػى حسػػػػػال 

 الواردات0
وقػػػػد احت ػػػػػت الصػػػػػناعات الغذائيػػػػػة  هميػػػػػة ىالغػػػػػ  

   -ىالنسى  ل قتصاد المصري حر  

                                                 
11
. ٍعَؿ ع ٞؿات ص اىحى٘ٝق اىمقاعٜ ص ؾاق ٗائهو ىيْ هك  

 .16ت ص 2111ٗاىح٘لٝ ت عَاُت األقؾُت 

 

 

http://mawdoo3.com/صناعات_غذائية
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ب غػػػت نسػػػىة العػػػام رف فػػػط هػػػذا ال طػػػاع ىالنسػػػىة  .1
أامالط العام رف فط قطاع الصػناعة فػط مصػر 

وذلػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ وف ػػػػػػػػػػػػػػػػػا لعػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  08%8.08نسػػػػػػػػػػػػػػػػػىة 
نػػػػػػػط انثػػػػػػػا مػػػػػػػف ا بػػػػػػػر ، ممػػػػػػػا يع8.02/8.02

الن ػػػطة اسػػػتيعاىا ل عمالػػػة وىالتػػػالط تسػػػاعد فػػػط 
الحػػػػد مػػػػف م ػػػػك ة الىطالػػػػة ى ػػػػك  كبرػػػػر، حرػػػػ  

% مف ام ػة العػام رف ىالصػناعات 0908توظق 
% مػف ام ػة العػام رف ىمصػر 0908التحو  ية و 

 0وذلؾ وف ا لمتوسط فترل الدراسة
كمػػا  ف قطػػاع الصػػناعات الغذائيػػة يحتػػ  المرتىػػة  .2

ع ػػػػى مسػػػػتو  ال طاعػػػػات المولػػػػدل ل  يمػػػػة البالبػػػػة 
حرػػػػػػػ  تمبػػػػػػػ  ال يمػػػػػػػة 02المهػػػػػػػافة فػػػػػػػط مصػػػػػػػر،

المهػػػػافة الصػػػػافية لصػػػػناعة المنتاػػػػات الغذائيػػػػة 
% مػػػػػػػػػػػف ال يمػػػػػػػػػػػة المهػػػػػػػػػػػافة الصػػػػػػػػػػػافية 0809

ل صػػػػناعات التحو  يػػػػة، وتسػػػػثـ ت ػػػػؾ ال يمػػػػة فػػػػط 
% مػػف قيمػػة النػػاتل المح ػػط الامػػالط 802تولرػػد 

 0 ةبت  ية عوام  النتا  ىالسعار الاار 
كمػػػا ب غػػػت نسػػػىة المن ػػػآت العام ػػػة فػػػط قطػػػاع   .3

% مػػػػػف اامػػػػػالط عػػػػػدد 22الصػػػػػناعات الغذائيػػػػػة 

                                                 
12
. ظٞد ايغ عؿؾ اىعهاٍيِٞ فهٜ   ها  اىصهْاعات اىغفائٞهة  

عاٍهوت اَْٞها ايهغ إشَههاىٜ اىعهاٍيِٞ فهٜ   هها   211716

 .2114/2115عاٍو ٗـىل ىعاً  1111469اىصْاعة 

ىَمٝؿ ٍِ اىحفاصٞو اّظك: اىصٖال اىَكممٛ ىيحع  هة اىعاٍهة 

ٗا ظصهها ت اىْ ههكة اىىههْ٘ٝة  ظصهها  ا ّحههاز اىصههْاعٜ 

ق هههها  اىعاً/ا عَههههاه اىعههههاًت ٍْ ههههلت اىق هههها  ىَْ ههههلت اى

 ..2116إىٚ  2114اىؽاصت ا عؿاؾ ٍِ 
13
. ظٞههد جههمجٜ ٍىههإَة   هها  اوههحؽكاز اى حههكٗه اىؽههاً  

% ٍهِ 48.6ٗاىغال اى  ٞعٜ فهٜ اىَكج هة األٗىهٚ اْىه ة 

صافٜ اىقَٞة اىَضافة اىَحعققة عيٚ ٍىح٘ٙ اىق اعاتت 

اْىههه ة ٝيٞهههٔ صهههْاعة فعهههٌ اىنههه٘ك ٗاىَْحصهههات اىْف ٞهههة 

% 4.2%ت ٝيٞههٔ   هها  اىصههْاعات اىغفائٞههة اْىهه ة 25.9

ماىَصههههؿق: اىْىهههها ٍههههِ اعههههؿاؾ اى اظههههد ٗىَمٝههههؿ ٍههههِ 

اٞاّات اىصٖال اىَكممٛ ىيحع  ة اىعاٍهة  -اىحفاصٞو اّظك:

ت 2115ٗاإلظصههها ت اىنحههها، اإلظصهههائٜ اىىهههْ٘ٛ ىعهههاً 

اىؽاصهههههة ااىقَٞهههههة  2112/2113عهههههِ اٞاّهههههات عهههههاً 

  حصاؾٛ( ّ اط ا 39اىَضافة اىصافٞة ه 

حرػػػػ  ب ػػػػػ   02المن ػػػػآت الصػػػػناعية فػػػػط مصػػػػر،
اامػػػػػػػالط عػػػػػػػدد المن ػػػػػػػآت العام ػػػػػػػة فػػػػػػػط قطػػػػػػػاع 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعات الغذائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

من ػػػػػنل، منثػػػػػا  2728نحػػػػػو  8.02/8.02عػػػػػاـ
من نل قطاع  097من نل قطاع ضا  و  2220

 اـ0عاـ/  عماؿ ع
كمػػػػػػػا اف ل صػػػػػػػناعات الغذائيػػػػػػػة ع قػػػػػػػة ىػػػػػػػاامف  .4

 قطػػاع ر عػػلالغػػذائط  ع قػػة  ماميػػة( حرػػ  
 تح رػق فػط محور ػا دورا الغذائيػة الصػناعات
 تطػػو ر ويسػػاهـ 0الغػػذائط اامػػف متط ىػػات
 المعي ط المستو   تحسرف فط الغذائية الصناعة
 مػف النػوع هػذا تطػور ضػ ؿ فمػف ل مػواطف،
 السػػت رار هػػماف مبػػد  رتح ػػق الصػػناعة

 يحػػػر  حرػػػ  لقتصػػػادي،او  الاتمػػػاعط
 الس   بتوفرر الحكومات مطالىة عادل المواطنوف 
 تاع  مع ولة وبت الرق اردل ىمواصيات الغذائية

 فط ااسواؽ فط المنتاات هذل تداوؿ  سعار مف
 0ال رائية قدراتثـ متناوؿ

وت ػػػػارؾ صػػػػناعة المنتاػػػػات الغذائيػػػػة بإسػػػػتضداـ  .5
% مػػػػػػػف ام ػػػػػػػة المسػػػػػػػت زمات السػػػػػػػ عية و 0208

الضدميػػػػػة المسػػػػػتث  ة ع ػػػػػى مسػػػػػتو  الصػػػػػناعات 
التحو  يػػػة لت ػػػوف بػػػذلؾ هػػػمف   بػػػر الصػػػناعات 
اسػػتث  ا ل مسػػت زمات السػػ عية والضدميػػة، وكػػذلؾ 
تتزارػػػػػد معػػػػػػدلت اسػػػػػتث  ثا لت ػػػػػػؾ المسػػػػػػت زمات 

عنػػى ت ػػغر  العدرػػد مػػف ىصػػورل مسػػتمرل وهػػو مػػا ي
 0ال طاعات القتصادية ااضر  فى الماتم 
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 9612. ظٞد ٝ يغ عهؿؾ اىَْ هلت اىصهْاعٞة فهٜ ٍصهك  

 .2114/2115ٍْ مة صْاعٞة ٗفقا ىعاً 
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 وال رق ىال ـ الغذائية المنتاات توفرر فط تساهـ .6
 تػوفرروكػذلؾ  02،المناسػل الوقػت فطو  المناسل
 ت ػديـ ضػ ؿ مػف المستث ؾ لحماية مت ام  نظاـ

 ىػػاحتراـ اللتػػزاـ، مػػ  وصػػحية آمنػػة منتاػػات
 الصػػناعة مرػداف فػط ل اػودل العالميػة المواصػيات
، ممػا الغذائيػة المنتاػات تحسػرف ىغػرن الغذائيػة
 حاااتػػػػػػ  د ػػػػػىاع فػػػػػط المسػػػػػتث ؾ فػػػػػر يسػػػػػث  

 ت ػديـ ع ػى العمػ  ضػ ؿ مػف وذلػؾ السػتث  ية
 06. ذواق  و تيهي ت  و تتنا ـ منتاات

الستغنا  عف استرراد ا ذية مصػنعة مػف الضػار   .7
مما رادي الى توفرر الن د ل ب د وضاصة العمػ ت 
الصػػػعىة، كمػػػا  نثػػػا تسػػػاعد ع ػػػى تنظػػػيـ المرػػػزاف 
التاػػػػاري ل ضامػػػػات الغذائيػػػػة فتحػػػػوؿ دوف هبػػػػول 
 سعارها فط مواسـ دنتااثا ىغزارل دلى حد ربما ل 
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 ّحٞصة ااىحقي ات اىمقاعٞة اىَعاصٞو اعض جحمذك.ظٞد  

 اىمٝهاؾة اهِٞ فٖهٜ اى ٞ ٞهةت اىع٘اٍهو ٍهِ ىنرٞهك جعكلهٖا

 أٗ اىَْاؼٞهة اىظهكٗ  اعهض جهكؾٛ ّحٞصهة ٗاىْقصهاُ

 ٝصعهو ٍَها ٍعْٞهةت ٟفهات اىمقاعهٜ اىَ٘وهٌ جعهك 

 ْٕٗها ٍىهحعٞيةت  ه ة اىَىهحٖينِٞ قغ هات إ ه ا  فكص

 ٍهِ اىَ هنية ٕهفٓ ىَعاىصهة اىحع٘ٝيٞهة اىصهْاعة جحهؿؼو

 جىههٞٞك طكٝههق عههِ اىعههك  عَيٞههات إؾاقة ؼههاله

 ٍهِ اىهػ...ا وحٞكاؾ إىٚ اىيص٘  طكٝق عِ أٗ اىَؽمُٗ

 ٕهفا فهٜ جْ هظ اىحهٜ ىيَؤوىهات اىَحاظهة اإلشهكا ات

 ٍعاىصة فٜ م ٞكا ؾٗقا اىغفائٞة اىصْاعة ٗجيعات اىق ا 

 جحصها ظٞهد ا وهحٖالكت ٗ اإلّحهاز اهِٞ اىمٍْٞهة اىفص٘ة

 طيها أُ قغهٌ ااىَ٘وهَٞة اىمقاعٞهة اىَْحصات ٍِ مرٞك

 ااىىهْ٘ٝةت ٝحصها ٍ هحقاجٖا عيهٚ أٗ عيٖٞها اىَىهحٖينِٞ

 اظحٞاشهات جي ٞهة فهٜ ا ّق ها  ٍهِ ّه٘  عْهٔ ْٝهحس ٍَها

أصه عث  اىغفائٞهة اىصهْاعة ج ه٘ق ٍه  ىنهِ اىَىحٖينِٞت

 اىَؤوىهات جحه٘ىٚ ظٞهد ٍ كٗظهة ٕهفٓ اىَ هنية غٞهك

 إٍهؿاؾ لهَاُ إىهٚ اىٖاؾفهة اىىٞاوهات مهو ا٘ل  اىَعْٞة

 ٗ اىىهْة ٍهؿاق عيهٚ اىَ ي٘اة اىمقاعٞة ااىَ٘اؾ األو٘او

 فهٜ اىَعكٗفهة اىحنٞها ٗ اىحؽهمِٝ أّظَهة ؼاله ٍِ ـىل

 .اىغفائٞة اىصْاعة ٍٞؿاُ
16
 ٝحكجها اىمقاعٞهة اىَْحصهات ٗجصهْٞ  جصٖٞم . ظٞد أُ 

 اىؽهاًت اىمقاعٞهة ىيَْحصهات  هنيٞة ٍْفعهة إلهافة عيٞهٔ

 األغفٝهة جصهْٞ  ىَؤوىهات األواوهٜ اىؿٗق ٝظٖك ظٞد

 أغي ٖها فهٜ جحصها ؼهاً ٍه٘اؾ ٍهِ اىحع٘ٝهو عَيٞهة فهٜ

 ىيحؽمِٝ  ااية غفائٞة ٍْحصات إىٚ ىيحيا اى ؿٝؿة ااىقاايٞة

 .اىَىحٖينِٞ ىحفضٞالت جىحصٞا اىعائيٜت

ي ػػا  ع ػػى دنتااثػػا، بػػ   نثػػا تتػػرؾ الىػػال  مامػػ  
ميتوحػػا ع ػػػى الػػػدواـ لبيػػ  ال ميػػػات اليائهػػػة دلػػػى 
ا معامػ  التصػني  وىنبمػاف مناسػىة، كمػا  ف توفرهػػ
فػػط مواسػػـ نػػدرتثا ل تهػػطر المسػػتث ؾ دلػػى دفػػ  

 07 بماف مرتيعة ادا عف  بمانثا وهط طازاة0
ل صػػػناعات الغذائيػػػة تػػػنبرر مىا ػػػر ع ػػػى ت ػػػاي   .8

صػػػػػػػناعات  ضػػػػػػػر  ذات ع قػػػػػػػة مىا ػػػػػػػرل معثػػػػػػػا 
كصناعة مواد التعبئة المضت يػة وصػناعة المكػائف 
 08الضاصة ىالتصػني  والمػواد ال يميائيػة الحافظػة،

 فػط الغذائيػة الصػناعة ماسسػات كمػا تسػاهـ
 حرػػ  الت ػػغر ، عم يػػات اسػػتمرار هػػماف
 الرػد مػف كبرػرل  عػداد الماسسػات هػذل تسػت طل
 عم يػات تػزداد حرػ  الماقتػة،  و الدائمة العام ة
 و ىالناػا،، الزراعط الموسـ اتسـ ك ما التوظرق
 والتضػز ف والن ػ  الامػ   ن ػطة تػزداد ىالتػالط

 الحيػ   عمػاؿ تػزداد كمػا الزراعيػة ل محاصػر 
 المنتاػات محافظػة لهػماف المعػالل والت رػق
 الحااػة حػرف دلػى الغذائيػة قيمتثػا ع ػى الزراعيػة
 .دلرثا

 رابعا  مستلزمات اإلنتاج  
ترت ػػػػز الصػػػػناعات الغذائيػػػػة ع ػػػػى ظثرػػػػر قطػػػػاع 
الزراعػػػة والبػػػرول السػػػمكية، حرػػػ  يعمػػػ  ع ػػػى تزو ػػػد 

ويمكػف عػف قطاع الصناعات الغذائيػة ىػالمواد الضػاـ، 
طر ػػػػق تصػػػػني  اأنتػػػػا  الزراعػػػػط واأنتػػػػا  الحرػػػػوانط 
والسػػػػمكط دهػػػػافة مرػػػػزل نسػػػػبية وتنافسػػػػية ادرػػػػدل فػػػػط 
السوؽ العالمط فػط كبرػر مػف ااحيػاف وذلػؾ فػط ظػ  
سياسػػػػػة التحػػػػػرر القتصػػػػػادي السػػػػػائد حاليػػػػػا، وت ػػػػػـو 
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. فهه٘لٛ ع ههؿ اىكلاوتاألَٕٞههة ا  حصههاؾٝة ٗا شحَاعٞههة 

ىيصههههْاعات اىغفائٞههههةت ؾقاوههههة ظاىههههة اىصمائههههك ىيفحههههكة 

(ت قوهههاىة ٍاشىهههحٞكت شاٍعهههة اىصمائهههكت 1885-1862م

1888. 
19
 . ف٘لٛ ع ؿ اىكلاوت اىَكش  اىىااق 
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الصػػػػناعات التحو  يػػػػة بتحو ػػػػ  هػػػػذل المػػػػدض ت دلػػػػى 
 ية0 ونظرا ل ػدرل مدض ت صناعية وسيطة  و استث 

ت ػػؾ الصػػناعات ع ػػى دراػػاد المز ػػد مػػف فػػر  العمػػ  
فػػػط الػػػدوؿ الناميػػػة ىصػػػية عامػػػة وفػػػط مصػػػر ىصػػػية 
ضاصة، حر   نثا تتمرز فط العادل ىكبافة استضدامثا 
لعنصر العمػ  الى ػري، والػذي رتمرػز بتػوافرل فػط هػذل 
الدوؿ، لذلؾ فإف تواي  الستبمارات لتدعيـ هذا النوع 

 09ت سرادي دلى ز ادل قيمة اأنتا 0مف الصناعا
وتشثثثمك مكونثثثات ولثثثوازم التصثثثني  الغثثثذائ  

 -العديد من العناصر أهمها 
 مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية .1

تعتبر المواد ااولية از  مف المست زمات الس عية 
لنتػػا  الصػػناعات الغذائيػػة وىالتػػالط سػػرتـ تنػػاوؿ هػػذل 

المػػواد الوليػػة الن طػػة مػػف ضػػ ؿ التعػػرؼ ع ػػى نسػػىة 
المسػػػتوردل الداض ػػػة فػػػط صػػػناعة المنتاػػػات الغذائيػػػة، 
ر رثػػا التعػػرؼ ع ػػى قيمػػة مسػػت زمات النتػػا  السػػ عية 

 والضدمية ال زمة لتصني  المنتاات الغذائية0
% مػف 2809تمب  قيمة المواد الولية المسػتوردل 

قيمػػة اامػػالط المػػواد الوليػػة المسػػتضدمة فػػط صػػناعة 
يػػػػػة ىمتوسػػػػػط فتػػػػػرل الدراسػػػػػة،  ي  ف المنتاػػػػػات الغذائ

مصػػػػر تسػػػػتورد مػػػػا ي ػػػػرل مػػػػف ب ػػػػ  المػػػػواد الوليػػػػة 
المسػػتضدمة فػػط صػػناعة المنتاػػات الغذائيػػة0 كمػػا  ف 

% مػػػػػػف قيمػػػػػػة 8708ت ػػػػػػؾ المػػػػػػواد المسػػػػػػتوردل تمبػػػػػػ  
المست زمات الس عية والضدمية التط تسػتث  ثا صػناعة 

 0المنتاات الغذائية
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. ّ ٞههو ج٘فٞههق ظ  ههٜت اىَؤ ههكات ا  حصههاؾٝة ىي٘لهه   

اىمقاعهههٜ اىغهههفائٜ عاٍهههة ٗاىؽضهههك اىهههكإِ ىيحصهههْٞ  

ٗاىفامٖههة ؼاصههة ٗهفا ههٔ اىَىههحق يٞةت ٍههؤجَك ّعهه٘ ٗلهه  

وٞاوهات شؿٝهؿة ىيْٖه٘  ااىق هها  اىمقاعهٜ فهٜ ٍصههكت 

 4ميٞههة ا  حصههاؾ ٗاىعيههً٘ اىىٞاوههٞةت شاٍعههة اىقههإكةت  

 .2تص2118أمح٘اك 

غذائيػػػة كمػػػا يسػػػتث ؾ قطػػػاع صػػػناعة المنتاػػػات ال
% مػػػف دامػػػالط قيمػػة المسػػػت زمات السػػػ عية 07نسػػىة 

والضدميػػػػػة المسػػػػػتضدمة فػػػػػط ال طػػػػػاع الصػػػػػناعط فػػػػػط 
% 9202مصػػػر، وتمبػػػ  المسػػػت زمات السػػػ عية نسػػػىة 

مػػف ام ػػة المسػػت زمات السػػ عية والضدميػػة المسػػتضدمة 
% 206فط صػناعة المنتاػات الغذائيػة ممػا يعنػط  ف 
 ػػػػا لعػػػػاـ ف ػػػػط تمبػػػػ  المسػػػػت زمات الضدميػػػػة وذلػػػػؾ وف

8.02/8.0208. 
 العمك .2

ب ػػػػػ  دامػػػػػالط عػػػػػدد الم ػػػػػتغ رف ى طػػػػػاع صػػػػػناعة 
عامػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػاـ  80.7.6المنتاػػػػػػػػػػػػػات الغذائيػػػػػػػػػػػػػة 

عامػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػاـ  .88.08م ابػػػػػػػػػػػػػ   8.02/8.02
كمػػا تبػػرف  80%2080بنسػػىة دنضيػػان  8.08/8.02
% مػػػػػػػف العػػػػػػػام رف ى طػػػػػػػاع صػػػػػػػن  8802نسػػػػػػػىة   ف 

المنتاػػػات الغذائيػػػة يعم ػػػوف ىال طػػػاع الضػػػا ، برنمػػػا 
% ف ط فط ال طاع العاـ/ ااعمػاؿ 0702نسىة تعم  

العاـ0 و تهػئ  يهػا  ف نسػىة العػام رف ى طػاع صػن  
% مػػػػػف العػػػػػام رف ى طػػػػػاع 8.08المنتاػػػػػات الغذائيػػػػػة 

الصػناعة فػػط مصػر     ف ضمػػس العمالػة تعمػػ  فػػط 
 88هذا ال طاع مما ردؿ ع ى مد   همرت 0
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 . ىيَمٝؿ أّظك: 

اىْ هههكة اىىهههْ٘ٝة  ظصههها  ا ّحهههاز اىصهههْاعٜ ىَْ هههلت  -

ت اىصٖهال 2114/2115عاً/ا عَاه اىعاً عهاً اىق ا  اى

 .2116اىَكممٛ ىيحع  ة اىعاٍة ٗا ظصا ت ّٝ٘ٞٔ 

اىْ ههههكة اىىههههْ٘ٝة  ظصهههها ات ا ّحههههاز اىصههههْاعٜ فههههٜ  -

ت اىصٖهال اىَكمههمٛ 2114ٍْ هلت اىق ها  اىؽهاص عهاً 

 .2116ىيحع  ة اىعاٍة ٗا ظصا ت ااكٝو 
21
.شَعههث ٗظىهه ث ٍههِ اىصٖههال اىَكمههمٛ ىيحع  ههة اىعاٍههة  

 ٗاىعصا ت اىنحا، ا ظصائٜ اىىْ٘ٛ اعؿاؾ ٍؽحيفة.
22
 . ىيَمٝؿ أّظك: 

اىْ هههكة اىىهههْ٘ٝة  ظصههها  ا ّحهههاز اىصهههْاعٜ ىَْ هههلت  -

ت اىصٖهال 2114/2115اىق ا  اىعاً/ا عَاه اىعاً عهاً 

 .2116اىَكممٛ ىيحع  ة اىعاٍة ٗا ظصا ت ّٝ٘ٞٔ 

اىْ ههههكة اىىههههْ٘ٝة  ظصهههها ات ا ّحههههاز اىصههههْاعٜ فههههٜ  -

ت اىصٖهال اىَكمههمٛ 2114اىق ها  اىؽهاص عهاً ٍْ هلت 

 .2116ىيحع  ة اىعاٍة ٗا ظصا ت ااكٝو 
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 المواص ات القياسية .3
 منتاػػػػات تعػػػرؼ المواصػػػػيات ال ياسػػػية المح يػػػػة ل

 نثػػػػػػا عىػػػػػػارل عػػػػػػف ماموعػػػػػػة مػػػػػػف ال واعػػػػػػد والمزايػػػػػػا 
والضصػػػائ  التػػػط رتمرػػػز بثػػػا المنػػػتل السػػػ عط والتػػػط 
توهػػػئ ل مسػػػػتث ؾ تركرىػػػ  الغػػػػذائط والصػػػحط ا مػػػػف 
والمناسػل ل مسػتث ؾ بػدوف  ي  هػرار0 وت مػف  هميػة 
المواصػػػػػيات ال ياسػػػػػية ل منػػػػػتل الغػػػػػذائط ى ػػػػػك  عػػػػػاـ 

ة الولػػى والمصػػري منػػ  ى ػػك  ضػػا  فػػط  نػػ  الن طػػ
التػػػط رتعامػػػ  العػػػالـ ك ػػػ  مػػػ  المنػػػتل الصػػػناعط مػػػف 

، كمػػػػػػا اف تطبي ثػػػػػػا ع ػػػػػػى 82ض لثػػػػػػا قبػػػػػػ   ي  ػػػػػػ 
يسػػاعد ع ػػى تح رػػق التػػوازف بػػرف 82المنتاػػات الغذائيػػة

اميػػػ  الطػػػراؼ سػػػوا  كػػػاف المنػػػتل او المسػػػتث ؾ  و 
 82 الدولة المنتاة والدوؿ المستوردل0

 نواعػػػ  وتتىػػػ  المواصػػػيات ال ياسػػػية ل غػػػذا  ىكافػػػة 
فط العالـ اثترف متعػاونترف معػا همػا منظمػة الصػحة 

 WHO (World Health Organization)العالمية
فيمػػا يعػرؼ ىاسػػـ   FAOومنظمػة ال ذيػة والزراعػػة 

المسػػئولة  CODEXال انػػة الدوليػػة لدسػػتور ال ذيػػة 
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.ٍٗراه عيٚ ـىل ٍاظؿخ اِٞ ٍصك ٗا جعاؾ ا ٗقٗاهٜ  

عْههههؿٍا اٗ هههها ا جعههههاؾ ا ٗقٗاههههٜ جصههههؿٝك ا وههههَاك 

اىَصهههكٝة اىهههٚ اٗقٗاههها اىههه ا عهههؿً ٗشههه٘ؾ ٍ٘اصهههفات 

 ٞاوههٞة ٍصههكٝة ىالوههَاكت فقههؿ ٍههْط ا جعههاؾ ا ٗقٗاههٜ 

ذههٌ  6/1889ا ههٖك ٍْههف  6َصههؿقِٝ اىَصههكِٝٞ ٍٖيههة ىي

ٍٖيهههة اؼهههكٙ فهههاؼكٙ ظحهههٚ جعهههؿؾ اىصٖهههات اىَصهههكٝةم 

ا ٕٞ ة اىَصكٝة اىعاٍة ىيح٘ظٞؿ اىقٞاوٜ ٗش٘ؾة ا ّحاز( 

ٗىههٌ ٝحعههؿؾ  7/2113ٍ٘اصههفات  ٞاوههٞة ىالوههَاك ظحههٚ 

 هههوت ٗىهههفىل أعيهههِ ا جعهههاؾ ا ٗقٗاهههٜ ٗ ههها عَيٞهههات 

 اوحٞكاؾ ا وَاك اىَصكٝة.
24
ؿ اٖههها شههه٘ؾة ا ّحهههاز ٗاّضههه اطٔ فهههٜ ا وههه٘او .ٗٝقصههه 

ٗلههَاُ اّحاشههٔ ٗاىىههَعة اىصٞههؿة ىيَْههحس ٗاىىههيعة ٗاىعههؿ 

 ٍِ ا وحٞكاؾ ىيَْحصات ٗاىَ٘اؾ اى٘وٞ ة فٜ اىصْاعة.
25
.ااههكإٌٞ ع ههؿ ا لٝههاؾاُت األَٕٞههة اىفْٞههة ٗاإل حصههاؾٝة  

ىيَ٘اصهههفات اىقٞاوهههٞة ٗؾٗقٕههها فهههٜ جَْٞهههة اىصهههْاعات 

ٍؤجَك ا حصاؾٝات اىحصْٞ  اىغهفائٜ اىغفائٞة ٗجصؿٝكٕات 

ٗاٍناّات ٍٗعهؿؾات اىحصهؿٝك ىيىهي  اىغفائٞهة اىَصهْعةت 

 .4/2117/ 26ميٞة اىمقاعةت شاٍعة ا ونْؿقٝةت 

عػػف تتىػػ  الغػػذا  مػػف اميػػ  النػػواحط النتاايػػة ل مػػادل 
ة والصػػػػػػحية ومعػػػػػػاررر الضػػػػػػاـ والتصػػػػػػنيعية والتضز نيػػػػػػ

الاػػػػودل مػػػػف بدايػػػػة الزراعػػػػة والتربػػػػة ونوعرتثػػػػا والمػػػػا  
وضػػدمات الزراعػػػة واميػػػ  العوامػػ  المسػػػاعدل ل نتػػػا  
الارػػد ىعرػػد عػػف اسػػتضداـ المبرػػدات ال يميائيػػة والن ػػ  
والتصػػػػػػني  الارػػػػػػد ىالحتياطػػػػػػات الصػػػػػػحية والتعبئػػػػػػة 

بػػػـ التضػػػز ف والتسػػػو ق حتػػػى يصػػػ  الػػػى 86والتغ رػػػق 
ط افهػػ  صػػورل ممكنػػة، وكػػذلؾ ت ػػاي  المسػػتث ؾ فػػ

التاارل العالمية برف مضت ق دوؿ العالـ ىالغذا  ا مف 
الصػػػحط مػػػف الناحيػػػة ال يميائيػػػة التركربيػػػة ىعرػػػدا عػػػف 
المػػػػػواد الحافظػػػػػة والم ونػػػػػات الصػػػػػناعية او اسػػػػػتبداؿ 
المكونػػػػات ىمػػػػواد هػػػػارل ىالصػػػػحة اقػػػػ  قيمػػػػة  ذائيػػػػة 

هػػػػػػمت وان  87 وكػػػػػذلؾ المواصػػػػػيات الىكترر ولوايػػػػػة0
امثور ػػة مصػػر العربيػػة الػػى عهػػوية ال انػػة الدوليػػة 

 09780( منذ عاـ codexلدستور اا ذية  
 البحث والتطوير .4

 مصػان  قبػ  مػف الت نولوايػا اسػتغ ؿ رتىػارف
 المادل اثة وطبيعة مف المصن  لحاـ وف ا اا ذية 
 ضػر ، حرػ  تعػد الت نيػة ىصػورها  اثة مف المصنعة
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جعؿ عَيٞة اىحع  ة ٗاىحغيٞا ىيَاؾة اىغفائٞة جقْٞة ىعفه    . 

اىَْهههحس اىغهههفائٜ امفضهههو طكٝقهههة ٗألطههه٘ه فحهههكة لٍْٞهههة 

ق األٍهِ اىغهفائٜت ٗجىهاعؿ ٍَنْةت مَا اّٖها ٗوهٞية ىحعقٞه

ا ههنو فعههاه فههٜ جههؿاٗه اىَْحصههات اىغفائٞههة وهه٘ا  عيههٚ 

اىَىههح٘ٙ اىَعيههٜ أٗ عيههٚ اىَىههح٘ٙ اىعههاىَٜ ٍههِ ؼههاله 

 ا وحٞكاؾ ٗاىحصؿٝك.

ٗجحعؿؾ اىَعاٝٞك ٗاىَ٘اصفات اىحٜ   اؿ أُ جَحال اٖا ٍ٘اؾ 

اىحع  ههة ٗاىحغيٞهها اىغفائٞههة ا٘اوهه ة اىيصْههة اىؿٗىٞههة ىؿوههح٘ق 

مَا ٗلعْا ٍِٗ إٌٔ جيل اىَ٘اصهفات  CODEXا غفٝة 

ٍا ٝيهٜ: مأُ جنهُ٘ مافهة اىَه٘اؾ اىؿاؼيهة فهٜ جصهْٞعٖا غٞهك 

أُ جنههُ٘ ّظٞفههة ااىقههؿق  -وههاٍة اههمٛ صهه٘قة ٍههِ اىصهه٘ق. 

اُ جهه٘فك -اىنههافٜ ىَْهه  ظههؿٗخ أٛ جيهه٘خ ىيَههاؾة اىغفائٞههة.  

اىعَاٝههة ىيَههاؾة اىغفائٞههة ٍههِ أٝههة جههمذٞكات ٍضههكة. ٗغٞكٕهها 

 ٍِ اىَ٘اصفات(
27
. ااههكإٌٞ ع ههؿ ا لٝههؿاُت األَٕٞههة اىفْٞههة ٗاإل حصههاؾٝة  

ىيَ٘اصهههفات اىقٞاوهههٞة ٗؾٗقٕههها فهههٜ جَْٞهههة اىصهههْاعات 

 اىغفائٞة ٗجصؿٝكٕات ٍكش  و ق ـمكٓ.
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المضت يػػة  دال فعالػػة فػػط توسػػي  ال اعػػدل اأنتاايػػة دذا 
مػػا تػػـ اسػػتضدامثا ىالصػػورل الصػػحيحة0 وهػػذا رتط ػػل 
دراسػػػػػػة مستييهػػػػػػة وفثمػػػػػػا تامػػػػػػا لت ػػػػػػؾ الت نيػػػػػػة قبػػػػػػ  
توظييثا0 ول د ساعد النمو المطرد فط الت نية الغذائية 

حيػػػػة ع ػػػػى اتسػػػػاع التصػػػػني  الغػػػػذائط سػػػػوا  مػػػػف النا
ال ميػػػػػة  و النوعيػػػػػة وضصوصػػػػػا فػػػػػط ماػػػػػاؿ تطػػػػػو ر 

الىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المنتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الادرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل0 فعم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  R&D(Research and Development)التطو رو 

تمبػػػ  رو، التادرػػػد والسػػػتمرار ة ل صػػػناعة وتػػػنعكس 
دراابياتثا ع ػى المصػن  نيسػ  وع ػى ت بيػة احتيااػات 
ور ىػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػتث ؾ0 وتثػػػػػػػػػػػتـ عم يػػػػػػػػػػػة الىحػػػػػػػػػػػػ  

ر وتحسػػػرف المنتاػػػات الحاليػػػة بتطػػػو  R&Dوالتطػػػو ر
نتا  منتاات  ذائية ادردل ت يػ  ى ػا  الصػناعة  و  وا 
المصػػػػن  الغػػػػذائط فػػػػط السػػػػوؽ وتحػػػػاف  ع ػػػػى حاػػػػـ 
مبيعاتثػػػػػا فػػػػػط ظػػػػػ  المنافسػػػػػة الحػػػػػادل دل  ف عم يػػػػػة 
الىح  والتطو ر تعتبػر مضػاطرل اقتصػادية عظيمػة ل 

تسػػػػتطي  ال برػػػػر مػػػػف ال ػػػػركات والمصػػػػان  الغذائيػػػػة 
ف تحم ثػػػػا نظػػػػر  ا لرتيػػػػاع احتمػػػػالت الي ػػػػ  حتػػػػى وا 

كانػػػت فػػػط مرح تثػػػا النثائيػػػة ولبػػػد مػػػف اع ثػػػا مباليػػػة 
 قدر اأمكاف وىنق  ت  ية0

 خامسا  االداء االنتاج 
بدراسػػة تطػػور كميػػة النتػػا  اليع ػػط مػػف دامػػالط 
الصػػناعات الغذائيػػة فػػط مصػػر تبػػرف انثػػا ظ ػػت فػػط 
تذبػػػذل ضػػػ ؿ فتػػػرل الدراسػػػة بػػػرف حػػػد  دنػػػى ب ػػػ  نحػػػو 

وحػػد  قصػػػى  .9/8.0..8م رػػوف طػػف عػػاـ  0006
 8.02/8.02م رػػػػػػػوف طػػػػػػػف عػػػػػػػاـ  .8ب ػػػػػػػ  نحػػػػػػػو 

م رػػوف طػػف وىكيػػا ل  0207ىمتوسػػط سػػنوي ب ػػ  نحػػو 
ف متوسػػػػػط اامػػػػػالط الطاقػػػػػة % مػػػػػ82ت ػػػػػغر  نحػػػػػو 

النتاايػػػة المتاحػػػة ضػػػ ؿ فتػػػرل الدراسػػػة والىػػػال  نحػػػو 
  -م روف طف كما هو موهئ ىالادوؿ التالط  0702

 

 ( 1جذوه رقٌ )  

تطىر مَيخ اىطبقخ اىَتبحخ واالّتبج اىفعيي ثبىطِ ومفبءح اىتشغيو الجَبىي اىصْبعبد 

 (12/0212 -20/0222خاله اىفتزح )اىغذائيخ في ٍصز 
 

 مفبءح اىتشغيو ٍعذه َّى مَيخ االّتبج االّتبج اىفعيي اىطبقخ اىَتبحخ اىسْخ
12/2113 16711887 15191433 - 81.2% 

13/2114 16585183 14562315 -3.4% 97.7% 

14/2115 17764268 15644111 7.4% 99% 

15/2116 16151639 13338979 -14.7% 93% 

16/2117 15651413 12137719 -8% 77.5% 

17/2119 16469315 14185138 16% 95.6% 

19/2118 17563821 14838739 6% 95% 

18/2111 13951726 11628412 -22% 94% 

11/2111 21593383 16215388 38.3% 79.7% 

11/2112 15782459 14262644 -12% 81.3% 

12/2113 16569439 14347841 1.6% 96.6% 

13/2114 24112975 21331371 41.7% 94.7% 

 %95 %4.2 14714664.6 17311211.4 اىَح٘وظ
 

جَرههو اٞاّههات اىصههؿٗه اى ا ههة اىَحاظههة ٗا ّحههاز اىفعيههٜ ألغيهها اىصههْاعات اىغفائٞههة ظٞههد ىههٌ ٝحههاض اٞاّههات عههِ  ٍيحىظةةخ 

 ٍْحصات اىق كٝات ٗاىكؼ٘ٝات ٗاىَْحصات اى عكٝة عؿا ٍعي ات ا وَاك ٗأوَاك اىكّصة اىَؿؼْة.

 اعحَاؾا عيٜ اٞاّات:  اىصؿٗه ٍِ اعؿاؾ اى اظرة اىَصذر 

ا ّحهاز ٗاىحصهاقة اىؽاقشٞهة ٗاىَحهاض ىالوهحٖالك ٍهِ إٔهٌ اىىهي  اىصهْاعٞة مو. ت و.غ(ت اىصٖهال  اىْ كة اىىْ٘ٝة ىعكمة

 .2116إىٚ إصؿاق اغى ه  2117اىَكممٛ ىيحع  ة اىعاٍة ٗا ظصا ت ا عؿاؾ ٍِ إصؿاق و حَ ك 
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و تهػػػػئ مػػػػف الاػػػػدوؿ السػػػػابق تذبػػػػذل معػػػػدلت 
ضػ ؿ فتػرل الدراسػة ف ػد تح ػق النمو فط كمية النتػا  

% وانتػا  فع ػى 2007اقصى معدؿ نمو بنسىة ز ػادل 
برنمػػػا  8.02/8.02م رػػػوف طػػف عػػػاـ  .8ب ػػ  نحػػػو 

% وانتػا  فع ػط 88ادنى معػدؿ نمػو بنسػىة انضيػان 
 9/8.0.0..8م روف طف عاـ  0006ب   نحو 

 سادسا  الداء التصديري 
بدراسػػػػة تطػػػػور كميػػػػة الصػػػػادرات والػػػػواردات مػػػػف 
دامػػالط الصػػناعات الغذائيػػة فػػط مصػػر تبػػرف تذبػػذل 

كميػػة الصػػادرات ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة  بػػرف حػػد ادنػػى 
 802الػػق طػػف وحػد اقصػػى ب ػػ  نحػػو  228ب ػ  نحػػو 

م رػوف طػف  008م روف طف ىمتوسط سػنوي ب ػ  نحػو 
% ضػػػػ ؿ 06002وىمتوسػػػػط معػػػػدؿ نمػػػػو ل صػػػػادرات 

اسػػػة0 كمػػػا ي حػػػ  واػػػود تذبػػػذل فػػػط كميػػػة فتػػػرل الدر 
الػػواردات ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة بػػرف حػػد ادنػػى ب ػػ  نحػػو 

وحػػد اقصػػى ب ػػ  نحػػو  9..8م رػػوف طػػف عػػاـ  007
وىمتوسػػػط سػػػنوي ب ػػػ   8.02م رػػػوف طػػػف عػػػاـ  702
 % كما هو موهئ ىالادوؿ التالط 909نحو 

 

 (0جذوه رقٌ )

 اد واىىارداد ٍِ اىصْبعبد اىغذائيخ ثبىطِ تطىر مَيخ اىصبدر

 (0212-0220خاله اىفتزح ٍِ )
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     اىَصؿق: اىصؿٗه ٍِ اعؿاؾ اى اظد اعحَاؾا عيٚ اٞاّات اى٘اقؾات ٍِ ٍؽحيها اىصهْاعات اىغفائٞهة ٍهِ: األٍهٌ اىَحعهؿة     

http://www.trademap.org                  ITC calculations based onUN COMTRADE  statistics  

                               

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.trademap.org/
http://comtrade.un.org/
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  المبحث النان 
تحليثثثثك القثثثثدرة التنافسثثثثية للصثثثثناعات الغذائيثثثثة 

 المصرية
ىعػػد التعػػرؼ ع ػػى الصػػناعات الغذائيػػة مػػف حرػػ  
الميثػػـو والضصػػائ  والهميػػة كمػػا هػػو موهػػئ فػػط 
المىحػػػػ  السػػػػابق، سػػػػوؼ نتطػػػػرؽ دلػػػػى ت رػػػػيـ ال ػػػػدرل 
التنافسػػػػػية لثػػػػػذا ال طػػػػػاع لمعرفػػػػػة  همػػػػػة الصػػػػػناعات 
الغذائيػػػة التػػػط تمتػػػاز مصػػػر فػػػط دنتااثػػػا وتصػػػدررها 
 ى ػػدرل تنافسػػية مرتيعػػة وذلػػؾ ع ػػى المسػػتو رف المح ػػط
والعػػػالمط0 ومػػػف بػػػـ يمكػػػف عػػػرن هػػػذا المىحػػػ  مػػػف 

تح رػػ  ال ػػدرل التنافسػػية ضػػ ؿ محػػور ف رئيسػػررف همػػا  
ع ى المسػتو  المح ػط، ل صناعات الغذائية المصر ة 

ل صػناعات الغذائيػة المصػر ة وتح ر  ال درل التنافسية 
 ع ى المستو  العالمط0
تحليثثثثثثثك القثثثثثثثدرة التنافسثثثثثثثية المحثثثثثثثور الول  
علثثثى المسثثثتو  ائيثثثة المصثثثرية للصثثثناعات الغذ

 -المحل  
تعػػػػددت ما ػػػػرات قيػػػػاس ال ػػػػدرل التنافسػػػػية ع ػػػػى 

   UNIDOالمسػػػػتو  المح ػػػػط، ونػػػػذكر منثػػػػا ما ػػػػر 
 وهػػو احػػد ما ػػرات المرػػزل النسػػبية الظػػاهرل( وا ضػػر 
ما ػػػػػػر اضتػػػػػػراؽ الػػػػػػواردات ل سػػػػػػوؽ المح ػػػػػػط0 ووف ػػػػػػا 
ل بيانػػػات المتاحػػػة تػػػـ حسػػػال الما ػػػر ف ضػػػ ؿ اليتػػػرل 

( وسػػػػػنتناوؿ ىالتح رػػػػػ  02/8.02-2..8/8.مػػػػػف  
 ك  الما ر ف ع ى الترترل0

 
 
 
 
 
 

و ركػػػز  ساسػػػا ع ػػػى النسػػػىة   UNIDOمؤشثثثر   .1
بػػػرف اأسػػػتث ؾ ال  ػػػط واأنتػػػا ، و رػػػتـ حسػػػال 
اأستث ؾ ال  ط وف ا ل معادلػة التاليػةا الػواردات 

صػادرات  -مف السػ عة  اأنتػا  مػف هػذل السػ عة
فػػإذا تضطػػت قيمػػة الما ػػر نسػػىة  88هػػذل السػػ عة0

% دؿ ذلػػػػػؾ ع ػػػػػى اف ت ػػػػػؾ السػػػػػ عة تتمتػػػػػ  ..0
ىمرزل نسبية ظاهرل ع ػى المسػتو  المح ػط، حرػ  
ييػػػوؽ النتػػػا  المح ػػػط السػػػتث ؾ ال  ػػػط منثػػػا0 

ل يػػاس  UNIDO يمكػػف توهػػيئ نسػػل ما ػػرو 
المرػػػػػػزل النسػػػػػػبية الظػػػػػػاهرل مػػػػػػف ضػػػػػػ ؿ الاػػػػػػدوؿ 

 -التالط 

                                                 
28

  . UNIDO, "changing patterns of trade in 

world of trade in world Industry" UNIDO, 

New York, 1982, p: 67-71.    
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 (2جذوه رقٌ )

 ىيصْبعبد اىغذائيخ في ٍصز  UNIDOٍؤشز اىَيزح اىْسجيخ اىظبهزح 

 (12/0212-20/0222خاله اىفتزح )
 

 

 اىسْخ

تجهيز 

وحفع 

 اىيحىً

صْبعخ 

ٍعيجبد 

 االسَبك

تجهيز 

وحفع 

اىفبمهخ 

 واىخضز

صْع 

ٍْتجبد 

 االىجبُ

صْع 

ٍْتجبد 

طىاحيِ 

اىحجىة 

واىْشب 

وٍْتجبته 

وٍحضزاد 

ٍِ اىحجىة 

 او اىذقيق

صْع 

اىزيىد 

واىذهىُ 

اىْجبتيخ 

 واىحيىاّيخ

صْع 

 اىسنز

صْع اىنبمبو 

واىشىمىالته 

واىحيىيبد 

 اىسنزيخ

صْع 

االعالف 

اىحيىاّيخ 

 اىَحضزح

20/0222 13% 4% 114% 97% 111% 66% 84% 83% 52% 

22/0222 11% 5% 131% 96% 88% 74% 117% 86% 61% 

22/0222 21% 1% 121% 91% 111% 49% 117% 82% 58% 

22/0222 14% 2% 128% 91% 86% 33% 111% 82% 59% 

22/0222 13% 2% 134% 93% 111% 35% 118% 115% 71% 

22/0222 24% 2% 126% 93% 111% 53% 118% 115% 61% 

22/0222 24% 5% 145% 114% 111% 57% 67% 185% 83% 

22/0212 25% 3% 147% 118% 111% 63% 83% 219% 93% 

12/0211 29% 3% 154% 82% 86% 71% 88% 88% 81% 

11/0210 28% 4% 137% 92% 111% 42% 74% 147% 49% 

10/0212 22% 3% 127% 111% 111% 41% 94% 82% 62% 

12/0212 12% 36% 124% 98% 86% 41% 86% 87% 61% 

 %66 %118 %85 %52 %88 %81 %132 %6 %21 اىَتىسظ

اى اظد ظٞد جٌ اظحىا،  َٞة اىَؤ ك ماْى ة ا ّحاز اىَعيٜ اىٚ ا وحٖالك اىنيهٜ( اا عحَهاؾ اىَصؿق: اىصؿٗه ٍِ اعؿاؾ 

 :عيٚ اٞاّات

   اىْ كة اىىْ٘ٝة ىعكمة ا ّحاز ٗاىحصاقة اىؽاقشٞة ٗاىَحاض ىالوحٖالك ٍِ إٌٔ اىىي  اىصهْاعٞة مو. ت و.غ(ت اىصٖهال

 .2116إىٚ إصؿاق اغى ه  2117و حَ ك اىَكممٛ ىيحع  ة اىعاٍة ٗا ظصا ت ا عؿاؾ ٍِ إصؿاق 

  اٞاّات اىصاؾقات ٍِ ٍؽحيا اىصْاعات اىغفائٞة ٍِ: األٌٍ اىَحعؿة 

ITC calculations based on UN COMTRADE statistics           http://www.trademap.org 

 

يتضح من الجدول السابق أن مصر تمتلك ميزة 
نسثثثثبية ةثثثثاهرة فثثثث  انتثثثثاج نثثثث ث صثثثثناعات مثثثثن 

 الصناعات الغذائية وه   
I.  وتػػػنتط فػػػط  تجهيثثثز وح ثثثك ال الهثثثة والخضثثثر

المرتىػػػة ااولػػػى مػػػػف حرػػػ  امت  ثػػػػا لت ػػػؾ المرػػػػزل، 
 ػػػػر لت ػػػػؾ الصػػػػناعة حرػػػػ  ب ػػػػ  متوسػػػػط قيمػػػػة الما 

% ممػػا يعنػػط  ف النتػػا  028ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة 
% 28المح ػط منثػػا ييػػوؽ السػتث ؾ ال  ػػط بنسػػىة 

 فط المتوسط0

II.  وتػػنتط  صثثن  الشثثوكوالتل والحلويثثات السثثكرية
فط المرتىة البانية، حر  ب ػ  متوسػط قيمػة الما ػر 

% ممػػػػػا يعنػػػػػط اف 009لثػػػػػا ضػػػػػ ؿ فتػػػػػرل الدراسػػػػػة 
منثا ييػوؽ السػتث ؾ ال  ػط بنسػىة النتا  المح ط 

 % فط المتوسط090
III.  صثثثن  منتجثثثات طثثثواحين الحبثثثو  والنشثثثا

 ومنتجاتل ومحضرات مثن الحبثو  او الثدقيق 
وتػػػػنتط فػػػػط المرتىػػػػة البالبػػػػة ىمتوسػػػػط قيمػػػػة ما ػػػػر 

http://comtrade.un.org/
http://www.trademap.org/
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% ممػػا يعنػػط  ف النتػػا  المح ػػط منثػػا رتعػػادؿ 99
 ت ر ىا م  الستث ؾ ال  ط فط المتوسط0

ضر رتهئ  ف مصر تيت ر لت ؾ وع ى الاانل ال
المرزل النسػبية الظػاهرل ىصػورل واهػحة فػط صػناعات 

  ذائية اضر  وهط 
I.  وتػنتط ع ػى ر س ت ػؾ  صناعة معلبات االسماك

الصػػػػناعات التػػػػط تيت ػػػػر لت ػػػػؾ المرػػػػزل، حرػػػػ  ب ػػػػ  
% 6متوسػػط قيمػػة الما ػػر لثػػا ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة 

ف ػػط ممػػا يعنػػط اف النتػػا  المح ػػط ل يغطػػط سػػو  
ت ػػػؾ النسػػػىة مػػػف السػػػتث ؾ ال  ػػػط ضػػػ ؿ متوسػػػط 

% مػف 92فترل الدراسة،  ما عف ىػاقط النسػىة وهػط 
السػػػتث ؾ ال  ػػػط فػػػط المتوسػػػط فإنثػػػا تغطػػػى مػػػف 

 الواردات0
II. وتػػنتط فػػط المرتىػػة البانيػػة   تجهيثثز وح ثثك اللحثثوم

مف حر  افت ارها لت ؾ المرزل النسبية ىمتوسػط قيمػة 
المح ػػػػػط ل  % ممػػػػػا يعنػػػػػط اف النتػػػػػا .8ما ػػػػػر 

% ف ػط مػف السػتث ؾ ال  ػط فػط .8يغطط سػو  
% مػػف السػػتث ؾ ال  ػػط ل .8المتوسػػط، برنمػػا اؿ

 رنتل مح يا برنما يمب  واردات مف ت ؾ الصناعة0
III. صثثثن  الزيثثثوت والثثثدهون النباتيثثثة والحيوانيثثثة  

وتػػنتط فػػط المرتىػػة البالبػػة مػػف حرػػ  افت ارهػػا ل مرػػزل 
قيمػػة الما ػػر  النسػػبية الظػػاهرل، حرػػ  ب ػػ  متوسػػط

% مما يعنػط اف النتػا  28لثا ض ؿ فترل الدراسة 
% مػف السػتث ؾ ال  ػط، برنمػا 28المح ػط يغطػط 

 ىاقط النسىة ل تنتل مح يا0
IV.  حرػ  ب ػػ   صثن  االعثث ف الحيوانيثة المحضثثرة

% 66متوسط قيمة الما ر لثا ض ؿ فترل الدراسػة 
ممػػا يعنػػط  ف النتػػا  المح ػػط ل يغطػػط سػػو  ت ػػؾ 

نسىة مػف السػتث ؾ ال  ػط، امػا ىػاقط النسػىة مػف ال
 الستث ؾ ال  ط ف  تنتل مح يا0

 مػػػا عػػػف صػػػن  السػػػكر وصػػػن  منتاػػػات اللىػػػاف، 
فػػػػي ح  امكانيػػػػة تح رػػػػق مرػػػػزل نسػػػػبية ظػػػػاهرل حرػػػػ  
ح  ػت ت ػػؾ الصػػناعات متوسػػط قيمػػة ما ػػر تاػػاوزت 

% فػػػػط ىعػػػػن سػػػػنوات فتػػػػرل الدراسػػػػة وفػػػػط ..0اؿ 
تح رػػػػق ت ػػػػؾ النسػػػػىة  الػػػػىعن الضػػػػر  و ػػػػكت ع ػػػػى

% .9%، 92حر   ب   متوسػط قيمػة الما ػر لثمػا 
ع ى الترترل ض ؿ فترل الدراسة مما يعنط اف النتا  
المح ػػػػػط منثػػػػػا ي تػػػػػرل الػػػػػى السػػػػػتث ؾ ال  ػػػػػط فػػػػػط 

%، 2المتوسط ال ان  لػـ يغطػ  ىعػد، حرػ  اف نسػىة 
% مػػػػف السػػػػتث ؾ ال  ػػػػط ع ػػػػى الترترػػػػل ل رػػػػتـ .0

  ؿ متوسط فترل الدراسة0انتااثا مح يا ىعد ض
 مؤشر اختراق الواردات للسوق المحل  .2

ويسػػتضدـ هػػذا الما ػػر لتحدرػػد التنافسػػية الداض يػػة 
ل دولة، و تـ حساى  مف ض ؿ قسمة نصرل الواردات 
أقتصػػػاد معػػػرف مػػػف منػػػتل معػػػرف، ع ػػػى السػػػتث ؾ 
ال  ط مف نيس المنتل0 وتتراو، قيمة هذا الما ر برف 

ارتيػػػاع هػػػذا الما ػػػر ع ػػػى تزارػػػد ( و ػػػدؿ ..0( و . 
نصػرل الػواردات ىالنسػىة أامػالط السػتث ؾ، معبػػرا 
عػف تػدهور ال ػدرل التنافسػية الداض يػة ل دولػة، والعكػس 

يمكػػػػػف توهػػػػػيئ نسػػػػػل ما ػػػػػر اضتػػػػػراؽ و  89صػػػػػحيئ0
 -الواردات ل سوؽ المح ط مف ض ؿ الادوؿ التالط 

                                                 
28
ٍعَههؿ ظىههِ ظىههِٞتص ٗوههائو ؼيههق اىقههؿقة اىحْافىههٞة .  

ىصهههاؾقات اىصهههْاعة اىحع٘ٝيٞهههة فهههٜ اىهههؿٗه اىعكاٞهههةصت 

قوههاىة ٍاشىههحٞكت ٍعٖههؿ اى عهه٘خ ٗاىؿقاوههات اىعكاٞههةت 

 .33ت ص 2114شاٍعة اىؿٗه اىعكاٞةت 
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 (4جدول رقم )
 للصناعات الغذائية ف  مصراختراق الواردات للسوق المحل  مؤشر 

 (13/2214-22/2223خ ل ال ترة ) 
 ثبىْست اىَئىيخ%

 اىسْخ

تجهيز 

وحفع 

 اىيحىً

صْبعخ 

ٍعيجبد 

 االسَبك

تجهيز 

وحفع 

اىفبمهخ 

 واىخضز

صْع 

ٍْتجبد 

 االىجبُ

صْع ٍْتجبد 

طىاحيِ 

اىحجىة 

واىْشب 

وٍْتجبته 

وٍحضزاد 

ٍِ اىحجىة او 

 اىذقيق

صْع 

اىزيىد 

واىذهىُ 

اىْجبتيخ 

 واىحيىاّيخ

صْع 

 اىسنز

صْع اىنبمبو 

واىشىمىالته 

واىحيىيبد 

 اىسنزيخ

صْع 

االعالف 

اىحيىاّيخ 

 اىَحضزح

20/0222 97.7 85.8 11.8 14.6 1.4 36.7 21 14.3 49.6 

22/0222 98.9 85.7 17.6 17 1 31.2 16.1 12 38.9 

22/0222 91.3 89.9 8.5 25.3 1.3 54.1 11.1 14.9 42.6 

22/0222 96 88 12.1 27.2 4.3 69.3 25.1 18.6 43.7 

22/0222 97.2 89.9 14.4 24.5 1.6 66.4 23 29.9 31.9 

22/0222 76.4 87.8 14.6 25.7 1.5 47.8 22.5 38.7 41.3 

22/0222 77.1 85.2 11.8 44.1 1.7 52.7 39.6 65.8 22.1 

22/0212 76.7 86.8 16.3 22.4 1.2 51.3 13.9 48.5 21.6 

12/0211 72.2 87.1 16.2 41.8 6.5 38.1 14.1 33.4 43.2 

11/0210 72.1 86.2 33.3 46.1 1.8 67.4 37.9 53.8 69.2 

10/0212 79.5 87.5 12.8 19.8 1.2 62.1 31.6 21.7 69.1 

12/0212 99.3 64.4 33.5 31.3 6.4 64.8 27.6 74.4 49.1 

 43.1 35.6 23.4 53.3 2.1 29.2 16.8 84.5 91.1 اىَتىسظ

 : المصدر  الادوؿ مف اعداد الىاح  حر  تـ احتسال قيمة الما ر  بنسىة الواردات الى الستث ؾ المح ط( ىالعتماد ع ى بيانات

   و.غ(ت اىصٖهال اىْ كة اىىْ٘ٝة ىعكمة ا ّحاز ٗاىحصاقة اىؽاقشٞة ٗاىَحاض ىالوحٖالك ٍِ إٌٔ اىىي  اىصهْاعٞة مو. ت

 .2116إىٚ إصؿاق اغى ه  2117اىَكممٛ ىيحع  ة اىعاٍة ٗا ظصا ت ا عؿاؾ ٍِ إصؿاق و حَ ك 

  اٞاّات اىصاؾقات ٍِ ٍؽحيا اىصْاعات اىغفائٞة ٍِ: األٌٍ اىَحعؿة 

ITC calculations based on UN COMTRADE statistics           http://www.trademap.org 
 

بإستقراء بيانات الجدول السثابق ي حثك تثدهور 
القثثدرة التنافسثثية الداخليثثة لمصثثر بشثثكك واضثثح فثث  

 ارب  صناعات غذائية وه  
I.  وتػػنتط فػػط الصػػدارل  صثثناعة معلبثثات االسثثماك

مػػػػػف حرػػػػػ  تػػػػػدهور قػػػػػدرتثا التنافسػػػػػية، حرػػػػػ  ب ػػػػػ  
% ضػػػػ ؿ فتػػػػرل 9202متوسػػػػط قيمػػػػة الما ػػػػر لثػػػػا 

الدراسػػة ممػػا يعنػػط تزارػػد نصػػرل الػػواردات ىالنسػػىة 
لامػػػالط السػػػتث ؾ المح ػػػط، اي اف ت ػػػؾ النسػػػىة 

مػػػف السػػػتث ؾ المح ػػػط رػػػتـ اسػػػتررادها وهػػػط نسػػػىة 
 %0..0مرتيعة ادا ت ترل الى 

II. وهػػػط ت ػػػط صػػػناعة   ز وح ثثثك اللحثثثومتجهيثثث
مع ىػػػػات السػػػػماؾ مىا ػػػػرل ىمتوسػػػػط قيمػػػػة ما ػػػػر 

% ضػػػ ؿ فتػػػرل ضػػػ ؿ فتػػػرل الدراسػػػة، اي اف 8000
ت ؾ النسىة مف الستث ؾ المح ط لتنتل مح يا ب  
رػػػػػتـ اسػػػػػتررادها وهػػػػػط نسػػػػػىة مرتيعػػػػػ  ت تػػػػػرل الػػػػػى 

 % ايها0..0

http://comtrade.un.org/
http://www.trademap.org/
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III. صثثثن  الزيثثثوت والثثثدهون النباتيثثثة والحيوانيثثثة  
المرتىػػة البالبػػة مػػف حرػػ  تػػدهور قػػدرتثا وتػػنتط فػػط 

% ضػ ؿ فتػرل 2202التنافسية ىمتوسط قيمة ما ر 
الدراسة مما يعنط اف ما رتااوز نصػق السػتث ؾ 

 المح ط ل رنتل مح يا ب  رتـ استررادل0
IV.  حرػ  ب ػػ   صثن  االعثث ف الحيوانيثة المحضثثرة

% ضػػػػ ؿ فتػػػػرل 2200متوسػػػػط قيمػػػػة الما ػػػػر لثػػػػا 
ف مػػػػػػا ي ػػػػػػرل مػػػػػػف نصػػػػػػق الدراسػػػػػػة ممػػػػػػا يعنػػػػػػط ا

السػػػػتث ؾ المح ػػػػط رػػػػتـ اسػػػػتررادل ول رػػػػتـ انتااػػػػ  
 مح يا0

أمثثا عثثن الصثثناعات الغذائيثثة التثث  ترت ثث  فيهثثا 
 القدرة التنافسية الداخلية لمصر فتتمنك ف  

I.  صثثثثثن  منتجثثثثثات طثثثثثواحين الحبثثثثثو  والنشثثثثثا
 ومنتجاتل ومحضرات مثن الحبثو  او الثدقيق 

الما ػر،  وتحت  الصدارل مف حر  ت ػدمثا فػط هػذا
حرػػػػ  ب ػػػػ  متوسػػػػط قيمػػػػة الما ػػػػر لت ػػػػؾ الصػػػػناعة 

% ضػػػ ؿ فتػػػرل الدراسػػػة ممػػػا يعنػػػط اف ارتيػػػاع 800
ال ػػدرل التنافسػػية لثػػذل الصػػناعة نظػػرا لقتػػرال قيمػػة 
الما ػػػػػػر ل صػػػػػػػير، وهػػػػػػػو مػػػػػػػا يعنػػػػػػػط اف وارداتثػػػػػػػا 

 منضيهة ادا ىالنسىة ل ستث ؾ المح ط0
II.  تػػػػنتط فػػػػط  تجهيثثثثز وح ثثثثك ال الهثثثثة والخضثثثثر

البانيػػة مػػف حرػػ  قػػدرتثا التنافسػػية المرتيعػػة المرتىػػة 
% ضػػػػ ؿ فتػػػػػرل 0609ىمتوسػػػػط قيمػػػػة ما ػػػػػر ب ػػػػ  

الدراسػػػػة ممػػػػا يعنػػػػط اف وارداتثػػػػا منضيهػػػػة ب نسػػػػىة 
 ل ستث ؾ المح ط لثا0

III.  تػػاتط فػػط المرتىػػة البالبػػة وف ػػا لثػػذا  صثثن  السثثكر
الما ػػػػػر، حرػػػػػ  ب ػػػػػ  متوسػػػػػط قيمػػػػػة الما ػػػػػر لثػػػػػا 

نػط اف وارداتثػا % ض ؿ فترل الدراسة ممػا يع8202
تمبػػ  اقػػ  مػػف ربػػ  السػػتث ؾ المح ػػط منثػػا وهػػط 

 نسىة تعتبر منضيهة0 

IV.  حر  ب   متوسػط قيمػة  صن  منتجات االلبان
% ضػػػ ؿ فتػػػرل الدراسػػػة ممػػػا 8808الما ػػػر لثػػػا 

يعنػػػط اف وارداتثػػػا تمبػػػ  مػػػا رتاػػػاوز ى  رػػػ  ربػػػػ  
السػػػػػػتث ؾ المح ػػػػػػط منثػػػػػػا وهػػػػػػط نسػػػػػػىة تعتبػػػػػػر 

 منضيهة نوعا ما0
V.   حرػ   الشوكوالتل والحلويات السثكرية صن

% ضػػػ ؿ 2206ب ػػػ  متوسػػػط قيمػػػة الما ػػػر لثػػػا 
فترل الدراسة مما يعنط اف وارداتثػا تمبػ  اقػ  مػف 

 ب   الستث ؾ المح ط منثا0
نسػػػتض   مػػػف التح رػػػ  السػػػابق ل  ػػػدرل التنافسػػػية 
ل صػػػػػػناعات الغذائيػػػػػػة فػػػػػػط مصػػػػػػر ع ػػػػػػى المسػػػػػػتو  

 المح ط  
ؾ مصػػػر وتمتعثػػػا دامػػػاع الما ػػػر ف ع ػػػى دمػػػت  .1

ىمرػػزل نسػػبية ظػػاهرل وكػػذلؾ قػػدرل تنافسػػية مرتيعػػة 
صناعات وهط  تاثرز وحيػ   2ى ك  كبرر فط 

صػػػػػػن  منتاػػػػػػات طػػػػػػواحرف  -اليا ثػػػػػػة والضهػػػػػػر
الحبول والن ا ومنتاات  ومحهرات مف الحبػول 

صػػػػػػػػػػن  ال ػػػػػػػػػػوكولت  والح ويػػػػػػػػػػات  -او الػػػػػػػػػػدقرق
 السكر ة(0

ية دامػػػاع الما ػػػر ف ع ػػػى تػػػدهور ال ػػػدرل التنافسػػػ .2
فت ػػػػار المرػػػػزل النسػػػػبية الظػػػػاهرل لمصػػػػر ى ػػػػك   وا 

صػػناعات وهػػط  صػػناعة مع ىػػات  2واهػػئ فػػط 
صػػن  الز ػػوت  -تاثرػػز وحيػػ  ال حػػـو -السػػماؾ

صػػػػػن  العػػػػػ ؼ  -والػػػػػدهوف النىاتيػػػػػة والحروانيػػػػػة
 الحروانية المحهرل(

ىالنسػػىة لما ػػر دضتػػراؽ الػػواردات ل سػػوؽ المح ػػط  .3
ي حػػػػػػػ  تمتػػػػػػػ  صػػػػػػػناعتط  السػػػػػػػكر، ومنتاػػػػػػػات 

للىػػاف( ى ػػدرل تنافسػػية، برنمػػا وف ػػا لما ػػر المرػػزل ا
فإن  يمكف تح رق مرزل  UNIDOالنسبية الظاهرل 

 نسبية ظاهرل فرثما0
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تحليثثثثك القثثثثدرة التنافسثثثثية المحثثثثور النثثثثان   
علثى المسثتو  للصناعات الغذائية المصرية 

 العالم 
تعػػػػددت ما ػػػػرات قيػػػػاس ال ػػػػدرل التنافسػػػػية ع ػػػػى 
المستو  العالمط، وسنتناوؿ فط هذا التح ر  ما ر ف 

، ما ػػػػػر Balassaل مرػػػػػزل النسػػػػػبية الظػػػػػاهرل همػػػػػا   
(، Donges& Riedelالمرػػػػزل النسػػػػبية الظػػػػاهرل  

ما ػػػر صػػػافط الصػػػادرات، ما ػػػر النصػػػرل السػػػوقط 
 ل صادرات0

 مؤشر الميزة النسبية الةاهرة  .1
 Revealed comparative Advantage 

Indicator (R-C.A.I) 

وهػػػػػو مػػػػػف الما ػػػػػرات الرئيسػػػػػية فػػػػػط قيػػػػػاس  دا  
 وؿ مػػػػػػف  Balassaال طػػػػػػاع الصػػػػػػناعط0 و يعتبػػػػػػر 

صػػػاغ المرػػػزل النسػػػبية الظػػػاهرل حرػػػ   وهػػػئ دمكانيػػػة 
اأعتمػػػػاد ع ػػػػى تػػػػدف ات التاػػػػارل اليع يػػػػة فػػػػط تيسػػػػرر 

مػػػػا يسػػػػمئ المرػػػػزل النسػػػػبية التػػػػط تتمتػػػػ  بثػػػػا الدولػػػػة ى
و  .2بإدضػػاؿ كافػػة العوامػػ  السػػعر ة و  رػػر السػػعر ة0

بنػػػػػػا ا ع يػػػػػػ  يمكػػػػػػف دعتىػػػػػػارل م ياسػػػػػػا م ئمػػػػػػا ل  ػػػػػػدرل 
التنافسػػية ىػػالمعنط اا بػػر  ػػمول، حرػػ  رػػنائ اادا  
اليع ط ل تاارل فط  ف يعكس المحص ة النثائيػة ل افػة 

و يسػػتند  20العوامػػ  السػػعر ة و  رػػر السػػعر ة ل دولػػة0

                                                 
31
 . ىيَمٝؿ أّظك: 

ؾعهها  ٍعَههؿ ٍعَههؿ وههاىَاُتص اْهها  اىَماٝهها اىحْافىههٞة فههٜ  -

اىحع٘ٝيٞههة فههٜ ٍصههكصت ٍههؤجَك اىقههؿقة   هها  اىصههْاعات 

اىحْافىهههههٞة ىال حصهههههاؾ اىَصهههههكٛت اىصَعٞهههههة اىَصهههههكٝة 

 11-9ىال حصاؾ اىىٞاوٜ ٗا ظصا  ٗاىح كٝ ت اىقهإكة 

 .14ت ص 2113ٍاٝ٘ 

- Bella Balassa," trade liberalization and 

revealed comparative advantage" the 

Manchester school of economic and 

social studies, Vol.33, P99. 
31
. ٍٖهها ٍعَههؿ ٍصهه فٚ اى ههاهتص اْهها  اىقههؿقة اىحْافىههٞة  

ىيصهههههْاعة اىَصهههههكٝة فهههههٜ عهههههو اىَحغٞهههههكات اىعاىَٞهههههة 

ااسػػػػػاس النظػػػػػري لثػػػػػذا الما ػػػػػر دلػػػػػى  ف تمتػػػػػ   ي 
صػػػػػناع  ىمرػػػػػزل نسػػػػػبية لبػػػػػد  ف رػػػػػنعكس فػػػػػط ز ػػػػػادل 
صػػادراتثا و يصػػػىئ دلػػػي  ع ػػى تمتػػػ  هػػػذل الصػػػناع  

و قػػػػد  ػػػثد ما ػػػػر المرػػػػزل النسػػػػبية  28ى ػػػدرل تنافسػػػػية0
الظػػػاهرل العدرػػػد مػػػػف الصػػػي  المضت يػػػػة، التػػػط تثػػػػدؼ 

دولػػة تاػػال العػػالـ اميعػػا دلػػى تحدرػػد المرػػزل النسػػبية ل 
 22الضاراط و منثا 

رركػػػػز هػػػػذا الما ػػػػر ع ػػػػى   Balassaمؤشثثثثر   - أ
نسىة الصادرات دلى الواردات مف صناعة مػا، فػإذا 

% كػػػاف ذلػػػؾ دلػػػي  ع ػػػى اف ..0تضطػػػت النسػػػىة 
ت ؾ الصناعة تمت ؾ مرزل نسػبية ظػاهرل، حرػ  تز ػد 
صادراتثا عف وارداتثا فط ت ؾ الصناعة، والعكس0 

ل ما ػر المرػزل النسػبية الظػاهرل يمكف توهيئ نسو 
Balassa مف ض ؿ الادوؿ التالط - 

                                                             
اىصؿٝههؿةصت قوهههاىة ٍاشىهههحٞكت اماؾَٝٞهههة اىىهههاؾات ىيعيهههً٘ 

 .19ت ص 2112ا ؾاقٝةت اىقإكة 
32
. اظَههؿ اظَههؿ قٝهها  ؼيٞههوتص جعيٞههو اىقههؿقة اىحْافىههٞة  

ألٕههٌ اىصههْاعات اىحع٘ٝيٞههة اىَصههكٝةت فههٜ عههو اىْظههاً 

ا  حصهههاؾٛ اىعهههاىَٜ اىصؿٝهههؿصت قوهههاىة ؾمحههه٘قآت ميٞهههة 

 .  97-96ت ص 2114اىحصاقةت شاٍعة اىم الٝقت 
33
.أٍٞهههكة ٍعَهههؿ ع هههؿ اىىهههَٞ  عَهههاقةت صجعيٞهههو اىقهههؿقة  

صهكٛصت قوهاىة ٍاشىهحٞكت اىحْافىٞة ىيق ا  اىىٞاظٜ اىَ

ميٞههههة ا  حصههههاؾ ٗاىعيههههً٘ اىىٞاوههههٞةت شاٍعههههة اىقههههإكةت 

 .15ت ص2112
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 (2جذوه رقٌ )

 ىيصْبعبد اىغذائيخ في ٍصز Balassaٍؤشز اىَيزح اىْسجيخ اىظبهزح 

 (0212-0220خاله اىفتزح )
 ثبىْست اىَئىيخ%

 اىسْخ

تجهيز 

وحفع 

 اىيحىً

تجهيز 

وحفع 

اىسَل 

 واىقشزيبد

 واىزخىيبد

تجهيز 

وحفع 

اىفبمهخ 

 واىخضز

صْع 

ٍْتجبد 

 االىجبُ

صْع 

ٍْتجبد 

طىاحيِ 

اىحجىة 

واىْشب 

وٍْتجبته 

وٍحضزاد 

ٍِ اىحجىة 

 او اىذقيق

صْع 

اىزيىد 

واىذهىُ 

اىْجبتيخ 

 واىحيىاّيخ

صْع 

 اىسنز

صْع اىنبمبو 

واىشىمىالته 

واىحيىيبد 

 اىسنزيخ

صْع 

االعالف 

اىحيىاّيخ 

 اىَحضزح

0220 1.75 1.66 215 9.3 25 7.29 71.1 48 1.2 

0222 1.19 1.82 271 19 32 12.27 142.7 69 1.3 

0222 1.17 2.24 318 23.9 45 3.31 158.6 47 2.9 

0222 1.59 2.43 338 27.4 11 2.49 111.9 61 3.9 

0222 1.41 1.75 334 29.8 73 1.49 139.8 117 1.1 

0222 1.29 1.78 278 33 99 2.73 141.9 139 3.8 

0222 1.12 3.81 515 118.7 115 19.27 13.4 244 68.4 

0222 1.97 3.23 399 141.6 211 27.32 52.7 317 23.6 

0212 1.75 4.69 431 91.8 31 24.75 84.2 88 76.2 

0211 1.26 5.41 212 61.7 166 13.29 31.3 196 23.6 

0210 1.45 5.24 311 117.4 175 5.77 49.1 61 44 

0212 1.71 14.33 171 64.6 37 8.39 93.8 87 16.1 

0212 2.56 4.66 257 63.6 392 15.46 141.3 171 15.7 

0212 1.81 17.41 174 46.1 247 7.28 136.2 53 17.1 

0212 1.64 13.36 418 85.7 296 11.71 112.4 174 23 

 21.4 125 87.6 11.95 129 61.6 319 5.61 1.87 اىَتىسظ
 

اىَصههؿق: اىصههؿٗه ٍههِ اعههؿاؾ اى اظههد ظٞههد جههٌ اظحىهها،  َٞههة اىَؤ ههك ماْىهه ة اىصههاؾقات اىههٚ اىهه٘اقؾات( اا عحَههاؾ عيههٚ 

 اٞاّات اىصاؾقات ٍِ ٍؽحيا اىصْاعات اىغفائٞة ٍِ: األٌٍ اىَحعؿة

ITC calculations based on UN COMTRADE statistics           http://www.trademap.org 
 

بإسثثثتقراء بيانثثثات الجثثثدول السثثثابق يتضثثثح أن 
مصر تتمت  بميزة نسبية ةاهرة ف  نث ث صثناعات 

 غذائية وه  
I.   حرػػػ  ب ػػػػ    تجهيثثثز وح ثثثك ال الهثثثة والخضثثثر

الما ػػر لثػػػا ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة نسػػػىة متوسػػط قيمػػة 
% مما يعنط اف صادرات ت ػؾ الصػناعة تعػادؿ 2.8

هػػػػعيط وارداتثػػػػا ت ر ىػػػػا، ممػػػػا راع ثػػػػا تحتػػػػ  مركػػػػز 
 الصدارل مف حر  تمتعثا بت ؾ المرزل0

II.   صثثثثن  منتجثثثثات طثثثثواحين الحبثثثثو  والنشثثثثا
 ومنتجاتثثل ومحضثثرات مثثن الحبثثو  او الثثدقيق 

الصػناعة ضػ ؿ  حر  ب   متوسط قيمة الما ػر لت ػؾ
% ممػػػا يعنػػػط اف صػػػادراتثا 088فتػػػرل الدراسػػػة نسػػػىة 
% فط المتوسػط ممػا راع ثػا 88تيوؽ وارداتثا بنسىة 

مػػف الصػػناعات التػػط تتمتػػ  ىػػالمرزل النسػػبية الظػػاهرل، 
لتحت  بذلؾ المركز البػانط ىعػد تاثرػز وحيػ  اليا ثػة 

 والضهر0
 
III.  صثثثثثثن  اللالثثثثثثاو والشثثثثثثوكوالتل والحلويثثثثثثات

وتحتػػ  ت ػػؾ الصػػناعة المركػػز البالػػ    السثثكرية
مػػػف حرػػػ  امت  ثػػػا لت ػػػؾ المرػػػزل ىمتوسػػػط قيمػػػة 

http://comtrade.un.org/
http://www.trademap.org/
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% ض ؿ فترل الدراسة، مما يعنػط  ف 082ما ر 
% فػػػػػػػط 82صػػػػػػػادراتثا تيػػػػػػػوؽ وارداتثػػػػػػػا بنسػػػػػػػىة 

 المتوسط0
ومن ناحيثة اخثر  يتضثح أن مصثر ت تقثر لتلثك 
الميزة النسبية الةاهرة بصورة واضحة ف  صناعات 

 على الترتي    غذائية اخر  وه 
I.   تػػػػػػػنتط ع ػػػػػػػى ر س   تجهيثثثثثثثز وح ثثثثثثثك اللحثثثثثثثوم

الصػػػػػناعات التػػػػػط تيت ػػػػػر ل مرػػػػػزل النسػػػػػبية حرػػػػػ  ب ػػػػػ  
متوسػػط قيمػػة الما ػػر لثػػػا ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة نسػػػىة 

% ممػػا يعنػػط اف واردات ت ػػؾ الصػػناعة تيػػوؽ 097.
صػػادراتثا ىصػػورل كبرػػرل اػػدا، وتعػػد هػػذل النسػػىة ا بػػر 

ت الغذائيػػة فػػط النسػػل تػػدهورا بػػرف مضت ػػق الصػػناعا
مصػػر ممػػا راعػػ  ت ػػؾ الصػػناعة ىعرػػدل ى ػػك  كبرػػػر 

 عف المنافسة العالمية0
II.  تجهيثثز وح ثثك السثثمك والقشثثريات والرخويثثات  

تحتػػ  المرتىػػػة البانيػػة ىعػػػد تاثرػػػز وحيػػ  ال حػػػـو مػػػف 
حرػػػػػ  افت ارهػػػػػا لت ػػػػػؾ المرػػػػػزل ىمتوسػػػػػط قيمػػػػػة ما ػػػػػر 

% ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة ممػػا يعنػػط تيػػوؽ حاػػـ .206
ع ػػى صػػادراتثا بنسػػىة كبرػػرل، وهػػو مػػا يعنػػط وارداتثػػا 

 تدهور قدرل ت ؾ الصناعة ع ى المنافسة العالمية0
III.  صثثثن  الزيثثثوت والثثثدهون النباتيثثثة والحيوانيثثثة  

تحتػػ  المرتىػػػة البالبػػة مػػػف حرػػ  افت ارهػػػا لت ػػؾ المرػػػزل 
% ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة 0.082ىمتوسػػط قيمػػة ما ػػر 

 ممػػػػا يعنػػػػط تيػػػػوؽ حاػػػػـ الػػػػواردات منثػػػػا ع ػػػػى حاػػػػـ
 صادراتثا0

IV.   تيت ػر هػط   صن  االعث ف الحيوانيثة المحضثرة
الضػػػػر  لت ػػػػػؾ المرػػػػػزل النسػػػػػبية الظػػػػػاهرل، حرػػػػػ  ب ػػػػػ  
متوسػػط قيمػػة الما ػػر لثػػػا ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة نسػػػىة 

 % وهو ما يعنط اف وارداتثا تيوؽ صادراتثا0 8002
V.  تػػػػنتط فػػػػط المرتىػػػػة   صثثثثن  منتجثثثثات االلبثثثثان

المرزل وذلؾ ىمتوسػط الضامسة مف حر  افت ارها لت ؾ 
% ممػا 6.06قيمة ما ر لثا ض ؿ فترل الدراسػة ب ػ  

 يعنط تيوؽ حاـ وارداتثا ىالنسىة لصادراتثا0

 مػػػا عػػػف صػػػن  السػػػكر  فػػػي ح  امكانيػػػة تح رػػػق 
ت ػػػػػؾ المرػػػػػزل النسػػػػػبية الظػػػػػاهرل حرػػػػػ  تضطػػػػػت نسػػػػػىة 
صػػادراتثا لوارداتثػػا ضػػ ؿ ا  ػػل سػػنوات فتػػرل الدراسػػة 

السابق ضػ ؿ اليتػرترف مػف  كما هو موهئ ىالادوؿ 
( 8.06-8.02وكػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف  7..2-8..8

% 9706ىمتوسط قيمة ما ر لثا ض ؿ فترل الدراسػة 
وهػػط نسػػىة تػػدؿ ع ػػى ت ػػارل حاػػـ صػػادراتثا لحاػػـ 

مكانية تغطرت  صادراتثا لوارداتثا0   وارداتثا، وا 
هػػو عىػػارل   Donges& Riedelمؤشثثر   -  

مػػف  عػػف النسػػىة بػػرف صػػافط التاػػارل لدولػػة معرنػػة
س ع  معرنة  اليػرؽ بػرف صػادراتثا و واردتثػا مػف 
هػػذل السػػ عة( دلػػى دامػػالط تاػػارل هػػذل الدولػػة مػػف 
الس عة  ماموع صادرات و واردات هذل الدولة(، 
فإذا كانت ت ؾ النسىة مواىػة    بػر مػف الصػير( 
دؿ ذلػػؾ ع ػػى اف ت ػػؾ السػػ عة تتمتػػ  ىمرػػزل نسػػبية 
مػػػـ ظػػػاهرل، والعكػػػس0 وقػػػد دسػػػتضدمت منظمػػػة اا

هػػذا الما ػػر  Unidoالمتحػػدل ل تنميػػة الصػػناعية 
يمكػػف توهػيئ نسػل ما ػػر و  0988022فػط عػاـ 

مػف  Donges& Riedelالمرزل النسبية الظػاهرل 
 -ض ؿ الادوؿ التالط 

                                                 
34
 . ىيَمٝؿ أّظك:  

ّصههه٘ٙ عيهههٜ ؼ ههه ةتص  ٞهههان اىَماٝههها اىحْافىهههٞة ىيق ههها   -

اىصهههْاعٜ فهههٜ ا  حصهههاؾ اىَصهههكٛصت اىَهههؤجَك اىعيَهههٜ 

اىراىههههد ٗاىع ههههكُٗ ىال حصههههاؾِٝٞ اىَصههههكِٝٞ اعْهههه٘اُ 

 11-9 حصهههاؾ اىَصهههكٛت اىقهههإكةت اىقهههؿقة اىحْافىهههٞة ىال

 .12ت ص 2113ٍاٝ٘ 

- Donges, j., and Riedel, j., "the expansion 

of manufactured exports in Developing 

supply: An Empirical Assessment of 

supply and Demand Issues", chaftliches 

Archive, 1977, Vol.133, P58-87.    
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 (2جذوه رقٌ )

 ىيصْبعبد اىغذائيخ Donges& Riedelٍؤشز اىَيزح اىْسجيخ اىظبهزح 

 (0212-0220في ٍصز خاله اىفتزح ) 
 ثبىْست اىَئىيخ%

 اىسْخ

تجهيز 

وحفع 

 اىيحىً

تجهيز 

وحفع 

اىسَل 

واىقشزيبد 

 واىزخىيبد

تجهيز 

وحفع 

اىفبمهخ 

 واىخضز

صْع 

ٍْتجبد 

 االىجبُ

صْع 

ٍْتجبد 

طىاحيِ 

اىحجىة 

واىْشب 

وٍْتجبته 

وٍحضزاد 

ٍِ اىحجىة 

 او اىذقيق

صْع 

اىزيىد 

واىذهىُ 

اىْجبتيخ 

 واىحيىاّيخ

صْع 

 اىسنز

صْع اىنبمبو 

واىشىمىالته 

واىحيىيبد 

 اىسنزيخ

صْع 

االعالف 

اىحيىاّيخ 

 اىَحضزح

0220 -89.51 -86.74 36.41 -94.65 -61.52 -96.43 -17.61 -33.84 -88.5 

0222 -87.67 -86.23 45.87 -68.55 -52.16 -79.14 17.61 -18.27 -88.3 

0222 -87.68 -85.62 52.25 -61.52 -37.49 -83.61 22.87 -36.41 -84.6 

0222 -89.96 -85.25 54.38 -57.12 -91.21 -85.16 1.14 -24.47 -82.7 

0222 -88.21 -86.56 53.81 -55.16 -15.99 -87.18 16.28 9 -87.7 

0222 -88.44 -86.49 47.28 -51.42 -6.17 -84.68 16.84 15.88 -82.5 

0222 -87.78 -82.47 67.48 4.63 2.45 -68.11 -76.44 41.83 -19.1 

0222 -86.33 -83.73 58.11 16.98 35.53 -57.19 -31.87 52.18 -61.9 

0212 -89.51 -81.16 62.28 -11.59 -53.18 -61.32 -3.11 -1.75 -13.5 

0211 -87.51 -98.75 35.99 -24.42 24.93 -76.55 -53.45 31.15 -61.9 

0210 -88.11 -81.14 51.23 3.59 27.36 -98.19 -35.16 -25.31 -39.8 

0212 -89.61 -74.83 26.27 -21.48 -45.61 -92.95 -9.79 -1.71 -72.2 

0212 -85.11 -81.11 43.87 -22.23 59.51 -73.22 16.77 26.28 -72.9 

0212 -89.21 -71.36 26.89 -36.81 42.38 -96.41 15.33 -31.19 -71.9 

0212 -89.73 -76.43 61.71 -2.19 49.18 -78.15 5.94 27.12 -62.6 

 68.8- 1.81 7.54- 91.25- 7.52- 31.41- 49.27 98.79- 89.19- اىَتىسظ
 

المصدر  الادوؿ مف اعداد الىاح  حر  تـ احتسال قيمة الما ر  بنسىة صافط التاارل ل سػ عة دلػى دامػالط التاػارل مػف 
 اىصاؾقات ٍِ ٍؽحيا اىصْاعات اىغفائٞة ٍِ: األٌٍ اىَحعؿةاٞاّات نيس الس عة( ىالعتماد ع ى 

ITC calculations based on UN COMTRADE statistics           http://www.trademap.org 
     

يتضثثثح مثثثن الجثثثدول السثثثابق ان مصثثثر تتمتثثث  
بميثثزة نسثثبية ةثثاهرة فثث  صثثناعتين مثثن الصثثناعات 

 الغذائية هما 
I.  تحتػػ  الصػػدارل   تجهيثثز وح ثثك ال الهثثة والخضثثر

مف حر  امت  ثػا لت ػؾ المرػزل النسػبية ىمتوسػط قيمػة 
% ضػػػ ؿ فتػػػرل الدراسػػػة، ممػػػا 28087ما ػػػر مواػػػل 

يعنط تيػوؽ حاػـ صػادرات ت ػؾ الصػناعة ع ػى حاػـ 
وارداتثػػا حرػػ  يظثػػر نػػاتل صػػافط التاػػارل لثػػا ى يمػػة 

 مواىة0

II.  صثثثثثثن  اللالثثثثثثاو والشثثثثثثوكوالتل والحلويثثثثثثات 
انيػة مػف حرػ  امت  ثػا تحت  المرتىػة الب  السكرية

%، .009لت ؾ المرزل ىمتوسػط قيمػة ما ػر مواػل 
وهػػو مػػا يعنػػط تيػػوؽ صػػادرات ت ػػؾ الصػػناعة ع ػػى 

 وارداتثا0
كمثثا يمكثثن تحقيثثق تلثثك الميثثزة النسثثبية الةثثاهرة 

 ف  صناعتين من الصناعات الغذائية هما 
 

http://comtrade.un.org/
http://www.trademap.org/
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I.  صثثثثن  منتجثثثثات طثثثثواحين الحبثثثثو  والنشثثثثا 
 الثدقيق ومنتجاتل ومحضرات مثن الحبثو  او 

حرػػػ  ب ػػػ  متوسػػػط قيمػػػة الما ػػػر لثػػػا ضػػػ ؿ فتػػػرل 
% ممػػػػػػا يعنػػػػػػط اف واردات ت ػػػػػػؾ 7028 –الدراسػػػػػػة 

الصػػناعة تيػػوؽ صػػادراتثا  ول ػػف بنسػػىة منضيهػػة( 
نظرا لف صافط التاارل يظثر ى يمػة سػالىة، وع ػى 
الػػر ـ مػػف ذلػػؾ رتهػػئ اف قيمػػة الما ػػر فػػط كبرػػر 
ا مػػف سػػنوات فتػػرل الدراسػػة ظثػػر بإ ػػارل مواىػػة ممػػ
يعنػػط امكانيػػة تح رػػق ت ػػؾ المرػػزل النسػػبية فػػط هػػذل 

 الصناعة0
II.  حر  ب   متوسط قيمة الما ر لثا   صن  السكر

% ممػػػػػػا يعنػػػػػػط اف 7022 –ضػػػػػػ ؿ فتػػػػػػرل الدراسػػػػػػة 
واردات ت ػػػػؾ الصػػػػناعة تيػػػػوؽ صػػػػادراتثا نظػػػػرا لف 
صافط التاارل يظثر ى يمة سالىة، وع ى الر ـ مػف 

ف سػنوات ذلؾ رتهػئ اف قيمػة الما ػر فػط كبرػر مػ
فترل الدراسة ظثر بإ ارل مواىة حر  تضطت نسىة 
صادراتثا لوارداتثا ض ؿ ا  ل سنوات فترل الدراسة 
 كمػػا هػػو موهػػئ ىالاػػدوؿ السػػابق ضػػ ؿ اليتػػرترف 

( 8.06-8.02وكػػػػذلؾ مػػػػف  7..8-2..8مػػػػف 
ممػػا يعنػػػط امكانيػػة تح رػػػق ت ػػػؾ المرػػزل النسػػػبية فػػػط 

 هذل الصناعة0
غذائيثثة فثث  مصثثر أمثثا عثثن بثثاق  الصثثناعات ال

فت تقثثثر لتلثثثك الميثثثزة النسثثثبية الةثثثاهرة وهثثث  علثثثى 
 الترتي  

I.  وتحتػ  الصػدارل ىمتوسػط   تجهيز وح ك اللحثوم
% ضػ ؿ فتػرل الدراسػة، وهػو 980.8-قيمة ما ػر 

مػػا يعنػػط تيػػوؽ واردات ت ػػؾ الصػػناعة ى ػػك  كبرػػر 
ع ػػػػى صػػػػادراتثا نظػػػػرا اف صػػػػافط التاػػػػارل سػػػػالل 

 ادا0ال يمة والنسىة متدهورل 
II. تجهيز وح ك السمك والقشثريات والرخويثات  

-تػػػػنتط فػػػػط المركػػػػز البػػػػانط ىمتوسػػػػط قيمػػػػة ما ػػػػر 
% ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة، وهػػو مػػا يعنػػط تيػػوؽ 89078

واردات ت ػػػؾ الصػػػناعة ى ػػػك  كبرػػػر ع ػػػى صػػػادراتثا 

نظػػػػػػرا اف صػػػػػػافط التاػػػػػػارل سػػػػػػالل ال يمػػػػػػة والنسػػػػػػىة 
 متدهورل0

III. نيثثةصثثن  الزيثثوت والثثدهون النباتيثثة والحيوا  
-تحتػػػػػػػ  المرتىػػػػػػػة البالبػػػػػػػة ىمتوسػػػػػػػط قيمػػػػػػػة ما ػػػػػػػر 

% ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة، وهػػو مػػا يعنػػط تيػػوؽ 80082
واردات ت ػػػؾ الصػػػناعة ى ػػػك  كبرػػػر ع ػػػى صػػػادراتثا 
نظػػػػػػرا اف صػػػػػػافط التاػػػػػػارل سػػػػػػالل ال يمػػػػػػة والنسػػػػػػىة 

 متدهورل0
IV. ب ػػػػ    صثثثثن  االعثثثث ف الحيوانيثثثثة المحضثثثثرة

% 6909-متوسػػػػػط قيمػػػػػة الما ػػػػػر لت ػػػػػؾ الصػػػػػناعة 
ؿ فترل الدراسة، وهو ما يعنط تيوؽ حاـ وارداتثا ض 

ع ػػػػػى صػػػػػادراتثا نظػػػػػرا اف صػػػػػافط التاػػػػػارل سػػػػػالل 
 ال يمة0

V. ب ػػػػ  متوسػػػػط قيمػػػػة   صثثثثن  منتجثثثثات االلبثثثثان
-الما ػػػػػػر لت ػػػػػػؾ الصػػػػػػػناعة ضػػػػػػ ؿ فتػػػػػػرل الدراسػػػػػػػة 

%، وهػػػو مػػػا يعنػػػط تيػػػوؽ حاػػػـ وارداتثػػػا ع ػػػى 2002
 صادراتثا نظرا اف صافط التاارل سالل ال يمة0

ي ػػرر هػػذا الما ػػر  مؤشثثر صثثاف  الصثثادرات  .2
دلى صافط صادرات الدولة، وقد دستضدـ مف ض ؿ 

 Unidoمنظمػػػة المػػػـ المتحػػػدل ل تمنيػػػة الصػػػناعية 
، ووف ػػا لثػػذا الما ػػر 0982هػػذا الما ػػر فػػط عػػاـ 

دذا كانػػػػت ال يمػػػػة الناتاػػػػة   بػػػػر مػػػػف الصػػػػير فػػػػإف 
ذا كانػػػت ال يمػػػة  الصػػػناعة تتمتػػػ  ىمرػػػزل تنافسػػػية، وا 

تاػػػة  قػػػ  مػػػف الصػػػير فػػػإف الصػػػناعة ل تتمتػػػ  النا
وهػػو عىػػارل عػػف  صػػافط التاػػارل  22ىمرػػزل تنافسػػية0

الدولية لدولة معرنة / دامالط التاػارل الدوليػة لػنيس 
ويمكػػػػػػػف توهػػػػػػػيئ قػػػػػػػيـ ما ػػػػػػػر صػػػػػػػافط  الدولػػػػػػػة0

الصادرات ل صناعات الغذائية فط مصر مف ض ؿ 
 -الادوؿ التالط 

                                                 
35
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 (2ه رقٌ )جذو

 (0212-0220خاله اىفتزح )ٍؤشز صبفي اىصبدراد ىيصْبعبد اىغذائيخ في ٍصز 
 

 

 اىسْخ

تجهيز 

وحفع 

 اىيحىً

تجهيز 

وحفع 

اىسَل 

واىقشزيبد 

 واىزخىيبد

تجهيز 

وحفع 

اىفبمهخ 

 واىخضز

صْع 

ٍْتجبد 

 االىجبُ

صْع 

ٍْتجبد 

طىاحيِ 

اىحجىة 

واىْشب 

وٍْتجبته 

وٍحضزاد 

ٍِ اىحجىة 

 او اىذقيق

صْع 

اىزيىد 

واىذهىُ 

اىْجبتيخ 

 واىحيىاّيخ

صْع 

 اىسنز

صْع اىنبمبو 

واىشىمىالته 

واىحيىيبد 

 اىسنزيخ

صْع 

االعالف 

اىحيىاّيخ 

 اىَحضزح

0220 -1.88 -1.87 1.36 -1.95 -1.61 -1.96 -1.19 -1.34 -1 

0222 -1.89 -1.86 1.46 -1.71 -1.52 -1.79 1.19 -1.18 -1 

0222 -1.89 -1.86 1.52 -1.62 -1.37 -1.84 1.23 -1.36 -1.8 

0222 -1.88 -1.85 1.54 -1.57 -1.91 -1.85 1 -1.24 -1.8 

0222 -1.88 -1.87 1.54 -1.55 -1.16 -1.87 1.16 1.19 -1 

0222 -188 -1.86 1.47 -1.51 -1.16 -1.85 1.17 1.16 -1.8 

0222 -1.89 -1.82 1.67 1.15 1.12 -1.68 -1.76 1.42 -1.2 

0222 -1.86 -1.84 1.58 1.17 1.36 -1.57 -1.31 1.52 -1.6 

0212 -1.88 -1.81 1.62 -1.11 -1.53 -1.61 -1.13 -1.11 -1.1 

0211 -1.89 -1.81 1.36 -1.24 1.25 -1.77 -1.53 1.31 -1.6 

0210 -1.88 -1.81 1.51 1.14 1.27 -1.98 -1.35 -1.25 -1.4 

0212 -1.88 -1.75 1.26 -1.21 -1.46 -1.93 -1.18 -1.12 -1.7 

0212 -1.85 -1.81 1.44 -1.22 1.58 -1.73 1.17 1.26 -1.7 

0212 -1.89 -1.71 1.27 -1.37 1.42 -1.96 1.15 -1.31 -1.7 

0212 -1.88 -1.76 1.61 -1.12 1.49 -1.78 1.16 1.27 -1.6 

 1.7- 1.12 1.19- 1.91- 1.19- 1.31- 1.49 1.81- 1.89- اىَتىسظ
 

اىَصؿق: اىصؿٗه ٍِ اعؿاؾ اى اظد ظٞد جٌ اظحىا،  َٞة اىَؤ ك ماقىَة صافٜ اىحصاقة ىيىيعة عيٚ إشَاىٜ اىحصهاقة ٍهِ 

 اٞاّات اىصاؾقات ٍِ ٍؽحيا اىصْاعات اىغفائٞة ٍِ: األٌٍ اىَحعؿة ّفه اىىيعة( اا عحَاؾ عيٚ

ITC calculations based on UN COMTRADE statistics           http://www.trademap.org    
بإسثثثتقراء بيانثثثات الجثثثدول السثثثابق ي حثثثك ان 
مصثثثر تتمتثثث  بميثثثزة تنافسثثثية فثثث  صثثثناعتين مثثثن 

 الصناعات الغذائية هما 
I  تحت  الصػدارل . تجهيز وح ك ال الهة والخضر

مف حر  امت  ثا لت ؾ المرزل ىمتوسط قيمة ما ػر 
ضػػػػػػ ؿ فتػػػػػػرل الدراسػػػػػػة، ممػػػػػػا يعنػػػػػػط تيػػػػػػوؽ  028.

صػػػػػادراتثا ع ػػػػػى وارداتثػػػػػا اف ال يمػػػػػة   بػػػػػر مػػػػػف 
الصػػير( وهػػو مػػا راعػػ  ت ػػؾ الصػػناعة فػػط م دمػػة 
الصػػػػػػػناعات الغذائيػػػػػػػة مػػػػػػػف حرػػػػػػػ  قػػػػػػػدرتثا ع ػػػػػػػى 

 المنافسة0

II.  صثثثثثثن  اللالثثثثثثاو والشثثثثثثوكوالتل والحلويثثثثثثات
ب   متوسط قيمة الما ر لثا ضػ ؿ فتػرل  السكرية 
وهػػط قيمػػة   بػػر مػػف الصػػير، ممػػا  0.8.الدراسػػة 

يعنط تيػوؽ صػادرات ت ػؾ الصػناعة ع ػى وارداتثػا، 
مما يعنط انثا تتمت  ىمرزل تنافسية تاع ثا تنتط فػط 
ر المرتىػة البانيػػة ىعػػد تاثرػز وحيػػ  اليا ثػػة والضهػػ

 مف حر  قدرتثا ع ى المنافسة0
كمثثثا يمكثثثن تحقيثثثق تلثثثك الميثثثزة التنافسثثثية فثثث  

 صناعتين من الصناعات الغذائية هما 
 

http://comtrade.un.org/
http://www.trademap.org/
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I.   صثثثثن  منتجثثثثات طثثثثواحين الحبثثثثو  والنشثثثثا
ومنتجاتل ومحضرات مثن الحبثو  او الثدقيق  
حرػػػ  ب ػػػ  متوسػػػط قيمػػػة الما ػػػر لثػػػا ضػػػ ؿ فتػػػرل 

  وهػط قيمػة اقػ  مػف الصػير( ممػا 0.8.-الدراسة 
يعنػػػػط اف واردات ت ػػػػؾ الصػػػػناعة تيػػػػوؽ صػػػػادراتثا 
 ول ػػػػػف بنسػػػػػىة منضيهػػػػػة(، كمػػػػػا رتهػػػػػئ اف قيمػػػػػة 
الما ػػر فػػػط كبرػػر مػػػف سػػنوات فتػػػرل الدراسػػة ظثػػػر 

 بإ ارل مواىة0
II.  حرػػ  ب ػػ  متوسػػط قيمػػة الما ػػر  صثثن  السثثكر

 وهػط قيمػة اقػ   0.8. –لثا ض ؿ فترل الدراسػة 
مف الصير( ممػا يعنػط اف واردات ت ػؾ الصػناعة 
تيوؽ صادراتثا، وع ى الر ـ مػف ذلػؾ رتهػئ اف 
قيمػػة الما ػػر فػػط كبرػػر مػػف سػػنوات فتػػرل الدراسػػة 
ظثر بإ ارل مواىة حر  تضطت نسىة صػادراتثا 
لوارداتثػػا ضػػ ؿ ا  ػػل سػػنوات فتػػرل الدراسػػة  كمػػا 
هػػو موهػػئ ىالاػػدوؿ السػػابق ضػػ ؿ اليتػػرترف مػػف 

 (8.060-8.02وكذلؾ مف  7..2-8..8
ات الغذائيثثة فثث  مصثثر أمثثا عثثن بثثاق  الصثثناع

فت تقثثر لتلثثك الميثثزة التنافسثثية بشثثكك واضثثح وهثث  
 على الترتي  

I.   وتحتػ  الصػدارل ىمتوسػط  تجهيز وح ك اللحثوم
ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة، وهػػو مػػا  098.-قيمػػة ما ػػر 

يعنط تيوؽ واردات ت ؾ الصناعة ى ك  كبرػر ع ػى 
 صادراتثا0

II.  تجهيثثثثثثثثثز وح ثثثثثثثثثك السثثثثثثثثثمك والقشثثثثثثثثثريات
المركػػػز البػػػانط ىمتوسػػػط  تػػػنتط فػػػط والرخويثثثات 
ض ؿ فترل الدراسة، وهػو مػا  .09.-قيمة ما ر 

يعنػػػط تيػػػوؽ واردات ت ػػػؾ الصػػػناعة ى ػػػك  كبرػػػر 
 ع ى صادراتثا0

III.  صثثن  الزيثثوت والثثدهون النباتيثثة والحيوانيثثة 
-تحتػػػػ  المرتىػػػػة البالبػػػػة ىمتوسػػػػط قيمػػػػة ما ػػػػر 

ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة، وهػػو مػػا يعنػػط تيػػوؽ  080.
ى ػػػػػػػػك  كبرػػػػػػػػػر ع ػػػػػػػػػى واردات ت ػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػػناعة 

 صادراتثا0
IV.  ب ػػػ   صثثثن  االعثثث ف الحيوانيثثثة المحضثثثرة

ضػ ؿ 07.-متوسط قيمة الما ر لت ؾ الصػناعة 
فتػػرل الدراسػػة، وهػػو مػػا يعنػػط تيػػوؽ حاػػـ وارداتثػػا 

 ع ى صادراتثا0
V.   ب ػػػ  متوسػػػط قيمػػػة  صثثثن  منتجثثثات االلبثثثان

-الما ػػػػر لت ػػػػؾ الصػػػػناعة ضػػػػ ؿ فتػػػػرل الدراسػػػػة 
تيػػوؽ حاػػـ وارداتثػػا ع ػػى  ، وهػػو مػػا يعنػػط020.

 صادراتثا0
و يسػػػػتند  مؤشثثثر النصثثثثي  السثثثثوق  للصثثثثادرات 

السػػاس النظػػري لثػػذا الما ػػر الػػى اف ز ػػادل نصػػرل 
الصػػناعة مػػف السػػوؽ العالميػػة تعػػد دلػػي  ع ػػى تمتػػ  
هػػذل الصػػناعة ىمرػػزل تنافسػػية، فػػط حػػرف اف انضيػػان 
نصػرل هػذل الصػػناعة مػف السػوؽ العالميػػة رػدؿ ع ػػى 

 رل التنافسية لثذل الصناعة0 تراا  ال د
ويحسػػػػل ما ػػػػر النصػػػػرل السػػػػوقط ل صػػػػادرات، 
ى سػػػػػمة صػػػػػادرات الدولػػػػػة مػػػػػػف سػػػػػ عة معرنػػػػػة، دلػػػػػػى 
الصػادرات العالميػػة مػف هػػذل السػ عة0 ويمكػػف توهػػيئ 
نسػػػل ما ػػػر النصػػػرل السػػػوقط ل صػػػادرات المصػػػر ة 

 -مف الصناعات الغذائية مف ض ؿ الادوؿ التالط 
  

 
 
1
. اظَؿ اظَؿ قٝا  ؼيٞوتص جعيٞو اىقؿقة اىحْافىهٞة ألٕهٌ  

اىصْاعات اىحع٘ٝيٞة اىَصكٝةت فٜ عو اىْظهاً ا  حصهاؾٛ 

 .   81-98اىعاىَٜ اىصؿٝؿصت ٍكش  و ق ـمكٓت ص 
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 (2جذوه رقٌ )

 ٍؤشز اىْصيت اىسىقي ىيصبدراد اىَصزيخ ٍِ اىصْبعبد اىغذائيخ

 (0212-0220خاله اىفتزح ) 
 ثبىْست اىَئىيخ%

 اىسْخ

تجهيز 

وحفع 

 اىيحىً

تجهيز 

وحفع 

اىسَل 

واىقشزيبد 

 واىزخىيبد

تجهيز 

وحفع 

اىفبمهخ 

 واىخضز

صْع 

ٍْتجبد 

 االىجبُ

صْع 

ٍْتجبد 

طىاحيِ 

اىحجىة 

واىْشب 

وٍْتجبته 

وٍحضزاد 

ٍِ اىحجىة 

 او اىذقيق

صْع 

اىزيىد 

واىذهىُ 

اىْجبتيخ 

 واىحيىاّيخ

صْع 

 اىسنز

اىنبمبو  صْع

واىشىمىالته 

واىحيىيبد 

 اىسنزيخ

صْع 

االعالف 

اىحيىاّيخ 

 اىَحضزح

0220 1 1.12 1.16 1.14 1.14 1.13 11.84 1.13 1 

0222 1.11 1.11 1.22 1.19 1.19 1.13 1.12 1.17 1.11 

0222 1 1.12 1.23 1.17 1.13 1.16 1.98 1.14 1.13 

0222 1 1.12 1.34 1.11 1.18 1.15 1.16 1.16 1.14 

0222 1 1.12 1.39 1.17 1.17 1.14 1.89 1.18 1.11 

0222 1 1.12 1.22 1.11 1.19 1.14 1.12 1.13 1.13 

0222 1.11 1.18 1.68 1.55 1.17 1.19 1.31 1.58 1.17 

0222 1.11 1.16 1.46 1.48 1.33 1.19 1.41 1.74 1.19 

0212 1.12 1.18 1.81 1.61 1.44 1.31 1.21 1.38 1.58 

0211 1.11 1.15 1.51 1.59 1.46 1.19 1.57 1.42 1.31 

0210 1 1.31 1.66 1.47 1.35 1.17 1.65 1.13 1.42 

0212 1.11 1.32 1.82 1.56 1.51 1.15 1.15 1.37 1.31 

0212 1.11 1.29 1.16 1.58 1.54 1.19 1.92 1.59 1.36 

0212 1.11 1.11 1.45 1.32 1.54 1.14 1.78 1.17 1.18 

0212 1.11 1.14 1.74 1.37 1.49 1.19 1.86 1.48 1.25 

 1.18 1.28 1.52 1.12 1.29 1.33 1.54 1.11 1.11 اىَتىسظ

 

اىَصؿق: اىصؿٗه ٍِ اعؿاؾ اى اظد ظٞد جٌ اظحىا،  َٞة اىَؤ ك ماْى ة صافٜ اىحصاقة ىيىيعة إىٚ إشَاىٜ اىحصاقة ٍِ 

 اٞاّات اىصاؾقات ٍِ ٍؽحيا اىصْاعات اىغفائٞة ٍِ: األٌٍ اىَحعؿة ّفه اىىيعة( اا عحَاؾ عيٚ

ITC calculations based on UN COMTRADE statistics           http://www.trademap.org 

http://comtrade.un.org/
http://www.trademap.org/
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بإستقراء بيانثات الجثدول سثيتم تناولثل بالتحليثك 
مثثن حيثثث ترتيثث  الصثثناعات الغذائيثثة مثثن االعلثثى 
متوسثثثم لمؤشثثثر النصثثثي  السثثثوق  للصثثثادرات إلثثثى 

 االقك على النحو التال  
  ي حػػ  تذبػػذل نصػػرل الصػػناعة   صثثن  السثثكر

الدراسػة مف السػوؽ العالميػة فػط    ػل سػنوات فتػرل 
ممػػا يعنػػػط عػػدـ قػػػدرل الدولػػة ع ػػػى المحافظػػة ع ػػػى 
نصػػربثا السػػوقط مػػف ت ػػؾ الصػػناعة، وهػػو مػػا يعنػػط 
ترااػػػػػػ  ال ػػػػػػدرل التنافسػػػػػػية لت ػػػػػػؾ الصػػػػػػناعة، حرػػػػػػ  
دنضيػػػػػػػػػن النصػػػػػػػػػرل السػػػػػػػػػوقط لصػػػػػػػػػادراتثا مػػػػػػػػػف 

 8.06% عػػاـ 096.دلػػى  8..8% عػػاـ 0.092
 % ض ؿ فترل الدراسة00280ىمتوسط قيمة ما ر 

  ي حػ  ز ػادل   ل الهثة والخضثرتجهيز وح ثك ا
نصػػػرل الصػػػناعة مػػػف السػػػوؽ العالميػػػة فػػػط    ػػػل 
سنوات فترل الدراسة مما يعنط ز ادل ال درل التنافسية 

% 006.ل دولػػة فػػط ت ػػؾ الصػػناعة، حرػػ  زاد مػػف 
، بػػػػػػػػػـ 6..8% عػػػػػػػػػاـ 028.دلػػػػػػػػػى  8..8عػػػػػػػػػاـ 

% بػػـ 088.ليصػػ  دلػػى  7..8دنضيػػن فػػط عػػاـ 
رػػػػ  ب ػػػػ  ح 8.00اسػػػتمر فػػػػط التذبػػػذل دلػػػػى عػػػاـ 

% 0006% بـ عاود فط الرتياع ليص  الػى020.
وهػػط  ع ػػى نسػػىة وصػػ  الرثػػا الما ػػر  8.02عػػاـ 

لت ػػؾ الصػػناعة ضػػ ؿ فتػػرل الدراسػػة دلػػى  ف وصػػ  
النصػػػػرل السػػػػوقط لصػػػػادرات ت ػػػػؾ الصػػػػناعة دلػػػػى 

 8.06% عػػػػػاـ 072.الصػػػػػادرات العالميػػػػػة نسػػػػػىة 
 %0220.ىمتوسط قيمة ما ر 

  تذبػذل النصػرل ي حػ    صن  منتجات االلبثان
السػػػػػػوقط لصػػػػػػادرات ت ػػػػػػؾ الصػػػػػػناعة مػػػػػػف السػػػػػػوؽ 
العالميػػػػة ضػػػػ ؿ فتػػػػرل الدراسػػػػة، حرػػػػ  اسػػػػتمر فػػػػط 

 8.02التذبػػػػذل الػػػػى  ف ب ػػػػ  حػػػػدل القصػػػػى عػػػػاـ 
% بػػػـ عػػػاود دلػػػى النضيػػػان ليصػػػ  029.بنسػػػىة 

، دل  نػػػػ  فػػػػط المامػػػػ  8.06% عػػػػاـ 027.الػػػػى 
الػػػػػػػى  8..8% عػػػػػػػاـ 0.2.العػػػػػػػاـ ف ػػػػػػػد زاد مػػػػػػػف 

ور ػػػػـ ت ػػػػؾ الز ػػػػػادل ال اف  ،8.06% عػػػػاـ 027.
التذبػذل الواهػػئ دلرػػ  ع ػػى عػدـ قػػدرل الدولػػة ع ػػى 
المحافظػػػػة ع ػػػػى النصػػػػرل السػػػػوقط لثػػػػا مػػػػف ت ػػػػؾ 

 الصناعة0
   صثثثثثثن  اللالثثثثثثاو والشثثثثثثوكوالتل والحلويثثثثثثات

ي حػػػػ  ز ػػػػادل نصػػػػرل الصػػػػناعة مػػػػف   السثثثثكرية
السوؽ العالمية فػط    ػل سػنوات فتػرل الدراسػة ممػا 

افسػػية لت ػػؾ الصػػناعة، حرػػ  يعنػػط ز ػػادل ال ػػدرل التن
 8..8% عػاـ 0.2.زاد النصرل السوقط لثا مػف 

ىمتوسػػػط قيمػػػة  8.06% عػػػاـ 029.دلػػػى  ف ب ػػػ  
 % ض ؿ فترل الدراسة0890.ما ر 

   صثثثثن  منتجثثثثثات طثثثثواحين الحبثثثثثو  والنشثثثثثا
 ومنتجاتل ومحضرات مثن الحبثو  او الثدقيق 
مػػػف الاػػػدوؿ رتهػػػئ ز ػػػادل نصػػػرل الصػػػناعة مػػػف 

ط    ل سنوات فترل الدراسة، وهو السوؽ العالمية ف
مػػػػا يعنػػػػط ز ػػػػادل ال ػػػػدرل التنافسػػػػية ل دولػػػػة فػػػػط ت ػػػػؾ 
الصناعة نظرا ل درتثا ع ى المحافظة ع ى نصربثا 
السػػػػػوقط بػػػػػ  و يهػػػػػا ز ادتػػػػػ ، حرػػػػػ  زاد النصػػػػػرل 

% 0.2.السػػوقط لت ػػؾ الصػػناعة فػػط المامػػ  مػػف 
ىمتوسػػػػط  8.06% عػػػػاـ 028.دلػػػػى  8..8عػػػػاـ 

 ترل الدراسة0% ض ؿ ف088.قيمة ما ر 
  ي حػػ    صثثن  االعثث ف الحيوانيثثة المحضثثرة

تذبػػذل نصػػرل الصػػناعة مػػف السػػوؽ العالميػػة فػػط 
كبرر مف سنوات فترل الدراسة، ممػا يعنػط عػدـ قػدرل 
الدولػػة ع ػػػى المحافظػػػة ع ػػى نصػػػربثا السػػػوقط مػػػف 
ت ػػؾ الصػػناعة، دل  ف النصػػرل السػػوقط لثػػا قػػد زاد 

 8.06% عػػػػػاـ 082.فػػػػػط المامػػػػػ  الػػػػػى  ف ب ػػػػػ  
 % ض ؿ فترل الدراسة0 009.ىمتوسط قيمة ما ر 
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  صثثن  الزيثثوت والثثدهون النباتيثثة والحيوانيثثة  
ي حػػػػػػ  تذبػػػػػػذل نصػػػػػػرل الصػػػػػػناعة مػػػػػػف السػػػػػػوؽ 
العالميػػة فػػط    ػػل سػػنوات فتػػرل الدراسػػة ممػػا يعنػػط 
عػػػػدـ قػػػػدرل الدولػػػػة ع ػػػػى المحافظػػػػة ع ػػػػى نصػػػػربثا 
نضيػػػػػػان قػػػػػػدرتثا  السػػػػػػوقط مػػػػػػف ت ػػػػػػؾ الصػػػػػػناعة وا 

دنضيػػن النصػػرل السػػوقط لثػػا فػػط  التنافسػػة، حرػػ 
% 0.8.دلػػػى  8..8% عػػػاـ 002.المامػػػ  مػػػف 

% ضػػ ؿ 008.ىمتوسػػط قيمػػة ما ػػر  8.06عػػاـ 
 فترل الدراسة0

  تجهيز وح ك السمك والقشثريات والرخويثات  
ي حػػ  واػػود اسػػت رار نسػػبط فػػط النصػػرل السػػوقط 

 7..8دلػػػى  8..8لصػػػادرات ت ػػػؾ الصػػػناعة مػػػف 
ط ىػػاقط سػػنوات % وحػػدو  تذبػػذل فػػ0.8.بنسػػىة 

% وهو مػا .00.فترل الدراسة ىمتوسط قيمة ما ر 
يعنط عػدـ قػدرل الدولػة فػط المحافظػة ع ػى نصػربثا 

 السوقط مف ت ؾ الصناعة0
  ي حػػ  تػػدهور نصػػرل   تجهيثثز وح ثثك اللحثثوم

ت ؾ الصناعة فط السوؽ العالمية فط ا  ل سػنوات 
بنسػػىة  .8.0فتػػرل الدراسػػة حرػػ  ب ػػ  اقصػػال عػػاـ 

% ض ؿ فترل 0.0.% ىمتوسط قيمة ما ر 0.8.
الدراسػػة، ممػػا يعنػػط تػػدهور ال ػػدرل التنافسػػية ل دولػػة 

 فط ت ؾ الصناعة0
نستخلص من التحليك السابق للقثدرة التنافسثية 

الغذائيثثثثة فثثثث  مصثثثثر علثثثثى المسثثثثتو   للصثثثثناعات
 العالم   

دامػػػػاع    ػػػػل الما ػػػػرات ع ػػػػى دمػػػػت ؾ مصػػػػر  .1
وتمتعثػػا ىمرػػزل نسػػبية ظػػاهرل وكػػذلؾ قػػدرل تنافسػػية 

صػػػػػػناعات وهػػػػػػط  2مرتيعػػػػػػة ى ػػػػػػك  كبرػػػػػػر فػػػػػػط 
صػن  منتاػات  - تاثرز وحي  اليا ثة والضهػر

طواحرف الحبول والن ا ومنتاات  ومحهرات مف 

 ػوكولت  والح ويػات صػن  ال -الحبول او الػدقرق
 السكر ة(0

دامػػػػػػاع كافػػػػػػة الما ػػػػػػرات ع ػػػػػػى تػػػػػػدهور ال ػػػػػػدرل  .2
فت ػػار المرػػزل النسػػبية الظػػاهرل لمصػػر  التنافسػػية وا 

صػػػناعات وهػػػط  صػػػناعة  2ى ػػػك  واهػػػئ فػػػط 
صػػن   -تاثرػػز وحيػ  ال حػػـو -مع ىػات السػػماؾ

صػػػػػػن   -الز ػػػػػػوت والػػػػػػدهوف النىاتيػػػػػػة والحروانيػػػػػػة
 الع ؼ الحروانية المحهرل(

النسػػىة لصػػن  السػػكر فػػي ح   يهػػا دامػػاع  مػػا ى .3
الما ػػرات ع ػػى دمكانيػػة دمػػت ؾ مصػػر وتمتعثػػػا 
ىمرػزل نسػبية ظػػاهرل وكػذلؾ قػدرل تنافسػػية فػط هػػذل 
الصػػناعة ع ػػى المسػػتو  العػػالمط، فوف ػػا لما ػػر 
النصػػػػػػػرل السػػػػػػػوقط ل صػػػػػػػادرات المصػػػػػػػر ة مػػػػػػػف 
الصناعات الغذائية ي ح  تمتعثا ىنع ى متوسط 

 ترل الدراسة0قيمة ل ما ر ض ؿ ف

 المبحث النالث
 النتائج والتوصيات

 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج تتمنك ف  
رواػػد العدرػػد مػػف التعر يػػات ل صػػناعات الغذائيػػة،  .1

وبإسػػت را  ت ػػؾ التعر يػػات يمكػػف دسػػتنىال تعر ػػق 
الصناعات الغذائية ع ى  نثا  هط ت ؾ الصناعة 

لتاثرػػػػػػػز الحيظيػػػػػػػة  و التحو  يػػػػػػػة التػػػػػػػط تثػػػػػػػدؼ 
منتاػػػػات الزراعػػػػػة وصػػػػػرد السػػػػػماؾ دلػػػػػى   ذيػػػػػة 
ل نسػػػػػػاف  و الحرػػػػػػػواف، سػػػػػػػوا  كانػػػػػػػت منتاػػػػػػػات 

 وسيطة  و نثائية0
نسػػػىة العػػػام رف ى طػػػاع صػػػن  المنتاػػػات الغذائيػػػة  .2

% مػػػػػف العػػػػػام رف ى طػػػػػاع الصػػػػػناعة فػػػػػط 8.08
مصػػػػػر     ف ضمػػػػػس العمالػػػػػة تعمػػػػػ  فػػػػػط هػػػػػذا 
ال طػػػاع، كمػػػا ب غػػػت نسػػػىة المن ػػػآت العام ػػػة فػػػط 

% مػػػػف اامػػػػالط 22الصػػػػناعات الغذائيػػػػة قطػػػػاع 
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عػػػدد المن ػػػآت الصػػػناعية فػػػط مصػػػر ممػػػا رػػػدؿ 
 ع ى مد   همرت 0

% مػف 2809تمب  قيمة المواد الولية المسػتوردل  .3
قيمػػػػػة اامػػػػػالط المػػػػػواد الوليػػػػػة المسػػػػػتضدمة فػػػػػط 
صناعة المنتاات الغذائية ىمتوسط فتػرل الدراسػة، 
 ي  ف مصػػر تسػػتورد مػػا ي ػػرل مػػف ب ػػ  المػػواد 
الوليػػػػػػػة المسػػػػػػػتضدمة فػػػػػػػط صػػػػػػػناعة المنتاػػػػػػػات 
الغذائيػػػػة0 كمػػػػا  ف ت ػػػػؾ المػػػػواد المسػػػػتوردل تمبػػػػ  

% مف قيمة المست زمات الس عية والضدميػة 8708
كمػػا 0 التػػط تسػػتث  ثا صػػناعة المنتاػػات الغذائيػػة

يسػػتث ؾ قطػػاع صػػناعة المنتاػػات الغذائيػػة نسػػىة 
% مػػػػف دامػػػػالط قيمػػػػة المسػػػػت زمات السػػػػ عية 07

تضدمة فػػط ال طػػاع الصػػناعط فػػط والضدميػػة المسػػ
مصػػػػػػػػر، وتمبػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػت زمات السػػػػػػػػ عية نسػػػػػػػػىة 

% مػػػػػػػػػػف ام ػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػت زمات السػػػػػػػػػػ عية 9202
والضدميػػػػػة المسػػػػػتضدمة فػػػػػط صػػػػػناعة المنتاػػػػػات 

% ف ػػػػػػػػط تمبػػػػػػػػ  206الغذائيػػػػػػػػة ممػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػط  ف 
المسػػػػػػػػػػػت زمات الضدميػػػػػػػػػػػة وذلػػػػػػػػػػػؾ وف ػػػػػػػػػػػا لعػػػػػػػػػػػاـ 

8.02/8.020 
بدراسػػة تطػػور كميػػة النتػػا  اليع ػػط مػػف دامػػالط  .4

صػػناعات الغذائيػػة فػػط مصػػر تبػػرف انثػػا ظ ػػت ال
فط تذبذل ضػ ؿ فتػرل الدراسػة بػرف حػد  دنػى ب ػ  

وحػد  .9/8.0..8م روف طف عػاـ  0006نحو 
م رػػػػػػػػػوف طػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػاـ  .8 قصػػػػػػػػػى ب ػػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػػو 

 0207ىمتوسػػػط سػػػنوي ب ػػػ  نحػػػو  8.02/8.02
% مػػػػػف 82م رػػػػػوف طػػػػػف وىكيػػػػػا ل ت ػػػػػغر  نحػػػػػو 

 متوسػػط اامػػالط الطاقػػة النتاايػػة المتاحػػة ضػػ ؿ
 0م روف طف 0702فترل الدراسة والىال  نحو 

بدراسػػػػة تطػػػػور كميػػػػة الصػػػػادرات والػػػػواردات مػػػػف  .5
دامػػػػالط الصػػػػناعات الغذائيػػػػة فػػػػط مصػػػػر تبػػػػرف 
تذبذل كميػة الصػادرات ضػ ؿ فتػرل الدراسػة  بػرف 

الػػق طػػف وحػػد اقصػػى  228حػػد ادنػػى ب ػػ  نحػػو 
م رػػػوف طػػػف ىمتوسػػػط سػػػنوي ب ػػػ   802ب ػػػ  نحػػػو 
ط معػػػػػدؿ نمػػػػػو م رػػػػػوف طػػػػػف وىمتوسػػػػػ 008نحػػػػػو 

% ضػػػ ؿ فتػػػرل الدراسػػػة0 كمػػػا 06002ل صػػػادرات 
ي حػػ  واػػود تذبػػػذل فػػط كميػػػة الػػواردات ضػػػ ؿ 

م رػػوف  007فتػرل الدراسػػة بػرف حػػد ادنػػى ب ػ  نحػػو 
 702وحػػػػد اقصػػػػى ب ػػػػ  نحػػػػو  9..8طػػػػف عػػػػاـ 

وىمتوسط سنوي ب   نحو  8.02م روف طف عاـ 
9090% 

ىالنسػػػىة ل  ػػػدرل التنافسػػػية ع ػػػى المسػػػتو  المح ػػػط  .6
ح  دمت ؾ مصػر وتمتعثػا ىمرػزل نسػبية ظػاهرل لو 

 2وكػػذلؾ قػػدرل تنافسػػية مرتيعػػة ى ػػك  كبرػػر فػػط 
 -صناعات وهط  تاثرز وحي  اليا ثة والضهر

صن  منتاات طػواحرف الحبػول والن ػا ومنتااتػ  
صػػػػػػن   -ومحهػػػػػػرات مػػػػػػف الحبػػػػػػول او الػػػػػػدقرق

تػػػدهور ال ػػػدرل و  ال ػػوكولت  والح ويػػػات السػػكر ة(،
فت ػػار المرػػزل النسػػبية الظػػاهرل لمصػػر  التنافسػػية وا 

صػػػناعات وهػػػط  صػػػناعة  2ى ػػػك  واهػػػئ فػػػط 
صػػن   -تاثرػػز وحيػ  ال حػػـو -مع ىػات السػػماؾ

صػػػػػػن   -الز ػػػػػػوت والػػػػػػدهوف النىاتيػػػػػػة والحروانيػػػػػػة
 0 الع ؼ الحروانية المحهرل(

بتح رػػػ  ال ػػػدرل التنافسػػػية ع ػػػى المسػػػتو  العػػػالمط  .7
دامػػػػاع    ػػػػل الما ػػػػرات ع ػػػػى دمػػػػت ؾ ف ػػػػوح  
تمتعثػػا ىمرػػزل نسػػبية ظػػاهرل وكػػذلؾ قػػدرل مصػػر و 

صػػػػناعات  2تنافسػػػػية مرتيعػػػػة ى ػػػػك  كبرػػػػر فػػػػط 
صػػػن   -وهػػػط  تاثرػػػز وحيػػػ  اليا ثػػػة والضهػػػر

منتاػػػػػػات طػػػػػػواحرف الحبػػػػػػول والن ػػػػػػا ومنتااتػػػػػػ  
صػػػػػػن   -ومحهػػػػػػرات مػػػػػػف الحبػػػػػػول او الػػػػػػدقرق

ال ػػػػػوكولت  والح ويػػػػػات السػػػػػكر ة(، كمػػػػػا لػػػػػوح  
فت ػػػػار المرػػػػزل النسػػػػبية  تػػػػدهور ال ػػػػدرل التنافسػػػػية وا 
صػػػناعات  2الظػػػاهرل لمصػػػر ى ػػػك  واهػػػئ فػػػط 
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تاثرػػز وحيػػ   -وهػػط  صػػناعة مع ىػػات السػػماؾ
صػػػػػػػػػن  الز ػػػػػػػػػوت والػػػػػػػػػدهوف النىاتيػػػػػػػػػة  -ال حػػػػػػػػػـو
 صن  الع ؼ الحروانية المحهرل(0 -والحروانية

 وتوص  الدراسة باآلت  
هػػػػػػػػرورل دسػػػػػػػػتغ ؿ المػػػػػػػػوارد المتاحػػػػػػػػة ل طػػػػػػػػاع  .1

رفػ   الصناعات الغذائية فط مصر، والعم  ع ػى
اػػػػودل وكيػػػػا ل المنػػػػتل الغػػػػذائط المصػػػػري ليكػػػػوف 
قػػػػادرا ع ػػػػى المنافسػػػػة ع ػػػػى المسػػػػتو رف المح ػػػػط 

 والعالمط0
راػػػػل العمػػػػ  ع ػػػػى تػػػػذلر  الع ىػػػػات التػػػػط توااػػػػ   .2

صػػػػغار المنتاػػػػرف لرتمكنػػػػوا مػػػػف السػػػػتمرار فػػػػط 
النتػػػػػػا ، وهػػػػػػرورل الهتمػػػػػػاـ ىنن ػػػػػػطة الىحػػػػػػ  
والتطػػػػػو ر و متاىعػػػػػة الت نولوايػػػػػا الحدربػػػػػة لرفػػػػػ  

 دل النتا  وز ادل النتااية0او 
الهتمػػػػػػػاـ ىالم ػػػػػػػاركة فػػػػػػػط المعػػػػػػػارن الدوليػػػػػػػة  .3

المرتىطة ىالصناعات الغذائية ليتئ  سػواؽ ادرػدل 
ل منتاات الغذائية المصر ة، م  توسػي  النصػرل 

 السوقط لثا فط ااسواؽ ال ائمة0
الحيػػػػػػاا ع ػػػػػػى المسػػػػػػتو  التنافسػػػػػػط ل صػػػػػػناعات  .4

مرتيعػة والعمػ   الغذائية التط تتمت  ى ػدرل تنافسػية
ع ػػػى رفػػػ  قػػػدرتثا التنافسػػػية مػػػف ضػػػ ؿ اسػػػتضداـ 
كافػػة  دوات السياسػػات القتصػػادية المضت يػػة ىمػػا 
فط ذلػؾ  دوات السياسػات الماليػة ىمػا يصػل فػط 

 صالئ ت ؾ الصناعات لز ادل الرت ا  بثا0
رفػ  معػدؿ الهػػر ىة عػف المعػػدلت السػائدل ع ػػى  .5

اأسػترراد  دض  اافػراد وال ػركات ال ػائمرف بن ػال
ىغػػػػػرن اأتاػػػػػار لمنتاػػػػػات  ذائيػػػػػة لثػػػػػا مبرػػػػػ  
مح ػػػػط، وذلػػػػؾ لرفػػػػ   سػػػػعار المنتاػػػػات الغذائيػػػػة 
المسػػػتوردل ىطر  ػػػة  رػػػر مىا ػػػرل ومػػػف بػػػـ ت  رػػػ  

اأسػػػػػترراد ممػػػػػا يعطػػػػػط مرػػػػػزل نسػػػػػبية ل منتاػػػػػات 
 الغذائية المح ية و رف  مف قدرتثا التنافسية0

معالاػػة الت ػػوهات فػػط هيكػػ  التعر يػػة الامركيػػة  .6
رػػ  ترتيػػ  الهػػر ىة الامركيػػة ع ػػى المنتاػػات ىح

الغذائية تامة الصن  وت ػ  ع ػى الػواردات ااوليػة 
والوسػػػػػػػيطة المسػػػػػػػتضدمة فػػػػػػػط دنتػػػػػػػا  المنتاػػػػػػػات 
الغذائيػػػػػة لت ػػػػػاي  التصػػػػػني  المح ػػػػػط بػػػػػدل  مػػػػػف 

 اأسترراد المىا ر ل منتل النثائط0
دعيا  المػواد ااوليػة المسػتوردل الداض ػة فػط انتػا   .7

ذائيػػػػة وكػػػػذلؾ المنتاػػػػات الغذائيػػػػة الصػػػػناعات الغ
المسػػػػتوردل تامػػػػة الصػػػػػن  التػػػػط لػػػػػيس لثػػػػا بػػػػػدر  

 مح ط0
المػػػػواد رفػػػػ  معػػػػدلت الهػػػػر ىة الامركيػػػػة ع ػػػػى  .8

المسػػتوردل مػػف الضػػار  و تػػوافر لثػػا مبرػػ  ااوليػػة 
 0مح ط

 المراج 
سػػثاـ داوود زكػػط داوود، ت رػػيـ اقتصػػادي ل طػػاع  .1

الصػػػػناعات الغذائيػػػػة فػػػػط مصػػػػر، ما ػػػػة ىحػػػػو  
القتصػػػػػػػاد الزراعػػػػػػػػط، ك يػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػة، اامعػػػػػػػػة 

 8.000المنصورل، 
 يمف مزاهرل " الصناعات الغذائية" اامعة الب  ػاف  .2

التطبي يػػػػػػػػة ، دار ال ػػػػػػػػروؽ ل ن ػػػػػػػػر و التوز ػػػػػػػػ ، 
 020،   ...8عماف، 

عرػػوف عبػػد ال ػػر ـ " اغرافيػػا الغػػذا  فػػط الازائػػر"  .3
،  0982الماسسػػػػػة الوطنيػػػػػة ل  تػػػػػال ىػػػػػالازائر، 

  8080 
مصػػػػنوعة، الم ت ػػػػى الػػػػدولط التاسػػػػ  حػػػػوؿ احمػػػػد  .4

اسػػػتدامة اامػػػف الغػػػذائط فػػػط الػػػوطف العربػػػط فػػػط 
 هو  المتغررات والتحديات الدولية، ك ية الع ـو
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نػػػػػػػػوفمبر  82،82القتصػػػػػػػػادية والتاار ػػػػػػػػة، الازائػػػػػػػػر،  
8.02 ،7 ،90 

نبرػػ  توفرػػق حى ػػط، الما ػػرات القتصػػادية ل وهػػ   .5
والضهػػػر  الػػػراهف ل تصػػػني  الزراعػػػط الغػػػذائط عامػػػة

واليا ثػػػػة ضاصػػػػة وآفاقػػػػ  المسػػػػت ب ية، مػػػػاتمر نحػػػػو 
وهػػػ  سياسػػػات ادرػػػدل ل نثػػػون ىال طػػػاع الزراعػػػط 
فط مصر، ك ية القتصاد والع ـو السياسية، اامعة 

 80، 9..8  توبر  2ال اهرل،  
ابراهيـ عبد هللا ز ػاداف، ااهميػة الينيػة واأقتصػادية  .6

اعات ل مواصػػيات ال ياسػػية ودورهػػا فػػط تنميػػة الصػػن
الغذائيػػػة وتصػػػػدررها، مػػػػاتمر اقتصػػػػاديات التصػػػػني  
الغػػػػػػػذائط وامكانػػػػػػػات ومحػػػػػػػددات التصػػػػػػػدرر ل سػػػػػػػ   
الغذائيػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػنعة، ك يػػػػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػة، اامعػػػػػػػػػػػة 

 70..2/8/ 86السكندر ة، 
دمحم عبرػػدات " التسػػو ق الزراعػػط " دار وائػػ  ل ن ػػر  .7

 060،   ...8والتوز  ، عماف، ااردف، 
القتصػادية والاتماعيػة فوزي عبػد الرزاؽ،ااهميػة  .8

ل صػػػػناعات الغذائيػػػػة، دراسػػػػة حالػػػػة الازائػػػػر ل يتػػػػرل 
(، رسػػػػػػػػػػػالة مااسػػػػػػػػػػػترر، اامعػػػػػػػػػػػة 0968-0992 

 09990الازائر، 
دمحم حسػػػػف حسػػػػرف،" وسػػػػائ  ض ػػػػق ال ػػػػدرل التنافسػػػػية  .9

لصػػادرات الصػػناعة التحو  يػػة فػػط الػػدوؿ العربيػػػة"، 
رسالة مااسترر، معثد الىحو  والدراسػات العربيػة، 

 220،   2..8الدوؿ العربية،  اامعة
دعا  دمحم دمحم سالماف،" بنػا  المزايػا التنافسػية فػط   .12

قطػػػاع الصػػػناعات التحو  يػػػة فػػػط مصػػػر"، مػػػاتمر 
ال ػػػػػػدرل التنافسػػػػػػية ل قتصػػػػػػاد المصػػػػػػري، الامعيػػػػػػة 
المصر ة ل قتصاد السياسط والحصا  والت ػر  ، 

 020،   2..8مارو  .0-8ال اهرل 
" بنػػا  ال ػػدرل التنافسػػية مثػػا دمحم مصػػطيى ال ػػاؿ،  .11

ل صػػػناعة المصػػػر ة فػػػط ظػػػ  المتغرػػػرات العالميػػػة 
الادرػػػػػدل"، رسػػػػػالة مااسػػػػػترر، ا اديميػػػػػة السػػػػػادات 

 080،   8..8ل ع وـ الدار ة، ال اهرل 
احمػد احمػد ر ػان ض رػ ،" تح رػ  ال ػدرل التنافسػية  .12

اهػػػػـ الصػػػػناعات التحو  يػػػػة المصػػػػر ة، فػػػػط ظػػػػ  

درػػػػػػػد"، رسػػػػػػػالة النظػػػػػػػاـ القتصػػػػػػػادي العػػػػػػػالمط الا
، 2..8دكتػػورال، ك يػػة التاػػارل، اامعػػة الزقػػاز ق، 

  86-87  0 
 مرػػػػػػرل دمحم عبػػػػػػد السػػػػػػمي  عمػػػػػػارل، "تح رػػػػػػ  ال ػػػػػػدرل  .13

التنافسػػػػػػية ل  طػػػػػػاع السػػػػػػياحط المصػػػػػػري"، رسػػػػػػالة 
مااسػػػػػػترر، ك يػػػػػػة القتصػػػػػػاد والع ػػػػػػوـ السياسػػػػػػػية، 

 020،  8..8اامعة ال اهرل، 
ل  طػاع  ناو  ع ط ض ىة،" قياس المزايا التنافسية .14

الصػػػػػػناعط فػػػػػػط القتصػػػػػػاد المصػػػػػػري"، المػػػػػػاتمر 
الع مػػط البالػػ  والع ػػروف ل قتصػػادررف المصػػر رف 
ىعنػػػػػػػواف ال ػػػػػػػدرل التنافسػػػػػػػية ل قتصػػػػػػػاد المصػػػػػػػري، 

 080،   2..8مارو  .0-8ال اهرل، 
احمػد احمػد ر ػان ض رػ ،" تح رػ  ال ػدرل التنافسػية  .15

اهػػػػـ الصػػػػناعات التحو  يػػػػة المصػػػػر ة، فػػػػط ظػػػػ  
النظػػاـ القتصػػادي العػػالمط الادرػػد"، مراػػ  سػػبق 

 0  .9-89ذكرل،   
التصػػػػػػػػنرق الصػػػػػػػػناعط الػػػػػػػػدولط الموحػػػػػػػػد لاميػػػػػػػػ   .16

، اامػػـ المتحػػدل، 2اان ػػطة القتصػػادية، التن ػػيئ 
 90..8نرو ورؾ،

لحركػػة النتػػا  والتاػػارل الضارايػػة الن ػػرل السػػنوية   .17
والمتػػػػػا، ل سػػػػػتث ؾ مػػػػػف  هػػػػػـ السػػػػػ   الصػػػػػناعية 
 ؽ0ع، ؽ0خ(، الاثػػػػاز المركػػػػزي ل تعبئػػػػة العامػػػػػة 

 7..8والحصػػا ، العػػػداد مػػػف دصػػػدار سػػػبتمبر 
 8.060دلى دصدار ا سطس 

الن ػػػػػػػػرل السػػػػػػػػنوية لحصػػػػػػػػا  النتػػػػػػػػا  الصػػػػػػػػناعط  .18
لمن ػػػػػػػػػآت ال طػػػػػػػػػاع العاـ/العمػػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػاـ 

، الاثػػػاز المركػػػزي ل تعبئػػػة العامػػػة 8.02/8.02
 8.060والحصا ، روني  

الن ػرل السػنوية لحصػا ات النتػا  الصػناعط فػط  .19
، الاثػػػػػاز 8.02من ػػػػػآت ال طػػػػػاع الضػػػػػا  عػػػػػاـ 

 8.060المركزي ل تعبئة العامة والحصا ، ابر   
الاثاز المركزي ل تعبئة العامػة والحصػا ، ال تػال  .22

 0الحصائط السنوي اعداد مضت ية
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