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 لمحصول البطاطس المصرية ةالمعوقات التصديري
 محمد عالء الدين كامل عثمانو (1)عثمان على اسماعيلو  (3، 1)*معتز عليو مصطفى أحمد

 ، مصر.أسيوط ،جامعة األزهر، كلية الزراعة ،الزراعيقسم االقتصاد (. 1)
 ، مصر.المنياجامعة  ،كلية الزراعة ،الزراعيقسم االقتصاد (. 2)
 .الصين ،جامعة هوازونج الزراعية ،اإلدارةاالقتصاد و  ليةك(. 3)

 (.moatazeliw@gmail.com: اإللكتروني. البريد معتز عليو مصطفى أحمد)*للمراسلة: 

 04/06/2019تاريخ القبول:    11/05/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
ومن ثم  صادرات محصول البطاطس المصرية،ات التي تواجه لف المعوقتحليل مختإلى البحث يهدف 

ه المعوقات، ووضع مقترحات يمكن أن تؤدى إلى مزيد من تنمية صادرات ذلك إمكانية التغلب على هذ
هناك العديد من المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية من أن  النتائج أهممن  وكانت .المحصول الهام

العملية التصديرية، فقد المحصول للتصدير والتي تؤثر على كفاءة المتعلقة بجمع محصول البطاطس و 
% من اهتمامات المصدرين تليها 18.23االستطالعية أن تلك المشكالت تمثل نحو أوضحت الدراسة 
في  تأتي% من اهتمامات المصدرين، و 18.23على الصادرات بنفس النسبة  التأمينمشكلة التمويل و 

اهتمامات المصدرين، تليها في  % من15.16ات الفرز والتدريج وتمثل نحو الثة مشكلة محطالمرتبة الث
الكفاءة التصديرية  فيالرابعة مشكلة اإلجراءات التي تتخذها الحكومة تجاه المصدرين مما يؤثر المرتبة 

لمرتبة % من اهتمامات المصدرين، يليها في ا11.91لمحصول البطاطس حيث تمثل هذه المشاكل نحو 
لمتعلقة بالدول لداخلي، والتخزين والتبريد، والمشاكل اوحتى الثامنة المشاكل الخاصة بالنقل ا الخامسة

% لكل منهم 8.12و%، 8.30و%، 8.66و%، 11.37المعلومات التسويقية بنحو  أخيرا  المستوردة، و 
 . التواليعلى 

 كاى. التباين، مربع محصول البطاطس، المعوقات التصديرية، تحليلالكلمات المفتاحية: 
:المقدمة  

حيث يحتفظ بموقعه المتميز بين  لمكانته اإلنتاجية والتصديرية نظرا  محاصيل الخضر في مصر  أهم من محصول البطاطس يعتبر
كل شيحيث وصفاته التصنيعية التي اكتسبها من طبيعة مكوناته،  ،لقيمته الغذائية نظرا   ،  محاصيل الخضر إنتاجا  واستهالكا  وتصديرا

ألوروبية، ومن ثم لكثير من سكان العالم، وعلى وجه الخصوص سكان القارة ا عنصر هام في غذاء اإلنسان، ويعتبر الغذاء الرئيس
 .(2016)أحمد،  وعالميا   حتياجات المستهلك محليا  فتنوعت أصنافه تلبية ال ،ية على اقتصاديات إنتاج هذا المحصولهمانعكست هذه األ

من إجمالي  %18.90ألف فدان تمثل نحو  376.63 حواليروعة بمحصول البطاطس في جمهورية مصر العربية ز وبلغت المساحة الم
مليون طن تمثل  5.029من محصول البطاطس المصرية حوالي  يمليون فدان، كما بلغ اإلنتاج الكل1.933مساحة الخضر البالغة نحو

كما  ،(، أعداد متفرقةالمصرية )وزراة الزراعةمليون طن  20.025والي من إجمالي إنتاج الخضر المصرية والبالغة ح %25.11نحو 
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من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية % 5.18مليون دوالر تمثل نحو 147.15 حواليبطاطس المصرية الصادرات من البلغت قيمة 
 22.975ة حوالي كلية المصرية والبالغمن قيمة الصادرات ال %12.37والتى تمثل نحو  ،مليار دوالر 2.841المصرية والبالغة حوالي 

 .)الجهاز المركزى، مركز المعلومات( (2017السنوى،  اإلحصائيى، الكتاب )الجهاز المركز  2017مليار دوالر في عام 
 الكونه باإلضافة ،غذائية سريعة ةخاصة المصنع منها ألنها تعتبر وجب ،للطلب المتزايد بصفه مستمرة على محصول البطاطس نتيجةو 
برامج ومشدددددددروعات التنمية االقتصدددددددادية  فى تمويل همامما يسددددددد، إذا ما تم زيادة الكميات المصددددددددرة منها ،للعملة الصدددددددعبة هاما   را  صددددددددم

: ارتفاع (1982)المالح،  يفعند تصدددددددددديره، والتى انعكس أثرها إال أن هذا المحصدددددددددول االسدددددددددتراتيجي يواجهه بع  العقبات ، الزراعية
لذلك ، و عبةن العملة الصدددددديلة الدولة م، مما يؤثر فى حصدددددداتناقص كمية الصددددددادرات منهإلى  باإلضددددددافةخر، ام آلمن ع تكاليف اإلنتاج

 .التنمية االقتصادية فى عمليةتعتبر تنمية الصادرات الزراعية المصرية أحد الوسائل الهامة 
 مشكلة البحث:

والمعوقات التي تؤدى إلى انخفاض الكميات المصدرة منها إلى  تواجه الصادرات المصرية من محصول البطاطس، العديد من المشاكل
 وتقلل من إمكانية المنافسة في األسواق الخارجية، وبالتالي تضعف القدرة على تنمية صادرات ذلك المحصول الهام.  ألسواق العالمية،ا

 هدف البحث:
ثم إمكانية التغلب على هذه المعوقات، ووضع مقترحات  ختلف المعوقات التي تواجه صادرات محصول البطاطس المصرية، ومنتحليل م

 تنمية صادرات ذلك المحصول الهام. تؤدى إلى مزيد منيمكن أن 
 مواد البحث وطرائقه:

لذلك فقد تم االسددتعانة بأسددلوب تحليل  ،ألن الهدف هو التعرف على المعوقات التي تواجه مصدددرم محصددول البطاطس في مصددر نظرا  
 ى معنوية الفروق بين تلك المشكالت.التباين لتوضيح مد

يتها وتأثيرها على أهمفي درجة  ن المشددكالت التي تعبر عن اراء المصدددرين تتباينالتأكد أ ( البد منFوبالتالي لكي يتم حسدداب اختبار )
 2Xبقيمة  حدة ثم مقارنتهالكل مشكلة على  2Xالعملية التصديرية، وإلثبات ما إذا كانت المشكلة موجودة أو غير موجودة تم تقدير قيمة 

 ليها نظريا .ل عي جمعت من اراء المصدرين فعال وتلك التي يتوقع الحصو الجدولية، وذلك بغرض اختبار مدى موافقة النتائج الت
 وضع الفروض اإلحصائية : تم 2Xوإلجراء اختبار   

          E =0الفرض الصفرم                                  
 E ≠0الفرض البديل                                              

      -: 2Xاب قيمة دلة التالية في حسوتم استخدام المعا

 
 : التكرارات المتوقعة.  E:  التكرارات المشاهدة.           0: قيمة مربع كاى المحسوبة.            2Xحيث 

الجدولية ترف  النظرية الفرضية التي تنص على الموافقة بين البيانات  2Xالمحسوبة أكبر من أو تساوى قيمة  2Xفإذا كانت قيمة 
 المشاهدة والمتوقعة.
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( معنوية فهذا يعنى وجود Fفإذا كانت ) 2X( بين المشددددكالت الموجودة والتي تبين معنويتها في اختبار Fجراء اختبار )ثم بعد ذلك يتم إ 
( وهى الطريقة التي يتم اسددددتخدامها في حالة L.S.Dفرق معنوم ) أقلم طريقة اختالف بين المشددددكالت وبعضددددها لذلك البد من اسددددتخدا

 ( .Fثبوت معنوية اختبار )
 لبيانات:صول على امصادر الح

وذلك من خالل إجراء عدة  ،اسددددددتلزم األمر القيام باسددددددتطالع اراء القائمين بالتصدددددددير في المعوقات التي تواجههم أثناء عملية التصدددددددير
مل في مجال تصدددير محصددول اسددتمارة اسددتبيان لمجموعة متنوعة من الشددركات التي تع 20م من خاللها جمع عدد مقابالت شددخصددية ت

حيث تتعدد وتتنوع المعوقات التي تواجه مصدددددرم محصددددول البطاطس، ولكن من خالل بيانات االسددددتبيان التي أجريت على  البطاطس.
 ية النسبية.هملأل وفقا  المشاكل وتصنيفها  أهمم حصر عينة محدودة من مصدرم ذلك المحصول التصديرم الهام ت

وجهة  ود المشدددكلة من ناحية، وترتيب المشدددكلة، في حالة وجودها منجولقد جمعت اسدددتمارة االسدددتبيان على أسددداع التعرف على مدى و 
ية تلك أهمولتوضدددديح مدى  ،للشددددرحية النسددددبية للمشددددكلة موضددددع الدراسددددة من الوسددددائل الجيدة همحيث يعتبر تقدير األ .نظر المصدددددرين

 ى.اآلخر المشكلة بالنسبة للمشاكل 
 أواًل: طبيعة االستبيان وعينة الدراسة:

 ان:مارة االستبيتتصميم اس -1
للقائمين بتصدددددير محصددددول البطاطس  د خصدددديصددددا  أعاعتمدت الدراسددددة في تحقيد أهدافها على بيانات حقيقية من خالل عمل اسددددتبيان 

على اعتبار أن هذه البيانات ذات عالقة مباشدددرة بحجم  ،المصدددرية، حيث تم مراعاة سدددرية وخصدددوصدددية البيانات الخاصدددة بهذه الشدددركات
 م لكل مصدر، وكذلك األسواق التي يتعامل معها، وهو ما يعتبر من وجهة نظر المصدرين أمر خاص.ير دصالنشاط الت

الشدددددركة، ومجال نشددددداطها، وعنوانها، ومعرفة المدة الزمنية لمزاولة هذا النشددددداط ومن ثم طرح األسددددد لة وقد اشدددددتملت االسدددددتمارة على اسدددددم 
المعوقات  أهمبجانب التعرف على  ،وكيفية توفير الكميات التي يتم تصديرها ،طنلا وأسعار ،الكميات المصدرة :الخاصة باالستبيان مثل

 .ا سابقا  التي تعترض نشاط الشركة من المعوقات التي تم ذكره
  تعريف مجتمع الدراسة: -2

 يرى صددددددددالت)المجلس  من القانون  (4للمادة رقم ) طبقا  بسدددددددجل المصددددددددرين.  مجتمع الدراسدددددددة هم المصددددددددرين بشدددددددرط أن يكون مسدددددددجال  
نص التي ت 2005لسددنة  770في شددأن االسددتيراد والتصدددير والمعدل بالقرار الوزارم رقم  1975لسددنة  118رقم  للحاصددالت البسددتانية(

في السددجل المعد لذلك بوزارة التجارة، ويشددترط فيمن يقيد اسددمه في السددجل  نه ال يجوز مزاولة التصدددير إال لمن يكون اسددمه مقيدا  أعلى 
 .)نقطة التجارة الدولية(من إحدى الف ات التالية يكون ن ه أالمشار إلي
 المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية. المساهمةشركات  •
 المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها. •
 األفراد والشركات الذين تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. •

البرتقال، و السلع )البطاطس،  في تصدير )دليل المصدرين(تصديرية متخصصة شركة  471والبالغ  راسةللد مجتمعالجم وقد تم معرفة ح
 لدليل المصدرين والمنشور بنقطة التجارة الدولية المصرية التابع لوزارة التجارة الخارجية. طبقا  العنب( و  البصل،و 
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 تحديد حجم عينة الدراسة: -3
اسدددددددتمارة  30ين في توفير البيانات الالزمة للدراسدددددددة ومدى دقتها، حيث تم إرسدددددددال عدد المبحوثسدددددددتجابة مدى ا ةروعي في اختيار العين

يعملون في مجال تصددددددددير  مصددددددددرا   20مجال تصددددددددير محصدددددددول البطاطس بطريد العينة العشدددددددوائية، تجاوب منهم عدد  اسدددددددتبيان في
اإلدالء بأم معلومات أو التعاون مع الباحث بأم شكل رفضهم  سة بسببشركات كانت تتضمنها عينة الدرا 10البطاطس، بعد استبعاد 

 من األشكال.
ونشددددددددددرات  ،وعلى رأسددددددددددها الجهاز المركزى للتعب ة العامة واالحصدددددددددداء الحكوميةى تصدددددددددددرها الجهات كذلك تم االعتماد على البيانات الت

 األبحاثالسددتعانة باب باإلضددافة ي،راضددسددتصددالح األراعة واارة الز ز بو  الزراعيالمركزية لالقتصدداد  اإلدارةالتى تصدددرها  الزراعياالقتصدداد 
 والرسائل العلمية التى تخدم موضوع البحث.

 :والمناقشة النتائج
 توصيف عينة الدراسة:

 تقسيم عينة الدراسة حسب نوع النشاط التصديري: -أ
نة المختارة، حيث قد يتعامل ردات العيسية لمفاسيعتبر التنوع وعدم التخصص في تصدير محصول واحد من المحاصيل من السمات األ

 .ر من نوع من المحاصيلالمصدر الواحد في تصدير أكث
% يتخصددصددون في تصدددير البطاطس 25لنوع النشدداط السددائد، حيث تبين أن حوالي  وفقا  ( تقسدديم عينة الدراسددة 1)حيث يوضددح الجدول 

 رى.ل أخحاصي% يتخصصون في تصدير محصول البطاطس وم75فقط، بينما 
 لنوع النشاط التصديري وفقا  تقسيم عينة الدراسة  .1جدول لا

النشاط نوع المصدرين عدد  النسبية يةهماأل   % 

فقط البطاطس تصدير  5 25 

أخرى+ البطاطس تصدير  15 75 

 100 20 اإلجمالي

 .بالبحث الميداني الخاصة استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

 رة في النشاط التصديري:لسنوات الخب وفقاً ة اسينة الدر تقسيم ع -ب
 وفقا  تصددددددددير المحاصددددددديل من السدددددددمات األسددددددداسدددددددية لمفردات العينة حيث تختلف خبرة المصددددددددر من عام ألخر تعتبر الخبرة في مجال 

الخبرة في  لسددددددنوات وفقا   لدراسددددددةعينة ا ( تقسدددددديم2)ويوضددددددح الجدول  الحتياجات األسددددددواق الخارجية وأذواق المسددددددتهلكين في هذه الدول.
% تصددددل 20رين تصددددل خبرتهم إلى عشددددر سددددنوات في هذا المجال، بينما % من المصددددد50التصددددديرم، حيث تبين أن حوالي النشدددداط 

  سنوات في هذا المجال. 5من  أقل% تصل خبرتهم إلى 30سنوات في هذا المجال، و 10خبرتهم إلى أكثر من 
 ط التصديريلخبرة في النشالسنوات ا وفقا   نة الدراسةتقسيم عي .2جدول ال

الخبرة سنوات عدد المصدرين عدد  النسبية يةهماأل   % 

(سنوات 5 من أقل)  6 30 

(سنوات 10 -سنوات5)  10 50 

(فأكثر سنوات 10)  4 20 

 .بالبحث الميداني الخاصة استمارة االستبيانمن بيانات المصدر: جمعت وحسبت 
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 التصدير:قدمها الشركة في مجال خدمة التي توظيفة أو الال الدراسة حسبتقسيم عينة  -ج
يتضح أن تنوع الوظيفة أو الخدمة التي تقدمها الشركة في مجال التصدير من السمات األساسية لمفردات العينة المختارة، حيث يوضح 

مفردات  إجمالي% من 15تبين أن حوالي  ال التصددددير، حيثللخدمة التي تقدمها الشدددركة في مج وفقا  الدراسدددة ( تقسددديم عينة 3)الجدول 
 % يختصون بعمليتي اإلنتاج والتسويد.15% يختصون بعمليتي اإلنتاج والتصدير، بينما 70ن حوالي أيختصون باإلنتاج فقط، و  العينة

 للخدمة التي تقدمها في مجال التصدير وفقا  تقسيم عينة الدراسة  .3جدول ال

النشاط نوع المصدرين عدد  النسبية يةهماأل   % 

تاجناإل في  3 15 

التسويق في  0 صفر 

التصدير في  0 صفر 

والتصدير اإلنتاج في  14 70 

والتصدير التسويق في  0 صفر 

والتسويق اإلنتاج في  3 15 

 100 20 اإلجمالي

 .بالبحث الميداني الخاصة استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

 الخارجية: لومات عن األسواقصادر الحصول على المعم -د
 إجمالي% من 85بنحو اإلنترنت( العديد من اإلجابات للحصدددددول على مصدددددادر المعلومات يأتي في مقدمتها شدددددبكة 4)يوضدددددح الجدول 

 إجمالي% من 80لثاني بنحو مصددددادر الحصددددول على البيانات والمعلومات عن األسددددواق الخارجية، وتحتل المؤتمرات والندوات المركز ا
مصددادر الحصددول  إجمالي% من 60جمعية منتجي ومصدددرم محصددول البطاطس بنحو  تأتيات، بينما معلوملى اللحصددول عدر امصددا

 %. 35بنحو  اإللكترونيعلى المعلومات، ثم البريد 
 :تقسيم عينة الدراسة حسب الكميات المصدرة -ه

الكميات التي  إجماليائج االسدددتبيان أن ث تبين من نتطس حيالبطات المصددددرة من للكميا وفقا  راسدددة ( تقسددديم عينة الد5)يوضدددح الجدول 
كما أوضحت نتائج االستبيان أن متوسط سعر التصدير  ،ألف طن 114.500تقوم هذه الشركات بتصديرها من البطاطس بلغت حوالي 

التحادية، يا، وروسدددددديا األماندة، و لمصددددددرية هي أسددددددواق المملكة المتحاألسددددددواق المسددددددتوردة للبطاطس ا أهمن أجنيها، و  3120 حواليبلغ 
 لبنان في المرتبة األولى. فتأتيأما بالنسبة للدول العربية  التوالي،ونان على ، اليإيطاليا

 لمصادر الحصول على المعلومات وفقا  تقسيم عينة الدراسة  .4جدول ال

المعلومات مصدر االختيارات عدد  ةالنسبي يةهماأل   % 

اإلنترنت شبكة  17 85 

كترونيلاإل البريد  7 35 

والتليفون العادي يدالبر  0 0 

والندوات المؤتمرات  16 80 

البطاطس ومصدري منتجي جمعية  12 60 

الخارجية التجارة دليل  0 0 

 0 0 أخرى

  .خاصة بالبحث الميدانيال استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من      
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 المصدرة مياتللك وفقا  الدراسة تقسيم عينة  .5 جدولال

الكمية 

 المصدرة

 )بالطن(

السعر 

التصديري 

 بالجنيه/طن

 

 وسيلة الشحن

 

األسواق  أهم

 المستوردة

 

الدول  أهم

 المستوردة

 

 نوع العبوة المستخدمة

 

متوسط 

 العينة

 

متوسط 

 العينة

 

 البيان

 

 التكرار

 

%  

 

أوروبية 

 وعربية

 

المملكة 

حدةالمت  

 

 البيان

 

 التكرار

 

% 

 

5725 

 

3120 

نتوكر ألمانيا 0 0 برى  0 0 

 100 20 بحري
روسيا 

 االتحادية
 100 20 جوال

    اليونان 0 0 جوى

 .بالبحث الميداني لخاصةا استمارة االستبيانمن بيانات المصدر: جمعت وحسبت 

 للتصدير:لوب لمصادر توفير الكميات المط وفقاً تقسيم عينة الدراسة  -ل
ن قصددددور البيانات أل نظرا  ير، و  توجد مشددددكلة في توفير الكميات المطلوبة للتصدددددنه الأ ،لمحصددددول البطاطس تبين من نتائج االسددددتبيان

(، حيث يتضدددح 6)ية النسدددبية والتي يوضدددحها الجدول همالتي تم الحصدددول عليها من المصددددرين بالعينة المختارة حيث سدددنكتفي فقط باأل
حيث يتولى اإلشراف على هذه المزارع الخاصة بالمصدرين %، 85ا والتي تمثل نسبة ية الشركات تعتمد على المزارع الخاصة بهلبغاأن 

وهو الحدث  ،وبالتالي ففي حالة عدم كفاية إنتاج الشددركة للوفاء بالتصدددير ،دسددين متخصددصددين في النواحي الفنية واإلنتاجيةمجموعة مهن
ثم يحل في المرتبة األخيرة  ،سددددددبيةالنية هم% من األ10ون نحو ن يمثلوالذي ،تعتمد على الموردين والتجار كةشددددددر ن الإف ،األكثر انتشددددددارا  

ية النسبية هم% من األ5صغار المزارعين الذين تعتمد عليهم الشركات الكبيرة إلمدادهم بكميات إضافية من البطاطس وهم يمثلون نحو 
 (.6)وهذا ما يوضحه الجدول 

 لتصديرات المطلوبة للمصادر الكمي وفقا  تقسيم عينة الدراسة  .6جدول ال

 % سوق الجملة % تجار وموردين % المزارعين نوع النشاط
% مزرعة خاصة 

 بالمصدر

 85 0 10 5 تصدير البطاطس

 55 0 40 15 محاصيل اخرى

 .بالبحث الميداني لخاصةا استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

 البطاطس في مصر:   نيًا: المعوقات التي تواجه المصدرين لمحصولاث
التي يتعرض لها مصدددددددرم ذلك المحصددددددول الهام وذلك من خالل بيانات االسددددددتبيان التي أجريت على عينة المعوقات  يتم تناولسددددددوف 

وبالتالي فقد تم تصددددنيف ، المشدددداكل أو المعوقات التي تواجه تصدددددير محصددددول البطاطس أهممحدودة من المصدددددرين، حيث تم حصددددر 
 :صر كما يليبطاطس في مرض لها مصدرم محصول الالمشاكل التي يتع

ارتفاع نسدددددبة التالف أثناء الجمع، و عدم توفر الخبرة لدى عمال الجمع، وتتضدددددمن ) المعوقات المتعلقة بجمع المحصوووول للتصووودير: -1
ارتفاع سدددعر و تصددددير، عدم توفر األصدددناف المناسدددبة للو بة للتصددددير، عدم توفر الكميات المناسدددو سددديطرة تجار الجملة على األسدددعار، و 

 .(مة أوقات الحصاد مع فترات التصديرءعدم مالو بة المحصول باألمراض، إصاو ، المحلي صول في السوق المح



 

Ahmad et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 171-188 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  188-171(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  أحمد 177

ارتفاع تكاليف و  تتضددددددددددددددمن )ارتفاع نسددددددددددددددبة الفاقد أثناء عملية الفرز والتدريج،المعوقات المتعلقة بمحطات الفرز والتدريج والتعبئة:  -2
ارتفاع و عدم توفر العبوات المناسددددددبة لتعب ة المحصددددددول، و ز والتدريج، عمليتي الفر  مدربة علىعدم وجود عمالة و ، عمليتي الفرز والتدريج

 (.صغر حجم الكميات المنتجة من العبوات وأدوات التغليفو ارتفاع نسبة الفاقد أثناء التعب ة والتغليف، و أسعار عبوات وأدوات التغليف، 
ارتفاع نسبة و ارتفاع أسعار النقل الداخلي، و  ة والمناسبة،النقل المجهز تتضمن )عدم توفر وسائل لداخلي: المعوقات المتعلقة بالنقل ا -3

 عدم توفر الطرق الممهدة من المزارع إلى المصدر(.و الفاقد أثناء نقل المحصول، 
 فارتفاع تكاليو المزارع،  والتبريد عن حدات التخزينبعد و و الثالجات،  تتضددددددددددددددمن )عدم توفر المعوقات المتعلقة بالتخزين والتبريد : -4

 .(التخزين
ارتفاع أسعار فائدة القروض، و تتضمن )عدم كفاية التمويل الالزم للصادرات،  على الصادرات: التأمينالمعوقات المتعلقة بالتمويل و  -5

صددددددددددعوبة توفير الضددددددددددمانات و راعية، التي تواجه تصدددددددددددير السددددددددددلع الز كثرة المخاطر و الروتين والتعقيد اإلدارم على القروض الممنوحة، 
 (.كفاية القرض االئتماني للصادرات عدمو القرض،  للحصول على المطلوبة

ارتفاع رسدددددوم الرقابة و : تتضدددددمن )الروتين المعقد تجاه إجراءات التصددددددير،  المعوقات المتعلقة بإجراءات الحكومة تجاه المصووودرين -6
 (.صدرينل مع المالمس ولين بكيفية التعام وعيعدم و راميات، تواجد المحسوبيات واإلكو  على صادرات البطاطس،

نقص و تتضددددددمن )عدم توفر النشددددددرات الخاصددددددة باألسددددددعار وطلبات الدول المسددددددتوردة، المعوقات المتعلقة بالمعلومات التسووووويقية:  -7
 (.دةية عن األسواق المستور عدم توفر المعلومات الكافو المعلومات المتحصل عليها من وسائل اإلعالن، 

دعم الدول لمنتجاتها بهدف و بع  الدول في مواصدددفات الجودة المطلوبة،  )مبالغةتتضدددمن  المسووتوردة:المعوقات المتعلقة بالدول  -8
 (.قيام السلطات بحظر دخول البطاطس بحجة وجود إصابةو المحافظة على أسواقها، 

يث البطاطس المصددددددرية حتصددددددديرم لمحصددددددول التي تواجه النشدددددداط الة الميدانية للمعوقات ويتناول هذا الجزء من الدراسددددددة نتائج الدراسدددددد
 (.7)يوضحها الجدول 

 المشاكل التي تواجه مصدري محصول البطاطس في مصر أهم .7جدول ال

 % التكرار المجموعات م

للتصدير المحصول جمع 1  101 18,23 

والتعبئة والتدريج الفرز 2  84 15,16 

الداخلي النقل 3   63 11,37 

والتبريد زينتخال 4  48 8,66 

دراتالصا على التأمينو التمويل 5  101 18,23 

المصدرين تجاه الحكومة إجراءات 6  66 11.91 

التسويقية المعلومات 7  45 8,12 

المستوردة بالدول المتعلقة المشاكل 8  46 8,30 

 100 554 المجموع

 .لميدانيبالبحث االخاصة  استمارة االستبياننات المصدر: جمعت وحسبت من بيا

ية من محصدددددددول البطاطس والمتعلقة بجمع المحصدددددددول المشددددددداكل التي تواجه الصدددددددادرات المصدددددددر تبين من الجدول أن هناك العديد من 
% من 18.23نحو أن تلك المشددكالت تمثل  ،والتي تؤثر على كفاءة العملية التصددديرية، فقد أوضددحت الدراسددة االسددتطالعية ،للتصدددير

في المرتبة  تأتيو  % من اهتمامات المصدرين،18.23نسبة على الصادرات بنفس ال التأمينويل و تليها مشكلة التم ،يناهتمامات المصدر 
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% من اهتمامات المصددددرين، تليها في المرتبة الرابعة مشدددكلة اإلجراءات التي 15.16الثالثة مشدددكلة محطات الفرز والتدريج وتمثل نحو 
% من 11.91ذه المشدداكل نحو حيث تمثل ه ،تصددديرية لمحصددول البطاطسيؤثر على الكفاءة ال مما ،ها الحكومة تجاه المصدددرينتتخذ

المصدددددرين، يليها في المرتبة الخامسددددة وحتى الثامنة المشدددداكل الخاصددددة بالنقل الداخلي، والتخزين والتبريد، والمشدددداكل المتعلقة  اهتمامات
 . التوالي% لكل منهم على 8.12و%، 8.30و%، 8.66و%، 11.37المعلومات التسويقية بنحو  أخيرا  بالدول المستوردة، و 

  كل المتعلقة بجمع المحصول للتصدير:مشاال -أ
% 90في المرتبة األولى بنسددددبة بلغت  تأتي( أن مشددددكلة عدم مالئمة أوقات الحصدددداد مع فترات التصدددددير المتاحة 8)يتبين من الجدول 
في المرتبة  تأتي%، و 80في المرتبة الثانية بنسدددددبة بلغت  الجمع ثناءة التالف أارتفاع نسدددددبمشدددددكلة  تأتيصددددددرين، بينما من اهتمامات الم

مشكلة عدم توفر األصناف المناسبة للتصدير في  تأتي%، و 75إصابة المحصول باآلفات واألمراض بنسبة بلغت حوالي  الثالثة مشكلة
 الثامنة  سيطرة تجار الجملة على األسعار ة حتىبة الخامسفي المرت تأتياهتمامات المصدرين، و  % من70المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 

عدم توفر الخبرة لدى عمالة جمع و ، المحليارتفاع أسدددددعار المحصدددددول في السدددددوق و تصددددددير، عدم توفر الكميات المناسدددددبة للو بالمنطقة، 
 لكل منهم.  التوالي% على 40و%، 45و%، 50و%، 55وقطف الثمار بنسب بلغت حوالي 

والموضددحة بالجدول  ،لمتعلقة بجمع المحصددول للتصددديرلمدى وجود المشددكالت ا وفقا  زيع اراء المصدددرين بالعينة تو ل 2Xوبإجراء اختبار 
ارتفاع و المحصددول للتصدددير هي: عدم مالئمة أوقات الحصدداد مع فترات التصدددير، (، يتضددح أن المعوقات الموجودة والمتعلقة بجمع 8)

 باألمراض. لو إصابة المحصو ة التالف أثناء الجمع، نسب
 ية النسبية لهاهممشاكل المتعلقة بجمع المحصول للتصدير واأللمدى وجود ال وفقا  العينة لتوزيع أراء المصدرين ب  2X اختبار .8جدول ال

X لمجموعاتا  ال توجد توجد 

% لوجود المشكلة 

عدد  إجماليمن 

 المصدرين

 X2 الترتيب

X1 الجمع عمال لدى الخبرة توفر عدم  8 12 40 8 0.80 

X2 الجمع أثناء التالف نسبة ارتفاع  16 4 80 2 7.20**  

X3 األسعار على الجملة تجار سيطرة  11 9 55 5 0.20 

X4 للتصدير المناسبة الكميات توفر عدم  10 10 50 6 0.00 

X5 للتصدير المناسبة األصناف توفر عدم  14 6 70 4 3.20 

X6 المحلي السوق في المحصول سعر اعتفار  9 11 45 7 0.20 

X7 باألمراض المحصول إصابة  15 5 75 3 5.00*  

X8 التصدير فترات مع الحصاد أوقات مالئمة عدم  18 2 90 1 12.80**  

 . 3.84 الجدولية تساوى 2X، 0.05* معنوية عند  . 6.06الجدولية تساوى  2X، 0.01** معنوية عند 

 .ة بالبحث الميدانيخاصال استمارة االستبيانبيانات ت وحسبت من المصدر: جمع

لك المعوقات لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق معنوية من عدمها، ي اتجاه واحد بين متوسددددطات ترتيب تهذا وقد تم إجراء تحليل التباين ف
ر ول أن المعوقات المشدداوعليه يمكن الق ،0.01ية عند مسددتوى معنو  إحصددائيا  ( المحسددوبة معنوية F( أن قيمة )9)حيث يوضددح الجدول 

 .إحصائيا  ية مؤكدة مع المحصول للتصدير بينها فروق معنو إليها والمتعلقة بج
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 تحليل التباين بين ترتيب المشاكل التي تواجه المصدرين والمتعلقة بجمع المحصول للتصدير .9جدول ال

يةالحر درجات مجموع مربعات االنحرافات مصدر االختالف وبةف المحس متوسط مجموع مربعات االنحرافات   

656.0 7 4.594 بين المشكالت  

 

055.3**  
2.653 داخل المشكالت  152 0.215 

24.37 المجموع  159  

 .0.01معنوي عند مستوى معنوية **

 .بالبحث الميداني الخاصة استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

هناك فروق  رة وجود فروق معنوية بين كل المعوقات فقد تكون ( معنوية النموذج بالكامل وهذا ال يعنى بالضددددددددددددددرو Fر )ويوضددددددددددددددح اختبا
( لتوضيح الفروق L.S.Dفرق معنوم ) أقلتعانة بطريقة لذلك فقد تم االس .اآلخرمعنوية بين بع  المعوقات وغير معنوية بين البع  

 يتها من وجهة نظر المصدر.همأل وفقا  بين تلك المعوقات وترتيبها 
( X6) المحلير المحصول في السوق فاع سع(، ارتX1( أن مشكلتي عدم توفر الخبرة لدى عمال الجمع )10)حيث يتضح من الجدول 

(، X4صدير )مشكلة عدم توفر الكميات المناسبة للت تأتيية وال توجد فروق معنوية بينهما، بينما هماأل يحتالن المرتبة األولى ولهما نفس
، بينما تقع وق معنوية بينهماية حيث ال توجد فر همفي المرتبة الثانية ولهما نفس األ (X3ومشدددددكلة سددددديطرة تجار الجملة على األسدددددعار )

ية وال هم( في المرتبة الثالثة ولهما نفس األX7إصدددابة المحصدددول باألمراض )و (، X5المناسدددبة للتصددددير )مشدددكلتي عدم توفر األصدددناف 
رات عدم مالئمة أوقات الحصددددددددداد مع فتو (، X2ف أثناء الجمع )تالال ينهما فروق معنوية، وتحتل كل من مشدددددددددكلتي ارتفاع نسدددددددددبةتوجد ب

 ال توجد فروق معنوية بينهما.  ية حيثهم( المرتبة الرابعة ولهما نفس األX8التصدير )
 (L.S.D) فرق معنوي أقلام طريقة ترتيب المشكالت التي تتعلق بجمع المحصول تنازليا باستخد .10جدول ال

 X1 X6 X4 X3 X5 X7 X2 X8 المشكالت

X 1.100 1200 1.250 1.300 1.450 1.500 1.550 1.600 المتوسط 

X1 1.600 0.00        

X6 1.550 0.05 0.00       

X4 1.500 0.10 0.05 0.00      

X3 1.450 0.15 0.10 0.05 0.00     

X5 1.300 0.30* 0.25 0.20 0.15 0.00    

X7 1.250 0.35* 0.30* 0.25 0.20 0.05 0.00   

X2 1.200 0.40* 0.35* 0.30* 0.25 0.10 0.05 0.00  

X8 1.100 0.50* 0.45* 0.40* 0.35* 0.20 0.15 0.10 0.00 

 .0.05معنوية عند  *         . 0.01معنوية عند  **

 .بالبحث الميداني لخاصةا اناستمارة االستبيبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

 فرز والتدريج والتعبئة:المشاكل المتعلقة بمحطات ال -ب
 ألولى من اهتمامات المصدددددددرين حيثالفرز والتدريج احتلت المرتبة ا( أن مشددددددكلة ارتفاع نسددددددبة الفاقد أثناء عملية 11)يوضددددددح الجدول 

% من اهتمامات 70ع تكاليف عمليتي الفرز والتدريج بنسددددددددددددددبة بلغت حوالي في المرتبة الثانية مشددددددددددددددكلة ارتفا تأتي% ، و 75تمثل نحو 
مات المصدددرين، % من اهتما65يف بنسددبة بلغت نحو نسددبة الفاقد أثناء التعب ة والتغلفي المرتبة الثالثة مشددكلة ارتفاع  تأتيالمصدددرين، و 

% من اهتمامات المصدددرين، وتحتل المرتبة الخامسددة حتى 60فاع أسددعار عبوات وأدوات التغليف بنسددبة بلغت حوالي واحتلت مشددكلة ارت
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صددددددغر حجم الكميات  مدربة على عمليتي الفرز والتدريج،عدم وجود عمالة و السددددددابعة مشدددددداكل عدم توفر العبوات المناسددددددبة للتصدددددددير، 
 .التوالي% لكل منهم على 45و%، 50و%، 55حوالي  المنتجة من العبوات وأدوات التغليف بنسب بلغت

لمدى وجود المشددددددددددكالت المتعلقة بمحطات الفرز والتدريج والتعب ة للمحصددددددددددول  وفقا  لتوزيع اراء المصدددددددددددرين بالعينة  2Xوبإجراء اختبار 
هي ارتفاع نسددبة الفاقد أثناء عملية  المعوقات الموجودة والمتعلقة بمحطات الفرز والتدريج والتعب ة ن(، يتضددح أ11)والموضددحة بالجدول 

 والتدريج.الفرز 
ية هملمدى وجود المشاكل المتعلقة بمحطات الفرز والتدريج والتعبئة للمحصول واأل وفقا  لتوزيع أراء المصدرين بالعينة   2X اختبار. 11جدول ال

  لها النسبية

X لمجموعاتا  توجد 
ال 

 توجد

% لوجود 

المشكلة من 

عدد  إجمالي

ينالمصدر  

 X2 الترتيب

X1  والتدريجارتفاع نسبة الفاقد أثناء عملية الفرز  15 5 75 1 5.00*  

X2 3.20 2 70 6 14 ارتفاع تكاليف عمليتي الفرز والتدريج 

X3 000. 6 50 10 10 عدم وجود عمالة مدربة على عمليتي الفرز والتدريج  

X4 0.20 5 55 9 11 عدم توفر العبوات المناسبة لتعبئة المحصول 

X5 0.80 4 60 8 12 ارتفاع أسعار عبوات وأدوات التغليف 

X6 1.80 3 65 7 13 ارتفاع نسبة الفاقد أثناء التعبئة والتغليف 

X7 0.20 7 45 11 9 صغر حجم الكميات المنتجة من العبوات وأدوات التغليف 

 .3.84 الجدولية تساوى 2X، 0.05عند  نويةمع *

 .بالبحث الميدانيالخاصة  استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

هذا وقد تم إجراء تحليل التباين في اتجاه واحد بين متوسددددددددددددددطات ترتيب تلك المعوقات لمعرفة ما إذا كانت المعوقات المختلفة لها نفس 
عند  إحصددددددائيا  المحسددددددوبة غير معنوية  (F( أن قيمة )12)يتها النسددددددبية لبعضددددددها، حيث يوضددددددح الجدول مأهفي  ية أم أنها تختلفهماأل

 ية.هموعليه يمكن القول بأن المعوقات المتعلقة بمحطات الفرز والتدريج والتعب ة للمحصول لها نفس األ 0.01مستوى معنوية 
 له المصدرين والمتعلقة بمحطات الفرز والتدريج والتعبئة للمحصوالتي تواجتحليل التباين بين ترتيب المشاكل  .12جدول ال

االختالفمصدر   ف المحسوبة متوسط مجموع مربعات االنحرافات درجات الحرية مجموع مربعات االنحرافات 

1620, 6 0.971 بين المشكالت   

.2420 133 32.20 داخل المشكالت 0,669  

  139 33.17 المجموع

 0.01وى معنوية ي عند مست**معنو

 .ث الميدانيالبحالخاصة ب ياناستمارة االستببيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

 المشاكل المتعلقة بالنقل الداخلي: -ج
% 100توفر الطرق الممهدة من المزارع إلى المصددددددر تحتل المرتبة األولى بنسدددددبة بلغت حوالي  م( أن مشدددددكلة عد13)يوضدددددح الجدول 

%، بينما 85ناء نقل المحصددول بنسددبة بلغت حوالي في المرتبة الثانية مشددكلة ارتفاع نسددبة الفاقد أث تأتي، بينما هتمامات المصدددرينمن ا 
% من اهتمامات المصدددددددرين، بينما 70ل المجهزة والمناسددددددبة بنسددددددبة بلغت حوالي في المرتبة الثالثة مشددددددكلة عدم توفر وسددددددائل النق تأتي

 درين.% من اهتمامات المص60لي في المرتبة األخيرة بنسبة بلغت حوالي سعار النقل الداخجاءت مشكلة ارتفاع أ
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الداخلي للمحصدددددول والموضدددددحة بالجدول  لمدى وجود المشدددددكالت المتعلقة بالنقل وفقا  لتوزيع اراء المصددددددرين بالعينة  2Xوبإجراء اختبار 
عدم توفر و مثل في ارتفاع نسددبة الفاقد أثناء نقل المحصددول، لداخلي للمحصددول تت(، يتضددح أن المعوقات الموجودة والمتعلقة بالنقل ا14)

 ق الممهدة من المزارع إلى المصدر.الطر 
تيب تلك المعوقات لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق معنوية من عدمها، هذا وقد تم إجراء تحليل التباين في اتجاه واحد بين متوسددددطات تر 

ن المعوقات المشار وعليه يمكن القول أ ،0.01عند مستوى معنوية  إحصائيا  بة معنوية ( المحسو Fأن قيمة )( 15)حيث يوضح الجدول 
 .إحصائيا  إليها والمتعلقة بالنقل الداخلي للمحصول بينها فروق معنوية مؤكدة 

 لها ية النسبيةهمل الداخلي للمحصول واأللمدى وجود المشاكل المتعلقة بالنق وفقا  لتوزيع أراء المصدرين بالعينة   X2اختبار .14جدول ال

X توجد المجموعات 
ال 

 توجد

% لوجود 

ة من المشكل

عدد  إجمالي

 المصدرين

 X2 الترتيب

X1  والمناسبةعدم توفر وسائل النقل المجهزة  14 6 70 3 3.20 

X2  0.80 4 60 8 12 ارتفاع أسعار النقل الداخلي 

X3 صولارتفاع نسبة الفاقد أثناء نقل المح  17 3 85 2 9.8**  

X4 16.2 1 100 0 20 عدم توفر الطرق الممهدة من المزارع إلى المصدر**  

 .6.06الجدولية تساوى  X2، 0.01معنوية عند  **

 .بالبحث الميداني الخاصة استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

 بالنقل الداخلي للمحصول تواجه المصدرين والمتعلقة تحليل التباين بين ترتيب المشاكل التي .15جدول ال

اتمجموع مربعات االنحراف مصدر االختالف االنحرافاتمتوسط مجموع مربعات  درجات الحرية   ف المحسوبة 

83.1 بين المشكالت  3 612.0   

03.4** 55.11 داخل المشكالت   76 152.0  

  97 13.38 المجموع

 .0.01معنوي عند مستوى معنوية **

 بالبحث الميداني. الخاصة استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

يتها من وجهة نظر المصدر كما هو همأل وفقا  لتوضيح الفروق بين تلك المعوقات وترتيبها ( L.S.Dفرق معنوم ) أقلطريقة وباستخدام 
( X1ل النقل المجهزة والمناسددددبة )عدم توفر وسددددائو (، X2لداخلي )(، حيث يتضددددح أن مشددددكلتي ارتفاع أسددددعار النقل ا16)مبين بالجدول 

مصدددددرين حيث ال توجد فروق معنوية بينهما، بينما تحتل مشددددكلتي ارتفاع ية من وجهة نظر الهمفس األتأتيان في المرتبة األولى ولهما ن
ألخيرة ولهما نفس ( المرتبة الثانية واX4در )عدم توفر الطرق الممهدة من المزارع إلى المصدددددو (، X3نسدددددبة الفاقد أثناء نقل المحصدددددول )

 معنوية بينهما.ية من وجهة نظر المصدرين حيث ال توجد فروق هماأل
 (L.S.D) فرق معنوي أقلترتيب المشكالت التي تتعلق بالنقل الداخلي للمحصول  تنازليا باستخدام طريقة  .16 جدول ال

 X2 X1 X3 X4 المشكالت

 1.000 1.150 1.300 1.400 المتوسط 

X2 1.400 0.00    

X1 1.300 0.10  0.00   

X3 1.150 0.25* 0.15 0.00  

X4 1.000 0.40* 0.30* 0.15 0.00 

 .0.05معنوية عند  * .0.01معنوية عند  **

 .بالبحث الميداني الخاصة استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 
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 التبريد:المشاكل المتعلقة بالتخزين و  -د
% من اهتمامات المصددددددرين، 95حوالي بنسدددددبة بلغت في المرتبة األولى  تأتين مشدددددكلة ارتفاع تكاليف التخزين ( أ17)يوضدددددح الجدول 

% من اهتمامات المصددددرين، بينما 85في المرتبة الثانية مشدددكلة بعد وحدات التخزين والتبريد عن المزارع بنسدددبة بلغت حوالي  تأتيبينما 
 ين.% من اهتمامات المصدر 60ة عدم توفر الثالجات بنسبة بلغت في المرتبة الثالثة واألخيرة مشكل تأتي

لمدى وجود المشددكالت المتعلقة بالتخزين والتبريد للمحصددول والموضددحة بالجدول  وفقا  لتوزيع اراء المصدددرين بالعينة  2Xاختبار  وبإجراء
 .ن والتبريد عن المزارعتفاع تكاليف التخزين، وبعد وحدات التخزي(، يتضح أن المعوقات تتمثل في ار 17)

واحد بين متوسددددددددددددددطات ترتيب تلك المعوقات لمعرفة ما إذا كانت المعوقات المختلفة لها نفس  اين في اتجاههذا وقد تم إجراء تحليل التب
عند  إحصددددددائيا  ( المحسددددددوبة غير معنوية F( أن قيمة )18)يتها النسددددددبية لبعضددددددها، حيث يوضددددددح الجدول أهمية أم أنها تختلف في هماأل

 ية.همتخزين والتبريد للمحصول لها نفس األقات المتعلقة بالوعليه يمكن القول بأن المعو  0.01مستوى معنوية 
 لها ية النسبيةهمصول واأللمدى وجود المشاكل المتعلقة بالتخزين والتبريد للمح وفقا  لتوزيع أراء المصدرين بالعينة   2X اختبار .17جدول ال

X توجد ال توجد المجموعات  

% لوجود 

المشكلة من 

عدد  إجمالي

 المصدرين

 X2 الترتيب

X1 ر الثالجاتعدم توف  12 8 60 3 1.80 

X2  والتبريد عن المزارعبعد وحدات التخزين  17 3 85 2 7.20**  

X3 12.80 1 95 1 19 ارتفاع تكاليف التخزين**  

 .            6.06الجدولية تساوى  X2، 0.01** معنوية عند 

 .الخاصة بالبحث الميداني استمارة االستبيانمصدر: جمعت وحسبت من بيانات ال

 المشاكل التي تواجه المصدرين والمتعلقة بالتخزين والتبريد للمحصولتحليل التباين بين ترتيب  .18جدول ال

رجات الحريةد مجموع مربعات االنحرافات مصدر االختالف سوبةف المح متوسط مجموع مربعات االنحرافات   

633.0 بين المشكالت  2 317.0  
 

89.1  
55.9 داخل المشكالت  57 168.0  

18.10 المجموع  59  

 .0.01عند مستوى معنوية  **معنوي

 .الخاصة بالبحث الميداني استمارة االستبيانالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات 

 على الصادرات: التأمينتعلقة بالتمويل و المشاكل الم -ه
% 100احتلت المرتبة األولى بنسدبة بلغت الروتين والتعقيد اإلدارم على القروض الممنوحة ( أن مشدكلة 19)انات الجدول يتضدح من بي

% من 95ية بنسبة بلغت حوالي في المرتبة الثانية مشكلة كثرة المخاطر التي تواجه تصدير السلع الزراع تأتيمن اهتمامات المصدرين، 
% من اهتمامات 90لي كفاية القرض االئتماني للصدددادرات بنسدددبة بلغت حواالمرتبة الثالثة مشدددكلة عدم اهتمامات المصددددرين، وحلت في 

اءت %، وج80المصدددرين، بينما تحتل مشددكلة ارتفاع أسددعار فائدة القروض المرتبة الرابعة من حيث اهتمامات المصدددرين بنسددبة بلغت 
%، بينما احتلت المرتبة 75ة بلغت حوالي رض في المرتبة الخامسدددة بنسدددبمشدددكلة صدددعوبة توفير الضدددمانات المطلوبة للحصدددول على الق

 % من اهتمامات المصدرين.65واألخيرة مشكلة عدم كفاية التمويل الالزم للصادرات بنسبة بلغت  السادسة
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على الصدددددددادرات للمحصدددددددول  التأمينلمدى وجود المشدددددددكالت المتعلقة بالتمويل و  وفقا  ينة لتوزيع اراء المصددددددددرين بالع 2Xوبإجراء اختبار 
كثرة المخاطر التي و في الروتين والتعقيد اإلدارم على القروض الممنوحة،  (، يتضددددددح أن هذه المعوقات تتمثل19)وضددددددحة بالجدول والم

 ارتفاع أسعار فائدة القروض.و رات، عدم كفاية القرض االئتماني للصادو تواجه تصدير السلع الزراعية، 
اك فروق معنوية من عدمها، ن متوسددددطات ترتيب تلك المعوقات لمعرفة ما إذا كانت هناين في اتجاه واحد بيهذا وقد تم إجراء تحليل التب

ن المعوقات المشار وعليه يمكن القول أ 0.01عند مستوى معنوية  إحصائيا  ( المحسوبة معنوية F( أن قيمة )20)حيث يوضح الجدول 
 .إحصائيا  بينها فروق معنوية مؤكدة للمحصول  على الصادرات التأمينإليها والمتعلقة بالتمويل و 

 ية النسبيةهمعلى الصادرات واأل التأمينلمدى وجود المشاكل المتعلقة بالتمويل و وفقا  أراء المصدرين بالعينة لتوزيع   2X اختبار .19جدول ال

 لها

X وجدت المجموعات 
ال 

 توجد

% لوجود 

المشكلة من 

عدد  إجمالي

 المصدرين

 X2 الترتيب

X1 1.80 6 65 7 13 للصادرات الالزم التمويل كفاية دمع 

X2 7.20 4 80 4 16  القروض ةفائد أسعار ارتفاع** 

X3 20 1 100 0 20 الممنوحة القروض على اإلداري والتعقيد الروتين 

X4 16.20 2 95 1 19 الزراعية السلع ديرتص تواجه التي المخاطر كثرة** 

X5 5.00 5 75 5 15 القرض على للحصول وبةالمطل الضمانات توفير صعوبة* 

X6 12.80 3 90 2 18 صادراتلل االئتماني القرض كفاية عدم** 

 . 3.84 الجدولية تساوى X2، 0.05* معنوية عند  . 6.06الجدولية تساوى  X2، 0.01** معنوية عند 

 على الصادرات  التأمينبالتمويل و تحليل التباين بين ترتيب المشاكل التي تواجه المصدرين والمتعلقة .20 جدولال

تمجموع مربعات االنحرافا مصدر االختالف  ف المحسوبة متوسط مجموع مربعات االنحرافات درجات الحرية 

742.1 بين المشكالت  5 348.0  
 

787.2 *  
25.14 داخل المشكالت  411  125.0  

99.15 المجموع  119  

 .0.05عند مستوى معنوية  *معنوي

 .بالبحث الميداني لخاصةا استمارة االستبيانبيانات معت وحسبت من المصدر: ج

كفاية ( أن مشددددكلتي عدم 21)(، لترتيب تلك المشددددكالت اتضددددح من النتائج الواردة بالجدول L.S.Dفرق معنوم ) أقلم طريقة وباسددددتخدا
( احتلتا المرتبة األولى من بين X5لقرض )صدددددددددعوبة توفير الضدددددددددمانات المطلوبة للحصدددددددددول على او (، X1التمويل الالزم للصدددددددددادرات )

(، ومشدددكلة X2مشدددكلتي ارتفاع أسدددعار فائدة القروض ) تأتيية وال توجد فروق معنوية بينهما، ثم هماهتمامات المصددددرين ولهما نفس األ
ية بحيث ال همما نفس األ(  في المرتبة الثانية من بين اهتمامات المصددددددددددددددرين ولهX3لى القروض الممنوحة )دارم عالروتين والتعقيد اإل

(، كثرة المخاطر التي تواجه تصدير السلع X6كفاية القرض االئتماني للصادرات )توجد فروق معنوية بينهما، وفيما يتعلد بمشكلتي عدم 
 وية بينهما.ية من وجهة نظر المصدرين حيث ال توجد فروق معنهملثة واألخيرة ولهما نفس األالمرتبة الثا(،  فقد احتلتا X4الزراعية )

 (L.S.D) فرق معنوي أقللصادرات للمحصول تنازليا باستخدام طريقة على ا التأمينترتيب المشكالت التي تتعلق بالتمويل و .21جدول ال

 X1 X5 X2 X3 X6 X4 المشكالت

 1.050 1.100 1.100 1.200 1.250 1.350 المتوسط 

X1 1.350 0.00      

X5 1.250 0.10 0.00     
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X2 1.200 0.15 0.05 0.00    

X3 1.100 0.25* 0.15 0.10 0.00   

X6 1.100 0.25* 0.15 0.10 0.00 0.00  

X4 1.050 0.30* 0.20  *  0.15 0.05 0.05 0.00 

 .0.05معنوية عند *  .0.01** معنوية عند 

 .بالبحث الميداني لخاصةا استمارة االستبيانبيانات لمصدر: جمعت وحسبت من ا

 شاكل المتعلقة بإجراءات الحكومة تجاه المصدرين:الم -و
النسددددبية لتلك ية هم( األ22)% من حجم المشدددداكل التي يعانى منها المصدددددرين، حيث يوضددددح الجدول 11.91تمثل هذه المشدددداكل نحو 

المصدددددددرين حيث بلغت يث يتبين من الجدول أن مشددددددكلة المحسددددددوبيات واإلكراميات احتلت المرتبة األولى من اهتمامات المشددددددكالت، ح
المسدد ولين بكيفية التعامل مع المصدددرين بنسددبة بلغت  وعيشددكلة عدم % من اهتمامات المصدددرين، تليها في المرتبة الثانية م95حوالي 
ة %، ثم في المرتبة الرابع80مشدددددكلة الروتين المعقد تجاه إجراءات التصددددددير بنسدددددبة بلغت حوالي في المرتبة الثالثة  تأتي%، 85حوالي 

 %.70مشكلة ارتفاع رسوم الرقابة على الصادرات بنسبة بلغت حوالي  تأتيواألخيرة 
ة تجاه المصدددددرين والموضددددحة لمدى وجود المشددددكالت المتعلقة بإجراءات الحكوم وفقا  لتوزيع اراء المصدددددرين بالعينة  2Xوبإجراء اختبار 

المسدددددددددددددد ولين بكيفية التعامل مع  وعيوبيات واإلكراميات، وعدم (، يتضددددددددددددددح أن هذه المعوقات تتمثل في تواجد المحسدددددددددددددد22)بالجدول 
 التصدير.لمعقد تجاه إجراءات المصدرين، الروتين ا

 ية النسبيةهمالمشاكل المتعلقة بإجراءات الحكومة تجاه المصدرين واأللمدى وجود  وفقا  لتوزيع أراء المصدرين بالعينة   X2اختبار .22جدول ال

 لها

X توجد المجموعات 
ال 

 توجد

% لوجود 

المشكلة من 

عدد  إجمالي

 المصدرين

 X2 الترتيب

X1 7.20 3 80 4 16 التصدير إجراءات تجاه المعقد الروتين** 

X2 3.20 4 70 6 14 البطاطس صادرات على الرقابة رسوم ارتفاع 

X3 16.20 1 95 1 19 واإلكراميات المحسوبيات تواجد** 

X4 9.80 2 85 3 17 المصدرين مع لالتعام بكيفية المسئولين وعي عدم** 

 .6.06الجدولية تساوى  X2، 0.01** معنوية عند 

 .بالبحث الميداني لخاصةا استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

ختلفة لها نفس تحليل التباين في اتجاه واحد بين متوسددددددددددددددطات ترتيب تلك المعوقات لمعرفة ما إذا كانت المعوقات المهذا وقد تم إجراء 
 إحصدددائيا  ( المحسدددوبة غير معنوية F( أن قيمة )23)ضدددح الجدول النسدددبية لبعضدددها البع ، حيث يو يتها أهمية أم أنها تختلف في هماأل

 ية.همالقول بأن المعوقات المتعلقة بإجراءات الحكومة تجاه المصدرين لها نفس األ وعليه يمكن ،0.01عند مستوى معنوية 
 ة تجاه المصدرين حليل التباين بين ترتيب المشاكل التي تواجه المصدرين والمتعلقة بإجراءات الحكومت .23جدول ال

االنحرافاتمتوسط مجموع مربعات  درجات الحرية مجموع مربعات االنحرافات مصدر االختالف  ف المحسوبة 

65.0 بين المشكالت  3 217.0  
 

511.1  
90.10 داخل المشكالت  76 143.0  

وعالمجم  55.11  79  

 .0.01عند مستوى معنوية  **معنوي

 .لخاصة بالبحث الميدانيا ستمارة االستبيانابيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

 المشاكل المتعلقة بالمعلومات التسويقية: -ل



 

Ahmad et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 171-188 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  188-171(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  أحمد 185

تبة األولى من اهتمامات المسدددددتوردة احتلت المر ( أن مشدددددكلة عدم توفر المعلومات الكافية عن األسدددددواق 24)يتضدددددح من بيانات الجدول 
في المرتبة الثانية مشدددكلة عدم توفر النشدددرات الخاصدددة باألسدددعار  % من أراء المصددددرين، بينما جاءت90المصددددرين حيث بلغت حوالي 

كلة نقص المعلومات في المرتبة األخيرة مشددددد تأتي% من اهتمامات المصددددددرين، بينما 75ردة بنسدددددبة بلغت حوالي وطلبات الدول المسدددددتو 
 % من اهتمامات المصدرين.60متحصل عليها من وسائل اإلعالم بنسبة بلغت حوالي ال

(، 24)لومات التسويقية والموضحة بالجدول لمدى وجود المشكالت المتعلقة بالمع وفقا  لتوزيع اراء المصدرين بالعينة  2Xاختبار  وبإجراء
عن األسواق المستوردة، وعدم توفر النشرات الخاصة باألسعار وطليات  يتضح أن هذه المعوقات تتمثل في عدم توفر المعلومات الكافية

 الدول المستوردة. 
ت لمعرفة ما إذا كانت المعوقات المختلفة لها نفس د تم إجراء تحليل التباين في اتجاه واحد بين متوسددددددددددددددطات ترتيب تلك المعوقاهذا وق

 إحصدددائيا  ( المحسدددوبة غير معنوية F( أن قيمة )25)، حيث يوضدددح الجدول يتها النسدددبية لبعضدددها البع أهمية أم أنها تختلف في هماأل
 ية من وجهة نظر المصدرين.هماأل وعليه يمكن القول بأن المعوقات المتعلقة بالمعلومات التسويقية لها نفس 0.01عند مستوى معنوية 

 لها ية النسبيةهمشاكل المتعلقة بالمعلومات التسويقية واأللمدى وجود الم وفقا  لتوزيع أراء المصدرين بالعينة   2X اختبار .24جدول ال

X توجد المجموعات 
ال 

 توجد

ود % لوج

المشكلة من 

عدد  إجمالي

 المصدرين

 X2 الترتيب

X1 5.00 2 75 5 15 المستوردة الدول وطلبات باألسعار لخاصةا النشرات توفر عدم* 

X2 0.80 3 60 8 12 اإلعالن وسائل من عليها المتحصل المعلومات نقص 

X3 12.80 1 90 2 18 المستوردة األسواق عن الكافية المعلومات توفر عدم** 

 .3.84 الجدولية تساوى 2X ،0.05* معنوية عند .      6.06الجدولية تساوى  2X، 0.01** معنوية عند 

 .لخاصة بالبحث الميدانيا استمارة االستبيانالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات 

  تحليل التباين بين ترتيب المشاكل التي تواجه المصدرين والمتعلقة بالمعلومات التسويقية .25ل جدوال

االنحرافاتمربعات متوسط مجموع  درجات الحرية مجموع مربعات االنحرافات مصدر االختالف  ف المحسوبة 

90.0 بين المشكالت  2 450.0  
 

48.2  
35.10 داخل المشكالت  57 0.182 

1.251 المجموع  59  

 .0.01عند مستوى معنوية  **معنوي

 .2014/2015الخاصة بالبحث الميداني  استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

 مستوردة لمحصول البطاطس المصرية:الالمشاكل المتعلقة بالدول  -ى
إلى الدول العربية واألجنبية، أن هناك مشددددداكل اتضدددددح من دراسدددددة المشددددداكل والمعوقات التي تواجه الصدددددادرات المصدددددرية من البطاطس 

بهدف الحفاظ لمنتجاتها ( أن مشددكلة دعم الدول 26)يث يتضددح من بيانات الجدول بالدول المسددتوردة، ح أسدداسددا  ومعوقات خارجية تتعلد 
السدددددددلطات بحظر دخول  % من اهتمامات المصددددددددرين، تليها مشدددددددكلة قيام85على أسدددددددواقها احتلت المرتبة األولى بنسدددددددبة بلغت حوالي 

واألخيرة مشكلة مبالغة بع  الدول في مواصفات في المرتبة الثالثة  تأتيو %، 75البطاطس بحجة وجود إصابة بها بنسبة بلغت حوالي 
 % من اهتمامات المصدرين.70بنسبة بلغت حوالي المطلوبة  الجودة
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(، 26)المشكالت المتعلقة بالمعلومات التسويقية والموضحة بالجدول  لمدى وجود وفقا  لتوزيع اراء المصدرين بالعينة  2Xوبإجراء اختبار 
وفر النشرات الخاصة باألسعار وطلبات ردة، وعدم تعدم توفر المعلومات الكافية عن األسواق المستو  يتضح أن هذه المعوقات تتمثل في

 الدول المستوردة. 
 لها ية النسبيةهملمدى وجود المشاكل المتعلقة بالدول المستوردة للمحصول واأل وفقا  لتوزيع أراء المصدرين بالعينة   2X اختبار .26جدول ال

X توجد المجموعات 
 ال

 توجد

% لوجود 

المشكلة من 

عدد  إجمالي

 المصدرين

 X2 الترتيب

X1 3.20 3 70 6 14 المطلوبة الجودة مواصفات في الدول بعض مبالغة 

X2 9.80 1 85 3 17 سواقهاأ على المحافظة بهدف لمنتجاتها الدول دعم** 

X3 5.00 2 75 5 15 إصابة وجود بحجة البطاطس دخول بحظر السلطات قيام* 

 .3.84 الجدولية تساوى 2X، 50.0* معنوية عند .6.06الجدولية تساوى  2X، 0.01* معنوية عند *

 .حث الميدانيالخاصة بالب استمارة االستبيانالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات 

قات المختلفة لها نفس كانت المعو قد تم إجراء تحليل التباين في اتجاه واحد بين متوسددددددددددددددطات ترتيب تلك المعوقات لمعرفة ما إذا هذا و 
 إحصدددائيا  ( المحسدددوبة غير معنوية F( أن قيمة )27)سدددبية لبعضدددها البع ، حيث يوضدددح الجدول يتها النأهمية أم أنها تختلف في هماأل

 وجهة نظر المصدرين.ية من هموعليه يمكن القول بأن المعوقات المتعلقة بالمعلومات التسويقية لها نفس األ 0.01عند مستوى معنوية 
 ه المصدرين والمتعلقة بالدول المستوردة للمحصولتحليل التباين بين ترتيب المشاكل التي تواج. 27دول جال

مجموع مربعات االنحرافاتمتوسط  درجات الحرية مجموع مربعات االنحرافات مصدر االختالف   ف المحسوبة 

90.0 بين المشكالت  2 450.0  
 

  48.2  
35.10 داخل المشكالت  57 0.182 

  59 11.25 المجموع

 .0.01معنوي عند مستوى معنوية **

 .بالبحث الميداني الخاصة استمارة االستبيانبيانات المصدر: جمعت وحسبت من 

 االستنتاجات والتوصيات:
 ع في زراعة محصول البطاطس وإنتاج األصناف التي يفضلها المستهلك الخارجي.التوس -1
 كافية عن األسواق الخارجية.توفير المعلومات ال أجلحثية واإلنتاجية والتصديرية من ضرورة الربط بين األجهزة الب -2
 .ميا  بة عالاهتمام الدولة بتوفير مستلزمات اإلنتاج بحيث يمكن إنتاج األصناف المطلو  -3
وتشددددددغيل العمالة  ،محليةدون الحاجة السددددددتيرادها من الخارج عن طريد إنشدددددداء المصددددددانع ال العمل على إنتاج وسددددددائل التعب ة محليا   -4

 ومن ثم خف  تكاليف التصدير. ،ف هذه الوسائلالمصرية، مما يؤدى إلى خف  تكالي
 وتسهيل إجراءات الحصول على القرض. ،ض الممنوحةالقرو  تشجيع االقتراض من البنوك من خالل خف  أسعار الفائدة على -5
 ة التصديرية.نك التنمية واالئتمان الزراعي باعتباره شريك في العمليتوفير الضمانات المالية الالزمة للمصدرين، وتفعيل دور ب -6
 زيادة الدعم المادم المقدم من الحكومة للمصدرين دون التقيد بالكميات المصدرة. -7
 م المادم المقدم إلى المنتجين أكثر من المصدرين باعتبارهم أساع العملية التصديرية.ة الدعزياد -8
زيادة صددددادرات البطاطس عن طريد  أجلية من للشددددركات التصددددديرية حتى يمكن معرفتها في األسددددواق الخارجعمل دعاية وإعالن  -9

 الترويج للمحصول في األسواق الخارجية.
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 ومستلزمات اإلنتاج، وتسهيل اإلجراءات الجمركية بالموانئ ومنع اإلكراميات واالستثناءات.خدمات خف  الجمارك على ال -10
 ، وتوحيد تعريفة التكاليف التصديرية. منع االحتكار -11
ية يادة الصددددددادرات الزراعكاتب التمثيل التجارم بالدول األجنبية حتى تسددددددتطيع القيام بالدور المنوط بها في تنشدددددديط وز تفعيل دور م -12

 المصرية.
 المراجع:
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Abstract 

The current research was aimed to analyze the various constraints facing 

Egyptian potatoes crop exports, and thus the possibility of overcoming these 

constraints, and developing proposals that could lead to further export 

development of that important crop. The results showed that there were many 

problems facing Egyptian exports of potatoes crop for export harvesting, which 

affect the efficiency of the export process. The survey showed that these 

problems represented about 18.23% of the concerns of exporters followed by the 

problem of financing export insurance which had the same proportion (18.23%) 

of exporters ' concerns, and the problem of sorting and grading stations was 

ranked third and represented about 15.16% of the concerns of exporters, followed 

in the fourth rank the problem of actions taken by the government towards 

exporters, which affects export efficiency for potatoes harvest, where these 

problems represented about 11.91% of the concerns of exporters, followed in the 

fifth rank to the eighth rank, the problems of inland transport, storage and 

refrigeration, problems related to the importing countries, and finally marketing 

information by about 11.37%, 8.66%, 8.30%, and 8.12% respectively. 
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