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 االقتصاد الزراعي السعودي فيلمتجارة الخارجية لمبطاطس  االقتصادية األهمية
 بن حمد القنيبط، عادل محمد خميفة غانم محمد ،بن سعد النشوان عثمان

 األغذية والزراعة، جامعة الممك سعود معمو  كمية
 

في االقتصاد  النسبيةالخارجية السعودية لمبطاطس وأىميتيا  لتجارةالدراسة رصد حركة ا هىذ استيدفت: الممخص
لمتوسط التكاليف  التصديرباإلضافة إلى تقدير معدل تغطية أسعار  ،م0101 -0991 ةالسعودي خالل الفتر  عيالزرا

سطات ىذه الدراسة في تحقيق أىدافيا عمى استخدام كل من طريقة النسبة المئوية لمتو  واعتمدت. لمبطاطساإلنتاجية 
 ونسبة لمواردات الصادرات تغطية معدلومعامل التركز الجغرافي، باإلضافة إلى  االنحدار البسيط وتحميلاالنحرافات 

 ومعدل التبادل الدولي الصافي واإلجمالي. المحمي الزراعي لمدخل الخارجية التجارة
( بالرغم من تراجع متوسط أسعار التصدير 0ىذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أىميا ما يمي: ) وأسفرت

السعودية منيا ازدادت بمعدل نمو سنوي بمغ  دراتسنويًا، إال أن كمية وقيمة الصا :3لمبطاطس السعودية بمعدل بمغ 
سنويًا،  :1لمبطاطس بمعدل بمغ  االستيرادر ( نظرًا لزيادة متوسط أسعا0لكل منيما عمى التوالي، ) :03.3 :،1..0

( اتسمت أسعار 3م، )0101 -0991سنويًا خالل الفترة  :5فقد تراجعت كمية الواردات السعودية منيا بمعدل بمغ 
التصدير واالستيراد لمبطاطس باالستقرار النسبي، في حين اتسمت كمية الصادرات والواردات لمبطاطس بعدم االستقرار، 

في معامل عدم  :01مقداره  تغيراً ( 1لكل منيما عمى التوالي، ) :10.5 :،5..1توسط معامل عدم االستقرار إذ بمغ م
في كمية الصادرات  االستقرارلمعامل عدم  االتجاهفي اإلنتاج المحمي لمبطاطس يؤدي إلى تغير في نفس  راالستقرا

 معاملقيمة  يادةالتجارة الخارجية السعودية لمبطاطس بالتركز الجغرافي، نظرًا لز  اتسمت( 5) :،3..لمبطاطس مقداره 
 ظل في( .) ،م0101 -0111 رةالفت خالل 1.1والواردات عن  الصادراتالتركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة 

خالل الفترة  :0..01 لمبطاطساإلنتاجية  لمتكاليفتغطية سعر التصدير  معدل متوسط بمغتكمفة مياه الري  تضمين
الصادرات والواردات  ىيكلالتجارة الخارجية السعودية لمبطاطس بنسبة ضئيمة في  ساىمت( .) ،م0101 -0110

بضرورة عدم التوسع في إنتاج البطاطس ( توصي ىذه الدراسة 8) ،الدخل الزراعي المحمي إجماليالزراعية وفي 
والقاضي بمنع تصدير  335حمية فقط، ومن ثم االلتزام بتطبيق القرار واالكتفاء بمتطمبات االحتياجات االستيالكية الم

وفقًا لمكميات  3مميون م 31..3البطاطس لمخارج. ويترتب عمى تطبيق ىذا القرار توفير كمية من الموارد المائية تبمغ 
 م. 0101المصدرة عام 

 .معدل التبادل الدولي االستقرار،الخارجية، البطاطس، معامل عدم  التجارةدالة:  كممات   
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 مقدمة
لألىمية االقتصادية والغذائية لمبطاطس، فقد اتفقت وزارة الزراعة والمياه مع وزارة الزراعة  نظراً 

م عمى إجراء البحوث والدراسات الالزمة لزراعة البطاطس في المممكة العربية ..09اليولندية عام 
م، ..09عام  ىكتار 010السعودية، وبالتالي ازدادت المساحة المزروعة بمحصول البطاطس من 

حدث  كمام. 0101من إجمالي مساحة الخضروات عام  :01.0ألف ىكتار، تمثل  05.30 إلى
ألف طن عام  195.0م، إلى ..09ألف طن عام  0.10توسع في اإلنتاج المحمي لمبطاطس من 

السعودية نسب  بيةم. وفي ضوء اإلنتاج واالستيالك المحمي لمبطاطس فقد حققت المممكة العر 0101
 لكلم 0101، 0118عامي  خالل :..035و :058.5كتفاء الذاتي لمبطاطس بمغت مرتفعة من اال

 (.0100مى التوالي) وزارة الزراعة، منيما ع
نتاج البطاطس في أربع مناطق ىي حائل والقصيم وا وتتركز والجوف. ومن  لرياضزراعة وا 

لمياه الجوفية غير المعروف بأن منطقتي الرياض والقصيم يتسمان بالشح المائي وانخفاض مستوى ا
الموارد الطبيعية  الستخدامالمعروف بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطمب اإلدارة الكفؤة  ومنالمتجددة. 

الجيل الحاضر دون  احتياجاتالجوفية وبطريقة تمبي  هغير المتجددة أو القابمة لمنضوب مثل الميا
 بتاريخ( 335ر قرار مجمس الوزراء رقم )اإلخالل بحق األجيال القادمة في تمك الموارد، ولذلك صد

جراءات ترشيد استيالك المياه وتنظيم استخداميا في القاضي  ،ىـ9/00/0108 بالموافقة عمى قواعد وا 
تصدير الخضروات المزروعة في الزراعات المكشوفة تدريجيًا  وقف. وتضمن القرار المجاالت الزراعية

لقرار مجمس الوزراء أصدرت تطبيقًا و  (.0119لنشوان، وا غانمفترة الخمس سنوات القادمة ) خالل
وزارة الزراعة تعميمًا بإيقاف تصدير كل من البطاطس والبطيخ والبصل والقرع والشمام اعتبارا من 

في  استمرت الدولة(، إال أن 335من صدور قرار مجمس الوزراء رقم ) وبالرغم. ىـ0/00/0133
إذ ازدادت كمية الصادرات  ،الخميجي وبعض الدول األخرىالبطاطس إلى دول مجمس التعاون  تصدير

م، إلى .011من اإلنتاج المحمي عام  :..01ألف طن، تمثل  18.9السعودية لمبطاطس من 
م. وفي ىذا المجال تطرح الدراسة 0101من اإلنتاج المحمي عام  :1..0ألف طن، تمثل  035.5

 عدة تساؤالت أىميا ما يمي:
 لخارجية السعودية لمبطاطس باالستقرار النسبي؟تتسم التجارة ا ىل -0
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تغطي متوسط تكاليف اإلنتاج في ظل تضمين تكمفة المياه  بطاطسىل أسعار التصدير لم -0
 المستخدمة في إنتاج البطاطس؟. 

 التجارة الخارجية لمبطاطس ليا أىمية اقتصادية بالغة في االقتصاد الزراعي السعودي؟. ىل -3
 

 البحثية األهداف
االقتصاد  فيىذه الدراسة التعرف عمى األىمية االقتصادية لمتجارة الخارجية لمبطاطس  استيدفت

 من خالل تحقيق األىداف التالية: وذلكم، 0101 -0991الفترة  خاللالزراعي السعودي 
 .والتجارة الخارجية السعودية لمبطاطس إلنتاجا تطور رصد -0
الصادرات والواردات السعودية لمبطاطس خالل الفترة  دراسة نمط التوزيع الجغرافي لكل من -0

 م.0101 -0111
 .معامالت عدم االستقرار في اإلنتاج والتجارة الخارجية السعودية لمبطاطس تقدير -3
ظل تضمين وعدم تضمين  فيتغطية أسعار التصدير لمتوسط التكاليف اإلنتاجية  معدلتقدير  -1

 تكمفة المياه المستخدمة في إنتاج البطاطس.
 في االقتصاد الزراعي السعودي. لمبطاطس السعوديةلمتجارة الخارجية  النسبية األىمية تحديد -5

 البحثي األسموب
وبصفة خاصة عمى النماذج  القياسي االقتصاديىذه الدراسة في تحقيق أىدافيا عمى التحميل  اعتمدت

 :التالية والمؤشرات
 في Average Percentage Deviation Method االنحرافاتالنسبة المئوية لمتوسطات  طريقة -1

وقيمة الصادرات  كميةو  اإلنتاجفي كل من  Non-Stability االستقرارحساب معامالت عدم 
اب م. ووفقًا ليذه الطريقة يتم حس0101 -0991السعودية لمبطاطس خالل الفترة  داتوالوار 

 (:0998ل المعادلة التالية ) غانم، من خال االستقرارمعامل عدم 

Non-Stability Coefficient= 
|    |

  
      

 لنفس العام االتجاه معادلة من المقدرة القيم تمثل    لممتغير، الفعمية القيم تمثل : أن حيث
 .الدراسة فترة خالل المتغير
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عمى نظيره المقدر لكمية  محمياالنحدار البسيط في دراسة أثر عدم االستقرار في اإلنتاج ال تحميل -2
م. وتم تقدير نموذج االنحدار البسيط 0101 -0991الصادرات السعودية لمبطاطس خالل الفترة 

في الصورة الخطية والموغاريثمية المزدوجة والنصف لوغاريثمية بطريقة المربعات الصغرى 
 .  (Gujarati, 1995; William, 2003)  (OLS)العادية

 درجةالتركز الجغرافي لكمية وقيمة الصادرات والواردات السعودية لمبطاطس، ويعبر عن  معامل -3
التركز  معامل ويقاس. الدولية األسواقعدد معين من  عمىدولة ما  ووارداتاعتماد صادرات 

 :(Hirschman Index)مؤشرات أىميا مؤشر ىيرشمان  بعدةالجغرافي 
 

        √  
   

  
   

 :أن حيث
  التركز الجغرافي، معامل: 
 ،أو كمية وقيمة الواردات من دولة معينة الصادرات الموجية إلى دولة معينة قيمةو  كمية:  
  . والواردات الصادرات قيمةو كمية  إجمالي:  
 رالمؤش ىذا قيمة اقتربت فكمما الصحيح، والواحد الصفر بين الجغرافي التركز معامل قيمة وتقع
 األسواق من قميل عدد عمى تتوزع والواردات الصادرات أن عمى يدل فيذا الصحيح، الواحد نم

 األسواق في التوسع عمـى يدل ذلك فإن الصفر من قريبة المؤشر ىذا قيمة كانت إذا أما الدولية،
 (. 0998 غانم،)  الدولية

 وأىميا السعودي الزراعي االقتصاد في لمبطاطس الخارجية لمتجارة االقتصادية األىمية مؤشرات -4
 التبادل ومعدل المحمي الزراعي لمدخل الخارجية التجارة ونسبة لمواردات الصادرات تغطية معدل
 غانم،) التالية المعادالت خالل من المؤشرات ىذه حساب ويتم. واإلجمالي الصافي الدولي
 (:0981 والباز، ،0991

 .011( × الواردات قيمة÷  الصادرات قيمة= )  لمواردات الصادرات تغطية معدل -

 والواردات الصادرات قيمة مجموع= ) المحمي الزراعي الدخل إلجمالي الخارجية التجارة نسبة -
 (.المحمي الزراعي الدخل إجمالي÷ 
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 لكمية القياسي الرقم ÷الصادرات لكمية القياسي الرقم= )اإلجمالي الدولي التبادل معدل -
 (.الواردات

 لقيمة القياسي الرقم ÷الصادرات لقيمة القياسي الرقم= )الصافي الدولي التبادل معدل -
 (.الواردات

 البيانات البحثية مصادر
 من: كل فيالدراسة عمى البيانات الثانوية المنشورة  ىذه اعتمدت

الزراعي السنوي الذي تصدره إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء التابعة لوزارة الكتاب اإلحصائي  -0
 الزراعة.

التابعة  لمعموماتإحصاءات الصادرات والواردات التي تصدرىا مصمحة اإلحصاءات العامة وا -0
 لوزارة االقتصاد والتخطيط.

 م.0101 -0991الفترة  خالل (FAO)األغذية والزراعة  منظمةالبيانات ل قاعدة -3
 الصمة بموضوع البحث. ذاتاألبحاث والدراسات االقتصادية  -1

 
 البحثية النتائج

 الخارجية السعودية لمبطاطس لتجارةوا لإلنتاج: الوضع الراهن أوالً 
 

 :لمبطاطس السعوديةالخارجية  التجارةو  اإلنتاج حجم تطور
، يتضح م0101 -0991خالل الفترة  لمبطاطس السعوديةوالواردات  الصادراتو  اإلنتاج تطور بدراسة

 ( ما يمي:0، 0من البيانات الواردة بجدولي )
م، وحد أعمى بمغ 0991ألف طن عام  ..3.بين حد أدنى بمغ  ستراوح اإلنتاج المحمي لمبطاط -1

ألف طن. وقد ازداد اإلنتاج المحمي  309.0، بمتوسط سنوي بمغ م0101 ألف طن عام 195.0
خالل فترة الدراسة. وقد اتسم اإلنتاج المحمي لمبطاطس  :8..بمغ لمبطاطس بمعدل نمو سنوي 

، كما بمغت :..39بعدم االستقرار، إذ بمغ معامل االختالف باعتباره أحد مؤشرات عدم االستقرار 
 .:030.0نسبة الفرق بين الحدين األعمى واألدنى لإلنتاج المحمي إلى المتوسط 
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خالل انفخزة وانوارداث انسعودٍت نهبطاطس اإلَخاج وكًَت وقًَت انصادراث حطور  (.1جذول )

 و.2111 -1991
 

 السىة

اإلوتاج 

المحلً 

باأللف 

 طه

 الواردات الصادرات

 الكمٍة

باأللف 

 طه

 القٍمة

بالملٍون 

 دوالر

 سعر التصدٌر

 بالدوالر

 لكل طه

 الكمٍة

 باأللف

 طه

 القٍمة

 بالملٍون

 دوالر

 سعر االستٍراد

 بالدوالر

 لكل طه

0991 5235 130 134 10933 01730 1.37 11531 

0990 7534 430 133 37134 02131 2234 1473. 

0991 9534 237 131 43337 01730 2037 1393. 

0992 05731 234 034 30730 00533 1739 12937 

0993 12.30 930 231 24131 9934 1232 12337 

0994 27432 1139 .31 23.31 7034 0.30 14231 

0995 23930 1235 731 21531 3.30 0131 14131 

0997 22031 2131 43. 0.135 2231 537 11331 

099. 23731 0.35 531 22234 3033 933 11739 

0999 29331 134 031 2.131 2531 .31 11131 

1111 2.135 1.32 .31 1.23. 0331 433 2.530 

1110 20439 3131 0130 14131 103. 431 12133 

1111 20431 2235 735 11337 3231 0037 17035 

1112 20739 2533 .32 11.33 213. 935 20131 

1113 2.732 1130 239 09134 4230 023. 14931 

1114 33031 3135 .30 0..39 3034 0137 21439 

1115 35.35 4932 0039 11031 4234 0533 21731 

1117 35231 3.39 0237 1.131 4439 1731 3.231 

111. 33731 .234 1134 15933 4933 1.30 37231 

1119 33330 5535 0735 15331 1934 1033 71439 

1101 39430 02434 153. 09.30 5133 1933 37133 

 .2023 0.30 5037 19132 329. 2331 21931 المتوسط

 71439 2234 02131 43337 .153 02434 39430 الحد األعلى

 11331 431 0331 0.135 134 130 5235 الحد األدوى

وسبة الفرق  

بٍه الحدٌه 

 إلى المتوسط

 

02030 

 

2.939 

 

20332 

 

01335 

 

0..30 

 

04733 

 

05531 

االوحراف 

 المعٍاري
02135 2131 731 9.39 2534 934 01739 

معامل 

 ٪االختالف 
2937 9332 .231 223. 4930 4137 313. 

 و.2111 -1991( انفخزة  FAOانًصذر: جًعج وحسبج يٍ يُظًت األغذٍت وانزراعت )   
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وانوارداث انسعودٍت يعادالث االحجاِ انعاو نخطور اإلَخاج وكًَت وقًَت انصادراث  .(2جذول )

 و.2111 -1991خالل انفخزة  نهبطاطس

يعذل انًُو  انبَاٌ

 ٪انسُوً 
F R

2
 انًعادنت 

  اإلَخاج انًحهٌ

7.8 

 

34.97 

 

0.65 
 

             
  0.71 47.46 16.4 كًَت انصادراث 

             
  0.64 33.48 13.3 قًَت انصادراث 

 
يخوسط سعز 

 انخصذٍز 
-3.0 10.63 0.36                

 
  0.26 6.82 5.0- كًَت انوارداث

 
  0.01 0.18 1.0- قًَت انوارداث

 
يخوسط سعز 

 االسخَزاد
4.0 24.92 0.57  

 
 :.0معنوية عند المستوى االحتمالي  

ns غير معنوية. 
 (.0المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الواردة بجدول )

 

 1.5ألف طن، بقيمة بمغت  0.0تراوحت كمية الصادرات السعودية لمبطاطس بين حد أدنى بمغ   -2
مميون دوالر عام  8..0ألف طن، بقيمة بمغت  035.5م وحد أعمى بمغ 0991مميون دوالر عام 

تفاوت  ويوجدمميون دوالر.  8.1ألف طن، بقيمة بمغت  31.0م، بمتوسط سنوي بمغ 0101
لكل من كمية وقيمة الصادرات السعودية لمبطاطس، إذ بمغت  عمىواضح بين الحد األدنى واأل

لكل منيما عمى  :301.3 :،389.9نسبة الفرق بين الحد األعمى واألدنى إلى المتوسط السنوي 
دوالر/ طن  ..081حد أدنى بمغ التوالي. ومما سبق يتضح أن متوسط سعر التصدير تراوح بين 

 090.3م، بمتوسط سنوي بمغ 0990دوالر/ طن عام  ..511م وحد أعمى بمغ .099م عا
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لمبطاطس، إذ  رلمتوسط سعر التصدي األعمىتفاوت بين الحد األدنى و  يوجددوالر/ طن. كما 
 .:..001بمغت نسبة الفرق بين الحد األعمى واألدنى إلى المتوسط السنوي 

 5.1ألف طن، بقيمة بمغت  01.1طس بين حد أدنى بمغ تراوحت كمية الواردات السعودية لمبطا -3
مميون دوالر عام  33.5ألف طن، بقيمة بمغت  031.1م وحد أعمى بمغ 0111مميون دوالر عام 

تفاوت  ويوجدمميون دوالر.  08.0ألف طن، بقيمة بمغت  ..0.م، بمتوسط سنوي بمغ 0990
 سبةردات السعودية لمبطاطس، إذ بمغت نالوا مةمن كمية وقي لكلواضح بين الحد األدنى واألعمى 

لكل منيما عمى  :1..05 :،088.0 السنوي المتوسطالفرق بين الحد األعمى واألدنى إلى 
دوالر/ طن  011.0حد أدنى بمغ تراوح بين  االستيرادالتوالي. ومما سبق يتضح أن متوسط سعر 

 303.8نوي بمغ م، بمتوسط س0119دوالر/ طن عام  05.9.م وحد أعمى بمغ .099عام 
لمتوسط سعر االستيراد لمبطاطس، إذ  واألعمىالحد األدنى  بينتفاوت  يوجددوالر/ طن. كما 

 .:0...0 السنوي المتوسطالفرق بين الحد األعمى واألدنى إلى  سبةبمغت ن
 لكل :03.3 ،:1..0 بمغ سنوي نمو بمعدل لمبطاطس السعودية الصادرات وقيمة كمية ازدادت -1

 تناقص بمعدل السعودية لمبطاطس التصدير سعر متوسط تراجع حين في التوالي، عمى منيما
 كمية تراجعت فقد بالواردات يتعمق فيما أما. م0101 -0991 الفترة خالل :3.1 بمغ سنوي

 سعر متوسط ازداد حين في ،:5.1 بمغ سنوي تناقص بمعدل لمبطاطس السعودية الواردات
 .:1.1 بمغ سنوي نمو بمعدل لمبطاطس االستيراد

 في اإلنتاج والتجارة الخارجية السعودية لمبطاطس االستقرار مدى
في اإلنتاج المحمي وكمية وقيمة الصادرات والواردات السعودية لمبطاطس خالل  االستقرارمدى  بدراسة
في اإلنتاج  االستقرار( أن معامل عدم 3م، يتضح من البيانات الواردة بجدول )0101 -0991الفترة 

 ،م0995 عام :90.0م وحد أعمى بمغ 0993 عام :1.0المحمي لمبطاطس تراوح بين حد أدنى بمغ 
كمية الصادرات والواردات  اتسمت. كما :8..8بمغ  اختالفبمعامل  :،08.1بمتوسط سنوي بمغ 

كل منيما ل :10.5 :،5..1عدم االستقرار  معاملإذ بمغ متوسط  االستقرار، بعدم لمبطاطسالسعودية 
عمى التوالي، ومما يؤكد ذلك أن نسبة الفرق بين الحدين األعمى واألدنى لمعامل عدم االستقرار إلى 

لكل منيما عمى التوالي. أما فيما يتعمق بأسعار التصدير  :008.5 :،300.0المتوسط بمغت 
توسط معامل عدم واالستيراد لمبطاطس فقد اتسمت باالستقرار النسبي خالل فترة الدراسة، إذ بمغ م

 لكل منيما عمى التوالي. :08.3 :،..09االستقرار في أسعار التصدير واالستيراد لمبطاطس 
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(. حطور يعايالث عذو االسخقزار فٌ اإلَخاج وانخجارة انخارجَت انسعودٍت نهبطاطس خالل 3جذول )

 و.2111 -1991انفخزة 

 

 انسُت

 يعايالث عذو االسخقزار فٌ 

اإلَخاج 

 انًحهٌ

كًَت 

 انوارداث

سعز 

 االسخَزاد

كًَت 

 انصادراث

قًَت 

 انصادراث

سعز 

 انخصذٍز

1991 51.5 45.4 14.4 46.1 64.6 41.4 

1991 46.4 54.9 25.3 9.6 41.9 29.1 

1992 35.4 63.3 16.6 32.1 4.4 53.5 

1993 1.2 55.2 5.5 45.2 33.6 21.1 

1994 31.4 41.2 1.1 19.4 25.9 5.4 

1995 92.2 6.5 4.4 156.3 155.6 5.5 

1996 65.2 24.6 1.6 124.1 114.2 2.6 

1995 44.4 45.6 22.1 161.2 54.2 41.4 

1994 41.4 24.3 16.5 25.4 43.4 12.4 

1999 45.3 34.4 21.5 45.5 41.5 32.5 

2111 31.6 53.2 31.6 39.6 42.4 2.1 

2111 1.1 56.1 25.1 64.6 55.5 6.5 

2112 6.9 9.1 15.2 19.4 2.4 14.2 

2113 13.2 31.5 6.4 11.1 1.9 11.1 

2114 2.2 24.2 25.4 44.3 59.6 21.4 

2115 2.9 1.9 15.4 5.1 26.5 21.9 

2116 1.1 34.1 14.5 9.6 4.9 13.3 

2115 5.6 51.5 23.3 23.3 4.4 24.5 

2114 15.6 69.4 15.9 11.3 35.5 23.5 

2119 24.3 11.5 51.9 24.6 5.4 24.9 

2111 22.1 96.5 6.3 31.2 25.5 3.5 

 19.6 43.6 45.5 14.3 41.5 24.1 انًخوسط 

 53.5 155.6 161.2 51.9 96.5 92.2 انحذ األعهي

 2.1 1.9 5.1 1.6 1.9 1.2 انحذ األدَي

َسبت انفزق بٍَ 

 انحذٍٍ إني انًخوسط

324.5 224.5 345.1 322.1 411.1 262.2 

 14.2 42.5 46.5 14.4 24.4 24.6 االَحزاف انًعَارً

 52.1 95.5 95.4 41.4 54.5 45.4 ٪يعايم االخخالف 

 (.2، 1انًصذر: جًعج وحسبج يٍ انبَاَاث انواردة بجذونٌ )
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 (   ) بطاطسالعالقة بين معامل عدم االستقرار في كمية الصادرات السعودية لم وبدراسة
م، في الصورة الخطية والموغاريثمية 0101 -0991الفترة  خالل () محميالمقدر لإلنتاج ال ونظيره

تبين أفضمية النموذج الخطي في تمثيل البيانات المستخدمة في  اريثمية،المزدوجة والنصف لوغ
 التقدير، وأمكن التعبير عنو بالمعادلة التالية:

 
                                 ________________ 

                                                                        
                                                                 

                                     LM test = 0.15  Arch test = 0.0003  
يتضح من النموذج المقدر أن األثر الحدي لمعامل عدم االستقرار في اإلنتاج المحمي لمبطاطس يبمغ و 

في  :01وىذا يعني أن تغيرًا مقداره  3..1المرونة( نحو في حين يبمغ األثر النسبي )، 0.030
التجاه لمعامل عدم يؤدي إلى تغير في نفس ا معامل عدم االستقرار في اإلنتاج المحمي لمبطاطس
 .:3..( مقداره   االستقرار في كمية الصادرات السعودية لمبطاطس )

 الجغرافي لمصادرات والواردات السعودية لمبطاطس التوزيع
من  حم، يتض0101 -0111التوزيع الجغرافي لمصادرات السعودية لمبطاطس خالل الفترة  بدراسة

( أن المممكة العربية السعودية تقوم بتصدير البطاطس إلى عدة أسواق أىميا 1) دولالبيانات الواردة بج
العربية.  غيرالدول  من وغيرىا األخرى عربيةالعربية وبعض الدول ال الخميج لدولالتعاون  مجمس

األولى في استيراد البطاطس السعودية، إذ بمغ متوسط كمية  المرتبةالدول األخرى  مجموعةواحتمت 
من متوسط إجمالي كمية الصادرات السعودية لمبطاطس  :1.0.ألف طن، يمثل  3..31يا واردات
احتمت  فقدالتعاون الخميجي  مجمسم. أما دول 0101-0111ألف طن خالل الفترة  51.19البالغ 

الدول  بقيةتمييا في األىمية  :،0..0المرتبة الثانية في استيراد البطاطس السعودية، بنسبة بمغت 
ويقدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة صادرات البطاطس . :..9بمغت  بنسبة عربيةال

م. ومن وجية 0101 -0111لكل منيما عمى التوالي خالل الفترة  5..1، 1..1السعودية بحوالي 
 (.0998) غانم،   1.11يعتبر معامل التركز الجغرافي مرتفعًا إذا زاد عن  Michaelyنظر 

                                                           
 %.0 االحتماليمعنوية عند المستوى    



 11             االقتصاد الزراعي السعودي فيلمتجارة الخارجية لمبطاطس  االقتصادية األهمية       

J. Saudi Soc. For Food and Nutrition, Vol. 8, No. 1 & 2; 2013 

بين مختمف الدول  لمبطاطس السعودية تفاوت واضح في متوسط سعر التصدير يوجد كما
 الدول لمجموعة طن/دوالر 0.3.5  بمغ أدنى حد بين التصدير سعر متوسط تراوحالمستوردة، إذ 

 الرقم حساب خالل ومن. الخميجي التعاون مجمس لدول طن/دوالر 113.3 بمغ أعمى وحد األخرى
 إلى التصدير سعر لمتوسط بالنسبة الدول لمختمف السعودية لمبطاطس التصدير سعر لمتوسط القياسي
 أن يتضح ،السعودية لمبطاطس السعر حيث من المستوردة الدول أقل باعتبارىا األخرى الدول مجموعة
 األخرى الدول لمجموعة المقدر نظيره عن يزيد الخميجي التعاون مجمس لدول التصدير سعر متوسط
  .:0..01 بمغ بمعدل
       

 م.0101 -0111(. التوزيع الجغرافي لكمية وقيمة الصادرات لمبطاطس السعودية خالل الفترة 1جدول )
 

 انذونت

انزقى  ٪األهًَت انُسبَت  انصادراث

انقَاسٌ 

نسعز 

 انخصذٍز

انكًَت 

باألنف 

 طٍ

انقًَت 

بانًهَوٌ 

 دوالر

سعز 

انخصذٍز 

 دوالر/ طٍ

 

 انكًَت

 

 انقًَت

 246.1 45.5 26.2 413.3 5.51 14.15 يجهس انخعاوٌ انخهَجٌ

 135.5 9.3 9.6 225.1 1.15 5.19 بقَت انذول انعزبَت 

 111.1 45.2 64.2 163.5 5.64 34.53 يجًوعت انذول األخزى

 142.4 111.1 111.1 232.4 12.59 54.19 اإلجًانٌ

 - - - - 1.65 1.51 يعايم انخزكز انجغزافٌ 

 و.2111 -2111، انفخزة (FAO )انًصذر: جًعج وحسبج يٍ يُظًت األغذٍت وانزراعت 

  
 -0111 لفترةفيما يتعمق بدراسة التوزيع الجغرافي لمواردات السعودية لمبطاطس خالل ا أما

( أن المممكة العربية السعودية تقوم باستيراد البطاطس 5م، يتضح من البيانات الواردة بجدول )0101
من عدة أسواق دولية أىميا دولة لبنان وىولندا وسوريا والمممكة المتحدة وفرنسا والدنمارك وبمجيكا 

ر البطاطس لممممكة العربية وتركيا وغيرىا من الدول. واحتمت دولة لبنان المرتبة األولى في تصدي
من  :10.0ألف طن، يمثل  .3..0السعودية، إذ بمغ متوسط كمية الواردات السعودية من دولة لبنان 

-0111ألف طن خالل الفترة  .10.0كمية الواردات السعودية لمبطاطس البالغ  ليمتوسط إجما
طاطس لممممكة العربية السعودية، م. أما دولة ىولندا فقد احتمت المرتبة الثانية في تصدير الب0101

 :،1.8تمييا في األىمية دولة سوريا والمممكة المتحدة وفرنسا بنسب بمغت  :،..31بنسبة بمغت 
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ويقدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة واردات المممكة عمى التوالي.  :3.9 :،..1
 -0111مى التوالي خالل الفترة لكل منيما ع 1.55، 1.53العربية السعودية لمبطاطس بحوالي 

 م. 0101
بين  المممكة العربية السعودية لمبطاطس استيرادتفاوت واضح في متوسط سعر  يوجد كما

 دولة من طن/دوالر 010.1 بمغ أدنى حد بين االستيراد سعر متوسط تراوحإذ  ،المصدرةمختمف الدول 
 لمتوسط القياسي الرقم حساب خالل ومن. فرنسا دولة من طن/دوالر ..8.. بمغ أعمى وحد لبنان
 السعودية العربية لممممكة المصدرة الدول ختمفم من لمبطاطس السعودية العربية المممكة استيراد سعر

 السعر حيث من المصدرة الدول أقل باعتبارىا لبنان دولة من االستيراد سعر لمتوسط بالنسبة
 لبنان دولة من المقدر نظيره عن يزيد فرنسا دولة من االستيراد سعر متوسط أن يتضح ،لمبطاطس
  .:..555 بمغ بمعدل

 
 م.0101 -0111التوزيع الجغرافي لكمية وقيمة الواردات لمبطاطس السعودية خالل الفترة  (.5جدول )

 
 الدولة

الرقم القياسي لسعر  :األىمية النسبية  الواردات
الكمية  االستيراد 

باأللف 
 طن

القيمة 
بالمميون 
 دوالر

سعر 
االستيراد 
 دوالر/ طن

 
 الكمية

 
 القيمة

 011.1 01.8 10.0 010.1 ...0 .3..0 لبنان

 ..33. 51.9 ..31 3..1. 8.35 00.90 ىولندا

 0.3.9 3.5 1.8 0.9.1 .1.5 0.11 سوريا

 01.0. ... ..1 ..30. 0.01 .0.9 المممكة المتحدة

 ..55. ... 3.9 ..8.. 0.19 3..0 فرنسا

 5.1.0 0.5 ..0 ..585 1.10 1..1 الدنمارك

 18.8. ..0 ..0 0.8.. 1.15 8..1 بمجيكا

 003.0 ..1 0.0 1..00 1.01 .1.1 تركيا

 0..50 01.8 ..01 ...53 0.13 1.50 دول أخرى

 ..381 011.1 011.1 388.0 10..0 .10.0 اإلجمالي

 - - - - 1.55 1.53 الجغرافي  معامل التركز

 م.0101 -0111، الفترة (FAO)المصدر: جمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة 
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 تغطية أسعار التصدير لمتوسط التكاليف اإلنتاجية لمبطاطس معدل: ثانياً 
بالتكاليف الثابتة تمك  يقصداإلنتاجية كل من التكاليف الثابتة والمتغيرة. و  التكاليف تتضمن    

يجارالتي ال تتغير بتغير حجم اإلنتاج وتشمل قيمة اإلىالك  التكاليف العمالة  وأجوراألرض  وا 
الدائمة. أما التكاليف المتغيرة ىي التكاليف التي تتغير بتغير حجم اإلنتاج وتشمل قيمة أجور العمالة 

، باإلضافة إلى والمبيدات واألسمدة العضوية والتقاوي( ةالمؤقتة ومستمزمات اإلنتاج )األسمدة الكيماوي
التكاليف التشغيمية والتي تتضمن كل من تكاليف الوقود والزيوت والشحوم والكيرباء واالتصاالت 

يجار اآلالت وا والمياه  التكاليف متوسطالحصول عمى  وتموتكاليف الصيانة وقطع الغيار.  لمعداتوا 
من محور التكاليف اإلنتاجية ألىم المحاصيل في الزراعة السعودية والوارد في  لمبطاطساإلنتاجية 

قيم التكاليف اإلنتاجية بواسطة الرقم القياسي  تعديل تم. و اإلستراتيجية المستقبمية لمقطاع الزراعي
المائية  االحتياجاتوفي ضوء متوسط كل من  م.0101 -0110الفترة  خاللألسعار الجممة 
فإن تكمفة مياه  ،3م/لاير 1.33وحدة المياه البالغة  ىكتار وتكمفة/3آالف م .اطس والبالغ لمحصول البط

 (.0100العيد، ألف لاير/ ىكتار ) 0.30ر بحوالي الري تقد
 :يمي( ما .ويتضح من البيانات الواردة بجدول )   
 متوسط ازدادتكمفة مياه الري لمتكاليف اإلنتاجية لمحصول البطاطس،  تضمينظل عدم  في -0

ألف  .03.1م، إلى 0110عام  ىكتارألف لاير/ 8..01اجية لمبطاطس من التكاليف اإلنت
 -0110ىكتار خالل الفترة لاير/ ألف 00.93م، بمتوسط سنوي بمغ 0101ىكتار عام لاير/

اليكتار  إنتاجيةفقد ازداد متوسط  ،لمتطور التقني المستخدم في إنتاج البطاطس ونظراً م. 0101
 متوسطم، وبالتالي ازداد 0101ىكتار عام طن/ 0..0م، إلى 0110/ ىكتار عام طن 00.9من 

م، بمتوسط 0101طن عام لاير/ ..505م، إلى 0110لاير/طن عام  1...1تكمفة إنتاج الطن من 
يتضح أن  ،لمبطاطس السعودية التصدير أسعارضوء متوسط  وفيطن. لاير/ 188.0سنوي بمغ 
بين حد أدنى بمغ  تراوح لمبطاطسلمتوسط التكاليف اإلنتاجية  التصدير سعرة معدل تغطي

 :..0.1 م، بمتوسط سنوي بمغ.011عام  :010.3م، وحد أعمى بمغ 0101عام  :011.1
 م.0101 -0110خالل الفترة 
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 م.0101 -0110الفترة (. معدل تغطية أسعار التصدير لمتوسط التكاليف اإلنتاجية لمحصول البطاطس خالل .جدول )
 
 السنة

متوسط  ألف لاير/ ىكتارالتكاليف اإلنتاجية 
 اإلنتاجية 
 طن/ ىكتار

 متوسط تكمفة إنتاج الطن باللاير

 بدون 
 تكمفة المياه

 تكمفة 
 مياه الري

تضمين تكمفة 
 المياه

 بدون 
 تكمفة المياه

 تضمين 
 تكمفة المياه

0110 01..8 0.30 00.99 00.9 1...1 5...0 

0113 01... 0.30 03.18 03.0 1.1.0 5.3.8 

0111 00.01 0.30 03.10 0..0 105.3 503.8 

0115 00.10 0.30 03..3 01.1 1.8.1 5.0.. 

011. 00.55 0.30 03.8. 01.0 1...3 5.0.. 

011. 00.00 0.30 01.50 03.5 509.. .0..9 

0118 03.31 0.30 05..0 01.9 513.0 .0..9 

0119 00.91 0.30 05.00 05.0 503.9 .1..1 

0101 03.1. 0.30 05... 0..0 505.. .11.0 

 9..580 .188.0 01.19 01.01 0.30 00.93 المتوسط

 
 السنة

التصدير معدل تغطية سعر  متوسط أسعار التصدير لمبطاطس
 لمتكاليف اإلنتاجية :

سعر الصرف  دوالر/ طن
 الرسمي

 بدون  لاير/ طن
 تكمفة المياه

 تضمين 
 تكمفة المياه

0110 001.. 3..5 810.. 081.. 018.5 

0113 008.1 3..5 85..1 081.5 050.9 

0111 090.5 3..5 .00.9 0.9.8 011.5 

0115 088.9 3..5 .18.1 050.3 005.9 

011. 010.1 3..5 .53.8 05..9 030.. 

011. 081.0 3..5 0151.9 010.3 0.1.0 

0118 0.9.1 3..5 0101.0 089.0 0.0.0 

0119 0.1.0 3..5 991.. 090.8 0.3.5 

0101 098.0 3..5 .10.8 011.1 000.9 

 00..01 0..0.1 .853.1 5..3 19..00 المتوسط

 المصدر: جمعت وحسبت من:
 م.0110اإلستراتيجية المستقبمية لمزراعة السعودية. تكاليف اإلنتاج الزراعي في المممكة العربية السعودية عام  -أ
 م.0101، .1مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات. الكتاب اإلحصائي السنوي، العدد  -ب
دراسة تطبيقية لمنطقة الرياض، رسالة  -العيد، بند إبراىيم. تكمفة الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي -ج

 م.0100مك سعود، ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كمية عموم األغذية والزراعة، جامعة الم
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البيانات الواردة  من أيضاً  يتضحتكمفة مياه الري لمتكاليف اإلنتاجية لمحصول البطاطس،  تضمين ظلأما في   -0
م، إلى 0110عام  ىكتارلاير/ ألف 00.99( أن متوسط التكاليف اإلنتاجية لمبطاطس ازداد من .بجدول )
 -0110ىكتار خالل الفترة لاير/ ألف01.01 م، بمتوسط سنوي بمغ0101ىكتار عام ألف لاير/ ...05
/ طن عام لاير 0...5متوسط تكمفة إنتاج الطن من  ازداد فقداليكتار  إنتاجيةضوء متوسط  وفيم. 0101
ضوء متوسط  وفيطن. /لاير ..580م، بمتوسط سنوي بمغ 0101طن عام لاير/ 11.0.م، إلى 0110
تغطية سعر التصدير لمتوسط التكاليف اإلنتاجية  التصدير لمبطاطس السعودية، يتضح أن معدل أسعار

م، بمتوسط .011عام  :0.1.0م، وحد أعمى بمغ 0101عام  :000.9لمبطاطس تراوح بين حد أدنى بمغ 
 م. 0101 -0110خالل الفترة  :0..01سنوي بمغ 

البيانات الواردة  من أيضاً  يتضحتكمفة مياه الري لمتكاليف اإلنتاجية لمحصول البطاطس،  تضمين ظلأما في   -3
م، إلى 0110ىكتار عام /لاير ألف 00.99( أن متوسط التكاليف اإلنتاجية لمبطاطس ازداد من .بجدول )
 -0110ىكتار خالل الفترة لاير/ ألف01.01م، بمتوسط سنوي بمغ 0101ىكتار عام ألف لاير/ ...05
لاير/ طن عام  0...5متوسط تكمفة إنتاج الطن من  ازداد فقداليكتار  إنتاجية وسطضوء مت وفيم. 0101
ضوء متوسط  وفيطن. /لاير ..580م، بمتوسط سنوي بمغ 0101لاير/ طن عام  11.0.م، إلى 0110
التصدير لمبطاطس السعودية، يتضح أن معدل تغطية سعر التصدير لمتوسط التكاليف اإلنتاجية  أسعار

م، بمتوسط .011عام  :0.1.0م، وحد أعمى بمغ 0101م عا :000.9لمبطاطس تراوح بين حد أدنى بمغ 
 م. 0101 -0110خالل الفترة  :0..01سنوي بمغ 

 
 االقتصاد الزراعي السعودي في لمتجارة الخارجية لمبطاطس النسبية األهمية: ثالثاً 

م، يتضح من 0101 -0991الخارجية السعودية لمبطاطس خالل الفترة  تجارةاألىمية النسبية لم بدراسة
 ( ما يمي:.البيانات الواردة بجدول )

عام  :..0تراوح معدل تغطية قيمة الصادرات لمواردات السعودية لمبطاطس بين حد أدنى بمغ  -0
. وقد اتسم معدل :..1.م، بمتوسط سنوي بمغ 0110عام  :010.5 مغم، وحد أعمى ب0991

غطية الصادرات لمواردات السعودية لمبطاطس بعدم االستقرار، إذ بمغ معامل االختالف باعتباره ت
كما بمغت نسبة الفرق بين الحدين األعمى واألدنى  :،80.9أحد مؤشرات عدم االستقرار نحو 

 .:331.1لمعدل تغطية الصادرات لمواردات إلى المتوسط 
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 م.0101 -0991جارة الخارجية السعودية لمبطاطس خالل الفترة (. مؤشرات األىمية النسبية لمت.جدول )
 
 السنة

معدل 
تغطية 

درات الصا
 : لمواردات

نسبة قيمة 
ات إلى الصادر 

إجمالي الصادرات 
 :الزراعية

ات نسبة قيمة الوارد
إلى إجمالي 
 :الواردات الزراعية

نسبة قيمة 
خارجية التجارة ال

إلى إجمالي 
 :الدخل الزراعي

  التبادل الدوليمعدل 

 الصافي اإلجمالي

0991 0.. 1.0 1.8 1.38 3.1 3.5 

0990 ..0 1.5 1.8 1.15 ..0 05.5 

0990 ..1 1.1 1.9 1.11 5.3 03.. 

0993 5.3 1.3 1.8 1.33 5.5 00.1 

0991 03.. 1.8 1.. 1.30 0..1 09.1 

0995 11.1 0.. 1.1 1.31 5... 91.9 

099. .1.1 0.8 1.3 1.00 88.1 009.1 

099. 8..1 0.0 1.0 1.01 0...0 08..0 

0998 .5.8 0.3 1.0 1.0. 80.1 010.8 

0999 00.9 1.1 1.0 1.01 00.5 05.. 

0111 018.. 0.. 1.0 1.01 3.1.1 301.3 

0110 010.5 0.3 1.0 1.0. 330.9 131.5 

0110 .1.. 0.1 1.0 1.01 011.9 039.5 

0113 8..5 1.9 1.0 1.08 003.0 08..5 

0111 08.0 1.3 1.0 1.0. .8.3 .1.. 

0115 .3.5 1.. 1.0 1.01 085.3 03..9 

011. .0.5 1.8 1.0 1.0. 099.. 05..3 

011. 51.. 1.. 1.0 1.39 05... 019.1 

0118 81.1 0.0 1.0 1.18 053.3 0.0.5 

0119 80.3 0.1 1.0 1.3. 11... 0...5 

0101 90.1 1.9 1.0 1.53 390.0 09..0 

 ..031 051.8 1.3 1.3 0.1 ..1. المتوسط 

 131.5 ...11 1.5 1.9 0.3 010.5 الحد األعمى

 3.5 3.1 1.0 1.0 1.0 ..0 الحد األدنى

نسبة الفرق بين 
 331.1 0.8.1 053.3 ...03 ..008 331.1 الحدين إلى المتوسط

 1..01 035.5 1.0 1.3 ..1 ..19 االنحراف المعياري

 80.9 89.9 11.9 80.3 ..1. 80.9 معامل االختالف:

                                                           
 .م0101 -0991 الفترة متوسط على بناءا   والواردات الصادرات وقيمة لكمية القياسية األرقام حساب تم  
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الصادرات السعودية لمبطاطس بنسبة ضئيمة في ىيكل الصادرات الزراعية، إذ تراوحت  ساىمت  -0
 عام :1.0حد أدنى بمغ  بيننسبة قيمة الصادرات لمبطاطس إلى جممة قيمة الصادرات الزراعية 

بمغ  اختالفبمعامل  :،0.1بمتوسط سنوي بمغ  ،م0110عام  :0.3م، وحد أعمى بمغ 0991
.1..:. 

ساىمت الواردات السعودية لمبطاطس بنسبة ضئيمة في ىيكل الواردات الزراعية، إذ تراوحت  كما  -3
 خالل :1.0نسبة قيمة الواردات لمبطاطس إلى جممة قيمة الواردات الزراعية بين حد أدنى بمغ 

م، بمتوسط سنوي 0990 عام :1.9م، وحد أعمى بمغ 0115، 0110، 0111، .099السنوات 
 . :80.3بمعامل اختالف بمغ  :،1.3بمغ 

أيضًا التجارة الخارجية السعودية لمبطاطس بنسبة ضئيمة في إجمالي الدخل الزراعي  ساىمت -1
إلى إجمالي  لمبطاطسالصادرات والواردات( الخارجية ) ةالمحمي، إذ تراوحت نسبة قيمة التجار 

عام  :1.5م، وحد أعمى بمغ 0999عام  :1.0الدخل الزراعي المحمي بين حد أدنى بمغ 
 .:11.9بمعامل اختالف بمغ  ،:1.3م، بمتوسط سنوي بمغ 0101

من خالل حساب معدل التبادل الدولي اإلجمالي، تبين أن التجارة الخارجية السعودية لمبطاطس  -5
م. أما في 0111، 0999 -0998، .099 -0991ل السنوات كانت في غير صالح الدولة خال

ضوء معدل التبادل الدولي الصافي، فقد تبين أن التجارة الخارجية السعودية لمبطاطس كانت أيضًا 
م، نظرًا النخفاض قيمة 0111، 0999، 0995 -0991في غير صالح الدولة خالل السنوات 

. وقد اتسم معدل التبادل الدولي اإلجمالي السنواتخالل تمك  011معدل التبادل الدولي عن 
والصافي لمتجارة الخارجية السعودية لمبطاطس بعدم االستقرار، إذ بمغ معامل االختالف لمعدل 

 لكل منيما عمى التوالي. :80.9 :،89.9التبادل الدولي اإلجمالي والصافي 
 

 

 مىاقشة الىتائج والتوصٍات

 المائية الموارد استيالك ولترشيد. النسبية بالندرة السعودية العربية المممكة في المائية الموارد تتسم
 مجمس قرار صدر فقد القادمة، األجيال لمستقبل عمييا والحفاظ الزراعية األغراض في المستخدمة

جراءات قواعد والمتضمن ىـ9/00/0108 وتاريخ 335 رقم الوزراء  وتنظيم المياه استيالك ترشيد وا 
تعميمًا بإيقاف  الزراعة وزارة أصدرت القرار تطبيق مع وتمشياً . الزراعية المجاالت في استخداميا
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. ومن خالل ىـ0/00/0133تصدير كل من البطاطس والبطيخ والبصل والقرع والشمام اعتبارا من 
م، تبين أنيا تتسم 0101 -0991رصد حركة التجارة الخارجية السعودية لمبطاطس خالل الفترة 

 ،:5..1في كمية الصادرات والواردات  االستقرار، إذ بمغ متوسط معامل عدم االستقرار عدمبالتركز و 
في معامل عدم االستقرار في اإلنتاج  :01مقداره  تغيراً تبين أن  كمالكل منيما عمى التوالي،  :10.5

في كمية الصادرات  االستقرارلمعامل عدم  االتجاهالمحمي لمبطاطس يؤدي إلى تغير في نفس 
 .:3..لمبطاطس مقداره 

 853.0يعادل  /طن، أي ماردوال 5..00وبمقارنة متوسط أسعار التصدير لمبطاطس البالغ 
مياه الري المستخدمة في إنتاج البطاطس لاير/ طن، بمتوسط التكاليف اإلنتاجية في ظل تضمين تكمفة 

 :0..01ير لمتوسط التكاليف اإلنتاجية بمغ لاير/طن، فإن معدل تغطية أسعار التصد ..580البالغ 
م. ومع األخذ في االعتبار التكاليف التسويقية لمبطاطس والتي تتضمن 0101 -0110خالل الفترة 

تكاليف الجني والفرز والتدريج والتعبئة والنقل، فإن متوسط سعر التصدير قد يكون غير مجزي 
أن التجارة الخارجية لمبطاطس ساىمت بنسبة  اقتصاديًا من وجية نظر المجتمع. كما تبين أيضاً 

ضئيمة في ىيكل الصادرات والواردات الزراعية، إذ بمغ متوسط نسبة قيمة الصادرات والواردات 
لكل منيما عمى التوالي. كما  :1.3، :0.1لمبطاطس إلى إجمالي قيمة الصادرات والواردات الزراعية 

بة ضئيمة في إجمالي الدخل الزراعي المحمي، إذ بمغت ساىمت أيضًا التجارة الخارجية لمبطاطس بنس
 م.0101 -0991خالل الفترة  :1.3في المتوسط 

ومن خالل المقارنة بين أسعار التصدير ومتوسط التكاليف اإلنتاجية والتسويقية لمبطاطس، مع 
جمالي تزامن ضآلة األىمية النسبية لمتجارة الخارجية لمبطاطس في ىيكل التجارة الخارجية  الزراعية وا 

الدخل الزراعي المحمي، فإن المنطق االقتصادي يقضي بعدم التوسع في إنتاج البطاطس ولذلك 
توصي ىذه الدراسة بضرورة عدم التوسع في إنتاج البطاطس واالكتفاء بمتطمبات االحتياجات 

دير البطاطس والقاضي بمنع تص 335االستيالكية المحمية فقط، ومن ثم االلتزام بتطبيق القرار 
لمخارج. ويترتب عمى تطبيق ىذا القرار توفير كمية الموارد المائية المستخدمة في إنتاج الكميات 

 م. 0101وفقًا لمكميات المصدرة عام  3مميون م 31..3المصدرة لمخارج والتي تبمغ 
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Summary: This study was set to evaluate Saudi potatoes foreign trade and its relative importance in Saudi 

agricultural economy in the period 1990-2010. The study estimated the import price coverage of potatoes' 

production costs. To accomplish these goals, this study utilized average percentage deviations' method, 

simple regression analysis, geographical concentration coefficient, export-import averages, foreign trade to 

agricultural income, and average net and gross potatoes trade. 

The results included the following: (1) Despite a decrease in average Saudi potatoes export prices of 

3٪, whereas the quantity and value of Saudi potatoes exports increase annually by 16.4٪,and 13.3٪, 

respectively. (2) Due to the rise in potatoes' average import prices by 4٪ annually, Saudi imports of potatoes 

fell annually by 5٪ during 1990-2010. (3) Even though stability in export and import prices of potatoes was 

the norm during the period, quantity of potatoes exports and imports was less stable with values of the 

average non-stability coefficient of 47.5٪ and 41.5٪, respectively. (4) A 10٪ change in the non-stability 

coefficient of potatoes local production will result in a 7.3٪ change in the quantity of potatoes export non-

stability coefficient. (5) A high value of the geographical concentration coefficient (0.4) confirms the 

geographical concentration in Saudi potatoes trade during 2000 - 2010 . (6) When including potatoes' 

irrigation water costs, the average coverage of exports price to production costs was 146.2٪ during 2002-

2010. (7) Saudi Potatoes exports contribution was negligible in the agricultural export-import foreign trade as 

well as in the agricultural domestic income. (8) The study calls for stopping expanding potatoes' production, 

restricts production to local consumption, and implement Resolution 335 which calls for halting exports of 

Saudi potatoes which will save 36.34 million cubic meters of irrigation water as per 2010 exports level. 

 

Keywords: Foreign Trade, Potatoes, Non-Stability Coefficient, Barter Terms of Trade. 

 


