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أھم  فيوالقدرة التنافسیة للصادرات المصریة من البصل  االقتصاديدراسة االستقرار 
  األسواق الخارجیة 

  ٢رویدا أسامة محمود عویضة ،١محمد حسن أحمد ربیع
 مصر -  جامعة الزقازیق - كلیة التكنولوجیا والتنمیة -  الزراعيواإلرشاد  االقتصادقسم ١

 مصر -  جامعة الزقازیق -  اعةكلیة الزر - الزراعيقتصاد قسم اال٢
  

من محصول البصل  الذاتي االكتفاءونسبة  لالستھالكاستھدف ھذا البحث دراسة تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة والمتاح  :الملخص
لصادرات قیمة ا/قیمة صادرات البصل البصل، و إنتاجكمیة /، ودراسة تطور كمیة وقیمة وأسعار التصدیر وكمیة صادرات البصلالمصري

 الجغرافي، التوزیع االستقرارمعامل عدم (اإلقتصادى والتنافسیة لمحصول البصل  االستقرارالزراعیة لصادرات البصل، وتقدیر مؤشرات 
 اختراق، معامل الخزرجیةأھم األسواق  فيللصادرات المصریة من البصل  السوقيللصادرات المصریة من البصل، مؤشر النصیب 

 على من البصل لألسواق الخارجیة، معامل جینى للصادرات المصریة، كفاءة أداء العملیات التصدیریة، تقدیر دالة الطلبالصادرات المصریة 
 وبیانات العامة واإلحصاء للتعبئة المركزي الجھاز من المنشورة اإلحصائیة البیانات علي البحث وإعتمد .السعودي السوق في المصري البصل
 البحث، بموضوع المتعلقة والدراسات المراجع من بالعدید تم االستعانة كما منھا، لكل الدولیة المعلومات شبكة علي والزراعة األغذیة منظمة
 األھمیة تم استخدام حیث المختلفة، االقتصادیة والنماذج األسالیب خالل من والوصفي الكمي التحلیل استخدام أسالیب علي البحث وأعتمد
 الدراسة أیضًا استخدمت كما الدراسة، ھدف تخدم والتي تم اختیارھا التي للمتغیرات الزمني االتجاه ومعادالت وي،السن التغیر ومعدل النسبیة
 ومعامل النصیب السوقي مثل مؤشر الخارجیة أسواقھا أھم في المصریة البصل لصادرات التنافسیة القدرة االقتصادیة لقیاس المؤشرات بعض

 :توصل إلیھا البحث التيوأھم النتائج  .الخارجي، وكفاءة أداء العملیات التصدیریة، ودالة الطلب الستقرارا، ومعامل عدم األسواق اختراق
كمیة وقیمة وسعر الصادرات، كما تبین من تقدیر معامالت عدم  فيتبین تزاید  وكذلككل من مساحة وإنتاج وإنتاجیة البصل،  فيوجود تزاید 

األسواق لدیھا قابلیة الستیعاب كمیات إضافیة  أكثركما تبین أن رات الكلیة من البصل أنھا غیر مستقرة، االستقرار لكمیة وقیمة وسعر الصاد
سوق السعودیة، كما  فياألسواق للصادرات المصریة من البصل  اختراقالسعودیة والكویت واإلمارات، و بلغ معامل  ھي المصريمن البصل 

تقدیر نموذج دالة  من اتضحفترة الدراسة، و لمتوسط% ٠.٠٤٥لتصدیریة للبصل قدرت بحوالى كفاءة أداء العملیات اأوضحت النتائج أن 
 البصل من المصریة الصادرات كمیة بین طردیة عالقة وجود السعوديالسوق  فيعلى الصادرات المصریة من البصل  الخارجيالطلب 
حین كان العالقة  في ،بالدوالر وعدد سكان السعودیة المنافسة للدول الطن سعر ومتوسط للدوالر بالنسبة المصري للجنیھ الصرف وسعر

  .السعودیة من البصل إنتاجعكسیة بین صادرات البصل وبین 

  ةاألسواق الخارجی - البصل  - الصادرات المصریة  - القدرة التنافسیة  -  االقتصادياالستقرار  :الدالة الكلمات
  

  والمشكلة البحثیة مقدمةال

عملیة التنمیة  فيارة الخارجیة دورًا ھامًا یلعب قطاع التجال 
وتعتبر الصادرات من أھم  النامیة،الدول  فياالقتصادیة خاصة 

وذلك لزیادة حصیلة  القوميزیادة الدخل  فيتساھم  التيالعوامل 
الدول من العملة األجنبیة باإلضافة إلى إمكانیة الحصول على 

، الموافي(أسمالیة الواردات سواء من السلع االستھالكیة أو الر
ویعتبر قطاع الصادرات من القطاعات األساسیة لتمویل ) ٢٠٠٤

برامج وخطط التنمیة االقتصادیة وذلك بما یوفره من عمالت 
االستثمارات الجدیدة، ویعد ھدف تنمیة الصادرات  فيأجنبیة تدخل 

السنوات األخیرة لتحقیق  فيأھم استراتیجیات السیاسة المصریة 
المنشود ولذلك تلجأ الدول النامیة لتنمیة وتنشیط  صادياالقتالنمو 

یزید من  الذياألمر  وتنافسیة،تتمتع بمیزة نسبیة  التيصادراتھا 
  .)٢٠٠٩سھى، (الحصیلة والعوائد التصدیریة 

كم��ا یعتب��ر تنمی��ة الص��ادرات الزراعی��ة المص��ریة م��ن أھ��م       
الزراعی���ة  االقتص���ادیةالسیاس���ات  مخطط���يتواج���ھ  الت���يالقض���ایا 

ظ��ل الظ��روف الدولی��ة الراھن��ة   ف��يخاص��ة  التنمی��ة،لتحقی��ق ب��رامج 
وف�ى ض�وء ذل�ك تس�عى مص�ر لزی�ادة الص�ادرات         ،)٢٠١٧كمال، (

حی��ث أن زی��ادة  الزراع��ى،م��ن مختل��ف القطاع��ات وخاص��ة القط��اع 
المی�زان   ف�ي الرئیس�یة لع�الج الخل�ل     األداةھذه الصادرات یعتبر ھ�و  

م��ن العناص��ر األساس��یة  نظ��رًا ألنھ��ا   المص��ري الزراع��ي التج��اري
 ف�ي أص�بحت مص�ر    وال�ذي  األجنب�ي لزیادة حصیلة الدولة م�ن النق�د   

وم�ا   ٢٠١١ین�ایر   ٢٥ث�ورة   ان�دالع حاجة ماسة إلی�ھ خاص�ة أعق�اب    
  ).٢٠١١محمد، ( النقدياإلحتیاطى  فيصاحبھا من تراجع 

ویعتبر عدم استقرار الصادرات الزراعیة، وانخفاض معدل 
الطاقات اإلنتاجیة المتاحة، من أھم  الذي ال یتناسب مع نموھا

المشاكل التي تواجھ مخططي السیاسات المصریة االقتصادیة، 
حیث ال تتعدي نسبة مساھمة تلك الصادرات في الصادرات الكلیة 

للتعبئة العامة  المركزيالجھاز ( ٢٠١٨عام % ١٧.٣٦حوالي 
عالوة على أن انخفاض نسبة الكمیة المصدرة ) ٢٠١٩واإلحصاء، 

 من أھممن أغلب المحاصیل الزراعیة مقارنة بإنتاجھا،  یعد 
ویرى االقتصادیون أن زیادة  الزراعیة،مظاھر سلوك الصادرات 

الصادرات الزراعیة تعتبر من أھم األدوات الرئیسیة لعالج العجز 
ث تواجھ یح )٢٠٠٩، محمد( التجاريالمیزان  فيالموجود 

یة منافسة شدیدة في الصادرات المصریة من المحاصیل الزراع
األسواق العالمیة في ظل التكتالت االقتصادیة الدولیة الراھنة، مما 

تذبذب كمیة الصادرات، وبالتالي العجز في المیزان  إلىیؤدى 
  .)٢٠١٠سھام، (التجاري 

 ،التصدیریة الخضر محاصیل من المصري البصل ویعتبر
 من للعدید نظرًا أو التصدیر، المحلي االستھالك مستوى علي سواء

 المنتجة الدول بین متمیزة مكانة یحتل تجعلھ التي الممیزات
وتعود أھمیة تصدیر البصل  ،العالمیة في األسواق لھ والمصدرة

المصري بكمیات كبیرة إلى مواعید زراعتھ حیث یظھر في وقت 
مبكر بالتحدید شھري مارس وأبریل من كل عام، وھو ما یسبق 

ما یفتح لھ مجال أكبر من التصدیر  ظھور البصل األوروبي وھو
 والبصل البصل محصول ویعتبر، كما في العالم العربي واألوروبي

 فيتأتى مصر حیث  الھامة التصدیریة الحاصالت من المصریة
المرتبة السابعة من حیُث حجم اإلنتاج، وتبلغ المساحة المزروعة 

الم، من المساحة الكلیة المزروعة بالع% ٨مصر نحو  فيبالبصل 
، ونحو العالميمن اإلنتاج % ٧للبصل نحو  المصريویبلغ اإلنتاج 

% ١٧، وصادرات مصر منھ تصل إلى اإلفریقيمن اإلنتاج % ٧٠
من الكمیات الكلیة المصدرة للعالم، تحتل مصر المركز الثالث من 

طن، كما تبلغ نسبة  ١٧٣ألفا و ٣٦٩صادرات البصل بإجمالي 
من كمیات محصول البصل % ١٧تصدیر البصل من مصر حوالي 

 المركزيالجھاز ( الكلیة التي یتم تصدیرھا على مستوى العالم
 .)٢٠١٩للتعبئة العامة واإلحصاء، 
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 من المحلى اإلنتاج كمیة في الكبیرة الزیادة من الرغم وعلى
 في طن ألف ٦٧٣حوالي  اإلنتاج ذلك بلغ حیث البصل محصول

 طن ألف ٢١٧١ حوالي لىإ ارتفع ٢٠٠٠ عام الدراسة فترة بدایة
 المحصول ذلك من الصادرات كمیة أن إال ، ٢٠١٨عام  نھایة في
 كمیة الصادرات بلغت حیث الكمیة في الزیادة تلك مع تتناسب لم

 فترة بدایة في اإلنتاج من ٪٢٢.٠ نحو تمثل طن ألف ١٤٨ حوالي
 اإلنتاج من ٪١٧.٠ نحو تمثل ألف طن ٣٦٩ حوالي وبلغت الدراسة

 األھمیة النسبیة انخفاض إلى ذلك من ویستدل ،٢٠١٨ عام ةنھای في
 ذلك إلي وباإلضافة منھ المحلى لإلنتاج بالنسبة البصل لصادرات

 األسواق في البصل وقیمة صادرات كمیة في استقرار عدم فھناك
 تلك في المصري البصل تنافسیة انخفاض على یؤثر مما لھ التقلیدیة
  .األسواق

 البصل إال من مصر صادرات لزیادة الجھود زیادة وبرغم
 األسواق داخل استقرارھا وعدم صادرات البصل تذبذب أن

 األسواق عن المعلومات المتاحة قصور إلي باإلضافة االستیعابیة،
األمر  الزراعیة السلع تصدیر محددات كأحد للبصل المستوردة

 علي یساعد وال التقلیدیة أسواقھا لبعض مصر بفقد یھدد الذي
 من كل علي بالسلب مما یؤثر الصادرات لتلك األمثل وزیعالت

أنھ على  فيتنحصر مشكلة البحث المصري،  و والمصدر المنتج
إلى  المصريالرغم من زیادة الكمیات المصدرة من البصل 

بالتذبذب الشدید من  اتسمتاألسواق الخارجیة إال أن تلك الكمیات 
ن خطورة ھذا الوضع وتكم ،واالنخفاض االرتفاعسنھ ألخرى بین 

للعدید من  المصريسوف یؤدى إلى فقدان البصل  استمرارهأن  في
أسواق الخارجیة وخروج مصر من مجال المنافسة العالمیة للبصل 

تفقد مصر مصدرًا ھامًا  وبالتاليوسوف یحل محلھا دوًال أخرى 
، لذلك تحاول ھذه الدراسة األجنبيمن مصادر الحصول على النقد 

اإلقتصادى للصادرات المصریة ودراسة  االستقرارى التعرف عل
 التنافسي الوضعمن شانھا زیادة  التيمؤشرات التنافسیة من البصل 

  . والقدرة التصدیریة لمحصول البصل مرة أخرى

  :أھداف الدراسة

 وبصفة البحث یستھدف توضیحھا تم التي المشكلة ضوء في
 أسواقھ أھم يف للبصل المصري التنافسي الوضع دراسة أساسیة

 التنافسیة تلك زیادة بھدف) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(خالل الفترة  الخارجیة
 حجم زیادة في إمكانیة التصدیریة السیاسات واضعي ومساعدة
 األھداف دراسة تتم الھدف ھذا ولتحقیق المحصول ذلك صادرات

  :اآلتیة الفرعیة

 لالستھالكدراسة تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة والمتاح  -١
 من محصول البصل  الذاتي االكتفاءبة ونس

دراسة تطور كمیة وقیمة وأسعار التصدیر وكمیة صادرات  -٢
قیمة /البصل، وقیمة صادرات البصل إنتاجكمیة / البصل

 البصل الزراعیة لصادراتالصادرات 

اإلقتصادى والتنافسیة لمحصول  االستقرارتقدیر مؤشرات  -٣
  :البصل وتضمن

   االستقرارمعامل عدم  -    
  للصادرات المصریة من البصل الجغرافي التوزیع -   
 فيللصادرات المصریة من البصل  السوقيمؤشر النصیب  -   

  رجیة اأھم األسواق الخ
الصادرات المصریة من البصل لألسواق  اختراقمعامل  -  

  الخارجیة
  معامل جینى للصادرات المصریة  -   

 كفاءة أداء العملیات التصدیریة  -    
  .السعودي السوق في المصري البصل على دالة الطلب رتقدی - ٤

 :البحث وأسلوب البیانات مصادر
 الجھاز من المنشورة اإلحصائیة البیانات علي البحث إعتمد

 األغذیة منظمة وبیانات العامة واإلحصاء للتعبئة المركزي

منھا وقاعدة بیانات  لكل الدولیة المعلومات شبكة علي والزراعة
 والدراسات المراجع من بالعدید تم االستعانة كما ،الدوليالبنك 

 استخدام أسالیب علي البحث وأعتمد البحث، بموضوع المتعلقة
 االقتصادیة والنماذج األسالیب خالل من والوصفي الكمي التحلیل

 السنوي، التغیر ومعدل النسبیة األھمیة تم استخدام حیث المختلفة،
 تخدم والتي تم اختیارھا التي تللمتغیرا الزمني االتجاه ومعادالت

 المؤشرات بعض الدراسة أیضًا استخدمت كما الدراسة، ھدف
 في المصریة البصل لصادرات التنافسیة القدرة االقتصادیة لقیاس

 اختراق ومعامل النصیب السوقي مثل مؤشر الخارجیة أسواقھا أھم
، وكفاءة أداء العملیات االستقرار، ومعامل عدم األسواق

  .الخارجيیریة، ودالة الطلب التصد
  

  البحثیة ومناقشتھا تائجالن

ونسبة  لالستھالكتطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة والمتاح : أوال
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(من البصل خالل الفترة  الذاتي االكتفاء

  :تطور مساحة البصل -١
بدراس��ة تط��ور مس��احة محص��ول البص��ل یتض��ح م��ن ج��دول  

ل عل�ى مس�توى الجمھوری�ة    أن متوسط مس�احة محص�ول البص�   ) ١(
أل��ف ف��دان وبلغ��ت  ١٠٦.٣بل��غ نح��و ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خ��الل الفت��رة 

أل�ف   ١٨٣.٩ ح�والي حی�ث بلغ�ت    ٢٠١٥ھذه المساحة أقصاھا ع�ام  
مساحة البصل خ�الل فت�رة الدراس�ة،     إجماليمن % ٩.١فدان بنسبة 

 ٥٤.٠ ح�والي حیث بلغت  ٢٠٠١حین بلغت المساحة أدناھا عام  في
المنزرعة خ�الل   من إجمالى مساحة البصل% ٢.٧ألف فدان بنسبة 

  .نفس الفترة

الع�ام لمس��احة البص��ل   الزمن��ي االتج�اه كم�ا یتب��ین م�ن معادل��ة   
إحص��ائیا عن��د مس��توى معنوی��ة     معن��ويوج��ود تزای��د  ) ٢(بج��دول 

أل�ف ف�دان، وبمع�دل تغی�ر      ٥٦.٩٧ حواليقدره  سنويبمعدل  ٠.٠١
الل فت��رة  خ�� الس��نوي م��ن المتوس��ط  % ٥.٦١متزای��د ق��دره   س��نوي

أن عنص���ر  أي ٠.٧٦٩٧الدراس���ة، وق���د بل���غ معام���ل التحدی���د نح���و 
من التغی�رات  % ٧٦.٩٦الزمن بما یتضمنھ من متغیرات یفسر نحو 

یمث����ل  والب����اقيالمس����احة المنزرع����ة م����ن محص����ول البص����ل  ف����ي
  . یرجع لعوامل أخرى لم تتضمنھا الدراسة% ٢٣.٠٤

  :البصل إنتاجتطور   -٢
) ١(بصل یتض�ح م�ن ج�دول    بدراسة تطور إنتاج محصول ال

أن متوسط اإلنتاج لمحصول البصل على مستوى الجمھوریة خ�الل  
أل���ف ط���ن وبل���غ    ٢٩٦٢.٩٥٠بل���غ نح���و  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفت���رة 

أل�ف ط�ن بنس�بة     ٢٦٩٢ ح�والي حیث بلغ  ٢٠١٥اإلنتاج أقصاه عام 
حین بل�غ   فيالبصل خالل فترة الدراسة،  إنتاج إجماليمن % ٩.٤٠

أل��ف ط��ن بنس��بة   ٦٢٨ ح��واليحی��ث بل��غ  ٢٠٠١اإلنت��اج أدن��اه ع��ام  
  . إنتاج البصل خالل نفس الفترة إجماليمن % ٢.١٩

الع��ام إلنت��اج البص��ل   الزمن��ي االتج��اهكم��ا یتب��ین م��ن معادل��ة  
إحص��ائیا عن��د مس��توى معنوی��ة     معن��ويوج��ود تزای��د  ) ٢(بج��دول 

ألف طن، وبمعدل تغی�ر   ١١١.١٥ حواليقدره  سنويبمعدل  ٠.٠١
خ��الل فت��رة   الس��نوي م��ن المتوس��ط  % ٧.٣٨ه متزای��د ق��در  س��نوي

أن عنص���ر  أي ٠.٨٩١٩الدراس���ة، وق���د بل���غ معام���ل التحدی���د نح���و 
من التغی�رات  % ٨٩.١٩الزمن بما یتضمنھ من متغیرات یفسر نحو 

یرج��ع % ١٠.٨١یمث��ل  والب��اقياإلنت��اج م��ن محص��ول البص��ل    ف��ي
  . لعوامل أخرى لم تتضمنھا الدراسة

  تطور إنتاجیة البصل -٣
تطور إنتاجی�ة محص�ول البص�ل یتض�ح م�ن ج�دول       وبدراسة 

أن متوسط إنتاجیة فدان البصل على مستوى الجمھوری�ة خ�الل   ) ١(
ف��دان وبلغ��ت ھ��ذه   /ط��ن ١٣.٧بلغ��ت نح��و  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفت��رة 

ف�دان،  /ط�ن  ١٨.٢ ح�والي حیث بلغ�ت   ٢٠١٨اإلنتاجیة أقصاھا عام 
 ٩.٩ ح�والي حی�ث بلغ�ت    ٢٠٠٠حین بلغت اإلنتاجیة أدناھا ع�ام   في
  . فدان/طن
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الع��ام إلنتاجی��ة ف��دان   الزمن��ي االتج��اهكم��ا یتب��ین م��ن معادل��ة   
إحص��ائیا عن��د مس��توى    معن��وي وج��ود تزای��د  ) ٢(البص��ل بج��دول  

ف�دان، وبمع�دل   /ط�ن  ٠.٢٩ حواليقدره  سنويبمعدل  ٠.٠١معنویة 
خ�الل فت�رة    الس�نوي من المتوسط % ٢.١٢متزاید قدره  سنويتغیر 

أن عنص���ر  أي ٠.٨٦٠٢دی���د نح���و الدراس���ة، وق���د بل���غ معام���ل التح
من التغی�رات  % ٨٦.٠٢الزمن بما یتضمنھ من متغیرات یفسر نحو 

یرج�ع لعوام�ل   % ١٣.٩٨یمثل  والباقيإنتاجیة محصول البصل  في
  . أخرى لم تتضمنھا الدراسة

  من البصل لالستھالكتطور المتاح  -٤

 یتض�ح البص�ل  من محصول  لالستھالكوبدراسة تطور المتاح 
من البصل عل�ى مس�توى    لالستھالكأن متوسط المتاح ) ١(من جدول 

أل�ف ط�ن    ١٠٩٨بل�غ نح�و   ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(الجمھوریة خ�الل الفت�رة   
 ح���واليحی���ث بلغ���ت   ٢٠١٥أقص���اه ع���ام   لالس���تھالكوبل���غ المت���اح  

 إجم�الي م�ن  % ٩.٩ واليح� ألف ط�ن وبأھمی�ة نس�بیة بلغ�ت      ٢٠٧٠.٨
بلغ المت�اح   حین فيمن البصل خالل فترة الدراسة،  لالستھالكالمتاح 

أل��ف ف��دان   ٤٦٠.٤ ح��واليحی��ث بل��غ   ٢٠٠٣أدن��اه ع��ام   لالس��تھالك
  .من إإلجمالى خالل نفس الفترة% ٢.٢بأھمیة نسبیة بلغت نحو 

 لالس�تھالك الع�ام للمت�اح    الزمني االتجاهكما یتبین من معادلة 
إحص�ائیا عن�د مس�توى     معن�وي وج�ود تزای�د   ) ٢(من البصل بجدول 

أل���ف ف���دان،   ٨٢.٤١ ح���واليق���دره  س���نويبمع���دل  ٠.٠١معنوی���ة 
 الس��نويم��ن المتوس��ط  % ٧.٥متزای��د ق��دره   س��نويوبمع��دل تغی��ر  

أن  أي ٠.٨٢٤٨خالل فترة الدراس�ة، وق�د بل�غ معام�ل التحدی�د نح�و       
م�ن  % ٨٢.٤٨عنصر الزمن بما یتضمنھ م�ن متغی�رات یفس�ر نح�و     

% ١٧.٥٢یمث�ل   والب�اقي من البصل  لالستھالكالمتاح  فيالتغیرات 
  . امل أخرى لم تتضمنھا الدراسةیرجع لعو

  من البصل الذاتي االكتفاءتطور نسبة  -٥

البص�ل یتض�ح م�ن     م�ن  ال�ذاتي  االكتف�اء وبدراسة تطور نسبة 
البصل على مس�توى   من الذاتي االكتفاءأن متوسط نسبة ) ١(جدول 

% ١٣٩.٢بل����غ نح����و ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الجمھوری���ة خ����الل الفت���رة   
حی��ث بلغ��ت  ٢٠١٨اھا ع��ام أقص�� م��ن ال��ذاتي االكتف��اءوبلغ��ت نس��بة 

 إجماليمن % ٦.١ واليحطن وبأھمیة نسبیة بلغت % ١٦٢ حوالي
ح�ین بلغ�ت    فيالبصل خالل فترة الدراسة،  من الذاتي االكتفاءنسبة 

بأھمی�ة نس�بیة بلغ�ت    % ١٢٦ ح�والي حی�ث بلغ�ت    ٢٠٠٨أدناھا عام 
  .من إإلجمالى خالل نفس الفترة% ٤.٧نحو 

  
  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(مصر خالل الفترة  فيلمحصول البصل  الذاتي االكتفاءونسبة  لالستھالكإلنتاج واإلنتاجیة والمتاح تطور المساحة وا :)١(جدول 

% 
  نسبة االكتفاء

 الذاتي
% 

المتاح 
  لالستھالك

 )باأللف طن(
% 

  اإلنتاجیة
 )فدان/طن(

% 
  كمیة اإلنتاج

 )باأللف طن(
% 

  المساحة
 )باأللف فدان(

 السنوات

٢٠٠٠ ٦٨.١  ٣.٤ ٦٧٣ ٢.٣٥ ٩.٩ ٧٢.١ ٩٤٩.٩ ٢.٤ ١٣٦ ٥.١ 

٢٠٠١ ٥٤ ٢.٧ ٦٢٨ ٢.١٩ ١١.٦ ٩٤.٩ ٤٦٥.٢ ٢.٢٨ ١٣٥ ٥.١ 

٢٠٠٢ ٦٤.٢ ٣.٢ ٧٥٥ ٢.٦٤ ١١.٨ ٨٥.٨ ٤٦٨.٩ ٢.٣ ١٦١ ٦.١ 

٢٠٠٣ ٥٥.٣ ٢.٧ ٦٨٦ ٢.٤٠ ١٢.٤ ٩٠.٥ ٤٦٠.٤ ٢.٢ ١٤٩ ٥.٦ 

٢٠٠٤ ٦٩.٢ ٣.٤ ٨٩٥ ٣.١٣ ١٢.٩ ٩٤.٤ ٦٣٠.٣ ٣.٠ ١٤٢ ٥.٤ 

٢٠٠٥ ١٠١.٤ ٥.٠ ١٣٠٢ ٤.٥٥ ١٢.٨ ٩٣.٧ ١٠١٧.٢ ٤.٩ ١٢٨ ٤.٨ 

٢٠٠٦ ٥٩.٤ ٢.٩ ٧٥٣ ٢.٦٣ ١٢.٧ ٩٢.٥ ٥٥٣.٧ ٢.٧ ١٣٦ ٥.١ 

٢٠٠٧ ٨٠.٤ ٤.٠ ١٠٦٧ ٣.٧٣ ١٣.٣ ٩٦.٩ ٧١٦.١ ٣.٤ ١٤٩ ٥.٦ 

٢٠٠٨ ١٠١.٦ ٥.٠ ١٣٨٩ ٤.٨٥ ١٣.٧ ٩٩.٨ ١١٠٢.٤ ٥.٣ ١٢٦ ٤.٧ 

٢٠٠٩ ١١٥.٣ ٥.٧ ١٦٥٣ ٥.٧٧ ١٤.٣ ١٠٤.٦ ١١٤٠.٠ ٥.٥ ١٤٥ ٥.٥ 

٢٠١٠ ١٢٥.٤ ٦.٢ ١٧٣٢ ٦.٠٥ ١٣.٨ ١٠٠.٨ ١١٦٢.٤ ٥.٦ ١٤٩ ٥.٦ 

٢٠١١ ١٢٣.٥ ٦.١ ١٧٦١ ٦.١٥ ١٤.٣ ١٠٤.١ ١٣٣٤.١ ٦.٤ ١٣٢ ٥.٠ 

٢٠١٢ ١٢٩.١ ٦.٤ ١٨٥٢ ٦.٤٧ ١٤.٣ ١٠٤.٧ ١٤١٣.٧ ٦.٨ ١٣١ ٥.٠ 

٢٠١٣ ١١٧.٢ ٥.٨ ١٧٥٤ ٦.١٣ ١٥.٠ ١٠٩.٢ ١٢٥٢.٩ ٦.٠ ١٤٠ ٥.٣ 

٢٠١٤ ١٥٢.٥ ٧.٥ ٢٢٩٤ ٨.٠١ ١٥.٠ ١٠٩.٨ ١٧٢٤.٨ ٨.٣ ١٣٣ ٥.٠  

٢٠١٥ ١٨٣.٩ ٩.١ ٢٦٩٢ ٩.٤٠ ١٤.٦ ١٠٦.٨ ٢٠٧٠.٨ ٩.٩ ١٣٠ ٤.٩  

٢٠١٦ ١٤٧ ٧.٣ ٢٢١٩ ٧.٧٥ ١٥.١ ١١٠.٢ ١٦٩٣.٩ ٨.١ ١٣١ ٥.٠  

٢٠١٧ ١٥٣.٣ ٧.٦ ٢٣٤٨ ٨.٢٠ ١٥.٣ ١١١.٨ ١٨٢٠.٢ ٨.٧ ١٢٩ ٤.٩  

٢٠١٨ ١١٩.٣ ٥.٩ ٢١٧١ ٧.٥٨ ١٨.٢ ١٣٢.٨ ١٣٤٠.١ ٦.٤ ١٦٢ ٦.١  

 المتوسط ١٠٦.٣ ١٥٠٧ ١٣.٧ ١٠٩٨.٠ ١٣٩.٢

 .مختلفة أعداد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، لالقتصاد المركزیة اإلدارة االقتصادیة، الشئون قطاع األراضي، واستصالح الزراعة وزارة -١  :المصدر
  الخارجیة التجارة بیانات قاعدة واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجھاز -٢
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لمحصول البصل خالل  الذاتي االكتفاءونسبة  لالستھالكالعام لتطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة والمتاح  الزمني االتجاهت معادال :)٢(جدول 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة 

 المعادلة  التابع المتغیر
 المتوسط
  السنوي

  معدل التغیر
 % السنوي

R2  Fc  

  المساحة
  )ألف فدان(

  ھـس ٥٦.٩٧+٤٦.٥٨= ھـص
)٧.٥٣**( 

٥٦.٧٩ ٠.٧٦٩٦ %٥.٦١ ١٠٦.٣** 

  اإلنتاج
  )ألف طن(

  ھـس١١١.١٥+٣٩٥= ھـص
)١١.٨٦**( 

١٤٠.٣١ ٠.٨٩١٩ %٧.٣٨ ١٥٠٧** 

  اإلنتاجیة
  )فدان/طن(

  ھـس٠.٢٩+١٠.٨١= ھـص
)١٠.٢٣*(*  

١٠٤.٦١ ٠.٨٦٠٢ %٢.١٢ ١٣.٧** 

  لالستھالكالمتاح 
  )ألف طن(

  ھـس ٨٢.٤١+٢٧٣.٨٦= ھـص
)٨.٩٥*(*  

٨٠.٠٤ ٠.٨٢٤٨ %٧.٥٠ ١٠٩٨** 

  )١٩...................،٣، ٢، ١(متغیر الزمن حیث :  ھـسالقیمة التقدیریة للمتغیر موضع الدراسة       :  ھـص
  . ٠.٠١عند مستوى  معنوي**   .٠.٠٥معنوى عند مستوى *).           المحسوبة  ت = (القیم ما بین األقواس 

  )١(باستخدام بیانات الجدول رقم ) SPSS ver. 25( اإلحصائيجمعت وحسبت بواسطة برنامج التحلیل : المصدر

  
دراسة تطور كمیة وقیمة وأسعار التصدیر وكمیة صادرات : ثانیا

قیمة الصادرات /البصل، وقیمة صادرات البصل إنتاجكمیة /البصل
  )٢٠١٨ -٢٠٠٠(البصل خالل الفترة  لصادرات الزراعیة

  :تطور كمیة الصادرات - ا

) ٣(لبصل یتض�ح م�ن ج�دول    بدراسة تطور كمیة صادرات ا
أن متوس���ط كمی���ة الص���ادرات لمحص���ول البص���ل عل���ى مس���توى       

ألف طن  ٣٣٥.٧بلغ نحو ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الجمھوریة خالل الفترة 
 ح��واليحی��ث بلغ��ت  ٢٠١٠وبلغ��ت كمی��ة الص��ادرات أقص��اھا ع��ام   

كمی��ة ص��ادرات البص��ل  إجم��اليم��ن % ٨.٠أل��ف ط��ن بنس��بة  ٥١١
می��ة الص��ادرات أدناھ��ا ع��ام ح��ین بلغ��ت ك ف��يخ��الل فت��رة الدراس��ة، 

 إجم�الي م�ن  % ٢.٣أل�ف ط�ن بنس�بة     ١٤٨ ح�والي حیث بلغ  ٢٠٠٠
  . كمیة صادرات البصل خالل نفس الفترة

الع��ام لتط��ور كمی��ة    الزمن��ي االتج��اهكم��ا یتب��ین م��ن معادل��ة    
إحص��ائیا عن��د  معن��ويوج��ود تزای��د ) ٤(ص��ادرات البص��ل بج��دول  

ألف طن،  ١٥.٢٦ حواليقدره  سنويبمعدل  ٠.٠١مستوى معنویة 
 الس��نويم��ن المتوس��ط % ٤.٥٥متزای��د ق��دره  س��نويوبمع��دل تغی��ر 

أن  أي ٠.٤٨٦٤خالل فترة الدراس�ة، وق�د بل�غ معام�ل التحدی�د نح�و       
م�ن  % ٤٨.٦٤عنصر الزمن بما یتضمنھ م�ن متغی�رات یفس�ر نح�و     

یمث�ل   والب�اقي كمی�ة الص�ادرات م�ن محص�ول البص�ل       ف�ي التغیرات 
  . تتضمنھا الدراسة یرجع لعوامل أخرى لم% ٥١.٣٦

  :البصل إنتاجكمیة /تطور كمیة صادرات البصل -٢

البص��ل  إنت��اجكمی��ة /بدراس��ة تط��ور كمی��ة ص��ادرات البص��ل  
أن المتوس�ط عل�ى مس�توى الجمھوری�ة خ�الل      ) ٣(یتضح من جدول 

وبلغ���ت ھ���ذه النس���بة   % ٢٤.٣بل���غ نح���و  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفت���رة 
لغ��ت ح��ین ب ف��ي، %٤٦.٦ ح��واليحی��ث بلغ��ت  ٢٠٠٣أقص��اھا ع��ام 

  .%١٤.٢ حواليحیث بلغت  ٢٠٠٩ا عام أدناھ

 :تطور قیمة الصادرات -٣

) ٣(بدراسة تطور قیمة صادرات البص�ل یتض�ح م�ن ج�دول     
أن متوسط قیم�ة الص�ادرات عل�ى مس�توى الجمھوری�ة خ�الل الفت�رة        

ملی����ون دوالر وبلغ����ت قیم����ة   ١٢٨.٤بل����غ نح����و  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(
ملی��ون  ٢٩٠ ح��واليحی��ث بلغ��ت   ٢٠١٨الص��ادرات أقص��اھا ع��ام  

قیمة صادرات البصل خالل فترة  إجماليمن % ١١.٩دوالر بنسبة 
حی�ث   ٢٠٠٠ح�ین بلغ�ت قیم�ة الص�ادرات أدناھ�ا ع�ام        فيالدراسة، 

قیم��ة  إجم��اليم��ن % ٠.٥ملی��ون دوالر بنس��بة  ١٢.٤ ح��واليبلغ��ت 
  .خالل نفس الفترة صادرات البصل

 الع��ام لتط��ور قیم��ة   الزمن��ي االتج��اه كم��ا یتب��ین م��ن معادل��ة    
إحص��ائیا عن��د  معن��ويوج��ود تزای��د ) ٤(ص��ادرات البص��ل بج��دول  

ألف طن،  ١٦.٠٦ حواليقدره  سنويبمعدل  ٠.٠١مستوى معنویة 
 الس�نوي م�ن المتوس�ط   % ١٢.٥١متزای�د ق�دره    سنويوبمعدل تغیر 

أن  أي ٠.٨٣٦٧خالل فترة الدراس�ة، وق�د بل�غ معام�ل التحدی�د نح�و       
م�ن  % ٨٣.٦٧نح�و   عنصر الزمن بما یتضمنھ م�ن متغی�رات یفس�ر   

یمث���ل  والب���اقيقیم���ة ص���ادرات محص���ول البص���ل    ف���يالتغی���رات 
  .لعوامل أخرى لم تتضمنھا الدراسةیرجع % ١٦.٣٣

  :قیمة الصادرات الزراعیة/تطور قیمة صادرات البصل -٤

قیم���ة الص���ادرات  /بدراس���ة تط���ور قیم���ة ص���ادرات البص���ل  
أن المتوس����ط عل����ى مس����توى  ) ٣(الزراعی����ة یتض����ح م����ن ج����دول  

وبلغ��ت % ٥.٢بل�غ نح�و   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خ�الل الفت�رة   الجمھوری�ة  
 ف��ي  ،%٧.٤ ح��واليحی��ث بلغ��ت  ٢٠١٠ھ��ذه النس��بة أقص��اھا ع��ام  

  %. ٢.٤ حواليحیث بلغ  ٢٠٠٠حین بلغت ھذه النسبة أدناھا عام 

 :تطور سعر التصدیر -٥

بدراس��ة تط��ور س��عر تص��دیر محص��ول البص��ل یتض��ح م��ن     
لجمھوری��ة  أن متوس��ط س��عر التص��دیر عل��ى مس��توى ا    ) ٣(ج��دول 

ط���ن وبل���غ /دوال ٣٤٤.٩بل���غ نح���و ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خ���الل الفت���رة 
ط��ن  /دوالر ٧١٧.٤ ح��والي حی��ث بل��غ   ٢٠٠٩الس��عر أقص��اه ع��ام   

 ف�ي سعر التصدیر خالل فت�رة الدراس�ة،    إجماليمن % ١٠.٩بنسبة 
ط�ن  /دوالر ٨٠.٥ حواليحیث بلغ  ٢٠٠٢حین بلغ السعر أدناه عام 

  . بصل خالل نفس الفترةسعر تصدیر ال إجماليمن % ١.٢بنسبة 

الع��ام لس��عر تص��دیر   الزمن��ي االتج��اهكم��ا یتب��ین م��ن معادل��ة  
إحص��ائیا عن��د مس��توى    معن��وي وج��ود تزای��د  ) ٤(البص��ل بج��دول  

ألف طن، وبمعدل  ٣٤.٥٨ حواليقدره  سنويبمعدل  ٠.٠١معنویة 
خ��الل  الس��نويم��ن المتوس��ط % ١٠.٠٣متزای��د ق��دره  س��نويتغی��ر 

أن عنص�ر   أي ٠.٧٠٩٦امل التحدید نح�و  فترة الدراسة، وقد بلغ مع
من التغی�رات  % ٧٠.٩٦الزمن بما یتضمنھ من متغیرات یفسر نحو 

یرج�ع  % ٢٩.٠٤یمث�ل   والب�اقي س�عر تص�دیر محص�ول البص�ل      في
  .لعوامل أخرى لم تتضمنھا الدراسة
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قیم��ة /البص��ل، وقیم��ة ص��ادرات البص��ل إنت��اجكمی��ة / تط��ور كمی��ة وقیم��ة وأس��عار التص��دیر وكمی��ة ص��ادرات البص��ل  دراس��ة  :)٣(ج��دول رق��م 
  )٢٠١٨ -٢٠٠٠(البصل خالل الفترة  لصادرات الزراعیةالصادرات 

% 
  سعر تصدیر
طن البصل 

 )طن/دوالر(

  /قیمة صادرات البصل
قیمة الصادرات 

 الزراعیة
% 

  قیمة صادرات
ملیون (البصل 

 )دوالر

  /كمیة صادرات البصل
 البصل إنتاجكمیة 

% 
  كمیة صادرات

 )طن ألف(البصل 
  السنوات

٢٠٠٠ ١٤٨ ٢.٣ ٢٢.٠ ١٢.٤ ٠.٥ ٢.٤ ٨٣.٨ ١.٣ 
٢٠٠١ ١٦٦ ٢.٦ ٢٦.٤ ١٤.٢ ٠.٦ ٢.٧ ٨٥.٥ ١.٣ 
٢٠٠٢ ٢٩٣ ٤.٦ ٣٨.٨ ٢٣.٦ ١.٠ ٣.٥ ٨٠.٥ ١.٢ 
٢٠٠٣ ٣٢٠ ٥.٠ ٤٦.٦ ٣٣ ١.٤ ٤.٣ ١٠٣.١ ١.٦ 
٢٠٠٤ ٣٢٨ ٥.١ ٣٦.٦ ٣٣.٧ ١.٤ ٣.١ ١٠٢.٧ ١.٦ 
٢٠٠٥ ٣٠١ ٤.٧ ٢٣.١ ٣١ ١.٣ ٣.٤ ١٠٣.٠ ١.٦ 
٢٠٠٦ ٢٠٥ ٣.٢ ٢٧.٢ ٢٣.٨ ١.٠ ٢.٨ ١١٦.١ ١.٨ 
٢٠٠٧ ٢٠١ ٣.٢ ١٨.٨ ٣٦ ١.٥ ٣.٠ ١٧٩.١ ٢.٧ 
٢٠٠٨ ٢٤٧ ٣.٩ ١٧.٨ ٩٧.٦ ٤.٠ ٤.٧ ٣٩٥.١ ٦.٠ 

٢٠٠٩ ٢٣٥ ٣.٧ ١٤.٢ ١٦٨.٦ ٦.٩ ٥.٧ ٧١٧.٤ ١٠.٩ 
٢٠١٠ ٥١١ ٨.٠ ٢٩.٥ ٢٣١.٣ ٩.٥ ٧.٤ ٤٥٢.٦ ٦.٩ 
٢٠١١ ٤٩١ ٧.٧ ٢٧.٩ ٢١٥.٦ ٨.٨ ٧.١ ٤٣٩.١ ٦.٧ 
٢٠١٢ ٣١٩ ٥.٠ ١٧.٢ ١٥٧.٣ ٦.٤ ٥.٩ ٤٩٣.١ ٧.٥ 
٢٠١٣ ٣٤٩ ٥.٥ ١٩.٩ ٢٠٢.٦ ٨.٣ ٧.١ ٥٨٠.٥ ٨.٩ 
٢٠١٤ ٤١٧ ٦.٥ ١٨.٢ ١٦٥.٢ ٦.٨ ٥.٧ ٣٩٦.٢ ٦.٠  
٢٠١٥ ٥٩٢ ٩.٣ ٢٢.٠ ٢٧٠.٤ ١١.١ ٩.٥ ٤٥٦.٨ ٧.٠  
٢٠١٦ ٤٥٧ ٧.٢ ٢٠.٦ ١٩٧.٨ ٨.١ ٧.٣ ٤٣٢.٨ ٦.٦  
٢٠١٧ ٤٢٩ ٦.٧ ١٨.٣ ٢٣٥.١ ٩.٦ ٧.٢ ٥٤٨.٠ ٨.٤  

٢٠١٨ ٣٦٩ ٥.٨ ١٧.٠ ٢٩٠.٨ ١١.٩ ٥.٩ ٧٨٨.١ ١٢.٠  

  المتوسط ٣٣٥.٧ ٢٤.٣ ١٢٨.٤ ٥.٢ ٣٤٤.٩

   القاھرة الخارجیة،، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قاعدة بیانات التجارة واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزيالجھاز  -١: المصدر
  

وقیم�ة ص�ادرات    البص�ل،   إنت�اج كمی�ة  / كمیة وقیمة وأسعار التصدیر وكمی�ة ص�ادرات البص�ل   العام لتطور  الزمني االتجاهمعادالت  :)٤(جدول 
  )٢٠١٨ -٢٠٠٠(البصل خالل الفترة  لصادرات الزراعیةقیمة الصادرات /البصل

  المتغیر
  التابع

 المعادلة
 المتوسط
  السنوي

  معدل التغیر
 % السنوي

R2  Fc  

  كمیة صادرات البصل
  )ألف طن(

  ھـس١٥.٢٦+١٨.١٣= ھـص
)٤.٠١٣**( 

١٦.١٠ ٠.٤٨٦٤ %٤.٥٥ ٣٣٥.٧** 

  قیمة صادرات
  )ملیون دوالر(البصل 

  ـهس١٦.٠٦+٣١.١٧= ـهص
)٩.٣٣**(  

٨٧.٠٨ ٠.٨٣٦٧ %١٢.٥١ ١٢٨.٤** 

  سعر تصدیر
  )طن/دوالر(طن البصل 

  ـهس٣٤.٥٨+٠.٨٩= ـهص
)٦.٤٥**(  

٤١.٥٤ ٠.٧٠٩٦ %١٠.٠٣ ٣٤٤.٩**  

  )١٩...................،٣، ٢، ١(متغیر الزمن حیث :  ھـسلدراسة       القیمة التقدیریة للمتغیر موضع ا : ھـص
  . ٠.٠١عند مستوى  معنوي**   .٠.٠٥عند مستوى  معنوي*     ).         المحسوبة  ت = (القیم ما بین األقواس 

  )٣(رقم  باستخدام بیانات الجدول) SPSS ver. 25( اإلحصائيجمعت وحسبت بواسطة برنامج التحلیل : المصدر

  
  

اإلقتصادى والتنافسیة لمحصول  االستقرارتقدیر مؤشرات : ثالثا
 ):٢٠١٨- ٢٠٠٠( الفترةالبصل خالل 

  : لمحصول البصل االقتصادي االستقرار] ١[
 ف�ي لمحص�ول البص�ل    االقتص�ادي الوض�ع   وتحلی�ل  قی�اس  یع�د 

حیث المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة أومن حیث كمیة  من مصر سواء
 الھام�ة  المؤش�رات  أح�د  معین�ة  زمنی�ة  فت�رة  درات خ�الل وقیمة الصا

السیاس��ات اإلنتاجی��ة والتص��دیریة،    اس��تقرار م��دى عل��ى للحك��م
یس��تھدف  االقتص��اديوالوص��ول إل��ى مس��توى مع��ین م��ن االس��تقرار 

تحقیق عائد مناس�ب خ�الل فت�رة زمنی�ة معین�ة ع�الوة عل�ى اس�تقرار         
 التي الھامة شراتالمؤ من عدم االستقرار معامل ھذا العائد، ویعتبر

 منھا البصل، التيوصادرات السلع المختلفة  إنتاج في التذبذب تقیس

 ف�ي  النس�بي عب�ارة ع�ن االنح�راف     االس�تقرار  ع�دم  معام�ل  حی�ث أن 
, )^Y) (التقدیری��ة(والقیم�ة االتجاھی��ة   Y)(  القیم�ة الحقیقی��ة الفعلی�ة  
  :التالیةبالعالقة  االستقرارویعبر عن معامل عدم 

  
  
  

 :حیث أن
N.S = االستقرارمعامل عدم 

Yt =السنة  فيللمتغیر المدروس  القیمة الحقیقیة الفعلیةt 
Y^

t   = االتج��اهالمق��درة م��ن معادل��ة   ) التقدیری��ة( االتجاھی��ةالقیم��ة 
  العام للظاھرة المدروسة  الزمني

100.
^

^

x
Y

YY
SN

t

tt 
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المس��احة (لمحص��ول البص��ل م��ن حی��ث     االقتص��ادي االس��تقرار) أ
) ال��ذاتي االكتف��اءونس��بة  الس��تھالكلواإلنت��اج واإلنتاجی��ة والمت��اح 

أوضحت النت�ائج ال�واردة بالج�دول    ): ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة 
  :یلي ما) ٥(رقم 

للمس��احة المنزرع��ة م��ن محص��ول م��ن   االس��تقرارمعام��ل ع��دم  -١
  البصل

تب��ین م��ن تق��دیر مع��امالت ع��دم االس��تقرار للمس��احة المنزرع��ة م��ن    
لمتوس�ط   االس�تقرار  البصل أنھا غیر مستقرة حی�ث بل�غ معام�ل ع�دم    

 ٢٠٠٧أدن�اه ع�ام    االس�تقرار وبل�غ معام�ل ع�دم     ١٣.٠ ح�والي الفترة 
  . ٣٥.٨ حواليبمعدل  ٢٠٠٥وأقصاه عام  ٠.٥ حواليبمعدل 

  إلنتاج محصول من البصل االستقرارمعامل عدم  -٢
إلنتاج محص�ول م�ن البص�ل     االستقرارتبین من معامالت عدم  

لمتوس�ط الفت�رة    االس�تقرار دم أنھا غی�ر مس�تقرة حی�ث بل�غ معام�ل ع�      

بمع�دل   ٢٠١٠وبلغ معامل ع�دم االس�تقرار أدن�اه ع�ام      ١١.٦ حوالي
  .١١.٥ حواليبمعدل  ٢٠١٧وأقصاه عام  ٠.٢٠ حوالي

  إلنتاجیة محصول البصل االستقرارمعامل عدم  -٣
إلنتاجیة محصول من البص�ل   االستقرارتبین من معامالت عدم 

لمتوس�ط الفت�رة    االس�تقرار ع�دم   أنھا غی�ر مس�تقرة حی�ث بل�غ معام�ل     
بمع��دل  ٢٠١٠وبل��غ معام��ل ع��دم االس��تقرار أدن��اه ع��ام   ٣.٤ ح��والي
  ١١.٥ حواليبمعدل  ٢٠١٨وأقصاه عام  ٠.٢٠ حوالي

م��ن محص��ول   االس��تھالكللمت��اح م��ن   االس��تقرارمعام��ل ع��دم   -٤
  البصل

م�ن البص�ل    االستھالكللمتاح  االستقرارتبین من معامالت عدم 
لمتوس�ط الفت�رة    االس�تقرار رة حی�ث بل�غ معام�ل ع�دم     أنھا غی�ر مس�تق  

بمع�دل   ٢٠١٦وبل�غ معام�ل ع�دم االس�تقرار أدن�اه ع�ام       ١٥.٣ حوالي
  .٣٩.٩ حواليبمعدل  ٢٠٠٠أقصاه عام و ١.١ حوالي

  
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة ) لالستھالكالمساحة واإلنتاج واإلنتاجیة والمتاح (للبصل من حیث  االستقرارمعامالت عدم  :)٥(جدول 

  السنوات
 االستقرارمعامل عدم 

  لمساحة البصل
 االستقرارمعامل عدم 

  إلنتاج البصل
 االستقرارمعامل عدم 

  إلنتاجیة البصل
  لالستھالكالمتاح 

االكتفاء 
  الذاتي

٤.٠ ٣٨.٩ ١١.٠ ٣٣.٠ ٢٩.٦ ٢٠٠٠ 

٤.٥ ٦.٠ ٢.١ ١.٧ ٧.٧ ٢٠٠١ 

١٤.١ ١٠.٠ ٠.٧ ٣.٦ ٠.٤ ٢٠٠٢ 

٥.٨ ٢٣.٧ ٣.٦ ١٨.٣ ٢١.٥ ٢٠٠٣ 

١.١ ٨.١ ٥.٥ ٥.٩ ٩.٥ ٢٠٠٤ 

٨.٧ ٣٢.٤ ٢.٣ ٢٢.٦ ٢٣.١ ٢٠٠٥ 

٢.٨ ٣٤.٩ ١.٣ ٣٥.٨ ٣٢.٨ ٢٠٠٦ 

٦.٧ ٢٣.٣ ١.١ ١٦.٩ ١٤.٨ ٢٠٠٧ 

٩.٦ ٨.٦ ١.٩ ٠.٥ ١.٣ ٢٠٠٨ 

٤.٢ ٣.٨ ٤.٦ ٩.٧ ٨.٥ ٢٠٠٩ 

٧.٣ ١.٥ ١.٣ ٧.١ ١١.٧ ٢٠١٠ 

٤.٧ ٥.٦ ٠.٢ ١.٩ ٤.٥ ٢٠١١ 

٥.٢ ٥.١ ١.٦ ٠.٧ ٤.٠ ٢٠١٢ 

١.٥ ١٢.٢ ٠.٦ ١٠.١ ١٠.٠ ٢٠١٣ 

٣.٤ ١٤.٢ ٠.٨ ١١.٢ ١٢.٠  ٢٠١٤ 

٥.٤ ٣٠.٠ ٥.٣ ٢٣.٩ ٢٩.٤  ٢٠١٥ 

٤.٥ ١.١ ٤.١ ٢.٩ ٠.٧  ٢٠١٦ 

٥.٧ ٣.٦ ٤.٥ ٢.٠ ٠.٥  ٢٠١٧ 

١٨.٦ ٢٧.٢ ١١.٥ ١٣.٤ ٢٥.٤  ٢٠١٨ 

 ٦.٢ ١٥.٣ ٣.٤ ١١.٦ ١٣.٠ المتوسط

  )١(باستخدام بیانات الجدول رقم ) SPSS ver. 25( اإلحصائيجمعت وحسبت بواسطة برنامج التحلیل : المصدر
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البص��ل لكمی��ة وقیم��ة وأس��عار ص��ادرات  االقتص��ادي االس��تقرار) ب
  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة  خالل

 االستقرارمعمل عدم  أن) ٦(أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 
  :التاليكانت على النحو 

  لكمیة الصادرات الكلیة من البصل االستقرارمعامل عدم  -١
یتب��ین م��ن تق��دیر مع��امالت ع��دم االس��تقرار لكمی��ة الص��ادرات      

 االس�تقرار غیر مستقرة حیث بلغ معام�ل ع�دم    البصل أنھاالكلیة من 
أدناه عام  راراالستقوبلغ معامل عدم  ١٣٧.٦ حواليلمتوسط الفترة 

 ح��واليبمع��دل  ٢٠٠٢وأقص��اه ع��ام   ٤٣.٤ ح��واليبمع��دل  ٢٠٠٧
٣٥٨.٥.  

  لقیمة الصادرات الكلیة من البصل االستقرارمعامل عدم  -٢
لقیم�ة الص�ادرات الكلی�ة م�ن      االس�تقرار تبین من مع�امالت ع�دم   

لمتوس�ط   االس�تقرار غیر مستقرة حی�ث بل�غ معام�ل ع�دم      البصل أنھا
 ٢٠١١بل�غ معام�ل ع�دم االس�تقرار أدن�اه ع�ام       و ٤٤.٢ ح�والي الفترة 
  .٧٧.٦ حواليبمعدل  ٢٠٠١وأقصاه عام  ٣.٧ حواليبمعدل 

  لسعر تصدیر البصل االستقرارمعامل عدم  -٣
لسعر تصدیر البصل أن�ھ غی�ر    االستقرارتبین أن معامالت عدم 

 ٣٥.٤ حواليلمتوسط الفترة  االستقرارمستقر حیث بلغ معامل عدم 
 ٥.٦ ح��واليبمع��دل  ٢٠١١م االس��تقرار أدن��اه ع��ام وبل��غ معام��ل ع��د

  .١٣٦.٢ حواليبمعدل  ٢٠٠٠وأقصاه عام 
  

  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(للبصل خالل الفترة  التصدیريلكل من كمیة وقیمة الصادرات والسعر  االستقرارتطور معامالت عدم  :)٦(جدول 

 لسعر التصدیر االستقرارمعامل عدم   مة الصادراتلقی االستقرارمعامل عدم   لكمیة الصادرات االستقرارمعامل عدم   السنوات

١٣٦.٢ ٧٣.٧ ٣٤٣.٢ ٢٠٠٠ 

٢٢.١ ٧٧.٦ ٢٤١.٢ ٢٠٠١ 

٢٣.٠ ٧٠.٣ ٣٥٨.٥ ٢٠٠٢ 

٢٥.٩ ٦٥.٤ ٣٠٤.٢ ٢٠٠٣ 

٤٠.٩ ٦٩.٨ ٢٤٧.٣ ٢٠٠٤ 

٥٠.٦ ٧٥.٧ ١٧٤.٤ ٢٠٠٥ 

٥٢.٢ ٨٣.٤ ٦٤.١ ٢٠٠٦ 

٣٥.٥ ٧٧.٥ ٤٣.٤ ٢٠٠٧ 

٢٦.٦ ٤٤.٥ ٥٨.٩ ٢٠٠٨ 

١٠٦.٩ ١٢.١ ٣٧.٦ ٢٠٠٩ 

١٨.٧ ١١.٣ ١٧٤.٧ ٢٠١٠ 

٥.٦ ٣.٧ ١٤٤.٠ ٢٠١١ 

٩.٥ ٣٤.٤ ٤٧.٣ ٢٠١٢ 

١٩.٧ ٢٠.٩ ٥٠.٦ ٢٠١٣ 

٢٣.٨ ٣٩.٣ ٦٨.٨  ٢٠١٤ 

١٧.٦ ٦.٢ ١٢٥.٧  ٢٠١٥ 

٢٦.٥ ٣٥.٠ ٦٤.٧  ٢٠١٦ 

١٢.١ ٢٦.٦ ٤٦.٥  ٢٠١٧ 

١٩.٨ ١٣.٥ ١٩.٨  ٢٠١٨ 

 ٣٥.٤ ٤٤.٢ ١٣٧.٦  المتوسط

   )٣(باستخدام بیانات الجدول رقم ) SPSS ver. 25( اإلحصائيتحلیل جمعت وحسبت بواسطة برنامج ال: المصدر

  
للصادرات المصریة من البصل خالل الفترة  الجغرافيالتوزیع ] ٢[
)٢٠١٦ -٢٠٠٠(  

 الجغرافيأنھ بدراسة التوزیع ) ٧(یتبین من الجدول رقم 
 ثمانيلكمیة وقیمة الصادرات المصریة من البصل إلى ن أن أھم 

السعودیة وروسیا وبریطانیا ( ھي المصريللبصل  دول مستوردة
حیث جاءت دولة  )وھولندا والكویت واإلمارات واألردن ورومانیا

المرتبة األولى حیث كان متوسط كمیة الصادرات  فيالسعودیة 
% ٤٩.٨ألف طن بنسبة  ١٦٧.٢ حواليالمصریة إلیھا من البصل 

ل خالل كمیة الصادرات المصریة من البص إجماليمن متوسط 
ملیون دوالر  ٦١.٥، وبقیمة بلغت نحو )٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة 
قیمة الصادرات المصریة من  إجماليمن متوسط % ٤٧.٩بنسبة 

المرتبة الثانیة  فيالبصل خالل نفس الفترة، وجاءت دولة روسیا 
حیث كان متوسط كمیة الصادرات المصریة إلیھا من البصل 

كمیة  إجماليمتوسط من % ١٤.٣ألف طن بنسبة  ٤٨.٠ حوالي

ملیون  ١٧.٣الصادرات المصریة من البصل، وبقیمة بلغت نحو 
قیمة الصادرات  إجماليمن متوسط % ١٣.٥دوالر بنسبة 

المرتبة الثالثة  فيالمصریة من البصل، وجاءت دولة بریطانیا 
حیث كان متوسط كمیة الصادرات المصریة إلیھا من البصل 

كمیة  إجماليمن متوسط  %٥.٧ألف طن بنسبة  ١٩.١ حوالي
ملیون  ٦.٧الصادرات المصریة من البصل، وبقیمة بلغت نحو 

قیمة الصادرات المصریة  إجماليمن متوسط % ٥.٢دوالر بنسبة 
المرتبة الرابعة حیث كان  فيمن البصل، وجاءت دولة ھولندا 

 ١٧.٥ حواليمتوسط كمیة الصادرات المصریة إلیھا من البصل 
كمیة الصادرات  إجماليمن متوسط  %٥.٢ألف طن بنسبة 

ملیون دوالر بنسبة  ٦.١المصریة من البصل، وبقیمة بلغت نحو 
  .اإلجماليمن متوسط % ٤.٨

المرتبة الخامسة حیث كان متوسط  فيوجاءت دولة الكویت 
ألف طن  ١٤.٤ حواليكمیة الصادرات المصریة إلیھا من البصل 
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ملیون دوالر  ٥.٠، وبقیمة اإلجماليمن متوسط % ٤.٣بنسبة 
قیمة الصادرات المصریة من  اإلجماليمن متوسط % ٣.٩بنسبة 

المرتبة السادسة حیث كان  فيرات االبصل، وجاءت دولة اإلم
ألف  ٩.٧ حواليمتوسط كمیة الصادرات المصریة إلیھا من البصل 

ملیون دوالر  ٣.٣، وبقیمة اإلجماليمن متوسط % ٢.٩طن بنسبة 
قیمة الصادرات المصریة من  إلجماليامن متوسط % ٢.٦بنسبة 

المرتبة السابعة حیث كان متوسط  فيالبصل، وجاءت دولة األردن 
ألف طن  ٧.٤ حواليكمیة الصادرات المصریة إلیھا من البصل 

ملیون دوالر  ٢.٤، وبقیمة اإلجماليمن متوسط % ٢.٢بنسبة 
من قیمة الصادرات المصریة  اإلجماليمن متوسط % ١.٩بنسبة 
المرتبة الثامنة حیث كان متوسط  في، وجاءت دولة رومانیا لالبص

ألف طن  ٥.٧ حواليكمیة الصادرات المصریة إلیھا من البصل 
ملیون دوالر  ٤.٨، وبقیمة اإلجماليمن متوسط % ١.٧بنسبة 
قیمة الصادرات المصریة من  اإلجماليمن متوسط % ١.٤بنسبة 
  .البصل

البصل ألھم الدول  معامل جینى للصادرات المصریة من - ٢
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(المستوردة خالل الفترة 

یبین بمعامل جینى توزیع الصادرت من السلعة على الدول 
المستورة أو بمعنى أخر یوضح مدى تركز الصادرات من السلعة 

  :ویقدر معامل جینى من خالل المعادلة التالیة دولة،كل  في

  

  =معامل جینى

  
 دولة ما خالل فترة معینةالصادرات من السلعة إلى    
    ـ

  الصادرات المصریة من السلعة خالل نفس الفترة إجمالي    
  

وبتقدیر معامل جینى لكمیة وقیمة الصادرات أوضحت النتائج 
  :یلى ما) ٧(الواردة بالجدول رقم 

 ثمانيبلغ معامل جینى لكمیة الصادرات المصریة من البصل ألھم  - 
الترتیب السعودیة وروسیا وبریطانیا دول مستورة للبصل وھى على 

، ٠.٣٨، ٠.٧١ حواليوھولندا والكویت واإلمارات واألردن ورومانیا 
  .على الترتیب ٠.١٣، ٠.١٥، ٠.١٧،  ٠.٢١، ٠.٢٣، ٠.٢٤

بینما بلغ معامل جینى لقیمة الصادرات المصریة من البصل  -
دول مستورة للبصل وھى على الترتیب السعودیة  ثمانيألھم 

وبریطانیا وھولندا والكویت واإلمارات واألردن ورومانیا  وروسیا
، ٠.١٤، ٠.١٦، ٠.٢٠، ٠.٢٢، ٠.٢٣، ٠.٣٧، ٠.٦٩ حوالي
  .على الترتیب ٠.١٢

  
  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(ومعامل جینى لكمیة وقیمة صادرات البصل إلى أھم الدول المستوردة خالل الفترة  الجغرافيالتوزیع  :)٧(جدول 

 الدول
متوسط كمیة 

  )طنألف (درات الصا
% 

 معامل جینى
)معامل التركز(  

متوسط قیمة 
 الصادرات

)ملیون دوالر(  

% 
 

 معامل جینى
)معامل التركز(  

سعر التصدیر 
)طن/دوالر(  

 ٣٦٧.٩ ٠.٦٩ ٤٧.٩ ٦١.٥ ٠.٧١ ٤٩.٨ ١٦٧.٢ السعودیة

 ٣٦٠.٠ ٠.٣٧ ١٣.٥ ١٧.٣ ٠.٣٨ ١٤.٣ ٤٨.٠ روسیا

 ٣٤٨.٩ ٠.٢٣ ٥.٢ ٦.٧ ٠.٢٤ ٥.٧ ١٩.١ بریطانیا

 ٣٥٠.٠ ٠.٢٢ ٤.٨ ٦.١ ٠.٢٣ ٥.٢ ١٧.٥ ھولندا

 ٣٤٦.٩ ٠.٢٠ ٣.٩ ٥.٠ ٠.٢١ ٤.٣ ١٤.٤ الكویت

 ٣٤٠.٠ ٠.١٦ ٢.٦ ٣.٣ ٠.١٧ ٢.٩ ٩.٧ اإلمارات

 ٣٣٠.٣ ٠.١٤ ١.٩ ٢.٤ ٠.١٥ ٢.٢ ٧.٤ األردن

 ٣١٥.٠ ٠.١٢ ١.٤ ١.٨ ٠.١٣ ١.٧ ٥.٧ رومانیا

 ٣٤٥.٠ ٠.٤٣ ١٨.٩ ٢٤.٣ ٠.٣٧ ١٣.٩ ٤٦.٧ دول أخرى

 ٣٤٤.٩ ٢.٥٥ ١٠٠.٠ ١٢٨.٤ ٢.٥٨ ١٠٠.٠ ٣٣٥.٧  إجمالي
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 فيللصادرات المصریة من البصل  السوقيمؤشر النصیب ] ٣[

  :الخارجیةواق أھم األس
یعتب��ر النص��یب الس��وقي أح��د المؤش��رات لقی��اس التنافس��یة       
وتق�دیر م��دى إمكانی�ة تنمی��ة األوض�اع التنافس��یة لص�ادرات دول��ة م��ا     
داخل األسواق الخارجیة، حیث أن ارتفاعھ یعبر عن ارتفاع الوضع 
التنافس���ي للدول���ة ف���ي األس���واق الخارجی���ة بالنس���بة للس���لعة، وكلم���ا   

رة للمحص��ول عل��ى نس��بة مئوی��ة أكب��ر م��ن    حص��لت الدول��ة المص��د 
 ف�ي للدول�ة المس�توردة كلم�ا كان�ت ھ�ذه الص�ادرات        السوقيالنصیب 

كان ذلك مؤشرًا على قوة نفاذھا لھ�ذا   وبالتاليأفضل،  تنافسيوضع 
  .السوق

  :ویتم حساب النصیب السوقي وفقًا للمعادلة التالیة

 
  

  =النصیب السوقي 

  عین من سلعة معینةكمیة صادرات الدولة لسوق م     
   ١٠٠   × ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إجمالي كمیة واردات ھذا السوق من تلك السلعة     
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 فيمن البصل المصریة  السوقيوبدراسة مؤشر النصیب 
- ٢٠٠٠(ة دول مستوردة للبصل المصري خالل الفتر ثمانيأكثر 

السعودیة وروسیا وبریطانیا وھولندا والكویت (وھى ) ٢٠١٨
كانت النتائج الواردة بالجدول رقم ) واإلمارات واألردن ورومانیا

  :التاليعلى النحو ) ٨(
داخل سوق  البصلمن  المصريبلغ مؤشر النصیب السوق 

ثم الكویت بنحو  ،%٦١.١٩السعودیة أعلى قیمة لھ بنحو 

% ٣٥.١٣ثم األردن بنحو % ٤١.٣٢رات بنحو ثم اإلما% ٥٨.٦٩
ثم ھولتدا % ٢١.٣٦ثم بریطانیا بنحو % ٣٣.٨٢ثم روسیا بنحو 

، وحد ٢٠١٥عام % ٢١.٣٩بحد أدنى بلغ نحو %٢٠.٤٧بنحو 
، ومما سبق یتضح زیادة ٢٠٠٢عام % ٥٠.٤٣أقصى بلغ نحو 

أكبر قدر ممكن من البصل  استیعابقدرة سوق السعودیة على 
  .المصري

  
  الخارجیةأھم األسواق  فيللصادرات المصریة من البصل  السوقيمؤشر النصیب  :)٨(دول ج

 الدول
  متوسط كمیة واردات السوق الكلیة

  )ألف طن(من البصل 
 متوسط كمیة صادرات مصر

)ألف طن(من البصل إلى السوق   
السوقيالنصیب %   

 ٦١.١٩ ١٦٧.٢ ٢٧٣.٢٥ السعودیة

 ٣٣.٨٢ ٤٨.٠ ١٤١.٩٣ روسیا

 ٢١.٣٦ ١٩.١ ٨٩.٤٢ یطانیابر

 ٢٠.٤٧ ١٧.٥ ٨٥.٤٩ ھولندا

 ٥٨.٦٩ ١٤.٤ ٢٤.٥٤ الكویت

 ٤١.٣٢ ٩.٧ ٢٣.٤٨ اإلمارات

 ٣٥.١٣ ٧.٤ ٢١.٠٦ األردن

 ١١.٥٧ ٥.٧ ٤٩.٢٧ رومانیا

 ٣٢.٩٣ ٤٦.٧ ١٤١.٨٢ دول أخرى

  Excelباستخدام برنامج  الخارجیة،قاعدة بیانات التجارة  القرار،تخاذ مركز المعلومات ودعم ا ،واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزيحسبت من الجھاز   :المصدر

  
الصادرات المصریة من البصل لألسواق  اختراقمعامل ] ٤[

  :الخارجیة
یعتبر معدل اختراق السوق من أكثر معاییر قیاس التنافسیة 
انتشارًا ألي دولة في تصدیر السلع، وذلك ألنھ یمثل مقیاسًا لمدى 

اب السلعة المصدرة باألسواق الخارجیة، كما یوضح قبول واستیع
، ومن األسواقمدى إمكانیة زیادة الصادرات من تلك السلعة بتلك 

ثم یسھم في وضع السیاسات الخاصة بالتسویق الخارجي للسلعة، 

 اتساعالسوق كلما دل ذلك على  اختراقوكلما زادت قیمة معامل 
كان معامل السوق وسھولة دخولھ والعكس صحیح، وكلما 

ھذه الدولة منخفض  فيلدولة ما كبیر، والنصیب السوق  االختراق
یدل ذلك على وجود إمكانیة وفرص متاحة أمام زیادة كمیة 
الصادرات لھذه الدولة ومدى قابلیة السوق فیھا الستیعاب كمیات 
إضافیة من السلعة،  ویتم حساب معامل اختراق السوق وفقًا 

  :للمعادلة التالیة
  

  =مل اختراق السوق معا
  حجم واردات دولة ما من سلعة من سوق معین                    

   ١٠٠ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عةالصادرات من نفس السل -من نفس السلعة) اإلنتاج+الواردات الكلیة ( 

  
الصادرات المصریة من البصل  اختراقوبتقدیر معامل 

السعودیة وروسیا وبریطانیا وھولندا ( الثمانيلألسواق الخارجیة 
- ٢٠٠٠( خالل الفترة) والكویت واإلمارات واألردن ورومانیا

  :التاليعلى النحو ) ٩(كانت النتائج الواردة بالجدول رقم ) ٢٠١٨
   

  )٢٠١٨-٢٠٠٠(الصادرات المصریة من البصل لألسواق الخارجیة خالل الفترة  قاخترامعامل  :)٩(جدول رقم 

  الدولة
الواردات  يإجمالمتوسط 
 البصل للسوق منالكلیة 

متوسط كمیة واردات 
 البصل من مصر

 إنتاجمتوسط كمیة 
 السوق فيالبصل 

كمیة صادرات 
 البصل من السوق

معامل اختراق 
 األسواق

 ٥٧.٠٢ ٤٣.١٢ ٦٣.١٢ ١٦٧.٢ ٢٧٣.٢٥ السعودیة
 ١٩.٦٣ ٢١.٥٢ ١٢٤.١٣ ٤٨.٠ ١٤١.٩٣ روسیا

 ٤.٥٣ ١٣.١١ ٣٤٥.٢١ ١٩.١ ٨٩.٤٢ بریطانیا
 ٨.٥٢ ١٣٠٥.٢ ١٤٢٥.٢١ ١٧.٥ ٨٥.٤٩ ھولندا
 ٤٢.٢٣ ٠.٢٤ ٩.٨ ١٤.٤ ٢٤.٥٤ الكویت
 ٢٩.٠٨ ٠.٣٢ ١٠.٢ ٩.٧ ٢٣.٤٨ اإلمارات
 ١٤.٧٣ ١.٩٨ ٣١.١٧ ٧.٤ ٢١.٠٦ األردن
 ١.٣٠ ٢.٠١ ٣٩١.٢٥ ٥.٧ ٤٩.٢٧ رومانیا

  Excelباستخدام برنامج  الخارجیة،قاعدة بیانات التجارة  القرار،مركز المعلومات ودعم اتخاذ  ،واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزيحسبت من الجھاز  :المصدر
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األسواق للصادرات المصریة من البص�ل   اختراقبلغ معامل 
ط للفت��رة كمتوس�� ٥٧.٠٢س��وق الس��عودیة ك��أعلى معام��ل نح��و     ف��ي

أن الصادرات المصریة من البصل تمث�ل نح�و    أي) ٢٠١٨-٢٠٠٠(
البص�ل داخ�ل الس�عودیة خ�الل      اس�تھالك كمی�ة   إجم�الي من   ٥٧.٠٢
س�وق الس�عودیة یمك�ن     أن، ویتضح من ذلك )٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة 

أن یتس��ع لكمی��ات أكب��ر م��ن ص��ادرات البص��ل المص��ریة ث��م ج��اء         
، ث��م دول��ة  ٤٢.٢٣غ نح��و س��وق الكوی��ت بمعام��ل بل��   الث��انيالمرك��ز 

، ثم دولة روسیا بمعامل بلغ نح�و  ٢٩.٠٨اإلمارات بمعامل بلغ نحو 
، ث�م دول�ة ھولن�دا    ١٤.٧٣، ثم دولة األردن بمعامل بلغ نح�و  ١٩.٦٣

، ٤.٥٣، ث�م دول�ة بریطانی�ا بمعام�ل بل�غ نح�و       ٨.٥٢بمعامل بلغ نحو 
  .١.٣٠وأخیرا دولة رومانیا بمعامل بلغ نحو 

األسواق لدیھا قابلیة الستیعاب  كثرأویضح من ذلك أن 
السعودیة والكویت  ھي يالمصركمیات إضافیة من البصل 

  .واإلمارات
لبصل األسواق للصادرات المصریة من ا اختراقكما بلغ معامل 

  .٥٧.٠٢سوق السعودیة نحو  في

  :التصدیریةكفاءة أداء العملیات ] ٥[
نافسیة وتؤثر كفاءة العملیات التصدیریة على القدرة الت

ضوء زیادة حدة المنافسة العالمیة خاصة  فيللصادرات المصریة 

وتتضمن كفاءة  ,اإلقلیمیةنحو العالمیة والتكتالت  االتجاهإطار  في
أداء العملیات التصدیریة كل العملیات بدءا من عملیة التجمیع 

 النھائيوالتخزین والتغلیف والتعبئة والشحن إلى المستھلك 
 وااللتزامتتطلبھا األسواق المختلفة  التيات باإلضافة للمواصف

، ویمكن صیاغتھا وفقا للعالقة وقوانین حمایة البیئة الجودة،بمعاییر 
  :التالیة

100×
GDPt

Xt
Et   

 :أنحیث 
Et  الفترة  فيمعیار كفاءة أداء العملیات التصدیریةt  
Xt   الفترة  فيقیمة صادرات البصلt 

GDPt  الفترة  في اإلجماليالناتج المحلىt  

أن كفاءة أداء العملیات التصدیریة ) ١٠(یتبین من الجدول 
، )٢٠١٨- ٢٠٠٠( الفترة لمتوسط% ٠.٠٤٥للبصل قدرت بحوالى 

قدرت بحوالى  ٢٠١٥وعام  ٢٠١١وبلغت أقصى نسبة للكفاءة عام 
قدرت  ٢٠٠٠حین بلغت أقل نسبة للكفاءة عام  في، %٠.٠٧

 %. ٠.٠١ بحوالى

  
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(لمحصول البصل خالل الفترة  كفاءة أداء العملیات التصدیریة :)١٠(جدول 

  السنوات
  قیمة صادرات البصل

  )ملیون دوالر(
  اإلجماليالناتج المحلى 

  )ملیار دوالر( 
  كفاءة أداء العملیات التصدیریة

٠.٠١ ٩٣.٧٩ ١٢.٤  ٢٠٠٠ 
٠.٠٢ ٩٢.٧٨ ١٤.٢  ٢٠٠١ 
٠.٠٢ ١٠٠.٨٥ ٢٣.٦  ٢٠٠٢ 
٠.٠٣ ١١٠.٢ ٣٣  ٢٠٠٣ 
٠.٠٣ ١٢٤.٧٥ ٣٣.٧  ٢٠٠٤ 
٠.٠٢ ١٤٣.٥٣ ٣١  ٢٠٠٥ 
٠.٠١ ١٦٢.٦٩ ٢٣.٨  ٢٠٠٦ 
٠.٠٢ ١٩٣.٥٥ ٣٦  ٢٠٠٧ 
٠.٠٤ ٢٣٠.٨١ ٩٧.٦  ٢٠٠٨ 
٠.٠٨ ٢٠٢.٢٦ ١٦٨.٦  ٢٠٠٩ 
٠.٠٩ ٢٥٥.٠٢ ٢٣١.٣  ٢٠١٠ 
٠.٠٧ ٢٩٧.٩٥ ٢١٥.٦  ٢٠١١ 
٠.٠٥ ٣١٤.٤٤ ١٥٧.٣  ٢٠١٢ 
٠.٠٦ ٣٢٣.٣٤ ٢٠٢.٦  ٢٠١٣ 
٠.٠٥ ٣٣٨.١ ١٦٥.٢  ٢٠١٤ 
٠.٠٧ ٣٧٩.٠٠ ٢٧٠.٤  ٢٠١٥ 
٠.٠٥ ٣٩٥.٦٠ ١٩٧.٨  ٢٠١٦ 
٠.٠٦ ٤٠١.٨٢ ٢٣٥.١  ٢٠١٧ 
٠.٠٦ ٤٨٤.٦٧ ٢٩٠.٨  ٢٠١٨ 

 ٠.٠٤٥ ٢٤٤.٤٨ ١٢٨.٤  المتوسط

  Excelباستخدام برنامج  الخارجیة،تجارة قاعدة بیانات ال القرار،مركز المعلومات ودعم اتخاذ  ،واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزيحسبت من الجھاز  :المصدر

  
 السوق في المصري البصل على تقدیر دالة الطلب: رابعا

  السعودي
باعتباره أكثر األسواق وأھمھا  السعوديتم اختیار السوق  

تم  التيبالنسبة للصادرات المصریة من البصل وفقا لنتائج البحث 
 البصل دراتصا كمیة بین العالقة التوصل إلیھا، وتم بدراسة

 تأثیرھا على یعتقد التي التفسیریة والعوامل تابع كمتغیر المصري
وصلت الدراسة وت) ٢٠١٨- ٢٠٠٠( الفترة خالل التابع المتغیر ھذا

ودوال الطلب  ة الخارجیةالتجارات یمن خالل مراجعة نظر
الخارجى ومراجعة الدراسات االسبقة المرتبطة بموضوع البحث 

 البصل صادرات كمیة على یمكن أن تؤثر لتيا العوامل أھمإلى أن 
الجنیھ  صرف سعر (ھيالسعودي  السوق إلى المصري

األخرى من  صادرات الدول سعر الدوالر، ومتوسط/المصري
 من السعودیة وإنتاجالسعودیة،  سكان البصل إلى السعودیة، وعدد

 .)البصل
تم صیاغة العالقة بین كمیة صادرات البصل إلى السوق و
  :المعادلة التالیة فيوالعوامل المؤثرة علیھ  يالسعود

Ŷt= b0 + b1 X1+b2 X2+b3 X3+ b4 X4 
 :أن حیث
 Ŷt السوق إلى المصري البصل صادرات إلجمالي التقدیریة القیمة 

  طن باأللف السعودي
. X1للدوالر بالنسبة المصري للجنیھ الصرف سعر  
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 X2 من البصل إلى  ىاألخر صادرات الدول سعر متوسط
  السعودیة

X4   السعودیة سكان عدد  
 X5 البصل من السعودیة إنتاج  

تم صیاغة معادلة ) ١١(ومن خالل النتائج الواردة بالجدول رقم 
  :التاليالنموذج المقدر على النحو 

Ŷt= 56.42 + 2.541 X1+ 0.177 X2+11.166 X3- 0.957 X4 
(2.307)**   (3.340)**  (10.468)**  (-2.836)* 

R-2 =0.972     F=157.18** 

 كمیة بین طردیة عالقة وجود النموذج من ویتضح
 المصري للجنیھ الصرف وسعر البصل من المصریة الصادرات

بالدوالر وعدد  المنافسة للدول الطن سعر ومتوسط للدوالر بالنسبة

 كمیة تزداد ٪١ بنسبة منھم كل بزیادة حیث السعودیةسكان 
 بحوالى السعوديلسوق من البصل إلى ا المصریة الصادرات

حین  فيلكل منھا على الترتیب، % ١١.١٦، %٠.١٧، %٢.٥٤
السعودیة من  إنتاجكان العالقة عكسیة بین صادرات البصل وبین 

 اانھ كلم أي ٠.٩٦-  حوالينحدار ث بلغت قیمة معامل ایالبصل ح
انخفضت صادرات % ١السعودیة من البصل بمقدار  إنتاجزاد 

من البصل بمقدار ) من مصر لسعودیةاواردات ( إلیھامصر 
 مما ٠.٩٧٢ المعدل بحوالي التحدید معامل كما بلغت قیمة ،٠.٩٥
 في صادرات تحدث التي التغیرات من ٪ ٩٧.٢ نحو أن یعنى

) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(السعودي خالل الفترة  للسوق المصري البصل
  .النموذج التي یشملھا المستقلة العوامل إلى ترجع

  
 السعودي السوق في المصري البصل على الطلب لمحددات االنحداریةنتائج العالقة  :)١١(جدول رقم 

  "ت"قیمة   االنحدارمعامالت   المتغیرات المستقلة

  *٢.٣٠٧  ٢.٥٤١  الدوالر/المصريالجنیھ  صرف سعر

 **٣.٣٤٠ ٠.١٧٧ األخرى من البصل إلى السعودیة صادرات الدول سعر متوسط

 **١٠.٤٦٨ ١١.١٦٦ السعودیة سكان عدد

 *٢.٨٣٦- -٠.٩٥٧- البصل من السعودیة إنتاج

 **١٥٧.١٨" = ف"قیمة     ٠.٩٧٢= معامل التحدید المعدل    ٥٦.٤٢= ثابت المعادلة

  )١٣(باستخدام بیانات الجدول رقم ) SPSS ver. 25( اإلحصائيجمعت وحسبت بواسطة برنامج التحلیل : المصدر

  
 )٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة  خالل السعودي في السوق المصري البصل على الطلب محددات تقدیر في المستخدمة دیةاالقتصا المتغیرات :)١٢(جدول رقم 

 السنة كمیة صادرات مصر للسعودیة سعر الصرف األخرىسعر الدول  سكان السعودیة السعودیة من البصل إنتاج

٢٠٠٠ ٨٨.١٥ ٣.٥ ١٩٧ ٢٠.٨ ٩٦ 
٢٠٠١ ٨٢.٣ ٤ ١٩٣.٧ ٢١.٣ ٩٨ 
٢٠٠٢ ٨٤.٣ ٤.٥ ١٧٥.٦ ٢١.٩ ٩٥ 
٢٠٠٣ ١٠٥.٦ ٦ ١٨٦.٣ ٢٢.٦ ٩٢ 
٢٠٠٤ ١١٣.٦ ٦.٢ ٢١٨.٥ ٢٣.٢ ٩٢ 
٢٠٠٥ ١٤٣.٥ ٦.٨ ٣١٢.٨ ٢٣.٩ ٨٨ 
٢٠٠٦ ١٥٠.٣ ٥.٨ ١٩٣.٦ ٢٤.٦ ٨٦ 
٢٠٠٧ ١٥٦.٣ ٥.٦ ٢٣٢.٣ ٢٥.٣ ٨٣ 
٢٠٠٨ ١٦٠.٧ ٥.٥ ٢٣٠ ٢٥.٩ ٩٢ 
٢٠٠٩ ١٦٩.٥ ٥.٦ ٢٦٠.٨ ٢٦.٧ ٧٨ 
٢٠١٠ ١٨٨.٦ ٥.٧ ٢٥٢.٩ ٢٧.٤ ٧٢ 
٢٠١١ ١٩٨.٥ ٦ ٢٤٤.٩ ٢٨.٢ ٦٦ 
٢٠١٢ ٢٠٠.٣ ٦.١ ٢٢٣.٤ ٢٩.١ ٨١ 
٢٠١٣ ٢٠٥.٤ ٦.٩ ٢٣٢.٥ ٢٩.٩ ٧٢ 
٢٠١٤ ٢١٣.٧ ٧.١ ٢٣٨.٨ ٣٠.٨ ٧٢  
٢٠١٥ ٢١٨.٢ ٧.٨ ٣٣٥.٢ ٣١.٦ ٨٩  
٢٠١٦ ٢٢٥.٢ ٨.٨ ٣٢٢.١ ٣٢.٣ ٧٤  
٢٠١٧ ٢٣١.٢ ١٧.٧ ٣٥٦.١ ٣٢.٩ ٦٨  

٢٠١٨ ٢٤٢.٣ ١٧.٩ ٥٢٠.١ ٣٣.٤ ٦٨.٢  

  ، منظمة األغذیة والزراعةالدولي، البنك بیانات قاعدة  :المصدر

  
 التوصیات

أشارت إلى  والتيتم التوصل إلیھا  التيبناء على النتائج 
صادرات البصل خالل الفترة  فيوجود تذبذب وعدم استقرار 

تزید  أنمن شأنھا  التياألخیرة یمكن الخروج بعدد من التوصیات 

المصریة من البصل وھذه من تحسین القدرة التنافسیة للصادرات 
  :ھيالتوصیات 

 للمنتجات الترویج خالل من جدیدة أسواق فتح ضرورة -١
 دولیة وأسواق معارض إقامة طریق عن الخارج في المصریة

  .متخصصة
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 باألسعار اإلنتاج مستلزمات تكالیف وخفض توفیر علي العمل  - ٢
 راالحتكا ومحاربة الكیماویة والمبیدات، األسمدة وخاصة المناسبة

 لتشجیع العائد صافي یزداد حتى اإلنتاج مستلزمات أسواق في
 .البصل محصول زراعة المزارعین علي

 السعودیة، مثل الھامة التصدیریة باألسواق االھتمام ضرورة   - ٣
 والعمل المصدرة استقرار الكمیات لضمان ھولندا الكویت، روسیا،

 تبین حیث جدیدة أسواق فتح إلى باإلضافة الكمیات تلك زیادة على
 .المحلى اإلنتاج كمیة من منخفضة نسبة تمثل كمیة الصادرات أن

 األسواق عن المعلومات وتوفیر التصدیریة المعوقات زلةإ   -٤
 سلبیة أثار من یكون قد لما واحد سوق علي االعتماد وعدم خارجیة

  الدولتین بین السیاسیة المصالح حالة تعارض في

 في لمصر المنافسة الدول أسواق بدراسة االھتمام ضرورة   -٥
 لما التصدیر ومیعاد حیث أسعار من خاصة وبصفة الھامة األسواق

 تلك إلى المصري البصل من المصدرة الكمیات على تأثیر من لھما
 من مصر صادرات زیادة یمكن انھ تبین حیث األسواق التصدیریة

 .التصدیر سعر خفض طریق عن البصل

 أمام األسواق اختراق معدلو السوقیة األنصبة زیادة ضرورة  - ٦
 بالدول بالمقارنة العالمیة األسواق إلي المصریة البصل صادرات
 البصل لصادرات لتنافسیة المیزة زیادة طریق عن وذلك المنافسة

 التكنولوجي والكفاءة والتطور الجودة بمعاییر باالھتمام المصریة
 ھافی بما الخارجیة األسواق عن والمعلومات البیانات وتوفیر

 .وأسعارھا المطلوبة السلع ونوعیة الكمیات المطلوبة

بعملیات التخزین والفرز والتدریج والتعبئة  االھتمامضرورة  - ٧
الخارج بالشكل  فيوالشحن بحیث یصل المنتج إلى المستھلك 

 .والحجم والنوعیة والوقت المناسب

األسواق العالمیة وذلك من خالل  في المصريالترویج للبصل   -٨
والقنصلیات المصریة بالخارج وذلك إلمداد المسئولین  السفارات

  .بالتقاریر المتتالیة عن حالة األسواق العالمیة وسلوك المنافسین

  المراجع

القدرة التنافسیة لصادرات  ،)دكتور(سید  عبد العزیزمحمد   - ١
المجلة  العالمیة،أھم األسواق  في المصريالبصل 

 والعشرون، ديالحاالمجلد  ،الزراعي لالقتصادالمصریة 
 .٢٠١١سبتمبر  الثالث،العدد 

، اإلمكانیات التنافسیة للبصل الداليكمال صالح عبد الحمید   - ٢
، محلة المنصورة للعلوم العالميالسوق  في المصري

االقتصادیة واالجتماعیة كلیة الزراعة جامعة المنصورة 
 .٢٠١٧ )١(عدد  ٨مجلد 

 األراضيلیة لدور ، دراسة تحلیالموافيالبھلول  الموافيأحمد   - ٣
تنمیة الصادرات الزراعیة المصریة، رسالة  فيالجدیدة 

 .٢٠٠٤دكتوراه، كلیة الزراعة بمشتھر، جامعة بنھا، 
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 .الخارجیة، أعداد مختلفة
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Abstract: This research aimed to study the development of the area, production, productivity, availability of 
consumption and the percentage of self-sufficiency of the onion crop, and study the evolution of quantity, 
value and export prices, the quantity of onion exports, the quantity of onion production, the value of onion 
exports, the value of agricultural exports, Onion (instability coefficient, geographical distribution of 
Egyptian onion exports, market share index of Egyptian onion exports in the most important export markets, 
Egyptian export penetration coefficient of onions for foreign markets, Gini coefficient for Egyptian exports, 
efficient performance of for export operations, estimate the demand function of Egyptian onions in the Saudi 
market. The research relied on the statistical data published by the Central Agency for Public Mobilization 
and Statistics (CAPMAS) and the FAO data on the international information network for each of them. In 
addition, a number of references and studies related to the subject were used. The research relied on 
quantitative and descriptive methods of analysis through different economic methods and models. The 
relative importance, annual rate of change, and time trend equations of selected variables were used to serve 
the study objective. The study also used some economic indicators to measure the competitiveness of onion 
exports and Egyptian onion in its most important foreign markets such as market share index, market 
penetration coefficient, instability coefficient, efficient export operations performance, external demand 
function. The main findings of the research: the existence of an increase in both the area and production and 
productivity of onions, as well as showing an increase in the quantity, value and price of exports, as 
evidenced by the estimation of instability factors for the quantity, value and price of total exports of onions is 
unstable, The market penetration coefficient for Egyptian onion exports in the Saudi market was also 
significant. The results showed that the efficiency of the export operations of onions was estimated at 
0.045% for the mean period of the study. Egyptian exports of onions in the Saudi market and a positive 
relationship between the amount of Egyptian exports of onions and exchange rate of the Egyptian pound for 
the dollar and the average price per ton for countries competing in dollars and the number of Saudi Arabia's 
population, while the relationship inverse between onion exports and between Saudi Arabia's production of 
onions. 
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