
 

 

 دراسة اقتصادية مقارنة للطلب العالمي على محصول البصل المصري الطازج والمجفف 

 1إيمان فريد قادوس، محمد عثمان عبد الفتاح 

 

 جامعة عين شمس.  -كلية الزراعة -م االقتصاد الزراعىقس 1
 2021يونيو 28 ى، الموافقة على النشر ف2021 مايو 3 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
محصول    تعتبر وخاصة  الخضر  لمحاصيل  التجفيف  صناعة 

خاصة  مميزات  من  لها  لما  الغذائية  الصناعات  أهم  من  البصل 
اإلنتا تكاليف  )انخفاض  الفاقد  -جمنها  على   -تقليل  المحافظة 

الغذائية الوزن -القيمة  اللجوء    -خفة  دون  الصالحية  فترة  زيادة 
وسالمة  جودة  تحقيق  إلى  يؤدي  مما  حافظة(  مواد  الستخدام 
في  المجففة  المحاصيل  هذه  لمثل  التصدير  أبواب  وفتح  الغذاء 
ضوء المعايير والقياسات الدولية المعمول بها هذا باإلضافة إلي  

الصناعةا هذه  تضيفها  أن  يمكن  التي  المضافة  أنه  لقيمة  اال   .
العالم   لدول  منه  المصرية  الصادرات  نجد  ذلك  من  الرغم  على 
على   التعرف  البحث  استهدف  ولذلك  االستقرار،  بعدم  تتصف 
 محددات الصادرات المصرية من البصل بشقيه الطازج والمجفف. 

 نتائج البحث:ومن أهم 

ا الطلب  مرونة  )طلب  انخفاض  الصحيح  الواحد  عن  لسعرية 
ولألسواق  اإلماراتي،  السوق  في  الطازج  للبصل  مرن(  غير 
الياباني والمجري والكرواتي للبصل المجفف، مما يعني أن البصل  
محاولة   أن  بحيث  كبيرة  أهمية  له  الدول  لتلك  والمجفف  الطازج 
هذه الدول تخفيض كمياتها منهما بزيادة سعر التصدير المصري  

  ضعيف.

تصدير   سعر  بزيادة  أن  يالحظ  العبورية  الطلب  مرونة  بينما 
بنسبة   البصل    %1الصين  من  الصادرات  كمية  زيادة  إلى  يؤدي 

، في حين بزيادة  %3.03الطازج المصري للسوق الروسي بنسبة  
يؤدي الي زيادة كمية صادرات من   %1سعر صادرات الهند بنسبة 

 . %1.44سبة البصل المجفف المصري للسوق االلماني بن
بنسبة   فبزيادة دخل هولندا  الدخلية  للمرونة  يؤدي   %1وبالنسبة 
،  %5.11لزيادة صادرات مصر من البصل الطازج لهولندا بنسبة  

  % 1في حين بزيادة دخل كل من اليابان والمجر وكرواتيا بنسبة  

يؤدي لزيادة صادرات مصر من البصل المجفف لتلك الدول بنسبة  
 .لى الترتيبع 1.41%، 3.3%، 4.8%

المفتاحية:   والمجفف الكلمات  الطازج  التوزيع   -البصل 
 مرونة الطلب.  -الطلب العالمى  -النسبى

   المقدمة
من   مهمًا  مصدرًا  البستانية  الحاصالت  تصدير  يشكل 
يمكن   القطاع  وهذا  القومي،  والدخل  االجنبي  النقد  مصادر 

ل النهوض به بسهولة من خالل ادخال تكنولوجيات جديدة تعم
المضافة،   القيمة  زيادة  عامة  على  الغذائي  التصنيع  فإن  لذا 

المناسبة   الوسائل  من  تعتبر  خاصة  التجفيف  وصناعة 
لالستهالك  في صورة صالحة  الغذائية  المواد  على  للمحافظة 

ممكنة. فترة  لمحاصيل وتعتبر   ألطول  التجفيف  صناعة 
الخضر وخاصة محصول البصل من أهم الصناعات الغذائية  

اإلنتاجلما   تكاليف  )انخفاض    –لها من مميزات خاصة منها 
الفاقد   الغذائية  -تقليل  القيمة  على  الوزن   –المحافظة    –خفة 

زيادة فترة الصالحية دون اللجوء الستخدام مواد حافظة( مما 
التصدير   أبواب  الغذاء وفتح  إلى تحقيق جودة وسالمة  يؤدي 

و  المعايير  ضوء  في  المجففة  المحاصيل  هذه  الشروط  لمثل 
والمواصفات القياسات الدولية المعمول بها. حيث بلغ متوسط 

ألف طن    380كمية صادرات مصر من البصل الطازج نحو  
نحو   المجفف  البصل  الدراسة    15ومن  فترة  ألف طن خالل 

مليون دوالر،    130( بمتوسط قيمة بلغ نحو  2001-2019)
 مليون دوالر على الترتيب. 29
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 المشكلة البحثية 
مشكلة البحث أنه على الرغم من تصاعد األهمية   تتلخص

الصادرات   أن  إال  المصري  البصل  لمحصول  االقتصادية 
جهة   من  االستقرار  بعدم  تتصف  العالم  لدول  منه  المصرية 
التدني   نحو  أحيانًا  واالتجاه  ثانية  االستمرارية من جهة  وعدم 
  من جهة ثالثة مقارنة بالدول المنافسة، واختالف أذواق السوق 

معدل  بلغ  حيث  والمجفف.  الطازج  البصل  بين  الخارجي 
دول   ألهم  الطازج  للبصل  مصر  صادرات  كمية  في  الزيادة 

نحو   نحو   %4.28العالم  بلغ  القيمة  في  انخفاض  ومعدل 
ومعدل االنخفاض لكمية وقيمة صادرات مصر من   2.05%

  % 0.15،  %2.35ألهم دول العالم بلغ نحو  البصل المجفف  
وذ الترتيب  األولى  على  الدراسة  فترة  بين  بالمقارنة  لك 

 (. 2019-2017( وفترة الدراسة الثانية )2014-2016)

 هدف البحث 
األسواق   أهم  على  التعرف  عامة  بصفة  البحث  استهدف 
الطازج   بشقيه  المصري  البصل  لمحصول  المستوردة 
من   المصرية  الصادرات  محددات  على  والتعرف  والمجفف، 

وذلك والمجفف  الطازج  الفترة   البصل  بيانات  على  اعتمادًا 
على  (2019  -2001)الزمنية   التعرف  إلى  باإلضافة   ،

عدم من  مرونتها  ومدى  ودرجتها  المختلفة  الطلب  ه  مرونات 
البصل  و  بصادرات  النهوض  سياسات  في  لتضمينها  ذلك 

 المصري الطازج والمجفف.

 االسلوب البحثي ومصادر جمع البيانات 

م أسلوب التحليل الوصفي  لتحقيق أهداف البحث تم استخدا
المئوية،   والنسب  الهندسي  والمتوسط  الحسابي  المتوسط  مثل 
ببعض   االستعانة  تم  حيث  الكمي  التحليل  أسلوب  وكذلك 
العام،  الزمني  االتجاه  معادالت  تقدير  مثل  التحليل،  أساليب 
اللوغاريتمية   الصورة  في  المتعددة  االنحدار  دوال  وتقدير 

الطلب(،    المزدوجة برنامجي  )دوال  باستخدام    Excelوذلك 
المقاييسس  SPSSو أو  المعايير  بعض  استخدام  جانب  إلى   ،

البحث.  أهداف  تخدم  التي  األخرى  واإلحصائية  االقتصادية 
الثانوية   البيانات  على  أساسية  بصورة  البحث  أعتمد  وقد 
المنشورة وغير المنشورة، والتي تصدر عن الجهات المختصة  

(، وبعض FAOراعة لألمم المتحدة )مثل منظمة األغذية والز 
)اإلنترنت(   الدولية  المعلومات  شبكة  على  المنشورة  البيانات 

 مثل:

ITC calculations based on UN COMTRADE and ITC 

statistics. 

العلمية   والرسائل  االقتصادية  الدراسات  إلى  باالضافة 
  المتصلة بموضوع البحث. وتم تقسيم فترة الدراسة إلى فترتين: 

الجني تعويم  قبل  فترة  وهي  األولى  (  2016-2014)ه  الفترة 
 ( الجنية  تعويم  بعد  فترة  وهي  الثانية  (  2019-2017والفترة 

البصل   لصادرات  الجغرافي  التوزيع  علي  اثرها  علي  للتعرف 
 المصرية. 

 النتائج البحثية والمناقشة 

 أواًل: الطلب الخارجي على البصل المصري الطازج:

 لم من البصل الطازج: تطور صادرات العا -1

( أن قيمة صادرات العالم من البصل  1يتضح من جدول ) 
أدناها حوالي   بلغت  عام    991الطازج  ،  2001مليون دوالر 

حوالي   لعام    4119واقصاها  دوالر  بمتوسط 2019مليون   ،
نحو   )   2593بلغ  الدراسة  فترة  خالل  دوالر    -2001مليون 

ا 2019 الزمني  االتجاه  معادلة  وبدراسة  من  (.  يتضح  لعام 
العالم من البصل الطازج  2جدول ) ( تبين أن قيمة صادرات 

مليون دوالر    160تزيد بمقدار معنوي احصائيا بلغت حوالي  
 من متوسط فترة الدراسة.  % 6.2سنويا بما يمثل حوالي 

( أن كمية صادرات العالم من البصل  1كما يبين جدول )
واقصاها    ، 2001ألف طن عام    4210الطازج بلغت أدناها  

ألف    6867، بمتوسط بلغ نحو  2019ألف طن لعام    9231
الدراسة   فترة  معادلة  ( 2019  -2001) طن خالل  وبدراسة   .

 ( بجدول  العام  الزمني  صادرات  2االتجاه  كمية  أن  تبين   )
الطازج تزيد بمقدار معنوي احصائيا بلغت  البصل  العالم من 
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سط  من متو   %3.4ألف طن سنويا بما يمثل    235.7حوالي  
 فترة الدراسة. 

( جدول  البصل  1ويشير  من  العالم  سعر صادرات  أن   )
  457، واقصاه  2002دوالر/طن عام    230الطازج بلغ ادناه  
لعام   نحو  2013دوالر/طن  بلغ  بمتوسط  دوالر/طن    365، 

. وبدراسة معادلة االتجاه (2019  -2001)خالل فترة الدراسة
بجدول) العام  صادرات  2الزمني  سعر  أن  تبين  من  (  العالم 

  11.8البصل الطازج يزيد بمقدار معنوي احصائيا بلغ حوالي 
 من متوسط فترة الدراسة. % 3.2دوالر/طن سنويا بما يمثل 

 تطور صادرات مصر من البصل الطازج:   -2

 ( جدول  من  من  1يتضح  مصر  صادرات  قيمة  أن   )
ادناها   بلغت  الطازج  عام    14البصل  دوالر  ،  2001مليون 

لعام    مليون   244واقصاها   نحو 2019دوالر  بلغ  بمتوسط   ،
الدراسة  130 فترة  خالل  دوالر  (  2019  -2001) مليون 

 ( بجدول  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  أن  2وبدراسة  تبين   )
الطازج تزيد بمقدار معنوي   البصل  قيمة صادرات مصر من 

حوالي   بلغت  يمثل   13.1احصائيا  بما  سنويا  دوالر  مليون 
 دراسة. من متوسط فترة ال 10.1%

 ( 2019-2001) . تطور قيمة وكمية وسعر صادرات البصل الطازج العالمي والمصري خالل الفترة1جدول 
 )قيمة: مليون دوالر، كمية: ألف طن، سعر دوالر/ طن(                                                                   

 السنوات 
 لعالم نسبة مصر ل صادرات مصر  صادرات العالم 

 كمية قيمة سعر  كمية قيمة سعر  كمية قيمة

2001 991 4210 235 14 166 85 1.4 4.0 
2002 1077 4679 230 24 293 80 2.2 6.3 
2003 1377 5321 259 33 320 103 2.4 6.0 
2004 1574 5593 281 34 328 103 2.1 5.9 
2005 1565 5682 275 31 301 103 2.0 5.3 
2006 1874 6201 302 24 205 116 1.3 3.3 
2007 2375 6110 389 36 201 179 1.5 3.3 
2008 2434 6664 365 98 247 395 4.0 3.7 
2009 2433 6668 365 169 235 717 6.9 3.5 
2010 3195 7352 435 231 511 453 7.2 6.9 
2011 3218 7489 430 216 491 439 6.7 6.6 
2012 2687 7094 379 157 319 493 5.9 4.5 
2013 3644 7981 457 203 349 580 5.6 4.4 
2014 3150 7670 411 165 417 396 5.2 5.4 
2015 3363 7643 440 269 552 488 8.0 7.2 
2016 3380 8203 412 201 445 452 6.0 5.4 
2017 3258 8206 397 207 566 366 6.4 6.9 
2018 3561 8467 421 118 446 264 3.3 5.3 
2019 4119 9231 446 244 825 295 5.9 8.9 
 *  5.2 *  3.8  321 380 130 365 6867 2593 المتوسط

 * تم استخدام المتوسط الهندسي حالة النسب المئوية 
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من البصل    ( أن كمية صادرات مصر 1كما يبين جدول ) 
أدناها   بلغت  عام    166الطازج  طن  وأقصاها  2001ألف   ،

لعام    825 طن  نحو  2019ألف  بلغ  بمتوسط  ألف    380، 
الدراسة   فترة  . وبدراسة معادلة  (2019  -2001) طن خالل 

 ( بجدول  العام  الزمني  صادرات  2االتجاه  كمية  أن  تبين   )
مصر من البصل الطازج تزيد بمقدار معنوي احصائيا بلغت 

من متوسط    %5.8ألف طن سنويا بما يمثل    21.98والي  ح
 فترة الدراسة. 

( جدول  البصل  1ويشير  من  مصر  سعر صادرات  أن   )
أدناه     580، واقصاه  2002دوالر/طن عام    80الطازج بلغ 
لعام   نحو  2013دوالر/طن  بلغ  بمتوسط  دوالر/طن    321، 

الدراسة   فترة  معادلة  (2019  -2001)خالل  وبدراسة   .
) االتجاه   بجدول  العام  صادرات 2الزمني  سعر  أن  تبين   )

بلغ  احصائيا  معنوي  بمقدار  يزيد  الطازج  البصل  من  مصر 

يمثل    20.1حوالي   بما  متوسط   % 6.3دوالر/طن سنويا  من 
 فترة الدراسة. 

الطازج   -ج البصل  صادرات  وقيمة  لكمية  النسبي  التوزيع 
 ألهم الدول في العالم:

( جدول  من  النس3يوضح  التوزيع  وقيمة (  لكمية  بي 
الفترة  خالل  العالم  في  الدول  ألهم  الطازج  البصل  صادرات 

صادرات  2014-2019) وقيمة  كمية  متوسط  بلغ  حيث   )
حوالي   طن،    7839العالم  خالل    3298ألف  دوالر  مليون 

( األولي  المتوسط  2016-2014الفترة  بلغ  بينما   ،)8635  
طن،   )  3646ألف  الثانية  الفترة  في  دوالر  -2017مليون 

على الترتيب عن    % 1.24،  %1.07( أي بمعدل زيادة  2019
وقيمة  كمية  ارتفاع  ذلك  من  يالحظ  حيث  األولي  الفترة 

 الصادرات بتعويم الجنية المصري.

 (2019-2001معادالت االتجاه العام لقيمة وكمية وسعر صادرات البصل الطازج العالمي والمصري خالل الفترة ) .2جدول  

 % التغير السنوي  2R F لمعادلة ا المتغير التابع 

 صادرات العالم 

 قيمة )مليون دوالر( 
i= 993.1 + 160 X iŶ 

       (6.9)**    (12.6)** 
0.90 159.8 6.2 

 كمية )ألف طن( 
i= 4510 + 235.7 X iŶ 

       (30.8)**    (18.4)** 
0.95 337.2 3.4 

 سعر )دوالر/ طن(
i= 246.5 + 11.8 X iŶ 

       (13.5) **    (7.4)** 
0.76 54.4 3.2 

 صادرات مصر 

 قيمة )مليون دوالر( 
i0.7 + 13.1 X-=  iŶ 

       (-0.02)     (5.99)** 
0.68 35.8 10.1 

 كمية )ألف طن( 
i= 160.1 + 21.98 X iŶ 

       (3.1)**    (4.9)** 
0.58 23.6 5.8 

 سعر )دوالر/ طن(
i= 120.3 + 20.1 X iŶ 

        (1.6)       (3.0)** 
0.35 9.0 6.3 

 القيمة التقديرية للمتغير التابع موضع الدراسة.:  Ŷ iحيث: 

iX  : ( حيث 2019-2001متغير الزمن للفترة الزمنية )(1 ،2 ،3 ،...،19i = ) . 
نوية معامالت االنحدار عند مستوى  معنوية النموذج، )**( تشير إلى مع   ( F) معامل التحديد،    (2R) المحسوبة،    ( T) القيمة بين األقواس تشير إلى قيمة  

 (.0.01) معنوية  
 ( بالبحث.1المصدر: حسبت من جدول ) 
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 ( 2019-2014خالل الفترة ) التوزيع النسبي لكمية وقيمة صادرات البصل الطازج ألهم الدول في العالم .3جدول 

 الدول 

 التوزيع النسبي لكمية الصادرات )ألف طن( 

 الدول 

 درات )مليون دوالر( التوزيع النسبي لقيمة الصا 
 قبل التعويم

(2014-2016 ) 
 بعد التعويم 

(2017-2019 ) 
-2014قبل التعويم )

2016 ) 
 بعد التعويم 

(2017-2019 ) 
التوزيع   المتوسط 

التوزيع   المتوسط  النسبي 
التوزيع   المتوسط  النسبي 

التوزيع   المتوسط  النسبي 
 النسبي 

 18.4 670 18.0 593 هولندا  18.1 1563 20.2 1581 هولندا 
 14.8 540 13.4 442 الصين 18.4 1590 17.6 1378 الهند

 10.4 380 11.8 389 المكسيك 10.9 939 9.8 771 الصين
 8.3 304 11.4 376 الهند 7.1 613 6.0 471 مصر

 6.8 246 6.9 228 أمريكا  4.6 398 5.0 395 المكسيك
 5.2 190 6.4 212 مصر 4.2 366 4.5 354 أسبانيا 
 4.8 174 4.7 156 أسبانيا  4.2 363 4.1 323 أمريكا 
 28.6 1042 27.3 901 أخري  32.5 2803 32.7 2564 أخري 
 100.0 3646 100.0 3298 العالم 100.0 8635 100.0 7839 العالم

 (.2019-2017(، ) 2016-2014وبالتالي تم تقسيم الفترتين إلى )  2016بدء تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 

 ( بالمالحق.1بت من جدول ) المصدر: حس

 
األولى ❖ للفترة  المرتبة  بالنسبة  في  هولندا  جاءت   :

وقيمة   كمية  متوسط  بلغ  حيث  العالم  صادرات  من  األولى 
حوالي   طن،    1581صادراتها  بما   593ألف  دوالر  مليون 

نحو   العالم،   %18،  %20.2يمثل  متوسط  الترتيب من  على 
ل الثانية  المرتبة  في  الهند  جاءت  الرابعة  بينما  والمرتبة  لكمية 

  1378للقيمة حيث بلغ متوسط كمية وقيمة صادراتها حوالي  
طن،   نحو    376ألف  يمثل  بما  دوالر  ،  %17.6مليون 

جاءت    11.4% حين  في  العالم،  متوسط  من  الترتيب  علي 
في   الثانية  والمرتبة  الكمية  في  الثالثة  المرتبة  في  الصين 

  771دراتها حوالي  القيمة، حيث بلغ متوسط كمية وقيمة صا
  % 13.4،  %9.8مليون دوالر بما يمثل نحو    442ألف طن،  

في   مصر  جاءت  بينما  العالم،  متوسط  من  الترتيب  علي 
بلغ   حيث  للقيمة  السادسة  والمرتبة  للكمية  الرابعة  المرتبة 

  212ألف طن،    471متوسط كمية وقيمة صادراتها حوالي  
نحو   يمثل  بما  دوالر  ال  % 6.4،  % 6مليون  من  علي  ترتيب 

دول   األربع  وقيمة  كمية  نسبة  تمثل  حيث  العالم،  متوسط 

،  %53.6مصر( من العالم نحو    -الصين    –الهند    –)هولندا  
 على الترتيب.  50.2%

الثانية ❖ للفترة  المرتبة بالنسبة  في  هولندا  تصدرت   :
وقيمة  كمية  متوسط  بلغ  حيث  العالم  صادرات  من  األولى 

حوالي   طن،    1563صادراتها  بما    670ألف  دوالر  مليون 
على الترتيب من متوسط العالم،    % 18.4،  %18.1يمثل نحو  

الرابعة  والمرتبة  للكمية  الثانية  المرتبة  في  الهند  جاءت  بينما 
  1590للقيمة، حيث بلغ متوسط كمية وقيمة صادراتها حوالي  

  % 8.3،  %18.4مليون دوالر بما يمثل نحو    304ألف طن،  
الع الترتيب من متوسط  الم، في حين جاءت الصين في  على 

المرتبة الثالثة للكمية والمرتبة الثانية للقيمة، حيث بلغ متوسط  
حوالي   صادراتها  وقيمة  طن،    939كمية  مليون    540ألف 

نحو   يمثل  بما  من   %14.8،  %10.9دوالر  الترتيب  على 
للكمية  الرابعة  المرتبة  في  بينما جاءت مصر  العالم،  متوسط 

ل السادسة  وقيمة والمرتبة  كمية  متوسط  بلغ  حيث   ، لقيمة 
مليون دوالر بما يمثل   190ألف طن،    613صادراتها حوالي  

حيث   %5.2،  %7.1نحو   العالم،  متوسط  من  الترتيب  على 
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يالحظ انخفاض شديد في سعر تصدير كل من الهند ومصر 
 بعد تعويم الجنية.

المصري    -د البصل  صادرات  وقيمة  لكمية  النسبي  التوزيع 
 ألهم دول العالم: الطازج 

 ( وقيمة صادرات  4يوضح جدول  لكمية  النسبي  التوزيع   )
الفترة  خالل  العالم  دول  ألهم  المصري  الطازج  البصل 

صادرات  2014-2019) وقيمة  كمية  متوسط  بلغ  حيث   )
مليون دوالر خالل الفترة   212ألف طن،    471مصر حوالي  

( المتوسط  2016-2014األولي  بلغ  بينما  ألف    613(، 
)  190  طن، الثانية  الفترة  في  دوالر  (  2019-2017مليون 

نحو   بلغ  الكمية  في  زيادة  بمعدل  ومعدل  %4.28أي   ،
عن الفترة األولى حيث    % 2.05انخفاض في القيمة بلغ نحو  

بعد  للعالم  مصر  صادرات  سعر  انخفاض  ذلك  من  يالحظ 
 تعويم الجنيه المصري.

للفترة األولى تبة األولى  : جاءت السعودية في المر بالنسبة 
وقيمة صادرات  كمية  متوسط  بلغ  حيث  من صادرات مصر 

مليون دوالر بما يمثل   98ألف طن،    238مصر لها حوالي  
مصرللعالم،    %46.3،  % 50.6نحو   صادرات  متوسط  من 

 54بينما جاءت روسيا في المرتبة الثانية حيث بلغ المتوسط  
  % 12.1،  %11.5مليون دوالر بما يمثل نحو    26ألف طن،  

 ن متوسط صادرات مصر للعالم على الترتيب.م

الثانية للفترة  األولي  بالنسبة  المرتبة  السعودية  تصدرت   :
حوالي   لها  مصر  صادرات  وقيمة  كمية  متوسط  بلغ  حيث 

طن،    216 نحو    66ألف  يمثل  بما  دوالر  ،  %35.2مليون 
الفترة   34.8% خالل  للعالم  مصر  صادرات  متوسط  من 

روسيا جاءت  بينما  بلغ   الثانية،  حيث  الثانية  المرتبة  في 
طن،    69متوسطها   نحو    21ألف  يمثل  بما  دوالر  مليون 

 من متوسط صادرات مصر للعالم.  11.2%، 11.3%

 ( 2019-2014التوزيع النسبي لكمية وقيمة صادرات البصل المصري الطازج ألهم دول العالم خالل الفترة ) .4جدول 

 الدول 

 ألف طن( التوزيع النسبي لكمية الصادرات )

 الدول 

 التوزيع النسبي لقيمة الصادرات )مليون دوالر( 
 قبل التعويم

 (2014-2016 ) 
 بعد التعويم 

 (2017-2019 ) 
 قبل التعويم 

(2014-2016 ) 
 بعد التعويم 

 (2017-2019 ) 
التوزيع   المتوسط 

التوزيع   المتوسط  النسبي 
التوزيع   المتوسط  النسبي 

التوزيع   المتوسط  النسبي 
 النسبي 

 34.8 66 46.3 98 السعودية  35.2 216 50.6 238 السعودية 
 11.2 21 12.1 26 روسيا 11.3 69 11.5 54 روسيا

 1.3 2.4 5.6 12 الكويت 1.2 7.1 5.9 28 الكويت
 10.8 20 5.5 12 هولندا  9.2 57 5.0 23 هولندا 

 7.0 13.3 5.1 10.9 األمارات  6.6 40 4.5 21 األمارات 
 6.9 13.0 4.2 8.9 المملكة المتحدة  4.8 30 2.7 13 المملكة المتحدة 

 1.9 3.6 1.9 4.0 الهند 6.3 38 2.4 11 الهند
 1.6 3.0 1.9 4.0 لبنان  2.1 12.9 2.1 10 لبنان 
 4.1 7.8 1.7 3.6 عمان  4.1 25 1.6 7 عمان 
 2.2 4.2 1.5 3.1 ايطاليا 3.8 23 1.1 5 تركيا 
 14.3 27 13.5 29 أخري  15.4 95 12.7 60 أخري 
 100 190 100 212 العالم 100.0 613 100.0 471 العالم

 ( بالمالحق.2المصدر: حسبت من جدول ) 
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 تقدير الطلب الخارجي على البصل الطازج المصري:  -هـ

المصري  الطازج  البصل  على  الخارجي  الطلب  لتقدير 
تم صياغة نموذج إحصائي يتضمن أهم    QDللسوق المستورد  

المستوردة، سعر المحددات وهي سعر   للدولة  تصدير مصر 
المستوردة،   الدولة  سكان  عدد  المنافسة،  الدول  صادرات 

 متوسط الدخل الفردي بالدولة المستوردة.

 التوصيف اإلحصائي للنموذج اللوغاريتمي المزدوج:

Ln QDi = β0 + β1 Ln Peg + β2 Ln P1 + β3 Ln P2 + β4 Ln 

P3 +β5 Ln P4+ β6 Ln I + β6 Ln POP 

 : ثحي
iQD  للدولة المصرية  الصادرات  من  المقدرة  الكمية   =

 .بالطن المستوردة

Pegبالدوالر/طن. : سعر تصدير مصر للدولة المستوردة   
1P بالدوالر/طن.  المنافسة لمصر 1: سعر تصدير الدولة 

2P بالدوالر/طن. المنافسة لمصر 2: سعر تصدير الدولة    
3P بالدوالر/طن.  المنافسة لمصر 3: سعر تصدير الدولة 

4P بالدوالر/طن.  المنافسة لمصر 4: سعر تصدير الدولة 
Iبالدوالر : متوسط الدخل الفردي بالدولة المستوردة. 

POPبالمليون نسمة. : عدد سكان الدولة المستوردة 

المتدرج و  االنحدار  طريقة  من  كل  استخدام  خالل  من 
Stepwise Regression    المتغيرات بين  االرتباط  ومصفوفة 

الخطي حيث   االزدواج  لتفادي مشكلة  الدراسة  المستقلة محل 
تم اجراء العديد من المحاوالت لتحديد أهم النماذج اإلحصائية 
المستوردة   الدول  ألهم  المصرية  الصادرات  لكمية  المحددة 

)السعودية   المصري  الطازج    –الكويت    -روسيا  –للبصل 
ثيرة للسوق انجلترا( وتم عمل محاوالت ك  -اإلمارات  –هولندا  

باستخدام   سواء  صورة  أي  تثبت  فلم  والكويتي  السعودي 
وكانت  الزمن،  عامل  ادخال  أو  النسبية  أو  المطلقة  األسعار 

 نتائج التقدير كما يلي:
 

صادرات    -1 على  الروسي  للسوق  الخارجي  الطلب  دالة 
 البصل المصري الطازج: 

السوق   طلب  لدالة  اإلحصائي  التحليل  نتائج  توضح 
ع  الطازج الروسي  المصري  البصل  محصول  صادرات  لى 

( الدراسة  فترة  سكان  2019–2001خالل  عدد  بزيادة  أنه   )
للسوق   الطازج  البصل  من  الصين  تصدير  وسعر  روسيا 

بنسبة   كمية   %1الروسي  زيادة  إلى  ذلك  يؤدي  منهما  لكل 
بنسبة   الطازج  البصل  من  المصرية  ،  %38.5الصادرات 

االست  3.03% الطازج  وهو ما يعكس زيادة  البصل  هالك من 
المصري بزيادة عدد السكان وتوافق المنتج مع ذوق المستهلك  
الروسي، وهو ما يعني أن مرونة الطلب التقاطعيه موجبة أي 

 أن العالقة إحالليه بين البصل المصري والبصل الروسي.  

Ln Q Russ =2603 - Ln 1.37 Peg + Ln 3.03 P China                           

                 (4.0)**      (-2.6)**       (4.9)**               

                + Ln 38.5 Pop Russ   

                          (4.1)** 

 

= 0.70 2R = 0.64 2Adj.R F = 11.8** 

 
 حيث: 

  

Q Russ :  من مصر  صادرات  من  المقدرة  الكمية 
 لطن.البصل الطازج للسوق الروسي با

Peg :   الطازج البصل  من  مصر  تصدير  سعر 
 للسوق الروسي بالدوالر/طن. 

p China :   الطازج البصل  من  الصين  تصدير  سعر 
 للسوق الروسي بالدوالر/طن. 

Pop Russ :  .عدد سكان روسيا بالمليون نسمة 

 . SPSSالمصدر: نتائج التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
 

تصدير   زيادة سعر  يترتب بينما  المصري  الطازج  البصل 
عليه تناقص كمية صادرات مصر من البصل الطازج لروسيا  

، وهو ما يعنى أن مرونة الطلب السعرية على  %1.37بنسبة  
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البصل المصري الطازج وإن كانت سالبة الميل ومنطقية من 
ثم   ومن  الواحد  من  أكبر  إنها  إال  االقتصادية  النظرية  وجهة 

كمي أن  أي  مرن  طلب  بسعر فهو  كثيرًا  تتأثر  الصادرات  ة 
 التصدير المصري. 

مستوى   عند  المعنوية  ثبتت  معنوية   0.01حيث  ثبتت  كما 
حوالي   أن  النتائج  أوضحت  كما  ككل،  من    %64النموذج 

الطازج  البصل  من  الصادرات  كمية  في  الحاثة  التغيرات 
لروسيا ترجع للمتغيرات المستقلة كل من سعر تصدير مصر، 

 ين، وعدد سكان روسيا. وسعر تصدير الص

على صادرات   -2 الهولندي  للسوق  الخارجي  الطلب  دالة 
 البصل المصري الطازج: 

السوق   طلب  لدالة  اإلحصائي  التحليل  نتائج  توضح 
الطازج   المصري  البصل  محصول  صادرات  على  الهولندي 

( أنه بزيادة عدد سكان  2019  –  2001خالل فترة الدراسة )
الفرد  هولندا   دخل  بنسبةومتوسط  منهما    %1الهولندي  لكل 

البصل   من  المصرية  الصادرات  كمية  زيادة  إلى  ذلك  يؤدى 
بنسبة   زيادة    %5.11،  %39.6الطازج  يعكس  ما  وهو 

السكان   عدد  بزيادة  المصري  الطازج  البصل  من  االستهالك 
، وهو ما يعنى أن  الهولنديوتوافق المنتج مع ذوق المستهلك  
ا من  أكبر  المشتقة  الدخل  طلب  مرونة  فهي  ثم  ومن  لواحد 

 أكثر مرونة ويتأثر كثيرًا بالدخل.

. 

Ln Q Neth = -672.6-  Ln 1.2 Peg /P Spain+  Ln 5.1 I Neth                   

                (-10.3)**     (-2.1)*               (5.1)**        

             Neth+ Ln  39.6 POP           

                  ( 9.7)** 
 

= 0.95 2R = 0.94 2Adj.R F = 103.2** 

 
 

   حيث: 

Q Neth :   مصر صادرات  من  المقدرة  الكمية 
من البصل الطازج للسوق الهولندي 

 بالطن.

Peg /P Spain :   البصل من  مصر  تصدير  سعر 
اسبانيا  تصدير  سعر  إلى  الطازج 

 للسوق الهولندي بالدوالر/طن. 

I Neth : رد الهولندي بالدوالر.متوسط دخل الف 

POP Neth :  .عدد سكان هولندا بالمليون نسمه 

 . SPSSالمصدر: نتائج التحليل االحصائي باستخدام برنامج 

إلي   المصري  الطازج  البصل  تصدير  سعر  زيادة  بينما 
تناقص   عليه  يترتب  الهولندي  للسوق  اسبانيا  تصدير  سعر 

ب لليابان  الطازج  البصل  من  مصر  صادرات  نسبة كمية 
، وهو ما يعنى أن مرونة الطلب السعرية على البصل  1.2%

الميل ومنطقيه من وجهة   الطازج وإن كانت سالبة  المصري 
فهو   ثم  ومن  الواحد  من  أكبر  إنها  إال  االقتصادية  النظرية 
بسعر   طفيفًا  تتأثر  الصادرات  كمية  أن  أي  مرن  طلب 

 التصدير المصري. 

كما ثبتت معنوية   0.01حيث ثبتت المعنوية عند مستوى 
حوالي   أن  النتائج  أوضحت  كما  ككل،  من    % 54النموذج 

الطازج   البصل  من  الصادرات  كمية  في  الحاثة  التغيرات 
سعر   من  كل  المستقلة  للمتغيرات  ترجع  لهولندا  المصري 
اسبانيا  تصدير  سعر  إلي  المصري  الطازج  البصل  تصدير 

الهولندي،   الهولندي، وعدد  للسوق  الفرد  سكان  متوسط دخل 
 .هولندا

صادرات    -3 على  اإلماراتي  للسوق  الخارجي  الطلب  دالة 
 البصل المصري الطازج: 

السوق   طلب  لدالة  اإلحصائي  التحليل  نتائج  توضح 
الطازج   المصري  البصل  محصول  صادرات  على  اإلماراتي 

( الدراسة  فترة  سعر  2019  –  2001خالل  بزيادة  أنه   )
المجفف وسعر تصدي البصل  ايران من  تصدير مصر من  ر 

بنسبة للسوق اإلماراتي  الطازج  لكل منهما يؤدي    %1  البصل 
الطازج   البصل  المصرية من  الصادرات  كمية  زيادة  إلى  ذلك 
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التقاطعيه   % 3.1،  % 0.15بنسبة   مرونة  أن  يعنى  ما  وهو 
ثم   ومن  الواحد  من  أقل  المجفف  المصري  للبصل  المشتقة 

ألسعار المنافسة، فهي تمثل طلب أقل مرونة وال يتأثر كثيرًا با
أكبر  الطازج  اإليراني  للبصل  المشتقة  التقاطعيه  بينما مرونة 
أكبر مرونة ويأثر على  الواحد ومن ثم فهي تمثل طلب  من 
التقاطعيه موجبة أي   صادرات مصر. كما أن مرونة الطلب 
البصل   من  وكل  المصري  البصل  بين  إحالليه  العالقة  أن 

 راني. المجفف المصري والبصل الطازج اإلي

Ln Q UAE =- 5.2 - Ln 0.69  Peg +  Ln 0.15 PDry 

                 (-1.01)    (2.2)*              (2.3)** 

          Iran+ Ln  3.1 P                 

                        (3.1)** 
 

= 0.71 2R = 0.65 2Adj.R F = 11.9** 

 

   حيث: 

Q UAE : المقدرة من صادرات مصر من   الكمية 
 البصل الطازج للسوق اإلماراتي بالطن. 

Peg /P 

Spain 

الطازج   : البصل  سعر تصدير مصر من 
 للسوق اإلماراتي بالدوالر/طن. 

PDry :  سعر تصدير مصر من البصل المجفف
 للسوق اإلماراتي بالدوالر/طن. 

PIran :   الطازج البصل  من  إيران  تصدير  سعر 
 ر/طن. للسوق اإلماراتي بالدوال

 . SPSSالمصدر: نتائج التحليل االحصائي باستخدام برنامج 

بينما زيادة سعر تصدير البصل الطازج المصري للسوق  
من   مصر  صادرات  كمية  تناقص  عليه  يترتب  اإلماراتي 

بنسبة   لإلمارات  الطازج  أن  %0.69البصل  يعنى  ما  وهو   ،
وإن   الطازج  المصري  البصل  على  السعرية  الطلب  مرونة 

ت سالبة الميل ومنطقيه من وجهة النظرية االقتصادية إال  كان
إنها أقل من الواحد ومن ثم فهو طلب غير مرن أي أن كمية 

 الصادرات ال تتأثر بسعر التصدير المصري.

كما ثبتت معنوية   0.01حيث ثبتت المعنوية عند مستوى 
حوالي   أن  النتائج  أوضحت  كما  ككل،  من    % 65النموذج 

الحاثة الطازج    التغيرات  البصل  من  الصادرات  كمية  في 
سعر   من  كل  المستقلة  للمتغيرات  ترجع  لإلمارات  المصري 
سعر  اإلماراتي،  للسوق  المصري  الطازج  البصل  تصدير 
سعر   اإلماراتي،  للسوق  المصري  المجفف  البصل  تصدير 

 تصدير البصل الطازج االيراني للسوق اإلماراتي. 

االنج  -4 للسوق  الخارجي  الطلب  صادرات دالة  على  ليزي 
 البصل المصري الطازج: 

السوق   طلب  لدالة  اإلحصائي  التحليل  نتائج  توضح 
الطازج   المصري  البصل  محصول  صادرات  على  الهولندي 

( أنه بزيادة عدد سكان  2019  –  2001خالل فترة الدراسة )
الصادرات    %1  بنسبةانجلترا   كمية  زيادة  إلى  ذلك  يؤدى 

،  وهو ما يعكس  %13.6بة  المصرية من البصل الطازج بنس
عدد   بزيادة  المصري  الطازج  البصل  من  االستهالك  زيادة 

 .االنجليزي السكان وتوافق المنتج مع ذوق المستهلك 

Ln Q United = -233.4 - Ln 1.58 Peg /P Poland                                  

                (-4.2)**    (-2.4)*     

  UnitedPOP   Ln  13.6 +                 

                          (5.51)**    
 

= 0.68 2R = 0.65 2Adj.R F = 17.3** 

 

   : حيث

Q United :   الكمية المقدرة من صادرات مصر من
االنجليزي   للسوق  الطازج  البصل 

 بالطن.

Peg /P 

Poland 

البصل   : من  مصر  تصدير  سعر 
بولندا تصدير  سعر  إلى   الطازج 

 للسوق االنجليزي بالدوالر/طن.

POP United  .عدد سكان انجلترا بالمليون نسمه 

 . SPSSالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 
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إلي   المصري  الطازج  البصل  تصدير  سعر  زيادة  بينما 
تناقص  عليه  يترتب  االنجليزي  للسوق  بولندا  تصدير  سعر 

الطازج البصل  من  مصر  صادرات  بنسبة   كمية  إلنجلترا 
على  1.58% السعرية  الطلب  مرونة  أن  يعني  ما  وهو   ،

البصل المصري الطازج وإن كانت سالبة الميل ومنطقيه من 
ثم   ومن  الواحد  من  أكبر  إنها  إال  االقتصادية  النظرية  وجهة 
فهو طلب مرن أي أن كمية الصادرات تتأثر بسعر التصدير  

 المصري.

كما ثبتت معنوية   0.01حيث ثبتت المعنوية عند مستوى  
حوالي   أن  النتائج  أوضحت  كما  ككل،  من    %65النموذج 

الطازج  البصل  من  الصادرات  كمية  في  الحاثة  التغيرات 
من   كل  المستقلة  للمتغيرات  ترجع  لهولندا  سعر  المصري 

بولندا  تصدير  سعر  إلى  الطازج  البصل  من  مصر  تصدير 
االنجليزي، الهولندي،   للسوق  الفرد  وعدد سكان  متوسط دخل 

 .انجلترا

 ثانيًا: الطلب الخارجي على البصل المصري المجفف: 

 تطور صادرات العالم من البصل المجفف: -1

( أن قيمة صادرات العالم من البصل  5يتضح من جدول)
أدناها   بلغت  عام    148المجفف  دوالر  ،  2001مليون 

لعام    504وأقصاها   بلغ نحو 2015مليون دوالر  بمتوسط   ،
دو   312 الدراسة  مليون  فترة  خالل  (  2019  -2001)الر 

( بجدول  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  أن  6وبدراسة  تبين   )
بمقدار   تزيد  المجفف  البصل  من  العالمية  الصادرات  قيمة 

مليون دوالر سنويا بما   15.4معنوي احصائيا بلغت حوالي  
 من متوسط فترة الدراسة. %4.9يمثل 

ت العالم من البصل  ( أن كمية صادرا1كما يبين جدول )
أدناها   بلغت  عام    82المجفف  طن  وأقصاها  2001ألف   ،

لعام    284 طن  نحو  2017ألف  بلغ  بمتوسط  ألف    180، 
الدراسة فترة  خالل  معادلة  (2019  -2001) طن  وبدراسة   .

 ( بجدول  العام  الزمني  صادرات  2االتجاه  كمية  أن  تبين   )
يا بلغت العالم من البصل المجفف تزيد بمقدار معنوي احصائ

يمثل    11.4حوالي   بما  سنويا  طن  متوسط   %6.3ألف  من 
 فترة الدراسة. 

( جدول  البصل  5ويشير  من  العالم  صادرات  سعر  أن   )
أدناه   بلغ  عام    1304المجفف  وأقصاه  2018دوالر/طن   ،

لعام    2401 نحو  2010دوالر/طن  بلغ  بمتوسط   ،1792  
الدراسة   فترة  خالل  وبدراسة  (2019  -2001) دوالر/طن   .

( لم تثبت معنوية أي 6معادلة االتجاه الزمني العام بجدول )
من   العالمي  السعر  أن  يبين  مما  اإلحصائية  الصور  من 
فترة  خالل  الحسابي  متوسطه  حول  يدور  المجفف  البصل 

 الدراسة. 

 تطور صادرات مصر من البصل المجفف: -2

 ( جدول  من  من  5يتضح  مصر  صادرات  قيمة  أن   )
ادناها بلغت  المجفف  ،  2001مليون دوالر عام    11  البصل 

 29، بمتوسط بلغ نحو 2015مليون دوالر لعام  37واقصاها  
. وبدراسة  (2019  -2001)مليون دوالر خالل فترة الدراسة  

( بجدول  العام  الزمني  االتجاه  قيمة  6معادلة  أن  تبين   )
معنوي  بمقدار  تزيد  المجفف  البصل  من  مصر  صادرات 

حوالي   بلغت  يمثل مليون    0.91إحصائيا  بما  سنويا  دوالر 
أن   3.1% التحديد  معامل  ويبين  الدراسة،  فترة  متوسط  من 
من    45% مصر  صادرات  قيمة  في  الحادثة  التغيرات  من 

البصل المجفف ترجع إلى العوامل التي يعكس أثرها عنصر  
 الزمن. 

( أن كمية صادرات مصر من البصل  5كما يبين جدول ) 
  22، واقصاها  2001ألف طن عام    7المجفف بلغت ادناها  

ألف طن خالل    15، بمتوسط بلغ نحو  2011ألف طن لعام  
الدراسة   االتجاه  (2019  -2001) فترة  معادلة  وبدراسة   .

( تبين أن الصورة العكسية هي أفضل  6الزمني العام بجدول ) 
البصل   من  مصر  صادرات  كمية  أن  تبين  حيث  الصور 

بلغ حوالي   بمعدل معنوي احصائيا  تقل  ألف    8.98المجفف 
 طن سنويا.
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( البصل  5ويشير جدول  أن سعر صادرات مصر من   )
ادناه   بلغ  عام    1387المجفف  واقصاه  2006دوالر/طن   ،

لعام    3028 نحو  2013دوالر/طن  بلغ  بمتوسط   ،2012  
الدراسة   فترة  خالل  وبدراسة  (2019  -2001) دوالر/طن   .

( بجدول  العام  الزمني  االتجاه  سعر  6معادلة  أن  تبين   )

م معنوي صادرات  بمقدار  يزيد  المجفف  البصل  من  صر 
من  %3دوالر/طن سنويا بما يمثل  60.3احصائيا بلغ حوالي 
 متوسط فترة الدراسة. 

 (2019-2001خالل الفترة ) تطور قيمة وكمية وسعر صادرات البصل المجفف العالمي والمصري  .5جدول  

 )قيمة: مليون دوالر، كمية: ألف طن، سعر: دوالر/ طن(                                                             

 السنوات 
 نسبة مصر للعالم  صادرات مصر  صادرات العالم 

 كمية قيمة سعر  كمية قيمة سعر  كمية قيمة

2001 148 82 1817 11 7 1431 7.1 9.0 
2002 172 96 1791 16 11 1484 9.1 11.0 
2003 183 101 1818 18 12 1463 9.7 12.0 
2004 184 94 1963 25 14 1732 13.4 15.2 
2005 203 123 1656 26 17 1497 12.8 14.1 
2006 217 120 1814 22 16 1387 10.3 13.4 
2007 307 158 1943 34 17 2043 11.1 10.5 
2008 318 147 2170 37 18 2032 11.8 12.6 
2009 322 169 1902 35 17 2024 10.9 10.2 
2010 343 143 2401 32 14 2276 9.2 9.7 
2011 371 220 1687 36 22 1632 9.6 9.9 
2012 343 189 1813 33 13 2536 9.7 6.9 
2013 395 204 1937 26 9 3028 6.6 4.2 
2014 431 281 1531 34 12 2830 8.0 4.3 
2015 504 260 1940 37 20 1841 7.3 7.7 
2016 397 277 1434 30 18 1682 7.6 6.4 
2017 371 284 1308 36 15 2434 9.6 5.2 
2018 355 273 1304 31 13 2381 8.8 4.8 
2019 370 204 1817 30 12 2502 8.0 5.8 
 8.5 9.3 2012 15 29 1792 180 312 المتوسط

 * تم استخدام المتوسط الهندسي حالة النسب المئوية 
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ــدول  ــرة  .6جــ ــالل الفتــ ــري خــ ــالمي والمصــ ــف العــ ــل المجفــ ــادرات البصــ ــعر صــ ــة وســ ــة وكميــ ــام لقيمــ ــاه العــ ــادالت االتجــ              معــ
(2001-2019) 

 % التغير السنوي  2R F المعادلة  المتغير التابع 

 صادرات العالم 

 قيمة )مليون دوالر( 
i= 158.3 + 15.4 X iŶ 

       (6.5) **    (7.2)** 
0.75 51.6 4.9 

 كمية )ألف طن( 
i= 66.3 + 11.4 X iŶ 

       (4.8) **    (9.3)** 
0.84 86.7 6.3 

 لم تثبت المعنوية اإلحصائية ألي من الصور الرياضية المتعارف عليها  سعر )دوالر/ طن(

 صادرات مصر 

 قيمة )مليون دوالر( 
i= 19.8 + 0.91 X iŶ 

       (7.2) **  (3.8)** 
0.45 14.2 3.1 

 كمية )ألف طن( 
i8.98 1/X –= 16.6  iŶ 

       (16.7) **    (-2.7)** 
0.30 7.1 -- 

 سعر )دوالر/ طن(
i= 1409.3 + 60.3 X iŶ 

        (7.8)**     (3.8)** 
0.46 14.3 3.0 

 : القيمة التقديرية للمتغير التابع موضع االعتبار. iŶ حيث:  

 iX :1 ،2 ،3 ،...،19( حيث 2019-2001غير الزمن للفترة الزمنية ) متi =  

النموذج، )**( تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوى    معنوية   (F)معامل التحديد،    )2R(المحسوبة،    (T)القيمة بين األقواس تشير إلى قيمة  
 (0.01) معنوية  

 ( بالبحث.5المصدر : حسبت من جدول ) 
 

المجفف  الت  -ج البصل  النسبي لكمية وقيمة صادرات  وزيع 
 ألهم الدول في العالم:

 ( وقيمة صادرات  7يوضح جدول  لكمية  النسبي  التوزيع   )
-2014البصل المجفف ألهم الدول في العالم خالل الفترة )

( حيث بلغ متوسط كمية وقيمة صادرات العالم حوالي  2019
طن،    273 الفترة  444ألف  خالل  دوالر  األولي    مليون 

  366ألف طن،    253(، بينما بلغ المتوسط  2014-2016)
( الثانية  الفترة  في  دوالر  بمعدل  2019-2017مليون  أي   )

األولي    %3.17،  %1.36انخفاض   الفترة  عن  الترتيب  على 
حيث يالحظ من ذلك انخفاض كمية وقيمة الصادرات بتعويم  

 الجنية المصري.

للفترة األولي ي المرتبة األولى من  : جاءت الهند فبالنسبة 
صادرات العالم حيث بلغ متوسط كمية وقيمة صادراتها حوالي  

،  % 20.8مليون دوالر بما يمثل نحو    118ألف طن،    56.7
علي الترتيب من متوسط العالم، بينما جاءت أمريكا    26.6%

صادراتها   وقيمة  كمية  متوسط  بلغ  حيث  الثانية  المرتبة  في 
طن،    32.3حوالي   نحو    مليون   85ألف  يمثل  بما  دوالر 
العالم، في حين    % 19.1،  11.8% على الترتيب من متوسط 

والمرتبة  الكمية  حيث  من  الثالثة  المرتبة  في  ماليزيا  جاءت 
وقيمة  كمية  متوسط  بلغ  حيث  القيمة  حيث  من  الثامنة 

حوالي   طن،    25.2صادراتها  بما   11.1ألف  دوالر  مليون 
نحو   م   %2.5،  %9.3يمثل  من  الترتيب  العالم، على  توسط 

الكمية  حيث  من  الرابعة  المرتبة  في  اسبانيا  جاءت  بينما 
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كمية  متوسط  بلغ  حيث  القيمة  حيث  من  السابعة  والمرتبة 
مليون دوالر    13.4ألف طن،    16.6وقيمة صادراتها حوالي  

العالم،   %3،  %6.1بما يمثل نحو   الترتيب من متوسط  علي 
يث الكمية  في حين جاءت مصر في المرتبة الخامسة من ح

والمرتبة الثالثة من حيث القيمة حيث بلغ متوسط كمية وقيمة 
حوالي   يمثل   34ألف طن،    11صادراتها  بما  دوالر  مليون 

 على الترتيب من متوسط العالم.   %7.6، %4نحو 

ت الهند في المرتبة األولي من  : تصدر بالنسبة للفترة الثانية
صادراتها  وقيمة  كمية  متوسط  بلغ  حيث  العالم  صادرات 

طن،    67.7حوالي   نحو   105ألف  يمثل  بما  دوالر  مليون 
بينما    28.6%،  26.7% العالم،  متوسط  من  الترتيب  علي 

والمرتبة  الكمية  حيث  من  الثانية  المرتبة  في  امريكا  جاءت 
بلغ حيث  القيمة  حيث  من  وقيمة    الثانية  كمية  متوسط 

مليون دوالر بما يمثل   81ألف طن،    53.7صادراتها حوالي  
علي الترتيب من متوسط العالم، في   %22.1،  %21.2نحو  

الكمية   حيث  من  الثالثة  المرتبة  في  ماليزيا  جاءت  حين 
والمرتبة الثامنة من حيث القيمة حيث بلغ متوسط كمية وقيمة 

حوالي   طن،    28.2صادراتها  بما    16.8ألف  دوالر  مليون 
علي الترتيب من متوسط العالم،   %4.6،  %11.1يمثل نحو  

الكمية  حيث  من  الرابعة  المرتبة  في  اسبانيا  جاءت  بينما 
كمية  متوسط  بلغ  حيث  القيمة  حيث  من  السابعة  والمرتبة 

مليون دوالر    18.3ألف طن،    13.2وقيمة صادراتها حوالي  
الترتيب م  %5،  %5.2بما يمثل نحو   العالم، علي  ن متوسط 

بينما احتلت مصر المرتبة الخامسة من حيث الكمية والثالثة  
صادراتها   وقيمة  كمية  متوسط  بلغ  حيث  القيمة  حيث  من 

  % 4.4مليون دوالر بما يمثل    32.3ألف طن،    11.1حولي  
 علي الترتيب من متوسط العالم.  8.8%، 
المصري    -د البصل  صادرات  وقيمة  لكمية  النسبي  التوزيع 

 لمجفف ألهم دول العالم:ا

 ( جدول  من  وقيمة  8يوضح  لكمية  النسبي  التوزيع   )
خالل   العالم  دول  ألهم  المصري  المجفف  البصل  صادرات 

( وقيمة 2019-2014الفترة  كمية  متوسط  بلغ  حيث   )
حوالي   مصر  دوالر    33699طن،    16644صادرات  ألف 
( األولي  الفترة  المتوسط 2016-2014خالل  بلغ  بينما   ،)

الثانية   32267طن،    13243 الفترة  في  دوالر  ألف 
( أي بمعدل انخفاض في الكمية والقيمة بلغ  2017-2019)

من   %0.15،  %2.35نحو   يالحظ  حيث  األولي  الفترة  عن 
الجنية   تعويم  بعد  للعالم  مصر  صادرات  قيمة  انخفاض  ذلك 

 المصري.

: جاءت ألمانيا في المرتبة األولي من  بالنسبة للفترة األولي
القيمة   حيث حيث  من  الثانية  والمرتبة  كمية صادرات مصر 

(، حيث بلغ متوسط كمية وقيمة 2016-2014خالل الفترة )
حوالي   لها  مصر  دوالر    6335طن،    5249صادرات  ألف 

نحو   يمثل  علي    % 18.8،  %31.5بما  العالم  متوسط  من 
الترتيب، بينما جاءت هولندا في المرتبة الثانية من حيث كمية 

مص بلغ  صادرات  حيث  القيمة  حيث  من  االولي  والمرتبة  ر 
الكمية والقيمة نحو ألف دوالر    11247طن،    3230متوسط 

نحو   يمثل  علي    %33.37،  %19.4بما  العالم  متوسط  من 
 الترتيب. 

الثانية للفترة  من  بالنسبة  األولي  المرتبة  هولندا  تصدرت   :
القيمة   حيث  من  الثانية  مصروالمرتبة  صادرات  كمية  حيث 

الدراسة )خالل ف ( حيث بلغ متوسط كمية  2019-2017ترة 
ألف دوالر    5027،  4980وقيمة صادرات مصر لها حوالي  

نحو   يمثل  خالل    %15.6،  %37.6بما  العالم  متوسط  من 
الفترة الثانية، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية من حيث  
بلغ   حيث  القيمة،  حيث  من  األولي  والمرتبة  مصر  صادرات 

نحو    12632طن،    2028  متوسطها يمثل  بما  دوالر  ألف 
 من متوسط صادرات العالم.  39.1%، 15.3%
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 ( 2019-2014التوزيع النسبي لكمية وقيمة صادرات البصل المجفف ألهم الدول في العالم خالل الفترة ) .7جدول 

 الدول 

 التوزيع النسبي لكمية الصادرات )ألف طن( 

 الدول 

 ت )مليون دوالر( التوزيع النسبي لقيمة الصادرا
 قبل التعويم

(2014-2016 ) 
 بعد التعويم 

(2017-2019 ) 
 قبل التعويم

(2014-2016 ) 
 بعد التعويم 

(2017-2019 ) 
التوزيع   المتوسط 

التوزيع   المتوسط  النسبي 
التوزيع   المتوسط  النسبي 

التوزيع   المتوسط  النسبي 
 النسبي 

 28.6 105 26.6 118 الهند 26.7 67.7 20.8 56.7 الهند
 22.1 81 19.1 85 أمريكا  21.2 53.7 11.8 32.3 أمريكا 
 8.8 32.3 7.6 34 مصر 11.1 28.2 9.3 25.2 ماليزيا 
 6.5 24 7.0 31 الصين 5.2 13.2 6.1 16.6 إسبانيا 
 5.3 19.5 5.4 23.8 فرنسا 4.4 11.1 4.0 11.0 مصر
 5.5 20.3 5.0 22.3 ألمانيا  3.3 8.5 4.0 10.8 الصين
 5.0 18.3 3.0 13.4 إسبانيا  2.8 7.1 3.0 8.3 فرنسا
 4.6 16.8 2.5 11.1 ماليزيا  1.4 3.6 2.5 6.8 بولندا 
 13.4 49.1 23.8 105.5 أخري  23.8 60 39 105 أخري 
 100.0 366 100 444 العالم 100.0 253 100 273 العالم

 ( بالمالحق. 3المصدر: حسبت من جدول ) 

 (2019-2014خالل الفترة ) يمة صادرات البصل المصري المجفف ألهم دول العالمالتوزيع النسبي لكمية وق .8جدول  

 الدول 

 التوزيع النسبي لكمية الصادرات )طن(

 الدول 

 التوزيع النسبي لقيمة الصادرات )ألف دوالر( 
 قبل التعويم

 (2014-2016 ) 
 بعد التعويم 

 (2017-2019 ) 
 قبل التعويم

 (2014-2016 ) 
 بعد التعويم 

 (2017-2019 ) 
التوزيع   المتوسط 

التوزيع   المتوسط  النسبي 
التوزيع   المتوسط  النسبي 

التوزيع   المتوسط  النسبي 
 النسبي 

 15.6 5027 33.37 11247 هولندا  15.3 2028 31.5 5249 ألمانيا 
 39.1 12632 18.80 6335 ألمانيا  37.6 4980 19.4 3230 هولندا 
 12.9 4170 7.93 2673 اليابان  12.7 1683 7.6 1261 اليابان 
 2.5 814 6.83 2301 المجر  2.7 362 6.3 1041 المجر 

 1.2 392 5.30 1788 المملكة المتحدة  1.3 170 5.7 956 المملكة المتحدة 
 2.5 814 4.28 1444 بلجيكا 2.8 366 4.4 737 كرواتيا 
 2.7 860 3.50 1179 البرازيل 2.2 288 4.3 723 بلجيكا
 2.8 911 3.32 1120 كرواتيا  1.3 174 3.2 538 تركيا 

 1.1 343 2.68 903 تركيا  2.8 370 2.8 472 البرازيل
 2.5 822 0.36 121 كوت يفوار 2.5 333 1.2 203 كوت يفوار
 2.0 634 0 ــ  إندونيسيا  3.9 516 ــ  ــ  إندونيسيا 

 15.0 4847 13.62 4588 أخري  19.7 2605 19 3160 أخري 
 100 32267 100 33699 العالم 100 13243 100 16644 العالم

 ( بالمالحق.4المصدر: حسبت من جدول ) 
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 تقدير الطلب الخارجي على البصل المجفف المصري:  -ه

الطلب   تقدير  عند  طبقت  التي  الخطوات  نفس  تطبيق  تم 
للبصل   المستوردة  الدول  ألهم  الطازج  البصل  علي  الخارجي 

)ألمانيا المصري وهي   –المجر  –باناليا  –هولندا    -المجفف 
 كرواتيا(، وكانت النتائج علي النحو التالي:  –إنجلترا 

صادرات   -1 على  األلماني  للسوق  الخارجي  الطلب  دالة 
 البصل المصري المجفف:

السوق   طلب  لدالة  اإلحصائي  التحليل  نتائج  توضح 
المجفف   المصري  البصل  محصول  صادرات  على  األلماني 

نه بزيادة عدد سكان  ( أ2019  –  2001خالل فترة الدراسة )
للسوق   المجفف  البصل  من  فرنسا  تصدير  وسعر  ألمانيا 

بنسبة كمية   %1األلماني  زيادة  إلى  ذلك  يؤدى  منهما  لكل 
بنسبة   المجفف  البصل  من  المصرية  ،  %2.2الصادرات 

وهو ما يعكس زيادة االستهالك من البصل المجفف    1.44%
ق المستهلك  المصري بزيادة عدد السكان وتوافق المنتج مع ذو 

موجبة   التقاطعيه  الطلب  مرونة  أن  ايضا  ويتضح  األلماني، 
والبصل   المصري  البصل  بين  إحالليه  العالقة  أن  أي 

 الفرنسي.

Ln Q Germ = 412.4 - Ln 1.54 Peg+ Ln 1.44 PFrance 

                    (2.7)**   (-3.62)**      (2.77)** 

                     +  Ln 2.2 Pop           

                         (2.64)**                  
= 0.60 2R = 0.52 2Adj.R F = 7.4** 

 

   حيث: 

Q Germ :   البصل من  مصر  صادرات  كمية 
 المجفف للسوق األلماني بالطن. 

Peg :  سعر تصدير مصر من البصل المجفف
 للسوق األلماني بالدوالر/طن. 

 
p France : فرنسا من البصل المجفف   سعر تصدير

 للسوق األلماني بالدوالر/طن. 

Pop 

Germ 

 عدد سكان ألمانيا بالمليون نسمة. :

 . SPSSالمصدر: نتائج التحليل االحصائي باستخدام برنامج 

المصري  المجفف  البصل  تصدير  سعر  زيادة  حين  في 
البصل   من  مصر  صادرات  كمية  تناقص  عليه  يترتب 

بنسبة   أللمانيا  مرونة  % 1.54المجفف  أن  يعنى  ما  وهو   ،
كانت  وإن  المجفف  المصري  البصل  على  السعرية  الطلب 
الميل ومنطقيه من وجهة النظرية االقتصادية إال إنها   سالبة 
كمية   أن  أي  مرن  طلب  فهو  ثم  ومن  الواحد  من  أكبر 

 الصادرات تتأثر كثيرًا بسعر التصدير المصري.

ثبتت معنوية كما    0.01حيث ثبتت المعنوية عند مستوى 
حوالي   أن  النتائج  أوضحت  كما  ككل،  من    % 52النموذج 

المجفف   البصل  من  الصادرات  كمية  في  الحاثة  التغيرات 
تصدير   سعر  من  كل  المستقلة  للمتغيرات  ترجع  أللمانيا 

 مصر، وسعر تصدير فرنسا، وعدد سكان ألمانيا.

الهولندي على صادرات   -2 للسوق  الخارجي  الطلب  دالة 
 صري المجفف:البصل الم

السوق   طلب  لدالة  اإلحصائي  التحليل  نتائج  توضح 
المجفف  المصري  البصل  الهولندي على صادرات محصول 

( أنه بزيادة عدد سكان  2019  –  2001خالل فترة الدراسة )
بنسبة الصادرات   %1هولندا  كمية  زيادة  إلى  ذلك  يؤدى 

، وهو ما يعكس  %24.7المصرية من البصل المجفف بنسبة  
عدد    زيادة بزيادة  المصري  المجفف  البصل  من  االستهالك 

 السكان وتوافق المنتج مع ذوق المستهلك الهولندي. 

 

Ln Q Neth = -392.4 - Ln 1.48 Peg+  Ln 24.7 Pop  

                  (5.6-)**   (-4.31)**          (5.69)** 
R2 = 0.67 Adj.R2 = 0.63 F = 16.4** 

   حيث: 

Q Neth : ية صادرات مصر من البصل المجفف  كم
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 للسوق الهولندي بالطن. 

Peg :   المجفف البصل  من  تصدير مصر  سعر 
 للسوق الهولندي بالدوالر/طن. 

Pop Neth :  .عدد سكان هولندا بالمليون نسمة 

 . SPSSالمصدر: نتائج التحليل االحصائي باستخدام برنامج 

يترتب بينما زيادة سعر تصدير البصل المجفف المصري  
المجفف   البصل  من  مصر  صادرات  كمية  تناقص  عليه 

بنسبة   الطلب  %1.48لهولندا  مرونة  أن  يعنى  ما  وهو   ،
سالبة   كانت  وإن  المجفف  المصري  البصل  على  السعرية 
أكبر  إنها  إال  النظرية االقتصادية  الميل ومنطقيه من وجهة 
الصادرات   أن كمية  أي  فهو طلب مرن  ثم  الواحد ومن  من 

 يرًا بسعر التصدير المصري.تتأثر كث

كما ثبتت معنوية   0.01حيث ثبتت المعنوية عند مستوى 
حوالي   أن  النتائج  أوضحت  كما  ككل،  من    %63النموذج 

المجفف   البصل  من  الصادرات  كمية  في  الحاثة  التغيرات 
سعر تصدير مصر  لهولندا ترجع للمتغيرات المستقلة كل من  

 عدد سكان هولندا. و  من البصل المجفف للسوق الهولندي،

صادرات   -3 على  الياباني  للسوق  الخارجي  الطلب  دالة 
 البصل المصري المجفف:

السوق   طلب  لدالة  اإلحصائي  التحليل  نتائج  توضح 
المجفف   المصري  البصل  محصول  صادرات  على  الياباني 

( الدراسة  فترة  متوسط 2019  –  2001خالل  بزيادة  أنه   )
بنسبة الياباني  الفرد  كمية   يؤدي  %1دخل  زيادة  إلى  ذلك 

المصرية من البصل المجفف بنسبة   ، وهو  %4.8الصادرات 
ثم   الواحد ومن  أكبر من  المشتقة  الدخل  أن مرونة  يعني  ما 

 فهي تمثل طلب أكثر مرونة ويتأثر كثيرًا بالدخل.
 

Japan +  Ln 4.8 IIndia/ PegLn 0.79 P - 43.6-= Japn Ln Q 

                 (-3.5)**       (-2.2)*             (4.03)** 

 

= 0.59 2R = 0.54 2Adj.R F = 11.6** 

 

   حيث: 

Q Japan :   كمية صادرات مصر من البصل المجفف
 للسوق الياباني بالطن. 

Peg/ 

PIndia 

المجفف   : البصل  من  تصدير مصر  سعر 
الياباني  للسوق  الهند  تصدير  سعر  إلى 

 بالدوالر/طن. 

I Japan : ل الفرد الياباني بالدوالر.متوسط دخ 

 . SPSS المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج

إلى   المصري  المجفف  البصل  تصدير  سعر  زيادة  بينما 
الياباني يترتب عليه تناقص كمية  للسوق  الهند  سعر تصدير 

بنسبة   لليابان  المجفف  البصل  ،  %0.79صادرات مصر من 
لسعرية على البصل المصري  وهو ما يعنى أن مرونة الطلب ا

النظرية  وجهة  من  ومنطقيه  الميل  سالبة  كانت  وإن  المجفف 
غير  طلب  فهو  ثم  ومن  الواحد  من  أقل  إنها  إال  االقتصادية 
التصدير   بسعر  كثيرًا  تتأثر  ال  الصادرات  كمية  أن  أي  مرن 

 المصري.

كما ثبتت معنوية   0.01حيث ثبتت المعنوية عند مستوى  
كما   ككل،  حوالي  النموذج  أن  النتائج  من    % 54أوضحت 

المجفف   البصل  من  الصادرات  كمية  في  الحاثة  التغيرات 
سعر تصدير مصر  لليابان ترجع للمتغيرات المستقلة كل من  

 ،من البصل المجفف إلى سعر تصدير الهند للسوق الياباني
 .متوسط دخل الفرد الياباني

صادرات    -4 على  المجري  للسوق  الخارجي  الطلب  دالة 
 لبصل المصري المجفف:ا

السوق   طلب  لدالة  اإلحصائي  التحليل  نتائج  توضح 
المجفف   المصري  البصل  محصول  صادرات  على  المجري 

( الدراسة  فترة  متوسط  2019  –  2001خالل  بزيادة  أنه   )
بنسبة المجري  الفرد  كمية   %1دخل  زيادة  إلى  ذلك  يؤدى 

، وهو  %3.31الصادرات المصرية من البصل المجفف بنسبة  
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ثم   الواحد ومن  أكبر من  المشتقة  الدخل  أن مرونة  يعنى  ما 
 فهي طلب أكثر مرونة ويتأثر كثيرًا بالدخل. 

Ln Q Hung = -24.7 - Ln 0.71 Peg/ PFresh+  Ln 3.3 I Hung 

                     (-4.17)**   (-3.99)*             (5.25)** 

 

= 0.73 2R = 0.70 2Adj.R F = 21.47** 

 

   ث: حي

Q Hung :   البصل من  مصر  صادرات  كمية 
 المجفف للسوق المجري بالطن. 

Peg/ PFresh :   البصل من  مصر  تصدير  سعر 
البصل   تصدير  سعر  إلى  المجفف 
المجري   للسوق  المصري  الطازج 

 بالدوالر/طن. 

I Hung : .متوسط دخل الفرد المجري بالدوالر 

 . SPSSبرنامج : نتائج التحليل االحصائي باستخدام المصدر

إلي   المصري  المجفف  البصل  تصدير  سعر  زيادة  بينما 
للسوق المجري يترتب   البصل الطازج المصري سعر تصدير  

المجفف   البصل  من  مصر  صادرات  كمية  تناقص  عليه 
بنسبة   الطلب %0.71للمجر  مرونة  أن  يعنى  ما  وهو   ،

سالبة   كانت  وإن  المجفف  المصري  البصل  على  السعرية 
ومنطقي أقل  الميل  إنها  إال  االقتصادية  النظرية  وجهة  من  ه 

كمية  أن  أي  مرن  غير  طلب  فهو  ثم  ومن  الواحد  من 
 الصادرات ال تتأثر كثيرًا بسعر التصدير المصري. 

كما ثبتت معنوية   0.01حيث ثبتت المعنوية عند مستوى 
حوالي   أن  النتائج  أوضحت  كما  ككل،  من    %70النموذج 

الصا كمية  في  الحاثة  المجفف  التغيرات  البصل  من  درات 
تصدير   سعر  من  كل  المستقلة  للمتغيرات  ترجع  للمجر 

إلي سعر تصدير   المصري  المجفف  الطازج  البصل  البصل 
 للسوق المجري، متوسط دخل الفرد المجري. المصري 

صادرات    -5 على  اإلنجليزي  للسوق  الخارجي  طلب  دالة 
 البصل المصري المجفف:

ل اإلحصائي  التحليل  نتائج  السوق  توضح  طلب  دالة 
المجفف  المصري  البصل  االنجليزي على صادرات محصول 

( أنه بزيادة عدد سكان  2019  –  2001خالل فترة الدراسة )
للسوق   المجفف  البصل  من  الهند  تصدير  وسعر  انجلترا 

بنسبة كمية   %1األلماني  زيادة  إلى  ذلك  يؤدى  منهما  لكل 
بنسبة   المجفف  البصل  من  المصرية    ، %8.4الصادرات 

وهو ما يعكس زيادة االستهالك من البصل المجفف   0.94%
المصري بزيادة عدد السكان وتوافق المنتج مع ذوق المستهلك  
االنجليزي، كما يتضح مرونة الطلب التقاطعيه موجبة أي أن  

 العالقة إحالليه بين البصل المصري والبصل الهندي.

Ln Q united = 159.6 - Ln 1.24 Peg+ Ln 0.94 PIndia                        

                 (3.2)**   (-2.5)*          (2.8)**  
              + Ln 8.4 Pop united              

                       (2.8)** 

 

= 0.63 2R = 0.56 2Adj.R F = 8.6** 

   حيث: 

Q Germ :   البصل من  مصر  صادرات  كمية 
 يزي بالطن.المجفف للسوق االنجل

Peg :  سعر تصدير مصر من البصل المجفف
 للسوق االنجليزي بالدوالر/طن.

PIndia :  سعر تصدير الهند من البصل المجفف
 للسوق االنجليزي بالدوالر/طن.

Pop 

united 

 عدد سكان اجلترا بالمليون نسمة.  :

 . SPSS المصدر: نتائج التحليل االحصائي باستخدام برنامج

دة سعر تصدير البصل المجفف المصري يترتب بينما زيا
المجفف  البصل  من  مصر  صادرات  كمية  تناقص  عليه 

بنسبة   الطلب  %1.24إلنجلترا  مرونة  أن  يعنى  ما  وهو   ،
السعرية على البصل المصري المجفف وإن كانت سالبة الميل  
من   أكبر  إنها  إال  االقتصادية  النظرية  وجهة  من  ومنطقيه 

ب مرن أي أن كمية الصادرات تتأثر الواحد ومن ثم فهو طل
 كثيرًا بسعر التصدير المصري.
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كما ثبتت معنوية   0.01حيث ثبتت المعنوية عند مستوى  
حوالي   أن  النتائج  أوضحت  كما  ككل،  من    %56النموذج 

المجفف   البصل  من  الصادرات  كمية  في  الحاثة  التغيرات 
تصدير   سعر  من  كل  المستقلة  للمتغيرات  ترجع  إلنجلترا 

 ر، وسعر تصدير الهند، وعدد سكان انجلترا. مص

دالة طلب الخارجي لسوق كرواتيا على صادرات البصل    -6
 المصري المجفف:

كرواتيا  توضح نتائج التحليل اإلحصائي لدالة طلب سوق  
على صادرات محصول البصل المصري المجفف خالل فترة 

( سكان  2019  –2001الدراسة  عدد  بزيادة  أنه  كرواتيا ( 
لكل منهما يؤدى ذلك   %1ط دخل الفرد الكرواتي بنسبةومتوس

المجفف   البصل  من  المصرية  الصادرات  كمية  زيادة  إلى 
االستهالك من   % 1.4،  %39.1بنسبة   زيادة  ما يعكس  وهو 

المنتج   وتوافق  السكان  عدد  بزيادة  المصري  المجفف  البصل 
، وهو ما يعنى أن مرونة الدخل  الكرواتيمع ذوق المستهلك  

مرونة  المشتق أكثر  طلب  فهي  ثم  ومن  الواحد  من  أكبر  ة 
 ويتأثر كثيرًا بالدخل. 

Ln Q Croatia = 594.4 - Ln 0.81 Peg+ Ln 1.4 I Croatia 

                     (3.7)**   (-2.1)*           (1.9)* 

            Croatia+  Ln 39.1 Pop                

                          (3.7)**           
 

= 0.64 2R = 0.57 2Adj.R F = 9.02** 

 : حيث
 

  

Q Croatia :   البصل من  مصر  صادرات  كمية 
 المجفف لسوق كرواتيا بالطن. 

Peg :  سعر تصدير مصر من البصل المجفف
 لسوق كرواتيا بالدوالر/طن. 

p Croatia : .متوسط دخل الفرد الكرواتي بالدوالر 

Pop 

Croatia 

 ن ألمانيا بالمليون نسمة.عدد سكا :

 .SPSSالمصدر: نتائج التحليل االحصائي باستخدام برنامج 

بينما زيادة سعر تصدير البصل المجفف المصري يترتب 
المجفف   البصل  من  مصر  صادرات  كمية  تناقص  عليه 

الطلب  % 0.81بنسبة   لكرواتيا مرونة  أن  يعنى  ما  وهو   ،
ك وإن  المجفف  المصري  البصل  على  سالبة  السعرية  انت 

الميل ومنطقيه من وجهة النظرية االقتصادية إال إنها أقل من  
الواحد ومن ثم فهو طلب غير مرن أي أن كمية الصادرات  

 ال تتأثر كثيرًا بسعر التصدير المصري.

مستوى   عند  المعنوية  ثبتت  ثبتت   0.01حيث  كما 
  % 52معنوية النموذج ككل، كما أوضحت النتائج أن حوالي  

ات الحاثة في كمية الصادرات من البصل المجفف  من التغير 
تصدير   سعر  من  كل  المستقلة  للمتغيرات  ترجع  لكرواتيا 

 مصر، وسعر تصدير فرنسا، وعدد سكان ألمانيا.

وال السعرية  الطلب  لمرونات  مقارنة  دراسة  تقاطعية ثالثا: 
والدخلية في صادرات مصر ألهم أسواق البصل المصري 

 الطازج والمجفف. 

م )يتضح  جدول  السعرية  9ن  الطلب  مرونة  انخفاض   )
بالنسبة  االماراتي  السوق  في  مرن(  غير  )طلب  الواحد  عن 
من   الصادرات  سعر  بزيادة  حيث  الطازج  المصري  للبصل 

يؤدي إلي انخفاض كمية   %1البصل الطازج المصري بنسبة  
بنسبة   لإلمارات  المصرية  ولألسواق  %0.96الصادرات   ،

واتي بالنسبة للبصل المصري المجفف  الياباني والمجري والكر 
المصري  المجفف  البصل  من  الصادرات  سعر  بزيادة  حيث 

يؤدي إلى انخفاض كمية الصادرات المصرية لتلك   %1بنسبة 
على الترتيب مما يعني    %81، %71،  %0.79األسواق بنحو  

أهمية  له  الدول  لتلك  والمجفف  الطازج  المصري  البصل  أن 
ه الدول تخفيض كميات صادراتها  كبيرة بحيث أن محاولة هذ

الوقت  في نفس  الصادرات ضعيف،  بزيادة سعر  من مصر 
يالحظ ارتفاع مرونة الطلب السعرية عن الواحد )طلب مرن(  
والهولندي  الروسي  لألسواق  الطازج  المصري  البصل  من 
البصل   من  مصر  تصدير  سعر  بزيادة  حيث  واإلنجليزي 

 فاض كمية يؤدي إلى انخ %1الطازج المصري بنسبة 
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والدخليــة فــي صــادرات مصــر ألهــم أســواق البصــل المصــري الطــازج  تقاطعيــةنتــائج مرونــات الطلــب الســعرية وال .9جــدول 
 والمجفف

 المرونة 
 

 السوق 

 البصل المصري المجفف  البصل المصري الطازج 

المرونة  
 السعرية 

المرونة  
 العبورية 

المرونة  
 الدخلية 

عدد 
 ان السك

المرونة  
 السعرية 

المرونة  
 العبورية 

المرونة  
 الدخلية 

عدد 
 السكان 

 1.37- الروسي
China 
3.03 

  38.5 ــــ 

 الهولندي 
Eg/Spain 

-1.2 
 24.7 ـــــ  ـــــ  1.48- 39.6 5.11 ـــــ 

 0.96- اإلماراتي
Eg/Dry 

0.15 
Iran 3.1 

  ـــ  ــــ 

 اإلنجليزي 
Eg/Poland 

-1.58 
 -1.24 13.6 ــــ  ـــــ 

India 
0.94 

 0.48 ـــــ 

 األلماني

 

-1.54 
France 
1.44 

 2.2 ـــــ 

 الياباني 
Eg/India 

-0.79 
 ــــ  4.8 ـــــ 

 المجري 
Eg/Fresh 

-0.71 
 ــــ  3.3 ـــــ 

 39.1 1.41 ـــــ  0.81- الكرواتي 

 المصدر: نتائج التحليل االحصائي لدوال الطلب للبصل المصري الطازج والمجفف المصري.

 
بنسبة   الترتيب،   % 1.58،  %1.2،  %1.37الصادرات  علي 

بينما ارتفاع مرونة الطلب السعرية عن الواحد )طلب مرن(  
وإنجلترا   هولندا  أسواق  في  المجفف  المصري  البصل  من 
وألمانيا حيث بزيادة سعر تصدير مصر من البصل المجفف  

  يؤدي إلى انخفاض كمية   %1المصري لتلك األسواق بنسبة  
على الترتيب،   % 1.54،  %1.28،  %1.48الصادرات بنسبة  

تخفيض  علي  القدرة  لديهم  الدول  تلك  أن  يعني  مما 
المصري واالستيراد  الطازج والمجفف  البصل  استيرادهما من 
من دول منافسة لمصر عند زيادة سعر الواردات المصرية،  
رفع   ومحاولة  الدول  بتلك  االهتمام  يحتاج  الذي  األمر 

 سوقي المصري لديهما. النصيب ال

( بالنسبة لمرونة الطلب العبورية 9كما يتضح من جدول)
كمية  على  تأثير  له  الصين  صادرات  سعر  أن  يالحظ 
الصادرات من البصل الطازج المصري علي السوق الروسي  

يؤدي إلى زيادة    % 1حيث بزيادة سعر صادرات الصين بنسبة  

للس المصري  البصل الطازج  الصادرات من  الروسي  كمية  وق 
البصل  %3.03بنسبة   أن سعر صادرات كل من  في حين   ،

كمية  علي  تأثير  له  ايران  تصدير  وسعر  المجفف  المصري 
اإلماراتي   للسوق  المصري   الطازج  البصل  من  الصادرات 

بنسبة   السعر  بزيادة  كمية   %1حيث  زيادة  إلى  يؤدي 
اإلماراتي  للسوق  المصري  الطازج  البصل  من  الصادرات 

 لكل منهما على الترتيب. %3.1، %0.15بنسبة 

المصري   للبصل  التقاطعيه  الطلب  لمرونة  بالنسبة  أما 
المجفف يالحظ أن سعر صادرات الهند له تأثير على كمية  
الصادرات على السوق اإلنجليزي حيث بزيادة سعر صادرات 

يؤدي إلى زيادة كمية الصادرات من البصل    %1الهند بنسبة  
، في حين  %0.94المجفف المصري للسوق االنجليزي بنسبة  

الصادرات من   تأثير على كمية  له  فرنسا  أن وسعر تصدير 
البصل المجفف المصري للسوق األلماني حيث بزيادة السعر 
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البصل    %1بنسبة   من  الصادرات  كمية  زيادة  إلى  يؤدي 
 . % 1.44المجفف المصري للسوق األلماني بنسبة 

بينما يتضح من مرونة الطلب الدخلية بزيادة دخل هولندا  
البصل    يؤدي  %1بنسبة   من  مصر  صادرات  زيادة  إلى 

، في حين بزيادة دخل كل من  %5.11الطازج لهولندا بنسبة  
يؤدي إلى زيادة صادرات    %1اليابان والمجر وكرواتيا بنسبة  

،  %3.3، %4.8مصر من البصل المجفف لتلك الدول بنسبة 
 على الترتيب.  1.41%

سبة وبزيادة عدد السكان كل من روسيا وهولندا وانجلترا بن
الطازج    1% البصل  من  مصر  صادرات  زيادة  إلى  يؤدي 

بنسبة   بزيادة  %13.6،  % 39.6،  %38.5لهولندا  ، في حين 
بنسبة  وكرواتيا  وألمانيا  وانجلترا  هولندا  من  كل  سكان  عدد 

المجفف   % 1 البصل  من  مصر  صادرات  زيادة  إلى  يؤدي 
على    %39.1،  %2.2،  %0.48،  % 24.7لتلك الدول بنسبة  

مم المصري الترتيب.  البصل  سواء  المنتج  توافق  يعني  ا 
 الطازج أو المجفف مع ذوق المستهلك الخارجي.

 التوصيات 

تم  البحث  لبيانات  االحصائي  التحليل  نتائج  خالل  من 
المصري   البصل  بصادرات  للنهوض  توصيات  لعدة  التوصل 

 الطازج والمجفف نجملها فيما يلي:

السعرية عن الواحد )طل -1 الطلب  ب غير  انخفاض مرونة 
مرن( في السوق االماراتي من البصل الطازج المصري،  
البصل   من  وكرواتيا  والمجر  اليابان  أسواق  وكذلك 
المصري المجفف مما يعني أن البصل المصري الطازج  
محاولة   أن  بحيث  كبيرة  أهمية  له  الدول  لتلك  والمجفف 
بزيادة   مصر  من  صادراتها  كميات  تخفيض  الدول  هذه 

، مما يعطي فرصة كبيرة لمصر سعر الصادرات ضعيف
والمجفف   الطازج  البصل  من  التصديرية  حصتها  زيادة 

 لتلك الدول. 

مرن(   -2 )طلب  الواحد  عن  السعرية  الطلب  مرونة  ارتفاع 
وهولندا   روسيا  ألسواق  الطازج  المصري  البصل  من 
البصل   من  وألمانيا  وإنجلترا  هولندا  وأسواق  وانجلترا، 

تلك أن  يعني  مما  المجفف  القدرة   المصري  لديهم  الدول 
البصل   من  مصر  من  صادراتها  كميات  تخفيض  على 
منافسة   دول  من  واالستيراد  المصري  والمجفف  الطازج 
لمصر عند زيادة سعر الصادرات المصرية، األمر الذي 
النصيب   رفع  ومحاولة  الدول  بتلك  االهتمام  يحتاج 
السوقي المصري لديهما من خالل اتباع سياسات سعرية  

 ة مناسبة ومشجعة. وتسويقي

توافق    -3 يتضح  السكان  لعدد  االنحدار  معامل  خالل  من 
مع   المجفف  أو  الطازج  المصري  البصل  سواء  المنتج 
البحث  يشجع مصر عن  مما  الخارجي،  المستهلك  ذوق 
عن فتح أسواق جديدة للبصل الطازج والمجفف واالهتمام 
 والمحافظة على جودة البصل المصري الطازج والمجفف. 

تجفيف  وضع   -4 طرق  وتحسين  دولية  ترويجية  سياسات 
السوق  احتياجات  مع  يتماشى  بما  المصري  البصل 

 الخارجي والصحة العامة. 

حيث  -5 واإلنجليزي  الهولندي  السوق  تجربة  من  االستفادة 
 .تصدر لهما مصر كل من البصل الطازج والمجفف
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 المالحق 

 (2019-2014صل الطازج ألهم الدول في العالم خالل الفترة )كمية وقيمة صادرات الب .1جدول 

 السنوات 
 الدول 

 السنوات  (كمية صادرات: ألف طن ) 
 الدول 

 (قيمة صادرات: مليون دوالر ) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 795 679 535 616 553 611 هولندا  1594 1529 1565 1565 1573 1604 هولندا 
 604 510 507 457 477 394 الصين  1461 1688 1622 1837 1031 1267 الهند 
 349 420 371 448 410 310 المكسيك  984 910 922 711 870 733 الصين 
 367 420 423 382 423 322 الهند  825 446 566 445 552 417 مصر

 288 232 219 230 213 241 أمريكا 341 433 421 413 386 386 المكسيك 
 244 118 207 201 269 165 مصر 405 356 338 357 356 351 إسبانيا 
 213 177 133 154 167 146 إسبانيا  402 360 328 326 304 339 أمريكا
 1259 1006 862 891 851 961 أخرى  3220 2746 2444 2549 2570 2574 أخرى 
 4119 3561 3258 3380 3363 3150 العالم  9231 8467 8206 8203 7643 7670 العالم 

  WWW.TRADEMAP.ORGالمصدر: جمعت من الموقع الرسمي  

 ( 2019-2014كمية وقيمة صادرات البصل المصري الطازج ألهم دول العالم خالل الفترة ) .2جدول 

 السنوات              
 الدول 

 ات السنو            ( ألف طن :كمية صادرات)
 الدول 

 ( مليوون دوالر: قيمة الصادرات)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 33 72 93 116 108 71 السعودية 137 286 225 258 240 217 السعودية
 25 7 32 19 31 26 روسيا 67 33 107 36 60 68 روسيا

 2.7 2.4 2.2 12 17 7 الكويت  9.5 6.4 5.4 29 37 16 الكويت 
 40 9 12 11 12 12 هولندا  104 30 36 27 19 23 هولندا 

 13.0 3.0 23.8 1.5 27.7 3.4 األمارات  47 11 62 4 53 7 األمارات 
 27.5 6.6 5.0 6.0 6.9 13.9 المملكة المتحدة  61 16 12 10 10 18 المملكة المتحدة 

 8.1 0.1 2.7 0.0 11.7 0.3 الهند  107 0.2 8 0 22 1 الهند 
 4.5 1.8 2.6 5.9 3.4 2.6 لبنان  20.9 7.4 10.5 15 8 7 لبنان 
 7.3 3.7 12.4 0.7 8.8 1.3 عمان  28 12 36 2 18 3 عمان 
 9.5 1.1 1.9 2.7 2.9 3.7 ايطاليا 68.6 0.3 0.1 10 0 0.05 تركيا
 50 11 20 25 36 25 أخرى  176 43 64 53 85 57 أخرى 
 244 118 207 201 269 165 لعالما 825 446 566 445 552 417 العالم

  WWW.TRADEMAP.ORGالمصدر: جمعت من الموقع الرسمي  

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/
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 (2019-2014كمية وقيمة صادرات البصل المجفف ألهم الدول في العالم خالل الفترة ) .3جدول 

 السنوات 
 الدول 

 السنوات ( كمية صادرات: ألف طن)
 الدول 

 (قيمة صادرات: مليون دوالر)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 119 95 100 118 129 108 الهند 69 68 67 67 49 54 الهند
 79 81 82 80 90 85 أمريكا  26 27 31 31 34 32 أمريكا 
 30 31 36 30 37 34 مصر 22 64 75 68 5 3 ماليزيا 
 29 21 22 23 34 36 الصين  15 12 7 6 7 7 أسبانيا 
 21 20 15 13 12 15 أسبانيا  12 13 15 18 20 12 مصر
 20 20 21 21 21 25 ألمانيا 11 7 7 8 12 13 الصين 
 18 19 21 20 22 30 فرنسا 6 7 8 8 9 9 فرنسا
 8 20 22 27 3 4 ماليزيا  1 1 10 12 12 9 بولندا
 47 48 52 65 157 95 أخري  42 74 65 60 114 142 أخري 
 370 355 371 397 504 431 العالم  204 273 284 277 260 281 العالم 
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 ( 2019-2014كمية وقيمة صادرات البصل المصري المجفف ألهم دول العالم خالل الفترة ) .4جدول 

 سنوات  ال     
 الدول 

 السنوات  )كمية صادرات:  طن(
 الدول  

 )قيمة صادرات: ألف دوالر(
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 9505 13037 15355 8653 6131 4221 ألمانيا  3656 5218 6066 5043 3041 1606 هولندا 
 5929 3995 5158 7554 12422 13765 دا هولن 2246 1783 2056 4516 6815 4415 ألمانيا 
 3734 3959 4816 2797 2480 2743 اليابان  1453 1558 2039 1665 1205 914 اليابان 

 1744 157 ــ ــ ــ ــ إندونيسيا  941 90 ــ ــ ــ ــ إندونيسيا 
 789 871 1074 1078 2155 128 كرواتيا  319 337 443 653 1508 51 كرواتيا 
 694 665 1083 1189 977 2166 بلجيكا  259 217 387 709 496 964 بلجيكا 
 523 895 1161 914 762 1860 البرازيل  272 371 467 550 268 598 البرازيل 

 431 290 456 1054 2336 1973 المملكة المتحدة  181 146 184 624 1333 910 المملكة المتحدة 
 368 981 1117 362 0 0 كوت يفوار  176 507 402 726 1522 875 المجر

 364 1064 1015 1263 3176 2464 المجر 144 384 470 203 ــ ــ كوت يفوار 
 245 432 353 706 1210 793 تركيا 138 220 164 423 919 272 تركيا
 5335 5098 4108 4455 5038 4272 أخري  2072 2377 1985 2737 2824 1547 أخرى 
 29661 31444 35696 30025 36687 34385 العالم  11857 13208 14663 17849 19931 12152 العالم 
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ABSTRACT 

A Comparative Economic Study of the World Demand for Fresh and Dried 

Egyptian Onions Crop 

Eman Farid Qadous, Mohamad Osman Abdel Fatah 

The drying industry of vegetable crops, especially 

the onion crop, is considered one of the most important 

food industries because of its special advantages, 

including (low production costs - reducing waste - 

preserving nutritional value - light weight - increasing 

the shelf life without resorting to the use of 

preservatives), which leads to achieving quality and 

safety of food. And opening the doors for exporting 

such dried crops in light of the applicable international 

standards and measures. As it was found that the 

population of Russia and the price of China's export of 

fresh onions to the Russian market increased by 1% 

each. This leads to an increase in the amount of 

Egyptian exports of fresh onions by 38.5%, 3.03%, 

which reflects the increase in consumption of Egyptian 

fresh onions with the increase in the population and the 

product's compatibility with The taste of the Russian 

consumer, which means that the flexibility of the 

derivative transit is greater than one, and therefore it is 

a more flexible demand and greatly affects Egypt's 

exports. Also, with an increase in the population of the 

Netherlands and the average income per capita of the 

Netherlands by 1% each, this leads to an increase in the 

amount of Egyptian exports of fresh onions by 39.6%, 

5.11%, which reflects the increase in consumption of 

Egyptian dried onions with the increase in the 

population and the product's compatibility with the taste 

of the Dutch consumer, which is what It means that the 

derivative income elasticity is greater than one and 

hence it is a more elastic demand and is greatly affected 

by income. 

As for dried Egyptian onions, it has been shown that 

the population of Germany and the price of France's 

export of dried onions to the German market increased 

by 1% each. This leads to an increase in the amount of 

Egyptian exports of dried onions by 2.2%, 1.44%, 

which reflects the increased consumption of Egyptian 

dried onions with the increase in the population The 

product conforms to the taste of the German consumer, 

which means that the cross elasticity of the derivative is 

greater than one and hence it is a more flexible demand 

and is greatly influenced by competitive prices. While 

increasing the population of the Netherlands by 1%, this 

would lead to an increase in the amount of Egyptian 

exports of dried onions by 24.7%, which reflects the 

increase in consumption of Egyptian dried onions with 

the increase in the population and the compatibility of 

the product with the taste of the Dutch consumer. 

 

 

 

 

 

 


