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 زــــــــــــــــالموجـ
  

تعمل مصر عمى تنمية الصادرات الزراعية  
المصرية ومحاولة خمق أسواق جديدة حيث يؤدي ذلك 
إلى زيادة الدخل القومي وبالتالي التنمية االقتصادية، 
ويأتي ذلك من خالل تحسين النظام التسويقي الزراعي. 
لذا يمكن القول أن التسويق يعد معجمة من معجالت 
التنمية االقتصادية وقد يمثل عائقا أمام التنمية 
االقتصادية إذا لم يتم تحسين النظام التسويقي الزراعي، 
يتعرض محصول البصل في مصر في اآلونة األخيرة 
لكثير من المشاكل اإلنتاجية والتسويقية  وأيضا 
المشاكل التصديرية سواء في صورتو الطازجة أو 

ور اإلنتاج وتذبذب المحفوظة التي أدت إلى تدى
المساحة المنزرعة منة وبالتالي ارتفاع سعره لدي 
المستيمك مع انخفاض جودتو أن الصادرات العالمية 

مميون  8.2من البصل تراوحت بين حد أدنى بمغ نحو 
مميون طن  8.6وحد أقصى بمغ نحو  2000طن عام 
. كما يتبين من نفس الجدول أن اليند 2016وذلك عام 
بة األولى وفقًا لمتوسط كمية صادراتيا من تحتل المرت

البصل حيث بمغت متوسط كمية صادراتيا من ذلك 
% من 22مميون طن نمثل حوالي  1.3المحصول نحو 

متوسط إجمالي كمية الصادرات العالمية لمبصل والبالغ 
 مميون طن خالل نفس الفترة . 6.18نحو 

 
ة، تصدير البصل، مؤشرات التنافسي الكممات الدالة:
  النصيب السوقي

 المقدمة
 

يعتبر البصل أحد أىم محاصيل الخضر في مصر  
نظرا لزراعتو عمى نطاق واسع بالمقارنة بالخضر 
األخرى، وفضال عن أىميتو كمحصول غذائي ىام فأنة 
 –يأتي في المرتبة الخامسة بعد كل من )القطن 

البرتقال( من حيث إسيامو في  –البطاطس -األرز
القيمة النقدية ألجمالي الصادرات الزراعية المصرية ، 
وتمثل النسبة  صادرات مصر من االنتاج نحو 

% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية الزراعية 22.2
.  وتعمل مصر (1)( 2016-2000وذلك خالل الفترة )

ق عمى تنمية الصادرات الزراعية المصرية ومحاولة خم
أسواق جديدة حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الدخل القومي 
وبالتالي التنمية االقتصادية ، ويأتي ذلك من خالل 

لذا يمكن القول أن  تحسين النظام التسويقي الزراعي.
التسويق يعد معجمة من معجالت التنمية االقتصادية 
وقد يمثل عائقا أمام التنمية االقتصادية إذا لم يتم 

 التسويقي الزراعي. تحسين النظام
يعتبر البصل من محاصيل الخضر ذات حولين  

واسمو  Lilaceaeوقد كان يتبع العائمة الزئبقية  
ويتبع حاليا العائمة الثومية   Onionاإلنجميزي 
Alliaceae  كما كان وما زال طعاما مصريا وطنيا بالغ

األىمية كما يتبين من الرسوم األثرية المنقوشة عمي 
 بر ومعابد القدماء المصرين . جدران مقا

                                                 
نشرات التجارة الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، ( 1)

 ، أعداد متفرقةالخارجية
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 المشكمة
 

يتعرض محصول البصل في مصر في اآلونة  
األخيرة لكثير من المشاكل اإلنتاجية والتسويقية  وأيضا 
المشاكل التصديرية سواء في صورتو الطازجة أو 
المحفوظة التي أدت إلى تدىور اإلنتاج وتذبذب 

لدي المساحة المنزرعة منة وبالتالي ارتفاع سعره 
المستيمك مع انخفاض جودتو. ولقد فقدت األبصال 
المصرية بعضا من جودتيا المعروفة عالميا مما ترتب 
عمية انخفاض كميات الصادرات المصرية من ىذا 
 المحصول التصديري اليام والبصل من المحاصيل التي

دائل لذا فأن يزداد الطمب عميو نظرا الفتقاده الشديد لب
متوسط يزيد عن  المصري دمتوسط استيالك الفر 

استيالك الفرد العالمي حيث بمغ متوسط نصيب الفرد 
كجم /سنو بينما بمغ متوسط  5.4العالمي حوالي 

كجم /سنو  10.32استيالك الفرد المصري حوالي 
 .(2016-2000وذلك خالل الفترة )

 
 أهـــداف الـدراســـة

 
تسويق ىذا أساليب تيدف الدراسة إلى  إلى دراسة  

المحصول وتحميل المشاكل اإلنتاجية والتسويقية 
والتصديرية المختمفة التي تعوق تحقيق الكفاءة اإلنتاجية 
والتسويقية والتصديرية لمبصل المصري وبالتالي تحسين 
الوضع الراىن لو حتى يفي باحتياجات الطمب محميا 
وعالميا بصورة منتظمة وبأسعار أكثر استقرار 

 ةىدف الرئيسياال ىذه . لتحقيق وبالمواصفات المطموبة
 التالية :  الوسائلاحتوت الدراسة عمي 

 دراسة تطور اإلنتاج العالمي والمصري لمبصل . .1
 . االستيالك العالمي والمصري لمبصلدراسة تطور   .2
دراسة تطور صادرات البصل المصري في العالم   .3

بيدف التعرف عمي أىم  في صورتو الطازجة والمجففة
 المستوردة والمصدرة .الدول 

محاولة التوصل إلى إعادة التوزيع الجغرافي من   .4
مل عدة عمن خالل  صادرات البصل عمي اسواقة وذلك

 نماذج مقترحة بيدف تعظيم قيمة عائد الصادرات منو . 
 

  مـصـادر جمـع البيـانات والطريقة البحثية
 

بعض البيانات اإلحصائية عمي اعتمدت  الدراسة  
الثانوية المنشورة وغير المنشورة بمديريات الزراعة 
وسجالت اإلحصاء بوزارة الزراعة واستصالح 
األراضي، والنشرات االقتصادية الدورية لمتجارة 
الخارجية لكل من الجياز المركزي لمتعبئة العامة و 

( . تم F.A.Oاإلحصاء ، منظمة األغذية و الزراعة ) 
لوصفي والكمي ، مثل اتماد عمى أسموبي التحميل االع

، كما استخدم   (PAM)مصفوفة تحميل السياسات 
 أسموب تحميل االتجاه العام وكذلك مؤشرات التنافسية  .

 
اوال: تطــــور انتــــاج وريمــــة وســــ ر صــــادرات البصــــل 

 (2015-2000المصري خالل الفترة )
 

أن انتحححاج مصحححر محححن  (1الجـــدول ررـــم )يتضحححن محححن  
(حيحث بمحغ 2016-2000البصل قد تزايد خحالل الفتحرة )

مميححححون طححححن عححححام خححححالل الفتححححرة  1.64متوسححححطيا نحححححو 
 3.1( و بمححححححغ حححححححدىا االقصححححححي حححححححوالي2000-2016)

و ححححححححدىا االدنحححححححي ححححححححوالي  2016مميحححححححون طحححححححن عحححححححام  
و قححححد يححححرج ذلححححك الححححي  2001الححححف طححححن عححححام  628.4

مححن المحاصححيل اىتمححام الححدول بزراعححة البصححل حيححث انححة 
التصحححححديرية اليامحححححة ، الإضحححححافة الحححححي زيحححححادة المسحححححاحات 
المزروعححححححة باالراضححححححي الجديححححححدة و اسححححححتخدام االسححححححاليب 

 الحديثة في الزراعة 
( الخاصة بتطور كمية 1كما يتضن من المعادلة ) 

( أن 1انتاج البصل المصري والواردة بالجدول رقم )
يبمغ  ىذه الكمية تزداد بمعدل سنوى معنوى إحصائياً 

ألف طن وتمثل نسبة الزيادة حوالي  143.7نحو 
 % من متوسط انتاج البصل خالل فترة الدراسة.8.7
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 (2016-2000يوضن تطور انتاج و كمية و قيمة وسعر صادرات البصل المصري خالل الفترة ). 1جدول 

 

االنتاج بااللف  السنوات
 طن

كمية باالف 
 طن

القيمة بااللف 
 دوالر

الصادرات من %
 االنتاج

س ر الطن المصدر 
 بالدوالر

2000 763.0 147.3 12.4 19.3 84.0 
2001 628.4 166.4 14.2 26.5 85.4 
2002 754.9 293.4 23.6 38.9 80.3 
2003 686.3 320.2 33.0 46.7 103.1 
2004 895.5 350.6 36.5 39.1 104.1 
2005 1302.1 301.0 31.0 23.1 103.0 
2006 1119.9 204.7 23.9 18.3 116.8 
2007 1485.9 201.2 36.1 13.5 179.3 
2008 1948.9 103.3 41.6 5.3 402.2 
2009 2128.6 235.2 168.6 11.0 716.8 
2010 2208.1 407.8 170.4 18.5 417.8 
2011 2304.2 490.9 215.6 21.3 439.2 
2012 2024.9 319.2 157.3 15.8 492.7 
2013 1093.2 329.7 202.6 30.2 614.3 
2014 2505.2 416.7 165.2 16.6 396.4 
2015 3049.6 591.6 270.4 19.4 457.1 
2016 3115.5 457.3 197.8 14.7 432.6 
 307.4 22.2 105.9 313.9 1647.9 المتوسط

 716.8 46.7 270.4 591.6 3115.5 الحد االعمي
 80.3 5.3 12.4 103.3 628.4 االدنيالحد 

 ، FAO Statجمعت وحسبت من شبكة اإلنترنت ، قاعدة بيانات المصدر: 
 

( الخاصححة بتطححور كميححة 2كمحا يتضححن مححن المعادلححة ) 
أن  (2بالجدول ررم )صادرات البصل المصري والحواردة 

ىحححذه الكميحححة تحححزداد بمعحححدل سحححنوى معنحححوى إحصحححائيًا يبمحححغ 
% 40ألف طحن وتمثحل نسحبة الزيحادة ححوالي  17.4نحو 

مححححححن متوسححححححط الكميححححححة المصححححححدرة خححححححالل نفححححححس الفتححححححرة .   
وبالنسحححبة لقيمحححة صحححادرات البصحححل المصحححري خحححالل فتحححرة 

أن متوسححححط القيمححححة  (1الجــــدول )الدارسححححة فيتضححححن مححححن 
بححد اقصحي بمحغ ححوالي الحف دوالر،  105.9بمغت نحو 

و ححححد ادنحححي بمحححغ ححححوالي  2015الحححف دوالر عحححام  270
. كما يستدل من المعادلحة 2000الف دوالر عام  12.4
( والخاصححححححة بتطححححححور قيمححححححة صححححححادرات البصححححححل 3رقححححححم )

 (1بالجــدول ررــم )المصحري خححالل فتححرة الدراسحة والححواردة 
أن تمححك القيمححة تححزداد بمعححدل سححنوى معنححوى إحصححائيًا بمححغ 

 الف دوالر سنويا خالل نفس الفترة. 15نحو 
( والخاصة بتطور سعر 4كما تشير المعادلة رقم ) 

الطن المصدر من البصل إلى تزايد القيمة بمعدل سنوى 
دوالر /طن  كما بمغ   33.1معنوي إحصائيًا بمغ نحو 
مما يعنى أن حوالي  0.63قيمة معامل التحديد نحو 

لمحصول % من التغيرات في السعر الجاري 63
البصل يرجع إلى العوامل التي يعكسيا عنصر الزمن 

 .وذلك خالل فترة الدراسة
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معادالت االتجاه الزمني العام لتطور كمية البصل المصري المصدر باأللف طن وقيمة الطن المصدر  .2 جدول

 ( )الكمية/ ألف طن، القيمة / االلف دوالر(2016-2000عالميًا بالدوالر خالل الفترة )
 

F R2 ررم الم ادلة انـــــالبي النموذج المستخدم 
51 0.77 Yi1=  286991 + 143.7 x 

       (7.14)**       
 1 كمية االنتاج

12 0.45 Yi2=  3477.1 + 17.4 x 
       (3.5)**        

كمية الصادرات بااللف 
 طن

2 

60 0.80 Yi3=  315.7 + 15.7 x 
       (7.8)**        

قيمة الصادرات بااللف 
 دوالر

3 

26 0.63 Yi4=  663.5 + 33.19 x 
       (5.09)**        

 4 بالدوالرسعر الطن 

 حيث :
 Yi     ، القيمة التقديرية لممتغير التابع =Xi ( 17، ............. 3،  2،  1= متغير الزمن) 

 0.05،     )*( معنوي عند    0.01)**( معنوي عند          
  (1الجداول أررام )جمعت من  المصدر

 
 
 
 

االسواق الرئيسية المصدرة لمبصل في السوق  :ثانياً 
 ال المي

 
تعتبر دراسة االسواق الرئيسية المصدرة لمبصل في  

السوق العالمي من السياسات اليامة، وذلك لمعرفة 
االىمية النسبية لصادرات كل دولة من الدول بالنسبة 
لمسوق العالمي، وكذلك معرفة الدول المنافسة لمصر 

البصل واالىمية النسبية لحجم بالنسبة لتصدير 
 صادرات مصر من البصل.

 
كمية الصادرات ال المية من البصل وأهم الدول   -1

 (2016-2010المصدرة خالل الفترة )
 

-2010أهم الدول المصدرة لمبصل خالل الفترة )
2016) 

 
أن الصادرات العالمية  (3الجدول ررم )يتبين من  

مميون  8.2و من البصل تراوحت بين حد أدنى بمغ نح
مميون طن  8.6وحد أقصى بمغ نحو  2000طن عام 
. كما يتبين من نفس الجدول أن اليند 2016وذلك عام 

تحتل المرتبة األولى وفقًا لمتوسط كمية صادراتيا من 
البصل حيث بمغت متوسط كمية صادراتيا من ذلك 

% من 22مميون طن نمثل حوالي  1.3المحصول نحو 
لصادرات العالمية لمبصل والبالغ متوسط إجمالي كمية ا

 مميون طن خالل نفس الفترة . 6.18نحو 
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 (2016-2010أىم الدوال المصدرة لمبصل عالميا خالل الفترة ) .3جدول 
 )الكمية / باأللف طن(

 % المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الكمية بااللف طن
 22.2 1375.8 1837.2 1047.5 1267.3 1476.6 1527.8 1110.1 1364.3 اليند
 20.1 1244.1 1231.1 1193.7 1250.6 1222.3 1226.8 1326.6 1257.4 ىولندا
 7.0 430.5 457.3 591.6 416.7 329.7 319.2 490.9 407.8 مصر

 6.1 376.8 412.9 386.2 388.1 378.0 374.7 370.1 327.4 المكسيك
 5.5 339.4 325.6 304.3 338.7 358.0 332.2 356.2 361.0 الواليات المتحدة األمريكية

 4.8 297.4 356.4 352.5 352.2 287.8 256.2 253.4 223.6 أسبانيا
 2.9 180.4 209.0 162.1 190.1 196.1 162.4 177.3 166.0 بيرو

 2.6 161.3 80.7 81.3 136.2 225.1 149.7 212.0 243.9 األرجنتين
 2.2 134.1 105.9 93.4 225.0 158.0 140.8 119.8 95.6 تركيا

 1.9 117.0 76.0 189.5 121.0 101.9 35.8 173.2 122.0 باكستان
 1.9 116.6 116.7 119.8 124.7 111.5 119.2 111.7 112.8 بولندا
 1.7 104.8 40.1 107.2 131.4 124.9 112.7 132.4 84.6 اليمن
 1.4 88.3 100.4 92.5 84.3 91.5 76.7 84.3 88.2 فرنسا

 1.4 88.0 79.8 106.7 71.6 102.7 58.8 70.1 126.5 ازبكستان
 1.3 82.0 82.9 92.7 78.6 77.5 75.9 84.0 82.5 المانيا

 1.2 77.1 104.2 92.3 97.8 87.6 78.2 44.1 35.4 جنوب افريقيا
 1.2 75.4 75.7 65.5 69.6 94.4 84.7 43.3 94.6 نايجيريا
 1.1 68.5 20.1 83.9 103.5 46.5 14.9 75.4 134.9 ايران

 13.4 831.1 875.7 856.2 753.7 791.8 766.9 851.0 922.7 باقي الدول
 100.0 6188.6 8603.8 8034.0 8215.2 8275.0 7925.5 8096.8 8261.3 العالم

 .FAO Statجمعت وحسبت من شبكة اإلنترنت ، قاعدة بيانات المصدر: 
 
 

أمححا ىولنححدا فتححأتى فححي المرتبححة الثانيححة بمتوسححط كميححة  
مميححون طححن  1.2صحادرات محصححول البصححل بمغححت نحححو 

% من متوسط إجمالي كمية الصحادرات 20تمثل حوالي 
العالميحححة محححن ذلحححك المحصحححول. فحححي ححححين احتمحححت مصحححر 

صحححححادرات بمغحححححت نححححححو المرتبحححححة الثالثحححححة بمتوسحححححط كميحححححة 
% من متوسط إجمالي 7ألف طن تمثل حوالي  430.5

كميحة الصححادرات العالميححة لحذلك المحصححول . أمححا المرتبححة 
الرابعححة والخامسححة فتحتميححا كححل مححن المكسححيك و الواليححات 
المتححدة االمريكيحة بمتوسحط كميحة الصحادرات محن البصحل 

، %6.1ألف طن تمثل حوالي  339.4،  376.8نحو 
% لكحححل منيمحححا عمحححى الترتيحححب محححن متوسحححط إجمحححالي 5.5

لمحصححححول خححححالل الفتححححرة المشححححار صححححادرات العححححالم ليححححذا ا
. كما يتبين من نفس الجدول أن كل من ىذه الدول إلييا

)اسححححبانيا، بيحححححرو، االرجنتححححين، تركيحححححا، باكسححححتان، بولنحححححدا، 
اليمن، فرنسا( تحتل المرتبحة السادسحة حتحي الثالثحة عشحر 

المصحححدرة لمبصحححل حيحححث بمغحححت متوسحححط محححن بحححين الحححدول 
، 180. 297الكمية المصدرة من ىذا المحصول نححو )

( ألحححححححححححف طحححححححححححن 88، 104، 116، 117، 134، 161
، 2.2، 2.6، 2.9، 4.8عمححححي الترتيححححب تمثححححل حححححوالي )

(% عمحححي التححححوالي مححححن متوسححححط 1.4، 1.7، 1.9، 1.9
إجمححححالي كميححححة الصححححادرات العالميححححة مححححن البصححححل وذلححححك 

 (.2016-2010خالل الفترة )
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ويالحححظ ان ادنححي كميححة مححن صححادرات البصححل كانححت  
ايححران ، بينمححا كانححت اقصححي كميححة لمصححادرات كانححت مححن 
نصيب اليند ، وتأتي مصر فحي المرتبحة الثالثحة محن دول 
المصدرة لممحصول البصل و يشير ىذا الي زيادة اقبال 
الححدول عمححي البصححل المصححري ويرجححع ذلححك الححي تنافسححية 

 واصفات المنتج عالميا .االسعار و جودة م
 
ريمــة الصــادرات ال الميــة مــن البصــل الهــم الــدول   -2

 (2016-2010المصدرة خالل الفترة )
 

ان اجمالي قيمة الصادرات  (4جدول )يتبين من  
مميون  2123.4العالمية من البصل بمغت ادناىا بنحو 

بينما بمغت اقصاىا في العام التالي  2012دوالر عام 
ميون دوالر بمتوسط بمغ حوالي م 2892.4بحوالي 
( 2016-2010مميون دوالر خالل الفترة ) 2545.4

وتعتبر كل من ىولندا، اليند، المكسيك، امريكا، مصر، 
اسبانيا، بيرو، االرجنتين، بولندا، فرنسا من أىم دول 
العالم في قيمة الصادرات وتعتبر ايضا من أىم الدول 

مغ متوسط المنافسة لمصر في تصدير البصل حيث تب
، 409.6، 493.3 قيمة صادرات كل منيا نحو

341.4، 234.2 ،197 ،137.6 ،57.3 ،55.9 ،
مميون دوالر عمي الترتيب تمثل نحو   51.2، 52.9

(19.4 ،16.1 ،13.4 ،9.2 ،7.7 ،5.4 ،2.3 ،
(% عمي التوالي من اجمالي قيمة 2، 2.1، 2.2

رتيب الصادرات العالمية لكل من الدول السابقة عمي الت
 (.2016-2010خالل الفترة )

ويالحححظ مححن البيانححات ان ادنححي قيمححة مححن الصححادرات  
لمحصول البصل كانحت محن نصحيب فرنسحا، بينمحا اصحي 

قيمة كانت من نصيب ىولندا و تأتي مصر فحي المركحز 
الخحححححححامس، لعحححححححل انخفحححححححاض قيمحححححححة الصحححححححادرات البصحححححححل 
المصحححححري ترجحححححع الحححححي الكميحححححات المصحححححدرة و انخفحححححاض 

المنافسححححة لتصححححدير البصححححل فححححي االسححححواق  اسححححعار الححححدول
 الخارجية.

 
أســ ار الصــادرات ال الميــة مــن البصــل الهــم الــدول  -3

 (  2016-2010المصدرة خالل الفترة )
 

ان اسعار الصادرات الىم  (5جدول )يتبين من  
 432.7الدول المصدرة من البصل بمغت ادناىا بنحو 

 524.9بينما بمغت اقصاىا  2014دوالر لمطن عام 
بمتوسط فترة بمغ حوالي  2013دوالر لمطن عام 

 2016-2010دوالر لمطن خالل الفترة  467.7
وتعتبر كل من المكسيك و امريكا و اسبانيا و مصر 

تين وبيرو واليند من أىم الدول المصدرة وىولندا واالرجن
لمبصل في العالم مرتبة ترتيبا تنازليا حسب االسعار، 
وىي من الدول المنافسة لمصر في تصدير البصل، 

، 901.7حيث تبمغ متوسط اسعار كل منيما نحو 
690.3 ،466.9 ،464.3 ،396.1 ،320.2 ،
دوالر لمطن عمي الترتيب خالل  306.9، 317.4
 (.2016-2010الفترة )
ويالحظ من البيانات ان ادنحي سحعر تصحدير لمبصحل  

كان من نصحيب الينحد بينمحا كحان اقصحي سحعر تصحديري 
كحححان محححن نصحححيب المكسحححيك و تحححأتي مصحححر فحححي المركحححز 
الرابحع بعححد كححل محن امريكححا و اسححبانيا ، لعحل االرتفححاع فححي 
سحححعر صحححادرات البصحححل المصحححري يرجحححع الحححي انخفحححاض 

 ىولندا و االرجنتين.اسعار الدول االخري مثل 
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 (2016-2010قيمة الصادرات العالمية من البصل الىم الدول المصدرة خالل الفترة ) .4جدول 
 القيمة بالمميون دوالر

 % المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 أهم الدول المصدرة
 Netherlands 622.4 522.3 411.0 537.4 468.8 411.8 479.4 493.3 19.4 ىولندا
 India 465.3 370.7 294.8 603.5 322.1 428.4 382.4 409.6 16.1 اليند

 Mexico 255.1 301.2 308.0 363.7 311.5 434.5 415.9 341.4 13.4 المكسيك

 United States امريكا

of America 
260.5 215.4 221.5 257.8 241.3 213.0 230.0 234.2 9.2 

 Egypt 170.4 215.6 157.3 202.6 165.2 270.4 197.8 197.0 7.7 مصر
 Spain 124.0 122.5 101.7 146.5 148.9 165.1 154.3 137.6 5.4 أسبانيا
 Peru 41.9 42.9 54.4 62.9 65.5 63.5 70.0 57.3 2.3 بيرو

 Argentina 103.2 75.1 51.5 89.5 33.8 19.0 19.4 55.9 2.2 األرجنتين
 Poland 54.2 54.1 45.5 52.2 62.5 50.4 51.3 52.9 2.1 بولندا
 France 53.5 53.3 40.0 59.3 52.0 45.3 54.7 51.2 2.0 فرنسا

 باقي الدول
 

576.3 614.9 437.6 516.8 514.8 488.5 439.2 515.0 20.2 
 العالم

 

2726.8 2588.0 2123.4 2892.4 2386.4 2589.9 2494.4 2545.4 100 
 . FAO Statجمعت وحسبت من شبكة اإلنترنت ، قاعدة بيانات  المصدر:

 
 (2016-2010أسعار الصادرات العالمية من البصل الىم الدول المصدرة خالل الفترة ) .5جدول 

 
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الدول
 901.7 1007.1 1124.9 802.6 962.2 822.1 813.7 779.0 المكسيك

 الواليات المتحدة
 690.3 706.4 700.0 712.3 720.1 666.9 604.8 721.7 األمريكية

 466.9 432.8 468.4 422.8 509.2 397.0 483.4 554.7 أسبانيا
 464.3 432.6 457.1 396.4 614.3 492.7 439.2 417.8 مصر
 396.1 389.4 344.9 374.9 439.7 335.1 393.7 495.0 ىولندا
 320.2 240.6 233.9 248.0 397.8 344.2 354.0 423.2 األرجنتين
 317.4 335.1 391.5 344.6 320.9 335.1 241.9 252.4 بيرو
 306.9 208.2 409.0 254.2 408.7 192.9 334.0 341.1 اليند

 345.7 325.0 307.5 338.1 351.3 334.4 403.7 360.0 باقي الدول
 467.7 453.0 493.0 432.7 524.9 435.6 452.0 482.8 المتوسط
 306.9 208.2 233.9 248.0 320.9 192.9 241.9 252.4 الحد االدني
 901.7 1007.1 1124.9 802.6 962.2 822.1 813.7 779.0 الحد االعمي

 . FAO Statجمعت وحسبت من شبكة اإلنترنت ، قاعدة بيانات المصدر: 
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ثالثًا: التوزيع الجغرافـي ومششـرات التنافسـية لمحصـول 

 البصل المصري
  

وبدراسة أىم اسواق صادرات البصل مصري خالل  
ان  (6الجدول ) ( اتضن من2016-2014الفترة )

السوق الروسي استحوز عمي المركز االول بمتوسط 
% 35.6الف طن بما يعادل  153.1كمية بمغ نحو 

من اجمالي كمية الصادرات المصرية من البصل و 
مميون دوالر بما يمثل  56.6بمتوسط قيمة بمغ حوالي 

من اجمالي قيمة الصادرات المصرية من البصل  26.3
 369.9حوالي  اما عن متوسط سعر الطن فقد بمغ

دوالر لمطن خالل فترة الدراسة ، وجاءت السعودية في 
المركز الثاني كونيا من اكثر الدول العربية استيرادا 
لمبصل المصري داخل تكتل الدول الخميجية بمتوسط 

الف طن بنسبة قدرت حوالي 111.5كمية بمغ حوالي 
% من اجمالي كمية صادرات البصل المصري  25.9

مميون دوالر  81.6توسط قيمتيا حوالي في حين بمغ م
حيث فاقت قيمة واردات روسيا من البصل المصري 

% من اجمالي قيمة صادرات مصر 38بنسبة بمغت 
من البصل كما ان وصل متوسط سعر الطن في تمك 

مميون دوالر خالل فترة الدراسة.ثم  731.8السوق الي 
جائت كل من )الكويت، ىولندا، سوريا، األردن، 

ممكة المتحدة، ليبيا، رومانيا، لبنان، العراق، اوكرانيا، الم
االمارات، ايطاليا، بمجيكا، اليونان( بمتوسط كمية بمغت 

، 13.3، 14.4، 18.2، 21.2، 22.7حوالي )
10.8 ،9.5 ،9 ،8.3 ،6.7 ،4.6 ،4.3 ،3.7 ،
( ألف طن عمي الترتيب وبأىمية نسبية بمغت 3.5
، 2.2، 2.5، 3.1، 3.3، 4.2، 4.9، 5.3نحو)
( % من 0.8، 0.8، 1، 1.1، 1.6، 1.9، 2.1

اجمالي كمية صادرات مصر من البصل ، اما عن 
، 9.6، 9.6متوسط قيمة تمك الدول فقد بمغت نحو )

8.4 ،7.1 ،7.1 ،3.8 ،3.9 ،4.4 ،3.9 ،2.4 ،
( مميون دوالر عمي الترتيب و 1.4، 1.9، 3، 2.6

، 3.3، 3.9، 4.5، 4.5بأىمية نسبية بمغت نحو )
3.3 ،1.8 ،1.8 ،2.1 ،1.8 ،1.1 ،1.2 ،1.4 ،
(% في حين بمغ متوسط سعر الطن الي 0.7، 0.9

، 489.5، 464.2، 455.8، 422.8حوالي )

536.4 ،359.3 ،413.2 ،492.5 ،475.8 ،
( دوالر 416.2، 521.1، 697.6، 566.7، 369.5
 لمطن .
ويالححححححظ  ان روسحححححيا و السحححححعودية تمتمحححححك النصحححححيب  

% 61.5صحادرات البصحل المصحري بححوالي  االكبر محن
مححن اجمححالي كميححة صححادرات مصححر مححن البصححل و بقيمححة 

% محن اجمحالي قيمحة صحادرات مصحر 64.3تبمغ حوالي 
مححن البصحححل بينمحححا جحححاءت كحححل محححن البانيحححا و اسحححبانيا فحححي 
المراتححب االخيححرة مححن صححادرات مصححر مححن البصححل خححالل 

و كميحة % محن قيمحة 1فترة الدراسة بنسبة قحد ال تتحراوح بحح
صححادرات مصححر مححن البصححل ويرجححع ذلححك الححي انخفححاض 
قيمة سعر الطن في احدي الدول بينما اسبانيا فأن قيمحة 
سححعر الطححن اكبححر مححن بعححض بمححدان الححدول العربيححة وىححذا 

 يرجع الي قمة الكمية المصدرة لتمك الدولة .
اما عن دراسة التوزيع الجغرافي لمصادرات المصرية  

( فقححححد 2016-2014لمفتححححرة )الىححححم التكححححتالت كمتوسححححط 
الي ان الدول  (7الجدول )اوضحت البيانات الواردة في 

العربيححة شححيدت النصححيب االكبححر و التححي تعتبححر مححن اىححم 
التكتالت التحي يحتم تصحدير محصحول البصحل الييحا حيحث 
احتمحححت المركحححز االول محححن بحححين بحححاقي التكحححتالت االخحححري 

الححف  203.8بمتوسححط كميححة صححادرات مصححر الييححا نحححو 
% ، بينمححا بمححغ متوسححط قيمححة 48.2طححن بمححا يشححكل نحححو 

الصادرات  المصرية من محصول البصل لمدول العربية 
مميححون دوالر  و متوسححط سححعر لمطححن بمححغ  123.9نحححو 
دوالر، فححي حححين جححاءت روسححيا االتحاديححة  934.4نحححو 

فحححححححي المركحححححححز الثحححححححاني كأفضحححححححل التكحححححححتالت المسحححححححتخدمة 
مغححت حححوالي لمحصحول البصححل المصححري بمتوسححط كميححة ب

% و بقيمحححححححة قحححححححدرت 36.2الحححححححف طحححححححن تمثحححححححل  153.1
% ، فححي حححين 26.7مميححون دوالر تمثححل  56.6بحححوالي 

دوالر كمححححححا بمغححححححت  369.9بمححححححغ متوسححححححط سححححححعر الطححححححن 
الحححف  66.4متوسحححط كميحححة و قيمحححة الحححدول االوربيحححة نححححو

مميحححححون  31.4% و 15.7طحححححن بنسحححححبة قحححححدرت بححححححوالي 
% كمحححححححححا جحححححححححاء متوسحححححححححط السحححححححححعر 14.8دوالر بنسحححححححححبة 

دوالر و يالححححظ انحححو  864.3تصحححديري لمطحححن بححححوالي ال
اكبر من السعر التصحديري لمسحوق الروسحي خحالل الفتحرة 

 (.2016-2014من )
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 (2016-2014التوزيع الجغرافي لمبصل عمي مستوي أىم الدول المستوردة خالل الفترة ) .6جدول 

 
 متوسط س ر الطن لمقيمة% متوسط القيمة لمكمية % الكمية متوسط البيان      

 369.9 26.3 56623.7 35.6 153.1 روسيا
 731.8 38.0 81607.0 25.9 111.5 الس ودية
 422.8 4.5 9604.7 5.3 22.7 الكويت
 455.8 4.5 9676.0 4.9 21.2 هولندا
 464.2 3.9 8436.3 4.2 18.2 سوريا
 489.5 3.3 7051.7 3.3 14.4 األردن

 536.4 3.3 7121.7 3.1 13.3 المممكة المتحدة
 359.3 1.8 3893.0 2.5 10.8 ليبيا

 413.2 1.8 3942.0 2.2 9.5 رومانيا
 492.5 2.1 4423.7 2.1 9.0 لبنان
 475.8 1.8 3930.7 1.9 8.3 ال راق
 369.5 1.1 2469.3 1.6 6.7 اوكرانيا
 566.7 1.2 2631.7 1.1 4.6 االمارات
 697.6 1.4 3008.7 1.0 4.3 ايطاليا
 521.1 0.9 1903.7 0.8 3.7 بمجيكا
 416.2 0.7 1451.3 0.8 3.5 اليونان
 605.0 0.5 1001.7 0.4 1.7 عمان

 469.1 0.4 772.7 0.4 1.6 البحرين
 494.7 0.4 786.7 0.4 1.6 المانيا

 586.7 0.4 875.0 0.3 1.5 كوتوفوار
 401.9 0.2 457.3 0.3 1.1 فرنسا
 529.4 0.2 519.3 0.2 1.0 رطر

 350.8 0.1 200.0 0.1 0.6 سيشل
 295.4 0.1 152.0 0.1 0.5 البانيا

 665.7 0.1 260.3 0.1 0.4 اسبانيا
 372.2 1.0 2094.7 1.3 5.6 باري الدول

 499.3 100.0 214894.7 100.0 430.4 ال الم
 . FAO Statجمعت وحسبت من شبكة اإلنترنت ، قاعدة بيانات المصدر : 
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 (2016-2014أىم التكتالت التي تصدر اليو البصل المصري خالل الفترة ) .7جدول 
 

متوسط الكمية  تكتالت الدول
 بااللف طن

متوسط القيمة 
 بالمميون دوالر

متوسط س ر 
 الطن

الجمالي  % 
 الكمية

إلجمالي   %
 القيمة

 26.7 36.2 369.9 56.6 153.1 روسيا
 58.5 48.2 934.4 123.9 203.8 الدول العربية
 14.8 15.7 864.3 31.4 66.4 الدول االوربية

 100 100 - 211.9 423.3 االجمالي
 (6جدول )جمعت و حسبت من 

 
 مششرات التنافسية لمحصول البصل المصري

 

مححن المؤشححرات التححي يمكححن مححن خالليححا يوجححد العديححد  
قيححاس وتقححدير التنافسححية لممحاصححيل الزراعيححة المصحححرية، 
ومححححححن ىححححححذه المؤشححححححرات النصححححححيب السححححححوقي لممحاصححححححيل 
التصححححححديرية و الححححححذي يعكححححححس ارتفاعححححححو ارتفححححححاع الوضححححححع 
التنافسححححي لمصححححر فححححي االسححححواق الخارجيححححة ،الححححي جانححححب 
مؤشر النسبة السحعرية بحين سحعر تصحدير مصحر واسحعار 

ير الدول المنافسة لمصحادرات محن البصحل المصحري تصد
فححححي اسححححواقيا الخارجيححححة و مؤشححححر عححححدم االسححححتقرار كأحححححد 

 المؤشرات التنافسية.
 

 نصيب السوري لمحصول البصل المصريال
 

ويعتبححر مؤشححر النصححيب السححوقي عححن النسححبة المئويححة  
لكميححة الصححادرات دولححة معينححة الححي سححوق معححين بالقيححاس 

االسحححتيعابية لتمحححك السحححوق محححن مختمحححف دول الحححي الطاقحححة 
 العالم من تمك السمعة و يتم حسابة بالمعادلة التالية "

)كمية صادرات الدولحة لسحوق معحين النصيب السوري = 
من سمعة معينة / إجمالي كمية واردات السحوق محن تمحك 

ويسحححتخدم ىحححذا المقيحححاس لتقحححدير امكانيحححة  100* السحححمعة(
مصحادرات محن السحمع الزراعيحة تنمية االوضاع التنافسية ل

 في اسواقيا الخارجية.
بدراسة النصيب السوقي لمبصل المصري لتمك  

تبين انة بمغ العمي  (8بالجدول )الدول و الواردة 
مستوي لو في السوق الميبي والذي استحوذا عمي 
النصيب االكبر من حجم الصادرات المصرية 

(  كما 2016-2014% كمتوسط لمفترة )91بحوالي
يالحظ من الجدول ايضا ان السوق الروسي بالغرم من 
انة يأتي في المركز االول من حجم الصادرات 
المصرية اال انة احتل المركز الرابع من حيث متوسط 

النصيب السوقي من البصل المصري حيث بمغ متوسط 
% كمتوسط 47.2نصيب السوق الروسي الي حوالي 

سوريا ولبنان لمفترة المشار الييا. كما احتل سوقي 
المركزين الثاني والثالث عمي التوالي وتأتي السعودية 
في المركز السابع من حيث متوسط النصيب السوقي 

% كمتوسط لمفترة 34.3حيث قدر متوسطيا بنحو 
 المشار الييا.

 

 النسبة الس رية لمحصول البصل 
 

يتأثر الوضع التنافسي لمصادرات بعدد من العوامل  
عرية والتي تؤثر عمى الوضع التنافسي منيا النسبة الس

لمسمعة في السوق العالمي، حيث يعتبر سعر التصدير 
من أىم العوامل التي تساعد إمكانية إختراق المزيد من 
األسواق الخارجية فكمما إنخفض السعر التصديري 
المصري عن أسعار الدول المنافسة األخرى ، دل ذلك 

ية وقدرة تنافسية عمى وجود ميزة سعرية لمسمعة المصر 
أعمى بالمقارنة بالدول المنافسة في السوق أو التكتل 
الذي يتم التصدير إليو، ويتم حساب النسبة السعرية 
بإيجاد النسبة بين السعر المصري وأسعار الدول 
األخرى المنافسة في تصدير المحصول موضع 
اإلعتبار إلى سوق معين، وجدير بالذكر أنو كمما قمت 

الواحد الصحين كمما دل ذلك عمى أن النسبة عن 
 مصر لو ميزة تنافسية في تصدير المحصول . 

بدراسة النسبة السعرية لمحصول البصل المصري  
في أىم األسواق التي يتم تصدير محصول البصل 
المصري إلييا وجد أن أىم ثالثة أسواق يتم تصدير 
البصل المصري إلييم ىي السوق الروسي والسعودي 

ي إذ تبين أن كل سوق فيو دول منافسة لمصر واليولند
في تصدير محصول البصل إليو وذلك من حيث 

 التنافسية السعرية. 
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 (2016-2014النصيب السوقي الىم االسواق االسترادية لمحصول البصل خالل الفترة ) .8جدول 

 بـالمميون دوالر()الكمية بـااللف طن , القيمة 
متوسط اجمالي  البيان

 كمية
متوسط اجمالي 

 القيمة
متوسط 
 الكمية

متوسط 
 القيمة % الكمية% القيمة

 25.8 47.2 56.6 153.1 219.2 324.6 روسيا
 66.7 34.3 81.6 111.5 122.3 324.9 السعودية
 28.8 29.7 9.6 22.7 33.3 76.4 الكويت
 12.8 12.9 9.7 21.2 75.7 164.0 ىولندا
 20.7 66.4 8.4 18.2 40.7 27.4 سوريا
 41.8 44.4 7.1 14.4 16.9 32.4 األردن

 3.8 4.0 7.1 13.3 189.5 334.6 المممكة المتحدة
 65.8 91.1 3.9 10.8 5.9 11.9 ليبيا

 22.8 22.8 3.9 9.5 17.3 41.9 رومانيا
 61.0 61.2 4.4 9.0 7.3 14.7 لبنان
 12.5 12.5 3.9 8.3 31.6 66.3 العراق
 34.7 34.7 2.5 6.7 7.1 19.2 اوكرانيا
 1.8 1.8 2.6 4.6 147.8 260.8 االمارات
 6.2 6.2 3.0 4.3 48.3 69.2 ايطاليا
 2.9 2.9 1.9 3.7 65.3 125.3 بمجيكا
 34.3 34.3 1.5 3.5 4.2 10.2 اليونان
 2.9 2.9 1.0 1.7 35.0 57.9 عمان

 5.1 5.1 0.8 1.6 15.2 32.4 البحرين
 0.6 0.6 0.8 1.6 121.5 245.6 المانيا

 .FAO Statجمعت وحسبت من شبكة اإلنترنت ، قاعدة بيانات المصدر: 
 

إن  (9الجدول )يتبين من بالنسبة لمسوق الس ودي: 
أىم الدول المنافسة لمصر في تصدير البصل إلى 
ن مصر ليا ميزة  سبانيا، وا  السوق السعودي ىي اليند وا 
نسبية سعرية في تصدير البصل إلى السوق السعودي 

 عن دولة أسبانيا من ىذه الدول. 
  :أشار نفس الجدول إلى أن سعر بالنسبة لمهند

، إذ تصير طن البصل المصري يقل عن نظيره اليندي 
بمغت النسبة السعرية لسعر تصدير البصل المصري 
بالنسبة لسعر تصدير اليند في السوق السعودي أدنى 

حيث كان سعر  2016، 2014مستوى ليا في عامى 
البصل المصري يتقارب من سعر البصل اليندي ، وقد 

 2015وصمت النسبة السعرية أعمى مستوى ليا عام 
% 150نحو  حيث كان سعر البصل المصري يمثل

من السعر اليندي، وفي متوسط الفترة يتبين أن سعر 
% من 150تصدير طن البصل المصري يمثل نحو 

نظيره اليندي مما يدل عمى أن مصر ليس ليا ميزة 
 سعرية عن اليند في تصدير البصل خالل نفس الفترة.

 : يتضن من الجدول المشار إليو  بالنسبة إسبانيا
أن سعر تصدير طن البصل المصري يقل عن نظيره 

( بينما يتساوى 2016-2010األسباني في الفترة من )
السعر المصري مع السعر األسباني في عامي 

(، وقد بمغت النسبة السعرية لسعر 2015-2016)
تصدير مصر بالنسبة لسعر تصدير أسبانيا في السوق 

، حيث 2014، 2010مستوى عامي  السعودي أدنى
% من 100كان سعر التصدير المصري يمثل نحو 

مما  1.0سعر التصدير األسباني وقد وصمت النسبة 
يدل عمى أن مصر ليا ميزة سعرية عن أسبانيا في 

، 2011إلى السوق السعودي في عامي  تصدير البصل
 وفي متوسط فترة الدراسة. 2013
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مؤشر النسبة السعرية لسعر البصل المصري مقارنة بسعر البصل في اىم الدول المنافسة  .9جدول 

 (2016-2010خالل الفترة )
 

 مصر/اسبانيا مصر/الهند أسبانيا الهند مصر البيان
2010 417.8 341.1 554.7 1.2 0.8 
2011 439.2 334.0 483.4 1.3 0.9 
2012 492.7 192.9 397.0 2.6 1.2 
2013 414.3 408.7 509.2 1.5 1.2 
2014 396.4 254.2 422.8 1.6 0.9 
2015 457.1 409.0 468.4 1.1 1.0 
2016 432.6 208.2 432.8 2.1 1.0 
 1.0 1.5 466.9 306.9 464.3 المتوسط

 . FAO Statجمعت وحسبت من شبكة اإلنترنت ، قاعدة بيانات المصدر: 
 
 
 :وىويعتبر ثاني أىم  بالنسبة لمسوق الروسي

األسواق اإلستيرادية لمبصل المصري خالل الفترة 
( وقد تبين أن أىم الدول المنافسة 2011-2015)

لمصر في تصدير البصل إلى السوق الروسي ىي 
ىولندا والصين وتركيا، وبدراسة الميزة التنافسية السعرية 

 لمبصل المصري في السوق الروسي يتضن اآلتي: 
 إن  (10الجدول ررم )يتبين من  ندا:بالنسبة لهول

سعر تصدير البصل المصري يقل عن نظيره اليولندي 
والصيني والتركي خالل الفترة السابقة، أي أن مصر ليا 
ميزة تنافسية سعرية عن ىولندا واالجنتين في التصدير 
البصل حيث إن النسبة السعرية لسعر تصديرمصر 

لواحد الصحين بالنسبة لسعر تصدير ىولندا تزيد عن ا
في الفترة الدراسية، حيث بمغت النسب السعرية أدنى 

حيث كان سعر البصل  2010مستوى ليا عام 
% من السعر اليولندي، بينما 80المصري يمثل نحو 

 2012وصمت النسبة السعرية أعمى مستوى ليا عام 
% من 150حيث كان السعر المصري يمثل نحو 

مصر ليس ليا ميزة نظيره اليولندي مما يدل عمى أن 
سعرية عن ىولندا في تصدير البصل لمسوق الروسي 

 نفس الفترة .  لخال
 :يتبين من نفس الجدول أن  بالنسبة لالرجنتين

سعر تصدير البصل المصري يقترب عن نظيره 
االرجنتيني، إذ بمغت النسبة السعرية أدنى مستوى ليا 

إذ كان سعر البصل المصري يمثل نحو  2010عام 
% من السعر االرجنتيني بينما وصمت النسبة 100

حيث كان  2015ليا عام  مستوىالسعرية أعمى 
ن نظيره االرجنتيني بنحو السعر المصري يزيد ع

%، وفي متوسط الفترة يتبين أن سعر تصدير طن 200
% من نظيره 140البصل المصري يمثل نحو 

االرجنتيني مما يدل عمى تقارب أسعار التصدير 
المصرية مع األسعار االرجنتيني في السوق الروسي 
ن مصر ليا ميزة سعرية عن  خالل فترة الدراسة، وا 

ير البصل لمسوق الروسي خالل االرجنتيني في تصد
 نفس الفترة قبل الثالث سنوات االخيرة . 
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مؤشر النسبة السعرية لسعر البصل المصري مقارنة بسعر البصل في اىم الدول المنافسة  .10جدول 
 (2016-2010خالل الفترة )

 
 مصر/ االرجنتين /هولندامصر  األرجنتين هولندا مصر البيان

2010 417.8 495.0 423.2 0.8 1.0 
2011 439.2 393.7 354.0 1.1 1.2 
2012 492.7 335.1 344.2 1.5 1.4 
2013 614.3 439.7 397.8 1.4 1.5 
2014 396.4 374.9 248.0 1.1 1.6 
2015 457.1 344.9 233.9 1.3 2.0 
2016 432.6 389.4 240.6 1.1 1.8 

 1.4 1.2 320.2 396.1 464.3 المتوسط
 . FAO Statجمعت وحسبت من شبكة اإلنترنت ، قاعدة بيانات المصدر: 

 
 
 
 :وىو يعتبر رابع أىم  بالنسبة لمسوق الهولندي

األسواق اإلستيرادية لمبصل المصري في الفترة 
(، ومنو تبين أن أىم الدول المنافسة 2010-2016)

لمصر في تصدير البصل لمسوق اليولندي ىي 
المكسيك الواليات المتحدة األمريكية وبدراسة الميزة 
التنافسية السعرية لمبصل المصري في السوق اليولندي 

  اتضن اآلتي:
 أن  (11الجدول ررم ): يتبين من بالنسب المكسيك

مصر ليس ليا ميزة نسبية سعرية في تصدير البصل 
إلى السوق اليولندي عن المكسيك حيث إن النسبة 
السعرية لسعر تصدير مصر بالنسبة لسعر تصدير 
بولندا يزيد عن الواحد الصحين، إذ بمغت النسبة 

كان سعر  حيث 2015السعرية أدنى مستوى ليا عام 
% من السعر 40تصدير البصل المصري يمثل نحو 

المكسيكي، بينما وصمت النسبة السعرية أعمى مستوى 
حيث كان السعر المصري يمثل نحو  2013ليا عام 

% من نظيره المكسيكي مما يدل عمى إن مصر ليا 60
ميزة سعرية عن المكسيك في تصدير البصل لمسوق 

 اليولندي خالل نفس الفترة . 
يتبححين مححن نفححس الجححدول أن مصححر فيمــا يت مــق امريكــا: 

ليححا ميححزة نسححبية سححعرية فححي تصححدير البصححل إلححى السححوق 
اليولنحححدي عحححن امريكحححا حيحححث إن النسحححبة السحححعرية لسحححعر 
تصححدير بالنسححبة لسححعر تصححدير امريكححا تقححل عححن الواححححد 
الصحين في فترة الدراسة، إذ بمغت النسبة السعرية أدنى 

حيث كان سعر تصدير البصحل  2010مستوى ليا عام 
% مححن السححعر االمريكححي، بنمححا 50المصححري يمثححل نحححو 

حيث كان السعر  2014السعرية أعمى مستوى ليا عام 
% مححن السححعر االمريكححي، وفححي 60المصححري يمثححل نحححو 

متوسحححححط الفتحححححرة يتبحححححين أن سحححححعر تصحححححدير طحححححن البصحححححل 
% من نظيره االمريكي ممحا يحدل 70المصري يمثل نحو 
يحا ميحزة تنافسححية سحعرية عحن امريكحا فححي عمحى أن مصحر ل

 تصدير البصل لمسوق اليولندي في نفس الفترة .
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مؤشر النسبة السعرية لسعر البصل المصري مقارنة بسعر البصل في اىم الدول المنافسة خالل الفترة  .11جدول 
(2010-2016) 
 

 مصر/ امريكا مصر/المكسيك الواليات المتحدة األمريكية المكسيك مصر البيان
2010 417.8 779.0 721.7 0.5 0.6 
2011 439.2 813.7 604.8 0.5 0.7 
2012 492.7 822.1 666.9 0.6 0.7 
2013 614.3 962.2 720.1 0.6 0.9 
2014 396.4 802.6 712.3 0.5 0.6 
2015 457.1 1124.9 700.0 0.4 0.7 
2016 432.6 1007.1 706.4 0.4 0.6 
 0.7 0.5 690.3 901.7 464.3 المتوسط

 . FAO Statجمعت وحسبت من شبكة اإلنترنت ، قاعدة بيانات المصدر: 
 

حساب م امل اإلستقرار لكل من اإلنتاج وكمية وريمة 
وس ر الصادرات لمبصل المصري خالل الفترة 

(2000-2016 ) 
 

نظرًا لما تتعرض لو الصادرات المصرية من  
نخفاض الطمب عمييا في  متقمبات سعرية واضحة وا 
األسواق العالمية، ولذلك فإن الكستوى المطموب من 
الصادرات المصرية ال يعني تحقيق عائد كبير ومناسب 
نما البد من إستقرار ىذا  في فترة زمنية معينة فقط وا 

مل عدم اإلستقرار لكل العائد، لذلك البد من حساب معا
من اإلنتاج والكمية والقيمة والسعر لمحصول البصل 
حيث يوضن معامل عدم اإلستقرار درجة التقمبات 
السنوية في كاًل من اإلنتاج والكمية وقيمة وسعر 
 صادرات البصل ويتم تطبيقو وفقًا لمخطوات التاتمية : 

تقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام لمؤشرات  .1
ل المراد حساب درجة اإلستقرار لإلنتاج المحصو 

وكمية وقيمة وسعر الصادرات لمبصل خالل فترة 
 الدراسة . 

 حساب القيمة التقديرية لكاًل من اإلنتاج وكمية وقيمة .2
 وسعر الصادرات لمبصل خالل نفس الفترة . 

حساب النسبة المئوية لإلنحرافات السنوية لمقيم  .3
 تالية . الحقيقية وذلك وفقًا لممعادلة ال

 
    م امل عدم اإلستقرار = 

   
   ×100 

ىي  Yىي القيمة الفعمية لممتغير التابع ،   Yحيث إن 
القيمة التقديرية نفس المتغير التابع ووفق لممقياس 
السابق تعتبر الحالة المثالية لإلستقرا كمما إقترب معامل 

 عدم اإلستقرار من صفر . 
أن كمية إنتاج  (12الجدول ررم )ويتبين من  

البصل تتصف بعدم اإلستقرار في جميع سنوات الدراسة 
حيث كان معامل عدم اإلستقرار لإلنتاج أعمى من 
الصفر في معظم السنوات إذا بمغت أعمى قيمة لمعامل 

، 103حيث قدرت بنحو  2012عدم اإلستقرار عام 
حيث قدرت بنحو  2000بينما بمغت أدنى قيمة لو عام 

وسط فترة الدراسة قدر معامل عدم ، وفي مت0.43
مما يعني كمية  6.35اإلستقرار لكمية اإلنتاج بنحو 

اإلنتاج لمبصل غير مستقرة خالل فترة الدراسة 
(2000-2016.) 

وأشار معامل عدم اإلستقرار لكمية صادرات البصل  
والتي تتضن من بيانات نفس الجدول أن كمية 

وات الدراسة الصادرات تتصف باإلستقرار في جميع سن
حيث كان معامل عدم اإلستقرار لكمية الصادرات اقل 
من الصفر في جميع السنوات إذا بمغت أعمى قيمة 

حيث قدرت بنحو  2010لمعامل عدم اإلستقرار عام 
حيث  2015بينما بمغت أدنى قيمة لو عام  0.31

، وفي متوسط فترة الدراسة قدر  2.36قدرت بنحو 
مما  1.1ية الصادرات بنحو معامل عدم اإلستقرار لكم

يعني كمية صادرات البصل مستقرة خالل فترة الدراسة 
(2000-2016 .) 
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تقدير معامل عدم االستقرار لكل من االنتاج  والكمية والسعر والقيمة من صادرات البصل المصري  .12جدول 

 (2016-2000خالل الفترة )
 

 س ر الطن المصدر بالدوالر القيمة بااللف دوالر كمية باالف طن االنتاج بااللف طن السنوات
2000 -0.43 -0.46 -0.04 -0.13 
2001 -0.32 -0.52 -0.05 -0.13 
2002 -0.42 -0.98 -0.08 -0.13 
2003 -0.36 -1.09 -0.11 -0.16 
2004 -0.56 -1.21 -0.12 -0.17 
2005 -1.29 -1.01 -0.10 -0.16 
2006 -0.88 -0.65 -0.08 -0.19 
2007 -1.98 -0.64 -0.12 -0.30 
2008 -21.95 -0.31 -0.13 -0.75 
2009 12.70 -0.76 -0.58 -1.66 
2010 7.86 -1.45 -0.59 -0.79 
2011 5.51 -1.84 -0.76 -0.84 
2012 103.34 -1.08 -0.54 -0.98 
2013 -0.83 -1.12 -0.71 -1.32 
2014 3.55 -1.49 -0.57 -0.74 
2015 2.06 -2.36 -0.98 -0.89 
2016 1.98 -1.68 -0.69 -0.82 

 0.60- 0.37- 1.10- 6.35 الوسط الهندسي
 .  (1جدول )جمعت وحسبت من  المصدر:

 
أما عن تقدير عدم اإلستقرار لقيمة صادرات البصل  

توضن بيانات نفس الجدول أن قيمة الصادرات تتصف 
باإلستقرار في جميع سنوات الدراسة حيث كان معامل 
عدم اإلستقرار لقيمة الصادرات اقل من الصفر في 
جميع السنوات إذا بمغت أعمى قيمة لمعامل عدم 

، بينما 0.04و حيث قدرت بن 2000اإلستقرار عام 
حيث قدرت بنحو  2015بمغت أدنى قيمة لو عام 

، وفي متوسط فترة الدراسة قدر معامل عدم 0.98
مما يعني قيمة  0.37اإلستقرار لقيمة الصادرات بنحو 

-2000صادرات البصل مستقرة خالل فترة الدراسة )
2016 .) 

وبتقدير معامل اإلستقرار لسعر صادرات البصل  
أن سعر الصادرات  (12جدول )التوضن بيانات 

تتصف باإلستقرار في جميع سنوات الدراسة حيث كان 
معامل عدم اإلستقرار لسعر الصادرات اقل من الصفر 
في جميع السنوات إذا بمغت أعمى قيمة لمعامل عدم 

، بينما 1.66حيث قدرت بنحو  2009اإلستقرار عام 
حيث قدرت بنحو  2000بمغت أدى قيمة لو عام 

وفي متوسط فترة الدراسة قدر معامل عدم ، 0.13
مما يعني سعر  0.60اإلستقرار لسعر الصادرات بنحو 

-2000صادرات البصل مستقرة خالل فترة الدراسة )
(. ومن التحميل السابق يتبين أن كمية إنتاج 2016

البصل كانت غيرمستقرة نسبيًا بينما كانت مستقرة في  
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السعر وذلك خالل فترة كمية الصادرات ثم القيمة وأخيرًا 
الدراسة. فميس الميم زيادة كمية أو قيمة سعر تصدير 
المحصول فقط بل واألىم أن يكون ىناك إستقرار لكمية 
وقيمة وسعر المحصول المصري في األسواق الخارجية 
ستقرار لممحصول في السوق  والذي يعطي أمان وا 

 العالمي والسوق المحمي.
 

راب ًا: تطبيق نموذج بوسطن لمحصول البصل 
 المصري 

 
تعتبر تنمية الصادرات المصرية عامة والزراعية  

منيا خاصة ترتبط إرتباطًا وثيقًا باألحداث والتغيرات 
اإلقتصادية الدولية، ومن ثم تبرز أىمية قيام الدولة 
بدور أكثر فاعمية في مجال تنمية وتعزيز مكانة 

فيكل من أسواقيا التقميدية والعالمية الصادرات الزراعية 
وأسواق التكتالت اإلقتصادية خاصة وأن الصادرات 
الزراعية تواجو العديد من المعوقات اإلدارية والتنظيمية 
والترويجية مثل اإلعتماد عمى سياسة تصدير الفائض 
عن اإلستيالك المحمي وضعف كل من الترابط بين 

خارجية، وقمة إىتمام طرق اإلنتاج المحمي والمنافسة ال
المصدرين بالعمميات التسويقية والمواصفات القياسية 
لمسمع المصدرة، عدم توافر المعمومات والدراسات 
السوقية والتسويقية لألسواق الخارجية، باإلضافة لعدم 
وضوح معالم الخطط التصديرية إن وجدت مما يؤثر 
ر سمبًا عمى ىذا النشاط األكثر أىمية في جميورية مص

 العربية. 
ويعتبر محصول البصل فى مكانة متقدمة بين  

محاصيل الخضر سواء من حيث المساحة المزروعة، 
أو من حيث كمية وقيمة الصادرات منيا إلى دول العالم 
عامة، كما يمثل تكتل مجمس التعاون الخميجى واالتحاد 
األروربى ودولة روسيا أىم األسواق بالنسبة لمحصول 

 البصل.
ذا تأتى أىمية دراسة نموذج بوسطن وىو ومن ى 

أحد أىم نماذج قياس تنافسية المحاصيل المختمفة فى 
األسواق الخارجية ويعتمد النموذج عمى مؤشرين 
أساسيين ىما معدل نمو السوق وحصة السوق ونتيجة 
تطبيق ىذا النموذج وىذه المؤشرات التجميعية يمكن 

نيفات تصنيف المحصول أو السمعة إلى أحد التص
 : (1 )شكلاألربعة األتية وفقًا لمسم التوضيحى التالى 

التصنيف األول يسمى النجوم الساطعة وفى ىذه  
الحالة يكون معدل نمو مبيعات السمعة فى تزايد مستمر 
بمعنى أن الدولة لدييا نصيب سوقى متزايد فى سوق 
يمتاز بمعدل نمو مرتفع ولممحافظة عمى ىذا الوضع 

ميز يجب عمى الدولة أن تزيد من التنافسى المت
استثمارتيا سواء فى البنية التحتية لممحصول )محطات 

استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة  –الخدمة والفرز 
 R&Dالمرافق ... الخ( أو فى البحوث والتنمية  –

 . Research & Developmentوالذى يسمى 
ا التصنيف الثانى ويسمى باألسئمة الحائرة وفيي 

تكون لمدولة معدل نمو مبيعات مرتفع لمسمعة ولكن مع 
ذلك فيى تعانى من نصيب سوقى منخفض والخيار 
لألستراتيجى لمدولة ىنا يتضمن االستثمار فى الموارد 
المتاحة ليا وذلك لتحسين أو تعظيم النصيب السوقى 

 ليا.
التصنيف الثالث ويسمى بالفرض الضائعة وفييا  

قى مرتفع من سمعة أو محصول يكون لمدولة نصيب سو 
ما عمى الرغم من انخفاض معدل نمو مبيعات السوق 
من سنة أو فترة ألخرى وقد يرجع ذلك لوجود دول 
أخرى أكثر منافسة لمصر فى ىذا السوق نتيجة إما 
انخفاض سعر الدولة المنافسة عن سعر مصر أو 
نتيجة جودة المحصول المنافس أكثر من المحصول 

ىذه الحالة يكون الخيار االستراتيجى المصرى، وفى 
لمدولة ىو أن االستثمار فى ىذه المحاصيل ليس ىو 
الحل األمثل ويكون من األفضل التركيز عمى محاصيل 
جديدة بجانب ىذا المحصول يمكن استثمارىا فى ىذا 
السوق أو فى أسواق أخرى أى أن التدفق الذى يدره ىذا 

فى تطوير سمع المحصول أو السمعة يمكن استثماره 
 أخرى أفضل من استثماره فى نفس المحصول.

التصنيف الرابع ويسمى اإلنسحاب وفى ىذه الحالة  
تعانى الدولة من انخفاض شديد فى معدل نمو مبيعات 
السوق لمصادرات وفى نفس الوقت انخفاض شديد فى 
النصيب السوقى والحل األمثل ىنا ىو االنسحاب من 

منافسين أشد قوة وأكثر قدرة عمى السوق حيث أن ىناك 
 التنافس.
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 يوضن التصنفيات االربعة لنموذج بوسطن .1شكل 
 
 

 تطبيق نموذج بوسطن عمى البصل المصري
 

يشير نموذج بوسطن لدراسة تنافسية لمحصول  
( والفترة الثانية 2012-2010البصل فى الفترة األولى )

( ومقارنة نتائج األولى بمثيمتيا فى 2013-2015)
الفترة الثانية وذلك عن طريق حساب معدل النمو لقيمة 
صادرات المحصول لتكتل معين والذى يتم توقيعو عمى 
المحور الرأسى وحصة السوق لنفس المحصول والتى 

 فقى وتحسب كاألتى:توجد عمى المحور األ
 

)اجمالي قينة صادرات محصول معين  حصة السوق =
لتكتل معين/ اجمالي قيمة واردات ىذا التكتل من نفس 

 المحصول في نفس الفترة أو السنة(
 

 (1/س1س-)س م دل نمو السوق =
 

 حيث :
س: إجمالى قيمة صادرات محصول معين لتكتل معين 

 فى فترة ما.
صادرات نفس محصول لنفس : إجمالى قيمة  1س

 التكتل فى فترة سابقة.
 

 تطبيق النموذج عمى دول تكتل الدول ال ربية 
 

أما تطبيق  نموذج بوسطن عمى محصول البصل  
( بالفترة األولى 2016-2014بمقارنة الفترة الثانية )

( تبين تزايد معدل النمو لقيمة صادرات 2011-2013)
باعتباره أكبر  محصول البصل لتكتل الدول العربية

تكتل يتم تصدير محصول البصل إليو، فقد تبين ان 
معدل نمو مبيعات السمعة فى تناقص حصة السوق من 

فى الفترة األولى إلى  0.6محصول البصل من نحو 
فى الفترة الثانية وبذلك يعتبر محصول  0.53نحو 

البصل موجود في التصنيف الثالث والذى يسمى 
س أفضل تصنيف فى نموذج بالفرص الضائعة وىو لي

بوسطن لممحافظة عمى ىذا الوضع التنافسى المتميز 
يجب عمى الدولة أن تزيد من استثمارتيا و تحسين 
عمقاتيا بين الدول العربية فى ىذا المحصول سواء فى 

 البنية التحتية لممحصول أو البحوث والتنمية.
 

 تطبيق النموذج عمى دول األتحاد األوربى
 

نموذج بوسطن عمى محصول البصل  أما تطبيق  
( بالفترة األولى 2016-2014بمقارنة الفترة الثانية )

( تبين تزايد معدل النمو لقيمة صادرات 2011-2013)
محصول البصل لتكتل األتحاد األوربى باعتباره أكبر 
تكتل يتم تصدير محصول البصل إليو، وىنا يكون 

وق من معدل نمو مبيعات السمعة فى تزايد حصة الس
% فى الفترة األولى إلى 100محصول البصل من نحو 

% فى الفترة الثانية وبذلك يعتبر محصول 135نحو 
البصل موجود في التصنيف األول والذى يسمى بالنجوم 
الساطعة وىو أفضل تصنيف فى نموذج بوسطن 
لممحافظة عمى ىذا الوضع التنافسى المتميز يجب عمى 

يا فى ىذا المحصول سواء الدولة أن تزيد من استثمارت
 فى البنية التحتية لممحصول أو البحوث والتنمية.
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 دولة روسيا األتحاديةتطبيق النموذج عمى 
 

أما تطبيق  نموذج بوسطن عمى محصول بمقارنة  
-2011( بالفترة األولى )2016-2014الفترة الثانية )

( تبين تزايد معدل النمو لقيمة صادرات محصول 2013
لتكتل روسيا االتحادية باعتباره أكبر تكتل يتم البصل 

تصدير محصول البصل إليو، وىنا يكون معدل نمو 
مبيعات السمعة فى تزايد حصة السوق من محصول 

% فى الفترة األولى إلى نحو 100البصل من نحو 
% فى الفترة الثانية كما تزايدت حصة السوق من 151

ول إلى فى الفترة األ 0.2محصول البصل من نحو 
. فى الفترة الثانية وبذلك يعتبر محصول 0.3نحو

البصل موجود فى التصنيف األول والذى يسمى بالنجوم 
الساطعة وىو أفضل تصنيف فى نموذج بوسطن 
ولممحافظة عمى ىذا الوضع التنافسى يجب عمى الدولة 
أن تزيد من استثمارتيا فى ىذا المحصول ، إال أن 

عتبر أقل من سعر االتحاد متوسط السعر لدولة روسيا ي
 األروبى وتكتل دول العربية.

 
 الخالصة من تطبيق نموذج بوسطن

 
ومن خالل تطبيق نموذج بوسطن ألىم التكتالت  

لواردات البصل المصرى اتضن أن أكبر تكتل الستيراد 
البصل المصرى كان تكتل الدول العربية وأن جميع 

وسطن التكتالت وقعت فى التصنيف األول لنموذج ب
معاد الدول العربية، وكان افضميم خالل الفترة الثانية 
من حيث معدل نمو السوق ومن حيث السعر كان تكتل 
االتحاد األوربى ويميو دولة روسيا االتحادية و اخيرا 

 تكتل التعاون الدول العربية.
 

خامسًا: تطور االستهالك واالنتاج ال المي ومتوسط 
 نصيب الفرد

  
 ك ال المي من البصل تطور االستهال   -1
 

ان  (13بالجــــــدول ررــــــم )تشححححححير البيانححححححات الححححححواردة  
االستيالك العالمي من محصول البصل يتحراوح بحين ححد 

 2000مميححححون طحححن وذلحححك عححححام  49.7أدنحححى بمحححغ نححححو 
% من إجمالي إنتاج نفس العحام .  99.01يمثل حوالي 

مميححون طححن وذلححك عححام  85.87وحححد أقصححى بمححغ حححوالي 
% محححن إنتحححاج نفحححس العحححام 92.17ححححوالي يمثحححل  2016

 (.2016-2000وذلك خالل فترة الدراسة )
االتجححححاه الزمنححححي العححححام  (14الجــــدول ررــــم )ويبححححين  

لمبصححححححل ومتوسححححححط نصححححححيب الفححححححرد  اللسححححححتيالك العححححححالمي
( والخاصحة إلحي 1، وفيو يتبحين محن المعادلحة رقحم )عالميا

تزايد ذلك االستيالك بمعحدل سحنوي معنحوي إحصحائيًا بمحغ 
% مححححححن 3.5مميححححححون طححححححن، يمثححححححل حححححححوالي  2.47حححححححو ن

متوسححححط االسحححححتيالك العحححححالمي لححححذلك المحصحححححول والبحححححالغ 
مميححون طححن خحححالل نفححس الفتححرة. كمحححا بمححغ معامحححل  70.4

% مححححن 94ممححححا يعنححححى أن حححححوالي  0.94التحديححححد نحححححو 
الزيحححادة فحححي االسحححتيالك العحححالمي محححن البصحححل ترجحححع إلحححي 

 الفترة.العوامل التي يعكسيا عامل الزمن خالل تمك 
 
 تطور تطور االنتاج ال المي من البصل   -2
 

ان  (13بالجــــــدول ررــــــم )تشححححححير البيانححححححات الححححححواردة  
االنتحححاج العحححالمي محححن محصحححول البصحححل يتحححراوح بحححين ححححد 

. 2000مميححون طححن وذلححك عححام  49.81أدنححى بمححغ نحححو 
مميححون طححن وذلححك عححام  93.17وحححد أقصححى بمححغ حححوالي 

 (.2016-2000خالل فترة الدراسة ) 2016
االتجححححاه الزمنححححي العححححام  (14الجــــدول ررــــم )ويبححححين  

االنتحححاج العحححالمي لمبصحححل، وفيحححو يتبحححين محححن المعادلحححة رقحححم 
( والخاصحححة إلحححي تزايحححد االنتحححاج بمعحححدل سحححنوي معنحححوي 2)

مميحححححون طحححححن ، يمثحححححل ححححححوالي  2.8إحصحححححائيًا بمحححححغ نححححححو 
% من متوسط االستيالك العالمي لذلك المحصحول 3.5

مميون طن خحالل نفحس الفتحرة . كمحا بمحغ  72.55والبالغ 
% 97ممحا يعنحى أن حححوالي  0.97معامحل التحديحد نححو 

مححن الزيححادة فححي االنتححاج العححالمي مححن البصححل ترجححع إلححي 
 العوامل التي يعكسيا عامل الزمن خالل الفترة.

 
 تطور متوسط استهالك الفرد من البصل عالمياً   -3
 

أن متوسحححط  (13الجـــدول ررـــم )كمحححا يوضحححن نفحححس  
بححين حححد أدنححى نصححيب الفححرد العححالمي مححن البصححل يتححراوح 

، وححححد  2000كجم/طحححن وذلحححك عحححام  8.06بمحححغ ححححوالي 
 2016كجم/طحن وذلحك عحام  11.87أقصى بمغ حوالي 

% محححن متوسحححط نصحححيب 28.9بنسحححبة زيحححادة بمغحححت نححححو 
 (.2016-2000الفرد  وذلك خالل الفترة )
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لف طن ومتوسط نصيب الفرد منو كجم/سنة خالل الفترة االستيالك العالمي من البصل باأل .13جدول 

(2000-2016) 
 

 االستهالك ال المي السنوات
 بالمميون طن

 االنتاج ال المي
 بالمميون طن

 متوسط نصيب الفرد
 بالكيمو جرام

%االستهالك من 
 اإلنتاج

2000 49.32 49.81 8.06 99.01 
2001 51.10 51.72 8.24 98.80 
2002 51.64 52.46 8.22 98.44 
2003 55.56 56.10 8.74 99.05 
2004 61.18 62.20 9.50 98.35 
2005 64.26 65.54 9.86 98.05 
2006 66.78 67.95 10.12 98.27 
2007 72.23 73.60 10.81 98.14 
2008 73.37 74.86 10.84 98.01 
2009 72.83 74.31 10.63 98.01 
2010 77.68 79.08 11.21 98.24 
2011 83.30 85.17 11.87 97.80 
2012 81.34 82.49 11.46 98.60 
2013 83.77 84.58 11.66 99.05 
2014 82.28 89.22 11.32 92.23 
2015 84.28 91.17 11.46 92.44 
2016 85.87 93.17 11.54 92.17 
 97.33 10.32 72.55 70.40 المتوسط

 99.05 11.87 93.17 85.87 الحد االعمي
 92.17 8.06 49.81 49.32 الحد االدني

 .FAOSTATشبكة البيانات والمعمومات ، قاعدة البيانات  المصدر:
 
 
إلحححي  (14بالجـــدول ررـــم )( 3وتشححير المعادلحححة رقححم ) 

تزايححد متوسححط نصححيب الفححرد عالميححا بمعححدل سححنوي معنححوي 
كجم/سححنة ، تمثححل نسححبة الزيححادة  0.24إحصححائيًا بمححغ نحححو

% محن متوسحط اسحتيالك الفحرد عالميحا خحالل 2.36نحو 
 كجم/سنة .  10.13نفس الفترة والبالغة نحو 

ممححا يعنحححى ان  0.86كمححا بمححغ معامححل التحديحححد نحححو  
استيالك الفرد العالمي محن % من الزيادة في 86حوالي 

البصححل ترجححع إلححي التغيححرات التححي يعكسححيا عامححل الححزمن 
 خالل تمك الفترة.
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 (2016-2000االتجاه الزمني العام لالستيالك العالمي من البصل خالل الفترة ) .14جدول 
 

 R2 F النموذج المستخدم البيان ررم الم ادلة
 Yi1= 4898.8 + 2.47x االستيالك العالمي 1

      (16.6)**   
0.94 277 

 Yi2= 5581.6 + 2.8x االنتاج العالمي 2
       (26.1)**             

0.97 378 

 Yi3= 478.8 + 0.24x متوسط نصيب الفرد 3
       (9.8)**              

0.86 97 

 البصل بالمميون طن = كمية االستيالك العالمي منYi1 حيث :
Yi2كمية االنتاج العالمي من البصل بالمميون طن = 
Yi3متوسط نصيب الفرد من البصل بالكيمو جرام = 
XI   تشير إلي المتغير الزمن في السنة =I 

       i   =1،2،3..............17 
  0.01) *( تشير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوي معنوي    
  0.05شير إلى معنوية معامالت االنحدار عند مستوي معنوي )**( ت   

 (13الجدول )حسبت من  المصدر:
 
 
 

 الممخص والتوصيات 
 

يعتبر البصل من أىم صادرات الخضر المصرية،  
حيث ياتى فى الرمتبة الثانية بعد البطاطس، عمى الرغم 
من أىمية محصول البصل كسمعة تصديرية فى توفير 
النقد األجنبى لتمويل االستثمارات المختمفة إال أن 
النظام التصديري لمحصول البصل المصرى يتسم 

الدول المستوردة إلى بتعدد مشاكمو التى ترتبط بتعدد 
جانب أسعار التصدير لكل دولة من الدول التى يتم 
الصدير ليا وأثر ذلك عمى المكيات المصدرة، وقد 
استيدف البحث دراسة التوزيع الجغرافى الراىن 
لصادرات مصر من البصل فى مختمف األسواق 
عادة  الخارجية بيدف التعرف عمى أىم ىذه األسواق وا 

ن خالل وضع طرق بديمة تحقق توزيع الصادرات م
أقصى عائد تصديرى واعتمد البحث عمى أسموب 
التحميل االقتصادى الوصفى والكمى حيث تم االستعانة 
ببعض األساليب احصائية فى التحميل، كما استخدمت 

الدراسة نموذج بوسطن لتحديد أفضل التكتالت التى يتم 
 تصدير البصل إلييا.

النتائج اليامة التى وقد خمصت الدراسة إلى بعض  
 يمكن إيجازىا فيما يمى:

وبدراسة قيمة الصادرات لمبصل تبين زيادة قيمة  -
( حيث 2015 – 2000الصادرات خالل الفترة من )
مميون دوالر عام  2.4بمغت أدنى قيمة لمصادرات 

 270.4وزادت إلى أن وصمت ألعمى قيمة  2000
اآلتجاه ، وبدراسة معادلة  215مميون دوالر فى عام 

العام لقيمة الصادرات البصل اتضن ان ىذة الزيادة 
معنوية احصائيًا كما ان سعر الطن من الصادرات 
البصل قد تزايد خالل نفس الفترة حيث بمغ ادني سعر 

وزاد الي ان وصل العمي  2002دوالر عام  80
وبدراسة معادلة االتجاة الزمنى  2015مستوي لو عام 

صادرات البصل اتضن انة العام لسعر الطن من ال
 زيادة معنوية.
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 التوصيات
 
االىتمام بصادرات البصل المصري و خاصة ان  -

السعودية من اكثر الدول استعابيًا لمصادرات 
المصرية من البصل بالضافة الي وجود ميزة 

 تنافسية لمصر عن بعض الدول في السعر
ازالة المعوقات التصديرية  وتوفير المعمومات عن  -

ق الخارجية وعدم االعتماد عمي سوق واحد االسوا
لما قد يكون من اثار سمبية في حالة تعارض 

 المصالن السياسية بين الدولتين
العمل عمي زيادة النصيب السوقي و اكتشاف اسواق  -

واعدة لكال من الدول العربية مثل البحرين، االردن، 
االمارات، وزيادة النصيب السوقي لمدول االجنبية 

 ليا، رومانيا ، المممكة المتحدة.مثل ايطا
وضع الضوابط الالزمة لمرقابة عمي البصل المصدر  -

من ناحية االصناف المطموبة لكل سوق من 
االسواق ومواصفات الجودة والتعبئة  وانواع العبوات 
ومختمف المعامالت التسويقية عمي ان تراعي تمك 
الظوابط االختالفات وفقا لالسواق المستوردة ونوع 
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ABSTRACT 

 

 Egypt is working on the development of Egyp-

tian agricultural exports and trying to create new 

markets as this leads to increasing national income 

and thus economic development, and this comes 

through improving the agricultural marketing sys-

tem. Therefore, it can be said that marketing is an 

accelerated economic development accelerator 

and may be an obstacle to economic development 

if the agricultural marketing system is not im-

proved, onion crop in Egypt is exposed recently to 

many of the problems of production and marketing 

as well as export problems in either fresh or pre-

served form that led to The decline in production 

and the fluctuation of cultivated area and hence 

the high price of the consumer with the low quality 

that the global exports of onions ranged from a 

minimum of about 8.2 million tons in 2000 and a 

maximum of 8.6 million tons in 2016. As shown in 

the same table, India is ranked first in terms of the 

average quantity of onion exports. The average 

quantity of exports of this crop reached about 1.3 

million tons, representing about 22% of the aver-

age total volume of global exports of onions, which 

is about 6.18 million tons during the same period. 
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