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 :مقدمة

، جعلت التجارة النظام االقتصادي العالميالتي حدثت في لتغيرات ا ديات الدول، وال شك انفي اقتصاالخارجية دورا محوريا ثل التجارة تم     
 و،وتتسم تجارة مصر الخارجية بالتزايد المستمر في قيمة الواردات الزراعية بالمقارنة بالصادرات الزراعية ، الخارجية تخضع للمنافسة العالمية 

بة ال يستهان بها من جملة الصادرات المصرية فهي مصدر هام للعمالت االجنبية الالزمة لدفع عجلة الرغم من ذلك تمثل الصادرات الزراعية نسب
 8.2415مليون دوالر وقيمة الصادرات الزراعية الكلية  47362قيمة الصادرات الكلية لمصر نحو   تبلغ وقد،التنمية االقتصادية في مصر 

مليون دورال وقيمة الوردات 62.6218قيمة الواردات الكلية لصادرات الكلية، بينما بلغت من جملة ا%13..مليون دوالر اي ما تمثل حوالي 
،وبذلك يكون العجز في الميزان التجاري الزراعي من اجمالي وردات مصر الكلية %4415مليون دوالر اي مايمثل حوالي 2..8.الزراعية نحو 

 42.21الزراعية الي الوردات الزراعية وذلك خالل عام من اجمالي الصادرات %34مليون دوالر وبنسبة تغطي14..25.
 صادراتها ولتغطية جزء من هذا العجز يلزم معظمة العائد التصديري من اهم الصادرات الزراعية وال سيما من محاصيل الخضروالتي تمثل كمية

بلغ االنتاج الكلي  الخضر التصديرية ،حيثمليون دوالر، ويعتبر  محصول البصل من اهم محاصيل  6.217نحو  الف طن بقيمة 815..نحو 
من قمية صادرات %.4وهو مايمثل نحو ، مليون دوالر 7814.بقيمة  الف طن 2.716صادراتة نحو  تحين بلغ،الف طن في 422517منه 

 42.21عام خالل من قيمة الصادرات الكلية الزراعية  %314الخضر ،حوالي 
 

 المشكلة البحثية :
تصديرية فى توفير النقد االجنبى لتمويل االستثمارات المختلفة اال ان النظام التصديرى لمحصول  ةمحصول البصل كسلع ةعلى الرغم من اهمي  

قد و  البصل المصرى يتسم بتعدد مشاكلة التى ترتبط بتعدد الدول المستوردة الى جانب اسعار التصدير لكل دولة من الدول التى يتم التصدير لها
له ، االمر الذى يتطلب دراسة نمط  ات المصدرة ، فضال عن اختالف ظروف الطلب على هذا المحصول فى الدول المستوردة اثر ذلك على الكمي

الذى  نسباال االسواق العالمية هو الوضعلحالى لتوزيع صادراتها فى مختلف ، والتعرف على اذا ماكان الوضع اتوزيع الجغرافى لصادرات البصلال
خلق اسواق محافظة علي االسواق التقليدية او عائد تصديري ممكن من خالل العلي أ هدف الى تحقيقيهناك توزيعا اخر  نايحقق اعلى عائد ام 

 1جديدة للمحصول
 
 هداف البحث:أ

اق فى مختلف االسواق الخارجية بهدف التعرف على اهم هذه االسو فى الراهن لصادرات مصر من البصل يستهدف البحث دراسة التوزيع الجغرا  
 ديرى 1بديلة تحقق اقصى عائد تص طرقواعادة توزيع الصادرات من خالل وضع 

 
 ومصادر البيانات: االسلوب البحثي

الكمية حيث تم االستعانة ببعض االساليب االحصائية مثل المتوسط الحسابى البحث على األسلوب التحليلي من الناحيتين الوصفية و  اعتمد   
البحث على البيانات الثانوية التى أمكن الحصول عليها من العديد من الوزارات والهيئات  مثل  ، واعتمداالتجاه العام االنحدار فى تحليلومعادالت 

قطاع الشئون االقتصادية  ،لتعبة العامة واإلحصاءمعهد بحوث االقتصاد الزراعي واإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء والجهاز المركزي ل
لبعض المواقع المختصة بالبيانات المختلفة،كما تم  الزراعة لألمم المتحدة ، وشبكات المعلوماتومنظمةاألغذية و  عة واستصالح االراضيبوزارة الزرا

 لها صلة االستعانة بالعديد من البحوث والدراسات المنشورة وغير المنشورة والدوريات االقتصادية التي تصدرها الهيئات الدولية والحكومية والتي
 بموضوع الدراسة1 
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 2017 ( 2)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 البحثية ومناقشتها  نتائجال
 (0202-0222صادرات البصل المصري خالل الفترة) وسعر كمية وقيمة تطور انتاج و :اوال 

الف طن 4.74 الي  4222عام  الف طن 673( حيث زادت من 42.8-4222خالل الفترة ) انتاج البصل ( تزايد .يتضح من الجدول )     
 ،نه من المحاصيل التصديرية الهامةبصل حيث امن متوسط الفترة، وقد يرجع ذلك الهتمام الدولة بزراعة ال %.3.بلغ  بمعدل  42.8عام 

  النتاج البصل1 وبدراسة االتجاه الزمنى العام واستخدام االساليب الحديثة في الزراعة  باالضافة الي زيادة المساحات المزروعة باالراضي الجديدة
والبالغ انتاح البصل من متوسط  %515بلغ نحو  ابمعدل زيادة معنوى إحصائى طن ألف3514.قد تزايد بنحو  االنتاجاسه تبين أن خالل فترة الدر 

صادرات لكمية  بالنسبةو  يرجع الى عامل الزمن، االنتاجمن التغيرات فى  %58،أى أن 2158، وبلغ معامل التحديد نحو طنألف 863.نحو 
 ..8وبلغت اعلي قيمة  4222ألف طن عام 2618.ع حيث بلغت ادني قيمة نحو بين االنخفاض واالرتفا تقد  تذبذبه فخالل فترة الدراس البصل

ألف طن  بمعدل 614.خالل فترة الدراسه تبين أنه قد تزايد بنحو  لصادرات البصل،وبدراسة االتجاه الزمنى العام  42.8الف طن وذلك في عام 
 1 ألف طن3.6من متوسط صادرات  البصل والبالغ نحو  817زياده معنوي احصائىا بلغ نحو 

مليون دوالر 412.( حيث بلغت ادني قيمة للصادرات42.8-4222وبدراسة قيمة الصادرات للبصل تبين زيادة قيمة الصادرات خالل الفترة من ) 
دلة االتجاة العام لقيمة الصادرات للبصل اتضح ، وبدراسة معا 42.8مليون دوالر في عام  46212وزادات الي ان وصلت اعلي قيمة  4222عام 

من متوسط قيمة الصادرات  %7.مليون دوالر بمعدل زيادة معنوى إحصائىا بلغ نحو .61. (زيادة قيمة الصادرات بمعدل بلغ نحو4من الجدول )
ادثة فى  قيمة الصادرات  قد ترجع الى من التغيرات الح %52،أى أن 2152مليون دوالر ، وبلغ معامل التحديد نحو 26.للبصل والبالغ نحو 

 1عامل الزمن
( حيث بلغت ادني 42.8-4222( ان سعر الطن من صادرات البصل قد تزايد خالل الفترة من ).بينما اشارت البيانات الواردة في الجدول ) 

 1 42.8دوالر في عام  84212وزاد الي ان وصل العلي سعر  4224دوالر عام 5214سعر 
 

  :(42.8-4222)خالل الفترة صادرات البصل المصري  قيمة وسعروكمية و  انتاج رتطو وضح ي( 0جدول )
 البيان        

 

 السنوات     

االنتاج بااللف 

 طن

الكمية المصدرة بااللف 

 طن

 القيمة 

 بالمليون دوالر

الصادرات من  %

 االنتاج

سعر الطن المصدر 

 بالدوالر

2000 763 147.26 12.38 19.3 84.1 

2001 628.4 166.36 14.21 26.5 85.4 

2002 754.9 293.43 23.56 38.9 80.3 

2003 686.3 320.23 33.01 46.7 103.1 

2004 895.5 350.57 36.49 39.1 104.1 

2005 1302.1 301 31 23.1 103.0 

2006 1119.9 204.65 23.9 18.3 116.8 

2007 1485.9 201.24 36.09 13.5 179.3 

2008 1948.9 246.9 97.56 12.7 395.1 

2009 2128.6 235.15 168.56 11.0 716.8 

2010 2208.1 510.5 231.3 23.1 453.1 

2011 2304.2 490.92 215.62 21.3 439.2 

2012 2024.9 319.25 157.29 15.8 492.7 

2013 1903 349.74 202.55 18.4 579.1 

2014 2048.6 416.7 165.18 20.3 396.4 

2015 2962 519.6 270.4 17.5 520.4 

 303 23 107 317 1573 المتوسط

 www.comtrade.com.الموقع االلكتروني ،المصدر: نشرات االقتصاد الزراعي ، اعداد متفرقة 
 *البصل هو الشتوي فقط حيث انه بصل التصدير

 
دوالر بمعدل  3615دة اسعار طن البصل بمعدل بلغ نحو (زيا4وبدراسة معادلة االتجاة العام لسعر الطن من صادرات البصل اتضح من الجدول ) 

،أى أن 2162دوالر ، وبلغ معامل التحديد نحو  323من متوسط قيمة سعر الطن للبصل والبالغ نحو  %418.زيادة معنوى إحصائى بلغ نحو 
    من التغيرات فى االسعار يرجع الى عامل الزمن 62%
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 (:42.8-4222 )الفترة خالل المصري البصل صادراتقيمة وكمية وسعر و  انتاج لتطور العام االتجاه معادالت يوضح( 0) جدول
 مقدار التغير F 2R متوسط الفترة معادالت االتجاه العام المتغير م

1 
 كمية انتاج البصل

 بااللف طن

Y=397.7+138.2x 

(2.6)*   (9.1)** 1573 
1.21 5210 

121 

. 
 كمية الصادرات

 بااللف طن

Y=171.7+17.2x 

(**520(** )523) 
513 1.21 5211 

023 

5 
قيمة الصادرات بالمليون 

 جنية

Y=38.4+17.1 x 

(1.7)     (7.4)** 
153 002. 5215 

13 

 سعر الطن بالدوالر 1
Y=18.1+37.8x 

(1.6)  (5.6)** 
555 51 5235 

1.20 

 صادرات وسعر الطنتمثل القيمة التقديرية لكمية انتاج الصل ، وكمية الصادرات ،قيمة ال  Yحيث 
  X   2128* معنوي عند      .212** معنوي عند  1111.7.تمثل عامل الزمن  

 (.المصدر : جمعت وحسبت من جدول رقم )
 

 االسواق الرئيسية المصدرة للبصل في السوق العالمي:ثانيا: 
وذلك لمعرفة االهمية النسبية لصادرات كل دولة من  ،امةهمن السياسات الرة للبصل في السوق العالمي تعتبر دراسة االسواق الرئيسية المصد  

 الدول بالنسبة للسوق العالمي، وكذلك معرفة الدول المنافسة لمصر بالنسبة لتصدير البصل واالهمية النسبية لحجم صادرات مصر من البصل1
 :(0202-0222واهم الدول المصدرة خالل الفترة ) كمية الصادرات العالمية من البصل -0

،بينما بلغت اقصاها  4225الف طن عام  2755( ان اجمالي كمية الصادرات العالمية من البصل بلغت ادناها بنحو 3يتبين من جدول )    
 (42.21-4225خالل الفترة ) 2.7.17، بمتوسط بلغ 42.2عام 834414

االرجنتين ، وتركيا من اهم الدول المصدرة للبصل في سبانيا ،المتحدة االمريكية ،مصر، االواليات  المكسيك، الصين،وتعتبر كال من الهند، هولندا ،
تبلغ كمية صادرات كل منها نافسة لمصر في تصدير البصل ، حيث العالم ومرتبة حسب كمية صادراتها ترتيبا تنازليا، وتعتبر ايضا من الدول الم

، %3.،%4212، %3212طن تمثل نحو  الف2513.، 42218، 47418، 32216، 33612،  32713، 72714، 4.212.، 82.14.نحو
 خالل من اجمالي كمية الصادرات العالمية لكل من الدول السابقة علي الترتيب41.5%، 21.4%،8145%، 7128%، %.716،71.6%
 (42.21-4225الفترة ) متوسط
صادرات كانت من نصيب الهند ،وتاتي لبصل كانت من نصيب تركيا،بينما كانت اقصي كمية للظ من البيانات ان ادني كمية من صادرات اويالح

، او انخفاض االسعار التصديرية زيادة االستهالك المحليالبصل المصري ،يرجع الي  مصر في المركز السادس ، ولعل االنخفاض في صادرات
 خالل الفترة االخيرة1 او قد يرجع الي ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات 

 
 (42.21-4225مصدرة للبصل في العالم بااللف طن خالل الفترة )كمية صادرات الدول اليوضح  (3جدول )

 السنوات

 

 الدول المصدرة

من  % المتوسط 511. 515. .51. 511. 515. 552. 551.

 العالم

 4.12 204.5 208.7 225.1 149.7 212.0 243.9 189.6 202.6 االرجنتين

 13 646.2 702.9 743.1 620.1 742.0 644.5 525.8 544.8 الصين

 6.05 300.7 218.8 329.7 319.2 490.9 407.8 235.2 103.3 مصر

 30.4 1509.2 1737.9 1476.6 1527.8 1110.1 1364.3 1677.2 1670.7 الهند

 6.97 346.3 382.2 378.0 374.7 370.1 327.4 311.5 280.0 المكسيك

 24.4 1214.4 1154.2 1222.3 1226.8 1326.6 1257.4 1213.8 1100.0 هولندا

 5.28 262.5 300.2 287.8 256.2 253.4 223.6 261.7 254.8 اسبانيا

 2.98 148.3 177.8 158.0 140.8 119.8 95.6 135.0 210.9 تركيا

 6.79 337.4 350.6 358.0 332.2 356.2 361.0 283.3 320.8 الواليات المتحدة

 155 4969.6 5233.2 5178.6 4947.5 4981.1 4925.7 4833.0 4688.0 اجمالي الدول

 2.9 148.3 177.8 158 140.8 119.8 95.6 135.0 103.3 الحد االدني

 5523 1509.2 1737.9 1476.6 1226.8 1326.6 1364.3 1677.2 1670.7 الحد االقصي

 غيرمنشورة1ت ،بيانا الخارجية التجارة ،بيانات واالحصاء  العامة للتعبئة  المركزي لمصدر:الجهازا
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 (:  0202-0222العالمية من البصل الهم الدول المصدرة خالل الفترة ) قيمة الصادرات -0
 ،بينما بلغت اقصاها  4225عام  مليون دوالر77316.الصادرات العالمية من البصل بلغت ادناها بنحو  قيمة ( ان اجمالي2يتبين من جدول )    

وتعتبر كال من هولندا ،الهند، المكسيك، والصين،  (42.21-4225خالل الفترة ) 4.22، بمتوسط بلغ 42.2عام مليون دوالر  478712
يبا تنازليا، الواليات المتحدة االمريكية ،مصر، اسبانيا ،االرجنتين ، وتركيا من اهم دول العالم  في قيمة الصادرات ومرتبة حسب قيمة صادراتها ترت

، 448، .46، 3.3، 262، 252قيمة صادرات كل منها نحو  وتعتبر ايضا من  اهم الدول المنافسة لمصر في تصدير البصل ، حيث تبلغ
من اجمالي %.1.، %318،%818، %617، %217.،%416.، %217.،%44، %4412مليون دوالر تمثل نحو 43، 6815، 5..، 74.

 (1 42.2-4225قمية الصادرات العالمية لكل من الدول السابقة علي الترتيب خالل الفترة )
 

 (0202-0222رات الدول المصدرة للبصل بالمليون دوالر خالل الفترة )قيمة صاد يوضح (2جدول )
 السنوات

 

 الدول المصدرة

من  % المتوسط 511. 515. .51. 511. 515. 552. 551.

 العالم

 3.54 75.79 86.51 89.53 51.52 75.06 103.21 47.18 77.50 االرجنتين

 12.7 271.2 392.51 371.50 293.15 300.82 250.60 156.68 132.86 الصين

 7.57 162.1 178.76 202.55 157.29 215.62 170.40 168.56 41.56 مصر

 22 470.4 655.79 603.52 294.76 370.74 465.31 479.65 422.83 الهند

 14.6 313.3 386.86 363.72 308.03 301.18 255.07 277.04 301.01 المكسيك

 22.4 480 505.37 537.41 411.04 522.29 622.37 386.04 375.65 هولندا

 5.54 118.5 147.63 146.54 101.72 122.49 124.02 90.56 96.88 اسبانيا

 1.09 23.37 28.95 27.23 20.78 21.41 16.10 16.15 32.94 تركيا

 10.6 225.9 273.99 257.80 221.54 215.39 260.52 169.22 182.51 الواليات المتحدة

 100 2140 2656.4 2599.8 1859.8 2145.0 2267.6 1791.1 1663.7 اجمالي الدول

 1252 5253. 28.95 27.23 20.78 21.41 16.1 16.15 32.94 الحد االدني

 .. 115 505.37 537.41 411.04 522.29 622.37 479.65 422.83 الحد االقصي

 انات غير منشور ة1الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، بيانات التجارة الخارجية ، بيالمصدر:

ة من الصادرات للبصل كانت من نصيب تركيا،بينما كانت اقصي قمية للصادرات كانت من نصيب هولندا ميويالحظ من البيانات ان ادني ق   
 عاراسوانخفاض  ،وتاتي مصر في المركز السادس ، ولعل االنخفاض في قيمة الصادرات البصل المصري يرجع الي انخفاض الكميات المصدرة

 1في االسواق الخارجيةالدول المنافسة لتصدير البصل 
 (:  0202-0222سعار الصادرات العالمية من البصل الهم الدول المصدرة خالل الفترة )أ -3

،بينما بلغت  4225طن عام  دوالر للطن243من البصل بلغت ادناها بنحو  الهم الدول المصدرة الصادرات اسعار( ان 8يتبين من جدول )
 (42.21-4225خالل الفترة ) دوالر للطن 377، بمتوسط بلغ 42.2عام دوالر للطن 874ا اقصاه

 (0202-0222دوالر خالل الفترة )لسعار صادرات الدول المصدرة للبصل باأ يوضح  (2جدول )
 السنوات

 

 الدول المصدرة 

 المتوسط 511. 515. .51. 511. 515. 552. 551.

 367 415 398 344 354 423 249 383 االرجنتين

 410 558 500 473 405 389 298 244 الصين

 494 369 593 493 439 453 717 520 مصر

 313 377 409 193 334 341 286 253 الهند

 908 1012 962 822 814 779 889 1075 المكسيك

 394 438 440 335 394 495 318 341 هولندا

 452 492 509 397 483 555 346 380 اسبانيا

 158 163 172 148 179 168 120 156 اتركي

 666 781 720 667 605 722 597 569 الواليات المتحدة

 462 512 523 430 445 481 424 422 المتوسط

 158 163 172 148 179 168 120 156 الحد االدني

 908 1012 962 822 814 779 889 1075 الحد االقصي

 غيرمنشورة1 ،بيانات الخارجية التجارة بيانات واالحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز لمصدر:ا
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للبصل في  وتعتبر كال من المكسيك،الواليات المتحدة االمريكية ،مصر، اسبانيا، الصين، هولندا ،االرجنتين ، الهند، وتركيا من اهم الدول المصدرة
افسة لمصر في تصدير البصل ، حيث تبلغ اسعار صادرات كل منها العالم ومرتبة حسب اسعار  صادراتها ترتيبا تنازليا، وهي من الدول المن

 (1 42.2-4225، لكل من الدول السابقة علي الترتيب لمتوسط الفترة )85.، 3.3، 367، 3.2، 2.2،  284، 2.3، 777، 25.نحو
كانت من نصيب المكسيك ،وتاتي  ويالحظ من البيانات ان ادني سعر تصدير للبصل كان من نصيب تركيا، بينما كانت اقصي سعر للتصدير

 . مصر في المركز الثالت ، ولعل االرتفاع في سعر صادرات البصل المصري يرجع الي انخفاض الطلب علية  في االسواق الخارجية
 

 :  المصري ثالتا: التوزيع الجغرافي ومؤاشرات التنافسية لمحصول البصل
( إن السوق السعودى داخل تكتل مجلس 7( اتضح من الجدول رقم )42.8-..42فترة )وبدراسة أهم أسواق صادرات البصل المصرى خالل ال 

من إجمالى كمية الصادرات  %2.16ألف طن بما يعادل نحو  5216.التعاون الخليجى استحوذ على المركز األول بمتوسط كمية بلغ نحو 
من إجمالى قيمة الصادرات المصرية من البصل ،  %3.16 مليون دوالر بما يمثل نحو 5214المصرية من البصل وبمتوسط قيمة بلغ نحو 

 1دوالر للطن خالل فترة الدراسة 222وبمتوسط سعر بلغ حوالى 
 % .41.،  %715.مليون دوالر تمثل نحو  47ألف طن بلغت قيمتها نحو  6418وجاء فى المركز الثانى السوق الروسى الذى استوعب نحو 

دوالر 1أما المركز الثالث والرابع فقد  372من البصل ، كما بلغ متوسط سعر الطن فى هذا السوق نحو من إجمالى كمية وقيمة صادرات مصر 
من  %216،%814ألف طن على الترتيب تمثل نحو  4218، 4418الكويتى حيث استوعب كل منهما نحو الهوالندي و  كان من نصيب السوق 

من إجمالى  %218،  %818مليون دوالر تمثل نحو 14.،  14..لغت قيمتها نحو كما ب ،إجمالى كمية صادرات مصر من البصل على الترتيب
بالنسبة للسعر فى السوق  /طندوالر 2.5قيمة صادرات مصر من البصل لهذين السوقين على الترتيب بلغ متوسط سعر الطن لكل منهما نحو 

 1 الكويتى لسعر فى السوق/طن بالنسبة لدوالر 22.18الكويتى ،لهوالندي ا
،  %315رومانيا من االسواق األقل أهمية من حيث الكمية والقيمة حيث استوعب حوالى  ،لبنان ، المملكة المتحدة ،  االماراتاالردن،  تعدو 

 %315والتى بلغت االهمية النسبية لقيمة كل منهم حوالى   ل، من إجمالى كمية الصادرات المصرية من البص 16%.، 4%،  318%،  316%
من إجمالى قيمة الصادرات المصرية من البصل ، كما بلغ متوسط سعر الطن فى  السابق على الترتيب  16%.، %.1.،  % 218،  316%، 

 دوالر على الترتيب 1 .22717,28، .8.31، 26216، .2621هذه االسواق نحو 
 

 ( :0202-0200المستوردة لمتوسط الفترة )هم الدول لتوزيع الجغرافي للبصل علي مستوي اايوضح ( 6جدول )
 البيان                     

 اهم الدول      

 سعر الطن $ قيمةلل % لقيمة $ للكمية % بالطن الكمية 

 444.2 39.7 80273960 41.7 180729 المملكة العربية السعودية

 360.0 12.9 26130522 16.8 72593 جمهوريه روسيا األتحاديه

 470.7 3.7 7531918 3.7 16001 دولة االمارات العربية المتحدة

 449.1 4.5 9184187 4.7 20451 دولة الكويت

 513.5 0.9 1753723 0.8 3415 دولة البحرين

 498.5 5.5 11198471 5.2 22462 هولندا

 464.0 0.8 1673065 0.8 3605 عمان

 474.9 3.8 7750680 3.8 16319 المملكة االردنية الهاشمية

 593.1 4.5 9109508 3.5 15359 المملكة المتحدة

 589.4 0.6 1152785 0.5 1956 المانيا

 562.1 1.5 3018575 1.2 5370 ايطاليـا

 451.5 1.7 3395375 1.7 7521 رومانيا

 446.6 1.9 3784255 2.0 8474 لبنان

 527.4 1.3 2531857 1.1 4801 بلجيكا

 838.5 0.8 1689748 0.5 2015 نسافر

 589.0 15.8 31833313 11.7 54043 اخري

 464.3 100.0 202011942 100.0 435115 االجمالي

  www.comtrade.comااللكترونى الموقع ,بيانات من وحسبت جمعت :المصدر

   

http://www.comtrade.com/
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كمية  من إجمالى % 2.16بلغت نحو  حيث تضح أن السوق السعودى استوعب اكبر كمية من صادرات البصل المصرىومما سبق ي   
من  % 218، بينما احتل السوق الفرنسى المركز األخير فى كمية الصادرات الصرية من البصل إذ بلغت نحو الصادرات المصرية من البصل

من البصل  ، وبالنسبة للقيمة فقد احتل السوق السعودى المركز االول فى قيمة الصادرات المصريةلبصلإجمالى كمية الصادرات المصرية من ا
من إجمالى قيمة الصادرات من البصل ، بينما كانت اقل قيمة للصادرات المصرية من البصل فى السوق االلماني  %3.16بنسبة بلغت نحو 
يمة الصادرات المصرية من البصل ، أما عن سعر تصدير الطن فقد كان أعلى سعر لتصدير البصل من إجمالى ق % 217بنسبة بلغت نحو 

1 دوالر للطن ، أما اقل سعر تصدير للطن فقد كان فى السوق الروسي و السعودى حيث بلغ نحو 8.3المملكة المتحدة إذ بلغ نحو المصرى فى 
دوالر للطن 1 أى أن السوق السعودى والروسي هما اكبر سوق من حيث كمية الصادرات وقيمتها واقل سوق من حيث سعر تصدير  222، 372

 الطن إليه 1
 

 (:0202-0200رة )من البصل المصري خالل متوسط الفت ح كميات ورادات الدول(  يوض0شكل)

 

 ( بالدراسة  7المصدر: جدول )    
 

( أوضحت البيانات المتاحة بالجدول رقم  42.8-..42فى أطار دراسة التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية الهم التكتالت كمتوسط للفترة )  
إليها حيث احتل المركز األول بين باقى التكتالت  البصل يعتبر من أهم التكتالت التى يتم تصدير محصول ( أن مجلس التعاون الخليجى6)

، بينما بلغ متوسط قيمة الصادرات لدول مجلس  %78ألف طن بما يشكل نحو  42216االخرى إذ بلغ متوسط كمية صادرات مصر إليه نحو 
من إجمالى قيمة الصادرات المصرية ، أما عن سعر تصدير الطن فى تكتل  %75شكل نحو مليون دوالر بما ي 312..التعاون الخليجى نحو 

دوالر للطن  264ى سعر للطن فقد كان لتكتل الدول االتحاد االروبي بلغ نحو دوالر للطن ، أما أعل 26.14قد بلغ مجلس التعاون الخليجى ف
والذى بلغت كمية الصادرات المصرية من البصل إليه  الدول االروبية البصل فقد كان 1وعن اقل التكتالت استيعاباً  لكمية الصادرات المصرية من 

لدولة  كان مليون دوالر ، أما عن أقل سعر فقد 4614بلغت قيمة صادرات مصر من البصل اليه نحو  وبالنسبة للسوق الروسيألف طن ،  87نحو
 (42.8-..42دوالر للطن كمتوسط للفترة ) 226الذى بلغ نحو  روسيا

 

 (:0202-0200هم التكتالت التي تصدر اليه البصل المصري خالل الفترة )أ( يوضح 7) جدول 
 السنوات

 

 التكتالت

 (.51.-515.متوسط الفترة االولي )

الكمية باالف  

 بالطن

القيمة بالمليون 

 دوالر

السعر طن 

 بالدوالر

الجمالي  % الجمالي الكمية %

 القيمة

ل اجمالي صادرات مصر لتكت

 الدول مجلس التعاون  الخليجي

240.72 113.42 1312. 65 68 

اجمالي صادرات مصرلتكتل 

 الدول االروبية

56 26.4 472 15 15.8 

اجمالي صادرات مصر لجمهورية 

 روسيااالتحادية

73.7 27.3 407 20 132. 

 100 100 -- 13321 53521 االجمالي
 (3المصدر: جمعت وحسبت من جدول )
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 لمحصول البصل المصري :لتنافسية مؤشرات ا -0
التنافسية للمحاصيل الزراعية التصديرية، ومن هذه المؤشرات النصيب السوقى وجد العديد من المؤشرات التى يمكن من خاللها قياس وتقدير ي   

مؤشر النسبة السعرية بين سعر جية ، الى جانب ر للمحاصيل التصديرية والذى يعكس ارتفاعه ارتفاع الوضع التنافسى لمصر فى األسواق الخا
فى أسواقها الخارجية ، ومؤشر عدم االستقرار كاحد مؤاشرات  البصل المصريتصدير مصر واسعار تصدير الدول المنافسة للصادرات من 

 لتنافسية 1ا
 النصيب السوقى لمحصول البصل المصرى : :  0-0

ات لدولة ما من سلعة معينة إلى سوق معين بالقياس إلى الطاقة االستيعابية لتلك ويعبر مؤشر النصيب السوقى عن النسبة المئوية لكمية الصادر 
 ويتم حسابه بالمعادلة التالية:، السوق من مختلف دول العالم من تلك السلعة 

  22.× النصيب السوقى = ) كمية صادرات الدولة لسوق معين من سلعة معينة / إجمالى كمية واردات السوق من تلك السلعة ( 
 التنافسية للصادرات من السلع الزراعية فى أسواقها  الخارجية إمكانية تنمية األضاع ويستخدم هذا المقياس لتقدير 

 
-0200هم الدول كمية وقيمة صادرات مصر للدول وواردات تلك الدول من دول العالم خالل الفترة )النصيب السوقي أليوضح ( 2)جدول 

0202:) 
 البيان 

 

 اهم الدول

الي كمية اجم

 الواردات بالطن

اجمالي قيمة  

 الواردات $

كمية الوردات  

من مصر 

 بالطن

قيمة الواردات  من 

 مصر $

 القيمة % الكمية %

 67 57 80273960 180729 120226034 318310 المملكة العربية السعودية

 12 20 26130522 72593 221153887 367764 جمهوريه روسيا األتحاديه

 3 2 7531918 16001 301125300 809467 رات العربية المتحدةدولة االما

 23 20 9184187 20451 40471463 103002 دولة الكويت

 13 10 1753723 3415 13638695 33428 دولة البحرين

 10 10 11198471 22462 113637772 217053 هولندا

 6 6 1673065 3605 28969970 64680 عمان

 63 49 7750680 16319 12329540 33069 هاشميةالمملكة االردنية ال

 4 4 9109508 15359 221652548 382240 المملكة المتحدة

 1 1 1152785 1956 174767766 254012 المانيا

 8 7 3018575 5370 37349332 72673 ايطاليـا

 30 18 3395375 7521 11424998 42165 رومانيا

 67 60 3784255 8474 5634248 14192 لبنان

 3 4 2531857 4801 80822188 131874 بلجيكا

 2 2 1689748 2015 83994164 125366 فرنسا

 14 15 202011942 435115 1467197905 2969295 االجمالي

 www.comtrade.comالمصدر: الموقع االلكتروني 2

 
من كمية  %72( أن حوالى 42.8-..42صرى خالل الفترة ) أوضحت دراسة التوزيع الجغرافى الهم األسواق االستيرادية لمحصول البصل الم 

ألف  4418، 6418،  5216.بلغ متوسط واردات كل منهم حوالى سعودية وروسيا االتحادية وهولندا، حيث الصادرات تتركز فى ثالث دول هى ال
البصل لمختلف دول العالم والبالغ نحو على الترتيب من كمية صادرات مصر من  %814،  %715.،  %.2.1طن على الترتيب بما يشكل نحو 

 ( 42.81-..142 ألف طن كمتوسط للفترة )238
والذى استحوذ  لبنانيال( تبين أنه بلغ أعلى مستوى له فى السوق 5وبدراسة النصيب السوقى للبصل المصرى لتلك الدول والواردة بالجدول رقم ) 

( ، كما يالحظ من الجدول أيضا أن 42.8-..42كمتوسط للفترة ) %72بحوالى  على النصيب األكبر من حجم الصادرات المصرية بما بقدر
من حيث متوسط اني من حيث الصادرات المصرية من البصل إليه إال أته احتل المركز الث االول بالرغم من انه ياتى فى المركز سعوديالسوق ال

 ردنيكمتوسط للفترة المشار اليها ، بينما احتل السوق اال % 86النصيب السوقى من البصل المصرى حيث بلغ متوسط هذا النصيب حوالى 
من حيث متوسط النصيب السوقى حيث الخامس إال انه احتل المركز  الهوالنديالمركز الثالث من حيث الصادرات المصرية من البصل للسوق ا

 ا 1كمتوسط للفترة المشار إليه % 2.قدر متوسط نصيب هذا السوق من البصل المصرى نحو 
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 : النسبة السعرية لمحصول البصل : 4-0
 يتاثر الوضع التنافسي للصادرات بعدد من العوامل منها النسبة السعرية والتي تؤثر علي الوضع التنافسي للسلعة في السوق العالمي ، حيث   

فكلما انخفض السعر التصديري المصري عن اسعار امكانية اختراق المزيد من االسواق الخارجية  يعتبر سعر التصدير من اهم العوامل التي تساعد
تل الذي يتم الدول المنافسة االخري دل ذلك علي وجود ميزة سعرية للسلعة المصرية وقدرة تنافسية اعلي بالمقارنة بالدول المنافسة في السوق او التك

ر الدول االخري المنافسة في تصدير المحصول موضع التصدير الية ، ويتم حساب النسبة السعرية بايجاد النسبة بين السعر المصري واسعا
االعتبار الي سوق معين ، وجدير بالذكر انه كلما قلت النسبة عن الواحد الصحيح كلما دل ذلك علي ان مصر له ميزة تنافسية في تصدير 

 1المحصول
أسواق يتم  ةالبصل المصرى إليها وجد أن أهم ثالث حصول البصل المصرى فى أهم األسواق التى يتم تصدير محصولمبدراسة النسبة السعرية ل  

إذ تبين أن كل سوق فيه دول منافسة لمصر فى تصدير محصول البصل  هولنديالسوق السعودى والروسى وال هيتصدير البصل المصرى إليهم 
 1 السعرية  إليه وذلك من حيث التنافسية
تصدير البصل الى السوق السعودى هى اليمن والهند الدول المنافسة لمصر فى إن أهم ( .يتبين من الجدول )  بالنسبة للسوق السعودى :

 من هذه الدول 1دولة اسبانيا وان مصر لها ميزة نسبية سعرية فى تصدير البصل الى السوق السعودى عن ، اسبانياو 
من اعلي البصل المصرى  ر إليه ان سعرتصدير للسوق السعودى : يالحظ من الجدول المشاالكدولة منافسة لمصر فى  فيما يتعلق باليمن -

من سعر البصل  %62.حيث كان سعر البصل المصرى يمثل نحو  42.2نظيرة اليمنى إذ بلغت النسبة السعرية أدنى مستوى لها عام 
اليمنى من سعر البصل  %472حيث كان سعر البصل المصرى يمثل نحو  42.3اليمنى بينما وصلت النسبة السعرية أعلى مستوى لها عام 

ميزة سعرية  اليس له من سعر البصل اليمنى مما يدل على أن مصر %432، وفى متوسط الفترة يالحظ أن سعر البصل المصرى يمثل نحو 
وقد يرجع ذلك االرتفاع في سعر البصل المصري عن اليمني هو زيادة ( 1 42.8-..42تصدير البصل للسعودية فى الفترة )من فى عن الي
 ، باالضافة الي عدم االستقرارالبصل المصري عن نظيرة اليمنيل المصري في السنوات االخيرة باالضافة الي جودة البص عليالطلب 

 (42.81-..42خالل الفترة من ) السياسي واالمني في اليمن
ة السعرية لسعر تصدير أن سعر تصدير طن البصل المصرى يقل عن نظيرة الهندى ، إذ بلغت النسب نفس الجدول إلياشار  بالنسبة للهند : -

من يتقارب حيث كان سعر البصل المصرى   42.2البصل المصرى بالنسبة لسعر تصدير الهند فى السوق السعودى أدنى مستوى لها عام 
من السعر  %72.حيث كان سعر البصل المصرى يمثل نحو  42.4وصلت النسبة السعرية أعلى مستوى لها عام  وقد ،سعر البصل الهندى

 ليس  من نظيرة الهندى مما يدل على إن مصر %72.، وفى متوسط الفترة يتبين أن سعر تصدير طن البصل المصرى يمثل نحو  الهندى
 لها ميزة سعريه عن الهند فى تصدير البصل خالل نفس الفترة 1

 -..42)فى الفترة من  سبانيالعن نظيرة ا ليه أن سعر تصدير طن البصل المصري يقليتضح من الجدول المشار إ : اسبانيابالنسبة  -
بلغت النسبة السعرية لسعر تصدير مصر  وقد،  (42.8,42.3مع السعر االسباني في عامي )السعر المصرى  يتساويبينما  (42.8

حيث كان سعر التصدير المصرى يمثل نحو ، 42.4، ..42 يفى السوق السعودى أدنى مستوى لها عاماسبانيا بالنسبة لسعر تصدير 
فى تصدير البصل إلى  اسبانيامما يدل على أن مصر لها ميزة سعريه عن   216 وقد وصلت النسبة االسبانيسعر التصدير من  62%

 وفى متوسط فترة الدراسة1 42.3، ..42السوق السعودى فى عامى 
 

ي السوق السعودي خالل الفترة مؤشر النسبة السعرية لسعر البصل المصري مقارنة بسعر البصل في اهم الدول المنافسة ف يوضح (9)جدول
(0200-0202)  

 البيان

 

 السنوات

سعر التصدير 

 المصري

سعر تصدير 

 الهند

سعر تصدير 

 اليمن

سعر تصدير 

 اسابنيا

نسبة 

 مصر/الهند

نسبة 

 مصر/اليمن

 نسبة مصر/

 اسبانيا

.511 494.6 304 199 677 1.6 2.5 0.7 

.51. 462.6 185 205 639 2.5 2.3 0.7 

.515 497.6 327 195 477 1.5 2.6 1.0 

.511 325.2 325 191 382 1.0 1.7 0.9 

.510 457.1 367 182 470 1.2 2.5 1.0 

 0.8 2.3 1.6 529 194.4 301.6 447.4 المتوسط
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تبين أن أهم الدول  قد( و  42.8-..42صل المصرى خالل الفترة )وهو يعتبر ثانى أهم األسواق االستيرادية للب بالنسبة للسوق الروسى :   
، وبدراسة الميزة التنافسية السعريه للبصل المصرى فى السوق  السوق الروسى هى هولندا والصين وتركياالمنافسة لمصر فى تصدير البصل الى 

 الروسى يتضح األتى :
خالل الفترة  والصيني والتركي  صدير البصل المصرى يقل عن نظيرة الهولندى( إن سعر ت2.يتبين من الجدول رقم ) بالنسبة لهولندا :  -

فى التصدير البصل حيث أن النسبة السعريه لسعر تصدير مصر والصين وتركيا  السابقة ، أى أن مصر لها ميزة تنافسية سعريه عن هولندا 
حيث كان  42.3، حيث بلغت النسبة السعرية أدنى مستوى لها عام  بالنسبة لسعر تصدير هولندا تقل عن الواحد الصحيح فى الفترة الدراسية

حيث كان السعر  42.4من السعر الهولندى ، بينما وصلت النسبة السعرية أعلى مستوى لها عام  %22سعر البصل المصرى يمثل نحو 
ى تصدير البصل للسوق الروسى خالل من نظيرة الهولندى مما يدل على إن مصر لها ميزة سعريه عن هولندا ف %52المصرى يمثل نحو 

 نفس الفترة 1
عن نظيرة الصينى ، إذ بلغت النسبة السعرية أدنى مستوى إن سعر تصدير البصل المصرى يقل يتبين من نفس الجدول  بالنسبة للصين :  -

 42.4أعلى مستوى لها عام من السعر الصينى بينما وصلت النسبة السعرية  %82إذ كان سعر البصل المصرى يمثل نحو  42.3لها عام 
وفى متوسط الفترة يتبين أن سعر تصدير طن البصل المصرى يمثل نحو  ، %.حيث كان السعر المصرى يزيد عن نظيره الصينى بنحو 

وان  ، خالل فترة الدراسةمن نظيرة الصينى مما يدل على تقارب أسعار التصدير المصرية مع األسعار الصينية فى السوق الروسى  52%
 1صل للسوق الروسى خالل نفس الفترةسعريه عن الصين فى تصدير البميزة  مصر لها 

فترة خالل  التركي في سنوات ويزيد في سنوات اخريبتيبن من نفس الجدول إن سعر تصدير البصل المصرى يقل عن نظيرة  : تركيابالنسبة  -
البصل حيث أن النسبة السعرية لسعر تصدير مصر بالنسبة لسعر فى تصدير  تركياأى أن مصر لها ميزة تنافسية سعريه عن  الدراسة، 
حيث  42.3حيث بلغت النسبة السعرية أدنى مستوى لها عام ، (42.2-42.3-..42السنوات ) تقل عن الواحد الصحيح فىتركيا تصدير 

حيث كان السعر  42.4 مى لها عا، بينما وصلت النسبة السعرية أعلى مستو التركيمن السعر  %.2كان سعر البصل المصرى يمثل نحو 
مما يدل على إن مصر لها ميزة تنافسية ،  من السعر التركي%.5متوسط الفترة  ، في حين بلغ التركيمن نظيرة ا %34.المصرى يمثل نحو 

 الروسى خالل نفس الفترة 1 للسوق فى تصدير البصل تركياسعريه عن 
  

 البيان

 

 السنوات

سعر التصدير 

 المصري

ر سعر تصدي

 هولندا

سعر تصدير 

 الصين

سعر التصدير 

 تركيا

نسبة 

 مصر/لهولندا

نسبة 

 مصر/الصين

نسبة 

 مصر/تركيا

.511 327 589 420 429 0.6 0.8 0.76 

.51. 492.7 648 440 374 0.8 1.1 1.32 

.515 255.6 617 490 521 0.4 0.5 0.49 

.511 384.1 528 469 483 0.7 0.8 0.80 

.510 457.1 786 486 353 0.6 0.9 1.29 

 0.89 0.8 0.6 432 461 633.6 383.3 المتوسط

 www.comtrade.comااللكتروني 2 المصدر: الموقع

 

م الدول ( ، ومنه تبين أن أه42.8-..42وهو يعتبر ثالث أهم األسواق االستيرادية للبصل المصرى فى الفترة ):  هولنديبالنسبة للسوق ال
وبدراسة الميزة التنافسية السعرية للبصل المصرى فى السوق  هولندي هى بولندا ونيوزيالندا وفرنسال للسوق الالمنافسة لمصر فى تصدير البص

 اتضح األتى :  هولنديال
حيث أن  بولنداعن  هولندالها ميزة نسبية سعريه فى تصدير البصل الى السوق الليس  ( إن مصر..يتبين من الجدول رقم ) : بولندالالنسبة ب -

عن الواحد الصحيح ، إذ بلغت النسبة السعرية أدنى مستوى لها عام  بولندا يزيدالسعرية لسعر تصدير مصر بالنسبة لسعر تصدير  النسبة
، بينما وصلت النسبة السعرية أعلى مستوى لها عام بولنديمن السعر ال %2.حيث كان سعر تصدير البصل المصرى يمثل نحو  42.2
فى تصدير  ن بولندا لها ميزة سعريه ع ليس مما يدل على إن مصر بولنديمن نظيرة ال %72.ثل نحو حيث كان السعر المصرى يم42.4

 نفس الفترة 1 خالل هولنديالبصل للسوق ال
حيث نيوزيالندا  عن هولندييتبين من نفس الجدول إن مصر لها ميزة نسبية سعريه فى تصدير البصل الى السوق ال : نيوزيالندابفيما يتعلق   -

تقل عن الواحد الصحيح فى فترة  الدراسة ، إذ بلغت النسبة السعرية أدنى  نيوزيالنداالنسبة السعرية لسعر تصدير بالنسبة لسعر تصدير أن 
، بينما السعرية أعلى مستوى لها  نيوزيالنديالمن السعر  %82حيث كان سعر تصدير البصل المصرى يمثل نحو  ..42مستوى لها عام 

وسط الفترة يتبين  أن سعر تصدير طن البصل ت، وفى م نيوزيالنديمن السعر  %2.السعر المصرى يمثل نحو  كان حيث 42.2عام 
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فى تصدير البصل للسوق نيوزيالندا ميزة تنافسية سعريه عن لها مما يدل على إن مصر  نيوزيالنديالمن نظيرة  %82المصرى يمثل نحو 
 فى نفس الفترة 1 الهولندي

حيث أن  فرنسيعن ال هولندينسبية سعرية فى تصدير البصل الى السوق الميزة لها ليس يتبين من نفس الجدول إن مصر  : لفرنسابالنسبة  -
عن الواحد الصحيح فى فترة الدراسة ، إذ بلغت النسبة السعرية أدنى  تزيد تصدير مصر بالنسبة لسعر تصدير فرنسا النسبة السعرية لسعر

ى ، بينما وصلت النسبة السعرية أعلى فرنسمن السعر ال %25.تصدير البصل المصرى يمثل نحو  حيث كان سعر 42.3مستوى لها عام
ير طن فى متوسط الفترة يتبين أن سعر تصدى ، و فرنسمن السعر ال %.2.جيث كان السعر المصرى يمثل نحو  42.2مستوى لها عام 

تصدير البصل ليس لها ميزة تنافسية سعريه عن فرنسا فى صر مما يدل على إن م فرنسيمن نظيرة ال %38.البصل المصرى يمثل نحو 
 فى نفس الفترة 1 هولنديللسوق ال

 
هم الدول المنافسة في السوق الهولند خالل الفترة أبسعر البصل في مؤشر النسبة السعرية لسعر البصل المصري مقارنة يوضح ( 00جدول)

(0200-0202 ) 
 البيان

 

 السنوات

سعر التصدير 

 المصري

سعر تصدير 

 بولندا

سعر تصدير 

 نيوزيلندا

 سعر تصدير

 فرنسا

نسبة 

 مصر/بولندا

نسبة 

 مصر/نيوزيلندا

نسبة 

 مصر/فرنسا

.511 508 359 738 400 1.4 0.5 1.27 

.51. 492 300 514 372 1.6 0.6 1.32 

.515 524 461 646 485 1.1 0.7 1.08 

.511 511.9 555 624 364 0.9 0.9 1.41 

.510 457.2 400 471 .33 1.1 0.8 1.72 

 1.35 0.5 1.4 377 738 359 508 المتوسط

  www.comtrade.comااللكتروني 2 المصدر: الموقع

 

 (:0202-0222ي خالل الفترة )وقيمة وسعر الصادرات للبصل المصر نتاج وكمية حساب معامل االستقرار لكل من اال  0-3 
سعرية واضحة وانخفاض الطلب عليها في االسواق العالمية ، ولذلك فان المستوي المطلوب تقلبات را لما تتعرض له الصادرات المصرية مننظ  

لذلك البد من حساب  1ق عائد كبير ومناسب في فترة زمنية معينة فقط وانما البد من استقرار هذا العائد يتحقيعني من الصادرات المصرية ال 
السنوية في كال  قلباتمعامل عدم االستقرار لكل من االنتاج والكمية والقيمة والسعر لمحصول البصل حيث يوضح معامل عدم االستقرار درجة الت

 ويتم تطبيقية وفقا للخطوات التالية:ادرات البصل النتاج والكمية وقيمة وسعر صمن ا
تقدير معادلة االتجاه الزمني العام لمؤاشرات المحصول المراد حساب درجة االستقرار لالنتاج وكمية وقيمة وسعر الصادرات للبصل  -.

 خالل فترة الدراسة 
 1خالل نفس الفترةاالنتاج وكمية وقيمة وسعر الصادرات للبصل لكال من  حساب القيمية التقديرية  -4
  التالية:  حساب النسبة المئوية لالنحرافات السنوية للقيم الحقيقية وذلك وفقا للمعادلة  -3

 
 Y-Y^          ×.22االستقرار =                   معامل عدم 

Y                                               ^ 
 كلما الستقرالثالية الم الحالة تعتبر لسابقللمقياس التقديرية نفس المتغير التابع ووفق ا القيمة هيYالتابع،  للمتغير الفعلية لقيمةا هي^ Y حيث
 صفر1 االستقرارمن عدم معامل اقترب
لالنتاج  كان معامل عدم االستقرار  ستقرار في جميع سنوات الدراسة حيثتتصف بعدم االالبصل  انتاج(ان كمية 4.رقم ) تبين من الجدوليو      

، بينما بلغت ادني قيمة له 2412 حيث  قدرت بنحو4222عام  علي من الصفر في جميع السنوات اذا بلغت اعلي قيمة لمعامل عدم االستقرارا
 مما يعني كمية االنتاج للبصل 412.، وفي متوسط فترة الدراسة قدر معامل عدم االستقرار لكمية االنتاج بنحو  14.حيث قدرت بنحو  4226 عام

 (1  42.8-4222تقرة خالل فترة الدراسة )غير مس
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-0222تقدير معامل عدم االستقرار لكل من االنتاج والكمية والسعر والقيمة من صادرات البصل المصري خالل الفترة ) يوضح (00جدول)
0202:) 

 البيان

 

 السنوات

معامل عدم 

النتاج االستقرار ل

% 

 كميةمعامل عدم االستقرار 

 % الصادرات

 قيمةعدم االستقرار معامل 

 % الصادرات

 سعر معامل عدم االستقرار

 % الصادرات

2000 42.4 -22.0 -76.0 -77.9 

2001 -6.8 -19.3 -79.3 -84.8 

2002 -7.1 31.4 -72.5 -82.1 

2003 -27.8 33.2 -67.9 -80.5 

2004 -17.7 36.0 -69.6 -82.4 

2005 6.1 9.5 -77.4 -87.3 

2006 -18.0 -29.9 -84.5 -91.5 

2007 -1.2 -34.9 -78.9 -88.7 

2008 18.7 -24.4 -48.2 -72.8 

2009 19.6 -31.6 -17.9 -57.4 

2010 15.1 41.5 4.0 -46.7 

2011 12.1 29.8 -10.0 -54.3 

2012 -7.7 -19.2 -38.7 -69.1 

2013 -18.4 -15.2 -26.0 -63.0 

2014 -17.1 -3.0 -43.2 -71.8 

2015 13.5 16.3 -12.2 -7.3 

 01 5121 120. 1.21 االوسط الهندسي

 (1المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )

 
واشار معامل عدم االستقرار لكمية صادرات البصل  والتي تتضح  من بيانات نفس الجدول ان كمية االصادرات تتصف بعدم االستقرار في جميع   

الصادرات اعلي من الصفر في جميع السنوات اذا بلغت اعلي قيمة لمعامل عدم االستقرار  سنوات الدراسة حيت كان معامل عدم االستقرار لكمية
، وفي متوسط فترة الدراسة قدر معامل عدم  3حيث قدرت بنحو  42.2، بينما بلغت ادني قيمة له عام 2.18حيث قدرت بنحو 42.2عام 

 (1  42.8-4222ل غير مستقرة خالل فترة الدراسة )مما يعني كمية صادرات البص 4.18االستقرار لكمية الصادرات بنحو 
اما عن تقدير عدم االستقرار لقمية صادرات البصل توضح بيانات نفس الجدول ان قمية الصادرات تتصف بعدم االستقرار في جميع سنوات   

ت اعلي قيمة لمعامل عدم االستقرار عام الدراسة حيت كان معامل عدم االستقرار لقمية الصادرات اعلي من الصفر في جميع السنوات اذا بلغ
، وفي متوسط فترة الدراسة قدر معامل عدم االستقرار 2حيث قدرت بنحو  42.2، بينما بلغت ادني قيمة له عام 5218حيث قدرت بنحو 4227

 (1  42.8-4222مما يعني قمية صادرات البصل غير مستقرة خالل فترة الدراسة ) .351لقمية الصادرات بنحو 
( ان سعر الصادرات تتصف بعدم االستقرار في 4.وبتقدير معامل عدم االستقرار االستقرار لسعر صادرات البصل توضح بيانات الجدول )   

جميع سنوات الدراسة حيت كان معامل عدم االستقرار لسعر الصادرات اعلي من الصفر في جميع السنوات اذا بلغت اعلي قيمة لمعامل عدم 
، وفي متوسط فترة الدراسة قدر معامل 613حيث قدرت بنحو  42.8، بينما بلغت ادني قيمة له عام 18..حيث قدرت بنحو 4228االستقرار عام 

ومن التحليل السابق (1  42.8-4222مما يعني سعر صادرات البصل غير مستقرة خالل فترة الدراسة ) 82عدم االستقرار لسعر الصادرات بنحو 
نسبيا يليه كمية  الصادرات ثم القيمة واخيرا السعر وذلك خالل فترة الدراسة 1 فليس المهم زيادة كمية أو  ةمستقر  تل كانيتبين أن كمية انتاج البص

قيمة أو سعر تصدير المحصول فقط بل واالهم أن يكون هناك استقرار لكمية وقيمة وسعر المحصول المصرى فى األسواق الخارجية والذى يعطى 
 .ول فى السوق العالمى والسوق المحلىأمان وأستقرار للمحص

 
 لمحصول البصل المصري: بوسطن رابعا : تطبيق نموذج

 تنمية الصادرات المصرية عامة والزراعية منها خاصة ترتبط ارتباطا وثيقا باألحداث والتغيرات االقتصادية الدولية ، ومن ثم تبرز أهميةتعتبر    
نمية وتعزيز مكانة الصادرات الزراعية فى كل من أسواقها التقليدية والعالمية واسواق التكتالت االقتصادية قيام الدولة بدور اكثر فاعلية فى مجال ت

ئض عن االستهالك اتواجة العديد من المعوقات االداريه والتنظيمية والترويجيه مثل االعتماد على سياسة تصدير الف خاصة وان الصادرات الزراعية
وقلة اهتمام المصدرين بالعمليات التسويقية والمواصفات القياسية  ،ط بين طرق اإلنتاج المحلى والمنافسة الخارجيةكل من التراب ضعفالمحلى و 

عدم وضوح معالم الخطط التصديرية أن ل باالضافة توافر المعلومات والدراسات السوقية والتسويقية لألسواق الخارجية ، عدم للسلع المصدرة ، 
 ى هذا النشاط األكثر أهمية فى جمهورية مصر العربية 1وجدت مما يؤثر سلبا عل
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درات منها الى أو من حيث كمية وقيمة الصا سواء من حيث المساحة المزروعة،الخضر  محاصيلويعتبر محصول البصل فى مكانة متقدمة بين 
  1بالنسبة لمحصول البصل م االسواقواالتحاد االروبي ودولة روسيا اه كتل مجلس التعاون الخليجىتدول العالم عامة ، كما يمثل 

نموذج على و يعتمد الومن هنا تأتى أهمية دراسة نموذج بوسطن وهو أحد أهم نماذج قياس تنافسية المحاصيل المختلفة فى األسواق الخارجية 
ن تصنيف المحصول أو السلعة مؤشرين أساسيين هما معدل نمو السوق وحصة السوق ونتيجة تطبيق هذا النموذج وهذه المؤشرات التجميعية يمك

 :تية وفقا للرسم التوضيحى التالىالى أحد التصنيفات األربعة اال
 
 
 

  ( يوضح التصنفيات االربعة لنموذج بوسطن 0شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى أن الدولة لديها نصيب سوقى وفى هذه الحالة يكون معدل نمو مبيعات السلعة فى تزايد مستمر بمعن التصنيف األول يسمى النجوم الساطعة
نية متزايد فى سوق يمتاز بمعدل نمو مرتفع وللمحافظة على هذا الوضع التنافسى المتميز يجب على الدولة أن تزيد من استثمارتها سواء فى الب

والذى  R&Dفى البحوث والتنمية المرافق 1111الخ (أو  –ة الحديثة استخدام األساليب التكنولوجي –التحتية للمحصول ) محطات الخدمة والفرز 
 RESEARCH& Development 1يسمى 

وفيها تكون للدولة معدل نمو مبيعات مرتفع للسلعة ولكن مع ذلك فهى تعانى من نصيب سوقى منخفض التصنيف الثانى ويسمى باألسئلة الحائرة 
 لك لتحسين أو تعظيم النصيب السوقى لها 1والخيار لالستراتيجى للدولة هنا يتضمن االستثمار فى الموارد المتاحة لها وذ

وفيها يكون للدولة نصيب سوقى مرتفع من سلعة أو محصول ما على الرغم من انخفاض معدل نمو  التصنيف الثالث ويسمى بالفرض الضائعة
إما انخفاض سعر الدولة مبيعات السوق من سنة أو فترة ألخرى وقد يرجع ذلك لوجود دول أخرى اكثر منافسة لمصر فى هذا السوق نتيجة 

 المنافسة عن سعر مصر أو نتيجةجودة المحصول المنافس اكثر من المحصول المصرى ، وفى هذه الحالة يكون الخيار االستراتيجى للدولة هو أن
استثمارها فى  االستثمار فى هذه المحاصيل ليس هو الحل األمثل ويكون من األفضل التركيز على محاصيل جديدة بجانب هذا المحصول يمكن

ره هذا السوق أو فى أسواق أخرى أى أن التدفق النقدى الذى يدره هذا المحصول أو السلعة يمكن استثماره فى تطوير سلع أخرى افضل من استثما
 فى نفس المحصول 1

ق للصادرات وفى نفس الوقت وفى هذه الحالة تعانى الدولة من انخفاض شديد فى معدل نمو مبيعات السو  ويسمى باالنسحابالتصنيف الرابع 
 انخفاض شديد فى النصيب السوقى والحل األمثل هنا هو االنسحاب من السوق حيث أن هناك منافسين اشد قوة واكثر قدرة على التنافس 1 

 البصل المصري تطبيق نموذج بوسطن على 
( ومقارنة نتائج الفترة 42.8-42.3والفترة الثانية )( 42.4-42.2البصل فى الفترة األولى )يشير نموذج بوسطن لدراسة تنافسية لمحصول 

رأسى اآلولى بمثيلتها فى الفترة الثانية وذلك عن طريق حساب معدل النمو لقيمة صادرات المحصول لتكتل معين والذى يتم توقيعه على المحور ال
 وحصة السوق لنفس المحصول والتى توجد على المحور األفقى وتحسب كاألتى : 

 
 

 إجمالى قيمة صادرات محصول معين لتكتل معين              =        سوقحصة ال
        

 إجمالى قيمة واردات هذا التكتل من نفس المحصول فى نفس الفترة أو السنة                             
 .س -س                      معدل نمو السوق = 

10x  4x  2x  1.5x  1x .5x  .4x  .3x  .2x  .1x 

2

2

2

0

2

0 

20% - 
18% - 
16% - 
14% - 
12% - 
10% - 
8% -  
6% - 
4% - 
2% - 
0% - 

التصنيف االول 

 النجوم الساطعة

ث التصنيف الثال

 الفرص الضائعة

ع التصنيف الراب

 االنسحاب

 التصنيف الثاني

 االسئلة الحائرة

 حصة السوق

معدل 

نمو 

 السوق



 044      التوزيع االقتصادي االنسب لصادرات البصل الجاف في االسواق الخارجية

 

 2017(  2)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 .س                                            
 حيث

 س : إجمالى قيمة صادرات محصول معين لتكتل معين فى فترة ما 1
 ترة سابقة 1: إجمالى قيمة صادرات نفس محصول لنفس التكتل فى ف .س

 
 تطبيق النموذج علي دول التكتل الخليجي: 

( تبين تزايد معدل النمو 42.4 -42.2األولى ) ( بالفترة42.8-42.3ذج بوسطن على محصول البصل بمقارنة الفترة الثانية )و أما تطبيق نم   
لقيمة صادرات محصول البصل لتكتل مجلس التعاون الخليجى باعتباره اكبر تكتل يتم تصدير محصول البصل إليه ، وهنا يكون معدل نمو 

فى  %2218.ة األولى الى نحو فى الفتر  %22.مبيعات السلعة فى تزايد مستمر حيث تزايد معدل نمو مبيعات السوق لمحصول البصل من نحو 
فى الفترة الثانية وبذلك يعتبر محصول  2145فى الفترة األولى الى نحو  21.5الفترة الثانية كما تزايدت حصة السوق من محصول البصل من نحو 

هذا الوضع التنافسى البصل موجود فى التصنيف األول والذى يسمى بالنجوم الساطعة وهو افضل تصنيف فى نموذج بوسطن وللمحافظة على 
 المتميز يجب على الدولة أن تزيد من استثمارتها فى هذا المحصول سواء فى البنية التحتية للمحصول أو فى البحوث والتنمية 1

 :تطبيق النموذج علي دول االتحاد االروبي 
 -42.2( بالفترة األولى )42.8-42.3ة الثانية )بمقارنة الفتر  لتكتل دول االتحاد االروبي نموذج بوسطن على محصول البصل واشار تطبيق    

تكتل يتم تصدير محصول البصل  ثانيباعتباره دول االتحاد االروبي  تبين تزايد معدل النمو لقيمة صادرات محصول البصل لتكتل،حيث  ( 42.4
فى الفترة  %22.لمحصول البصل من نحو  وهنا يكون معدل نمو مبيعات السلعة فى تزايد مستمر حيث تزايد معدل نمو مبيعات السوق ،إليه 

فى الفترة  2127فى الفترة األولى الى نحو  2122فى الفترة الثانية كما تزايدت حصة السوق من محصول البصل من نحو  %24.األولى الى نحو 
يف فى نموذج بوسطن وللمحافظة الثانية وبذلك يعتبر محصول البصل موجود فى التصنيف األول والذى يسمى بالنجوم الساطعة وهو افضل تصن

ث على هذا الوضع التنافسى المتميز يجب على الدولة أن تزيد من استثمارتها فى هذا المحصول سواء فى البنية التحتية للمحصول أو فى البحو 
 1 ل خالل الفترة القادمة ، كما يتضح ان هذا التكتل يعتبر افضل سعر لتصدير البصل لذلك يجب علي مصر ان تزيد حصته لهذا التكتوالتنمية
 : تطبيق النموذج علي دولة روسيا االتحادية 
(  ، تبين تزايد معدل 42.4 -42.2( بالفترة األولى )42.8-42.3اما بتطبيق النموذج علي دولة روسيا االتحادية وبمقارنة الفترة الثانية )  

تضح معدل نمو مبيعات السلعة فى تزايد مستمر حيث تزايد معدل نمو النمو لقيمة صادرات محصول البصل لتكتل دولة روسيا االتحادية ،وا
فى الفترة الثانية كما تزايدت حصة السوق من محصول  %32.فى الفترة األولى الى نحو  %22.مبيعات السوق لمحصول البصل من نحو 

حصول البصل موجود فى التصنيف األول والذى يسمى فى الفترة الثانية وبذلك يعتبر م 21.7فى الفترة األولى الى نحو  21.3البصل من نحو 
يد من استثمارتها بالنجوم الساطعة وهو افضل تصنيف فى نموذج بوسطن وللمحافظة على هذا الوضع التنافسى المتميز يجب على الدولة أن تز 

 تل دول التعاون الخليجي 1، اال ان متوسط السعر لدولة روسيا يعتبر اقل من سعر دول االتحاد االروبي وتكفى هذا المحصول
  من تطبيق نموذج بوسطن: الخالصة 

راد البصل المصري كان تكتل دول يلبصل المصري اتضح ان اكبر تكتل الستلواردات ا هم التكتالتالمن خالل تطبيق نموذج بوسطن و    
هم خالل الفترة الثانية من حيث معدل نمو السوق ، وكان افضلالتعاون الخليجي  وان جميع التكتالت وقعت في التصنيف االول لنموذج بوسطن 

 ومن حيث السعر كان تكتل االتحاد ارالروبي ويليه تكتل التعاون الخليجي واخيرا دولة روسيا االتحادية1 
 الملخص والتوصيات: 

غم من اهمية محصول البصل كسلعة يعتبر البصل من اهم صادرات الخضر المصرية ، حيث ياتي في المرتبة الثانية بعد البطاطس، على الر      
ترتبط تصديرية فى توفير النقد االجنبى لتمويل االستثمارات المختلفة اال ان النظام التصديرى لمحصول البصل المصرى يتسم بتعدد مشاكلة التى 

ى الكميات المصدرة ، وقد استهدف بتعدد الدول المستوردة الى جانب اسعار التصدير لكل دولة من الدول التى يتم التصدير لها واثر ذلك عل
يع البحث دراسة التوزيع الجغرافى الراهن لصادرات مصر من البصل فى مختلف االسواق الخارجية بهدف التعرف على اهم هذه االسواق واعادة توز 

والكمي حيث تم وصفي أسلوب التحليل االقتصادي الاعتمد البحث على ق بديلة تحقق اقصى عائد تصديرى 1و الصادرات من خالل وضع طر 
 1اليهااالستعانة ببعض االساليب االحصائية فى التحليل ، كما استخدمت الدراسة نموذج بوسطن لتحديد افضل التكتالت التي يتم تصدير البصل 

 وقد خلصت الدراسة الي بعض النتائج الهامة التي يمكن ايجازها فيما يلي:
مليون 412.( حيث بلغت ادني قيمة للصادرات42.8-4222مة الصادرات خالل الفترة من )وبدراسة قيمة الصادرات للبصل تبين زيادة قي -

، وبدراسة معادلة االتجاة العام لقيمة الصادرات  42.8مليون دوالر في عام  46212وزادات الي ان وصلت العلي قيمة  4222دوالر عام 
من صادرات البصل قد تزايد خالل نفس الفترة حيث بلغ ادني سعر للبصل اتضح ان  هذه الزيادة معنوىة إحصائىا كما  ان سعر الطن 
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، وبدراسة معادلة االتجاة العام لسعر  الطن من  42.8دوالر في عام  84212وزاد الي ان وصل العلي سعر  4224دوالر عام 5214
 1ة إحصائيازيادة معنوىة صادرات البصل اتضح  ان

 ، واسبانيا وتركيا واالرجنتين والصينكانت الهند والمكسيكية المصدرة للبصل في السوق العالمي كما اشارت الدراسة ان اهم االسواق الرئيس -
ادني كمية وقيمة وسعر من الصادرات للبصل من نصيب تركيا،بينما كانت اقصي كمية ، وكانت وهوالندا والواليات المتحدة االمريكية 

درات كانت من نصيب هولندا،وتاتي مصر في المركز السادس من حيث الكمية للصادرات كانت من نصيب الهند ، واعلي قيمة من الصا
والقيمة ،بينما كان اقصي سعر للتصدير كانت من نصيب المكسيك ،وتاتي مصر في المركز الثالت ، ولعل االرتفاع في سعر صادرات 

 البصل المصري يرجع الي جودة البصل وزيادة الطلب علية  في االسواق الخارجية1
( اتضح إن السوق السعودى 42.8-..42دراسة التوزيع الجغرافي لمحصول البصل وأهم أسواق صادرات البصل المصرى خالل الفترة )وب -

من إجمالى كمية الصادرات المصرية من  %2.16ألف طن بما يعادل نحو  5216.استحوذ على المركز األول بمتوسط كمية بلغ نحو 
من إجمالى قيمة الصادرات المصرية من البصل،وبمتوسط سعر  %3.16مليون دوالر بما يمثل نحو  5214البصل وبمتوسط قيمة بلغ نحو 

مليون  47ألف طن بلغت قيمتها نحو  6418السوق الروسى الذى استوعب نحو  يليةدوالر للطن خالل نفس الفترة السابقة1  222بلغ حوالى 
صادرات مصر من البصل ، كما بلغ متوسط سعر الطن فى هذا السوق نحو  من إجمالى كمية وقيمة % .41.،  %715.دوالر تمثل نحو 

ألف طن  4218، 4418دي والكويتى حيث استوعب كل منهما نحو ع فقد كان من نصيب السوق  الهولندوالر 1أما المركز الثالث والراب 372
 على الترتيب1

ى مستوى له فى السوق اللبناني والذى استحوذ على النصيب األكبر في حين تبين ان النصيب السوقى للبصل المصرى الهم الدول بلغ أعل -
(،كما يالحظ أيضا أن السوق 42.8-..42كمتوسط للفترة ) %72من حجم  واردات للبصل من الصادرات المصرية بما بقدر بحوالى 

ه احتل المركز الثاني من حيث متوسط أنرات المصرية من البصل إليه إال السعودي بالرغم من انه ياتى فى المركز االول من حيث الصاد
كمتوسط للفترة المشار اليها ، بينما احتل السوق االردني  % 86النصيب السوقى من البصل المصرى حيث بلغ متوسط هذا النصيب حوالى 

وسط النصيب السوقى المركز الثالث من حيث الصادرات المصرية من البصل للسوق االهوالندي إال انه احتل المركز الخامس من حيث مت
 كمتوسط للفترة المشار إليها 1 % 2.حيث قدر متوسط نصيب هذا السوق من البصل المصرى نحو 

كما اوضحت النتائج لمؤشر النسبة السعرية لمحصول البصل بالنسبة للسوق السعودى ان أهم الدول المنافسة لمصر فى تصدير البصل الى  -
نيا، وان مصر لها ميزة نسبية سعرية فى تصدير البصل الى السوق السعودى عن دولة اسبانيا، بالنسبة السوق السعودى هى اليمن والهند واسبا

( تبين أن أهم الدول المنافسة لمصر  42.8-..42للسوق الروسى  وهو يعتبر ثانى أهم األسواق االستيرادية للبصل المصرى خالل الفترة )
والصين وتركيا، وبدراسة الميزة التنافسية السعريه للبصل المصرى فى السوق الروسى اتضح  فى تصدير البصل الى السوق الروسى هى هولندا

إن سعر تصدير البصل المصرى يقل عن نظيرة الهولندى والصيني والتركي  خالل الفترة السابقة ، أى أن مصر لها ميزة تنافسية سعريه عن 
يعتبر ثالث أهم األسواق االستيرادية للبصل المصرى، تبين أن أهم الدول المنافسة  بالنسبة للسوق الهولندي وهوو  1هولندا  والصين وتركيا

دي لمصر فى تصدير البصل للسوق الهولندي هى بولندا ونيوزيالندا وفرنسا وبدراسة الميزة التنافسية السعرية للبصل المصرى فى السوق الهولن
 تصدير البصل للسوق الهولندي1ميزة تنافسية سعريه عن نيوزيالندا فى  له مصران اتضح 

كما اوضحت نتائج معامل عدم االستقرار لكال من االنتاج وكمية وقيمة وسعر صادرات البصل المصري الي عدم االستقرار لكال مما سبق  -
اسة1 فليس المهم زيادة ،وقد تبين أن كمية انتاج البصل كان مستقر نسبيا يليه كمية  الصادرات ثم القيمة واخيرا السعر وذلك خالل فترة الدر 

كمية أو قيمة أوسعر تصدير المحصول فقط بل واالهم أن يكون هناك استقرار لكمية وقيمة وسعر المحصول المصرى فى األسواق الخارجية 
 والذى يعطى أمان وأستقرار للمحصول فى السوق العالمى والسوق المحلى

بصل المصري اتضح ان اكبر تكتل الستراد البصل المصري كان تكتل دول من خالل تطبيق نموذج بوسطن الهم التكتالت لواردات ال -
التعاون الخليجي  وان جميع التكتالت وقعت في التصنيف االول لنموذج بوسطن ، وكان افضلهم خالل الفترة الثانية من حيث معدل نمو 

 اخيرا دولة روسيا االتحادية1 السوق ومن حيث السعر كان تكتل االتحاد االروبي ويليه تكتل التعاون الخليجي و 
 

 وتوصي الدراسة:
 المصري وخاصة ان السعودية من اكثر الدول استعابيا للصادرات المصرية من البصل باالضافة الي وجود ميزة  االهتمام بصادرات البصل

 1السعر يتنافسية لمصر عن بعض الدول المنافسة ف
   اثار سلبية في حالة  مناالسواق خارجية وعدم االعتماد علي سوق واحد لما قد يكون ازالة المعوقات التصديرية وتوفير المعلومات عن

 تعارض المصالح السياسية بين الدولتين1
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 سوق ، وزيادة النصيب الالمارات، ااالردن ،ة مثل البحرين العمل علي زيادة النصيب السوقي واكتشاف اسواق واعدة  لكال من دول العربي
 المملكة المتحدة1، رومانيا يطاليا ، للدول االجنبية مثل ا

  وضع الضوابط الالزمة للرقابة علي البصل المصدر من ناحية االصناف المطلوبة لكل سوق من االسواق ومواصفات الجودة والتعبئة
 السلعة وطرق البيع1 وانواع العبوات ومختلف المعامالت التسويقية علي ان تراعي تلك الضوابط االختالفات وفقا لالسواق المستوردة ونوع

 
 

 

The best Economic Distribution for Dry Onion Exports in Foreign Markets 

Summary and Recommendations: 

 

     Onion is considered one of the most important exports of Egyptian vegetables. It comes in second place after 

potatoes, despite the importance of onion crop as an export commodity in providing foreign exchange to finance 

various investments. However, the export system of Egyptian onion crop is characterized by multiple problems 

related to the number of importing countries, For each of the exporting countries and the impact on exported 

quantities. The study aimed to study the current geographical distribution of Egypt's onion exports in different 

foreign markets in order to identify the most important markets and to redistribute exports by developing 

alternative methods to achieve maximum export returns. The study was based on the method of descriptive and 

quantitative economic analysis. Some statistical methods were used in the analysis. The study also used the 

Boston model to determine the best clusters for which onion is exported.        

The study found some important results that can be summarized as follows: 

- The value of exports of onions showed an increase in the value of exports during the period from 2000 to 

2015, where the minimum value of exports amounted to 12.4 million dollars in 2000 and exports reached a 

maximum value of 270.4 million dollars in 2015 and the study of the general trend of the value of exports of 

onions The increase in the value of tons of onion exports has increased during the same period as it reached a 

minimum price of $ 80.2 in 2002 and increased to reach the highest price of 520.4 dollars in 2015, and the study 

of the equation of the general trend of the price of tons of onions exports, it turned out that the increase is 

statistically significant.                                                                                                   

- The main export markets for onions were Turkey, India, Mexico, Spain, Turkey, Argentina, China, the 

Netherlands and the USA. The lowest quantity, value and price of onion exports were from Turkey. Of the 

exports were to the Netherlands, and Egypt comes in sixth place in terms of quantity and value, while the 

maximum price for export was the share of Mexico, and comes Egypt in the center Thalt, and perhaps the rise in 

the price of Egyptian onion exports due to the quality of onions and increased demand in the markets abroad.                       

- And the study of the geographical distribution of onions and the most important Egyptian onion export 

markets In the period 2011-2015, the Saudi market in the GCC bloc was ranked first with an average quantity of 

about 180.7 thousand tons, equivalent to about 41.7% of the total quantity of Egyptian exports. Of onions and an 

average value of about 80.2 million dollars, representing about 39.7% of the total value of Egyptian exports of 

onions, with an average price of about 444 dollars per ton during the same period. The Russian market, which 

absorbed about 72.5 thousand tons, valued at about 26 million dollars representing about 16.8%, was 12.9% of 

the total quantity and value of Egypt's onion exports. The average price of tons in this market was about 360 

USD. And the fourth was the share of the Dutch market and Kuwait, where each absorbed about 22.5, 20.5 

thousand tons, respectively.               

- While the market share of Egyptian onion to the most countries reached the highest level in the Lebanese 

market, which accounted for the largest share of the volume of imports of onions from Egyptian exports, about 

60% as an average for the period (2011-2015), also notes that the Saudi market despite From the first place in 

terms of Egyptian exports of onions to it, but it ranked second in terms of the average market share of Egyptian 

onions, where the average share was about 57% as an average for the mentioned period, while the Jordanian 

market ranked third in terms of Egyptian exports of On the market for the Dutch market, Fifth in terms of 

average market share, where the average share of this market of Egyptian onions about 10% as an average for 

the period referred to.                                                          

- The results of the price index of onion crop for the Saudi market indicate that the main competition for Egypt 

in exporting onions to the Saudi market is Yemen, India and Spain. Egypt has a comparative advantage in 

exporting onions to the Saudi market for the Spanish market. The second most important importing market for 

Egyptian onions during the period (2011-2015) shows that the most important countries competing for Egypt in 

exporting onions to the Russian market are the Netherlands, China and Turkey. In examining the competitive 

advantage of Egyptian onion in the Russian market, it became clear that the Egyptian onion export price is lower 

than the Dutch and Chinese counterparts And Turkey during the previous period, Egypt has a competitive 

advantage for the Netherlands, China and Turkey. For the Dutch market, it is considered the third most 

important importing market for Egyptian onion. It is found that the most important countries competing for 
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Egypt in exporting onions to the Dutch market are Poland, New Zealand and France and studying the 

competitive advantage of Egyptian onion in the Dutch market Egypt has become a competitive advantage for 

New Zealand in exporting onions to the Dutch market.                    

- The results of the instability coefficient for production, quantity, value and price of Egyptian onion exports 

showed instability for both of the above. It was found that the quantity of onion production was relatively stable 

followed by the quantity of exports and then the value and last price during the study period. It is not only 

important to increase the quantity, value or price of exporting the crop. It is even more important that there be 

stability of the quantity, value and price of the Egyptian crop in foreign markets, which gives safety and stability 

to the crop in the global market and the local market.                                                               

- By applying the Boston model to the most important clusters of Egyptian onion imports it became clear that 

the largest Egyptian onion import group was the GCC bloc and that all the clusters came in the first 

classification of the Boston model. They were the best during the second period in terms of market growth rate 

and in terms of price, Followed by the Gulf Cooperation Council and finally the Russian Federation.                                                            

 

Recommendations:  
- Through the results of the research, it is recommended to focus on the countries that maximize export revenues 

by taking the following measures. 

- Attention to the Egyptian onion exports, especially that Saudi Arabia is one of the most receptive countries to 

Egyptian exports of onions, in addition to the competitive advantage of Egypt from some countries competing in 

price. 

- Eliminating export obstacles, providing information on foreign markets and not relying on one market, which 

may have negative effects in the event of conflict of political interests between the two countries 

-Work to increase market share and discover promising markets for both Arab countries such as Bahrain, Jordan 

and UAE, and increase the market share of foreign countries such as Italy, Romania and the United Kingdom. 

- Setting the necessary controls to control the onion source in terms of the required items for each market and 

specifications of quality and packaging and types of packaging and various marketing transactions that take into 

account differences according to the imported markets and the type of goods and methods of sale.                                                                              

 
 المراجع:

  اعدد متفرقة1 -التجارة الخارجيةنشرات –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 
  1 38جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لالحصائيات الزراعية، قسم الصادرات ، مجلد 
 القتصاد الزراعي شيرين زغلول زكي جورجي ، دراسة تحليلة للتجارة الخارجية الهم المحاصيل الزراعية في مصر ،  رسالة دكتوراه ، قسم ا

 1..42، كلية الزراعة جامعة القاهرة، 
 )المجلة المصرية لالقتصاد  -تحليل قياسي للطلب علي صادرات البصل المصري -فاتن محمد كامل )دكتور( ، شادية صالح الدين)دكتور

 42221يونيو -(4العدد ) -(2.المجلد ) –الزراعي 
 لومات1موقع االمم المتحدة علي الشبكة الدولية للمع 
  نشرة االقتصاد الزراعى ، اعداد مختلفة1 -االدارة المركزية لإلقتصاد الزراعى  –وزارة الزراعة واستصالح األراضى 
  ، هناء شداد محمد عبداللطيف،دراسة اقتصادية لبعض محاصيل الخضر التصديرية في مصر ، رسالة دكتوراه ، قسم االقتصاد الزراعي

 4222، كلية الزراعة جامعة عين شمس
 

  - Competitive Advent age:  creating and sustaining superior performance by using Boston Model, New York: 
free press, 2009.   
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 المالحق
 يوضح اجمالي كمية وقيمة وسعر الوردات للبصل المصري الهم الدول خالل فترتي الدراسة : (0)جدول

 السنوات 

 

 

 الدول 

 (510.-515.متوسط الفترة ) (.51.-515.الفترة ) متوسط

 القيمة$ كمية

سعر 

 الطن$

% 

 القيمة$ كمية للكمية

سعر 

 الطن$

% 

 للكمية

 42.7 427 80464054 193204 40.8 480 85803733 179564 المملكة العربية السعودية

 15.6 500 35491164 70333 16.7 407 27309734 73713 جمهوريه روسيا األتحاديه

 5.3 535 11377852 24136 1.4 466 2731326 5974 دولة االمارات العربية المتحدة

 4.7 477 9894446 21333 5.6 447 10815769 24599 دولة الكويت

 5.5 498 12338426 24801 3.9 363 6734650 17301 هولندا

 1.1 462 2322406 4973 0.5 553 1105065 2343 عمان

 1.1 511 2512544 4892 0.3 493 713596 1469 البحرين

 3.3 469 7049284 15042 3.9 466 8003126 17044 المملكة االردنية الهاشمية

 3.8 620 10656626 16973 2.7 584 6710488 11757 المملكة المتحدة

 0.5 643 1472584 2435 0.2 547 537979 987 المانيا

 1.4 566 3505535 6215 1.5 550 3686441 6738 ايطاليـا

 1.4 408 2771409 6411 1.5 478 3109865 6602 رومانيا

 1.9 431 3793384 8700 2.2 446 4249176 9726 لبنان

 1.2 558 2945200 5645 0.6 411 1347951 2796 بلجيكا

 0.5 724 1600704 2163 0.3 705 1053673 1445 فرنسا

 9.9 546 24506668 44997 11.0 493 24393272 48572 اخري

 155 478 212702287 452254 100 462 201413865 440240 االجمالي

 www.comtrade.comاللكتروني 1الموقع المصدر: 
 

 يوضح اجمالي كمية وقيمة وسعر وردات البصل الهم الدول خالل فترتي الدراسة (0)جدول
 السنوات

 

 الدول

 (510.-.5.51متوسط الفترة  (.51.-512.متوسط الفتر االولي )

 السعر القيمة$ الكمية بالطن السعر/ الطن القيمة$ الكمية بالطن

 375 121061157 321676 333 84066736 228597 المملكة العربية السعودية

 625 216029713 347340 502 209174062 432557 جمهوريه روسيا األتحاديه

 303 98995603 327325 422 444463135 1122202 دولة االمارات العربية المتحدة

 383 39032337 102359 427 39476072 93279 الكويت

 471 16366036 34759 532 102031090 191772 هولندا

 528 116245305 222138 361 21590985 58900 عمان

 482 31444424 65378 348 9893935 29567 دولة البحرين

 316 9683134 30819 450 16472456 36594 المملكة االردنية الهاشمية

 573 233686555 407745 606 214336272 351600 المملكة المتحدة

 695 177557568 255092 674 169347637 250537 المانيا

 507 38990764 76432 542 37051529 68389 ايطاليـا

 304 12563056 42062 239 9593537 40003 رومانيا

 388 5414177 13836 419 6382168 15256 لبنان

 630 84229183 133893 595 75091267 126270 بلجيكا

 676 92134846 136361 668 71522253 107497 فرنسا

 www.comtrade.comاللكتروني 1 المصدر: الموقع
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 ( يوضح اجمالي كمية وقيمة وسعر صادرات مصر للبصل الهم التكتالت خالل فترتي الدراسة 3جدول)
 

 السنوات       

 

 التكتالت

 (510.-515.متوسط الفترة الثانية ) (.51.-515.متوسط الفترة االولي )

الكمية باالف  

 بالطن

القيمة 

بالمليون 

 دوالر

السعر طن 

 بالدوالر

% 

الجمالي 

 الكمية

الكمية باالف  

 بالطن

القيمة 

بالمليون 

 دوالر

السعر 

الطن 

 بالدوالر

الجمالي %

 الكمية

اجمالي صادرات 

الدول مصر لتكتل 

 العربية

240.72 113.42 1312. 65 .3.25 11321 1512. 66 

 صادرات اجمالي

 لدومصرلتكتل ال

 االروبية

56 26.4 472 15 71.2 37.4 526.6 17 

 صادرات اجمالي

 لجمهورية مصر

 روسيااالتحادية

73.7 27.3 407 20 70.3 35.5 500 17 

 100 -- 190.3 413.8 100 -- 13321 53521 االجمالي

 (3. جمعت وحسبت من جدول رقم )المصدر :  
 

 ( يوضح اجمالي كمية وقيمة وسعر واردات البصل الهم التكتالت خالل فترتي الدراسة 2جدول)
 السنوات   

 

 

 التكتالت

 (510.-515.متوسط الفترة الثانية ) (.51.-515.متوسط الفترة االولي )

الكمية باالف  

 بالطن

لسعر طن ا القيمة بالمليون دوالر

 بالدوالر

الكمية باالف  

 بالطن

القيمة بالمليون 

 دوالر

السعر طن 

 بالدوالر

 

اجمالي ورادت تكتل 

 الدول العربية

1584 622 393 1084 422 389 

اجمالي ورادت تكتل 

 الدول االروبية

1136 679 598 1086 656 603 

 622 216 347 484 209 433 دولة روسيا االتحادية

 (2.ت وحسبت من جدول رقم ) جمعالمصدر:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


