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 انًهخص: 

هللبىصتت  تبالبىَصتت ٝو تَْٞتتولٗاٝتت   ٝضتتدٖ البىث تت ل لٍ صت٘ت ل ٙبىَصتت لبىثصتتوٍتِت إىتٚت

لةتتلهل تبصتتولبأ بالبىل ىَٞتتوللٗمىتتللٍتِت لل تبصتتولبىبيتتخلبىىتت تخٚللٕتت بالبىد ىٞتتو:بالصت٘ت عيتٚت

ثلضل تبصولإٌٔلبىَدغٞت بالبى بةيٞتولٗت رٞ ٕت لٗ تختولت ر ٕت ل تٗللٍ ص٘هلبىثصولبىَص ٙ

لبىْدت  حلل.بىدْثؤل  ىص  تبالٗبالّد جلٗبالصدٖلكلبىَ يٜٗلل٘مجلقٞ صٍَِٜلةلهلّ ٗم ّتلإٌٔت

دل دالثعوى  السعودية  دودسعةو دالكدةعح ل لعل الموكع  اأكل من  أنبىدٚلت٘صولبىٖٞ لبىث  ل

دالثولث عل  اللولةب من  ةث قةم  صويواح البصل  المصوي  ةث بلغعح قةمع  صعويواح 

لمثعل  علع  اللولةعب،ملةعدن يدرو 697، .5.9، 1.95لللع  العيدل  عدال   مصو من البصعل

% علععع  اللولةعععب معععن ملدسعععة المعععول  قةمععع  الصعععويواح 195،% 5591،% 91..ى عععد 

، بةىمععو لععولح كععل معن سععدوةو دالمملكعع  المل ععيا دردلىععيا  عع  الموكعع   المصعوة  مععن البصععل

واح البصعل المصعوي  ةعث الوابع دالخومس دالسويس علع  اللولةعب معن  ةعث  قةمع  صعوي

علع  ملةعدن يدرو .19، 795، 691للل  اليدل  دال     صويواح مصو من البصلبلغح قةم

ملدسعععة المعععول  قةمععع  % علععع  اللولةعععب معععن .9.،% 97.،% .19لمثعععل ى عععد  اللولةعععب

    ةن لعولح كعل معن اروين دلبىعون دودموىةعو دالوعوا   .الصويواح المصوة  من البصل

معن  ةعث  قةمع  صعويواح البصعل دالثومن داللوسع دالووشو عل  اللولةعب     الموك  السوبع

 3د 393د 191لللع  العيدل  عدال   بلغعح قةمع  صعويواح مصعو معن البصعل المصوي  ةعث

% عل  اللولةعب 191،% 191،% .19،% .39لمثل ى د  عل  اللولةب ملةدن يدرو .19د
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أن أرع  العيدل المسعلدويا  لضع دة. ملدسة المول  قةم  الصويواح المصوة  من البصلمن 

% معن ملدسعة ملمعول  قةمع  5796من يدل الوول  لمثل  دال   يدلعشوا للبصل المصوي 

ل.( .105 –1007الصويواح المصوة  لم صدل البصل خالل الفلوا )

لىيَؤش بالانتٕصٛت:    لبإلصدق بت لٍل ٍو لٍثو لبأص ىٞخلبإلحص  ٞو ل دق ٝ  لبى تبصو ت٘صٚ

بىَص ٙلٗتق ٝ لبىَٞز لبىْضثٞولبىظ ٕ ٝولىص  تبالإٌٔلبى ٗهللثصوبىبىدص ٝ ٝولىَ ص٘هل

ل ٍؤش لتق ٝ لٍل هلبةد بالبىض٘اللٗتق ٝ لللٗتق ٝ لبىْصٞخلبىض٘قٚللٗىيثصوبىَص ت 

 .بىثصوبىَ مزلبىدْ فضٚلبىضل ٙلىَ ص٘هل

 .انًصرٖ، األسٕاق انعانًٛت انبصم، انطهب انخارجٗانكهًاث انًفتاحٛت: 

 انًقذيت:
 ععي الععيعول  الولةسععة  للىشععوة ارقلصععوي   عع  أع الللععووا الخوولةعع  ةولبععو قةععو

مصو، دللمثل ارمة  رذا القةوع    اولبوةه الدثة  بلىمة  ارقلصعوي المصعو ، دذلع  

الال   لل قة  دلىفةذ بعوام  دخةعة اللىمةع  ارقلصعوية ، مصويو الىقي األىب   للد ةوه

مصععيوةن  عع  اأسععدا  الخوولةعع  دذلعع  مععن خععالل اةلععوي  ععوح لصععيةوة   قةقةعع  لل

للوب الللووا دلةدةو مسلد  اإلىلوج الم ل  لمداله  المىو س     اأسدا  الوولمة . د

الخوولةع  يدوا رومععو  عع  ل قةعع  اللععدا ن ارقلصععوييث دالععذ  ةلمثععل  عع  كدىهععو دسععةل  

لإلسلفويا من  ولض الةلب الم لع  معن خعالل الصعويواحث كمعو أىهعو دسعةل  لسعي علع  

وض السععلو  مععن خععالل الععداوياح بمععو ةععدي  ملعع  م ععياث اللععدا ن بععةن الةلععب الوعع

لوي الللووا الخوولة  ال واعة  ا عي  الوكعول  الهومع  المكدىع  لقةعوع  ةث  دالووض.

علعع  ل سععةن دضععع المةعع ان  الللععووا الخوولةعع  المصععوة ، دبىععولا علعع  ذلعع  لومععل

مصعو  خصدصعو معن خعالل الللوو  المصو  عمدمو دالمة ان الللوو  ال واع  ال

ملدسععة قةمعع  الصععويواح ال واعةعع  لىمةعع  الصععويواح ال واعةعع  المصععوة ،  ةععث بلعع  

ملةععععوو يدرو لمثععععل ى ععععد  96.(  ععععدال  .105–1007المصععععوة  خععععالل الفلععععوا )
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تد٘قت لقت ت لبىصت  تبالبىَصت ٝولد من ملدسة قةم  الصعويواح المصعوة . (1)18.4%

ٚلبىل ٝت لٍتِلبىل٘بٍتولٍْٖٗت لٍت لٕت٘لٍت تثظل  ىد ّتخلعيٚلبىدْت فشلفتٜلبأصت٘بالبىل ىَٞتولعيت

بىَصتت ٛلأٗلٍدليتتال د ّتتخلبأصتت٘بالبىَضتتدقثيولىيصتت  تبالبىزتبعٞتتولبىَصتت ٝوللٗفتتٜلٕتت بل

للبىث  لٝدٌلتْ ٗهلف صلٗإٍن ّ التْ فشلبىصت  تبالبىزتبعٞتولبىَصت ٝولىاصت٘بالبىل ىَٞتو

ىضت٘البىلت ىَٜلٍتِلةتلهلتْ ٗهلف صلٗبٍن ّٞ البىدْت فشلىيَ  صتٞولبىَىدت ت لفتٜلبٗم ىلل

 بصدى بًل تبصولبىبيخلىنولص٘ا.

 يشكهّ انبحث:

مث لٍِلبىص  تبالبىَص ٝولتَثولبىص  تبالبىزتبعٞولبىَص ٝولبىدزءلبىٖ ًلٗبأل

ُلتيللبىص  تبالتدضٌل  ىد   بلٗع ًلبالصدق بتلٗبىد بخعلٗىٌلتضدَ لعيٚلّ ٘لٍضدَ لأاللإ

مىللٗمٞفٞولبىلَولعيٚلصث بلأٗٝدبيخل تبصولٍِلبىزٝ   لٍَ لٝدلولمىللٍ ولتقيخلٗتغٞ ل

لٗاٝ   لبىص  تبالبىزتبعٞولٍضدقثل.لٓت ضِٞلبتد 

 :أْذاف انذراست

لإىتٚلبالصت٘بالبىل ىَٞتولٍتِ بىصت  تبالبىزتبعٞتولبىَصت ٝو ىٜلتَْٞتولٗاٝت   إتٖ البى تبصول

للل-ٍ ص٘هلبىثصوللٗمىللٍِلةلهلل تبصولبالٕ بالبىد ىٞو:

 لل.عيٚلٍ ص٘هلبىثصولبىَص ٙل تبصولبىبيخلبىى تخٚل-1

 ٘مجلقٞ صٜ.َ تبصولإٌٔلبىَدغٞ بالبى بةيٞولٗت رٞ ٕ لٗ تخولت ر ٕ ل ثلضلٍِلةلهلّل-2

 .بىدْثؤل  ىص  تبالٗبالّد جلٗبالصدٖلكلبىَ يٜل-3

 اَاث:انطرٚقت انبحثٛت ٔيصادر انبٛ

للحٞ لتٌلبصدى بًلبىل ٝ لٍِلٗبى٘صفٜلبعدَ البى تبصولعيٜلأصي٘ ٜلبىد يٞولبىنَٜلللللللل

                                                           

 .للصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت مدقع مىظم  الللووا الوولمة  (1)
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بأص ىٞخلبى ٝ ضٞولٗلبإلحص  ٞولٗبىدٜلتْ صخلٍ٘ض٘ع البى تبصوللٍثولبالّ  بتلبىَدل  ل

لىيدْثؤ. لبىَىديفو لٗبىب ا لبىَلْ٘ٝول لبةدث تبا لبىَىديفول لعيٜلل ص٘تٓ لبى تبصو ٗبعدَ ا

لبىص  ت لعِلبىل ٝ لٍِلبىدٖ اللٍثولبىدٖ البىثٞ ّ ال بىث ّ٘ٝولبىَْش٘ت لٗغٞ لبىَْش٘ت 

بىَ مزٙلىيدلثئولبىل ٍولٗبإلحص ءللٍْظَولبأٌٍلبىَد   لىاغ ٝولٗبىزتبعول)بىف ٗ(للبىثْلل

لىدب٘ٝ ل لبىى تخٞو لبىدد ت  لبىى صل ئحص ءبا لبىل ىَٞو لبىدد ت  لٍْظَو لٍٗ٘قع بى ٗىٚل

لبأعَ هلبى ٗىٞو.لل

 :والمناقشةائج النت
 

 :المصرى البصل على الفردى الطلب دوال تقدٌر: اوال

 :السعودي  السوق فى المصري البصل على الفردى للطلب المحددة العوامل -1

 المصعوي البصعل صعويواح معن بولكل  السوديي الفوي ىصةب ملدسة بةن الوالق  بيواس 

 الةععو ج البصععل كلعع  سععوو ةملدسعع)  درعع  المسععلقل  دالملغةععواح لععوبع كملغةععو للسععودية 

 الهىععي مععن المصععيو الةععو ج البصععل كلعع  سععوو ملدسععة للسععودية ، مصععو مععن المصععيو

 سعوو ملدسعة للسعودية ، العةمن معن المصعيو الةعو ج البصل كل  سوو ملدسة للسودية ،

 لصععيةو سععووي بععةن الملدةعع  الىسععب  للسععودية ، موةكععوأ مععن المصععيو الةععو ج البصععل كلعع 

 مصعو لصيةو سووي بةن الملدة  الىسب  للسودية ، الةو ج البصل من للكل  دالهىي مصو

 موةكعوأ مصو لصيةو سووي بةن الملدة  الىسب  للسودية ، الةو ج البصل من للكل  الةمن

 القععدم  العيخل معن السعوديي الفععوي ىصعةب ملدسعة للسعودية ، الةععو ج البصعل معن للكلع 

  .بولب ث( 5) بليدل دالمدض   اللوبع ةوالملغ عل  الموىد  لأثةورو ةولقي الل ( للسودية 
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 السوعودي السووق فى المصري البصل على الطلب فى المؤثرة المتغٌرات أهم :(1) جدول

 (  2019-2006) الفترة خالل

 السنوات
 كمٌة

  الواردات
 بالطن 

 دخل متوسط
 الفرد

  بالدوالر 

 تصدٌر سعر
 مصر 

 للطن بالدوالر

 تصدٌر سعر
 الهند 

 نللط بالدوالر

 تصدٌر سعر
 الٌمن 

 للطن بالدوالر

 تصدٌر سعر
 امرٌكا 

 للطن بالدوالر

 عدد

 السكان 
 بااللف

نسمة   

2006 106009 14160 123 170 228 26333 24498 

2007 42016 15800 143 241 230 28889 25185 

2008 105225 18460 411 205 220 1755 25889 

2009 145761 17900 508 258 241 5117 26630 

2010 214658 18750 486 293 206 1838 27421 

2011 168574 20880 493 304 199 5157 28268 

2012 155460 24040 490 185 205 5622 29155 

2013 125245 25440 475 327 195 2694 30052 

2014 216887 25550 473 325 191 863 30917 

2015 239503 23710 474 367 182 3082 31718 

2016 258458 21610 466 227 140 3753 32443 

2017 224937 19990 462 209 124 3200 33101 

2018 285562 21600 315 255 268 3467 33703 

2019 136633 22850 280 222 267 2887 34332 

لل:ٍ٘قع خَلتلٗحضثتلٍِانًصذر: 

ل.ٍْظَولبىدد ت لبىل ىَٞوللصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل1)

ل.ٍْظَولبأغ ٝولٗبىزتبعولىاٌٍلبىَد   للصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل2)

 .ٍ٘قعلبىثْللبى ٗىٜللصدلالبىثْللل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل3)

ل

 مععن المصععوة  الصععويواح مععن ييالسععود الفععوي ىصععةب ملدسععة أن (5) الموويلعع  مععن لبععةن

 للسعودية ، مصعو معن المصعيو البصعل كلع  سعوو ملدسعة معن بكل ةلأثو للسودية  البصل

 دلعدي الموويلع  معن ةلبعةن  ةعث. للسعودية  اموةكعو معن المصعيو البصل كل  سوو ملدسة

 كل  سوو دملدسة المصو  البصل من السوديي الفوي ىصةب ملدسة بةن عكسة  عالق 

 يدرو بمقععياو البصععل كلعع  سععوو ب ةععويا أن  ةععث للسععودية ، مصععو مععن المصععيو البصععل
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 5595  عدال  بمقعياو المصعوي البصعل كمةع  معن السعوديي الفعوي ىصةب ملدسة ةىخفض

 ىصعةب ملدسعة بعةن عكسعة  عالقع  دلعدي الموويلع  من لبةن كمو اليواس ،  لوا خالل كل 

 اموةكععو مععن المصععيو البصععل كلعع  سععوو دملدسععة المصععو  البصععل مععن السععوديي الفععوي

 الفعوي ىصعةب ملدسعة ةعىخفض يدرو بمقعياو البصعل كل  سوو ب ةويا أن  ةث للسودية ،

 دلبعةن .اليواسع   لعوا خعالل كلع  093  عدال  بمقعياو المصوي البصل كمة  من السوديي

 البصعل معن السعوديي الفعوي ىصةب ملدسة    ل يث الل  اللغةواح من% 0.  دال  نأ

 . ارعلبوو    خذحأ الل  الودامل هرذ ل م لولع المصو 

Y1 =  12.8  -  11.8 X1 - 0.3 X2     ---------------------(1)  

       ( 4.61 )**  (- 2.08 )*     ( -3.09 )**      

R-2 = 0.40         F = 5.2 

                                ، المويل الل يةي موومل:  R2   ،  الىمدذج موىدة :    F:  أن  ةث
 0905 عىي الموىدة  مسلد ** :   ،     0901 عىي الموىدة  مسلد * :   

Y1  :للسودية  المصوي البصل صويواح من السوديي السد     بولكل  الفوي ىصةب ملدسة. 

X1  :للسودية  مصو من المصيو الةو ج البصل كل  سوو ملدسة. 

X2  :للسودية  موةكوا من المصيو الةو ج البصل كل  سوو ملدسة. 

 ..بولب ث( 5) ليدل بةوىوح من  سبح : المصدر
 
 

 :الروسى السوق فى المصري البصل على الفردى للطلب المحددة العوامل -2

 البصععل صععويواح مععن بععولكل  الودسعع  الفععوي ىصععةب ملدسععة بععةن الوالقعع  بيواسعع 

 البصععل كلعع  سععوو ملدسععة)  درعع  المسععلقل  دالملغةععواح لععوبع كملغةععو لودسععةو المصععوي

 ردلىعيا من المصيو الةو ج البصل كل  سوو ملدسة لودسةو، مصو من المصيو الةو ج

 كلع  سوو ملدسة لودسةو، الصةن من المصيو الةو ج البصل كل  سوو ملدسة لودسةو،

 مصععو لصععيةو سععووي بععةن الملدةعع  الىسععب  لودسععةو، لوكةععو مععن المصععيو الةععو ج البصععل
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 مصععو لصععيةو سععووي بععةن الملدةعع  الىسععب  سععةو،لود الةععو ج البصععل مععن للكلعع  دردلىععيا

 مصععو لصععيةو سععووي بععةن الملدةعع  الىسععب  لودسععةو، الةععو ج البصععل مععن للكلعع  دالصععةن

 القعدم  اليخل من الودس  الفوي ىصةب ملدسة لودسةو، الةو ج البصل من للكل  دلوكةو

   .بولب ث( 1) بليدل دالمدض   اللوبع الملغةو عل  الموىد  لأثةورو ةولقي الل ( لودسةو

 

 الروسوً السووق فوى المصوري البصل على الطلب فى المؤثرة المتغٌرات أهم :(2) جدول

 (  2019-2006) الفترة خالل

 السنوات
 كمٌة

  الواردات
 بالطن 

 دخل متوسط
 الفرد

 بالدوالر 

 تصدٌر سعر
 مصر 

 بالدوالر
 للطن

 تصدٌر سعر
 هولندا 

 بالدوالر
 للطن

 تصدٌر سعر
 الصٌن 

 بالدوالر
 طنلل

 تصدٌر سعر
 تركٌا 

 بالدوالر
 للطن

 عدد
 السكان

 بااللف
 نسمة

2006 7740 5810 220 244 234 220 143403 

2007 46152 7560 294 328 290 279 143266 

2008 20613 9580 292 352 292 292 143249 

2009 9476 9230 297 389 298 290 143327 

2010 69174 9980 317 381 299 314 143479 

2011 124978 11060 460 589 420 429 143703 

2012 26986 13490 430 647 440 374 143994 

2013 74492 15190 511 601 490 521 144325 

2014 67807 14630 501 528 496 483 144665 

2015 59550 11780 383 779 487 453 144985 

2016 35887 9730 324 847 457 453 145275 

2017 107199 9210 338 863 456 452 145530 

2018 33367 10250 319 837 371 372 145734 

2019 67040 11260 434 1029 358 438 145817 

لل:ٍ٘قع خَلتلٗحضثتلٍِلانًصذر:

ل.ٍْظَولبىدد ت لبىل ىَٞوللصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل1)

ل.ٍْظَولبأغ ٝولٗبىزتبعولىاٌٍلبىَد   للصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل2)

ل.ٍ٘قعلبىثْللبى ٗىٜللصدلالبىثْللل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل3)
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 مععن المصععوة  الصععويواح مععن سعع الود الفععوي ىصععةب ملدسععة أن (1) الموويلعع  مععن لبععةن

 ملدسعة لودسعةو، مصعو معن المصيو البصل كل  سوو ملدسة من بكل ةلأثو لودسةو البصل

 عالقعع  دلععدي الموويلعع  مععن ةلبععةن  ةععث. لودسععةو القععدم  الععيخل مععن الودسعع  الفععوي ىصععةب

 البصعل كلع  سعوو دملدسعة المصعو  البصعل من الودس  الفوي ىصةب ملدسة بةن ةوية 

 ملدسعة ةع ياي يدرو بمقعياو البصعل كلع  سعوو ب ةعويا أن  ةث لودسةو، مصو من المصيو

  لععوا خععالل كلعع  .9.  ععدال  بمقععياو المصععوي البصععل كمةعع  مععن الودسعع  الفععوي ىصععةب

 معن الودسع  الفعوي ىصعةب ملدسعة بعةن عكسعة  عالق  دلدي الموويل  من لبةن كمو اليواس ،

 ب ةعويا أن  ةعث لودسعةو، القدم  يخلال من الودس  الفوي ىصةب دملدسة المصو  البصل

 البصععل كمةعع  مععن الودسعع  الفععوي ىصععةب ملدسععة ةععىخفض يدرو بمقععياو البصععل كلعع  سععوو

 ملدسعة لعوثةو موىدةع  ةثبعح لع  كمعو اليواس ،  لوا خالل كل  0901  دال  بمقياو المصوي

 معععن% .1  عععدال  نأ دلبعععةن. لودسعععةو الصعععةن معععن المصعععيو الةعععو ج البصعععل كلععع  سععوو

 رعذه الع  لولعع المصعو  البصل من الودس  الفوي ىصةب ملدسة    ل يث الل  احاللغةو

 .ارعلبوو    خذحأ الل  الودامل

Y1 =  -0.2  +  4.4 X1 + 1.2 X2 –0.05 X3         ---------------------(2)        

       ( -1.03 )  ( 3.25 )**     ( 1.42 )     ( -2.91 )**                 

R-2 = 0.54         F = 6.1 

 

  المويل، الل يةي موومل:  R2 ، الىمدذج موىدة :    F:  أن  ةث

 0905 عىي الموىدة  مسلد ** :   ،0901 عىي الموىدة  مسلد : *

Y1  :لودسةو المصوي البصل صويواح من الودس  السد     بولكل  الفوي ىصةب ملدسة. 

X1  :لودسةو مصو من والمصي الةو ج البصل كل  سوو ملدسة. 

X2  :لودسةو شةل  من المصيو الةو ج البصل كل  سوو ملدسة. 

X3  :لودسةو القدم  اليخل من الودس  الفوي ىصةب ملدسة. 

 .بولب ث( 1) ليدل بةوىوح من  سبح:  المصدر
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 :االنجلٌزي  السوق فى المصري البصل على الفردى للطلب المحددة العوامل -3

 البصععل صععويواح مععن بععولكل  ارىللةعع ي الفععوي ىصععةب ملدسععة بععةن الوالقعع  بيواسعع 

 كلعع  سععوو ملدسععة)  درعع  المسععلقل  دالملغةععواح لععوبع كملغةععو المل ععيا للمملكعع  المصععوي

 الةععو ج البصععل كلعع  سععوو ملدسععة المل ععيا، للمملكعع  مصععو مععن المصععيو الةععو ج البصععل

 اسعبوىةو معن المصعيو الةعو ج البصل كل  سوو ملدسة المل يا، للمملك   ردلىيا من المصيو

 المل ععيا، للمملكعع  بدلىععيا مععن المصععيو الةععو ج البصععل كلعع  سععوو ملدسععة المل ععيا، للمملكعع 

 المل عيا، للمملكع  الةعو ج البصعل من للكل  دردلىيا مصو لصيةو سووي بةن الملدة  الىسب 

 يا،المل ع للمملكع  الةعو ج البصل من للكل  داسبوىةو مصو لصيةو سووي بةن الملدة  الىسب 

 المل عيا، للمملكع  الةعو ج البصعل معن للكل  دبدلىيا مصو لصيةو سووي بةن الملدة  الىسب 

 لأثةورععو ةولقععي اللعع ( المل ععيا للمملكعع  القععدم  الععيخل مععن ارىللةعع ي الفععوي ىصععةب ملدسععة

 .بولب ث( 3) بليدل دالمدض   اللوبع الملغةو عل  الموىد 

 المصعوة  الصعويواح معن للةع يارى الفعوي ىصعةب ملدسعة أن (3) الموويلع  من لبةن

 ردلىععيا مععن المصععيو البصععل كلع  سععوو ملدسععة مععن بكععل ةلعأثو المل ععيا للمملكعع  البصععل معن

 ةلبعةن  ةعث. المل عيا للمملكع  اسعبوىةو معن المصيو البصل كل  سوو ملدسة المل يا، للمملك 

 و المصع البصعل معن ارىللةع ي الفعوي ىصةب ملدسة بةن ةوية  عالق  دلدي الموويل  من

 كلع  سعوو ب ةعويا أن  ةعث المل عيا، للمملكع  ردلىعيا من المصيو البصل كل  سوو دملدسة

 المصععوي البصععل كمةعع  مععن ارىللةعع ي الفععوي ىصععةب ملدسععة ةعع ياي يدرو بمقععياو البصععل

 بعةن عكسعة  عالقع  دلعدي الموويل  من لبةن كمو اليواس ،  لوا خالل كل  395  دال  بمقياو

 المصعيو البصعل كلع  سعوو دملدسعة المصعو  البصعل من للة يارى الفوي ىصةب ملدسة

 ملدسعة ةعىخفض يدرو بمقعياو البصل كل  سوو ب ةويا أن  ةث المل يا، للمملك  اسبوىةو من

    لوا خالل كل  191  دال  بمقياو المصوي البصل كمة  من ارىللة ي الفوي ىصةب
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 السووووق فوووى المصوووري البصووول علوووى لوووبالط فوووى الموووؤثرة المتغٌووورات أهوووم :(3) جووودول

 (  2019-2006) الفترة خالل االنجلٌزي

 السنوات
 كمٌة

  الواردات
 بالطن 

 دخل متوسط
 الفرد

  بالدوالر 

 سعر
 تصدٌر

 مصر 
 بالدوالر
 للطن

 سعر
 تصدٌر

 هولندا 
 بالدوالر
 للطن

 سعر
 تصدٌر

 اسبانٌا 
  بالدوالر
 للطن

 سعر
 تصدٌر

 بولندا 
 بالدوالر
 للطن

 انالسك عدد

 نسمة بااللف

2006 9219 45230 562 502 446 618 60821 

2007 10417 47650 773 621 600 807 61455 

2008 11585 48580 727 541 449 653 62145 

2009 8492 44220 757 424 416 478 62829 

2010 9397 41650 1008 593 525 705 63460 

2011 11993 41070 1243 568 532 669 64022 

2012 13882 41700 1170 418 363 582 64525 

2013 17934 42740 1025 491 412 590 64984 

2014 17796 44330 1240 514 367 604 65423 

2015 10304 44290 1207 458 424 500 65860 

2016 10021 42980 1180 458 411 476 66298 

2017 11621 41370 1011 427 333 508 66727 

2018 15777 41730 1010 516 446 552 67142 

2019 61322 42370 788 662 447 745 67933 

لل:ٍ٘قع :لخَلتلٗحضثتلٍِانًصذر

ل.ٍْظَولبىدد ت لبىل ىَٞوللصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل1)

ل.ٍْظَولبأغ ٝولٗبىزتبعولىاٌٍلبىَد   للصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل2)

ل.ٍ٘قعلبىثْللبى ٗىٜللصدلالبىثْللل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل3)

 

 مصعو معن المصعيو الةعو ج لالبصع كلع  سعوو ملدسعة لعوثةو موىدةع  ةثبعح ل  كمو اليواس ،

 دلبةن. المل يا للمملك  القدم  اليخل من ارىللة ي الفوي ىصةب ملدسة المل يا، للمملك 
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 البصعل معن ىللةع يار الفعوي ىصعةب ملدسة    ل يث الل  اللغةواح من% .7  دال  ان

 .ارعلبوو    اخذح الل  الودامل رذه ال  لولع المصو 

Y1 =  0.8  -  0.2 X1 + 3.1 X2 - 2.5 X3 - 0.03 X4         ---------------------(3)               

       ( 0.91 )  ( -0.98 )     ( 5.19 ) **  ( -3.89 )**   ( -1.21 )                              
R-2 = 0.69         F = 8.1 

 ، المويل الل يةي موومل:  R2   ،  الىمدذج موىدة :    F:  أن  ةث

 0905 عىي الموىدة  مسلد ** :   ،  0901 عىي الموىدة  مسلد * :  
Y1  :المل يا للمملك  المصوي البصل صويواح من ارىللة ي السد     بولكل  الفوي ىصةب ملدسة 

X1  :المل يا للمملك  مصو من المصيو الةو ج البصل كل  سوو ملدسة. 

X2  :المل يا للمملك  ردلىيا من المصيو الةو ج البصل كل  سوو ملدسة. 

X3  :المل يا للمملك  اسبوىةو من المصيو الةو ج البصل كل  سوو ملدسة. 

X4  :المل يا للمملك  القدم  اليخل من ارىللة ي الفوي ىصةب ملدسة. 

 .بولب ث( 3) ليدل بةوىوح من  سبح:  المصدر
 
 

 :لهولنديا السوق فى المصري البصل على الفردى للطلب المحددة العوامل -4

لصتت  تبالبىثصتتول خلبىفتت  لبىٖ٘ىْتت ٛل تت ىندٌلٍتِت ِلٍد٘صتتظلّصتٞت   تبصتتولبىللقتتول تٞت

لبىثصتولبىبت اجل بىَص ٛلىٖ٘ىْ بلمَدغٞ لت  علٗبىَدغٞ بالبىَضدقيولٕٜٗل)لٍد٘صظلصتل لمدٌت

لّٞ٘االّت بلىٖ٘ىْت بلل بىَص تلٍِلٍص لىٖ٘ىْ بللٍد٘صظلصل لمدٌلبىثصولبىب اجلبىَصت تلٍِت

لبىثصتتول لبىثصتتولٍد٘صتتظلصتتل لمدتٌت لبىَ ّٞتت لىٖ٘ىْتت بللٍد٘صتتظلصتتل لمدتٌت بىبتت اجلبىَصتت تلٍتِت

لّٗٞ٘اىبىب اجلبىَص تلٍِل ٘الّ بلىٖ٘ىْ بللبىْضثولبىَئ٘ٝول ِٞلصل ٛلتص ٝ لٍص ل ْت بلىيندٌت

ل لٍتِت ِلصتتل ٛلتصتت ٝ لٍصتت لٗبىَ ّٞتت لىيندتٌت لبىثصتتولبىبتت اجلىٖ٘ىْتت بللبىْضتتثولبىَئ٘ٝتتول تٞت ٍتِت

ِل لبىثصتولبىثصولبىب اجلىٖ٘ىْ بللبىْضثولبىَئ٘ٝول ٞت لٍِت صتل ٛلتصت ٝ لٍصت لٗ ٘الّت بلىيندٌت

لٝلدقت لتارٞ ٕت ل ٍٚلىٖ٘ىْت ب(لبىدٚت بىب اجلىٖ٘ىْ بللٍد٘صظلّصٞخلبىف  لبىٖ٘ىْ ٛلٍِلبىت ةولبىق٘ت

ل.(ل  ىث  4)لبىَلْ٘ٙلعيٚلبىَدغٞ لبىد  علٗبىَ٘ض ول د ٗه



 

 

 

982                HAZEM  ELKHASHAB  & OMNIA   ELAZZAZI 

 السووووق فوووى المصوووري البصووول علوووى الطلوووب فوووى الموووؤثرة المتغٌووورات أهوووم : (4) جووودول

 (  2019-2006) الفترة خالل الهولندي

  الواردات كمٌة السنوات
 بالطن 

 متوسط
 الفرد دخل

  بالدوالر 

 تصدٌر سعر
  بالدوالر مصر 

 للطن

 تصدٌر سعر
  نٌوزالندا

 للطن  بالدوالر

 تصدٌر سعر
 المانٌا 

 للطن   بالدوالر

 تصدٌر سعر
 بوالندا 

  بالدوالر
 للطن

  عدد
 السكان

 نسمة بااللف

2006 6592 45910 522 456 629 318 16440 

2007 9436 49110 646 556 708 389 16507 

2008 10272 52670 621 518 768 400 16568 

2009 7011 53670 550 550 550 550 16626 

2010 13992 53900 746 586 771 428 16683 

2011 19613 54480 709 738 700 395 16738 

2012 18297 52930 689 514 636 300 16792 

2013 25446 52950 770 646 800 461 16844 

2014 23475 51980 721 624 1013 555 16893 

2015 19243 49810 590 466 807 372 16938 

2016 27487 46900 534 522 443 379 16981 

2017 35739 47140 513 484 553 389 17021 

2018 30338 51310 586 514 548 480 17060 

2019 103702 53200 733 758 580 751 17138 

لل:خَلتلٗحضثتلٍِلٍ٘قع انًصذر:

ل.ٍْظَولبىدد ت لبىل ىَٞوللصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل1)

ل.ٍْظَولبأغ ٝولٗبىزتبعولىاٌٍلبىَد   للصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل2)

ل.ٍ٘قعلبىثْللبى ٗىٜللصدلالبىثْللل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل3)

ل

لبىثصتول(ل4)  ىولِٞلٍِلبىَلتث لبىصت  تبالبىَصت ٝولٍِت أُلٍد٘صظلّصٞخلبىف  لبىٖ٘ىْ ٛلٍِت

لٕ٘ىْتت بللبىْضتتثول ِلصتل ٛلتصتت ٝ لٍصت لٗبىَ ّٞتت لبىٚت لبىْضتثولبىَئ٘ٝتتول تٞت ىٖ٘ىْت بلٝدتتار ل نتولٍتِت
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لبىَل  ىتولٗخ٘ت لعلقتولٗ ٘ىبىَئ٘ٝول ِٞلصل ٛلتص ٝ لٍصت ل ِلٍِت لٕ٘ىْت ب.لحٞت لٝدثٞت ْت بلبىٚت

ِلصتل ٛل لبىثصتولبىَصت ٙلبىْضتثولبىَئ٘ٝتول ٞت خلبىفت  لبىٖ٘ىْت ٛلٍِت ط  ٝول ِٞلٍد٘صتظلّصٞت

بىٜل %لٝتز ب لٍد٘صتظل1تص ٝ لٍص لٗبىَ ّٞ لبىٚلٕ٘ىْ بللحٞ لأُل زٝت   لبىْضتثولبىَئ٘ٝتول  ٘ت

لمَٞتتولبىثصتتولبىَصتت ٛل َقتت بتلحتت خلبىفتت  لبىٖ٘ىْتت ٛلٍتِت لةتتلهلفدتت  لل4...٘بىٚلّصتٞت مدتٌت

ل خلبىفت  لبىٖ٘ىْت ٛلٍِت ِلٍد٘صتظلّصٞت ول ٞت بى تبصوللمَ لتثِٞلٍِلبىَل  ىولٗخ٘ت لعلقتولعنضٞت

ل زٝت   لٗ ٘ىبىثصولبىَص ٙلبىْضثولبىَئ٘ٝول ِٞلصل ٛلتص ٝ لٍص ل ْ بلبىٚلٕ٘ىْ بللحٞ لأّٔت

بىَصت ٛلل%لْٝىفضلٍد٘صظلّصٞخلبىف  لبىٖ٘ىْ ٛلٍِلمَٞولبىثصو1بىْضثولبىَئ٘ٝول  ٘بىٜل

لٝثثتتلٍلْ٘ٝتولتتل2... َق بتلح٘بىٚل لامدٌلةلهلفد  لبى تبصتوللمَت لىٌت رٞ لٍد٘صتظلصتل لمدٌت

ٍٚل لبىت ةولبىق٘ت بىثصولبىب اجلبىَص تلٍِلٍص لىٖ٘ىْ بللٍد٘صظلّصٞخلبىفت  لبىٖ٘ىْت ٛلٍِت

خلبىفت  لبىٖ٘ىْت ٛل55ُلح٘بىٚلأىٖ٘ىْ ب.لٗتثِٞل لٍد٘صتظلّصٞت لت ت فلفٜت %لٍِلبىدغٞ بالبىدٜت

 ة الفٜلبالعدث ت.أَص ٙلت خعلبىٚلٕ ٓلبىل٘بٍولبىدٜلٍِلبىثصولبى

Y1 =  4.5  +  11 X1 + 0.04 X2 - 0.02 X3 - 0.02 X4     ------------------(4)             

       ( 0.79 )  ( 2.39 )     ( 2.60 ) **  ( -2.79 )**   ( -1.50 )                              

R
-2 = 0.55         F = 5 

                        ، المويل الل يةي موومل:  R2   ،  الىمدذج موىدة :    F:  أن  ةث
 0905 عىي الموىدة  مسلد ** :   ،     0901 عىي الموىدة  مسلد * :  

Y1  :لهدلىيا المصوي البصل صويواح من الهدلىيي السد     بولكل  الفوي ىصةب ملدسة 

X1  :لهدلىيا مصو من المصيو الةو ج البصل كل  سوو ملدسة. 

X2  : لهدلىيا دالموىةو مصو من المصيو الةو ج البصل كل  سوو بةن الملدة  الىسب. 

X3  : لهدلىيا ىيادبدل مصو من المصيو الةو ج البصل كل  سوو بةن الملدة  الىسب. 

X4  :لهدلىيا القدم  اليخل من الهدلىيي الفوي ىصةب ملدسة. 

 .بولب ث( .) ليدل بةوىوح من  سبح:  المصيو
 

 ثاَٛا: ًَٕرج قٛاسٙ نتقذٚر انطهب انعانًٙ عهٗ انبصم انًصر٘

 لملغةعواح الكلع  القةوسع  ارقلصعويي للىمعدذج اإل صعول  اللقعيةو الل ل رذا ىودلةل

 الىمععوذج بوسععلخيا ( .105-1007) الفلععوا خععالل المصععوي البصععل علعع  الوععولم  الةلععب

   .بولب ث( 1) ليدلب دالمدض   الموويرح ملوييا
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 (2019-2006) الفترة خالل للبصل القٌاسً النموذج فً الداخلة المتغٌرات اهم :(5) جدول

 السنة

 المتاح
 لالستهالك

ٌون)  مل
 (طن 

  المتاح
 لالستهالك

( t-1) 

 عددالسكان
ٌون   بالمل

 بالنسمة

 الدخل
 القوًم

ٌار  بالمل
 دوالر

 االنتاج
ٌون  بالمل

 طن

 السعر
 المزرعً
للقمح 

 لدوالربا

 (t-1 ) 

ٌة  كم
  الصادرات
 بااللف

 طن 

ٌة  كم
 الصادرات
 بااللف
 طن

 (t-1) 

 سعر
ٌر  تصد
 العنب

 بالدوالر

 سعر
 الصرف

2006 0.5 1.0 76.9 102 0.8 51 255 309 218 5.7 

2007 0.8 0.5 78.2 120 1.1 84 290 255 290 5.6 

2008 1.1 0.8 79.6 147 1.4 107 242 290 420 5.4 

2009 1.2 1.1 81.1 172 1.6 121 325 242 505 5.5 

2010 1.3 1.2 82.8 196 1.7 128 476 325 541 5.6 

2011 1.3 1.3 84.5 219 1.8 134 435 476 533 5.9 

2012 1.5 1.3 86.4 245 1.9 142 308 435 561 6.1 

2013 1.4 1.5 88.4 269 1.8 142 316 308 604 6.9 

2014 1.9 1.4 90.4 292 2.3 128 364 316 585 7.1 

2015 2.1 1.9 92.4 310 2.7 135 590 364 501 7.7 

2016 1.7 2.1 94.4 326 2.2 135 519 590 492 10.0 

2017 2.2 1.7 96.4 293 2.8 105 533 519 473 17.8 

2018 2.3 2.2 98.4 275 2.7 109 420 533 427 17.8 

2019 2.3 2.3 99.7 270 2.9 112 589 420 495 16.8 

ل:لٍ٘قع خَلتلٗحضثتلٍِنًصذر: ا

ل.ٍْظَولبىدد ت لبىل ىَٞوللصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت ل(1)

ل.ٍْظَولبأغ ٝولٗبىزتبعولىاٌٍلبىَد   للصدلالبىَْظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل2)

 .ٍ٘قعلبىثْللبى ٗىٜللصدلالبىثْللل ٞ ّ الٍْش٘ت (ل3)

ل
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 معن دل لةلهعو دصفهو ةمكن ب ةث بسوة ال من لةسح غولبو   ارقلصوية  الظدارو أن دىظوا  

 موكبع  بكدىهعو ارقلصعوية  الظعدارو لدصف يالمو    ول  رىو  كون  قي دا يا موويل  خالل

 الىمعوذج  عنن أخعو  ىو ةع  دمعن الملياخلع ، ارقلصعوية  الوالقعوح معن الويةعي عل  دل لدي

 دلعةس بعولىمدذج، لمسعلقل دا اللوبوع  الملغةعواح بةن اللبويل  اللأثةو لوكس الموويرح ملوييا

 ملع  المسلقل من الدا ي ارللوه ذد بوللأثةو لهل  مذ الموويل  د ةيا الىموذج    ال ول رد كمو

 اإل صعول  بوللقعيةو اليواسع  قومعح ذلع  عل  دلولةبو   الوكس  اللأثةو لدض  در  قة اللوبع

 الىمعدذج لقيةو ةولبود .الموويرح ملوييا الىموذج بوسلخيا  للقم  المصوي الةلب لمكدىوح

 د ةععيا الىمععوذج بللعع  مقووىعع  ىسععبةو   صععودب  أكثععو الموععويرح ملوععيي القةوسعع  ارقلصععويي

 معن بياةع  الولةسعة  دالخةعداح الموا عل معن الويةعي معن ملةعه ة لعوج لمعو دذلع  (2) الموويل 

 للعع ا الملغةععواح أرعع  ل يةععي ثعع ( ارقلصععويي للمىةعع  د قععو  ) ارقلصععوية  الوالقععوح لدصععةف

 الصععدو أ ضععل ل يةععي ثعع  البسععةة، ارولبععوة موععومالح لمصععفد   د قععو   اسععلخيامهو سععةل 

 موعومالح مععياي معن ارىلهعول دبوعي اإل صعول  الل لةعل  ع  اسعلخيامهو سةل  الل  الوةوضة 

 رعذا د ع  لللقيةو مىوسب  اأكثو الةو  ل يةي ث  الىمدذج لووةف يول  ل يةي ةل  الىمدذج،

 أخعو  لعووا الملدسعة  دالصعدوا لعووا اإللمولةع  الصعدوا اسعلخيمح سع اليوا  عنن الصيي

 دقةمعع  القععدم  اإلىلععوج قةمعع  اسععلخيمح كمععو .مىهععو لكععل اللدغووةلمةعع  الصععدو علعع  عععالدا

 رععذه كععل كوىععح دقععي أخععو  مععوا دالملدسععة  مععوا اإللمولةعع  بصععدولهو القععدم  ارسععلهال 

 المىةعع  رعع  موةىعع  موععوةةو ظععل  عع  ي المسععلخ الىمععدذج ملغةععواح بععةن داللدا ةعع  اللبويةععل

 اإلةكدىععدملوي القةععوس مشععوكل عععن اإلمكععون قععيو دالبوععي اإل صععولة  الموىدةعع  ارقلصععويي،

 اإلعلمعوي ةمكعن د لع  ممكعن قيو بأكبو علةهو المل صل اللقيةواح    اليق  لل قة  ضموىو  

 .بوي  ةمو اللىبؤ    علةهو

                                                           

ل..199لبإلصنْ تٝوللٍندثولللاإلقتصادٚت انعالقاث قٛاس طرقلعث بىق  تللٍ َ لعث بىق  ت(ل1)
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 دالة طمب السوق:  - 1

 قاموودامدوويل تسداي ي ووستسدااموويامديل ووباةح ووتمعااة م لوو ا مديل ووباتتكوو دالة ووباالوو اة  وو
اة صيلرةت.ا

 معادله االستهالك المحمى وتأخذ الصورة الرياضية التالية:  - أ
Y1 = F(Y1(t-1) , X1 , X2 ,Y2 , Y3) 

 :أن حٌث

 Y1  :السى  ةن بولملةدن الم ل  لالسلهال  الملوح    

Y1(t-1)  :السى  السوب  الوو     ةن ولملةدنب الم ل  لالسلهال  الملوح    

 X1  :السى  يدرو بولملةوو المصو  القدم  اليخل      

X2  :ىسم  بولملةدن السكون عيي 

Y3  :ةن بولملةدن للبصل المصو  الم ل  ارىلوج  

Y2 :  ةن بورلف المصوة  الصويواح كمة 

 :  التالٌة الرٌاضٌة الصورة وتأخذ المصرٌة الصادرات معادلة -ب

Y2 = F(X3 , X. , Y1(t-1) , Y3) 

 :أن حٌث
 Y2  : السى  ةن بورلف المصوة  الصويواح كمة    

Y2(t-1)  : السوب  الوو     ةن بورلف الصويواح كمة 

X3  :لليدرو الصوف سوو   

X4 : السى  ةن بوليدرو للبصل المصو  اللصيةو سوو    

Y3 : السى  ةن بولملةدن المصو للبصل  الم ل  ارىلوج    

Y1  :السى  ةن بولملةدن الم ل  لالسلهال  الملوح    
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 :  السوق عرض دالة - 2

 العداوياح الم لع ، اإلىلعوج رع  أسوسعة  موويرح ثالث من السد  عوض يال  للكدن

 ذلع  مل  بوإلضو   دالفوكه ، الخضو لم وصةل مخ دن دلدي لوي  دىظوا   المخ دن، د ل 

 ثع  دمعن. بولىمدذج موىدي لوثةو لوة  ر الداوياح قة   نن للول دبو لصيةوة  م وصةل  ه 

 .  الم ل  ارىلوج موويل  در  دا يا عالق  من القةوس  الىمدذج    الووض يال  للكدن

 :المحلى االنتاج معادلة -أ

Y3 = F(X3 , X. , Y1(t-1) , Y2) 

 :أن حٌث

Y3  :السى ةن بولملةدن للبصل المصو  الم ل  ارىلوج     

X5  :  ن    السى  يا بولملةدن الم ودع  المسو 

X6(t-1) : ةن/ بوليدرو السوب  الوو     الم وع  السوو  

Y2 :  السى  ةن بورلف المصوة  الصويواح كمة    

Y1(t-1)  :السوب  الوو     ةن بولملةدن الم ل  لالسلهال  الملوح 

 :رمو الملغةواح من ولةسةن قسمةن مل  الىمدذج ملغةواح لقسة  ةمكن السوب  الووض من

 Endogenous Variablesالداخلٌة المتغٌرات( 1)

 :ةل  مو دمىهو الىمدذج ياخل من اللدا ىة  قةمهو لقيةو ةل  الل  الملغةواح در 

Y1t  ةن بولملةدن الم ل  ارسلهال  كمة  

Y2t  ةن بورلف الصويواح كمة  

Y3t  ةن بولملةدن ارىلوج  ل  
  

 Exogenous Variables  الخارجٌة غٌراتالمت( 2)

 مبةعأه ملغةعواح شعكل لأخعذ أد الىمعدذج خعووج معن قةمهعو لل عيي الل  الملغةواح لل  در 
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Lagged Variables ةل  مو الملغةواح رذه دمن: 

Y1(t-1)  السوب  الوو     ةن بولملةدن الم ل  ارسلهال  كمة  

Y2(t-1)  السوب  الوو     ةن بورلف الصويواح كمة  

Y3(t-1) السوب  الوو     ةن بولملةدن ارىلوج  

X1 السى  للةن بوليدرو اللل ل  سوو      

X2 السى  ىسم  بولملةدن السكون عيي    

X3 لليدرو الصوف سوو   

X4 السى  ةن/ بوليدرو اللصيةو سوو    

X5   السى   يان بولملةدن الم ودع  المسو    

X6(t-1) ةن/ بوليدرو السوب  الوو     ع الم و السوو.  
 

 البصل لمحصول القٌاسً النموذج

 :اإل صول  اللقيةو ىلول  -

 االستهالك معادلة -5

lnY1t=  0.92 - 0.74 lnX1 + 0.59 lnY3    ---------------------(5) 

          (0.44)      (-3.88)**           (2.66)* 

F = 22.1   R-2 = 0.76 

  .بولب ث( 1) ليدل من د سبح لموح :المصدر

 ل اةععي ملعع  البصععل، مععن ( 1وقعع  ) الم لعع  ارسععلهال  موويلعع  مععن ةلبععةن سععب  ممععو

 لىعوقح رىعو  بةىمعو الم لع ، ارىلعوج   % 5 بىسب   ةويا لكل%  .091 بى د  ارسلهال 

  ع  لعوثةوا   الملغةعواح أكثو أن أي اللل ل ، سوو   % 5 بىسب   ةويا لكل%  .096 بى د

 ثبلععح دقععي.  ارىلععوج  لعع  ثعع  اللل لعع  سععوو كععون موةىعع  سععى   عع  البصععل اسععلهال   لعع 
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 أن لبععةن كمععو ككععل الىمععدذج موىدةعع  ثبلععح كمععو ،0905 مسععلد  عىععي اإل صععولة  الموىدةعع 

  عع  اللغةععو ملعع  لولععع البصععل مععن ارسععلهال   عع  ال ويثعع  اللغةععواح مععن% 67  ععدال 

 .اليواس  م ل المسلقل  الملغةواح

ليعادنت انصادراث -2

lnY2t = 7.2 - 0.28 lnY3  + 0.78 lnX 4  ---------------------(6) 

         (4.65)**    (-1.06)   (4.01)**     

F = 11.4   R
-2

 = 0.62 

  (ل  ىث  .5خ ٗهل)خَلتلٗحضثتلٍِللانًصذر: 

ل

 ى عععد بلغعععح بىسعععب  الصعععويواح  ل اةععي ،(7وقععع  ) الصعععويواح موويلععع  لدضععع  كمععو

 موىدةع  ةثبعح لع  بةىمو ،%5 بىسب   ةويا لكل بوليدرو للةن مصو لصيةو سوو%  09.5

 لعوثةوا ، أكثعو بولعيدرو للةعن مصعو لصعيةو سعوو أن أي البصعل، معن ال عول  ارىلوج لوثةو

 ثبلعح كمعو ،0905 مسعلد  عىعي اإل صعولة  الموىدةع  ثبلعح دقعي الم لع ، ارىلعوج  لع  ةلة 

 الصعويواح كمةع     ال ويث  اللغةواح من% 71  دال  أن نلبة كمو ككل الىمدذج موىدة 

 .اليواس  م ل المسلقل  الملغةواح    اللغةو مل  لولع البصل من

 : االنتاج معادلة -3

lnY3t  = -6.86  + 0.79 lnY2(t-1) + 0.59 lnX6  ---------------------(7) 

            (-5.66)**  (3.92)**     (2.57) *         

F = 19.1   R
-2

 = 0.74 

  .بولب ث( 1) ليدل من د سبح لموح :المصدر   

 

% 0.79 بى عد البصعل اىلعوج ل اةعي ةعث  ،(6وق  ) البصل اىلوج موويل  لدض  كمو

 دالسععوو السععوب  الوععو   عع  الصععويواح مععن كععل  عع % 5 بىسععب   ةععويا لكععل%  .091 د
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 أكثععو السععوب  الوععو   عع  يواحالصععو كمةعع  أن أي ارىلععوج، علعع  السععوب  الوععو   عع  الم وععع 

 مسعلد  عىعي اإل صعولة  الموىدةع  ثبلعح دقي. السوب  الوو     الم وع  السوو ةلةه لوثةوا ،

  ع  ال ويث  اللغةواح من% .6  دال  أن لبةن كمو ككل الىمدذج موىدة  ثبلح كمو ،0905

 .اليواس  م ل المسلقل  الملغةواح    اللغةو مل  لولع البصل من الكل  ارىلوج  ل 

  -:أن حٌث

Y1t  ةن بولملةدن الم ل  ارسلهال  كمة  

Y2t  ةن بورلف الصويواح كمة  

Y3t  ةن بولملةدن ارىلوج كمة  

Y1(t-1)  السوب  الوو     ةن بولملةدن الم ل  ارسلهال  كمة  

Y2(t-1)  السوب  الوو     ةن بورلف الصويواح كمة  

Y3(t-1) السوب  الوو     ةن بولملةدن ارىلوج  

X1 دراة تجزئبا لادابي ل حر  

X4 دراة تصلسرابي ل حر/ااد  

X6(t-1) اة  دراة مزرعيافياة ديماة  يبقابي ل حر/ااد
 

 

 انتُبؤ بانقٛى انًستقبهٛت انًتٕقعت نًحصٕل انبصم:: ثالثا

ل) لبىد ٗه لٍِ ل)6ٝدضح لٗبىشنو لةلهل2ل1( لبىثصو لبصدٖلك لٍد٘صظ لأُ )

ل) ل2.25-.2.2بىفد   لح٘بىٜ ل يغ لٗل2.8( لطِ لطِل2.4ٍيُٞ٘   صدى بًللٍيُٞ٘

ARIMA modelلٗلmodelلLiner trendعيٚلبىد تٞخ.ل 
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Time Sequence Plot for Col_1

ARIMA(0,1,2) with constant

2000 2005 2010 2015 2020 2025
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 (2025-2020) الفترة خالل طن بالملٌون البصل من الكلً باالستهالك التنبؤ  :(6) جدول

Model ARIMA Linear trend 

Period Forecast 
Lower 

Limit 

Upper 

Limit 
Forecast 

Lower 

Limit 

Upper 

Limit 

2020 2.5 2.2 2.8 2.5 2.1 2.9 

2021 2.6 2.2 3.0 2.6 2.2 3.1 

2022 2.7 2.3 3.1 2.8 2.4 3.2 

2023 2.9 2.5 3.3 2.9 2.5 3.3 

2024 3.0 2.6 3.4 3.0 2.6 3.5 

2025 3.1 2.7 3.5 3.2 2.7 3.6 

 3.3 2.4 2.8 3.2 2.4 2.8 انًتٕسط

 

 

 

 

 

 

 

 

خالل انفترة  model ARIMAإلستٓالك يٍ انبصم فٙ يصر باستخذاو قٛى انتُبؤ با :(1شكم )

(0202-0205 ) 
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Time Sequence Plot for Col_1

Linear trend = -259.419 + 0.12967 t 
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خنالل انفتنرة  Linear trend modelقٛى انتُبؤ باإلستٓالك يٍن انبصنم فنٙ يصنر باسنتخذاو  :(0شكم )

(0202-0205) 

 

غلبىفدت  ل يت(لأُلٍد٘صظلبّد جلبىثصولةتلهلّفتشل4ل3(لٗبىشنول)7مَ لٝثِٞلبىد ٗهل)

لmodelلٗلARIMA model  صتتدى بًلٍيٞتتُ٘لطتتِلل3.5ٗلٍيٞتتُ٘لطتتِل3.4حتت٘بىٜل

Liner trendعيٚلبىد تٞخ.ل 

ل

 (2025-2020) الفترة خالل طن بالملٌون البصل من باالنتاج التنبؤ :(7) جدول

Model ARIMA Linear  trend 

Period Forecast 
Lower 

Limit 
Upper 

Limit 
Forecast 

Lower 

Limit 
Upper 

Limit 

2020 3.1 2.7 3.5 3.1 2.6 3.6 

2021 3.2 2.8 3.6 3.3 2.8 3.7 

2022 3.4 3.0 3.8 3.4 2.9 3.9 

2023 3.5 3.1 3.9 3.6 3.0 4.1 

2024 3.7 3.2 4.1 3.7 3.2 4.2 

 4.4ل3.3 3.8 4.2 3.4 3.8 2025

 4.0 3.0 3.5 3.9 3.0 3.4 انًتٕسط
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Time Sequence Plot for Col_1

ARIMA(0,1,1) with constant
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Time Sequence Plot for Col_1

Linear trend = -299.233 + 0.14967 t 
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ى انتُبننؤ باإلَتنناج ينٍن انبصننم :(3شننكم ) -0202خننالل انفتننرة ) ARIMA modelفنٙن يصننر باسننتخذاو  قنٛن

0205). 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالل انفترة  Linear  trend modelقٛى انتُبؤ باإلَتاج يٍ انبصم فٙ يصر باستخذاو  :(4شكم )

(0202-0205). 
 

ل) لبىد ٗه لبٝض  لٝ٘ضح ل)8مَ  لٗبىشنو لبىثصول6ل5( لص  تبا لمَٞو لٍد٘صظ لأُ )

ل يغلح٘ لطِللبى ل 643ٗلبى لطِل627بىٜلةلهلّفشلبىفد    ARIMA  صدى بً

modelلٗلmodelلLiner trendلعيٚلبىد تٞخ.ل
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Time Sequence Plot for Col_1

Linear trend = -44330.6 + 22.2286 t 
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 خالل المختلفة النماذج باستخدام طن بااللف البصل من بالصادرات التنبؤ :(8) جدول

 (2025-2020) الفترة

Model linear trend ARIMA 

Period Forecast 
Lower 

Limit 
Upper 

Limit 
Forecast 

Lower 

Limit 
Upper 

Limit 

 791 466 629 774 368ل571 2020

2021 593 385 802 607 443 772 

2022 616 402 830 594 391 798 

2023 638 417 858 628 421 835 

2024 660 433 887 682 464 900 

 946ل485 716 917 448 682 2025

 840 445 643 845 409 627 انًتٕسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-0202خنالل انفتنرة ) linear trend بانصنادراث يٍن انبصنم فنٙ يصنر باسنتخذاو قٛى انتُبنؤ  :(5شكم )

0205) 
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Time Sequence Plot for Col_1

ARIMA(2,1,2) with constant
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خالل انفترة  model ARIMA(: قٛى انتُبؤ بانصادراث يٍ انبصم فٙ يصر باستخذاو 6شكم )

(0202-0205) 

 

 ٔانتٕصٛاث: انًهخص

ل٘ ٝولٝدار ل نولٍد٘صظلّصٞخلبىف  لبىضل٘ ٛلٍِلبىص  تبالبىَص ٝولٍِلبىثصولىيض -1

ٍِلٍد٘صظلصل لمدٌلبىثصولبىَص تلٍِلٍص لىيضل٘ ٝوللٍد٘صظلصل لمدٌلبىثصول

ل.بىَص تلٍِلبٍ ٝن لىيضل٘ ٝو

ٍد٘صظلّصٞخلبىف  لبى ٗصٜلٍِلبىص  تبالبىَص ٝولٍِلبىثصولى ٗصٞ لٝدار ل نول -2

لبىف  ل لّصٞخ لٍد٘صظ لى ٗصٞ ل لٍص  لٍِ لبىَص ت لبىثصو لمدٌ لصل  لٍد٘صظ ٍِ

 .ولبىقٍ٘ٚلى ٗصٞ بى ٗصٜلٍِلبى ة

ٍد٘صظلّصٞخلبىف  لبالّديٞزٛلٍِلبىص  تبالبىَص ٝولٍِلبىثصولىيََينولبىَد   ل -3

ىيََينولبىَد   للٍد٘صظللٕ٘ىْ بٝدار ل نولٍِلٍد٘صظلصل لمدٌلبىثصولبىَص تلٍِل

 ىيََينولبىَد   .لبصث ّٞ صل لمدٌلبىثصولبىَص تلٍِل

ٍِلبىثصولىٖ٘ىْ بلٝدار ل نوللٍد٘صظلّصٞخلبىف  لبىٖ٘ىْ ٛلٍِلبىص  تبالبىَص ٝو -4

ل ِٞل لبىَئ٘ٝو لبىْضثو لبىٚلٕ٘ىْ بل ل ِٞلصل ٛلتص ٝ لٍص لٗبىَ ّٞ  لبىَئ٘ٝو ٍِلبىْضثو

 .صل ٛلتص ٝ لٍص لٗ ٘الّ بلبىٚلٕ٘ىْ ب
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 فٜلبالصدٖلكلبىنيٜلٍِلبىثصو.لٗخ٘ لتارٞ لٍلْ٘ٛلىضل لبىددز ولٗبالّد جلبى  ىٜ -5

 ىص  تبالٍِلبىثصو.ىضل لبىدص ٝ لعيٚلمَٞولبلٗخ٘ لتارٞ لٍلْ٘ٛ -6

ٗخ٘ لتارٞ لٍلْ٘ٛلىنَٞولبىص  تبالٗبىضل لبىَزتعٜلىيثصولفٜلبىل ًلبىض  العيٚل -7

 .مَٞولبالّد جلٍِلبىثصول

 : تانتٕصٛ

لىيَؤش بال لبإلصدق بت لٍل ٍو لٍثو لبإلحص  ٞو لبأص ىٞخ ل دق ٝ  لبى تبصو ت٘صٚ

  تبالإٌٔلبى ٗهلبىدص ٝ ٝولىَ ص٘هلبىثصولبىَص ٙلٗتق ٝ لبىَٞز لبىْضثٞولبىظ ٕ ٝولىص

لىيثصوللٗتق ٝ لبىْصٞخلبىض٘قٚللٗتق ٝ لٍل هلبةد بالبىض٘اللٗتق ٝ لٍؤش ل بىَص ت 

 بىَ مزلبىدْ فضٚلبىضل ٙلىَ ص٘هلبىثصو.

 انًراجع

 ..199عث بىق  تلٍ َ لعث بىق  تللط القٞ سلبىللق البإلقدص  ٝولللٍندثولبإلصنْ تٝولل -1

 .ظَولل ٞ ّ الٍْش٘ت ٍ٘قعلٍْظَولبىدد ت لبىل ىَٞوللصدلالبىَْ -2

 .ٍ٘قعلبىثْللبى ٗىٜللصدلالبىثْللل ٞ ّ الٍْش٘ت  -3

 .ٍْش٘ت لٍْظَولبأغ ٝولٗبىزتبعولىاٌٍلبىَد   للصدلالبىَْظَولل ٞ ّ ا -4

ل
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is affected by the average price of a kilogram of onions exported from 

Egypt to Saudi Arabia, and the average price of a kilogram of onions 

exported from America to Saudi Arabia. The average Russian per 

capita of Egyptian exports of onions to Russia is affected by both the 

average price of a kilogram of onions exported from Egypt to Russia, 

and the average Russian per capita of national income to Russia.The 

average English per capita of Egyptian exports of onions to the United 

Kingdom is affected by the average price of a kilogram of onions 

exported from Holland to the United Kingdom, and the average price 

of a kilogram of onions exported from Spain to the United 

Kingdom.The average Dutch per capita share of Egyptian exports of 

onions to the Netherlands is affected by the percentage between the 

export prices of Egypt and Germany to the Netherlands, and the 

percentage between the export prices of Egypt and Poland to the 

Netherlands.There is a significant effect of the retail price and the 

current production on the total consumption of onions.There is a 

significant effect of the export price on the quantity of onion 

exports.There is a significant effect of the quantity of exports and the 

farm price of onions in the previous year on the quantity of onion 

production. 
Conclusively, the study recommends estimating statistical 

methods such as the stability coefficient of the export indicators of the 

Egyptian onion crop, estimating the apparent comparative advantage 

of the exports of the most important onion exporting countries, 

estimating the market share, estimating the market penetration rate, 

and estimating the price competitive position index for the onion crop. 

Keywords: External demand, The Egyptian Onion, international markets. 

 

 

 

 

 سًاء انسادة انًحكًـٌٕ:أ

ل–بىَ متزلبىقتٍ٘ٚلىيث ت٘فل-قدصت  لبىزتبعتٚلبىَدفت  أصتد ملبإل -حًذٖ عبذِ انصنٕانحٗ أ.د.

ل  بىق ٕ  ل-بى قٚ

ل.اٝابىزق خ ٍلولل-ميٞولبىزتبعول-قدص  لبىزتبعٚلبىَدف  أصد ملبإلل-أحًذ فؤاد يشٕٓرأ.د. 


