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  مقدمة
يعتبر قطاع الصادرات من القطاعات األساسية لتمويل برامج وخطط التنمية اإلقتصـادية  
وذلك بما يحققة من عمالت أجنبية تدخل فى اإلستثمارات الجديدة للمشروعات المسـتهدفة فـى   

من صادراتها علـى المنتجـات   وال زالت مصر تعتمد فى جزء كبير ، عملية التنمية اإلقتصادية 
وتستهدف السياسة الزراعية المصرية تزايد تلك الصادرات بما يسـهم فـى خفـض    ، الزراعية 

عجز الميزان التجارى الزراعى وذلك من خالل العمل على تنويع الصادرات والتوسع فى إنتاج 
   )١(.فى نفس الوقتالزروع ذات الميزة النسبية والتنافسية فى تصديرها وتتصف بإرتفاع قيمتها 

، ويعتبر قطاع الزراعة أحد القطاعات الرائدة فى تطبيق سياسات اإلصـالح اإلقتصـادى   
المصرى العديد من اإلنجازات لعل من أهمها تزايد إنتاجيـة معظـم   وقد حقق القطاع الزراعى 

وزيـادة المسـاحة   ، المحاصيل حتى إحتلت مصر مكانة متميزة فـى الترتيـب العـالمى لهـا     
  )٢(.وتزايد معدالت اإلكتفاء الذاتى ألهم المحاصيل رغم إستمرار التزايد السكانى، حصولية الم

كما أن التجارة الخارجية الزراعية تلعب دوراً كبيراً فى اإلقتصاد القومى لجمهورية مصر 
ج نمو النات لالعربية وتعتبر معدالت نمو التجارة الخارجية الزراعية من المحددات الرئيسية لمعد

القومى اإلجمالى وتسعى مصر كدولة نامية إلصالح الخلل فى ميزانها التجارى ولهـذا تتصـدر   
قضية التصدير المرتبة األولى فى أولويات قضاياها الهامة وتعمل للوصول إلى ذلك من خـالل  
زيادة الصادرات وتقليل الوارادات وتسلك جميع السبل للوصول لذلك بدًأ مـن إتبـاع سياسـات    

اإلقتصادى وإعادة الهيكلة اإلقتصادية وتحرير اإلقتصاد المصرى من جميع المعوقـات   اإلصالح
والصعاب التى تعوق حركة التقدم بإتباع المسالك التجارية والتكنولوجية المتقدمـة مـع تنويـع    
وتنمية الصادرات الزراعية المصرية ومحاولة خلق أسواق جديدة واعدة مع محاولة رفع قيمـة  

  )٣(.يق تطوير وزيادة الكفاءه التصديرية وتنمية القدرة التنافسيةالمنتج عن طر
اصة صـادرات الخضـر   كما أن صادرات محاصيل الخضر تمثل أهمية كبيرة لمصر خ

 –الفاصـوليا الخضـراء    –البصل الكامـل   –الطماطم الطازجة  –البطاطس (موضع الدراسة 
ح بعض طرق الحصول على أكبر عائد وترجع أهمية هذا البحث إلى توضي، ) الفراولة الطازجة

ممكن من الصادرات المصرية لمحاصيل الخضر موضع الدراسة عن طريـق معرفـة أفضـل    
  . نماذج التوزيع المقترحة للتوزيع الجغرافى لصادرات هذه المحاصيل

  مشكلة البحث
 تواجة مصر العديد من المشكالت اإلقتصادية المسببة للخلل فى الميزان التجارى وميـزان 

وإنخفاض الصادرات ولهذا تتصـدر  هذا الخلل إلى زيادة الواردات وترجع أسباب ، المدفوعات 
قضية تنمية الصادرات المرتبة األولى فى أولويات القضايا الهامة وبالرغم من ذلك فإن اإلتجـاه  

  . العام للصادرات لم يشهد تطوراً ملموساً فى السنوات الماضية

                                                
المجلة المصـرية  ، ومستقبل صادرات البطاطس المصرية  المشاركة األوربية، ) دكتور(كريمة عوض محمد ، ) دكتور(سهير مختار مصطفى  )١(

 .  ٢٠٠١مارس ، العدد األول ، المجلد الحادى عشر ، لإلقتصاد الزراعى 
أثر سياسات اإلقتصاد الزراعى على أهم المتغيرات اإلقتصادية لمحصولى ، ) دكتور(ليلى مصطفى الشريف ، ) دكتور(محمود عالء عبد العزيز  )٢(

  . ٢٠٠١مارس ، العدد األول ، المجلد الحادى عشر ، المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى ، رتقال البطاطس والب
 

اإلمكانيات ،) دكتور(صالح محمود سعيد مقلد، ) دكتور(محمد حسام السعدنى ، ) دكتور(شحاتة السيد شحاتة ، سهى مصطفى عبد العزيز الديب  )٣(
 .  ٢٠٠٢ديسمبر ، العدد الرابع ، المجلد الثانى عشر ، ة المصرية لإلقتصاد الزراعى المجل، التصديرية المصرية لمحصول البصل 
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عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة من أهم المشـاكل  تعتبر زيادة الصادرات بصفة 
اإلقتصادية التى يواجهها اإلقتصاد المصرى حالياً وخاصة فى ضؤ ما يشهده العالم من تغيـرات  

حيث يشهد العالم حالياً تنافس شديد فى تصدير الحاصالت الزراعية خاصـة  ، عديدة ومتالحقة 
اولة إعادة التوزيـع الجغرافـى للصـادرات    وتنحصر مشكلة البحث فى مح، محاصيل الخضر 

المصرية من المحاصيل موضع الدراسة للحصول على التوزيع الجغرافى األمثل لكل محصـول  
  . والذى يهدف إلى تعظيم قيمة صادراتة

  هدف البحث 
تهدف الدراسة بصفة عامة إلى تحديد التوزيع الجغرافى المقترح لصادرات مصر من أهم 

  :محاصيل الخضر وهى
 .البطاطس    - أ
 .الطماطم الطازجة   -  ب
 .البصل كامل النضج   -  ت
 . الفاصوليا الخضراء   -  ث
 .الفراولة الطازجة  - ج

  اإلسلوب البحثى ومصادر البيانات 
لتحقيق أهداف البحث تم إستخدام معادالت اإلتجاه الزمنى العام وإسلوب البرمجة الخطيـة  

 .راسةع الدلمعرفة التوزيع الجغرافى األمثل لصادرات الخضر موض
  إسلوب البرمجة الخطية

تعد البرمجة الخطية إحدى الوسائل المهمة فى كثير من المشاكل اإلداريـة واإلقتصـادية   
للتقدم التقنى الذى ساعد علـى تطـوير    وقد إزداد تطبيقها فى األونة األخيرة نظراً، والعسكرية 
ـ وتجـدر اإل . ةفى حل مشاكل البرمج ةالمستخدم ةلكترونيإلالحاسبات ا سـلوب  إن أ ة إلـى ارش

والتـى   ةالرياضي ةرمجبال من ةخاص ةهوحال  Linear Programming (LP) ةالخطي ةالبرمج
مثـل  لى التوزيع األإ وصوالً ةقتصاديالموارد اإل ةقتصادى وتوجيتستخدم فى مجال التخطيط اإل

كانـات  موذلك فى حـدود القيـود واإل   ةممكن ةنسب توليفأنتاج التى تحقق ستخدام عناصر اإلإل
ـ  ما يكون تعظـيم اإل  ةوذلك لتحقيق هدف معين والذى عاد،  ةالمتاح . التكـاليف  ةنتـاج أو تدني

ولـذلك   ةحتمالى فى مؤشراتوال يدخل العنصر اإل ةخطي ةجميع عالقات ةالخطي ةونموذج البرمج
حينمـا    Optimal solutionمثـل هذا ويعتبر الحـل األ ،   Deterministicفهو نموذج محدد

ـ  أ نه الحل الذى يحقـق أ أى متغيرات دالة الهدف ةو تعظيم قيمة أعه تدنيتتحقق م  ةفضـل توليف
كما تعد ، ستخدامها والفائض منها إالموارد التى تم  ةكما يبين فى نفس الوقت كمي ةممكنة نتاجيإ

 ةستخدام يمكنه حل مشاكل صنع القرار ذات المتحوالت المتعددسع اإلأو نموذجاً ةالخطي ةالبرمج
 رياضـياً  ةمن القيـود الموصـف   ةمجموع ةمكان حصر قيم القرارات الممكنه بواسطذا وباإله. 

  .ستخدام التابع الغرضى لمتحوالت القرارإوالتى تقارن ب
   Basic Elementsالعناصر االساسيه للبرمجه الخطيه

لخطيـه كأحـد أسـاليب بحـوث     سـتخدام البرمجـه ا  شاره الى انـه يلـزم إل  تجدر اإل
وخاصة فى مجال توزيع الموارد بين اإلستخدامات البديلـه    Operations Researchالعمليات

  .ضرورة توافر عدد من العناصر األساسية والتى تقوم عليها هذه الطريقة
   Objective Functionدالة الهدف 

يكمن الهدف من النموذج فى إيجاد الكميات المثلى من اإلنتاج والتى تعظم صافى العائـد  
أو تدنى تكاليف اإلنتاج وكذلك بالنسبة للكميات المصدرة حيث يمكن إعادة توزيعهـا   من اإلنتاج

، وبصفة عامة فإن لكل مشكلة إقتصادية هدف محـدد لحلهـا   . للحصول على أعلى قيمة ممكنة
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حيث تنحصر أهداف المشكلة اإلقتصادية فى أحد أمرين أولهما هو التعظيم وثانيهما هو التدنيـة  
سلوب يستهدف تعظيم عائـد  باإلضافة إلى أن هذا اإل، الهما قابل للقياس كمياً بشرط أن يكون ك

)  ٢٠١٤ – ٢٠١٠(الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية موضع الدراسة خالل الفتـره  
ولصياغة الداالت المشار إليها تم إستخدام متوسط أسعار التصدير للطن من المحاصيل موضع ، 

حيث أمكن صياغة ، وكذلك متوسط الكمية المصدرة لمختلف الدول ، ة الدراسة خالل نفس الفتر
  :دالة الهدف كما يلى 

  ك ن س ن +.........+ ٢س ٢ك+  ١س ١ك= د 
 ٢س،  ١وتشـير س ، إلى إجمالى حصيلة الصادرات المراد تعظيمهـا  " د " حيث تشير 

المسـتوردة خـالل    س ن إلى متوسط الكميات المستهدف تصديرها بالطن لمختلف الدول، .....
ك ن إلى متوسط أسعار تصدير الطن لمختلـف الـدول   ،.......،  ٢ك ،١فترة الدراسة وتشير ك

  .المستوردة خالل نفس الفترة 
   Constraints or Restrictionsالقيود أو المحددات 

ال يمكن تصور وجود مقادير ال نهائية من الموارد أو أنواعاً مختلفـة مـن المـوارد وإال    
امها بذل مجهود ذهنى أو عضلى أو أنها تستخدم بال دت تلك الموارد حرة وال يلزم إلستخأصبح

ونظراً ألن الموارد المتاحة تتصف بالندرة النسبية وعلـى األخـص فـى مواجهـة     ، تضحيات 
الحاجات الالنهائية فإن ذلك يستلزم أن توجد مجموعة من القيود على كميات وأنـواع المـوارد   

والمحدد عبارة عن معادلة أو متباينة تحتوى  ، ساليب اإلنتاجية الممكن إستخدامهااإلقتصادية واأل
  .على توليفة من متغيرات الحل المناسب

كما تتمثل هذه القيود فى حجم الطاقة اإلستيرادية لمختلف الدول المسـتوردة للمحاصـيل   
صـديرية المصـرية   باإلضافة إلى القيد الخاص بحجـم الطاقـة الت  ، الزراعية موضع الدراسة 

كما إشتملت تلك القيود أيضاً على القيـد الخـاص   ، للمحاصيل موضع الدراسة بجميع األسواق 
  ، بعدم سالبية الكميات المصدرة 

  ): ١(حيث أمكن صياغة القيود كما يلى 
  ص = س ن +......... ٢س+  ١س)   أ ( 

مسـتوردة تسـاوى   أى أن مجموع الكميات المصدرة من محصول معين لمختلف الدول ال
  .الكمية المتاحة للتصدير 

  ص < س ن )   ب ( 
أى أن الكمية المصدرة من محصول معين إلى دولة معينة تساوى أو تقـل عـن طاقتهـا    

  .اإلستيرادية 
  صفر > س ن  ، .... ،  ٢س،  ١س)  ج ( 

  أى عدم سالبية الكميات المصدرة 
 يرية وكذلك لمساحتها وكميـة  التصد قتصاديةهميتها اإلوقد تم أختيار هذه المحاصيل أل

  . ها العالى إنتاج
 وقد تم الحصول على البيانات المطلويه من الجهاز المركزى للتعبئه العامه واإلحصاء 
باإلضافه إلى شبكة المعلومات الدوليـه اإلنترنـت موقـع األمـم     ) بيانات غير منشوره( 
 Comtrade  Un/http://comtrade.un.org ةالمتحد
  لبحثنتائج ا

  : المصريةالتوزيع الجغرافى لصادرات البطاطس : أوالً 
، هن والمقترح للبطاطس زيادة حصيلة صـادراتها  اتستهدف دراسة التوزيع الجغرافى الر

 وفيما يلـى عرضـاً  ، الخطية  ةفى ذلك إسلوب البرمج اًخمسة نماذج مستخدمالبحث  قترحإوقد 
  .ذج المقترحة لتعظيم تلك الحصيلةللوضع الراهن لحصيلة صادرات البطاطس والنما
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  :المصرية التوزيع الجغرافى الراهن لصادرات البطاطس   -١
)  ٢٠١٤ – ٢٠١٠( من التوزيع الراهن للبطاطس إلى مختلف دول العالم خالل الفتره من 

، وعشرون دولـة رئيسـية    ةيتضح أنها تتوزع على ست) ١(وكما هو موضح فى الجدول رقم 
وتقدر قيمة تلـك  ،  طناً ١١٤٢١٤,٥سنوى إلجمالى صادرات البطاطس حوالى ويبلغ المتوسط ال

وقد تم تقسيم تلك الدول الى أربعة مجموعات ، مريكىأدوالر مليون  ٥٢,٩٧ الصادرات بحوالى
  ة مرتبة حسب أهميتها النسبي

  : على النحو التالى 
  : األوربية لمجموعة الدو  -  أ

طنـاً   ٥٢٨٢٣,٦٣ليها حوالى إات البطاطس يقدر حجم  صادر ةثنا عشر دولإوهى تشمل 
وتمثـل   ، البحـث من متوسط إجمالى صادرات البطاطس خالل فترة %  ٤٦,٢٥تمثل حوالى ، 

وتعتبر إيطاليا . فقط من الطاقة اإلستيرادية ألسواق هذه المجموعة %  ٠,٥٩هذه الكمية حوالى 
من متوسـط  %  ١٥,٨٨والى حيث تستوعب ح للبطاطس أكبر أسواق الدول األوربية المستوردة

ـ  و اليونـان  ويليها فى ذلك المانيا ، للبطاطس  ةإجمالى الصادرات المصري  و ةالمتحـد  ةالمملك
  . على الترتيب سبانياأ و كازخستان و رومانيا و بلغاريا و كرواتيا و هولنداو لبانياأ و وكرانياأ

  :مجموعة الدول األسيوية   - ب
، طنـاً   ٤٩٠٨٣,٧٩ليها حـوالى   إالبطاطس وهى تشمل ستة دول يقدر حجم صادرات 

وتمثل هـذه  ، البحث من متوسط إجمالى صادرات البطاطس خالل فترة %  ٤٢,٩٨تمثل حوالى 
روسـيا  وتعتبـر  ، من الطاقة اإلسترادية ألسواق هـذه المجموعـة   %  ٨٣,٥٤حوالى  ةالكمي

من متوسـط  % ٣٦,٩٨أكبر أسواق الدول األسيوية المستوردة حيث تستوعب حوالى تحاديه اإل
 و جورجيـا يليهـا فـى ذلـك    صادرات مصر من البطاطس لمجموعة الدول األسيوية إجمالى 

 . على الترتيب  هونج كونجو تايالند و ماليزيا و طاجيكستان
  :مجموعة الدول العربية   - ت

، طنـاً   ١١٧٢٢,٤١ليها حـوالى  إوهى تشمل  ثمانى دول يقدر حجم صادرات البطاطس 
 ،البحـث  خالل فترة المصرية من متوسط إجمالى صادرات البطاطس %  ١٠,٢٦تمثل حوالى 

وتعتبـر   ،  ةفقط من الطاقة اإلستيرادية ألسواق هذه المجموع% ٤,٩٧وتمثل هذه الكمية حوالى 
من متوسط إجمـالى  % ٤,٩٥أكبر أسواق الدول العربية المستوردة حيث تستوعب حوالى  لبنان 

 االمارات والكويت يليها فى ذلك  ى مجموعة الدول العربيةإل لبطاطسمن االصادرات المصرية 
 .على الترتيب البحرين و قطر و ردناأل و سوريا و عمان و

  : أسواق الدول األخرى   - ث
الصادرات من البطاطس إلى بعـض الـدول    ة إلى مجموعات الدول السابقة تتجةباإلضاف

مـن   المصرية سنوى لكمية الصادراتحيث بلغ المتوسط ال، األخرى فى أنحاء مختلفة من العالم 
مـن المتوسـط السـنوى لكميـة     % ٠,٥١تمثل حـوالى  ، طناً  ٥٨٤,٧البطاطس إليها حوالى 

مما يدل على أن هناك فرصـة تصـديرية متاحـة أمـام     ، من البطاطس المصرية الصادرات 
  .من البطاطس لتنويع أسواق التصديرالمصرية الصادرات 
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ومتوسط الطاقـة   ةرافى الراهن لمتوسط كمية صادرات البطاطس المصريالتوزيع الجغ) ١( رقم جدول
  ) . ٢٠١٤ – ٢٠١٠( ألهم الدول المستوردة خالل الفترة  ةاإلستيرادي

  البيان
  الكمية المصدرة من البطاطس

  سعر التصدير
  )للطن /دوالر(

  الطاقة اإلستيرادية

لمجموعة %   الكميه بالطن
  الدول

إلجمالى % 
  الصادرات

للصادرات من %   ميه بالطنالك
  الطاقة اإلستيرادية

  ٠,٥٩  ٨٢٥٠٧٢٨,٣٩ --  ٤٦,٢٥ ١٠٠  ٥٢٨٢٣,٦٣  األوربية لمجموعة الدو
  ٢٣,٢٤  ٧٨٠٦٣,١٤  ٥١٤,٧٧  ١٥,٨٨  ٣٤,٣٤  ١٨١٣٩,١٥  إيطاليا 
  ٠.٣٩  ٢٥٨٨٩٤٦,٤٧  ٣٩٤,٧٨  ٨,٨٣  ١٩,١٠  ١٠٠٨٩,٢٢  ألمانيا 
  ٣٦,٧٤  ١٩٤٩٨,٧٨  ٦٢٥,٣٥  ٦,٢٧  ١٣,٥٦  ٧١٦٣,٥٢  اليونان 

  ٠,٥٥  ١٠٢٥٧٥٥,٨٩  ٥٦٦,٤٥  ٤,٩٢  ١٠,٦٣  ٥٦١٦,٥٢  المملكة المتحدة 
  ٣٦,٩١  ١٢٠٥٥,٠٤  ٤٦٠,٦٧  ٣,٩٠  ٨,٤٢  ٤٤٤٩,٩٢  أوكرانيا 
  ٩٦,٤٦  ٢٧٦٠,٤  ٣٣٥,٢٢  ٢,٣٣  ٥,٠٤  ٢٦٦٢,٧٨  ألبانيا 
  ٠,٠٤  ٤١٨٣٤٣٤,٩٨  ٣٩٨,٣١  ١,٣٤  ٢,٩٠  ١٥٢٩,٥١  هولندا 
  ٢٤,٠٧  ٤٩٧٣,٨٢  ٣٥٣,٣٢  ١,٠٥  ٢,٢٧  ١١٩٧,٢٧  كرواتيا 
  ١٧,٨١  ٥٢٢٧,٤٧  ٣٣٥,٢٢  ٠,٨١  ١,٧٦  ٩٣٠,٧٩  بلغاريا

  ٣,٣٤  ١٠٢٧٠,٢  ٤٦٤,٤٦  ٠,٣٠  ٠,٦٥  ٣٤٢,٨٥  رومانيا 
  ٣٥,١٧  ١٤٢٨,١١  ٣٣٥,٢٢  ٠,٤٤  ٠,٩٥  ٥٠٢,٢٢  كازخستان
  ٠,٠٦  ٣١٩٩١١,٣٤  ٤٦٨,٤٩  ٠,١٨  ٠,٣٨  ١٩٩,٨٨  أسبانيا 

  ٨٣,٥٤  ٥٢٤٠٦,٤٣  --  ٤٢,٩٨  ١٠٠  ٤٩٠٨٣,٧٩  مجموعة الدول األسيوية
  ٩٩,٥٩  ٤٢٤١٣,٢٧  ٤٥٢,٧٨  ٣٦,٩٨  ٧٩,٩٦  ٤٢٢٣٧,٦  روسيا األتحادية 

  ٠,١٣  ٤٩٩٦٤٠٩,٨  ٣٣٥,٢٢  ٥,٥٤  ١٢,٩٠  ٦٣٣١,٩٩  جورجيا 
  ٠,٢١  ٩٤٩٥٥  ٣٣٥,٢٢  ٠,١٧  ٠,٤٧  ١٩٨,٨٣  طاجيكستان
  ٤,٢٨  ٢٩٧٥,١٦  ٣٧٩,٣٦  ٠,١١  ٠,٢٦  ٢٥.،١٢٧  ماليزيا 
  ١٨,٥٧  ٥٢٥,٦٦  ٦٦٢,١٤  ٠,٠٩  ٠,٢٠  ٩٧,٦  تايالند 

  ٥,٣٤  ١٦٩٦,١٧  ٣٧٠,٣٨  ٠,٠٨  ٠,١٨  ٩٠,٥٢  كونج  هونج
  ٤,٩٧  ٢٦٢١٣٣,١١  --  ١٠,٢٦  ١٠٠  ١١٧٢٢,٤١  مجموعة الدول العربية

  ٢,٥٢  ٢٢٤٢٨٩,٨٥  ٤٦٩,٩  ٤,٩٥  ٤٨,٢٤  ٥٦٥٤,٩٩  لبنان 
  ١١,٠٦  ٢٢٤٧٥,٥  ٤٥٧,٣٤  ٢,١٨  ٢١,٢٠  ٢٤٨٤,٧٢  الكويت 
  ١٨,١٩  ٩٦٩٦,٤  ٤٨٩,٣١  ١,٥٤  ١٥,٠٤  ١٧٦٣,٣٩  اإلمارات 
  ٠,١٥  ٤٠٤١٦٧,٦  ٤٥١,٣٣  ٠,٥٣  ٥,١٩  ٦٠٧,٩٥  عمان 
  ١٨,٢٣  ٢٣٦٤٢,٩٧  ٣٨٧,٨٧  ٠,٣٨  ٣,٦٨  ٤٣٠,٨٤  سوريا 
  ٧,٦٨  ٤٠٧٥,٦١  ٦٩٤,٤  ٠,٢٧  ٢,٦٧  ٣١٣,١٢  األردن 
  ١,٢٤  ٢٤٩٠٠  ٥٠٢,٦  ٠,٢٧  ٢,٦٤  ٣٠٩,٠٦  قطر 

  ٣٤,٦٩  ٤٥٦,٥  ٥٢٦,٨٨  ٠,١٤  ١,٣٥  ١٥٨,٣٤  البحرين 
  -- --  ٤٤٦,٧٥  ٠,٥١  ١٠٠  ٥٨٤,٧  أسواق الدول األخرى

  ١,٢٤  ٨٥٦٥٢٦٧,٩٣ --  ١٠٠  ١٠٠  ١١٤٢١٤,٥  إجمالى العالم 
  :جمعت وحسبت من  :المصدر 

القاهره ، نات غير منشورة بيا، قاعده بيانات التجارة الخارجية ، الجهاز المركزى للتعبئه العامة واألحصاء  -١
٢٠١٥ .  

  http://comtrade.un.org/Un coumtred) اإلنترنت( موقع اآلمم المتحده على شبكة المعلومات الدولية  -٢
  

  
 : التوزيع الجغرافى المقترح لصادرات البطاطس المصرية -٢

يتناول هذا الجزء خطط بديلة يمكن اإلعتماد عليها لزيادة حصيلة الصـادرات المصـرية    
  من البطاطس وفيما يلى أهم نتائج النماذج المقترحة 

  : )النموذج الحر(النموذج األول المقترح   -  أ
ترك هذا النموذج حراً أى تتوزع فية الصادرات طبقاً للطاقـة اإلسـتيرادية إلـى الـدول     

) ٢(ئج النموذج الموضحة فى الجدول رقم ويتبين من نتا. ) على سعراًاأل(المستوردة ودون قيود 
بكمية صادرات تقـدر  ،  ةالمتحد ةالمملكأن متوسط الكمية المصدرة من البطاطس وجهت إلى ، 

 لبطاطسمن إجمالى الصادرات المصرية من ا%  ٧٨,٨تمثل حوالى ، طناً  ٨٩٥٢٩,٧٠بحوالى
من إجمالى %  ١٧تمثل حوالى ، طناً  ١٩٤٩٨,٨٠بكمية صادرات تقدر بحوالى  اليونانيليها ، 

طنـاً   ٤٠٧٥,٦٠بكمية صادرات تقدر بحوالى  ردناأليليها ،  بطاطسالصادرات المصرية من ال
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تمثـل حـوالى   ، طناً  ٥٢٥,٧جاءات تايالند بكمية تقدر بحوالى  وأخيراً، % ٣,٦تمثل حوالى ، 
ويقدر إجمالى قيمة الصادرات وفقـاً  ، من إجمالى الصادرات المصرية من البطاطس %  ٠,٤٧

من متوسط % ٢٥,٣٩بحوالى  تقدرتمثل نسبة زيادة ، دوالرمليون  ٦٦,٠٩حوالى بلهذا النموذج 
  . بحثمن البطاطس خالل فترة الإجمالى قيمة الصادرات المصرية 

  

  ).النموذج الحر( ةالمصريالنموذج األول المقترح لتوجية صادرات مصر من البطاطس ) ٢(جدول رقم 

  القیمة التصدیریة  الكمیة المقترح تصدیرھا  الدول المستوردة
 %  )طن ( الكمیة   )دوالر بالملیون (

   ٧٨,٨ ٨٩٥٢٩,٧٠  ةالمتحد ةالمملك
   ١٧  ١٩٤٩٨,٨٠  الیونان

   ٣,٦  ٤٠٧٥,٦٠  ردناأل
   ٠,٤٧  ٥٢٥,٧  تایالند

 ٦٦,٠٩  ١٠٠  ١١٣٦٢٩,٨  جمالىاإل
  .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى : المصدر

  

  ) :الدول األكثر إستقراراً ( النموذج المقترح الثانى   - ب
لى الدول المسـتقرة والتـى   وفيه تم تقييد النموذج بكمية الصادرات الحالية من البطاطس إ

  )  ٣(كما هو موضح فى الجدول رقم ، كل دولة على حدة ، تتميز بالثبات خالل فترة البحث 
بمتوسط كمية صادرات قـدرت   ةتحاديروسيا اإلوهذه الدول هى ، وهى سبعة عشردولة 

مـن إجمـالى الصـادرات المصـرية مـن      % ٣٧,٢تمثل حوالى ، طناً  ٤٢٢٣٧,٦٠بحوالى 
% ١٥,٩٦تمثل حوالى ، طناً ١٨١٣٩,٢٠بمتوسط كمية قدرت بحوالى  البحرينيليها ، البطاطس

بمتوسط كميـة صـادرات بلغـت حـوالى      اليونانيليها ، من إجمالى الصادرات من البطاطس 
تلـى  ، من إجمالى صادرات البطاطس % ١٣,٨٨بنسبة مئوية بلغت حوالى ، طناً  ١٥٧٧٠,٣٠
 هولنـدا  و مـارات اإل و الكويتو عمانو وكرانياأ ة والمتحد ةلكالممو لبنانو يطالياإذلك كل من 

ـ  ةالنسـبي  ةهميحسب األ ةمرتب هونج كونجو ماليزياو قطر و اردناأل و تايالند و سورياو  ةلكمي
، مليـون دوالر  ٥٦,٥٨ صادرات وفقاً لهذا النموذج حـوالى ويقدر إجمالى قيمة ال، الصادرات 

من متوسط إجمالى قيمة الصـادرات المصـرية مـن    %  ٧,٣٥تمثل نسبة زيادة  تقدر بحوالى 
  . بحثالبطاطس خالل فترة ال

  

الدول األكثـر  ( النموذج الثانى المقترح لتوجية صادرات مصر من البطاطس المصريه ) ٣(جدول رقم 
  ) .استقراراً 

  الدول المستوردة
  القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها

 %  )طن (  الكمية  )دوالر بالمليون (
   ٣٧,٢ ٤٢٢٣٧,٦٠  اإلتحاديةروسيا 

   ١٥,٩٦  ١٨١٣٩,٢٠  البحرين
   ١٣,٨٨  ١٥٧٧٠,٣٠  اليونان

   ٨,٨٨  ١٠٠٨٩,٢٠  يطالياإ
   ٥,٩٧  ٥٦٥٥  لبنان

   ٤,٩٤  ٥٦١٦,٥٠  ةالمتحد ةالمملك
   ٣,٩٢  ٤٤٤٩,٩٠  وكرانياأ

   ٣,٥٨  ٤٠٧٥,٦٠  عمان
   ٢,١٨  ٢٤٨٤,٧٠  الكويت

   ١,٥٥  ١٧٦٣,٤٠  ماراتاإل
   ١,٣٥  ١٥٢٩,٥٠  هولندا
   ٠,٥٤  ٦٠٨  سوريا
   ٠,٤٦ ٥٢٥,٧  تايالند

   ٠,٢٧  ٣٠٩,١  ردناأل
   ٠,١٣٩  ١٥٨,٣  قطر

   ٠,١١  ١٢٧,٣  ماليزيا
   ٠,١١  ٩٠,٥  هونج كونج
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  ٥٦,٥٨  ١٠٠  ١١٣٦٢٩,٨٠  جمالىإلا
  .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى :  المصدر

  
  

  )  :األعلى سعراً ( لمقترح النموذج الثالث ا  - ت
، وفيه تم تقيد النموذج بكمية  الصادرات الحالية من البطاطس إلى الدول األعلـى سـعراً   

أن إجمالى قيمة صـادرات  ، ) ٤(وقد تبين من دراسة نتائج هذا النموذج والوراده بالجدول رقم 
ة يحقق زيادة فى حصـيلة  أى ان. مليون دوالر ٥٨,٨٤البطاطس وفقاً لهذا النموذج تقدر بحوالى 

تمثل نسبة زيادة تبلـغ  ، مليون دوالر  ٦,١٤صادرات البطاطس عن التوزيع الراهن تبلغ حوالى 
  .من متوسط إجمالى قيمة صادرات مصر من البطاطس خالل فترة البحث  %١١,٦٥حوالى 

  
لدول اآلعلـى  ا( ةالنموذج الثالث المقترح لتوجية صادرات مصر من البطاطس المصري) ٤(جدول رقم 
  ) .سعراً

  الدول المستوردة
  القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها

 %  )طن ( الكمية   )لدوالر بالمليون (
    ٣٧,١٧ ٤٢٢٣٧,٦  ةتحاديروسيا اإل

   ١٧,١٥ ١٩٤٩٨,٨  اليونان
   ١٥,٩٦  ١٨١٣٩,٢  البحرين

   ١٢,١٣  ١٣٧٨٩,٧  ةالمتحد ةالمملك
   ٤,٩٧  ٥٦٥٥  لبنان

   ٣,٩٣  ٤٤٤٩,٩  وكرانياأ
   ٣,٦  ٤٠٧٥,٦  عمان
   ٢,١٩  ٢٤٨٤,٧  الكويت

   ١,٥٥  ١٧٦٣,٤  ماراتإلا
   ٠,٤٦  ٥٢٥,٧  تايالند
   ٠,٣  ٣٤٢,٩  رومانيا

   ٠,٢٧  ٣٠٩,١  ردناأل
   ٠,١٧٥  ١٩٩,٩  سبانياأ

   ٠,١٤  ١٥٨,٣  قطر
  ٥٨,٨٤  ١٠٠  ١١٣٦٢٩,٨  اإلجمالى

   .لحاسب األلى نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام ا  :المصدر
  

  ) : الدول العربية ( النموذج الرابع المقترح   - ث
وقد إتضح من النتائج الواردة فـى الجـدول   ، وفية تم إضافة قيد لمجموعة الدول العربية 

أن إجمالى قيمة صادرات مصر من البطاطس وفقاً لهـذا النمـوذج بلغـت حـوالى     ، ) ٥(رقم 
حقق زيادة فى حصيلة الصـادرات عـن التوزيـع    أى ان هذا النموذج ي، مليون دوالر  ٦٤,٩٦

% ٢٣,٢٥تمثل نسبة زياده تقدر بحـوالى  ، دوالر مليون ١٢,٢٦الراهن للصادرات بلغت حوالى 
  . من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من البطاطس خالل فتره البحث

  
  ).الدول العربية( ةالنموذج الرابع المقترح لتوجية صادرات مصر من البطاطس المصري) ٥( جدول رقم

  الدول المستوردة
  القيمة التصديرية   الكمية المقترح تصديرها

    )طن ( الكمية   )لدوالر بالمليون (
    ٦٨,٧٥ ٧٨١٢٠,٤  ةالمتحد ةالمملك

   ١٧,١٦  ١٩٢٩٨,٨  اليونان
   ٤,٩٧  ٥٦٥٥  لبنان

    ٣,٦  ٤٠٧٥,٦  ردناأل
   ٢,١٩  ٢٤٨٤,٧  الكويت

   ١,٥٥  ١٧٦٣,٤  ماراتإلا
    ٠,٥٣  ٦٠٨  عمان
   ٠,٤٦  ٥٢٥,٧  تايالند
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   ٠,٣٨  ٤٣٠,٨  سوريا
    ٠,٢٧  ٣٠٩,١  قطر

    ٠,١٤  ١٥٨,٣  البحرين
 ٦٤,٩٦ ١٠٠  ١١٣٦٢٩,٨  اإلجمالى 

   .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى :  المصدر
  ) : وربيةالدول األ( النموذج الخامس المقترح   -  ج

وقد إتضح من النتائج الواردة فى الجـدول  ، لدول األوربية تم إضافة قيد لمجموعة ا هوفي
أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية من البطاطس وفقاً لهذا النمـوذج قـد بلغـت    ، )  ٦( رقم 

أى ان هذا النموذج حقق زيادة فـى حصـيلة الصـادرات عـن     ، مليون دوالر  ٦٢,٥٥حوالى 
تمثل نسبة زيـاده تقـدر بحـوالى    ، دوالر مليون ٨,٨٤التوزيع الراهن للصادرات بلغت حوالى 

  .من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من البطاطس خالل فترة البحث% ١٦,٧٨
ومما سبق يتضح أن النموذج الرابع المقترح لتوزيـع صـادرات البطـاطس المصـرية     

 ألنه يحقق زيادة فى حصـيلة ، هو أفضل النماذج المقترحة ) الدول العربية(والخاص بمجموعة 
تمثـل نسـبة   ، دوالر  مليون ١٢,٢٦صادرات مصر من البطاطس عن التوزيع الراهن بحوالى 

الصادرات المصرية من البطاطس خالل قيمة من متوسط إجمالى % ٢٣,٢٥زياده تقدر بحوالى 
  .فتره البحث

  
 دول اإلتحاد(  النموذج الخامس المقترح لتوجية صادرات مصر من البطاطس المصريه) ٦(جدول رقم 

  ) .األوربي

  القیمة التصدیریة  الكمیة المقترح تصدیرھا  الدول المستوردة
 %  )طن ( الكمیة   )دوالر الملیون ب( 

    ٤٣,٩٩ ٤٩٩٨٨,٢  ةالمتحد ةالمملك
   ١٧,١٦  ١٩٤٩٨,٨  الیونان

   ١٥,٩٦  ١٨١٣٩,٢  یطالیاإ
   ٨,٨٨  ١٠٠٨٩,٢  لمانیاأ
   ٣,٩٢  ٤٤٤٩,٩  وكرانیاأ

   ٣,٦  ٤٠٧٥,٦  ردناأل
   ٢,٣٤  ٢٦٦٢,٨  انیالبأ

   ١,٣٤  ١٥٢٩,٥  ھولندا
   ١,٠٥  ١١٩٧,٣  كرواتیا
   ٠,٨١  ٩٣٠,٨  بلغاریا
   ٠,٤٦  ٥٢٥,٧  تایالند
   ٠,٣٠  ٣٤٢,٩  رومانیا

   ٠,١٧٥  ١٩٩,٩  سبانیاأ
 ٦٢,٥٥ ١٠٠  ١١٣٦٢٩,٨  اإلجمالى

  .  نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى: المصدر
  

  : يع الجغرافى لصادرات الطماطم الطازجة التوز: ثانياً
زيـادة حصـيلة    طماطم الطازجـة تستهدف دراسة التوزيع الجغرافى الرأهن والمقترح لل

ـ   اًقترحت الدراسة خمسة نماذج مستخدموقد ا، صادراتها  ، الخطيـة   ةفى ذلك إسـلوب البرمج
ماذج المقترحة لتعظيم والن طماطم الطازجةللوضع الراهن لحصيلة صادرات ال وفيما يلى عرضاً

  .تلك الحصيلة
  : طماطم الطازجةالتوزيع الجغرافى الراهن لصادرات ال – ١

 – ٢٠١٠( إلى مختلف دول العالم خالل الفتره من  طماطم الطازجةمن التوزيع الراهن لل
وعشـرون دولـة    تسعةيتضح أنها تتوزع على ) ٧(وكما هو موضح فى الجدول رقم ) ٢٠١٤
وتقـدر  ، طناً  ٦١٢٦٠,٠٣حوالى  الطماطم المتوسط السنوى إلجمالى صادرات ويبلغ ، رئيسية 
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 سـتة لـى  إوقد تم تقسيم تلك الدول ، دوالر امريكى مليون  ٤١,٠٢ قيمة تلك الصادرات بحوالى
  : تها النسبية على النحو التالىمجموعات مرتبة حسب أهمي

  : األوربية  لمجموعة الدو  -  أ
، طنـاً   ٨١٣٣,٢٧حـوالى  بليها صادرات الطماطم إ يقدر حجم  دول ة وهى تشمل عشر

وتمثل هـذه   ، صادرات الطماطم خالل فترة البحثمن متوسط إجمالى %  ١٣,٢٨تمثل حوالى 
أكبر   هولنداوتعتبر . فقط من الطاقة اإلستيرادية ألسواق هذه المجموعة%  ٠,٤٠الكمية حوالى 

مـن متوسـط إجمـالى    %  ٦٠,٠٣ أسواق الدول األوربية المستوردة حيث تسـتوعب حـوالى  
 تركيـا  و يطالياإ و ةالمتحد ةالمملك و المانيا و بلجيكاالصادرات المصريه للطماطم يليها فى ذلك 

  . على الترتيب سلوفينيا ووكرانيا أ و المجر و دنمارك و
  :مجموعة الدول األسيوية   - ب

تمثـل  ، طناً  ٣٩١,٩٥حوالى بليها ة  دول يقدر حجم صادرات الطماطم إربعأوهى تشمل 
 وتمثل هذه الكميـة ، ل فترة البحث من متوسط إجمالى صادرات الطماطم خال%  ٠,٦٤حوالى 
أكبـر   ةتحاديروسيا اإلوتعتبر ، من الطاقة اإلسترادية ألسواق هذه المجموعة %  ٠,٥٦حوالى 

مـن متوسـط إجمـالى    %  ٠,٤٩أسواق الدول األسيوية المستوردة حيث تسـتوعب حـوالى   
 . على الترتيب  ماليزيا و اسرائيل و استراليايليها فى ذلك  ،المصرية للطماطم الصادرات 

  :مجموعة الدول العربية   - ت
، طنـاً   ٥٢٤٦٢,٨٠حـوالى  بليها رة دول يقدر حجم صادرات الطماطم إوهى تشمل  عش

وتمثـل هـذه   ،  صادرات الطماطم خالل فترة البحثمن متوسط إجمالى %  ٨٥,٦٤تمثل حوالى
 سـوريا  وتعتبـر  ،  اإلستيرادية ألسواق هذه المجموعـة  فقط من الطاقة%  ٨,٠٠الى الكمية حو

مـن متوسـط إجمـالى    % ٢٤,٦٧أكبر أسواق الدول العربية المستوردة حيث تستوعب حوالى 
 و الكويـت  و االمارات و العراق و ليبيا و ةالسعوديالصادرات المصرية للطماطم يليها فى ذلك 

  . على الترتيب غربالم و اليمنو عمانو قطر
  :مجموعة الدول االفريقية  - ث

، طناً من الطمـاطم   ٢٦٢,٦٠حوالى بليها مل أربعة دول يقدر حجم الصادرات إوهى تش
مـن  %  ٥٣,٧٠وتمثل حوالى ، من متوسط إجمالى صادرات الطماطم % ٠,٠٤٣تمثل حوالى 

ـ لـدول األ وتعتبر سيشـل أكبـر أسـواق ا   ،  ةالطاقة اإلستيرادية ألسواق هذه المجموع  ةفريقي
من المتوسط السـنوى  % ٠,٢٧تمثل حوالى ، طناً   ١٦٥,٣١المستوردة حيث تستوعب حوالى 

  . كينيا على الترتيب وروندا  و ساحل العاجيليها ، لكمية الصادرات من الطماطم 
 :الواليات المتحدة األمريكية  -  ج

بنسبة ، طناً  ٤,٢٢لى حوابالواليات المتحدة االمريكية يقدر حجم الصادرات المصرية إلى 
مـن الطاقـة   %  ٣,٧٣ المصرية من الطماطم تمثل حـوالى   من إجمالى الصادرات%  ٠,٠١

  .ت الطماطم خالل فترة البحثستيرادية لصادرااإل
  : أسواق الدول األخرى   -  ح

الصادرات من الطماطم إلى بعـض الـدول    ةباإلضافة إلى مجموعات الدول السابقة تتج
لصادرات من الطمـاطم  حيث بلغ المتوسط السنوى لكمية ا، فة من العالم األخرى فى أنحاء مختل

من المتوسط السنوى لكميـة الصـادرات مـن    % ٠,٠١تمثل حوالى ، طناً  ٥,١٩إليها حوالى 
مما يدل على أن هناك فرصة تصديرية متاحة أمام الصادرات من الطمـاطم لتنويـع   ، الطماطم 

  .أسواق التصدير
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الطازجـة   وزيع الجغرافى الراهن لمتوسط كمية صـادرات  مصـر مـن الطمـاطم    الت) ٧(جدول رقم 
  ) . ٢٠١٤ – ٢٠١٠( ألهم الدول المستوردة خالل الفترة   ومتوسط الطاقة اإلستيرادية

  البيان

  الكمية المصدرة من الطماطم
  سعر التصدير

  )للطن /دوالر( 

  الطاقة اإلستيرادية

  الكميه بالطن
 %

لمجموعة 
  الدول

 %
جمالى إل

  الصادرات
  الكميه بالطن

للصادرات % 
من الطاقة 
  اإلستيرادية

  ٨,٠٠  ٦٥١٦٧٥,٧٤ _ ٨٥,٦٤ ١٠٠  ٥٢٤٦٢,٨٠  ةالدول العربي
  ١١,٦٤  ١٢٩٨٣٢,٠٢  ٧٧٦,٩٢٩٣  ٢٤,٦٧  ٢٨,٨١  ١٥١١٥,٣٠  سوريا
  ٠,٢٩  ٤٦١٣٣,١٩  ٤٧٠,١٤٨٦  ٢٢,١٣  ٢٥,٨٤  ١٣٥٥٦,٨١  ةالسعودي
  ٤,١٢  ٢٧٢٢٣٩,٠٠  ٤٩٦,٦٥٥٤  ١٨,٣٢  ٢١,٤٠  ١١٢٢٥,٣٧  ليبيا

  ٣٧,٤٢  ٢٢٠٠٠,٠٠  ١٠٢٥,٥٠٩  ١٣,٤٤  ١٥,٦٩  ٨٢٣١,٧٥  العراق
  ٥٤,٣٨  ٣٧٩٢,٧٦  ٨١٠,٤٥٩٨  ٣,٣٧  ٣,٩٣  ٢٠٦٢,٦١  ماراتاإل

  ٤,٣٦  ٢٥٠٠٠,٠٠  ٧٧٩,٦٧٧  ١,٧٨  ٢,٠٨  ١٠٨٩,٦١  الكويت
  ٠,٨٤  ٤١٤٦٥,٠٠  ٧٧٢,٨٩٦٦  ٠,٥٧  ٠,٦٦  ٣٤٨,٦٤  قطر
  ١,٨٠  ١٣٦٩,٩٠  ٨٧٢,٦٨٢٣  ٠,٤٠  ٠,٤٧  ٢٤٦,٤٦  عمان
  ١٢,٤٢  ١٣٧٣,٥٣  ١٤١,٣٧٥٢  ٠,٢٨  ٠,٣٣  ١٧٠,٥٦  اليمن
  ٠,٠٨  ٤٩٠٩١٥,٥٢  ٥٢٠,٢٨٤٢  ٠,٦٨  ٠,٧٩  ٤١٥,٦٩  المغرب

  ٠,٤٠  ١٩٨٧٢٧٨,٩٩ _  ١٣,٢٨  ١٠٠  ٨١٣٣,٢٧  دول اوربا
  ٠,٤٧  ١٠٢٩٤٢٠,٠٥  ٥٣٣,٤٧٠١  ٧,٩٧  ٦٠,٠٣  ٤٨٨٢,٦٩  هولندا
  ٠,٧١  ١٦٩٨١١,٥٦  ٧٥٨,٩٨١٢  ١,٩٥  ١٤,٧٠  ١١٩٥,٢٥  بلجيكا
  ٠,٦٩  ٧٤٢٣٨,٢١  ٥٥٥,٤٠٠٤  ٠,٨٤  ٦,٣١  ٥١٣,٥٩  المانيا

  ٣,١٧  ١٥٨٣٠,٠٣  ٨٣٩,٨٢٦٨  ٠,٨٢  ٦,١٧  ٥٠١,٦٣  ةالمتحد ةالمملك
  ٠,٥٠  ٩٥٢٨١,٤١  ٩١٣,٣٢٦٨  ٠,٧٩  ٥,٩٢  ٤٨١,١٦  يطالياإ

  ٠,٠٣  ٥٢٣٤٢٤,٠٠  ٤٣٩,٦٠٠٩  ٠,٢٤  ١,٨١  ١٤٧,٤٤  تركيا
  ٥,٩٥  ٢٢٩٦,٠٧  ٦٢٢,٧٣٤٨  ٠,٢٢  ١,٦٨  ١٣٦,٦٥  دنمارك
  ٤,٣٢  ٢٨٩٧,٠٢  ٦٢٨,١٨٩٤  ٠,٢٠  ١,٥٤  ١٢٥,٢٢  المجر

  ٠,١٢  ٧٢٢٧٨,٥١  ٥٠٥,٤٥٨٤  ٠,١٤  ١,٠٤  ٨٤,٩٨  وكرانياأ
  ٢,٣٩  ٢٧٠٢,١٣  ١٢٤٢,٠٣١  ٠,١١  ٠,٨٠  ٦٤,٦٦  سلوفينيا

  ٠,٥٦  ٥٩٤٦٦,٣٦ --  ٠,٦٤  ١٠٠  ٣٩١,٩٥  سياأدول 
  ٦٠,٦٣  ٤٩٤,٧٩  ٦٧٧,٨١٥٧  ٠,٤٩  ٧٦,٥٣  ٢٩٩,٩٥  ةتحاديروسيا اإل

  ٢,٩٥  ١٢٨٥,٨٧  ٧٣٣,٨٧١  ٠,٠٦  ٩,٦٨  ٣٧,٩٤  سترالياأ
  ٠,١٦  ٢٢١٥٧,٣٤  ٣٩٧,١٣١٧  ٠,٠٦  ٩,٢٩  ٣٦,٤٣  سرائيلإ

  ٠,٠٥  ٣٥٥٢٨,٤٠  ٤٩٥,٨٤١٢  ٠,٠٣  ٤,٥٠  ١٧,٦٣  ماليزيا
  ٥٣,٧٠  ٣٦٠,٤٠ --  ٠,٤٣  ١٠٠  ٢٦٢,٦٠  فريقياأدول 

  ٧٩,٦٩  ٢٠٧,٤٥  ٨٦٩,٧٨٧٨  ٠,٢٧  ٦٢,٩٥  ١٦٥,٣١  سيشل
  ٣٧,٩٤  ١١٥,٨٠  ٢٧٤٢,٤٤٥  ٠,٠٧  ١٦,٧٣  ٤٣,٩٣  ساحل العاج

  ٣٢,١٤  ٩٧,٥٨  ٢٠٩٦,٣٠١  ٠,٠٥  ١١,٩٤  ٣١,٣٦  رواندا
  ١٥,٤٣  ١٤٢,٥٩  ١٦٠٦,٩٠٩  ٠,٠٤  ٨,٣٨  ٢٢,٠٠  كينيا

  ٣,٧٣  ١١٢٩٧٧,٤١ --  ٠,٠١  ١٠٠  ٤,٢٢  ةمريكا الشماليأدول 
  ٣,٧٣  ١١٢٩٧٧,٤١  ٢٥٨٩,١٥٢  ٠,٠١  ١٠٠  ٤,٢٢  ةمريكياأل ةالواليات المتحد

 -- --  ٦٣٧,٦٧٠٧  ٠,٠١  ١٠٠  ٥,١٩  دول أخرى
  ٢,١٧  ٢٨١١٧٥٨,٩٠ --  ١٠٠  ١٠٠  ٦١٢٦٠,٠٣  ى العالمإجمال

  :جمعت وحسبت من  :المصدر 
  .  ٢٠١٥القاهره ، بيانات غير منشورة ، قاعده بيانات التجارة الخارجية ، الجهاز المركزى للتعبئه العامة واألحصاء  -١

  http://comtrade.un.org/Un coumtred) اإلنترنت ( موقع اآلمم المتحده على شبكة المعلومات الدولية  -٢

  
  : التوزيع الجغرافى المقترح لصادرات الطماطم الطازجة المصرية -٢

الصـادرات المصـرية     ن اإلعتماد عليها لزيادة حصيلةيتناول هذا الجزء خطط بديلة يمك
   :هم نتائج النماذج المقترحةأمن الطماطم الطازجة وفيما يلى 

 ):لحرالنموذج ا( النموذج األول المقترح   -  أ
ترك هذا النموذج حراً أى تتوزع فيه الصادرات طبقاً للطاقـة اإلسـتيرادية إلـى الـدول     

أن متوسـط الكميـة   ، ) ٨(ويتبين من نتائج النموذج الموضحة فى الجدول رقـم  . األعلى سعرأ
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ة بكمية صـادرات تقـدر بحـوالى    االمريكي ةالمتحد الوالياتالمصدرة من الطماطم وجهت إلى 
يليهـا  ، من إجمالى الصادرات المصرية من المحصول %  ٩٩,٨١تمثل حوالى ، طناً  ٦١١٣٩

مـن إجمـالى   % ٠,١٨تمثل حوالى  ، طناً  ١١٥,٨بكمية صادرات تقدر بحوالى   ساحل العاج
ويقدر إجمالى قيمة الصادرات وفقاً لهذا النمـوذج حـوالى    ، الصادرات المصرية من المحصول 

من متوسط إجمالى قيمة الصادرات المصـرية  % ٢٨٦,٦٧لى تمثل حوا، مليون دوالر ١٥٨,٦٢
  . من الطماطم خالل فترة البحث

  

  ) .النموذج الحر (  طماطم الطازجةالنموذج األول المقترح لتوجية صادرات مصر من ال) ٨(جدول رقم 

  القیمة التصدیریة  الكمیة المقترح تصدیرھا  الدول المستوردة
 %  )طن ( الكمیة   )ملیون دوالر (

    ٩٩,٨١ ٦١١٣٩  ةاالمریكی ةالوالیات المتحد
   ٠,١٨  ١١٥,٨  ساحل العاج
 ١٥٨,٦٢ ١٠٠  ٦١٢٥٤,٨  اإلجمالى

  . نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى :  المصدر
  

 ) :الدول األكثر إستقراراً ( النموذج المقترح الثانى   - ب
الحالية من الطماطم إلى الدول المسـتقرة والتـى   وفيه تم تقييد النموذج بكمية الصادرات 

)  ٩( كما هو موضح فى الجـدول رقـم   ، كل دولة على حدة ، تتميز بالثبات خالل فترة البحث 
بمتوسط كميـة صـادرات     ةاالمريكي ةالواليات المتحدوهذه الدول هى ،  لةوهى ستة عشر دو

مالى الصادرات المصرية مـن  من إج% ٣٣,٦٥٩تمثل حوالى ، طناً  ٢٠٦١٥,٢قدرت بحوالى
مـن  % ٢٤,٧تمثل حوالى ، طناً ١٥١١٥,٣بمتوسط كمية قدرت بحوالى  سوريايليها ،  الطماطم

حـوالى  بلغـت  صـادرات   ة بمتوسـط كميـة  السعودييليها ، إجمالى الصادرات من الطماطم 
 كلتلى ذلك ، لى صادرات الطماطم من اجما%  ٢٢بنسبة مئويه بلغت حوالى ، طناً ١٣٥٥٦,٨

روسـيا   و قطر و يطالياإ،  ةالمتحدة المملك و المانيا و لكويتو ا بلجيكا و االماراتو  هولندامن 
ـ مرتبه حسـب األ  سلوفينيا و ساحل العاج و سيشل و عمان و ةتحادياأل ـ  ةالنسـبي  ةهمي  ةلكمي

، مليـون دوالر   ٧٩,٩٠حوالى بويقدر إجمالى قيمة الصادرات وفقاً لهذا النموذج ، الصادرات 
من متوسط إجمالى قيمة الصادرات المصرية من الطمـاطم  %  ٩٤,٧٨تمثل نسبة تقدر بحوالى  

  .خالل فترة البحث
  

الـدول األكثـر   (  طماطم الطازجةالمقترح لتوجية صادرات مصر من الثانى النموذج ال) ٩(جدول رقم 
  )إستقراراً

  الدول المستوردة
  القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها

 %  )طن ( الكمية   ) مليون دوالر(   
   ٣٣,٦٥٩ ٢٠٦١٥,٢   ةمريكياأل ةالواليات المتحد

   ٢٤,٧  ١٥١١٥,٣  سوريا
   ٢٢  ١٣٥٥٦,٨  ةالسعودي
   ٧,٩٧  ٤٨٨٢,٧  هولندا

   ٣,٣٦  ٢٠٦٢,٦  ماراتاإل
   ١,٩٥  ١١٩٥,٣  بلجيكا
   ١,٧٨  ١٠٨٩,٦  الكويت
   ٠,٨٣٨  ٥١٣,٦  المانيا

    ٠,٨١٨  ٥٠١,٦   ةالمتحد ةالمملك
   ٠,٧٨٥  ٤٨١,٢  يطالياإ

   ٠,٥٧  ٣٤٨,٦  قطر 
   ٠,٤٨٩  ٣٠٠  ةتحاديروسيا األ

   ٠,٤٠٢  ٢٤٦,٥  عمان
   ٠,٢٦٩  ١٦٥,٣  سيشل 

   ٠,١٨٩  ١١٥,٨  ساحل العاج 
   ٠,١٠٥  ٦٤,٧  سلوفينيا
 ٧٩,٩٠ ١٠٠  ٦١٢٥٤,٨  اإلجمالى 
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   .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى : المصدر
  
  

 ):األعلى سعراً(النموذج الثالث المقترح   - ت
، وفيه تم تقيد النموذج بكمية  الصادرات الحالية من الطماطم  إلى الدول األعلـى سـعراً   

أن إجمـالى قيمـة   ، ) ١٠(فى الجـدول رقـم    ةوقد تبين من دراسة نتائج هذا النموذج والوراد
أى أنه يحقق زيـادة  ، مليون دوالر  ١٤٤,٨١صادرات الطماطم وفقاً لهذا النموذج تقدر بحوالى 

تمثـل  ، مليـون دوالر  ١٠٣.٧٩فى حصيلة صادرات الطماطم عن التوزيع الراهن تبلغ حوالى 
  .من متوسط إجمالى قيمة صادرات مصر من الطماطم خالل فترة البحث%   ٢٥٣,٠٣حوالى 
  

  ). األعلى سعراً( الطازجهطماطم المقترح لتوجية صادرات مصر من الثالث النموذج ال) ١٠(جدول رقم 

  القیمة التصدیریة  الكمیة المقترح تصدیرھا  الدول المستوردة
 %  )طن ( الكمیة   ) ملیون دوالر(

   ٨٥,٣٩ ٥٢٣٠٧,٩٠   ةمریكیاأل ةالوالیات المتحد
   ١٣,٤٣  ٨٢٣١,٨  العراق

   ٠,٧٨٥  ٤٨١,٢  یطالیاإ
   ٠,١٨٩  ١١٥,٨  ساحل العاج 

   ٠,١٠٥  ٦٤,٧  سلوفینیا
    ٠,٠٥١  ٣١,٤  نداروا

   ٠,٠٣٥٩  ٢٢  كینیا
 ١٤٤,٨١ ١٠٠  ٦١٢٥٤,٨  اإلجمالى 

  .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى: المصدر
  

 ) : الدول العربية(النموذج الرابع المقترح   - ث
وقد اتضح من النتائج الواردة فـى الجـدول   ، وفية تم إضافة قيد لمجموعة الدول العربية 

أن إجمالى قيمة صادرات مصر من الطماطم وفقاً لهـذا النمـوذج بلغـت حـوالى     ، ) ١١(رقم 
أى ان هذا النموذج يحقق زيادة فى حصيلة الصـادرات عـن التوزيـع    ، مليون دوالر  ٥٨,١٦

 %٤١,٩٧ تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى، ر مليون دوال ١٧,١٤الراهن للصادرات تقدر بحوالى 
  .رات المصرية من الطماطم  خالل فتره البحثمن متوسط إجمالى الصاد

  
  ) الدول العربية(النموذج الرابع المقترح لتوجية صادرات مصر من الطماطم الطازجه ) ١١(جدول رقم 

  الدول المستوردة
  القیمة التصدیریة  الكمیة المقترح تصدیرھا

 %  )طن ( الكمیة   ) ملیون دوالر(   

    ٢٢,١٣ ١٣٥٥٦,٨  ةالسعودی

   ١٨,٣٢  ١١٢٢٥,٤  الیبی

   ١٤,١٦  ٨٦٧٦,١  ةمریكیألا ةالوالیات المتحد

   ١٣,٤٣  ٨٢٣١,٨  العراق

   ٣,٣٦  ٢٠٦٢,٦  ماراتاإل

   ٢,٤٦  ١٥١١٥,٣  سوریا

   ١,٧٧  ١٠٨٩,٦  الكویت

   ٠,٦٧٨  ٤١٥,٧  المغرب

   ٠,٥٦٩  ٣٤٨,٦  قطر 

   ٠,٤٠٢  ٢٤٦,٥  عمان

   ٠,٢٧٨  ١٧٠,٦  الیمن
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   ٠,١٨٦  ١١٥,٨  ساحل العاج 

 ٥٨,١٦ ١٠٠ ٦١٢٥٤,٨  مالى اإلج

  . نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى: المصدر
  
  
  

 ) : الدول االوربية(النموذج الخامس المقترح   -  ج
وقد إتضح من النتائج الواردة فى الجـدول  ، وفيه تم إضافة قيد لمجموعة الدول األوربية 

رية من الطماطم وفقاً لهذا النموذج بلغت حـوالى  أن إجمالى قيمة الصادرات المص، ) ١٢(رقم 
ن هذا النموذج يحقق زيادة فى حصيلة الصادرات عـن التوزيـع   أأى ، مليون دوالر ١٤٢,٨٨

% ٢٤٨,٣١تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى، دوالر مليون ١٠١,٨٦ الراهن للصادرات تبلغ حوالى
  .ره البحثمن متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الطماطم خالل فت

) اآلعلـى سـعراً  ( رح الثالث لتوزيع صادرات الطماطمومما سبق يتضح أن النموذج المقت
ألنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من الطمـاطم عـن   ، هو أفضل النماذج المقترحة 

من % ٢٥٣,٠٣تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى ، مليون دوالر  ١٠٣,٧٩التوزيع الراهن بحوالى 
  .لى الصادرات المصرية من الطماطم خالل فتره البحثمتوسط إجما

بنسـبة زيـادة تقـدر بحـوالى     وبالرغم من ذلك إال أن النموذج الرابع المقترح والخاص 
من متوسط إجمالى قيمة الصادرات المصرية من الطماطم خالل فترة البحث يعتبـر  % ٤١,٩٧

لتى تفرضها الدول األوربية علـى  هو األمثل بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود واإلشتراطات ا
  . الصادرات المصرية

  
الـدول  (النموذج الخامس المقترح لتوجية صادرات مصر من الطمـاطم الطازجـه   ) ١٢(جدول رقم 

  ) . االوربية

  الدول المستوردة
  القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها

 %  )طن( الكمية   )مليون دوالر(   

    ٨٦,٧٧ ٥٣١٥٣  مريكيةالواليات المتحدة اال

   ٧,٩٧  ٤٨٨٢,٧  هولندا

   ١,٩٥  ١١٩٥,٣  بلجيكا

   ٠,٨٣٨  ٥١٣,٦  المانيا

   ٠,٨١٨  ٥٠١,٦  المملكة المتحدة

   ٠,٧٨٥  ٤٨١,٢  إيطاليا

   ٠,٢٢٣  ١٣٦,٧  دنمارك

   ٠,٢٠٤  ١٢٥,٢  المجر

   ٠,١٨٩  ١١٥,٨  ساحل العاج

   ٠,١٣٩  ٨٥  أوكرانيا

   ٠,١٠٥  ٦٤,٧  سلوفينيا

 ١٤٢,٨٨ ١٠٠  ٦١٢٥٤,٨  اإلجمالى

   .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى : المصدر
  

  : التوزيع الجغرافى لصادرات مصر من البصل كامل النضج    -:ثالثاً
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للبصل كامل النضج زيـادة حصـيلة   تستهدف دراسة التوزيع الجغرافى الرأهن والمقترح 
وفيما ، الخطية  نماذج مستخدماً فى ذلك إسلوب البرمجة وقد إقترحت الدراسة خمسة، صادراتة 

ذج المقترحة لتعظيم تلك يلى عرضاً للوضع الراهن لحصيلة صادرات البصل كامل النضج والنما
  :الحصيلة 
  
  

  :التوزيع الجغرافى الراهن لصادرات البصل كامل النضج   – ١
 – ٢٠١٠( خالل الفتره مـن   التوزيع الراهن للبصل كامل النضج إلى مختلف دول العالم 
وثالثون دولـة   سبعأنها تتوزع على  يشير إلى) ١٣(وكما هو موضح فى الجدول رقم ) ٢٠١٤

وتقـدر  ، طناً  ٣٧٢٨٠٨,٦٨ويبلغ المتوسط السنوى إلجمالى صادرات البصل حوالى ، رئيسية 
خمسـة    لـى وقد تم تقسيم تلـك الـدول إ  ، دوالر مليون ١٨٨,٤٨قيمة تلك الصادرات بحوالى  

  مجموعات مرتبة حسب أهميتها النسبية
  : على النحو التالى 

  : مجموعة الدول األوربية   -  أ
، طنـاً    ٧٣٤٤١,٨٣ليها حوالى إصادرات البصل دولة يقدرحجم  وهى تشمل ستة عشر

وتمثـل هـذه    ، خالل فترة البحث من متوسط إجمالى صادرات البصل%  ١٩,٧٠تمثل حوالى 
وتعتبـر هولنـدا  أكبـر    . الطاقة اإلستيرادية ألسواق هذه المجموعةمن % ٤,٢٦الكمية حوالى 

مـالى  مـن متوسـط إج  %  ٥,٣١أسواق الدول األوربية المستوردة حيث تسـتوعب حـوالى   
  وكرانيـا أ ورومانيـا   و والمملكـة المتحـدة   يليها فى ذلك المانيا، للبصل  الصادرات المصرية

 وسـبانيا  أ وقبـرص   والبانيـا  وبلغاريا  وفرنسا  و ساحل العاج واليونان  وبلجيكا  ويطاليا وإ
  . سلوفينيا على الترتيب وكرواتيا 
  :مجموعة الدول األسيوية   - ب

تمثـل  ، طناً  ٢١٩٣,١١وهى تشمل خمسة  دول يقدر حجم صادرات البصل اليها بحوالى 
من متوسط إجمالى صادرات البصل خالل فترة الدراسة وتمثـل هـذه الكميـه    % ٠,٥٩حوالى 

وتعتبر جورجيا أكبـر أسـواق   ، من الطاقة اإلسترادية ألسواق هذه المجموعة %  ٠,٢٨الى حو
من متوسـط إجمـالى الصـادرات    %  ٠,٣٢الدول األسيوية المستوردة حيث تستوعب حوالى 

  .هونج كونج على الترتيب وماليزيا  وروسيا البيضاء  ويليها فى ذلك الهند  ،المصرية للبصل 
  :بية مجموعة الدول العر  - ت

  ٢٧٥٩٨٥,٦٥حـوالى  بليهـا  إيقدر حجم صادرات البصل  ةوهى تشمل إحدى عشر دول
وتمثـل   ل فترة البحـث من متوسط إجمالى صادرات البصل خال%  ٧٤,٠٣ تمثل حوالى، طناً 

 وتعتبـر ،  ة ألسـواق هـذه المجموعـة   فقط من الطاقة اإلستيرادي% ٠,٤٣هذه الكمية حوالى 
مـن متوسـط   % ٤٨,٨٣العربية المستوردة حيث تستوعب حوالى السعودية أكبر أسواق الدول 

العـراق    وليبيا  وسوريا  وردن واأليليها فى ذلك الكويت  ،إجمالى الصادرات المصرية للبصل 
  . تونس على الترتيب والبحرين  وعمان  ومارت إلاولبنان  و

  :مجموعة الدول االفريقية  - ث
 ،طناً من البصـل   ١٤١٤,٩٤ا حوالى ليهة دول يقدر حجم الصادرات إوهى تشمل خمس

%  ٣,٤٦وتمثل حـوالى  ، %  ٠,٣٨وتمثل هذة الكمية نسبة من إجمالى الصادرات تبلغ حوالى 
وتعتبر السودان أكبر أسواق الـدول اآلفريقيـه   ، من الطاقة اإلستيرادية ألسواق هذه المجموعه 

من المتوسـط السـنوى   %  ٠,٠٢تمثل حوالى ، طناً  ٦٨,٨٩المستوردة حيث تستوعب حوالى 
  .غينيا على الترتيبومورشيوس  وكينيا  وفريقيا أيليها جنوب ، لكمية الصادرات من البصل 

  : أسواق الدول األخرى  -  ج
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الصادرات من البصل إلـى بعـض الـدول     السابقة تتجةباإلضافة إلى مجموعات الدول 
ة الصادرات مـن البصـل   حيث بلغ المتوسط السنوى لكمي، األخرى فى أنحاء مختلفة من العالم 

من المتوسط السـنوى لكميـة   %  ٥,٣٠تمثل حوالى ، طناً  ١٩٧٧٣,١٥ إليها حوالىالمصرى 
المصرية مما يدل على أن هناك فرصة تصديرية متاحة أمام الصادرات ، الصادرات من البصل 

  .من البصل لتنويع أسواق التصدير
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 النضـج كمية صادرات مصر من البصـل كامـل   التوزيع الجغرافى الراهن لمتوسط ) ١٣(جدول رقم 
  ).٢٠١٤ – ٢٠١٠(ألهم الدول المستوردة خالل الفترة  ومتوسط الطاقة اإلستيرادية

  البيان
  الكمية المصدرة من البصل

  سعر التصدير
  )للطن  \دوالر ( 

  الطاقة اإلستيرادية

لمجموعة %   الكميه بالطن
  الدول

إلجمالى % 
  الصادرات

لصادرات من ل%   الكميه بالطن
  الطاقة اإلستيرادية

  ٠,٤٣  ٦٤٦٠٥١٩٠ _ ٧٤,٠٣  ١٠٠  ٢٧٥٩٨٥,٦٥  الدول العربية
 ٠,٢٧  ٦٧٣٣٧٢٤٤  ٤٢٦,٨٤  ٤٨,٨٣  ٦٥,٩٦  ١٨٢٠٣٦,١١  السعودية
  ٢٣,٩٧  ٨٨٠٠٨  ٩٣١,١٧  ٥,٦٦  ٧,٦٤  ٢١٠٩١,٤٨  الكويت
  ٥,٥٣  ٢٨٠٩٨٠,٢  ٤٦٥,٧  ٤,١٧  ٥,٦٣  ١٥٥٤٩,٧٤  األردن
  ٠,١٠  ١٥٥٤١٠٧٦  ٤٣٩,٩٧  ٤,٣٣  ٥,٨٥  ١٦١٣٩,١٤  سوريا
  ١٤,٠٥  ٨٣٥٩٢  ٤٧٦,٢٦  ٣,١٥  ٤,٢٥  ١١٧٤٠,٧٣  ليبيا

  ١٨,٧٥  ٥٠٠٠٠  ٤٥٣,٤٨  ٢,٥١  ٣,٤٠  ٩٣٧٣,٨٧  العراق
  ٤٨,٩٢  ١٩٧٧٥,٥٢  ٤٢٦  ٢,٥٩  ٣,٥١  ٩٦٧٣,٩٦  لبنان

  ٤٢,٥٩  ١٤٤٨٦,٢٢  ٤٦٩,٩٥  ١,٦٥  ٢,٢٤  ٦١٦٩,١١  اإلمارات
  ١,٠٦  ١٩٢١٦٢  ٤٨٦,٧٧  ٠,٥٥  ٠,٧٤  ٢٠٣٥.٥  عمان

  ١٤,٧١  ١٢٣٨٨  ٤٤٤,٠٨  ٠,٤٩  ٠,٦٦  ١٨٢١,٧٤  البحرين
  ٤٦,٣٢  ٧٦٤.٨٢  ٢٢٠,٤٣  ٠,١٠  ٠,١٣  ٣٥٤,٢٧  تونس

  ٤,٢٦  ١٧٢٣٠٦٣,٧٣ _  ١٩,٧٠  ١٠٠  ٧٣٤٤١,٨٣  دول أوربا
  ١,٨٨  ١٠٥١٨٣٤,٤١  ٥٠١,٩٥  ٥,٣١  ٢٦,٩٥  ١٩٧٩١,٩  هولندا
  ٤,٦٥  ١١١٨٨٠,٧١  ١٧٤,٦٧  ١,٤٠  ٧,٠٩  ٥٢٠٤,٦٤  المانيا

  ٩١,٠٨  ١٥٤١٠,٥٢  ١٣٣٨,٧٩  ٣,٧٧  ١٩,١١  ١٤٠٣٦,٥  المملكة المتحدة
  ٠,٨٥  ٩١٤٧٤٤  ٥٥٧,٣٦١  ٢,٠٨  ١٠,٥٨  ٧٧٦٩,٢٥  رومانيا
  ٦٢,٥١  ١٣٢١٦,٥٨  ٤٢٥,٧٨  ٢,٢٢  ١١,٢٥  ٨٢٦٢,١  أوكرانيا
  ٢٠,٣٩  ٣٢٤١٤,٦٦  ٥٣٧,٨٥  ١,٧٧  ٩,٠٠  ٦٦٠٨,٥٧  إيطاليا
  ٤,٦٧  ٦١٦١٢,١  ٥٧١,٣١  ٠,٧٧  ٣,٩٢  ٢٨٧٧,٣٣  بلجيكا
  ٩٢,٧٠  ٣٢٢٧,٧١  ٦٣٢,١٥  ٠,٨٠  ٤,٠٧  ٢٩٩١,٩٥  اليونان

  ٠,١٨  ٧٥١٥٠٥,٦  ٣٨٠,٤٣   ٠,٣٦  ١,٨٢  ١٣٣٩.٤١  ساحل العاج
  ٠,٩٥  ١٠٩٩٤١,٦٣  ٥٠٢,٣٥  ٠,٢٨  ١,٤٢  ١٠٤٢,٨٣  فرنسا
  ٣٠,٦٢  ٢٨٤٦,٩٨  ٣٩٥,٨٥  ٠,٢٣  ١,١٩  ٨٧١,٦٩  بلغاريا
  ٤٠,٧٠  ١٧٣٧,٢١  ٣٧١,٤٦  ٠,١٩  ٠,٩٦  ٧٠٧,٠٥  ألبانيا
  ١,٣٨  ٥٣٨٠١,٢  ٤٤٣,٤١  ٠,٢٠  ١,٠١  ٧٤٢,٩٦  قبرص
  ٠,١٣  ٣١٥٦٧٧,٩٨  ٤٤١,٥٧  ٠,١١  ٠,٥٦  ٤١٢,١٣  أسبانيا
  ٦٠,٢٠  ٧٠٤,٤٧  ٤٥٢,١٦  ٠,١١  ٠,٥٨  ٤٢٤,٠٦  كرواتيا
  ٤٢,٨٦  ٨٣٨,٧١  ٨١٢,٢٥  ٠,١٠  ٠,٤٩  ٣٥٩,٤٦  سلوفينيا
  ٠,٢٨  ٧٩٦٦٥٧,٣٨  _  ٠,٥٩  ١٠٠  ٢١٩٣,١١  دول أسيا
  ٥٨,٣٧  ٢٠٦٣,٠٢  ٤٩٣,٣٣  ٠,٣٢  ٥٤,٩١  ١٢٠٤,٢٤  جورجيا
  ٠,٠٣  ٧٧٨٥٨١,١٨  ٤٥٦,٧٨  ٠,٠٧  ١٢,١١  ٢٦٥,٦١  الهند

  ٣٥,٧٣  ٦٤٠,٦  ٣٨٧,٢١  ٠,٠٦  ١٠,٤٤  ٢٢٨,٨٨  روسيا البيضاء
  ١,٨٨  ١٤٥٦٨,٠١  ٥٤٦,٢٤  ٠,٠٧  ١٢,٤٧  ٢٧٣,٤٨  ماليزيا

  ٢٣,٦٨  ٩٣٢,٦٨  ٣٤١,٨  ٠,٠٦  ١٠,٠٧  ٢٢٠,٩  هونج كونج
  ٣,٤٦  ٤٠٨٥٠,١٣  _  ٠,٣٨  ١٠٠  ١٤١٤,٩٤  دول أفريقيا
  ٠,٧٦  ٩٠٥٥,٨٢  ٤٧٣,٠٤  ٠,٠٢  ٤,٨٧  ٦٨,٨٩  السودان

  ٠,٧٦  ٣٣٧٠٦,٨١  ٥٣٩,٥٥  ٠,٠٧  ١٨,٠٤  ٢٥٥,٢٦  نوب افريقياج
  ١٠,١٧  ١٦٧٦,١٣  ٤٥١,٥٧  ٠,٠٥  ١٢,٠٥  ١٧٠,٥٤  كينيا

  ١٢,٢١  ٦٣٣٣,٣٣  ٥٣٨,٢٩  ٠,٢١  ٥٤,٦٣  ٧٧٣  مورشيوس
  ٠,٤٩  ٢٩٨٨٨,٦  ٤٥٩,٨٢  ٠,٠٤  ١٠,٤١  ١٤٧,٢٥  غينيا

  _  _  ٤٥٩,٦٨  ٥,٣٠  ١٠٠  ١٩٧٧٣.١٥  دول أخرى
  ١٤.٢٠  ٢٦٢٥١٧٦  _  ١٠٠  ١٠٠  ٣٧٢٨٠٨,٦٨  إجمالى العالم

  :جمعت وحسبت من : المصدر
القاهره ، بيانات غير منشورة ، قاعده بيانات التجارة الخارجية ، الجهاز المركزى للتعبئه العامة واألحصاء  -١

٢٠١٥  .  
  http://comtrade.un.org/Un coumtred) اإلنترنت(موقع اآلمم المتحده على شبكة المعلومات الدولية  -٢
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  : التوزيع الجغرافى المقترح لصادرات مصر من البصل كامل النضج -٢

من  يتناول هذا الجزء خطط بديلة يمكن اإلعتماد عليها لزيادة حصيلة الصادرات المصرية
  :البصل كامل النضج وفيما يلى أهم نتائج النماذج المقترحة

 ):النموذج الحر(النموذج األول المقترح   -  أ
تتوزع فية الصادرات طبقاً للطاقـة اإلسـتيرادية إلـى الـدول      ترك هذا النموذج حراً أى

أن متوسـط الكميـة   ، ) ١٤(ويتبين من نتائج النموذج الموضحة فى الجدول رقم . األعلى سعرأ
بكميـة صـادرات تقـدر بحـوالى     رومانيـا  المصدرة من البصل كامل النضج  وجهت إلـى  

رات المصرية من المحصول لهـذا  من إجمالى الصاد%  ٥٢تمثل حوالى ، طناً  ١٨٣٩٣٨,٥٠
مـن  % ٢٤,٩تمثل حوالى ، طناً  ٨٨٠٠٨بكمية صادرات تقدر بحوالى  الكويتيليها ، النموذج 

بكميـة صـادرات تقـدر    بلجيكا ويليها ، مالى الصادرات المصرية من البصل لهذا النموذج إج
ـ ثم يليها بعد ذلـك  %  ١٧,٤٥طناً تمثل حوالى  ٦١٦١٢,١٠بحوالى  بكميـة   ةمتحـد ال ةالمملك

ليونـان  ثـم يليهـا ا  ،  % ٤,٣٦بلغت حوالى   بنسبة، طناً  ١٥٤١٠,٥٠صادرات بلغت حوالى 
طناً على الترتيـب وبنسـب    ٨٣٨,٧طناً و  ٣٢٢٧,٧٠وسلوفينيا بكميه صادرات بلغت حوالى 

ويقدر إجمالى قيمة الصـادرات وفقـاً لهـذا    ، على الترتيب %  ٠,٢٣و  % ٠,٩بلغت حوالى 
مـن متوسـط     %  ٣٥,٤٧تمثل نسبة تقدر بحوالى ، مليون دوالر  ٢٤٣,٠٢ والىحبالنموذج 

  .إجمالى قيمة الصادرات المصرية من البصل كامل النضج  خالل فترة البحث
  

  ) . الحر ( بصل كامل النضج المقترح لتوجیة صادرات مصر من الول  النموذج األ) ١٤(جدول رقم 
  الدول المستوردة

  القیمة التصدیریة  یرھاالكمیة المقترح تصد
 %  )طن ( الكمیة   )ملیون دوالر(

   ٥٢ ١٨٣٩٣٨,٥٠  رومانیا

   ٢٤,٩  ٨٨٠٠٨  الكویت

   ١٧,٤٥  ٦١٦١٢,١٠  بلجیكا

   ٤,٣٦  ١٥٤١٠,٥٠  ةالمتحد ةالمملك

   ٠,٩  ٣٢٢٧,٧٠  الیونان

   ٠,٢٣  ٨٣٨,٧  سلوفینیا

 ٢٤٣,٠٢ ١٠٠  ٣٥٣٠٣٥,٥  اإلجمالى

  البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى نتائج تقدير نموذج  :المصدر 
  

  
 ) :الدول األكثر إستقراراً(النموذج المقترح الثانى   - ب

وفيه تم تقييد النموذج بكمية الصادرات الحالية من البصل كامـل النضـج  إلـى الـدول     
كما هـو موضـح فـى    ، كل دولة على حدة ، المستقرة والتى تتميز بالثبات خالل فترة الدراسة 

   .)١٥(قم الجدول ر
جمـالى  إأن ، )  ١٥( الجدول رقـم  فى  ةوقد تبين من دراسة نتائج هذا النموذج والوراد

أى . مليـون دوالر  ١٨٧,٦٩قيمة صادرات البصل كامل النضج وفقاً لهذا النموذج تقدر بحوالى 
نة يحقق زيادة فى حصيلة صادرات البصل كامل النضج عن التوزيع الـراهن تبلـغ حـوالى     أ

من متوسط إجمالى قيمة صادرات مصر من البصل % ٤,٦٣ تمثل حوالى، مليون دوالر  ٨,٣٠
  .ترة البحثكامل النضج  خالل ف
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  .)األكثر إستقرارًا( بصل كامل النضج المقترح لتوجیة صادرات مصر من اللثانى النموذج ا) ١٥(جدول رقم 
  الدول المستوردة

  يةالقيمة التصدير  الكمية المقترح تصديرها
  %  )طن ( الكمية   ) مليون دوالر(

   ٥١,٥٦ ١٨٢٠٣٦,١٠   ةالسعودي
   ١٠,٣٣  ٣٦٤٧٧,٩١  الكويت 
   ٥,٦  ١٩٧٩١,٩٠  هولندا
   ٤,٥٧  ١٦١٣٩,١٠  سوريا 

   ٤,٤  ١٥٥٤٩,٧٠  ردن األ
   ٤,٣٦  ١٥٤١٠,٥٠   ةالمتحد ةالمملك

    ٣,٣٢ ١١٧٤٠,٧٠  ليبيا
   ٢,٧٤  ٩٦٧٤  لبنان
   ٢,٦٥  ٩٣٧٣,٩٠  العراق

   ٢,٢  ٧٧٦٩,٣٠  مانيا رو
   ١,٨٧  ٦٦٠٨,٦٠  يطاليا إ
   ١,٧٤  ٦١٦٩,١٠  مارات إلا

   ١,٤٧  ٥٢٠٤,٦٠  المانيا 
   ٠,٨  ٢٨٧٧,٣٠  بلجيكا 
   ٠,٥٧  ٢٠٣٥,٥٠  عمان 

   ٠,٥١  ١٨٢١,٧٠  البحرين 
   ٠,٣٧  ١٣٣٩,٤٠  ساحل العاج

   ٠,٢٩  ١٠٤٢,٨٠  فرنسا 
   ٠,٢  ٧٠٧,١  البانيا 

   ٠,١١  ٤١٢,١  سبانيا أ
    ٠,١٠  ٣٥٩,٥  ينيا سلوف

   ٠,٠٧٢  ٢٥٥,٣  جنوب افريقفيا 
   ٠,٠٤٨  ١٧٠,٥  كينيا 

   ٠,٠١٩  ٦٨,٩  السودان 
 ١٨٧,٦٩ ١٠٠  ٣٥٣٠٣٥,٥١  اإلجمالى 

   .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى  :المصدر 
  

 )  :األعلى سعراً ( النموذج الثالث المقترح   - ت
كمية الصادرات الحالية من البصل كامل النضج إلى الدول األعلـى  وفيه تم تقيد النموذج ب

أن إجمالى قيمة ، ) ١٦(وقد تبين من دراسة نتائج هذا النموذج والورادة فى الجدول رقم ، سعراً 
أى انـة  . مليـون دوالر ٢٤١,٧٢صادرات البصل كامل النضج وفقاً لهذا النموذج تقدر بحوالى 

 ٦٢,٣٣البصل كامل النضج عن التوزيع الراهن تبلغ حـوالى  يحقق زيادة فى حصيلة صادرات 
ـ  %  ٣٤,٧٤تمثل حوالى ، مليون دوالر  ل من متوسط إجمالى قيمة صادرات مصر مـن البص
  .خالل فترة البحثكامل النضج 

  
  ).األعلى سعراً(بصل كامل النضج المقترح لتوجية صادرات مصر من اللثالث النموذج ا) ١٦(جدول رقم 

  القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها  توردهالدول المس
 %  )طن ( الكمية   ) يون دوالرمل(

   ٤٣,٩٥ ١٥٥١٩٣,٤٠  رومانيا 
   ٢٤,٩  ٨٨٠٠٨  الكويت 
   ١٧,٤٥  ٦١٦١٢,١٠  بلجيكا 
   ٥,٦  ١٩٧٩١,٩٠  هولندا

    ٤,٣٦  ١٥٤١٠,٥٠  المملكه المتحده 
    ١,٨٧  ٦٦٠٨,٦٠  ايطاليا 
   ٠,٩  ٣٢٢٧,٧٠  اليونان 
   ٠,٢٩  ١٠٤٢,٨٠  فرنسا 

   ٠,٢٣  ٨٣٨,٧  سلوفينيا 
   ٠,٢  ٧٧٣  مورشيوس 

   ٠,٠٧  ٢٧٣,٥  ماليزيا 
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   ٠,٠٧  ٢٥٥,٣   ياجنوب افريق
 ٢٤١,٧٢ ١٠٠  ٣٥٣٠٣٥,٥  االجمالى 

   .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى : المصدر 
  

 ) : الدول العربية( النموذج الرابع المقترح   - ث
وقد إتضح من النتائج الواردة فـى الجـدول   ، تم إضافة قيد لمجموعة الدول العربية  فيهو

أن إجمالى قيمة صادرات مصر من البصل كامل النضج وفقاً لهذا النمـوذج بلغـت   ، ) ١٧(رقم 
أى ان هذا النموذج يحقق زيادة فى حصيلة الصـادرات عـن   ، مليون دوالر  ٢٠٨,٤٥حوالى 

تمثل نسبة زيادة تقـدر بحـوالى   ، مليون دوالر  ٢٩,٦درات بلغت حوالى التوزيع الراهن للصا
  .من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من البصل كامل النضج خالل فتره البحث %١٦,٢٠
  

الـدول  (بصل كامـل النضـج   المقترح لتوجية صادرات مصر من اللرابع النموذج ا) ١٧(جدول رقم 
  ).العربية

  الدول المستوردة
  القيمة التصديرية  المقترح تصديرهاالكمية 

 %  )طن ( الكمية   ) مليون دوالر(
    ٥١,٥٦ ١٨٢٠٣٦,١٠   ةالسعودي

   ٢٣,٤٣  ٨٢٧٣٠,٩١  الكويت 
   ٤,٥٧  ١٦١٣٩,١٠  سوريا 

   ٤,٣٦  ١٥٤١٠,٥٠   ةالمتحد ةالمملك
   ٤,٤  ١٥٥٤٩,٧٠  ردن األ

   ٣,٣٢  ١١٧٤٠,٧٠  ليبيا
   ٢,٧٤  ٩٦٧٤,٠٠  لبنان
   ٢,٦٥  ٩٣٧٣,٩٠  العراق

   ١,٧٤  ٦١٦٩,١٠  مارات اإل
   ٠,٥٧  ٢٠٣٥,٥٠  عمان 

   ٠,٥١  ١٨٢١,٧٠  البحرين 
   ٠,١  ٣٥٤,٣  تونس 

 ٢٠٨,٤٥ ١٠٠  ٣٥٣٠٣٥,٥١  اإلجمالى 
   .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى  :المصدر 

  
 ): الدول األوربية(النموذج الخامس المقترح   -  ج

وقد إتضح من النتائج الواردة فى الجـدول  ، لمجموعة الدول األوربية  وفيه تم إضافة قيد
أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية من البصل كامل النضج وفقاً لهذا النموذج قـد  ، ) ١٨(رقم 

أى أن هذا النموذج حقق زيادة فى حصيلة الصادرات عن ، مليون دوالر  ٢٣٨,٢١بلغت حوالى 
 تمثل نسبة زياده تقـدر بحـوالى  ، دوالر مليون ٥٨,٨٢ غت حوالىالتوزيع الراهن للصادرات بل

من متوسط إجمالى قيمة الصادرات المصرية من البصل كامل النضج خـالل فتـره     %٣٢,٧٩
مما سبق يتضح أن النموذج المقترح الثالث لتوزيع صـادرات البصـل كامـل النضـج       .البحث

ـ  ، ة هو افضل النماذج المقترح) النموذج االعلى سعراً( ادرات ألنه يحقق زيادة فى حصـيلة ص
تمثل حـوالى  ، مليون دوالر  ٦٢,٣٢عن التوزيع الراهن بحوالى مصر من البصل كامل النضج 

. خالل فترة البحثل كامل النضج من متوسط إجمالى قيمة صادرات مصر من البص % ٣٤,٧٤
العربيـة يعتبـر هـو    وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الـدول  

األنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود واإلشـتراطات الصـعبة التـى تفرضـها علـى      
   .الصادرات المصرية
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الـدول  (بصل كامل النضـج  المقترح لتوجية صادرات مصر من اللخامس النموذج ا) ١٨(جدول رقم 
  ).األوربية

  ريةالقيمة التصدي  الكمية المقترح تصديرها  الدول المستوردة

 %  )طن ( الكمية   ) مليون دوالر(   
    ٣٩,٦ ١٣٩٨٧٠,٥٠  رومانيا 

   ٢٤,٩  ٨٨٠٠٨  الكويت 

   ١٧,٤٥  ٦١٦١٢,١٠  بلجيكا 

   ٥,٦  ١٩٧٩١,٩٠  هولندا

   ٤,٣٦  ١٥٤١٠,٥٠   ةالمتحد ةالمملك

   ٢,٣٤  ٨٢٦٢,١٠  وكرانيا أ

   ١,٨٧  ٦٦٠٨,٦٠  يطاليا إ

   ١,٤٧  ٥٢٠٤,٦٠  المانيا 

   ٠,٩  ٣٢٢٧,٧٠  اليونان

   ٠,٢٩  ١٠٤٢,٨٠  فرنسا 

   ٠,٢٤  ٨٧١,٧  بلغاريا 

   ٠,٢٣  ٨٣٨,٧  سلوفينيا 

   ٠,٢١  ٧٤٣  قبرص 

   ٠,٢  ٧٠٧,١  البانيا 

   ٠,١٢  ٤٢٤,١  كرواتيا 

   ٠,١١  ٤١٢,١  سبانيا أ

 ٢٣٨,٢١ ١٠٠  ٣٥٣٠٣٥,٥  اإلجمالى 

   ة الخطية بإستخدام الحاسب األلىنتائج تقدير نموذج البرمج: المصدر 
  

  : التوزيع الجغرافى لصادرات  مصر من الفاصوليا الخضراء  -:بعاً را
زيـادة حصـيلة   فاصوليا الخضراء تستهدف دراسة التوزيع الجغرافى الرأهن والمقترح لل

ـ   اًقترحت الدراسة خمسة نماذج مستخدموقد ا، صادراتها  ، الخطيـة   ةفى ذلك إسـلوب البرمج
والنمـاذج المقترحـة   فاصوليا الخضـراء  درات الللوضع الراهن لحصيلة صا وفيما يلى عرضاً

  .لتعظيم تلك الحصيلة
  : فاصوليا الخضراء المصر من  التوزيع الجغرافى الراهن لصادرات – ١
 – ٢٠١٠( إلى مختلف دول العالم خالل الفتره مـن   فاصوليا الخضراءالتوزيع الراهن لل 
وعشرون دولـة   خمسةع على يتضح أنها تتوز) ١٩(وكما هو موضح فى الجدول رقم ) ٢٠١٤
طنـاً   ٣٣٩٤٢,٩حوالى الفاصوليا الخضراء ويبلغ المتوسط السنوى إلجمالى صادرات ، رئيسية 

وقد تم تقسيم تلـك الـدول   ، مريكى أدوالر مليون  ٥٣,١٨ وتقدر قيمة تلك الصادرات بحوالى، 
  مجموعات مرتبة حسب أهميتها النسبية  خمسةالى 

  : على النحو التالى 
  : األوربية  لعة الدومجمو  -  أ

  ٢٥٧٠٩,٢٩يقدر حجم صادرات الفاصوليا الخضراء اليها حوالى  دولة وهى تشمل عشر
صوليا الخضراء  خـالل فتـرة   من متوسط إجمالى صادرات الفا%  ٧٥,٧٤تمثل حوالى ، طناً 

. من الطاقة اإلستيرادية ألسـواق هـذه المجموعـة   % ١٤,٦٨وتمثل هذه الكمية حوالى  البحث
% ٢٠,٥٩بر المملكة المتحدة أكبر أسواق الدول األوربية المستوردة حيث تستوعب حـوالى  وتعت

يليها فـى ذلـك   ، لمجموعة الدول األوربية فاصوليا الخضراء صادرات مصر من المن متوسط 
  . سبانيا على الترتيبأ والنمسا  و تركيا وسويسرا و هولندا وفرنسا و  المانيا و بلجيكا وإيطاليا 



Assiut J. Agric. Sci., (47) No. (3)  2016 (156-188 )                             ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic               E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 176

  
  :عة الدول األسيوية مجمو  - ب

، طنـاً  ١١٩,٤٧وهى تشمل دولتين يقدر حجم صادرات الفاصوليا الخضراء اليها حوالى 
 صوليا الخضراء  خـالل فتـرة البحـث   من متوسط إجمالى صادرات الفا% ٠,٣٥تمثل حوالى 

وتعتبـر  ، من الطاقة اإلسترادية ألسواق هـذه المجموعـة   %  ٢,٨٨حوالى  ةوتمثل هذه الكمي
مـن متوسـط   %  ٠,٢٢ل أكبر أسواق الدول األسيوية المستوردة حيث تستوعب حوالى إسرائي

يليهـا فـى ذلـك    مجموعة الدول األسيوية إلى إجمالى الصادرات المصرية للفاصوليا الخضراء 
  .كنداعلى الترتيب

  :مجموعة الدول العربية   - ت
 ٦١٢٢,٩٩ليها حـوالى  إعشرة دول يقدر حجم صادرات الفاصوليا الخضراء ى تشمل وه

ليا الخضـراء خـالل فتـرة    من متوسط إجمالى صادرات الفاصو% ١٨,٠٤ تمثل حوالى، طناً 
،  اإلستيرادية ألسـواق هـذه المجموعـة    من الطاقة% ٦٥,٦٤وتمثل هذه الكمية حوالى  البحث

مـن  % ٧,٠٣وتعتبر اإلمارات أكبر أسواق الدول العربية المستوردة حيث تسـتوعب حـوالى   
يليها فـى  ، إلى مجموعة الدول العربية صادرات المصرية للفاصوليا الخضراء متوسط إجمالى ال

علـى   البحرينوعمان  والكويت  وسوريا  وتونس  والجزائر  وردن ألا و ليبيا و ةالسعوديذلك 
  .الترتيب
  :الشمالية دول أمريكامجموعة   - ث

، طنـاً   ١٦٠,٨١وتشمل ثالث دول يقدر حجم صادرات الفاصوليا الخضراء اليها حوالى 
وتمثل  اصوليا الخضراء خالل فترة البحثمن متوسط إجمالى صادرات الف% ٠,٤٧تمثل حوالى 

وتعتبـر الواليـات   ،  اإلستيرادية ألسواق هذه المجموعة من الطاقة% ٠,٩٩هذه الكمية حوالى 
 ١٣١,٤٣المستوردة حيث تستوعب حـوالى   مريكية أكبر أسواق دول أمريكا الشماليةالمتحده اال

 اصوليا الخضراء خالل فترة البحـث من متوسط إجمالى صادرات الف% ٠,٣٩تمثل نسبة ، ناً ط
يليها االرجنتين ،  اإلستيرادية ألسواق هذه المجموعة من الطاقة% ٠,٩وتمثل هذه الكمية حوالى 

 . على الترتيب  جامايكا و
  : أسواق الدول األخرى  -  ج

من الفاصوليا الخضـراء    المصرية ادراتباإلضافة إلى مجموعات الدول السابقة تتجه الص
حيث بلـغ المتوسـط السـنوى لكميـة     ، إلى بعض الدول األخرى فى أنحاء مختلفة من العالم 

مـن  %  ٥,٣٩تمثل حـوالى  ، طناً  ١٨٣٠,٣٤الصادرات من الفاصوليا الخضراء إليها حوالى 
يدل علـى أن هنـاك    مما، من الفاصوليا الخضراء المصرية المتوسط السنوى لكمية الصادرات 

  .فرصة تصديرية متاحة أمام الصادرات من الفاصوليا الخضراء لتنويع أسواق التصدير
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التوزيع الجغرافى الراهن لمتوسط كمية صادرات مصر مـن الفاصـوليا الخضـراء    ) ١٩(جدول رقم 
  ) .٢٠١٤ – ٢٠١٠(ومتوسط الطاقة اإلستيراديه ألهم الدول المستوردة خالل الفترة 

  انالبي
  سعر التصدير  الكمية المصدرة من الفاصوليا الخضراء

 /دوالر( 
  )للطن

  الطاقة اإلستيرادية
الكميه 
  بالطن

لمجموعة % 
  الدول

إلجمالى % 
  الصادرات

للصادرات من الطاقة %   الكمية بالطن
  اإلستيرادية

  ٦٥,٦٤ ٨٩٠٨,٣٥ --  ١٨,٠٤ ١٠٠ ٦١٢٢,٩٩  ةالدول العربي
  ٠,٨٦  ٢٧٣١٥  ١٣٤٦,٣٥٤  ٧,٠٣  ٣٨,٩٨  ٢٣٨٦,٦٩  ماراتاإل

  ٢٣,٢٨  ٣٨٥٤,٤٢  ١٢٨٣,٤٥٦  ٢,٦٤  ١٤,٦٥  ٨٩٧,١٧  ةالسعودي
  ٠,٤  ٢٣٩٢٤٤  ١٢٨٧,٥٤٤  ٢,٨٢  ١٥,٦٥  ٩٥٨,٥٣  ليبيا

  ٢٥,٢٦  ٢٠٧٣,٦١  ١٣٨,٦٦٣  ١,٥٤  ٨,٥٥  ٥٢٣,٧  ردناأل
  ٥٢,٣١  ٧٠٦  ٧٢٣,٣٤٥٥  ١,٠٩  ٦,٠٣  ٣٦٩,٣٣  الجزائر
  ١,٩١  ١٦٧٢٤  ٨٢٨,١٠١٩  ٠,٩٤  ٥,٢٣  ٣١٩,٩٦  تونس
  ٣٧,٩  ٦٧٠,٣٤  ١٢٩٤,٩٤٥  ٠,٧٥  ٤,١٥  ٢٥٤,٠٩  سوريا
  ١,٥٣  ١١١٥٢,٦  ٩٥٠,٢٠١٧  ٠,٥٠  ٢,٧٩  ١٧٠,٩١  الكويت
  ٦,٤٤  ١٩٥٦,٧٨  ١٢٥١,٥٧  ٠,٣٧  ٢,٠٦  ١٢٦,٠٥  عمان

  ٥,١٨  ٢٢٥٠  ١٥٣٩,٠٤  ٠,٣٤  ١,٩٠  ١١٦,٥٦  البحرين
  ١٤,٦٨  ١٧٨٨٢٠,٦١ --  ٧٥,٧٤  ١٠٠  ٢٥٧٠٩,٢٩  ورباأدول 
  ١,٠٦  ٦٥٦٤٢٦,٨  ١٦٣٥,٣٩٧  ٢٠,٥٩  ٢٧,١٩  ٦٩٨٩,٧٣  ةالمتحد ةالمملك
  ٠,١٥  ٣٧٨١١٤٦,٢  ١٦٧٦,٢٣١  ١٦,٦٤  ٢١,٩٧  ٥٦٤٨  يطالياإ

  ٣١,٦  ١٢٦٠٩,١٧  ١٧٨١,٦٢٩  ١١,٧٤  ١٥,٥٠  ٣٩٨٤,٩٢  بلجيكا
 ١٨,٧  ١٦٩١١,٤  ١٧٢٧,٧٧٤  ٩,٣٢  ١٢,٣٠  ٣١٦٣,٢٧  المانيا
  ٣,٤٨  ٧٨٠٣٥,١٥  ١٨٠٤,٨٧٩  ٦,٤٢  ٨,٤٧  ٢١٧٨,٧٤  فرنسا

  ٦,٢٩  ٤١٦١٥,٧  ١٦٠٦,٦٤٨  ٧,٧١  ١٠,١٨  ٢٦١٧,٨٥  هولندا 
  ١,١٣  ٤٤٥٦٥,٢  ١٦٩٩,٦٠٢  ١,٤٨  ١,٩٥  ٥٠١,٤٧  سويسرا
  ٢٢,٥٦  ١٠٤٧,١٤  ١١٨٣,٧٢١  ٠,٧٠  ٠,٩٢  ٢٣٦,٢٨  تركيا
  ٠,٣٧  ٥٤١١٣,٤  ٢٠٣٨,٥٧٤  ٠,٥٨  ٠,٧٧  ١٩٧,٨٧  النمسا

  ٠,٧٩  ٢٤٠٦٥.٧٨  ٢١٠٨,٢٥٥  ٠,٥٦  ٠,٧٤  ١٩١,١٦  سبانياأ
  ٢,٨٨  ٣٦١٣,١٥ --  ٠,٣٥  ١٠٠  ١١٩,٤٧  سياأدول 

  ٥,٩٢  ١٢٨٨١٧٦  ٨٩٠,٤٧٣٢  ٠,٢٢  ٦٣,٨٦  ٧٦,٢٩  سرائيلأ
  ١,٨٦  ٢٣٢٤,٣٨  ١٤٩٩,٢١٥  ٠,١٣  ٣٦,١٤  ٤٣,١٨  كندا

مريكا أدول 
  ةالشمالي

٠,٩٩  ١٤٧٠٤,٧١ --  ٠,٤٧  ١٠٠  ١٦٠,٨١  

 ةالواليات المتحد
  األمريكية

٠,٩  ١٤٦١٣,٧٩  ١١٨٧,٣٤٣  ٠,٣٩  ٨١,٧٣  ١٣١,٤٣  

  ٢٢,٦٧  ٨٩,٩١  ١٦٠٥,٠١١  ٠,٠٦  ١٢,٦٧  ٢٠,٣٨  رجنتيناأل
  ٠,٩  ١٠٠١,٤  ١٧٠٦,٤٤٤  ٠,٠٣  ٥,٦٠  ٩  جامايكا

  -- --  ١٢٤٠,٢٩٩  ٥.٣٩  ١٠٠  ١٨٣٠,٣٤  دول أخرى
  ١٦,٥٩  ٢٠٦٠٤٦,٨١ --  ١٠٠  ١٠٠  ٣٣٩٤٢,٩  إجمالى العالم

  :جمعت وحسبت من : المصدر 
القاهره ، نشورة بيانات غير م، قاعده بيانات التجارة الخارجية ، الجهاز المركزى للتعبئه العامة واألحصاء  -١

٢٠١٥  .  
 http://comtrade.un.org/Un) اإلنترنـت  ( موقع اآلمم المتحده علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة      -٢

coumtred  
  

  : الفاصوليا الخضراء  التوزيع الجغرافى المقترح لصادرات مصر من -٢
لمصـرية   الصـادرات ا  ن اإلعتماد عليها لزيادة حصيلةيتناول هذا الجزء خطط بديلة يمك

  :يلى أهم نتائج النماذج المقترحة من الفاصوليا الخضراء  وفيما 
 ) :النموذج الحر( ول المقترح النموذج األ  -  أ

سـتيرادية إلـى الـدول    ترك هذا النموذج حراً أى تتوزع فية الصادرات طبقاً للطاقـة اإل 
متوسـط الكميـة   أن ، ) ٢٠(ويتبين من نتائج النموذج الموضحة فى الجدول رقم . األعلى سعرأ

بكميـة صـادرات تقـدر بحـوالى      سـبانيا أ المصدرة من الفاصوليا الخضراء وجهـت إلـى  
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 مالى الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراءمن إج%  ٧٥تمثل حوالى ، طناً ٢٤٠٦٥,٨٠
%  ٢٥تمثل حـوالى  ، طناً  ٨٠٤٦,٨٠بكمية صادرات تقدر بحوالى  النمسا يليها، لهذا النموذج 

ويقـدر إجمـالى قيمـة    ، لهذا النموذج  فاصوليا الخضراءالصادرات المصرية من ال من إجمالى
 %٣١,٨٨تمثل نسبة تقدر بحـوالى  ، مليون دوالر  ٦٧,١٤الصادرات وفقاً لهذا النموذج حوالى

  .خالل فترة البحثمن متوسط إجمالى قيمة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء 
  

   ) .الحر( الفاصوليا الخضراء المقترح لتوجية صادرات مصر من ول النموذج األ) ٢٠(جدول رقم 

  القیمة التصدیریة  الكمیة المقترح تصدیرھا  الدول المستوردة
  %  )طن ( الكمیة   )ملیون دوالر  (   

   ٧٥ ٢٤٠٦٥,٨٠  سبانیاا
   ٢٥ ٨٠٤٦,٨٠  النمسا

 ٦٧,١٤ ١٠٠  ٣٢١١٢,٦  اإلجمالى 
  .برمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى نتائج تقدير نموذج ال: المصدر 

  
 ) :الدول األكثر إستقراراً ( النموذج المقترح الثانى   - ب

وفيه تم تقييد النموذج بكمية الصادرات الحالية من الفاصوليا الخضراء إلى الدول المستقرة 
 كما هو موضح فى الجـدول رقـم  ، كل دولة على حدة ،  تتميز بالثبات خالل فترة البحث والتى

)٢١  (  
جمـالى قيمـة   إأن ، ) ٢١(وقد تبين من دراسة نتائج هذا النموذج والوراده بالجدول رقم 

أى انـة  . مليـون دوالر  ٥١,٩٤تقدر بحـوالى   صادرات الفاصوليا الخضراء وفقاً لهذا النموذج
 ١,٠٣ عن التوزيع الراهن تبلـغ حـوالى   درات الفاصوليا الخضراء يحقق زيادة فى حصيلة صا

صـوليا  من متوسط إجمالى قيمة صادرات مصر مـن الفا % ٢,٠٢ تمثل حوالى، والر مليون د
  .الخضراء خالل فترة البحث

  

األكثـر  ( الفاصـوليا الخضـراء   من  المقترح لتوجية صادرات مصرثانى النموذج ال) ٢١(جدول رقم 
   ) .إستقراراً 

  الدول المستوردة
  القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها

  %  )طن ( الكمية   ) ليون دوالر م(   
   ٢١,٧٦ ٦٩٨٩,٧٠  ةالمتحد ةالمملك
   ١٧,٥٨  ٥٦٤٨  يطالياإ

   ١٢,٤  ٣٩٨٤,٩٠  بلجيكا
   ٩,٨٤  ٣١٦٣,٣٠  المانيا
   ٨,١٥  ٢٦١٧,٩٠  هولندا

   ٧,٤٣ ٢٣٨٦,٧٠  مارات اإل
   ٦,٧٨  ٢١٧٨,٧٠  فرنسا

   ٣  ٩٨٥,٩٩٩٦  سبانياأ
   ٢,٩٨  ٩٥٨,٥  ليبيا

   ٢,٧٩  ٨٩٧,٢   ةالسعودي
   ١,٦٣  ٥٢٣,٧  ردناأل

   ١,٥٦  ٥٠١,٥  سويسرا
   ٠,٧٩  ٢٥٤,١  سوريا
   ٠,٧٣  ٢٣٦,٣  تركيا
   ٠,٦١  ١٩٧,٩  النمسا
   ٠,٥٣  ١٧٠,٩  الكويت
   ٠,٤  ١٣١,٤   ة األمريكيةالواليات المتحد
   ٠,٣٩  ١٢٦,١  عمان

   ٠,٣٦  ١١٦,٦  البحرين
   ٠,١٣  ٤٣,٢  كندا

 ٥١,٩٤ ١٠٠  ٣٢١١٢,٦٠  اإلجمالى 
  .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى :  ر المصد
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 )  :األعلى سعراً(النموذج الثالث المقترح   - ت
الخضراء إلى الدول األعلـى   وفيه تم تقيد النموذج بكمية  الصادرات الحالية من الفاصوليا

جمالى قيمـة  إأن ،  )٢٢(بالجدول رقم  ةوقد تبين من دراسة نتائج هذا النموذج والوراد،  سعراً
نـة  أأى .  مليـون دوالر  ٥٧,١٥صادرات الفاصوليا الخضراء وفقاً لهذا النموذج تقدر بحوالى 

الفاصوليا الخضراء عن التوزيع الـراهن تبلـغ   المصرية من صادرات اليحقق زيادة فى حصيلة 
صر من متوسط إجمالى قيمة صادرات م % ١٢,٢٦تمثل حوالى ، مليون دوالر  ٦,٢٤حوالى  
  .صوليا الخضراء خالل فترة البحثمن الفا

  

األعلـى  (الفاصـوليا الخضـراء   من  المقترح لتوجية صادرات مصرثالث النموذج ال) ٢٢(جدول رقم 
  . )سعراً

  الدول المستوردة
  القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها

  %  )طن ( الكمية   )مليون دوالر(   
   ٢١,٧٦ ٦٩٨٩,٧٠  ةالمتحد ةالمملك
   ٢٠,٦٨  ٦٦٤١,٥٠  سبانياأ
   ١٧,٥٨  ٥٦٤٨  يطالياإ

   ١٢,٤  ٣٩٨٤,٩٠  بلجيكا
   ٩,٨٥  ٣١٦٣,٣٠  المانيا
   ٨,١٥  ٢٦١٧,٩٠  هولندا
   ٦,٧٨  ٢١٧٨,٧٠  فرنسا

   ١,٥٦  ٥٠١,٥  سويسرا
   ٠,٦١  ١٩٧,٩  النمسا
   ٠,٣٦ ١١٦,٦  البحرين

   ٠,١٣  ٤٣,٢  كندا
   ٠,٠٦  ٢٠,٤   ة األمريكيةالواليات المتحد

   ٠,٠٢  ٩  رجنتينألا
 ٥٧,١٥ ١٠٠  ٣٢١١٢,٦  اإلجمالى 

  .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى : المصدر
  

  ) : الدول العربية(بع المقترح النموذج الرا  - ث
تضح من النتائج الواردة فـى الجـدول   إوقد ، تم إضافة قيد لمجموعة الدول العربية  وفيه

وفقاً لهذا النمـوذج بلغـت    ادرات مصر من الفاصوليا الخضراءقيمة صأن إجمالى ، ) ٢٣(رقم 
أى ان هذا النموذج حقق زيادة فـى حصـيلة الصـادرات عـن     ، مليون دوالر  ٦١,٦٩حوالى 

 تمثل نسبة زياده تقدر بحـوالى ، ر مليون دوال١٠,٧٨التوزيع الراهن للصادرات بلغت حوالى 
   .اصوليا الخضراء خالل فتره البحثية من الفمن متوسط إجمالى الصادرات المصر%  ٢١,١٨

  

الـدول  (الفاصـوليا الخضـراء   من  المقترح لتوجية صادرات مصررابع النموذج ال) ٢٣(جدول رقم 
  .  )العربية

  ةالدول المستورد
  القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها

 %  )طن ( الكمية   )مليون دوالر(   
    ٧٤,٩٤ ٢٤٠٦٥,٨٠  سبانياأ
   ٧,٤٣ ٢٣٨٦,٧٠  مارات اإل

   ٥,٩٩  ١٩٨٦,٧٠  النمسا
   ٢,٩٨  ٩٥٨,٥  ليبيا

   ٢,٧٩  ٨٩٧,٢   ةالسعودي
   ١,٦٣  ٥٢٣,٧  ردناأل

   ١,١٥  ٣٦٩,٣  الجزائر
   ٠,٩٩  ٣٢٠  تونس
   ٠,٧٩  ٢٥٤,١  سوريا
   ٠,٥٣  ١٧٠,٩  الكويت
   ٠,٣٩  ١٢٦,١  عمان

   ٠,٣٦  ١١٦,٦  البحرين
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 ٦١,٦٩ ١٠٠  ٣٢١١٢,٦٠  اإلجمالى 
  .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى : مصدر ال
  
  
  
  
  ) : الدول االوربية(س المقترح النموذج الخام  -  ج

تضح من النتائج الواردة فى الجـدول  وقد إ، د لمجموعة الدول األوربية تم إضافة قي وفيه
وفقاً لهذا النموذج قـد  أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ، ) ٢٤(رقم 

ن هذا النموذج حقق زيادة فى حصيلة الصادرات عـن  أى أ، مليون دوالر  ٥٧,٢٦بلغت حوالى 
دوالر تمثل نسبة زيـاده تقـدر بحـوالى     مليون ٦,٣٥ التوزيع الراهن للصادرات بلغت حوالى

  .حثصوليا الخضراء خالل فتره البفاط إجمالى الصادرات المصرية من المن متوس %١٢,٤٧
ومما سبق يتضح أن النموذج المقترح الرابع لتوزيـع صـادرات الفاصـوليا الخضـراء     

ألنه يحقق زيادة فى حصـيلة  ، فضل النماذج المقترحة هو أ) الدول العربية( والخاصة بمجموعة
، دوالر  مليـون  ١٠,٧٨صادرات مصر من الفاصوليا الخضراء عن التوزيع الراهن بحـوالى  

الصـادرات المصـرية مـن     قيمة من متوسط إجمالى% ٢١,١٨ر بحوالى تقد تمثل نسبة زيادة
  . صوليا الخضراء خالل فتره البحثالفا

  
الـدول  (الفاصوليا الخضـراء  من  المقترح لتوجية صادرات مصرخامس النموذج ال) ٢٤(جدول رقم 

  . )االوربية

  ةالدول المستورد
  القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها

 %  )طن ( الكمية   ) رمليون دوال(
    ٢١,٧٦ ٦٩٨٩,٧٠  ةالمتحد ةالمملك

   ٢١,٢٧  ٦٨٣٠,٧٠  سبانياأ

   ١٧,٥٨  ٥٦٤٨  يطالياإ

   ١٢,٤  ٣٩٨٤,٩٠  بلجيكا

   ٩,٨٥  ٣١٦٣,٣٠  المانيا

   ٨,١٥  ٢٦١٧,٩٠  هولندا

   ٦,٧٨  ٢١٧٨,٧٠  فرنسا

   ١,٥٦  ٥٠١,٥  سويسرا

   ٠,٦١  ١٩٧,٩  النمسا

 ٥٧,٢٦ ١٠٠  ٣٢١١٢,٦  جمالى اإل

  .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى :  المصدر
  

  : التوزيع الجغرافى لصادرات مصر من الفراوله الطازجة : خامساً 
زيـادة حصـيلة    فراولة الطازجـة هن والمقترح للاتستهدف دراسة التوزيع الجغرافى الر

وفيمـا  ، الخطيـة   ةلك إسلوب البرمجفى ذ اًخمسة نماذج مستخدم البحثقترح إوقد ، صادراتها 
والنماذج المقترحة لتعظيم تلـك   فراولة الطازجةللوضع الراهن لحصيلة صادرات ال يلى عرضاً

  .الحصيلة
  : فراولة الطازجةالمصر من التوزيع الجغرافى الراهن لصادرات  – ١

 – ٢٠١٠(  مـن  ةإلى مختلف دول العالم خالل الفتر فراولة الطازجةمن التوزيع الراهن لل
دولـة  ثالثة وثالثـون  يتضح أنها تتوزع على ) ٢٥(وكما هو موضح فى الجدول رقم ) ٢٠١٤

وتقـدر  ، طناً  ٥٨٦٩٨,٠٣حوالى الفراولة ويبلغ المتوسط السنوى إلجمالى صادرات ، رئيسية 
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أربعـة  وقد تم تقسيم تلك الدول الى ، ى مريكأدوالر مليون  ٦٩,٣٤ قيمة تلك الصادرات بحوالى
  موعات مرتبة حسب أهميتها النسبيةمج

  - :على النحو التالى 
  : األوربية  لمجموعة الدو  -  أ

طنـاً   ٢٨٥٠٣,٩٧حوالى بليها إ يقدر حجم صادرات الفراولة ةعشر دولثالثة وهى تشمل 
من متوسط إجمالى صادرات الفراولة خالل فترة البحث وتمثـل هـذه   % ٤٨,٥٦تمثل حوالى ، 

وتعتبـر بلجيكـا أكبـر    . لطاقة اإلستيرادية ألسواق هذه المجموعةمن ا% ١٦,٨٧الكمية حوالى 
إجمـالى   مـن متوسـط  % ١٣,٧٦أسواق الدول األوربية المستوردة حيث تسـتوعب حـوالى   

 ايطاليا وفرنسا  والمانيا  وهولندا  وللفراولة يليها فى ذلك المملكة المتحدة   الصادرات المصرية
   .على الترتيب دنمارك و بولندا واليونان  ولندا فن والنمسا  ولوكسمبرج  و يرلنداأ و

  :مجموعة الدول األسيوية  - ب
تمثل ، طناً  ٤٢٤٩,٩٠حوالى بليها إوهى تشمل تسعة  دول يقدر حجم صادرات الفراولة 

 وتمثـل هـذه الكميـة   من متوسط إجمالى صادرات الفراولة خالل فترة البحث % ٧,٢٤حوالى 
أكبر  ةتحاديروسيا اإلوتعتبر ، ية ألسواق هذه المجموعة من الطاقة اإلستراد% ١٤٠,٤٦حوالى 

من متوسط إجمالى الصادرات % ٢,٥٣أسواق الدول األسيوية المستوردة حيث تستوعب حوالى 
تايالند  وهونج كونج  وسويسرا  والصين  و ليابانا والمصرية للفراولة يليها فى ذلك سنغافوراه 

 . على الترتيب ماليزيا وستراليا و أ
  :مجموعة الدول العربية   - ت

، طنـاً   ٢١٠٥٦,١٦حـوالى  بليها إ وهى تشمل ثمانية دول يقدر حجم صادرات الفراولة
من متوسط إجمالى صادرات الفراولة خالل فترة البحـث وتمثـل هـذه    % ٣٥,٨٧تمثل حوالى 

وتعتبرالسـعودية  ،  اإلستيرادية ألسواق هذه المجموعـة  فقط من الطاقة% ٢,٥٣الكمية حوالى 
مـن متوسـط إجمـالى    %  ١٩,٣٠أسواق الدول العربية المستوردة حيث تستوعب حوالى كبرأ

تـونس   وقطر  ولبنان  وليبيا  والكويت  و ماراتالصادرات المصرية للفراولة يليها فى ذلك اإل
  . ردن على الترتيب و األ

  :فريقيةمجموعة الدول األ  - ث
 ليهـا حـوالى   الصـادرات إ يقدر حجـم   فريقيا ودولة واحده وهى جنوب أوهى تشمل 

طناً من الفراولة الطازجة وتمثل هذة الكمية نسبة من إجمالى الصادرات تبلغ حـوالى   ٨٧٤,٣٨
اإلسـتيرادية ألسـواق مجموعـة الـدول      فقط من الطاقـة %  ٠,٢١وتمثل حوالى ، % ١,٤٩

  .األفريقية
  :الشماليةمجموعة دول أمريكا   -  ج

مـن  % ٠,١٧بنسـبة  ، طناً  ٩٧,٤٣والى وهى تضم دولتين فقط بكمية صادرات بلغت ح
خـالل   فقط من الطاقه االستيرادية لصادرات الفراولـة % ٠,١١إجمالى الصادرات ونسبة بلغت 

حيـث   فى كمية الصادرات فـى هـذه المجموعـة   كبر وتعتبر نيوزيالند هى الدولة األ ، البحث
  .طنا٤٧,٦٨حوالى حيث تستوعب  تليها الواليات المتحدة األمريكية، طنا  ٤٩,٧٥تستوعب 
  : أسواق الدول األخرى  -  ح

من الفراولة إلى بعـض   المصرية باإلضافة إلى مجموعات الدول السابقة تتجه الصادرات
 حيث بلغ المتوسـط السـنوى لكميـة الصـادرات    ، الدول األخرى فى أنحاء مختلفة من العالم 

من المتوسط السـنوى  % ٦,٦٧تمثل حوالى ، طناً ٣٩١٦,١٩ الفراولة إليها حوالى من المصرية
مما يدل على أن هناك فرصة تصديرية متاحة أمام الصـادرات  ، لكمية الصادرات من الفراولة 

   .أسواق التصديرمن الفراولة لتنويع 
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التوزيع الجغرافى الراهن لمتوسط كمية صادرات مصر من الفراولة ومتوسط الطاقة ) ٢٥(جدول رقم 
  ) .٢٠١٤ – ٢٠١٠(خالل الفترة  اإلستيرادية ألهم الدول المستوردة

  البيان

  الكمية المصدرة من الفراولة الطازجة
  سعر التصدير

  )للطن  /دوالر( 

  الطاقة اإلستيرادية

  الكميه بالطن
 %

لمجموعة 
  الدول

إلجمالى % 
  الكميه بالطن  الصادرات

للصادرات من % 
  الطاقة اإلستيرادية

  ٢,٥٣  ٨٣٣١٦٣,٦٠ _ ٣٥,٨٧ ١٠٠  ٢١٠٥٦,١٦  ةالدول العربيمجموعة 
  ٣٦,٥٤  ٣١٠٠٧,٠٠  ١٢٦٠,٩١  ١٩,٣٠  ٥٣,٨٠  ١١٣٢٨,٨٦  ةالسعودي

  ٣,٤٧  ١٢٣٢١٠,٤٠  ١٣٥٨,٠٥  ٧,٢٧  ٢٠,٢٨  ٤٢٦٩,٥٥  ماراتاإل
  ٧٤,٤٧  ٣٤٨٧,٠٠  ٧٧٣,٣١  ٤,٤٢  ١٢,٣٣  ٢٥٩٦,٩٣  الكويت
  ٠,١٤  ٩١٥٠٠٨,٠٠  ٢٠٦٠,٤٦  ٢,٢٥  ٦,٢٦  ١٣١٩,١٤  ليبيا
  ٣,٧٤  ١٠٢٦٩,٤٠  ٩٢٧,٩٦  ٠,٦٥  ١,٨٢  ٣٨٣,٦٩  لبنان
  ٧٧,١٦  ٨١٥,٠٠  ١٣٥٦,٠٨  ١,٠٧  ٢,٩٩  ٦٢٨,٨٧  قطر
  ٠,١٧  ٥٠٤٩٤,٦٠  ١١٠٩,٦٦  ٠,١٤  ٠,٤٠  ٨٤,١٢  تونس

  ٩٥,٦٣  ٤٦٥,٣٣  ١٣٧٦,١٣  ٠,٧٦  ٢,١١  ٤٤٥,٠٠  ردناأل
دول مجموعة ال 

  يةوربألا
١٦,٨٧  ١٦٨٩٧١,٤٠ --  ٤٨,٥٦  ١٠٠  ٢٨٥٠٣,٩٧  

  ٢٢,٢١  ٣٦٣٧٠,٠١  ١٠٤٥,٢٢  ١٣,٧٦  ٢٨,٣٤  ٨٠٧٨,٠٧  بلجيكا
  ٠,١٦  ٤٧٢١٦٩٥,٦٠  ١١٠٦,٨٩  ١٣,١٢  ٢٧,٠٢  ٧٧٠١,٥٧  ةالمتحد ةلمملكا

  ١١,٩٩  ٣٦٨٨٥,٤٧  ٨٨٩,١١  ٧,٥٤  ١٥,٥٢  ٤٤٢٢,٩٩  هولندا
  ١٩,٠٩  ١٩٨٠٣,٠٨  ١٥٢٣,٥  ٦,٤٤  ١٣,٢٦  ٣٧٨٠,٣٦  المانيا
  ٢٥,٧٠  ١٠٧٥٦,٧٨  ١١١٠,٢٣  ٤,٧١  ٩,٧٠  ٢٧٦٣,٩٩  فرنسا

  ٤,٩٦  ١٥٨٨٣,٣٥  ١٠٢٢,٦٧  ١,٣٤  ٢,٧٦  ٧٨٧,١٤  يطالياإ
  ٤٠,٠٣  ١١١١,٥٩  ٩٥١,٩٦  ٠,٧٦  ١,٥٦  ٤٤٤,٩٢  يرلنداا

  ٠,١٧  ١٠٥٠٠٧,٨٠  ٢٩٣٢,٢٥  ٠,٣٠  ٠,٦٢  ١٧٦,٧٤  لوكسمبرج
  ٨,٣٩  ٩٨٦,٩٣  ١٢٧٦,٤٥  ٠,١٤  ٠,٢٩  ٨٢,٧٩  النمسا
  ٠,٢٠  ٣٦٢٥٦,٨٠  ٨٣٥,٤٥  ٠,١٣  ٠,٢٦  ٧٤,٢١  فنلندا
  ٠,٣٥  ٢٦٥٠٩,١٤  ١٢١٨,٣٤  ٠,١٦  ٠,٣٣  ٩٢,٧٥  اليونان
  ٠,٣٢  ١٥٥٧٠,٨٥  ١٦٥٣,٢٩  ٠,٠٨  ٠,١٧  ٤٩,٤٢  بولندا
  ٢١,٢٠  ٢٣١,٢٥  ١١٩٣,١٧  ٠,٠٨  ٠,١٧  ٤٩,٠٢  دنمارك

دول مجموعة ال 
  ويةسيالا

١٤٠,٤٦  ٣٠٢٥,٦٧ --  ٧,٢٤  ١٠٠  ٤٢٤٩.٩٠  

  ١,٦٧  ٨٨٩٢٥,٧٥  ١٦٤٨,٨٢  ٢,٥٣  ٣٤,٩١  ١٤٨٣.٥٦  ةتحاديروسيا اإل
  ١,٩٩  ١١٠٠٢,٠٠  ١٤٤٩,٤٥  ٠,٣٧  ٥,١٦  ٢١٩.١١  سنغافوراه
  ٠,١٥  ١٤٥٦٩٠,٢٠  ١٢٤٨,٧٩  ٠,٣٦  ٥,٠٠  ٢١٢.٣٥  اليابان
  ١٠,٢٠  ١٧٦٠,٣٣  ١١٢٤,٦٨  ٠,٣١  ٤,٢٣  ١٧٩.٦٤  الصين
  ٠,٢٣  ٦٥٩٨٨,٤٠  ٩٧٩,٥١  ٠,٢٦  ٣,٦٠  ١٥٣.٠٠  سويسرا

  ٢٨,٣٣  ٢٩٨,٧٥  ٢٩٢١,٦٤  ٠,١٤  ١,٩٩  ٨٤.٦٣  هونج كونج
  ٠,١٧  ١٥٠٩٧,٨٠  ٩٧٦,٣٥  ٠,٠٤  ٠,٦١  ٢٥.٨٣  تايالند

  ٢,٣٢  ١١٨٦,٩٧  ٨٢٢,٠٥  ٠,٠٥  ٠,٦٥  ٢٧.٥٤  سترالياأ
  ١,٧٥  ٦٦٠٢,٢٠  ٢٢٠٩,٠١  ٠,٢٠  ٢.٧٢  ١١٥.٤٨  ماليزيا
دول مجموعة ال

  ٠,٢١  ٤٠٩٩٧٥,٦٠ _  ١,٤٩  ١٠٠  ٨٧٤.٣٨  ةفريقيالا

  ٠,٢١  ٤٠٩٩٧٥,٦٠  ١٢٩٥,٢  ١,٤٩  ١٠٠  ٨٧٤.٣٨  جنوب افريقيا
مريكا أدول مجموعة  

  ةالشمالي
٠,١١  ٨٨٥٩٠,٥٣ _  ٠,١٧  ١٠٠  ٩٧.٤٣  

  ٨,٠١  ٦٢١,٣٧  ١١٠٣,٣٧  ٠,٠٨  ٥١,٠٦  ٤٩.٧٥  نيوزيالند
ة الواليات المتحد
  األمريكية 

٠,٠٥  ٨٧٩٦٩,١٦  ١٣٦٣,٩٢  ٠,٠٨  ٤٨,٩٤  ٤٧.٦٨  

  -- --  ١٤١٤,٩٢  ٦,٦٧  ١٠٠  ٣٩١٦.١٩  أسواق الدول األخرى
  ٢٢,٤٢  ٢٦١٨٠,٧٣ -- ١٠٠  ١٠٠  ٥٨٦٩٨.٠٣  إجمالى العالم

  :جمعت وحسبت من : المصدر 
  .  ٢٠١٥القاھره ، بیانات غیر منشورة ، ه بیانات التجارة الخارجیة قاعد، الجھاز المركزى للتعبئھ العامة واألحصاء  -١   
  http://comtrade.un.org/Uncoumtred) اإلنترنت ( موقع اآلمم المتحده على شبكة المعلومات الدولیة  -٢   
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  : التوزيع الجغرافى المقترح لصادرات مصر من الفراولة الطازجة  -٢

مكن اإلعتماد عليها لزيادة حصيلة الصـادرات المصـرية    يتناول هذا الجزء خطط بديلة ي
  من الفاصوليا الخضراء وفيما يلى أهم نتائج النماذج المقترحة

 ):النموذج الحر( ول المقترح النموذج األ  -  أ
ترك هذا النموذج حراً أى تتوزع فية الصادرات طبقاً للطاقـة اإلسـتيرادية إلـى الـدول     

أن متوسـط الكميـة   ، ) ٢٦(نموذج الموضحة فى الجدول رقم ويتبين من نتائج ال. األعلى سعرأ
بكميـة صـادرات تقـدر بحـوالى      لوكسـمبرج المصدرة من الفراولة الطازجة وجهت إلـى  

من إجمالى الصادرات المصرية من المحصول لهـذا  %  ١٠٠تمثل حوالى ، طناً  ٥٣٠٣٣,١٠
، مليـون دوالر   ١٥٥,٥١ الىويقدر إجمالى قيمة الصادرات وفقاً لهذا النموذج حـو ، النموذج 

من متوسط إجمالى قيمة الصادرات المصرية من الفراولـة   %١٤٣,٧٣تمثل نسبة تقدر بحوالى 
  .الطازجة خالل فترة البحث

  
  .  )الحر(الفراولة الطازجة من  المقترح لتوجیة صادرات مصرألول النموذج ا) ٢٦(جدول رقم 

  قیمة التصدیریةال  الكمیة المقترح تصدیرھا  ةالدول المستورد
 %  )طن ( الكمیة   )ملیون دوالر  (

   ١٠٠ ٥٣٠٣٣,١٠  لوكسمبرج
  ١٥٥,٥١ ١٠٠  ٥٣٠٣٣,١  جمالى اإل

  .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى :  المصدر 
  

 ) :الدول األكثر إستقراراً( نى النموذج المقترح الثا  - ب
ة بمتوسط كميـة قـدرت بحـوالى    السعوديول هى وهذه الد، وعشرون دولة  ثالثةوهى 
يليها ،  مالى الصادرات المصرية من الفراولةمن إج% ٢١,٣٦تمثل حوالى ، طناً  ١١٣٢٨,٩٠

لى مـن إجمـا  % ١٥,٢٣تمثـل حـوالى   ، طناً  ٨٠٧٨,١٠بمتوسط كمية قدرت بحوالى  بلجيكا
صـادرات حـوالى    يـة بمتوسـط كم  ةالمتحـد  ةالمملك يليها،  الصادرات من الفراولة الطازجة

، الفراولة الطازجة  جمالى صادراتمن إ% ١٤,٥٢بنسبة مئوية بلغت حوالى ، طناً  ٧٧٠١,٦٠
ثـم تليهـا   %  ٨,٣٤تمثـل حـوالى   ، طناً ٤٤٢٣بمتوسط كمية قدرت بحوالى ، هولنداتلى ذلك 

 المانيـا تليهـا  ،  ٨,٠٥تمثل حـوالى  ، طناً  ٤٢٦٩,٦٠بمتوسط كمية قدرت بحوالى  ماراتاإل
يليها بعد ذلك على التـوالى   %٧,١٢بنسبة بلغت ، طناً  ٣٧٨٠,٤٠متوسط كمية قدرت بحوالى ب

 و االردن و قطـر  و ايطاليـا  و ليبيا و ةتحاديروسيا اإل و لوكسمبرج و الكويت و فرنسامن  كل
بنسب ،  دنمارك و تونس و اليونان و سويسرا و الصين و ةسنغافورا و لبنانو ايرلندا و االردن

 و %٢,٤٨ و% ٢,٧٩ و% ٣,٢٧ و %٤,٨٩ و% ٥,٢١، بلغت على الترتيب كالتـالى   ةمئوي
 و% ٠,٢٨ و% ٠,٣٣ و% ٠,٤١ و% ٠,٧٢ و% ٠,٨٣ و% ٠,٨٣ و% ١,١٨ و% ١,٤٨
ويقدر إجمالى قيمة الصادرات وفقاً لهذا النموذج ، % ٠,٠٩ و% ٠,١٥ و%  ٠,١٥ و% ٠,١٧

مـن متوسـط إجمـالى قيمـة     % ٣,٧١الى تمثل نسبة تقدر بحو، دوالر مليون  ٦٦,١٧حوالى 
   .الصادرات المصرية من الفراولة الطازجة خالل فترة البحث
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  . )الدول األكثرإستقرارًا (الفراولة الطازجة من  المقترح لتوجیة صادرات مصرلثانى النموذج ا )٢٧(جدول رقم 
  القیمة التصدیریة  الكمیة المقترح تصدیرھا  ةالدول المستورد

 %  )طن ( الكمیة   ) دوالرملیون (   
    ٢١,٣٦ ١١٣٢٨,٩٠  ةالسعودی
   ١٥,٢٣ ٨٠٧٨,١٠  بلجیكا

   ١٤,٥٢  ٧٧٠١,٦٠  ةالمتحد ةالمملك
   ٨,٣٤  ٤٤٢٣  ھولندا

   ٨,٠٥  ٤٢٦٩,٦٠  ماراتاإل
   ٧,١٢  ٣٧٨٠,٤٠  المانیا
    ٥,٢١  ٢٧٦٤  فرنسا
   ٤,٨٩  ٢٥٩٦,٩٠  الكویت

   ٣,٢٧  ١٧٣٧,٩٠  لوكسمبرج
   ٢,٧٩  ١٤٨٣,٦٠  ةتحادیروسیا اإل
   ٢,٤٨  ١٣١٩,١٠  لیبیا

   ١,٤٨  ٧٨٧,١  یطالیاإ
   ١,١٨  ٦٢٨,٩  قطر

   ٠,٨٣  ٤٤٥  ردناأل
   ٠,٨٣  ٤٤٤,٩  ایرلندا
   ٠,٧٢  ٣٨٣,٧  لبنان

   ٠,٤١  ٢١٩,١  سنغافوراه
   ٠,٣٣  ١٧٩,٦  الصین
   ٠,٢٨  ١٥٣  سویسرا
   ٠,١٧  ٩٢,٨  الیونان
   ٠,١٥  ٨٤,١  تونس
    ٠,١٥  ٨٢,٨  النمسا
   ٠,٠٩  ٤٩  دنمارك

 ٦٦,١٧ ١٠٠  ٥٣٠٣٣,١٠  جمالى اإل
  ة الخطية بإستخدام الحاسب األلى نتائج تقدير نموذج البرمج :المصدر

  

 )  :األعلى سعراً(الث المقترح النموذج الث  - ت
وفيه تم تقيد النموذج بكمية  الصادرات الحالية من الفراولة الطازجة   إلى الدول األعلـى  

أن إجمـالى  ، )  ٢٨( الجدول رقـم  فى  ةائج هذا النموذج والورادوقد تبين من دراسة نت، سعراً 
. مليون دوالر١٣٨,١٧الفراولة الطازجة وفقاً لهذا النموذج تقدر بحوالى مصرمن قيمة صادرات 

الفراولة الطازجة عن التوزيع الراهن تبلـغ  مصر من نة يحقق زيادة فى حصيلة صادرات أأى 
من متوسط إجمـالى قيمـة صـادرات     %١١٦,٥٦والى تمثل ح، مليون دوالر  ٧٤,٣٧حوالى 

  .مصر من الفراولة الطازجة خالل فترة البحث
  

  . )األعلى سعراً(الفراولة الطازجة من  المقترح لتوجية صادرات مصرلثالث النموذج ا )٢٨(جدول رقم 

  القیمة التصدیریة  الكمیة المقترح تصدیرھا  ةالدول المستورد
 %  )طن ( یة الكم  ) دوالر ملیون (   

    ٧٦,٥٣ ٤٠٥٩٠,٢٠  لوكسمبرج
   ٨,٠٥ ٤٢٦٩,٦٠  ماراتاإل

   ٧,١٢  ٣٧٨٠,٤٠  المانیا
   ٢,٧٩  ١٤٨٣,٦٠  ةتحادیروسیا اإل
   ٢,٤٨  ١٣١٩,١٠  لیبیا
    ١,١٨  ٦٢٨,٩  قطر

   ٠,٨٣٩  ٤٤٥  ردناأل
   ٠,٤١ ٢١٩,١  سنغافوراه
   ٠,٢١  ١١٥,٥  مالیزیا

   ٠,١٥  ٨٤,٦  ھونج كونج
    ٠,٠٩  ٤٩,٤  بولندا
   ٠,٠٨٩  ٤٧,٧  ة األمریكیةالوالیات المتحد

  ١٣٨,١٧ ١٠٠  ٥٣٠٣٣,١  االجمالى 
  .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى  : المصدر
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  ) : الدول العربية(بع المقترح النموذج الرا  - ث
لجـدول  وقد اتضح من النتائج الواردة فـى ا ، وفية تم إضافة قيد لمجموعة الدول العربية 

أن إجمالى قيمة صادرات مصر من الفراولة الطازجة وفقاً لهـذا النمـوذج بلغـت    ، ) ٢٩(رقم 
أى ان هذا النموذج حقق زيادة فى حصـيلة الصـادرات عـن    ، مليون دوالر  ١٢٠,٤٩حوالى 

 تمثل نسبة زياده تقدر بحـوالى ، مليون دوالر  ٥٦,٦٨التوزيع الراهن للصادرات بلغت حوالى 
  . متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الفراولة الطازجة خالل فتره البحثمن % ٨٨,٨٤

  
الـدول  (الفراولـة الطازجـة   مـن   المقترح لتوجية صادرات مصـر لرابع النموذج ا )٢٩(جدول رقم 

  . )العربية

  القیمة التصدیریة  الكمیة المقترح تصدیرھا  الدول المستورده
 %  )طن ( الكمیة   )ملیون دوالر(   

   ٦٠,٢٩ ٣١٩٧٦,٩٠  وكسمبرجل
   ٢١,٣٦ ١١٣٢٨,٩٠  السعودیھ
   ٨,٠٥  ٤٢٦٩,٦٠  االمارات
   ٤,٨٩  ٢٥٩٦,٩٠  الكویت
   ٢,٤٨  ١٣١٩,١٠  لیبیا
   ١,١٨  ٦٢٨,٩  قطر

   ٠,٨٣  ٤٤٥  االردن
   ٠,٧٢  ٣٨٣,٧  لبنان
   ٠,١٥  ٨٤,١  تونس

 ١٢٠,٤٩ ١٠٠  ٥٣٠٣٣,١٠  االجمالى 
  .لخطية بإستخدام الحاسب األلى نتائج تقدير نموذج البرمجة ا  :المصدر

  
  ) : الدول االوربية ( النموذج الخامس المقترح   -  ج

وقد اتضح من النتائج الواردة فى الجـدول  ، وفية تم إضافة قيد لمجموعة الدول األوربية 
أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية من الفراولة الطازجة وفقاً لهذا النمـوذج قـد   ، ) ٣٠(رقم 

أى ان هذا النموذج حقق زيادة فى حصيلة الصادرات عن ، مليون دوالر  ١٠٣,٨٢بلغت حوالى 
دوالر تمثل نسبة زيـاده تقـدر بحـوالى     مليون ٤٠,٠٢ التوزيع الراهن للصادرات بلغت حوالى

  .من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الفراولة الطازجة  خالل فتره البحث %٦٢,٧٢
االعلـى  (رح الثالث لتوزيع صادرات الفراولة الطازجة ومما سبق يتضح أن النموذج المقت

ألنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من الفراولـة  ، هو افضل النماذج المقترحة ) سعرا
 تمثل نسبة زيـاده تقـدر بحـوالى   ، مليون دوالر  ٧٤,٣٧الطازجةعن التوزيع الراهن بحوالى 

  . لفراولة الطازجة خالل فتره البحثمن متوسط إجمالى الصادرات المصرية من ا%  ١١٦,٥٦
وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو  
األنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود واإلشـتراطات الصـعبة التـى تفرضـها علـى      

  .الصادرات المصرية 
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الـدول  (الفراولـة الطازجـة   من  ات مصرالمقترح لتوجية صادرلخامس النموذج ا )٣٠(جدول رقم 
  . )االوربية

  القیمة التصدیریة  الكمیة المقترح تصدیرھا  الدول المستورده
 %  )طن ( الكمیة   )ملیون دوالر(   

    ١٥,٢٣ ٨٠٧٨,١٠  بلجیكا
   ١٤,٥٢  ٧٧٠١,٦٠  المملكھ المتحده

   ٨,٣٤  ٤٤٢٣  ھولندا
   ٧,١٢  ٣٧٨٠,٤٠  المانیا
   ٥,٢١  ٢٧٦٤  فرنسا

   ١,٤٨  ٧٨٧,١  طالیاای
   ٠,٨٣  ٤٤٤,٩  ایرلندا

   ٤٦,٥٨  ٢٤٧٠٥,٨٠  لوكسمبرج
   ٠,١٥٦  ٨٢,٨  النمسا
   ٠,١٣  ٧٤,٢  فنلندا

   ٠,١٧  ٩٢,٨  الیونان
   ٠,٠٩  ٤٩,٤  بولندا
   ٠,٠٩  ٤٩  دنمارك

  ١٠٣,٨٢ ١٠٠  ٥٣٠٣٣,١  االجمالى 
  .نتائج تقدير نموذج البرمجة الخطية بإستخدام الحاسب األلى :  المصدر

  
  البحث لخصم

يستهدف البحث معرفة التوزيع الجغرافى المقترح األمثل  لصادرات مصر من محاصـيل  
 –فاصـوليا خضـراء    –طماطم طازجـة   –بصل كامل  –بطاطس ( الخضر موضع الدراسة 

  ) . فراولة طازجة
وذلك بإستخدام معادالت االتجاه العام وإسلوب البرمجة الخطية للتعرف على كمية وقيمـة  

وقد تم الحصول على البيانات المطلوبة من ،  ٢٠١٤ – ٢٠١٠عر التصدير خالل الفترة من وس
باإلضافة إلـى موقـع األمـم    ) بيانات غير منشورة(الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

  .   http://comtrade.un.org/Un coumtredالمتحدة 
للصـادرات البطـاطس والفاصـوليا     ويعتبر النموذج الرابع  المقترح للتوزيع الجغرافـى 

الخضراء هو أفضل النماذج المقترحة وذلك ألنه يحقق افضل زياده فى كمية وقيمة الصـادرات  
بينما فى الطماطم والبصل والفراولة فيعتبر النمـوذج  ، عن التوزيع الجغرافى الحالى للصادرات 

  . الثالث هو افضل النماذج المقترحة
   وذلك كالتالى بالنسبة

   ) .الدول العربية(المقترح لتوجية صادرات مصر من البطاطس الرابع النموذج  -١
ألنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من البطـاطس  ، فضل النماذج المقترحة أهو 

من % ٢٣,٢٥تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى ، دوالر  مليون ١٢,٢٦عن التوزيع الراهن بحوالى 
  .بحثية من البطاطس خالل فتره المتوسط إجمالى الصادرات المصر

  ).على سعراًاأل(طماطم المقترح لتوجية صادرات مصر من ال لثالثالنموذج ا -٢
ألنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من الطمـاطم   ، فضل النماذج المقترحة أهو 

  %٢٥٣,٠٣تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى ، مليون دوالر  ١٠٣,٧٩ عن التوزيع الراهن بحوالى
  . بحثمن متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الطماطم خالل فتره ال

وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو  
األنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود واإلشـتراطات الصـعبة التـى تفرضـها علـى      

  .الصادرات المصرية 
علـى  األ(بصل كامل النضـج  المقترح لتوجية صادرات مصر من ال الثالث النموذج  -٣

  ) . سعراً
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ألنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر مـن البصـل   ، فضل النماذج المقترحة أهو 
مـن   % ٣٤,٧٤تمثل حـوالى  ، مليون دوالر  ٦٢,٣٢ كامل النضج عن التوزيع الراهن بحوالى

  . بحثل النضج خالل فترة المتوسط إجمالى قيمة صادرات مصر من البصل كام
وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو  
األنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود واإلشـتراطات الصـعبة التـى تفرضـها علـى      

  .الصادرات المصرية
الـدول  (خضـراء  الفاصـوليا ال المقترح لتوجية صادرات مصر من الرابع النموذج  -٤

  ).ةالعربي
ألنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من الفاصـوليا  ، فضل النماذج المقترحة أهو 

تمثل نسبة زياده تقـدر بحـوالى   ، دوالر  مليون ١٠,٧٨ الخضراء عن التوزيع الراهن بحوالى
  . بحثمن متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء خالل فتره ال% ٢١,١٨
  .)على سعرااأل(الفراولة الطازجة من  المقترح لتوجية صادرات مصرلثالث النموذج ا -٥

ألنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر مـن الفراولـة   ، فضل النماذج المقترحة أهو 
تمثـل نسـبة زيـاده تقـدر     ، مليـون دوالر   ٧٤,٣٧الطازجةعن التوزيع الـراهن بحـوالى   

الى الصادرات المصرية من الفراولة الطازجة خـالل فتـره   من متوسط إجم% ١١٦,٥٦بحوالى
  . بحثال

وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو  
األنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود واإلشـتراطات الصـعبة التـى تفرضـها علـى      

  .الصادرات المصرية
  توصيات البحث 

  تائج السابقه يوصى البحث بما يلى الن وءوفى ض 
المزروعة مـن محاصـيل الخضـر موضـع      ةيوصى البحث باإلهتمام بزيادة الرقع -١
  .الدراسة
رية الجيـده  يكما يوصى باإلهتمام بإنتاج وتجهيز تلك المحاصيل بالموأصفات التصـد  -٢

 .لزيادة كمية الصادرات منها 
المحاصيل التوزيع الجغرافـى األمثـل    يضاً بإعادة توزيع صادرات تلكأكما يوصى  -٣

 .الذى يحقق أكبر فائده ممكنة وأكبر عائد ممكن
  المراجع 

المشاركة األوربيـة ومسـتقبل    ،) دكتور( كريمه عوض محمد  ،) دكتور( سهير مختار مصطفى   -١
العدد  ،المجلد الحادى عشر ،المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى ، صادرات البطاطس المصرية 

 .٢٠٠١مارس  –ألول ا
أثـر سياسـات اإلقتصـاد    ) دكتور( ليلى مصطفى الشريف ، ) دكتور( محمود عالء عبد العزيز   -٢

المجلـة المصـرية   ، الزراعى على أهم المتغيرات اإلقتصادية لمحصولى البطاطس والبرتقـال  
  .٢٠٠١مارس ،  العدد األول ،المجلد الحادى عشر  ،لإلقتصاد الزراعى 

 ،) دكتـور (محمد حسام السعدنى  ،) دكتور(شحاتة السيد شحاتة ،  ى عبد العزيز الديبسهى مصطف-٣
المجلـة   ،األمكانيات التصديريه المصرية لمحصول البصل  ،) دكتور( صالح محمود سعيد مقلد 

  . ٢٠٠٢ديسمبر  ،العدد الرابع ،المجلد الثانى عشر  ،المصرية لإلقتصاد الزراعى 
رسـالة  ، دراسة إقتصادية ألهم النباتات الطبية والعطرية فى مصـر   ،صطفى شيماء عبد الكريم م -٤

  .  ٢٠١٥،جامعة أسيوط  ،كلية زراعة  ،قسم اإلقتصاد الزراعى  ،ماجستير 
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The Proposed Geographical Distribution of Exports the Most 
Important Vegetable Crops in Egypt 

A. Essa; G. A. El-Sogheir ; F. A. Ameen and Hasnaa A. Mujahid 
Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Assiut University. 

 
Summary 

The proposed objective of this research to know the geographical 
distribution optimized for Egypt's exports of vegetable crops under study 
(potatoes - onions full - Fresh tomatoes - green beans - Fresh strawberries). 

And using the equations of general direction and style of linear 
programming to identify the quantity and value and export price during the 
period from 2010 - 2014، 

Has been getting the required data from the Central Agency for Public 
Mobilization and Statistics (unpublished data) in addition to the United Nations 
web site http://comtrade.un.org/ Un coumtred. 

The fourth model proposed for the geographical distribution of exports 
potatoes, green beans is the best of the proposed models and because it is in the 
best increase in the volume and value of exports for the geographical distribution 
of current exports, while in tomatoes, onions and strawberries is considered the 
third model is the best of the proposed models. 

And it follows for 
1-The fourth model of the proposed guide Egypt's exports of potatoes (Arab 

countries) 
The proposed models is the best, because it achieves an increase in the 

outcome of Egypt's exports of potatoes on the current distribution of about 12.26 
million US dollars, representing an increase of the proportion estimated at about 
23.25% of the average total Egyptian exports of potatoes during the research 
period. 

2-The proposed third model to guide Egypt's exports of tomatoes (pricier) 
The proposed models is the best, because it achieves an increase in the 

outcome of Egypt's exports of tomatoes on the current distribution of about 
103.79 million US dollars, representing an increase of the proportion estimated at 
253.03% of the average total Egyptian exports of tomatoes during the research 
period. 

In spite of this, the fourth model of the proposed private group of Arab 
States is considered the most appropriate for Egypt, especially in light of tough 
restrictions and requirements imposed by the Egyptian exports. 

3-The proposed third model to guide Egypt's exports of fully mature onions 
(pricier) 

The proposed models is the best, because it achieves an increase in the 
proceeds of Egypt's exports of fully mature onions on the current distribution of 
about 62.32 million US dollars, representing about 34.74% of the average total of 
Egypt's exports of onions full maturity value during the research period. 
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In spite of this, the fourth model of the proposed private group of Arab 
States is considered the most appropriate for Egypt, especially in light of tough 
restrictions and requirements imposed by the Egyptian exports. 

4-The fourth model of the proposed guide Egypt's exports of green beans 
(Arab countries) 

The proposed models is the best, because it achieves an increase in the 
outcome of Egypt's exports of green beans on the current distribution of about 
10.78 million US dollars, representing an increase of the proportion estimated at 
about 21.18% of the average total Egyptian exports of green beans during the 
research period. 

5-The proposed third model to guide Egypt's exports of fresh strawberries 
(pricier) 

The proposed models is the best, because it achieves an increase in the 
outcome of Egypt's exports of strawberries Tazjhan current distribution of about 
74.37 million US dollars, representing an increase of the proportion estimated at 
116.56% of the average total Egyptian exports of fresh strawberries during the 
research period. 

In spite of this, the fourth model of the proposed private group of Arab 
States is considered the most appropriate for Egypt, especially in light of tough 
restrictions and requirements imposed by the Egyptian exports. 

 


