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 معظمة الصادرات المصرية من البرتقال
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 وزارة الزراعة-مركز البحوث الزراعية-رئيس بحوث الخضر**  جامعة بنها -كلية الزراعة-قسم االقتصاد الزراعي*

 كزي لتحليل متبقيات المبيداتر المالمعمل -باحث مساعد***
 

 :المقدمة
قيماة إجماالي الصاادرات المصارية  بلغات إذتنمية وزيادة الصاادرات المصارية الزراعياة  حاد اف ادائ الرئيساية لبارام  اقصااد االقتصاادي  عد ي  

 حاوالي بنسابة بلغاتالعاام  فاي ذاتياار جنياه مل 01,0 بنحاو قيمة الصادرات الزراعية قدرتمليار جنيه في حين  89,6ما يقرب من  0202في عام 
 .الصادرات منلذا تهدئ السياسة االقتصادية المصرية إلى تنويع وتعظيم العوائد . (0) العام لذاتمن قيمة الصادرات الكلية % 01

. لعوائااد علااى الصااادرات المصااريةويعتباار النقاال ماان عواماال تنميااة وزيااادة القاادرات التصااديرية الزراعيااة والتااي تعتباار ماان قبياال التنااو  والتعظاايم ل
  وترتكااز تنميااة تلاار القاادرات علااى السااعات المزرعيااة  وحجاام اقنتااام الكلااي  وبخاصااة المنااتو  ف اارام التصاادير  ومااد  تااوافر الخاادمات اقر ااادية

رات الزراعياة المصارية فاي افساوا  والتمويلية  و ير ذلر مان الخادمات  كماا ترتكاز علاى القادرات الترويجياة وفاتت نوافاذ تصاديرية جديادة  ماام الصااد
ماان الاادول افخاار   القويااةالمنافسااات  االعالميااة  مااع مااا تواجهااه ماان العراقياال التااي تضااعها الاادول المسااتوردة ا وبخاصااة دول االتحاااد افوروبااي  وكااذ

 . المصدرة لنفس المنتجات الزراعية
حساين كفاا ة وكفاياة تساهيات النقال  مان خاال ت للصادرات الزراعيةتنافسية   وزيادة القدرة الحقي  منظومة اقنتام بغرم التصديروفي إطار ت

في إجمالي تكلفة اقنتام لضمان وصول المنت  في المكان والزماان المطلاوب باىعلى جاودة وبىقال تكااليئ  فعلاى الار م مان وجاود  مع تخفيم تكلفته
 حاااد افسااااليب الرياضاااية لاااذلر فقاااد تااام اساااتخدام ئاااد مااان الصاااادرات الزراعياااة  كفاااا ة فاااي تعظااايم العاال لاااوحظ إنخفااااموساااائل متعاااددة للنقااال إال  ناااه 
 .من  ذه الصادرات تعظيم العائد  وكذامن البرتقال  يةمصر الصادرات للنقل الالبرمجة الخطية لتدنية تكاليئ  والمتعارئ عليها و و  سلوب

 
 :مشكلة البحث

ري إلااى تاادني معاادالت نمااو قيمااة الصااادرات الزراعيااة المصاارية عاان معاادالت نمااو قيمااة يعااز ي تفاااقم العجااز فااي المياازان التجاااري الزراعااي المصاا
الااذي يفاي بمتطلبااات  الزراعاي ن تاوفير اقنتااامو   خاارآلالاواردات الزراعيااة  ومان تاام تتساع الفجااوة باين قيمتااي الصاادرات والااواردات الزراعياة ماان عاام 

ادرة علااى المنافسااة فاي افسااوا  العالميااة يرجااع إلاى  سااباب متعااددة تاتدي إلااى زيااادة اقنتااام التوساع وتنميااة الصااادرات مان مختلاائ الساالع الزراعيااة القا
بب الصالت لاستهار  سواً  من حيث الكم  و الكيائ ومان   ام  اذه افساباب معاامات ماا بعاد الحصااد ومنهاا نقال الحاصاات البساتانية والتاي تتسا

لمحاصاايل البسااتانية فااي افسااوا  العالميااة ممااا ياادعو إلااى دراسااة  ااذه افسااباب درة التنافسااية ل و ضااعئ القاا وسااائل  و طاار  النقاال المختلفااة فااي تلاائ
 . صادرات محصول البرتقالل وتعظيم العائد النقل افسلوب افمتل لتدنية تكاليئ واختيار

 
 :أهداف البحث

 :وذلر من خال المصري ت محصول البرتقالتحديد افسلوب افمتل لتدنية تكاليئ النقل وتعظيم العائد لصادرا يهدئ البحث إلى
 .المصري من البرتقال يةمصر الصادرات لالتوزيع الجغرافي ل -0
 .ا المحصولوذلر لتحديد   م افسوا  التصديرية لهذالبرتقال ل نقل محصو تكاليئ تدنية  -0
 .ف م افسوا  التصديرية المصرية من محصول البرتقالالصادرات عائد تعظيم  -1

 :أهمية البحث
مصاار ماان محصااول البرتقااال إلااى   اام افسااوا   تحديااد افساالوب افمتاال لتعظاايم العائااد ماان صااادرات التعاارئ علااى إمكانيااة  إلااىالبحااث  هاادئي

 العجاز فاي الميازان التجااري  ومان تام وجاود فاوائم  كما ترتبط   مية الدراسة بمد    مية عوائاد الصاادرات مان النقاد افجنباي فاي تمويال التصديرية
 . فة عامة  والزراعية بصفة خاصةلتنمية بصحداث اق
 

                                                           

 .1111الجهاز المركزي للتعبئة واقحصا   ن رة التجارة الخارجية  (1)
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 :مصادر البيانات واألسلوب البحثي
راعاة اعتمدت الدراسة بصفة  ساسية على البيانات المن ورة و ير المن ورة التي تصدر ا الجهات الحكومية كقطاا  ال ائون اققتصاادية باوزارة الز 

ت البساااتانية  باقضاااافة إلاااى بياناااات قاعااادة التجاااارة الخارجياااة باااالمركز القاااومي واستصااااد افراضاااي  واالتحااااد العاااام لمنتجاااي ومصااادري الحاصاااا
منظماااة لللمعلوماااات التاااابع للجهااااز المركااازي للتعبئاااة العاماااة واقحصاااا   كماااا اساااتخدمت قواعاااد البياناااات العالمياااة الخاصاااة ب ااابكة اقنترنااات التابعاااة  

باسااتخدام  محصااول البرتقااالالبرمجااة الخطيااة لتعظاايم صااادرات مصاار ماان تخدم  ساالوب   واساا((F. A. Oاف ذيااة والزراعااة التابعااة لمماام المتحاادة 
 .TORAباستخدام برنام   لذات المحصولوكذا استخدام نموذم للنقل لتدنية تكاليئ النقل  WINQSBبرنام  

 
 :صول البرتقالاألهمية القتصادية لمح: أولا 

 قادرتملياون طان  و  9,8حاوالي ب 0202/0200عاام بنحاو  إجماالي إنتاام الفاكهاة إذ قادر البرتقاالل لمحصاو تتضت اف مية اققتصاادية  
نسابة ملياون طان ب 0,16حاوالي بكمية إنتام العناب  قدرت  كما من إجمالي إنتام الفاكهة% 08بلغت نسبة مليون طن ب 0,82حوالي بكمية البرتقال 

 .من إجمالي إنتام الفاكهة% 06 بلغت
بكمياة تصال إلاى % 02مليون طن بلغت نسبة البطااطس منهاا  0,8حوالي  0202/0200ضر والفاكهة عام وقد بلغت صادرات مصر من الخ

ماان إجمااالي % 0العااام  فااي حااين بلغاات نساابة صااادرات الفاصااوليا الخضاارا   فااي ذاتطاان ماان إجمااالي صااادرات الخضاار والفاكهااة  لاائ  878,18
طان مان إجماالي  لائ  879,92بكمياة تصال إلاى % 88تباين  ن البرتقاال بلا    لائ طان  كماا 10,10 قدرت بنحوصادرات الخضر والفاكهة بكمية 
طان مان إجماالي صاادرات  لائ  70,68 قادرت بنحاوبكمياة % 1  بينماا كانات نسابة صاادرات العناب 0202/0200صادرات الخضر والفاكهاة عاام 
 .الخضر والفاكهة من نفس العام

 اذا المحصاول مان حياث تدنياة تكااليئ نقلاه إلاى افساوا  الخارجياة  لاذا فقاد تام دراساة   صادرات محصول البرتقاالافمر الذ  ي ير إلى   مية 
 .وتعظيم قيمة عائداته من الصادرات

 
 :(7022-7002)لبرتقال خالل الفترة التركز الجغرافي والتركز السلعي للصادرات المصرية من محصول ا: ثانياا 

تركز الصادرات باستخدام مقياس كماي  وذلار مان خاال ناوعين مان معاامات التركاز   نه يمكن قياس درجة  Michealy, 1977 " (1)" وضت 
  و او يقايس درجاة التركاز فاي صاادرات الدولاة مان حياث "Geographic Concentration Coefficientمعامال التركاز الجغرافاي"النو  افول  و 

  و او "Commodity Concentration Coefficientعامال التركاز السالعي م"والناو  التااني  او . عادد الادول التاي تتعامال معهاا الدولاة بالتصادير
البحاث  ناه إذا زادت قيماة معامال التركاز عان  ذاتوقاد اساتنت  . يقيس درجة تركز الصادرات للدولة من حيث عدد السلع التي يتعامال فيهاا بالتصادير

ويحسااب معاماال . عاادد ماان التطبيقااات علااى صااادرات بعاام الاادول للصااادرات  وذلاار ماان خااال(  و الساالعي)دل ذلاار علااى التركااز الجغرافااي  82%
 :كما يلي (  ير مان-جيني)التركز   و ما يعرئ بمعامل 

مجا)%(  =معامل التركز 
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 : حيث 
   "س"لدولة الزراعية المصرية إلى ا السلعة صادراتقيمة :  سص 

فااي حالااة )  ن ...  0   0" = س"   " س" و قيمااة الصااادرات الزراعيااة المصاارية ماان الساالعة (. فااي حالااة التركااز الجغرافااي)  ن ...  0  0" =  س"
 ( .التركز السلعي

 .المصرية الكلية قيمة الصادرات الزراعية:  رص 

في الدول النامية  علاى مان درجاة تركاز الاواردات  وذلار بعكاس الادول الصاناعية  وتجدر اق ارة إلى  ن درجة  تركز الصادرات   لبها سلع خام
عادالت   مما يتدي إلى تقلبات في قيمة الصادرات للدول النامية  ويترتب على ذلر آتار سلبية على اقتصاديات تلار الادول مان خاال تىتير اا علاى م

 . (2)التجاريالتبادل 

                                                           
(1) Michaely, M. Concentration in International Trade, Amestrdam, North Holland Publishing Co., Second Edition,1977. 

(1) Soutar, G.N., Export In Stability and Concentration In Less Development Countries, Journal of Development Economics, Vol. 4, 1977. 
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مليااون  1,5بلغات حاوالي  ن إجماالي متوساط كمياة صااادرات مصار ( 0)ول البرتقاال والموضاحة بالجاادول ت اير بياناات التوزياع الجغرافااي لمحصا
 (.0200-0227)دوالر خال الفترة من  مليار 0,7 قدرت بنحوطن بقيمة 

طاان  ئ  لاا 798,0  اام الاادول المسااتوردة لمحصااول البرتقااال  حيااث اسااتوردت مااا يقاارب ماان  تعااد ن السااعودية  إلااى الجاادول وي ااير ذات  
ماان متوسااط % 00,7 نحااوب لسااعوديةل وتمتاال كميااة الصااادرات المصاارية(. 0200-0227)متوسااط الفتاارة  دوالر مليااون 852,8بقيمااة قاادرت بحااوالى 

 .الصادرات الزراعية المصرية لهذا المحصول خال فترة الدراسة كمية إجمالى

 

دوالر كمتوسااط خااال فتاارة مليااون  078,0طاان  بقيمااة قاادرت بحااوالى  لاائ  618,5وتحتاال روساايا المرتبااة التانيااة  حيااث اسااتوردت مااا يقاارب ماان 
 .من إجمالى كمية الصادرات المصرية من نفس المحصول خال فترة الدراسة%  09,0الدراسة  تمتل حوالى 

مان إجماالي متوساط % 1,9  %6  %8,9كما يتضت  ن   م الدول افوروبية استيعابا للمحصول  ي  وكرانيا  إنجلترا   ولندا بنسب تبلا  نحاو 
 . كمية صادرات المحصول خال نفس الفترة السابقة على التوالي

 

 (0200 –0227) خال الفترة البرتقالالتوزيع الجغرافى لكمية وقيمة الصادرات المصرية من  :(2) جدول
 % (دوالر مليون) القيمة % (طنألف )الكمية  الدولة

 14,1 176,1 11,3 436,5 روسيا

 14,4 651,7 11,7 717,1 ديهالسعو

 11 117 7,7 335,7 ايران

 1,5 163,5 7,7 361 اوكرانيا

 5,5 73,1 5,4 173,1 االمارات

 5,1 14,3 4 111,4 انجلترا

 3,1 53,6 3,4 113,1 السودان

 1,1 17,7 1,1 61,1 العراق

 3,1 41,5 3 117,6 الكويت

 3,4 41,7 3,1 136,1 هولندا

 1,5 63,1 1,5 15,1 عمان

 1,71 15,4 1,71 31,6 االردن

 1,77 14,1 1,17 31,7 فنلندا

 1,74 11,7 1,74 14,5 قطر

 1,64 7,1 1,56 11,7 السويد

 1,41 11,3 1,41 11,1 البحرين

 1,11 3,4 1,31 11,3 بيال روسيا

 1,15 16,5 1,71 36,1 سوريا

 1,11 3,4 1,11 7,4 ايطاليا

 1,13 1,1 1,13 6,5 فرنسا

 71,7 1557,4 71,4 3111,6 جمالي هذه الدولا

 1,13 134,1 1,3 171 باقي دول العالم

 111 1475,1 111 3671,6 اجمالي متوسط صادرات مصر

 35,5 33,7 التركز الجغرافي

 .(0200-0227)   ورةبيانات  ير من -االتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصات البستانية - بكة المعلومات جمعت وحسبت من بيانات:المصدر
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 قدرت بنحواقمارات  السودان  الكويت  عمان بنسب  للصادرات المصرية من البرتقالكما يتضت  ن   م الدول العربية استيعابًا 
 .من إجمالي متوسط كمية صادرات المحصول خال نفس الفترة على الترتيب% 0,8  1%  1,6%  5,6%

مان متوساط % 80,6حاوالى بكمياة الصاادرات  قادرت  حياث البرتقاالوا  التقليدية للصادرات المصارية مان مجموعة الدول السابقة   م افس وتعد
 .خال فترة الدراسةالبرتقال إجمالى كمية الصادرات الزراعية المصرية من 

الترتيااب خااال فتاارة  علااى %15,5  %11,8وقاادر معاااملي التركااز الجغرافااى لكميااة وقيمااة الصااادرات المصاارية ماان محصااول البرتقااال بحااوالي 
  حيااث تاام توزيااع الصااادرات الزراعيااة المصاارية ماان  ااذا  Michealyالدراسااة  وبااذلر يعتباار معاااملى التركااز الجغرافااى منخفضااين ماان وجهااة نظاار 

 (. 0200-0227)دولة بكميات و سعار متفاوتة خال الفترة  02المحصول على حوالي 
 

 :المصري البرتقالتدنية تكاليف النقل لصادرات محصول : ثالثاا 
من إجمالي إنتام  اذه المحاصايل  فاي حاين  ن واردات االتحااد افوروباي % 7 ن نسبة صادرات مصر من المحاصيل البستانية ال يتعد   تبين

ملياون  00,1ملياون طان مان داخال االتحااد افوروباي بينماا تساتورد  07,0منهاا  0200مليون طن مان الفاكهاة عاام  8 08بلغت حوالي ( دولة 07)
ملياون طان مان الخضاار  08,7كماا بلغات واردات االتحااد افوروباي حاوالي . فقااط% 0,8طان مان خاارم االتحااد افوروباي وكانات نسابة مصار منهاا 

 مااا افسااوا  العربيااة فقااد زادت وارداتهااا ماان . فقااط% 9,7مليااون طاان ماان خااارم االتحاااد افوروبااي  وكاناات نسابة مصاار منهااا  1,8لانفس العااام  منهااا 
  فااي حااين بلغاات الصااادرات %08بنساابة زيااادة قاادر ا  طاان مليااون 0,5إلااى  ون طاانملياا 0,0ضاار والفاكهااة خااال الساانوات الااتاث الماضااية ماان الخ

لااذا فكاان ال بااد ماان دراسااة  ساباب انخفااام الصااادرات بالنساابة .  (1)فقااط ماان إجماالي وادرات الاادول العربيااة% 7 ماايقرب ماانالمصارية لهااذه افسااوا  
 حد   م افسباب الرئيسية للتاىتير علاى زياادة  و انخفاام التصادير بسابب إماا عادم تاوفر وساائل النقل   وكان من محصول البرتقال نتامإلى حجم اق

ساوا  المناسابة واختياار افنفاس المحصاول صاادرات اساة كيفياة تعظايم العائاد مان كماا كاان ال باد  ن ياتم در . النقل المناسبة  و بسبب ارتفا  التكااليئ
 .ي تتدي إلى زيادة قيمة الصادرات وتعظيم عائداتهاالت

 :المصري صول البرتقاللصادرات محنموذج تدنية تكاليف النقل 
 :وي مل النموذم المستخدم 

 :وتمتلها المعادلة التالية : objective functionدالة الهدف  

xc n

n

j

m

i
m

z 



11

min
 

 :حيث 
C  = من منطقة الفائم  البرتقال المصريتكلفة نقل الطن منi  إلى منطقة العجزj . 
X  =نقلهاالمستهدئ  الكمية. 
n  = عدد مراكز التوزيع. 
m  = عدد المناط  اقنتاجية. 

 :وتشمل   Constraintsالقيود 
و تساو  الفائم من وتعنى  ن الكمية المحولة من دولة الفائم إلى دولة العجز يجب  ن تكون  قل من   (:الفائض)قيود الطاقة اإلنتاجية   -أ 

 . ذه الدولة 





n

i

miAn
1

.......2,1 

A  = الفائم من الدولةi. 
وتعنى  ن الكمية الواردة من السلعة من جميع دول الفائم إلى دول مستهلكة معينة يجب  ن تكون  قل من  و : قيود الطاقة اإلستهالكية -ب

 .تساو  طاقتها اقستهاكية 





m

j

njbm
1

........2,1 

b  = الطاقة افستيعابية للدولةj. 
ويعنى  نه يجب  ن يكون إجمالى الطلب مساوي قجمالى العرم  وفى حالة عدم تساويهما يتم إدخال مواقع عرم  و طلب : شرط التوازن -ج

 .و مية

                                                           
 .1111،  عام جمعت وحسبت من بيانات شبكة المعلومات، االتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصالت البستانية (1)
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ماال المااتترة علااى زيااادة وكفااا ة وتعتباار مسااافات النقاال  ااى العاماال المحاادد فااى نقاال الساالع بااين دول العااالم حيااث  ن تكلفااة النقاال  ااي ماان العوا 
من حجم النقل التجار  بين دول العاالم لاذا فقاد إعتبارت المساافات باين الماوانى  % 92الصادرات في دولة  ونظرا فن النقل البحر  يمتل  كتر من 

 .نهاالعالمية تمتل تكاليئ النقل بي
( دول الفاائم)لكمياات التاى يجاب تحويلهاا مان المنااط  اقنتاجياة بهادئ تحدياد ا   Transportation Modelولقاد تام تطبيا  نماوذم النقال  

والتااى تحقاا  النهايااة الصااغر  لتكاااليئ التحوياال المكااانى للكميااة المحولااة مكانيااا  ويعتباار  ااذا النمااوذم متااااًل ( دول العجااز)إلااى المناااط  اقسااتهاكية 
باادل السالعى باين دول العاالم لاساتفادة مان فاوائم اقنتاام فاي بعام مبسطا لما يمكن  ن يحادث فاى حالاة الوصاول إلاى ساو  م اتركة تساتهدئ الت

 .الدول لسد العجز لد  الدول افخر 
وقد تم عمل نموذجين للنقل وكان النموذم افول يضم الدول التي لديها فاائم مان محاصايل الدراساة وتتناافس علاى تصاديره إلاى دول الطلاب  

 .توزيع صادرات مصر إلى الدول المستوردة لمحاصيل الدراسة بالعالم   ما النموذم التاني فيوضت إعادة
 

 :ـةنتائج الدراس
 

 :صادرات محصول البرتقال لبعض دول العالم: النموذج األول
"  دول العجااز"إلااى مناااط  الطلااب " دول الفااائم"ت ااير نتااائ  تحلياال النمااوذم افول للنقاال إلااى تحديااد نمااط التوزيااع افمتاال ماان مناااط  العاارم  

 دئ تدنية تكاليئ النقل السلعية بهدئ خفام تكااليئ التساوي  الخاارجى  وخفام نسابة التاالئ  وسارعة تلبياة حاجاات المساتهلكين  و يضاا  فى ظل
الفاائم العمل على إيجااد  ساوا  بديلاة لمساوا  الحالياة وذلار باإفترام إمكانياة إنتقاال السالع الزراعياة دون قياود مان دولاة إلاى  خار   وتختلائ دول 

دول الفااائم  اى مصاار  لبنااان  ساوريا  تااونس  المغاارب  إيطالياا   مريكااا  اليونااان   ن إلاى   نااا ن ااير  خارالعجاز نساابيًا مان محصااول عاان اآلودول 
  000,7  878,8  01,0  05,8  02,0  88,8  82,8  669,5طان فلئ تركيا   سبانيا   يلي  جناوب  فريقياا  إسارائيل وتبلا  كمياة الفاائم باا

 . على الترتيب 01,1  898,9  81,0  0077,5  070,5
بلجيكااا   ولناادا  فرنسااا  الاادانمارر  بولناادا  روساايا   لمانيااا  إنجلتاارا  المكسااير  الكوياات  عمااان  : كاناات دول العجااز لاانفس المحصااول كاال ماانو  

 .مليون طن 0,700 وقد بلغت إجمالي الطاقة االستيعابية للدول المستوردة لمحصول البرتقال  اقمارات  السعودية  افردن
 :كما يلي( 0)وتبين من نتائ  تحليل نموذم النقل  ن  ذه الكميات سوئ يتم توزيعها بما يدني تكاليئ النقل جدول  

 
 0200عام نتائ  تطبي  نموذم تدنية نقل صادرات محصول البرتقال لبعم دول العالم  (:7)جدول 

 دول الفائم طنمليون  /إجمالى العجز
 الفائم فى كل

 طن لئ  /ولةد
  لئ طن/ توزيع الفائم على دول العجز

0,700 

 (127,1السعودية )  (160,0روسيا ) 669,8 مصر
 82,8روسيا  82,8 لبنان
 88,8روسيا  88,8 سوريا
 02,0 لمانيا  02,0 تونس
 (015,0 لمانيا )  (08,5الدانمارر ) 058,6 المغرب
 01,25 لمانيا  01,25 إيطاليا
 (878,1دول  خر  )  (2,60المكسير ) 878,8  مريكا
 (027,9 لمانيا )  (021,9بولندا ) 000,7 اليونان
 (020,6اقمارات )  (50,8الكويت )  (06,9الدانمارر ) 070,8 تركيا

 0077,5  سبانيا
 لمانيا )  (187,6فرنسا )  (078,0 ولندا )  (001,9بلجيكا )

 (082,1إنجلترا )  (020,5
 18,0دول  خر   81,0  يلي

 898,7 جنوب  فريقيا
دول  خر  )  (00,9اقمارات )  (11,0عمان )  (098,7روسيا )

688,8) 
 (00,6افردن )  (2,71  روسيا) 01,1 إسرائيل

 .0200رة  بيانات  ير من و  -االتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصات البستانية -جمعت وحسبت من بيانات  بكة المعلومات: المصدر 
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طن إلاى الساعودية  فاي حاين  لئ  127,1طن إلى روسيا بينما تقوم بتصدير  لئ  160,0  ارت النتائ  إلى  ن فائم مصر تم توزيعه بنحو 
طان إلاى  لائ  02,0طن إلى روسيا  كماا تقاوم تاونس بتصادير  لئ  88,8طن إلى روسيا  وتقوم سوريا بتصدير  لئ  82,8 ن لبنان تقوم بتصدير 

 01,25فاي حااين  ن إيطالياا تقااوم بتصاادير . طاان إلاى كاال ماان الادانمارر و لمانيااا علاى الترتيااب لائ  015,0  08,5انياا  وتقااوم المغارب بتصاادير  لم
 . لئ طن لكل من المكسير  دول  خر  على الترتيب 878,1  2,60طن إلى  لمانيا  وتقوم  مريكا بتصدير  لئ 

تقاوم  كماا   لائ طان إلاى  لمانياا 027,9بولندا في حاين تقاوم بتصادير طن إلى  لئ  021,9قوم بتصدير ت اليونانكما   ارت نتائ  التحليل  ن 
 .على الترتيب الدانمارر  الكويت واقماراتطن إلى كل من  لئ  020,6  50,8  06,9بتصدير  تركيا
علاااى   لمانياااا  انجلتااارا  فرنساااا   ولنااادا  ابلجيكااا كااال ماان طااان إلاااى لااائ  082,1  020,5  187,6  078,0  001,9بتصااادير   سااابانياوتقااوم  

  . لئ طن إلى دول  خر  18,0 يلي بتصدير تقوم  في حينالترتيب  
روسايا  ع ماان  اقمااارات طان إلااى  لائ  688,8  00,9  11,0  098,7تصاادير تقاوم بو ظهارت نتاائ  تحلياال نماوذم النقال  ن جنااوب  فريقياا  

 .  وافردن على الترتيب طن إلى كل من روسيا لئ  00,6  2,71ل بتصدير إسرائي  كما تقوم على الترتيبودول  خر  
 

 :صادرات مصر من محصول البرتقال لبعض دول العالم: النموذج الثاني
طاان إلااى دول العااالم المختلفااة وقااد تاام إعااادة توزيعهااا باسااتخدام  لاائ  879,9بنحااو  0200قاادرت صااادرات مصاار ماان محصااول البرتقااال عااام  

 :إلى الدول المستوردة وفقًا لنتائ  النموذم نموذم النقل
 : كما يلي( 1)وقد تبين من نتائ  تحليل نموذم النقل  ن  ذه الكميات سوئ يتم توزيعها بما يدني تكاليئ النقل جدول رقم 

 

 0200عام نتائ  تطبي  نموذم تدنية نقل صادرات مصر من محصول البرتقال لبعم دول العالم :  (3)جدول رقم 
 ألف طن/ توزيع الفائض على الدول المستوردة طنألف /كمية الفائض دولة الفائض طنمليون  /الى العجزإجم

 771,1 مصر 1,16

 15بلجيكا 

 15ألمانيا 

 75أوكرانيا 

 34,3الدانمارك 

 35هولندا 

 111,3روسيا 

 1,67فرنسا 

 51إنجلترا 

 75إيران 

 33,1عمان 

 51,7الكويت 

 11,4األردن 

 45,1اإلمارات 

 111السعودية 

.0200بيانااات  ياار من ااورة   -االتحاااد العااام لمنتجااي ومصاادري الحاصااات البسااتانية -جمعاات وحساابت ماان بيانااات  اابكة المعلومااات: المصــدر 
  

ى كاال ماان بلجيكااا   لمانيااا   وكرانيااا  الاادانمارر   ولناادا  إلاا 0200 لاائ طاان لعااام  879,9تقااوم بتصاادير  مصاار   ااارت نتااائ  التحلياال إلااى  ن 
  50,8  11,0  85  52  000,1  15  16,1  85  05  05روساااايا  إنجلتاااارا  إيااااران  عمااااان  الكوياااات  افردن  اقمااااارات  السااااعودية بكميااااات 

لي الطاقاة االسااتيعابية للادول المسااتوردة وقااد بلغات إجمااا طان  892وقاادرت صاادرات مصاار لفرنساا  طان علااى الترتياب لائ  002  65,9  00,609
 .طنمليون  0,08من مصر 

و ظهاارت نتااائ  تحلياال نمااوذم النقاال  ن   اام افسااوا  التااي اسااتوعبت كميااات الصااادرات المصاارية ماان البرتقااال  ااي روساايا  السااعودية  إيااران   
 .   وكرانيا  اقمارات

 
 :ستخدام البرمجة الخطيةتعظيم عائد صادرات مصر من محصول البرتقال با: رابعاا  

يعتبر  سالوب البرمجاة الخطياة مان افسااليب المتطاورة فاي التخطايط اققتصاادي ولاذلر فهاو مان  كتار افسااليب الرياضاية اساتخداما فاي 
لة حل  ذا النو  من النماذم بالنسبة لغير اا مان افناوا  التاي يتطلاب حلهاا طرقاا رياضاية بالغاة حل م كلة افمتلية ويرجع ذلر لعدة  سباب منها سهو 

ضاافة لاذلر فإنهاا تعامال كال المتغيارات التاي تحادث فاي العوامال  التعقيد  مماا يترتاب علياه  ن نمااذم البرمجاة الخطياة تاتدي إلاى نتاائ  دقيقاة نسابيًا واف
 . بالتالي يمكن الوصول إلى قرارات ال يمكن الوصول إليها بالطر  افخر  تحت نفس الظروئاقنتاجية بطريقة  نية في وقت واحد و 



    - 22 -                                                      معظمة الصادرات المصرية من البرتقال                                     

 7053(  5) 15مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

  :دالة الهدف
  م الدول المساتوردة لهاذا المحصاول للوصاول  ومن تم تحديد البرتقال المصري محصولمعظمة صافي العائد من تصدير تهدئ الدالة إلى 

ضااافة للظااروئ باقف اام الاادول المسااتوردة لهااذا المحصااول   الطاقااة االسااتيعابيةراعاااة محااددات مااع مالمحصااول  قيمااة ممكنااة ماان تصاادير   علااىإلااى 
 . واف دائ اققتصادية واقجتماعية والسياسية التي تتخذ في االعتبار

رات المصاارية إجماالي الصااد مان %80,6وتمتال الكميااات المصادرة لهاذه الادول نحاو   المصاريصاول البرتقاال   ام الادول المساتوردة لمح حاددت
 .0200طن لعام  لئ  879,926 والمقدرة بنحو  ذات المحصولمن 

Max Z =  و خذت دالة الهدئ ال كل  

n

i

m

j1 1
Pj Q ij                                 

 j  :Pjسعر استيراد الدولة حيث  ن 
 Qij   :  jإلى الدولة  iالكمية المستهدئ تصدير ا من الدولة و 

- :صول البرتقالت تصدير محمحددا
تعتبر الطاقة اقستيعابية للسو  من   م محاددات تصادير المحصاول والتاى يمكان الوصاول إليهاا عان طريا  متوساط اساتهار الفارد فاى 

 محصاولرية مان التوزيع افمتال لكمياة صاادراتنا المصا وذلر وصواًل إلىعدد السكان وكذلر  سعار التصدير المصر  مقارنة بىسعار الدول المنافسة 
سااتيعابية البرتقااال ف اام الاادول المسااتوردة لااذا فقااد تاام تحديااد تاتااة  نااوا  ماان المحااددات المحاادد افول عبااارة عاان   اام الاادول المسااتوردة ذات السااعة اق

علاى حصاة مصار التقليدياة ماع المحافظاة اساتيرادًا للكمياات مان مصار  افكتارالكبيرة في العالم تم   م الدول ذات الساعر افعلاى تام مجموعاة الادول 
 .لهذه الدول

 :النموذجتحليل نتائج 
إقتصاار عاارم  محصااول البرتقااالتعظاايم القيمااة اقجماليااة المصاادرة ماان لباسااتعرام نتااائ  تحلياال نماااذم البرمجااة الخطيااة التااي تاام إجرات ااا 

 :النتائ  على  فضل مت ر للنماذم التالية
 

- :األولالنموذج 
 ن  اااذا ( 8)بعاااد إضاااافة بعااام المحاااددات للااادول افعلاااى ساااعرًا   اااارت النتاااائ  المتحصااال عليهاااا مااان الجااادول  باااإجرا  عملياااة البرمجاااة الخطياااة

النمااوذم قااد تضاامن توزيااع الصااادرات المصاارية ماان محصااول البرتقااال للااادول افعلااى سااعرًا حتااى يمكاان تحقياا   علااى صااافي عائااد ماان الصاااادرات 
إلى كل مان الساعودية  إياران  اقماارات   0200ن صادرات مصر من  ذا المحصول لعام ط لئ  879,9المصرية لهذا المحصول  حيث تم توزيع 

  9,0  00,0  00,6  11,0  50,8  09,8  08,8  80,9  127,1العاااارا   الكوياااات  عمااااان  افردن  فنلناااادا  قطاااار  البحاااارين  فرنسااااا بكميااااات 
 18,5بنحاو  ةدالاة الفعليامليون دوالر بزياادة عان قيماة ال 505,6نموذم بحوالي طن على الترتيب وتقدر الدالة االستهدافية لهذا ال لئ  187,6  8,8
 .لدالة الفعليةعن ا% 08,6دوالر بنسبة زيادة تصل إلى  مليون

 
  -:النموذج الثاني

وزياع الكمياات  ناه تام إعاادة ت( 8)تم وضع بعم المحددات لمسوا  الرئيسية التي تستورد مان مصار  اذا المحصاول وقاد   اارت نتاائ  الجادول 
دان  المصدرة من المحصول حتي يمكن تعظيم عائدات الصادرات المصارية إلاى كال مان روسايا  الساعودية  إياران   وكرانياا  اقماارات  إنجلتارا  الساو 

 لاائ  00,0  8,6  11,0  07,5  50,8  10,0  88,6  65,9  82,6  80,9  127,1  000الكوياات   ولناادا  عمااان  افردن  فنلناادا بكميااات 
مليااون دوالر  01,1مليااون دوالر بزيااادة عاان قيمااة الدالااة الفعليااة بنحااو  898,8طاان علااى الترتيااب حيااث قاادرت الدالااة االسااتهدافية لهااذا النمااوذم بنحااو 

 .مما يوضت تحقي  صافى القيمة لهذا النموذم عن صافى القيمة للنموذم الفعلى% 0,7بنسبة تصل إلى 
افول فنه قد حق  صافى قيمة  على مان النماوذم التااني فاي تعظايم عائادات تصادير محصاول البرتقاال  وتوصي الدراسة باستخدام النموذم

 .المصري
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 0200عام باستخدام  سلوب البرمجة الخطية  لبرتقالمن الصادرات المصرية ل نماذم تعظيم العائد: ( 4)جدول 
 (دوالر لمليونطن  والقيمة بافلئ الكمية با)      

 النموذج                   

 الدول

 الثانيالنموذج  األولالنموذج  الفعلي توزيعال

 111,116  111,116 روسيا

 317,311 317,311 177,614 السعوديه

 71,117 71,117 71,117 ايران

 71,411  71,411 اوكرانيا

 45,111 17,614 45,111 االمارات

 66,411  66,411 انجلترا

 31,135  31,135 السودان

  11,631 11,631 العراق

 51,717 51,717 11,117 الكويت

 17,546  17,546 هولندا

 33,171 33,171 11,146 عمان

 7,431 11,411 11,114 االردن

 11,114 11,114 11,114 فنلندا

  1,111 1,111 قطر

   5,361 السويد

  6,756 6,756 البحرين

   6,151 بيال روسيا

   6,113 سوريا

   1,111 طاليااي

  377,476 1,671 فرنسا

   771,114 اجمالى كمية الصادرات

 617,641 515,457 674,151 صافى القيمة

بيانات  ير من ورة   -االتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصات البستانية -جمعت وحسبت من بيانات  بكة المعلومات: المصدر       
0200 . 

 
 الملخــص

يااادة الصااادرات المصاارية ماان القضااايا المحوريااة الهامااة العتماااد عمليااة التنميااة ال اااملة والمسااتدامة ب ااكل كبياار علااى التاادفقات ماان ت عوااد تنميااة وز 
كمااا يعتباار السااعي الحتيااث لتنميااة وزيااادة الصااادرات المصاارية الزراعيااة بمتابااة . النقااد افجنبااي الااازم لاسااتمرار فااي تموياال مسااتلزمات خطااط التنميااة

 .د اف دائ الرئيسية لبرام  اقصاد االقتصادي  لذا تهدئ السياسة االقتصادية المصرية إلى تنويع وتعظيم العوائد على الصادراتتحقي   ح
. ةويعتباار النقاال ماان عواماال تنميااة وزيااادة القاادرات التصااديرية الزراعيااة والتااي تعتباار ماان قبياال التنااو  والتعظاايم للعوائااد علااى الصااادرات المصااري

نمياااة تلااار القااادرات  ساًساااا علاااى الساااعات المزرعياااة  وحجااام اقنتاااام الكلاااي  وبخاصاااة المناااتو  ف ااارام التصااادير  وماااد  تاااوافر الخااادمات وترتكاااز ت
لمصارية فاي اقر ادية  والتمويلية  و ير ذلر من الخدمات  كما ترتكز على القدرات الترويجية وفتت نوافذ تصاديرية جديادة  ماام الصاادرات الزراعياة ا

 .   العالميةافسوا
ويهاادئ البحااث إلااى التعاارئ علااى إمكانيااة تحديااد افساالوب افمتاال لتعظاايم العائااد ماان صااادرات  مصاار ماان محصااول البرتقااال إلااى   اام افسااوا  

 فاوائم العجاز فاي الميازان التجااري  ومان تام وجاود  مية عوائاد الصاادرات مان النقاد افجنباي فاي تمويال  كما ترتبط   مية الدراسة بمد   التصديرية
 .حداث التنمية بصفة عامة  والزراعية بصفة خاصةق

ة واعتمدت الدراسة بصافة  ساساية علاى البياناات المن اورة و يار المن اورة التاي تصادر ا الجهاات الحكومياة كقطاا  عاام ال ائون اققتصاادية باوزار 
كماااا اساااتخدمت قواعاااد البياناااات العالمياااة الخاصاااة ب ااابكة الزراعاااة واستصااااد افراضاااي  واالتحااااد العاااام لمنتجاااي ومصااادري الحاصاااات البساااتانية  

البرمجاة الخطياة لتعظايم صاادرات مصار مان   سالوب واساتخدم  (F. A. O)اقنترنت التابعة لكل من منظمة اف ذية والزراعة التابعة لممام المتحادة 
 .TORAباستخدام برنام   لذات المحصولالنقل وكذا استخدام نموذم للنقل لتدنية تكاليئ  WINQSBباستخدام برنام   محصول البرتقال
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 محصـول البرتقـال مصـر مـن وبدراسة نتائج نماذج تدنية تكاليف نقـل المحاصـيل المدروسـة ونمـاذج البرمجـة الخطيـة لتعظـيم عائـد صـادرات
 :أمكن التوصل إلى بعض النتائج الهامة

  م الدول المستوردة لمحصول البرتقال  حيث استوردت ما يقرب من  السعودية تعدت ير بيانات التوزيع الجغرافي لمحصول البرتقال  ن  -0
وتمتل كمية الصادرات المصرية (. 0200-0227)مليون دوالر كمتوسط خال الفترة  852,8 لئ طن  بقيمة قدرت بحوالى  798,0

لهذا المحصول خال فترة  من متوسط إجمالى الصادرات الزراعية المصرية% 00,7من نفس المحصول الموجهة للسعودية وحد ا 
على الترتيب  %15,5  %11,8وقدر معاملي التركز الجغرافي لكمية وقيمة الصادرات المصرية من محصول البرتقال بحوالي  .الدراسة

  حيث تم توزيع الصادرات الزراعية  Michealyخال فترة الدراسة  وبذلر يعتبر معاملى التركز الجغرافى منخفم من وجهة نظر 
 . الدراسة  فترةخال  دولة بكميات و سعار متفاوتة 02مصرية من  ذا المحصول على حوالي ال

 لئ طن لعام  879,9مصر بتصدير  إلى  ن تقومنموذم النقل لتدنية تكاليئ نقل صادرات البرتقال المصري تحليل    ارت نتائ  -0
وسيا  إنجلترا  إيران  عمان  الكويت  افردن  اقمارات  السعودية إلى كل من بلجيكا   لمانيا   وكرانيا  الدانمارر   ولندا  ر  0200

  65,9  00,6  50,8  11,0  85,222  52,222  000,1  15,222  16,1  85,222  05,222  05,222بكميات 
لمستوردة من طن  وقد بلغت إجمالي الطاقة االستيعابية للدول ا 892 لئ طن على الترتيب وقدرت صادرات مصر لفرنسا  002,222

و ظهرت نتائ  تحليل نموذم النقل  ن   م افسوا  التي استوعبت كميات الصادرات المصرية من البرتقال . مليون طن 0,081مصر 
 .   ي روسيا  السعودية  إيران   وكرانيا  اقمارات

قد حق  صافى قيمة  على من النموذم  باستخدام النموذم افول فنهل البرتقال و ذم البرمجة الخطية لمحص وصت نتائ  تحليل نمو  -1
 .التاني في تعظيم عائدات تصدير محصول البرتقال المصري

 
 :التوصـــيات

 :في ضو  النتائ  التي  مكن التوصل إليها  توصي الدراسة بما يلي
 .الصادرات ذه إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لصادرات البرتقال المصري لتعظيم العائد من  -0
 تمام بالسو  العربية والعمل على زيادة صادرات ذات لصادرات المصرية من البرتقال واقبفتت  سوا  تصديرية جديدة تستوعب ا  تماماق -0

 .المحصول إلى  ذه افسوا 
ل ال حن تحسين وسائزيادة و من خال  العمل على تدنية تكاليئ نقل صادرات البرتقال المصري مما يزيد من صادراته إلى افسوا  الخارجية -1

 .والنقل
 تمام بدراسة افسوا  والمواصفات القياسية المطلوبة لهذه افسوا   مع العمل على زيادة نصيب صادرات مصر السوقي من البرتقال في اق -8

 . دول االتحاد افوربي
 

 المــــــــــــالحق
 :ريالبيانات المستخدمة في نموذج تدنية تكاليف النقل لصادات محصول البرتقال المص

 .فى دول العالم  الدراسة كميات الفائم والعجز لمحصول .0
 (.المسافات)تكاليئ النقل بين دول العالم  .0
 .و ي  فضل طر  البرنام  Vogel'sباستخدام طريقة  TORA Optimization Systemتم إستخدام برنام   .1
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 راجعـــــــــالم
 :مراجع باللغة العربية: أولا 

  منظمة اف ذية والزراعة لممم المتحدة  المكتب اققليمي لل ر  افدنى  د وتسوي  المحاصيل البستانيةمعامات ما بعد الحصا كتاب -0
 .0229مصر  -القا رة

  مركز دراسات وبحوث الدول النامياة (00)كراسات التنمية  العدد  ،التنافسية وقطا  النقل البحري في مصر(: دكتور)حسن  حمد عبيد  -0
 . 0220جامعة القا رة  -اققتصاد العلوم السياسيةكلية -قسم اققتصاد-

  الماتتمر السانوي الراباع ع ار لاقتصااديين الازراعيين  التوزيع اققتصادي افمتل لصادرات البرتقال المصاري، (دكتور)سهرة خليل عطا  -1
 .0226 سبتمبر     الجمعية المصرية لاقتصاد الزراعي  القا رةالتجارة الزراعية المصرية اقمكانات والمحددات

  ماتتمر تنمياة الصاادرات الزراعياة امكانيتهاا اقنتاجياة إمكانية زيادة العائاد التصاديري مان الماوالت المصارية فاى ضاو  عفائ عبد العزيز  -8
 .0892المصرية  وزاره الزراعه  واستصاد افراضي  

  المااتتمر التسااوي  والتجااارة للمنتجااات الزراعيااة مجااال دور اقتحاااد العااام لمنتجااي ومصاادري الحاصااات البسااتانية فااى، علااى  بااو جازيااة -5
 .0888السنوي التالث لاقتصاديين الزراعيين فى ظل المتغيرات الدولية  الجمعية المصرية لاقتصاد الزراعي  القا رة   فبراير 

دكتاااوراه   قسااام االقتصااااد  ةلرساااا, لعربياااةا دراساااة اقتصاااادية تحليلياااه لتساااوي  الماااوالت فاااى جمهورياااة مصااار, ةمهاااران ساااليمان علاااى عيطااا -6
 .0897  ةالقا ر  ة  جامعةالزراع ةالزراعى  كلي

  دور الاازرو  الخضااريه والفاكهااة فااى الصااادرات الزراعيااة  المصاارية والعواماال المااتتره علااى التوسااع فااى صااادراتها نبياال توفياا  الحب ااي  -7
 .0892متتمر تنمية الصادرات الزراعية المصرية وزاره الزراعة 
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Summary 
The development and increasing Egyptian exports of key issues important to the adoption process of comprehensive and 

sustainable development heavily on flows of foreign exchange needed to continue funding requirements development plans. 

It is also striving to develop and increase agricultural exports as to achieve one of the main objectives of economic reform 

programs, so the Egyptian economic policy aims to diversify and maximize returns on exports. 

Transport is one of factors of development and increasing agricultural export capabilities, which are of such diversity 

and maximization of returns on Egyptian exports. The development of these capabilities is based mainly on farming 

capacities, and the total volume of production, The development of these capabilities is based mainly on farming capacities, 

and the total volume of production, And other services, also based on a promotional capacity and open new export windows 

in front of the Egyptian agricultural exports in global markets. 

The research aims to identify the possibility of determining the best way to maximize the return of Egypt's exports of 

orange crop to the most important export markets, The study also linked to the importance of how important export earnings 

of foreign exchange to finance the deficit in the trade balance, and then having surpluses to bring about development in 

general, and agriculture in particular. 

The study relied primarily on data from published and unpublished issued by government agencies as a sector of 

Economic Affairs in the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, and Union of Producers and Exporters of 

Horticultural Crops, Also used global databases of the Internet for each of the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FA O), Use linear programming method to maximize Egypt's exports of orange crop using WINQSB 

program, as well as the use of transport model to minimize transportation costs for the same crop using the TORA. 

 

The study of the impact of Models minimize the cost of transporting crops studied and linear programming 

models to maximize the return on these crops and exports some indicators, it was possible to reach some 

important results. Perhaps the most important results are: 

1- Data indicate the geographical distribution of the orange crop that Saudi Arabia is the main importing 

countries of the orange crop, Where imported nearly 789,2 Thousand tons, with a value estimated at 

approximately 450.9 million $ on average during the period (2007-2011). Represents the amount of Egyptian 

exports of the same crop destined for Saudi Arabia alone, 22.7% of the average total Egyptian agricultural 

exports to the crop during the study period. was estimated the geographical concentration factors for the 

quantity and value of Egyptian exports of orange crop at about 33.9%, 35.5%, respectively, during the study 

period, And so is the low geographical concentration factors from the standpoint of Michealy, where the 

distribution of Egyptian agricultural exports from this crop to about 20 countries and amounts varying rates 

during the study period. 

2- The results of the analysis of sample transport to minimize transportation costs of exports of Egyptian orange 

until you Egypt exported 978,8 tons in 2011 to each of Belgium, Germany, Ukraine, Denmark, the 

Netherlands, Russia, England, Iran, Oman, Kuwait, Jordan, UAE, Saudi Arabia quantities 25,000, 25,000, 

95,000, 36,373, 35,000, 222,3, 50,000, 95,000, 33,2, 52,9, 22,6, 65,8, 220,000 Thousand tons, respectively 

Egypt's exports were estimated to France 480 tons, has reached a total capacity of importing countries from 

Egypt 1,243 million tonnes. The results of the analysis showed that the most important transport model 

which markets absorbed the volume of Egyptian exports of oranges are Russia, Saudi Arabia, Iran, Ukraine, 

United Arab Emirates. 

3- Recommended that the results of the analysis of linear programming model for the orange crop using the first 

model because it has achieved a net value higher than the second model to maximize export earnings of the 

Egyptian orange crop. 

Finally, the study recommended: 

1- Reconsider the geographical distribution of Egyptian orange exports to maximize the return from these 

exports. 

2- Interest in opening new export markets absorb Egyptian exports of oranges and interest in the Arab market 

and work to increase crop exports to these markets. 

3- Work to minimize the cost of transporting Egyptian orange exports which increases its exports to foreign 

markets through increasing and improving the means of shipping and transportation. 

4- Interest in the study of markets and standard specifications required for these markets, while working to 

increase the market share of Egypt's exports of oranges in the European Union. 

 


