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 مقدمة:
 المصةر  داالقتصةا فةييعد قطاع التجارة الخارجيةة حدةد القطاعةات الةامةة والديويةة 

المستةدف ديث يمثل المصدر  قتصاد االوالذ  يقوم بدور رئيسي وبارز في تدقيق النمو 
 والتةةيلمعمةة ت األجنبيةة ال زمةةة لتمويةل بةةرامة التنميةة االقتصةةادية واالجتماعيةة   األساسةي
زيةةادة النةةاتة المدمةةى االجمةةالى لمدولةةة ورفةةي مسةةتود المعيشةةة ألفةةراد المجتمةةي   إلةةىتةةةدف 

 فةةيستسةةاعد  مداولةةة تسةةعى إلةةى تعيةةيم دصةةيمة الصةةادرات المصةةرية ح وعمةةى ذلةةك فةة ن 
الميةزان  فةيعة ج الخمةل  فةيتدقيق حهداف التنمية االقتصادية المصرية  كما تساهم حيضًا 

  المصر  التجار 
 والتةيجمةوريةة مصةر العربيةة   فةيوتعد البطاطس من الةزروع الخضةرية الرئيسةية 

عةد المرتبة الثانيةة بةين مداصةيل الخضةر ب فيتدتل مكانة بارزة بين تمك الزروع ديث تأتى 
لمرقعة المزروعة بالبطةاطس  السنو الطماطم من ديث الرقعة المزروعة  فقد بمغ المتوسط 

% مةةةن  . .0فةةةدان تمثةةةل ندةةةو حلةةةف 92 .59( دةةةوالى5000 – 5002خةةة ل الةتةةةرة  
 حلةف 02 50.0لمرقعة المزروعة بالخضر خ ل نةس الةترة والبالغ ندةو السنو المتوسط 

ث ث عروات وهى العروة الشتوية  والعروة الصيةية   فيمصر  فيفدان  و تزرع البطاطس 
التجةارة الخارجيةة الزراعيةة  فقةد  فةيوالعروة النيمية  وتسةم صادرات البطةاطس بةدور كبيةر 
 .5 .00 دوالي( 5000 – 5002بمغ متوسط قيمة الصادرات السنوية منه خ ل الةترة  

درات الزراعيةةة المصةةرية لمصةةا السةةنو % مةةن المتوسةةط .. .مميةةون دوالر  تمثةةل ندةةو  
 مميون دوالر خ ل نةس الةترة  25 .0.0والبالغ ندو 
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 -مشكمة البدث:
تعكدد اسسكواا الرارجيكة لمبطكاطس المصكرية اسمكر الك ي  فكيتتبمور المشككمة البثييكة  

توزيع صادرات البطكاطس المصكرية عمكى  في الثالييتطمب اإلجابة عمى التساؤل :ىل النمط 
يعظم ثصيمة صكادرات البطكاطس المصكرية   ال يعالمية ىو النمط اسميل مرتمف اسسواا ال

 أم أن ىناك نمط أرر لمتوزيع يثقا ى ا اليدف 
 -هدف البدث:

لصككادرات البطككاطس  فككيلمتوزيككع الجارا الثككالييسككتيدف البثككث التعككرف عمككى الككنمط  
 والتكككيا التوزيكككع الرطكككط البديمكككة ليككك  إلكككىاسسكككواا العالميكككة المرتملكككة  والتوصكككل  فكككيالمصكككرية 

ثساسكية تمكك الرطكط  ارتبكارتعمل عمى تعظيم ثصيمة  صكادرات البطكاطس المصكرية  وكك ا 
 تظل معيا الثمول ميمى. التيمعالم دالة اليدف والقيود و  فيالبديمة لمتايرات 

 -الطريقة البدثية ومصادر البيانات:
ح الظواىر لتقدير وشر  الكميو  ليالوص التثميمياعتمد البثث عمى اسسموب  

ثساب المتوسطات والنسب المئوية  إلىاالقتصادية المتعمقة بموضوع البثث  باالستناد 
ُتعظم ثصيمة صادرات البطاطس  التيالرطط البديمة  إلىوأسموب البرمجة الرطية لمتوصل 

 المصرية
وقد استند ى ا البثث بصلة أساسية عمى قواعد بيانات التجارة الرارجية بالمواقع   

كترونية لكل من الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلثصاء  واسمم المتثدة  ومنظمة االل
 (.5000-5005( و لك رالل اللترة )F.A.Oاسغ ية والزراعة )

وقد تم صياغة رمسة نما ج لمتوصل لمرطط البديمة المعظمة لثصيمة الصادرات  
بدالة اليدف المنطوية عمى  المصرية من البطاطس  وتتلا جميع ى ه النما ج فيما يتعما

 معظمة قيمة الصادرات المصرية من البطاطس.
 -صياتو العامة: فياستعراضًا لمنمو ج  يميوفيما 
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 دالة الةدف: 
 :معظمة قيمة صادرات البطاطس المصرية 

             n 
Z max = ∑    CJ . XJ 

            
J=0 

بالدوالر   Jالدولة  إلىبطاطس المصرية تصدير طن ال متوسط سعر CJ :        ثيث تميل
 (. 5000 – 5005رالل اللترة ) 

XJ الدولة  إلىبالطن  : كمية البطاطس المصرية المصدرةJ. 
( J = 0, 5, 3, ……………………………, n ) 

  -القيود :

0) –    X0+X5+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X00+X00+X05+X03+X04+X05    

+X06 +X07+X08+X09+X50+X50+X55+X53   = 350945.43 
5) –      X0                                    )المممكة المتثدة(   ≤   000360.7  
3) –      X5                                           ) المانيا(   ≤   006965.0 

4) –      X3      ( اليونان )                                          ≤   005895 

5) –      X4      (  لبنان  )                                          ≤   98830.0 

6) –      X5     (  المممكة العربية السعودية  )                   ≤   9064.9 

7) –      X6     ( الكويت  )                                        ≤   5376.5 

8) –       X7     (  ايطاليا  )                                        ≤   97336.9 

9) –       X8     (  ألبانيا   )                                        ≤   6550.8 

00) –     X9   (   بمجيكا  )                                          ≤   0607.3 

00) –     X00  ( تركيا   )                                           ≤   955.7 

05) –     X00  (   االردن   )                                       ≤   438 

03) –     X05  (   البثرين  )                                       ≤   037.5 

04) –     X03  (   قطر    )                                          ≤   549.9 

05) –     X04  (   ىولندا   )                                         ≤   50000 

06) –     X05  (  االمارات العربية المتثدة  )                    ≤   6455 

07) –     X06  (  فرنسا   )                                          ≤   55605 
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08) –    X07  (   كرواتيا   )                                        ≤   53735.8 

09) –     X08  (  رومانيا  )                                           ≤   9848.8 

50) –     X09  (  روسيا االتثادية  )                                 ≤   80908.8 

50) –     X50  (   أوكرانيا   )                                         ≤   8708.6 

55) –     X50  (  عمان  )                                              ≤   3000.3 

53) –     X55  (   تونس   )                                            ≤   05636 

54) –    X53  (  أسبانيا   )                                             ≤   30909.6 

55) –    X0                                                                ≥  07888 

56) –    X3                                                                ≥   66567                                       

57) –    X5                                                                ≥   0655 

58) –    X7                                                                ≥   75344 

59) –    X8                                                                ≥   709 

30) –    X9                                                                ≥   579 

30) –    X05                                                               ≥   63 

35) –    X03                                                               ≥   538 

33) –    X04                                                              ≥   9086 

34) –    X05                                                               ≥   5570 

35) –    X06                                                               ≥   070 

36) –    X07                                                               ≥   5683 

37 –     X50                                                               ≥   4485 

38) –    X55                                                               ≥   0477 

39) –    X5                                                                ≥   45630 

40) –    X4                                                                ≥   50536 

40) –    X6                                                                ≥   3053 

45) –    X4 + X5 + X6 + X00 + X05 + X03 + X05 + X50 + X55      ≥     65554 

43) –    X0 + X5 + X3 + X7 + X9 + X04  + X06  + X08 + X53      ≤      500964 

44) –    X0, X5, X3,……………………. ……………., X53     ≥ 0 

 

 النتائة البدثية



 

 

 النمط األمثل لتوزيي صادرات البطاطس المصرية  فى األسواق الخارجية  

-579- 

 ات البطاطس المصرية:حوال: التوزيي الجغرافي الراهن لصادر  
( وال ي يوضح التوزيع الجارافي الراىن لصادرات 0باستعراض بيانات الجدول رقم ) 

( تبين ان متوسط 5000-5005البطاطس المصرية إلى أىم الدول المستوردة ليا رالل اللترة )
ألف طن  وقدرت  350.9كمية الصادرات المصرية من البطاطس رالل تمك اللترة بمغ ثوالي 

مميون دوالر  وبمغ متوسط السعر التصديري منيا رالل فترة الدراسة  006.5قيمتيا بنثو 
  دوالر/ طن. 300.9نثو 

حهم  في: التوزيي الجغرافي الراهن لصادرات البطاطس المصرية ونصيبةا السوقى  0جدول رقم 
 (5000 – 5002الدول المستوردة كمتوسط لمةترة   
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 000×                 =السوقي* النصيب 

 

 المصدر : جمعت ودسبت من :
 http://www.capmas.gov.eg       قاعدة بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلثصاء – 0

                                                  http://comtrade.un.orgقاعدة بيانات األمم المتحدة – 2

 http://faostat.fao.orgقاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة                                 – 3

 

 البيان
 
الدولة 

 المستوردة

 قيمة الصادرات لكمية المصدرةا
متوسط السعر 
  دوالر/طن(

الطاقة اإلسترادية 
 بالطن

السوق*النصيب
 % باأللف دوالر % بالطن د%

 5. 05 5. .220.5 9. 52. 02 55 .. 5.2.0 .2 50 .0 ...05 إيطاليا

 25 2. 52 205..0 .0 .5. 55 50 92 50.09 .2 02 .5 5.0.. اليونان

 0. 05 05 59099. 00 522 50 .0 59 ..020 05 02 .0 2.502 يةروسيا االتداد

 92 .2 2. 9.9.5 02 5.0 02 00 05 00202 .2 .0 .0 ..205 لبنان

 .2 0 05 .20..2 00 529 0. 00 .0 05.52 00 05 9. 0..5. حلمانيا

 90 . 55 .9.... 22 .9. .. . 00 0022 02 2 .2 00220 المممكة المتددة

 00 0 0. .059.09 2. 02. 52 . 90 20.. 0. 5 .. .902 هولندا

 2. 2. 2. ...00 20 .0. 59 0 .0 ...0 50 0 09 22.. حوكرانيا

 09 . .0 020.2 .0 502 .2 0 00 .22 90 0 20 000. رومانيا

 .2 9 20 00.2. .0 502 09 0 02 2.5 .2 0 9. .05. الكويت

 .. 05 22 500.9 .9 .2. 90 0 .2 920 .0 0 .. .5.2 كرواتيا

 2. 5 .. 00.920 .0 59. 20 0 29 2.0 .0 0 .. 5200 اإلمارات

 2. . 0. 20..5 59 599 9. 0 00 .25 20 0 0. .002 عمان

 02 . 20 20095 2. ... .2 0 02 222 .. 0 00 .0.5 السعودية

 05 . 0. 0.05. . 220 00 0 5. .20 5. 0 09 0.00 تونس

 .. 0 00 9.00 .9 00. 50 0 05 529 50 0 02 002 حلبانيا

 .0 0 50 .0259 .. .50 .0 0 0. .. 09 0 00 55. تركيا

 05 0 20 00.5..0 5. 200 .0 0 0. 0.0 02 0 20 502 بمجيكا

 .. 0 05 00202 .2 5.. 00 0 .0 000 00 0 22 5.0 قطر

 0. 0 .0 9055. .0 .52 .0 0 2. 0. 00 0 .0 5.0 األردن

 .0 0 2. 902.0. 02 92. 02 0 .0 .2 02 0 .0 0.9 فرنسا

 .0 0 .. 2022 0. 00. 05 0 20 09 05 0 22 5. البدرين

 000 0 .. 0.92.2 00 .50 00 0 00 0 00 0 .. 52 اسبانيا

 ------ ------------ 05 552 .2 . . 0.0. .. . 2. .2..0 دول حخرد
 المجموع

.209.2 .
. 

000 0 00.5.. 52 000 00 
 Jكمية صادرات البطاطس المصرية بالطن لمدولة  ------ ------------ 22 00.

من البطاطس بالطن Jالطاقة اإلسترادية لمدولة 
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وقد اثتمت ايطاليا المرتبة اسولى كأىم وأكبر الدول المستوردة لمبطاطس المصرية 
% من 50.6ألف طن  يميل ثوالي  75.3( بمتوسط بمغ نثو 5000-5005رالل اللترة )

المرتبة اسولى أيضًا  فيكمية الصادرات المصرية رالل فترة الدراسة  كما جاءت  متوسط
من ثيث قيمة الصادرات المصرية من البطاطس ثيث بمغ متوسط قيمة صادرات البطاطس 

% من متوسط قيمة صادرات 55.5مميون دوالر تميل نثو  53.6المصرية الييا نثو 
 فيلمبطاطس المصرية  السوقيقدر النصيب البطاطس المصرية رالل فترة الدراسة  و 

 %05.3بنثو  اإليطاليالسوا 
وجاءت كل من اليونان  روسيا االتثادية  لبنان  ألمانيا  المممكة المتثدة  ىولندا  
أوكرانيا  رومانيا  والكويت في المراتب من اليانية إلى العاشرة عمى الترتيب كأىم الدول 

قدر متوسط كمية الصادرات المصرية إلى كل منيا عمى المستوردة لمبطاطس المصرية ثيث 
ألف طن   3.0  3.5  4.5  9.5  07.9  45.6  50.5  53.5  66.3التوالي نثو 

%  5.6%  5.0%  05.0%  04.6%  05.0%  08.8تميل عمى الترتيب ثوالي 
% من متوسط كمية الصادرات المصرية رالل فترة الدراسة  وبمغ %0.86  %0.9  0.3
  00.9  05.5  50.5ى ه الدول نثو  إلىسط قيمة صادرات البطاطس المصرية متو 

%  50.5 ثواليمميون دوالر  تميل عمى الترتيب  0.8  0.9  0.4  3.5  7.0  05.3
% من متوسط %0.8  %0.8  %0.3  %3.3  %6.6  %00.6  %00.5  04.3

لمبطاطس المصرية  ىصادرات البطاطس المصرية رالل نلس اللترة  وبمغ النصيب السوق
%  7.8%  54% 05.4%  48.5 ثواليأسواا ى ه الدول رالل فترة الدراسة  في

 % عمى الترتيب.%9.8 %4.5  %38.5  %0.7  4.9
والسوا البمجيكي قد ثققا أعمى  التونسي( إلى أن السوا 0ويشير الجدول رقم ) 

( ثيث 5000-5005متوسط سعر لمطن من صادرات البطاطس المصرية رالل اللترة )
دوالر  بينما ثقا السوا التركي اقل متوسط   507.4   550.3كل منيما بنثو  فيقدر 

 دوالر.      506.4سعر لمطن من البطاطس المصرية رالل فترة الدراسة ثيث قدر بنثو 



 

 

 عبد الباقى موسى الشايب

-513- 

 ثانيا: الخطط البديمة لصادرات البطاطس المصرية:
لى إمكانية تعظيم قيمة الصادرات تشير النتائج البثيية التي تم التوصل إلييا إ 

المصرية من البطاطس من رالل النما ج أو الرطط الرمسة التي تم التوصل إلييا  من 
رالل مقارنتيا بالوضع الراىن لبيان مدى الزيادة في قيمة ى ه الصادرات عند إتباع ى ه 

 النما ج.
 النموذج األول : -ح

 ظل القيود التالية فييستيدف ى ا النمو ج تعظيم دالة اليدف  
أن مجموع الكميات المصدرة من البطاطس المصرية إلى كل دول العالم تساوي  -0

( أي 5000-5005متوسط كمية الصادرات المصرية من البطاطس رالل اللترة )
 .0ألف طن وى ا مميل بالقيد رقم  350.945تساوي 

ليا عن أقصى  أال تزيد الكمية المصدرة من البطاطس المصرية سي دولة مستوردة -5
( 5000-0995كمية استوردتيا تمك الدولة من البطاطس المصرية رالل اللترة )

 .54رقم  إلى 5وى ا مميل بالقيود من رقم 
 (.44ية) قيد رقم قيد عدم السال -3

( انو يمكن توزيع 5وتشير نتائج تثميل النمو ج اسول والموضثة بالجدول رقم )
لنثو التالي المممكة المتثدة  ايطاليا  اليونان  الصادرات المصرية من البطاطس عمى ا

فرنسا  كرواتيا  ىولندا  تونس  السعودية  ألبانيا  اإلمارات  بمجيكا  قطر ثيث تقدر 
  55.6  47  97.3  000.4الكميات المقترح تصديرىا إلى كل منيا عمى الترتيب بنثو 

إجمالي قيمة  طن  ويقدر ألف 0.5  0.6  6.4  6.5  9.5  05.6  50  53.7
مميون دوالر  بزيادة بمات  030.6صادرات البطاطس المصرية وفقا لي ا النمو ج بثوالي 

% من متوسط 53.8تميل نثو  والتي مميون دوالر عن التوزيع الراىن  55.4 ثوالي
 006.5إجمالي قيمة الصادرات المصرية من البطاطس رالل فترة الدراسة وال ي قدر بنثو 

 مميون دوالر.
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 : النموذج األول المقترح لمتوزيي األمثل لصادرات البطاطس المصرية: 5جدول رقم 
 البيان

 الدولة

 المستوردة 

 الكمية المقترح تصديرها
القيمة التصديرية باأللف 

 % بالطن دوالر

 52 0.0222 20 52 0 0..000 المممكة المتددة

 02 9992. .. 50 9 ...90 إيطاليا

 9. 0000. 2. .0 .0 922.. اليونان

 25 025.0 52 0 52.02 فرنسا

 0. 05.20 .0 . 2 5.0.5 كرواتيا

 22 2.00 9. 2 50000 هولندا

 .5 0200 29 . ...05 تونس

 0. 9.2. 0. 5 9 ..90 السعودية

 95 0.0. 22 0 2 250. البانيا

 99 5.29 25 0 55.. االمارات

 .2 5000 .. 0 . 0.00 بمجيكا

 .2 202 .0 0 9 2.9 قطر

 2 0.0222 00 000 .. 209.2. اإلجمالى
 المصدر:  نتائج ثل النمو ج عمى الثاسب اآللى

 

 النموذج الثاني : -ب
يتضمن ى ا النمو ج نلس قيود النمو ج اسول باإلضافة إلى المثافظة عمى  

اسسواا  ات اسسعار اسعمى أي اسسواا التي أسعارىا أعمى من متوسط سعر الصادرات 
دوالر/ طن  وتضم ى ه  300.9لمصرية من البطاطس رالل فترة الدراسة وال ي قدر بنثو ا

اسسواا المممكة المتثدة  اليونان  السعودية  ايطاليا  ألبانيا  بمجيكا  البثرين  قطر  ىولندا  
  فرنسا  كرواتيا  أوكرانيا  تونس  وى ا القيد يشترط أال تقل كمية الصادرات اإلمارات
ة من البطاطس إلى أسواا ى ه الدول عن متوسط الكمية المصدرة منيا إلى ى ه المصري

 . 38القيد رقم  إلى 55القيود من رقم  في( كما ىو مبين 5000-5005الدول رالل اللترة )
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( انو يمكن توزيع 3وتشير نتائج تثميل النمو ج الياني والموضثة بالجدول رقم )
النثو التالي المممكة المتثدة  ايطاليا  اليونان  الصادرات المصرية من البطاطس عمى 

فرنسا  كرواتيا  ىولندا  تونس  السعودية  ألبانيا  اإلمارات  أوكرانيا  بمجيكا  قطر  البثرين 
  73.5  000.4ثيث تقدر الكميات المقترح تصديرىا إلى كل منيا عمى الترتيب بنثو 

 ألف 0.06  0.5  0.6  4.5  6.4  6.5  9.5  05.6  50  53.7  55.6  66.3
 030.4طن  ويقدر إجمالي قيمة صادرات البطاطس المصرية وفقا لي ا النمو ج بثوالي 

% من 53.7عن التوزيع الراىن  تميل نثو  مميون دوالر 55.5مميون دوالر  بزيادة قدرىا 
ثو متوسط إجمالي قيمة الصادرات المصرية من البطاطس رالل فترة الدراسة وال ي قدر بن

 مميون دوالر. 006.5
 المقترح لمتوزيي األمثل لصادرات البطاطس المصرية: الثاني: النموذج .جدول رقم 

 البيان
 الدولة المستوردة

القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها
 % بالطن باأللف دوالر

 02 9992. 20 52 0 0..000 المممكة المتددة

 52 5.9.0 29 50 .0 0.200 إيطاليا

 92 50.09 .2 02 .5 5.0.. اليونان

 0. 05.20 52 0 52.02 فرنسا

 22 2.00 .0 . 2 5.0.5 كرواتيا

 .5 0200 9. 2 50000 هولندا

 0. 9.2. 29 . ...05 تونس

 95 0.0. 0. 5 9 ..90 السعودية

 99 5.29 22 0 2 250. البانيا

 .2 5000 25 0 55.. االمارات

 .0 ...0 50 0 09 22.. اوكرانيا

 .2 202 .. 0 . 0.00 بمجيكا

 2. .52 .0 0 9 2.9 قطر

 20 09 05 0 22 5. البدرين

 . ...0.0 000.00 .. 209.2. اإلجمالى
 المصدر: نتائج ثل النمو ج عمى الثاسب اآللى
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 النموذج الثالث : -جة

ينطوي ى ا النمو ج عمى ضرورة المثافظة عمى اسسواا التقميدية لمبطاطس  
ية وىي اسسواا التي استمر تصدير البطاطس المصرية إلييا بدون انقطاع رالل المصر 
( وىي أسواا المممكة المتثدة  ألمانيا  اليونان  لبنان  السعودية  5000-0995اللترة )

الكويت  ايطاليا  ىولندا  اإلمارات  وى ا القيد يشترط أال تقل كمية الصادرات المصرية من 
البطاطس إلى أسواا ى ه الدول عن متوسط الكمية المصدرة منيا إلى ى ه الدول رالل 

 (. 5000-5005اللترة )
( انو يمكن توزيع 4تائج تثميل النمو ج اليالث والموضثة بالجدول رقم )وتشير ن

الصادرات المصرية من البطاطس عمى النثو التالي ايطاليا  اليونان  لبنان  المممكة 
المتثدة  ألمانيا  فرنسا  تونس  ىولندا  ألبانيا  أوكرانيا  الكويت  كرواتيا  اإلمارات  

رين ثيث تقدر الكميات المقترح تصديرىا إلى كل منيا عمى السعودية  بمجيكا  قطر  البث
  4.5  6.5  9.5  05.6  55.6  45.6  48.9  50.5  66.3  75.3الترتيب بنثو 

طن  ويقدر إجمالي قيمة صادرات  ألف 0.06  0.5  0.6  0.6  5.6  5.7  3
مميون  03.8رىا مميون دوالر  بزيادة قد 050البطاطس المصرية وفقا لي ا النمو ج بثوالي 

% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات المصرية 05.9دوالر عن التوزيع الراىن  تميل نثو 
 مميون دوالر. 006.5من البطاطس رالل فترة الدراسة وال ي قدر بنثو 

 النموذج الرابي : -د
يتضمن ى ا النمو ج نلس قيود النمو ج اليالث باإلضافة إلى المثافظة عمى  

ربية المستوردة لمبطاطس المصرية وىي لبنان  السعودية  الكويت  اسردن  اسسواا الع
البثرين  قطر  اإلمارات  عمان  تونس  وى ا القيد يشترط أال يقل مجموع الكميات المصدرة 
من البطاطس المصرية إلى أسواا ى ه الدول عن متوسط الكمية المصدرة إلييا مجتمعة 

 (. 5000-5005رالل اللترة )
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تبين من نتائج تثميل النمو ج الرابع انو قد أعطى نلس نتائج النمو ج اليالث  وقد
( من ثيث التوزيع المقترح لمدول المستوردة والكميات 4كما يتضح من الجدول رقم )

 المصدرة إلييا وقيمة ى ه الصادرات. 
 

 اطس المصرية:: النموذج الثالث و الرابي المقترح لمتوزيي األمثل لصادرات البط .جدول رقم 
 البيان

 الدولة
 المستوردة 

القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها
 % بالطن باأللف دوالر

 25 5.2.0 .2 50 ...05 إيطاليا

 90 50.09 .2 02 5.0.. اليونان

 05 00202 .2 .0 .0 ..205 لبنان

 .0 .0959 29 .0 .. 2905. المممكة المتددة

 .0 05.52 00 05 9. 0..5. المانيا

 0. 05.20 52 0 52.02 فرنسا

 0. 9.2. 29 . ...05 تونس

 00 20.. 0. 5 .902 هولندا

 99 5.29 22 0 2 250. البانيا

 99 2..0 50 0 22.. اوكرانيا

 02 2.5 .2 0 9. .05. الكويت

 00 920 .0 0 .5.2 كرواتيا

 02 2.0 .0 0 5200 االمارات

 02 222 .. 0 0.52 السعودية

مجيكاب  0.00 . 0 .. 202 2. 

 2. .52 .0 0 9 2.9 قطر

 .. 09 05 0 .. البدرين

 00 009920 00 000 .. 209.2. المجموع
 المصدر:  نتائج ثل النمو ج عمى الثاسب اآللى
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 النموذج الخامس : -هة 
ينطوي ى ا النمو ج عمى تقييد الكمية المصدرة الى دول االتثاد اسوروبي  

  ايطالياتضم كل من المممكة المتثدة  ألمانيا  اليونان   التيبطاطس المصرية و المستوردة لم
بمجيكا  ىولندا  فرنسا  رومانيا  وى ا القيد يشترط أال تزيد مجموع الكميات المصدرة من 
البطاطس المصرية إلى أسواا ى ه الدول عن متوسط الكمية المصدرة منيا إلى ى ه الدول 

( و لك نظرًا لما تنتيجو دول االتثاد االوروبى من 5000-5005مجتمعة رالل اللترة )
سياسة موثدة مع دول العالم اسررى تسعى الى الثد من االستيراد وزيادة درجة االعتماد 

ى ا السوا صعب وتواجو فيو  ارتراامما يجعل  اسوروبياالتثاد  فيعمى الدول اسعضاء 
 متشددة.  صثية وبيئية باشتراطاتالمنتجات الزراعية 

 
( انو يمكن توزيع 5وتشير نتائج تثميل النمو ج الرامس والموضثة بالجدول رقم )

الصادرات المصرية من البطاطس عمى النثو التالي ايطاليا  اليونان  لبنان  ألمانيا  
كرواتيا  المممكة المتثدة  روسيا االتثادية  تونس  ىولندا  السعودية  أوكرانيا  ألبانيا  

ت  الكويت  عمان  فرنسا  بمجيكا  قطر  البثرين ثيث تقدر الكميات المقترح اإلمارا
  07.9  53.7  45.6  50.5  66.3  75.3تصديرىا إلى كل منيا عمى الترتيب نثو 

طن   ألف 0.0  0.5  0.6  5  3  3  6.4  6.5  8.7  9.5  9.5  05.6  04.8
مميون  003.9لي ا النمو ج ثوالي ويقدر إجمالي قيمة صادرات البطاطس المصرية وفقا 

% من متوسط 7.5مميون دوالر عن التوزيع الراىن  تميل نثو  7.7دوالر  بزيادة قدرىا 
 006.5إجمالي قيمة الصادرات المصرية من البطاطس رالل فترة الدراسة وال ي قدر بنثو 

 مميون دوالر.
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 -درات البطاطس المصرية:: النموذج الخامس المقترح لمتوزيي األمثل لصا 2جدول رقم 
 البيان

 الدولة
 المستوردة 

القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرها
 % بالطن باأللف دوالر

 25 5.2.0 .2 50 00 ...05 إيطاليا

 90 50.09 .2 02 00 5.0.. اليونان

 05 00202 .2 .0 .0 ..205 لبنان

 .0 05.52 00 05 9. 0..5. المانيا

 22 2.00 .0 . 20 5.0.5 كرواتيا

 59 0022 02 2 00 00222 المممكة المتددة

 90 552. 55 . 0. 0.2.2 روسيا االتدادية

 0. 9.2. 29 . 00 ...05 تونس

 00 20.. 0. 5 00 .902 هولندا

 95 0.0. 0. 5 90 ..90 السعودية

 .. 5.25 0. 5 0. 2002 اوكرانيا

 99 5.29 22 0 20 250. البانيا

 .2 5000 25 0 00 55.. االمارات

 02 2.5 .2 0 9. .05. الكويت

 .5 900 .2 0 0. 000. عمان

 20 0000 22 0 55 50.0 فرنسا

 .2 202 .. 0 0. 0.00 بمجيكا

 2. .52 .0 0 90 2.9 قطر

 02 5. .0 0 50 0.0 البدرين

 0. 00.2.5 00 000 .. 209.2. االجمالى

 آللىالمصدر:  نتائج ثل النمو ج عمى الثاسب ا

 ثالثا: تدميل الدساسية لمنماذج البديمة لتوزيي الصادرات المصرية من البطاطس:
عندما تطرأ تايرات عمى معالم دالة اليدف ) سعر طن البطاطس المصدرة( أو 

تم  ال يمستوى القيود )كمية البطاطس المصدرة( ويراد ارتبار تأيير  لك عمى الثل اسميل 
ار مدى صالثيتو و لك عن طريا تثميل الثساسية أو تثميل فإنو يمكن ارتب إليوالتوصل 
( إلى تثميل الثساسية لمتايرات دالة اليدف  7(  )6يشير الجدوالن رقما ). اسميمةما بعد 

وكمية الصادرات المصرية من البطاطس بيدف ارتبار مدى صالثية الثل اسميل ال ي تم 
نمو ج سواء في دالة اليدف أو القيود  و لك معالم اللالتوصل إليو لمتايرات التي قد تثدث 

من رالل معرفة المدى من التايرات التي تثدث في السعر التصديري لمطن من البطاطس  
وفي الكميات المصدرة من البطاطس المصرية لمرتمف الدول المستوردة ليا والتي تظل 

 معيا النما ج البديمة نما ج ميمى. 
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بالدوالر/طن  لمتغيرات دالة الةدف   سعر البطاطس المصرية: تدميل الدساسية  .جدول رقم 
 -المستوردة لةا(: األسواق في

الدولة 
 المستوردة

السعر 
 الدالي

األولالبديل  الثانيالبديل    البديل الخامس البديل الرابي البديل الثالث 

الدد 
 األدنى

الدد 
 األعمى

الدد 
 األدنى

الدد 
 األعمى

الدد 
 األدنى

الدد 
 األعمى

الدد 
 األدنى

الدد 
 األعمى

الدد 
 األدنى

الدد 
 األعمى

المممكة 
 0 92. ةة 9 00. 0 02. 9 00. 0 02. ةة 0 52. ةة 0 .5. . .9. المتددة

 0 92. ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة 0 529 المانيا
 0 92. ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 52. . 00. 0 .5. اليونان
 522 ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة 2 5.0 لبنان

 ةة 522 . .9. ةة . .9. ةة ةة 0 52. ةة 0 .5. 2 ... السعودية
 522 ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة 0 502 الكويت
 0 92. ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 59. 0 .5. ةة 0 .5. 0 52. إيطاليا
 ةة 522 ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. 9 00. البانيا
 ةة 0 92. ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. . 200 بمجيكا
 522 ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة . .50 تركيا
 522 ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة 0 .52 االردن
 ةة 522 . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة . 00. البدرين
 ةة 522 ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. 2 5.. قطر
 0 92. ةة . .9. ةة . .9. ةة ةة 0 52. ةة 0 .5. 0 02. هولندا
 ةة 522 . .9. ةة . .9. ةة ةة 0 52. ةة 0 .5. 0 59. االمارات
 . 200 . .9. ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. 0 92. فرنسا
 ةة 522 . .9. ةة . .9. ةة ةة 0 52. ةة 0 .5. 0 20. كرواتيا
 0 92. ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة 0 502 رومانيا
روسيا 
 . 599 0 .52 . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة 0 522 االتدادية

 ةة 522 . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة . .0. اوكرانيا
ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة . 599 عمان  ةة 522 . .9. ةة . .9. 
 ةة 522 ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. . 220 تونس
 0 92. ةة . .9. ةة . .9. ةة 0 52. ةة 0 .5. ةة 5 .50 اسبانيا

 المصدر:  نتائج التثميل عمى الثاسب اآللى
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 حهم الدول فيلطن : تدميل الدساسية لكمية صادرات البطاطس المصرية با 0جدول رقم 
 المستوردة لةا

الدولة 
 المستوردة

 الكمية
الدالية   

األولالبديل  الثانيالبديل    البديل الخامس البديل الرابي البديل الثالث 
 الدد

األدنى   
 الدد

األعمى   
 الدد

األدنى   
 الدد

األعمى   
 الدد

األدنى   
 الدد

األعمى   
 الدد

األدنى   
 الدد

األعمى   
 الدد 
 األدنى

 الدد
األعمى   

الىاالجم  .209.2 .0.920 .002.9 .20009 .02005 .509.0 .0..0. .509.0 .0..0. ..0000 .0200. 
المممكة 
 ةةة 00222 ةةة 2905. ةةة 2905. 005250 ..002 9..0.2 20..2 0..000 المتددة
 ةةة 0..5. ةةة 0..5. ةةة 0..5.  00 0 ةةة 00 0 00.9.2 المانيا
ةةة 5.0.. ةةة 922.. 005295 اليونان  ةةة 5.0.. ةةة 5.0.. ةةة 5.0.. 
 ةةة ..205 ةةة ..205 ةةة ..205 ةةة 00 0 ةةة 00 0 922.0 لبنان

 .5.00 0.52 ةةة 0.52 ةةة 0.52 ةةة 0.52 .2.02 00 0 90.2 السعودية
 ةةة .05. ةةة .05. ةةة .05. ةةة 00 0 ةةة 00 0 .2.0 الكويت
 ةةة ...05 ةةة ...05 ةةة ...05 ةةة 0.200 52...0 ...0. 0..90 إيطاليا
 50.29 009 02.2. 009 02.2. 009 0.20 009 2.209 00 0 250. البانيا
 09.. 509 5.55. 509 5.55. 509 .500 509 2292. 00 0 0.00 بمجيكا
 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 .95 تركيا
 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 2.. االردن
 .0.90 .. ةةة .. ةةة .. ةةة .. ةةة 00 0 0.0 البدرين

 02.22 5.2 ..02. 5.2 ..02. 5.2 .000 5.2 02.2. 00 0 220 قطر
 ةةة .902 ةةة .902 ةةة .902 50000 .902 999.. 00 0 50000 هولندا
 505.0 5200 ةةة 5200 ةةة 5200 0222 5200 00..2 00 0 55.. االمارات
 ةةة 50.0 59..2 000 59..2 000 5.020 0022 .05.0 00 0 52.02 فرنسا
 2200. .5.2 ةةة .5.2 ةةة .5.2 5.299 .5.2 00050 00 0 ..5.0 كرواتيا
 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 92.9 رومانيا
روسيا 

 ةةة 0.2.2 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 20909 االتدادية
انيااوكر   5.2.0 22.. ةةة 22.. ةةة 22.. ةةة 22.. ةةة 00 0 2009 

 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 000. عمان
 .50.0 0.00 20... 022. 20... 0.00 0.205 0.00 .29.5 00 0 ...05 تونس
 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 ةةة 00 0 0900. اسبانيا
المممكة 
 09029 00 0 2905. ةةة 2905. ةةة 0..000 ةةة   00222 المتددة
 20.2. .5.9. 90520 0.209 90520 0.209 ...0. 0..5.   5.0.. اليونان

 90.2 ةةة 90.2 0 0 90.2 0 0 90.2 ةةة   0.52 السعودية
 0.502 2000. 0..90 .0922 0..90 .0922 0.200 ةةة   ...05 إيطاليا
 250. ةةة 250. ةةة 250. ةةة 250. ةةة   009 البانيا
 0.00 ةةة 0.00 ةةة 0.00 ةةة 0.00 ةةة   509 بمجيكا
 0.0 ةةة 0.0 00 0 0.0 00 0 0.0 00 0   .. البدرين

 220 ةةة 220 ةةة 220 ةةة 220 ةةة   5.2 قطر
 00020 00 0 50000 00 0 50000 00 0 50000 ةةة   .902 هولندا
 00 0 55.. ةةة   5200 االمارات

 
..55 0 00 

 
 55.. ةةة 55..

 50.0 ةةة 52.02 ةةة 52.02 ةةة 52.02 ةةة   000 فرنسا
 ..5.0 ةةة ..5.0 00 0 ..5.0 00 0 ..5.0 ةةة   .5.2 كرواتيا
 2009 ةةة 2009 00 0 2009 00 0 2.25 00 0   22.. اوكرانيا
 ...05 ةةة ...05 ةةة ...05 ةةة ...05 ةةة   0.00 تونس
 205.. 09020 2...0 00 0 2...0 00 0     0..5. المانيا
 002.. 50509 25520 0022. 25520 00 0     ..205 لبنان

 .2.0 00 0 .2.0 00 0 .2.0 00 0     .05. الكويت
اجمالى 
الدول 
 العربية

 2.020 ةةة 00002 ةةة       .555.
اجمالى 
 االتداد

 االوروبى
5009..         50009. 55.205 

 در:  نتائج التثميل عمى الثاسب اآللىالمص
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 والتوصيات الممخص

يستيدف ى ا البثث التعرف عمى الكنمط الثكالي لمتوزيكع الجارافكي لصكادرات البطكاطس 
المصكككرية فكككي اسسكككواا العالميكككة المرتملكككة  والتوصكككل إلكككى الرطكككط البديمكككة ليككك ا التوزيكككع والتكككي 

وكك ا ارتبكار ثساسكية تمكك الرطكط  تعمل عمى تعظيم ثصيمة  صكادرات البطكاطس المصكرية 
 البديمة لمتايرات في معالم دالة اليدف والقيود والتي تظل معيا الثمول ميمى.

وقد تم صياغة رمسة نما ج لمتوصل لمرطط البديمة المعظمة لثصيمة الصادرات 
المصرية من البطاطس  وقد تضمن النمو ج اسول ضرورة تساوي مجموع الكميات المصدرة 

اطس المصرية إلى كل دول العالم مع متوسط كمية الصادرات المصرية من من البط
(  وأال تزيد الكمية المصدرة من البطاطس المصرية 5000-5005البطاطس رالل اللترة )

-0995إلى أي دولة مستوردة عن أقصى كمية مصدرة منيا إلى ى ه الدولة رالل اللترة )
مميون دوالر في قيمة الصادرات المصرية 55.4 (  وقد ثقا ى ا النمو ج زيادة قدرىا5000

% من متوسط إجمالي قيمة 53.8تميل نثو  والتي من البطاطس عن التوزيع الراىن 
 مميون دوالر. 006.5الصادرات المصرية من البطاطس رالل فترة الدراسة وال ي قدر بنثو 

فظة عمى وتضمن النمو ج الياني نلس قيود النمو ج اسول باإلضافة إلى المثا
اسسواا  ات اسسعار اسعمى أي اسسواا التي أسعارىا أعمى من متوسط سعر الصادرات 

مميون 55.5 المصرية من البطاطس رالل فترة الدراسة  وقد ثقا ى ا النمو ج زيادة قدرىا
% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات 53.7تميل نثو  والتي دوالر عن التوزيع الراىن 

 طاطس رالل فترة الدراسة.المصرية من الب
وانطوي النمو ج اليالث عمى ضرورة المثافظة عمى اسسواا التقميدية لمبطاطس 

-0995المصرية وىي اسسواا التي استمر تصدير البطاطس المصرية إلييا رالل اللترة )
 والتي مميون دوالر عن التوزيع الراىن  03.7وقد ثقا ى ا النمو ج زيادة قدرىا (  5000

% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات المصرية من البطاطس رالل فترة 05.9ل نثو تمي
تضمن النمو ج الرابع نلس قيود النمو ج اليالث باإلضافة إلى المثافظة عمى الدراسة. وقد 
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اسسواا العربية المستوردة لمبطاطس المصرية وقد ثقا ى ا النمو ج نلس نتائج النمو ج 
 اليالث.

الرامس واسرير عمى تقييد الكمية المصدرة الى دول االتثاد  واشتمل النمو ج
 مميون دوالر 7.6زيادة قدرىا اسوروبي المستوردة لمبطاطس المصرية وقد ثقا ى ا النمو ج 

% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات المصرية 7.5تميل نثو  والتي عن التوزيع الراىن 
 من البطاطس رالل فترة الدراسة. 

دراسة بإعادة توزيع صادرات البطاطس المصرية طبقًا لمنما ج المقترثة وتوصى ال
 .تعظم قيمة الصادرات المصرية منيا التيو 

 

 المراجي:
 – التوجيه االقتصادد األمثل لصادرات القطن الخام المصرد –أثمد مثمد أثمد ) دكتور( 

 (  07بثث منشور  مجمة البثوث الزراعية  جامعة طنطا  مجمد )
 .0990(  5عدد) 

معيمة دصيمة الصادرات  –أثمد مثمد أثمد ) دكتور(  مثمود مثمد فواز )دكتور( 
بثث منشور  مجمة البثوث  – المصرية من البطاطس والثوم الطازج

 .0994(  0(  عدد) 50الزراعية  جامعة طنطا  مجمد )
تصادية لتعييم دراسة اق –سناء جمال الدين جابر)دكتور(  داليا فاروا جاب اهلل )دكتور( 

بثث منشور  المجمة المصرية لالقتصاد  - قيمة الصادرات الزراعية المصرية 
 .5000(  ديسمبر  4(  عدد )50  مجمد )الزراعي

النمط األمثل لتوزيي الصادرات من  –عمى مثمد عمى رضر  مراد عمى نشأت رميل 
وث بثث منشور  مجمة الزقازيا لمبث – األسواق الخارجية فيالطماطم 

 .0990(  5(  عدد )08الزراعية  مجمد )
 فيالتوزيي األمثل لصادرات البطاطس المصرية  –مثمود مثمد عمى ملتاح )دكتور( 

بثث منشور  مجمة البثوث الزراعية  جامعة طنطا  مجمد  – األسواق العالمية
  0988(  4(  عدد )04)
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بثث  –ات البطاطس المصرية التوزيي األمثل لصادر  –المجيد سميمان )دكتور(  مكادى عبد
(  سبتمبر  5(  عدد )00  مجمد )الزراعيمنشور  المجمة المصرية لالقتصاد 

5000. 
 – اإلدصةةةا ات الزراعيةةةة – االقتصكككادية  قطكككاع الشكككئون اسراضكككيوزارة الزراعكككة واستصكككالح 
 أعداد مرتملة.

Raymond R. Benek, Ronald Winterboer – Linear Programming 

Application to Agriculture – The Iowa State University 

Press, Ames, 0973. 
 

 قواعد بيانات عمى الشبكة الدولية لممعمومات
http://www.capmas.gov.eg  
http://comtrade.un.org     
http://faostat.fao.org 
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THE  IDEAL STYLE FOR DISTNBUTION  OF EGYPTIAN 

POTATOES EXPORTS IN FOREIGN MARKETS 
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Agric. Economics  Faculty of Agriculture, Tanta University 

 
ABSTRACT  

The main objective of this research was to identify the 

current geographical distribution pattern of the Egyptian 

potatoes exports in foreign markets, and determined the ideal 

allocating patterns which result maximum values of the 

Egyptian potatoes exports by application linear 

programming Techniques through the period ( 5002- 5000 ). 

The results of the research showed that:- 

- The average of Egyptian potatoes exports quantity was 

about .20 9 thousand ton distributed in more than 5. 

countries. 

- The current geographical distribution pattern of the 

Egyptian potatoes exports does not realize the optimum 

geographical distribution of the available exports. 

-  Increasing the returns of potatoes exports for the five 

optimum allocating patterns by about 52 ., 52 5, 0. 0, 

0. 0, and 0 . million dollars as compared with the present 

existing pattern, these increasing values represent about 

5. 22, 5. 02, 05 92, 05 92, and 0 52 respectively of the 

total average value of the Egyptian potatoes exports during 

the period of study. 

- In view of those findings, it could be recommended that it is 

necessary to redistribute the Egyptian potatoes exports 

according to the suggested patterns. 
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