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 تعظيم الصادرات المصرية من الموالح باستخدام أسموب البرمجة الخطية
 

 شيماء طمعت فوزيفتاح و محمد عثمان عبد ال
 

 جدمعة يين شمس  كلية ازراايةقصاد  ازرااي،  االقسم 
 

 الممخص العربي

خالل ازفصاة  ازاد اات ازمااية من ازموازحايصم  ازبحث يلى أسلوب ازبامجة ازخطية ف، حل ازمشدكل ازمصعلقة بدزصوريع األمثل زكمية 
 معظم  وزة مسصوا ة زلباصقدل ازمااي  صبين ريد ة ازكميدت ازما اة من 71 أىم ازذي صضمن ازبامجةوبصطبيق نموذج  (.7171 – 7109)

 حواز،ازنموذج ازمقصاح  اات قيمة ادمدزيريد( حيث كدنت  –أوكاانيد  –ازين   –بنجال ش  –اإلمداات  –ىوزن ا  –اوسيد )از ول ازصدزية 
صبين ريد ة ازكميدت  زليوسف، ازمااي. أمد بدزنسبة مليون  والا 077.970بمد يري  ين نظياه ازفعل، بحواز،  مليون  والا :99.;89

ازاين   مدزيريد   سلوفينيد   فانسد   أسصاازيد( حيث  –ىونج كونج   –زيصوانيد–ىوزن ا  –ازاوس،االصحد  )ازما اة ف، كل من از ول ازصدزية 
 بدزنسبةامد   مليون  والا 06.189بمد يري  ين نظياه ف، ازفعل، بحواز،  مليون  والا :70.:8ازنموذج  ازمقصاح حوازى  قيمة اد اات بلغت

  مليون  والا 01.719بحواز،  ازفعل،بمد يري  ين نظياه ف،  مليون  والا ;97.60 ازنموذج ازمقصاح حوازى قيمة اد اات  بلغتفق   زليمون
مليون  ;7.78بحواز،  ازفعل،بمد يري  ين نظياه  مليون  والا 09.7:6 ازنموذج  ازمقصاح حوازى قيمة اد اات  بلغتبدزنسبة زلجايت فاوت 

 . والا

 .ازاد اات ازمااية  ازخطية ةازبامج ازقيو   ازي ف  ازو  الكممات المفتاحية:

 مقدمة:  .1

ازراايية بافة يدمة  صعصبا صنمية ازاد اات ازمااية        
صواجو االقصاد   ازص،من أىم ازصح يدت  وازموازح بافة خداة

ازمااي ف، ظل ازصغياات االقصاد ية از وزية واإلقليمية وازمعطيدت 
ازج ي ة وازمصوقعة يلى اعي  ازعالقدت از وزية حيث شي  ازعدزم ف، 

صكونت ازع ي  من ازسنوات األخياة صغيياات اقصاد ية واسعة ازنطدق و 
اقصاد ية ازصكصالت االقصاد ية اإلقليمية ازص، أابحت صمثل كيدندت 

كبياة صعمل يلى ريد ة حجم ازصجداة فيمد بينيد وصضع ازص ابيا ازمخصلفة 
زحمدية منصجدصيد ف، ظل ااصفدع ح ة ازمندفسة ف، ازسوق ازعدزم، بين 
از ول ازما اة بدإلضدفة زصغيا شاوط ازصبد ل ازصجداي از وز، حيث 

وزوجيد صصفوق معدييا ازجو ة وازكفدءة وصكدزيف ازنقل وازص اول وصكن
ازمعلومدت واالصادالت يلى معدييا ازميرة ازنسبية ازص، صعصم  يلييد 

 ازنظاية ازصقلي ية زلصجداة از وزية.

 مشكمة البحث: .2

 ازموازحمن ازمااية اد اات لصصمثل ازمشكلة ازائيسية ز
ىذه ازاد اات أو ي م  انخفدض ف،إمد  ازخداجيةإزى األسواق 

ف، اآلونة  واا ات از ول ازائيسية منيد وصذبذب اسصماااىدأو  انصظدميد
ازع ي  من ازمشدكل ازص، صواجو وجو  يشيا إزى  ازذياألما   األخياة
ىذه ازاد اات إزى أىم از ول ازمسصوا ة زمحدايل ازموازح  ريد ة

حيث بلغت إجمدز، كمية ازاد اات ازمااية من ازموازح  ازمااية.
أزف طن  ثم صندقات  0769حواز،  7109زألسواق ازخداجية يدم 

 أزف طن. :9;إزى  7171يدم 
 هدف البحث: .3

 ااسة صعظيم ازاد اات ازمااية من  إزىيي ف ازبحث 
ازوضع ازحدز،  يلىازصعاف ازموازح كي ف ائيس، زلبحث من خالل 

 يلىمااية من ازموازح ألىم األسواق ازعدزمية زلعمل زلاد اات از
إليد ة صوريع ازاد اات  مسصقبلية سيندايوىدتمجموية وضع 

ازمااية منيد بي ف صعظيم إجمدز، قيمة ازاد اات ازمااية من 
 ازموازح ألىم أسواقيد ازعدزمية.

 الطريقة البحثية:مصادر البيانات و  .4

يلى شبكة ازمعلومدت  ايصم  ازبحث يلى ازبيدندت ازمصوافاة
ايصم  ازبحث يلى اسصخ ام . كمد Trade mapاز وزية " االنصانت " 

أسلوب ازصحليل ازواف، مثل ازمصوسط ازحسدب، وازنسب ازمئوية 
بدإلضدفة إزى بعض أ وات بحوث ازعمليدت مصمثلة ف، أسلوب 

حيث  ازبامجة ازخطية زاد اات ازموازح ازمااية موضع از ااسة.
ازمصعلقة  مشدكلازف، حل  ازخطيةأسلوب ازبامجة  ازبحث يلىايصم  

خالل الفخرة  زكمية ازاد اات ازمااية من ازموازحبدزصوريع األمثل 

يعمل نموذج ازبامجة ازخطية من خالل ى ف . و (7171 – 7102)
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كمد أّن مصغياات ازقااا يجب أن   واح  معباًا ينو ب ازة ى ف خطية
كمد ازة ازي ف وح ات قيدس مصجدنسة  صكون مصجدنسة بحيث صمثل  

صعبا  ازة ى ف نموذج ازبامجة ازخطية ين ى ف صسعى اإل ااة 
وىذا يعن،  ازمصعداضة زصحقيقو مح  ًا بمجموية من ازقيو  غيا 

صشمل  ازة ى ف و  إىمدل حقيقة وجو  صعداض وص اخل بين األى اف 
زى صحقيق ازص، صي ف إ نموذج ازبامجة ازخطية يلى مصغياات ازقااا

صعمل  ازة ى ف نموذج ازبامجة كمد  أقاى أو أ نى قيمة زيد 
 .ازخطية ف، ظل قيو  صأخذ شكل مصبديندت أو معد الت خطية

 إلىالمصرية التوزيع النسبي لكمية وقيمة صادرات الموالح . 1.4
 العالم: دول

( ازصوريع ازنسب، زكمية وقيمة اد اات 0ج ول )ضح صي
 ( حيث بلغ7109-7171ازعدزم خالل ازفصاة )ازموازح يلى مسصوى 

حواز، من ازموازج مجصمعة زعدزم امصوسط كمية وقيمة اد اات 
 مليون  والا. 6.:96أزف طن   7.;079

جدء محاول ازباصقدل ف، ازماصبة األوز، من اد اات  وق   
حيث بلغ مصوسط كمية وقيمة اد ااصو حواز، من ازموازح ازعدزم 

%  8.6:مليون  والا بمد يمثل نحو  861أزف طن   0686.7
ازسنوي زلاد اات ازعدزمية من صوسط ازم% يل، ازصاصيب من 7.6:
  بينمد جدء محاول ازيوسف، ف، ازماصبة ازثدنية حيث بلغ ازموازح

مليون  80أزف طن   060.6مصوسط كمية وقيمة اد ااصو حواز، 
زعدزم  % يل، ازصاصيب من مصوسط ا6.:%  6.: والا بمد يمثل نحو 

ف، حين جدء ازليمون ف، ازماصبة ازثدزثة حيث بلغ مصوسط كمية وقيمة 
مليون  والا بمد يمثل نحو  :.66أزف طن   ;.87اد ااصو حواز، 

% يل، ازصاصيب من مصوسط ازعدزم  بينمد جدء محاول %9.8  9.7
ف، ازماصبة ازاابعة حيث بلغ مصوسط كمية وقيمة  ازجايب فاوت

مليون  والا بمد يمثل نحو  06.7أزف طن   0.;0اد ااصو حواز، 
 .% يل، ازصاصيب من مصوسط ازعدزم:.%0  0.7

 (2121 - 2117التوزيع النسبي لكمية وقيمة الصادرات المصرية من أهم محاصيل الموالح خالل الفترة ) .1جدول
 البيان

 

 المحصىل

 كميت الصادراث

 )ألف طه(

 الصادراثقيمت 

 )مليىن دوالر(

 الخىزيع الىسبي المخىسط الخىزيع الىسبي المخىسط

 3.36 36131 3336 063637 برحقال

 336 3031 336 06036 يىسفي
 233 6633 237 3.34 ليمىن

 033 .063 037 0430 جريب فروث

 2332 26336 01131 .0.243 إجمالي

 ( بدزمالحق.0ازما ا: ج ول )

لكمية وسعر وقيمة صادرات البرتقال ألهم  الجغرافيالتوزيع . 2.4
 الدول في العالم:

لكمية صادرات البرتقال ألهم الدول في  الجغرافيالتوزيع  .1.2.4
 العالم:

زكمية ازاد اات  ازجغااف،( ازصوريع 7من ج ول )يوضح 
-7171زم خالل ازفصاة )ازمااية من ازباصقدل ألىم از ول ف، ازعد

من ازباصقدل  ازماايةاد اات ازمصوسط كمية  ( حيث بلغ7109
ف، ازماصبة األوز، حيث بلغ  اوسيدجدءت  أزف طن. 0686حواز، 

أزف طن  بمد يمثل  779حواز،  ماا زيد مصوسط كمية اد اات
  خالل صلك ازفصاة كمية ازاد اات ازمااية% من مصوسط :.:0نحو 
كمية حيث بلغ مصوسط ف، ازماصبة ازثدنية  ازسعو ية جدءت بينمد

 %08.0 أزف طن  بمد يمثل نحو 771حواز،  ماا زيد اد اات
ف، ازماصبة  ازاين يلييدإجمدز، ازاد اات ازمااية   من مصوسط 

 070حواز،  ازمااية زيد اد ااتازكمية حيث بلغ مصوسط  ازثدزثة
ازاد اات  إجمدز،% من مصوسط ;.:أزف طن  بمد يمثل نحو 

حيث بلغ مصوسط  ازاابعةف، ازماصبة  ىوزن ا جدءت بينمدازمااية   

أزف طن بمد يمثل نحو  071حواز،  اد اات ماا زيدكمية 
إجمدز، ازاد اات ازمااية   بينمد جدء ف، % من مصوسط :.:

 –ازماصبة ازخدمسة حن، ازماصبة ازعدشاة كل من  ول )اإلمداات 
مدزيريد( حيث بلغ مصوسط  -أوكاانيد  –ازين   –إنجلصاا  –بنجال ش 

أزف  81أزف طن   90 حواز،اد اات ماا زصلك از ول كمية 
أزف طن    67أزف طن    99أزف طن    98أزف طن   81طن  

% 7.9%  6.6%  6.9%  9.9%  9.9%  7.7بمد يمثل نحو 
 إجمدز، ازاد اات ازمااية زكل منيم يل، ازصاصيب.من مصوسط 
 بدزنسبة زمصوسط سعا صا يا ماا من ازباصقدل زلعدزمأمد  

 والا/ طن خالل فصاة از ااسة  حيث بلغ  761.7بلغ حواز،  فق 
 870.7سعا صا يا زلباصقدل ازمااي زيوزن ا حواز، مصوسط أيل، 

سعا اد اات من مصوسط % 009.7بمد يمثل نحو   والا/ طن
ا صا يا زلباصقدل سعمصوسط   بينمد بلغ أقل ازباصقدل ز ول ازعدزم

% من 8.0:يمثل نحو   والا/ طن 978.7ازمااي إلنجلصاا حواز، 
 .مصوسط سعا اد اات ازباصقدل ز ول ازعدزم

زقيمة ازاد اات  ازجغااف،( ازصوريع 7ج ول )كمد يبين 
  -7171ازمااية من ازباصقدل ألىم از ول ف، ازعدزم خالل ازفصاة )



Mohamed Osman Abdel Fatah and Shimaa Talat Fawzy., 2021 

405 

 (2121 - 2117خالل الفترة ) وقيمة الصادرات المصرية من البرتقال لدول العالموسعر كمية متوسط ل الجغرافيالتوزيع  .2جدول
 البيان

 
 الدولت

 

 كميت الصادراث

 )ألف طه(
 سعر الصادراث )دوالر/طه(

 قيمت الصادراث

 )مليىن دوالر(

 األهميت الىسبيت المخىسط األهميت الىسبيت المخىسط األهميت الىسبيت المخىسط

 0232 00033 4336 7036. 0333 7.2 روسيا

 0232 4732 4230 24436 0330 771 السعىديت
 0134 3332 4332 .003. 334 070 الصيه

 332 232. 00237 .3703 333 071 هىلىدا

 30. 6736 4233 0431. 37. 20 اإلماراث

 632 .703 00037 4131. 232 31 بىجالدش

 632 .703 3330 .2.33 232 31 إوجلخرا

 633 7734 01330 .263. 632 23 الهىد

 6362 70370 .0103 .633. 636 22 أوكراويا

 733 0232 00036 .413. 732 67 ماليزيا

 0432 .0773 ـــــــ ــــــ 7736 612 اخري
 01131 36131 01131 .613. 01131 0636 العالم

 ( بدزمالحق.7)ازما ا: جمعت وحسبت ج ول 

 861حواز،  ازماايةاد اات ازمصوسط قيمة  ( حيث بلغ7109
ف، ازماصبة األوز، حيث بلغ مصوسط  اوسيدجدءت حيث  مليون  والا.
مليون  والا  بمد يمثل نحو  000.8حواز،  ماا زيد قيمة اد اات

 جدءت بينمد ازمااية إجمدز، قيمة ازاد اات % من مصوسط 09.9
ماا  قيمة اد ااتحيث بلغ مصوسط ف، ازماصبة ازثدنية  ازسعو ية

من مصوسط  %09.9 مليون  والا  بمد يمثل نحو 7.9;حواز،  زيد
ف، ازماصبة  ازاين إجمدز، ازاد اات ازمااية   ف، حين جدءت

 9.:8حواز،  ازمااية زيد اد ااتازقيمة حيث بلغ مصوسط  ازثدزثة
إجمدز، ازاد اات % من مصوسط ;.01مليون  والا  بمد يمثل نحو 

حيث بلغ مصوسط  ازاابعةف، ازماصبة  ىوزن ا جدءت بينمدازمااية   
مليون  والا بمد يمثل نحو  79.9حواز،  اد اات ماا زيدقيمة 
إجمدز، ازاد اات ازمااية   بينمد جدء ف، % من مصوسط 9.:

ازين   –زعدشاة كل من  ول )اإلمداات ازماصبة ازخدمسة حص، ازماصبة ا
قيمة مدزيريد( حيث بلغ مصوسط  -أوكاانيد –إنجلصاا  –بنجال ش  –

مليون  70.7مليون  والا   67.6 حواز،اد اات ماا زصلك از ول 
مليون  70.70مليون  والا   ;.77مليون  والا   70.7 والا  
%  6.9 % 6.8%  7.0مليون  والا   بمد يمثل نحو 09.9 والا  

إجمدز، ازاد اات ازمااية من مصوسط % :.%7  %6.69  6.9
 زكل منيم يل، ازصاصيب.

وسعر وقيمة لكمية  الجغرافي واألهمية النسبيةالتوزيع  .2.2.4
 صادرات اليوسفي ألهم الدول في العالم:

زكمية ازاد اات ازمااية  ازجغااف،( ازصوريع 6من ج ول )يالحظ 
( 7109-7171من ازيوسف، ألىم از ول ف، ازعدزم خالل ازفصاة )

أزف  :060.7حواز،  ازماايةاد اات ازمصوسط كمية  حيث بلغ
ف، ازماصبة األوز، حيث بلغ مصوسط كمية  اوسيدجدءت حيث  طن.

أزف طن  بمد يمثل نحو  67.79حواز،  ماا زيد اد اات
 جدءت بينمد إجمدز، ازاد اات ازمااية  كمية% من مصوسط :.78

ماا  كمية اد ااتحيث بلغ مصوسط ف، ازماصبة ازثدنية  ازسعو ية
من مصوسط  %07.8 أزف طن  بمد يمثل نحو 08.79حواز،  زيد

ف، ازماصبة  اوكاانيد إجمدز، ازاد اات ازمااية   ف، حين جدءت
 09.99ز، حوا ازمااية زيد اد ااتازكمية حيث بلغ مصوسط  ازثدزثة

إجمدز، ازاد اات % من مصوسط 00أزف طن  بمد يمثل نحو 
حيث بلغ مصوسط  ازاابعةف، ازماصبة  سوايد جدءت بينمدازمااية   

بمد يمثل نحو أزف طن  01.09حواز،  اد اات ماا زيدكمية 
إجمدز، ازاد اات ازمااية  بينمد جدء ف، % من مصوسط 9.9

ىوزن ا  –ازماصبة ازخدمسة حص، ازماصبة ازعدشاة كل من  ول )األا ن 
كمية زيصوانيد( حيث بلغ مصوسط  –يمدن  –بيالاوسيد  –صاكيد  –

أزف طن   0;.7أزف طن   9.76 حواز،اد اات ماا زصلك از ول 
 أزف 7.90 طن  أزف 7.97أزف طن  7.77أزف طن   9:.7
  %;.0  %;.0  %7.7  %7.7  %7.9 نحو يمثل بمد طن 
 يلى منيم زكل ازمااية ازاد اات إجمدز، مصوسط من% :.0

 .ازصاصيب
 زلعدزم ازيوسف، من ماا صا يا سعا زمصوسط بدزنسبة أمد 

 أيل، بلغ حيث از ااسة  فصاة خالل طن/  والا ;98 حواز، بلغ
/  والا 8;8 حواز، زيوزن ا ازمااي زلباصقدل صا يا سعا مصوسط

 من ازمااية ازاد اات سعا مصوسط من% :09 نحو يمثل طن
 زلباصقدل صا يا سعا مصوسط أقل بلغ بينمد ازعدزم  ز ول ازيوسف،
 نحو يمثل طن/  والا 691 بنحو ازسعو ية ازعابية زلمملكة ازمااي

 ز ول ازيوسف، من ازمااية ازاد اات سعا مصوسط من% ;9
 .ازعدزم
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 ازاد اات زقيمة ازنسبية األىمية( 6) ج ول يبين كمد
-7171) ازفصاة خالل ازعدزم ف، از ول ألىم ازيوسف، من ازمااية
 80.10 حواز، ازمااية ازاد اات قيمة مصوسط بلغ حيث( 7109
 مصوسط بلغ حيث األوز، ازماصبة ف، اوسيد جدءت حيث.  والا مليون
 نحو يمثل بمد  والا  مليون 9:.09 حواز، زيد ماا اد اات قيمة

 جدءت بينمد ازمااية  ازاد اات قيمة إجمدز، مصوسط من% 7.;7
 قيمة مصوسط بلغ حيث ازثدنية ازماصبة ف، وسوايد وأوكاانيد ازسعو ية
 نحو يمثل بمد  والا  مليون 6;.7 حواز، منيم زكل ماا اد اات

 جدءت حين ف، ازمااية  ازاد اات إجمدز، مصوسط من% 9.;
 ازمااية ازاد اات قيمة مصوسط بلغ حيث ازثدزثة ازماصبة ف، األا ن

 مصوسط من% 9.8 نحو يمثل بمد  والا  مليون :7.9  حواز، زيد

 جدءت بينمد ازيوسف،  من ازمااية ازاد اات قيمة إجمدز،
 ماا اد اات قيمة مصوسط بلغ حيث ازاابعة ازماصبة ف، بيالاوسيد

 مصوسط من% 7.7 نحو يمثل بمد  والا مليون 0.6 حواز، زيد
 ازماصبة ف، زيصوانيد جدءت بينمد   ازمااية ازاد اات إجمدز،
 0.78 حواز، زيد ماا اد اات قيمة مصوسط بلغ حيث ازخدمسة

 ازاد اات إجمدز، مصوسط من% 7.18 نحو يمثل بمد  والا مليون
 حيث ويمدن صاكيد من كل ازسد سة ازماصبة ف، جدء بينمد ازمااية 

  والا مليون 0.7 حواز، منيمد زكل ماا اد اات قيمة مصوسط بلغ
 من ازمااية ازاد اات إجمدز، مصوسط من% 7.1 نحو يمثل بمد

 (.7109-7171) ازفصاة مصوسط ف، ازيوسف،
 

 (2121 - 2117العالم خالل الفترة )كمية وسعر وقيمة الصادرات المصرية من اليوسفي لدول متوسط ل الجغرافيالتوزيع  .3جدول 
 البيان

 

 الدولت

 

 كميت الصادراث

 )ألف طه(
 سعر الخصدر

 قيمت الصادراث

 )مليىن دوالر(

 األهميت الىسبيت المخىسط األهميت الىسبيت المخىسط األهميت الىسبيت المخىسط

 7437 02332 007 73. 7333 6.372 روسيا

 432 346. 24 621 0733 033.2 السعىديت

 432 346. 42 ..2 0031 02322 أوكراويا

 432 346. 43 2.7 232 01302 سىريا

 233 7323 30 623 32. 23.6 األردن

 731 037 023 343 7370 7340 هىلىدا

 731 037 33 212 7304 7332 حركيا

 737 036 000 03. 0342 ..73 بيالروسيا

 731 037 000 03. 0332 .732 سلطىت عمان

 7313 0373 073 41. 033 7320 ليخىاويا

 6632 71363 ــــــ ــــــ 6033 .2032 أخري

 011 30310 011 234 011 060373 عالم

 ( بدزمالحق.6ازما ا: جمعت وحسبت ج ول )

وسعر وقيمة لكمية  الجغرافي واألهمية النسبيةالتوزيع  .3.2.4
 الدول في العالم:صادرات الميمون ألهم 

زكمية ازاد اات  ازجغااف،( ازصوريع 9ج ول ) يوضح
-7171ازمااية من ازليمون ألىم از ول ف، ازعدزم خالل ازفصاة )

 0;.87حواز،  ازماايةاد اات ازمصوسط كمية  ( حيث بلغ7109
ف، ازماصبة األوز، حيث بلغ مصوسط  ازسعو يةجدءت . حيث أزف طن

أزف طن  بمد يمثل نحو  :69.7ز، حوا ماا زيد كمية اد اات
 جدءت بينمد كمية إجمدز، ازاد اات ازمااية % من مصوسط 77.7
 ماا زيد كمية اد ااتحيث بلغ مصوسط ف، ازماصبة ازثدنية  األا ن
إجمدز، من مصوسط  %08.0 أزف طن  بمد يمثل نحو 01.8حواز، 

 ازثدزثةف، ازماصبة  ازكويت ازاد اات ازمااية   ف، حين جدءت
أزف  :.7حواز،  ازمااية زيد اد ااتازكمية حيث بلغ مصوسط 
إجمدز، ازاد اات ازمااية % من مصوسط 9.77طن  بمد يمثل نحو 

كمية حيث بلغ مصوسط  ازاابعةف، ازماصبة  اوسيد جدءت بينمد  
% من 9.0أزف طن بمد يمثل نحو  7.97حواز،  اد اات ماا زيد

مد جدء ف، ازماصبة ازخدمسة إجمدز، ازاد اات ازمااية  بينمصوسط 
االمداات  –مدزيريد  –حن، ازماصبة ازعدشاة كل من  ول )ىونج كونغ 

اد اات ماا كمية يمدن( حيث بلغ مصوسط  –إنجلصاا  –اسصاازيد  –
أزف  ;:.0أزف طن   7.16أزف طن   7.07 حواز،زصلك از ول 

زف طن  بمد يمثل  1.99أزف طن   9:.1أزف طن   0.7:7طن  
من % 0.09%  0.0.77%  7.9%  ;.7%  6.0%  6.6نحو 

 إجمدز، ازاد اات ازمااية زكل منيم يلى ازصاصيب.مصوسط 
أمد بدزنسبة زمصوسط سعا صا يا ماا من ازليمون زلعدزم  
 والا/ طن خالل فصاة از ااسة  حيث بلغ أيل،  807.97بلغ حواز، 

 0;;سعا صا يا زلباصقدل ازمااي زيونج كونغ حواز، مصوسط 
سعا ازاد اات % من مصوسط ;.081يمثل نحو   والا/ طن

سعا صا يا زلباصقدل مصوسط   بينمد بلغ أقل ازمااية من ازليمون
% من ;.7:يمثل نحو   والا/ طن ;77ازمااي ازسعو ية حواز، 

 .سعا ازاد اات ازمااية من ازليمونمصوسط 
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 2117خالل الفترة ) كمية وسعر وقيمة الصادرات المصرية من الميمون لدول العالممتوسط ل الجغرافي واألهمية النسبيةالتوزيع  .4جدول 
- 2121) 
 البيان

 
 

 الدولت

 كميت الصادراث

 )طه(

 سعر الخصدير

 )دوالر/طه(

 قيمت صادراث

 دوالر( مليىن)

 األهميت الىسبيت المخىسط األهميت الىسبيت المخىسط األهميت الىسبيت المخىسط

 2736 0236 3.34 74. .73. 6233 السعىديت
 0030 632 3336 .263. 0330 0133 األردن

 233 .03 01330 .3.637 .237 733 الكىيج

 231 732 07633 .23737 2302 732 روسيا

 337 730 03134 440 636 737 هىوج كىوج

 30. 032 02431 .41.37 630 731 ماليزيا

 237 032 06132 .31232 734 034 اإلماراث

 736 1322 07.34 .22 732 033 اسخراليا

 033 13.7 01433 323 0377 1331 إوجلخرا

 033 13.7 00033 332 0302 1322 عمان

 0133 63.3 ـــــــــ ـــــــــ 234 37. أخري

 011 6633 011 .30.32 01131 3.34 العالم

 بدزمالحق.( 9ازما ا: جمعت وحسبت ج ول )

( ازصوريع ازجغااف، زقيمة ازاد اات 9ج ول )كمد يبين 
-7171ازمااية من ازليمون ألىم از ول ف، ازعدزم خالل ازفصاة )

 :.66حواز،  ازماايةاد اات ازمصوسط قيمة  ( حيث بلغ7109
ف، ازماصبة األوز، حيث بلغ  ازسعو يةجدءت حيث  مليون  والا.

مليون  والا  بمد  09.6حواز،  ماا زيد مصوسط قيمة اد اات
 إجمدز، قيمة ازاد اات ازمااية % من مصوسط 97.6يمثل نحو 

قيمة حيث بلغ مصوسط ف، ازماصبة ازثدنية  األا ن جدءت بينمد
 مليون  والا  بمد يمثل نحو 6.9حواز،  ماا زيد اد اات

 إجمدز، ازاد اات ازمااية   ف، حين جدءت من مصوسط 00.0%
ازمااية  اد ااتازقيمة حيث بلغ مصوسط  ازثدزثةف، ازماصبة  اوسيد

إجمدز، % من مصوسط 9مليون  والا  بمد يمثل نحو  7.9حواز،  زيد
 ازاابعةف، ازماصبة  ىونج كونغ جدءت بينمدازاد اات ازمااية   

مليون  والا  7.0، حواز اد اات ماا زيدقيمة حيث بلغ مصوسط 
إجمدز، ازاد اات ازمااية   بينمد % من مصوسط 8.7بمد يمثل نحو 

جدء ف، ازماصبة ازخدمسة حن، ازماصبة ازصدسعة وازصدسعة مكاا كل من 
 -إنجلصاا يمدن  –اسصاازيد  –االمداات  –ازكويت  – ول )مدزيريد 

 حواز،اد اات ماا زصلك از ول قيمة مدزيريد( حيث بلغ مصوسط 
 1.99مليون  والا   0.9مليون  والا   0.7مليون  والا   0.9

مليون  والا   بمد يمثل  1.77مليون  والا   1.77مليون  والا  
من % 0.8%  0.8%  6.6%  9.7%  9.8%  7.0نحو 

إجمدز، ازاد اات ازمااية من ازليمون زكل منيم يل، مصوسط 
 ازصاصيب.

 
 

 وسعر وقيمة لكمية الجغرافي واألهمية النسبيةالتوزيع  .4.2.4
 صادرات الجريب فروت ألهم الدول في العالم:

زكمية ازاد اات  ازجغااف،( ازصوريع 7من ج ول )يالحظ 
-7171ازمااية من ازجايب فاوت ألىم  ول ازعدزم خالل ازفصاة )

 7;1;0حواز،  ازماايةاد اات ازمصوسط كمية  ( حيث بلغ7109
حيث بلغ مصوسط كمية  ف، ازماصبة األوز، ازاينجدءت حيث  طن.

% من 07.7طن  بمد يمثل نحو  7668حواز،  ماا زيد اد اات
ف،  ازسعو ية جدءت بينمد كمية إجمدز، ازاد اات ازمااية مصوسط 

حواز،  ماا زيد كمية اد ااتحيث بلغ مصوسط ازماصبة ازثدنية 
إجمدز، ازاد اات من مصوسط  %07 طن  بمد يمثل نحو 77:7

حيث بلغ  ازثدزثةف، ازماصبة  اوسيد جدءتازمااية   ف، حين 
طن  بمد يمثل  0998حواز،  ازمااية زيد اد ااتازكمية مصوسط 

 جدءت بينمدإجمدز، ازاد اات ازمااية   % من مصوسط 9.9نحو 
اد اات ماا كمية حيث بلغ مصوسط  ازاابعةف، ازماصبة  اإلمداات

ز، إجمد% من مصوسط 9.6طن بمد يمثل نحو  0;06حواز،  زيد
ازاد اات ازمااية  بينمد جدء ف، ازماصبة ازخدمسة حن، ازماصبة 

ىوزن ا  –اسصاازيد  –إنجلصاا  –مدزيريد  –ازعدشاة كل من  ول )األا ن 
 حواز،اد اات ماا زصلك از ول كمية ازكويت( حيث بلغ مصوسط  -

 699طن   808طن   897طن   969طن   97;طن   07:7
%  6.7%  6.7%  :.6%  ;.9%  8.9طن  بمد يمثل نحو 

 إجمدز، ازاد اات ازمااية زكل منيم يلى ازصاصيب.من مصوسط % 7
أمد بدزنسبة زمصوسط سعا صا يا ماا من ازجايب فاوت  

 والا/ طن خالل فصاة از ااسة  حيث بلغ  970زلعدزم بلغ حواز، 
 ;0;سعا صا يا زلباصقدل ازمااي اإلمداات حواز، مصوسط أيل، 
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كمية وسعر وقيمة الصادرات المصرية من الجريب فروت لدول العالم خالل الفترة متوسط ل الجغرافي واألهمية النسبيةالتوزيع  .5جدول 
(2117 - 2121) 
 البيان

 

 الدولت

 كميت الصادراث

 )طه(
 سعر الخصدير )دوالر/طه(

 قيمت الصادراث

 دوالر( )ألف

 األهميت الىسبيت المخىسط األهميت الىسبيت المخىسط األهميت الىسبيت المخىسط

 0237 0477 .0073 300 0737 7663 الصيه

 0232 0432 .0713 333 0731 7737 السعىديت

 236 437 .413 3.7 232 0223 روسيا

 .43 0741 07233 404 236 0640 اإلماراث

 233 0174 2234 21. 332 0737 األردن

 34. .24 .0033 364 234 427 ماليزيا

 .73 664 2232 63. 633 262 إوجلخرا

 .73 664 07134 320 .63 327 اسخراليا

 733 6.0 3.33 303 637 303 هىلىدا

 033 702 3.31 306 731 622 الكىيج

 7232 6210 ــــــ ــــــ 6333 .343 أخري

 01131 06.04 01131 270 01131 04147 العالم

 ( بدزمالحق.7ازما ا: جمعت وحسبت ج ول )

سعا ازاد اات % من مصوسط 079.8يمثل نحو  والا/ طن 
  بينمد بلغ أقل مصوسط سعا صا يا ازمااية من ازجايب فاوت

يمثل نحو   والا/ طن 791زلجايب فاوت ازمااي األا ن حواز، 
 .ازاد اات ازمااية من ازجايب فاوتسعا % من مصوسط ;.99

( ازصوريع ازجغااف، زقيمة ازاد اات 7ج ول )كمد يبين          
-7171ازمااية من ازباصقدل ألىم از ول ف، ازعدزم خالل ازفصاة )

 ;0670حواز،  ازماايةاد اات ازمصوسط قيمة  ( حيث بلغ7109
بلغ ف، ازماصبة األوز، حيث  ازسعو يةجدءت حيث  أزف  والا.

أزف  والا  بمد يمثل  9:;0حواز،  ماا زيد مصوسط قيمة اد اات
 بينمد إجمدز، قيمة ازاد اات ازمااية % من مصوسط 09.9نحو 
 قيمة اد ااتحيث بلغ مصوسط ف، ازماصبة ازثدنية  ازاين جدءت

من  %09.7 أزف  والا  بمد يمثل نحو 77;0حواز،  ماا زيد
ف،  اإلمداات ف، حين جدءتإجمدز، ازاد اات ازمااية   مصوسط 
حواز،  ازمااية زيد اد ااتازقيمة حيث بلغ مصوسط  ازثدزثةازماصبة 
إجمدز، % من مصوسط 7.;أزف  والا  بمد يمثل نحو  1;07

حيث  ازاابعةف، ازماصبة  األا ن جدءت بينمدازاد اات ازمااية   
أزف  والا بمد  17;0حواز،  اد اات ماا زيدقيمة بلغ مصوسط 
إجمدز، ازاد اات ازمااية   بينمد % من مصوسط 8.;يمثل نحو 

 –جدء ف، ازماصبة ازخدمسة حن، ازماصبة ازعدشاة كل من  ول )اوسيد 
ازكويت( حيث بلغ مصوسط  –اسصاازيد  –إنجلصاا   -ىوزن ا  –مدزيريد 
أزف  7;9أزف  والا   7:; حواز،اد اات ماا زصلك از ول قيمة 
 709أزف  والا   ;66أزف  والا   ;66أزف  والا   6670  والا 

%  7.7%  7.8%  ;.7%  6.;أزف  والا   بمد يمثل نحو 
إجمدز، ازاد اات ازمااية زكل منيم من مصوسط % %0.8  7.7

 يل، ازصاصيب.

باستخدام أسموب  الموالحتعظيم الصادرات المصرية من  .5
 البرمجة الخطية

 البرمجة الخطيةمحددات 

ايدغة نموذج ازبامجة ازخطية ومجموية ازقيو   يمكن
ازليمون وازجايب   ازيوسف،  ازباصقدلكل من اد اات وازمح  ات ز

يل، أن  .ية ازصا يامزكازح و  ازعليد واز نيد  فاوت مع وضع
 يصضمن ازنموذج ازمكوندت ازصدزية:

الصادرات المصرية من محاصيل الموالح نموذج ل)أ( دالة الهدف 
 :اسةموضع الدر 

إجمدز، قيمة ازي ف األسدس، من ازصعظيم ىو معظمو  يصمثل    
ويمكن ايدغة ازاد اات ازمااية من ازمحدايل محل از ااسة  

 كمد يل،:   ازة ازي ف زلنموذج

   ∑      

 

   

 

: Pi  االيصبدا( خالل  موضوعمصوسط سعا صا يا ازطن )زلمحاول
 (.7109-7171)ازفصاة 

 Xi: ع االيصبدا( و )زلمحاول موض ازكمية ازمسصي ف صا ياىد
 (.7109-7171)بدزطن زمخصلف  ول ازعدزم خالل ازفصاة 

 N: ع االيصبداو ي   از ول ازمسصوا ة زلمحاول موض. 
 :القيود الهيكمية( ب)

ال صري  ين أيصضمن قي  ازكميدت ازما اة زكل از ول 
ازح  األ نى واأليلى إجمدز، كمية ازاد اات ازمااية  كذزك قي  

 .از ااسةع و زكل  وزو موض
q11 +q12 +q13 + …….. + q1n ≤ Q1 
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q11 ≥ Less Q  

q11 ≤ Larger Q 
.…. 

q1n ≥ Less Q 
q1n ≥ Less Q  

( إز، 0: ازكمية ازما اة من ازمحاول من ماا ) q1nحيث: 
 (.nاز وزة ازما اة إزييد )

Q1 .مصوسط إجمدز، كمية ازاد اات ازمااية من ازمحاول : 
 :قيد الالسالبيه( ج)

 محاولأي  من ازما اة ازكمية إجمدز، ان ازقي  ىذا يوضح        
  .          سدزبة غيا صكون ان يجب ازعدزم  ول زجميع

q1+q2+q3 + …………+ qn ≥ 0 
باستخدام أسموب  البرتقالتعظيم الصادرات المصرية من . 1.5

 البرمجة الخطية

جميع زاواة ح  أ نى وح  أيلى ف، قيو  از صم وضع             
 ف،حيث صمثلت قيو  ازح  األ نى   ازمااياز ول ازمسصوا ة زلباصقدل 

( وأمد قيو  ازح  7171–7109خالل فصاة از ااسة ) كمية ما اةأقل 
خالل فصاة من ازمحاول  كمية ما اةأكبا  فصمثلت ف،األيلى 

صحقيق ى ف صعظيم  ف،از ااسة وبدسصخ ام أسلوب ازبامجة ازخطية 
صم ازصوال إزى ازنموذج  قيمة ازاد اات ازمااية من ازباصقدل

 وزة  71 أىم صضمن ازذي( 8األسدس، ازمقصاح كمد ف، ج ول )
ىذا ازنموذج ازمقصاح  من  حيث يصضح مسصوا ة زلباصقدل ازمااي

 –ىوزن ا  –اوسيد )ازصدزية  از ولكل من ز ازكميدت ازما اةريد ة 
حيث كدنت كمية  مدزيريد( –أوكاانيد  –ازين   –بنجال ش  –اإلمداات 

أزف  90أزف طن   071أزف طن   779ازاد اات ازفعلية حواز، 
أزف طن   67أزف طن   77أزف طن   98أزف طن   81طن  

 918ول وأابح ازمقصاح من خالل نموذج ازبامجة ازخطية زنفس از 
أزف  1:أزف طن   :9أزف طن   9:أزف طن   076أزف طن  

 ريد ة بلغت نحو بمع التأزف طن   ;6أزف طن   87طن  
7:.7  %79.6  %77.7  %61  %97.9  %6;.:  %
 ازصاصيب.% يلى 71.9

( الناتج من تعظيم قيمة الصادرات المقترحة بالنموذجمقارنه كمية الصادرات المصرية من البرتقال )الفعمي( وكمية الصادرات ) .6جدول 
 (.2121 – 2117كمتوسط الفترة )

 الدول

سعر 

الخصدير 

)طه/ 

 دوالر(

قيمت 

الصادراث 

)مليىن 

 دوالر(

 الخىزيع الجغرافي الفعلي والمقخرح
 وسبت حغير

كميت  

 الصادراث

 كميت الصادراث الفعليت

 )ألف طه(

 كميت الصادراث المقخرحت

 )ألف طه(
 مقدار الخغير

 ألف طه % الكميت % الكميت

 337. 02436 6634 213 7032 7.2 .0003 7036. روسيا

 736.- 00.30- 333 .01 0332 771 .473 24436 السعىديت
 7330- 6231- 236 32 0130 070 3333 .3703 الصيه

 7236 6733 0733 0.6 0131 071 233. .003. هىلىدا

 .773 0331 236 32 34. 20 6736 0431. اإلماراث

 6131 0331 .33 23 31. 31 .673 4131. بىجالدش

 3131- 6331- 731 72 31. 31 7036 .2.33 إوجلخرا
 2732 6633 332 31 634 23 7733 .263. الهىد

 6433 0232 37. 37 632 22 7031 .633. أوكراويا

 7132 332 636 64 732 67 0236 .413. ماليسيا

 3133- 0334- 134 00 736 73 0036 23431 األردن

 .203- 0032- 036 03 736 72 .073 .023. سلطىت عمان
 2632- 0433- 133 2 737 72 0133 1033. الكىيج

 2033- 332- 133 4 036 .0 336 2036. إيطاليا

هىوغ كىوغ، 

 الصيه
.4733 331 0. 036 3 13. -437 -3133 

 232.- 230- .13 3 030 06 336 2.36. روماويا
 132.- 330- .13 3 031 07 33. 7.31. بيالروسيا

 2133- 230- .13 3 133 01 .3. 3031. ليخىاويا

 7232- 732- 133 2 133 01 .3. 731.. سلىفيىيا

 231.- 36.- 136 2 133 4 .23 2633. سىغافىرة

 1 1 01131 0044 01131 0044 733.. .613. اإلجمالي

 LINDOازما ا: نصدئج صحليل ازحدسب اآلز، بدسصخ ام باندمج 
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ف، كل  كمية ازاد ااتازنموذج انخفدض  أوضحت نصدئجف، حين 
سلطنة  –األا ن  –إنجلصاا  –ازاين  –ازسعو ية ازصدزية ) از ولمن 

 –بيالاوسيد  –اومدنيد  –ىونغ كونج  –إيطدزيد  –ازكويت  –يمدن 
كمية ازاد اات  صندقاتحيث  سنغدفواة( -سلوفينيد  –زيصوانيد 
أزف  81أزف طن   070أزف طن   771حواز، من ازباصقدل ازفعلية 
أزف طن   07أزف طن   79أزف طن   79أزف طن   :7طن  

أزف  01أزف طن   01أزف طن   07طن  أزف  06أزف طن   07
أزف طن  وأابحت كميدت ازصا يا ازمقصاحة ف، نموذج  ;طن  

أزف طن   9:أزف طن    017ازبامجة ازخطية يل، ازنحو ازصدز، 
أزف  ;أزف طن   9أزف طن   08أزف طن   00أزف طن   79

أزف  9أزف طن   8أزف طن   8أزف طن   8أزف طن   8طن  
 –% 77.6 نحو تانخفدض بلغ مع التبأزف طن   9طن  
7:.0 %– 81 %– 81.8 %– 90.7 %– 96.9 %-90.8 %

– 81.8 %– 79.9 %– 71.9 %- 91.: %- 79.9%- 
 .% يلى ازصواز،79

 دمق ااىمقصاحو  قيمة اد ااتيحقق ىذا ازب يل  حيث
بحواز،  ازفعل،بمد يري  ين نظياه ف،   والا مليون :99.;89
 . والا مليون 777.979ازبدزغ نحو   والا مليون 077.970

باستخدام أسموب  اليوسفيتعظيم الصادرات المصرية من . 2.5
 البرمجة الخطية

بع  فاض قيو  باواة ح  أ نى وح  أيلى يلى جميع              
حيث صمثلت ازقيو  ازح  األ نى  ازماايليوسف، زاز ول ازمسصوا ة 

( وأمد 7171–7109خالل فصاة از ااسة ) كمية ما اةفكدنت أقل 
خالل فصاة از ااسة  كمية ما اةقيو  ازح  األيلى فكدنت أكبا 

قيمة صحقيق ى ف صعظيم  ف،وبدسصخ ام أسلوب ازبامجة ازخطية 
ليوسف، صم ازصوال إزى ازنموذج األسدس، ازاد اات ازمااية من ز
ا ة  وزة مسصو  71 أىم صضمن ازذي( 9ازمقصاح كمد ف، ج ول )

  حيث يصضح ف، ىذا ازنموذج ازمقصاح ريد ة ازماايليوسف، ز
ىوزن ا  –االصحد  ازاوسى)ازصدزية  از ولف، كل من  ازكميدت ازما اة

ازاين   مدزيريد   سلوفينيد   فانسد    –ىونج كونج   –زيصوانيد–
  طن 67790أسصاازيد( حيث كدنت كمية ازاد اات ازفعلية حواز،

طن    0907طن  0:80طن   :770طن   7919طن   18;7
وأابحت  يل، ازصاصيب  طن 0671طن    0867طن  0917

نموذج ازبامجة ازخطية يل،  من خاللكميدت ازصا يا ازمقصاحة 
طن   7:79طن   ;786طن   61::طن   79076ازنحو ازصدز، 

أزف  :091  طن 7;06  طن 9666طن   9;0;طن   6891
 % 069.6%  :.716 % 87.7طن  بمع الت ريد ة بلغت نحو 

79.7 %;7.8 % 07.9  %079.8%  091.6  %78.7% 
 .ازصاصيبيلى 

 ازنموذج انخفدض كمية اد اات أوضحت نصدئجف، حين 
–األا ن  –ازعااق  –ازكويت  –أوكاانيد  –كل )ازسعو ية ز ازيوسف،
 –اإلمداات ازعابية ازمصح ة  –سلطنة يمدن  –بيالاوسيد  –إيطدزيد 
حواز، زصلك از ول حيث كدنت كمية ازاد اات ازفعلية  (داومدني

 9778  طن  779:طن     769:طن  :0998طن   08787
 0798طن   8;76طن  7976 طن   7799 طن  7:99طن  

 ف، حين اقصاح ازنموذج انخفدض كمية ازاد اات زصلك از ولطن   
 طن  0016طن   76:0طن   6679طن   8979طن   01196
طن 1;0طن  ;000طن   0176طن   :7:طن   0667

%  81.9%  76.7%  7.;6نحو  غتبمع الت انخفدض بل
97.0 % :7.6%  76.7  %88.6 %7:.6  %76.6  %
 .ازصاصيب% يلى 7.0:

 :70.:8 دمق ااى قيمة اد ااتحقق ىذا ازب يل  وق 
 مليون 06.189بحواز،  ازفعل،بمد يري  ين نظياه ف،   والا مليون

  والا. مليون 77.070 والا ازبدزغ نحو 

باستخدام أسموب  الميمونتعظيم الصادرات المصرية من . 3.5
 البرمجة الخطية

جميع از ول زيلى األح  از نى و األح  ازقيو   ف، ضوء             
أقل  ف،حيث صمثلت قيو  ازح  األ نى  ازمااي لليمون زازمسصوا ة 

( وأمد قيو  ازح  7171–7109خالل فصاة از ااسة ) كمية ما اة
خالل فصاة از ااسة وبدسصخ ام أسلوب  كمية ما اةأكبا  مثلتاأليلى 

قيمة ازاد اات ازمااية من صحقيق ى ف صعظيم  ف،ازبامجة ازخطية 
( :صم ازصوال إزى ازنموذج األسدس، ازمقصاح كمد ف، ج ول ) يمونلزا

  حيث يصضح ازمااي زليمون وزة مسصوا ة  71 أىم صضمن ازذي
كل من  ألسواق ازكميدت ازما اةىذا ازنموذج ازمقصاح ريد ة  ف،
 –ىونج كونج ازاين  –االصحد  ازاوس،  –ازكويت  –األا ن )

 -سلطنة يمدن -ازمملكة ازمصح ة -أسصاازيد  -االمداات -مدزيريد 
 -ازاين –ازيمن  –سنغدفواة  –ازبحاين  –كن ا  -ىوزن ا –اوكاانيد 

نسد ( حيث كدنت كمية ازاد اات ازفعلية فا  -إن ونيسيد –موايشيوس 
  نط 7070طن   7999طن    7:10  طن 01816حواز، 
  طن 996 طن  19:  طن 07:1طن    7;:0 طن  7166
 :79  طن 700طن   769 طن   ;77  طن 790طن   ;97

ف، حين طن  ;71  طن ;71طن   790طن  789 طن  
ازاد اات زصلك ريد ة صلك نموذج ازبامجة ازخطية  أوضحت نصدئج

 طن    9896  طن 9;99  طن 096:9 األسواق إز، حواز،
 0779  طن 7;07 طن   :790  طن ;:77طن   ;8;7
طن   89; طن   0709  طن 9;9  طن 977طن    7097طن 
بمع الت  طن 790طن   780طن   689طن    696  طن 81:

 %  1.:6  %91.0%  81.7  %67.9ريد ة بلغت نحو 
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( الناتج من تعظيم قيمة الصادرات المقترحة بالنموذجمقارنه كمية الصادرات المصرية من اليوسفي )الفعمي( وكمية الصادرات ) .7جدول 
 (.2121 – 2117كمتوسط الفترة )

 الدول

سعر 

الخصدير 

)طه/ 

 دوالر(

قيمت 

الصادراث 

)مليىن 

 دوالر(

الجغرافي الفعلي والمقخرحالخىزيع   
 وسبت حغير

كميت  

 الصادراث

 كميت الصادراث الفعليت

 )طه(

 كميت الصادراث المقخرحت

 )طه(
 مقدار الخغير

 ألف طه % الكميت % الكميت

 3737 70407 .223 20.6. .723 6.720 0233 7336. االححاد الروسي

المملكت العربيت 
 السعىديت

6343. 331 03.3. 0734 01126 233 -3247 -6437 

 .63.- 2220- 37. 3272 0036 02233 333 2.236 أوكراويا

الجمهىريت العربيت 

 السىريت
00631 037 01033 234 01033 234 1 131 

 3132- 022.- 733 66.2 333 3.62 637 63333 الكىيج

 2730- 3023- 034 7630 333 3.72 637 21736 العراق
 3.36- 3276- 134 0016 34. 2.73 733 62336 األردن

 71633 472. 334 3361 736 7413 .03 .34.3 هىلىدا

 .63.- 0.64- 031 .066 737 7322 037 .2163 إيطاليا

 3336- 0334- 132 3.3 731 7.22 036 0336. بيالروسيا

 336.- 0261- 133 0176 034 72.6 030 26.33 سلطىت عمان

 06236 6767 232 364. 034 7212 036 4131. ليخىاويا

اإلماراث العربيت 

 المخحدة
26233 031 7643 034 0004 134 -0722 -.636 

هىوغ كىوغ، 

 الصيه
30631 036 7703 032 7372 737 301 723. 

 4.34 0231 733 6321 032 0330 036 27133 الصيه

 0.32 732 .03 0424 036 .020 031 4236. ماليزيا

 0.233 7360 632 2666 036 0217 132 23336 سلىفيىيا

 02136 7734 630 6470 036 0367 031 34333 فروسا

 .733 6.3 036 0213 030 06.1 036 .4.23 أسخراليا
 3.30- 0133- 130 041 031 0723 133 23136 روماويا

 131 1 01131 073632 01131 073632 37.. 23333 اإلجمالي

 .LINDOازما ا: نصدئج صحليل ازحدسب اآلز، بدسصخ ام باندمج 

79.6  %96.8  %098.9  %81.9  %010.0  %0:8.6%  
79%  97.7 % 078.0  %::.8  %71;.9  %90.8  %

 .ازصاصيب%يلى %07.6  %79.9  77.6
ازنموذج انخفدض كمية ازاد اات  من نصدئجف، حين يصبين 

حيث كدنت كمية ازاد اات ازفعلية  ازسعو ية() ى،ف،  ول واح ة 
طن  وأابحت كمية ازصا يا ازمقصاحة ف، نموذج  34579حواز، 

 %.49.2طن  بمع ل انخفدض بلغ نحو  17557ازبامجة ازخطية 
 ;97.60 دمق ااى قيمة اد ااتيحقق ىذا ازب يل  حيث

 مليون 01.719بحواز،  ازفعل،بمد يري  ين نظياه ف،   والا مليون
  والا. مليون 67.007ازبدزغ نحو   والا

باستخدام  الجريب فروتتعظيم الصادرات المصرية من . 4.5
 أسموب البرمجة الخطية

زاد اات يلى األح  از نى و األح  ازقيو  ف، ضوء              
 ازمسصوا ة جايب فاوتجميع از ول ز ازجايب فاوت ازمااي

خالل  كمية ما اةأقل  ف،  ازح  األ نى و قي تحيث صمثل ازمااي

 ف،  ازح  األيلى و قي بينمد صمثلت( 7171–7109فصاة از ااسة )
خالل فصاة از ااسة وبدسصخ ام أسلوب  كمية ما اة زصلك از ولأكبا 

قيمة ازاد اات ازمااية من صحقيق ى ف صعظيم  ف،ازبامجة ازخطية 
جايب فاوت صم ازصوال إزى ازنموذج األسدس، ازمقصاح كمد ف، از

  وزة مسصوا ة زلجايب فاوت 71 أىم صضمن ازذي( ;ج ول )
ازكميدت ىذا ازنموذج ازمقصاح ريد ة  من  حيث يصضح ازمااي
 – ىونغ كونغ –االمداات –ازسعو ية  –ازاين )ف، كل من  ازما اة

حيث  (صاكيد -فانسد – ازيوندن –كن ا  – سنغدفواة -اسصاازيد – مدزيريد
طن   77:7  طن 6336 كدنت كمية ازاد اات ازفعلية حواز،

 366  طن 363طن   616 طن  346طن   1151طن   1331

طن وأابحت كميدت ازصا يا  163طن   184طن   218طن  
  3363  طن 3131ازمقصاحة ف، نموذج ازبامجة ازخطية حواز، 

 481طن   1183طن   1445طن   1146طن   1368طن  

ريد ة  بمع التطن  654طن   333 طن  431  طن 681طن  
  % 1443 %،5446 % 4145 % 1143 % 3443 بلغت نحو
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( الناتج من تعظيم قيمة الصادرات ة بالنموذجمقارنه كمية الصادرات المصرية من الميمون )الفعمي( وكمية الصادرات )المقترح .8جدول 
 (.2121 – 2117كمتوسط الفترة )

 الدول

سعر 

الخصدير 
)طه/ 

 دوالر(

قيمت 

الصادراث 
)مليىن 

 دوالر(

 الخىزيع الجغرافي الفعلي والمقخرح
 وسبت حغير

كميت  
 الصادراث

 كميت الصادراث الفعليت
 )طه(

 كميت الصادراث المقخرحت
 )طه(

 مقدار الخغير

 ألف طه % الكميت % الكميت

المملكت العربيت 

 السعىديت
27330 0236 62.24 .634 02..2 7232 -02177 -2437 

 6.32 6230 7732 02632 .033 01316 632 .26.3 األردن

 .313 0342 231 2242 232 7310 .03 7734. الكىيج

 2130 0473 236 2326 236 7222 732 30136 االححاد الروسي
 6331 303 233 7434 632 70.0 730 24637 كىوغ، الصيههىوغ 

 7236 3.. 231 7.34 637 7166 032 .2723 ماليسيا

اإلماراث العربيت 

 المخحدة
32230 032 0347 631 7203 237 373 2633 

 02332 7603 330 6343 .73 0.31 133 37137 أسخراليا
 3132 233 731 0747 036 312 .13 2134. المملكت المخحدة

 01030 2300 732 2..0 037 226 132 2432. سلطىت عمان

 03336 0206 632 7027 037 2.4 .13 7234. أوكراويا

 7231 0.2 030 .27 134 20. 136 1630. هىلىدا

 2737 763 037 242 134 4.. .13 24132 كىدا
 07330 322 034 0702 133 62. 136 6234. البحريه

 3333 2.6 .03 432 133 00. .13 30.34 سىغافىرة

 71432 37. 036 331 132 723 130 22431 اليمه

 2033 001 133 626 132 732 132 013.32 الصيه

 736. 073 133 632 132 720 137 23732 مىريشيىش
 7232 7. 132 730 136 714 137 33733 إودوويسيا

 0.36 67 132 720 136 714 137 27737 فروسا

 131 1 01131 32144 01131 32144 6730 04432 اإلجمالي

 .LINDOازما ا: نصدئج صحليل ازحدسب اآلز، بدسصخ ام باندمج 

1141  %3444%  8843%  16545%  8343 % 4141% 
 .يلى ازصواز،

ف، حين يصبين ف، ىذا ازنموذج انخفدض كمية ازاد اات 
– االا ن – االصحد  ازاوس، –ازعااق ف، كل من از ول ازصدزية )

 –سلطنة يمدن  – أوكاانيد –ازكويت – ىوزن ا – ازمملكة ازمصح ة
  طن 7699حيث كدنت كمية ازاد اات ازفعلية حواز،  (فلسطين
 617  طن 699  طن 808  طن 969   طن 07:7  طن 0998

   وأابحت كميدت ازصا يا ازمقصاحة طن :79  طن 7:9  طن
  :07  طن 0086  طن 91 حواز،ف، نموذج ازبامجة ازخطية 

 717  طن 9;0  طن 86  طن :07  طن 907  طن 9;0  طن
%  1;%  70.7%  9.0;  بمع الت انخفدض بلغن نحو طن

96.8  % 66.0%  88.0  %9;.0 %61.8   %78.6  %
 .ازصاصيبيلى 

 09.7:6 دمق ااى قيمة اد ااتيحقق ىذا ازب يل  حيث        
 مليون ;7.78 بحواز، ازفعل،بمد يري  ين نظياه ف،   والا مليون
 . والا مليون 07.609ازبدزغ نحو   والا

 

 التوصيات .6

ب ااسة ازكميدت ازما اة من ازموازح وخداة ازباصقدل 
ازخطية صبين  ةوازليمون وازجايت فاوت بنموذج ازبامج وازيوسف،

 صلككبا من أوجو  مجموية من از ول صسصويب كميدت صا ياية 
 : ،از ول ف صلكىم أوصصمثل  ازيدمةازمحدايل 

 –بنجال ش  –اإلمداات  –ىوزن ا  –اوسيد )بدزنسبة زلباصقدل  -أ  
 مدزيريد(. –أوكاانيد  –ازين  

ج ىون –زيصوانيد–ىوزن ا  –ليوسف، )االصحد  ازاوس،زبدزنسبة  -ب
 ازاين   مدزيريد   سلوفينيد   فانسد   أسصاازيد(. –كونج  

ىونج  –االصحد  ازاوس،  –ازكويت  –بدزنسبة زليمون )األا ن  -ج
 -ازمملكة ازمصح ة -أسصاازيد  -االمداات -مدزيريد  –كونج ازاين 
 –سنغدفواة  –ازبحاين  –كن ا  -ىوزن ا –اوكاانيد  -سلطنة يمدن

 فانسد(. -إن ونيسيد –شيوس مواي -ازاين –ازيمن 
ىونغ  –االمداات–ازسعو ية  – . بدزنسبة زلجايب فاوت )ازاين 

 –ازيوندن  –كن ا  –سنغدفواة  -اسصاازيد –مدزيريد –كونغ  ازاين 
 صاكيد(. -فانسد
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يمة ق( الناتج من تعظيم المقترحة بالنموذجمقارنه كمية الصادرات المصرية من جريب فروت )الفعمي( وكمية الصادرات ) .9جدول 
 (.2121 – 2117الصادرات كمتوسط الفترة )

 الدول

سعر 
الخصدير 

)طه/ 
 دوالر(

قيمت 
الصادراث 

)مليىن 
 دوالر(

 الخىزيع الجغرافي الفعلي والمقخرح
 وسبت حغير

كميت  

صادراثال  

 كميت الصادراث الفعليت

 )طه(

 كميت الصادراث المقخرحت

 )طه(
 مقدار الخغير

% الكميت % الكميت   ألف طه 

 4230- 7612- 132 21 0636 7622 .136 3.333 العراق
 6236 310 0233 6062 0630 7663 0347 .3013 الصيه

المملكت العربيت 

 السعىديت
33336 0343 7737 0733 6476 7731 0327 2034 

 7037- 606- .33 0036 336 0223 1343 3.731 االححاد الروسي
اإلماراث العربيت 

 المخحدة
40431 0374 0640 233 0433 0030 .23 203. 

 4131- 00.2- 132 073 237 0737 0316 .643. األردن

هىوغ كىوغ، 
 الصيه

32236 0311 00.2 33. 0227 433 .3. .133 

 0134 016 34. .012 36. 427 1331 36436 ماليسيا

 2633- 21.- 030 042 230 262 1362 6331. المملكت المخحدة

 2230 03. 332 0034 633 327 13.2 32133 أسخراليا

 6630- 712- 736 207 .63 303 .136 30331 هىلىدا
 3330- 724- 132 073 730 622 1377 .3073 الكىيج

 6132 007 732 230 730 634 .137 .2163 سىغافىرة
 3336 604 633 330 731 637 1362 42236 كىدا

 2430- 764- 132 36 032 617 1304 33236 أوكراويا

 6133- 32- 030 042 033 732 1303 31733 سلطىت عمان
 7336- 26- 037 .71 033 723 1313 73131 فلسطيه دولت

 .07.3 726 733 240 037 703 1303 2.731 اليىوان

 3634 ..0 034 664 031 032 1306 33333 فروسا
 2232 30 032 7.1 031 034 1304 .01613 حركيا

 1 1 01131 02313 01131 02133 07306 .2713 اإلجمالي

 LINDO.771ازما ا: نصدئج صحليل ازحدسب اآلز، بدسصخ ام باندمج 
 :باآلتي الدراسةلذلك توصى 

ىم ازمندفسين زماا ب اخليد سواء أ ااسة االسواق من حيث  14
مندفسة جرئية او مندفسة كلية ين طايق معافة موايي  

 ازصا يا.ازصا يا واسعدا 
صاغبيد  ازص،از ول واالاندف  بصلكواق ازمسصيلكين ذا ة ااس 64

 األسواق. صلك
االسواق ازعدزمية وبيدن  ف،ريد ة ازصاويج زلمنصجدت ازمااية  34

 ازمخصلفة.م ى جو صيد وازصعاف يلى االاندف 
يطلبيد ازمسصيلك  ازص، بدألاندفاالىصمدم ين  ازرااية  44

وصوفياىد بدزجو ة ازمطلوبة وازسعا ازمندسب وفى  ازخداج،
 ازميعد  ازمطلوب.

ازح  من اسصخ ام ازمبي ات ازكيمدوية واسصب ازيد بدزمكدفحة  54
 .ملةازحيوية ازمصكد

 :المراجع. 7
نصدج ازموازح ف، إكمدل سالمو ) كصوا(  .(2113أحمد محمود امام )

األااض، ازق يمة واألااض، ازح يثة ف، ماا  ازمجلة ازمااية 

زالقصاد  ازرااي،  ازمجل  ازثدزث وازعشاون  ازع   ازثدزث سبصمبا 
7106. 

 اا  مق مة ف، بحوث ازعمليدت  .(2115أسماء محمد باهرمز )
 .7107ازسعو ية  اإلا اا ازخدمس  سيبويو زلطبدية وازنشا  

 ااسة اقصاد ية زلمشكالت  .(2113السيد البدوي جمال ابراهيم )
االنصدجية وازصسويقية زلموازح ف، محدفظة ازقليوبية اسدزة  كصوااة  قسم 

 .7116االقصاد  ازرااي،  كلية ازرااية  جدمعة االرىا 
 ااسة اقصاد ية إلنصدج وصا يا  .(2114) عبد الحميم عبد النبي

ازموازح ازمااية  اسدزة مدجسصيا  قسم االقصاد  ازرااي،  كلية 
 .7109ازرااية  جدمعة ازمنيد 

 ااسة اقصاد ية زلاد اات  .(2113منال السيد محمد الخشن )
ازمااية الىم ااندف ازموازح ازمااية ماا  ازمجلة ازمااية 
زالقصاد  ازرااي،  ازمجل  ازثدزث وازعشاون  ازع   ازثدزث 

.7106سبصمبا
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ABSTRACT 

 

 
 The research relied on the linear programming method in solving problems related to the optimal distribution of the 
quantity of Egyptian exports of citrus during the period (2017-2020). By applying the programming model, which 
included the 20 most important Egyptian orange importing countries, it was found that the exported quantities increased 

from most of the following countries (Russia - Holland - UAE - Bangladesh - India - Ukraine - Malaysia), where the 
value of the proposed model's exports was about 679.478 million dollars, more than its actual counterpart. About 
125.721 million dollars. As for the Egyptian tangerine, it was shown that the exported quantities increased in each of 

the following countries (the Russian Federation – the Netherlands – Lithuania – Hong Kong – China, Malaysia, 
Slovenia, France, Australia) where the value of the proposed model’s exports amounted to about 68.218 million dollar, 

more than its counterpart in Actual about 13.067 million dollars, as for lemon, the value of the exports of the proposed 
model amounted to about 42.319 million dollars, which is more than its actual counterpart by about 10.207 million 
dollars.  

 

KEYWORDS: objective function, constraints, linear programming, Egyptian exports . 
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 المالحق
 (2121 - 2117كمية وقيمة الصادرات المصرية من ألهم الموالح خالل الفترة ) .1جدول 

 البيان            

 المحصىل

 قيمت الصادراث )ميلىن دوالر( كميت الصادراث )ألف طه(

7102 7102 7102 7171 7102 7102 7102 7171 

 324 3.2 332 23. 340 0242 0312 0636 برحقال

 40 22 37 22 717 43 062 42 يىسفي

 26 66 74 74 .6 .4 20 37 ليمىن

 03 00 07 06 71 .0 72 03 جريب فروث

 310 223 221 .36 423 7110 0366 0.62 إجمالي

  www.trademap.orgازما ا: شبكة االنصانت 

 (2121 - 2117خالل الفترة ) كمية وقيمة وسعر الصادرات المصرية من البرتقال ألهم دول العالم .2جدول 

 الدول
 سعر الخصدير )طه/ دوالر( قيمت الصادراث )مليىن دوالر( كميت الصادراث )ألف طه(

7102 7102 7102 7171 7102 7102 7102 7171 7102 7102 7102 7171 

 463 733 221 200 071 013 073 41 073 213 726 771 االححاد الروسي

المملكت العربيت 

 السعىديت
704 612 724 01. 22 017 46 43 6.1 666 623 463 

 463 .23 23. 02. 36 012 .. 6. 33 706 011 016 الصيه

 463 672 644 6.3 32 27 30 24 20 073 0.6 073 هىلىدا

اإلماراث 

 العربيت المخحدة
23 32 31 63 61 62 74 63 634 633 636 463 

 463 2.1 17. 221 62 .6 61 60 63 23 31 .3 بىغالديص

 463 724 616 613 77 70 76 04 72 23 23 32 المملكت المخحدة

 463 272 230 220 .0 76 62 03 03 .. 31 62 الهىد

 463 633 .20 .20 76 72 76 02 .7 37 3. .6 أوكراويا

 463 227 10. 2.0 03 03 71 .0 02 63 64 62 ماليزيا

 463 667 .62 620 01 07 02 4 00 .6 21 73 األردن

 463 623 634 626 .0 06 06 4 03 .6 .6 72 سلطىت عمان

 463 6.3 .62 633 2 4 07 .0 2 .7 62 21 الكىيج

 463 621 223 214 02 6 2 4 .0 4 03 77 إيطاليا

هىوغ كىوغ، 

 الصيه
03 02 04 3 4 3 4 3 233 226 222 463 

 463 630 267 2.1 3 2 3 3 3 04 06 02 روماويا

 463 633 212 641 3 2 3 2 3 04 02 4 بيالروسيا

 463 ..2 223 2.6 3 . 2 2 3 00 .0 4 ليخىاويا

 463 212 2.0 .20 4 . . 6 4 07 00 2 سلىفيىيا

 463 633 261 220 2 . . 2 2 07 00 4 سىغافىرة

 ـــ ـــ ـــ ـــ 3. 23 33 23 23 701 032 712 اخري

 463 633 203 217 324 3.2 332 23. 340 0242 0312 0636 العالم

  www.trademap.orgازما ا: شبكة االنصانت 
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 (2121 - 2117خالل الفترة ) كمية وقيمة وسعر الصادرات المصرية من اليوسفي ألهم دول العالم .3جدول 

 الدول
 سعر الخصدير )طه/ دوالر( قيمت الصادراث )ألف دوالر( كميت الصادراث )ألف طه(

7102 7102 7102 7171 7102 7102 7102 7171 7102 7102 7102 7171 

 2.7 24. 4.. .0. 7232 432 0432 .023 3032 0333 6232 7330 االححاد الروسي

المملكت العربيت 

 السعىديت
0130 7632 073. 7136 231 .33 233 437 642 722 63. 2.7 

 2.7 .22 2.4 237 0131 33. 236 630 7730 0630 0.34 332 أوكراويا

الجمهىريت 

 العربيت السىريت
131 131 131 0137 131 131 131 233 1 1 1 2.7 

 2.7 634 633 633 033 037 733 237 .63 632 .23 0433 الكىيج

 2.7 .60 6.3 232 030 631 336 736 732 432 0233 232 العراق

 2.7 676 663 211 636 .63 .73 033 232 0133 .23 232 األردن

 2.7 226 310 233 231 134 132 .13 333 037 134 132 هىلىدا

 2.7 621 623 202 732 133 .13 030 36. 737 036 732 إيطاليا

 2.7 22. 74. .0. 032 731 030 132 633 632 730 134 بيالروسيا

 2.7 642 632 06. 731 031 132 .13 .23 .73 033 031 سلطىت عمان

 2.7 310 362 326 .73 036 132 .13 33. 730 030 133 ليخىاويا

اإلماراث العربيت 

 المخحدة
030 033 732 232 13. 132 134 731 233 276 643 2.7 

هىوغ كىوغ، 

 الصيه
733 731 03. 733 032 037 037 036 ..3 303 373 2.7 

 2.7 473 362 333 134 .13 631 134 034 .13 633 032 الصيه

 2.7 341 3.4 33. 134 031 031 030 731 032 033 034 ماليزيا

 2.7 27. 320 1 731 136 136 131 236 132 136 131 سلىفيىيا

 2.7 323 360 362 033 030 134 137 634 037 031 132 فروسا

 2.7 0733 0024 436 132 .03 731 031 032 037 032 031 أسخراليا

 2.7 03. 227 224 036 133 132 130 734 030 134 137 روماويا

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 0137 33. 232 637 7733 333 231 32. أخري

 4.34 06632 4231 العالم
7103

. 
223. 3032 2333 4030 226 237 233 2.7 

  www.trademap.orgازما ا: شبكة االنصانت 
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 (2121 - 2117خالل الفترة ) كمية وقيمة وسعر الصادرات المصرية من الميمون ألهم دول العالم .4جدول 

 الدول
 سعر الخصدير )طه/ دوالر( قيمت الصادراث مليىن دوالر( كميت الصادراث )ألف طه(

7102 7102 7102 7171 7102 7102 7102 7171 7102 7102 7102 7171 

المملكت العربيت 
 السعىديت

67324 64320 23333 023.3 4323 07314 06362 703. 611 612 730 0773 

 0773 730 602 633 7321 2303 6323 2332 .034 0.340 00342 07330 األردن

 0773 202 60. 221 0333 0333 0323 1333 0362 2324 .636 0344 الكىيج

 0773 32. 34. .33 322. 0337 0301 1331 2332 6370 0342 0303 االححاد الروسي

هىوغ كىوغ، 
 الصيه

0323 7342 7362 0331 0363 734. 0347 7377 467 446 300 0773 

 0773 340 313 342 0360 0326 03.4 7360 0312 73.0 0342 73.4 ماليزيا

اإلماراث 

 العربيت المخحدة
7327 0333 7377 1322 733. 1344 1340 134. 0124 .67 201 0773 

 0773 .02 226 4.2 .032 13.2 13.2 13.7 0303 6341 1321 13.2 أسخراليا

 0772 622 14. 40. 1341 1373 1333 1373 1326 .132 0374 1322 المملكت المخحدة

 0773 16. 221 24. 1362 1323 1322 1302 1373 ..03 1342 1367 سلطىت عمان

 0773 224 23. 620 1336 0312 1312 1316 1332 7302 1307 1312 أوكراويا

 0774 220 202 210 1323 1376 1374 1374 1362 1323 1320 1326 هىلىدا

 0776 463 334 416 1307 1333 13.2 1327 1314 1320 1332 1324 كىدا

 0774 270 2.4 31. 1360 13.0 .137 1313 .137 0370 13.2 1302 البحريه

 0767 260 321 .022 .137 1320 1360 13.4 1370 1343 1322 1320 سىغافىرة

 .077 727 02. 202 1304 1370 1312 1310 .130 1333 1312 1316 اليمه

 0774 416 413 7641 1376 1300 1362 1333 1304 1307 1362 1362 الصيه

 0773 370 362 474 1302 1370 1360 1371 1302 .137 1362 1370 مىريطيىس

 0767 06. .36 0166 1367 1306 .131 .137 1373 1373 1312 1372 إودوويسيا

 0761 203 240 327 1376 1302 1303 1303 1303 1372 1376 1304 فروسا

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 0332 03.3 0306 7320 0363 7374 0322 7300 اخري

 0773 6.1 207 226 26361 66366 74326 74303 6.373 4.362 20327 30331 العالم

  www.trademap.orgالمصدر: ضبكت االوخروج 
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 (2121 – 2117خالل الفترة ) كمية وقيمة وسعر الصادرات المصرية من الجريب فروت ألهم دول العالم .5جدول 

 الدول
 سعر الخصدير )طه/ دوالر( مليىن دوالر()قيمت الصادراث  الصادراث )ألف طه(كميت 

7102 7102 7102 7171 7102 7102 7102 7171 7102 7102 7102 7171 

 407 26. 32 0146 1302 1312 1322 1322 1303 1312 .333 1321 العراق

 402 313 310 204 7324 73.6 .134 0327 .631 6302 0304 0342 الصيه

المملكت العربيت 
 السعىديت

73.. 0330 031. 6347 7317 0363 134. 63.4 247 3.3 414 402 

 402 302 46. 232 0332 1330 1334 1331 0324 0360 0303 .033 االححاد الروسي

اإلماراث 
 العربيت المخحدة

0342 032. 0322 1320 0332 0337 0302 1362 466 0164 241 402 

 402 263 .62 260 6333 1313 1371 1371 2310 1306 13.2 1323 األردن

هىوغ كىوغ، 
 الصيه

036. 0322 037. 1374 0371 0323 0313 1373 341 322 331 407 

 402 .33 233 241 1343 .133 1332 1326 .031 1343 1336 1346 ماليزيا

 402 641 632 232 1363 1360 13.4 1314 1321 1331 ..03 1304 المملكت المخحدة

 402 404 347 2.3 1332 1362 1366 1341 1326 1321 1362 0304 أسخراليا

 .40 310 11. 2.3 1363 1372 1361 1323 1320 1322 1331 0311 هىلىدا

 402 ... 33. 206 1362 1312 1313 1362 1320 1306 .130 1336 الكىيج

 406 ..3 33. 323 1361 1372 1372 1302 1366 1327 1323 .137 سىغافىرة

 347 0111 4.0 462 1316 1302 13.6 1332 1312 1302 13.3 1333 كىدا

 401 237 603 424 1303 1364 1310 1302 1371 1330 1317 1303 أوكراويا

 402 23. 232 232 1303 .130 .130 1303 1371 1372 1366 1362 سلطىت عمان

 407 073 1 1 1304 .131 1311 1311 1370 .136 1311 1311 فلسطيه

 413 307 214 230 .131 1312 .136 1371 .131 1312 1324 1373 اليىوان

 413 4.1 342 1 1314 1367 1301 1311 1301 1362 1307 1311 فروسا

 402 221 3.7 0303 1301 1313 1370 1321 1300 1313 .137 .137 حركيا

 ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 0337 1343 1344 0376 0322 03.2 0306 .032 أخري

 402 204 11. 224 02342 01341 .0033 06364 04336 .0.30 76320 02332 العالم

  www.trademap.orgازما ا: شبكة االنصانت 
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