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معامل تكلفة الموارد المحلية، معامل : الكلمات الدالة

 الخطية عدم االستقرار، البرمجة

 

 الموجــز

 

استتتت دل البحتتتة دراستتتة متتتدن استتتتقرار ا  تتتتا   

والصتتتادرال المصتتترية متتتت البصتتتل وتحليتتتل السياستتتة 

ا  تاجيتتة للمحصتتول لبيتتات االقتتار االلتصتتادية لفتتر  

الضتتتراوا والتتتدعم للمحصتتتول علتتتم ا  تتتتا  والميتتت   

ال سبية للمحصول حتى يتس ى إعاد  تو يع الصتادرال 

متا يحقتز  يتاد  ليمتة الصتادرال المصرية مت البصل ب

متتت المحصتتول، وتنتتير  تتتاول التحليتتل إلتتم  ت معامتتل 

الحمايتتتة االستتتمم للم تجتتتال، معامتتتل الحمايتتتة االستتتمم 

لمستل مال ا  تا ، معامل الحماية الفعال بلغل ليمتت م 

علتتتم الترتيتتتا وملتتت  عتتتام  0.91، 0.93، 0.90 حتتتو 

ويع تتتتم ملتتتت  عتتتتدم حصتتتتول الم تجتتتتيت علتتتتم  2010

م الحقيقية   تاج م المن تحول فم صتور  دعتم  سعاره

للمست ل ، فم حيت ستقدر معامل تكلفة الموارد المحلية 

وهو ما ينتير إلتم وجتود ميت    2010عام  0.20ب حو 

 ستتتبية فتتتم إ تتتتا  محصتتتول البصتتتل، و نتتتارل  تتتتاول  

تحليل اال حدار المتعدد المرحلم للعوامل المتثقر  علتم 

تتتيقير مع تتون إحصتتاويا   ت ه تتا  الصتتادرال المصتترية 

الستتعر المتت  رعتتم، ستتعر  ،ا  تاجيتتة الفدا يتتةلكتتل متتت 

علتتى كميتتة الصتتادرال متتت  تصتتدير البصتتل اكمريكتتم

حيتة  17.82 حتو   Fالبصل المصرن حية بلغل ليمة

مت إجمالم العوامل  %86تساهم العوامل السابقة ب حو 

وملتتت  ختتتةل فتتتتر   المتتتثقر  علتتتم صتتتادرال البصتتتل

و نتتتتتارل  تتتتتتاول تحليتتتتتل ، (2010 -1995الدراستتتتتة  

ال موم  الرياضم للبرمجة الخطية إلم ضرور  وجتود 

حد  د م مت الصادرال المصرية للدول المستورد  مت 

البصتتتل بمتتتا ال يفقتتتد صتتتادرال البصتتتل المصتتترن  ن 

 ستتواخ خارجيتتة وهتتما يمكتتت  ت ي يتتد ليمتتة صتتادرال 

عتت القيمتة الحاليتة لصتادرال  %44.64البصل ب ستبة 

لةستتتتتفاد  متتتتت استتتتيراد بعتتتت  اكستتتتواخ  المحصتتتول

الواعد  متت محصتول البصتل مقتل الستعودية، العتراخ، 

 اكردت، هول دا وايطاليا.
 

 تمهيد
 

يعتبتر محصتول البصتل النتتون كامتل ال ضتل  حتتد 

المحاصتتيل ال راعيتتة الغماويتتة ال امتتة فتتم مصر،فضتتة  

عتتت كو تتد  حتتد الحاصتتةل التصتتديرية ال امتتة ل وعيتتتد 

لد للتخ يت، كما يستتخدم البصتل فتم تغميتة الجيد  وتحم

ا  ستتات واكاتترا  الطبيتتة ويتت رف البصتتل فتتم قتتةة 

عروال هم العرو  ال يلية والنتوية والصتيفية، وتعتبتر 

العرو  النتوية  هم العروال القةقة مت حيتة المستاحة 

الم  رعة وي رف البصل النتون إما م فتردا   و محمتة  

قطتتت، ويبلتتو متوستتط علتتم محاصتتيل  ختترن وخاصتتة ال

وزارة )  لتتل فتتدات 114.09المستتاحة الم  رعتتة  حتتو 

الزراعةةةةة واستاةةةةي  اررااةةةةء تشةةةةرة ا حاةةةةا ات 

ختتتتتتةل الفتتتتتتتر   1(2010، 2009، 2008الزراعيةةةةةةة 

( وتحتتتل مصتتر المرتبتتة العنتتريت بتتيت 2010 -2008 

طت/ فدات وهتم تقتل  14دول العالم بإ تاجية تقدر ب حو 

لم فم العتالم متت حيتة ا  تاجيتة عت مقيلت ا للدولة اكو

                                                 
واستصةةةةةةةضي اقراعةةةةةةةي    ةةةةةةةا  ال ةةةةةةة و  وزارة الزراعةةةةةةةة  1

 .اال تصادية  ن رة اإلحصاءات الزراعية  مصر  أعداد مختلفة
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وهم كوريتا الج وبيتة بإ تاجيتة تقتدر ب حتو  %50ب سبة 

مما ينير إلم وجتود إمكا يتة  2009طت/ فدات عام  28

ل يتتاد  ا  تتتا  ب يتتاد  إ تاجيتتة الفتتدات بمتتا يتتتي  لمصتتر 

 يتتتاد   صتتتيب ا الستتتولم لاستتتواخ الخارجيتتتة وم افستتتة 

خ البصتتل التتدول اكختترت التتتم ت تتاف  مصتتر فتتم  ستتوا

 217.04الخارجيتتة، ولتتد بلغتتل الكميتتة المصتتدر   حتتو 

متتت متوستتط الكميتتتة  %13.90 لتتل طتتت وهتتم تمقتتل 

)بياتةةةات  لتتتل طتتتت  1561.48الم تجتتتة المقتتتدر  ب حتتتو 

قاعدة بياتةات شةبكة  ،F.A.Oمتظمة الزراعة وارغذية 

لمتوستتتتتط الفتتتتتتر   2(2010، 2009، 2008االتترتةةةةةت 

 2008- 2010.) 
 

 مشكلة الدراسة
 

تواجد مصر العديتد متت المنتكةل التتم تتثقر ستلبا  

علم كمية وليمة الصادرال ال راعية خاصة محصتول 

البصتتل حيتتة تمبتتمبل صتتادراتد بنتتكل ملحتتو  ختتةل 

الس وال اكخير  مما  اد مت م افستة العديتد متت التدول 

المصتتدر  لتتد فتتم اكستتواخ الخارجيتتة لمتتا ل تتا متتت لتتدر  

صتدير متتت حيتتة كميتتة كبيتر  علتتم الوفتتاط بمتطلبتتال الت

وميعتتاد التصتتدير وتوستتط ستتعر الطتتت وكتتمل  ارتفتتاف 

الكفاط  التصتديرية والتقتدم الكبيتر فتم  ستاليا ال راعتة 

والتصدير لدن الدول الم افسة اكمر التمن لتد يقلتل متت 

الميتتت   الت افستتتية للمحصتتتول فتتتم اكستتتواخ الخارجيتتتة 

ويثدن إلم تراجع صادرال مصر مت البصل وبالتتالم 

اكقتتر الستتلبم علتتم الميتت ات التجتتارن ال راعتتم   يتتاد 

 المصرن.
 

 أهداف البحث
 

يستتتت دل البحتتتة دراستتتة متتتدن استتتتقرار ا  تتتتا  

والصتتتتادرال المصتتتترية متتتتت البصتتتتل ختتتتةل الفتتتتتر  

(، وتحليل السياسة ا  تاجية للمحصول 2010 -1995 

لبيتتتات االقتتتار االلتصتتتادية لفتتتر  الضتتتراوا والتتتدعم 

ميتتت   ال ستتتبية للمحصتتتول للمحصتتتول علتتتم ا  تتتتا  وال

فضة  عت تحديتد  هتم العوامتل المتثقر  علتم صتادرال 

المحصتتتتول حتتتتتى يتستتتت ى إعتتتتاد  تو يتتتتع الصتتتتادرال 

المصتتتترية متتتتت البصتتتتل وفقتتتتا  الحتياجتتتتال اكستتتتواخ 

                                                 
 اعةةدة بيانةةات  ةةب ة  F.A.Oبيانةةات ممةمةةة الزراعةةة واق  يةةة  2

 .االنترنت

الخارجية والمحاف تة علتم اكستواخ الراه تة بمتا يحقتز 

 ياد  ليمة الصادرال مت المحصتول فتم إطتار سياستة 

 معالم.تصديرية واضحة ال
 

 الطريقة البحثية وماادر البياتات
 

يعتمد البحة على اسلوا التحليل الوصفم لعـر  

مختلتتل الجوا تتا ال  ريـتتـة المتعلقتتة بمحصتتول البصتتل 

مقتل طتتول الفتتتر  ال م يتتة والحتد االعلتتم والحتتد االد تتم 

والمتوستتط الحستتابم، التحليتتل الكمتتم كاستتتخدام  ستتلوا 

ط والمتعتتدد المرحلتتم، تحليتتل االرتبتتاط واال حتتدار البستتي

إلتتم جا تتا بعتت  مثنتترال مصتتفوفة تحليتتل السياستتة 

ال راعيتة كمعتتامةل الحمايتة االستتمم والفعتال والميتت   

ال ستتبية كتتمل  استتتخدام معامتتل الميتت   ال ستتبية   تتتا  

المحصول، ومعامل عتدم االستتقرار   تتا  وصتادرال 

البصل، كمتا استتخدم  ستلوا البرمجتة الخطيتة للتوجيتد 

ل للصادرال المصرية مت البصتل لمختلتل دول اكفض

العتتتالم المستتتتورد  ل تتتما المحصتتتول فتتتم ضتتتوط الكميتتتة 

المتاحتتة للتصتتدير والطالتتة االستتتيعابية كستتواخ التتدول 

 المستورد .

ولتتد استتتعا ل الدراستتة بالبيا تتال الم نتتور  وايتتر   

الم نتتتور  بتتتو ار  ال راعتتتة واستصتتتة  اكراضتتتم، 

عامتتتة وا حصتتتاط، مولتتتع الج تتتا  المركتتت ن للتعبوتتتة ال

م  مة ال راعة واكاـــمية علـى نبكة ا  تر ل وملت  

( إلتتتتم جا تتتتا بعتتتت  2010 -1995ختتتتةل الفتتتتتر   

الدراستتال والبحتتتوة العلميتتتة وقيقتتة الصتتتلة بموضتتتوف 

 الدراسة.
 

 تطور المؤشرات ا تتاجية لمحاول البال
 

بدراستتة تطتتور المستتاحة الم  رعتتة متتت البصتتل فتتم 

( تبيت    تا 2010 -1995ةل الفتر   العرو  النتون خ

 لتل  36.49ب حتو  1997بلغل  د م مستتون ل تا عتام 

ب حتتتتو  2010فتتتتدات، فتتتتم حتتتتيت بلغتتتتل  لصتتتتاها عتتتتام 

 لتتتتتل فتتتتتدات ب يتتتتتاد  بلغتتتتتل  ستتتتتبت ا  حتتتتتو  125.38

وتنير معادلة االتجاه ال م م العتام لتطتور  243.60%

( 1)جةدول  المساحة الم  رعة مت البصل والوارد  فتم

 لتل فتدات وتعتبتر  4.71  تا ت ايتدل ست ويا  ب حتو إلم  

همه ال ياد  مع وية إحصاويا حيتة يستاهم عامتل الت مت 

مت إجمالم العوامل المثقر  علم المستاحة  %69ب حو 
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الم  رعتتة، كمتتا لتتدر متوستتط المستتاحة الم  رعتتة متتت 

  لل فدات خةل فتر  الدراسة. 71.88البصل ب حو 

 يتة لمحصتول البصتل وبدراسة تطور ا  تاجية الفدا

( تبتيت    تا بلغتل 2010 -1995النتون خةل الفتتر   

طتت/ فتدات،  9.46حية لدرل ب حتو  1995 د اها عام 

طتتتت/ فتتتدات  13.8ب حتتتو  2010وبلغتتتل  لصتتتاها عتتتام 

وتنتتير معادلتتة االتجتتاه  %45.88ب يتتاد  لتتدرل ب حتتو 

ال م م العام لتطور ا  تاجية الفدا ية لمحصول البصتل 

إلتم    تا ت ايتدل ست ويا  ب حتو  (1)جةدول  موالوارد  فت

طت/ فدات  وتعتبر هتمه ال يتاد  مع ويتة احصتاويا   0.28

متتتت إجمتتتالم  %95حيتتتة يستتتاهم عامتتتل التتت مت ب حتتتو

العوامتتتل المتتتثقر  علتتتم ا  تاجيتتتة الفدا يتتتة، كمتتتا لتتتدر 

متوستتط ا  تاجيتتة الفدا يتتة متتت البصتتل النتتتون ب حتتو 

 طت/ فدات خةل فتر  الدراسة. 11.98

وفيمتتا يتعلتتز بتطتتور ا  تتتا  الكلتتم لمحصتتول البصتتل 

( تبتتيت   تتد بلتتو 2010 -1995النتتتون ختتةل الفتتتر   

 لتل طتت،  386.34ب حتو  1995 د م مستون لد عتام 

 لتل  1731.82ب حتو  2010فم حتيت بلتو  لصتاه عتام 

وتنتتتير معادلتتتة  %348.26طتتتت ب يتتتاد  لتتتدرل ب حتتتو 

م لمحصتتول االتجتتاه ال م تتم العتتام لتطتتور ا  تتتا  الكلتت

البصتتل والتتوارد  بتت ف  الجتتدول إلتتم ا تتد ت ايتتد ستت ويا  

 لتتتل طتتتت وتعتبتتر هتتتمه ال يتتتاد  مع ويتتتة  77.51ب حتتو 

متتت  %79احصتتاويا  حيتتة يستتاهم عامتتل التت مت ب حتتو 

إجمالم العوامل المتثقر  علتم ا  تتا  الكلتم، كمتا لتدر 

 لتل  887.85متوستط ا  تتا  الكلتم متت البصتل ب حتو 

 سة.طت خةل فتر  الدرا
 

 تطور المؤشرات االقتاادية لتادير البال الماري
 

بدراستتة تطتتور كميتتة صتتادرال البصتتل المصتترن 

( تبتتيت    تتا بلغتتل  د تتم 2010 -1995ختتةل الفتتتر   

 103.96حيتتة لتتدرل ب حتتو  1997مستتتون ل تتا عتتام 

حيتتة  2004 لتتل طتتت، فتتم حتتيت بلغتتل  لصتتاها عتتام 

 لتتل طتتت ب يتتاد  لتتدرل ب حتتو  350.57لتتدرل ب حتتو 

وتنير معادلة االتجاه ال م م العام لتطور  237.22%

)جةدول كمية صادرال البصتل المصترن والتوارد  فتم 

  لتتل طتتت 10.41إلتتم    تتا ت ايتتدل ستت ويا  ب حتتو  (2

وتعتبر همه ال ياد  مع وية إحصاويا  حيتة يستاهم عامتل 

متت إجمتالم العوامتل المتثقر  علتم  %31ال مت ب حتو 

ط كميتتتة صتتتادرال كمتتتا لتتتدر متوستتت الكميتتتة المصتتتدر ،

 لل طتت ختةل فتتر   200.99البصل المصرن ب حو 

 الدراسة.

بدراستتة تطتتور ليمتتتة صتتادرال البصتتل المصتتترن 

( تبتيت    تا بلغتل  د اهتا 2010 -1995خةل الفتتر   

مليوت دوالر، وبلغل  لصتاها  9.49ب حو  1999عام 

مليتوت دوالر ب يتاد  لتدرل  41.36ب حو  2009عام 

معادلة االتجتاه ال م تم العتام  وتنير %336.14ب حو 

لتطور كميتة صتادرال البصتل المصترن والتوارد  فتم 

مليتوت 2.16إلتم    تا ت يتدال ست ويا  ب حتو  (2)جدول 

وتعتبر همه ال ياد  مع وية إحصاويا  حيتة يستاهم دوالر 

متت إجمتالم العوامتل المتثقر   %77عامل ال مت ب حو 

يمتتة ، كمتتا لتتدر متوستتط لعلتتم ليمتتة الكميتتة المصتتدر 

 لتتل دوالر  25.12صتتادرال البصتتل المصتترن ب حتتو 

 خةل فتر  الدراسة.

بدراسة تطور سعر تصدير البصل المصرن ختةل 

( تبيت   د بلو  د تم مستتون لتد 2010 -1995الفتر   

دوالر/ طتتت،  80.28حيتتة لتتدرل ب حتتو  2002عتتام 

حيتتتة لتتتدر ب حتتتو  2008فتتتم حتتتيت بلتتتو  لصتتتاه عتتتام 

وتنتير  %80غل  حتو دوالر/ طت ب ياد  بل 402.23

معادلة االتجاه ال م م العام لتطور سعر تصدير البصل 

إلم ا تد ت ايتد ست ويا  ( 2)جدول المصرن والوارد  فم 

دوالر/ طتتتت وتعتبتتتر هتتتمه ال يتتتاد  ايتتتر  6.54ب حتتتو 

كما لدر متوسط سعر تصدير البصتل  ،مع وية إحصاويا  

دوالر/طتتتتت ختتتتةل فتتتتتر   133.98المصتتتترن ب حتتتتو 

 الدراسة.
 

 توزيع الجغرافء لاادرات البال الماريال
 

التو يع الجغرافم لمتوسط كميتة  (3)جدول يوض  

صتتادرال مصتتر متتت البصتتل إلتتم مختلتتل دول العتتالم 

( حيتتة تبتتيت  ت الستتوخ 2010 -2006ختتةل الفتتتر   

الستتتتعودن يحتتتتتل المركتتتت  االستتتتتيرادن اكول للبصتتتتل 

و ـد ب حتتـم الصتتادرال إليتتـدر حجتتـرن حيتتة يقتتـالمصتت

ت متوستتتتط ـمتتتت %44ة ـت ب سبتتتتـ لتتتتل طتتتت 122.73

الصتتتتتتتتادرال المصتتتتتتتترية متتتتتتتتت البصتتتتتتتتل البالغتتتتتتتتة
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 (2010 – 1995لبال خيل الفترة )ل. معادالت االتجاه الزمتء العام لتطور المؤشرات ا تتاجية 1جدول
 

جمعل وحسبل مت بيا ال و ار  ال راعة واستصة  اكراضم، لطاف النووت االلتصادية،  نر  ا حصاطال  المادر:

 لفة.ال راعية،  عداد مخت

 حيث:

iŶالقيمة التقديرية للمتغير التابع فم الس ة =i. iX متغير ال مت فم الس ة =i  i   =1 ،2 ،3 ------16. 

 المحسوبة لقوابل الدالة. tاكرلام بيت القوسيت هم ليمة 

 %5* مع وية ع د مستوت        %1** مع وية ع د مستون

 

 (2010 – 1995. معادالت االتجاه الزمتء العام لتطور مؤشرات تادير البال خيل الفترة )2ل جدو
 

 لاعد  بيا ال نبكة اال تر ل F.A.Oبيا ال م  مة ال راعة واكامية  جمعل وحسبل مت المادر:

 حيث:

iŶالقيمة التقديرية للمتغير التابع فم الس ة =i.    iX متغير ال مت فم الس ة =i   i   =1 ،2 ،3 -------- 16. 

 المحسوبة لقوابل الدالة. tلقوسيت هم ليمة اكرلام بيت ا

 اير مع وية -          %5* مع وية ع د مستوت         %1** مع وية ع د مستون

 
 

 لل طت ويحتل سوخ روستيا االتحاديتة  279.49 حو 

 لتتتتتل طتتتتتت ب ستتتتتبة  30.63المرتبتتتتتة القا يتتتتتة ب حتتتتتو 

، يلي ا فم اكهمية  ستواخ ستوريا، الكويتل، 10.90%

، %7.07 جلتتتتترا، لب تتتتات، هول تتتتدا ب ستتتتبة  اكردت، ا

6.98% ،3.61% ،3.49% ،3.42% ،

(، يلي تتا روما يتتا، اليو تتات، ايطاليتتا، العتتراخ، 3.38%

، %2.09، %2.52ا متتتتتتارال،  وكرا يتتتتتتا ب ستتتتتتبة  

( علتتتتتتتتتتتتتتتم 1.34%، 1.42%، 1.72%، 2.03%

الترتيا مت متوستط صتادرال البصتل المصترن وتبلتو 

ادرال البصتتتل  ستتتبة التتتدول االختتترن التتتتم تقتتتل صتتت

متت إجمتالم  %6.12مجتمعة  حو  %1المصرن عت 

 الصادرال المصرية خةل فتر  الدراسة.

التو يتع الجغرافتم لمتوستط ليمتة  (3)جةدول ويبيت 

-2006صتتادرال مصتتتر متتتت البصتتل ختتتةل الفتتتتر   

(  ت السوخ السعودن  حتل المرك  اكول ب حتو 2010

متتتتت متوستتتتط  %44مليتتتتوت ج يتتتتد ب ستتتتبة  283.91

 المعتوية R 2R F ةـــالمعادل انــــالبي

ii المساحة باكلل فدات XY
*** )59.5()92.3(

71.488.31ˆ  
0.83 0.69 31.32 ** 

 ا  تاجية الفدا ية بالطت
ii XY

**** )79.16()88.58(
28.058.9ˆ  

0.97 0.95 282 ** 

ii ا  تا  الكلم باكلل طت XY
*** )28.7()23.2(

51.7782.228ˆ  
0.88 0.79 53 ** 

 المعتوية R 2R F ةــالمعادل انــــالبي

 كمية الصادرال باكلل طت
 

0.56 0.31 6.43 * 

 ليمة الصادرال بالمليوت دوالر
 

0.87 0.77 47.35 ** 

 سعر التصدير بالدوالر/ طت
 

0.41 0.16 2.7 - 

iXiY
*)53.2(

41.10
*)83.2(

47.112ˆ   

iXiY
*)88.6(

16.2
*)21.2(

72.6ˆ   

ii XY



)66.1()06.2(

54.642.78ˆ
*
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 (2010 -2006. التوزيع الجغرافء لمتوسط كمية وقيمة اادرات البال الماري خيل الفترة )3دولج

 

 الدولة

متوسط 

الكمية بارلف 

 طن

من  %

 ا جمالء
 الترتيب

متوسط القيمة 

 بالمليون جتيه

من  %

 ا جمالء
 الترتيب

 1 44.00 283.91 1 43.910 122.73 السعودية

 11 1.60 10.33 10 2.09 5.84 اليو ات

 3 6.30 41.79 4 6.98 19.53 الكويل

 9 2.10 15.09 11 2.03 5.64 ايطاليا

 5 5.00 3244 6 3.49 9.75 ا جلترا

 10 2.00 13.51 9 2.52 7.02 روما يا

 12 1.30 9.70 13 1.42 3.98 ا مارال

 7 3.00 21.04 5 3.61 10.03 اكردت

 6 3.74 24.64 8 3.38 9.45 هول دا

 4 5.04 35.68 3 7.07 19.67 سوريا

 2 8.00 56.39 2 10.9 30.63 روسيا االتحادية

 13 1.32 8.49 12 1.72 4.79 العراخ

 14 1.30 8.38 14 1.34 3.76  وكرا يا

 8 2.60 17.05 7 3.42 9.56 لب ات

 - 13.00 84.55 - 6.12 17.11 *دول  خرن

 - 100 642.97 - 100 279.49 ا جمالم

 .عل وحسبل مت بيا ال الج ا  المرك ن للتعبوة العامة وا حصاط، المرك  القومم للمعلومالجمالمادر: 

 .%1تقل  سبة صادرال البصل المصرن ل ا عت دول أخري*: 

 

 642.97إجمتتالم ليمتتة صتتادرال البصتتل البالغتتة  حتتو 

مليوت ج يد يلي ا فم اكهمية كل متت روستيا االتحاديتة، 

، %8هول تدا، اكردت ب ستبة الكويل، سوريا، ا جلترا، 

، يلي تتتتتتتتتتتتتتا 3%، 3.74%، 5%، 5.04%، 6.3%

لب ات، ايطاليتا، روما يتا، اليو تات، ا متارال،  وكرا يتا، 

، %1.6، %2، %2.1، %2.6العتتتتتتتتراخ ب ستتتتتتتتبة  

( علتتم الترتيتتا متتت إجمتتالم 1%، 1.32%، 1.3%

 ليمة صادرال البصل.
 

 الدول المتافسة لتادير البال الماري
 

الم افسة لصتادرال البصتل المصترن تختلل الدول 

بتتتاختةل كتتتل متتتت الفتتتتر  ال م يتتتة للتستتتويز والتتتدول 

المستورد  وكمل  موالع اكسواخ، و  را  لتطور طرخ 

التخت يت والتربيتة فقتد  مكتت للتدول التتم ي  تر إ تاج تتا 

مبكتترا  لبتتل موستتم التصتتدير للبصتتل المصتترن  ت يمتتتد 

د وضتتع موستتم ا التصتتديرن لفتتتر  طويلتتة لتتمل  فقتتد  ا

الم افسة لمحصول البصتل المصترن ممتا اكستب ا ميت   

 ت افسية  علم.

كميتتتة وليمتتتة صتتتادرال  هتتتم  (4)جةةةدول ويوضتتت  

الدول الم افسة لتصتدير البصتل المصترن ختةل الفتتر  

( حيتتة تبتتيت  ت ال  تتد تحتتتل المركتت  2010 -2006 

اكول مت بيت الدول المصدر  للبصل عالميا  حية يقدر 

 لتتتل طتتتت ب ستتتبة  1370.84ب حتتتوكميتتتة صتتتادرات ا 

متتتت إجمتتتالم صتتتادرال العتتتالم البتتتالو  حتتتو  22.96%

 لل طت، كما تحتل الصيت المركت  القتا م  5970.84

متت إجمتالم %8.99 لل طت ب ستبة  211.39و حو 
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 (2010 -2006. كمية وقيمة الاادرات العالمية من البال رهم الدول المتافسة خيل الفترة )4جدول
 

 الدولة
ط الكمية متوس

 بارلف طن

من %

 ا جمالء
 الترتيب

متوسط القيمة 

 بالمليون دوالر

من %

 ا جمالء
 الترتيب

 8 1.90 36.42 6 3.54 211.99 مصر

 5 7.68 140.53 4 4.41 263.07  مريكا

 9 1.18 22.41 8 2.78 166.31 تركيا

 4 7.83 148.97 2 8.99 537.28 الصيت

 3 13.33 234.62 3 4.74 283.11 المكسي 

 7 2.74 52.18 7 3.51 209.36 اكرج تيت

 1 18.09 334.36 9 1.69 100.97 هول دا

 6 4.71 89.53 5 3.91 233.82  سبا يا

 2 16.05 305.31 1 22.96 1370.84 ال  د

 10 1.05 20.02 10 0.79 47.29 استراليا

 - 100 1902.57 - 100 5970.84 ا جمالم

و ار  ال راعتتة واستصتتة  اكراضتتم، لطتتاف النتتووت االلتصتتادية،   نتتر  ا حصتتاطال جمعتتل وحستتبل متتت الماةةدر: 

 ال راعية،  عداد مختلفة.

 

كمتتتا يلي تتتا فتتتم الترتيتتتا كتتتل متتتت المكستتتي ، الواليتتتال 

، %4.74المتحتتد  اكمريكيتتة،  ستتبا يا، مصتتر ب ستتبة  

( يلي تتتتتتتا اكرج تتتتتتتتيت، 3.54%، 3.91%، 4.41%

، %2.78، %51ة تركيتتتتا،  ستتتتبا يا،  ستتتتتراليا ب ستتتتب

( علم الترتيا مت متوسط إجمالم 0.79%، 1.69%

 صادرال العالم للبصل.

وبال سبة لقيمة صادرال البصل لمختلل دول العالم 

( فقتتتد احتلتتتل هول تتتدا 2010 -2006ختتتةل الفتتتتر   

مليتتتوت  334.36المركتتت  اكول بقيمتتتة لتتتدرل ب حتتتو 

متتتت متوستتتط إجمتتتالم ليمتتتتة  %18.09دوالر ب ستتتبة 

مليتتوت دوالر  1902.57عتتالم البالغتتة  حتتوصتتادرال ال

 305.31كمتتتا يلي تتتا ال  تتتد فتتتم المركتتت  القتتتا م ب حتتتو 

يلتم ال  تد فتم الترتيتا  %16.05مليتوت دوالر ب ستبة 

بتتالم دول العتتالم وتنتتمل كتتل متتت المكستتي ، الصتتيت، 

، %7.83، %12.33 مريكتتتتتتتتتا، ال  تتتتتتتتتد ب ستتتتتتتتتبة  

( يلتتتتم ملتتتت  اكرج تتتتتيت، مصتتتتر، 4.71%، 7.38%

، %1.90، %2.74اليا ب ستتتتتتتتتبة  تركيتتتتتتتتتا، استتتتتتتتتتر

( علتتتم الترتيتتتا متوستتتط إجمتتتالم 1.05%، 1.18%

 ليمة صادرال العالم للبصل.
 

 رمؤشر معامل عدم االستقرا
 

يتم حساا معامتل عتدم االستتقرار لكتل متت ا  تتا  

والصادرال لتحديتد إمكا يتة الوفتاط بمتطلبتال التصتدير 

لمختلتتتتتل التتتتتدول وملتتتتت  للحفتتتتتا  علتتتتتم استتتتتتمرارية 

ال المصترية ل تمه اكستواخ، إم  ت ت ايتد إ تتا  الصادر

الدولتتة ينتتير إلتتم  يتتاد  لتتدرت ا علتتم الوفتتاط بمتطلبتتال 

 التصدير ويتم مل  مت خةل المعادلة التالية:

= مؤشر معامل عدم االستقرار  100
Y

YY




ˆ

ˆ
 

 حيث:

= القيمة الفعلية لكمية ا  تا   و الصادرال باكلل  

 .طت

= القيمتتتة التقديريتتتة لكميتتتتة ا  تتتتا   و الصتتتتادرال  

 باكلل طت.

ووفقتا  ل تتمه الطريقتتة تعتبتر الحالتتة المقلتتم الستتتقرار 

ا  تا   و الصادرال ال راعية لمحصول البصل ع دما 

يكوت معامل عدم االستقرار مساويا  للصفر، ويتبيت متت 

فة عامتتة  ت ا  تتتا  الكلتتم متتت البصتتل بصتت (5)جةةدول 

 -1995اتصل بعتدم االستتقرار ختةل فتتر  الدراستة  
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(، حية ابتعدل ليمة المعامتل عتت الصتفر، كمتا 2010

وحتتتده  1998عتتتام  %2.75لتتتدر حتتتده اكد تتتى ب حتتتو 

 .1999عام  %44.33اكلصى ب حو 

وينتتتير الجتتتدول إلتتتم  ت كميتتتة صتتتادرال البصتتتل 

المصتترن اتصتتفل  يضتتا بعتتدم االستتتقرار ختتةل فتتتر  

 %2.30حيتتة بلتتو المعامتتل حتتده االد تتم   حتتوالدراستتة 

عتتتتام  %59.98وحتتتتده االلصتتتتم ب حتتتتو  1998عتتتتام 

، كما تبتيت  ت الصتادرال المصترية متت البصتل 2008

حية لتدر  2010، 2009تمي ل باالستقرار فم عامم 

وهتتو متتا يقتتترا  %0.03معامتتل عتتدم االستتتقرار ب حتتو 

مت الصفر وهما يع م  ت الكمية الم تجة مت البصتل لتد 

 ايدل فم هميت العاميت مما  دن إلم الوفاط بمتطلبال ت

 التصدير.
 

 :أثر السياسة السعرية علء إتتاج البال
 

يتم ليا   قر السياسة السعرية علم إ تا  محصتول 

 ((PAMالبصتتل باستتتخدام مصتتفوفة تحليتتل السياستتال 

وهتتتم تعتمتتتد علتتتم ب تتتود التكتتتاليل ا  تاجيتتتة والعواوتتتد 

توفيةق ييم ا ماليا  والتصاديا   االلتصادية للمحاصيل وتق

كمتتا يمكتتت استتت تا   1(2001السةةيد سةةليم عبةةد العةةال 

بعتتتتت  المعتتتتتامةل مقتتتتتل معامتتتتتل الحمايتتتتتة االستتتتتمم 

للم تجتتتتال، ومعامتتتتل الحمايتتتتتة االستتتتمم لمستتتتتتل مال 

ا  تا ، ومعامل الحماية الفعال، ومعامل تكلفة المتوارد 

المحليتتة  معامتتل الميتت   ال ستتبية( التتتم توضتت  جتتوهر 

سواط كا ل سياسة حماوية  و  السياسة التم تتبع ا الدولة

سياستتة فتتر  ضتتراوا مبانتتر  تتمقتتل فتتم الضتتراوا 

علتتم اكراضتتم ال راعيتتة  و الضتتراوا ايتتر المبانتتر  

إمةام حسةب التبةء مقل الضراوا الضتم ية للمحصتول  

2002)2. 

وتوضتتت  مثنتتترال الحمايتتتة الستتتعرية لمحصتتتول 

ليتة  الميت   ال ستبية( البصل ومثنر تكلفة المتوارد المح

 ت معامتتل الحمايتتة االستتتمم  (6)جةةدول والتتوارد  فتتم 

                                                 
أثررس اسةاررت رر  رررسس  (،2001توفيققالسيدققييلدققديالعاققيلسي قق  ل  1

دققالردقق يدليوتققورس ،ل فررع ل،ررس   ررزسرعررع ع ررع رالررا رر رر ر ع
ج م ققققدلسيةقققق ،ر ،لمصققققر،لوديققققدلسييرسعققققد،لسال تصقققق يلسييرسعقققق ،ل

ل.101ص
   سر  رراسةارةا رتا ةةسرت ررزسرعسرت  (2002إم الحدبلسيناق ل ل2

سيمجدققققدلسيمصققققريدلاهررررم ررل ة،ررررس  ريارررر سر سةست فررررع ل،ررررس  
يال تص يلسييرسع ،لسيجم يدلسيمصريدليال تصق يلسييرسعق ،لمصقر،ل

 .1033صل2002ل(،لييدمار4(،لسي ييل 12سيمجديل 

 0.46( بلو  حو 2010 -1995للم تجال خةل الفتر   

 0.90قتم  ختم فتم الت ايتد إلتم  ت بلتو  حتتو  1995عتام 

، وتنير همه ال تتاول إلتم  ت معامتل الحمايتة 2010عام 

االسمم للم تجال ليمتتد التل متت الواحتد الصتحي  وهتو 

متتا يتتدل علتتم  ت الدولتتة تفتتر  ضتتراوا ضتتم ية علتتم 

خةل فتتر  الدراستة،  %10، %64الم تل تتراو  بيت 

 ويع تتتم ملتتت  عتتتدم حصتتتول الم تجتتتيت علتتتم  ستتتعارهم

الحقيقيتتتتة   تتتتتاج م التتتتمن تحتتتتول فتتتتم صتتتتور  دعتتتتم 

للمستتت ل ، كمتتا تتتتراو  ليمتتة معامتتل الحمايتتة االستتمم 

عتام  0.93، 1995عتام  0.94لمستل مال ا  تتا  بتيت 

وهتتتو متتتا يعكتتت  ا خفتتتا   ستتتعار مستتتتل مال  2010

ا  تتتتا  المستتتتخدمة فتتتم إ تتتتا  محصتتتول البصتتتل عتتتت 

ليمت تا العالميتتة، وهتتمه القيمتتة التتل متتت الواحتتد الصتتحي  

ويع تتتم ملتتت  وجتتتود ضتتتراوا ضتتتم ية علتتتم م تجتتتم 

محصول البصل وفم  ف  الولل دعم للمستت ل  ويتدل 

 -6ا  ب حتو مل  علم ليام الدولة بدعم مستتل مال ا  تت

 ومل  خةل فتر  الدراسة.  7%

وتمبتتمبل ليمتتة معامتتل الحمايتتة الفعتتال بتتيت ال يتتاد  

إلتم  ت  1995عتام  0.37وال قصات حية لدرل ب حتو 

وهتتتتو متتتتا يتتتتدل علتتتتم  2010عتتتتام  0.91بلغتتتتل  حتتتتو 

ا خفا  القيمة المضافة علم محصول البصتل تتتراو  

ختتةل فتتتر  الدراستتة، ويع تتم ملتت   %10، %64بتتيت 

م حصول الم تجيت علم  ستعارهم الحقيقيتة   تتاج م عد

 المن تحول فم صور  دعم للمست ل .

وبدراسة معامل تكلفة الموارد المحلية ختةل الفتتر  

 1995عتام  0.20( تبيت   تد لتدر ب حتو2010 -1995 

قم  1999عام  0.59قم  خم فم ال ياد  إلم  ت بلو  حو 

وهتما  2010عتام 0.20تراجعل ليمتد لتصتل إلتم  حتو 

يع تم  ت تكتتاليل إ تتا  الفتتدات  لتتل متت القيمتتة المضتتافة 

بالستتعر العتتالمم لفتتدات البصتتل الم تتتل محليتتا وهتتو متتا 

يوض   ت ه ا  مي    سبية فم إ تا  محصتول البصتل 

لتتتمل  ي صتتت  ب يتتتاد  ا  تتتتا  وبالتتتتالم  يتتتاد  الكميتتتة 

المصتتتدر  ممتتتا يستتتاعد الدولتتتة علتتتم تتتتوفير العمتتتةل 

   البصل محليا .اكج بية مت إ تا
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 (2010 -1995. معامل عدم االستقرار للكمية المتتجة والمادرة من البال خيل الفترة )5جدول
 

 الستوات
معامل عدم االستقرار للكمية 

 المتتجة

معامل عدم االستقرار للكمية 
 المادرة

1995 26.12 -5.79 
1996 16.63 -21.96 
1997 -14.59 -27.65 
1998 2.25 -2.30 
1999 44.33 -35.59 
2000 9.94 -15.83 
2001 -18.56 -10.24 
2002 11.10 49.91 
2003 -25.93 55.34 
2004 -10.83 61.74 
2005 20.37 32.61 
2006 -35.09 -13.79 
2007 -13.70 -18.79 
2008 5.70 -59.98 
2009 12.32 0.03 
2010 17.86 0.03 

ال راعة واستصة  اكراضم، لطاف النووت االلتصادية،  نر  ا حصاطال مت و ار   -1جمعل وحسبل: المادر:

 .لاعد  بيا ال نبكة اال تر ل F.A.Oبيا ال م  مة ال راعة واكامية  -2.ال راعية،  عداد مختلفة
 

 -1995. مؤشةةرات الحمايةةة السةةعرية لمحاةةول الباةةل وتكلفةةة المةةوارد المحليةةة خةةيل الفتةةرة )6جةةدول 
2010) 

 

 الستة
عامل الحماية م

 االسمء للمتتجات
معامل الحماية االسمء 
 لمستلزمات ا تتاج

معامل الحماية 
 الفعال

معامل تكلفة 
 الموارد المحلية

1995 0.46 0.94 0.37 0.20 
1996 0.68 0.93 0.59 0.31 
1997 0.62 0.93 0.53 0.29 
1998 0.65 0.93 0.56 0.38 
1999 0.72 0.93 0.63 0.59 
2000 0.74 0.93 0.66 0.56 
2001 0.66 0.93 0.57 0.11 
2002 0.63 0.93 0.54 0.39 
2003 0.37 0.93 0.28 0.21 
2004 0.49 0.93 0.42 0.19 
2005 0.51 0.93 0.42 0.27 
2006 0.72 0.93 0.68 0.22 
2007 0.61 0.93 0.57 0.14 
2008 0.29 0.93 0.26 0.06 
2009 0.87 0.93 0.86 0.20 
2010 0.90 0.93 0.91 0.20 

و ار  ال راعة واستصة  اكراضم، لطاف النووت االلتصادية،  نر  مت  -1:جمعل وحسبل مت بيا ال :المادر
، بيا تتال بيا تتال الج تتا  المركتت ن للتعبوتتة العامتتة وا حصتتاط -2ا حصتتاطال ال راعيتتة،  عتتداد مختلفتتة. 

 .التجار  الخارجية
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اةةادرات الماةةرية مةةن أهةةم العوامةةل المةةؤثرة علةةء ال

 البال
 

يستتتاعد تحديتتتد  هتتتم العوامتتتل المتتتثقر  علتتتم حجتتتم 

الصادرال المصرية مت البصل فم اكسواخ الخارجيتة 

علتتم إيجتتاد الوستتاول التتتم متتت الممكتتت  ت ت يتتد حجتتم 

الصادرال وهو مما يثدن إلتم تحقيتز  هتدال السياستة 

ال راعيتتة المصتترية التتتم تستتت دل ت ميتتة الصتتادرال 

ت وع تتتا وعتتتدم االعتمتتتاد علتتتم محاصتتتيل ال راعيتتتة و

 محدد .

ولدراستتتتتة العوامتتتتتل المتتتتتثقر  علتتتتتم الصتتتتتادرال 

( تتم 2010-1995المصرية متت البصتل ختةل الفتتر   

دراستتتة العةلتتتة بتتتيت كميتتتة الصتتتادرال المصتتترية متتتت 

(، بي متتا تضتتم ل (Yالبصتتل بتتاكلل طتتت كمتغيتتر تتتابع 

المتغيتتتترال المستتتتتقلة كتتتتل متتتتت المستتتتاحة الم  رعتتتتة 

، ا  تاجيتتتة الفدا يتتتة للبصتتتل X)1 (البصتتتل بمحصتتتول

 2X  للعرو  النتوية كت العرو  النتتوية هتم العترو  )

، متوستتط X)3الرويستتية للتصتتدير، الستتعر الم رعتتم  

ستعر التصتتدير كهتتم التتدول الم افستتة والمتمقلتتة فتتم كتتل 

، الكمية المست لكة مت X)5،  مريكا  X)4مت استراليا  

 تيجتتتتتة التحليتتتتتل (  وكا تتتتتل 6X(البصتتتتتل المصتتتتترن 

 Full Modelاالحصتتاوم متتت ختتةل ال متتوم  الكامتتل 

 كما يلم:
 

Ŷi = – 709.93 + 0.83 X1 + 83.08X2 – 0.53X3  
                (–5.13)*       (1.19) –          (6.32)**         (-3.58)*  

 

+ 0.15X4 + 0.47X5 - 0.18X6 
   (0.71)-         (4.23)*       (-2.97)*

 

R=0.94              R2 =0.88        F=(11.98)** 

 حيث:
 

iŶ كمية الصادرال المصرية مت البصل باكلل طت =  

1X المستتتاحة الم  رعتتتة بمحصتتتول البصتتتل بتتتاكلل =

 فدات.

2X =ة الفدا ية لمحصول البصل بالطت/ فدات.ـا  تاجي  

3Xر الم رعم لمحصول البصل بالج يد/ طت.ـ= السع  

4X =دير استتتتتتراليا لمحصتتتتتول البصتتتتتل ستتتتتعر تصتتتتت

  /طت.بالدوالر

 

5X /سعر تصتدير  مريكتا لمحصتول البصتل بالتدوالر =

 .طت

6X الكميتتة المستتت لكة متتت البصتتل المصتترن بتتاكلل =

 طت.

المحستتوبة لمعامتتتل  tاكرلتتام بتتيت القوستتتيت هتتم ليمتتتة 

 اال حدار.

  %1** مع وية ع د مستون

  ويةاير مع -          %5مع وية ع د مستوت  * 

 

و وضحل ال تاول وجود تيقير مع ون إحصاويا  ل مه 

العوامتتتل الستتتابقة علتتتى كميتتتة الصتتتادرال متتتت البصتتتل 

(** حيتتة 11.98 حتتو    Fالمصتترن حيتتة بلغتتل ليمتتة

مت إجمالم العوامل  %88تساهم العوامل السابقة ب حو 

المتتتثقر  علتتتم صتتتادرال البصتتتل، و ت ه تتتا  عةلتتتة 

صل المصترن وكتل طردية بيت كمية الصادرال مت الب

متت المستاحة الم  رعتة وا  تاجيتة الفدا يتة متت البصتتل 

المصرن و سعار تصدير الدول الم افسة بالدوالر/ طت 

و هم ا استراليا ، كما تبيت  ت ه آ  عةلة عكستية بتيت 

طتتتت  كميتتتة الصتتتادرال والستتتعر الم رعتتتم بالج يتتتد/

والكميتتتة المستتتت لكة متتتت البصتتتل المصتتترن، كمتتتاتبيت 

 ل المعادلة. مع وية قاب

و نتتتارل  تتتتاول تحليتتتل اال حتتتدار الخطتتتم المتعتتتدد 

تيقير مع ون إحصاويا  ل مه العوامل إلم وجود المرحلم 

الستتابقة علتتى كميتتة الصتتادرال متتت البصتتل المصتترن 

متت إجمتالم  %86والتم تساهم العوامتل الستابقة ب حتو 

العوامتتل المتتثقر  علتتم صتتادرال البصتتل، و  تتد كلمتتا 

فدا ية بطت واحتد  دن ملت  إلتم  يتاد   ادل ا  تاجية ال

 لتتل طتتت،  85.97 الكميتتة المصتتدر  متتت البصتتل ب حتتو

و ياد  الستعر المت  رعتم ب حتو ج يتد/ طتت يتثدن إلتم 

ا خفتتا  الكميتتة المصتتدر  متتت البصتتل المصتترن ب حتتو 

  لتتل طتتت، فتتم حتتيت تبتتيت  يتتاد  ستتعر تصتتدير 0.43

اكمريكتتم ب حتتو دوالر/ طتتت ستتول يتتثدن إلتتم ل البصتت

 لل  0.45مية صادرال البصل المصرن ب حو  ياد  ك

طت، وات  ياد  الكمية المست لكة مت البصتل المصترن 

ب حو  لل طت يثدن إلم ا خفا  الكمية المصتدر  متت 

 لتتتل طتتتت وملتتت  ختتتةل الفتتتتر   0.15ب حتتتو  البصتتتل

( كمتتتتا تبتتتتيت مع ويتتتتة قابتتتتل المعادلتتتتة 2010 -1995 

 الم:كا ل الصور  ال  اوية للدالة علم ال حو التو
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R=0.93           R2 =0.86        F=(17.82)** 
 

 

 التوجية ارفال لاادرات البال الماري
 
 

 Linear Programmingتعتتتد البرمجتتتة الخطيتتتتة 

احتتتتدن طتتتترخ التحليتتتتل الكمتتتتم التتتتتم نتتتتاف تطبيق تتتتا 

واستخدام ا فم اتخام لرارال التخطيط المقلم، ويتميت  

ول الممك تة هما اكسلوا بي د يعطم مجموعتة متت الحلت

وبالتالم يصتب  فتم استتطاعد واضتعم السياستة اختيتار 

البتتديل فتتم  تتل افتراضتتال معي تتة، ومتتت  احيتتة  ختترن 

فا تتتد ييختتتم إمكا يتتتال ومتتتوارد المجتمتتتع فتتتم االعتبتتتار 

بصتتتور  مبانتتتر ، كمتتتا يمتتتتا  بإعطتتتاط إطتتتار متتت  م 

للمقار تتة بتتيت عتتدد كبيتتر متتت البتتداول بحيتتة يتتتوفر مبتتد  

موضتع الدراستة وهتما متا يصتعا تكافث الفرص للبديل 

تحقيقتد فتم  تل اكستاليا التخطيطيتة، وعلتم ملت  فتتات 

 سلوا البرمجة الخطية يمك د تحقيز التوا ت العام إلتم 

جا تتتتتتا االستتتتتتتخدام اكمقتتتتتتل للمتتتتتتوارد االلتصتتتتتتادية 

 .1(أحمد أحمد السيدال راعية 

وللوصول إلم التو يع الجغرافم اكمقل لصتادرال 

إعتاد  تخطتيط وتو يتع الطالتة البصل المصرن فقتد تتم 

التصديرية متت البصتل المصترن ختةل متوستط الفتتر  

( بمتتتتا يضتتتتمت تو يع تتتتا بتتتتيت التتتتدول 2010 -2008 

المستورد  بالطريقة المقلم التم تع م القيمة التصديرية 

مت ختةل عتد  بتداول مقترحتة وملت  فتم  تل مجموعتة 

رادية مت القيود ال يكلية والت  يمية تمقل ا الطالتة االستتي

للتتدول المستتتورد  العربيتتة واكوروبيتتة، و  نتتطة بديلتتة 

تمقل تتتا الكميتتتال المطلوبتتتة كستتتواخ التتتدول المستتتتورد  

للمحصول، وكا ل الصيغة الرياضتية للمعتالم الرويستية 

 ل موم  البرمجة الخطية المستخدم كما يلم: 

ة الصتادرال متت ـدل إلم تع تيم ليمتـتنير دالة ال 

 النكل الرياضم التالم: محصول البصل حية تيخم

 

MAX              

 
 

st                                       all j= 1 to m 

                                                 
رر خطسط ريق ،ةدي ررزسرعع بسا (،ل1996سحميلسحميلسيديي ل1

 دالسال تص يلسييرسع ،لوديدل  ،لرد يدليوتورس رراظسست ورر طبسق

 .93سييرسعد،لج م دل ن  لسيدويس،لمصر،لص

                                  all i= 1 to n 

 

 حيث:
 

iXمت البصل إلم الدولتة  ة المقتر  تصديرهاـ= الكمي

i 

iC  سعر تصدير طت البصل بالج يد إلم الدولة =i 

ib ة المستورد  مت البصل بالطت إلم الدولة ـ= الكميi 

ija  المعامةل الف ية وهم الكميال المصدر  الفعلية =

مت البصل المصرن إلم كل دولتة مستتورد  فتم 

م ليتتد كتتل دولتتة  ت الت يتتد ضتتوط كتتل ليتتد  ويع تت

الكميتتال المقتتتر  تصتتديرها إلتتم كتتل دولتتة عتتت 

 الطالة االستيرادية الكلية ل ا(.

J = (1,2,…..m) )عدد الدول المستورد     نطة بديلة 

I = (1,2,….. n)  عدد القيود فم ال موم 
 

 الكمية المادرة من محاول البال الماري
 

لمصتدر  متوسط إجمالم الكمية ا (7)جدول يوض  

مت محصول البصل المصترن إلتى إجمتالم دول العتالم 

 لتتل طتتت  330(  حتتو  2010 –2008الفتتتر    ختتةل

 لتتل طتتت  169مليتتوت ج يتتد م  تتا  حتتو  727.06بقيمتتة 

 لل طت للدول اكوربية و حو  92للدول العربية و حو 

، %51.09 لتتتتتتل طتتتتتتت لتتتتتتدول  ختتتتتترت ب ستتتتتتبة  70

، 179.48، 253.05بقيمتتتتتتتتتتتتتة  21.05%، 27.86%

مليتتتوت ج يتتتد علتتتى الترتيتتتا، وتمقتتتل الكميتتتة  294.53

المصتتدر  إلتتم التتدول االختترن والتتتم تقتتل الصتتادرال 

متتت إجمتتالم  %21.05 حتتو  %1المصتترية إلي تتا عتتت 

 صادرال البصل المصرن. 

ولتتد بلغتتل  ستتبة الصتتادرال المصتترية متتت البصتتل 

متتتت متوستتتط إجمتتتالم  %26.79إلتتتى الستتتعودية  حتتتو 

( 2010 –2008تتتر   الف الصتتادرال المصتترية ختتةل

 لتحتل بمل  المرتبة اكولم، ويلي ا فم المرتبة القا ية 

 

6
*2.69)(

5
*(4.42)*4.39)(

3
**(6.98)
2

6.00)(
i X0.15X0.450.43X85.97X699.01Y

** 

ˆ




n

1i
iiCX  





m

1j ibiXija  

0X i   
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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2012، 44-29 (،1) دد(، ع20)جلدم

 

 (2011يوليو  17)سلم البحث فى 

 (2011سبتمبر  5)ووفق على البحث فى 
 

 . المسبة الم وية لل مية المقتري تصديرها قهم الدول المستوردة للبصل المصري7جدول

 

 الدولة

الكمية الفعلية 

المادرة 

 بالطن

% 

% 

اريو يتللس

 ارول

% 

اريو يتللس

 الثاتء

% 

اريو يتللس

 الثالث

% 

يو اريتللس

 الرابع

 36.19 37.13 12.71 7.65 26.79 88534 السعودية

 0.94 0 0.94 0 6.72 22223.33 الكويل

 3.85 3.85 3.85 3.85 6.90 22806 سوريا

 4.44 4.44 4.84 1085 3.85 12721 اكردت

 5.10 5.10 5.10 5.10 2.87 9496 لب ات

 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 5273 ا مارال

 6.58 6.58 22.04 22.04 2.36 7801.33 العراخ

 58.7 58.70 51.09 51.09 51.09 168854 إجمالم الدول العربية

 20.93 20.93 2.34 0 10.01 33078.61 روسيا االتحادية

 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 9707 ا جلترا

 4.23 4.23 21.22 24.15 3.15 10411.33 هول دا

 3.63 3.63 21.83 21.83 2.28 7541.66 ايطاليا

 4.34 4.34 0.31 0 1.90 6289.66 روما يا

 3.46 4.46 0.27 0 1.37 4514.33 اليو ات

 1.78 1.78 0.01 0 1.78 5869  وكرا يا

 41.30 41.30 48.91 48.91 27.86 92093 إجمالم الدول اكوروبية

 0 0 0 0 21.05 69580 دول  خرت

 100 100 100 100 100 330527 ا جمالم العام

ليمتتة الصتتادرال بتتالمليوت 

 ج يد

727.06 

 
- 1164.16 1051.64 1027.91 1025.51 

لل يتتتتتتاد  فتتتتتتم ليمتتتتتتة  %

 الصادرال
- - 60.12 44.64 41.38 41.05 
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  تاول تحليل ال موم  الرياضم للبرمجة الخطية. المادر:
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، %6.90متتتت حيتتتة اكهميتتتة ال ستتتبية ستتتوريا ب ستتتبة 

، قتم تحتتل %6.72قة ب سبة وتحتل الكويل المرتبة القال

اكردت ولب ات والعراخ واكمارال المرتبة الرابعتة إلتى 

 %1.60، %2.36، %2.87،  %3.85السابعة ب سبة 

 على الترتيا ومل  بال سبة للدول العربية. 

وبال ستتبة للتتدول اكوربيتتة بلغتتل  ستتبة الصتتادرال 

متتتت  %10.01المصتتترية إلتتتى روستتتيا االتحاديتتتة  حتتتو 

الفتتر   كمية الصادرال المصرية خةل متوسط إجمالم

( ويلي تتتا فتتتم اكهميتتتة ال ستتتبية هول تتتدا 2010 –2008 

، وتحتتتل إ جلتتترا المرتبتتة القالقتتة ب ستتبة %3.15ب ستتبة 

، قم تحتل إيطاليتا، روما يتا،  وكرا يتا، اليو تات 2.94%

، %1.90، %2.28المرتبة الرابعة إلى الستابعة ب ستبة 

 على الترتيا. 1.37%، 1.78%
 

 ارتشطة التاديرية فء تموذج البرمجة الريااية 
 

يتضتتمت  متتوم  تحليتتل البرمجتتة الرياضتتية الخطيتتة  

دولة تمقل  هم التدول المستتورد  لمحصتول البصتل  14

المصتتتترن حيتتتتة يقتتتتدر متوستتتتط إجمتتتتالم الصتتتتادرال 

 لتتل طتتت وملتت   330المصتترية متتت المحصتتول ب حتتو 

( بحيتتتتتة يستتتتتت دل 2010 -2008لمتوستتتتتط الفتتتتتتر   

وم  المستتتتخدم تحديتتتد  فضتتل الخطتتتط التصتتتديرية ال متت

لمحصتتتتول البصتتتتل فتتتتم إطتتتتار عتتتتد  بتتتتداول مقترحتتتتة 

 للتصدير.
 

 توايف تموذج البرمجة الريااية الخطية

 

يقتر   موم  ال موم  البرمجة الخطيتة تع تيم دالتة 

هدل ال موم  فم إطار  ربع   تواف متت القيتود الة متة 

ن بحيتة يتتم لتحقيز الكفاط  التصتديرية للبصتل المصتر

 تع يم ليمة الصادرال المصرية مت محصول البصل.
 

 قيود تموذج البرمجة الريااية الخطية
 

انتملل ليود البرمجة الرياضية الخطية علم القيود 

ادرال ـالخاصتتة بالحتتد االد تتم والحتتد االعلتتم متتت الصتت

ورد  لمحصتتول البصتتل وملتت  ـة للتتدول المستتتـالمصريتت

 ما يلم:( ك2010 -2001ر   ـخةل الفت

 

 قيود الحد االدتء -1
 

وتنتتمل ليتتود الحتتد االد تتم متتت صتتادرال البصتتل 

المصرن إلتم التدول المستتورد  للمحصتول بمتا ال يقتل 

 عت الطالة االستيرادية كن مت همه الدول.
 

 قيود الحد االعلء  -2
 

وتنتتمل ليتتود الحتتد االعلتتم متتت صتتادرال البصتتل 

اليتعتدن المصرن إلم الدول المستورد  للمحصول بمتا 

 عت الطالة االستيرادية كن مت همه الدول.
 

 قيود خااة بالدول العربية واروروبية -3
 

ويعمتتل هتتما القيتتد علتتم  ال تقتتل  و تستتاون إجمتتالم 

الصتتتادرال المصتتترية متتتت محصتتتول البصتتتل للتتتدول 

التل طتت وللتدول اكوروبيتة عتت 168.85العربية عتت 

 لل طت وهتو متا يمقتل متوستط تصتدير مصتر  92.05

 (.2010 -2008مت البصل ل مه الدول خةل الفتر   
 

 تتائج تحليل التموذج الريااء للبرمجة الخطية
 

 السيتاريو ارول
 

ال ستتبة الموويتتة للكميتتة المقتتتر   (7)جةةدول يوضتت  

 تصتتديرها لتتدول العتتالم متتت البصتتل المصتترن مقار تتة

ويستتتت دل الستتتي اريو للكميتتتة الفعليتتتة بال ستتتبة الموويتتتة 

ليمتتة الصتتادرال المصتترية متتت محصتتول اكول تع تتيم 

البصتتل فتتم حالتتة عتتدم وجتتود  ن ليتتود علتتى ال متتوم  

وتتتر  ال متتوم  حتترا   باستتتق اط ليتتد الصتتادرال للتتدول 

 لتل طتت وليتد  ختر  168.85العربية بحية الت يد عتت

 92.93للصتتادرال  للتتدول اكج بيتتة بحيتتة الت يتتد عتتت 

 لتتتل طتتتت إلتتتى  هتتتم التتتدول  330بحيتتتة يتتتتم تصتتتدير 

تورد  للمحصول، ولد دلل ال تتاول علتى   تد يجتا المس

مت إجمالم الصادرال المصرية  %22.04توجيد  حو 

إلتتى العتتراخ لتحتتتل بتتمل  المرتبتتة اكولتتم بتتيت التتدول 

المستورد  للبصتل المصترن ويلي تا فتم المرتبتة القا يتة 

، والستتتعودية المرتبتتتة القالقتتتة %10.85اكردت ب ستتتبة 

فتتتم  وا متتتاراليا ، قتتتم لب تتتات وستتتور%7.65ب ستتتبة 

، %3.85، %5.10المرتبة الرابعة إلى السادسة ب سبة 

 ومل  بال سبة للدول العربية.  1.60%

 

وبال ستتبة للتتدول اكوربيتتة بلغتتل  ستتبة الصتتادرال 

متتت  %24.15المصتترية متتت البصتتل إلتتى هول تتدا  حتتو 

الفتتر   متوسط إجمالم كمية الصادرال المصرية خةل
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كهميتتة ال ستتبية إيطاليتتا، ( ويلي تتا فتتم ا2010 –2008 

حيتتة احتلتتل كتتل  %2.94، %21.83إ جلتتترا ب ستتبة 

 م  ما المرتبة القا ية والقالقة على الترتيا.

ويعاا على هما السي اريو   د لم ييخم دولة الكويتل 

فتتم االعتبتتار ولتتم يوجتتد إلي تتا  ن كميتتة متتت الصتتادرال 

المصترية متتت البصتتل وبتتمل   كتوت لتتد فقتتد ا ستتوخ متتت 

خ التتتتدول المستتتتتورد  حيتتتتة تقتتتتدر طالت تتتتا  هتتتتم  ستتتتوا

 38.51االستتتيعابية بستتوخ الكويتتل متتت البصتتل ب حتتو 

( كمتتا 2010–2008 لتتل طتتت ستت ويا  لمتوستتط الفتتتر   

  د لم ييخم فم االعتبار دول كل مت روستيا االتحاديتة، 

روما يا، اليو ات،  وكرا يا وهم  سواخ واعد  يمكت  ت 

صتل المصترن تستوعا كميال كبير  مت صتادرال الب

بمتتا يعتتود علي تتا بال قتتد اكج بتتم، إال  ت هتتما الستتي اريو  

يحقتتز  يتتاد  فتتم الصتتادرال المصتترية متتت محصتتول 

مليار ج يد ب ياد  بلغل  سبت ا  حتو  1.16البصل ب حو 

عتتت ليمتتة الصتتادرال الحاليتتة والبالغتتة  حتتو  60.12%

 مليوت ج يد. 727
 

 السيتاريو الثاتء
 

تع تتيم ليمتتة الصتتادرال  يستتت دل الستتي اريو القتتا م

المصتترية متتت محصتتتول البصتتل فتتم  تتتل ليتتود الحتتتد 

اكد تتتى متتتت الصتتتادرال المصتتترية للتتتدول المستتتتورد  

( بمتا اليتعتدن 2010 -2001للمحصول ختةل الفتتر   

الطالتتتة االستتتتيرادية ل تتتمه التتتدول حتتتتى ال  فقتتتد بعتتت  

مت إجمالم  %12.71اكسواخ، وم د يتبيت توجيد  حو 

ة إلى السعودية لتحتل بتمل  المرتبتة الصادرال المصري

اكولتم بتتيت التتدول المستتتورد  للبصتتل المصتترن ويلي تتا 

، وتحتتتل %22.04فتتم المرتبتتة القا يتتة العتتراخ ب ستتبة 

، قتتتتم اكردت، %5.10لب تتتتات المرتبتتتتة القالقتتتتة ب ستتتتبة 

سوريا، اكمارال الكويتل المرتبتة الرابعتة إلتى المرتبتة 

 %0.94، %1.60، %3.8، %4.84الستتتابعة ب ستتتبة 

 علم الترتيا ومل  بال سبة للدول العربية. 

 متتا التتدول اكوربيتتة فقتتد التتتر  الستتي اريو توجيتتد 

متتت متوستتط إجمتتالم كميتتة الصتتادرال  %21.83 حتتو

إلتم  %21.22المصرية مت البصل إلم ايطاليا، و حتو 

، %2.34إلتتتم ا جلتتتترا، و حتتتو  %2.94هول تتتدا و حتتتو

ا إلتتتتم كتتتتل متتتتت روستتتتي 0.01%، 0.27%، 0.31%

 االتحادية، روما يا، اليو ات،  وكرا يا علم الترتيا.

و وضحل دالتة هتدل الستي اريو القتا م  يتاد  ليمتة 

مليتار  1.05الصادرال المصرية مت البصتل إلتم  حتو 

عتتت ليمتتة  %44.64ج يتتد ب يتتاد  بلغتتل  ستتبت ا  حتتو 

مليتتتوت ج يتتتد،  727الصتتتادرال الحاليتتتة والبالغتتتة  حتتتو

ر  بي تد ييختتم جميتتع التتدول ويتميت  هتتما الستتي اريو المقتتت

فتتتم االعتبتتتار وبالتتتتالم ال  فقتتتد  ن متتتت  ستتتواخ التتتدول 

 المستورد  للبصل المصرن.
 

 السيتاريو الثالث 
 

استتت دل الستتي اريو القالتتة تع تتيم ليمتتة الصتتادرال 

المصرية مت البصل فم  تل وجتود ليتود الحتد اكعلتى 

مت الصتادرال المصترية للتدول المستتورد  للمحصتول 

( بحيتتة يوجتتد حصتتص 2010 -2001تتتر   ختتةل الف

لكتتل دولتتة حتتتى ال تطغتتم الصتتادرال المصتترية لدولتتة 

معي تتة علتتم الصتتادرال لدولتتة  ختترن بمتتا يضتتمت بقتتاط 

اكستتتواخ الخارجيتتتة مفتوحتتتة  متتتام صتتتادرال البصتتتل 

 %37.13المصرن، ولد  وضحل ال تاول توجيتد  حتو 

مت إجمتالم الصتادرال المصترية إلتى الستعودية و حتو 

إلتم لب تات و حتو  %5.10لم العراخ، و حتو إ 6.58%

إلتتتتتتم اكردت، ستتتتتتوريا،  1.60%، 3.85%، 4.44%

 ا مارال علم الترتيا ومل  بال سبة للدول العربية.

وبال سبة للدول اكوربية فقد التر  الستي اريو و حتو 

متتتتت متوستتتتط إجمتتتتالم كميتتتتة  %20.93توجيتتتتد  حتتتتو

و  الصادرال المصرية مت البصل إلم روسيا االتحادية

إلتم روما يتا،  %4.34إلم اليو تات و حتو %4.46 حو 

إلتتم كتتل  %1.78، %2.94، %3.63، %4.23و حتتو

 مت هول دا، ايطاليا، ا جلترا،  وكرا يا علم الترتيا.

و وضحل دالة هتدل الستي اريو القالتة  يتاد  ليمتة 

مليتار  1.03الصادرال المصرية مت البصتل إلتم  حتو 

عتتت ليمتتة  %41.38ج يتتد ب يتتاد  بلغتتل  ستتبت ا  حتتو 

مليتتتوت ج يتتتد،  727الصتتتادرال الحاليتتتة والبالغتتتة  حتتتو

ويعاا علم هما السي اريو بي د ال ييخم جميع الدول فتم 

االعتبار وبالتالم فإ  ا فقتد ا ستوخ الكويتل عتةو  علتم 

 ت  ستتتبة ال يتتتتاد  فتتتتم ليمتتتة الصتتتتادرال بلغتتتتل  حتتتتو 

وهتتم تقتتل عتتت ليمتتة دالتتة هتتدل الستتي اريو  41.38%

وهتما  %7.30مليتوت ج يتد ب ستبة  23.73القا م ب حتو 

 يفقد ا بعضا  مت العملة اكج بية.
 

 السيتاريو الرابع
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يستتت دل الستتي اريو الرابتتع تع تتيم ليمتتة الصتتادرال 

المصرية مت البصل فتم  تل ليتود الحتد اكد تى والحتد 

اكعلتتتى متتتت الصتتتادرال المصتتترية للتتتدول المستتتتورد  

 نتارل (، ولتد 2010-2001للمحصول ختةل الفتتر   

متت إجمتالم الصتادرال  %36.19ال تاول إلتم  ت  حتو 

إلتتتم  %6.58المصتتترية يتوجتتتد إلتتتى الستتتعودية و حتتتو 

، %4.44إلتتم لب تتات، و حتتو  %5.10العتتراخ، و حتتو 

إلتتتتتم اكردت، ستتتتتوريا،   0.94%، 1.60%، 3.85%

ا متتارال، الكويتتل علتتم الترتيتتا وملتت  بال ستتبة للتتدول 

 العربية.

فقد التر  السي اريو توجيتد وبال سبة للدول اكوربية 

متتت متوستتط إجمتتالم كميتتة الصتتادرال  %20.93 حتتو

المصتتترية متتتت البصتتتل إلتتتم روستتتيا االتحاديتتتة و حتتتو 

إلتتتتم هول تتتتدا،  %4.23إلتتتتم روما يتتتتا و حتتتتو 4.34%

إلتتم كتتل  %1.78، %2.94، %3.46، %3.63و حتتو

مت ايطاليتا، اليو تات، ا جلتترا،  وكرا يتا علتم الترتيتا، 

يو بي تتتد ييختتتم جميتتتع التتتدول فتتتم ويتميتتت  هتتتما الستتتي ار

 االعتبار وبمل  ال  فقد  ن مت همه اكسواخ.

و وضحل دالة هتدل الستي اريو الرابتع  يتاد  ليمتة 

مليتتتار ج يتتتد  1.025الصتتتادرال المصتتترية إلتتتم  حتتتو 

عتتتتتت ليمتتتتتة  %41.05ب يتتتتتاد  بلغتتتتتل  ستتتتتبت ا  حتتتتتو 

مليتتتوت ج يتتتد،  727الصتتتادرال الحاليتتتة والبالغتتتة  حتتتو

 اريو  ت هتتمه ال يتتاد  فتتم ليمتتة ويعتتاا علتتم هتتما الستتي

صادرال البصل المصرن تقتل عتت كتل متت الستي اريو 

، %8.04، %31.71اكول والقتتتتتا م والقالتتتتتة ب ستتتتتبة

0.79%. 

وممتتا ستتبز يتضتت   ت الستتي اريو القتتا م هتتو  فضتتل 

الستتتي اريوهال المقترحتتتة لتصتتتدير محصتتتول البصتتتل 

المصتتتترن ك تتتتد يحقتتتتز  يتتتتاد  فتتتتم ليمتتتتة الصتتتتادرال 

لمحصتتول تفتتوخ ليمت تتا الحاليتتة عتتةو  المصتترية متتت ا

علتتتم المحاف تتتة عتتتل اكستتتواخ الخارجيتتتة المستتتتورد  

للبصل كما ا د ييخم فتم االعتبتار الطالتال االستتيرادية 

للتتدول المستتتورد  ويعمتتل علتتم االستتتفاد  متتت استتتيراد 

بعتتت  اكستتتواخ الواعتتتد  متتتت محصتتتول البصتتتل مقتتتل 

 السعودية، العراخ، اكردت، هول دا وايطاليا.

 أهم مواافات ومشاكل بال التادير
 

التتتم  عتتتد   1)سةةةهء عبةةةد العزيةةةز الةةةديب( نتتتارل 

انتراطال فم البصل التمن يتتم تصتديره متت  هم تا  ت 

يكوت البصل المراد تصتديره ستليما ، خاليتا  متت العطتا 

و ال تكوت اكبصتال متتيقر  بالرطوبتة  و مصتابة بلفحتة 

ر النتتم  وينتتترط  يضتتا  ال يحتتتون الطتترد علتتم لنتتو

البصل الجافة  و علم مواد اريبة وات يعبي البصتل فتم 

 لفاص  و ص اديز  و  جولتة، و ت تكتوت هتمه العبتوال 

متماقلتتة فتتم ال تتوف والنتتكل والحجتتم والتتو ت ويستتم  

بتجاو  ال ياد  عت اكو ات المقترر  ب ستبة الت يتد عتت 

ومل  لتعوي  الفقتد فتم التو ت  ق تاط النتحت كمتا  3%

ل مغلفة بصور  جيد ، كما يواجد يجا  ت تكوت العبوا

تصدير البصل المصترن العديتد متت المنتاكل التتم متت 

  هم ا:

تيخير البتدط فتم التصتدير  تيجتة تتيخير ا  تتا  بعتد  .1

 تطبيز   ام الرن المستديم.

ا خفا  السعر العالمم للبصتل  تيجتة لتقتدم وستاول  .2

 ا  تا  فم الدول المتقدمة والم تجة للبصل.

ة الكافيتتة وا نتترال التتدليز علتتم عتتدم بتتمل الع ايتت .3

 عمليال نحت البصل المصرن المصدر.

عدم مةطمة عبوال التصدير مت حية ال وف وعدم  .4

 توحيد  حجام ا.

اضطراا مواعيد بتواخر النتحت وتيجيتل وصتول ا  .5

 فم بع  اكحيات.

اختةل المواصفال التم ت ص علي ا اتفالية السوخ  .6

التتتدول اكوروبيتتتة المنتتتتركة والتتتتم تضتتتم االتتتا 

 اكساسية فم استيراد البصل المصرن.
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كليةةة وراة، قسةةم االقتاةةاد الزراعةةء، ـة دكتةةـرسالةة

 .101جامعة القاهرة، مار، صة، ـالزراع

ا مكا يتتتتتال  .(2003سةةةةةهء عبةةةةةد العزيةةةةةز الةةةةةديب )

ية لمحصول البصل مع ا نتار  التصديرية المصر

رسةالة ماجسةتير، إلم مستاهمة اكراضتم الجديتد  

قسةةم االقتاةةاد الزراعةةء، كليةةة الزراعةةة، جامعةةة 

 .92، ص2003القاهرة عين شمس، 

، لطتتاف النتتووت وزارة الزراعةةة واستاةةي  اررااةةء

االلتصادية،  نر  ا حصتاطال ال راعيتة، مصتر، 

 . عداد مختلفة

 


