
٢٢٩٧ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
  دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري

  يمان فريد قادوس               إ/ د         د عبد القادر غزالةعزة محمو/ د  
  قسم االقتصاد الزراعى –أستاذ باحث مساعد شعبة الدراسات اإلاقتصادية واإلجتماعية        مدرس اإلقتصاد الزراعى 

  جامعه عين شمس -الزراعة  كلية -                               مركز بحوث الصحراء                    
        :ةدمقم

تعتبر التجارة الخارجية أهم مكونات النظام اإلقتصادي فى كل دول العالم ولذلك فإنهـا تعتبـر أحـد                    
تـى  أهتمامات متخذى القرار فى الدولة، ويعتبر العمل على  زيادة وتنشيط الصادرات من أهـم األهـداف ال                 

 وقد شغلت قضية التصدير فكر وأهتمام متخذى  القرار        .  تسعى إليها الدول المتقدمة  والنامية على حد السواء        
 اإلقتصادي على تطبيق استراتيجية جديدة للتنمية المتواصلة والتى يمثل التـصدير           وساعدت خطوات التحرر  

مـن    محصول العنـب حيـث يعـد العنـب         أهم ركائزها، وأهتمت الدول بتهيئة المناخ المالئم لذلك ويعتبر        
وقـد حقـق    . الحاصالت البستانية  التصدرية الواعدة وعلية طلب خارجى خاصة فـى االسـواق االوربيـة         

 الف طن عنب  بقيمة صادرات بلغت نحـو          ١١٣,٤٨٥محصول العنب  كمية صادرات  مصرية بلغت نحو          
مر الـذى   مصر من العنب الطازج اال     ويوجد طلب مستمر على صادرات       ١٠ ٢٠١٤ مليون دوالر عام     ٢٤٥

االسواق الخارجية  له والوقوف على اهم العوامل التى من شـأنها زيـادة الطلـب                   يتطلب أهمية دراسة اهم     
  .الخارجى لزيادة كمية الصادرات الخارجية لهذة االسواق خاصة امام الدول المنافسة لمصر

  :مشكلة الدراسة
رية بوجه عام التي تعد مصدرا هاما للعملـة االجنبيـة والتـي         يعد تذبذب الصادرات الزراعية المص    

يعتبرانخفاضها  من اهم عوائق استيراد مستلزمات انتاجية هذا باإلضافة الى ان زيادتها لها تأثير ايجابيا على                 
وبدراسة صادرات العنب المصرى كأحد اهم الصادرات البستانية غير التقليديـة           . ميزان المدفوعات التجارية  

لتى عليها طلب من االسواق الخارجية اال انه يالحظ تواضع كال من الكمية والقيمة في بعض االوقات وهو                  وا
وتعـد  .ما توضحه نسبة ما تمثله الكميات المصدرة من العنب المصري بالنسبة للصادرات على مستوى العالم              

ها مـن االهميـة حيـث تعطـى         دراسة االسواق العالمية من حيث تركيبها والعوامل المؤثرة على الطلب في          
مؤشرات الهم العوامل المؤثرة على الطلب الخارجى  لمحصول العنب المصرى ، ونظـرا لعـدم اسـتقرار                  

وذلك للحد من أرتفاع معدل نمو الواردات الزراعية عن معـدل نمـو             الصادرات المصرية بالنسبة لإلنتاج،       
  .٢٠١٣/٢٠١٤وذلك لعام ١ مليار جنية٣٢٨,٢نحوالصادرات الزراعية حيث بلغ العجز في الميزان التجارى 

  :الهدف من الدراسة
والتعـرف علـى أهـم األسـواق        دراسة الوضع الراهن إلنتاج وإستهالك  وصادرات العنب بمصر        

المستوردة للعنب المصرى والتعرف على أهم العوامل المؤثرة في طلب السوق الخارجى للعنـب فـى أهـم                  
نها في رسم ووضع السياسات التي تالئم التغيـرات المتوقعـة لزيـادة كميـة        األسواق المستوردة لإلستفادة م   
  . الصادرات من العنب المصرى

 :الطريقة البحثية ومصادر البيانات
أهداف الدراسة تم أستخدام أسلوبى التحليل الوصفى والكمى، حيث تم األستعانة ببعض أساليب  لتحقيق

نى العام، ومعدالت النمو، ونماذج االنحـدار المتعـدد إلـى جانـب          التحليل، مثل تقدير معادالت اإلتجاه الزم     
أستخدام بعض المعايير أو المقاييس اإلقتصادية واإلحصائية األخرى التى تخدم أهداف البحث وقـد اعتمـدت      
الدراسة بصورة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، والتي تصدر عن الجهات المختصة،              

جهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ووزارة الزراعة وإستصالح األراضي، ومنظمـة األغذيـة             مثل ال 
 وبعض البيانات المنشورة على شبكة المعلومـات الدوليـة   لألمم المتحدة،ومنظمه التجارة العالمية  والزراعة
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٢٢٩٨ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
هم المتغيرات والعوامل المؤثرة    هذا باإلضافة إلى إستخدام بعض نماذج اإلنحدار المتعدد  لدراسة أ          ) األنترنت(

على كمية العنب المصرية المصدرة ودراسة الطلب الخارجى على العنب المصرى  خـالل فتـرة الدراسـة            
  .excel ،spssوذلك بإستخدام بعض البرامج اإلحصائية مثل 

   )٢٠١٤-٢٠٠٠(المؤشرات االنتاجية الجمالى الفاكهة ومحصول العنب فى مصر فى الفترة 
  :احة الفاكهة و العنب المصرى تطور مس
الى تطور اجمالى مساحة الفاكهة فى مصر ، فقد بلغ متوسط المساحة مـن الفاكهـة    ) ١(يشير جدول           

 ألـف فـدان عـام       ١٦٩٢,٦بحد أقصى بلغ نحو     ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(ألف فدان كمتوسط للفترة     ١١٣٠,٣٥نحو
الـى ثبـوت المعنويـة     ) ٢(يـشير جـدول     ، و ٢٠٠٢ ألف فدان عام     ٩٤٦,٨، وحد أدنى قدر بنحو        ٢٠١٤

 الف فدان، بمعدل نمو سـنوى للمـساحة بلـغ           ٣٢االحصائيه لهذة  الزيادة سنويا حيث قدرت الزيادة  بنحو           
من التغير فى المساحة المزروعة من الفاكهه فى مـصر           % ٥٩ويشير معامل التحديد الى ان       % ٣,٦٦نحو

       .إلى معنوية النموذج ككل ) F (يرجع لعوامل يعكس اثرها الزمن ، وتشير قيمه
 فى مصر ، فقد بلغ متوسط المساحة من العنـب    الى تطور إجمالى مساحة العنب) ١(يشير نفس الجدول    

 ،  ٢٠١٤ألف فدان عام    ١٩٢,٩بحد أقصى بلغ نحو     ) ٢٠١٤-٢٠٠٠( ألف فدان كمتوسط للفترة      ١٥٠,٥نحو  
الى ثبوت المعنويـة االحـصائيه لهـذة         ) ٢(ويشير جدول   ،  ٢٠٠٢ ألف فدان عام     ١٣٤وحد أدنى قدر بنحو     

ويشير % ١,٥١ الف فدان، بمعدل نمو سنوى للمساحة بلغ نحو        ٢,٢٧الزيادة سنويا حيث قدرت الزيادة  بنحو        
من التغير فى المساحة المزروعة من العنب فى مصر يرجع لعوامـل يعكـس               % ٥٥معامل التحديد الى ان     

        .الى معنوية النموذج ككل) F (اثرها الزمن ، وتشير قيمه
فقد بلغ متوسط هـذة      إلى تطور نسبة مساحة العنب بالنسبة إلجمالى الفاكهة فى مصر         ) ١(جدول   ويشير     

 ، وحد أدنـى     ٢٠٠١عام%١٤,٦بحد أقصى بلغ نحو   ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(كمتوسط للفترة   % ١٣,٤٤النسبة نحو 
بوت المعنوية اإلحصائيه لهذا التناقص سنويا حيث قدر        الى ث ) ٢( ويشير جدول    ٢٠١٤عام  %١١,٤قدر بنحو   

 % ٥١ويشير معامل التحديـد الـى ان   % -١,١٩، بمعدل نمو سنوى متناقص بلغ نحو     %٠,١٦النقص بنحو   
        .الى معنوية النموذج ككل ) F(من التغير فى فى هذة النسبة يرجع لعوامل يعكس اثرها الزمن ، وتشير قيمه 

  :هة و العنب المصرى تطور إنتاج الفاك
إلى تطور إجمالى إنتاج الفاكهة فى مصر ، فقـد بلـغ اإلنتـاج الكلـى للفاكهـة                  ) ١(يشير الجدول           

 ألف طـن عـام      ١٠٨٩٩,٥بحد أقصى بلغ نحو     ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(  ألف طن كمتوسط للفترة       ٩١٣٣,١٣نحو
 الـى ثبـوت المعنويـة       )٢(، ويـشير جـدول      ٢٠٠٠ ألف طن عام     ٦٩٦٦ ، وحد أدنى قدر بنحو         ٢٠١٣

 الف طن، بمعدل نمو سنوى لإلنتـاج بلـغ          ٢٧٥,٥اإلحصائيه لهذة  الزيادة سنويا حيث قدرت الزيادة  بنحو           
من التغير فى إنتاج الفاكهة فى مـصر يرجـع لعوامـل             % ٩٤ويشير معامل التحديد الى ان       % ٣,٠٢نحو
  .لالى معنوية النموذج كك ) F(، وتشير قيمه كس اثرها الزمنيع

إلى تطور إجمالى إنتاج العنب فى مصر ، فقد بلغ اإلنتاج من العنـب  نحـو                 ) ١(يشير نفس الجدول            
 ،  ٢٠١٤ ألف طن عام     ١٥٩٦,٢بحد أقصى بلغ نحو     ) ٢٠١٤-٢٠٠٠( ألف طن كمتوسط للفترة      ١٣٣٠,٣٥

 االحصائيه لهـذة     الى ثبوت المعنوية  ) ٢(، ويشير جدول    ٢٠٠٢ألف فدان عام    ١٠٧٣,٤وحد أدنى قدر بنحو     
ويـشير  % ٢,١١ الف طن، بمعدل نمو سنوى لالنتاج بلـغ نحـو  ٢٨الزيادة سنويا حيث قدرت الزيادة  بنحو      

من التغير فى كمية إنتاج العنب فى مصر يرجع لعوامل يعكس اثرها الـزمن ،          % ٥٩معامل التحديد الى أن     
        .الى معنوية النموذج ككل ) F(وتشير قيمه 

إلى تطور نسبة إنتاج العنب بالنسبة إلجمالى الفاكهة فى مصرفقد بلغ متوسـط هـذة               ) ١(جدول   شيروي       
 ، وحد أدنـى     ٢٠٠٥عام%١٦,٢بحد أقصى بلغ نحو   ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(كمتوسط للفترة   % ١٤,٦٤النسبة نحو 
يث قدر  إلى ثبوت المعنوية اإلحصائيه لهذا التناقص سنويا ح       ) ٢( ويشير جدول    ٢٠١٣عام  %١٢,٧قدر بنحو   



٢٢٩٩ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
مـن   % ٢٣ويشير معامل التحديد إلى أن % -١,١، بمعدل نمو سنوى متناقص بلغ نحو %٠,١٣النقص بنحو   

كما  .إلى معنوية النموذج ككل    ) F(التغير فى فى هذه النسبة يرجع لعوامل يعكس اثرها الزمن ، وتشير قيمه              
 طن للفدان كمتوسـط  ٨,٨٤بلغ نحو أشارنفس الجدول إلى تذبذب إنتاجية محصول العنب حول المتوسط الذى  

 ٧,٣ وحد أدنى بلـغ نحـو  ٢٠٠٧،٢٠٠٨ طن عامى ٩,٩بحد أقصى بلغ نحو) ٢٠١٤-٢٠٠٠(لفترة الدراسة  
  .  ولم تثبت المعنوية اإلحصائية لهذة الزيادة ٢٠٠١طن عام 

  تطور مساحة وإنتاج الفاكهة ومساحة وإنتاج وإنتاجية وإستهالك العنب المصرى ) ١(جدول  رقم 
  )٢٠١٤-٢٠٠٠(خالل الفترة 

  السنوات
إجمالى 
مساحة 
الفاكهه 
بااللف 
  فدان

مساحة 
العنب 
بااللف 
  فدان

لمساحه %
العنب 

لمساحة /
  الفاكهه

اجمالى 
إنتاج 

الفاكهة 
  بااللف طن

كمية إنتاج 
العنب 

المصرى 
 بااللف طن

إنتاج %
العنب 

إنتاج /
  الفاكهه

إنتاجية 
العنب 
بالطن 

  فدان/

كمية 
إستهالك 

 العنب
بااللف 

  طن
2000 987.8 142.3 14.4 6966.0 1075.1 15.4 7.6 986 
2001 1014.8 148.5 14.6 7375.9  1078.9 14.6 7.3 986 
2002 946.8 134.0 14.1 7745.4 1073.8 13.9 8.0 986 
2003 963.4 136.2 14.1 7799.3 1196.9 15.3 8.8 1081 
2004 991.6 138.6 14.0 8272.1 1275.3 15.4 9.2 1139 
2005 995.5 144.6 14.5 8579.2 1391.8 16.2 9.6 1210 
2006 1186.8 147.3 12.4 9273.5 1432.0 15.4 9.7 1191 
2007 1226.1 149.4 12.2 9398.0 1485.0 15.8 9.9 1215 
2008 1086.3 154.0 14.2 9620.3 1531.4 15.9 9.9 1145 
2009 1106.0 152.3 13.8 10317.2 1370.2 13.3 9.0 1083 
2010 1142.1 152.5 13.3 9599.5 1360.3 14.2 8.9 1094 
2011 1174.7 154.4 13.1 9940.7 1320.8 13.3 8.6 611 
2012 1212.2 157.8 13.0 10683.1 1378.8 12.9 8.7 963 
٢٠١٣ 1228.4 153.0 12.5 10899.5 1389.1 12.7 9.1 969 
٢٠١٤*  1692.6 192.9 11.4 10527.3 1596.2 15.2 8.3 1052 

  ١٠٤٧,٤  ٨,٨٤  ١٤,٦٤ ١٣٣٠,٤  ٩١٣٣,١٣ ١٣,٤٤  ١٥٠,٥ ١١٣٠,٣٥ المتوسط
  .   فدان ٢,٣٨١=تم تحويل بيانات المساحة بالفدان  حيث  الهكتار 

   .٢٠١٤بيانات النشرة  االقتصادية  ، قطاع الشئون االقتصادية ، لعام*:
  والزراعة العالميةبيانات منظمة االغذية: جمعت وحسبت من  :  المصدر 

نتائج تحليل االتجاه الزمني العام لتطور المساحة  بااللف فدان و اإلنتاج بااللف طن إلجمالى ) 2(جدول رقم 
  )٢٠١٤-٢٠٠٠(الفاكهة والعنب الطازج فى مصر

  )للطن/دوالر: بالمليون  دوالر ، السعر:باأللف طن ، القيمة : اإلنتاج والكمية(  
 معدل التغير R2 F  المعادلة  البيان

tŶ  مساحة الفاكهة  = ٣٢ + ٨٧٤,٤ Xi  
    (١٣,١٣) **    (٤,٣٧)**   

٣,٦٦ **١٩,١ ٠,٥٩ 

tŶ  مساحة العنب الطازج  = ٢,٢٧ + ١٣٢,٣Xi  
    (٢٥,٦) **    (٣,٩٩)**   

0.١,٥١ **١٥,٩ ٥٥ 

نسبة مساحة العنب 
  فاكهةالجمالى مساحة ال/

tŶ  =  ١٤,٧٤  – ٠,١٦Xi 
    (٣٩,٣) **    (  ٣,٩٤ )**   

0.١,١٩ **١٩,٠٧ ٥١ -  

tŶ  إنتاج الفاكهة  =٢٧٥,٥ + ٦٩٢٩,٤٥Xi 
    (٣٩,٤٨) **    (١٤,٢٧)**   

0.٣,٠٢ **٢٠٣,٧ ٩٤ 

tŶ  إنتاج العنب  =٢٨ +١١٠٦,٣٤ Xi  
    (١٨,٧٧) **    (٤,٣٢)**   

٢,١١ **١٨,٦٦ ٠,٥٩ 

tŶ  للفاكهة/نسبة إنتاج العنب   =  ١٥,٦٥  – ٠,١٦Xi  
    (٢٧,٠٢) **    (١,٩٨) *  

0.١,١ *٣,٩ ٢٣ -  

  . ٠,٠٥معنوى عند مستوى معنوية * : االرقام بين االقواس تعنى
  ٠,٠١معنوى عند مستوى معنوية ** 
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٢٣٠٠ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
  ). ١(معت وحسبت من بيانات جدول ج: المصدر 

  :   تطور اإلستهالك المحلى من العنب المصرى 
إلى تطور اإلستهالك المحلى من العنب فى مصر فقد بلغ متوسط اإلسـتهالك             ) ١(ويشير جدول               

 ٢٠٠٧ الف طـن عـام     ١٢١٥بحد أقصى بلغ نحو   ) ٢٠١٤-٢٠٠٠( الف طن كمتوسط للفترة      ١٠٤٧,٤نحو  
  . ولم تثبت المعنوية اإلحصائيه لهذه الزيادة  ٢٠١١ الف طن عام٦١١ قدر بنحو ،وحد أدنى

  :المؤشرات التصديريه للعنب المحلى والعالمى 
  :تطور إجمالى كمية الصادرات العالمية من العنب

إلى تطور إجمالى كميه الصادرات العالمية من العنب فقـد بلـغ المتوسـط نحـو                ) ٣(       ويشير جدول   
 ، وحد ٢٠١٤ الف طن عام٤٣٦٠,٦بحد أقصى بلغ نحو) ٢٠١٤-٢٠٠٠( الف طن كمتوسط للفترة     ٣٥٢٩,٨

الى ثبوت المعنوية االحصائيه لهذه الزيـادة   ) ٤( ويشير جدول  ٢٠٠١ الف طن عام     ٢٧٤٧,٤أدنى قدر بنحو    
معامـل  ويشير  % ٣,٣٦ الف طن، بمعدل نمو سنوى متزايد بلغ نحو        ١١٨,٧سنويا حيث قدرت الزيادة بنحو      

الـى   ) F(من التغير فى هذة النسبة يرجع لعوامل يعكس اثرها الزمن ، وتشير قيمـه        % ٩٦التحديد الى ان    
  .معنوية النموذج ككل

  :تطور قيمة الصادرات العالمية من العنب
إلى تطور اجمالى قيمه الصادرات العالميه من العنـب فقـد بلـغ المتوسـط نحـو         ) ٣(جدول          ويشير

 مليـون دوالر  ٨٠٥٢,٣بحـد أقـصى بلـغ نحـو     ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(مليون دوالر كمتوسط للفترة      ٤٩٧٥,٤
الى ثبوت المعنويـة    ) ٤( ويشير جدول    ٢٠٠١ مليون دوالر عام     ٢٤٩٣,١ ، وحد أدنى قدر بنحو       ٢٠١٤عام

بلغ  مليون دوالر ، بمعدل نمو سنوى متزايد         ٤٣٩,٥االحصائيه لهذه الزيادة  سنويا حيث قدرت الزيادة بنحو          
من التغير فى إجمالى كمية الصادرات العالمية من العنـب           % ٩٨ويشير معامل التحديد الى ان      % ٨,٨٣نحو

  .الى معنوية النموذج ككل ) F(يرجع لعوامل يعكس اثرها الزمن ، وتشير قيمه 
  :تطور سعر الصادرات العالمية من العنب

 ١٣٦٠,٤ه من العنب فقد بلـغ المتوسـط نحـو           إلى تطور سعر الصادرات العالمي    ) ٣(جدول          ويشير
 ، وحد أدنى    ٢٠١٤طن عام / دوالر ١٨٤٦,٦بحد أقصى بلغ نحو   ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(طن كمتوسط للفترة    /دوالر

الى ثبوت المعنوية اإلحصائيه لهذه الزيادة  سنويا        ) ٤( ويشير جدول    ٢٠٠٠طن عام   /دوالر٨٨٩,٧قدر بنحو   
ويشير معامل  % ٤,٨٣طن ،بمعدل نمو سنوى متزايد بلغ نحو      /الر دو ٧٨,٧حيث قدرت الزيادة السنوية بنحو      

من التغير فى السعر العالمى للتصدير يرجع لعوامل يعكس اثرها الزمن ، وتشير قيمه               % ٩٧التحديد إلى أن    
)F ( الى معنوية النموذج ككل.  

  :تطور كمية الصادرات المصرية من العنب
 كميه الصادرات المصرية من العنب فقـد بلـغ المتوسـط نحـو      إلى تطور إجمالى    ) ٣(جدول          ويشير

 ، وحـد  ٢٠١١ الف طن عـام    ٦٢٣,٣بحد أقصى بلغ نحو   ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(الف طن كمتوسط للفترة     ١٠٠,١
إلى ثبوت المعنوية االحصائيه لهـذه الزيـادة    ) ٤( ويشير جدول ٢٠٠٠ الف طن عام ٢,٨٦٦أدنى قدر بنحو   

ويـشير معامـل    % ١٧,٥ الف طن، بمعدل نمو سنوى متزايد بلغ نحو        ١٧,٥سنويا حيث قدرت الزيادة بنحو      
من التغير فى كمية الصادرات المصرية من العنب يرجع لعوامل يعكس اثرها الـزمن           % ٢٥التحديد الى ان    
  .الى معنوية النموذج ككل ) F(، وتشير قيمه 

  :تطور قيمة الصادرات المصرية من العنب
تطور اجمالى قيمه الصادرات المصرية من العنب فقـد بلـغ المتوسـط نحـو               إلى  ) ٣(جدول          ويشير

 ،  ٢٠١٤مليون دوالر عام  ٢٤٥,٠٨بحد أقصى بلغ نحو   ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(مليون دوالر كمتوسط للفترة     ١٠٤,٥
الى ثبوت المعنوية االحصائيه لهـذه      ) ٤( ويشير جدول    ٢٠٠٠ مليون دوالر عام     ١,١٩وحد أدنى قدر بنحو     



٢٣٠١ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
ويشير % ٨,٢٧ مليون دوالر ، بمعدل نمو سنوى متزايد بلغ نحو         ٢١ حيث قدرت الزيادة بنحو      الزيادة  سنويا  

من التغير فى قيمة الصادرات المصرية يرجع لعوامل يعكس اثرهـا الـزمن ،        % ٨٤معامل التحديد الى ان     
  .الى معنوية النموذج ككل ) F(وتشير قيمه 

رات العالمية والمصرية من العنب الطازج بااللف طن تطور كمية وقيمه  إجمالى الصاد) ٣(جدول  رقم 
للطن خالل الفترة /والقيمة بالمليون دوالر  وسعر الصادرات  العالمية و المصرية من العنب  بالدوالر 

)٢٠١٤-٢٠٠٠.(  
أجمالى صادرات العالمية من 

  *العنب
الصادرات المصرية من العنب 

  **الطازج
  السنوات

كميه 
  الصادرات

)١(  
قيمه 

  الصادرات
)٢(  

سعر 
  التصدير

)٣(  
كميه 

  الصادرات
)٤(  

قيمه 
  الصادرات

)٥(  
سعر 
  التصدير

)٦(  

كميه 
الصادرات 

 /المصرية
جمالى ا

  صادرات العالم
)٧%(  

قيمه 
الصادرات 

 /المصرية
اجمالى قيمه 

صادرات العالم 
)٨%(  

كمية 
الصادرات 

 /المصرية
االنتاج 
 المحلى

)٩%(  
2000 2812.6 2502.4 889.7 2.866 1.19 414.5 0.10 0.05 0.27 
2001 2747.4 2493.1 907.4 4.552 1.29 284.3 0.17 0.05 0.42 
2002 2713.8 2693.7 992.6 5.992 1.82 303.2 0.22 0.07 0.56 
2003 3120.9 3135.5 1004.7 7.416 2.93 395.1 0.24 0.09 0.62 
2004 3064.4 3292.7 1074.5 14.423 10.68 740.8 0.47 0.32 1.13 
2005 3424.0 3956.9 1155.6 24.602 16.84 684.4 0.72 0.43 1.77 
2006 3427.1 3987.6 1163.6 27.81 21.86 786.0 0.81 0.55 1.94 
2007 3627.0 4934.0 1360.4 53.697 59.59 1109.7 1.48 1.21 3.62 
2008 3809.0 5615.9 1474.4 199.01 161.44 811.2 5.22 2.87 13.00 
2009 3795.8 5659.6 1491.0 135.59 225.38 1662.2 3.57 3.98 9.90 
2010 3784.1 6215.6 1642.5 83.872 202.05 2409.1 2.22 3.25 6.17 
2011 3928.8 6987.1 1778.5 623.32 210.06 337.0 15.87 3.01 47.19 
2012 4051.0 7211.5 1780.2 116.054 224.31 1932.8 2.86 3.11 8.42 
٢٠١٣  4281.3 7893.9 1843.8 88.144 183.36 2080.2 2.06 2.32 6.35 
٢٠١٤ 4360.6 8052.3 1846.6 113.5 245.08 2159.3 2.60 3.04 7.11 

  7.23  1.62  2.57  1073.98  ١٠٤,٥  ١٠٠,١  1360.36  4975  3529.8 المتوسط
  موقع منظمة االغذية والزراعة العالمية*  : جمعت وحسبت من :المصدر 

  موقع منظمه التجارة العالمية  **       
ميه نتائج تحليل االتجاه الزمني العام لتطور كمية وقيمة وسعر إجمالى الصادرات العال) ٤(جدول رقم 

  ). ٢٠١٤-٢٠٠٠(لعنب خالل الفترة والمصرية من ا
  )للطن/دوالر: بالمليون  دوالر ، السعر:باأللف طن ، القيمة : الكمية(

رقم 
معدل  R2 F  المعادلة  البيان  المعادلة

 %التغير

كمية الصادرات العالميه من   )١(
  العنب

tŶ  = ١١٨,٧ + ٢٥٨٠,١ Xi  
    (٤٢,٨) **    (١٧,٩)**   ٣,٣٦ **٣٢٠,٤ ٠,٩٦ 

قيمة الصادرات العالميه من   )٢(
  العنب

tŶ  = ٤٣٩,٥ + ١٤٥٩,٨Xi  
    (٩,٣) **    (٢٥,٤)**   0.٨,٨٣ **٦٤٧,٤ ٩٨ 

tŶ  سعر التصدير العالمى للعنب  )٣( = ٧٨,٧ + ٧٣٠,٨Xi  
    (٢٢,٢) **    (  ٢١,٨ )**   0.٤,٨٣ **٤٧٣,٩ ٩٧ 

كمية الصادرات المصرية من   )٤(
  العنب الطازج

tŶ  = ٣٩,٦-  + ١٧,٥Xi 
    (٠,٥٢)      (٢,٠٨)*   0.١٧,٥ *٤,٣٣ ٢٥ 

قيمة الصادرات المصرية من   )٥(
  العنب الطازج

tŶ  = ٦٣,٢- + ٢١ Xi  
    (٢,٧٥) **    (٨,٣٢)**   ٨,٢٧ **٦٨,٨ ٠,٨٤ 

tŶ  سعر التصدير المصرى للعنب  )٦(  =  ٠,٨-  + ١٣٥,٣Xi  
        (٠,٠٤)     (٤,٧١)**  0.١٢,٦ **٢٢,٢ ٦٣ 

كمية الصادرات المصرية   )٧(
  الصادرات العالمية من العنب/

tŶ  = ٠,٨- + 0.43 Xi  
    (٠,٤٤)     (١,٩٨)*   ١٦,٣ *٣,٩٦ ٠,٢٣ 

قيمة الصادرات المصرية   )٨(
  الصادرات العالمية من العنب/

tŶ  = ٠,٦٥- + ٠,٢٨ Xi  
    (١,٥٤)     (٦,١١)**   ٣٧,٣ ٠,٧٤** 17.2 

اإلنتاج /كمية الصادرات المصرية   )٩(
  المحلى

tŶ  = ٢,٨- + ١,٢٥ Xi  
    (٠,٤٠)     (١,٩٦)*   ٣,٨٤ ٠,٢٣* 17.3 

المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد السادس والعشرون – العدد الرابع – ديسمبر(ب) ٢٠١٦ 
  



٢٣٠٢ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
  ٠,٠١معنوى عند مستوى معنوية **    . ٠,٠٥معنوى عند مستوى معنوية *   : االرقام بين االقواس تعنى

  ). ٣(حسبت من بيانات جدول : المصدر 
  :تطور سعر الصادرات المصرية من العنب

 ١٠٧٣,٩نحـو   إلى تطور سعر الصادرات المصرية من العنب فقد بلغ المتوسـط            ) ٣(جدول          ويشير
 ، وحد أدنى    ٢٠١٠طن عام / دوالر ٢٤٠٩,١بحد أقصى بلغ نحو   ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(طن كمتوسط للفترة    /دوالر

الى ثبوت المعنوية االحـصائيه لهـذه الزيـادة          ) ٤( ويشير جدول    ٢٠٠١طن عام   / دوالر ٢٨٤,٣قدر بنحو   
ويشير معامل  % ١٢,٦غ نحو طن ، بمعدل نمو سنوى متزايد بل      / دوالر ١٣٥,٣سنويا حيث قدرت الزيادة بنحو      

، نب يرجع لعوامل يعكس اثرها الزمن     من التغير فى سعر الصادرات المصرية من الع        % ٦٣التحديد الى ان    
  .الى معنوية النموذج ككل ) F(وتشير قيمه 

  :لكمية الصادرات العالميه من العنب/ تطور كمية الصادرات المصرية 
كميه الصادرات العالمية من العنب فقـد بلـغ    /لصادرات المصرية   إلى تطور كميه ا   ) ٣(جدول          ويشير

 ، وحـد    ٢٠١١عـام % ١٥,٨٧بحد أقصى بلغ نحو   ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(كمتوسط للفترة    %٢,٥٧المتوسط نحو   
الى ثبوت المعنوية االحصائيه لهذه الزيادة  سـنويا حيـث           ) ٤( ويشير جدول    ٢٠٠٠ % ٠,١أدنى قدر بنحو    

ويشير معامل التحديـد إلـى أن       % ١٦,٣ويا، بمعدل نمو سنوى متزايد بلغ نحو       سن ٠,٤٣قدرت الزيادة بنسبة    
إلى معنوية النمـوذج     ) F(من التغير فى هذة النسبة يرجع لعوامل يعكس اثرها الزمن ، وتشير قيمه               % ٢٣
  .ككل

  :لقيمة الصادرات العالمية من العنب/ تطور قيمة الصادرات المصرية 
لقيمة الصادرات العالمية من العنب فقـد بلـغ       /تطور قيمة الصادرات المصرية     إلى  ) ٣(جدول          ويشير

 ، وحد أدنـى  ٢٠٠٩عام% ٣,٩٨بحد أقصى بلغ نحو) ٢٠١٤-٢٠٠٠(كمتوسط للفترة   %١,٦٢المتوسط نحو   
الى ثبوت المعنوية االحصائيه لهذه الزيادة  سنويا حيث قدرت          ) ٤( ويشير جدول    ٢٠٠٠ % ٠,٠٥قدر بنحو   
 % ٧٤ويشير معامل التحديد الـى ان       % ١٧,٢ سنويا، بمعدل نمو سنوى متزايد بلغ نحو       ٠,٢٨سبة  الزيادة بن 

  .الى معنوية النموذج ككل ) F(من التغير فى هذة النسبة يرجع لعوامل يعكس اثرها الزمن ، وتشير قيمه 
  :لكمية االنتاج المحلى من العنب/ تطور كميه الصادرات المصرية 

كميه االنتاج من العنب فقد بلغ المتوسط نحـو  /الى تطور كميه الصادرات المصرية     ) ٣(جدول          ويشير
 ، وحد أدنى قدر بنحـو       ٢٠١١عام% ٤٧,١٩بحد أقصى بلغ نحو   ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(كمتوسط للفترة    %٧,٢٣
إلى ثبوت المعنوية اإلحصائيه لهذه الزيادة  سنويا حيث قـدرت الزيـادة           ) ٤( ويشير جدول    ٢٠٠٠ % ٠,٢٧

من التغير   % ٢٣ويشير معامل التحديد إلى أن      % ١٧,٣سنويا، بمعدل نمو سنوى متزايد بلغ نحو      ١,٢٥بة  بنس
  .الى معنوية النموذج ككل ) F(فى هذة النسبة يرجع لعوامل يعكس اثرها الزمن ، وتشير قيمه 

  : أهـم األسواق االستيرادية للعنب المصري
 ،) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(ادرات العنب المصرية  فى فترتى الدراسة               من خالل دراسة التوزيع الجغرافى لص     

الى أن أهم الدول المستوردة هى إنجلترا، هولندا، إيطاليا ويليهـا المانيـا             ) ٥(،يشير جدول   )٢٠١٤-٢٠٠٨(
 كمتوسط كمية الصادرات المصرية من العنب خـالل الفتـرة  االولـى     % ٨٣,٦وبلجيكا وروسيا وتمثل نحو     

وبدراسة نفس الجـدول يتـضح أن   ، ) ٢٠١٤-٢٠٠٨(خالل الفترة الثانية  %  ٨٢,٢ونحو)  ٢٠٠٧-٢٠٠٠(
والثانيـة  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(المملكه المتحدة من أهم الدول المستوردة للعنب الطازج المصرى للفترتين االولى            

من إجمالى كمية الصادرات المصرية  بقيمة بلغـت          %  ٣٨,٤ الف طن تمثل نحو      ٦,٨حيث استوعبت نحو    
لفترة بـا  مالى صادرات مصر من العنـب الطـازج   من قيمة اج   % ٣٨,١ الف دوالر مثلت نحو      ٥٥٤١نحو  

من كمية صادرات مصر مـن العنـب الطـازج          % ٣٥,٢ الف طن تمثل نحو    ٦٨,٤االولى و أستوعبت نحو   



٢٣٠٣ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
مـن إجمـالى قيمـة    % ٣٦,١مثلت نحو     الف دوالر  ٧٤٨٧٢بقيمة بلغت نحو  ) ٢٠١٤-٢٠٠٨(بالفترة الثانية 

لكمية صادرات مـصر مـن      % ١٦,٦بمعدل نمو بلغ نحو     ‘ ر من العنب الطازج لنفس الفترة       صادرات مص 
لقيمة صادرات مصر من العنـب الطـازج للملكـة    % ١٩العنب الطازج للملكة المتحدة ومعدل نمو بلغ نحو         

ـ      ١٨٩٣,٢الطن ، / دوالر   ٦٢٢,٨فى حين بلغ السعر نحو    .المتحدة بين الفترتين     ى  دوالر للطن للفتـرتين عل
  % .٧,٧الترتيب بمعدل نمو بلغ نحو 

ترتين أهم الدول المستوردة للعنب المصرى الطازج على مستوى العالم خالل الف) : ٥(جدول رقم 
)٢٠١٤-٢٠٠٨(، ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(   

  ) .طن/بااللف دوالر و السعر بالدوالر: الف طن ، القيمة: الكمية( 
  )٢٠١٤-٢٠٠٨(ية الفترة الثان  )٢٠٠٧-٢٠٠٠(الفترة األولى 

  سعر  القيمة  الكمية  الدولة
  التصدير

  
%  

  للكمية
سعر   القيمة  الكمية

  التصدير
%  

  للكميه

معدل نمو 
كميه 

الصادرات  
بين 

  الفترتين

معدل نمو 
قيمه 

الصادرات 
بين 

  الفترتين

معدل 
نمو 
سعر 

التصدير  
بين 

  الفترتين
ملكة لا
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مـن كميـة   % ٢٢ الف طن تمثـل نحـو   ٣,٩        ثم تأتى هولندا  فى المرتبة الثانية حيث استوعبت نحو    
من قيمة اجمالى صـادرات    % ٢٠,١ الف دوالر مثلت نحو      ٢٩٥٩,٥رات المصرية  بقيمة بلغت نحو       الصاد

 الـف طـن تمثـل       ٣٥,١، و أسـتوعبت نحـو     ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(مصر من العنب الطازج با لفترة االولـى       
بقيمـة بلغـت   ) ٢٠١٤-٢٠٠٨(من كمية  صادرات مصر من العنب الطازج با لفتـرة الثانيـة           % ١٨,١نحو
من اجمالى قيمه صادرات مصر من العنب الطـازج لـنفس           % ٢٠,٤مثلت نحو     الف دوالر  ٤٢٢٢٣,٤نحو

لكمية صادرات مصر من العنب الطازج لهولنداومعدل نمو بلغ نحـو           %  ١٥,٨بمعدل نمو بلغ نحو     ‘ الفترة  
ر  دوال ٦٣٤,٣فى حين بلغ السعر نحو    .لقيمة صادرات مصر من العنب الطازج لهولندا بين الفترتين          % ١٩,٤

  %.٧ دوالر للطن للفترتين على الترتيب بمعدل نمو بلغ نحو ١٧١١الطن ،/
من كميـة الـصادرات المـصرية         %  ١١,٣ الف طن تمثل نحو      ٢قد أستوعب السوق اإليطالى نحو      

من قيمة إجمالى صـادرات مـصر مـن العنـب         % ١٦,٣الف دوالر مثلت نحو     ٢٣٧٣,٨بقيمة بلغت نحو    
مـن كميـة       % ١٠,٣٥ الف طن تمثل نحو    ٢٠,١، وأستوعبت نحو  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(لفترة األولى     با الطازج

  الـف   ١٧٧٩٧,٣بقيمـه بلغـت نحـو    ) ٢٠١٤-٢٠٠٨(صادرات مصر من العنب الطازج با لفترة الثانية           
بمعدل نمـو بلـغ     ‘ من إجمالى قيمة صادرات مصر من العنب الطازج لنفس الفترة           % ٨,٦دوالرمثلت نحو   

لقيمـة   % ١٤,٤رات مصر من العنب الطازج إليطاليا  ومعدل نمـو بلـغ نحـو           لكمية صاد  % ١٦,٧نحو  
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٢٣٠٤ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
الطـن  / دوالر   ٦٣١,٩فى حين بلغ الـسعر نحـو        .صادرات مصر من العنب الطازج إليطاليا بين الفترتين         

  %.  ٦,٢على الترتيب بمعدل نمو بلغ نحو    دوالر للطن للفترتين١٥٦٤،
ر العنب الطازج ألهم أسواقه اإلستيرادية ويتضح زيادة        ويتضح من نفس الجدول متوسط أسعار تصدي        

طـن   / دوالر ١٦٢٧,٤للطن فى الفترة األولـى إلـى نحـو      /  دوالر  ٥٨٩,٧متوسط سعر التصدير من نحو      
،  وقد حققت المانيا أعلى سعر تـصدير للفتـرة   % ٧كمتوسط سعر الفترة الثانية وبمعدل نمو سنوى بلغ نحو    

دوالر ٦٢٤,٢،  ٦٣١,٩طن ثم سعر تصدير  إيطاليا ثم هولندا البالغ نحو           /دوالر ٦٦١,٤االولى حيث بلغ نحو   
طن  /  دوالر ١٩٧٠,٨نحو  اما بالنسبة للفترة الثانية  فقد حققت المانيا اعلى سعر بلغ            . طن لهما على الترتيب   /

ـ      يلية سعر بلجيكا ثم سعر التصدير       % ٧,٥ سنوى بلغ نحو     بمعدل نمو   ،١٩٥٩و للمملكة المتحـدة البـالغ نح
  .لهما على الترتيب% ٧,٧،%٨,٤طن بمعدل نمو سنوى بلغ نحو / دوالر ١٨٩٣,٢
ومما سبق يتضح ضرورة دراسه أهم العوامل المؤثرة على الطلب الخارجى للعنب الطازج المصرى                

 حيث تتأثركمية صادرات العنب بالعديد من العوامل منها السعر التصديرى للعنـب           .فى أهم األسواق الخارجية   
المصرى ومتوسط أسعار تصدير الدول المنافسة فى السوق واألستهالك واإلنتاج المحلى واألستهالك واإلنتاج             
فى السوق المصدر لة باألضافة لسعر صرف الجنية المصرى أمام الدوالر  ودعـم الـصادرات الزراعيـة                   

صدر لة العنـب المـصرى       وعدد السكان بمصر وعدد السكان بالسوق باالضافة إلجمالى واردات السوق الم          
والعديد من العوامل االخرى وتم إجراء مصفوفة إرتباط وإستبعاد العوامل التى بينها  إرتباط عالى فـى كـل                 

وتم إجراء العديد من المحاوالت وإختيار افضل النماذج المتعددة التى تتفق مع المنطـق              . سوق تمت دراستة    
  .اإلقتصادى و اإلحصائى
  فى  اهم االسواق الخارجية للعنب المصرى دوال الطلب الخارجى 

  :فى  أهم األسواق الخارجيةالعوامل المؤثرة على الكمية المصدرة من العنب المصرى 
  : تضمنت الدراسة في هذا الجزء تطبيقا للنموذج القياسي التالي: نموذج الطلب الخارجى للعنب المصرى   

  Y =  + B1X١+ B2 X2 + B٣ X٣ + B٤ X٤ ......... 
:Y  متغير تابع (في السوق الذي يتم دراسته باأللف طن  العنب المصرىالكمية المصدرة من.(  

:X1   للطن/ دوالر  (في السوق الذي يتم دراستهالسعر التصديري للعنب المصرى.(  
:X2   

  
 :السعر النسبي وهو عبارة عن

في الـسوق الـذي يـتم       متوسط سعر تصدير العنب للدول المنافسة       /  سعر تصدير العنب في مصر    
  دراسته

:X3   طن/دوالر(متوسط أسعار تصدير العنب فى الدول المنافسة لمصر.(  
X4       : باأللف طن العنباإلستهالك المحلي من كمية .  

: X5   في السوق الذي يتم دراسته باأللف طن العنباإلستهالك من كمية.  
:X6  دراسته في السوق الذي يتم السكان بالمليون نسمه عدد.   

:X7   
X8:  

 .العنب بااللف طن في السوق الذي يتم دراستهاجمالى كميه واردات 
  . دعم الصادرات الزراعية بالمليون دوالر في مصر

: X9  سعر صرف الجنيه المصرى امام الدوالر.  
X10       : باأللف طن العنباالنتاج المحلي من .  
:X11  
X12:  

 .السوق الذي يتم دراسته فى  باأللف طنالعنباالنتاج من 
  .)طن/دوالر( سعر تصدير عنب جنوب افريقيا الى سوق المملكه المتحدة

:  
X13  طن/دوالر(سعر تصدير العنب الشيلى الى سوق المملكه المتحدة(.  
X14       :طن/دوالر(سعر تصدير العنب االسبانى الى سوق المملكه المتحدة(.  



٢٣٠٥ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
X15       :نسمهعدد سكان مصر بالمليون .   

  

   :فى سوق المملكه المتحدةدوال الطلب الخارجى للعنب المصرى 
بالملحق إلى بعض العوامل المؤثرة على الكمية المصدرة من العنب المـصرى فـى      ) ١(        يشير جدول   

سوق المملكه المتحدة والتى يعتقد تأثيرها على كمية الصادرات المصريه من العنب المصرى لسوق المملكـه                
وبعد إجراء العديد من المحاوالت تم اختيار افضل  أربعة نماذج ذات النتائج التى يعتقد فى مالئمتهـا               تحدة  الم

  . لطبيعة البيانات والمنطق اإلقتصادى واإلحصائى
إلى العوامل التى  ثبتت معنويتها العكسية فى التـأثير علـى كميـه الـصادرات          ) ٦(          يشير الجدول   

، ) طن/دوالر  (سعر تصدير العنب المصرى لسوق المملكه المتحدة        ) X1( الطازج وهى    المصرية من العنب  
)X2 (      متوسط اسعار الدول المنافسة  ،       /النسبه السعرية لسعر تصدير مصر)X4 (     االستهالك المحلـى مـن

ول متوسط أسعار الـد ) X3(العنب بااللف طن فى مصر، فى حين ثبتت المعنوية االحصائية الطردية لعوامل    
االستهالك من العنب داخل سـوق المملكـه المتحـدة ،           ) X5(المنافسة لمصر داخل سوق المملكه المتحدة ،        

)X7 (  ، إجمالى كمية واردات المملكه المتحدة من العنب الطازج)X8 (   دعم الصادرات الزراعيـة بـالمليون
دير عنب جنوب أفريقيـا الـى       سعر تص ) X12(إنتاج العنب بالمملكه المتحدة بااللف طن ،      )  X11(دوالر،    

وقد اثبت أن سعر تصدير مصر والنسبة السعرية واإلستهالك المحلـى ودعـم الـصادرات              .المملكه المتحدة   
  .الزراعية المصرية من أهم العوامل التى ثبتت معنويتها فى معظم النماذج 

   المملكه المتحدةالعوامل المؤثرة على الكمية المصدرة من العنب المصرى فى سوق) : ٦(جدول رقم
  )٢٠١٤-٢٠٠٠(خالل الفترة 

رقم 
  R2 F  النموذج  المعادلة

١ Y=  ١٣٣,٣- -  0.02 X1  -0.3   X4 + 0.68 X5     + 0.19 X8 + 26.8   X11 + 26.8   X14 
                      (-3.2)**   (-6.4)**  (3.5)**     (2.77)*        (0.56)          (0.4) ٠,٩٥ 24.8** 

٢ Y=- 258.7 -   0.02 X1  -0.18   X4 + 0.2 X8     + 116.4 X11 + 0.13 X12 +0.03   X13 
                      (-3.65)**   (-5.7)**  (3.9)**     (2.2)*        (3.7)**          (0.81) 0.96 34.1** 

٣ Y=150.5 -58   X2 - 0.2 X4     + 0.2 X8 + 0.85   X7  
                 (-3.7)**  (-7.9)*   (2.8)*     (4.5)**         0.91 25.7** 

٤ 
Y=88.5 – 69.3 X2+ 0.06X3 -0.18 X4  + 0.009X8 
                 (-3.2)**   (2.94)**(-3.78)**     (2.47) *   0.86 14.9** 

 Tالقيم بين األقواس هى قيمة اختبار (          )     (0.05) معنوي عند مستوى معنوية *
 (0.01) معنوى عند مستوى معنوية **

  بالملحق) ١(حسبت من بيانات الجدول رقم: المصدر 
  

طن يـؤدى إلـى     /إلى أن زيادة سعر  تصدير مصر  للمملكه المتحدة بدوالر            ) ٦(       حيث يشير الجدول    
علـى  ) ٢(،)١(الف طن  وذلـك للنمـاذج        ) ٠,٠٢(،)٠,٠٢(الكميه المصدرة من العنب المصرى بنحو     نقص  

يؤدى لنقص كميـه    % ١لمتوسط أسعار الدول المنافسة   /الترتيب فى حين أن زيادة النسبه السعرية لسعر مصر        
ى الترتيـب   عل) ٤(،) ٣( الف طن وذلك بالنماذج      ٦٩,٣ ، ٥٨صادرات مصر من العنب للمملكه المتحدة بنحو      

وذلك حيث أن إنخفاض سعر التصدير المصرى أوانخفاض النسبة السعرية بين سـعر التـصدير المـصرى                 
ومتوسط أسعار تصدير الدول المنافسة فى سوق المملكه المتحدة  يزيد من زيادة الكميه المصدرة من العنـب                  

ية والمنطق اإلحـصائى حيـث أن       المصرى إلى سوق المملكه المتحدة وهذا ما يتماشى مع النظرية اإلقتصاد          
وأشار نفس الجدول الى أن زيادة اإلستهالك المحلى باأللف طـن           . إنخفاض السعر يزيد من الكمية المطلوبة       

، )١(  الف طن للنماذج      ٠,١٨ ، ٠,٢ ، ٠,١٨ ، ٠,٣يؤدى إلنخفاض الكميه المصدرة من العنب المصرى بنحو       
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٢٣٠٦ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
ستهالك المحلى نتيجه الزيادة السكانية تؤدى إلـى إنخفـاض          على الترتيب ، حيث أن زيادة األ      ) ٤(،)٣(،) ٢(

  . الكمية الموجهه للتصدير 
إلى أن زيادة متوسط أسعار الدول المنافسة المصدرة للعنب الطـازج          ) ٦(        فى حين أشار نفس الجدول      

 الـف  ٠,٠٦نحوطن يؤدى إلى زيادة كمية الصادرات المصرية من العنب ب       /فى سوق المملكه المتحدة بدوالر      
وزيادة اإلستهالك بألف طن بسوق المملكه المتحدة من العنب الطازج يؤدى إلـى             ) . ٤(طن  وذلك بالنموذج     

حيث أن زيادة إستهالك    ) ١( الف طن وذلك بالنموذج      ٠,٦٨زيادة الكميه المصدرة من العنب المصرى بنحو        
ن العنب وبالتالى زيادة الكميـة المطلوبـة مـن      سوق المملكه المتحدة يؤدى لزيادة واردات المملكه المتحدة م        

وأن زيادة إجمالى واردات المملكه من العنب الطازج  تزيد الكمية المـصدرة مـن العنـب              . العنب المصرى 
، حيث أن زيادة واردات سوق المملكه المتحدة يؤدى إلى          ) ٣( الف طن  وذلك بنموذج       ٠,٨٥المصرى بنحو   

  . المصرى حيث تعتبر من أهم الدول المصدرة  للعنب فى سوق المملكهزيادة الكمية المطلوبة من العنب
 الكميـة       وأشار نفس الجدول إلى أن  زيادة دعم الصادرات الزراعية المصرية بمليون دوالر يؤدى لزيادة              

) ٤(الـى   ) ١(ن  الف طن للنماذج م   ) ٠,٠٠٩(،) ٠,٢(،  )٠,٢(،) ٠,١٩(المصدرة من العنب المصرى بنحو      
وايضا ثبتت المعنوية اإلحصائية لزيادة الكمية المصدرة من العنب المصرى بأتجاة إنتاج العنب             . على الترتيب 

إلـى أن زيـادة سـعر    ) ٢(فى حين أشارت المعادلة     .فى المملكه المتحدة إلى اإلنخفاض خالل فترة الدراسة         
طن يؤدى إلى زيادة الكميـة المطلوبـة مـن     /بدوالر  تصدير عنب جنوب أفريقيا  إلى سوق المملكه المتحدة          

 الف طن وهوما يتماشى مع النظرية اإلقتصادية حيـث       ٠,١٣العنب المصرى فى سوق المملكه المتحدة بنحو        
 مـن واردات سـوق      ١٠ %٢١,٢أن زيادة سعر الدول المنافسة مثل جنوب أفريقيا التى تمثل صادراتها نحو             

من شأنة األتجاة الى السعر المنخفض لزيادة االرباح مما         ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(دراسةالمملكه المتحدة خالل فترة ال    
إلى  ) R2( ويشير معامل التحديد     يؤدى الى زيادة الكمية المصدرة من العنب المصرى لسوق المملكه المتحدة،          

الكمية المصدرة من العنب المـصرى لـسوق المملكـه          من التغير فى    % ٨٦،%٩١،% ٩٦،  %٩٥أن نحو   
  .على الترتيب) ٤(إلى ) ١( يرجع إلى العوامل التى تناولها كل من النماذج من ةالمتحد

   :فى السوق الهولندىدوال الطلب الخارجى للعنب المصرى 
بالملحق إلى بعض العوامل المؤثرة على الكمية المصدرة من العنب المـصرى فـى      ) ٢(        يشير جدول   

 كمية الصادرات المصريه من العنب المصرى للـسوق الهولنـدى           السوق الهولندى والتى يعتقد تأثيرها على     
وبعد إجراء العديد من المحاوالت تم إختيار افضل اربعه نماذج ذات النتائج التى يعتقد فى مالئمتهـا لطبيعـة       

  . البيانات والمنطق االقتصادى
ثير علـى كميـة الـصادرات    إلى العوامل التى  ثبتت معنويتها العكسية فى التـأ      ) ٧(          يشير الجدول   

، ) طـن /دوالر  (سعر تصدير العنب المصرى للـسوق الهولنـدى         ) X1(المصرية من العنب الطازج وهى      
)X4 (         ،االستهالك المحلى من العنب بااللف طن فى مصر)X11  (       إنتاج العنب بالسوق الهولنـدى بـااللف

) X3(ية االحصائية الطردية لعوامـل      فى حين ثبتت المعنو   . عدد سكان مصر بالمليون نسمه      )  X15(طن ، 
إجمالى كمية واردات السوق الهولنـدى      ) X7(متوسط أسعار الدول المنافسة لمصر داخل السوق الهولندى ،          

إنتاج العنب بهولندا بـااللف     )  X11(دعم الصادرات الزراعية بالمليون دوالر،        ) X8(من العنب الطازج ،     
تهالك المحلى و متوسط أسعار الدول المنافـسة لمـصر داخـل            طن وقد اثبت ان سعر تصدير مصر واالس       

  .السوق الهولندى من أهم العوامل التى ثبتت معنويتها فى معظم النماذج 
طن يؤدى الـى نقـص      /إلى أن زيادة سعر  تصدير مصر للسوق الهولندى بدوالر           ) ٧(       يشير الجدول   

) ٤(،) ٢(،)١(الف طن  وذلك للنمـاذج       ) ٠,٠١(،)٠,٠٩(،)٠,٠٢(الكمية المصدرة من العنب المصرى بنحو     



٢٣٠٧ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
وأشار نفس الجدول إلى أن زيادة اإلستهالك المحلى باأللف طن يؤدى نقص الكمية المـصدرة               . على الترتيب 

و أشار نفـس    . على الترتيب ) ٤(،)٣(،) ٢(  الف طن للنماذج        ٠,١١ ، ٠,١٣ ، ٠,١من العنب المصرى بنحو   
اج الهولندى من العنب الطازج بالف طن يؤدى إلى نقص الكمية المصدرة من             إلى أن زيادة االنت   ) ٧(الجدول  

،وأن زيادة عدد سكان مصر بمليون نسمه يؤدى        ) ٢(الف طن وذلك بالنموذج      )٠,٠٥(العنب المصرى بنحو    
  ).٣( الف طن وذلك بنموذج ٨,١٨لنقص الكمية المصدرة من العنب المصرى بنحو 

إلى أن زيادة متوسط أسعار الدول المنافسة المصدرة للعنب الطـازج فـى             ) ٧( فى حين أشار نفس الجدول      
 ،)٠,٠٣( ،)٠,٥٨( طن يؤدى إلى زيادة كمية الصادرات المصرية من العنب بنحـو          /السوق الهولندى بدوالر  

وأن زيادة أجمالى واردات السوق الهولندى من       . على الترتيب ) ٣(،)٢(،) ١(الف طن وذلك للنماذج     ) ٠,٠٨(
الـف طـن وذلـك      ) ٠,١٧(،)٠,٣(،)٠,٢٩( الطازج  تزيد الكمية المصدرة من العنب المصرى بنحو           العنب

  .على الترتيب) ٤(،)٣(،) ٢(للنماذج  
خالل الفترة  العوامل المؤثرة على الكمية المصدرة من العنب المصرى فى السوق الهولندى) : 7(جدول رقم

)٢٠١٤-٢٠٠٠(  
رقم 

 R2 F  النموذج  المعادلة

١ 
Y=  ١٠٦,٦- -  0.02 X1  + 0.٥٨   X٣ + 0.٠٤ X5     + 0.٠9 X8 - 26.8   X١1 
                      (-٢,٦)**   ٣,٧٥( )**  (٠,٢٩)         (١,٧٦)        (- 1.9)*           

0.81 75 ** 

٢ 
Y=24.1 - 0.009 X1 + 0.03X3 - 0.1X4 + 0.29X7 -0.13 X8 +2.84 X9-0.05   X١1 
            (-2.5)**   (1.39)   (-3.03)**     (3.06)**     (0.8)   (0.4)        (-٢,7)**                                              

0.95 19.3** 

٣  Y=513.9+0.009 X1+ 0.08X3 -0.13X4+ 0.3X7 +2.9X9 + 0.1 X11  - 8.18 X15 
              (1.3)       (4.46)**   (-6.18)*  (5.97)**   (0.7)       (0.6)     (-3.92)**                     

0.98 58.1** 

٤  Y=-132 -0.01 X1-0.11 X4  + 14.3X6+ 0.17X7 
                 (-2.4)*    (-5.3)**  (0.6)     (2.5) **    0.89 20.35** 

 T هى قيمة اختبار القيم بين األقواس(          )     (0.05) معنوي عند مستوى معنوية *
 (0.01) معنوى عند مستوى معنوية **

     . بالمالحق)٢( حسبت من بيانات الجدول رقم: المصدر 
 الكميـة       وأشار نفس الجدول إلى أن  زيادة دعم الصادرات الزراعية المصرية بمليون دوالر يؤدى لزيادة              

) ٠,٠٧(وذلك عنـد مـستوى معنويـة        ) ١(الف طن بالنموذج    ) ٠,٠٩(المصدرة من العنب المصرى بنحو      
الكمية المـصدرة مـن   من التغير فى % ٨٩،%٩٨،% ٩٥، %٨١إلى أن نحو   ) R2(ويشير معامل التحديد    .

علـى  ) ٤(إلـى  ) ١( يرجع إلى العوامل التى تناولها كل من النمـاذج مـن     العنب المصرى للسوق الهولندى   
  .الترتيب

   : اإليطالىفى السوقدوال الطلب الخارجى للعنب المصرى 
بالملحق الى بعض العوامل المؤثرة على الكمية المصدرة من العنب المـصرى فـى      ) ٣(        يشير جدول   

السوق اإليطالى والتى يعتقد تأثيرها على كمية الصادرات المصريه من العنب المـصرى للـسوق اإليطـالى         
ت النتائج التى يعتقد فى مالئمتهـا لطبيعـة   وبعد إجراء العديد من المحاوالت تم اختيار افضل أربعه نماذج ذا    

  . البيانات والمنطق االقتصادى
إلى العوامل التى  ثبتت معنويتها العكسية فى التـأثير علـى كميـة الـصادرات                )٨(          يشير الجدول   

، ) طـن /دوالر   (اإليطـالى سعر تصدير العنب المصرى للـسوق       ) X1(المصرية من العنب الطازج وهى      
)X2 (متوسط اسعار الدول المنافسة  ،       /سبه السعرية لسعر تصدير مصر      الن)X4 (     االستهالك المحلـى مـن
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٢٣٠٨ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
فى حـين ثبتـت المعنويـة       . سعر صرف الجنية المصرى أمام الدوالر     ) X9(العنب بااللف طن فى مصر،      

) X7( ،   اإليطـالى متوسط أسعار الدول المنافسة لمصر داخـل الـسوق          ) X3(االحصائية الطردية لعوامل    
دعم الصادرات الزراعية بـالمليون دوالر،      ) X8( من العنب الطازج ،      اإليطالىاجمالى كمية واردات السوق     

)X11  (   بااللف طن وقد اثبت ان سعر تصدير مصر واإلستهالك المحلـى و متوسـط               اإليطالىإنتاج العنب 
ب الطازج من أهم العوامل التـى   من العناإليطالىأسعار الدول المنافسة لمصر، إجمالى كمية واردات السوق      

  .ثبتت معنويتها فى معظم النماذج 
   العوامل المؤثرة على الكمية المصدرة من العنب المصرى فى السوق اإليطالى) : ٨(جدول رقم

  )٢٠١٤-٢٠٠٠(خالل الفترة 
رقم 

  المعادلة
  R2 F  النموذج

١ 
Y= 272 - 25.1 X2 + 0.03X٣- 0.04 X4 - 4.99 X6 +2.1 X7 +0.٠07 X8 –2.3 X9 
             (-4.٦)**  ( ٣,15)**  (-4.65)**   (-0.8)        (3.13)**  (0.4)           (-1.1)   

0.98 48.8 ** 

٢ Y=-12.6 -   0.01 X1 + 0.03   X3 - 0.04 X4     + 1.06 X7 - 0.03   X8  
                   (-8.7)**   (4.45)**  (-4.9)**     (2.14)*     (2.07)*                                                             

0.97 64.4** 

٣ Y=15.3 -   0.009 X1 -0.06   X4+ 2.8   X7 + 0.04X8    
                 (-4.9)**     (-5.6)**     (5.5)**   (1.92)*        

0.91 26.3** 

٤ 
Y=-19.4 -0.03 X1- 47.8 X2+ 0.05X3-0.03X4 +0.006X8 - 0.17X9 –0.0001 X11 
               (-3.16)**   (1.8)     (6.5)**    (-3..69)**      (0.3)     (-1.99) *    (-0.06)     

0.98 41.06** 

 Tالقيم بين األقواس هى قيمة اختبار (          )     (0.05) معنوي عند مستوى معنوية *
 (0.01)  معنوى عند مستوى معنوية**

  .بالمالحق) ٢ (حسبت من بيانات الجدول رقم: المصدر 
طن يؤدى الى نقص الكميـه  /إلى أن زيادة سعرتصدير مصر للسوق اإليطالى بدوالر        ) ٨(     يشير الجدول   

على )  ٤(،)٣(،) ٢(الف طن  وذلك للنماذج        ) ٠,٠٣(،)٠,٠٠٩(،)٠,٠١(المصدرة من العنب المصرى بنحو    
يؤدى لنقص كميـة    % ١لمتوسط أسعار الدول المنافسة   /ن زيادة النسبه السعرية لسعر مصر     الترتيب فى حين أ   

وأشار نفس الجـدول    ). ١(  الف طن وذلك بالنموذج       ٢٥,١صادرات مصر من العنب للسوق اإليطالى بنحو        
 ،)٠,٠٤( إلى أن زيادة االستهالك المحلى باأللف طن يؤدى لنقص الكميه المصدرة من العنب المصرى بنحو              

) ٨(و أشار نفس الجـدول      . على الترتيب ) ٤(،)٣(،) ٢،) ١(ألف طن للنماذج      )  ٠,٠٣( ،)٠,٠٦( ،)٠,٠٤(
إلى أن زيادة سعر صرف الجنية أمام الدوالر بوحدة واحدة يؤدى إلى نقص الكميه المـصدرة مـن العنـب                    

ـ ) ٢٠١٤-٢٠٠٠( ألف طن وهذا يعكس انه مع السلسلة الزمنية          ٠,١٧المصرى بنحو    أن إنخفـاض قيمـة     ف
  .العملة المحلية يشير إلى ضعف فى أداء اإلقتصاد القومى

إلى أن زيادة متوسط أسعار الدول المنافسة المصدرة للعنـب الطـازج          ) ٨(      فى حين أشار نفس الجدول      
 ،)٠,٠٣( طن يؤدى إلى زيادة كمية الصادرات المـصرية مـن العنـب بنحـو             /فى السوق اإليطالى بدوالر     

وأن زيادة إجمالى واردات الـسوق      . على الترتيب ) ٤(،)٣(،) ١(الف طن  وذلك للنماذج        ) ٠,٠٥( ،)٠,٠٣(
الف طن  ) ٢,٨(،)١,٠٦(،)٢,١(اإليطالى من العنب الطازج  تزيد الكمية المصدرة من العنب المصرى بنحو             

لـصادرات الزراعيـة     وأشار نفس الجدول الى أن  زيادة دعم ا         .على الترتيب ) ٣(،) ٢(،  )١(وذلك للنماذج   
، )٠,٠٣( الكمية المصدرة من العنب المصرى  للسوق اإليطـالى بنحـو    المصرية بمليون دوالر يؤدى لزيادة    

على الترتيب ، حيث أن زيادة دعم الصادرات الزراعية تعتبر محفـز            ) ٣(،) ٢(الف طن بالنماذج    )  ٠,٠٤(
من التغيـر    % ٩٨،%٩١،% ٩٧،  %98 أن نحو    إلى ) R2( ويشير معامل التحديد     .لزيادة الكمية المصدرة    



٢٣٠٩ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
 يرجع إلى العوامل التى تناولها كل من النماذج مـن           الكمية المصدرة من العنب المصرى للسوق اإليطالى      فى  

  .على الترتيب) ٤(إلى ) ١(
  

  :الملخص
تلعب الصادرات المصرية بصفة عامة والزراعية منها على وجه الخصوص دوراً مؤثرا في التنميـة          

تصادية، حيث تعتبر الصادرات الزراعية من أهم المصادر الواعدة لزيادة حصيلة الدولة مـن العمـالت                االق
األجنبية، لذا فان عملية التصدير تحظى باهتمام متزايد من قبل متخذي القرار، حتـى إنهـا أصـبحت مـن                    

  .أولويات سياسة مصر االقتصادية في اآلونة األخيرة
الزراعية المصرية ارتباطا وثيقا باإلحداث والمتغيرات العالمية، ولـذلك       ويرتبط أمر تنمية الصادرات       

فإن هناك اهتمام متزايد إليجاد مناخ تصديري أفضل يساهم في زيادة قدرة تلـك الـصادرات علـى النفـاذ                    
 ،  التعرف على أهم العوامل التي تؤثر على الطلب في األسواق الخارجية          لألسواق الخارجية، وذلك من خالل      

عد حاصالت الفاكهة من المحاصيل التصديرية الواعدة، خاصة في ظل استراتيجية التنمية الزراعيـة فـي                وت
  .مصر، والتي تهدف إلى التنوع والتوسع في إنتاج وتصدير المحاصيل التي لمصر فيها ميزة تنافسية

ـ         مشكلة الدراسة   وتكمن     ذي ال في عدم استقرار الصادرات الزراعية و انخفـاض معـدل نموهـا ال
يتناسب مع الطاقات اإلنتاجية المتاحة، عالوة على انخفاض نسبة المصدر لإلنتاج الكلى من أغلب المحاصيل                

ومع تراجع أهمية الصادرات الزراعية التقليدية، ويعد العنب الطـازج مـن حاصـالت الفاكهـه      . التصديرية
  التصديرية الواعدة في الفترة القادمة، 

على للعنب المصرى  فـى أهـم     العوامل المؤثرة علي الطلب الخارجىتحديدوتهدف الدراسة إلـي  
أسواقه الخارجية، والتي يمكن إستخدامها في صياغة السياسات واإلجـراءات الالزمـة لزيـادة الـصادرات                

  .المصرية من تلك المحاصيل في أهم أسواقها
لعنب المصرى والعـالمى     وقد أشار البحث إلى تطور المساحه واالنتاج وكمية وقيمة وسعر تصدير ا           

بمتوسط انتـاج  )  ٢٠١٤-٢٠٠٠( الف فدان  خالل الفترة ١٥٠,٥حيث بلغ متوسط المساحة المزروعة  نحو  
 الف طن  لنفس الفترة بمتوسـط  ١٠٠,١ الف طن  و متوسط كميه صادرات بلغت نحو           ١٣٣٠,٥٣بلغ نحو     

 دوالر  ١٠٧٣,٩ط سعر تصدير بلغ نحو       مليون دوالر لنفس الفترة  ومتوس      ١٠٤,٥قيمه صادرات بلغت  نحو    
لـسعر  % ١٢,٦لقيمه الصادرات  ونحـو % ٨,٢٧لكمية الصادرات  و  % ١٧,٥طن   بمعدل نمو بلغ نحو     /

  ٧,٢٣االنتاج المحلى  من العنب  نحـو       / التصدير  خالل فترة الدراسة   وقد بلغت متوسط نسبة الصادرات             
   %  ١٧,٣بمعدل نمو بلغ نحو  

هم الدول المستوردة  للعنب المصرى وهى إنجلترا، هولندا، إيطاليـا ويليهـا المانيـا               وتناول البحث أ  
كمتوسط كميـة الـصادرات المـصرية مـن العنـب خـالل الفتـرة              % ٨٣,٦وبلجيكا وروسيا وتمثل نحو     

حيث تـم إختيـار إنجلتـرا،    ) .٢٠١٤-٢٠٠٨(خالل الفترة الثانية     %  ٨٢,٢ونحو)  ٢٠٠٧-٢٠٠٠(االولى
 كأهم ثالثة أسواق وقد أشار البحث إلى العوامل التى  ثبتت معنويتها العكسية فى التأثير علـى                  طالياهولندا، إي 

كميه الصادرات المصرية من العنب الطازج وهى سعر تصدير العنب المصرى لـسوق المملكـه المتحـدة                 
االسـتهالك المحلـى   متوسط اسعار الدول المنافسة  ،  /،  النسبه السعرية لسعر تصدير مصر   ) طن/دوالر  (

فى حين ثبتت المعنوية اإلحصائية الطردية لمتوسط أسعار الدول المنافـسة           . من العنب بااللف طن فى مصر     
لمصر داخل سوق المملكة المتحدة ،  اإلستهالك من العنب داخل سوق المملكه المتحدة ،إجمالى كمية واردات                

لزراعية بالمليون دوالر، إنتاج العنب بالمملكه المتحـدة        المملكة المتحدة من العنب الطازج ، دعم الصادرات ا        
  .بااللف طن ، سعر تصدير عنب جنوب أفريقيا الى المملكه المتحدة
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٢٣١٠ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
اما بالنسبة للسوق الهولندى فقد كانت أهم العوامل التى ثبتت معنويتها العكسية فى التأثير على كميـة                 

، ) طـن /دوالر  (لعنب المصرى للسوق الهولندى     الصادرات المصرية من العنب الطازج وهى سعر تصدير ا        
اإلستهالك المحلى من العنب بااللف طن فى مصر،   إنتاج العنب بالسوق الهولندى بـااللف طـن ،  عـدد                      

فى حين ثبتت المعنوية االحصائية الطردية لمتوسط أسـعار الـدول المنافـسة             . سكان مصر بالمليون نسمه     
ى كمية واردات السوق الهولندى من العنب الطازج ،  دعم الـصادرات           لمصر داخل السوق الهولندى ، إجمال     

  . الزراعية بالمليون دوالر
اما فى السوق اإليطالى فكانت العوامل التى  ثبتت معنويتها العكسية فى التأثير على كميه الـصادرات   

 ، النـسبه    )طـن /دوالر   (اإليطـالى المصرية من العنب الطازج هى سعر تصدير العنب المصرى للـسوق            
متوسط اسعار الدول المنافسة  ،  االستهالك المحلى من العنب بااللف طن فى              /السعرية لسعر تصدير مصر     

فى حين ثبتت المعنوية االحصائية الطرديـة لعوامـل         . مصر،  سعر صرف الجنية المصرى امام الدوالر           
 مـن  اإليطـالى كمية واردات الـسوق   ،  اجمالى اإليطالىمتوسط أسعار الدول المنافسة لمصر داخل السوق  

  .العنب الطازج ،  دعم الصادرات الزراعية بالمليون دوالر
كما وجد أن سعر تصدير مصر واإلستهالك المحلى و متوسط أسعار الدول المنافسة لمصر، إجمالى               

يتها فـى   كمية واردات السوق  ودعم الصادرات الزراعية من العنب الطازج من أهم العوامل التى ثبتت معنو               
  .معظم النماذج 

ويوصى البحث بدراسه األسواق التصديرية للعنب المصرى والتعرف على أسعار وإمكانيات الـدول             
المنافسة ومواصفات التصدير وذلك لتحديد أسعار تنافسية تسمح بأختراق هذة األسواق وتصدير أكبـر كميـة            

 صيب السوقى لصادرات مصر مـن العنـب ،        عنب لها ، ومعرفه االصناف والمواصفات المطلوبه لزيادة الن        
إتباع االجـراءات التـى مـن       ودراسه سبل التغلب على عقبات التصدير وزيادة دعم الصادرات الزراعية،و           

شأنها زيادة كمية اإلنتاج  بجودة عالية ومواصفات مرغوبة فى األسواق الخارجية لزيادة  المـصدر منهـا ،                   
  .األسعار حيث يساعد إنخفاض السعر على زيادة النصيب السوقى تقليل تكاليف التسويق والشحن لتقليل 

  :المراجع
 الجهاز المركزى للتعبئه العامه واإلحصاء ، نشرات التجارة الخارجية ، الكتاب اإلحـصائى الـسنوى ،                 -١

  .أعداد مختلفة
تـصدير  ، التحليل االقتـصادي ألسـواق       )دكتور(، عباس فتحي العوضي     )دكتورة(أسماء أحمد محمود     – ٢

العنب المصري، المؤتمر السابع والثالثون لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليـات، معهـد بحـوث     
   .٢٠٠٢االقتصاد الزراعي، ديسمبر 

 ، ، رسالة دكتوراة    داليا عبد الحميد ياسين ، دراسة القدرات التنافسية لبعض المحاصيل البستانية المصرية            -٣
  . ٢٠٠٨كلية الزراعة ،جامعة عين شمس،

 شيماء طلعت فوزى أمين ، السوق العالمى للعنب ، رسالة دكتوراة ، قسم اإلقتـصاد الزراعـى ،كليـة                    -٤
  .٢٠١٥الزراعة ، جامعة عين شمس،

، دراسة اقتصادية لبعض محـددات      )دكتور(، صالح محمود سعيد مقلد      )دكتور( عاطف عبدالعظيم جوده     -٥
لمصرية لالقتصاد الزراعي، المجلـد الثـامن، العـدد      الصادرات المصرية من العنب المصري، المجلة ا      

  .١٩٩٨الثاني، سبتمبر 
، القدرة التنافسية للصادرات المصرية من العنـب فـي أهـم أسـواقه             )دكتور(  محمد الدمرداش الخشن      -٦

  .٢٠٠٢الخارجية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثاني عشر، العدد الثالث، سبتمبر 



٢٣١١ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
محددات الطلب الخارجي على الصادرات المصرية للمنتجات الغذائيـة المـصنعة مـن             ( لسباعي ممتاز ا  -٧

  .٢٠٠٦، رسالة دكتوراة ، قسم األقتصاد الزراعي،كلية الزراعة ،جامعة عين شمس، )الخضر والفاكهة
ـ              / د -٨ ة ناديه محمود مهدي عبد المحسن، محددات الطلب المصري على البقوليات المستوردة، مجلـة جامع

  .٢٠١٣المنصورة
، تنافسية العنب المصري في أهم األسـواق الخارجيـة، المجلـة            )دكتورة(هناء شداد محمد عبداللطيف      -٩

  .٢٠١٣المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثالث والعشرون، العدد األول، مارس 
10-www.comtrde.un.org. 
11-www.Fao.org. 
12-www. Worldbank.org 

 
  
  المالحق

 أهم المتغيرات المؤثرة على صادرات مصر من العنب الطازج فى سوق المملكه المتحدة) ١(جدول رقم 
  )٢٠١٤ -٢٠٠٠(خالل الفترة 

 السنوات
كمية 

 /الصادرات
 ألف طن

 

قيمه 
الصادرات 
بااللف 
  دوالر

كمية 
/ جاإلنتا

فى 
المملكه 
بالف 
  طن

االستهالك 
فى سوق 
المملكه 
المتحدة 
باالف 

  طن

االستهالك 
المحلى 
بااللف 

  طن

اجمالى 
كمية 

واردات 
سوق 
المملكه 
  المتحدة

سعر 
التصدير 
المصري 

 دوالر(
 )طن/

متوسط 
أسعار 
تصدير 
الدول 

المنافسة 
 دوالر(
 )طن/

سعر 
تصدير 
جنوب 
افريقيا 
  للمملكه

 دوالر(
  )طن/

سعر 
ير تصد

  شيلى
 دوالر(
  )طن/

سعر 
تصدير 
  اسبانيا

 دوالر(
  )طن/

دعم *
الصادرات 
الزراعية 
بالمليون 
  بالدوالر

سعر 
الصرف 
للجنية 
امام 
 الدوالر

عدد 
سكان 
المملكه 
 المتحدةب
المليون 

 نسمه

٢٠٠٠ 1.337 626 1.4 563 986 160.9 468.2 1603.4 1851.0 1317 1596.4 54.8 3.4837 58.9 
٢٠٠١ 2.215 750 1.5 583 986 170.6 338.6 1702.0 1641.5 1562 1545.9 64.5 3.9825 59.1 
٢٠٠٢ 3.181 1147 1.5 600 986 196.4 360.6 1742.1 1809.4 1535 1395.7 51.1 4.52 59.3 
٢٠٠٣ 3.018 1149 1.2 619 1081 202.5 380.7 1835.5 1941.1 1681 1857.5 50.5 5.9748 59.5 
٢٠٠٤ 6.587 4853 1.1 655 1139 226.7 736.8 2022.9 2211.6 1830 2011.6 59.0 6.2079 59.8 
٢٠٠٥ 10.84 7577 1.1 678 1210 246.7 699.0 2026.1 2303.8 1868 1870.7 68.2 5.7888 60.2 
٢٠٠٦ 8.118 7462 1.0 721 1191 274.3 919.2 2027.6 2404.6 1882 1688.3 62.6 5.7481 60.6 
٢٠٠٧ 19.232 20764 1.0 730 1215 258.0 1079.7 2432.3 2489.6 1849 2759.3 103.1 5.6444 61.2 
٢٠٠٨ 89.51 71749 0.9 727 1145 274.9 801.6 2510.1 2708.0 2197 2842.5 288.5 5.4522 61.7 
٢٠٠٩ 60.457 87431 0.8 695 1083 244.6 1446.2 2304.1 2448.6 2049 2535.1 305.7 5.5572 62.2 
٢٠١٠ 21.555 77490 0.7 714 1094 248.1 3595.0 2382.3 2693.4 2109 2438.0 209.9 5.6649 62.7 
٢٠١١ 212.243 71427 0.7 683 611 234.2 336.5 2739.4 2956.7 2688 2923.0 131.6 5.9662 63.2 
٢٠١٢ 42.783 82691 0.6 685 963 241.9 1932.8 2612.1 2726.4 2182 2746.2 191.0 6.0982 63.6 
٢٠١٣  21.87 57556 0.5 690 969 250.1 2631.7 2655.7 2765.3 2523 2671.2 133.6 6.881 64.0 
٢٠١٤ 30.2 75760 0.5 742 1052 257.9 2508.6 2889.2 3019.7 2577 3093.4 110.0 7.0916 64.3 

  جمعت وحسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة  لألمم المتحدة    :المصدر 
  www.comtrade.un.org،من بيانات االمم المتحدة من شبكة المعلومات الدولية جمعت وحسبت : 
  .الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، المركز القومى للمعلومات ، بيانات غير منشورة          :
  نشرة الميزان الغذائى،  ،قطاع الشئون االقتصادية ، اعداد مختلفة :
  ..، بيانات غير منشورة،وزارة التجارة والصناعهصندوق تنميه الصادرات * :

خالل  أهم المتغيرات المؤثرة على صادرات مصر من العنب الطازج فى السوق الهولندى) ٢(جدول رقم 
  )٢٠١٤ -٢٠٠٠(الفترة 

 السنوات

كمية 
 الصادرات

 ألف طن/
 

قيمه 
الصادرات 
بااللف 
  دوالر

كمية 
/ اإلنتاج
فى 

هولندا 
بالف 

االستهالك 
 سوق فى

الهولندى 
باالف 

  طن

االستهالك 
المحلى 
بااللف 

  طن

اجمالى 
كمية 

واردات 
السوق 
  الهولندى

سعر 
التصدير 
المصري 

 دوالر(
 )طن/

متوسط 
أسعار 
تصدير 
الدول 

المنافسة 

دعم *
الصادرات 
الزراعية 
بالمليون 
  بالدوالر

سعر 
الصرف 
للجنية 
امام 
 الدوالر

عدد 
سكان 
 هولندا

بالمليون 
 نسمه

عدد 
سكان 
مصر 

بالمليون 
  نسمه
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٢٣١٢ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
 دوالر(  طن

 )طن/
٢٠٠٠ 0.722 385 100 175 986 152.8 533.2 1051.8 54.8 3.4837 15.89 63.3 
٢٠٠١ 0.587 171 100 185 986 111.5 291.3 1367.3 64.5 3.9825 15.98 64.7 
٢٠٠٢ 1.557 372 100 180 986 116.7 238.9 1363.8 51.1 4.52 16.08 66.0 
٢٠٠٣ 1.426 580 200 185 1081 161.1 406.7 1574.5 50.5 5.9748 16.17 67.3 
٢٠٠٤ 2.989 2574 470 164 1139 153.7 861.2 1654.4 59.0 6.2079 16.25 68.6 
٢٠٠٥ 6.824 4544 680 157 1210 235.0 665.9 1792.3 68.2 5.7888 16.33 70.0 
٢٠٠٦ 11.282 7672 730 217 1191 260.2 680.0 1804.0 62.6 5.7481 16.40 71.3 
٢٠٠٧ 5.601 7378 860 298 1215 306.4 1317.3 1820.8 103.1 5.6444 16.46 72.7 
٢٠٠٨ 30.42 23358 875 247 1145 365.0 767.9 2040.5 288.5 5.4522 16.52 74.3 
٢٠٠٩ 28.618 52485 880 246 1083 355.8 1834.0 1973.6 305.7 5.5572 16.58 75.2 
٢٠١٠ 15.745 48980 825 239 1094 321.7 3110.8 2121.5 209.9 5.6649 16.63 78.8 
٢٠١١ 100.548 33724 1125 219 611 302.4 335.4 2736.9 131.6 5.9662 16.69 80.4 
٢٠١٢ 20.819 40240 1338 231 963 322.7 1932.8 2421.7 191.0 6.0982 16.75 82.6 
٢٠١٣  27.01 39437 1630 238 969 333.2 1460.1 2615.2 133.6 6.881 16.81 84.6 
٢٠١٤ 22.61 57340 1560 259 1052 335.6 2536.0 2818.0 110.0 7.0916 16.87 86.8 

  جمعت وحسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة  لألمم المتحدة    :المصدر 
  www.comtrade.un.org،جمعت وحسبت من بيانات االمم المتحدة من شبكة المعلومات الدولية :   

  .الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، المركز القومى للمعلومات ، بيانات غير منشورة         :
  نشرة الميزان الغذائى،  ،قطاع الشئون االقتصادية ، اعداد مختلفة:

  ..، بيانات غير منشورةصندوق تنميه الصادرات ،وزارة التجارة والصناعه:*
  

   تغيرات المؤثرة على صادرات مصر من العنب الطازج فى السوق اإليطالىأهم الم) ٣(جدول رقم 
  )٢٠١٤ -٢٠٠٠(خالل الفترة 

 السنوات

كمية 
 الصادرات

 ألف طن/
 

قيمه 
الصادرات 
بااللف 
  دوالر

كمية 
/ اإلنتاج
فى 

إيطاليا 
بااللف 

  طن

االستهالك 
فى سوق 
إيطاليا 
باالف 

  طن

االستهالك 
المحلى 
بااللف 

  طن

اجمالى 
كمية 

واردات 
سوق 
  إيطاليا

سعر 
التصدير 
المصري 

 دوالر(
 )طن/

متوسط 
أسعار 
تصدير 
الدول 

المنافسة 
 دوالر(
 )طن/

االنتاج 
المحلى من 

العنب 
  بااللف طن

دعم *
الصادرات 
الزراعية 
بالمليون 
  بالدوالر

سعر 
الصرف 
للجنية 
امام 
 الدوالر

عدد 
سكان 
إيطاليا 

بالمليون 
 نسمه

٢٠٠٠ 0.01 1 8869.5 1126 986 14.4 100 1841.3 1075.1 54.8 3.4837 57.1 
٢٠٠١ 0.31 76 8988.4 824 986 12.5 248.4 1841.3 1078.91 64.5 3.9825 57.4 
٢٠٠٢ 0.04 17 7393.9 999 986 14.5 414.6 1841.3 1073.815 51.1 4.52 57.7 
٢٠٠٣ 0.41 176 7482.9 1098 1081 16.8 427.2 1841.3 1196.852 50.5 5.9748 58.0 
٢٠٠٤ 0.68 502 8692.0 799 1139 20.1 739.3 1841.3 1275.288 59.0 6.2079 58.3 
٢٠٠٥ 1.90 1121 8553.6 969 1210 20.5 589.4 1841.3 1391.75 68.2 5.7888 58.7 
٢٠٠٦ 3.12 3397 8326.7 1421 1191 21.4 1089.5 1841.3 1431.97 62.6 5.7481 58.9 
٢٠٠٧ 9.47 13700 7392.5 1470 1215 24.2 1446.8 1841.3 1485.01 103.1 5.6444 59.1 
٢٠٠٨ 37.01 27823 7793.3 1326 1145 25.3 751.8 1841.3 1531.418 288.5 5.4522 59.3 
٢٠٠٩ 10.72 21206 8242.5 1782 1083 23.4 1977.6 1841.3 1370.241 305.7 5.5572 59.5 
٢٠١٠ 23.87 19834 7787.8 1330 1094 23.1 831.0 1841.3 1360.251 209.9 5.6649 59.6 
٢٠١١ 52.38 17606 7444.9 1067 611 23.7 336.1 1841.3 1320.801 131.6 5.9662 59.7 
٢٠١٢ 8.36 16159 6918.0 1222 963 23.0 1932.9 1841.3 1378.815 191.0 6.0982 59.7 
٢٠١٣  4.03 10340 8010.4 1422 969 19.1 2564.5 1841.3 1389.133 133.6 6.881 59.8 
٢٠١٤ 4.55 11613 6930.8 1476 1052 21.7 2554.0 1841.3 1596.169 110.0 7.0916 59.8 

  جمعت وحسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة  لألمم المتحدة   :    -: المصدر 



٢٣١٣ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
  www.comtrade.un.org،جمعت وحسبت من بيانات االمم المتحدة من شبكة المعلومات الدولية :   

  .الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، المركز القومى للمعلومات ، بيانات غير منشورة: 
  نشرة االقتصاد الزراعى،  ،قطاع الشئون االقتصادية ، اعداد مختلفة:

  ..، بيانات غير منشورةصندوق تنميه الصادرات ،وزارة التجارة والصناعه:*
  

Analytical study of the external demand on Egyptian grapes 
Azza M. Abd el kader ghazala  Eman Farid Amin Kadous      

Assistant Pro.Socio-Economic Studies Division       Dept.of Agric. Economics Faculty of Agric.         
 Desert  Research Center                                     AinShamsUniversity. 
 
Summary 
  Egyptian exports in general, and agricultural exports in particular, play an 
important role in the attainment of economic development and  represent a major 
source of foreign currencies. Export promotion is placed at the forefront of the 
Egyptian economic policies in recent decades.  
 Egyptian agricultural exports are highly affected by the world variables and 
creation of a conductive environment for export promotion in various regional and 
international markets. Fruit crops of Egypt are very promising; through the 
identification of the most important factors affecting demand at overseas markets  
 The problem of this study revolves around the instability of agricultural 
exports which are far below their actual  potential. 
 . In spite of the declining trend of traditional agricultural exports, fruit crops 
hold much hope in the foreseeable future especially for such crops, grapes, promising 
export crops in the coming period.  
 The main objective of this study is to identify factors affecting on the demand 
for Egyptian grapes on their overseas markets. Those factors can be taken into 
account while designing export policies. 
The paper discusses the evolution of Area, production, quantity, value and the 
average of export price of grape in Egypt and world.  cultivated area has reached 
about 150,5 thousand Feddan during the period (2000-2014) with an average 
production of about 1330,53 thousand tons and the average amount of exports 
amounted to 100,1 thousand tons for the same period with average value of exports It 
amounted to about  104.5 million$ for the same period and the average export price 
reached about 1073.9 $ / ton, a growth rate of about 17.5% to the amount of exports , 
8.27% of the value of exports and about 12.6% of the export price during the study 
period. The average of export / domestic production ratio of grapes accounted for 
about 7 .23 with growth rate reached 17.3%. 
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٢٣١٤ دراسة تحليلية للطلب الخارجي على العنب المصري
The paper indicated to importing countries for Egyptian grapes, U.K., Holland, 

Italy, followed by Germany, Belgium, Russia, accounting together for about 83.6% 
as the average amount of Egyptian exports of grapes during the first period (2000-
2007) and about 82.2% during the second period (2008-2014). It selected England, 
the Netherlands, and Italy as the most important three markets. 

The paper showed factors that have  the opposite effect on the amount of 
Egyptian exports of the  fresh grapes, an export price of Egyptian grapes for the UK 
market ( $ / ton), the ratio , price of export Egypt / Average prices of competing 
countries, domestic consumption of grapes per thousand tones in Egypt,. They were 
found positive impact of the average prices of competing countries to Egypt within 
the United Kingdom market, consumption of grapes in the United Kingdom market, 
the total imports of the United Kingdom of the fresh grapes, agricultural export 
subsidies   million$, grape production in the United Kingdom thousand tons, the 
export price of South Africa grapes to the United Kingdom, the export price of 
Spanish grapes to the U.K.  . 

As for  Netherlands market,  the study found that the most important factors 
adverse affecting on the amount of Egyptian exports of the fresh grapes are export 
price of Egyptian grapes to Netherlands market  ( $ / ton), the domestic consumption 
of grapes  thousand tons in Egypt, the  production of grape  in Netherlands  , Egypt's 
population. While the positive impact of the average prices of competing countries to 
Egypt within the Netherlands market, the total imports of Netherlands market of fresh 

grapes, agricultural export subsidies million dollars. 
But in the Italian market  the main factors that adversely effect on the amount 

of Egyptian exports of fresh grapes is the export price of Egyptian grapes to market 
Italian ( $ / ton), the ratio of ( price of export Egypt / Average prices of competing 
countries), domestic consumption of grapes thousand tones in Egypt, the Egyptian 
pound's exchange rate against the dollar. While the positive impact of the average 
prices of competing countries to Egypt, the total imports the Italian market of fresh 
grapes, agricultural export subsidies million dollars. 

It is recommends that studying the export markets for Egyptian grapes and 
recognize the potential of competing states and specifications of export prices in 
order to determine the competitive prices allow to penetrate these markets and 
exported the largest amount of grapes. To examine ways to overcome the obstacles to 
export, and increase the export subsidies, and follow the actions that will increase the 
amount of production with high quality and desirable specifications in overseas 
markets to increase the export. Reducing marketing and shipping costs to reduce 
prices as it helps to lower the export price to increase overseas market share   . 


