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 مقدمة:

 41 ييعتبر العنب من أنواع الفاكهة التي الرئسية فى مصر وقد زاد اإلهتمام به فى السنوات األخيره حيث تمثل المساحة المزروعة بالعنب حوال   
وصا صمن جملة المساحة المزروعة بأنواع الفاكهة المختلفة .وقد انتشرت زراعته على نطاق واسع بالمناطق المستصلحة في مختلف المحافظات خ %

وقد زاد اإلهتمام به نظرا لما يحتويه من فيتامينات وعناصر هامه كما يحتوي على نسبة جيدة من العناصر   في الوجه البحري في شرق وغرب الدلتا
رع ز ي المعدنية. ويستهلك معظم المحصول طازجا . ويستخدم جانب من محصول األصناف عديمة البذور في التجفيف وتصنيع الزبيب في العنب،

وقد بلغت ،من أجل التصدير واالستهالك المحلي وهناك العديد من االصناف البذرية واالصناف الالبذرية ومنها المبكر والمتوسط ومتأخر النضج 
علي مستوي جمهورية مصر العربية، بينما بلغت  5142مليون طن عام  4.7الف فدان مثمر ينتج حوالي  471المساحة المزروعة منه حوالي 

من المساحة %71مليون طن وتمثل االراضي الجديدة حوالي 4.5الف فدان مثمر ينتج نحو  452احة المزروعة في االراضي الجديدة منه حوالي المس
تتشكل التجارة الدولية استيرادًا .و 5142من اجمالي الجمهورية  لعام  %75المثمرة الجمالي الجمهورية ،كما بلغ انتاج االراضي الجديدة حوالي 

ت المتقدمة نصديرًا الواجهة الرئيسية للعالقات االقتصادية الدولية التى تعتبر أهم الدعامات األساسية فى البنيان االقتصادى لجميع الدول سواء كاوت
لفردى، إذ أن اأو األخذة فى النمو. والنهوض بالصادرات بصفة عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة يعد هدفًا اقتصاديًا على المستويين القومى و 

ن الموارد مزيادة العائد التصديرى تحقق زيادة فى الدخل القومى مع زيادة دخول المزارعين. كما أن تنمية الصادرات تؤدى إلى زيادة فى توظيف كثير 
التصديرية  ل الفاكهةاالقتصادية، وبصفة خاصة عنصر العمل، وبالتالى التقليل من حدة مشكلة البطالة ، يعتبر العنب المصرى من اهم محاصي

 447.7الواعدة التي يمكن االعتماد عليها في زيادة حصيلة الصادرات الزراعية من النقد االجنبي حيث قدرت كمية صادرات العنب المصري بحوالي 
 ( 5142 -5112مليون دوالر لمتوسط الفترة ) 512.1مليون طن بلغت قيمتها 

 
 مشكلة البحث:

ل الزراع مصدر من مصادر دخمن الحاصالت البستانية التصديرية الواعدة والتي تجود زراعتها في االراضي الجديدة ، وانه محصول العنب يعد     
وذلك لشيوع العديد  %02الي  %01اال ان هناك العديد من المشاكل التى أدت النخفاض إنتاجيته فتشير البيانات النخفاضه بنسبة تتراوح ما بين 

الصحيحة لزراعته في االراضي الجديدة باالضافة الي زيادة تكاليف االنتاج ، وتضاعف أجور العمالة الزراعية والفنية، كما أثر  من الممارسات غير
 قلة الكميات المصدرة .                ذلك في العديد من القطاعات االقتصادية والتي تمثلت في اآلثار االقتصادية الناتجة عن انخفاض انتاجيته ، و 

 أهداف البحث:
 دراسة الوضع الحالي االنتاجي والتصديري لمحصول العنب في جمهورية مصر العربية واالراضي الجديدة . -4
 دراسة الوضع المستقبلي  للمساحة المنزرعة والمساحة المثمرة وانتاج وانتاجية العنب في جمورية مصر العربية واالراضي الجديدة -5
 مية وقيمة صادرات وسعر العنب المصري.دراسة الوضع المستقبلي لك-0

 
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

اعتمدت الدراسة على اسلوب التحليل اإلحصائى الوصفى  والكمى للمتغيرات االقتصادية موضع الدراسة ، وقد اعتمدت الدراسة على البيانات   
التى يصدرها قطاع الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة ، ومن الجهاز المركزى للتعبئة الثانوية المنشورة في النشرة اإلحصائية الزراعية ، والبيانات 

(، وتم استخدام معادالت االتجاة العام الخطية ووالتربعية، كما Comtradeالعامة واالحصاء، والموقع االلكتروني للتجارة الخارجية لالمم المتحدة )
كأحد اساليب التنبؤ فى تقدير المتغيرات االقتصادية لمحصول العنب  ( ، Double Exp.smoothingتم استخدام نموذج التمهيد االسي المزدوج )

 .  5151( والتنبؤ لعام 5142-5111خالل الفترة )
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 النتائج البحثية ومناقشتها 
 اوال: االسواق الرئيسية المصدرة للعنب في السوق العالمي:

 نتعتبر دراسة االسواق الرئيسية المصدرة للعنب في السوق العالمي من السياسات الهامة، وذلك لمعرفة االهمية النسبية لصادرات كل دولة م    
 الدول بالنسبة للسوق العالمي، وكذلك معرفة الدول المنافسة لمصر بالنسبة لتصدير العنب واالهمية النسبية لحجم صادرات مصر من العنب .

 (9002-9002كمية الصادرات العالمية من العنب واهم الدول المصدرة خالل الفترة ) -أ
، بينما بلغت اقصاها 5112مليون طن عام 722.1( ان اجمالي كمية الصادرات العالمية من العنب بلغت ادناها بنحو 4يتبين من جدول )    

شيلي ، ايطاليا، امريكا ، هولندا   (. وتعتبر كال من5142-5112الفترة )خالل  مليون طن 3606، بمتوسط بلغ 5142مليون طن عام  1524
تيبا ر ،ج أفريقيا ، تركيا ، المكسيك ، بيرو ، اسبانيا ، الهند، و مصر، من اهم الدول المصدرة للعنب في العالم ومرتبة حسب كمية صادراتها ت

،  572، 111.1، 121.5، 101، حيث تبلغ كمية صادرات كل منها نحو تنازليا، وتعتبر ايضا من الدول المنافسة لمصر في تصدير العنب
، %7.10،%7.21، %45.54،%40.14، %50.51مليون طن تمثل نحو  447.1،  454.7،  402.7، 412.2، 412.4، 542، 521
لي الترتيب خالل من اجمالي كمية الصادرات العالمية لكل من الدول السابقة ع 0.57%،  0.07%، 0.72%، 1.12%،1.41%، 2.22%

 (.5142-5112متوسط الفترة )
 (5142-5112يوضح كمية صادرات الدول المصدرة للعنب في العالم بااللف طن خالل الفترة )( 0جدول رقم)      

 السنوات

 الدول المصدرة

 للعالم % المتوسط 1032 1034 1031 1031 1033 1030 1002

 23.24 838088 868496 844074 856713 812566 853195 781365 850205 شيلى

 13.81 498179 570331 546281 508018 491368 498110 479398 393750 ايطاليا

 12.21 440421 504203 482942 474264 422296 416347 407576 375322 امريكا

 7.64 275610 289800 285070 287297 275512 263347 253680 274563 هولند

 7.43 268086 276882 273950 283239 264079 248092 259483 270877 ج افريقيا

 5.99 215873 216275 216141 203286 209525 239577 237860 188449 تركيا

 3.27 117763 11595 245320 88144 116054 62332 52857 135586 مصر

 4.14 149139 146700 142752 149647 167854 137531 171325 128167 المكسيك

 3.76 135733 149613 144986 140535 129113 140601 126653 118633 اسبانيا

 3.37 121690 136009 131236 148521 114306 75387 129125 117247 الهند

 4.06 146478 237941 207453 176048 148696 119815 74865 60524 بيرو

 100 3606336 4291881 4211573 4181265 4050957 3928753 3784124 795802 اجمالي الدول

 3.27 117763 124045 131236 88144 114306 62332 52857 60524 الحد االدني

 11.14 3606336 4291881 4211573 4181265 4050957 3928753 3784124 850205 الحد االقصي

 ، بيانات غيرمنشورة. :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، بيانات التجارة الخارجيةالمصدر     
 

ويالحظ من البيانات ان ادني كمية من الصادرات العنب كانت من نصيب مصر، بينما كانت اقصي كمية للصادرات كانت من نصيب       
 شيلي ، وتاتي مصر في المركز االخير، ولعل االنخفاض في صادرات العنب المصري ،يرجع الي زيادة االستهالك المحلي.

 
 (:  9002-9002رات العالمية من العنب الهم الدول المصدرة خالل الفترة )قيمة الصاد -ب

،بينما بلغت اقصاها   5112مليون دوالر عام  5222.1( ان اجمالي قيمة الصادرات العالمية من العنب بلغت ادناها بنحو 5يتبين من جدول )      
 (.5142-5112ة )خالل الفتر  7524.1، بمتوسط بلغ 5142مليون دوالر عام  5212.0

في قيمة   موتعتبر كال من شيلي ، امريكا ، ايطاليا ، هولندا  ،ج أفريقيا ، اسبانيا ، تركيا ، بيرو ، المكسيك ، ، مصر، الهند من اهم دول العال     
يمة صادرات كل قالصادرات ومرتبة حسب قيمة صادراتها ترتيبا تنازليا، وتعتبر ايضا من  اهم الدول المنافسة لمصر في تصدير العنب، حيث تبلغ 

، %51.72مليون دوالر تمثل نحو  415، 542، 424، 027، 472،  522،  101، 702، 720، 224، 4212.2منها نحو 
من اجمالي قمية الصادرات العالمية لكل من الدول  5%،  0%، 5.47%، 2.4%،5.2%، 1.4%، 2.21%،41.41%، 41.25%،40.22%

 (. 5142-5112السابقة علي الترتيب في خالل الفترة )
ويالحظ من البيانات ان ادني قيمة من الصادرات العنب كانت من نصيب الهند ، بينما كانت اقصي قيمة للصادرات كانت من نصيب هولندا،       

عار في سوتاتي مصر في المركز العاشر ، ولعل االنخفاض في قيمة الصادرات العنب المصري يرجع الي انخفاض الكميات المصدرة وانخفاض اال
 االسواق الخارجية . 
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 (5142-5112يوضح قيمة صادرات الدول المصدرة للعنب بااللف دوالر خالل الفترة )( 9جدول رقم )
 السنوات

الدول 

 المصدرة

 % المتوسط 9032 9032 9031 9039 9033 9030 9002

 للعالم

 20.7 1506610 1809950 1708837 1604924 1455887 1466740 1345262 1154670 شيلى

 13.6 991066 1229524 1150038 1084478 974928 908418 831124 758950 امريكا

 10.9 792880 937955 889596 815266 772487 803297 743678 587879 ايطاليا

 10.1 736097 867189 823492 796384 712519 703292 631294 618510 هولند

 6.0 434365 486968 469434 443021 431137 429318 419517 361159 ج افريقيا

 4.1 299868 361118 340701 316383 276496 322031 259595 222750 اسبانيا

 2.5 179314 186160 183878 187624 162688 175325 203926 155594 تركيا

 5.1 367710 611833 530459 449889 365393 300804 179760 135834 بيرو

 2.1 151874 171638 165050 150269 160108 140223 156897 118935 المكسيك

 3.0 219047 242886 245246 183357 224306 210060 202101 225377 مصر

 2.0 142957 214776 190837 194374 131315 77834 102465 89101 الهند

اجمالي 

 الدول

2995802 6215577 6987101 7211494 7893876 8332873 8529321 7261405 300 

 3921 142957 171638 165050 150269 131315 77834 102465 89101 الحد االدني

الحد 

 االقصي

1154670 1345262 1466740 1455887 1604924 1708837 1809950 1506610 90912 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، بيانات التجارة الخارجية ، بيانات غير منشورة9 المصدر:
 

 (:  9002-9002أسعار الصادرات العالمية من العنب الهم الدول المصدرة خالل الفترة ) -ج
، بينما  5112دوالر للطن طن عام  1889( ان اسعار الصادرات الهم الدول المصدرة من العنب بلغت ادناها بنحو 0يتبين من جدول )       

 (.5142-5112دوالر للطن خالل الفترة ) 022، بمتوسط بلغ 5142دوالر للطن عام  1987بلغت اقصاها 
صدرة موتعتبر كال من هولندا ، بيرو ، امريكا ، اسبانيا ، مصر ، شيلي ، ج أفريقيا ، ايطاليا ، الهند ، المكسيك ، وتركيا من اهم الدول ال       

 لللعنب في العالم ومرتبة حسب اسعار صادراتها ترتيبا تنازليا، وهي من الدول المنافسة لمصر في تصدير العنب ، حيث تبلغ اسعار صادرات ك
دوالر لكل من الدول السابقة علي  105،  4154،  4421،  4217،  4254،  4722،  5154،   5422،  5507، 5174،  5222منها نحو

 (. 5142-5112توسط الفترة )الترتيب لم
ويالحظ من البيانات ان ادني سعر تصدير للعنب كان من نصيب تركيا، بينما كانت اقصي سعر للتصدير كانت من نصيب هولندا، وتاتي        

ة  في الطلب علي مصر في المركز الخامس ، ولعل االرتفاع في سعر صادرات العنب المصري يرجع الي انخفاض الكميات المصدرة منه وزيادة
 .  االسواق الخارجية

 

 (5142-5112يوضح أسعار صادرات الدول المصدرة للعنب بالدوالر خالل الفترة )( 3جدول رقم )
 السنوات الدول المصدرة

 المتوسط 9032 9032 9031 9039 9033 9030 9002

 2665 2992 2889 2772 2586 2671 2489 2253 هولند

 2471 2571 2557 2555 2457 2511 2401 2244 بيرو

 2237 2439 2381 2287 2309 2182 2039 2022 امريكا

 2196 2414 2350 2251 2142 2290 2050 1878 اسبانيا

 2021 1937 987 2080 1933 3370 2176 1662 مصر

 1587 1645 1628 1605 1572 1613 1551 1493 ايطاليا

 1796 2084 2025 1873 1792 1719 1722 1358 شيلى

 1621 1759 1714 1564 1633 1730 1617 1333 ج افريقيا

 1021 1170 1156 1004 954 1020 916 928 المكسيك

 832 861 851 923 776 732 857 826 تركيا

 1154 1579 1454 1309 1149 1032 794 760 الهند

 1849 1987 1979 1888 1780 1778 1643 1889 اجمالي الدول

 832 861 851 923 776 732 794 760 الحد االدني

 2665 2992 2889 2772 2586 3370 2489 2253 الحد االقصي

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، بيانات التجارة الخارجية ، بيانات غير منشورة 
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 ثانيا :النصيب السوقى واألهمية النسبية لسعر التصدير لصادرات العنب بأهم األسواق اإلستيرادية :  
يعد دراسة النصيب السوقى للصادرات المصرية بأهم األسواق المستوردة أمر ضروريًا للتعرف على مدى قدرة العنب المصرى على النفاذ داخل        

( التوزيع 1دول)جتلك األسواق ومدى إمكانية زيادة الجهود التصديرية المطلوب بذلها فى تلك األســواق لزيــادة النصيــب السوقــى للعنب بها ويوضح ال
( والذى يتضح منه أن معظم صادرات االعنب الطازجة المصرية تتركز  5142-5140الجغرافى للصادرات المصرية من العنب فى متوسط الفترة )

عنب ألسواق لبصفة أساسية فى دول االتحاد االوروبى ، وبعض الدول العربية . ويعزى ذلك لعدم وجود إنتاج منافس محلى أو خارجى لفترة ورود ا
لطازج ا تلك الدول ، باإلضافة إلى أن العنب المصري المنتج تناسب أذواق المستهلكين بتلك الدول ، وتحتل انجلترا مقدمة الدول المستوردة للعنب

قدرت  من متوسط الصادرات المصرية، وبقيمة %52.5ألف طن تمثل نحو 01.1( نحو 5142-5140المصرى، حيث استوردت فى متوسط الفترة )
، 50.1من متوسط الصادرات المصرية، ويأتى فى المرتبة الثانية والثالثة كل من هولندا والمانيا بمتوسط %05مليون دوالر تمثل نحو  74.7نحو
مليون  17.1،54.2من متوسط كمية الصادرات خالل متوسط نفس الفترة ، وبقيمة بلغت  %1.0، %55.1ألف طن على الترتيب يمثال نحو  1.0

من متوسط قمية الصادرات خالل متوسط نفس الفترة ويليها بعد ذلك صادرات مصر إلى يطاليا بمتوسط بلغ  %2.7، %54.4الر وتمثل نحو دو 
 من متوسط الصادرات المصرية. %1.0مليون دوالر تمثل نحو  2.2وبقيمة قدرت نحو %0.1ألف طن تمثل نحو  0.2نحو 
 %2.2ألف طن ، تمثل نحو  7.4وردة للعنب المصري الطازج فتحتل السعودية المرتبة األولى بمتوسط يبلغ نحو أما بالنسبة للدول العربية المست     

-5140من متوسط الصادرات المصرية خالل الفترة )%0.2مليون دوالر تمثل نحو  7.1من متوسط كمية الصادرات المصرية وبقيمة قدرت نحو
 سة على المستوى االجمالى.( ، وتحتل بتلك النسبة المرتبة الساد5142

 
 (9032-9031التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من العنب الطازج خالل الفترة ): 4جدول رقم 

 الكمية بااللف طن          والقيمة بالمليون دوالر                                                 

 السنوات     

 

 الدولة

2013 

 

 الفترةمتوسط  2015 2014

 

 للصادرات لمتوسط الفترة %

 

 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية 

 32.0 29.2 71.7 30.4 81.8 39.1 75.8 30 58 21.9 انجلترا

 21.1 22.8 47.4 23.8 45.4 21.7 57.3 23 39 27 هولندا

 3.5 6.9 7.8 7.1 9.5 4.5 9.6 15 4.2 2.1 السعودية

 9.7 8.3 21.6 8.7 22.1 10.5 23.5 7.8 19 7.7 الماني

 6.2 7.0 14.0 7.3 19.7 9.4 12.6 7.1 9.7 5.3 روسيا

 4.1 4.6 9.2 4.8 9.8 4.7 9.6 5.2 8.1 4.4 دولة االمارات

 4.3 3.8 9.6 3.9 7 3.3 11.6 4.5 10 4.03 ايطاليا

 2.5 2.8 5.7 3.0 3.3 1.6 10.9 5.8 2.9 1.5 لبيا

 16.6 14.6 37.1 15.2 44.6 20.5 34.6 16 32 9.37 دول اخري

 100.0 100.0 224.1 104.1 243 115 246 114 184 83.3 االجمالي

 www.comtrade.comجمعت و حسبت من بيانات الموقع االلكترونى  المصدر :              
 
 (9002-9000ثالثا: تطور كمية وقيمة  وسعر صادرات العنب المصري خالل الفترة) 

تشكل صادرات العنب الطازج النصيب األكبر وهى الصورة التقليدية لطلب األسواق الخارجية على العنب المصرى ، ويعتبر العنب من محاصيل      
ألغراض التصدير، وتتأثر كمية الصادرات بكميات التقاوى )الشتالت( وظروف  الفاكهة الهامة فى مصر، ويتم زراعة أصناف معينة من العنب

 اإلنتاج فى الدول المصدرة للتقاوى ، وهذا باإلضافة إلى ظروف إنتاج العنب بالدول المنافسة للصادرات المصرية من العنب .
ألف  2.9نحو  5111( حيث بلغت كمية الصادرات عام 5142-5111( تذبذب الكميات المصدرة من العنب خالل الفترة )2ويبين الجدول)      

ألف طن و ذلك بسبب فتح باب التصدير مرة اخرى الى االتحاد االوروبى،  250بنحو  5111طن وبلغت تلك الصادرات أعلى مستوياتها عام 
د استقرار نسبى للسعر التصديرى للعنب ( ، فيتضح وجو 5142-5111وفيما يتعلق بتطور السعر التصديرى للعنب الطازج خالل الفترة )روسيا، 

دوالر/طن  284باستثناء بعض السنوات التى حدث فيها ارتفاعاً أو انخفاضاً ملحوظاً وقد تراوح سعر التصدير للطن من العنب ما بين حد ادنى حوالى 
 4057الل متوسط فترة الدراسة نحو ، و بلغ السعر التصديرى لطن العنب خ5144دوالر للطن كحد اقصى عام  3372الى حوالى  5114عام 

 دوالر.
 
 
 

http://www.comtrade.com/
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 (9002-9000( يوضح تطور كمية وقيمة وسعر صادرات العنب المصري خالل الفترة )2جدول رقم )
 البيان

 السنوات
 الكمية المصدرة
 ) بااللف طن(

 القيمة 
 )بالمليون دوالر(

 سعر الطن المصدر
 ) بالدوالر(

2000 2.9 1.2 415 
2001 4.6 1.3 284 
2002 6.0 1.8 303 
2003 7.4 2.9 395 
2004 14.4 10.7 741 
2005 24.6 16.8 684 
2006 27.8 21.9 786 
2007 53.7 59.6 1110 
2008 199.1 161.4 811 
2009 135.6 225.4 1662 
2010 83.9 202.1 2409 
2011 62.3 210.1 3372 
2012 116.1 224.3 1933 
2013 88.1 183.4 2080 
2014 113.5 245.1 2160 
2015 115.9 242.9 2096 
 4057 113.2 66.0 المتوسط
 www.comtrade.com.: الموقع االلكتروني المصدر                  

 
ألف  2( أن كمية وقيمة وسعر الصادرات المصرية وقد اتخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا ومعنوي إحصائيًا قدر بحوالي  2كما يتبين من الجدول)        

على الترتيب، وقد أوضحت قيمة  %45.1،  %47.2،  %0.1دوالر على الترتيب وبمعدل تغير بلغ نحو  422.5مليون جنية ،  51.0طن ، 
 .  1.14هذا التغير عند مستوى معنوية  )ف( معنوية

 
 (9002-9000( يوضح معادالت االتجاه العام لتطور قيمة وكمية وسعر صادرات العنب المصري خالل الفترة) 6جدول رقم )

 مقدار التغير F 2-R معادالت االتجاه العام المتغير م

3 
 Y1= 10.2+9x كمية الصادرات بااللف طن

        (4)**          
32.2** 0.24 

1.4 

1 
 Y2= 59.5+20.3x قيمة الصادرات بالمليون دوالر

         (9.1)**    
41.4** 0.42 

3..2 

1 
 Y3= 76.8+165.2x سعر الطن بالدوالر

         (6)**      
1..3** 0..1 

31.4 

 تمثل القيمة التقديرية لكمية انتاج العنب ، وكمية الصادرات ،قيمة الصادرات وسعر الطن  Y3,Y2,Y1حيث        

                      X   0902* معنوي عند  0903** معنوي عند  3999931تمثل عامل الزمن  

 (2: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم ) المصدر     

 
 (9002-9000في مصر خالل الفترة ) واالنتاجية واالنتاج لمحصول العنبالمساحة الكلية والمثمرة رابعا :

( أنها تذبذبت بين الصعود والهبوط حيث بلغت 7( تبين من الجدول)5142-5111بدراسة تطور المساحة الكلية لمحصول العنب خالل الفترة )    
ألف فدان  421.2ألف فدان(عن متوسط الفترة الذي يبلغ حوالي 51.1)%42.2بزيادة تبلغ نحو  5142ألف فدان عام  422.2ذروتها حوالي 

ألف فدان( عن  52.0) %42.2، بانخفاض يقدر بنحو 5111ألف فدان عام  415.5ألف فدان، بينما كانت أدناها حوالي  42.2بانحراف معياري 
 . %5.14ألف فدان، ومعدل تغير بلغ نحو  0.0متوسط الفترة، وقد أخذت تلك المساحة إتجاًها عاًما متزايد معنوي إحصائًيا بمقدار 

 471.0( الي تزايد المساحة المثمرة لمحصول العنب خالل نفس الفترة حيث بلغت ذروتها حوالي 7كما تشير البيانات الواردة بالجدول )
 41.4ف فدان بانحراف معياري أل 412.7ألف فدان( عن متوسط الفترة الذي يبلغ حوالي 51.2)%42.4بزيادة تبلغ نحو  5142ألف  فدان عام 

ألف فدان( عن متوسط الفترة. وقد أخذت  51) %40.1، بانخفاض يقدر بنحو 5111ألف فدان عام  452.7ألف فدان، بينما كانت أدناها حوالي 
 .  %1.47ألف فدان، ومعدل تغير بلغ نحو  5.2تلك المساحة إتجاًها عاًما متزايد معنوي إحصائًيا بمقدار 
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(        5142-5111المساحة الكلية والمثمرة واالنتاجية واالنتاج لمحصول العنب في مصر واجمالي االراضي الجديدة خالل الفترة )( 7) جدول رقم
 )المساحة بااللف فدان      واالنتاج بااللف طن    واالنتاجية بالطن(
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2000 142 76 53.6 130 72 55.5 8.29 8.56 1075 616 57.3 

2001 148 77 51.6 131 72 55.2 8.26 8.99 1079 649 60.2 

2002 152 78 51.2 134 73 54.3 8.02 7.96 1074 579 53.9 

2003 155 80 51.8 136 74 54.6 8.79 10.1 1197 752 62.8 

2004 160 83 51.8 138 75 54.1 9.21 10.53 1275 790 61.9 

2005 160 85 53.1 145 78 54.0 9.62 11.07 1392 864 62.1 

2006 166 84 50.4 147 79 53.7 9.72 11.63 1432 920 64.2 

2007 171 81 47.4 149 90 60.1 9.94 11.91 1485 964 64.9 

2008 167 87 52.0 154 82 53.5 9.95 11.83 1531 974 63.6 

2009 167 112 67.1 152 99 65.3 9 9.666 1370 961 70.1 

2010 164 110 67.3 152 101 66.2 8.92 9.666 1360 976 71.7 

2011 172 115 67.0 154 103 66.6 8.56 9.032 1321 928 70.3 

2012 189 127 67.5 158 106 66.9 8.74 8.974 1379 947 68.7 

2013 193 131 67.7 164 110 67.0 8.73 9.056 1435 996 69.4 

2014 193 131 67.8 172 116 67.4 9.286 9.594 1596 1111 69.6 

2015 197 137 69.7 178 125 69.9 9.459 9.712 1687 1211 71.8 

 65.6 890 1355 9.893 8.98 60.7 91 150 59.1 100 169 المتوسط

 أعداد مختلفة –نشرات األقتصاد الزراعي   –األدارة المركزية لألقتصاد الزراعي  -: جمعت وحسبت : من وزارة الزراعة المصدر     
 

ألف طن(  004)%51.1بزيادة تبلغ نحو  5142مليون طن عام  4.212ويتضح تذبذب إنتاج العنب خالل نفس الفترة حيث بلغ ذروته حوالي     
مليون طن عام  4.17مليون طن، بينما كانت أدناها حوالي  1.414مليون طن بانحراف معياري  4.022عن متوسط الفترة الذي يبلغ حوالي 

 05ألف طن( عن متوسط الفترة. وقد أخذ ذلك اإلنتاج إتجاًها عاًما متزايد معنوي إحصائًيا بمقدار  512) %54.10ر بنحو ، بانخفاض يقد5115
من اجمالي مساحة  % 22.4( أن مساحة االراضي الجديدة تمثل نحو 7. كما يتبين من بيانات الجدول) %5.1ألف طن، ومعدل تغير بلغ نحو 

من اجمالي انتاج العنب  %22.2( ، بينما مثل انتاج االراضي الجديدة نحو 5142-5111خالل متوسط الفترة ) العنب على مستوى الجمهورية
 على مستوى الجمهورية خالل نفس الفترة.

 (9002-9000( يوضح اجمالي مساحة الجمهورية واالراضي الجديدة خالل الفترة )0شكل )

 
 (7من بيانات جدول )المصدر :             
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 (5142-5111خالل الفترة ) معادالت االتجاه العام لكل من المساحة الكلية والمثمرة واالنتاجية واالنتاج لمحصول العنب في مصر (8جدول رقم )
 رقم المعادلة البيان المعادلة F (\2R) معدل التغير

2.01 129.44 0.90 Y1=140413.6 + 3309.5 x 

   **(11.38) 

 3 المساحة الكلية

0.17 247.8 0.94 Y2=125176.1 + 2887.79 x 

**                    (15.74) 

 1 المساحة المثمرة

2.4 30.57 0.66 Y3=1086389 + 31658.4 x 

(5.5) **      

 3 االنتاج

 على التوالي  المساحة الكلية والمثمرة واالنتاج لمحصول العنب في مصرتشير إلى   Y1  ،Y2 ،Y3حيث :               
              X  0.01تشير إلى متغير الزمن )**( تشير إلى معنوية معالم معادلة االنحدار أو النموذج عند مستوى  . 
 (7: جمعت وحسبت من بيانات الجدول)المصدر             

 

 (9002-9000الفترة )في االراضي الجديدة  خالل  خامسا : المساحة الكلية والمثمرة واالنتاجية واالنتاج لمحصول العنب
( أنها بلغت أقصاها حوالي 7( تبين من الجدول)5142-5111بدراسة تطور المساحة الكلية لمحصول العنب في االراضي الجديدة خالل الفترة )    

بانحراف  ألف فدان 22.22ألف فدان(عن متوسط الفترة الذي يبلغ حوالي  07.71)%07.2بزيادة تبلغ نحو  5142ألف  فدان عام  407.02
ألف فدان( عن متوسط  50.12) %50.2، بانخفاض يقدر بنحو 5111ألف فدان عام  72.42ألف فدان، بينما بلغت أدناها حوالي  55.1معياري 

 . %1.1ألف فدان، ومعدل تغير بلغ نحو  1.1الفترة، وقد أخذت تلك المساحة إتجاًها عاًما متزايد معنوي إحصائًيا بمقدار 
( أن المساحة المثمرة لمحصول العنب في االراضي الجديدة خالل نفس الفترة بلغت أقصاها 1بيانات الواردة بالجدول )ال تبين منكما 

ألف فدان بانحراف  21.24ألف فدان( عن متوسط الفترة الذي يبلغ حوالي  00.71)%07.4بزيادة تبلغ نحو  5142ألف فدان عام  451.22حوالي 
ألف فدان( عن متوسط  41.27) %51.2، بانخفاض يقدر بنحو 5111ألف فدان عام  74.21ا كانت أدناها حوالي ألف فدان، بينم 47.1معياري 

 .  %0.7ألف فدان، ومعدل تغير بلغ نحو  0.01الفترة. وقد أخذت تلك المساحة إتجاًها عاًما متزايد معنوي إحصائًيا بمقدار 
بزيادة تبلغ نحو  5142مليون طن عام  4.541وتشير البيانات الي أن إنتاج العنب في االراضي الجديدة خالل نفس الفترة بلغ أقصاه حوالي   

الف طن، بينما كانت أدناها حوالي  470.1الف طن بانحراف معياري  112.71ألف طن( عن متوسط الفترة الذي يبلغ حوالي  17.1)21.2%
ألف طن( عن متوسط الفترة. وقد أخذ ذلك اإلنتاج إتجاًها عاًما متزايد  512) %54.10، بانخفاض يقدر بنحو 5115طن عام الف  271.75

 . %5.1ألف طن، ومعدل تغير بلغ نحو  05معنوي إحصائًيا بمقدار 
 

محصول العنب في االراضي الجديدة خالل الفترة معادالت االتجاه العام لكل من المساحة الكلية والمثمرة واالنتاجية واالنتاج ل( 2) جدول رقم

(9000-9032) 

 رقم المعادلة البيان المعادلة F (2\R) معدل التغير

4.4 80.11 0.85 Y1=61933.19 + 4400.32 x 

      **(8.95) 

 3 المساحة الكلية

3.7 157 0.92 Y2=61951.15 + 3338.69 x 

**                    (12.53) 

 1 المثمرةالمساحة 

3.6 60.71 0.81 Y3=614124.6 + 31783.34 x 

(7,79) ** 

 3 االنتاج

 على التوالي  المساحة الكلية والمثمرة واالنتاج لمحصول العنب في االراضي الجديدةتشير إلى   Y1  ،Y2 ،Y3حيث :  

     X  الزمن9تشير إلى متغير 

 9  0.01)**( تشير إلى معنوية معالم معادلة االنحدار أو النموذج عند مستوى     

 (2: جمعت وحسبت من بيانات جدول)المصدر    

 9090سادسا:   التوقعات المستقبلية للعنب لعام 
 تتعدد النماذج التي تستخدم في مقاييس التنبؤ وقد تم اختيار بعض هذه النماذج للتنبؤ بالمتغيرات االقتصادية لمحصول العنب وبناءا علي    

ذج التمهيد االمقاييس المختلفة تم اختيار افضل هذه النماذج ومنها تحليل االتجاه العام حيث تم اختيار النموذج الخطي والنموذج التربيعي ، ومن نم
 االسي حيت  تم اختيار نموذج التمهيد االسي المزدوج . 

تعتبر نماذج التمهيد االسى احد اشكال طرق المتوسطات المتحركة ولكن االختالف بينهما يكمن فى ان المتوسطات   نموذج التمهيد األسى البسيط:  
حين ان طرق التمهيد االسى تعطى اوزان ترجيحية ، بحيث تكون للبيانات الحديثة المتحركة تعتمد على اوزان متساوية لقيم السلسلة الزمنية ، فى 

فق مع الهدف ااوزان اكبر من البيانات االقدم، هذا باالضافة الى انها تعتمد على الخطأ فى التنبؤ فى الفترات السابقة ، وهذا يعد اكثر منطقية ويتو 
 كثر دقة وبالتالى اكثر استخداما فى الواقع العملي.من التنبؤ وهذه الميزة التى جعلت هذه النماذج ا
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 نموذج التمهيد االسي المزدوج:
تستخدم طريقة التمهيد االسي المزدوج عندما تكون السلسلة الزمنية تتضمن اتجاه عام وفي في نفس الوقت تريد استخدام التمهيد االسي في       

 لترجيح:التنبوء وتعتمد هذه الطريقة علي نوعين من اوزان ا
 (5الحدود الخاصة بههذه القيمة من صفر الي ) αالنوع االول : اوزان ترجيح للمستوي ....... ويرمز له بالرمز

  ( ϒ =1/α- 5وحدود هذه القيمة من صفر الي ) ϒالنوع الثاني : اوزان ترجيح االتجاه العام   ويرمز له 
 التالية:ويتم إختيار أفضل النماذج وفقا لمقاييس الجودة 

  MAPE    : Mean Absolute Percentage Error)متوسط االخطاء المطلقة  -0
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         :         Mean Absolute Deviation (MAD) المتوسط  المطلق لالنحرافات   - 9
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1= MAD 

   Mean Squared Deviation               :            (MSD  متوسط مربع االخطاء        - 3
2



 tt yy 

n

t 1
 

n

1 MSD=  

 .  (MSD) الختيار افضل نموذج ، هو النموذج الذى يحقق اقل انحرافات ، يعتبر افضل هذه المقاييس وهو متوسط مربع االخطاء  
 
 :9090التوقع المستقبلي لمحصول العنب علي مستوي الجمهورية حتي عام  -0

الف فدان بحد ادني  422( الى ان متوسط المساحة المنزرعة من العنب علي مستوي جمهورية مصر العربية بلغت نحو 41يشير الجدول )      
لمساحة الكلية التوقع المستقبلي لوبدراسة ( ، 5142-5111الف فدان  خالل الفترة ) 427الف فدان كما بلغ الحد االعلي حوالي  415بلغ نحو 
باستخدام النماذج السابق ذكرها وباختيار افضل النماذج وهو نماذج االتجاة العام التربيعي ، تبين أنها سوف تصل  5151العنب عام  لمحصول
 ( .44( جدول )5ألف فدان، شكل) 550.0لحوالي 

 

 :(9002-9000)( الوصف االحصائي لمتغيرات محصول العنب  في مصر واالراضي الجديدة خالل الفترة 00جدول رقم )
 البند المتغير الوحدة المتوسط الحد االدنى الحد االعلى االنحراف المعيارى

 اجمالي مساحة العنب بااللف فدان 169 142 197 16.7

ي 
مال

ج
ا

ية
ر
هو

جم
ال

 

 اجمالي المساحة المثمرة بااللف فدان 150 130 187 14

 االنتاج بااللف طن 1355 1074 1687 182

 االنتاجية طن/ فدان 8.98 8.02 9.95 0.6

 العنب مساحة اجمالي  بااللف فدان 100 76 137 22.8

ي 
مال

ج
ا

ي 
ض

را
ال

ا

دة
دي

ج
ال

 

 المثمرةالمساحة اجمالي  بااللف فدان 91 72 125 17

 االنتاج بااللف طن 890 579 1211 173.8

 االنتاجية  طن/ فدان 9.89 7.96 11.9 1.2

الجمالي المساحة االراضي الجديدة /اجمالي  % % 59.1 47.4 69.7 8.5

 الجمهورية

الجمالي المساحة المثمرة لالراضي الجديدة  % % 60.7 53.9 71.8 6.4

 /اجمالي الجمهورية

الجمالي انتاج االراضي الجديدة /اجمالي  % % 65.6 53.5 69.9 5.4

 الجمهورية

 اجمالي كيمة الصادرات بااللف طن 66 2.9 199.1 58.5

ت 
را

اد
ص

ن 
 م

ر
ص

م

ب
عن

ال
 

 اجمالي قيمة الصادرات مليون دوالر 113 1.2 45.1 104.7

 سعر الطن بالدوالر 1327 248 3372 926.8

 ( بالدراسة9                        1-2جمعت وحسبت من بيانات جدولي ) المصدر:
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الف فدان بحد ادني  421( الى ان متوسط المساحة المثمرة من العنب علي مستوي جمهورية مصر العربية بلغت نحو 41ويوضح  الجدول )     
( ، وبدراسة التوقع المستقبلي للمساحة االمثمرة 5142-5111الف فدان  خالل الفترة ) 417الف فدان كما بلغ الحد االعلي حوالي  401بلغ نحو 

ألف  425.0حوالي (، تبين أنها سوف تصل Double Exp.smoothingباستخدام نموذج التمهيد االسي المزذوج ) 5151ول العنب عام لمحص
 . (44جدول 0) شكل  512.0، حد اعلي 472.5فدان، وبحد ادني يبلغ حوالي 

 4171الف طن بحد ادني بلغ نحو  4022( الى ان متوسط انتاج العنب علي مستوي جمهورية مصر العربية بلغ نحو 41كما يشير الجدول )  
  5151العنب عام  نتاجدراسة التوقع المستقبلي إلب(،و 5142-5111طن فدان خالل الفترة ) 4217الف طن كما بلغ الحد االعلي حوالي 

الف طن، بحدي أعلي وأدني  4112(، تبين أنه سوف يصل لحوالي Double Exp.smoothingمهيد االسي المزذوج )باستخدام نموذج الت
( الى ان متوسط انتاجية العنب علي مستوي جمهورية مصر العربية 41(.  وقد بين الجدول )44، جدول 1الف طن )شكل 4022.0، 5015.2
دراسة ب(،5142-5111الف فدان خالل الفترة ) 2.22طن/ فدان كما بلغ الحد االعلي حوالي  1.5طن/ فدان بحد ادني بلغ نحو  1.21بلغ نحو  

(، تبين أنه سوف يصل Double Exp.smoothingباستخدام نموذج التمهيد االسي المزذوج )  5151العنب عام  نتاجيةالتوقع المستقبلي إل
 (.44، جدول 2كلالف طن )ش 7.5، 45طن/ فدان، بحدي أعلي وأدني  2.7لحوالي  

 
  باستخدام نماذج التنبؤ باالتجاه العام والتمهيد االسي 5151التوقع المستقبلي لمحصول العنب علي مستوي الجمهورية حتي عام (00جدول رقم )

 المساحة: بااللف فدان ، اإلنتاجية: طن/ فدان ، اإلنتاج بااللف طن                                                                      

 المتغير

Model 
Fitted Trend 

 

Exponential 

trend 

Double Exp.smoothing 

 

Period Forecast 

Forecast 

Forecast 

Limit 

Upper 

95.0% 

Limit 

Lower   

95.0% 

Equation 

 

Yt = 144.714 + 1.8087*t + 

0.0899860*t**2 

 االفضل

Yt = 140.125 + 

3.3824*t 

 

 

with beta = 0.001 2 alpha = 0.99 

المساحة 

 الكلية

103. 103.4.4 32..4.2 103.111 130.412 323.41. 

103. 10..411 100.131 102.412 134.3.2 321..42 

1034 133.2.0 101.223 102.21. 112..21 321.122 

1032 13..4.4 10..420 131..11 111.423 321..24 

1010 111.1.. 130.114 13...32 143.133 324.11. 

M.S.D 11.3 12.2 14.2 

Equation 

 

Yt = 128.882 + 1.66232*t + 

0.0707283*t**2 

Yt = 125.275 + 

2.86471*t 

 االفضل

with beta = 0.001 2 alpha = 0.99 

المساحة 

 المثمرة

103. 3...241 3.1.2.2 340.4.1 34..343 3.2.244 

103. 343..10 3...440 341..14 323.44. 3.2..02 

1034 342.222 3.2..04 34..221 32...21 3.2.211 

1032 320.410 341.2.2 342.424 101.231 3.2.404 

1010 324.241 342.414 321.114 102.124 3.2.142 

M.S.D 4.. 30.2 ..2 

Equation 

 

Yt = 1011.64 + 56.5695*t - 

1.46499*t**2 

Yt = 1086.35 + 

31.6647*t 

 االفضل

with beta = 0.001 2 alpha = 0.99 

 .32.2.0 34.0.41 2..3.32 2..3.14 3242.24 .103 االنتاج

103. 3222.11 3.2..13 3.21.22 32...13 321..40 

1034 322...0 3.4..24 3.42.1. 10...21 3421..2 

1032 322..01 3.32..4 3434.3. 1342.22 344..14 

1010 3221.24 3.23.13 3420.2. 1101..4 3122.10 

M.S.D 42.4.4 2.40 2221.3 

Equation 

 

Yt = 7.89036 + 0.3045*t - 

0.015495*t**2 

Yt = 8.68053 + 

0.041225* 

 االفضل

with beta = 0.001 2 alpha = 0.99 

 2103..4 30.14.4 2.20013 2.14312 4.22334 .103 االنتاجية

103. 4.12121 2.41124 2.24344 30..41. 4.40034 

1034 4.04444 2.4.140 2.241.. 33.31.2 4.01.12 

1032 ...4214 2.20201 2..1142 33..00. ...4.10 

1010 ..424.1 2.24.12 2...231 31.0... ..1.142 

M.S.D 0.13. 0.101 0.3.2 
 . Minitab 14( ومن نتائج التحليل االحصائى باستخدام برنامج 1بيانات جدول) : حسبت منالمصدر
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 ( بالدراسة 9     33جدول ) المصدر:

   
 التوقع المستقبلي لمحصول العنب علي مستوي االراضي الجديدة:   -4
الف فدان بحد ادني بلغ نحو 411(الى ان متوسط المساحة المنزرعة من العنب علي مستوي االراضي الجديدة بلغت نحو 41يشير الجدول )       

لمحصول العنب لمساحة الكلية التوقع المستقبلي لوبدراسة  (،5142-5111الف فدان خالل الفترة ) 407الف فدان كما بلغ الحد االعلي حوالي  72
باستخدام النماذج السابق ذكرها وباختيار افضل النماذج اتضح ان نموذج االتجاة  العام التربيعي هو افضلهم، تبين أنها سوف تصل  5151ام ع

 (45جدول 2ألف فدان،)شكل 414.5المساحة الكلية لالرضي الجديدة نحو 
الف فدان بحد ادني بلغ  24ب علي مستوي االراضي الجديدة بلغت نحو ( الى ان متوسط المساحة المثمرة من العن41كما يبين الجدول )         

 لمحصوللمساحة االمثمرة ( ، وبدراسة التوقع المستقبلي ل5142-5111الف فدان  خالل الفترة ) 452الف فدان كما بلغ الحد االعلي حوالي  75نحو 
 422.2ذج وهو نموذج االتجاة العام التربيعي لتصل المساحة المثمرة لحواليباستخدام النماذج السابق ذكرها وباختيار افضل النما 5151العنب عام

 (.45جدول 7ألف فدان ) شكل 
 

 

( التوقع المستقبلي للمساحة الكلية لمحصول العنب علي مستوي 1شكل)

 1010جمهورية مصر العربية 

Index

C
1

2018161412108642

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

Accuracy Measures

MAPE 2.2530

MAD 3.7813

MSD 23.0531

Variable

Forecasts

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for C1
Quadratic Trend Model

Yt = 144.714 + 1.80847*t + 0.0899860*t**2

 

 

التوقع المستقبلي للمساحة المثمرة لمحصول العنب جمهورية مصر ( 1شكل)

                                                   1010العربية عام 

Index

C
3

2018161412108642

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Smoothing Constants

Alpha (level) 0.9990

Gamma (trend) 0.0001

Accuracy Measures

MAPE 1.41577

MAD 2.17076

MSD 6.97578

Variable

Forecasts

95.0% PI

Actual

Fits

Double Exponential Smoothing Plot for C3

 

 

                           ( التوقع المستقبلي إلنتاج محصول العنب علي مستوي                                                                           4شكل)

 1010جمهورية مصر العربية عام 

 

Index

C
5

2018161412108642

12

11

10

9

8

7

Smoothing Constants

Alpha (level) 0.99990

Gamma (trend) 0.00001

Accuracy Measures

MAPE 3.41906

MAD 0.30499

MSD 0.16126

Variable

Forecasts

95.0% PI

Actual

Fits

Double Exponential Smoothing Plot for C5

 

 

( التوقع المستقبلي إلنتاجية محصول العنب علي مستو جمهورية مصر 2شكل)

 1010العربية عام 

 

Index

C
7

2018161412108642

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

Smoothing Constants

Alpha (level) 0.999

Gamma (trend) 0.012

Accuracy Measures

MAPE 4.25

MAD 57.42

MSD 5552.07

Variable

Forecasts

95.0% PI

Actual

Fits

Double Exponential Smoothing Plot for C7
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                                                  باستخدام نماذج  التنبؤ باالتجاه العام والتمهيد االسي : 9090التوقع المستقبلي لمحصول العنب علي مستوي االراضي الجديدة حتي عام ( 09جدول رقم )
 )المساحة: بااللف فدان ، اإلنتاجية: طن/ فدان ، اإلنتاج بااللف طن(

 المتغير

Model Fitted Trend Exponential 

trend 

 

Double Exp.smoothing 

 

Period Forecast Forecast Forecast Limit Upper 95.0% Limit 

Lower   95.0% 

Equation 

 

 

Yt = 75.0821 - 

0.0744398*t + 

0.269258*t**2 

 االفضل.

Yt = 61.35 + 

4.502*t 

 

with beta = 0.001 2 alpha = 0.99 

المساحة 

 الكلية

103.  31..200 343.201 321..22 312.104 

103. 323..11 341.401 34..002 3.4..32 31..121 

1034 3.0.241 34..20. 320.204 3.2.4.. 312.320 

1032 3.0.4.0 323.402 322.031 34..11. 311..44 

1010 343.12. 322.231 322.232 324...1 310.1.. 

M.S.D 12.1 22.3 4... 

Equation 

 

Yt = 69.8125 + 

0.503676*t + 

االفضل 

0.180147*t**2 

Yt = 60.625 

+ 3.56618*t 

 

 

with beta = 0.001 2 alpha = 0.99 

المساحة 

 المثمرة

103. 310.414 Forecast 314.2.3 314...1 334.1.3 

103. 31..14. 314.43. 311.314 34...00 33..22. 

1034 344.432 314.141 312..22 32..202 334.441 

1032 323.242 313.242 312.1.1 3...132 331.102 

1010 322.412 312.232 341.412 3.2.2.4 330.040 

M.S.D 2.2 13.3 13.. 

Equation 

 

Yt = 548.6 + 

51.9319*t - 

1.07108*t**2 

Yt = 603.225 

+ 33.7235*t 

 

with beta = 0.001 2 alpha = 0.99 االفضل 

 3312.41 3123.24 3142.44 21...33 3313.20 .103 االنتاج

103. 331..14 3130.12 3140.04 3443.24 3334.31 

1034 3344..2 3141.2. 3134.22 3212.32 3024.01 

1032 3324.43 31....0 3142.34 3.12.41 30.4.42 

1010 33...41 3133.41 3141..2 3.14.10 3041.34 

M.S.D 1.21.1 43.1.. 1432.2 

Equation 

 

Yt = 7.8263 + 

0.679092*t – 

االفضل 

0.0396373*t**2 

Yt = 9.8478 

+ 

0.00525882*t 

with beta = 0.001 2 alpha = 0.99 

 8.12926 11.3046 9.71692 2.21.10 232.0.. .103 االنتاجية

103. ..10.42 2.2414. 9.72196 12.1455 7.29839 

1034 ..41000 2.24..1 9.72700 13.0288 6.42524 

1032 2.22114 2.22124 9.73204 13.9278 5.53628 

1010 4..0.13 2.22414 9.73708 14.8343 4.63983 

M.S.D 0..4 3.14 0.42 

 . Minitab 14( ومن نتائج التحليل االحصائى باستخدام برنامج 7بيانات جدول) : حسبت منالمصدر
 

 7.22طن/ فدان بحد ادني بلغ نحو  2.12( الى ان متوسط انتاجية العنب علي مستوي االراضي الجديدة  بلغ نحو  41كما يبين الجدول )      
باستخدام   5151العنب عام نتاجيةدراسة التوقع المستقبلي إلب(،5142-5111طن/ فدان خالل الفترة ) 44.2طن/ فدان كما بلغ الحد االعلي حوالي 

الف  1.2، 41.1طن/ طن، بحدي أعلي وأدني  2.7(، تبين أنه سوف يصل لحوالي Double Exp.smoothingنموذج التمهيد االسي المزذوج )
 (.45، جدول1طن )شكل 
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لف طن ا 272الف طن بحد ادني بلغ نحو  121( الى ان متوسط انتاج العنب علي مستوي االراضي الجديدة  بلغ نحو  41كما يشير الجدول )   
باستخدام نموذج   5151العنب عام  نتاجدراسة التوقع المستقبلي إلب(،5142-5111الف طن خالل الفترة )  4544كما بلغ الحد االعلي حوالي 

 4110.5، 4751.5الف طن، بحدي أعلي وأدني  4010.7(، تبين أنه سوف يصل لحوالي Double Exp.smoothingالتمهيد االسي المزذوج )
 (. 45، جدول2كلالف طن )ش

 ( التوقع المستقبلي للمساحة الكلية لمحصول العنب علي مستوي 6شكل )
  9090االراضي الجديدة حتي  عام 

Index
C

2

2018161412108642

200

180

160

140

120

100

80

60

Accuracy Measures

MAPE 4.0909

MAD 4.1332

MSD 29.2268

Variable

Forecasts

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for C2
Quadratic Trend Model

Yt = 75.0821 - 0.0744398*t + 0.269258*t**2

 

(التوقع المستقبلي للمساحة المثمرة لمحصول العنب علي مستوي 7شكل )
  9090االراضي الجديدة حتي  عام 

Index

C
4

2018161412108642

160

140

120

100

80

60

Accuracy Measures

MAPE 2.61676

MAD 2.35570

MSD 9.47358

Variable

Forecasts

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for C4
Quadratic Trend Model

Yt = 69.8125 + 0.503676*t + 0.180147*t**2

 
 ( التوقع المستقبلي إلنتاجية محصول العنب علي مستوي 8شكل)

  9090االراضي الجديدة حتي  عام 

Index

C
6

2018161412108642

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Accuracy Measures

MAPE 7.82455

MAD 0.76633

MSD 0.78301

Variable

Forecasts

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for C6
Quadratic Trend Model

Yt = 7.8263 + 0.679092*t - 0.0396373*t**2

 

 ( التوقع المستقبلي إلنتاج محصول العنب علي مستوي 2شكل)
 9090االراضي الجديدة حتي  عام 

Index

C
8

2018161412108642

1750

1500

1250

1000

750

500

Smoothing Constants

Alpha (level) 0.999

Gamma (trend) 0.012

Accuracy Measures

MAPE 5.17

MAD 43.29

MSD 3415.53

Variable

Forecasts

95.0% PI

Actual

Fits

Double Exponential Smoothing Plot for C8

 
  ( بالدراسة45جدول )المصدر: 

 
 :9090التوقع المستقبلي لمحصول العنب علي مستوي االراضي الجديدة  لمحصول العنب علي مستوي الجمهورية حتي عام    

( الى ان متوسط المساحة المثمرة من العنب علي مستوي االراضي الجديدة/لمتوسط المساحة المثمرة من اجمالي 41و اوضح  الجدول)         
(، وبدراسة التوقع 5142-5111خالل الفترة ) % 74.1كما بلغ الحد االعلي حوالي   %53.9بحد ادني بلغ نحو  % 60.7الجمهورية بلغت نحو 

باستخدام النماذج  5151ي للمساحة االمثمرة لمحصول العنب علي مستوي االراضي الجديدة/المساحة المثمرة من اجمالي الجمهورية عام المستقبل
( حيث وصلت النسبة بين المساحة المثمرة Double Exp.smoothingالسابق ذكرها، وباختيار افضل النماذج وهو نموذج  التمهيد االسي المزدوج )

، مما يؤكد %22.5، وحد اعلي%22.0بحد ادني  %72.7الجديدة الجمالي المساحة المثمرة للجمهورية من المتوقع ان تزيد لتصل الي لالراضي 
محصول بالي نجاح محصول العنب واهمية زيادة المساحات المزروعة منه حيث تؤكد الدراسة الي زيادة المساحات المثمرة من زراعة االراضي الجديدة 

 (.40جدول 41شكل العنب ) 
 22.2( الى ان متوسط انتاج العنب علي مستوي االراضي الجديدة/لمتوسط االنتاج من اجمالي الجمهورية  بلغت نحو 41كما يبين الجدول)       

لمساحة النتاج ( ، وبدراسة التوقع المستقبلي ل5142-5111خالل الفترة )  % 22.2كما بلغ الحد االعلي حوالي   %53.5بحد ادني بلغ نحو  %
، وباختيار افضل النماذج وهو نموذج  التمهيد االسي  5151محصول العنب علي مستوي االراضي الجديدة/ من اجمالي انتاج الجمهورية عام

لي ا ( حيث وصلت النسبة بين انتاج االراضي الجديدة الجمالي انتاج الجمهورية من المتوقع ان تزيد لتصلDouble Exp.smoothingالمزدوج )
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، مما يؤكد الي نجاح محصول العنب حيث يمكن زيادة االنتاج من خالل االراضي الجديدة وذلك %15.5، وحد اعلي%75.1بحد ادني  77.1%
 (.40جدول44من توافر االصناف المناسبة واالسمدة واستخدام شبكات الري الحديثة وبالتالي زيادة الصادرات ) شكل

 
 5151لي لمحصول العنب علي مستوي االراضي الجديدة / لمحصول العنب علي مستوي الجمهورية حتي عام التوقع المستقب( 03جدول رقم )

 باستخدام نماذج التنبؤ باالتجاه العام والتمهيد االسي:   
 (/ فدان ، اإلنتاج بااللف طن)المساحة: بااللف فدان ، اإلنتاجية: طن                                                                         

 المتغير

Model Fitted Trend 

Exponentia

l trend 

 

Double Exp.smoothing 

 

Perio

d 

Forecast Forecast 

 

Forecas

t 

Limit Upper 95.0

% 

Limit 

Lower   95.0

% 

Equation 

 

Yt = 51.1411 - 

0.241141*t + 

0.101296*t**2 

Yt = 45.975 

+ 1.48088*t 

alpha = 0.999   with beta = 0.001 

 االفضل

المساحة  %

الكلية المثمرة 

لالراضي 

الجديدة/المساح

 ة الكلية لمصر

103. ...13.3 .3.3200 .3.0.44 ...4.10 .4..242 

103. .2..101 .1..102 .1.1241 41.001. .1.231. 

1034 41.31.3 .4.3334 .1.4140 4...314 .0.3.12 

1032 4..41.4 .2.221. .4..3.. 23.44.. 2...4.. 

1010 20..444 ...0.12 .2..2.2 2..1211 22.1014 

M.S.D 10.. 3..2 34.. 

Equation 

 

Yt = 53.8002 - 

0.00525560*t + 

0.0696604*t**

2 

Yt = 

50.2475 + 

1.17897*t 

 

alpha = 0.211   with beta = 0.001 

 االفضل

النتاج  %

االراضي 

الجديدة/اجمالي 

انتاج 

 الجمهورية

103. .1.441. .0.1200 .1.1220 .4.3014 .4..4.. 

103. ...1.22 .3.4.20 .4.4041 .2.1102 .2.24.2 

1034 .4.44.. .1..4.2 .2.4314 40.1441 .0.4.4. 

1032 43.2221 .1.41.2 ...411. 43.441. .3.1.3. 

1010 44.4300 .2.0022 ...4134 41..1.2 .1.11.1 

M.S.D ..1 4.2 ..3 

 . Minitab 14( ومن نتائج التحليل االحصائى باستخدام برنامج 7بيانات جدول) حسبت من المصدر:
 
 

 ( التوقع المستقبلي للمساحة المثمرة00شكل )
 9090لالراضي الجديدة / المساحة المثمرة للجمهورية حتي  عام 

Index

C
1

2018161412108642

100

90

80

70

60

50

Smoothing Constants

Alpha (level) 0.999

Gamma (trend) 0.001

Accuracy Measures

MAPE 4.4215

MAD 2.6056

MSD 14.7530

Variable

Forecasts

95.0% PI

Actual

Fits

Double Exponential Smoothing Plot for C1

 

 ( التوقع المستقبلي النتاج00شكل )
 9090االراضي الجديدة / انتاج للجمهورية حتي  عام 

Index

C
2

2018161412108642

85

80

75

70

65

60

55

50

Smoothing Constants

Alpha (level) 0.211

Gamma (trend) 0.001

Accuracy Measures

MAPE 3.00166

MAD 1.92141

MSD 6.16759

Variable

Forecasts

95.0% PI

Actual

Fits

Double Exponential Smoothing Plot for C2

 
  ( بالدراسة40جدول ) :المصدر
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 5151التوقع المستقبلي لكمية وقيمة وسعر صادرات محصول العنب حتي عام  -4
تهدف السياسة الزراعية فى مصر إلى العمل على تنمية وتنويع الصادرات المصرية بصفة عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة، ويتم          

جات منتلذلك من خالل إعادة توزيع هذه الصادرات على األسواق العالمية وزيادة فرص التصدير فى ظل تحرير األسعار وفتح األسواق الخارجية أمام ا
اد صالمصدرة. حيث تعتبر تنمية الصادرات من أهم التحديات التى تواجه االقتصاد المصرى، وتقوم التجارة الخارجية بدور رئيسى ومهم فى االقت
بة سالقومى المصرى، إال أن الصادرات الزراعية المصرية تتعرض للمنافسة الشديدة فى معظم األسواق العالمية األمر الذى أدى الى انخفاض ن

  .مساهمة الصادرات الزراعية فى الصادرات القومية المصرية
الفطن   5.7الف طن بحد ادني بلغ نحو  22( الى ان متوسط كمية الصادرات من العنب علي مستوي الجمهورية  بلغ نحو 41ويشير الجدول )      

،  5151سة التوقع المستقبلي لكمية الصادرات من العنب عام ( ، وبدرا5142-5111الف طن خالل الفترة ) 422.4كما بلغ الحد االعلي حوالي 
 (.41جدول 45ألف طن ) شكل  21.0وباختيار افضل النماذج وهو نموذج االتجاة العام التربيعي  لتصل كمية الصادرات من العنب لحوالي 

 4.5مليون دوالر بحد ادني بلغ نحو 400بلغ نحو   ( الى ان متوسط قمية الصادرات علي مستوي مستوي الجمهورية41كما يشير الجدول )       
باستخدام   5151دراسة التوقع المستقبلي لقمية الصادرات من العنب عام ب(، و 5142-5111مليون دوالر خالل الفترة ) 512.4وحد أعلي حوالي 

، 272.0يون دوالر، بحدي أعلي وأدني مل 011.2(، تبين أنه سوف يصل لحوالي Double Exp.smoothingنموذج التمهيد االسي المزذوج )
 (. 41، جدول40مليون دوالر )شكل 445.7
 511دوالر/طن بحد ادني بلغ نحو  4057( الى ان متوسط سعر الصادرات علي مستوي مستوي الجمهورية  بلغ نحو  41كما يشير الجدول )      

، وباختيار  5151التوقع المستقبلي لسعر الصادرات من العنب عام(، وبدراسة 5142-5111دوالر/طن خالل الفترة ) 0075وحد أعلي حوالي 
 (.41جدول 41دوالر/ طن ) شكل   0441افضل النماذج وهو نموذج االتجاة العام التربيعي  ليصل سعر الصادرات من العنب لحوالي

 

  باستخدام نماذج  التنبؤ باالتجاه العام والتمهيد االسي المزدوج 5151التوقع المستقبلي لكمية وقيمة وسعر صادرات محصول العنب حتي عام ( 04جدول رقم )  
 (كمية الصادرات: بااللف طن  ، القيمة :مليون دوالر ، سعر :بالدوالر/ طن)

 المتغير

Model 

Fitted Trend 
Exponential trend 

 

Double Exp.smoothing 

 

Yt = -40.2537 + 

18.9895*t - 

 t**2*0.589965االفضل

Yt = -24.19 + 

14.7349*t 

with beta = 0.001    alpha = 0.1012 

Period Forecast 

 

Forecast 

 

Forecast 

Limit 

Upper 

95.0% 

Limit Lower   

95.0% 

كمية 

صادرات 

 العنب

9031 3399011 3299321 3239321 9099120 129122 

9031 3309201 3239331 3209301 9339299 119929 

9031 3019212 3109011 3229011 9939932 219232 

9032 3019220 3129011 3119091 9109210 3029292 

9090 219120 3119221 3119211 9129122 3329332 

M.S.D 311992 1507.18 1707.9 

Equation 

 

Yt = -54.6802 + 

18.6948*t + 

0.0957808*t**2 

Yt = -59.565 + 

20.3231*t 

 

with beta = 0.001 2 alpha = 0.99 

 االفضل

قيمة 

صادرات 

 العنب

9031 9209139 9129291 9119921 1129211 3239020 

9031 1399122 1019923 9119212 1219111 3119113 

9031 1129021 1919212 1019112 2229090 3219120 

9032 1219291 1219121 1929901 2329229 3119290 

9090 1109320 1119990 1229291 2119102 3399121 

M.S.D 322392 322291 391292 

Equation 

 

Yt = -183.555 + 

200.766*t - 

 t**2*2.08981االفضل

Yt = -76.975 + 

165.240* 

 

Alpha=  0.1201    Beta= 0.0001 

 

سعر 

 الصادرات

9031 9192929 9121912 9111911 1111911 9001929 

9031 9121932 1019921 1023923 1211911 9312922 

9031 9111922 1991919 1931932 2333991 9191902 

9032 9222912 1121901 1119912 2911922 9210911 

9090 1330921 9121912 9111911 1111911 9001929 

M.S.D 991212 992022 921122 
 Minitab 14 9( و من نتائج التحليل االحصائى باستخدام برنامج 2بيانات جدول) : حسبت منالمصدر
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( التوقع المستقبلي لكيمة صادرات محصول العنب حتي 09شكل)
 9090عام 

Index

C
9

2018161412108642

200

150

100

50

0

Accuracy Measures

MAPE 129.14

MAD 26.17

MSD 1382.92

Variable

Forecasts

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for C9
Quadratic Trend Model

Yt = -40.2537 + 18.9895*t - 0.589965*t**2

 

( التوقع المستقبلي لقيمة صادرات محصول العنب حتي 03شكل)
 9090عام 

Index

C
1

0

2018161412108642

600

500

400

300

200

100

0

Smoothing Constants

Alpha (level) 0.9990

Gamma (trend) 0.0001

Accuracy Measures

MAPE 446.83

MAD 29.47

MSD 1269.36

Variable

Forecasts

95.0% PI

Actual

Fits

Double Exponential Smoothing Plot for C10

 
 9090عام  ( التوقع المستقبلي لسعر صادرات محصول العنب حتي04شكل)

Index

C1
1

2018161412108642

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Accuracy Measures

MAPE 31

MAD 326

MSD 223485

Variable

Forecasts

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for C11
Quadratic Trend Model

Yt = -183.555 + 200.766*t - 2.08981*t**2

 
  ( بالدراسة32جدول )المصدر: 

 
 الملخص والتوصيات   

عنب ليعتبر محصول العنب من محاصيل الفاكهة التصديرية الهامة التى يتم تصديرها الى الدول األوربية والعربية، وتبلغ كمية صادرات مصر من ا  
ج ألف فدان تنت 422مليون دوالر، وتشير التقديرات الى أن المساحة المزروعة بالعنب  بلغت حوالى  510ألف طن تقدر قيمتها بنحو  442حوالى 
انتشر زراعه العنب على نطاق واسع بالمناطق المستصلحة ،  والجدير بالذكر 5142مليون طن الجمالي الجمهورية وذلك فى عام  4,7حوالى 

من %71مليون طن وتمثل االراضي الجديدة حوالي  4.5الف فدان ينتج حوالي  137،وقد بلغت المساحة المزروعة منه حوالي واالراضي الجديدة، 
وعلي الرغم من زراعة  .5142من اجمالي الجمهورية  لعام  %75المساحة المثمرة الجمالي الجمهورية ،كما بلغ انتاج االراضي الجديدة حوالي 

اعتها فيها اال ان الصادرات المصرية من العنب ضئيلة بالمقارنة باالمكانيات والتي تجود زر العنب علي نطاق وزيادة التوسع في االراضي الجديدة 
بلي قاالنتاجية ،مما اثر على قلة الكميات المصدرة ، وقد يرجع ذلك زيادة االستهالك المحلي، وتهدف الدراسة الي دراسة الوضع الراهن والمست

صفى  اسلوب التحليل اإلحصائى الو وقد اعتمدت الدراسة الي واالراضي الجديدة .االنتاجي والتصديري لمحصول العنب في جمورية مصر العربية 
ة العام الخطية اوالكمى للمتغيرات االقتصادية موضع الدراسة، والبيانات الثانوية المنشورة في النشرة اإلحصائية الزراعية، وتم استخدام معادالت االتج

كاحد اساليب التنبؤ فى تقدير المتغيرات االقتصادية  (، Double Exp.smoothingسي المزدوج)ووالتربعية، كما تم استخدام نموذج التمهيد اال
شيلي ، ايطاليا، امريكا ، هولندا ، جنوب أفريقيا ،  واظهرت النتائج ان كال من . 5151( والتنبؤ لعام 5142-5111لمحصول العنب خالل الفترة )

ومصر، من اهم الدول المصدرة للعنب في العالم وتعتبر ايضا من الدول المنافسة لمصر في تصدير العنب  تركيا ، المكسيك ، بيرو ، اسبانيا ، الهند
 وتاتي مصر في المركز السادس بين هذه الدول لكمية الصادرات و المركز العاشر من قيمة الصادرات  والمركز الخامس من حيث سعر طن العنب،

الطازجة المصرية تتركز بصفة أساسية فى دول االتحاد االوروبى، وبعض الدول العربية . ويعزى ذلك  والذى يتضح منه أن معظم صادرات االعنب
لكين هلعدم وجود إنتاج منافس محلى أو خارجى لفترة ورود العنب ألسواق تلك الدول ، باإلضافة إلى أن العنب المصري المنتج تناسب أذواق المست
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ألف طن  01.1( نحو 5142-5140دول المستوردة للعنب الطازج المصرى، حيث استوردت فى متوسط الفترة )بتلك الدول، وتحتل انجلترا مقدمة ال
من متوسط الصادرات المصرية، ويأتى %05مليون دوالر تمثل نحو  74.7من متوسط الصادرات المصرية، وبقيمة قدرت نحو %52.5تمثل نحو 

من متوسط كمية  %1.0، %55.1ألف طن على الترتيب يمثال نحو  1.0، 50.1نيا بمتوسط فى المرتبة الثانية والثالثة كل من هولندا والما
، أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للعنب %54.4مليون دوالر وتمثل نحو  17.1،54.2الصادرات خالل متوسط نفس الفترة، وبقيمة بلغت 

العنب الطازج النصيب األكبر وهى الصورة التقليدية لطلب األسواق الخارجية على  المرتبة األولى تشكل صادرات السعودية المصري الطازج فتحتل
مليون  51.0ألف طن،  2أن كمية وقيمة وسعر الصادرات المصرية وقد اتخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا ومعنوي إحصائيًا قدر بحوالي العنب المصرى 

تصل كمية الصادرات من  ، ومن المتوقع انعلى الترتيب %45.1،  %47.2،  %0.1دوالر على الترتيب وبمعدل تغير بلغ نحو  422.5جنية، 
مليون دوالر، بينما  445.7، 272.0مليون دوالر، بحدي أعلي وأدني  011.2ألف طن، وقيمة الصادرات سوف تصل لحوالي  21.0العنب لحوالي

. كما تبين ان متوسط المساحة المثمرة من العنب علي مستوي 5151دوالر/ طن وذلك في عام   0441سوف تصل أسعار الطن من العنب لحوالي
كما بلغ الحد االعلي حوالي   %53.9بحد ادني بلغ نحو  % 60.7االراضي الجديدة/لمتوسط المساحة المثمرة من اجمالي الجمهورية  بلغت نحو 

محصول العنب علي مستوي االراضي الجديدة/المساحة المثمرة للمساحة االمثمرة ( ،وبدراسة التوقع المستقبلي ل5142-5111خالل الفترة )% 74.1
، مما يؤكد الي نجاح محصول %22.5، وحد اعلي%22.0بحد ادني  %72.7من المتوقع ان تزيد لتصل الي  5151من اجمالي الجمهورية عام

ج العنب علي مستوي االراضي الجديدة/لمتوسط العنب واهمية زيادة المساحات المزروعة من العنب في االراضي الجديدة، كما بلغ  متوسط انتا
-5111خالل الفترة )% 22.2كما بلغ الحد االعلي حوالي   %53.5بحد ادني بلغ نحو  % 22.2االنتاج من اجمالي الجمهورية  بلغت نحو 

ل الي ية من المتوقع ان تزيد لتص( ، وبدراسة التوقع المستقبلي حيث وصلت النسبة بين انتاج االراضي الجديدة الجمالي انتاج الجمهور 5142
، مما يؤكد الي نجاح محصول العنب حيث يمكن زيادة االنتاج من خالل االراضي الجديدة وذلك %15.5، وحد اعلي%75.1بحد ادني  77.1%

 من توافر االصناف المناسبة واالسمدة واستخدام شبكات الري الحديثة وبالتالي زيادة الصادرات.      
 

 التوصيات:
ناف صتوصى الدراسة بضرورة بذل الجهود من قبل الدولة لزيادة المساحات المزروعة من العنب وتوفير االسمدة المناسبة وطرق الري الحديثة واال    

الوسائل  لالمناسبة وذلك لرفع انتاجية الفدان وتبنى  سياسة دعم المزارعين وتفعيل دور االرشاد الزراعى ومركز البحوث وارشاد المزارعين بافض
،. كما توصي الدراسة 5151، وبالتالي يمكن زيادة الصادرات للعنب كما هو متوقع لعام 5151والتقنيات الحديثة حتي تصل للمتوقع خالل الفترة 

ي محصول لخارجية ، ووضع الضوابط الالزمة للرقابة عالازالة المعوقات التصديرية وتوفير المعلومات عن االسواق في مجال الصادرات للعنب 
لي عالعنب المصدر من ناحية االصناف المطلوبة لكل سوق من االسواق ومواصفات الجودة والتعبئة وانواع العبوات ومختلف المعامالت التسويقية 

 ان تراعي تلك الضوابط االختالفات وفقا لالسواق المستوردة .
 

 المراجع
 قومى للمعلومات،بيانات غير منشورة. الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ،المركز ال -4
 الكتاب االحصائى السنوى اعداد مختلفة.-الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء-5

 وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االقتصاد الزراعى    - 0 
 اعداد مختلفة.       

سالم سالمة عيد )دكتور( ، إنتاج محصول العنب ، معهد بحوث البساتين ، قسم بحوث العنب ، مركز البحوث الزراعية ، وزارة الزراعة -1
 . 5141واستصالح االراضي ، 

 . 5141غبلاير فرج )دكتور( ، اخبار االقتصاد : االسواق المحلية ، البساتين ، العنب ، االهرام ، القاهرة ، أغسطس ،  -2
 . 5141ميرفت عبد الكريم )دكتور( ، اخبار االقتصاد : االسواق المحلية ، البساتين ، العنب ، االهرام ، القاهرة ، أغسطس ، -2
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Summary and Recommendations 

 

The grape harvest is one of the important export fruit crops exported to the European and Arab countries. 

Egypt's grape exports amount to about 116 thousand tons valued at about 243 million dollars. It is estimated that 

the area cultivated with grapes amounted to about 169 thousand feddans producing about 1,7 million tons in 2015. 

It is worth mentioning that the grape spread has spread widely in the reclaimed areas and new lands. The cultivated 

area has reached about 137 thousand feddans, which produces about 1.2 million tons. About 70% of them spite 

of the growing of grapes on the scale and expansion of the new land, which is cultivated in them. The Egyptian 

exports of grapes are small compared to the productive potential, which affected the small quantities exported, 

and may be due to the lack of conformity of the Egyptian grapes to European quality specifications. The current 

and future status of production and export of grapes in the Arab Republic of Egypt and new lands are investigated, 

The study was based on descriptive and quantitative statistical analysis of the economic variables using secondary 

data published in the Agricultural Statistics Bulletin. The general linear and quadratic equations were used. The 

Double Exp.Smoothing model was used as one of the methods Forecasting the estimation of the economic 

variables of the grapes during the period (2000-2015) and the forecast for 2020. The results showed that Chile, 

Italy, United Satets of America, Holland, South Africa, Turkey, Mexico, Peru, Spain, India and Egypt are among 

the most important grapes exporting countries in the world. Egypt is in sixth place among these countries for the 

volume of exports, tenth place of export value and fifth place in terms of the price of grapes per ton, which showed 

that most of the exports of fresh Egyptian grapes are mainly concentrated in the countries of the European Union 

and some Arab countries. This was due to the lack of production of local and or export external competitor for the 

period to the markets of those countries and in addition to the Egyptian grapes suitability the tastes of consumers 

in those countries. England imports the fresh Egyptian grapes, to about 30.4 thousand tons in the average period 

(2013-2015), representing about 29.2% of the average Egyptian exports, valued at about 71.7 million dollars 

representing about 32% of the average exports. And the second and third place are the Netherlands and Germany 

with an average of 23.8, 8.3 thousand tons respectively, representing about 22.8%, 8.3% of the average quantity 

of exports during the average of the same period, valued at $ 47.4.21.6 million representing about 21.1%. As for 

the Arab countries importing fresh Egyptian grapes, Saudi Arabia is in the first place. The exports of fresh grapes 

constitute the largest share, which is the traditional picture of the demand of foreign markets on the Egyptian 

grape. The quantity, value and price of Egyptian exports have taken an increasing general trend and morally 

significant about 9 thousand tons, The value of exports of grapes will reach about 98.3 thousand tons, the volum 

of exports will reach about 344.5 million dollars, With the highest and lowest values of 576.3, 112.7 million 

dollars, and the price per ton of grapes will reach about 3110 dollars in 2020. It was also found that the average 

productive area of grapes in thenew land .The average productive area of the republic amounted to about 60.7% 

with a minimum of 53.9% and a maximum of 71.8% during the period (2000-2015), The future forecast of the 

fruitful area of the grape harvest on the level of new land / The total of the Republic in 2020 is expected to increase 

to 75.7% with a minimum of 55.3% and a higher level of 96.2%, This indicates the success of the grape harvest 

and the importance of increasing the cultivated areas of grapes in the new lands. The average production of grapes 

on the level of new land / average production reached 65.6% with a minimum of 53.5% The percentage of 

production of new land for the total production of the Republic is expected to increase to 77.4% with a minimum 

of 72.4% and a higher level of 82.2% This confirms the success of the grape harvest where it can increase 

production through the new land and the availability of suitable varieties, use of modern irrigation systems and 

thus increase grape exports. 

                                                                       

Recommendations: 

      This study recommends that efforts should be made by the State to increase the cultivated areas of grapes 

through providing suitable fertilizers , modern irrigation methods , appropriate varieties to raise the productivity 

per feddan adopt a policy of supporting farmers Activating the role of agricultural extension and research center 

and guide farmers with the best means and modern techniques to reach the expected increase of production during 

the period 2020, and therefore exports of grapes can be increased as expected for 2020. This study also 

recommends the removal of export obstacles, provide information on foreign markets, and establish the necessary 

controls to control the exported grapes in terms of the required items for each market, quality specifications, 

packaging, of packaging and various marketing transactions of imported markets.                                                                                 


