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  :مقدمة
و  ق النم ي تحقی ا ف ؤدي دورا ھام ي ت سیة والت ات الرئی ن القطاع صدیر م اع الت ر قط ًیعتب ً

صادي صر، اإلقت ي م و ف ة فھ ل التنمی الزم لتموی ي ال د األجنب وفیر النق ة لت صادر الھام د الم  أح
بالد، اإلجتماعیة وقتصادیةاإل شورة الشاملة لل ا لإلحصاءات المن ي  )١( ووفق د بلغت ٢٠١٦عام ف  فق

ا ی٢٢,٥١قیمة الصادرات الكلیة المصریة حوالي  ار دوالر، بم ادل ملی ة ٪٦,٧٦ حوالي ع ن قیم  م
صادرات الزر٣٣٢,٧٩الناتج المحلي اإلجمالي والبالغ حوالي  ة ال ة  ملیار دوالر، بینما تمثل قیم اعی

ة ٪٢٢,٦٦ حوالي عادل ملیار دوالر، بما ی٥,١٠المصریة حوالي صادرات الكلی ة ال  من إجمالي قیم
والي صریة، وح والي ٪١,٥٣الم الي، وح ي اإلجم اتج المحل ة الن ن قیم اتج ٪١٣,١٥ م ة الن ن قیم  م

     . ملیار دوالر٣٨,٧٨المحلي الزراعي والبالغ حوالي 
شورة لمتوسط ا رة ووفقا لإلحصاءات المن إن)٢ ()٢٠١٦-٢٠١٢(لفت ة   ف العنب صادرات قیم

والي  غ ح صري تبل ادل ٢٢٢,٢٠الم ا یع ون دوالر بم ن ٪ ٤,٣٦ ملی صادرات م ة ال الي قیم إجم
ل حوالي  المصریةالزراعیة ا تمث صادرات٪٠,٩٩، كم ة ال الي قیم ن إجم ة المصریة خالل  الكل م ی

  . الفترة المذكوره

  : وأهدافةمشكلة البحث
ة        تواجه الصادرا  ة المصریة بصفة عام ر      ،ت الزراعی ب بصفة خاصة الكثی  وصادرات العن

التكتالت   ،من المشكالت والمعوقات والتي تقف عائقًا أمام زیادة طاقتها التصدیریة         ق ب  فمنها ما یتعل
ا         اإلقتصادیة ا م  وتعدد الدول المنافسة وتفاوت أسعار التصدیر واختالف الطاقات اإلستیعابیة، ومنه
ب المصري      یتعلق بالمن  ة مواصفات صادرات العن افسة الشدیدة في األسواق الخارجیة وعدم مطابق

ك األسواق    سوء    للمواصفات القیاسیة ودرجة الجودة المطلوبة بتل ق ب ا یتعل ه اإلقتصادي  ، وم  التوجی
  .، األمر الذي یؤثر علي حصیلتها التصدیریةلتلك الصادرات

  :ي علیة فإن هذا البحث یهدف إلي مایلبناًء  و
ب المصري  ل  الحاليالتوجیه اإلقتصاديإلقاء الضوء علي   -١   وحصیلة صادراته  صادرات العن

 .)٢٠١٦-٢٠١٢( فترةالخالل 
ي    -٢ رف عل ة  التع دائل المقترح صادي  الب ه اإلقت ضلللتوجی صادرات ا األف ب ل صريلعن  الم

  .هوحصیلة الصادرات المترتبة علی
  : البحثيسلوباال

د ث اعتم ص البح ل اإلح ي التحلی في و عل يائي الوص ي  ، الكم ضا عل د أی ا اعتم تخدامكم  اس
ة       البرمجة الخطیة  اسلوب ب الوجه ن العن ي  اإلقتصادیة  وذلك إلعادة توجیه صادرات مصر م  المثل

   : نماذج هية خمسمن خالل حصیلة صادرات ممكنهلتحقیق أعلي 
 . وهو بدون قیود:)النموذج الحر(النموذج األول  -١
اني  -٢ وذج الث وا(النم وذج أس ةنم دول األوروبی ات  : )ق ال ط الكمی د بمتوس و مقی صدرهوه  الم

 .ألسواق الدول األوروبیة خالل فترة الدراسة
ث   -٣ وذج الثال ة   (النم ة واألفریقی دول العربی واق ال وذج أس ات   : )نم ط الكمی د بمتوس و مقی وه

 . ألسواق الدول العربیة واألفریقیة خالل فترة الدراسةالمصدره
                                                

   .ختلفةعداد مقاعدة بیانات التجارة الخارجیة، نشرات التجارة الخارجیة، أ، حصاءإلالجهاز المركزي للتعبئة العامة وا )١(

    .www.albankaldawli.org البنك الدولي ، شبكة المعلومات الدولیة، )٢(
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ع   -٤ وذج الراب وذج أس (النم یو نم دول األس ات   : )یةواق ال ط الكمی د بمتوس و مقی صدرهوه  الم
 .ألسواق الدول األسیویة خالل فترة الدراسة

ي      : )ً سعرا نموذج أسواق الدول األعلي    (النموذج الخامس    -٥ ات المصدرة إل ة توجه الكمی وفی
 .إلیها  أسعار تصدیر العنببارتفاعتمیزت الدول التي 

غ   المقترحة الخمسنماذج   ال تقییدهذا فضال عن      بمتوسط الطاقة التصدیریة لمصر والتي  تبل
ة اإلستیرادیة       ألف طن  ١٠٩,٥٢حوالي   ا     ، والطاق تم التصدیر إلیه ة ی رة   لكل دول  خالل الفت

)٢٠١٦-٢٠١٢(.  
  :البیانات مصادر

ي تصدرها   البیانات بصفة أساسیة علي المتاح من  البحثاعتمد    المنشورة وغیر المنشورة الت
ض  ات الحكبع ة الجه ارة كومی ات التج دة بیان ة ال قاع زي بخارجی از المرك ة  لالجه ة العام لتعبئ

ة   و،واإلحصاء  ارة الخارجی شرات التج د   ، ن ة لقواع ع االلكترونی ض المواق اتوبع ا  البیان ي منه  والت
)www.albankaldawli.org ( ،)www.comtrade.un.org.com(.  
  لدراسةاتائج ن

صادرات  األفضل  وحاليتوزیع الجغرافي ال   وذلك وفقا لل   الدراسةالنتائج   ستعرضإ یلي فیما  ل
  :، وتتمثل فیما یلي البرمجة الخطیةاسلوب استخدام بلعنب المصري في األسواق الخارجیةا

   : المصريلعنبا  لصادراتالحالي التوجیه اإلقتصادي :اوال
وزع   ب المصري تت رة  صادرات العن الل الفت دول )٢٠١٦ -١٢(خ ح بالج و موض ا ه ، وكم

م ى، )١(رق بععل شر  س ة ة ع ط بدول نوي متوس غس والىبل ف١٠٩,٥٢ ح ن أل ط  ط ره ل كمتوس لفت
  :وقد تم تقسیم تلك الدول إلي اربع مجموعات كمایلي المذكوره
  : األوروبیة الدول  أسواقمجموعة -١

ل حوالى    ت، طن  ألف٧٢,٩٨ إلیها حوالى یصدر  دول خمس تشمل ن متوسط   ٪٦٦,٦٤مث  م
ة حوالى     ،  خالل فترة الدراسة لدول المستوردة للعنبلصادرات الإجمالى   ذه الكمی ل ه  ٪٢,٤٧وتمث

ذه المجموعة      إجمالي  من   ر  ، الطاقة اإلستیرادیة ألسواق ه ا وتعتب ر أسواق  بریطانی  المجموعة    أكب
 ٪٤,٣٢ و٪٨,١٠و  ٪٢١,٢٩و ٪٣٠,٥٩  بلغت حوالي بنسب وألمانیا وإیطالیا وبلجیكا   هولندایلیها  

   . خالل فترة الدراسةللعنب متوسط إجمالى الصادرات المصریة علي التوالي من ٪٢,٣٤و 
  :العربیة واألفریقیةالدول أسواق مجموعة  -٢

ا    دول  ثماني تشمل ف  ١٩,٦٨ حوالى    یصدر إلیه سب  طن    أل ن متوسط   ٪١٧,٩٧  بلغت بن  م
الى صادرات   ب   إجم رة الدراس  العن الل فت والى   ، ةخ ة ح ذه الكمی ل ه ة   ٪٧,٤١وتمث ن الطاق ط م  فق

دمها   والمجموعة اإلستیرادیة ألسواق هذه     ي تتق سعودیة  الت م  ال ارات و  ث ان     اإلم ا والكویت وعم لیبی
ا و وب أفریقی واليقطر ووجن ي الت سودان عل سب ،ال واليبن ت ح ٪ ١,٩٧و  ٪٤,٠٤  و٪٥,٠٥ بلغ

     .لعنب امتوسط صادراتتوالي من علي ال٪ ٠,٨٥٪ و١,٢٩٪ و١,٣٣٪ و ١,٦٨٪ و ١,٧٦و
  :الدول األسیویةأسواق مجموعة  -٣

ادل ٪ ١٠,٣٤تمثل حوالى ، طن ألف ١١,٣٢إلیها حوالى  یصدر  دولأربع   تتكون من   بما یع
ا سولفاینا   ٪ من الطاقة اإلسترادیة ألسواق هذه المجموعة   ١,٩٩  والتي تتقدمها روسیا اإلتحادیة یلیه

سب    ن    ٠,٩٢٪ و١,٠٥٪ و ١,٧٠٪ و   ٦,٦٧  بلغت حوالي    وسنغافورا ومالیزیا بن والي م ي الت ٪ عل
  .متوسط إجمالى صادرات العنب

  :مجموعة أسواق الدول األخري -٤
ب صادرات العن سنوى ل ط ال غ المتوس ي بل رإل دول األخ واق ال والى  ى أس ف         ٥,٥٤ح  أل

ن ادلت، ط والىع ادرات ٥,٠٥ ح الى ص ط إجم ن متوس رة الدر ٪ م الل فت ب خ ة العن دل، اس ا ی      مم
ى أن ب        عل ن العن صریة م صادرات الم ام ال ة أم صدیریة متاح ة ت اك فرص واق   هن راق أس    الخت
  .یة أخريتصدیر
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ى     .١جدول رقم  ب المصري     التوزیع الجغراف صادرات العن ة  و ل دول المستوردة     الطاق م ال تیرادیة أله  اإلس
  .)٢٠١٦-٢٠١٢( خالل الفترة

  الطاقة اإلستیرادیة   العنبصادرات
  الكمیه   نلبیاا

  )لف طنأ(
  القیمة

  )ملیون دوالر(
٪ 

لمجموعة 
  الدول 

٪  
 إلجمالى 
الصادرات 

  رسعر التصدی
  الكمیه   ) للطن/دوالر(

  بألف طن

 للصادرات ٪
من الطاقة 
  اإلستیرادیة 

 لمجموعة الدو -١
 ٢,٥٠ ٢٩٥٤,٤٢ _ ٦٦,٦٤ ١٠٠,٠٠ ١٣٠,٣٤ ٧٢,٩٨  األوروبیة

 ٣,٦٩ ٩٣٤,١٦ ١٧٤٢,٦٩ ٣٠,٥٩ ٤٥,٩٠ ٥٨,٣٨ ٣٣,٥٠  بریطانیا -أ
 ٢,٥٨ ٩٠٤,٩٢ ١٥٩٦,٤٨ ٢١,٢٩ ٣١,٩٥ ٣٧,٢٣ ٢٣,٣٢  هولندا- ب
 ١,٠٣ ٨٦١,٤٦ ٢٢٥١,٤١ ٨,١٠ ١٢,١٥ ١٩,٩٧ ٨,٨٧  ألمانیا -ج
 ٤,٨٢ ٩٨,٠٤ ١٩١٧,٥٥ ٤,٣٢ ٦,٤٨ ٩,٠٧ ٤,٧٣  إیطالیا -د
 ١,٦٤ ١٥٥,٨٤ ٢٢٢٢,٦٦ ٢,٣٤ ٣,٥٢ ٥,٦٩ ٢,٥٦  بلجیكا -ـه

  ل مجموعة الدو -٢
 ٧,٤١ ٢٦٥,٥٩ _ ١٧,٩٧ ١٠٠,٠٠ ٥٥,٨٧ ١٩,٦٨  العربیة واألفریقیة

 ٩,٧٢ ٥٦,٨٩ ١٥٥٨,٧٧ ٥,٠٥ ٢٨,٠٩ ٨,٦٢ ٥,٥٣  السعودیة -أ
 ٣,٤٦ ١٢٧,٦٢ ٥١٧١,٩٥ ٤,٠٤ ٢٢,٤٦ ٢٢,٨٦ ٤,٤٢  اإلمارات - ب
 ١٩,٤٦ ١١,١٠ ١٦١٥,٧٤ ١,٩٧ ١٠,٩٨ ٣,٤٩ ٢,١٦  لیبیا -ج
 ١٢,٥٧ ١٥,٣٥ ٢١٤٥,٠٨ ١,٧٦ ٩,٨١ ٤,١٤ ١,٩٣  الكویت -د
 ١٢,١٢ ١٥,١٨ ١٨٤٧,٨٣ ١,٦٨ ٩,٣٥ ٣,٤ ١,٨٤  عمان -ـه
 ١٢,٩٥  ١١,٢٧ ٢٣١٥,٠٧ ١,٣٣ ٧,٤٢ ٣,٣٨ ١,٤٦  جنوب أفریقیا -    و
 ٢١,١٤  ٦,٦٧ ٤٤٣٢,٦٢ ١,٢٩ ٧,١٦ ٦,٢٥ ١,٤١  قطر -     ز

 ٤,٣٢ ٢١,٥١ ٤٠١٠,٧٥ ٠,٨٥ ٤,٧٣ ٣,٧٣ ٠,٩٣  السودان –ح 
مجموعة الدول  -٣

 ١,٩٩ ٥٦٧,١٩ _ ١٠,٣٤ ١٠٠ ٢٥,٧٢ ١١,٣٢  األسیویة

 ١,٦٧ ٤٣٦,٤٢ ١٥٠٩,٥٩ ٦,٦٧ ٦٤,٤٩ ١٢,٠٢ ٧,٣٠  روسیا اإلتحادیة  - أ
  ١٢,٣٣  ١٥,٠٨ ٢٣١١,٨٣ ١,٧٠ ١٦,٤٣ ٤,٣٠ ١,٨٦  سولفانیا  -  ب
  ١,٩٣  ٥٩,٥٨ ٤٣٩١,٣٠ ١,٠٥ ١٠,١٦ ٥,٠٥ ١,١٥  سنغافورة - ج    

  ١,٨٠  ٥٦,١١ ٣١٠١,٨٥ ٠,٩٢ ٨,٩٢ ٤,٣٥ ١,٠١  مالیزیا -     د
أسواق الدول  -٤

  )١(األخرى
١٨٥٣ ٥,٠٥ ١٠٠  ١٠,٢٧ ٥,٥٤ _ _ 

 ٩٤,٤٦ ٣٧٨٧,٠٢ ٤٥٩٩٦,١٧ ١٠٠ ١٠٠  *٢٢٢,٢٠ ١٠٩,٥٢  إجمالى الدول 
ه البوسنه   وهونج كونـج  و جمهوریة كازاخستان ومالیو  والیونان و رومانیا و  اندونیسیا :وهي تشمل  خرىأسواق الدول األ   )١( جمهوری

دن  و سبانیاوأوالهرسك   ة طاجیكستان    وماركال صومال و جمهوری ان   وال ة اذربیج ونس  واسرائیل وجمهوری صین   و ت ة ال جمهوری
والسوید و بلغاریا الیابـان  والجزائر والهــند وسویسرا  والصرب وكینیا وفلسطینوتنزانیا وجمهوریة مقدونیا وتركیا والشعبیــة 

  ...و اثیوبیا و زامبیا 
  .www.comtrade.un.org بیانات تجارة السلع على شبكة المعلومات الدولیة، حدةاألمم المت:جمعت وحسبت من: المصدر
  .كمیة صادرات العنب المصريإجمالي  متوسط *
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  : لصادرات العنب المصرياألفضل التوجیه اإلقتصادي :ثانیا
ي ا یل دیر   أفیم ائج تق ا لنت صاستعرض ه اإلقت ضل ديالتوجی صادرات ااألف صري  ل ب الم لعن

  :وهي نماذج ة وفقا لخمساوحصیلته
  ):  النموذج الحر(النموذج األول  -١

ي   ود عل صر القی صدیریة لم ة الت ستورد والطاق دول الم ترادیة لل ة اإلس ل الطاق ث تمث حی
  .)٢٠١٦ -١٢( متوسط الفترةالصادرات خالل 

ائج ال        ن دراسة نت وذج  ویتضح م صادر  للهیك األول نم ي     األفضل ات ال ا هو موضح ف ، وكم
دولال م  ج ادرات  أن ،)٢(رق بص واق العن ي أس صر عل نغافورة  تقت ر   س سودان وقط ا وال ومالیزی

غ   ة تبل والىبكمی ن  ٦,٦٧ و ٢١,٥١ و٢١,٧٦و  ٥٩,٥٨ ح ف ط ادل ، أل ا یع والىبم ٪ ٥٤,٤٠ ح
غ قیمت، ٪٦,٠٩ و ٪١٩,٦٤ و٪١٩,٨٧و والي  وتبل ا ح  ٢٩,٥٧و   ٨٦,٧ و ٦٧,٥٠ و٢٦١,٦٣ه

غ حوالي         ة تبل ة إجمالی والي، بقیم ي الت ون دوالر عل غ حوالي     ٤٤٤,٩٧ملی ادة تبل ون دوالر بزی  ملی
والي٢٢٢,٩٥ ادل ح ا یع ون دوالر، بم ب  ١٠٠,٤٢ ملی ادرات العن ة ص الى قیم ط إجم ن متوس ٪ م

  ).٢٠١٦-٢٠١٢(المصري خالل متوسط فترة الدراسة 
  

صادي .٢جدول رقم  ب الم التوجیھ اإلقت صادرات العن ا صري ل الللنموذج الحر لوفق رة خ -٢٠١٢( الفت
٢٠١٦(.  

 ٪ لإلجمالي ألف طن الدول المستوردة الكمیة المقترح تصدیرھا
 القیمة التصدیریة

 )ملیون دوالر( 
 ٢٦١,٦٣ ٥٤,٤٠ ٥٩,٥٨ سنغافورة
 ٦٧,٥٠ ١٩,٨٧ ٢١,٧٦ مالیزیا

 ٨٦,٢٧ ١٩,٦٤ ٢١,٥١ السودان
 ٢٩,٥٧ ٦,٠٩ ٦,٦٧ قطر 

 ٤٤٤,٩٧ ١٠٠,٠٠  ١٠٩,٥٢ اإلجمالي
  . )١(من بیانات جدول رقم  جمعت وحسبت  :المصدر

  
  

 ) : الدول األوروبیةنموذج أسواق(النموذج الثاني  -٢
شمل  ة دولالی ة علیهاألوروبی رض المحافظ ك بغ ذا  ا وذل ى ه ة، وف ة خاص ه أهمی سوق ل  ك

ام    عن أسعارها  بارتفاعالنموذج تم حذف القیود الخاصة بالدول التى تمیزت      ي  المتوسط الع  ال والت
ن دول االتحاد        ي تعد م ذا النم    و،  األوروب د ه م تقیی شمل    ت ي وت دول اإلتحاد األوروب ا  وذج ب  بریطانی

ب المصري            وهولندا وألمانیا وإیطالیا وبلجیكا ویشترط هذا القید أال یقل متوسط كمیة صادرات العن
   .الدول خالل فترة الدراسةإلى هذه الدول عن متوسط إجمالي الكمیات المصدرة إلى تلك 

الجدول  في  ، وكما هو موضحاألفضل الصادرات للهیكالثاني ویتضح من دراسة نتائج النموذج 
وقطر وبلجیكا   وهولندا وألمانیا وإیطالیابریطانیا  أن صادرات العنب تقتصر علي أسواق،)٣(رقم 

 ٢٩,٨٧ و ٦,٦٧ و ٢,٥٦ و ٤,٧٣ و ٨,٨٧ و ٢٣,٣٢و ٣٣,٥٠وسنغافورة بكمیة تبلغ حوالى 
٪  ٦,٠٩و ٪ ٢,٣٤و  ٪٤,٣٢٪ و ٨,١٠٪ و٢١,٢٩٪ و ٣٠,٥٩ألف طن، بما یعادل حوالى 

 ٥٨،٣٨على التوالي من إجمالي الكمیة المقترح تصدیرها، والتي تبلغ قیمتها حوالي  ٪ ٢٧,٢٧و
 ملیون دوالر، بقیمة إجمالیة تبلغ ١٣١,١٧ و ٢٩,٥٧ و ٥,٦٩ و ٩,٠٧  و ١٩,٩٧ و ٣٧،٢٣و 
٪ من ٣٠,٩٩ ملیون دوالر، تعادل حوالي٦٨,٨٧بزیادة تبلغ  ملیون دوالر ٢٩١,٠٧والي ح

   .متوسط إجمالى قیمة صادرات العنب المصري خالل فترة الدراسة
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ا  لصادرات العنب المصري التوجیھ اإلقتصادي .٣جدول رقم  ة أسواق لنموذج وفق دول األوروبی اللال  خ
  .)٢٠١٦-٢٠١٢(الفترة 

 ٪ لإلجمالي ألف طن المستوردةالدول   الكمیة المقترح تصدیرھا
 القیمة التصدیریة

 )ملیون دوالر( 
 ٥٨,٣٨ ٣٠,٥٩ ٣٣,٥٠ بریطانیا
 ٣٧,٢٣ ٢١,٢٩ ٢٣,٣٢ ھولندا
 ١٩,٩٧ ٨,١٠ ٨,٨٧ ألمانیا 
 ٩,٠٦ ٤,٣٢ ٤,٧٣ إیطالیا 
 ٥,٦٩ ٢,٣٤ ٢,٥٦ بلجیكا
 ٢٩,٥٧ ٦,٠٩ ٦,٦٧ قطر 

 ١٣١,١٧ ٢٧,٢٧ ٢٩,٨٧ سنغافورة
 ٢٩١,٠٧ ١٠٠,٠٠ ١٠٩,٥٢  اإلجمالي

  .)١(من بیانات جدول رقم : جمعت وحسبت  :المصدر
  

  ) واألفریقیة العربیة أسواق الدولنموذج ( النموذج الثالث  -٣
ل        نظرا  العربیة  یقتصر هذا النموذج علي أسواق الدول      ا یقل ن مصر مم ا القریب م لموقعه

ا من تكلفة النقل     الي  إلیه ب المصري إل      زی  وبالت صادرات العن سبیة ل زة الن ا، یادة المی ذا   ه شترط ه  وی
افة  وذج إض ي    النم ة الت دول العربی صري إل    الال ب الم ادرات العن ة ص ط كمی ل متوس ای یق ن  ه ع

  .الدراسةفترة المتوسط السنوى للكمیات المصدرة خالل 
وذج            ائج النم ة نت ن دراس ضح م ث  ویت صادرات للهیك الثال ضل  ال ح   ، وكماألف و موض           ا ه

ارات    أن صادرات العنب تقتصر علي أسواق ،)٤(في الجدول رقم     ت  السعودیة واألم ا والكوی  ولیبی
غ  حوالي      ة  تبل  و ٤,٤٢ و ٥,٥٣ وعمان وجنوب افریقیا وقطر والسودان وسنغافورا ومالیزیا بكمی

ي ا ٤,٤٢ و٥٩,٥٨ و ٢١,٥١ و٦,٦٧ و ١,٤٦ و١,٨٤ و ١,٩٣ و ٢,١٦ ا    ألف طن عل والي، بم لت
والي  ادل ح ٪ ١٩,٦٤٪ و٦,٠٩٪ و ١,٣٣٪ و١,٦٨٪ و١,٧٦٪ و١,٩٧٪ و٤,٠٤٪ و ٥,٠٥یع

صدیرها،  ٪٤,٠٤٪ و ٥٤,٤٠و رح ت ي المقت ن الكم غ    م ي تبل ا والت  ٣,٤٩ و١٣,٥٨ و٨,٦٢قیمتھ
ة   ١٣,٧١ و٢٦١,٦٣ و٨٦,٢٧ و٢٩,٥٧ و٣,٣٨ و٣,٤٠ و٤,١٤و والي، بقیم ملیون دوالر على الت

والي   غ ح ة تبل ون دوالر، ٤٢٧,٧٩إجمالی غ ملی ادة تبل ادل  ٢٠٥,٥٩ أي بزی ا یع ون دوالر، بم  ملی
  .٪ من متوسط إجمالى قیمة صادرات العنب المصري خالل فترة الدراسة٩٢,٥٢حوالي

  

 واألفریقیة العربیةالدول أسواق لنموذج وفقا  لصادرات العنب المصري التوجیھ اإلقتصادي .٤جدول رقم 
  .)٢٠١٦-٢٠١٢( الفترة خالل

 )ملیون دوالر(  ٪ لإلجمالي ألف طن الدول المستوردة القیمة التصدیریة الكمیة المقترح تصدیرها
 ٨,٦٢ ٥,٠٥ ٥,٥٣ السعودیة 
 ١٣,٥٨ ٤,٠٤ ٤,٤٢ اإلمارات

 ٣,٤٩ ١,٩٧ ٢,١٦ لیبیا
 ٤,١٤ ١,٧٦ ١,٩٣ الكویت
 ٣,٤٠ ١,٦٨ ١,٨٤ عمان

 ٣,٣٨ ١,٣٣ ١,٤٦ جنوب أفریقیا
 ٢٩,٥٧ ٦,٠٩ ٦,٦٧ قطر 

 ٨٦,٢٧ ١٩,٦٤ ٢١,٥١ السودان
 ٢٦١,٦٣ ٥٤,٤٠ ٥٩,٥٨ سنغافورة
 ١٣,٧١ ٤,٠٤ ٤,٤٢ مالیزیا

 ٤٢٧,٧٩ ١٠٠,٠٠ ١٠٩,٥٢ اإلجمالي
  .)١(من بیانات جدول رقم : جمعت وحسبت: المصدر
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   :)األسیویة أسواق الدولنموذج ( الرابع النموذج  -د
ي أسواق     دول  یقتصر هذا النموذج عل ة، ووجود     نظرا   األسیویة  ال ا اإلسترادیة العالی لطاقته

ل        القریب بعضهاموقعالعدید من األذواق اإلستهالكیة بها، كذلك     ة النق ن تكلف ل م ا یقل من مصر مم
ا  الي إلیه ى وبالت ب المصري إل صادرات العن سبیة ل زة الن ادة المی ذه  زی دول ه شترط ، ال ي  وی ذا ف ه

وذج  لأالالنم سنوى       یق ط ال ن المتوس دول ع ك ال ى تل صري إل ب الم ادرات العن ة ص ط كمی متوس
  .الدراسةفترة  خالل إلیهاللكمیات المصدرة 

ع لهیك          وذج الراب ائج النم صادرات  لویتضح من دراسة نت ي     األفضل  ال ا هو موضح ف ، وكم
ة       سنغافورة ومالیزیا وروسیا علي أسواق   أن صادرات العنب تقتصر    ،)٥(الجدول رقم    اإلتحادی

والي        وقطر وسولفانیا   ى الت سودان عل غ   وال ة تبل  و ٦,٦٧ و ٧,٣٠و ١٢,٦٠ و ٥٩,٥٨ حوالي بكمی
٪ ١,٧٠ و ٪٦,٠٩٪ و ٦,٦٧٪ و ١١,٥٠٪ و ٥٤,٤٠ حوالي بما یعادل ألف طن ٢١,٥١ و ١,٨٦

ا     ٪١٩,٦٤و  غ قیمته  ٨٦,٢٧ و٤,٣٠ و٢٩,٥٧و  ١١,٠٢و  ٣٩,٠٨ و ٢٦١,٣٦ على التوالي، تبل
ون دوال والي     ملی غ ح ة تبل ة إجمالی والي، بقیم ي الت ون دوالر، ٤٣١,٨٧ر عل غ   ملی ادة تبل بزی

ب المصري     ٪ من ٩٤,٣٦لیون دوالر تعادل حوالي    م ٢٠٩,٦٧ متوسط إجمالى قیمة صادرات العن
  .خالل فترة الدراسة

  
صري التوجیھ اإلقتصادي .٥جدول رقم  ب الم ا  لصادرات العن دول أسواق لنموذج وفق یویةال ال األس  لخ

  .)٢٠١٦-٢٠١٢(الفترة 
 ٪ لإلجمالي ألف طن الدول المستوردة الكمیة المقترح تصدیرها

 القیمة التصدیریة
 )ملیون دوالر( 

 ٢٦١,٦٣ ٥٤,٤٠ ٥٩,٥٨ سنغافورة
 ٣٩,٠٨ ١١,٥٠ ١٢,٦٠ مالیزیا

 ١١,٠٢ ٦,٦٧ ٧,٣٠ روسیا اإلتحادیة 
 ٢٩,٥٧ ٦,٠٩ ٦,٦٧ قطر 

 ٤,٣٠ ١,٧٠ ١,٨٦ سولفانیا
 ٨٦,٢٧ ١٩,٦٤ ٢١,٥١ ودانالس

 ٤٣١,٨٧ ١٠٠,٠٠ ١٠٩,٥٢ اإلجمالي
  .)١(من بیانات جدول رقم : جمعت وحسبت :  المصدر

  
 
  ):"سعراالدول األعلى أسواق نموذج ( الخامس النموذج  -٥

ي   وذج عل ذا النم صر ه دول یقت صدیري ال سعر الت ىذات ال ة ،األعل رض المحافظ ك بغ  وذل
واق  ذه األس ى ه تمرار اعل ا وأس صدیر إلیه شرط،لت ب أال  ب ن العن صادرات م ة ال ط كمی ل متوس  یق

  .فترة الدراسةالل  خإلیها الكمیات المصدرة إجماليالمصري إلى تلك الدول عن متوسط 
ا هو موضح   األفضل  الصادرات ل لهیكنموذج الخامس ویتضح من دراسة نتائج ال     ي   ، وكم ف

م  دول رق واق ،)٥(الج ي أس صر عل ب تقت ادرات العن ر   أن ص ا وقط سودان ومالیزی نغافورة وال  س
ف  ٤,٤٢ و ٦,٦٧ و ١٧,٣٤ و ٢١,٥١ و٥٩,٥٨اإلمارات بكمیة تبلغ حوالى      و ادل   طن،  أل ا یع  بم

والى ى٪٤,٤٠٪ و٦,٠٩٪  و١٥,٨٣٪ و ١٩,٦٤٪ و٥٤,٤٠ح والي  عل ة   الت الي الكمی ن إجم  م
صدیر  قالم رح ت ي  ، هات ا  والت غ قیمته ون  ٢٢,٥٨ و ٢٩,٥٧ و ٥٣,٧٩ و٨٦,٢٧و ٢٦١,٦٣ تبل ملی

والي،  ي الت ة   دوالر عل ة إجمالی غبقیم والي تبل ون ٤٥٤,١٢ح غ  دوالر، ملی ادة تبل والي بزی  ح
ون دوالر٢٣١,٩٢ ا  ،ملی والي بم ادل ح ن١٠٤,٣٧تع ب    ٪ م ادرات العن ة ص الى قیم ط إجم متوس

  .فترة الدراسةالمصري خالل 
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صري التوجیھ اإلقتصادي .٦جدول رقم  ب الم ا  لصادرات العن ى سعراسواق ألنموذج وفق دول األعل " ال
  .)٢٠١٦-٢٠١٢( الفترة خالل

 ٪ لإلجمالي ألف طن الدول المستوردة الكمیة المقترح تصدیرها
 القیمة التصدیریة

 )ملیون دوالر( 
 ٢٦١,٦٣ ٥٤,٤٠ ٥٩,٥٨ سنغافورة
 ٨٦,٢٧ ١٩,٦٤ ٢١,٥١ السودان
 ٥٣,٧٩ ١٥,٨٣ ١٧,٣٤ مالیزیا
 ٢٩,٥٧ ٦,٠٩ ٦,٦٧ قطر 

 ٢٢,٨٦ ٤,٠٤ ٤,٤٢ اإلمارات
 ٤٥٤,١٢ ١٠٠,٠٠ ١٠٩,٥٢ اإلجمالي

  .)١(من بیانات جدول رقم : جمعت وحسبت:  المصدر
  

وذج الحر   أنیتضح  ،)٧(رقم  المدونة في الجدول البیاناتعلي ما تقدم و بمطالعة  " بناء  النم
ي    ا  "سعرا ونموذج أسواق الدول األعل ین  فضل  األ هم اذج  ب ق األول إذ یحق ، المقترحة  الخمس النم

غ حوالي    صادرات تبل ي حصیلة ال ادة ف ون دوالر،  ٢٢٢,٧٧زی واليملی ادل ح ا یع ٪، ١٠٠,٢٦بم
ادة ،  ملیون دوالر٢٢٢,٦٣بینما یحقق الثاني زیادة تبلغ حوالي      ادل   تبزی  عن الوضع  ٪ ١٠٠,١٩ع

  . ملیون دوالر خالل فتره الدراسة٢٢٢,٢٠ والبالغة حوالي الحالي
  

ا لصادراحصیلة  .٧جدول رقم  صري وفق صاديت العنب الم ھ اإلقت الي ولتوجی ضل  الح الل األف رةخ   الفت
)٢٠١٦-٢٠١٢(. 

  حصیلة الصادرات النموذج الترتیب مقدار التغیر
 ٪ )ملیون دوالر(  )ملیون دوالر(

  -  -  ٢٢٢,٢٠  الحالي  -
 ١٠٠,٢٦ ٢٢٢,٧٧ ٤٤٤,٩٧ الحر  ١
 ١٠٤,٣٧ ٢٣١,٩٢ ٤٥٤,١٢ "أسواق الدول األعلي سعرا  ٢
 ٩٤,٣٦ ٢٠٩,٦٧ ٤٣١,٨٧ الدول األسیویة أسواق  ٣
 ٩٢,٥٢ ٢٠٥,٥٩ ٤٢٧,٧٩ الدول العربیة واألفریقیة أسواق  ٤
 ٣٠,٩٩ ٦٨,٨٧ ٢٩١,٠٧ أسواق الدول األوروبیة  ٥
  ).٦(،)٥(،)٤(،)٣(،)٢(،)١(جمعت وحسبت من جداول   :المصدر 

  
  الملخص

ؤدي       ي ت سیة والت ات الرئی ن القطاع صدیر م اع الت ر قط و    یعتب ق النم ي تحقی ًا ف  دورًا هام
صادي صر، اذ  اإلقت ي م ه ف ة      أن ل التنمی الزم لتموی ي ال د األجنب وفیر النق ة لت صادر الهام د الم  أح
ل متوسط   حیث  ،مصرفي  التصدیریة لزروعهم اأمن  الشاملة للبالد، ویعتبر العنب      اإلقتصادیة تمث

ة  ادراتقیم واليص ن  ٪٤,٣٦ه ح طم صادرات الزراعی متوس ة ال والي   قیم ة ح صریة والبالغ ة الم
ار دوالر  ٣,٢٩ رة    ملی ط الفت الل متوس ة     )٢٠١٦-٢٠١٢(خ ى مواجه ث ف شكلة البح ل م ، وتتمث

ن المشكالت                ر م ب بصفة خاصة الكثی ة وصادرات العن الصادرات الزراعیة المصریة بصفة عام
ا التصدیریة            ادة طاقته ام زی ًا أم الت    ،والمعوقات والتي تقف عائق ق ب ا یتعل ا م  اإلقتصادیة كتالت  فمنه

ق       ا یتعل ا م تیعابیة، ومنه ات اإلس تالف الطاق صدیر واخ عار الت اوت أس سة وتف دول المناف دد ال وتع
صري            ب الم ادرات العن فات ص ة مواص دم مطابق ة وع واق الخارجی ي األس شدیدة ف سة ال بالمناف

ك األسواق،    سوء    للمواصفات القیاسیة ودرجة الجودة المطلوبة بتل ق ب ا یتعل ه اإلقتصادي  التوج وم  ی
ا،  صدیریة   له صیلتها الت ي ح ؤثر عل ذي ی ر ال ى   ،األم ث ال دف البح ذا یه رفل ىالتع ه   عل التوجی

صادي  الي  اإلقت صري    ل الح ب الم الل  صادرات العن رة  الخ ادة  إ، و) ٢٠١٦-١٢(فت ه ع توجی
ذي  األفضل التوجیه اإلقتصاديلمصري إلي دول العالم المختلفة للوصول إلي    اصادرات العنب     وال
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ي    ق أعل ة  حصیلة  یحق ة ممكن ي أ  لقیم صادرات ف رة      ال ة خالل الفت  ،)٢٠١٦ – ١٢(سواقة الخارجی
  :التالیةالنتائج إنتهت الدراسة إلي وقد 

بت -١ ة صادرات العن در كمی ةق دول األوروبی ة ال ي مجموع والى ب  إل ف٧٢,٩٨ح ن  أل  ط
والى  ل ح ادرات  ٪٦٦,٦٤تمث الى ص ط إجم ن متوس ب م ستوردة للعن دول الم ر وت، ال اعتب  بریطانی

الى   ٪٣٠,٥٩ المستوردة للعنب حیث تستوعب حوالى   األوروبیةأكبر أسواق الدول      من متوسط إجم
  .ةلصادرات الحالي وذلك وفقا للتوزیع للعنب الصادرات المصریة

ة قدر كمیة صادرات العنب    ت -٢ ف ١٩,٦٨حوالى  ب إلي مجموعة الدول العربیة واألفریقی   أل
ستوردة    المصریة إليصادراتالتوسط إجمالى  من م ٪١٧,٩٧ طن تمثل حوالى   دول الم ر  ، ال وتعتب

ستوعب حوالى    األسیویةالدول    أكبر أسواق  السعودیة ث ت ن متوسط   ٪٥,٠٥ المستوردة للعنب حی  م
 .ة لصادراتالحاليللعنب وذلك وفقا للتوزیع إجمالى الصادرات المصریة 

ل  ، طن  ألف ١١,٣٢لى حواب  إلي مجموع الدول األسیویة  صادرات العنب  كمیةقدر  ت -٣ تمث
الى   ٪١٠,٣٤حوالى   ي  صادراتال  من متوسط إجم ستوردة    المصریة إل دول الم ر  ،  ال یا  وتعتب روس

ة  ستوردة اإلتحادی یویة الم دول األس واق ال ر أس صرأكب ن م والى م ستوعب ح ث ت ن ٪٦,٦٧ حی  م
 .ة لصادراتالحالي وذلك وفقا للتوزیع  للعنب متوسط إجمالى الصادرات المصریة

صادي   وإل ه اإلقت راء التوجی ضلج صري   األف ب الم صادرات العن ا ب ل د   م ي عائ ق أعل یحق
ة      دول األوروبی واق ال وذج أس ر ونم وذج الح م النم اذج وه س نم تخدام خم م اس ن ت صادي ممك إقت

ة     دول العربی وذج أسواق ال دول       وونم وذج أسواق ال دول األسیویة ونم وذج أسواق ال ة ونم األفریقی
ي سعرا      أن ین، وقد تب  "األعلي سعرا  دول األعل ین    "النموذج الحر ونموذج أسواق ال ا األفضل ب  هم

اذج س النم ةالخم والي      ،  المقترح غ ح صادرات تبل صیلة ال ي ح ادة ف ق األول زی  ٢٢٢,٧٧إذ یحق
ادل حوالي    ملیون دوالر،    غ حوالي      ١٠٠,٢٦بما یع ادة تبل اني زی ق الث ا یحق ون  ٢٣١,٩٢٪، بینم  ملی

  .ن متوسط إجمالى قیمة الصادرات المصریة من العنب٪ م١٠٤,٣٧بما یعادل ، دوالر
  المراجع

ود - ١ د محم ماء أحم ور(أس ي، )دكت ي العوض اس فتح ور(عب ل ، )دكت صاديالتحلی صدیر اإلقت واق ت  ألس
ات      وث العملی ب وبح وم الحاس صاء وعل الثون لإلح سابع والث ؤتمر ال صري، الم ب الم د ، العن معه

 .٢٠٠٢دیسمبر، هرةجامعة القا، البحوث والدراسات اإلحصائیة
ة،    خارجیةال الجهاز المركزي لتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بیانات التجارة  - ٢ شرات التجارة الخارجی ، ن

 .أعداد مختلفة
ي سوق     ، )دكتور(منتصر محمد محمود حمدون      - ٣ ا دراسة تحلیلیة لصادرات العنب المصري ف ، بریطانی

  .٢٠١٠ستمبر، الثالث العدد ،المجلد العشرون، الزراعيالمجلة المصریة لإلقصاد 
4- www.capmas.gov.eg.com   
5- www.comtrade.un.org.com  
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Abstract 

Export sector is one of the main sectors that play an important role in achieving 
the economic growth in Egypt. It’s one of the most important sources of hard currency 
which is necessary for the overall economic development of the country. Grape is one 
of the most important export crops in Egypt, The average value of its exports represents 
about 4.36% of the average value of Egyptian agricultural exports, which is about 3.29 
million dollars during the average period (2012-2016). The problem of research is about 
that the Egyptian agricultural exports in general and grapes exports in particular face a 
lot of problems and obstacles that stand in the way of increasing their export capacity. 
Some of the problems are related to the economic blocks, the plurality of the competing 
countries, the difference of the prices of export and the different capacity. Some other 
problems are related to the severe competition in the foreign markets, the non-matching 
specifications of the Egyptian grape exports to the standard specifications and the re-
quired quality in these markets. Other problems are related bad geographical misdistri-
bution which affects its exporting portion. So, the objective of the research is to identify 
the current geographical distribution of Egyptian grape exports during the period (2012-
2016) and the geographical redistribution of Egyptian grape exports to the different 
countries in order to achieve the best geographical distribution, in order to achieve the 
highest possible value of these exports in the foreign markets during the period (12–
2016) The research has reached following results:  

1- The quantity of grape exports to the European markets is estimated at about 
19.68 thousand tons, representing about 17.97% of the average total Egyptian exports to 
importing countries. Britain is the largest market for Asian countries importing grapes, 
which imports about 30.59% of the average total of the Egyptian exports of grapes ac-
cording to the current distribution of its exports.                                                                           

2- The quantity of grape exports to the Arab and African countries is estimated at 
about 72.98 thousand tons, representing about 66.64% of the average total Egyptian ex-
ports to importing countries. Saudi Arabia is the largest market for Asian countries im-
porting grapes, which imports about 5.05% of the average total of the Egyptian exports 
of grapes according to the current distribution of its exports.  

3- The quantity of grape exports to the Asian countries is estimated at about 11.32 
thousand tons, representing about 10.34% of the average total Egyptian exports to im-
porting countries. Russia is the largest market for Asian countries importing grapes, 
which imports about 6.67% of the average total of the Egyptian exports of grapes ac-
cording to the current distribution of its exports.                         

Five models were used to provide the economic guidance for grape exports in or-
der to achieve the highest possible economic return there are as follows (the free model- 
the model of the European markets-the model of the Arab and African countries- the 
model of Asian markets and the model of the markets with the highest export price). It 
has been show that free model and the model of the markets of the highest price coun-
tries" are the best among the five proposed models. The first achieves an increase in the 
export earnings of about 222.77 million dollars, equivalent to about 100.26%. The sec-
ond achieves an increase in the export earnings of about 231.92 million dollars, equiva-
lent to about 104.37% of the average total value of Egyptian exports of grapes.   


