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 الملخص

 )2019-2015( تھــدف ھــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى المواســم التصــدیریة خــالل الفتــرة
نتـاج الـالزم إلحتـى یمكـن تـوفیر ا  العنـب  ات وأسعار صادرات مصر لمحصولوكذلك التنبؤ بكمی

          .                                                                                                                            ر وفقا لتوقعات وتنبؤات الطلب الخارجي علیھء بمتطلبات التصدیللوفا 

ھـم الفتـرات التصـدیریة ھـي أن أ  بعنـلاوقد تبین من دراسة المواسم التصدیریة لمحصـول  
 مــا یعــادل حــوالي أيطــن،  183633.95 ، بمتوســط بلــغ حــواليأغســطس إلــى مــایومــن تــرة الف

 طــن. وقــد تبــین مــن 187193.49 مــن متوســط إجمــالي فتــرة الدراســة. والبــالغ حــوالي 98.09%
ات التصـدیر ذ  رتمثـل شـھو  العنبالدراسة أن أغلب الشھور التي یزداد فیھا الطلب الخارجي على  

عنى زیادة العائد التصدیري. كما تبین من نتـائج التنبـؤ الموسـمي باسـتخدام األسعار المرتفعة مما ی
سوف   العنبأن إجمالي الكمیة المتوقع تصدیرھا من    ،2019-2015من  االتجاه العام لشھور الفترة  
 2024  ،2023  ،2022  وذلـك لألعـوام  %63.90%،  54.89%،  45.88تزداد بنسـبھ تقـدر بحـوالي  

 سط الفترة المشار إلیها.  على الترتیب مقارنة �متو 

) وبنسبة تقدر بحوالي أغسطس  -مایوسیزداد خالل الفترة (  العنبكما لوحظ أن الطلب على  
المقـدرة فـي حـین ارتفعـت األسـعار    ،2024-2022  مـنمن إجمالي الكمیة الُمقدرة للفترة  97.54%

لـــى ع 2024، 2023، 2022 األعـــوام فـــي %94.34%، 80.81%، 67.28 بنســـب تمثـــل حـــوالي
. وقد تبین أن أسـعار التصـدیر تقتـرب فیمـا بینھـا 2019-2015  منالترتیب مقارنة بمتوسط الفترة  

األعلـى  ھـي أبریـل، مـارس، یونیو،  دیسمبر،  ینایرمایو،  بنسب متقاربة خالل العام إال أن الشھور  
 األسعار.  في

 الموسميالتنبؤ   ،العنب  ،التصدیریةالمواسم ، ةدراسة تحلیلی: المفتاحیةالكلمات 
  المقدمة

 ىالزیـادة أو التوسـع فـ  إن، حیـث  االقتصـاديیوجد عالقة قویة بین حجم الصادرات والنمو  
دي إلـى تحسـین زز تأصیل مبدأ التخصص في إنتاج سلع الصادرات، وھذا بدوره یؤتع  لصادراتا

المستوى العام للمھارات اإلنتاجیـة فـي قطـاع الصـادرات، وبالتـالي إعـادة   مستوى اإلنتاجیة ورفع
التجاریة ذات الكفاءة المتدنیة إلى قطاعـات صـادرات تتمتـع ر  خصیص الموارد من القطاعات غیت

لـة النمـو فـي كافـة النمو التـي تحـرك وتـدفع عج  بكفاءة إنتاجیة عالیة، أي ان الصادرات بمثابة آلة
بعـد تراجـع قیمـة الصــادرات   القطاعات االقتصادیة. ویعتبـر التصـدیر قضـیة رئیسـیة فـي مصـر

وانخفاض في قیمة   لك من تزاید للعجز في المیزان التجاريفاع قیمة الواردات، وما صاحب ذتوار
بـھ مصـر   تمتـعونظـراً لمـا تا  العملة الوطنیة وظھور االختناقات في بعض السلع فارتفعت أسعارھ

یلـزم علینـا السـعي وراء   لكلـذ  ،من میزة نسبیة مرتفعة في عدید من السلع خاصة السلع الزراعیـة
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المستطاع من خالل إجراء المزید من الدراسـات لمعرفـة مواسـم دة حجم الصادرات منھما قدر  ا زی
 الطلب الخارجي علیھما.

 مشكلة الدراسة
نقص المعلومات التصدیریة وخاصة المعلومـات یعاني النظام التسویقي المصري من مشكلة 

وأسـعار الطلـب العـالمي   الخاصة بالمواسـم والفتـرات التصـدیریة، والمعلومـات الخاصـة بكمیـات
ق للحاصــالت والمنتجــات الزراعیــة المصــریة التــي قــد تتمتــع بمیــزة نســبیة وتنافســیة فــي األســوا

نتاجیـة والتصـدیریة المسـتقبلیة لھـذه یتمكن ُمتخذ القرار مـن وضـع التصـورات اإل  وحتىالعالمیة.  
ثار الجانبیة التي یمكـن الحاصالت، والتى یمكن عن طریقھا تجنب التقلبات في السوق العالمي واآل

مـن دراسـة   دالبـ  القـومي.أن تصیب كل من المنتج والمصدر، ومن ثم المیزان التجاري للمقتصـد  
 فى مصر.  لمحصول العنبالمواسم التصدیریة  

 دراسة الھدف من ال
أھـم المواسـم التصـدیریة وكـذلك التنبـؤ بكمیـات وأسـعار   علـىالتعـرف    الـىیھدف البحـث  

). ومدي إستجابة الھیكـل اإلنتـاجي لمتطلبـات 2024-2022لفترة (ر فى اصفى م  العنبصادرات  
یمكن توفیر اإلنتاج الالزم للوفاء بمتطلبات التصدیر وفقاً لتوقعـات وتنبـؤات الطلـب   حتىالتصدیر  

 ارجي علیھ.الخ
 مصادر البیانات
العامـة   ةالبیانات الشھریة غیر المنشورة من الجھـاز المركـزي للتعبئـ  علىالدراسة    اعتمدت

االضافة إلى بعض األبحاث التى تتصـل بصـورة مباشـرة او غیـر مباشـرة بموضـوع بواإلحصاء  
 الدراسة.  
 البحثي األسلوب 

األسـلوب الكمـى فـى تحلیـل البیانـات اعتمدت الدراسـة علـى اسـتخدام األسـلوب الوصـفى و
نبـؤ بكمیـات تنحـدار الخطـى للسـلوب تحلیـل االأحیث اعتمـدت فـى ذلـك علـى اسـتخدام    المختلفة،

. كمـا تـم حسـاب الموسـمیة )2024-2022(فى مصر وذلك خالل الفترة    العنبار صادرات  وأسع
 .التى یزداد علیھا الطلب الخارجى المعدلة وذلك للوقوف على األشھر

 لتقدیر الموسمیة المعدلة تجرى الخطوات التالیة:و
ة لمعـامالت االنحـدار والنمـوذج یتقدیر معادلة االنحدار العام للوقوف على المعنویة اإلحصـائ -1

 المستخدم.
 فـيللتعـویض    )2019-2016(اى القیم التقدیریة للظاھره المدروسھ من خالل الفتـرة    ŷتقدیر   -2

 60تبلـغ  الحالـة    حیث ان عدد المشـاھدات فـى ھـذهالمستقل،    معادلة االتجاه العام بقیم المتغیر
 .ر االتجاه العامثلتخلیص القیم من أ ))ŷ/y×(100(ثم یتم قسمة  شھراً،

تقدیر المتوسط الھندسي لكل شھر خالل فترة الدراسة (الموسمیة غیر المعدلة) ثم یـتم حسـاب  -3
 مجموع ھذا المتوسط (متوسط عام أو متوسط المتوسطات).

إذا كان المجمـوع النـاتج  1200 علىیر معامل التصحیح لحساب الموسمیة المعدلة بالقسمة  تقد -4
 والعكس صحیح. 1200من  أو أصغر أكبر )3( رقمالخطوة  من 

ثم یتم ضرب معامل التصحیح في قیم الموسمیة غیر المعدلة للحصـول علـى الـرقم الموسـمي  -5
 .لكل شھر المعدل
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 .)2019-2016(طن خالل الفترة بال العنبلكمیة صادرات مصر من  يالشھر التطور .1  جدول رقم

متوسط  2019 2018 2017 2016 2015 الشھور
 ورالشھ

قم رال
 القیاسي
 الموسمي

 2.44 380.85 42.08 15.96 4.50 0.25 1841.46 ینایر
 0.09 13.39 13.39 22.40 3.12 0.11 27.95 فبرایر
 0.39 61.13 0.22 236.33 31.07 36.04 1.98 مارس
 0.17 27.00 24.00 8.75 73.60 5.43 23.24 أبریل 
 229.77 35842.88 21733.13 61464.42 16868.72 48532.73 30615.40 مایو
 466.10 72708.89 97238.11 38478.43 65342.46 62564.77 99920.68 یونیو 
 447.15 69753.10 24110.83 245993.50 35552.86 15357.96 27750.38 یولیھ 

 34.16 5329.08 7372.62 2859.16 7217.04 4629.17 4567.43 أغسطس
 12.59 1964.11 2597.59 1858.08 2827.79 1525.21 1011.88 سبتمبر
 5.14 801.77 801.60 110.38 1857.20 594.48 645.19 أكتوبر 
 1.62 253.30 272.40 9.55 357.01 480.07 147.46 نوفمبر
 0.37 57.98 14.00 3.04 166.12 67.92 38.83 دیسمبر
 1200.00 187193.49 154219.97 351060.00 130301.48 133794.12 166591.88 اإلجمالي

 100.00 15599.46 12851.66 29255.00 10858.46 11149.51 13882.66 متوسط السنة
 .، بیانــات غیــر منشــورةالتجارة الخارجیة  مركز التعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بیانات  حسبت من بیاناتجمعت و  :المصدر

 نتائج الدراسة
 وسطات:تباستخدام أسلوب متوسط الم للعنبصدیریة أھم المواسم الت -1
 العنبموسمیة كمیة صادرات مصر من  -أ

 العنـبلكمیـة صـادرات مصـر مـن    الشھريالتطور    )1(م  ل رقوشك  )1(یوضح جدول رقم  
خـالل ھـذه   العنـبصـادرات مصـر مـن    جمـاليإ، وأن متوسط  )2019-2015(  بالطن خالل الفترة

صـر مـن ما تصـدره م  وان نسبة  ،)2019-2015(  خالل الفترة  طن  187193.49  حواليالفترة بلغ  
ویمكـن لمصـر فـتح اسـواق   ،العنـبة مـن  الكمیـة المنتجـ  أجمـاليمن    %11.21  حواليیبلغ    العنب
والبحث عـن اسـواق جدیـدة لـھ   ،مما یزید من فرصة مصر لزیادة صادراتھا فى ھذا السوق جدیدة  
 حولھا.

 
 .)2019 -2015( الفترةخالل  الطازج بالطن العنبصر من مدرات اصلكمیة  الشھري لمتوسطا .1 شكل رقم
  ).1(بیانات جدول رقم  المصدر:
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 . ) 2019 -2015( الفترةخالل  العنبأھم شھور التصدیر لمحصول  .2شكل 
 .)1بیانات جدول رقم ( :رالمصد

فتـرة   ھـيوتعتبـر ایضـاً  یریة  تـرات التصـدفمن أھـم الغسطس  مایو إلى أوتعتبر الفترة من          
مـن  %98.09 حـواليما یعـادل   أيطن،    187193.49  حواليبمتوسط بلغ  نضج وجمع المحصول  

كما لوحظ أن   )،2((كما ھو موضح بالشكل رقم    2019ر  إلى دیسمب  2015ر  من ینایمتوسط الفترة  
ة بلـغ تقرة بمتوسـط كمیـسـت ضـئیلة وغیـر متكـون كمیـات الصـادرا  أبریل  ىإل  سبتمبرالفترة من  

بـر أشـھر ر إلیھا. وتعتالفترة المشا   إجماليمن    %1.91ما یمثل حوالي    أيطن،    3559.53حوالي  
 ،446.10،  447.15أھـم الشـھور التصـدیریة بأرقـام قیاسـیة بلغـت    مـایو، أغسـطس،  یونیو،  یولیو

 الترتیب. ىعل 34.16، 229.77
 .)2019-2015(خالل الفترة  بالعنبصر یھ لصادرات مر الطن بالجنلسع الشھريلتطور ا .2جدول رقم 

 الموسمي القیاسيالرقم  وسط الشھورمت 2019 2018 2017 2016 2015 الشھور
 124.60 25321.59 20527.72 52262.82 32579.33 11610.15 9627.93 ینایر
 85.98 17473.23 16855.86 27098.41 22724.09 12679.02 8008.77 فبرایر
 103.38 21008.87 19536.04 35880.82 13350.08 19996.74 16280.68 مارس
 106.74 21692.22 15674.00 52742.97 19220.62 9935.37 10888.11 أبریل 
 128.03 26018.54 30164.91 34123.08 37636.26 17415.87 10752.56 مایو
 116.92 23760.16 25112.45 32428.24 33768.31 16393.60 11098.21 یونیو 
 83.58 16985.56 25734.29 1937.07 31140.67 14526.98 11588.79 یولیھ 

 91.42 18579.41 21119.64 23259.27 22752.09 13787.61 11978.42 أغسطس
 81.39 16539.48 18078.56 18727.30 19824.88 12127.90 13938.79 سبتمبر
 81.38 16539.18 14801.29 24559.64 17789.34 11865.09 13680.52 أكتوبر 
 86.38 17555.15 19013.36 21074.76 21677.58 10787.88 15222.18 نوفمبر
 110.20 22394.52 21880.90 8224.70 51474.71 16746.35 13645.94 دیسمبر
 1200 243867.90 248499.0 332319.1 323938.0 167872.6 146710.9 اإلجمالي

 100 20322.33 20708.3 27693.3 26994.8 13989.4 12225.9 وسط السنةمت
مة واإلحصاء، قاعدة بیانات التجارة الخارجیة، بیانات غیـر مركز التعبئة العا  جمعت وحسبت من بیانات  :المصدر
 منشورة.

 .العنبموسمیة أسعار صادرات مصر من  -ب 
 لسعر طن صـادرات مصـر  الشھريالتطور    )3(  وشكل رقم)  2(  جدول رقمانات البی  حتوض

التصدیریة   حیث یتضح منھما ان متوسط األسعار،  )2019-2015خالل الفترة (بالجنیھ    العنبمن  
وقـد لـوحظ أن شـھر مـایو ،  )2019-2015خالل الفترة (طن    /ھجنی  20322.33  بلغ حوالى  للعنب

وذلـك  مـارسثـم  أبریـلثـم  یونیـوثـم  دیسـمبرثـم  ینایر ریة، یلیھ شھرصدیتیحقق أعلى األسعار ال
، 21692.22، 23760.16، 22394.52، 25321.59، 26018.54 طات بلغـــــت حـــــواليبمتوســـــ
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%، 124.60 %،128.03 الترتیـــب وبارقـــام قیاســـیة بلغـــت حـــوالي جنیـــھ/طن علـــي 21008.87
ا سبق أن أغلب األشھر تضح ممویعلي الترتیب،  103.38%  ،% %106.74،  %116.92،  110.20

أشـھر ذات أسـعار تصـدیریة مرتفعـة ممـا یعنـى ھـى    العنبالتى یزداد فیھا الطلب على محصول  
  زیادة العائد التصدیرى.

 

 
 . )2019 -2015( ةخالل الفتر العنبلسعر الطن بالجنیة لصادرات مصر من  الشھري متوسطال .3شكل 
 ).2(ر: بیانات جدول رقم المصد

 :العنبالتنبؤ الموسمي لمحصول  -2
 العنــبلصــادرات  الموســميالتنبــؤ  )5)،(4( والشــكلین رقمــا ) 3( ول رقــمدیتضــح مــن الجــ

، 2022(الكمیة المتوقع تصدیرھا فـي عـام    إجماليأن    ،2024-2022من    الفترة  ىالشھریة بالطن ف
تمثــل طــن وبنســبة تزایــد  306818.18، 289950.46، 273082.74 بلغــت حــوالي )2024، 2023

 2019-2015  مـنالترتیـب مقارنـة بمتوسـط الفتـرة    ىلع  %63.09% ،  54.98% ،  45.88  واليح
 – مـایو(  خـالل الفتـرة مـن  العنـب  ىطن، كما سـیزداد الطلـب علـ  187193.49  والذي بلغ حوالي

 طـن، بنسـبة تمثـل حـوالي  299383.02،    282811.57،  266240.13  ) بكمیة تبلغ حواليأغسطس
 ویونیـو  یولیـھوتعتبـر شـھور    ،)2024-2022(  مالي الكمیة المصدرة خالل الفترةمن إج%  97.49

 ھم الشھور التصدیریة خالل فترات التنبؤ موضع الدراسة.أغسطس  أو مایوو
 39494.31، 36745.11، 33995.91 حــوالي للعنــبحــین بلــغ متوســط الســعر المقــدر  فــي
%، 67.28  حـواليالترتیـب، بنسـبة تزایـد بلغـت    علـى  2024،  2023،  2022  األعوام  فيجنیھ/طن  

-2015  مـن  متوسـط الفتـرة  بالمقارنـة بأسـعار  2024  إلـى  2022  لألعوام من  94.34%  %،80.81
لشـھور وقد تبین أن أسعار التصدیر تقترب فیما بینھـا بنسـب متقاربـة خـالل العـام إال أن ا  ،2019
 األعلى فى األسعار.  ھى  أبریل، مارس، یونیو، دیسمبر،  ینایرمایو، 
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 .2024 – 2022 شھریاً ألف طن من عام بعناللكمیة تصدیر  الموسمي . التنبؤ3جدول 

 الشھور
2022 2023 2024 

 سعر  كمیة سعر  كمیة سعر  كمیة
 46859.94 35.45 43496.94 33.44 40133.94 31.43 ینایر
 35823.74 10.21 33268.06 9.64 30712.38 9.06 رفبرای

 44014.26 21.58 40892.82 20.36 37771.39 19.15 مارس
 39008.48 37.73 36258.30 35.63 33508.12 33.52 أبریل 
 51708.51 66420.22 48084.25 62724.75 44459.99 59029.29 مایو
 47716.50 142185.17 44391.46 134310.83 41066.42 126436.49 یونیو 
 26283.69 80429.28 24462.73 75995.50 22641.77 71561.72 یولیھ 

 38633.06 10348.35 35971.89 9780.49 33310.72 9212.63 أغسطس
 34850.76 3774.14 32463.83 3567.98 30076.90 3361.82 سبتمبر
 34120.48 1176.92 31796.82 1112.92 29473.17 1048.92 أكتوبر 

 36079.43 297.25 33636.24 281.16 31193.04 265.07 وفمبرن
 38832.86 57.88 36217.97 54.76 33603.07 51.64 دیسمبر

 - 306818.18 - 289950.46 - 273082.74 جماليإلا
 39494.31 - 36745.11 - 33995.91 - المتوسط

  .)1،2( وحسبت من بیانات جدول رقم  جمعت المصدر:

 
ً  العنب التنبؤ الموسمي لكمیة تصدیر  .4شكل   ).2024-2022(  باأللف طن من عامشھریا

 .)3(بیانات جدول رقم  مصدر:ال

 
 ).2020-2016(بالجنیھ لكل طن من عام  العنبالتنبؤ الموسمي لمتوسط سعر تصدیر 5.شكل رقم 

 )3( : بیانات جدول رقمالمصدر
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 التوصیات
تصــدیریة بمتطلبــات الحاصــالت ال علــىب الخــارجي ربــط الھیكــل اإلنتــاجي المصــري بالطلــ -

 التصدیر أي طبقاً لمعاییر الجودة.
الصـادرات المصـریة التـي تتمتـع بمیـزة   علـىضرورة استخدام نماذج التنبؤ بالطلب الخارجي   -

 نسبیة وتنافسیة باعتبار التنبؤ عنصراً ھاماً من عناصر المنظومة اإلنتاجیة والتصدیریة.
ــات - ــی إنشــاء قاعــدة بیان عــة واستصــالح األراضــي ووزارة التجــارة ن وزارة الزرامشــتركة ب

 السلع والمنتجات المصریة. علىوالصناعة لتتوافر بھا كافة المعلومات التسویقیة للطلب  
 للتقلیل من الفاقد.  العنبمعاملة ما بعد الحصاد لمحصول    خدماتتحسین  -

 المراجع 
 بیانات غیر منشورة.جیة، التجارة الخارعدة بیانات قا الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
مجلــة ، ألھم المواسم التصدیریة للرمان والفراولــة فــى مصــر، دراسة تحلیلیة عبد هللاآمال بدرالدین طلبھ  

 .2017)، سبتمبر 48)، العدد (23، المجلد (أسیوط الزراعیة
ة والقــدر القتصــادیةاالمؤشــرات  ،(دكتور)معبــد الســالعطیــة  ة)، مدیحــ (دكتورةســرحان أحمــد ســلیمان 

، المجلــة المصــریة التنافسیة التسویقیة ألھم الصادرات الزراعیــة المصــریة إلــى الســوق الســعودى 
 .2018 مارس)، 1)، العدد (28لالقتصاد الزراعي، المجلد (

، رجب حسن أحمد (دكتور)، الموسمیة والتنبؤ بكمیات وأسعار الحاصالت الزراعیة التصدیریة المصریة 
 .2006)، سبتمبر 3)، العدد (16لزراعي، المجلد (مصریة لالقتصاد االمجلة ال
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Abstract 
This study aims to identify the export seasons during the period from 2015-

2019, as well as to predict the quantities and prices of Egypt's exports of the 
grape crop so that the necessary production can be provided to meet export 
requirements in accordance with the expectations and forecasts of external 
demand for it. 

The study of the export seasons of the grape crop showed that the most 
important export periods are the period from May to August, with an average of 
about 183633.95 tons, which is equivalent to about 98.09% of the average of the 
total study period. The amount is about 187,193.49 tons. The study showed that 
most of the months in which the external demand for grapes increases, represents 
the months of export with high prices, which means an increase in the export 
revenue. It was also shown from the results of the seasonal forecast using the 
general trend for the months of the period from 2015-2019, that the total quantity 
expected to be exported from grapes will increase by an estimated rate of 
45.88%, 54.89%, 63.90% for the years 2022, 2023, 2024, respectively, compared 
to the average of the aforementioned period.  

It was also noted that the demand for grapes will increase during the period 
(May-August) at an estimated rate of about 97.54% of the total estimated 
quantity for the period from 2022-2024, while the estimated prices increased by 
rates representing about 67.28%, 80.81%, 94.34% in the years 2022, 2023 and 
2024, respectively, compared to the average for the period from 2015-2019. It 
was found that export prices approach each other in similar proportions during 
the year, but the months of May, January, December, June, April and March are 
the highest in prices.  


