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  القدرة التنافسية ،النسبيةالميزة الكممات الدالة: 
 

 زــــــــــــــــالموجـ
  

تعد تجارة السمع الزراعية والغذائية من أىم  
المصادر المتعمقة بسد حاجة الطمب وتوفير األمن 
الغذائي لممواطنين، ولمتمور مكانة خاصة في البنيان 
اإلقتصادي الزراعي المصري، وذلك عمي مستوي 

والتسويق، ىذا وقد أصبحت التمور اإلنتاج واإلستيالك 
ستيرادية ذات مستقبل كبير لمعظم  سمعة تصديرية وا 
دول المنطقة العربية. كما أن التمور تحتوي عمي قيمة 
غذائية عالية، حيث تضم معظم العناصر الغذائية 
المطموبة، وتعد من أىم الفاكية إحتواءا عمي فيتامين 

(B)(9)لم إنتاجا ، وتعتبر مصر من أولي دول العا
مميون طن، في  1.24لمتمور، إذ يبمغ إنتاجيا نحو 

ألف طن، تمثل نحو  9.1حين تبمغ صادراتيا نحو 
% من كمية إنتاج التمور في مصر، وبقيمة 0.73

مميون دوالر وذلك كمتوسط  8.99تصديرية بمغت نحو 
، ومن خالل رصد حركة (6)(2012 -2000لمفترة )

ة المصرية من التمور كمية وقيمة الصادرات الزراعي
خالل تمك الفترة يتضح عدم إستقرارىا في األسواق 
المختمفة نظرا لممنفسة الشديدة من الدول المتخصصة 
في إنتاج وتصدير التمور، والتي قد تتمتع بالكفاءة في 

عمميات التصدير وقدرتيا في الحصول عمي المعمومات 
ودة السوقية، ومدي إلتزاميا بالمواصفات الدولية لج

 .(2)المنتج
 

 مشكمة البحث
 

عمي الرغم من أىمية التمور كسمعة غذائية زراعية 
تصديرية في توفير النقد األجنبي الالزم لتمويل الخطط 
اإلنمائية، إال أن النظام التصديري ليا يواجو بالعديد من 
ختالف  المشكالت التي ترتبط بإنتاجو، وتعدد أسواقو، وا 

المستوردة والمصدرة ليا، فضال أسعار التصدير لمدول 
عن إختالف ظروف الطمب عمي المحصول في الدول 
المستوردة وطاقتيا اإلستيرادية القصوي، باإلضافة إلي 
المنافسة التي تواجييا في األسواق الخارجية مما أثر 
عمي الكميات المصدرة، وأدي إلي وجود خمل كبير في 

مصرية والكميات العالقة بين كمية اإلنتاج من التمور ال
 1.2المصدرة منيا، إذ يبمغ متوسط كمية اإلنتاج نحو 
 9.1مميون طن، في حين بمغت كمية الصادرات نحو 

(، 2012 -2000ألف طن فقط وذلك كمتوسط لمفترة )
األمر الذي يتطمب ضرورة التعرف عمي أىم مؤشرات 
قتراح السبل  الميزة التنافسية ليا في األسواق العالمية، وا 

 فيمة بزيادة الكميات المصدرة منيا.الك
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 األهداف البحثية
 

يستيدف البحث دراسة مؤشرات القدرة التنافسية 
 -2000لمصادرات المصرية من التمور خالل الفترة )

( في األسواق المختمفة، وذلك من خالل تحقيق 2012
 األىداف الفرعية التالية:

دراسة الوضع الراىن لمصادرات المصرية من  -1
 تمور.ال
قياس مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات التمور  -2

 المصرية في األسواق المختمفة.
قياس أثر القدرة التنافسية عمي الصادرات المصرية  -3

 من التمور.
التنبؤ بالكميات المرتقبة المستقبمية إلنتاج وتصدير  -4

 .2020التمور المصرية حتي عام 
 

 منهجية وأسموب البحث
 

إعتمد البحث بصفة عامة عمي البيانات الثانوية 
المنشورة عمي شبكة اإلنترنت، وخاصة قاعدة بيانات 

، www.fao.orgمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( 
عتمد في تحقيق أىدافو عمي نماذج اإلتجاه العام  وا 

ت القدرة وتحميل اإلنحدار، باإلضافة إلي بعض مؤشرا
التنافسية عمي الصادرات المصرية من التمور وأىميا 

 ما يمي:
 

 مؤشر تركز الصادرات -1
 Export Concentration Ratio  

 

ويعبر عن درجة إعتماد صادرات دولة معينة عمي 
عدد معين من السمع، ويقاس بعدة مؤشرات من أىميا 
معامل جيني ىيرشمان لمتركز الجغرافي، ويأخذ ىذا 

 :(8، 2، 3)المؤشر الصيغة التالية 
 

Cjx= 100  
 حيث أن:

 

Cjx تمثل معامل التركز الجغرافي لكمية أو قيمة =
 التمور.صادرات 

Xsj تمثل كمية أو قيمة صادرات التمور الموجية =
 لدولة معينة.

Xi تمثل إجمالي كمية أو قيمة صادرات التمور =
 لمدولة.

 

 مؤشرات الميزة التنافسية -2
 Comparative Advantage  

 

وىو عبارة عن النسبة بين متوسط السعر النسبي:  -أ
أسعار التصدير ألىم الدول المنافسة إلي سعر تصدير 
ذا زادت قيمة ىذا المؤشر عن الواحد الصحيح  مصر، وا 
دل ذلك عمي أن مصر ليا ميزة تنافسية سعرية في 
تصدير تمك السمعة، ويأخذ ىذا المؤشر الصيغة التالية 

(7): 
PAJ= PC ÷ PE. 

 حيث أن:
 

PAJ = النسبة بين متوسط أسعار الدول المنافسة إلي
 سعر مصر.

PC.متوسط أسعار أىم الدول المنافسة = 
PE.سعر تصدير التمور المصرية = 

 

وىو عبارة عن النسبة  األهمية النسبية لإلنتاج: -ب
بين متوسط إنتاج مصر من التمور ومتوسط اإلنتاج 

 العالمي.
عبارة عن نسبة وىي األهمية النسبية لمصادرات:  -ج

صادرات مصر من التمور إلي إجمالي صادرات 
 التمور.

 Marketمؤشر النصيب السوقي لمصادرات  -د
Share:  عبارة عن النسبة المئوية لكمية أو قيمة

صادرات الدولة المصدرة لمسمعة إلي إجمالي كمية أو 
 .(4)قيمة واردات الدولة المستوردة لتمك السمعة

 
 الظاهرةالميزة النسبية  -3

Revealed Comparative Advantage 
Indicator (RCA)  

 

وتعني الميزة النسبية الظاىرة مدي توفر مزايا 
  بالدولة تساعدىا عمي إنتاج السمعة، كالظروف
الطبيعية، والمناخية، والموارد األولية والقوي العاممة، أي 
يعكس الكفاءة اإلقتصادية لمموارد الحقيقية، إال أن ىذه 

http://www.fao.org/
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المزايا قد ال تساعدىا عمي المنافسة في األسواق 
الخارجية، وقد يرجع ذلك إلنخفاض الجودة أو إرتفاع 
التكمفة أو لعدم مطابقة المنتج لممواصفات القياسية التي 

، ويعرف بمؤشر (5)تتطمبيا األسواق الخارجية
Balassa ويقاس بقسمة نسبة قيمة صادرات مصر .

ا الزراعية عمي األىمية من التمور في ىيكل صادراتي
النسبية إلجمالي قيمة الصادرات العالمية من التمور في 
ىيكل الصادرات الزراعية العالمية. ويأخذ ىذا المؤشر 

 :(8، 10، 3)الصيغة التالية 
 

RCA= (Xij ÷ Xit) ÷ (Xnj ÷ Xnt) 
 

 حيث أن:
 

RCA.تمثل الميزة النسبية الظاىرة : 
(Xij ÷ Xit) التمور المصرية إلي قيمة : قيمة صادرات

 الصادرات الزراعية المصرية.
(Xnj ÷ Xnt) قيمة صادرات التمور العالمية إلي قيمة :

 الصادرات الزراعية العالمية.
وعندما يأخذ ىذا المؤشر قيمة أكبر من الواحد 
الصحيح دل ذلك عمي تمتع مصر بميزة تنافسية، 

متعمقة والعكس صحيح، كما أنو يعتمد عمي البيانات ال
بالصادرات فقط، وذلك ألن الصادرات تعطي إختبارا 
مقبوال وواقعيا لمقدرة التنافسية لمصناعات الزراعية 

 المحمية.
 

 معدل إختراق األسواق -4
Market Penetration Ratio (MPR) 

 

ويقيس ىذا المؤشر قدرة سمعة معينة عمي إختراق 
أسواق تصديرية معينة، وىو عبارة عن النسبة بين 
صادرات دولة ما من سمعة معينة إلي اإلستيالك 

لمدولة  Apparent Consumptionالظاىري 
المستوردة لمسمعة، ويقدر ألىم األسواق المستوردة 

وىو  لمتمور المصرية من حيث الطاقة اإلستيعابية،
مؤشر ىام لقياس القدرة التنافسية ألي دولة، وكمما 
إرتفعت قيمة ىذا المؤشر لسوق معين، دل ذلك عمي 
أن ىذا السوق أكثر قبوال لمسمعة، أو أن ىذه السمعة 
أكثر قدرة عمي إختراق السوق محل اإلىتمام، ويأخذ 

 :(8، 11، 2)ىذا المؤشر الصيغة التالية
 

MPRij= EXijt/ (Qij + Pij – Xij) 

 حيث أن:
 

MPRij.تمثل معدل إختراق األسواق : 
EXijt تمثل واردات الدولة :i  من سمعة التمورj  من
 مصر.

Qij تمثل إجمالي واردات الدولة :i  من سمعة التمورj 
 من كل الدول.

Pij تمثل إجمالي إنتاج الدولة :i  من سمعة التمورj. 
Xij تمثل إجمالي صادرات الدولة :i  من سمعة التمورj. 

ىذا باإلضافة إلي إستخدام أسموب بوكس جينكيز 
Box-Jenkins  لمتنبؤ بالمتغيرات المختمفة، وىو

 MLE Maximum)تعظيم اإلحتمال الموغاريتمي )
Likelihood Estimated  لنماذج تكامل اإلنحدار

 Autoregressiveلموسط المتحرك  -الذاتي
Integrated Moving Average (ARIMA.)  وىو

كمية عمي القيم الزمنية فقط لممتغير في يعتمد  نموذج
أي متغير يتوفر عنو  عميالتنبؤ ومن ثم يمكن تطبيقو 

 .(1)سمسمة زمنية طويمة نسبيا
 

 النتائج ومناقشتها
 

 الوضع الراهن لصادرات مصر من التمور -
 

بدراسة تطور كمية وقيمة صادرات التمور المصرية 
(، يتضح من البيانات 2012 -2000خالل الفترة )

أن كمية الصادرات  (2، 1بجدولي )والنتائج الواردة 
المصرية من التمور تراوحت بين حد أقصي وبمغ نحو 

 1.2، وحد أدني وبمغ نحو 2012ألف طن عام  24.4
ن الحدين إذ ، ووجد تفاوت بي2001ألف طن عام 

بمغت نسبة التفاوت إلي المتوسط السنوي نحو 
ألف  1.95%، بمقدار نمو سنوي بمغ نحو 254.7

% سنويا من 21.5طن، وبمعدل تغير بمغ نحو 
متوسط كمية الصادرات المصرية من التمور والبالغة 

 ألف طن. 9.1نحو 
في حين تراوحت قيمة الصادرات المصرية من 

مميون دوالر  30.1التمور بين حد أقصي وبمغ نحو 
مميون دوالر  0.6، وحد أدني وبمغ نحو 2012عام 
، ووجد تفاوت بين الحدين إذ بمغت نسبة 2000عام 

%، بمقدار 328.4التفاوت إلي المتوسط السنوي نحو 
 يون دوالر، وبمعدل تغير مم 2.4و ـــــــغ نحــو سنوي بمـــــنم
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 األىمية النسبية لقيمة صادرات التمـور المصية بالنسبة لقيمة الصادرات الزراعية  .1جدول 

 (.2012 -2000خالل الفترة )                                    
 

 كمية السنوات
صادرات  

 التمور
 ألف طن

 قيمة
 صادرات 

 التمور
 مميون دوالر

سعر 
 التصدير

ألف دوالر/ 
 طن

قيمة 
الصادرات 
الزراعية 

 مميون دوالر

% لقيمة 
صادرات التمور 

لمصادرات 
 الزراعية

2000 2.670 1.770 0.6621 579.20 0.31 
2001 1.190 0.600 0.5042 567.30 0.11 
2002 4.550 2.120 0.4654 363.60 0.58 
2003 1.840 0.630 0.3442 869.80 0.07 
2004 2.860 1.370 0.4789 1241.7 0.11 
2005 4.080 2.460 0.6043 1059.5 0.23 
2006 5.090 3.150 0.6195 1036.4 0.30 
2007 4.700 3.010 0.6407 1432.4 0.21 
2008 9.000 7.300 0.8117 2543.9 0.29 
2009 14.66 17.54 1.1960 3342.3 0.52 
2010 19.56 18.53 0.9472 3817.7 0.49 
2011 23.79 28.21 1.1860 3785.9 0.75 
2012 24.38 30.11 1.2450 3825.4 0.79 
 0.37 1881.9 0.7456 8.985 9.105 المتوسط

 0.79 3825.4 1.2450 30.11 24.38 الحد األقصي
 0.07 363.60 0.3442 0.600 1.190 الحد األدني
 0.72 3461.8 0.9008 29.51 23.19 الفرق بين الحد

 194.6 183.95 120.7 328.4 254.7 % لفرق الحد لممتوسط
 0.240 1368.7 292.7 10.77 8.498 اإلنحراف المعياري
 64.86 72.730 39.2 119.9 93.33 معامل اإلختالف

 .www.fao.orgجمعت وحسبت من قاعدة بيانات موقع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( المصدر: 
 

  

http://www.fao.org/
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 (.2012 -2000اإلتجاه الزمني العام لكمية وقيمة صادرات التمور في مصر خالل الفترة ) .2جدول 
 

 F R2 المعادلـــــــــــة المتغـــــير
معدل 
التغير 
السنوي 

% 
 Ý= 4.76 – 1.77 X + 0.266 X2  كمية صادرات التمور

            (-2.97)**  (6.42)      121.6 0.96 21.46 

 Ý= 5.59 – 2.96 X + 0.383 X2 قيمة صادرات التمور
              (-4.11)   (7.65)      133.6 0.96 26.73 

متوسط سعر تصدير 
 التمور

Ý= 0.88 – 0.268 X + 0.045 X2– 0.002 X3 
               (-2.9)**   (2.99)   (-0.002)* 32.8 0.92 9.07 

قيمة الصادرات 
 الزراعية

Ý= -417.35 + 328.47 X 
                   (8.72)  75.9 0.87 17.45 

% لقيمة صادرات 
التمور لمصادرات 

 الزراعية

Ý= 0.0811 + 0.0407 X 
                (2.94)** 8.6 0.44 11 

 .100× الفترة(  متوسط÷ معدل التغير السنوي = )مقدار التغير 
 * غير معنوي

 %.   5** معنوي عند مستوي المعنوية 
 %.        1فيما عدا ذلك معنوي عند مستوي المعنوية   -

 (.1جدول )بيانات   جمعت وحسبت من المصدر:
 
 

% سنويا من متوسط قيمة الصادرات 26.7بمغ نحو 
 مميون دوالر. 8.99التمور والبالغة نحو المصرية من 

أما عن سعر التصدير المصري من التمور فقد 
ألف  1.25تبين أنو يتراوح بين حد أقصي وبمغ نحو 

 0.344، وحد أدني وبمغ نحو 2012دوالر/ طن عام 
، ووجد تفاوت بين الحدين 2003ألف دوالر/ طن عام 

و إذ بمغت نسبة التفاوت إلي المتوسط السنوي نح
ألف  0.068%، بمقدار نمو سنوي بمغ نحو 120.7

% سنويا 26.7دوالر/ طن، و بمعدل تغير بمغ نحو 
من متوسط سعر الصادرات المصرية من التمور والبالغ 

 ألف دوالر/ طن. 0.75نحو 
في حين تراوحت قيمة الصادرات الزراعية المصرية 

مميون دوالر عام  452283بين حد أقصي وبمغ نحو 
مميون دوالر عام  43483حد أدني وبمغ نحو ، و 2102

، ووجد تفاوت بين الحدين إذ بمغت نسبة 2112
%، بمقدار 053التفاوت إلي المتوسط السنوي نحو 

مميون دوالر، و بمعدل  42582نمو سنوي بمغ نحو 
% سنويا من متوسط قيمة 17.5تغير بمغ نحو 

 1881.9الصادرات الزراعية المصرية والبالغة نحو 
 ون دوالر.ممي

وقد تراوحت نسبة قيمة الصادرات المصرية من 
التمور إلي قيمة الصادرات الزراعية بين حد أقصي 

، وحد أدني وبمغ نحو 2102% عام 1846وبمغ نحو 
، ووجد تفاوت بين الحدين إذ 2114% عام 1814

بمغت نسبة التفاوت إلي المتوسط السنوي نحو 
، %0.04%، بمقدار نمو سنوي بمغ نحو 6063.

% سنويا من متوسط نسبة 00وبمعدل تغير بمغ نحو 
قيمة الصادرات المصرية من التمور إلي قيمة 
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%. واتسمت كل 1844الصادرات الزراعية والبالغة نحو 
من كمية وقيمة وسعر والنسبة المئوية لصادرات التمور 
لمصادرات الزراعية بعدم اإلستقرار، إذ بمغ معامل 

مؤشرات عدم اإلستقرار نحو  اإلختالف بإعتباره أحد
% لكل منيم %3386، %3184، %00686، 6484

ن كان سعر التصدير أقميم تشتتًا.  عمي الترتيب، وا 
 

 التمور من المصرية لمصادرات الجغرافي التوزيع -
 

 الجغرافي التوزيع (3) بجدول الواردة النتائج توضح
 فترة خالل بالطن التمور من المصرية لمصادرات
 لمتمور المستوردة الدول أىم أن منيا ويتبين البحث،
 ماليزيا، المغرب، إندونيسيا، الترتيب عمي ىي المصرية

 بمغت بمتوسطات ألمانيا، سوريا، تركيا، األردن، لبنان

 ،1823 ،1844 ،1842 ،0860 ،2822 ،2864 نحو
 نحو تمثل الترتيب، عمي طن ألف 1816 ،280

4086%، 2383%، 2186%، 485%، 483%، 
 كميات إجمالي متوسط من% 1866 ،284% ،286%
 طن ألف 6803 نحو والبالغة المصدرة المصرية التمور
 الدول أىم أن الجدول من ويتضح. الترتيب عمي

 المغرب، إندونيسيا، ىي المصرية لمتمور المستوردة
 لسمعة الجغرافي التركز معامل وبحساب. ماليزيا
 األمر الصفر، من يقترب يكون يكاد أنو وتبين التمور،
 المصرية الصادرات في مشكمة ىناك بأن يوحي الذي
 تصنف مصر أن من الرغم عمي وذلك التمور من

 مراجعة يجب وبالتالي ليا، إنتاجا العالم دول كأولي
 .مصر في برمتيا التصديرية العممية

 
 

 (.0210 -0222) الفترة خالل بالطن التمور من المصرية لمصادرات الجغرافي التوزيع .4 جدول
 

 ألمانيا تركيا سوريا األردن لبنان ماليزيا المغرب إندونيسيا البيان
باقي 
 اإلجمالي الدول

2000 717 0 1406 157 31 0 0 39 366 2716 
2001 215 25 80 308 35 0 185 41 301 1190 
2002 2026 498 480 448 195 0 228 94 576 4545 
2003 107 0 96 650 77 22 16 106 829 1903 
2004 152 0 552 362 218 23 882 124 550 2863 
2005 1509 119 1801 42 95 77 0 45 388 4076 
2006 2604 116 754 0 64 133 160 76 1184 5091 
2007 1283 199 1412 123 284 123 0 195 1084 4706 
2008 3118 1940 2195 317.5 531.5 279 375 149 1116 9682 
2009 4952 3681 2977 512 779 435 75 103 1144 14658 
2010 6252 6012 3814 504.5 731.5 503.5 243.5 77.5 1104 19241 
2011 7551 8342 4650 497 684 572 412 52 1063 23823 
2012 7585 8366 4652 580 614 579 825 76 1103 24380 
 9170 831.3 90.6 261.7 211.3 333.8 346.2 1913 2254 2929 المتوسط
% 31.94 24.58 20.86 3.78 3.64 2.30 2.85 0.99 9.07 100.0 

 .www.fao.orgجمعت وحسبت من قاعدة بيانات موقع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( المصدر: 
 

http://www.fao.org/
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 التنافسية الميزة مؤشرات -

Comparative Advantage 
 

 مصر أن (4) جدول نتائج توضح: النسبي السعر -أ
 بالنسبة التمور تصدير في سعرية تنافسية ميزة لدييا
 أىم بين من فقط والجزائر السعودية، تونس، من لكل
 يفتح مما التمور، تصدير في منافسة العالم دول

 زادت حيث الدول، لتمك المصرية لمصادرات مجاالت
 لمفترة كمتوسط الصحيح الواحد عن السعرية النسبة

 ،482 نحو النسبي السعر بمغ إذ ،(2102 -2111)
 نفس نتائج بينت حين في. الترتيب عمي 283 ،082

 صادرات في لمصر المنافسة الدول باقي أن الجدول
 تصدير في سعرية تنافسية ميزة لدييا كان التمور
 السعرية النسبة إنخفضت حيث بمصر، بالمقارنة التمور
 كان إذ المذكورة، لمفترة كمتوسط الصحيح الواحد عن

 مصر، من أقل الدول لتمك الطن تصدير سعر متوسط
 حيث عمان، العراق، باكستان، إيران، اإلمارات، وىي
 ،1826 ،186 ،1834 نحو ليم النسبي السعر بمغ

 أن يوضح الذي األمر الترتيب، عمي 1860 ،1845
 التصدير لسعر بالنسبة تنافسية ميزة لدييا ليس مصر
 .الدول بتمك مقارنة النسبي

 

 عبارة وىي :والصادرات لإلنتاج النسبية األهمية -ب
 من مصر تصدير أو إنتاج متوسط بين النسبة عن

 وتوضح العالمية، أوالصادرات اإلنتاج ومتوسط التمور
 اإلنتاج إلي المحمي اإلنتاج نسبة أن (5) جدول نتائج

 اإلمارات، وىي لمتمور المصدرة الدول في العالمي
 الجزائر، السعودية، تونس، العراق، باكستان، إيران،
 ،%0384 ،%3685 حوالي بمغت وعمان مصر،
4864%، 8.96%، 0865، 0484، 4843%، 
 أن من وبالرغم الترتيب، عمي% 4842 ،0485%
 في وكانت لمتمور إنتاجا العالم دول أولي تعتبر مصر
% 0485 نحو إنتاجيا يمثل حيث المذكورة الدول مقدمة
 إنتاجيا إلي صادراتيا نسبة أن إال العالمي، اإلنتاج من

 إجمالي إلي صادراتيا ونسبة ،%1843 نحو بمغت
 نسبة وىي ،%0832 نحو بمغت العالم صادرات
 تبمغ التي عمان بعد العالم بدول مقارنة جدا منخفضة

 نحو العالم صادرات إجمالي إلي صادراتيا نسبة
 أخري بدول مقارنة جدا منخفضة نسب وىي ،0800%

 اإلمارات، مثل أعمي تصديرىا نسبة ولكن أقل إنتاجيا
 الجزائر السعودية، تونس، العراق، باكستان، إيران،
 العالم صادرات إجمالي إلي صادراتيا نسبة بمغت والتي
 ،%04865 ،%03831 ،%04844 ،%23826 نحو

 كمتوسط الترتيب عمي% 2802 ،4844% ،6820%
 إعادة يتطمب وىذا ،(2102 -2111) الدراسة لفترة
 المركز وتدعيم التمور تصدير سياسات في النظر

 .ليا التنافسي
 

 المصرية التمور لصادرات السوقي النصيب مؤشر -
 

 أن (6) بجدول الواردة البيانات من أيضا يتضح
 من المصرية التمور لصادرات السوقي النصيب مؤشر
 الفترة خالل السمعة لنفس العالمية الصادرات كمية

 نحو وبمغ أقصي حد بين تراوح قد ،(2102 -2111)
 عام 18062 نحو وبمغ أدني وحد ،2100 عام 4804
 إلي نسبتة بمغت الحدين بين تفاوت ووجد ،2114
 بمغ سنوي بمتوسط ،%22386 نحو السنوي المتوسط

 ومعامل ،080 نحو بمغ معياري وبإنحراف ،0826 نحو
 مؤشر تطور وبدراسة%. 5584 نحو بمغ إختالف
 ويتضح المصرية، التمور لصادرات السوقي النصيب

 بمقدار المؤشر ذلك تزايد (7) بجدول الواردة النتائج من
 المعنوية مستوي عند إحصائيا معنوي سنوية زيادة
 %.18233 نحو مقدارىا بمغ ،0%

 
 المصرية التمور لصادرات الظاهرة النسبية الميزة -
 

 مؤشر أن (6) بجدول الواردة البيانات من يتضح
 خالل المصرية التمور لصادرات الظاىرة النسبية الميزة
 أقصي حد بين تراوح قد ،(2102 -2111) الفترة
 نحو وبمغ أدني وحد ،2102 عام 6833 نحو وبمغ

 بمغت الحدين بين تفاوت ووجد ،2114 عام 0805
 بمتوسط ،%157.2 نحو السنوي المتوسط إلي نسبتو
 نحو بمغ معياري وبإنحراف ،2846 نحو بمغ سنوي
 سبق ومما%. 2484 نحو بمغ إختالف ومعامل ،480
 لصادرات الظاىرة النسبية الميزة مؤشر قيمة أن يتضح
 يعني وىذا الصحيح، الواحد عن إزداد المصرية التمور

 التمور تصدير في ظاىرة نسبية بميزة تتمتع مصر أن
  زةــــــالمي ورــــــتط ةــــوبدراس. اــآنف إلييا المشار الفترة خالل
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 (.0210 -0222) الفترة خالل لمتمور والمصدرة المنتجة الدول ألىم العالمي الموقف .6 جدول
 

أهم 
الدول 
 المنتجة

كمية 
اإلنتاج 
باأللف 

 طن

% من 
اإلنتاج 
 العالمي

أهم 
الدول 
 المصدرة

كمية 
الصادرات 
باأللف 

 طن

% من 
الصادرات 
 العالمية

 %
لمصادرات 
من إنتاج 

 الدولة

سعر 
التصدير 
دوالر/ 

 طن

السعر 
 النسبي

 0.468 359.9 22.73 24.59 155.48 اإلمارات 9.83 684.17 اإلمارات

 0.901 715.8 11.27 17.77 112.32 إيـــــران 14.3 996.52 إيـــــران

 0.592 402.0 16.72 14.60 92.310 باكستان 7.93 552.02 باكستان

 0.376 254.7 14.17 13.98 88.390 العـراق 8.96 623.75 العـراق

 3.185 2125 42.27 9.209 58.220 تـــونـس 1.98 137.72 تـــونـس

 1.235 857.0 4.890 7.365 46.560 السعودية 13.7 952.15 السعودية

 2.414 1507.5 2.521 2.148 13.580 الجـــزائر 7.74 538.70 الجـــزائر

 1.000 746.6 0.742 1.454 9.1900 مصــــــر 17.8 1237.9 مصــــــر

 0.914 676.8 2.709 1.110 7.0200 عمــــــان 3.72 259.18 عمــــــان

    7.774 49.150 البـــــاقي 1.92 134.0 الصـــين

     632.22 اإلجمالي 2.28 158.81 ليبـــــــيا

       1.02 70.790 المغرب

       5.22 363.57 السودان

       3.65 254.22 البــــاقي

        6963.5 اإلجمالي
 .www.fao.orgجمعت وحسبت من قاعدة بيانات موقع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( المصدر: 

 
  

http://www.fao.org/
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بعض مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات  .6جدول 
 (.2012 -2000التمور المصرية خالل الفترة )

 

الميزة النسبية  انـــــالبي
 الظاهرة

 النصيب السوقي
% 

2000 4.986 0.703 
2001 1.734 0.237 
2002 9.369 0.770 
2003 1.179 0.195 
2004 2.204 0.451 
2005 3.471 0.563 
2006 5.041 0.724 
2007 3.115 0.511 
2008 4.449 1.064 
2009 8.727 3.070 
2010 6.745 2.389 
2011 9.436 3.127 
2012 9.656 2.987 
 1.292 5.393 المتوسط

 3.127 9.656 الحد األقصي
 0.195 1.179 الحد األدني

 2.932 8.477 الفرق بين الحد
% لفرق الحد 

 226.9 157.2 لممتوسط
اإلنحراف 
 المعياري

3.091 1.146 

 88.70 57.32 معامل اإلختالف
جمعت وحسبت من قاعدة بيانات موقع منظمة األغذية المصدر: 

 .www.fao.orgوالزراعة )الفاو( 
 

 من يتضح المصرية، التمور لصادرات الظاىرة النسبية
 زيادة بمقدار الميزة تمك تزايد (7) بجدول الواردة النتائج
 بمغ ،%2 المعنوية مستوي عند إحصائيا معنوي سنوية
 %. 18322 نحو مقدارىا
 تقدير تم فقد الدولية األسواق مستوي عمي أما
 المصرية التمور لصادرات السوقي النصيب مؤشر
 التمور من المختارة الدولة واردات كمية نسبة بقسمة

 التمور، من الدولة واردات كمية إجمالي إلي المصرية
 مؤشر أن( 8) بجدول الواردة النتائج من ويتضح

 األسواق في المصرية التمور لصادرات السوقي النصيب
% 2182 نحو وبمغ أقصي حد بين تراوح قد الدولية
 لدولة% 1863 نحو وبمغ أدني وحد إندونيسيا، لدولة
 .ألمانيا
 

  األسواق إختراق معدل -
  

 بجدول الواردة والنتائج البيانات من أيضا يتضح
 ألىم المصرية التمور صادرات إختراق معدل أن (8)

 نحو وبمغ أقصي حد بين تراوح الدولية األسواق
% 1810 نحو وبمغ أدني وحد المغرب، لدولة% 1820
 صادرات إختراق معدل مؤشر خالل ومن تركيا، لدولة
 ليا مصر أن يتضح الدولية لألسواق المصرية التمور
 ماليزيا إندونيسا، تمييا المغرب، دولة في تنافسية ميزة
 . التوالي عمي لبنان
 

   الدولية لألسواق المصرية التمور صادرات تطور -
 لتطور العام الزمني اإلتجاه دراسة من تبين
 في المستوردة الدول ألىم المصرية التمور صادرات
 التحميمية النماذج ىذه أفضمية تبين الدولية األسواق

 الصور في المقدرة النماذج ببقية مقارنة اإلحصائية
F،R لقيم إستنادا لمدوال األخرى

2
 وقد المقدر، لمنموذج  

 عدا الدول كل أن (9) بجدول وارد ىو كما إتضح
 وىي التمور من وارداتيا تزايدت قد وتركيا لبنان،

 ألمانيا، سوريا، األردن، ماليزيا، المغرب، إندونيسيا،
 بنحو قدر إحصائيا معنوي سنوي بمقدار الدول وباقي

342814، 41486، 436824، 338563، 
 وبمعدل الترتيب، عمي طن 42812 ،2820 ،22843

 ،%20825 نحو بمغ لممتوسط بالنسبة سنوي تغير
40830%، 0684%، 06833%، 23845%، 
 . الترتيب عمي% 5834 ،2833%

  

 من المصرية الصادرات عمي التنافسية القدرة أثر -
 التمور

 

ختراق التنافسية القدرة زيادة أن شك ال   األسواق وا 
 المستيدفة الكميات تصدير إمكانية إلي تؤدي الدولية
 كمية بين اإلقتصادية العالقة وبدراسة لمتمور،

 ومؤشرات تابع، كمتغير التمور من المصرية الصادرات
  كمتغير الظاىرة النسبية زةـــالمي ومنيا ةــــــــالتنافسي درةــــــــالق

http://www.fao.org/
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 اإلتجاه الزمني العام لمميزة النسبية الظاىرة والنصيب السوقي لمتمور في مصر  .7جدول 

(.2012 -2000خالل الفترة )  
 

معدل التغير  F R2 المعادلـــــــــــة المتغـــــير
 السنوي %

 الميزة النسبية الظاىرة
 Ý= 2.208 + 0.455 X 

                (2.32)* 
5.38 0.33 8.44 

 % النصيب السوقي
Ý= -0.417 + 0.244 X 
                 (4.93) 

24.26 0.69 18.89 

 .100× متوسط الفترة( ÷ معدل التغير السنوي = )مقدار التغير 
 %.           1%، فيما عدا ذلك معنوي عند مستوي المعنوية 5* معنوي عند مستوي المعنوية 

 (.6بيانات جدول )  جمعت وحسبت من المصدر:
 

 
 معدل إختراق األسواق والنصيب السوقي لصادرات التمور المصرية ألىم األسواق الدولية .8جدول 

 (.2012 -2000خالل الفترة )
 

كمية  الدولة
الواردات من 
 مصر بالطن

إنتاج الدولة 
 بالطن

إجمالي 
واردات الدولة 

 بالطن

كمية 
الصادرات 
 لمدولة بالطن

معدل 
إختراق 
 األسواق

النصيب 
 السوقي

 20.5 0.181 322.50 14299.5 0 2928.5 إندونيسيا

 7.17 0.213 55.920 31440.0 70796.9 2253.7 المغرب

 13.1 0.151 2149.6 14587.3 0 1913.0 ماليزيا

 6.07 0.060 163.10 5702.40 0 346.31 لبنان

 4.12 0.025 2163.5 7539.20 5716.70 310.70 األردن

 1.71 0.032 1072.4 12343.4 3543.30 211.30 سوريا

 2.29 0.008 1587.5 11409.5 20725.4 261.65 تركيا

 0.96 0.012 1892.9 9413.30 0 90.580 ألمانيا
 .www.fao.orgجمعت وحسبت من قاعدة بيانات موقع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( المصدر: 

 

http://www.fao.org/
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 الدولية األسواق أىم إلي المصرية التمور صادرات كمية لتطور العام الزمني اإلتجاه معادالت  .9 جدول
 

 (.2012 -2000خالل الفترة )
 .100× متوسط الفترة( ÷ معدل التغير السنوي = )مقدار التغير 

 %.           1%، فيما عدا ذلك معنوي عند مستوي المعنوية 5* معنوي عند مستوي المعنوية 
 .(3جدول )بيانات   جمعت وحسبت من المصدر:

 
 الصورة في( 2102 -2111) الفترة خالل مستقل
 النموذج أفضمية تبين المزدوجة، والموغاريتمية الخطية

 التقدير، في المستخدمة البيانات تمثيل في الموغاريتمي
 :التالية بالمعادلة عنيا التعبير وأمكن

 

Log Ý= 0.012 + 1.173 Log X1 
    (4.7) 

R
2
= 0.67             F= 22.13 

 
% 01 مقداره تغيرا أن المقدر النموذج من ويتضح  

 المصرية التمور لصادرات الظاىرة النسبية الميزة في
(X1 )الصادرات لكمية اإلتجاه نفس في تغير إلي تؤدي 

 أيضا تبين كما ،%0084 مقداره المستيدفة المصرية
 التمور لصادرات الظاىرة النسبية الميزة مؤشر أن

 حدثت التي التغيرات من% 1834 نحو يفسر المصرية
 فترة خالل التمور من المصرية الصادرات كمية في

 بنحو تقدر والتي األخري التغيرات بقية بينما الدراسة،
  .النموذج يتضمنيا لم أخري عوامل إلي تعزي% 1844

 

 إلنتاج والمستقبمية المرتقبة بالكميات التنبؤ -
 2222 عام حتي المصرية التمور وتصدير

 

 لمتنبؤ Mintab. VR. 15 برنامج إستخدام تم  
 التمور وتصدير إلنتاج والمستقبمية المرتقبة بالكميات
 كانت ما إذا وذلك ،2121 عام حتي المصرية
 خالل من تبين وقد عميو، ىي كما والمتغيرات الظروف
 بالسمسمة PACF الجزئي اإلرتباط معامل معاينة

 المعامل ىذا أن البحث، موضع المتغيرات لكل األصمية

 F R2 المعادلـــــــــــة المتغـــــير
معدل 
التغير 
السنوي 

% 
  Ý= -1495.77 + 632.03 X إندونيسيا

                     (6.47) 41.9 0.79 21.58 

 Ý= 1591.09 – 1009.2 X + 122.65 X2 المغرب 
                  (-4.05)       (7.09)    101.1 0.95 31.41 

  Ý= -671.65 + 369.23 X ماليزيا
                   (6.06) 36.7 0.77 19.3 

  Ý= -120.5 + 64.896 X األردن
                  (5.9) 34.84 0.76 19.44 

  Ý= -178.92 + 55.74 X سوريا
                   (8.99) 80.8 0.88 26.38 

 Ý= 4.084 + 30.62 X  – 2.029 X2 ألمانيا 
               (2.38)*     (-2.27)*      2.86 0.36 2.44 

  Ý= 326.92 + 72.05 X باقي الدول
                  (4.74) 22.5 0.67 8.67 
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 واحدة، فجوة عند الثقة فترة دودـــــــــــح ارجــــــخ عــيق
 الذاتي اإلنحدار نموذج تجريب عمينا يتعين وبالتالي

(AR) Autoregressive process المتوسط ونموذج 
 محاوالت وبعد ،Moving Average( MA) المتحرك
 القيم في المستخدمة النماذج أفضل أن إتضح متعددة
من خالل و  ،ARIMA (0 1 1) ىي لمتقدير التنبؤية

فحص النماذج المقدرة بأخذ البواقي لممتغيرات أن 
معامل اإلرتباط الذاتي ومعامل اإلرتباط الجزئي وشكل 
اإلرتباط الذاتي ليذه البواقي جميعيا يقع داخل حدود 

%، وبناءا عميو كانت النتائج كما وردت 62فترة الثقة 
 .(02بجدول )
 بكمية التنبؤ النموذج تقدير خالل من أمكن وقد
 الفترة خالل التمور من المحمي واإلستيالك اإلنتاج
 من أنو إلي النتائج أشارت وقد. 2121 -2104
ستيالك إنتاج يصل أن المتوقع  في التمور من مصر وا 
 حوالي 2104 عام السادسة الخمسية الخطة نياية
 حد بين ما يتراوح طن ألف 54183 طن، مميون 0823
  طن، ألف 45482 طن، مميون 0832 نحو وبمغ أدني
 ألف 544 طن، مميون 0832 نحو يبمغ أقصي وحد
 عام نياية في واإلستيالك اإلنتاج يصل وأن طن،

 طن، ألف 53383 طن، مميون 0832 حوالي 2121
 طن، مميون 0822 نحو يبمغ أدني حد بين ما يتراوح

 مميون 0840 نحو يبمغ أقصي وحد طن، ألف 46480
 .طن ألف 562 طن،

 واإلستيالك اإلنتاج لقيم التنبؤية القيم ضوء وفي
 من المستيدفة المصرية الصادرات كمية زيادة يتوقع
 تتراوح ،2104 عام طن ألف 4286 نحو من التمور
 أقصي وحد طن، ألف 0683 نحو يبمغ أدني حد بين
 طن ألف 4582 نحو إلي طن، ألف 3383 نحو يبمغ
 2186 نحو يبمغ أدني حد بين ما تتراوح ،2121 عام
 وفي. طن ألف 2283 نحو يبمغ أقصي وحد طن، ألف
 زيادة يتوقع التصدير سعر لمتوسط التنبؤية القيم ضوء
 مميون 3086 من لمتمور المستيدفة الصادرات قيمة
 نحو يبمغ أدني حد بين ما تتراوح ،2104 عام دوالر
 3382686 نحو يبمغ أقصي وحد دوالر، مميون 2485
 عام دوالر مميون 3586 نحو إلي دوالر، مميون
 21823 نحو يبمغ أدني حد بين ما تتراوح ،2121
 مميون 4085 نحو يبمغ أقصي وحد دوالر، مميون
 . دوالر

 والتوصيات الممخص -
 

 التنافسية القدرة مؤشرات دراسة البحث إستيدف
 التحميل إلي إستنادا التمور من المصرية لمصادرات
 وأسفرت. التنافسية القدرة ومؤشرات القياسي اإلقتصادي

 :يمي ما أىميا النتائج من مجموعة عن الدراسة
 التمور إستيراد في األولي المرتبة إندونيسيا إحتمت( 0)

 ،%4086 نحو وارداتيا كمـية تمثل حيـث المصرية،
 دولة ثم ،%2383 نحو بمغت بنسبة المغرب دولة تمييا

 بنسب ألمانيا، سوريا، تركيا، األردن، لبنان، ماليزيا،
 ،%286 ،%483 ،%485 ،%2186 نحو بمغت
 .الترتيب عمي% 1866 ،284%

 إختراق لمعدل قياسا تنافسية بميزة مصر تتمتع( 2)
 في الدولية األسواق ألىم المصرية التمور صادرات

. الترتيب عمي لبنان ماليزيا، إندونيسا، المغرب، دولة
 تصدير في سعرية تنافسية بميزة مصر تتمتع( 4)

 من والجزائر السعودية، تونس، من لكل بالنسبة التمور
 .التمور تصدير في منافسة العالم دول أىم بين
 التمور، لسمعة الجغرافي التركز معامل بحساب( 3)

 ىناك بأن يوحي الذي األمر صفر، يكون يكاد أنو تبين
 التمور من المصرية الصادرات منظومة في مشكمة
 دول كأولي تصنف مصر أن من الرغم عمي وذلك
 .ليا إنتاجا العالم

 الظاىرة النسبية الميزة في% 01 مقداره تغيرا أن( 2)
 نفس في تغير إلي تؤدي المصرية التمور لصادرات
 مقداره المستيدفة المصرية الصادرات لكمية اإلتجاه
0084.% 

 المصرية الصادرات وقيمة كمية زيادة يتوقع( 3)
 3086 طن، ألف 4286 نحو من التمور من المستيدفة

 طن، ألف 4582 نحو إلي ،2104 عام دوالر مميون
 .2121 عام دوالر مميون 3586

 

 التوصيات -
 

 أذواق عمي والتعرف اإلنتاجية الخريطة دراسة -0
 .اإلستيرادية الدول في المستيمكين

 تونس، دولة في التمور تصدير مجاالت فتح -2
 خالل من خاصة منافسة دول وىي والجزائر السعودية،
 بالنسبة سعرية تنافسية بميزة مصر تمتع من اإلستفادة

 .الدول ليذه
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 لكل المصرية التمور صادرات معنوية عدم تبين -4
 األسواق دراسة يستدعي مما وتركيا، لبنان من

 فتح إعادة عمي والعمل الدولتان، تمك في التصديرية
 .أخري مرة أسواقيما

 تصدير في لمصر المنافسة الدول أسواق دراسة -3
 .أيضا المستوردة الدول وأسواق التمور،

 الدولية األسواق في لمتمور التنافسية القدرة زيادة -2
 المنتجة، التمور ونوعية بجودة اإلىتمام خالل من

 بقدرة مصر فييا تتمتع التي األسواق عمي والمحافظة
 .والمغرب إندونيسيا مثل التمور من لصادراتيا تنافسية
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