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 الملخص العربى
تحتل مصر المرتبة األولى عالميًا في إنتاج البلح بإنتاجية 
تصل إلى مليون وسبعمائة ألف طن سنويًا، حيثُ تعد مصر 

 %18ادل نحو األولى في إنتاج التمر على مستوى العالم، بما يع
من اإلنتاج العالمي، ويتوزع في كل من سيوه، والواحات البحرية، 
والوادي الجديد، وأسوان، وتمتلك مصر ثروة من النخيل تقدر 

مليون نخلة مثمرة لمعظم األصناف، بجانب أكبر  15بحوالي 
ألف  40مزرعة تمور في العالم التي تم إنشاؤها على مساحة 

لة لتصبح مصر من أولى دول العالم مليون نخ 2.5فدان وتضم 
في إنتاج وتصدير التمور في العالم. وهناك اهتمام كبير من 
الدولة بزراعة أنواع نخيل ذات قيمة اقتصادية مرتفعة خاصة. 
ويستهدف البحث دراسة سلسلة القيمة لمحصول نخيل البلح في 
مصر باعتباره من المحاصيل  البستانية الهامة سواء على 

لسوق المحلي أو في السوق الخارجي، وذلك للوقوف مستوى ا
على نقاط القوه والضعف في السلسلة الحالية، ووضع مقترحات 
لتطوير السلسلة بما يحقق تطوير وتحديث النظام التسويقي لهذا 
المحصول وخاصة لدى الفئات الصغيرة والمتوسطة من المنتجين 

قل لمحصول البلح  الزراعيين، لذا يهدف البحث  تدنية تكاليف الن
وذلك من المحافظات المنتجة له والتي يزيد إنتاجها منه عن 
حاجة استهالكها والتي يطلق عليها محافظات الفائض إلى 
المحافظات التي ال يفي اإلنتاج بها بحاجة االستهالك أو التي ال 
تنتجه أصال والذي يطلق عليها محافظات العجز، كما يهدف 

ات تنافسية التمور المصرية في األسواق البحث إلى تقدير مؤشر 
الخارجية من خالل مؤشرات القدرة التنافسية للصادرات المصرية 
من التمور، وتطور قيمة صادرات التمور ودراسة الميزة النسبية 

. كما استخدم البحث 2019 -2010الظاهرة خالل الفترة 
للبلح  األساليب اإلحصائية الوصفية والكمية لتحليل سلسلة القيمة

)نموذج النقل(  –باإلضافة إلى تقدير أسلوب البرمجة الخطية
لمحصول البلح بين محافظات الجمهورية، وقد اعتمد البحث على 
البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة المتعلقة بالبلح من 
عده مصادر. ومن أهم نتائج البحث أن المساحة المزروعة بنخيل 

زايدًا معنويًا إحـصائيًا، حيث تقدر الزيادة البلح تأخذ اتجاهًا مت
من متوسط المساحة التي تبلغ نحو  %2.8السنوية بنحو 

أن نحو  2Rألف فدان، كمـا يوضـح معامل التحديد  94.97
من التغيرات الحادثة في المساحة المزروعة بنخيل الـبلح  89%

ترجـع إلـي العوامل التي يعكسها عامل الزمن. كما تبين أن 
توسط المساحة المزروعة بمختلف أصناف التمور يبلغ نحـو م

ألف فدان حيث يبلغ متوسط مساحة األصناف  119.311
الرطبـة )الطازجـة( واألصـناف النـصف جافـة واألصناف الجافة 

ألف فدان تمثل نحو  3.536، 43.898، 71.876حوالي 
لكل منها على الترتيب من  2،96%، 36.79%، 60.24%

مالي المساحة المزروعة بأصناف التمور خـالل الفتـرة متوسط إج
. كما تبين أن الفاقد في التمور يأخذ اتجاهاً 2019- 2010

متزايدًا معنويًا إحصائيًا، حيث تقدر الزيادة السنوية بنحو 
ألف طن، 289.9من متوسط كمية الفاقد والبالغ نحو  10.09%

ميزة النسبية الظاهرة كما تشير النتائج أيضا الي أن قيمة معامل ال
صحيح في سنوات الدراسة األمر الذي يعني التزايدت عن الواحد 

أن الصادرات المصرية من التمور تتمتع بميزة نسبية في األسواق 
العالمية. كما تراوحت الكفاءة التصديرية للتمور المصرية بين حد 

وهذا يشير إلى أن  2014في عام  %207.8أدنى بلغ حوالي 
صدير للتمور المصرية يزيد عن سعره في السوق سعر الت
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، مما %1276.4بلغ نحو  2019المحلى، وحد أقصى في عام 
يعني أن سعر التصدير للطن يزيد عن نظيره في سعر الجملة 

. لذا يوصي البحث باالهتمام بجودة اإلنتاج المحلي %7.8بنحو 
حالل أصناف جد يدة من البلح وحل المشكالت اإلنتاجية، زراعة وا 

محل األصناف القديمة، والعمل على حل المشكالت المتعلقة 
 بتسويق البلح.

الكلمات الدليلية: سلسلة القيمة المضافة، إنتاج البلح، 
 نموذج النقل، الكفاءة التصديرية، الميزة التنافسية الظاهرية.

  المقدمة
تحتل مصر المرتبة األولى عالميًا في إنتاج البلح بإنتاجية 

ُتعد مصر  مليون وسبعمائة ألف طن سنويًا، حيثتصل إلى 
بما يعادل نحو  األولى في إنتاج التمر على مستوى العالم،

من اإلنتاج العالمي، ويتوزع في كل من سيوه،  18%
والواحات البحرية، والوادي الجديد، وأسوان، ألن مصر تمتلك 

مليون نخلة مثمرة، بجانب  15ثروة من النخيل تقدر بحوالي 
ر مزرعة تمور في العالم التي تم إنشاؤها على مساحة أكب
مليون نخلة لتصبح مصر من  2.5ألف فدان وتضم  40

أولى دول العالم في إنتاج وتصدير التمور في العالم )الشتلة، 
(. وهناك اهتمام كبير من الدولة بزراعة أنواع نخيل 2016

ز ذات قيمة اقتصادية مرتفعة. خاصة أن ثمار التمر من أبر 
المنتجات االقتصادية للنخيل، حيث تتعدد صور استهالكها 
فهي تؤكل طازجة وجافة، وأيضًا مصنعة في صور عديدة 
أهمها العجوة والمربات والمشروبات الكحولية، عالوة على أن 
التمور أصبحت سلعة تصديرية ذات مستقبل كبير لمعظم 

ادة دول العالم، كما أن األنظار بدأت تتجه إلى التمور كم
غذائية هامة يجب توافرها لمقابلة الزيادة المضطردة في 
السكان بجانب ارتباط استهالكها بشهر رمضان لدي 

تستورد  ياالمسلمين وخاصة في مصر، كما أن دول قارة آس
من إجمالي الواردات العالمية للتمر، بينما  %70وحدها نحو 

أما  %1.4ا نحو يقي، ودول قارة إفر %19تستورد أوروبا نحو 
من إجمالي  %24ة )باستثناء مصر( فتستورد يالدول العرب

عني وجود مجال واسع ية للتمور، مما يالواردات العالم

جب استغالله في ظل الظروف ية ير التمور المصر يلتصد
زة لمصر حاليا مع دول العالم، يالمتم ياسيةوالعالقات الس

عادة النظر في عمل فسية لها ر مع زيادة قيمة تنايات التصديوا 
ل التمور إلى صور مصنوعات مفضلة مثل المربات يبتحو 

ادة يفتح المجال لز يوالعصائر واألغذية المحشوة بها، مما 
ر مع ضرورة التوسع في إنشاء يالصادرات ويطيل فترة التصد

تحت الصفر،  18ثالجات لحفظ التمور على درجة سالب 
اق ره خالل العام في غير موسمه لألسو يمكن تصديحتى 

ويعتبر التمر المحصول األساسي أيضا في  بأسعار مرتفعة.
أسوان التي تتميز بأنواع السكوتي، والبرتمودا، والجنديلة، 
والملكابي، والشامية، وتتوسع في هذه الزراعة باألراضي 
الجديدة بأسوان، حيث تنتشر أعداد كبيرة من النخيل خاصة 

مليون نخلة  2 جار النخيل بها نحوشفي توشكى ويبلغ عدد أ  
من إجمالي النخيل في مصر، والتمور  %14مثمرة بنسبة 

األسوانية بأصناف متميزة خاصة الجافة، وهناك اهتمام بتنمية 
هذا المحصول بدعم من المعمل المركزي للنخيل، حيث تقرر 
البدء في إنشاء مصنع خاص لصناعات التمور لرفع قيمتها 

المية باألنواع المتعددة المضافة وتغطية السوق المحلية والع
من التمور، حيث يجهز بالتقنيات الحديثة لزيادة كميات 
التصدير منها. )منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

2018.) 

 يةمشكلة البحثال
تتمثل مشكلة البحث في أنه على الرغم من زيادة حجم 

من اإلنتاج  %18إنتاج مصر من التمور والذي وصل إلى 
إال أن حجم الصادرات ال يتوافق مع الزيادة في العالمي 

 %1.7اإلنتاج، حيث تمثل صادرات التمور المصرية نحو 
فقط من حجم الصادرات العالمية بالرغم من تمتع مصر 
بالميزة النسبية في اإلنتاج، وبالرغم من أهمية نخيل البلح 
كأحد الحاصالت البستانية الهامة التي تزرع في مصر، إال 

اني من المشاكل في ضعف سالسل القيمة لهذا أنه يع
المحصول الهام، وهو ما يؤدي الى انخفاض الدخل وفقدان 
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العمل لكثير من المزارعين والشركات، وضعف مراحل الدمج 
بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني وصغار المزارعين 
في سالسل األعمال الزراعية، وسالسل القيمة للمحاصيل 

انخفاض مستوى مشاركة الشركات الصغيرة الغذائية، و 
والمتوسطة، وشركات األعمال الزراعية في تلك األعمال 

 وسالسل القيمة للمحاصيل الغذائية بشكل خاص.

 أهداف البحث

يستهدف البحث دراسة سلسلة القيمة لمحصول نخيل البلح 
في مصر باعتباره من المحاصيل  البستانية الهامة سواء 

المحلي أو في السوق الخارجي، وذلك  على مستوى السوق
لوضع مقترحات لتطوير السلسلة بما يحقق تطوير وتحديث 
النظام التسويقي لهذا المحصول وخاصة لدى الفئات الصغيرة 

 كما يهدف البحث إلى والمتوسطة من المنتجين الزراعيين، 

تدنية تكاليف النقل لمحصول البلح  وذلك من المحافظات 
تي يزيد إنتاجها منه عن حاجة استهالكها والتي المنتجة له وال

يطلق عليها محافظات الفائض إلى المحافظات التي ال يفي 
اإلنتاج بها حاجة االستهالك أو التي ال تنتجه أصاًل والتي 
يطلق عليها محافظات العجز، كما يهدف البحث إلى تقدير 

تنافسية التمور المصرية في األسواق الخارجية من مؤشرات 
خالل مؤشرات القدرة التنافسية للصادرات المصرية من 
التمور، وتطور قيمة صادرات التمور ودراسة الميزة النسبية 

 .2019 – 2010الظاهرة خالل الفترة 

الطريقة البحثية ومصادر البيانات: استخدمت األساليب 
اإلحصائية الوصفية والكميه لتحليل سلسلة القيمة للبلح والتي 

طات والنسب المئوية ورسم خريطة لسلسلة القيمة منها المتوس
، باإلضافة الي تقدير أسلوب Value Chain Mappingللبلح.، 

)نموذج النقل( لمحصول البلح بين  –البرمجة الخطية
محافظات الجمهورية، وقد اعتمد البحث على البيانات 
الثانوية المنشورة وغير المنشورة المتعلقة بالبلح من عدة 

ل قطاع الشئون االقتصادية، قطاع استصالح مصادر مث
األراضي بوزارة الزراعة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء. عالوة على بعض البيانات المنشورة على شبكة 
المعلومات الدولية من عدة مواقع مثل منظمة األغذية 

 والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(.

 بعض المفاهيم البحثية:

 Revealed Comparativeيزة النسبية الظاهرة معامل الم

Advantage 

يعبر مؤشر الميزة النسبية الظاهرية عن النسبة بين 
إلى األهمية  األهمية النسبية لصادرات محصول في دولة ما

النسبية لصادرات المحصول في العالم، وعلى ذلك تكون 
األهمية النسبية لصادرات المحصول في دولة ما أكبر من 

مية النسبية العالمية لصادرات هذا المحصول تكون قيمة األه
المؤشر أكبر من الواحد الصحيح وبذلك يكون هناك ميزة 
لصادرات هذا المحصول في هذه الدولة، أما إذا قل هذا 
المؤشر عن الواحد الصحيح فإن ذلك يشير إلى أن تلك 
الدولة تعاني من تراجع نسبي في الميزة الظاهرة للسلعة محل 

لدراسة. ولتقدير مؤشر الميزة النسبية الظاهرية لسلعة ما ا
 .(2019نستخدم المعادلة التالية)منظمة التجارة العالمية، 

R.C.A = (Xij ÷Xit) / (Xnj ÷ Xnt)           
 تمثل الميزة النسبية الظاهرة.  RCAحيث إن 
Xij ÷ Xit :قيمة صادرات التمور المصرية إلى إجمالي قيمة 

 الزراعية المصرية.الصادرات 
Xnj ÷ Xnt : قيمةة صةادرات التمةور العالميةة إلةى إجمةالي قيمةة

 الصادرات الزراعية العالمية.

 Export Efficiencyمؤشر الكفاءة التصديرية 

يستخدم مؤشر الكفاءة التصديرية للمقارنة بين األسواق 
كان سعر  الخارجية واألسواق المحلية، حيث يبين ما إذا

من سعر البيع في السوق المحلي أو العكس،  التصدير أكبر
وهو األمر الذي يبين إمكانية وضرورة فتح األسواق الخارجية 
أم عدم جدوى ذلك اقتصاديا، حيث إن ارتفاع الكفاءة 
التصديرية يكون حافزًا للمصدرين للعمل على تصدير السلعة 
للسوق الخارجي لتحقيق أربحية أعلى من السوق المحلى، 
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تفاع معامل الكفاءة التصديرية مدى إمكانية ويعكس ار 
حصول المنتج لتلك السلعة على سعر أفضل يحقق له 
أربحية أعلى عند تصدير تلك السلعة. ويتم حساب معامل 

  (2019الكفاءة التصديرية وفقا للمعادلة التالية:)الغندور، 

كفاءة التصدير= قيمة السلعة بأسعار التصدير/ قيمة السلعة 
            100لجملة * بأسعار ا

ويتم تحويل قيمة الصادرات من السلعة المصدرة إلى ما 
الرسمي  يعادلها من العملة المحلية وفقا لسعر الصرف

ونسبتها إلى قيمتها بأسعار الجملة المحلية، فإذا كانت النسبة 
فإن ذلك يعني أنه يتم بيع السلعة في  %100أكبر من 

ى من األسعار المحلية، وبالتالي األسواق العالمية بأسعار أعل
 %100يحقق التصدير ربحًا. بينما إذا انخفضت النسبة عن 

فإن ذلك يعني أن تلك السلعة يتم بيعها في األسواق العالمية 
بأسعار أقل من األسعار المحلية أي هناك خسارة نتيجة 

 التصدير.

 مفهوم سلسلة القيمة وأهميته:
تعبير عن سلسلة العمليات ُيستخدم مفهوم سلسلة القيمة لل

واألنشطة التي تساهم في الحفاظ على جودة المنتج وتعظيم 
سلسلة القيمة من حلقات  قيمته بأقل تكلفة ممكنة. وتتكون

متتابعة بدءا من مرحلة اإلنتاج والعمليات الزراعية ومعامالت 
ما قبل الحصاد بالمزرعة، واستالم الخام بمحطات التعبئة 

ت ما بعد الحصاد للحفاظ على الجودة والمصانع ومعامال
طالة مدة الصالحية والحفظ والقيام بعمليات  وخفض الفاقد وا 
صناعية وتحويلية وتعبئة وتغليف لتعظيم قيمة المنتج. ويعتبر 
النموذج الذي أوضحه بورتر لسلسلة القيمة هو النموذج 
األساسي الذي تولدت عنه أو اشتقت منه مختلف النماذج 

ب حاالت بعينها. ويتكون هذا النموذج من مجموعة التي تناس
من األنشطة الرئيسية واألنشطة الداعمة، وتتضمن األنشطة 
الرئيسية والتي تشمل كل من اللوجستيات الداخلة ويقصد بها 
تدفق المدخالت، العمليات والتي يقصد بها األنشطة الالزمة 

والتي لتحويل المدخالت إلى مخرجات. واللوجستيات الخارجة 

تشمل العمليات الخاصة بحركة المنتجات النهائية من نهاية 
مرحلة التصنيع وحتى المستخدم النهائي مشتمال ذلك على 
عملية التواصل وتدفق المعلومات، والنقل والتخزين وغيرهم. 
وخدمات التسويق والبيع والتي تتعلق ببيع المنتج وما يرتبط به 

رض والترويج للمنتج. من عمليات التبادل والتسليم والع
باإلضافة إلى خدمات ما بعد البيع وتتضمن مختلف األنشطة 
الالزمة للحفاظ على السلعة أو الخدمة في حالة أداء جيدة 

 لدى المشترى فيما بعد البيع والتسليم.

نموذج النقل تم استخدام أسلوب البرمجة الخطية )نموذج 
ل التمر من النقل( وذلك بهدف تدنية مسافات النقل لمحصو 

المحافظات التي يتوفر بها فائض في إنتاجه إلى تلك 
المحافظات التي تتسم بوجود عجز في اإلنتاج بما ال يفي 
حاجة االستهالك من أو التي ال تنتج محصول التمور. 
ولتحديد محافظات الفائض أو العجز لمحصول نخيل البلح 

نتاجية لكل فقد استند إلى المتوسط السنوي إلجمالي الطاقة اإل
، وأمكن التوصل إلى 2019 -2010محافظة في الفترة 

الكميات المتاحة منه لالستهالك اآلدمي في كل محافظة، كما 
تم تقدير كميات نخيل البلح الالزمة لسد االحتياجات 
االستهالكية بكل محافظة استنادا إلى متوسط استهالك الفرد 

ة وذلك من البلح وكذا متوسط عدد السكان بكل محافظ
كمتوسط للفترة موضع الدراسة وتبعا لذلك أمكن تحديد كميات 
الفائض أو العجز في محصول نخيل البلح بكل من 

 محافظات الجمهورية.
وقةةد تةةم صةةياغة نمةةوذج النقةةل فةةي الصةةورة التاليةةة: )أحمةةد، 

2021) 

Minimize Z =  

Subject to:   

            
 ما يلي: وتشير الرموز في هذا النموذج إلى

i  محافظات الفائض لمحصول نخيل البلح  وعددهاm 

 J  ترمز لمحافظات العجز وعددهاn 
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  Xij تشةةةةةير إلةةةةةى الكميةةةةةة المنقولةةةةةة مةةةةةن محصةةةةةول الةةةةةبلح مةةةةةن
 باأللف طن jإلى محافظة العجز  iمحافظة الفائض 

 Ai ( تشةةةةير إلةةةةى كميةةةةة الفةةةةائض مةةةةن الةةةةبلح فةةةةي المحافظةةةةةi )
 باأللف طن

  Bj تشةةةةير إلةةةةى كميةةةة( ة العجةةةةز مةةةةن الةةةةبلح فةةةةي المحافظةةةةةj )
 باأللف طن

 Dij  تشةةةير إلةةةى المسةةةافة بةةةالكيلو متةةةر بةةةين محافظةةةة الفةةةائض
 (jومحافظة العجز )

 األهمية االقتصادية لمحصول البلح: 

يتناول هذا الجزء التعرف على تطور المساحة المزروعة 
نتاج نخيل البلح  نتاجية وا  وعدد أشجار نخيل البلح المثمرة وا 

مصر  –مصر الوسطي  –خل الوادي )الوجه البحري دا
وتقدير  العليا( وخارج الوادي من خالل األهمية النسبية

معادالت االتجاه الزمني على مستوى الجمهورية ووفقا لداخل 
وخارج الوادي حيث يمثل داخةل الوادي محافظات الوجه 

 -كفر الشيخ -الغربية -البحيرة -البحري )اإلسكندرية
 -بور سعيد -اإلسماعيلية  –الةشرقية -دمياط -الدقهلية
القاهرة( ومحافظات مصر  -القليوبية -المنوفية -السويس

المنيا( ومحافظات  -الفيوم -بنةى سويف -الوسطى)الجيزة
أسوان( كما -األقصر -قنا -سوهاج -مصر العليا )أسيوط

 -مطروح -يةضم خةارج الوادي محافظات )الوادي الجديد
النوباريةة( خةالل -جنوب سةيناء -شمال سيناء -البحر األحمر

 .2019–2010الفترة 

نتاج وصادرات نخيل البلح داخل وخارج  تطور مساحة وا 
إلى التزايد المستمر  1تشير البيانات الواردة بجدول  الوادي:

في المساحة المزروعة بنخيةل الةبلح علةى مستوى الجمهورية 

ألف فدان  94.97و حيث يبلغ متوسط المساحة المزروعة نح
 56.9كما يبلغ متوسط المةساحة المزروعة داخل الوادي نحو 

، ويبلغ متوسط المساحة %59.8ألف فدان تمثل حوالي 
 40.2ألف فدان تمثل نحو 38المزروعةة خارج الوادي نحو 

بالجدول  1. وتوضح المعادلة 2019-2001% خالل الفترة 
لح على مستوى االتجاه الزمني لتطور مساحة نخيل الب 2

أن المساحة المزروعة  2019-2001الجمهورية خالل الفترة 
بنخيل البلح تأخذ اتجاها متزايدًا معنويًا إحةصائيًا، حيث تقدر 

من متوسط المساحة والبالغ نحو  %2.8الزيادة السنوية بنحو 
أن نحو  2Rألف فدان، كمةا يوضةح معامل التحديد  94.97

في المساحة المزروعة بنخيل من التغيرات الحادثة  89%
الةبلح ترجةع إلةى العوامل التي يعكسها عامل الزمن. وتوضح 

االتجاه الزمني لتطور مساحة نخيل  2بجدول  2المعادلة رقم 
البلح داخل الةوادي أن المةساحة المزروعة بنخيل البلح تأخذ 
اتجاها متزايدًا معنويًا إحصائيًا حيث تقدر الزيادة السنوية 

ألف  56.9مةن متوسط المساحة والبالغ نحو  %3 بنحو
بنفس الجدول فتشير الي أن  3فدان، أما المعادلة رقم 

المةساحة المزروعة بنخيل البلح تأخذ اتجاها متزايدًا غير 
مةن  %2.53معنوي إحصائيًا حيث تقدر الزيادة السنوية بنحو 

ألف فدان، كما توضح  38متوسط المساحة والبالغ نحو 
التزايد المستمر في عدد إناث نخيل  1نات الواردة بجدول البيا

 123الةبلح المثمرة علةى مةستوى الجمهورية حيث تبلغ نحو  
ألف نخلة، كما يبلغ متوسط عدد إناث نخيل البلح المثمرة 

ويبلغ  %80ألف نخلة تمثل حوالي  9.9داخل الوادي نحو 
  2.3نحو   متوسط عدد إناث نخيل البلح المثمرة خارج الوادي

 .2019–2001خالل الفترة  %19ألف نخلة تمثل نحو
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نتاج نخيل البلح داخل وخارج الوادي في مصر خالل الفترة 1جدول نتاجية وا   2019-2001. تطور المساحة المزروعة وعدد اإلناث المثمرة وا 

 نهالس المساحة عدد اإلناث المثمرة )ألف نخلة( اإلنتاجية كجم/نخلة االنتاج ألف طن
  داخل الوادي خارج الوادي الجمهورية داخل الوادي خارج الوادي الجمهورية داخل الوادي خارج الوادي الجمهورية داخل الوادي خارج الوادي الجمهورية

  المساحة % المساحة % المساحة العدد % العدد % العدد االنتاجية % االنتاجية % االنتاجية االنتاج % االنتاج % االنتاج
1113 13.80 154 86.20 959 109 79 86 104 114 10230 17.4 1784 82.60 8446 70132 44.70 31322 55.30 38810 2001 
1090 16.20 176 83.80 914 105 91 95 102 107 10378 17.9 1856 82.10 8522 70524 45.10 31810 54.90 38714 2002 
1122 17.30 194 82.70 928 105 89 93 103 107 10736 19.4 2082 80.60 8654 78074 40.30 31436 59.70 46638 2003 
1166 16.70 195 83.30 971 104 92 96 102 106 11210 18.2 2039 81.80 9171 82176 39.70 32598 60.30 49578 2004 
1160 17.10 198 82.90 962 102 94 95 101 103 11403 18.2 2078 81.80 9325 86083 38.20 32904 61.80 53179 2005 
1329 15.90 212 84.10 1117 112 84 94 104 116 11888 18.9 2253 81.10 9635 85187 38.10 32480 61.90 52707 2006 
1314 11.10 146 88.90 1167 109 59 64 110 120 12039 19 2292 81.00 9748 86787 37.50 32520 62.50 54267 2007 
1326 10.70 143 89.30 1184 109 58 63 109 119 12183 18.4 2247 81.60 9936 87685 36.90 32346 63.10 55339 2008 
1270 9.20 117 90.80 1153 105 91 95 102 107 12143 16.8 2035 83.20 10109 87915 37.80 33196 62.10 54714 2009 
1353 9.9 134 90.1 1219 111 59 65 108 120 12177 16.9 2053 83.1 10125 99867 45.1 45002 54.9 54865 2010 
1374 12.6 173 87.3 1200 112 74 83 105 118 12262 17.1 2091 82.9 10170 99171 46.0 45602 54.0 53569 2011 
1400 14.9 208 85.1 1192 112 76 85 106 118 12535 19.4 2435 80.6 10100 91673 42.4 38891 57.6 52782 2012 
1328 13.6 180 86.5 1149 108 71 76 107 116 12297 19.2 2357 80.8 9940 90292 43.0 38870 57.0 51422 2013 
1465 14.7 215 85.3 1250 114 74 84 106 122 12827 19.8 2544 80.2 10283 104851 37.7 39545 62.3 65306 2014 
1685 12.2 205 87.8 1480 113 70 78 106 120 14956 17.5 2613 82.5 12344 115610 35.2 40694 64.8 74916 2015 
1549 15.6 242 84.4 1307 114 70 79 109 124 13618 22.6 3071 77.4 10547 118440 36.8 43617 63.2 74823 2016 
1542 15.8 244 84.2 1298 113 71 80 109 123 13625 22.4 3049 77.6 10576 119698 36.9 44177 63.1 75521 2017 
1564 16.8 262 83.2 1302 111 75 83 107 119 14093 22.4 3151 77.6 10942 113220 40.3 45677 59.7 67543 2018 
1644 17.6 290 82.4 1354 114 75 86 107 123 14379 23.4 3363 76.6 11016 117073 42.9 50204 57.1 66869 2019 

 المتوسط 56924.3 59.8 38046.9 40.2 94971.5 9978.4 80.8 2389.1 19.2 12367.3 115.9 105.6 83.2 76.4 109.6 1163.5 85.7 194.1 14.3 1357.6

 .النشرة السنوية لالقتصاد الزراعي أعداد مختلفة–اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي-قطاع الشئون االقتصادية -المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي
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عدد  تجاه الزمني لتطوراال 2بجدول  4وتوضح المعادلة رقم 
إناث نخيل البلح على مستوى الجمهورية أن عدد المزروعة 
إناث نخيل البلح تأخذ اتجاهًا متزايدًا معنويًا إحصائيًا حيث 

من متوسط إعداد إناث  %1.8تقدر الزيادة السنوية بنحو 
-2001ألف نخلة خالل الفترة  123نخيل البلح البالغ نحو 

طور أعداد إناث نخيل البلح داخل ، أما بالنسبة لت2019
الوادي والتي أخذت اتجاهًا متزايدًا معنوي حيث تقدر الزيادة 

من متوسط اعداد النخيل، وقد بلغ  %1.46السنوية نحو 
معدل الزيادة السنوية ألعداد اإلناث لنخيل البلح خارج الوادي 

بمعدل معنوي إحصائيا، كما تبين من البيانات  %2بنحو 
تطور حجم اإلنتاجية لنخيل البلح على  2، 1الجدول الواردة ب

مستوى الجمهورية وداخل الجمهورية بمعدل نمو سنوي متزايد 
من متوسط  %0.76%،  0.45بلغ على الترتيب نحو 

 115.9كجم/نخلة،  109.6إنتاجية الفدان والبالغ نحو 
كجم/نخلة، أما في خارج الجمهورية فقد تبين أن معدل النمو 

من متوسط إنتاجية الفدان  %0.72 -تناقص بمقدارالسنوي م
كجم/نخلة وغير معنوي إحصائيا، أما  83.2البالغ نحو 

بالنسبة لتطور حجم اإلنتاج بمعدل نمو سنوي معنوي 

من  %2.6، %2.17، %2،2إحصائيا على الترتيب بنحو 
ألف  1.2ألف فدان،  1.4متوسط حجم اإلنتاج البلغ نحو 

 .2019-2001ل الفترة ألف طن خال 0.194طن، 

األهمية النسبية لمتوسط المساحة المزروعة وعدد اإلناث 
نتاج أصناف التمـور نتاجية وا  المختلفة في مصر  المثمرة وا 

  2019 -2010خالل الفترة 

أن متوسط المساحة  3توضح البيانات الواردة بالجدول 
ألف 119.311المزروعة بمختلف أصناف التمور يبلغ نحةو 

ث يبلغ متوسط مساحة األصناف الرطبةة )الطازجةة( فدان حي
واألصةناف النةصف جافةة واألصناف الجافة حوالي 

ألف فدان تمثل نحو  3.536، 43.898، 71.876
لكل منها على الترتيب من  2.96%، 36.79%، 60.24%

متوسط إجمالي المساحة المزروعة بأصناف التمور خةالل 
متوسط إجمالي عدد اإلناث . كما يبلغ 2019- 2010الفتةرة 

مليون  13.703المثمرة من مختلف أصناف التمور نحو 
 نخلة 

نتـاج. 2 جدول نتاجيـة وا  نخيـل الـبلح داخـل وخـارج  معادالت االتجاه الزمني لتطور المسـاحة المزروعـة وعـدد اإلنـاث المثمـرة وا 
 2019-2001الوادي في مصر خالل الفترة 

معدل التغير 
 السنوي%

رقم  البيان b1 المتوسط F 2R المعنوية
 المعادلة

 المساحة إجمالي الجمهورية 2682.5 94971.5 0.89 142.73 ** 2.83

 )ألف فدان(

1 
 2 داخل الوادي 1721.23 56924.3 0.77 56.09 ** 3.02
 3 خارج الوادي 961.28 38046.9 0.76 54.09 ** 2.53
 عدد اإلناث مهوريةإجمالي الج 219.04 12367.3 0.88 125.81 ** 1.77

 المثمرة 

 )ألف نخلة(

4 
 5 داخل الوادي 145.35 9978.4 0.76 52.52 ** 1.46
 6 خارج الوادي 73.68 2389.1 0.80 69.99 ** 3.08
 اإلنتاجية إجمالي الجمهورية 0.497 109.6 0.54 20.16 ** 0.45

 كجم/نخلة

7 
 8 داخل الوادي 0.88 115.9 0.56 21.69 ** 0.76

 9 خارج الوادي 0.601- 83.2 0.101 1.92  0.72 -
 اإلنتاج  إجمالي الجمهورية 30.3 1357.6 0.89 131.47 ** 2.23

 ألف طن

10 
 11 داخل الوادي 25.26 1163.5 0.81 73.98 ** 2.17
 12 خارج الوادي 5.05 194.1 0.39 11.14 ** 2.60

 (1ت وحسبت من بيانات جدول )المصدر: جمع        - 0.01** مستوى معنوية  عند 
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نتــاج أصـناف التمــور المختلفــة فــي . 3جـدول  نتاجيــة وا  األهميــة النســبية لمتوسـط المســاحة المزروعــة وعــدد اإلنـاث المثمــرة وا 
 2019 -2010مصر خالل الفترة 

 –عدد االناث المثمرة  فدان -المساحة  البيان
 ألف نخلة

 ألف طن –االنتاج  كجم / نخلة –االنتاجية 

 % المتوسط % المتوسط % المتوسط % المتوسط
 طازجة -اصناف رطبة 

 10.49 162 6.5 119.3 9.91 1358.2 8.87 10582.4 زغلول
 1.88 29 6.2 115.3 1.84 252.2 1.75 2087.8 امهات
 21.99 339.6 7.4 136.5 18.17 2489.2 5.64 6724 حياني

 2.84 43.8 7.3 135.6 2.36 323.8 1.58 1881.8 بنت عيشة
 6.40 98.8 7.8 143.6 5.01 687 4.72 5627 سماني
 26.61 411 5.1 94.6 31.78 4354.2 26.88 32072.6 مجهل
 2.87 44.4 5.7 105.5 3.05 417.4 10.81 12900.4 أخري

 73.07 1128.6 46.0 850.28 72.11 9882 60.24 71876 اإلجمالي
 اصناف نصف جافة 

 21.31 329.2 5.7 104.7 22.82 3127.2 34.42 41064.4 سيوي
 1.61 24.8 7.3 134.2 1.36 187 2.36 2818.4 عرابي
 0.70 10.8 8.9 165.0 0.49 66.8 0.00 1.2 عامري
 1.83 28.2 9.0 166.3 1.24 169.6 0.01 14.8 عجالني
 25.44 393 30.8 570.13 25.91 3550.6 36.79 43898.8 اإلجمالي

 اصناف جافة 
 0.80 12.4 4.9 89.7 1.01 138.4 0.88 1055.2 سكوتي
 0.12 1.8 4.8 88.7 0.14 19.2 0.20 236.8 ملكابي
 0.17 2.6 4.9 90.2 0.21 28.2 0.47 562.8 جنديلة
 0.12 1.8 4.7 87.1 0.17 22.8 0.83 991.6 برتمودا
 0.28 4.4 3.9 72.4 0.45 62 0.58 689.8 تمر

 1.49 23 23.2 428.1 1.97 270.6 2.96 3536.2 اإلجمالي
 100 1544.6 100 1848.53 100 13703.2 100 119311 إجمالي األصناف

 .أعداد مختلفة –لالقتصاد الزراعي اإلدارة المركزيةة -قطاع الشئون االقتةصادية  -المصدر: جمعت وحسبت من بيانات النشرة السنوية لالقتصاد الزراعي 

 
ثمرة من األصناف الرطبة حيث يبلغ متوسط عدد اإلناث الم

)الطازجة( واألصناف النصف جافةة واألصةناف الجافةة 
مليون نخلة تمثل نحةو  0.270، 3.551، 9.882حوالي 
لكةل منهةا علةى الترتيب من  1.97%، 25.9%، 72.11%

متوسط إجمالي عدد اإلناث المثمرة، ويبلغ متوسط اإلنتاجية 
جم/نخلة ويبلغ ك 1848.5لمختلف أصناف التمور حوالي 

متوسط اإلنتاجية لكل من األصناف الرطبة )الطازجة( 
، 850.28واألصناف النصف جافة واألصناف الجافة حوالي 

، %30.8، %46كجم/نخلة تمثل نحو 428.1، 570.13
لكل منها على الترتيةب من متوسط اإلنتاجية   23.2%

لمختلف أصناف التمور، ويبلغ متوسط إجمالي إنتاج التمور 
ألةف طةن ويبلغ متوسط اإلنتاج لكل من  1544.6حوالي 

األصناف الرطبة )الطازجة( واألصناف النصف جافة 
ألف طن  23، 393، 1128.6واألصناف الجافة حوالي 

لكل منها على  %1.5، %25.4، %73.1تمثل نحو 
الترتيب من متوسط إجمالي اإلنتاج لمختلف أصناف التمور 

 .2019 – 2010خالل الفترة 

 خريطة سلسلة القيمة لمحصول نخيل البلح:    

( خريطة سلسلة القيمة 1يتضح من الشكل التخطيطي )
لمحصول نخيل البلح وأهم االفراد الفاعلين في السلسلة. 
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ويتبين من الشكل أن هناك أنشطة أساسية في خريطة سلسلة 
القيمة مثل الحصول على مستلزمات اإلنتاج، ومدى توفر 

زمة لإلنتاج والتسويق، باإلضافة إلى النشاط المعلومات الال
اإلنتاجي نفسه إلنتاج المحصول. كما يتضح أن هناك بعض 
األنشطة الداعمة مثل القوانين والتشريعات المتعلقة بإنتاج 

وتصدير المحصول، وأنشطة الجهات التمويلية للمزارعين، 
وة والعمالة البشرية، والتكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج. عال

على معلومات وخدمات اإلرشاد الزراعي، ودور الجمعيات 
 التعاونية في دعم المزارعين.

 

 
 رسم تخطيطي لسلسة القيمة لنخيل البلح .1شكل توضيحي 

 المصدر رسمت بواسطة الباحث

 
 



 2022مارس  -يناير( 1العدد  43)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

80 

كما يتضح من الشكل السابق أنةه يمكةن تقسةيم أهةم األفةراد 
 الفاعلين في سلسلة القيمة للبلح كما يلي:

 واًل: في مرحلة اإلنتاج: أ

المزارعون: ُيعد مزارعي البلح باختالف حجم حيازاتهم  ∙
ونمطها هم الحلقة األساسية األولي في سلسلة القيمة 
لمحصول البلح. وتجدر اإلشارة إلى أن صغار المزارعين 
يتم تنظيمهم في صورة جمعيات تعاونية. أما كبار 

لح بغرض التصدير المزارعين والذين عاده ما ينتجون الب
فيقومون بتأسيس شركات خاصة بهم، كما أنهم يكونون 

 معا جمعيات تراعي مصالحهم المشتركة.    

موردي مستلزمات اإلنتاج: حيث يعد موردي مستلزمات  ∙
اإلنتاج بداية من الشتلة مرورًا بكافة مستلزمات اإلنتاج 
خاصة األسمدة والمبيدات الالزمة لإلنتاج من أهم 

لين األساسيين الذين لهم تأثير ملحوظ على إنتاج الفاع
المحصول. وقد تبين عدم وجود حصر لعدد محالت بيع 
مستلزمات اإلنتاج بكل منطقه على مستوى الجمهورية، 
كما أن كل قرية كما هو متعارف عليه في مختلف 

 10 -8محافظات إنتاج البلح بها عدد يتراوح ما بين 
اج خاصة األسمدة محالت لبيع مستلزمات اإلنت

والمبيدات. كما تبين عدم وجود نظام رسمي لضمان 
جوده األسمدة والمبيدات المباعة بتلك المحالت، مما 
يكون له أثرًا كبيرا على إنتاجية المحصول حسب كفاءة 
وجودة المبيد المستخدم. وتجدر اإلشارة إلى أن هناك 
ج عالقة قوية بين المزارعين وموردي مستلزمات اإلنتا

حيث إنه عادة ما يقوم المزارعين بشراء مستلزمات اإلنتاج 
التي يحتاجونها من المحالت المتواجدة بالقرية على أن 
يتم سداد ثمن تلك المستلزمات إما نقدا، أو دفع جزء من 
الثمن وباقي الثمن يسدد بعد حصاد المحصول وفي هذه 
ن الحالة يتم بيع تلك المستلزمات للمزارع بسعر أعلى م

سعر الشراء النقدي. وأخيرًا قد يتم شراء مستلزمات اإلنتاج 
من المحالت المتواجدة بالقرية على ان يتم سداد كامل 

الثمن بعد حصاد المحصول وبيعه، وفي هذه الحالة يتم 
احتساب سعر أعلى لتلك المستلزمات عن النظامين 
السابقين حيث يتم إضافة هامش ربح مرتفع ألصحاب 

 ير تأجيل السداد لحين بيع المحصول.المحالت نظ

الجمعيات التعاونية تبين من استطالع الرأي واألبحاث  ∙
السابقة أن تنظيمات المزارعين والمتمثلة في الجمعيات 
التعاونية تلعب دورا محدودا في سلسلة القيمة، حيث أنها 
تقوم بتوفير األسمدة اآلزوتية المدعومة فقط والمتمثلة في 

النشادر أو اليوريا، ولكن عادة ما تكون تلك  كل من نترات
الكميات المتوفرة غير كافية أو ال تتوفر في الوقت 
المناسب للمحصول وبالتالي فإن المزارعين يتجهون إلى 
شراء األسمدة المطلوبة من محالت التجزئة المتوفرة بكل 

 قرية حتى لو كانت بأسعار أعلى.

هات دورًا كبيرًا خاصة مع الجهات التمويلية: وتلعب تلك الج∙ 
صغار المزارعين الذين لديهم قدرة تمويلية محدودة. 
وتتمثل مصادر التمويل في البنك الزراعي والذي عادة ال 
يتجه إليه المزارعين إال في ظروف محدودة نظرا لصعوبة 
الضمانات واإلجراءات المطلوبة وارتفاع أسعار الفائدة. 

تاج مصدر رئيسي قد يعتمد بينما يعد تجار مستلزمات اإلن
عليه المزارعين للوفاء بتكاليف إنتاج المحصول على أن 
يتم سداد تلك التكاليف على دفعات أجله كما سبق 
التوضيح. كما يعتبر التجار الوسطاء أو تجار الجملة 
مصدرا لتمويل صغار المزارعين، حيث يقوموا بدفع تكلفة 

على أن يقوم التاجر اإلنتاج للمزارع مقدما مقابل االتفاق 
بأخذ المحصول عند الحصاد. وعلى الجانب األخر فإن 
القدرة المالية لكبار منتجي التمور تسمح لهم باالعتماد 
على التمويل الذاتي إلنتاج المحصول أو االقتراض من 

 البنوك في بعض الحاالت.

العمالة الزراعية: عادة ما يعتمد صغار مزارعي التمور على  ∙
العائلية بدرجة كبيرة باإلضافة إلى العمالة العمالة 

الموسمية الالزمة في بعض األوقات. وتعتبر العمالة 
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الزراعية الماهرة عنصرًا مؤثرًا بدرجة كبيرة في سلسلة 
القيمة للبلح خاصة في مرحلة اإلنتاج نظرا لطبيعة 
المحصول الخاصة واحتياجه لعمالة مدربة في عمليات 

ر متوسط األجر اليومي للعامل التقليم وخالفه. ويقد
جنيه/يوم. وتلعب السيدات دورًا مهمًا في  150بحوالي 

سلسلة القيمة للبلح، وكذلك في محطات التعبئة الخاصة 
 بالبلح.

يعتبر التجار بصفة عامة من ثانيًا: في مرحلة التسويق: 
الحلقات األكثر تأثيرا في سلسلة القيمة لمحصول البلح 

 رتهم على النظام التسويقي.نظرا لتحكمهم لسيط

التجار الوسطاء: يلعب الوسطاء دورًا مهمًا في سلسلة  ∙
القيمة لمحصول البلح، حيث يعتبرون حلقة الوصل ما 
بين المزارعين المنتجين وباقي الحلقات في سلسلة القيمة 
من تجار جملة، مصانع، محطات تعبئة، وتجار التجزئة 

وسيطة في سلسلة القيمة أحيانا. ونظرا لتعدد الحلقات ال
فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الهوامش التسويقية للمحصول 

 وانخفاض نصيب المنتج.

تجار الجملة: يعتبروا من الحلقات المؤثرة في سلسلة القيمة  ∙
نظرًا لتحكمهم في األسعار. وعادة ما يكون لتجار الجملة 
محالت بيع في أسواق الجملة الكبرى مثل سوق العبور، 

النزهة. وقد يقوم تجار الجملة بدور الهيئات  سوق
التمويلية لدى صغار المزارعين كما سبق التوضيح. وقد 
يقوم مزارعي البلح ببيع المحصول في أسواق الجملة 
مقابل حصول تجار الجملة على عمولة بيع تتراوح بين 

 من سعر البيع. 8-10%

سلة أصحاب محطات التعبئة: أهمية محطات التعبئة في سل ∙
القيمة البلح لتجهيز المحصول سواء للمصدرين أو لبيعه 
في السوق المحلي من خالل سالسل التجزئة كالهايبر 
ماركت والسوبر ماركت. أما فيما يتعلق لسلسلة القيمة 
الحالية الخاصة بصغار المزارعين فإن محطات التعبئة 
لها دورا محدودا نظرًا لصعوبة وصول المزارعين إليها 

مباشر، حيث إن األمر يحتاج إلى توريد كميات بشكل 
كبيرة من المحصول ال يتم توفيرها إال إذا توافرت كيانات 

 زراعية منظمة كالجمعيات التعاونية الزراعية.

المصدرون: يعتبر المصدرون الحلقة األقوى في سلسلة  ∙
القيمة للبلح نظرًا لقدرتهم المالية التي تمكنهم من إتباع 

لزراعية الجيدة واستخدام التقنيات الحديثة الممارسات ا
إلنتاج محصول ذو إنتاجية كبيرة وجودة عالية بمزارعهم 
الخاصة. ويقوم المصدرون بتنظيم أنفسهم في تنظيمات 
زراعية كاالتحادات والجمعيات تمكنهم من تحقيق أفضل 
مكاسب لهم. وعادة ما يحصل المصدرون على كميات 

رها من مزارعهم الخاصة، أو البلح التي يقومون بتصدي
بالتعاقد مع بعض المزارعين من خالل الجمعيات 
الزراعية. كما تعد محطات التعبئة مصدرًا هامًا أيضًا 
لحصول المصدرين على كميات البلح الالزمة للوفاء 
بمتطلباتهم التصديرية خاصة عند التصدير لألسواق 

لقة بجودة العربية والتي غالبًا ما تكون متطلباتها المتع
 المنتج المصدر أقل من األسواق األوروبية.

أصحاب سيارات نقل المحصول: بالرغم من أهمية سيارات  ∙
النقل في نقل محصول البلح، إال إنه تبين عدم وجود 
كيان منظم لنقل المحصول، حيث يتم االعتماد على 
أصحاب سيارات النقل الذين يعملون بصورة فردية لنقل 

اعية المختلفة في سيارات نصف نقل المحاصيل الزر 
طن. وتتراوح تكلفة النقل لطن 5طن، 2 - 1.5حمولة 

جنيه حسب مسافة النقل. أما  800 –500البلح ما بين 
بالنسبة لمصدري البلح فإنهم يتعاملون مع شركات الشحن 

 المنظمة والتي لديها أسطول نقل مجهز ومبرد.

مصنعي التمور: عادة ما يتم تصنيع البلح إلنتاج مصنعات  ∙
من االنتاج  %8من التمور. وهذه النسبة ال تتجاوز 

 السنوي للبلح.

تجار التجزئة: ويعتبروا الحلقة النهائية في سلسلة القيمة  ∙
والتي من خاللها يحصل المستهلكون على السلعة. ويمكن 
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اق تجزئة تقليدية تقسيم أسواق التجزئة الحالية إلى اسو 
وتمثل القطاع األكبر لتجارة التجزئة، وهي األسواق 
العشوائية غير الرسمية للبيع بالتجزئة المتوفرة في أنحاء 
الجمهورية. باإلضافة إلى أسواق التجزئة الحديثة 
والمتمثلة في سالسل المحالت التجارية من هايبر ماركت 

ظام التسويقي وسوبر ماركت، والتي تعد بداية لتطوير الن
 التقليدي.

خدمات تقديم الطعام: تعد المطاعم والمستشفيات والفنادق  ∙
أحد األسواق النهائية المستهلكة لمحصول البلح، وتعتبر 
 نسبة ما يوجه لذلك القطاع نسبة بسيطة من إنتاج البلح.

 تحليل سلسلة القيمة المضافة لمحصول البلح

المضافة لسلسلة أن إجمالي القيمة  4يتضح من الجدول 
القيمة المضافة لقيمة الناتج من غلة الفدان لمحصول البلح 

جنيه، تمثل نحو   12527في المتوسط تقدر بحوالي 
من قيمة ذلك الناتج داخل الوادي، وتقدر بحوالي  23.5%

من قيمة الناتج خارج  %23.5جنيه، وتمثل نحو  13360
حلقات سلسلة الوادي، وتساهم أنشطة العمليات الزراعية في 

 5356جنيه،  5313القيمة بخلق قيمة مضافة تقدر بحوالي 
داخل الوادي وخارج  %40.09، %42.4جنيه، تمثل نسبة 

الوادي على الترتيب من إجمالي القيمة المضافة للناتج من 
سلسلة األعمال الزراعية وتأتي في المرتبة األولى من حيث 

ة بباقي حلقات مقدار ما تساهم به من قيمة مضافة مقارن

السلسلة، يليها أنشطة ما بعد الحصاد في المرتبة الثانية، 
جنيه،  4735حيث تساهم بخلق قيمة مضافة تقدر بحوالي 

داخل الوادي  %35.77، %37.8جنيه، تمثل نحو  4779
وخارج الوادي على الترتيب من إجمالي القيمة المضافة للناتج 

، على 2019نة من محصول البلح للفدان في المتوسط لس
الرغم من أن تلك األنشطة هي أنشطة يقوم بها المزارع دون 
غيره وال يشارك في تنفيذها أي جهات أخرى إال أنها تساهم 
بالنصيب األكبر في خلق قيمة مضافة للناتج، وفي النهاية 
تأتي أنشطة ما قبل الزراعة في المرتبة األخيرة من  حيث 

 3225جنيه،  2478والي تساهم بخلق قيمة مضافة تقدر بح
داخل الوادي وخارج  %24.14، %19.78جنيه، تمثل نسبة 

الوادي على الترتيب، وهي أنشطة تشارك فيها الحكومة 
والمجتمع المحلي، وشركات األعمال الزراعية، والشركات 
الصغيرة والمتوسطة، وال يشارك فيها المزارعون حيث يتم 

 واألسمدة العضوية.توفير األسمدة الكيماوية والمبيدات 

تطور المتاح لالستهالك والفاقد والمتبقي لغذاء اإلنسان 
والغذاء الصافي ومتوسـط نـصيب الفـرد السنوي من محصول 

 :2019 – 2010نخيل البلح في مصر خالل الفترة 

أن متوسط كمية المتاح  5توضح بيانات جدول 
 ألف طن خةالل 1466.7لالستهالك من التمور يبلغ نحو 

 2013ألف طن عام 1308ترة الدراسة بحد أدنى بلغ نحو ف
 ، 2015ألف طن عام  1646وحد أقصى بلغ نحو 

 2019. سلسلة القيمة المضافة للفدان من محصول البلح 4جدول

 خارج الوادي داخل الوادي 
قيمة  التكاليف البيان

 الناتج
القيمة 
 المضافة

 %
 المساهمة

قيمة  التكاليف
 الناتج

 % المساهمة ضافةالقيمة الم

 24.14 3225 13745 10520 19.78 2478 10563 8085 أنشطة ما قبل الزراعة
 40.09 5356 22829 17473 42.42 5313 22646 17333 العمليات الزراعية

 35.77 4779 20367 15588 37.80 4735 20182 15447 انشطة ما بعد الحصاد
 100.00 13360 56941 43581 100.00 12527 53392 40865 جملة

 ،2019 –نشرة إحصاءات التكاليف وصافي العائد  -قطاع الشئون االقتصادية -المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي 
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توسط الدخل الفردي ومتطور المتاح لالستهالك والفاقد والغذاء الصافي ومتوسط نصيب الفرد السنوي من التمور  5 جدول
 .2019-2010وسط سعر الكيلو جرام من التمور في مصر خالل الفترة الحقيقي ومت

متوسط دخل  متوسط سعر
 الفرد الحقيقي

متوسط نصيب 
 الفرد

الغذاء 
 الصافي

المتاح  الفاقد % الفاقد
 لالستهالك

 السنوات

 ألف طن ألف طن % ألف طن كجم/سنة جنيه/ سنة جنيه/كجم

319 8333 12.3 966 13.43 180 1340 2010 
374 8550 12.2 982 13.13 179 1363 2011 
460 7983 10.7 888 18.98 264 1391 2012 
556 9247 9.8 833 19.19 251 1308 2013 
650 9482 10.5 909 19.40 277 1428 2014 
618 11994 11.1 986 20.11 331 1646 2015 
1267 10011 10.3 938 22.47 340 1513 2016 
1400 11029.7 10 954 22.50 346 1538 2017 
1600 14479.5 9.8 956 22.50 347 1542 2018 
1700 17059.5 9.3 931 24.03 384 1599 2019 
 المتوسط 1466.75 289.91 19.57 934.35 10.60 10816.87 894.37

 أعداد مختلفة، –نشرات الميزان الغذائي -قطاع الشئون االقتصادية -وزارة الزراعة واستصالح األراضي  -1المصدر: 

 أعداد مختلفة، -الكتاب اإلحصائي السنوي -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -2

 أعداد مختلفة، –النشرة السنوية ألسعار المواد والمنتجات الغذائية والخةدمات  -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -3

 
ن بحد أدنى بلغ ألف ط289.9ويبلةغ متوسط كمية الفاقد نحو 

من إجمالي إنتاج التمور عةام  %13.1ألف طن يمثل  179
من  %24ألف طن يمثل  384وحد أقصى بلغ نحو  2011

، ويبلةغ متوسط كمية 2019إجمالي إنتاج التمةور عةام  
ألف طن بحد أدني يبلغ نحو  943الغذاء الصافي نحو 

ألف  982وحد أقةصي يبلغ نحو  2013ألف طن عام  833
وانخفض الغذاء الصافي تدريجيًا إلى أن بلغ  2010ن عام ط

 1، توضح المعادلة رقم 2019ألف طةن عةام  931نحو 
االتجاه الزمني لتطور المتاح لالستهالك من التمور  5بجدول 

أن المتةاح لالستهالك من التمور قد أخذ اتجاهًا متزايدًا 
 %2.12ةو معنويًا إحصائيًا، حيث تقدر الزيادة الةسنوي بنح

ألف طن، كما يوضح  1466.75من المتوسط والبالغ نحو 
الحادثة في  مةن التغيةرات %87أن نحةو  2Rمعامل التحديد 

المتاح لالستهالك من التمور ترجع إلى العوامل التي يعكسها 
 عامل الزمن.

االتجاه الزمني لتطور الفاقد  6بجدول  2وتوضح المعادلةة 
التمور يأخذ اتجاهًا متزايدًا معنويًا من التمور أن الفاقد في 

من  %10.09إحصائيًا، حيث تقدر الزيادة السنوية بنحو 
ألف طن، كمةا يوضح 289.9متوسط كمية الفاقد والبالغ نحو 

من التغيرات الحادثة في  %96أن نحو  2R  معامل التحديد
كمية الفاقد ترجع إلةى العوامةل التةي يعكسها عامل الزمن، 

 3ص الغذاء الصافي لإلنسان توضح المعادلة وفيما يخ
أن كميةة الغةذاء الصافي تأخذ اتجاهًا متناقصا غير  6بجدول 

أن نحو  2R معنوي إحصائيا، كما يوضح معامل التحديد 
مةن التغيرات الحادثة في كمية الغذاء الصافي من  0.025

التمور ترجع إلى العوامل التي يعكسها عامل الزمن، كما نجد 
نفس الجدول أن متوسط نصيب الفرد من التمور أخذت  من

أتجاها متناقصا غير معنوي إحصائيا، ويقد مقدار التناقص 
 من متوسط نصيب الفرد،  %2.43السنوي نحو 
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معادالت االتجاه الزمني لتطور المتاح لالستهالك والفاقد والغذاء الصافي ومتوسط نصيب الفرد السـنوي مـن التمـور  .6جدول 
 ر متوسط الدخل الفردي الحقيقي ومتوسط سعر الكيلو جرام من التمور في مصر خالل فترة الدراسةوتطو 

 معدل التغير % B1 2R F البيان م

 2.12 **126.6 0.87 28.42 المتاح لالستهالك 1
 10.09 **492.9 0.96 20.09 الفاقد 2
 0.12- 0.44 0.025 1.15- الغذاء الصافي 3
 2.43- **156.04 0.91 0.29- دمتوسط نصيب الفر  4
 3.75 **87.27 0.84 325.09 متوسط الدخل الفردي الحقيقي 5
 14.11 **55.87 0.77 80.55 متوسط سعر 6

 4المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول 

 
أما بالنسبة لمتوسط الدخل الفرد الحقيقي ومتوسط سعر 

قدر الزيادة التمور اتجاها متزايدًا معنويًا إحصائيًا، حيث ت
على الترتيب من متوسط  %14.11، %3.75السنوية بنحو 

الدخل للفرد الحقيقي ومتوسط سعر التمور خالل فترة 
 الدراسة.

نمــوذج النقــل المســتخدم فــي التوصــل للخطــة النقليــة المثلــى 
 للتمور

 2019 -2010نموذج النقل للفترة  -1

تةةةةةم تحديةةةةةد محافظةةةةةات  7اسةةةةةتنادًا إلةةةةةى بيانةةةةةات الجةةةةةدول 
ئض ككميةةةة منتجةةةة لمحصةةةول الةةةبلح )التمةةةور( فةةةي احةةةدى الفةةةا

عشةةةر محافظةةةة وهةةةي: الةةةوادي الجديةةةد، االسةةةماعيلية، الجيةةةزة، 
األقصةةةر، الشةةةرقية، دميةةةاط، الفيةةةوم، مطةةةروح، شةةةمال سةةةيناء، 
البحيةةةرة، جنةةةةوب سةةةيناء بمتوسةةةةط فةةةةائض سةةةنوي خةةةةالل الفتةةةةرة 

بلةغ لكةل منهةا علةى الترتيةب  2019 -2010موضع الدراسة 
  ،85.617      ،90.557، 133.03، 97.952حةةةةةةةةةةةةةةةةوالي 
77.743 ،69.52 ،62.144 ،33.381 ،14.093 ،
ألةةةةةةةف طةةةةةةةن تمثةةةةةةةل علةةةةةةةى التةةةةةةةوالي نحةةةةةةةو  1.152، 13.298
19.61% ،14.44% ،13.35% ،12.62% ،11.46% ،
10.25% ،9.16% ،4.92% ،2.08% ،1.96% ،
مةةةةةةةن المتوسةةةةةةةط السةةةةةةةنوي إلجمةةةةةةةالي فةةةةةةةائض إنتةةةةةةةاج  0.17%

لغ خالل نفس الفترة موضع الدراسةة محصول نخيل البلح والبا
 ألف طن. 678.49حوالي  

 16على حين حققت باقي محافظات الجمهورية وعددها 
محافظة عجزا في إنتاج محصول النخيل عن مواجهة حاجة 

، وهي محافظات: 7االستهالك منه كما هو موضح بالجدول 
فية، القاهرة، الدقهلية، الغربية، االسكندرية، القليوبية ، المنو 

المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف، بورسعيد، السويس، 
أسوان، البحر األحمر، كفر الشيخ على الترتيب بمتوسط 
عجز سنوي بلغ متوسطه خالل الفترة موضع الدراسة لكل 

، 90.831،93.212، 185.874منها على الترتيب حوالي 
89.493 ،79.822 ،73.764، 62.969، 54.672 ،
46.326 ،42.202 ،36.465 ،12.557 ،4.612، 
ألف طن تمثل على التوالي نحو  1.809 ،3.959، 4.259
21.05% ،10.56% ،10.29% ،10.14% ،9.04% ،
8.36% ،7.13% ،6.19% ،5.25% ،4.78% ،
4.13% ،1.42% ،0.52% ،0.48% ،0.45% ،
من المتوسط السنوي إلجمالي العجز في محصول  0.20%

 882.83الفترة موضع الدراسة نحو نخيل البلح والبالغ خالل 
 ألف طن.

وبعد تحديد مقدار الفائض أو العجز لمحصول نخيل 
البلح بمحافظات الجمهورية تم صياغة نموذج النقل والموضح 

على النحو التالي: الصف العلوي من الجدول  8بالجدول 
أما الصف السفلي فقد  وضع به أسماء محافظات العجز

مقابل لكل محافظة من هذه وضع به مقدار العجز ال
 المحافظات.
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 2019-2010نتائج حل نموذج النقل للفترة الراهنة  -ب

نتائج حل نموذج النقل والذي يشير إلى  9يوضح الجدول 
أن فائض محافظة البحيرة يوجه إلى محافظة بني سويف 

من المتوسط  %100ألف طن تمثل نحو  13.29بنحو 
بالغ خالل الفترة موضع السنوي لفائض محافظة البحيرة وال

ألف طن. أما محافظة دمياط فيوزع  13.29الدراسة حوالي 
، 51.55فائضها إلى محافظات القاهرة، بني سويف بنحو 

، %74.2ألف طن على الترتيب وتمثل على التوالي  17.97

من المتوسط السنوي لفائض محافظة دمياط والبالغ  25.9%
 ألف طن. 69.52نحو 

ئج نموذج النقل الموضح بالجدول رقم كما يتضح من نتا
أن فائض محافظة الشرقية موجه بالكامل لمحافظة القاهرة،  9

أما فائض محافظة االسماعيلية فهو يوجه لمحافظتي القاهرة 
ألف طن على الترتيب  41.37، 56.58والقليوبية بنحو 

من متوسط الفائض السنوي   %42.2، %57.8وتمثل بنسبة 
 للمحافظة،

 باأللف طن 2019-2010محافظات الفائض ومحافظات العجز لمتوسط كمية إنتاج محصول نخيل البلح خالل الفترة  .7جدول 

 % العجز % الفائض االستهالك االنتاج المحافظات
 10.14 (89.49)   97.67 8.177 اإلسكندرية

   1.96 13.30 116.07 129.368 البحيرة
 10.29 (90.83) - - 96.24 5.409 الغربية

 0.20 (1.81) - - 63.79 61.981 كفر الشيخ
 10.56 (93.21) - - 120.42 27.208 الدقهلية
 - - 10.25 69.52 26.90 96.42 دمياط
 - - 11.46 77.74 130.43 208.173 الشرقية

 - - 14.44 97.95 23.38 121.332 اإلسماعيلية
 1.42 (12.56) - 90.56 13.61 1.053 بورسعيد
 0.52 (4.61) - - 12.57 7.958 السويس
 8.36 (73.76) - - 79.93 6.166 المنوفية
 9.04 (79.82) - - 102.62 22.798 القليوبية
 21.05 (185.87) - - 190.29 4.416 القاهرة
 -  13.35 90.56 150.08 240.637 الجيزة

 - (36.47) -  56.86 20.395 بنى سويف
 -  9.16 62.14 62.85 124.994 الفيوم
 7.13 (62.97) - 90.56 102.50 39.531 المنيا
 5.25 (46.33) - - 84.93 38.604 أسيوط
 6.19 (54.67) - - 92.26 37.588 سوهاج

 4.78 (42.20) - - 65.32 23.118 قنا
 0.48 (4.26) - - 18.98 14.721 أسوان

 - - 12.62 85.62 28.52 114.137 األقصر
 - - 19.61 133.03 4.39 137.42 الوادي الجديد

 - - 4.92 33.38 8.31 41.691 مطروح
 0.45 (3.96) -  6.75 2.791 البحر األحمر
 - - 2.08 14.09 8.51 22.603 شمال سيناء
 - - 0.17 1.15 3.19 4.342 جنوب سيناء

 100.00 (103.860)  100.00 113.08 65.46 57.89 المتوسط
 أعداد مختلفة. –الكتاب اإلحصائي السنوي  –ركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصدر: جمعت واحتسبت من: الجهاز الم

.أعداد مختلفة –النشرة السنوية لإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السلع الزراعية  –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -
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 بالكيلو متر 2019 -2010عا للمسافة بين المحافظات المصرية كمتوسط للفترة . مصفوفة نموذج النقل لمحصول نخيل البلح تب8جدول 

 الغربية االسكندرية 
كفر 
 القاهرة القليوبية المنوفية السويس بورسعيد الدقهلية الشيخ

بني 
 اسوان قنا سوهاج اسيوط المنيا سويف

البحر 
 *الفائض االحمر

 13.29 630 808 584 512 413 326 226 132 110 78 288 213 115 53 63 60 البحيرة
 69.52 701 1124 838 341 463 382 269 162 149 142 174 48 66 108 114 221 دمياط
 77.74 581 1012 726 578 472 338 211 86 69 32 168 154 57 102 57 180 الشرقية

 97.95 501 1066 780 632 526 392 256 140 104 106 88 80 129 180 80 260 االسماعيلية
 90.55 397 678  386 299 314 104 5 62 78 127 172 127 125 106 178 الجيزة
 62.14 647 852 552 317 219 133 36 90 140 167 179 256 237 240 181 295 الفيوم

 85.61 208 180 68 134 255 327 405 502 529 557 475 618 840 843 823 662 االقصر
 133.03 692 774 488 340 234 368 532 627 653 557 760 845 757 763 709 694 الوادي الجديد

 33.38 1072 1435 1149 1001 895 761 634 524 490 474 659 596 498 436 446 323 مطروح
 14.09 360 717 491 480 429 390 297 242 308 331 127 159 211 272 326 381 شمال سيناء
 1.15 193 553 332 341 344 313 263 274 424 450 164 290 315 362 462 716 جنوب سيناء

 100 3.95 4.25 42.20 54.67 46.32 62.96 36.46 185.87 79.82 73.76 4.61 12.55 93.21 1.80 90.83 89.49 *العجز

 6المصدر: جمعت وحسبت من: بيانات الجدول 

 المسافات بين المحافظاتفي الحصول على  iskandarany.6te.net/distances.htmاستند الى موقع  

 المسافة بين المحافظات بالكيلو متر  –*العجز والفائض باأللف طن 
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 باأللف طن 2019-2010الخطة النقلية المثلى لمحصول البلح بين المحافظات المصرية كمتوسط للفترة  .9 جدول

 الغربية االسكندرية 
كفر 
 القاهرة قليوبيةال المنوفية السويس بورسعيد الدقهلية الشيخ

بني 
 اسوان قنا سوهاج اسيوط المنيا سويف

البحر 
 الفائض االحمر

 13.29 0 0 0 0 0 0 13.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البحيرة
 69.52 0 0 0 0 0 0 17.97 51.55 0 0 0 0 0 0 0 0 دمياط
 77.74 0 0 0 0 0 0 0 77.743 0 0 0 0 0 0 0 0 الشرقية

 97.95 0 0 0 0 0 0 0 56.581 41.371 0 0 0 0 0 0 0 االسماعيلية
 90.55 0 0 0 0 0 0 0 0 38.451 52.106 0 0 0 0 0 0 الجيزة
 62.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.658 4.612 12.557 23.317 0 0 0 الفيوم

 85.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.895 1.809 13.913 0 االقصر
 133.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.918 56.112 الوادي الجديد

 33.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.381 مطروح
 14.09 3.959 4.259 5.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شمال سيناء
 1.15 0 0 0 0 0 0 1.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جنوب سيناء

  3.96 4.26 5.88 0.00 0.00 0.00 32.42 185.87 79.82 73.76 4.61 12.56 93.21 1.81 90.83 89.49 العجز

 ( وحل نموذج النقل بالبرمجة الخطية7المصدر: جمعت وحسبت من تحليل بيانات الجدول )
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أمةةةةا فةةةةائض محافظةةةةة الجيةةةةزة فهةةةةو يوجةةةةه لمحةةةةافظتي المنوفيةةةةة 
ألةةف طةةن ونسةةبة تبلةةغ نحةةو  38.45، 52.11والقليوبيةةة بنحةةو 

البةةةةالغ نحةةةةو مةةةةن متوسةةةةط الفةةةةائض السةةةةنوي  42.5%، 57%
ألةةف طةةن علةةى الترتيةةب، ويتضةةح أيضةةًا مةةن الجةةدول  90.56

أن فةةةةةةائض محافظةةةةةةة الفيةةةةةةوم يوجةةةةةةه إلةةةةةةى محافظةةةةةةة الدقهليةةةةةةة 
، 56، 12، 23.32وبورسةةةةةةةعيد والسةةةةةةةويس والمنوفيةةةةةةةة بنحةةةةةةةو 

ألةةةف طةةةن علةةةى الترتيةةةب بنسةةةبة بلغةةةت نحةةةو  21.66، 4.61
مةةةةةةةةةةةةةةةن المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةط  34.8%، 7.42%، 20.2%، 37.5%

ظةةة  الفيةةوم، وبالنسةةبة لفةةائض محافظةةة السةةنوي للفةةائض لمحاف
األقصةةةةةر فهةةةةةو يوجةةةةةه إلةةةةةى محافظةةةةةات الغربيةةةةةة وكفةةةةةر الشةةةةةيخ 

ألةةف طةةن  بنسةةبة بلغةةت  69.9، 1.8، 13.9والدقهليةةة بنحةةو 
علةةى الترتيةةب مةةن متوسةةط  %81.6، %2.1، %16.3نحةةو 

الفةةةائض السةةةنوي لمحافظةةةة األقصةةةر. ويوجةةةه فةةةائض محافظةةةة 
رية والغربيةةةةةة بنحةةةةةو الةةةةةوادي الجديةةةةةد إلةةةةةى محةةةةةافظتي االسةةةةةكند

، %42.2ألةةةةةف طةةةةةن بنسةةةةةب بلغةةةةةت نحةةةةةو  76.92، 56.11
من متوسط الفائض للمحافظةة، أمةا فةائض محافظةة  57.8%

مطةةةةروح فهةةةةةو موجةةةةةه بالكامةةةةةل لمحافظةةةةةة االسةةةةةكندرية وكةةةةةذلك 
فةةائض محافظةةة جنةةوب سةةيناء الةةي محافظةةة بنةةي سةةويف، امةةا 
فةةةةائض محافظةةةةة شةةةةمال سةةةةيناء فيوجةةةةه إلةةةةى محافظةةةةات قنةةةةا، 

ألةةةةف طةةةةن  3.9، 4.3، 5.9والبحةةةةر األحمةةةةر بنحةةةةو أسةةةةوان، 
علةةةةةةةةى الترتيةةةةةةةةب مةةةةةةةةن  %28.1، %30.2، %41.7بنسةةةةةةةةبة 

المتوسةةةط السةةةنوي لفةةةائض محافظةةةة شةةةمال سةةةيناء البةةةالغ نحةةةو 
ألةةةف طةةةةن. ويتضةةةح مةةةةن ذلةةةك أن بعةةةةض المحافظةةةةات  14.1

تحقةةةق فةةةائض فةةةي إنتاجةةةه، فةةةي حةةةين يوجةةةد عجةةةز فةةةي بعةةةض 
مةةر الةةذي يتطلةةب المحافظةةات أو عةةدم مالئمةةة إنتاجةةه بهةةا، األ

نقلةةه مةةن محافظةةات الةةوفرة إلةةى محافظةةات العجةةز ومةةا يترتةةب 
علةةةةى ذلةةةةك مةةةةن زيةةةةادة التكةةةةاليف التسةةةةويقية ومةةةةا يترتةةةةب عليةةةةه 
بالتبعيةةةة مةةةن ارتفةةةاع سةةةعر المسةةةتهلك وانخفةةةاض السةةةعر الةةةذي 
يتسةةةةلمه المنةةةةتج ويفضةةةةل اسةةةةتخدام النمةةةةوذج المقتةةةةرح لتغطيةةةةة 

 .اإلنتاجالعجز في المحافظات التي لديها عجز في 

مؤشرات القدرة التنافسية للصادرات المصرية من محصول 
 نخيل البلح )التمور(

نظرًا ألهمية القدرة التنافسية للصادرات كما انها جزء هام 
من سلسلة القيمة المضافة فكان البد الوقوف على القدرة 
التنافسية للصادرات المصرية من نخيل البلح، فالقدرة التنافسية 

عرف على أنها قدرة الدولة على إنتاج سلع للصناعة ت
وخدمات تقابل احتياجات األسواق الدولية وفي نفس الوقت 
تضمن المحافظة على الدخل الحقيقي للمواطن. وتتوقف 
أيضًا القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في 
األسواق العالمية على مجموعة من العوامل، من أهمها مدى 

على الصادرات الزراعية المصرية للتغير في  حساسية الطلب
نسبة األسعار العالمية إلى األسعار المحلية، كما تعتمد أيضًا 
القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، على كفاءة أداء 
العمليات التصديرية، خاصة عمليات الجمع، التخزين، 

عية تتسم والتعبئة، والتغليف، والشحن، نظرًا ألن السلع الزرا
(. وتعتمد الميزة التنافسية 2005بسرعة التلف. )العباسي، 

على قدرة األفراد وجهودهم في خلق تلك الميزة عن طريق 
دخال منتج جديد، أو  االبتكارات والتطورات التكنولوجية وا 
استحداث طريقة إنتاج، أو مدخل جديد للتسويق، أو طريقة 

دارة القائم على مبدأ مميزة ألداء األعمال وتحديث مفهوم اإل
التخصيص األمثل للمعلومات والتكنولوجيا وليس التخصص 
األمثل للموارد. ويوضح مؤشر الميزة النسبية الظاهرة الفرص 
المحتملة لتوسيع التجارة، ويعرض صور تقريبية للصادرات 
المستقبلية وذلك من خالل مقارنة نصيب صادرات مصر من 

الزراعية المصرية إلى نصيب التمور المصرية من الصادرات 
الصادرات العالمية من التمور المصرية من إجمالي 
الصادرات الزراعية العالمية، وعند زيادة هذا المؤشر عن 
الواحد الصحيح فإن ذلك يدل على تمتع مصر بميزة نسبية 

 (. 2019ظاهرة في تصدير التمور المصرية )الغندور، 
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  :تطور قيمة صادرات التمور المصرية

 إلى أن قيمة صادرات التمور 10تشير بيانات الجدول  
–2010المصرية قد اتسمت بالتذبذب خالل فترة الدراسة 

 المصرية حوالي وبلغ متوسط قيمة صادرات التمور 2019
ألف دوالر، وبلغ الحد األدنى لقيمة الصادرات  36195.6

، وبلغ الحد األقصى 2010 ألف دوالر عام 22764حوالي 
، وتقدر الزيادة بين 2018ألف دوالر عام  49729حوالي 

الحد األدنى لقيمة صادرات التمور المصرية والحد األقصى 
ألف دوالر، أما بالنسبة لتطور سعر  26965لقيمة بحوالي 

 9تصدير طن التمور المصرية من خالل بيانات الجدول 
يتضح أن السعر قد أخذ في التذبذب ما بين الزيادة والنقصان 

بلغ الحد األدنى حوالى حيث 2019- 2010 الفترة خالل
، بينما بلغ الحد األقصى 2010دوالر/للطن عام   6271
 .2019دوالر/للطن عام  70326حوالي 

 الميزة النسبية الظاهرة:
تبين أن الميزة النسبية  10يتضح من نتائج جدول 
بين حد أدنى  وتراوحت %4.1الظاهرة بلغت في المتوسط 

، وحد أقصى بلغ حوالي 2013عام  %1.45بلغ حوالي 
. كما 2019-2010الدراسة  خالل فترة 2016عام  8.05%

تشير بيانات الجدول أن قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرة 
صحيح في سنوات الدراسة األمر الذي الالواحد  تزايدت عن

 يعني أن الصادرات المصرية من التمور تتمتع بميزة نسبية
 عالمية. في األسواق ال

 الكفاءة التصديرية لصادرات مصر من التمور:

يعتبر معامل الكفاءة التصديرية معيارًا للمقارنة بين أسعار 
السلع التصديرية في األسواق الخارجية واألسواق المحلية، 
حيث إن ارتفاع الكفاءة التصديرية يشجع المصدرين 
المصريين على تصدير السلعة للسوق الخارجي لتحقيق 

بحية أعلى من السوق المحلي نتيجة الرتفاع سعر التصدير أر 
 عن سعر البيع في السوق المحلي والعكس صحيح.

تبين أن الكفاءة التصديرية  10بدراسة النتائج الواردة بجدول
 ، %627.4للتمور المصرية بلغت في المتوسط  

 2019 -2010خالل الفترة  التمور معامل الميزة النسبية والكفاءة التصديرية لصادرات مصر من .10جدول 

قيمة صادرات  السنوات
التمور 
المصرية 
 للعالم

قيمة 
الصادرات 
الزراعية 
 المصرية

قيمة 
صادرات 
العالم من 
 التمور

قيمة 
الصادرات 
الزراعية 
 العالمية

 الميزة
 النسبية
 الظاهرية

سعر 
 التصدير
 

 سعر
 الصرف
 

 سعر
 الجملة
 

 الكفاءة
 التصديرية

  جنيه جنيه جنيه/طن  مليون دوالر مليون دوالر لف دوالرأ ألف دوالر
2010 22764 1796 832.8 108004 1.644 6271 5.66 2287 274.20 
2011 28211 1933 902 131394 2.126 7080 5.97 2500 283.20 
2012 28716 1522 1157 118313 1.929 23160 9.1 3180 728.30 
2013 33402 2216 1260 121572 1.454 9316 6.86 3393 274.57 
2014 47319 1906 1306 150688 2.864 8536 7.09 4107 207.84 
2015 33027 2081 1022 181249 2.815 23616 7.65 4697 502.79 
2016 41167 5018 1445 1417632 8.048 22514 10.65 5217 431.55 
2017 32633 5039 1645 1560497 6.143 60857 17.81 5833 1043.32 
2018 49729 4046 1954 1053126 6.624 65688 17.00 5249 1251.44 
2019 44988 5067 1213 971737 7.112 70326 16.6 5510 1276.38 
 627.4 4197.3 10.4 29736.4 4.1 581421.2 1273.7 3062.4 36195.6 المتوسط

 www.comtrade.un.orgموقع منظمة التجارة العالمية  -1المصدر: جمعت وحسبت 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة اسعار الجملة السنوية، أعداد مختلفة. -2

 نشرات البنك الدولي، أعداد مختلفة -3
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 -2010وقد انتابها تذبذب كبير خالل سنوات فترة الدراسة 

ديرية للتمور المصرية بين فقد تراوحت الكفاءة التص 2019
، وهذا يشير 2014في عام   %207.8حد أدنى بلغ حوالي 

إلى أن سعر التصدير للتمور المصرية يزيد عن سعره في 
بلغ نحو  2019السوق المحلي، وحد أقصى في عام 

، مما يعني أن سعر التصدير للطن يزيد عن 1276.4%
ج السابقة ، وتشير النتائ%7.8نظيره في سعر الجملة بنحو 

إلى أن الصادرات المصرية من التمور شهدت في السنوات 
األخيرة تشجيعًا من الدولة وذلك لتمتع مصر بحالة االستقرار 

 وزيادة التصدير.

إستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر )منظمة 
 ( 2018األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

هضة شاملة لقطاع تهدف تلك اإلستراتيجية إلى تحقيق ن
السريع  النخيل والتمور في مصر تقوم على التطوير

والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصدير التمور، 
واالستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل، مما سيعود 
بالنفع على الميزانية العامة للدولة والمستثمرين والمصنعين 

مزارعين والفئات األكثر والتجار وبوجه خاص صغار ال
 احتياجا.

ولتحقيق هذه األهداف اشتملت إستراتيجية تطوير قطاع 
 التمور في مصر على المحاور التالية:

تشجيع زراعة األصناف المالئمة والمقبولة لألسواق  .1
 الخارجية ويتم ذلك من خالل:

توجيه اإلنتاج نحو أكثر األصناف المالئمة لألسواق  -
 بة للمناخ المصري.العالمية والمناس

تقديم الدعم الفني لزراعة األصناف المختارة وتقديم  -
المساعدة للزراعات الجديدة باإلضافة إلى بذل المجهود 

 لتأهيل وتحديث المزارع القديمة.

إنشاء مجمع وراثي ألهم األصناف الواعدة على مستوى  -
 التسويق المحلي والدولي.

ر ووضع طلبات مناطق تشجيع االستثمار في مجال التمو  -
 إنتاج وتصنيع التمور على خريطة االستثمار المصرية.

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف رفع  -
 مستوى دخل المزارع الصغير.

تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة اآلفات التي تصيب التمور  .2
 والنخيل حيث يحتوي البرنامج على االنشطة التالية:

برنامج المكافحة الحيوية، والمعالجة بالمنتجات استخدام  -
الحيوية المتوفرة في السوق العالمي بجميع مناطق 

 اإلنتاج.

استخدام المصائد الفرمونية الجاذبة للحشرات الضارة  -
 والطفيليات في بساتين النخيل.

الحد من استخدام المعالجة الكيميائية للتمور والمضرة  -
دام التبخير لمنع االصابة بالبيئة والمستهلك واستخ

 بالحشرات مع مراعاة وسائل السالمة الضرورية.

تشجيع إنشاء شركات الخدمات المتخصصة في األنشطة  .3
الزراعية الخاصة بالنخيل مثل التلقيح والصيانة وجنى 
محصول التمر وفرز وتصنيف التمور وذلك باالستعانة 

 بعمال من الشباب المدربين.

صانع ووحدات التعبئة وكبار التجار إنشاء شراكة بين الم .4
 والمزارعين بهدف تبادل وتطوير المنتج

 والتعرف على متطلبات السوق المحلى والدولي.

اعتماد نظام جلوبال جاب وهو نظام مطلوب من كبار   .5
مستوردي التمور األوربيين والمخازن التجارية في العالم 

 وذلك من أجل الوصول لألهداف المرسومة للتصدير.

 

تشجيع إنشاء عالمة جودة للتمور المصرية والترويج لها  .6
في الخارج والمشاركة في المعارض والبعثات الترويجية 
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المتخصصة في التمور من خالل اعداد الدراسات 
 اإلستراتيجية طويلة المدى عن األسواق العالمية للتمور.

 التوصيات

الت االهتمام بجودة اإلنتاج المحلي من البلح وحل المشك -
 اإلنتاجية.

حالل أصناف جديدة محل األصناف القديمة. -  زراعة وا 

زيادة فاعلية جهاز اإلرشاد الزراعي في االهتمام بعمليات  -
 الخدمة.

 العمل على حل المشكالت المتعلقة بتسويق البلح. -

استخدام تكنولوجيا الصناعات الغذائية في تصنيع البلح  -
م البلح ومنتجاتها في والمنتجات الغذائية التي تستخد

 إنتاجها واستغالل مخلفات النخيل في منتجات ثانوية.

السماح بالمراقبة على جودة التمور من قبل منظمات  -
 متخصصة واإلشراف على معامالت البيع.

تدوين بيانات لتسويق التمور من حيث الحجم، والجودة  -
 واألصناف، والمنشأ.

 واألصناف، واألسعار.وضع قاعدة بيانات حول األحجام،  -

إنشاء أسواق خاصة لبيع التمور بالجملة ويوكل لجهة  -
 معينة دور التنظيم، والرقابة، واإلشراف على المعامالت. 

برامج  -معارض -تنفيذ أنشطة دعم التجارة )بعثات -
 دعائية( للنفاذ لألسواق المستهدفة.

ن االهتمام بالرقابة على موردي مستلزمات اإلنتاج لضما -
 جودة وكفاءة األسمدة والمبيدات المستخدمة.
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ABSTRACT 

Economic Study to Develop the Value-Added Chain of Date Palm Crop and 

Raise Its Efficiency 

Sherine F. Mansour 

The aim of this research is to study the value chain 

of the date palm crop in Egypt as an important 

horticultural crop at both the domestic and external 

market levels, to identify the strengths and weaknesses 

of the current chain, and to develop proposals for 

developing the chain to develop and modernize the 

marketing system for this crop, especially for small and 

medium-sized agricultural producers. In addition to 

assessing the method of linear programming (transport 

model) of the date palm crop between the governorates 

of the Republic, the research was based on published 

and unpublished secondary data during the period 2010 

to 2019. One of the most significant results of the 

research is that the area under cultivation in date palm 

is taking on a general, increasing trend, with an annual 

increase of 8% from an average area of 94.97 thousand 

acres. It was found that the average area under 

cultivation is about 119,311 thousand acres, with the 

average area of wet (fresh), half dry, and dry varieties 

being around 71,876, 43,898, 3,536 thousand acres 

representing about 60.24%, 36,79%, and 2,96% of the 

total area under cultivation during 2010-2019. Loss in 

date palm has also been shown to be a statistically 

increasing overall trend, with an estimated annual 

increase of 10.09% of the average loss of 289,000 tons. 

Results also indicate that the value of the apparent 

comparative advantage factor increased above the one 

true in the study years. The export efficiency of date 

palm also ranged from a minimum of about 207.8% in 

2014, indicating that the export price of date is higher 

than that of the domestic market, and a maximum of 

about 1276.4% in 2019, meaning that the export price 

per ton is about 7.8% higher than the wholesale price. 

The research, therefore, recommends that attention be 

paid to the quality of local production of date, the 

solution of productive problems, the cultivation and 

replacement of new varieties in place of old ones, and 

work to solve problems related to the marketing. 

 Keywords: value-added chain, date production, 

transport model, export efficiency, virtual competitive 

advantage. 

 

 

 

 

 

 


