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 تحميل تنافسية صادرات مصر وتونس فى أسواق التمور الطازجة والجافة
 

 عمى زين العابدين قاسم
 

القومىمعيد التخطيط  قسم التسويق الزراعى ونظم المعمومات الزراعية، مركز التخطيط والتنمية الزراعية،المدرس ب  
 

 الممخص العربي
 

من أجل اقتراح اآلليات  ،المصرية والتونسيةتنافسية صادرات التمور بعض مؤشرات عقد تحميل مقارن لاستيدفت ىذه الورقة البحثية  و
الوصفى  اإلحصائى وقد اعتمدت الدراسة عمى أدوات التحميل. لمتمور المصرية فى أسواق التصدير التنافسىالتى من شأنيا تحسين المركز 

، كما تم تقدير معادالت االتجاه العام لكمية وقيمة الصادرات لكل من مصر وتونسو  مثل حساب المتوسطات البسيطة والمرجحة، والكمى،
الميزة النسبية  بينت أىم نتائج الدراسة أن لمقارنة تنافسية صادرات التمور بالبمدين. وقد "دليل باالسا" استخدام مؤشر الميزة النسبية الظاىرة

 فى تونس، ومصر عمى الترتيب.  79.33، 61..75بنحو  باالساالظاىرة لتونس تعد أكبر نسبيًا من مصر، حيث ُقدر دليل 
مع الترويج إلنشاء ، المجمس األعمى لمتمورتفعيل دور ىو ضرورة  المصريةالتمور  صادراتإلى أن أىم آليات تعزيز  خمصت الدراسة وقد

فى المناطق الصناعية، وتشجيع ضم مصانع التمور غير الرسمية إلى االقتصاد الرسمى، وتشجيع االستثمار األجنبى فى قطاع مصانع لمتمور 
 النخيل والتمور، والعمل عمى إقامة مناطق تصديرية لمتمور.

 أسواق التمور.، صادراتتسويق التمور، تصدير التمور، استراتيجية تطوير قطاع التمور المصرى، تنافسية الالكممات الدالة: 

 : مقدمة .7

عمى الرغم من احتالل مصر المركز األول عالميًا فى إنتاج 
 ,FAOSTAT) 9173مميون  طن عام  7.57التمور بإنتاج يتجاوز 

، إال أن كمية صادراتيا من التمور فى ذات العام قد بمغت (2021
. إنتاجيامن فقط % 9.69، تمثل حوالى ألف طن 1.577.نحو 

الطازجة  المصرية مورويالحظ انخفاض الكمية الُمصدرة من الت
، والذى 9172% مقارنًة بعام 91.19بمقدار  9173والجافة فى عام 

بمغت فيو كمية الصادرات المصرية من التمور أعمى معدل فى 
 . (Trade Map, 2021)ألف طن  61.115تاريخيا بحوالى 

 قطاع التمورجيودىا لتطوير  .917وقد بدأت مصر منذ عام 
 التيالمتحدة لمتنمية الصناعية )اليونيدو(  بمبادرة من منظمة األمم

بالتعاون مع  7قامة تحالف التصدير والمنشأ لمتمور المصريةإتبنت 
مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى التابع لوزارة 

. حيث تم مساعدة بعض أصحاب المشروعات والصناعة التجارة
مدينة سيوة بمحافظة مطروح بالصغيرة والمتوسطة لمنتجات التمور 

فى االشتراك فى معرض ميرجان التمور التى تنظمو جائزة خميفة 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعى باإلمارات العربية المتحدة، األمر الذى 
نتج عنو توقيع اتفاقية بين البمدين إلقامة الميرجان األول لمتمور 

                                                             
1
 Date export and origin consortia.  

ذلك فى إنعاش  . وقد ساىم9176المصرية بواحة سيوة فى أكتوبر 
 القطاع، ورفع مستويات اىتمام الدولة بو، فأصبح الميرجان سنوياً 

من بعد الدورة الرابعة لمميرجان فى  عن االنعقاد قبل أن يتوقف
والصناعة . وقد تشكمت لجنة بمبادرة من وزارة التجارة 9172

 9175المصرية لوضع استراتيجية لتطوير القطاع بدأت عمميا عام 
ن من وزارات الصناعة والتجارة، والزراعة، وممثمين تضم ممثمي

لمنظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية )اليونيدو(، ومنظمة األغذية 
ىمية )جمعية تمور أوالزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، وممثل لجمعية 

 مصر(. 
وقد تم بالفعل وضع استراتيجية لتطوير قطاع التمور المصرى 

ا الفاو، وقام بإعدادىا أحد الخبراء التونسيين الذى بدراسة قام بتمويمي
أوجز استراتيجيتو المقترحة بإنشاء مجمع لمتمور المصرية عمى غرار 

التونسى. حيث تبؤت تونس المرتبة األولى  لمتمورالمجمع المينى 
خالل الفترة عالميًا فى تصدير التمور من حيث قيمة الصادرات 

المركز الثانى عالميا بعد العراق قبل أن تتراجع إلى  9117-9172
، لما نجحت فيو من جعل النوع "دقمة نور" عالمة تجارية 9173عام 

مميزة ألحد أشير أنواع التمور طمبًا فى األسواق الدولية. وقد بمغت 
 9173صادرات تونس من التمور الطازجة والمجففة عام كمية 
تمثل حوالى  (Trade Map, 2021)ألف طن  771.221حوالى 
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ألف طن فى ذات العام  922.111% من إنتاجيا البالغ 6..13
(FAOSTAT, 2021). 

  :أهمية الدراسة واإلشكالية البحثية .9

المساحة المزروعة من  تإنتاج التمور، حيث بمغبمصر  تمتاز
حوالى  9173نخيل التمر فى جميورية مصر العربية عام 

كما بمغ عدد النخيل ، (FAOSTAT, 2021)ألف فدان  772.521
تمثل حوالى  9176مميون نخمة عام  365.117..7 المثمر حوالى

% من تعداد .7ونحو % من تعداد النخيل عمى مستوى العالم، 3
النخيل عمى مستوى العالم العربي )المنظمة العربية لمتنمية الزراعية، 

 إلستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور،ولتحقيق أىداف ا(. 9197
تعزيز مساىمتو فى أسواق التصدير، أصبح من األىمية تبنى لو 

النماذج الناجحة اقميميا ودوليًا. وتعد التجربة التونسية من أنجح 
التجارب فى ىذا السياق من خالل انشائيا لممجمع المينى لمغالل فى 

متمور التونسية من لافة ضالسبعينات، والذى نجح فى زيادة القيمة الم
ودعم سمسمة القيمة لمتمور ومنتجاتيا. وىو األمر الذى خالل تعزيز 

يستمزم البحث لموقوف عمى الوضع التنافسى لمصادرات المصرية فى 
أسواق التمور العالمية بالمقارنة بدولة تونس ذات الريادة فى قائمة 
مصدرى العالم لمتمور، مع مناقشة آليات تحسين الوضع التنافسى 

الدروس المستفادة من التجربة لمصادرات المصرية فى ضوء 
 التونسية.

 : أهداف الدراسة .2.3

بعض مؤشرات تستيدف ىذه الورقة البحثية تحميل مقارن ل
من أجل اقتراح اآلليات  المصرية والتونسيةتنافسية صادرات التمور 

التى من شأنيا الوقوف عمى أوجو التحسين فى المركز التسويقى 
 .الدولية فى األسواق لصادرات التمور المصرية

 : دولتى مصر، وتونس.اإلطار المكانى. 3.3

: تم تحميل تطور اإلنتاج والصادرات من التمور اإلطار الزمانى. 4.3
 . 9173حتى  9117التونسية والمصرية خالل الفترة من 

 اعتمدت الدراسة عمى أدوات التحميل: منهجية الدراسة . 5.3
مثل حساب المتوسطات البسيطة  الوصفى والكمى، اإلحصائى

. ولقياس ومقارنة مدى تنافسية والمرجحة، وتحميل السالسل الزمنية
تم استخدام  صادرات التمور المصرية والتونسية فى األسواق الدولية

، وىو دليل يستخدم فى 9باالساأو دليل  7مؤشر الميزة النسبية الظاىرة
قارنة لدولة ما فى أحد االقتصاد الدولى لحساب الميزة النسبية الم

                                                             
1 Relative Comparative Advantage (RCA) 
2 Balassa Index 

قطاعات المنتجات أو الخدمات  من خالل تدفقاتيا التجارية فى ىذا 
 القطاع. حيث يتم حساب الميزة النسبية الظاىرة كما يمى

       
         

         
       

 حيث:   
 cلمدولة  pالميزة النسبية الظاىرة لممنتج        

 tعند الوقت 
عند  cبواسطة الدولة  pصادرات المنتج       

 tالوقت 
 tعند الوقت  cالصادرات الكمية لمدولة     

عند  pمن المنتج  w الصادرات الكمية لمعالم      
 tالوقت 

 tعند الوقت  w الصادرات الكمية لمعالم    
نسبية ظاىرة لدولة ما فى منتج ىناك ميزة  حيث تصبح
ذا كانت قيمة 7أكبر من  RCAمعين اذا كانت قيمة  أقل  RCA. وا 

ميزة نسبية فى ىذه السمعة أو ليس لدييا من الوحدة، فيقال أن الدولة 
 . (Balassa, 1965) تمك الصناعة

 Tradeكما تم االعتماد عمى حسابات خريطة التجارة 
Mapومتوسط المسافة مع 1ول التوريد، والخاصة بكٍل من تركيز د ،

التركيز  . ويعتمد تركيز دول التوريد عمى مؤشر.دول التوريد
الذى يتم حسابو من خالل تربيع نصيب كل دولة في  6لمصادرات

 السوق المختارة، ثم يتم جمع األرقام الناتجة. 
  ∑   

 
 

   
       

ىي عدد البمدان. يتراوح  Nفي السوق، و  iىي حصة البمد  siحيث 
  إلى واحد. N/  7من  ىرفندال مؤشر 

التى تناولت تحميل تنافسية  لدراسات السابقةبعض ا. 6.3
  :الصادرات

تعددت المنيجيات التى تم استخداميا فى الدراسات السابقة 
مؤشر الميزة التنافسية  ويعتبرلقياس أداء وتنافسية الصادرات. 

، ومؤشر قياس الجغرافى لمصادرات ومؤشر التركيزالظاىرة، 
ىذه المنيجيات  أكثر 5االختالف الكمى فى التركيب السمعى لمتجارة

أخر من الدراسات إلى تحميل مؤشرات  قطاعاستخداما. كما عمد 
خدام مؤشر . وتم است1التجارة، ومقارنة مؤشر التنافسية العالمية

                                                             
3 Concentration of supplying countries. 
4 Average distance of supplying countries 
5 Herfindahl-Hirschman index 
6 Michaely  index  
7 Global Competitiveness Index (GCI) 
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التى تقيس تطور ، ونماذج االقتصاد القياسى 7الحصة السوقية الثابتة
 الصادرات والعوامل المؤثرة عمييا.

 (Bojnec & Fertot, 2014)حممت إحدى الدراسات ف
في  القدرة التنافسية التصديرية لمنتجات األلبان لدول االتحاد األوروبي

ارج االتحاد األوروبي واألسواق العالمية، باستخدام وخاألسواق داخل 
وباستخدام . 9177-9111خالل الفترة  الظاىرةمؤشر الميزة النسبية 

 & ,Fahmi, Maksum)حاولت دراسة  أيضاً مؤشر ذات ال
Suwondo, 2015)   تحميل القدرة التنافسية لمسمطعون اإلندونيسى
 ,Muamer & Snjezana)وتناولت دراسة فى األسواق األمريكية. 

 تحميل أداء الصادرات في دول يوغوسالفيا السابقة )البوسنة (2015
واليرسك وكرواتيا ومقدونيا والجبل األسود وصربيا وسموفينيا( خالل 

مؤشر الميزة التنافسية ، وذلك باستخدام 9171-9115 الفترة
، ومؤشر قياس ومؤشر التركيز الجغرافى لمصادرات، الظاىرة

وعمدت دراسة )قاسم  االختالف الكمى فى التركيب السمعى لمتجارة.
ر الميزة النسبية الظاىرة لمقارنة تنافسية ( إلى تقدي9172وأبو العز، 

، حيث ُقدر دليل 9175عام  صادرات التمور فى مصر وتونس
 فى تونس، ومصر عمى الترتيب. 91.95، 712.13بنحو  باالسا

 ,Kaimakoudi)  يونانيةواستخدمت دراسة 
Polymeros, & Batzios, 2014)  قاعدة بيانات االتحاد

لوصف مؤشرات التجارة لصادرات لكل بمد في سوق االتحاد  األوروبى
لبحث أداء األوروبي، وتقدير مؤشر الميزة التنافسية الظاىرة 

الصادرات والقدرة التنافسية في قطاع مصايد األسماك بين دول 
 ,Priede & Pereira)اعتمدت دراسة و  .البمقان وأوروبا الشرقية

عمى مقارنة  تحاد األوروبياستكشاف أداء صادرات االعند  (2015
  المستخدم فى تقرير التنافسية العالمية.مؤشر التنافسية العالمية 

  (Gilbert & Muchova , 2018)كما استخدمت دراسة
لتحميل التغيرات في حصص التصدير  تحميل الحصة السوقية الثابتة
في الفترة منذ التوسيع الخامس روبا القتصادات وسط وشرق أو 

قياس التغيرات في القدرة التنافسية لمصادرات. لاألوروبى، و لالتحاد 
ديناميكيات  (Liu, Shi, & Laurenceson, 2020) دراسةحممت و 

في أربع فترات فرعية  أداء تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا
، باستخدام نموذج ُمحسَّن لحصة السوق 9171إلى  7323تمتد من 

ين: التغير فى المشاركة السوقية، والتغير الثابتة المعتمد عمى مكون
 . فى قيمة الصادرات

وقد استخدمت بعض الدراسات النماذج االقتصادية القياسية لقياس 
 ,Narayan & Bahattacharaya)أداء الصادرات. فقدرت دراسة 

ألىم  9مع الزمنالمتغيرة  القدرة التنافسية النسبية لمصادرات (2019
اليند )األرز والقمح والقطن والسكر( مقابل  الصادرات الزراعية في

                                                             
1 Constant Market Share- CMS 
2 Time-varying relative export competitiveness- REC 

 العالميةوالصادرات ، الصادرات الزراعية العالمية فىاليند  مشاركة
 ,Edeh)كما استخدمت دراسة  . 9179إلى  7357من عام 

Obodoechi, & Ramos-Hidalgo, 2020)  بيانات عمى
مستوى الشركة من دولة نيجيريا. حيث قدرت اآلثار الفردية 
والمشتركة لالبتكارات التكنولوجية وغير التكنولوجية عمى أداء 

 الصغيرة والمتوسطة.  الصادرات فى الشركات

 : اإلنتاج والتجارة الخارجية لنخيل التمر فى العالم .4

يانات عن ييتم ىذا الجزء من الدراسة بتحميل أحدث الب
قطاع نخيل التمر عالميًا من حيث حركة اإلنتاج، والتجارة الخارجية 
بشقييا الصادرات والواردات، من أجل الوقوف عمى بعض المؤشرات 

 اليامة إلنتاج وتجارة التمور الطازجة والجافة اقميميًا، وعالميًا.

 : إنتاج التمور فى العالم .2.4

بمغت المساحة المزروعة من نخيل التمـر عالميـا حوالى 
عمى ، تستحوذ قارة أسـيا بمفردىا 9173مميون ىكتار عام   7.12
عمى % من ىذه المساحة، تميـيا قارة أفريقيـــا التى تحوذ 51.13 نحو
% من زراعـات النخيل فى العالم، بينما ال تمثـل 17.22 نحو

%، 1.63 سوى حوالىى األمريكتيـــن وأوروبـــا زراعــــــات النخيـــــل فــ
. (FAOSTAT, 2021)% من الزراعات العالميــة لمتمــــــــــــــور .1.1

وتأتى مصر عمى رأس دول العالم المنتجة لمتمور بإجمالى إنتاج بمغ 
% من 7..75يمثل حوالى  ،9173مميون طن عام  7.57حوالى 

مميون طن فى ذات  3.16اإلنتاج العالمى من التمور الُمقدر بنحو 
العام. بينما يمثل إنتاج السعودية، إيران، الجزائر،  العراق، باكستان، 

%، ...71%، 76.13السودان، عمان، اإلمارات، تونس حوالى 
77.53 ،%5.65 ،%..39 ،%..67 ،%1.13 ،%1.92 ،%
 عمى الترتيب. 9173نتاج العالمى لمتمور فى عام % من اإل9.15

  :الصادرات العالمية من التمور. 3.4

نحو  9173بمغت قيمة صادرات التمور فى العالم عام 
مميار دوالر أمريكى. وقد تقدمت العراق دول العالم من حيث  9.19

حيث بمغت . 9173قيمة صادرات التمور الطازجة والجافة فى عام 
العراق من التمور الطازجة والجافة فى ذات العام  قيمة صادرات

% من قيمة 72.91 تمثل نحومميون دوالر  152.31حوالى 
الصادرات العالمية لمتمور، وذلك بعدما تراجعت تونس إلى المرتبة 

مميون دوالر أمريكى،  956.12الثانية بإجمالي قيمة ُقدرت بنحو 
عودية، واإلمارات % من تمك الصادرات. أما الس71.75 تمثل نحو

سرائيل يران، والجزائر فشاركت مجتمعة بحوالى 1العربية المتحدة، وا  ، وا 

                                                             
األراضى العربية المحتلة، ويتركز معظم اإلنتاج فى غور األردن ووادى عربة الخاضع   3

 إدارياً لألردن.
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% من إجمالي قيمة الصادرات العالمية من التمور 1.63.بحوالى 
 الطازجة والجافة فى ذات العام. 

 : الواردات العالمية من التمور. 4.4

اإلمارات العربية المتحدة ىى األكثر استيرادًا لمتمور  ُتعد
 9173فى العالم، حيث بمغت قيمة وارداتيا من التمور فى عام 

% من الواردات 97.65تمثل نحو مميون دوالر  11.12. حوالى
مميار  7.32العالمية من التمور فى ذات العام التى بمغت حوالى 

دوالر. وجاءت المغرب فى المرتبة الثانية كأكثر بمدان العالم استيرادًا 
فرنسا، ألمانيا، الواليات المتحدة األمريكية،  لمتمور، تمييا اليند،

المممكة المتحدة، أندونيسيا، كندا، ماليزيا التى مثمت وارداتيا من 
% من إجمالى الواردات العالمية من 13.39التمور مجتمعة حوالى 
 . (Trade Map, 2021)التمر فى ذات العام 

 :. نتائج الدراسة5

  :التمور لمصر وتونستحميل مقارن لوجهة صادرات . 2.5

( عدد البمدان التى تتجو إلييا 7يوضح جدول رقم )
وفقًا ألخر بيان  التونسية والمصريةصادرات التمور الطازجة والجافة 

الدراسة. حيث  خالل فترةمنشور عمى موقع خريطة التجارة الدولية 
تبين أن عدد البمدان التى ُتصدر إلييا تونس منتجاتيا من التمور عام 

غير ُمسجمة  7دولة، باإلضافة إلى مناطق أخرى 12قد بمغت  9173
ربما لعدم اتاحة بيانات عنيا أو لضألة حجم التعامل التجارى. بينما 

لطازجة بمغ عدد الدول التى ُتصدر إلييا مصر منتجاتيا من التمور ا
 دولة. 62والجافة فى ذات العام 

من  صادرات دولة تونس% من .5.7. حوالىتوجو وقد 
 حيث، 9173دولة أوروبية فى عام  11التمور الطازجة والجافة إلى 

من صادرات تونس % .31.1ثمان دول مجتمعة حوالى  استقبمت
لندا، وىى: إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بمجيكا، ىو ، إلى أوروربا

روسيا اإلتحادية، والمممكة المتحدة. وكان نصيب دول إفريقيا من 
فى  %17.12الصادرات التونسية من التمور الطازجة والجافة حوالى 

تمثل % منيا إلى المممكة المغربية، 26.69 توجو نحو، 9173عام 
 اإلجمالية من ىذه المنتجات.  التونسية% من الصادرات 95.62نحو 
% من الصادرات التونسية من التمور 71.22 توجو نحوكما 

 صدرت أغمبيا أى حوالى، 9173فى عام  الطازجة والجافة إلى أسيا
ندونيسيا، تركيا21.32 ، 9% منيا إلى أربع دول، ىى: ماليزيا، وا 

ست دول فى األمريكتين نحو  واستقبمتواإلمارات العربية المتحدة. 
ن التمور الطازجة % من الصادرات اإلجمالية التونسية م1.21

الواليات المتحدة األمريكية عمى رأس ىذه الدول،  وجاءتوالجافة، 
                                                             

1 Area Nes. 
 2

  /https://www.trademap.orgوفقاً لتصنيف موقع  

، تمثل نحو ىذه الصادرات% من 52.19نحو  إلييا توجوحيث 
% من الصادرات اإلجمالية التونسية من التمور الطازجة 6.15
 . أما الصاردات المصرية من التمور فتوجوفى ذات العام والجافة
، ىى: إندونيسيا، 9173عام  فقط نيا إلى أربع دول% م22.11نحو 

%، 1.13. استقبمت نحوالمغرب، بنجالديش، ماليزيا، والتى 
% من الكميات اإلجمالية لمصادرات 1..%6، %2.22، 11..1

 .تيب فى ذات العامالمصرية من التمور الطازجة والجافة عمى التر 
وتعتبر أسيا ىى الوجية األساسية لصادرات التمور 

% من 57.51دولة أسيوية نحو  97المصرية، حيث استقبمت 
. تأتى عمى رأسيم 9173الصادرات المصرية من التمور فى عام 

ثالث دول شرق أسيوية، ىى: إندونيسيا، وبنجالديش، وماليزيا، والتى 
المصرية إلى  % من صادرات التمور22.92استوردت مجتمعة نحو 

% من الكميات اإلجمالية لمصادرات 1...6أسيا، مثمت نحو 
المصرية من التمور الطازجة والجافة فى ذات العام. كما استوردت 

% من الصادرات المصرية من 15.67ست عشرة دولة إفريقية نحو 
، يمثل ما استقبمتو المممكة 9173التمور الطازجة والجافة عام 

 %. 77..3ن تمك الصادرات نحو المغربية بمفردىا م
وعمى الرغم من استقبال ست عشرة دولة أوروبية 
لمصادرات المصرية من التمور الطازجة والجافة، إال أن تمك الكميات 

% من إجمالى الصادرات من التمور المصرية 7.11لم تتجاوز نحو 
. وُيعد السوق األلمانى ىو األكثر استقبااًل لمنتجات 9173فى عام 

% من صادرات التمور 17.11مور المصرية، حيث استقبل نحو الت
. وتوجو ما يقرب من 9173المصرية التى اتجيت إلى أوروبا عام 

% فقط من صادرات التمور المصرية إلى أربع دول فقط 1.6نحو 
فى األمريكتين، ىى: األرجنتين، كندا، البرازيل، والواليات المتحدة 

% من ىذه 23.37ن بمفردىا نحو األمريكية، واستقبمت األرجنتي
 .9173الكميات فى عام 

ويتبين من المتوسط المرجح بكميات الصادرات ألسعار 
أن متوسط سعر الطن من  -(7جدول رقم )-التمور فى البمدين 

دوالر، بحد أدنى  9119نحو  9173التمور التونسية قد بمغ فى عام 
دوالرًا فى أسواق  1119دوالرًا فى أسواق إفريقيا، وحد أقصى  91.5

أسيا. بينما بمغ متوسط سعر طن التمور المصرى مرجحًا بكمية 
دوالرًا فى  7172دوالرًا فقط، بحدأدنى  7163الصادرات حوالى 

 دوالرًا فى أسواق أوروبا. 75.5أسواق إفريقيا، وحد أقصى 

 : تطور كمية وقيمة الصادرات. 3.5

لتطور كمية  ( نتائج تحميل االتجاه العام9يتضمن جدول )
وقيمة الصادرات من التمور الطازجة والجافة لكٍل من مصر، وتونس 

-9117بإستخدام بيانات سمسمة زمنية مداىا تسعة عشر عامًا )
9173 .) 
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 :312والمصرية عام التوزيع الجغرافى لصادرات التمور التونسية  .2جدول 

 تونس مصر
متوسط سعر  المنطقة

 الطن**
قيمة 

 الصادرات
كمية 

 الصادرات
متوسط سعر  عدد البمدان

 الطن**
قيمة 

 الصادرات
كمية 

 الصادرات
عدد 
 البمدان

 إجمالي أوروبا 41 63654 227578 3.328 27 653 9:3 2.757
 إفريقياإجمالي  28 464:7 :8353 3.157 27 :2593 27416 2.211
 إجمالي أسيا 33 26915 58:34 4.143 32 36138 :3659 2.129
 إجمالي األميركتين 7 :998 368:1 16:.3 5 317 424 :2.62
 أخرى* 4 2376 4277 3.614 2 8 6 2.511
 اإلجمالى 89 224998 376886 3.443 69 51722 54115 :2.16

. القيمة والسعر باأللف دوالر، والكمية 9197 إبريل 75أخر تحديث ، Trade Map: جمعت وحسبت من خريطة التجارة الدولية المصدر
. Area Nesنيوزيالند، وجزر مارشال فى أوسيانيا، باإلضافة إلى دولة غير محددة  ىذه البمدان األخرى ىى:بالطن. * بالنسبة إلى تونس، 

 سط المرجح بكمية الصادرات.أستراليا. ** المتو ىذه البمدان األخرى، ىى: وبالنسبة إلى مصر، 
 (:312-3112تقدير معادالت االتجاه العام لكمية وقيمة الصادرات فى مصر وتونس خالل الفترة ) .3جدول 

 المتغير
 تونس مصر

قيمة الصادرات )باأللف  كمية الصادرات )طن(
 دوالر(

قيمة الصادرات )باأللف  الصادرات )طن(كمية 
 دوالر(

 1.3711 1.23.5 1.2293 1.2511 معامل التحديد المعدل
 672..72 765.175 715.17 159..77 قيمة )ف( المحسوبة
 1.1111111117 1.1111111116 1.111111119 1.111111115 (مستوى معنوية )ف

 61196.61 ...93911 31.7.67- 1171.29- قاطع المعادلة
 71731.13 33.596.. 27..9391 92.5.197 الخطأ المعيارى
 1.11115 1.111116 1.111 1.176 مستوى المعنوية
 797.1.65 3.1.129. 1119.129 9553.167 معامل اإلنحدار
 231.165 5.1..13 965.161 9.3.579 الخطأ المعيارى
 1.1111111117 1.1111111116 1.111111119 1.111111115 مستوى المعنوية
 716717.9 125.7.95 91313.19 72316.52 المتوسط العام
 (9119) 52526 (9111) 11113 (9117) 921 (9117) 7723 الحد األدنى
 (9172) 927139 (9172) 79.173 (9172) 61115 (9172) 61115 الحد األقصى

متوسط معدل التغير 
%11..7 السنوى  7..17%  5.92%  5.31%  

  https://www.trademap.org: جمعت وحسبت من بيانات المصدر

أن متوسط  (9) تبين من الجدول :. تطور كمية الصادرات2.3.5
كمية الصادرات المصرية من التمور الطازجة والجافة خالل الفترة 

 7.723ألف طن بحد أدنى  72.315( قد بمغ نحو 9117-9173)
. 9172ألف طن عام  61.115، وحد أقصى 9117ألف طن عام 

وقد ثبتت المعنوية االحصائية لزيادة كمية الصادرات المصرية من 

%، وبمعدل تغير سنوى ُقدر 7أقل من التمور عند مستوى معنوية 
%. وخالل ذات الفترة بمغ المتوسط العام لصادرات 11..7بحوالى 

 11.113ألف طن بحد أدنى  12.5.7تونس من التمور حوالى 
ألف طن عام  173..79، وحد أقصى 9111ألف طن عام 

، وقد ثبتت أيضًا المعنوية االحصائية لمزيادة فى كمية 9172
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%، 7نسية من التمور عند مستوى معنوية أقل من الصادرات التو 
 .%5..1بمعدل تغير سنوى بمغ حوالى و 

( أن المتوسط 9: تبين من جدول )تطور قيمة الصادرات. 3.3.5
العام لقيمة صادرات مصر من التمور الطازجة والجافة خالل الفترة 

دوالر بحد أدنى  مميون 91.313 ( قد بمغ حوالى9117-9173)
 مميون 61.115 ، وحد أقصى9117ألف دوالر فقط عام  921

 (p<0.01)سنوى معنوى احصائيًا ، بمعدل زيادة 9172دوالر عام 
%. وعمى الجانب التونسى، بمغ المتوسط العام 17..7 بمغ حوالى

 716.717 لقيمة صادرات التمور التونسية خالل ذات الفترة حوالى
، وحد 9119دوالر عام  مميون 52.252 أدنىدوالر، بحد مميون 

، بمعدل تغير زيادة 9171دوالر عام  مميون 927.139 أقصى بمغ
 .%5.31 ُقدر بحوالى (p<0.01)معنوى احصائيًا  سنوى

أهم مؤشرات التجارة لصادرات التمور المصرية والتونسية . 4.5
  ::312 عام

التمور ( أىم مؤشرات التجارة لصادرات 1جدول )يوضح 
تقطعيا أن المسافة التى  . حيث تبين9173المصرية والتونسية عام 

المصرية تبمغ ما يزيد عن ضعفى المتوسط العالمى. بينما الصادرات 
تزيد المسافة التى تقطعيا الصادرات التونسية من التمور عن 

. كما اقترب معامل تركيز % فقط.71.2بنحو  المتوسط العالمى

لمتمور التونسية بشدة من المتوسط العالمى، فى  البمدان المستوردة
حين بمغ ىذا المؤشر فى مصر نحو أربع مرات ونصف المتوسط 

أسعار الطن من التمور التونسية عمى المتوسط  زادتكذلك العالمى. 
 9173فى عام  العالمى لسعر الطن من التمور الطازجة والجافة

 .%1.52.بنحو 
ر المصرية أقل من فى حين كان سعر الطن من التمو 

%. ىذا وعمى الرغم من أن مصر 16..1المتوسط العالمى بنحو 
لدييا ميزة تنافسية في سعر الطن من التمور الطازجة والجافة عن 
دولة تونس إال أن المساىمة في الصادرات العالمية لدولة تونس تمثل 

% فقط لدولة 9.7%، في حين تمثل ىذه المساىمة نحو 71.7نحو 
أن التنافسية لن تكون في السعر ولكن في  إلى ا يشيرمصر، مم

جودة أنواع التمور أو جودة التعبئة والتغميف في كال الدولتين. وقد 
شيدت الكميات التى تصدرىا مصر وتونس من التمور الطازجة 

% عمى الترتيب خالل الفترة 5%، .7والجافة انخفاضا مقداره حوالى 
نمو فى قيمة الصادرات فى كال . إال أن متوسط ال9173-9176من 

% عمى 6%، 2الدولتين قد شيد زيادة خالل ذات الفترة بمغت نحو 
ن كانت تمك الزيادة أقل من المتوسط العالمى المقدر بنحو  الترتيب، وا 

 % سنويًا.79

 :312ممخص ألهم مؤشرات التجارة لصادرات التمور المصرية والتونسية عام  .4جدول  
 العالم تونس مصر الدول

 1191 1651 5.15 متوسط المسافة مع البمدان المستوردة )كم(
 1.11 1.7 1.19 معامل تركيز البمدان المستوردة

 **7.591 9.119* *7.163 دوالر(ألف متوسط السعر )
 %711 %71.7 %9.7 الصادرات العالميةالمساىمة فى 

 %71 %5- %.7- (9173-9176متوسط النمو فى كمية الصادرات )
 %79 %6 %2 (9173-9176متوسط النمو فى قيمة الصادرات )

 7161272 771221 **577. )طن( 9173كمية الصادرات فى 
 911.316 956116 .111. )ألف دوالر( 9173قيمة الصادرات فى 

 17312 95.7.1 116.6 )ألف دوالر( 9173التجارى فى الميزان 
. * المتوسط المرجع بكمية الصادرات اعتمادا عمى بيانات جدول  https://www.trademap.org: جمعت وحسبت من بيانات المصدر

 . https://www.trademap.org(. ** محسوبة بواسطة الباحث اعتمادا عمى بيانات 7)

مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات التمور بمصر  .5.5
  :وتونس

ميزة ليما مصر، وتونس كال من ( أن .تبين من جدول )
، إال أن الميزة والجافةالتمور الطازجة  فى تصديرنسبية ظاىرة 

النسبية الظاىرة لتونس تعد أكبر نسبيًا من مصر، حيث ُقدر دليل 

فى تونس، ومصر عمى الترتيب.  79.33، 61..75بنحو  باالسا
وربما يرجع ىذا إلى تفاوت مشاركة صادرات التمور فى الصادرات 

% 7.12الكمية لمبمدين، حيث مثمت صادرات تونس من التمور نحو 
، بينما لم تمثل 9173فى عام  صادرات الكمية التونسيةمن ال

% من الصادرات الكمية .1.7صادرات التمور المصرية سوى 
 .فى ذات العام المصرية
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 دوالر( باأللف )القيمة :312مقارنة مؤشرى القيمة النسبية الظاهرة لقطاعى التمور بتونس ومصر عام . 5جدول 

 تونس مصر 
 956116 .111. :312قيمة صادرات التمور بواسطة الدولة عام 

 121..7.3 11519661 :312قيمة الصادرات الكمية لمدولة عام 
 9197293 :312 قيمة الصادرات الكمية لمعالم من التمور عام

 .7211266316 :312قيمة الصادرات الكمية لمعالم عام 
 655..75 79.331 قيمة دليل باالسا

   https://www.trademap.org: جمعت وحسبت من بيانات المصدر

 ئج الدراسة: مناقشة نتا. 6
فى  عمى الرغم من أن تونس تحتل المركز العاشر عالمياً 

فى قائمة  بعد العراق إنتاج التمور، إال أنيا جاءت فى المركز الثانى
، بعدما كانت تحتل 9173الدول األكثر تصديرا لمتمور فى عام 

 .(Trade Map, 2021) 9172-9117خالل الفترة المركز األول 
وربما يعود ذلك لما تتمتع بو تونس من تميز فى إدارة القطاع 

التى تم  المينية المشتركة بالمجمعاتالزراعى من خالل ما ُيعرف 
(. 9172)قاسم وأبو العز،  فى السبعينات من القرن الماضى ابتكارىا

ستقمة ماليا والمجمعات المينية المشتركة ىى كيانات إدارية مدنية م
المجمع المينى لمتمور الذى أنشأتو تونس  أمثمتيا عن الدولة، ومن

من أجل تحسين إنتاج وتسويق وجودة التمور.  7331فى عام 
وممحق بيذا الكيان الذى يتألف من ممثمين لمحكومة، والزراعة، 

خدمات  زم منحوالصناعة ما يسمى بالمركز الفنى الذى يتولى تقديم 
التدريب الفنى  :، ومنيايمةعمى طول سالسل االمداد والقالدعم الفنى 

المتخصص، والبحوث والتطوير، وانتخاب وتحسين السالالت 
الوراثية، واالرتقاء بالجودة، وتطوير طمب السوق بشتى الوسائل 

قامة الميرجانات الداخمية، والمشاركة فى المعارض  كالدعاية، وا 
  .(9172)الرائد الرسمى،  الخارجية، وغيرىا

ى المشترك لمتمور التونسى عمى وقد عمل المجمع المين
االىتمام بالصنف  نحوتحفيز قطاع النخيل والتمور التونسى 

التصديرى "دقمة نور"، والترويج لو فى األسواق الدولية، والمساىمة 
فى توكيد جودتو، واالرتقاء والحفاظ عمى مستويات سعرية من شأنيا 

لمختمفة مما جعل تحقيق األرباح لممزارع الصغير بالواليات التونسية ا
القرار االقتصادى الرشيد ىو استبدال األصناف األخرى بيذا الصنف 
األعمى طمبًا فى أسواق التصدير. وقد تبين ذلك عند تقدير معادالت 
االتجاه العام لمكميات )طن( المنتجة من صنف دقمة نور، واألصناف 

(. 6كما فى الجدول رقم ) 9171-7333األخرى خالل الفترة من 
يث تبين معنوية الزيادة فى اإلنتاج من صنف دقمة نور بمعدل ح

 أقل من % عند مستوى معنوية7..1زيادة سنوى ُقدر بحوالى 
، فى حين لم تثبت المعنوية اإلحصائية لإلنخفاض فى اإلنتاج 1.17

من األصناف األخرى، وكذا لم تثبت معنوية التغير فى إجمالى إنتاج 
 التمور التونسية خالل الفترة المذكورة.

 (3128-:::2تقدير معادالت االتجاه العام لمكميات )طن( المنتجة من دقمة نور، واألنواع األخرى ) .6جدول  

 اإلنتاج )طن( المتغير
 اإلجمالى األنواع األخرى دقمة نور

1.157- 1.111977 1.267 معامل التحديد المعدل  
 1.195 7.611 711.515 قيمة ف المحسوبة
 .1.21 .1.91 1.11111117 (مستوى معنوية )ف
 71.117.2 69.26.69 93137.61 قاطع المعادلة
 19199.23 .3153.53 3.17.91 الخطأ المعيارى
 1.1112.9 1.1111912 1.11592 مستوى المعنوية
 .3.66..- 361.163- 2.73.6.9 معامل اإلنحدار
 115..913 16...11 .291.71 الخطأ المعيارى
 .1.21 .1.91 1.11111117 مستوى المعنوية

 5..79135 9721.76. 771625.3 )طن( المتوسط العام
 %1.16- %99.17- %7..1 متوسط معدل التغير السنوى

 http://gifruits.comprofessional -(Interوحسبت اعتماداً عمى بيانات مستمدة من الموقع الرسمى لممجمع المينى لمفاكية بتونس  جمعت: المصدر
Grouping of Fruits (GIF), Tunisia) 

https://www.trademap.org/
http://gifruits.com/
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من قد انتيجت مصر منيجًا مشابيًا لما انتيجتو تونس و 
 9173لعام  691 بالقرار رقمالمجمس األعمى لمتمور خالل إنشاء 

ظتين فلمحابرئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من محافظى ا
األكثر إنتاجًا لمتمور: الوادى الجديد وأسوان )الوقائع المصرية، 

أغمبية حكومية تتمثل فى ويضم المجمس فى عضويتو  (.9173
اإلضافة إلى سبعة أعضاء غير حكوميين، ىم: باحدى عشر عضوا، 

عضوين من جمعيات التمور، وثالثة أعضاء من مزارعى النخيل 
ر بمصر، وعضوين عن مصنعى ومصدرى بأىم مناطق إنتاج التمو 

 التمور )طبقًا لترشيحات المجمس التصديرى لمصناعات الغذائية(.
وممحق بالمجمس أمانة فنية برئاسة مدير مركز تكنولوجيا الصناعات 

، وبعضوية والصناعة الغذائية والتصنيع الزراعى التابع لوزارة التجارة
المجنة مع الجيات المعنية. أعضاء المجنة لمتابعة تنفيذ توصيات 

وربما احتاج تقييم تأثير إنشاء المجمس األعمى لمتمور عمى القطاع 
 جيود بحثية مستقبمية.

إال أن قطاع التمور المصرى لم يزل فى حاجة شديدة إلى 
المزيد من الجيود فى ضوء عدم تحقيق االستراتيجية الوطنية 

نظمة األمم المتحدة مكتب معنيا لمنيوض بقطاع التمور التى أعمن 
لألغذية والزراعة بجميورية مصر العربية باالشتراك مع جائزة خميفة 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى باإلمارات العربية المتحدة، 
ومنظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية )اليونيدو(. وكانت 

فى زيادة  9197اإلستراتيجية قد استيدفت أن يحدث بحمول عام 
ألف طن،  791 إلى نحوألف طن  1. من نحوكميات التصدير 

ورفع متوسط سعر الطن من التمور فى أسواق التصدير من ألف 
 من نحودوالر، وزيادة فى عوائد الصادرات  7611دوالر حاليًا إلى 

. كما تستيدف سنوياً  مميون دوالر 721 إلى نحومميون دوالر  1.
 وزيادة كميةق التمر المجمد محميًا، اإلستراتيجية أيضًا زيادة تسوي

الصادرات من التمور غير المصنعة، واالستفادة من مخمفات التمور 
الدبس، الخل، الكحول، الحرف مثل فى تصنيع المنتجات الثانوية 

. وىو األمر (9175، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة) اليدوية
اليو نتائج ىذه ما توصمت الذى لم يتحقق حتى األن فى ضوء 

 الدراسة.
وىو  انتاجية النخيل فى مصر تعانى من التدنى، وال تزال

ما يؤثر عمى التنافسية السعرية لمنتجات التمور المصرية فى أسواق 
( 9172فقدرت إحدى الدراسات )قاسم وعبد المجيد،  التصدير.

متوسط الكفاءة الفنية فى ظل ثبات العائد عمى السعة بحوالي 
فقط فى مزارع التمور الصغيرة بالواحات البحرية، وىذا يعنى  1.719

أن مزارع التمور صغيرة السعة بالواحات البحرية ُيمكنيا زيادة إنتاجيا 
% دون أى زيادة فى كمية أو مقدار الموارد 29.2من التمور بنسبة 

وتعد الواحات البحرية مركزًا رئيسًا لمصانع ة المستخدمة. االقتصادي
"، التى بمغ الصعيدىإنتاج التمور من الصنف التصديرى "السيوى أو 

مصنعًا عمى  761من إجمالى  9172مصنعًا فى  11عددىا 
 (. 9172رة التجارة والصناعة، امستوى الجميورية )وز 

واحات االنخفاض فى إنتاجية نخيل التمر فى الويعزى 
غير الجيدة قبل وبعد الحصاد نتيجة تفتت البحرية إلى الممارسات 

، (9172)قاسم وعبد المجيد،  دور االرشاد الزراعىوتراجع الحيازات، 
الجودة، ومن ثم  والشك أن ذلك من شأنو أيضًا تبرير انخفاض

، عن األسعار العالمية ور المصريةسعر تصدير التم انخفاض
جدول رقم -الدول المستوردة لمتمور من مصر  وارتفاع معامل تركيز

، وتوجو معظم الصادرات المصرية من التمور إلى دول شرق -(1)
ورصدت دراسة  .أسيا )إندونيسيا، ماليزيا، بنجالديش(، والمغرب

االستخدام الجائر  (Kassem & Abdelmageed, 2018)أخرى 
 لممبيدات من قبل بعض مزارعى التمور بالواحات البحرية العتقادىم
أنيم بحاجة إلى زيادة المبيد بشكل مفرط من أجل ضمان مكافحة 

 سوسة النخيل الحمراء وقتميا أو اتخاذ إجراء احترازي. 
 . توصيات الدراسة: 7

الشك أن تفعيل دور المجمس األعمى لمتمور سيكون لو 
القطاع استراتيجيا، وسيعمل عمى تقديم  توجيو ىذافى مؤثر دور 

خدمات الدعم الفنى فى حال وجود وحدة فنية متخصصة ليا ميام 
داء مخصص ليا الموارد المطموبة لتحقيق مؤشرات أعمل محددة، و 

تيجية تطوير اًا. كما أن استر محددة، وىو األمر الذى يفتقد إليو حالي
قطاع النخيل والتمور فى حاجة إلى التكامل مع مشروعات محور 

تنمية الصناعة  باستراتيجيةتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
، خاصًة (9175)وزارة التجارة والصناعة،  9191-9175والتجارة 

مشروعات عمى إنشاء قاعدة بيانات كاممة لكافة الفيما يتعمق بالعمل 
بحث اآلليات التمويمية وكذلك  الصغيرة والمتوسطة فى قطاع التمور.

المبتكرة التى ال تتطمب اإلشتراطات االئتمانية المعقدة، والتى تتوافق 
ى تفضل التمويل الذاتى لممشروعات مع العادات والتقاليد بالواحات الت

ة من أجل زيادة جودة وسالمة التمور، ومن ثم تحسين التنافسي
 التصديرية لمتمور الطازجة والجافة.

كما يجب العمل عمى تحفيز إنشاء مصانع قائمة عمى 
خاصة القريبة من أماكن تمركز الصنف  التمور فى المناطق الجديدة

التصديرى السيوى أو الصعيدى فى الوادى الجديد، والواحات البحرية 
لمحافظة مطروح. مع  التابعة لمحافظة الجيزة، وواحة سيوة التابعة

ممشروعات الحالية القائمة عمى التمور إلى لنضمام ضرورة تيسير اال
، الذى 9171لسنة  76لمقانون رقم القطاع الرسمى، وذلك تفعيال 

ميئية العامة لمتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل بموجبو يمكن ل
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ت مؤقتة لممنشأت، والمحال الصناعية غير المرخص ليا القائمة وق
ـ وذلك لتوفيق ىذه قانون لمدة سنة من تاريخ العمل بو،العمل بال

المنشآت والمحال ألوضاعيا طبقًا ألحكامو، ويجوز تمديد التصاريح 
 المنصوص عمييا بناء عمى اقتراح من اليئية العامة لمتنمية الصناعية

. وقد نصت الالئحة (9171مايو  1)جميورية مصر العربية، 
 75)جميورية مصر العربية،  9711لسنة  76 التنفيذية لمقانون

( منيا عمى أن لمجنة اشتراطات منح 1فى المادة ) (9171أغسطس 
ضع اشتراطات المشروعات الصناعية القائمة بما و التراخيص و 

تشجيع كما يجب العمل عمى  يتناسب مع أحكام القانون والئحتو.
االستفادة من االستثمار األجنبى فى قطاع النخيل والتمور من خالل 

المزايا واإلعفاءات الضريبية، وغيرىا من الضمانات والحوافز التى 
)جميورية  9171لسنة  19يمنحيا قانون االستثمار الجديد رقم 

إقامة  عمىمع ضرورة العمل  (.9171مايو  17مصر العربية، 
 مناطق تصديرية لمتمور، بالقرب من الموانئ الرئيسية الكبرى.

 الخالصة:. 8

تتمتع الصادرات المصرية من التمور أن من عمى الرغم 
، إال أنو وفقًا لمؤشر "باالسا" بميزة نسبية ظاىرة فى أسواق التصدير

مطموب بذل المزيد من الجيود لزيادة تنافسية الصادرات المصرية من 
التمور فى األسواق الدولية أسوة بالدول التصديرية الرائدة لمتمور 

المتفوقة عمى مصر وفقًا  وتحديدًا دولة تونسالطازجة والجافة، 
، والتى تم بناء االستراتيجية المصرية لمنيوض بقطاع لمؤشر "باالسا"

، التى جعمتيا فى مقدمة دول التمور اعتمادًا عمى تجربتيا الناجحة
 العالم المصدرة ليذا الصنف من المنتجات.

 المراجع. 9

أبريل  91، 757، السنة .1عدد  ،الرائد الرسمى لمجميورية التونسية
9172 

لعام  691الوقائع المصرية، وزارة التجارة والصناعة، قرار رقم 
 .9173سبتمبر،  75، 915، العدد 9173

لسنة  76جميورية مصر العربية، رئاسة الجميورية، قانون رقم 
بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت  9171

 .9171مايو  1( مكرر )د(، 71العدد )الصناعية. الجريدة الرسمية، 
لسنة  7129جميورية مصر العربية، رئاسة الجميورية، قرار رقم 

بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منج  9171
، 9171لسنة  76تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بقانون رقم 
 75ع )أ(، ( تاب725الوقائع المصرية: ممحق الجريدة الرسمية، العدد )

 9171أغسطس 

لسنة  19جميورية مصر العربية، رئاسة الجميورية، قانون رقم 
 17( مكرر )ج( فى 97بإصدار قانون االستثمار، العدد ) 9171

 .9171مايو سنة 
عمى زين العابدين قاسم )دكتور( & أحمد رجب عبد المجيد، تحميل 

بحرية بإستخدام الكفاءة الفنية لمزارع التمور الصغيرة فى الواحات ال
الخامس والعشرون لالقتصاديين تحميل مغمف البيانات، المؤتمر 

الزراعيين: مستقبل الغذاء فى مصر الواقع والمأمول، الجمعية 
 9171نوفمبر  9-7، الزراعىالمصرية لالقتصاد 

، دور م )دكتور( & نيمة أحمد أبو العزعمى زين العابدين قاس
تعزيز تنافسية قطاع التمور: التجربة المجمعات المينية المشتركة فى 

، البحث الفائز بالمركز الثانى التونسية وآليات التطبيق فى مصر
، المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 9172لجائزة وقف الفنجرى لعام 

 الفكرة وألية التنفيذ. )دراسة غير منشورة(
، استراتيجية تطوير قطاع األغذية والزراعة لألمم المتحدة منظمة

 .9175سبتمبر القاىرة، لنخيل والتمور فى مصر، ا
/ 9175استراتيجية تنمية الصناعة والتجارة ) والصناعة، وزارة التجارة

. مستمدة من الموقع االلكترونى لموزارة 9175(، نوفمبر 9179
)www.mti.gov.eg(. 

تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع وزارة التجارة والصناعة، مركز 
 9172الزراعى، بيانات غير منشورة، 
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ABSTRACT 

  
This study aims to conduct a comparative analysis between some competitiveness' indicators of Egyptian and Tunisian 

date's exports, in order to propose mechanisms to improve the marketing position of the Egyptian dates in the export 
market. The study relied on descriptive and quantitative statistical analysis too ls, such as calculating simple and 

weighted averages, and estimating the trend for the quantity and value of date's experts of Egypt and Tunisia . The 
Revealed Comparative Advantage index (RCA), “the Balassa index”, was utilized to compare the competitivene ss of 
date's exports of the two countries . The most important results of the article showed that RCA score of Tunisia is 

relatively greater than Egypt, where RCA was estimated at 164.57 and 12.99 in Tunisia and Egypt, respectively. The 
study concluded that the most important mechanisms for strengthening the Egyptian date's  export are: Activating the 
role of the Supreme Council for Dates, with the need to promote the establishment of date factories in industrial areas, 

encouraging the inclusion of informal date factories into the formal economy, attracting foreign investment in the date 
palm sector, and working on establishing export zones for dates . 

KEYWORDS : Dates marketing, dates exporting, Egyptian date's sector date's development strategy, export 
competitiveness, dates markets. 

 

 

 


