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ستهالك التمور في مصر  دراسة إقتصادية إلنتاج وا 
 

 د. هاني سعيد عبد الرحمن الشتلة*                     د. كمال سالمة عرفات أبو قبللو**
 الصحراء.مركز بحوث  -قسم الدراسات اإلقتصادية -* أستاذ باحث مساعد

 مركز البحوث الزراعية. -معهد بحوث اإلقتصـاد الزراعي -** باحث أول
 مقدمة:

في معظم  المالئم لزراعته المناخحيث من أهم عناصر الغطاء النباتي في مناطق شاسعة بالعالم العربي واإلسالمي،  التمريعتبر نخيل 
كافة المخرجات الثانوية  باإلضافة إلي اإلستفادة منتلك المناطق، ويعتمد كثير من سكان المنطقة العربية علي ثمار النخيل كمكون رئيسي للغذاء، 

، ة والتغليف والحلوياتتقام عليه العديد من الصناعات منها التعبئ و، (1)كالجريد والعرجون والليف والنوي كمكونات هامة في أسلوب الحياة السائد
توفير  باإلضافة إلي الصناعات القائمة علي المنتجات الثانوية للنخيل مثل صناعة األقفاص واألثاث المنزلي وغيرها من الصناعات التي تؤدي إلي

متكاملة تشمل معظم  مادة غذائية التمور عتبروتوالقهوة،(3)فرص العمل، كما يستخدم مسحوق النوي في الوصفات الطبية وصناعة األعالف
هذا وقد .(5)المركبات األساسية مثل الكربوهيدرات والسكريات والفيتامينات واألمالح المعدنية التي يحتاجها اإلنسان إلستهالكها في غذائه اليومي

ستيرادية ذات مستقبل كبير لمعظم دول المنطقة العربية. علي قيمة غذائية عالية، حيث تضم معظم  إلحتوائهاأصبحت التمور سلعة تصديرية وا 
ذلك فقد إحتل إنتاج التمور في مصر مرتبة عالية من حيث ل، و (2)(Bالفاكهة إحتواءا علي فيتامين )أنواع من أهم  كما تعتبرالعناصر الغذائية، 

مليون نخلة، تعطي إنتاجا إجماليا  12.23و ألف فدان، وبلغ عدد اإلناث المثمرة نح 1.4.1األهمية حيث بلغت المساحة المنزرعة بالنخيل نحو 
. وقد إنتشرت زراعة النخيل في معظم 2.14كجم/ نخلة وذلك خالل عام  114.2نحو  تمليون طن، بمتوسط إنتاجية بلغ 1.41قدر بنحو 

ت الجمهورية، حيث بلغ محافظات الجمهورية حيث إحتلت محافظة الوادي الجديد المركز األول من حيث عدد النخيل المثمر من بين محافظا
من إجمالي عدد النخيل المثمر علي مستوي الجمهورية، في حين إحتلت محافظة الشرقية المركز الثاني  %1.51مليون نخلة، تمثل نحو  1.23

وبالرغم من إجمالي عدد النخيل المثمر علي مستوي الجمهورية.  %1.45مليون نخلة، تمثل نحو  1.21من حيث عدد النخيل المثمر والبالغ نحو 
ويعزي ذلك لتفوقها في  ،%13.11بنسبة مئوية قدرت بنحو ألف طن،  2.5.23من ذلك إحتلت المركز األول من حيث اإلنتاج حيث بلغ حوالي 

 إنتاجيةمتوسط من  %142.2كجم/ نخلة، تمثل نحو  111.21اإلنتاجية حيث إحتلت المرتبة األولي علي مستوي الجمهورية بمتوسط بلغ نحو 
كجم/ نخلة، بنسبة مئوية  111.4والبالغة نحو في حين إحتلت محافظة البحيرة المركز الثاني من حيث اإلنتاجية، ،الجمهورية النخلة علي مستوي

بلغ إنتاجها نحو من حيث اإلنتاج الكلي حيث من متوسط اإلنتاجية علي مستوي الجمهورية، ولذلك إحتلت المركز الثاني  %141.3بلغت نحو 
نتاجية الجمهورية خالل نفس العام متوسط إنتاج الجمهورية نم %13نحو ة بلغت ـبة مئويـبنسألف طن،  111.1  .(2)إجمالي إنتاج وا 

 
 مشكلة البحث:

بالرغم تحتل مصر مركز الصدارة بين أهم الدول المنتجة للتمور علي مستوي العالم، تنتشر زراعة التمور بجمهورية مصر العربية، و  
حيث ، مر الذي ترتب عليه إنخفا  كمية الصادراتجزء كبير منه لإلستهالك األ ويوجهمن تفاوت اإلنتاجية من عام آلخر، ومن منطقة ألخري، 

ألف طن، تمثل نحو  241منه خالل مراحل اإلنتاج والتسويق تقدر بنحو  باإلضافة لفقد كمية كبيرة، 2.12ألف طن عام  25.4نحو بلغت 
 .، كما تعاني زراعته من سوء إستخدام الموارد المتاحة2.12من جملة اإلنتاج المحلي خالل عام  23.2%

 
 أهداف البحث:

مصر، وتقدير دالة الطلب الفردي يهدف البحث بصفة عامة إلي دراسة الموقف اإلنتاجي واإلستهالكي والتجارة الخارجية للتمور في 
 .عليها وتقدير المرونة السعرية والدخلية

 
 مصادر البيانات واألسلوب البحثي:

ستصالح األراضي المصرية، والجهاز بورة إعتمد البحث بصفة أساسية علي قواعد البيانات اإلحصائية الزراعية المنش وزارة الزراعة وا 
ستخدمالمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وكذلك  أساليب التحليل  البحث شبكة المعلومات الدولية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، وا 

(، مثل النسب المئوية والمتوسطات 2.12 -...2الفترة ) اإلحصائي الوصفي والكمي لبيانات السلسلة الزمنية للمتغيرات موضع البحث خالل
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اإلستناد الحسابية، كما تم إستخدام أسلوب اإلنحدار بالصور الرياضية المختلفة، هذا باإلضافة إلي إستخدام بع  المعايير اإلقتصادية التي يمكن 
 دالة الطلب الفردي وتقدير المرونة السعرية والدخلية.إليها كمؤشرات لقياس 

 
 النتائج ومناقشتها:

 اإلنتاج العربي والعالمي من التمور:تطور  -
 اتزايـد وجـود(، ويتبـين منـه 2.12 -...2( إلي تطور اإلنتاج العربي والعالمي من التمور خالل الفترة )1تشير البيانات الواردة بجدول ) 

، إلــي نحــو ...2مليــون فــدان عــام  1.21مــن عــام إلــي يخــر، حيــث تزايــدت المســاحة مــن نحــو  فــي الــوطن العربــي فــي المســاحة المنزرعــة بــالتمور
، وبمتوســط مســاحة ...2مــن ســنة األســاس  %1.13مليــون فــدان، تمثــل نحــو  14..، بمقــدار زيــادة بلغــت نحــو 2.12مليــون فــدان عــام  1.15

 مليون فدان. 1.15منزرعة خالل فترة الدراسة بلغت نحو 
العـالم أيضـا مـن عـام إلـي يخـر، حيـث تزايـدت  علـي مسـتويفـي المسـاحة المنزرعـة بـالتمور الجـدول إلـي تزايـد  ذاتيانات في حين تشير ب 

مليـون فـدان، تمثـل نحـو  13..، بمقـدار زيـادة بلغـت نحـو 2.12مليـون فـدان عـام  2.13، إلي نحو ...2مليون فدان عام  2.5المساحة من نحو 
 مليون فدان. 2.1سط مساحة منزرعة خالل فترة الدراسة بلغت نحو ، وبمتو ...2من سنة األساس  5.2%

في الكمية المنتجة من عام إلي يخر كمحصـلة لزيـادة المسـاحة المنزرعـة  اأما بالنسبة لإلنتاج العربي من التمور فقد إتضح أن هناك تزايد 
، بمقـدار زيـادة بلغـت 2.12مليـون طـن عـام  5.1، إلـي نحـو ...2مليون طن عـام  4.22من نحوالمنتجة واإلنتاجية الفدانية، حيث تزايدت الكمية 

 مليون طن. 5.2من سنة األساس، وبمتوسط فترة دراسة بلغ نحو %11.2مليون طن، تمثل نحو 12.. نحو
فـي الكميــة المنتجـة علـي مسـتوي العـالم مـن عـام إلـي يخـر أيضـا، حيـث تزايــدت  افـي حـين تشـير بيانـات نفـس الجـدول إلـي أن هنـاك تزايـد

مليـون طـن، تمثـل نحـو  1.1، بمقـدار زيـادة بلغـت نحـو 2.12مليون طن عـام  1.1، إلي نحو ...2مليون طن عام  1.5الكمية المنتجة من نحو 
 مليون طن. 1.11من سنة األساس، وبمتوسط فترة دراسة بلغ نحو  11.2%

 
 .(2.12-...2)تمور علي مستوي العالم خالل الفترةالكلي للواإلنتاجية واإلنتاج ، تطور المساحة (:1ل )جدو

 السنة
 اإلنتاج العالمي اإلنتاج العربي

مليون  المساحة
 فدان

طن/  اإلنتاجية
 فدان

 اإلنتاج
 مليون طن

مليون  المساحة
 فدان

طن/  اإلنتاجية
 فدان

مليون  اإلنتاج
 طن

0222 1..1 2.663 2..0 0.02 2.600 0.02 
0221 1..1 2.706 0.20 0.00 2.651 0.10 
0220 1..1 2.674 0.22 0.00 2.625 0.10 
0222 21.1  2.716 0.10 0.01 2.556 0.01 
0222 21.1  2.521 2.11 0.10 2.434 0.00 
0220 1..2 2.634 2..0 0.0. 2.444 0.00 
0220 1.1. 2.556 0.20 0..2 2.363 0.11 
0221 0.20 2.525 0.12 0.12 2.457 1.02 
022. 0.22 2.564 0.02 0.10 2.619 1.21 
0221 0.20 2.612 0.2. 0.19 2.588 1.00 
0212 0.00 2.572 0.11 0.17 2.579 1.00 
0211 1..0 2.855 0.21 0.02 2.808 1.22 
2012 1.95 2.866 0.01 2.63 2.871 7.55 
 6.964 2.584 2.698 5.156 2.650 1.947 المتوسط

 فدان. 2332هكتار =  1* تم تحويل المساحة الوارده ببيانات منظمة األغذية والزراعة علي أساس أن 
 .www.fao.orgجمعت وحسبت من قواعد بيانات موقع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( : المصدر

 

http://www.fao.org/
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لمساحة واإلنتاج العربي والعالمي من التمور خالل فترة الدراسة، المتعلقة با معادالت اإلتجاه الزمني العام( 2وتوضح نتائج جدول ) 
، وقد للنموذج المقدر F،2 Rأفضلية هذه النماذج التحليلية اإلحصائية مقارنة ببقية النماذج المقدرة في الصور األخرى للدوال إستنادا لقيم وتبين 
، بلغ %5أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية قد فأنه بالنسبة للمساحة المنزرعة بالتمور في الوطن العربي إتضح 

سنويا من متوسط المساحة المنزرعة بالتمور في الوطن العربي والبالغة نحو  %21..مليون فدان، بمعدل تغير بلغ نحو  11...مقداره نحو 
من التغيرات الحادثة في المساحة المنزرعة بالتمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها  %34فدان. ويبين معامل التحديد أن نحو  مليون 1.15

 الزمن. عنصر العامل التكنولوجي متمثال في
لغ مقداره نحو ، ب%1كما تبين أن اإلنتاج العربي من التمور قد أخذ إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائيا عند مستوي معنوية 

. ويبين معامل طنمليون  5.11التمور والبالغ نحو اإلنتاج العربي من سنويا من متوسط  %1.15، بمعدل تغير بلغ نحو طنمليون  52...
 عنصر فيالتمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال اإلنتاج العربي من من التغيرات الحادثة في  %12التحديد أن نحو 

فإن ذلك يؤدي إلي زيادة اإلنتاج  %1وبقياس أثر المساحة واإلنتاجية علي اإلنتاج العربي من التمور تبين أنه بزيادة كل منهما بمقدار الزمن.
 مليون طن علي الترتيب. 1.1، 2.1العربي من التمور بنحو 

معنوي إحصائيا عند  تزايديافي العالم فقد أخذت إتجاها عاما  جدول أيضا أنه بالنسبة للمساحة المنزرعة بالتمورنفس الوتوضح نتائج 
سنويا من متوسط المساحة المنزرعة بالتمور في العالم  %4.2مليون فدان، بمعدل تغير بلغ نحو  112..، بلغ مقداره نحو %1مستوي المعنوية 

من من متوسط المساحة  %2.. - فدان، بمعدل تغير بلغ نحومليون  1....ثم أخذت إتجاه متناقص بمعدل بلغ مليون فدان.  2.1والبالغة نحو 
 علي المستوي العالمي من التغيرات الحادثة في المساحة المنزرعة بالتمور %51ويبين معامل التحديد أن نحو المنزرعة بالتمور خالل نفس العام، 

 الزمن.عنصر تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في 
 22...، بلغ مقداره نحو %1معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية  تزايديامن التمور قد أخذ إتجاها عاما  العالميكما تبين أن اإلنتاج 

مليون طن. ويبين معامل التحديد أن  1.11من التمور والبالغ نحو  العالميسنويا من متوسط اإلنتاج  %1.21مليون طن، بمعدل تغير بلغ نحو 
الزمن.وبقياس  عنصر لتمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال فياإلنتاج العالمي لمن التغيرات الحادثة في  %11نحو 

مور من الت العالميفإن ذلك يؤدي إلي زيادة اإلنتاج  %1من التمور تبين أنه بزيادة كل منهما بمقدار  العالميأثر المساحة واإلنتاجية علي اإلنتاج 
 مليون طن علي الترتيب. 2.1، 2.1بنحو 

نتاج الوطن العربي والعالم من التمور خالل الفترة )الدوال المتعلقة ب(: 0جدول )  (.2.12 -...2مساحة وا 

معدل التغير  F 2R المعادلـــــــــــة المتغـــــير م
 السنوي %

 Ý= 1.83 + 0.017 x المساحة العربية 1
         (2.39)*                  5.7 0.34 0.87 

 Ý= 4.75 + 0.058 x اإلنتاج العربي 0
           (4.25)                     

18.01 0.62 1.65 

 أثر المساحة واإلنتاجية  2
 العربي علي اإلنتاج

2X+ 1.92  15.01 + 2.6 x-Ý=  
                 (145.9)   (105.9)     

11837 0.99  

 المساحة العالمية 2
 

2X0.007  –Ý= 2.33 + 0.112 x  
                 (3.37)      (-2.89)     

7.18 0.59 2.0% 
- 2.0% 

 اإلنتاج العالمي 0
Ý= 6.35 + 0.088 x  
                 (5.98)       35.7 0.76 1.26 

0 
 أثر المساحة واإلنتاجية

 علي اإلنتاج العالمي 
2X+ 2.68  16.86 + 2.56 x-Ý=  

                   (90.9)     (93.3)     5756 0.99  

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

 (المحسوبة.Tاألرقام بين األقواس تعبر عن قيمة )
 (.1جمعت وحسبت من بيانات جدول ) :المصدر
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 تطور اإلنتاج المصري من التمور: -
أن هنــاك تزايــدا فــي  (2)(، تبــين مــن بيانــات جــدول 2.14 -...2بدراســة تطــور المســاحة المنزرعــة بــالتمور فــي مصــر خــالل الفتــرة )

ألــف  1.4.1، إلـي نحــو ...2فــدان عــام ألـف  12.12مـن عــام إلــي يخـر، حيــث تزايــدت المسـاحة مــن نحــو  مصــرالمسـاحة المنزرعــة بـالتمور فــي 
، وبمتوسـط مسـاحة منزرعـة خـالل فتـرة ...2مـن سـنة األسـاس  %52.1فـدان، تمثـل نحـو  ألـف35.12، بمقدار زيادة بلغـت نحـو 2.14فدان عام 

 فدان. ألف25.11الدراسة بلغت نحو 
مليـون نخلـة  12.2، إلـي نحـو ...2مليون نخلة عـام  1.5كما تبين من نفس الجدول أن هناك تزايدا في أعداد اإلناث المثمرة من نحو  

خــالل فتــرة  عــدد إنــاث مثمــرة، وبمتوســط ...2مــن ســنة األســاس  %34.11، تمثــل نحــو مليــون نخلــة 3.3، بمقــدار زيــادة بلغــت نحــو ، 2.14عـام 
 .مليون نخلة 11.1الدراسة بلغت نحو 

، ونحـو 5..2كجـم/ نخلـة عـام  1.1.1فقـد تبـين أنهـا تذبـذبت بـين الزيـادة والنقصـان مـا بـين نحـو  رمـالنخلـة مـن الت يـةأما بالنسبة إلنتاج 
طـن/  13.5و . وبالنسـبة لإلنتاجيـة الفدانيـة مـن التمـر فقـد تبـين أيضـا أنهـا تذبـذبت بـين الزيـادة والنقصـان مـا بـين نحـ2.14كجم/ نخلة عام  114.2

 .1..2طن/ فدان عام  15.1، ونحو 5..2فدان عام 
التمور فقد إتضـح أن هنـاك تزايـد فـي الكميـة المنتجـة مـن عـام إلـي يخـر كمحصـلة لزيـادة المسـاحة المنزرعـة  مصر منأما بالنسبة إلنتاج  

، بمقــدار زيــادة 2.14مليــون طــن عــام  1.41، إلــي نحــو ...2مليــون طــن عــام  1..1واإلنتاجيــة الفدانيــة، حيــث تزايــدت الكميــة المنتجــة مــن نحــو 
 مليون طن. 1.3من سنة األساس، وبمتوسط فترة دراسة بلغ نحو  %45.5مليون طن، تمثل نحو  41..بلغت نحو 

ل فتــرة الدراســة، وتبــين المتعلقــة بالمســاحة واإلنتــاج المصــري مــن التمــور خــال معــادالت اإلتجــاه الزمنــي العــام( 4وتوضــح نتــائج جــدول )
وتوضـــح للنمـــوذج المقــدر،  F،2Rأفضــلية هـــذه النمــاذج التحليليـــة اإلحصــائية مقارنـــة ببقيــة النمـــاذج المقــدرة فـــي الصــور األخـــرى للــدوال إســـتنادا لقــيم 

، بلـغ %1لمساحة المنزرعة بالتمور في مصر فقد أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصـائيا عنـد مسـتوي المعنويـة ( أن ا4( بجدول )1المعادلة )
 ألـف 25.11والبالغـة نحـو  مصـرسـنويا مـن متوسـط المسـاحة المنزرعـة بـالتمور فـي  %2.1فدان، بمعدل تغير بلـغ نحـو  ألف فدان 2.2مقداره نحو 

من التغيرات الحادثة في المساحة المنزرعـة بـالتمور تعـزي إلـي التغيـرات التـي يعكسـها العامـل التكنولـوجي  %24و فدان. ويبين معامل التحديد أن نح
 متمثال في عنصر الزمن.

تزايــديا ثــم تناقصــيا إتجاهــا عامــا  تأخــذاإلنــاث المثمــرة فــي مصــر خــالل نفــس الفتــرة قــد (أن أعــداد 4( بجــدول )2) لــةمعادالتوضــح بينمــا 
سـنويا مـن  %1.5 -، %4.23، بمعـدل تغيـر بلـغ نحـو نخلـةمليـون  11... -، 41..، بلغ مقـداره نحـو %1عند مستوي المعنوية  معنوي إحصائيا

تعـزي عـدد اإلنـاث المثمـرة من التغيرات الحادثة فـي  %11. ويبين معامل التحديد أن نحو نخلةمليون  11.1والبالغ نحو عدد اإلناث المثمرة متوسط 
 إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن. 

النخلــة فــي مصــر خــالل نفــس الفتــرة قــد أخــذ إتجاهــا عامــا تصــاعديا ( أن متوســط إنتــاج 3رقــم )كمــا توضــح معادلــة اإلتجــاه الزمنــي العــام 
ســنويا مــن متوســط إنتاجيــة  %41..و بمعــدل تغيــر بلــغ نحــو  كجــم/ نخلــة، 412..، بلــغ مقــداره نحــو %1معنــوي إحصــائيا عنــد مســتوي المعنويــة 

مــن التغيــرات الحادثــة فــي إنتاجيــة النخلــة تعــزي إلــي التغيــرات التــي  %31كجــم/ نخلــة. ويبــين معامــل التحديــد أن نحــو  1.2.1النخلــة والبــالغ نحــو 
 الفدان. في حين تبين عدم معنوية إنتاجية يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن.

إنتــاج التمــور فــي مصــر قــد أخــذ إتجاهــا عامــا تصــاعديا معنــوي إحصــائيا عنــد مســتوي ( بــذات الجــدول أن 4كمــا يتضــح مــن المعادلــة )
مليـون طـن.  1.3سـنويا مـن متوسـط إنتـاج التمـور والبـالغ نحـو  %2.2مليـون طـن، و بمعـدل تغيـر بلـغ نحـو  22...، بلغ مقداره نحو %1المعنوية 

لتمـور فـي مصـر يعـزي إلـي التغيـرات التـي يعكسـها العامـل التكنولـوجي متمـثال مـن التغيـرات الحادثـة فـي إنتـاج ا %21ويبـين معامـل التحديـد أن نحـو 
نتاجيــة النخلــة علــي إنتــاج مصــر مــن التمــور فقــد تبــين أنــه بزيــادة كــل مــنهم فــي عنصــر الــزمن.  وبقيــاس أثــر كــل مــن المســاحة وعــدد النخيــل المثمــر وا 

 مليون طن علي الترتيب. 12...، 1.4..، 1.....فإن ذلك يؤدي إلي زيادة اإلنتاج من التمور بنحو  %1بمقدار 
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 .(2014 -...2) تطور المساحة المنزرعة وعدد النخيل المثمر واإلنتاجية واإلنتاج من البلح في مصر خالل الفترة (:2جدول )

 المساحة المنزرعة السنة
 )باأللف فدان(

 عدد النخيل المثمر
 )بالمليون نخلة(

إنتاجية النخلة 
 بالكيلو جرام

 اإلنتاجية 
 )طن/ فدان(

 اإلنتاج 
 )بالمليون طن(

0222 0..1. 1.202 106.27 12.02 1.221 
0221 70.13 12.022 108.83 10... 1.112 
0220 70.52 10.378 105.03 15.46 1.090 
0222 1..21 12.120 104.50 14.34 1.122 
0222 82.18 11.210 104.03 14.19 1.166 
0220 86.08 11.400 101.70 13.48 1.160 
0220 .0.11 11.888 111.77 15.60 1.329 
0221 .0.11 10.221 109.12 15.14 1.314 
022. 87.69 12.183 108.85 15.13 1.326 
0221 .1.10 10.122 104.62 14.46 1.270 
0212 99.87 12.177 111.10 13.55 1.353 
0211 99.17 12.226 112.02 13.86 1.374 
2012 11.01 10.020 111.69 15.27 1.400 
2013 90.29 12.297 108.04 14.71 1.328 
2014 104.85 12.827 114.21 15.36 1.465 
 1.254 14.74 108.13 11.582 0.10. المتوسط

 .المساحة المنزرعة÷ اإلنتاجية الفدانية= اإلنتاج الكلي 
واستصــالح األراضــإل، اإلدارة المركزيــة لالقتصــاد الزراعــإل، نشــرة اإلحصــاءات الزراعيــة، أعــداد : جمعــت وحســبت مــن بيانــات: وزارة الزراعــة المصــدر
 مختلفة.
نتاج مصر من التمور خالل الفترة ) (:2جدول )  (.2.14 -...2الدوال المتعلقة بمساحة وا 

معدل التغير  F 2R المعادلـــــــــــة المتغـــــير م
 السنوي %

 Ý= 68.2 + 2.22 x المساحة  1
    (8.32)                            69.3 0.84 2.58 

 النخيل المثمر 0
20.017 X –Ý= 9.165 + 0.49 x  

             (4.25)    (-6.07)                      111 0.97 2.02 
- 1.0 

 Ý= 104.19 + 0.492 x إنتاجية النخلة 2
                     (2.74)*                  7.49 0.37 0.46 

 Ý= 1.031 + 0.028 x اإلنتاج 2
                     (9.31)                  86.6 0.87 2.23 

0 
أثر المساحة وعدد 
النخيل واإلنتاجية علي 

 اإلنتاج

        3+ 0.01 X 2X+ 0.1  11.3 + 0.0001 x-Ý= 
          (2.58)        (70.1)    (58.3)     1715 1  

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

 ( المحسوبة.         Tاألرقام بين األقواس تعبر عن قيمة )
 (.3جمعت وحسبت من بيانات جدول ) :المصدر
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 5705(  4)  53مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 التمورالتوزيع الجغرافي إلنتاج  -
أن إنتاج التمور في مصر قد إحتل مرتبة في مصر، ويتبين منه  التمور( التوزيع الجغرافي إلنتاج 5توضح البيانات الواردة بجدول )

مليون نخلة،  12.23ألف فدان، وبلغ عدد اإلناث المثمرة نحو  1.4.1عالية من حيث األهمية، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالنخيل نحو 
وقد إنتشرت زراعة . 2.14كجم/ نخلة وذلك خالل عام  114.2مليون طن، بمتوسط إنتاجية بلغت نحو  1.41تعطي إنتاجا إجماليا قدر بنحو 

النخيل في معظم محافظات الجمهورية حيث إحتلت محافظة الوادي الجديد المركز األول من حيث عدد النخيل المثمر من بين محافظات 
من إجمالي عدد النخيل المثمر علي مستوي الجمهورية، في حين إحتلت محافظة  %1.51مليون نخلة، تمثل نحو  1.23الجمهورية، حيث بلغ 

من إجمالي عدد النخيل المثمر علي  %1.45مليون نخلة، تمثل نحو  1.21الشرقية المركز الثاني من حيث عدد النخيل المثمر والبالغ نحو 
 ية.مستوي الجمهور 

 

نتاج التمور بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية خالل عام (:0جدول ) نتاجية وا   .2.14التوزيع الجغرافي لألهمية النسبية لمساحة وا 
 المساحة المحافظة

 فدان

 النخيل المثمر ) %

 ألف نخلة(

 اإلنتاجية  %

 )كجم/ نخلة(

 اإلنتاج  %

طن(ألف  )  

% 

 0.45 6.649 72.3 82.618 0.63 80.479 0.38 403.0 األسكندرية

 13.1 191.1 141 161.36 9.23 1184.6 14.3 15026 البحــــــــيرة 

 0.34 4.987 90.9 103.82 0.37 48.037 0.30 315.0 الغربيــــــــة

 4.37 64.01 120 137.09 3.64 466.93 4.96 5199 كفر الشـــيخ

 1.45 21.20 89.8 102.53 1.61 206.8 0.53 555.0 الدقهليـــــــة

 6.85 100.3 95.5 109.03 7.17 919.99 0.01 15.00 دميـــــــــاط

 14.0 205.2 148 169.26 9.45 1212.5 0.26 269.0 الشــــــرقية

 6.38 93.49 121 138.19 5.27 676.57 1.53 1600 اإلسـماعيلية

 0.06 0.945 73.9 84.413 0.09 11.195 0 0 بور ســـعيد

 0.57 8.323 82.2 93.904 0.69 88.633 0.43 456.0 الســويــــس

 1.44 21.16 111 126.75 1.30 166.96 0.06 62.00 المنوفيـــــــة

 1.83 26.80 112 128.04 1.63 209.27 0.57 598.0 القليوبيـــــــة

 0.16 2.340 54.2 61.89 0.29 37.809 0.77 807.0 القاهـــــــــرة

البحرىالوجه   25305 24.1 5309.7 41.4 140.61 123 746.6 51.0 

 7.55 110.6 115 131.57 6.55 840.34 10.2 10737 الجيــــــــــزة

 2.23 32.66 84.5 96.501 2.64 338.45 0.06 62.00 بنى ســـويف

 5.44 79.63 108 123.83 5.01 643.07 1.1 1158 الفيــــــــــوم

 2.98 43.64 105 120.00 2.84 363.67 0.56 586.0 المنيــــــــــــا

مصر الوسطى   12543 12 2185.5 17.0 121.94 107 266.5 18.2 

 2.97 43.58 82.6 94.391 3.60 461.74 0.38 400.0 أســـــــيوط

 2.61 38.25 82.9 94.669 3.15 404.08 0.74 774.0 ســــــوهاج

 2.23 32.67 54.1 61.831 4.12 528.41 1.01 1059 قنـــــــــــــا

 1.04 15.17 61.8 70.585 1.68 214.92 0.37 385.0 األقصـــــــــر

 7.34 107.5 79.9 91.250 9.19 1178.4 23.7 24840 أســـــــــوان

 16.2 237.2 74.5 85.096 21.7 2787.5 26.2 27458 مصر العليا

 85.3 1250 106 121.59 80.2 10283 62.3 65306 داخل الوادى

 6.85 100.3 71.6 81.727 9.57 1227.4 16.7 17542 الوادى الجديد

 2.14 31.41 83.2 95.000 2.58 330.67 6.87 7207 مطــــــــروح

 0.11 1.673 37.1 42.324 0.31 39.528 0.13 134.0 البحـر األحمـر

 1.29 18.86 52.5 60.000 2.45 314.30 8.64 9057 شمال سـيناء

 0.21 3.044 35 39.995 0.59 76.110 0 0 جنوب سـيناء

 4.06 59.45 93.5 106.84 4.34 556.43 5.35 5605 النوباريـــــة

 14.7 214.7 73.9 84.399 19.8 2544.5 37.7 39545 خارج الوادى

 100 1465 100 114.21 100 12827 100 104851 اإلجمـالى

ستصالح المصدر  .2.14األراضي، قطاع الشئون اإلقتصادية، اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي، نشرة اإلحصاءات الزراعية، : وزارة الزراعة وا 
 

، %13.11ألف طن، بنسبة مئوية قدرت بنحو  2.5.23وبالرغم من ذلك إحتلت المركز األول من حيث اإلنتاج حيث بلغ حوالي 
 %142.2كجم/ نخلة، تمثل نحو  111.21ويعزي ذلك لتفوقها في اإلنتاجية حيث إحتلت المرتبة األولي علي مستوي الجمهورية بمتوسط بلغ نحو 

كجم/  111.4علي مستوي الجمهورية، في حين إحتلت محافظة البحيرة المركز الثاني من حيث اإلنتاجية، والبالغة نحو  من متوسط إنتاجية النخلة
من متوسط اإلنتاجية علي مستوي الجمهورية، ولذلك إحتلت المركز الثاني من حيث اإلنتاج الكلي حيث  %141.3نخلة، بنسبة مئوية بلغت نحو 
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نتاجية الجمهورية خالل نفس  %13بلغت نحو   طن، بنسـبة مئويـة ألف 111.1بلغ إنتاجها نحو  من متوسط إنتاج الجمهورية إجمالي إنتاج وا 
 .(2)العام
 
 التجارة الخارجية للتمور: -
 األهمية النسبية لكمية الواردات -1

( أن متوســط كميــة 1بدراســة األهميــة النســبية لكميــة الــواردات مــن التمــور علــي المســتوي العــالمي خــالل فتــرة الدراســة يتضــح مــن جـــدول )
بلــغ ي، وحــد أقصــي و ...2ألــف طـن عــام  5.3.3طــن، تراوحــت بــين حـد أدنــي ويبلــغ نحــو ألــف  112.3الـواردات العالميــة  مــن التمــور بلغــت نــحو 

ألـف طـن، تراوحـت بـين حـد أدنـي ويبلـغ  114. كما تبين أن متوسط كمية الواردات العربية من التمور بلغت نحو 1..2ام ألف طن ع 1..21نحو 
فـي حـين بلـغ متوسـط كميـة الـواردات المصـرية مـن التمـور  .2..2ألـف طـن عـام 1..31، وحـد أقصـي وبلـغ نحـو ...2ألف طن عام  15.2نحو 
 مــن متوســط كميــة الــواردات العربيــة مــن التمــور، وقــد %1.2مــن متوســط كميــة الــواردات العالميــة، ونحــو  %24..تمثــل نحــو  ألــف طــن، 1.1نحــو 

مـن متوسـط  %13..من متوسط كمية الـواردات العالميـة، ونحـو  %2...تمثل نحو ، ...2ألف طن عام  12..تراوحت بين حد أدني ويبلغ نحو 
مـن متوســط كميـة الـواردات العالميــة،  %2...، تمثـل نحـو 2.12ألـف طـن عــام  5.45وحـد أقصـي ويبلــغ نحـو  كميـة الـواردات العربيـة مــن التمـور،

 .من متوسط كمية الواردات العربية من التمور خالل نفس العام %13..ونحو 
 

 األهمية النسبية لقيمة الواردات -0
( أن متوسط 1عالمي خالل فترة الدراسة يتضح من بيانات جدول )بدراسة األهمية النسبية لقيمة الواردات من التمور علي المستوي ال 

، وحد ...2عام مليون دوالر 215.1، تراوحت بين حدين أدني ويبلغ نحو مليون دوالر512.1الواردات العالمية من التمور بلغت نحو قيمة 
، مليون دوالر 1.4.1الواردات العربية من التمور بلغت نحو  قيمة. كما تبين أن متوسط 2.12عام مليون دوالر 235.1أقصي ويبلغ نحو 

. في حين بلغ متوسط .2.1عام مليون دوالر 113.1، وحد أقصي ويبلغ نحو ...2عام مليون دوالر 32.5تراوحت بين حدين أدني ويبلغ نحو 
 قيمةمن متوسط  %11..الواردات العالمية، ونحو  قيمةمن متوسط  %11..، تمثل نحو مليون دوالر1.3الواردات المصرية من التمور نحو  قيمة

الواردات  قيمةمن متوسط  %2...، تمثل نحو ...2عام  مليون دوالر0.06الواردات العربية من التمور، وقد تراوحت بين حدين أدني ويبلغ نحو 
، 2.12عام مليون دوالر 3.89صي ويبلغ نحو الواردات العربية من التمور خالل نفس العام، وحد أق قيمةمن متوسط  %11..العالمية، ونحو 

 .الواردات العربية من التمور خالل نفس العام قيمةمن متوسط  %0.16الواردات العالمية، ونحو  قيمةمن متوسط  %2...تمثل نحو 
 

 .(2.12 -...2)تطور األهمية النسبية لكمية وقيمة واردات التمور في مصر خالل الفترة  (:0جدول )
 

 البيان

 الوطن العربي من % من العالم % مصر الوطن العربي العالم

 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية

5777 573.3 5.569 95650 3.650 7605 767. 0.024 0.023 0.126 0.156 

5770 507.. 6507 8 07767 77565  76.. 7630 0.153 0.114 0.843 0.735 

5775 555.0 50765 05.69 776.0 7635 760. 0.058 0.058 0.252 0.357 

5773 557.9 6379 9 00063 77600 7600 7653 0.140 0.074 0.656 0.574 

5777 .57.9 63.. 8 03560 50600 7659 7600 0.045 0.030 0.219 0.191 

5775 0.9.5 6755 7 59763 7.063  76.7 7635 0.101 0.075 0.276 0.394 

577. 077.3 6795 7 03967 79560  7690 7659 0.139 0.059 0.698 0.313 

5770 .07.. 59365 37.69 07565 7693 767. 0.107 0.078 0.268 0.316 

577. .57.9 6..3 1 30769 57567 06.5 7650 0.190 0.086 0.437 0.278 

5779 .05.5 6.35 2 07560 03.60 0690 3679 0.292 767.. 063.. 7565.  

5707 .75.9 05769 0.060 00369 0690 3679 0.325 0.426 1.223 1.777 

5700 .00.. 09.65 00065 07.60 5633 3603 0.786 0.468 4.780 2.519 

2012 684.8 835.9 123.25 152.4 5.45 3.89 0.024 0.023 0.126 0.156 

 0.955 1.199 0.188 0.243 1.25 1.65 104.6 173.97 512.1 668.3 المتوسط

 .* القيمة بالمليون دوالر*                                                    * الكمية باأللف طن.    
 .www.fao.orgجمعت وحسبت من قواعد بيانات موقع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( : المصدر

 
لتطور كمية الواردات العالمية والعربية والمصرية من التمور خالل فترة الدر اسة تبين من نتائج  وبحساب معادالت اإلتجاه الزمني العام

، للنموذج المقدر F،2 R( أفضلية هذه النماذج التحليلية اإلحصائية مقارنة ببقية النماذج المقدرة في الصور األخرى للدوال إستنادا لقيم 1جدول )

http://www.fao.org/
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منه أنها قد أخذت وقد إتضح هو أفضل تلك النماذج( 1والموضح بالمعادلة )العالمية كان النموذج التربيعي  كمية الوارداتمنها أن وقد إتضح 
، بمعدل تغير بلغ نحو طنألف5.14 -، 21.1نحو  ما، بلغ مقداره%1معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية  تزايدي ثم تناقصيإتجاها عاما 

من  %52. ويبين معامل التحديد أن نحو طنألف112.3التمور والبالغة نحو كمية الواردات العالمية من سنويا من متوسط  1%..-، 13%
 التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن.الواردات العالمية من كمية التغيرات الحادثة في

معنوي إحصائيا عند مستوي تزايديا الواردات العالمية من التمور قد أخذت إتجاها عاما قيمة ( أن 1( بجدول )2بينما توضح المعادلة )
الواردات العالمية من التمور والبالغة نحو  قيمةسنويا من متوسط  %3..1، بمعدل تغيربلغ نحو دوالرمليون  52.1، بلغ مقداره نحو %1المعنوية 
الواردات العالمية من التمور تعزي إلي التغيرات التي قيمة من التغيرات الحادثة في  %11. ويبين معامل التحديد أن نحو دوالرمليون  512.1

 يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن.
 تزايديا ثم تناقصياا عاما قد أخذت إتجاهكمية الواردات العربية ( أن 1( بجدول )3في حين يوضح النموذج التربيعي المبين بامعادلة )

سنويا من  %2.53 -، %32.4ألف طن، بمعدل تغير بلغ نحو  4.4 -، 11.11، بلغ مقداره نحو %5معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية 
في كمية الواردات من التغيرات الحادثة  %.4ألف طن. ويبين معامل التحديد أن نحو  114متوسط كمية الواردات العربية من التمور والبالغة نحو 

 العربية من التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن.
 تزايدياقد أخذت إتجاها عاما قيمة الواردات العربية من التمور  أن ( بذات الجدول4والموضح بالمعادلة ) النموذج الخطيكما يوضح 

سنويا من متوسط قيمة الواردات  %12.5مليون دوالر، بمعدل تغير بلغ نحو  13.1، بلغ مقداره نحو %1ة معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوي
من العربية من التغيرات الحادثة في قيمة الواردات  %11مليون دوالر. ويبين معامل التحديد أن نحو  1.4.1من التمور والبالغة نحو  العربية

 يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن.التمور تعزي إلي التغيرات التي 
منه أنها قد أخذت وقد إتضح  ،أما بالنسبة لكمية الواردات المصرية من التمور فقد تبين أن النموذج التربيعي هو أفضل تلك النماذج

سنويا من  3.53، %1..3- تغير بلغ نحوألف طن، بمعدل  1...، 52.. –معنوي إحصائيا، بلغ مقداره نحو  تناقصيا ثم تزايدياإتجاها عاما 
من التغيرات الحادثة في كمية  %22ألف طن. ويبين معامل التحديد أن نحو  1.1 من التمور والبالغة نحو المصريةمتوسط كمية الواردات 

 من التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن. المصريةالواردات 
هو أفضل تلك النماذج وقد إتضح منه أنها قد أخذت إتجاها  التربيعي أيضامن التمور كان النموذج  المصريةوبالنسبة لقيمة الواردات 

سنويا من  %3.2، %21.1-مليون دوالر، بمعدل تغير بلغ نحو  5...، 31..-بلغ مقداره نحو  ،معنوي إحصائياتناقصيا ثم تنازليا عاما 
من التغيرات الحادثة في قيمة  %.1مليون دوالر. ويبين معامل التحديد أن نحو  1.3من التمور والبالغة نحو  المصريةردات متوسط قيمة الوا

 من التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن. المصريةالواردات 
 (.2.12 -...2ية وقيمة واردات التمور في العالم والوطن العربي ومصر خالل الفترة )معادالت اإلتجاه الزمني العام لتطور كم (:1جدول )

 F 2R المعادلـــــــــــة المتغـــــير م
معدل التغير 

 السنوي %

 كمية الواردات العالمية 0
25.14 X –Ý= 385.48 + 86.7 X  

                     (3.33)    (-2.84)      
7.04 0.58 

03 

-760 

 قيمة الواردات العالمية 5
Ý= 143.48 + 52.66 X  

            (18.8)                         
354 0.97 10.28 

 كمية الواردات العربية 3
24.4 X –16.4 + 66.79 X -Ý=  

                   (2.56)*  (-2.43)*     
3.33 0.40 

3.67 

-5653 

 قيمة الواردات العربية 7
Ý= 13.07 + 13.07 X  

                    (5.96)                     
35.5 0.76 12.5 

 كمية الواردات المصرية 5
20.516 X + 0.063 X –Ý= 1.27  

                  (-2.42)*   (4.27)      
37.4 0.88 

-376. 

3653 

 قيمة الواردات المصرية .
20.36 X + 0.05 X –Ý= 0.64  

                  (-2.12)* (4.12)      
45.5 0.90 

-5060 

36. 

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

 ( المحسوبة.         Tاألرقام بين األقواس تعبر عن قيمة )
 (.1جمعت وحسبت من بيانات جدول ) :المصدر

 
 
 



 - 090 -                             مصر دراسة إقتصادية إلنتاج وإستهالك التمور في

 

 ة الصادراتيمكاألهمية النسبية ل -2
( أن متوسط 2وبدراسة األهمية النسبية لكمية الصادرات من التمور علي المستوي العالمي خالل فترة الدراسة يتضح من بيانات جدول ) 

، وحد أقصي 4..2ألف طن عام  321.3ألف طن، تراوحت بين حدين أدني ويبلغ نحو  132.2العالمية من التمور بلغت نحو  الصادراتكمية 
ألف طن، تراوحت بين  322.1العربية من التمور بلغت نحو  الصادرات. كما تبين أن متوسط كمية 2..2ألف طن عام  1.1.1ويبلغ نحو 

 الصادرات. في حين بلغ متوسط كمية 2..2ألف طن عام  152.1، وحد أقصي ويبلغ نحو 4..2ألف طن عام  .11حدين أدني ويبلغ نحو 
 الصادراتمن متوسط كمية  %2.4العالمية، ونحو  الصادراتمن متوسط كمية  %1.4ألف طن، تمثل نحو  1.1التمور نحو  المصرية من

العالمية،  الصادراتمن متوسط كمية  %22..، تمثل نحو 1..2ألف طن عام  1.11العربية من التمور، وقد تراوحت بين حدين أدني ويبلغ نحو 
، تمثل نحو 2.12ألف طن عام  24.4العربية من التمور خالل نفس العام، وحد أقصي ويبلغ نحو  الصادراتمن متوسط كمية  %31..ونحو 
، ويعزي إنخفا  كمية العربية من التمور خالل نفس العام الصادراتمن متوسط كمية  %5.1العالمية، ونحو  الصادراتمن متوسط كمية  3.2%

، و عدم رغبة المستهلك الخارجي في أسعارها مقارنة بمثيلتها المنتجة في الدول األخري المنافسة الصادرات المصرية من التمور لربما إلرتفاع
 األصناف المصرية المصدرة، أو لعدم اإلهتمام بعملية التصدير وفتح أسواق جديدة للتمور المصرية.

 
 الصادراتاألهمية النسبية لقيمة  -0

( أن متوسط 2من التمور علي المستوي العالمي خالل فترة الدراسة يتضح من بيانات جدول ) الصادراتبدراسة األهمية النسبية لقيمة  
، وحد ...2مليون دوالر عام  251.1مليون دوالر، تراوحت بين حدين أدني ويبلغ نحو  523.1العالمية من التمور بلغ نحو  الصادراتقيمة 

مليون دوالر،  215.2 العربية من التمور بلغت نحو الصادراتأن متوسط قيمة . كما تبين 2.12مليون دوالر عام  2..1أقصي ويبلغ نحو 
. في حين بلغ 2.12مليون دوالر عام  522.2، وحد أقصي ويبلغ نحو ...2مليون دوالر عام  145.4تراوحت بين حدين أدني ويبلغ نحو 

من  %2.5لعالمية، ونحو الصادراتامن متوسط قيمة  %1.11 مليون دوالر، تمثل نحو 2.11المصرية من التمور نحو  الصادراتمتوسط قيمة 
من متوسط  %0.24، تمثل نحو ...2مليون دوالر عام  0.6العربية من التمور، وقد تراوحت بين حدين أدني ويبلغ نحو  الصادراتمتوسط قيمة 

مليون  30.1العربية من التمور خالل نفس العام، وحد أقصي ويبلغ نحو  الصادراتمن متوسط قيمة  %0.39العالمية، ونحو  الصادراتقيمة 
العربية من التمور خالل  الصادراتمن متوسط قيمة  %5.7العالمية، ونحو  الصادراتمن متوسط قيمة  %2.99، تمثل نحو 2.12دوالر عام 
 .نفس العام
 .2.12 -...2التمور في مصر خالل الفترة  صادراتتطور األهمية النسبية لكمية وقيمة (: .جدول )

 
 البيان

 الوطن العربي من % من العالم % مصر الوطن العربي العالم
 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية

0222 020.1 001.1 20..1 120.2 0.01 1.11 0.493 0.703 0.814 1.217 
0221 020.1 000.1 221.2 102.0 1.11 2.00 0.218 0.237 0.359 0.392 
0220 0.0.0 010.0 200.0 100.2 2.00 0.10 0.777 0.77 1.241 1.305 
0222 0.2.2 200.1 200.0 101.2 1..2 2.02 0.315 0.195 0.517 0.377 
0222 2.1.2 222.2 112.2 102.1 0..0 1.21 0.75 0.451 1.505 0.890 
0220 1.1.1 221.2 02... 001.1 2.2. 0.20 0.518 0.563 0.743 1.080 
0220 20..0 222.1 110.0 1.2.0 0.21 2.10 1.086 0.724 2.589 1.719 
0221 0.1.1 0...1 211.0 212.1 2.12 2.21 0.684 0.511 1.12 0.959 
022. 120.0 0.0.1 000.1 212.0 1.22 1.20 0.993 1.064 1.378 1.850 
0221 01... 011.2 201.0 222.0 12.00 11.02 2.448 3.070 4.077 5.837 
0212 002.1 110.0 201.0 211.1 11.00 1..02 2.963 2.389 5.294 4.666 
0211 112.2 120.0 200.2 202.0 02.11 0..01 3.349 3.127 5.632 6.262 
2012 760.5 1008 432.5 528.2 24.38 30.11 3.206 0.1.1 5.637 5.700 
 2.481 2.377 1.112 1.369 8.985 9.105 275.2 382.6 523.9 632.2 المتوسط

 ر.* الكمية باأللف طن.                                                                                    * القيمة بالمليون دوال
 .www.fao.orgجمعت وحسبت من قواعد بيانات موقع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( : المصدر

http://www.fao.org/
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العالمية والعربية والمصرية من التمور خالل فترة الدراسة تبين من نتائج  الصادراتوبحساب معادالت اإلتجاه الزمني العام لتطور كمية 
، للنموذج المقدر F،2 R( أفضلية هذه النماذج التحليلية اإلحصائية مقارنة ببقية النماذج المقدرة في الصور األخرى للدوال إستنادا لقيم 1جدول )

 منه أنهو أفضل تلك النماذج وقد إتضح ( 1( بجدول )1والموضح بالمعادلة )الخطين النموذج أالعالمية  الصادراتلكمية  أنه بالنسبةوقد إتضح 
ألف طن، بمعدل تغير بلغ  12.2، بلغ مقداره نحو %5معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية تزايديا قد أخذت إتجاها عاما كمية الصادرات العالمية

من  %21ألف طن. ويبين معامل التحديد أن نحو  132.2العالمية من التمور والبالغة نحو  الصادراتسنويا من متوسط كمية  %2.12نحو 
 العالمية من التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن. الصادراتات الحادثة في كمية التغير 

وقد  ( بذات الجدول2والمبين بالمعادلة ) العالمية من التمور كان النموذج الخطي هو أفضل تلك النماذج الصادراتوبالنسبة لقيمة 
مليون دوالر، بمعدل تغير بلغ  33.2، بلغ مقداره نحو %5إتضح منه أنها قد أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية 

من  %.3مليون دوالر. ويبين معامل التحديد أن نحو  523.1العالمية من التمور والبالغة نحو  الصادراتسنويا من متوسط قيمة  %1.34نحو 
 العالمية من التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن. الصادراتالتغيرات الحادثة في قيمة 

وبالنسبة لقيمة  .إحصائيا عدم معنوية الدالة تبين من التمور العربية الصادراتكمية العام لتطور الزمني بحساب معادلة اإلتجاه و 
قد أخذت إتجاها  هاهو أفضل تلك النماذج وقد إتضح منه أن (1( بجدول )3والمبين بالمعادلة ) العربية من التمور كان النموذج الخطي الصادرات

سنويا من متوسط قيمة  %11.4مليون دوالر، بمعدل تغير بلغ نحو  31.3، بلغ مقداره نحو %1معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية  تزايدياعاما 
من التغيرات الحادثة في قيمة الصادرات  %21مليون دوالر. ويبين معامل التحديد أن نحو  215.2ات العربية من التمور والبالغة نحو الصادر 

 العربية من التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن.
هو أفضل تلك  ( بذات الجدول4والمبين بالمعادلة ) المصرية من التمور فقد تبين أن النموذج التربيعي الصادراتأما بالنسبة لكمية 

ألف طن، بمعدل تغير بلغ  211..، 1.11-معنوي إحصائيا، بلغ مقداره نحو  تنازليا ثم تزايديامنه أنها قد أخذت إتجاها عاما النماذج وقد إتضح 
 %11ألف طن. ويبين معامل التحديد أن نحو  1.1المصرية من التمور والبالغة نحو  الصادراتكمية  سنويا من متوسط %2.1، %11.5-نحو 

 المصرية من التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن. الصادراتمن التغيرات الحادثة في كمية 
كان النموذج التربيعي أيضا هو أفضل تلك النماذج وقد إتضح منه أنها قد أخذت إتجاها المصرية من التمور  الصادراتوبالنسبة لقيمة 

سنويا من  %4.23، %32.1-مليون دوالر، بمعدل تغير بلغ نحو  32..، 2.11-معنوي إحصائيا، بلغ مقداره نحو تنازليا ثم تزايديا عاما 
من التغيرات الحادثة في قيمة  %11مليون دوالر. ويبين معامل التحديد أن نحو  2.11المصرية من التمور والبالغة نحو  الصادراتمتوسط قيمة 

 المصرية من التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن. الصادرات
 

 (.2.12 -...2العربي ومصر خالل الفترة ) التمور في العالم والوطن صادرات(: معادالت اإلتجاه الزمني العام لتطور كمية وقيمة 1جدول )
 F 2R المعادلـــــــــــة المتغـــــير م

معدل التغير 

 السنوي %

 العالمية الصادراتكمية  0
Ý= 500.58 + 18.81 X  

                      (2.03)*     
7600 7650 2.98 

 قيمة الصادرات العالمية 5
Ý= 222.14 + 33.22 X  

            (2.19)*                         
4.78 0.30 6.34 

 العربية الصادراتقيمة  3
Ý= 56.4 + 31.26 X  

                    (8.12)                   
.569 76.. 11.36 

 كمية الصادرات المصرية 7
Ý= 4.76 – 1.77 X + 0.266 X2 

                  (-2.97)* (6.42)      
0506. 769. 21.46 

 قيمة الصادرات المصرية 5
22.96 X + 0.383 X –Ý= 5.59  

                  (-4.11)   (7.65)      
133.6 0.96 26.73 

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

 ( المحسوبة.         Tاألرقام بين األقواس تعبر عن قيمة )
 (.2جمعت وحسبت من بيانات جدول ) :المصدر
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 توزيع جنيه المستهلك للتمور: -
 يعتبر توزيع جنيه المستهلك أحد الطرق التحليلية للتعرف علي الكفاءة التسويقية وعلي 

 نصيب كلمرحلة من المراحل التسويقية من القيمة التي يدفعها المستهلك نظير حصوله علي السلعة،  
يخر هو ويعبر عنه بالفرق السعري المطلق للمستوي التسويقي أو الهيئة التسويقية مقسوما علي سعر التجزئة للسلعة، ويرتبط بهذا المقياس مفهوم 

ذي يعبر عن نصيب المزارع من قيمة ما يدفعه المستهلك نظير حصـوله عليالسلعة. ويعبر مفهوم توزيع جنيه يهالمستهلك، والـن جنـنصيب المنتج م
إستخدامه  المستهلك عن توزيع ما قيمته جنيه واحد دفعه المستهلك للمزارع أو المنتج والهيئات التسويقية المختلفة المعنية بتسويق السلعة، ويمكن

وبإستعرا  تطور . (1)تسويقي بأكمله معبرا عنه بالفرق السعري المطلق للمسلك التسويقي مقسوما علي سعر التجزئةللتعبير عن نصيب المسلك ال
 يتضح ما يلي: للتمورنصيب كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة ونصيب الوسطاء من جنيه المستهلك 

 من جنيه المستهلك:  الوسطاءتطور نصيب  -
 % 42، بينمـا بلـغ أقصـاه بنحـو 1..2عـام  % 41( أننصـيب المنـتج مـن جنيـه المسـتهلك قـد بلـغ أدنـاه بنحـو .1توضح بيانات جـدول )

، بينمــا بلـغ أقصــاه 2..2عـام  %24جـدول أننصـيب تــاجر الجملـة مــن جنيـه المسـتهلك قــد بلـغ أدنــاه بنحـو نفــس التوضــح بيانـات . بينمـا 2.11عـام 
، 2.12، 2.11يعــام %25أننصــيب تــاجر التجزئــة مــن جنيــه المســتهلك قــد بلــغ أدنــاه بنحــو أيضــا بيانــات التوضــح  . كمــا1..2عــام  %31بنحــو 

، 2.11ي عـام %52أننصـيب الوسـطاء مـن جنيـه المسـتهلك قـد بلـغ أدنـاه بنحـو بينما تشـير البيانـات إلـي  .2..2عام  %33بينما بلغ أقصاه بنحو 
 .1..2عام  %.1، بينما بلغ أقصاه بنحو 2.12

 
 (.2.12 -...2سعر المنتج و الجملة والتجزئة وتوزيع جنيه المستهلك للتمور في مصر خالل الفترة ) (:.1جدول )

 

 

 السنة

 توزيع قرش المستهلك ) % ( األسعار ) قرش/كجم (

 الوسطاء نصيب تاجر التجزئة نصيب تاجر الجملة المنتج تجزئة جملة منتج

0 5 3 7  =0/3 5 {=5–0 ÷ }3 . { =3 –5 ÷ }3 0 =5+. 

5777 60.84 95.38 130.30 0.467 0.265 0.268 0.533 

5770 60.76 95.13 130.70 0.465 0.263 0.272 0.535 

5775 57.29 89.95 121.90 0.470 0.268 0.262 0.530 

5773 76.16 119.4 164.30 0.463 0.263 0.274 0.537 

5777 84.74 132.9 172.40 0.448 0.255 0.297 0.552 

5775 97.25 152.4 166.35 0.458 0.260 0.283 0.543 

577. 76.02 133.4 170.08 0.405 0.306 0.289 0.595 

5770 100.9 158.5 224.10 0.450 0.257 0.293 0.550 

577. 113.0 177.4 266.00 0.425 0.242 0.333 0.575 

5779 145.4 227.8 320.80 0.453 0.257 0.290 0.547 

5707 140.9 220.0 313.30 0.450 0.252 0.298 0.550 

5700 150.5 235.0 311.50 0.483 0.271 0.246 0.517 

5705 154.6 241.5 320.50 0.482 0.271 0.246 0.517 

 0.545 0.281 0.264 0.455 222.5 159.9 101.4 المتوسط

 * األسعار شملت متوسطات أسعار أصناف رملي، أمهات، حياني، زغلول فقط.
 : جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية ألسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات، منتج، جملة،المصدر

 تجزئة، أعداد مختلفة.
ستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي، نشرة اإلحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة.  -  وزارة الزراعة وا 

 اإلستهالك الفردي من التمور -
يختلف متوسط اإلستهالك الفردي من التمور في الدول العربية بإختالف مستويات المعيشة، واألنماط اإلستهالكية، وعدد السكان وكمية 

باإلضافة إلي تفضيالت إنتاجها من التمور، والدخل الفردي لمواطنيها وقدرتها علي اإلستيراد، ومعدالت تصنيع التمور في كل دولة، 
 (،22.1 -...2الدول العربية كمتوسط للفترة )أهم ( متوسط اإلستهالك الفردي من التمور بمصر و 11هذا وتوضح نتائج جدول ). (3)المستهلكين

كجم/ فرد/  35.1وتبين منه أن السعودية هي أكثر الدول العربية إستهالكا للتمور حيث جاءت في المرتبة األولي بمتوسط إستهالك فردي بلغ نحو 
يليها في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة كل من  كجم/ فرد/ سنويا، 11.1المرتبة الثانية ليبيا بمتوسط إستهالك فردي بلغ نحو  سنويا، يليها في

ثم جاءت دول السودان، العراق، الكويت  ،علي الترتيب كجم/ فرد/ سنويا 12.1، 14.1، 15.2مصر، الجزائر، اإلمارات بمتوسطات بلغت نحو 
 كجم/ فرد/ سنويا علي الترتيب كمتوسط لفترة الدراسة. 1.4، 2، 2.3السادسة والسابعة والثامنة بمتوسطات بلغت نحو في المرتبة 
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ويتضح من الجدول أن متوسط إستهالك الفرد في السعودية يمثل حوالي الضعف في ليبيا التي جاءت في المرتبة الثانية من حيث 
ف في باقي الدول العربية األخري، مع اإلشارة إلي أن أستهالك التمور في مصر وبع  الدول العربية متوسط اإلستهالك الفردي، وأكثر من الضع

نخفا  مستوي المعيشة األخري يعتبر إستهالكا موسميا يزداد الطلب عليه خالل شهر رمضان  .ويعزي ذلك ربما إلرتفاع سعره وللعادات والتقاليد وا 
 

 (.2.12 -...2تطور متوسط اإلستهالك الفردي من التمور بمصر وأهم الدول العربية كمتوسط للفترة ) (:11جدول )
 اإلمارات السودان السعودية ليبيا الكويت العراق الجزائر مصر البيان

5777 13.30 10.8 12.6 5.77 12.2 34.7 8.78 18.2 

5770 14.50 12.9 12.2 5.55 15.8 37.2 8.51 20.1 

5775 13.90 12.1 10.7 5.86 16.5 36.1 8.32 18.6 

5773 13.70 14.1 10.0 7.09 16.2 36.8 8.08 15.7 

5777 15.10 12.6 8.62 6.83 16.5 37.2 8.05 17.2 

5775 14.69 14.4 6.21 6.53 16.6 36.9 7.71 20.5 

577. 15.11 13.4 7.13 7.45 16.0 36.5 8.00 12.9 

5770 16.50 14.3 5.57 6.26 15.9 35.7 7.50 12.9 

577. 16.40 14.8 4.76 5.55 16.2 35.0 7.39 8.09 

5779 15.40 15.7 5.97 9.47 16.4 34.9 8.95 7.13 

5707 0.630 16.8 6.78 10.0 16.7 33.5 8.91 7.11 

5700 0.650 18.1 6.91 9.60 16.7 34.8 8.93 3.47 

2012 0.600 19.1 7.02 10.2 16.9 3560 8.96 5.26 

 12.86 8.31 35.72 16.05 7.4 8.04 14.55 15.22 المتوسط

 5 6 1 2 8 7 4 3 الترتيب

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

 داد مختلفة.  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لإلستهالك من السلع الزراعية، أع
 دالة الطلب الفردي إلستهالك التمور في مصر -

التغيرات في اإلستهالك الشخصي صورة  حين أن يعتبر اإلستهالك إنعكاس غير مباشر للطلب علي السلعة وتفضيل المستهلك لها، في 
منعكسة للتغيرات في اإلنتاج والتسويق، وهذه تعكس التغيرات في الظواهر الطبيعية وغيرها من ظروف التغير في سلوك المستهلك، وكل ذلك 

تهلك من أهم العوامل المؤثرة إقتصاديا علي يعكس التغير في األربحية النسبية لمختلف إنتاج الزروع، كما أنه من المعلوم أن السعر ودخل المس
 -1115)التمور في مصر خالل الفترة  إلستهالكتقدير دالة الطلب الفردي  دراسة تطورها و إستهالك السلعة، ونظرا ألهمية هذه العوامل فقد تم

2.12). 
( أنه تذبذب بين الزيادة والنقصان حول 12جدول )متوسط نصيب الفرد خالل فترة الدراسة تطور أهم هذه العوامل فقد تبين من وبدراسة 

من  %1..1تمثل نحو  ،1115كجم سنة عام  1.1كجم/ سنة، حيث بلغ أدني قيمة له بنحو  13.2المتوسط العام لنصيب الفرد والبالغ نحو 
. وبحساب معادلة نصيب الفردمن متوسط  %1..12، تمثل نحو 2.12كجم/ سنة عام  11.1وأقصي قيمة له بلغت نحو  متوسط نصيب الفرد، 

قد أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائيا، بلغ اإلتجاه الزمني العام لتطور متوسط نصيب الفرد من التمور خالل فترة الدراسة تبين أنها 
كجم/ سنة. ويبين  13.2سنويا من متوسط نصيب الفرد من التمور والبالغ نحو  %3.12كجم/ سنة، بمعدل تغير بلغ نحو  44..مقداره نحو 

من التغيرات الحادثة في متوسط نصيب الفرد من التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال  %14معامل التحديد أن نحو 
 (.13في عنصر الزمن جدول )

 ةتذبذب بين الزيادقد  أنهفقد تبين أيضا سعر المستهلك )سعر التجزئة( أما بالنسبة لتطور 
 ،2..2قرش/ كجم عام  121.1قرش/ كجم، حيث بلغ أدني قيمة له بنحو  111.1والنقصان حول المتوسط العام لسعر المستهلك والبالغ نحو  

من متوسط  %112.2، تمثل نحو 1..2قرش/ كجم عام  2..32وأقصي قيمة له بلغت نحو من متوسط سعر المستهلك،  %11.1تمثل نحو 
من التمور خالل فترة الدراسة تبين أنها سعر المستهلك )سعر التجزئة( وبحساب معادلة اإلتجاه الزمني العام لتطور  .(12جدول ) سعر المستهلك

سعر سنويا من متوسط  %5.11كجم، بمعدل تغير بلغ نحو  قرش/ 11.2قد أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائيا، بلغ مقداره نحو 
من التغيرات الحادثة في متوسط نصيب الفرد من  %12كجم. ويبين معامل التحديد أن نحو  قرش/ 111.1من التمور والبالغ نحو  المستهلك

 (.13التمور تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن جدول )
بذب بين الزيادة والنقصان حول متوسطه العام أما بالنسبة لتطور الدخل الفردي الحقيقي خالل نفس الفترة فقد تبين أيضا أنه قد تذ 
من متوسط الدخل الفردي الحقيقي،  %72.9تمثل نحو ، 1115جنيه عام  1213.2جنيه، حيث بلغ أدني قيمة له نحو  1114.3والبالغ نحو 

http://www.fao.org/
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وبحساب معادلة .(12جدول ) من متوسط الدخل الفردي الحقيقي %159.4، تمثل نحو 2.12جنيه عام  2152.3وبلغ أقصي قيمة له نحو 
قد أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائيا، بلغ مقداره نحو اإلتجاه الزمني العام لتطور الدخل الفردي الحقيقي خالل فترة الدراسة تبين أنها 

عامل التحديد أن نحو جنيه. ويبين م 1114.3والبالغ نحو الدخل الفردي الحقيقي سنويا من متوسط  %2.23جنيه، بمعدل تغير بلغ نحو  31.2
دي الحقيقي تعزي إلي التغيرات التي يعكسها العامل التكنولوجي متمثال في عنصر الزمن جدول ر من التغيرات الحادثة في متوسط الدخل الف 11%
(13.) 

 -1115خالل الفترة ) والدخل الفردي الحقيقي في مصرمن التمور متوسط نصيب الفرد وسعر المستهلك األهمية النسبية ل تطور (:10جدول )
2.12.) 
رد متوسط نصيب الف السنوات

 كجم/ سنة*
سعر المستهلك  %

 قرش/ كجم
 الحقيقي فرديالدخل ال %

 جنيه/ سنة
% 

1110 9.700 70.09 150.70 76.46 1213.80 72.93 
1996 9.800 70.81 143.70 72.91 1226.10 73.67 
1997 10.30 74.42 145.20 73.67 1260.50 75.74 
1998 10.70 77.31 150.70 76.46 1313.10 78.90 
1999 10.90 78.76 145.50 73.82 1418.70 85.24 
0222 13.30 96.10 130.30 66.11 1481.40 89.01 
0221 14.50 104.8 130.70 66.31 1428.30 85.82 
0220 13.90 100.4 121.90 61.85 1498.00 90.01 
0222 13.70 98.99 164.30 83.36 1506.70 90.53 
0222 15.10 109.1 172.40 87.47 1396.60 83.92 
0220 14.69 106.1 166.35 84.40 1562.99 93.91 
0220 15.11 109.2 170.08 86.29 1598.93 96.07 
0221 16.50 119.2 224.10 113.7 1636.25 98.31 
022. 16.40 118.5 266.00 135.0 1888.84 113.5 
0221 15.40 111.3 320.80 162.8 2072.07 124.5 
0212 10.20 117.8 313.30 159.0 2263.19 136.0 
0211 10.00 117.1 311.50 158.0 2540.25 152.6 
2012 10.10 120.7 320.50 162.6 2652.32 159.4 
 100.0 1664.30 100.0 197.10 100.0 13.84 المتوسط
داد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لإلستهالك من السلع الزراعية، أع :المصدر

 مختلفة.  
 -1115) التمور في مصر خالل الفترةمن (: معادالت اإلتجاه الزمني العام لتطور أهم العوامل المؤثرة علي دالة الطلب الفردي 13جدول )
2.12.) 

معدل التغير  F 2R المعادلـــــــــــة المتغـــــير

 السنوي %

متوسط نصيب 

 الفرد

Ý= 8.16 + 0.896 X - 0.024 X2 

                 (7.09)   (-3.74)      
114.1 0.94 3.18 

 سعر المستهلك
Ý= 164.1 – 12.12 X + 1.26 X2 

                  (-2.8) (5.7)      
82.4 0.92 5.99 

الدخل الفردي 

 الحقيقي

Ý= 1071.6 + 119.1 X -15.17 X2 + 0.762 X3 

 (3.41)       (-3.6)         (3.2) 
0506. 769. 2.23 

 ...1× متوسط الفترة( ÷ معدل التغير السنوي = )مقدار التغير 
 ( المحسوبة. Tاألرقام بين األقواس تمثل قيمة )

 (.12جمعت وحسبت من بيانات جدول ) :المصدر
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( لتقدير المرونة السعرية والدخلية فقد تم الحصول 2.12 -1115خالل الفترة ) التمور في مصر عليوبتقدير دالة الطلب الفردي 
 علي الدالة التالية:

2xlog + 0.746  1x log 0.077 –Log Y = 1.087  
     (-4.19)(3.03)      

F= 23.16    = 0.72            2R 
 حيث أن:
Log Y .القيمة التقديرية للمتوسط السنوي لنصيب الفرد من التمور بالكيلو جرام في السنة = 

1log x .متوسط سعر المستهلك قرش/ كجم = 
2log x .متوسط الدخل الفردي الحقيقي جنيه/ سنة = 

الفرد من التمور، وسعر التمور، وقد بلغ معامل المرونة  وتشير التقديرات المتحصل عليها إلي وجود عالقة عكسية بين متوسط نصيب
، كما تبين وجود عالقة طردية بين %2...فإن ذلك يؤدي إلي تناقص الكمية المطلوبة منها بنحو  %1أي أنه بزيادة السعر بنحو  2...نحو 

أي أنه بزيادة الدخل الفردي الحقيقي بمقدار  15..نحو  متوسط نصيب الفرد من التمور، والدخل الفردي الحقيقي، حيث بلغ معامل المرونة الدخلية
، وحيث أن معامل المرونة السعرية والدخلية أقل من الواحد الصحيح فإن %15..فإن ذلك يؤدي إلي زيادة الكمية المطلوبة من التمور بنحو  1%

األمر الذي يمثل عبئا علي الدولة لتوفير الكميات  ذلك يبين أن التمور تعد من السلع الضرورية للمستهلك المصري وخاصة في شهر رمضان،
مما يستلزم ضرورة اإلهتمام بهذه السلعة الهامة لتوفيرها بالكميات  المطلوبة منه سواء بالعمل علي زيادة اإلنتاج المحلي أو اإلستيراد من الخارج،

 .(4)المطلوبة مع الوضع في اإلعتبار ذوق المستهلك
من التغيرات في متوسط نصيب الفرد من التمور ترجع إلي التغيرات في كل من أسعار التمور  %12كما يبين معامل التحديد أن نحو  

 .23.2إلي معنوية النموذج المستخدم إحصائيا حيث قدرت بنحو  Fودخل المستهلك، وتشير قيمة 
 الملخص:

اإلستهالكي والتجارة الخارجية للتمور في مصر، وتقدير دالة الطلب الفردي يهدف البحث بصفة عامة إلي دراسة الموقف اإلنتاجي و 
 عليها وتقدير المرونة السعرية والدخلية.

، بلغ %5المساحة المنزرعة بالتمور في الوطن العربي قد أخذت إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية وأوضحت النتائج أن
 سنويا. %21..ن فدان، بمعدل تغير بلغ نحو مليو  11...مقداره نحو 

، بلغ مقداره %1قد أخذت إتجاها عاما تزايديا معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية المساحة المنزرعة بالتمور في العالم كما تبين أن 
، في حين تبين أن المساحة المنزرعة بالتمور في مصر قد أخذت إتجاها عاما  سنويا %4.2مليون فدان، بمعدل تغير بلغ نحو  112..نحو 

 سنويا. %2.1ألف فدان فدان، بمعدل تغير بلغ نحو  2.2، بلغ مقداره نحو %1تصاعديا معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية 
، بلغ مقداره %1نوي إحصائيا عند مستوي معنوية كما أوضحت النتائج أن اإلنتاج العربي من التمور قد أخذ إتجاها عاما تصاعديا مع 

سنويا. كما تبين أن اإلنتاج العالمي من التمور قد أخذ إتجاها عاما تزايديا معنوي  %1.15مليون طن، بمعدل تغير بلغ نحو  52...نحو 
أما بالنسبة إلنتاج التمور في . وياسن %1.21مليون طن، بمعدل تغير بلغ نحو  22...، بلغ مقداره نحو %1إحصائيا عند مستوي المعنوية 

مليون طن، و بمعدل تغير  22...، بلغ مقداره نحو %1مصر فقد تبين أنه قد أخذ إتجاها عاما تصاعديا معنوي إحصائيا عند مستوي المعنوية 
 سنويا. %2.2بلغ نحو 

من متوسط كمية الواردات  %24..تمثل نحو ألف طن،  1.1وبينت الدراسة أن متوسط كمية الواردات المصرية من التمور بلغ نحو 
مليون دوالر،  1.3من متوسط كمية الواردات العربية من التمور، بينما بلغ متوسط قيمة الواردات المصرية من التمور نحو  %1.2العالمية، ونحو 

ية من التمور. في حين بلغت متوسط كمية من متوسط قيمة الواردات العرب %11..من متوسط قيمة الواردات العالمية، ونحو  %11..تمثل نحو 
من متوسط كمية  %2.4من متوسط كمية الصادرات العالمية، ونحو  %1.4ألف طن، تمثل نحو  1.1الصادرات المصرية من التمور نحو 

من متوسط قيمة  %1.11 مليون دوالر، تمثل نحو 2.11الصادرات العربية من التمور، كما بلغ  متوسط قيمة الصادرات المصرية من التمور نحو 
 من متوسط قيمة الصادرات العربية من التمور. %2.5الصادرات العالمية، ونحو 

كما تبين من دراسة دالة الطلب الفردي علي التمور في مصر أنه يعد من السلع الضرورية للمستهلك المصري حيث قدرت المرونة 
أي أنها أقل من الواحد الصحيح، مما يوضح أنها سلعة ضرورية. األمر الذي يعني  15..، بينما بلغت  المرونة الدخلية نحو 2...السعرية نحو 

امة ضرورة توفيرها للمستهلك المصري عن طريق زيادة اإلنتاج المحلي أو باإلستيراد من الخارج، مما يستلزم ضرورة اإلهتمام بهذه السلعة اله
 ق المستهلك.لتوفيرها بالكميات المطلوبة مع الوضع في اإلعتبار ذو 
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Abstract 

The research aims to identify date palm area and the present situation of date production in Egypt.  

Egypt position was correlated with produced and consumed countries as well as feddan productivity and 

individual demand function of date.  The Study showed that Arab countries area cultivated was palm date 

increased annually by a significant rate that reached 0.017 million feddan. Annually growing rate of date was 

0.87%. And world area cultivated was palm date increased annually by a significant rate that reached 0.112 

million feddan. Annually growing rate of date was 4.2%. Area cultivated was palm date of Egypt increased 

annually by a significant rate that reached 2.2 thousand feddan. Annually growing rate of date was 2.6%, during 

the period of study (2000- 2012). 

The Study showed that Arab countriesproduction of date increased annually by a significant rate that 

reached 0.058 million tons. Annually growing rate of date was 1.65%. And world production of date increased 

annually by a significant rate that reached 0.088 million tons. Annually growing rate of date was 1.26%. 

Production of Egypt date increased annually by a significant rate that reached 0.028 million tons. Annually 

growing rate of date was 2.2%, during the period of study. 

The study showed that the average amount of Egyptian imports of dates amounted to 1.7 thousand tons, 

representing about 0.24% of the average amount of world imports, and about 1.2% of the average amount of 

Arab imports of dates, while the average value of Egyptian imports of dates amounted to about $ 1.3 million, 

representing about 0.19% of the average value of world imports, and about 0.96% of the average value of Saudi 

imports of dates. While the average amount of Egyptian exports of dates amounted to 9.1 thousand tons, 

representing about 1.4% of the average amount of global exports, and about 2.4% of the average amount of 

Arab exports of dates, as the average Egyptian exports of dates value amounted to about 8.99 million US 

dollars, accounting for about 1.71% of the average value of world exports, and about 2.5% of the average Arab 

exports of dates value. 

The individual functions of demand in Egypt reflect that due is one of essential goods for Egypt 

consumer. 

The realistic price was about .0.0  whilethe realistic income was about  .0.0 which revealed the resists' 

of date in Egyptian market through increasing local production on importing date considering quantity and 

quality.   


