
بعد الحصاد للتمور:  سالسل القیمة لعملیات ما 
سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور

بالمزارع الصغیرة والمتوسطة

د. على زین العابدین قاسم 
أستاذ االقتصاد الزراعى المساعد  
مركز التخطیط والتنمیة الزراعیة 

اإلصدار رقم 12  - فبرایر 2022

12



 جمھوریة مصر العربیة
 معھد التخطیط القومي

درئیس المعھ  
عالء زھران .أ.د  

 

 
 

 سلسلة أوراق السیاسات 
 في 

التخطیط والتنمیة المستدامة رقم  (12)

بسالسل القیمة لعملیات ما بعد الحصاد للتم ور 
سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور بالمزارع 

الصغیرة والمتوسطة

م تألیف/ على زین العابدین قاس 
الطبعة األولى: معھد التخطیط القومي

 -
 2022

تقاطع ش صالح سالم مع ش الطیران 
مدینة نصر -جمھوریة مصر العربیة  

11765ب  ص-

0222621151 – 0222634747 

Salah Salem intersection with Al 
Tayran st, Nasr City, Cairo, Egypt  

www.inp.edu.eg 

 الطباعة والتنفیذ  

معھد التخطیط القومي

 ISBN 978.977.6641.88.4

تعبر عن رأي  ھذه السلسلةاآلراء الواردة في 
وال تعبر بالضرورة عن رأي المعھد. المؤلف  

وظة لمعھد التخطیط حقوق الطبع والنشر محف
 و االقتباسالقومي، یحظر إعادة النشر أو النسخ أ

ذن كتابي من معھد التخطیط بأي صورة إال بإ
 .المصدر أو باإلشارة إلى القومي

رقم االیداع: 2022/7439



سالسل القيمة لعمليات ما بعد احلصاد للتمور 
 سياسات ز�دة العائد من إنتاج التمور ابملزارع الصغرية واملتوسطة

 إعداد
الدكتور على زین العابدین قاسم
أستاذ االقتصاد الزراعى المساعد
مركز التخطیط والتنمیة الزراعیة

معھد التخطیط  القومى



 )12اإلصدار رقم (أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 أ

 سلسلة أوراق الس�اسات
 في

 التخط�ط والتنم�ة المستدامة
 تقد�م

یتبنى معهد التخط�ط القومي �بیت خبرة وطني، و�مر�ز فكر لجم�ع أجهزة ومؤسسات الدولة �صفة عامة 
�صفة خاصة، إصدار هذه السلسلة من أوراق الس�اسات في مجاالت ووزارة التخط�ط والتنم�ة االقتصاد�ة 

التخط�ط والتنم�ة المستدامة، �م�ادرة علم�ة وعمل�ة تهدف إلى دراسة القضا�ا اآلن�ة والملحة التي تطرأ على 
الساحة في شتى المناحي، وتقی�م آثارها وتداع�اتها على االقتصاد المصري، وذلك من خالل تحلیل األ�عاد 

مختلفة للقض�ة محل الدراسة، وطرح بدائل للس�اسات المختلفة، من قبل الخبراء والمتخصصین �غرض ال
 دعم صانعي الس�اسات ومتخذي القرارات.

أدت التطورات السر�عة والمتالحقة التي �شهدها العالم في المجاالت التنمو�ة المختلفة، الس�اس�ة واالقتصاد�ة 
واالجتماع�ة والتكنولوج�ة والبیئ�ة والثقاف�ة وغیرها، إلى مز�د من التشب�ك والتعقید في عمل�ة التنم�ة وتحقیق 

طورات الحادثة، ودراسة المستجدات أو المتغیرات على أهدافها، لذا یتطلب األمر متا�عة مستمرة لكافة الت
كافة المستو�ات العالم�ة واإلقل�م�ة والمحل�ة، والذي �ستدعي �الضرورة إعادة النظر في قضا�ا التنم�ة 

ومن ثم قد تأتي الحاجة إلعادة ص�اغة االسترات�ج�ات والس�اسات التنمو�ة المستدامة المختلفة وأولو�اتها، 
ع ما �فرضه الواقع الجدید المتغیر على الدوام. وهو ما �مكن أن تقدمه السلسلة الحال�ة من �ما یتناسب م

 أوراق الس�اسات.

وال �فوتني في هذا المقام أن أتوجه �خالص الشكر والتقدیر لألستاذة الد�تورة/ هالة السعید وز�رة التخط�ط 
ة مجلس اإلدارة، لدعمهم المستمر لكافة أنشط والتنم�ة االقتصاد�ة ورئ�س مجلس إدارة المعهد وجم�ع أعضاء

ومنتجات المعهد العلم�ة، �ما أتوجه �خالص الشكر والتقدیر لجم�ع أعضاء الهیئة العلم�ة معدي أوراق هذه 
السلسلة، والتي تخضع للمراجعات والتدقیق من قبل المراكز العلم�ة المختصة �المعهد، مع �ل األمل �غد 

 رنا الغال�ة.مشرق �حمل �ل الخیر لمص

 أ.د. عالء زهران

رئ�س معهد التخط�ط القومي
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الملخص 

الورقة تحلیل سالسل الق�مة لمعامالت ما قبل وما �عد الحصاد للتمور من أجل اقتراح استهدفت هذه 

على  ورقةال، أعتمدت هذه الس�اسات التى من شأنها تعظ�م العائد من إنتاج التمور. ولتحقیق هذا الهدف

ات ال�حر�ة، حتقی�م معامالت ما قبل وما �عد الحصاد لعدد ست وثالثون مزرعة صغیرة للتمور فى الوا نتائج

ول وممارسات التدا دلیل المستخدم لبرنامج المراجعة على الممارسات الزراع�ة الجیدة،مصر استرشادا ب

. �ما تم محاولة ق�اس أثر تلك المعامالت على عن قسم الزراعة �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة الجیدة الصادر

ا وائ�ة" �أحد أدوات االقتصاد الق�اسى التى من شأنهالعائد من إنتاج�ة المزرعة �استخدام "تحلیل حدود العش

التحلیل تقدیر الكفاءة الفن�ة للمزارع �معلوم�ة أعداد النخیل المثمر والعمالة �ممثلین  األولى منفى المرحلة 

لمدخالت اإلنتاج الرأسمال�ة وال�شر�ة من جهة، و�م�ة اإلنتاج �الطن ممثًال لمخرجات المزرعة من جهة 

�حدد أهم  يوالذالمرحلة الثان�ة من التحلیل تم تقدیر ما �سمى بـ "نموذج عدم الكفاءة الفن�ة"،  أخرى. وفى

  العوامل المؤثرة على تقدیرات الكفاءة الفن�ة التى تم التحصل علیها فى الخطوة األولى.

وق�ة إلى استخدام منهج "الحصة الس الورقة، لجأت الورقةوتعم�قًا لتحلیل سالسل الق�مة للتمور فى هذه 

الثابتة" من أجل تحلیل مصادر المكاسب أو الخسائر التى حققتها سالسل الق�مة للتمور فى خمسة عشرة 

حدید ما إذا �انت . حیث ُ�مدنا هذا المنهج �إمكان�ة ت2019-2017دولة ُمصدرة للتمور خالل الفترة من 

ا متمثلة فى ق�مة عائدات صادراتها من التمور تعود فى األساس ائر التى تحققها دولة مالمكاسب أو الخس

 إلى أس�اب خارج�ة عن سالسل الق�مة للتمور �الدولة أم مرت�طة بها.

صغیرةمتوسط الكفاءة الفن�ة لمزارع التمور ال إلى العدید من النتائج، من أهمها: بلغ الورقةهذه وقد توصلت 

 %29.15نى ذلك أن هذه المزارع �إمكانها ز�ادة إنتاجها �مقدار ، و�ع0.7085 حوالي�الواحات ال�حر�ة 

 نإتحوذه. و�كلماٍت أخرى، ُ�مكن القول  الذي�استخدام نفس القدر من العمالة، و�نفس عدد نخیل التمر 

قداره بلغ م الورقةهناك هدرًا فى الموارد المزرع�ة وال�شر�ة المستخدمة فى مزارع التمور موضع عینة 

من واقع نتائج تحلیل نموذج آثار عدم الكفاءة الفن�ة �ملحق اإلطار والتحلیل اإلحصائى تبین . و 29.15%

أن أهم العوامل المؤثرة على الكفاءة الفن�ة لمزراع التمور الصغیرة �الواحات ال�حر�ة، هى: عمر صاحب 

 المزرعة، ومسافة الزراعة، ووقت الحصاد. 

 لألرض"" المزارع األقدم استخداماً  توضح أن: الورقة، إال أن نتائج وعلى الرغم من عدم المعنو�ة اإلحصائ�ة

المزارع األقدم للتمور على نخیل فى عمر  تحوذ هى األكثر �فاءة فن�ة، ور�ما �ان ذلك منطق�ًا، حیث
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ما �انت � إنتاجى أكثر نضجًا من المزارع األحدث التى ر�ما �كون النخل بها فى مراحل إنتاج�ة أقل نسب�ًا.

  لمزارع التى �كون مالكها حاصًال على مؤهًال تعل�م�ًا عال�ًا هى األكثر �فاءة فن�ة.ا

ك�ة المزارع التى تقوم بتعبئة وتداول التمور فى أوع�ة بالست�وف�ما یتعلق �ممارسات ما �عد الحصاد، �انت 

ى على "مفارش" �الرطو  المزارع التى تقوم بتنشیر التمور أثناء ض�ط المحتوى �ما أظهرت هى األكثر �فاءة. 

معامالت  :على أن مؤشراً  الورقةهذه وُ�عطى ُمجمل نتائج  .أكثر من غیرها �فاءة فن�ة ل�خالف جر�د النخ

اع�ة تغالل الموارد الزر ما قبل وما �عد الحصاد قد أثرت فى العوائد من إنتاج التمور ممثلة فى �فاءة اس

 نمور من خالل تحسین ممارسات ما قبل وما �عد الحصاد، ، و�مكن تعظ�م العائد من إنتاج التموال�شر�ة

 :تبنى الس�اسات التال�ة خالل

الدور  لتعو�ضفى أماكن تمر�ز التمور  1األعمال تنم�ة تشج�ع التوسع فى إنشاء مراكز خدمات )1

 �ان �قوم �ه قطاع اإلرشاد الزراعى سا�قًا. الذيالفاعل 

مو�ل�ة والمتوسطة الخدمات التوعو�ة والتدر�ب�ة والتسو�ق�ة والتتقد�م جهاز تنم�ة المشروعات الصغیرة  )2

 لصغار المزارعین ف�ما یتعلق �معامالت ما �عد الحصاد.

طب�قات ت وجود معفى المدارس الفن�ة الزراع�ة،  لدراسة معامالت ما �عد الحصاد اتتخص�ص مقرر  )3

 التمور. لمصر فیها میزة نسب�ة فى إنتاجها مثلالتى  عمل�ة على المحاصیل

ام تشترك في تقد�مه أقس استحداث برامج متخصصة لمعامالت ما �عد الحصاد �كل�ات الزراعة )4

متنوعة مثل: علوم ال�ساتین، المحاصیل، علوم االغذ�ة، هندسة التصن�ع، االقتصاد الزراعى، 

 .وغیرها

تصدیر ألهم الفاعلین فى السوق العالمى ل وفى ضوء تحلیل مكاسب وخسائر سالسل الق�مة للتموروأخیرًا، 

خالل  من تصدیر الدول�ةالفى أسواق  التمور المصر�ة توس�ع دائرة منافسةالعمل على �جب ، التمور

 إستهداف األسواق التى لنا فیها میزة جغراف�ة، وخاصة السوق األورو�ى، واإلفر�قى.

1 Buisness Developemnt Services (BDSs). 
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مقدمة . 1

الم�ة العقد األخیر، حیث بلغ متوسط ق�مة الصادرات الع مذوأسواق التمور العالم�ة اتساعاً �بیراً  تجارة تشهد

حین بلغ متوسط هذه  فىملیون دوالر فقط،  479 حوالي 2010إلى  2001من التمور خالل الفترة من 

  .(Trade Map, 2021) 2019-2011مل�ار دوالر خالل متوسط الفترة  1.5 حواليالق�مة 

ملیون  3.31 حواليملیون هكتار ( 1.38 حواليبلغت المساحة المزروعة من نخیل التمـر عالمیـا  وقد

من هذه المساحة، تلیـها قارة أفر�قیـــا  %67.39، تستحوذ قارة أسـ�ا �مفردها على نحو 2019عام فدان) 

من زراعـات النخیل فى العالم، بینما ال تمثـل زراعــــــات النخیـــــل فــى  %31.88التى تحوذ على نحو 

زراعات أىــــــــــــــور، وال توجد من الزراعات العالمیــة للتم %0.04، %0.59 حوالياألمر�كتیـــن وأورو�ـــا سوى 

ملیون  9.75 حوالي 2019عام  فىالعالم  فى. وقد بلغ إنتاج التمور 1أوق�انوس�ا فىمسجلة لنخیل التمر 

من  %42.15، �ما ُتنتج بلدان إفر�ق�ا ُمجتمعة نحو %56.94 حواليطن، ُتنتج منه دول أس�ا �مفردها 

 %0.15، %0.75�مثل إنتاج األمر�كیتین وأورو�ا من التمور سوى حین، ال  فىالعالم.  فىإنتاج التمر 

 واليح. وتأتى مصر على رأس دول العالم المنتجة للتمور �إجمالى إنتاج بلغ العالمىفقط من اإلنتاج 

 و�مثل إنتاج من اإلنتاج العالمى من التمور. %16.41 حوالي، �مثل 2019ملیون طن عام  1.61

على الترتیب من اإلنتاج العالمى من  %11.69، %13.44، %15.79نحو  زائرالجو �یران، و السعود�ة، 

 التمور فى ذات العام. 

مل�ار دوالر  2.02نحو  2019مستوى الصادرات، بلغت ق�مة صادرات التمور فى العالم عام  وعلى

 ق�مة توسطم بلغحیث  ،صادرات التمور فىعالم�ًا  األولىالمرت�ة  فى تونسأمر�كى. وتار�خ�ًا، تعتبر 

مثلت  ،2019-2011خالل الفترة من  دوالر ملیون  243 حوالي التمور من التونس�ة السنو�ة الصادرات

�ع ق�مة ر  حواليمن متوسط ق�مة الصادرات العالم�ة خالل تلك القترة، �عدما �انت ُتصدر  %16.21نحو 

 عالم�ًا،المرت�ة الثان�ة  فى. وجاءت إیران 2010-2001الصادرات العالم�ة من التمور خالل متوسط الفترة 

من ق�مة  %13.99ملیون دوالر، تمثل نحو  210 حواليق�مة صادراتها  بلغتق�مة صادرات  �إجمالى

ُتصدر نحو ثمن صادرات العالم  )، �عدما �انت2019-2011خالل الفترة ( التمورالصادرات العالم�ة من 

ُمصدر  أكبر �ثالث. أما اإلمارات العر��ة المتحدة فجاءت 2010إلى  2001من التمور خالل الفترة من 

من ق�مة  %11.11ملیون دوالر، تمثل نحو  167 حواليصادرات بلغت ق�متها  �إجمالى فى العالم للتمور

 .و�ولنیز�ا وم�كرون�س�ا ومیالنیز�ا منطقة جغراف�ة تشمل أسترال�ا1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 %12.55، �عدما �انت ُتصدر نحو 2019إلى  2011من متوسط الفترة  فىالصادرات العالم�ة من التمور 

 .2010-2001من الصادرات العالم�ة من التمور من حیث الق�مة خالل الفترة 

ر تتم على التمو  التىعلى أنها حصیلة ما تض�فه األنشطة  1الق�مة سالسل إلى ُینظر: الورقةأهم�ة  1.1

أثناء مراحل إنتاجه وتداوله وتجهیزه وتصن�عه وتوز�عه حتى استهالكه من قبل المستهلكین. وُتعد معامالت 

أهمیتها  لورقةاق�مة المنتج سل�ًا أو إ�جا�ًا. وتكتسب هذه  فىما �عد الحصاد أنشطة رئ�سة من شأنها التأثیر 

تحلیل سالسل الق�مة للتمور، والوقوف  فى 2تستخدم مدخل الكفاءة الفن�ة التىمن �ونها من أوائل الدراسات 

على مدى تأثیر معامالت ما قبل وما �عد الحصاد على العائد من إنتاج التمور بدراسة حالة مزارع التمور 

. 3�ةلعئوائامن خالل استخدام األداة اإلحصائ�ة تحلیل حدود  �دراسة حالة الصغیرة �الواحات ال�حر�ة، مصر

 تىالالمكاسب أو الخسائر  فىلتحلیل التغیر  4الثابتة السوق�ة الحصة طر�قة استخدام إلى الورقة عمدت كما

 2017حققتها سالسل الق�مة للتمور لخمسة عشرة دولة مصدرة للتمور على مستوى العالم خالل الفترة من 

 .2019إلى 

ن أجل م للوقوف الحصاد د�عتحلیل سالسل الق�مة لمعامالت ما  الورقة: استهدفت هذه الورقة فاهدأ1.2

 �الواحات لصغیرةا التمور مزارع على �التطبیق التمور إنتاج من العائد ز�ادةاقتراح الس�اسات التى من شأنها 

 :التال�ة �ةاألساس األر�عاإلجا�ة على التساؤالت  تم محاولةالرئ�س،  الورقةولتحقیق هدف  .مصر ال�حر�ة،

 للتمور؟ الق�مة سالسل ومكونات تعر�ف هو ما -

 ؟للتمور سالسل الق�مة لمعامالت ما �عد الحصاد هى ما -

 الصغیرة؟ التمور مزارع العائد من إنتاجمعامالت قبل وما �عد الحصاد على  تأثیر وه ما -

 العالم؟ فىمكاسب أو خسائر سالسل الق�مة ألهم البلدان المصدرة للتمور  هى ما-

وُتعرف الكفاءة الفن�ة �أنها مقدرة المنشأة على تولید المستوى : الكفاءة الفن�ة �مؤشر لخلق الق�مة 1.3

األعظم من المخرجات من مجموعة ُمعطاة من المدخالت، و�كلماٍت أخرى فإن المنشأة تعتبر �فؤة فن�ًا 

أو عندما یتم استخدام عندما �مكن الحصول على أقصى �م�ة من الناتج من مجموعة معطاة من المدخالت 

1 Value Chain (VC). 
2 Technical Effeciency (TE). 
3 Sochastic Frontier Analysi (SFA). 
4 Constant Market Share (CMS). 
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الكم�ات الدن�ا من المدخالت إلنتاج مستوى ناتج معین. وفى هذا الس�اق فإن ُمخرج المنشأة من الممكن 

أن �كون مستوى معین من اإلنتاج معبرًا عنه �عدد الوحدات اإلنتاج�ة أو الق�مة المضافة من إنتاج تلك 

دخالت �الموارد اإلنتاج�ة مثل العمل ورأس المال الوحدات اإلنتاج�ة، فى حین ُ�مكن التعبیر عن الم

(Coelli, Rao, O'Donnel, & Battese, 2005).  اءةتحلیل الكف فىومن أشهر األدوات المستخدمة 

 إلى اإلحصائىو�شیر ملحق اإلطار والتحلیل  .العشوائي حدود وتحلیل ،1الب�انات مغلف تحلیل: الفن�ة

تم استخدامها  ىالت، و�صف النماذج اإلحصائ�ة الورقةهذه  فىتم توظ�فه  الذيمنهج تحلیل حدود العشوائ�ة 

. المیداینةة التمور محل الدراس مزراع فى الفن�ةعند تقدیر دوال اإلنتاج، وتحدید العوامل المؤثرة على الكفاءة 

: لمعرفة إلى أي درجة �مكن تفسیر التغیرات في حصص السوق لمختلف الحصة السوق�ة الثابتة 1.4

 (Tyszynski , 1951)البلدان في السوق العالم�ة من خالل التكو�ن السلعي األولي لصادرات �ل بلد، قام 

�حساب ما �انت ستص�ح عل�ه الحصة السوق�ة اإلجمال�ة لبلد ما في السوق العالم�ة لو ظلت حصصها 

 جموعات السلع الفرد�ة ثابتة. السوق�ة في م

نسخة جدیدة من نهج الحصة السوق�ة الثابتة تسمح �حساب  (Fagerberg & Sollie, 1987)ثم طور 

وجهة و التأثیرات التي تعكس قدرة �ل دولة على تكی�ف ه�كل تصدیرها مع التغیرات في تكو�ن السلع 

 لواردات العالم�ة. ا

ر هي مق�اس ُ�ستخدم لتفسیر العوامل التي تؤثر على أداء التصدیة تالثابالسوق�ة  إن الحصةو�مكن القول 

لدان صادرات �عض البلدان أو البق�مة صادرات البلد المستهدف �ق�مة في بلد ما. حیث یتم أوًال مقارنة 

�ف نالق�اس�ة، للعثور على الحصة السوق�ة للبلد المستهدف خالل عدد من الفترات الزمن�ة. �عد ذلك، یتم تص

المكاسب أو الخسائر في حصة السوق للبلد المستهدف على مدار الفترات الزمن�ة المذ�ورة، وفقًا لعدد من 

 المكونات، تسمى التأثیرات، والتي تشمل التغییرات في ه�كل التصدیر، وفي القدرة التنافس�ة للبلد.

 :(Esfahani, 2006) تتبني هذه الورقة الطر�قة الموضحة في المعادلة التال�ةو 

∆𝑋𝑋 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑀𝑀𝑃𝑃 + 𝜀𝜀… … … (1)

 حیث: 

∆𝑋𝑋  إلى الفترة  0التغیر في الصادرات الكل�ة من الفترةi 

1 Data Envelopment Analysis (DEA). 
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𝑃𝑃𝑃𝑃 تأثیر المنتج أو السلعة �سبب تكو�ن الصادرات 
𝑀𝑀𝑃𝑃 تأثیر السوق أو تأثیر التوز�ع، �سبب التكو�ن الجغرافي للصادرات 
𝜀𝜀  المت�قي، و�شار إل�ه أ�ضًا بتأثیر التنافس�ةالمكون 

) في االعت�ار تأثیر التخصص في تصدیر المنتج على الصادرات PEو�أخذ تأثیر المنتج أو السلعة (

اإلجمال�ة للبلد. و�التالي، فهو �شیر إلى إجمالي التغیر في الحصة السوق�ة الناتج عن مدى تر�یز صادرات 

إلى إجمالي صادراتها. س�كون تأثیر المنتج إ�جابً�ا إذا �ان البلد متخصًصا في الدولة من سلعة ما منسو�اً 

) في االعت�ار تأثیر وجهات صادرات MEمنتج له طلب أجنبي متزاید. بینما �أخذ تأثیر السوق أو التوز�ع (

ق التصدیر حیثاالدولة. و�التالي، س�كون تأثیر السوق أو التوز�ع إ�جابً�ا إذا ذهبت صادرات البلد إلى أسو 

في االعت�ار تأثیر العوامل السعر�ة وغیر السعر�ة على أداء  (ε)یتزاید الطلب. وأخیرًا، �أخذ تأثیر التنافس�ة 

الصادرات في بلد ما، حیث س�كون تأثیر التنافس�ة إ�جابً�ا إذا �انت صادرات الدولة تتمتع �میزة تنافس�ة

 Idris, et)  الخاصة �كل من هذه التأثیرات النموذج الذي استخدمهمقارنة ب�ق�ة العالم. وستت�ع الحسا�ات 

al. 2011). 

ل األول لماه�ة سالس الجزء�اإلضافة إلى المقدمة والمالحق. فیتعرض  أجزاءمن أر�عة  الورقةوتتكون 

صغیرةلالثانى، ف�صف معامالت ما �عد الحصاد لمجتمع الدراسة من مزارع التمور ا الجزءالق�مة للتمور، أما 

الثالث تم تقدیر �فاءة استخدام الموارد المزرع�ة وال�شر�ة فى مزارع عینة  الجزء�الواحات ال�حر�ة. وفى 

الدراسة من خالل حساب الكفاءة الفن�ة �مؤشٍر للق�مة، و�ذلك تقدیر تأثیر العوامل المختلفة المؤثرة علیها، 

الرا�ع،  لجزءاد�م لها فى الفصل الثالث. وأخیرا، وفى التقالتى تم ومن هذه العوامل معامالت ما �عد الحصاد 

ور محل عشرة دولة مصدرة للتم لخمسةتم تحلیل المكاسب أو الخسائر التى حققتها سالسل الق�مة للتمور 

 الدراسة.
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 مورسالسل الق�مة للت .2

ة �مكان لذا، فمن األهم� األسواق العالم�ة، وخاصة الزراع�ة منها منافسة سعر�ة متزایدة، تشهد: تمهید 2.1

المنشآت العاملة فى سالسل الق�مة أن تختبر وعلى  .ما تعن�ه سالسل الق�مة یتم إلقاء الضوء علىأن 

وتراقب �إستمرار مكونات الق�مة التى تخلقها فى المنتج أو الخدمة لكى تحافظ على میزتها التنافس�ة فى 

 هماً ماد�ًا �مكن رؤ�ته، ولكنها ب�ساطة طر�قة مفیدة لفت شیئل�س سالسل الق�مةف .(Tardi, 2020) األسواق

ألفراد، . فما بین المُنتج والمستهلك حلقات متصلة من العمل�ات، واهینتج و�شترى و�ی�ع العالم منتجات ك�ف

ى �ض�فون ق�مًا و�حصلون عل والمؤسسات، والبنوك، ومقدمى الخدمات، والمصنعین، والمتاجر، وغیرهم،

�ل من �شارك فى سلسلة إنتاج المنتج ق�مة إلى المنتج على وُ�ض�ف  .(Cuddeford, 2014) عوائد

ومن األدوار األساس�ة . �انت المشار�ة أساس�ة أو داعمة سواء ستهلكطول الطر�ق من المزرعة إلى الم

ئة والنقل، والتخز�ن، والب�ع، والشراء، والتصن�ع، ومراق�ة المنتج وسالمته، والتعب فى سالسل الق�مة: اإلنتاج،

ة فمنها: الخدمات البنك�ة، والتشر�عات الحكوم�ة، وال�حوث لوالتغل�ف، وغیرها. أما األدوار الداعمة للسلس

ا وسیلة الق�مة إلى �ونهأهم�ة تحلیل سالسل وترجع . والمعلومات الزراع�ة والسوق�ة والمناخ�ةوالتطو�ر، 

 ,Norton) لتحدید نقاط الضعف، واقتراح اإلجراءات التى من شأنها إضافة المز�د من الق�مة إلى المنتج

2014). 

قدم م�شیل بورتر مفهوم سلسلة الق�مة فى �تا�ه األشهر المیزة التنافس�ة فى  :تعر�ف سالسل الق�مة 2.2

، وعرفها بورتر �أنها: "مجموعة من األنشطة تنفذها المنشأة لخلق ق�مة من (Porter, 1985) 1985عام 

�أنها: "نموذج تجارى �صف المدى الكامل لألنشطة المطلو�ة  أ�ضاً  ُتعرف سالسل الق�مةو أجل عمالئها". 

تعر�ف سلسلة الق�مة �أنها مجموعة من  �مكن�ما  .)Tardi ،2020( إلنتاج المنتج أو أداء الخدمة"

، وأنشطة Actorsاألنشطة المتصلة التى تعمل على إضافة الق�مة إلى المنتج، وتتكون من فاعلین 

Actions تستهدف تحسین المنتج خالل عمل�ة ر�ط المنتجین �المصنعین �األسواق (Norton, 2014). 

وقد�مًا �انت سالسل الق�مة أقل تعقیدًا، بل ر�ما �انت تضم فى �ثیر من األح�ان المنتجین والمصنعین 

الستقرار ا یتم إجراؤها على المنتج منذفقط دون هذا العدد الهائل من الفاعلین، وتلك األنشطة المتعددة التى 

 تى وصوله إلى مستهلك�ه. إنتاجه، وح على
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على األنظمة أكثر من تر�یزها على التكال�ف المحاسب�ة، حیث تهتم سلسلة  لبورترسلسلة الق�مة  وتر�ز

ذا المنطلق، ومن ه تتحول بها المدخالت إلى مخرجات �مكن شراؤها من المستهلكین. التىالق�مة �الك�ف�ة 

 . 2داعمة وأخرى  ،1سلسلة الق�مة إلى أنشطة أساس�ة ىفاألنشطة  بورترقسم 

إلى:  لبورتراألنشطة األساس�ة وفقًا  وتنقسم

 الخام المواد وتوز�ع وتخز�ن، �إستالم،العمل�ات ذات الصلة  وهي :3الواردة اللوج�ست�ة الخدمات .1

 .داخل�اً 

 تتحول فیها المدخالت إلى مخرجات. التىاألنشطة التحو�ل�ة  وهي :العمل�ات .2

 على ومثال. المستهلك إلى الخدمة أو المنتج توصیل خدمات وهي: 4الصادرة اللوج�ست�ة الخدمات .3

 .التوز�ع التخز�ن، التجم�ع، عمل�ات ذلك،

 یتم التىد ضوء الفوائ فىعمل�ة إقناع العمالء �الشراء بدًال من المنافسین  وهي :والب�ع التسو�ق .4

  .لهمتقد�مها 

 .للخدمة أو للمنتج الق�مة على �الحفاظ المرت�طة األنشطة وهي :الخدمات .5

 فتنقسم إلى: األساس�ة، لألنشطة الداعمةاألنشطة  أما

 التشغیل. ىفتحتاجها  التى�موجبها تحصل المؤسسة على الموارد  التىالعمل�ة  وهي :المشتر�ات .1

 ،اظقیهمو توظ�ف، وتدر�ب، وتحفیز، ومكافأة  فى أةالمنش نجاح مدى وهي: ال�شر�ة الموارد إدارة .2

 علیهم. والحفاط

هذه األنشطة أ�ضاً �إدارة ومعالجة المعلومات، و�ذلك حما�ة القاعدة  وتتعلق: 5التكنولوجى التطو�ر .3

لخلق  اً مصدر  ىالتقنو�عتبر مواك�ة التطورات التكنولوج�ة، والحفاظ على التمیز  .للمنشأةالمعرف�ة 

 الق�مة.

تحافظ على العمل�ات الیوم�ة للمنشأة.  التىاألنظمة  وهيالتحت�ة:  البن�ة .4

1 Basic Activities. 
2 Support Activities. 
3 Inbound Logistics. 
4 Outbound Logistics. 
5 Technological Development. 
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 �ما اللوج�ست�اتاألساس إلى  فى تشیر�ون األخیرة  فى 1اإلمداد سالسل عن الق�مة سالسل وتختلف

 تتضمنه من نقل وتخز�ن و�جراءات الحصول على المنتج من موقع إنتاجه وتوصیله إلى المستهلك.

ها من شأن التى�أنها األشخاص واألنشطة  الزراع�ةُتعرف سلسلة الق�مة  :2سالسل الق�مة الزراع�ة 2.3

اج من الحصول على مدخالت اإلنت إبتداءاً أساس�ًا مثل القمح والخضروات والقطن  أن ُتنتج منتجًا زراع�اً 

 ,Cuddeford) وغیرها والتوز�ع، والتعبئة، التصن�ع، مراحل خالل من المستهلكحتى الوصول إلى 

2014).  

تتفاعل فیها العمل�ات األساس�ة والداعمة  والتى) سلسلة الق�مة الزراع�ة، 1رقم ( التوض�حىالشكل  و�وضح

 عائدٍ  لىع الزراع�ة الق�مة سلسلة فى�ل فاعل  و�حصل المستهلكین. أیديمن أجل أن �صل المنتج إلى 

لعمل أو صورة أجور مقابل ا فىأضافها إلى المنتج، و�كون هذا العائد إما  التىمقابل الق�مة  فى اقتصاديٍ 

الخدمة، أو ر�عاً لألرض، أو فائدة من القرض، أو ر�حاً من التجارة، وهكذا. وتكون حصیلة تلك الق�م أسعارًا 

 یدفعها المستهلك قلت أو �ثرت.

 داتو�مداالممكن أن تتضمن سالسل الق�مة الزراع�ة: إنتاج وحفظ المادة الوراث�ة،  منأخرى،  �كلماتٍ و 

التصن�ع، توفیر تقن�ات  ،3الحصاد �عد ماف� التداول، -كأحد عناصر اإلنتاج-ت، وتنظ�م المزارعین المدخال

�عد  -المزرعة ىف– المحلى والتجهیزاإلنتاج والتداول، معاییر وأدوات التدر�ج، تقن�ات التبر�د والتعبئة، 

 .(Norton, 2014) األسواق من الراجعة والتغذ�ة التمو�ل، النقل، التخز�ن، ،5الصناعىالتجهیز  ،4الحصاد

 صادىاالقتشأن العمل على ز�ادة فاعل�ة سالسل الق�مة الزراع�ة أن یؤدى إلى خلق المز�د من النمو  ومن

 .(Breisinger, Raouf, Thurlow, & Wiebelt, 2019)وفرص العمل، وتقلیل الفقر، وتحسین التغذ�ة 

  

                                                           
1 Supply Chain (SC). 
2 Agricultural value Chain.  
3 Post-harvest handling. 
4 Post-harvest Local processing 
5 Industrial processing 
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 عناصر :سالسل  الق�مة الزراع�ة: 1رسم توض�حي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدان سالسل الق�مة الزراع�ة فى معظم الب وتعاني: البلدان النام�ة فىسالسل الق�مة الزراع�ة  تحد�ات 2.4

 هلكتز�د ف�ه أر�اح الوسطاء بین المزارع والمست الذيالنام�ة من انخفاض أسعار الُمنتج الزراعى فى الوقت 

(Cuddeford, 2014) ،ور�ما �ان ذلك ناتجًا عن نقص المعلومات الزراع�ة عن األسواق واألسعار .

واستئثار فئة قلیلة من التجار بهذه المعلومات مما ینتج عنه احتكار تلك القلة من التجار األسواق والتحكم 

عملون على � ُ�كافئ ما بذله من جهد، فإن المزارعین الذيفیها. ولما �ان المزارع ال یتلقى السعر العادل 

ر، ومن ثم �قلل ذلك من توفیر جهد الخدمة، ونفقات الرعا�ة إلى حدود مؤثرة على جودة وسالمة التمو 

 ، وضعفالزراع�ة بین أعداد �بیرة من المزارعین الح�ازاتأسواق التصدیر. �ما أن تفتت  فىتنافس�ة المنتج 

 الحصاد وما بعده (ضبط المحتوى الرطوبى، التخزین، النقل،....)

 إمدادات المدخالت 

العملیات اإلنتاجیة ومعامالت ما قبل الحصاد (الخدمة 
 والوقایة من األمراض،) البستانیة، ومكافحة اآلفات

 التجھیز المحلى بعد الحصاد أو التجھیز الصناعى

 التخزین
 تنظیم المزارعین

 البحوث والتطویر

 تقنیات اإلنتاج والتداول

 تقنیات التبرید والتعبئة

 الدعم الفنى

 التشریعات الحكومیة

 المواصفات القیاسیة

 معاییر وأدوات التدریج

 الخدمات التمویلیة

 المعلومات الزراعیة

الترویج والخدمات 
 التسویقیة

یة الراجعة من ذالتغ
 إنتاج وحفظ المادة الوراثیة األسواق

 النقل

التوزیع للمستھلكین (الوسطاء، تجارة الجملة، 
 الھایبر ماركتس، تجارة التجزئة،...)
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حال فاعلیتها توفیر المعلومات الزراع�ة والسوق�ة،  فىمن شأنها  والتى ،1دور المنظمات غیر الهادفة للر�ح

 .النهائى لمنتجأسواق مستلزمات اإلنتاج أو ا فىوتعز�ز القدرات التفاوض�ة للمزارعین 

راع�ة عدم اهتمام المزارع �الممارسات الز  فىعلیها  ون المزارع�حصل  التىتسببت األسعار المنخفضة  و�ما

فرز والتدر�ج منها ال والتىجعلت المزارع ال یهتم �معامالت ما �عد الحصاد، الجیدة قبل الحصاد، فإنها أ�ضاً 

لتور�د . ولذلك، فإن رفع �فاءة سالسل افى مقابل تلك األنشطة طالما أنه ل�ست هناك حوافز سعر�ة الحجمى

من شأنها تحقیق التوازن ما بین الق�مة والعائد من شأنه ل�س فقط  التىالزراع�ة من خالل وضع الس�اسات 

القضاء  فى اً سب� س�كون تحسین جودة وسالمة المنتجات الزراع�ة وتقلیل التالف والهادر، بل  فىالمساهمة 

 على الفقر، وتمكین المرأة الر�ف�ة، وتحسین أوجه المع�شة، وغیرها من أهداف التنم�ة المستدامة العالم�ة.

تبدأ �إنتاج  والتى) سلسلة الق�مة للتمور، 2رقم ( التوض�حى الشكل و�وضح :الق�مة للتمور سالسل 2.5

على  لنهائىابتوز�ع المنتج  وتنتهيمن شتالت أو فسائل، وغیرها،  وتوفیر مستلزمات اإلنتاج المختلفة

بین هاتین  وما .الهایبرمار�تسوالتجزئة، ومحالت  لجملةاالمستهلكین من خالل القنوات المختلفة مثل تجارة 

 .الحصاد وما �عد قبلما عمل�ات  خالل من للتمور الق�مة إضافةالمرحلتین، یتم 

 لتىا(األرض�ة  الخدمة :أساس�ة �صفةما قبل الحصاد  عمل�اتتتضمن  :عمل�ات ما قبل الحصاد 2.6

تقل�م، وتلق�ح، وتقو�س و"تر��ط"، و"الخف"،  (منوعمل�ات خدمة رأس النخلة  ،)والتسمید الرى تشمل 

(قاسم، تكال�ف سالمة الغذاء: دراسة حالة مزارع التمور  األمراض من والوقا�ة اآلفات ومكافحة")، و"التكم�م

 .)2018الصغیرة �الواحات ال�حر�ة، 

  

                                                           
1 Non-Governmental Organizations (NGOs). 
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 الق�مة للتمور: سلسلة 2رسم توض�حي 

 

 

 : وتشمل تلك العمل�ات: عمل�ات ما قبل الحصاد 2.7

 .الس�اطاتوقطع  الحصاد -

 ما قبل التخز�ن.  معامالت -

 .المزرعة فى التخز�ن -

 .النقل -

 أو التصن�ع.  التجهیز -

الجو  ىف�الوسائل المختلفة مثل التجف�ف  الرطو�ىض�ط المحتوى  :التخز�ن�معامالت ما قبل  و�قصد

�عض  فىوى" عمل�ات الغسیل، ور�ما نزع "الن التجهیز� قصدالشمس"، والت�خیر). بینما � فى"التنشیر  العادى

أن �شمل  فمن الممكن الصناعىأما التصن�ع أو ما ُ�طلق عل�ه التجهیز  منتجات التمور المحشوة، وغیرها.

وخفض الحمولة الم�كرو��ة، وصناعة معجنات التمور،  الرطو�ىاألفران لض�ط المحتوى  فىالتجف�ف 

 ود�س التمر، وغیرها.

 :أهمها ومن األساس�ة، لعمل�اتلسلسلة الق�مة للتمور أنشطة داعمة  وتتضمن

 واستن�اط األصناف الجدیدة. الوراثى التحسین -

 .والتطو�ر ال�حوث -

 للمصنعین. الفنىللمزارعین، والدعم  الحقلى اإلرشاد -

مستلزمات 
اإلنتاج 

الزراعى 

الخدمة 
األرضیة 

الرى (
)والتسمید

خدمة 
رأس 
النخلة

مكافحة 
اآلفات 

والوقایة 
من 

األمراض

الحصاد 
وقطع 

السباطات

معامالت 
ماقبل 
التخزین

التخزین
فى 

المزرعة
النقل

التجھیز 
أو 
عالتصنی

التوزیع

التحسین الوراثى واستنباط األصناف الجدیدة، البحوث والتطویر، التبرید والتعبئة، اإلرشاد 
الحقلى والدعم الفنى ونقل التكنولوجیا، التمویل واإلقراض الزراعى، المعلومات الزراعیة 

 والسوقیة، الترویج والخدمات التسویقیة، أنشطة خلق الطلب،... 
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 مجاالت إنتاج وتداول وتبر�د وتعبئة التمور. فىتكنولوج�ا الحدیثة  نقل -

 .الزراعىواإلقراض  التمو�ل -

 .تطو�ر أنظمة المعلومات الزراع�ة -

 .التسو�ق�ة والخدمات الترو�ج -

 .التمور على الطلب خلق أنشطة -

: إتجاهین ىفوتدفق تلك المعلومات  ،الق�مة سلسلة طول علىالقرار  اتخاذ عمل�ة فىهامة  المعلومات ُتعدو 

التداول،  وأسالیب ،المطلو�ة والجودة والكم�ات، المنتج، �أسعار لُتعلمهم المزارعین إلى األسواق من األول،

 األخر، تنتقل المعلومات من المنتجین إلى اإلتجاهواخت�ارات التكنولوج�ا المتاحة إلنتاج المنتج. وفى 

تم إنتاجها، وموقع اإلنتاج، والشئون المرت�طة بوقت اإلنتاج،  التى �الكم�ات المصنعین و�لى األسواق

ومواصفات المنتج. وفى سالسل الق�مة، من الممكن أن ُ�مد المصنعون والتجار المنتجین �التمو�ل الالزم 

 ُتعد �ما .)Norton ،2014(األكثر حداثة  اإلنتاج�ة التقن�اتلإلنتاج، ومستلزمات اإلنتاج، والتدر�ب، و 

" من لزراعىا واإلبتكارمهرجانات التمور مثل "جائزة خل�فة الدول�ة لنخیل التمر  فى واإلشتراكالمعارض 

الق�مة للتمور  سلسلة فىاألنشطة الترو�ج�ة والتسو�ق�ة، حیث تساعد تلك المعارض والمهرجانات العاملین 

ات عن الوج� الطهيبرامج  فى اإلعالن أ�ضاً أنشطة خلق الطلب على التمور الهامة  ومن .التالقىعلى 

 برامج دع�متتستخدم فیها التمور، �اإلضافة إلى إعالم المستهلكین �الق�مة الغذائ�ة للتمور، و  التىواألغذ�ة 

 .التمور منتجات ب�عض المدرس�ة التغذ�ة

و�عدما تم تعر�ف سالسل الق�مة الزراع�ة، و�لقاء الضوء على مكونات سالسل الق�مة للتمور، سیتم التر�یز 

على معامالت ما �عد الحصاد فى المزارع الصغیرة للتمور �الواحات ال�حر�ة  الورقةالثانى من هذه  الجزءفى 

 فى مصر، �دراسة حالة.

 معامالت ما �عد الحصاد للتمور .3

بوع عقدها فى األسبدراسة میدان�ة تم  للتمور عند الحدیث عن معامالت ما �عد الحصاد الورقةتستشهد 

مزرعة صغیرة للتمور �قرى ال�او�طى، ومند�شة،  36تم ز�ارة عدد . حیث 2017األول من شهر أكتو�ر عام 

 تقی�میث تم ح ر العر��ة.الجیزة �جمهور�ة مص ال�حر�ة التا�عة إدار�ًا لمحافظةوالز�و �مر�ز ومدینة الواحات 
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متطل�ات دلیل المستخدم لبرنامج المراجعة على الممارسات الزراع�ة الجیدة، وممارسات التطابق مع  مدى

 .1التداول الجیدة الصادر عن قسم الزراعة �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

سؤاًال رئ�سًا للحصول على معلومات عن واقع  15على  تحتوي وقد تم تصم�م استمارة استب�ان (�الملحق) 

اء نأثو الممارسات الزراع�ة الجیدة، وممارسات التداول الجید �مزارع التمور الصغیرة �الواحات ال�حر�ة قبل 

وقد تم  .ومجالها، سیتم التر�یز فقط على معامالت ما �عد الحصاد الورقةو�عد الحصاد. وألغراض هذه 

�اشرة إلى المزارعین سواء فرادى أو فى مجموعات فى وقت الراحة �عد الثالثة عصرًا حیث توج�ه األسئلة م

المكان المظلل فى وسط الحقل المخصص للراحة وتناول األطعمة  وهي�جتمعون فى "السق�فة"، 

اء. صوالمشرو�ات. �ما تم أ�ضًا عقد ز�ارات حقل�ة ل�عض المزراع للتحقق من دقة الب�انات المدونة �االستق

وقد تم عرض النتائج المتعلقة بتقی�م الممارسات الزراع�ة الجیدة فى �حث �عنوان "تحلیل الممارسات الزراع�ة 

 & Kassem( الجیدة وممارسات التداول الجید �مزارع التمور الصغیرة �الواحات ال�حر�ة"

Abdelmegeed، 2018( وذلك فى المؤتمر الدولى السادس لنخیل التمر �أبو ظبى �اإلمارات العر��ة ،

تقدیر الكفاءة الفن�ة لمزارع التمور وصف خصائص العینة، و ، �ما تم 2018مارس  21-19المتحدة فى 

الصغیرة محل الدراسة �استخدام تحلیل مغلف الب�انات، وعرض النتائج فى المؤتمر الخامس والعشرون 

(قاسم و عبد المجید، تحلیل الكفاءة الفن�ة لمزارع التمور  2017نوفمبر  2-1ادیین الزراعیین، لالقتص

 التى الممارساتتوص�ف  تم �ما .)2017الصغیرة فى الواحات ال�حر�ة �إستخدام تحلیل مغلف الب�انات، 

نشرها  تم دراسة فىمصر وعالقتها �سالمة الغذاء  فىالصغیرة �الواحات ال�حر�ة  التمور مزارع فىتتم 

(قاسم، تكال�ف سالمة الغذاء: دراسة حالة مزارع التمور الصغیرة  2018عام  فى القومى�معهد التخط�ط 

 .)2018�الواحات ال�حر�ة، 

 فىلتمور سالسل الق�مة ل فىتتم  التىوصفًا لألنشطة  یلي وف�ما العمل�ات الرئ�سة �مزارع التمور 3.1

 .�عض المزارع الصغیرة �الواحات ال�حر�ة

  

                                                           
1 United States Department of Agriculture (USDA). (2011). 
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: تدفق العمل�ات واألنشطة الرئ�س�ة �مزارع التمور الصغیرة �الواحات ال�حر�ة

ة �الواحات والمتوسطتدفق العمل�ات الزراع�ة واألتشطة الرئ�س�ة �مزارع التمور الصغیرة  :3رسم توض�حي 
 ال�حر�ة

 ا على) أن األنشطة المزرع�ة فى مزارع التمور عمومًا، وفى المزارع الصغیرة منه3یوضح الشكل رقم (

 عمل�ات رئ�س�ة، هى: وجه الخصوص تنقسم إلى ثالث

�ل األنشطة المتعلقة �الخدمة األرض�ة للمزرعة من تسمید سواء ��ماوى  وهي: الخدمة ال�ستان�ة 3.1.1

أو عضوى أو رى سواء �الغمر أو �الرش، و�ذا األنشطة الخاصة �خدمة رأس النخلة من تقل�م لسعف 

النخیل، والتلق�ح بنقل حبوب اللقاح من النخیل المذ�ر إلى المؤنث، والتقو�س والتر��ط حیث یتم ر�ط عراجین 

، یتضمن تقلیل عدد العراجین فى النخلة الذيلح �سعف النخیل من أجل حمایتها من السقوط، والخف الب

 و�ذا تقلیل عدد ح�ات التمر �الس�اطة الواحدة من أجل ز�ادة حجم الثمرة.

جم�ع وسائل معالجة األمراض الفسیولوج�ة، والمكافحة  وهي: مكافحة اآلفات والوقا�ة من األمراض 3.1.2

الك�م�ائ�ة والحیو�ة المستخدمة للتحكم فى واختزال أضرار اآلفات المختلفة سواء التى تستهدف الشجرة أو 

 الثمار من حشرات وفطر�ات وقوارض وطیور وغیرها.

معامالت ما بعد الحصاد

القطع

التنشیر

التخزین

النقل

مكافحة اآلفات والوقایة
من األمراض

آفات حشریة

أفات فطریة

القوارض والطیور

أمراض فسیولوجیة

الخدمة البستانیة

خدمة أرضیة
الرى والتسمید•

خدمة رأس النخلة
التقلیم•
التلقیح•
التقویس والتربیط•
الخف•
التكمیم•
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لعراجین، ونزع الرطو�ة من الثمار �عد حصادها عن طر�ق ا قطع مثل: معامالت ما �عد الحصاد 3.1.3

ما ُ�عرف "�التنشیر" أو نشر الثمار على أسطح معینة فى الجو العادى لعدة أ�ام لض�ط المحتوى الرطو�ى، 

 وأخیرًا تخز�ن الثمار تحت شروط خاصة حتى وقت التصن�ع. 

سیتم فقط  ورقةالخصصة، ولطب�عة ومجال هذه ونظرًا الرت�اط جم�ع األنشطة السالفة �أمور فن�ة وتقن�ة مت

التر�یز على معامالت ما �عد الحصاد فى ضوء متطل�ات قسم الزراعة �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة 

 للممارسات الزراع�ة الجیدة، وممارسات التداول الجیدة �دلیل استرشادى.

ونتائج الدراسة المیدان�ة، و�ما )، Kassem & Abdelmegeed, 2018: وفقًا لـ (الحصاد 3.1.3.1

) تبین أن جم�ع المزارعین محل الدراسة ما زالوا �ستخدمون الوسائل البدائ�ة فى 1هو موضح �جدول رقم (

الحصاد مثل البلطة والمحشة لقطع عراجین البلح و�لقاءها على األرض المغطاة "�الحصیر" أو المشمع أو 

ل�حر�ة "ُبرش القّط�ع"، وقد بدء حدیثًا استخدام "البران�ك" أو األوع�ة الواحات ا فىما ُ�عرف �اللغة الدراجة 

لتسلقه. وقد بینت نتائج  1البالست�ك�ة، و�ن لم �كن �الكثرة المطلو�ة. و�ستلزم الشجر الطو�ل استقدام "طّالع"

هر ش من مزارعى التمور �الواحات ال�حر�ة �قومون �الحصاد فى منتصف %63.16الدراسة المیدان�ة أن 

منهم �قومون �الحصاد فى أول أسبوع من نوفمبر، وهاذان النمطان هما السائدان.  %15.79أكتو�ر، بینما 

من المزارعین إلى الحصاد الم�كر فى منتصف شهر سبتمبر،  %10.52، %5.26فى حین لجأ فقط 

ل من ذلك أفض وأول شهر أكتو�ر على الترتیب. و�لما تم الحصاد �عد اتمام اصفرار التمر �لما �ان

الحصاد الم�كر للمحصول وهو محتوى على نسب �بیرة من الثمار الخضراء، وما �ستلزمه ذلك من الحاجة 

إلى التنشیر لفترة طو�لة، وفى مساحات �بیرة نسب�ًا. و�ذلك ال �فضل التأخر فى الحصاد للدرجة التى تز�د 

 مرة إلى التلف أثناء الحصاد أو التخمر. ُ�عرض الث الذيفیها معدالت النضج عن المطلوب، وهو األمر 

جن�ه لتد�یر النخلة "تلق�ح النخیل المؤنث �حبوب  15وهو شخص ماهر بتسلق النخیل من أجل الجمع أو التلق�ح مقابل مبلغ مقداره  1
 نخلة فى الیوم الواحد. 15-10جن�ه لجمع ما بین  200اللقاح"، و
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 وفاقد ض�ط المحتوى الرطو�ى "التنشیر"وفاقد التخز�ن : فاقد الحصاد1جدول 

فاقد ضبط المحتوى فاقد التخزین
 اإلحصاءات فاقد الحصاد  الرطوبى

 الحد األدنى 2% 2% 0%
 الحد األقصى 20% 20% 10%
 المتوسط 9% 10% 4%
 االنحراف المعیارى 5% 5% 4%

 معامل االختالف 51.768 55.466 86.51
 سبت من ب�انات الز�ارة المیدان�ةجمعت وح :المصدر 

ونظرًا لبدائ�ة طرق الحصاد فى مزارع الدراسة المیدان�ة �الواحات ال�حر�ة، بلغت نس�ة التالف أثناء الحصاد 

، %2من المحصول �حد أدنى  %9 حوالينت�جة للتهشم الم�كان�كى الناتج عن سقوط الثمار على األرض 

). وُ�مكن عن 4-2�ما هو مبین �جدول رقم ( %51.77 حوالي�معامل اختالف بلغ  %20وحد أقصى 

طر�ق تحسین الوسائل المستخدمة فى الحصاد تقلیل هذه النس�ة معنو�ًا، وقد تم رصد أحد تلك الوسائل 

حیث تم استخدام أك�اس قماش جیدة  ))1( رقم صورةالحدیثة منخفضة التكلفة المستخدمة فى أحد الحقول (

التمر بها لحمایتها من اإلصا�ة �الحشرات، ومن التلوث �األتر�ة أثناء وجودها  التهو�ة یتم تغل�ف عراجین

على النخلة من جهة، ولتوحید ظروف التسو�ة للثمار فتتجانس لون�ًا، وتتوحد نسب�ًا درجة النضج من جهٍة 

 أخرى. 

لى الحصیر أو ع�عد عمل�ة الحصاد یتم نشر الثمار على جر�د النخل فى أح�ان �ثیرة : التنشیر 3.1.3.2

أ�ام، و�تم فرز الثمار  10-7أو المشمع فى الهواء الطلق أمام المنازل أو فوق أسطحها لمدة تقترب من 

وتورد إلى التاجر أو إلى المصنع  أ�ام. و�تم تعبئة الثمار الناضجة فى أوع�ة "بران�ك" بالست�ك�ة 3�عد 

مار غیر الناضجة "الخضراء" نت�جة لحصاد . أما الث-إن وجدت–م�اشرة أو توجه إلى مخازن المزارع 

المحصول قبل اكتمال عمل�ة النضج، والتى قد تقترب نسبتها من نصف المحصول فیتم استمرار عمل�ة 

 حوالي). وتبلغ نس�ة الثمار التالفة )2( رقم صورةالنشر فى الشمس لها حتى یتم ض�ط محتواها الرطو�ى (

10-15%1 . 

"الُحشاف"، وهي الثمار المتهتكة م�كان�ك�ُا نت�جة السقوط، أو الملوثة �األتر�ة، أو المتعفنة أو المتخمرة نت�جة �طلق على الثمار التالفة  1
 الفساد.
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 : أك�اس قماش جیدة التهو�ة لتغل�ف عراجین التمر والحد من المخاطر البیولوج�ة والفیز�ائ�ة1صورة 

 تم أخذ الصورة أثناء الز�ارات المیدان�ة :المصدر

 : ض�ط المحتوى الرطو�ى "�التنسیر" فى الشمس2صورة 

 تم أخذ الصورة أثناء الز�ارات المیدان�ة :المصدر
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ومما ال شـــــــك ف�ه أن عمل�ة نشـــــــر الثمار فى الشـــــــمس ُتعرض المنتج للتلوث الفیز�ائى �األتر�ة، والتعرض 
محتوى لاللقوارض واآلفات من جهة، ومن جهة أخرى فإن عوامل الفســــاد المختلفة تكون متوفرة من ارتفاع 

لهوائ�ة مما یز�د من احتمال�ة تخمر المنتج، وارتفاع حموضــــــــــــته أو نمو الرطو�ى للثمار، وتوافر الظروف ا
 الفطر�ات عل�ه وتسببها فى تعفنه. 

، 1وتوجد العدید من الوسائل األكثر مناس�ة إلجراء عمل�ات ض�ط المحتوى الرطو�ى أو نزع الرطو�ة الزائدة
نى فى رف "اســتاند" رأســى، منها وضــع الثمار على "راكات" أو صــوانى خاصــة، و�مكن وضــع هذه الصــوا

ووضــع األرفف فى غرف نظ�فة. وقد اســتخدمت أحد المزارع موضــع الز�ارة المیدان�ة هذه الفكرة �إمكان�ات 
)، و�ن �انت أ�ضــًا تفتقر إلى االشــتراطات الصــح�ة الســتخدامها الخشــب بدًال من )3( رقم صــورة�ســ�طة (

السلك من الحدید المقاوم للصدأ (االستانل�س).

 : ض�ط المحتوى الرطو�ى "�التنشیر" على صاجات خشب�ة3صورة 

 تم أخذ الصورة بواسطة ال�احث أثناء الز�ارات المیدان�ة :المصدر

وفى نها�ة عمل�ة التجف�ف الشمسى أو التنشیر یتم فى الغالب تخز�ن الثمار سواء فى : التخز�ن 3.1.3.3

المزارعین محل الدراسة المیدان�ة �قومون بتخز�ن  %42مخازن المزارع أو التاجر أو الُمصنع. حیث تبین أن 

ر أو إلى أصحاب ) أنهم یب�عون الثمار م�اشرة إما إلى التجا%58الثمار لحسابهم، بینما أوضح الغالب�ة (

المصانع. و�فتقر التخز�ن فى منازل المزارعین لالشتراطات الصح�ة، و�ذا للمعاییر الفن�ة المطلو�ة من 

1  Dehydration. 
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، وهو األمر المفترض أن �كون أفضل نسب�ًا فى مخازن التجار أو المصنعین. إال أنه 1تبر�د ورطو�ة نسب�ة

ستخدم لتحكم فى النمو الحشرى، وقتل سوسة التمر. و�فى جم�ع األحوال یتم ت�خیر المخازن �مواد ��م�ائ�ة ل

  .3أقراص/ م 3-2مختلفة تتراوح ما بین  �معدالت 2المزارعون أقراص "الفوسفین"

) �عض وسائل نقل التمور من المزرعة إلى مخازن المزارعین 4توضح الصورة رقم (: و النقل 3.1.3.4

ات ملحقة وغال�ًا ما یتم النقل فى عر� القرى المجارورة.لحفظها إلى حین ب�عها إلى التجار أو المصنعین فى 

 �جرار زراعى، وتتواجد التمور فى حاو�ات بالست�ك�ة، وتظلل �أسعف النخل.

 : نقل التمور على عر�ات بدائ�ة4صورة 

 تم أخذ الصورة أثناء الز�ارات المیدان�ة :المصدر

ر�دالفینة لمزارع دراسة الحالة للوقوف على �فاءة سالسل التو  الكفاءة نتائج تحلیلالتالى  الجزء وسیتناول

 .لها السابق التمهیدفى تحو�ل المدخالت إلى مخرجات فى ظل ممارسات ما �عد الحصاد 

 لتمور (دراسة حالة الواحات ال�حر�ة: مصر)العائد من إنتاج اتأثیر معامالت ما �عد الحصاد على . 4

ومن أجل الوقوف على مدى تأثیر سالسل الق�مة لمعامالت ما �عد الحصاد على العائد من إنتاج التمور، 

مزرعة صغیرة إلنتاج التمور �الواحات ال�حر�ة فى مصر،  36لعدد  إلى تقدیر الكفاءة الفن�ة الورقةعمدت 

 شهر. 12-6�مكن أن یتم حفظ التمور ما بین  %75-65وتحت شروط التخز�ن الجیدة، وعند حرارة صفر مئوى، ورطو�ة نسب�ة  1
2  Phosphine 
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لیل تم استخدام تححیث . وصف معامالت ما �عد الحصاد لها فى الفصل السابقالمزارع التى تم  وهي

لتقدیر �فاءة تحو�ل الُمدخالت إلى  من أدوات االقتصاد الق�اسى، وهو اختصارًا أداة حدود العشوائ�ة

�استخدام  ،ل على أكبر قدر ممكن من المخرجاتوالمنشأة الكفؤة فن�ًا هى التى تستط�ع أن تحصُمخرجات. 

التى �مكنها أن تحصل على قدر ثابت من المخرجات �أقل قدر من  هى قدر ثابت من المدخالت أو

 نخلة من التمر السیوى المصرى، و�عمل مائةالمدخالت. فلو إفترضنا أن مزرعة تسمى (س) للتمور لدیها 

وفى ذات الوقت، ُتنتج المزرعة (ص) تنتج سنو�ًا عشرة أطنان من التمور، ، و من العاملین عشرةلدیها 

النخیل، و�عمل فیها عدد مماثل من  فقط من التمور، على الرغم من أن لدیها نفس عددثمان�ة أطنان 

ة المزرعة (س) أم المزرع ،. فمن األكفأ فى استخدام الموارد وتعظ�م ق�متها متمثلة فى المخرجاتالعمال

 (ص)؟

ضافة الق�مة لمنتجها ، وهذا �عنى أنها األكثر قدرة على إ1لمزرعة (س) هى األكثر �فاءة فن�ة�التأكید أن ا

خالل مراحل إنتاجه للدرجة التى جعلت نفس الموارد تنتج طنین إضافیین من التمور مقارنًة �المزرعة 

مع توجهات  2ف�ما ما قد ُ�طلق عل�ه "تكم�م الق�مة" الورقةأعتمدت عل�ه  الذي�توافق هذا المنهج و  (ص).

 :الورقةبورتر، والسابق التقد�م لها فى الفصل األول من هذه 

�الك�ف�ة التى تتحول بها المدخالت إلى مخرجات �مكن شراؤها من  -لدى بورتر– مة"تهتم سلسلة الق�

 "المستهلكین

فضل العشوائ�ة هو أ�عد نموذج دالة إنتاج حدود  :أداة ق�اس الكفاءة الفن�ة "تحلیل حدود العشوائ�ة" 4.1

وقد تم فى  ." أو العوامل المؤثرة على الكفاءة الفن�ةأثر عدم الكفاءة الفن�ة للمنشأة" بـ ما �سمى نماذج اقتفاء

في إجراء عمل�ة من خطوة واحدة لتقدیر الكفاءة  Frontier version 4.1استخدام برنامج  الورقةهذه 

 3الفن�ة لمزراع التمور الصغیرة �الواحات ال�حر�ة، والعوامل المؤثرة علیها.

1 The Most Technically Efficient Farm. 
2 Quantifying value. 

 Maximumتم فى هذه الورقة تقدیر دالة إنتاج حدود العشوائ�ة، ونموذج آثار عدم الكفاءة الفن�ة آن�ًا �طر�قة اإلمكان األعظم  3 
Likelihood وتم استخدام برنامج ،Frontier 4.1  الذى �ستبدل الص�غة المعلمات�ةϭ2v ،ϭ2u   الص�غة�ϭ2= ϭ2V + ϭ2u 

)u2σ+  v2σ/ (u2σ=  γ 
، وتم اخت�ار الص�غة Frontier 4.1وقد تم تقدیر �ل من دالة �وب دوجالس، والدوال اإلنتاج�ة اللوغار�تم�ة المعكوسة �استخدام برنامج 

�إمكان�ة إجراء اخت�ار تشخ�صى   Frontier 4.1، حیث ال �مد برنامج(LR) 3الدال�ة المناس�ة �مقارنة نت�جة اخت�ار معدل االحتمال�ة
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 ،مدخلین ُ�عبران عن عنصرى العمل ورأس المال الورقةوقد استخدمت هذه  :مدخالت النموذج 4.1.1

 وهما:

)، بلغ متوسط عدد 2و�ما تبین من الجدول رقم ( :عدد النخیل المثمر �ممثل لرأس المال 4.1.1.1

 وحد أقصى ،نخلة 17 �حد أدنىنخلة مثمرة فى الح�ازة  64 حواليالنخیل المثمر فى مزارع دراسة الحالة 

اإلجمالى (ُمثمر وغیر  أن متوسط عدد النخیل) �الملحق یتضح 1. ومن واقع الجدول رقم (نخلة 500

نخلة، وحد أقصى  20نخلة �حد أدنى  113 حواليقد بلغ الواحات ال�حر�ة �فى المزارع الصغیرة  مثمر)

 2.6 واليحومن ذات الجدول یتبین أن متوسط الح�ازة الفعل�ة فى مزارع عینة الدراسة قد بلغ نخلة.  700

أفدنة. و�الحظ التفاوت بین المساحة الفعل�ة والمساحة المسجلة،  8فدان �حد أدنى نصف فدان، وحد أقصى 

 لدى المزارعین ُمسجلة رسم�ًا.  اتیث أنه ل�ست جم�ع الح�از ح

، أنه لو نسبنا عدد النخیل المثمر إلى المساحة الفعل�ة، سیتبین أن متوسط عدد أ�ضاً  والجدیر �المالحظة

. /فداننخلة 60، و�حد أقصى /فداننخالت 5نخلة فقط، و�حد أدنى  25 حواليالنخیل المثمر/فدان قد بلغ 

نخلة/فدان �حد  41 حواليغ متوسط عدد النخیل الكلى (ُمثمر وغیر ُمثمر) إلى وحدة الح�ازة فى حین یبل

. ور�ما دل ذلك على عدم الرعا�ة أو الخدمة الكاف�ة، /فداننخلة 100، وحد أقصى /فداننخالت 8أدنى 

 نتج عنه وجود �ثافة من النخیل غیر المنتج فى معظم المزارع الصغیرة.  والذي

أن  أ�ضاً  یتبین )2ومن الجدول رقم ( :ممثًال لعنصر العمل فى المزرعة إجمالى عدد العاملین 4.1.1.2

سة عمال، خم حواليإجمالى عدد العاملین فى المزارع الصغیرة الُمنتجة للتمور �الواحات ال�حر�ة قد بلغ 

 �حد أدنى عامل واحد، و�حد أقصى ثمان�ة عشر عامًال. 

�ة �میتضح أن  السابق اإلشارة إل�هومن الجدول  :نموذجوحید لل مخرج��م�ة اإلنتاج �الطن  4.1.2

طن/  0.9طن/ مزرعة، �حد أدنى  4 حوالياإلنتاج فى المزارع الصغیرة للتمور �الواحات ال�حر�ة قد بلغ 

) �الملحق أن متوسط إنتاج�ة النخلة 1طنًا للمزرعة. وقد تبین من الجدول رقم ( 31مزرعة، و�حد أقصى 

 130نخلة، و�حد أقصى �جم/ 45�جم/نخلة، �حد أدنى  71 حواليالواحدة فى مزارع عینة الدراسة قد بلغ 

 نخلة.كجم/

لتحدید أى الص�غ الدال�ة أكثر مناس�ة، و�نت�جة، فإن فرض العدم القائل �أن دالة �وب دوجالس هى ص�غة دال�ة مناس�ة للب�انات �مكن 
 اخت�اره مقابل الفرض البدیل "دالة اإلنتاج اللوغار�تم�ة العكس�ة هى ص�غة دال�ة مناس�ة".
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 د. على زین العابدین  23           سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور

یرةمدى �فاءة استغالل مزارع التمور الصغلمدخلین والُمخرج الواحد تقی�م ومن ثم �ستهدف هذا النموذج ذا ا

  الماد�ة وال�شر�ة فى خلق الق�مة ممثلة فى اإلنتاج �الطن. هاموارد�الواحات ال�حر�ة ل

مدخالت ومخرجات نموذج ق�اس الكفاءة الفن�ة �مؤشر للق�مة فى مزارع التمور  : إحصائ�ات2جدول 
 الصغیرة �الواحات ال�حر�ة، مصر

 المعلم
 المدخالت المخرجات

 عدد النخیل المثمر كمیة اإلنتاج بالطن
إجمالى عدد العاملین 

 بالمزرعة
 5.0 63.8 4.1 المتوسط

 1.0 17.0 0.9 الحد األدنى
 18.0 500.0 31.0 الحد األقصى

 3.7 82.1 5.5 اإلنحراف المعیارى
 املصدر: من واقع حتليل بيا�ت الدراسة امليدانية

�قوم فى  Frontier 4.1ولما �ان برنامج  :وفروض الدراسة العوامل المؤثرة على الكفاءة الفن�ة 4.1.3

 إدخال �عض العوامل المتوقع أنخطوة واحدة �حساب الكفاءة الفن�ة، وتحدید العوامل المؤثرة علیها، تم 

تؤثر على الكفاءة الفن�ة فى مزارع التمور الصغیرة والمتوسطة فى الواحات ال�حر�ة، ومن هذه العوامل: 

عمر صاحب المزرعة، عدد سنوات استخدام األرض، المستوى التعل�مى لصاحب المزرعة، ومسافة الزراعة 

تضمنت تلك العوامل أ�ضًا �عض معامالت ما صول. �ما ى، والحصاد الم�كر للمحما بین النخلة واألخر 

توى الرطو�ى ، وض�ط المحتعبئة التمور فى أوع�ة بالست�ك�ة أثناء الحصاد وفى المخازن �عد الحصاد، مثل: 

 "التنشیر" على "مفارش" بالست�ك�ة.

) أن متوسط عمر صاحب المزرعة فى عینة 3و�وضح الجدول رقم ( :عمر صاحب المزرعة 4.1.3.1

أنه �لما زاد  الورقةوتفترض عامًا.  70عامًا، وحد أقصى  20عامًا �حد أدنى  47 حواليالدراسة قد بلغ 

 عمر صاحب المزرعة �لما زادت الكفاءة الفن�ة.

عدد سنوات األرض فى مزارع : �ما ُیبین ذات الجدول أن متوسط عدد سنوات استخدام األرض 4.1.3.2

 37عامًا �حد أدنى خمس سنوات، وحد أقصى  15 حواليقد بلغ  ةالتمور الصغیرة فى الواحات ال�حر�

 أنه �لما زادت عدد سنوات استخدام األرض �لما زادت الكفاءة. الورقةوتفترض  عامًا.
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) أن متوسط المسافة بین النخلة3: وُ�بین الجدول رقم (مسافة الزراعة بین النخلة واألخرى  4.1.3.3

متر، وحد أقصى عشرة أمتار.  3مترًا �حد أدنى  6.6 حواليواألخرى فى مزارع عینة الدراسة قد بلغت 

 أنه �لما زادت المسافة بین النخلة واألخرى �لما زادت الكفاءة الفن�ة. هذه الورقةوتفترض 

المؤثرة على الكفاءة فى مزارع التمور الصغیرة �الواحات  "الكم�ة" �عض العوامل : إحصائ�ات3جدول 
 ال�حر�ة، مصر

مسافة الزراعة عدد سنوات استخدام األرض (عام) العمر المعلم
 (متر)

 6.6 15.3 46.9 المتوسط
 3.0 5.0 20.0 الحد األدنى

 10.0 37.0 70.0 الحد األقصى
 1.5 8.8 12.5 اإلنحراف المعیارى

 من واقع تحلیل ب�انات الدراسة المیدان�ة المصدر:

أن عدد أصحاب مزارع التمور  )4الجدول رقم (: وتبین نتائج المستوى التعل�مى لصاحب المزرعة 4.1.3.4

فقط من عینة الدراسة.  %22.2 حواليالحاصلون على مؤهًال دراس�ًا جامع�ًا بلغ فقط ثمان�ة أفراد، �مثلون 

فترض أنه ما �ُ � .أنه �لما زاد المستوى التعل�مى لصاحب المزرعة �لما زادت الكفاءة الفن�ة الورقةوتفترض 

كلما زاد المستوى التعل�مى لصاحب المزرعة �لما زادت الكفاءة الفن�ة.

�عض العوامل "غیر الكم�ة" المؤثرة على الكفاءة فى مزارع التمور الصغیرة  : إحصائ�ات4جدول 

 �الواحات ال�حر�ة، مصر

 المعلم

عدد أصحاب 
المزارع 

الحاصلون على 
 مؤھل عال

عدد المزارعین 
یحصدون الذین 

 التمور فى
 منتصف أكتوبر

ع ارعدد المز
الصغیرة التى تقوم 
بتعبئة التمور فى 
أوعیة بالستیكیة 

أثناء الحصاد 
 والتخزین

ع الصغیرة ارعدد المز
التى تقوم بضبط 

المحتوى الرطوبى 
 للتمور بالتنشیر على
مفارش خالف جرید 

 النخل

 6 28 23 8 العدد
% 22.22% 63.89% 77.78% 16.67% 

 36 36 36 36 إجمالى عدد المشاھدات
 المصدر: من واقع تحلیل ب�انات الدراسة المیدان�ة
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من مزارعى عینة الدراسة محصولهم فى  %64حصد ما یز�د عن  :لمحصولاحصاد وقت  4.1.3.5

ادت الكفاءة �لما ز  �لما �ان الحصاد فى منتصف أكتو�رأنه  هذه الورقةوتفترض منتصف شهر أكتو�ر. 

نظرا ن ذلكأكثر م و�تناسب هذا الفرض المزراع الصغیرة التى ال تقدر على تأخیر موعد الحصادالفن�ة. 

ى حال ف یؤدى إلى ز�ادة الهالك والتالف أثناء الحصاد الذيلعدم توفر إمكان�ات الحصاد السر�ع، األمر 

من المزارعین �حصاد المحصول فى  %13.88وقد قام ما �قرب من . التأخر �ثیرًا عن منتصف أكتو�ر

لثمار غیر من ا -نسب�اً –ة على الرغم من وجود نس�ة �بیر نها�ة سبتمبر وفى اإلسبوع األول من أكتو�ر 

 واالستفادة من ارتفاع األسعار فى بدا�ة الموسم. الناضجة حتى �ستفیدوا من الدخول الم�كر إلى األسواق

وقد بلغت نس�ة المزراعین الذین �ستخدمون األوع�ة  :تعبئة أثناء الحصاد والتخز�نأدوات  4.1.3.6

 %78 واليحتم حصاده فى المزرعة، وأثناء حفظ المنتج فى مخازنهم  الذيالبالست�ك�ة فى تعبئة المنتج 

ثناء الحصاد فى أوع�ة بالست�ك�ة أ المزارع التى تقوم بتعبئة التمور أن هذه الورقةوتفترض من المزراعین. 

فن�ة. و�لجأ عدد قلیل من المزارعین إلى إستخدام األقفاص الخشب�ة المصنوعة األكثر �فاءة  هىوالتخز�ن 

 ، أو الحصاد على "حصیر" من البالست�ك، وغیرها من الوسائل األكثر بدائ�ة.من جر�د النخل

م وعند ض�ط المحتوى الرطو�ى للتمور �قو  :للتمور �عد الحصاد الرطو�ى المحتوى ض�ط وسائل  4.1.3.7

)، وذلك جن�ًا إلى %80.55فى المزارع الصغیرة بوضع الثمار على مفارش من الجر�د ( المزارعینمعظم 

ارع التى ال أن المز  هذه الورقةوتفترض ، والمشمع البالست�كى. "الحصیر البالست�كى"جنب مع استخدام 

المزارع  كتستخدم جر�د النخل �مفارش لوضع التمور علیها فى الحقل من أجل تجف�فها شمس�اً �لما �انت تل

  .أكثر �فاءة

یوضح  :الكفاءة الفن�ة ل�عض مزارع التمور الصغیرة والمتوسطة �الواحات ال�حر�ة، مصرتقدیرات  4.1.4

یث ح تم استخدامها فى التحصل على النتائج. الذيالنماذج  ،اإلطار والتحلیل اإلحصائي ):2رقم ( ملحق

، و�عنى 0.7085 حواليیتبین أن متوسط الكفاءة الفن�ة لمزارع التمور الصغیرة �الواحات ال�حر�ة قد بلغ 

، و�نفس عدد من العمالةنفس القدر استخدام � %29.15المزارع �إمكانها ز�ادة إنتاجها �مقدار  هذهذلك أن 

هدرًا فى الموارد المزرع�ة وال�شر�ة  هناك  إنتحوذه. و�كلماٍت أخرى، ُ�مكن القول  الذينخیل التمر 

 . %29.15بلغ مقداره  المستخدمة فى مزارع التمور موضع عینة الدراسة
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ولمز�د من التحلیل ألس�اب  :أهم العوامل المؤثرة على الكفاءة الفن�ة لمزارع التمور الصغیرة 4.1.5

یل نموذج آثار نتائج تحلالصغیرة �الواحات ال�حر�ة، مصر. ومن واقع  إنخفاض الكفاءة الفن�ة لمزارع التمور

مزراعتبین أن أهم العوامل المؤثرة على الكفاءة الفن�ة لعدم الكفاءة الفن�ة �ملحق اإلطار والتحلیل اإلحصائى 

 التمور الصغیرة �الواحات ال�حر�ة، هى: عمر صاحب المزرعة، ومسافة الزراعة، ووقت الحصاد. 

المزارع التى �ملكها ش�اب هى األكثر �فاءة، ور�ما یرجع ذلك ن ) �الملحق أ18من الجدول رقم ( تبینهى 

إلى قدرة الش�اب على تبنى ممارسات أكثر �فاءة من المزارعین األكبر سنًا. وعلى عكس المتوقع، بینت 

ثافة فى ذلك أن المزراع األكثر � أنه �لما قلت مسافة الزراعة �لما زادت الكفاءة الفن�ة، و�عنى الورقةنتائج 

�كون العائد منها ممثلة فى الكم�ة المنتجة أكبر من المزارع األقل �ثافة زراعة النخیل فى وحدة المساحة 

فى زراعة التمور، وهو أمر ر�ما �كون منطقى على المستوى الكمى حیث سیز�د إنتاج المزرعة التى تحوذ 

ك األمر ال �عكس مستوى الجودة الُمتحصل عل�ه، حیث یتوقع أن على عدد أكبر من النخیل، إال أن ذل

 لورقةا�ما وضحت نتائج تكون جودة التمور الناتجة فى المزارع األقل �ثافة من النخیل أفضل مما سواها. 

أنه �لما �ان وقت الحصاد فى منتصف شهر أكتو�ر، ول�س قبل أو �عد ذلك، �لما زاد العائد من إنتاج 

فى الكم�ة المنتجة، حیث یتوقع أن یز�د تز�د نس�ة التمور "الخضراء" ناقصة النضج فى  التمور ممثالً 

ائدة �ما یتوقع أن تز�د �م�ة التمور "الز أول أكتو�ر، ى حالة الحصاد فى نها�ة سبتمبر حتى المحصول ف

 النضج" فى حال التأخر فى الحصاد إلى نها�ة أكتو�ر وأوائل نوفمبر.

 :توضح أن الورقةالمعنو�ة اإلحصائ�ة، إال أن نتائج وعلى الرغم من عدم 

هى األكثر �فاءة فن�ة، ور�ما �ان ذلك منطق�ًا، حیث المزارع األقدم للتمور  المزارع األقدم استخداماً  -

تحوذ على نخیل فى عمر إنتاجى أكثر نضجًا من المزارع األحدث التى ر�ما �كون النخل بها فى 

 مراحل إنتاج�ة أقل نسب�ًا.

 المزارع التى �كون مالكها حاصًال على مؤهًال تعل�م�ًا عال�ًا هى األكثر �فاءة فن�ة. -

 المزارع التى تقوم بتعبئة وتداول التمور فى أوع�ة بالست�ك�ة هى األكثر �فاءة.  -

المزارع التى تقوم بتنشیر التمور أثناء ض�ط المحتوى الرطو�ى على "مفارش" �خالف جر�د النخل -

 اءة فن�ة.هى األكثر �ف

معامالت ما قبل وما �عد الحصاد قد أثرت  :مؤشرًا على أن الجزء منهافى هذا  الورقةوُ�عطى ُمجمل نتائج 

لعائد من ، و�مكن تعظ�م اتغالل الموارد الزراع�ة وال�شر�ةفى العوائد من إنتاج التمور ممثلة فى �فاءة اس

 الحصاد.إنتاج التمور من خالل تحسین ممارسات ما قبل وما �عد 
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 سائر سالسل الق�مة ألهم البلدان المصدرة للتمورخمكاسب و  .5

 المختلفة على ةهى انعكاس لجم�ع ما تم إضافته من ق�مة من خالل األنشط والشك أن سالسل الق�مة

طول مراحل إنتاج وتداول وتصن�ع وتخز�ن وتوز�ع المنتج حتى وصوله إلى المستهلك النهائى. وُ�مكن تقی�م 

ل الق�مة من خالل تحلیل المكاسب أو الخسائر فى الق�مة اإلجمال�ة للمنتج خالل فترة محددة. كفاءة سالس

لى ع خالل فترة معینة تعود إلى ز�ادة الطلب صادرات التمور للدولةاإلجمال�ة ل ق�مةالفى  فلو �انت الز�ادة

سواء عالم�ًا أو على مستوى منطقة جغراف�ة ُمحددة تستهدفها الدولة فإن هذه الز�ادات فى ق�مة  الُمنتج ذاته

 ، وهو ما ُ�عرف بتأثیر المنتج وتأثیرالصادرات تعود إلى عوامل خارج نطاق سالسل الق�مة للدولة ذاتها

ل سعر�ة عوام األساس إلىترجع فى  ق�مة صادرات الدولة �انت الز�ادة فى. أما إذا التوز�ع على الترتیب

وهو ما  ،وغیر سعر�ة منحت للدولة میزة تنافس�ة فى أسواق التصدیر، وأدت إلى ز�ادة عوائد صادراتها

وُتمكننا  .، فإن هذا انعكاسًا لحالة سالسل الق�مة داخل الدولةُ�عرف �التأثیر التنافسى أو تأثیر المنافسة

د ما إذا �ان اإلنخفاض أو االرتفاع فى الحصة السوق�ة من تحدی CMSمنهج�ة الحصة السوق�ة الثابتة 

لدولة ما ممثلة فى إجمالى ق�مة مب�عاتها فى السوق العالم�ة للسلعة تعود إلى عوامل تتعلق أو ال تتعلق 

  �سالسل الق�مة داخل الدولة ذاتها.

لى مستوى ُمصدرة للتمور عتحلیل الحصة السوق�ة ألهم ستة عشرة دولة بفى هذا الجزء منها  الورقةوتهتم 

، وتحلیل ما هى المكاسب أو الخسائر التى حدثت على مستوى 2019إلى  2017خالل الفترة من  العالم

الق�مة اإلجمال�ة للصادرات من التمور فى هذه البلدان، وحساب حجم تأثیر الُمنتج، وتأثیر التوز�ع، وتأثیر 

هذه البلدان، و الدولة فى األسواق العالم�ة لتصدیر التمور. المنافسة فى المكاسب أو الخسائر التى حققتها 

دة الوال�ات المتح السعود�ة، إسرائیل،المملكة العر��ة ا ،العر��ة المتحدة تونس، إیران، اإلماراتهى: 

 .، هولندا، ألمان�ا، فلسطین، عمان، األردنمصرفرنسا، الجزائر، األمر�ك�ة، �اكستان، 

قد  2019نس من التمور فى عام إجمالى صادرات تو ) �الملحق أن 2یوضح الجدول رقم (: تونس 5.1

المر�ز  تونس تحتلمن الصادرات العالم�ة للتمور، و�ذا  %13.52، تمثل ملیون دوالر 263 حوالي بلغ

وقد حققت تونس مكاسب فى  .فى ذات العام 1الثانى �أكبر ًمصدر للتمور من حیث الق�مة �عد العراق

ملیون دوالر. وقد مثل حجم تأثیر  35 حوالي) بلغت 2019-2017أسواق تصدیر التمور خالل الفترة (

قد منح  على التمور العالمى من هذه المكاسب، �معنى أن اتساع حجم الطلب %163.9 حواليالمنتج 

ملیون دوالر، ولم تتوفر ب�انات عن العراق فى مصدر  368.97جاءت العراق فى المر�ز األو ل عالم�ا �ق�مة صادرات بلغت حوالى  1 
 .إلجراء تحلیل الحصة السوق�ة الثابتة (Trade Map)الب�انات 
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 د. على زین العابدین  28           سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور

لیون دوالر، فى ضوء حصتها السوق�ة م 57.47 حواليز�ادة فى حصتها السوق�ة ُتقدر � -نطر�اً –تونس 

على  %6.8، %57.1 حوالي ما �عادل قد أدى إلى خسائر وتأثیر التوز�ع عالم�ًا، إال أن التأثیر التنافسى

 من المكاسب التى حققتها تونس �الفعل خالل الفترة المذ�ورة. الترتیب 

ك�ة، حیث �ة، واألورو��ة، واألمر�وتتمیز تونس �االستحواذ على حصص سوق�ة �بیرة فى األسواق اإلفر�ق

على الترتیب. وعلى  %18.05، %23.27، %29.46 حواليبلغت حصصها السوق�ة فى تلك األسواق 

، %2.88 حوالي، حیث فقدت تونس 2018الرغم من ذلك، إال أن تلك الحصص ُتعد منخفصة مقارنة �عام 

ه من ب ألس�اب تنافس�ة �ما تتضمنمن حصصها السوق�ة فى تلك األسواق على الترتی 6.28%، 1.23%

والجدیر �المالحظة أن الحصة السوق�ة للصادرات التونس�ة من التمور فى  عوامل سعر�ة وغیر سعر�ة.

تولى حیث  فقط. 2019على الترتیب فى عام  %1.84، %4.61أسواق أس�ا وأوس�ان�ا ال تمثل سوى 

من ق�مة صادراتها من التمور،  %44.29 حواليُتصدر إل�ه  الذىتونس اهتمامًا أكبر �السوق األورو�ى 

من صادراتها إلى األسواق  %9.81، %18.23، %27.55 حواليكما ُتصدر الدولة التونس�ة أ�ضًا 

 اإلفر�ق�ة، واألسیو�ة، واألمر�ك�ة على الترتیب.

، تمثل ملیون دوالر 358 حوالي 2018الصادرات اإلیران�ة من التمور فى عام  وقد بلغت ق�مة :إیران 5.2

. وقد حققت الصادرات �الملحق) 3(جدول رقم  من الصادرات العالم�ة فى ذات العام %17.40 حوالي

 129.9 حواليُقدرت � 20181إلى  2016اإلیران�ة مكاسب فى األسواق العالمة للتمور خالل الفترة من 

من تلك المكاسب، بینما �ان ز�ادة  %59.4 حواليملیون دوالر، وقد �ان التأثیر التنافسى ُمتسب�ًا فى 

من هذه األر�اح التى حققتها الصادرات اإلیران�ة من  %40.5 حواليسب�ًا فى  الطلب العالمى على التمور

 هذا المنتج.

من صادراتها من التمور إلى السوق األسیوى، وهو السوق الذى شهد نموًا فى  %87.22وتوجه إیران 

 %53.43 حوالي)، و�مثل السوق األسیوى 2019-208خالل الفترة ( %5.45الطلب على التمور بنس�ة 

 حواليوى یمن السوق العالمى للتمور، وتبلغ الحصة السوق�ة لصادرات إیران من التمور فى السوق األس

28.41%. 

) �الملحق، بلغ إجمالى ق�مة صادرات اإلمارات 4ووفقًا لنتائج الجدول رقم ( :اإلمارات العر��ة المتحدة 5.3

من  %11.24 حواليملیون دوالر، تمثل  218.56 حوالي 2019العر��ة المتحدة من التمور فى عام 

صادرات اإلمارات�ة من التمور مكاسب تقدر وقد حققت ال الصادرات العالم�ة من التمور فى ذات العام.

 .pTrade Maمن مصدر الب�انات  2019لم تتوفر ب�انات دق�قة عن الصادرات اإلیران�ة فى عام  1 



اإلصدار رقم (أوراق   )12السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  29           سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور

طلب من تلك المكاسب إلى ال %82.8 حواليوتعزى ). 2019-2017ملیون دوالر خالل الفترة ( 51بنحو 

من المكاسب نظرًا لز�ادة الطلب  %25.8، بینما تسبب أثر التوز�ع فى نحو العالمى المتزاید على التمور

 ، وهو السوق الذى2018مقارنة �عام  %23.96بنس�ة  2019 على التمور فى السوق األسیوى فى عام

 %13.85بلغت ف�ه حصة التمور اإلمارات�ة نحو  من التمور اإلمارات�ة، والذى %65.83تتوجه إل�ه نحو 

إال أن التأثیر التنافسى �ما �شمله من عوامل سعر�ة وغیر سعر�ة أدى إلى خسارة ما  .2019فى عام 

اسب اإلمارات�ة التى تم تحق�قها فى أسواق تصدیر التمور خالل فترة الدراسة، من المك %8.5�عادل نحو 

و�عكس ذلك حدة المنافسة التى تشهدها الصادرات اإلمارات�ة خاصة فى األسواق الرئ�س�ة التى تستهدفها، 

 خاصة السوق األسیوى.

 حوالي 2019بلغت ق�مة الصادرات السعود�ة من التمور فى عام  :المملكة العر��ة السعود�ة 5.4

(جدول  من الصادرات العالم�ة من التمور فى ذات العام %11.82 حواليملیون دوالر، تمثل  229.81

ملیون دوالر خالل  48.74 حواليمكسب ُقدرت �. وقد حققت الصادرات السعود�ة من التمور ))5( رقم

من تلك المكاسب  %93.7)، وقد �ان تأثیر المنتج سب�ًا فى تحقیق نحو 2019-2017متوسط الفترة (

كنت�جة لنمو الطلب العالمى على التمور. و�ما هو الحال مع التمور اإلمارات�ة السابق العرض لها، تسبب 

من تلك المكاسب �نت�جة التساع السوق األسیوى لصادرات  %21.3تأثیر التوز�ع فى ما �قارب من 

. إال 2019من الصادرات السعود�ة من التمور فى عام  %80.49 و السوق الذى توجهت إل�هالتمور، وه

أنه من المالحظ من ذات الجدول أن الصادرات السعود�ة من التمور قد حققت خسائر على الصعید 

   ).2019-2017خالل الفترة ( من ق�مة الخسائر التى حققتها %14.9التنافسى ُقدرت �ما �عادل 

) �الملحق أن ق�مة الصادرات اإلسرائیل�ة من التمور فى عام 6و�تضح من الجدول رقم ( :إسرائیل 5.5

من الصادرات العالم�ة للتمور فى  %9.42 حواليمثل تملیون دوالر،  183.24 حواليقد بلغت  2019

ُقدرت 2018إلى  2017ذات العام. وقد حققت الصادرات اإلسرائیل�ة من التمور مكاسب خالل الفترة من 

من تلك المكاسب نت�جة لز�ادة الطلب  %125ملیون دوالر. وقد حققت إسرائیل ما �عادل  30.75 حوالي�

من ق�مة ما  %65.6فى أسواق التصدیر، إال أن الصادرات اإلسرائیل�ة قد فقدت ما ُ�قارب  التمورعلى 

مقارنًة 2019فى  %2.5ور بنس�ة سب خالل تلك الفترة نت�جة انكماش السوق األورو�ى للتمحققته من مكا

من صادراتها من التمور فى عام  %82.88 حوالي، وهو السوق الذى توجه إل�ه إسرائیل 2018�عام 

من ذات الجدول أن الصادرات اإلسرائیل�ة من التمور قد تفوقت تنافس�ًا، حیث حققت  ح. و�تض2019

) نت�جة لتمیزها على منافسیها سواء 2018-2017من مكاسبها خالل الفترة ( %40.6إسرائیل ما �عادل 

  �عوامل سعر�ة أو غیر سعر�ة.



اإلصدار رقم (أوراق   )12السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  30           سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور

) �الملحق، یتبین أن ق�مة الصادرات 7و�اإلشارة إلى الجدول رقم ( :الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة 5.6

من  %3.83 حواليملیون دوالر، تمثل  74.57 حواليقد بلغت  2019األمر�ك�ة من التمور فى عام 

وقد حققت الصادرات األمر�ك�ة من التمور مكاسب فى الصادرات العالم�ة من التمور خالل ذات العام. 

فى  ، و�ان تأثیر المنتج متسب�اً )2019-2017فترة (خالل ال ملیون دوالر 16.23أسواق التصدیر مقداره 

. �ما حققت الصادرات األمر�ك�ة من التمور مكاسب أمام المنافسین من هذه المكاسب %90.2تحقیق 

من تلك المكاسب لعوامل سعر�ة وغیر سعر�ة. إال أن تأثیر التوز�ع ساهم فى الحد  %41.9 حواليُقدرت �

من المكاسب التى تم تحق�قها  %32.1 حواليت التمور �ما �عادل من المكاسب األمر�ك�ة من صادرا

�الفعل، ر�ما ساهم فى ذلك أ�ضًا اإلنكماش الذى شهده السوق األورو�ى للصادرات من التمور، الذى یتم 

من  %25.33، %54.41من الصادرات األمر�ك�ة من التمور. والجدیر �الذ�ر أن  %13.66توج�ه نحو 

السوق�ة  تبلغ الحصةتتوجه إلى أسواق األمر�كتین وأوس�ان�ا، وهما السوقان اللذان  الصادرات األمر�ك�ة

 على الترتیب. 1%115.52، %28.40للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة بهما 

 71.81) أن ق�مة الصادرات ال�اكستان�ة من التمور قد بلغت 8: و�تبین من الجدول رقم (�اكستان 5.7

من ق�مة الصادرات العالم�ة من التمور فى ذات  %2.42، وهو ما �مثل 2019ملیون دوالر فى عام 

 حوالي) بلغت 2019-2017العام. وقد حققت �اكستان خسائر فى األسواق العالم�ة للتمور خالل الفترة (

�ان السبب األكبر فى تلك الخسائر تنافس�ًا، حیث خسرت الصادرات ال�اكستان�ة ملیون دوالر. وقد  35.85

ملیون دوالر، نت�جة تفوق المنافسین لعوامل  65.55 حواليمن تلك الخسائر، أى  %182.8ما �عادل 

عوض تأثیر  �مامن الخسائر.  %75.7 حواليالُمنتج والتوز�ع سعر�ة أو غیر سعر�ة. وقد عوض تأثیر 

، �نت�جة لز�ادة مساحة السوق األسیوى للصادرات من أ�ضاً  الخسائرتلك من  %7.1التوز�ع ما �قرب من 

 ال�اكستان�ة. التمور صادراتمن  %78.12 حواليذى تتوجه إل�ه التمور، وهو السوق ال

 52.34 حواليالجزائر�ة من التمور قد بلغت  الصاردات ) یتبین أن9ومن الجدول رقم ( :الجزائر 5.8

من الصادرات العالم�ة من التمور فى نفس العام. وقد حققت الصادرات  %2.69 حوالي مثلتملیون دوالر، 

 17.54 حواليُقدرت � 20172إلى  2015خالل الفترة من  الجزائر�ة مكاس�ًا فى أسواق التصدیر للتمور

من تلك المكاسب �ما �شمله من  %64.4 حواليتنافسى هو المتسبب فى وقد �ان التأثیر ال ،ملیون دوالر 

سب�ًا فى  على التمورالعالمى عوامل سعر�ة وعیر سعر�ة. �ما �ان لتأثیر المنتج متمثًال فى ز�ادة الطلب 

مما تم تحق�قه من  %14.4من المكاسب. إال أن تأثیر التوز�ع قد أدى إلى خسارة ما �عادل  %50 حوالي

 .export-Re، ور�ما �عود ذلك إلى تضمین إعادة التصدیر Trade Mapوفقًا إلحصائ�ات موقع  1 
 .2018، 2017ألعوام  Trade Mapلم تتوافر ب�انات تفصیل�ة عن الصادرات الجزائر�ة على موقع  2 



اإلصدار رقم (أوراق   )12السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  31           سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور

إلى  2015، ر�نا لالنكماش المضطرد فى حجم السوق األورو�ى لصادرات التمور خالل الفترة من مكاسب

.   2017من صادراتها من التمور فى عام  %66.23 حوالي، وهو السوق الذى صدرت إل�ه الجزائر 2017

قد بلغت  2019) أن الصادرات الفرنس�ة من التمور فى عام 10: و�تضح من الجدول رقم (فرنسا 5.9

من الصادرات العالم�ة من التمور فى نفس  %2.42 حواليملیون دوالر، وهو ما �مثل  47.04 حوالي

ملیون  5.99 حواليالعام. وقد حققت الصادرات الفرنس�ة من التمور مكاسب فى أسواق التصدیر ُقدرت �

 %172.9سب�اً لما �عادل  التمورعلى  العالمى ، وقد �ان ز�ادة الطلب)2019-2017خالل الفترة ( دوالر

عر�ةشمله من عوامل سملیون دوالر، و�ذلك تسبب التأثیر التنافسى �ما � 10.34 حواليمن المكاسب، أى 

من تلك المكاسب. إال أن تأثیر التوز�ع �ان سب�ًا فى تحقیق خسارة ما  %31 حواليفى  وغیر سعر�ة 

ملیون دوالر نت�جة إلنخفاض حجم السوق  6.2 حواليمكاسب، أى مما تم تحق�قه من  %103.9 �عادل

من الصادرات  %97.66األورو�ى لصادرات التمور السابق اإلشارة إل�ه، وهو السوق الذى تتوجه إل�ه 

 الفرنس�ة للتمور.

 حواليأن الصادرات المصر�ة من التمور قد بلغت تبین  ،)11وع إلى الجدول رقم (جو�الر : مصر 5.10

من الصادرات العالم�ة من التمور فى ذات  %2.21 حوالي، تمثل 2019ملیون دوالر فى عام  43.01

إلى  2017العام. وقد حققت الصادرات المصر�ة من التمور مكاسب فى أسواق التصدیر خالل الفترة من 

لى ع العالمى ز�ادة الطلب تأثیر المنتج متمثًال فى وقد ساهمملیون دوالر.  9.66 حواليُقدرت � 2019

من هذه المكاسب،  %32.2من هذه الز�ادة، �ما ساهم تأثیر التوز�ع أ�ضاً �ما �عادل  %87 حواليالتمور �

لالتساع الذى شهدته األسواق األسیو�ة واإلفر�ق�ة للصادرات من التمور، وهى األسواق التى توجهت ر�ما 

. إال أن المالحظ من ذات الجدول 2019من الصادرات المصر�ة فى عام  %37.91، %59.27إلیها 

 واليحأن الصادرات المصر�ة قد حققت خسائر على المستوى التنافسى لعوامل سعر�ة أو غیر سعر�ة ُتقدر �

 من المكاسب التى تم تحق�قها �الفعل خالل الفترة المذ�ورة. 19.2%

 2019 ) �الملحق یتبین أن الصادرات الهولند�ة من التمور فى عام12رقم ( ومن الجدول :هولندا 5.11

من الصادرات العالم�ة من التمور فى ذات  %2.16 حواليملیون دوالر، تمثل  41.94 حواليقد بلغت 

ُتقدر  2019إلى  2017العام. وقد حققت هولندا مكاسب فى أسواق التصدیر للتمور خالل الفترة من 

من تلك المكاسب.  %143.7 حواليملیون دوالر، و�لغت مساهمة تأثیر الُمنتج �ما �عادل  6.26 حوالي�

من المكاسب.  %44.3 حواليوقد بلغ حجم التأثیر التنافسى �ما �شكله من عوامل سعر�ة وغیر سعر�ة 

ب التى تم من المكاس %88.0إال أن ذات الجدول یوضح أن تأثیر التوز�ع قد حد من المكاسب �ما �عادل 



 )12السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة                                                        اإلصدار رقم (أوراق 
 

 د. على زین العابدین                                         32           سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور

، ور�ما �ان ذلك لالنكماش فى حجم السوق األورو�ى للصادرات من التمور الذى شهدته تحق�قها �الفعل

 .2019من الصادرات الهولند�ة من التمور فى عام  %98.17فترة الدراسة، وهو السوق الذى تتوجه إل�ه 

لمان�ة من التمور قد بلغت ق�متها ) �الملحق أن الصادرات األ13و�تبین من الجدول رقم ( :ألمان�ا 5.12

من ق�مة الصادرات العالم�ة من  %1.90 حوالي، �ما �مثل 2019ملیون دوالر فى عام  36.95 حوالي

 واليحوقد حققت الصاردات األلمان�ة من التمور مكاسب فى أسواق التصدیر ُتقدر � التمور فى ذات العام.

)، �ان المسبب األكبر فیها التأثیر التنافسى الذى أدى 2019-2017ملیون دوالر خالل الفترة ( 13.70

من المكاسب. وعلى  %42.8 تحقیق فىتسبب تأثیر الُمنتج من تلك المكاسب. �ما  %82.7إلى تحقیق 

من  %25.5ادل النق�ض، �ان لتأثیر التوز�ع أثرًا سلب�ًا على المكاسب، حیث أدى إلى خسارة ما �ع

المكاسب التى تم تحق�قها، لر�ما النخفاض مساحة السوق األورو�ى للصاردات من التمور السابق اإلشارة 

 من الصادرات األلمان�ة من التمور. %98.40إل�ه، وهو سوق تتوجه إل�ه 

م ا) �الملحق یتبین أن الصادرات الفلسطین�ة من التمور فى ع14ومن الجدول رقم ( :فلسطین 5.13

 منمن ق�مة الصادرات العالم�ة  %1.96 حواليملیون دوالر، تمثل  38.15 حواليقد بلغت  2019

إلى  2017خالل الفترة من  مكاسب التمور فى ذات العام. وقد حققت الصادرات الفلسطین�ة من التمور

من تلك المكاسب. �ما  %77.9�ان تأثیر المنتج سب�ًا فى  . وقدملیون دوالر 9.32 حواليُقدرت � 2019

من هذه المكاسب.  %29.1تحقیق  فىالتأثیر التنافسى �ما �شمله من عوامل سعر�ة وغیر سعر�ة  تسبب

وعلى الرغم من ذلك، تسبب تأثیر التوز�ع فى الحد من المكاسب التى �ان من الممكن أن تحققها الصادرات 

من المكاسب التى تم تحق�قها �الفعل، ولر�ما تأثرت الصادرات  %7.1ر �ما �عادل الفلسطین�ة من التمو 

 واليحالفلسطین�ة من التمور �االنكماش الذى شهدته األسواق األورو��ة، والتى صدرت إلیها فلسطین 

 .2019صارداتها من التمور فى عام  25.00%

 21.94 حواليها مت) إلى أن صادرات التمور العمان�ة قد بلغت ق�15و�شیر الجدول رقم ( :عمان 5.14

من ق�مة الصادرات العالم�ة من التمور فى نفس العام.  %1.13، تمثل نحو 2019ملیون دوالر فى عام 

 8.70 حواليُقدرت � 2018إلى  2016وقد حققت الصادرات العمان�ة من التمور مكاسب خالل الفترة من 

 %48.7ملیون دوالر، �ان للتأثیر التنافسى �ما �شمله من عوامل سعر�ة وغیر سعر�ة السبب فى تحقیق 

من تلك المكاسب. و�ذلك، ساهم تأثیر التوز�ع فى  %38.3. �ما �ان تأثیر المنتج سب�ًا فى تحقیق هامن

التمور للصاردات من ، ور�ما �ان ذلك �سبب االتساع الذى شهدته أسواق من المكاسب %12.9تحقیق 

من التمور العمان�ة  %23.93، %76.06التمور فى أس�ا و�فر�ق�ا، وهما السوقان اللذان توجهت إلیهما 

  .2019فى عام 
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 يحوال) فى الملحق أن ق�مة الصادرات األردن�ة من التمور قد بلغت 16وُ�بین الجدول رقم ( :األردن 5.15

من الصادرات العالم�ة للتمور من حیث  %1.12 حوالي ، تمثل2019ملیون دوالر فى عام  21.85

 2019-2017الق�مة. وقد بلغت المكاسب التى حققتها األردن فى أسواق تصدیر التمور فى الفترة من 

سب�ًا  یر الُمنتجثتأ�ان التأثیر التنافسى �عوامله السعر�ة وغیر السعر�ة، و�ذلك . و ملیون دوالر 9.40 حوالي

من تلك المكاسب. و�ان لتأثیر التوز�ع مساهمة ضئیلة فى تلك المكاسب  %33.4، %63.1فى تحقیق 

من الصادرات األردن�ة من التمور تتوجه إلى  %65.16فقط. والجدیر �الذ�ر أن  %3.5 حواليُقدرت �

 ق�ا على الترتیبمن تلك الصادرات إلى أورو�ا و�فر� %10.05، %18.83السوق األسیوى، بینما تتوجه 

، %4.09 حواليبلغ حجم صادرات األردن من التمور إلى األمر�كتین، وأوس�ان�ا ی. �ما 2019عام  فى

 عام.دات العلى الترتیب فى  1.88%

مما سبق �مكن القول أن سالسل الق�مة فى جم�ع البلدان محل الدراسة الخمسة عشرة قد حققت مكاسب 

ن التى حققت خسائر. وقد تبین أن الدول المصدرة للتمور تتوجه أول ما فى أسواق التصدیر ما عدا �اكستا

تتوجه إلى الحیز الجغرافى المح�ط بها. فیالحظ احتدام التنافس بین إیران، والمملكة العر��ة السعود�ة، 

واإلمارات العر��ة المتحدة على السوق األسیوى لصادرات التمور وقد حققت جم�ع تلك البلدان مكاسب 

 فس�ة على حساب حصة �اكستان فى هذا السوق الذى ُ�عد األكبر استق�اًال لصادرات التمور العالم�ة.تنا

وفى أورو�ا �سود تنافس إسرائیلى تونسى مع تواجد قوى لفرنسا، وهولندا، وألمان�ا، و�یران، والجزائر. وفى 

وعلى  مان.��ة السعود�ة، ومصر، وعإفر�ق�ا، تشتد المنافسة بین تونس واإلمارات مع تواجد قوى للملكة العر 

 الضفة األخرى من العالم، تسود ه�منة الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة على أسواق التمور فى األمر�كتین

  .فى األمر�كتین فى ظل تنافس تونسى إسرائیلى وأوس�ان�ا
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6. مضامین الس�اسات: 

في ضوء ما توصلت إل�ه الورقة من نتائج، �مكن اقتراح الس�اسات التال�ة لتعظ�م العائد من إنتاج 

التمور في مصر، وذلك �التر�یز على معامالت ما �عد الحصاد: 

توج�ــــه وزارة التعلــــ�م العــــالي وال�حــــث العلمــــي �اســــتحداث برنــــامج لمعــــامالت مــــا �عــــد   6.1

الحصــاد فــي �ل�ــات الزراعــة �شــترك ف�ــه أقســام متعــددة مثــل: ال�ســاتین، المحاصــیل، 

الصــناعات الغذائ�ــة، هندســة التصــن�ع، االقتصــاد الزراعــي، وغیرهــا. وذلــك مــن أجــل 

إعــداد خــر�جین زراعیــین علــى مســتوى علمــى متعــدد الــرؤي �كونــوا قــادر�ن علــى إدارة 

معامالت ما �عد الحصاد للمحاصیل المختلفة �ما فیهم التمور فن�ـًا وتسـو�ق�ًا وتجار�ـًا 

ومال�ًا، وتمو�ل�ًا. 

ـــ�م الفنـــي الزراعـــي عمومـــًا،  ـــاهج التعل ـــ�م الفنـــي من ـــ�م والتعل ـــة والتعل تطـــو�ر وزارة التر��  6.2

وتخصــ�ص مقــرر بذاتــه لدراســة معــامالت مــا �عــد الحصــاد للمحاصــیل الزراع�ــة مــع 

تطب�قـــات عمل�ـــة علـــى �عـــض المحاصـــیل التـــي تتمیـــز بهـــا المحافظـــة التـــي تقـــع بهـــا 

المدرسة جغراف�ًا مع ضرورة التر�یز على التمور الذى تتصدر مصـر دول العـالم فـي 

إنتاجه.  

تقد�م جهاز تنم�ة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر للخدمات المال�ة   6.3

وغیر المال�ة لصغار المزارعین الذین تقع �حوذتهم معظم النخیل المصري ، و�فتقرون 

فــي الغالــب إلــى الحــوافز الفن�ــة والتســو�ق�ة والتمو�ل�ــة لرعا�ــة النخیــل المشــتت ح�ازتــه، 

والذى �قع في أطراف الحقول أي على حواف المجاري  المائ�ة دون رعا�ة أو خدمة. 

تفعیــل وزارة الزراعــة واستصــالح األراضــي لــدور القطــاع اإلرشــاد الزراعــي علــى �افــة   6.4

المســـتو�ات، و�خاصــــة فـــي أمــــاكن تمر�ـــز التمــــر المصـــري  التصــــدیري  مـــن الصــــنف 

السیوى أو الصعیدي في الوادي الجدیـد، وسـیوة �محافظـة مطـروح، والواحـات ال�حر�ـة 

�محافظة الجیزة. 

تحفیــز وزارة التجــارة والصــناعة إنشــاء مراكــز خــدمات تنم�ــة األعمــال التــي �مكــن مــن   6.5

خاللهـــا تقـــد�م خـــدمات إرشـــاد�ة، وفن�ـــة، وتســـو�ق�ة، وتمو�ل�ـــة لصـــغار المـــزارعین فـــي 

الوجهین ال�حري  والقبلي. 
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 المراجع

 العر��ةأوًال: المراجع 

سلسلة  .دراسة حالة مزارع التمور الصغیرة �الواحات ال�حر�ة :تكال�ف سالمة الغذاء )2018على ز�ن العابدین قاسم ( -
 .، معهد التخط�ط القومى1661مذ�رات خارج�ة رقم 

ر�ة الواحات ال�ح). تحلیل الكفاءة الفن�ة لمزارع التمور الصغیرة فى 2017على ز�ن العابدین قاسم& أحمد عبد المجید ( -
مستقبل الغذاء فى مصر الواقع  :المؤتمر الخامس والعشرون لالقتصادیین الزراعیین .�إستخدام تحلیل مغلف الب�انات

 .والمأمول، الجمع�ة المصر�ة لالقتصاد الزراعى

 ثانیاً: المراجع األجنبیة

- Breisinger, C., Raouf, M., Thurlow, J., & Wiebelt, M. (2019). Beyond the Business Case for. IFPRI; 
Middle East and North Africa. Retrieved from 
https://www.ifad.org/documents/38714174/41131195/Beyond+the+business+case+for+agricult
ural+value+chain+development+An+economywide+approach+applied+to+Egypt.pdf/b57ca2c4-
4ed9-1ddf-681c-27d966be56ef 

- Coelli, T. J., Rao, D. P., O'Donnel, C. J., & Battese, G. E. (2005). An Introduction to Efficiency and 
productivity Analysis. New York: Springer. 

- Cuddeford, V. (2014). An introduction to agricultural value chains. Farm Radio International. 
Retrieved from https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/52685/IDL-
52685.pdf 

- Esfahani, A. F. (2006). Constant market shares analysis: uses, limitations and prospects. Australian 
Journal of Agricultural and Resource Economics, 50(4), 510-526. 

- Fagerberg, J., & Sollie, G. (1987). The method of constant market shares analysis reconsidered. 
Applied Economics, 19(12), 1571-1583. 

- Idris, N., Hameed, A., Niti, M., & Arshad, F. (2011). Export performance and trade 
competitiveness of the Malaysian cocoa products. African Journal of Business Management, 
5(31), 12291-12309. 

- Kassem, A. Z., & Abdelmegeed, A. (2018). GAP ang GHP Analysis in Small Dates Farms in Wahat 
Baharia Oasis. Oral Presentation, Six International Date Palm Conference, Abo Dhabi. 

- Norton, R. (2014). Agricultural value chains: A game changer for small holders. Retrieved from 
https://www.devex.com/news/agricultural-value-chains-a-game-changer-for-small-holders-
83981 

- Porter, M. (1985). Competitive Advantage. New York: Free Press; London Macmillan. 
- Tardi, C. (2020). Value Chain. Retrieved from https://www.investopedia 
- Tyszynski , H. (1951). World Trade in Manufactured Commodities, 1899-1950. The manchester 

School, 19(3), 272-304. 

 ثالثًا: قواعد الب�انات

 https://www.trademap.orgخر�طة التجارة الدول�ة 
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 الجداول ):1رقم ( ملحق
 

 : إحصائ�ات عینة الدراسة1جدول ملحق 

 
 مساحة 
 المزرعة 

 الفعلیة

 مساحة 
 المزرعة 
 المسجلة

 عدد 
 مثمر النخیل

 عدد 
 العاملین 
 الدائمین

 عدد 
 العاملین 
 المؤقتین

 إجمالى 
 عدد 

 العاملین

 كمیة 
 اإلنتاج 
 السنوى

 متوسط 
 إنتاجیة 
 النخلة

 71.0 4.1 4.8 2.6 2.2 65.1 113.3 1.3 2.6 المتوسط
 45.0 0.9 0.0 0.0 0.0 17.0 20.0 0.0 0.5 الحد األدنى

 130.0 31.0 18.0 15.0 7.0 500.0 700.0 8.0 8.0 األقصىالحد 
اإلنحراف 
 22.4 6.8 4.3 3.5 1.7 104.5 151.9 1.7 1.8 المعیارى

 المصدر: من واقع الز�ارات المیدان�ة 

 

 

 



اإلصدار رقم ( 12أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة ( 

 د. على زین العابدین  37العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410الحصة السوق�ة ومحددات نمو الصادرات التونس�ة من التمور الطازجة والجافة ( :2جدول ملحق 

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 العالمصادرات 

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 
(8)-(14) 

)15( 
7219- 79648 7088- 79517 127- 76552 %29.46 72,429 245,847 %32.34 76,425 236,288 %32.40 55,151 170,232 إفریقیا

8910- 56833 3815- 51738 4111- 45850 %4.61 47,923 1,038,837 %4.98 41,739 838,066 %5.47 43,818 800,932 سیاأ

1476- 117943 6159- 122626 4617 116276 %23.27 116,467 500,596 %24.50 120,893 493,523 %23.56 107,655 456,930 أوروبا

2285- 28075 8978- 34768 7545 31645 %18.05 25,790 142,857 %24.34 39,190 161,025 %19.65 20,723 105,448 األمریكتین

126- 426 185- 485 65 473 %1.84 300 16,284 %2.98 538 18,079 %2.62 507 19,363 أوسیانیا

20017- 282926 26224- 289133 7989 270796 %13.52 262,909 1,944,421 %15.96 278,785 1,746,981 %14.67 227,854 1,552,905 لياإلجما

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 
 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

50,931 100% 

�(8) −�(5)

-15,876
100% 

�(8) −�(2)

35,055 
100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2)

28,476 56% 

[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 
31,508 

-198%

[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 
57,446 

163.9% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

14466 28% 

�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

-21159.24
133% 

�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

-2374.25
-6.8%

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

7989 16% 

�(8) −�(12) = �(13)

-26224
165% 

�(8) −�(14) = �(15)

-20017
-57.1%
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 د. على زین العابدین  38العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )*2018-2016) خالل الفترة (HS 080410الحصة السوق�ة ومحددات نمو الصادرات اإلیران�ة من التمور الطازجة والجافة ( :3جدول ملحق 

المناطق 
 المستوردة

 اإلفتراض�ةم التصدیر �قمحددات  2018 2017 2016

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
884- 1285 389- 790 476- 1235 %0.16 401 245,847 %0.32 759 236,288 %0.52 890 170,232 إفریقیا

 83096 212021 42435 252682 32802 171045 %28.41 295,117 1,038,837 %24.32 203,847 838,066 %20.41 163,466 800,932 سیاأ

 1804 33687 451 35040 1333 33212 %7.09 35,491 500,596 %7.00 34,545 493,523 %6.73 30,749 456,930 أوروبا

4232- 7840 964- 4572 3684- 8837 %2.53 3,608 142,857 %3.20 5,153 161,025 %5.49 5,787 105,448 األمریكتین

2636- 6367 1826- 5557 899- 7069 %22.91 3731 16,284 %34.13 6170 18,079 %39.10 7571 19,363 أوسیانیا

 77147 261201 39708 298640 29076 221398 %17.40 338,348 1,944,421 %14.34 250,474 1,746,981 %13.42 208,463 1,552,905 اإلجمالي

 محددات نمو الصادرات
2016-2017 2017-2018 2016-2018 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2(الفعلي  إجمالي الربح
�(5) −�(2)

42,011 100% 
�(8) −�(5)

87,874 100% 
�(8) −�(2)

129,885 100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2)

26,053 62% 
[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 

28,308 32% 
[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 

52,557 40.5% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

-13118 -31%
�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

19858.31 23% 
�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

180.7203 0.1% 

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

29076 69% 
�(8) −�(12) = �(13)

39708 45% 
�(8) −�(14) = �(15)

77147 59.4% 
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 د. على زین العابدین  39العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410اإلمارات�ة من التمور الطازجة والجافة (الحصة السوق�ة ومحددات نمو الصادرات  :4جدول ملحق 

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
 1670 65490 1969 28765191- 62943 %27.32 67,160 245,847 %26.52 62,656 236,288 %26.64 45,347 170,232 إفریقیا

7648- 151517 16367- 160236 7034 122234 %13.85 143,869 1,038,837 %15.42 129,268 838,066 %14.59 116,818 800,932 سیاأ

1296- 4248 44- 2996 1233- 4187 %0.59 2,952 500,596 %0.60 2,954 493,523 %0.85 3,877 456,930 أوروبا

 1269 1085 1075 1279 219 1223 %1.65 2,354 142,857 %0.90 1,442 161,025 %0.76 801 105,448 األمریكتین

 1652 569 1108 1113 604 632 %13.64 2,221 16,284 %6.84 1,236 18,079 %3.50 677 19,363 أوسیانیا

4353- 222909 12260- 230816 6336 191220 %11.24 218,556 1,944,421 %11.31 197,556 1,746,981 %10.79 167,520 1,552,905 اإلجمالي

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

30,036 
100% 

�(8) −�(5)

21,000 
100% 

�(8) −�(2)

51,036 
100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

20,936 
70% 

[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 
22,327 

106% 

[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 
42,235 

82.8% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

2764 
9% 

�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

10932.36 
52% 

�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

13153.78 
25.8% 

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

6336 
21% 

�(8) −�(12) = �(13)

-12260
-58%

�(8) −�(14) = �(15)

-4353
-8.5%
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اإلصدار رقم (  )12أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  40العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن السعود�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :5 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
11325- 39795 1679 26791 12498- 38247 %11.58 28,470 245,847 %10.90 25,749 236,288 %16.19 27,555 170,232 إفریقیا

 7039 11598177934- 196571 15036 143545 %17.81 184,973 1,038,837 %18.92 158,581 838,066 %17.13 137,185 800,932 سیاأ

 1 10102 1329 13098774- 9959 %2.02 10,103 500,596 %1.75 8,650 493,523 %2.02 9,221 456,930 أوروبا

3266- 8657 1348- 6739 2162- 9758 %3.77 5,391 142,857 %4.72 7,596 161,025 %6.06 6,390 105,448 األمریكتین

 269 607 139 737 144 674 %5.38 876 16,284 %4.52 818 18,079 %3.73 722 19,363 أوسیانیا

7282- 237095 9799- 239612 790- 202184 %11.82 229,813 1,944,421 %11.53 201,394 1,746,981 %11.66 181,073 1,552,905 اإلجمالي

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

20,321 100% 
�(8) −�(5)

28,419 100% 
�(8) −�(2)

48,740 100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

22,630 111% 
[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 

22,761 80% 
[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 

45,652 93.7% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

-1519-7% 
�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

15456.68 54% 
�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

10369.85 21.3% 

 االفتراضي)اإلجمالي  - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

-790-4% 
�(8) −�(12) = �(13)

-9799-34% 
�(8) −�(14) = �(15)

-7282-14.9% 
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أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  41العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن اإلسرائیل�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :6 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
754- 903 681- 830 70- 868 %0.06 149 245,847 %0.34 798 236,288 %0.37 625 170,232 إفریقیا

 2624 382112887- 19332 5199 10397 %1.49 15,511 1,038,837 %1.86 15,596 838,066 %1.24 9,936 800,932 سیاأ

 5590 146277 17709 11949134158- 144211 %30.34 151,867 500,596 %26.80 132,262 493,523 %29.22 133,518 456,930 أوروبا

 3327 9506 3483 1769350- 10715 %8.98 12,833 142,857 %6.54 10,539 161,025 %6.65 7,017 105,448 األمریكتین

 1710 1168 796 2082 1015 1297 %17.67 2,878 16,284 %12.79 2,312 18,079 %7.17 1,389 19,363 أوسیانیا

 12496 170742 17486 5980165752- 167487 %9.42 183,238 1,944,421 %9.24 161,507 1,746,981 %9.82 152,485 1,552,905 اإلجمالي

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

9,022 100% 
�(8) −�(5)

21,731 100% 
�(8) −�(2)

30,753 100% 

 الفعلى) -المحسوب حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

19,057 211% 
[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 

18,253 84% 
[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 

38,444 125.0% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

-4055-45% 
�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

-14007.7-64% 
�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

-20187.3-65.6% 

 اإلجمالي االفتراضي) - 2(الفعلي التأثیر التنافسي 
�(5) −�(10) = �(11)

-5980-66% 
�(8) −�(12) = �(13)

17486 80% 
�(8) −�(14) = �(15)

12496 40.6% 
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أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  42العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن األمر�ك�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :7 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
 463 298127- 888 731 122 %0.24 590 245,847 %0.36 853 236,288 %0.05 88 170,232 إفریقیا

5751- 10165 6247- 10661 401 8200 %0.42 4,414 1,038,837 %1.03 8,601 838,066 %0.98 7,837 800,932 سیاأ

1001- 11184 777- 10960 221- 11026 %2.03 10,183 500,596 %2.19 10,805 493,523 %2.23 10,208 456,930 أوروبا

 7609 32960 16132 960724437- 37152 %28.40 40,569 142,857 %17.11 27,545 161,025 %23.07 24,329 105,448 األمریكتین

 5509 13303 2315 16497 3547 14769 %115.52 18,812 16,284 %101.31 18,316 18,079 %81.69 15,818 19,363 یاأوسیان

 6830 67738 11124 514963444- 71269 %3.83 74,568 1,944,421 %3.78 66,120 1,746,981 %3.75 58,280 1,552,905 لياإلجما

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

7,840 100% 
�(8) −�(5)

8,448 100% 
�(8) −�(2)

16,288 100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

7,284 93% 
[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 

7,473 88% 
[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 

14,693 90.2% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

5705 73% 
�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

-10149.2 -120%
�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

-5235.27 -32.1%

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

-5149 -66%
�(8) −�(12) = �(13)

11124 132% 
�(8) −�(14) = �(15)

6830 41.9% 
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أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  43العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن ال�اكستان�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :8 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
374- 927 109- 662 255- 891 %0.22 553 245,847 %0.27 636 236,288 %0.38 642 170,232 إفریقیا

63893- 119989 62460- 118556 1156- 96799 %5.40 56,096 1,038,837 %11.41 95,643 838,066 %11.55 92,510 800,932 سیاأ

2515- 12568 853- 10906 1639- 12391 %2.01 10,053 500,596 %2.18 10,752 493,523 %2.51 11,472 456,930 أوروبا

 279 13343480- 5093 1818 3923 %2.63 3,759 142,857 %3.57 5,741 161,025 %2.44 2,569 105,448 األمریكتین

 956 389 747 598 233 431 %8.26 1,345 16,284 %3.67 664 18,079 %2.39 462 19,363 أوسیانیا

65547- 137353 64009- 135815 999- 114435 %3.69 71,806 1,944,421 %6.49 113,436 1,746,981 %6.93 107,655 1,552,905 اإلجمالي

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

5,781 100% 
�(8) −�(5)

-41,630100% 
�(8) −�(2)

-35,849100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

13,454 233% 
[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 

12,820-31% 
[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 

27,142-75.7% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

-6674 -115% 
�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

9558.549-23% 
�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

2556.313-7.1% 

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

-999 -17% 
�(8) −�(12) = �(13)

-64009154% 
�(8) −�(14) = �(15)

-65547182.8% 
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أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  44العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2017-2015) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن �ة ر الجزائ ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :9 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2017 2016 2015

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
 1657 5453 2799 10984311- 5241 %2.89 7,110 245,847 %1.75 4,143 236,288 %2.22 3,776 170,232 إفریقیا

 1616 5090 887 5819 588 4106 %0.65 6,706 1,038,837 %0.56 4,694 838,066 %0.49 3,924 800,932 سیاأ

 8438 26228 7531 27135 895 25857 %6.92 34,666 500,596 %5.42 26,752 493,523 %5.24 23,940 456,930 أوروبا

427- 4249 2167 1655 2923- 4789 %2.68 3,822 142,857 %1.16 1,866 161,025 %2.97 3,136 105,448 األمریكتین

 19 515- 39 26 17 %0.21 34 16,284 %0.24 43 18,079 %0.09 18 19,363 أوسیانیا

 11304 41034 13379 251238959- 40010 %2.69 52,338 1,944,421 %2.15 37,498 1,746,981 %2.24 34,794 1,552,905 اإلجمالي

 محددات نمو الصادرات
2015-2016 2016-2017 2015-2017 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2الربح (الفعلي إجمالي 
�(5) −�(2)

2,704 100% 
�(8) −�(5)

14,840 100% 
�(8) −�(2)

17,544 100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

4,348 161% 
[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 

4,238 29% 
[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 

8,772 50.0% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

868 32% 
�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

-2777.23 -19%
�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

-2531.92 -14.4%

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

-2512 -93%

�(8) −�(12) = �(13)

13379 90% 

�(8) −�(14) = �(15)

11304 
64.4% 
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أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  45العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

)2019-2017() خالل الفترة HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن الفرنس�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :10 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
185- 578 415- 808 222 555 %0.16 393 245,847 %0.33 777 236,288 %0.23 400 170,232 إفریقیا

 107 1168519- 1794 1028 419 %0.06 626 1,038,837 %0.17 1,447 838,066 %0.05 400 800,932 سیاأ

 1954 43997 5393 339040558- 43375 %9.18 45,951 500,596 %8.10 39,985 493,523 %8.79 40,159 456,930 أوروبا

24- 27 57- 60 37 31 %0.00 3 142,857 %0.04 68 161,025 %0.02 20 105,448 األمریكتین

 4 58 5 157- 64 %0.38 62 16,284 %0.35 63 18,079 %0.36 69 19,363 أوسیانیا

 1857 45178 3758 210443277- 44444 %2.42 47,035 1,944,421 %2.42 42,340 1,746,981 %2.64 41,048 1,552,905 اإلجمالي

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

1,292 
100% 

�(8) −�(5)

4,695 
100% 

�(8) −�(2)

5,987 
100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

5,130 
397% 

[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 
4,785 

102% 

[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 
10,349 

172.9% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

-1734
-134%

�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

-3847.97
-82%

�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

-6218.6
-103.9%

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

-2104
-163%

�(8) −�(12) = �(13)

3758 
80% 

�(8) −�(14) = �(15)

1857 
31.0% 
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أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  46العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن المصر�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :11 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
881- 17186 6605- 22910 5501 16518 %6.63 16,305 245,847 %9.32 22,019 236,288 %6.99 11,900 170,232 إفریقیا

1042- 26531 7324- 32813 5068 21403 %2.45 25,489 1,038,837 %3.16 26,471 838,066 %2.55 20,455 800,932 سیاأ

 108 84784- 976 189 773 %0.18 892 500,596 %0.19 962 493,523 %0.16 716 456,930 أوروبا

24- 337 154- 467 146 380 %0.22 313 142,857 %0.33 526 161,025 %0.24 249 105,448 األمریكتین

16- 23 18- 25 3 25 %0.04 7 16,284 %0.15 28 18,079 %0.14 27 19,363 أوسیانیا

1855- 44861 14184- 57190 10906 39100 %2.21 43,006 1,944,421 %2.86 50,006 1,746,981 %2.15 33,347 1,552,905 اإلجمالي

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

16,659 100% 
�(8) −�(5)

-7,000100% 
�(8) −�(2)

9,659 100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

4,168 25% 
[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 

5,652 -81%
[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 

8,407 87.0% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

1585 10% 
�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

1532.382 -22%
�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

3106.764 32.2% 

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

10906 65% 
�(8) −�(12) = �(13)

-14184203% 
�(8) −�(14) = �(15)

-1855 -19.2%
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أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  47العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن الهولند�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :12 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
 5 21178- 294 208 75 %0.03 83 245,847 %0.12 283 236,288 %0.03 54 170,232 إفریقیا

 481 156 48 589 349 126 %0.06 637 1,038,837 %0.06 475 838,066 %0.01 120 800,932 سیاأ

 2417 38751 7362 487633806- 38204 %8.22 41,168 500,596 %6.75 33,328 493,523 %7.74 35,371 456,930 أوروبا

130- 179 1- 50 146- 202 %0.03 49 142,857 %0.03 56 161,025 %0.13 132 105,448 األمریكتین

 0 0 0 0 0 0 %0.00 0 16,284 %0.00 0 18,079 %0.00 0 19,363 أوسیانیا

 2773 39164 7198 446434739- 38606 %2.16 41,937 1,944,421 %1.95 34,142 1,746,981 %2.30 35,677 1,552,905 اإلجمالي

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

-1,535100% 
�(8) −�(5)

7,795 100% 
�(8) −�(2)

6,260 100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

4,459 -291%
[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 

3,859 50% 
[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 

8,995 143.7% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

-1530100% 
�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

-3262.09 -42%
�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

-5508.18 -88.0%

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

-4464291% 
�(8) −�(12) = �(13)

7198 92% 
�(8) −�(14) = �(15)

2773 44.3% 
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أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  48العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن األلمان�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :13 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 العالمصادرات 
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
 31 51103- 185 79 99 %0.05 134 245,847 %0.08 178 236,288 %0.04 71 170,232 إفریقیا

272- 568 218- 514 43- 458 %0.03 296 1,038,837 %0.05 415 838,066 %0.05 438 800,932 سیاأ

 11607 24750 8795 27562 2773 24400 %7.26 36,357 500,596 %5.51 27,173 493,523 %4.94 22,591 456,930 أوروبا

31- 191 82 78 127- 215 %0.11 160 142,857 %0.05 88 161,025 %0.13 141 105,448 األمریكتین

7- 7 0 0 7- 7 %0.00 0 16,284 %0.00 0 18,079 %0.04 8 19,363 أوسیانیا

 11329 25618 8607 28340 2674 25180 %1.90 36,947 1,944,421 %1.59 27,854 1,746,981 %1.50 23,249 1,552,905 اإلجمالي

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

4,605 100% 

�(8) −�(5)

9,093 
100% 

�(8) −�(2)

13,698 
100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2)

2,906 63.1% 

[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 
3,148 

35% 

[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 
5,862 

42.8% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

-975 -21%

�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

-2661.87
-29%

�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

-3492.23
-25.5%

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

2674 
58% 

�(8) −�(12) = �(13)

8607 
95% 

�(8) −�(14) = �(15)

11329 
82.7% 
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أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  49العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن الفلسطین�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :14 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )7( صادرات العالم )6( للدولة
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
 142 472 116 498 25 454 %0.25 614 245,847 %0.20 479 236,288 %0.19 327 170,232 إفریقیا

 1806 22212 1863 4622155- 17919 %2.31 24,018 1,038,837 %2.13 17,873 838,066 %2.14 17,125 800,932 سیاأ

1346- 10882 1770 7766 3072- 10728 %1.90 9,536 500,596 %1.55 7,656 493,523 %2.17 9,933 456,930 أوروبا

 1795 1725 2214 4721306- 1944 %2.46 3,520 142,857 %0.91 1,472 161,025 %1.21 1,273 105,448 األمریكتین

 320 138 209 249 124 153 %2.81 458 16,284 %1.53 277 18,079 %0.85 164 19,363 أوسیانیا

 2717 35429 6172 344131974- 31198 %1.96 38,146 1,944,421 %1.59 27,757 1,746,981 %1.86 28,822 1,552,905 لياإلجما

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

-1,065100% 

�(8) −�(5)

10,389 100% 

�(8) −�(2)

9,324 
100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2)

3,602 -338.2%

[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 
3,137 30% 

[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 
7,267 

77.9% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

-1226115% 

�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

1080.22 10% 

�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

-659.81
-7.1%

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

-3441323% 

�(8) −�(12) = �(13)

6172 
59% 

�(8) −�(14) = �(15)

2717 
29.1% 
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أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة

 د. على زین العابدین  50العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2018-2016) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن العمان�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :15 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2018 2017 2016

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
35- 5284 917 4332 915- 5079 %2.14 5,249 245,847 %1.76 4,164 236,288 %2.15 3,659 170,232 إفریقیا

 4309 66312376- 17348 4011 9984 %1.61 16,685 1,038,837 %1.67 13,995 838,066 %1.19 9,542 800,932 سیاأ

32- 34 1 1 32- 33 %0.00 2 500,596 %0.00 1 493,523 %0.01 31 456,930 أوروبا

 0 0 0 0 0 0 %0.00 0 142,857 %0.00 0 161,025 %0.00 0 105,448 األمریكتین

 0 0 0 0 0 0 %0.00 0 16,284 %0.00 0 18,079 %0.00 0 19,363 أوسیانیا

 4241 17695 255 21681 3063 15097 %1.13 21,936 1,944,421 %1.04 18,160 1,746,981 %0.85 13,232 1,552,905 لياإلجما

 محددات نمو الصادرات
2016-2017 2017-2018 2016-2018 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

4,928 100% 
�(8) −�(5)

3,776 100% 
�(8) −�(2)

8,704 100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

1,654 33.6% 
[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 

2,052 54% 
[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 

3,336 38.3% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

211 4% 
�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

1468.772 39% 
�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

1126.525 12.9% 

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

3063 62% 
�(8) −�(12) = �(13)

255 7% 
�(8) −�(14) = �(15)

4241 48.7% 
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 د. على زین العابدین  51العائد من إنتاج التمورسیاسات زیادة 

 )2019-2017) خالل الفترة (HS 080410( التمور الطازجة والجافةمن األردن�ة  ومحددات نمو الصادراتالحصة السوق�ة :16 ملحق جدول

المناطق 
 المستوردة

 م التصدیر اإلفتراض�ة�قمحددات  2019 2018 2017

 صادرات العالم
)1( 

صادرات 
 )2( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )3( للدولة
 صادرات العالم

)4( 
صادرات 

 )5( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )6( للدولة
 صادرات العالم

)7( 
صادرات 

 )8( الدولة

الحصة 
السوق�ة 

 )9( للدولة
(3)x(4)

)10( 

(5)-
(10) 

)11( 
(6)*(7) 

)12( 

(8)-
(12) 

)13( 
(3)*(7) 

)14( 

(8)-
(14) 

)15( 
 63 5042133- 2700 545 2050 %0.89 2,196 245,847 %1.10 2,595 236,288 %0.87 1,477 170,232 إفریقیا

 2995 134311240- 15578 3499 9068 %1.37 14,235 1,038,837 %1.50 12,567 838,066 %1.08 8,666 800,932 سیاأ

 1660 2453 522 3591 1122 2418 %0.82 4,113 500,596 %0.72 3,540 493,523 %0.49 2,239 456,930 أوروبا

 798 95 549 344 281 107 %0.63 893 142,857 %0.24 388 161,025 %0.07 70 105,448 األمریكتین

 410 0 314 96 107 0 %2.52 410 16,284 %0.59 107 18,079 %0.00 0 19,363 أوسیانیا

 5926 46215921- 22309 5554 13643 %1.12 21,847 1,944,421 %1.10 19,197 1,746,981 %0.80 12,452 1,552,905 لياإلجما

 محددات نمو الصادرات
2017-2018 2018-2019 2017-2019 

 % الق�مة % الق�مة % الق�مة

 )1الفعلي  - 2إجمالي الربح (الفعلي 
�(5) −�(2)

6,745 
100% 

�(8) −�(5)

2,650 
100% 

�(8) −�(2)

9,395 
100% 

 الفعلى) -حجم تأثیر المنتج  (االفتراضي المحسوب 
[∑(2)/∑(1) × ∑(4)]-∑(2) 

1,556 
23.1% 

[∑(5)/∑(4) × ∑(7)]-∑(5) 
2,170 

82% 

[∑(2)/∑(1) × ∑(7)]-∑(2) 
3,139 

33.4% 

 افتراضي محسوب) -تأثیر التوزیع (إجمالي افتراضي 
�(10) − [�(2)/�(1) × �(4)]

-365
-5%

�(12) − [�(5)/�(4) × �(7)]

942.320 
36% 

�(14) − [�(2)/�(1) × �(7)]

329.595 
3.5% 

 اإلجمالي االفتراضي) - 2التأثیر التنافسي (الفعلي 
�(5) −�(10) = �(11)

5554 
82% 

�(8) −�(12) = �(13)

-462
-17%

�(8) −�(14) = �(15)

5926 
63.1% 
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 التحلیل اإلحصائىاإلطار و  ):2رقم ( ملحق

 

الص�غة المعلمات�ة ل�ات�سى و�وَرا  Frontier 4.1: �ستخدم برنامج أوًال: دالة حدود العشوائ�ة

(Battese & Corra, 1977)  2التى تستبدل الت�این الناشئ عن الخطأ العشوائى
vσ والت�این ،

2الناتج عن عدم الكفاءة الفن�ة 
uσ  2�مجموعهماσ  (س�جما تر��ع)، �ما �قوم البرنامج م�اشرة

2((جاما) �قسمة الت�این الناتج عن عدم الكفاءة الفن�ة  γ�حساب 
uσ(  على الت�این الكلى)2σ( 

لتحدید مدى مساهمة مكون عدم الكفاءة الفن�ة فى الت�این الكلى فى أداء وحدات صنع القرار. فوفقًا 

�مكن  iفإن عدم الكفاءة الفن�ة للمنشأة  (Battese & Coelli, 1995)لنموذج �ات�سى و�و�لى  

 التحصل علیها من المعادلة:

)itW – δ itZ-,) = exp (itU-= exp ( itTE 

، تم اخت�ار دالة إنتاج حدود العشوائ�ة فى الورقةفى هذه  1995و�تطبیق نموذج �ات�سى و�و�لى، 

 دوجالس، واللوغار�تم�ة العكس�ة.-ص�غتیها �وب

 تكتب دالة �وب دوجالس �التالى:و�مكن أن 

iU – i) + ViKln( 2β) + iLln( 1β+  0β) = i(Y nL 

 كما تكتب الدالة اللوغار�تم�ة العكس�ة �التالى:

5 β) + 24 ln(Kiβ) + 1/223 ln(Liβln(Ki) + 1/2 2β) + iLln( 1β+  0β) = i(y nL

iU - i) + Vi* KiLln( 

 :الورقةحیث فى هذه 

iY هى �م�ة إنتاج المزرعة �الطن ،(i). 

iL عدد العمالة �المزرعة ،(i). 

iK عدد النخیل المثمر �المزرعة ،(i). 

 iV 2، الخطأ العشوائى موزعًا توز�عًا طب�ع�ًا �متوسط صفر، وانحراف مع�ارى
vσ. 

iU ، 2(متغیر عشوائى غیر سالب �عبر عن عدم الكفاءة الفن�ةvσ, δ i~ N (Z i(U 
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 :نموذج أثار عدم الكفاءة الفن�ة ثان�ًا:

في إجراء عمل�ة من خطوة واحدة یتم فیها تقدیر دالة  Frontier version 4.1و�ستخدم برنامج 

 Maximum إنتاج حدود العشوائ�ة، ونموذج أثار عدم الكفاءة الفن�ة آن�ًا �طر�قة اإلمكان األعظم 

Likelihood و�ستخدم هذا البرنامج الص�غة المعلمات�ة �استبدال ،v
2ϭ ،u

2ϭ   الص�غة� V
2ϭ2= ϭ

u
2ϭ+  

)u2σ+  v2σ/ (u2σ=  γ 

و�مكن تقدیر �ل من دالة �وب دوجالس، والدوال اإلنتاج�ة اللوغار�تم�ة المعكوسة �استخدام برنامج 

Frontier 4.1  ثم اخت�ار الص�غة الدال�ة المناس�ة �مقارنة نت�جة اخت�ار معدل االحتمال�ة

Likelihood Ratio (LR) حیث ال �مد برنامج ،Frontier 4.1   إمكان�ة إجراء اخت�ار�

تشخ�صى لتحدید أى الص�غ الدال�ة أكثر مناس�ة، و�نت�جة، فإن فرض العدم القائل �أن دالة �وب 

مناس�ة للب�انات �مكن اخت�اره مقابل الفرض البدیل "دالة اإلنتاج  دوجالس هى ص�غة دال�ة

 اللوغار�تم�ة العكس�ة هى ص�غة دال�ة مناس�ة".

 �التالى: الورقة فى هذهو�مكن أن ُ�كتب نموذج أثار عدم الكفاءة الفن�ة 

 iEARLYh 5σ+  iEDU 4σ+ iDISTANCE 3σ+  iAGEl 2σ+  iAGEo 1σ+ 0 σUit = 

itW + 7σ+ i CONTAp 6σ+  

 حیث:

iAGE ،عمر صاحب المزرعة (i) . 

iAGEl عدد سنوات استخدام األرض فى المزرعة ،(i) . 

iDISTANCE مسافة الزراعة ما بین النخلة واألخرى فى المزرعة ،(i) . 

iEDU متغیر صورى للتعبیر عن المستوى التعل�مى لصاحب المزرعة، �ساوى الوحدة فى حال ،

 ، و�ساوى صفرًا خالف ذلك. (i)حصول صاحب المزرعة على مؤهل عال فى المرزعة 

iHARVt فى  الق�ام �الحصادالحصاد، �ساوى الوحدة فى حال  وقت، متغیر صورى للتعبیر عن

  �ساوى صفرًا خالف ذلك.، و (i) منصف أكتو�ر فى المزرعة
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iCONTAp حدة فى ، �ساوى الو تعبئة التمور األدوات المستخدمة فى، متغیر صورى للتعبیر عن

، و�ساوى صفرًا خالف (i) فى أوع�ة بالست�ك�ة أثناء الحصاد والتخز�ن فى المنشأة حال التعبئة 

 ذلك.

iMOISpالمستخدمة فى ض�ط المحتوى الرطو�ى للتمور فى الوسائل ، متغیر صورى للتعبیر عن 

جر�د النخل �مفارش لوضع التمور علیها أثناء استخدام حال عدم ، �ساوى الوحدة فى الحقل

  ، و�ساوى صفرًا خالف ذلك.(i) فى المنشأة  التجف�ف الشمسى

itW 2(، الخطأ العشوائى
wσ~ N (0,  i(W 
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 د. على زین العابدین 55سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور

 2017ملزارع التمور ابلواحات البحرية، مصر عام منوذج أاثر عدم الكفاءة الفنية  :17 ملحق جدول

 الصیغة الدالیة ُمقدرات النموذج
 )1(اللوغاریتمیة العكسیة)1(كوب دوجالس

 النموذج الحدودى العشوائى

 0.7198 قاطع المعادلة
(0.846) 

-2.2422***
(0.788) 

Ln(K) 
0.0993 
(0.206) 

-0.0080
(0.138) 

Ln (L) 
0.2461) 
(0.216) 

666.319*** 
(0.912) 

1/2 Ln (K)2 
NA-154.545*** 

(0.423) 

1/2 Ln (L)2 
NA 488.065*** 

(0.561) 

Ln (L)*(K) 
NA 309.980*** 

(0.832) 

 نموذج أثار عدم الكفاءة الفن�ة
 ***3.233- قاطع المعادلة

(1.354) 
-1.984
(1.293) 

 **3.543 المزرعةعمر صاحب 
(0.017) 

0.1185*** 
(0.538) 

 0.0173- عدد سنوات استخدام المزرعة
(0.023) 

0.1036*** 
(0.436) 

 0.024- المستوى التعل�مى لصاحب المزرعة
(0.450) 

-0.1017
(0.527) 

 **0.307 مسافة الزراعة
(0.172) 

-0.4248
(0.2725) 

 **0.574 وقت الحصاد
(0.427) 

-0.5611
(0.504) 

 0.378- األدوات المستخدمة فى تعبئة التمور
(0.517) 

-0.2578
(0.782) 

 0.104- الوسائل المستخدمة فى ض�ط المحتوى الرطو�ى للتمور فى الحقل
(0.476) 

0.6844 
(0.660) 

σ2)3(0.439*** 
(0.107) 

0.5196*** 
(0.129) 

γ   (جاما))0.023 )4 
(0.084) 

0.5910*** 
(0.191) 

26.700- 36.479- دالة االحتمال�ة اللوغار�تم�ة

LR test 11.224 10.332 

 0.7875 0.7085 متوسط الكفاءة الفن�ة

 Not- calcualted 0.3445 معدل العائد على السعة

. Frontier 4.1من إعداد ال�احث اعتمادًا على نتائج تحلیل حدود العشــــــــــــوائ�ة، وتحلیل مغلف الب�انات �اســــــــــــتخدام برنامج  المصــــــــدر:
تعنى *، ** . هو مدخل العمل فى إجمالى عدد العمال فى المزرعة Lعدد النخیل المثمر، هو مدخل رأس المال ممثًال  Kمالحظات: 

) تم تقدیر النموذج الحدودى العشــــــوائى �صــــــ�غة دالة 1على الترتیب. ( %5، %1أن المعامالت معنو�ة احصــــــائ�ا عند مســــــتوى معنو�ة 
) 4) الت�این الكلى. (3)  تم تقدیر النموذج الحدودى العشـــــــوائى �صـــــــ�غة دالة اإلنتاج اللوغار�تم�ة العكســـــــ�ة.  (2الس. (إنتاج �وب دوج

 ى.فى الت�این الكل Ui sتشیر إلى مساهمة مكون عدم الكفاءة الفن�ة 
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In terms of post-harvest practices, farms that package and handle dates in plastic 
containers were the most efficient. More and above that, the farms that spread 
dates while adjusting the moisture content on “mattresses” other than 
palm leaves showed more technical efficiency than others. 

The overall results of this paper give an indication that: Pre- and post-harvest 
treatments have affected the returns on date production. 
Furthermore,  the value of date production can be maximized by improving pre- 
and post-harvest practices, through: 
1) Activating the role of the non-financial services sector in the Micro, Small, and 

Medium Enterprises Development Agency (MSMEDA) with regard to; 
providing awareness and training services to small farmers on GAP, with a 
focus on post-harvest treatments, especially those related to the handling, 
storage, packaging and transportation of dates to markets.

2) Promoting business development service centers in the places where export 
dates are concentrated in,  i.e. the New Valley Governorate, Bahariya, and 
Siwa Oases.

3) Expanding the export market for Egyptian dates by targeting the markets 
in which we have a geographical advantage, especially the European and 
African markets.

د. على زین العابدین 2 سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور

 that the most important factors affecting the technical efficiency of small 
date farms in Bahariya Oasis are: the farm owner's age, the distance between tress 
in the orchard, and the timing of harvest. On top of that, the results of the 
study show that: The oldest farms are the most technically efficient, and 
perhaps this was logical, as the oldest farms of dates had palms at a more 
mature productive age than the newer farms. In addition, the farms whose 
owners have a higher education qualifications are the most technically 
efficient. 
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Post-harvest Value Chain for Dates: Policies to Increase the Yield of Date's 
Production in Small and Medium Farms 

Executive Summary 

This paper aims to analyze the pre- and post-harvest value chain of dates in order 
to suggest policies that would maximize the return on date's production. To 
achieve this goal, this study relies on the results of evaluating pre- and 
post-harvest treatments for thirty-six small date farms in Bahariya Oasis, Egypt. 
This evaluation was guided by the User’s Guide for the USDA's Good 
Agricultural Practices & Good Handling Practices (GAP & GHP) Audit 
verification program. Furthermore, an attempt was made to measure the impact 
of these treatments on the yield of farm productivity using Stochastic 
Frontiers Analysis (SFA). In the first stage of the SFA, the farm's technical 
efficiency was estimated, given the numbers of fruitful palms and employees 
as representatives of the capital and human production inputs on one hand, and 
the quantity of date's production in tons, as a representative of the farm 
outputs on the other hand. In the second stage of the SFA, the so-called 
"technical inefficiency model" was estimated, which identifies the most 
important factors that affecting the technical efficiency estimates obtained in the 
first stage. 

In order to deepen the analysis of the value chain of dates in this study, the 
Constant Market Share (CMS) approach was utilized, in order to analyze the 
sources of gains or losses achieved by the value chains of dates in fifteen 
date-exporting countries during the period from 2017-2019. Moreover, 
CMS provides us with the possibility to guess whether the export value's 
gains or losses are caused by factors related to the date's value chain inside the 
country itself or not.  

The most important results of this study, are: The average technical 
efficiency of small date farms in Bahariya Oasis is about 0.7085, which means 
that these farms can increase their production by 29.15% using the same amount 
of labor and the same number of date palms they have.  As well, it was found  

د. على زین العابدین 1 سیاسات زیادة العائد من إنتاج التمور
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papers in the fields of planning and sustainable development, as a scientific and 
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the scene in various aspects, and assessing its effects and repercussions on the 
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The rapid and successive developments that the world is witnessing in the various 
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development process and the achievement of its goals, therefore, it requires 
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