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 الملخص
  باإلضــافة منھا اقتصــادیًا   االســتفادةیمكن  التيیعتبر نخیل البلح من محاصــیل الفاكھة الھامة  

مصر. والنخیل شجرة  فيمناطق إنتاجھا   فيإلى إمكانیة التصدیر والتصنیع وزیادة الدخل األسرى 
  األراضــي  فيالجیریة، وتنمو   واألراضــيالرملیة    باألراضــيفتزرع   األراضــيتناســب كل أنواع  

 على معظم العناصر الغذائیة المطلوبة. یحتويالملحیة. كما ان البلح 
المؤشــرات االنتاجیة والتصــدیریة العالمیة والمصــریة   على رفالتع  إلى  البحث  یھدف  حیث

مـستوى العالم، ودراـسة المؤـشرات   علىللبلح واألھمیة النـسبیة لموقف مـصر االنتاجي والتـصدیري  
 التصدیریة.  

تطور المـساحة المزروعة من نخیل البلح عالمیا  حیث تبین أن المؤـشرات االنتاجیة العالمیة،  
الكلى من محصــول البلح عالمیاً   اإلنتاجإحصــائیًا. وبدراســة تطور   معنوي تبین وجود تزاید غیر

ا یـقدر ب  ـعاليتبین وجود تزاـید   طن. كـما تبین ـبدراســـــة   ألف  169.11  حواليالمعنوـیة احصـــــائـی
ٍل    فيالتوزیع الجغرا ا ـك ل المركز االول، تلیـھ ة للبلح لوحظ ان الجیزة تحـت افـظات المنتـج ألھم المـح

 الجدید واإلسماعیلیة والفیوم. والواديأسوان ومن الشرقیة والبحیرة 
كما تبین من مؤشـرات االنتاجیة المصـریة، أنھ بدراسـة تطور المسـاحة المزروعة من نخیل  

فدان. وبدراســة   ألف  2.87  حواليویة احصــائیا یقدر بالمعن  عاليتبین وجود تزاید    المصــريالبلح 
  حوالي المعنوـیة احصـــــائـیا یـقدر ب  ـعاليالكلي من محصـــــول البلح تبین وجود تزاـید   اإلنـتاجتطور  
بلغ   العالمي  اإلنتاج  جماليإلبالنســـبة   المصـــريطن. كذلك تبین أن نســـبة انتاج البلح   ألف  30.92
ــة التوزیع الجغرا).  2020-2018% خالل الفترة (18.52  حوالي ألھم اـلدول المنتـجة    فيـبدراســـ

 .العالمي  اإلنتاج جماليإ% من 17.79للبلح أتضح أن مصر تحتل المرتبة األولى بنسبة 
بدراســة تطور كمیة وقیمة وســعر تصــدیر كما تبین من مؤشــرات الصــادرات العالمیة، أنھ  

وبدراسـة مؤشـرات الصـادرات  المعنویة إحصـائیا فیھم جمیعا.    عاليالبلح عالمیاً تبین وجود تزاید  
كل من كمیة وقیمة  فيالمعنویة إحصـــائیا    عاليللبلح تبین أن ھناك تبین ان ھناك تزاید   المصـــریة

للصـادرات العالمیة اتضـح أن مصـر   فيوبدراسـة التوزیع الجغرا  .المصـريوسـعر تصـدیر البلح  
 التصــــدیر قوة متوســــط  تقدیر  وعند).  2020-2018الفترة (تحتل المرتبة العاشــــرة عالمیاً خالل  

 ).2020-2004(  الفترة خالل%  1.18  حوالي  بلغ انھ تبین المصري  البلح  لمحصول

 البلح  التصدیریة،المؤشرات   ،اإلنتاجیةالمؤشرات  الكلمات المفتاحیة:  
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  األراضــي  فيالجیریة، وتنمو   واألراضــيالرملیة    باألراضــيفتزرع   األراضــيتناســب كل أنواع  
تطویع البیئة الصــحراویة الجافة ومكافحة التصــحر   فيملحیة. كما تلعب أشــجار النخیل دور ھام ال

المناطق    فيتعطیھا قدرة على مجابھة وتحمل ظروف الحیاة یة  لما لھا من خصائص وصفات تركیب
جعلھا أـشجار ظل ومـصدات للریاح وتثبیت    فيمنھا  االـستفادةالـصحراویة. باإلـضافة إلى أنھ یمكن  

الكثـبان الرملـیة وحـماـیة الزراـعات األخرى فضـــــال عن أھمـیة ثـمار نخـیل البلح ومنتـجاـتھ المتـعددة  
على معظم العناصــر الغذائیة المطلوبة،   یحتويالمتنوعة. اما من ناحیة القیمة الغذائیة للبلح، فالبلح  

تمثل    والتيمن البالجرا، باإلضــافة إلى األمالح المعدنیة   قيالواب   نبفیتامیویعُد من أغنى الفواكھ  
من أھمھا الكالســـیوم والبوتاســــیوم والحدید الالزم لتكوین كرات الدم الحمراء،    والتي% 2  حوالي

باإلضــافة إلى أن األمالح تســاعد على تخلیص الدم من الحموضــة الزائدة والســموم المتراكمة فیھ. 
البلح حیث تُعد أكبر دولة منتجة للبلح على مســتوي العالم بمتوســط  لذلك تھتم مصــر بزراعة نخیل

 ).2020-2018ملیون طن خالل الفترة ( 1.63انتاج  
 الدراسة مشكلة

ــع زیادة من الرغم على ــاحة  في  الدولة  توس ــدرت   أن  علیھ ترتب والذي  البلح، نخیل  مس   تص
  قلیلة  المـصدرة  المـصریة  البلح كمیة ان إال  العالم،  مـستوى  على التمر  أنتاج في االول  المركز مـصر

 .اجدً 
 الھدف من الدراسة

ة النســبیة المؤشــرات االنتاجیة العالمیة والمصــریة للبلح واألھمی دراســة  الى  البحث  یھدف
مســتوى العالم، ودراســة المؤشــرات التصــدیریة العالمیة والمصــریة    ىلموقف مصــر االنتاجي عل

 مستوى العالم، وقوة مصر التصدیریة.   علىومعرفھ الدول المنافسة لمصر  
 مصادر البیانات

قطاع الشـــؤون    األراضـــيبیانات نشـــرات وزارة الزراعة واســـتصـــالح   علىالدراســـة   اعتمدت
   www.Fao.stat.comوقاعدة بیانات منظمة األغذیة والزراعة  االقتصادیة،  

 البحثي األسلوب 
االحصــــائیة مثل   والطرق   الوصــــفیة  تحقیق أھدافھ على بعض األســــالیب  فيأعتمد البحث  

أسـلوب تحلیل االتجاه الزمنى العام والمتوسـطات ولتحدید أھم الدول المنافسـة لمصـر على مسـتوى  
على بعض الطرق اإلحصــائیة البســیطة مثل النســب المئویة وكذلك بعض   االعتمادالعالم لذلك تم 

 مؤشرات التجارة الخارجیة.  
 نتائج الدراسة

 یة والمصریةلمالعا اإلنتاجیة: المؤشرات أوال
  تطور المساحة العالمیة من البلح 

  2876.31)، أن متوسط المساحة المزروعة من البلح بلغ حوالي 1یتضح من الجدول رقم ( 
 .)2020-2004(فدان خالل الفترة   ألف

)  2الجدول رقم ( في  والموـضحةوبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام لمـساحة البلح في العالم  
 وجد أنھا تزید زیادة غیر معنویة إحصائیاً.

 للبلح  العالمي   اإلنتاج تطور  

http://www.fao.stat.com/
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طن خالل فترة   ألف 7683.96الكلي بلغ حوالي    اإلنـتاجیتضـــــح من الـجدول أن متوســـــط  
 الدراسة.

 )2020-2004(  الفترة خالل  للبلح  والمصر�ة  العالم�ة  اإلنتاج�ة  المؤشرات  تطور .1  جدول

 السنوات
% انتاج مصر من  مصر العالم

 المساحة العالم
 فدان)  ألف(

 الكلى اإلنتاج
 طن)  ألف(

 المساحة
 فدان)  ألف(

 الكلى اإلنتاج
 طن)  ألف(

2004 2639.88 6626.31 82.18 1166.18 17.60 
2005 2666.36 6551.42 86.08 1159.69 17.70 
2006 2828.84 6770.19 85.19 1328.72 19.63 
2007 2919.53 6962.97 86.79 1313.70 18.87 
2008 2919.48 7018.49 87.69 1326.13 18.89 
2009 2964.61 7184.08 87.92 1270.48 17.68 
2010 3167.69 7527.77 99.87 1352.95 17.97 
2011 2780.52 7265.04 99.17 1373.57 18.91 
2012 2750.60 7432.48 91.68 1400.07 18.84 
2013 2856.11 7522.86 90.29 1328.47 17.66 
2014 2846.76 7428.94 104.85 1465.03 19.72 
2015 2775.25 8094.35 115.61 1684.92 20.82 
2016 2923.07 8316.01 117.66 1549.26 18.63 
2017 3018.61 8393.89 119.7 1542.11 18.37 
2018 2892.36 8865.99 113.22 1563.69 17.64 
2019 2894.37 9212.29 117.07 1644.42 17.85 
2020 3053.24 9454.21 134.13 1710.60 18.09 

 18.52 1422.35 101.12 7683.96 2876.31 المتوسط 
قطاع  األراضيبیانات وزارة الزراعة واستصالح و .FAO والزراعة األغذیة منظمة بیانات  من وحسبت جمعت  :المصدر
 االقتصادیة، نشرات اإلحصاءات الزراعیة.الشؤون 

مصـــــر خالل فترة اـلدراســـــة    فيوبتـقدیر مـعادـلة االتـجاه الزمني الـعام لإلنـتاج الكلي للبلح  
اج)، تبین أن  2الجـدول رقم (  في  والموضـــــحـة)  2004-2020( ادة    اإلنـت د زـی ةالكلى یزـی  معنوـی
ــائیً ا ــط الكمیة 2.20  حواليما یعادل  أي  طن، ألف  169.11  بحواليیقدر  بما   ا حصــ % من متوســ

د   ل التحـدـی اـم در مـع ا ـق % من التغیرات ترجع إلى 92أن    أي  0.92  بحواليخالل نفس الفترة. كـم
 عنصر الزمن.  

-2004خالل الفترة (  للبلحوالمصریة    العالمیةالمؤشرات اإلنتاجیة    لتطورمعادالت االتجاه الزمني العام    .2  جدول
2020( 

 )(Fقیمة  )R2( المعادلة المتغیر
 ) (% معدل التغیر

 % كمیة

 العالم
 المساحة

 فدان)  ألف(
 ھ س11.42+ 2773.53=  ھص^

                       )1.84 ( 0.18 3.38 - - 

 الكلي  اإلنتاج
 طن) ألف(

 ھ**س169.11+ 6162.79=  ھص^
                      )12.69 ( 0.92 160.97 ** 169.11 2.20 

 مصر 
 المساحة

 فدان)  ألف(
 ھ **س2.87+  75.33=  ھص^

                  )9.21 ( 0.85 84.84 ** 2.87 2.84 

 الكلي  اإلنتاج
 طن) ألف(

 ھ**س30.92+ 1144.08=  ھص^
                       )9.31 ( 0.85 86.62 ** 30.92 2.17 

 ھ س0.003+18.50=  ھص^ % انتاج مصر من العالم

                    )0.06 ( 0.001 0.004 - - 

 ).1وجمعت من بیانات الجدول رقم ( حسبت :المصدر

  المصريتطور مساحة البلح  
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ــح من الجدول رقم  ــاحة المزروعة من البلح بلغ حوالي  ) أ1(یتض ــط المس   101.12ن متوس
 فدان خالل فترة الدراسة. ألف

ــاحة البلح  ــة (  فيوبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام لمس ــر خالل فترة الدراس - 2004مص
المعنویة   عالیةتزید زیادة    المصري)، تبین أن مساحة البلح  2الجدول رقم (  في) والموضحة 2020

% من متوسـط الكمیة خالل 2.84  حواليما یعادل  أي  ،فدان ألف  2.87  حواليیقدر ب  بما إحصـائیًا  
% من التغیرات ترجع إلى عنصـــــر 85أن  أي 0.85  حواليبنفس الفترة. كـما ـقدر مـعاـمل التـحدـید  

 الزمن.  

 
 ).2020-2018مصر من البلح خالل الفترة (  نتاجا .1  شكل

 ).1جدول رقم (  المصدر:

  المصريتطور انتاج البلح 
بلغ   المصـريالكلي للبلح   اإلنتاج)، أن متوسـط 1) والشـكل رقم (1یتضـح من الجدول رقم (

 طن خالل فترة الدراسة. ألف 1422.35حوالي  
مصـــــر خالل فترة اـلدراســـــة    فيوبتـقدیر مـعادـلة االتـجاه الزمني الـعام لإلنـتاج الكلى للبلح  

المعنویة   عالیةالكلى یزید زیادة   اإلنتاج)، تبین أن 2الجدول رقم ( في) والموضـحة  2004-2020(
% من متوـسط الكمیة خالل 2.17  حواليما یعادل  أي طن،  ألف  30.92  حواليب تقدر بما إحـصائیًا  

% من التغیرات ترجع إلى عنصـــــر 85أن    أي  0.85  حوالينفس الفترة. كـما ـقدر مـعاـمل التـحدـید  
 الزمن. 
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 ).2020-2018نس�ة أنتاج مصر من أنتاج العالم للبلح خالل الفترة (  .2  شكل
 ). 1جدول رقم (  :المصدر

 العالمي  اإلنتاج من  المصري  اإلنتاج تطور نسبة 
اإلنتاج  من    المـصري اإلنتاج)، أن متوـسط نـسبة  2) والـشكل رقم (1یتـضح من الجدول رقم (

 % خالل فترة الدراسة.18.52تبلغ حوالي    العالمي
وبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام لنسـبة كمیة انتاج مصـر من كمیة انتاج العالم خالل تلك 

ة 2الجـدول رقم (  في) والموضـــــحـة  2020-2004الفترة ( ادة غیر معنوـی د زـی ا تتزاـی )، تبین أنـھ
  إحصائیًا.  

   )2020-2018مستوى العالم خالل الفترة ( علىألھم الدول المنتجة للبلح  فيالتوزیع الجغرا .3 جدول
 % المتوسط 2020 2019 2018 الدولة 
 17.79 1632.95 1690.96 1644.21 1563.69 مصر 

 16.38 1503.01 1541.77 1539.76 1427.51 المملكة السعودیة
 14.34 1316.03 1283.50 1307.91 1356.68 إیران

 12.29 1127.55 1151.91 1136.03 1094.70 الجزائر
 7.34 673.61 735.35 639.32 646.16 العراق

 31.86 2924.34 3050.72 2945.06 2777.25 دول أخرى 
 100.00 9177.50 9454.21 9212.29 8865.99 العالم  جماليإ
 . طن) ألفالكم�ة:( .FAO والزراعة األغذیة منظمة بیانات من وحسبت جمعت :المصدر

 

 ).2020-2018المنتجة للبلح على مستوى العالم خالل الفترة (  الدول  همأل  فيالجغراالتوز�ع  .3  شكل
  ).3( رقم جدول :المصدر

 للبلح العالمي لإلنتاج   في التوزیع الجغرا
كل رقم (3یتضـح من الجدول رقم ( )، أن مصـر تصـدرت قائمة الدول المنتجة للبلح 3) والـش

ملیون طن، ثم تلتھا بعد ذلك  1.63  حواليبمتوـسط إنتاج قدر ب)، وذلك 2020-2018خالل الفترة (
المرتبة الثانیة والثالثة والرابعة والخامســة   فيكل من الســعودیة وإیران والجزائر والعراق، وذلك 

ملیون طن على   1.13،0.67  ،1.32  ،1.50  حواليعلى الترتیـب، وذلـك بمتوســـــطـات قـدرت ب
الترتیــب من  7.34%،  12.29%،  14.34%،  16.38  حواليمــا یعــادل    أيالترتیــب،   % على 

مصر
18%

المملكة السعودیة
17%

ایران
الجزائر14%

12%

العراق
7%

دول أخرى
32%
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ملیون طن خالل نفس الفترة. وتمثل ھذه    9.18  حواليیقدر ب والذيللبلح    العالمياإلنتاج  المتوســط  
 خالل نفس الفترة.  العالمياإلنتاج % من 68.14  حواليالدول الست السابق ذكرھا ما یعادل 

 )2020-2018خالل الفترة ( المصريألھم المحافظات المنتجة للبلح  فيالتوزیع الجغرا .4 جدول
 % المتوسط 2020 2019 2018 المحافظة
 15.25 250.00 284.04 240.64 225.33 الجیزة
 13.00 213.08 224.02 208.17 207.04 الشرقیة
 7.66 125.59 114.69 129.37 132.70 البحیرة 
 6.79 111.32 109.68 114.14 110.15 أسوان

 8.68 142.29 150.16 137.42 139.30 الوادى الجدید 
 6.67 109.40 110.93 121.33 95.94 اإلسماعیلیة

 6.95 114.00 110.99 124.99 106.01 الفیوم
 35.00 573.89 606.09 568.36 547.22 محافظات أخرى

 100.00 1639.57 1710.60 1644.42 1563.69 أجمالى الجمھوریة
  االقتصـادیة، نشـرات اإلحصـاءات الزراعیة.قطاع الشـؤون    األراضـيجمعت وحسـبت من بیانات وزارة الزراعة واسـتصـالح  :  المصـدر
 طن) ألف( الكمیة:

 
  ).2020-2018خالل الفترة ( المصريالتوزیع الجغرافي ألھم المحافظات المنتجة للبلح  .4شكل 

 ).4: جدول رقم (المصدر

 إلنتاج مصر من البلح في الجغراالتوزیع 
)، أن الجیزة تـصدرت قائمة المحافظات المنتجة  4) والـشكل رقم (4یتـضح من الجدول رقم (

ــط إنتاج قدر ب2020-2018للبلح وذلك خالل الفترة ( طن قدرت   ألف  250  حوالي)، وذلك بمتوســ
ذـلك ـكل من الشـــــرقـیة والبحیرة وأســـــوان   فيالجمھورـیة، ثم تلیـھا   جـماليإ% من 15.25  حواليب

ة والفیوم، وذـلك    والوادي اعیلـی د واإلســــــم دـی ــة    فيالـج ة والرابـعة والـخامســـ الـث ة والـث انـی ة الـث المرتـب
،  111.32،  125.59،  213.08  حواليوالســـــادســـــة على الترتـیب، وذـلك بمتوســــــطات ـقدرت ب

ب،    ألف  114.00،  109.40،  142.29 ا یعـادل    أيطن على الترتـی %، 13%،  15.25  حواليـم
ط %6.95، %6.67، 8.68 ،%6.79%، 7.66 الكلى لمصـر  اإلنتاج  % على الترتیب من متوـس

طن خالل نفس الفترة. وتمثل ھذه المحافظات الســبعة  ألف  1639.57  حواليتقدر ب والتيمن البلح  
 لمصر.  الكلىاإلنتاج    جماليإ% من متوسط 65  حواليالسابق ذكرھا ما یعادل 

 والمصري العالمي ثانیا: المؤشرات التصدیریة للبلح 
 صادرات العالم كمیة  تطور

الجیزة
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  حوالي من البلح بلغ   العالمیة  الصـــــادرات كمیة) أن متوســـــط 5من الجدول رقم ( یتضـــــح
  ).2020-2004( ةوذلك خالل الفتر طن ألف 1008.93

  والموضــحة الصــادرات العالمیة خالل تلك الفترة   لكمیةالزمني العام    االتجاهمعادلة  وبتقدیر
ــادرات   كمیةتبین أن  ،)6الجدول رقم (  في ــائیًا   تتزاید البلحص یقدر    بما زیادة عالیة المعنویة إحص

ــط الكمیة خالل نفس الفترة. كما قدر 6.82  حوالي لما یعاد أيطن،    68.76  حواليب % من متوسـ
 عنصر الزمن.   ىالتغیرات ترجع إل% من 77أن  أي 0.77  حواليمعامل التحدید  

 )2020-2004خالل الفترة ( للبلحوالمصریة  العالمیة الصادراتتطور مؤشرات  .5 جدول

 السنوات

% صادرات   مصر العالم
مصر من  
صادرات  

 العالم

 مؤشر
 قوة

 التصدیر
 *(%) 

 كمیة التصدیر 
 طن)  ألف(

 سعر التصدیر
 (طن/دوالر)

 قیمة
 التصدیر

 دوالر) (ملیون 

كمیة  
 التصدیر

 طن)  ألف(

سعر 
 التصدیر

 (طن/دوالر)

 قیمة
 التصدیر

 (ملیون دوالر) 
2004 381.26 797.28 303.97 2.86 479.02 1.37 7.50 0.25 
2005 790.33 553.49 437.44 4.08 602.94 2.46 5.16 0.35 
2006 469.02 927.25 434.90 5.09 618.86 3.15 10.85 0.38 
2007 871.00 714.08 621.96 4.70 640.43 3.01 5.40 0.36 
2008 942.81 733.15 691.22 9.00 811.11 7.30 9.55 0.68 
2009 659.28 919.88 606.46 14.66 1196.45 17.54 22.24 1.15 
2010 666.70 1163.88 775.96 19.56 947.34 18.53 29.34 1.45 
2011 710.38 1270.01 902.19 23.79 1185.79 28.21 33.49 1.73 
2012 764.53 1145.23 875.56 11.28 2546.10 28.72 14.75 0.81 
2013 825.27 1203.36 993.10 24.59 1358.28 33.40 29.80 1.85 
2014 1448.03 993.64 1438.82 35.94 1020.03 36.66 24.82 2.45 
2015 1352.75 938.09 1269.00 25.15 1005.17 25.28 18.59 1.49 
2016 1483.87 978.52 1452.00 34.65 820.78 28.44 23.35 2.24 
2017 1424.41 1165.77 1660.54 9.55 3416.75 32.63 6.70 0.62 
2018 1385.65 1229.12 1703.13 13.74 3619.36 49.73 9.92 0.88 
2019 1362.73 1434.82 1955.27 28.24 1522.66 43.00 20.72 1.72 
2020 1613.74 1251.95 2020.32 29.49 1404.54 41.42 18.27 1.72 

 1.18 17.09 23.58 1364.45 17.43 1067.17 1024.68 1008.93 المتوسط 
 100* *مؤشر قوة التصدیر= (صادرات الدولة من السلعة / انتاج الدولة من نفس السلعة) 

 . FAO والزراعة األغذیة منظمة بیانات من وحسبت جمعت :المصدر

 العالمي  یرالتصد سعر  تطور
ــح  ــابق ذكره أن  یتضـ ــط من الجدول السـ ــعر متوسـ ــدیر الطن من   سـ   حوالي  بلغ  البلحتصـ

 ).2020-2004الفترة ( لخال وذلكدوالر/طن  1042.68
خالل تلك الفترة والموضحة   العالمیة  الصادرات  لسعرالزمني العام    االتجاهمعادلة    وبتقدیر 

أن    ،)6(  مالجدول رق  في المعنویة إحصائیًا    تصدیر  سعرتبین  یتزاید زیادة عالیة  یقدر   بما البلح 
نفس    خاللیر  دالتص  سعر% من متوسط  3.47  حواليما یعادل    أي  ،طن/دوالر  35.55  حواليب

 % من التغیرات ترجع إلى عنصر الزمن.   58أن  أي 0.58 حواليالفترة. كما قدر معامل التحدید 
 تطور قیمة صادرات العالم

  حوالي من البلح بلغ    الـعالمـیة  الصـــــادرات) أن متوســـــط قیـمة  5(  رقممن الـجدول    یتضـــــح
  ).2020-2004ملیون دوالر وذلك خالل الفترة ( 1067.17

  قیمة العالمیة خالل تلك الفترة، تبین أن   الـصادراتالزمني العام لقیمة    االتجاهمعادلة  وبتقدیر
 أي   ،دوالر ملیون  106.88  حواليیقدر ب بما البلح تتزاید زیادة عالیة المعنویة إحصــائیًا    اتصــادر
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  حوالي بالكمیة خالل نفس الفترة. كما قدر معامل التحدید   متوســـــط % من 10.02  حواليما یعادل  
 % من التغیرات ترجع إلى عنصر الزمن.  96أن  أي 0.96

ــراتمعادالت االتجاه الزمني العام  .6  جدول ــادرات  لمؤشــ ــریة   العالمیة الصــ الفترة  خالل  للبلحوالمصــ
)2004-2020( 

 ) (% معدل التغیر )(Fقیمة  )R2( المعادلة المتغیر
 % كمیة

 العالم

 كمیة الصادرات
 طن) ألف(

 ھ** س68.76+  390.05=  ھص^

                 )6.99 ( 0.77 48.92 ** 68.76 6.82 

 سعر التصدیر 
 (طن/دوالر)

 ھ**س 35.55+ 704.71=  ھص^

               )4.52( 0.58 20.46 ** 35.55 3.47 

 قیمة الصادرات
 (ملیون دوالر)

 ھ**س106.88+ 105.29=  ھص^

               )18.46 ( 0.96 340.69 ** 106.88 10.02 

 مصر 

 كمیة الصادرات
 طن) ألف(

 ھ **س1.53+  3.63=  ھص^

         )3.81 ( 0.49 14.49 ** 1.53 8.78 

 سعر التصدیر 
 (طن/دوالر)

 ھ*س 111.54+ 360.56=  ھص^

                )2.88 ( 0.36 8.30 * 111.54 8.17 

 قیمة الصادرات
 (ملیون دوالر)

 ھ **س2.90+  2.47=  ھص^

         )10.22 ( 0.87 104.35 ** 2.90 12.30 

 ھ س0.56+ 12.07=  ھص^ % صادرات مصر من العالم

                    )0.06 ( 0.09 1.55 - - 

  ).5وجمعت من بیانات الجدول رقم ( حسبت  :المصدر
 الصادرات المصریة كمیة  تطور

من البلح   مصــر  الصــادرات كمیة) أن متوســط  5) والشــكل رقم (5من الجدول رقم ( یتضــح
  ).2020-2004خالل الفترة ( وذلك طن ألف 17.43  حواليبلغ 

  أنتبین   ،خالل تلك الفترة  المصــریةالصــادرات   لكمیةالزمني العام    االتجاهمعادلة  وبتقدیر 
طن،   1.53  حواليیقدر ب  بما زیادة عالیة المعنویة إحصــائیًا   تتزایدالمصــریة    البلحصــادرات   كمیة

  حوالي % من متوســـط الكمیة خالل نفس الفترة. كما قدر معامل التحدید 8.78  حواليما یعادل  أي
 % من التغیرات ترجع إلى عنصر الزمن. 49أن  أي 0.49
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 )2020-2004كمیة صادرات مصر للبلح خالل الفترة ( .5شكل 

 ).5(  : جدول رقمالمصدر

 المصريالتصدیر  سعر  تطور
  1364.45  حواليبلغ   البلحتصـدیر الطن من   سـعر  متوسـط ) أن 5(  رقممن الجدول  یتضـح

  ).2020-2004دوالر/طن وذلك خالل الفترة (
عرالزمني العام    االتجاهمعادلة  وبتقدیر خالل تلك الفترة، تبین أن   المصـريالبلح  تصـدیر لـس

ما یعادل  أي ،طن/دوالر  111.54  حواليب تقدریتزاید زیادة معنویة إحصــائیًا   لحالب  تصــدیر ســعر
  0.36  حوالينفس الفترة. كما قدر معامل التحدید   خاللیر  دالتص سعر% من متوسط 8.17  حوالي

 % من التغیرات ترجع إلى عنصر الزمن.  36أن  أي
 المصریةقیمة صادرات   تطور

ــح ــط ) أن 5من الجدول رقم ( یتضـ ــادرات  قیمة  متوسـ ــریة  الصـ   حوالي من البلح بلغ   المصـ
  ).2020-2004ملیون دوالر وذلك خالل الفترة ( 23.58

خالل تلك الفترة، تبین أن    المصــریة  الصــادراتالزمني العام لقیمة    االتجاهمعادلة  وبتقدیر
 أي   ،دوالر ملیون  2.90  حواليیقدر ب بما قیمة ـصادرات البلح تتزاید زیادة عالیة المعنویة إحـصائیًا  

  حوالي % من متوســـــط الكمـیة خالل نفس الفترة. كـما ـقدر مـعاـمل التـحدـید  12.30  حواليـما یـعادل  
 % من التغیرات ترجع إلى عنصر الزمن.  87أن  أي 0.87

 ادرات مصر من كمیة صادرات العالمتطور نسبة كمیة ص
)، أن متوســط نســبة كمیة صــادرات مصــر من كمیة صــادرات  5یتضــح من الجدول رقم (

 % خالل فترة الدراسة.17.09العالم بلغ حوالي  
الزمني العام لنســبة كمیة صــادرات مصــر من كمیة صــادرات العالم    االتجاهوبتقدیر معادلة 

 )، تبین أنھا تتزاید زیادة غیر معنویة إحصائیًا. 2020-2004خالل تلك الفترة (

 
 ).2020-2018نسبة صادرات مصر من الصادرات العالمیة خالل الفترة ( .6 شكل

 ). 5: جدول رقم (رالمصد

 المصريقوة تصدیر البلح 

صادرات العالم
83%

صادرات مصر
17%
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)، أن قوة تصــدیر 2020-2004یشــیر مؤشــر قوة التصــدیر لمحصــول البلح خالل الفترة (
ــاھا عام  ــة حتى بلغت أقصـ ــدیر  2014البلح أخذت تتزاید خالل فترة الدراسـ ، حیث بلغت قوة تصـ

در المحلى یصـــــ  اإلنـتاج% من  2.45  حوالي%، مـما یعنى ان  2.45  حواليالبلح خالل ـھذا الـعام ب
%، 1.72  حواليالـسنوات االخیرة من الدراـسة حتى بلغت  فيالى الخارج. ثم تراجعت تلك النـسبة  

ــبب عدم اتباع  والذي ــةقد یكون مرجعھ بس ــیاس ــروط الجودة   س ــدیریھ جیده او عدم مراعاة ش تص
  . االستیرادیةاألسواق   في  المطلوبة

 )2020-2018ألھم الدول المصدرة للبلح على مستوى العالم خالل الفترة ( فيالتوزیع الجغرا .7 جدول

 % المتوسط 2020 2019 2018 الدولة 
 16.02 232.91 207.95 227.32 263.46 العراق

 15.00 218.12 240.65 212.83 200.89 األمارات
 13.01 189.22 203.06 162.94 201.66 إیران

 12.81 186.33 214.72 182.32 161.94 السعودیة المملكة
 8.18 118.93 118.89 113.89 124.02 تونس 

 7.97 115.95 116.07 95.31 136.48 باكستان
 7.97 115.92 140.30 107.91 99.56 اسرائیل
 6.64 96.61 126.28 102.02 61.53 الجزائر
 1.70 24.75 62.80 4.95 6.50 المكسیك
 1.64 23.82 29.48 28.24 13.74 مصر 

 9.04 131.47 153.54 125.00 115.87 أخرى  دول
 100.00 1454.04 1613.74 1362.73 1385.65 العالم  جماليإ
 .الكم�ة:(ألف طن) .FAO والزراعة األغذیة منظمة بیانات من وحسبت جمعت  :المصدر

 للبلح العالمي لإلنتاج   في التوزیع الجغرا
)، أن العراق تصــدرت قائمة الدول المصــدرة  7والشــكل رقم ()  7یتضــح من الجدول رقم (
% من متوســط 16.02  حواليطن بما یقدر ب  ألف  232.91  حواليللبلح وذلك بمتوســط إنتاج قدر ب

ذلك كل من األمارات وإیران والسعودیة   في)، ثم تلتھا  2020-2018الكمیة المصدرة خالل الفترة (
المرتبة الثانیة والثالثة والرابعة    فيلمكـسیك ومـصر، وذلك وتونس وباكـستان واـسرائیل والجزائر وا

رة على الترتیب، وذلك بمتوـسطات قدرت  عة والعاـش ابعة والثامنة والتاـس ة والـس ادـس ة والـس والخامـس
، 24.75،  96.61،  115.92،  115.95،  118.93،  186.33،  189.22،  218.12  حـــوالـــيبـــ

%، 8.18%،  12.81%،  13.01%،  15  حواليمـا یعـادل    أيطن على الترتیـب،    ألف  23.82
للبلح   العالمي  اإلنتاج% على الترتیب من المتوســط  %1.64، %1.70، %6.64،%7.97، 7.97

ملیون طن خالل نفس الفترة. وتمثل ھذه الدول العـشرة الـسابق ذكرھا ما   1.45  حواليوالذى یقدر ب
 خالل نفس الفترة.  العالمي اإلنتاج% من 90.96  حواليیعادل 
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 ).2020-2018ألهم الدول المصدرة للبلح على مستوى العالم خالل الفترة ( فيالتوز�ع الجغرا .7  شكل
 ).7(  رقم جدول  :المصدر

 التوص�ات:
لة جمیع العقبات االنتاجیة لنخیل البلح، وزیادة الكفاءة ازإعلى    المعنیةعمل الحكومة والجھات   -1

لمنتجین، وتنمیة المھارات   المقدمةلمحصول البلح، ورفع مستوى الخدمات االرشادیة    اإلنتاجیة
 االنتاجیة والتسویقیة لھم.

 طبقاً لمعاییر الجودة.  الخارجيربط الھیكل اإلنتاجي المصري بالطلب  -2

على -3 وأسرھم  المزارعین  نخیل   ةاإلنتاجی العملیات    تدریب  لمحصول  والتصنیعیة  والتسویقیة 
 البلح. 

والعاملین   -4 والباحثین  المزارعین  تضم  إرشادیة  مجمعات  الصناعة    فيإقامة   إلیضاح قطاع 
 صادرات البلح.   فيتحد من زیادة التوسع  التي المعوقات 

 المراجع:
إنتاج وتسـویق    اقتصـادیاتمحمد مطاوع (دكتور)،    فأبو ضـیأحمد إبراھیم محمد أحمد (دكتور)، عباس   

ــول البلح في محافظة   ــاد الزراعي، المجلد ( الوادي محصـ ــریة لالقتصـ )،  25الجدید، المجلة المصـ
 .2015)، دیسمبر 4العدد (

نتاج إل  اقتصـــادیةمحمد مطاوع (دكتور)، دراســـة   فأبو ضـــیأحمد إبراھیم محمد أحمد (دكتور)، عباس   
ــاد الزراعي، المجلد ( الوادي التمور بمحافظة   ــریة لالقتصــ )، 2)، العدد (28الجدید، المجلة المصــ

 .2018نیو یو
(دكتور)، دراســة اقتصــادیة لمحصــول نخیل البلح  ذكيكامل صــالح الدین محمد (دكتور)، عصــام محمد  

 .2017)، یونیو 2)، العدد (27بمحافظة الشرقیة، المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي، المجلد (
 قطاع الشؤون االقتصادیة، نشرات اإلحصاءات الزراعیة. األراضيوزارة الزراعة واستصالح 

 www.fao.stat.com 
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Abstract 
The date palm is one of the important fruit crops that can be benefited from 

economically, in addition to the possibility of exporting, manufacturing and 
increasing household income in its production areas in Egypt. The date palm is a 
tree suitable for all types of lands. It is planted in sandy lands and calcareous lands, 
and it grows in saline lands. The dates also contain most of the nutrients required. 

Where the research aims to identify global and Egyptian production and 
export indicators for dates and the relative importance of Egypt's production and 
export position worldwide, and to study export indicators. 

Where it was found that the global productivity indicators, the development 
of the cultivated area of date palm globally, showed a statistically insignificant 
increase. By studying the development of the total production of the date crop 
globally, it was found that there was a statistically high moral increase estimated 
at about 169.11 thousand tons. By studying the geographical distribution of the 
most important date-producing governorates, it was noted that Giza occupies the 
first place, followed by Sharkia, Beheira, Aswan, New Valley, Ismailia and 
Fayoum. 

It was also shown by the Egyptian productivity indicators, and by studying 
the development of the cultivated area of the Egyptian date palm, it was found that 
there was a statistically high moral increase estimated at about 2.87 thousand 
feddans. By studying the development of the total production of the date crop, it 
was found that there was a statistically high increase, estimated at 30.92 thousand 
tons. Also, the percentage of Egyptian date production in relation to the total world 
production represented about 18.52% during the period (2018-2020). By studying 
the geographical distribution of the most important date producing countries, it 
became clear that Egypt occupies the first place with 17.79% of the total world 
production. 

As it was shown by the indicators of global exports, by studying the evolution 
of the quantity, value and price of exporting dates globally, it was found that there 
was a statistically high morale increase in all of them. As well as indicators of the 
development of the quantity, value and price of Egyptian dates exported, it was 
found that there was a statistically high morale increase in all of them. And that 
the geographical distribution of global exports showed that Egypt occupies the 
tenth rank globally during the period (2018-2020). With an average export strength 
of the date crop, about 1.18% during the period (2004-2020). 

 


