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 في األسواق الدوليةللتمور لصادرات السعودية على االقدرة التنافسية أثر 
 محمد بن حمد القنيبط

 كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعودقسم االقتصاد الزراعي، 
 

واق في األسلتمور السعودية للصادرات وأثرها على كمية اإستهدفت هذه الدراسة قياس القدرة التنافسية   :الملخص
عتمدت الدراسة في قياس القدرة التنافسية لصادرات التمور على عدة مؤشرات او . م1100 -0991الدولية خالل الفترة 

في دراسة العالقة بين كمية معادالت التكامل المشترك كما اعتمدت على . الظاهرة والميزة التنافسيةلميزة النسبية أهمها ا
  .الدراسة قدرة التنافسية لها خالل فترةالصادرات السعودية للتمور ومؤشرات ال

-0991للفترة  للتمور السعودية السوق الرئيس تمثلالمتحدة وتبين من هذه الدراسة أن دولة اإلمارات العربية 
، ثم سوريا 801٪، تليها المملكة المتحدة بنسبة من صادرات التمور السعودية ٪2011، إذ إستوردت حوالي م1100

وبلغ متوسطي الميزة  .على التوالي 83٪ ،50٪ ،40٪ ،00٪ ،00٪وسريالنكا وقطر بنسب واألردن والكويت 
فإنَّ ، ومن ثم لكل منهما على التوالي 1249 ،1555النسبية الظاهرة والميزة التنافسية لصادرات التمور السعودية 

 .م1100 -0991ادرات التمور خالل الفترة بميزة نسبية ظاهرة وبميزة تنافسية في صتتمتع المملكة العربية السعودية 
ؤدي إلى تغير في نفس االتجاه يالسعودية لتمور لصادرات االتنافسية في الميزة  ٪01أن تغيرًا مقداره وأوضحت الدراسة 
 . 3201٪ لنفس السلعة مقداره  السعوديةلكمية الصادرات 

من خالل  ور السعودية في األسواق الدوليةزيادة القدرة التنافسية لصادرات التمأوصت الدراسة بضرورة و 
صناعة تعبئة وحفظ التمور، باإلضافة إلى المحافظة على األسواق شبه الدائمة لصادرات التمور لالتطور التكنولوجي 
التعاون مع الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في دول االستيراد إلعداد دراسات عن أسواق السعودية من خالل 

حتياجاتهم من ناحية الكمية والنوعية وأسعار التصدير الدول، وتوفير تلك  المعلومات للمصدرين عن أذواق المستهلكين وا 
 .تلك األسواق الدوليةللدول المنافسة في 

 
 .التمور، القدرة التنافسية، الصادرات، األسواق الدولية: لمات دالةك
 
 مةقد  م  

في ظل العولمة ، إذ أنه هم القضايا التي تشغل الدول الناميةمن أللصادرات ية ستعتبر القدرة التناف
اإلجمالية  وتحرير التجارة الدولية أصبحت الدول النامية في حاجة إلى زيادة القدرة التنافسية لصادراتها

 ت األجنبية على عدة جوانب أهمهاآقدرة المنشآت المحلية على منافسة المنشتعتمد و . والزراعية
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والذي يتأثر بمعدالت األجور السائدة وأسعار الفائدة  ،وسط التكلفة للوحدة المنتجةمت (0) :ما يلي
لى انخفاض متوسط إنتاجية يؤدي ن ارتفاع معدالت اإلحيث أ، معدالت االنتاجية( 1)، وسعر الصرف

ى هذه القدرة على مستو تعتمد ، حيث لية على اختراق األسواق األجنبيةقدرة السلعة المح( 3)، التكلفة
( 5)، وهذا يعتمد على الجهود اإلعالنية وخدمات ما بعد البيع ،ودة التسويقج( 4)، جودة السلعة

سلع  إنتاجفقدرة الصناعات المحلية على ، التنافسية الدولية في البداية على التنافسية المحليةترتكز 
لنجاح تلك الصناعات فيًا ــ ولكنه ليس كا ــ ضرورياً  عد شرطاً في األسواق المحلية ي   وخدمات تجد قبوالً 
تتطلب القدرة على المنافسة في األسواق الدولية وجود رؤوس أموال ضخمة  (2)، في األسواق الدولية

 .المحلية اإلنتاجيةلى ضرورة االرتقاء بمستوى إباإلضافة ، محلياً 
بلغ متوسط  ، إذمن أهم الدول المنتجة للتمور على مستوى العالملمملكة العربية السعودية ا تعد

. طنمليون  21905من متوسط اإلنتاج العالمي للتمور البالغ  ٪0312يمثل  ألف طن 944إنتاجها 
نسبة ضئيلة من إنتاجها بلغت في ت ر  دَّ ص  إنها فاألهمية اإلقتصادية إلنتاج التمور في المملكة،  معو 

رات العالمية للتمور ، كما بلغ متوسط نسبة كمية الصادرات السعودية إلى الصاد٪4123المتوسط 
كمية الصادرات إرتفعت قد و (. منظمة األغذية والزراعة)  م1100 -1111خالل الفترة  ٪2حوالي 

ألف طن  2218إلى  م1111مليون دوالر عام  0813ألف طن بقيمة  1813من للتمور السعودية 
كة كمية وقيمة حر قد إتسمت و  .(منظمة األغذية والزراعة)م 1100ليون دوالر عام م 8213بقيمة 

من الدول المتخصصة في كبيرة ستقرار في األسواق الدولية نظرًا للمنافسة الاإلعدم بصادرات التمور 
والتي قد تتمتع بالكفاءة في عمليات التصدير وقدرتها في الحصول على التمور إنتاج وتصدير 

تطرح الدراسة عدة تساؤالت  وفي هذا المجال. ومدى إلتزامها بالمواصفات الدولية المعلومات السوقية
 :يلي أهمها ما

 ؟في األسواق الدولية التنافسية بالقدرة هل تتمتع الصادرات السعودية للتمور  -0
 ؟ في األسواق الدوليةالسعودية  صادرات التمورلكيف يمكن زيادة القدرة التنافسية  -1

 األهداف البحثية
واقتراح  لتمورالسعودية لصادرات لى كمية الوأثرها عقياس القدرة التنافسية  هذه الدراسةإستهدفت 

 :على النحو التاليوذلك  ،التنافسية في األسواق الدولية تهاالتوصيات التي من شأنها زيادة قدر 
 .م1100 -0991خالل الفترة  صادرات التمورلمؤشرات القدرة التنافسية أهم قياس  -0
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فترة اللصادرات السعودية للتمور خالل دراسة العالقة اإلقتصادية بين القدرة التنافسية وكمية ا -1
 .م0991-1100

إقتراح التوصيات التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية لصادرات التمور السعودية في األسواق  -3
 .الدولية

 
 منهجية الدراسة

 :على عدة مؤشرات أهمها ما يليالتمور هذه الدراسة في قياس القدرة التنافسية لصادرات إعتمدت  
 .Comparative Advantage Indicator (RCA)  Revealedلميزة النسبية الظاهرة ا مؤشر -8

وي حس ب هذا . Balassa ويعرف بمؤشر ،يعكس هذا المؤشر الكفاءة االقتصادية للموارد الحقيقية
على صادرات دولة ما من سلعة معينة في هيكل صادرات هـذه الدولة المؤشر بقسمة نسبة 

تالية ويأخذ هذا المؤشر الصيغة ال. من هذه السلعةلي الصادرات العالمية جمااألهمية النسبية إل
(Ferto and Hubbard, 2002): 

  
 :حيث أن

 . (Xit) الكلية الى صادراتهإنسبة  (j)من السلعة ( i)الدولة تمثل صادرات : 
 .(Xnt)بقية الدول جمالي صادرات إلى إ (j)من السلعة  (n)بقية الدول تمثل صادرات  : 

 
على تمتع هذه يدل ذلك فإن صحيح الواحد الكبر من أوعنـدما يأخـذ هـذا المؤشر قيمة 

 نَّ وذلك ألويعتمد هذا المؤشر على بيانات الصادرات فقـط، . الصناعة بميزة تنافسـية والعكس صحيح
  .لصناعات المحليةالصادرات تعطي اختبارا صادقا للقدرة التنافسية ل

يعتمد هذا المؤشر على : Relative Export Advantage (RXA)نسبية للصادرات الميزة ال -8
ويأخذ  .العالمبقية دول الدولة و هذه لالصادرات للسلعة وقيمة الصادرات اإلجمالية بيانات قيمة 

 :(Ferto and Hubbard, 2002) هذا المؤشر الصيغة االتية
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 :حيث أن
   الكلية اصادراتهقيمة لى إ aمن السلعة الدولة صادرات قيمة نسبة تمثل : 

 . aمخصومًا منها صادرات السلعة 
 مخصومًا منها صادرات الدولة aنسبة قيمة صادرات العالم من السلعة تمثل : 
  .aمن السلعة  مًا منها صادرات الدولة إلى قيمة صادرات العالم مخصو  

على تمتع هذه الصناعة يدل ذلك فإن صحيح الواحد الكبر من أوعنـدما يأخـذ هـذا المؤشر قيمة 
  . بميزة تنافسـية والعكس صحيح

على تحليل اإلنحدار البسيط في دراسة العالقة اإلقتصادية بين كمية  عتمدت هذه الدراسةاكما   
وتم تقدير . م1100 -0991لصادرات السعودية للتمور ومؤشرات القدرة التنافسية لها خالل الفترة ا

 .(OLS)النماذج بطريقة المربعات الصغرى العادية 
 

 الدراسات السابقة
اإلقتصادية المركز التنافسي لصادرات التمور السعودية في األسواق الدولية بعض الدراسات تناولت 
تعزى  السعوديةأن معوقات تسويق وتصدير التمور والتي تبين منها ( م1114)لحمدان ادراسة وأهمها 

الهيئة العربية السعودية للمواصفات التي أقرتها المواصفات القياسية للتمور إلى عدم اإللتزام ب
إتباع متطلبات وشروط الجهات الغذائية والصحية ذات العالقة بضرورة الدراسة وأوصت . والمقاييس

والتطبيقات  (GAP's)تمور على المستوى الوطني والدولي مثل التطبيقات الزراعية الجديدة بال
أشار القحطاني و  .(HACCP) ونقاط التحكم الحرجة للتحليل الخطر (GMP's)التصنيعية الجديدة 

إلى أهمية التوسع في تصنيع التمور باعتباره مطلبًا اقتصاديًا يحقق أهداف المملكة في ( م1114)
وأوضحت الدراسة أن ضعف صادرات . نويع مصادر الدخل وفتح آفاق فرص استثمارية واعدةت

إلى عدم االهتمام بالجانب التصنيعي والتسويقي ودراسة يعزى المملكة من التمور مقارنة بكمية إنتاجها 
النهائي فرص التصدير للبلدان المتقدمة ذات االهتمام بالمواصفات العالمية وتسويق المنتج في شكله 

وأوضحت . للمستهلك الداخلي من خالل تشجيع إقامة الكثير من الصناعات التي تعتمد على التمور
من التمور في بعض حجم النصيب السوقى لصادرات المملكة  صغر( م1112)دراسة وزارة الزراعة 

البعض اآلخر ي باإلضافة إلى عدم تواجدها فالدولية مثل السوق األلماني والهندي والفرنسي، األسواق 
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في  أن أهم الدول المنافسة لصادرات التمور السعوديةكما تبين . سويسراو أسبانيا و يطاليا مثل سوق إ
سرائيل) ي ه يالسوق الفرنس  تونس ) يه يالسوق األلمان وأهم الدول المنافسة في، (تونس والجزائر وا 

يرانو  سرائيلو  ا   إيران) هى  يل المنافسة في السوق الهندوأهم الدو ( باكستانو  الجزائرو  تركياو  فرنساو  ا 
ومما سبق يتضح أن الدراسات السابقة لم تتعمق في دراسة القدرة  (.عمانواإلمارات و  باكستانو 

وبالتالي إهتمت هذه الدراسة بالقدرة التنافسية الصادرات السعودية للتمور تنمية التنافسية ودورها في 
 .تموروأثرها على كمية الصادرات السعودية لل

 
 النتائج البحثية

 السعودية التمورالوضع الراهن لصادرات : أولا 
، يتضح من م1100 -0991خالل الفترة السعودية التمور تطور كمية وقيمة صادرات  بدراسة

ألف طن،  0159بين حد أدنى بلغ التمور تراوحت كمية صادرات أن ( 1، 0)البيانات الواردة بجدولي 
 82119ألف طن، بقيمة بلغت  2218م وحد أعلى بلغ 1119دوالر عام  مليون 0125بقيمة بلغت 

ومما  .مليون دوالر 18ألف طن، بقيمة بلغت  33152م، بمتوسط سنوي بلغ 1100مليون دوالر عام 
م وحد 0990طن عام /دوالر 584حد أدنى بلغ سبق يتضح أن متوسط سعر التصدير تراوح بين 

ازدادت وقد . طن/دوالر 801181م، بمتوسط سنوي بلغ 0993طن عام /ألف دوالر 0139أعلى بلغ 
في حين لكل منهما على التوالي،  ٪2129، ٪5180بمعدل نمو سنوي بلغ التمور قيمة صادرات كمية و 
 . ٪0115بلغ نمو سنوي  بمعدلللتمور سعر التصدير ازداد 

دولة  28دير إليها وتتعدد األسواق الدولية لتصدير التمور، إذ بلغ عدد الدول التي تم التص
وبدراسة التوزيع الجغرافي لكمية وقيمة صادرات التمور السعودية، . م1100 -1111خالل الفترة 

أن دولة اإلمارات العربية احتلت المرتبة األولى في استيراد ( 3)من البيانات الواردة بجدول يتضح 
من متوسط إجمالي  ٪2011ثل ألف طن، يم 12121التمور السعودية، إذ بلغ متوسط كمية وارداتها 

أما المملكة . م1100-1111ألف طن خالل الفترة  43122كمية الصادرات السعودية للتمور البالغ 
، يليها في األهمية ٪0118المتحدة فقد احتلت المرتبة الثانية في استيراد التمور السعودية، بنسبة بلغت 

 ٪010، ٪010، ٪014، ٪015، ٪318بلغت دولة سوريا واألردن والكويت وسريالنكا وقطر، بنسب 
من  ٪8119ومما سبق يتضح أن أسواق الدول المشار إليها آنفًا إستوعبت حوالي . على التوالي
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. ٪0210الصادرات السعودية للتمور، في حين ال تزيد األهمية النسبية إلستيعاب أسواق بقية الدول عن 
 1125، 1124صادرات التمور السعودية بحوالي  ويقدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة

كما يوجد تفاوت واضح في متوسط سعر . م1100 -1111لكل منهما على التوالي خالل الفترة 
تراوح متوسط سعر التصدير بين حد أدنى بلغ  التصدير للتمور بين مختلف الدول المستوردة، إذ 

 . طن لدولة تركيا/ دوالر 098514طن لدولة كينيا وحد أعلى بلغ / دوالر 35114
 

 .م1100 -0991خالل الفترة التمور السعودية كمية وقيمة صادرات تطور (: 0)جدول 
 متوسط سعر التصدير  دوالر بالمليون القيمة  طنباأللف الكمية  السنة

 طن/ بالدوالر
0991 11131 03192 28212 
0990 08112 01122 58411 
0991 08143 04188 81211 
0993 08108 15111 038213 
0994 02121 03121 80814 
0995 34131 10129 23412 
0992 31185 10101 28319 
0992 15130 10103 83511 
0998 14185 09112 22215 
0999 2101 5131 24215 
1111 18115 08131 24815 
1110 30188 08129 58214 
1111 33193 14115 20418 
1113 34188 14159 21419 
1114 42154 30124 22212 
1115 50101 31142 23511 
1112 44119 32108 81112 
1112 48122 41153 83011 
1118 51189 52150 000115 
1119 0159 0125 013518 
1101 23132 28103 012419 
1100 22181 82119 001911 
 801181 18111 33152 المتوسط

 .م1100 -0991الفترة  (FAO)جمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة : المصدر   
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 .م1100 -0991خالل الفترة التمور السعودية معادالت االتجاه العام لتطور كمية وقيمة صادرات (: 1)جدول 
معدل النمو  البيان

 ٪السنوي 
F  المعادلة 

 0.43 15.39 5.81 صادرات الكمية 
 

          

 0.43 15.26 7.69 صادرات القيمة 
 

          
متوسط سعر 

 التصدير 
1.25 4.22 0.31 

 

 

 .غير معنوية ns، ٪5معنوية عند المستوى اإلحتمالي ، ٪0معنوية عند المستوى االحتمالي  
 (.0)ت وحسبت من البيانات الواردة بجدول جمع: المصدر

 
 .م1100 -1111خالل الفترة التمور السعودية التوزيع الجغرافي لكمية وقيمة صادرات : (3)جدول 

 
 الدولة

كمية 
الصادرات 

 بالطن 

األهمية 
 ٪النسبية 

قيمة 
الصادرات 
 باأللف دوالر

األهمية 
 ٪النسبية 

متوسط سعر 
التصدير 

 طن/ بالدوالر

 86066 7161 1318861 7061 1760760 رات اإلما

 51461 668 193067 0168 559361 المملكة المتحدة

 018167 466 066464 368 073961 سوريا

 95561 066 73763 065 77763 األردن

 011069 161 65964 064 71065 الكويت

 49161 166 14568 060 49963 سريالنكا 

 006463 064 54163 060 47068 قطر

 37366 163 01167 168 33067 السودان

 70168 165 09861 166 31461 الصومال

 49063 164 04968 166 31468 جيبوتي

 49364 163 00668 165 13868 باكستان

 016963 165 09966 164 08561 لبنان

 35164 161 7161 164 06168 كينيا

 41766 161 6168 164 06165 الهند

 77964 161 6764 163 00461 البحرين

 098564 167 10369 161 01668 تركيا

 019761 0761 715669 0166 551764 دول أخرى

 85664 011 3644469 011 4376060 اإلجمالي

 - - 1675 - 1674 معامل التركز الجغرافي

 .م1100 -1111، الفترة ( FAO)جمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة : المصدر
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 السعودية التمورالقدرة التنافسية لصادرات مؤشرات أهم  قياس: ثانياا 
يتضح من م، 1100 -0991بقياس مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات التمور السعودية خالل الفترة 

، تراوح بين حد السعوديةالتمور أن مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات ( 4) جدولالبيانات الواردة ب
كما  .49112م، بمتوسط سنوي بلغ 0992عام  82112م وحد أعلى بلغ 1119عام  0121 أدنى بلغ

م وحد أعلى 1119عام  012تراوح مؤشر الميزة التنافسية لصادرات التمور السعودية بين حد أدنى بلغ 
ومما سبق يتضح أن قيمة مؤشر الميزة النسبية . 55115م، بمتوسط سنوي بلغ 0992عام  9910بلغ 

المملكة العربية ازدادت عن الواحد الصحيح، وهذا يعني أن  التمورلصادرات نافسية والميزة التالظاهرة 
. م1100 -0991خالل الفترة  التمورفي صادرات وبميزة تنافسية تتمتع بميزة نسبية ظاهرة السعودية 

 كما تراوح النصيب السوقي لصادرات التمور السعودية من قيمة الصادرات العالمية لنفس السلعة، بين
م، بمتوسط سنوي يقدر بنحو 1114عام  ٪01144م وحد أعلى بلغ 1119عام  ٪113حد أدنى بلغ 

مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات التمور وبدراسة تطور . م1100 -0991خالل الفترة  2191٪
تراجع الميزة النسبية الظاهرة ( 5)، يتضح من البيانات الواردة بجدول الدراسة السعودية خالل فترة

 . لكل منهما على التوالي ٪1151، ٪1141بمعدل تناقص سنوي بلغ  التمورلصادرات والميزة التنافسية 
 

 .م1100 -0991خالل الفترة السعودية  التمورلصادرات ات القدرة التنافسية مؤشر بعض (: 4)جدول 
الميزة  النسبية  السنة

 الظاهرة
الميزة 

 التنافسية 
الميزة  النسبية  السنة

 الظاهرة
الميزة 

 التنافسية 
0991 51182 5814 1110 29138 2811 
0990 33122 3213 1111 21121 8010 
0991 41135 4411 1113 41109 4219 
0993 21111 2111 1114 52181 2513 
0994 42104 5013 1115 38123 4119 
0995 24104 2110 1112 39153 4411 
0992 22122 2211 1112 18100 3118 
0992 82112 9910 1118 42114 5310 
0998 22131 2414 1119 0121 012 
0999 33142 3419 1101 32132 4015 
1111 21129 2114 1100 32118 4119 

 55115 49112 م1100 -0991الفترة  متوسط
 .م1100 -0991الفترة  FAO))جمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة  :المصدر
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خالل ألهم مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات التمور السعودية جاه العام معادالت االت(: 5)جدول 
 .م1100 -0991الفترة 

معدل النمو  البيان
 ٪السنوي

F 
 المعادلة 

الميزة النسبية 
 الظاهرة

-2.42 6.96 0.42 
 

 

 0.40 6.21 2.52- الميزة التنافسية
 

 

 0.07 1.60 1.49 النصيب السوقي
 

                  

  .غير معنوية  ، ٪5  معنوية عند المستوى االحتمالي،٪0معنوية عند المستوى االحتمالي  
 (.4)جمعت وحسبت من البيانات الواردة بجدول : المصدر

 
 أثر القدرة التنافسية على كمية الصادرات السعودية للتمور: ثالثاا 
فقد تم م، 1100-0991كمية الصادرات السعودية للتمور خالل الفترة أثر القدرة التنافسية على سة لدرا

إجراء مصفوفة اإلرتباط بين المتغيرات المستخدمة، تبين أن معامل اإلرتباط البسيط بين الميزة النسبية 
، وبالتالي فإن (2)دة بجدول وفقًا للبيانات الوار  991 الظاهرة والميزة التنافسية للتمور السعودية بلغ

وجود كل من الميزة النسبية الظاهرة والميزة التنافسية في النموذج المقدر يؤدي حتمًا إلى ظهور مشكلة 
ولتجنب ظهور . تعدد العالقات الخطية التي تؤثر على معنوية معامالت اإلنحدار في النموذج المقدر

 .تغير الميزة النسبية الظاهرةمشكلة تعدد العالقات الخطية فقد تم إستبعاد م
 

 .مصفوفة معامالت اإلرتباط البسيط بين المتغيرات المستخدمة في الدراسة(: 2)جدول 
الميزة التنافسية 

 
 الميزة النسبية الظاهرة

 
 كمية الصادرات 

 
 المتغير

0.68 0.67 1.00  
0.99 1.00 0.67  
1.00 0.99 0.68  

 (.4 و0)جمعت وحسبت من البيانات الواردة بجدولي : لمصدرا



 محمد بن حمد القنيبط              02

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition, Vol. 10, No. 1 & 2; 2015 

 
 التنافسيةوبدراسة العالقة االقتصادية بين كمية الصادرات السعودية للتمور ومؤشر الميزة 

( صغرى العادية في الصورة المربعات البطريقة ، م1100-0991لنفس السلعة خالل الفترة  (
مي المزدوج في ثمية، تبين أفضلية النموذج اللوغاريثدوجة والنصف لوغاريمية المز ثاللوغاريالخطية و 

 : ه بالمعادلة التاليةوأمكن التعبير عنتمثيل البيانات المستخدمة في التقدير 

 
 

 
 

تبين أنها أقل من الحد األدنى لقيمة ديربن  221البالغة  (.D.W) واتسون -ومن خالل قيمة ديربن
عدم دقة إلى التي تؤدي  النموذج المقدر على مشكلة اإلرتباط الذاتين ثم يحتوي وم ،واتسون الجدولية

 مشكلة اإلرتباط الذاتي، منولذلك تم التخلص المعلمات المقدرة واإلختبارات اإلحصائية للنموذج، 
 :وأمكن التعبير عن النموذج المقدر بالمعادلة التالية

 
 

 
 

ؤدي إلى تغير في ي  للتمورالتنافسية في الميزة  ٪01مقداره ويتضح من النموذج المقدر أن تغيرًا 
كما بلغت قيمة معامل التحديد . 3201٪لنفس السلعة مقداره  السعوديةنفس االتجاه لكمية الصادرات 

( )801  من التغيرات التي حدثت في كمية  ٪80وهذا يعني أن الميزة التنافسية تفسر حوالي
تعزى إلى عوامل  ٪09الصادرات السعودية للتمور خالل فترة الدراسة، أما بقية التغيرات وتقدر بحوالي 

 Breusch-Godfrey Serial Correlation LMفي ضوء اختبارو . أخرى ال يتضمنها النموذج المقدر

Test  قيمة  حيث بلغت ،والذي يشير إلى اختبار مضاعف الجرانج لالرتباط الذاتي في البواقي(F) 
من مشكلة النموذج المقدر مما يدل على خلو  ،غير معنوية إحصائياً قيمة وهي  0113 المحسوبة

 . االرتباط الذاتي للبواقي
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 التوصيات
زيادة القدرة التنافسية بضرورة يمكن التوصية  فإنه ،من خالل النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة

من خالل االبتكار والتطور التكنولوجي في صناعة  ق الدوليةلصادرات التمور السعودية في األسوا
المحافظة على األسواق شبه الدائمة لصادرات التمور السعودية من ، باإلضافة إلى تعبئة وحفظ التمور

تاحة  خالل تكليف جهاز التمثيل التجاري بإعداد دراسات الطلب الخارجي على صادرات التمور وا 
حتياجاتهم من ناحية الكمية والنوعية وأسعار المعلومات للمصدرين عن أذ واق المستهلكين األجانب وا 

 . التصدير للدول المنافسة في األسواق الدولية

 
 لمراجعا

 
: اللقاء الثالث للتسويق الزراعي. تصنيع التمور واإلفادة من مخلفاتها (.م1114) الحمدان، عبد اهلل

 .ناعية بالرياضالغرفة التجارية الص. تسويق التمور السعودية

: اللقاء الثالث للتسويق الزراعي. فرص وتحديات تصدير التمور السعودية(. م1114)القحطاني، عيد 
 .الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. تسويق التمور السعودية

تقدير المستوى المستهدف والقدرة التنافسية لصادرات البرتقال  (.م1103)قمره، سحر عبد المنعم 
غذية مجلة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، كلية علوم األ .في األسواق الدوليةالمصري 

 .45-10(:1و0)8 والزراعة، جامعة الملك سعود،

 .م1100 -1111، الفترة (FAO)منظمة األغذية والزراعة 

(. م1112)وزارة الزراعة، وكالة الوزارة لشؤون األبحاث والتنمية، إدارة الدراسات والتخطيط واإلحصاء
 .التمور في المملكة العربية السعودية الواقع والمأمول
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SUMMARY: This paper was set to measure export competitiveness and its effects on Saudi Dates Exports to 

international markets during the period 1990-2011. In doing so, this study used the Revealed Comparative 

Advantage Indicator (RCA) and Relative Export Advantage (RXA). 

Results showed that during the period 1990-2011 the UAE is the major export market for Saudi 

dates where its share from those exports was 61.2%. Next was the United Kingdom importing 12.8%, Syria 

3.8%, Jordan 1.5%, Kuwait 1.4%, Sri Lanka 1.1%, and Qatar 1.1%. The estimated Revealed Comparative 

Advantage Indicator (RCA) for Saudi dates exports was estimated to be 49.27 compared to 55.25 for the 

Relative Export Advantage (RXA), which means that Saudi Arabia enjoyed a revealed comparative 

advantage as well as  relative export advantage in dates exports during this period. It was also shown that a 

10% increase (decrease) in the relative export advantage (RXA) for Saudi dates exports will result in a 

10.37% increase (decrease) in Saudi dates exports. 

This paper recommends increasing the Saudi relative export advantage (RXA) for dates exports to 

international markets by adopting new technologies in processing and packaging of dates, along with paying 

more care and attention to the already major dates’ export markets. This requires strengthening Saudi trade 

missions to these countries and providing Saudi dates exporters with up-to-date market data from these 

countries regarding consumers’ dates preferences, tastes, prices and market’s dates players. 


