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الملخص التنفیذى.1

برایس شركة قبل منالخامسة لتطویر قطاع التمور المبادرة من األول العمللمسارالنھائيالتقریرإعداد تم
لقطاع یةتحلیلالیمثل ھذا التقریر النتائج النھائیة للدراسة و).PricewaterhouseCoopers(كوبرزووترھاوس

لكبیرةاالنخیللمزارعمیدانیةوزیاراتمقابالتنتائج  على تاستندوالتي السعودیةالعربیةالمملكة فىالتمور 
مستوى  على مقابالتعلى نتائج ، والسعودیةالعربیة بالمملكة للتمورالرئیسةاإلنتاجطقبمنا الحجموالصغیرة
.التجزئةوتجارالتموربیع فى المتخصصةوالمتاجرالموزعینوالتمور معالجىذلك ویشملللتمورالمحلیةالصناعة

الزراعیةالتنمیةصندوقفي  مسؤولین مع مقابالتوأجریتالنطاق،واسعةبیانات جمعت فقد ذلك،إلىوباإلضافة
.الزراعةووزارة

حكومیة الالمعنیةواألطرافالجھاتجمیعتجاهاالمتنانعظیم ب نشعر كوبرزووترھاوسبرایس شركةفي  وإننا
نخص بالشكر ویة،التحلیلالدراسة ھذاإعدادأجل من اءالبنّ المساعدة والتعاونلفریق الدراسة الذین قدموا والخاصة
).الحكومیةاألكادیمیة ووالجھات،التمورقطاع عن ممثلین شمل والذي(للمشروعالتوجیھيلفریقوالتقدیر ا

الرئیسیةالنتائج1.1

، والتي یمكن ةالرئیسالنتائجالكثیر من إلى التحلیلة لقطاع التمور في المملكة العربیة السعودیة الدراسةتوصلت 
:تلخیصھا فیما یلي

: منھجیة جمع البیانات1.1لمھمة ا

:فى محاصیلھمتباع لذلك ونتیجةللتخزینمرافقوجودإلىالمزارعونصغاریفتقرخریطة سلسلة القیمة 
مبردةتخزینوحداتفلدیھمالمزارعین،كبارأما.خالل موسم اإلنتاجالمتخصصةالمتاجرإلىاألسواق

اإلنتاج موسم خاللماركتالسوبرومحالتالمتخصصةالمتاجرخالل من إنتاجھمشراءویتمبھم، خاصة
.التمورلمنتجاتأیضایستخدمالمزارعینكبارمحصولفإنالمزارعین،لصغارخالفاً .ھوخارج

:وتنتج تماما مستقرةالمملكة في النخیلمزارع معظم تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر
ذلك،ومع.النخیلزراعةمجال فى واسعة معرفة التمورمزارعيولدى.األصناف من واسعة مجموعة
اعتمادلتشجیعتحسینإلى بحاجة للمزارعینالمساعدات من وغیرھاالتقنيالتدریبلتوفیرالقائمةفالبرامج

إلىأدى مما ،منخفضاً یزال البالطرق اآللیة اإلنتاجمستوىأنأیضا لوحظ كما. الحسنةالزراعیةالممارسات
.األیدي العاملة علىالكبیر االعتماد

:ھفي حین أنوتحتاج جھود جمع البیانات الحالیة إلى تحسین لضمان دقتھا واكتمالھا. منھجیة جمع البیانات
التقدیریة، إال أن البیانات المتاحة عن اإلنتاجكمیات المزارع وأعداد بعض البیانات المتاحة عن إجمالي یوجد 

.محدودة جداً الدخل الزراعي وتكالیف المدخالت

الوطنیةطلبات المتتلبیة ل: تحسینات 1.2المھمة 

 إلىأدى مما( الجدیدةالنخیل أشجارزراعة في االستثمارالتمورقطاعیواصل ‘:يالنمو الذك’استراتیجیة
سیاسةال في تغییرإجراءویُقترح .اإلنتاجلتحسینأفضل سبل في االستثمار من بدالً )اإلنتاج فيوجود فائض  

الموجھ(األفقيالنموبدالً عن ) نخلةالإنتاجقیمةلزیادةالموجھ(الرأسيالنموتعزیزأجل من ةیالحكوم
).النخیلداعدألزیادة

ةالدولیالمتطلباتتلبیةل تحسینات:1.3مھمةال

 فإنللمزارع،االستقصائیةالدراسة نتائج إلىاستناداً :ةالدولیعلى الشھادات للحصولخارطة طریق
لممارساتایرالمع الرئیسةالمجاالت فى  ضعیفة  نتائج تحقق الكبیرةالمزارع من وعدداً الصغیرةالمزارع
الحسنةالزراعیةالممارساتشھادةمعاییر الحصول على اتباعب قرارإن ال.).G.A.Pالحسنة (االزراعیة

التصدیریةاألسواق  فيالمتحققة المكاسب كانت إنبھدف تحدیدوالمنافعالتكالیفتحلیلینبغي أن یُبنى على 
.في ھذا االتجاةاالستثمارالمترتبة على تكالیفالتفوقاإلنتاجیةفي و

نمو حفز العضویةالمنتجات على الطلب في الزیادةإن :العضویةالزراعةممارساتلتشجیعطریقخارطة 
أن و.المناسبةالتسویقسیاساتوضع تم ما إذاعلى المنتجات العضویة الطلبینموأنالمتوقعومن.قطاعال

إن.للقطاعالمتوازنالنموتعزیزأجل من بالعرضالمتعلقةالتدابیر مع بالطلب المتعلقةالسیاساتھذهتقترن
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الرئیسةالعواملھيالتحویلنفقاتلتغطیةالحكومة من دعموجودوعدمالتقنیةوالمھاراتالمعلومات نقص
العضویةالزراعةالىالتحولویعتبر.العضویةالزراعةإلىالتحول من تحد والتيالمزارعین نظر وجھة من

الزراعة توفر حیثالسعودیةالعربیةالمملكة في يالزراعلقطاعل المستدامةالتنمیةتحقیقأجل من ھاماً أمراً 
.الكیمیائیةالمواداستخداموتقلیل،التربة على والحفاظالمیاه،استخداملتوفیرالبدیلةالزراعةخیارالعضویة

واآلفاتاألمراض مكافحة برامج:1.4مھمةال

مراكزأشارت فقد ذلك،ومععام، بشكل ناجحة الحمراءالنخیل سوسة لمكافحة القائمةالحكومیةالبرامجتُعد
أشجارتصیبالتياألمراضوبعضحلم الغبار مع  مستمرة مشاكل عن وجودالمزارعونوكذلكالبحوث
.النخیل

‘النمو الذكي’توصیات الستراتیجیة 1.2

 من مجموعة اقتراح فقد تم األفقي،النمو من بدالً الرأسيالنمو على تركز التي‘الذكيالنمو’استراتیجیةلتعزیز
:ھماو،رئیسیتینتینسیاسوالتي تدور حول التوصیات

زیادة(التموروجودة)أفضل بشكل الشحیحةالمواردإدارة(النخلةمحصولتحسین:1رقمالسیاسةھدف
:یلي ما على التوصیاتوتشتمل).النخلةإنتاجقیمة

وبرامجالفنیةالخدماتلتقدیم مستقلة وكالةإنشاءخالل منالمقدمة اإلرشادیةالخدماتتحسین–
.للمزارعینالتدریب

التوسع في منافع الحسنة والزراعیةالممارسات منافع لتأكیدالنموذجیةالمزارع من شبكة إنشاء–
أستخدام المیكنة الزراعیة. 

أنلھایمكنوالتىالمساھمةالخدماتشركات من شبكة أو/والجمعیات التعاونیة من شبكة إنشاء–
التكریب و،النخلةتنظیفوالتلقیح،خدمات  مثل( للمزارعینالخدمات من متكاملة مجموعة توفر

)وغیرھا

لبحوثالوطنیةالتنسیق لجنة إنشاءخالل من المتخصصةوالجامعاتالبحوثمراكزبینالتنسیق–
.النخیل

بأشجار المزروعةالمساحات في الكليالنمو من للحد یةالمستقبلاإلنتاجقدراتتعدیل:2رقمالسیاسةھدف
العرضبینالتوازنمن إخالل في وما یصاحبھاإلنتاجفي وجود فائض إلى أدتوالتيالجدیدةالنخیل

:یلي ما على التوصیاتوتشمل.والطلب

لتحسینالصناعیةاألقمارباستخداماستقصائیةدراسةوإجراءالتمورلمزارعوطني سجل إنشاء–
.)الزراعیةالمعلومات مركز مع شراكة فى( البیانات جمع جھود

بشكل أفضل.الجدیدةاإلنتاجیةالقدرات يف النموإدارةبھدف النخیللمزارعخیصاالترنظامإدخال–

والحفاظنتاجإل(الحدیة) إلیقاف االھامشیةالمزارعتعویض منالمتوقعة المنافعلتحدیددراسةإجراء–
.)العمالوالمیاه ياألراض مثل( الشحیحةالموارد على
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والنھجاألھداف.2

:یغطي ھذا الفصل المواضیع التالیة

 األولالعملمسارأھداف.

جمع البیانات وإجراء التحلیلمنھجیة.

ھاتوزیعالدراسة االستقصائیة للمزرعة ومنھجیة.

األھداف2.1

workstreamاألول (العملمسارھدفی السعودیةالعربیةالمملكة في التمورقطاعل الحالیةالعملیاتتقییمالى)1
لقطاعالحالياألداءلقیاسكأساسالتقییمھذایعملو.مصادرعدة من جمعت التيالمتاحةالبیاناتاعتماداً على

value(القیمة سلسلة فى رئیسیةالمكونات الومراجعةالتمور، chain(في المملكة العربیة السعودیةالتمورلقطاع،
./ التطویرالتحسینفرصوتحدید

النھج2.2

ما یلي:ذلكفقد تم تجمیع وتحلیل البیانات المتوفرة من مصادر مختلفة ویشمل ،1لتحقیق أھداف مسار العمل 

الزراعیةالتنمیةصندوقذلك في بما الحكومیة،الھیات.

الزراعیةالتنمیةوصندوقالزراعةوزارةالمسؤولین ب مع مقابالت

ث النخیل والتمور باألحساء،المركز الوطني ألبحاو)فیصلالملك جامعة( النخیلأبحاث مركز فى مقابالت
.القصیموجامعةسعود،الملك جامعةو

التجزئة،وتجارالموزعین/الجملةوتجارالمنتجین مثل أصحاب المصلحة بقطاع التمور  مع مقابالت
.التجھیزوشركات

والدوليالسعودیةوالفنیة على المستوى الوطني في المملكة العربیة السعودیة األكادیمیةاألبحاثاستعراض.

 الحسنةالزراعیةالممارساتاألستفادة من التجارب العالمیة في مجال.

ھاعیتوزوللمزرعةاالستقصائیةالدراسةمنھجیة2.3

اإلنتاجمناطق في 2013ینایر-2012 نوفمبر في والصغیرةالكبیرةالنخیلمزارعل  االستقصائیةالدراسةاجراء تم 
.المملكة فى ةالرئیس

للمزرعةاالستقصائیةالدراسةمنھجیة2.3.1

المدینة:وھي ةالرئیساإلنتاجمناطق في والصغیرةالكبیرةالمزارع من مزرعة30لـعدد تفصیلي   مسحإجراء  تم 
).1الشكل(وتشمل الخرج)(الریاض،القصیماألحساء،المنورة،
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 مناطق الدراسة: : 1 الشكل

:ما یليعلى الدراسة االستقصائیة للمزارعة  أھدافقد تركزت و

ةالرئیس اإلنتاج مناطق في النخیل مزارع في والتقنیة التشغیلیة الممارسات أداء تقییم.

والدولیة المحلیة المتطلبات لتلبیة المزارع أداء لتحسین المتاحة الفرص تحدید.

التمور قطاع لدعم المملكة فيینبغي إجرائھا  التي العلمیة  البحوثمجاالت  على التعرف.

 تاعتمدللمزارع، والتي  االستقصائیة الدراسة وإجراء المزارع لزیارةطریقة إجرائیة ُمعّرفة ومكتوبة  وضع تم وقد
 العالمیة الحسنة الزراعیة الممارسات متطلبات في وردت كما الحسنة اتالممارس على متطلباتو الخبراء نظرة على

 بشأن التفاصیل من المزیدویتضمن الفصل التاسع من ھذا التقریر. المتحدة بالمملكة العضویة التربة معاییر  وجمعیة
 ھي المزارع زیارات نتائج إن. ومتطلباتھا ومعاییرھا ،المسؤولة عنھا والمنظمة العالمیة، الحسنة الزراعیةالممارسات 

. الحسن الزراعي اإلنتاج لمعاییر العامة المتطلباتب ةً مقارن الحالیة الممارسات عن واقعیة نتائج

:التالیة المجاالت في موضوعاً 12 حولتدور  سؤاالً 120 على االستقصائیة الدراسةقد أشتملت  و

المزرعة عن عامة معلومات.

والمخرجات اإلنتاجیة عن معلومات.

العمل وممارسات ةرعلمزل العامة دارةاإل.

المیاه إدارة.

اإلنتاج تكلفة.

وزراعتھا األصناف اختیار.

التلقیح.
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التسمید.

(التكریب)التقلیم.

النضج.

الحصاد.

والنقلالتخزین.

اآلفاتومكافحةالمدخالتإدارة.

المزارعزیارات عیتوز2.3.2

المشروع،ھذاوألغراض.المنتجینوصغارالمنتجینكبارالمنتجین، من نوعینخالل من المملكة فى التمورإنتاجیتم
ویمكن. منتجة نخیلشجرة)500( من أكثریوجد بھابأنھم أصحاب المزارع التي "المنتجینكبار"تعریف  تم فقد

 مثل إضافیةقیمةذاتاستثمارات صنع على وقادرونالموارد من المزیدلدیھمالمزارعینھؤالءنأعام بشكل القول
األسواق في  منتجاتھمبمواعید عرض التحكم على أیضاقادرونوھم.الموظفینوتدریبتخزینمرافقإنشاء 

.العاممدار على الطلب من ستفادةواإل

. منتجة شجرة)500( عن النخیلأشجارفیھا تقلالتي المزارعأصحابأنھمب" المنتجینصغار"تعریف تم حین في
 من الموسميإنتاجھم تخزین على قادرةغیرأنھاأيالسوق،ظروف مع التكییف على أقلقدرةالمزارعھذهولدى

تكونأوعندما،من التمورضوعرمال في فائض  لدیھاالتيالسوق في  إنتاجھاعرضإلى ضطرت فقد وبالتاليالتمور
.المنتجوجودةاإلنتاجكفاءةلتحسینلھمالمتاحةالموارد من أقلعددلدیھمالمزارعینفصغار. منخفضة السوقأسعار

):2الشكل(التالىالنحو على األربعالمناطقبینللمزارعاالستقصائیةالدراسةنماذجتوزیع تم لقد

المزارعزیاراتتوزیع:2الشكل

23%

20%

20%

37%

التوزیع وفقا للمنطقة

المدینة

األحساء

القصیم

الریاض
54%

46%

التوزیع وفقا للحجم

المزارع الكبیرة

المزارع الصغیرة
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التوصیات.3

.المملكة فى التمورإنتاجمجال فى ‘الذكيالنمو’التوجھ نحو نموذجتعزیزل الرئیسةالتوصیاتالفصلھذایلخص
.الرئیسةالسیاساتأھداف من ثنینأحولالتوصیاتھذهوتدور 

:التالیةالمواضیعالفصلھذایشمل

النمولتحقیقالتحولنھج.

الذكيالنمو’نموذج على عامة نظرة‘.

التموروجودةمحصولن الیتحس : 1رقمالسیاسةھدف.

یةالمستقبلاإلنتاجیةالقدرةتعدیل:2رقمالسیاسةھدف.

النمولتحقیقالتحولنھج3.1

يالنھج القدیم: النمو األفق3.1.1

التوسع في مساحات خالل من ذلكتحقیقوتمالتمور،إنتاجلزیادة‘األفقيالنمو’ على تاریخیاً التمورقطاعاعتمد
.النخیلأشجارداعدأ في زیادةإلىأدى مما التمور،إلنتاجالمخصصةالزراعیةاألراضي

الذيالوقت في التمورالمملكة من إنتاجتم تخصیص المزید من األراضي الزراعیة لقطاع التمور بھدف زیادة  قدل 
 في التمورإنتاج فى اإلفراطإن.والغذائیةالثقافیةالعاداتلتغیرنتیجةیتباطأالتمور على المحليالطلبفیھكان

المملكة نتیجة اقتصادعلى  ونتیجة لالستھالك غیر المقنن للمیاه البیئة على وخیمةعواقبإلىیؤديأنیمكنالمملكة
.الشحیحةالزراعیةالمواردتخصیصلسوء  

:المثالسبیل علىف فیھ،الدخولأمامكبیرةحواجزوجودعدمھوفي المملكة التمورإنتاجفي  التوسع ما یسھلإن م

القائمةالمزارعالتوسع فيأوجدیدةمزارع إلقامة ترخیصمتطلبات توجد ال.

القطاع في االستثمارات لدعم الزراعیةالتنمیةصندوق قبل منالمقدمة القروضوفرة.

العاملةواألیديالمیاه مثل الشحیحةالموارداستخدام على قیودوجودعدم.

خاصوبشكلالتمورمزارع فى للعمل العاملةاألیديإیجاد فى الصعوبة من المزیدالمزارعونیجدذاتھ،الوقتوفي
األیديتوافرعدم مشكلة تزدادأنالمتوقعومن.والتغلیفوالتعبئةوالحصادالتلقیحكمواسمالذروةفتراتخالل

.األجانبالعمالعدد من والحدالمملكة في العملسوقإلصالحالحكومة تسعى حیثالوقتمرور مع العاملة

والخدماتوالعمالةوالمیاهاألراضي مثل الشحیحةالمواردتخصیص فى زالعج عن المسؤولھوالوضعھذاویعد
).المبیداتاستخدام مثل ( الحكومیة

المیاه معظم، فللزراعةالمخصصة المیاه من محدودةمصادرالمملكةلدىفإنصحراوي، بلد أيشأنوشأنھا
الزراعیةالتنمیةصندوقأجراھادراسةوتقدر.المتجددةغیر الجوفیةالمیاهات طبق من تأتي الزراعة في المستخدمة

.1مناطق أخرى  فى ذلك من أقلوقتوفيعاماً،20خالل  تنفد سوفلالستخدامالصالحةالجوفیةالمیاهأن

McKinseyشركة مع شراكةوبال2013فبرایر  في الزراعیةالتنمیةصندوق  ةاستضافب عملورشة:2رقممبادرة1
and Co
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النھج الجدید : النمو الرأسي3.1.2

یؤديالذياألمرذاتھا،المدخالتكمیةاستخدامب نخلةلل الناتجةالقیمةزیادةھو‘الرأسيالنمو’استراتیجیة من الھدف
.المزرعةنتاجیةإزیادةإلىیؤدىكما  اإلنتاج، في طفیفةزیادة مع المزارعینإیرادات فى زیادةإلى

:ةیالرئیساإلنتاجمقاییس من ثنینألتحسین‘الرأسيالنمو’ستراتیجیةتم تصمیم  إلقد 

التمور من النخلةانتاج متوسطمن خالل ویقاس،النخلةمحصول.

حددمال صنفلل( للكیلوجرامالجملةبیع سعر متوسط خالل من ویقاس،التمورجودة(.

 لشح  نظراً ،المناسبة للزراعةالبیئیةالظروفتتوافر بھا  ال التيللزراعة في المناطق  مناسبة االستراتیجیةھذهوتُعد 
اإلنتاجتقنیاتعلى  عتمادالمقاییس اإلنتاج الرئیسیة باتحقیقویمكن.العاملةواألیديوالمیاهاألراضي مثل الموارد
.التمورجودةوتحسین،النخیلإنتاجیةوزیادة،النفایات من الحدإلىالرامیة

:بالطرق التالیة‘الرأسيالنمو’الستراتیجیةالبیئیةالفوائدقیاسویمكن

التمور من كجمواحد إلنتاجالالزم المیاهاستھالك.

التمور من كجمإنتاج واحد تكالیف.

‘ذكيالالنمو’نموذج على عامة نظرة3.2

السیاسةأھداف3.2.1

ذات العالقة الحكومیةالسیاساتتوجیھإعادةفإن ھذه الدراسة تقترح التمور،قطاعلالوضع األقتصادي العام لتحسین
:التالیةلتحقیق أھداف السیاسات وذلك التمورقطاع دعمب

وجودة،الشحیحةأفضل للموارد وبما یحقق  إدارةالنخیل أشجار محصولتحسین:1رقمالسیاسةھدف
.الواحدةالنخلة إنتاجقیمةفي  زیادةوبما یحقق التمور

بأشجارالمزروعةلمساحاتل الكليالنمو من للحد المستقبلیةیةاإلنتاجالقدرة تعدیل:2رقمالسیاسةھدف
.والطلبالعرضبینالتوازن في خلل وإحداثاإلنتاج في فائض وجودإلىستؤديوالتيالجدیدةالنخیل 

كبدیل عن  ) للنخلة إنتاجیةقیمةأكبر(الرأسيالنمو على یركزالذي‘الذكيالنمو’نموذج)3الشكلالشكل (یوضحو
).بالنخیلالمزروعةالمساحاتزیادة(األفقيالنمو

التمورقطاع فى ‘الذكيالنمو’نموذج:3الشكل
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الرئیسةالتوصیات3.2.2

خاللتحدیدھا تم التيوالقضایاالمشاكلوبما یستجیب مع ‘الذكيالنمو’نموذج لدعمالمقترحة توصیاتالوضعت 
).1جدول(المعنیةاألطرافومقابلةلمزارعل  االستقصائیةالدراسة

)كجم( الواحدةالنخلةإنتاجیة متوسط:  :1جدول

التوصیات /القضیة السیاسةأھداف

تحسین:1.1التوصیة
المقدمةاإلرشادیةالخدمات

من الحكومة.

 بشأنالتمورمزارعيغالبیةقلق
تقدمھاالتيیةاإلرشادخدماتال

.الحكومة

تحسین:ألولاالھدف
وجودة نخلةالمحصول

التمور

شبكة إنشاء:1.2التوصیة 
.النموذجیةالمزارع من

 لتأكید الكافیةالتحتیةالبنیةعدم توافر
اإلنتاجتحسین تقنیاتاستخدام  منافع

.للمزارعین

من شبكة إنشاء:1.3التوصیة 
أو/والجمعیات التعاونیة

.المشتركةالخدماتشركات

للمعدات اآللیةالمحدوداالستخدام،
 على الكبیراالعتمادإلىأدى مما

.غیر مؤھلینعمال

لجنة تشكیل:1.4التوصیة 
.التموربحاثأل وطنیةتنسیق 

مراكزبینالكافيالتنسیقعدم
 تجنب أجل من والجامعاتالبحوث

البحوثبرامج في االزدواجیة
 على البحوث نتائج تطبیقولضمان

.المزارعین

 سجلإنشاء:2.1التوصیة 
جمع عملیة لتحسین للمزرعة 

.البیانات

إحصاء دقیق أيالحكومةلیس لدى
.في المملكةمزارع النخیلعدد ل

تعدیلالثاني: الھدف
اإلنتاجقدرات

.یةالمستقبل

نظاموضع :2.2التوصیة
.النخیلمزارعل  التراخیص

للمزرعة  تراخیصنظاموجودعدم
الحكومة على الصعب من یجعلمما 

.اإلجمالیةاإلنتاجیةالطاقةإدارة

دراسةعمل  : 2.3التوصیة
من  االقتصادیةالفوائدلتقییم

عن  الھامشیةالمزارعتعویض 
.اإلنتاجوقف

ذاتھاالكمیةالھامشیةالمزارع تتطلب
والمیاهاألرض(الشحیحةالموارد من

المزارع من كغیرھا)العاملةواألیدي
ھا.إنتاج تدني من الرغم على

التموروجودة لنخلةامحصولتحسین:1رقمالسیاسةھدف3.3

والذي یُعنى بتحسین محصول النخلة وجودة التمر، وذلك على النحو السیاسةھذه ھدف لدعمأربع توصیاتتم اقتراح

:التالي

 تحسین الخدمات اإلرشادیة:1.1التوصیة.

 المزارع النموذجیةشبكة من: إنشاء1.2التوصیة.

 المشتركةشركات الخدماتأو/والجمعیات التعاونیةشبكة من: إنشاء1.3التوصیة.

 التمورألبحاثوطنیةتنسیق لجنة تشكیل:1.4التوصیة.



دراسة تطویر االنتاج–1خطة العمل 21

اإلرشادیةالخدماتتحسین:1.1التوصیة3.3.1

.الحكومةالمقدمة من اإلرشادیةالخدماتتحسینھوالتوصیةھذه من الھدفإن 

.الحكومة قبل من المقدمةاإلرشادیةالخدماتونوعیةتوافرمدى عن راضینغیرأنھمین المزارع من كثیرأفاد
أستخدام مجاالت في الحسنةالزراعیةالممارساتتبني  في فشلواالمزارعین من الكثیرأنللمزارعاستطالعوأظھر

وتحسینالنخلةمحصولتحسین على قادرینغیرفھملذلك،ونتیجة.ذلكإلىومااآلفات،ومكافحةوالتلقیح،األسمدة،
.التمورجودة

یفھموا لم ما الزراعیة الحسنةالممارسات تبني فيیترددون العالمأنحاءجمیع في المزارعونوكقاعدة عامة، فإن 
 فى ناجحة تكن لم للمزارعینالمقدمةاإلرشادیةالخدماتأنإلىللمزارعاالستقصائیةالدراسة نتائج وتشیر.ھافوائد
.المزارعینلصغار بالنسبة وخاصةالتقلیدیةالعاداتتغییر

الدراسة  نتائجوبما یتفق مع یةاإلرشادخدماتال في المقترحةالتحسینات على األمثلة بعض )2جدول(ویقدم
.لمزارعل االستقصائیة

ةاإلرشادیالخدمات على تحسیناتلل أمثلة:2جدول

یةالرشاداخدماتال فى المقترحةالتحسینات رعاللمز االستقصائیةالدراسة نتائج

 الزراعيالتدریببرامج من أكبرعددتقدیم
.)العملورش مثل(

لم  أنھم نیالمزارع من 80% من أكثرأشار 
.الزراعيالتدریب من نوعأي على یحصلون

األمثلاالستخدام علىالمزارعین تدریب
.لألسمدة

األسمدةیستخدمون ال المزارعین من% 30 من أكثر
.األمثلالنحو على

مع للمزارعینخارجیةزراعیةخدماتتقدیم 
لشراءالقروضتقدیم أو(المتطورةالمعدات
.)المعدات

عدمإلىالمزارعینصغار من 70% من أكثرأشار
الطرق على واعتمادھمالزراعیةللمعداتاستخدامھم

.التقلیدیة

الصحیحةالطرق على والتوعیةالتدریبتوفیر
#ةردمبا( یاهالماستخدامتطبیقات في والمبتكرة

2(.

عدمإلىالمزارعینصغار من 40% من أكثرأشار
.األمثلالنحو على هالمیااستخدامھم

المیكانیكياأللي (التلقیححولالتدریبتوفیر.( التقلیدیةالتلقیحتقنیاتعام بشكل المزارعونیستخدم.

التشخیصأجل منللنخیل عیاداتإنشاء
.واألمراضاآلفاتومكافحةالصحیح

أوأكثر10%یفقدونالمزارعین من 50% من أكثر
.واألمراضاآلفات بسبب المحصول  من

 شبكة خالل من بذلك تقوموالوزارة.للمزارعیناإلرشادیةالخدماتتوفیر عن المسؤولةھيحالیاً الزراعةوزارةتُعد 
 في الرئیسيالمكتبویُعد .المقدمةالزراعياإلرشادخدماتحول ابھ خاصة برامجالتي تضع المیدانیة،المكاتب من

الوزارةقدمت  وقد.میدانيإرشاد  مكتب كلالمقدمة من الخدماتبرامجوإقرارمراجعة عن المسؤولھوالریاض
.المتطورةاإلنتاجتقنیاتفھم على الوافدةالعمالةلمساعدةبعدة لغات غیر العربیةتدریبیةدورات

لمزارعيیةاإلرشادخدماتاللتوفیرھاإشراف تحت تعمل مستقلة،وكالةإنشاءإمكانیةالزراعةوزارةتدرسأنیُقترحو
خدماتأبو ظبي ل مركز إنشاءوذلك بأبوظبيإمارة في حالیاً النموذجھذاتطبیقیتم، حیث )4الشكل(التمور

.المزارعین

الخدماتتقدیم في والمساءلةالمرونة منتقدیم  المزید الزراعةوزارةل ھا، فإنھ یمكن إشراف تحت مستقلة وكالة إنشاءوب
العتماداالمستقلةالوكالةلھذهفإن منح مرونھ أكثر لعملیات الشراء سیسمح المثال،سبیل علىف. للمزارعیناإلرشادیة

.الخارجیةالخدماتلتقدیمالخاصالقطاعالتعاقد مع  على أكبر بشكل



دراسة تطویر االنتاج–1خطة العمل 22

اإلرشادیةالخدماتلتقدیمبدیلةنماذج:4الشكل

النموذجیةالمزارع من شبكة إنشاء:1.2التوصیة3.3.2

الممارساتھذه منافع إظھارخالل من الحسنةالزراعیةالممارساتاعتمادتعزیزھوالتوصیةھذه من الھدفإن 
.السلیمةالزراعیة

الھیكلمستوى على توحیدیوجد ال ذلك،ومع.المملكة في الموجودةالنموذجیةالمزارع من محدودعددھناك
).والمعداتالتدریبومرافقالمزرعة،تخطیطذلك في بما( األساسیةالبنیةأوالتدریبیةوالمناھجالتنظیمي،

الزراعةوزارة مع عقد بموجب یتم إدارتھانموذجیةمزارع10-5 منمكونة  شبكة بإنشاء الحكومةتقومأنونقترح
ھذهأن نالحظ أنالمھمومن.الخاصالقطاعأوالبحوثومراكزالمتخصصة الجامعات مثل طرف ثالثطریق عن

ھذهفإنلذلك،ونتیجة.المزارعینوتدریبالزراعیة الحسنةالممارساتإلظھار مخصصة ستكونالنموذجیةالمزارع
الجامعات قبل من حالیاً تدارالتيالبحثیةالمزارع عن وتشغیلھاتصمیمھا في متمیزةستكونالنموذجیةالمزارع
.الزراعیةالبحوثومراكز

النموذجیةالمزارعأھداف

قائمةحقیقیة مزرعة  في الحسنةالزراعیةالممارسات على المزارعینتعریف.  

الحسنة.الزراعیةالممارساتتنفیذضمان

المقترحالتنظیم

المملكةأنحاءجمیع فى نموذجیةمزارع10-5إنشاءیقترح.

كل تتكون. والفنیة المطلوبةوالمعاییرالصلةذاتاللوائحجمیعاستیفاء نموذجیةمزرعة كل على یتعین 
.األدنى حدك  نخیلةرشج 100 نحومن  نموذجیةمزرعة

نیین.ف معلمین/زراعیینمھندسینوأربعةمزرعةمدیر منكل مزرعة نموذجیة عمل  فریقیتكون

النموذجیةالمزارعإنشاء

المزارعإلدارةوالخاصةوالبحثیةاألكادیمیةللجھات)عطاءاتمنافسات (طرحالزراعةوزارة علىنبغي ی
.قائمة حقیقیة مزارعفي  أوالھدفلھذاخصیصاً  مصممة تدریسیةمزارع فىكان ذلك سواءالنموذجیة،
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الحسنة  الزراعیة الممارسات على مثال: 5 الشكل

 الخدمات شركات أو /و الجمعیات التعاونیة من شبكة إنشاء: 1.3 التوصیة3.3.3
المشتركة

 أساس على للمزارعین اآللیة الخدمات توفر أن یمكن التي التعاونیات من شبكة إقامة ھو التوصیة ھذه من الھدف
.مالءمة كثراأل المناطق في خاصة شركات قبل من الخدمات ھذه تقدیم یمكن، أو كبدیل مشترك

:، فقد ظھرت النتائج التالیةاالستقصائیة للمزارع ةلدراسل وفقا

40 %اإلنتاج عناصر لبعض ثالثة أطرافمع   بالتعاقد تقوم) شجرة 500 من أكثر(  الكبیرة المزارع من، 
.الصغیرة للمزارع فقط%  8: بـ مقارنة

80  %الصغیرة للمزارع بالنسبة فقط% 29 مقابل ،المیكنة الزراعیة تستخدم الكبیرة المزارع من.

65 %الصغیرة للمزارع بالنسبة فقط% 23 مقابل الرش، معدات تستخدم الكبیرة المزارع من.

 الخدمات إلى للوصول ذاتھا اإلمكانیة تملك ال حجمھا بسبب الصغیرة المزارع أن االستقصائیة ةدراسال من تبین وقد
 والذي المؤھلین، العمال لندرة نظرا الزراعي اإلنتاج على تأثیر لھ یكون أن یمكن وھذا. المزارعین كبار مثلاآللیة 
-labourكثیفة العمالة ( األنشطة على خاصة بصفة ینطبق وھذا. النخیل مزارعي لجمیع كبیرا تحدیا أصبح

intensive( والحصاد التلقیح مثل.

 وإن. احتیاجاتھم لتلبیة النظامیین غیر العمال یستخدمون أنھم الرأي، استطالع في المزارعین من العدید أفادلقد 
 ذلك، على مثالوك. العاملة األیدي على الطلب یقلل أن یمكن والحصاد اإلنتاج أنشطة فىللمیكنة  المتزاید  االستخدام

یمكن  بینما. شھرین خالل التمور مزرعة لتلقیح اً خارجی عامالَ 80 توظیف إلى یضطر أنھ المزارعین كبار أحد أفاد
.تقدیم نفس الخدمة باستخدام التلقیح اآللي المدربین المیدانیین الفنیین من شخصاً  عشري ثنال

 العمالة حالیا تؤدیھا والتي مھارة تتطلب ال التي األنشطة تحویل قترحفإنھ یُ  لألنشطة، التقنیةالتعقیدات  زیادة معو
.المیدانیین كالمھندسین المواطنین قبل من الكافي التدریب مع شغلھا یمكن فنیة وظائف إلى الوافدة

 مما منطقة كل أسواق المعروض في تجانس إلى یؤدي مما اإلنتاج، جودة توحید ھو المیكنة لزیادة الثانویة المنافعإن 
  .السعودیة للتمور ودولیا )الخلیجى التعاون مجلس دول(في  إقلیمیاً  أوسع سوق خلق على یساعد

 دلیلوجود وإلى رغبتھم  في  المیكنة، استخدام زیادةبمنافع   شكوكھم إلى  المزارعین من العدیدأشار ورغم ذلك فقد 
في  المیكنة تطبیق  لتحقیق ذلك، فإنھ من المھم و. التمور جودةعلى و محصولال على اإلیجابي تأثیرھا على قاطع

 المزارع في المیكانیكیة المعدات نشر خالل من المثال سبیل على(إلظھار منافعھا بدایة تشغیلھا  منالمزارع النموذجیة 
).النموذجیة
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المشتركةالخدماتتوفیرأھداف

الفنیةالخدماتتحسینخالل من اإلنتاج خسائر یصتقل.

المیكنةإستخدام زیادةخالل من العاملةالید في النقصقضایا معالجة.

اإلنتاجتقنیات في أكبرتوحیدضمان.

طریقة التطبیق المقترحھ

الخدماتشركاتأو/والجمعیات التعاونیة من 10-5إنشاءیدعمسوفالزراعیةالتنمیةصندوقإن
.خاصةربحیة كشركاتتشغیلھاسیتمالتيالمشتركة

في% 0إلىالدعمتراجع مع األولى،السنوات في المشتركةالخدماتلتقدیماألولیةالتكلفةالحكومة تدعم 
.)المزارعین قبل من المشتركةالخدماتاستخدامتشجیعأجل من( العاشرةالسنة

فنیین.الواألخصائیینالسعودیینالمھندسینبتوظیفتقومأن مشتركة خدمات شركة كل من المتوقع من

التمور يلمزارعتقدیمھاالمقترحالخدمات

 األسمدةاستخدامكیفیة.

اللقاححبوباستخراج.

التلقیح.

والحلم.الغبار من ارشجاأل غسل

المبیداترش.

المستقبل في خدمة( الحصاد(.

  .التدریج

تقلیم السعف.

الرىصیانةخدمات.

 العالمیةالحسنةالزراعیةوالممارساتالعضویةحول الزراعة االستشاراتالخدمات تقدیم

التمورأبحاثلتنسیقالوطنیةاللجنةإنشاء:1.4التوصیة3.3.4

البحثیةالبرامجتنسیقمسؤولیة تتحمل واحدة لجنة ھناكلیسأنھوجدناالبحوث،ومراكزالجامعات مع مناقشاتنا خالل
.السعودیین نالمزارعی ةلحصما فیھ مل ثاحباأل نتائجوتضمن إیصال التمورمجال يف

لتنسیق يوطن مجلس إنشاءنقترح فإننا المملكة، في البحوثومراكزالرئیسةالمتخصصةالجامعات مع وبالتشاور
:یلي مایعمل على تحقیق التمورأبحاث

التمور يبمزارع صلة ذاتعلمیةبحوثبرامج.

 زدواجیةاال لتجنب والجامعاتالبحثیةالمؤسساتتنسیق البرامج البحثیة بین.

المزارعینإلىفعال نحو على البحوث نتائج نشر.

البحوثومراكزالمتخصصة الجامعاتممثلین من من اللجنة الوطنیة لتنسیق أبحاث التمور عضویةتتكونأنوینبغي
.والتقنیةللعلومعبدالعزیزالملكمدینةوكذلكوالصناعة،

والتمورللنخیلالوطنيالمركزستضیف یأنیمكنفإنھ التمور،قطاع تصنیع  مع وثیقة صلة وجودلضمانو
(NCPD) إعدادالتنسیق لجنة أعضاءعلى أن تتضمن مسوؤلیة).5الشكل(الوطنیة ألبحاث التمور التنسیق لجنة

.فقط استشاريطابعذاالمركز الوطني للنخیل والتمور دورسیكون، واالجتماعاتوإدارةأعمالجداول
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التمور ألبحاث الوطنیة التنسیق لجنة عن عامة نظرة :5 الشكل

وفوئدھا 1 رقم السیاسة ھدف3.3.5

. كثیرا بین منطقة وأخرى وصنف وآخر ختلفی ذيوال ،النخلة محصول متوسط زیادة ھو السیاسة ھذه من الھدف
 وإذا. 2011 عام في الواحدة للنخلة كجم 46.7 سجل المحصول متوسط أن نفترض فإننا ،فقط التخطیط غرضلو

 إلى 46.7 من یرتفع سوف النخلة محصول متوسط فإن، التمور قطاععلى مستوى  %5 بنسبة النخلة نتاجإ تحسن
6 الشكل( نخلة لكل اضافي كجم 2.6 قدرھا في اإلنتاج زیادة یمثل مام مقبلة،ال الثمان السنواتخالل  كجم 49.3

 بعض فإن لك،لذ ونتیجة اإلنتاج زیادةفي  غلبیةاأل مثلونی سوف% من المزارعین 25أن المنطقي التقدیر ومن 
 بینما. الحسنة زراعیةال ممارساتال ھماعتماد خالل من) %20 من أكثر(في المحصول زیادة سیحققون  نیالمزارع

.في محصول النخلة الزیادة من األدنى الحدیحققون  وربما ،التغییر ھذا آخرون مزارعون یقاومس

2شكل توضیحي ) ( الواحدةالتحسن التقدیري لمحصول النخلة  :6 الشكل

PwCوزارة الزراعة، تحلیل  2
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یةالمستقبل اإلنتاجیة القدرة تعدیل: 2 رقم السیاسة ھدف3.4

:وھي السیاسة ھذه تم اقتراح ثالث توصیات لدعم ھدف 

 جمع البیاناتعملیة لتحسین  للمزارع: إنشاء سجل 2.1التوصیة.

 مزارع النخیل: إدخال نظام التراخیص إلى 2.2التوصیة.

 المزارع الھامشیةلوقف إنتاج  االقتصادیة  المنافعدراسة لتقییم إجراء : 2.3التوصیة. 

اإلنتاج فائض تحلیل3.4.1

 تقدیریةال الطلبكمیات على وھو ما یتم تقدیره بناًء  اإلنتاج، في فائض وجودمع العرض یؤدي إلى  الطلب توازنعدم 
.الصادرات/والواردات واإلنتاج

النخیل أعداد تزاید

23.7 من ابتداءو. سنویاً %1 بنحو التزاید فى النخیل أعداد ستمرت ان نتوقع فإننا التاریخیة، النمو معدالت على بناءً 
)7 الشكل( 2021 عام فى نخلة ملیون  26 ربایق ما إلى النخیلأشجار  عدد صلی سوف ،2011 عام فى نخلة ملیون

 ،تبدأ في اإلنتاج حتى سنوات سبع المتوسط في تأخذ والتي الجدیدة،النخیل  أشجار زراعة في المتزاید  النموھذا  إنو
.المحلیةیؤدي إلى زیادة في المعروض من التمور في األسواق س

للنخیل والمتوقع التاریخى التعداد :7 الشكل

دیري التق اإلنتاج فائض

 فإن ذلك ومعر،التمو صناعة في اإلنتاج فائض تقدیر الصعب فمن ،والطلب اإلنتاج حول الموثوقة البیانات لندرة نظرا
 حالیا التمور نتاجإ أن على یوافقون المشروع ھذا أجل من ھممقابلت الذین تمت في القطاع المعنیة الجھات من العدید

.السعودیة التمور على والدولي المحلي الطلبیتجاوز

 بنحو اإلنتاج فى الفائض درنق فإننا ،)2 العمل تقریر خطة في الواردة( المملكة في التمور على للطلب تحلیلنا على بناءً و
 طن150.000-100.000 نحو اإلنتاج فى الفائض ھذا یمثل سوف ،2013 عام وفى .التمور إنتاج من% 20-10

.)8 الشكل(

 بشكل یزدادس اإلنتاج فىفإن الفائض  المحلي، الطلب إجماليفي تغیر یطرأ ولم  التزاید فى النخیل داعدأ تاستمر إذاو
.2021 عام يف طن 250.000-200.000 نحو إلى لیصل المقبل العقد في ملحوظ
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3دیري التق اإلنتاج فائض :8 الشكل

ةالسیاس على المترتبة اآلثار

 تتخذ لم وما. التمور قطاع فيالتوسع في اإلنتاج المستقبلي  لضبط سیاسات تنفیذوضع وب الحكومة تقوم بأن نوصي 
 التحدیاتتفاقم  یؤدي إلى  سوف والطلب اإلنتاج بین التوازن اختالل فإن ،اإلنتاجالتوسع في  من للحد محددة إجراءات

:ذلك يف بما ،التمور صناعة تواجھ التي القائمة

 ھرةش أقل اً أصناف تنتج التي المناطق في وخاصة ،للھبوط لتمورل الجملة أسعارالضغط على.

للتوسع في اإلنتاج غیر الضروري. ) األیدي العاملة والمیاه األراضي مثل( الشحیحة الموارد توزیع سوء

المھدرة التمور إنتاج على مثال :9 الشكل

البیانات جمع لتحسین رعالمزل سجل إنشاء: 2.1 التوصیة3.4.2

 النخیل أعداد قیاسل اً أساس، لیكون المملكة في القائمة النخیل لمزارع دقیق القیام باحصاء ھو التوصیة ھذه من الھدفإن 
 دخلو المیاه واستھالك النخلة محصولكما ستمكن من قیاس  .الصنفحسب  منطقة في كل التمور إنتاجوكمیة 

.وغیر ذلك من المعلومات المزارع،

. إن عدم توفر اعتمادھا یمكن وال قةموث غیر بیانات الزراعة وزارة قبل من حالیاً  جمعھا یجري التي البیانات وتعتبر
 الطاقة بشأن مدروسة قرارات اتخاذ الوزارة على الصعب من جعلفي المملكة سی النخیل لمزارع ةدقیق تسجال

.الخ السوق، واختالل اإلنتاج وكفاءة اإلنتاجیة

PwCتحلیل  3



دراسة تطویر االنتاج–1خطة العمل 28

لتنفیذ،لصندوق التنمیة الزراعیة1رقممبادرةال من كجزء إطالقھ تم يالذ،(AIC)الزراعیةالمعلومات مركز یستعد
.التمورقطاعذلك في بما ،الرئیسةالزراعیةالقطاعات من عدد في الزراعیةالبیانات لجمع شامل نظام

مل على تیشذلكوالنخیل،لمزارع سجل نشاءإل الزراعیةالمعلومات مركز مع التنسیقالزراعةوزارة على ینبغي
:التالیةالخطوات

ارجأشعددوتقدیرالتمورإلنتاجالمخصصةالمساحاتلقیاسالصناعیةاألقمارتقنیةستخداما:1الخطوة
.النخیل

تحدیث السجلل سنویةجراء مراجعاتإوالمملكة في النخیلمزارعلجمیع سجل إعداد:2خطوةال.

یخطط،الصددھذاوفي(اإلیراداتواإلنتاجإحصاءات لجمع المزارعلجمیعتفصیلي مسح إجراء:3الخطوة
.)العیناتأخذمنھجیةستخدامال الزراعیةالمعلومات مركز

:یلي ما التوصیةھذهتنفیذ فوائدإن من 

ذلكإلىومااإلنتاج، عن شاملة بیاناتالنخیل،ألشجاراالجماليالعددالمزارعین،أعداد  عن دقیقةبیانات.

للنخیل.اإلنتاجیةالطاقة في للتغیراتأفضلفھمأجل من أخرىإلى سنة من التوجھاتتقییم

موثوقبیاناتعلى  استناداً الزراعیةالتنمیةصندوق والزراعةوزارة قبل من القراراتاتخاذعملیةتحسین
.بھا

النخیلمزارعإلىالتراخیصنظامإدخال:2.2التوصیة3.4.3

الطاقةوتنظیمبإدارةالزراعةلوزارةللسماحالمزارعلجمیعخیصاتر نظامتطبیقھوالتوصیةھذه من الھدفأن 
.أفضل بشكل التمورقطاع في یةاإلنتاج

ستثماراتاالإلدارةأوالجدیدةالنخیلمزارعإنشاءلتنظیمبھمعمولتراخیصنظامحالیاالزراعةوزارةلدىیوجد ال
تھم استثمارتوجیھ والمنتجینلمزارعینھ یمكن لفإن لذلك،ونتیجة.القائمةالمزارع في جدیدةنخیل أشجارزراعة في

المشكالت من أي من تعاني بھا االستثمار راد المالمنطقة كانت إذا عما النظر بغض ،نحو التوسع في زیادة اإلنتاج 
:التالیة

الزائدةوالملوحةالمیاه توفر.

معین لصنف/معینة منطقة في اإلنتاج فى فائض.

العمال نقص.

سبیل على( زراعیةغیرستخداماتال أوأخرىزراعیةمنتجاتزراعةأجل من األراضي على الطلب
.)السكنأوالتجارةالصناعة،المثال،

:التالیةالخطواتیتضمنللترخیصنظامإنشاءالزراعةوزارة على ینبغيوعلى ھذا األساس، فإنھ 

جدیدةالمشاریعاللترخیصالتنظیمياإلطارإنشاء:1الخطوة.

الترخیصلنظامقواعدوضع:2الخطوة.

ذلك فى بما جدیدةتراخیص منح یتمبموجبھاالتيالشروطتحدید:3الخطوة:

.المحلیینوالطلبالعرضأساس على إضافیةإنتاجقدراتإلىالحاجةإثبات–

.الحاجة الى العمالة من للحد المیكنةاعتماد–

.المائیةالموارد على للحفاظالمیاهترشیدتقنیاتاعتماد–

.ذات جودة تفوق المتوسطمحاصیلالحصول على لضمانالجودةمراقبةل برنامج اعتماد–

المعلوماتتقنیةوأجھزةوالتوظیف،التنظیمي،الھیكلذلك في بما للمزارع،تراخیصنظاموضع:4الخطوة
.الخالمستخدم،وواجھاتوالبرمجیات،
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أصحاب المصلحة الرئیسیین مع التواصل:5الخطوة)stakeholders(ھذاتطبیق ومنافع متطلباتلشرح
.النظام

المتبعة.واإلجراءاتالنظامختبارإل تجریبينموذجإطالق:6الخطوة

:التاليعلى  التوصیةھذهتطبیق فوائدتشتمل و

السوقومتطلباتالعاملةیدي األ توفروالبیئیة،والظروفاإلنتاجیةالطاقةبینالمواءمة.

الخوالمیكنة،،يبالر المتعلقةالحدیثةاإلنتاجتقنیات لتبنى ینلمزارعاتحفیز.

الھامشیةالمزارع لحث االقتصادیةالمنافع لتقییمدراسةإطالق:2.3التوصیة3.4.4
اإلنتاجوقف على

یتعینفإنھ ،المملكة يف الفائضةاإلنتاجیةوالطاقة)العاملةوالیدوالمیاهاألراضي مثل( الزراعیةالمواردلندرةنظرا
.اإلنتاجإیقاف على الھامشیةالمزارع ة لدفعاإلقتصادیالمنافعدراسةالحكومة على

المتوسط من بكثیرأقلوجودة)شجرةلكل  كجم( بكمیةتنتج تمورمزارعأنھاب الھامشیةالمزارعویمكن تعریف 
وذلك قد النتاج التمور،ھذه المزارع تقع عادة في مواقع غیر مالئمة و.ھاب تي تزرعالواألصنافلمنطقتھا بالنسبة

.لمیاهل العالیة ملوحةالوالتربةظروف نقص خصوبة  إلىیعود مثالً 

محصولزیادة في إنتاجھناكیكون عندما اإلنتاجوقف على المزارعین تحث التيالبرامجوتستخدم الحكومات عادة 
.الدولیةأوالمحلیةاألسواق فيالمحصول أسعارانخفاضإلىيدیؤقد  األمر الذيمعین،

:رئیسیةقضایاعدةتقییماإلنتاجإیقاف على الھامشیةالمزارعالمنافع االقتصادیة لدفعدراسةأن تراعي  نبغيوی

؟ھنجاح قیاسسیتموكیفالبرنامج؟ھذاخالل من تحقیقھایجبالتىاألھداف يھ ما

الھامشیةالمزارعبینالتمییز للبرنامج یمكنكیفالھامشیة؟المزارععلى أساسھا  تصنف يالتالمعاییر يھ ما
الممارساتاستخدامعدمكونیحیث(الھامشیین نوالمزارعی)للزراعة صالحةالغیر ياألراض فى الموجودة(

  ؟ضعف اإلنتاج) فى الرئیسىالسبب يھالمالئمةالزراعیة

المحاصیل؟إنتاجوقف برنامج تنفیذ في الدولیةالممارساتأفضلھي ما

الھامشیة؟للمزارعالمقترح تقدیمھا مالیةالوغیرالمالیةالحوافز يھ ما

البرنامجھذا تخذیُ أنقلقھم عن المزارعین من العدیدأشار،2013أیار/مایو فى الصناعة ممثلي مع عمل ورشةخالل
انیجبالبرنامجھذانجاحأجل فمن وبالتالي،.الحسنةالممارسات تبني في یفشلونالذینللمزارعینلي ما دعمنھأوك

.ومنصفاً عادالً المزارعونیجدهبحیثودقیق  مناسب بشكل ینظم

4بینتتراوححیثالمناطق،بینكبیراً اختالفاً تختلف  للخالصالجملةفإن أسعار ،)3جدول( في الواردالمثال في
لكل منطقة ولكل التعویض الماليفإن ینبغي تصمیم نظام  لذلك. الریاض في كجم/  لایر 15إلىاألحساء في كجم/ لایر

أن للبرنامج یمكنفإنھ المنتجة،المناطقجمیعبینبالتساويتوزعأنیجبالمبالغ المدفوعةأنوبافتراضصنف. 
تعویض یتم سوفأدناه،التوضیحيالمثالوفي . منطقة كل في الجملةألسعارتبعاً الحوافز نم مختلفة مستویاتیقدم

.نخلة لكل التقدیریةالجملة سعر إیرادات من% 25بنحو  الھامشیةالمزارع
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4)توضیحيمثال(الھامشیةخالصاللمزارعالمدفوعات:3جدول

األحساء القصیم الریاض

/ كجم يلایر سعود 15  / كجم يلایر سعود4 / كجم يلایر سعود10 التقدیريسعر الجملة

كجم 47 كجم 44 كجم 48 شجرة/العائد التقدیري متوسط
 (كجم)

/يلایر سعود188
النخلة

/ النخلةيلایر سعود660 /يلایر سعود480
النخلة

الجملةمبیعات إیرادات
التقدیریة

/يلایر سعود47
النخلة

/ النخلةيلایر سعود165 /يلایر سعود120
النخلة

ینللمزارعمقدر الدفعة
من  25% ب(حددتالھامشیین

اإلیرادات)

وفوائدھا2رقمالسیاسةھدف3.4.5

 يف تغییروجودعدمظلوفى.المملكة يف النخیلأشجارأعداد يإجمالتخفیض ھو2رقم اسةیالسھذة من الھدفإن 
، مقارنة 2021معا فى شجرةملیون26لتتجاوزالنخیلأشجارأعداد فى زیادةتحدثأن نتوقع فإننا ،الحالیةالسیاسة

):10الشكل(التاليالنحو على 2رقمالھدفسیاسةتطبیق فوائدویمكن تقدیر .2011عام في شجرةملیون23.7 بـ:

بأشجارالمزروعةالمساحاتتقلیص للحكومة یمكنالنخیل،لمزارعخیصاتر نظامإدخالخالل من: 2.2التوصیة
یحولأن،سریع بشكل فذنُ إذاالنظاملھذاویمكن.القائمةالمزارعأوجدیدةاللمزارعل وذلك،كبیر بشكل الجدیدةالنخیل 

.المقبلالعقد فى جدیدة نخلة ملیون1.6زراعةدون

شجرةملیونبإزالةالقیام تقدیرفي أقل ، یمكن للحكومة اإلنتاج لوقف الھامشیةالمزارعدفعطریق عن: 2.3التوصیة
.القائمةالمزارع من إضافیة

التمورمزارعي لحث برنامج أينجاحأنحیثالحذر، من كبیربقدر2.3مع التوصیةیتم التعامل أنینبغيإال أنھ 
نشاطھو ما بقدراجتماعیاً نشاطاً النخیلزراعة تعد ،السعودیةالعربیةالمملكة يفف. مؤكد غیراإلنتاجوقف على

.السوق في اإلنتاج لوقف حوافز على للحصولالمزارعین بعض استعدادمدىاختبارینبغيولذلك.اقتصادي

PwCتحلیل 4
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5النخیلألعدادالتقدیریةالتوقعات::10الشكل

‘ذكيالالنمو’الستراتیجیةوالمنافعالتكالیفتحلیل3.5

تقدیراتویستعرض ھذا التقریر .‘الذكيالنمو’استراتیجیة مثل شامل برنامج تنفیذوتكالیففوائدحسابیصعب
 حد إلى تختلف قد النھائیةاألرقامأن من الرغم على ،لتحلیل تكالیف ومنافع تطبیق استراتیجیة " النمو الذكي " معقولة

.)4جدول(التكلفةفرضیاتوالتوصیاتتنفیذ في النجاحإلىاستناداكبیر

1رقمالسیاسةھدفومنافعتكالیفتحلیل3.5.1

 لایر ملیون715الحكومةیكلف سوفاسة یتنفیذ توصیات ھذه السأنإلىتقدیراتناتشیر،2021-2014الفترةخالل
 على والمنافعالتكالیفتحلیلیستند و.سعودي لایر ملیون360.1بمقدارستزید التمورمزارعربحیةأن وسعودي

:ھماوعنصرین

وینتج عن ،التشغیلنفقاتمع زیادة ضئیلة في %5لنخلة ھو اإنتاجالزیادة في أن متوسط افترضنا لقد: المنافع
.2021-2014للفترةسعودى لایر ملیون360 نحوـب قدرت األرباح فى زیادةذلك

التاليالنحو على التوصیاتھذهلتنفیذ ةیالحكومتكالیفالتقدر:التكالیف:

لخدماتل الزراعةوزارة قبل من حاليالنفاقاإل نع تزیدالتياإلضافیةالتكالیفقدرنا،1.1لتوصیةا–
.یةاإلرشاد

مزارع10وتشغیل لبناء المطلوبةالتشغیلونفقاتاالستثمارات الرأسمالیةقدرنا،1.2لتوصیةا–
.الحكومیة ألنظمةل وفقاً نموذجیة

ذلك في بما المشتركة،الخدماتشركاتإلطالقالمطلوبالحكوميالدعمقدرنا،1.3لتوصیةا–
المشتركةالخدماتتكالیفدعمھوذلك من والقصد.التشغیلمصاریفودعماالستثمارات الرأسمالیة

مدى على الدعم من التدریجيوالتخلصالمزارعین، قبل من اعتمادھالتشجیعاألولى،السنوات في
.سنوات10

.میزانیتھ من كجزء النفقات يیغطأنوالتمورللنخیلالوطنيالمركزقترحی،1.4 ةلتوصیا–

PwCتحلیل5
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2رقمالسیاسةھدف منافعوتكالیفتحلیل3.5.2

1,250 نحو الحكومةیكلف سوفتنفیذ توصیات ھذه السیاسة أنإلىتقدیراتناتشیر،2021-2014الفترةخالل
تخفیضخالل من للمملكة سعودي لایر ملیون3,850نحو  قدرھااقتصادیة منافعیحقق وسعودي، لایر ملیون

:ھماوعنصرین على والمنافعالتكالیفتحلیلیستندو.المیاهاستھالك

تم التخلص منھا سیحقق وفر كبیر في استخدام زراعتھا أو تم منع أن جمیع األشجار التي افترضنا:المنافع
.2021-2014 من الفترةخالل وذلك،سعودى لایر ملیون3,850 نحو قدرھااقتصادیةوبتكلفة المیاه

التالىالنحو على التوصیاتھذهلتنفیذالحكومةتكالیفنقدر:التكالیف:

 تكلفة الى جانب،رعاالمز سجل لنظامیةالتشغیلتكالیف الومالیة رأسالتكالیفالقدرنا،2.1لتوصیةا–
.الصناعیةباألقمارالشاملالمسح

ترخیصنظامتكالیفلتغطیةالالزمة یةالتشغیلتكالیفالومالیة رأسالتكالیف القدرنا،2.2لتوصیةا–
.المزرعة

 من نخلة ملیون)1(إزالة على المزارعینلتشجیعالمطلوبةالمالیةالمبالغ قدرنا،2.3لتوصیةا–
.تعتبر ھذه التقدیرات أولیة فقط و.القائمةالمزارع

‘الذكيالنمو’الستراتیجیةوالمنافعالتكالیفتحلیل:4جدول



دراسة تطویر االنتاج–1خطة العمل 33

األداءومؤشراتالقیمة سلسلة خریطة.4
الرئیسیة

أفضل الطرق لتسویق التمور ولإلنتاجطریقتینأھمویوضحالتمورإلنتاجالقیمة سلسلة عن تفاصیلالفصلھذایقدم
.المحلیةفي األسواق

  عامة لمحة4.1

اإلنتاجمرحلة  من الرئیسةاألنشطةتنفیذ الالزمة لمة لكبار وصغار المنتجین إلى بنود تكالیف یخارطة سلسلة القتشیر 
 سابقا الموضحالمسح من التحلیلھذا فى المستخدمةالبیاناتھذهاستقاء تم وقد .بالتجزئة البیع حتى مرحلة واألولي

.2الفصل في

واإلیراداتاإلنتاجتكالیف4.2

بین منطقة وأخرى وفي المنطقة اإلنتاجتكالیفإجمالي في اً واضحاختالفاً إلى وجودالمختارةالعینةنتائج تحلیل تشیر
ارتفاع بسبب متضخمة المنورةالمدینة فى اإلنتاجتكالیفنبأ التقاریروتفید.والصغیرةالكبیرةالمزارعبینذاتھا

،%)13(واألسمدةالمخصبات،%)15(المبیدات،%)60(العمالة على اإلنتاجتكالیفوتشمل.العاملةاألیديتكالیف
.متوسط تكالیف اإلنتاج لعینة الدراسة)5الجدول (یستعرض و%).12(والطاقة

منطقة لكل االنتاجتكالیف:5جدول

متوسط التكلفة فى المزارع 
الكبیرة (لایر سعودى/ نخلة)

متوسط التكلفة فى المزارع الصغیرة (لایر 
سعودى/ نخلة)

المنطقة

120 97 األحساء

164 14 المدینة المنورة

109 125 الریاض

155 - القصیم

، عدا منطقة الریاض،الكبیرةبالنسبة للمزارعأعلى عموماھياإلنتاج، فإن تكالیف)5جدول(فيوكما ھو مبین
:على النحو التاليیمكن تفسیر ذلكو

الھا وموظفیھاالمزید من المزایا لعمّ تدفع المزارع الكبیرة رواتب أعلى وتعطي.

 أفضل والتي تعتبرمكوناتأسمدة وباستخدام ونقومولھذا فھم یتمور ذات جودة عالیة، نكبار المزارعیینتج
.صغار المزارعینمن قبلتلك المستخدمةمنتكلفة نسبیاأكثر

 نحو التوجھواضح بشكل عالمرتفالعائدیعكسف ،المنورةالمدینة. أّما فيالمناطقبینكبیرةبدرجةالمحصولیتفاوت
الواحدةالنخلةإنتاجیة متوسط )6جدول(ویوضح.وياوالصفةالعنبرذات إنتاجیة مرتفعة مثل صنفأصنافزراعة

  .ةاألربعالدراسة مناطق في
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)كجم( النخلةإنتاجیة متوسط: 6جدول

القصیم الریاض المدینة المنورة األحساء المزرعة حجم

21 92 68 44 كبیرة

52 98 32 - صغیرة

48 94 48 44 المتوسط

القیمة سلسةالیف كت اتومخططخرائط4.3

والتخزینوالتعبئةوالتصنیعاإلنتاج مثل الرئیسةبنود تكالیف األنشطة لتحدیدعاماً إطاراً القیمة سلسلة خرائط توفر
.والنقلوالتوزیع

القیمة سلسلة تكلفة مخطط4.3.1

.األولىاإلنتاج مرحلة فى قیمة إلضافة كبیرة فرصة ھناكفإن ،المحصولفي كمیة تفاوتأعاله بوجود مبینھو كما
لصغارسیما ال ،المبیعاتتسھیل في كبیراً دوراً )midstream(القیمة سلسلة متوسط فى الفاعلةالعناصر تلعبو

.المزارع من بدالً المتخصصةالمتاجر لصالح یكونالتخزینتوفیرفإنذلك،ومع.المزارعین

ورغم أن ھذه .المعبأةالمنتجاتوبیعتسویقخالل منمضافة  قیمة)downstream(المتلقیةاألطرافوتضیف
/18.33ھامش وقدره فقط على على الحصولةقادر اھفإن ،القیمة سلسلةتكالیف   من% 71 نحوباألطراف تساھم 

).7جدول(في  مرحلة كل في تنفذ التيالرئیسیةاألنشطةتفصیلویمكن  .كجم

6التمور فى القیمة لسلسة مثال:7جدول

التسویق
والمبیعات

المبیعاتتیسیر

التجھیز

إلىالمزرعة من النقل
تجارةوسوقالسوق

التجزئة

التخزین

الحصاد قبل ما أنشطة
ومكافحةالخف،التلقیح،(

األمراض،وإدارةاآلفات
).الخ

الحصاد

الحصاد بعد ما أنشطة
والتعبئةالتصنیف(

)والتغلیف

من% 56(التخزین 
)فقط الكبیرةالمزارع

األنشطة
 ةالرئیس

للقیمةالمضیفة

37(المبیعات(%

24(العمالة(%

30(اإلیجار(%

9(أخرى(%

36.8(السلعشراء(%

العلنیةالمزاداترسوم
)2.9(%

التخزین/العمالة/النقل
)60.3(%

60(العمالة(

12(الطاقة(%

15(المبیدات(%

13(األسمدة(%

التكالیف
ةالرئیس

PwCالدراسة االستقصائیة للمزارع، تحلیل 6

بالتجزئة البیع التوزیع/الجملة/التجھیز االنتاج
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 تنتج صغیرةلمزرعةنموذجاً األرقام، حیث تمثل القیمة سلسلة عبر مختلفة شرائحتكالیفھیاكل)1الشكل(ویعكس
 .متخصصصغیر  لمحل و،ألسواق جملة إقلیمیة، متوسطة بجودةالسكرى صنف

7التكلفةلھیكلمثال:11الشكل

صغیرةمزرعة–القیمة سلسلة خریطة4.3.2

طرف ثالث للقیام منھا تقوم بتوكیل%80فان،أصحابھا قبل منیتم إدارتھا الصغیرةارعزالمغالبیةأنحین فى
المزارعینصغار من% 7 فقط( للتخزینمرافق على الحصولإمكانیةلعدمونظرا.)12الشكل(الحصادبعملیة 
.الحصاد موسم خاللاألسواق فى الصغارالمزارعینانتاجیباعو)بھم خاصة مبردةتخزینمرافقیمتلكون

تخزینمرافق المتخصصةالمتاجروتمتلك. ثالثة أطراف قبل من المتخصصة للمتاجر والتغلیفالتعبئةعملیةوتتم
یتمأنللغایةالمستبعدومن.في األسواقالمنتجعرضالتحكم بتوقیت  على قادرونھم فبالتالي وبھم خاصةمبردة 
.الكبیرة بالتجزئة یعالب منافذ قبل من الصغارالمزارعینانتاجشراء

PwCمقابالت الصناعة، تحلیل 7

البیع بالمزاد

والتوزیع بالجملة البیع

والتوزیع بالجملة البیع
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الصغیرةللمزارعالتورید سلسلة عملیةخریطة:12الشكل

كبیرةمزرعة-القیمة سلسلة خریطة4.3.3

األسواق من لالستفادةأكبر فرصةحیث أن لدیھا تعقیداً أكثر سلسلة )13الشكل(كبیرةالرعامزلل القیمة سلسلةتُعد 
بتخزینتقومالكبیرةالمزارع من% 33وبھا خاصة تبریدمخازنالكبیرةالمزارع من% 56ولدى.الموسمخارج
األسواق خالل مواسم  فى الكبیرةالمزارعنتاجإ من) تقریبا%10(قلیلة نسبة تباعو.الشحن قبل الموقع فى التمور

األسواق أوالكبیرةالتجزئةأسواقإلىمباشرةبیعھأو/ویتم تخزینھ %90اإلنتاج منأّما النسبة األكبر األنتاج 
.الموسمخارجالتجاریة

الكبیرةللمزارعالتورید سلسلة عملیةخریطة:13الشكل

التخزین الداخلي

المواد مصانع
الغذائیة

التخزین الداخلي یسمح للمزارعین ببیع إنتاجھم خارج الموسم وبالتالي تحقیق ھوامش ربح أعلى

منتجات ثانویة من التمور

زراعة التمور

الجملةتجارة
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مؤشرات األداء الرئیسیة4.4

المعلومات مركزویُعد .في سیر العملوالتقدماألداءتقییملأحد المقاییس المھمة )KPIs( ةالرئیساألداءمؤشراتتُعد 
.األخرىالمعنیةوالجھاتالحكومةإلىتقاریروتقدیمالتمورقطاععن  المعلومات جمع عن المسؤولھوالزراعیة 

الرئیسیة لقطاع التمور: مؤشرات األداء :8جدول

رات األداء الرئیسیةنماذج لمؤش الفئة

الصنف)حسب المنطقة و(حجم المزرعةمتوسط

 الصنف)حسب المنطقة ومحصول كل نخلة (متوسط

الصنف)حسب المنطقة و(كجم لكلاستھالك المیاهمتوسط

الصنف)حسب المنطقة و(لكل كجم  تكالیف اإلنتاجتوسطم

  الصنف)حسب المنطقة و(والجافةالتمور الطازجةنسبة

اإلنتاج الزراعيأداءمن أجل تقییممقاییس

حسب للكیلوجرام الواحد (تجارة الجملةإیراداتمتوسط
الصنف)المنطقة و

حسب (للنخلة الواحدة تجارة الجملة إیرادات متوسط
الصنف)المنطقة و

(حسب حجم المزرعة) متوسط دخل المزرعة

من التمورللكیلوجرام الواحدلبیع بالجملةاقیمةمتوسط
بلد التصدیر)والصنف(حسب المصدرة

الدخل الزراعيأداءمن أجل تقییممقاییس
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)SWOT(الرباعي تحلیلال.5

القوةنقاطل تحلیلنتائج التحلیل الرباعي إلنتاج التمور في المملكة العربیة السعودیة، والذي یشتمل على الفصلھذایقدم
 في التمورإنتاجتقییمأداة تحلیل استراتیجي فاعلة لكالتحلیل الرباعي قد تم استخدام . ووالتھدیداتوالفرصوالضعف

الرباعي تحلیلالیغطي وسوف.زیارتھا تمت التىللمزارعاالستقصائیةالدراسة نتائج على استناداً المملكة
:التالیةالموضوعات

واألداءالزراعیةالممارسات.

القیمة سلسلة.

الحكوميالدعم.

  عامة لمحة5.1

من   رفع یوأن بقوة  نافسیأنالتمورقطاع ل یمكنكیفلفھممفیدوالتھدیداتوالفرصوالضعفالقوةنقاطتحلیلیُعد 
الحالیةالبیاناتمراجعةإن .المملكة في التمورمزارعيتواجھالتيوالقضایاالسماتیلخصوھو.إنتاجیتھوأدائھ 

والفرصوالضعفنقاط القوة أولي لـتحلیلوإعدادالتمورقطاع في الرئیسةوالقضایااالتجاھاتتقییم من ننایمكّ 
.والتھدیدات

التمورإلنتاجالرباعيتحلیلال5.2

نظرة)واألداء ةیالزراعممارساتمثل ال(األساسیینللمنتجینالحالیةوالقدرةالتمورنتاجإقیمة سلسلة  دراسةوفرت
.التمورالحاليإنتاج في والضعفالقوةنقاطحول  ثاقبة

ھناك توافق كبیرلقد كان .من ھذا التقریرالسادسالفصل يف االستقصائیةالدراسة لنتائج مفصل وصفوسیتم تقدیم 
ھناك أیضا اختالف في نقاط القوة كما كان ،یواجھونھا يالتوالمشكالتالمزارعین قید الدراسةوخصائصسماتبین

والضعف والفرص والتھدیدات بین مختلف المزارع باختالف أحجامھا. 

للقوةالرئیسیةالمجاالت5.2.1

الكبیرةالمزارع من% 87إنشاء تم. جید بشكل مؤسسة مزارعكانت  الدراسةعینة ضمنالمختارة المزارعغالبیةإن 
باالرغم من و.ھي أمالك خاصةالمزارعوأن ھذه  .عاما 40و20بینتتراوحفترة منذ الصغیرةالمزارع من٪ 50و

أوالرائدةالدولیةالممارساتب یختصفیما رسميتدریبأن المدراء والموظفین قاموا ب على األدلة من القلیلھناكأن 
.القطاع فى واسعةوخبرة  معرفةما یثبت وجود ھناكإال أن الزراعیة،الكیمیائیةالمواداتتطبیق في

الخدمات النتقدمة مرافق في استثمرتالتي و"في اإلنتاجالرائدةالشركات' ـب اعتبارهیمكن ما الكبیرةالمزارعوتشمل
،الزراعیةالممارسات في االستثمارقام بعضھا ب كما). الرشلمعداتواضح بشكل معظمھا(والمیكنة)التخزین مثل(

:المثالسبیل على

منھا%31أنإلىالتقاریرتشیرو،اإلنتاجعن  عمل مكتوبة  إجراءاتالكبیرةالمزارع من% 75وضعت
.السلیمةالدولیةللممارساتوفقاُمعدة 

اآللیة،الرشآالتتستخدماألغلبیةف. ما حد إلىاإلنتاج في اآللیةالوسائلالكبیرةالمزارع من% 81تستخدم
.الجراراتتستخدمالكبیرةالمزارع من٪ 38 نحوو

عوجذ تنظیف مثل الیدویةالممارسة تنفذ والغالبیةما، حد إلىوالعشبیة الحشریةالمبیداتمعظم المزارعینستخدمی
.اآلفاتانتشارالنخل للحد من  
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.ھامن االستفادةواألصناف من واسعة مجموعة انتاج على قادرونسواء حد على نیالمزارعكبار وصغار كما وجد أن 
الجیدةالطبیعیةالظروفووجد أیضا أن .8مختلفا صنفا 16یزرعونأنھمالمشاركون في الدراسة االستقصائیةأفادقد و
.التمورإنتاجب یسمحالمملكةفي )  الجافالمناخمثل  ( 

  ضعفالمجاالت الرئیسیة لل5.2.2

مبادرات من كبار ھناك ، وإنما المملكةإلىالزراعیة الحسنة العالمیة الممارساتإلدخالمعتمدة رسمیاً آلیةھناكلیس
:الحسنةالممارساتاإلرشادات والتدریب الالزم لتطبیق للحصول علىالمنتجین الذین یملكون الموارد الكافیة 

 صحیح بشكل العشبیة والحشریةالمبیداتال یستخدمون  مأنھینالمزارعصغار  من% 43یشعر.

 في  فقط% 43 مع مقارنة، األمثلالنحو على يالرتقنیاتیستخدمون  مأنھكبار المزارعین  من %63أشار
المزارع الصغیرة.

المبتكرةالتقنیات عن معلوماتمثل (  المعلوماتالحصول علىأن بامكانھمالمزارعین بعض فیھداأفيالذالوقت فى
(األكادیمیةالمؤسسات مثل ثالثة أطراف من) والمبیداتلألسمدةالسلیماالستخداموالمناسبة،الريوطرق،اإلنتاج في

.القاعدةولیساالستثناءیمثلھذالكن و،)فیصلالملك جامعة سعود،الملك جامعةمثل 

فیھیتمكنيالذالوقتوفى".المؤسسیة"المعرفة على نوالمزارعویعتمدمحدودالفنیة اإلرشاداتإلىالوصولإن 
.ھ لیس لدیھم ھذه اإلمكانیةبأن المزارعینصغار من% 64أفاد،للمعلوماتكمصدراالنترنت شبكة استخدام من% 81

متأخر في تطبیق بشكل عام لقطاعا التاليوبالمزارعینفغالبیة،اإلنتاجأنشطةلمیكنةینالمزارع بعض ىسع حین في
األشجار معالجة حیثكالیفورنیا في التمور لمنتجي اللجنةزیارةخاللرأینا كما المثالسبیل على( الممارسات تلك

).المتبعةاتممارسالھياآللي والفرزمیكانیكیا

 من االستفادة من تمكنھمالتىالمبردةالتخزینمرافق من االستفادة على قادرةالكبیرةالمزارع من% 56كما وجد أن 
قدرتھم لعدمونظرا.ھم ھذه االمكانیةلدیفقط  الصغیرةالمزارع من% 7وأن .الموسمخارجوعرض التمور الظروف

في األسواق خالل المواسم. انتاجھم من% 90یعرضون نحو المزارعینصغارفإن محصولھمتخزین على

للمزارعینالمتاحةالفرص5.2.3

یةاإلنتاجالقدرةإن .وداخل المنطقة الواحدةالمناطقبینیركب اختالفا-خاصة المحصول –اإلنتاجمستویاتتختلف 
 كجم 160 نحو إنتاج یبلغ متوسطن یحققت مزرعتفقد  المنورةدینةمال ففى ذلك،ومع.الصنفاختیارب مرتبط للنخلة 
 فينخلة لل كجم 44نحو  من المحصول متوسط ویتراوح .فقط كجم 21نحو  ثالثة مزرعة متوسط بلغ حین في ،للنخلة

الحصادوممارساتمما ال شك فیھ، فإن اإلنتاج المحسن و.المنورةالمدینة فينخلة لل كجم 92نحو  إلىالقصیم
 في المتوقعالطلب على الصنفاختیاریستندولكنیةاإلنتاج على الصنفاختیاریؤثر.وةفجالھذه سد فىسیساھمان 

.الربحیةواالمراضمقاومة،الزراعة سھولة،المحصولتقدیرات مثل،الفنیةالتحلیالت على ولیسالسوق

الكیمیائیةالمواداستخدام يف فراطاإلو،اآلفاتانتشارالمستخدمة حالیا غیر مالئمة للحد من الزراعیةلممارساتإن ا
.هالمیاواستھالك

أنحین في اآلفاتالنتشارنتیجةاإلنتاج من٪ 25 من وأكثر%10بین ما الصغارالمزارعین من% 64یفقد
  .مماثلة خسائر بوقوعأفادواالمزارعینكبار من٪ 50

یمكنھناومن(بالتنقیطالرياستخدام عن الصغیرةالمزارع من٪ 50والكبیرةالمزارع من% 63أفادت
.)يالر فى كفاءة ثركأطرقاستخداميیجرأنھ على االستدالل

أنیمكنيالذوعلى الري بالغمریعتمد)الصغیرةللمزارع%21والكبیرةللمزارع%13(كبیرعددھناك
.كثیرب كفاءةأقلیعتبر

.المؤقتة ةعمالالوالعمالة المھاجرة  على االعتمادتقلیلإلىاإلنتاجممارسات في واألتمتةاستخدام المیكنة زیادةتؤدي
العاملةالقوى من% 43یمثلونوھمكمعدلدائمونعمال3التي شاركت في االستقصاءالصغیرةالمزارعلدىیعمل 

 )منتجة شجرة15.000 من أكثر تضم التىالمزارع تلك( حجما األكبرالمزارعأّما في.الصغیرةعراالمز فى

األصناف المشمولة: خالص، رزیز، عجوة، عنبرة، صفاوي ، روثانة،  برحي، صقعي ، مجدول، نبتة علي، دقلة نور، 8
شیشي ، نبتة  سیف، خضري، سكري، سكریة الحمراء.
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والتي من الممكن لھا الوصول (الكبیرةالمزارع في لعمالاھؤالء.العاملةالقوى من% 65 تمثل الدائمةفالعمالة 
المزارع فى العمالب مقارنة%34عدد أكبر من النخیل وبنسبة إدارة على قادرین)واألتمتةاآللیةلممارساتل

.الصغیرة

المزارعین ایواجھھالتيالتھدیدات5.2.4

اإلفراط في استخدام وإن.التمورقطاعفي  األمثل ھي لیستهالمیاإدارةالمستخدمة في تقنیاتالفإنسابقا،تبین كما
المملكةإمدادات من%  90-85بین ما تستنفد فالزراعة.شحیحة تعتبر التىالمیاهمواردالحدیثة یستنزف الريطرق

9.غیر المتجددة الجوفیةالمیاهمصادر  من يیأتمعظمھاو

 على تؤثر التيالحسنةالزراعیةالممارساتتنفیذدلیل على الخارجیةأسواقإلىیةالتصدیرالقدرة تعتمد ما غالباو
تتطلبھاالتي تلك مع بالمقارنةالزراعیةالممارساتتطبیق  في كبیرنقص  ھناكفإن حالیا،.وسالمتھالمنتججودة

).9الفصلانظر(العالمیةالحسنةالزراعیةالممارسات مثل بھاالمعترفالمعاییر

 من% 85والصغیرةالمزارع من% 92أفادتوقد.اإلنتاجیة على كبیرتأثیرلھواسعاَ انتشاراً اآلفاتانتشارإن 
النخیل  سوسة تؤثركما  .أبوغبیرإصابات وجود بسبب تقلصت قد اإلنتاجیةأنالدراسةشملتھاالتىالكبیرةالمزارع
.المزارع من% 24 على البلحدودةوتؤثراالقل على من المزارع%20 علىالحمراء 

الرباعي إلنتاج التمورتحلیلنتائج ال ملخص :9جدول

المتاحةالفرص القوةنقاط

ودخل)الواحدةللنخلة  كجم(النخلة محصولزیادة
اإلنتاجتطبیق ممارسات خالل من المزارع

المحسن.الحصادو

اآلفاتانتشار من للحد الزراعیةالممارساتتحسین
تحقیق وبما یضمنالكیماویاتاستخدام فى واالفراط
.الدولیةو ةیالمحلألسواق امتطلبات 

العمالة على االعتمادلتقلیلأتمتھ العملزیادة
.األجنبیة

الصغیرةالمزارعإندماج/ تقویة.

النخیلزراعة في والخبرةالواسعةالمعرفة.

فيات التي تقوم بھا الشركات الرائدة االستثمارزیادة 
والعملیاتالعالميالمستوىذاتالخدمات مرافق

الزراعیة.

 في تزرعالتياألصناف منوجود تنوع كبیر 
.المملكة

للتوسع الالزمالمستثمرورأسمالاألراضىتوافر 
في إنتاج التمور.المستقبلي

واألخطارالتھدیدات الضعفنقاط

المیاهالمفرط للمیاه یؤدي إلى استنزاف ستخداماال
.الجوفیة

 من تحد التيواآلفات مكافحة ممارساتعدم كفایة 
نتیجةاألسواقإلىوالوصول التصدیر على القدرة

.المنتججودةعدم

الحمراءبسوسة النخیل النطاقواسعةاإلصابة
.النخیلأشجارتعدادتھددوالتي 

أفضلإلدخالمعتمدة رسمیةآلیةوجودعدم
.المملكةإلىالدولیةالممارسات

 حتیاجاتلال المحلیةالبحثیةالبرامجعدم مواكبة
.السعودیةالتمورقطاعالمتنامیة ل

 المعاییریلخص واحد فني كتیبعدم وجود
.الصلةذاتوالممارساتواإلجراءات

واألتمتةالمیكنةكفایةعدم.

 مرافقإلىالمزارعینصغارمحدودیة وصول
.التخزین

-http://blogs.ei.columbia.edu/2011/09/14/water-oil-and-food-%E2%80%93المصدر: 9
a-crisis-for-saudi-arabia-and-the-world/
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الحكومىالدعم5.3

ما و.فسیلة لكل لایر 50قدرھاإعانةتقدیم عن الحكومةوتوقفت.لقطاع التموردعمھاأخرىمرةالحكومة قلصت
 فى مصنع الحكومةوتدیر. نخلة 300 من أقلالذي تملكللمزارعجرامللكیلو لایر 2.5بمقدار إعانة توفر زالت

:التالیةباألسعارالتموریشترىاألحساء

5 بالتنقیطالريالمثال،سبیل على( ةالفعالالريتقنیاتالمزارعیستخدم عندما رامجكیلو لكل سعودي لایر(

3 10بالغمر يالرتقنیاتالمزارعیستخدم عندما رامجكیلو لكل سعودي لایر

مقابلة مع  إدارة الدراسات والتخطیط واألحصاء، وزارة الزراعة.10
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البیاناتتجمیعمنھجیة.6

.التمورلقطاعقویةمعلوماتیةقاعدة لبناء وذلكالبیانات جمع منھجیةالفصلھذافي  قدمن

عامة لمحة6.1

وتطویرلتنمیةإلدارة  المزارع بشكل فّعال ووحتمیاً ضروریاً أمراً والموثوقة  یعتبرالدقیقةالزراعیةالبیانات فرتو إن
البیانات جمع أسلوبو،التي ینبغي جمعھاالمناسبةوالمقاییسالمعاییرالفصلھذافي  سنستعرض.الوطنیةالسیاسة
وسنستد بذلك على نتائج .المصلحةأصحابولیاتؤومسأدوارإلى باإلضافة وموثوقیتھا،صحتھا من والتحقق

لممارسات لمختارة  ممثلة في دول األبحاث المكتبیة وعلى المعلومات التي جمعناھا حول طرق ومناھج جمع البیانات 
  :يوھأقسام خمسة   التقریر من الجزءھذا تضمنوی.الحسنةالزراعیة 

المملكة يف المطلوبةالبیاناتنوعیةالقسمھذا في ونتناول:السعودیةالعربیة بالمملكة البیانات جمع أسلوب
  .بالمملكة المستخدمةالبیانات جمع أسالیب جانب إلىالسعودیةالعربیة

تطویر و فعالة بصورةنخیلالرعامز إلدارةالمطلوبةالبیاناتالقسمھذایدرج في:المطلوبةالبیانات
.المتبعةالسیاسات

المملكة من كل في العالمیة الحسنةلممارساتعن اأمثلةالقسمھذاویتناول:البیانات لجمع الدولیةالممارسات
.األمریكیةالمتحدةوالوالیاتالمتحدة

البیانات صحة من والتحقق تأكدالآلیاتالقسمھذایتناول:الوطنیةالبیانات صحة من والتحققالتأكد.

والتوصیاتاالستنتاجات

السعودیةالعربیةالمملكة يف البیانات جمع أسلوب6.2

الزراعةوزارة: يالحالوالنھجاألسلوب6.2.1

 بالمملكة الزراعیةالبیانات جمع عن ولؤالمسالقسمھي الزراعةبوزارةتُعد إدارة الدراسات والتخطیط واألحصاء
موزعینسائقینومشرفین،وصائیین،أخیضم موظف500 من مكون عمل فریقالوزارة تمتلكو.السعودیةالعربیة

سنویاً ینشرالذيالزراعياإلحصائي الكتاب فيكما تصدر االنترنتھذه البیانات علىوتوضع .11فرع125 على
تمثل وضع  ال البیاناتھذهأنھووالجھات المعنیة المختلفة المصلحةأصحابلدى العاماالنطباعإن .الوزارة من قبل

.تمثیالً دقیقاً السعودیةالعربیة بالمملكةقطاع التمور 

الزراعیةالمعلومات مركز: يالمستقبلوالمنھجاألسلوب6.2.2

 كجزء 2012عامھذا المركزأسس قدو).AIC(الزراعیةالمعلومات مركز إلىالبیاناتوتحلیل جمع ولیةؤمس تقلنُ 
وسوف.الزراعيالقطاع في بیاناتال جمع مسؤولیة بذلك لیتحمل ،لصندوق التنمیة الزراعیة1رقمالمبادرة من

.الزراعیةالمعلومات مركز مع الوثیقالتعاونب الزراعةوزارة تستمر

والذي یمثل حجز الزاویة ،)AIS(زراعیةالمعلوماتلجمع النظامیمبتصمحالیاً الزراعیةالمعلومات مركزویعمل  
:)14الشكل( فيیقوم ھذا النظام على مسارین كما ھومبین و.الزراعیةالبیاناتوتوزیعوتحلیلفي جمع 

الدراساتإجراءثم یقوم بالمزرعة سجل بیانات لھیكبوضع   الزراعیةالمعلومات مركز یقوم:أالمسار
الالزمة لذلك.البیانات جمع أجل من المیدانیةاالستقصائیة

صندوقالزراعة،وزارة مثل( المتاحةالمعلوماتمصادربتحدیدالزراعیةالمعلومات مركز یقوم:بالمسار
)ذلكإلىوماالزراعیة،التنمیة

.الزراعةوزارة 11
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12الزراعیةالبیانات لجمع الزراعیةالمعلومات مركز:  أسلوب ومنھج 14الشكل

المتحدة ملكةملل المیدانیةالزیارةخالل من تعلمھا تم التىاألساسیةالنقاط6.2.3

اإلدارةالمتعلقة بالموضوعات فقد حظیتالمتحدة،المملكةإلىلمشروعل يتوجیھالفریقالبھاقامالتيالزیارةأثناء
ھذهأھم من اثنینصیاغة تمو.)سواء حد على والموردینالمنتجین(الشركات قبل منعلى تأیید مستمر الكفاءةورفع

AB‘و’Sainsbury‘ قبل من الممارسات Agri ’التوالي على:

’إدارتھا تستطع فلن تقدیرھا، تستطع لم إن‘–Sainsbury

’،تقدیرتحسین،تقدیر‘–AB Agri

دونمن ف. الزراعياإلنتاجوتنمیةتحسینأجل مناألھمیة في غایة جمع البیانات الموثوقة بشكل منتظم ھو أمر إن 
دینیس.دویدعم ھذا الرأي .اتلتحسینل ألولویةاذاتالمجاالتتحدیدالصعب من سیكوناألداءقیاس على القدرة

السعودیة التمر الذي صدر في العدد السابع لمجلة نخیل تقریرالفي   )التمرنخیلمجال فى وخبیر كاتب( جونسون
.نخیل التمر لعلماء البیانات الكافیة  توفر عدمھيالتمور قطاعتنمیةل  األساسیةالمعوقاتأحدأن وضحیحیث

إنتاج المحصول والذي یمكن أن یساعد في إدارة تقدیرھوالوطنيالمستوى على البیانات عملج السبب الرئیسيإن 
المعلوماتھذه استخدامیمكن كذلك. المتوقعةالطلبعملیاتلتلبیةالصادرات والوارداتوتنظیم السوق المحلي 

.الحراريلالحتباسالمسببةوالغازاتالبیئةعلى والغذائي،إلنتاجالمنظمة لالتشریعاتلمعرفة مدى فعالیة 

التنمیةصندوقلمشروعالخامسةالمتبعة  في المبادرةناتالبیاوإدارة  جمع منھجیةتعریف بالتقریرھذا شملوی
أفضلفھمل المصلحةأصحاب مع ومقابالتمكتبیةدراسات یتجرأوقد.السعودیةالعربیة بالمملكة الزراعیة

التخلص من ھذه الثغرات.لخفض أو الموجودة والتّوصل الى تقنیات الثغراتوالعالمیة،الزراعیة الممارسات

الجملةأسواق فى البیانات جمع6.2.4

آلي نظامغیابظلوفىالمحلیة.األسواق في بالجملة الحجمالصغیرةالمزارعبإنتاجھاتقومالتيالتمورغالبیةتباع
یتم بل للبیانات مركز في تسجیلھایتم ال) والكمیةالوزنوالسعر،والصنف، مثل( المعامالتتفاصیلفإنللتسجیل 
yellow‘الصفراءالصحیفة في یدویاتسجیلھا sheet.’

لھذادعم على نحصل لم ،ولكننا.المعلوماتھذهبتسجیللقیامل الجملةسوقمدیرك  ثالث طرفالتعاقد معیمكنو
.المصلحةأصحاب من غیرھمومع بالجملة البیعأسواقاءمدر مع مناقشاتنا خاللاالقتراح

مركز المعلومات الزراعیة 12

تحدید مصادر البیانات 
الزراعیة المتوفرة
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البیانات جمع متطلبات6.3

العربیةالمملكة في التمورقطاعمع  التي تتالئمالبیانات جمعاألفضل في  ةمنھجیالتحدیدل األولىالخطوة تتمثل
:ویتم جمع ھذه البیانات على صعیدین مختلفین.المطلوبةالبیانات لمعرفة  يتحلیلالقیام بعمل ،السعودیة

الخاصة مزارعھمإدارةأجل من المزارعین قبل من المطلوبةالبیانات.

من) الزراعیةوالتعاونیات الجمعیاتذلك في بما(  الجھات من وغیرھاالحكومة قبل من المطلوبةالبیانات 
  .ككل القطاعإدارةأجل

ومنتجيالحكومینالمسؤولین ذلك في بما المصلحةأصحاب من مجموعات مع أجریتالتيقشاتانمال على وبناءً 
من  األدنىالحد، فقد تم في ھذا الجزء من التقریر تحدید التي قمنا بھاالدراسات المكتبیة كذلك والخاص،القطاع

جمعھا.ینبغي التيبیاناتال

:المزارعین قبل من المطلوبةالبیانات من األدنىالحد

تتضمن  التمور،بزراعة خاصة إرشادات)2002التمر (نخیلبزراعةالخاصالزراعة الغذاء و منظمة كتیبیقدم
 تشتمل اإلرشاداتوھذه.بفاعلیةمزارعھمإدارةلمساعدة المزارعین في حولھاالمعلومات جمع ینبغي التيالمجاالت
:أدناه موضح ھو كما التالیةالمجاالت

التخطیط

)م10x8أوم9x9 بمسافة ھكتار لكل نخلة 125إلى121 من(  النباتاتبینالمسافة–

.نخیلشجرة لكل والمحصولالعذوقوعددعذق لكل الثمارعدد–

المحلیةالمناخیةالظروف

.الحرارةدرجة–

.الریاح حالة–

.األمطارسقوط–

  .)يباالسحالغطاء (الشمسأشعة–

.النسبیةالرطوبة–

.التربة عمق–

.)حمضیةملحیة،(التربةنوعیة–

المبیداتاستخدام

.لرش المبیدات يالزمنالجدول–

.المستخدمةالموادتفاصیل–

 الحصاد ما بعد عملیات

.الصنف–

.الحجم–

.)النضجمستوى(الحصاد قبل األیامعدد–

.المبیداتمتبقیات مستوى–
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المخاوف بعض ھناكأنإالالتمور،نتاجإل األساسیةالمعلوماتتقلیدیةتوفر لمزرعة اإلرشاداتھذهأنحینوفى
أیضا یجب األخذ بعین .االنتباه تسترعي أنیجبوالتيالمیاه بتوفر ةعلقوالمتالسعودیةالعربیة المملكةالخاصة ب

یتمأنفیجبذلك،ل نتیجةو.السعودیةالعربیةالمملكة في التمر نخیلأشجار من الكثیرتواجھالتياألمراضاالعتبار
:المجاالت المستھدفة قائمةإلى التالیةالتسأؤالت ة إضاف

هالمیااستھالك.

للرشالزمنيالجدول-المبیدات.

المستخدمةالمواد-المبیدات.

تحدیدھا تم التياآلفات.

:الحكومة قبل من المطلوبةالبیانات من األدنىالحد

ن من مقارنة أداء القطاع یجب جمع المزید من المعلومات مّما یمكّ للسیاساتالفعالالتطویرعملیةتسھیلأجل من
األغذیة منظمة فإنذلك،أجلومن.المختلفةللمبادراتالمتحققالتقدمورصدبغیره من القطاعات في الدول األخرى

ذكرھا سبق التيالنقاطإلى باإلضافة على مستوى المزرعةللحكومة المعلومات التالیة  رتوفھمیة أب توصي والزراعة 
:باألعلى

التمورأصناف من صنف كل بیع من الدخل/البیع سعر.

شمل التمور التي لم یتم حصادھا)ی(والتمورمن  الفاقد.

 (ویشمل المخلفات الحیویة مثل سعف النخیل)النخیلمخلفات.

للمزرعةاإلجمالیةالمساحة.

المزروعةاألصناف.

اإلنتاجیة( عةوزرالمالمساحة مقابل) والوزن بالحجم( صنف  كلل محصولال(.

التمورقطاع في ھاجمع یجبالتيوالمعلوماتالمقاییس لمعرفة جیدةبدایة نقطة المذكورة أعاله تمثلالنقاطإن 
المشروعھذا من كجزء المزارع على أجریتالتياالستقصائیةالدراساتنتائج بناًء على و.السعودیةالعربیة بالمملكة

البیانات علجم ةتدریجیخطوات اعتماد، علیھ فإنھ ینبغيتفصیلیةبسجالت تحتفظ ال المزارع معظم أنوالتي أوضحت 
.حكومةمن قبل الالمطلوبةالبیانات من األدنى بالحد یبدأذلك و

المملكةفي  نخیلالأشجارعددویجب اختیار بعض المتطلبات المذكورة أعاله وبرأینا یجب البدء بجمع المعلومات حول 
.زراعتھا نكاموأ

البیانات جمعل العالمیةالممارسات6.4

 لتقصي وذلكالمتحدة، بالمملكة الخبراءبآراء ةمدعوم الذي قمنا بھااألبحاث نتائج التقریر من القسمھذایستعرض
.البیانات جمعل  العالمیةالممارسات

 لنظم امتالكھا من تستفیدبأنھاالمعروفةالبالد(الدولةمستوى على الحسنةالعالمیةالممارساتالقسمھذایعرض في و
 من المستخدمةوالتقنیات)األمریكیةالمتحدةوالوالیاتالمتحدةالمملكة مثل وقویةجیدةبصورة ةمؤسس زراعیةبیانات

الزراعیةالبیاناتلنظامالحالي لوضعوالھدف من ذلك تقییم ا،)وتونس مصرمثل ( التمورإنتاج فى البارزةالدول قبل
.السعودیةالعربیةالمملكة في
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عامة لمحة6.4.1

والوالیات المتحدةالمتحدةالمملكة في تنفیذھایتمالتيوالتدابیراإلجراءاتألغراض ھذا البحث، سیتم اعتبار
مثاالً المتحدةالمملكةوتعتبرالتي تھدف الى دعم االنتاجیة الزراعیة.الحسنةالعالمیةلممارساتلكمثال األمریكیة 

إلى باإلضافة األوروبيالتحادلالتابعة الصارمةالجودةمعاییرنظرا لقدرتھم على تطبیقالحسنةلممارساتل یحتذى
:التالیةاألساسیة لعناصربا المستمروالتحكم رصدالھم على تقدر

البیاناتدقة.

البیانات لنشر المناسبالتوقیت.

مثل بھاالمعترفللمعاییراالمتثال INSPIREمن قبل  ةوالمكلفوالمعاییر لإلحصاء البریطانیةالھیئة، و 
Open‘المفتوحةالمعاییر مجلس Standards Board’.

أسالیب مثل( والمحتوىوالمضمونالشمولیة حیث من المستخدماحتیاجاتمما یلبي الوصفیةالبیاناتكفایة
  .)خدمةالمستوالمعاییرالبیاناتمصدر،القواعدإنشاءوتاریختوقیتالبیانات،قواعد إنشاءوأھداف

إعادة لویسھّ الفھمسھلةتجعلھاصیغ في النشرذلك في بما البیانات على والحصولإلىالوصولسھولة
للوصولالترخیص على لحصولل شروط ممكنةأقلوجود مع األعمال،ورجالالمواطنین قبل من استخدامھا

.واستخدامھاللبیانات

سالمةعدم المساس ب من التأكد مع ولكنفھمھا، على المستخدمینیساعدللمعلومات مناسب سیاقتوفیر 
.شخصیةوتحلیالت تفسیراتخالل من العلمیةالبیانات

والمعلوماتالبیاناتبتبادلالسماحأي(المتبادلللتشغیلللمقارنةالقابلیة(.

حد  علىلكبار وصغار منتجي التمور البارزین مؤشر تونس كومصر في جمع البیاناتأسلوب التعرف على تم كما 
.ویمكن االعتماد علیھانسبیا متاحة حیث تكون المعلومات، سواء

التعریفات6.4.2

:القسمھذا يف المستخدمةالمصطلحاتبتعریف يیلفیمانقوم

DirectiveINSPIRE

المكانیةالمعلوماتوتبادلمشاركةیتیحوھو ما.األوروبياالتحاد في المكانیةللمعلوماتتحتیةبنیةتأسیس على تعمل
یة عملیسھل كما  المكانیة،لمعلوماتالحصول على ھذه اب یسمح لعامة الناسو،والمؤسساتاالعامة ھیئاتالبینالبیئیة 

.األوروبياالتحادأنحاءجمیع في بیئیةالاتسیاسالتنفیذ

DEFRA

المملكةفي (القرویة) والریفیةالغذائیةوالبیئیةألنظمة المتعلقة بالقضایاواالسیاسات عن ولةؤمس وزاریةدائرة
.(القروي)الریفيللقطاعالمستدامةالتنمیةتحقیق في العامھدفھاویتمثل.المتحدة

UK لالحصاء البریطانیةالھیئة Statistics Authority

:بوظیفتین رئیسیتین ھماة وتتولى القیام وزاریغیركأدارة الحكومةعلى مقربة  من  تعمل مستقلة ھیئةھي

للھیئةالتنفیذيالمجلسیُعدوالذي،الوطنياإلحصاء مكتب على اإلشراف.

المتحدةالمملكة في تصدرالتيالرسمیةتئیااإلحصاجمیعوتقییمرصد.
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USاألمریكیةناس NASS

:في ولیاتھؤمس وتتمثل.األمریكیةالزراعةلوزارة تابع إحصاءإدارةأو قسم وھو

الزراعياإلنتاجب المتعلقةواألمورالقضایاحولالوطنیةالتقاریروإصداراالستقصائیةالدراساتإجراء
  .ةیوالبیئالدیموغرافیةوالعواملصاديواالقت

سنوات5 كل الزراعيالتعدادإجراء.

المعلومات جمع وأسالیبأدوات6.4.3

طریقتینباستخدامالبیانات على الحصولخاللھا من یمكنالتياألساسیةاإلجراءاتمخطط ) 15الشكل(یوضح
:تبادلیة

مباشر بشكل المسجلةالبیانات:األولىالطریقة.   

التقدیریةالبیانات:الثانیةالطریقة.

13البیانات لجمع البدیلةالمسارات:15الشكل

   مباشر بشكل المسجلةالبیانات:األولىالطریقة

:ھيالطریقةلھذهاألساسیةالفوائد

للبیاناتأعلىجودة.

االستبیان نتائج في الشك من قلأقدر.

مستقلة ھیئةبواسطةالبیانات جمع یتم عندما سیماوالالتفاصیل من كبرأمستوى.

:یلي ما الطریقةھذهتشوبالتياألساسیةالمحددات  تتمثل بینما

الكافیةالدقةتحقیق جلأ من النتائجمراجعة تكلفة.

االستبیانھذا في للمشاركةللمزارعینالمحفزات منح تكلفة.

PwCتحلیل 13

تبادل المعلومات 
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استمارة باستخدام منتظم بشكل المزارعینإلىالبیاناتجمع  طلباتإرسالیجب،الطریقةھذهنجاحضمان جلأومن
التلقیح مثل( الرئیسةالزراعیةاألنشطة مع تتعارض ال أوقات في البیاناتجمع  طلبات ترسل  أنویجب.موحدة

.)والحصاد

التقدیریةالبیانات:الثانیةالطریقة

:الطریقةلھذهاألساسیةالفوائد

أقل تكلفة.

أقلزمنيإطار.

:الطریقةھذهتشوبالتيالسلبیات

 التاریخیة.البیاناتودقةجودة علىاالعتماد الكبیر للتقدیرات

 كاألسمدة(المنتجاتموردي مثل أطراف ثالثة من بھاالموثوقالبیانات فرتو على كذلك التقدیراتاعتماد(.

األمریكیةالمتحدةالوالیاتكل من  تستخدم تجاریة.مصالح   قلتحقیھذه النتائج ویر یتم في بعض األحیان تح قد
صغیرةاستبیانعینةاستخدامیتمحیث،لجمع البیاناتا مالمشار إلیھالطریقتینومصروتونسالمتحدةوالمملكة
.اإلجمالياإلنتاجلتقدیركأساس

المتحدة بالمملكة الزراعیةالبیانات جمع6.4.4

.المزارعین من مباشر بشكل البیانات لجمعفي المملكة المتحدة یستخدمسنوياستبیان بمثابة "یونیواستبیان"یعتبر

ولةؤالمسوالجھةالھیئة

".یونیواستبیان"إجراء عن المسؤولةالجھةھي)DEFRA(قرویة الونؤوالشوالغذاءللبیئة  ةیوزارالدائرة التُعد
مجال في العاملةالقوةوأعدادالماشیةأعداد و يضااألرواستخدامالمحاصیل عن معلوماتجمع  الستبیاناویتضمن 

حیث .1886عام منذالزراعیة البیاناتالحكومة البریطانیة في استخدام استبیان یونیو لجمع قد بدأت و.الزراعة
ھذا السجل لترسل عبر البرید DEFRAیطلب من جمیع المزارعین التسجیل في سجل الحیازات الزراعیة. وتستخدم 

لجمیع المزارعین البریطانیین.استمارات المسح االلكتروني 

بالبریدالنموذجإرسالطریق عن إماوذلكأسبوعینخاللاالستبیان على الردالمزارعینجمیع من ویطلب
سریة على الحفاظالحكومةوتضمن.االنترنت شبكة عبر االستبیاننموذجإستكمالخالل من وأااللكتروني
الجھة المسؤولة باالتحاد  من معونات مادیةأياالستبیان على الردیتجاھلونالذینالمزارعونیتلقىوالالمعلومات.

theاألوربي وھي  European Union’s Common Agricultural Policy (CAP)..

العینة حجم

المزارععددإجمالي من%  35-20بین ما تمثل مزرعة70,000–40,000بین ما السنوياالستبیانیغطي
الذي أجري الشامل سجل المسحوقد .سنوات10 كل المزارعلى جمیععالشامل المسحإجراءویتم.بالمملكة المتحدة

%.73قدره استجابة معدل 2010عام في 

.المحصولتقدیراتصحة للتأكد من  دیسمبر اشھر وذلك في شھر 6یتم اجراء مسح أقل تفصیال في غضون كما 
دیسمبراستبیانلالستجابة على  معدلكان،2010عاموفي.المزارععدد من% 2 نحو دیسمبراستبیانویستھدف

.%82 نحو

االستبیانیغطیھاالتيواضیعالم

یشمل مسح یونیو المواضیع التالیة: 

للغیرالمؤجرةالمستأجرة ووالمملوكة(الزراعیةاألراضيمساحات(.

فئة 11(والخضراواتللفاكھةو) فئة 24(للمحاصیلالمخصصةالمساحات(.   
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الذینراءالمدو،جزئي وأأصحاب المزارع الذي یعملون بشكل دائم (المزارعالذین یعمل في األشخاص
)المؤقتةوالعمالةالمنتظمةالعمالةو،مرتباتیتلقون

المتجددةالطاقةإنتاج.

األمریكیةالمتحدةالوالیات فى الزراعیةالبیانات جمع6.4.5

USاألمریكيالزراعي اإلحصاء مكتب یتبع NASS ًاستبیانإجراءیتمحیثالمتحدةالمملكةلنظاممشابھاً نظاما
.سنوات خمس كل كامل استبیانھناكیكون ثم ومنالمزارعین من عینة على سنوي

 قبل من شخصیة بصفة إجراؤهویتم،عةزروالمالمساحات من تأكدلل ویستخدم،تطوعیاً استبیاناً "یونیواستبیان"ویعد
الخاصةتقدیراتھماإلحصاء مكتب موظفویضع،البیاناتبتقدیمالمزارعونیقوم ال وحینما.محلیینمیدانیینموظفین

.المیدانیةالمشاھدات على القائمة

خالل موسم بیاناتھم شھریاً من المزارعین تحدیثالزراعي اإلحصاء مكتب طلبی،السنوياالستبیانإلىوباإلضافة
للكشف  الشھریةالتحدیثاتھذهوتستخدم.اإلنتاجوبیانات، والمحصول، والمساحات، حاصیلالم حالة مراقبةالزراعة ل

.الموسمیةالمحاصیللھاتتعرضمخاطرعن أي

األمریكیةالمتحدةوالوالیاتمتحدةالالمملكة في البیانات بجمع المتعلقةالمشاكل6.4.6

:التالیةالتحدیاتاألمریكیة المتحدةوالوالیاتالمتحدةالمملكة من كلعملیة جمع البیانات الزراعیة في جھتوا

وبالتالي .البریدیةاالستبیاناتأوااللیكترونيالبریدوأالھاتف عبر المطلوبةالبیاناتغالبیة عمتج: الدقةعدم
صحیحةغیربیاناتعن  اإلبالغإلىیؤدي قدوذلك .عملیة جمع المعلومات تستند على تآویل المزارعینفان 

.14في بعض األحیان

لكل متعددةاستبیانات ءمل المزارعین على یكون ما غالباً :البیاناتطلبات على للرد لكافياالوقتعدم توفر 
.االستجابةمعدلانخفاضاوالدقةانخفاضإلىذلكیؤديوقد.األوروبيواالتحادالمتحدةالمملكة حكومة من

ویمكن.استمارات متشابھة المضمونإستكمال نیالمزارعطلب في بعض األحیان منی:الطلباتیةازدواج
.الجھات المختلفةبینأفضلتنسیقخالل من البیانات جمع عملیةتحسین بالتالي

النحو على التاریخیةبالبیاناتالخاصةبالسجالتاالحتفاظیتم ال الحاالت بعض في: فقدان البیانات السابقة
.15آلخر عام من البیاناتبینعدم االتساقإلىیؤدي مما المطلوب

مصر فى الزراعیةالبیانات جمع6.4.7

:االستبیانات من مختلفة أنواع ثالثة مصر جريت

سنوات10 كل شامل  إحصاء.

سنوات5 كل غیر شاملإحصاء.

لمحصولل سنویةمراجعة.

 من ویطلب.الزراعةنطاق في المیدانیةالبیاناتجمع  المحلیة"القرویةالزراعیةالجمعیات التعاونیة"تتولى و
 من%  10عادةالعینة تشكلو."ملكیةرخصة" على الحصولاجل من الصلةذاتبالمعلوماتاإلدالءالمزارعین

خاللھا من یتمالتيالبریدیةاالستبیاناتخالل من العاممدار على الكبرىالمزارع متابعة وتتم.المزارععددإجمالي
.والتشغیلیةالمالیةالمعلومات جمع

واستصالحالزراعةوزارة مثل( مختلفة حكومیةدوائر من الطلباتازدواجیة مشكلة مصر في المزارعونویواجھ
التيالبیاناتبینتعارضالوضعھذا عن ینتجأنویمكن).واإلحصاءالعامة  للتعبئة المركزيوالجھاز،األراضي

.جمعھایتم لتي البیاناتدقة في الثقةمستوىمن  یقلل مما مختلفة مصادرتنشرھا

.2011عام DEFRAاستبیان یونیو لقطاع الزراعة: المنھجیة، نشر من قبل 14

2012في أبریل  NFUمالحظات االجتماع، نشر من قبل –NFUورشة عمل عن تبادل البیانات من تنظیم 15
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تونس فى البیانات جمع6.4.8

 شمل 2004/2005عاموفي.القائمةالمزارع من%  10 لـ مسح بإجراءسنوات عشر كل التونسیةالحكومةتقوم
ولقد.2006يینایر في االستبیاننتیجة نشر وتم.مزرعة515,000إجمالي من مزرعة48000االستبیان

وتقسیموالمشغللنوعاوالقانونيالوضع  تشمل التياألوروبیةالمعاییر مع لالستبیانالرئیسةالموضوعاتتوافقت
 جمع تواجھانرئیسیتانمشكلتانوھناك.16والمعداتوالعمالةالماشیةرؤوسأعداد وواألشجاروالمحصولاألرض
  : تونس في البیانات

المواد األولیة والمدخالت الزراعیةبالمتعلقة اإلحصائیات نقص.

التمورقطاع في المباعةغیروالمنتجاتالزراعیةبالمخلفاتالخاصةاإلحصائیات نقص.

المزارع لصالح البیاناتانحرافإلىیؤدي مما تونس في المتوسطة/الصغیرةبالمزارع شاملة قائمة توجد ال كما
.الكبرى

البیانات صحة من محلیاً التحقق6.5

المتحدة بالمملكة البیانات صحة من محلیاً التحقق6.5.1

من خالل ما یلي:"یونیواستبیان" نتائج صحة من التأكد جلأ من مختلفة بیاناتمصادر على" DEFRA" عتطلّ 

الزراعةقطاع في العاملینعددلتحدیدویستخدم:الحكومةبھتقومالتيالسكاني التعدادإحصاء.

السیاسةإطار في األوروبياالتحاد قبل من للمزارعینالمدفوعةالمبالغ عن سجل :نظام الدفع للمزارعین
.المشتركةالزراعیة

 استقصاءات األعمال التجاریة من قبل:DEFRAشملویالمزارع من لعینةتفصیليسنوياستقصاءوھو 
.والعمالةواإلیرادات األراضيواستخداممحاصیلانتاج الومصروفاتالوالمزارعدخلالنقاط التالیة: 

المطاحنوأصحابالحیواناتأعالفكمورديالمصالحأصحاب تغطي: أخرىاستبیانات.

بھاتقوم حجما اقلتخصصیةاستبیاناتوھي:التطوعیةاالستبیانات"DEFRA " )منتجاتوأفاكھةال على
.)الحبوب

وكالةھو التفتیش المباشر لبعض المزارع من قبلالبیانات صحة من للتأكدالمستخدمة األخرىالوسائلومن
تتقدمالتيمزارعال من%  1 نحو وتفقد فحص الوكالةھذه من األوروبياالتحادیطلبحیث.الریفیةالمدفوعات

التأكد من صحة جلأومن.األوروبياالتحادخالل نظام الدفع للمزارعین في طلبات للحصول على الدعم المالي من ب
.المزارع من% 5ربایق ما على مسح الوكالةعمل ت بھااإلدالءیتمالتيالبیانات

 كل في المختلفةاإلنتاجوطرقبالمحاصیلالمعرفةذوي من متخصصینمعتمدینخبراءخالل من الفحصإجراءویتم
% من 10نحو وعادة یتم االتصال مجددا ببشكل عشوئي % من المزارع التي سیتم تفقدھا 25 نحو ویتم اختیار .قطاع

المزارع من قبل مراجع مستقل العادة التحقق في بعض المسائل ولتوضیح النتائج المشكوك فیھا.

خاللجمعھایتمالتيالزراعیةالبیانات صحة من لتأكدل  أخرىمصادراستخدامDEFRAتستطیع،أخیرخیاروك
:البدیلةالمصادرھذهوتشمل"یونیواستبیان"

البذورلمبیعاتالزراعیةالصناعاتاتحاد.

اآلفات على للقضاء المحصولحمایةاتحاد.

الصناعیةللمجموعاتالتابعةالبحثیةالجھاتوالزراعیةوالوارداتبالصادراتالخاصةالجماركبیانات
.التجاریة

)2009عن الحالة االحصائیة لدولة تونس ( أبریل Eurostatتقریر االتحاد األوروبي 16
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 وتونس بمصر البیانات صحة من محلیا التحقق6.5.2

 تم التي الدراسات إحدى توصلت ولقد. الزراعیة البیانات صحة من لتأكدل اً معین نظاماً  الحالي الوقت في مصر تمتلك ال
یثیر الشكوك في  مما البیانات في كبیر تالعب ھناك أن (USAID) للتنمیة األمریكیة الدولیة الوكالة بواسطة إجراؤھا

. ودقة ھذه البیانات صحة مدى 

 السكان تعداد مثل( زراعیة غیر بیانات مصادر وذلك باستخدام البیانات صحة من للتأكد محدوداً  نظاما تونس تمتلك كما
.)الوطني

توصیات ال6.6

  المستوى ةعالی البیانات جمعل الصناعیة األقمارصور  استخدام: االولى التوصیة6.6.1
التمور قطاعل

أن تعین أخصائي في  الحكومة على ویتعین.  بالمملكة المصورة البیانات بجمع حالیا السعودیة العربیة المملكة تقوم
 یمكن  ،ذلكعلى  مثال. التمور قطاعل الزراعیة البیانات دیرلتق برنامج حاسوبيویرطلتاألقمار الصناعیة  صور ةقراء

:  التالیة المعلومات جمعل األقمار الصناعیةصور  استخدام

الصغیرة المزارع عدد.

الكبیرة المزارع عدد.

عةوزرالم األراضي.

التقریبي وعمرھا األشجار أنواع. 

وعمرھا الشجرة لنوع وفقا المیاه استھالك. 

الصغیرة األشجار عدد.

المیتة األشجار عدد.

المریضة األشجار عدد.

المذكرة والمؤنثة.   األشجار عدد  

المغطاة بأوراق الشجر مساحةال مؤشر قیاس أمكانیة.

.ھذه الطریقة لم یتم أختبارھا على نخیل التمر.   إن إالللتعرف على المحاصیل  كبیرة فائدة ذات  المعلومات ھذه وتعد

17الصناعیة األقمار لصور القیاسیة المعالجة : : 16الشكل

SOYL(www.soyl.com)موقع  17

نموذج إدارة الظلھ
صور جویھ 

صور األقمار الصناعیة 
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التوصیة الثانیة : التعاون مع مركز المعلومات الزراعیة لوضع رؤیة شاملة 6.6.2
لقطاع التمور  

).17الشكلشمل سلسلة القیمة لقطاع التمور بأكملھا (متكاملة ت منھجیةنحن نوصي باتباع 

18المقترحالنھج:17الشكل

 من مستفادةدروس(العوامل التالیة عند وضع منھج لجمع البیاناتینبغي األخذ بعین االعتبار ، النجاحتحقیقاجل من
):أخرىدول

مقاییس الدراسة ( ما ینبغي قیاسھ)

استخالص یحاولالذيالمجتمع ماھیةفھمإلىالبیانات لجمع نظامأيیحتاج:الدراسة مجتمع  حجم
 سجل المتحدةالمملكةتستخدم، الصددھذاوفي.قیاسھیجبالذيالرئیسيالبندھووھذا.منھالبیانات

Agricultural(الزراعیةالممتلكات Holdings Register(المتحدةالوالیاتتستخدم كما بھاالخاص
 في النخیلمزارعأعدادلتحدیدالصناعیةاألقمارتقنیةاستخدامالممكن من یكونوقد.مشابھاً سجالً األمریكیة 

.دقیق بشكل العربیة السعودیة المملكة

جیدةانطالق نقطة والزراعةاألغذیة منظمةالمعدة من  سئلةاأل قائمة تُعد :طرحھایتعینالتياألسئلةھي ما
.البیانات تلك بجمع تقومالتيالحكومةأولویات حسب المطلوبةالمعلومات تختلف ذلك،ومع.األشیاءلقیاس

.األمریكیةالمتحدةالوالیات في نظیرتھا  عن المتحدةالمملكة في البیاناتمتطلبات تختلف

18SAPشركة برمجة ألمانیا

المصدرون
إدارة الجوده

ترونیةااللكالسوق 
/ وسائل النقلالخدمات الوجستیة

المعالجون
إدارة الجوده

المخزونإدارة
/ وسائل النقلالخدمات الوجستیة

المزارعون
الطلب في السوق / اختیار 

الصنف
افضل الممارسات الزراعیة

توقعات الطقس
معلومات عن األسعار

تجار التجزئة
تعقب الصفقات

تحلیالت و تقاریر موسمیة
ادراة الجودة

الموزعون
توقعات الطلب

الخدمات اللوجستیة/ وسائل النقل
ادارة المخزون

ادارة قنوات التوزیع

سیكون ھناك توسع في استخدام منصة تقنیة المعلومات واالتصاالت 

المعالجونالموزعونتجار الجملةالمزارعون
تجار التجزئة و 

المصدرون

تقنیة
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صحتھا من والتحققالبیانات جمع

الدول   نمكل  في ةیعازرالبیاناتال جمع في األساس حجر یشكلنويسالاالستبیانإن:السنوياالستبیان
االحصاء لتحدید خصائیین في أل حاجةوھو ما یتطلب  ال،عینةاالستبیان  بأخذذلكویتم.التي تم دراستھا

.العینة التي یجب دراستھا

سنوات10إلى5 كل ومصراألمریكیة المتحدةوالوالیاتالمتحدةالمملكة في إحصاءإجراءیتم:اإلحصاء.
 جمعل عملیةأي من ھاماً جزءاً یمثلكما   الزراعيالنشاط نع كاملة صورة على للحصولالفرصةذلكویتیح

.بیاناتال

البیاناتمصادراستخدامیتماألمریكیةالمتحدةوالوالیاتالمتحدةالمملكة في:  البیانات صحة  من التحقق
.المزارعاستبیاناتخالل من جمعھا تم التيالبیاناتدقة من التأكدأجل من والخاصةالحكومیة

على أیضاولكنالمزرعة،مستوى على فقط لیسالبیانات، لجمع كبیرة فرصةھذه األنظمة تیحت: التتبع ةنظمأ 
.التورید سلسلة طول

والمسؤولیاتاألدوار

جھة واحدة ھناكیكونأنالمھم فمن ،لذلك ، ما حد إلىمعقدةعملیةالبیانات جمع عملیة تعتبر: مالك واحد
.ئھإجرا في السلطةلھاویكون)واحدةحكومیةدائرة(لنشاطتتحمل المسؤولة الكاملة عن ھذا ا

دون من یحدثأنیمكن ال وھذا.البیانات جمع عملیة من  ھاماً جزءاً البیانات صحة من التحققیعد:التعاون
یُعد  الحكومیةاإلداراتتعاونفضمانولذلك. صلة ذات مختلفةالجھات المعنیة التي تجمع بینات جمیعتعاون

.اً ھاماً أمر

الزراعیةالبیانات جمع في كبیرةخبرةالتي تمتلك ةالخاصمؤسساتال من العدیدھناك:الخاصالقطاعدعم.
الى الموارد الدولة تفتقر وعندماوبعض المؤسسات تكون قادرة على استخدام البیانات لرفع كفاءة المزرعة. 

.مساعدتھا  على قادراً الخاصالقطاعیكونأنینبغيفإنھ زراعیةاستقصائیةدراسةجراءالالزمة إل
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لتلبیةالالزمة التحسیناتتحدید.7
الوطنیةاالحتیاجات

  عامة لمحة7.1

طرق  في ةالممكنالتحسیناتبشأنالمرئیاتقدمویالمیدانیة،لزیاراتل المخرجات األساسیةالفصلھذاستعرض ی
المیدانیةالزیارات تتألف .التمور معالجي ذلك في بما أفضل نحو على العمالءمتطلباتلتلبیةاالنتاج ومراقبة الجودة

:التالیةالعناصر من

ممارساتلتقییم)المنورةالمدینةاألحساء،القصیم،الریاض،(مناطقأربعة فى للمزارعاإلستقصائیةالدراسة
.الخالعمل،وجودةالتسویقیةالممارساتوالتلقیحوممارساتصناف األاختیارواإلنتاج

الجودةمراقبةووالمناولةاإلنتاجمتطلبات لتحدیدمورالت معالجة/ تصنیعشركات مع مقابالت.

والمناولة.النخیلحصادتقنیاتولمعداتالدولیینالبائعین مع مقابالت

 األخیرةاللمساتووضعالتوصیات لمناقشةالتمور قطاع في المعنیةالجھات مع عمل ورشةعقد.

الزراعیةاالستقصائیةالدراسة نتائج7.2

.الفئات مختلفعلى   أجریتالتىالزراعیةاالستقصائیةالدراسات نتائج التالیةجزاءاألتستعرض 

التوظیفوممارساتاإلدارة،العامةالزراعیةالمعلومات7.2.1

العامةالزراعیةالمعلومات

العدید من المعلومات الزراعیة العامة، منھا على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: فھمإلىالزیارةفریق سعى

المزرعةملكیةنوع.

المزرعةفي  /العاملینموظفيووضععدد.

اإلنترنتطریق عن( الزراعیةللمعلوماتالمحتملةالمصادرإلىارعالمزوصولإمكانیةمدى(.

 يحكوم دعمأوتدریبیةدورات شكل في الدعم من المزارعاستفادة.   

  :كاآلتي المسحعینةیمكن تصنیف

77 %مع جھة تتعاقدالمزارع فقد  يباقأّما المالك قبل منیتم إدارتھا الدراسةشملتھاالتىالمزارع من
.المزرعةدارةإل خارجیة

المزارع من فقط% 7نحو و. عاما 30و20بینتتراوحفترة منذ تأسست%) 87(الكبرىالمزارع معظم
ع جھات خارجیة للقیام ببعض أعمال م تتعاقد الكبیرةالمزارع من% 40.األخیرة سنة  20ـ ال فى أنشئت
).األسمدةعادة  تطبیقات(اإلنتاج

الماضیة20ـالالسنوات في أنشئت%21. عاما 40أكثر من منذ الصغیرةالمزارع من% 28تأسیس تم.
خاصة في  مع جھات خارجیة للقیام ببعض أعمال االنتاجبالتعاقد یقومون الصغیرةالمزارع من فقط% 8

.ایضااألسمدةتطبیقات

المعدات من تستفیدالكبیرةالمزارع من% 81،الزراعیةللمیكنةاستخدامااألكثرھىالكبیرةالمزارع
29فإن،ذلك من النقیضوعلى.أیضا في أعمال أخرىولكنالرشألغراضعادةالتي تستخدم ،المیكانیكیة

إلى حاجة ھناكعلى ھذا األساس، فإن و. فقط لرشل المیكانیكیةالمعداتتستخدمالصغیرةالمزارع من فقط% 
المتنامیةالمحلیةارسات مالمالئمة للمالمعداتأستخدام  نشروتطویرفي  ستثماراالو متخصصة بحوثإجراء 
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 منخفضةالالعمالة فرتوإال أن ).والتنظیفوالحصادوالقطفالكیمیائیة،الموادتوزیعالمثال،سبیل على(
.الجدیدةالتقنیات في ستثمارعلى اال شجعی ال التكلفة

القدراتوبناءحصول على المعرفةال على القدرة

للمزارع بالنسبة سیما ال ،محدودالمساعدة الخارجیة و،واألرشادات المكتوبةوالتدریب،المعلومات،إلىالوصولإن
% فقط من 36فإن نحو ،%)81(اإلنترنتإلىالوصولامكانیةلدیھاالكبیرةالمزارعغالبیةأنحین فيف .الصغیرة

أواإلنترنت شبكة على المعلوماتإلىالوصولفإن،التاليوی)18الشكل(متلك ھذه اإلمكانیةتالمزارع الصغیرة  
.المزارعینمن  ةریصغ عینة على یقتصرالتمورانتاجبممارسات علقةالمتاإلرشادات

المزرعةعلى مستوىاالنترنتوصول:18الشكل

مصادر من تدریباً تلقوا قد الصغیرة،أوالكبیرةالمزارع في سواءً المزارعین، من قلیالً عدداً أنأیضا جلسُ  وقد
(الزراعیةالكیماویاتوتطبیقيالرفي مجاالتأخرىخارجیة )19الشكل.

خارجیةزراعیةتدریبیةدوراتتلقواالذینالمزارعین:19الشكل

اإلرشادات من بالقلیلیتم تزویدھم موظفیھمفإن ،ونالمزارعالتي یحصل علیھایةالتدریبالدورات الى قلة وباإلضافة
ویشمل أشھر6فترة ال تقل عن لیستمررعاالمزلعمالتنفیذ  برامج تدریبیة مناسبةیجب وعلیھ، فإنھ .التوجیھیة

 من قلیلعددتدریب تم قد أنھإلىالتقاریرتشیرو.والحصادوالتلقیحوالريالشجرةتنظیفالتالیة: مجاالتال
للمزارع بالنسبة% 14 مقابل فى لموظفیھاالتدریب من نوعاً قدمأنھا تالكبیرةالمزارع من% 38توأفادالموظفین،

).20الشكل(الصغیرة

ال
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لموظفیھمالتدریبأنواع من ما نوعا قدموا قد الذینالمزارعین:20الشكل

.

أشكال بعض على یحصلونكانواأنھمسواء حد على والصغیرةالكبیرةالمزارع من٪ 30ـ الربایق ما وأشار
ات من قبلتدریبال من المزید على الحصول في یرغبونأنھمالمزارعونوأفاد.الخارجیینالخبراء من المساعدة 

بشكل خاص الصغیرةالمزارعیشار إلى .والحصادوالتسمیدالريمجال في الممارساتأفضل عن الزراعةوزارة
.فنیةالھااحتیاجاتلتلبیةالزراعةوزارة علىتعتمد 

العامةالمزارعإدارةممارسات

 كانت إذا مافیوالصغیرةالكبیرةلمزارعتم توجیھ استفسار لفقد  ،والمعتمدةالحسنةالدولیةالممارسات مع تماشیا
وقد أظھرت النتائج .البیئیةوالمخاطروالتلوثوالنفایاتوالجودةالعملیاتوإدارةلتقییم مكتوبةوإجراءات  نظمب حتفظت

أفضل مع االجراءات تتماشىھذهأن%31أفاد(المكتوبةاإلجراءاتبعض قد وضعت الكبرىالمزارع من% 75أن 
).21الشكل( مكتوبة إجراءاتأو نظم يأبتطویر تقم لم الصغیرةالمزارع من% 72بینما)الدولیةالممارسات

مكتوبة إجراءاتلدیھاالتىالمزارع:21الشكل

:یلي ماتؤدي إلى المزارعلدى مكتوبة إجراءاتوجودعدمإن 

للقطاععدم وجود مقاییس معتمدة.

في العمل التجارياستمراریةوجود عدم.

الفردیةالجھود على الكبیراالعتماد.

:یلي ماعلى  ملتتشالتي ووالربحیةاإلنتاجكمیةقیاسللمزارعینالممكن من یجعل مكتوبة سجالتب االحتفاظإن 

التشغیلىاألداء.

االسمدةواستخدامالزراعیةالممارسات.

السجالت/المالیةالحسابات.

ال

ال یوجد اجراءات مكتوبة
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.المزارعونبھایحتفظالتيالمكتوبةالسجالتأنواع)22الشكل(ویستعرض 

المزارعینبھایحتفظالتيالمكتوبةالسجالتأنواع:22الشكل

سداد لىإالصغیرةالمزارعأصحابویمیل.للغایةمحدودة ةالخاصإنتاجیتھمقیاس على الصغارالمزارعینقدرةإن 
.منھاویخرجالمزرعةإلىیدخل لما حسابوجودعدم مع ،الخاصةجیوبھم من المتعلقة بادارة المزرعةالنفقات
 من وھذا.زراعیةمعامالتألي للمالك يالشخصالحساباستخدامیتمإنما وللمزرعةحساباتھناكلیسعاموبشكل

.الربحیةأواإلنتاجكمیةقیاس في صعوبة یخلقأنشأنھ

 من% 31أفادقد و).23الشكل(المزارعینبین شائع أمرالتمورومبیعاتنتاجإلإب المرتبطةالتتبع نظم عدم وجودإن
إن . مماثلة اً نظم لدیھاأنالصغیرةالمزارع من فقط% 7أفادبینماالتتبع نظم أنواع من اً نوع لدیھاأنالكبیرةالمزارع

 على أقلسیطرةھناكأنیعني مما ،تالفةالألغذیةإنتاج امصدر التعرف علىالصعب من یجعلالتتبع نظم عدم وجود
.اآلفاتومكافحةضامرباأل األمریتعلق عندما اتباعھاینبغيالتيالمعاییر

الغذائىالتتبع نظم تستخدمالتىالمزارع:23الشكل

المزرعة فى للتوظیفالعامةالممارسات

 من النوعین كال في الموسمیةالعمالة على اعتمادوھناك.أخرىإلىمزرعة من "العاملین"الموظفینعددیتفاوت
وھذا الرقم، عمال3الدراسةشملتھاالتيالصغیرةللمزارع بالنسبة / العاملینالموظفینعدد متوسط وكان.المزارع

أقل تضم التىالكبیرةللمزارعالعاملین/الموظفینعدد متوسطفي حین أن .الحصاد موسم خاللمراتثالثزایدیت
جداً الكبرىللمزارع بالنسبة أما.الحصاد موسم خاللمراتثالثزایدیتوھذا العدد، عمال6ھو نخلة 15.000 من

العددھذاویتضاعف، عامالً 115 نحو إلىیصلبھا ینملاالععددفإن، نخلة 70.000 عن النخیلعددفیھایزیدالتى
.الحصاد موسم فى تقریبا

التيالنخیلأشجارعددقیاس تمفقد  الصغیرةوالمزارعالكبیرةالمزارعكفاءةبینلالختالفأفضلفھمأجل منو
):24الشكل(التالیةالنتائج على الحصولوتمالمزارع المختلفة في عامل كل یدیرھا

ال

الممارسات الزراعیة واستخدام األسمدة

ال یوجد سجالت
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بداوم  عامل كل قبل من نخلة 79، كامل بدوام عامل كل قبل من تدارنخیلةشجر 483:الصغیرةالمزارع
  ي.جزئ

كامل بدوامیعمل عامل كل قبل من نخلة 417تدار:نخلة 15.000 من أقل تضم التىالكبیرةالمزارع ،
  .يجزئ بدوامیعمل عامل كل قبل من نخلة 150و

بدوامیعمل عامل كل قبل من نخلة 630تدار:نخلة 70.000 عن یزید ما تضم التىجداً الكبیرةالمزارع
.يجزئ بدوامیعمل عامل كل قبل من نخلة 470و، كامل

عامل    كل قبل من تدارالتىالنخیلأشجارعدد:24الشكل

أشجارعددویتجاوز. نخلة 300 لكل واحد عامل نسبةب عمل تأشیراتباصدارالعمل مكتب الزراعةوزارةوتنصح
.سواء حد على والصغیرةالكبیرةالمزارع من كل فى كبیرة نسبةھذا المعدل ب عامل لكل النخیل

یحصلحیث،الكبیرةالمزارع فى أجور العاملین من بكثیرأقلالصغیرةبالمزارعالعاملینأجورفإن،المتوسطوفى
 من% 72یحصل،المقابلوفى.أقلأوشھریاسعودى لایر 1200 على ةالصغیرالمزارع فى العاملین من% 70

).25الشكل(شھریايسعود لایر 1300 عن یزید ما على الكبرىالمزارع فى العاملین

لھؤالء ال تخضع العملظروففان،ولذلكنظامیاً تعیینھم تم قد العمالھؤالء من العدیدكانإذا ما الواضحغیرومن
.والنظامیةالمحلیةللشروط

 مع التعاقدویتم.عالیةبأجوریطالبونھؤالءو،الحصادمتطلباتلتلبیةالمؤقتةعمالالتوظیفإلىالمزارعونویمیل
المقدمةالمعلوماتإلىاستناداوذلكشھریايسعود لایر 3500 بنحو تقدرورواتبأجور مقابل الموسمیینالعمال

ارع.للمز الزیاراتأثناء

ة المؤقتةعمالالاستئجارإلى بعض المزارعین تجھ یو.للمزارعینتحدیایمثل المناسبةالعمالةایجاد ومما ال شك فیھ أن 
 موسم للتعامل مع  أعضائھا عن بالنیابةوذلكالمؤقتة ةالعمال مع بالتعاقد تقوم يوالتالمدینةتمورجمعیةمن خالل

.الحصاد

التيالكبیرةالمزارع
 من أكثر تضم

نخلة70000

عدد األشجار التي یدیرھا عامل واحد بدوام كاملعدد األشجار التي یدیرھا عامل واحد بدوام جزئي
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شھریاالسعوديبالریالالعاملینأجور::25الشكل

اإلنتاجوتكلفةاإلنتاجمعلوماتاإلنتاجیة،7.2.2

اإلنتاجومعلوماتاالنتاجیة

15.000 عن یزید ما تضم التىالمزارع لتلك(نخلة  72,714الكبیرةالمزارع في النخیلأشجارداعدأ متوسط كان
).26الشكل( نخلة   483الصغیرةالمزارعفي حین كان متوسط أعداد النخیل في ).  نخلة

 في باستثماراتللقیاماستعدادھا، وھو ما یعكس المنتجالنخیل من نسبیاأقلعددلدیھاالكبیرةالمزارعوجد أن كما 
.یةاإلنتاجالطاقة في مستقبلیةزیادةإلىیشیر مما استبدالھاأوجدیدةنخیلأشجارزراعة
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المزرعة حجم إلى بالنسبة المنتجةالنخیلألشجارالمئویةالنسبة:26الشكل

ة طقالمن في والمزارعطقاالمنبینكبیراتفاوتاً ) نخلة لكل  التمورانتاج متوسط(  المحصولمستویات تتفاوتو
)27الشكل(الصغیرةوالمزارعالكبیرةالمزارعبینإحصائیةداللةذاتاتفروقوجودعدم مع ،الواحدة

یعود إلى األصناف وھذا.المنورةالمدینة في األعلىاإلنتاجمستویات كانت والصغیرة،الكبیرةللمزارع بالنسبة
).العنبرة والصفاويأصناف فى متخصصة المنورةالمدینة(المختارة 

كجم/ نخلة لكل الوزن متوسط( منطقة لكل اإلنتاج متوسط :27الشكل

 منإنتاج المزارع الكبیرة  من% 25توجیھ  نحو تمیو.البشريالستھالكألغراض االتمورمزارعالجمیع تنتجا
یدل مما القطاعلھذایعودالصغیرةالمزارعانتاج من% 29كما وجد أن نحو  .الحیواناتأعالفقطاعإلىالتمور

.الصغیرةالمزارع فى اإلنتاججودةانخفاض على

المزارع على العمالءھؤالءمصدرویقتصر.الصغیرةالمزارع من التموربشراءالصناعیینالعمالء من يأیقوموال
.الجودة موثوقة كبیرةكمیاتتورید على القادرة فقط الكبیرة

).28الشكل( يالشخصلالستخدامذلكوالمزرعة، في الحیواناتبتربیةینالمزارعصغار لقد كان واضحاً  قیام 
.كسمادروث الحیوانات تستخدمالمزارع من٪ 80 من أكثرفقد وجد أن ذلك،إلىوباإلضافة
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المزرعة في الماشیة تربى التيالمزارع نسبة: 28الشكل

االنتاجتكالیف

 متوسط أعلىلدیھاالمنورةالمدینةف). 29الشكل(الدراسةشملتھا يالتالمناطق كافة فىتفاوت اإلنتاجتكالیفتظھر
.أخرىمناطقبال قارنةم بكثیرأعلىھيبھا كانت اإلنتاجكمیة ولكن)، العاملةالیدتكالیفارتفاع بسبب( تكلفة

كما أن ، منخفضة المملكة في هالمیا ضخالطاقة الالزمة لوتكلفة.مورالتانتاج فى النفقاتأكبر   يھالعمالةنفقاتتُعد و
.مجاناً المبیدات الحكومة تقدم 

)نخلة/ سعودى لایر( نخیلشجرة لكل االنتاج تكلفة :29الشكل
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األصنافوانتقاءاختیار7.2.3

األصنافانتقاء

 على صنفاختیارالیستند ال ،عاموبشكل.محددةبأصنافھازیارت تمت تيالالمملكة مناطق من منطقة كل تخصصت
توجھات والسوقاحتیاجاتإلىنوالمزارعینظرولكن.الربحیةأواألمراضومقاومة،محصولال مثل الفنيالتحلیل
).30الشكل(الطلب

الجدیدةاألصنافاختیار عند اإلعتبار فى تؤخذ التىالمعاییر:30الشكل

لظروفمالءمتھامدى من بدال المحلیةالسوقمتطلبات سعكیاألصناف بین المناطقإختالفویمكن االعتبار أن
الزراعةظروفلتحدیدالمتخصصة البحوث من مزیدالإلى حاجة ھناكوعلى ھذا األساس، فإن .المحلیةالزراعة

.الدراسةشملتھاالتيالمناطق من منطقة كل فيالمزروعة األصنافلجمیع)یةاإلنتاجوأالجودةحیث من سواء(المثلى

 في % 33نحو و%100وبنسبة تقدر بنحواألحساء فى زراعةاألكثراألصنافھي زیزرالوخالصالأنواعوكانت
.)31الشكل( يالتوال على األصنافھذهزرعتي التالمزارع

األحساء فى المنتجةاألصنافأكثر:31الشكل

ال یوجد جواب 
سجالت
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 كل تزرع حیث المنورة، المدینة فى المزروعة األصناف أكثرھي  ةروثانالووالعنبرة  ،يواالصفو عجوة،ال وكانت
.)32 الشكل( يواوالصف عجوةارھا الفریق الز التى مزارعال

المنورة المدینة فى المنتجة األصناف أكثر :32 الشكل

 ،%64 ،%73 بنسب الریاض، في زراعة األكثر األصنافي ھ الصقعيو  ريضالخو خالص،ال أصناف  وكانت
 عدد حیث من الدراسة شملتھا التى المناطق بین من تنوعاً  األكثر المنطقة يھ الریاض وكانت. اليالتو على% 55و

.)33 الشكل( المزروعة التمور أصناف

الریاض فى المنتجة األصنافأكثر  :33 الشكل

 المزارع جمیع تزرع حیث القصیم، في زراعة األصناف أكثر والمجدول برحيوال السكري،و خالص،أنواع ال وكانت
.)34 الشكل( والمجدول برحيال یزرع ونصفھا والسكري، خالصال
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القصیم فى المنتجةاألصنافأكثر :34الشكل

المزارعون في المملكةكانإذافیماالنظرینبغيفإنھ ، الدولیةاألسواق فى جدولوالمنوردقلةأصنافلشعبیةونظرا
وال یزرع كل من .إلى أصناف التمور المزروعة حالیاوذلك بالنظر بھذه األصناف األسواقھذهقادرین على تزوید 

ذینھالریاضمزارع من% 9وتزرع.المنورةدینةمالأواألحساءحالیاً في أي من مزارعولجدمالنور ودقلة 
.المجدول صنف القصیممزارع من% 50وتزرع.الصنفین

إلىالنخیل من جدیدةاصنافإدخالویجري.كبیرةباستثماراتالسعودیةالعربیةالمملكة في المزارع ضبع تقوم
:التاليالنحو علىمن التمورجدیدةأصنافاختیاریتموكذلكالمزارع،

مناسبةسوقیة  دراسةعادة  على  تستند الالتي والمالك، قبل من القراراتاتخاذیتم.  

توقعات  علىو،تكون مبنیة على الخبرة ما عادةفھيالمزارع،إلىالنخیل من جدیدةاصنافإدخال تم إذا
السوق.

والنضجوالتلقیح،التربة،أنواع7.2.4

التلقیحعملیة

أنحین في المكثفالتلقیحالعجوةأصناف تتطلب المثال،سبیل علىف. آخرإلىالتلقیح من صنفمتطلبات تختلف
السعودیةالعربیةالمملكة فى زیارتھا تمت يالتالنخیلمزارع كافة وتمارس.خفیفتلقیح تتطلب عنبرةالأصناف
.يالیدوالتلقیحتقنیات

نوعیة في الحاسمالعاملھوالتلقیحألنوذلك، المبتكرةالتلقیحأسالیباستخدامفي محاولةعادةالمزارعونیتردد و
 خلط طریق عن األشجارلتلقیحالرشمضخات بتجربة القصیم فى واحدةمزرعة قامت ذلك،ومع.التمورإنتاجوكمیة

.الدقیق مع )pistil(المؤنثة مدقةال

النضج

مثل ( أخرىدول  في تمارسالتمورإلنضاج متقدمة تقنیاتوھناك .النخیلعام على بشكل المملكة فى رالتمو تنضج
العربیةالمملكة في اختبارھایتم لم األسالیبھذهولكن)، الغازغرفباستخداماالنضاجو، الكیمیائياإلنضاج
.السعودیة

ذات حجم أكبر یمكن تمور، وینتج عن ذلك السكري لصنف بالنسبة وخاصةفي القصیمالتمورخف  عملیةتمارسكما 
.أعلىراسعأب تداولھا

التربةأنواع

أنومن المالحظ ).35الشكل(نوع التربة في المزرعة ذاتھا مختلطاً كونیوقد. منطقة كل في التربةأنواع تختلف
أنواع من نوعيأ فى التمرنخیلزرعیأنیمكنف. التربةبمتطلباتیتعلقفیماكبیرةعنایةتتطلب  ال النخیلزراعة 
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التربة دتع ،عاموبشكل.ھاوتصریفالمیاهوحتى نفاذیةالضروریةالمعادناحتیاجاتھا من ھافییتوفرطالماالتربة
.19النخیللزراعة نسباألالنوعالعمیقةالرملیة

المنطقة في التربةلنوعوفقاللمزارع: التوزیع النسبي 35الشكل

العمالوسالمةالمعداتواستخدامالمیاه،إدارة7.2.5

المیاهإدارة

ھذه النسبة  تنخفضوالشتاء فصل خاللكمعدلیومیاً الماء من لترا450من المیاه  بنحوالنخیلأشجارأستھالك یقدر
الذي يالرأسالیب عن الذین شاركوا في الدراسةللمزارعینأسئلةتوجیھوتم.20الصیف في اً لتر 200-150إلى

.العالیة المطلوبةكفاءةبال ل الخاصة بھمییقومون بري أشجار النخبأنھمیشعرونكانواإذا عمایتبعونھا و

،ذلكومع).36الشكل(بالتنقیطيالرطریقةتستخدم %)50(ةریوالصغ%)63(ة ریالكبالمزارعغالبیةوتبین أن 
ما  الكبیرةالمزارع من% 12والصغیرةالمزارع من %21أنحیث،بالغمر يالر على كبیراعتمادھناكیزال فال

میاهتوزیعیتمحیثالمنورة،المدینة فيبكثرة  بالغمر الريیمارسویزالون یعتمدون على ھذه الطریقة في الري.
.الصحيالصرفشبكاتعن طریقالمعالجةالصحيالصرف

المستخدمةالنخیلرىطرق:36الشكل

19W.H. Barreveld, Date Palm Products, FAO (منتجات النخیل، منظمة األغذیة الزراعیة، (1993)
1993(

الزراعةوزارة في الريإدارة   مع مقابلة 20



دراسة تطویر االنتاج–1خطة العمل 66

تقنیات استخدموابأنھمالكبیرةالمزارع من٪ 63والتي شاركت في الدراسةالصغیرةالمزارع من% 43ادأفوقد 
زراعیة سجالتوجود لعدمنظرابحذرالنظر إلى ھذه النتائجیجبف ذلك،ومع.المرشدة لمیاة الريحدیثةالالري

.المیاه لري أشجار النخیلالستھالك دقیقةبسجالتمعظم المزارع ال تحتفظف .الصغیرةلمزارعافي  سیما ال، موثوقة
.وارد المائیةالمھدرإلىيیؤد مما النخیلأشجارھناك إفراط في ري،لكن بشكل عامو

المعداتاستخدام

من  ٪81 نحووتتمثل ھذه النسبة بالزراعیة،ھاأنشطتب للقیام المعدات على الكبیرةالمزارعنسبة كبیرة من  عتمدت
تقنیات ومعداتتأمین  في ستثمارالل تخطیطأي یوجد الو.الصغیرةالمزارعمن  %29 مع بالمقارنةالمزارع الكبیرة

إن .الخوالجرارات، الرشأدواتالمثال،سبیل على عامة جداً معداتھيالمستخدمةالمعدات، فمعظمحدیثةزراعیة 
.الحدیثةات الزراعیةالتقنی في االستثمارحول دونیالید العاملة الرخیصة توفر

العمال سالمة

توظیفیتمفقد ذكر لنا أنھ،ذلكومع.العمال بسالمة تتعلق كبرى مسائل يأالمشاركین في الدراسة من يأیذكر لم
.لحكومةل إصابات العملعن  یتم االبالغإذاما  واضحالغیر من ھنأو،نظامي غیر بشكل الموسمیینالعمال من العدید

األطراف فى كسورإلىيیؤد مما، النخلةأعلى من لاعمأحد السقوطھون من أكثر الحوادث التي تقعقد وجد أو
كل  طبیةفحوصب علیھم القیامویشترططبيتأمینلدیھمالدائمین العاملینأنعام، بشكل أیضاذكر و.أخرىوإصابات

.عام

التخزین

یمثل للتخزینوحداتعدم توفرن أو.المبردالتخزینمكانیةإلدیھا%)7(الصغیرةالمزارع من قلیالً اً عددن لقد وجد أ
المزارع من% 56إال أن .خارج أوقات الذروةاألسواقعرضھا في والتمور بتخزینللقیام الصغیرةللمزارعتحدیاً 

.الموسمخارجفروقات األسعار  من باالستفادةلھمیسمح مما تخزینوحداتلدیھاالكبیرة

والمیكنةالمعدات7.3

أنشطةأتمتة في لمساعدةالزراعیة وذلك بھدف االمعدات توافر ھذا الجزء من التقریر الفجوة الحالیة في یستعرض 
.التمورحصادإنتاج و

الحالیةالمعداتتوافر7.3.1

الحالىالتحدي

مستوى الدیھالمزارع من العدیدأنفقد تبین المزارعین،وكبارالمحلیةاألبحاثمراكز مع المناقشات على بناءً 
:التحدیات من العدیدظھور إلىأدى مما األتمتة، من منخفض

الطلب كونی عندما والحصادالتلقیحمواسمأثناءالعمال على الحصول يف صعبة أوقات من المزارع تعانى
.ذروتھ يف العاملةعلى الید 

ن ھؤالء العمال مما یعني أوالحصاد،التلقیح موسم أثناءاألخرىالقطاعات من العمالاستأجار یتمعادة
.نتاجالاجودة في مشاكل یؤدي إلى مافي األعمال الزراعیة وھو الكافیةلخبرةیفتقدون ل

 یؤدي في قد  كیمیائیةالوادمالرش مثل الیدویةاألنشطةة واالعتماد علىیمعدات الزراعالإن عدم استخدام
.المبیداتاستعمال في إفراطبعض األحیان إلى

التعاونیةلجمعیات أوالشركات ا من شبكة نشاءإنقترح،الزراعیةاألنشطةلتشجیع المزارعین على استخدام المیكنة في و
  ).اسابق التقریر فىتم اإلشارة إلى ذلك   كما( میكنة الزراعیةالخدماتلتقدیم
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المعدات توافر

 المملكة في المعدات بائعي ومع المحلیة البحثیة المراكز مع بالتواصل الزراعیة المعدات توافر قمنا بدراسة مدى
:ذلك فى بما ،الخدمات لمعظم متوفرة الزراعیة معداتال أنقد وجد و. األمریكیة المتحدة والوالیات أوروباو

األسمدة تطبیق.

اللقاح حبوب استخراج.

التلقیح.

والَحلَم الغبار من الشجرة غسل.

المبیدات رش.

:التالیین للنشاطین آلیةأنھ ال تتوفر معدات   بدوولكن، ی

الحصاد.

(تشذیب) سعف النخیل. تقلیم

المعدات لتطویر المقترحة البحثیة الجھود7.3.2

 لمعداتل نماذج لتطویر ،عالمیین تقنیین شركاء من وبدعم المملكة، في العلمي البحث جھود تقترح ھذه الدراسة توجیھ
.والحصاد سعف النخیل كتشذیب السعودیة الزراعیة للممارسات  والمالئمةالزمة ال

التقلیم معدات

 التقلیم معدات تصمیمل ھامةأنھ لیس ھناك تطورات أو أعمال  وجدوقد . المزارع معظم في یدویاً نشاطاً  التقلیم یزال ال
 أبحاث مركز قبل من الكیمیائي تقلیمال مجال في بحوثال بعض يجرتو .أخرى دول في أو المملكة في المیكانیكیة

.ھلمخرجات التجاري التطبیق امكانیة متابعة   وینبغي مستمر البحث وھذا .فیصل الملك جامعةفي  التمورالنخیل و

  الصحیح غیر التقلیم على مثال: 37 الشكل

:، مثليالمیكانیك للحصاد دراستھا تجري التي أو/و المتاحة األسالیب من العدیدھناك 

وااللتقاط الھز.

الحصاد منصات.

الدراسة قید(ي الروبوت الحصاد(.
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 وبشكل. الثمرةب إلضرارمخاطر ا على"وااللتقاط الھز" طریقة تؤدي للتمور، المنتجة الدول  معظم في: وااللتقاط الھز
 الزیت استخراج أجل من الزیتونمثل ( معالجتھا   سیتم يالتار حصاد الثمل  "وااللتقاط الھز" طریقة ، یتم استخدامعام

).الجوز ومحاصیل البنمثل ( الصلبة القشرة ذات الفواكھ أو) عصیرلل العنبو

 استخدام یتم ،)وأریزونا كالیفورنیا والیة( األمریكیة المتحدة الوالیات فى الزراعیة المناطق فى: الحصاد منصات
 أعلى إلى منصة على العمال لرفع الشوكیة الرافعة  استخدام یتمو. الكبیرة المزارع من عدد فى الحصاد منصات
 تسلق یتطلب الذي األمر ،على دفعتین أو ثالثاألمریكیة  المتحدة الوالیات في التمور  حصاد یتمو. للحصاد الشجرة
.جمعھا تمی التي التمور ونقل جمع لتسھیل الحصاد منصة على أطباق  وضع یتم). 38 الشكل( عدة مّرات ذاتھاالنخلة 

 في ،العالیة  النخیل شجارأل فقط الحصاد منصات ونستخدمیاألمریكیة  المتحدة الوالیات فيالحظنا أن المزارعین وقد 
.القصیرة ألشجار النخیل   ستخدام الساللما ونیفضل حین

)أریزونا( المجدول لمزارع الحصاد منصات على مثال: 38 الشكل

 الساللم ستخدامأ یفضلون المزارعین معظم، واالرتفاع حیث من نسبیاً  قصیرة  مملكةال في النخیل أشجار معظمإن 
 استخدامب العالیة األشجار ذات الكبیرة المزارع یقوم المزارعون في حاالت،القلیل من ال وفي. ثمرةال إلى للوصول
.الحصاد منصات

 ینرئیسی جزئینیتكون من  كبیر روبوت تصمیم إمكانیة فيبحث من الدراسة یلمجال الحدیث ھذا ا: الروبوتي الحصاد
:ماھ

للحصاد ةثمرال مدى جاھزیة تحدیدل استشعار جھاز.

وقطفھا منفردة. ةثمراللكشف عن ل میكانیكي نظام 

.CROPS(21 یسمى( سنوات أربع تھمد بحثي برنامج فيیورو   ملیون 10باستثمار  حالیا يبواألور االتحاد یقوم
مستوى  ویحدد ة،ثمرال نتقيی( ثمرةال وانتقاء الحصاد على قادرة روبوتیة منصةھذا البرنامج على تطویر  فكرة تقومو

).ویقطفھا بلطف ة،ثمرال نحو ویتحرك ،ھانضج

الموقع االلكتروني:  21
ndex.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=115http://cordis.europa.eu/search/i

21969,



دراسة تطویر االنتاج–1خطة العمل 69

.22التمورلحصادجھاز روبوتي متحركتھدف إلى تصمیمالمملكة في مماثلة بحوثأجریتوقد

المتخصصة البحوثومراكزوالعالمیةالمحلیةالجامعات مع وثیق بشكل تعمل أنالحكومة علىیجب :التوصیة
.إتالفھاوندالنخلة  منبلطف  قطفھاوثمارالاختیاریمكنھيالذ يالروبوتالنظاملتصمیم برنامج إلطالق

الوطنیةاالحتیاجاتلتلبیةبھاالموصىالتحسینات7.4

التقنیةالدرایةتوصیات7.4.1

التقنیةللدرایةتوصیات:10جدول

التوصیات النتائج الموضوع

اإلرشادخدماتتقدیمتحسین
ستشارینبم واالستعانةللمزارعین،

األرشادیة لخدماتالتقدیمخارجیین 
الوزارةإشراف تحت األكثر تخصصاً 

مجال فى الخبرةندرة ذوي
يالزراعاإلرشاد

يالزراعاإلرشادخدمات

 الجامعاتبین التنسیقرفع مستوى
فیما یتعلق والصناعةالبحوثومراكز

مع  مالءمتھالضمانببرامج البحث 
 من التحققیمكن(لمزارعینمتطلبات ا

التوصیة من خالل إجراء ھذا  صحة
)البحوثمراكز مع  مقابالت

 العلمیةالبحوثال تلبي
المزارعیناحتیاجات

التقنیةالبحوث

منطقة  كل في نموذجیةمزرعة نشاءإ 
 بمثابة وتكونالممارساتأفضللعرض
 مالك قبل من تشغیلھایتم(تدریب مركز
وإشراف بدعم الجامعاتإحدىأوخاص

)الحكومة من

القدرة على الوصول الى
محدودالنموذجیة المزارع

من  مما یمنع المزارعین
أفضل على تعرفال

.الممارسات

الممارساتأفضل

الجنوبي، عبدالرحمن وآخرون. تصمیم وحدة روبوتیة لحصاد الفواكھ، قسم الھندسة الزراعیة، جامعة الملك سعود، 22
الریاض، المملكة العربیة السعودیة.
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المعلوماتإلدارةتوصیات7.4.2

المعلوماتإلدارةتوصیات:11جدول

التوصیات النتائج الموضوع

حولبیاناتال لجمع يخارجنظاموضع
الجملةأسواق  في تتم  التي المعامالت

والجودةوالحجمالصنف(ویشمل ذلك 
یومیةتقاریروتقدیم،)والسعر

المصلحةوأصحابللمزارعین
القصیرةالرسائل عبر اآلخرین

).الزراعیةالمعلوماتنظاممسؤولیة(

المتعلقةالبیانات جمع یتم ال
 في لتي تتمابالمعامالت

الجملةأسواق

یةالسوقالمعلومات جمع

مدینة الملك  معبالتعاون نظامإعداد
جھة  وعبدالعزبز للعلوم والتقنیة

صوراستخدامیعتمد على  ةیخارج
المساحاتلتقدیرالصناعیةاألقمار

الخالمزارع،أحجاموالمزروعة،

مساحة حالیا ً تقدیر یتم
زراعة ل لمخصصةاألراضيا

خالل من النخیلأشجار
المسوحات المیدانیة. 

الزراعیةالمعلومات جمع

اإلنترنتإلىالوصول برنامج إطالق
وصوللتحسینالریفیةالمناطق في

المعلوماتإدارةنظامإلىالمزارعین
للوزارةالتابع

محدودیة الوصول لإلنترنت المعلوماتإلىالوصول

الزراعیةللعملیاتتوصیات7.4.3

الزراعیةللعملیاتتوصیات:12جدول

التوصیات النتائج الموضوع

روالتمزراعةدلیلتوزیعضمان
 من وغیرھا(واسعنطاق على

المزارعین على) المھمةالوثائق

القیاسیةاإلجراءاتیتم اعتماد ال
.واسعنطاق على

التشغیلدلیل

على المزارعإدارةنظاماقتراح 
المساعدةتقدیمأو(المزارعین
.)في ادارة المزرعةالخارجیة 

فنیةومالیةسجالتوجودعدم
المزارعینلدى  مكتوبة

الزراعیةالسجالت

التتبعنظاممتطلباتتحدید
والصناعة،الحكومةبینباالشتراك

التصدیرألسواق خاصة

التتبع نظم كفایةعدم التتبعإمكانیة

2.5 عند حالیا(الدعمنظامتعدیل
التىللمزارع كجم/  سعودى لایر

) نخلة 300 من أقل على توىحت
اإلنتاجممارساتاعتمادلتشجیع

.المحسنة

جمیع على نفسھالدعمنظامیطبق
المزارعین

الحوافز
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واألسمدةلمبیداتاالستخدامتوصیات7.4.4

واألسمدةلمبیداتل توصیات:13جدول

التوصیات النتائج الموضوعات

لمكافحة وطني برنامج إطالق 
 على المزارعینلمساعدةاآلفات

لتدابیربالقیام بااستباق األزمات
اآلفات مكافحةل الالزمة

مع للتعامل فعالة غیرتدابیر 
اآلفاتانتشار

اآلفات مكافحة

وتطویرمیدانیةاختباراتإجراء
 ةالتركیبلتحدیدالقیاسیةالممارسات

األنسبتوقیتوالاألمثل ةالكیمیائی
. منطقة لكل األسمدةالستخدام 

الستخدام وطنیةمعاییر توجد ال
التمورقطاع في الكیمیائیةالمواد

األسمدة

لضمانلجودةل مراقبةوضع نظام
التابعةمدیریات الزراعة أن

المبیداتتنفذ عملیة رش للوزارة
صحیح بشكل النخیلمزارع فى

النباتوقایةإدارةتراقب ال
المبیداتاستخدامالزراعة بوزارة 

المبیدات

المیاهإلدارةتوصیات7.4.5

المیاةإلدارةتوصیات:14جدول

التوصیات النتائج عالموضو

لوضع  يمیداناختبارإجراء 
وفقااألمثلللريزمنيجدول
 عمروالصنف،والتربة،لنوع

الخ،النخلة

كفاءةلتقییممتضاربةدراسات
مختلفةاللألصنافالمیاهاستخدام

المیاةإدارة

الرطوبةإدارةنظامنشر وتصمیم
المزارعینلتعریفالمتكامل

المثلى.يالر ةبجدول

الرطوبةلمقیاسمحدودانتشار
.النخیلمزارع فى يالرقم
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والحصادالشجرةلرعایةتوصیات7.4.6

والحصادالشجرةلرعایةتوصیات:15جدول

التوصیات النتائج عالموضو

اإلجراءاتوتطویراستحداث
المناسبالتدریبوتوفیرالالزمة 

ستخدامالتعزیزللمزارعین
سبیل على( ياآللالتلقیحمعدات
)التلقیحمضخات،المثال

یدویاالتلقیحإجراءیتمعادة تلقیحال

الماليوالدعمالتدریبتوفیر
استخدامللتوسع  في    للمزارعین

الغبار من لتخلصامعدات
الخ،اآلفاتو

غسیللمعداتمحدودستخداما
التمور

تنظیفال

تحدیدل المیدانیةاالختباراتإجراء
النضجتقنیاتتحسینكیفیة

وتوفیراإلجراءاتوتطویر
للمزارعینالتدریب

المبتكرة لتقنیاتل محدوداستخدام
 من التمور والتي تحدإلنضاج
اآلفاتانتشار

حصادال

المتعلقة بالمعداتتوصیاتال7.4.7

للمعدات الزراعیةتوصیات:16جدول

التوصیات النتائج عالموضو

 التعاون مع الجامعات السعودیة
لتطویر والدولیة ومراكز األبحاث 

ألتمتة عملیة روبوتیة وحدات
عملیة الحصاد

 ال تزال عملیة الحصاد تتم یدویا في
ّما معظم المزارع في المملكة، م

یعني أّن ھناك حاجة عالیة للید 
العاملة

الحصاد
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إجراءاتتحسینطریقخارطة.8
الجودةمراقبةوممارسات

:التالیةالمواضیععلى  الفصلھذا ملتشی

التصنیفمعاییر.

يالزراعاإلرشادخدمات.  

النموذجیةالمزارع شبكة.

الجودةلمراقبةطریقخارطة.

التصنیفمعاییر8.1

المملكة في الوضع8.1.1

:ةعدید مشاكلیواجھ ھذه المعاییر تطبیق  ،لكنو.المعبأةالتمورلتصنیفالمملكة في رسمیةمعاییر توجد

للمنتجینالتدریب من المزیدتوفیروینبغيالحكومیة،التمور مصانع فيبشكل رئیسي المعاییرتستخدم
ھذه المعاییر بشكل موسع. ھم على اعتماد استخدام تشجیعل

الدولیةالمتطلبات مع لتتماشى المعاییرتنقیحینبغي.

،والشكلواللونالحجمھذه المعاییروتشملالجملةأسواق في تباعالتيغیر المعبئةرلتموخاصة با معاییروضعیجب
.الدولیةالمعاییر على الوطنیةالمعاییرھذه تستند أنوینبغي.واألصابات الحشریة،والعیوب

  يالدولالتصنیفمعاییر8.1.2

فئاتإلىالتمور فصل یتمو.التموروتصنیفبفرزمعامل/ مصانع التعبئة للقیام إلىبعد الحصاد التمورتسلیمیتم
.العیوبوالرطوبةومحتوىالحجم،والملمس،واللون،أساس على مختلفة

التمورتصنیفمعاییر :17جدول

المتطلبات المعاییر

الموحدالشكل الشكل

ي للصنف المعینالنموذجلونال اللون

التخزینوظروفالعمیللمتطلبات مناسبة والرطوبةالملمس

الدولةوحسببین صنف وآخر تختلف الحجم

المشكلةولكنالتصنیف، نةكیلم المحاوالت من العدیدأجریتلقد . مرحلتین على یتم ما وغالبایدویا،الفرزعملیة  تمتو
التصنیف من والھدف.الجودةمواصفات  من واحد جانب على ھو تركیزھااآلالتاستخدام عند المزارعتواجھالتي
.أعلى عائد على الحصولللمزارعینیمكنخاللھا من موحدةثمارعبوةإنتاجھو
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1المرحلة

والزراعةاألغذیة منظمة تعریف حسب التمور من المختلفةالفئات)التمور الدولیةتصنیفمعاییر:18جدول(یلخص
.وباكستاناألمریكیة المتحدةوالوالیات

التمور الدولیةتصنیفمعاییر:18جدول

23الباكستانىالتصنیف المتحدةالوالیاتتصنیف
24األمریكیة

وصف حسب التصنیف
FAO25

ممیزةالالدرجة

أالخیار

بالخیار

متوسطة نوعیة 
الجودة

 جودةنوعیة ذات
   قبولةم

الصناعیةالتمور

الطبیعیةالتمور

الشمعیةالتمور

1رقمالجافةالتمور

2رقمالجافةالتمور

التصنیعتمور

فاسدةتمور

الثمار:أالدرجة
الممتازة

الفاكھة:بالدرجة
ذات القشرة 

المنفصلة 

الفاكھة:جالدرجة
المخصصة لنزع 

الستخداماوالنوى 
  يالصناع

الفاسد:دالدرجة
والتالف

التمورتصنیف

التمور،الطبیعیةالتمور
1رقمالجافةالتمور،الشمعیة
ھي2رقمالجافةوالتمور
إلىمباشرةللتسویق

.المستھلكین

فى تستخدم:لتصنیعاتمور 
یتمأوالثانویة التمورمنتجات
تجاوزإذامنھاالتخلص
الطلبالعرض

غیرتمور ھي:فاسدةالتمورال
البشري،لالستھالك صالحة

الحیواناتلتغذیةوتستخدم

الدرجةب االحتفاظیتم
 لتعبئةل )ب(و)أ(

والتغلیف

ج(الدرجةتستخدم(
التمورلمنتجات

ألعالف:)د(الدرجة
لحیواناتا

  كل استخدام
درجة

2المرحلة

 حسبالتمور  درجاتبفرزالتصنیف من المرحلةوتٌعنى ھذه المستھلكین. رغباتعلى وتعتمد ھذه المرحلة اختیاریة 
 حسب المجدولتصنیف تمورفي عملیة یطبقوالمثال الوارد أدناه.الدولة حسب الحجماتتعریف تختلف قدو.الحجم

:26والزراعةاألغذیة منظمة تعریف

جم 23أكبر : جامبو.  

جرام23إلىجرام18:كبیر.

جرام18-15: متوسط.

Sindhمصانع تجھیز التمور، 23 Board of Investment) ،2010(

)1955(ساریة المفعول من USDAمعاییر الوالیات المتحدة لتصنیف التمور، 24

1993منتجات النخیل، منظمة األغذیة والزراعة، 25

1993منتجات النخیل، منظمة األغذیة والزراعة، 26
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اإلرشادیةالخدماتتحسین8.2

الجدیدالنھج مقابل القدیمالنھج8.2.1

القطاعینبینالشراكةوالالمركزیة، تشكلو .يالعالمالصعید على انتقالیة بمرحلة يالزراعاإلرشاد ةنظمأ تمر
التكالیفوتقاسمالتقنیةونقلتسویقو،أصحاب المصلحةومشاركةالطلب،یحركھاالتىوالنظموالعام،الخاص

.األسس التي تقوم علیھا ھذه النظم

الذي ال یأخذ بعین االعتبار و سفلاألإلى علىاأل منالتنازلي نھجال عتاتبو،تقنیةال نقل على السابقةالنماذجركزت
 على ةالجدیدالنماذج تركزفي حین . ئس بشكل وموجھة فعالة غیرنماذجالنماذجھذهواعتبرت.المزارعین فعل ردود
إلىمما جعل أصحاب صنع القرار أقرب علىاألإلى سفلاأل من تصاعديالنھج الوتتبعالبشري،المالرأستنمیة

القطاعإلىوأحیاناالفرعیةواألقالیمالسلطات االقلیمیةإلىوإتخاذ القرار بعض مھامھاتفویض طریق عن المزارعین
.الخاص

مزایاو،لنظم األرشاد الزراعيالجدیدوالنموذجالقدیمالنموذجبینمقارنة)19جدول(أدناهالجدولویستعرض 
.منھما كل وعیوب

27الجدیدالنموذج مقابل القدیمالزراعىاالرشادنموذج::19جدول

الجدیدالنموذج

)والخاصالعامالقطاعینبینالشراكة(

القدیمالنموذج

)العاماإلرشادنظام(

العامالقطاعینبینالشراكةیرتكز على نموذج
والخاص

 أنظمة على  یعتمد،ینرعاالمزقیادةب ،المركزينظام
قائمة على احتیاجات السوق.زراعیة

إدارةوالبشریةالمواردتنمیةبرامج على یركز
.الطبیعیةالموارد

فرص العمل في واألسرةدخلزیادةإلى یھدف
.الریف

الزراعةوزاراتداخلالوحدات.

علىاأل منتنازلي نھج الوظائف،متعددةاألنظمة 
 على ةقائم ةیزراعیعتمد على أنظمة ،سفلاألإلى

.العرض

 الغذائیةللمحاصیلالتقنیة نقل أنشطة علىیركز
.األساسیة

طریق عن الوطنيالغذائياألمنتحقیقیھدف إلى
الغذائیةللمحاصیلالزراعیةاإلنتاجیةزیادة

.األساسیة

المزایا

الوضعاحتیاجاتمع  تتالئم   یةخدمات ارشاد
.الراھن

عند الالزمةالفنیةالمواردتوفیر  على القدرة 
.متعددةتمویلمصادر على حصولال، والحاجة

 منالى المزارعین التكلفة نقل: المثالسبیل على(
.)لمدخالتشراءھم لخالل

كبار  مع جنب إلى جنبا المزارعینصغارإشراك
).التجاریین(المزارعین

احتیاجات  المزارعین مع عام مرن یتالئمإطار
المزارعینصغار خاصة

خالل من ةالحكومقوانین وسیاساتل طبیق أوسعت
یةاإلرشادخدماتال

 العامةقدر أكبر من المسائلة.

جمعیات تعاونیة زراعیة قویة وجدعندما ت مالئمة.

27Burton E. Swansonمراجعة عالمیة للخدمات االرشادیة الزراعیة والخدمات االستشاریة، منطمة األغذیة ،
)2008والزراعة، (
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العیوب

التكلفة

المقدمة من التفاوت في جودة الخدمات اإلرشادیة
.القطاع الخاص

المستفیدة من الخدمات اإلرشادیةالمزارعقلة عدد،
وضعیفة بشكل سلیمغیر الموجھةإرشادیة خدمات

.األثر

  نشطةاأللتنفیذالالزمةالفنیة والمالیة المواردنقص 
.یةاإلرشاد

المزارعینالحتیاجاتاالھتمام من القلیلإعطاء
.المحدودةالمواردذوي

لتغییراومقاومةالبیروقراطیة،األنظمة.

مركزیة؟تكونأال يینبغالذى يالزراعاالرشادخدمات يھ ما

في حین أن .األثروتقییموالتمویلوطنیةالاتستراتیجیاالإعداد في نسبیةمیزةالعامةالمركزیةیوجد لدى المنظمات
الظروف مع تالئمت برامجتصمیم في وكذلكالمحلیةوالفرصاالحتیاجاتتقییم في نسبیةمیزةلدیھاالمحلیةالمنظمات

:المحلیة

المناطق من اً عددتخدموالسعة والحجماقتصاددیات ب المتعلقة تلك ھيمركزیةالتي یجب أن تكون المھام.

منطقةأن تصمم حسب احتیاجات المزارعین في كل یجبالتي تلك ھيالمركزیةالتي یجب أن تكونالمھام 
.المزارعینعالیة من مشاركةوب

إدارتھانظام ویةاإلرشادالمھامبعض  نة علثأم)20جدول(ویستعرض 

28إدارتھاونظامیةاإلرشادمھامال:20جدول

إدارتھانظام یةاإلرشادمھامال

مركزیة االستراتیجیاتوصیاغةالسیاساتوضع

مركزیة ال أومركزیة اإلرشادلموظفيتدریبیةبرامج

مركزیة اإلرشادلموظفي متخصص فني دعم

مركزیة اإلرشادیةالمطبوعاتإنتاج

اإلداریةالمستویاتجمیع على مطلوب وتحسین جودة البرامج لدعم والتقییمالرصد

مركزیة ال للمزارعینتدریببرامج

مركزیة یةالسوقمعلوماتالتقدیمخدمات

خصخصتھا؟یجبالتىاإلرشادیةالخدمات يھ ما

سبیل على( "خاصة سلع" أنھا على تصنف التياإلرشادیةالخدمات خصخصة ینبغي،األخرىمع ثبات العوامل 
 مثل( إدارتھانظام عن النظر بغض المستمرالعامالتمویل تتطلب "العامةالسلع"في حین أن ).التقنیة نقل المثال

).الطبیعیةللمواردالمستدامةاإلدارة

:كمثالتقنیةال نقل

قنیات ت بیعوذلك كخدمة إضافیة عند التقنیةاالستشاریةالخدماتتقدیم في ھاماً دوراً المدخالتتوریدشركات تلعب
أقل حد إلىولمزارعینلكباراوخصوصاالتقنیة،الستشاریةاالخدمات معظم الشركاتھذه توفرو.للمزارعیناإلنتاج

البنك نظم المعلومات والمعارف الزراعیة، المركزیة االرشادات الزراعیة: الدروس المكتسبة والممارسات الجیدة،  28
)2000، (الدولي
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غیرمعلوماتبتقدیمیقومواأنویمكنالصحیحةالتقنیةالمعرفةإلىالمدخالتتجاریفتقر،لكنو.المزارعینلصغار
 من خصخصتھایجبالتي  خاصةال سلعمن ال وھقنیة الت نقل أن من الرغم على ،ولذلك.المبیعاتزیادةلغرض موثوقة
ھذهل الناشئةالبلدان تفتقر وفي معظم األحیانال یمكن أن یتم توفیر الظروف المالئمة لذلك.إال إنھ، النظریةالناحیة

.المتطلبات

بینالقدرات التقنیةإحداث فجوة واسعة فيإلىیؤديسوفھذاألنالتقنیة نقل خصخصة الغرض ھنا ھو لیسإن 
صغارتنظیموالمدخالتموردي  مع والخاصالعامالقطاعینبینشراكة بناءإنما  و،  المزارعینكبار وصغار 

  .يالزراعرشاداإل يمقدم عمل لتسھیلمجموعات في المزارعین

اإلرشادیةالخدمات من نماذج8.2.2

:یةاإلرشادخدماتالذجالنم أمثلة3القسمھذا في سنقدم

29العاماإلرشادنظام: يالتونسالنموذج

بعض الخدماتتفویض(والخاصالعامالقطاعینبینالشراكةنموذج:المتحدةالعربیةاإلماراتدولةنموذج
30)الخاصلقطاعل

إلىتفویض بعض الخدمات(والخاصالعامالقطاعینبینالشراكةموذجن: األمریكیةالمتحدةالوالیاتنموذج
31)بحاثاأل كزاومراتلجامعا

العاماإلرشادنظام:1نموذج

النھجموذج نھذا الویتبع.واإلقلیميالوطنيمستویینال علىفي تونس  العاميالالمركز يالزراعإلرشادانموذجیعمل
یستخدم و.الوطنیةالخطة مع یتفق بما اإلرشادبرامجتطویر في دوراً المعنیةاألطرافجمیع تلعب حیث،لمشتركا

التوضیحیة،والمخططات،المخصصة لتقدیم المعلوماتاألیام:التالیة ةیالرئیساإلرشاد سائطالنموذج التونسي و
واإلرشاد التدریبوكالة عملتو.الفنیةالنشراتواإلذاعیةوالنشراتالتلفزیونیة،اإلعالناتوالمنظمة،والزیارات

:التالیةالرئیسة ألنشطةة للقیام بامركزیكجھة الزراعي

الشاملالزراعياإلرشاد عن ةمسؤول.

ةالمیدانیاإلرشادبرامجمتابعة وتنسیق.  

لى مراقبتھمع المسؤولینوالموظفیناإلرشاد لمقدمي التدریبتوفیر.

یةاإلرشادموادال نشر.

المعنیةاألطراف مختلف بینالشراكاتتأسیس عن ةمسؤول.

الزراعياإلرشاد عن المسؤولةھياللجانوھذه.اإلقلیميالمستوى على تعمل الزراعیةللتنمیةاإلقلیمیةاللجان
  :من شبكة طریق عن المیداني

24 يتنسیق تبكم.  

183مبرامجھتنظیم في اإلرشاد مقدمي بمساعدة مكلفة إقلیمیةإرشادیةوحدات.  

844 اختیار في والمشاركةللمزارعین،حدیثة الالتقنیات عن توفیر ةلمسؤولا(الزراعیةالمراكز من
 على المزارعینومساعدةأرض الواقععلى  نوالمزارعیواجھا يالت مشاكلالب تعلقةالمالبحثیةالموضوعات

.)مجموعات في أنفسھمتنظیم

الالمركزیةتنفیذ في النجاحفإن لذلك،.الفنییناألخصائیینوجودوعدمالمالیةالقیودتعاني الحكومات المحلیة من 
  .يالزراعرشاداإلأطراف كافة بینالدقیقوالتنسیقللنظامالدنیاالمستویات في كبیرةقدرات بناء یتطلب

29Moufida Touayi ورشة عمل دون اقلیمیة عن تطبیق ،ICT لتحسین الروابط والتعاون في تقدیم الخدمات
)2004ذیة والزراعة، (االرشادیة،  منظمة األغ

ADFSC(www.adfsc.ae)ظبيأبوفي  المزارعینخدماتمركزالموقع االلكتروني ل30

USDAالموقع االلكتروني للـ 31
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)الخاصللقطاعالخدمات بعض تفویض(والخاصالعامالقطاعینبینالشراكةنموذج:2نموذج

ظبيأبوفي  المزارعینخدمات مركز إلنشاء العالمیةالتنمیةإدارة شركة مع شراكةظبيأبو حكومة وقعت
)ADFSC (2014عام في ینتھيوسوف2009عام في المشروعبدأ.المتحدةالعربیةاإلماراتدولة في.

ADFSCيالزراعواالرشادلتعلیماعن تقدیممسؤول وھوالكامليواإلدارالماليباالستقاللیتمتع مستقل كیانھو 
:منھااإلرشادیةالخدمات من واسعة مجموعة یقدموھو.المزارعین من 28.000 ـل

والحصادالتغذیةوالتمرنخیلرعایةتحسین.

المزرعةمستوى على الحیوانیةالثروةإدارةتعزیز.

يالرنظام ةتنظیم جدولوتحسین.

المحاصیلإنتاجلتحسینالمشورةتقدیم.

الممارساتأفضلستخدمت يالتالمزارعإلىالوصول.

الزراعیةالتقنیاتوتحسینالبحوث نتائج توزیع.

واإلدارةوالتقنیة،الزراعيالتخطیطتطویر في المساعدة.

 صعب أمرھوالمزارعینصغار من التكالیفاسترداد. كما أن الناشئةالبلدان في للفشل عرضة أكثرالخصخصةتُعد 
  .يالزراعاإلرشادكیان عملعرقل ی قدف وبالتالي،مكلف للغایةالطویلالمدىعلى  األموالتأمین من یجعل مما

)األبحاثومراكزجامعاتالالىالخدمات بعض تفویض(والخاصالعامالقطاعینبینالشراكةنموذج:3النموذج

.التعاونياإلرشادنظام تسمى الكلیات من شبكة خالل مناألمریكیة المتحدةالوالیات في یةاإلرشادخدماتالقدمتُ 
 من أكثرأوواحد قبل من المكاتبیتم إدارة و.األمریكیةالمتحدةالوالیات في والیة كل في الجامعات في مكاتب توضع

الزراعیینللمنتجینالعملیةثباتاتاالوكذلكالبحوث على والقائمةالبناءةالمعلوماتیقدمونالذینالمتخصصین
.والمزارعین

ولیاتؤمستتضمن و. يالزراعاالرشادنظامومنسقالفیدراليالممثلھووالزراعةلألغذیةالوطنيالمعھدویُعد 
:ما یلي فیالمعھد

المعنیةوالجھاتیةاإلرشادالخدمات  مقدمي مع التعاون.

اھتمام ومساعدة الحكومة االتحادیة  تتطلب التيالمسائلوتحدیداألولویاتتحدید.

واألنشطةالبرامجوإدارةتنظیم.

لنظامل الفیدراليالتمویلتوفیر.

ھا.عن الناجمةواآلثاروالنتائجالبرامج نوعیةتقییم

أقربیكونوا یةشاداإلرالخدمات  يمقدمرغم أن والمزارعین،لمشكالتاالستجابةال تضمن  الالمركزیةیشار إلى أن 
یتطلب إحداث تغییر في سلوك إن ھذا األمر .المزارعین مشاكلب أھتماماأكثربالضرورةوالیسإال أنھم ءالالعمإلى

.بشكل أفضل مسموعة أراءھم لجعل مجموعات في  نیالمزارعجب تنظیمیمقدمي الخدمات اإلرشادیة كما  

أنحاءجمیع في بالتساويموزعةالقویةالمتخصصةالجامعات من متماسكة شبكة علىاألمریكي النموذجویستند
.فاستخدام ھذا النموذج ال یعتبر الخیار األفضل،في حال عدم وجود شبكة كھذه.الوالیات المتحدة األمریكیة

یةاإلرشادلخدماتل الرئیسیةالنجاحعوامل8.2.3

تكونأنیجبالتياألساسیةالعناصر بعض ھناكولكن،یةاإلرشادخدماتالتقدیم ل األفضلیعدنموذجیوجد ال
:للنظام اإلرشاديالرئیسةالنجاحبعوامل قائمة یليوفیما.ناجحاً یكونأنأجل من يإرشادنظاميأ فى متوفرة

 وتمویلاتاالستراتیجیووضعالوطنیةاألولویةتحدید إلىالحكومیةاإلرشادخدماتمؤسساتدور منالحد
.یةاإلرشادالخدمات 
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المحلیةاالحتیاجاتكتقییمفي تقدیم بعض االرشادات نسبیةمیزةلدیھمحیثالمناطقإلىالمھام بعض إسناد
.المحلیةالظروف تالئم التيالبرامجوتصمیم

 بعضھاارتباطوكیفیةالالمركزیةیةاإلرشادالخدمات مستویات دیحدة تنظیمیة لتیبنو قانوني إطارإنشاء
.البعض

واالقتصادیةاالجتماعیةالعواملأو منتج أومحددة سلع أساس على مجموعات في المزارعینتنظیم.

الزراعیینالمرشدینلدىالفنیةوالمھاراتالمعرفةتعزیز.

لكل   األولویاتلخدمة  یةاإلرشادبرامجالوتوجیھالمتاحةالموارد مع  یةاإلرشادخدماتمالئمة  الضمان
  .منطقة

واإلرشاداالبحاثبینالروابطتعزیز.

النموذجیةالمزارع من شبكة إنشاء8.3

النموذجیة؟المزارعھي ما8.3.1

الزراعیةوالتقنیاتحدیثةالالزراعیةممارساتلل شرح عملي تقدیم یتم من خاللھا تطبیقة ھي عبارة عن مزارع 
.بشكل عاملجمھوراوللمزارعینھي موجھةو.اً محلیاستخدامھا والتعریف بكیفیة

األھداف

المحاصیللزراعةالمستخدمةاإلدارةوأسالیبالزراعیةالممارساتأفضلعرض.

الحدیثةوالتقنیاتالممارسات  تبني على المزارعینتشجیع.

الفعلیةالمحلیةالحدیثة لظروف الزراعة الزراعیةالتقنیاتمدى مالئمة استخدام  تقییم.

تنظیمال

الشائعومن.وزارة الزراعةقبل  نم أوالتعلیمیةالمؤسسات قبل منإدارتھا واإلرشادیةالمزارعملكیة تعود ما غالبا 
.كون لھم دور مساعد في تشغیل ھذه المزارع سیالذینالمحلیینالمزارعین من األراضياستئجارأیضا

"القصور"والعیوبالمزایا

النموذجیةالمزارع فى القصوروأوجھمزایا)21جدول(یلخص

النموذجیةللمزارعوالعیوبالمزایا:21جدول

العیوب المزایا

في ضخمة الستثمارات حاجة ھناكتكون قد 
.والمواردالوقت

غیراألحیان من كثیر فيالمساندة العمالة
.مدربةغیرأومتوفرة

إشراك وتعریف فى المزارعونیرغب ال قد
اآلخرین بأسالیبھم وممارستھم التقنیة.  

قائمة فعلیاً مزرعةمحیط في تقع

المزارعیناحتیاجاتاالرشادیتبع

یة بطریقة مبتكرة.اإلرشادللخدمات ممتازعرض

جدد عمالء إلىویصلاالھتمامیجذب.

داخلھا بجولة میاقال للعمالء یمكن.

المزارعینبھموماالھتمامیظھر.

تعلمالفرصة  والمزارعینوالوكالءمتخصصینلل یتیح  
معاً.

المتعلمینغیرلتدریب المزارعین  فعالة طریقة.

المشتركة،المشاكل لمناقشة معا المزارعینإحضار
.والخبراتاألفكاروتبادل
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نموذجیةرعامز عن أمثلة8.3.2

المتحدةالعربیةاإلمارات في  ADFSCالنموذجیةالمزرعة

ھذه المزرعة عرضاً  للممارساتتقدمومن قبلھمیتم إدارتھا  وADFSCإلىالنموذجیةالمزرعةھذهملكیةتعود
وتقنیاتاإلنتاجوطرقالمستدامة،الزراعةأھمیةإثباتوتھدف إلى .والتمورالخضرواتإلنتاج الحسنةالزراعیة

.الري

USAIDالمدعومة من قبل أفغانستان فى مزرعة األبحاث

التقنیات واستخدامالزراعیة،الممارساتلتحسینالالزمة  بالمعرفة األفغانالمزارعینالنموذجیةالمزرعةھذهتزود
وتقدیم شرح عملي عن الممارسات ،ةالمستمراتالختبارجراء اال موقع ھيو.جدیدةأسواقإلىوالوصولالحدیثة

:یلى ما الحالیة،أنشطتھا  ضمن ومن.الحدیثةالتقنیاتكیفیة استخدامومتقدمة الزراعیة ال

الممارساتوأفضلالمعرفة الفنیة   تقاسم.

التجریبیةالمنتجاتتقدیم.

 كابول منطقة فى زراعتھایمكن يوالتالعالیةالقیمةذاتوالخضرواتالفاكھة عن ابحاثإجراء.

األفغانیةالحكومةإلىنقل الخبرة والمعرفة.

النموذجیةالمزارعإعدادبشأنتوصیات8.3.3

بسھولةإلیھاالوصولیمكنالتيالمواقعتحدید.

التعاونروحویمتلكون شرح العمليبال اھتماملدیھمالذینالمزارعیناختیار.

الطبیعیةغیراالختبارلظروف تخضع ال التيالمواقعتحدید.
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الدولیةالمتطلباتلتحقیقطریقخارطة.9

عامة نظرة9.1

رئیسیة لوضع خارطة طریق لتحقیق المتطلبات الدولیة، وذلك على النحو التالي:أقسام خمسة الفصلھذایستعرض 

الحسنة.الشھادة العالمیة للممارسات الزراعیة  عنتاریخیة نبذة

معاییرال.

التحكمنقاط.

السعودیة في التمورمزارعيإللتزام المتسوى عالي تقییم.

الحسنة.العالمیة للممارسات الزراعیة شھادة مثل الدولیةالشھاداتللحصول على طریقخارطة

   حسنةالشھادة العالمیة للممارسات الزراعیة ال عنتاریخیة نبذة9.2

EUREPG.A.Pاسم تحت األصل في .GLOBALG.A.Pالمنظمة العالمیة للممارسات الزراعیة الحسنة تأسست
Euro-Retailer سمأعلیھمیطلقالتجار من مجموعة قبل من 1997عام Produce Working Group

(EUREP.(في المستخدمةالكیمائیةالموادوكمیةالمنتجوسالمةالعاملینرفاھیةب عنىتُ المجموعةھذهوكانت 
ولیسالزراعیة الممارساتتحسینإلىتھدفالمعاییرھذه، فإن بناًء علیھ.والبیئةالحیوانورعایة الغذائي،اإلنتاج

.ذاتھا بحد اإلنتاجیةزیادةإلى

خارج منعلیھا المتزایداإلقبال بسبب GLOBALG.A.PإلىEUREPG.A.P تحولت ،2007 سبتمبر فيو
للحصول على المنتجین حاجة یقلل مما شامل زراعيمعیارلتكون بمثابةGLOBALG.A.Pوقد وضعت .أوروبا

.ومراجعاتشھاداتعدة

GLOBALالـشھادةوتغطي G.A.P ضمنھا من المنتجات، من واسعة مجموعة:

المحاصیل.

الحیوانیةالثروة.

المائیةاألحیاء.

ة.المركب ةالحیوانیاألعالف

الشھادة منح نظام9.2.1

GLOBALالـشھادة منح نظامیتألّف G.A.P وتعزیزوتحسینوتنفیذتطویر لدعم استخدامھایمكن متصلة آلیات من
.الشھادت الممنوحةبینواألنسجاموالشفافیةالنزاھة

التطویر

:32التالیةاألطرافوتشاوربتعاونذلكووشفاف مستقل بشكل GLOBALG.A.Pمعاییروضعیتم

مستقل رئیسالمجلسویترأس،التجزئةوتجارالمنتجین عن منتَخبینممثلین من یتألف:المجلس.  

/)GLOBALG.A.P)http://www.globalgap.org/uk_enموقع32
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الفنیةاللجان:

.سنواتأربعلمدةالمنتسبینانتخابویتم.التورید سلسلة طول على القطاع في خبراء من مؤلفة–

.الحیوانیةوالثروةالمائیةواألحیاءللمحاصیل:رئیسیةفنیةلجانثالث–

المعاییرتطویرعملیة في بالمشاركة ترغب عمل مجموعات من مؤلفة: المصلحةأصحابلجان.

الشھادات منح ھیئات لصالح یعملونخبراء من مؤلفة: الشھادات منح لجنة.

المحدودةبالسفود" شركة وتقوم.اللجانوكافة للمجلس داعماً دوراً تؤدي:السكرتاریةFood PLUS
GmbH"ألمانیامقّرھاومحدودة،ربحیةغیر خاصة شركة وھيالمھامھذهبتأدیة.

التنفیذ

 مستقلة ھیئة142یوجد (الشھاداتإصدارھیئات باسم والمعروفةمعتمدة مستقلة منظمات قبل من الشھادات منحتُ 
.اإلنترنت على التصدیقبیاناتقاعدةوتحدیثالمنتجینوتقییمتفتیشعملیات عن مسؤولةوھي).حالیاً ومعتمدة

النزاھة

 فيو.العامة باألنظمة امتثالھا للتأكد من  الشھاداتإصدارھیئات بفحص GLOBALG.A.Pلدىالمراجعونیقوم
بدورھااللجنة  . وتعمل ھذهللمراجعة)ISC(النزاھةمراقبة لجنةعرض الحالة على  یتمإخالل،أيوجودحال

.اإلجراءاتھذهبتنفیذGLOBALG.A.Pسكرتاریةتقوم ثم. التصحیحیةاإلجراءاتوالالزمةالعقوباتبفرض

سجاماألن

العملبمجموعاتیُعرف ما GlobalG.A.Pلـ التابعةالھیئاتأسستفقد  الدول، بعضب خاصة قیودلوجودنظراً 
National(الوطنیةالفنیة  Technical Working Groups – NTWG (للقیام بدور الدول من عدد في
یسّمىبتطویرماعندھاوتقومالتنفیذوتحدیاتالمحلیةاالحتیاجاتبتحدیدالمجموعاتھذهوتقوم.اللجان عملل مكمل

الشھاداتإصدارلھیئاتتوجیھأداةالمبادىءھذه تشكلو.المعنیةبالدولةالخاصةالوطنیةالتوجیھیةبالمبادىء
.الوطنيالمستوى على GlobalG.A.Pمعاییرتطبیقطریقةحولوالمنتجین

للشھادةالخاضعةالمنتجات9.2.2

:وذلك على النحو التالي33للشھادةرئیسیةخیاراتثالثGLOBALG.A.P منظمة توفّر

الحسنة لممارسات الزراعیة المحلیة  لشھادةال–

GlobalG.A.Pشھادةب  اإللتزامبمقدورھمیكون ال قد الذینالناشئینللمنتجینخصیصاً ھذه الشھادة  صممت
.GlobalG.A.Pشھادةإلىتدریجیاً لالنضماموسیلةللمنتجینبحیث تقدم صعوبة أقلخیاروھو.الدولیة

الحسنةالزراعیةلممارساتالعالمیة لشھادةال–

Integrated(الموحد  للمزرعة المتكاملةبالمعیاریُعرفو،المنتجةللمزارع عالمي معیارتُعد ھذه الشھادة  Farm
Assurance Standard – IFA.(الرابعةنسختھ في وھو اآلنسنواتأربع كل المعیارھذاتعدیلویتم.

:GLOBALG.A.Pلشھادةاإلضافیةالنقاط

:التالیةاإلضافیةالعناصر GLOBALG.A.Pالـشھادة منح نظامیضم

االجتماعیةبالرعایةالمتعلقةالمخاطرتقییم)GRASP(ّمالالعوصحةرعایة شملت يتوال.

لـ وفقاً الحیوانرعایةGLOBALG.A.P.
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الحسنةالزراعیةللممارساتالعالمیةالشھادةمعاییر9.3

 كافة في للتطبیق قابلة معاییروضعبغرضGOBALG.A.Pالحسنة الزراعیةللممارسةالعالمیةالمنظمةأنشئت
المعاییراختیارالمزارعونیستطیع.ة كالفواكھ والخضارمحددتبمجاال المتعلقةالمعاییروكذلكالزراعة،مجاالت

التي یجب علیھم تطبیقھا.الحسنة الزراعیةلممارساتوضع دلیل متكامل لأجل من تي تعنیھمالوالمجاالت

حولالمناسبةالزراعیةالممارسات تضمن التيالمعاییر تضع ربحیةغیر منظمةھي GOBALG.A.P منظمة إن
أنھابحیثالعالمیةالمعاییربھذهامتثالھمیثبتواأنللمزارعینیمكنشھادتھا، على وبالحصول.طوعي بشكل العالم

.العالميGLOBALG.A.Pمعیارل وفقھذه المحاصیل الزراعیةانتاجھ قد تمأنالتجزئةوتجارللمستھلكین تضمن

:التالیةاألھدافتحقیقإلىGLOBALG.A.P تسعى

عالمي معیار.  

مستدامةوآمنةأغذیة.

آمنةإنتاجطرق.

الطبیعیةوارد ملل مسؤولاستخدام.

الحیوانوالعمالرعایة.

الشحیحةالمصادر على الحفاظ.

للمنتجینأوسعوأسواقمن السھل نسبیا الحصول علیھاشھادة.

 لتجار التجزئةومنتجات موثوقةمصادر.

للمستھلكین تامة طمأنینة.

 في اآلنوھيسنواتاربع كل ،)IFA(المتكاملةللمزرعةالموحدةبالمعاییرالمعروفة المعاییرھذهتعدیلیتمو
.المعاییرھذهل المختلفةاالقسامIFAالمعاییر في المختلفةاالقسام:39الشكل(یوضح.الرابعةنسختھا
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IFA34 ال معاییر في المختلفة االقسام :39 الشكل

:ما یلي السعودیة التمور منتجيي من شأنھا أن تكون مھمة لتال االقسام منو

 المزرعة ساسیاتأ.

 المحاصیل ساسیاتأ.

والفواكھ الخضار.

 تربیة معاییر من االستفادة فیمكنھم مزارعھم في المواشي یربونفي المملكة  التمور مزارعي بعضنظراً لكون  و
.التمور إنتاجعلى  مباشر بشكل تتعلق التي المعاییروسیركز ھذا التقریر على  . المواشي

 وقد. المزرعة في یحدث ما حول تدوروالتي  األساسیة المتطلبات أو النقاط من مجموعة) IFA( من قسم كل في یوجد
تم و. الما ھو متوقع من المزارع تحقیقھإرشادات  بھا وھي عبارة عن اإللتزام   تم وضع قائمة بالمعاییر التي یجب 

:الشكل التالي حسب أھمیتھا  في  اتمتطلبال ھذه  تصنیف

أساسیاً  اإللتزام  یكون عندما: جداً  ضروري.

ا.منھ% 95 نحولـ اإللتزام  یجب: ضروري

موصى بھ.  ولكنھ ضروریاً  لیس اإللتزام: توصیة
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اإللتزامعلیھمیجبفإنھ الحسنةالزراعیةات للممارساألساسیةبالمعاییرالمنتجونیلتزم حتى أخرى،وبعبارة
ھذهماھیة عن فكرةالتالي القسمیعطي.الضروري من%  95 بـ أیضاً اإللتزامو كامل بشكل جدابالضروري

.المتطلبات

خصیصاً  صممتوالتي ،الحسنةالزراعیةات للممارسالمحلیةالمعاییرب تسمىالتي المعاییر من بسطأ قائمة نجد كما
.العالمیةGLOBALG.A.Pشھادةاإللتزام بمتطلبات الحصول على بمقدورھمیكون ال قد الذینالناشئینللمنتجین

.GLOBALG.A.Pشھادةإلىتدریجیالالنضماموسیلةالناشئین للمنتجینیقّدم تكلفة أقل حل وھو

األساسیةالنقاط9.4

المزرعةاساسیات9.4.1

ضروریة22عددوجداً ضروریة23منھاأساسیة نقطة 51 علىعلى مستوى المزرعة العالمیةالمعاییرتحتوي
8عدد وجداضروریة10منھااساسیة نقطة 20 فتضم المحلیةالمعاییرأما. فقط منھا ھي توصیاتنقاط6عدد و

لممارسات الزراعیة المنظمة العالمیة لمعاییر35)22جدول(تعرض سوی .فقط ھي توصیاتمنھا2عدد وضروریة
بھا.اإللتزامالمنتجین كافة على) مجاال رئیسیاً، والتي ینبغي 12(مصنفة ضمن  على مستوى المزرعةالحسنة 

العالمیة للممارسات الزراعیة الحسنة على مستوى المزرعةمعاییر المنظمة :22جدول

متطلبات 
الشھادة 
الدولیة

متطلبات 
الشھادة 
المحلیة

معاییر  اإللتزام العنوان الرقم

نعم  نعم
ھل تم تقییم وادارة مخاطر الموقع 

المتعلقة  بانتاج الطعام اآلمن؟
تاریخ الموقع وإدارتھ AF1

نعم نعم
بالسجالت وھل ھل یحتفظ المزارعین

ھي جاھزة للرقابة؟
حفظ السجالت والتقییم الذاتي AF2

نعم نعم
ھل تتم ادارة صحة وسالمة ونظافة 
العمال (بما فیھا ارتداء المالبس الواقیة)؟

رفاھیة وصحة وسالمة العمال AF3

نعم نعم
ھل یعلم  المقاولون الفرعیون ماھو 

متوقع منھم فعلھ؟
المقاولون الفرعیون AF4

نعم نعم ھل تتم إدارة النفایات والتلوث؟
إدارة النفایات والتلوث، إعادة التدویر 

وإعادة االستخدام.
AF5

نعم ھل تتم ادارة الحیاة البریة والبیئة؟  ال الحفاظ على البیئة AF6

نعم ھل یوجد اجراء محدد للشكاوى؟  نعم الشكاوى AF7

نعم   نعم
االستدعاءات ھل یتم توثیق اجراءات 

وتدقیقھا سنویاً؟
اجراءات اإلستدعاء/واإلنسحابات  AF8

نعم   نعم
ھل یتم تقییم مخاطر حمایة الغذاء 

والتعامل معھا؟
حمایة الغذاء AF9

نعم   ال
ھل تحتوي جمیع الوثائق المتداولة على 

؟ GLOBALG.A.Pما یدل إلى حالة 
GLOBALG.A.Pحالة شھادة  AF10

http://www.globalgap.org/uk_en/GLOBALG.A.P(الموقم اإللكتروني لـ35 PwCوتحلیل )



دراسة تطویر االنتاج–1خطة العمل 86

متطلبات 
الشھادة 
الدولیة

متطلبات 
الشھادة 
المحلیة

معاییر  اإللتزام العنوان الرقم

نعم   ال
ھل یتم استخدام الشعار الخاص 

GLOBALG.A.Pبالشكل الصحیح؟
استخدام الشعار  AF11

نعم   ال

عندما ال یكون المنتج مصدقاً من  
GLOBALG.A.P، ھل یتم الكشف

عنھ بأنظمة التتبع لتحدید وعزل ھذا 
المنتج؟

التتبع والفصل AF12

:المحصولأساسیات9.4.2

9وضروریة72وجداً ضروریة32منھاساسیةأ نقطة 113 علىلمحصول على مستوى االدولیةالمعاییرتحتوي
واحدةونقطةضروریة18وجداضروریة17منھااساسیة نقطة 45 تضم المحلیةالمعاییربینما. فقط توصیاتھي

لممارسات الزراعیة الحسنة على مستوى المحصول المنظمة العالمیة لمعاییر 36)23جدول(ویستعرض.كتوصیة
بھا.اإللتزامالمنتجین كافة على) مجاالت رئیسیة، والتي ینبغي 9مصنفة ضمن (

لمحاصیلالعالمیة للممارسات الزراعیة الحسنة على مستوى امعاییر المنظمة :23جدول

متطلبات
الشھادة
الدولیة

متطلبات 
الشھادة 
المحلیة

معاییر  اإللتزام العنوان الرقم

نعم  نعم ھل یوجد نظام تعقب؟ التعقب CB 1

نعم نعم
ھل یوجد نظام وضمانات للتأكد من نوعیة 

معالجتھا مواد االكثار وطبیعتھا وكیفیة 
كیمائیا؟

مواد االكثار CB 2

نعم ال
ھل یتم االحتفاظ بسجالت عن المزروعات 

الجدیدة؟
تاریخ الموقع وادارتھ CB 3

نعم ال ھل یتم الحفاظ على سالمة التربة وإنتاجیتھا؟ إدارة التربة CB 4

نعم نعم
ھل یتم إدارة وتسجیل األسمدة المستخدمة؟ ھل 

یحظر استخدام میاه یتم طلب المشورة؟ ھل 
الصرف الصحي غیر المعالجة؟

إستخدام األسمدة CB 5

نعم   نعم
ھل تتم إدارة عملیات الري من حیث كمیة 

ونوعیة المیاه المستخدمة للري؟
الري والتسمید CB 6

نعم ھل یتم تطبیق تقنیات اإلدارة المتكاملة لآلفات؟  ال اإلدارة المتكاملة لآلفات CB 7

نعم   نعم
النباتات وھل منتجات وقایةھل یتم استخدام 

یتم تسجیلھا وادارتھا بشكل آمن؟
وقایة النباتات  منتجات

(المبیدات)
CB 8
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متطلبات
الشھادة
الدولیة

متطلبات 
الشھادة 
المحلیة

معاییر  اإللتزام العنوان الرقم

نعم   نعم
ھل تتم صیانة المعدات التي من الممكن أن 

تؤثر على سالمة الغذاء؟
المعدات CB 9

والفواكھالخضار9.4.3

ھي7وضروریة23وجداً ضروریة40منھاأساسیة نقطة 70 على العالمیة للخضار والفاكھةالمعاییرتحتوي
ھي4وضروریة18وجداً ضروریة34منھاأساسیة نقطة 56المحلیةالمعاییرتتضمن  بینما. فقط توصیات
للخضار والفاكھة لممارسات الزراعیة الحسنة المنظمة العالمیة لمعاییر 37)24جدول(ویستعرض  .فقط توصیات

بھااإللتزامالمنتجین كافة على) مجاالت رئیسیة، والتي ینبغي 5مصنفة ضمن (

والفواكھللخضار: معاییر المنظمة العالمیة للممارسات الزراعیة الحسنة 24جدول

متطلبات 
الشھادة 
الدولیة

متطلبات 
الشھادة 
المحلیة

معاییر  اإللتزام العنوان الرقم

ال  نعم
ھل یتم تبخیر التربة بشكل 

مناسب؟
إدارة التربة (غیر قابل للتطبیق في حال 

لم یتم تبخیر التربة) ؟
FV 1

نعم ال

اذا كانت المواد الكیمیائیة 
تستخدم لتعقیم  الطبقة 
التحتیة، ھل یتم تسجیل ھذا 

االستخدام؟

الطبقة التحتیة ( غیر ضروریة اذا لم 
تستخدم طبقة تحتیة).

FV 2

نعم نعم
، CB5أسئلة تكمیلیة لـ 

CB6
عملیات ما قبل الحصاد FV 3

نعم نعم
دارة وتقدیر إھل تتم 

المخاطر  الصحیة المرتبطة 
بالحصاد؟ 

الحصاد FV 4

نعم نعم

ھل تراعى القواعد الصحیة 
عند التعامل مع المنتج؟ ھل 
عملیات ما بعد الحصاد 

مسجلة وتتم بشكل سلیم؟

التعامل مع المنتج FV 5

بالمعاییرالسعودیةالتمورمزارعيامتثاللمدىعامتقدیر9.5

)IFA(المتكاملةللمزرعةالموحدةلمعاییرل الثالثةاالقسام في أساسیة نقطة 234ھناكأن 9.4القسم في لوحظ كما 
:من ھذه المعاییر على النحو التاليویمكن استخالص المتطلبات الرئیسیة . سابقااستعراضھا التي تم 

إدارتھاوسبلالمخاطر توقع:

.الموقعمخاطر–

الصحیة.مخاطرال–
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