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قائمة المختصرات

ADF صندوق التنمیة الزراعیة

B2B                 قطاع أعمال إلى آخرمن

EUتحاد األوروبي اال

G.A.P.جیدةالممارسات الزراعیة ال

GCCمجلس التعاون الخلیجي

GDP إجمالى الناتج المحلي

kg كیلو جرام

km كیلو متر

KSA المملكة العربیة السعودیة

MENA فریقیا إالشرق األوسط وشمال

MOA وزارة الزراعة

MT طن متري

NCPD المركز الوطني للنخیل والتمور

SFDA الھیئة العامة للغذاء والدواء

Tطن

UNECE اللجنة االقتصادیة لألمم المتحدة الخاصة بأوروبا

US / USA الوالیات المتحدة األمریكیة

USDA وزارة الزراعة األمریكیة

US NASSحصاء الزراعي األمریكي مكتب اإل

WTOمنظمة التجارة العالمیة
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اتجدول المحتوی

10التنفیذيالملخص.1

10الرئیسیةالنتائج1.1

12التموروتصنیعالحصاد بعد ما تداولقدراتلتحسینتوصیات1.2

14واألسلوباألھداف.2

14العملمسارأھداف2.1

14التمورقطاعلتطویرالخامسةالمبادرةأھداف2.2

15األسلوب2.3

17التوصیات.3

17المبتكرةالمنتجاتتسویقلتعزیزتقنیةأعمال حاضنة مركز تأسیس:األولىالتوصیة3.1

20والتمورالنخیلخدماتمراكزكیانتأسیس:الثانیةالتوصیة3.2

25القیمة منخفضة التمور من المضافةالقیمةذاتالتمورمنتجاتلتصنیعنموذجي مصنع إنشاء:الثالثةالتوصیة3.3

28الخاصةالشركات قبل من اإلضافيالمبردللتخزیناالستیعابیةالطاقةوتشغیلإنشاءدعم:الرابعةالتوصیة3.4

32للتمورالتقنیةاألعمال حاضنة مركز.4

32المقدمة4.1

33واألھدافوالرسالةالرؤیة4.2

35التقنیةاألعمال حاضنة مركز إنشاءدوافع4.3

54التقنیةاألعمال حاضنة لمركز التشغیليالنموذج4.4

59الحضانةعملیة4.5

63المالیةالخطة4.6

72والتنظیمياإلدارياالھیكل4.7

81التنفیذ خطة4.8

89التمورصادح عملیات5.1

90الحصاد بعد التمورتداول5.2

93الصناعةوھیكلالقیمة سلسلة 5.3

98النقلوالجمع5.4

99التمور مصانع والمزارعینبینالروابطلتحسینتوصیات5.5

100التمورتصنیع.6

119التمورلتصنیعالتكلفةحیث من فعالة تحسیناتإلدخالتوصیات6.5

119االستیعابیةوالقدرةالسوق حجم 6.6
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122التمور مصانع من المقدمةالخدماتأسعار6.7

123والتھدیداتوالفرصوالضعفالقوةنقاطتحلیل6.8

126التمور لصناعة  الجودةمعاییر.7

126عامة لمحة7.1

127التصنیفمعاییر7.2

127للتمورالعالمیةوواإلقلیمیةالمحلیةالقیاسیةاصفاتالمو7.3

140المملكة في الغذاءومقاییسومواصفات سالمة ضوابط7.6

141الدولیةالمعاییرلتحقیقالطریقخارطة7.7

149التموروالنخیلمخلفاتإدارة.8

149عامة لمحة8.1

150التموروالنخیلمخلفاتأنواع8.2

159التمورفواقدموضوعحولالحكومیةالجھود8.7

162المبردالتخزین9

162عامة لمحة9.1

166القیمة سلسلة9.2

167الصناعةھیكل9.3

170االستیعابیةوالطاقةالسوق حجم9.4

173اإلضافيالمبردالتخزینمتطلبات9.5

176الحالةدراسات9.6

180التشغیليوالنموذجاالستثمار خطة9.7

186المبردالتخزینمتطلبات على تقویمیة سنة كل رمضانشھرتقدمتأثیر9.8

188سنوات10 لـ المبردالتخزینمتطلباتتوقعات9.9

188السعودیةالتمور لصناعة المبردللتخزینمبتكرةتقنیات9.10

193التقنیةاألعمال حاضنة مركز بحث مراجع:أالملحق10

201الحصاد بعد ما التموروتصنیع بمعالجة خاصة مراجع:بالملحق11

202المبردالتخزینلتكنولوجیاإضافیةمراجع:جالملحق12

205للتمورالعالمیةووالخلیجیةالسعودیةالقیاسیةالمواصفات:دالملحق13

265التمورمخلفاتإدارة بحث مراجع:ھـالملحق14

267واستخدامھاالتمور مصانع سعة): 2009(السعوديالصناعیةالتنمیةصندوقبیانات:والملحق15
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األشكالقائمة   

18.............................................................................................)االفطاروجبةحبوب(التمور لرقائق مثال:1الشكل

18....................................................................بالنیتروجین السائل للرطب المنصف نبوت سیفالتجمید الفائق :2الشكل

18............................................................السماد العضوي السائب و المعدل و الحبیبي المنتج من مخلفات النخیل:3الشكل

23................)الفعلیةبالمقاسات ترسم لم( للتمورالتسویقیةللخدمات مركز في الحصاد بعد ما لمناولةلمنشآةإنسیابيرسم:4الشكل

29................................................)المتري بالطن( المستقبلوفيالحاليالمبردلتخزیناالستیعابیةالطاقةمتطلبات:5الشكل

35....................................................المملكة في التمورإلنتاجوالمتزایدالثابتالتنبؤومعدلالحقیقياالنتاجمعدل:6الشكل

36......................................................)2011الى2007(التمور من المختلفةالمملكةمناطقإنتاج متوسط نسبة: 7الشكل

36.....................................................................)2011الى2007(التمور من المختلفةالمملكةمناطقإنتاج:8الشكل

37..............................................................................المختلفةالمملكةمناطق في المنتجةالتمور مصانع عدد:9الشكل

38..............................................................المختلفةاإلنتاجخطوط من المملكة في التمور مصانع إنتاجإجمالي:10الشكل

43.....................................................................................................صناعیةلعملیةتوضیحينموذج:11الشكل

47...................................................................المختلفةالتطویرمراحل في المنتجات لبعض توضیحينموذج:12الشكل

49..........................................................................جدید منتج لتطویراألساسیةللمراحلاالنسیابیةالخارطة:13الشكل

51.....................................................................................والتقنیةوالتمویلواألشخاصاألفكاربینالجمع:14الشكل

53..........................................................................األوربیةاألعمالحاضناتتشغیلتكالیفتوزیع متوسط: 15الشكل

57........................................................................................للتمورالتقنیةاألعمال حاضنة مركز خدمات:16الشكل

60.................................................................................................................الحضانةعملیةمراحل:17الشكل

64...................................................................................................المالرأسلتكالیفالنسبيالتوزیع:18الشكل

64.....................................................................................................التشغیلیةللتكالیفالنسبيالتوزیع:19الشكل

72...........................................................للتمورالتقنیةاألعمال حاضنة لمركز الداخلةالنقدیةالتدفقاتمصادر:20الشكل

74..............................................................................للتمورالتقنیةاألعمال حاضنة لمركز اإلداريالھیكل:21الشكل

83................................................................الحاضنة مركز تأسیسوفترةالتأسیس ماقبل عملیاتأھمإنسیاب:22الشكل

83...............................................................................................................الصناعیةالخبرةعوامل:23الشكل

87.........................................................................................المتكاملةالعملیاتووحداتاإلنتاجخطوط:24الشكل

90.................................................................................................التمور)قطافو جني( حصادطرق:25الشكل

90...........................................................................................التمورمزارع في الحصاد بعد ما عملیات:26الشكل

91....................................................................................................................الحلوةوالبرحي بلح: 27الشكل

92..................................................................................................................وكامل منصف رطب:28الشكل

93.................................................................................................................التمر مرحلة في تمور:29الشكل

93......................................................................والتصنیعالحصاد بعد ما التمورمناولةأنشطةقیمة سلسلة: 30الشكل

96...............................................................التمورمزارع في المستخدمةالیدویةالتدریجوالفرزلطرقأمثلة:31الشكل

97..................................................التمورمزارع في التدریجوالفرزلمیكنةمحلیاً آالتتصمیملمحاوالتأمثلة:32الشكل

102.......................................المصنعمستوى على التغلیفوالتعبئةوالتجھیزوالمعالجةلعملیاتتخطیطيرسم:33الشكل

102.................................................................................................للتمورحدیث بمصنع اإلنتاج صالة: 34 الشكل

103..................................................................................الشاحناتبواسطة للمصنع الواردةالخامالتمور:35الشكل

103...................................................................................أرضيمیزان في الشاحنة بحمولة التموروزن:36الشكل

105.................................................................................................................التمورلتبخیرغرف:37الشكل

106.......................المصنعةللتمورالنھائیةللمنتجاتإضافةالتصنیععملیات قبل الخامالتمورلتخزینالتبریدمخازن:38الشكل
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107..........................................................................................التمور مصانع في الیدويالفرزعملیات:39الشكل

التمورأبحاثمراكزوالجامعات في التمورتصنیفوتدریجولفرزحدیثةآلیة نظم لتصمیمالتطویریةللجھودأمثلة:40الشكل
107...............................................................................................................................السعودیة

108.......................................................................صناعي مستوى على التمورتجفیفولغسیل متكامل خط: 41 الشكل

109..................................................................................................................التمورلعبواتأمثلة:42الشكل

109....................................................................................................الكرتونیةالثانویةللعبواتأمثلة:43الشكل

111.........................................................................................التمرعجینةإنتاجلعملیاتإنسیابي مخطط: 44الشكل

111................................................................................................................التمورعجینةإنتاجآلة:45الشكل

112......التمور من السائلوالسكرالطبیعیةواأللیافوالدبسوالعصیرالمعجونإلنتاجالمتكاملةللعملیاتانسیابي مخطط: 46الشكل

112.............الرخیصة و المستبعدةالتمورالخباز مناإلیثانول و الخل و خمیرة إلنتاجالمتكاملةللعملیاتانسیابي مخطط:47الشكل

114......................................تجاريمستوى على المسوقةوصناعیاً بنجاحالمنتجةالتحویلیةالتمورلمنتجاتأمثلة:48الشكل

111..........................................................................................سلسلة قیمة مناولة التمور لمصانع التمور:49الشكل

114........................................(و مصانع التمور)الحصاد بعد ما مناولةشركاتاستقبالبوابةخارجاألسعار قائمة: 50الشكل

115...................................................المبردالتخزین في ولیسالموز،كرتونصنادیق في) فرط(المفككةالتمور:51الشكل

115..............................................المبردالتخزین في وتخزینھاالموزصنادیق في) فرط(المفككةالتمور تعبئة یتم:52الشكل

116................................ةفالمصنوالمفروزة)فرط(المفككةللتمورالحصاد بعد ما المناولة لشركة بالستیكیةعبوات:53الشكل

120...........................................................)2012- 2006( بالطن. التاریخیةوالتغلیفوالتعبئةالتصنیعاحجام:54الشكل

120......................................)2012-2008.سنوات5معدل(المنتج حسب للتصنیعالتاریخیةاالستیعابیةالقدرة:55الشكل

133.................يالتمور سكري و خالص و خضري و صقعدرجات التمور فاخر و درجة أولى و درجة ثانیة ألصناف :56الشكل

134................إلى ثالثة مستویات للجودةالتمور سكري و خالص و خضري و صقعي في مرحلة التمرتدریج اصناف:57الشكل

141...................................................................األوروبياالتحاد في والجودةالقانونیةللمعاییر مرجعي دلیل:58الشكل

143.................................................................................................المبدئيالتمورمواصفاتتخطیط:59الشكل

150.......................................................................................................أمثلة لمخلفات أشجار النخیل:60الشكل

151............................................................................................................أمثلة لمخلفات ثمار التمور:61الشكل

156.......................................................................................السماد العضوي السائب و المعدل و الحبیبي:62الشكل

157..........................................................................................ألواح خشب حبیبي و بالستیكي و أسمنتي:63الشكل

163...............................................................................بداخلھاالمشيیمكنواحدببابمبردتخزین غرفة :64 الشكل

164..............................................................................................تمورال لمصانع المركزيالتبریدنظام:65الشكل

166....................................................................................................................المحشوللوحمثال:66الشكل

166...............................................................................................المبردالتخزینلتركیبالقیمة سلسلة:67الشكل

167................................................................................................المبردالتخزینلنشاطالقیمة سلسلة :68الشكل

168............................................................................................................متشابك محشو للوحمثال:69الشكل
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الجداولقائمة  

13.........................................................................................................................التوصیات ملخص:1جدول

21.....................................................................................................التمورلقطاع مقترحة خدمات قائمة: 2جدول

30................................................................................................المبردالتخزین استثمارمتطلباتتقدیر:3جدول

39........................................................................................التمر لب من جم 100 لكل الرئیسیةالمكونات:4جدول

40....................الغذائیةالمواد في وإستخداماتھاالتمور من التحویلیةالمنتجات بعض إلنتاجأنجزتالتيلألبحاثنموذج:5جدول

44..............................................................ھـ1434الىھـ1413عام من الممولةالبحثیةوالمشاریعاألبحاث:6جدول

54..........................................................................المقترحةوالمعاییرالحاضناتأداءاحصائیاتألھم موجز: 7 جدول

65.............................................................................................األعمال لحاضنة المقترحةالعامةالمرافق:8جدول

66.......................................................الصناعيشبھالمعملإنتاجوخطوطألجھزةالتقدیریةالرأسمالیةالتكالیف:9جدول

69......................................................................................السنویةوتكلفتھاالفنیةالعاملةالقوىإحتیاجات:10جدول

70..................................................................................للحاضنة األخرىالسنویةالتشغیلیةالتكالیفتقدیر:11جدول

83............................................................................مقترحة صناعیةمشاریعالتأسیسلفترةالزمنیةالخطة:12جدول

85...........................................................................حاالتألربعالمختلفةاإلنتاجلخطوطالمالیةالمؤشرات:13جدول

94....................................................................................................أنشطة كل العب في قطاع التمور:14جدول

94.....................................................................الخدمات المقدمة من قبل مركز تشغیل مناولة ما بعد الحصاد:15جدول

119......................................................................................)2012-2006( بالطن التمور مصانع انتاج:16جدول

122......................................................................)1 جزء( والتحدیداتوالفرصوالضعفالقوةنقاطتحلیل:17جدول

123.....................................................................)2الجزء(والتھدیداتوالفرصوالضعفالقوةنقاطتحلیل:18جدول

جم لألحجام الثالثة كبیر و متوسط و صغیر ألصناف التمور 500كاملة النوى و منزوعة النوى لكل عدد حبات التمر للثمار:19جدول
135...........................................................................في مرحلة التمر سكري و خالص و خضري و صقعي

و متوسط و صغیر حسب جم لألحجام الثالثة كبیر500عدد حبات التمر للثمار كاملة النوى و منزوعة النوى لكل :20جدول
135..............................................المواصفتین القیاسیتین السعودیة و الخلیجیة و دستور المواصفة القیاسیة العالمیة

متوسط وزن حبة التمر للثمار كاملة النوى و منزوعة النوى لألحجام الثالثة كبیر ومتوسط وصغیر ألصناف التمور سكري :21جدول
136..................................................................................و خضري و صقعي في مرحلة التمرو خالص

متوسط النشاط المائي والطول و القطر األكبر لثمار التمور لألحجام الثالثة كبیر و متوسط و صغیر ألصناف التمور سكري :22جدول
137..................................................................................و خالص و خضري و صقعي في مرحلة التمر.

137..............................................................................................................والتصنیفالفرزعوامل:23جدول

138.................................................................................................والتصنیفالفرزمعاییر على أمثلة:24جدول

143.........................................................................درجات تفاوت الجودة واألضرار المسموح بھا للتمور  :25جدول

144........................................................................................التموربقطاعالمتعلقةالتقییسھیئةمعاییر:26جدول

145.......................................................العربیةالخلیجلدولالتعاون مجلس لدولالتقییسلھیئةالمكملةالمعاییر:27جدول

146..معاییر ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لدبس التمر و التمور الفرط والتمور المعبأة.ملخصات :28جدول

152...........................................................)2018-2013(شجرة/كیلو21األشجارمخلفاتتوقعات متوسط: 29جدول

152....................................................)2018-2013كیلوغرام /شجرة (7توقعات مخلفات ثمار التمور متوسط : 30جدول

153.................................................................................)2012-2006نسبة التمور التي تذھب للمصانع (:31جدول

153...............................................................)2018-2013تقدیر كمیة و نسبة مخلفات التمور في المصانع (:32جدول

154............................)2018-2013مقارنة مخلفات أشجار النخیل و مخلفات ثمار التمور مع إجمالي إنتاج التمور (:33جدول

169.......................................................................)2013(المقدرالمتاحالمبردلتخزیناالستیعابیةالطاقة:34جدول

171......................................................................المبردالتخزینالستثمارالزراعیةالتنمیةصندوققروض:35جدول
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172...........................................................)بالطن( 2018-2013المقدرة،اإلضافیةالمبردالتخزینمتطلبات:36جدول

173.................................................................................وطنیا-المبردلتخزینالرأسمالياإلنفاقمتطلبات:37جدول

174.................................................................................................المنطقة حسب التمورإنتاجتفاصیل:38جدول

174.............................................)بالطن( 2018-2013المنطقة، حسب المقدراإلضافيالمبردالتخزین متطلب: 39جدول

179......................................................................................الواحدةالمبردالتخزین لغرفة المقدرةالتكلفة:40جدول

180..........................................................غرف10 لعشر التجاريالمبردالتخزینلمنشآتالرأسمالیةالنفقات:41جدول

181................................................................................وطنیا-المبردلتخزینالرأسمالياألنفاقمتطلبات:42جدول

181............................................................غرف10 من واحدة كل مبرد،تخزینمنشأة42 لـ النفقاتإجمالي:43جدول

182...........................................................................................)شھر لكل( غرف10 من منشأةتكالیف:44جدول

182.........................................................................................)شھریا(غرف10 من للمنشأةاإلیرادات:45جدول

183.................................................................................................غرف10 من لمنشأةالقرضسداد:46جدول

183.....................................................................................غرف10 من لمنشأةوالخسائراألرباح قائمة: 47جدول

186............................لإلستھالكالمتاحة)المنثورة(المفككةللتمور(%)مئویة كنسبة سنواتلعشرةاإلستھالك تنبؤ: 48جدول

186..................................................................سنوات10لفترةالحصاد مع المتداخلالتمورإستھالكتمثیل:49جدول

187.....................................................)متريطن(2023-2019لالمقدرةاالضافیةالباردالتخزینمتطلبات:50جدول
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الملخص التنفیذي.1

ما بعد  لتداول من قبل برایس وترھاوس كوبرز. وھو یقدم تحلیالً 3تم إعداد التقریر النھائي لمسار العمل 
إضافة إلى والتخزین المبرد وإدارة مخلفات النخیل والتمور ومعاییر الجودةتصنیع التمور الحصاد و

المقابالت مع المزارعین والمنتجین وشركات  على. یستند التحلیل التقنیة للتمورمركز حاضنة األعمال 
والمسؤولین الحكومیین.  مصانع التمورمدراء والتخزین المبرد 

زار االستشاریون عددا من منشآت التخزین المبرد والتصنیع والتعبئة في المملكة، وأجروا زیارات 
ة. میدانیة لدول أوروبیة وآسیویة مختار

نتقدم بالشكر الجزیل للجھات المعنیة العامة والخاصة الذین قدموا لنا المساعدة طوعا في إعداد ھذا 
ووزارة الزراعة.  وأعضاء الفریق التوجیھي للمبادرة التحلیل، وخاصة موظفي صندوق التنمیة الزراعیة

النتائج الرئیسیة  1.1

استنادا إلى البحث والتحلیل، تمكنت الدراسة من تقدیم النتائج التالیة: 

المضافة القیمة ذات المنتجات تسویق 1.1.1

قامت العدید من الجامعات ومراكز البحوث في المملكة بتطویر تطبیقات أبحاث مختبریة مبتكرة :
مضافة عالیة، إضافة إلى إستخدام تحویلیة من التمور تتسم بإمكانیات واعدة لقیمة مبتكرة لمنتجات 

مثل:  مصانع التمور،مزارع و و اإلستفادة من مخلفات  ،تقنیات حدیثة لحفظ التمور الطازجة

سكر التمر السائل عالي الفركتوز

أغذیة لألطفال و منتجات جدیدة أخرى بإستخدام تقنیة البثق

، و ألیاف التمور و دبس التمرو الغازي عصیر التمر الطبیعي و الفوار 

التمور وجلي مربى و مرمالد

حلیب البقر و حلیب النوق المنكھین بدبس التمر 

أیس كریم التمور و المثلوجات القشدیة

إنتاج الكرامیل من عصیر التمر

رقائق تمر الدین

مسحوق التمر 

تجمید الرطب الطازج بإستخدام تقنیات التجمید الحدیثة

جواء المسیطر علیھا و األجواء المعدلةل) بإستخدام تقنیة األحفظ البلح (البسر، الخال

حمض اللیمون من التمور الرخیصة و التمور إنتاج اإلیثانول والخل وخمیرة الخباز و
المستبعدة بالفرز في المصانع

و التمور إنتاج األعالف من مخلفات النخیل

إنتاج الكربون المنشط من نوى التمور.

وي من مخلفات النخیلإنتاج السماد العض

الفحم من مخلفات النخیل.إنتاج األخشاب و
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إنتاج الوقود الحیوي

لیة الفعالة لتحویل : لیس لدى المملكة اآلفي قطاع التمور عدم القدرة على تسویق البحوث المبتكرة
أفكارا وجد فجوة بین الباحثین (الذي یقدمون تأفكار البحوث إلى منتجات تجاریة. ونتیجة لذلك، 

على نطاق واسع للمستھلكین). التي تصنع وتوزع التمور( مصانع التمورمبتكرة) و

1.1.2 الحصاد بعد ما تداول

  وجد حلول قلیلة لمساعدة المزارعین تلسوق التصدیر: للسوق المحلي وضعف التكامل الشامل
الحصاد، وخدمات السعودین في الخدمات الشاملة خالل سلسلة القیمة التي تغطي المناولة ما بعد 

المبیعات والتسویق وخدمات المستھلك والخدمات اللوجستیة. وبشكل خاص ھذا صحیح بالنسبة 
 والتبخیر ألسواق التصدیر حیث أن المشترین الدولیین لدیھم متطلبات الجودة الصارمة للتنظیف

ما بعد  تداول لعملیات حدیثة منشآتتقنیات و خالل من  إالوالتعبئة والتغلیف التي ال یمكن الوفاء بھا 
الحصاد. 

تصنیع التمور و منتجات النخلة 1.1.3

ت االستالم والتبخیر  والتخزین لتلبیة متطلبات المزارعین لخدما جیدةلدى مصانع التمور طاقة استیعابیة 
التدریج والتصنیف والتعبئة و التغلیف. و ھنالك إمكانیات واسعة لتطویر والغسیل والتنظیف والفرز و

تصنیع التمور في المملكة لیتحول من قطاع صناعة تقلیدیة لتعبئة و تغلیف التمور فقط، إلى قطاع قطاع 
یستخدم امكانیات التقنیة الحدیثة إلنتاج العدید من المنتجات التحویلیة عالیة القیمة المضافة من التمور. 

غیرھا.وي والفحم ووالسماد العض فضالً عن اإلھتمام بمنتجات النخلة األخرى إلنتاج األخشاب

 الجودة معاییر       1.1.4

 :لیس لدى صناعة التمور المحلیة مجموعة عامة من عدم وجود معاییر الجودة للسوق المحلیة
 وھنالك حاجة ماسة لمراجعةمعاییر الجودة لضمان نفس المستوى من الجودة من خالل ھذه الصناعة.

من قبل اإلدارة التنفیذیة للوائح الفنیة والمواصفات للتمور السعودیة المواصفات القیاسیة  وتطویر
بالھیئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع قطاع إنتاج وتصنیع التمور ووزارة الزراعة والجامعات 

المتخصصة في النخیل  المراكزو مراكز التمیز البحثي والكراسي البحثیةو المھتمة بالنخیل والتمور
لتواكب متطلبات السوق  جاریة الصناعیة ووزارة التجارة والصناعة،تغرف الوالتمور ومجالس ال

زراعة فریق من الخبراء السعودیین تحت مظلة وزارة الوقد بدأ  العالمیة.المحلیة واألسواق اإلقلیمیة و
ألولى إلى الزراعة العالمیة (الفاو) تعاوناً مشتركاً  یھدف في مرحلتھ اوخبراء من منظمة األغذیة و

السكري والصقعي والخضري ألحد عشر صنفاً من التمور السعودیة ھي  إعداد مواصفات تجاریة 
.ريیز والشیشي والصفرزوالخالص والبرحي والعجوة والصفاوي والعنبرة وال

ویمكن تلخیص الوضع الحالي لمواصفات التمور في المملكة فیما یلي:

مكتوبة ة للمواصفات و المقاییس): وھي مواصفات أساسیة (نشرتھا الھیئة العربیة السعودی
(مسئولیة الھیئة العامة للغذاء والدواء والبلدیات). لیست مطبقةولكنھا  ومتوافرة

 مواصفات تسویقیة:ذات عالقة بتدریج التمور إلى عدة درجات بناءاً على الحجم و/أو اللون و/أو
1عة الحال.بطبی غیر مطبقةبعد وھي  غیر متوافرةالقوام. وحتى اآلن فقي 

 :یواجھ منتجو التمور السعودیون والمصدرون تحدیات تلبیة معاییر الجودة ألسواق التصدیر
بعض  .صعوبات في تلبیة معاییر الجودة المطلوبة من أسواق التصدیر وخاصة االتحاد األوروبي

العالمیة  الجیدة التصنیع ممارساتو الجیدةالمزارعین الكبار الذین لدیھم شھادة الممارسات الزراعیة 

. ولكن رفضوا تقدیم البیاناتقاسواأل مدیري من التدریج  حسب مبیعات بیانات كوبرز ووترھاوس برایس ت طلب 1
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قادرون على إثبات االمتثال لسالمة الغذاء ومعاییر سالمة العمال، لكن العدید من المنتجین الصغار 
الذین یرغبون في التصدیر غیر مھیئین لتلبیة ھذه المعاییر.

 االقتصادیة اللجنةالخضوع لمعاییر  االتحاد األوروبيالى  صادرات التمور السعودیةیجب على 
(دستور المواصفة  الغذائي الدستور وھیئة )المواصفة القیاسیة األوروبیة لتجارة التمور( باألورو

المواصفتین القیاسیتین للتمور تستدعیان  القیاسیة للتمر، مواصفة قیاسیة عالمیة (الكودكس)) ،وكال
 .اإللتزام بھما لضمان النفاذیة والنجاح في األسواق األوروبیة

 التمور النخیل و مخلفات إدارة       1.1.5

ما یتم التعامل مع إدارة  عادةالتمور:  النخیل و إلدارة مخلفات محدودیة الدراسات الفنیة واإلقتصادیة
 .التمورمصانع  والتمور بشكل فردي من المزارعین و النخیل مخلفات 

إلى النخیل تحویل مخلفات في المزارع الكبیرة  بدأت بعض التمور: النخیل و محدودیة إدارة مخلفات
). إال أنھ ال یتم تبادل ھذه الجذوع و السعف و الجرید و الكرب و اللیف(خاصة عضويسماد 

ولیس ھناك آلیات وجوانب فنیة تناسب المزارع الخبرات بین المزارعین الصغار على نطاق واسع. 
الصغیرة.

التخزین المبرد      1.1.6

 ك لھنا ستكونأیام كل سنة،  10 شھر رمضانحیث یتقدم  :رمضانشھر الطبیعة المتغیرة لمواعید
من ذلك  قبل موسم حصاد التمور التقلیدي. وبالتالي، سیتطلب  حلول شھر رمضان فیھا فترة یتم

شھرا) من أجل تلبیة الطلب.  10-8المزارعین وتجار الجملة سعة تخزین إضافیة (ما یصل إلى 

:بینما ندرك أن المزراعین ومنشآت المناولة ما بعد الحصاد  متطلبات التخزین المبرد اإلضافیة
ئة حوالي مستزید متطلبات التخزین المبرد، نقدر أن المملكة ستحتاج إلى سعة تخزین إضافیة لتغطیة 

. یجب توفیر ھذه السعة اإلضافیة من شركات تخزین مبرد )طن 160,000ألف طن ( وستین
مستقلة. 

مبتكرة لخفض تكالیف التشغیلتحتاج الصناعة إلى إدخال تقنیات  بتكرة:تقنیات التخزین المبرد الم ،
خاصة  (CA)وإستخدام تقنیات التخزین المبرد المتطورة مثل التخزین في األجواء المتحكم بھا 

. للتمور الطازجة في مرحلتي البسر والرطب

التمور وتصنیع  الحصاد بعد ماتداول  قدرات تحسینل توصیات1.2

1.2.1 عامة لمحة 

أخفقت صناعة التمور في االستثمار بشكل كبیر في قدرات ما بعد الحصاد والتصنیع والتخزین 
وتداولھا بعد الحصاد مازالت تعتمد على الطرق  التمورفالتقنیات المستخدمة في عملیات جني المبرد.

التقلیدیة ولم یشھد قطاع التمور حتى اآلن إستخدام تقنیات متطورة وحدیثة في ھذا الجانب المھم. وفي 
مجال تصنیع التمور ال تزال صناعة التمور في المملكة تعد صناعة تقلیدیة لتعبئة وتغلیف التمور كثمار 

، أو محولة تحویالً بسیطاً إلنتاج عجینة التمور. وكانت و محشوة بالمكسراتكاملة أو منزوعة النوى أ
ھنالك محاوالت من القطاع الخاص إلنشاء مصانع لمنتجات التمور التحویلیة مثل دبس التمر ومربى 

وبالفعل تم إنشاء عدد  التمور والكحول الطبي والصناعي وإنتاج األعالف الحیوانیة من مخلفات التمور.
د من المصانع التحویلیة ولكنھا واجھت العدید من المشاكل التقنیة والتسویقیة مما أضطرھا إلى محدو

أیقاف أنشطتھا التصنیعیة. وفي مجال التخزین المبرد غابت المبادرات الرائدة إلستخدام التقنیات الحدیثة 
زین المبرد للتمور فضالً عن تخفیض تكلفة التخالرطب، خالل ولحفظ التمور الطازجة في مرحلتي ال

الخام والمنتجات المصنعة. و من الجلي أن قطاع صناعة التمور في المملكة یواجھ تحدیات عدیدة تحتاج 
إلى تضافر الجھود لمواجھتھا واإلرتقاء بھذا القطاع اإلستراتیجي لألمن الغذائي إلى مصاف قطاعات 

.  الصناعات الغذائیة المتطورة األخرى
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(عند الطلب) نوصي أن تقوم الحكومة بتأسیس مراكز لخدمات تسویق  2ار العمل في تقریرنا حول مس
التمور في مناطق اإلنتاج الرئیسیة لتقدیم الخدمات التي تتعلق بما یلي:  

 مناولة ما بعد الحصاد

المبیعات والتسویق

 التخزین والتوزیع

تخاذ عدد إ)، نوصي بتصنیع التمور ما بعد الحصاد و تداولھذا (حول  3في تقریرنا حول مسار العمل 
من المبادرات لتحسین الفعالیة العامة للنشاطات التي تحدث حالما یتم جمع التمور من المزرعة. تم 

حول العناصر التالیة:   ةتصمیم العناصر الرئیسیة لھذه االستراتیجی

 دعم تسویق المنتجات ذات القیمة المضافة

لقیمة المضافة المتاحة للمزارعین وتجار الجملة تحسین نطاق وجودة الخدمات ذات ا
والمصدرین. 

.تشجیع المعالجة المبتكرة للمنتجات ذات القیمة المضافة

طن) استجابة للتغیرات في  160,000 الحث على إنشاء سعة تخزین مبرد إضافیة (تقدر بحوالي
. حلول شھر رمضانمواعید 

التوصیات 1.2.2

القیمة لصناعة التمور، نقترح توصیات عدیدة للحكومة لدعم قطاع التمور. لتحسین فعالیة نشاطات سلسلة 
) ملخص 1جدول (في   تم تلخیصھا 3التوصیات التي یتم مناقشتھا بمزید من التفاصیل في الفصل 

.التوصیات

: ملخص التوصیات1جدول 

التوصیةالبند

لتعزیز تسویق المنتجات تأسیس مركز حاضنة أعمال تقنیة للتمور التوصیة األولى

المبتكرة

تأسیس كیان مراكز خدمات النخیل والتمورالتوصیة الثانیة

إنشاء مصنع نموذجي لتصنیع منتجات التمور ذات القیمة المضافة التوصیة الثالثة

من التمور منخفضة القیمة

كات دعم إنشاء وتشغیل سعة التخزین المبرد اإلضافیة من قبل شرالتوصیة الرابعة

خاصة
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األھداف واألسلوب.2

 أھداف مسار العمل

أھداف المبادرة الخامسة لتطویر قطاع التمور

أسلوب جمع البیانات وإجراء التحلیل

أھداف مسار العمل 2.1

لدعم قطاع التمور في تحسین النشاطات عبر سلسلة القیمة دولةیھدف مسار العمل ھذا إلى تحدید فرص لل
من المزرعة. وتركز الدراسة على المجاالت التالیة لسلسلة القیمة: بدءاً من جمع التمور 

 عملیات ما بعد الحصاد وإدارة الجودة

.المعالجة والتصنیع بما فیھا تطویر وتسویق المنتجات الجدیدة

التخزین المبرد والخدمات اللوجستیة

التمور النخیل وإدارة مخلفات

بینما ینمو سوق المواد الغذائیة في المملكة، فإن المنتجین السعودیین یواجھون ضغوطا متنامیة من أجل 
للحفاظ على الحصة وتحسین المعالجة العامة للتمور من خالل تعزیز سالمة الغذاء وجودة المنتج. 

باالبتكار من خالل السعودیوننرى ضرورة قیام(مثل الشكوالتة)، المنافسةالسوقیة مقابل المنتجات 
.كجزء من مكونات ھذه المنتجاتإدخال منتجات ذات قیمة مضافة تستخدم التمور

بین التقویم الھجري الذي ینشأالتغیروسمیة إستھالك التمورمو والتحدي األخر الذي یواجھ الصناعة ھو
الذي یزداد فیھ معدل شھر رمضانتنقل التمور وإنتاج بدء موسم والذي یرتكز على األشھر الشمسیة 

وقریبا سوف یبدأ شھر رمضان قبل موسم حصاد التمور. .بواقع عشرة أیام كل سنةإستھالك التمور، 
.بناء منشآت تخزین مبردة إضافیة لضمان توافر التمور خالل شھر رمضانذلك وسیتطلب 

عالجة التمور المحلیة و م مصانع ومراكز من في مسار العمل ھذا، تم إجراء بحوث السوق وجمع البیانات
ومحالت بیع التجزئة في المملكة. مراكز البحوث

ر قطاع التمور یأھداف المبادرة الخامسة لتطو2.2

والتخزین التمور مصانعما بعد الحصاد وتداولعملیاتأنشطة، الذي یتناول الثالثإن مسار العمل 
، ھو جزء من دراسة أوسع نطاقا اطلقھا صندوق التمورالجودة و إدارة مخلفات النخیل وو معاییرالمبرد

ما یلي: الخامسةالتنمیة الزراعیة لتعزیز تطویر قطاع التمور. وتشمل مسارات العمل األخرى للمبادرة 

:دراسة تطویر االنتاج المسار األول

:دراسة تطویر التسویقالمسار الثاني

 ؤسسيدراسة الموارد البشریة والتطویر الم:الرابعالمسار
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األسلوب 2.3

إلتمام ھذا التقییم، قام الفریق االستشاري بجمع البیانات المتاحة من موارد مختلفة  بما في ذلك: 

والتي تشمل: من مؤسسات حكومیة و مؤسسات عالمیةبیاناتمصادر

داتا مونتور (شركة أبحاث خاصة)

(الفاو)إحصائیات منظمة األغذیة والزراعة  

اإلحصائیات العامة (وزارة التجارة والصناعة  السعودیة) 

إحصائیات قطاع الزراعة (وزارة الزراعة السعودیة) 

قاعدة بیانات األمم المتحدة اإلحصائیة لتجارة السلع األساسیة 

 (األحساء والقصیم والریاض والمدینة) مقابالت مع ممثلي الصناعة في مناطق االنتاج الرئیسیة
لك: بما في ذ

)15(عدد مزارع التمور الصغیرة والكبیرة 

)12(عدد مصانع التمور (لتعبئة و تغلیف التمور)

)7(عدد منشآت التصنیع (لمنتجات ذات قیمة مضافة تستخدم التمور في مكوناتھا)

)4(عدد مشغلو التخزین المبرد التجاري

)5(عدد برد)مقاولو التخزین المبرد (الذي یصمم ویبني منشآت التخزین الم

)3(عدد مزودو مواد البناء لمنشآت التخزین المبرد

أسواق تجارة الجملة في المملكة بما في ذلك: مھرجانات التمور وزیارات

)و عنیزةالقصیم (بریدة

المدینة (المدینة)

مكة (جدة)

الریاض (الریاض)

المنطقة الشرقیة (األحساء)

الت عامة وشبھ عامة، بما في ذلك: امقابالت مع وك

صندوق التنمیة الزراعیة 

وزارة الزراعة 

المركز الوطني للنخیل والتمور 

أمانة منطقة الریاض

بلدیة األحساء

بلدیة بریدة 

بلدیة عنیزة 

 :مقابالت مع مؤسسات األبحاث في المملكة، التي تشمل

المركز الوطني ألبحاث النخیل والتمور باألحساء
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مركز بحوث النخیل والتمور (جامعة الملك فیصل)

سیاآمقابالت مع المستوردین وتجار التجزئة في أسواق التصدیر في أوروبا و

مراجعة دراسات الحالة ومواقع مركز الحاضنة

 :مراجعة أدبیات مؤسسات البحوث المتخصصة بما في ذلك

(www.frperc.com)مركز بحوث ھندسة معالجة وتبرید المواد الغذائیة

(www.iso.org)والمقاییس للمواصفاتالمنظمة الدولیة

(www.food.gov.uk)المواد الغذائیة في المملكة المتحدةفات ومقاییسمواصوكالة 

(www.ijrowa.com)المجلة الدولیة إلعادة تدویر المخلفات العضویة في الزراعة

(www.ncbi.nlm.nih.gov)المركز الوطني لمعلومات التكنولوجیا الحیویة

(www.ift.org)معھد خبراء تكنولوجیا الغذاء 

(www.ksu.edu.sa)جامعة الملك سعودكلیة علوم األغذیة والزراعة ب

(www.ifmo.ru)تكنولوجیا المعلومات والمیكانیكا والبصریات

(www.fcrn.org.uk)شبكة بحوث مناخ األغذیة 

(www.dprckfu.org)بجامعة الملك فیصلوالتمورلنخیلفي امركز التمیز البحثي 

CDITملك سعود، كلیة علوم األغذیة والزراعة، جامعة الكرسي تقنیات وتصنیع التمور
(http://c.ksu.edu.sa/cdit)

تطویر فھم شامل یستند إلى الواقع للقضایا التالیة: ھذه الدراسةكان الغرض من 

مع مراكز الحاضنات والنموذج الموصى بھ للتعاون بین القطاعین المحلیة والعالمیةتجاربال
العام والخاص في المملكة.

ما بعد الحصاد ومتطلبات الدعم الحكومي إن وجد.القدرة الحالیة للتعامل مع مرحلة

الواقع الحالي لقطاع صناعة التمور في المملكة

تعزز التمور في المملكة وفرص إدخال برامج النخیل وتجارب مع إدارة مخلفاترصد ال
اإلستفادة المثلى من ھذه المخلفات.

رة اإلضافیة استنادا إلى تحلیل العرض القدرة الحالیة للتخزین المبرد في المملكة، ومتطلبات القد
.)لموسمیة اإلنتاجوالطلب (نظرا 

الجدیدة لخفض التقنیاتنماذج األعمال الحالیة لتوفیر قدرة التخزین المبرد ومالئمة عرض ل
.التكالیف واستھالك الكھرباء
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 التوصیات.3

 قطاع مصانع التمور ما بعد الحصاد و  مناولة عملیاتالفصل التوصیات الرئیسیة لتحسین یلخص ھذا
. یحتوي ھذا الفصل على األقسام و معاییر الجودة و إدارة مخلفات النخیل و التموروالتخزین المبرد 

التالیة:  

 تأسیس مركز حاضنة أعمال تقنیة لتعزیز تسویق المنتجات المبتكرة.األولى التوصیة :

 النخیل والتمور خدمات مراكز كیان تأسیس: الثانیةالتوصیة 

 إنشاء مصنع نموذجي لتصنیع منتجات التمور ذات القیمة المضافة من التمور : الثالثةالتوصیة
منخفضة القیمة

 دعم إنشاء وتشغیل سعة التخزین المبرد اإلضافیة من قبل شركات خاصة.: الرابعةالتوصیة

 تسویق لتعزیز تقنیة أعمال حاضنة مركز تأسیس: األولى التوصیة3.1
 المبتكرة المنتجات

تأسیس مركز حاضنة لتحدید واختبار وتسویق المنتجات ذات  لعرض مقترحنا بشأن في ھذا القسمنسعى 
 مخلفات النخیلفواقد وإضافة إلى اإلستفادة القصوى من  القیمة المضافة استنادا إلى مكونات التمور

حث (حیث یتم تطویر األفكار اإلبداعیة یتم تصمیم مركز الحاضنة لسد الفجوة بین مراكز البو. والتمور
مبدئیا) واألسواق التجاریة (حیث یتم بیع المنتجات للمستھلكین).   

3.1.1 عامة لمحة

یقوم الباحثون في الجامعات السعودیة ومراكز البحوث بتطویر منتجات غذائیة مبتكرة وتصامیم للتعبئة 
الحكومي لمشاریع األبحاث من قبل مدینة الملك ، من خالل الدعم لتعزیز الطلب على التموروالتغلیف 

و  لمنتجات الجدیدةل وھنالك العدید من األمثلة . عبد العزیز للعلوم والتقنیة أو من الجامعات السعودیة
تشمل ما یلي:  ،مخلفات النخیل و التمور وإستغالل التقنیات المبتكرة لحفظ وتصنیع التمور

رقائق التمور لحبوب وجبة اإلفطار 

 إستخدام تقنیة البثق لتطویر منتجات جدیدة من التمور بما فیھا أغذیة األطفال عالیة القیمة
التغذویة.

 و  في مرحلتي البسر (البلح، الخالل) و الرطب لتمور الطازجةا إستخدام التقنیات الحدیثة لحفظ
 .ألشھر عدیدةتمدید مدة الصالحیة 

 القصوى من مخلفات التمور في المزارع و المصانع، و إستخام التقنیات الحدیثة لإلستفادة
 تصنیع مخلفات النخلة إلى منتجات ذات قیمة مضافة عالیة.

وجد تومع ذلك ) أمثلة للمنتجات المبتكرة من التمور و مخلفات النخیل .3) و (2) و (1وتبین األشكال (
لعربیة السعودیة، نتیجة عدم وجود شراكة أمثلة قلیلة من البحوث المبتكرة التي یتم تسویقھا في المملكة ا

.  الغذاء التجاریةبین مؤسسات البحوث وشركات 

و تكاد ال توجد دولة من الدول المتقدمة  لیس بھا مجموعة من مراكز الحاضنات لتطویر الصناعات 
ة إلى إنشاء العدید من الحاضنات للمساعدة في جلب البحوث المبتكرالغذائیة بصورة تخصصیة. حیث یتم 

ق من خالل إیجاد روابط بین مراكز البحوث والشركات التجاریة. اسواأل
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:مثال لرقائق التمور (حبوب وجبة االفطار)1 الشكل

2:التجمید الفائق بالنیتروجین السائل للرطب المنصف نبوت سیف2 الشكل

: السماد العضوي السائب و المعدل و الحبیبي المنتج من مخلفات النخیل3 االشكل

كرسي تقنیات وتصنیع التمور، جامعة الملك سعود 2
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إستغالل و التمور لصناعة تقنیة أعمال حاضنة مركز لتأسیس ةالمقترح الطریقة 3.1.2
 مخلفات النخیل و التمور

 الحاضنة مركز أھداف

وإستغالل مخلفات النخیل  التمور لصناعة تقنیة أعمال حاضنة مركز لتأسیسھنالك عدة أھداف 
:  ھي والتمور،

تعزیز تطویر صناعة التمور الوطنیة.

وتقنیات تصنیع باقي أجزاء النخلة. وتطویرھا اإلھتمام بتقنیات وآلیات خدمة النخلة ،

الحدیثة. والتغلیف التعبئةو التصنیع وتقنیات جدیدة، منتجات تطویرل المتقدمة البحوث إجراء

.تعزیز نقل التقنیة المتقدمة إلى صناعة التمور

  .مساعدة رجال األعمال في تحدید وتقییم أسالیب التصنیع المالئمة

 .إجراء دراسات جدوى اقتصادیة ومالیة وتقنیة

 .إیجاد فرص توظیف

 .مساعدة أصحاب مشاریع الحاضنة من خالل التدریب وبرامج الدعم األخرى

لمساعدة في إدارة مخاطر التطویر.دید مصادر التمویل واتح
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تعریف الخدمات التي سیتم تقدیمھا من مركز الحاضنة

سیتم تقدیم الخدمات التالیة من خالل مركز حاضنة األعمال التقنیة:

 .خدمات تطویر اإلنتاج بما فیھا اختبارات فنیة ونظم التعبئة وجودة المنتج

 .خدمات تصمیم التصنیع بما فیھا اختبار اإلنتاج وعملیات التصنیع

 تصمیم التصنیع واستراتیجیات المبیعات بما فیھا تحلیل التسویق واستراتیجیات التوزیع
واستراتیجیات التسعیر. 

 .إعداد تخطیط األعمال ودراسات الجدوى بما فیھا تصمیم الھیاكل القانونیة والتنظیمیة

تشغیليالنموذج ال

لتحقیق النجاح، یحتاج مركز حاضنة األعمال التقنیة إلى تأسیس روابط قویة بین مراكز البحوث (القطاع 
األكادیمي) وشركات إنتاج األغذیة الخاصة (القطاع الخاص). وبالتالي، فإنھ من المھم أن یتصرف مركز 

. حكوميككیان  الحاضنة كمشروع تجاري یركز على جلب المنتجات الجدیدة للسوق، ولیس

یجب أن یكون لمركز الحاضنة مجلس إدارة یضم ممثلین من القطاعین العام والخاص. وإن مشاركة  
شركات األغذیة الكبرى في وضع االستراتیجیة الشاملة لمركز الحاضنة سیضمن أن مركز الحاضنة 

قات التجاریة للتقنیات المبتكرة.على التطبی سیركز

 محافظة ذلك سیضمن ولوطني للنخیل والتمور باإلشراف على مركز الحاضنة. نوصي بأن یقوم المركز ا
مركز الحاضنة على التركیز الجید على المتطلبات التجاریة لشركات إنتاج األغذیة. 

الخطة المالیة 

ساسیة من معامل و ملیون لایر شاملة التجھیزات األ 140التمویل إلنشاء الحاضنة بحوالي  یقدر إجمالي
 إنتاج و تكلفة التشغیل لمدة خمسة سنوات. خطوط

النخیل والتمور خدمات مراكز كیان تأسیس: الثانیة التوصیة3.2

3.2.1 عامة لمحة 

الوضع الحالي

نظام وفقا للبیئة الحالیة، یقوم العدید من المزارعین ببیع التمور ألسواق الجملة على مستوى المنطقة وفقا ل
على أساس فوري، استنادا إلى ظروف العرض والطلب التي تسود وقت البیع. المزاد. ویتم تحدید األسعار

  ھي: قیود رئیسیة عدیدةمن وجھة نظر المزارع، لھذا النظام 

یتم بیع التمور في السوق لعدم وجود  للمزارعین سیطرة محدودة على التسعیر، حیث یجب أن
 وحدات تخزین لإلستفادة منھا في حال تعثر السوق.

تفید المزارعون من القیمة اإلضافیة التي یتم إیجادھا من النشاطات التحویلیة في سلسلة ال یس
القیمة (مثل التعبئة أو التصنیع الخفیف أو التوزیع).  

 في بعض الحاالت، یخفق المزارعون في تصنیف تمورھم بشكل صحیح حسب الحجم
ل الشحنة. والجودة، مما ینجم عنھ أسعار منخفضة یتم تطبیقھا على كام
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التعریف

من خالل تقدیم نطاق  ینلزیادة دخل المزارع صمم ھذا الكیان (مجموعة مراكز خدمات النخیل والتمور)
والتوزیع والتخزین والفرز والتدریج وإعادة  المبیعات عقود المناولة ما بعد الحصاد و تشملمن الخدمات 

 التعبئة والتغلیف.

المنافع

 المبیعات مع المشترین المحلیین والدولیین نیابة عن على عقودستقوم المراكز بالتفاوض
. المنتجین

تحمل التكالیف لتأدیة ھذه  یستطیعون للمنتجین الذین المشتركة ستقدم المراكز خدمات
. مالنشاطات لوحدھ

 ستساعد المراكز المزارعین في الحصول على حصة أكبر في القیمة التي تنجم عن نشاطات ما
والتوزیع. د والمبیعاتبعد الحصا

نطاق الخدمات 

یتم تصمیم مراكز خدمات تسویق التمور المقترحة لتقدیم نطاقا من الخدمات لمزارعي النخیل في المملكة 
، تقع ضمن الفئات الثالثة التالیة:2على أساس إستثماري. ھذه الخدمات، التي تم تلخیصھا في جدول 

 خدمات المناولة ما بعد الحصاد

 خدمات المبیعات والتسویق

 خدمات التخزین والتوزیع

: قائمة خدمات مقترحة لقطاع التمور2 جدول
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خدمات النخیل و التمورالنموذج التشغیلي لمراكز 

ستكون ھذه المراكز ذات ذمة مالیة مستقلة بحیث یقوم مجلس اإلدارة باإلستعانة بالشركات الخاصة في 
معاییر التشغیل المعتمدة أو عن طریق التشغیل الذاتي. و سیتم تمویل ھذه تقدیم مجموعة الخدمات وفق 

الكیانات عن طریق مبالغ إستثماریة من صندوق التنمیة الزراعیة و المزارعین و غیرھا من الجھات.

مسؤولة عما یلي: بالمشاركة مع جھات القطاع الخاص ذات العالقة ستكون البلدیات 

 الشاملة بمساعدة شركة التصمیم الھندسي. تصمیم الخطة الرئیسیة

 .الحصول على تمویل اإلنشاء من خالل صندوق التنمیة الزراعیة ومصادر التمویل األخرى

 ،اإلشراف على إنشاء المرافق (مثل مختبر تحكم بالجودة، مقر المزاد، مخازن التعبئة والتغلیف
مرافق التخزین المبرد، الخ.)

 الخاصة من خالل مناقصة عامة إلدارة المرافق.اختیار شركات الخدمات

سیحدد عقد اإلدارة المسؤولیات للشركة الخاصة في تقدیم الخدمات لقطاع التمور بما فیھا: 

.تحدید نطاق الخدمات التي یتعین تقدیمھا

 .تحدید الرسوم التي یتعین استیفاؤھا للخدمات المتعددة

 .تحدید اتفاقیة مستوى الخدمة التي تحدد الحد األدنى من معاییر األداء

شبكة مراكز تجمیع التمور المحلیة

، فمن المھم إنشاء مجموعة من ومن أجل تكامل العمل بین المزارعین وكیانات خدمة النخیل والتمور
نتاج. و یھدف من ھذه المراكز مراكز تجمیع التمور المحلیة وذلك لكبر مساحة المملكة و تباعد مناطق اإل

المحلیة إلى جمع التمور من المناطق المتباعدة وإرسالھا إلى مراكز خدمات النخیل والتمور. ویقترح أن 
مزرعة حسب 2500إلى 1000ألف نخلة والذي قد یمثل حوالي 250یتم تخصیص مركز محلي لكل 

.المختلفةمناطق المملكة 

% من إنتاج ھذه المزارع حیث یخدم المركز 20المراكز مع ما ال یقل عن ومن المتوقع أن تتعامل ھذه 
ي المنطقة %  من النخیل المستھدفة ف20طن من التمور والذي یمثل إنتاج 2500الواحد ما ال یقل عن 

ومن المستھدف أن توفر ھذه المراكز كجم للنخلة الواحدة.50بمعدل إنتاج المحددة لخدمات المركز 
ونقل التمور مقابل أسعار محددة على أن یتم النقل وفق وسائل نقل جیدة ومؤمنة.ومع خدمات تجمیع

الوقت سیصبح من الممكن أن تتحول بعض من مراكز التجمیع إلى مراكز خدمات النخیل والتمور. 
وسیتیح ھذا النظام ما یلي:

.نمو منتظم في اإلستثمارات في مراكز تجمیع التمور

 المزارعین للوصول إلى مراكز الخدمات واإلستفادة من القیمة المضافة.تتیح الفرصة لصغار
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النخیل والتمور مثال لمنشأة عملیات مناولة ما بعد الحصاد في مركز لخدمات 3.2.2

مراكز خدمات النخیل والتمور على مكاتب رئیسیة ومركز للمبیعات ووحدات للتخزین المبرد تحتوي 
لمركز خدمات النخیل والتمور حیث یتضمن اً ) تصمیم4( ویعرض الشكل ومختبر لتوكید الجودة.

لمنصات التحمیل ومنطقة مخصصة إلستقبال التمور الواردة، تلیھا وحدة لتعقیم التمور،  التصمیم حیزاً 
لیة اآلومن ثم وحدات متعددة لفرز وتصنیف وتدریج التمور یدویاً أو بطریقة شبھ آلیة أو كاملة 

تدریج المتطورة، تتبعھا وحدات الغسیل والتنظیف والتجفیف السطحي تقنیات الفرز وال بإستخدام
للتمور. ویتم تعبئة التمور في عبوات مناسبة للسوق أو لشركات المبیعات. و تنقل التمور المعبأة 

والمغلفة إلى منطقة التجھیز إما لشحنھا للعمالء أو حفظھا.

في مركز لخدمات النخیل والتمور (لم ترسم بالمقاسات  رسم إنسیابي لمنشأة لمناولة ما بعد الحصاد :4 الشكل
)الفعلیة

النخیل والتمور خدمات كزامر شبكة لتأسیس المقترحة الطریقة 3.2.3

األھداف

 تقدیم خدمات القیمة المضافة للمزارعین وبعض الجھات الفاعلة األخرى في سلسلة القیمة على
أساس تعاوني. 

 القطاع الزراعيزیادة إیرادات المزارع وتعزیز فرص العمل في   .

تعزیز الصادرات للتمور الطازجة
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الطریقة

حالیةالتمور (أو تحسین المرافق الالنخیل وإعداد دراسات جدوى لتأسیس مراكز جدیدة لخدمات
:وھي) في مناطق اإلنتاج الكبرى إن وجدت

منطقة الریاض-1

منطقة القصیم-2

المنطقة الشرقیة -3

المنورةالمدینةمنطقة -4

المناطق الشمالیة (حائل والجوف وتبوك)أحد -5

منطقة عسیر-6

على حسب الموقع و طبیعة المستھلك المحلي التمور النخیل وإیجاد التمایز بین مراكز خدمات
أو الدولي

ارعین ونقلھا إنشاء شبكة مكونة من مراكز محلیة لتجمیع التمور لغرض جمع التمور من المز
.الرئیسةتمور الستة الالنخیل وإلى أحد مراكز خدمات

المجموعات المستھدفة

التمور لمساعدة المزارعین وشركات اإلنتاج المحلیة في الحصول النخیل ویتم تصمیم مراكز خدمات 
على حصة أكبر من القیمة من نشاطات المبیعات والتسویق. وعلى أساس ثانوي، یجب أیضا أن یستفید 
المشاركون اآلخرون في سلسلة القیمة (بما في ذلك تجار الجملة وسالسل التوزیع والمستھلكین) من جودة 

التعبئة والتغلیف. المنتج المحسنة و

الراعي الرئیسي

تنفیذ مراكز خدمات النخیل والتمور عبارة عن كیانات مستقلة ذات إستقالل إداري ومالي تعتمد على
خدماتھا من خالل اإلستعانة بشركات خارجیة لتنفیذ المھام المناطة بھا.

الجھات المعنیة الرئیسیة 

التمور: النخیل ویس مراكز خدمات ستلعب الجھات المعنیة التالیة دورا في تأس

 من رأس مال الكیان.40-30مشاركة صندوق التنمیة الزراعیة في تأسیس الكیان بنسبة %

.مشاركة المركز الوطني للنخیل والتمور في تقدیم الدعم الفني واإلداري للعدید من الخدمات

 سالمة الغذاء.مشاركة الھیئة العامة للغذاء والدواء في ضمان العمل بمعاییر

.مشاركة مراكز البحوث الوطنیة والدولیة لعمل الدراسات وتطویر منظومة العمل

.مشاركة وزارة الزراعة
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إنشاء مصنع نموذجي لتصنیع منتجات التمور ذات  :الثالثةالتوصیة 3.3
 القیمة المضافة من التمور منخفضة القیمة

لمحة عامة 3.3.1

الوضع الحالي

بإنشاء الحاضنةً التي سوف تقوم بتحویل العدید من البحوث إلى منتجات إستكماالً للتوصیة األولى
إستثماریة فإننا نقترح إنشاء مصنع نموذجي لإلستفادة من ھذه المخرجات.

:ھذا المصنع إلقامة خیارات عدة ھناك

نشاء شراكة مع أحد مصنعي المواد الغذائیة الحالیین والذي سیكون على إستعداد لتصنیع منتجات إ.1
تغطي ھذه الشركات المصنعة مجموعة واسعة  القائمة على التمور.عادة ما ذات القیمة المضافة

ر، فال تكون ذات أولویة قصوى بالنسبة من المنتجات الغذائیة، أما المنتجات القائمة على التمو
لھم.

 إنشاء شراكة مع أحد شركات تصنیع المواد الغذائیة المتخصصة في المنتجات القائمة على.2
التمور.وسوف تركز ھذه الشركة على العمل مع مركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور إلنتاج 

منتجات ذات قیمة مضافة والتي ستعزز المزید من معالجة منتجات التمور.

 شركات التمور الحالیةو  المستثمرین قبل من االستفسارات من العدید تلقینا فقد الدراسة، ھذه سیاق في
 ھي التيو الطیبة السمعة ذات شركات من االستفسارات ھذه وصلتنا. للتمور تصنیع كةشر تأسیس حول
 الفرص بعض ھناك أن عموما المستثمرین ھؤالء یشعر .التمور قطاع في تعتبر ناشطة ورائدة حالیا

 ھؤالء المستثمرین فإن ذلك، ومع. ومعالجتھا التمور تصنیعلغرض تحسین   لالھتمام مثیرةال االستثماریة
 إجراء لتبریر الالزمة الجدوى دراسة إلعداد والمنتجات األسواق عن الالزمة لمعلوماتیفتقرون ا ما عادة

.الصحیح االستثمار

القائمة  المضافة القیمة ذات المنتجات تمور متخصص في صناعة مصنع تأسیس نقترح فإننا لذلك، ونتیجة
.لیكون أنموذجاً واقعیاً لتشجیع مصانع وإستثمارات مماثلة على التمور

التعریف

 مضافة قیمة ذات منتجات لتقدیمحاضنة األعمال التقنیة  مركز مع عمل بشراكةیس التمور مصنع إن
 فإن التصنیع، نماذج واختبار تطویر عن مسؤوال سیكون حاضنة األعمال مركز أن حین في. للسوق
 المواد تجار على مضافةال قیمةال ذات منتجاتوتوزیع ال وبیع تصنیع عن مسؤوالً سیكون التمور  مصنع

.الغذائیة

 كل أن التمور. مما یعنيمصنع سوف تكون الشراكة طوعیة بین كل من مركز حاضنة األعمال التقنیة و
 الثقة على مبنیة متمیزة عالقة إقامة المتوقع من ولكن آخرین، شركاء مع العمل في حراً  یكون طرف

.بین كال الطرفین المتبادلة والمصالح

المنافع

السلس تسویقال ضمانحاضنة األعمال ، وذلك ل لمركز المفضل الشریكالتمور  مصنعكون سی 
.لتجزئةا بیع جرالمت األبحاث مختبر من لمنتجل

 والذي أبدى اھتمامھ باالستثمار في  التمور على توحید مصالح القطاع الخاص یعمل مصنعسوف
معالجة التمور.
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 على االستفادة من المصادر المالیة القادمة من صندوق التنمیة الزراعیة  یعمل المصنعسوف
.والمستثمرین الراغبین في االستثمار في ھذا القطاع

 ستثمارات مماثلة.واسوف یكون أنموذجاً جیداً لمصانع

النموذج التشغیلي

وأن تعود ملكیة  ،ضمن القطاع الخاص یكون كیان ربحيالتمور بحیث  كیان لمصنعتأسیس  سوف یتم
لمجموعة من المستثمرین ومعالجي التمور وشركات المواد الغذائیة: الكیان

للمشاركة في إنشاء المصنع. الزراعیة التنمیة صندوقالفرصة متاحة ل

 الراغبین في المساھمة واإلستثمار الصناعي ستكون الفرصة متاحة لجمیع مصانع تعبئة التمور
في ھذا الجانب.

.ًسوف یساھم المركز الوطني للنخیل والتمور بالخبرات التصنیعیة و التسویقیة محلیاً ودولیا

 في .نوالتشغیلی ینالمالی المستثمرین مصالح یمثل إدارة مجلس إشراف تحت التمور یكون مصنع سوف
في حال تمكنھا من إظھار ) IPO( األولي العام االكتتاب إصدارب ةالشرك ستقوم سنوات، 7-5 غضون

 للمستثمرین لسماحھو ا  االكتتاب عملیة من الغرض سیكون .المربح النمو من قوي سجلوإیضاح 
.جني أرباحھمبعد  الشركة من خروجال یناألولی

التمور مصنع  الطریقة المقترحة لتأسیس  3.3.2

األھداف

التمور تصنیع أنشطة في االستثمار في رغبتھا أبدت التي التشغیلیة والشركات المستثمرین جمع

المضافة القیمة ذات المنتجات معالجة األساسیة مھمتھا تكون متخصصة تصنیع شركة تأسیس 
3التمور على القائمة

حاضنة األعمال  مركز قبل من واختبارھا تطویرھا التمور المبتكرة التي یتم منتجات تسویق
التقنیة

ھوامش تقدم التي المضافة القیمة ذات المنتجات خاصة التمور، لمنتجات جدیدة أسواق تطویر 
قویة ربحیة

التمور تستخدم التي الغذائیة المنتجات تطویر خالل من الواردات إحالل تشجیع.

المسؤولیات

 ترتبط ما عادة التيو االنتاج والبیع والتوزیع أنشطة عن ةمسؤول المقترحة التمور تصنیع شركة تكونس
:المواد الغذائیة مصنعي مع

اإلنتاج:

والتغلیف والتعبئة الغذائیة المواد إنتاج

الجودة ضمان

التمور اآلخرین وموردي المزارعین مع التعاقد مفاوضات

تنبؤ اإلنتاج

التمور إلنتاج مكملة  نتاجاإل أنشطة كانت إذا ثانوي أساس على التمور غیر منتجات إنتاج في تصنیع التمور شركة رتنظ قد 3
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والتسویقالمبیعات:

الموزعینماركت،السوبر سالسل مثل التجزئةمبیعاتقنوات مع المفاوضات
.الخ،نالمؤسسیتجارالالمصدرین،المستقلین،

التجاریةوالعالماتالتسویق

یةالترویجالعروض واتاالعالن

:األنشطة اللوجستیة

النظاموإدارةالعمالء خدمة

المستودعاتإدارة

التوزیع

الطریقة

:اآلتينقترح

 الزراعیة بإعداد دراسة إلثبات یقوم المركز الوطني للنخیل والتمور بالشراكة مع صندوق التنمیة
جدوى وفعالیة المصنع المقترح ووضع متطلبات اإلستثمار.

 بعد الموافقة على الدراسة من قبل مجلسي صندوق التنمیة الزراعیة والمركز الوطني للنخیل
والتمور، یقوم المركز الوطني للنخیل والتمور بإجراءات إنشاء الكیان قانونیاً.

مفصلة بحیث تغطي الدراسة ما یلي:یتم إعداد خطة عمل

واألھدافوالرسالةاالستراتیجیةالرؤیة

الحاليالتنافسيوالمشھدالسوقفرص

التوزیعوقنواتالمنتجاتومزیجالتجاریة،العالماتذلك في بما التسویق، خطة

والمعداتوالمنشآتاألرضأجل من التقنیةالمتطلبات

التوظیفومتطلباتالتنظیميالھیكل

التنظیمیةالمتطلبات

التمویلوخطة مفصل مالي نموذج

التنظیمیةالتحتیةالبنیة بناء في والبدءتشغیل شركة إنشاءیتم ،العمل خطة على الموافقة عند
والمادیة



28
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور –3خطة العمل 

PwC

الراعي الرئیسي

یتكون الرعاة الرئیسیین للمصنع من اآلتي:

% من رأس المال 40صندوق التنمیة الزراعیة بحیث یحق لھ اإلستثمار بنسبة ال تزید عن  .1
المطلوب.

% إضافة إلى 30المركز الوطني للنخیل والتمور بحیث یحق لھ اإلستثمار بنسبة ال تزید عن .2
الخدمات المساندة.

التمور و الموزعین،  أصحاب المصانع في قطاع التمور بما فیھم شركات اإلستثمار، شركات معالجة.3
و شركات المواد الغذائیة.

 المبرد لتخزینل االستیعابیة الطاقة وتشغیل إنشاء دعم: الرابعة التوصیة3.4
الخاصة الشركات قبل من اإلضافي

 منشآت وتشغیل إنشاء لدعم والخاص العام القطاعین بین شراكة لتأسیس مقترحنا نصف القسم، ھذا في
 القطاعین بین شراكة لتأسیس مقترحنا نصف القسم، ھذا في. التمور لصناعة اإلضافیة المبرد التخزین

.التمور لصناعة اإلضافیة المبرد التخزین منشآت وتشغیل إنشاء لدعم والخاص العام

3.4.1 المبرد التخزین متطلبات

 في. األمام إلى سنة كل أیام 10 سیتحرك حلولھ فإن القمري، التقویم على یعتمد رمضان شھر أن حیث
 المزارعون یحتاج الفترة، ھذه في. التمور حصاد موسم قبل رمضان وسیأتي القادمة، القلیلة السنوات
 یتم حتى أشھر 10-8 لمدة التمور لتخزین األجل طویل المبرد للتخزین استیعابیة طاقة إلى والتجار

. السنة خالل استھالكھا

)2013( المبرد للتخزین الحالیة االستیعابیة الطاقة

 مقابالت إلى استناداً : المبرد للتخزین االستیعابیة الطاقة في المعنیة الجھات مختلف تستثمر حالیا
 متاحة حالیا المبرد للتخزین االستیعابیة الطاقة من متري طن 230,000ما یقارب  أن نقدر الصناعة،

:یلي كما تنقسم السعودیة، العربیة المملكة في التمور لصناعة

 7طن متري ( 16,000المخازن المبردة في مزارعھم):  بإدارة(الذین یقومون المزارعون(%

(التي تقوم بإدارة المخازن المبردة في مصانعھا الخاصة بالتعبئة والتغلیف):  مصانع التمور
%)19طن متري ( 43,000

 طن  171,000ر المخازن المبردة للصناعة): (التي تقوم بتوفیشركات التخزین المبرد التجاریة
%) 74متري (
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لتخزین المبرد لألغراض للعب صندوق التنمیة الزراعیة دورا ھاما في تطویر الطاقة االستیعابیة 
ملیون لایر سعودي إلنشاء مرافق التخزین المبرد.  500الزراعیة، من خالل تقدیم 

)2018متطلبات الطاقة االستیعابیة للتخزین المبرد في المستقبل (

طن متري للطاقة االستیعابیة لتخزین المبرد في  477,000ما یقارب لتمور ستتطلب نقدر أن صناعة ا
2018:4عام 

:ومصانع التمورالجھات المعنیة الحالیة (المزارعون  زیادة الطاقة االستیعابیة المتوقعة 
من المتوقع استمرارھا في االستثمار النشاء مستوعدات جدیدة للتخزین . )والشركات التجاریة

طن  317,000ین المبرد المتاح إلى ما یقدر بـ تخزلیزید ھذا الطاقة االستیعاییة لالمبرد وسوف 
.2018متري بحلول عام 

:رد مع ذلك، ال نتوقع أن القطاع الخاص لوحده سیلبي متطلبات التخزین المب الفجوة المتوقعة
.2018طن متري في عام  160,000لقطاع التمور مما یترك فجوة مقدارھا 

5: متطلبات الطاقة االستیعابیة للتخزین المبرد (بالطن المتري)5 الشكل

PwCتحلیل  4

PwCتحلیل  5
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3.4.2 االستثمار متطلبات

ب الحكومة دورا في تشجیع االستثمار في الطاقة االستیعابیة للتخزین المبرد لسد الفجوة التي تم توقعھا تلع
طن متري للطاقة  160,000إلضافة  لایر سعودي ملیون 215بقیمة  . ستتطلب استثماراً 2018لعام 

االستیعابیة لتخزین المبرد اإلضافي. 

6المبرد : تقدیر متطلبات استثمار التخزین3 جدول 

 القیمة البند

طن متري  160,000)2018متطلبات التخزین المبرد (

طن متري  275طن متري إلى  250الطاقة االستیعابیة لغرفة التخزین المبرد 
طن متري بالمتوسط) 275(نفترض 

580حوالي عدد غرف التخزین المبرد المطلوبة  

لایر سعودي  370,000متوسط تكلفة غرفة التخزین المبرد الواحدة 

طلبات استثمار اإلنفاق الرأسماليإجمالي مت

(على المستوى الوطني)

ملیون لایر سعودي  214.6

التشغیلي النموذج 3.4.3

یجب أن تتم إدارة االستثمار في الطاقة االستیعابیة اإلضافیة من قبل القطاع الخاص، بدعم من صندوق 
التنمیة الزراعیة ووزارة الزراعة. من أجل تشجیع استثمار القطاع الخاص، نقترح النموذج التشغیلي 

التالي:  

یم وبناء وإدارة مرافق یقوم صندوق التنمیة الزراعیة بإصدار مناقصات للشركات الخاصة لتصم
التخزین المبرد:

التشغیل، الذي یتم استخدامھ في العدید -التملك-یجب أن یستخدم الصندوق نموذج البناء
من مشاریع البنیة التحتیة للقطاعین العام والخاص. 

، كحد أقصى منشأة للتخزین المبرد 60قوم الصندوق بإصدار مناقصات إلى یجب أن ی
غرف للتخزین المبرد.   10تكون كل واحدة قادرة على التعامل مع 

 یقدم الصندوق قروضا إلى شركات التخزین المبرد لتمویل االستثمار الرأسمالي ویمكن عرض
شروط سداد مرنة لتشجیع االستثمار. 

خزین المبرد. تأخذ شركة التخزین المبرد باالعتبار المخاطر التجاریة والمالیة في إدارة مرافق الت

تحتفظ شركة التخزین المبرد بملكیة مرافق التخزین المبرد

 كجزء من المناقصة، سوف یطلب الصندوق من شركات التخزین المبرد الموافقة على الحد األدنى
من الشروط واألحكام مثل: 

قائمة الخدمات التي یتعین تقدیمھا لصناعة التمور. 

PwCتحلیل  6
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لایر  100-80دمات التخزین المبرد (ال یتجاوز الحد األقصى للرسوم المسموحة لخ
)، ویتعین أن یتم تعدیلھ للتضخم. شھریاً سعودي لكل طن متري

الحد األدنى لمدة العقد، مما یتیح لصناعة التمور حمایة عقود التخزین المبرد طویلة 
شھرا)12األجل (ما یصل إلى 

ةإرشادات عالیة المستوى لمرافق التخزین المبرد الجدید

الھدف ھو االعتماد على القطاع الخاص لتصمیم وبناء وإدارة مرافق التخزین المبرد. ودور الصندوق ھو 
تشجیع االستثمار الجدید في الطاقة االستیعابیة الجدیدة من خالل تقدیم شروط سداد مالئمة. 

أو أكثر 5استثمرت في أن شركات التخزین المبرد الفردیة، إذا ماالتاسعیظھر التحلیل الوارد في الفصل 
أن تؤمن عائدا جیدا على تخزین مبرد) من المحتملغرف10من منشآت التخزین المبرد (ما یعادل إلى 

%).70االستثمار (یقدر بحوالي 
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للتمورالتقنیةاألعمال حاضنة مركز.4

المقدمة

الرؤیة والرسالة واألھداف

التقنیةاألعمال حاضنة مركز إنشاءدوافع

التقنیةاألعمال حاضنة لمركز التشغیليالنموذج

الحضانةعملیة

المالیةالخطة

والتنظیمياإلدارياالھیكل

التنفیذ خطة

المقدمة4.1

طنالملیون حاجز إنتاجھاتجاوزحیثالسعودیةالعربیة بالمملكة إنتاجاً األولىالفاكھةالتمورفاكھة تعد  
تمورھاأصناف من العدید تتصف كما اإلنتاج،حیث من عالمیاً الثانيالموقع في المملكةوتتربع.سنویاً 

التغذویةبقیمتھاتتمیزالتيالطبیعیةالغذائیةالمنتجات من التموروتعد.الكبیرةواإلنتاجیةالعالیةبالجودة
والفایتامیناتواأللیافوالبروتینات)وسكروزوجلوكوزفركتوز(السكریات على إلحتوائھاالعالیة

 من٪ 77إلى تصل قد التيالطبیعیةالسكریات من محتواھا في الفاكھةأنواعأغنى من وھي.والمعادن
البوتاسیوم على تشتمل العناصر من األھمیةغایة في كمیات على التمورتحتوي كما. الرطبوزنھا

مادة من عالیة نسبة على إحتوائھاإلىإضافةوالفسفور،والصودیوموالماغنیسیوموالحدیدوالكالسیوم
 من مناسبة كمیات على التمورتحتوي كما األخرى،الفواكھتحتویھ ما أضعاف بخمسة تقدرالفلورین

.الفولیك حمض إلىإضافةبوأفایتامینات

المھمةالتغذویةالمكونات من تعد التيالطبیعیةاأللیافونواھاالتمور لب في المھمةالمكوناتومن
منتجاتإلنتاجالمستحدثةاوالقائمةالتمورتصنیعخطوطتطویریجعلوكیفاً كماً االنتاجھذا.لإلنسان

.األھمیةغایة في أمراً جدیدة

االقتصاد في المضافةالقیمةدعم في رئیسكمساھمالتموروإنتاجالنخیلبزراعةاالھتمامبرزأنومنذ
والتقاناتوالعملیاتالمنتجاتتطویربتطبیقاتواألھلیةالحكومیةالجھات من كثیرأھتمتالوطني،

ووھاماً واعداً استراتیجیاً مجاالً التمور صناعة تعتبر حیثإستراتیجیاتھا في إلیھاوأشارتالصناعیة
 سرئی بشكل المعرفة على تعتمد الصناعةأنإالاالھتمامھذاورغم. بالمملكة الغذائي لألمن قویاً داعماً 
الحالیةالمصانع معظم تستورد.الرائدةوالتقنیاتالجدیدةواالبتكاراتالعلمي،التقدم على تقوموالتي

ووحداتواألجھزةاإلنتاجخطوطالمختلفة،المملكةبمناطقمنتجاً مصنعاً 132 بلغت التيوللتمور
.وتركیاوفرنساوألمانیاوإیطالیاأمریكا من والتغلیفالتعبئةومواد

المادیةإمكانیاتھاإلىإضافةالصناعةمجال في الواسعةالخبرة من المملكةبھ تتمتع ما على وبناءاً 
ومراكزوجامعاتھاالمتقدمةصناعاتھا من العدیدوتمیزعالیةتقنیةبمستویاتالطاقةوتوافرالھائلة
لصناعاتاإلنتاجوخطوطالحدیثةالنظموتطویرتصنیعتوطینإمكانیاتفإنالمتخصصة،بحوثھا
یبشرالذيالحیويالمجالھذا في العالمیةللریادةكبیرة كفرصة ماثلة تظل التحویلیةومشتقاتھاالتمور

ھذا في متخصصة دراساتأولىكخطوةاألمرویتطلب.العالمیةالغذاءأزمةظل في واعد بمستقبل
.ممیزةصناعیةمشاریع في البدءوتسریع لدعم أساساً تكونوإقتصادیةوتسویقیةوفنیةھندسیةالجانب
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 تقنیات في المتخصصة لألعمال الحضانة بدور یقوم كیان ھناك یكون أن الضروري من فإنھ لذلك
 العلمیة االمكانات وتوجیھ لتسخیر المعالم واضحة وخطط استراتیجیات بوضع ویھتم التمور، صناعة

 في وصناعیاً اقتصادیاً  ورائد متقدم موقع الى للوصول الوطنیة واالولویات االھداف نحو والتكنولوجیة
 مردود ذا لیكون العلمى البحث وتنفیذ وتوجیھ لتنسیق آلیات إیجاد الى باإلضافة. التمور تصنیع مجال

مناخاً  وتوفیر المستثمرین، مع والتكنولوجیة الصناعیة والخبرات المعلومات تبادل في ویساعد تجاري،
 صناعة في اإلبداعیة األفكار ذوي والتقنیة العلمیة الكلیات خریجي من المتمیز للشباب مناسباً عملیاً 

 إنشاء فكرة نبعت ذلك، ولتحقیق. تجاري مردود ذات منتجات إلى وأبحاثھم أفكارھم لتحویل التمور
 التمور، تصنیع عملیات لدفع رئیسیة مھام ثالثة على تركز والتي" للتمور التقنیة األعمال حاضنة مركز"

:وھي

والتدریب الصناعیة والعملیات المنتجات تطویر

تجاریة منتجات إلى للوصول الصناعي القطاع مع المثمرة والشراكات العالقات تكوین

الصناعیة شبھ التصنیع توفیرعملیات

 رسالتھ حیث من للتمور، التقنیة األعمال حاضنة مركز لفكرة عام عرض ھو التقریر ھذا من والھدف
 خطة في رئیسة ومعالم التنظیمي، وھیكلھ المالیة، وخطتھ تشغیلھ، ونموذج إنشاؤه، وأھمیة وأھدافھ،

.مسانده ملحقات إلى باإلضافة تنفیذه،

الرؤیة والرسالة واألھداف4.2

 اإلبتكار خالل من النمو مفھوم لترسیخ متقدم علمي مركز ھو للتمور التقنیة األعمال حاضنة مركز إن
 وتسویق صناعة قطاع في  الناجحة األعمال لتطویر  المعرفة وإقتصاد المتطورة التقنیة آلیات وتطبیق
 والمھنیة التقنیة واإلمكانیات والبرامج المرافق المركز ویوفر. والمبتكرة التحویلیة التمور منتجات
 من بھا واإلرتقاء ورالتم من والمبتكرة الجدیدة المنتجات تطویر في للمساعدة المتخصصة والعلمیة
 ثم ومن التجریبیة اإلنتاج خطوط نماذج مستوى إلى والبحثي المعملي والمستوى اإلبداعیة األفكار مستوى

 بمشاركة ملموسة، مضافة وقیمة عالیة، وإقتصادیة ومالیة فنیة بجدوى الصناعي اإلنتاج مستوى إلى
 العالقة ذات الحكومیة والھیئات الخاص القطاع وشركات المتخصصة البحوث ومراكز الجامعات

 شركات تولید على والعمل. المختلفة واإلداریة والمھنیة العلمیة المجاالت في المتخصصین والمستشارین
 ومتطورة جدیدة تصنیع ووحدات خطوط بإضافة القائمة التمور مصانع تطویر أو جدیدة ومصانع
 مركز وأھداف ورسالة المقترحة الرؤیة. العالیة المضافة القیمة ذات المبتكرة التحویلیة التمور لمنتجات
:ھي للتمور التقنیة األعمال حاضنة

رؤیةال 4.2.1

 والمبتكرین والصناعیین األعمال رجال ومساندة ودعم الحكومیة للجھات الموثوقة المرجعیة توفیر
 قیمة ذات ناجحة تجاریة أعمال إلى وإبتكاراتھم معارفھم لترجمة التمر بفاكھة العنایة مجال في والباحثین

.العالمیة الریادة مصاف إلى ومنتجاتھا التمور بصناعة واإلرتقاء عالیة مضافة

رسالةال 4.2.2

 مجاالت في والباحثین والمبتكرین والصناعیین األعمال لرجال المبادرة روح لتعزیز محفزة بیئة توفیر
وكذلك اإلھتمام بتقنیات وآلیات خدمة النخلة، وتقنیات تصنیع باقي  بشكل أساس التمور وتصنیع حفظو

 وتطبیقات والحضانة والترویج والتدریب والبحوث والدراسات اإلستشارات خالل منأجزاء النخلة 
 .المعرفي اإلقتصاد لدعم التمور صناعة لتطویر والمتقدمة الحدیثة التقنیات
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ھدافاأل 4.2.3

حفظ وتصنیع التمور، و إلنتاج إنشاء وتطویر المشاریع الجدیدة تعزیز التنمیة الوطنیة من خالل
التي تعتمد على أدوات التقنیة المتقدمة وتولید فرص العمل لذوي المھارات العالیة وللعدید من 

فئات المجتمع.

 وتصنیع التمور وتوفیر الفرص  انتاج وحفظإحتضان األفكار المبدعة والمتمیزة في تقنیات
المستمرة للتطویر وتطویع األدوات الجدیدة لنقل التقنیة المتقدمة لمجال صناعة التمور.

 إجراء البحوث المتقدمة على المستوى المعملي والمعملي شبھ الصناعي لتطویر منتجات تحویلیة
ر من المستوى المعملي ناجحة من التمور والتحویل السریع والناجح لمخرجات البحث والتطوی

والتجریبي إلى المستوى الصناعي.

 مساعدة رجال األعمال المحتملین لتحدید وتقییم التقنیة المالئمة والمعرفة الالزمة والمساھمة في
دعم اإلقتصاد المعرفي في قطاع صناعة التمور.

والمالیة  مساعدة عمالء مركز الحاضنة التقنیة للتمور في إجراء دراسات الجدوى الفنیة
واإلقتصادیة الدقیقة وتقییم مشاریعھم وإجراء أبحاث السوق.

ونقل التقنیة  تولید فرص عمل لفئات المجتمع وتسویق المخرجات العلمیة والتقنیة المبتكرة
وتوطینھا وإنتاجھا.   

 مساعدة رجال األعمال المحتضنین في تدریب موظفیھم وتحسین مھاراتھم الفنیة والمالیة
ویقیة واإلداریة.والتس

 رسم االستراتیجیات التمویلیة والمالیة واإلداریة وتسھیل التمویل  وإدارة المخاطر المالیة من
خالل منح الثقة لجھات التمویل والمستفیدین.

�ϦϴԩϮΘδϤϟ�ϰϠϋ�˱Ϊέ�˱ϼϤϋ�Ϊόϴγ�ΔϳΩϮόδϟ�ΔϴΑήόϟ�ΔϜϠϤϤϟΎΑ�έϮϤΘϠϟ�ΔϴϨϘΘϟ�ΔϨο ΎΤϟ�ϝΎϤϋ�ΰϛήϣ�˯Ύθϧ·�ϥ·
مي والعالمي وسیفتح آفاقاً واسعة لتطور تقني غیر مسبوق في مجاالت منتجات الصناعات التحویلیة اإلقلی

للتمور والتقنیات المتقدمة لحفظ التمور الطازجة. كما سیمھد المركز في المستقبل لتوطین التقنیات 
یاً وعالمیاً. المتطورة والتخصص في تصنیع أجھزة وخطوط اإلنتاج التي تتطلبھا صناعة التمور محل

وسیدفع مركز الحضانة قطاع صناعة التمور إلى النجاح من خالل:

 تقلیل مخاطر وتكالیف اإلبتكار

 زیادة الحصة السوقیة من خالل التسریع في تحویل األفكار اإلبداعیة إلى منتجات متواجدة في
األسواق

التمویل توفیر الروابط والعالقات مع الشركاء في الصناعة والتقنیة، وجھات

المساعدة في إنشاء شركات جدیدة لتكون مولدات إقتصادیة ناجحة

 توفیر المرجعیة الموثوقة لإلستشارات وإجراء دراسات الجدوى الالزمة لجھات التمویل الحكومیة
(مثل صندوق التنمیة الزراعیة) أو غیر الحكومیة (مثل البنوك والمصارف وشركات التمویل)



35
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور –3خطة العمل 

PwC

التقنیة نة األعمالدوافع إنشاء مركز حاض4.3

تقویم الوضع الحالي لقطاعي إنتاج وصناعة التمور بالمملكة 4.3.1

كمیة اإلنتاج الوافر:

تبین اإلحصاءات الرسمیة لوزارة الزراعة أن عدد أشجار النخیل في المملكة العربیة السعودیة حوالي  
لیون طن من التمور سنویاً. و م 1.07ملیون نخلة، وبلغ إجمالي إنتاج المملكة العربیة السعودیة نحو  24

صنفاً ھي األكثر شیوعاً واستھالكاً 60صنفاً مختلفاً من التمور منھا حوالي  400ھنالك ما یربو على 
,FAO؛ 2011(وزارة الزراعة،  2010(7

المعدل الحقیقي لإلنتاج والتنبؤ بمعدل االنتاج الثابت ومعدل االنتاج المتزاید للسنوات  )6الشكل ( ویبین 
-2007نسبة إنتاج مناطق المملكة من التمورخالل الفترة من  )7الشكل (. ویبین 2018القادمة الى 

 من التمور یتضحالمحلي واالستھالك الخارجیة والتجارة بیانات اإلنتاج . ومن خالل استعراض 2011
في ألف طن  57م إلى حوالي 1976-1974متوسط الفترة في ألف طن  22والي تزاید من حتوفر فائض

ألف طن ینبغي التصرف فیھا بطریقة إقتصادیة  35م، بزیادة تقدر بحوالي 1986-1983متوسط الفترة 
ھـ).1411رشیدة (عثمان، 

المملكة في التمور إلنتاج والمتزاید الثابت التنبؤ ومعدل الحقیقي االنتاج معدل: 6الشكل

2010؛  الفاو،  2011وزارة الزراعة، 7
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: للتصنیع الواعدة اإلنتاج مناطق

% من نسبة االنتاج ھي الریاض ثم 10ومن الواضح أن المناطق ذات االنتاجیة العالیة والتي تتعدى 
% من 83.5القصیم ثم الشرقیة ثم المدینة المنورة ثم حائل. وتمثل انتاج ھذه المناطق مجتمعة ما نسبتھ 

).8الشكل ( في الف طن سنویاً كما ھو موضح 840بما یزید عن  انتاج المملكة

ولذلك فإن ھذه المناطق الخمس ھي المناطق الواعدة لالنتاج الصناعي للتمور، أما بقیة المناطق فإن  
انتاجھا قد ال یؤھلھا الى االنتاج الصناعي الكثیف.

)2011 الى 2007( رالتمو من المختلفة المملكة مناطق إنتاج متوسط نسبة: 7 الشكل

)2011 الى 2007( التمور من المختلفة المملكة مناطق إنتاج: 8 الشكل
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محدودیة إنتاج المصانع من التمور ومشتقاتھا:

.بیرة في السنوات القلیلة الماضیةونتیجة لإلنتاج الكبیر من التمور، فقد ازداد عدد مصانع التمور زیادة ك

الصادرة عن إدارة  )2012(ووفقا لمؤشرات عن صناعة التمور في المملكة العربیة السعودیة 
مصنعاً مرخصاً تجھز وتصنع 132الدراسات والتخطیط واإلحصاء بوزارة الزراعة، بلغ عددھا 

)9(الشكل  مور بالمملكة. ویبین% من اإلنتاج الكلي للت28.77طناً من التمور سنویاَ تمثل 234,394
% منھا في منطقة الریاض 46عدد مصانع التمور في مناطق المملكة المختلفة حیث یقع أكثر من 

و 19(وبشكل أساسي مدینتي الریاض والخرج)، یلیھا مناطق  المدینة المنورة ثم الشرقیة فالقصیم بنسب 
% على الترتیب.9و 16

طناً 234,394لھذه المصانع نحو كمیة ما یتم توریده  فإن 2012لعام  حسب بیانات وزارة الزراعة  
% من 87أن معظم إنتاج المصانع عبارة عن تمور معبأة وتمثل ) 10ن الشكل (من التمور الخام. ویبی

طناً 4,524و  23,747إنتاج المصانع، كما بلغت الكمیات المنتجة من عجائن التمور ودبس التمر 
أن خطوط االنتاج األساسیة العاملة (التمور المعبأة والمغلفة، عجینة  سنویاً، على الترتیب. ومن الواضح

التمر، دبس التمر) تحتاج الى تطویر في مجاالت معینة كما أن الصناعات التحویلیة للتمور تعتبر ضعیفة 
جداً. 

المختلفة المملكة مناطق في المنتجة التمور مصانع عدد:9 الشكل
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المختلفة اإلنتاج خطوط من المملكة في التمور مصانع إنتاج إجمالي:10 الشكل

أھمیة مكونات التمور:

ومن األھمیة بمكان معرفة التركیب الكیمیائي للتمور كماً ونوعاً إلرتباط ذلك بالمحافظة على صفات 
منتجات التمور المصنعة و قیمتھا التغذویة باإلضافة الى تطویر منتجات تحویلیة من التمور. یوضح 

جم من لب التمر الطازج (خالل، رطب)  100متوسط حدود  قیم المكونات التغذویة لكل ) 4جدول (
ویالحظ أن الكربوھیدرات (السكریات) ھي المكون األساس في لب التمر. تستورد والجاف (تمر). 
ر السعودیة كمیات ال یستھان بھا من مواد غذائیة یمكن إحاللھا بمنتجات صناعة التموالمملكة العربیة 

السعودیة، فلقد بلغت كمیات واردات المملكة من السوائل السكریة، والعسل الصناعي، والعسل األسود، 
طناً 472و 1,529و  6,724و 30,159و 237و 780والمربیات، وقمر الدین، ودبس التمر نحو 

م (مصلحة اإلحصاءات العامة، وزارة 2010ألف طن عام  40سنویاً على التوالي وجملتھا نحو 
جم)، 9.0/100جم) والدھون (100جم/ 5.1). كما ان بذور التمر غنیة بالبروتین (2011الزراعة، 

جم)، ومضادات األكسدة 100ملجم/ 3942جم)، والفینول (100جم/73.1وااللیاف الغذائیة (
Alجم) (100میكرومول/ 80.400( Farsi and Lee, ). ھذه الخصائص الكیمیائیة للتمور 2008

ن تطویر عملیات صناعیة إلنتاج منتجات تجاریة من لب ونوى التمور. تجعل من الممك
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8التمر لب من جم 100 لكل الرئیسیةالمكونات:4جدول 

8Erskine et al., (تم التقدیر على أساس التحلیل القیاسي)2004

تمر جاف(رطب)تمر طازجالمكون

293-142274القیمة السعریة (كالوري)

26.1-78.57.0-31.9المحتوى الرطوبي (جم)

3.9-2.61.7-0.9بروتینات (جم)

1.2-1.50.1-0.6دھون (جم)

77.6-36.672.9كربوھیدرات (جم)

8.5-4.52.0-2.6ألیاف (جم)

2.7-0.52.80.5رماد (جم)

103-3459كالسیوم (جم)

105-35063فسفور (مجم)

13.7-6.03.0حدید (مجم)

648-بوتاسیوم (مجم)

17515.6-110فایتمین أ (مایكروجم)

0.09-0.03-ثیامین (مجم)

0.16-0.1-ریبوفالفین (مجم)

2.2-6.91.4-4.4  (مجم) نیاسین

17-10-تریبتوفان (مجم)
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غیاب منتجات التمور التحویلیة المبتكرة ذات القیمة المضافة العالیة في قطاع صناعة  4.3.2
التمور بالمملكة

:جدیدة منتجات عن البحث

العدید من المنتجات التحویلیة للتمور وإستخداماتھا في  أجریت العدید من البحوث التطبیقیة إلنتاج
المنتجات الغذائیة سواء على مستوى معملي او شبھ صناعي وكثیر من ھذه المنتجات كانت مقبولة 
بدرجات عالیة عند تقییمھا. وكثیر من ھذه المنتجات لم یتم إنتاجھا صناعیاً لعدم وجود جھات متخصصة 

الدراسات الكافیة إلقناع أصحاب رؤوس االموال في االستثمار في ھذه تعمل بمھنیة عالیة وتقدم 
الصناعة. وكذلك عدم وجود حاضنة أعمال تقنیة تساعد المستثمرین الجدد على نقل ھذه المنتجات من 

المرحلة المعملیة أو شبھ الصناعیة إلى منتجات صناعیة ذات جدوى إقتصادیة.

نتاج بعض المنتجات التحویلیة من التمور وإستخداماتھا في المواد : نموذج لألبحاث التي أنجزت إل5جدول
الغذائیة

المرجعالمنتج

المربى
Mustafa et al., 1983a; Katchadourian et al.,

1983; Sawaya et al., 1983

 في المحفوظ والتمر التمر زبدة
التمر، وجلي عسل

Yousif et al., 1987; Mustafa et al., 1983a

العصائر من المستخلصات  إنتاج
الذوابة

El-Shaarawy, et al., 1989; Mustafa, et al.,
1983b

,Aliالتمر دبس صناعة et al., 1996

التمر من اصناف عدیدة دبس
Ramadan, 1998; Mohamed and Ahmed, 1981;

2008 قاسم، ،1999 الحارثي،

 المخبوزات منتجات تصنیع
والعصائر بالدبس

Mustafa, et al., 1983b

 الدبس من مغذي مشروب تصنیع
الحلیب وبودرة

Yousif et al., 1996

 اللبنیة المثلوجات صناعة
الجیالتي) من الدبس(

Hamad et al., 1983

Mikkiالتمر عصیر من الكرامیل إنتاج et al., 1983

 إنتاج في التمر إستخدام
الغازیة المشروبات

Hamad and Al-Beshr, 1996

El-Nakhal صورة في الدین تمر تحضیر et al., 1989a
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المرجعالمنتج

رقائق

التمرعجینةتصنیع
1989 c ،Yousif et al. ،1989 b ،Yousif et al. ،قاسم ،

2006

Sawayaالتمور من الحلوةالشطةتصنیع et al., 1989

Al-Ruqaieإقط -تمر and El-Nakhal, 1989

 من جدید كمنتج تمرحیبإنتاج
البروتین. مرتفع التمر

El-Nakhal et al., 1989b

التمرمعجونتصنیع
الخبزتصنیع في وإستخداماتھ

Yousif, 1989

2005التویجري،الفركتوز عالي التمر سكر

2008بخیت، الحراري بالبثق التمرثریدإنتاج

Mehiaوالخلاإلیثانولإنتاج and Cheryan, 1991

الفركتوز وإنتاج اإلیثانول تركیز 
وبروتین وحید الخلیة.

Zein Elabdeen, 2014; Putra, 2014;

الكربون النشط من الجرید ومن 
النوى

2002، الحامد 1995الحامد وعبدالسالم 

الواعدة:  والنخیلصناعة التمور

الغذائیة، ومنھا التمور،  ونظراً لما تقدمھ المؤسسات الحكومیة من دعم مباشر وغیر مباشر للصناعات 
% من إجمالي 50وفي مقدمتھا القروض التي یقدمھا صندوق التنمیة الصناعیة السعودي والتي تصل إلى 

تكالیف المشروع الصناعي بشروط میسرة، وتخفیض تكالیف الكھرباء والماء والوقود المستخدمة في تلك 
مزیة، واإلعفاءات الجمركیة على المعدات المصانع، ومنح األراضي في المدن الصناعیة بإیجارات ر

واآلالت، وكذلك تطویر البنیة األساسیة من بناء الطرق والموانئ والمطارات وشبكات المواصالت 
والمیاه والكھرباء ومراكز األبحاث، لذلك فإن المملكة تعتبر من أكثر الدول تأھیال إلقامة صناعات 

ن معظم البحوث العلمیة لم یتم دعمھا وتطویرھا  إلى منتجات وعلى الرغم من ذلك فإ.تحویلیة من التمور
تجاریة ذات قیمة مضافة لعدم وجود كیان یھتم بعملیة التطویر بمھنیة عالیة. ومن أھم صناعات التمور 

:الواعدة مایلي

عالي الفركتوزصناعة السكر السائل

صناعة الكحول: كوقود، معقم طبي وفي صناعة العطور
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 الخمیرةصناعة

صناعة الخالل المطبوخ

أنتاج البروتین وحید الخلیة

أنتاج اإلنزیمات

أنتاج األحماض العضویة

أنتاج األحماض االمینیة

مثل المعمول والبسكویتأمكانیة إدخال التمور في صناعة المعجنات

صناعة االیس كریم

صناعة أغذیة األطفال والناشئة

ة اإلفطارصناعة أغذیة الطواري وصناعة أغذی

 صناعات أخرى: الخل ومربى التمر وصناعة عصائر مغذیة من التمور وصناعة طرشي الخالل
، وصناعة تمر الدین وصناعة الحلویات الشعبیة وصناعة مسحوق التمر وصناعة عجینة التمر

ومنتجات الحلیب بنكھة التمور

حفظ التمور بالتبرید والتجمید

 الصناعات الصیدالنیةاالستفادة من سكریات التمور في

صناعة الفحم النشط

صناعة الفورفورال

صناعة الخشب الحبیبي

 األبقار) –األغنام –االستفادة من نوى ومخلفات التمور: كعلف في تغذیة الحیوان (الدواجن
وأنتاج قھوة نوى التمرـ كما یحتوي النوى على زیت صالح لالستھالك البشري ولصناعات اخرى

ذلك تطویر تقنیات جدیدة للتمور تشمل:إضافة الى 

الضوئیة اآللیةآلة الفرز

 للرطب الطازجالفائقتجمیدالخط

ح بتقنیات التحكم في نسب الغازاتحفظ البل

خط تعبئة التمور المطور

التعبئة والتغلیف

صناعة التمور والتنمیة المستدامة:

ینبغي األخذ بالحسبان جانب التنمیة المستدامة عند تطویر أي صناعة ومنھا التمور. كما أن اإلنتاج على 
مستوى معملي ال یعني أن المنتج یمكن أن یتم إنتاجھ صناعیا إلشكالیات إما فنیة أو إقتصادیة. حیث یجب 

رجاتھا من المنتج األساسي النظر إلى مدخالت العملیة الصناعیة، وتقییم العملیة ذاتھا وكذلك مخ
).11كما ھو مبین في شكل (والمنتجات الثانویة ومخلفات عملیة التصنیع 

والتخلص من المخلفات الصناعة بطریقة صحیحة أو إستغاللھا یعتبر أمراً ھاماً لضمان إستمراریة 
اإلنتاج في نطاق اإلھتمام بالجوانب الصحیة والبیئیة. یتجھ تصمیم العملیات الصناعیة الحدیث نحو 
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ن إستمرار التنمیة االھتمام بمفھوم التنمیة المستدامة، بحیث یتم إستغالل المصادر المتاحة بذكاء یضم
اإلجتماعیة من خالل عملیات صناعیة متكاملة دون اإلضرار بالبیئة.

: نموذج توضیحي لعملیة صناعیة11الشكل 
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التحدیات الماثلة أمام الباحثین لتحویل األفكار البحثیة المبتكرة لمنتجات التمور  4.3.3
المستوى الصناعي التحویلیة عالیة القیمة المضافة إلى منتجات تجاریة ناجحة على

صناعة التمور:واقع تطویر

یھدف مفھوم البحث والتطویر في قطاع الصناعات الغذائیة بصفة عامة إلى تطویر منتجات غذائیة  
جدیدة أو تحسین منتجات غذائیة قائمة والدفع بھا من مستوى التجارب المعملیة إلى اإلنتاج على مستوى 

حقق أرباحاً المعمل التجریبي شبھ الصناعي ومن ثم إلى مستوى اإلنتاج الصناعي بصورة تجاریة ت
للمنشأة الصناعیة.

وھنالك مراكز مستقلة للبحث والتطویر تعمل على أسس تجاریة، وأخرى تكون جزءاً من المصانع 
المنتجة، إضافة إلى البحوث التطویریة التي یتم إنجازھا على مستوى المؤسسات األكادیمیة كالجامعات 

وقد تم دعم عدد من األبحاث فیما یخص ة. والمعاھد من خالل كلیاتھا ومراكزھا البحثیة المتخصص
د من لتصنیع من قبل عدتقنیات اأبحاث النخیل والتمور ومعظمھا في تطویر منتجات من التمور أو

.م والتقنیة وسابك وبعض الجامعاتالجھات الممولة منھا مدینة الملك عبدالعزیز للعلو

وأكثر من  ).6ما ھو مبین في جدول (ك لایر 26,945,364سنة حوالي  20وبلغ ما تم صرفھ خالل 
% من ھذا الدعم تم في العشر سنوات األخیرة. بعض ھذه البحوث التطویریة التطبیقیة ترقى إلى 90

مصاف براءات اإلختراع التي یتم حفظ ملكیتھا وحقوقھا من خالل جھات متخصصة على النطاق المحلي 
.والعالمي

9ھـ 1434ھـ الى   1413الممولة من عام : األبحاث والمشاریع البحثیة 6جدول 

المیزانیة  
(لایر)

ھـ. 1434ھـ الى   1413من عام الممولة  اسم البحث (أوالمشروع) م

1,487,200 تصمیم آلة نصف آلیة لحصاد التمور 1

511,070 آلة الفرز الضوئیة اآللیة لفاكھة التمور 2

505,360 الخواص المیكانیكیة للتمور السعودیة 3

650,650 استخدام التمور في إنتاج خمیرة الخبز 4

1,157,400 إنتاج البروتین وحید الخلیة من فائض التمور واستخدامھ كمصدر للبروتین في 
عالئق الدواجن واألسماك

5

1,075,140 استخدام مخلفات التمر وبعض المخلفات الزراعیة األخرى كمواد علفیة في 
عالئق الحیوانات المجترة

6

3,202,000 تصنیع التمور وتطویر منتجات جدیدة من التمور في الوحدة التجریبیة 7

1,268,880 تقییم وتطویر صناعة التمور في المملكة العربیة السعودیة باستخدام تقنیة البثق 
الحراري والتقنیة الحیویة: دراسة فنیة وإداریة واقتصادیة

8

1,764,200 الجودة من أصناف مختارة من التمور السعودیةإنتاج رطب مجمد فائق  9

409,500 فصل الفركتوز من التمور بطریقة اقتصادیة 10

629,950 تطویر نظام معالجة كیمیائیة لمخلفات مصانع التمور إلنتاج أعالف حیوانیة، 
سكریات نقیة، و مواد دباغة

11

9http://srdb.sa(قبس) قاعدة البحوث السعودیة
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المیزانیة  
(لایر)

ھـ.1434ھـ الى 1413من عام الممولة اسم البحث (أوالمشروع) م

51,400 الحراريتطویر منتج ثرید التمر باستخدام عملیة البثق  12

30,000 إستخالص السكر السائل عالي الفركتوز من التمور 13

399,400 استخدام التمور في إنتاج البولیمرات الحیویة القابلة للتحلل 14

26,500 النشاط المضاد لألكسدة للكیماویات النباتیة من أنواع مختلفة لثمار نخیل التمور 15

غیر محدد الستریك من التموردراسة حول إنتاج حمض  16

89,635 إنتاج منتجات غذائیة جدیدة من التمور ودقیق بذور السمح باستخدام األفران 
والتقنیة الحدیثة (البثق الحراري

17

90,000 ابتكار آلة الجتثاث فسائل النخیل 18

89,629 وإیجاد دراسة التغیرات الكیمیائیة والفیزیائیة والمیكروبیة في عجائن التمور 
الطرق المناسبة لحفظھا

19

20,000 حركیة تغیر بعض الخواص الھندسیة لمعجون التمر الصفري أثناء التخزي 20

358,000 االستفادة من نوى التمر المطحون والقطف الملحي كمصادر أعالف بدیلة في 
تغذیة األغنام النامیة

21

704,450 في التكوین الحیوي للمضادات الحیویةاالستفادة من التمور السعودیة ومخلفاتھا  22

99,000 استخدام تقنیة اإلنزیمات في إنتاج السكر السائل من التمور 23

36,000 تنقیة وإزالة اللون من عصائر السكر المستخلص من التمور 24

43,000 تأثیر التغذیة على مستویات مختلفة من التمور المستبعدة على النمو وكفاءة 
حمالن النجديالھضم في 

25

100,000 استخدام التمور ومخلفاتھا في تسمین صغار اإلبل 26

26,000 تأثیر اإلشعاع الجامي على الصفات البیوكیمیائیة واإلصابات الحشریة لبعض 
أصناف التمر والدبس المنتج منھا أثناء التخزین

27

5,000 المنشاریة التي تصیب التموراستخدام أشعة المایكرویف للقضاء على الخنفساء  28

320,000 حفظ البلح الطازج طوال السنة باستخدام تقنیة التحكم بالغازات 29

864,000 استخدام تقنیة األجواءالمتحكم فیھالتقلیل إصابة التمور السعودیة باآلفات 
الحشریة

30

2,450,000 بالغازات المتحكم بھاإطالة فترة حفظ البلح الطازج بتقنیة التحكم التخزین  31

1,891,000 مالئمة المغلفات البالستیكیة المرنة لحفظ التمورالسعودیة الطازجة باستخدام 
تقنیة التعبئة والتغلیف تحت ظروف األجواء المعدلة

32

1,900,000 االستفادة من مخلفات النخیل بالمملكة في تطویرالصناعات الخشبیة غیر 
التقلیدیة

33

1,857,000 إنتاج العروق الوسطیة لنخیل التمر كمادة خام لتصنیع كال من الركائزالخشبیة 
واأللواح ذات الشرائح الموجھة

34

866,000 استغالل وتصنیع التمور إلنتاج سكر الفواكة (الفركتوز) 35

23,000 خصائص دبس التمر بالمیكروویف أو بالدوران والمخزن عند درجات حرارة 
مختلفة

36

78,000 حركیة قتل حشرات التمور بالصعق الكھربائي 37
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المیزانیة  
(لایر)

ھـ.1434ھـ الى 1413من عام الممولة اسم البحث (أوالمشروع) م

1,867,000 استخدام تقنیات الھندسة الوراثیة لتمییز أصناف نخیل التمر االقتصادیة في 
المملكة العربیة السعودیة

38

26,945,364 مجموع التمویل  بالریاالت

العدید من البحوث التطبیقیة التي تمخضت عنھا بالنسبة لمنتجات الصناعات التحویلیة للتمور، فقد أجریت
العدید من المنتجات على المستوى المعملي األساسي، ولكنھا لم ترتقي إلى مستوى اإلنتاج على مستوى 
المعمل التجریبي شبھ الصناعي إضافة إلى عدم تغطیتھا للعدید من الجوانب المطلوبة لیتسنى إنتاجھا على 

ت التمور التحویلیة الواعدة ال تزال في مراحل التطویر إذ أنھا لم تتجاوز مستوى تجاري. ومعظم منتجا
المراحل )12(الشكلالتجارب المعملیة، وقلیل من خطوط اإلنتاج وصلت إلى مستوى صناعي. ویبین

التي وصلت إلیھا بعض منتجات التمور. ویمكن تقسیمھا إلى:

بعض وحدات العملیات.خطوط إنتاج صناعیة قائمة تحتاج إلى تطویر في .1

منتجات تحتاج إلى دراسات جدوى تفصیلیة وإنشاء شركات ناشئة إلنتاجھا..2

منتجات جاھزة للتجارب شبھ الصناعیة..3

منتجات ال تزال في طور التجارب المعملیة..4

ولنجاح جھود البحث والتطویر لمنتجات التمور التحویلیة، فإنھ ال بد من وجود التجھیزات التقنیة 
وبة والتي تشمل المعامل التجریبیة شبھ الصناعیة المجھزة بخطوط اإلنتاج واألجھزة الحدیثة المطل

والتقنیات الحدیثة لعملیات التصنیع والتعبئة والتغلیف الالزمة إلنتاج المنتجات المطورة على مستوى شبھ 
لكیمیائیة  صناعي، إضافة إلى إجراء جمیع اإلختبارات الالزمة لدراسة خواصھا الھندسیة  وا

والمیكروبیة  ومستوى جودتھا ومالئمة مواد عبواتھا ومغلفاتھا وفترة صالحیتھا وتقییمھا الحسي 
والموضوعي والسیطرة على جودتھا والتأكد من سالمتھا الغذائیة ومطابقتھا لمعاییر المواصفات 

نبھا التسویقیة والمالیة والمقاییس ومراعاة عملیات تصنیعھا لإلشتراطات البیئیة، فضالً عن دراسة جوا
.واإلقتصادیة
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: نموذج توضیحي لبعض المنتجات في مراحل التطویر المختلفة12الشكل 

ومن الواضح أن ھناك منتجات واعدة تحتاج الى مزید من البحث والتطویر والدراسات لتحویلھا إلى 
فرص إستثماریة ناجحة.

التطبیقیة األساسیة للمنتجات التحویلیة للتمور یمكن إضافة الى ما سبق، فإن العدید من أفكار البحوث 
إعادة تفعیلھا إستناداً إلى األسس العلمیة لتطویر المنتجات بغرض تصنیعھا وإنتاجھا على مستوى تجاري. 

وال یمكن الوصول إلى منتج تجاري دون إجراء التجارب المعملیة وشبھ الصناعیة.

ھمیة التجارب على مستوى معملي: أ

المنتج الجدید بمواصفات مقبولة بشكل كبیر وقابل للتطبیقتطویر

توفر بیانات توصیف المنتج الفنیة

توفر المعلومات الضروریة عن متغیرات العملیة اإلنتاجیة والتي تخدم دراسة الجدوى األولیة

تحدید سریان المادة والطاقة

تحدید إحتیاجات وحدات العملیات التصنیعیة

لفنیة الضروریة إلجراء دراسات الجدوى التفصیلیة، وكذلك لتكبیر خط اإلنتاج توفیر المعلومات ا
) وبالتالي تصمیم خطوط اإلنتاج الصناعیة بفعالیة عالیةScaling-upشبھ الصناعي (
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عملیة تطویر منتج تجاري جدید:

نافس في السوق. تحتاج ھذه العملیة إلى جھد وإمكانیات علمیة وفنیة وإداریة للوصول إلى منتج مربح وم
12وتستخدم الطریقة ذات اإلثنتا عشر مرحلة أساسیة ( key stages in the development of the new

product, 12K(:لتطویر المنتجات الغذائیة الجدیدة والتي تتكون من المراحل التالیة

تطویر فكرة منتج جدید. .1

تحدید خواص المنتج المرغوبة..2

مستوى معملي.اختبار الفكرة على .3

تقییم حسي مبدئي..4

تعدیل المنتج..5

إجراء االختبار شبھ الصناعي..6

التقییم الحسي..7

إجراء اختبار المستھلك..8

تحدید الخواص النھائیة للمنتج. .9

اإلنتاج الصناعي..10

الدعایة واإلعالن للمنتج..11

تدشین المنتج الجدید في األسواق..12

تتم عادة 5-1حیث یالحظ أن المراحل )13(الشكلالموضحة في ویمكن إیضاحھا بالخارطة االنسیابیة 
فقد تتم  9-6في الجامعات ومراكز األبحاث، وھي تجارب تجرى على مستوى معملي، أما المراحل من 

في بعض مراكز األبحاث والجامعات التي لدیھا إمكانیات اإلنتاج شبھ الصناعي، وقد تقوم بھذا الدور 
ھا خطوط إنتاج شبھ صناعیة، كما تساعد في تحویل منتجات األبحاث والتطویر حاضنات تقنیة تتوفر فی

سواء المعملیة والشبھ صناعیة إلى منتجات صناعیة من خالل التواصل مع الجھات اإلستثماریة.

برز األھمیة الكبیرة بتطویر المنتجات الجدیدة على مستوى المعمل التجریبي شبھ الصناعي للتأكد من وت
قنیات وخطوط اإلنتاج للحصول على المنتجات النھائیة  بالمواصفات المطلوبة، ومن ثم إجراء مالئمة ت

حسابات التكالیف اإلنتاجیة المباشرة بدقة عالیة قبل الشروع في حسابات التصنیع واإلنتاج على مستوى 
  صناعي.
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جدید منتج لتطویراألساسیةللمراحلاالنسیابیةالخارطة:13الشكل

وعلى أھمیة الجوانب الفنیة التي تتعلق بالمراحل التسعة األولى من تطویر المنتج، إال أن جانب إجراء 
دراسات الجدوى الفنیة واإلقتصادیة لمشروعات الصناعات التحویلیة للتمور ذا أھمیة قصوى، وتحتاج 

نیة واإلقتصادیة الضعیفة إلى أن تنفذ بمستویات عالیة من الدقة والمھنیة. وقد أدت دراسات الجدوى الف
وغیر الموثوقة لبعض مشروعات الصناعات التحویلیة للتمور إلى نتائج كارثیة على المستثمرین 
والممولین. ومن أھم مشاكل إجراء ھذه الدراسات عدم إھتمامھا بالجوانب الفنیة والھندسیة لخطوط 

الئمتھا للحصول على المنتجات وأجھزة وعملیات التصنیع والتعبئة والتغلیف ومواصفاتھا ومدى م
النھائیة بالمواصفات المطلوبة فضالً عن عدم دقة تقدیرات تكالیف اإلنتاج المباشرة خاصة تلك المرتبطة 

بمتطلبات التصنیع. 

وبعد ذلك، فإن الدراسات التسویقیة التي تعد متطلباً رئیسیاً لدراسات الجدوى الفنیة واإلقتصادیة یجب أن 
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الحالي لألسواق المستھدفة واإلمكانیات المتوقعة لنفاذیة ومنافسة المنتجات النھائیة عند تحلل الوضع 
طرحھا في األسواق وأن تحدد األسعار المناسبة لبیع المنتجات النھائیة على مدى عمر المشروع 

ولیة اإلنتاجي. وھنالك مراحل عدیدة لدراسات الجدوى الفنیة واإلقتصادیة تبدأ بمرحلة الدراسات األ
وترتقي إلى مرحلة الدراسات التفصیلیة النھائیة.

محدودیة المشاركة الفاعلة بین مراكز البحوث والقطاع الخاص المتخصص في   4.3.4
الصناعات الغذائیة وصناعة التمور بالمملكة

مصنعاً لمختلف المواد الغذائیة (دلیل  550یوجد عدد كبیر من مصانع األغذیة یصل إلى أكثر من 
مصنعاً مرخصاً للتمور، تجھز  132ھـ) في مختلف مناطق المملكة، منھا 1431الوطنیة، المصانع 

% من اإلنتاج الكلي للتمور بالمملكة وفقا 28.77طناً من التمور سنویاَ تمثل  234,394 حوالي وتصنع
) الصادرة عن إدارة الدراسات 2012لمؤشرات عن صناعة التمور في المملكة العربیة السعودیة (

لتخطیط واإلحصاء بوزارة الزراعة. وا

ورغم ھذا العدد الكبیر من المصانع إال أن التعاون بینھا وبین مراكز البحث والتطویر ال یكاد یذكر 
وخاصة في مجال التمور. حیث أن الجھات اإلستثماریة ال ترغب في المخاطرة لتطویر منتجات جدیدة، 

إنتاج جاھزة ال تدفع المستثمر إلى الحاجة إلى البحث  كما ان الربحیة العالیة من منتجات ذات خطوط
والتطویر، ولھذا ال یوجد تعاون وثیق بین جھات االستثمار وبین مراكز البحث والتطویر. ویوجد عدد من 

ومنھا: طویر في صناعة التمورالجھات المھتمة والمتخصصة بالبحث والت

مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة.1

مركز التمیز البحثي في النخیل والتمور، جامعة الملك فیصل .2

المركز الوطني ألبحاث النخیل والتمور، وزارة الزراعة باألحساء.3

المركز الوطني للنخیل والتمور، الریاض.4

كرسي أبحاث النخیل والتمور، جامعة الملك سعود، قسم وقایة النبات.5

قسم الھندسة الزراعیة ،ودوتصنیع التمور، جامعة الملك سع اتكرسي تقنی.6

كلیة الزراعة والطب  -كرسي الشیخ صالح كامل ألبحاث النخیل والتمور، جامعة القصیم.7

البیطري

بعض الباحثین والمجامیع البحثیة في األقسام األكادیمیة مثل قسم الھندسة الزراعیة والھندسة .8

األغذیة في جامعة الملك  الكیمیائیة في جامعة الملك سعود، وقسم الھندسة الزراعیة وعلوم

فیصل، وقسم الھندسة الكیمیائیة في جامعة الملك عبد العزیز، وكذلك جامعة الملك عبدهللا للعلوم 

والتقنیة.

الكلیة التقنیة للغذاء والبیئة ببریدة..9

یمكن دعم المشاركة الفعالة بین القطاع الخاص ومراكز البحث والتطویر من خالل الجمع بین األفكار 
ووسیلة الجمع ھذه ھي إنشاء كیان قادر على ذلك، ویمكن ان یكون مركز شخاص والتمویل والتقنیة واأل

حاضنة األعمال التقنیة للتمور، لیكون بمثابة بیت خبرة متخصص في صناعة التمور. وقد أشارت دراسة 
ھـ) عن حاضنات 1426قام بھا معھد البحوث واالستشارات، جامعة الملك عبد العزیز (االصدار الثالث، 

األعمال إلى أن فاعلیة اإلحتضان تعتمد على:

القیام بتأثیر إیجابي على الصحة االقتصادیة للمجتمع الذي تعمل فیھ عن طریق كفالة درجة قصوى من  
النجاح للشركات الناشئة.

أن تكون الحاضنة نفسھا نموذجا حیا لمؤسسة أعمال تواصل مھماتھا بكفاءة عالیة
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والتقنیةوالتمویلواألشخاصاألفكاربینالجمع:14الشكل

النمط المقترح لمركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور یختلف بشكل جذري عن نمط أنیجب التنویھ إلى
حاضنات و مشاریع برنامج بادر لحاضنات التقنیة بمدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة، إلختالف 
توجھات التركیز والتخصص الدقیق. ففي برنامج بادر یتركز اإلھتمام بصفة عامة على ثالثة حاضنات 

ختلفة في مجاالت تقنیة المعلومات واإلتصاالت والتقنیة الحیویة والتصنیع المتقدم.م

ومعظم التركیز في مشروعات حاضنة التقنیة الحیویة ینصب على التطبیقات الطبیة والصیدالنیة. إضافة 
ام لذلك فإن برنامج بادر ال یمتلك المعامل شبھ الصناعیة المتخصصة والمقترحة كمرتكز أساسي لمھ

حاضنة األعمال التقنیة للتمور. وماینطبق على برنامج بادر ینطبق كذلك على برامج الحاضنات في 
جامعتي الملك سعود والملك فھد للبترول والمعادن. إن أقوى الدوافع إلنشاء مركز حاضنة األعمال التقنیة 

ر على المستوى العالمي، فضالً للتمور بالمملكة على مستوى تقني رفیع، ھو ریادة المملكة في إنتاج التمو
ملیون نخلة منزرعة 24عن إھتمامھا الكبیر بتطویر قطاع صناعة التمور واإلستفادة القصوى من حوالي 

بمناطق المملكة المختلفة. 

حاضنات األعمال:

حاضنة أعمال في أمریكا 587أجرت جمعیة الحاضنات التجاریة الوطنیة األمریكیة دراسة مفصلة عن 
,NBIA's(الیة الشم الف شركة ما زالت 19وخلصت الدراسة الى أن حاضنات أمریكا أنشأت ).1998

الف فرصة عمل. وتشغل مرافق غالبیة الحاضنات 245تمارس أعمالھا وأفسحت المجال إلستحداث 
  متر مربع. 3,716%) مساحة أقل من 75(

بدایاتھا. وتحتاج الحاضنة الستثمارات وتختلف طریقة التمویل بإختالف نوعیة الحاضنات ومراحل 
ضخمة في العادة، وتختلف مصادر التمویل كما یلي:

:من حاضنات أمریكا الشمالیة ومرافقھا 52المؤسسات العامة والمنظمات الخیریة الخاصة %
تتلقى دعما حكومیاً ودعماً من المنظمات الخیریة.

:الیة ومرافقھا تدخل ضمن مرافق % من حاضنات أمریكا الشم19المؤسسات األكادیمیة
الجامعات. 

:من حاضنات أمریكا الشمالیة ومرافقھا تكونت بتعاون بین الحكومة 16الحاضنات المختلطة %
ومؤسسات غیر ربحیة ومؤسسات خاصة. وتتمیز ھذه الحاضنات بمقدرتھا على الحصول على 

الخاص. وتھدف ھذه الحاضنات الدعم الحكومي إلى جانب اإلستفادة من خبرات وتمویل القطاع 
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إلى اإلستفادة من عوائد اإلستثمار في الشركات التي تقدم لھا العون، ومن تطبیق التقنیات الجدیدة، 
ونقل التقنیات األخرى.

:من الحاضنات تدعمھا الغرف التجاریة ومصلحة الموانيء وغیرھا.5حاضنات أخرى %

,CSESتحاد األوربي (تشیر بعض الدراسات الممیزة والممولة من اإل 2002. Benchmarking of
Business Incubators( حاضنة أعمال في أوربا إلى أن عدد 77والتي جمعت معلومات تفصیلیة عن

حاضنة وتؤدي دوراً فاعالً في توفیر فرص 900حاضنات األعمال في اإلتحاد األوربي مایقارب 
وظیفة سنویاً. ھذه الحاضنات تسرع من 40000التوظیف والثراء، حیث توفر ھذه الحاضنات 

إجراءات البدء في األعمال الجدیدة وتساعد في نموھا بشكل ممیز ومنافس. وخلصت الدراسة إلى 
استنتاجات كلیة فیما یخص إنشاء وتشغیل حاضنات األعمال، وظائف الحاضنة، وتقییم خدمات الحاضنة 

ئیة الرئیسیة. وأثرھا، وعرضت التوصیات وموجزاً للمعاییر اإلحصا

مال حظات حول بدء وتشغیل الحاضنات:

والتي تقوم بأعمال مشابھة لما بعد اإلطالع واإلستفادة من عدد من الحاضنات في مختلف أنحاء العالم
ھو یؤمل من مركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور، یمكن اإلشارة الى بعض المالحظات الھامة التالیة: 

:تحدید المرجعیة

ینبغي ان تكون الحاضنة جزء من استراتیجیة سیاسیة واضحة، وال ینبغي أن تكون كیاناً قائماً 
بذاتھ. والعمل جنبا الى جنب مع منظمات ومشاریع أخرى لتعزیز بقائھا.

:مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص

اكة سوف یجب أن تبدأ من خالل شراكة أصحاب المصلحة من القطاعین العام والخاص. ھذه الشر
تنعكس على الدعم المحلي والتقني والتجاري وبالتالي دعم إستراتیجیة الحاضنة. وینصح بشدة أن 
یكون التسویق لفكرة الحاضنة من خالل مدى أوسع من المنظومات في القطاع العام والخاص 

شامالً المسؤولین المحلیین والجامعات والشركات ومؤسسات التمویل.

ة:وضوح خطة عمل الحاضن  

خالل مرحلة التأسیس، فإنھ من المھم دراسة السوق وإیجاد خطة عمل للحاضنة في إطار واضح. 
ھناك عدد من النماذج لتمویل التأسیس، ولكن من خالل الدراسة إتضح أن الدعم المجتمعي إلنشاء 

ذا الحاضنات في أوربا یبقى عامالً حرجاً مؤثراً في مستقبل الحاضنات. التحلیل الوارد في ھ
التقریر یشیر إلى أن التمویل العام  یمثل نسبة عالیة من تكالیف التأسیس لمعظم الحاضنات (والتي 

ملیون لایر للحاضنة الواحدة). 20یورو وتعادل 4,000,000حوالي في المتوسط 
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:تكالیف التشغیل

لحاضنات تعتمد وكذلك فإن ھناك طرق عدیدة لتغطیة التكالیف التشغیلیة للحاضنات، وكثیر من ا
ألف یورو سنویاً 500على اإلعانات العامة. ووفقا للتقریر فإن متوسط تكالیف تشغیل الحاضنة 

):15الشكل ( في ملیون لایر)، موزعة كما ھو موضح 2.5(

٪) من 40حوالي تستطیع العدید من الحاضنات تعویض قدر كبیر من ھذه النسبة (في المتوسط 
م العام مھماً في معظم الحاالت. وتبین الدراسة ان حوالي ثالثة أرباع المستأجرین، ویبقى الدع

الحاضنات األوروبیة تعمل على أساس غیر ھادف للربح.٪) من77(

األوربیة األعمال حاضنات تشغیل تكالیف توزیع متوسط: 15 الشكل

:الممارسات الجیدة یعد الحیز المادي أمراً أساسیاً لنجاح الحاضنة. معیارتوفیر الحیز أو المقر
یھتم بالمساحة األنسب للحاضنة. وتشیر دراسة الحاضنات األوروبیة أن المساحة عادة ما تكون 

شركة في وقت  18متر مربع متاحة للمستأجرین، وھي كافیة إلستیعاب نحو  5,800في حدود 
من الوحدات. والمساحة األصغر من ھذه تجعل من الصعب تولیدواحد في مجموعة متنوعة 

%.85مستوى إقتصادي للحاضنة. كما یجب أن تشغل الحاضنة ما ال یزید عن نسبة 

:تعتمد القیمة المضافة من الحاضنة بشكل متزاید على نوع وجودة الخدمات  القیمة المضافة
المقدمة لدعم األعمال التجاریة للعمالء ویلزم أن یعطى ھذا المفھوم أولویة لتخطیط مستقبل 
الحاضنات. وتقترح الدراسة إلى أن ھناك أربع مجاالت رئیسة ھامھ في ھذا الموضوع وھي 

ن یكون جزء من ماقبل الحضانة)، والمشورة التجاریة، ودعم التمویل التدریب المنظم (والعادة أ
Seed(وفي بعض الحاالت یكون من بند األموال البادئة او المال المغامر ( fund للحاضنة (

والتي عادة یتحصل علیھا من خالل التواصل مع جھات دعم خارجیة، والدعم التقني. ویبین 
Error! Reference source not found. ًألھم إحصائیة ألداء الحاضنات موجزا

االوربیة والمعاییر المقترحة. ویمكن أن یكون ھذا دلیالً مناسباً عند التخطیط إلنشاء حاضنة 
األعمال التقنیة للتمور. 
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: موجز ألھم احصائیات أداء الحاضنات والمعاییر المقترحة7جدول 

المعیارالمدىالمتوسطالتأسیس والتشغیل

ملیون 3.7متوسط التكلفة استثمار رأس المال
یورو

ملیون 18.5
  لایر

ملیون یورو1.5-22

ملیون لایر7.5-110

غیر متوفرة

الف 480متوسط تكالیف التشغیل السنویة
یورو 

ملیون 2.4
  لایر 

ملیون 1.8-الف50
یورو

ملیون 9-الف250
  لایر

غیر متوفرة

%25%100-0%37٪ اإلیرادات من اإلعانات العامة

-410002000-300090مساحة الحاضنة (متر مربع)
4000

شركة30-20شركة120-1شركة27عدد المستأجرین من الحاضنة 

المعیارالمدىالمتوسطوظائف الحاضنة

%85%100-9%85معدالت إشغال الحاضنة

سنوات3مفتوح-أشھر6شھر35فترة االیجار

على األقل2مدراء9-1مدیر2.3عدد موظفي اإلدارة

1/20-1/641/10-1/141/2نسبة موظفین الحاضنة إلى المستأجرین

٪ وقت المدراء المصروف لتقدیم المشورة 
  للعمالء

39%5-80%50%

التقنیةالنموذج التشغیلي لمركز حاضنة األعمال4.4

أحد أھم األھداف التشغیلیة لمركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور ھو التركیز على تطویر الصناعات 
عالیة القیمة الغذائیة والقیمة التحویلیة للتمور، وھي الصناعات التي تحول فاكھة التمر إلى منتجات جدیدة

إستخدامھا كغذاء مباشر أو إدخالھا في العدید من منتجات الصناعات الغذائیة األخرى أو المضافة، ویمكن 
اإلستخدامات غیر الغذائیة. أمثلة المنتجات الطبیعیة عالیة القیمة الغذائیة والقیمة المضافة التي یمكن 

الفوارة (الغازیة) إستخدامھا كأغذیة مباشرة تشمل عجائن التمور ودبس التمر وعصائر التمور الطبیعیة و
ومربیات التمور ورقائق تمر الدین وأغذیة األطفال ومنتجات تقنیة البثق  وحلویات التمور وخل التمور.

ومنتجات التمور التحویلیة التي یمكن إستخدامھا في تصنیع  العدید من منتجات الصناعات الغذائیة 
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توز وسائلى الفركتوز والجلوكوز عالیي األخرى تشمل سكر التمر السائل و شراب التمر عالي الفرك
النقاء في صناعة المشروبات الغازیة وحفظ الفواكھ المعلبة وأغذیة مرضى السكري  والعدید من 
المنتجات الغذائیة، وإنتاج آیس كریم التمر، وإستخدام عجینة التمر في صناعة المعمول والبسكویت 

ر في منتجات األلبان والمثلوجات القشدیة، وإستخدام والعدید من منتجات المخابز، وإستخدام دبس التم
مساحیق التمور الجافة عالیة السكریات األحادیة وألیاف التمور الطبیعیة في العدید من المنتجات الغذائیة 
مثل أغذیة األطفال ومساحیق إنتاج الكیك، وإستخدام حامض السیتریك كمادة حافظة ووظیفیة في العدید 

عات الغذائیة، وإستخدام خمیرة الخبز في قطاع صناعة الخبز ومنتجات المخابز من تطبیقات الصنا
األخرى. إضافة إلى إستخدام نوى التمر ومخلفات التمور في صناعة األعالف الحیوانیة وإنتاج الكربون 

المنشط.

أمثلة التقنیات الھامة األخرى التي یمكن تطبیقھا بنجاح للمحافظة على الجودة وإطالة العمر التسویقي 
للتمور الطازجة في مرحلتي البلح (البسر) والرطب (المنصف وكامل النضج) تشمل النظم الھندسیة 

Controlled)الحدیثة لتقنیات أجواء التخزین المسیطر علیھا  Atmosphere (CA) Preservation)
Modified)والتعبئة والتغلیف تحت األجواء المعدلة  Atmosphere Packaging (MAP))

والتقنیات الحدیثة لتجمید الرطب (المنصف وكامل النضج) وتعبئتھ في عبوات حدیثة وحفظھ مجمداً 
إلستھالكھ على مدار العام.

رة من التمور فیما یلي:ویمكن تصنیف وتوصیف المنتجات  التحویلیة والجدیدة والمطو

منتجات تمور تحویلیة جدیدة ومبتكرة وذات قیمة مضافة عالیة

إضافة خطوط إنتاج جدیدة في مصانع التمور القائمة لمنتجات تحویلیة مبتكرة

ھیئة جدیدة لمنتجات قائمة أو إعادة تشكیلھا وتركیبھا وتعبئتھا وتغلیفھا

لمركز تعریف بالخدمات الرئیسیة التي سیوفرھا ا 4.4.1

سیوفر مركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور خدماتھ من خالل نموذج توجیھي لألعمال والمتطلبات الفنیة. 
ومن خالل ھذا النموذج یُقیِم المركز متطلبات العمیل ویقترح نطاقاً للعمل یقدم إستشارات ومساعدات 

تشمل الجوانب الرئیسیة التالیة:مستمرة ومخرجات متفق علیھا خالل فترة زمنیة محددة. ھذه الخدمات 

خدمات تطویر المنتج

یتیح وجود إختصاصیي ومستشاري تطویر المنتجات الغذائیة وتوافر المرافق الحدیثة والمتطورة 
للمعامل، تحویل األفكار اإلبتكاریة إلى منتجات نھائیة ناجحة. وتتضمن جوانب المساندة والخدمات ما 

یلي:

ن منتج قائم والوصول إلى التركیب األمثلتطویر منتج جدید أو تحسی

إرشادات تجھیز ومناولة وتصنیع المنتج

إلخ)… اإلختبارات التحلیلیة ( الكیمیائیة، الفیزیائیة، الھندسیة،

اإلختبارات المیكروبیة

التقییم الحسي

تطویر العبوات وتحدید نظم التعبئة والتغلیف المالئمة

طلبات نظام الھاسبإختبارات فترة صالحیة المنتج ومت

تطویر بطاقة المنتج

إنتاج عینات تجاریة للبحوث واإلختبارات المرتبطة بالسوق

خدمات التصنیع والتشغیل
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عملیات اإلنتاج والتصنیع.

مصادر المواد الخام.

ضمان الجودة.

المساعدة في متطلبات اللوائح والتشریعات.

سالمة الغذاء.

إستراتیجیة التسویق والمبیعات

التحلیل اإلستراتیجي.

تقییم السوق.

تحلیل السوق.

تطویر خطة التسویق.

التوزیع.

إستراتیجیة التسعیر.

خدمات متطلبات األعمال

تطویر خطة العمل.

تطویر الخطة اإلستراتیجیة.

الھیكل التنظیمي.

الھیكل القانوني.

خطة إدارة األزمات.

أساسیات المحاسبة.

موارد التمویل.

مركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور خدمات شاملة لرجال األعمال والمبتكرین والباحثین تتمثل في یقدم 
تدریب رجال األعمال وإجراء أبحاث السوق والمشتریات وتحدید التقنیات المناسبة والتدریب التقني 

ونظراً لإللتزام بتعزیز والوصول إلى تقنیات التصنیع المالئمة ، إضافة إلى الخدمات المالیة والتشجیعیة. 
التأثیر لجذب التقنیة المتطورة والتسویق للمنتجات المبتكرة  للتمور فإن مركز الحاضنة التقنیة یشجع 

إستضافة التحدیات اإلبتكاریة وإستقطابھا وتبنیھا.
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ت قائمة بأھم الخدمات التي سیقدمھا مركز الحاضنة التقنیة، والتي تشمل الدراسا) 16الشكل (و یلخص 
واإلستشارات والتدریب المتخصص والدعم التقني  المختبري واإلداري، وتعزیز بناء العالقات 
والشراكات المختلفة. كما سیستعین المركز بالعدید من الخبراء والمستشارین وأساتذة الجامعات إلجراء 

واإلقتصادیة  الدراسات واإلستشارات لمراحل اإلحتضان والمشاریع المختلفة في الجوانب التسویقیة
واإلداریة واإلستراتیجیة، والھندسیة والفنیة والعلمیة، وكل مایتصل بھا من جوانب المراجعة والتقییم 

والتطویر.

ومایمیز ھذه الحاضنة التقنیة ھو توافر المرافق الھندسیة المتطورة ألجھزة وخطوط اإلنتاج شبھ  
ي تغطي جمیع الجوانب المرتبطة بالمواد الخام الصناعیة والمختبرات العلمیة المعتمدة المتخصصة الت

والمنتجات النھائیة وفترة الصالحیة ومالءمة مواد وتصمیمات العبوات والمغلفات.

ھذه المرافق الھندسیة والتقنیة المتقدمة ال تتوافر بھذا المستوى في الجھات ذات العالقة باإلبتكار  
ع الصناعة. وسیقدم مركز الحاضنة التدریب العملي والتطویر وھي الجامعات والمراكز البحثیة وقطا

المتخصص بمستوى رفیع على األجھزة وخطوط اإلنتاج شبھ الصناعیة وأجھزة مختبرات التحالیل. 
إضافة إلى التدریب في مجاالت الصیانة والمعایرة واألمن و السالمة والمتطلبات الصحیة والبیئیة.

واإلداري على جوانب التحضیر والتھیئة والتحلیل والقیاس والتقنیة كما سیشتمل الدعم التقني والمختبري 
الحیویة والتقییم الحسي وإختبار المستھلك وفترة الصالحیة وبطاقة المنتج. و من أھم الخدمات والمھام 
اإلستراتیجیة التي سیقدمھا مركز الحاضنة التقنیة، بناء العالقات والشراكات مع أصحاب المصلحة. 

رجال األعمال والشركات الناشئة وشركات اإلستثمار وقطاع صناعة التمور والصناعات  ویشمل ذلك
 الغذائیة ذات العالقة، والجامعات والمراكز البحثیة والمصالح الحكومیة.

للتمور التقنیة األعمال حاضنة مركز خدمات: 16 الشكل
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في إنشاء شركات جدیدة لمنتجات تحویلیة المھمة الرئیسیة لحاضنة األعمال التقنیة للتمور ھي المساعدة 
مبتكرة من التمور أو تطویر مصانع وشركات التمور القائمة بإضافة خطوط أو وحدات إنتاجیة متقدمة 
من خالل تقدیم مدى واسع من الموارد التقنیة والعلمیة واإلستشارات اإلقتصادیة والمالیة والتسویقیة 

انیات التي سیوفرھا مركز الحاضنة التقنیة اإلمكانیات العلمیة والفنیة واإلداریة والقانونیة. ومن أھم اإلمك
والھندسیة التي تتمثل في المعامل شبھ الصناعیة الحدیثة للتجھیز والمناولة والتصنیع والتعبئة والتغلیف. 

برات إضافة للمختبرات الھامة المساندة لتطویر وتصنیع المنتجات المبتكرة أو المطورة، والتي تشمل مخت
التحالیل الكیمیائیة والفیزیائیة والمیكروبیة والحسیة.

وسیكون المركز مھیئاً لتقدیم خدماتھ المتمیزة المختلفة للمخترعین والمبتكرین ورجال األعمال ورجال 
الصناعة في مجالي صناعة التمور والصناعات الغذائیة بصفة عامة وشركات التسویق  والجمعیات 

المزارعین في مجال إنتاج التمور. وسیتم مساعدة جمیع المؤھلین لإلحتضان التعاونیة المتخصصة
بالمركز من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التسویق التجاري.

وسیستفید قطاع واسع من المصنعین من البدایات الناشئة لتطویر منتجات جدیدة والتي تحتاج إلى سعات 
لى األعمال التقنیة المعقدة التي تتطلب وحدات تصنیعیة صغیرة على المستوى المعملي األساسي، إ

تصنیعیة على مستوى شبھ صناعي تتبعھ إختبارات مدروسة لتسویق المنتج على مستوى تجاري. 

فالمبتكر أو الُمصنٍع الصغیر سیعطى الفرصة للتعامل مع األجھزة وخطوط اإلنتاج المتقدمة واإلمكانیات 
ویرھا أو شرائھا. أما المصنعین الكبار على مستوى المصانع الكبیرة التقنیة الحدیثة التي یتعذر علیھم تط

المنتجة فسیتیح لھم مركز الحاضنة فرصاً ثمینة لتخفیض مستوى المخاطر الرأسمالیة المرتبطة بتطویر 
منتجات جدیدة والحاجة إلى عملیات تصنیعیة متقدمة وما یتبع ذلك من إختبارات للسوق ومن ثم اإلنتاج 

ى صناعي. إن اإلنتاج الغذائي بصفة عامة یتطلب قواعد إنتاج مكلفة ومعاییر قیاسیة للنظافة. على مستو
وفي الغالب فإن صغار المنتجین ال یستطیعون تمویل تكالیف المرافق الالزمة للتصنیع واإلنتاج 

بالمواصفات القیاسیة الالزمة. 

ن الراغبین في تصنیع وإنتاج وتسویق وھذا ھو الدافع والسبب الرئیسي لرجال األعمال والمبتكری
المنتجات الغذائیة المبتكرة لإللتحاق بحاضنات األعمال التقنیة المتخصصة.

المرافق الرئیسیة التي ستشكل الھیكل اإلنشائي لمركز الحاضنة التقنیة ھي المعامل شبھ الصناعیة 
الخدمات المساندة في المركز. والمختبرات المساندة ومكاتب الُمحتضنین والمكاتب اإلداریة ومرافق

المكونات الرئیسیة لھذه المرافق یمكن تفصیلھا فیما یلي:

المعامل شبھ الصناعیة والمختبرات العلمیة المساندة المعتمدة

توفر الحاضنة معامل شبھ صناعیة و مختبرات تحضیر و تحالیل لمساعدة العمالء على تطویر منتجاتھم 
ي وذلك من أجل تسھیل إجراءات تطویر المنتج للعمیل لتصمیم خطوط على مستوى معملي وشبھ صناع

إنتاج صناعیة وتجاریة مربحة. ویجب مراعاة مرونة التصمیم ألجھزة وخطوط إنتاج المعامل شبھ 
الصناعیة لتوائم تولیف خطوط إنتاج حسب الطلب. كما یمكن للعمیل إستئجار خطوط اإلنتاج شبھ 

مراحل تطویر المنتجات. ویجب أن یحتوى ھذا الجزء المركزي للحاضنة الصناعیة لفترة محددة خالل 
على ما یلي:

خط اإلنتاج الرئیسي لتجھیز التمور وإنتاج عجینة التمر وعصیر التمر الطبیعي والفوار 
ودبس التمر وسكر التمر السائل ومربى التمر ومنتجات األلبان المحالة بدبس التمر. 

الحدیثة والمتطورة. ووحدات التحكم اآللي ووحدات القیاس.ووحدات العملیات المتكاملة

وحدة تقنیة البثق وأغذیة األطفال ومسحوق ألیاف التمر وحلویات التمور.

وحدة منتجات عملیات التخمیر (خمیرة الخباز، حمض السیتریك، خل التمور، سكریات 
التخمیر (بولي یولز)، البروتین وحید الخلیة).
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وحدة حدیثة شبھ صناعیة لتجمید الرطب الطازج (المنصف و كامل النضج)، ووحدة 
حدیثة شبھ صناعیة لحفظ التمور الطازجة (الرطب المنصف وكامل النضج والبلح 

والعبوات معدلة (CA)(صنفي البرحي وحلوة الجوف)) بتقنیتي األجواء المسیطر علیھا 
.(MAP)األجواء 

لحدیثة للتعبئة والتغلیف.وحدة متطورة للتقنیات ا

مختبرات حدیثة ومتطورة ومجھزة تجھیزاً متكامالً للتحالیل الكیمیائیة والمیكروبیة 
والفیزیائیة والحسیة المعتمدة. إضافة لمختبر متقدم للتعبئة والتغلیف وفترة صالحیة 

المنتجات.

مكاتب و خدمات إداریة للمحتضنین

بكامل الخدمات من ھاتف وفاكس وانترنت ومعدات طباعة توفر الحاضنة للعمالء وحدات مكتبیة
وتصویر، وخدمات السكرتاریة، وقاعة تدریب وعرض ومكتبة رقمیة وورقیة، وغرف إجتماعات، 

وقاعة مؤتمرات. ھذا إضافة إلى المعامل شبھ الصناعیة والمختبرات المساندة المتاحة.

مكاتب و خدمات العاملین بمركز الحاضنة

المرافق اإلداریة والخدمیة الالزمة للمدراء والمھندسین والباحثین والفنیین والموظفین والعمالة جمیع 
التابعة لمركز الحاضنة.

حمایة الملكیة الفكریة

حمایة الملكیة الفكریة ھي اإلجراءات القانونیة الالزمة لتغطیة حقوق براءات اإلختراع والعالمات 
والتصامیم الصناعیة واألسرار التجاریة. ویتعین على فریق اإلدارة التجاریة وحقوق التألیف والنشر

المسئول بمركز أعمال الحاضنة اإللمام الكامل بالمفاھیم األساسیة لحقوق الملكیة الفكریة وتوجیھ 
المحتضنین بالموضوعات المرتبطة بھا ومساعدتھم للحصول على المشورة القانونیة الالزمة. كما یجب 

م إعطاء توصیات قد یستخدمھا المحتضن لإلضرار بالحاضنة فیما بعد.اإلنتباه لعد

عملیة الحضانة4.5

یعمل مركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور على مساعدة ودعم رجال األعمال والمبتكرین والباحثین في 
حالة جمیع مراحل تطویر األعمال التقنیة وغیرھا الخاصة بالتمور. ویعتمد دور الحاضنة على طبیعة كل 

ونقاط قوتھا وضعفھا ومستوى الدعم الذي تتطلبھ. ویتولى المركز تدریب المبتكرین ورجال األعمال 
وجمیع العمالء المتقدمین بأفكار إبتكاریة تصلح لتحویلھا إلى أعمال تجاریة ناجحة، وتوجیھھم من خالل 

ة المستمرة . وبصفة عامة یمكن عملیة المغامرة التجاریة وعقد ورش العمل والمتابعة اإلستشاریة والتغذی
تلخیص مجمل أنشطة األعمال في المراحل األربعة التالیة:

مرحلة الفكرة واإلبتكار (تقییم الفكرة).1

مرحلة ما قبل الحضانة.2

مرحلة الحضانة.3

عمرحلة النمو واإلقال.4
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الحضانة عملیة مراحل: 17 الشكل

ستعتمد فترة عقد اإلیجار للعمیل في حاضنة األعمال على ماھیة المتطلبات الفنیة والمالیة لفكرة 
شھراً كافیة لتحقیق وجود إیجابي في السوق والوصول إلى 24المشروع. ومن المتوقع أن تكون فترة 

ظروف ومتطلبات التصنیع المثلى وتطویر نمط ناجح للتوزیع وتحقیق تدفق نقدي إیجابي. وخالل فترة 
تسویقیة التي تقدمھا الحضانة یتعین على العمیل اإلستفادة من المساعدات التقنیة والتجاریة والنقدیة وال

الحاضنة. 

في نھایة فترة عقد اإلیجار ستتطور الشركات المحتضنة إلى مرافقھا الخاصة بھا أو دخولھا في ترتیبات 
مشاركة في عملیات التصنیع والتعبئة والتغلیف مع مصانع التمور القائمة. وفي حالة وجود أجھزة 

إخراجھا قبل إنتھاء عقد اإلیجار. ووحدات تصنیعیة في الحاضنة مملوكة للعمیل فیجب

معاییر العضویة

یتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل الراغبین في اإلحتضان بالمركز بعد تعبئة نموذج طلب اإلحتضان 
وجدواھا التجاریة والفنیة وأفاق نموھا وتوافر التسویق الناجح لھا ومحتواھا المعد مسبقاً. ویتم تقییم الفكرة

تم دعم ذلك باإلجتماعات الشخصیة ومناقشة جمیع الجوانب الھامة والالزمة إلتخاذ قرار اإلبتكاري. وی
اإلحتضان. التقدم لإلحتضان بالمركز متاح للطالب واألساتذة والباحثین والفنیین والمھندسین ورجال 

األعمال والصناعة والمبتكرین، ولكل من یحمل فكرة تطویر أعمال ناجحة في مجال التمور.

تقییم الفكرة
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the Idea

ما قبل الحضانة
Pre-Incubation

الحضانة
Incubation

النمو
Growth
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لة ما قبل الحضانةمرح

یتم تقییم طلبات اإلحتضان بناءاً على المعاییر التالیة:

میزة مقترح األعمال.1

خلفیة وخبرات المتقدم لإلحتضان.2

الجدوى المالیة.3

حالة خطة العمل وأبحاث السوق ودراسة الجدوى.4

إمكانات النمو.5

إتاحتھ للمشروعإلتزام المتقدم من ناحیة الجوانب المالیة وزمنھ الشخصي الذي یمكن .6

الجھات المرجعیة للعمل.7

تشكیل فریق اإلدارة.8

مصدر التقنیة وإلى أي مدى تم تطویر التقنیة من قبل المتقدم، أو إستخدامھ للتقنیة بصورة فریدة .9
لألعمال المقترحة

مدى تفھم المتقدم لألسواق المستھدفة وإستراتیجیتھ لتحقیق النمو.10

مھا مركز الحاضنةمدى وضوح الحاجة للخدمات التي یقد.11

مدي معرفة المتقدم للسوق وخبرتھ السابقة بمتطلبات التسویق.12

بعد اإلحتضان المبدئي یتعین على المتقدم عرض خطة عمل للجنة المتخصصة وإجراء مقابلة شخصیة، 
یتم على ضوئھا إتخاذ قرار قبول اإلحتضان أو رفضھ.

مرحلة الحضانة

في مركز األعمال للحاضنة التقنیة للتمور إنجاز األنشطة التالیة:یتبع إتخاذ القرار بإحتضان المتقدم 

عقد التفاوض.1

تنفیذ اإلتفاق بین مركز حاضنة األعمال ورجل األعمال.2

وضع األھداف المشتركة بین الطرفین على المدى القصیر والمدى الطویل ألداء المشروع.3

كتابة خطة عمل للمشروع.4

الیة ومیزانیة المشروعوضع تنظیمات مالئمة لإلدارة الم.5

تحدید الناصحین والمستشارین ومقدمي الخدمات أو مراكز الموارد لمساعدة رجل األعمال لتحقیق .6
أھدافھ

بدء المشروع.7
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التخرج

یتخرج المشروع من برنامج الحضانة عند تحقیق أي من الشروط التالیة:

تمدیدھا من قبل اإلدارة المسئولة في إنتھاء المدة المحددة في ترخیص اإلتفاق، إال في حالة .1
مركز الحاضنة.

تدفق اإلیرادات للشركة بصورة كافیة تمكنھا من اإلعتماد على نفسھا..2

نجاح رجل األعمال في إستقطاب مستثمرین لتمویل خطط توسعة المشروع، وبالتالي عدم .3
الحاجة لمواصلة دعم مركز حاضنة األعمال.

لمبینة أعاله یتم معاملة المشروع كمتخرج من برنامج مركز أعمال في حالة تحقیق أي من الشروط ا
الحاضنة وبالتالي إیقاف عضویتھ.

إستعراض التقدم المنجز

یتم مراجعة األداء لكل شركة مرتین سنویاً بواسطة لجنة من الخبراء یتم تشكیلھا لھذا الغرض لتقییم مدى 
اجعة یتم معرفة مستوى الجودة والتاثیر للمساعدة التي تم تقدم الشركة بناءاً على أھدافھا. وخالل ھذه المر

تقدیمھا بواسطة حاضنة األعمال التقنیة إضافة إلى المساعدات اإلضافیة المقدمة من قبل الناصحین 
واإلستشاریین ومقدمي الخدمات أو مراكز الموارد المطلوبة من قبل رجل األعمال. وفي حالة إكتشاف أن 

ھو مخطط لھ، فسیتعین على رجل األعمال تقدیم طلب رسمي للجنة الخبراء یوضح  تقدم الشركة لیس كما
فیھ جمیع العوامل التي أدت إلى التأخیر في الخطة وتحدید اإلستراتیجیات التي یتعین تبنیھا بواسطة 

المشروع  للتخلص من المشكالت التي تواجھ الشركة.

مھام أصحاب المصلحة في مركز حاضنة األعمال 4.5.1

لمتطلبات الھامة لنجاح مركز حاضنة األعمال وجود عدد كافي من أصحاب المصلحة ( الرعاة من ا
والداعمین) الداعمین لعملیاتھا، والضامنین إلستمراریتھا والمساعدین في تطویر شركات العمالء. وأحد 

حة في التعریفات المعتمدة ألصحاب المصلحة ھي التي تصفھم بأنھم أي أشخاص غیر موظفین لھم مصل
نجاح برنامج الحضانة. ھذا التعریف العام قد یشمل الرعاة والداعمین ومقدمي الخدمات وأعضاء مجلس 
اإلدارة ورجال األعمال الناجحین وقادة المجتمع وحتى أفراد المجتمع الذین سیستفیدون من تعزیز 

ع رجال األعمال وتشجیاإلقتصاد. ویمكن ألصحاب المصلحة تعزیز نجاح الحاضنة بتسویق برامجھا
الواعدین للتقدم بطلبات اإللتحاق بالحاضنة وتزوید شركات العمالء بالموارد والخبرة. 

وعلى الرغم من أن غالبیة عالقات اصحاب المصلحة األساسیة والدائمة بالحاضنة تتشكل خالل فترة 
وبالطبع قد یأتي  تطویر الحاضنة، فإن ھذه العالقات تتطلب رعایة حذرة مع بدایة تشغیل الحاضنة.

أصحاب مصلحة جدد مع نضج الحاضنة مما یتطلب مزیداً من إدارة العالقات.

التقییم  الدوري لمركز حاضنة األعمال 4.5.2

یجب على مدیري حاضنة األعمال تقییم خدماتھا بصورة دوریة للتأكد من مدى مالءمتھا وتأثیرھا 
ات العمالء ومجموعات التركیز ومن خالل اإلیجابي. ویمكن للمدیر أن یجمع األراء من خالل مسوح

التفاعل غیر الرسمي مع العمالء والخریجین. ومن خالل ردود الفعل یستطیع الموظفین إستبعاد أو ضبط 
البرامج غیر المؤثرة أو إضافة برامج جدیدة تعكس طلبات االعمالء والتغیرات في ظروف األعمال. 

ویحقق التقییم الدوري للحاضنة ما یلي:
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تقدیم أدلة نجاح إلدارة الحاضنة وألصحاب المصلحة والمستثمرین

 إتاحة الفرصة إلدارة الحاضنة لمقارنة مستوى تأثیر البرنامج مقارنة مع الحاضنات األخرى
المماثلة

تقدیم أدلة لبرنامج الحضانة وجودة الخدمة

 وتتطور حسب الضرورةتقدیم المعلومات الضروریة لتأكید أن البرامج تقدم قیمة للعمیل

 ًتحدید المجاالت التي تتطلب تحسیناً مستمرا

ة مبیعات وتسویق إلستقطاب العمیلیعد التقییم الدوري بمثابة وثیق

خطة المالیةال4.6

ملیون لایر. كما قدرت التكالیف 136.142قدرت التكالیف اإلستثماریة اإلجمالیة لمركز الحاضنة بنحو
ملیون لایر سنویاً، دون إعتبار للتدفقات النقدیة 14.9تشغیل الحاضنة  بنحوالتشغیلیة السنویة منذ بدء 

السنویة المتوقعة من تشغیل خطوط اإلنتاج في المعامل شبھ الصناعیة والمختبرات إلى جانب مصادر 
الدخل األخرى لمركز الحاضنة بما یزید من فرص كبیرة للتمویل الذاتي وسداد القروض الممنوحة 

التوزیع النسبي لتكالیف رأس المال )19الشكل (و)18الشكل (ي فترة زمنیة معقولة. ویبین للحاضنة ف
والتكالیف التشغیلیة على التوالي. 



64
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور –3خطة العمل 

PwC

: التوزیع النسبي لتكالیف رأس المال18الشكل 

التشغیلیة للتكالیف النسبي التوزیع: 19 الشكل

والخاص بدراسة  7جدول في المدى الموضح في مركز الحاضنةوتقع التكالیف االستثماریة المتوقعة ل
.ملیون لایر 110-7.5الحاضنات االوربیة حیث كان 

لقد بنیت الخطة المالیة استناداً على توصیف مركز الحاضنة وفقا للنموذج التشغیلي في البند السابق، حیث 
لكفاءة اإلقتصادیة أن إنشاء الحاضنة على أسس علمیة ھومشروع تنموي یقوم على تطویر تقني ورفع ا

بمفھومھا الشامل لألنشطة اإلنتاجیة والتصنیعیة والتسویقیة لمنتج إستراتیجي في المملكة وفي إطار 
الخطط اإلسنراتیجیة طویلة األمد للتنمیة المستدامة في المملكة، وفي إطار ما أسفرت عنھ المؤشرات 

لمتوقع أن یضیف ھذا المشروع لصناعة األولیة لمبادرات صندوق التنمیة الزراعیة السعودي. ومن ا
التمور العدید من المنافع الشكلیة باستخدام تقنیات حدیثة للتصنیع الغذائي.



65
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور–3خطة العمل 

PwC

ولقد أثبتت التجارب الھندسیة والتغذویة الحاجة الماسة إلى تطویر تقنیات مختلف المنتجات الحالیة فضال 
دف الحاضنة نقلة تقنیة شاملة للعدید من عن أھمیة ابتكار تقنیات ومنتجات جدیدة من التمور. وتستھ

األنشطة التجھیزیة والتصنیعیة والتسویقیة. وتؤدي إلى نقلة تقنیة واسعة وشاملة لصناعة التمور في 
المملكة شاملة األبعاد الشكلیة والزمنیة والمكانیة لسوق التمور على المستوى الشامل من خالل تطویر 

ینعكس في منافع صافیة للمقتصد السعودي من خالل زیادة فرص وتحسین سلسلة القیمة المضافة بما 
العمل، وزیادة في الدخل الوطني، وتحفیز اإلستثمارات ذات الجدوى المالیة واالقتصادیة في صناعة 
التمور، وتحسین المیزان التجاري، ورفع مستوى الكفاءة الفنیة واالقتصادیة، وإحداث إبتكارات تقنیة 

تمور السعودیة على مستوى ھذه األبعاد الثالثة، لیمكن تحقیق تطور في تسویق وإبداعیة في سوق ال
التمور من خالل توسعة السوق المحلي (مكانیاً)، وتحقیق توازن سوقي زمني من خالل التسویق على 

ة مدار العام (زمنیاً)، وتقدیم منتجات مبتكرة  عالیة الجودة (شكلیاً)، بما ینعكس إیجاباً في رفع الكفاء
وزیادة معدالت التنمیة وتحقیق المزید من االستقرار.
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بنود التكالیف الرأسمایة للحاضنة 4.6.1

المباني واإلنشاءات 

.ملیون لایر 10.8قدرت  تكلفة اإلنشاءات والمباني بنحو 

٪ من المساحة 41لقد أمكن تقدیر قیمة المباني واإلنشاءات على اعتبار أن مساحة المباني الكلیة تشكل 
متر مربع  وعلى اعتبار أن  3,300متر مربع)  أي في حدود  8,000الكلیة المقدرة النشاء الحاضنة (

متر مربع  1,800وعلى إعتبار أن نحو )، 8جدول (في المباني تتضمن متطلبات الحاضنة الموضحة 
برات متر مربع عبارة عن دورین األرضي یضم كافة المخت 1,500عبارة عن دور واحد مرتفع، ونحو 

والثاني یضم مكاتب اإلدارة ومختلف قاعات التدریب واالجتماعات وغیرھا. ونظراً ألن متوسط التكلفة 
، 2لایر/م 1000-500اإلنشائیة للمتر المربع الواحد لمختلف نوعیات المباني والمنشآت العادیة ھو

أعمال اإلنارة وجمیع لایر. وتشمل ھذه التكالیف جمیع األعمال المدنیة و 5000–3000وللمعامل من 
أعمال المباني الحدیدیة وتكالیف أعمال الكھرباء المیكانیكیة وتكالیف توصیل الكھرباء للموقع. فقد قدرت 

لایر/ متر مربع، وتكلفة إنشاء المكاتب وصاالت التدریب  5000تكلفة إنشاء المختبرات على أساس 
لایر/متر مربع. 1000على أساس سعري 

انشاءات مباني الحاضنة كالتالي:لقد قدرت تكلفة  

تكلفة إنشاء المعامل التي تشمل خطوط اإلنتاج على أساس تكلفة إنشائیة متوسطة قدرھا أوال :
األف لایر). 1800=2لایر/م 1000*2م1800مسطح (  2لایر/م 1000

:ألف لایر) 1500=2لایر/م1000*2م1500تكلفة إنشاء المكاتب والصاالت  (  ثانیا

ألف لایر).  7500=2لایر/م 5000*2م1500: تكلفة إنشاء المختبرات  ( ثالثا

ملیون لایر. 10.8التكلفة اإلنشائیة المقدرة في حدود  

األعمال لحاضنة المقترحة العامة المرافق: 8 جدول

)2مساحة (م عرض (م) طول (م) عدد المتطلبات اإلنشائیة للحاضنة

1800 20 30 3 اإلنتاج شبھ الصناعیة معامل خطوط

600 15 20 2 مختبر التحالیل الكیمیائیة

300 15 20 1 مختبر التحالیل المیكروبیة

300 15 20 1 مختبر القیاسات الھندسیة و العبوات

300 15 20 1 مختبر التقییم الحسي

300 3 4 25 مكاتب وخدمات إداریة لموظفي الحاضنة

180 3 3 20 إداریة للعمالءمكاتب و خدمات 

120 5 6 4 قاعات اإلجتماعات



67
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور–3خطة العمل 

PwC

)2مساحة (م عرض (م) طول (م) عدد المتطلبات اإلنشائیة للحاضنة

150 10 15 1 قاعة العرض و التدریب

150 10 15 1
القاعة المركزیة للحاسب اآللي و نظم المعلومات و 

المكتبة

150 10 15 1 مصلى

400 - - - مرافق أخرى

4750 - - - المساحة التقدیریة للمباني

8000 الالزمة لتشیید الحاضنةالمساحة التقدیریة لألرض 

تكلفة تجھیز المختبرات 

ملیون لایر  موزعة على النحو التالي:11.5قدرت تكلفة تجھیز المختبرات بنحو

                        ملیون لایر4أجھزة مختبر التحالیل الكیمیائیة

                      ملیون لایر3أجھزة مختبر التحالیل المیكروبیة

        ملیون لایر3.5أجھزة مختبر القیاسات الھندسیة و العبوات

               ملیون لایر1أجھزة مختبر التقییم الحسي

تكلفة أجھزة وخطوط إنتاج المعمل شبھ الصناعي

النحو ملیون لایر على20.5قدرت التكالیف الرأسمالیة ألجھزة وخطوط إنتاج مستھدفة للحضانة بنحو 
التالي:

الصناعيشبھالمعملإنتاجوخطوطألجھزةالتقدیریةالرأسمالیةلتكالیف: ا9جدول

ألف لایرخطوط اإلنتاج المستھدفة للحاضنة

خط اإلنتاج الرئیسي لتجھیز التمور وإنتاج عجینة التمر وعصیر التمر الطبیعي والفوار ودبس 
8,500ومنتجات األلبان المحالة بدبس التمرالتمر وسكر التمر السائل ومربى التمر 

4,000وحدة تقنیة البثق وأغذیة األطفال ومسحوق ألیاف التمر وحلویات التمور

وحدة منتجات عملیات التخمیر (خمیرة الخباز، حمض السیتریك، خل التمور، سكریات التخمیر 
4,000(بولي یولز)، البروتین وحید الخلیة)

وحدة حدیثة شبھ صناعیة لتجمید الرطب الطازج (المنصف و كامل النضج)، ووحدة حدیثة شبھ 
صناعیة لحفظ التمور الطازجة (الرطب المنصف و كامل النضج و البلح (صنفي البرحي و حلوة 

.(MAP)و العبوات معدلة األجواء (CA)الجوف)) بتقنیتي األجواء المسیطر علیھا 
4,000
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للحاضنة  ىالتجھیزات األخرتكلفة 

من المقترح تجھیز الحاضنة بوحدة لمعالجة المیاه نظرا ألن المیاه الناتجة من غسیل التمور تحتوي على 
نسبة عالیة من المواد السكریة والمواد األخرى الذائبة والعالقة، والتي یؤدي تخمرھا إلى روائح كریھة، 

ولذلك یحتاج المشروع إلى وحدة لمعالجة میاه غسیل التمور،  فإنھ یلزم معالجة ھذه المیاه قبل صرفھا.
700قدرت تكلفنھا في حدود محطة تولید الكھرباء االحتیاطیة -وقدرت تكلفة ھذه الوحدة ، فضال عن 

ألف لایر.

وحیث یؤدي انقطاع التیار الكھربائي ألي سبب من األسباب إلى مخاطر كبیرة تؤدي إلى خسائر فادحة 
تجاربھا ومنتجاتھا، وھذایستدعي الحیطة الشدیدة لتأمین محطة احتیاطیة لتولید الكھرباء تعمل للحاضنة و

ألف  لایر. 700تلقائیا فور انقطاع التیار الكھربائي. ولقد قدرت تكلفة ھذه الوحدة بنحو 

ة تبلغ طن بتكلف 4ومن المقترح تجھیز الحاضنة بمعدات ووسائل النقل مثل شاحنة مبردة صغیرة حمولة  
ألف  100ألف لایر،  وحافلة لنقل العاملین قیمتھا  130ألف لایر، ورافعة شوكیة قیمتھا في حدود  200

ألف لایر. فضال عن  تكالیف األثاث والتجھیزات وأجھزة الحاسب  100لایر، وسیارة جیب قیمتھا نحو 
لایر.  ملیون 1وقدرت بنحو ، اآللي والموازین وغیرھا

شاء الحاضنةتكالیف ما قبل إن

تشمل تكلفة المخططات الھندسیة والتراخیص وبعض المصروفات األخرى غیر المنظورة التي تنفق قبل 
ملیون لایر. 1.3تشغیل الحاضنة. وقدر لھذا  البند نحو 

رأس المال العامل وإحالل واستبدال األصول الرأسمالیة 

لمال العامل كبند من أھم بنود التكالیف شملت الخطة التمویلیة للحاضنة  من البدایة توفیر رأس ا
اإلستثماریة للحاضنة والذي یغطي التكالیف التشغیلیة الالزمة في المدة الزمنیة التي تبدأ منذ بدء تشغیل 
الحاضنة وحتى الوقت الزمني الذي تصل فیھ الحاضنة إلى تحقیق تدفق نقدي صافي ذاتي موجب. ولقد تم 

ملیون  14.9ر التكالیف التشغیلیة للحاضنة لمدة عام كامل وذلك بمقدار  تقدیر رأس المال العامل بمقدا
لایر. كما یجب األخذ بعین اإلعتبار أن مشروع إنشاء الحاضنة من المشروعات التي ینظر لھا من وجھة 
التحلیل اإلقتصادي ولیس فقط التحلیل المالى مع إعتبار الوفورات واآلثار الخارجیة على المقتصد 

برمتھ من حیث القیمة المضافة المترتبة علیھ في سلسلة القیمة في نظام إنتاج وتسویق التمور  السعودي
في المملكة على المدى الطویل وفي إطار الخطط التنمویة المستدامة للقطاع الزراعي وما ترمي إلیھ 

المبادرات السبع لصندوق التنمیة الزراعیة  في إطار متكامل. 

إعتبار التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة للحاضنة خالل العمر االقتصادي ومن ھذا المنطلق یجب 
سنة). وعلى متخذي القرار وواضعي  20المتعارف علیھ في مثل حالة الحاضنة قید الدراسة (في حدود 

السیاسة إعتبار إحالل واستبدال األصول الرأسمالیة معتبرة في ذلك األعمار الفنیة لمختلف األصول. 
عام، وھي األثاث والتجھیزات  20العدید من األصول الرأسمالیة التي یقل عمرھا االفتراضي عن  وھناك

سنوات) وبذلك سوف یتم إحاللھا بأخرى جدیدة خالل  10سنوات) واآلالت والمعدات والسیارات ( 5(
العمر االقتصادي للمشروع. 

تكالیف التشغیل السنویة 4.6.2

ملیون لایر سنویاً. وتشمل التكالیف التشغیلیة 14.9للحاضنة بنحو قدرت التكالیف التشغیلیة السنویة  
السنویة للمشروع قیمة إیجار األرض التي ستقام علیھا االحاضنة، حیث  یمكن استئجار المساحة الالزمة 

/سنة). ویحقق ذلك بالطبع 2لایر/م 2-1إلنشاء الحاضنة وفقا لنظام التأجیر المتبع في المناطق الصناعیة (
یا عدیدة للحاضنة المستھدفة  أھمھا توفر البنیة التحتیة، وتقلیل التكالیف االستثماریة الالزمة، حیث مزا

تدفع القیمة اإلیجاریة سنویاً على اعتبارھا من ضمن التكالیف التشغیلیة للحاضنة (ولیس من التكالیف 
مشروع التكلفة التشغیلیة التقدیریة الرأسمالیة أو اإلستثماریة). كما تشمل التكالیف التشغیلیة السنویة لل

للقوى العاملة واإلحتیاجات األخرى لتشغیل الحاضنة وبذلك فھي تشمل األجور والرواتب، وتكالیف 
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المحروقات والطاقة والمیاه، وتكالیف مواد التعبئة والتغلیف، وتكلفة الصیانة وقطع الغیار، تكلفة التأمین 
واإلعالن ولقد قدرت ھذه التكالیف على النحو التالي:على األصول، وتكالیف أخرى  كالدعایة

تكلفة األرض

من المقترح إنشاء الحاضنة على مساحة ثمانیة آالف متر مربع. ویمكن توفیر المساحة في ضوء 
فتوجد خمسة ، حسب موقع ھیئة المدن الصناعیة ومناطق التقنیةاألراضي الصناعیة المتاحة بالمملكة

أراضي ألغراض االستثمار في الصناعة في المملكة العربیة السعودیة ، إذ خیارات للحصول على 
:تتواجد األراضي الصناعیة في

المدن الصناعیة التي تحت إشراف ھیئة المدن الصناعیة ومناطق التقنیة.

 األراضي التابعة للبلدیات المخصصة لإلستخدام الصناعي وھي للمصانع الصغیرة وورش
.الخدمات والمستودعات

المدن الصناعیة في الجبیل وینبع تحت إشراف الھیئة الملكیة للجبیل وینبع
األرض الخاصة المملوكة لشركات التطویر والمرخصة من الھیئة السعودیة للمدن الصناعیة.

 األراضي الصناعیة الموجودة ضمن المدن االقتصادیة التي تشرف علیھا الھیئة السعودیة
.لالستثمار

93حوالي مدن الصناعیة ومناطق التقنیة على أربعة عشر مدینة صناعیة تبلغ مساحتھاتشرف ھیئة ال
ملیون متر مربع. ولكّل مدینة صناعیة إدارة میدانیة تتولى اإلشراف على تلبیة االحتیاجات الیومیة 

ة. للمستثمرین وتشرف على أعمال التشغیل والصیانة للموقع والمشاریع اإلنشائیة بالمدینة الصناعی
وتختلف قیمة تأجیر األراضي في المدن الصناعیة  من مدینة إلى أخرى وھي من لایر واحد إلى ریالین 

للمتر المربّع ویشمل اإلیجار رسوم التشغیل والصیانة.

ألف لایر 16) بنحو 2م8000وعلى ذلك قدرت القیمة اإلیجاریة لألرض التى تقام علیھا الحاضنة (
سنویاً.

السنویة للحاضنةاألجور والرواتب

، قدرت  إجمالي المستحقات المالیة (شاملة اإلدارة العلیا)فردا54مقترح أن تبلغ القوى العاملة بالحاضنة 
ملیون لایر ویشتمل بند األجور والراتب ما یلي:6.486السنویة لھم بنحو  

رواتب اإلدارة العلیا للحاضنة

من المدیر التنفیذي، ومدیر العملیات والمدیر اإلداري وتقدر من المخطط أن تتكون اإلدارة العلیا للحاضنة
30ألف لایر لألول و50لایر على إعتبار راتب شھري قدره ملیون1.32جملة رواتبھم السنویة بنحو 

ألف لایر لكل من الثاني والثالث.

رواتب وأجور الفنیین والموظفین بالحاضنة

جدول ملیون لایر سنویا كما ھو مفصل في 5.166والفنیین بنحوقدرت األجور السنویة للقوى العاملة 
)10. (

للحاضنة األخرىالسنویةالتشغیلیةالتكالیفتقدیر:11جدول
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التكالیف التشغیلیة األخرى للحاضنة

).11جدول (ملیون لایر سنویاً كما ھو مبین في 8.35قدرت التكالیف التشغیلیة األخرى للحاضنة بنحو 

السنویةوتكلفتھاالفنیةالعاملةالقوىإحتیاجات:10جدول

ألف لایرالعددالفنیین والموظفین

6499.2شبھ الصناعیة)ختبراتمھندسي وإختصاصیي المعامل شبھ الصناعیة (الم

6748.8)المعامل شبھ الصناعیة(الصناعیةمھندسي وإختصاصیي المعامل شبھ 

6662.4إختصاصیي المختبرات (الكیمیائیة والمیكروبیة والھندسیة والتقییم الحسي)

8624فنیین (مختبرات التحالیل الكیمیائیة والمیكروبیة والھندسیة والتقییم الحسي)

3331.2مسئول خدمة العمالء (التنسیق والملكیة الفكریة)

إختصاصیي مكتب الدراسات واإلستشارات (دراسات الجدوى، التسویق، خطة 
العمل والخطة اإلستراتیجیة، اإلدارة المالیة)

61123.2

3374.4موظفي الشئون المالیة

3331.2موظفي الشئون اإلداریة

3198عمالة مساعدة

2187.2موظف عالقات عامة

4374.4موظف لوحدة المعلومات

3108سائقون

272أمین مستودع

231.2حارس
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للحاضنة األخرى السنویة التشغیلیة التكالیف تقدیر: 11 جدول

ألف لایرالبیان

2000التمور و مواد التعبئة و التغلیف و المواد األخرى و الكیماویات

تكلفة المنافع العامة 

مضغوط )(طاقة كھربائیة + ماء + وقود+بخار ماء+ھواء 
300

500الصیانة العامة السنویة

300النفقات العامة اإلداریة

5000المستشارین غیر المتفرغین ( من الجامعات و الجھات المتخصصة األخرى)

250تكلفة مواد النظافة ومكافحة الحشرات 

مصادر تمویل المشروع 4.6.3

 إنتاج قطاع وعلى بأثره السعودي داتصقاال على للحاضنة المباشرة غیر االقتصادیة اآلثار إلىباالضافة 
 یمكن مباشرة مالیة إیرادات یحقق سوف الحاضنة مشروع فإن. خاص بشكل التمور وتصنیع وتسویق
 مع بالتنسیق المالیة وزارة خالل من الحكومي التمویل یمثل أن ویمكن) 20الشكل ( في إلیھا اإلشارة
 أعمالھا تستقر حتى سنوات 5 لمدة الحاضنة وعمل لتأسیس األساس ھو الزراعیة التنمیة صندوق

 وعملیاتھا،

136.142 حوالي االفتتاح من سنوات خمس لمدة الحاضنة وتشغیل لتأسیس توفیره الالزم المبلغ ویصل
 تحقق من المتوقع أنو. بیانھ سبق لما وفقا تشغیلیة وتكالیف تأسیسیة تكالیف على مقسمھ لایر ملیون

 من الذاتي التشغیل من تمكنھا التي الممیزة واإلنتاجیة السمعة عمرھا، من سنوات الخمس خالل الحاضنة
 وایرادات التمور من الغذائیة للمنتجات التطویریة الخدمات من الناتجة االستثماریة مواردھا خالل

شغیلیة في تغطیة التكالیف التكما أن ھناك روافد أخرى وقد یكون أكثرھا أھمیة  .وغیرھا االختراع
إمتالك أسھم في الشركات الناشئة حسب مقدار مساھمة مركز الحضانة السنویة وتطویر الحاضنة مثل 

%) + أسھم لمركز 20-10وأصحاب الفكرة، فعلى سبیل المثال تحدد أسھم للباحثین والمخترعین (
%).80-60%) + أسھم للمستثمر (20-10الحاضنة (

(غذائیة او  منتجات 10 عن یقل ال بما تأسیسھا من سنتین بعد اإلنتاج في الحاضنة تبدأ ان المتوقع ومن
 بین المنتجات ھذه قیمة وتتمایز. الخامسة السنة في منتج عشرین عن یقل ماال الى ترتفع سنویاً تقنیة) 

 االستشاریة الخدمات یمدتق ووفق. قائمھ تطویرمنتجاتتقنیة وو عالیة قیمة ذات جدیدةغذائیة  منتجات
 التطویریة للمنتجات لایر ملیون 2 الى ملیون نصف بینالقیمة تقدر والخدمات، المنتجات ھذه لمثل

 لایر ملیون عن یقل ال بمتوسط ،العالیة الجودة ذات المنتجات في أكثر أو ملیون 5 حوالي الى وترتفع
الواحد.  للمنتج

 الطبي، الكحول مثل المنتجات ھذه إلنتاج استثماریة مصانع فتح الى تقود سوف الجدیدة المنتجات وھذه
 السائل والسكر الشكوالتة وتمور) تاتیوالبسكو المعمول( والمخبوزات والحلویات الخبز، وخمیرة
 ھذه تقود وسوف. من الریاالت المالیین بمئات المستوردة المنتجات محل لتحل الفركتور عالي والسكر



72
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور –3خطة العمل 

PwC

 إنتاج خط او جدید مصنع لكل موظفین 10 عن یقل ال بمعدل الوطن ألبناء عمل فرص فتح الى المصانع
 لایر ملیون 400 عن یقل ال بما الغذائي األمن لخدمة الصناعیة االستثمارات قیمة زیادةإضافة إلى . جدید

.جدید مصنع لكل لایر ملیون 20 بمعدل

للتمور التقنیة األعمال حاضنة لمركز الداخلة النقدیة التدفقات مصادر: 20 الشكل

االھیكل اإلداري والتنظیمي4.7

التوافق مع اإلستراجیات الوطنیة 4.7.1

ینبغي ان یكون مركز الحاضنة جزءاً من استراتیجیة سیاسیة واضحة ویعمل جنباً الى جنب مع منظمات 
ومشاریع أخرى لتعزیز بقائھا. ولھذا فإن إنشاء مركز الحاضنة یتوائم مع إستراتیجیة وأھداف ورسالة 

ھا:عدد من الجھات ومن

:حیث أن رؤیة الصندوق في تطویر صناعة التمور في المملكة العربیة  صندوق التنمیة الزراعیة
السعودیة من خالل المبادرة الخامسة تنص على: "مراجعة وضع قطاع التمور وتطویر أسالیب 
المناولة والتسویق والتصنیع لمنتجات المملكة من التمور بإنشاء الكیان (الكیانات) الالزمة لتحقیق 

ذلك".

 تنص الخطة اإلستراجیة لصندوق التنمیة الصناعیة :الصناعیة السعوديصندوق التنمیة
السعودي على االتي: "تھدف االستراتیجیة الصناعیة إلى تحقیق نقلة حقیقیة في العدید من الجوانب 
منھا: تطویر تقنیات اإلنتاج، تنویع المنتجات الصناعیة، نقل وتوطین التقنیات المناسبة، وتطویر 

الصناعي. كما تھدف االستراتیجیة إلى استقطاب االستثمارات  المھارات الالزمة للنھوض بالقطاع
الوطنیة واألجنبیة بھدف زیادة القیمة المضافة للصناعات المستھدفة". وقد تضمن المحور الرابع 
لالستراتیجیة على: "االھتمام بمنظومة شبكة العالقات بین التطویر واالبتكار واإلنتاج الصناعي، 

ل المتقدمة والدول النامیة، یكمن في واقع منظومة البحث والتطویر، حیث أن الفیصل بین الدو
ومدى ارتباط أنشطة البحث والتطویر بعملیة التنمیة، وكذلك ارتباط مخرجات التعلیم باحتیاجات 
أسواق العمل أو احتیاجات الصناعة. ولھذا أكدت االستراتیجیة الوطنیة للصناعة، على أنھ من 

ذي تقوده منظومة العلوم والتقنیة في المملكة، فإن األمر یتطلب تعظیم أجل حصد ثمار الجھد ال
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القیمة المضافة لھذه البحوث، من خالل ربطھا بمنظومة لالبتكار في الشركات الصناعیة، إضافة 
إلى حفز االبتكار في المنشآت الصناعیة الصغیرة والمتوسطة".

:ومدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة  توجھ وزارة التعلیم العالي، سیاسات البحث العلمي
وتشیر أھداف الخطة الوطنیة لألبحاث إلى أھمیة توجیة البحوث العلمیة والتطویریة إلى ان تكون 
ذات مردود تجاري واالھتمام بمجال الملكیة الفكریة والعمل على تفعیل نقل واكتساب التكنولوجیا، 

مد بدرجة كبیرة على قدرة الصناعة على االبتكار وخاصة أن المیزة التنافسیة للصناعة تعت
واالبداع والتمیز بشكل متزاید.

:منذ أن برز االھتمام بزراعة النخیل وإنتاج التمور كمساھم رئیس في دعم  الغرف السعودیة
القیمة في االقتصاد الوطني، أھتمت الغرف السعودیة للتجارة والصناعة بھذا المنتج الوطني، 

الخاصة بھ. وأسست اللجان 

المرجعیة الرسمیة 4.7.2

.رة المركز الوطني للنخیل والتمورأن تكون ضمن إداأفضل مرجعیة رسمیة لمركز الحاضنة ھي 

تشیر األوامر السامیة إلنشاء المركز الوطني للنخیل والتمور، ورسالتھ وأھدافھ وخطتھ اإلستراتیجیة ، 
ضنة من أعمال وخدمات، وما یسعى المركز إلى عناصر كثیرة مشتركة بین مایؤمل أن تقوم بھ الحا

الوطني إلى تحقیقھ. لذلك فإن وجود الحاضنة ضمن ھیكلة المركز الوطني وتحت إشرافھ سیعزز من 
دوره بشكل كبیر مع تحملھ أعباء الحاضنة االداریة والمالیة. كما أن وجود الحاضنة ضمن ھیكلة المركز 

ذه الحالة سیكون مجلس إدارة الحاضنة ضمن ھیكلة المركز سیسرع من تأسیسھا ومزاولة أعمالھا. وفي ھ
ز الحاضنة وأداء رسالتھ بفعالیة.الوطني. وھذا الخیار ھو األقرب لنجاح مرك

الھیكل التنظیمي 4.7.3

یسعى مركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور إلى أن یكون بیت خبرة تقني رفیع اإلمكانیات العلمیة والتقنیة 
على تقدیم خدمات فنیة وھندسیة وإداریة وإستشارات ودراسات ممیزة للعمالء وتدریب واإلداریة،  قادراً 

عالي في مجال تقنیات صناعة التمور من خالل وحدات إداریة كفیلة بخدمة العمالء بتمیز. ولذلك، 
 فالھیكل اإلداري المقترح لمركز حاضنة األعمال لتقنیة التمور لتقوم بدورھا بشكل منظم یمكن توضیحھ

).21الشكل ( في
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الھیكل اإلداري لمركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور:21الشكل 

مجلس اإلدارة 4.7.4

یقترح أن تعمل الحاضنة من خالل مجلس إدارة یشرف على أدائھا ویوجھ مسارھا ویوفر الدعم المالي  
الحاضنة وفقاً للقوانین لھا. ومجلس االدارة ھو الجھة المسؤولة أمام الجھات الرسمیة التي تتبع لھا 

:الساریة للجھة المختصة، ویختص مجلس االدارة باآلتي

اإلشراف على تأسیس الحاضنة

إقرار النظام األساسي للحاضنة

تعیین أعضاء المجلس التنفیذي وإعفاؤھم وفقاً ألحكام نظام الحاضنة

تعیین الرئیس التنفیذي للحاضنة وتحدید شروط ومدة تعیینھ

 الالئحة الداخلیة للحاضنة وتحدید األجور والرواتب والحوافز وتحدید االختصاصات إقرار
اإلداریة والمالیة وشروط التوظیف

تدبیر المصادر المالیة لتمویل الحاضنة واستثمار أموالھا

ترشیح المراجع الخارجي لتقییم أعمال الحاضنة واقتراح أتعابھ

 السنویة للحاضنةاعتماد خطة العمل والموازنة التقدیریة
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 الموافقة على التقریر السنوي لمجلس االدارة والقوائم المالیة السنویة وتقریر المراجع الخارجي
تمھیداً العتمادھا

اقتراح تعدیل نظام الحاضنة

 تحدید أسس تعویض أعضاء المجلس التنفیذي للحاضنة ولجانھا عن النفقات المترتبة على أدائھم
لعملھم

ات المسئولة لتسھیل أعمال الحاضنةالسعي لدى الجھ

وتوفیر الدعم المالي للحاضنة

أعضاء مجلس إدارة مركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور

بما أن دور مجلس اإلدارة یتمحور في الدعم والتوجیھ فیما یخص البحث والتطویر التقني واالستثمار 
أواالداري لضمان أداء رسالة الحاضنة وتحقیق الصناعي، وتسھیل الدعم الحكومي واألھلي سواء المالي 

أعضاء، 7أھدافھا من خالل خطة إستراتیجیة واضحة المعالم، لذلك یقترح أن یتكون مجلس االدارة من 
من جھات حكومیة، وعضوین أكادیمیین وعضوین من جھات إستثماریة. ویحضر مدیرمركز 3

. ویكون أعضاء الحاضنة على النحو التالي:الحاضنة التنفیذي إجتماعات مجلس اإلدارة كأمین لھ

عضو من صندوق التنمیة الزراعیة

بالنظر في الھیكل اإلداري لصندوق التنمیة الزراعي، فإن األنسب لعضویة مجلس إدارة الحاضنة ھو 
نائب المدیر العام لإلستثمار أو نائب المدیر العام لإلستشارات والبحوث.

ة السعوديعضو من صندوق التنمیة الصناعی

بالنظر إلى الھیكل اإلداري للصندوق، فإن العضو األنسب لعضویة مجلس إدارة الحاضنة ھو مدیر إدارة 
دراسات واستشارات المشاریع أو نائب مدیر اإلدارة.

عضو من الغرف التجاریة السعودیة

وبالنظر للھیكل اإلداري لمجلس الغرف السعودیة ، فإن المرشح األنسب ھو مساعد األمین العام لشؤون 
الغرف أو عضو من اللجنة الصناعیة للغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض. 

عضوین أكادیمیین

مقدار یرشح عضوین متخصصین من الجامعات المھتمة بتصنیع التمور یختارون حسب السیر الذاتیة و
مساھماتھم في صناعة التمور، ویفضل من یكون مرتبطاً بمجموعات بحثیة أو مراكز تمیز أو كراسي 

بحثیة مھتمة بصناعة التمور.

عضوین من جھات إستثماریة

یختار عضوین من جھات إستثماریة لھا عالقة بتمویل أو تصنیع التمور.
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المجلس التنفیذي 4.7.5

تنسیق وإتخاذ القرار فیما یخص األعمال التنفیذیة الداخلیة لمركز یقوم المجلس التنفیذي للحاضنة بال
الحاضنة ویتكون المجلس التنفیذي للحاضنة من:

المدیر التنفیذي للحاضنة.1

مدیر العملیات.2

مدیر االدارة.3

المشرفین على الوحدات.4

:وحدات الحاضنة المختلفة

:تقع تحت مسؤولیة المدیر التنفیذي الوحدات التالیة

 التطویر والجودة:وحدة

تقوم بتقدیم اإلقتراحات والمالحظات الدوریة الالزمة التي تتصل بتطویر الحاضنة من جمیع الجوانب 
وتقوم بعملیة التخطیط والمتابعة والتقییم المستمر لجمیع عملیات الحاضنة. وتقدیم اإلقتراحات 

یة وتقوم بعملیة جمع المشاریع والمالحظات الدوریة الالزمة التي تتصل بتطویر الخطة اإلستراتیج
والمقترحات التفصیلیة من قبل وحدات الحاضنة وفرزھا ورسم الخطة التشغیلیة السنویة وعرضھا على 
مجلس اإلدارة إلعتمادھا، وتقوم بمتابعة تنفیذ جمیع ما تتضمنھ الخطة التشغیلیة من أعمال ومراجعة 

.للحاضنة التقاریر الدوریة للوحدات وإعداد التقریر السنوي

وحدة العالقات العامة واالعالم

تقوم بمھام العالقات العامة والتنظیم في جمیع المناشط التي تطلب فیھا اإلدارة من الوحدة القیام بھا مثل 
المحاضرات واللقاءات، وتقوم باإلشراف اإلعالمي الخارجي واإلشراف الداخلي للحاضنة وھي الوحدة 

.الحاضنة باإلضافة الى الرئیس. وتقوم بإعداد التقاریر الدوریة لإلدارةالرسمیة المتحدثة بإسم 

:یشرف مدیر اإلدارة على الوحدات التالیة

الوحدة المالیة واإلداریة

تقوم بتسھیل عملیات الوحدات األخرى، ومتابعة اجتماعات الحاضنة وقرارت المجلس التنفیذي  
ذات العالقة خارج الحاضنة في الجوانب المالیة واالداریة. للحاضنة، باالضافة الى التنسیق مع الجھات 

وتعد التقاریر الدوریة والسنویة الخاصة بالشؤون المالیة وأداء منسوبي الحاضنة.

مكتب الموارد البشریة

یقوم باالعالن عن الوظائف والتواصل مع الموظفین والباحثین والفنیین ومتابعة التعاقد معھم، واعداد 
داء الدوریة.تقاریر األ

:المھام

استقطاب الطاقات البشریة الممیزة في التخصصات التي تحتاج إلیھا الحاضنة

اإلعالن عن الوظائف المتوفرة، وإجراء المقابالت مع المتقدمین

توظیف الكفاءات المتمیزة (دوام كامل، جزئي أو بالتعاقد)

تقییم وتطویر أداء العاملین

توفیر بیئة عمل محفزة

المكافآت المالیة والحوافز والمرتبات إدارة
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مكتب الشؤون المالیة

فات وإیرادات، ویدیر بنود روراف على العملیات المالیة من مصیتابع بكل دقة التدفقات النقدیة، واإلش
المیزانیة، ویتابع حسابات الحاضنة البنكیة واالستثماریة، ویحفظ بكل عنایة السجالت المالیة، ویعد 

الیة المعتمدة الدوریة والسنویة.التقاریر الم

:وحدة المعلومات

تدیرالمكتبة الورقیة واإللكترونیة ومشاریع الحاسب اآللي وتقنیة المعلومات مثل إدارة وتحدیث الموقع 
االلكتروني وصیانتھ وادارتھ، وتأسیس قواعد المعلومات الخاصة بالحاضنة، وصیانة شبكات الحاسب 

المعلومات والدراسات المتخصصة للبیع من خالل الموقع، وتعد التقاریر الدوریة والحاسبات، وتوفر 
والسنویة الخاصة بنشاطھا.

:وحدة التدریب واألنشطة

تقوم ھذه الوحدة باإلشراف على دورات التدریب وورش العمل وإدارتھا. كما یشرف على األنشطة 
الحاضنة أو خارجھا.االخرى مثل المؤتمرات والمعارض والمحاضرات سواء داخل

مدیر العملیات یقوم بإدارة الوحدات التالیة

وحدة تطویر األعمال

تھدف وحدة تطویر األعمال إلى المشاركة والتسھیل والتسریع في نقل المبادرات اإلستثماریة من طور 
ة البحث أو األفكار إلى واقع ملموس من خالل المشاركة مع القطاع الخاص في تخریج شركات ناشئ

ناجحة تدیر خطوط إنتاج بكفائة تشغیلیة عالیة وبأقل التكالیف، وقادرة على تسویق منتجاتھا محلیا أو 
خارجیا. وتستعین في ذلك بخبرات متخصصة إلنجاز أعمالھا بمھنیة عالیة، كما تقوم بتقدیم الدراسات 

وظفي العمالء من واإلستشارات المتخصصة للعمالء. وتعمل على تطویر مھارات موظفي الحاضنة وم
خالل التدریب العالي المتخصص والممارسة العملیة. وتضع الخطط المستقبلیة للتوسع واإلنتشار. 

:مھامھا

وضع خطط عمل لنقل األفكار واألبحاث اإلبداعیة إلى واقع ملموس من خالل عمل 
دراسات الجدوى الالزمة وتأسیس شركات ناشئة

مالي للشركات الناشئةاإلشراف على وضع وتقییم األداء ال

التواصل مع الخبرات المتخصصة، وإقتراح اإلستعانة ببیوت خبرة متخصصة في 
مجاالت محددة للقیام ببعض الدراسات واإلشراف علیھا

تالبحث عن فرص جدیدة لتطویر األعمال واإلستثمارا

اإلشراف على وضع السیاسات الداخلیة للشركات الناشئة والتأكد من تنفیذھا

اإلشراف على وضع الخطة التدریبیة لموظفین العمالء والتأكد من تنفیذھا

المشاركة في عملیات تنظیم وإبرام االتفاقیات والعقود، وما یتعلق بالملكیة الفكریة

وضع أسالیب منھجیة لتطویر وسائل ومصادر البحث لإلستثمار وحساب إحتیاجات 
الشركة

لموضوعة لإلستثمار والعمل على إستخدام موارد اإلشراف على تنفیذ الخطط والبرامج ا
الشركات الناشئة بشكل یضمن تحقیق أھدافھا

اإلشراف على حفظ السجالت والمراسالت والمستندات الخاصة بأنشطة الوحدة بشكل 
فعال والرجوع إلیھا عند الحاجة
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اري، مساعدة الشركات الناشئة في إعداد المستندات الرسمیة والحصول علیھا (سجل تج
والدفاع المدني، ومتطلبات البلدیة وغیرھا من الجھات)

وألھمیة ھذه الوحدة، فإن المشرف علیھا یجب ان یكون:

حاصال على شھادة جامعیة (بكالوریوس أو ماجستیر) في حقل إدارة األعمال، أو أي 
إختصاص آخر مناسب مع وجود الخبرة والتدریب الكافي

مجاالت إدارة األعمال والتطویر، على أن یكون قد خبرة ال تقل عن ثمان سنوات في
قضى منھا على األقل أربع سنوات في وظیفة إشرافیة في مؤسسة أو شركة كبرى

القدرة على البحث والتحلیل والتخطیط

التحلي بممیزات إداریة وقیادیة عالیة

إتقان اللغتین العربیة واإلنجلیزیة

اآللي بمھارةالقدرة على إستخدام أجھزة الحاسب 

تنفذ ھذه الوحدة أعمالھا من خالل المكاتب التالیة:

مكتب خدمة العمالء.1

یقوم مكتب خدمة العمالء بإستالم طلبات العمالء، والتواصل معھم وإنھاء إجراءات طلباتھم داخل 
الحاضنة.  

مكتب التسویق.2

الحاضنة، كما یساعد في یقوم مكتب التسویق بدور تسویق المبادرات االستثماریة وتسویق خدمات 
الدراسات الخاصة بالسوق ووضع الخطط التسویقیة للشركات الناشئة.

مكتب الدراسات واالستشارات.3

یقوم ھذا المكتب بإجراء الدراسات واالستشارات المتخصصة سواء فنیة أو إداریة للعمالء. ویجھز قاعدة
لتواصل معھم لتنفیذ ھذه الدراسات خارج الحاضنة للتعاقد وابیانات بالمستشارین والمتخصصین 

واالستشارات بمھنیة عالیة.  

مكتب الملكیة الفكریة.4

یقوم ھذا المكتب بمھمة تسجیل براءات اإلختراع، وتنفیذ عقود الملكیة ومراجعة العقود المبرمة، وحفظ 
ة وعالقتھا الخلطات السریة بطریقة قانونیة وآمنھ. والتعامل مع القضایا القانونیة الخاصة بالحاضن

بالعمالء والتواصل مع مكاتب المحاماة عند الحاجة. ومتابعة الحصول على التراخیص التقنیة أو الرسمیة 
مع الجھات المختلفة. واالشراف على عقود التعاون واالتفاقیات الموقعة وتنفیذھا وإعداد التقاریر الدوریة 

اإلداریة والمالیة حول أنشطة وأعمال المكتب.
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صامیم الھندسیةمكتب الت.5

والشركات إلجراء التصامیم مشورة والتواصل مع المختصینیقوم مكتب التصامیم الھندسیة بتقدیم ال
المبدئیة أو النھائیة التفصیلیة لخطوط اإلنتاج ومرفقاتھا، كما یتعاون مع وحدة المختبرات فیما یخص 

إلى خطوط إنتاج صناعیة. كما یوفر خطوط اإلنتاج الشبھ صناعیة وإجراء التصامیم الالزمة لتحویلھا
المعلومات التقنیة الالزمة لدراسات الجدوى. ویقوم المكتب بمساعدة العمالء في تطویر المصانع القائمة 

أو تصمیم المصانع الجدیدة من خالل القیام باألعمال الھندسیة التالیة:  

o ،وترتیب أماكن تحدید الموقع النسبي لكل وحدة عملیات او مجموعة من الوحدات
العمل داخل االقسام اإلنتاجیة، ووضع األجھزة والمعدات بشكل یضمن تتابع 

.العملیات اإلنتاجیة، وسھولة حركة وتدفق المواد الخام على خطوط اإلنتاج

o اختیار الدوائر واالقسام والشعب، وتحدید مناطق الخدمات، والتسھیالت المستخدمة
راكز االستالم والشحن، ومراكز الصیانة واماكن النتاج المنتجات والخدمات مثل: م

التخزین، وغیرھا من االنشطة والتي تعتبر جزءاً من العملیات ضمن المصنع 
.الواحد

o تخطیط وترتیب مسالك انتاج كل جزء من مكونات المنتج النھائي، ومسلك كل
المنتج عملیة من العملیات الصناعیة التي تتكون منھا العملیة االنتاجیة حتى یصبح

مكتمالً.

o تحقیق اعلى كفاءة انتاجیة ممكنة للوحدة الصناعیة، وذلك من خالل تخفیض الوقت
ك العاملین وتنقلھم داخل المصنع بھدف  الالزم لعملیات النقل والمناولة وتحرُّ

تخفیض تكلفة الوحدة المنتجة، وینعكس ذلك على زیادة معدل االنتاجیة للمصنع.

oیة والتنسیق الفعال بین المواد واالفراد واآلالتتحقیق الكفاءة التشغیل.

o المساعدة على تصمیم مسارات تدفق المواد خالل عملیة التصنیع بسھولة وانتظام
من لحظة وصولھا إلى بوابة المصنع إلى حین خروجھا بعد ذلك للشحن كمنتجات 

.نھائیة بأعلى كفاءة ممكنة

o،وفقا لمواصفات السلعة المراد انتاجھا إقامة نظام متكامل لالنتاج في نطاق المصنع
وطبیعتھا، وطبقا لحجم االنتاج المتوقع، وطبیعة العملیات الصناعیة وتسلسلھا.

o  .ضمان تطبیق اإلشتراطات الصحیة والبیئیة في منطقة االنتاج

وحدة المختبرات

راف على مختبرات التجھیز أھم ما یمیز الحاضنة التقنیة ھو المختبرات الفاعلة. وتقوم ھذه الوحدة باإلش
والتھیئة، ومختبرات خطوط اإلنتاج شبھ الصناعیة، ومختبرات التحلیل والقیاس، ومختبر التقییم الحسي 
ومختبر التقنیة الحیویة. وتجھیز حقائب الدورات وورش العمل المتخصصة في األجھزة والمعدات 

یة وإحتیاطات السالمة. وإعداد التقاریر الفنیة واألسالیب والممارسات القیاسیة واإلجراءات الصحیة والبیئ
الدوریة الخاصة بنشاطھا. وتسعى ھذه الوحدة الى الحصول على حصول مختبراتھا على شھادات إعتماد 

من جھات إعتماد دولیة موثوقة.
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توصیف المھام:

اإلشراف على تأسیس المعامل وتجھیز وتھیئھ البنیة التحتیة األساسیة لھا

تطبیق آلیات العمل وإجراءاتھ القیاسیة  في المختبرات وأخذ اإلحتیاطات التأكد من 
الالزمة ألمن المعلومات وتطبیق إجراءات األمن والسالمة للعاملین

تحدید االجھزة العلمیة والبحثیة والمعدات والوحدات شبھ الصناعیة الالزمة على حسب 
المجاالت واألولویات المعتمده من الحاضنة

واصفات الفنیة لالجھزهتحدید الم

مخاطبة الشركات وطلب العروض

دراسة العروض واختیار انسبھا من حیث مطابقة المواصفات والجوده والتكلفھ  وشروط 
التدریب والصیانھ

التواصل مع الوحدة المالیة واالداریة لشراء األجھزة

اإلشراف على التركیب والمعایرة والتدریب

والتطویر في إستخدام المعامل واألجھزة والموادالتنسیق بین مجموعات البحث

اإلشراف على تشغیل المعامل واألجھزة والمعدات

تدریب العمالء وتجھیز حقائب التدریب وورش العمل الفنیة

آلیة تنفیذ العمل:

التعاقد مع مقاولین لتنفیذ تجھیزات البنیة التحتیة المطلوبة

تعمل على استشارة المختصین من جھات یتم اختیار االجھزه عن طریق تشكیل لجان
أكادیمیة ذات خبرة

التنسیق باستمرار مع (وحدة الشؤون المالیة واالداریة) للتعاقد مع المختصین باالجھزه 
المطلوبھ

وضع الجداول الزمنیة الخاصھ بتركیب كل جھاز والتأكد من تتنفیذ بنود العقد

د في الموعد المحددالمتابعة مع الشركات الموردة لألجھزة للتوری

وضع برنامج تدریبي متخصص لكل جھاز

متابعة الصیانة والمعایرة سواء الدوریة أو عند الطلب لألجھزة في فترة الضمان وما 
بعدھا
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خطة التنفیذ4.8

تعتبر قناعة صاحب القرار وتعیین مجلس اإلدارة ھي الخطوة األولى في إنطالق مركز الحاضنة. ویبین 
إنسیابیة األعمال الرئیسة التي یجب القیام بھا في فترة ماقبل التأسیس خالل السنة األولى من )23الشكل (

صدور قرار إنشاء مركز الحاضنة. ثم مرحلة التأسیس والتي تستمر على مدى سنتین.

أھم أعمال السنة األولى

:ؤھلین تأھیالً عالیاً یقوم مجلس إدارة مركز الحاضنة مع المستشارین بإختیار المتعیین القیادات
والقادرین على إدارة مركز الحاضنة وتطویره بكفاءة عالیة وھم: المدیر التنفیذي ومدیر العملیات 

أشخاص). ویجب الحرص في إنتقاء القائمین باإلدارة 10ومدیر اإلدارة ومشرفي الوحدات (
ومكافأتھم بشكل مجزي حتى یتحقیق نجاح مركز الحاضنة في أداء رسالتھ. 

یقوم مجلس اإلدارة مع قیادات الحاضنة وبمعاونة المستشارین وبمشاركة الخطة اإلستراتیجیة :
العمالء والمستثمرین المحتملین وأصحاب اإلھتمام من مبدعین وباحثین ورجال أعمال في تصمیم 

یقة خطة مركز الحاضنة اإلستراتیجیة التفصیلیة واإلستعانة بالمكاتب اإلستشاریة في تنفیذھا بطر
مھنیة عالیة. ویجب األخذ  في الحسبان عند رسم الخطة االستراتیجیة للحاضنة أھمیة صناعة 
المعرفة، حیث تكمن فوائد أي اقتصاد معرفي، أو الصناعات المعرفیة على وجھ الخصوص، في 

ثالثة عوامل:

الموارد البشریة

واالبتكار

والتطویر

الحلقات المتصلة ببعضھا البعض. حیث إن توفر موارد بشریة وترتبط ھذه العوامل الثالثة بعالقة تشبھ
أفضل یقود إلى ابتكارات أعظم، ومن شأن ھذا أن یؤدي إلى تطور أكبر. في المقابل، فإن التطور یؤدي 
إلى موارد بشریة ذات أداء نوعي أفضل ومن خالل ورش العمل المتعددة یمكن رسم إستراتیجیة 

ولإلستفادة من خبرات اآلخرین، یوصى بزیارة حاضنات .التفكیراإلطار من الحاضنة ضمن ھذا
الحاضنات التالیة والزیارةاإلھتمام تستدعي التيالحاضناتمتخصصة في مجال تصنیع األغذیة، و

:وخاصة الثالث األولى

بوالیة نیوجرسي، أمریكا (مرفق ملخص في الملحق أ)البتكار الغذائيروتجرز مركز
Rutgers Food Innovation Center

http://foodinnovation.rutgers.edu/

 كنداألبرتا،،الزراعة القیمةاألعمال حاضنةمركزAgrivalue Processing Business
Incubator (APBI)

dhttp://www1.agric.gov.ab.ca/general/progserv.nsf/all/pgmsrv327

المالیزيالنخیلزیت مجلسMalaysian Palm Oil Board
us/about-http://www.mpob.gov.my/en/about

المركز الزراعي في جامعة والیة لویزیانا، أمریكا–حاضنةألغذیةLSU AgCenter
Food Incubator

http://www.lsuagcenter.com/en/our_offices/departments/Food_S
cience/Extension_Outreach/incubator/#10

مركز تقنیة األغذیة: جزیرة األمیر ادوارد، كنداPEI Food Technology Centre:
http://www.biofoodtech.ca/index.php?number=1039299&lang=E
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أعمال األغذیةریادةل كورنیل جامعة شرقشمال مركزNortheast Center for Food
Entrepreneurship

http://necfe.foodscience.cals.cornell.edu/regulations

وبناءاً على ذلك، یتم إعادة صیاغة وتحدید الرؤیة والرسالة والقیم واألھداف اإلستراتیجیة للخطة، 
نامج أو مشروع یمثل واألھداف التفصیلیة، ویندرج تحت كل ھدف تفصیلي برامج ومشاریع  وكل بر

ھدفاً تفصیلیاً إجرائیاً یمكن قیاسھ وتقویمھ. ویجب ان تدرج ھذه البرامج والمشاریع في خطة زمنیة 
لحاضنة ویقرھا التنفیذي لمجلس الواضحة تنفذ خاللھا. وبعد مراجعة الخطة ینبغي إعتمادھا رسمیا في 

مجلس االدارة.

والثالثة)أھم أعمال فترة التأسیس  (السنة الثانیة 

بناء على معطیات الخطة اإلستراتیجیة المفصلة یمكن اإلنتقال إلى مرحلة التنفیذ، وذلك بالقیام بالمھام 
الرئیسة التالیة:

بناء المقر بمواصفات تفي بكامل إحتیاجات مركز الحاضنة

شراء األجھزة والمعدات، وتركیبھا

مال وكذلك الجھات الحكومیة ذات العالقة بناء تحالفات وشراكات مع المستثمرین، أو رجال األع
وتسویق خدمات مركز الحاضنة للعمالء المحتملین

إكمال الحد األدنى من الطاقات البشریة الالزم لتشغیل مركز الحاضنة

تأثیث المقر

الخطة الزمنیة لتنفیذ أھم أعمال التأسیس. ویؤمل إستقرار عملیات مركز الحاضنة المالیة ویوضح 
بعد سنتین من بدء التشغیل.واإلداریة 
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الحاضنة مركز تأسیس وفترة التأسیس ماقبل عملیات أھم إنسیاب:22 الشكل

الصناعیة الخبرة عوامل:23 الشكل
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مقترحة صناعیة مشاریع التأسیس لفترة الزمنیة الخطة:12 جدول
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المشاریع الصناعیة المقترحة

ھام في نجاح المركز في أداء رسالتھ. ویقترح أن یتوازى مع فترة إستقاللیة مركز الحاضنة المالیة عامل
التأسیس قیام المركز بتسویق بعض المشاریع الصناعیة على القطاع الخاص على أن یمتلك المركز حصة 

في الشركات التي تقوم باالنتاج. ومن المشاریع الواعدة إنشاء مصنع عملیات متكاملة إلنتاج:

عجینة التمر

 التمر الطبیعيعصیر

مسحوق ألیاف التمر

دبس التمر

لفركتوزسكر مركز عالي ا

خطوط اإلنتاج 24الشكل المؤشرات المالیة لخطوط اإلنتاج المختلفة، كما یوضحالجدول التاليویبین
تعتبر ھذه المؤشرات مبدئیة لعدم وجود بیانات من خطوط إنتاج شبھ صناعیة ووحدات العملیات.
رات أكثر دقة وموثوقیة.للحصول على مؤش
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حاالتألربعالمختلفةاإلنتاجلخطوطالمالیةالمؤشرات:13جدول

المؤشرات المالیة 
اإلنتاج لخطوط 

المختلفة

4الحالة 3الحالة 2الحالة 1الحالة 

الوحدات عجینة إنتاج
التمر

عجینة التمر

عصیر التمر +
الطبیعي

عجینة التمر

عصیر التمر +
الطبیعي

دبس التمر+

مسحوق ألیاف +
التمر

عجینة التمر

عصیر التمر +
الطبیعي

دبس التمر+

مسحوق ألیاف +
التمر

 مركز سكر+
عالي الفركتوز

1
رأس المال 

المستثمر
 لایر 80,550,000 49,286,250 28,218,750  11,666,250

2
التكالیف 
التشغیلیة

 لایر/سنة 35,392,50058,698,750143,156,250188,677,500

4,520,9105,284,5217,835,1069,790,126معدل االنتاج3
منتج  كجم

رئیس/
 سنة 

4
تكلفة انتاج 

الوحدة
7.811.118.319.28

لایر/كجم 
 منتج

رئیس

 لایر/سنة38,992,50064,200,000185,422,500250,698,750الكليالعائد5

6
الھامش 
االجمالي

9.238.5722.824.74%

7
العائد على 

االستثمار
36.7626.590.476.56%

8
فترة 

االسترداد 
(االسترجاع)

 سنة  1.31 1.11 3.77  2.72

9
معدل العائد 

الداخلي
31.6421.9571.861.48%

10
صافي القیمة 

الحالیة
 لایر27,723,75039,588,750354,086,250477,131,250
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المتكاملة العملیات ووحدات اإلنتاج خطوط:24 الشكل
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Streams Key تفسیر وحدات العملیات المبینة في الشكل السابق:

S-101: Dates (Raw material) -التمر (المواد الخام) 
S-102: Dates Pits (By product) -نویات التمر
S-103: Date flesh -لب التمر 
S-104: minced date flesh -لب التمر المفروم 
S-105: Date Paste ( 1منتج رقم  ) -معجون التمر 
S-106: Date Paste (for further treatment)  - لجة معجون التمر الجاھز للمعا
S-107: Fresh water  -ماء نقي  
S-108: Dates suspension -تعلیق التمر 
S-109: Cake 30% moisture -% الرطوبة الخاصة بالكعك 30
S-110: Clarified date juice -عصیر تمر منقى 
S-111: Dried cake  - كعك كجفف  
S-112: Water vapor -بخار الماء 
S-113: Dried Date Fibers - ألیاف التمر المجففة)2رقم  (منتج
S-114: Sterilized date juice -عصیر التمر المعقم 
S-115: Sterilized Natural date juice

)3رقم  (منتجعصیر التمر الطبیعي المعقم 
S-116: Natural Date Juice for further treatment
عصیر التمر الطبیعي الجاھز للمعالجة
S-117: Water vapor
بخار الماء
S-118: Date Dips )4رقم  (منتجمعجون التمر السائل أو عصیدة التمر
S-119: Natural Date Juice -عصیر التمر الطبیعي 
S-120: Natural Date Juice for further treatment
عصیر التمر الجاھز للمعالجة
S-121: Date Juice -Heated to 65 ᵒC عصیر التمر الساخن ᵒ65
S-122: Cation Exchanged date juice
S-123: Anion Exchanged date juice
S-124: Demineralized Date Juice (Heated to 85 ᵒC)

درجة مؤیة)85عصیر التمر منزوع المعادن (
S-125: Demineralized Date Juice (Cooled to 35 ᵒC)

درجة مؤیة)33المعادن المبرد (عصیر التمر منزوع 
S-126: Activated carbon -كربون نشط 
S-127: Date Juice + Activated carbon
عصیر تمر وكربون نشط
S-128: Cake (Activated carbon) (كربون نشط) كعك
S-129: Decolorized Date Juice -عصیر التمر منزوع اللون 
S-130: Water vapor  - ء بخار الما
S-131: High Sugar Dates Syrup ( 5رقم منتج(
معجون التمر عالي السك
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تداول ما بعد الحصاد.5

یحتوي ھذا الفصل على األقسام التالیة: 

 عملیات حصاد التمور

تداول التمور ما بعد الحصاد

سلسلة القیمة و ھیكل الصناعة

 الجمع والنقل

 توصیات لتحسین الروابط بین المزارعین ومصانع التمور

عملیات حصاد التمور 5.1

التمور ھي المحصلة النھائیة لجمیع العملیات الزراعیة التي أجریت على النخلة للحصول حصادتعد عملیات 
، خالل) أو و تحدید الدرجة أو مرحلة النضج المناسبة للجني (بسر (بلح،على محصول وفیر و عالي الجودة

ثمار العذق الواحد ال رطب أو تمر) ھي البدایة السلیمة لقطف ثمار صالحة لإلستھالك المباشر أو التخزین.
أسابیع، أما 4إلى 3تنضج جمیعھا في وقت واحد، و قد یتكامل النضج في األصناف المبكرة خالل فترة من 

ة عامة فإن الدرجة المناسبة للقطف تختلف أسابیع، و بصف10إلى 8في األصناف المتأخرة فتمتد بین 
الثمار التي تقطف في مرحلة البسر (الخالل، البلح، اللون) مثل صنفي بإختالف الصنف و متطلبات السوق.

حلوة ، یفضل جنیھا بقطع العذوق دفعة واحدة عند وصولھا لمرحلة النضج المناسبة و قبل بدء الالبرحي و 
العذوق الكاملة على تسویق و تعبئة الثمار بشماریخھا.كما تساعد  مرحلة الترطیب.

تجنى و تقطف معظم أصناف التمور في مرحلتي الرطب (المنصف أو الكامل) بمحتوى رطوبي في الحدود 
یجب تداول ثمار % على أساس رطب.30% على أساس رطب، و التمر بمحتوى رطوبي أقل من 30-45

امل بعنایة فائقة ألنھا سریعة التلف نسبیاً و حساسة. و من المعلوم التمور في مرحلة الرطب المنصف أو الك
أنھا تعود للمزارع بعوائد مجزیة، غیر أن عرضھا یكون كبیراً في موسم حصاد التمور و كثافة ذروة اإلنتاج 

أقل أما التمور في مرحلة التمر و التي یكون محتواھا الرطوبيإضافة إلى صعوبة وتكالیف جنیھا و تداولھا.
.% فإنھا تتسم بثبات جودتھا التي تمتد ألشھر عدیدة30من 

تستھلك التمور في المملكة العربیة السعودیة في مختلف مراحل نضجھا وھي البسر والرطب والتمر نصف 
الجاف والجاف. ففي مرحلة البسر (وھي المرحلة التي تسمى كذلك خالل أو لون أو زھو أو بلح) تبلغ الثمرة 

مھا النھائي وعادة یصفر لونھا أو یصبح أصفراً مشوباً بالحمرة أو أحمراً حمرة تامة حسب شكلھا وحج
صنف التمر وھو دلیل على اكتمال نمو التمر واقتراب موعد نضجھ. أما طعم الثمرة خالل مرحلة البسر فھو 

ھرھا صنف قابض مع شئ قلیل من الحالوة وقد تكون بعض أنواع البسر متوسطة الحالوة أو حلوة وأش
البرحي و الحلوة. مرحلة النضج التي تلي البسر ھي الرطب وتأتي بعد اكتمال تلون الثمار في طور البسر 
ویطلق على الثمرة عندما یصبح النصف المدبب السائب البعید عن نقطة االرتكاز على الشمراخ لحمیاً، أما 

بقى كما كان في مرحلة البسر. غالباً ما یبدأ النصف اآلخر المرتكز رأسھ على الشمراخ بواسطة القمع فإنھ ی
اإلرطاب من قمة الثمرة خالل أسبوعین إلى أربعة أسابیع من نھایة طور البسر. وعند اكتمال الترطیب 

% محتوى مائي على أساس رطب). 30تصبح الثمرة لینة وتتمیز بارتفاع محتواھا الرطوبي (أكثر من 
یكون نصفھ مكتمل اإلرطاب والنضج ویسمى بالرطب كامل ویطلق على الرطب مسمى المنصف عندما 

النضج عندما تكون الثمرة جمیعھا مكتملة اإلرطاب والنضج. ومن أشھر أصناف التمور السعودیة التي تؤكل 
رطباً نبوت سیف ونبتة سلطان والخالص والمكتومي والسكري. أما المرحلة األخیرة من مراحل النضج فھي 
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الذي یكتمل فیھ النضج تماماً حیث تتركز مادة التمر العسلیة وتجف قشرتھا بعض  طور التمر وھو الطور
الشيء وتبدو رقیقة ویكون قوام الثمرة متماسكاً ومجعداً ولونھا معتماً في األصناف النصف جافة (محتواھا 

من  % على أساس رطب). أما األصناف الجافة (المحتوى المائي أقل30إلى  20المائي في الحدود من 
% على أساس رطب) فیكون اللون فاتحاً وقوام اللحم صلباً یابساً ویختلف التمر عن بعضھ باختالف 20

األصناف.

رتقاء النخلة ألكثر من مرة لجني الثمار، خاصة في وجود تفاوت في نضج ثمار العذق إلضرورة ھنالك 
طرق الیدویة لتسلق النخلة و إستخدام . و تتوافر طرق متباینة لحصاد (جني و قطاف) التمور تشمل الالواحد

  قطف و جني التمور ). و تتطلب عملیات25الساللم المعدنیة و الروافع المیكانیكیة كما ھو مبین في الشكل (
تغطیة سطح التربة بأغطیة من الحصر أو القماش السمیك لتفادي تلوث الثمار المتساقطة أثناء عملیة القطف، 

وأحد الحلول قلل من صالحیتھا للتسویق كما یجب تفادي خلطھا مع الثمار النظیفة.باألتربة و الرمال  مما ی
المساعدة ھي إستخدام األغطیة البالستیكیة المثقبة لتغطیة عذوق التمور على النخلة. 

التمور) قطاف و جني( حصاد طرق: 25الشكل 

تداول التمور بعد الحصاد 5.2

ھي الخطوة الھامة التي تلي عملیات جني الثمار.و بصفة عامة یتم فیھا إعداد و تجھیز التمور بعد الحصاد 
تجمیع الثمار المقطوفة في مكان مخصص بالمزرعة أو البستان. وأولى عملیات اإلعداد و التجھیز ھي 
عملیة الفرز المبدئي للثمار قبل تعبئتھا في عبوات الحقل.في عملیة الفرز المبدئي یتم إستبعاد الثمار 

ررة أو التالفة أو الملوثة بالرمال و األتربة، أو المصابة بالحشرات أو المنكمشة أو المتعفنة إضافة إلى المتض
.عملیات ما بعد الشیص و الحشف. و في العادة یتم التخلص من الثمار المصابة بإستخدامھا كعلف للحیوانات

و التخزین (غیر المبرد أو المبرد) و  الحصاد الرئیسیة في مزارع التمور تشمل الفرز والتدریج و التعبئة
النقل (غیر المبرد أو المبرد) إلى ساحات مزاد التمور أو أسواق الجملة  أو القطاعي أو لمصانع التمور أو 
للتصدیر، أو اإللتزام باإلتفاقات المسبقة مع الجھات التي یتم التعامل معھا (مصانع، تجار، تصدیر)، كما ھو 

).26مبین في الشكل (
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: عملیات ما بعد الحصاد في مزارع التمور26الشكل 

یتم ) ف27الحلوة (الشكل بالنسبة لثمار التمور في مرحلة البسر (الخالل، البلح، اللون) مثل صنفي البرحي و 
الحقلیة بعد فرزھا المبدئي أو في عبوات صغیرة كرتونیة و من  وق كاملة و تعبئتھا في العبواتذحصادھا كع

(المنصف و كامل النضج) مثل نبوت سیف و نبتة سلطان و  أما ثمار الرطب ا إلى األسواق.ثم ترحیلھ
فیتم جنیھا یدویا في الحقل  )28السكري و الخالص و الخنیزي و العجوة و العنبرة و الھاللي وونانة (الشكل 

أو صنادیق بولي  یكیةلحساسیتھا و لیونتھا التي تجعلھا عرضة للتلف السریع.و یتم تعبئتھا في سطول بالست
أو عبوات كرتونیة تجھیزاً لتسویقھا. و ھي في كل األحوال تحتاج إلى حفظھا تحت ظروف مبردة  ستایرین

أو فائقة البرودة إلطالة عمرھا التسویقي. و الحل األمثل لحفظھا لفترات طویلة تمتد لعدة أشھر و إستھالكھا 
لتجمید األغذیة. على مدار العام ھو إستخدام التقنیات الحدیثة
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الحلوة و البرحي بلح: 27 الشكل

وكامل منصف رطب: 28الشكل 

% على أساس رطب) مقارنة بمرحلة 30في مرحلة التمر تكون الثمار جافة نسبیاً (محتوى رطوبي أقل من 
كون أقل حساسیة لعملیات % على أساس رطب)، و ت45إلى  30الرطب (محتوى رطوبي في الحدود 



93
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور –3خطة العمل 

PwC

المناولة مقارنة بالرطب. و من أھم العملیات التي تتطلبھا بعد جنیھا عملیات التبخیر للتعقیم من والتداول 
عبوات مناسبة و من ثم الحفظ تحت  في الحقل و التعبئة فياإلصابات الحشریة و عملیات الفرز األولي 

صناف التمور السعودیة أمثلة لبعض أ 29 و یبین الشكل م).°5 حوالي درجات حرارة منخفضة (تبرید عند
في مرحلة التمر.

التمر مرحلة في تمور: 29الشكل 

سلسلة القیمة وھیكل الصناعة 5.3

، عرفنا سلسلة القیمة للتمور في المزارع الصغیرة (من المزرعة إلى السوق) في 1في تقریرمسار العمل 
. كما قمنا أیضا بتعریف سلسلة القیمة للتمور في المزارع الكبیرة (من المزرعة إلى السوق) في 4.3.2القسم 
.4.3.3القسم 

كرھا سابقاً في أقسام مسار العمل ھو امتداد وتوسع ألنشطة المعالجة والفرز والتصنیف التي تم ذ ھذا القسم
فیما یلي سلسلة القیمة من المزرعة الى األسواق: األول. 
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سلسلة قیمة أنشطة  مناولة التمور ما بعد الحصاد والتصنیع:30الشكل 

:التالیةالطرقخالل من القیمة سلسلة وصفویمكن

:یمكن تقدیم خدمات المناولة/المعالجة ما بعد الحصاد في مواقع مختلفة

في المزرعة.1

الحصاد بعد ما معالجة مركز تشغیلیدیره منفصل مكان في.2

في مصنع التمور.3

مثل ( بسیطةال معالجةالأنشطةتؤديیمكنھا أنالصغیرةمراكز تشغیل مناولة ما بعد الحصاد  من العدید
 ال ھذهبسیطةال معالجةالأنشطة.الدرجة منخفضة التمور من االستفادةخالل من) التمورعجینةإنتاج

مراكز التشغیل  قبل من اعتمادھایكونوبالتاليالرأسمالیة،والنفقاتالتقنیةالخبرة من الكثیر تتطلب
الصغیرة ألنشطة المناولة ما بعد الحصاد.

.السوق في الالعبین مختلف قبل من معھاالتعاملیتمالتياألنشطةالتاليالجدولیبین

أنشطة كل العب في قطاع التمور:14جدول 

المصنعینمشغلي المناولة ما بعد الحصادالتجارالمزارعینالنشاط

التجمیع

النقل

الفرز والتصنیف

التنظیف 

قطف التمور بعد 
الحصاد

تخزین مبرد

نقل التمور الى 
مراكز مناولة 
ما بعد الحصاد

التبخیر
الفرز 

والتصنیف 
والتنظیف

تعبئة وتغلیف 
التمور

منتجات 
صناعات 
تحویلیة

أنشطة المناولة ما بعد الحصاد

التصنیعیةاألنشطة 

النقل والبیع في األسواق

األنشطة التسویقیة

أنشطة المزارعاألنشطة التسویقیة

1. استالم البضائع 2. التبخیر
3. الفرز 
والتصنیف

4. التنظیف 
والتجفیف

5. التعبئة 
والتغلیف

تعبئة و تغلیف 
المنتجات 
التحویلیة
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والتجفیف

التغلیف والتعبئة

العملیات 
التصنیعیة 

البسیطة


الصناعات 
التحویلیة



مراكز تشغیل مناولة ما بعد الحصاد.تقدمھاالتيالخدمات مختلف عن عامة لمحة أدناهالجدولیبین

لحصادا بعد ما مناولةتشغیل مركز قبل من المقدمةالخدمات:15جدول

نشاط مناولة ما بعد 
الحصاد

تمور طازجة

(مرحلتي البسر 
(الخالل) و الرطب)

  مفككة تمور خام

(مرحلة التمر)
تمور معبأة

منتجات ذات قیمة 
  مضافة

الفرز والتصنیف

تصنیف الدرجة

التنظیف

التجفیف

التعبئة  والتغلیف

عملیات الفرز و التدریج-1

تمتلك العدید من المزارع في مواقعھا منشآت للتعبئة توفر خدمات الفرز و التدریج و التصنیف و التعبئة 
للتمور. عملیات فرز و تدریج و تصنیف التمور یتم إنجازھا من قبل العمالة إما في وجود سیر ناقل أو 

بصریة في ھذه العملیات، و في . و تستخدم حاسة الرؤیة ال31بالوسائل التقلیدیة كما ھو مبین في الشكل 
العادة یتم فرز التمور إلى فئتین تمور جیدة و تمور غیر صالحة للتعبئة، إضافة إلى التدریج و التصنیف على 
أساس الحجم و جودة الثمار. و في حاالت عذوق البلح و الرطب یتم التصنیف إلى بسر (خالل) و رطب 

التدریج و التصنیف قدراً من المھارة و الخبرة، نظرًا منصف و رطب كامل. و تتطلب أنشطة الفرز و 
إلنجازھا بإستخدام الرؤیة البصریة و المناولة الیدویة. و عادة یكون ھنالك مشرفاً مسئوالً لمراقبة أداء 
العمالة.و في بعض األحیان یتم توجیھ العامل الذي یخفق في إنجاز عملیات الفرز و التدریج و التصنیف 

لوبة إلعادة عملھ بالشكل المطلوب. كانت العدید من سیور النقل التي تمت مالحظتھا من قبل بالصورة المط
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اإلستشاریین متسخة. و لم یجد اإلستشاریون أي دلیل یثبت أن التنظیف یتم بشكل دوري على السیور الناقلة 
أو أن اإلختبارات الالزمة یتم إجراؤھا للتأكد من خلوھا من الملوثات.

حاالت قلیلة شاھد اإلستشاریون أجھزة للفرز و التدریج تم شراؤھا من قبل المزارعین و لكن لم یتم و في 
إستخدامھا. و قد أشار التفسیر الذي تم تقدیمھ لإلستشاریین أن المزارع لیس لدیھ العمالة الفنیة الالزمة 

ى المزارع أن یواصل في إستخدام لتشغیل أجھزة الفرز و التدریج اآللیة. و نتیجة لذلك أصبح من السھل عل
العمالة الیدویة.

كانت مناولة التمور لمعظم العمال بدون إستخدام القفازات الواقیة، مما یزید من إحتماالت التلوث باإلي 
كوالي نتیجة لإلجراءات الفقیرة لمناولة األغذیة و عدم كفایة المرافق الصحیة للعمالة. 

صنیع مكائن لفرز و تدریج التمور في المزارع آلیاً كما ھو مبین في الشكل ھنالك محاوالت محلیة لتصمیم وت
وفي اآلونة األخیرة تم  ، و لكنھا الزالت في أطوارھا البدائیة و تحتاج إلى العدید من الجھود لتطویرھا.32

شركات عالمیة في الفرز اآللي للتمور تجاریاً منھا إثنتان تجاریتان داخل المملكة. 3دخول 

من الحلول المقترحة لتحسین جانب سالمة الغذاء أثناء إنجاز ھذه األنشطة، و تسلیماً بصعوبة تحسین و 
، فإننا نقترح إنشاء شبكة لمراكز التجمیع. و ستصبح مراكز إجراءات سالمة الغذاء في كل مزرعة على حدة

افیة لعملیات الفرز و التجمیع ھذه مسئولة عن تجمیع التمور من المزارعین بغرض تقدیم خدمات إحتر
التدریج و التصنیف في المراكز المناطقیة لخدمات تسویق التمور المقترحة في ھذا التقریر.

: أمثلة لطرق الفرز و التدریج الیدویة المستخدمة في مزارع التمور31الشكل 
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التمور مزارع في التدریج و الفرز لمیكنة محلیاً  التآ تصمیم لمحاوالت أمثلة: 32الشكل 

التعبئة و التغلیف-2

بصفة عامة تعبأ التمور السائبة في صنادیق بالستیكیة و كرتونیة و سطول بالستیكیة ، و من الشائع إعادة 
إستخدام الصنادیق الكرتونیة المخصصة لتعبئة الموز. و في غالب األحیان یحتوي الحیز الداخلي للعبوة 

لى طراوة التمور و حمایتھا. و بعد بیع التمور في أسواق الجملة یتم الكرتونیة على بطانة بالستیكیة للحفاظ ع
إعادة تعبئتھا في بعض األحیان في عبوات صغیرة تالئم إحتیاجات المشترین.التمور الطازجة في مرحلة 
البسر (الخالل، البلح) و الرطب (منصف و كامل) تعبأ في عبوات كرتونیة أو بالستیكیة في سعات تتفاوت 

كجم للبسر (الخالل، البلح). و الرطب المجمد یعبأ في عبوات  15إلى  5كجم للرطب و  5لى إ 1من 
كجم.أما التمور السائبة (الفرط، المفككة، المنثورة) فتعبأ في صنادیق  1.0إلى  0.5بالستیكیة شبھ صلدة سعة 

التمور السائبة للمستھلك  كجم.بینما تعبأ 30إلى  15كرتونیة أو بالستیكیة صلدة بسعات تتراوح في الحدود 
للمستھلك فتعبأ في  الھواء كجم. أما التمور المعبأة تحت تفریغ2.0جم إلى  50في عبوات مختلفة تتفاوت من 

كجم، بینما تتوافر كذلك عبوات  1.0مایكرون) في الغالب سعتھا 180عبوات بالستیكیة مرنة (سمك حوالي 
جم. التمور المكبوسة (المضغوطة) بشكل تقلیدي بإستخدام  500إلى  50صغیرة تتفاوت سعاتھا في الحدود 

 4مایكرون) بسعة  80-40رنة (بولي إیثلین، سمك الطرق المیكانیكیة فیتم تعبئتھا في عبوات بالستیكیة م
كجم  12لایر سعودي للعبوة سعة  2.5كجم.أسعار العبوات الكرتونیة المستخدمة لتعبئة التمور تتفاوت من 

كجم. 2لایر سعودي للعبوة سعة  1.1إلى 

ن أي مشاكل محددة تتعلق بأنشطة تعبأة التمور. لم یالحظ اإلستشاریو
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فواقد ما بعد الحصاد للتمور-3

%.أما بالنسبة للمملكة 26قدرت أحد الدراسات فواقد ما بعد الحصاد للتمور في الدول الخلیجیة بحوالي 
11مزرعة و 137العربیة السعودیة فقد تناولت أحد الدراسات الھامة فواقد ما بعد الحصاد للتمور من 

% في المنطقة الوسطى 19.2ة. و كانت نسبة الفواقد الكلیة مصنعاً للتمورفي المنطقتین الوسطى و الشرقی
%4.5% للمزارع و 16.5% في المنطقة الوسطى (21.0% للمصانع) ، و 5.0% للمزارع و 14.2(

للمصانع). و كانت أھم العوامل المسببة للفواقد ھي الظروف المناخیة و التلقیح غیر السلیم و اإلصابات 
ي دراسة أخرى تم تقدیر الفواقد الناتجة من تساقط التمور من أشجار النخیل الحشریة و عوامل أخرى. و ف

% لصنف الرزیز 32.0لثالثة أصناف من التمور السعودیة. و كانت فواقد تساقط التمور من النخیل مساویة 
% لصنف الشیشي. و بینت الدراسة أن تساقط التمور كان في الغالب 20.0% لصنف الخالص و 10.0و 

%). و قد أوصى الباحث بتحسین طرق حصاد التمور و إستخدام األغطیة البالستیكیة 96.0التمر ( لمرحلة
.المثقبة لتغطیة عذوق التمور على النخلة

الجمع و النقل5.4

من المزرعة الى السوق5.4.1

ارتفاع  قبل ،)صباحا 5 الساعة من ابتداء(الیومصباح من مبكرةالاتساعال في تعمل الجملةأسواق معظم
یقومونالمزارعین من العدیدالزمني،الجدولھذاالستیعاب.الحارالصیف لطقس نظرادرجة الحرارة

.اللیلأثناءالجملةسوقإلىالتموربتسلیم

.للتجاربیعھا قبل كبیرحراريإجھاديأل ون تعریض التموروالداللونالمزارع، یتجنب النھجھذا مع

أحد من كم 50 بعد على المزارع معظم تقع عادة،.غیر مبردةصغیرةشاحنات في عادةالتمورتسلیمیتم
التيالمقابالت في. النقلأثناءالحرارةدرجاتبارتفاعالمرتبطةاألضرار من یحد مما الجملة،قاسوأ

خبراء معظم یشعر كما المبرد، للنقل جدامحدودالطلبأنوجدناوالداللین،المزارعین مع أجریناھا
للتمور.الحراريجھادباإل المرتبطةالمشاكل من یقلللیالالنقلأنالصناعة

1,000-500إلى تصل( أكبرمسافات على التموروننقلیالمزارعینكبار من بعض استثنائي،أساس على
ھؤالء).المنورةالمدینةإلىالقصیم من المثال،سبیل على( المملكةأنحاء في الواقعةالجملةأسواقإلى) كم

في  ثغراتأينرى ال ونحنطویلة،لمسافات لنقلل المبردةالشاحناتاستئجار على القدرةلدیھمالمزارعین
.لدعم ھذا الجانبالحكومة تدخل تتطلب السوق

من المزرعة الى مصانع التمور5.4.2

:طرقعدة من واحدةعن طریقمصانع التمورإلىالمزرعة من التمورونقل جمعیمكن 

بیع شحنتھ.أمل على ،التمور التي جمعھا لمصنع التمورالمزارعیسلم

.یتفاوض  المصنع مع المزارع على اتفاق شراء قبل جمع التمر

من المقابالت التي أجریناھا، وجدنا أنھ خالل موسم الذروة، فإن معظم مصانع التمور تعمل بنسبة استخدام  
قبل أیة مبیعات كردة فعل. ألن ھذا من شأنھ أن یؤدي إلى حالة اختناق %  (أو أكثر) وبالتالي ال ت100

للمزارع، الذي یجب أن یجد سوقا أو تخزینا لمحصولھ، أو یبیع في موسم الذروة بأسعار منخفضة. وھذا 
أیضا ھو السبب أن استثمار التخزین المبرد (في جزء الحق من ھذه الوثیقة) یتم دراستھا لمساعدة صغار 

رعین.  المزا
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العبء مع والتعاملاإلنتاجلزیادةنوبة عمل ثانیة أو ثالثة إضافةیقوم مصنع التمور ب قد الذروة، موسم خالل
.اإلضافي

وقد وجدنا أن معظم التمور من المزرعة إلى أسواق الجملة یتم نقلھا في شاحنات غیر مبردة. و یتم ذلك أثناء 
الحرارة. یعتمد إستخدام وسائل النقل المبرد  على مسافة النقل من سوق اللیل لإلستفادة من إنخفاض درجات 

الجملة إلى الجھة المستھدفة، سواء كانت مصنعاً للتمور أم منشأة للتخزین المبرد. و قد تتطلب المسافات 
تتوافر الطویلة على سبیل المثال من القصیم إلى المدینة المنورة إستخدام الشاحنات المبردة لنقل التمور. و

وسائل النقل المبرد في معظم مناطق المملكة.و ھنالك شركات متخصصة في النقل المبرد لتلبیة إحتیاجات 
الطلب في األسواق.

توصیات لتحسین الروابط بین المزارعین و مصانع التمور5.5

فجوات في الروابط الحالیة بین المزارعین ومصانع التمور5.5.1

نحتاج إلى التفریق بین نوعین من مصانع التمور ھما: مصانع التمور الكبیرة والصغیرة. 

یتم تمییز مصانع التمور الكبیرة في طریقتین رئیسیتین. 

 تقوم بتطویر العالقات مع المزارعین الكبار وعادة ما تتضمن (ضمنیا أو صراحة) شراء
جمیع أو معظم التمور من المزرعة. 

 تقوم بشراء كمیات كبیرة (عادة ما تكون حمولة شاحنة) بقائمة االسعار خارج مصانعھا
للخدمات المختلفة وقائمة االسعار وفقا لدرجاتھا.  

مصانع التمور الصغیرة مختلفة في أنھا: 

 .عادة ما تسعى للتجار والمزارعین للحصول على التمور

تي تقدم لھم لشرائھا.  تشتري لحسابھا الخاص ولیس لقبول التمور ال

في كال الحالتین، فإن بائعي التمور الخام إلى مصانع التمور ھم من المزارعین أو التجار. یلعب التجار دورا 
في تقدیم السیولة والتأكد أن التمور تم تسویقھا وأنھ ال یتم اتالفھا اذا لم تجد طریقھا للسوق. 

ة في الربط بین المزارعین ومصانع التمور. على الرغم من التوصیات بشكل عام ھي أنھ یوجد فجوات قلیل
أن المزارعین قد یكونوا قادرین للحصول على قیمة أعلى عند الذھاب مباشرة لمصانع التمور، فإن ھذا لیس 
بسبب نقص المعلومات بین المزارعین وتلك المصانع بل ھذا بسبب القدرة االستیعابیة بشكل رئیسي. إن 

یھا فعلیا مشتریاتھا الرئیسیة التي یتم حجزھا مسبقا من عالقاتھا مع المزارعین والتجار مصانع التمور لد
الكبار، بینما مصانع التمور الصغیرة لدیھا طاقة استیعابیة محدودة بسبب قنوات مبیعاتھا.  

توصیات لتحسین الروابط 5.5.2

مصانع التمور ھي أن یكون لدیھم التوصیات الرئیسیة للمزارعین للحصول على قیمة ووصول أفضل إلى
قدرة استیعابیة للتخزین المبرد أكبر لیتمكنوا من توقیت مبیعاتھم لھا بشكل سلیم والحصول على أعلى أسعار 

لبضائعھم. 

باإلضافة لذلك، فعند تشغیل وبدء عمل مراكز تسویق خدمات التمور، فإنھ یتوقع من المزارعین الصغار 
بعد الحصاد لیحصلوا على أكبر قیمة من تمورھم، وإعادة استثمارھا في مزارعھم. استخدام أنشطة مناولة ما

وعند وصول المزارع الصغیر إلى مستوى متقدم، سیكون عنده وصول أكبر لمشغلي عملیات المناولة ما بعد 
الحصاد، أو سیكون بإمكانھ االستثمار في أنشطة المناولة بنفسھ.
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التمورتصنیع.6

الفصل الجوانب التالیة:یغطي ھذا 

قطاع صناعة التمور
عملیات التصنیع غیر التحویلیة و التحویلیة للتمور
سلسلة القیمة لمصانع التمور
ممارسة التصنیع الجید و نقاط التحكم الحرجة
توصیات إلدخال تحسینات فعالة من حیث التكلفة لتصنیع التمور
حجم السوق و القدرة اإلستیعابیة
 الخدمات المقدمة من مصانع التمورأسعار
تحلیل نقاط القوة و الضعف و الفرص و التھدیدات
التحدیات التي تواجھ مصانع التمور

قطاع صناعة التمور6.1

1.08تتبوأ المملكة العربیة السعودیة المركز الثاني عالمیاً في إنتاج التمور بإنتاج سنوي یبلغ حالیاً حوالي 
ملیون طن .كما تشیر 7.75% من مجمل اإلنتاج العالمي للتمور الذي یبلغ 014.ملیون طن و یمثل حوالي 

ملیون نخلة في مساحة 24آخر اإلحصاءات المتوافرة من وزارة الزراعة إلى أن عدد أشجار النخیل یتجاوز 
ھة. كما یبلغ عدد أصناف %  من مجمل اإلنتاج المحلي للفاك55ألف ھیكتار ممثلة حوالي 160تتجاوز 

صنفاً مختلفاً.400التمور في المملكة أكثر من 

و تعد التمور من المحاصیل الزراعیة الھامة في المملكة لما تحتویھ من قیمة غذائیة عالیة تتمثل في إحتوائھا 
نھا ٪ من وز70.2على نسبة عالیة من السكریات الطبیعیة (جلوكوز، فركتوز، سكروز) التي قد تتجاوز 

الجاف، ولذلك تعد من أغنى الفواكھ في محتواھا من الطاقة الحراریة. كما تحتوي التمور على العدید من 
العناصر الغذائیة المفیدة جداً لجسم اإلنسان مثل المعادن الھامة و الفایتمینات و األلیاف و العدید من المركبات 

الوظیفیة الھامة.

(مصنعاً للتمور تتركز منتجاتھا في التمور المفرودة135ة حالیاً من یتكون قطاع صناعة التمور في المملك
) أو المكبوسة میكانیكیاً أو المعبأة تحت تفریغ أو المحشوة بالمكسرات، ، المنثورة، الفرطالمفككةالسائبة،

لم  على مستوى محدود.بید أن معظمھاو خل التموروینتج بعض منھا إضافة لذلك معجون التمر و دبس التمر 
للتمور المعتمدة على تقنیات التصنیع الحدیثة إلنتاج عصائر الكاملة یصل إلى مرحلة الصناعات التحویلیة 
و أغذیة األطفال و المنتجات المبثوقة و سكر التمر السائل و المرمالدالتمر الطبیعیة و العضویة و المربیات

أغذیة اإلفطار السریعة المدعمة بقطع التمر و و منتجات األلبان المنكھة بدبس التمر و عالي الفركتوز، 
وألیاف التمور عالیة القیمة لبسكویت المصنعة بإستخدام التمورحلویات التمور و منتجات المخابز و ا

، فضالً عن  منتجات األعالف الحیوانیة ز و حمض السیتریك و اإلیثانولاإلى خمیرة الخبإضافة التغذویة 
، إضافة إلى منتجات النخلة األخرى مثل صناعة األخشاب و الفحم و عملیات التصنیعمن المتبقیات الثانویة ل

. ومن المتوقع أن تتطور صناعة و الكربون المنشط و اإلسمدة و الكمبوست لإلستخدامات الزراعیةالورق
لمختلفة و علوم التمور بشكل أكبر في المستقبل وأن تستفید من التقدم الھائل لتقنیات ھندسة التصنیع الغذائي ا

إضافة إلى استخدام التمور من ثمار التمور و مخلفات النخلةو تقنیة األغذیة الستنباط منتجات تحویلیة جدیدة
في العدید من المنتجات الغذائیة مثل منتجات األلبان وأغذیة األطفال ومنتجات المخابز.
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عملیات التصنیع غیر التحویلیة و التحویلیة للتمور6.2

بمصطلح عملیات التصنیع غیر التحویلیة للتمور، العملیات الھندسیة التي یتم إستخدامھا لمعالجة یقصد
التمور الخام بغرض فرزھا و تنظیفھا و تبخیرھا وغسیلھا و تجفیفھا للحصول على تمور نظیفة جاھزة 

ا تحت تفریغ و ھي محتویة لإلستھالك. ویمكن تعبئتھا و تغلیفھا كتمور كاملة أو إزالة النوى منھا أو تعبئتھ
على النوى أو مزالة النوى مع وجود أو عدم وجود كمیات قلیلة من دبس التمر أو الماء لتزویدھا باللمعان و 
الطراوة و الطعم المحبب لدى المستھلك. كما یمكن كبس التمور میكانیكیاً و كنزھا مع إضافة منكھات 

حشو التمور مزالة النوى بالمكسرات و غیرھا. أما عملیات مختلفة مثل الھیل و الحبة السوداء.كما یمكن
التصنیع التحویلیة للتمور فھي تلك التي تحول فاكھة التمر إلى منتجات أخرى مثل معجون التمر و الدبس و 
عصائر التمور و أغذیة األطفال و مربیات و جلي و مرمالد التمور ، و خمیرة الخباز و خل التمور و 

الصناعي و غیرھا.الكحول الطبي و

ھنالك العدید من عملیات المعالجة و التجھیز المشتركة بین خطوط اإلنتاج المخصصة لإلنتاج غیر التحویلي 
للتمور و تلك المخصصة للمنتجات التحویلیة. فالتمور الخام الواردة لمصانع التمور قد تحتاج إلى عملیات 

حشف و التمور غیر المطابقة للمواصفات. و تتطلب فرز و تصنیف أولي إلزالة الشوائب و الشیص و ال
جمیع التمور الخام المفروزة فرزاً أولیاً و المطابقة لمواصفات المصنع الخضوع إلى عملیة التبخیر بالمواد 
الكیمیائیة المسموح بھا أو بإستخدام الطرق الفیزیائیة الحدیثة مثل غاز ثاني إكسید الكربون أو تقنیات األشعة 

مراء أو تعریضھا لجرعات تشعیعیة مسبقاً بغرض تعقیمھا و حمایتھا أثناء فترة التخزین من تحت الح
التأثیرات السالبة للحشرات المخزنیة فضالً عن درء إحتماالت تفشي إصابتھا بالتسوس و عدم صالحیتھا 

ن من المفضل لإلستخدام اآلدمي.التمور الخام المعقمة یتم تخزینھا تحت ظروف صحیة في مستودعات تخزی
أن تكون مستودعات مبردة لضمان عدم تدھور جودتھا أثناء فترة التخزین التي قد تمتد إلى أشھر طویلة.أول 
عملیات المعالجة في خطوط اإلنتاج ھي عملیة الغسیل التي تھدف إلى نظافة التمور الخام المعقمة من 

ام مجففات عند درجات حرارة ال تتجاوز العوالق السطحیة، و یتبع ذلك عملیة التجفیف السطحي بإستخد
م إلزالة متبقیات ماء الغسیل. التمور النظیفة جافة السطح یتم فرزھا وتصنیفھا بصورة نھائیة في العملیة  70ْ

التالیة حیث تستبعد التمور المصابة أو تلك التي ال تطابق المواصفات المطلوبة في المنتجات النھائیة.و یمكن 
ز التمور غیر المطابقة لمواصفات منتجات التمور غیر التحویلیة إلى تمور جیدة غیر في ھذه الخطوة فر

مصابة یمكن إستخدامھا في خطوط المنتجات التحویلیة و تمور متدنیة الجودة یمكن إعتبارھا كمخلفات یتم 
ع التمور ) رسماً تخطیطیاً ألھم العملیات المتكاملة األساسیة في مصان33التخلص منھا. یبین الشكل (

) صالة اإلنتاج في مصنع حدیث للتمور.34التقلیدیة، كما یبین الشكل (
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المصنعمستوى على التغلیفوالتعبئةوالتجھیزوالمعالجةلعملیاتتخطیطيرسم:33الشكل

: صالة اإلنتاج بمصنع حدیث للتمور34الشكل 

مصانع التمور:و في مایلي تفصیل لبعض العملیات الرئیسیة في معظم 

إستالم التمور الواردة للمصنع6.2.1

التمور عادة إلى المصنع في صنادیق بالستیكیة محمولة على شاحنات أو سیارات نقل صغیرة (شكل  تصل
) ویتسلم المزارع إیصاالً 36ویتم تسلم التمر الخام ووزنھ بحمولة السیارة على میزان أرضي (شكل )35

وتفحص التمور الخام في المختبر قبل عملیة التبخیر والتخزین المبدئي للتأكد رالتموبالكمیة الموردة ونوع 
.المحددةمن مطابقتھا للمواصفات
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: التمور الخام الواردة للمصنع بواسطة الشاحنات35الشكل 

: وزن التمور بحمولة الشاحنة في میزان أرضي36الشكل 

تبخیر التمور  6.2.2

یجب تطھیرالتمور في مرحلة التمر الواردة لمصانع التمور بصورة كاملة من الحشرات بما في ذلك بیوضھا 
حتى یتسنى تخزینھا لفترات طویلة تمتد   (Fumigation)و یرقاتھا و شرنقاتھا، عن طریق عملیة التبخیر 

دیاً لغاز برومید المیثیل الذي یستخدم من عدة أشھر إلى سنة كاملة. و یعد إیجاد البدائل المالئمة فنیاً وإقتصا
بصورة واسعة في تبخیر التمور و تعقیمھا من أھم التحدیات التي تواجھ قطاع تصنیع التمور في المملكة في 
الوقت الحاضر. غاز التبخیر الرئیسي المستخدم في السعودیة ھو برومید المیثیل، الذي من المتوقع أن یتم 

Ethyleاستبدالھ بفورمات االیثیل ( ، ویتم2015حظره بحلول عام  formate أو غیره من البدائل المناسبة (
، وتتوقع تمدیده لخمس سنوات أخرى، 2015. وتشكك بعض المصادر في تطبیق الحظر بحلول األخرى

سنوات.  5ولكن تم التمدید بواقع  2010و 2005حیث كان من المفترض أن یتم حظر برومید المیثیل بحلول 

و قد تم تحریم إستخدام غاز برومید المیثیل دولیاً إلعتبارات الحفاظ على البیئة  و الحد من إستنفاذ طبقة 
األوزون، حیث بدأ تطبیق ھذا الحظر تدریجیاً في أوروبا و الوالیات المتحدة األمریكیة إبتداءاً من عام 
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تقوم مراكز البحوث والجھات الحكومیة . ومنذ ذلك الحین، 10م، في ظل التزامات بروتوكول مونتریال2005
11بالبحث عن بدائل صدیقة للبیئة لبرومید المیثیل.

للتحقیق والبحث عن 2009وقد بدأت منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو) مشروعا في عام 
جیدة لبرومید بدائل واعدة لمعالجة التمور. وأسفرت الدراسة في تسجیل واعتماد بعض بدائل التبخیر ال

المیثیل، في حین ال یزال البعض اآلخر تحت التجربة.

وقد أثبتت الدراسات أن الفوسفین یعد بدیال آمنا لإلستخدام مع البضائع المخزنة مع وقت تبخیر أطول من 
ماً، برومید المیثیل. وھناك بدائل تبخیر كیمیائیة أخرى مماثلة مثل أكسید البروبیلین وفلورید السلفوریل. عمو

بدائل التبخیر ھذه أكثر تكلفة من برومید المیثیل، وبالتالي لم یتم اعتماد أي منھا بعد. مع ذلك، فإن اعتمادھا 
سیكون على نطاق واسع عند حظر برومید المیثیل وإنفاذه.

و ھنالك طرق مختلطة تشمل أكثر من طریقة. أما الطرق غیر التقلیدیة فتشمل التشعیع و المایكروویف و 
األشعة تحت الحمراء و التعقیم الحراري و التسخین األومي. أما العوامل التي تحدد اإلختیار األمثل لطریقة 
التبخیر (التعقیم) على مستوى صناعي، فتشمل: (أ) الجدوى الفنیة و اإلقتصادیة للطریقة البدیلة (ب) مدى 

مة إلنجاز عملیة التبخیر و الكمیات التي التأثیر على جودة التمور خالل فترات تخزینھا (ج) الفترة الالز
یمكن تعقیمھا خالل ھذه الفترة.

الشروط اواجب توافرھا في مادة التبخیر ھي:

القدرة الفائقة على قتل الحشرات في جمیع أطوارھا-1

السرعة في اإلنتشار-2

عدم السمیة لإلنسان و الحیوان-3

ثماراإلمتصاص بواسطة الثمار مع عدم ترك آثار ضارة داخل ال-4

ال تسبب رائحة أو طعم غیر مقبول للثمار-5

غیر قابلة لإلنفجار-6

یر قابلة لإلشتعال و في حالة المواد غیر الغازیة یجب أن یتوفر فیھا سرعة التبخیر و اإلنتشار في غ-7
الھواء و التخلل في الثمار مع عدم زیادة التكلفة.

اإلیثیل و غاز الفوسفین:أھم بدیلین متوافرین حالیاً لتبخیر التمور ھما فورمات 

Ethyl)فورمات اإلیثیل -1 Formate, EtF)

م)، و یتواجد بصورة طبیعیة في العدید °54ھو مركب طیار (سائل عند درجة حرارة الغرفة و نقطة غلیانھ 
1.0إلى 0.05وغیرھا ) بتركیزات في الحدود من المنتجات (لحم البقر و األجبان و األرز و العنب

Generally)، و یصنف كمادة آمنة بصفة عامة مجم/كجم Recognized As Safe, GRAS) و یتحلل ،
ساعة في األقل من 72في العادة إلى حامض الفورمیك و اإلیثانول. یحتاج فورمات اإلیثیل إلى فترة 

التعرض لھ إلثبات فاعلیتھ، و ھو یسبب التآكل للمعادن غیر المطلیة.

http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/montreal_prot_en.pdfبروتوكول مونتلایر 10

/http://www.epa.gov/ozone/mbrحظر برومید المیثیل 11
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%16.7حیث یحتوي على (VAPORMATE)قھ تحت المسمى التجاري یتم تسوی(EtF)ھذا المركب 
في غاز ثاني إكسید  EtF% بالحجم من 11مذاب في ثاني إكسید الكربون السائل ( یعادل EtFبالوزن 

660أن تكون الجرعة مساویة ساعات یجب4الكربون عند تبخره).و لقتل كل أطوار الحشرات خالل 
ساعة. و من فوائد ھذه 24یتم قتل كل أطوار الحشرات خالل 3جم/م420، و عند إستخدام الجرعة3جم/م

) ال 4) آمن اإلستخدام (3) الجرعة ال تؤثر على جودة المنتج (2) زمن التعرض القصیر (1الطریقة : (
توجد متبقیات كیمیائیة أو فترة إحتجاز بعد اإلستخدام .

(Phosphine)غاز الفوسفین -2

الفوسفین ھو غاز ال لون لھ ، قابل لإلشتعال و سام عند درجة حرارة الغرفة. أما الفوسفین من الدرجة التقنیة 
(Technical grade) فلھ رائحة غیر مقبولة (تشابھ رائحة الثوم أو رائحة السمك المتعقن) . ھذا الغاز

كیاس من فوسفاید األلومنیوم أو المغنیسیوم. یذوب قلیالً في الماء و یتواجد على ھیئة أقراص أو حبیبات أو أ
أیام في األقل من التعرض لھ إلثبات فاعلیتھ، إضافة إلى عدم 5مشكلة الفوسفین أنھ بطئ التأثیر و یحتاج إلى 

و یبین مقدرتھ إلجبار الحشرات للھجرة من داخل المنتج إلى خارجھ كما ھو الحال مع برومید المیثیل.
ر التمور.) غرف تبخی37الشكل (

التمورتبخیرغرف:37الشكل 

التخزین المبرد6.2.3

التمور الخام المعقمة یتم تخزینھا تحت ظروف صحیة في مستودعات تخزین من المفضل أن تكون 
درجات .مستودعات مبردة لضمان عدم تدھور جودتھا أثناء فترة التخزین التي قد تمتد إلى أشھر طویلة

.%65م و رطوبة نسبیة داخل مخزن التبرید في حدود 10ºإلى 5الحرارة المالئمة لتخزین التمور من 
مخازن 38و یبین الشكلاول ھذا الموضوع بتفصیل كبیر في الفصل التاسع من ھذا التقریر.تنوقد تم 

.التبرید لتخزین التمور الخام قبل عملیات التصنیع إضافة للمنتجات النھائیة للتمور المصنعة
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المصنعة للتمور النھائیة للمنتجات إضافة التصنیع عملیات قبل الخام التمور لتخزین التبرید مخازن: 38الشكل 

عملیات الفرز و التدریج6.2.4

العملیات المھمة في مصانع التمور حیث تتم على مرحلتین األولى للتمور  تعد عملیات الفرز والتدریج أحد
و الثانیة للتمور النظیفة جافة السطح الجاھزة  (الفرز المبدئي) للثمارالغسیل و التنظیف  اتالخام قبل عملی

معظم نظم  و تعتمد. (الفرز والتدریج النھائي) لعملیات التعبئة و التغلیف أو العملیات التصنیعیة األخرى
الفرز و التدریج المستخدمة في مصانع التمور بالمملكة على إصطفاف العمالة على جانبي سیر متحرك حیث 

إضافة للتحسس الیدوي لللدونة (الطراوة) و  تتم عملیات الفرز و التدریج و التصنیف بالرؤیة المجردة
ة مكثفة و زمناً طویالً فضالً عن عدم وتتطلب ھذه العملیة عمال .وعیوب الثمار التكوین النسیجي للسطح

، وتكلفتھا العالیة و بطء معدالت تجانس الدقة إلعتمادھا على العامل البشري الذي یتأثر بمتغیرات عدیدة
في  و لكنھا الطریقة السائدة في الوقت الحاضرو تعتبر ھذه العملیة غیر متجانسة و غیر موضوعیة  .إنتاجھا

).الشكل التاليأنظر ( معظم مصانع التمور
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التمور مصانع في الیدوي الفرز عملیات: 39 الشكل.

و ھنالك جھود متواصلة في الجامعات السعودیة و مراكز األبحاث المھتمة بقطاع صناعة التمور في المملكة 
و من ھذه الجھود التي الزالت لتطویر نظم آلیة حدیثة تستخدم تقنیات متقدمة لفرز وتدریج و تصنیف التمور. 

تصمیم وتصنیع آلة تعتمد على تقنیة الفرز الضوئي اآللي لفرز وتصنیف التمور آلیاً في مراحلھا التطویریة 
بقسم الھندسة الزراعیة ، كلیة علوم األغذیة و الزراعة، بجامعة الملك سعود، من تم تصمیمھا و إختبارھا 

من مدینة الملك عبد العزیز للعلوم و التقنیة.في ھذه الدراسة تم تصمیم خالل مشروع بحثي تطبیقي تم تمویلھ 
و ھنالك جھود ،واختبار وتشغیل آلة الفرز اآللیة لفرز وتصنیف التمور السعودیة لدرجات جودتھا المختلفة 

و تصنیع متواصلة لتطویر ھذه االلة ألعلى مستویات التقنیة العالمیة و تصنیعھا بالمملكة لخدمة قطاع إنتاج 
بمركز أبحاث النخیل و التمور باألحساء و بمشاركة خبراء ھولندیین و تم م 2012 و في عام التمور.

 أمریكیین  تصمیم و تشغیل جھاز فرز آلي للتمور یعمل بتقنیة اللیزر، بید أنھ ال یزال على مستوى تجریبي.
).40التمور مبینین في الشكل ( و تدریج الجھازین اآللیین لفرز

: أمثلة للجھود التطویریة لتصمیم نظم آلیة حدیثة لفرز و تدریج و تصنیف التمور في الجامعات 40الشكل 
و مراكز أبحاث التمور السعودیة
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عملیات غسیل و تنظیف التمور6.2.5

تتم عملیة غسیل التمور أثناء حركتھا على السیور الناقلة باستخدام رذاذ قوي من الماء [عند ضغط یتراوح
] حیث یؤدي ذلك إلى التخلص من األتربة والغبار العالق على سطح وبین تجاعید 2كجم/ سم 15 – 5بین 

التمور. وقد یضاف إلى الماء أحیاناً بعض المواد المطھرة مثل ھیبوكلورات الصودیوم أو إكسید اإلثلین 
نظم الغسیل والتنظیف بعنایة لتفادي وتشغیل للتخلص من الفطریات واألحیاء العالقة بالتمور. یجب تصمیم 

تأثر قشور التمور بالضغط الناتج عن تیار الماء القوي. 

النظیفةعملیة التجفیف السطحي للتمور المغسولة6.2.6

ھو إزالة للتمور المغسولة النظیفة الخارجة من وحدة غسیل التمورالھدف الرئیس من التجفیف السطحي
لیة الغسیل من سطح التمر. یتم تعریض سطح التمر المغسول المتحرك على الغشاء المائي الناتج عن عم

م.  70ْ ال تتجاوزسطح السیور الناقلة داخل غرفة التجفیف  لتیار من الھواء الساخن عند درجة حرارة 
ونتیجة لإلنتقال الحراري یتم تبخیر الماء من على سطح التمر وحملھ بواسطة وسط التجفیف وھو الھواء 

تصمیم أو إختیار النظم الھندسیة عالیة الكفاءة لتنفیذ عملیة التجفیف السطحي تنطوي على الساخن .الجاف
واإلنتقال اآلني للمادة والحرارة اآللي العدید من الجوانب الھندسیة الھامة مثل النواحي المیكانیكیة والتحكم
) خطاً 41و یبین الشكل (بجودة الثمار.لتحقیق عملیتي التجفیف والتعقیم في آن معاً دون المساس الضار 

متكامالً  لغسیل و تجفیف التمور.

: خط متكامل لغسیل و تجفیف التمور على مستوى صناعي41الشكل 

تعبئة و تغلیف التمورعملیات 6.2.7

وتغلیف أو تعبئة كسرات مالتمور النظیفة جافة السطح تكون جاھزة لعملیات التعبئة و التغلیف أو الحشو بال
.في بعض الحاالت، تتم تعبأة التمور في أكیاس مفرغة من الھواء، وقد تكون المغلفات التمور الفاخرة للھدایا

خالیة من السوائل أو تحتوي على سوائل. إذا كان ھناك سائل بالداخل، فعادة ما یكون دبس التمر أو محلول 
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مفرغ من الھواء یسھل تخزین التمور لفترات طویلة ، مما یجعل مظھر كیس التعبئة متألقاً. التغلیف الرالسك
وتعبأ التمور الجاھزة للتسویق في عبوات أساسیة مصنعة من المواد البالستیكیة و  دون الحاجة للتبرید.
داخل عبوات ثانویة كرتونیة للتسویق المحلي و التصدیر. و عادة یتم بدورھا تعبأ  التيالكرتونیة و المعدنیة،

التمور الفاخرة و المحشوة و حلویات التمور یدویاً بعنایة فائقة. أما الجزء الرئیسي من التمور تعبئة وتغلیف 
بمستویات جودتھا المختلفة بما فیھا التمور المعبأة تحت تفریغ فتعبأ بإستخدام نظم حدیثة للتعبئة والتغلیف. و 

) أمثلة 43كما یبین الشكل (لتمور.) أمثلة ألنواع العبوات المستخدمة لتعبئة وتغلیف ا42( یبین الشكل
للعبوات الثانویة الكرتونیة.

التمور لعبوات أمثلة: 42الشكل 

الكرتونیة الثانویة للعبوات أمثلة: 43الشكل 

الصناعات التحویلیة للتمور6.2.8

على المنتجات غیر التحویلیة وھي التمور المفردة (المفككة، السائبة،  السعودیة كز معظم مصانع التمورتر
المنثورة، الفرط) والمكبوسة (المضغوطة) والمعبأة تحت تفریغ ومزالة النوى المحشوة بالمكسرات.و في 

2006خالل األعوام و  و دبس التمر. ة التمورنلعجیالسنوات القلیلة الماضیة إزداد عدد المصانع المنتجة 
طناً، و لدبس التمر من 23,747إلى  6,809 من لعجینة التمورإزدادت اإلنتاجیة السنویة  2012إلى 

، حسب آخر إحصائیات إدارة الدراسات و التخطیط و اإلحصاء طناً، على الترتیب4,524إلى  836
التي تم إنتاجھا على مستوى  األخرى أما بالنسبة لمنتجات التمور التحویلیة . )2012(بوزارة الزراعة
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عصیر التمر و حلویات التمور صناعي في قطاع صناعة التمور بالمملكة العربیة السعودیة فقد إشتملت على
الخل ومربیات التمور. بید أن ھذه المنتجات التحویلیة للتمور تم إنتاجھا بواسطة عدد محدود من مصانع و

ا النجاح التجاري المتوقع ألسباب عدیدة تقنیة و إقتصادیة و التمور وبكمیات محدودة ولم یحالف معظمھ
و 2006طناً عام 972أما األعالف الحیوانیة من مخلفات التمور فقد بلغت كمیاتھا المنتجة سنویاً تسویقیة. 

.2010طناً قي عام 2,224أزدادت إلى 

و من ثم طحن و فرم و القمعلة النوىیتطلب إنتاج عجینة التمر عملیات تصنیعیة غیر معقدة تشتمل على إزا
القلیل منلب التمر منزوع النوى إلنتاج العجینة المتجانسة. و لتسھیل عملیات الفرم والتجانس قد یتم إضافة

الماء لتسھیل عملیات النقل و التداول. كما یمكن التفكیر في إمرار لب التمر منزوع النوى على أفران 
سبة لتلیینھا و تسھیل عملیات فرمھا. أحد الجوانب الھامة التي تتطلب جھوداً حراریة عند درجات حرارة منا

تطویریة ھي تصمیم أجھزة متطورة إلزالة النوى و قمع التمر و تقلیل فواقد اللب مع النوى المزال. كذلك من 
ولتھا و میلھا على مستوى صناعي، صعوبة منااجة إلى حلول تقنیة مبتكرةحالتزال في التي المشاكل التقنیة

إلى التصلب نتیجة لبعض التفاعالت للسكریات التي تحتویھا، و التي تحتاج إلى جھود بحثیة رصینة لحل ھذه 
الفرص التسویقیة لعجائن التمور واسعة جداً على المستویین المحلي و العالمي، و تحتاج المشكالت التقنیة.
التغذویة إلستخدامھ المباشر في منتجات المخابز و لتسویقھ كمنتج طبیعي عالي القیمة إلى جھود ذكیة 

الحلویات، أو كمادة أساسیة إلنتاج عصائر التمور و دبس التمر و سكر التمر عالي الفركتوز و ألیاف التمور 
بینما یبین الشكل ) مخططاً إنسیابیاً إلنتاج عجینة التمر على مستوى صناعي44الطبیعیة. و یبین الشكل (

.) معجون التمر المنتج على مستوى صناعي45(

التعرف على حجم السوق لحلویات التمور. ومع ذلك، قمنا بزیارة إتضح عدم إمكانیة من البیانات المتاحة، 
%، ولكن حجم 50بأكثر من الربح عالیة وتقدر عدة مصانع متخصصة في ھذا النوع من الحلویات. ھوامش 

ا زال ضعیفا.المبیعات م
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التمر عجینة إنتاج لعملیات إنسیابي مخطط: 44الشكل 

: آلة إنتاج عجینة التمور45الشكل 

یمكن لمصانع التمور أن تتوسع في استثمار خطوط انتاج متكاملة عالیة التقنیة تستفید من آخر التطورات 
التمر وعصیر التمر والدبس والسكر السائل التقنیة المتوافرة عالمیاً إلنتاج منتجات تحویلیة مثل عجینة 

) إمكانیة إنتاج 47و یبین الشكل (. )46(، كما ھو موضح بالشكل بشكل تكاملي واأللیاف الطبیعیة من التمور
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اإلیثانول و خل التمور و خمیرة الخباز في وحدة تصنیعیة متكاملة بإستخدام التقنیات الحدیثة لعملیات التخمیر 
لفات المصانع و المزارع و سلسلة التورید و التمور الرخیصة بصفة عامة.بإستخدام تمور مخ

 السائل والسكر الطبیعیة واأللیاف والدبس والعصیر المعجون إلنتاج المتكاملة للعملیات انسیابي مخطط: 46الشكل 
التمور من
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الرخیصة و  التمور الخباز من اإلیثانول و الخل و خمیرة إلنتاج المتكاملة للعملیات انسیابي مخطط: 47الشكل 
المستبعدة



114
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور –3خطة العمل 

PwC

من منتجات التمور التحویلیة التي أنتجت بنجاح على مستوى صناعي و لكنھا ال زالت على مستوى تسویقي 
و خل التمور و التمر و الحلیب بالدبس عصیر التمر الطبیعي و عصیر التمر الفوار و دبس التمر .محدود 
).48بل المثال كما ھو مبین في الشكل (ألغذیة األطفال، على سیف المضا

تجاري مستوى على المسوقة و صناعیاً  بنجاح المنتجة التحویلیة التمور لمنتجات أمثلة: 48 الشكل

أما بالنسبة لحفظ منتجات التمور الطازجة في مرحلتي البسر (الخالل، البلح) و الرطب ( المنصف و الكامل) 
الصناعة في الوقت الحاضر. بید أن العدید من البحوث التطبیقیة الممولة من فلیس ھنالك إنتاج على مستوى 

مدینة الملك عبد العزیز للعلوم و التقنیة قد تم تنفیذھا بجامعة الملك سعود، بكلیة علوم األغذیة و الزراعة، 
وات قویة لنقلھا قسم الھندسة الزراعیة. نتائج ھذه البحوث تبشر بنجاح كبیر في ھذا الجانب و تحتاج إلى خط

من مستوى التجارب شبھ الصناعیة إلى مستوى اإلنتاج الصناعي، على وجھ الخصوص حفظ الرطب 
بتقنیات التجمید الحدیثة، و إطالة العمر التخزیني و التسویقي لثمار بلح البرحي و الحلوة.
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سلسلة القیمة لمصانع التمور 6.3

.لمصانع التمور  محددةال نشطةاأل أدناه القیمة سلسلة وضحت

سلسلة قیمة مناولة التمور لمصانع التمور:49الشكل 

شركات مناولة ما بعد الحصاد ھي شركات مستقلة تقدم مجموعة من الخدمات لمناولة ما بعد الحصاد استنادا 
إلى جدول الرسوم المنشور. وتشمل خدمات معالجة ما بعد الحصاد كل أو جزء مما یلي: 

لمصانع المناولة ما بعد الحصادتسلیم التمور .6
تستلم مصانع المناولة ما بعد الحصاد البضاعة من التجار والمزارعین، كاستجابة (البیع غیر المطلوب 

مسبقا) أو استباقیا من خالل البیع الذي یتم مسبقا.  

راء التمور استنادا لدى العدید من شركات مناولة ما بعد الحصاد قائمة باألسعار المتوقعة بحیث یتمكنوا من ش
إلى الفحص األولي. 

(و مصانع التمور) الحصاد بعد ما مناولة شركات استقبال بوابة خارج األسعار قائمة:50 الشكل
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عادة ما تأتي ھذه التمور في كرتون (ومن المالحظ، یتم استخدام صنادیق كرتون الموز المستورد كخیار 
السوق). حیث ربما أو ربما ال یتم تخزین التمور الخام في التخزین المبرد حتى یتم معالجتھا بشكل أكبر في 

سلسلة القیمة. 

التمور الخام، ولكن أیضا تكلفة خدمات مناولة ما یجب مالحظة أن قائمة األسعار ال تحتوي فقط سعر شراء
بعد الحصاد لصاحب التمور مثل التصنیف والتنظیف والتعبئة والتغلیف. 

المبردالتخزین في ولیسالموز،كرتونصنادیق في) فرط(المفككةالتمور:51الشكل

المبردالتخزین في وتخزینھاالموزصنادیق في) فرط(المفككةالتمور تغلفة تعبئة یتم:52الشكل
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 ةاعتمادا على شركات مناولة ما بعد الحصاد، حیث ربما أو ربما ال یتم نقل التمور الخام في عبوات بالستیكی
خاصة لتكون قادرة على مراقبتھا بشكل أفضل وتسمیتھا ونقلھا أثناء العمل خالل سلسلة القیمة.   

ةفالمصنوالمفروزة)فرط(المفككةللتمورالحصاد بعد ما المناولة لشركة بالستیكیةعبوات:53الشكل

إعتماد ممارسة التصنیع الجید وشھادة تحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة 6.4
في مصانع التمور

تم تحدید لوائح ممارسة التصنیع الجیدة من قبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیة بالنسبة لألغذیة 
تطلب ھذه اللوائح أن تتخذ منشآت التصنیع والتعبئة خطوات استباقیة لضمان أن تكون واألدویة. ت

منتجاتھا آمنة ونقیة وفعالة وجدیدة.  

تتناول الممارسات الزراعیة الجیدة الجوانب التالیة: 6.4.1

 جودة المیاه

 السماد والمخلفات الصلبة المحلیة

 صحة ونظافة العمال

 المرافق الصحیة

 الصحة العامة لمنشأت التعبئة والمنشأت المیدانیة

 النقل والتوزیع

 التعبئة للمستھلك

 المتابعة

تركز ممارسات التصنیع الجید على المجاالت التالیة لتصنیع األغذیة6.4.2

 االھتمام بالنظافة الصحیة الشخصیة لمنع انتشار المرض (ال تسمح للعامل المریض باالتصال بالمواد
الغذائیة؛ وتوفیر میاه صالحة للشرب وغسیل الیدین؛ توفیر المراحیض مع مغاسل لغسل الیدین؛ ووضع 

برنامج التدریب الذي یغطي الصحة العامة للعمال).
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 .وجود بنایات ومرافق كافیة

 .استخدام سطوح صحیة لمالمسة األغذیة مثل حاویات الحصاد والمعدات واألواني

ع انتقال التلوثالتحكم بالعملیات لمن

المبادئ األساسیة لتحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ھي كما یلي: 6.4.3

 .تحلیل المخاطر

 .تحدید نقاط التحكم الحرجة

.تحدید اإلجراءات الوقائیة مع الحدود الحرجة لكل نقطة من نقاط التحكم

.تحدید اإلجراءات لمراقبة نقاط التحكم الحرجة

 .تحدید إجارءات تصحیحیة یتم إتخاذھا عندما تبین المراقبة بأنھ لم یتم تلبیة أحد الحدود الحرجة

 .تحدید اإلجراءات للتحقق من أن النظام یعمل بشكل سلیم

 .االحتفاظ بسجل فعال لتوثیق نظام تحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة

التحكم الحرجة التي تشمل الخطوات الرئیسیة تصمیم وتنفیذ نظام تحلیل المخاطر ونقاط 6.4.4
التالیة: 

 تحدید مخاطر سالمة الغذاء المحتملة

 تحدید نقاط التحكم الحرجة

 تحدید اإلجراءات الوقائیة

 مراقبة عملیة التصنیع لكشف المخاطر

تخطیط اإلجراءات التصحیحیة

لحرجة تعملإعداد أسلوب للتحقق من أن خطة تحلیل المخاطر ونقاط التحكم ا

 توثیق نظام تحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة من خالل االحتفاظ بالسجالت

یوصى إلى حد بعید أن تحدد منشآت تعبئة وتصنیع التمور وتنفذ بشكل ثابت برنامج تحلیل المخاطر 
ونقاط التحكم الحرجة لضمان سالمة منتجاتھا للمستھلك. 

المراجع

الممارسات الصناعیة الجیدة وتحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة 
fruit-dried-http://trainafoods.com/manufacturing

بحوث معالجة التمور في مرحة الحصاد وما بعد الحصاد  

http://postharvest.ucdavis.edu/files/71533.pdf
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توصیات إلدخال تحسینات فعالة من حیث التكلفة لتصنیع التمور6.5

القدرة االستیعابیة للتصنیع لكل منتج 6.5.1

إن نقطة الضعف على طول سلسلة القیمة ستختلف بین موسم الحصاد وخارج موسم الحصاد. خالل 
موسم الحصاد، فإن نقطة الضعف الرئیسیة ھي الفرز والتصنیف (عادة ھي من أنشطة العمالة 
المكثفة). خالل بدایة موسم ما بعد الحصاد، نقطة الضعف الرئیسیة ھي القدرة االستیعابیة للتخزین 

مبرد لتكون قادرا على الحصول على متطلبات البضاعة لمصانع التمور. نحو نھایة موسم الحصاد ال
(شھور قبل موسم الحصاد الجدید)، یوجد نقاط ضعف قلیلة وھي نقص البضائع في السوق.   

تحسینات فعالة من حیث التكلفة لتصنیع التمور 6.5.2

آخر)، تقوم مصانع التمور بتحسین قدراتھا من بغض النظر عن زیادة التخزین المبرد (في فصل
خالل إدراج آلیات میكانیكیة لخفض العمالة وزیادة الفعالیة.   

فجوات في القدرة االستیعابیة لإلنتاج للمنتجات الحالیة 6.5.3

حالیا، تتم جمیع عملیات التبخیر في مصانع التمور حیث أنھا الوحیدة التي تمتلك وحدات التبخیر. 
التوصیات ھي تطویر وحدة تبخیر متحركة یتم التعامل معھا من قبل مركز خدمات التمور أحد

.1المقترح في مسار العمل 

حجم السوق والقدرة االستیعابیة 6.6

حجم السوق6.6.1

والتي تم الحصول علیھا لقائمة مصانع التمور في المملكة العربیة السعودیة التي البیانات الوحیدة المتوافرة 
تحتوي على إسم المصنع وتاریخ الترخیص وتاریخ اإلنتاج والمدینة وأسماء المنتجات  واإلنتاجیة المرخصة 

بینة في م الم2009(طن) واإلنتاجیة الفعلیة (طن) ھي بیانات صندوق التنمیة الصناعیة السعودي لعام 
): سعة مصانع التمور 2009بعنوان:" بیانات صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (/و15الملحق 

وإستخدامھا". و توضح ھذه البیانات ما یلي:

مصنع للتمور.174عدد المصانع العاملة: -1
(طن)758,937.00اإلنتاجیة المرخصة: -2
(طن)202,612.02اإلنتاجیة الفعلیة: -3
(لایر سعودي)13,659.12إجمالي التمویل بالملیون: -4
31,587.00عدد العمال: -5

و بعد التمحیص في ھذه البیانات قررنا عدم اإلعتماد علیھا في إجراء الحسابات، و ذلك لألسباب التالیة:

إلى أن عدد مصانع التمور http://www.moa.gov.saیشیر موقع وزارة الزراعة السعودیة  /)أ(
م. و بالفعل عند مراجعة بیانات صندوق التنمیة الصناعیة إتضح 2011مصنعاً في عام 145وصل إلى

أن العدید من المصانع المدرجة ال تعد مصانع للتمور.
ھنالك بعض األرقام غیر المنطقیة لإلنتاجیة المرخصة لعدد من المصانع المدرجة.)ب(
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نتجاتھا في األسواق لم توضع لھا أي بیانات في خانة (ج) العدید من مصانع التمور المشھورة و التي تتواجد م
اإلنتاجیة الفعلیة.

.2009(د) بناءاً على البنود الثالثة أعاله فقد تعذر إستخدام بیانات صندوق التنمیة الصناعیة لعام 

جمیع في ااستثماراتھت منقد زادصانع التمورم معظم أنوجدناأجریناھا،التيالمقابالت من
والتجفیفوالتنظیفالرئیسیة للتجھیز و المعالجة وھي عملیات الفرز والتدریج والتصنیف األنشطة
).أخرىأنشطةلمواكبة(المبردالتخزینوحتىوالتغلیف،والتعبئة

على الرغم من أن و.2012-2006خالل الفترة لدینا بیانات وزارة الزراعة حول منتجات المصانع 
،  فإن ھذا لم یتم التحقق من صحتھ من المقابالت 2012بیانات وزارة الزراعة أظھرت انخفاضا في 

2007، 2012إلى 2006وفھمنا للسوق. وسوف نقوم بتقییم معدل النمو السنوي المركب كل سنة (
الذي شھدناه في السوق. ) لربط بیانات النمو التي تمثل معظم النمو 2012إلى 2011، ... 2012إلى 

وسنتخذ رقم النمو األكثر دقة كرقم التوقعات المستقبلیة. 

یمكننا التحقق من الرقم الذي اعتمدناه للنمو اعتمادا على الحقائق التالیة: 

 .جمیع المصانع تتوسع باستمرار

 ،مما یتیح لھا شراء تستخدم جمیع المصانع التقنیات الجدیدة التي تقلل من العمالة وتزید من االنتاج
المزید من المحصول بحیث تصبح العبا أكبر في السوق بشكل عام. 

 .تزید المصانع من صادراتھا إلى دول مختلفة. ونعلم ذلك من خالل نتائج الدراسات العالمیة

)2012-2006انتاج مصانع التمور بالطن (:16جدول 

السنة
تمور 

معبأه

عجینة 

تمور
اإلجماليأخرىأعالفخلدبسمربیات

20068183868093048361069722374932239

200772358626530767601179276583550

20081137277634350802015643789126866

2009196777175342597020362410202229098

2010251480229752952504022244404283882

2011258100617486042401116912733290000

201220464823747045240878597234394
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2012)-2006احجام التصنیع والتعبئة والتغلیف التاریخیة. بالطن (:54الشكل 

)2012-2008سنوات.  5القدرة االستیعابیة التاریخیة للتصنیع حسب المنتج (معدل :55الشكل 

ملیون لایر سعودي كقروض  203صندوق التنمیة الزراعیة، نعلم أنھ یوجد حالیا باستخدام بیانات 
لمصانع التمور. ومع ذلك، ال نستطیع معرفة المبالغ التي تستخدم لالنفاق الرأسمالي ورأس المال 
العامل. وإضافة لذلك، ال نستطیع أن نعلم حجم االنفاق الرأسمالي الذي یستخدم على معدات مصانع 

وما یتم استخدامھ على استثمار التخزین المبرد. التمور،

من جمیع المقابالت التي أجریناھا، معظم مصانع التمور لم تواجھ صعوبة في الحصول على تمویل 
استثماراتھا في األجھزة و خطوط التصنیع و التعبئة و التغلیف. كل ما طلبوه ھو المزید من تأشیرات 

ھذه الدراسة.  الدخول للعمال، الذي ھو خارج نطاق
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أجبر شرط تأشیرة الدخول، الذي یأتي في سیاق دافع السعودة القوي من قبل الحكومة، مصانع التمور 
للسعي لمزید من األتمتة في عملیاتھا. كما شھدنا مع عملیات الفرز و التدریج و التصنیف، حیث 

یمكن خفض المتطلبات بأكثر من النصف من خالل االستثمار في المعدات الجدیدة. 

لذلك، فإن العدید من مصانع التمور الكبیرة، التي تستطیع تحمل الفصل بین العمال الذكور إضافة 
واألناث تقوم بالفعل بتوظیف العامالت السعودیات. ویضیف ھذا میزة إضافیة لتلبیة برامج السعودة. 
غیر أن التحدي اللوجستي الرئیسي في توظیف األناث ھو متطلبات النقل، حیث یتوجب استئجار
الحافالت لنقلھن من وإلى منازلھن ما یصل إلى ساعتین في بعض المناطق التي تكون فیھا مصانع 

التمور في مناطق بعیدة من وسط المدینة.

إلىتذھب فقط٪ 30- 20 منھاالسنة، في نتجیالتمور من متريطنملیون 1 من أكثرأن نعلم نحن
مراكزفإنذلك، مع. السوق في النقص بعض وجودالمرجح من أن على یدلھذا.مصانع التمور

الثغراتلتغطیةاألنسبستكونالحصاد، بعد ما مناولةأنشطة تشمل التي،التمورخدماتتسویق
.السوق في المطلوبة

أسعار الخدمات المقدمة من مصانع التمور6.7

التسعیر اإلرشادي 6.7.1

مصنعاً للتمور، بشكل عام نستطیع القول أن  األسعار التالیة ھي 12بعد إجراء مقابالت مع حوالي 
أسعار السوق لخدمات مصانع التمور. 

 :لایر سعودي / 0.5لایر سعودي / للكیلوغرام، ویمكن أن ینخفض إلى 1التخزین والتصنیف
للكیلوغرام للكمیات الكبیرة. 

 لایر سعودي / 2.50إلى 1.25كلیوغرام، حوالي 1التعبئة بتفریغ الھواء: بالنسبة لتعبئة أكثر من
لایر سعودي / للكیلوغرام للعبوات الصغیرة. 4.00إلى 3.000للكیلوغرام (اعتمادا على الحجم) و

 كیلوغرام. 1لایر سعودي / للكیلو لتعبئة 2-1التعبئة بدون تفریغ الھواء: حوالي

 عملیات المعالجة البسیطة للتمور (على سبیل المثال: إزالة القمع والنوى): تعتمد على صنف وحجم
لایر سعودي / كیلوغرام. حیث أنھا تتطلب جھدا یدویا كبیرا. 3التمور، ولكن یمكن أن تكون في حدود 

شركة داخلیة للبیع منتجات ذات قیمة مضافة بسیطة، مثل التمر المحشو: بالنسبة للجزء األكبر، تكون
تحت عالمة تجاریة لمصنع التمور.  

 التعبئة بصنادیق الكرتون: عادة ما یتم إدراج تعبئة صنادیق الكرتون في سعر الخدمات األخرى
لمصانع التمور.
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تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات 6.8

یغطي تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات مختلف النشاطات مع سلسلة القیمة: 

 استالم التمور

التبخیر

التخزین

الفرز و التدریج

الغسیل والتنظیف

التصنیع / التعبئة والتغلیف

)1تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتحدیدات (جزء :17جدول 

التبخیر -2استالم التمور -1
التخزین (یتم مناقشتھ -3

في قسم أخر)

نقاط القوة 

وضع الشروط 
والمواصفات الستالم 
التمور المنقولة الى 

مصانع التمور

خط دفاع قوي للتطھیر 
من الحشرات

نقاط الضعف 
قلیلة، إذا تم نقل البضائع 
باستخدام التخزین المبرد

ما زال یتم استخدام میثیل 
الذي یحد من البرومید، 

عملیات التصدیر

الفرص 
یتم إرسال الشحنات 
باللیل لتقلیل التلف نتیجة 

الحرارة 

یوجد بدائل لمیثیل 
البرومید 

التھدیدات 
ال یطلب السوق النقل 
المبرد أو یرفض دفع 

عالوة لنقل المبرد

یؤدي لخفض عملیات 
التصدیر إلى االتحاد 
األوروبي والدول 

األخرى
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)2تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات (الجزء :18جدول 

التصنیع والتعبئة -6الغسیل والتنظیف -5الفرز والتدریج-4

نقاط القوة 
یتیح الفرز و التدریج 
للبضائع عالیة الجودة 

طلب سعر أعلى 

تمور مصنعة ومنتجات 
تمور صحیة ونظیفة

منتجات التمور التحویلیة 
التمور و دبس مثل عجینة 

التمر و السكر السائل و 
خمیرة الخباز و غیرھا، 

تبشر بمستقبل مشرق

نقاط الضعف 

القدرة االستیعابیة 
لعملیات الفرز و التدریج 
و التصنیف تنخفض مع 
نقص توافر العمالة 
الماھرة منخفضة التكلفة 

تصریف ومعالجة المیاه 
المستخدمة للتنظیف 
تشكل ضرورة بیئیة 

ھامة

زالت العدید من  ال
منتجات التمور التحویلیة 
في حاجة ماسة لجھود 
تقنیة كبیرة لتأكید جدواھا 

الفنیة و اإلقتصادیة

الفرص 

تقنیة األتمتة متاحة مما 
یتیح إنجاز عملیات الفرز 
و التدریج و التصنیف 
بأسعار معقولة  و كفاءة 

عالیة 

إضافة مطھرات آمنة 
لمیاه التنظیف لتأكید 

الثمار المغسولةسالمة 

یمكن أن تقلل التعبئة 
بتفریغ الھواء من متطلبات 
التخزین المبرد. تحتاج 
منتجات التمور الى 
استراتیجیات تسویق ذكیة، 
و الدفع بإستثمارات عالیة 
لتطویر العدید من منتجات 
التمور التحویلیة إلى 
مرحلة اإلنتاج الصناعي و 

التصدیر

التھدیدات 

غیرة مصانع التمور الص
قد ال تجد التمویل الالزم 
لشراء النظم اآللیة لفرز 
و تدریج و تصنیف 
التمور، إضافة إلى 
ماكینات التعبئة و 

التغلیف الحدیثة 

زوال قشر التمور 
وانتشار الرطوبة داخل 

التمور

قلة االستغالل الصناعي 
الناجح للتمور منخفضة 

الجودة

التحدیات التي تواجھ مصانع التمور6.9

من بحثنا و زیاراتنا و مقابالتنا إستطعنا تحدید التحدیات التالیة التي تواجھ قطاع مصانع التمور:

التحدیات القانونیة
مع إتجاه البالد إلى تطبیق برنامج للسعودة أكثر صالبة و قابلیة للتنفیذ على أرض الواقع، فإن نقص -

إمكانیات المیكنة اآللیة لعملیاتھم التصنیعیة، سواء العمالة أدي إلجبار الالعبین للبحث عن مزید من 
كانت عملیات للفرز و التدریج أو التعبئة أو التغلیف، إلنتاج القیمة المضافة.
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بعض منتجات القیمة المضافة مثل الخل و الكحول الطبي ستواصل مواجھتھا للتحدیات القانونیة و -
آلخر فإن دول أخرى منتجة للتمور مثل دولة األمارات الثقافیة المرتبطة بطبیعة البلد. و في الجانب ا

العربیة المتحدة المجاورة، ال تواجھ نفس التحدیات.
التحدیات التجاریة

ترتبط ھذه التحدیات كذلك ببرنامج السعودة، فاإلنفاق الرأسمالي على اآلالت الجدیدة یشكل حاجزًا -
للدخول لصغار الالعبین. 

التمور قي السعودیة ترتبط بالكمیات الكبیرة، و ھذا قد یعني في بعض األنشطة التجاریة في قطاع -
األحیان ھوامش منخفضة جداً. و مع زیادة التكالیف و المنافسة العالیة فإن الضغط على الھوامش 
من األرجح أن یزداد، مما سیؤدي إلى إجبار العدید من الالعبین الحالیین إلى مغادرة السوق أو 

ودة.المساومة على الج
إن المنافسة بین مصانع التمور ال تقتصر على الالعبین المحلیین، و لكنھا على المنتجات الرخیصة -

تشمل الالعبین الدولیین. فالالعبین الدولیین یتنافسون على المنتجات الرخیصة القادمة للبالد ( على 
یل المثال التمور سبیل المثال التمور الرخیصة من العراق) و كذلك ألسواق التصدیر (على سب

التونسیة في أوروبا).
التحدیات التشغیلیة

عدم توافر العمال، مرة أخرى نتیجة للسعودة، ستجبر الالعبین الصغار إلى مغادرة السوق أو -
المساومة على الجودة.

عدم توافر التخزین المبرد، سیجبر العدید من التمور للتدھور في الجودة قبل أن تكون صالحة -
ي مصانع التمور، و بالتالي توافر المنتج لھوالء الالعبین.للتصنیع ف

التحدیات التقنیة والتسویقیة

التي تم ،تمت زیارات میدانیة لعدد من مصانع التمور التحویلیة في المنطقة الشرقیة والخرج -

إنشاؤھا من قبل القطاع الخاص إلنتاج بعض المنتجات التحویلیة من التمور التي شملت عجینة 

تمور عي واألعالف الحیوانیة من تمر والدبس ومربى التمور وخل التمور والكحول الطبي والصناال

مخلفات عملیات التصنیع.وقد إضافة إلى،المستبعدة بالفرزالدرجة الثانیة رخیصة الثمن والتمور 

تحویلیةواجھت ھذه المصانع العدید من الصعوبات التقنیة والتسویقیة وعجزت عن إنتاج منتجات

ویعزى ذلك في المقام األول إلى ضعف دراسات الجدوى الفنیة واإلقتصادیة ناجحة من التمور.

، وعدم تخصص الشركات الموردة لخطوط التي تم اإلعتماد علیھا إلنشاء ھذه المصانعوالتسویقیة

منتجات اإلنتاج في الصناعات التحویلیة للتمور وعدم وجود أي مصانع عالمیة  رائدة في إنتاج

للحد تحویلیة ناجحة من التمور. وقد إضطرت ھذه المصانع إلى عدم مواصلة تشغیل خطوط إنتاجھا 

من مستوى خسائرھا.

ھنالك آفاق واسعة لتطویر الصناعات التحویلیة للتمور واإلرتقاء بھا لمصاف الصناعات الغذائیة -
المعملي على المستویین المعملي والتطویرالحدیثة.ویتطلب ذلك جھوداً مكثفة في مجاالت البحث و

على المستوى الدقیقةالتجریبي شبھ الصناعي المدعوم بالدراسات االقتصادیة والتسویقیة
في ھذه إقتراحھ مركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور الذي تم الرئیسة لمھمةالوھذه ھي .التجاري
سعاً للملكة العربیة السعودیة لحمل سبق التاكید على ضرورة إنشاؤه ، مما سیفتح الباب واوالدراسة 

.عالیةالریادة العالمیة في تطویر صناعة التمور لمستویات تقنیة 
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معاییر الجودة  لصناعة التمور .7

یغطي ھذا الفصل األقسام التالیة: 

لمحة عامة

معاییر التصنیف

 للتمورالمحلیة واإلقلیمیة و العالمیةالمواصفات القیاسیة

 أربعة أصناف من التمور السعودیة لتدریجمقارنة النتائج التجریبیة

عوامل و متطلبات الفرز و التصنیف

المملكة في الغذاءومواصفات ومقاییس سالمة ضوابط

 خارطة الطریق لتحقیق المعاییر الدولیة

لمحة عامة7.1

التجارة المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة للتمور أحد األھداف الرئیسیة لمعاییر الجودة لصناعة التمور ھو تسھیل 
و تشجیع إنتاج التمور ذات الجودة العالیة و تحسین مستوى األرباح و حمایة مصالح المستھلك. و یتم 
إستخدام معاییر الجودة بصفة عامة من قبل جھات عدیدة تشمل الجھات الحكومیة والمنتجین والتجار 

ن الھیئات العالمیة.والمستوردین والمصدرین والعدید م

المواصفات والمقاییس المعتمدة ھي البدایة الصحیحة لتوسیع سوق التمور السعودیة على المستوى الداخلي 
والخارجي، ومن ھنا یلزم تدریج و تصنیف التمور السعودیة على أساس خصائصھا النوعیة وفقا لطبیعة 

أو مصنعیھا أو وسطاء تسویقھا. وتتضمن عملیة إنتاجھا وأصنافھا المختلفة، ومعاییر تفضیل مستھلكیھا 
التدریج عموما ثالث خطوات رئیسیة أھمھا تحدید الصفات النوعیة، واختیار المعاییر، وعملیات الفرز 

دة إن وجود اتفاق واضح على درجات محدوالتدریج وفقا لخصائص محددة ومعاییر متعارف علیھا.
لتسویقیة، وینعكس بعضھا ة ینعكس بعضھا على كفاءة األنشطة امزایا كثیرألصناف التمور السعودیة یحقق 

على الكفاءة السعریة، ویحقق العدید من المزایا في مختلف جوانب النشاط التسویقي. ویتبلور التحسین اآلخر 
في الكفاءة الفنیة لتسویق التمور السعودیة في تقلیل الوقت وتكلفة المساومة حول النوعیة والسعر، وإتمام 
الصفقات دون الحاجة إلى معاینة، ویؤدي إلى التخصص في الخدمات التسویقیة، ویروج التمور السعودیة 

في أخبار السوق، ویسھل تفسیر المعلومات التمورداخلیاً وخارجیاً، ویزید من قیمة وأھمیة نشر أسعار
الموضوعیة عن العرض والطلب ومستوى السعر.

صنفاً منھا حوالي 450حیث تصل إلى أكثر من الواسع من حیث األصنافتتسم التمور السعودیة بالتنوع 
تتمتع كل منھا بدرجة إقبال حیثعدد السمات النوعیة، توتالتجاریة و التصنیعیة.تتسم بأھمیتھاصنفاً 60

تختلف باختالف األفراد سواء كانوا منتجین أو مستھلكین أو تجار أو مصنعین. وتتسع ھذه الصفات لتشمل
والطعم .الوزن والشكل والحجم والتجانس اللون والطراوة و الملمس و

و تشمل دالئل جودة التمور عوامل عدیدة من أھمھا حجم الثمار و الشكل و اللون و القوام (القابلیة للمضغ) و 
النظافة و خلو الثمار من العیوب (مثل لسعة الشمس وإنفصال قشرة الثمرة واألضرار الحشریة وھجرة 

والتخمر).سكریات إلى سطح الثمرةال
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من أسس نجاح تسویق وعیة المطلوبة في التمور المعبأةیعتبر االلتزام بالشروط الصحیة والمواصفات النو
التمور وھذا یتطلب أن یناط بمؤسسة حكومیة مھمة تفتیش التمور ألغراض التصدیر والقیام بالفحص قبل 
التسویق والتأكد بتقید المصدر بالمواصفات المطلوبة. وسیمكن استقرار نوعیة وجودة التمور المعبأة خلق 

.الثقة بین المؤسسة الحكومیة والمصدر والمستورد

ییر التصنیف معا7.2

الوضع في المملكة العربیة السعودیة 

یوجد عدة معاییر في المملكة العربیة السعودیة لتصنیف التمور المعبأة. إال أنھ یوجد عدة مشاكل على النحو 
التالي: 

ویجب تقدیم المزید من التدریب للمنتجین ،بشكل رئیسي في مصانع التمور الحكومیةتستخدمالمعاییر
على اعتماد أوسع لھا. لتشجیع ل

یجب تنقیح المعاییر لتتماشى مع المتطلبات الدولیة

یجب وضع مجموعة مختلفة من معاییر التصنیف للتمور التي تباع في أسواق الجملة لتغطیة معاییر مثل 
ییر الحجم أو اللون أو الشكل أو الشوائب أو تلف الحشرات أو الثمار غیر الملقحة. كما یجب أن تستند المعا

الوطنیة إلى المعاییر الدولیة. 
األغذیة و الزراعة وخبراء من منظمةتحت مظلة وزارة الزراعةفریق من الخبراء السعودیینبدأ وقد 

حد عشر صنفاً من أل فات تجاریة صعداد موایھدف في مرحلتھ األولى إلى إ) تعاوناً مشتركاً  الفاوالعالمیة (
والصقعي والخضري والخالص والبرحي والعجوة والصفاوي والعنبرة السكري السعودیة ھي  التمور

:على مایليوالیزال العمل قید التنفیذ حیث اشتملت الجھود ،یز والشیشي والصفريرزوال

ورش عمل لتعلیم المزارعین وأخذ عینات من أصناف التمور
 والقصیم والخرجاألحساء والمدینة المنورة وبیشة وعمل زیارات میدانیة الى الریاض
مواجھة بعض التحدیات مثل إدارة مختلف الكیانات الحكومیة ورفض عینات التمر الردیئة

للتمورالمحلیة واإلقلیمیة و العالمیةالمواصفات القیاسیة 7.3

ومنھا مواصفات محلیة وأخرى إقلیمیة أو عالمیة، والمھم مواصفات للتمور منذ فترة طویلة نسبیاً تتوافر
في األمر ھنا ھو مواكبة التعدیالت التي تتم على مواصفات التمور وخاصة على النطاقین اإلقلیمي والعالمي. 

لعالمیة لالستفادة منھا كمرجعیة االمواصفات القیاسیة الوطنیة واإلقلیمیة وییر والمعاأھم ولقد تم استرجاع 
یة، وھي تشمل ما یلي:علم

م الھیئة العربیة السعودیة 1989لسنة  543التمور الكاملة المعبأة، مواصفة قیاسیة سعودیة رقم -1
م الھیئة العربیة السعودیة 1997(م ق خ) لسنة 656للمواصفات والمقاییس ومواصفة قیاسیة خلیجیة رقم 

(ملحق مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.للمواصفات والمقاییس، وھیئة المواصفات والمقاییس لدول
).1/د/13

المعبأة، مشروع مواصفة خلیجیة نھائي، مواصفة قیاسیة خلیجیة رقم التمورالكاملة-2
GSO5/FDS656/2013  ملحق ، ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.م2013لسنة)

).2/د/13

CODEXدستور المواصفة القیاسیة للتمر (مواصفة قیاسیة عالمیة)، -3 Standard for Dates,
1985-CODEX STAN .)3/د/13(ملحق .143
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UNECE)المواصفة القیاسیة األوروبیة لتجارة التمور-4 Standard DDP-08, Dates 2010,
concerning the marketing and commercial quality control of Whole Dates moving
in international trade between and to UNECE (United Nations Economic

Commission for Europe)member countries).. 4/د/13(ملحق(.

Unitedالمواصفة القیاسیة األمریكیة لتصنیف التمور، -5 States Standards for Grades of Dates,
Effective date August 26, .)5/د/13(ملحق .1955

المواصفات  القیاسیة السعودیة للتمور7.3.1

صدرت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة أول مواصفة قیاسیة سعودیة خاصة بالتمور الكاملة أ
، والتي اعتمدت كذلك كمواصفة قیاسیة خلیجیة )1/د/13(ملحق م 1989(م ق س) لسنة 543المعبأة بالرقم 

لس التعاون لدول الخلیج من قبل ھیئة المواصفات والمقاییس لدول مج1995(م ق خ) لسنة  656بالرقم 
م بالتمور الكاملة المعبأة 1989(م ق س) لسنة 543العربیة. اختصت المواصفة القیاسیة السعودیة رقم 

منزوعة النوى أو غیر منزوعة النوى والمعدة لالستھالك اآلدمي المباشر وطرق أخذ عیناتھا. وال تختص 
المھروسة أو تمور األغراض الصناعیة أو المستخدمة المواصفة باألشكال األخرى مثل التمور المجزأة أو 

كعلف. ومن أھم الجوانب التي تناولتھا ھذه المواصفة تصنیف التمور طبقاً لنوع السكریات (أحادیة أو 
ثنائیة)، وأشكال تجھیز التمور(غیر منزوعة النوى، منزوعة النوى، تصنیف حسب حجم الثمرة)، 

الصنف، الخلو من الحشرات، تماثل النكھة واللون والتجانس في الحجم، والمتطلبات الالزم توافرھا (تجانس
وإضافة مواد مطابقة للمواصفات، وحدود وزن الثمرة). وتناولت المواصفة السعودیة للتمور أیضاً أھم 
العیوب (التمور المشوھة، المتضررة، غیر الناضجة، العذریة، الملوثة، المتضررة بالحشرات والسوس، 

، المتعفنة، المتفسخة)، وحددت تبعاً لذلك المستویات القصوى كنسبة مئویة للعیوب المعرفة المتحمضة
المسموح بھا. 

كما أكدت المواصفة على ضرورة االلتزام باالشتراطات الصحیة وتصنیع التمور وفرزھا وتصنیفھا وفقاً 
لمحافظة علیھا من التلوث والتلف، للقواعد العامة لشئون صحة األغذیة، وتعبئتھا في عبوات صحیة مناسبة ل

ووضع بطاقات البیانات اإلیضاحیة على عبوات التمور والتي تشمل اسم المنتج وصنفھ وأسلوب تجھیزه 
(منزوع النوى، غیر منزوع النوى، تمور صغیرة، تمور مكبوسة). كما أكدت المواصفة على ضرورة وضع 

والوزن الصافي للتمور في العبوة، وتاریخ التعبئة اسم وعنوان المنتج وعالمتھ التجاریة (إن وجدت)،
قم دفعة اإلنتاج وبلد المنشأ.بالشھر وبالسنة وبطریقة رمزیة، إضافة إلى ر

المواصفات القیاسیة الخلیجیة للتمور7.3.2

GSO5/FDS656/2013صدرت ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون الخلیجي المشروع النھائي رقم أ
Prepackaged)بعنوان: "التمور الكاملة المعبأة"  Whole Dates) بید ، )2/د/13(ملحق م 3201للعام ،

أن المشروع في مراحلھ النھائیة ولم یعتمد من مجلس إدارة الھیئة في صورتھ النھائیة للعمل بھ. ھذه 
م 1989لسنة  543المواصفة ھي عبارة عن نسخة مراجعة ومنقحة للمواصفة القیاسیة السعودیة م ق س رقم 

عدیالت في ھذه المواصفة م). وأھم ما جاء من ت1997لسنة  656(مواصفة قیاسیة خلیجیة م ق خ رقم 
% من وزن الثمرة التي یبلغ 10المنقحة للتمور الكاملة المعبأة ھو إضافة التمور المشععة، والسماح بتجاوز 

جم، وأال یقل وزن  4عن جم على أال یقل وزن الثمرة بعد التجاوز 4.75حدھا األدنى للتمور منزوعة النوى 
%30قد حددت المواصفة أال تتجاوز نسبة الرطوبة القصوى جم. و4الثمرة للتمور منزوعة النوى عن 
% بالوزن في التمور ثنائیة السكر. وأال یزید عدد النوى الموجود في 26بالوزن في التمور أحادیة السكر و

ثمرة. 100التمور منزوعة النوى عن نواتین كاملتین أو أربعة قطع من أجزاء النواة في كل 
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جیة المعدلة بند تدریج التمور إلى ثالثة درجات ھي: (أ) الدرجة الممتازة (ب) وأضافت المواصفة الخلی
الدرجة األولى (ج) الدرجة الثانیة. كما أضافت جدوالً یوضح نسب التجاوزات المسموح بھا (نسبة بالعدد 

% لدرجات التمور 20% و10% و5والوزن) لدرجات التمور الثالثة حیث حددت نسب التجاوز اإلجمالي 
لثالثة على الترتیب. كذلك تضمنت المواصفة نسب التجاوزات (السماح) في عیوب محددة ھي: (أ) الثمار ا

المتحمضة أو المتعفنة المتحللة (ب) الثمار المتسخة أو الملوثة بالحشرات (ج) الثمار المتضررة غیر 
یكروبیولوجیة طبقاً للمواصفة الناضجة أو غیر الملقحة (د) الثمار المشوھة. كما بینت المواصفة الحدود الم

، الحدود المیكروبیولوجیة للمواد والسلع الغذائیة)، وبقایا المبیدات طبقاً 1016القیاسیة الخلیجیة (م ق خ رقم 
، إضافة إلى السماح 383، ومواصفة قیاسیة خلیجیة رقم 382للمواصفتین القیاسیتین الخلیجیتین م ق خ رقم 

المناسبة للتخلص من اإلصابات الحشریة طبقاً للمواصفتین القیاسیتین م ق خ باستخدام المعاملة اإلشعاعیة
.كما أضافت المواصفة المعدلة جزءاً مفصالً لكیفیة أخذ العینات، GSOCAC19وم ق خ رقم 1814رقم 

وأوجبت تعبئة التمور في عبوات مناسبة ذات درجة غذائیة نظیفة وجافة وغیر منفذة للرطوبة. كما أضافت 
مواصفة بنداً یوجب كتابة عبارة "محفوظ بالتشعیع" في حالة استخدام التشعیع واستخدام الشعار الخاص ال

باألغذیة المشععة.

للتمورالعالمیةالمواصفات القیاسیة 7.3.3

الصادرة من ھیئة دستور األغذیة العالمیة (الكودكس)للتمورالمواصفة القیاسیة7.3.3.1

من أھم المواصفات القیاسیة العالمیة للتمور المواصفة القیاسیة التي وضعتھا ھیئة دستور األغذیة العالمیة 
(Codex Alimentarius Commission) ) م 1985) لسنة 143بالرقم(CODEX STAN 143-1985)

ر منزوعة أو غیر منزوعة ، والتي تتناول ثمار التمر الكاملة المعدة للتجارة سواء كانت ثما)3/د/13(ملحق 
النوى والمغلفة والمجھزة لالستھالك المباشر. وال تسري المواصفة على أشكال التمر األخرى مثل قطع 
الثمار أو الثمار المھروسة أو التمر الذي یعد ألغراض التصنیع األخرى. وقد عرفت المواصفة المنتج بأنھ 

في المرحلة المناسبة من النضج وتم فرزھا وتنظیفھا التمر المجھز من ثمار التمر الناضجة التي حصدت
وتجفیفھا إلى درجة الرطوبة المناسبة وتعبئتھا بصورة مناسبة لضمان حفظھا وحمایتھا. كما صنفت 
المواصفة التمور إلى أحادیة وثنائیة السكر ومنزوعة وغیر منزوعة النوى ومكبوسة ومفردة (نثر، فرط) 

وفي عناقید (شماریخ).

ا صنفت مواصفة ھیئة دستور األغذیة التمور تصنیفاً اختیاریاً حسب الحجم للتمور منزوعة وغیر كم   
منزوعة النوى. عوامل الجودة التي تناولتھا المواصفة حددت الصفات العامة لثمار التمر بأن یتم تجھیزھا 

لحشرات أو بیض حتى تصبح نظیفة وذات لون وطعم ممیز للصنف وفي مرحلة نضج مالئمة وخالیة من ا
الحشرات والقوارض. إضافة لذلك حددت المواصفة الحدود القصوى والدنیا لنسبة الرطوبة والوزن وعدد 
النوى والمعادن الغریبة للتمور منزوعة وغیر منزوعة النوى. كما عرفت العیوب التي اشتملت على 

لمخصبة (الشیص) واألتربة واألوساخ تشوھات الثمار والثمار التالفة والثمار غیر الناضجة والثمار غیر ا
والتلف الناتج عن الحشرات والسوس والنمو الفطري، وحددت النسب القصوى للعیوب المسموح بھا. 

كذلك بینت مواصفة ھیئة دستور األغذیة معاییر الجودة الالزمة لقبول كمیات التمر والتي اشتملت على عدم 
وعدم تجاوز الحد األقصى من العیوب المسموح بھا ما عدا وجود أي مظھر من مظاھر اإلصابة الحشریة 

% من عدد الثمار ذات حجم أقل من الحجم األدنى المحدد في 5حجم الثمار التي یسمح بقبول وجود 
المواصفة.و قد سمحت المواصفة بإضافة الجلیسرول والسوربیتول على أال تتجاوز الحدود القصوى المبینة 

للجوانب الصحیة فقد أوصت المواصفة بتجھیز التمور وفقاً للممارسات الصحیة في المواصفة.أما بالنسبة
International)للثمار الجافة  Code of Hygienic Practice) والتي أوصى بھا دستور المواصفة القیاسیة

Codex)الغذائیة  Alimentarius Commission, CAC/RCP, 1969).
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ن العبوات ممتلئة دون أن یؤثر ذلك على جودة الثمار وأن تكون وأشارت المواصفة إلى ضرورة أن تكو
مطابقة للبیانات المدونة خارج العبوة.و بالنسبة لبطاقات العبوات أكدت المواصفة على ضرورة كتابة اسم 
المنتج (تمر أو تمر مغطى بشراب الجلوكوز)، وتحدید ما إذا كان التمر منزوع أو غیر منزوع النوى، 

صنف التمر، مع إضافة صفة مكبوس أو غیر مكبوس، وتحدید حجم الثمار، صغیرة أو وإضافة اسم 
متوسطة أو كبیرة، إضافة إلى الوزن الصافي للمنتج.كما یجب أن یوضع على البطاقة اسم وعنوان المنتج 

وضیح والمصدر أو المستورد، واسم البلد األصلي لإلنتاج، وبیانات مصنع اإلنتاج ورقم الشحنة.كذلك یجب ت
تاریخ الصالحیة على البطاقة مع مراعاة تدوین شروط التخزین. وقد فصلت المواصفة طریقة أخذ العینات 

.وطرق التحلیل وطرق اختبارات العیوب الداخلیة

من قبل مفوضیة األمم المتحدة اإلقتصادیة للدول األوروبیةالمعدة للتمورالمواصفة القیاسیة7.3.3.2

United)من قبل مفوضیة األمم المتحدة االقتصادیة للدول األوروبیة ةالمعدالمواصفة القیاسیة للتمور 

Nations Economic Commission for Europe)موسومة یالعنوان التالي للتمور قیاسیةمواصفةھي
UNECE)باللغة اإلنجلیزیة: Standard DDP-08M, Dates, New York and Geneva 2010;

concerning the marketing and commercial quality control of Dates, 2010 Edition)و ھي .
. وتتناول ھذه المواصفة التمور منزوعة وغیر منزوعة النوى في ھیئتھا الطبیعیة )4/د/13(ملحق مبینة في

أو تلك التي تم غسیلھا أو إعادة ترطیبھا أو تجفیفھا أو تغطیة سطحھا أو بسترتھا من أصناف منتجة ألغراض 
راض ھذه وأحد أھم أغاالستھالك المباشر، وال تنطبق المواصفة على التمور المجھزة ألغراض التصنیع. 

.المواصفة ھو تعریف متطلبات الجودة للتمور في مرحلة اإلعداد للتصدیر بعد تجھیزھا وتعبئتھا وتغلیفھا

وحددت المواصفة ضرورة مطابقة التمور لخصائص عدیدة تشمل التماسك والجودة والنظافة والخلو من 
، وأن تكون خالیة من العفن، التلف الناتج عن ھجوم الحشرات شامالً وجود حشرات میتة أو مخلفاتھا

والتخمر وال تحتوي على ثمار غیر ناضجة، أو شیص أو محتوى رطوبي غیر طبیعي، مع ضرورة خلوھا 
% على أساس رطب 26من أي رائحة أو طعم غریب. كما حددت المواصفة محتوى رطوبیاً ال یتعدى 

وقد وضعت المواصفة ثالثة درجات % على أساس رطب للتمور أحادیة السكر. 30للتمور ثنائیة السكر، و
Extra)للتمور ھي الدرجة الممتازة  Class) والدرجة األولى(Class I) والدرجة الثانیة(Class II) الحد .

جم. وقد حددت المواصفة نسب التجاوزات المسموح بھا (نسبة مئویة 4األدنى لوزن التمرة یجب أال یقل عن 
لدرجات التمور الثالثة على الترتیب.نسبة التجاوز اإلجمالي تشتمل %20% و12% و5من الوزن أو العدد) 

على الثمار غیر الناضجة أو الملقحة، الثمار المتحمضة والتالفة والمصابة بالعفن، الثمار المصابة 
بالحشرات، عدد الحشرات الحیة. النسب األخرى للتجاوزات المسموح بھا اشتملت على المقاس (الحجم) 

لمطابقة للحد األدنى للمقاس، إضافة إلى مظاھر التلف األخرى للتمور والتي تشمل التمور للتمور غیر ا
منزوعة النوى المتواجدة مع تمور كاملة غیر منزوعة النوى، والمواد واألجسام الغریبة، والتمور من 

كل عبوة أصناف أخرى غیر الصنف المحدد على العبوة. كذلك تناولت المواصفة ضرورة تجانس التمور في
واستخدام عبوات تحفظ الثمار بصورة سلیمة وأن تكون عبوات صلبة.و بالنسبة للبیانات على العبوات 

یعتھ ومصدره ومواصفاتھ التجاریة.فصلت المواصفة متطلبات التعریف بالمنتج وطب

األمریكیة للتمورالمواصفة القیاسیة7.3.3.3

م من قبل وزارة 1955المواصفة األمریكیة الوحیدة المعتمدة للتمور ھي المواصفة التي تم وضعھا عام 
الزراعة األمریكیة، خدمة التسویق الزراعي، قسم الفاكھة والخضر، مجال المنتجات المصنعة، والموسومة 

(United States Standards for Grades of Dates, August,26,1955)ملحق في  والمبینة)
Nelsonوقد أشار الباحثین (.)5/د/13 and Lawerence, ) إلى أن التصنیف الرسمي للتمور من 1992

) على أساس اللون Subjectively(موضوعیاً ) یتم إیجاده USDAقبل وزارة الزراعة األمریكیة (
% من 40). ویمثل الطابع الممیز ما یعادل Characterوتجانس الحجم والخلو من العیوب والطابع الممیز (
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التقییم، ویشتمل على تحدید النضج والمحتوى المائي ولكن بصورة غیر موضوعیة، أي دون قیاسھا فعلیاً. 
وعلى ذلك فإن معظم عملیات الفرز والتصنیف یتم إیجادھا بصورة غیر موضوعیة، بل حتى المحتوى 

دم كمقیاس كمي في معیار المواصفة. المائي والذي یمكن قیاسھ بدقة، ال یستخ

وتتناول مواصفة وزارة الزراعة األمریكیة أربعة أنماط من التمور ھي: (أ) التمور الكاملة غیر منزوعة 
النوى (ب) التمور منزوعة النوى (ج) قطع التمور منزوعة النوى (د) التمور المعجونة أو المفرومة أو 

لجودة التمور ھي : المقطعة إلى جزیئات صغیرة. وتصنف المواصفة األمریكیة للتمور ستة درجات

Grade A (U.S. Fancy)   ر)خالدرجة أ (أمریكي فا

Grade B (U.S. Choice) الدرجة ب (أمریكي ممتاز)

Grade B dry (U.S. Choice dry) الدرجة ب جافة (أمریكي ممتازجاف)

Grade C (U.S. Standard) الدرجة ج (أمریكي قیاسي)

Grade C dry (U.S. Standard dry) الدرجة ج جافة (أمریكي قیاسي جاف)

Substandard   سيدون القیا

تختلف ھذه الدرجات من الجودة فیما بینھا في النسبة المسموح بھا من التمور التي بھا عیوب إضافة إلى 
التمور التي یختلف لونھا عن لون الغالبیة وتختلف في درجة إتساق أحجامھا مقارنة بأحجام الغالبیة. ومن 

رجات الستة المحددة للجودة المثیر لالنتباه مالحظة عدم وجود حجم أو وزن أدنى لكل درجة من الد
)Dowson and Aten, 1962.(

ولتأكید درجة الجودة للتمور تتطلب المواصفة األمریكیة ما یلي: (أ) العوامل التي ال یتم تقدیرھا بالنقاط 
نقطة)، 20المحرزة وھي متطلبات الصنف (ب) العوامل التي یتم تقدیرھا بالنقاط المحرزة وتشمل : اللون (

40((Character)نقطة)، وأخیراً الطابع الممیز 30نقاط)، الخلو من مظاھر التلف (10لمقاس (تجانس ا
نقطة. وتفصل المواصفة كیفیة تقدیر ھذه النقاط لكل عامل من العوامل الخمسة 100نقطة)، أي بمجموع 

ات التمور المختلفة للجودة.الحدود القصوى المسموح بھا لمظاھر التلف كنسبة مئویة من الوزن الكلي لدرج
مفصلة في المواصفة األمریكیة.و تشمل مظاھر التلف، التغیر في اللون والكسور والتشوه واالنتفاخ والندوب 
والحرق الشمسي واإلصابة الحشریة والترطیب غیر المتجانس والتعجن واإلصابة المیكانیكیة والعفن األسود 

والتفسخ.والنضج غیر الطبیعي والمواد الغریبة واألوساخ

ومن الجوانب المتمیزة في المواصفة األمریكیة للتمور وجود جدول یسمى صفحة الدرجات المحرزة 
(Score Sheet) یحتوي على مقاس ونوع العبوة ونوع الصنف والوزن الصافي ونمط التمر المعبأ وعدد

الحبات لكل كجم والمحتوى الرطوبي (في حالة إیجاده) وھل تحتوي العبوة على صنف واحد أم أكثر. عوامل 
Uniformity)وتجانس المقاس (الحجم) (Color)الجودة التي تشتملھا الصفحة ھي اللون  of Size) وغیاب

Absence)مظاھر التلف  of Defects) والطابع الممیز(Character). كما یبین جدول النقاط المحرزة
الحدود الدنیا والقصوى للنقاط المحرزة لكل عامل من عوامل الجودة للدرجات الستة للتمور حسب المواصفة 

األمریكیة.

أربع درجات للجودة تم –على محدودیتھ –وفي الجانب اآلخر یستخدم قطاع صناعة التمور األمریكي 
Chessonتحدیدھا ألغراض التسویق ( et al., 1979 ; Nelson and Lawerence, وھي:)1992
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Grade Natural درجة الطبیعي

Grade Waxy درجة الشمعي

Grade No. 1 dry جاف1درجة رقم 

Grade No. 2 dry جاف2درجة رقم 

%15% إلى أقل من 23أعاله مرتبة تنازلیاً على أساس المحتوى المائي من حوالي درجات الجودة األربعة 
% لتسویقھا 15جاف إلى محتوى مائي حوالي 2(على أساس رطب). ویجب إعادة ترطیب الدرجة رقم 

كفاكھة طازجة.

لسكر السطحي یجب أن تكون التمور ذات الجودة العالیة خالیة من األوساخ ومظاھر التلف والتخمر وتبلور ا
واإلصابة الحشریة وظھور النواة والخدوش واللطع السطحیة باإلضافة إلى الفاكھة غیر الناضجة والمجعدة 

)Ryall and Pentzer, 1974, Wulfshn et al.,1993 وھنالك وظیفتین رئیسیتین لفرز وتصنیف .(
التمور ھما:

فصل التمور إلى أصنافھا المختلفة..1

التمور المرفوضة.فصل التمور الجیدة من.2

أي كل –وفي العادة تأتي أصناف التمور المختلفة إلى مصانع التمور وھي مفروزة على أساس الصنف 
، حیث تتم عملیات الفرز والتصنیف المختلفة لكل صنف من التمور على حده. وھنالك -صنف على حده 

فرز العوالق والتمور المرفوضة، سببین لفرز كل صنف من التمور إلى درجات جودة مختلفة إضافة إلى 
األول یتعلق بإنتاج كمیات من الفاكھة متجانسة في مستوى نضجھا والثاني یتعلق بتجانسھا على أساس درجة 

جودتھا في حالة تجانسھا في مستوى نضجھا.

مواصفات قیاسیة ھامة  أخرى للتمور7.3.4

ناداً على متطلبات األسواق األوربیة ) درجات الجودة التالیة للتمور است1993اقترح إبراھیم وخلیف (
واألمریكیة:

: ویجب أن تكون تمور ھذه الدرجة متجانسة في حجمھا وشكلھا ولونھا Selectedنقاوة (منتقي) -1
وتكوینھا النسیجي، وأن تكون خالیة من الحشرات والعفن والكائنات الدقیقة. كما یجب أال یزید محتواھا 

).% (على أساس رطب20المائي عن 

Goodتمور جیدة -2 Average Quality ،ویجب أن تكون تمور ھذه الدرجة متجانسة في شكلھا ولونھا :
% من التمور غیر المطابقة لدرجة النقاوة (منقاة).8كما یجب أال تحتوى على أكثر من 

Fairتمور مقبولة -3 Average Quality في : ویجب أن تكون تمور ھذه الدرجة متجانسة بقدر اإلمكان
% من التمور غیر المطابقة لدرجة النقاوة (منقاة).10شكلھا ولونھا، كما یجب أال تحتوى على أكثر من 

وتوجد مواصفات خاصة للصنف دجلة نور في الجزائر وتونس، حیث یتم تصنیفھ إلى ثالث درجات ھي:

6أي حبة تمر فیھا عن : ویجب أن تكون محتویات العبوة متجانسة وأن ال یقل وزن Extra.عالي الجودة 1
%.3جم. كما یجب أال تزید نسبة التمر دون القیاسیة عن 

6: ویجب أن تكون محتویات العبوة متجانسة وأن ال یقل وزن أي حبة تمر فیھا عن Standard.قیاسي 2
%.6جم. كما یجب أال تزید نسبة التمر دون القیاسیة عن 
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Fair.جودة متوسطة مقبولة 3 Average Quality ویجب أن تكون محتویات العبوة متجانسة وأن ال یقل :
%.10نسبة التمر دون القیاسیة عن جم. كما یجب أال تزید 6وزن أي حبة تمر فیھا عن 

أربعة أصناف من التمور السعودیةلتدریجمقارنة النتائج التجریبیة7.4

صناف السكري و الخالص تم شراء أربعة اصناف من التمور السعودیة الشھیرة في مرحلة التمر ھي أ
(إنتاج منطقة  القصیم) والخضري و الصقعي (إنتاج منطقة الریاض)، من سوقي الشمال و الربوة من 
المحالت المتخصصة في بیع التمور في مدینة الریاض. و قد كانت الثمار مفروزة فرزا أولیاً و مغسولة 

التعبئة في العبوات الكرتونیة و البالستیكیة وجافة السطح و نظیفة وجاھزة للفرز النھائي (حسب الحجم) و
. تم نقل كراتین التمور لكل صنفكجم  20سعة حوالي عبوة كرتونیةذات السعات المختلفة. و قد تم شراء 

إلى مختبرات ھندسة التصنیع الغذائي بكلیة علوم األغذیة والزراعة، جامعة الملك سعود. و قد تم إجراء 
أصناف التمور األربعة:التجارب التالیة على 

فرز التمور یدویاً إلى ثالثة أحجام، ثمار كبیرة و متوسطة و صغیرة، و تصنیفھا إلى ثالثة درجات ھي -1

Grade)و درجة أولى (Fancy)فاخرة  ، و إیجاد محتویاتھا الرطوبیة. (Grade2)و درجة ثانیة (1

جم ألصناف التمور األربعة 500النوى لكل إیجاد عدد حبات التمر للثمار كاملة النوى و منزوعة -2

عند درجات تصنیفھا الثالثة.

ألصناف التمور األربعة عند درجات إیجاد متوسط وزن حبة التمر للثمار كاملة النوى و منزوعة النوى-3

تصنیفھا الثالثة.

عند ألصناف التمور األربعة متوسط الطول والقطر األكبر لثمار التمورالنشاط المائي و قیاس -4

درجات تصنیفھا الثالثة.

) صور تصنیف اصناف التمور األربعة إلى ثالثة مستویات للجودة. و یشكل حجم 57) و (56یبین الشكلین (
ثمار التمور أحد أھم العوامل لتحدید درجات تصنیف مستویات جودتھا، بافتراض تحقیقھا لجمیع المتطلبات 

على الحشرات وتماسك قوامھا ومحتواھا الرطوبي المناسب. وخلوھا من األخرى للجودة مثل نظافة الثمار و
الصقعي لحجم لھذه األصناف خاصة السكري ومستوى السوق السعودي المحلي نجد أن الثمار الكبیرة ا

والخضري، ھي التي تحقق أسعاراً مرتفعة على مستوى تجارة الجملة و التجزئة.

لتمور، عدد حبات الثمار كاملة النوى و منزوعة النوى لكل من اھم بنود المواصفات التي تتعلق بحجم ثمار ا
) النتائج اتجریبیة التي تم الحصول علیھا ألصناف التمور األربعة. و بمقارنة 19جم. و یبین جدول (500

النتائج التجریبیة مع ما جاء في المواصفات السعودیة والخلیجیة و دستور المواصفة العالمیة للتمور
حتى الثمار الصغیرة منھا تصنف كثمار كبیرة الحجم ن ان األصناف التي تم إختبارھا ویتبی)،20(جدول 

) أن الثمار الكبیرة ألصناف السكري و 19مقارنة بما جاء في المواصفات القیاسیة الثالثة. ویبین جدول (
مار كاملة للث حبة تمر 36و33و30كانت مساویة  الخضري و الصقعي كاملة النوى و منزوعة النوى

و 80بینما كانت عدد حبات التمر القصوى ، على الترتیب، للثمار منزوعة النوى 39و 36و33، و النوى
).20حبة تمر للتمور كاملة ومنزوعة النوى على الترتیب، للمواصفتین القیاسیتین (جدول 90

السكریات (  ثنائي) یبین أن صنف السكري والذي یعد صنفاً 19اما بالنسبة للمحتوى الرطوبي فإن جدول (
%، على أساس رطب) 23.47النسبة الغالبة للسكریات عبارة عن سكروز) لم یتجاوز محتواه الرطوبي (
%، على 26السكریات (ثنائیةالحد األقصى للمحتوى الرطوبي في المواصفات القیاسیة بالنسبة للتمور 

الصقعي والتي تصنف األصناف الثالثة األخرى وھي الخالص والخضري ولك فإن أساس رطب). وكذ
وز محتویاتھا اجلوكوز) لم تتجوز والسكریات (النسبة الغالبة للسكریات عبارة عن فركتأحادیةكتمور 
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%، على أساس رطب ، على الترتیب) الحد األقصى 18.26% و 17.42% و 12.45الرطوبیة (
%، على أساس رطب).30السكریات (أحادیةصفات القیاسیة بالنسبة للتمور للمحتوى الرطوبي في الموا

): درجات التمور فاخر و درجة أولى و درجة ثانیة ألصناف التمور سكري و خالص و 56الشكل (
خضري و صقعي في مرحلة التمر
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إلى ثالثة التمور سكري و خالص و خضري و صقعي في مرحلة التمرتدریج اصناف):57الشكل (
مستویات للجودة
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جم لألحجام الثالثة كبیر و 500).  عدد حبات التمر للثمار كاملة النوى و منزوعة النوى لكل 19جدول (
*التمر سكري و خالص و خضري و صقعيألصناف التمور في مرحلة صغیرو  متوسط

المحتوى متوسط الصنف
الرطوبي

(% على أساس 
رطب)

(مقاس) حبات التمرحجم  وجود النوى

كبیر

(تمور فاخرة)

  متوسط

(تمور درجة أولى)

صغیر

(تمور درجة 
ثانیة)

عدد حبات التمر

303546بالنوى0.34±23.47سكري

333952منزوع النوى

577183بالنوى0.59±12.45خالص

667891منزوع النوى

334359بالنوى0.62±17.42خضري

364662منزوع النوى

364349بالنوى0.35±18.26 صقعي

394653منزوع النوى
اإلنحراف المعیاري.±القیم تمثل المتوسط *

جم لألحجام الثالثة كبیر و 500).  عدد حبات التمر للثمار كاملة النوى و منزوعة النوى لكل 20جدول (
ستور المواصفة القیاسیة العالمیةالسعودیة و الخلیجیة و دحسب المواصفتین القیاسیتین صغیرو  متوسط

حجم ثمار 
التمور

(رقم المواصفتین القیاسیتین السعودیة
)656(رقم و الخلیجیة)543

دستور المواصفة القیاسیة للتمر
(مواصفة قیاسیة عالمیة)

جم 500عدد حبات التمر في كل  جم 500عدد حبات التمر في كل    

منزوع النوىبالنوىمنزوع النوىبالنوى

110أكثر من 100أكثر من 110أكثر من 90أكثر من صغیر

90- 80من  متوسط  110- 90من  100- 80من  110- 90من  

90أقل من 80أقل من 90أقل من 80أقل من كبیر

جم  4.75العالمیة تحدد حداً أدنى أما بالنسبة لوزن حبة التمر فإن المواصفات القیاسیة السعودیة و الخلیجیة و 
نوى أو ) أن وزن حبة التمر بال21ین جدول (ویبجم للتمور منزوعة النوى.4للتمور غیر منزوعة النوى و 

جم للثمار 12.82إلى 16.36منزوعة النوى لألصناف سكري و خضري و صقعي  تفاوتت في الحدود 
جم  8.26إلى 10.61للثمار متوسطة الحجم و في الحدود  جم 11.31إلى 13.90كبیرة الحجم و في الحدود 

یتفاوت من جم) 4.75(للثمار صغیرة الحجم. و ھذا یمثل زیادة في الحد األدنى لوزن التمور بالنوى 
یرة نسبیاً و تفاوتت غ. أما بالنسبة لثمار تمور الخالص (إنتاج القصیم) فقد كانت ص%173.9% إلى 344.4

جم، بزیادة عن الحد األدنى  لوزن التمور بالنوى 5.70إلى8.84زوعة النوى في الحدود للثمار بالنوى و من
و تجدر اإلشارة إلى أن ھنالك ثمار بعض أصناف التمور العالمیة التي تتمیز %.120% إلى 186.1تعادل 
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األغذیة محدد من قبل منظمة ھوالذي تم تصنیفھ لما یلي حسب مابوزنھا الكبیر مثل صنف "میدجول" 
:12والزراعة (الفاو)

 جم 23جامبو (ضخمة): أكثر من

 :جم  23-18كبیرة

 :جم 18-15متوسط

).  متوسط وزن حبة التمر للثمار كاملة النوى و منزوعة النوى لألحجام الثالثة كبیر ومتوسط وصغیر 21جدول (
ألصناف التمور سكري و خالص و خضري و صقعي في مرحلة التمر.

الصنف

المحتوى الرطوبي

(% على أساس 

 رطب)

وجود النوى

حجم (مقاس) حبات التمر

كبیر 

(تمور فاخرة)

متوسط

(تمور درجة أولى)

صغیر

(تمور درجة 

ثانیة)

وزن حبة التمر (جم)

16.0013.9010.61بالنوى0.34±23.47سكري

15.0312.679.45منزوع النوى

8.846.906.42بالنوى0.59±12.45خالص

7.656.105.70منزوع النوى

16.3613.539.19بالنوى0.62±17.42خضري

15.4912.788.26منزوع النوى

13.9312.1410.24بالنوى0.35±18.26صقعي

12.8211.319.37منزوع النوى

القیاسیة للتمور و هي هنالك خواص طبیعیة هامة و لكنها غیر متضمنة في أي من المواصفات 

كبیرة لتوافر واص یمكن قیاسها بسهولة خالنشاط المائي للتمور و طول الثمرة و قطرها األكبر. هذه ال

أجهزة القیاس الدقیقة لقیاسها و بأسعار في متناول جمیع الجهات. و یمكن العمل على تضمینها في 

الخواص الطبیعیة ألصناف التمور األربعة المواصفات القیاسیة للتمور مستقبًال. و قد تم قیاس هذه 

).22عند الدرجات الثالثة لتصنیف جودتها كما هو مبین في جدول (

12W.H. Barreveld,) 1993منتجات تمور النخیل، الفاو(
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).  متوسط النشاط المائي والطول و القطر األكبر لثمار التمور لألحجام الثالثة كبیر و متوسط و صغیر 22جدول (
التمر.ألصناف التمور سكري و خالص و خضري و صقعي في مرحلة 

المحتوى الصنف

الرطوبي

(% على  

أساس رطب)

النشاط 

المائي

حجم (مقاس) حبات التمر

كبیر 

(تمور فاخرة)

متوسط

(تمور درجة أولى)

صغیر

(تمور درجة ثانیة)

الطول 

(مم)

القطر 

األكبر (مم)

الطول 

(مم)

القطر 

األكبر (مم)

الطول 

(مم)

القطر 

األكبر (مم)

23.470.6835.3927.8732.9926.2328.6323.28سكري

12.450.4235.9619.9832.4919.1030.8718.86خالص

17.420.5144.7421.1540.8720.1037.5917.78خضري

18.260.5542.2220.8639.3319.6735.6918.97صقعي

عوامل و متطلبات الفرز و التصنیف7.5

التي تقوم بتخزین وتصنیف التمور. ویتم فصل التمور إلى مصانع التمور، یتم إرسال التمور إلى الحصادبعد 
و خلوھا من جمیع مظاھر فئات مختلفة استنادا إلى اللون والملمس والحجم ومحتوى الرطوبة والشوائب

في في المصانع ویتم تصنیف التمور .الفساد المفصلة في المواصفات المحلیة واإلقلیمیة و العالمیة للتمور
التجفیف السطحي. وتتم عملیات الفرز لى مرحلتین، األولى قبل الغسیل والثانیة بعد الغسیل والغالب ع

تم إجراء العدید من المحاوالت ألتمتھ وقد.المتحركة على أسطح سیور النقلوالتدریج یدویاً على التمور 
الجودة. سمات واحدة من سمةأنھا تستطیع التركیز فقط على الفرز والتصنیف، لكن مشكلة اآلالت ھي

تسویقھا بعوائد مجزیة في األسواق المحلیة ویھدف الفرز والتصنیف إلى إنتاج ثمار موحدة معبأة تتیح 
).23أھم عوامل الفرز والتصنیف ومتطلباتھا مبینة في جدول (.والعالمیة

عوامل الفرز والتصنیف:23جدول 

متطلبات ز و التصنیفعوامل الفر

شكل موحد الشكل 

التمرنموذجي لصنفاللون 

ظروف التخزینومالئم لمتطلبات العمیلالملمس والرطوبة 

ختلف لكل صنف وحسب الدولةیالحجم 

یرتبط كذلك بالحجم و المحتوى الرطوبي وزن الثمرة
وسماكة اللب
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مواصفة الفاوفي المواصفة القیاسیة الخلیجیة والفئات المختلفة للتمور كما ھو محدد 24یلخص الجدول 
مواصفة دستور األغذیة و المواصفة األمریكیة.و

فئات التصنیف و اإلستخدام على أمثلة:24جدول

التصنیف وفقا لھیئة 
التقییس الخلیجیة

التصنیف وفقا لوصف 
منظمة األغذیة والزراعة 

13(الفاو)

تصنیف الوالیات المتحدة 
14األمریكیة

الصنف أ: ثمار كاملةفئات التمور 

صنف ب: منزوعة ال
(غیر محشوة أو النوى

محشوة)

الصنف أ: ثمار كاملة

صنف ب: ثمار مع فصل 
القشور

ثمار ج: ثمار الستخراج 
النوى ولالستخدام الصناعي 

صنف د: ثمار فاسدة وتالفة 

التمور الطبیعیة 

تمور شمعیة 

1تمور جافة رقم 

2تمور جافة رقم 

تمور الخدمات 

تمور التخلص  

استخدام كل 
فئة 

صنف أ وب یتم االحتفاظ 
بھا للتعبئة والتغلیف

صنف أ وب یتم االحتفاظ 
بھا للتعبئة والتغلیف

یمكن استخدام صنف ج 
لمنتجات التمور

صنف د: تستخدم ألعالف 
الحیونات 

یتم تسویق التمور الطبیعیة 
والشمعیة والتمور الجافة رقم 

مباشرة إلى 2ورقم 1
المستھلك. 

یتم استخدام التمور الخدمات 
في منتجات ثانویة او یتم 
التخلص منھا إذا تجاوز 

العرض الطلب

تمور التخلص ال تتناسب مع 
االستخدام البشري ویتم 

استخدامھا ألعالف 
الحیوانات. 

13W.H. Barreveld) 1993منتجات تمور النخیل، الفاو(

)1955مقاییس الوالیات المتحدة لدرجات التمور، وزارة الزراعة األمریكیة (منذ 14
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المملكة في الغذاءومواصفات ومقاییس سالمة ضوابط7.6

) ھي الجھة المسؤولة عن ضمان سالمة الغذاء لإلنسان SFDA(السعودیةالھیئة العامة للغذاء والدواء
GIZ. وقد عملت الھیئة بشكل وثیق مع 2003والحیوان. تأسست من قبل مجلس الوزراء السعودي في عام 

(وھي شركة استشاریة أوروبیة) للحصول على الخبرة الفنیة من قطاع السالمة الغذائیة األلمانیة واألوروبیة.

وتعمل الھیئة بشكل وثیق مع الوزارات والوكاالت األخرى، مثل وزارة الزراعة، ووزارة التجارة 
).SASOوالصناعة، والھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة (

نتقلت مھام مواصفات و مقاییس األغذیة من الھیئة السعودیة للمواصفات و المقاییس و الجودة إلى الھیئة وقد إ
وتختص اإلدارة التنفیذیة للوائح الفنیة و المواصفات العامة للغذاء و الدواء خالل السنوات القلیلة الماضیة. 

بمواصفات و مقاییس المواد الغذائیة.

اتھام والمسؤولیالم7.6.1

وفیما.الغذائیةالصناعات على والرقابةواإلشرافالتنظیم، عن المسؤولةھيالھیئة العامة للغذاء والدواء
15:األغذیةقطاعب ترتبط التيالھیئةبھاتقومالتيالمھام من جزئیة قائمة یلي

إلىوإحالتھاالالزمةالتعدیالتواقتراحاألغذیة،قطاع في والقواعدالحالیةالرقابةأنظمةمراجعة1
.المعاییروإصدارالدراسات من المزیدإلجراءالعالقةذاتالجھات

.األغذیةوسالمة ءالغذاب یتعلق ما كل في المستھلكتوعیةإدارة2

المحلیةالجامعات مختلف مع بالتعاوناألغذیة بسالمة المتعلقةالتطبیقیةوالدراساتالبحوثتجري3
.والتقنیةللعلوم هللا عبد الملك جامعة مثل

.األغذیة لمصانع التراخیصإجراءات على واإلشرافمراقبةال4

.المواد الغذائیةالناتإعتنظیم5

.والمصنعینالغذائیةالمواد منتجي من یخالف اللوائح والنظم من على عقوباتفرض6

.األغذیة بسالمة المتعلقةالطارئةالقضایاإدارة7

المراقبةأنشطةإجراءویمكن.الغذائیةالمنتجات على للتفتیشباعھااتالواجباإلجراءاتإعداد8
.مختبرات وكالة أخرىأووالدواءالغذاءھیئةمختبرات في واالختبار

اإلدارة التنفیذیة للوائح الفنیة والمواصفاتمسئولیة ومھام 7.6.2

:مسؤولیة اإلدارة

بالمنتجات و السلع الغذائیة والزراعیة و األعالف الخاصةتختص اإلدارة بإعداد اللوائح الفنیة والمواصفات 
والتغلیف المالمسة للغذاء من خالل إدارة إعداد اللوائح الفنیة والمواصفات و المبیدات و مواد التعبئة

الدواء في في اللجان الفنیة المشكلة في تلك المجاالت. كما أنھا تمثل الھیئة العامة للغذاء ووالمختصین
ھیئة دستور األغذیة (الكودكس) ات المنظمات الدولیة ذات العالقة "بأنظمة ومواصفات األغذیة" مثلاجتماع

و العوائق الفنیة (SPS)التدابیر الصحیة والصحة النباتیةو االتفاقیات الخاصة بمنظمة التجارة العالمیة مثل
.(ISO)ولیةالفنیة ذات العالقة في منظمة التقییس الدو اللجان(TBT)للتجارة

)www.sfda.gov.sa(موقع الھیئة العامة للغذاء والدواء 15
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:مھام اإلدارة

الفنیة الخاصة بالمنتجات والسلع الغذائیة إعداد و إصدار المواصفات القیاسیة السعودیة واللوائح1
.التعبئة والتغلیف المالمسة لألغذیةوالزراعیة واألعالف والمبیدات ومواد

ح الفنیة للسلع والمنتجات والعربیة واللوائالمشاركة في إعداد مشاریع المواصفات القیاسیة الخلیجیة2
.بالمشاركة بھا أو إعدادھاالغذائیة والزراعیة التي تكلف المملكة

واللوائح الفنیة للسلع والمنتجات و المنتجات دراسة و إبداء المرئیات حول مشاریع المواصفات القیاسیة3
لخلیجي والمنظمة المواصفات والمقاییس لدول مجلس التعاون االزراعیة التي تصدر من كل من ھیئة

).الكودكس(والتعدین والمنظمة الدولیة للتقییس (األیزو) وھیئة دستور األغذیة العربیة للتنمیة الصناعیة
تور األغذیة ساإلقلیمیة والدولیة مثل ھیئة دالمشاركة في اجتماعات اللجان العامة والفنیة للمنظمات4

).أیزو(الكودكس ومنظمة التقییس الدولیة
القیاسیة ذات العالقة باألغذیة واألعالف الدراسات البحثیة بغرض تطویر وتحدیث المواصفاتإجراء 5

.لألغذیةوالمبیدات ومواد التعبئة والتغلیف المالمسة
في مجال مواصفات المنتجات الغذائیة نشر المواصفات القیاسیة بأنسب الطرق ونشر الوعي بالتقییس6

.العالقةوالزراعیة بالتنسیق مع الجھات ذات
وزیادة أعداد المشاركین في مجال بناء عالقات إستراتیجیة مع ذوي العالقة بنشاط المواصفات،7

الجھات البحثیة والرقابیة وقطاع المستخدمین المواصفات القیاسیة من القطاعات الصناعیة وكذلك
.والمستھلكین

ة من قبل الجھات الحكومیة والخاصة لإلداردراسة وإبداء المرئیات والرد على االستفسارات التي ترد8
.والمبیدات واألعالف ومنتجاتھاوالمستھلكین فیما یختص بمواصفات الغذاء

الخاصة باألغذیة ومتابعة أحدث التوجھات الدولیة بناء عالقات عمل فعالھ مع المنظمات الدولیة للتقییس9
.اإلدارة واللجان الفنیةواالستفادة منھا في تطویر أعمال

بالتقییس و مواصفات المنتجات والسلع اد البرامج التدریبیة والندوات وورش العمل والخاصةإعد10
.التعبئة والتغلیف المالمسة لألغذیةالغذائیة والزراعیة واألعالف والمبیدات ومواد

واللجان الفنیة واألنشطة األخرى المتعلقة إعداد التقاریر الدوریة عن نشاطات وانجازات اإلدارة11
والصعوبات التي تعوق مسیرتھا وتقدیم التوصیات الكفیلة مواصفات واللوائح الفنیة ورصد المشكالتبال

.بتطویرھا
األغذیة (الكودكس) و منظمة التجارة العالمیةالمشاركة في أعمال اللجان الفنیة المنبثقة من ھیئة دستور12

(WTO)النباتیةمثل اللجنة الفنیة للصحة والصحة(SPS)واللجنة الخاصة بالعوائق الفنیة(TBT).
.التي تقوم بإعداد مشاریع المواصفات القیاسیةاإلشراف و المتابعة ألعمال اللجان الفنیة و فرق العمل13
باألغذیة على كافة أنشطة المواصفات والجودة مثل تدریب العاملین في المجاالت الصناعیة ذات العالقة14

 دوتحدید نقاط التحكم الحرجة وأسالیب التصنیع الجی ربرنامج الھاسب ( تحلیل المخاط
(Good Manufacturing Practice (GMP)).

خارطة الطریق لتحقیق المعاییر الدولیة 7.7

 منتجي فإناألوروبي،االتحاددولإلىالغذائیةالمنتجاتتصدیر على قادرةالمملكةتكونأنأجل من
 تحظى التيو،الدولیةالجودةمعاییروأالوطنیةاألوروبياالتحادبمعاییر  ویلتزمأنیجبالسعودیةالتمور

. قانونا األوروبياالتحاددول في والمطبقةقبولالب

.األوروبیةوالجودةالقانونیةالمعاییر مع) 58الشكل(االمتثالطریقالقسمھذایشرح
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األوروبي االتحاد في والجودة القانونیة للمعاییر مرجعي دلیل: 58الشكل 

 األوروبي، االتحاد في لتسویقل محدد تشریع التي لھا الغذائیة المجموعات أعاله، الشكل في مبین ھو كما
 إذا ذلك، مع. الغذائي الدستور ھیئة ومعاییر ألوروبا االقتصادیة اللجنة على األوروبي االتحاد تشریع یسود

 االقتصادیة اللجنة معیار إلى شیری قد المصدرفإن  األوروبي، االتحاد في لتسویقل محدد معیار ھناك یكن لم
 للجنة معیار ھناك یكن لم إذا. الصلة ذات الدستور لمعیار ثانیا أو واحد ھناك كان وإذا الصلة، ذات ألوروبا

 لالمتثال مصدرال یھدف أن ینبغي الغذائي، الدستور مواصفاتلم توجد  أو صلةو ذ ألوروبا االقتصادیة
.طرفھ من إضافیة متطلبات أي ھناك كان إذا األوروبي المستورد مع تحققالو العام التسویق لمعاییر

األغذیة سالمة جوانبفي  عادة تستخدم: األوروبي االتحادتشریعات 7.7.1

وصول الغذاء اآلمن وذو الجودة العالیة فقط إلى  ضمان إلى تھدف لوائح عدة األوروبي االتحاد وضع قدل
تحقیقھا  تثبت أن األوروبي االتحاد إلى المصدرة المنتجات على یجب المستھلكین في دول االتحاد األوروبي.

. األوروبي االتحاد تشریعات في الموجودة لتلك مساویة األقل على تكون سالمة متطلباتل

 والتعبئة العالمات ووضع والتتبع، السالمة، من األدنى والحد األساسیة المتطلبات یحدد لألغذیة العام القانون
.والعمودیة األفقیة التشریعات قبل منالتي تدعم و ،الغذائیة المنتجات لجمیع الصلة ذات والتغلیف

 بشأن األوروبي االتحاد تشریعات مثل المنتجات من واسعة مجموعةعلى  األفقیة التشریعاتتنطبق 
. األغذیة مراقبة في األوروبي االتحاد وتشریعات الغذاء نظافة

التسویق معاییر على األوروبي االتحاد تشریعات مثل معینة مجموعةة على العمودی التشریعات تنطبق 
. الطازجة والخضروات للفواكھ

 أن یجب التمور منتجي وبالتالي المحددة، التسویق معاییر تشریعات سردھا ضمن أحد یتم بالنسبة للتمور، فلم
.فقط عامةال فقیةاأل للمعاییر یمتثلوا
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والدستورألوروبااالقتصادیةاللجنةمعاییر:الدولیةالجودةمعاییر7.7.2

والتجارالمستوردین قبل من واسعنطاق على والدستورألوروبااالقتصادیةاللجنةمعاییروتستخدم
التسویقلمعاییر األوروبياالتحاد في محددمعیاریوجد ال حیثالتحدیدوجھ على األغذیةلمجموعات

 لمنتجي بالنسبة أھمیتھا على نصویوالدستورألوروبااالقتصادیةاللجنة من كل معاییرالقسمھذایصف
.األوروبياالتحادبلدانالدول النامیة التي تستھدف سوق االستیراد ل في األغذیة

األغذیةجودةلجوانبعادةتستخدم:ألوروبااالقتصادیةاللجنةمعاییر

 حتى. الغذائیةالزراعیةللمنتجاتالجودةمعاییر من األدنىالحدألوروبااالقتصادیةاللجنةمعاییرتحدد
:الخمسة التالیةالغذائیةلمجموعاتل الجودةمعاییرألوروبااالقتصادیةاللجنةوضعتاآلن،

)50(الطازجةوالخضرواتالفواكھ1

)التمورذلك في بما) (22(والمجففةالجافةالفواكھ2

)12(اللحوم3

)1(البطاطسبذور4

)7(البیضومنتجاتالبیض5

)8(الزھور قص6

، الذي یخص التسویق والجودة التجاریة للتمور والذي نشر DDP-008في اللجنة االقتصادیة ألوروبا معیار 
في طبعتھا السادسة. ھذه التوصیات تستخدم طوعا من قبل منتجي األغذیة والتجار، ولكن 2010في عام 

أسواق االتحاد األوروبي. ھادخولیمنع المنتجات الغذائیة التي ال تتوافق مع ھذه المعاییر 

الجودة من التمور في مرحلة مراقبة الصادرات، بعد التحضیر والتعبئة ھذه المعاییر تحدد متطلبات 
على  صورةأدناه جنبا إلى جنب مع للتموروالتغلیف. ویرد تخطیط ومحتوى اللجنة االقتصادیة ألوروبا 

).59(الشكل درجات تفاوت الجودة واألضرار المسموحة للتمور
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مواصفات التمور المبدئي : تخطیط59الشكل 

للتمور بھا المسموح واألضرار الجودة تفاوت درجات:25 جدول
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(GSO) معاییر ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة7.7.3

عدد كبیر من منتجي التمور في السعودیة ال یستطعون التصدیر الى دول االتحاد األوروبي، الوالیات 
عدم التزامھم بمعاییر الجودة في الدول المصدر الیھا. لتخطي المتحدة ودول عربیة أخرى وذلك یعود الى 

ھذه العوائق ، قامت ھیئة التقییس بوضع عدد من المعاییر المتعلقة بالجودة تتوافق مع معاییر اللجنة 
االقتصادیة ألوروبا والدستور الغذائي. الھدف من ھذه المعاییر ھو تحسین جودة المنتج السعودي وتمكین 

ور السعودیین من التصدیر دولیا.منتجي التم

یشرح في ھذا القسم مضمون كل من معاییر ھیئة التقییس وكیفیة استخدامھا. حالیا، ھنالك اربعة معاییر 
 .للھیئة متعلقة بقطاع التمور كما ھو مدرج في الجدول أدناه

16التمور بقطاع المتعلقة التقییس ھیئة معاییر:26 جدول

المعاییر الخاصة بمنتج معین، تقوم الھیئة باالشارة الى عدد من المعاییر المكملة والتي تقوم في كل من ھذه 
 بوصف وظائف محددة كالتغلیف ووضع العالمات التجاریة وكمیة المبیدات المسموحة، الخ. ھذه المعاییر

.المكملة مفصلة في الجدول أدناه

-https://estore.esma.gov.ae/e: والمقاییس للمواصفات اإلمارات ھیئةموقع  16
store/Default/StdDetails.aspx?std=2095
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العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس لدول التقییس لھیئة المكملة المعاییر:  27 جدول

لیكون المنتج متوافق مع معاییر ھیئة التقییس على المنتج اتباع المعاییر الخاصة بالمنتج المصنع والمعاییر 
GSOالمكملة التي تم االشارة الیھا في وثیقة المعاییر الخاصة بالمنتج. ویرد أدناه تخطیط ومحتوى المعاییر 

ة مسبقا. المعبأوالتمور  الفرط التمر التمر، الخاصة بدبس
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لدبس التمر و التمور الفرط  العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس لدول التقییس : ملخصات معاییر ھیئة 28 جدول
.والتمور المعبأة

GSOمعاییر الخاصة بدبس التمر 16

الخاصة بالتمر الفرط GSO17معاییر 
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GSOمعاییر  الخاصة بالتمور المعبأة مسبقا 18
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التمور النخیل وإدارة مخلفات.8

یغطي ھذا الفصل األقسام التالیة:  

 لمحة عامة

 مخلفات النخیل و التمورأنواع

تقدیر كمیات مخلفات النخیل و التمور

اإلستخدامات الحالیة لمخلفات النخیل و التمور

 النخیل و التموراآلثار البیئیة المترتبة على مخلفات

 التمورالنخیل ولمخلفاتاإلستغالل الصناعيإمكانیات

 التمورفواقدالجھود الحكومیة حول موضوع

توصیات إلستغالل مخلفات النخیل و التمور

لمحة عامة8.1

و فواقد اشجار النخیل مخلفات ھماالتمور من جزئین رئیسیینو تصنیعإنتاجفي قطاعتتكون المخلفات 
الجذع و  تتمثل فيفي المزارع  و مخلفات ثمار التمور في مصانع التمور. مخلفات النخلة التمورثمار 

في فواقد جني التمور و مخلفات ثمار التموربینما تتمثل ، و األلیاف والكربالسعف و الجرید و الخوص
التمورمور و التي تشمل فرزھا األولي على مستوى مزارع النخیل، إضافة إلى فواقد التمور في مصانع الت

التمورإضافة إلى  النوى الناتج من أو اإلستھالكالتصنیعبقة لمواصفات التعبئة والتغلیف وغیر المطا
و ھي التي تستدعي نزع القمعمنزوعة النوى و كذلك القمع المزال من التمور في بعض العملیات التصنیعیة

المخلفات متوسط كمیةالمصادر األولیة والثانویة إلى أنتشیر العدید من و.تشكل نسبة ضئیلة بالوزن
دول أخرى ل بعض المصادرننا وجدنا في أكیلوغرام سنویا. بل 28تبلغ حوالي الناتجة من النخلة الواحدة 

سنویا.    نخلةكیلوغرام من المخلفات لكل 60-50مثل مصر والعراق وإیران أن ھناك ما یصل إلى 

التمور غیر المطابقة لمواصفات التمور على سبیل المثال، )التورید سلسلة من( لتمورثمار االمخلفات من 
المزال من التمور منزوعة النوى و القمعولنوىل المعبأة أو المصنعة  أو غیر الصالحة لإلستھالك  إضافة

یتم استخدامھاتعد مواداً عضویة مفیدة و مغذیة حیث ، تلك المھیأة لعملیات التصنیع مثل إنتاج عجینة التمور
أن . ومع ذلك وجدنافضالً عن العدید من منتجات الصناعات التحویلیة للمخلفاتللحیواناتعلف ك بنجاح

على مستوى من نوى التمور رقھوة التمإنتاج مثل لمخلفات ثمار التمور ھناك بعض االستخدامات الصغیرة 
.محدود

ملیون نخلة تنتج عنھا سنویاً كمیات كبیرة 24النخیل في المملكة العربیة السعودیة ما یربو على تبلغ أعداد 
من مخلفات النخلة یجب معالجتھا و التخلص منھا لتفادي اي اضرار بیئیة، فضالً عن تحویلھا إلى منتجات 

.و عائد إقتصادي للمزارعینمفیدة مجدیة إقتصادیاً و ذات قیمة مضافة مؤثرة

زار االستشاري عدة مزارع ومصانع للتمور ووجد النتائج الرئیسیة الثالث التالیة: 
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 جدنا قد وتذھب ألعالف الحیونات. و)من سلسلة التورید(تقریبا معظم مخلفات المصانع
بید ان كمیة النوى المستخدم كانت قھوة نوى التمر.مصنعا واحدا یستخدم نوى التمور لعمل 

% من كمیة النوى المتوافر بالمصنع.1ضئیلة و تمثل فقط

 قلیل من المزارع الكبیرة لدیھا طاقة استیعابیة ودرایة لصنع سماد من مخلفات أشجار النخیل

مما المزراعون الصغار یقومون بالتخلص من مخلفات االشجار بأنفسھم أو یقومون بحرقھا ،
یتسبب في مشاكل بیئیة.

خالل المقابالت وكذلك بحث ثانوي (من خالل كل من اإلنترنت خالل دراستنا، قمنا ببحث أولي من 
هللا  دكتور رمضان عبدلل دراستینوالمنشورات). في الجانب العملي، قمنا بتحدید مصدرین رئیسیین، األول 

18-16المؤتمر الدولي الخامس لنخیل التمر، أبوظبي، األمارات العربیة المتحدة ، في  وآخرون ناصر
   :ماھ2014مارس 

(و آخرونناصر، رمضان عبدهللا-أ ). إنتاج الخشب الحبیبي البالستیكي من مخلفات جرید 2014.
مارس 18-16النخل. المؤتمر الدولي الخامس لنخیل التمر، أبوظبي، األمارات العربیة المتحدة ، 

2014.
(و آخرونناصر، رمضان عبدهللا-ب ). مدى صالحیة مخلفات نخیل التمر كمادة خام صناعیة 2014.

. المؤتمر الدولي الخامس لنخیل التمر، أبوظبي، في المملكة العربیة السعودیةإلنتاج الورق 
.2014مارس 18-16األمارات العربیة المتحدة ، 

فیرا) ییل ( فینیكس داكتلأشجار النخثمارتصنیعالمنتجات الثانویة لالمصدر الرئیسي الثاني ھو تثمین
:والمخلفات باستخدام تكنولوجیا العملیة الحیویة، من قبل تشاندركاران وعلي باھكالي

Chandrasekaran,M. and Bahkali, A.H. (2013).Volarization of date palm (Phoenix
dactylifera) fruit processing by-products and wastes using bioprocess technnology-
Review. Saudi Journal of Biological Sciences, 20, 105-120.

مخلفات النخیل و التمور أنواع8.2

ھو مبین  االتمور بعد جنیھا، كمثمار و تلك الناتجة من أشجار النخیلیجب التفریق بین المخلفات الناتجة من 
فیما یلي:

مخلفات اشجار النخیل

الناتجة من اشجار النخیل تشمل مایلي:المخلفات الرئیسیة 

و الخوص واالشواكة النخیل (السعفرأوراق شج(

للسعف)الجاف (األصل العریض و الكرب(غصن النخیل المجرد من أوراقھ) الجرید

العذوق و الشماریخ

اللیف

 في نھایة جذع النخلة (تشمل االشجار القدیمة التي یتم التخلص منھا  حیث یتم قطع الجذع (عادة

الشجرة) وأجزاء الجذع التي تسقط لوحدھا).

كل ھذه المخلفات من اشجار النخیل یتم تجمیعھا و حصرھا في مزارع النخیل، إضافة إلى التمور المصابة و 

تلك المستبعدة من عملیات الفرز األولیة على مستوى المزارع.
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) مثاالً لمخلفات أشجار النخیل.60و یبین الشكل (

). أمثلة لمخلفات أشجار النخیل.60شكل (

مخلفات ثمار التمور

فتتكون من فواقد ما بعد الحصاد على مستوى مزارع النخیل إضافة إلى فواقد أما مخلفات ثمار التمور 
التصنیع على مستوى مصانع التمور. و تشمل قائمة مخلفات ثمار التمور ما یلي:

و أثناء و ما بعد عملیات جني التمور و أثناء عملیات الفرز األولي في ثمار التمور المفقودة ما قبل

مزارع النخیل.

خالل عملیات الفرز المختلفة في عدة اثناء مراحل إستقبال التمورفي المصانع ، وثمار التمور المستب

مصانع التمور

إلنتاج أوغیرھانوى التمر المزال في عملیات تجھیز التمور مزالة النوى لحشوھا بالمكسرات و

.التي تتطلب تمور منزوعة النوىعملیات الصناعات التحویلیة األخرىلعجینة التمر أو 

.قمع ثمار التمور (كمیاتھا ووزنھا ضئیل و لیست ذات أثر كبیر)، و لكنھا تعد في قائمة المخلفات

 المواد الصلبة السلیولوزیة غیر الذائبة  الناتجة من إستخالص المواد الذائبة من لب أو عجینة

لمستعلق التمر. التمور، و من أمثلتھا كعكة الترشیح الناتجة من الترشیح المیكانیكي 

) أمثلة لمخلفات ثمار التمور.61و یبین الشكل (
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). أمثلة لمخلفات ثمار التمور.61شكل (

1.

تقدیر كمیات مخلفات النخیل و التمور8.3

كیلوغرام لكل 28حوالي النخیلتم االقتباس من عدد من المصادر األولیة والثانویة أن المخلفات من إنتاج 
نخیل شجرة سنویا. ووجدنا مصادر في دول أخرى مثل مصر والعراق وإیران تذكر أن المخلفات لكل شجرة 

في  من التموركما بینت أحد الدراسات أن متوسط فاقد ما بعد الحصاد .كیلوغرام60-50تصل إلى سنویا
یبلغ حوالي الوسطى في المملكة العربیة السعودیة لشرقیة ومصانع التمور بالمنطقتین ابعض مزارع النخیل و

لتمور في المملكة % في مصانع التمور) من إجمالي إنتاج ا5% في مزاراع النخیل و 15% (حوالي 20
العربیة السعودیة.

مخلفات شجرة النخیل

اإلنتاج السنوي للمملكة إستناداً إجمالي%  من 15بإفتراض أن فواقد ثمار التمور في مزارع النخیل حوالي 
2013للعام أشجار النخیل و إنتاج التمور، و بناءاً على تقدیرات إجمالي سابقاً على الدراسة التي تم ذكرھا 

، فإن فاقد ثمار التمور سیساوي ))30جدول (طن1,075,068و نخلة 24,388,730(
و بالتالي فإن الفواقد األخرى كجم تمر لكل  نخلة.  7=   24,388,730/  1000) × 1,075,068×0.15(

-16. وتم التأكد من صحة ھذا من حقیقة أن معظم البحوث تذكر أن كجم للنخلة 21= 7- 28للنخلة ستصبح 
كیلو من المخلفات تأتي من األوراق الساقطة والمقطوعة، إضافة لذلك، وجدنا أن االستخدامات الرئیسیة 20

لمخلفات شجر النخیل ال تفرق بین المخلفات من األوراق أو أي مصادر أخرى من الشجرة (على سبیل 
ر والجذوع). المثال الجذو
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بإفتراض أشجار النخیلالنخیل، ونبین أدناه توقعات مخلفات أشجارألعداد، لدینا توقعات 1من مسار العمل 
سنویا. غرامكیلو21أن متوسط كمیة المخلفات الناتجة من كل نخلة تساوي

)2018-2013( نخلة/ غرامكیلو21أشجار النخیل: متوسط توقعات مخلفات 29جدول 

201320142015201620172018

أشجار عدد 
في  النخیل
المملكة

24.388.73024.632.61724.878.94325.127.73325.379.01025.632.800

متوسط 
النخلةمخلفات 

 نخلةكغم/  21
(طن متري)

521.163517.285522.458527.692532.959538.298

مخلفات ثمار التمور

كجم، فإن 7الجزء أعاله و بإفتراض أن فاقد ثمار التمور من كل نخلة یعادل حوالي من الحسابات في 
)30یمكن تقدیرھا كما ھو مبین في جدول (2018إلى 2013التوقعات الكلیة لفواقد الثمار خالل الفترة 

أدناه.

)2018-2013/شجرة (غرامكیلو7ثمار التمور: متوسط توقعات مخلفات 30جدول 

201320142015201620172018

أشجار عدد 
في  النخیل
المملكة

24.388.73024.632.61724.878.94325.127.73325.379.01025.632.800

7فواقد التمور
 نخلةكغم/ 

(طن متري)

170.721172.428174.153175.894177.653179.430

إجمالي إنتاج 
التمور (طن 

متري)

1.075.0681.098.1191.121.1701.144.2211.167.2721.190.323

النسبة المئویة 
لفواقد التمور
في المزارع

(%)

15.8815.7015.5315.3715.2215.07
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العربیةالمملكة في  سنویاالتمور من متريطنملیونواحد من أكثرإنتاجیتمأنھ نعلم، 1من مسار العمل 
 في تصنیعھا تم قد التمور من طن234.000أن نعلم ،)2012(الزراعةوزارةبیاناتومن.السعودیة
إلىتذھبالتيالتمور تلك من. 2012لعامالتمورإنتاج مجمل من% 23.3أو،2012 في المصانع

.وتغلیفھاتعبئتھایتمطن205.000حواليفإنالمصانع،

أیضا تقدیر النسبة المئویة من التمور التي لنكون قادرین على تقدیر مخلفات التمور في المصانع، یجب علینا 
یتم إنتاجھا التي تذھب للمصانع. ووفقا لبیانات إنتاج التمور من وزارة الزراعة، وكذلك معلومات اإلنتاج 

(8.5أن ما یتراوح بین رى، نستطیع أن ن1التاریخیة من مسار العمل  (29.2) إلى %2007 %2011(
من جمیع التمور تذھب للمصانع.  

المصانع في تصنیعھایتمللتمورالكلیةالكمیةربعحواليأنإلىیشیر2012إلى 2009توجھا من نرى
.)31، كما ھو مبین في جدول (السعودیةالعربیةالمملكة في

)2012-2006نسبة التمور التي تذھب للمصانع (:31جدول 

2006200720082009201020112012

إجمالي التمور 
المنتجة (طن 

متري)

977.036982.546986.409992.641984.358994.2011.006.032

إجمالي التمور في 
المصانع (طن 

متري)

93.23983.550126.866229.098283.882290.000234.394

% التمور التي 
تذھب إلى 

المصانع (%)

9.5%8.5%12.9%23.1%28.8%29.2%23.3%

أن وفي المملكة العربیة السعودیة تذھب لمصانع التمور إجمالي إنتاج التمور% من 25نفترض أن نسبة 
. باستخدام توقعات إنتاج التمور من مسار العمل تعد مخلفات تمور% من التمور التي یتم تصنیعھا 5حوالي 

حتى ناتجة في مصانع التمورالثمار التمور كمیات مخلفاتتوقعات ل نحصل على التقدیرات التالیة ، 1
2018.

)2018-2013: تقدیر كمیة و نسبة مخلفات التمور في المصانع (32جدول

201320142015201620172018

إجمالي إنتاج التمور (طن 
متري)

1,075,0681,098,1191,121,1701,144,2211,167,2721,190,323

التمور التي تذھب إلى 
(طن %25المصانع، 

متري)

268,767274,530280,293286,055291,818297,581

التمور في مخلفات
% (طن متري)5المصانع

13,43813,72714,01514,30314,59114,876
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201320142015201620172018

نسبة مخلفات التمور في 
المصانع إلجمالي إنتاج 

التمور (%)

1.251.251.251.251.251.25

كمیات و نسبة مخلفات أشجار النخیل و مخلفات ثمار التمور مع  إجمالي مقارنة توقعات )33و یبین جدول (
إنتاج التمور.

)2018-2013: مقارنة مخلفات أشجار النخیل و مخلفات ثمار التمور مع إجمالي إنتاج التمور (33جدول

201320142015201620172018

إجمالي إنتاج 
التمور (طن 

متري)

1,075,0681,098,1191,121,1701,144,2211,167,2721,190,323

مخلفات 
أشجار 

21النخیل
 نخلةكغم/ 

(طن متري)

521,163517,285522,458527,692532,959538,298

فواقد التمور
في المزارع 

 نخلةكغم/ 
(طن متري)

170,721172,428174,153175,894177,653179,430

مخلفات التمور 
المصانع في 
% (طن 5

متري)

13,43813,72714,01514,30314,59114,876

إجمالي مخلفات 
و النخیل

مخلفات ثمار 
التمور (طن 

متري)

705,322703,440710,626717,889725,203732,604
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لمخلفات النخیل و التمورحالیةلاإلستخدامات ا8.4

ألعالف جمیعھا ألعالف الحیوانات. و یوجد دائما سوقاً المواد العضویة من مخلفات ثمار التمور تذھب 
الحیوانات، حیث مخلفات التمور أرخص من أعالف الحیوانات المستوردة. ویمكن أن تكلف األعالف 

لایر سعودي للطن المتري، في حین یتم بیع أعالف الحیوانات من مخلفات 1500المستوردة ما یصل إلى 
) نجد أن إجمالي مخلفات ثمار 33سعودي للطن المتري. و من جدول ( لایر 500ثمار التمور بأقل من 

طناً في عام184.159التمور من أشجار النخیل في المزارع إضافة إلى مصانع التمور سیتفاوت من 
.وبإفتراض أن إجمالي كمیات مخلفات التمور ستباع كأعالف 2018طناً في عام 194.306إلى 2013

لایر سعودي للطن، فإن العائد اإلجمالي سیتفاوت 400ام بدون تصنیع بمتوسط حیوانات في صورتھا الخ
. و من 2018 سعودي في عام ملیون لایر78إلى 2013ملیون لایر سعودي في عام 74من حوالي 

البدیھي أن تصنیع مخلفات ثمار التمور بإستخدام التقنیات الحدیثة ألعالف حیوانیة عالیة القیمة التغذویة 
غیر أخرىعدیدةتصنیعیةز العائد و القیمة المضافة بصورة كبیرة. فضالً عن ذلك، فإن ھنالك بدائالً سیعز

تكون عوائدھا اإلقتصادیة أعلى كثیراً قد یمكن أن تستحدم فیھا مخلفات التمور كمادة خام وأعالف الحیوانات 
من عوائد تصنیع األعالف الحیوانیة.

أما بالنسبة لمخلفات أشجار النخیل فإن االستخدام الرئیسي الحالي لھا ھو في إنتاج السماد. و لتكوین السماد، 
یتم مزج مخلفات أشجار النخیل و السماد العضوي والتربة ویتم تخمیرھا لمدة أشھر قلیلة (تعتمد عملیة 

للذین لدیھم الوسائل، یمكن تقطیع مخلفات السماد على عدة عوامل تقوم بتسریع أو إبطاء العملیة). بالنسبة
األشجار وطحنھا مما یتیح لعملیة السماد أن تحدث بشكل أسرع.  

تشكل مخلفات النخیل التي یتم جمعھا وال یتم التخلص منھا خطر الحریق، لذلك فإن معظم المزارعین یمیلون 
سماد، أو دون الوصول إلى بیع مخلفات إلى التخلص منھا بسرعة، دون معرفة السماد أو المواد األولیة لل

النخیل إلنتاج األعالف، ویقوم مزارعو النخیل األخرون إما بالتخلص من مخلفات النخیل من خالل نفایات 
البلدیة أو رمیھا في مكبات النفایات.  

لص منھا) عادة ما یقوم المزارعون الصغار الذي ال یستطیعون تحمل التكالیف (أو ال یختارون اإلنفاق للتخ
.النخیلبحرق مخلفات 

في السوق السعودي مؤخراً،  و مع تجاریاً اً فرا(للشواء) أصبح متوالنخیل الفحم المستخرج من مخلفات 
سیستمر النجاح في قطاع الفحم من المخلفات الزراعیة لیجلب المزید من القطاع الخاص،فر المبادرة من اتو

االستثمار الخاص.  

الخشبإلنتاجالعزیز عبد الملكمدینة من بتمویلسعودالملك جامعة في كبیرمشروعھناكحالیاً 
التجاريلیس ضمن اإلنتاجومحدودااإلنتاجیزال ال. النخیلشجرةبقایافیھا بما مصادر من يالبالستیك

لمعرفة كمیة ویعتبر من الصعب وضع قیمة لمخلفات أشجار النخیل حالیا، وال یوجد إحصائیات أو تقدیرات 
المخلفات المستخدمة للسماد أو لتصنیع األعالف. 

النخیل و التموراآلثار البیئیة المترتبة على مخلفات8.5

تعد نظافة البیئة و حمایتھا من اآلثار الضارة لمخلفات النشاط اإلنتاجي على المستویین الزراعي و الصناعي 
و في المملكة العربیة السعودیة تشكل مخلفات أشجار النخیل  .لحاضرامن أھم األولویات العالمیة في الوقت 

عبئاً على الحقل و المزارع، حیث یضطر الكثیر من مزارعي النخیل اللجوء لحرق مخلفات النخیل داخل 
المزرعة للتخلص منھا، و قد یقوم البعض منھم بتجمیع مخلفات النخیل في أحد أركان المزرعة حیث تترك 

وینحصر تأثیر التخلص من مخلفات النخیل على البیئة على جانبین ھما ھا أخر الموسم.لفترة ثم یتم حرق
الدخان الصادر من عملیة الحرق إضافة إلى الحشرات أو الزواحف التي قد تتكاثر قي مكان تجمیع ھذه 
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فطریة المخلفات خاصة إذا كانت تحتوي على أجزاء نباتیة مصابة باإلضافة إلى زیادة إنتشار األمراض ال
وتولد غازات وروائح عند تخمر المخلفات على األرض مما یضر ببیئة النخلة.

اإلجتماعیة لشجرة النخیل التي تعكس بیئة فتنبع من األھمیة البیئیة وأما الجوانب اإلیجابیة للنخیل على ال
كذلك  بیئیة المحلیة.تأثیراً كبیراً على التوازن البیئي والحد من ظاھرة التصحر نظراً لمالءمتھا للظروف ال

فإن أشجار النخیل تستخدم في تزیین الشوارع والمتنزھات.ودون شك ستتم المحافظة على البیئة إذا تمت 
مراعاة تجمیع مخلفات النخیل وحرقھا في أماكن حرق النفایات والتخلص من تلك المخلفات بطریقة مأمونة 

بیئیاً.

لمخلفات النخیل و التمور اإلستغالل الصناعي إمكانیات 8.6

التمور حیث یمكن اإلستفادة منھا إستفادة كاملة بإنتاج العدید وھنالك أھمیة إقتصادیة كبیرة لمخلفات النخیل 
، بعد إجراء دراسات الجدوى الفنیة و التسویقیة و اإلقتصادیة الالزمة من المنتجات على مستوى صناعي

حاضنة التمور أن یلعب دوراً  لمركزویمكن .األمثل والمثمر حیث أنھا حتى اآلن لم تستغل اإلستغالل
اإلرتقاء بھا لمستوى اإلنتاج الصناعي. و ومحوریاً في تطویر العدید من منتجات مخلفات النخیل والتمور 

فیما یلي قائمة للمنتجات المحتملة من مخلفات النخیل و التمور:

منتجات مخلفات النخیل  8.6.1

) أدناه.62و یمكن إنتاجھ في صورة سائبة أو حبیبیة كما ھو مبین في شكل ( :الصلب السماد العضوي-1

) السماد العضوي السائب و المعدل و الحبیبي62شكل (

ھنالك العدید من منتجات األخشاب من مخلفات النخیل و تشمل: (أ)  األلواح  اللیفیة  و  :إنتاج األخشاب -2

وتستخدم بشكل واسع جداً في صناعة األثاث وصناعة األرضیات الخشبیة مع استخدامات الخشب الحبیبي 

لیاف السعف أخرى عدیدة لھ (ب) األلواح الخشبیة األسمنتیة وھي تنتج من خلیط من األسمنت وحبیبات أو أ

والجذوع واللیف والعذوق لشجرة النخیل، ویستخدم ھذا النوع من األلواح لألغراض اإلنشائیة فھو ینتج 

بشكل ألواح مستویة تستعمل في بناء البیوت الجاھزة واألرضیات والسقوف الثانویة والقواطع بین الغرف 

خلیط حبیبات مخلفات شجرة النخیل بشكل  وغیر ذلك (ج) األلواح الخشبیة البالستیكیة وھي تنتج عادةً من

ستر مع إضافة مواد كیمیائیة رابطة كالفینول رزن أو إعام والبولي اثیلین أو البولي ستایرین أو البولي 

الیوریا فورمالدیھاید مع إضافة مواد كیمیائیة أخرى تجعل من األلواح مقاومة للحریق أو التعفن أو 

أللواح بقابلیة عالیة لمقاومة الرطوبة وھي میزة نادرة ینفرد بھا ھذا النوع ویتمیز ھذا النوع من ا .الحشرات
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من األلواح، أما استخداماتھا الرئیسیة فھي في صناعة األثاث واألبواب مع استخدامات أخرى عدیدة 

خصوصاً في المناطق الرطبة جداً.

). ألواح خشب حبیبي و بالستیكي و أسمنتي63شكل (

التركیب الكیمیائي والخواص التشریحیة لجرید النخیل، أن تبین من : إنتاج عجینة الورق و الكرتون-3
العرق الوسطي للورقة الخاصة بنخیل التمر تعتبر مادة خام بدیلة مناسبة إلنتاج عجینة لب الورق، ألن 

إنتاج ورق بطریقة معملیة وتم تركیبھا الكیمیائي كان مناسبا وخواصھا التشریحیة جیدة وفي نفس الوقت تم 
األغذیة والزراعة في جامعة الملك سعود في الریاض، وقد تبین أن علوم العلوم و تيكلی لاختباره في معام

خواصھ جیدة وان المواد الخام األولیة ھي مواد واعدة بدرجة كبیرة في مثل ھذه الصناعة.

ي في المملكة العربیة السعودیة.الفحم و تم إنتاجھ بمواصفات عالیة على مستوى صناع -4

و ھي مادة ألدیھیدیة تدخل في صناعات عدیدة منھا صناعة النایلون و األصباغ و  فورالرإنتاج الفو -5
.الراتینجات و البیوتادایین

المركزة فإنتاج األعال -6

.صناعة األثاث و الصناعات التراثیة -7

منتجات مخلفات  التمور  8.6.2

: تستخدم التمور المستبعدة و غیر الصالحة لإلستھالك أو التصنیع إضافة إلى إنتاج األعالف الحیوانیة  -1
 خالص في إنتاج أعالف لتغذیة الحیوانات.تنوى التمور و األلیاف غیر الذوابة الناتجة من عملیات اإلس

استغالل كثیر من التمور غیر وصناعة األعالف الحیوانیة من التمر من الصناعات الھامة التي تساعد في 
ویمكن تصنیع عالئق أعالف مختلفة وخلطھا مع كمیات مناسبة من التمور  0القابلة لالستھالك البشرى

بغرض تسمین الحیوانات ، حیث إن التمور تحتوي على كثیر من السكریات مما یجعلھا بدیالً ممتازاً لبعض 
وقد أثبتت الكثیر من رة وغیرھا للماشیة والدواجن .مصادر الطاقة المركزة مثل الحبوب كالشعیر والذ

و تغذیة األبقار  و الحمالن و العجولإنتاج عالئق تدخل فیھا مخلفات التمور لتسمین األغنام  نجاح الدراسات
و تغذیة الخیول و تغذیة األسماك.الحلوب 

منتجات الكتلة الحیویة مثل خمیرة الخباز. -2

ثانول)إیو الوقود الحیوي (البی -3
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مض السیتریك و حمض الالكتیكحاألحماض العضویة مثل -4

اإلنزیمات الصناعیة مثل البیكتینیز واأللفا أمیلیز-5

إنتاج صمغ الزانثان (بولیمر حیوي) بتخمیر سكریات التمور-6

إنتاج الكربون المنشط من نوى التمور-7

كعكة ترشیح مستعلقات التمورإنتاج األلیاف الطبیعیة من نوى التمور إضافة إلى -8

التمورفواقدالجھود الحكومیة حول موضوع 8.7

لدولة بقطاع النخیل و التمور بالمملكة العربیة السعودیة.وأحد الجوانب الھامة التي ھنالك إھتمام كبیر من ا
تنا ھذه من قبل ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء. و قد أمدھو تكوین لجنة لفواقد التمورتعكس ھذاا اإلھتمام 

اللجنة مشكورة بنتائج الدراسات الخاصة بفواقد التمور في المملكة كما ھو مبین أدناه:

تعریف فاقد التمور في المملكة:أوالً:  

التمور المفقودة ھي تمور غیر صالحة لإلستھالك اآلدمي أو غیر مستغلة إقتصادیاً بسبب تردي أو تغیر 
نضجھا المختلفة أو التي لم تحصد بسبب إنخفاض جودتھا وأسعارھا خصائصھا وجودتھا النوعیة في مراحل 

أو بسبب إنتھاء فترة الصالحیة (التمور المعبأة والمصنعة).

ثانیاً: تقدیر المفقود من التمور في المملكة:

تطبیق مدى إستناداً إلى یحدث الفقد في التمور كماً ونوعاً فبل وأثناء وبعد الحصاد،وتختلف نسبة الفقد الكمي 
الممارسات والتقنیات الحدیثة في الزراعة و الحصاد والتداول والتخزین والتسویق.أما الفقد النوعي فیتمثل 
في إنخفاض جودة الثمار بصفة عامة بسبب العفن والذبول والكرمشة وفقدان اللمعان وتدھور اللون 

المجال محدودة جداً، ففي دراسة وتعتبر الدراسات في ھذاواألضرار الفسیولوجیة والمیكانیكیة وغیرھا.
ھـ إلیجاد المفقود لما بعض الحصاد في التمور المنتجة في المنطقتین 1424قامت بھا وزارة الزراعة لعام 

(أثناء وبعد الوسطى والشرقیة من المملكة العربیة السعودیة، تم تقدیر المفقود في المزارع و المصانع
متوسط نسبة المفقود كذلك الفقد في المصنع).وقد أظھرت النتائج أنالصرام وأثناء التخزین في المزرعة و

 ٪14.32( ٪19.32الكلي من التمور في المنطقة الوسطى في جمیع المزارع والمصانع التي تمت زیارتھا 
في  ٪16.52( ٪21في المصانع).بینما وجد أن متوسط نسبة الفقد في المنطقة الشرقیة  ٪5في المزارع و

في المصانع). ٪4.48المزارع، و

ھـ لتقدیر مفقود النخیل المادي في اإلحساء بسبب 1426وفي دراسة أخرى قامت بھا وزارة الزراعة لعام 
سقوط الثمار من النخلة أثناء النضج، أظھرت النتائج أن نسبة الفقد من إجمالي اإلنتاج للنخلة الواحدة لصنف 

م قامت بھا أوقاف 1998/1999الموسم . وبینت دراسة أجریت في ٪32والرزیز  ٪10الخالص 
( مزرعة كبیرة ونموذجیة) أن متوسط المفقود من التمور كان مساویاً الشیخ/صالح  الراجحي في مزرعتھ

، ٪2.2، والذبول ٪3.3، والطیور ٪0.5، واألكاروسات٪0.6، واألمراض ٪1.07(الحشرات  10.7٪
تراوحت نسبة المفقود من التمر في األصناف المختلفة من ). وقد ٪1.72، والثمار المتساقطة ٪1.5والشیص 

  ).٪11.7، والسكري ٪10.7، والخالص ٪6.7( رزیز  ٪19.77إلى  2.7٪

من التمور بلغت م أن نسبة المفقود 2001كما أوضحت دراسة أخرى أجریت في نفس المزرعة سنة 
وتفاوتت  )٪3.16طیور ، وال٪ 1.48، واألكاروسات ٪0.84، واألمراض ٪0.96(الحشرات  6.44٪
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) ، ٪8، و خضري ٪10، ورزیز ٪14% (سكري 16نسبة المفقود من التمور في الحدود من صفر% إلى 
ولم تشر ھذه الدراسة إلى المفقود بتأثر العوامل الجویة والتسویقیة. وأشارت نتائج دراسة أخرى قامت بھا 

التموربالنمسبة لتجار التجزئة تراوحت من ھـ أن نسبة المفقود التسویقي في1429جامعة الملك سعودعام 
  .٪15إلى  12٪

، وذكر ٪30إلى  ٪10أما في العراق فقد ذكرت إحدى الدراسات أن نسبة المفقود في التمور تراوحت من 
وذلك عند إستخدام الطرق  ٪50أحد التقاریر أن المفقود في التمور في دولة األمارات العربیة المتحدة تعدى 

التقلیدیة في تجفیف التمور. و من جانب آخر قدرت منظمة األغذیة والزراعة العالمیة (الفاو) أن المفقود لما 
. وھذه الدراسات على ٪50إلى  ٪15بعد الحصاد في الخضروات والفاكھة في الدول النامیة یتراوح بین 

ة ماسة لتحدیث المعلومات عن فواقد التمور نتیجة للتوسع الكبیر أھمیتھا إال أنھا محدودة جداً، وھنالك حاج
في زراعة النخیل وزیادة إنتاج التمور على مستوى المملكة في السنوات األخیرة.

توصیات إلستغالل مخلفات النخیل و التمور8.8

أشجار ألف طن مخلفات 521ألف طن  ( 705بین ھذا الفصل أن مخلفات النخیل والتمور تقدر بحوالي 
، و من المتوقع أن تصل إلى 2013ألف طن مخلفات تمور في المزارع و المصانع) في عام 184النخیل + 

ألف طن مخلفات تمور في المزارع و 195ألف طن مخلفات أشجار نخیل + 538ألف طن ( 733
نویاً من الممكن أن . ھذه الكمیات الھائلة من مخلفات النخیل و التمور التي تھدر س2018المصانع) في عام 

تشكل مواد خام متاحة سنویاً للعدید من الصناعات الناجحة التي تعتمد علیھا.

التوصیة الرئیسیة8.8.1

التوصیة الرئیسیة ھي إستخدام مركز حاضنة األعمال التقنیة للتمور لتحدید أولویات المنتجات التي یمكن 
مخلفات النخیل والتمور، وإثبات جدواھا من النواحي تطویرھا بنجاح على مستوى المعمل شبھ الصناعي من

التقنیة والتسویقیة واإلقتصادیة و البیئیة، ومن ثم تأكید إمكانیات إنتاجھا  بنجاح على مستوى صناعي من 
خالل دراسات الجدوى الفنیة اإلقتصادیة التفصیلیة.

النخیلإلستغالل مخلفاتتوصیات8.8.2

 اتحتاج إلیھالتي بجزء من أنواع األخشابالتأثیر الكبیر لمخلفات أشجار النخیل ھو إمداد السوق 
. ومع النمو االقتصادي في المملكة، یمكن أن وتستورد كمیات كبیرة منھاالمملكة العربیة السعودیة

تستفید السعودیة من استخدام مخلفات شجر النخیل كمواد للبناء.  
لعضوي و ھنالك طلب كبیر علیھ محلیاً.إنتاج السماد ا

 تطویرإنتاج الفحم لألسواق اإلقلیمیة والتصدیر، علماً بأنھ قد تم إنتاجھ بمواصفات عالیة على

مستوى صناعي في المملكة العربیة السعودیة.

 إنتاج الفورفورال و ھي مادة ألدیھیدیة تدخل في صناعات عدیدة منھا صناعة النایلون و األصباغ و

.لراتینجات و البیوتادایینا

التمورثمارإلستغالل مخلفاتتوصیات8.8.3

محلیاً إنتاج األعالف الحیوانیة بمواصفات عالیة ، علماً بأن ھنالك طلب كبیر علیھا.

.إنتاج الكربون المنشط من نوى التمور

 لھذا المنتج محلیاً.إنتاج خمیرة الخباز (منتجات الكتلة الحیویة)، علماً بأن ھنالك سوق واسعة
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 إنتاج األحماض العضویة مثل حمض السیتریك و حمض الالكتیك (یحتاج إلیھما قطاع الصناعات

الغذائیة بصورة مستمرة).

.إنتاج صمغ الزانثان (بولیمر حیوي) بتخمیر سكریات التمور
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التخزین المبرد 9

یغطي ھذا الفصل األقسام التالیة: 

 لمحة عامة

سلسلة القیمة

 ھیكل الصناعة

 حجم السوق والطاقة االستیعابیة

تخزین المبرد اإلضافي لمتطلبات الطاقة ل

 دراسات حالة

 نموذج تشغیلي مقترح

 تقنیات التخزین المبرد المبتكر لصناعة التمور

 عامة لمحة 9.1

المبردالتخزینحلول9.1.1

في الصناعة، یوجد العدید من أنواع حلول التخزین المبرد: 

یستخدم للمصانع والمزارع الكبیرة ومصانع مناولة ما بعد -التخزین المبرد الصناعي / التجاري
استخدام النوع نفسھ لتقنیة التخزین المبرد لكن على نطاق أوسع. -الحصاد

یتم تصمیمھ لتقدیم حلول التخزین الداخلي للمنتجات التي یتعین -التخزین المبرد الصناعي
أن تستخدم لعملیات التصنیع الالحقة. 

یقصد بھ التخزین المؤقت للنقل الحقا والبیع إلى جھة أخرى أو -التخزین المبرد التجاري
رج جاره خائموقع آخر. الشركات التي تقدم لطرف ثالث مساحة التخزین المبرد الذي یتم است

مخازنھا المبردة ألطراف أخرى على أساس قصیر أو طویل األجل لمخزن المحصول.  

للتطبیقات التجاریة مثل تجار التجزئة الغذائیة (میني ماركت، وسوبر –الثالجات والمجمدات التجاریة
ماركت، والھایبر ماركت) والفنادق / المطاعم التي تواجھ المستھلك ویتم استخدامھا للمستھلكین ألختیار 
وأخذ البضائع للبیع واالستھالك. عادة ما یكون لدى تجار التجزئة والفنادق / المطاعم ثالجات ومجمدات 

متحركة بباب واحد للحد من فقدان الحرارة.  
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غرفة تخزین مبرد بباب واحد یمكن المشي بداخلھا:64الشكل 

إن حلول التخزین المبرد في المملكة العربیة السعودیة ال تھدف لتبرید أو تجمید جمیع التمور أكثر من موسم 
(على سبیل صالحیة المنتجات المصنعة حصاد واحد. ومع ذلك، قد تستخدم حلول التخزین المبرد لتمدید 

وشراب التمور) للعدید من السنوات، لكن التخزین المبرد الصناعي للمنتجات المصنعة المثال، عجینة التمور،
خارج نطاق ھذه الدراسة. 

كیف یعمل التخزین المبرد 9.1.2

یتم تحقیق التخزین المبرد من خالل إدخال الھواء البارد (مع رطوبة یتم التحكم بھا) في غرفة تخزین مبرد، 
وإزالة الھواء الحار. یتم تحقیق عملیة التبرید باستخدام الضاغط. یأخذ ھذا الضاغط الھواء الخارجي (أو 

الحرارة وعملیة الضغط وینظم -الل تبدیلالھواء الداخلي المعاد دورانھ)، یضغط ویبرد الھواء لألسفل من خ
الرطوبة (إما بإدخال أو إزالة الرطوبة) ویرسل الھواء المبرد والمتحكم برطوبتھ إلى الغرفة. تبدأ العملیات 

وتتوقف كما ھو مطلوب لتحقیق والمحافظة على درجة الحرارة والرطوبة المطلوبة.  

یوجد ثالثة أنواع من الضواغط: 

تحت الصفر درجة مئویة. 30و لدرجة الحرارة المنخفضة، یعني ما یصل إلى النوع األول ھ
تحت الصفردرجة مئویة. وعادة ما یتم 40-تحت الصفر10وعادة ما یعطي ھذا نطاقا بین 

استخدام ھذا للمثلجات (أیس كریم). 

 تحت الصفر 10تحت الصفر إلى 20ضواغط الحرارة المتوسطة تعطي درجات حرارة من
مئویة تلك ھي في نطاق ھذه الدراسة.  درجة

 درجة مئویة تلك التي توجد في مكیفات 16ضواغط  الحرارة العالیة التي تبرد ما یصل إلى
الھواء في البیوت. 

:یوجد نظام ضاغط واحد رئیسي (باستثناء الضواغط االحتیاطیة) التي تقوم بضغط التبرید المركزي
من غرفة للتبرید. یالحظ أن ھذا النوع من التبرید ال ینطبق على غرفة وتبرید الھواء وإرسالھ إلى أكثر

في الشرق األوسط، یوجد أنظمة تبرید مناطق حیث یتم أداء -التبرید، لكن أیضا للبنیة التحتیة السكنیة
لھا إلى البیوت من خالل الیات التوزیع. ساعملیة التبرید وإر

:یث كل غرفة تخزین مبرد لھا وحدة التبرید المخصصة. ھذا النوع من التبرید حتبرید الوحدات

 :یأتي استخدام الطاقة الرئیسي في الضاغط وعملیة التبرید وعملیة التبرید المركزي على تبرید الوحدات
التبرید المركزي یمكن أن توفر تكلفة الطاقة بالتبرید بفاعلیة. ویعني ھذا أیضا أنك تحتاج فقط ضاغط 
احتیاطي واحد، بینما في تبرید الوحدات تحتاج إلى عدد من الضواغط االحتیاطیة لكل غرفة. المیزة 

ید المركزي ھي تبرید مساحة أكبر من التخزین المبرد بسبب االستثمار المطلوب. األخرى للتبر
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من أجل الحصول على نظام تبرید مركزي فعال، وتحتاج البنیة التحتیة المخصصة للبناء 
وھذا یعني أن كل غرفة سیكون لھا درجة تبرید محددة، ولكن أیضا -الذي سیتم تبریده

أیضا إلى درجة حرارة معینة تتیح لتخزین المؤقت في درجة الممرات بینھا سیتم تبریدھا 
درجة مئویة. 15-10حرارة تصل إلى 

یالحظ أن ھذا النوع من التخزین المؤقت في الممرات قد ال یتم السماح بھ في دول معینة إذا 
أخذ باالعتبار مخاطر الحریق والسالمة. 

صة أن الممرات بین غرف التبرید في تبرید الوحدات، یعني نقص البنیة التحتیة المخص
المبردة المختلفة في درجة حرارة المصنع نفسھ التي یحتمل أو ال یحتمل أن یتم تبریدھا. 

: نظام التبرید المركزي لمصانع التمور65الشكل 

:الفائدة الرئیسیة من تبرید الوحدات ھي المرونة. یمكن تكییف تبرید الوحدات على التبرید المركزي
درجة الحرارة المطلوبة للغرفة، أو عدد من الغرف أكثر سھولة في تبرید الوحدات، مع إدارة منفصلة 
لكل غرفة. وأنھ أیضا من المرونة أن تبرید الوحدات یتیح التعامل معھ بمرونة في موسم الذروة وخارج 

ا یوجد عدد من الغرف، یمكن إغالق الغرف التي ال تحتاج إلیھا خارج موسم الذروة إذ-موسم الذروة
حیث یتطلب تبرید أقل. 

الذي یجعل إدارة -أخیرا، الصیانة والخبرة المطلوبة في تبرید الوحدات أقل بكثیر من التبرید المركزي
التخزین المبرد أسھل. 

تطبیقات التخزین المبرد 9.1.3

ي التخزین المبرد على العوامل التالیة:  سیعتمد االستثمار ف

:یمكن أن یتنوع ھذا من التخزین المبرد الذي سیتم فتحھ وإغالقھ بشكل منتظم، االستخدام المقصود
حیث یتم إدخال وإخراج البضائع على أساس منتظم. من جھة أخرى، یوجد مخازن مبردة التي تخزن 

البضائع لشھور دون أن یتم فتح الباب الرئیسي. 
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:الطاقة 1قصود أعاله، یمكن تحدید الحجم إما بینما ترتبط باالستخدام الممتطلبات الطاقة االستیعابیة /
/ الطاقة االستیعابیة المتوسطة. ستحدد أیضا أرقام تلك الطاقة االستیعابیة مخطط 2االستیعابیة القصوى 

استثمار التخزین المبرد المطلوب، إذا ما كان تبرید مركزي أو تبرید وحدات.  

:موسمیة ویمكن أن یكون االستھالك كذلك موسمیا. في المحاصیل إطار الوقت المطلوب للتخزین المبرد
حالة االستھالك، المثال الذي یتعلق بالمملكة العربیة السعودیة ھو استھالك التمور الذي یقدر أن نصف 

استھالك التمور یتم في شھر. 

التخزین المبرد في المملكة العربیة السعودیة9.1.4

یأخذنا ھذا إلى الغرض الرئیسي لھذه الدراسة. حیث یبدأ شھر رمضان اآلن قبل موسم الحصاد الرئیسي في 
شھورا من أجل مخزون للبیع خالل وقت 11-10المملكة، یوجد حاجة متزایدة لتخزین التمور ما یصل إلى 

لخسائر بالتدھور المتعلق الذروة، لكن أیضا لیتمكن من تقلیل أیة خسائر تنشأ من المخزون. یمكن ربط ا
بالحرارة والرطوبة وانتشار الحشرات التي یمكن أن یساعد التخزین المبرد في خفض أو إنھاء ھذه 

التھدیدات.  

 الخسائر من التدھور بسبب الحرارة والرطوبة تعود للتدھور الحیوي ویعمل التخزین المبرد
م درجات الحرارة المنخفضة بإبطاء إلى المحافظة على الحد االدنى من الرطوبة بینما تقو

عملیة التدھور. 

 یتم معالجة الخسائر من انتشار الحشرات بوضوح أقل من خالل التخزین المبرد. لغایات
خفض انتشار الحشرات، فإن التبخیر یعمل بشكل أكبر فعالیة حیث یقوم بتدمیر أیة حشرات 

إذا تم استھالكھا من قبل الناس أو التي عادة ما تكون صغیرة وغیر ملحوظة وأمنة-وبیوضھا
إذا تم تصنیعھا في مزید من العملیات. إذا لم یتم التبخیر، فإن درجات الحرارة الباردة قد تدمر 
العدید من الحشرات والبیوض على الرغم من أنھ یوجد فرصة أن نسبة من تلك الحشرات 

الحشرة، والثمار (وأیضا قاء على (وبیوضھا) أن تدخل في سبات. وتعتمد االحتمالیة الفعلیة للب
حدد)، ودرجة حرارة التخزین المبرد المعنیة.    الصنف الم

تكالیف التشغیل االعتیادیة لتخزین المبرد9.1.5

تكالیف التشغیل الرئیسسیة للتخزین المبرد ترتبط بما یلي: 

 ،التي تعتمد على: تكالیف الكھرباء

للتخزینالمحددةالفعلیةالحرارةدرجة من أھمیةأكثرالواقع في وھوحجم التخزین المبرد:
الصفر تحت 5 من أقل(الفائقالتبریدأو،)مئویةدرجات5إلىالتبریدكانسواء(المبرد
درجةالصفر تحت 20أوالصفر تحت 18 من أقل(العاليالتجمیدأو)مئویةدرجة
.)مئویة

سیعتمد ھذا على متطلبات صاحب التخزین المبرد ومتطلبات تكرار فتح وإغالق الباب:
صاحب البضاعة في المخازن المبردة. 

یوجد فقدان الحرارة من خالل البنیة التحتیة للجدران فقدان الحرارة بسبب مواد البناء:
واألسقف واألرضیات. سیتم عزل الجدران والسقوف باأللواح المحشوة التي ھي صفائح 

تخفیض نقل بھافنة مع رغوة مضغوطة بینھا (كالرغوة المحشوة) التي یقصدفوالذیة مجل
أیضا فقدان حرارة من خالل األرض، التي یتم إنشاءھا من ھنالكالحرارة بین الجانبین. و

الخرسانة اإلسمنتیة. عادة ال تستخدم البنیة التحتیة التي تم إعدادھا للتخزین المبرد حلول 
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لھا فقدان حرارة أعلى من حلول التخزین المبرد التي تم تصمیمھا  األرضیة المثالیة ویكون
قبل بدء األعمال الھندسیة المدنیة.  

المحشو للوح مثال:66 الشكل

 ،التي عادة ما تكون أقل بأفتراض أن معظم البضائع المخزنة في شكل الواح یمكن التعامل تكالیف العمل
افع الشوكیة. البیئة باردة جدا داخل التخزین المبرد بحیث ال یمكن القیام ومعھا بسھولة باستخدام الر

بالمناولة أو التجھیز للبضاعة، وعادة ما تكون تكالیف المناولة والتجھیز نشاطات منفصلة ومركز تكلفة. 

سلسلة القیمة 9.2

سلسلة القیمة  9.2.1

 .للتخزین المبرد سلسلة قیمة مخصصة عندما تأتي للتركیب

المبرد التخزین لتركیب القیمة سلسلة:67 الشكل
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من حیث النشاطات، فإن سلسلة قیمة التخزین المبرد بسیطة جدا. 

المبرد التخزین لنشاط القیمة سلسلة :68 الشكل

السبب بأن النشاطات بسیطة ھو أن الحرارة منخفضة جدا لدرجة تسمح بالقیام بنشاطات المناولة أو التصنیع 
من قبل العمال. ولھذا عادة ما تكون النشاطات األخرى عملیات تشغیل منفصلة وجزء من مركز تكلفة أخر. 

ھیكل الصناعة 9.3

بشكل عام  9.3.1

أنواع حلول التخزین المبرد 

لمحة العامة، یتناول النطاق التخزین المبرد (للمزارع ومصانع المناولة ما بعد اللمقدمة وكما ورد في ا
الحصاد) التجاریة والصناعیة، واحد من النتائج الرئیسیة من صناعة التخزین المبرد لتلك القطاعات ھو 

ناولة ما بعد الحصاد التقییس. قمنا باالتصال ومقابلة مقاولي التخزین المبرد، وزرنا المزارع ومصانع الم
متر (عرض)  10والتخزین المبرد التجاري، ووجدنا أن معظم غرف التخزین المبرد قیاسیة. ھذا القیاس ھو 

تي یتم طن متري اعتمادا على الطریقة ال 300-250متر (ارتفاع) تتسع حوالي  6متر (طول) و 15و
متر اعتماداً على أساس الحدید المستخدم).6.5تجمیعھا فیھا وتعبئتھا. (من الممكن زیادة اإلرتفاع إلى 

 درجة 20- إلى مئویة درجة 10+ من تبریدلل الضاغط نفس استخدام الممكن من أنھ إلى اإلشارة تجدر
 التركیب تكالیفبتقلیل  ویسمح السعودي، السوق في واسع نطاق على قیاسيال ضاغطھذا ال یستخدم. مئویة

.والصیانة

متر اعتمادا على الھیكل الفوالذي الموجود.   6.5یجب مالحظة أنھ أحیانا قد یزید االرتفاع على 

یمكن  أن تختلف التكلفة اعتمادا على إذا ما كانت األعمال المدنیة جاھزة، ولكن التكالیف التقدیریة لتھیئة 
ھذا المقیاس ھي كما یلي:  

55,000  لایر  60,000لألعمال المدنیة (باعتبار متوسط  لایر سعودي 65,000لایر سعودي إلى
سعودي)

175,000  لایر سعودي لمعدات التخزین المبرد والتركیب والتشغیل  225,000لایر سعودي إلى
لایر سعودي). یشمل ھذا الضاغط والضاغط االحتیاطي وااللواح  200,000(باعتبار متوسط 

المحشوة وجمیع التركیبات. 

منصة تحمل. المطلوبة التحمیل منصات عدد ھي البدایة في واضحة تكون ال قد يالت األخرى التكلفة 

 بالنسبة. سعودي لایر 400 تحمیل منصة كل ویكلف التمور، من واحد متري طن  بالمتوسط  التحمیل
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 منصة 120,000 إلى سعودي لایر 100,000 غرفة كل تتطلب متري، طن 300-250 لغرفة

).سعودي لایر 110,000 متوسط باعتبار( تحمیل

10رات في الحجم أو الخصم من مزودي حلول التخزین المبرد ال تتجاوز وحیث أنھا قیاسیة، یوجد وف-
لایر سعودي.  370,000%. قبل الخصم، نفترض أن غرفة التخزین المبرد القیاسیة ستكلف 15

من ودي حلول التخزین المبرد المشھورة. أعاله من مز ةأنھ تم تقدیر التكالیف الواردیجدر اإلشارة أیضاً إلى 
تكون عرضة لمزید من بالتالي عروض أسعار أقل، لكن یحتمل استخدام مواد أقل تكلفة و الممكن العثورعلى

الصیانة. 

مواد التخزین المبرد 

 لتخفیف المبرد للتخزین التحتیة البنیة في المحشوة األلواح استخدام یتم ، العامة واللمحة المقدمة في ورد كما
/ كجم 35 من انتقلت الصناعة أن وجدنا. المطلوبة الحرارة درجة على والمحافظة الغرفة في الحرارة فقدان
 اإلنتاج إلى اإلنشاء تكالیف لتخفیض نتیجة ذلك ویحدث. 3متر/ كجم 45 إلى المحشوة لأللواح كثافة 3متر

). المتحدة العربیة واإلمارات السعودیة العربیة المملكة في( السعة إقتصادیات مع كبیرة بكمیات المحلي
 استھالك في یتمثل المبرد التخزین لمالك اقتصادیة منافع وتقدم الحرارة فقدان تخفض أنھا وجد لذلك، إضافة
.  المنخفض الطاقة

إن التحسین اإلضافي في تقنیة األلواح المحشوة لدیھا ألیة إغالق تم تركیبھا في األلواح المحشوة. تتیح ألیة 
تركیب أكثر سھولة (التجمیع واإلغالق) لأللواح وتقلل الوقت والجھد، مما ینجم عنھ تكالیف ھذه اإلغالق 
مخفضة. 

متشابك محشو للوح مثال:69 الشكل

الذي تم حظره في أوروبا، ال یزال یسمح باستخدامھ في المملكة  R-22ووجدنا أیضا أن سائل التبرید 
. 2035العربیة السعودیة حتى 

التخزین المبرد التجاري 9.3.2

التخزین المبرد التجاري ھو تخزین مبرد متاح للعامة. في حین أن أجور أستجار غرف التخزین المبرد 
متشابھة من منطقة لمنطقة (ألن التكالیف متشابھ في جمیع أنحاء المملكة)، لكن توافرھا یختلف من منطقة 

. أخرىإلى 
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:وھيالتجاریةالمبردالتخزینلحلولعادیةتجاریةشروطاوجدنامقابالتنا،خالل من

 طن متري لألحجام لایر سعودي100ودي/ طن متري إلى لایر سع 80السعر: ترواح ھذا من /
لایر  50طن متري، یمكن أن ینخفض السعر إلى 300-250األصغر. للمستخدمین الذین یأخذون 

.، لكل شھر تخزین مبردسعودي/طن متري

أشھر كحد أدنى، قابلة 6التخزین المبرد التجاري لعقد من الحد األدنى من الوقت: تحتاج معظم شركات
للتجدید شھریا بعد ذلك. 

تخزین المبرد التجاري مع مزارعي الخضار والفواكھ لیجب أن یتشارك مزارعو التمور الطاقة االستیعابیة ل
یل األخرى. الحظ بعض أصحاب التخزین المبرد التجاري أن عدد من أصحاب المزارع یقومون بتحو

إلى التمور. كال النوعین من المحاصیل یمكن تخزینھا لفترات طویلة.    سمحاصیلھم من البطاط

كان التوجھ الرئیسي ھو زیادة تخزین التمور كمحصول یأتي بعد شھر رمضان. منشآت التخزین المبرد 
 فقد - مخاطرلھاالحجمزیادةأن مالحظة یجب.التجاریة استثمرت في زیادة الطاقة االستیعابیة لتلك الجھود

البضائع في الخسارةوتقدرغرف10 من اكثراستھلكحریقاالتجاریةالمبردالتخزینمنشأتإحدىشھدت
.سعودي لایر ملیون30 من بأكثر فیھاالتي

أماكن التخزین المبرد المملوكة للمزرعة9.3.3

كان التخزین المبرد المملوك للمزرعة في ازدیاد، بسبب العوامل التالیة: 

 الحصول على القروض أكثر سھولة، سواء من صندوق التنمیة الزراعیة أو صندوق التنمیة الصناعیة
% من النفقات الرأسمالیة اعتمادا 20السعودي أو البنك. یحتاج المزارعون فقط إلى وضع الحد االدنى 

یجب مالحظة أن بعض تلك كما  یغطي القیمة الباقیة للمشروع.ض، للحصول على قرضعلى القر
%20تعفي المقترض من ما یصل إلى القروض (على سبیل المثال، قروض صندوق التنمیة الزراعیة) 

الدفعات بانتظام.  تسدیدالمستفید من القرض ولكن یتوجب علىض من القر

كھرباء من شركة الكھرباء السعودیة، ویمكن تحمل تكالیف اإلدارة یحصل المزارعون على أقل تكلفة لل
أقل من شركات التخزین المبرد. 

یكون ما عادة-بھمالخاصالمبردالتخزینإنشاءلدرجةوالمتوسطونالكبارالمزارعونیصلأنیمكن
لقروضالمالرأس من االدنىالحد على الحصول في صعوبة یواجھونالذینھمالصغارالمزارعون

.المبردالتخزین

أعلىأسعار على الحصولبھدفالحقة،فترات في للبیعتمورھمبتخزینیقومونالمزراعونكان
.الحصاد موسم فترة في منخفضة بأسعاربیعھا من بدال لمحصولھم،

أماكن التخزین المبرد لمناولة ما بعد الحصاد9.3.4

.الصغارللمزارعینالمبردللتخزینمشابھةألسباب،التمرمصانع ل المبردالتخزینسعاتتزایدت لقد
إلى قروض صندوق الوصول كالمصانع ،المسجلةالحصاد بعد ما المناولةلشركاتیمكنلذلك،إضافة

التنمیة الزراعیة وصندوق التنمیة الصناعیة السعودي الذي یمكن أن یستخدم لمجموعة متنوعة من 
التخزین المبرد.  إضافة لذلك، تقوم شركات المناولة ما بعد الحصاد بعالماتھا االستثمارات بما فیھا استثمار

التجاریة الخاصة بھا وعملیاتھا التشغیلیة بزیادة نشاطاتھا وكنتیجة لذلك االستثمار في مزید من التخزین 
.)المبرد (إضافة إلى مزید من عملیات المناولة ما بعد الحصاد كما ورد في األقسام السابقة
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حجم السوق والطاقة االستیعابیة 9.4

التخزین المبرد التجاري 9.4.1

من مقابالتنا مع مزودي حلول التخزین المبرد، وشركات التخزین المبرد التجاریة والمزارعین والتجار 
قیمة القروض المقدمة من صندوق التنمیة الزراعیة للتخزین المبرد، أعددنا التقدیرات إجمالي والكبار،

)34التالیة لتوافر التخزین المبرد التجاري في المناطق التي اطلعنا علیھا. (الجدول 

17)2013: الطاقة االستیعابیة للتخزین المبرد المتاح المقدر (34جدول

المالحظة الطاقة االستیعابیة المنطقة 

اإلنتاج األكبر للتمور في القصیم طن متري 100,000القصیم 

تشمل سوق العزیزیة في الریاض طن متري120,000الریاض والخرج 

طن متري 10,000المدینة 
أو بعد التعبئة والقلیل یتم كتمور خامیتم بیع التمور 

تخزینھ حیث تأتي التمور من مناطق أخرى

تستنند التقدیرات على المقابالتطن متري 30,000اإلحساء 

تستند التقدیرات على المقابالت طن متري 50,000المناطق األخرى 

إجمالي التخزین المتاح طن متري 310,000المجموع 

المستخدم المجموع 
لتمور لتخزین ا

متريطن 170,500

)55(%

التجاري تم من المقابالت مع موردي التخزین المبرد
من السعة یتم استخدامھا%60–50ذكر أن

%)55(بافتراض متوسط

التخزین المبرد المملوك للمزرعة 9.4.2

مزودي مع المقابالت من ذلك،ومع.المزرعةمستوى على المبردالتخزینلتحدید متاحة معلوماتیوجد ال
 من أقلأنقدرنا لقد الحصاد، بعد ما المناولةوشركاتوالصغیرةالكبیرةوالمزارعالمبرد،التخزینحلول

1-2) المملوكالمبردالتخزین في تخزینھاسیتمالمزرعةمخرجات من) الدراسةلھذه%1.5بإفتراض%
 بدال اختارتحیثالمبردالتخزین تتبنى لم المملكة في الكبیرةالمزراع بعض أن مالحظة یجب.للمزرعة

.للتمور جملة وبائعإنتاج شركة تكونأنذلك من

یبلغ منھا%1.5فإن،طن متري1,075,000بحواليالمقدرة2013في عامالتمورإنتاجبیانات من
.متريطن16,100

تحلیل بي دبلیو سي ، بناًء على المقابالت17
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التمورالتخزین المبرد في مصانع 9.4.3

. ومن یتم إستیعابھا في مصانع التمور% من جمیع 26.7لھذه الدراسة، نعلم أن تصنیع التمورمن قسم 
% من مخرجاتھا السنویة یتم تخزینھا في التخزین 15مقابالتنا مع شركات المناولة ما بعد الحصاد، نقدر أن 

المبرد (كمتوسط سنوي). 

سنوات) ألن االستثمار اإلضافي والمتطلب لتخزین أكثر 5% (ضمن 20نتوقع أن یرتفع ھذا العدد إلى 
حیث أن رمضان یأتي اآلن قبل الموسم. 

 ؛2013ر في عام التمو منطن متري 1,075,000 من% 26.7 نسبة مع الحصاد بعد ما شركات املتتع
.متريطن43,000حواليھوالرقمذلك من% 15.متريطن287,000حواليیعني مما

قروض التخزین المبرد من قروض التنمیة الزراعیة 9.4.4

ملیون لایر سعودي لصناعة التمور في المملكة العربیة 500بحواليقدم صندوق التنمیة الزراعیة ما یقدر
السعودیة.
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المبردالتخزینالستثمارالزراعیةالتنمیةصندوققروض:35جدول

منصرف من القرضمقرر من القرضالمكتب الفرع

86.376.72072.411.635الریاض الریاض 

100.38694.061المجمعة الریاض 

3.849.6641.692.920القویعیة الریاض 

1.339.9791.193.025ساجر الریاض 

5.730.8305.575.479نافا الریاض 

97.397.57980.967.138ع الریاض ومجموع فر

23.258.50021.161.599مكة مكة 

23.258.50021.161.599ع مكة ومجموع فر

53.343.75051.826.838القصیم القصیم 

6.072.8145.989.668البكیریة القصیم 

2.700.0002.700.000المذنبالقصیم 

62.116.56460.516.506ع القصیم ومجموع فر

1.955.5651.613.106عسیر عسیر 

1.955.5651.613.106ع عسیر ومجموع فر

26.545.03124.544.655حائل حائل 

26.545.03124.544.655ع حائل ومجموع فر

2.727.9871.612.021الجوف الجوف

2.727.9871.612.021ع الجوف ومجموع فر

2.942.7332.149.035صبیاجیزان 

2.942.7332.149.035ع جیزان ومجموع فر

23.784.16919.991.270تبوك تبوك 

23.784.16919.991.270ع تبوك ومجموع فر

17.152.1966.555.085الخرج الخرج 

17.152.19616.555.085ع الخرج ومجموع فر

المجموع الكلي للقروض المدفوعة 
والمقررة من الدین 

257.880.324229.110.415
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متطلبات التخزین المبرد اإلضافي 9.5

متطلبات التخزین المبرد اإلضافي (على المستوى الوطني)9.5.1

معدالت النمو التالیة في الطاقة االستیعابیة لتخزین الحالي: افترضنامن أجل إعداد خطة االستثمار، 

 :زیادة كل سنة. 6التخزین المبرد التجاري %

 :زیادة كل سنة. 10التخزین المبرد المملوك للمزرعة %

 :زیادة كل سنة.8التخزین المبرد لمناولة ما بعد الحصاد %

یة لتخزین المبرد لصناعة التمور في المملكة. توقعات الطاقة االستیعابیة اإلضاف36یظھر الجدول 

  (بالطن) 2018-2013: متطلبات التخزین المبرد اإلضافیة المقدرة، 36جدول

2018 2017 2016 2015 2014 2013

1,190,323 1,167,272 1,144,221 1,121,170 1,098,119 1,075,068 مجموع انتاج التمور

95,226 93,382 91,538 89,694 87,850 86,005 % من االنتاج)8التصدیر (

101,177 99,218 97,259 95,299 93,340 91,381 المخلفات في سلسلة التورید

260,187 257,611 255,060 252,535 250,035 247,559 التمور المعالجة

733,733 717,061 700,364 683,642 666,895 650,123 التمور المتاحة لالستھالك

256,806 250,971 245,127 239,275 233,413 227,543 التمور الطازجة المستھلكة خالل موسم 
الحصاد

0 0 0 55,697 120,138 71,643 التمور الجافة المستھلكة خالل موسم الحصاد

476,926 466,090 455,237 388,670 313,344 350,937 تمور جافة للتخزین

228,167 215,252 203,068 191,574 180,730 170,500 سعة التخزین البارد المتوفر للتجارة

25,971 23,610 21,464 19,512 17,739 16,126 سعة التخزین البارد المتوفر للمزارع

63,264 58,578 54,239 50,221 46,501 43,056 سعة التخزین البارد المتوفر لمصانع التمور

159,524 168,649 176,466 127,363 68,374 121,254 سعة التخزین االضافیة المطلوبة

13% 14% 15% 11% 6% 11% سعة التخزین المطلوبة كنسبة مئویة من 
مجموع االنتاج
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طن متري نقص في سعة التخزین المبرد للتمور في 121,000مایصل الى النتیجة الرئیسیة ھي أنھ سیوجد 
السنوات القادمة.وبإضافة النمو الطبیعي في السوق، فمن المتوقع أن یكون الفجوة في سعة التخزین المبرد 

.2018طن متري بحلول 160,000حوالي

وطنیا -: متطلبات اإلنفاق الرأسمالي لتخزین المبرد37جدول

یة للتخزین المبرد متطلب الطاقة االستیعاب
)2018(

طن متري 160,000

طن متري 300طن متري إلى 250الطاقة االستیعابیة لغرفة التخزین المبرد 

طن متري بالمتوسط)275(اعتبار 

580تقریبا عدد غرف التخزین المبرد المطلوبة 

لایر سعودي 370,000متوسط التكلفة لغرفة التخزین المبرد 

استثمار اإلنفاق الرأسمالي اإلجمالي متطلب 
(وطنیا)

ملیون لایر سعودي 214.6

300إلى250تحويالمبردالتخزین غرفة بأن علما المطلوب،لإلستثمار كحد 2018العامرقمباتخاذ
 غرفة كل تكلف غرفة،422مجموعإلىنحتاجبالتالي،) بالمتوسط متريطن275باعتبار(متريطن

.سعودي لایر ملیون156.1بقیمةإجمالیااستثمارا تمثل والتيتقریبا،سعودي لایر 370,000

)المنطقة حسب( اإلضافیةالمبردالتخزینمتطلبات9.5.2

، قدرنا نسبة اإلنتاج على مستوى المنطقة. سنأخذ باالعتبار توقعات النسبة ذاتھا (ما یصل 1من الدراسة رقم 
) كأساس لمتطلب التخزین المبرد الخاص بنا.  2018إلى 
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: تفاصیل إنتاج التمور حسب المنطقة38جدول

2010المنطقة 

%25.2الریاض 

%14.2المدینة 

%19.1القصیم 

%15.0الشرقیة 

%26.5مناطق أخرى 

%100المجموع 

من أجل تقدیر متطلبات التخزین المبرد حسب المنطقة، نستخدم االفتراضات التالیة:  

 .متطلبات التخزین المبرد كنسبة وطنیة

 .إنتاج التمور اإلقلیمي، كنسبة وطنیة

 تعدیل لمتطلبات التخزین المبرد في المدینة (انخفضت للنصف) باعتبار حقیقة أن العدید من الحجاج
تمورھم عند العودة إلى بلدانھم. یحملون مشتریات

أدناه متطلبات التخزین المبرد حسب المنطقة.  39یظھر الجدول 

(بالطن) 2018-2013: متطلب التخزین المبرد اإلضافي المقدر حسب المنطقة، 39جدول

2018 2017 2016 2015 2014 2013

سعة التخزین البارد المطلوبة حالیا في كل منطقة

30,589 17,236 23,104 18,145 32,180 121,254 الریاض

17,249 9,719 13,028 10,232 18,146 68,374 المدینة

32,130 18,104 24,268 19,059 33,801 127,363 القصیم

44,518 25,084 33,624 26,407 46,833 176,466 الشرقیة

42,546 23,973 32,135 25,238 44,758 168,649 أخرى

40,244 22,676 30,396 23,872 42,336 159,524 المجموع
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دراسات الحالة 9.6

لمحة عامة 9.6.1

الھدف 

من دراسات الحالة لمبادرة التخزین 2-1تقییم اإلطار المؤسسي للتخزین المبرد الحالي والنماذج التشغیلیة 
المبرد المشابھ في دول ناشئة أخرى، وتحدید الھیكل التنظیمي وجدوى اإلدارة. 

المنھج

سنقوم بإعداد ھذا التحلیل من خالل إجراء البحوث التالیة: 

والتقنیةالتبریدومعھداألغذیة،مناخبحوث شبكة المثالسبیل على( المتاحةللمصادرالمكتبیةالبحوث
.)األغذیةتقنیاتومعھداألغذیةوتبریدالھندسیةالبحوثومركزالحیویة،

المشابھةالمبردالتخزینومبادراتالعالمیةالجیدةالممارساتمراجعة.

 .مراجعة الممارسات الحسنة العالمیة ومبادرات التخزین المبرد المشابھة

الھند: مخلفات األغذیة وعالقة البنیة التحتیة لتخزین المبرد في1دراسة حالة 9.6.2

 لمحة عامة

على الرغم من أن الھند تحتل المركز األول في إنتاج الحلیب في العالم والمركز الثاني في الخضار والفواكھ، 
ملیار دوالر 70.9حوالي بوإنھا أیضا أكبر جھة لمخلفات األغذیة القابلة للتلف في العالم. تقدر المخلفات 

یر األغذیة ألكثر ملیار من السكان لیس أمریكي من الخضار والفواكھ والحبوب كل عام. المشكلة في توف
حول نسبة إنتاج األغذیة بل نقل الطعام للناس ھو التحدي. السبب الرئیسي لھذا التحدي لیس امتالك منشآت 

%50التخزین المبرد المالئمة والنقل المبرد لكل من مصنعي وتجار التجزئة لألغذیة. یساھم ھذا وحده بـ 
% من الفواكھ والخضار.  18تحسب لنسبة  من سعر الحلیب الحالي وأیضا

المشكلة أبعد من قدرات المزارعین والمستھلكین. بل ھي مشكلة السوق ككل وقدرة سلسلة التورید التي 
تتطلب التدخل الحكومي وكذلك االستثمار الخاص في القطاع. تشمل دراسة الحالة ھذه تحدید الحالة الراھنة 

مقاییس البنیة التحتیة لتخزین المبرد الحالي والتحدیات التي تواجھ الصناعة ولسلسلة التبرید في الھند، وال
التي یتم اتخاذھا من قبل الحكومة الھندیة للتغلب على تحدیات الصناعة.  
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الوضع الحالي

% من 90% من إنتاج الفواكھ والخضار التي تستخدم التخزین المبرد، الذي یترك 11-10یوجد فقط 
ھ للتلف بسبب عدم كفایة منشآت التخزین المبرد. تحتاج الطاقة االستیعابیة للتخزین المبرد الخضار والفواك

% من الحالة الحالیة لتقلیل إلى أدنى حد من مخلفات الخضار والفواكھ. تشكل الزراعة 40إلى الزیادة بنسبة 
أمریكي على سلسلة ملیار دوالر12.1%  من الناتج المحلي اإلجمالي وتنفق الحكومة 14وحدھا نسبة 

تورید األغذیة.  

ال تؤثر عدم كفایة البنیة التحتیة للتخزین المبرد فقط على حداثة وجودة الفواكھ والخضار وصحة اإلنسان، 
بل أیضا تؤثر على األسعار حیث مخلفات ھذه المنتجات ترفع األسعار.  

من الفواكھ والخضار بسبب أن جھود أمول السلسلة الباردة للحلیب في الھند لھا إدارة سلسلة تورید أفضل
)Amul لمنتجات األلبان التعاونیة في تنفیذ مراكز التجمیع المتقدمة تقنیا ومخازن التبرید. ھذه المبادرة في (

جوجارات كانت ناجحة جدا وقادت حكومة الھند لتكرار النموذج في والیات ھندیة أخرى. تھدف المبادرة 
تورید الریفي والطلب الحضري، ونجم عنھا نشوء الھند كرقم واحد في إنتاج الحلیب إلى تقلیص الفجوة بین ال

.حول العالم.  

البنیة التحتیة للتخزین المبرد الحالي

منشأة تخزین مبرد على نطاق الدولة التي لدیھا طاقة استیعابیة 6,300، فإن في الھند  2012إعتبارا من  
24والیات من أصل 4% من تلك المخازن تقع في 60ي، ونسبة ملیون طن متر30.11تقدر بحوالي 
، تقدر لجنة الزراعة الوطنیة أن عدد منشآت التخزین المبرد سینمو للضعف، 2016-2015والیة. بحلول 

ملیار دوالر أمریكي إلى منشآت التخزین المبرد الجدیدة من أجل االحتفاظ بإنتاج 8.892بإجمالي استثمار 
ر. وعلى الرغم من مبادرة الحكومة الھندیة واستثمارات القطاع الخاص، فإن قطاع التخزین الفواكھ والخضا

المبرد ما زال یواجھ العدید من العقبات.  

شركة في  3,500لسوق  التخزین المبرد في الھند عدد كبیر من الجھات المساھمة والمؤثرة، مع وجود 
25,000% خدمات النقل المبرد للسوق (تشكل 15رید ویقدم % منھم حلول سلسلة التب58سلسلة القیمة. یقدم 
لألغذیة 5,000% من خدمات النقل المبرد تلك كانت تستخدم لنقل الحلیب وتبقي فقط 80وسیلة). ومع ذلك، 

.والخضار

التحدیات التي تواجھ صناعة التخزین المبرد في الھند

ثالثة تحدیات تواجھ قطاع التخزین المبرد في الھند: فیما یلي

تكالیف دورة حیاة مرتفعة

% على العقد الماضي، فإن أسعار العقارات المرتفعة ھي المساھم الرئیسي في إعاقة منشآت 280مع زیادة 
طن متري 6,000التخزین المبرد الكافي في الھند. تكلفة الطاقة االستیعابیة لمنشأة التخزین المبرد من 

دوالر أمریكي باستثناء األرض. بینما لمنشأة تخزین مبرد مشابھة في 803,000تتطلب استثمارا حوالي 
الوالیات المتحدة األمریكیة، تكلف نصف االستثمار في الھند. 

وتساھم كذلك أسعار الكھرباء الباھظة وانقطاع الطاقة في الھند في وجود منشآت تخزین مبرد ضعیفة. حیث 
ؤدي حاالت االنقطاع لتشغیل المنشأة للطاقة االحتیاطیة التي تزید من التكلفة بشكل كبیر. إضافة إلى ذلك، ت

تكلفة عودة الشاحنة المبردة، شحنة باتجاھین والشوارع السیئة تؤثر على تكلفة دورة الحیاة.  
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أنواع منشآت التخزین المبرد والتوزیع غیر المتكافيء

، حیث یتم استخدام ثالثة في الھند لسلعة واحدة مثل البطاطستكون معظم أنواع منشآت التخزین المبرد 
فقط. وكذلك ال یتم تطبیق تقنیة متقدمة على منشآت خزین المبرد ألغراض تخزین البطاطسأرباع منشآت الت

ه المنشآت لیست فعالة من حیث التخزین المبرد متعدد السلع، حیث یتطلب حاالت حرارة مختلفة وبالتالي ھذ
التكلفة أو الكفاءة لمثل ذلك االستخدام. ونتیجة لذلك، تفضل الشركات الصغیرة تحدید سلعة واحدة لمنشآت 

التخزین المبرد.  

عقبة كبیرة أخرى تواجھ التخزین المبرد ھي التوزیع غیر المتكافئ لتلك المنشآت من خالل سلسلة التورید. 
لتخزین المبرد بالقرب من نقطة اإلنتاج ولیس في مناطق أخرى بشكل كافي. یقع معظم منشآت ا

من الضروري لمنشآت التخزین المبرد أن تكون موجودة على طول الموقع من المزارع إلى مناطق الجھات 
االستھالكیة من أجل أن تكون فعالة من حیث التكلفة والكفاءة.  

 الوعي المتدني

ت الفعالة التي تؤثر على سلسلة التبرید أفضل الممارسات التقنیة المالئمة لبناء ال یعي العدید من الجھا
منشآت التخزین المبرد ذات الجودة العالیة أو تشغیلھا بكفاءة. وكذلك بعضھا غیر قادر أو غیر راغب في 

الستثمار االستثمار في منشآت التخزین المبرد، حیث تعتبر استثمارا طویل األجل لدیھ نسبة عائد على ا
متدنیة جدا. 

التدابیر التي تم اتخاذھا من قبل الحكومة الھندیة

 ملیون طن متري لمنشآت التخزین المبرد، كان التدخل الحكومي مطلوبا، 31بسبب الفجوة بسعة
-2012وكمبادرة تم االعتراف بسلسلة التبرید كقطاع ثانوي للبنیة التحتیة في موازنة االتحاد لسنة 

2013

 ،تعاونت الحكومة الھندیة مع اتحاد الصناعة الھندیة واتحاد غرف التجارة والصناعة الھندیة
والمزارعون والبنیة التحیة لمعدات سلسلة التبرید لتأسیس مركزا وطنیا لتطویر سلسلة التبرید. 

 رد. % موافقة من االستثمار األجنبي المباشر في سوق التخزین المب51لدى الحكومة منحة بنسبة

 من مخازن التبرید. 451دوالر أمریكي لبناء ملیون 53.6قدمت الحكومة الھندیة

  :لقد طورت معاییر تقنیة للشركات لتتبعھا. تستند ھذه المعاییر إلى ثالثة أنواع من مخازن التبرید

مخازن التبرید للمنتجات الزراعیة الطازجة التي ال تحتاج إلى تبرید مسبقا. 

ید المتعددة السلع لتخزین طویل وقصیر األجل للمنتجات الزراعیة الطازجة مخازن التبر
تخزین متعددة. بق ومتطلباتالتي تتطلب تبرید مس

تقدم مخازن الھواء المتحكم بھ أنظمة ھواء یتم تعدیلھ ویتحكم بواحدة أو أكثر من الغازات 
ضمن فراغ مغلق. 

  في مصر : عقبات الزراعة وسلسلة التبرید2دراسة حالة 9.6.3

لمحة عامة 

على الزراعة للغذاء والمنتجات األخرى حیث أنھا لیست فقط تنتج تعتمد مصر  كانتلعدد من السنوات، 
الغذاء للسكان في مصر، لكنھا أیضا تصدر إلى الدول األخرى. تعتبر الزراعة في مصر القوة الدافعة 
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مخلفات ما بعد الحصاد حیث لدیھا منشآت لالقتصاد. المشكلة مع الزراعة خاصة الفواكھ والخضروات ھو 
التخزین المبرد غیر كافیة وكذلك الشاحنات المبردة التي تعزز البنیة التحتیة لسلسلة التبرید.  

كما ھي الحالة في الھند، من الضروري معرفة أن المشكلة أبعد من قدرات المزارعین والمستھلكین بل أنھا 
الخاص في منشآت كذلك االستثمارومشكلة السوق ككل وقدرة سلسلة التورید التي تتطلب التدخل الحكومي 

التخزین المبرد.

التوظیف واألرباح ولكن أیضا یزید األرباح األجنبیة كنتیجة لذلك، االقتصاد المصري لن یزید فقط فرص 
ملیون دوالر أمریكي 12ویخلق میزانا تجاریا للدولة. یقدر أن منتجات الغذاء القابلة للتلف المصدرة ستجلب 

ملیون دوالر أمریكي في السنة الثالثة 37ملیون دوالر أمریكي في السنة الثانیة و24في السنة األولى و
والر أمریكي في السنة التالیة.ملیون د49و

وبالتالي، تغطي دراسة الحالة ھذه الوضع الحالي لسلسة التبرید في مصر والتحدیات التي تواجھ صناعة 
قطاع سلسلة التبرید، والتدابیر التي یجب أن یتم اتخاذھا من قبل الحكومة المصریة للتغلب على عقبات 

الصناعة. 

الوضع الحالي

 في والفواكھللخضارالحصاد بعد ما مخلفاتفإنكبیر، بشكل الزراعة على تعتمد مصر أن من الرغم على
دراسة تؤكد كما اإلنتاج؛إجمالي من الحاالت بعض في% 45إلىیصل بما یقدروحده لمصر العلويالقسم

الصادراتإنتاجزیادةأمامرئیسیة عقبة تعد الحصاد بعد ما خسائر أنالقاھرة جامعة أجرتھاالتيالتأثیر
 من الفعالةالتبرید سلسلة منشآتإلىالحاجةأیضاھذایؤكدلذلك،ونتیجة. للتلف القابلةللمحاصیلالمصریة

إمداداتموثوقیةعدمھوالتبرید سلسلة إلخفاقالرئیسیةاألسباب.المخلفات من درجةادنىإلىالحدأجل
.المبردالنقلومنشآتالمبردالتخزیناستخدامكفاءةوعدمالصحیحةالصیانةونقصالطاقة،

إن كما. المتطورةالدول من أكثرضروريأمرھي مصر مثل النامیةالدولة في التبرید لسلسة الحاجةإن
أیضا تؤثر بل اإلنسان، صحة على فقط تؤثر ال النامیةالدول في الفعالةغیرالمبردللتخزینالتحتیةالبنیة
لحواليالمعیشة مصر في الزراعةتقدم.عام بشكل الدولةاقتصاد على وكذلكوالخضارالفواكھأسعار على
اإلجماليالناتج من% 17 بنسبة أیضاتساھم كما. السكان من% 30لحواليوظائفوتقدمالسكان من% 55

.األجنبيالصرفأرباح كل من% 20والمحلي

المبرد في مصرالتحدیات التي تواجھ صناعة التخزین 

 نقص رأس المال

 نقص االستثمار

 غیاب الرقابة الرسمیة واإلشراف على سلسلة التبرید

 نقص العمالة الماھرة

 الحرارة

التدابیر التي یجب أن یتم اتخاذھا من قبل الحكومة في مصر 

 .تقدیم السیاسات الصحیحة وبرامج المساعدة

خزین المبرد.تشجیع المعلومات التعاونیة لتوفیر الت
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 تقدیم خدمات االرشاد للمزراعین

توفیر إمكانیة الوصول لنظم التبرید الفعالة الحدیثة لشركات التخزین المبرد

التشغیليوالنموذجاالستثمار خطة9.7

اإلضافيالمبردالتخزینمنشآتمتطلبات9.7.1

كما ورد سابقا، من خالل مقابلة شركات التخزین المبرد التجاریة ومزودي حلول التخزین المبرد، وجدنا أن 
متر  15متر (عرض) و10معظم غرف التخزین المبرد في السعودیة ذات حجم قیاسي. الحجم القیاسي ھو 

التمور اعتمادا على طن متري من300-250متر (ارتفاع) التي لھا طاقة استیعابیة حوالي 6(طول) و
متر اعتمادا على الھیكل الفوالذي الموجود. 6.5طریقة التجمیع والتعبئة. ربما یزید االرتفاع إلى 

.40الجدول إن تكلفة غرفة التخزین المبرد مبینة باختصار في

: التكلفة المقدرة لغرفة التخزین المبرد الواحدة40جدول

لایر  65,000سعودي إلى لایر  55,000األعمال المدنیة 
سعودي 

لایر سعودي بالمتوسط)60,000(باعتبار 

معدات التخزین المبرد والتركیب والتشغیل
تشمل األلواح المحشوة والضواغط والضواغط 
االحتیاطیة والرفوف واألبواب واإللكترونیات 

225,000لایر سعودي إلى 175,000
لایر سعودي

سعودي لایر  200,000(باعتبار 
بالمتوسط)

منصات التحمیل

طنا متریا واحدا من تحمیل  منصةحمل كل (ت
لایر سعودي)400التمور ویكلف 

120,000لایر سعودي إلى 100,000
لایر سعودي 

لایر سعودي 110,000(باعتبار 
بالمتوسط)

لایر سعودي 370,000المجموع 

ھذه تكلفة غرفة التخزین المبرد الواحدة. یجب أن تكون ھذه التكلفة واحدة إذا ما تم تركیب التخزین المبرد 
في المصنع، أو شركة المناولة ما بعد الحصاد، أو شركة التخزین المبرد التجاریة، أو المزرعة (مع معدات 

طن 300طن متري إلى 250مبرد ھي التخزین المبرد). وبما أن الطاقة االستیعابیة لكل غرفة تخزین 
متري، فإن الغرفة نادرا ما تستوعب متطلبات المستخدم. 

باستثناء مصنع تمور واحد لدیھ نظام تخزین مبرد مركزي، فإن معظم حلول التخزین المبرد األخرى ھي 
وحدات منفصلة، حیث أن كل غرفة لھا ضاغط خاص ونظام كھربائي. 
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 ما لدیھاالتجاريالمبردالتخزینوشركاتمبرد،تخزینغرف10إلىیصل ام لدیھا مصانع تمر وجدنا
.المبردللتخزین غرفة 40إلىیصل

یتطلبالمتعددة،المبردالتخزینغرف على الحصولفإناالستیعابیة،الطاقةمتطلبات عن بعیدا
حرارةدرجة على مبردتخزین غرفة كل تحددوبالتاليمختلفة،مبردتخزینحرارةدرجاتالمستخدمین

  . مختلفة

االستیعابیةالطاقةمتطلبات لتالئم التجاریة،المبردالتخزینمنشأة بناء یتمأن نوصي الدراسة،ھذهلغایات
المثال،سبیل على( الحجم،وفورات بعض تحقیقأجل من مبردةتخزینغرف10 تتضمن أن على للمملكة،
سبیل على( المنتجوعرض)المتري بالطن( كافیةاستیعابیةطاقةتوفیروأیضا)المشتركةالشوكیةالروافع
  ).     غرفة لكل مختلفة حرارةدرجةإعداداتالمثال،

3إلى تصل بقدرة(شوكیةروافع3مجموعھ ما إلىنحتاجتبرید،مخازنأوغرف10تھیئةأجلومن
 تكلف احتیاطیة،واحدةشوكیةرافعة1واالعتیاديلالستخدامشوكیتانرافعتان2،)واحدة لكل متريطن
غرف،10 لخدمة الشوكیةالرافعة تكلفة إلىوبالنظر.أقصى كحد سعودي لایر 60,000واحدة كل

.غرف10 من یتكونتجاريمبردلتخزینالرأسمالياإلنفاقتقدیراآلننستطیع

غرف10التجاري لعشر : النفقات الرأسمالیة لمنشآت التخزین المبرد 41جدول

لایر سعودي 600,00األعمال المدنیة 

معدات التخزین المبرد والتركیب والتشغیل 
تشمل األلواح الحشوة والضواغظ والضواغط 
االحتیاطیة والرفوف واألبواب واإللكترونیات 

لایر سعودي 2,000,000

منصات التحمیل
 كلفطن متري من التمور وت1منصة تحمل (كل 

لایر سعودي)400

لایر سعودي 1,100,00

لایر سعودي 180,000الرافعة الشوكیة 

لایر سعودي 50,000األثاث والتجھیزات  

لایر سعودي3,930,000)10المجموع (للغرف 

4غرف یبلغ حوالي 10من الجدول أعاله، نفترض أن اإلنفاق الرأسمالي للتخزین المبرد التجاري للعشر 
ملیون لایر سعودي. 

 في نقص متريطن160,000 على یزید ما لدیناسیكون،2018بحلولأنھیظھرالسابق،القسم في
.أدناهبالجدول موضح ھو كما المبردینالتخزغرفعددحسابویمكن.المبردللتخزیناالستیعابیةالطاقة
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وطنیا -: متطلبات األنفاق الرأسمالي لتخزین المبرد42جدول

متطلبات الطاقة االستیعابیة لتخزین المبرد 
)2018(

طن متري 160,000

طن متري300طن متري إلى 250الطاقة االستیعابیة لغرفة التخزین المبرد 

طن متري)25(باعتبار متوسط 

580تقریبا عدد غرف التخزین المبرد المطلوبة 

التجاريالمبردالتخزینوحدات من منشأة58إلىنحتاجأنااعتباریمكن مطلوبة؛ غرفة 422أن بما
.سعودي لایر ملیون232 تكلفة وبإجماليمبردة،تخزینغرف10بھامنشأة كل وطنیا،

غرف 10منشأة تخزین مبرد، كل واحدة من 42: إجمالي النفقات لـ 43جدول

غرفة  580وطنیا –غرف التخزین المبرد المطلوبة 

غرف / وحدات 10غرف لكل وحدة 

منشأة 58غرف تقریبا 10إجمالي عدد منشآت 

ملیون لایر سعودي 4غرف 10تكلفة لكل 

ملیون لایر سعودي 232منشأة 50أجمالي تكلفة لـ 

النموذجیةالمبردالتخزینلمنشآتالماليالنموذج9.7.2

من المقابالت والتحلیل، نستطیع أن نقدر أن التكالیف التالیة واإلیرادات وسداد القروض (على القرض 
غرف) والربح المقدر. 10ملیون لایر سعودي لألنفاق الرأسمالي لمنشأة التخزین المبرد 4األولي 
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غرف (لكل شھر)10: تكالیف منشأة من 44جدول

التكلفة 

تشمل المشرف والمدیر 6عدد الموظفین 

لایر سعودي / شھریا 10,000التكلفة لكل موظف 

شھریا/سعودي لایر60,000إجمالي تكلفة الموظف 

شھریا/سعودي لایر25,000تكالیف الكھرباء 

شھریا/سعودي لایر6,250الصیانة 

شھریا/سعودي لایر5,000تكالیف أخرى 

شھریا/سعودي لایر96,250إجمالي التكالیف 

یرجى المالحظة أعاله أن تكالیف الموظفین تشمل السكن والنقل ومنافع نھایة الخدمة وتأشیرات الدخول 
وتذاكر العودة والوجبات الخ. 

غرف (شھریا)10: اإلیرادات للمنشأة من 45جدول

اإلیرادات 

طن متري 275إجمالي الطاقة االستیعابیة / غرف 

10إجمالي الغرف 

طن متري 2,750إجمالي الطاقة االستیعابیة 

تقدیر تقریبي سنوي %60متوسط االستخدام (%) 

1,650متوسط االستخدام (طن متري)

شھر/طن متري/لایر شھري 80السعر / طن متري/ شھریا

شھر/ لایر سعودي 132,000متوسط اإلیرادات الشھریة 
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غرف10: سداد القرض لمنشأة من 46جدول

سداد القرض 

لایر سعودي 4,000,000إجمالي مبلغ القرض 

%20اإلعفاء 

لایر سعودي 3,200,000إجمالي القرض المستحق 

سنوات 15فترة السداد (سنوات)

شھور 180فترة السداد (شھور) 

لایر سعودي/شھر  17,778متوسط السداد الشھري 

غرف10: قائمة األرباح والخسائر لمنشأة من 47جدول

األرباح والخسائر 

شھر/سعودي لایر132,000اإلیرادات/ شھر 

شھر/سعودي لایر96,250التكالیف/ شھر 

لایر سعودي / شھر35,750(شھر)إجمالي الربح 

شھر/سعودي لایر17,778سداد القرض 

شھر/سعودي لایر17,972الربح قبل الزكاة  (شھر) 

سنة/  سعودي لایر215,667الربح قبل الزكاة (سنة) 

إعفاء) من %20سنة (بما في ذلك 15النتائج الرئیسیة من ھذا التحلیل ھو أنھ بالنظر إلى قرض لمدة 
غرف قادرة على كسب أكثر من 10صندوق التنمیة الزراعیة، قد تكون منشأة التخزین المبرد من 

من ھذه المنشآت، فقد تكون قادرة على 5لایر سعودي أرباح سنویا. وإذا كانت الشركة تدیر 215,000
جذب للشركات حیث أن قرض ملیون لایر من األرباح سنویا (قبل الزكاة). ویعد ھذا عامل 1كسب أكثر من 

ملیون لایر سعودي)، والشركة یجب أن تغطي رأس 4صندوق التنمیة السعودي یغطي النفقات الرأسمالیة  (
لایر  300,000لایر سعودي) باستثمار من 300,000شھور إنفاق، أو 3المال العامل (المقدر على 

% عائد على االستثمار. 71سعودي، وقد تجني 
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غیليالتشالنموذج9.7.3

لایر سعودي / 200,000غرف قد تجني أكثر من 10رأینا من القسم أعاله أن منشأة التخزین المبرد من 
. من أجل أن نجعل استثمار وتشغیل منشآت التخزین المبرد التجاریة ربحیة للشركات الخاصة، نوصي سنویا

50بقا أن السعودیة تحتاج حوالي من ھذه المنشآت. ولقد ذكرنا سا10إلى 5بأن تشغل الشركة على األقل 
منشأة).  60(إجمالي شآتمن 6لكل مناقصات 10توصیتنا كانت إرسال -2018من ھذه المنشآت بحلول 

6شركات خاصة لتصمیم وبناء وتشغیل 10نحن نوصي بأن یطرح صندوق التنمیة الزراعیة مناقصة إلى 
منشآت تخزین 6التشغیل. مع -التملك-غرف لكل واحدة)، باستخدام نموذج البناء10منشآت تخزین مبرد (

مبرد لكل عطاء، نحتاج إلى شركة تشغیل خاصة  تحتفظ بمخاطر تجاریة لتشغیل منشآت التخزین المبرد. 

300,000ستثمر حوالي من قائمة األرباح والخسائر أعاله، رأینا أن شركات التشغیل الخاصة یجب أن ت
ملیون لایر سعودي 4لایر سعودي في رأس المال العامل، ویقدم صندوق التنمیة الزراعیة قرضا یبلغ حوالي 

% عائد 71لایر سعودي،  أو 215,000بما في ذلك سداد القرض، وتقدم كل منشأة أرباحا مقدرة بحوالي 
الجذابة للشركات للمشاركة في المناقصة. على االستثمار للشركة. یجب أن یكون ھذا من األعمال 

غرف تكون على 10بالنسبة لصندوق التنمیة الزراعیة، فإن شروط العطاء لمنشآت التخزین المبرد من 
النحو التالي:

10 غرف لكل منشأة

6) غرف المجموع)60منشآت في المجمل

 إعفاء إذا تم االلتزام بجدول السداد. 20سنة، مع 15سداد القرض على %

تقدم الشركة رأس المال العامل بالكامل

 :طن متري)1لایر سعودي / طن متري/ شھر (كحد أدنى 80السعر كحد أقصى

 1شروط تخزین كحد أدنى: شھر

 :شھر12شروط تخزین كحد أقصى

التي تقدم أرخص األسعار. على سبیل المثال، قد یقول طرف مشارك في تتم ترسیة المناقصات على الجھة 
لایر سعودي /طن متري/ شھر. التقییم التقني (المواد، والتركیب) 70المناقصة إنھ یمكن أن یقدم الخدمة بـ 

یتعین تقیمھ من قبل مزود أو مستشار مستقل لحلول التخزین المبرد. 
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تقویمیة على متطلبات التخزین المبردتأثیر تقدم شھر رمضان كل سنة 9.8

% من جمیع التمور 50لقد سبق أن أشرنا إلى قدوم شھر رمضان قبل موسم حصاد التمور، مع العلم أن 
تستھلك خالل موسم شھر رمضان (وفترات العیدین الالحقة). ھذه الحقائق تشیر إلى الحاجة اإلضافیة لمزید 

من مخازن التبرید.

ثیر شھر رمضان (وفترة عید الفطر) ، إفترضنا اإلفتراضات التالیة في اإلستھالك:للتدلیل على مدى تأ

اإلستھالك الكلي

% من فترة 66% من اإلستھالك الكلي (أو 33اإلستھالك من بدایة شھر رمضان إلى نھایة عید الفطر 
الذروة).

% من فترة الذروة).33% من اإلستھالك الكلي (أو 16.7اإلستھالك من عید الفطر إلى عید األضحى 

% خالل فترة الحصاد في 15، و% خالل فترة الحصاد في یولیو15%، منھا 35اإلستھالك خالل الحصاد: 
% خالل فترة الحصاد في سبتمبر.الرجاء مالحظة أنھ سیكون ھنالك بعض التداخل نظراً ألن 5أغسطس، و 

، و قد تم أخذ ذلك بعین اإلعتبار.ادشھر فترات شھر رمضان و عید الفطر قد یتداخالن مع فترة الحص

%).50اإلستھالك خالل الفترة التي ال ذروة فیھا : الفترة الباقیة ( إلى 

عدد األیام لكل فترة

یوماً 33من بدایة رمضان إلى نھایة عید الفطر: 

یوماً 67من نھایة عید الفطر إلى نھایة عید األضحى: 

أعاله ھي:المخرجات الرئیسیة من الجدول و الشكل 

قد بدأ بالفعل قبل الحصاد، وبالتالي قإن التخزین المبرد یطون نجد أن شھر رمضان 2014بحلول عام 
)2014) إلى شھر رمضان (2013متطلباً من موسم الحصاد (

یتعین التخزین المسبق لجمیع الكمیات التي سیتم إستھالكھا خالل موسم الذروة2023بحلول عام 

أثناء الحصاد تقل سنة بعد أخرى لبطء حركة تداخلھا مع المواسم التي ال تحدث فیھا ذروةالتمور المستھلكة 
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لإلستھالكالمتاحة)المنثورة(المفككةللتمور(%)مئویة كنسبة سنواتلعشرةاإلستھالك تنبؤ: 48جدول

20232022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

3.0% 3.3% 3.2% 3.7% 3.6% 4.0% 4.4% 4.8% 5.3% 6.1% 6.3%

3.0% 3.3% 3.2% 3.7% 3.6% 4.0% 4.4% 4.8% 5.3% 6.1% 6.3%

13.1% 2.0% 3.2% 3.7% 3.6% 4.0% 4.4% 4.8% 5.3% 6.1% 6.3%

22.7% 30.3% 21.2% 10.1% 3.6% 4.0% 4.4% 4.8% 5.3% 6.1% 6.3%

7.7% 8.5% 16.8% 25.2% 29.3% 18.2% 7.1% 4.8% 5.3% 6.1% 6.3%

6.5% 7.5% 7.5% 7.5% 10.5% 18.9% 27.3% 26.3% 14.1% 3.0% 6.3%

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 22.2% 30.6% 23.2%

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.3%

5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 6.0% 7.5% 7.5%

3.0% 3.3% 3.2% 3.7% 3.6% 4.0% 4.4% 4.8% 5.3% 1.2% 4.0%

3.0% 3.3% 3.2% 3.7% 3.6% 4.0% 4.4% 4.8% 5.3% 6.1% 6.3%

3.0% 3.3% 3.2% 3.7% 3.6% 4.0% 4.4% 4.8% 5.3% 6.1% 6.3%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

سنوات10لفترةالحصاد مع المتداخلالتمورإستھالكتمثیل:49جدول

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2016

2014

2023

2020

2017

2022

2013

2015

2018

2019
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between Eid Al Fitr
and Eid Al Adha
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Harvest (and
harvest
consumption)
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سنوات10توقعات متطلبات التخزین المبرد لـ 9.9

، والتي تمثل الخمس سنوات القادمة بعد فترة التوقع األصلیة 2023-2019یبین الجدول فترة التوقع بین 
%)، ونمو للتخزین المبرد في 1. لقد افترضنا نمو منخفض للتخزین المبرد التجاري(2018-2013بین 

%).3%)، ونمو للتخزین المبرد للمناولة ما بعد الحصاد(3المزارع(

(طن متري)2023-2019المقدرة ل: متطلبات التخزین البارد االضافیة 50جدول

2023 2022 2021 2020 2019

1,305,578 1,282,527 1,259,476 1,236,425 1,213,374 مجموع انتاج التمور

104,446 102,602 100,758 98,914 97,070 % من االنتاج)8التصدیر (

110,974 109,015 107,055 105,096 103,137 المخلفات في سلسلة التورید

273,459 270,752 268,071 265,417 262,789 التمور المعالجة

816,698 800,158 783,592 766,998 750,378 التمور المتاحة لالستھالك

285844 280055 274,257 268,449 262,632 التمور الطازجة المستھلكة خالل موسم الحصاد

0 0 0 0 0 التمور الجافة المستھلكة خالل موسم الحصاد

530,854 520,103 509,334 498,549 487,746 تمور جافة للتخزین

239,806 237,432 235,081 232,754 230,449 سعة التخزین البارد المتوفر للتجارة

28,674 28,112 27,561 27,020 26,491 سعة التخزین البارد المتوفر للمزارع

69,849 68,479 67,136 65,820 64,529 التخزین البارد المتوفر لمصانع التمورسعة 

192,525 186,080 179,556 172,955 166,277 سعة التخزین االضافیة المطلوبة

14.7% 14.0% 14.3% 14.0% 13.7% سعة التخزین المطلوبة كنسبة مئویة من مجموع االنتاج

التمورإنتاجالمبردالتخزینر في االستثماھ من المرجح أن یتجاوزأنھو سبق ما من الرئیسياالستنتاج
مرافق نموذجعن طریق ( ضافياإلالمبردالتخزین في ستثماراإلھي للحكومة توصیتناوبالتالي ضافي،اإل
.البالد في معینة منطقة في ملحة حاجة ھناك تكان إذا2018 بعد ما إلى)غرف10الـ

السعودیةالتمور لصناعة المبردلتخزینمبتكرة لتقنیات9.10

لتحدید التقنیات االبتكاریة لتخفیض تكالیف التخزین المبرد في المملكة، أجرینا البحث التالي: 

 بحث مكتبي للمصادر المتاحة (على سبیل المثال، شبكة بحوث مناخ األغذیة، معھد التبرید والتقنیة
.الحیویة، مركز تبرید األغذیة والبحوث الھندسیة ومعھد تقنیات األغذیة)

 .مراجعة أفضل الممارسات العالمیة لمنشآت التخزین المبرد

لمحة عامة 9.10.1

إن استخدام واعتماد حلول وتصمیم التقنیة المبتكرة یمكن أن یساعد في الوصول إلى منشآت تخزین مبرد 
فعالة من حیث التكلفة. بعض استخدامات واعتماد حلول وتصمیم التقنیة المبتكرة ھي:  
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المبرد، المعدات ومناولة الموادتصمیم التخزین 

یجب مراجعة دراسات التصمیم العام قبل البدء بمشروع التخزین المبرد. فإن التخطیط السلیم بما في ذلك 
مراجعة وفھم التصمیم المتنوع ومتطلبات اإلنشاء لمنشأة التخزین المبرد أمر ھام لنجاح أي مشروع. 

د على عوامل عدیدة مثل حجم التخزین وتركیب نظام التبرید یعتمد تصمیم وإنشاء مرافق التخزین المبر
ونوع المعدات والمواد المستخدمة ونوع المخزون والكمیة وتكرار التحمیل. وبالتالي، ال یوجد أفضل 
ممارسة موحدة واحدة لتصمیم منشآت التخزین المبرد والمعدات ومناولة المواد، حیث أتھا تختلف اعتمادا 

زین المبرد. ومع ذلك من أجل الحصول على منشأة تخزین صدیقة للبیئة مستدامة فعالة على مواصفات التخ
من التكلفة والطاقة، یجب أن یأخذ باالعتبار الجوانب التالیة: 

التخطیط العام والموقع

 .استخدام البیئة الطبیعیة المحلیة المتاحة لفائدة المنشأة

 .تخفیض تأثیر المنشأة على البیئة

البناءوتھیئةالمحلي،المناخالبناء،إتجاه.

  .نشاطات المستخدم النھائي

 .تحلیل تدفق السیر لتحسین نظم مناولة المواد

الجوانب المحددة للبناء 

  .الجدران والسقوف واألرضیات واألبواب

 .مواد البناء المفضلة بیئیا

 .العزل

 .اإلنارة

مثبط البخار

 الحد من التسرب

 الكتلة الحراریة

 االجزاء الخارجیة (اإلنعكاس العالي) الباردة

 تقنیات الطاقة الشمسیة السلبیة

ھنا، المقاالت التالیة ودراسات الحالة لیست فقط تثبت أسالیب والتقنیة المستخدمة لدعم الطاقة، بل تظھر 
أیضا كیف یمكن أن یساعد التصمیم في توفیر الطاقة. 

اقة في صناعة التخزین المبرد. تخفیص استخدام الط

http://www.airah.org.au/imis15_prod/Content_Files/EcoLibrium/2013/Apr13/EcoApril13_
Forum.pdf
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عال واالقتصادي. تصمیم التخزین المبرد الف

-http://www.fjb.co.uk/wp
%20Effective%20Cold%20Stcontent/themes/fjb/publications/Economical%20&

orage%20Design.pdf

تعطي المقاالت أدناه ودراسات الحالة فكرة حول كیف یمكن أن توفر معدات اإلنارة طاقة منشآت التخزین 
المبرد وبالتالي المال: 

 مصابیح الثنائیات الباعثة للضوء تساعد في تكالیف التبرید

http://www.innovativecold.com/press_042010.htm

 53یخفض التخزین المبرد من تكالیف طاقة اإلنارة بنسبة%

s.pdfc-cold-nordic-http://www.graybar.com/documents/lithonia

 التخزین المبرد المصمم لتوفیر النقد

http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/Lighting/Applications/Case%20Studies/Bet
ColdStorageaLEDInnovative

مالحظة: یتم تقدیم مصادر أخرى مفیدة (ملفات بي دي أف على االنترنت) حول الموضوع (التخزین المبرد 
/ أفضل ممارسات تصمیم وإنشاء المخازن المبردة) في الملحق.  

مقدمو الخدمات اللوجستیة الطرف الثالث

البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات ھامة إلدارة سلسلة التورید لمنشآت التخزین المبرد. باستخدام أخر نظم 
التقنیة في المعلومات یمكن السلسة للتجاوب مع الطلب بكفاءة ویساعد أیضا في التحكم بالمخزون، وبقاء 

مواد ومراقبة استخدام الطاقة وزیادة الطاقة تكلفة العمالة تحت التحقق وتحسین واستخدام المعدات ومناولة ال
االستیعابیة للتخزین إلى أقصى حد. 

یوجد عدد من مقدمي الخدمات اللوجستیة الطرف الثالث حول العالم الذین یقدمون سلسلة تورید األغذیة 
ل وسلسلة التبرید بشكل خاص. تقدم ھذه الشركات حلول للمخازن للسیطرة على الرطوبة  ووسائل النق

المبردة والخدمات اللوجستیة إلدارة منشآت التخزین المبرد. 

شركة حول العالم موجودة في موقع اتحاد سلسلة التبرید العالمیة 25قائمة من أفضل 
)list-25-top-global-http://www.gcca.org/resources/iarw/ المنشورة من قبل االتحاد العالمي ،

لمخازن التبرید. 

أمثلة من خدمات القیمة المضافة المقدمة من شركات الخدمات اللوجستیة الطرف الثالث التي تشمل:  

.تجعل نظم شبكة االنترنت من المحتمل إدارة سلسلة التورید بشكل أكثر فعالیة. من نظام تمكین الشبكة
لمعلومات وتبسیط االتصاالت مما ینجم عنھ فرص توفیر التكلفة ضمن سلسلة التورید، خالل مركزیة ا

یمكن كسب معلومات كاملة تتعلق باألوامر والمخزون وحالة النقل. أضافة لذلك، یمكن البحث وتحلیل 
ریر البیانات عبر المنشآت، الذي ھو ھام بشكل كبیر إذا كنت تدیر منتج في مواقع متعدة. كل شي من تقا

األعمار لحالة المخزون إلى اشعارات االحداث. 
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تستخدم ھذه النظم تردد االرسال لتتبع االجھزة من خالل جمیع المخازن للحفاظ تحدید تردد االرسال .
على تحدیثات دقیقة وفي الوقت المناسب للمخزون وحالة الطلب. من خالل فحص لوحة الرخصة أو 

، تكون قادرا على الحصول على البیانات ونقلھا إلى مدراء المخازن البار كود على الحاالت او األلواح
والنقل وممثلي خدمات العمالء على اساس الوقت الحقیق الفعلي.  

.لدى برنامج تحدید المواقع الرقمي القدرة على انتاج تصورات مختلفة نظم المعلومات الجغرافیة
من الخرائط الفعلیة والطبوغرافیة ھي فقط بعض 33للبیانات التي یتم إدخالھا في قاعدة البیانات. فإن 

المخرجات التي یمكن أن ینتجھا برنامج نظم المعلومات الجغرافیة. مثال واحد على استخدام ھذه التقنیة 
2005یونیو 29حسین المھام المرتبطة بسلسلة التبرید یمكن أن یتم مشاھدتھا في الدراسة المقدمة في لت

ورشة عمل إتحاد إدارة األعمال والزراعة واألغذیة العالمیة من قبل بیرتون سوانسون وأعضاء فریق 
وي لمصر ومواقع عملھ. في تقریریھم (سوانسون وآخرون)، بحثوا في صادرات الزراعة في القسم العل

منشآت سلسلة التبرید إلى مناطق زراعیة عدیدة. باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة لمراكز سلسلة 
التبرید في الدولة.  

التوصیات9.10.2

في المملكة العربیة السعودیة، تعد صناعة التخزین المبرد من الصناعات الكبیرة بسبب الحرارة العالیة، 
راعیة للمنتجین والمستھلكین. وكذلك بسبب المتطلبات الز

كانت إحدى النتائج أن تقنیة التخزین المبرد الجدیدة تأخذ وقتا للوصول إلى المملكة، حیث أن انخفاض 
تكالیف الكھرباء خالل فترة منفعة االستثمار المضاف ال یترجم بضرورة إلى توفیر في الطاقة. 

فة المنخفضة للطاقة في السعودیة، وبالتالي، یجب أن ومع ذلك، من غیر المؤكد إلى متى سوف تستمر التكل
تأخذ الفعالیة باالعتبار عند التصمیم والتركیب والمحافظة على منشآت التخزین المبرد. فإن معظم استخدام 

الطاقة تم استھالكھا.  

 .تبرید الغرفة لدرجة الحرارة المطلوبة

الطاقة من خالل األلواح المحشوة المحافظة على درجة الحرارة في الغرفة (تعویض فقدان
واألرضیات / السقوف). 

 .یتم فقدان البرودة من خالل فتح وإغالق باب الغرفة الرئیسیة لتناول ووضع البضائع

وبالنظر إلى حجم فقدان التبرید أعاله فیما سبق، نوصي بتنفیذ ما یلي لكل تخزین مبرد: 

 ھذا سیخفض مدة الوقت المطلوبة لبقاء الباب مفتوحا. -والرافعات الشوكیةمنصات التحمیلاستخدام

 تأكد من أن األرضیة تم تصمیمھا بشكل سلیم لتخفیض فقدان البرودة. المباني التي تم تحدیثھا من
مخازن إلى غرف تخزین مبرد لم یتم تحسین تصمیم األرضیة فیھا وھي معرضة لفقدان البرودة من 

ت (یتم استخدام األلواح المحشوة على جانبین والسقف، ولكن لیس األرضیة حیث أنھا خالل األرضیا
ال یمكن أن تتحمل وزن البضاعة التي یتم تجمیعھا علیھا). 

 استخدام األلواح المحشوة المتشابكة. یتم تجمیع األلواح المحشوة فوق بعضھا بعض أو جنبا إلى جنب
دام األلواح المتشابكة، یمكن ضمان أن یكون وضع كل لوح مثالي ثم یتم لحمھا أو الصاقھا معا. باستخ

ویوجد فقدان برودة أقل من خالل الفجوات بین األلواح.  
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 المحافظة على استخدام عال. الغرفة التي تكون ملیئة بالبضائع من عمیل واحد ال یحتمل أن یتم فتحھا
إلى تبریدھا تحتاج إلى استھالك كثیر من كثیرا. والغرفة التي تبقى غیر مستخدمة ثم تنشأ الحاجة 

الطاقة. 
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الملحق أ: مراجع بحث مركز حاضنة 10
األعمال التقنیة

روجرز اإلبتكار لألغذیة مركز 
)Rutgers Food Innovation Center(

یقوم المركز ویعمل مركز اإلبتكار لألغذیة كحاضنة أعمال فریدة وكبرنامج لتسریع التطور االقتصادي.
ألعمال والبدء وتأسیس األعمال في األغذیة الالزمةالتقنیةفي الجوانب األعمال وإدارةبتوفیر الخبراء في

یستخدم المركز إمكانیاتھ كما . بھاالقیمة المضافة في والیة نیوجرسي والمناطق المحیطةذات الزراعیة 
مصنعي األغذیة في كل العالم.مع صول اوتلل

الموقع: 

روجرز في مدینة بردجتون، بوالیة نیوجرسي في الوالیات المتحدة االمریكیة. بتكار لألغذیةمركز اإلیقع 
روجرز.-وھو جزء من محطة تجارب نیوجرسي الزراعیة التابع لجامعة والیة نیوجرسي

:المركزعمالء 

العمل في قدم المركز عدد من الخدمات المتكاملة لمئات من العمالء من خالل فریق عمل متمیز منذ بدأ
م، وتقسم فئات العمالء الى التالي:2001

إنشاء شركات جدیدة تقوم على المنتجات الزراعیة ذات دعم الراغبین في :المزارعین والتعاونیات7
.لدى المزارعین والتعاونیاتلوصول الى أسواق جدیدة للسلع الموجودة االقیمة المضافة أو 

جدیدة والتعامل مع تحدیات التمویل والتقنیة واألنظمة، تشغیل شركات وبدء : الشركات الجدیدة8
السوق وبعض احتیاجات البنیة التحتیة.اتوتطور

دخول أسواق جدیدة وتوسیع في صغیرة ومتوسطة الحجم مساعدة الشركات :شركات األغذیة القائمة9
ي تسعى الى تقنیات جدیدة ورفع مستوى الجودة.ھا أو التوتحسین عملیات

التي تسعى إلى تحسین عملیاتھا مساعدة المؤسسات :رة التجزئة والخدمات الغذائیةمؤسسات تجا10
وشراء المنتجات الزراعیة المنتجة محلیا.
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إمكانیات المركز:

مربع. وذلك یسمح  متر 2,130حوالي ألغذیة بمساحة في اعمال لألحاضنة كیعمل المركز من خالل منشأة 
لتحلیل وتدشین وتصنیع المنتجات للبیع في منافذ التجزئة وأسواق بعمل التصامیم والتطویر والتسویق وا

خدمات األغذیة. وتخضع المنشأة لرقابة وزارة الزراعة األمریكیة وھیئة الغذاء والدواء. ولدى المركز 
متطلبات لكیفیة التحاق العمالء المحتملین للعمل مع أعضاء المركز أو العمل فیھ.

ھدف المركز:

توفیر فرص وظیفیة في المنطقة التي یخدمھا، وإیجاد صناعة أغذیة قویة ومفیدة، إلى تكاراالبیھدف مركز 
بحیث یعمل كمحفز لھذا النمو.المركزتم تطویرولذلك

تمویل المركز:

یسعى المركز الى االعتماد الذاتي في التمویل، وجزء من أحتیاجاتھ یتم تغطیتھا من خالل الخدمات التي 
ویتلقى المركز التمویل بشكل أساسي من عدد من الجھات وھي:یقدمھا للعمالء، 

.محطة التجارب الزراعیة في نیوجرسي11

وزارة الزراعة االمریكیة.12

.إدارة تطویر االقتصاد األمریكیة13

.الیة نیوجرسيحكومة و14

.سلطات التطویر واالستثمار في نیوجرسي15

.ھیئة نیوجرسي للعلوم والتقنیة16

  .جرسيقسم الزراعة بوالیة نیو17

المنطقة الصناعیة في كمبرالند.18

مدینة بردجتون في نیوجرسي.19

رسالة المركز:

من  في منطقة وسط اإلطلنطيتحفیز ودعم النمو االقتصادي واستدامة وازدھار التصنیع الغذائي والزراعي
خالل تزوید الشركات بالبحوث المبتكرة، والحلول العملیة حسب الطلب، وتوفیر الموارد لحضانة األعمال، 

ومصدر موثوق للمعلومات والتوجیھ.

المجتمع الذي یخدمھ المركز:

:القطاعات التالیةیستھدف المركز تحدیدا 

لى القیمة المضافة للمنتجات الزراعیة في إنشاء أعمال جدیدة تعتمد عالراغبینالمزارعین والتعاونیات 20
و/أو تطویر أسواق جدیدة لمنتجاتھم الحالیة.

شركات األغذیة البادئة والتعامل مع تحدیات التمویل والتقنیة واألنظمة وتطورات السوق واحتیاجات 21
البنیة التحتیة.

ین قدرات توكید شركات األغذیة الصغیرة والمتوسطة القائمة والتي تبحث عن تقنیات جدیدة لتحس22
الجودة، أو الدخول ألسواق جدیدة، أو توسیع وتطویر عملیاتھا.
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مؤسسات التجزئة وخدمات األغذیة التي ترغب في تحسین عملیاتھا وشراء المنتجات المحلیة من 23
نیوجرسي.

خدمات مركز االبتكار:

الخدمات تشمل:یقدم مركز االبتكار لشركات العمالء الدعم المتكامل في مدى واسع من 

a(:مراقبة األعمال

تقییم فترة زمنیة معینة ویقوم بفي وبإتباع نموذج محدد وذلك یقوم المركز بمتابعة األعمال والتقنیات 
. ویقوم المركز الالزمةد المتطلباتیحدتم المشورة والمساعدة ویقدتعمل والح نطاق اقترإإحتیاجات العمیل و

  تشمل:، والتي لمناسبة والموضوعیة في كل المھام الیومیةبإمداد العمیل بالخدمة المھنیة وا

  : مثل استراتیجیات اإلدارة.1

تطویر خطة االعمال

تطویر الخطة االستراتیجیة

الھیكلیة اإلداریة

الھیكلیة القانونیة

خطط إدارة المخاطر

  :مثل إستراتیجیات التسویق والبیع.2

التحلیل االستراتیجي

تقییم السوق

تحلیل السوق

یر خطة التسویقتطو

التوزیعخطة 

استراتیجیة األسعار

  :مثل استراتیجیة التمویل والمحاسبة.3

المستنداتوإدارة اساسیات حفظ 

مصادر التمویل

استراتیجیات التجارة الدولیة..4

b(:التصنیع والعملیات

إلنتاج منتجات وذلك توافق مع االشتراطات الفدرالیة ومتطلبات الوالیة تمركز االبتكار في منشأة التصنیع 
قوانین وزارة الزراعة األمریكیة وھیئة الغذاء والدواء. وتحتوي المنشأة على مدى تخضع لشروط وغذائیة 

حتیاجات اإلنتاج مثل:وحدات التصنیع الشبھ صناعیة الالزمة الواسع من

للعصائر والصلصات والمربیات والجلي، والشوربة وغیرھا.التصنیع الساخن:24

الفطائر، الخبز، البسكویتات، المنتجات المجففة.ومخبوزات المثل  ف:التصنیع الجا25

الفواكھ المقطعة الباردة، والخضروات، وخالئط السلطات.التصنیع البارد:26
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.للتجھیز واإلعدادللمنتجات التي تتطلب حجرة نظیفةالتجمیع البارد:27

:مھام التالیةوتشمل خدمات التصنیع والعملیات ال

نیعاإلنتاج والتص28

المساعدة في التشریعات29

مصادر المواد الخام30

سالمة الغذاء31

توكید الجودة32

المراجعة الداخلیة33

c(:تطویر المنتجات

وھذه الخدمة تقدم .حقیقيفكرة إلى منتج تجاريمن طور الخدمات تطویر المنتج تعتني بتحویل منتج غذائي
وتشمل اآلتي:،حسب طلب العمیل واحتیاجاتھ

جدیدالمنتج التطویر 34

تطویر بطاقة المنتج35

دلیل تحضیر ومناولة المنتج36

التقییم الحسي37

تطویر العبوات38

اختبارات التحلیل39

تحسین المنتج40

االختبارات المیكروبیة41

بحاث السوقأل انتاج عینات تجاریة42

اختبار السوق43

d(:التعلیم والتدریب

تلف الجوانب التقنیة واالداریة الالزمة یقدم المركز مجموعة من المقررات القصیرة للتعلیم والتدریب في مخ
للعاملین في القطاعات المختلفة لصناعة األغذیة.

المراجع
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 معالجةخاصة ب مراجعالملحق ب:11
الحصاد بعد ما نیع التموروتص

المراجع

44GMP and HACCP http://trainafoods.com/manufacturing-dried-fruit/

بحث عن معالجة التمور خالل وما بعد الحصاد 45
http://postharvest.ucdavis.edu/files/71533.pdf

http://www.aghapack.com/dates/drying.htmlوحدة تجفیف التمور 46
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مراجع إضافیة لتكنولوجیا :جالملحق12
التخزین المبرد

دلیل صدیق للبیئة لمنشآت تخزین التبرید الفعال لطاقة مستدامة-1

-2013-500-145/CEC-2013-500-http://www.energy.ca.gov/2013publications/CEC(
)145.pdf

إن تصمیم وإنشاء وتحدیث وتشغیل منشأة تخزین التبرید الفعال لطاقة مستدامة یتطلب المعرفة والفھم لنطاق 
الطاقة والعنایة بالبیئة في واسع من القضایا المعقدة. وبالتالي، یھدف ھذا المشروع إلى إدراك زیادة حفظ 

مخزن تبرید كالیفورنیا من خالل تطویر ممارسات أفضل شاملة "دلیل صدیق للبیئة" لتزوید المھندسین 
والمقاولین والمالك والمشغلین بمعلومات عملیة التي ستسھل تصمیم وإنشاء وتحدیث وتشغیل منشآت تبرید 

یئة لتخزین المواد الغذائیة القابلة للتلف. یقدم الدلیل صدیق قة مستدامة صدیقة للبافعالة من حیث التكلفة لط
للبیئة إرشادات حول كیفیة المشاركة بفعالیة  حول الفرق المسؤولة عن تصمیم وإنشاء و/أو تحدیث منشآت 
التخزین صدیقة البیئة وتقدیم الفھم للقضایا الفنیة فیما یخص تصمیم وتشغیل نظم ذات األداء العالي الموحدة. 

لمحة ھندسیة عامة-مخازن التبرید-2

(https://seagrant.uaf.edu/map/workshops/cold-storage/Cole.pdf)

ستكون متطلبات التجمید وظیفة عدد من العوامل. الكمیات التي تحتاج إلى تجمید كیف یتم إعدادھا وكیف یتم 
ت التجمید وكل من تكالیف الرأسمالیة تعبئتھا وتخزینھا في اختیار عملیة التجمید. معالجة المنتج ووق

والتشغیل ھي أیضا اعتبارات أساسیة. 

تمور الحصاد والمعالجة ما بعد الحصاد-3

(http://postharvest.ucdavis.edu/files/71533.pdf)

مشروع حول تطویر نظم إنتاج التمور المستدام في دول مجل التعاون الخلیجي لشبھ الجزیرة العربیة

إنتاج التمور المستدامة في دول مجلس التعاون الخلیجيتطویر نظم-4

g/wsInternet/wsInternet.asmx/DownloadFileToLocal?filePath=Prhttps://apps.icarda.or(
oject_summaries/Development_of_date_palm.pdf&fileName=Development_of_date_p

)alm.pdf

یھدف ھذا التقریر إلى تحدیث الشركاء والجھات المعنیة في إنجازات وتقدم المشروع: تطویر نظم إنتاج 
المركز الدولي للبحوث الزراعیة في -رادااامة. مشروع شجر النخیل ھو شراكة بین إیكأشجار النخیل المستد

ومملكة البحرین ودولة الكویت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربیة السعودیة ودولة -المناطق الجافة
اإلمارات العربیة المتحدة.  

ات جدیدة لتحسین نظم اإلنتاج لشجر النخیل یھدف ھذا البحث ومشروع التطویر إلى إنتاج معرفة وممارس
إلى منطقة الخلیج. یشمل ھذا العمل تحسین إنتاجیة األصناف وإدارة الموارد الطبیعیة (األرض والماء) 
لألداء المثالي؛ واستخدام المدخالت المختلفة في عملیة زراعة المحاصیل (السماد والتلقیح والمیاه العادمة 

یني. الخ) ودراسة التنوع الج
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دراسة حالة حول إمكانیة التطویر: "المخلفات إلى ثروة من خالل احتضان مشاریع تكنولوجیا  -5

التخزین المبرد البسیطة" في الھند

-http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/335807(
)1338987609349/IndiaCaseStudy.pdf

، "من المخلفات إلى الثروة من خالل حضانة 4893یقیم ھذا التقریر قابلیة التوسع لمشروع تطویر السوق 
مخلفات ما بعد الحصاد مشاریع تكنولوجیا التخزین المبرد الصغیرة في الھند." یسعى المشروع لخفض 

األساسیة من الخضار في الھند من خالل إعطاء المزارعین الصغار الوصول إلى وحدات التخزین المبرد 
المالئمة إلى احتیاجات المنتجین الصغار. وأثبتت سنتین من التنفیذ أن المزارع الصغیر یحتاج إلى استخدام 

فات وزیادة في الدخل للمزارعین الصغار. تم تدریب وحدات التخزین المبرد الصغیرة، انخفاض في المخل
الشباب الریفین وشبھ الحضریین في صیانة وإدارة وحدات التخزین المبرد الصغیرة.  

تقوم حكومة التأمیل ناداو بتكرار وحدات التخزین المبرد الصغیرة في أسواق مزارع أخرى في الوالیة 
بارك رواد أعمال –المنفذة، كلیة الھندسة اإلقلیمیة تیروتشرابالي ووافقت على دعم تكالیف الكھرباء. الوكالة 

العلوم والتكنولوجیا طورت نموذجا مالیا یقدر استدامة وحدات التخزین المبرد الصغیرة كعمل تجاري حیوي 
یتم تشغیلھ من الشباب الرواد. ینتھي المشروع قبل نموذج الشراكة بین القطاعین العام والخاص ومع تأكید 

نموذج ریادة الشباب وقبل اتخاذ أیة خطوات للتكرار في والیات أخرى في الھند.  

یقدم التقریر توصیات لإلجراءات الوسیطة لضمان أن مشروع التوضیح یفي باحتمالیات تخفیض مخلفات 
الخضار في األسواق لفائدة المزارعین الصغار وتعزیز المشاریع الحیویة التي یدیرھا الشباب.  

تحدیث البنیة التحتیة لتخزین المبرد للمواد القابلة للتلف-یر سلسلة التبرید في الھندتطو-6

ent%20in%20India%20http://www.acrconsultants.net/pdf/Cold%20chain%20developm
for%20Colombia%20R3.pdf

تغطي الدراسة تطویر قطاع التخزین المبرد في الھند مع التغیرات التقدمیة في نموذج االستخدام والتصامیم 
وممارسات اإلنشاء ومفاھیم حفظ الطاقة. 

دراسة حالة: اإلنشاء الجدید، تخزین المبرد المنفرد مع الھواء الحر-7

-http://www.sare.org/content/download/66341/934760/Walk(
in_cooler_construction.pdf

تقدیم الدلیل في یھدف ھذا الدلیل إلى تقدیم معلومات عامة تتعلق بتصمیم منشآت تخزین محصول الشتاء. یتم 
 : نجزئیی

 .اعتبارات التصمیم العام التي یجب أن تتم مراجعتھا قبل البدء بمشروع التخزین المبرد
التخطیط السلیم بما في ذلك مراجعة وفھم المتطلبات المختلفة لإلنشاء والتصمیم لمنشآت 

التخزین المبرد امر ھام لنجاح أي مشروع. 

 یستند مشروع حالة العینة على منشأة تخزین المنفردة التي صممت لمجموعة من افتراضات
تخزین المحصول، بما في ذلك استخدام الطاقة وتحلیل المالي الذي یقیم تأثیر انواع نظم 

مختلفة. 
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ن ھذا الدلیل ال یجب أن تستخدم ھذه الوثیقة في توجیھ عملیة اتخاذ القرارات وتحلیل التكلفة. یؤكد المؤلفون أ
یھدف إلى عرض مرجع تام وكامل لتصمیم وإنشاء منشآت التخزین المبرد. تخضع منشآت التخزین المبرد 
إلى متطلبات مدونة البناء المحلیة ونظم تبرید میكانیكیة التي یجب أن یتم تصمیمھا وتركیبھا فقط من مھنیین 

قدمة للخیارات واالعتبارات المرتبطة بالتخزین المبرد. مؤھلین. تھدف ھذه الوثیقة لتزوید الجھات المعنیة بم
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المواصفات القیاسیة السعودیة الملحق د: 13
والخلیجیة و العالمیة للتمور
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)1/د/13(ملحق 

التمور الكاملة المعبأة

م1989لسنة 543مواصفة قیاسیة سعودیة رقم   

والمقاییسالهیئة العربیة السعودیة للمواصفات 

م1997(م ق خ) لسنة 656ومواصفة قیاسیة خلیجیة رقم   

الهیئة العربیة السعودیة للمواصفات والمقاییس،

وهیئة المواصفات والمقاییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

المجال ونطاق التطبیق:.1

ــــوى  ــ ــــة النـ ــ ــأة منزوعــ ــ ــ ــــة  المعبـ ــ ــالتمور الكاملــ ــ ــ ــیة بـ ــ ــ ــفة القیاســ ــ ــ ــذه المواصـ ــ ــ ــــتص هــ ــ ــــة تخـ ــ ــــر منزوعــ ــ أو غیــ

النوى،والمعــدة لالســتهالك اآلدمــي المباشــر وطــرق أخــذ عیناتهــا. وال تخــتص باألشــكال األخــرى مثــل 

التمور المجزأة أو المهروسة ، أو تمور األغراض الصناعیة أو المستخدمة كعلف.

.المراجع التكمیلیة:2

) بطاقات المواد الغذائیة المعبأة. 9م.ق.خ رقم ( 1,2

) طرق تقدیر العناصر المعدنیة الملوثة للمواد الغذائیة. 20رقم ( م.ق.خ 2,2

) الشروط الصحیة في مصانع األغذیة والعاملین بها. 21م.ق.خ رقم ( 3,2

الجزء األول. –) فترات الصالحیة للمنتجات الغذائیة 150م.ق.خ رقم ( 4,2

اصــة بالحــدود المیكروبیولوجیــة للمــواد المواصــفات القیاســیة الخلیجیــة التــي تعتمــدها الهیئــة الخ5,2

والسلع الغذائیة. 

المواصفات القیاسیة الخلیجیة التي تعتمدها الهیئة الخاصة باطرق اختبار التمور المعبأة. 6,2

.التعاریف:3

التمور 1,3

Phoenixمنتج مجهز من الثمار السلیمة لنخیــل التمــر dactylifera فــي مرحلــة النضــج المناســبة

، ویجوز غسلها وبسترها كما یجوز تجفیفها أو ترطیبها لضبط محتوى الرطوبة.

تمور منزوعة النوى:2,3

تمور سلیمة تم نزع النواة منها آلیا أو یدویا بشرط االحتفاظ بالشكل األصلي
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تمور ثنائیة السكر:3,3

ثنائي (سكروز) مثل تمــور ســكري ودجلــة  نــور ، تمور معظم محتواها من السكر على هیئة سكر 

ودجلة بیدها.

تمور أحادیة السكر:4,3

تمــور معظــم محتواهــا مــن الســكر علــى هیئــة ســكر محــول (جلوكــوز وفركتــوز) مثــل تمــور برنــي ، 

خصاب ، فرض ، مبسلي ، نغال ، همزال ،برحي، خالص ،خضراوي وزهیري.

تمور مكبوسة:5,3

طبقات باستخدام قوة میكانیكیة.تمور تم كبسها في 

تمور مفككة:6,3

تمور یتم تعبئتها دون استخدام أي ضغط میكانیكي.

الشماریخ:7,3

تمور تتصل أقماعها بشماریخ مفردة.

تمور مشوهة:8,3

تمور تغیر لونها نتیجة إصابتها بلفحة شمس  أو وجود ندب على سطحها أو بقع سوداء أسفل 

في اللب (عاهة أو خشیم األسود) أو تشوهات سطحیة بمساحة تزید على قمعها یصحبها تشقق

مم.7مساحة دائرة قطرها 

تمور متضررة (مهشمة) (للتمور غیر منزوعة النوى):9,3

تمور تعرضت للهرس أو التمزق أو كلیهما بحیث أن جزء كبیر من قشرتها تــالف بدرجــة ال تجعــل 

شكلها الخارجي مقبوال.

غیر ناضجة (حشف):تمور 10,3

تمــور خفیفــة الــوزن قلیلــة اللــب وضــارة ومجعــدة وجافــة وذات قــوام مطــاطي وتشــمل التمــور التــي لــم 

تجف جفاف الصنف نفسه بصفته الطبیعیة.

تمور عذریة (شیص):11,3

تمور تكونت بدون تلقیح وتتمیز بقلة لبها وتوقف نموها وخلوها من النواة.
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تمور متسخة:12,3

ــد تمــــور  تحــــوي مــــواد غریبــــة عضــــویة أو غیــــر عضــــویة مثــــل األوســــاخ والرمــــل والطــــین بحیــــث تزیــ

مم.3المساحة المتأثرة بذلك على مساحة دائرة قطرها 

تمور ملوثة أو تالفة بالحشرات والسوس:13,3

ــا أو  تمــــور تالفــــة بالحشــــرات أو العــــث (الســــوس) أو ملوثــــة بالحشــــرات المیتــــة أو الســــوس أو أجزائهــ

.مخلفاتها

تمور متحمضة:14,3

تمور تحللت السكریات بها إلى كحول وحمض الخلیك بفعل الخمائر والبكتریا وتصبح ذات طعم 

غیر مقبول.

تمور متعفنة:15,3

تمور تتمیز بوجود هیفات (خیوط) عفن مرئیة.

تمور متحللة:16,3

تمور في حالة تحلل وذات مظهر غیر مقبول. 

  دفعة: 17,3

كمیة من التمور لها نفس النوع والشكل والحجم ومعبأة بنفس الطریقة تحت نفس الظروف. 

.التصنیف:4

أن یتم تصنیف التمور طبقا لما یلي:

نوع السكر1,4

تمور ثنائیة السكر: مثل تمور دجلة  نور ، ودجلة بیدها ، ومسكاني ، عنبره.1,1,4

برنــي ، خصــاب ، فــرض ، مبســلي ، نغــال ، همــزال تمــور أحادیــة الســكر:مثل تمــور 2,1,4

،برحي، خالص.

أشكال التجهیز2,4

تمور غیر منزوعة النوى.1,2,4

تمور منزوعة النوى (غیر محشوة أو محشوة).2,2,4

حجم الثمرة (اختیاریة): وتقسم إلى ثالث فئات هي: صغیر ، متوسط ، كبیر وبحیث 2,4

جــرام 500یــر منزوعــة النــوى ألي مــن هــذه الفئــات فــي یكــون عــدد الثمــرات منزوعــة وغ

كما هو مبین بالجدول التالي:
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جرام500عدد الثمرات في كل 
الحجم

غیر منزوعة 

النوى

منزوعة النوى

90أكثر من  110أكثر من  صغیر

90-80من  110-90من  متوسط

80أقل من  90أقل من  كبیر

.المتطلبات:5

في التمور الكاملة المعبأة المتطلبات التالیة:یجب أن یتوفر 

أن تكون من نفس الصنف وفي مرحلة النضج المناسب. 5.1

أن تكون خالیة من الحشرات الحیة وبویضاتها ویرقاتها ومخلفاتها. 5.2

أن تكون ذات نكهة ممیزة لكل نوع على حدة. 5.3

أن تكون متماثلة في اللون والشكل ومتجانسة في الحجم تقریبا. 5.4

أن تكــون المـــواد الخـــام المســتخدمة فـــي اإلنتـــاج مطابقــة للمواصـــفات القیاســـیة الخاصـــة 5.5

بكل منها.

أن یســـمح بإضـــافة المـــواد التالیـــة إلیهـــا بشـــرط أن تكـــون مطابقـــة للمواصـــفات القیاســـیة 5.6

المعتمدة الخاصة بكل منها.

شراب الجلوكوز ، السكریات، الدقیق، الزیوت النباتیة والطحینیة. 1,6,5

المنكهات الطبیعیة في حالة التمور المحشوة. 2,6,5

الجلسرول أو السوربیتول في حالة التمور المغطاة بشراب الجلوكوز. 3,6,5

جم 4.75وال یقل عن جم للتمور منزوعة النوى 4أال یقل المتوسط للثمرة الواحدة عن 5,7

للتمور غیر منزوعة النوى. 

.العیوب:5

تشمل العیوب في التمور ما یلي: 5.1

التمور المشوهة:1,1,5
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تتمیز بوجود ندب وتغیر في اللون ولفحة شمس وبقع سوداء تحت القمع أو ما 

یشابهها من التشویهات في مظهر السطح التي یكون مجموع مساحتها أكثر من 

مم.7دائرة قطرها مساحة 

(فقط التمور غیر منزوعة النوى):–تمور متضررة 2,1,5

هي تمور تعرضت للهرس و/أو تمزق التمرة بشكل تظهر معه النواة أو إلى الحد 

الذي یؤثر كثیرًا على المظهر الخارجي للتمرة.

تمور غیر ناضجة:3,1,5

ذابل ، قلیل اللب أو تكون خفیفة الوزن ذات لون فاتح، تحتوي على نسیج

مطاطي.

تمور عذریة (الشیص):4,1,5

هي تمور غیر ملقحة تمتاز بقلة لبها وتوقف نموها وخلوها من النواة.

تمور ملوثة:5,1,5

هي التمور التي تحوي مواد عضویة وال عضویة مثل األوساخ أو الرمل بحیث 

مم.3ة قطرها تبدو المساحة الكلیة المتأثرة أكبر من مساحة دائر 

تمور ملوثة ومتضررة بالحشرات والعث (السوس):6,1,5

هي تمور متضررة بالحشرات أو العث أو موجود بها أجزاء أو براز الحشرات أو 

العث المیتة.

تمور متحمضة:7,1,5

ناتجة من تكسر السكریات إلى الكحول وحمض الخلیك بالخمائر والبكتریا.

   ة:تمور متعفن8,1,5

تمتاز بوجود هیفات العفن الظاهرة للعین المجردة.

تمور متفسخة:9,1,5
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تكون في حالة تحلل ومظهر غیر مرغوب فیه.

تجاوزات العیوب المسموحة:2,5

  على:  1,5ال تزید مجموع التجاوزات المسموح بها للعیوب المعرفة في الفقرة 

).1,1,5% بالعدد بالنسبة للتمور المعیبة (فقرة 7أ. 

).4,1,5، 3,1,5، 2,1,5% بالعدد بالنسبة للتمور المعیبة (فقرة 6ب. 

).6,1,5، 5,1,5% بالعدد بالنسبة للتمور المعیبة (فقرة 6ج. 

).9,1,5، 8,1,5، 7,1,5% بالعدد بالنسبة للتمور المعیبة (فقرة 1د. 

. المضافات الغذائیة:6

ال یسمح بإضافة أي من المضافات الغذائیة.

. االشتراطات الصحیة:7

یــتم تصــنیع المنــتج وفقــا للشــروط والمتطلبــات الــواردة فــي المواصــفة القیاســیة العربیــة (القواعــد 7.1

العامة لشؤون صحة األغذیة) مع األخذ بعین االعتبار األسس واالشــتراطات الصــحیة الصــادرة عــن 

لجنة دستور األغذیة الخاصة بالفواكه المجففة.

دولیا فإنه یجب أن یكون:عند فحص المنتج وفق طرق فحص معترف بها7.2

خالیا من األحیاء المجهریة القابلة للتكاثر في الظروف االعتیادیة للخزن. 1,2,7

خالیا من المواد المتكونة من األحیاء المجهریة بكمیات قد تجعلها خطرة على  7 ,2, 2

الصحة. 

. التعبئة:8

التلوث والتلف.یعبأ المنتج بعبوات صحیة مناسبة للمحافظة علیه من 

. البیانات اإلیضاحیة:9

) بطاقات المواد 61مع عدم اإلخالل بما نصت علیه المواصفة العربیة رقم (

الغذائیة المعبأة والمعلبة ، یجب أن یذكر على البطاقة ما یلي:

اسم المنتج وصنفه، ویجب تعیین أسلوب التجهیز مثال ، تمور منزوعة 1,9

الخ أو معلومات أخرى مثل تمور صغیرة أو تمور مكبوسة.…النوى 
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اسم وعنوان المنتج وعالمته التجاریة إن وجدت، ویجوز ذكر اسم المستورد.2,9

الوزن الصافي بالوحدات الدولیة.3,9

تاریخ التعبئة بالشهر وبالسنة ، وبطریقة غیر رمزیة.4,9

  رقم الدفعة. 5,9

لد المنشأ إذا كان حذفه سیؤدي إلى تضلیل أو خداع بلد المنشأ: یوضح ب6,9

المستهلك، وعندما یتعرض المنتج لعملیة تصنیعیة أخرى في بلد ثان تغیر 

من طبیعته، یعتبر البلد الذي تم فیه ذلك التصنیع بلد المنشأ عند وضع 

بطاقة التأشیر، ویجوز بیان مصدر التمور األصلي إلضافة لذلك.



213
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور–3خطة العمل 

PwC

الفنیة:. المصطلحات 10

إنجلیزي عربي

Variety Types األصناف

Barhi (Barhee) البرحي

Pitted Dates تمور منزوعة النوى

Unpitted Dates تمور غیر منزوعة النوى

Blemishes Dates تمور مشوهة

Damaged Dates تمور متضررة

Unripe Dates تمور غیر ناضجة

Unpollinated Dates (الشیص)تمور عذریة 

Dirty Dates تمور ملوثة

Insects and Mites Damage بالحشرات والعث مصابهتمور 

Scouring Dates تمور متحمضة

Mould Dates تمور متعفنة

Decay Dates تمور متفسخة

Small Dates تمور صغیرة

Pressed Dates تمور مكبوسة

Dates التمور

Hallaawi (Halawy) الحالوي

Khadhraawi (Khadrawy) الخضراوي

Lot الدفعة
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Deglet Noor دكلة نور

Deglet Beidha دكلة بیضا

Zahd (Zahidi) الزهدي

Sayir (Sayer) السایر

Saiidi (Saidy) السدي

Alfardh الفرض

Almabsaly المبسلي
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)2/د/13(ملحق 

التمور الكاملة المعبأة

PREPACKAGED WHOLE DATES

GSO5/FDS656/2013مواصفة قیاسیة خلیجیة رقم مشروع نهائي ل

وهیئة المواصفات والمقاییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

هیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
STANDARDIZATION ORGANIZATION FOR G.C.C (GSO)

نھائي:مشروع

GSO5/FDS656 /2013

التمور الكاملة المعبأة 

PREPACKAGED WHOLE DATES

إعداد

الغذائیة والزراعیةاللجنة الفنیة الخلیجیة لقطاع مواصفات المنتجات

هذه الوثیقة مشروع لمواصفة قیاسیة خلیجیة تم توزیعها إلبداء الرأي والمالحظات بشأنها، لذلك 

والتبدیل، وال یجوز الرجوع إلیها كمواصفة قیاسیة خلیجیة إال بعد اعتمادها فإنها عرضة للتغییر 

.من مجلس إدارة الهیئة الخلیجیة
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تقدیم 

هیئـــة التقیـــیس لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــیج العربیـــة هیئـــة إقلیمیـــة تضـــم فـــي عضـــویتها األجهـــزة 

ومن مهام الهیئة إعداد المواصفات القیاسیة الوطنیة للمواصفات والمقاییس في دول الخلیج  العربیة ،

الخلیجیة بواسطة لجان فنیة متخصصة .

وقد قامت هیئــة التقیــیس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة ضــمن برنــامج عمــل اللجنــة الفنیــة 

فة "اللجنة الفنیة الخلیجیــة لقطــاع مواصــفات المنتجــات الغذائیــة والزراعیــة" بتحــدیث هــذه المواصــ5رقم 

المملكة العربیة " التمور الكاملة المعبأة " و قامتGSO5/FDS656/2013رقم القیاسیة الخلیجیة 

السعودیة بإعداد مشروع هذه المواصفة. 

وقد اعتمدت هذه المواصفة كمواصفة (قیاســیة / الئحــة فنیــة) خلیجیــة فــي اجتمــاع مجلــس إدارة الهیئــة 

/    /       هـــ ، الموافــق       /     /          م. علــى رقــم (           ) ، الــذي عقــد بتــاریخ  

أن تلغى المواصفة رقم (/) و تحل محلها.
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التمور الكاملة المعبأة 

المجال-1

تختص هذه المواصفة القیاسیة الخلیجیة بالتمور الكاملة المعبأة منزوعة النوى أو 

المباشر وطرق أخذ عیناتها ، وال غیر منزوعة النوى والمعدة لالستهالك اآلدمي 

تختص باإلشكال األخرى مثل التمور المجزأة (المقطعة) أو المهروسة أو تمور 

األغراض الصناعیة أو المستخدمة كعلف .

المراجع التكمیلیة -2

2/1GSO "بطاقات المواد الغذائیة المعبأة" .9

2/2GSO ن بها" ."الشروط الصحیة في مصانع األغذیة والعاملی21

2/3GSO "فترات صالحیة المنتجات الغذائیة" .150

2/4GSO "الحدود المیكروبیولوجیة للمواد والسلع الغذائیة" .1016

2/5GSO "طرق اختبار التمور الكاملة المعبأة"657

2/6GSO "االشتراطات العامة لألغذیة المحفوظة بالتشعیع" .1814

2/7GSO "الحدود القصوى المسموح بها لبقایا اآلفات في المنتجات الزراعیة 382

الجزء األول" .–والغذائیة 

2/8GSO "الحدود القصوى المسموح بها لبقایا اآلفات في المنتجات الزراعیة 383

الجزء الثاني" .–والغذائیة 

2/9GSO CAC " االشتراطات الخاصة بتشغیل منشآت تشعیع األغذیة" .19

2/10GSO إشتراطات عامة".–" عبوات المواد الغذائیة الجزء األول 839

2/11GSO 2إشتراطات عامة".–" عبوات المواد الغذائیة الجزء الثاني 1863
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2/12GSO " العلب الصفیح المستدیرة ذات القطع الثالث المستخدمة في تعبئة 1791

المواد الغذائیة" .

التعاریف-3

التمور 3/1

Phoenixمنتج مجهز من الثمــار الســلیمة لنخیــل التمــر ( dactylifera L. فــي مرحلــة (

النضج المناسبة ویجوز معاملتها للتخلص من اإلصــابة الحشــریة بطــرق مناســبة مثــل 

التشعیع وغیره وغسلها كما یجوز تجفیفها أو ترطیبها لضبط محتوى الرطوبة.

تمور منزوعة النوى 3/2

نزع النواة منها آلیًا أو یدویًا بشرط االحتفاظ بالشكل األصلي .تمور سلیمة تم 

تمور ثنائیة السكر 3/3

تمور معظم محتواها من السكر على هیئة سكر ثنائي (سكروز) مثل تمور سكري 

أحمر، سكري أصفر، مسكاني .

تمور أحادیة السكر 3/4

لوكوز وفركتوز) مثل تمور معظم محتواها من السكر على هیئة سكریات أحادیة (ج

تمور خالص ، خضري ، عجوة، صقعي ، شیشي .

تمور مكبوسة 3/5

تمور تم كبسها في طبقات باستخدام قوة میكانیكیة .

تمور مفككة3/6

تمور یتم تعبئتها بدون استخدام أي ضغط میكانیكي . 

الشماریخ 3/7
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تمور تتصل أقماعها بشماریخ مفردة .

  دفعة   3/8

التمور لها نفس النوع والشكل والحجم ومعبأة بنفس الطریقة تحت نفس كمیة من

  الظروف .

تمور مشععه 3/9

تمور معالجة باألشعة المؤینة عند جرعة محددة للقضاء على اإلصابة الحشریة 

) و 2/6بجمیع أطوارها وفقًا للمواصفتین القیاسیتین الخلیجیتین الواردتین في البند (

)2/9. (

ر متحمضة تمو 3/10

تمور تحللت فیها السكاكر إلى الكحول وحمض الخلیك بفعل الخمائر والبكتریا 

ویقدر ذلك بخاصیة الطعم الحمضي والثمار التي بها تخمر ابتدائي ولكنها بطعم 

حمضي خفیف ال تعتبر معیبة .

تمور مشوهة 3/11

أو بقع جانبیة ثمار تغیر لونها أو أصیبت بلفحة شمس أو بها مرض األنف األسود

مم على األقل.7أو تغیرات شبیهة تؤثر على مساحة دائرة یزید قطرها على 

تمور متحللة 3/12

ثمار في حالة تحلل وغیر مقبولة المظهر .

تمور متعفنة 3/13

ثمار بها هیفات (خیوط) عفن مرئیة .

تمور متسخة 3/14
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أو الرمل تغمرها وتؤثر على ثمار علیها مواد عضویة أو غیر عضویة مثل الوسخ 

مم .3مساحة قطرها أكثر من 

تضرر أو تلوث بالحشرات أو العث (السوس) 3/15

ثمار تالفة بالحشرات أو العث (السوس) التي یمكن رؤیتها بالعین أو ثمار ملوثة 

بالحشرات المیتة أو العث (السوس) أو أجزائها أو مفرزاتها .

منزوعة النوى) تمور متضررة (التمور غیر3/16

ثمار تعرض للهرس ، التمزق أو تحطم القشرة المودي إلى ظهور البذرة بحیث یتأثر 

مظهر الثمرة بصورة محلوظة .

تمور غیر ناضجة3/17

ثمار خفیفة الوزن قلیلة اللب متقزمة أو مطاطیة القوام بشكل ملحوظ .

تمور عذریة (شیص)3/18

ها وتوقف نموها ، وخلوها من النواة .ثمار لم تلقح ویوضح ذلك قلة لب

تمور مصابة باألنف األسود 3/19

اسوداد ملحوظ للرأس یصحب عمومًا بالنقر والتصدعات الشدیدة السطحیة .

تمور مصابة ببقع جانبیة 3/20

مم على األكثر .5ندب داكنة بشدة متعمقة في السطح ولها مساحة دائرة قطرها 

الشمس ثمار أصیبت بلفحة3/21

مم في الجانب األقصر .7ثمار بها تشوهات واضحة ببعد 

التصنیف -4
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أن یتم تصنیف التمور طبقًا لما یلي :

نوع السكر 4/1

ثنائیة السكر مثل : سكري أحمر ، سكري أصقر ، مسكاني.4/1/1

أحادیة السكر مثل : خالص ، خضري ،عجوة ، صقعي ، شیشي .4/1/2

أشكال التجهیز4/2

تمور غیر منزوعة النوى 4/2/1

تمور منزوعة النوى (غیر محشوة أو محشوة) .4/2/2

حجم الثمرة (اختیاریة) 4/3

وتقسم إلى ثالث فئات وهي : صغیر ، متوسط ، كبیر بحیث یكون عدد الثمرات 

غرام كما هو مبین 500منزوعة وغیر منزوعة النوى ألي من هذه الفئات في 

:بالجدول التالي 

جدول التدریج الحجمي للتمور

الحجم

غم500عدد الثمرات في كل 

غیر منزوعة النوىمنزوعة النوى

100أكثر من 110أكثر من صغیر

100-11080-90متوسط

80أقل من 90أقل من كبیر

المتطلبات -5
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یجب أن یتوافر في التمور الكاملة المعبأة المتطلبات التالیة :

أن تكون من نفس الصنف وفي مرحلة النضج التي تجعلها تتحمل النقل والتداول 5/1

حتى وصولها إلى مكان االستهالك بصورة مالئمة .

أن تكون خالیة من الحشرات الحیة وأطوارها المختلفة واألعفان المرئیة والكائنات 5/2

الحیة الدقیقة الممرضة .

ى حده .أن تكون ذات نكهة ممیزة لكل نوع عل5/3

أن تكون متماثلة ومتجانسة في اللون و الشكل و الحجم ، وأن یكون الجزء المرئي 5/4

من العبوة ممثًال لها من ناحیة الجودة والصنف مقارنة بالمحتوى الداخلي .

أن تكون المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج مطابقة للمواصفات القیاسیة الخاصة 5/5

بكل منها .

إضافة المواد التالیة إلیها على أن تكون مطابقة للمواصفات القیاسیة یسمح ب5/6

المعتمدة الخاصة بكل منها :

شراب الجلوكوز ، السكریات ، الدقیق ، الزیوت النباتیة والطحینیة .5/6/1

المنكهات الطبیعیة في حالة التمور المحشوة .5/6/2

لمغطاة بشراب الجلوكوز .الجلسرول أو السوربیتول في حالة التمور ا5/6/3

غم ویسمح بتجاوز 4.75أال یقل وزن الثمرة في التمور غیر منزوعة النوى عن 5/7

غم . وأال یقل 4في الوزن على اال یقل وزن الثمرة بعد التجاوز عن  ٪10نسبته 

  غم . 4وزن الثمرة في التمور منزوعة النوى عن 

بالكتلة وفي  ٪30السكر ودجلة نور على أال تزید نسبة الرطوبة في التمور أحادیة5/8

بالكتلة . ٪26التمور ثنائیة السكر عل 
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یسمح بحشو التمور منزوعة النوى بجوز الهند أو باللوز أو غیرها بحیث تكون 5/9

المنتجات المستخدمة صالحة لالستهالك اآلدمي ونظیفة وجافة وخالیة من أیة 

إصابات حشریة أو فطریة أو سموم فطریة .

أال یزید عدد النوى الموجود في التمور منزوعة النوى على نواتین كاملتین أو أربع 5/10

ثمرة .100قطع من أجزاء النواة في كل 

  غم/كغم.1أال تزید الشوائب المعدنیة (الرماد غیر القابل للذوبان في الحمض) على 5/11

تدرج التمور إلى ثالث درجات على النحو التالي :5/12

الدرجة الممتازة 5/12/1

یجب أن تكون التمور في هذه الدرجة فائقة الجودة ولها خصائص الشكل والنمو 

واللون المتعلقة بالصنف أو النوع التجاري . یجب أن تكون متجانسة اللون وبما 

یطابق اللون الممیز للصنف وأن تكون وافرة اللب ممتلئة أو شبه ممتلئة زیتیة 

ة الخارجیة شبه شفافة . وتبعًا للنوع ملتصقة باللب وخالیة المظهر والملمس ، القشر 

من العیوب مع استثناء العیوب الظاهریة الخفیفة جدًا على أال یوثر ذلك –عملیًا –

على المظهر العام للمنتج والجودة وصفات الحفظ أو التقدیم في العبوة .

الدرجة األولى 5/12/2

ذات جودة جیدة . ذات صفة ممیزة للصنف یجب أن تكون التمور في هذه الدرجة

أو النوع التجاري وأن یكون اللب وافر بصورة كافیة ممتلئ أو شبه ممتلئ تبعًا للنوع 

. ویمكن السماح بالعیوب الخفیفة التالیة على أال یؤثر ذلك على المظهر العام 

للمنتج والجودة وصفات الحفظ أو التقدیم في العبوة .

ف الثمرة الخارجي والذي ال یؤثر على اللب .الشق الخفیف في غال-

العیب الخفیف في الشكل أو النمو .-

التجعد الخفیف .-

الدرجة الثانیة 5/12/3



224
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور–3خطة العمل 

PwC

تشمل هذه الدرجة التمور التي ال تتأهل لتتضمن في الدرجات األعلى ولكنها تحقق 

الحد األدنى من متطلبات الجودة المحددة أعاله .

التالیة على أن تحتفظ التمور بخصائصها األساسیة فیما یمكن السماح بالعیوب

یتعلق بالمظهر العام ، الجودة ، صفات الحفظ والتقدیم .

عیوب في القشرة الخارجیة ال تؤثر على اللب .-

عیوب في الشكل أو النمو .-

عیوب في التلوین .-

السماح والتجاوز في التدریج 5/13

التالي :یمكن السماح بالعیوب على النحو 

العیوب المسموح بها

التجاوزات المسموح بها (نسبة بالعدد والوزن)

الثانیة  األولىالممتازة

أ.السماح للمنتج الذي ال یحثث الحد األدنى 

من المتطلبات:

51020

124ثمار غیر ناضجة أو غیر ملقحة-

11صفرثمار متحمضة أو متعفنة أو متحللة-

3610ثمار تالفة باإلصابة الحشریة -

ثمار مشوهة ( تغیر في اللون، أبو خشیم -

األسود، حرقة شمس، تشقق في الفشرة 

الخارجیة)

357

صفرصفرصفرالحشرات الحیة (بالعدد) -

التجاوزات في الحجم:-ب
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ثمار منزوعة النواة ضمن الثمار غیر -

222منزوعة النواة (بالعدد).

111مادة غریبة (بالكتلة).-

تكور من أصناف أخرى غیر موضحة على  -

101010العبوة (بالعدد).

تجاوزات في عیوب أخرى للتمور ال -ج

101010تطابق الحد األدنى من الحجم.

.2/2أن یتم إنتاجها طبقًا للمواصفة القیاسیة الخلیجیة الواردة في البند (5/14 (

الحدود المیكروبیولوجیة طبقًا للمواصفة القیاسیة الخلیجیة الواردة في البند أن تكون 5/15

)2/4. (

أال تحتوي على المواد الناتجة من األحیاء الدقیقة بكمیات قد تجعلها ضارة 5/16

.بالصحة

أال تزید بقایا المبیدات على الحدود المسموحة في المواصفتین القیاسیتین الخلیجیتین 5/17

.2/8) ، (2/7الواردتین في البندین ( (

یسمح باستخدام المعاملة اإلشعاعیة المناسبة للتخلص من اإلصابات الحشریة طبقًا 5/18

.2/9) ، (2/6للمواصفتین القیاسیتین الواردتین في البند ( (

أخذ العینات -6

العینات اإلجمالیة6/1

تؤخذ العینات عشوائیًا من دفعة اإلنتاج على أال تقل عن عبوتین لكل جزء مقداره 

جم من كل عبوة مفردة على حدة 300كجم من الدفعة وتؤخذ عینة وزنها 1000
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جم 3000وفي جمیع الحاالت تؤخذ كمیة كافیة لتكوین عینة إجمالیة ال تقل عن 

خواص العینة ، تستعمل العینة وتحفظ في عبوات نظیفة ، جافة ، ال تؤثر على 

اإلجمالیة في التحقق من اإلصابات الحیة والنظافة العامة للمنتج قبل إجراء 

اختبارات المطابقة مع المتطلبات األخرى بهذه المواصفة .

عینات جزئیة للفحوص واالختبارات 6/2

فة كما تخلط العینة اإلجمالیة جیدًا أو تؤخذ منها كمیات صغیرة من أماكن مختل

:یلي

جم .500جم ، االختبارات المیكروبیولوجیة 500االختبارات الكیماویة 

ثمرة .100وجود نوى لألصناف منزوعة النوى -

ثمرة .  100والتدریج الحجمي 5/13العیوب المبینة في بند -

تقریر العینة 6/3

یرفق مع العینة تقریر یشمل البیانات التالیة :6/3/1

الدرجة) حجم أو وزن العبوة ..الخ .–ة المنتج (األسم نوع وحال-

مصدر الدفعة أو أسم الشركة المنتجة وعنوانها .-

المكان الذي شحنت منه ومكان وتاریخ وصولها .-

مكان وتاریخ وقت سحب العینة .-

حجم الدفعة وعدد العبوات التي تم سحبها للعینة .-

ن وجد) .رقم التشغیلة أو مسلسل اإلنتاج وتاریخه (إ-

اسم الجهة المرسلة إلیها العینة للفحص .-

اسم القائم بأخذ العینة . -

توضح البیانات التالیة على كل عبوة من عبوات العینة 6/3/2

.6/3/1رقم التقریر المرفق بالعینة (بند - (

تاریخ أخذ العینة .-

اسم القائم بسحب العینة .-
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طرق الفحص واالختبار -7

.2/5واالختبار طبقًا للمواصفة القیاسیة الخلیجیة الواردة في البند (یتم الفحص  (

التعبئة -8

تعبأ التمور في عبوات مناسبة (درجة غذائیة) نظیفة وجافة وغیر منفذة للرطوبة 

لحمایتها من التلوث والتلف طبقُا للمواصفة القیاسیة الخلیجیة الواردة في البند 

)2/10) ،(2/12) ،(2/13. (

البیانات اإلیضاحیة -9

مع عدم اإلخالل بما نصت علیها المواصفة القیاسیة الخلیجیة الواردة في البند 

) یجب أن یوضح على 2/3) و المواصفة القیاسیة الخلیجیة الواردة في البند (2/1(

بطاقة العبوة البیانات التالیة :

اسم المنتج 9/1

ز أو تمور محشوة .تمور أو تمور مغطاة بشراب الجلوكو 9/1/1

غیر منزوع النوى أو منزوع النوى باإلضافة إلى حجم الثمرة صغیر أو متوسط أو 9/1/2

كبیر .

یجوز بیان اسم الصنف مثل : سكري أحمر ، سكري أصفر ، خالص ، 9/1/3

خضري...الخ . 

(مكبوس) أو (مفكك) أو (شماریخ) .9/1/4

مها) .اسم المواد المضافة (في حالة استخدا9/2

نوع الحشوة أو مادة التغطیة (أن وجدت) .9/3

بلد المنشأ .9/4
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في حالة استخدام التشعیع واستخدام الشعار الخاص "محفوظ بالتشعیع"عبارة 9/5

باألغذیة المشععه .

النقل والتخزین -10

یجب عند نقل وتخزین التمور المعبأة مراعاة ما یلي :

من التلف المیكانیكي والتلوث .أن تنقل بطریقة تحفظها10/1

أن تخزن بعیدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة والمواد الضارة والحشرات والقوارض .10/2
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المصطلحات الفنیة

Damaged.....................................................تمور متضررة مهشمة  Dates

Blemished.........................................................تمور مشوهة  Dates

Unripe...........................................................تمور غیر ناضجة  Dates

Unpollinated..................................................تمور عذریة (شیص) Dates

Dirty................................................................تمور متسخة Dates

Souring.............................................................تمور متحمضة Dates

Mould..............................................................تمور متعفنة Dates

Decay...............................................................تمور متحللة Dates

Filled...............................................................تمور محشوة  Dates

Pitted.............................................................تمور منزوعة النوى Dates

Packed..............................................................تمور معبأة Dates

Unpitted.....................................................تمور غیر منزوعة النوى Dates

Mashed.............................................................تمور مهروسة Dates

Pressed.............................................................سة تمور مكبو  Dates

Loose...............................................................تمور مفككة Dates

Invert...............................................................سكر محول Syrup

Strands.....................................................................شماریخ

Stem........................................................................عنق
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Date...................................نخیل التمر Tree (Phoenix dactylifera L.)

Irradiated............................................................تمور مشععة date

Coating..........................................................مادة التغطیة material

Cane.................................................................سكر ثنائي sugar

المراجع :

مواصفة لجنة األمم المتحدة -

(التمور 08-األوروبیة د.د.فاإلقتصادیة 

  م .2010الكاملة)، 

UNECE Standard DDP-08

(WHOLE DATES), 2010.

مواصفة لجنة دستور األغذیة (الكودكس) -

1985-143للتمور رقم 

Codex Standard For Date.
No 143-1985
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)3/د/13(ملحق 

المواصفة القیاسیة للتمردستور 

(مواصفة قیاسیة عالمیة)*

:Scopeالمجال .2

تسري هذه المواصفة على ثمار التمــر الكاملــة المعــدة للتجــارة. ســواء كانــت ثمــار منزوعــة النــوى أو 

غیــر منزوعــة النــوى، والمغلفــة والمجهــزة لالســتهالك المباشــر. وال تســري علــى األشــكال األخــرى مثــل 

أو الثمار المهروسة ، أو التمر الذي یعد ألغراض التصنیع المختلفة.قطع الثمار

:Descriptionالوصف 

تعریف المنتج:2.1

Lالتمر هو المنتج المجهز من ثمار التمر الناضجة من شجرة النخیل التي یعــرف اســمها العلمــي 

Phoenix dactylifera.

النضج.أ. التي تم حصادها في المرحلة المناسبة من 

ب. التي تم فرزها وتنظیفها إلزالة الثمار غیر السلیمة والمواد الغریبة.

ج. والتي یجوز أن تكون قد تم نزع النوى منها.

د. والتي یجوز أن تكون قد تم تجفیفها إلى درجة الرطوبة المناسبة.

هـ. والتي یجوز أن تكون قد غسلت و/أو تم بسترتها.

لضمان حفظها وحمیاتها.و. والمعبأة تعبئة مناسبة 

Varietalاألصناف المتنوعة 2,2 types:

تنقسم األصناف المتنوعة إلى:

أ. أصناف سكر القصب (التي تحتوى أساسًا السكروز) مثل دجلة نور ، دجلة بیضا.

ب. أصــناف الســكر المحــول (التــي تحتــوى أساســًا الســكر المحــول أي الجلوكــوز والفركتــوز) مثــل 

الصعیدي، الخضراوي، الحالوي، الزاهدي، السایر.البرحي، 

:Stylesاألنماط 3,2

یمكن تقسیم األنماط إلى مایلي:
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ب. منزوعة النوىأ. غیر منزوعة النوى.

:Substylesأقسام األنماط 4,2

یمكن تقسیم أقسام األنماط إلى مایلي:

أ. مكبوسة: وهي الثمار التي تم كبسها في طبقات بالقوة المیكانیكیة.

ب. غیر مكبوسة أو فردیة: وهي الثمار التي تجهز أو تعبأ فــي عبــوات فردیــة وبــدون اســتخدام أي 

فعل میكانیكي للكبس.

ج. في عناقید: وهي الثمار التي مازالت ملتصقة بحامل الثمار.

Sizeختیاري) التصنیف وفقًا للحجم (ا5,2 classification (optional):

یمكن تمییز التمر وفقًا لحجم الثمرة كما یأتي:

ثمار غیر منزوعة النوي ومواصفاتها هي:. أ

500عدد الثمار في 

جم

الحجم

ثمرة100أكثر من  صغیر

ثمرة100-80من  متوسط

ثمرة80أقل من  كبیر

ب. ثمار منزوعة النوي ومواصفاتها هي:

500عدد الثمار في 

جم

الحجم

ثمرة110أكثر من  صغیر

ثمرة110-90من  متوسط

ثمرة90أقل من  كبیر

.المكونات األساسیة وعوامل الجودة:3

المكونات:3.1

نباتیة.وهي شراب الجلوكوز، السكر، الدقیق، زیوتمكونات اختیاریة:1,1,3
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عوامل الجودة:2,3

ثمار التمر یتم تجهیزها بحیث تصبح نظیفة وذات لون وطعم ممیز للصنف ، وفي صفات عامة:3,

مرحلة نضج مالئمة، وخالیة من الحشرات أو بیض الحشرات والقوارض، باإلضافة إلى ذلك یكون 

لها الصفات التالیة:

الحد األقصى الحد 

األدنى

التصنیف الصفة

26% ال یوجد أصناف سكر القصب الرطوبةنسبة

(ال یسري علیها 30%

1.2الوصف الوارد تحت البند 

فقرة د، هـ)

ال یوجد دجلة نور

ال یوجد 4.75

جرام
رغیر منزوعة النوىاثم الوزن

ال یوجد 4.00

جرام
الثمرة منزوعة النوى

نواة 2ال یزید عدد النوى عن 

سلیمة أو قطع من النوى في كل 

ثمرة100

ال یوجد الثمار منزوعة النوى عدد النوى

جم/كجم من 1ال تزید عن 

الثمار

ال یوجد ال یوجد تصنیف محدد المعادن 

الغریبة
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Definitionتعریف العیوب  of defects: یمكن توضیح العیب ووصفه كما

یلي:

الوصف العیب

الندب، التغیر في اللون، الجلد المحروق بأشعة الشمس، البقع 

في مظهر سطح الثمرة والتي تكون الداكنة، العیوب غیر الطبیعیة 

مم.7دائرة یزید نصف قطرها عن 

(أ) تشوهات بالثمار

(الثمار غیر منزوعة النوى فقط) الثمار التي تعرضت للهرس أو 

لتمزیق لحم الثمرة لدرجة ظهور النواة أو للدرجة التي تقلل من مظهر 

الثمرة الظاهر للعین المجردة.

(ب) ثمار تالفة

خفیفة الوزن، باهتة اللون، والجزء اللحمي ذابل أو ضعیف الثمار 

وله قوام مطاطي.

(ج) الثمار غیر 

الناضجة

الثمار التي لم یتم تلقیحها ، حیث تبدو ذات جزء لحمي رقیق 

ومظهر غیر ناضج وال تحتوى على نواة بالمرة.

(د) الثمار غیر 

المخصبة (شیص)

و عضویة مثل األتربة الثمار التي انغمست في مواد معدنیة أ

والرمال والتي نتج عنها تأثر وتجعد جزء من الثمرة لمساحة نصف 

مم.3قطرها 

(هـ) األتربة واألوساخ

الثمار التي أصابها الحشرات أو السوس (العتة) أو تلوثت ببقایا 

الحشرات والعناكب وأجزاء الحشرات أو إفرازاتها.

(و) التلف الناتج عن 

الحشرات والسوس

الثمار التي حدث تحول في سكریاتها إلى كحول أو حامض خلیك 

بواسطة الخمیرة والبكتریا.

(ز) ثمار متخمرة

ظهور هیفات للفطر واضحة للعین المجردة. (ح) النمو الفطري

الثمار التي ظهر بها تحلل فأصبحت ذات مظهر غیر مقبول. (ط) التلف

العیوب المسموح بها:3,2,3
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والتي یسمح بها ما یلي:2,2,3األقصى للعیوب المذكورة في البندالحد 

%.7* الثمار ذات العیوب المذكور تحت بند (أ) ال یزید عددها عن 

%.6* الثمار ذات العیوب المذكور تحت البنود (ب، ج،د) ال یزید عددها عن 

%.6* الثمار ذات العیوب المذكور تحت بند (هـ ، و) ال یزید عددها عن 

%.1* الثمار ذات العیوب المذكور تحت البنود (ز،ح،ط) ال یزید عددها عن 

اللوطات المقبولة (أو الكمیات المقبولة):3,3

تعتبر كمیة التمر مقبولة إذا استوفت معاییر الجودة اآلتیة:

أ. لیس هناك أي مظهر من اإلصابة الحشریة.

تستوفي كل الشروط الواردة تحت البند 8,1,2البند ب. أن العینات التي تؤخذ وفقًا لما یرد تحت

إال  3.2.3، 2,2,3وال تتجاوز الحد األقصى من العیوب المسموح بها والواردة تحت بند 3,2,1

ثمرة) ذات 100ثمار من كل 5% من عدد التمر (أي 5بالنسبة لحجم الثمار فیسمح بقبول وجود 

حجم أقل من الحد األدنى المذكور.

المواد المضافة:.4

.GMPالجلسرول والحد األقصى له بما یتفق مع 4.1

).1,1,3السوریتول والحد األقصى له (راجع بند 4.2

. الجوانب الصحیة:5

یوصى بأن المنتجات الخاضعة لهذه المواصفات القیاسیة یجب أن یتم تجهیزها وفقا للتعلیمات 1,5

Internationalالصحیة Code of Hygienic Practice للثمار الجافة والتي أوصت بها دستور

Codexالمواصفة القیاسیة الغذائیة  Alimentaries commission ولمزید من المعلومات راجع

)CAC/RCP 3,1969.(

عند اتباع الطرق المناسبة ألخذ العینات وٕاجراء االختبارات یجب أن یتضح اآلتي:2,5

ها النمو خالل ظروف التخزین المعتادة.الخلو من المیكروبات التي یمكن ل

الخلو من أي مادة ناتجة من نشاط میكروبي من المواد التي قد یكون لها تأثیر ضار على صحة 

المستهلك.
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. الموازین والمقاییس:6

یجب أن تكون العبوات ممتلئة بدون أن یؤثر ذلك على جودة الثمار ویجب أن تكون مطابقة 

العبوة.للبیانات المدونة خارج 

. البطاقات:7

في المواصفات العامة للبطاقات التي تلصق على 1،2،4،6باإلضافة إلى ما ورد تحت بنود 

Codexعبوات األغذیة ( Stan 1, ) یجب أن تتوفر البیانات اآلتیة بصفة خاصة:1981

اسم المادة الغذائیة:1,7

جلوكوز".اسم المنتج سیكون "تمر" أو "تمر مغلف بشراب ال1,1,7

یضاف بیان یوضح إذا كان التمر منزوع النوى أو غیر منزوع النوى.2,1,7

یجب أن یضاف السم المنتج نوع التمر كأن یذكر تمر حالوي، سایر، خضراوي، دجلة 3,1,7

نور، برحي، وهكذا. كما یضاف صفة مكبوس أو غیر مكبوس ، وكذلك یحدد حجم الثمار، صغیرة 

كبیرة.أو متوسطة أو 

Listبیان بالعناصر المكونة 2,7 of ingredients:

یجب أن تتضمن البطاقات المكونة المضافة بترتیب تنازلي حسب كمیتها وفقا للنظام الوارد في 

Codex(ج) للمواصفات القیاسیة 3.2البند  General Standard for the Labeling of

Prepackaged Foods , Codex Stan1, 1981.(

صافي المكونات:3,7

یجب اإلعالن عن وزن المكونات الصافي الموجود داخل العبوة إما بالوحدات المتریة (النظام 

العالمي) أو بالرطل أو بكال النظامین للمقاییس وفقا لمتطلبات الدولة التي سیتم توزیع المنتج فیها.

االسم والعنوان:4,7

والمعبأ والموزع والمصدر أو المستورد.یجب توضیح اسم وعنوان المنتج 

بلد اإلنتاج (المنشأ):5,7
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یجب توضیح اسم البلد األصلي لإلنتاج.1,5,7

إذا تم تصنیع المنتج في بلد آخر ونتج عن ذلك تغییر في طبیعة المنتج فیعتبر البلد 2,5,7

  طاقات.الذي تم فیه التصنیع هو بلد اإلنتاج األصلي الذي یوضع على الب

التعریف باللوط (الشحنة):6,7

یجب أن تكتب البیانات بصورة واضحة على العبوات أو أن تدون برقم واضح للتعریف باسم مصنع 

اإلنتاج ورقم الشحنة.

تاریخ الصالحیة:7,7

یجب توضیح أقل فترة للصالحیة مسبوقة بكلمات "یحسن استعماله قبل" على أن یكتب 1,7,7

الشهر والسنة بالترتیب. أما في المنتجات التي تصل فترة صالحیتها ما بین ثالثة أشهر وحتى الیوم و 

شهر 18شهر فیمكن االكتفاء بكتابة الشهر والسنة. أما المنتجات التي تزید مدة صالحیتها عن 18

فیكفي تسجیل سنة الصالحیة. ویمكن توضیح اسم الشهر بالحروف وذلك بالنسبة للبالد التي ال

یكون لهذه الكتابة ما یختلط على المستهلك. وفي حالة المنتجات التي تحتاج اإلعالن عن الشهر 

والسنة أو السنة فقط وأن مدة صالحیة المنتج صالح إلى نهایة السنة نفسها فیمكن وضع تعبیر 

"نهایة السنة المذكورة". 

علیمات خاصة بالنسبة لشروط باإلضافة إلى تاریخ أقل فترة صالحیة، یجب ذكر أي ت2,7,7

التخزین للمادة الغذائیة والتي یتوقف على اتباعها الصالحیة للتاریخ المدون.

ویراعى بقدر اإلمكان أن تدون شروط التخزین الواجب اتباعها في أقرب مكان لكتابة 3,7,7

تاریخ الصالحیة.

. طرق أخذ العینات والتحالیل:8

طریقة أخذ العینات:1,8

العینات اإلجمالیة:1,1,8

كجم من الشحنة. 1000عینتین اثنتین على األقل من العبوات لكل -بطریقة عشوائیة -یتم اختیار 

جم. ویجب في جمیع الحاالت أال یقل وزن العبوة اإلجمالیة 300ومن كل عبوة یتم أخذ عینة وزنها 
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ات حیة وعن نظافة المنتج بوجه عام جم. ویتم فحص العینات للتأكد من مدى وجود حشر 3000عن 

قبل أن یتم فحص مدى مطابقتها لباقي المواصفات.

أخذ العینات لالختبارات والتحالیل:2,1,8

یتم خلط العینة اإلجمالیة جیدًا ثم یؤخذ كمیات صغیرة بطریقة عشوائیة من عدة أماكن بالعینة 

بحیث یتوفر الكمیات التالیة:

ة الرطوبة.جرام لقیاس نسب500*

ثمرة تمر للكشف عن مدى وجود نوى في الثمار منزوعة النوى.100*

ثمرة تمر للكشف عن عیوب معینة وعن حجم الثمار.100*

طریق التحلیل:2,8

تقدیر محتوى الرطوبة:8,2,1

الطریقة األولى:8,2,1,1

Type)وهي المعتمدة لدى  I Method) Codex طبقا لطریقة االتحاد األمریكي للكیمیاء الزراعیة

)AQAC م (1975) عامMethod of analysis of the AQAC, 1975, 12th ed 22.013,

Moisture in dried fruits.باستخدام الفرن تحت التفریغ (

الطریقة الثانیة :2,1,2,8

Type)وهي المعتمدة لدى  III Method) Codexطبقًا لطریقةFAO/WHO Codex

Alimentarius Method of Analysis, CAC/RM 50, . لمزید راجع .1974

)FAO/WHO Codex Alimentarius Method of Analysis for Processed Fruits

and Vegetables, Third Series, , CAC/RM 50153, ) ، تقدیر الرطوبة بطریقة .1974

1,1,2,8الخالف یتم اتباع الطریقة الواردة تحت بند التوصیل الكهربائي ومع ذلك ففي حالة

. طریقة االختبارات:9

العیوب الداخلیة:1,9



239
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور–3خطة العمل 

PwC

یتم اختبار كل ثمرة جیدًا للعیوب الداخلیة وذلك باستخدام الضوء القوي فإذا كانت الثمار منزوعة 

منزوعة النوى فیتم فتح النوى یمكن فتح الثمرة لرؤیة التجویف الداخلي أما إذا كانت الثمار غیر

جانب الثمرة للكشف عن النواة وٕازالتها مع فحص تجویف النواة.

م. منتجات نخیل البلح. منظمة الزراعة واألغذیة لألمم المتحدة. 1994* المصدر: بارافیلد، د. هـ. 

المكتب اإلقلیمي للشرق األدنى. القاهرة.
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NOTE

Working Party on Agricultural Quality Standards

The commercial quality standards developed by the United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE) Working Party on Agricultural Quality Standards help facilitate international trade, encourage
high-quality production, improve profitability and protect consumer interests. UNECE standards are used by
Governments, producers, traders, importers and exporters, and other international organizations. They cover a
wide range of agricultural products, including fresh fruit and vegetables, dry and dried produce, seed
potatoes, meat, cut flowers, eggs and egg products.

Any member of the United Nations can participate, on an equal footing, in the activities of the Working
Party. For more information on agricultural standards, please visit our website <www.unece.org/trade/agr>.

The new Standard for Dates is based on document ECE/TRADE/C/WP.7/2010/12, reviewed and adopted by
the Working Party at its sixty-sixth session.

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the
expression of any opinion whatsoever on the part of the United Nations Secretariat concerning the
legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of
its frontiers or boundaries. Mention of company names or commercial products does not imply
endorsement by the United Nations.

All material may be freely quoted or reprinted, but acknowledgement is requested.

Please contact us at the following address with any comments or enquiries:

Agricultural Standards Unit
Trade and Timber Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
E-mail: agristandards@unece.org
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UNECE Standard DDP-08 concerning the
marketing and commercial quality control of
dates

I. Definition of produce

This standard applies to pitted and unpitted dates in their natural state or washed, re-
hydrated, dried, and/or coated and/or pasteurised from varieties (cultivars) grown from
Phoenix dactylifera L. intended for direct consumption. It does not apply to dates for
industrial processing.

II. Provisions concerning quality

The purpose of the standard is to define the quality requirements of dates at the export-
control stage, after preparation and packaging.

However, if applied at stages following export, the holder shall be responsible for
observing the requirements of the standard. The holder/seller of products not in
conformity with this standard may not display such products or offer them for sale, or
deliver or market them in any other manner.

A. Minimum requirements18

In all classes, subject to the special provisions for each class and the tolerances allowed,
the dates must display the following characteristics:

intact; dates affected by mashing, tearing, breaking of the skin, leaving the pit
visible so that the appearance of the fruit is noticeably affected is excluded

sound; produce affected by rotting or deterioration such as to make it unfit for
human consumption is excluded

clean, practically free of any visible foreign matter; excluding coating ingredients

free from living pests whatever their stage of development

free from pest damage visible to the naked eye, including the presence of dead
insects and/or mites, their debris or excreta

free from mould filaments visible to the naked eye

free of fermentation

free of unripe fruit, i. e. fruit light in weight, stunted or distinctly rubbery in texture

free of unpollinated fruit; i. e. fruit not pollinated, as indicated by stunted growth,
immature characteristics and absence of pit

free of blemished fruit; i. e. fruit scarred, discoloured or sunburnt, or having
blacknose (noticeable darkening of the head, generally accompanied by severe
checking or cracking of the flesh) or side-spot (a very dark patch extending into

18Definitions of terms and defects are listed in Annex III of the Standard Layout – Recommended terms
and definition of defects for standards of dry (Inshell Nuts and Nut Kernels) and dried produce

.>r/standard/dry/StandardLayout/StandardLayoutDDP_e.pdfhttp://www.unece.org/trade/ag<
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the flesh) or similar abnormalities affecting an area at least as large as a circle of
7 mm diameter

free of abnormal external moisture

free of foreign smell and/or taste.

The condition of the dates must be such as to enable them:

to withstand transportation and handling

to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

B. Moisture content19

The dates shall have a moisture content not exceeding 26.0 per cent for cane sugar
varieties and 30.0 per cent for invert sugar varieties20. In their natural state, however, for
the variety Deglet Nour the maximum moisture content shall be 30.0 per cent.

C. Classification

In accordance with the defects allowed in Section IV. Provisions Concerning
Tolerances, dates are classified into the following three classes: “Extra” Class, Class I
and Class II.

The defects allowed must not affect the general appearance of the produce as regards
quality, keeping quality and presentation in the package.

III. Provisions concerning sizing

Size is determined by the unit weight of the fruit.

The minimum weight of dates shall be 4.0 g.

IV. Provisions concerning tolerances

Tolerances in respect of quality and size shall be allowed in each lot for produce not
satisfying the minimum requirements of the class indicated.

19The moisture content is determined by one of the methods given in Annex I of the Standard Layout –
Determination of the moisture content for dried produce

. The>http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/StandardLayout/StandardLayoutDDP_e.pdf<
laboratory reference method shall be used in cases of dispute.

20A list of varieties classified by the nature of their principal sugar component is given in the annex of this
standard.
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A. Quality tolerances

Defects allowed

Tolerances allowed

percentage of defective produce,

by number or weight

Extra Class I Class II

(a) Tolerances for produce not satisfying the
minimum requirements 5 10 20

of which no more than
- Immature or unpollinated fruit 1 2 4
- Sour, decayed or mouldy fruit 0 1 1
- Damaged by pests a,b 3 6 10
- Blemished, discoloured or blacknose, sunburnt,

cracking of the flesh 3 5 7
- Live insects (by number) 0 0 0
(b) Size tolerances
- Unpitted among pitted fruit (by number) 2 2 2
- Foreign matter (by weight) 1 1 1
- Dates belonging to other varieties than that indicated

on the package (by number) 10 10 10
(c) Tolerances for other defects

For dates not conforming to the minimum size 10 10 10

a Reservations of Poland and the United Kingdom, which wish to retain the former tolerances:
Extra, 2 per cent; Class I, 4 per cent; Class II, 6 per cent.

b When applying its national legislation, Switzerland does not admit a tolerance higher than 6
per cent for produce damaged by pests.

V. Provisions concerning presentation

A. Uniformity

The contents of each package must be uniform and contain only dates of the same
origin, quality and variety.

The visible part of the contents of the package must be representative of the entire
contents.

B. Packaging

Dates must be packed in such a way so as to protect the produce properly.

The materials used inside the package must be clean and of a quality such as to avoid
causing any external or internal damage to the produce. The use of materials,
particularly of paper and stamps bearing trade specifications, is allowed, provided the
printing or labelling has been done with non-toxic ink or glue.

Packages must be free of all foreign matter, excluding decorated material (rachis, stems,
plastic forks, etc.), in accordance with the table of tolerances in section “IV. Provisions
concerning tolerances”.
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C. Presentation

Dates must be presented in bags or solid containers. All sales packages within each
package must be of the same weight.

Dates may be presented:

in clusters (consisting mainly of the rachis and the stems to which the fruit is
attached naturally)

in stems (stems which are separated from the rachis and to which the fruit is
attached naturally

separated in individual fruit, arranged in layers, or loose in the package.

Stems presented in clusters or separated from the rachis must be at least 10 cm in length
and carry an average of four fruits per 10 cm of length.

Where the dates are presented in stems or clusters, there may be a maximum of 10 per
cent of loose dates.

The ends of the stems must be cleanly cut.

VI. Provisions concerning marking

Each package21 must bear the following particulars in letters grouped on the same side,
legibly and indelibly marked and visible from the outside:

A. Identification

Packer and/or Dispatcher:

Name and physical address (e.g. street/city/region/postal code and, if different from the
country of origin, the country) or a code mark officially recognized by the national
authority22.

B. Nature of produce

“Dates”, when the contents are not visible from the outside

Name of the variety and/or commercial type (optional)

“Cluster” or “stems”, where appropriate

“Pitted”, where appropriate.

21Package units of produce prepacked for direct sale to the consumer shall not be subject to these marking
provisions, but shall conform to national requirements. However, the markings referred to shall in any

event be shown on the transport packaging containing such package units.

22The national legislation of a number of countries requires the explicit declaration of the name and
address. However, in cases where a code mark is used, the reference “packer and/or dispatcher” (or

equivalent abbreviations) must be indicated in close connection with the code mark, and the code mark
should be preceded with the ISO 3166 alpha country code of the recognizing country, if not the country of

origin.
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C. Origin of produce

Country of origin and, optionally, district where grown, or national, regional or
local place name.

D. Commercial specifications

Class

Crop year (optional)

"Best before" followed by the date (optional).

E. Official control mark (optional)

This standard was first adopted as UNECE Standard for Dates in 1987.

Last revised in 2010
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Annex

Non-exhausted list of cane sugar and invert sugar varieties
of dates

A. Cane sugar varieties

Varieties which contain mainly sucrose, including:

Name of the variety

Deglet Nour

Deglet Beidha

B. Invert sugar varieties

Varieties which contain mainly invert sugar (glucose and fructose), including:

Name of the variety

Barhi

Saiidi

Khadhraawi

Hallaawi

Zahdi

Sayir

Amri

Deri

Alig

Medjoul

Khouet Alig

Kenta
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: مراجع بحث إدارة مخلفات التمورھـالملحق14

Saudi Journal of Biological Sciences.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X13000041

-S1319562X13000041-s2.0-cdn.com/S1319562X13000041/1-http://ac.els
-9e70-11e4-4227-main.pdf?_tid=7a5bcdf8

00000aacb360&acdnat=1411369985_16d1b08e666b4c96985984aebc6e7593

published online 11 January 2013

Proceedings of the First International Scientific Conference for the
Development of Date Palm and Dates sector in the Arab World.

Dr.Nasser S.Al-Khalifah , Dr. Shanavaskhan A.E. , Mr. Amer Yasif Al-
Khaybari

http://www.kacst.edu.sa/en/about/publications/Books/Arab%20Palm%20C
onference%202011.pdf

Riyadh, Saudi Arabia , 4-7 December 2011

المخلفات النباتیة الزراعیة
عات الخشبیةواستخدامھا في الصنا

في المملكة العربیة السعودیة

Authors:
د/ رمضان عبد هللا ناصر 

أ.د/ إبراھیم بن محمد عارف
د/ محمد عبدالعال محمد

اإلدارة العامة لمنح البحوث-للـعلــوم والتقنیــــةمدینـة الملك عبـدالعـــزیـــز-المملكة العربیة السعودیة

عنوان المشروع:
معالجة كیمیائیة لمخلفات مصانع التمور إلنتاج أعالف حیوانیة، سكریات نقیة، و مواد دباغـةتطویر نظام

التقریر الفني النھائي 
59-27-رقم المشروع   أت

الباحـثــون

الباحث 
الرئیسي

أ.د/ عبد اللطیف بن علي 
الخطیب

باحث مشـارك د/ رجب على مسعود احمد

مستشار 
اقتصـادي 

محمد رشاد السبعد/  عالء 

م2012ھـ/1433جـامعـة الملك فیصل



*

266
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور–3خطة العمل 

PwC

الثمريمن مخلفات النخیل”البیلت ”مصنع األسمدة العضویة المحبحب ”إنشاء مشروع

-studies.com/2012/08/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-enhttp://gre
-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/

نتاج العلف و بعض الصناعات االخرىاستخدام أجزاء النخلة المختلفة في ا

د عاطف محمد ابراھیم ، د. محمد نظیف حجاج خلیف.

-http://www.iraqi
datepalms.net/Uploaded/file/estechdam%20ajzaa%20al%20nakhla.pdf
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: بیانات صندوق التنمیة الملحق و15
): سعة 2009الصناعیة السعودي (

مصانع التمور واستخدامھا

مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

المصنع األھلي النموذجي لتعبئة 
التمور

1500تمو بالنوىالمدینة 13/4/13841/1/1386

أصابع 
تمورمطحونة 

بالسمسم أوجوز 
الھند

50

400تمورمحشوة باللوز

1050تمور مطحونة

250تمورمختلفةالمدینة 14/6/139415/6/1394المصنع الوطني لتعبئة التمور

تمور معبأة في 
كجم1عبوات 

30

2000.015تمور(رطب)

100200دبس التمرالبدائع2/6/14011/1/1407مصنع تمور القصیم 

أعالف حیوانات 
مخلفات التمورمن 

500800

تمور مجھزة 
ومعبأة 

30003500

8001500تمور مطحونة

تمور مجھزة الریاض27/12/114011/7/1417مصنع الریاض لتعبئة التمور
ومعبأة 

3000

تمور مجھزة الخرج27/12/14031/1/1409مصنع تمور وادي حنیفة
ومعبأة 

2000

360تمورعجینة 

أعالف من نوى 
التمر

120

2500تمور معبأة ومغلفةالمدینة 26/2/140426/4/1434مصنع طیبة لتعبئة التمور

تمور مجھزة البصر25/2/14059/6/1435مصنع تمور السعودیة 
ومعبأة 

5000

500عجینة تمور
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

مصنع شركة المدینة المنورة 
للتمورومشتقاتھا

تمورمنزوعة المدینة 6/9/14067/9/1406
النوى ومحشوة

1500

تمورمنزوعة 
النوى غیرمحشوة

1500

تمور منزوعة 
النوى مھروسة

250

تمور مجھزة المدینة 17/9/14061/10/1406مصنع أحد لتعبئة التمور
ومحشوة

50

تمور مجھزة 
ومعبأة 

150

تمور مجھزة الریاض23/9/14061/10/1406مصنع شركة انتاج األغذیة الطبیعیة
ومعبأة 

2000

50تمورمختلفةالمدینة 3/1/14074/1/1407مصنع قباء للتمور

20تمور(رطب)

30تمورمعبأة ومغلقة

10تمور محشوة

تمور معبأة 
منزوعة النوى

50

150تمورمطحونة

تمور مجھزة 
ومعبأة 

100

تموربالشوكوالتھ 
والمكسرات

5

شركة الكرامة المحدودة النتاج 
المعجنات

12001200تمورمعبأةالریاض29/11/14076/7/1410

تمورمنزوعة الطائف1/4/140815/10/1409مصنع بن جعفرللتمور
النوى ومحشوة

500500

تمورمنزوعة 
النوى غیرمحشوة

400400

تمور منزوعة 
النوى مھروسة

400400

مصنع شركة ألبان زھورالربیع 
المحدودة

تمور مجھزة الریاض18/6/140819/6/1408
ومعبأة 

500

1300تمورمعبأةالغاط23/7/140924/7/1409مصنع شركة الفاخرة للتمور

200عجینة تمور

100مربیات تمر

500عصیرتمر

300دبس التمر
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

100سكرتمر

180معمول بالتمرجدة22/1/141030/7/1415مصنع النقلي للصناعات الغذائیة 

مصنع شركة كانولي للصناعات 
غذائیة 

50معمول بالتمرالریاض14/5/141015/5/1410

الیمامة لتعبئة مصنع 
التمورومشتقاتھا

1500عجینة تمورالریاض22/9/14101/4/1417

تمور مجھزة 
ومعبأة 

2500

مربیات 
ومرمالدالتمر

2000

300تمورمعبأة ومغلقةالمدینة 19/6/14111/8/1416المصنع السعودي لتعبئة التمور

مصنع شركة األحساء للصناعات 
الغذائیة

700تمور مفرودةالمبرز19/3/14132/8/1418

700تمرمكنوز

200بودرة التمر

600عجینة تمور

أعالف من نوى 
التمر

1100

200حلویات تمور

650دبس التمر

500خل التمر

تمور مجھزة الریاض3/11/14131/3/1415مصنع بتیل للحلویات والشوكوالتھ
ومعبأة 

5050

مصنع شركة المخابزالغربیة 
المحدودة

52005200معمول بالتمرجدة18/4/14145/3/1416

تمور مجھزة بریدة4/6/14141/5/1415مصنع ھضیم للتمور
ومعبأة 

1050

تمور مغلفة 
بالشوكوالتھ

500

200دبس التمر

380عجینة تمور

شركة سلیمان صالح 
الرشیدللصناعات الغذائیة 

50تمورمجففةالدمام27/7/141416/1/1422

200تمورمضغوطة

تمورمغلقة 
بالشوكوالتھ

200

2000تمور مجھزة الخرج18/9/141417/9/1421مصنع تمورالخرج



*

270
دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور–3خطة العمل 

PwC

مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

ومعبأة 

560عجینة تمور

200دبس التمر

600530معمول تمر-كلیجابریدة27/11/141428/11/1414مصنع القصیم لألغذیة

مصنع شركة حلواني وطحان 
لألغذیة

10046تمور مصنعةجدة29/11/141429/12/1417

تمور مجھزة الخرج6/11/14151/4/1416مصنع الخرج لتعبئة التمر
ومعبأة 

600

مصنع رویال للحلویات 
والشوكوالتھ 

200معمول بالتمرجدة11/1/14155/6/1432

تمور مجھزة المدینة 5/2/14151/5/1418مصنع طیبة للتمور
ومعبأة 

3750

500عجینة تمور

تمورمغلقة المدینة 13/3/14159/4/1419مصنع األنصارللتموروالحلویات 
بالشوكوالتھ

3535

تموربالشوكوالتھ 
والمكسرات

4040

حلویات وعجائن 
محشوة 

5555

22دبس التمر

211211تمورمجھزة ومعبأة

468468عجینة تمور

1500عجینة تمورعنیزة5/5/14151/11/1422مصنع تمورعنیزة

6000تمورمجھزة ومعبأة

20000مربى وقطع التمورالخرج25/5/141514/1/1417المراعيمصنع شركة 

90008900تمورمحشوة باللوز6/8/141525/6/1417شركة مصنع تمور الفیصلیة 

67506700عجینة تمور

4500045000تمورمجھزة ومعبأة

22502200دبس التمر

360تمورمجھزة ومعبأةالخرج26/1/14161/12/1416مصنع نجمة المدائن للتمور

60توفي التمر

350تمورمطحونة

150عجینة تمور

120تمربالشوكوالتھ

66معمول بالتمر

2000تمورمجھزة ومعبأةالریاض27/7/14161/9/1418مصنع تمور المملكة 
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

تموربالشوكوالتھ 
والمكسرات

350

500تمورمجھزة ومعبأةالدلم8/11/14161/5/1418مصنع تمور الصالحیة

2020معمول بالتمرالخرج3/2/14171/9/1417مصنع تمور المحمدیة 

39001500تمورمجھزة ومعبأة

تمورمفرودة معبأة 
في علب ھدایا

180010

3001800عجینة تمور

8001دبس التمر

2001خل التمر

5001سكرتمر

1501خمیرة التمر

3001رقائق التمر

400عجینة تمورالغاط24/2/14171/5/1420مصنع الحمادة للتمور ومنتجاتھا

1000تمورمجھزة ومعبأة

500حلویات تمور

حوطة 18/8/14171/9/1417مصنع سمحة للتمور
سدیر

500تمورمجھزة ومعبأة

معمول بالتمرالجبیل22/1/141723/1/1417مصنع الجبیل للمعجنات والحلویات

7676

330تمورمجھزة ومعبأةالخرج30/10/141710/60/1419مصنع سناالنخیل لتعبئة التمور

500تمورمعبأة ومغلفة الریاض17/2/141813/5/1418مصنع تمور علیا

تمورمحشوة 
بالمكسرات

50

30معمول بالتمر

30حلویات تمور

500تمورمجھزة ومعبأةمصنع صحاري للمواد الغذائیة

200عجینة تمور

300معمول بالتمر

150حلویات تمور

100دبس التمر

مصنع الشركة اآلسیویة للمنتجات 
الغذائیة 

حلویات شرقیة األحساء28/10/14191/1/1423
محشوة بالمكسرات 

أوالتمر

88

150عجینة تمورالمزاحمیة4/2/14201/1/1435مصنع الریانة للتمورالمعبأة

1500تمورمجھزة ومعبأة
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

100دبس التمر

1500تمورمجھزة ومعبأةالھفوف18/4/14201/8/1422مزرعة الرفایعمصنع تمور

1500عجینة تمور

500دبس التمر

مصنع شركة عبدهللا فھادالفصام 
واوالده لتصنیع التمور

وادي 27/4/142012/5/1420
الدواسر

2500تمورمجھزة ومعبأة

800750تمورمجھزة ومعبأة14/11/142013/5/1422مصنع الطاھر الممیزللتمور

10090عجینة تمور

4030دبس التمر

301خل التمر

أعالف حیوانات 
من مخلفات التمور

5040

تمورمغلقة 
بالشوكوالتھ

301

تمورمجھزة المدینة 20/11/142020/2/1432مصنع خال محمد النزھة للتمور
ومحشوة

300

1500تمورمجھزة ومعبأة

200عجینة تمور

اعالف من نوى 
التمر

150

مصنع شركة وادي الجوبة للتجارة 
والتصنیع الغذائي

تمورمجھزة سكاكا 1/9/1423 20/12/1420
ومغلفة.

300

300عجینة تمور

روضة 1/2/142121/5/1432مصنع الحرمین للتمور
سدیر

1000تمورمجھزة ومعبأة

50عجینة تمور

50دبس التمر

512تمورمجھزة ومعبأةجدة24/3/142110/4/1422مصنع صلة الحدیث لألغذیة 

350دبس التمرجدة4/7/142113/8/1434مصنع الرائد للصناعات الغذائیة 

مصنع شركة الجزیرة 
للتمورواألغذیة 

3000تمرطازجاالحساء24/8/14211/1/1423

750عجینة تمور

تمورمنزوعة 
النوى ومحشوة

150

اعالف من نوى 
التمر

500

500حلویات ومعمول 
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

تمر

300دبس التمر

تمور مجھزة 
ومكنوزة في 

عبوات

3000

500مربیات تمر

شركة مصنع تمور الدیوان 
المحدودة

تمورطازجة الزلفي2/9/14216/10/1421
ومجففة ومكنوزة 

وأخرى معبأة

300

حوطة بني 12/2/14221/3/1422مصنع عبد العزیز سعود التمیمي
تمیم

1200100تمورمجھزة ومعبأة

300200عجینة تمور

200عجینة تمورتبوك1/3/14221/1/1423للتمورمصنع تبوك 

2400تمورمجھزة ومعبأة

50معمول بالتمر

50دبس التمر

25خل التمر

1000معمول بالتمرالریاض6/11/14222/3/1434مصنع ھرفي للشابورة والمعجنات

مصنع شركة أمل الخیرللتمور 
القابضة

تمورمغلقة الریاض7/2/14232/7/1425
بالشوكوالتھ

1010

3030تمورمحشوة باللوز

3100031000تمورمجھزة ومعبأة

300300عجینة تمور

شركة مصنع الرویحة للمنتجات 
الغذائیة

100تمورمختلفةالریاض13/2/14231/1/1424

مصنع شركة شوربیم الشرق 
االوسط

تمورطازجة الریاض9/3/142311/5/1434
ومجففة ومكنوزة 

وأخرى معبأة

59000

مصنع موسى محمود حمودة لتعبئة 
وتغلیف التمور 

مكة 9/3/142320/10/1423
المكرمة

تمورمعبأة في 
عبوات مختلفة 

األوزان

350

مصنع 
عبدالمجیدمحمدعبدعبدالعزیزالعتیبي 

للتمور

50عجینة تمورالریاض29/4/14231/3/1424

300تمورمجھزة ومعبأة

30حنیني

20مربیات تمر
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دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور–3خطة العمل 

PwC

مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

50دبس التمر

1000600تمورمجھزة ومعبأةاالحساء11/5/14234/1/1428مصنع نضیدالخلیج للتمور

300100عجینة تمور

15025معمول بالتمر

20050التمردبس

1900تمورمجھزة ومعبأةالدلم21/5/14231/7/1425مصنع تمور الیمامة 

600عجینة تمور

مصنع خیرات النخیل لتعبئة 
وتغلیف التمور

مكة  1/9/1428 25/5/1423
المكرمة

تمورمعبأة في 
عبوات مختلفة 

األوزان

350

538تمورمجھزة ومعبأةالخرج8/8/14239/8/1423مصنع درة التمور

200تمور مجففةالمدینة 1/11/142329/5/1434مصنع مغادي للتمور

100تمورمجھزة ومعبأة

معجون تمور 
بالسمسم

300

100شوكوالتھ تمور

50مربى وقطع التمور

100دبس التمر

3000تمورمجھزة ومعبأةحفرالباطن9/11/142310/11/1423مورتمصنع الرمثیة لل

مصنع سماء العرب لتصنیع وتعبئة 
المواد الغذائیة والتحویلیة

300200معمول تمر-كلیجاحائل3/12/14231/9/1425

مصنع شركة نخیل السعویة 
المحدودة

10دبس التمرضرماء16/12/142327/7/1433

200تمورعجینة 

1000تمورمجھزة ومعبأة

500500تمورمجھزة ومعبأةاالحساء22/1/14241/9/1427مصنع بساتین ھجرللتمور

اعالف من نوى 
التمر

500500

200200دبس التمر

أعالف حیوانات 
من مخلفات التمور

500500

800800تمورمجھزة ومعبأةاالحساء1/4/142428/11/1427مصنع تمور الجوھریة 

200200عجینة تمور

5050معمول بالتمر

100100دبس التمر

100تمورمغلقة الخرج14/4/14241/7/1424مصنع تمور الوطن
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PwC

مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

بالشوكوالتھ

150تمورمحشوة باللوز

1600تمورمجھزة ومعبأة

250عجینة تمور

150معمول بالتمر

100دبس التمر

مصنع ركن الفرزلتعبئة وتغلیف 
التمور

1300750تمورمجھزة ومعبأةعنیزة27/7/142415/8/1427

900750عجینة تمور

400400معمول بالتمر

أعالف حیوانات 
من مخلفات التمور

400350

مصنع عبدهللا علي سعد العلي 
للتمور

3000500تمورمجھزة ومعبأةالخرج2/11/142421/11/1424

650معمول تمر-كلیجابریدة22/11/14241/9/1425مصنع سنابل الشھد لألغذیة 

450تمورمحشوة باللوزالریاض16/12/142419/12/1424مصنع نخیل الوطن للتمور

1200تمورعجینة 

تموربالشوكوالتھ 
والمكسرات

500

1500دبس التمر

3500تمورمجھزة ومعبأة

مصنع بستان النخیل لتعبئة وتغلیف 
التمور

تمورمجھزة الخرج6/2/14255/8/1426
ومغلفة.

2150012500

25001500تمورمجھزة ومعبأة

مكة  1/9/1426 15/3/1425مصنع السدرللتمور
المكرمة

500تمورمجھزة ومعبأة

تمورمحشوة 
بالمكسرات

300

100معمول بالتمر

100مربیات تمر

100دبس التمر

حوطة بني 28/3/142529/3/1425مصنع آل راشدللتمور
تمیم

25002500تمورمجھزة ومعبأة

500500عجینة تمور

500500دبس التمر

2500تمورمجھزة ومعبأة4/4/14251/5/1430مصنع التمور العربیة 
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دراسة تطویر تداول ما بعد الحصاد وتصنیع التمور–3خطة العمل 

PwC

مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

600عجینة تمور

500تمرمجففالعال18/5/142516/7/1434مصنع العال النتاج التمور

12000تمورمجھزة ومعبأة

100عجینة تمور

300150تمورمجھزة ومعبأةخلیص16/7/14251/1/1429البادیة للتمورمصنع شركة واحة 

125125معمول بالتمر

مصنع حائل للتنمیة الزراعیة 
للتمور

تمورمجھزة حائل15/8/142512/5/1433
ومغلفة.

30000

800750تمورمجھزة ومعبأةشقراء18/12/14251/7/1426مصنع رطاب الوطن للتمور

250220عجینة تمور

150120دبس التمر

2017خل التمر

مصنع البابطین لتعبئة وتغلیف 
التمور

40004000تمورمجھزة ومعبأةالخرج1/2/14261/9/1428

25002500تمورمجھزة ومعبأةاالحساء22/3/14261/1/1428ربوع المملكة للتمور

100100عجینة تمور

تمور مضغوطة 
ومحشوة وغیر 

محشوة

25002500

مصنع تمور العثمانیة 
لتجھیزوتصنیع التمور

حوطة بني 28/4/14261/6/1426
تمیم

350تمورمجھزة ومعبأة

30عجینة تمور

مصنع تمور الجابریة لتعبئة 
وتغلیف التمورومشتقاتھا

حوطة بني 28/4/142613/5/1429
تمیم

3500تمورمجھزة ومعبأة

200دبس التمر

150عجینة تمور

650تمورمجھزة ومعبأةالخرج2/9/142623/12/1428مصنع البالد النتاج التمور

100معمول بالتمر

100دبس التمر

2500ومعبأةتمورمجھزة الخرج23/11/14267/7/1427مصنع تمور الراجحیة

500400تمورمعبأة ومغلفة االحساء3/12/142626/8/1430مصنع العید للتمور

مصنع حول الشاطئ لتعبئة وتغلیف 
التمور

800800تمورمجھزة ومعبأةاالحساء4/2/14271/6/1428

250250عجینة تمور

20002000تمورمجھزة ومعبأةاالحساء4/2/142715/10/1429مصتع األمین للتمورومشتقاتھا

250250عجینة تمور
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

2020معمول بالتمر

500500تمرمكنوزاالحساء19/4/14278/8/1429مصنع كرم الضیافة لتعبئة التمور

2020عجینة تمور

4040دبس التمر

للتمور والدبس مصنع جواتا
التموروعجینة 

250150عجینة تموراالحساء19/4/14271/7/1429

1300800تمورمجھزة ومعبأة

250150دبس التمر

مصنع حبیب عبدهللا الرزق النتاج 
التمور

500300تمورمجھزة ومعبأةاالحساء19/4/142720/4/1427

205دبس التمر

20001800تمورمجھزة ومعبأةاالحساء19/4/142725/5/1434مصنع جازات التمور

مصنع الجابري للمعجنات 
والحلویات والتمور

10030معمول بالتمرتبوك8/5/142711/10/1432

حوطة بني 12/6/14271/9/1427مصنع تمور المباركة 
تمیم

14001400تمورمجھزة ومعبأة

100100عجینة تمور

125125تمورمجھزة ومعبأةاالحساء19/7/14271/7/1430مصنع كمیل علي المسلمي للتمور

5050عجینة تمور

5050دبس التمر

مصنع سامي سلمان السماعیل 
للتمور

2000تمورمجھزة ومعبأةاالحساء26/7/14271/9/1430

1000عجینة تمور

300300بودرة التمراالحساء24/12/14271/2/1432مصنع تمور الشرق 

12001200دبس التمر

25002500تمورمجھزة ومعبأة

20002000عجینة تمور

500500معمول بالتمر

500500تمورمفرودة 

750750عجینة تمورالریاض1/1/14281/1/1430مصنع تموري للحلویات والتمور

15001500تمورمجھزة ومعبأة

مصنع مھدي یوسف الحماد لتعبئة 
وتغلیف التمور

11001100تمورمجھزة ومعبأةاالحساء6/2/142828/4/1429

500تمورمعبأةالمبرز27/2/14282/4/1435مصنع حول العالم للتمور

100عجینة تمور

4000معمول بالتمر
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

تمورمحشوة الریاض28/2/14281/7/1429مصنع تمور الریاض
بالمكسرات

2017

50004500تمورمجھزة ومعبأة

1000700عجینة تمور

2015معمول بالتمر

مصنع حامد عبیدهللا صالح الخماش 
للتمور

تمورمضغوطة الریاض28/2/14281/1/1429
ومحشوة 

وغیرمحشوة

45003500

330200تمورمجھزة ومعبأة

350100عجینة تمور

33050مربیات تمر

مصنع عبد هللا خلیفة العبداللطیف 
للتمور

12001000تمورمجھزة ومعبأةاالحساء19/3/14281/9/1430

600عجینة تمور

6040دبس التمر

10001000تمورمجھزة ومعبأةالخرج11/4/142818/12/1432مصنع نائف سعید الظاھري للتمور

200200عجینة تمور

800تمورمجھزة ومعبأةاالحساء2/5/14282/5/1430مصنع محمد جاسم بن قوطي

50عجینة تمور

اعالف من نوى 
التمر

100

350التمردبس 

أعالف حیوانات 
من مخلفات التمور

200

حوطة بني 5/6/142812/4/1433مصنع تمور الطیبات 
تمیم

12501250تمورمجھزة ومعبأة

450200عجینة تمور

200تمورمجھزة ومعبأةالریاض18/6/14287/11/1432مصنع بیت الشوكوالتھ 

800تمورمجھزة ومعبأةاالحساء16/8/142816/8/1434الخیرلتعبئة التمورمصنع ثمار 

100عجینة تمور

100دبس التمر

عات اشركة مصنع الجوھرة للصن
الغذائیة 

97200مربى وقطع التمورالخبر21/8/142823/1/1431

67200دبس التمر

15001500تمورمجھزة ومعبأةاالحساء5/9/14284/4/1435مصنع تمور الریان 

750750عجینة تمور
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

250250حلویات تمور

مصنع عبدالحمید زید الحلیبي 
للتمور

650650تمورمجھزة ومعبأةاالحساء21/12/14283/4/1433

300300عجینة تمور

مصنع ابراھیم عبدهللا الطویرب 
للتمور

120عجینة تمورعنیزة27/2/14291/1/1430

300تمورمجھزة ومعبأة

50حلویات تمور

مصنع شركة تمور العثمانیة 
لتجھیزوتصنیع التمور

350350تمورمجھزة ومعبأةالریاض1/5/14292/5/1429

معجون تمور 
بالسمسم وسادة

5050

حلویات وعجائن 
محشوة بالتمر

5050

5050معمول بالتمر

345600تمورمعبأة ومغلفة الدلم4/6/14291/7/1429مصنع تمور الوسطى 

شركة بیت الفاخر للصناعات 
الغذائیة 

50تمورمجھزة ومعبأةبریدة19/6/142920/6/1429

معمول معبأ 
ومغلف 

50

5حنینيبریدة23/1/143024/1/1430مصنع جونا للخبز والحلویات 

900معمول تمر-كلیجا

مصنع جھینة السعودیة للصناعات 
الغذائیة 

تمور محشوة الرس 21/2/143022/2/1430
بالمكسرات 

200100

معمول معبأ 
ومغلف 

200150

200150كلیجا

مصنع الرافد الغذائي النتاج المواد 
الغذائیة  

مكة 21/10/143029/10/1432
المكرمة

4001معمول تمر-كلیجا

مصنع سلیمان عبدهللا البسام 
للخبزوالمعجنات 

270156معمول تمر-كلیجاعنیزة12/1/14311/7/1431

وادي 3/2/14315/2/1431مصنع نخیل الوادي للتمور
الدواسر

3700تمورمجھزة ومعبأة

500عجینة تمور

50تمریات

150معمول بالتمر

10060معمول بالتمرالجموم19/2/143119/10/1432مصنع أحلى بنات للحلویات
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

مصنع میدان المدار للمنتجات 
الغذائیة 

50معمول بالتمرالریاض8/3/14311/1/1432

مصنع شركة ركن قمیحات 
للخبزوالحلویات 

1515معمول تمر-كلیجاعنیزة22/3/143123/3/1431

10050معمول بالتمرالجموم27/4/143119/1/1432مصنع مخابز اللحیاني اآللیة 

وادي 1/6/14313/6/1431مصنع حسین یحي النجراني للتمور
الدواسر

1000800تمورمجھزة ومعبأة

5035عجینة تمور

5040دبس التمر

1000تمورمجھزة ومعبأةالدرعیة2/7/143123/10/1431مصنع الوصیل للتمور الزراعیة

1600عجینة تمور

1400تمریات

مصنع الصفاء لتعبئة وتغلیف 
التمور

حوطة بني 6/8/14313/12/1434
تمیم

20002000ومعبأةتمورمجھزة

100100عجینة تمور

5050دبس التمر

4545خل التمر

3600تمور(رطب)بریدة9/8/14315/8/1432مصنع تمور نضید

19200تمورمعبأة ومغلفة 

تمور بالشوكوالتھ 
والمكسرات

600

900عجینة تمور

أصابع ومعجنات
تمور

300

150تمور بالنوى 

مصنع شركة روضة الشراع 
للتمور

500دبس التمرالریاض19/8/143125/11/1434

500معمول بالتمر

700تمورمجھزة ومعبأة

1000عجینة تمور

تمور مغلفة شقراء4/9/14311/1/1432مصنع نضیدالوشم للتمور
بالشوكوالتھ

100

تمورمحشوة 
بالمكسرات

50

تمور محشوة 
باللوز

150

8500تمورمجھزة ومعبأة
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

100عجینة تمور

80معمول بالتمر

260عجینة تمورالخرج1/1/14325/1/1432مصنع تمور واحة القصیم 

260مسحوق تمور

520دبس التمر

290مربى وقطع التمور

950شوكوالتھ تمور

380تمورمجھزة ومعبأة

575معمول بالتمربریدة8/1/143210/1/1432مصنع مخابزوحلویات زاد الشرق 

100كلیجا

مصنع شركة ھرفي للكیك 
والمعجنات 

5000كیك التمرالریاض15/1/14327/4/1433

450تمورمجھزة ومعبأةالمزاحمیة2/3/143228/3/1435مصنع نوایع الثمار

900عجینة تمور

250دبس التمر

حلویات وعجائن المدینة 10/3/143212/3/1432مصنع األنصار للتمور والحلویات 
محشوة بالتمر

100100

350350تمورمجھزة ومعبأة

20002000عجینة تمور

مصنع بیت الحفلة للشوكوالتھ 
والحلویات 

تمور محشوة الریاض26/3/143210/4/1432
بالمكسرات

3

تمور بالشوكوالتھ البكیریة28/5/143212/1/1433مصنع تمور الضیف
والمكسرات

2020

5050عجینة تمور

2020نوى مطحون

280150معمول بالتمر

2012حلویات تمور

2015دبس التمر

2020عصیرتمر

20001500تمورمجھزة ومعبأة

2015ایس كریم التمر

200160معمول بالتمرابھا5/7/14329/7/1432مصنع حلویات إیاد

500تمورمجھزة ومعبأةجدة3/8/14325/8/1432مصنع تمورطیبة

مصنع ریمة مفضي الشمري 
للخبزوالحلویات 

معجنات غذائیة حفرالباطن3/8/143217/3/1434
محشوة بالمكسرات 

أوالبسكویت 

250250
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

أوالتمر

مصتع بركة السمسم لصناعة 
الحالوة السائلة والطحینیة 

حلویات ومعمول الریاض3/8/14325/8/1432
تمر

20

10معمول بالتمرالریاض11/8/143212/8/1432مصنع اللینوفرللحلویات 

مصنع أیمن محمد السدیس 
للشوكوالتھ والحلویات 

تمور مغلفة جدة12/10/143214/10/1432
بالشوكوالتھ

55

مصنع مزارع ریف العارض 
للتمور

300تمورمجھزة ومعبأةالمزاحمیة15/1/143317/1/1433

مصنع علي احمد العید لتعبئة 
وتغلیف التمور

20001500تمورمجھزة ومعبأةاالحساء29/1/14331/3/1433

10080عجینة تمور

10070دبس التمر

مصنع حلوة المذاق للمعجنات 
والحلویات 

25تمریاتالخرج14/3/143316/3/1433

1900تمورمجھزة ومعبأةاالحساء7/4/143310/4/1433للتمورمصنع مواسم األحساء 

4000تمورمعبأة ومغلفة بریدة14/4/14331/4/1434مصنع أطیاب البوادي للتمور

تمور بالشوكوالتھ 
والمكسرات

20

100عجینة تمور

أعالف من نوى 
التمر

500

20نوى مطحون

100التمرعسل 

معجنات 
بالتمروالمكسرات

100

100حلویات تمور

200دبس التمر

300تمورمعبأة ومغلفة الطائف18/4/143320/4/1433مصنع مكنوز القصیم للتمور

حلویات وعجائن 
محشوة بالتمر

200

300تمریات

مصنع خیرات الوطن لتعبئة 
وتغلیف التمور

10001100تمورمجھزة ومعبأة17/5/143319/5/1433

300300عجینة تمور

250250دبس التمر

35000تمورمجھزة ومعبأةحائل17/6/143319/6/1433مصنع تمور الغینة

500عجینة تمور
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

حوطة بني 26/7/143327/7/1433مصنع دررالتمور
تمیم

3500تمورمجھزة ومعبأة

7000تمورمعبأةبریدة9/10/14331/3/1434مصنع باسقات القصیم للتمور

4030معمول بالتمرالریاض26/1/143428/1/1434مصنع شركة حلویات ملوك

25002100تمورمجھزة ومعبأةالشیحیة26/2/143427/2/1434مصنع قریة التمور

10045عجینة تمور

500500تمور مجففةالمزاحمیة1/3/14343/3/1434مصنع تمارا للتمور

450450تمورمجھزة ومعبأة

350350عجینة تمور

مصنع شركة عالم 
المخابزوالشوكوالتھ للمنتجات 

الغذائیة

مكة  8/1/1435 7/5/1434
المكرمة

30معمول بالتمر

مصنع شركة نوكاء للصناعات 
الغذائیة والتمور المحدودة

مكة 21/5/143425/12/1434
المكرمة

تمورمغلفة 
بالشوكوالتھ

18

22تمرمحشوة باللوز

18توفي التمر

25معمول بالتمر

مصنع شركة األصالة الدولیة 
لصناعة الحلویات

تمورمحشوة جدة26/6/14343/7/1434
بالحلویات 
والشوكوالتھ

25

مصنع علي عبدهللا العبداللطیف 
للتمور

500500تمورمجھزة ومعبأةاالحساء15/9/143416/9/1434

350تمور مجففة6/10/14344/4/1435مصنع علي راشد التمامي للتمور

350تمورمجھزة ومعبأة

200عجینة تمور

مصنع شموع الماضي للمواد 
الغذائیة

350معمول تمر-كلیجاالبصر18/10/143419/10/1434

مصنع عائشة عبدهللا التركي 
للمنتجات الغذائیة

1000500تمورمجھزة ومعبأةعنیزة8/1/14359/1/1435

200200عجینة تمور

10070دبس التمر

تمور معبأة في المذنب17/3/143518/3/1435التمورمصنع قشدة لصناعة 
كجم1عبوات 

2505

1000850تمورمجھزة ومعبأةالسلیل23/5/143524/5/1435مصنع درة السلیل للتمور

900تمورمجھزة ومعبأة21/6/143522/6/1435مصنع النور للتمور

758,937.00202,612.02المجموع 
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مصانع  مصانع التمورالمنتجة 
التمورالمنتجة 

مصانع 
التمورالمنتجة 

تاریخ اسم المصنع 
الترخیص(ھـ)

تاریخ 
االنتاج(ھـ)

االنتاجیة اسم المنتج المدینة 
المرخصة 

(طن)

االنتاجیة 
الفعلیة(طن)

13,659.12إجمالي التمویل (بالملیون)

31,587.00عدد العمال 

174عددالمصانع العاملة


