
 
 
 
 
 

 زراعية خدمات إقامة مراكز دراسة جدوى 

تحسين سالسل القيمة لتسويق  ولدعم 

وتصدير التمور المنتجة في المملكة 

 العربية السعودية 

 

 الثالث : الخيار النموذج األول 

   لمزارعي النخيل مركز الخدمات الرزاعية
 الف نخلة   750بطاقة 

 
  



_ _________________________________________________________________________________________ 
 2    دراسة جدوى اقتصادية إل�شاء مراكز خدمات زراعية ملزارع التمور 

 
 المحتويات قائمة 

 10 ............................................................................................................ مقدمة . 1

 10 ................................................................................................... السوق  تحليل . 2

 10 ........................................................................................... للتمور  العالمي  السوق 2.1

 14 .............................................................................. التمور  من السعودية  الصادرات 2.1.1

 16 ............................................................................................................ المحلي  االنتاج. 2.2

 19 ......................................................................................................... التمور  أصناف 2.2.1

 23 ............................................................................... والجودة القياسية  المواصفات 2.3

 26 ...................................... السعودية العربية بالمملكة للتمور القياسية المواصفات 1.2

 29 ............................................................................ األربعة؟ مكوناتها و الجودة إدارة 1.3

 31 ......................................... .الحصاد قبل ما خدمات :األول النموذج :المشروع وصف 2.4

 32 .................................................................................................... المشروع   أهداف 2.5

 32 ....................................................................................................... المقترح المنتج 2.6

 33 ...................................................................................... المقدمة الخدمات وصف 2.6.1

 33 ................................................................................. بالمشروع المستدفة  الفئات 2.6.2

 34 ..................................................................................... العاملين  تأهيل احيتاجات 2.6.3

 35 ............................................................................. المزارعين  مع التعاقدية  الزراعة 2.6.4

 39 .............................................................................................. السوق  حجم تحليل 2.7

 43 ................................................................................................. المنافسين  تحليل 2.8

 43 ............................................................................ التسعير وسياسة األسعار لتحلي 2.9

 45 ................................................................................... المتوقعة السوقية الحصة 2.10

 46 ...................................................................................... المتوقعة اإليرادات تحليل 2.11

 50 ................................................................................................... الفني التحليل . 3

 52 ................................................................................ لالنتاج المطلوبة األولية  المواد 3.1

 52 ...................................................................................... المطلوبة البشرية الموارد 3.2

 54 .............................................................. المشروع  في للعاملين الوظيفي الوصف 3.3

 54 .......................................... ) الزراعي المهندس( المشروع لمدير الوظيفي الوصف 3.3.1

 54 ............................................................................. النخيل  لفني الوظيفي الوصف 3.3.2

 55 .............................................................. وتوريد  تسويق  لمندوب  الوظيفي الوصف 3.3.3

 55 ................................................... مستودعات  أمين -للمحاسب الوظيفي الوصف 3.3.4

 56 ........................................................................................... ومختبر  جودة مشرف 3.3.5

 56 ............................................................................................................. نخيل  فني 3.3.6

 56 ................................................................................................. انتاج لعما مشرف 3.3.7

 57 ......................................................................... : النخيل للعامل الوظيفي الوصف 3.3.8



_ _________________________________________________________________________________________ 
 3    دراسة جدوى اقتصادية إل�شاء مراكز خدمات زراعية ملزارع التمور 

 57 ............................................................................................... : وصيانة إصالح فني 3.3.9

 57 ....................................................................................................... الموقع  تحليل 3.4

 57 ..................................................................... المركز يقدمها التي الخدمات وصف 3.5

 67 .................................................................................... النخيل  ثمار في النمو أطوار 3.6

 68 ........................................................ للمشروع وإحتياجات الفنية  المتطلبات تحليل 3.7

 68 ....................................................................................................................  األرض  3.7.1

 68 ................................................................................................... اإلنشائية األعمال 3.7.2

 69 .................................................................................................... والمعدات  اآلالت  3.7.3

 69 ............................................................................................... والمفروشات  األثاث  3.7.4

 70 ........................................................................................ والسيارات  النقل وسائط 3.7.5

 70 ............................................................................................... : الضرورية الخدمات 3.7.6

 71 ............................................................................. القانونية  واإلجراءات المتطلبات 3.7.7

 72 .................................................................................................. المالي  التحليل . 4

 72 .............................................................................................. والحقائق  الفرضيات 4.1

 73 ............................................................................................ الرأسمالية  المصاريف 4.2

 74 ................................................................................................... اإلنشائية األعمال 4.2.1

 75 .................................................................................................... والمعدات  اآلالت  4.2.2

 75 ............................................................................................... والمفروشات  األثاث  4.2.3

 76 ....................................................................................... النقل  ووسائط المركبات 4.2.4

 76 ..................................................................................... التشغيل قبل ما مصاريف 4.2.5

 77 ....................................................................................... األولي العامل المال  رأس 4.2.6

 77 ................................................................................................... األصول  استهالك 4.2.7

 78 ...................................................................................................... التمويل  مصادر 4.3

 82 ................................................................................................... السنوية اإليرادات 4.4

 82 .............................................................................................التشغيلية المصاريف 4.5

 82 ................................................................................ والعمومية اإلدارية المصاريف 4.6

 83 ...................................................................................................... واألجور  الرواتب 4.7

 87 ............................................................................................واالنفاق  الدخل ةقائم 4.8

 87 .............................................................................................. المالي المركز قائمة 4.9

 87 ......................................................................................... والدائنة المدينة الذمم 4.9.1

 87 ....................................................................... المتوقعة النقدية التدفقات قائمة 4.10

 94 .......................................................................................... والربحية المالية النسب 4.11

 98 .................................................................................... المالي  التحليل مؤشرات . 5

 98 ...................................................................................................... : االسترداد فترة 5.1

 98 ........................................................................................... : الحالية القيمة صافي 5.2



_ _________________________________________________________________________________________ 
 4    دراسة جدوى اقتصادية إل�شاء مراكز خدمات زراعية ملزارع التمور 

 98 .......................................................................................... : الداخلي العائد معدل 5.3

 99 .................................................................................................. الحساسية تحليل 5.4

 99 ......................................................................... تجنبها وكيفية المخاطر دراسة . 6

 104.................................................................... للمنشأة  المقترح القانوني  الشكل . 7

 

  



_ _________________________________________________________________________________________ 
 5    دراسة جدوى اقتصادية إل�شاء مراكز خدمات زراعية ملزارع التمور 

 قائمة الجداول 
 11 ............................................................ (طن) 2016: كمية التمور المستوردة في اهم االسواق العالمية 1جدول 

 12 ...............................................................2016: كمية وقيمة صادرات التمور واهم الدول المصدرة لعام 2جدول 

 14 ............................................................................................ : مستوردات االتحاد األوروبي من خارج دول اإلتحاد3جدول 

 15 ... ) 2016-2012: تطور الصادرات السعودية من التمور  بالكمية والقيمة خالل الفترة الفترة (4جدول 

 15 ............................................................ 2016: صادرات المملكة من التمور حسب النظام المنسق لعام 5جدول 

 18 ..............)2016-2005: تطور المساحة واالنتاج وعدد اشجار النخيل في المملكة خالل الفترة (6جدول 

 18 ....................... ساحة المزروعة واجمالي عدد اشجار النخيل والمثمر منها لجميع األصناف:الم 7جدول 

 19 ................................................................................................................................... : أهم اصناف التمور في المملكة8جدول 

 20 ................................................. : توزيع األصناف الرئيسة لنخيل التمر في مناطق المملكة المختلفة9جدول 

 24 ................................................................. : جدول التدريج الحجمي للتمور حسب المواصفة الخليجية 10جدول 

 27 ................................................................................ : المواصفات األساسية لحجم ووزن التمور السعودية11جدول 

 27 .............................................................................................................. يةالمواصفات التكميلية للتمور السعود:  12جدول 

 39 ........... ) 2016-2005:  تطور المساحة المزروعة بالنخيل في المناطق المستهدفة بالهتكار (13جدول 

 41:  تقدير حجم السوق المستهدف بالخدمات الزراعية للنخيل في المناطق المستهدفة14جدول 

2015: اختيار موقع المنشاة استنادا الى عدد االشجار في مناطق االنتاج في المملكة عام 15جدول 

 ..................................................................................................................................................................................................................................... 41 

 45 ........................................................................................................................... : الكلفة التشغيلية السنوية للنخلة16جدول 

 45 ........................................................................ : األسعار المقترحة للخدمات الزراعية في المركز المقترح17جدول 

 48 .............................................................. )2028-2019المحلي خالل الفترة (: حصة المشروع من السوق  18جدول 

 48 ............................................... ) 2028-2019: أسعار البيع وإجمالي المبيعات المتوقعة خالل الفترة (19جدول 

 52 ................................................................................ : أسعار وكميات وكلفة المواد األولية السنوية الالزمة20جدول 

 52 .............................................................................................................. : االحتياجات من الموارد البشرية واجورها 21جدول 

 53 .................................................................................................. رواتب و أجور العمالة المباشرة وغير المباشرة  :22جدول 

 68 ..................................................................................................................... اإلنشائية المطلوبه للمشروع  األعمال :23جدول 

 69 .................................................................................. الالزمة للمشروع : االحتياجات من األجهزة والمعدات24جدول 

 70 ......................................................................................... : إحتياجات المشروع من وسائط النقل والمركبات25جدول 

 70 ..................................................................................................... : إحتياجات المشروع من الخدمات المساندة26جدول 

 73 ................................................................................................................................... السنوية لزيادةل المئوية  : النسب27جدول 

 73 ....................................................................................................................................... : ملخص المصاريف الرأسمالية28جدول 

 74 .....................................................................................................................: األعمال اإلنشائية المطلوبة للمشروع 29جدول 

 75 ................................................................................... المطلوبة للمشروع والمعدات : كلف األدوات واآلالت30جدول 

 75 ................................................................................................................................................ : كلفة االثاث والمفروشات31جدول 



_ _________________________________________________________________________________________ 
 6    دراسة جدوى اقتصادية إل�شاء مراكز خدمات زراعية ملزارع التمور 

 76 ................................................................................................................................... : كلفة المركبات ووسائط النقل32جدول 

 76 .............................................................................................................................................. : مصاريف ما قبل التشغيل 33جدول 

 77 ................................................................................................................................... : تقدير رأس المال العامل األولي34جدول 

 77 ........................................ : تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب االستهالك السنوية35جدول 

 80 ............................................................. التكاليف الرأسمالية واإلضافات واالستهالك السنوي : ملخص  36جدول 

 80 ....................................................................................................................................... : مصادر التمويل واستخداماتة37جدول 

 82 .............................................................................................................................. فرضيات القرض ومصادر التمويل  :38جدول 

 84 ......................................................................................................................... المستخدمة القروض تمويل : جدول39جدول 

 84 ......................................................................................... )2028-2019: االيرادات السنوية المتوقعة لألعوام ( 40جدول 

 85 ................................................................................ )2028-2019التشغيلية المتوقعة لألعوام ( : المصاريف41جدول 

 85 ......................................... )2028-2019والعمومية المتوقعة لألعوام لألعوام ( اإلدارية :المصاريف42جدول 

 86 ....................................................................................... )2028-2019ق المتوقعة لألعوام (التسوي  : مصاريف43جدول 

 86 .......................................................................... ) 2028-2019لألعوام ( المتوقعة السنوية واألجور : الرواتب44جدول 

 87 .......................................................................................................................................... : فرضيات الميزانية العمومية45جدول 

 89 .............................................................................. )2028-2019لألعوام ( الدخل واالنفاق المتوقعةقائمة  :46جدول 

 90 ............ ) 2028- 2019لألعوام ( الدائنة والمدينة ومخزون نهاية المدة  الذمم وأرصدة : حركة47جدول 

 91 .......................................................................... ) 2028-2019للمشروع خالل الفترة ( المالي المركز قائمة :48جدول 

 92 ....................................................................... ). 2028- 2019المتوقعة لألعوام ( النقدية التدفقات  : قائمة49جدول 

 94 ................................................................................................................................. والربحية المالية النسب : فرضيات50جدول 

 94 ....................................................................................................................... المال  لتكلفة رأس المرجح : المتوسط51جدول 

 96 ................. )2028-2019لألعوام ( للمشروع  المتوقعة الحرة النقدية التدفقات صافي قائمة: 52جدول 

 96 .............................................. )2028- 2019لألعوام (للمشروع  المتوقعة النقدية التدفقات صافي : 53جدول 

 96 ...... ) 2028-2019لألعوام (للمشروع  وفترة االسترداد  المتوقعة النقدية التدفقات صافي : 54جدول 

 98 .............................................................................................. : ملخص نتائج التحليل المالي للمشروع المقترح55جدول 

 99 ....................................................................................................................................................... نتائج تحليل الحساسية 56جدول 

 100 .............................................................................................................................. : مصادر المخاطرة وطرق تجنبها57جدول 

 
 قائمة األشكال 

 31 ......................................................................................................... الجودة  تخطيط متطلبات: 1 شكل.

 74 .................................................................... للمشروع  األولية لإلستثمارات المئوية النسب توزيع :2 شكل

 

  



_ _________________________________________________________________________________________ 
 7    دراسة جدوى اقتصادية إل�شاء مراكز خدمات زراعية ملزارع التمور 

إقامة مراكز خدمات الزراعية   الخيار االول: :النموذج األول
 نخله  750,000بطافة   لمزراعي النخيل

 

 الملخص التنفيذي 
إنتاج    التمور قطاع ریلتطو الخامسة المبادرة  إستنادا لتطوير  العمل  وخطة 

أن  الى  اشارت  والتي  السعودية  المملكةالعربية  في   مزارع معظم التمور 

 ولدى .األصناف من  واسعة  مجموعة   وتنتج  تماما  مستقرة المملكة  في  لیالنخ

 فالبرامجذلك،   ومع .لیالنخ زراعة مجال  فى واسعة معرفة التمور مزارعي

 إلى بحاجة نیللمزارع المساعدات من اھری وغ التقني بیالتدر  ریلتوف القائمة

الممارسات عیلتشج نیتحس  أن ضایأ لوحظ كما .الحسنة ةیالزراع اعتماد 

االعتماد أدى مما  منخفضًا، زال ی ال ة یاآلل بالطرق اإلنتاج مستوى  ریالكب إلى 
االجنبية دي یاأل على  الصعوبة من دیالمز المزارعون جدیوخصوصا.  .العاملة 

 فترات خاص خالل وبشكل التمور مزارع فى  للعمل العاملة ديیاأل جادیإ فى

 تزداد أن المتوقع ومن .فیوالتغل والتعبئة والحصاد حیالتلق كمواسم الذروة

 الحكومة تسعى ثیح الوقت مرور مع العاملة  ديیاأل توافر عدم مشكلة

 األجانب العمال عدد من والحد المملكة في العمل سوق إلصالح
الخدمات   تقديم  في  متخصصة  مراكز  إنشاء  على  المشروع  فكرة  وتتلخص 

للمزارعين   خدمة   الزراعية  على  قادرة  نخيل    750بسعة  شجرة  خالل  الف  من 
االشراف وتقديم الخدمات الزراعية باألجرة او التعاقد الموسمي او طويل االجل 
للقيام بعمليات الحراثة والتسميد، ووقاية النبات واالشراف على الري، والتقليح  
وتنظيف  للتمور  الميكانيكي  والحصاد  اليدوي  والحصاد  والخف  والتقليم 

التخزين المرحلي للتمور في اريع مناطق  المزرعة والفرز األولي والنقل المبرد و
رئيسية في المملكة وهي (القصيم، الرياض، اإلحساء والمدينة المنورة) ويتم  
من خاللها تقديم هذة الخدمة للمزارعين مدفوعة الثمن او من خالل التعاقد 

حيث ان الهدف على نسبة من االنتاج وتوريد التمور الى مراكز التدريج والتعبئة .  
المراكز  األس  باستخدام للنخلة الناتجة مةیالق  ادةیز  وھاسي من إقامة هذة 

 األمر وخاصة مياة الري، المدخالت ةیالتقنيات الحديثة وعدم التوسع في كم 

 اإلنتاج، في معنوية ادةیز مع نیالمزارع راداتیإ فى ادةیز إلى  ؤديی الذي

تتحول   ةیإنتاج ادةی ز إلى ؤدىی بحيث   بحيث  الى  المزرعة،  المخدومة  المزارع 
م تتم  وإن  المزارعين.،  بقية  قبل  من  بها  االقتداء  يتم  نموذجية   كنةیمزارع 
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يمكن والحصاد اإلنتاج أنشطة غير  ديیاأل على الطلب قللی أن بحث  العاملة 
 المدربة.  

تم اجراء دراسة السوق ودراسة فنية للخدمات الزراعية التي يمكن ان تقدمها  
ل المقترحة  المشروع المراكز  لبيان جدوى  المالية  الدراسة  اجريت  ثم  لمزارعين 

من وجهة نظر المستثمر  الخاص ومن الناحية االقتصادية واالجتماعية اظهرت  
موظفين من ال  36فرصة عمل جديدة    400النتائج ان يساهم المشروع في توفير  

بشكل مباشر، وقدرت الكلفة االستثمارية  وعامل  موظف    364و  مباشرين  الغير  
ب   المشروع  سعوديمليون    20لهذا  خالل  و.ريال  من  المبلغ  هذا  تحديد  تم 

المباني االدراية ومباني الموجودات الثابتة والتي تتضمن كالً من  االحتياجات من  
والمعدات   واآلالت  األخرى   والجرارات    والرافعات  العمال  المعدات  من  وعدد 

األثاث ووسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل  الالزمة، و
من   ) من المشروع عن طريق القروض%50حيث سيتم تمويل ما نسبتة (   .األولي

وكانت النتائج الفنية  والباقي عن طريق التمويل الذاتي.  صندوق التنمية الزراعي 
 والمالية تشير الى جدوى المشروع كما هو مبين تاليا: 

 مؤشرات الطلب
 2027 2018 كمية االطلب من السلعه

 31,247,468 28,570,804 عدد االشجار المتوقع (نخلة) 

 6,199,556 5,668,501 الرياض عدد االشجار المتوقع (نخلة) 

 5,494,116 5,023,489 القصيم عدد االشجار المتوقع (نخلة) 

 4,032,538 3,687,110 المدينة المنورة عدد االشجار المتوقع (نخلة) 

 3,427,912 3,134,276 المنطقة الشرقية عدد االشجار المتوقع (نخلة)

 750,000 750,000 عدد االشجار المخدومة ( نخلة) 

 750,000 562,500 تدرج عدد االشجار المخدومة ( نخلة)  

 37,500 28,125 االنتاج المتوقع للمشروع (طن) 

 %12.10 %13.23 الرياض 

 %13.65 %14.93 القصيم 

 %18.60 %20.34 المدينة المنورة 

 %21.88 %23.93 المنطقة الشرقية 

 
 المؤشرات المالية 

 خدمات زراعية مركز  اسم المشروع 

 الخرج، بريدة، العال، اإلحساء موقع المشروع المقترح
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 منتجات المشروع
خدمات زراعية لمزارعي  

 النخيل
 750,000 حجم المشروع  

 36 األيدي العاملة  غير المباشرة

 364 األيدي العاملة المباشرة  

 400 إجمالي األيدي العاملة (شخص) 

 562,500 الطاقة االنتاجية في بداية عمل المشروع  

 750,000 الطاقة االنتاجية في نهاية عمر المشروع  

 258,500 مصاريف ما قبل التشغيل (ريال ) 

 6,615,503 راس المال العامل (ريال ) 

 13,192,080 االستثمارات األولية (ريال ) 

 20,066,083 اجمالي كلفة المشروع االبتدائية (ريال) 

 19,564,185 (ريال) التكاليف التشغيلية في السنة األولى 

 20,001,623 التكاليف التشغيلية في آخر سنة (ريال) 

 10,033,042 حجم القرض المقترح (ريال )  
  71,258,001 صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية (ريال)  

  5 فترة استرداد رأس المال

 %28.73 معدل العائد الداخلي 

 33.9 كلفة الشجرة الواحدة 

 1,695 كلفة الطن الواحد  

 
كانت نتائج التحليل المالي تشير الى أن صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية  
نسبة  وكانت  ماليا  المشروع  جدوى  على  مؤشرا  يعتبر  مما  موجبة  للمشروع، 

المرجح لتكلفة  أعلى بكثير من المتوسط  ) وهي  %28.7(معدل العائد الداخلي  
المال  (  رأس  وتدل    )%7.5والمقدر  المشروع،  جدوى  على  مؤشرا  يعتبر  مما 

 المؤشرات المالية األخرى على أن المشروع مربح مجدى ماليا للمستثمر.
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 مقدمة  .1
تعتبر زراعة النخيل في مجتمع المملكة العربية السعودية ذات أهمية خاصة 
اجتماعية  وقيم  وتقاليد  بعادات  إلرتباطها  ولكن  للغذاء  كمصدر  فقط  ليس 
لذلك   المملكة  في  خاصة  تقدير  نظرة  للنخيل  جعل  مما   ، األجيال  توارثتها 

بيئة المحلية. حيث ال  أعتبرت شعارًا لها وتجسيدًا عمليًا لمكانتها ولتآلفها مع ال
المختلفة اإلنتاجية والتزيينية. وتعتبر  بأنواعه  النخيل  تخلو حديقة أو شارع من 
أشجار النخيل رمزًا للبيئة الصحراوية حيث أنها من أكثر النباتات تكيفًا مع البيئة  
الصحراوية نظرًا لتحملها درجات مرتفعة من الحرارة والجفاف والملوحة قد ال  

النخيل من النباتات أحادية الفلقة وهي من  وير من النباتات األخرى.  تتحملها كث
فواكه مناطق تحت االستوائية . تعتبر منطقة الخليج العربي الموطن األصلي  
الدول   وأهم  الجافة  الحارة  المناطق  في  زراعتها  انتشرت  التي  النخيل  لشجرة 

و   والعراق  السعودية   : البلح  لنخيل  ومصر تونس  المنتجة  وليبيا  وإيران  الجزائر 
المتحدة والمغ والواليات  والسودان  الهند  في  أقل  بكميات  وتوجد  رب 

 األمريكية. 
النفطية  واحدًا من المصادر و يعد االستثمار في السعوية في القطاعات غير 

الحيوية  الواعدة لتعزيز االقتصاد بالنظر إلى أن االقتصاد السعودي هو من بين   
ادات الطاقة والمياه وغيرها  أكبر االقتصادات في الشرق األوسط، مع توفر امد

تنويع   على  االعتماد  في  الحديث  الحكومي  والتوجة  الطبيعية،  الموارد  من 
موقع  خالل  من   . النفط  اقتصاديات  على  على  المعتمد  غير  الدخل  مصادر 

بليون    1.5تتيح الوصول إلى    ,السعودية مصحوبا بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة
الممل وتمكن  المستهلكين،  من  من  لكثير  استراتيجيا  تجاريا  طريقا  لتكون  كة 

 .والمناطق المجاورة لها الدول

 تحليل السوق  .2
االنتاج   وواقع  المستهدف   السوق  حجم  على  التعرف  الى  الجزء  هذا  يهدف 

وتحديد الحصة السوقية ووصف للخدمات  الزراعي في المناطق المستهدفة  
 التي يمكن تقديمها 

 للتمورالسوق العالمي  2.1
بحوالي   للتمور  العالمي  االنتاج  األولى   7.6يقدر  المرتبة  وتحتل مصر  مليون طن 

مليون طن، وتسيطر    1.5حوالي    2015في كميات انتاج التمور، حيث انتجت عام  
حوالي   على  والسعودية  وتونس  والعراق  باكستان  من  صادرات   %63كل  من 
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سنوي المركب لصادرات لجدير بالذكر أن معدل النمو الالتمور في العالم. ومن ا
، كما %20م) شهد ارتفاعًا بنسبة  2016  -  2012السعودية من التمور خالل الفترة (

على   المملكة  البالغ قرابة    %14استحوذت  العالمي  السوق  ريال    4من  مليارات 
  %9م، حيث كانت نسبة استحواذ المملكة  2012م، مقارنةً بعام  2016في عام  

مليارات ريال آنذاك، األمر الذي يشير   3البالغ قرابة  فقط من قيمة السوق العالمي  
) يبين اهم االسواق  1جدول  و(  .إلى ارتفاع مستوى الطلب العالمي على التمور

معظم   ويتورد  األسواق  اكبر  من  الهندي  السوق  يعتبر  حيث  للتمور،  العالمية 
عموما.   الغذائية  الصناعات  في  لستخدم  متدنية  وباسعار  العراق  من  التمور 

 وهناك السوق المغربي الذي يعتبر سواق واعد للتمور السعودية. 
 طن) بال( 2016المستوردة في اهم االسواق العالمية كمية التمور  :1جدول 

 2016 2015 2014 2013 2012 البلد المستورد 

 350,022 314,477 337,208 311,575 247,300 الهند 

 69,324 69,500 61,834 47,372 58,401 المغرب 

الواليات المتحدة  
 االمريكية

22,729 24,506 30,627 49,683 37,835 

 33,925 32,662 29,552 32,102 28,373 فرنسا

 26,772 25,658 23,371 17,921 14,842 تركيا

 25,922 203,609 247,597 223,872 241,941 اإلمارات العربية المتحدة

 23,229 21,053 30,531 29,111 22,558 إندونيسيا 

 22,933 18,392 10,821 10,056 3,555 كازخستان 

 19,965 19,679 19,888 16,042 12,250 المملكة المتحدة

 19,022 33,341 34,672 28,711 27,621 اليمن 

 18,271 18,869 21,620 19,421 20,394 ماليزيا 

 17,671 17,053 13,444 11,801 10,942 المانيا 

 17,312 15,068 18,193 21,339 19,701 روسيا االتحادية

 13,948 12,650 17,535 11,960 10,854 االردن 

 909,231 1,123,712 1,190,978 1,037,085 982,239 العالم 

) المتحدة  االمم  العالمية   2017المصدر:  التجارة  بيانات  معلومات  بنك   (
https://comtrade.un.org/ 

من اإلنتاج العالمي، فيما   %18أن مصر تحتل المركز األول في إنتاج التمر بنسبة  
، وتأتي إيران في المركز الثالث بنسبة %15المركز الثاني بنسبة  تحتل السعودية  

بنسبة  14% الرابع  المركز  اإلمارات  تحتل  فيما  المركز 14%،  في  الجزائر  تليها   ،
بـ   السادس  %9الخامس  المركز  في  العراق  ثم  العالمي  8%،  التمور  إنتاج   .من 

الممل صادرات  كمية  أن  لالحصاء  العامة  الهيئة  بيانات  التمور كشفت  من  كة 
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شهر   11خالل الـ    %37سواء الطازجة او المكنوز منها قد سجلت ارتفاعا نسبته  
الف طن لنفس   66الف طن مقابل نحو   90م لتصل إلى نحو  2016االولى من عام 

السابق العام  من  من     .الفترة  المملكة  صادرات  قيمة  أن  البيانات  اظهرت  كما 
ارتفعت بنسبة   ال  %55التمور قد  م لتسجل 2016شهر االولى من عام    11ـ  خالل 

مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق،    250مليون ريال ارتفاعا من نحو    386
 .وهو ما يشير إلى ارتفاع الكمية من جانب وارتفاع أسعار التصدير من جانب أخر

) يبين ان كمية التمرو المصدرة من المملكة تعاد كمية التمر المصدرة  2جدول  (
من تونس ولكن هناك اختالف كبير في قيمة الصادرات، حيث صدرت اسرائيل  

ملكة مليون دوالر في حين صدرت الم  141الف طن بقيمة    66حوالي    2016عام  
 الف طن.  116بنقس القيمة تقريبا حوالي 

 
 
 
 
 

 2016كمية وقيمة صادرات التمور واهم الدول المصدرة لعام  :2جدول 
قيمة  بلد التصدير 

الصادرات  
(الف دوالر)  

 2016لعام 

كمية  
الصادرات (اطن 

 2016) لعام 

القيمة  
 (دوالر/للطن) 

 2,053 116,548 239,298 تونس  

 1,210 116,993 141,564 المملكة العربية السعودية 

 2,114 66,965 141,535 اسرائيل 

 629 163,177 102,596 باكستان 

 833 119,904 99,919 ايران

 1,015 74,353 75,450 االمارات العربية المتحدة

 418 156,462 65,392 العراق

 6,909 8,481 58,593 الواليات المتحدة االمريكية 

 2,114 19,477 41,167 مصر 

 2,902 13,031 37,810 فرنسا 

 1,206 31,109 37,502 الجزائر

 1,255 958,636 1,203,025 العالم 
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) المتحدة  االمم  العالمية   2017المصدر:  التجارة  بيانات  معلومات  بنك   (
https://comtrade.un.org/ 

 
 48وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات المملكة من التمور توزعت ما بين نحو  

الف طن   54ألف طن تمور مكنوزة وذلك مقابل    42الف طن من التمور الطازجة و  
نحو   و  طازجة  السابق    الف  12تمور  العام  من  الفترة  لنفس  مكنوزة  تمور  طن 

في   كلي  بشكل  تركزت  الصارات  شهدتها  التي  القفزة  أن  إلى  يشير  وهوما 
، %250الف طن اي بنسبة ارتفاع    30التمور المكنوزة التي ارتفعت صادرتها بنحو  

 .%11آالف طن بنسبة تراجع  6فيما تراجعت صادرات التمور الطازجة بنحو 
شهر االولى من   11مة صادرات المملكة من التمور الطازجة خالل الـ  وارتفعت قي

نحو  2016عام   إلى  ريال مقابل    203م  بارتفاع    187مليون  ريال  وذلك    %7.4مليون 
مما يعني ارتفاع متوسط   %11على الرغم من انخفاض الكمية المصدرة بنحو  

مليون    183لى نحو  سعر تصديرها. أما قيمة صادرات التمور المكنوزة فقد ارتفع إ
نحو   مقابل  نسبته   61ريال  بارتفاع  السابق  العام  من  الفترة  لنفس  ريال  مليون 

ارتفاع    207% نسبة  فاق  قد  الصادرات  كمية  ارتفاع  نسبة  أن  إلى  يشير  وهوما 
التصدير سعر  متوسط  انخفاض  يعني  مما  أن   .القيمة  إلى  البيانات  وتشير 

طازج ومكنوز) قد سجل ارتفاعا خالل  المتوسط العام لسعر تصدير طن التمور (
ريال متوسط     3801ريال مقابل     4309عند    %13.4م نسبته  2016شهر االولى من    11الـ  

 .سعر التصدير لنفس الفترة من العام السابق

ما على صعيد التمور الطازجة فقط فقد سجل متوسط سعرها ارتفاعا نسبته  
ريال للطن لنفس   3504ريال للطن ارتفاعا من    4229م عند  2016خالل العام    21%

التمر  المقابل سجل متوسط سعر صادرات طن  السابق. في  العام  الفترة من 
نسبته   انخفاضا  سعر    %14.7المكنور  متوسط  للط  4402عند  في  ريال  م 2016ن 

 .م2015ريال للطن في العام  5159انخفاضا من متوسط سعر 
 و

من صادرات المملكة من التمور للدول العربية بإجمالي كمية   %66يذهب نحو  
م والتي  2016شهر االولى من عام    11الف طن من اجمالي الصادرات خالل الـ    59

نحو   منها    90بلغت  طن  ال  17الف  مجلس  للدول  تذهب  طن  تعاون  الف 
من الصادرات للدول    %30من اجمالي الصادرات وبنسبة    %19بنسبة   الخليجي  

) قيمة وكمية 3جدول  ويبين (  من الصادرات إلى تركيا  %15العربية، وتذهب نحو  
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مستوردات االتحاد االوروبي من خارج دول االتحاد، حيث يتضح ان تونس واسرائيل 
 والجزائر من اهم الدول المصدرة 

 مستوردات االتحاد األوروبي من خارج دول اإلتحاد  :3جدول 

 البلد 

قيمة 
 الصادرات 

( الف  
 يورو) 

قيمة 
 الصادرات  

( مليون  
 ريال) 

الكمية  
 المصدرة  

 (طن)

 سعر فوب  

  (ريال/طن) 

 9.1 44,737 406.1 90,887 تونس

 24.1 11,961 288.5 64,560 إسرائيل

 6.6 15,925 104.4 23,371 الجزائر

 5.9 16,625 98.2 21,967 إيران

 27.7 1,211 33.5 7,493 الواليات المتحدة 

 4.2 6,974 29.6 6,625 باكستان

 25.8 932 24 5,381 السلطة الفلسطينية 

 6.5 2,703 17.6 3,932 المملكة العربية السعودية 

 28.2 611 17.2 3,856 جنوب افريقيا 

 5.1 2,783 14.2 3,170 اإلمارات العربية المتحدة 

 12.0 2,754 33 7,396 بلدان أخرى 

 12.0 107,216 1,066.30 238,637 من خارج االتحاد األوروبي

). مكتب المساعدة التجارية.  2017المصدر:  المقوضية األوروبية (
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics 

 
 من التمور  الصادرات السعودية 2.1.1

بلغت   للتمور  العالمية  الصادرات  قيمة  في    3.4أن  ريال  واحتلت 2016مليار  م، 
مليون ريال    584قيمة صادراتها من التمور  المملكة المرتبة الثالثة عالميًّا؛ إذ بلغت  

دولة   60لصادرات السعودية من التمور تصل إلى أكثر من  ا ووصلت    .م2016في  
في حين أن  نِسَب استحواذ المملكة على األسواق العالمية للتمور    .حول العالم

لرغم  وعلى ا  .ما زالت قليلة، وخصوصًا أنها تحتل المرتبة الثانية في اإلنتاج عالميًّا
من أن منتجات التمور التي تصدرها المملكة تلقى طلبًا في بلدان، مثل اإلمارات، 
تعتبر   التي  والمغرب،  الهند  تزال هناك أسواق مثل  وتركيا، ال  والكويت،  واليمن، 
أكبر األسواق المستوردة للتمور في العالم، تمثل وجهات تصدير ممكنة للتمور  

 .السعودية

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics
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الفترة  4جدول   خالل  والقيمة  بالكمية  التمور   من  السعودية  الصادرات  تطور   :
 ) 2016-2012الفترة (

 الصادرات الوطنية  السنة
 (طن)

 قيمة الصادرات
 (ريال سعودي) 

 متوسط سعر الصادرات 
 (ريال سعودي/طن)

2012 70,311 292,457,935 4,159 

2013 101,933 399,868,835 3,923 

2014 136,824 500,444,873 3,658 

2015 127,523 535,795,845 4,202 

2016 129,186 565,372,739 4,376 

 https://www.stats.gov.sa/ar/node). 2017ة العامة لإلحصاء (يئالمصدر: اله

 2016صادرات المملكة من التمور حسب النظام المنسق لعام  :5جدول 
الوزن 

 بالكيلو 

القيمة  
 بالريال 

 البند  الوصف 

804101000 تمر كامل مجفف 219,032,763 54,257,571

01 

804102100 تمر مكوز طازج 198,724,342 47,700,892

01 

804102900 تمر طازج محشو بالفستق 97,367,031 19,012,636

01 

تمر مكنوز في عبوات بالستكية نصف الى   17,441,745 4,229,424
 كغم  1

804102100

03 

804101000 رطب طازج 6,398,204 1,390,896

00 

804102900 غيرة من التمور 5,027,029 875,414

00 

تمر مكنوز في عبوات بالستكية اقل من   4,408,093 1,449,861
 نصف كغم 

804102100

02 

804102900 تمر طازج محشو باللوز  3,966,641 454,633

02 

804101000 تمر مجفف مقطع  3,381,758 784,934

02 
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804102900 تمر طازج محشو بالكاكاو  2,100,475 426,301

03 

804102100 تمر مكنوز  1,600,266 370,488

00 

804102900 تمر طازج محشو بمكسرات مشكلة  1,275,805 170,819

07 

804101000 تمر مجفف مسحوق  783,082 284,265

03 

804102900 تمر طازج محشو بالبندق 499,000 74,000

04 

804102900 تمر طازج محشو بالصنوبر  66,000 9,824

05 

 اإلجمالي العام  562,072,235 131,491,958
 

 https://www.stats.gov.sa/ar/node). 2017ة العامة لإلحصاء (يئالمصدر: اله

 

 االنتاج المحلي. 2.2

إحتلت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج التمور، وهو ما يعزز مكانة دول 
دولة  وتمثل  التمور،  إنتاج  في  العالمية  الدول  كأكبر  الخليجي  التعاون  مجلس 

لتمور، والعراق الثالثة إلى جانب السعودية، وهو اإلمارات األولى عالميًا في إنتاج ا
 في المئة من نسبة اإلنتاج العالمي. 25ما يمثل 

أدركت حكومة المملكة أدركت أهمية التمور محصوالً وطنيًا استراتيجيًا يتميز  
بقيمته الغذائية وأهميته االقتصادية ودوره في تحقيق األمن الغذائي الوطني، 

دعم االستثمار في إنتاج التمور وتصنيعها بالمملكة، فأعدت برامج تشجيعية ت
يقدمها   فوائد  دون  من  األجل  متوسطة  ميسرة  قروض  منح  أهمها  من  لعل 
والمضخات  الماكينات  لشراء  للمزارعين؛  السعودي  العربي  الزراعي  البنك 
ومعدات  الزراعية  المعدات  على  إعانة  ومنح  الزراعية،  والمعدات  الري  وشبكات 

 .1تراخيص زراعية لمشاريع النخيل الري، ومنح 

وعلى رغم ازدياد المساحات المزروعة حاليًا إال أن اإلنتاجية في الهكتار قد تدنت 
لم   حديثًا  المزروع  النخيل  من  الكثير  أن  إلى  يعزى  وهذا  األخيرة،  السنوات  في 

 
 https://www.adf.gov.sa/mubadarah/mubadarah_5.aspx) 2017صندوق التنمیة الزراعیة (  1
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 يدخل طور اإلنتاج ومن المتوقع بدخول الكثير من المزارع الحديثة طور اإلنتاج أن
يزداد اإلنتاج بصورة كبيرة بحيث يتعدى مليون طن سنويًا، والسيما أن كثيرًا من 
المزارع الحديثة قد تبنت التقنيات الحديثة في خدمة ووسائل اإلنتاج المختلفة  
في   األخيرة  السنوات  في  انتشرت  وقد  والري  والتكريب  التلقيح  ذلك  في  بما 

ال الزراعة  استخدام  بالمملكة  النخيل  استخدام  مزارع  من  تحد  التي  عضوية 
المواد  هذه  من  خاليًا  منها  المنتج  يعد  بحيث  الكيماوية،  واألسمدة  المبيدات 
ويسوَّق بأسعار مرتفعة في األسواق العالمية التي أصبحت راغبة في مثل هذه  

ألف هكتار،    107حوالى    2016المنتجات. كما أن المساحة المزروعة بلغت في عام  
 28.5منتجة من اصل    مليون نخلة  22.5في المملكة بحوالى  ويقدر عدد النخيل  

صنف    400كما يقدر عدد األصناف بحوالى  طن،    1,132,887نخلة انتجيت ما مقدار  
تنتشر في مختلف المناطق الزراعية وتتميز كل منطقة في المملكة بأصناف 

 معينة.

البيئية   الظروف  تحمل  على  الفريدة  بقدرته  النخيل  أكثر ويتميز  فهو  القاسية 
الحرارة وارتفاع  المياه  لقلة  تحمال  لملوحة    ,االشجار  الكبير  تحمله  الى  اضافة 

الري ومياه  مؤخرًا،    .التربة  الهيئة  عنه  أعلنت  الذي  الزراعي،  التعداد  نتائج  وتشير 
تشكلُ رافدًا رئيسيًا لدعمِ التنميةِ الزراعيةِ في المملكة العربية السعودية، وقد  

ك النتائج بأنَّ إجمالي عددِ أشجار النخيل في جميع الحيازات الزراعية  أظهرتْ تل
) بين  28.570.804بـلَـغَ  األولى  المرتبة  في  الرياض  مِنْطقةُ  جاءَتْ  وقد  نخل،   (

في   المِنْورة  المدينة  مِنْطقة  جاءَتْ  فيما  القصيم،  مِنْطقةُ  تلتها  المِنْاطق، 
األكث “الخالص”  ويُعدُّ  الثالثة،  عددُ المرتبة  بـلَـغَ  فقد  األشجار،  عددُ  حيثُ  مِنْ  رُ 

(  760,476,7أشجاره   بنسبة  وجاء  26.2%نخل  النخيل،  أشجار  عدد  إجمالي  مِنْ   ،(
)، في حين  15.4%نخل، وبنسبة (   483,405,4“السكري األصفر” ثانيًا، إذ بـلَـغَ عددُها  

نخلة، وبنسبة  553,019,2اره جاء “البرني” ثالثًا مِنْ بين تلك األنواع، إذ بـلَـغَ عددُ أشج
)7.1%.( 

 عدد بلغ حيث األشجار عدد حيث من األكثر الخالص يعد النخيل نوع وحسب

 المملكة، في النخيل أشجار عدد إجمالي من 26.2%  بنسبة  نخلة 7,476,760 أشجاره

 حين في ،  ( 15.4%)وبنسبة   نخله 4,405,483 عددها بلغ إذا ثانيًا األصفر  السكري وجاء

 7.1  وبنسبة  نخله  2,019,553 أشجاره عدد بلغ  إذا األنواع  تلك بين من  ثالثا البرني جاء

 .  2015) توزيع اشجار النخيل في المملكة لعام 7 جدولويبين ( )..(%
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 العدد حيث من النخيل أنواع كأكثر الخالص شجرة جاءت فقد اخر جانب من

تواجدها وقد  المملكة مناطق جميع في  المرتبة في الرياض بمنطقة  جاء 

 من 40.5% بنسبة   نخلة 3,027,324 فيها الخالص نخيل أشجار عدد بلغ إذا األولى

 الشرقية المنطقة جاءت  كما ، المملكة في الخالص نخيل أشجار عدد إجمالي

بلغ الثانية المرتبة في  نخلة 2,498,043 فيها الخالص نخيل أشجار عدد حيث 

 عدد بلغ حيث الثالثةالمرتبة   في القصيم منطقة جاءت فيما  ، % 33.4 ( وبنسبة

 . %19.1  وبنسبة نخلة 1,429,373 فيها الخالص نخيل أشجار

خالل الفترة    المملكة: تطور المساحة واالنتاج وعدد اشجار النخيل في  6  جدول
)2005-2016 ( 

 اإلنتاج المساحة  السنة 

2005 150,744 970,487 

2006 152,402 977,036 

2007 155,734 982,546 

2008 157,074 986,409 

2009 161,975 991,660 

2010 155,118 991,546 

2011 156,023 1,008,105 

2012 156,848 1,031,082 

2013 156,901 1,095,158 

*2014 107,281 1,107,734 

*2015 107,281 1,120,455 

2016 107,281 1,132,887 

 https://www.stats.gov.sa/ar/22). 2017المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء (
 
 
 
 

المساحة المزروعة واجمالي عدد اشجار النخيل والمثمر منها لجميع :7  جدول
 األصناف  
اجمالي عدد  المناطق 

 االشجار 

عدد االشجار  
 المثمرة 

متوسط عدد  عدد الحيازات  االنتاج (طن) 
االجار  

 بالحيازة

 333 21,125 283,425 5,668,501 7,030,731 الرياض
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مكة 
 المكرمة

1,237,568 1,051,365 52,568 12,098 102 

المدينة  
 المنورة 

4,619,640 3,687,110 184,356 15,190 304 

 521 13,403 251,174 5,023,489 6,979,753 القصيم 

المنطقة  
 الشرقية

3,731,759 3,134,276 156,714 26,173 143 

 109 9,461 44,082 881,642 1,027,431 عسير

 208 4,014 34,634 692,680 834,358 تبوك 

 144 12,294 77,643 1,552,863 1,773,442 حائل

الحدود 
 الشماليه 

23,089 21,333 1,067 209 110 

 53 161 178 3,569 8,581 جازان 

 109 3,552 15,579 311,578 385,623 نجران

 65 1,080 3,036 60,722 70,612 الباحة

 187 4,541 32,301 646,021 848,217 الجوف

 232 123,301 1,136,757 22,735,149 28,570,804 اإلجمالي

) لإلحصاء  العامة  الهيئة  الزراعي. ).  2017المصدر:  التعداد 
https://www.stats.gov.sa/ar/22 

 
 أصناف التمور  2.2.1

صنف من النخيل تنتشر في مختلف المناطق   400يوجد في المملكة أكثر من  
وتتميز كل منطقة   )  8  جدولأهمها الخالصن السكري، برني، صفري (.  الزراعية

في المملكة بأصناف معينة ، كما بدأت بعض المناطق في استيراد وزراعة بعض  
 . التي تشتهر بزراعتها في العالمالخالص والسكري األصناف عالية الجودة مثل 

ثة وتقنيات زراعة األنسجة ساعدت العديد  والجدير بالذكر أن المواصالت الحدي
من مناطق المملكة المنتجة للتمور في التوسع لزراعة األصناف عالية الجودة  

ويختلف إنتاج وكثافة هذه    .مثل الخالص والسكري والهاللي والعجوة وغيرها
أن منطقة وتبين    )9  جدول(ن منطقة ألخرى حسبما هو موضح في  األصناف م

م ، تليها القصيم ثم المنطقة  2015الرياض تحتل الصدارة في إنتاج التمور بعام  
 الشرقية ، ثم المدينة المنورة 

 : أهم اصناف التمور في المملكة 8 جدول

 المحصول

اجمالي 
عدد 

 االشجار 

المئوية   النسبة
لجمالي عدد 

 االشجار 

عدد االشجار  
 المثمرة 

المئوية   النسبة
لجمالي عدد 

االشجار  
 المثمرة 

Crop 
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 Khalas %26 5,886,502 %26 7,476,760 خالص

سكري 
 أصفر

4,405,483 15% 3,251,477 14% Yellow Sukkari 

 Barni %7 1,571,990 %7 2,019,553 برنـــــي 

 Sefri %7 1,632,922 %7 1,900,996 صفــــري   

 Hulwa %6 1,279,673 %5 1,560,258 حلــــــوه  

 Barhi %5 1,182,802 %5 1,448,849 برحــي  

 Ajwa %3 621,424 %3 817,673 عجـــوه   

 Segae %3 587,088 %3 803,712 صقعي 

 Ruthana %3 664,333 %3 782,056 روثانه

سكري 
 أحمر

655,218 2% 507,311 2% Red  Sukkari 

 Khodry %2 533,157 %2 651,695 خضري

 Sari %2 544,851 %2 600,224 سري     

 Maktomi %2 426,577 %2 525,267 مكتومي  

 Ruzeiz %2 446,641 %2 502,594 رزيــز 

أصناف   
 أخرى

4,420,466 15% 3,598,401 16% Other Varities 

 Total %100 22,735,149 %100 28,570,804 االجمالي

) لإلحصاء  العامة  الهيئة  الزراعي. 2017المصدر:  التعداد   .(
https://www.stats.gov.sa/ar/22 

 
 المختلفة  : توزيع األصناف الرئيسة لنخيل التمر في مناطق المملكة 9 جدول

 األصناف  المنطقة
 المنطقة الشرقية 

 (األحساء والقطيف) 
  - غرة    -بكيرة    - خنيزي    -شيشي    - خالص    -رزيز  

 حاتمي  –شهل    -أم رحيم  -المرزبان 

الوسطى  المنطقة 
 والقصيم 

الحمام    -خضرى    -سكرى    -شقرا     -برحي    -أم 
سيف    -الحلوة   الخشب    -نبوت    -مكتومي    -أم 
  -السباكة    -نبتة علي    -انة  روث  -مسكاني    -صفري  

 سلج  
الغربية  المنطقتين 
(المدينة   والجنوبية 

 المنورة) 

 - العنبرة    -الشلبي    -العنقاوي    -الربيعة    -البرني  
الحلوة    -الحمراء    -شوق   العسل    -عجوة  أم    - أم 

 زهرة   -دجلة نور  -الحمام 
 

ولك  ، ومميزاتها  صفاتها  في  التمور  أصناف  المملكة  تختلف  في  منطقة  ل 
 أصناف معينة تتميز بها ونوضح هذه األصناف حسب المناطق فيما يلي :



_ _________________________________________________________________________________________ 
 21    دراسة جدوى اقتصادية إل�شاء مراكز خدمات زراعية ملزارع التمور 

 
 أصناف تمور المنطقة الوسطى (الرياض والقصيم)   .1

وتشمل العديد من األصناف تتفاوت في جودتها وانتشارها وأهميتها التجارية  
سكري ، شقرا ، مكتومي ، برحي ، نبوت سيف ، صقري ، خضري ،    خالص،  وهي :

أم الحمام ، مسكاتي ، أم الخشب  ، وأهم األصناف انتشارًا في المنطقة الصنف  
صنف الذي دخل حديثًا للمنطقة وبدأ في االنتشار بدرجة كبيرة وهو و) ،  خالص(

 ويعدّ السكري أيضًا جديدًا في المنطقة:  .البرحي
 المنطقة الشرقية  أصناف تمور  .2

تعدّ واحة األحساء من أهم مناطق زراعة النخيل في المملكة ، وقد تم التعرف 
األحساء منطقة  في  منتشرة  صنفًا  ستين  من  أكثر  منطقة .على  كل  وتتميز 

 ، بأصناف معينة من التمور ، حيث تشتهر منطقة األحساء بزراعة الصنف الرزيز 
وأهم األصناف في منطقة القطيف هي  يليه الخالص ، ثم الشبيبي والشيشي   

 الخنيزي ، وأصناف أخرى بنسب قليلة 
وتمتاز معظم أصناف منطقة األحساء بإمكانية استهالكها فقط في مرحلة 
والمرزبان  والشبيبي  والغر  والخنيزي  الخالص  مثل  أصناف  هناك  بينما   ، الرطب 

ك األصناف  بعض  وتؤكل   ، وتمرًا  رطبًا  تؤكل  أن  يمكن  الحاتمي والحريزي 
 والشيشي والرزيز في معظم الحاالت تمرًا 

 أصناف تمور المنطقة الغربية والجنوبية .3
الغربية   المنطقة  وتميزت   ، القدم  منذ  بالمنطقتين  النخيل  زراعة  ارتبطت 
ويمثل  صنفًا  المائتين  تجاوزت  التي  األصناف  من  بالعديد  المنورة)  (المدينة 

من   قريبًا  البرني  الربيعة، من    %30الصنف  يليه   ، المدينة  في  النخيل  إجمالي 
والعجوة   العنبرة  مثل  الهامة  األصناف  من  مجموعة  ثم  الشلبي  العنقاوي، 
وشوق وأخرى ، والجدير بالذكر أن أهم األصناف التي تدخل في صناعة التعبئة  

 في المدينة المنورة هي الشلبي والبرني والعنقاوي وربيعة 
 

 الخالص  -  )أ(
األصنا من  بيضوي يعدّ  بشكل  الثمرة  وتمتاز   ، المملكة  في  الهامة  التجارية  ف 

متوسط الحجم ، ذات لون أصفر مشمشي عند اكتمال النمو ، وكهرماني فاتح  
التمر   طور  في  محمر  كهرماني  ثم   ، الرطب  طور  ،   0في  األلياف  قليل  اللحم 

من   ويعدّ  النضج  مراحل  جميع  في  الثمار  استهالك  ويمكن  المذاق  وجيد 
 اف التي تنضج في وسط الموسم األصن

 الرزيز   - )ب (
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من  الثانية  المرتبة  في  ويأتي   ، األحساء  منطقة  في  انتشارًا  األصناف  أكثر  من 
 ، اللون  وغامقة   ، الحجم  صغيرة  الثمار   ، الخالص  بعد  والجودة  األهمية  حيث 
بيضاوية الشكل ، ومتوسطة الحجم ، ذات لون أصفر مخضر في مرحلة البسر 

 مصفر في طور الرطب ، يعدّ من األصناف غزيرة اإلنتاج، وبني 
 السكري (السكرية)  - )ت (
الشكل،    أسطوانية  والثمرة   ، القصيم  منطقة  في  الممتازة  األصناف  من 

سم  3.40  -  3.28جرام ، وطولها    13.7  -  13.5ومتوسطة الحجم، ويتراوح وزنها بين  
لون الثمرة مكتملة النمو أصفر ، ولون التمر مسمر  0سم  2.62  -  2.60، وقطرها بين  

مر ممتاز ذو حالوة مرتفعة  طعم الثمار في حالة الرطب جيد ، وفي حالة الت  0
الموسم وسط  في  وتنضج   ، هش  في    .وقوام  كبيرة  بدرجة  مرغوبة  الثمار 

 األسواق خاصة وأنه يمكن حفظها لفترات طويلة بطريقة التجميد
 البرحي   )ث (

ثماره  وتميز  لجودة  القصيم  منطقة  في  حديثًا  اشتهرت  التي  األصناف  من 
، والثمرة مائلة إلى االستدارة ،    ومردوده االقتصادي المرتفع لمزارعي المنطقة

وتتفاوت ،  جرام    10.56  -  10.47متوسطة إلى صغيرة الحجم ، ذات وزن يتراوح بين  
سم على  2.30 -  2.20سم و 3.20 - 3.00مقاييسها حيث يتراوح الطول والقطر بين 

لون الثمار أصفر    ،جم1.13  -  1.10البذرة صغيرة الحجم ويتفاوت وزنها بين    ،التوالي
مشمشي بعد اكتمال النمو ، ويتحول اللون إلى بني خفيف في مرحلة الثمر    أو
 وتستهلك في جميع مراحل النضج ، وهي حلوة المذاق في مرحلة الرطب 0
 شيشي   -  ) ج(

  ، األحساء  منطقة  في  األهمية  وقليل   ، الموسم  وسط  في  ينضج  الصنف 
ذات   التمرة   ، والرزيز  الخالص  الصنف  مستوى  إلى  التصل  شكل  وجودته 

األصفر   اللون  تأخذ   ، المذاق  وحلوة   ، مسطحة  وقاعدتها   ، طويل  مخروطي 
الفاتح في مرحلة البسر ، والذهبي الفاتح في مرحلة الرطب ، الثمار في مرحلة  

 التمر متوسطة الجودة وتنضج في وسط الموسم 
 نبوت سيف (نبوت سيف)-  ) ح(

الثمرة متوسطة الحجم    ،من األصناف الهامة والرئيسة في المنطقة الوسطى
بينما    ، النمو  برتقالية في مرحلة اكتمال  ، ذات لون أصفر بلفحه  ، وشبه كروية 
  ، التمر ذهبي اللون مائل إلى السمرة ، وطعمه لذيذ ذو نكهة جيدة وقوام لين 

 تؤكل الثمار رطبًا أو تمرًا ، وتنضج في وسط الموسم 
 الخضري  - ) خ(
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الثمرة حجمها كبير ، ذات شكل   ،االنتشارمن األصناف التجارية الهامة واسعة  
إسطواني مستطيل ، ولونها أحمر دموي عند إكتمال نموها ، ويتحول اللون إلى 

 بني داكن في مرحلة التمر
 الصفري  - ) د(

شكل  ذات   ، الحجم  كبيرة  بثمار  ويمتاز   ، المنطقة  في  االنتشار  واسع  الصنف 
مال النمو ، وأصفر مسمر  لون الثمرة يتراوح بين أصفر في مرحلة اكت  ،مستطيل

 في مرحلة التمر ، وطعمها جيد وقوام لين 
   الصقعي – ) ذ(
الرياض  مدينة  حول  الهامة  األصناف  عند   ،من  فاتح  أصفر  بلون  الثمرة  تتميز 

شكل   ذات   ، الحجم  متوسطة   ، التمر  طور  في  مسمر  وبني   ، النمو  إكتمال 
 أسطواني ، وينضج الصنف في وسط الموسم 

 لمدينة)  العجوة (عجوة ا - )ر(
بحديث     ارتبطت  وأنها  خاصة  المنورة  بالمدينة  الشهيرة  األصناف  من  تعدّ 

للرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وهي من التمور المفضلة في مواسم الحج ،  
وأسعارها مرتفعة في هذه الفترة ، الثمرة متوسطة الحجم ، وشكلها بيضوي 

 تمرذات لون أحمر قابض عند اكتمال النمو ، وكستنائي عند طور ال 
 

 المواصفات القياسية والجودة  2.3
وتطبيق  إن   بها  الخاصة  المواصفات  تطبيق  هو  دولة  لكل  التصدير  مفاتيح 

شروط الخاصة بها في تجهيز التمور ومواصفات  كل دولة  المواصفات، وتطبق  
التمور لضمان تصدير   والعبوات وغيرها من متطلبات دخول الشحنات بسهولة،

االسواق   والى  المواصفات الخليجية  على  اإلطالع  يرجى  واألوروبية  العربية 
 الى حد ما ، وهي تقريبا متشابهة  2بية و القياسية األردنية والخليجية واالور

الكاملة  التمور  في  توفرها  الواجب  باالشتراطات  المواصفات  هذه  تختص 
والمع تجاريا  المجهزة  النوى  منزوعة  غير  او  البشري منزوعة  لالستهالك  دة 

او   المهروسة  او  المقطعة  مثل  االخرى  التمور  بمنتجات  تختص  وال  المباشر 
المحشوة او  الصناعية  لالغراض  فئات    المستخدمة  ثالث  إلى  التمور  وتقسم 

 
2 www.unece.org/fileadmin/DAM/.../standard/standard/dry/.../13_DriedPears_2010_E.d... 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/meetings/ge.02/2009/2006_10_a02e.pdf 
https://www.google.jo/search?q=UNECE+Standard+DDP-
08+WHOLE+DATES&oq=UNECE+Standard+DDP-
08+WHOLE+DATES&aqs=chrome..69i57.14891j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/.../standard/standard/dry/.../13_DriedPears_2010_E.d
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/meetings/ge.02/2009/2006_10_a02e.pdf
https://www.google.jo/search?q=UNECE+Standard+DDP-08+WHOLE+DATES&oq=UNECE+Standard+DDP-08+WHOLE+DATES&aqs=chrome..69i57.14891j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.jo/search?q=UNECE+Standard+DDP-08+WHOLE+DATES&oq=UNECE+Standard+DDP-08+WHOLE+DATES&aqs=chrome..69i57.14891j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.jo/search?q=UNECE+Standard+DDP-08+WHOLE+DATES&oq=UNECE+Standard+DDP-08+WHOLE+DATES&aqs=chrome..69i57.14891j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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وغير منزوعة   الثمرات منزوعة  يكون عدد  بحيث  كبير   ، ، متوسط  : صغير  وهي 
 ا هو مبين بالجدول التالي : غرام كم 500النوى ألي من هذه الفئات في 

 حسب المواصفة الخليجية جدول التدريج الحجمي للتمور:  10 جدول

 الحجم
 غم 500عدد الثمرات في كل 

 غير منزوعة النوى منزوعة النوى 
 90أكثر من  110أكثر من  صغير 

 90 - 80 110 - 90 متوسط 
 80أقل من   90أقل من   كبير 

 
 المتطلبات القياسية وهي مذكورة في جميع المواصفات  

 يجب أن يتوافر في التمور الكاملة المعبأة المتطلبات التالية :  •
النقل   • التي تجعلها تتحمل  النضج  الصنف وفي مرحلة  أن تكون من نفس 

 والتداول حتى وصولها إلى مكان االستهالك بصورة مالئمة . 
و • الحية  الحشرات  من  خالية  تكون  المرئية  أن  واألعفان  المختلفة  أطوارها 

 والكائنات الحية الدقيقة الممرضة .
 أن تكون ذات نكهة مميزة لكل نوع على حده . •
وأن   • تقريبًا  الحجم  في  ومتجانسة  والشكل  اللون  في  متماثلة  تكون  أن 

يكون الجزء المرئي من العبوة ممثالً لها من ناحية الجودة والصنف مقارنة  
 . بالمحتوى الداخلي

للمواصفات  • مطابقة  اإلنتاج  في  المستخدمة  الخام  المواد  تكون  أن 
 القياسية الخاصة بكل منها .

للمواصفات  • مطابقة  تكون  أن  على  إليها  التالية  المواد  بإضافة  يسمح 
 القياسية المعتمدة الخاصة بكل منها : 

 شراب الجلوكوز ، السكريات ، الدقيق ، الزيوت النباتية والطحينية . •
 المنكهات الطبيعية في حالة التمور المحشوة . •
 الجلسرول أو السوربيتول في حالة التمور المغطاة بشراب الجلوكوز . •
غم ويسمح بتجاوز    4.75أال يقل وزن الثمرة في التمور غير منزوعة النوى عن   •

غم . وأال يقل 4في الوزن على اال يقل وزن الثمرة بعد التجاوز عن    ٪10نسبته  
 غم . 4رة في التمور منزوعة النوى عن وزن الثم
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بالكتلة   ٪30أال تزيد نسبة الرطوبة في التمور أحادية السكر ودجلة نور على   •
 بالكتلة . ٪26وفي التمور ثنائية السكر على 

يسمح بحشو التمور منزوعة النوى بجوز الهند أو باللوز أو غيرها بحيث تكون  •
اآل لالستهالك  صالحة  المستخدمة  وخالية  المنتجات  وجافة  ونظيفة  دمي 

 من أية إصابات حشرية أو فطرية أو سموم فطرية .
أال يزيد عدد النوى الموجود في التمور منزوعة النوى على نواتين كاملتين أو  •

 ثمرة . 100أربع قطع من أجزاء النواة في كل 
على   • الحمض)  في  للذوبان  القابل  غير  (الرماد  المعدنية  الشوائب  تزيد  أال 

 غم. غم/ك 1
 تدرج التمور إلى ثالث درجات على النحو التالي : •

 الدرجة  األولى  2.3.1
الشكل   خصائص  ولها  الجودة  فائقة  الدرجة  هذه  في  التمور  تكون  أن  يجب 
والنمو واللون المتعلقة بالصنف أو النوع التجاري . يجب أن تكون متجانسة اللون 
أو شبه ممتلئة  اللب ممتلئة  اللون المميز للصنف وأن تكون وافرة  وبما يطابق 

ة . وتبعًا للنوع ملتصقة  زيتية المظهر والملمس ، القشرة الخارجية شبه شفاف
من العيوب مع استثناء العيوب الظاهرية الخفيفة جدًا   –عمليًا    –باللب وخالية  

أو   الحفظ  وصفات  والجودة  للمنتج  العام  المظهر  على  ذلك  يوثر  أال  على 
 التقديم في العبوة .

 الثانية  الدرجة 2.3.2
م صفة  ذات   . جيدة  جودة  ذات  الدرجة  هذه  في  التمور  تكون  أن  ميزة  يجب 

شبه   أو  ممتلئ  كافية  بصورة  وافر  اللب  يكون  وأن  التجاري  النوع  أو  للصنف 
ممتلئ تبعًا للنوع . ويمكن السماح بالعيوب الخفيفة التالية على أال يؤثر ذلك  

 على المظهر العام للمنتج والجودة وصفات الحفظ أو التقديم في العبوة .
 يؤثر على اللب . الشق الخفيف في غالف الثمرة الخارجي والذي ال

 العيب الخفيف في الشكل أو النمو . 

 التجعد الخفيف .

  الثالثةالدرجة  2.3.3
ولكنها   األعلى  الدرجات  لتتضمن في  تتأهل  التي ال  التمور  الدرجة  تشمل هذه 

 تحقق الحد األدنى من متطلبات الجودة المحددة أعاله . 
بخصائصها األساسية فيما يمكن السماح بالعيوب التالية على أن تحتفظ التمور  

 يتعلق بالمظهر العام ، الجودة ، صفات الحفظ والتقديم . 
 عيوب في القشرة الخارجية ال تؤثر على اللب .
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 عيوب في الشكل أو النمو .

 عيوب في التلوين .
 القدرة  ولتحسين األسواق إلى الوصول في للنجاح مسبق شرط الجودة

 تحدٍ تشكّل الفنية المتطلبات  تلبية نّلك .المصدّرة الشركات لدى التنافسية

 المواصفات عدد زيادة ظل في سيما ال المصدّرة،  الشركات من  للعديد

البلدان إذ .القياسية  أجل من القياسية المواصفات من متزايدًا  عددًا تفرض 

وحاجاتهم  مطالب  وتلبية مواطنيها،  وسالمة صحة  حماية  المشترين 

تواجهها  المشاكل  أغلب أن األبحاث  أكدت وقد .المحددة  الشركات التي 

 لوائح  عن ناتجة بل الجمركية بالتعرفة متصلة غير إجراءاتٍ عن تنتج المصدّرة

 .النباتية للصحّة وإجراءاتٍ المطابقة، إجراءاتٍ لتقييم و فنية،
 حول حديثة معلوماتٍ إلى منتجاتها تصدير تريد التي الشركات وتحتاج

 أسواقها في واإللزامية،  منها االختيارية  المطبقة، الفنية المتطلبات

 الشركات هذه على يتوجب المعلومات، هذه على الحصول وبعد .المستهدفة

 المطابقة وإثبات التصدير سوق بمتطلبات لإليفاء منتجاتها وعملياتها تكيّف أن

 لخدمة إلى مقدمين بسهولة الوصول من الغرض لهذا تتمكن ال قد لكنها .لها

 متطورة تكون ال  قد للجودة التحتية البنية ألنّ بهم معترف المطابقة تقييم

 منح جهات استخدام أيضا الشركات هذه على يتوجب وقد كامال  تطورًا

 التكاليف زيادة إلى  يؤدي ممّا التصدير، سوق في  بها معترف أجنبية شهادات

 تتكبدها  التي
 

 السعودية  العربية بالمملكة للتمور القياسية المواصفات 2.4
 التمور جودة لمعايرة  القياٌسيةٌ المواصفات والمياة والزراعة البيئٌة وزارة وضعت

ي تسهيل التجارة المحلية والدولية وتشجيع انتاج عالى الجودة  ف للمساعدة
وتحسين العائد االقتصادي للمنتجين والمصدرين وحماية مصالح 

المستهلكين، حيث يتم استخدام معايير الجودة من قبل الحكومات 
 والمنتجين والمستورين والمصدرين  والتجار 

 الحجم:  أحكام

في المواصفة ويحدد الحجم حسب وزن   األساس المعياٌر هو الحجم يكٌون
غم ويراعى الحد األدنى لألصناف وفقا  4الثمرة ويجب ان ال يقل وزن الثمرة عن 
) ويمكن ان يستفاد من المواصفات 5للصنف حسب ما ورد في البند رقم (

التكميلية الثانوية الخاصة بالطول والعرض وبقية الصفات الفيزئائية 
 ا والكيماوية لإلسترشاد به
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 للمواصفات القياسية للتمور.  )2حسب ما ورد في المحلق (

 
 
 

 المواصفات األساسية لحجم ووزن التمور السعودية: 11 جدول
 الوزن األدنى للتمرة الواحدة (جم) جم  500العدد في   

 ثالثة  أولى ممتازة ثالثة  أولى ممتازة الصنف/ الدرجة
 4 6 7 125 83 71 البرحي

 6 10 12 83 50 42 خضري

 5 7 10 100 71 50 خالص األحساء 

 5 8 10 100 62 50 خالص  الخرج

 5 9 11 100 55 45 خالص القصيم 

 4 6 8 125 83 62 رزيز

 7 11 13 71 45 38 سكري

 6 9 11 83 55 45 شيشي

 5 8 10 100 62 50 صفاوي 

 6 10 13 83 50 38 صفري

 7 10 14 71 50 35 صقعي 

 5 7 9 100 71 55 عجوه 

 6 10 13 83 50 38 عنبر

 
 هذه تعد السعودية للتمور الثانوية التكميلية المواصفات) 12 جدول ويبين (

 فقط لالسترشاد منها االستفادةية وممكن ثانو يةليالتكم المواصفات
 

 السعودية : المواصفات التكميلية للتمور 12 جدول 

 متوسظ عرض الثمرة (ملم) متوسظ طول الثمرة (ملم)  
 ثالثة  أولى ممتازة ثالثة  أولى ممتازة الصنف/ الدرجة 

 18 20 22 25 27 30 البرحي
 18 20 23 38 42 46 خضري

 17 19 21 32 35 38 خالص األحساء 
 19 21 22 31 35 39 خالص  الخرج

 18 30 24 36 40 43 خالص القصيم 
 20 21 22 28 29 30 رزيز

 23 26 29 33 36 39 سكري
 19 21 23 30 33 36 شيشي
 30 20 22 34 38 41 صفاوي 
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 28 17 23 32 39 51 صفري
 14 18 21 30 35 41 صقعي 

 18 20 23 25 28 31 عجوه 
 20 22 25 38 44 50 عنبر

 

 : المتطلبات )د(

 في بها المسموح التفاوت درجة وكذلك صنف، لكل الخاصة الشروط بموجب

 -:لية ٌالتا  الخصائص التمور يف تتوافرأن   بيجٌ الدرجات كل

 ،سللهر ةٌ يالخارج طبقتها تعرض هٌايعل لوحظ إذاماما  ت الثمرة تُستبعد •
 .الثمرة ئٌةيه على ثرؤت واضحة بصورةٍر  االنكسا أو التمزق، أو

 بصورة الفساد أو  للتعفن تعرضها ليها ع لوحظ إذا تماما الثمرة تُستبعد •

 األدمي لالستخدام صالحة �ٌير غ منها تجعل

 ،ً خارج عاملٍ أي من ةٌيمتسخة،خال رٌيغ فٌةينظ الثمرة تكون أن جٌبي •
 .الالزمةية التغط مكونات اءباستثن

 مرحلة كانت مهما ةٌيح حشرات  أي ةٌ منيخال الثمرة تكون أن جٌبي •

 - .نموها

 بصورة حشرات وجود عن ناتج تلف أي ةٌ منيخال الثمرة تكون أن جٌبي •

 - بما المجردة، نٌي للع واضحة

 .فضالتها أو عنها نٌتج ما أو العث أو/و تٌةيالم الحشرات وجود ذلكي ف •

 - .المجردة نٌ يللع واضحة عفن وٌطيخ أي ةٌ منيخال الثمرة تكون أن جٌبي •

 - .رٌيالتخم ةٌ منيخال الثمرة تكون أن جٌبي •

 أو الوزن، فٌةيخف تكون أال بمعنى ؛اما تم ناضجة الثمرة تكون أن جٌبي •

  مطاط جٌينس ذات أو متقزمة،  اللب لٌةيقل

 ذلك تٌضحيو  ،)الشصٌ( الملقحة رٌيغ الثمار ةٌ منيخال التمور تكون أن جٌبي •

 .النواة من وخلوها الناضجة،  رٌيغ الواهن،وسماتها نموها يف

 رٌيمتغ أو ندوب، ذات تكون أال بمعنى ملطخةير غ الثمرة تكون أن جٌبي •
س  رأ على واضح سواد( أسود سطحٍ ذات أو ،يئةاله  محروقة أو لونها،

 تإثر مشابهة شذوذ حاالت أو مصطحب غالبا بتمزق شديد في اللحم 

 ملم  5قطر دائرة يزيد عن  ذات منطقة على

 - .شاذة ةٌ خارج رطوبة  أي ةٌ منيخال الثمرة تكون أن جٌبي •

 - .بٌيغر طعم أو/و رائحة أي ةٌ منيخال الثمرة تكون أن جٌبي •
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 القياسية الخلجية  للمواصفة طبقا ةٌيوٌلوجبيكٌروي الم الحدود تكون أن •
 نٌي المواصفت يف المسموحة الحدود على دات يالمب اي بقا ديتز أال. •

 ين تٌيجٌي الخل نٌي تٌياٌسيالق
 

 القدرة ولتحسين األسواق إلى الوصول في للنجاح مسبق شرط الجودةو

 تحدٍ تشكّل الفنية المتطلبات  تلبية لكنّ .المصدّرة الشركات لدى التنافسية

 المواصفات عدد زيادة ظل في سيما ال المصدّرة،  الشركات من  للعديد

البلدان إذ .القياسية  أجل من القياسية المواصفات من متزايدًا  عددًا تفرض 

وحاجاتهم  مطالب  وتلبية مواطنيها،  وسالمة صحة  حماية  المشترين 

تواجهها  المشاكل  أغلب أن األبحاث  أكدت وقد .المحددة  الشركات التي 

 لوائح  عن ناتجة بل الجمركية بالتعرفة متصلة غير إجراءاتٍ عن تنتج المصدّرة

 .النباتية للصحّة وإجراءاتٍ المطابقة، إجراءاتٍ لتقييم و فنية،
 

 حول حديثة معلوماتٍ إلى منتجاتها تصدير تريد التي الشركات وتحتاج

 أسواقها في واإللزامية،  منها االختيارية  المطبقة، الفنية المتطلبات

 الشركات هذه على يتوجب المعلومات، هذه على الحصول وبعد .المستهدفة

 المطابقة وإثبات التصدير سوق بمتطلبات لإليفاء منتجاتها وعملياتها تكيّف أن

 لخدمة إلى مقدمين بسهولة الوصول من الغرض لهذا تتمكن ال قد لكنها .لها

 متطورة تكون ال  قد للجودة التحتية البنية ألنّ بهم معترف المطابقة تقييم

 منح جهات استخدام أيضا الشركات هذه على يتوجب وقد كامال  تطورًا

 التكاليف زيادة إلى  يؤدي ممّا التصدير، سوق في  بها معترف أجنبية شهادات

 تتكبدها  التي
 

 األربعة؟  مكوناتها و الجودة إدارة 2.4.1

 أنه على « الجودة إدارة» مصطلح 9000 أيزو القياسيّة المواصفات سلسلة تُعرِّف

 بالجودة يتعلق ما في ومراقبتها منظمة إلىتوجيه تهدف مُنسَّقة نشاطات»

 الجودة سياسة أولًا إدارتها تحدد أن يجب فيها، والتحكم منظمة لتوجيه.

 تحدد أن ثم ومن السياسة،  بتلك المرتبطة الجودة وأهداف بها  الخاصة

 الجودة وضمان الجودة وضبط للجودة بالتخطيط المتعلقة النشاطات

 الالزمة الشركة  نشاطات  جميع أن ضمان هو  الجودة إدارة هدف  .وتحسينها

 فإدارة  .وكفاءة تُنفّذبفعالية اآلخرين المصلحة وأصحاب العمالء  رضا لتحسين
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 وسائل على أيضًا تركز بل وحسب، الخدمة/المنتَج جودة على تركز ال الجودة

 .األربعة الجودة إدارة لمكونات مختصر شرح يلي فيما.إنجازها
 

 للجودة  التخطيط 1-

 الجودة أهداف وضع  على يركز الجودة إدارة من جزء» هو للجودة التخطيط

 التخطيط  الجودة أهداف لتحقيق الضرورية والموارد التشغيل عمليات وتحديد

 قابلة ومتطلبات أهداف إلى الجودة سياسة تترجم منظمة عملية للجودة

 ويتمّ .محدد زمني إطار في لتحقيقها  الخطوات من سلسلة وتحدد للقياس 

 خطة شكل على المعنيين جميع الستخدام الجودة تخطيط نتائج تقديم

 ومتى سيطبقها الذي ومن تطبق سوف التي اإلجراءات تحدد وثيقة  أي للجودة،

 منفصل بشكل هذه  الجودة خطط إعداد ويتمّ .بذلك المرتبطة والموارد

 )1 شكل.(.محددة لعقود أو للمنتجات أو للعمليات
 الجودة  ضبط 2-

 الجودة متطلبات تحقيق على يركز الجودة إدارة  من جزء» هو  الجودة ضبط

 كما والمنتَج للعملية الفعلي  التشغيل أداء  تقييم  على الجودة ضبط  يساعد.

 وجدت، إن تطرأ، التي  االنحرافات  بشأن المناسبة اإلجراءات اتخاذ إلى يدفع أنّه

 .المخططة باألهداف الفعلي األداء مقارنة بعد

 ذلك في بما كافية، موارد ويتطلبالمزرعة  ا في يتم نشاط الجودة ضبطو

 الوقت في التصحيحات إلجراء ثم العمليات،  في للتحكم أوال ماهرين، أشخاص

 .معيّنة حدودًا المنتَج أو/و العملية معطيات تتجاوز عندما المناسب

 الجودة  تأكيد 3-

 متطلبات بأن الثقة توفير على يركز الجودة إدارة من جزء» هو الجودة تأكيد

 ال إذ الجودة تأكيد إلى  اإلدارة، تحتاج كما  العمالء، يحتاج  . تُلبى سوف الجودة
 تأكيد نشاطات  تحدد.بأنفسهم التشغيل عمليات على اإلشراف يمكنهم 

 أو اآلن عليه هي الذي المستوى أو الجودة إليه ستصل الذي المستوى الجودة

 العملية، ضمن داخلة التأكيد توفير وسائل تكون أن ويجب.تحقيقه تم الذي

 وتوفير المسؤوليات  وتحديد المواصفات وتوثيق المراقبة خطط توثيق مثل

 عن التقارير وإعداد بالسجالت واالحتفاظ الجودة في والتدقيق الموارد

 الجودة تأكيد .المراجعات

 .األول من  جزءًا الثاني يكون حيث الجودة، ضبط من شموال أكثر
 الجودة  تحسين. 4
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 تحقيق على القدرة زيادة على يركز الجودة إدارة من جزء» هو الجودة تحسين

 نفس على البقاء يمكن ال المنظمة، على للمحافظة. الجودة متطلبات

  في  والمكانة األداء على لمحافظةل اف .المستوى هذا كان مهما المستوى،
 بشكل الجودة تحسين إلى  تهدف نشاطات بإطالق المبادرة يجب السوق، 

 وتعديل  الحالية األساليب  صقل هذه التحسين نشاطات وتتضمن .مستمر

 استهالك مع المزيد وإلنتاج جهة، من التغير تقليل أجل من وذلك العمليات،

 يلزم ما غالبًا اختراقي، تغيير تحقيق كان الهدف   إذا .أخرى  جهة من أقلّ موارد

 .جديدة وعمليات وتكنولوجيات وتقنيات طرق إلى اللجوء
 المنظمة على يتوجّب الجودة، إلدارة الرئيس النشاط هو الجودة  ضبط أنّ وبما

 األجهزة توفير أخرى، أمور  بين من  ذلك،  يتطلب  وسوف .البداية في تطبيقه

 الدقيقة، القياس  وآالت الماهرين، واألشخاص المطلوبة، القدرات ذات واآلالت

 ثم  ومن صحيح بشكلٍ  الجودة ضبط يمكن ال إذ األساسية، الدعم  وخدمات

 العناصر هذه دون الجودة وإدارة الجودة تأكيد نحو التقدم

 : متطلبات تخطيط الجودة 1 شكل.

 
 الشركات دليل :التصدير جودة إدارة)  2011(الدولي   التجارة مركز :المصدر:  

 التجارة مركز :جنيف .  الثانية الطبعة .الحجم ومتوسطة الصغيرة المصدّرة

 الدولي 
 النموذج األول: خدمات ما قبل الحصاد. : وصف المشروع 2.5

الى  هذ هدف ي الدراسة  الجزء من    إنشاء  لمشروع االقتصادية الجدوى تحديد ا 
تعاونية)   جمعية  او  شركة  او  (مؤسسة،   تقديم في متخصصة منشأة 

والخرج  والقصيم  االحساء،  منطقة  في  التمور  لمزارعي  الزراعية  الخدمات 
من خالل تقديم االعمال الزراعية واالستشارات واالرشاد حول والمدينة المنورة  
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الزراعية   المعدات  تاجير  وكذلك  النخيل،  للمزارع  السليمة  الزراعية  الممارسات 
توريد   وكذلك  ومعداتها  للمزارع  الدورية  والصيانة  الزراعة  باعمال  والقيام 
الزراعية  العمليات  على  واالشراف  واألشتال  االسمدة  من  االنتاج  مدخالت 

وريد المعدات واألدوات  المختلفة من تلقيح وخف الثمار وازالة السعف وكذلك ت
وتركيبها،   تسويق   المشروع    ساعديوسوف  الزرعية  على  المزارعين  صغار 

للق يدفعونها  اجرة  مقابل  المزارع  انتاجهم  في  الالزمة  الزراعية  بالعميات  يام 
القيام   بعدها  ليتم  مبرد.  ونقل  وحصاد  وتلقيح  رعاية  التجفيف  من  بعمليات 

في المراكز المتخصصة (نموذج ب)   ة والتغليف  والتخزين والفرز والتدريج والتعبئ
 . 
  

 أهداف المشروع 2.6
خدم تقديم  إلى  المشروع  التمور  يهدف  لمزارع  زراعية  مناطق  في  ات  اربع 

من   ، حيث ان هناك مطالبة من قبل صغار المزارعينمستهدفة في المملكة
التمور منتجي    منتجي  إنشاء السعودية    التمورومصنعي    وكذللك  اجل  من 

 . ويهدف المشروع إلى: مراكز تقدم خدمات زراعية متكاملة لمزارع النخيل
 المشروع،  يتحقيق عائد مالي مجدي لمالك 1
ات زراعية من تسميد ووقاية نبات وتلقيح وخف وتقليم  دمخ تقديم  2

تغليف بصورة  التعبئة والتدريج ووحصاد وفرز اولي ونقل مبرد الى مراكز ال 
 ، وجيدةمميزة 

 تحسن جودة المنتج وتقليل الفاقد   3

 .زيادة القدرة التصديرية للمزارعين  4
نموا· 5 األقل  المناطق  في  عمل  فرص  االقتصادية   ،خلق  األحوال  وتحسين 

 للمزارعين وعمالهم واالجتماعية 

المزارعين  6 الوعي لدى  النخيل، عبر رفع مستوى  إنتاج مزارع  لتحسين وزيادة 
 .الممارسات الزراعية التي تسهم في زيادة جودة التموروتعريفهم بأفضل  

إنتاجيتها ت 7 النخيل لرفع  إنتاج مزارع  الالزمة لتحسين  الفنية  قديم المشورة 
 .وتهيئتها لمواكبة أحدث تقنيات التلقيح والحصاد

 
 المنتج المقترح  2.7

من التمور من افضل االصناف العالمية ويصدر الى عدد   السعوديويعتبر المنتج  
صغارهم  وخصوصا  المزارعون  ويواجه  واالجنبية،  العربية  الدول  من  كبير 

ومشاكل   ألنانتاجية  ال  تسويقية  وقاية  يمتلك    بعضهم  في  الكافية  الخبرة 
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لها،   للتفرغ  كافيا  دخال  تدر  ال  الحيازة  حجم  الن  او  الزراعية  والعمليات  النبات 
كذلك ارتفاع تكاليف العمليات الزراعية وخصوصا تكاليف العمالة الموسمية و

 ، وخاصة اوقات الحصاد.   
في  يكون متخصص في  مركز  قوم المشروع على فكرة تتلخص في إنشاء  ت

تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين من خالل إمتالكة األدوات والمعدات الالزمة  
وكذلك فريق من الخبراء في مجال زراعة ورعاية النخيل وكذلك فريق دائم من 
والفرز   والقطاف  الخدمة  بعمليات  القيام  في  المتخصصة  الزراعية  العمالة 

 . مقابل االجر
 وصف الخدمات المقدمة 2.7.1

 ت المشروع وتشمل خدما
 خدمات االستشارات واالرشاد الزراعي  .1

 توضيح الطرق المثلى للزراعة والرعاية والوقاية  •
تطبيق معايير الجودة في الزراعة مثل الممارسات الزراعية الجيدة  •

 وشروط تطبيقها 
 طرق الوقاية من اآلفات الزراعية واالمراض التي تصيب المحصول •
 الزراعية المثلي والزراعة العضوية فحة ا طرق التسميد ومك  •

 تقديم خدمات تاجير المعدات الزراعية االنتاجية   .2
 معدات القطاف اآللي •
 معدات الحراثة  الجرارات والمحاريث)  •
 معدات الرش ومكافحة اآلفات الزراعية  •

 تقديم خدمات الصيانة الدورية والطارئة بما فيها: .3
 معدات الري والمضخات •
 معدات الزراعية  •

 خدمة تلقيح التمر والخف والتقليم تقديم  .4

 تقديم خدمة القطاف والحصاد .5

 تقديم خدمة الفرز االولي والنقل المبرد والتخزين المؤقت  .6

 

 الفئات المستدفة بالمشروع  2.7.2
ألن  وتسويقية  انتاجية  مشاكل  صغارهم  وخصوصا  المزارعون  ويواجه 

النبات   وقاية  في  الكافية  الخبرة  يمتلك  ال  الن بعضهم  او  الزراعية  والعمليات 
العمليات   تكاليف  ارتفاع  وكذلك  لها،  للتفرغ  كافيا  دخال  تدر  ال  الحيازة  حجم 
الحصاد اوقات  وخاصة  الموسمية  العمالة  تكاليف  وخصوصا  . الزراعية 
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المزارعين  . المشروع  للعمل ويستهدف  المتفرغين  غير  الزراعيين  والمستثمرين 
القصيم  الزراعي   مناطق  من  كل  الشرقية  في  والمنطقة  والمدينة  والرياض 

األدوات المركز    تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين من خالل إمتالكبحيث يتم  
النخيل   ورعاية  زراعة  مجال  في  الخبراء  من  فريق  وكذلك  الالزمة  والمعدات 
بعمليات   القيام  في  المتخصصة  الزراعية  العمالة  من  دائم  فريق  وكذلك 

  ز مقابل االجر. الخدمة والقطاف والفر
االعتماد االجنبية  ديیاأل على ریالكب وتقليل  و.العاملة   جدیخصوصا. 

 مزارع فى للعمل العاملة ديیاأل جادیإ فى  الصعوبة من دیالمز المزارعون

 والتعبئة والحصاد حیالتلق كمواسم الذروة فترات خاص خالل وبشكل التمور

تقديم هذة الخدمة للمزارعين مدفوعة الثمن او من خالل ويمكن    .فیوالتغل 
وسوف يساعد المشروع او تعاقد طويل االجل،  التعاقد على نسبة من االنتاج  

المزارعين   الزراعيين  صغار  اجرة والمستثمرين  مقابل  انتاجهم  تسويق  على 
وتلقيح  رعاية  من  المزارع  في  الالزمة  الزراعية  بالعميات  للقيام  يدفعونها 

والفرز  وح والتخزين  التجففيف  بعمليات  القيام  بعدها  ليتم  مبرد.  ونقل  صاد 
 والتدريج والتعبئة والتغليف في المراكز المتخصصة

 
 احيتاجات تأهيل العاملين   2.7.3
المركز يتم    يجبو وفنيي  لمهندسي  الالزمة  التدريبية  الدورات  تقديم 

بمزارعي   خاصة  توعوية  برامج  إعداد  إلى  وتوضيح باإلضافة  بالدولة  النخيل 
إدارة  تقنية  مجال  في  التعاون  سيتم  كما  التمور،  تسلم  وإجراءات  معايير 

 .المياه حسب احتياجات مزارع النخيل
 

 :التالية بالعواملرات الزراعية االستشا خدمات على الطلب يتأثر

  الحديثة الزراعية  التقنيات بأهمية المزارعين ا وعي ة زياد •

  لها والتحضير   الزراعية بمواعيد يتأثر حيث   الموسمية •

 (المزارعين)  المنتجين بين  التنافسية ازدياد •

 الكفاءة المهنية للعاملين بالمشروع  •

 سرعة تجاوب المنشاة مع االستجابة لتلبية احتياجات الزبائن  •

 االسعار المنافسة وجودة المعات المستخدمة   •
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حيث يركز المشروع  على تقديم خدمات شاملة ذات قيم مضافة تساعد 
المزارعين على زياة وتحسين جودة االنتاج  من خالل الحصول على الخدمة من  

 جهة واحدة على النحو التالي:  
الزراعيين المتخصصين   المهندسين من متميز فني كادر تأهيل .1

 والعاملين األساسيين لإلشراف على وتنفيذ الخدمات 

  المواعيد في والدقة التعامل في المصداقية .2

 بشكل جاهزيتها من والتأكد بالمشروع الخاصة زاتالتجهي صيانة .3

  مستمر
 من )بالباطن المقاولين( الزراعيين الموردين من مجموعة مع التعامل .4

  المنطقة أهل
 توفر والتي العالية القيمة ذات المستخدمة المواد ةجود على زالتركي .5

 كلفة الزراعة  في

جودة تنفيذ  من للتأكد المزارعيين  ومتابعة البيع بعد ما  خدمة تقديم  .6
 سليم بشكل األعمال

 :على للمشروع الترويجيةتراتيجية االس تشتمل .7

 طلب على جاذبة لتحفيز المزارعين  إرشادية رات ومنشو  كتيبات عمل .8

  الخدمة 

 وبالتالي اصنافهم  وطبيعة المزارعين   بكافة بيانات  ةقاعد تأسيس .9

  ودوري مستمر بشكل معهم التواصل

 حسب المشروع خدمات عن األسبوعية اإلعالنية الصحف في اإلعالن .10

  الموسم

 وصفحات التواصل االجتماعي    إلكترونيوإطالق موقع  تصميم .11

   المشروع خدمات لعرض المزارعين   مع دورية لقاءات تنظيم .12
 كة في المعارض والفعاليات الزراعية التى تقام داخليا وخارجيا  ;المشار .13

 
 مع المزارعين  الزراعة التعاقدية 2.7.4

النخيل،  زراعة  في  األفقي  التوسع  عدم  إلى  دعا  الزراعي  التنمية  صندوق  دعا 
وضرورة تطابق وتكامل مخرجات مبادرته مع نتائج وتوصيات مبادرات الصندوق  
األخرى، وخاصة المبادرة الثانية المتعلقة بترشيد استهالك المياه في المحاصيل 

لراهن وقد خلصت الدراسة  الزراعية وقد تم تكوين فريق عمل لدراسة الوضع ا
الفنية   بالعمليات  باالهتمام  الواحدة،  للنخلة  الرأسي  اإلنتاج  تطوير  ضرورة  الى 
وأهمية  الحديثة  الري  أساليب  باستخدام  المائي  االستهالك  وترشيد  الزراعية، 
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األصناف غير   ابدال  إلى تشجيع  الفريق  ودعا  والطلب،  العرض  بين  التوازن  اعتبار 
غير اقتصادية إلى أخرى يكون مردودها االقتصادي ذا جدوى،    الجيدة، وبالتالي

الموجود   للنخيل  األمثل  االستغالل  هو  النخيل  زراعة  في  التوسع  من  فاألهم 
التعاقدية    حاليا   للزراعة  وخفض ويمكن  المختلفة  اإلنتاج  مستلزمات  توفير 

وتكمن تكاليفه وتسويق المنتجات الزراعية وتأدية الخدمات االجتماعية لهم ،  
توفير مستلزمات اإلنتاج (شراء المستلزمات بأسعار فوائد الزراعة التعاقدية  في  

هذه   شراء  من  المزارع  به  يقوم  ما  عكس  على  كبيرة  وبكميات  الجملة 
المستلزمات بمفرده)، وتوفير األجهزة والمعدات الزراعية الحديثة سواء بالبيع أو  

ة بصيانة األجهزة والمعدات الزراعية،  اإليجار، وتوفير الورش الميكانيكية الخاص
تنظيم    ،وتوفير التمويل واإلقراض الميسر للمزارعين، وتسويق المنتجات الزراعية

المكاني   التوازن  من  نوع  إليجاد  األسواق  في  والعرْض  المناطق  في  اإلنتاج 
من  والرفع  للتمور،  المناسب  التخزين  وتوفير  األسواق،  بين  والسعري  والزمني 

الت للمزارعين، جودة  بالنسبة  التسويقية  التكاليف  وتخفيض  المنتجة،  مور 
تجاه   التفاوضية  والقدرة  التمور،  منتجات  على  القائمة  الصناعات  وتطوير 

والتجار،   يؤدي  الوسطاء  بيع مما  نتيجة  للمزارعين  المالي  المردود  زيادة  إلى 
لدعـم اهم  والحصول على  منتجاتهم الزراعية، وخفض تكاليف شراء احتياجات

 . زراعة ورعاية النخيلالفني باستقدام الخبراء المتخصصين في مجال 
 

والمنشآت و الزراعيين   المنتجين  بين  مكتوبة  ترتيبات  هي  والعقود  االتفاقات 
األخرى تحدد واحدًا أو أكثر من شروط اإلنتاج و/ أو التسويق لمنتج زراعي معين 

ن سنة الماضية كوسيلة مؤسسية .ولقد تطورت الزراعة التعاقدية خالل الثالثي
لتحسين األداء الزراعي في البالد األقل نموًا، وفي بعض األحيان كعنصر اساسي  
كبيرًا،  ترحيبًا  لقي  التوجه  هذا  التوطين.  مشاريع  أو  الريفية  التنمية  في 
واستخدم كإطار مؤسسي واعد لضمان الحوافز السعرية والتقنية والمدخالت 

لقد األخرى.  الفردية،    الزراعية  والمنشآت  المحلية  الحكومات  من  كل  تدخلت 
والشركات متعددة الجنسية ومؤسسات اإلقراض واإلعانة الدولية مثل الهيئة  
ترتيبات   في  اآلسيوي  التنمية  وبنك  الدولي  والبنك  الدولية،  للتنمية  األمريكية 
مصطلحات  الواقعية  التطبيقات  أظهرت  فلقد  ذلك  ومع  التعاقدية.  الزراعة 

تلفة للزراعة التعاقدية في المراجع ذات الصلة. ولذلك استخدمت الزراعة  مخ
التعاقدية فقط في القطاع الخاص، بينما استخدمت المصطلحات األخرى في 
وفقًا  بينها  التمييز  يمكن  العقود  من  مختلفة  أنواع  وتوجد  أخرى.  تطبيقات 

 لعقد.  لعدد القرارات المتأثرة ومدى المشاركة في المخاطر، وشروط ا
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 مبررات االتفاقات والعقود
المخاطر المتصلة بالكمية والنوعية، ففي إطار السوق المفتوح   )1(

يكون من المستحيل تقريبًا توفير الكمية المطلوبة والنوعية 
 المحددة.  

عدم كمال السوق الناتج من اآلثار الخارجية وأحد أنواع المخاطر  )2(
نسيق من خالل هي الخاصة بأسعار المدخالت والمخرجات. والت

التعاقد أو التكامل سوف يؤدي إلى تخفيض المخاطر السعرية 
 إلى حد ما. 

التغيرات العصرية  في تفضيالت المستهلكين الذين أصبحواأكثر  )3(
تفرقة وتمييزًا بين متداولي الغذاء، فضال عن الطلب المتزايد على 

األغذية المجهزة، واالهتمام بالمحتوى الغذائي والشروط  
وسالمة الغذاء فيما يتعلق بصحة اإلنسان والمحافظة  الصحية

 على البيئة. 

 الحاجة إلى مساعدة فنية وإدارية.   )4(

حاجة مصانع األغذية والصناعات التجهيزية وخاصة ذات   )5(
االستثمارات الضخمة أو التكاليف الثابتة الكبيرة إلى استقرار  

ى انسياب المواد الخام تنساب إليها بشكل مستقر وعند مستو 
قريب من طاقتها اإلنتاجية، فقد ال يضمن االعتماد على الشراء 

 من السوق المفتوح  توفير المواد بشكل مستقر. 

بعض خصائص ومالمح اإلنتاج والتسويق الزراعي تحبذ العالقات  )6(
 التعاقدية في الزراعة ومن أهم هذه الخصائص ما يلي: 

جعل تكلفة المنتجات الزراعية كبيرة الحجم سريعة التلف بما ي )7(
نقلها مرتفعة، وبما يحد من انتقالها، وبما يحصر تعاملها في 

 المشترين القريبين من مواقع اإلنتاج.
الصناعات الغذائية تتطلب منتجات زراعية ذات نوعيات   )8(

 ومواصفات محددة، وال يمكن إحاللها بمنتجات (مدخالت) أخرى.

 
 أنواع العقود

من العقود  نوعين من وجهة نظر القرارات اإلنتاجية أو اإلدارية يمكن تحديد 
وفي هذا النوع يوقع المنتج الزراعي عقدًا   عقود محدودة اإلدارة أولهما:

للحصول على بعض مدخالت اإلنتاج، وال يوجد أي ضمان حقيقي بالنسبة  
عليها،، للسعر. وتكون المسئولية محددة بالمدخالت اإلنتاجية المتفق 
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حيث يكون العقد بين المنتج الزراعي  مبنيًا على   وثانيهما عقود كاملة اإلدارة
كمية محددة من اإلنتاج. وفي هذا النوع من التعاقد يتبع المنتج الزراعي  

بعض الشروط الموضحة في االتفاق. وهنا فإن المنتج يضمن سوقًا محددًا 
 لمنتجه ويحمي نفسه ضد المخاطر.

 

 ف السوق:عقود توصي )1(
تحدد مقاييس النوعية التي تكون مقبولة للشركة التسويقية أو المصنع أو 

الجمعية التعاونية، وتوضع ضوابط خاصة بالسعر وبطريقة الدفع. وتوقع  
العقود عمومًا عند وقت الزراعة، وتحدد الكمية التي يشتريها المتكامل كما  

ن قرارات المنتجين، أو قد  تحدد السعر. وفي هذا النوع قد ال يتم تحويل أي م
يتم تحويل القليل منها. ومن وجهة نظر المنتجين فإنهم يضمنون وجود  

 مشترين لمنتجاتهمً إذا تم الوفاء بالشروط.
 
 عقود تزويد العناصر: )2(

في هذا النوع تزود الهيئة التسويقية المنتج الزراعي بعناصر اإلنتاج تحت شروط  
على مساعدة إدارية وإشرافية. وتحدد  خاصة، وأيضًا يحصل المنتج الزراعي

أسعار المنتجات عادة على أساس معين، وتكون ضمانات الدخل للمنتجين 
 في العادة عند الحد األدنى.

 

 عقود اإلدارة وضمان الدخل: )3(
وتتضمن هذه النوعية من العقود الجوانب اإلنتاجية والتسويقية الخاصة  

طر السوقية والسعرية من بالنوعين السابقين، فضالً عن تحويل المخا
المنتجين الزراعيين  إلى الهيئات التسويقية. ومن ناحية أخرى تتحمل الهيئة  

 التسويقية جزءًا رئيسيًا من المسئوليات اإلدارية للمنتجين. 
 

 طرق تحديد األسعار في التعاقدات 
 المساومة بين األطراف استنادًا عن معارفهم بالعرض والطلب.  )1(
ن أو معادلة معينة في ضوء فروق متفق استخدام دليل معي  )2(

 عليها عن السعر أو السائد في سوق معين. 

 تحديد األسعار من خالل لجنة أو هيئة فنية.  )3(

ربط السعر بتكلفة اإلنتاج والدخل الناتج من الوحدة األرضية أو   )4(
 الشجرة . 
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 محتوى العقد
 يجب أن يحتوي عقد اإلنتاج على األقل على ما يلي:

 األطراف. تعريف  ®1©
 تحديد نوعية وجودة المنتج. ®2©
 تحديد كمية المنتج.  ®3©
تحديد مسئوليات كل من الطرفين فيما يتعلق بالممارسات اإلنتاجية  ®4©

 والتسويقية بوضوح.
 تحديد الطريقة ويشمل ذلك وقت ومكان التسليم والتحصيل. ®5©
تحديد السعر (محدد أو صيغة أو معادلة) أو االعتبارات األخرى وتوضيح  ®6©

ختالفات في النوعية أو الكمية أو طريقة التسليم وتحديد أثر اال
 طريقة وتوقيت الدفع أيضًا.

توضيح مدة العقد والطريقة التي يمكن إنهائه بها أو تجديده.   ®7©
والعقود الخاصة بالخضار للتصنيع وكل المحاصيل الحقلية عادة 

توقع على أساس سنوي. عقود الفاكهة تميل ألن تكون ألكثر من 
 سنة.

 حديد جهة تقريبية أو اإلشارة إلى الكيفية التي تفض بها المنازعات.ت ®8©
 التوقيع. ®9©
 

 تحليل حجم السوق 2.8
)  تطور المساحة المزروعة بالنخيل في المناطق االربعة 13  جدوليبين الجدول (

 وبقية المناطق في المملكة
بالنخيل    المزروعة  المساحة  في  ملحوظا  تراجعا  هناك  ان  الجدول  يبين  حيث 

من   تراجعت  حيث  المملكة،  عام    162في  عام   108الى    2009الف هكتار  هكتار 
. في جميع مناطق المملكة. وربما يعزى ذلك الى سياسات الدعم الزراعية  2016

الدعم وليس   المزارعين يهدف للحصول على  البعض من  السابقة والتي كان 
 االستثمار الحقيقي. 

تطور المساحة المزروعة بالنخيل في المناطق المستهدفة بالهتكار      :13  جدول
)2005-2016  ( 

 اإلجمالي  بقية المناطق  المنطقة الشرقية  القصيم  المدينة المنورة الرياض المناطق 
2005 38,409 19,384 34,176 11,221 47,554 150,744 
2006 39,663 18,529 34,821 12,819 46,570 152,402 
2007 40,971 19,019 37,272 13,288 45,184 155,734 
2008 41,016 18,278 38,359 13,200 46,221 157,074 
2009 43,178 18,576 39,303 13,548 47,370 161,975 
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2010 42,208 18,502 39,301 13,625 41,482 155,118 
2011 42,174 18,631 39,039 14,140 42,039 156,023 
2012 42,262 18,217 39,022 15,351 41,996 156,848 
*2013 37,612 18,237 35,964 13,298 33,772 140,326 
*2014 32,962 18,260 32,906 11,245 25,548 123,804 
2015 28,310 18,303 29,848 9,192 17,323 107,281 
*2016 28,593 18,486 30,146 9,284 17,496 108,354 

 *تقديرات المستشار   
 المصدر: وزارة البيئة والمياة والزراعة 

) الزراعية )  14جدول  ويبين الجدول  بالخدمات  تقدير حجم السوق المستهدف 
المستهدفة   المناطق  في  المنورة   للنخيل  والمدينة  الرياض  تشمل  والتي 

المستهدفة  نسبة االشجار  الجدول  يبين  الشرقية. حيث  والمنطقة  والقصيم 
من    %7على التوالي ، ونبسبة تصل الى    %13،  %7،  %11،  %7في كل منطقة وهي ،

 االشجار المنتجة في المملكة. 

 
) الجدول  منطقة  15جدول  ويبين  كل  في  الزراعية  الخدمات  مركز  موقع   (

استنادا الى عدد  االشجار في مناطق االنتاج، حيث يقترح اقامة مركز الخدمات  
او   القصيم   منطقة  في  بريدة  مدينة  في  و  الرياض،  منطقة  من  الخرج  في 
البكيرية وفي االحساء في المنطقة الشرقية وفي منطقة العال في المدينة 

 المنورة 
 
 



 السوق المستهدف بالخدمات الزراعية للنخيل في المناطق المستهدفة  :  تقدير حجم 14جدول 

 المناطق 

اجمال 
ي عدد 
االشجا 

 ر

عدد 
االشجا 

ر 
المثمر 

 ة

 
اجمالي  
المساح

ة 
المزروع 

 ة

عدد 
الحيازا 

 ت

االنتاج  
المتوق 

 ع

متوس 
ط 

حجم  
االشجا 

ر 
المثمر 

ة 
بالحياز 

 ة

متوس 
ط 

حجم  
االشجا 

ر 
بالحياز 

 ة

عدد 
االشجار  
المخدو 

مة 
 (نخلة) 

نسبة  
االشجار  
المخدو 
مة في  
المنطق 

 ة

عدد 
الحيازات  
المخدو 

مة 
 (حيازة) 

 الرياض 
7,030,73

1 
5,668,50

1 
283,102 21,125 283,425 268 333 750,000 13% 2,252 

 المدينة المنورة 
4,619,64

0 
3,687,11

0 
183,033 15,190 184,356 243 304 750,000 20% 2,467 

 القصيم 
6,979,75

3 
5,023,48

9 
298,477 13,403 251,174 375 521 750,000 15% 1,440 

 المنطقة الشرقية
3,731,75

9 
3,134,27

6 
91,923 26,173 156,714 120 143 750,000 24% 5,245 

المجموع 
 المستهدف 

22,361,8

83 
17,513,3

76 
856,536 75,891 875,669 184 325 3,000,000 17% 9,231 

 إجمالي المملكة 
28,570,8

04 
22,735,1

49 

1,072,81

3 
123,301 

1,136,75

7 
146 184 3,000,000 13% 9,231 

 2015: اختيار موقع المنشاة استنادا الى عدد االشجار في مناطق االنتاج في المملكة عام 15جدول 
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 االشجار المثمرة عدد  اجمالي عدد االشجار  المنطقة المحافظة 
 2,281,320 2,504,914 االحساء  المنطقة الشرقية 

 1,920,073 2,646,219 بريده  القصيم 

 847,774 1,301,709 البكيريه  القصيم 

 1,264,551 1,645,750 العال  المدينة المنورة 

 1,189,771 1,476,208 الخرج الرياض 

 
 



 ينتحليل المنافس  2.9
توجد   ال  أنة  الزراعية  بالرغم  الخدمات  تقدم  مشابهة  مؤسسات  او  شركات 

الذين يقدمون   انة يوجد هناك بعض المتهدين  النخيل إال  المتكاملة لمزارعي 
العمالة   بتجميع  المتعهدين  هوالء  يقوم  حيث  للمزارعين.  القطاف  خدمة 

بين   ما  تقدر  مجموعات  شكل  على  المتع  20-10الوافدة  ويتولى  هد  عاملن 
وجمع  النخيل  تسلق  واهمها  الزراعية  الخدمات  لتقديم  المزارع  الى  نقلهم 

 الثمار الناضجة وتقديم خدمات التنظيف والخف والتقليم والتنظيف للمزارع.  
من   الزراعية  والمعدات  االنتاج  مستلزمات  تبيع  التي  المؤسسات  وتعتبر 

الخ استعراض  عند  انة  اال  للمشروع،  الرئيسيين  التي  المنافسين  الفعلية  دمات 
تقدمها هذة المؤسسات فان تنافسيتها ستكون محدودة مع الخدمات التي 
سيقدمها المشروعز وعند تحليل الطلب على خدمات المشروع فقط لوحظ 
انة ال يوجد المشروع منافسة حقيقية بسبب محدودية الخدمات التي تقدمها  

 الجهات المنافسة،  
له   المتوقعة  المبيعات  تحقيق  في  صعوبات  المشروع  يواجه  أن  يتوقع  ال  لذا 

ان   اعتبار  الخدمةمن  على  لهذة  المزارعين  صغار  قبل  من  وحاجة  طلب  هناك 
منتجات اجل   العربية    همتسويق  الدول  إلى  التصدير  أو  المحلية  األسواق  إلى 

 واألوروبية. 

 
 تحليل األسعار وسياسة التسعير 2.10

ويوجد هناك    لعن كلفة االنتاج الشجار النخيحديثة  تفصيلية    ال توجد دراسات
قدرت العائد االجمالي من   2005دراسات سابقة حول اقتصاديات انتاج التمور عام  

المنتجة حوالي   سعودي  200النخلة  العام      3.ريال  العائد حاليا في    2017ويقدر 
ريال في حال استخدام   150ريال سنويا  ويمكن ان بنخفض الى    300-250بحوالي  

ريال.    تقايدية  ري  تناولت  تفنيات  التي  الدراسات  تعدد  من  الرغم  وعلى 
التكاليف   تناولت  التي  الدراسات  قلة  يالحظ  التمور  وتسويق  إنتاج  إقتصاديات 

وفقا للصنف، وبذلك غلب على نتائجها التعميم والتجميع، بما اإلنتاجية للتمور  
معينة  بأصناف  المهتمة  أوالتسويقية  اإلنتاجية  السياسات  وضع  معه  يصعب 
من التمور وخاصة تلك األصناف الجيدة والتى يزيد إنتاجها بشكل مضطرد وفي  
ونبوت سيف  السكري  أصناف  األخرى مثا  األصناف  مناطق معينة على حساب 

 
3 Al-Abbad, M. Al-Jamal1, Z. Al-Elaiw, F. Al-Shreed1 and H. Belaifa (2011). A study on the economic feasibility of date palm 

cultivation in the Al-Hassa Oasis of Saudi Arabia. Journal of Development and Agricultural Economics Vol. 3(9), pp. 463-

468, 12 September, 2011 
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خالص والبرحي. ومن الجدير بالذكر أن العمليات التسويقية ذات تكلفة عالية وال
وتحتاج إلى عمالة متخصصة ومدربة ال تتوفر لكثير من منتجي التمور لذلك يبيع  
ويعتبر   أي تكاليف تسويقية،  يتحمل  وال  الوسطاء  إلى  التمور  كثير من منتجي 

التكاليف   بنود  وأعلى  أهم  (الخراف)  المحصول  إلى  جني  إضافة  التسويقية، 
التسويقية والتبريد والنقل  الفرز والتدريج والعبوات  المتملثة في  البنود األخرى 

 4وغيرها
يتسم إنتاج التمور بوجود فترة زمنية يتحمل فيها المنتج تكاليف إنتاجية دون 
الحصول على اإلنتاج، وهي الفترة من حين تجهيز المزرعة وغرس الفسيلة في 

سنوات. و تختلف إنتاجية    8و    4بداية اإلنتاج، وتتراوح هذه الفترة بين  الحقل حتى  
 النخلة وكثافة أشجار النخيل في وحدة المساحة من مزرعة ألخرى

عام   اجريت  دراسة  في  في    2005و  السكري  لتمور  اإلنتاجية  التكاليف  لهيكل 
والعليوي والدويس  (اسماعيل  بواسطة  القصيم  جملة    5منطقة  قدرت 

اإلنتاجي بنحو    ةالتكاليف  السنة  في  السكري  وقدر   145.5رلنخلة  ريال/نخلة، 
اإلنتاجي التكاليف  جملة  بنحو    ة متوسط  السكري  تمر  من  للطن    1513السنوية 

وفقا   مرتبة  حصرها  أمكن  بنود  من  اإلنتاجية  التكلفة  وتكونت  /طن.  ريال 
ة العمالة وتكلفة اإلنشاءات  ألهميتها النسبية في التكاليف التشغيلية وتكلف

إذ تشكل  والمعدات،  اآلالت  وتكلفة  الزراعية  االيجارية لألرض  والقيمة  المزرعية 
البنود   جملة    %9.3و    %12.2و    %18.2و    %27.5و    %32.8هذه  من  التوالى  على 

السكري لتمور  اإلنتاجية  عام  التكلفة  منشورة  غير  دراسة  وفي   ،2015-2016  
مركز التمبز البحثي  كرسي النخيل في  باحث في  استاذ    لإلستاذ محمد الهباب

قدر التكاليف  7وبناء على دراسات سابقة قام بها  6اإلحساءللنخيل والتمور في 
ريال للنخلة غير شامل تكاليف   151التشغيلية السنوية للنخلة الواحدة  بحوالي  

 
تصادي لت�اليف إنتاج تمور السكري �� منطقة القصيم. فسم االقتصاد الزراع�ن �لية علوم  تحليل اقه) 1428( العليوي  ع�� هللا عبد  بن محمد 4

 faculty.ksu.edu.sa/62311/Student%20Proposals/Example%20(Th).pdfجامعة امللك سعود. اململكة العر�ية السعودية.  -اإلذية والزراعة 
 

 
) دالة ت�اليف إنتاج تمور السكري �� منطقة القصيم.  2006.صب�� محمد اسماعيل د. عبد العز�ز محمد الدويس  محمد عبد هللا العليوي ( 5

 جامعة امللك سعود     -�لية علوم األغذية والزراعة -قسم اإلقتصاد الزرا��
6 http://www.dprckfu.org/home/ar/master2.aspx?id=3#.WdlzK01lLnJ 
7 El-Habbab, M. and Mulhim, F. The Competitiveness of the Saudi Arabian Date Palm: An Analytical Study. African Journal of 

Agricultural  Research. Vol. 8(43),  pp. 5260-5267, 7 November, 2013 

 El-Habbab, M.S. and Al-Mulhim, Fahad. (2015). Welfare Effects of Lifting Subsidies on Date Palm Sector in Kingdome of 

Saudi Arabia. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 
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كما االهتالك والتكاليف الثابتة االخرى كأجرة االرض وعائد راس المال المستثمر  
 )16 جدول(هو مبين في 

 (تقديرا)الكلفة التشغيلية السنوية للنخلة   :16 جدول
 ريال/ نخلة مستلزمات االنتاج التشغيلية

 31.06 الكيماوية والطبيعية  االسمده

 6.5 العالجاتالوقاية و

 24.8 والعمليات الزراعية  للرعايةدائمة العمال 

 3.54 شبكة الريالمياة و

 3.61 ومبيدات مواد كيماويه 

 4.27 ولوازم  اكياس للتكييس

 9.18 بالستيكية و عبوات كرتونيه 

 9.87 ومستلزمات انتاج  وزيوت وقود 

 58.4 (الخدمة المقترحة في النموذج األول)عمالة موسمية للخدمات والقطاف 

 151.23 المجموع 

) الهباب  سمبر  محمد  شخصية 2017المصدر:  اتصاالت  للنخيل ):  البحثي  التميز  مركز   .
 والتمور، االحساء

الخدمات   من  مجموعة   مع  اللقاء  خالل  من  ميدانية  دراسة  إجراء  تم  مزودي 
  أسعار   تحديد  لغرضمن المزارعين    والدراية  الخبرة  و ذوي(المتعهدين)    الزراعية
 قام   التي   الزيارة  خالل  ذلك  إلى  باإلضافة  المشروع  لخدمات  الخدمات  تقديم 

  أنواع   لتحديد  واألحساء  والرياض،  الفريق الى المناطق الثالث وهي القصيم ،    بها
توفيرها  التي  الخدمات  وأسعار  السعر .  الزراعية  الخدمات  مراكز  ينمن   وكان 
  سوف نستخدم   متحفظين نكون ولكي. نخلة لكل ريال 60-50بين  هو المقترح

 ) 17 جدولكما هو مبين في الجدول (. شجرة لكل سعودي ريال 40 سعر
 في المركز المقترح ات الزراعية لخدملاألسعار المقترحة  :17 جدول 

االنمو السعري 
 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 للمنتجات 

سعر  تقديم  
الخدمة للنخلة  

 (ريال/نخلة) 

40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 

 

 توقعة  الحصة السوقية الم 2.11
الخالص هي من صنف    السعوديه     ان معظم اشجار نخبل التمر المزروعة في

لغاية  وتقدر  و المزروعة  االشجار  عدد  بحوالي    2015تقدر  المجهول  تمر   7.4من 
  123,301ووصل عد المزارع ما يقارب من    الف طن  294تنتج ما يقارب    مليون نخلة  
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لديها  وهناك  .  مرزعىة يتوفر  الكبيرة  المزارع  من  كامل  العديد  الدارة طاقم 
والعمليات   والرعاية  للري  عمل  فريق  من  الحصاد  قبل  والخف  ما  تسميد 

ما بعد الحصاد تتضمن ماكنات فرز و تدريج و والقطاف والفر االولي وعمليات  
للخزين. تبريد  غرف  و  الحد  تعبئة  المزارع  من  العديد  لم  يوهناك  التاسيس  ثة 

 ولكن الغالبية من المزارع تفتقر الى هذة الخدمات تصل الى مرحلة االنتاج، 
 

والبتم   السوق  من  المشروع  حصة  تنتج    3  حوالي  الغةتحديد  شجرة  مليون 
التمورالف سن  37,000 من    %13وبذلك تشكل ما نسبتة    في كل موقع    ويا من 

اربع  ، من خالل اقتراح بانشاء  للمواقع األريعة  المملكة  إجمالي التمر المنتجة في  
بط االربعة  الرئيسية  المناطق  في  زراعية  خدمات  انتاجيةمراكز  كافية    اقتة 

لحوالي   زراعية  خدمات  االجار )  750,0007(  لتقديم  عدد  تكون  وسوف  نخلة 
 750,000شجرة تتطور تدريجيا لتصل الى    562,500المخدومة في السنوات االولي  

سنوات   اريع  بمقدار  خالل  االنتاجية  الطاقة  استغالل  الطاقة   %75وبنسبة  من 
البداية  التصميمية   زيادة    في  نتيجة  تدريجي  بشكل  االنتاجية  الطاقة  وتزداد 

اية  هننصف مليون شجرة من السنة الرابعة وحتى      ىكفاءة العاملين لتصل ال
  )18جدول (عمر المشروع. 

 
 تحليل اإليرادات المتوقعة 2.12

الخدمات   من  مجموعة   مع  اللقاء  خالل  من  ميدانية  دراسة  إجراء  تم  مزودي 
 لخدمات   الخدمات  تقديم  أسعار  تحديد  لغرض  والدراية  الخبرة  و ذوي  الزراعية

المناطق      بها  قام  التي  الزيارة  خالل  ذلك  إلى  باإلضافة  المشروع الى  الفريق 
،  التي   الخدمات  وأسعار   أنواع  لتحديد  واألحساء  والرياض،  الثالث وهي القصيم 

  ريال   60-50بين    هو  المقترح  وكان السعر.  الزراعية  الخدمات   مراكز  ينمن توفيرها
 لكل   سعودي  ريال  40  سعر  سوف نستخدم  متحفظين  نكون  ولكي.  نخلة  لكل

 التمر   أشجار  من  شجرة  750،000  إلى  الزراعية  الخدمات  المشروع  وسيقدم.  شجرة
اشجار   من  المستهدف  اإلجمالي  الحجم  فإن  وبالتالي.  موقع مقترح    كل  في

بحوالي   يقدر  اصل    شجرة  مليون   3النخيل    في  تخيل    شجرة  مليون   28من 
 .السعودية العربية المملكة

 
ولكن ،  لى مدار العامتقديم الخدمات الزراعية لمزارع النخيل ع  يمكن ان يتم  

هناك فترات يقل الطلب فيها على الخدمات وخاصة في فصل الشتاء ويزداد 
الحصاد    فترة  خالل  جدا  كبير  من 18جدول  (  ويبينبشكل  المشروع  حصة   (
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المحلي   خ  السوق  الفترة  للتمور  (  )2028-2019(الل  المبيعات  19جدول  ويبين   (
سعر  معدل  ان  اعتبر  فقد  الدراسة  هذه  وألغراض  المشروع.  من  المتوقعة 

هي   المقدمة  التسميد    للنخلة / ريال  )  40(الخدمة  عمليات  إجراء  خالل  من 
يتوقع ان تزداد االسعار بنسبة  والوقاية والتلقيح والخف والحصاد والفرز األولى  و 

 سنويا.  1%
 
 
 



   )2028-2019(: حصة المشروع من السوق المحلي خالل الفترة 18جدول 
 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 السنة 

 31,247,468 30,938,087 30,631,769 30,328,484 30,028,202 29,730,893 29,436,528 29,145,077 28,856,512 28,570,804 عدد االشجار  

 6,199,556 6,138,174 6,077,400 6,017,228 5,957,652 5,898,665 5,840,262 5,782,438 5,725,186 5,668,501 عدد االشجار في الرياض  

 5,494,116 5,439,719 5,385,860 5,332,535 5,279,737 5,227,463 5,175,706 5,124,461 5,073,724 5,023,489 عدد االشجار في القصيم 

 4,032,538 3,992,612 3,953,081 3,913,942 3,875,190 3,836,821 3,798,833 3,761,221 3,723,981 3,687,110 عدد االشجار في المدينة المنورة

 3,427,912 3,393,972 3,360,368 3,327,097 3,294,156 3,261,540 3,229,248 3,197,275 3,165,619 3,134,276 الشرقيةعدد االشجار في المنطقة 

 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 عدد االشجار المستهدف 

 100 100 100 100 100 100 100 95 85 75 نسبة الخدمة 

 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 712,500 637,500 562,500 عدد االشجار المخدومة 

 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 35,625 31,875 28,125 االنتاج المتوقع 

 %12.10 %12.22 %12.34 %12.46 %12.59 %12.71 %12.84 %12.97 %13.10 %13.23 حصة سوق الرياض 

 %13.65 %13.79 %13.93 %14.06 %14.21 %14.35 %14.49 %14.64 %14.78 %14.93 حصة سوق القصيم 

 %18.60 %18.78 %18.97 %19.16 %19.35 %19.55 %19.74 %19.94 %20.14 %20.34 حصة سوق المدينة المنورة 

 %21.88 %22.10 %22.32 %22.54 %22.77 %23.00 %23.23 %23.46 %23.69 %23.93 حصة سوق المنطقة الشرقية

 
  )2028-2019(المتوقعة خالل الفترة إجمالي المبيعات أسعار البيع و: 19جدول 

 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 إيرادات المشروع 

االشجار المخدومة   –مجموع المبيعات 
( 562,500 637,500 712,500 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

 44 43 43 42 42 42 41 41 40 40 سعر االخدمة (ريال/للنخلة

 32,810,558 32,485,701 32,164,061 31,845,605 31,530,302 31,218,120 30,909,030 29,072,850 25,755,000 22,500,000 اجمالي المبيعات (ريال سعودي)

 إجمالي إيرادات المشروع (ريال)
20,306,25

0  
23,243,88

8  
26,238,24

7  
27,895,40

0  
28,174,35

4  
28,456,09

7  
28,740,65

8  
29,028,06

5  
29,318,34

5  
29,611,52

9  
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 التحليل الفني .3
النخيل والتي يمكن االشراف عليها   الزراعية في مشاريع  إن من اهم االعمال 

 وتقديم الخدمات الزراعية لها هي كالتالي: 
عمل دراسة جدوى تفصيلية لمشروع زراعة التخيل وتنفيذ الدراسة على  .1

 الواقع.

تحديد االرض المناسبة لزراعة النخيل وفحص التربة وتحدد نسبة الرمل    .2
 لت وجودة الصرف. والطين والس

مالئمتها   .3 مدى  وفحص  الملوحة  درجة  وخاصة  المياة  نوعية  فحص 
تكون   ان  يفضل  ةالتي  بالموحة  يتعلقة  فيما  وخاصة  النخيل  لزراعة 

) من  اقل  المياة  2000ملوحتها  تدفق  كمية  وقياس  بالميلون  جزء   (
لتغطية المساحة المطلوبةويقدر احتياجات الشجرة الواحدة كمعدل  

 ) متر مكعب في العام بطريقة الري بالتنقيط.75ي (سنوي بحوال

والمرافق    .4 والشوارع  الطرق  وتحديد  الرياح  مصدات  وزراعة  االرض  تحديد 
 واألبنية وغيرها. 

فيها حسب الدراسة   تخطيط االرض ووضع عالمات للحفر وزراعة النخيل .5
) (8×8الفنية  او  بمعدل  9×9)  تقل    15-16)  ان  ويمكن  الدونم  في  شجرة 

 شجرة للدونم  12لتصل الى 

الزراعة وتجهيزها لعدة اسابيع ويضاف للحفر  .6 حفر الحفر قبل موسم 
ويفضل   المحببة،  الكيماوية  االسمدة  وبعض  المخمر  الطبيعي  الزبل 

 ) ويمكن في الربيع. 10او  9موعد الزراعة هو نهاية شهر (

االنتاجية و .7 للمنطقة والمرغوبة وعالية  المناسبة  شراؤها  اختيار االصناف 
زراعة  استخدام  او  أمهاتها  من  قصها  ثم  فسائل  شكل  على  اما 
كمصدر   السعودية  في  المتخصصة  الشركات  بعض  وهناك  االنسجة 

 معتمد لالشتال باستخدام تفنية زراعة االنسجة 

والفرعية  .8 الرئيسية  الخطوط  الى  المضخة  من  الري  انظمة  تركيب 
 والنقاطات 

نة حتى تنجح االشتال ثم يزال  زراعة الفسائل وتغطى بالخيش لمدة س .9
الخيش عند رؤية القلب االخضر النامي. ويتم االعتناء باالشتال بالري فقط 

 في السنة االولى. 

الزراعية من تسميد   .10 العلميات  اكمال  يتم  الشجرة منتجة  عندما تصبح 
 ورش وغيرها وقص ونشر السعف من االسفل الى األعلى
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بيع وذلك من خالل جمع حبوب اللقاح من تلقيح الثمار يدويا او اليا في الر .11
العراصين  داخل  توضع  ثم  الظل  في  ةتجفيفها  المذكرة  الشماريخ 

 االنثوية.باستخدم الساللم او الرفعات من خالل عمالة فنية مختصة

 بعد العقد يتم خف الثمار بانواع الخف التالية:  .12

وذلك  - وتتوقف سنة  ان تحمل سنة  الشجرة من  التعويم: منع  خف 
 يل عدد القطوق كليان أي ازالة القطوفبتقل

 خف الصرنبة ويتم من خالل ازالة حبة وترك حبة على العرق الواحد -

 خف بقص مقدمة القطف.  -

 تثبيت القطوف على السعف واالوراق وتوزيعا حول الشجرة وتفتيحها  .13

اضافة الكبريت ووقاية النباتن ويمكن ان يتم من خالل تعفير الكبريت   .14
 على القطوف االبعاد الحشرات 

 قبل التلوين يمكن وضع االكياس حول القطوف لحمايتها وحفظها  .15

النخيل   .16 سوسة  مراقبة  وخاصة  والحشرات  االمراض  وعالجها  متابعة 
والكيما الميكانيكة  الطرق  من  متنوعة  مجموعة  وية  بالستخدام 

 والحيوية. 

القطارف والزيارات المتكرةة للخنلة حسب النوع والتعبئة والفرز االولى    .17
 والنقل المبرد والتخزين المؤقت للمنتوج

 
وتصنف التمور الى اصناف عدة وفقا للون القشرة ونوع السكريات السائدة في 

الرطوبة الثمرة عند النضج وتوقيت نضجها مبكرة او متاخرة الى جانب نسبة  
واهمية استخداما  االكثر  المعيار  وهو  النضج  تمام  عند  توجد  . بالثمرة  ولذلك 

الرطبة وفيها نسبة منخفضة من السكريات ونسبة مرتفعة   ( التمور (الطرية
ويمر التمر  . الثمار الجافة  والتمور (النصف جافة ) واخيرا %30من الرطوبة فوق  

اسماء التمر خالل مراحل النضج   بخمس مراحل لنموه حتى ينضج .حيث تصنف
الخالل ونسبة    و  %85الكمري وفيه نسبة الرطوبة   المختلفة الى (الحبابوك ثم

التمر ونسبة الرطوبة   و  %45الرطب وفيها نسبة الرطوبة   و  %50الرطوبة فيها  
اضافة   . واقل   %20فيها   المزروعة  التمور  انواع  والسكري ومن  للخالص 

السكراصفروالبرحي     , ,حياني  ,مكتومي    ,خضري    ,شقرا    ,ا  ,احمري  هنالك 
 . حالوى
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   لالنتاج المواد األولية المطلوبة  3.1
ومواد  التعقيم  وكيماويات  والكهرباء  المياة  الالزمة  األولية  المواد  تشمل 

الكرتونية   العبوات  الى  باإلضافة  يبين  والحقلية    التنظيف  و  والبالستيكية. 
 ) كلفة المواد األولية. 20جدول (

 
 أسعار وكميات وكلفة المواد األولية السنوية الالزمة   : 20جدول 

بنود مستلزمات  
 االنتاج

 الوحدة 
الكمية  

 المطلوبة  

السعر  
للوحدة  

(ريال  
 سعودي) 

 الكلفة 

 0.125 2.5 0.05 متر مكعب  المياة 

 الكهرباء 
سعر  (ريال/ 

 ك.و.س) 
2 0.18 0.36 

 0.25 25 0.01 لتر  مواد كيماوية  

 0.5 10 0.05 لتر  مواد تنظيف 

 

 
 الموارد البشرية المطلوبة 3.2

تخصص   زراعي  مهندس  الى  المشروع  هذا  نبا يحتاج  في    ت يانتاج  متخصص 
تسويق عملية    ونيتول   ينموظفوكذلك    نخيل  نباإلضافة الى فنياشجار النخيل  

ومراق ومحاسب  ب  الخدمة  وعمال  وجودة  عمال  ومشرف  مخازن  زراعة امين 
موسميين قطاف  العمالة   )21جدول  (  يبينو.  سائقينو  زعمال  من  االحتياجات 

 وأجورها التقريبية 
 واجورها    الموارد البشريةاالحتياجات من : 21جدول 

 العدد  المسمى الوظيفي

الراتب 
الشهري  

 (ريال) 

مجموع 
الرواتب 

 الشهرية  

مجموع 
الرواتب 

السنوية  
 (ريال) 

 موظفين غير مباشرين  

 240,000 15,000 15,000  1 مدير مشروع / مهندس انتاج نباتي 

 1,600,000 100,000 10,000  10 فني نخيل  

 320,000 20,000 10,000  2 أمين مستودع 
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 640,000 40,000 10,000  4 محاسب  

 1,152,000 72,000 12,000  6 جودة مراقب 

 1,536,000 96,000 12,000  8 موظف تسويق 

 160,000 10,000 2,000  5 حارس

 5,648,000 353,000   36 غير المباشرة  لعمالة مجموع ا

 موظفين مباشرين  

 720,000 60,000 8,000  8 فني صيانة وإصالح 

 1,440,000 120,000 6,000  20 مشرف عمال 

 7,200,000 600,000 2,000   300 عمال زراعيين

 1,440,000 120,000 4,000  30 سائق

 115,200 9,600 1,600  6 عمال نظافة 

 10,915,200 909,600   364 المباشرة   لعمالةمجموع ا

 16,563,200 1,262,600   400 مجموع الرواتب   

 
تشمل التكاليف اإلدارية رواتب المدير التنفيذي للمشروع، موظفي المبيعات،  و

وسائقين    ,وفني   زراعيين  المرتبطة   وعمال  التكلفة  لتصل  لخ..،  والحراسة 
) إلى  اإلدارية  السن  ريال  )  16,563,200بالتكاليف  العمالة ةفي  رواتب  وتزداد   ،

الخبرة    المباشرة   تراكم  إلى  نتيجة  يتم  سنويًا  %  2لتصل  هذا  على  وعالوة   ،
التنقل  وبدل  االجتماعي   الضمان  ومساهمة  للعمال  الصحي  التأمين  إضافة 

سنوية   رواتب  احتساب  تم  العاملين  بحث  من    14بمقدار  لجميع  بدل    12شهر 
بما   السنوية  العمالة  لتقدير إجمالي أجور  التكاليف وذلك  شهرا لتغطية هذة 

  )22جدول ( كما هو مبين في  فيها أجور العمالة غير المباشرة
   السنوية رواتب و أجور العمالة المباشرة وغير المباشرةتطور  :22جدول 

 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 المسمى الوظيفي 

 موظفين غير مباشرين  

مدير مشروع / مهندس انتاج  
 نباتي 

15,00

0  
15,37

5  
15,75

9  
16,15

3  
16,55

7  
16,97

1  
17,39

5  
17,83

0  
18,27

6  
18,73

3  

 فني نخيل  
10,00

0  
10,25

0  
10,50

6  
10,76

9  
11,03

8  
11,31

4  
11,59

7  
11,88

7  
12,18

4  
12,48

9  

 أمين مستودع 
10,00

0  
10,25

0  
10,50

6  
10,76

9  
11,03

8  
11,31

4  
11,59

7  
11,88

7  
12,18

4  
12,48

9  

 محاسب  
10,00

0  
10,25

0  
10,50

6  
10,76

9  
11,03

8  
11,31

4  
11,59

7  
11,88

7  
12,18

4  
12,48

9  

 مراقب جودة 
12,00

0  
12,30

0  
12,60

8  
12,92

3  
13,24

6  
13,57

7  
13,91

6  
14,26

4  
14,62

1  
14,98

6  
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 موظف تسويق 
12,00

0  
12,30

0  
12,60

8  
12,92

3  
13,24

6  
13,57

7  
13,91

6  
14,26

4  
14,62

1  
14,98

6  
   2,498   2,437   2,377   2,319   2,263   2,208   2,154   2,101   2,050   2,000 حارس

 موظفين مباشرين  

   9,991   9,747   9,509   9,278   9,051   8,831   8,615   8,405   8,200   8,000 فني صيانة وإصالح 

   7,493   7,310   7,132   6,958   6,788   6,623   6,461   6,304   6,150   6,000 مشرف عمال 

   2,498   2,437   2,377   2,319   2,263   2,208   2,154   2,101   2,050   2,000 عمال زراعيين 

   4,995   4,874   4,755   4,639   4,526   4,415   4,308   4,203   4,100   4,000 سائق

   1,998   1,949   1,902   1,856   1,810   1,766   1,723   1,681   1,640   1,600 عمال نظافة 

 

 في المشروع وظيفي للعاملينال الوصف 3.3
 

 ) مهندس الزراعي لمدير المشروع (الالوصف الوظيفي  3.3.1
 الداخلية ة  باإلدار قيتعل ما لكل راقبة  والم يق  والتنس والتنظيم  التخطيط

،  بالعمل  يتعلق    ما  كل ةوادار الشركة سياسة تحديد في المشاركة و    للشركة
المستهدفة وضع المبيعات  وتحقيق  التسويقية  الخطط  مراجعة  ،  وتنفيذ 

اإل قسم  الى  ترد  التي  ودراستها  التقارير  تحليلها  عملية  على  واالشراف  دارة 
، االشراف الفني والغداري على الموظفين المشاكل التي تبرز ووضع الحلول لها

تقييم    ورفع كفائتهم، االشراف العام على الخدمات الزراعية المقدمة للزبائن،  
مهارتهم.   وتنمية  وتدريبهم  التدريبية،  احتياجاتهم  وتحديد  المرؤوسين،  أداء 
المهنية   والصحة  السالمة  وتعليمات  إجراءات  تطبيق  العمل.  نماذج  تعبئة 

 والعامة 
 

    النخيلالوصف الوظيفي لفني  3.3.2
 الحرارة :  مثل  النخيل،    لزراعة  المالئمة  البيئية  واالحتياجات  الظروف  دراسة.

  األعلى   األصناف  ودراسة  األنواع  وتحديد  ودراسة  البرودة،  وساعات  والرطوبة
  لزراعة   وتهيئتها  األرض   تجهيز  برامج  إعداد .  األسواق،  في  والمطلوبة  إنتاجية

 النخيل وطبيعة   وأصناف  أنواع  على  بناءً  البساتين  تخطيط  طرق  وتحديد  النخيل ،
المثمرة،   وفسائل   وأشتال  غراس  زراعة  برامج  وإعداد  الزراعية،  األرض  النخيل 

  األشجار   بين  الملقحات  وتوزيع  زراعة  برامج  وإعداد  وتقييمها،  تنفيذها،  ومتابعة
  ألشجار   والتقليم  التربية  برامج  وإعداد  وتقييمها،  تنفيذها،  ومتابعة   الصفوف،  أو

  البساتين   في  الزراعية  اآلفات  مكافحة  برامج  وإعداد  تنفيذها،  ومتابعة  النخيل  
 القطاف   برامج  وإعداد  وتقييمها،  تنفيذها،  ومتابعة  البيئية،  والمعايير  يتوافق  بما
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  ية المحل  والمواصفات  يتطابق  بما  والتغليف  والمعاملة  والتدريج  والفرز  والجني
 حفظ   برامج  وإعداد  تنفيذها،  ومتابعة  النخيل،  لثمار  التصدير  حال  في  والدولية
  في   التربة  وإعداد  تحضير  طرق  تأثير  دراسة.  المبردة  المخازن  التمور في  وتخزين

كالري   والعناية  الخدمة  عمليات  وتأثير  ودراسة  اإلنتاج،   على   والتسميد  بالنخيل 
  باتباع   اإلنتاجية  الكفاءة  وتحسين   رفع  سبل  ودراسة  المحصول،  وكمية   نوعية
  كميات   جداول  تحديد.  الحقلية  المشاهدات  وإجراء  الزراعية،  األساليب  أفضل
 وتحديد   النخيل،  ببساتين  الخاصة  والتجهيزات  والمستلزمات  واألدوات  المواد

 والمالية،   الفنية  النواحي  من  ودراستها  العطاءات،  شروط  وإعداد  مواصفاتها،
  وأساليب  إجراءات  وتطوير  بمزارع النخيل،  الخاصة  الفنية  التقارير  إعداد.  وإحالتها

  وتحديد   المرؤوسين،  أداء  تقييم.  الحديثة  التقنيات  باستخدام   العمل
  ووسائل   أدوات  توفير .  مهاراتهم  وتنمية  وتدريبهم  التدريبية،  احتياجاتهم

  إجراءات   وتطوير  المالئمة،   الصحية  الظروف  وتوفير  المهنية،  والصحة  السالمة
 . والعامة المهنية والصحة السالمة مستلزمات وتأمين

 
  وتوريدتسويق لمندوب الوصف الوظيفي  3.3.3

  الزبائن   احتياجات  دراسة.  التسويق  وبرامج  خطط  وإعداد  السوق،  توجهات  دراسة
  طلبات   تأمين  ومتابعة  المختلفة،  للسلع  السوق  نشاط  ومراقبة  مستمر،  بشكل 

  ورسم   المباعة،  الخدمة  قيمة  استيفاء من  والتأكد  المحدد،  الوقت  في  العمالء
المقدمة  السوق  أسعار   مراجعة.  للخدمات  الترويج  سياسة  وإصدار   ،للخدمات 
 للدعاية   خطة  ووضع   الدارجة،  األسعار  بحسب  لتعديلها  الالزمة  القرارات

  اإلشراف  إجراءات  تطوير.  فاعليتها  وتقييم  تنفيذها،  على  واإلشراف  واإلعالم
 البرامج   واقتراح  وإنجازاتهم،   أدائهم  وتقييم  المرؤوسين،  على  واإلداري  الفني

  وتأمين  إجراءات  تطوير.  قدراتهم  وتنمية  معارفهم  مستوى  برفع  الكفيلة
 . والعامة المهنية والصحة السالمة مستلزمات

 
 أمين مستودعات    -الوصف الوظيفي للمحاسب 3.3.4

واالستاذ، واعداد استالم   اليومة  المصرف وتنظيم دفتر  النقدية وإيداعها في 
االربا وقائمة  المراجعة  وجداول    حميزان  العمومية  الميزانية  واعداد  والخسائر 

الملكية،   حقوق  وقائمة  المدة  نهاية  والبيع  بضاعة  اإلنتاج  سجالت  مراقبة 
والمصروفات العاملين،  واإليرادات  رواتب  صرف  وتأمين وضمان  اإلشراف  ، 

ااالنتاج    مستلزمات لمراقبة  والتعليمات  التنظيمية  اإلجراءات  ،  الخدماتووضع 
 احتياجات  وتحديدخازن،  الم محتويات جرد،  الفاتورة وتحرير الزبائن، محاسبة
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االنتاج، مستلزمات  من   .وتخزينها وتأمينها، بالنقص، قوائم وإعداد المنشاة 

 إجراءات تطبيقو  العمل نماذج  تعبئة،  المالية والسجالت البيع سجالت تنظيم

 .والعامة المهنية والصحة السالمة وتعليمات
 

 مختبر  جودة و مشرف   3.3.5
التلوث    لفحص  عينة  وأخذجودة الخدمات المقدمة في الحقل،  اإلشراف على  

و والبيولوجي،  مع   مطابقة  من   لتأكداالكيماوي  المطلوبة  الخدمات 
العمالة في الميدان، االشرف على  متابعة االشراف على  .  المطلوبة  للمواصفات

المزارع   تصنيعال  وأدوات  ومعدات  أجهزة  تنظيف بين  االمراض  انتقال  ،  لمنع 
 الصالحية  ومدة األولية  المواد لخزن المناسبة والرطوبة الحرارة درجات وتحديد

  تعبئة   الجودة،   بمواصفات للعينات  المخبرية  الفحوصات نتائج   ومطابقة لها، 
 . المهنية والصحة السالمة وتعليمات إجراءات  تطبيق. العمل نماذج

 
   جودةفني  3.3.6

  التلقيح،   موسم  أثناء  في)  الزهرية  الشماريخ (  األغاريض  تفتح  موعد  مراقبة
 اللقاح   حبوب  واستخالص  وتجفيفها،  المذكرة،  الزهرية  الشماريخ  وجمع

  والمريض،   والجاف  القديم  السعف  قص.  اإلرشادات  بحسب  وتخزينها  وحفظها
.  الزهرية  العناقيد  وخف   المؤنثة  األشجار  تلقيح.  األشجار  وتكريب  األشواك،  وإزالة
 السالمة   وتعليمات  إجراءات  تطبيق.  وتكييسها  العقد،  بعد  القطوف  خف

 . والعامة المهنية والصحة
 

 انتاج  عمال مشرف   3.3.7
تحضير عمال  على    النخيل،   فسائل  لزراعة  والتسوية  بالحراثة  األرض  االشراف 

تخطيط على  االشراف   المناسبة،  والمسافات  بالطرق  النخيل  بساتين  االشراف 
تجهيز   العضوية   األسمدة  وإضافة  الفسائل،  لزراعة  الحفر  مواضع  على 
 ولف   واألشتال،  الفسائل  االشراف على زراعة  السليمة،  الغراس  انتقاء.  والكيميائية

  األشجار،   وتكريب  وتقليم  األشتال،  وتسميد  ري).  الخيش(  بالجوت  الفسائل
 اإلرشادات   بحسب  ومكافحتها  الزراعية  باآلفات  اإلصابة  أعراض  االشراف ومراقبة

 في   الثمار  قطف.  النخيل  أشجار  االشراف على تلقيح  البيئية،  والمعايير  يتوافق  بما
 نماذج   تعبئة.  وتعبئتها  الثمار  وفرز  والتمر،  والرطب  البسر:  مثل  المطلوبة،  المرحلة

 ..والعامة المهنية والصحة السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق. العمل
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 :  النخيللعامل لالوصف الوظيفي  3.3.8
 النخيل   بساتين  وتخطيط  النخيل،  فسائل  لزراعة  والتسوية  بالحراثة  األرض   تحضير
  وإضافة   الفسائل،  لزراعة  الحفر  مواضع  وتجهيز  المناسبة،  والمسافات  بالطرق

  واألشتال،   الفسائل  زراعة  السليمة،  الغراس  انتقاء.  والكيميائية  العضوية  األسمدة
  األشجار،   وتكريب  وتقليم   األشتال،  وتسميد  ري).  الخيش(  بالجوت  الفسائل  ولف

 بما   اإلرشادات  بحسب  ومكافحتها  الزراعية  باآلفات  اإلصابة  أعراض  ومراقبة
  المرحلة  في  الثمار  قطف.  النخيل  أشجار   وتلقيح  البيئية،  والمعايير  يتوافق

.  العمل  نماذج  تعبئة.  وتدريجها  الثمار  وفرز  والتمر،  والرطب  البسر:  مثل  المطلوبة،
 . والعامة المهنية والصحة السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق

 فني إصالح وصيانة :   3.3.9
االالت والمعدات  بصيانة   ويقومالمهندس الزراعي   إشراف تحت  أو منفردًا يعمل

برامج لها، المناسبة التشغيل برامج وإعداد  اآلالت وتعقيم تنظيف وإعداد 

 التنظيف عمليات لتنفيذ باستخدامها المسموح المواد وتحديد والمعدات،

المخازن  وصيانة  ،  وتدريب العاملين على كيفية تشغيلها وإطفائها  .والتعقيم
الجاهزة والبضاعة  االنتاج  لمستلزمات  التخزين    الصحيحة   الطرق  عرفي،  وغرف 

  والمعدات   المواد  تفقد.  حدة  على  آلة  كل  خصوصية  وتعرف  اآلالت،  لتنظيف
 مع   بالتنسيق  التنظيف  لعملية  اآلالت  تفقد  التنظيف،  لعملية  الالزمة  واألدوات
  وتجميع   الصانعة،  الشركات  تعليمات  بحسب  اآلالت  وتنظيف  اآلالت،  مشغلي
  المخلفات   وتصريف  لها،  المخصصة  األماكن  في  التنظيف  عملية  مخلفات

 وتطبيق،  العمل  موقع  نظافة  على  المحافظة.  التعليمات  بحسب  السائلة

 .والعامة المهنية والصحة السالمة وتعليمات إجراءات
 

 تحليل الموقع  3.4
مركز خدمات زراعية في  وبناء على جميع هذه المعطيات فانه يقترح أن يقام  

منطقة القصيم،  فالخرج ليخدم منطقة الرياض، ومركز آخر في بريدة ليخدم  
منطقة   ليخدم  العال  وفي  الشرقية  المنطقة  ليخدم  اإلحساء  في  آخر  مركز 

توفر خدمات  ناء على  يتم اختيار الموقع المالئم لإلنتاج ببحيث    ،المدينة المنورة  
 توفر المواد األولية والنظام اإلنتاجي السائد  النية التحتية من ماء وكهرباء و

  
 الخدمات التي يقدمها المركز وصف  3.5
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الوصف الفني للعمليات الزراعية التى سوف ينفذها المركز في حقول فيما يلي  
 المزارعين 

 :برنامج خدمات اإلدارة المتكاملة آلفات النخيل .1

مكافحة سوسة النخيل الحمراء : تقدم الخدمة طوال العام مع مراعاة  •
 فترة االثمار وجني التمور 

• : الطويلة  القرون  ذو  النخيل  ساق  حفار  ال   مكافحة  طوال  تقدم  خدمة 
النخيل   اما  الخدمة  تتوقف  التمور  وجني  االثمار  فترة  مراعاة  مع  العام 

 الغير مثمر تقدم الخدمة طوال العام 

• : النخيل  عذوق  حفار  مراعاة    مكافحة  مع  العام  طوال  الخدمة  تقدم 
تقدم  مثمر  الغير  النخيل  اما  الخدمة  تتوقف  التمور  وجني  االثمار  فترة 

 الخدمة طوال العام

 يونيو 15مارس الى  25تقدم الخدمة من   مكافحة حشرة الحميرة : •

 يونيو 15مارس الى  25مكافحة عنكبوت الغبار : تقدم الخدمة من  •

   الفرمونية لسوسة النخيل الحمراء تقدم الخدمة شهريًا   صيانة المصائد •

 خدمة الحراثة وتسوية التربة   .2
لحراثة: اوح اجرة الخدمة ما بين  ويمكن ان تتر  باستخدام اآلالت ألصحاب المزارع

 .دونم/ريال  55

 .دونم/ريال 20التسوية: 

 المبيدات الزراعيةرش خدمة  .3

مادة أو خليط من المواد العضوية أو المصنعة أو البيولوجية مثل الفيروسات  
والبكتيريا والتي يمكن استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اآلفة أو  

أثر اآلفات. تتوفر مبيدات  على   التخفيف من  أو  أو جذب  أو تدمير  النباتات لمنع، 
اآلفات الزراعية في أشكال وأنواع مختلفة من الصيغ التركيبية وتحتوي كذلك  
فعالية   تعزيز  أجل  من  كمضافات  تستخدم  والتي  أخرى  خاملة  مواد  على 

 .المبيدات الزراعية ضد اآلفات

 ألسمدةإضافة ا .4

يتم   -سواء كانت طبيعية أو مصنعة    -ألسمدة بأنها أي مادة  يمكن تعريف ا
النباتات   لتزويد  عادة)  األوراق  (على  النباتية  األنسجة  أو  التربة  على  استخدامها 
الثالث   المغذيات  تتمثل  لنموها.  الالزمة  المغذية  المواد  من  أكثر  أو  بواحدة 

النيتروجين في  والفسفور(N) الرئيسية   ، (P) والبوتاسيوم (K) - في ليس  ولكن 
األسمدة  مثل  األسمدة  من  مختلفة  "أنواع"  توجد  كما  األولي.  شكلها 

 .الكيميائية، واألسمدة العضوية، واألسمدة البيولوجية، ومحسنات التربة
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وعمر  التربة  نوع  على  كميته  تتوقف  الذي  السماد  إلى  النخيل  أشجار  تحتاج 
حوالي   إلى  النخلة  وتحتاج  عمرها  من    50-20األشجار.  حسب  العضوي  السماد 

جوانب  احد  في  حفره  في  بوضعه  أو  وتقليبها  التربة  على  بنثره  أما  وذلك 
 سم ثم تطمر بعد ذلك. 40إلى  30الشجرة وعلى بعد حوالي متر منها وعمق 

بكميه   وتسمد  شجره   5-3كما  لكل  والفسفوري  االزوتى  السماد  من  كغم 
 مار. وذلك على دفعتين قبل التزهير وبعد عقد الث

 لقيح النخيلخدمات ت  .5

التلقيح وتسمى التأبير (التوبير) ويقصد بها أخذ اللقاح من ذكور النخيل وإضافته 
من   وهي  متخصصة  عمالة  بأدائها  ويقوم  النخيل،  طلع  نخيل على  خاصيات 

التمر أن األزهار المذكرة و المؤنثة ال توجد على نفس الشجرة لذا من الضروري 
ال في  الفالح  يتدخل  النخيل  أن  من  اللقاح  حبوب  بنقل  ليقوم  المناسب  وقت 

عملية   تعتبر  الثمار.  وتكوين  اإلخصاب  علمية  تتم  حيث  المؤنث  إلى  المذكر 
نتائج  أن  حيث  وفير،  إنتاج  على  للحصول  األساسية  العمليات  أهم  من  التلقيح 

 .التلقيح الطبيعي غالبا ما تكون ضعيفة جدا

 مراحل تلقيح التمور   

 الذكارإختيار فحل  .1

لنجاح عملية التلقيح و الحصول على منتوج بمواصفات جيدة يجب الحرص 
 : على إختيار أفحل الذكار بعناية و يجب أن تتوفر فيها المواصفات التالية

 نخيل ذو إنتاج جيد من الذكار  •

 إنتاج وافر من حبوب اللقاح  •

 حبوب لقاح ذات حيوية عالية  •

اللقاح بعدم تساقط األزهار من  مالحظة: يمكن أن تعرف جودة حبوب 
 شماريخها عندما تجف

 تجميع حبوب اللقاح  .2

 ينصح بربط الطبلة قبل أن تتفتح لتفادي تناثر حبوب اللقاح

يتم التأكد من نضج ”الطبلة“ (األغاريض) المذكرة و يستدل على ذلك  
بتشقق الطبلة و برائحتها و كبر حجمها و بصدور صوت عند الضغط 

جزء السفلي منها. و تظهر األزهار الذكرية على فترة ممتدة باالصابع على ال
أشهر و بالتالي يكون نضجها تدريجيا على نفس النخلة بمعدل   4إلى  3من 

 .)”طبالت“ في كل مرة (بطن 5 -3
  

 يفضل تجنب إستعمال ”الطبلة“ المبكرة و المتأخرة من نفس الفحل 
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اريخ“ (الطلع) و تجفف في يشق اإلغريض (الطبلة) طوليا و يخرج منه ” الشم
 أماكن بعيدة عن أشعة الشمس و الرطوبة

  

 موعد التلقيح  .3

يختلف الموعد المناسب لتلقيح نخيل التمر حسب األصناف و الظروف 
 .المناخية و عادة ما تتراوح هذه الفترة من شهر مارس إلى أواخر ماي

 

 طريقة التلقيح اليدوية .4

 هار األنثوية الناضجة ينصح بإجراء عملية التلقيح على األز •

 .و تتمثل عالمة نضج األزهار المؤنثة في تشقق الغالف و بروز الشماريخ •

تتم هذه العملية في الربيع بعد اكتمال نمو الطلع وانشقاق غالفه بيومين 
 إلى خمسة أيام بالنسبة لبعض النخيل 

 مذكرة)  الشماريخ حجم و النخيل صنف حسب( شماريخ  5 – 3يتم وضع من 
 مقلوبة داخل العرجون لتتساقط حبوب اللقاح على األزهار المؤنثة

ثم يتم ربطه بسعف النخيل ربطة خفيفة ستفتح فيما بعد مع نمو حجم 
 الثمار 

 

 عملية التلقيح اآللي  .5

طريقة تعتمد على إيصال حبوب اللقاح لألزهار المؤنثة ميكانيكيا دون 
رض بمادة حاملة مثل الحاجة لتسلق النخلة، و تخلط حبوب اللقاح للغ

 : الدقيق (فارينة) أو التالك قبل التلقيح مباشرة و تتكون اآللة المستعملة من

 حاوية لحبوب اللقاح  •

 خزان هواء مضغوط  •

 خالط لحبوب اللقاح  •

  

 : التلقيح بحبوب لقاح جيدة و بطريقة مناسبة له تأثير على

  نسبة عقد الثمار •

  موعد و نسبة نضج الثمار •

 اللقاح على جودة التمور = التأثير الميتازيني تأثير نوعية 

 خزن حبوب اللقاح  .6

تهدف عملية خزن حبوب اللقاح إلى توفير اللقاح الالزم لألزهار المؤنثة التي 
 تنضج باكرا في الموسم القادم و كذلك التي تنضج متأخرة
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 إستخالص حبوب اللقاح .7

لفصل األزهار عن تحرك األزهار بقوة داخل أكياس بالستيكية أو ورقية  
الشماريخ توضع األزهار في غربال لفصل حبوب اللقاح عن باقي أجزاء الزهرة 

و تحفظ في علب محكمة اإلغالق لتفادي إمتصاصها للرطوبة و يمكن  
 .(وضع مادة إلمتصاص الرطوبة (كلوريد الكالسيوم

 حفظ حبوب اللقاح  .8

 .رينيمكن تخزين اللقاح في الحرارة العادية مدة تصل إلى شه •

درجات مئوية و تبقى صالحة لمدة   4كما يمكن أن تحفظ حبوب اللقاح في  •
 سنوات بهذه الطريقة  3

و تجدر اإلشارة إلى أن حفظ حبوب اللقاح بالطريقة التقليدية (بتعليقها في   •
مكان بعيد عن الشمس و الرطوبة) يمكن أن يفقد حبوب اللقاح جزءا كبيرا 

 (بعد الخزن% 30الجني إلى عند % 85من حيويتها ( تنخفض من 

 التلقيح بحبوب اللقاح المخزنة .9

تتم العملية بغمس قطعة من القطن أو القماش اللين في حبوب اللقاح  •
 ثم وضعها داخل الشماريخ األنثوية عوضا عن الشماريخ المذكرة 

و ينصح بوضع كمية أكبر من اللقاح لضمان عملية اإلخصاب نظرا ألن الخزن  •
 جزءا من حيويتها  يفقد حبوب اللقاح

 

 حيوية حبوب اللقاح = المؤشر األساسي لتحديد خصوبة الفحول  .10

حيوية حبوب اللقاح : قدرتها على اإلنبات لتحديد مدى صالحيتها للتلقيح و  
تختلف تلك الحيوية حسب الصنف و ظروف الجمع و اإلستخالص والتخزين، و  

 : تاليتينيمكن تقدير حيوية حبوب القاح بإستخدام الطريقتين ال

تقدير حيوية حبوب اللقاح بإنباتها على بيئات خاصة و يمكن أن تكون سائلة   •
أو صلبة. و تعتبر حبة اللقاح نامية إذا كان طول أنبوب اللقاح أطول من قطر  

 .حبة اللقاح

تقدير حيوية حبوب اللقاح بصبغة األسيتوكارمين و تعتبر حبوب اللقاح حية  •
 األحمرإذا تلونت باللون 

 
 تحضير اللقاح  .11

عند نضج االغريض المذكر يقطع ويشق وتستخرج الشماريخ منه وتنشر لتجف 
يوم    2إلي    1في مكان بعيد عن الشمس والتيارات الهوائية الشديدة وذلك لمدة  

اللقاح الناتجة في نفس الموسم حيث     لتفتح المتوك. ويفضل استخدام حبوب
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الحبوب   عن  حيويتها  الظروف  ترتفع  تستدعي  قد  ولكن  والقديمة  المخزنة 
 استخدام حبوب لقاح مخزنة لتلقيح األصناف المبكرة من إناث النخيل. 

ومن الممكن حفظ حبوب اللقاح دون أن تفقد حيويتها لمدة تصل إلى سنة.  
وإلجراء عملية التلقيح تنفض الشماريخ المذكرة على األزهار المؤنثة المتفتحة 

ش أربعه  يوضع  الشماريخ  ثم  توضع  (حيث  عذق  كل  وسط  في  أكثر  أو  ماريخ 
(يختلف عدد  يربط  المؤنثة) ثم  الشماريخ  وضع معاكس التجاه  المذكرة في 
الشماريخ المذكرة المستخدمة حسب الصنف) وفي المنطقة الشرقية يجري 

 لف العنق في صنفي الخالص والخنيزي بليف النخل 
 

 :وزراعتها فسائل خدمة ازالة ال– .6
قلع الفسيلة من األم وغرسها في الحقل مباشرة أو المشتل، وتعتبر هذه 
العملية أول واهم العمليات التي تحتاج إلى عناية دقيقة، ألن عدم الحرص 

والعناية قد يؤدي إلى تلف الفسيلة، مما يترتب عليه تكاليف مالية كبيرة  
وم بها عمالة وتأخر النمو واإلنتاج، لذلك فإن هذه العملية غالبًا ما يق

 متخصصة. 
العناية بخدمة الفسائل في قواعد أمهاتها واالحتفاظ بجريدها لحين  -أ

 قلعها.  
 خف الفسائل الضعيفة المتزاحمة لتتسع المسافات بينها. -ب
 تقليم جريدها الجاف والزائد.   -ج
فسائل في قاعدة األم خالل الخمس سنوات األولى  5تربية عدد ال يزيد عن -د

ومثلها خالل السنوات الخمس الثانية وذلك للحصول على فسائل قوية وال 
 تؤخذ الفسيلة إال بعد أن تثمر على األم للتحقق من صنفها. 

لتشجيع النخلة على إنتاج الفسائل في قاعدتها يجري تحضينها  -هـ
سم ويرطب بالماء لإلسراع في  50التراب حول جذعها حتى ارتفاع  بتكويم

 تكوين الجذور.  
كيفية تقليع فسائل النخيل وميعاده: -  

يتم عادة تقليع فسائل النخيل في موعدين هما الخريف والربيع. ويراعى 
 عند تقليع الفسائل ما يلي: 

ن منه حول  يقلم جريد الفسيلة المراد قلعها بحيث ال يبقى سوى صفي -أ
 القلب.  

يقرط الجريد المتبقي إلى نصف طوله تقريبًا ويربط ويتم ذلك قبل القلع  -ب
 بأسبوع تقريبًا.  
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 يتم إزالة التراب الموجود تحت الفسيلة حتى يظهر مكان االتصال باألم.   -ج
تستخدم العتلة في فصل الفسيلة عن طريق وضعها في منطقة  -د

 االتصال وتحريكها بينهما مع الضرب الخفيف حتى تنفصل. 
 توضع الفسيلة على األرض برفق وتشذب جذورها الزائدة.  -هـ

توضع الفسيلة في مكان ظليل وتلف جذورها بالخيش وترطب بالماء في  -و
 حالة التأخر في غرسها.  حال نقلها إلى مكان بعيد أو في 

 مواعيد زراعة الفسائل :  
يمكن زراعة فسائل نخيل البلح في أي وقت من السنة فيما عدا أشهر الشتاء  

البارد (حيث يكون النمو بطيئًا) وأشهر الصيف مرتفعة الحرارة (حيث تسبب  
 جفاف وموت الفسائل ).  

 وتجري عمليات الزراعة في موعدين أساسين : 
 ) .  مايو –  أبريل –ربيع : ( مارس ال –( أ ) 

 ) .   نوفمبر أكتوبر – سبتمبر(  الخريف – الصيف أواخر –( ب ) 
وينصح بالزراعة في الموعد الثاني ( أواخر الصيف ) وخاصة تحت الظروف 

الجوية لمنطقة الرياض نظرًا لتعرض الفسائل للحرارة الشديدة خالل فصل 
المعروف أن الحرارة العالية أكثر ضررًا على  الصيف وذلك قبل أن تنمو جيدًا . و

الفسائل الصغيرة ، وخاصة تلك المزروعة في منطقة مكشوفة كالشوارع  
 م).  1994الرئيسية بالمدن(سعد خلف العفنان،

 مسافات زراعة الفسائل: 
أمتار   8يمكن زراعة فسائل النخيل في في مكان مخصص لها وعلى أبعاد 

 بين الفسيلة واألخرى. 
يفضل زراعة وتجميع كل صنف على حدة في مكان واحد حتى ال يكون   كما

وقبل الزراعة بوقت كاف تجهز .هناك اختالفات واضحة في قوة نمو األشجار 
متر حيث تزال التربة األصلية وتترك عدة أيام للتهوية ثم   1×1× 1جور مساحتها 

م في قاع توضع فيها تربة رملية وعند الزراعة توضع كمية من الرمل الناع 
الجورة ثم توضع الفسيلة وتثبت حولها جيدًا بكمية من التربة الرملية ثم 

توضع كمية من الماء ثم توضع طبقة أخرى من الرمل ويرطب بالماء وتدك  
باألقدام وهكذا حتى تمتلئ الجورة تمامًا بالتربة ثم تروى الفسيلة بعد ذلك 

 بحيث ال يالمس الماء قلب الفسيلة .  
س فسائل النخيل:كيفية غر   

يوصى بغرس فسائل النخيل فور قلعها أو وصولها إلى مكان الغرس ،   -أ 
 وتقل نسبة نجاح الغرس للفسائل كلما تأخر موعد الغرس. 
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 1م1xم 1تحفر الجور بأبعاد مناسبة حسب حجم الفسيلة وعادة تكون  -ب
xع م وذلك قبل الغرس بوقت كاف لتهوية التربة ، كما يراعى تفتيت قا

 الحفرة إذا كانت ذات طبقة متماسكة أو صلبة .  
  لجذعها قطر أكبر يكون بحيث  الجوره وسط في الفسيلة توضع –ج 

 من للتعفن القلب يتعرض ال وحتى  بقليل تحته أو التربة  سطح بمستوي
 .  يجب مما أعمق الفسيلة وضع حالة في إليه الماء دخول

 

 خدمة الخف  .7
 األصناف المتميزة مرتفعة الثمن بغرض يجرى خف الثمار في 

 . زيادة وزن وحجم الثمار وتحسين صفاتها 1 

 . التبكير في النضج وتجانسه 2

 . تنظيم الحمل والتوازن بين النمو الخضري والثمري 3

ـــكل كبير وـهذا يعتـمد , ــبح لـها دور كبير على جودة الثـمار بشـ عملـية الخف أصـ
تحديد فترة الخف أوال ً ، ونوعية الخف أيضـا على الخبرة و الممارسـة حيث يجب  

. 
ــية على   ــورة رئيس أ ) خف العذوق ( القطوف ) أن عملية خف العذوق تعتمد بص

 ) . األنسجة نخيل(   ًخصوصا –عمر النخلة 
 عذوق فقط . 3سنوات يتم ترك  4من عمر  -1
 .  فقط عذوق 4-3 ترك يتم سنوات 6 – 4من عمر  -2
 عذوق فقط . 5ترك  يتم سنوات 8 – 6من عمر  -3
   فقط عذوق 8 – 6 ترك يتم سنوات  10 – 8من عمر  -4
 سنوات فما فوق يتم ترك نصف العذوق .  10من  -5

من طول الشــمروخ وكذلك إزالة عدد من الشــماريخ حيث في نخلة  ⅓ب) خف 
 . شمراخ 36 – 35 أبقاء يفضل لذا 50 – 45المدجول يكون عدد الشماريخ بحدود 

حبة في نخيل المدجول  25ج ) خف الثمار : أن كل شـمروخ ( سـباط ) يحتوي على 
 حبة في نخيل البرحي  45و 

 
 الشمراخ على حبة 30 – 25أما بالنسبة إلى نخيل البرحي فتقلل الثمار إلى حد 

 من النوعية وتحسين للنضج كافية  وحرارة  كافية تهوية  للحبة تعطي وبذلك
 .  الوزن و الحجم حيث
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 ويتم الخف بأجراء احد الطرق التالية  

عذقًا ويتوقف  12ـ  8إزالة بعض العذوق كاملة بحيث يبقى على النخلة من 
 على قوة النخلة وعدد األوراق الخضرية الموجودة عليها ذلك 

ـ تقصير الشماريخ على العنق أو إزالة بعض الشماريخ من وسط العذق أو  2
مة على الصنف والرطوبة النسبية في وتعتمد الطريقة المستخد  كالهما.

 المنطقة.  

ـ خف الثمار في طور متقدم (مرحلة متقدمه من الكمرى) ويجرى هذا في 3
صنفي الحلوة والمكتومي في المدينة المنورة وكالهما أصناف خاليه من 

 المواد القابضة. 

 
 التقويس أو تدليه عراجين النخيلخدمة  .8

بعد التلقيح واإلخصاب يكبر حجم الثمار بسرعة لذا البد من تدلى عراجين   
كما وإذا تركت وشأنها يصعب   Kالنخيل قبل أن تتصلب عيدانها وتتقصف 

جنى الثمار لذا يوصي إلى ضم الشماريخ إلى بعضها البعض وتدلى إلى أسفل 
 ثم تثنى العراجين برفق وتشد إلى ما يجاورها من الجريد. 

 اب المهمة إلجراء هذه العملية  واألسب

. منع تشابك العرجون مع الخوص والسعف لمنع خدش الثمار وتسهيل 1
 عمليه الجمع والحصاد 

 . منع كسر العرجون في حالة زيادة وزن العذق كثيرًا 2

 . تحسين تعريض الثمار للضوء فيتحسن تلوينها 3
 

 التكميم  خدمة   .9

 وتتم هذه العملية في بداية طور الخالل لعدة فوائد منها  

منع تساقط العذوق إلى األرض وتعرضها للتلوث باألتربة والرمال  )1(
 األيدي العاملة لجمع المحصول      وكذلك تقليل

 . قلة التعرض لإلصابة بالحشرات والطيور  2 )2(

هذا األجراء في الجهات التي يشتد فيها الجفاف والحرارة مع الرياح فان   )3(
 يرفع نوعية الثمار الناتجة

 التقليم  خدمة   .10

 إزالة الكرب وتقليم األوراق (السعف) 

  
 التكريب  خدمة   .11
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 أزاله قواعد السعف مع الليف الذي يتخللها 

 انشاء مزارع النخيل  خدمة   .12

سم   50×50×50  تغرس الفسائل في المشاتل المعدة لذلك في جور أبعادها
عضها البعض. وبعد قلعها من المشتل تزرع في  م عن ب 2وعلى مساحة 

م إذا كانت تزرع بينها أشجار فاكهه أو على  10×10األرض المستديمة على بعد 
 م إذا كانت تزرع بينها اإلعشاب العلفيه أو الخضر.  8× 8بعد 

ويزرع بين األشجار المؤنثة عدد من األشجار المذكرة الجيدة والمعروفة بجوده 
 شجره مؤنثة   100أشجار مذكره لكل  6- 5ناث وذلك بنسبة طلعها لتلقيح اإل

 
 الحقل في الثماروفرز (الصرام)  القطافخدمة   .13

 أو الرافعات  الساللم استعمال من المستحسن مرتفعة األشجار تكون عندما

لجمع الهيدروليكية  النخيل استعمال وتجنب الثمار للوصول   كمراكز سعف 

 .  الشجر يضعف قوة مما بالسعف إلضراره عليها وذلك ترتكز للعمال
 التمر يكون عندما اللخال مرحلة في األخرى األصناف وبعض البرحي يحصد

 القابصة المادة( tanin) (التينين مادة محتويات وتكون األخضر اللون من خال  أصفر

،  )المذاق  في  مرحلة في حصادها فيجري التمور أنواع معظم أما منخفضة 

 السكر من الثمار محتوى  يزداد عندما )والتمر الرطب مرحلة(  الكامل النضوج

 الخالل مرحلة من طراوة أكثر ويصبح التينين ومادة الرطوبة من محتواها ويقل

 وخلوها ونظافتها ونسيجها ولونها التمرة حجم هو للتمر الجيدة الصفات أما.

 الثمرة  سطح إلى السكر  وترحيل الحشرات واضرار الشمس، لفحة مثل منالعيوب
 .الفطري والعفن القشرة وانتفاخ

 

 النقل من الحقل  .14

صناديق جنيها بعد الثمار توضع غير بالستيكية في   ال حتى عميقة مخرمة 
الثمار او     حالة في  .الطبيعي  منظرها وتفقد تنضغط   بعد البرحيالسكري 

العناقيد من الساعات في فصل  ضغط نقلها يستحسن اليوم الباكرة   دون 

العناقيد نتيجة  الثمار معلقة بل بعضها، فوق وضع   إلى  الناقلة داخل تنقل 

 .التبريد الفرز ثم ثم ومن مكان التنظيف
 في السليمة وتوضع الثمار والحشف والمصاب التالف واستبعاد الثمار فرز يتم

الى مركز التدريج او المخازن   ترسل  ذلك وبعد مخرمة بالستكية صناديق
 المبردة
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 التخزين   .15

 عن  عبارة وهو المخزن إلى تنقل)  مئوية 18 حوالي رطوبتها( التمور تعبئة بعد
 عادي باب( مزدوجة ونوافذ باب لها والجدران األراضي ومصقولة نظيفة غرفة
 ال حتى هواء بمكيف الغرفة  وتزود الحشرات دخول لمنع محكمة  )سلك وباب 
 من مكعبة أمتار 3 تمر طن كل ويحتاج مئوية درجة 20 عن الحرارة درجة  تزيد

 مبيدات بإحدى ويرش المخزن تنظيف يتم التخزين قبل – التخزين  غرفة

 األلمنيوم بفوسفيد التبخير عملية وتجرى باستمرار التمور تفحص  – الحشرات

 .باآلفات إصابة أية ظهور حالة في
 

  النخيل أطوار النمو في ثمار   3.6
 تمر الثمار بعد عقدها بأطوار مختلقه حتى يتم اكتمال نموها ونضجها وهى  

بفترة قليلة    ويبدأ هذا الطور بعد التلقيح   Hobabookالطور األول ويسمى حبابوك  
 أسابيع وتأخذ الثمرة شكل مستدير.   5-4ويمتد لفترة 

وفيه تنمو الثمرة وتستطيل وتكون الزيادة    Kimriـ الطور الثاني ويسمى كمرى  2
خالل هذا الطور سريعة. وطعم الثمار في هذا الطور قابض ما عدا في أصناف  

 أسبوع  12-8حلوة المدينة ويستمر من 

 ويتصف هذا الطور بالبطء في زيادة الوزن   Khalalالطور الثالث ويسمي خالل    -3
المذاق ويصبح حلو  السكر  تراكم  بطعم   ويزداد خالله  يكون مصحوبًا  ولكن 

أسابيع (يسمى هذا الطور    5ـ 3في بعض األحيان ويستمر هذا الطور من    قابض
 في اإلحساء و الخبر ونجد بسر وفي الحجاز زهو 

أسابيع    4ـ2ويبدأ االرطاب من قمة الثمرة في خالل    Rutabـ الطور الرابع الرطب  4 
ونصف الجافة ال تمر بهذا  من نهاية الطور السابق، وفي بعض األصناف الجافة  

 الطور  

التمر  5 الخامس  الطور  أو   Tamarـ  جافه  نصف  أما  الثمار  لتصبح  الماء  فقد   يتم 
 جافه حسب الصنف 
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 وإحتياجات للمشروع تحليل المتطلبات الفنية 3.7

 األرض  3.7.1
 منها   مترا مربعا يخصص  )7,200(يحتاج المشروع إلى مساحة إجمالية تقدر ب  

للمبنى    1,200 مربعا  وحماماتمترا  وكفتيريا  العمال  والمساحة  واستراحة   ،
والممرات والمرافق  للخدمات  تخصص  سعر  ويق.  الباقية  المربع  اجرة    در  المتر 

) تكون  للمتر.  ريال  )  2.5بحوالي  األرض  وبذلك  سنويا ريال    )18,000(بمقداركلفة 
 .  تدخل ضمن التكاليف التشغيلة

  القدرة   إلى  الوصول  ولغرض.  للمشروع  المطلوبة  المساحة  التالي  الجدول  ويبين
  من   مربع  متر   5,000  مساحتها  أرض  استئجار قطعة  عليها  يتعين  التصميم،  على

 فضال  الزراعية،  والمعدات  الجرارات  لتخزين  عليها  حظيرة  وبناء   الزراعية  األراضي
 المشروع   يتضمن  ذلك،  إلى  وباإلضافة.  الخارجية  التخزين  مناطق  إعداد  عن

  وتخدم   استقبال  معرض  كما  المستهدفة  المنطقة  وسط  في  مخزن  استئجار
 . والمعدات المواد لبعض المباشرة المبيعات ذلك في بما المزارعين

 
 األعمال اإلنشائية 3.7.2

التالية والمرافق  األبنية  إلى  المشروع  إدارةوهي    يحتاج  مستودعات، ،  مكتب 
عمال   واستراحة  وكراجات  مكشوفة  األعمال  ساحات  التكلفة  وتشمل   .

للمشرو المطلوبة  الالزمة    عاإلنشائية  والمخططات  المبنى  تصميم  من 
واعمال   والتعبيدال للمشروع  والكراجات  حفر  (  .والساحات  في   جدولوالمبينة 

 ) كما يلي: 23
 

   ه للمشروعلوبلمطا اإلنشائية األعمال :23 جدول

 أعمال إنشائية 
الكلفة 

 ) 2(ريال/م
المساحة 

 ) 2(م

الكلفة 
اإلجمال 

ية / ريال 
 سعودي

 600,000 400 1,500 مكاتب إدارية ومنافعة 

 750,000 3,000 250 مستودع معدات

مكشوفة  ساحات 
 وكراجات 

100 3,000 300,000 
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 720,000 600 1,200 استراحة عمال 

 240,000 200 1,200 كفتيريا وحمامات 

 10,000 100 100 سياج وبوابة

 261,000   -    -  أعمال أخرى 
 2,881,000      اإلجمالية الكلفة

 
 والمعداتاآلالت  3.7.3

لعملية   الالزمة  والمعدات  اآلالت  من  تشمل  وتراكتورالخدمة  محاريت    ات 
معدات    و  معدات تلقيح  و  عربات مقطورة  و  رافعات مختلفة االحجامو   مختلفة

مبيدات يدويةو  رش  وادوات  كهرباءمتنقلو  عدد  وساللم و  مولد   مناشير 
 وصفا للخطوط االنتاجية، والمعدات االخرى وفيما يلي    وطبالي,رافعة شوكية  و

 للمشروع    الالزمة المعداتهزة واألجاالحتياجات من  :24 جدول

 العدد  اآلالت والمعدات 
كلفة الوحدة /  

 ريال سعودي

 75,000 8 تراكتور 

 10,000 36 محاريت مختلفة  

 100,000 15 رافعات مختلفة االحجام

 50,000 10 عربات مقطورة 

 25,000 15 معدات تلقيح  

 100,000 8 معدات رش مبيدات  

 100 150 عدد وادوات يدوية

 40,000 3 مولد كهرباءمتنقل 

 5,000 15 مناشير وساللم 

 3,000 6 ميزان الكتروني   

 37,500 6 وطبالي,رافعة شوكية 

 100 2000 كغم 20، 10، 5عبوات حقل سعة 

  -  1 أدوات أخرى  

 
 األثاث والمفروشات 3.7.4
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بحوالي   كلفته  تقدر  الدائمة  والعمالة  لإلدارة  أثاث  إلى  المشروع    345,000يحتاج 
وخزائنريال   ومكاتب  طاوالت  عن  عبارة  العمال.  ،  واستراحة  المختبرات   ,واثاث 

 .وادوات الطعام 

 العدد   األثاث والمفروشات  
كلفة الوحدة / ريال  

 سعودي 

 40,000 6 األثاث المكتبي 

 10,000 6 كمبيوتر ولوازمة 

 15,000 3 ادوات مطبخ وكفتيريا

 
 

 وسائط النقل والسيارات  3.7.5
الى   المشروع  ايحتاج  لنقل  نقل مبرد  المواد سيارات  ونقل  الى األسوق  المنتوج 

والى   والعمال  نقل    األولية  األسواق متوسطة  سيارة  الى  االنتاج  لتسويق 
 )25 جدولكما هي مبينة في (المستهدفة 

 : إحتياجات المشروع من وسائط النقل والمركبات  25 جدول

 العدد   المركبات ووسائط النقل
كلفة الوحدة / ريال  

 سعودي

 50,000 10 مركبة نقل متوسطة (بك اب)

 100,000 15 سيارات نقل عمال

 150,000 10 سيارات نقل مبرد  

  35 اإلجمالي 

 
 الخدمات الضرورية:   3.7.6

تتوفر خدمات الكهرباء والمياه والمواصالت في معظم مناطق المملكة، كما  
من   المشروع  احتياجات  وقدرت  هذا  المشروع.  موقع  في  توفرها  افترض 

  ديزل ومحروقات   ،(كهرباء ومياهاألالت والمعدات  لتشغل  الخدمات الضرورية  
 ) 26  جدول(  كما هي مبينة في   من إجمالي االيرادات السنوية  %2وبخار) بحوالي  

 الخدمات المساندة : إحتياجات المشروع من 26 جدول
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 فرضيات المصاريف 
 %2.0 مصاريف المواد األولية والتعبئة من اإليرادات

 %2.0 مصاريف المنافع الخدمية من اإليرادات
 %1.5 مصاريف الصيانة من اإليرادات

 %2.0 مصاريف المستهلكات من اإليرادات
 %0.5 مصاريف التأمين من قيمة األصول  

 %5.0 مصاريف التسويق من اإليرادات
 

 المتطلبات واإلجراءات القانونية 3.7.7
نشاط   زراعية  ان  خدمات  تقديم  تراخيص  ممارسة  الى  الزراعة يحتاج  وزارة  من 

المشروع   وكون  المزارعين  مع  تواصل  الى  على  خدمات  يسعى  تقديم 
يجب قبل البدء في االستثمار استيفاء عدد  ، لذالمنتفعي في المناطق الريفية  

من الشروط القانونية واإلدارية. وتشمل هذه تسجيل منشأة قانونية، والحصول 
وغيرها الالزمة  والموافقات  التراخيص  المطلوبة   .على  المستندات  وتسليم 

 .ودفع التكاليف اإلدارية األولية المرتبطة باالستثمار
(تضامن،    .1 شركة  او  فردية  مؤسسة  كانت  سواء  القانوني     ,التسجيل 

 مساهمة خاصة شركة ذات مسؤولية محدودة الخ)

سند ملكية لألرض او عقد ايجار لالرض او المباني المنوي اقامة المشروع   .2
 عليها

 تسجيل االسم التجاري، للشركة التي تطلب تسجيل االسم التجاري  .3
التسجيل لدى غرفة الصناعة / التجارة. يجب تسجيل كل منشأة تعمل  .4

 في مجال النشاط الصناعي أو التجاري في غرفة الصناعة / التجارة 
شرط أساسي للمنشأت القانونية لتكون قادرة على   -الترخيص المهني   .5

 بأنشطة األعمالالقيام 

 
. 
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 التحليل المالي  .4
ستبدأ الدراسة المالية باستعراض مفصل لفرضيات الدراسة ثم لبنود تكاليف 

االستثمارية    المشروع   التكاليف  تتضمن  وهي    والتي  التشغيلية  والتكاليف 
استعراض   يتبعها  ثم  تشغيلية  وتكاليف  ثابتة  تكاليف  إلى  مقسمة  بدورها 

 . المشتقة من المشروعللعائدات 

 الفرضيات والحقائق 4.1
لقد تم احتساب التكاليف المقدرة ضمن المدى الحقيقي لألسعار الثابتة للعام  

المتوقع   2017 المتوقع أن تكون هي نفس األسعار لسنة األساس، العمر  ومن 
هو   (سنوات    10للمشروع  السنة  فيها 0و  يحدث  التي  األساس  السنة  هي   (

تبدأ   و  السنة  االستثمار  في  الظهور  في  (السنة  األولى  المنافع  ) 1للمشروع 
االجهزة    %75بمقدار   وتوريد  والتعاقدات  لألنشاء  الكافي  الوقت  الإعطاء 

الالزمة   السنة  والمعدات  في  االنتاجة  طاقتة  بكامل  المشروع    الرابعة ويعمل 
تكاليف المشروع مقسمة  و.  العاشرةحتى نهاية المشروع في السنة    ستمريو

ورأس   التشغيلية  التكاليف  و  االستثمارية  التكاليف  ؛  رئيسية  أقسام  ثالثة  إلى 
معلومات   على  معتمدة  وهي  العامل،  والمال  الحصول زراعية  تم  هندسية 

في   والعاملين  المحليين  الخبراء  من  وتصنيعها  تداول  عليها   في التمور 
 .  السعوديه

 و أسس أخرى للحسابات وهي كالتالي: وبالتأكيد هناك افتراضات  
مقداره   .1 خصم  معامل  استخدام  المرجح    %7.5تم  المتوسط  ليعكس 

رأ حيث   س لتكلفة  المتاحة.  البديلة  الفرصة  نفقة  ليمثل  او  المال 
وأسعار   المخاطر   خالية  االستثمارات  على  العائد  معدل  استخدمت 

وعال القروض  على  متاحة   ةوالفوائد  بديلة  كفرصة  السوق  مخاطر 
 لالستثمار بالنسبة إلى المستثمر 

المشروع ما مقداره .2 الدخل على صافي عائد  طوال    )%0(  مقدار ضريبة 
 عمر المشروع نظرًا ألنه مشروع زراعي. 

في   تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة .3
وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل   بداية المشروع
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التشغيلية التكاليف  إلى  العامل     لتضاف  المال  رأس  تقدير  جرى  ثم 
 فقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.اإلجمالي ليضاف إلى التد

هي   مدة إن .4 المالية  بداية    10الدراسة  من  بداية   2018سنوات   وهي 

 الفرضيات أخذ  تم فقد  السنوية الزيادة لمعدالت  بالنسبة أما .التشغيل

 أدناه  )27جدول ( مبين هو كما التالية

 السنوية  زيادةلل المئوية النسب: 27جدول 
 المعدل السنوي  معدالت الزيادة السنوية

 %1.00 معدالت الزيادة السنوية في عدد االشجار
 %1.00 أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة  

 %2.00 المصاريف تزداد سنويا بنسبة  
 %2.5 الرواتب واألجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة  

 
 المصاريف الرأسمالية 4.2

الراسمالية   التكاليف  ( التقديرية تبلغ  سعودي20,072,797للمشروع  ريال  وتغطي   ) 
واإلنشاءات   االرض  واألعمالكلفة  المبردة  والسيارات   واآلالت اإلنشائية، والمصنع 

العامل،   التشغيل، قبل ما ومصاريف والمفروشات، واألثاث والمعدات، المال   ورأس 

( حيث االنشائية   األعمال  (3,169,100تشكل  والمعدات  واآلالت  ريال    ريال  5,793,480)   (

 ويبين ( . )28جدول ة في (كما هي مبين)،3,850,000والمركبات ووسائط النقل (
 ) توزيع النسب المئوية لإلستثمارات األولية للمشروع.  2 شكل

 : ملخص المصاريف الرأسمالية 28جدول 
المصاريف 
 الرأسمالية 

الكلفة 
 ) ريال (

نسبة 
 التحوط

الكلفة 
 ) ريال (

من  %
 اإلجمالي

 %0.0  0 %10  0 األرض  
 %15.8  3,169,100 %10  2,881,000 األعمال اإلنشائية 
 %28.9  5,793,480 %10  5,266,800 اآلالت والمعدات 

 %1.9  379,500 %10  345,000 األثاث والمفروشات  
ووسائط  المركبات 

 النقل 
3,500,000  10% 3,850,000  19.2% 

قبل  ما  مصاريف 
 التشغيل 

235,000  10% 258,500  1.3% 
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العامل  المال  رأس 
 األولي 

6,020,197  10% 6,622,217  33.0% 

 %100 20,072,797   18,247,997 المجموع (ريال ) 

 
 توزيع النسب المئوية لإلستثمارات األولية للمشروع   :2شكل 

 
 

 األعمال اإلنشائية 4.2.1
وكراجات  ساحات  كشوفة  وارض موصاالت    يحتاج المشروع الى مباني وهناجر  

 مشروع كما يلي:لوبة للاألعمال اإلنشائية المط) 29جدول ( بيبنوخالفة و 
 للمشروع المطلوبة  األعمال اإلنشائية: 29جدول 

الكلفة   )2المساحة (م )2الكلفة (ريال/م  أعمال إنشائية 
اإلجمالية 

ريال   /
 سعودي 

 600,000 400 1,500 مكاتب إدارية ومنافعة

 750,000 3,000 250 مستودع معدات

 300,000 3,000 100 ساحات مكشوفة وكراجات 

 720,000 600 1,200 استراحة عمال

 240,000 200 1,200 كفتيريا وحمامات 

 10,000 100 100 سياج وبوابة 

 261,000 - - أعمال أخرى 
 2,881,000    اإلجمالية الكلفة 
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 اآلالت والمعدات 4.2.2
والمعدات   اآلالت  كلفة  هي  المشروع  هذا  في  المطلوبة  االستثمارات  اهم  ان 
المستوى   تخفيض  تقرر  حال  في  اآلالت  هذة  قيم  تخفيض  الممكن  ومن 

و   العاملة.  االيدي  على  اكثر  واالعتماد   تفاصيل )30جدول  (  يبينالتكنولوجي 

 :المشروع لتشغيل والمطلوبة المتوفرة والمعدات اآلالت كلف
 المطلوبة للمشروع  والمعدات كلف األدوات واآلالت  :30جدول 

 العدد  اآلالت والمعدات 
كلفة الوحدة /  

 سعوديريال 

الكلفة  
اإلجمالية / 

ريال  
 سعودي 

 600,000 75,000 8 تراكتور

 360,000 10,000 36 محاريت مختلفة  

 1,500,000 100,000 15 رافعات مختلفة االحجام

 500,000 50,000 10 عربات مقطورة  

 375,000 25,000 15 معدات تلقيح  

 800,000 100,000 8 معدات رش مبيدات  

 15,000 100 150 وادوات يدوية عدد 

 120,000 40,000 3 مولد كهرباءمتنقل 

 75,000 5,000 15 مناشير وساللم 

 18,000 3,000 6 ميزان الكتروني   

 225,000 37,500 6 وطبالي,رافعة شوكية 

 200,000 100 2000 كغم  20، 10، 5عبوات حقل سعة 

 478,800  -  1 أدوات أخرى 

 5,266,800     (ريال سعودي) المجموع 

 
 والمفروشات األثاث 4.2.3

 بيان  مع  مشروعلل وبةلالمط والمفروشات األثاث قائمة )31  جدول( يبين
 :فة لالتك

 كلفة االثاث والمفروشات  :31 جدول
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 العدد   األثاث والمفروشات  
كلفة الوحدة /  

 ريال سعودي

الكلفة 
اإلجمالية /  

ريال 
 سعودي

 240,000 40,000 6 األثاث المكتبي 

 60,000 10,000 6 كمبيوتر ولوازمة

 45,000 15,000 3 ادوات مطبخ وكفتيريا

 345,000     المجموع 
 
 

 المركبات ووسائط النقل 4.2.4
 بيان مع لممشروع وبةلالمط النقل ووسائط  المركبات قائمة )32جدول  ( يبين

 . فةلالتك
 كلفة المركبات ووسائط النقل    :32جدول 

 العدد  المركبات ووسائط النقل
كلفة الوحدة  

 ريال سعودي /

الكلفة 
اإلجمالية /  

 ريال سعودي
 500,000 50,000 10 مركبة نقل متوسطة (بك اب)

 1,500,000 100,000 15 سيارات نقل عمال

 1,500,000 150,000 10 سيارات نقل مبرد  

 3,500,000  35  الكلفة اإلجمالية

 
 مصاريف ما قبل التشغيل 4.2.5

 المشروع عمل بدء قبل اهإنفاق  يتم التي المصاريف من مجموعة من تتكون

 ومصاريف الحكوميةراخيص  والت الرسوم وتشمل .راداتإي أي تحقيق وقبل

  جدول في جدول (  يلي كما اهتقدير وتم والتنقل  التدريب ومصاريف التسويق
33(. 

 مصاريف ما قبل التشغيل  :33 جدول

 مصاريف ما قبل التشغيل 
) التقديرية  ريال  الكلفة 

 ) سعودي
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 رأس المال العامل األولي 4.2.6
 الالزمة السيولة  إلى  المشروع حاجة مقدار  عن  األولي العامل المالرأس    يعبر

االيرادات   بدء حين إلى وذلك المشروع تشغيل ىلع المترتبة التكاليف لتغطية
  األولي  العامل المال  لرأس  المكونة  البنود التالي الجدول يبين ، المشروعمن  

كما هي مبينة في    شهور  ثالثة  وهي في الغالب ما يكفى من النفقات لتغطية
 ).  34 جدول(

 رأس المال العامل األولي تقدير  :34 جدول

 رأس المال العامل األولي 
عدد 

 النسبة المئوية  األشهر
الكلفة  

التقديرية  
 )ريال (

 4,653,045 %25 3 المصاريف التشغيلية 
 11,550 %25 3 المصاريف اإلدارية والعمومية 

 155,102 %17 2 مصاريف التسويق  
 1,200,500 %25 3 الرواتب غير المباشرة 

 6,020,197   المجموع

 
 األصول  الكهاست 4.2.7

 السنوية اإلضافات ونسبة الثابتة األصول فةل ك التالي)  35  جدول(  الجدول خصلي

 :السنوي الكهاالست  ومعدل
 
 
 
 

 تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب االستهالك السنوية :  35  جدول

 25,000 رسوم حكومية 

 50,000 تنقل

 100,000 تسويق

 60,000 تدريب 

 235,000 المجموع
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التجهيزات والمصاريف تكاليف 
الرأسمالية ونسب االستهالك  

 السنوية

الكلفة 
 ) ريال (

نسبة 
 االستهالك

نسبة 
اإلضافات  

 السنوية
 %0.0 %0.0 0 األرض

 %0.0 %5.0 3,169,100 اإلنشائية  األعمال
 %2.0 %10.0 5,793,480 والمعدات  اآلالت
 %5.0 %10.0 379,500  والمفروشات األثاث

 %5.0 %10.0 3,850,000 ووسائط النقل  المركبات
  13,192,080   

 ملخص التكاليف الرأسمالية واإلضافات واالستهالك السنوي )  36جدول  ويوضح (
 

 التمويل  مصادر 4.3
والذي    الزراعية  التنمية  صندوق  الزراعية يعتبر  التنمية  دعم  إلى  يهدف 

  والتسهيالت االئتمانية الالزمة واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة  
الجهة التي يمكن االعتماد عليها للحصول على تمويل لمثل هذا النشاط، حيث 

ب الصندوق  مناطق  يقوم  جميع  في  الزراعي  النشاط  مجاالت  مختلف  تمويل 
اإلنتاجية  كفاءته  ورفع  الزراعي  القطاع  تنمية  في  للمساعدة  المملكة، 

والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم  باستخدام أفضل األساليب العلمية  
قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن 

وغيرها ومعدات  الزراعية  واآلالت  عن   .والمضخات  المعلومات  من  ولمزيد 
زيارة موقع الصندوق على الشبكة العنكبوتية  الزراعية يمكن  التنمية  صندوق 

 التالي 
ww.adf.gov.sa/Default.aspxhttps://w 

 
ا وتشمل   الصندوق  بشقيها  قروض  الزراعية  األنشطة  لجميع  الزراعية  لمجاالت 

بمختلف  المتخصصة  الزراعية  المشاريع  تمويل  وكذلك  والحيواني  النباتي 
  .أنشطتها ، وتسديد هذه القروض على أقساط سنوية خالل عشر سنوات

في  يبدأ  حتى  واحتياجاته  طبيعته  في  الزراعي  االستثمار  أنواع  الختالف  ونظرًا 
المزارعين  على  وتيسيرًا   ، أقساطه  تسديد  من  يمكنه  مناسب  عائد  تحقيق 
قام  فقد   ، األولى  مراحله  في  االستثمار  نفقات  لمواجهة  ومساعدتهم 

تتناسب مع كل منها   ا  الصندوق بمنحهم فترة سماح  اريع  لمشويتم تمويل 
للثالثة ماليين ريال األولى من تكلفة المشروع   %75الزراعية المتخصصة بنسبة  
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مليون   20لما يزيد عن ذلك ، وبحد أقصى    %50حسب دراسة البنك ، ثم بنسبة  
 .. ريال إلجمالي القرض

 
 قدرت  .ملكية وحقوق قروض من للمشروع المطلوب التمويل هيكل يتألف

 هذا تحديد تم .ريال سعودي)  20,072,797ب ( المشروع لهذا االستثمارية الكلفة

المزرعة  كالً تتضمن والتي الثابتة الموجودات خالل من المبلغ موجودات 
 قبل  ما ومصاريف والمفروشات، واألثاث والمعدات، واآلالت اإلنشائية، واألعمال

) %50نسبتة ( ما تمويل سيتم حيث .األولي ورأس المال العامل العامل التشغيل،
المبلغ  وباقي ،ريال سعودي)  10,036,398وبمبلغ ( القروض طريق عن  المشروع من

) قدره  وبمبلغ   )الملكية حقوق (الذاتي   التمويل طريق عن  )%50المطلوب 
سعودي)  10,036,398(  )  39جدول  و  38جدول  ،  37جدول  ( ول االجد وضحت.ريال 

 المطلوب  للتمويل العام الهيكل 
 
 
 



 ملخص التكاليف الرأسمالية واإلضافات واالستهالك السنوي: 36جدول 
واالستهالك   واإلضافات 

 السنوي 
2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   

 مجموع األصول الثابتة
13,192,08

0   
13,519,42

5   
13,859,66

0   
14,213,36

2   
14,581,13

3   
14,963,60

3   
15,361,43

4   
15,775,31

9   
16,205,98

3   
16,654,18

8   
   1,506,964   1,462,143   1,419,077   1,377,688   1,337,905   1,299,658   1,262,881   1,227,511   1,193,487   1,160,753 مجموع مصاريف االستهالك  

   8,859,885   7,482,196   6,144,291   4,844,633   3,581,751   2,354,240   1,160,753 مجموع  االستهالك المتراكم
10,278,96

2   
11,741,10

5   
13,248,06

9   
   448,205   430,664   413,885   397,831   382,470   367,770   353,702   340,236   327,345   0 مجموع اإلضافات  

القيمة   صافي  مجموع 
 الدفترية

12,031,32

7   
11,165,18

4   
10,277,90

9   
9,368,730   8,436,842   7,481,407   6,501,549   5,496,357   4,464,878   3,406,119   

 
 مصادر التمويل واستخداماتة  : 37جدول 

 النسبة  المبلغ مصادر التمويل 
 %50 10,036,398 حقوق ملكية ( تمويل ذاتي) 

 %50 10,036,398 قروض 
 %100 20,072,797 إجمالي

 النسبة  المبلغ استخدام التمويل 
 %65.72 13,192,080 مصاريف رأسمالية  

 %1.29 258,500 التشغيل مصاريف ما قبل 
 %32.99 6,622,217 رأس المال العامل 

 %100.00 20,072,797 إجمالي 
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 فرضيات القرض ومصادر التمويل :38جدول 
وحدة  فرضيات القروض 

 القياس
 مقدار الفرضية 

نسبة   نسبة القرض
 مئوية

50% 

نسبة   حقوق الملكية 
 مئوية

50% 

نسبة   ) 1نسبة الفائدة (
 %2.50 مئوية

  10 سنة سنين -إرجاع القرض 

 2018 سنة سنة القرض 

 2 سنة فترة السماح (سنة)

 / https://www.adf.gov.sa صندوق التنمية الزراعية   )1(
 

 السنوية يراداتاإل 4.4
العام، ولكن يمكن ان يتم  تقديم الخدمات الزراعية لمزارع النخيل على مدار  

هناك فترات يقل الطلب فيها على الخدمات وخاصة في فصل الشتاء ويزداد 
) ويبين  الحصاد   فترة  خالل  جدا  كبير  من 18جدول  بشكل  المشروع  حصة   (

الفترة   خالل  للتمور  المحلي   (  )2028-2019(السوق  المبيعات  19جدول  ويبين   (
سعر  معدل  ان  اعتبر  فقد  الدراسة  هذه  وألغراض  المشروع.  من  المتوقعة 

) هي  المقدمة  التسميد  40الخدمة  عمليات  إجراء  خالل  من  /للنخلة  ريال   (
والوقاية والتلقيح والخف والحصاد والفرز األولى  ويتوقع ان تزداد االسعار بنسبة  

 )   40جدول كما هي مبينة في ( .سنويا.  1%
 يةلالتشغي المصاريف 4.5

لمواد الزراعية الالزم القيام بها كا عمليات ال تفاصيل التكاليف ) 41جدول (بين يو
 . والمستهلكات وأجور العمالة وإجرة االرض المستأجرة وخالفة  الخام الالزمة

 والعمومية  اإلدارية المصاريف 4.6
المقترح  المتوقعة والعمومية اإلدارية المصاريف  )42جدول  ( يبين للمشروع 

 ويبين (  )2019-2028(
 مصاريف تبلغ إذ المقترح، للمشروع المتوقعة التسويق مصاريف)  43جدول  

 :اإليرادات بناء على تقدير فريق العمل من %8 ة نسبت  ما التسويق
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 واألجور  الرواتب 4.7
الشهرية  ال تقدير تم واالجور    14ب مضروبًا الموظفين من موظف لكلرواتب 

الغراض   السنة  أشهر  من  لحقلتها  وم السنوية واألجور الرواتب احتسابشهرا 
  الجدول  يوضحها للعاملين في اإلدارة ووغير صحي وتأمين اجتماعي ضمان من

) 
 الزيادة معدل  أخذ تم حيث المتوقعة السنوية واألجور الرواتب  التالي)  44  جدول

 . االعتبار بعين سنويًا واألجور الرواتب في



 المستخدمة القروض تمويل : جدول39جدول 
   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019 المؤشر

  1,118,777  2,210,267  3,275,135  4,314,031  5,327,587  6,316,423  7,281,141  8,222,329  9,140,562  10,036,398 رصيد بداية الفترة

  27,969  55,257  81,878  107,851  133,190  157,911  182,029  205,558  228,514  250,910 الفوائد 

  1,118,777  1,091,490  1,064,868  1,038,896  1,013,557  988,836  964,718  941,188  918,232  895,837 رأس المال 

  1,146,746  1,146,746  1,146,746  1,146,746  1,146,746  1,146,746  1,146,746  1,146,746  1,146,746  1,146,746 إرجاع القرض 

  0-  1,118,777  2,210,267  3,275,135  4,314,031  5,327,587  6,316,423  7,281,141  8,222,329  9,140,562 رصيد نهاية الفترة  

من  الجاري  الجزء 
 القرض 

918,232  941,188  964,718  988,836  1,013,557  1,038,896  1,064,868  1,091,490  1,118,777  0  

طويلة  قروض 
 األجل

8,222,329  7,281,141  6,316,423  5,327,587  4,314,031  3,275,135  2,210,267  1,118,777  -0  -0  

 

 )2028-2019(لألعوام االيرادات السنوية المتوقعة : 40جدول 
   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019 إيرادات المشروع 

 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 712,500 637,500 562,500 )  المخدومة االشجار –مجموع المبيعات 

 44 43 43 42 42 42 41 41 40 40 االخدمة (ريال/للنخلة سعر 

 32,810,558 32,485,701 32,164,061 31,845,605 31,530,302 31,218,120 30,909,030 29,072,850 25,755,000 22,500,000 اجمالي المبيعات (ريال سعودي) 

   29,611,529   29,318,345   29,028,065   28,740,658   28,456,097   28,174,354   27,895,400   26,238,247   23,243,888   20,306,250 إجمالي إيرادات المشروع (ريال)

 
 
 

 



 )2028-2019(التشغيلية المتوقعة لألعوام  : المصاريف41جدول 
   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019 الوصف 

 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 اجرة االرض  

 926,250 926,250 926,250 926,250 926,250 926,250 926,250 879,938 787,313 694,688 كلفة المواد األولية الالزمة 

 492,158 487,286 482,461 477,684 472,955 468,272 463,635 436,093 386,325 0 مصاريف الصيانة من اإليرادات 

 656,211 649,714 643,281 636,912 630,606 624,362 618,181 581,457 515,100 450,000 المستهلكات 

 15,903,521 15,515,630 15,137,200 14,768,000 14,407,805 14,056,395 13,713,556 13,379,079 13,052,760 16,563,200 الرواتب المباشرة  

 899,807 879,844 860,360 841,342 822,781 804,664 786,981 764,728 737,975 886,294 مصاريف أخرى  

 18,895,947 18,476,723 18,067,552 17,668,188 17,278,396 16,897,943 16,526,603 16,059,295 15,497,472 18,612,182 التشغيلية  المصاريفإجمالي 

 
 )2028-2019(لألعوام المتوقعة لألعوام  والعمومية اإلدارية :المصاريف42جدول 

   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019 الوصف

 3,585 3,515 3,446 3,378 3,312 3,247 3,184 3,121 3,060 3,000 مصاريف اتصاالت 

 2,390 2,343 2,297 2,252 2,208 2,165 2,122 2,081 2,040 2,000 مصاريف ضيافة 

 2,390 2,343 2,297 2,252 2,208 2,165 2,122 2,081 2,040 2,000 قرطاسية ومطبوعات

 9,561 9,373 9,189 9,009 8,833 8,659 8,490 8,323 8,160 8,000 مصاريف استشارات   

 10,756 10,545 10,338 10,135 9,937 9,742 9,551 9,364 9,180 9,000 مصاريف تدريب 

 21,512 21,090 20,676 20,271 19,873 19,484 19,102 18,727 18,360 18,000 مصاريف التأمين 

 5,019 4,921 4,824 4,730 4,637 4,546 4,457 4,370 4,284 4,200 مصاريف اخرى

 55,213 54,131 53,069 52,029 51,009 50,008 49,028 48,066 47,124 46,200 المجموع 
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 )2028-2019(التسويق المتوقعة لألعوام   مصاريف :43جدول 
   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019 الوصف 

   1,112,164   1,090,357   1,068,977   1,048,017   1,027,468   1,007,321   987,570   968,206   949,221   930,609  التسويق مصاريف
  1,112,164  1,090,357  1,068,977  1,048,017  1,027,468  1,007,321  987,570  968,206  949,221  930,609 المجموع 

 
 )2028-2019(لألعوام  المتوقعة السنوية واألجور : الرواتب44جدول 

   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019 المسمى الوظيفي 
 موظفين غير مباشرين 

   262,261   255,865   249,624   243,536   237,596   231,801   226,147   220,631   215,250   210,000 مدير مشروع 
   1,748,408   1,705,764   1,664,160   1,623,571   1,583,971   1,545,338   1,507,647   1,470,875   1,435,000   1,400,000 فني نخيل  

   349,682   341,153   332,832   324,714   316,794   309,068   301,529   294,175   287,000   280,000 أمين مستودع 
   1,049,045   1,023,458   998,496   974,142   950,383   927,203   904,588   882,525   861,000   560,000 محاسب 

   1,678,472   1,637,533   1,597,594   1,558,628   1,520,613   1,483,525   1,447,341   1,412,040   1,377,600   1,008,000 مراقب جودة
   1,049,045   1,023,458   998,496   974,142   950,383   927,203   904,588   882,525   861,000   1,344,000 موظف تسويق 

   174,841   170,576   166,416   162,357   158,397   154,534   150,765   147,088   143,500   140,000 حارس
  6,136,913  5,987,232  5,841,202  5,698,733  5,559,740  5,424,137  5,291,841  5,162,771  5,036,850  4,802,000 مجموع الرواتب غير المباشرة 

 موظفين مباشرين 

   1,049,045   1,023,458   998,496   974,142   950,383   927,203   904,588   882,525   861,000   840,000 فني صيانة وإصالح
   2,098,090   2,046,917   1,996,992   1,948,285   1,900,766   1,854,406   1,809,176   1,765,050   1,722,000   1,680,000 مشرف عمال
   10,490,449   10,234,584   9,984,960   9,741,425   9,503,829   9,272,028   9,045,881   8,825,250   8,610,000   8,400,000 عمال زراعيين

   2,098,090   2,046,917   1,996,992   1,948,285   1,900,766   1,854,406   1,809,176   1,765,050   1,722,000   1,680,000 سائق 
   167,847   163,753   159,759   155,863   152,061   148,352   144,734   141,204   137,760   134,400 عمال نظافة 

 15,903,521 15,515,630 15,137,200 14,768,000 14,407,805 14,056,395 13,713,556 13,379,079 13,052,760 12,734,400 مجموع الرواتب المباشرة 

 22,040,433 21,502,862 20,978,402 20,466,733 19,967,545 19,480,531 19,005,397 18,541,850 18,089,610 17,536,400 المجموع  
 



 قائمة الدخل واالنفاق  4.8
 لمشروعل  المالية للمصاريف  المالية يالت لوالتح وماتلالمع جميع خالل من

 في موضحة يه  كما )2028-2019( من لمسنوات  التقديرية الدخل قائمة تكون

 ). 46جدول ل (الجدو
 

 المالي  المركز قائمة 4.9
 لمشروعل  المالية للمصاريف  المالية يالت لوالتح وماتلالمع جميع خالل من

 في موضحة يه  كما  )2028-2019(  من سنواتل ل التقديرية الدخل قائمة تكون

 األساسية المالية القوائم إحدى المالي المركز قائمة تعتبر. و)48جدول  (  الجدول

وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة  وعادة    المشروع، عليها يعتمد التي
 ما يتم تقدير القائمة في اليوم االخير من السنة المالية. 

 والدائنة المدينة الذمم 4.9.1
بتوقيت  تختص  الفرضيات  من  جملة  الى  العمومية  الميزانية  إعداد  يستند 
الميزانية   تهدف  بحيث  الالحقة،  للفترة  والمؤجل  المحصل  النقدي   التدفق 

وتكاليف. العم ايرادات  من  يخصها  ما  انتاجية  فترة  كل  تحميل  الى  ومية 
العمومية )  47جدول  (والجدول   الميزانية  اليها  استندت  التي  الفرضيات  يبين 

 ) 2028-2019(وحركة ارصدة الذمم الدائنة والمدينة خالل فترة المشروع 
 فرضيات الميزانية العمومية  :45جدول 

 فرضيات الميزانية العمومية
النس

 بة 

 %92 ) 1النقد المحصل خالل الفترة من االيرادات المستحقة (
 %8 النقد المحصل خالل الفترة الالحقة 

السنة  خالل  التشغيلية  المصاريف  من  الفترة  خالل  المدفوع  النقد 
 %92 ) 1المالية (

 %8 الفترة الالحقة النقد المدفوع خالل  
 %8 مخزون نهاية المدة  

 
 المتوقعة النقدية التدفقات قائمة 4.10

 أن يتبين حيث مشروع،لل المتوقعة النقدية التدفقات قائمة)  49جدول  (  يوضح

المشروع    فترة طول موجبة النقدية التدفقات بداية   مما ،المشروع عدا سنة 
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الفترة    خالل خارجية لقروض المشروع حاجة ى لع يدل ة  مصاريف  لسدادتلك 
 :الدورية يةلالتشغي

 
 
 
 
 



 ) 2028-2019(لألعوام   الدخل واالنفاق المتوقعةقائمة  :46جدول 
   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019 الوصف 

           اإليرادات 

   32,810,558   32,485,701   32,164,061   31,845,605   31,530,302   31,218,120   30,909,030   29,072,850   25,755,000   22,500,000 إيرادات المبيعات 

   32,810,558   32,485,701   32,164,061   31,845,605   31,530,302   31,218,120   30,909,030   29,072,850   25,755,000   22,500,000 إجمالي اإليرادات التشغيلية   

 مصاريف تشغيلية 
)18,612,182

( 
)15,497,472

( 
)16,059,295

( 
)16,526,603

( 
)16,897,943

( 
)17,278,396

( 
)17,668,188

( 
)18,067,552

( 
)18,476,723

( 
)18,895,947

( 
   13,914,611   14,008,978   14,096,509   14,177,416   14,251,905   14,320,177   14,382,427   13,013,555   10,257,528   3,887,818 مجمل الربح (أو الخسارة) 

 %42 %43 %44 %45 %45 %46 %47 %45 %40 %17 هامش مجمل الربح    

 ) 6,136,913( ) 5,987,232( ) 5,841,202( ) 5,698,733( ) 5,559,740( ) 5,424,137( ) 5,291,841( ) 5,162,771( ) 5,036,850( ) 4,802,000( الرواتب و االجور (غير المباشرة)

 ) 55,213( ) 54,131( ) 53,069( ) 52,029( ) 51,009( ) 50,008( ) 49,028( ) 48,066( ) 47,124( ) 46,200( المصاريف االدارية والعمومية

 ) 1,112,164( ) 1,090,357( ) 1,068,977( ) 1,048,017( ) 1,027,468( ) 1,007,321( ) 987,570( ) 968,206( ) 949,221( ) 930,609( مصاريف التسويق 

                   ) 258,500( مصاريف ما قبل التشغيل 

 ) 7,304,290( ) 7,131,719( ) 6,963,248( ) 6,798,779( ) 6,638,216( ) 6,481,466( ) 6,328,438( ) 6,179,043( ) 6,033,195( ) 6,037,309( إجمالي الكلف الغير مباشرة  

واالستهالكات  الضرائب  قبل  الدخل 
 والفوائد 

)2,149,491 ( 4,224,332   6,834,512   8,053,989   7,838,711   7,613,689   7,378,637   7,133,261   6,877,258   6,610,321   

 ) 1,506,964( ) 1,462,143( ) 1,419,077( ) 1,377,688( ) 1,337,905( ) 1,299,658( ) 1,262,881( ) 1,227,511( ) 1,193,487( ) 1,160,753( استهالك الموجودات الثابتة 

   5,103,357   5,415,115   5,714,184   6,000,949   6,275,784   6,539,053   6,791,107   5,607,001   3,030,845 ) 3,310,244( الدخل قبل الضرائب والفوائد 

 ) 27,969( ) 55,257( ) 81,878( ) 107,851( ) 133,190( ) 157,911( ) 182,029( ) 205,558( ) 228,514( ) 250,910( الفوائد البنكية 

   5,075,388   5,359,858   5,632,305   5,893,098   6,142,594   6,381,142   6,609,079   5,401,443   2,802,331 ) 3,561,154( الدخل قبل الضرائب 

   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ضريبة الدخل 

   5,075,388   5,359,858   5,632,305   5,893,098   6,142,594   6,381,142   6,609,079   5,401,443   2,802,331 ) 3,561,154( صافي الربح ( الخساره) 

 %15 %16 %18 %19 %19 %20 %21 %19 %11 %16- نسبة صافي الربح  

 ) 507,539( ) 535,986( ) 563,231( ) 589,310( ) 614,259( ) 638,114( ) 660,908( ) 540,144( ) 280,233(   0 االحتياطي االجباري

   40,806,361   36,238,512   31,414,639   26,345,564   21,041,776   15,513,441   9,770,413   3,822,242 ) 1,039,056( ) 3,561,154( األرباح المدورة 
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  )2028-2019(لألعوام  الدائنة والمدينة ومخزون نهاية المدة   الذمم وأرصدة : حركة 47جدول 
   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019 الذمم المدينة

 اإليرادات التشغيلية
22,500,00

0 

25,755,00

0 

29,072,85

0 

30,909,03

0 

31,218,12

0 

31,530,30

2 

31,845,60

5 

32,164,06

1 

32,485,70

1 

32,810,55

8 

 النقد المحصل خالل الفترة
20,625,00

0 

23,608,75

0 

26,650,11

3 

28,333,27

8 

28,616,61

0 

28,902,77

6 

29,191,80

4 

29,483,72

2 

29,778,55

9 

30,076,34

5 

 2,707,142 2,680,338 2,653,800 2,627,525 2,601,510 2,575,753 2,422,738 2,146,250 1,875,000 0 النقد المحصل من الفترة السابقة

 النقد المحصل
20,625,00

0 

25,483,75

0 

28,796,36

3 

30,756,01

5 

31,192,36

3 

31,504,28

6 

31,819,32

9 

32,137,52

3 

32,458,89

8 

32,783,48

7 

 2,707,142 2,680,338 2,653,800 2,627,525 2,601,510 2,575,753 2,422,738 2,146,250 1,875,000 0 الذمم المدينة في بداية الفترة

 2,734,213 2,707,142 2,680,338 2,653,800 2,627,525 2,601,510 2,575,753 2,422,738 2,146,250 1,875,000 الذمم المدينة في نهاية الفترة

 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 الذمم الدائنة

 المصاريف التشغيلية  
18,594,18

2 

15,479,47

2 

16,041,29

5 

16,508,60

3 

16,879,94

3 

17,260,39

6 

17,650,18

8 

18,049,55

2 

18,458,72

3 

18,877,94

7 

 النقد المدفوع خالل الفترة
17,044,66

7 

14,189,51

6 

14,704,52

0 

15,132,88

6 

15,473,28

1 

15,822,03

0 

16,179,33

9 

16,545,42

2 

16,920,49

6 

17,304,78

5 

 1,538,227 1,504,129 1,470,849 1,438,366 1,406,662 1,375,717 1,336,775 1,289,956 1,549,515 0 النقد المدفوع من الفترة السابقة

 النقد المدفوع 
17,044,66

7 

15,739,03

2 

15,994,47

6 

16,469,66

1 

16,848,99

8 

17,228,69

2 

17,617,70

6 

18,016,27

1 

18,424,62

6 

18,843,01

2 

 1,538,227 1,504,129 1,470,849 1,438,366 1,406,662 1,375,717 1,336,775 1,289,956 1,549,515 0 الذمم الدائنة في بداية الفترة

 1,573,162 1,538,227 1,504,129 1,470,849 1,438,366 1,406,662 1,375,717 1,336,775 1,289,956 1,549,515 الذمم الدائنة في نهاية الفترة

 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 مخزون نهاية المدة 

 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 كلفة المواد الخام 
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المواد   من  المدة  نهاية  مخزون 
 الخام  

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 
 
 

 ) 2028-2019(للمشروع خالل الفترة  المالي المركز قائمة :48جدول 
   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019 الوصف
            االصول 

            االصول المتداولة 

  51,203,813  46,180,579  40,873,437  35,294,066  29,453,799  23,363,637  17,034,255  10,594,787  5,476,927  3,257,494 الصندوق 

  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500 المخزون

  2,734,213  2,707,142  2,680,338  2,653,800  2,627,525  2,601,510  2,575,753  2,422,738  2,146,250  1,875,000 الذمم المدينة

  53,939,526  48,889,221  43,555,276  37,949,366  32,082,824  25,966,647  19,611,508  13,019,025  7,624,677  5,133,994 مجموع االصول المتداولة 

      االصول غير المتداولة 
      

  3,406,119  4,464,878  5,496,357  6,501,549  7,481,407  8,436,842  9,368,730  10,277,909  11,165,184  12,031,327 االصول الثابتة ( بالصافي ) 

  3,406,119  4,464,878  5,496,357  6,501,549  7,481,407  8,436,842  9,368,730  10,277,909  11,165,184  12,031,327 مجموع االصول الغير متداولة 

  57,345,645  53,354,099  49,051,633  44,450,915  39,564,231  34,403,489  28,980,237  23,296,934  18,789,861  17,165,321 مجموع االصول 

                     المطلوبات 

      المطلوبات المتدولة 
      

  1,573,162  1,538,227  1,504,129  1,470,849  1,438,366  1,406,662  1,375,717  1,336,775  1,289,956  1,549,515 الذمم الدائنة

  0  1,118,777  1,091,490  1,064,868  1,038,896  1,013,557  988,836  964,718  941,188  918,232 الجزء الجاري من القرض 

  1,573,162  2,657,004  2,595,619  2,535,717  2,477,262  2,420,219  2,364,553  2,301,492  2,231,144  2,467,748 مجموع المطلوبات المتداولة 

      المطلوبات غير المتداولة 
      

 (0) (0)  1,118,777  2,210,267  3,275,135  4,314,031  5,327,587  6,316,423  7,281,141  8,222,329 االجلقروض طويلة 

 (0) (0)  1,118,777  2,210,267  3,275,135  4,314,031  5,327,587  6,316,423  7,281,141  8,222,329 مجموع المطلوبات طويلة االجل

  1,573,162  2,657,004  3,714,396  4,745,984  5,752,397  6,734,249  7,692,140  8,617,916  9,512,285  10,690,077 مجموع المطلوبات 

      حقوق الملكية 
      

  10,036,398  10,036,398  10,036,398  10,036,398  10,036,398  10,036,398  10,036,398  10,036,398  10,036,398  10,036,398 مساهمات االعضاء 

  4,929,724  4,422,185  3,886,199  3,322,969  2,733,659  2,119,399  1,481,285  820,377  280,233  0 االحتياطي االجباري 

  40,806,361  36,238,512  31,414,639  26,345,564  21,041,776  15,513,441  9,770,413  3,822,242 (1,039,056) (3,561,154) ارباح (خسائر ) مدورة 
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  55,772,483  50,697,095  45,337,237  39,704,931  33,811,834  27,669,239  21,288,097  14,679,018  9,277,575  6,475,244 مجموع حقوق الملكية 

  57,345,645  53,354,099  49,051,633  44,450,915  39,564,231  34,403,489  28,980,237  23,296,934  18,789,861  17,165,321 مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التحقق

 

 . )2028-2019(المتوقعة لألعوام   النقدية التدفقات : قائمة49جدول 
   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019 العملة ريال سعودي 

            التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

   5,075,388   5,359,858   5,632,305   5,893,098   6,142,594   6,381,142   6,609,079   5,401,443   2,802,331 ) 3,561,154( صافي الربح (الخسارة) 
            تعديالت غير نقدية  

   27,969   55,257   81,878   107,851   133,190   157,911   182,029   205,558   228,514   250,910 فوائد بنكية 
   1,506,964   1,462,143   1,419,077   1,377,688   1,337,905   1,299,658   1,262,881   1,227,511   1,193,487   1,160,753 استهالكات  

التغير   قبل  التشغيلية  النقدية  التدفقات 
 في رأس المال العامل 

)2,149,491 ( 4,224,332   6,834,512   8,053,989   7,838,711   7,613,689   7,378,637   7,133,261   6,877,258   6,610,321   

   0   0   0   0   0   0   0   0   0 ) 1,500( النقص ( الزياده) في المخزون 
 ) 27,071( ) 26,803( ) 26,538( ) 26,275( ) 26,015( ) 25,758( ) 153,015( ) 276,488( ) 271,250( ) 1,875,000( الزياده) في الذمم المدينةالنقص ( 

   34,935   34,098   33,280   32,483   31,704   30,945   38,942   46,819 ) 259,559(   1,549,515 (النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
   7,864   7,294   6,742   6,207   5,689   5,187 ) 114,073( ) 229,669( ) 530,809( ) 326,985( راس المال العامل التغير في 

المتأتية   (المستخدمه)  التدفقات  صافي 
 من األنشطة التشغيلية

)2,476,476 ( 3,693,523   6,604,843   7,939,916   7,843,899   7,619,379   7,384,844   7,140,003   6,884,553   6,618,185   

            التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

 ) 448,205( ) 430,664( ) 413,885( ) 397,831( ) 382,470( ) 367,770( ) 353,702( ) 340,236( ) 327,345( ) 13,192,080( (شراء) اصول ثابتة  
المتأتية   (المستخدمه)  التدفقات  صافي 

 من االنشطة االستثمارية  
)13,192,080 ( )327,345 ( )340,236 ( )353,702 ( )367,770 ( )382,470 ( )397,831 ( )413,885 ( )430,664 ( )448,205 ( 

            التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

             10,036,398 راس المال  
 ) 1,118,777( ) 1,091,490( ) 1,064,868( ) 1,038,896( ) 1,013,557( ) 988,836( ) 964,718( ) 941,188( ) 918,232( ) 895,837( إرجاع القرض 

 ) 27,969( ) 55,257( ) 81,878( ) 107,851( ) 133,190( ) 157,911( ) 182,029( ) 205,558( ) 228,514( ) 250,910( الفوائد البنكية
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10,036,398 قروض 

المتاتية   (المستخدمه)  التدفقات  صافي 
 من االنشطة التمويلية  

18,926,050   )1,146,746 ( )1,146,746 ( )1,146,746 ( )1,146,746 ( )1,146,746 ( )1,146,746 ( )1,146,746 ( )1,146,746 ( )1,146,746 ( 

   5,023,234   5,307,142   5,579,372   5,840,267   6,090,162   6,329,382   6,439,468   5,117,861   2,219,432   3,257,494 صافي الزيادة ( النقص ) في النقد
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   46,180,579   40,873,437   35,294,066   29,453,799   23,363,637   17,034,255   10,594,787   5,476,927   3,257,494   0 النقد أول الفترة 
   51,203,813   46,180,579   40,873,437   35,294,066   29,453,799   23,363,637   17,034,255   10,594,787   5,476,927   3,257,494 الفتره النقد نهاية 

 



 والربحية المالية النسب 4.11
 حساب يجب المخصومة، النقدية التدفقات  قائمة إلى الوصول أجل من

  في  ولكن ا،هالحتساب  معتمدة طريقة من أكثر توجد حيث الخصم معامل
المال لتكلفة المرجح المتوسط  استخدام تم الدارسة فترة  (WACC) رأس 

 القيمة وصافي المخصومة النقدية التدفقات لحساب خصم كمعامل

 والقروض، الملكية حقوق المشروع على تمويل هيكل يعتمد لالستثمار. الحالية

 لتكلفة رأس المرجح المتوسط وفق تعديلة   يجب  الخصم معدل فإن وبالتالي

 : )50جدول المبينة في جدول (الفرضيات  على ذلك بناء تم وقد (WACC) المال
 

 والربحية  المالية النسب فرضيات: 50جدول 
 نسبة مئوية  عالوة المخاطرة  

 %5.00 ) 1معدل العائد على االستثمارات خالية المخاطر (

 %7.50 ) 2العائد إلى أجل استحقاق الديون (

 %5.00 )3عالوة مخاطر السوق (

 %0.00 معدل ضريبة الدخل  

 1 ) 4بيتا " المخاطر النظامية" (

 %2.00 نسبة النمو  

 
 للمشروع لتكلفة  رأس المال المرجح المتوسط إلى التوصل تم ذلك على وبناءً 

 ). 51جدول (في هو موضح اكم) 7.5( وهي
 

 المال لتكلفة رأس المرجح : المتوسط51جدول 
 المؤشر المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال  

 %6.50 معدل العائد على االستثمارات خالية المخاطر  

 %2.50 العائد إلى أجل استحقاق الديون  

 %6.00 عالوة مخاطر السوق 

 %0 معدل ضريبة الدخل  

 1.00 بيتا " المخاطر النظامية" 

 10,036,398 حقوق الملكية  

 10,036,398 قيمة القروض 

   القروض  
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 المؤشر المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال  

 %2.50 الضرائبكلفة االقتراض قبل 
 %2.50 كلفة االقتراض بعد الضرائب

 10,036,398 قيمة القروض 

 %50 نسبة القروض 
  حقوق الملكية  

 %12.5 كلفة حقوق الملكية
 10,036,398 قيمة حقوق الملكية
 %50 نسبة حقوق الملكية

  إجمالي
 20,072,797 قيمة المشروع  
 %100 نسبة المشروع 

 %7.50 المرجح لتكلفة رأس المال المتوسط 
 

 الحرة النقدية التدفقات صافي قائمة )52جدول  ( يبين سبق، ما على وبناءً

(  مشرولل المتوقعة  المتوقعة النقدية التدفقات صافي)  53جدول  ويبين 

 . )2028-2019(لألعوام  للمشروع

 
 
 



 ) 2028-2019(لألعوام  للمشروع المتوقعة الحرة النقدية التدفقات صافي قائمة: 52جدول 

القيمة     2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018 العملة ريال سعودي 
 النهائية  

 الدخل قبل الضرائب والفوائد  
 

)3,051,744

( 
3,030,84

5   
5,607,00

1   
6,791,10

7   
6,539,05

3   
6,275,78

4   
6,000,94

9   
5,714,18

4   
5,415,11

5   
5,103,35

7     

     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ضريبة الدخل 

   صافي الربح 
)3,051,744

( 
3,030,84

5  
5,607,00

1  
6,791,10

7  
6,539,05

3  
6,275,78

4  
6,000,94

9  
5,714,18

4  
5,415,11

5  
5,103,35

7    

   التعديالت 
    

        

 االستهالكات  
 

1,160,753   
1,193,48

7   
1,227,51

1   
1,262,88

1   
1,299,65

8   
1,337,90

5   
1,377,68

8   
1,419,07

7   
1,462,14

3   
1,506,96

4     

 التغير في رأس المال العامل 
 

)326,985 ( 
)530,809

( 
)229,669

( 
)114,073

( 
5,187   5,689   6,207   6,742   7,294   7,864     

ورأس   ثابتة  موجودات  إضافات 
  المال

0   )327,345

( 
)340,236

( 
)353,702

( 
)367,770

( 
)382,470

( 
)397,831

( 
)413,885

( 
)430,664

( 
)448,205

( 
  

 صافي التدفقات النقدية الحرة 
)20,072,797

( 
)2,217,976

( 
3,366,17

9  
6,264,60

7  
7,586,21

4  
7,476,12

8  
7,236,90

8  
6,987,01

3  
6,726,11

8  
6,453,88

8  
6,169,98

0  
114,425,091   

 

 ) 2028-2019(لألعوام   مشروعلل المتوقعة النقدية التدفقات صافي  :53جدول 

   2028   2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018 صافي التدفقات النقدية  
القيمة  

 النهائية  

 صافي التدفقات النقدية الحرة 
)20,072,797

( 
)2,217,976

( 
3,366,17

9   
6,264,60

7   
7,586,21

4   
7,476,12

8   
7,236,90

8   
6,987,01

3   
6,726,11

8   
6,453,88

8   
6,169,98

0   114,425,091   

   0.49   0.49   0.52   0.56   0.60   0.65   0.70   0.75   0.80   0.87   0.93   1.00 معامل الخصم  
للتدفقات   الحالية  القيمة  صافي 

 النقدية 

)20,072,797

( 
)2,063,233

( 
2,912,86

4  
5,042,76

2  
5,680,56

1  
5,207,56

2  
4,689,23

8  
4,211,45

7  
3,771,34

9  
3,366,24

2  
2,993,63

7  
55,518,360  

 ) 2028-2019(وفترة االسترداد لألعوام   مشروعلل المتوقعة النقدية التدفقات صافي  :54جدول 
  2028  2027  2026  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 فترة استرداد رأس المال  

   6,169,980   6,453,888   6,726,118   6,987,013   7,236,908   7,476,128   7,586,214   6,264,607   3,366,179 ) 2,217,976( ) 20,072,797( صافي التدفقات النقدية الحرة  
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 ) 35,976,265( ) 29,806,284( ) 23,352,396( ) 16,626,278( ) 9,639,264( ) 2,402,356(   5,073,772   12,659,987   18,924,594   22,290,772   20,072,797 االسترداد  

   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   5 فترة االسترداد  
 

 

 



  
 مؤشرات التحليل المالي   .5

 فترة االسترداد:  5.1
من   األولى  بالدرجة  المستثمر  بها  يهتم  التي  األساسية  المؤشرات  من  وهي 
الفترة  تلك  االسترداد  بفترة  والمقصود  أمواله.  استعادة  على  القدرة  حيث 

أنفقت   التي  االستثمارية  التكاليف  المشروع  فيها  يسترد  التي  وأساس الزمنية 
في  أمواله  استرداد  من  المستثمر  الذي ُيّمكن  المشروع  هو  فيها  المفاضلة 

 أسرع وقت ممكن. 
 صافي القيمة الحالية: 5.2

يشير صافي القيمة الحالية للمشروع االستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية 
الحالية   والقيمة  المشروع  هذا  عن  والناتجة  الداخلة  النقدية  للتدفقات 

 - للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة الحالية موجب 
التدفقا الداخلة عن  القيمة الحالية للتدفقات  النقدية الخارجة كان  أي تزيد  ت 

خيار  من  أكثر  وجود  حالة  وفي  صحيح  والعكس  مربحا،  االستثماري  المشروع 
 استثماري يفضل الخيار الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية. 

 
 الداخلي:  العائدمعدل  5.3

يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المستخدمة في التقييم 
المشروعات   بين  الدولي  والمفاضلة  البنك  ويستخدمه  المختلفة.  االستثمارية 

حاليًا في كل أنواع التحليل المالي واالقتصادي للمشروعات. وكذلك تستخدمه  
للمشروعات   رفضها  أو  قبولها  عند  الدولية  التمويل  مؤسسات  معظم 
التمويل. ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي تتساوى  إليها بغرض  المقدمة 

القيمة الح القيمة الحالية للتدفقات  عنده  الداخلة مع  النقدية  الية للتدفقات 
تكون  عنده  الذي  الخصم  معدل  هو  آخر  وبمعنى  للمشروع  الخارجة  النقدية 

 نتائج)  55جدول  (صافي القيمة الحالية للمشروع االستثماري تساوي صفر. ويبين  

وهي صافي التدفق النقدي   للمشروع المتوقعة والربحية المالية  النسب تحليل
  وفترة استرداد راس المال ومعدل العائد الداخلي.

 : ملخص نتائج التحليل المالي للمشروع المقترح  55جدول 
 وحدة القياس  القياس وحدة  المؤشر 

 %7.50 نسبة مئوية  معدل الخصم  
   71,258,001 ريال   صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية  

  5 سنة فترة استرداد رأس المال
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 %28.73 نسبة مئوية  معدل العائد الداخلي
 

 تحليل الحساسية 5.4

تم  التحليل  هذا  بموجب  و  المالية  للمؤشرات  المحتملة  التغيرات  تحليل  تم 
تحديد اطار للمدخالت المحتملة وقياس مدى تأثر المشروع بانخفاض اإليرادات 

بنسبة   التشغيلية  التكاليف  ارتفاع  اقتصاديا   %5او  مجدي  المشروع  ان  تبين  و 
 . )56جدول كما هو مبين في (  بعد هذه التعديالت

 
 نتائج تحليل الحساسية  56جدول 

 تحليل الحساسيه
معدل  
العائد  

 الداخلي

صافي 
القيمة  
 الحالية 

فترة  
 االسترداد

WACC 

%28.73 االصليالسيناريو   71,258,001 5 7.5%  

%23.92 %10ارتفاع التكاليف ا   53,845,707 6 7.5%  

%23.10 %10ض االيراد اانخف  47,447,931 6 7.5%  

 و %10ارتفاع التكاليف ا 
%17.83 %10ض االيراد اانخف  30,083,161 8 

7.5%  

 
   وكيفية تجنبها  المخاطر دراسة  .6

والتمويبين    المخاطر  تتنوع والتسويقية  تكتنف ونتاجية  واأللية  المناخية 
منها   التلف  سريعة  خاصة  و  الزراعية  بالسلع  المتاجرة  و  التسويق  عمليات 

تجعل و   Uncertainty)  مخاطر كثيرة و جوانب متعددة من عدم التأكد (الاليقين
التسويق   في  هامة  وظيفة  لها  والتهيؤ  مواجهتها  أو  المخاطر  تحمل  من 

مخاطر   .الزراعي من  تتعدد  الدولي  التسويق  مستوى  على  المخاطر  فإن 
...إلخ إجتماعية  و  وقانونية  اقتصادية،  تحمل .  سياسية،  وظيفة  وتنطوي 

المخاطر ومواجهة الظروف عدم التأكد على عدد من الوسائل التي تساهم  
في التقليل من احتماالت المخاطر وحسن االستعداد لظروف عدم التأكد، و  

هذه المخاطر  تنقسم  بامتصاص  األول  القسم  ،يتعلق   Risk Of الوسائل 

Absorption   فيتعلق  ثويتم الثاني  القسم  أما  بالتامين،  أساسي  بشكل  ل 
المخاطر األفقي . Risk Of Reduction بتخفيض  التكامل  إجراءات  يشمل  و 
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والعمودي وإنشاء منظمات. و إنشاء مؤ سسات العاملين في ميدان التسويق  
الو و  وتحسين  بالدراسات  والقيام  والمعدات  اآلالت  تطوير  و  اإلدارية  سائل 

البيع اآلجل المبني على شروط الظرف  أي   (Heding البحوث باإلضافة إلى التحوط
 الراهن لمو اجهة إحتماالت إنخفاض األسعار 

 تجنب وأسس المشروع تواجة التي المخاطر مصفوفة ) 57جدول ( يبينو

 المتوقعة  المخاطر

 
 
 
 
 

   : مصادر المخاطرة وطرق تجنبها57جدول 
مصدر  

 المخاطر 
 نوع

 المخاطر 
 /المخاطر تقييم المخاطر  وصف 

 التجنب
المخاطر  

 المالية 
 مخاطر 

 االئتمان 
 

 االئتمان مخاطر  تمثل

 تعرض مخاطر 

ة مالية لخسار المنشأة 
جراء عدم وفاء العمالء 

او المتعاملين مع 
بالتزاماتهم المنشأة

المالية التعاقدية ،  
وتنتج هذة المخاطر  

بشكل رئيسي من  
 الذمم التجارية

تعتبر المخاطر   
المالية التي يمكن ان  

تواجة الشركة  
متوسطة وذلك  

ذمم على المزارعين  
تدفع في الموسم،  
اتباع سياسة التمييز 

السعري بين النقدي 
 واآلجل 

مخاطر  
 السيولة

 

ان مخاطر السيولة هي 
المخاطر الناجمة عن  

عدم قدرة المنشأة عن  
الوفاء بالتزاماتها 

المالية عند 
، ان ادارة  استحقاقها

المنشاة للسيولة  
تكمن في التاكد قدر  

اإلمكان من ان المنشأة  

تخصيص راس مال  
عامل كافي  

كلفة شراء   لمواجهة
المواد الخام ورواتب  

الموظفين ويمكن  
زيادة راس المال 

الى  3العامل من 
 اربعة شهور 



_ _________________________________________________________________________________________ 
 101    دراسة جدوى اقتصادية إل�شاء مراكز خدمات زراعية ملزارع التمور 

تحتفط دائما بسيولة  
كافية للوفاء 

بالتزاماتها عندما تصبح  
واجبة الدفع في  
الظروف العادية 

واالضطرارية دون  
تحمل خسائر غير  

مقبولة او مخاطر قد  
تؤتر على سمعة  

 المنشأة 
مخاطر  

تقلب اسعار 
 العمالت

تتمثل مخاطر تقلب  
اسعار العمالت من 

تذبذب قيمة األدوات  
المالية وارتفاع  

التكاليف االستثمارية 
في بداية المشروع  

والتشغيلية خصوصا  
المنشأة  اذا كانت 

تعتمد على استيراد  
 المواد الخام 

التعاقد المسبق مع  
الموردون على اسعار 
الشراء بسعر صرف او  

تحويل عادل. وال  
يوجد مخاطر  

حقيقة الن مشتريات 
ومبيعات المنشأة  

 في السوق المحلي 

مخاطر  
 التضخم 

وهي المخاطر  
المرتبطة باحتمال ان  

يؤدي التضخم او  
االرتفاع في تكاليف 

معيشة الى تآكل ال
جزء من القيمة 

 الحقيقية لألستثمار 

تم اعتبار ان هناك 
زيادة طبيعية في  

الرواتب واالجور،  
وهناك نسبة نمو 
سنوي في اسعار  

 وكميات المبيعات 

مخاطر  
 االعمال 

المخاطر  
 االستراتيجية

وهي المخاطر الناتجة  
عن اتخاذ قرارات 
خاطئة او تنفيذ  

القرارات بشكل خاطئ  
عدم اتخاذ القرار في او 

الوقت المناسب االمر  
الذي يؤدي الى الحاق  

 خسائر او ضياع الفرص 

التاهيل والتدريب 
للمدراء، مراقبة 

ومتابعة من  
المجالس العليا  

لإلدارة، متابعة من  
مجالس األدارة  

والمساهمين الداء 
 المنشأة 
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المخاطر  
القانونية  

 والتنظيمية

تتجلى هذة المخاطر  
نتيجة عدم االلتزام  

بالقوانين واالرشادات 
والتعليمات المنظمة 

للعمل، وتنشا المخاطر 
القانونية عن عدم  

التزام المنشأة 
بالقوانين المنظمة 

للعمل، في حين تنشا  
المخاطر التنظيمية عن  

مخالفة المنشأة 
للقوانين والمعايير  

الصادرة عن الجهات  
 الرقابية

الحصول على  
موافقة الجهات  
الرسمية والبلدية 

 والوزرات المعنية 

مخاطر  
 السمعة

تنتج مخاطر السمعة  
عن األراء السلبية 

المؤثرة والتي ينتج  
عنها خسائر كبيرة  
للعمالء او االموال،  

حيثت تضمن االفعال  
التي تمارس من قبل 

اإلدارة او موظفين  
المنشأة والتي تعكس 

صورة سلبية عن  
المنشأة وعالقاتها مع 

عمالئها والجهات 
االخرى، كما انها تنجم  

عن ترويج اشاعات 
سلبية عن المنشاة 

 ونشاطها 

تقديم خدمات  
زراعية متنوعة ترضي  
جميع العمالء، انشاء 

وحدة لمراقبة 
وضبط  

الجودة،وتاكيد  
الجودة وحدة الرقابة  

 الداخلية

مخاطر  
 المنافسة 

تنتج مخاطر المنافسة 
من السوق المحلي  

تي تؤتر  والخارجي وال
على تقليل المبيعات  

 وتخفيض االرباح 

الترويج والدعاية  
واالعالن، ونظام  

الحوافر  للعمالء  
 وكسب الوالء 
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المخاطر  
 التشغيلية 

مخاطر  
تقنية 

 المعلومات 

وتشمل الخسائر  
الناتجة عن تعطل  

االنظمة او عدم توفر  
االنظمة الفنية او انهيار 

انظمة الحاسوب  
اخطاء  واالتصاالت او 

في البرمجيات  او  
 مهاجمة الفيروسات

يجب وضع خطة  
امن معلوماتية  

للحفاظ على  
معلومات واتصاالت  

 المنشأة 

مخاطر  
الموارد 
 البشرية

الخسائر التي يتسبب 
بها الموظفون او  

تتعلق بالموظفين  
(بقصد او بغير قصد)،  
كما تشمل االعمال او  

االفعال التي يكون  
الهدف منها الغش او  

اساءة استعمال 
الممتلكات او التحايل 
على القوانين واللوائح  

التنظيمية او سياسة 
الشركة من قبل  

المسوؤلين او  
الموظفين، كذلك  

الخسائر الناشئة عن 
العالقة مع العمالء،  

الموردون، المساهمين،  
 والجهات الرقابية 

انشاء وحدة رقابة  
 داخلية منفصلة

مخاطر  
 الدولة 

تغيير 
القوانين 

 واالنظمة 

تشمل المخاطر   
المرتبطة بسياسة  
استقدام العمالة 

االجنبية واقامتها، تغير 
منح التراخيص ومزاولة 

 االعمال 

تاهيل العمالة  
، استخدام  المحلية

اآلالت والتقنيات  
 الحديثة 

العالقات 
 الدولية

تشمل تغير العالقات 
الساسية والمقاطعة 

والحظر التجاري مع  

اثرها ضعيف 
العتمادها على 

السوق المحلي:  
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،  الدول المستوردة 
اغالق االسواق  

 التصديرية

تنويع االسواق  
،  المستهدفة

التصنيع وتنويع 
 المنتجات 

الكوراث 
 والحروب 

تشمل المخاطر  
السياسية، تدخل  

السياسين، االضطرابات 
المدنية، الحروب،  

االرهاب، السياسات  
والنقدية، ارتفاع المالية 

 مستوى الديون 

التأمين على أصول   
المنشأة، تعتبر 

مخاطر متدنية  
بسبب االمن  

 واالستقرار السياسي

 

 الشكل القانوني المقترح للمنشأة   .7
قانوني  شكل  افضل  ان  تبين  السعودي  الشركات  قانون  استعراض  خالل  من 

المساهمة   الشركة  هو  النشاط  من  النوع  لهذا  المسؤولية.  مقترح  محدودة 
تُعدّ الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر أنواع الشركات انتشارًا ألنها و

تناسب العديد من المشاريع واألنشطة االقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي 
تعد عنصرًا أساسيًا في الحياة االقتصادية بسبب تنوعها وتعددها، حيث تسمح  

جميع الشركاء بتحديد مسؤولية كل شريك منهم  هذه النوعية من الشركات ل
 .بمقدار حصته في رأس المال، فضالً عن العديد من المزايا األخرى

م/ رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  الشركات  نظام  تناول   6وقد 
لها  1385/ 22/3وتاريخ   وأفرد  المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركة  وتعديالته،  هـ، 

 .180وانتهاء بالمادة  157وتناول أحكامها كافة بداية من المادة الباب السابع 

من نظام الشركات الشركة ذات المسؤولية المحدودة    157وقد عرّفت المادة  
الشركة   ديون  عن  مسؤولين  أكثر  أو  شريكين  من  تتكون  التي  «الشركة  بأنها: 
عن الشركة  هذه  في  الشركاء  عدد  يزيد  وال  المال  رأس  في  حصصهم   بقدر 
التأسيس دون  الشركة في عقد  رأس مال  بتحديد  الشركاء  ويقوم  خمسين». 
اشتراط حد أدنى لرأس المال، مما يترتب على إثره زيادة النمو االقتصادي وتهيئة 
ذات  الشركات  وتحتل  والمتوسطة.  الصغيرة  للمشاريع  االستثمار  مناخ 

وشركات األموال  شركات  بين  وسطًا  مركزًا  المحدودة  األشخاص،   المسؤولية 
فهي تتسم بمزيج من الخصائص واألحكام المختلطة التي تنفرد بها شركات  

 األموال وشركات األشخاص
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