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الرؤية

أن نكــون مركــزًا أساســيًا لتطويــر واســتدامة قطــاع 
المملكــة  تمــور  لتكــون  الســعودية  والتمــور  النخيــل 

األول عالميــًا الخيــار 

الرسالة
 

الزراعيــة  الخدمــات  مــن  متكاملــة  منظومــة  خلــق 
الحديثــة  التقنيــات  وتبنــي  والمعرفيــة  والتســويقية 
ــتهالك  ــدل اس ــادة مع ــة وزي ــاءة اإلنتاجي ــق الكف لتحقي

الســعودية محليــًا وعالميــًا التمــور 

استراتيجية المركز

الركائز

الجودة

االستثمار

التسويق

الطابع 
المؤسسي

الخدمات

األهداف االستراتيجية

تحسين جودة وكمية اإلنتاج، و التقليل من الفاقد و 
المحافظة على الموارد الطبيعية.

تشجيع االستثمار في قطاع التمور

رفع كفاءة أنشطة وعمليات تسويق التمور محليًا وعالميًا.

تعزيز قدرات وإمكانيات المركز الداخلية

- تحقيق الكفاءة اإلنتاجية ضمن سلسلة اإلمداد من خالل 
تقديم خدمات زراعية ولوجستية متطورة

- توفير المعلومات والبيانات والدراسات الحديثة لالرتقاء 
بقطاع النخيل و التمور



رئيس مجلس اإلدارة

وزير البيئة والمياه والزراعة 

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
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المهندس

أحمد بن صالح عيادة الخمشي

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة 
للشؤون الزراعية

عضو مجلس االدارة

األستاذ

علي بن أحمد عسيري

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة 
للخدمات المشتركة

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ

منير بن فهد السهلي

مدير عام صندوق التنمية الزراعية

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ

عجالن بن عبدالعزيز العجالن

رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف 
السعودية

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ

فيصل بن سعد البداح

األمين العام لهيئة تنمية الصادرات 
السعودية

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور

محمد بن فهد النويران

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني 
للنخيل والتمور

عضو مجلس اإلدارة

المهندس

علي بن منصور الصغير

القطاع الخاص

عضو مجلس اإلدارة

المهندس

فيصل بن معيض البحير

مدير عام المحتوى وتطوير األعمال 
في شركة سابك

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور

سلمان بن عبدالرحمن السديري

القطاع الخاص

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور

عبداهلل بن سعيد كدمان

رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات 
التعاونية

عضو مجلس اإلدارة



كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

وبعد .. 

فـــي بلدنـــا المعطاء، وأرضنـــا الغنيـــة بمواطنيها وتاريخهـــا ومواردهـــا، تحقق المملكـــة يوما بعد يـــوم تطورًا في   
القطـــاع الزراعـــي، ونمـــوا في اإلنتـــاج واالبتـــكار، للوصول إلـــى زراعة مســـتدامة، تعـــزز األمن الغذائي، باســـتخدام مســـؤول 
لمواردهـــا الطبيعيـــة. وقد حقق القطـــاع الزراعي وهلل الحمد، بدعم كريم ومســـتمر من القيادة الرشـــيدة أيدها اهلل، قفزات 
نوعيـــة في الســـنوات األخيرة رفعت مســـاهمته في الناتـــج المحلي إلى ما يتجـــاوز ٦١ مليار ريـــال، وبما يعـــادل ٤.٠٢٪ من الناتج 
المحلـــي غير النفطي خـــالل العام الماضـــي، وحققت المملكـــة نتائج متقدمة في مؤشـــرات األمن الغذائي على مســـتوى 

العالـــم، وهو ما يعكـــس الجهود الـــذي تبذلهـــا المملكة في هـــذا المجال. 

كمـــا حقق قطـــاع النخيل والتمـــور، الذي يعتبـــر أحد أهـــم القطاعـــات الزراعية، ويقـــوده المركز الوطنـــي للنخيل   
والتمـــور مســـاهمات نوعية في هذا الجانـــب، إذ حققت تمور المملكـــة ارتفاعا في الصادرات بنســـبة ٠7% فـــي القيمة، و١7% 
فـــي الكميات خـــالل عـــام ٢٠٢٠ ، ونحن ماضون بحـــول اهلل إلى رفـــع هذه النســـبة، ودعم الصناعـــات التحويليـــة في قطاع 

النخيـــل والتمـــور، ورفع مســـاهمته فـــي تعزيز األمـــن الغذائي. 

يقدم التقرير الذي بين أيديكم استعراضا إلنجازات وأنشطة المركز خالل العام المالي ١٤٤١ هـ

وزير البيئة والمياه والزراعة 

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي



كلمة الرئيس التنفيذي 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

وبعد .. 

شـــهد عـــام ٢٠٢٠ ظهـــور جائحـــة اســـتثنائية ألقـــت بظاللهـــا على كافـــة جوانـــب الحياة البشـــرية. فـــي ظل تلك   
التحديـــات، واصـــل المركز الوطنـــي للنخيـــل والتمور أعماله مـــع منتجي ومصـــدري التمور فـــي لقاءات مســـتمرة مع كافة 
ذوي العالقـــة، لتذليـــل الصعوبات ومواجهتها بعمل مؤسســـي يتعـــاون فيه كافـــة العاملين في هذا المجـــال. وقد أثمرت 
أعمال المركز المســـتمرة عـــن إنجازات عديـــدة على المســـتوى العالمي والمحلي. إذ أســـهمت جهود المملكـــة بفضل اهلل 
عـــن إقرار  مجلس منظمـــة األغذية والزراعة لألمـــم المتحدة )الفاو( إقامة ســـنةدولية للتمور في عـــام ٢٠٢7 . وإضافة٣٢ بلدًا 
جديـــدا إلـــى قائمة الـــدول التي تصلها صـــادرات التمور الســـعودية لتكـــون ١٠7 بلـــدان، بعد أن كانـــت 7٥ بلدًا في عـــام ٢٠١٩. 

يســـلط التقرير الســـنوي للمركز الوطنـــي للنخيل وللتمـــور الضوء على أبرز أعمالـــه في دعم قطـــاع النخيل والتمور،   
وجهـــوده في تعزيـــز موقع المملكـــة العربية الســـعودية مصـــدرًا عالميا للتمـــور بجودة عاليـــة، آملين أن نحقـــق تطلعات 
القيادة الرشـــيدة، والعامليـــن في قطاع النخيـــل والتمور في خلـــق منظومة متكاملة مـــن الخدمات الزراعية والتســـويقية 
والمعرفيـــة وتبنـــي التقنيات الحديثـــة لتحقيق الكفاءة اإلنتاجيـــة وزيادة معدل اســـتهالك التمور الســـعودية محليًا وعالميًا .

الرئيس التنفيذي

للمركز الوطني للنخيل والتمور

د. محمد بن فهد النويران 





٢٠٢٠
تشهد تحقيق أرقام قياسية جديدة
في صناعات النخيل والتمور 

رغـــم التحديات التـــي واجهتها صناعة التمور بســـبب جائحـــة كورونا، إال أن قطـــاع النخيل 
والتمـــور حقق  نموًا في مســـتهدفاته لتطوير صناعـــة النخيل والتمور، متغلبـــًا بتوفيٍق من 
اهلل علـــى التحديـــات التي خلفتهـــا الجائحة، وســـاعيًا إلى مزيد مـــن اإلنتـــاج والتطوير في 

الواعدة.  الصناعـــة  هذه 



إرتفـــاع صـــادرات المملكـــة مـــن التمـــور 
بنســـبة 7% في القيمـــة و١7% فـــي الكمية 
المنتجـــات  تشـــكل  ٢٠٢٠م،  عـــام  خـــالل 

 .%٢٤ منهـــا  التحويليـــة 

إرتفـــاع صـــادرات المملكـــة مـــن التمـــور 
بنســـبة 7٣% في القيمـــة و٦8% في الكمية 
خـــالل الفتـــرة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠ م، بمعـــدل نمو 

ســـنوي ١٢% فـــي الكميـــة والقيمة.

اســـتحوذت المملكة على ١7٪ مـــن اإلنتاج 
العالمـــي للتمور

وصلت صـــادرات المملكة مـــن التمور في 
دولة  ١٠7 الى   ٢٠٢٠ عام 

منظمة  مجلس  إقرار  المملكة،  بجهود 
"الفاو"  المتحدة  لألمم  الزراعة  و  األغذية 

اقامة سنة دولية للتمور ٢٠٢7م.

عالميًا



بيـــان ســـماحة مفتـــي عـــام المملكة  بعـــد 
الشـــيخ عبد العزيز بـــن عبداهلل آل الشـــيخ، دعا 
المركز الوطنـــي للنخيل و التمـــور إلخراج زكاة 
الفطـــر من التمـــور، كون التمر يعـــد من قوت 

الرئيســـي. البالد 

بلـــغ إنتاج المملكـــة من التمـــور ١.٥ مليون 
طن فـــي عـــام ٢٠٢٠، مـــا جعلهـــا تحقق 

اكتفـــاء ذاتيا بنســـبة ١٢٥٪. 

حصلت أكثـــر مـــن ١,7 مليـــون نخلة على 
عالمة التمور الســـعودية، أي ما يعادل ٥٪ 
مـــن إجمالي عـــدد النخيل فـــي المملكة 

الـــذي يتجاوز ٣١ مليـــون نخلة. 

التمور  المنتســـبة لعالمة  المزارع  بلغ عدد 
الســـعودية ٤١ مزرعـــة، منهـــا ٣٢ من فئة 
المـــزارع حســـب الزراعة المكثفـــة، و٩ من 

العضوية.  المـــزارع  فئة 

المنتســـبة لعالمة  المصانـــع  بلـــغ عـــدد 
التمـــور الســـعودية ٤٢ مصنعـــًا. 

تجـــاوز إنتاج المصانـــع المنتســـبة لعالمة 
مـــن  طنـــًا   ٤٣٢,7٢٠ الســـعودية  التمـــور 

 . ر لتمو ا

محليًا





المعارض 
والمهرجانات
ضمن أهدافـــه في تعزيـــز القيمـــة العالمية للتمور الســـعودية، ودعـــم وتحفيز 
اإلنتـــاج والبيـــع، وتســـويق عالمـــة التمـــور الســـعودية، شـــارك المركز فـــي 7 من 

المهرجانـــات والفعاليـــات العالميـــة والمحلية .
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معرض الخليج لألغذية
وســـط حضور كبير من الـــزوار والمســـتثمرين العالميين والمهتمين في القطاع، شـــارك 
المركز بجناح ضم ١٠ شـــركات حاصلة على عالمة التمور الســـعودية. وخالل المشـــاركة 
عقـــد المركز والشـــركات الســـعودية المشـــاركة عـــددا من اللقـــاءات مع الشـــركات 
والمؤسســـات العالميـــة منها بزنـــس فرانس، وشـــركات األغذية الفرنســـية بهدف فتح 

منافذ تســـويقية جديدة للتمور الســـعودية في األســـواق الفرنســـية.

مهرجان العال للتمور
 شـــارك المركز الوطنـــي للنخيل والتمور  فـــي مهرجان العال للتمور في نســـخته األولى، 
وخـــالل المشـــاركة عقد المركـــز عدد من الـــورش للتعريـــف بعالمة التمور الســـعودية 
باإلضافـــة إلى اللقـــاء بمنتجي التمـــور حيث  تنتج العال مـــا يقارب ٩٠ ألف طن ســـنويا من 

التمور. 

د. النويران يزور عددًا من الشركـات
الفرنسيـــة الغذائيـــة والموزعيـــن
بهدف فتح منافذ تسويقية للتمور السعودية
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مهرجان بريدة للتمور
على مدى شـــهر ونصف، شـــارك المركـــز الوطني للنخيـــل والتمور في مهرجـــان التمور 
ببريـــدة للعـــام  ٢٠٢٠  بجناح لعالمـــة التمور الســـعودية، إلى جانب إقامـــة ورش تعريفية 

الســـعودية. التمور  وعالمة  بالتصدير 

اليوم العالمي للغذاء
ضمـــن جهـــود المملكة فـــي التفاعـــل مع اليـــوم العالمـــي للغـــذاء، وإبـــرازا للقيمة 
الغذائيـــة العاليـــة للتمور، شـــارك المركز فـــي اليوم العالمـــي للغذاء مـــع العديد من 

الجهـــات فـــي المملكة. 
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القافلة الزراعية اإلرشادية

شـــارك المركز الوطني فـــي فعاليـــات القافلـــة الزراعية اإلرشـــادية التي تنفذهـــا وزارة 
البيئـــة والميـــاه والزراعـــة وتســـتهدف توعيـــة المزارعين في كافـــة مناطـــق المملكة 

وتعمـــل علـــى تثقيفهم فـــي عمليـــات اإلنتـــاج والحصاد.

اليوم العالمي للتربة

شـــارك المركز الوطنـــي في معرض اليـــوم العالمي للتربـــة الذي أقيم فـــي وزارة البيئة 
والميـــاه والزراعـــة، ضمن ســـعيه للحضور فـــي كافة الفعاليـــات ذات العالقـــة بالمركز، 

لتعزيز التواصـــل مع المزارعيـــن، والتعريف بالمركز ونشـــاطاته. 
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دورة أسس وركائز النجاح في األسواق العالمية

أقـــام المركز دورة افتراضية لشـــرح أســـس وركائز النجـــاح للدخول في األســـواق العالمية واســـتراتيجياتها لعـــدد من المنتجين والمســـتثمرين 
في قطاع التمور، وتهدف الدورة الى التوعية بفهم ســـلوك المســـتهلكين في األســـواق المســـتهدفة، وفهم اســـتراتيجيات الدخول لألســـواق 

العالميـــة، إلى جانب فهم أســـاليب وقنـــوات التوزيع في تلك األســـواق. 





الحمالت 
الترويجية

ضمـــن خططه وأنشـــطته المســـتمرة فـــي دعـــم التمـــور الســـعودية، وتحفيز 
المســـتهلكين علـــى المزيـــد مـــن االســـتهالك الصحـــي للتمـــور، أطلـــق المركز                           
٥ حمالت تســـويقية  اســـتهدفت المســـتثمرين والمســـتهلكين داخل المملكة.
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حملة متعة طعم التراث
بالتعـــاون مع الشـــريك االســـتراتيجي نادك والشـــريك الناقـــل حصن المســـافر، أطلق المركـــز الوطني 
للنخيـــل والتمـــور حملـــة متعة طعم التـــراث، والتـــي أقيمت لمدة أســـبوع فـــي جامعة األميـــرة نورة 
بالريـــاض و ذلك لرفع نســـبة الوعي وزيادة اســـتهالك التمور لـــدى طالبات الجامعة، وتـــم خاللها توزيع 
عبوات مـــن منتجات التمـــور التحويلية، وإبـــراز فوائد التمور. وحظيـــت هذه الحملة علـــى إقبال عال من 

الجامعة.  طالبات 



23

التقرير السنوي  ٢٠٢٠

حملة التجارة اإللكترونية
تحفيـــزا لعمليات البيع خـــالل جائحة كورونـــا، أطلق المركـــز الوطني للنخيـــل والتمور حملة شـــراء منتجات 
التمـــور إلكترونيًا عبـــر المتاجـــر اإللكترونية على منصة تمور الســـعودية، بهـــدف زيادة مبيعـــات التمور خالل 
فترتـــي منـــع التجـــول الجزئي والكلـــي، وتوفير منافـــذ بيع موثوقـــة، إلى جانـــب تعزيز صورة عالمـــة التمور 

الســـعودية، وترويج منتجـــات الجهات الحاصلة علـــى عالمة التمور الســـعودية. 

حملة زكاة الفطر من التمر
بعـــد بيان ســـماحة عـــام مفتي المملكة الشـــيخ عبـــد العزيز بن عبـــد اهلل آل الشـــيخ، عمل المركـــز الوطني 
للنخيـــل والتمـــور بالتعاون مع وزارة البيئـــة والمياه والزراعـــة، ووزارة التنمية االجتماعية والموارد البشـــرية على 
إطـــالق حملـــة زكاتنا من تمرنـــا، باعتبـــار أن التمر من قوت البلـــد. وخالل الحملـــة تم توفير منصـــة الكترونية 

تتاح مـــن خاللها اخـــراج زكاة الفطر مـــن التمر. 
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حملة  أسبوع  التمور السعودية
بالتعـــاون مع لولو هايبـــر ماركت أطلق المركز أســـبوع التمور الســـعودية، الـــذي امتد حتى ٢8 
يوليـــو ٢٠٢٠ في ١٥ فرع ضمن ٤ مناطق رئيســـية فـــي المملكة، وخالل الحملة شـــاركت أكثر من 

٤٠ شـــركة تمور ســـعودية، إلى جانب عرض صناعات التمـــور التحويلية.
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 حملة زاد التمور
بالتعاون مع أســـواق عبـــد اهلل العثيم أطلـــق المركز مهرجـــان عروض زاد التمـــور في ٢٤٦ 

المملكة. مســـتوى  على  فرع 





المبادرات
والبرامـــــج

مواصلة لجهوده في تســـهيل وتحفيـــز عمليات التصدير واإلنتـــاج، ودعم مزارعي 
التمـــور، أطلـــق المركـــز خـــالل عـــام ٢٠٢٠ عددًا مـــن المبـــادرات والبرامـــج لخدمة 

التمور.  قطـــاع  في  والمســـتثمرين  المنتجين 
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إطالق المسار السريع 
للصحة النباتية

بهدف تســـهيل وتســـريع إجراءات التصدير، وتســـهيل إصدار شـــهادة الصحة النباتية، وبالتعاون 
مـــع وزارة البيئة والمياه والزراعـــة أطلق المركز خدمة إصدار شـــهادة الصحـــة النباتية لمصدري 

التمور مـــن خالل المحاجر لـــدى منافذ التصدير مباشـــرة دون الحاجة لزيارة فـــروع الوزارة.
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إطالق برنامج تمكين
أطلـــق المركـــز الوطنـــي للنخيل والتمـــور بالتعاون مـــع الجهـــات ذات العالقة، برنامـــج تمكين 
الشـــركات الرائـــدة لتصدير التمور وهـــو تجمع يضم مصنعـــي التمور ذوي الكفـــاءة و التنظيم 
العالـــي، بهدف توحيـــد الجهود و تعزيـــز القدرات التصديريـــة ألعضاء البرنامج، ممـــا يعزز فرص 
الوصول ألســـواق جديدة، ويســـتهدف البرنامج في المرحلة األولى الى زيـــادة صادرات المملكة 
مـــن التمور لعـــدة دول  ) المملكـــة المتحـــدة ، الواليات المتحـــدة، مملكة المغـــرب، جمهورية 

المانيا و جمهورية اندونيســـيا( .
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إتمام برنامج شراء التمور 
لعام 1441هـ

دعمًا لصغـــار المزارعيـــن، أتم المركـــز كافة مهام حجـــز المواعيد واســـتالم التمـــور والتعبئة 
والفـــرز والتصنيـــع، وإيـــداع مســـتحقات برنامـــج شـــراء التمـــور للعـــام ١٤٤١هــــ في حســـابات 

المســـتفيدين، وخـــالل هـــذا البرنامـــج تم اســـتالم وتصنيـــع ٢٥ ألـــف طن مـــن التمور.
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٢٥٠٠٠ طن 
كمية التمور التي تم 

استالمها 

 ٩٧11
عدد السيارات التي تم 

دخولها

٥386 مزارع 
عدد المستفيدين من البرنامج

6٠٠ موظف 
عدد العاملين في استالم وشحن 

3 مصانعوإنتاج التمور 
في 3 مناطق

عدد المصانع المخصصة الستالم وتغليف 
التمور، في الرياض والقصيم واألحساء.

1٥٠ دولة  
يتم شحن تمور 

البرنامج اليها

4٠٠ جمعية خيرية 
استفادت من التمور هذا العام 

برنامج
شراء التمور

في أرقام
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إطالق مسابقة أفضل منتج
أطلـــق المركز مســـابقة ألفضل منتـــج من التمـــور، وتهدف المســـابقة إلى تشـــجيع الكفاءات 
الوطنيـــة علـــى االبتـــكار في صناعـــة التمـــور، ودعم الجهـــود في رفـــع االســـتهالك المحلي. 
وحظيت المســـابقة التي اســـتهدفت ٣ فئات، بمشـــاركة أكثـــر من 7٠ منتج مـــن التمر في ثالث 
فئـــات، فئة أفضـــل منتج تحويلـــي، فئة أفضل تغليـــف ابتـــكاري للتمور، وأفضل فكـــرة دعائية 
وإعـــالن ابتـــكاري للشـــباب واألطفال. وشـــارك في المســـابقة حوالي ٣٠ شـــركة، فازت بعشـــر 

جوائـــز على مســـتوى الفئات الثـــالث، فيما تجـــاوز إجمالي قيمـــة الجوائز ١٦٠ ألـــف ريال .

فئة أفضل منتج تحويلي 

المركز
األول 

المركز
الثاني 

 

المركز
الثالث 

فئة أفضل تغليف إبتكاري

المركز
األول 

المركز
الثاني 

المركز
الثالث 

   

فئة أفضل فكرة دعائية وإعالن 
إبتكاري لفئة الشباب 

المركز
األول 

المركز
الثاني 

المركز
الثالث 
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تدشين 4 مراكز خدمات
دشـــن رئيس مجلس إدارة المركـــز، معالي وزير البيئة والميـــاه والزراعة ٤ مراكـــز خدمات للتمور 
فـــي الريـــاض والقصيم. وتهـــدف المراكز إلـــى تعزيز سلســـلة القيمـــة لمنتجي التمـــور، ورفع 
قيمة صـــادرات التمور، وتعزيز تســـويق التمور محليـــًا وعالميًا، إلى جانب التركيـــز على الصناعات 

التحويلية.





اللقاءات واالتفاقيات
وورش العمــل

ســـعى المركز خـــالل عـــام ٢٠٢٠ إلى إتمام عـــددًا مـــن االتفاقيـــات وورش العمل 
واللقاءات مع المؤسســـات البحثيـــة والجهات ذات العالقة، لدعـــم صناعة التمور 

المملكة.  في 
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مشـــاريع  تنفيـــذ  عقـــود  توقيـــع 
طيبـــة وادي  مـــع  تقنيـــة 

برعايـــة معالـــي رئيـــس مجلـــس اإلدارة ومعالـــي رئيـــس جامعة طيبـــة، وقع 
المركـــز الوطنـــي للنخيل والتمـــور وشـــركة وادي طيبة عقدي تنفيذ مشـــاريع 
تقنيـــة، لرفع كفـــاءة التقديم علـــى خدمات المركـــز، وتســـهيل التواصل مع 

المســـتفيدين في قطـــاع النخيـــل والتمـــور، وأتمتة خدمـــات المركز.

الجهـــود  لتوحيـــد  ثالثيـــة  اتفاقيـــة 
التســـويقية ونقـــل الخبـــرات والمعرفـــة

برعايـــة رئيس مجلـــس اإلدارة معالـــي وزير البيئـــة والميـــاه والزراعة أتـــم المركز توقيع 
اتفاقيـــة ثالثية بين المركـــز الوطني للنخيـــل والتمور والجمعية الســـعودية لالســـتزراع 
المائـــي، والجمعية الســـعودية للزراعـــة العضوية، بهـــدف توحيد الجهود التســـويقية 

الجهات. بيـــن  والمعرفة  الخبـــرات  ونقل 
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اللقاء بســـفارة الواليـــات المتحدة 
الرياض فـــي  األمريكية 

التقى ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي للمركـــز الوطني للنخيـــل والتمـــور بفريق عمل 
مكتب الشـــؤون الزراعية بســـفارة الواليات المتحـــدة األمريكية بالرياض، وناقشـــت 
الزيارة إجـــراءات تصديـــر التمور للواليـــات المتحـــدة، والخطط التســـويقية للدخول 
لألســـواق األمريكيـــة، إضافة إلى آليـــة التواصل مـــع الملحقيات التجارية لتســـهيل 

دخول منتجـــات التمور الســـعودية لألســـواق األمريكية.

لقاء وزارة التعليم

التقى ســـعادة الرئيـــس التنفيذي للمركـــز الوطني للنخيـــل والتمور د. محمـــد النويران 
بســـعادة وكيل وزارة التعليم للشـــؤون المدرســـية أ.د. أميـــن نعمان لمناقشـــة برنامج 
التغذيـــة المدرســـية، والعمل على خطـــة إلدراج التمور ضمن خطط التغذية المدرســـية
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لقاء كبار منتجي التمور
برعايـــة عضو مجلـــس إدارة المركز ســـعادة وكيـــل وزارة البيئة والميـــاه والزراعة للزراعـــة المهندس 
أحمد بـــن صالـــح العيـــادة، أقـــام المركز ورشـــة عمل بعنـــوان قطـــاع النخيـــل والتمـــور التحديات 
والحلـــول لتجـــاوز آثـــار جائحة كورونا علـــى القطـــاع، وقدمت الورشـــة مقترحات لمواجهـــة األزمة، 

وإيجـــاد أفـــكار للمســـاهمة في دعم ودراســـة أوضـــاع القطاع.

لقاء أسواق المزرعة وبنده
التقـــى فريـــق عمـــل المركـــز افتراضيا بـــإدارة أســـواق المزرعـــة وبنـــده، وذلك للعمـــل على تســـهيالت تتيح 
للمزارعين والمنتجين الدخول إلى أســـواق التجزئة، ومناقشـــة الخدمات التســـويقية واللوجســـتية، إلى جانب 

وضع تســـهيالت للحاصلين علـــى عالمة التمور الســـعودية.

تطوير قطاع النخيل
التقى ســـعادة  الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيـــل والتمور باللجنة الزراعية للغرفـــة التجارية لمنطقة 
القصيـــم واللجنـــة الزراعية لغرفـــة منطقة المدينـــة المنورة وبحضـــور أمين عام غرفة القصيم في ورشـــة 
عمـــل تختـــص بتطوير قطـــاع النخيل والتمـــور، وناقـــش الحضور مناقشـــة البرامـــج التمويليـــة المتاحة من 

الجهـــات ذات العالقة، وتطويـــر التغليف وعـــرض المنتجات وخاصة للحجـــاج والمعتمرين.

األبحاث التطبيقية
برعايـــة رئيس مجلـــس اإلدارة معالـــي وزيـــر البيئة والميـــاه والزراعـــة، أقيمت ورشـــة عمل مشـــروع األبحاث 
التطبيقيـــة في مجـــال » النخيل والتمـــور والمحاصيل الواعـــدة «. بمشـــاركة المركز الوطني للنخيـــل والتمور 
وعدد من الجهات ذات العالقة، وســـعت الورشـــة لتســـليط الضوء علـــى األبحاث الواعدة فـــي قطاع النخيل 

والتمور، وإقامـــة معرض مصاحب الســـتعراض منتجـــات المزارعين.
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ورشة عمل تمكين
التقـــى عضو مجلـــس اإلدارة ســـعادة وكيـــل وزارة البيئة والميـــاه والزراعـــة للزراعة، وســـعادة رئيس صندوق 
التنميـــة الزراعية، وســـعادة األمين العـــام لهيئة تنمية الصادرات وســـعادة الرئيس التنفيـــذي للمركز الوطني 
للنخيـــل والتمـــور، بمصـــدري التمور خالل ورشـــة العمـــل للتعريـــف ببرنامج تمكيـــن، وناقـــش الحضور أهم 
الموضوعـــات وأبـــرز معوقـــات رفع صـــادرات المملكة مـــن التمور، إلـــى جانب آليـــة تعزيز التواجـــد العالمي 

للشـــركات الوطنية ، ورفع مســـتوى التنســـيق بين الجهـــات ذات العالقة لتصديـــر التمور.

دورات تدريبية في التسويق الدولي
قـــدم المركز الوطني للنخيـــل والتمور دورتين تدريبيتين عن التســـويق الدولي بعنوان )اســـتراتيجيات الدخول 
الى األســـواق العالميـــة(، وذلك بهدف دعم المســـتثمرين في قطـــاع التمور، لمعرفة كيفيـــة تحليل الطلب 

الدولـــي للتمور، وتصاميـــم منتجات التمور الدوليـــة، وكيفية اختيار قنوات توزيـــع التمور دوليا.

عالمة التمور السعودية
أقام المركـــز الوطني للنخيل والتمور ورشـــة عمـــل افتراضية للتعريـــف بعالمة التمور الســـعودية، بالتعاون 
مع لجنـــة الزراعة والتمـــور في غرفة القصيم، وســـعت الورشـــة للتعريف بعالمـــة التمور الســـعودية، وإبراز 

أهـــداف عالمة التمور الســـعودية، وشـــرح آلية الحصـــول على عالمة التمور الســـعودية.





البحوث 
والدراسات
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دراسة إنشاء مراكز خدمات التمور
عمـــل المركـــز الوطني للنخيـــل والتمور على إنشـــاء نمـــاذج اســـتثمارية خاصـــة بمراكز خدمـــات قبل وبعد 
الحصاد. فبعد دراســـة مســـتفيضة للقطاع، تبيـــن وجود العديد من الفرص االســـتثمارية، منهـــا خدمات ما 
قبل الحصـــاد، التي تهتـــم بالحقل والعناية بالنخلـــة والحصاد وغيرهـــا. إلى جانب خدمات مـــا بعد الحصاد 
التـــي تهتـــم بالمحصـــول ونقله وتعقيمـــه وتدريجـــه وتغليفه وتخزينـــه إلى جانـــب العديد مـــن العمليات 
التابعـــة.  وقد أخذت الدراســـة بالحســـبان نماذج مختلفة من مشـــروعات التمور بحســـب عدد النخيل ســـواء 

كانت للمشـــروع الواحد، أو لعدة مشـــاريع، أو حتـــى المزارع الصغيـــرة المجتمعة. 

يعتِبر المركز هذه الدراســـة دراســـة استرشـــادية تشـــمل جميع النماذج التـــي من الممكـــن تحديث األرقام 
فيها بحســـب ما يـــراه المســـتثمر، إضافة إلى تحديـــث تكاليف العمالـــة وضريبة القيمـــة المضافة. 

دراسة سلوك المستهلك المحلي
خالل عـــام ٢٠٢٠ أنجـــز المركز الوطنـــي للنخيل والتمور دراســـة ميدانية لفهم ســـلوك المســـتهلك المحلي 
للتمـــور، لتطوير صناعة التمور ومعرفة تفضيالت المســـتهلكين. شـــملت الدراســـة المواطنين الســـعوديين 
من الجنســـين فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، من خالل ١٢ جلســـة نقاشـــية بواقع ٩٠ دقيقة للجلســـة 
الواحـــدة، باإلضافة إلـــى ١٣١١ مقابلة الكترونيـــة بواقع ٢٠ دقيقـــة للمقابلة الواحدة، وذلك خـــالل الفترة مابين 

٢٠ نوفمبر وحتـــى ١٠ ديســـمبر ٢٠٢٠. وأظهرت الدارســـة النتائج التالية:
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٥١%ذو قيمة غذائية عالية

%40

%٣٩

مصدر جيد للسعرات الحرارية

مضاد جيد لألكسدة

48%مكمل جيد للمشروبات الساخنة  

%٤٠

%33

محلي طبيعي

وجبة خفيفة

٥٢%من السنة النبوية

%45

%٤٥

جزء أساسي من حسن الضيافة

من التقاليد السعودية

48%مصدر طبيعي للطاقة

%٤٦

%41

يقوي المناعة

يعزز الطاقة

٣٤%يساعد في الهضم

%٣٤

%٣١

جيد الستهالكه خالل الشتاء

مثالي للتخلص من السموم

أهم ثالث خصائص مصنفة حسب الفوائد الرئيسية 

احصائيات الدوافع الستهالك التمور

الصحة              %48

مادة مكملة    %40

المناسبات االجتماعية         
%38

الطاقة            %38

فوائد أخرى            ٢١%
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استخدام الحاسوب

قضاء الوقت مع العائلة

%35

%64

%29

%63

%21

%24

%56

%19

اثناء القراءة / الدراسة

عند مشاهدة التلفاز

بعد أداء الصالة

بعد إنجاز األعمال المنزلية

الضيافة

اللعب بألعاب الفيديو

المرتبطـــة  األنشـــطة  و  التمـــور  اســـتهالك 
خارجـــه و  المنـــزل  داخـــل  بتناولهـــا 

ية
رد

 ف
رة

صو
ل ب

نز
لم

ل ا
خ

دا
ية

اع
جم

ة 
ور

ص
ل ب

نز
لم

ل  ا
خ

دا

نتيجة االستهالك داخل المنزل
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النزهات مع العائلة

العمل في المكتب

%68

%37

%59

%21

%24

%17

%46

%18

%16

الخروج مع األصدقاء

عند ممارسة الرياضة

في مراسم العزاء

أثناء قيادة السيارة

في حفالت الزفاف

التنقل من / إلى العمل

اللعب بألعاب الفيديو

ية
اع

جم
ة 

ور
ص

ل ب
نز

لم
ج ا

خار
ية

رد
 ف

رة
صو

ل ب
نز

لم
ج ا

خار

نتيجة االستهالك خارج المنزل
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46%قبل وجبة اإلفطار

%67 الصباح

%44 منتصف اليوم

%73 مساًء

%30 نهاية اليوم 

%32

%16

%13

%33

%56

%37

%21

مع وجبة اإلفطار

أثناء وجبة الغداء

مع وجبة العشاء

أثناء استراحة الصباح

في المساء

أثناء استراحة الظهيرة

بعد وجبة العشاء

أوقات استهالك التمر على مدار اليوم



47

التقرير السنوي  ٢٠٢٠

تمر مغطى بالشوكوالتة

تمر محشو باللوز

تمر مع النواة

%27

%45

%75

%24

%25

%31

%15

%25

%18

%25

%15

%11

تمر مغطى بالعسل

تمر محشو بالكاجو

تمر منزوع النواة

تمر مغطى بجوز الهند

تمر محشو بالمكسرات

تمر مع صلصة مثل الطحينة

تمر محشو بالفستق الحلبي

تمر مغطى باللوز

تمر مع الزعفران

استهالك التمور بأشكاله المختلفة

التمر بشكلة الطبيعي

التمر المحشو

التمر المغطى
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مع المشروبات 
مع مشروبات أخرىفي تحضير األطباقعلى شكل تمر كاملمع منتجات األلبانالساخنة

%87%67%50%48%28

تفضيل المستهلكين لطرق تناول التمر

متوسط النتائج
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شراب التمرمربى التمرمعجون التمرمنتجات األلبانحلويات التمرمعمول التمر

%82%55%53%45%40%29

تفضيـــل المســـتهلك للمنتجات المشـــتملة على 
التمور ومشـــتقاتها

متوسط النتائج
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حليب منكه بالتمر

معجون التمر

فطائر بالتمر

معمول التمر

عصير التمر

مربى التمر

%39

%39

%40

%82

%21

%28

%31

%14

%29

%18

لبن بالتمر

طحين نواة التمر

شوكوالتة بالتمر

ألواح الطاقة المصنوعة من التمر

مـــن بيـــن المنتجـــات األخـــرى التـــي يمكـــن صناعتها مـــن التمـــر يميل 
المســـتهلك إلـــى تجربـــة المعمـــول ومعجـــون التمـــر وفطائـــر التمـــر 

والحليـــب المنّكـــه أكثـــر مـــن غيرهـــا مـــن المنتجات.
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معدل تكرار شراء التمور خالل العام

أقل من أسبوع

حتى ١٠٠ جم

%16

%3

%30

%10

%18

%13

%26

%20

%9

%20

%1

%20

%9

%5

مرة في األسبوع

١٠١ - ٢٥٠ جم

مرة في الشهر

٥٠١ - 7٥٠ جم

مرة كل أسبوعين إلى ثالثة أسابيع

٢٥١ - ٥٠٠ جم

مرة كل شهرين إلى ثالثة أشهر

7٥١ - ١٠٠٠ جم

أقل من ٣ شهور

١ - ٢ كجم

٣ - ٤ كجم

٥ كجم وأكثر
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الخصائص المؤثرة في قرار شراء التمور

لون فاتح

يبدو طازجًا

%72

%29

%67

%28

%63

%22

%66

%26

%47

%15

%53

%50

%13

%13

لون غامق

طعمه لذيذ

حجم كبير

طري ولين

حجم متوسط

شكله نظيف

حجم صغير

جاف وقاٍس

وزن ثقيل

وزن خفيف

طري جدًا

لــزج

ية
اد

لم
ب ا

وان
ج

ال
ية

س
ح

ب ال
وان

ج
ال
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34%عبوات مفرغة من الهواء

%21

%7

%4

%18

%5

%7

%2

%2

صندوق كرتون ) صناديق كبيرة (

كيس بالستيكي تقليدي

صناديق مكدسة / مقسمة

صندوق بالستيكي

صينية بالستيكية ) صناديق هدايا (

عبوات بالستيكية يمكن إعادة إغالقها

علب / صناديق معدنية

أكياس عمودية

تفضيـــل المســـتهلكين لنـــوع تعبئـــة التمـــور و 
تغليفهـــا





بيانات  إحصائية عن قطاع 
النخيل والتمور في المملكة
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توزيع إنتاج التمور في المملكة

االستهالك المحلي
) بما فيها الصناعات التحويلية ( الصادرات

غيرها من الصناعات

كمية اإلنتاج 1.539.755 طن

%66 %14

%20
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صـــادرات الصناعات التحويلية قيمـــة  مـــن   )%٢٤( التحويليـــة  الصناعـــات  تشـــكل 
المملكة مـــن التمور، وتصنـــف المنتجات الغذائيـــة التي تدخل 
فيهـــا صناعة التمور حســـب الرمـــز الجمركي الخـــاص بالمنتج 

وغيرها. األلبـــان  مثل  األساســـي 
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أبرز التطبيقات اإللكترونية لبيع منتجات التمور

عدد المتاجر

1442 

عدد المنتجات

2730

عدد المتاجر

700 

عدد المنتجات

1500
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إجمالي أعداد النخيل في المملكة وكمية اإلنتاج ) 2019 (

كمية اإلنتاج المباع )طن(إجمالي كمية اإلنتاج )طن(عدد النخيل المثمرإجمالي عدد النخيلالمناطق االدارية

7,924,9476,290,624402,411.6351,073.0الرياض

1,243,9091,044,28459,825.545,235.0مكة المكرمة

4,751,0403,812,367213,668.3189,643.8المدينة المنورة

7,542,9146,187,301372,827.1345,057.7القصيم

4,042,5243,431,533213,515.9182,293.0المنطقة الشرقية

1,117,738983,95555,209.737,272.0عسير

1,012,499875,46850,63942,480.2تبوك

1,973,5281,740,97097,390.366,041.7حائل

24,9189,001401.7276.8الحدود الشمالية

8,8223,813131.192.3جازان

526,333391,49227,180.319,314.9نجران

80,93571,2163,351.82,342.6الباحة

984,048798,64943,203.434,045.0الجوف

31,234,15525,640,6751,539,755.81,315,167.9اإلجمالي 
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إجمالي عدد النخيل بحسب األصناف في المملكة وكمية اإلنتاج ) 2019 (

كمية االنتاج المباع )طن(إجمالي كمية االنتاج )طن(عدد النخيل المثمرإجمالي عدد النخيلالصنف

7,903,5106,538,315422,694.8384,394.1خالص

4,783,9223,949,894245,335.7226,403.8سكري أصفر

2,185,8731,748,10794,813.285.108.1برني

2,056,9531,828,72499,297.473,193.1صفري

1,752,8221,488,77882,823.462,018.2حلوة

1,534,6711,225,48069,103.056,723.7برحي

894,372745,85146,715.940,398.5صقعي

879,052664,59348,071.945,462.1عجوة

860,628728,44345,057.538,329.3روثانة

722,694601,02933,804.427,328.6سكري أحمر

718,863525,48327,243.723,999.6خضري

652,160623,21848,527.743,092.4سري

557,344481,56726,711.817,096.8مكتومي

556,729484,68530,006.824,109.4رزيز

460,130370,80022,223.218,943.2نبتة علي 

368,553317,65420,078.217,232.4نبتة سيف

338,465292,73715,765.912,037.6شقراء

320,820275,89718,012.314,709.9سلج 

244,908218,12013,888.510,777.1شيشي

3,441,6862,531,300129,571.693,810.1أشجار النخيل األخرى 

31,234,15525,640,6751,539,755.81,315,167.9اإلجمالي

*املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  
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      الزيادة في المعدل التراكمي من عام  2015  حتى  2020

الكمية  القيمة 

11% 12%

نسبة الزيادة من عام  2015  مع  2020

الكمية  القيمة 

68.87% 73.14%
*املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  

صادرات تمور المملكة من عام  2015  حتى  2020

201520172019 201620182020

127,523,229 

535,795,845

 134,637,061 

 575,811,117 

 147,422,428 

 702,970,511 

 162,053,915 

 755,452,185 

 184,049,513 

 865,829,480 

 215,343,005 

927,691,969

الكمية )بالكيلو(

القيمة )بالريال(

العام
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تقرير صادرات التمور للمملكة لعام )2020( إذ ُصدرت تمور المملكة إلى )107( دولة في مختلف أنحاء العالم

الكمية )بالكيلو(القيمة )بالريال(الدولة

4,830,1492,001,160اثيوبيا

2,697297اذربيجان

240200اريتيريا

333,81484,439اسبانيا

4,358,637481,483استراليا

1,078,292176,280افغانسـتان

26,5015,000االرجنتين

37,619,5207,346,626االردن

208,494,44846,873,007االمارات

668,358202,849البانيا

9,085,3572,869,674البحرين

1,704220البرتغال

545,929161,638البوسنة والهرسك

1,860218التشيك

1,858,392350,360الجزائر

86,398,88041,768,116اليمن

61,02023,000الدنمرك

645,336235,643السـنغال

2,183,293588,454السـودان

4,334,168637,203السويد

4,850,1442,131,624الصـين

3,120,9881,024,235العراق

417,32696,659الـفـلبين

291,50155,000الكميرون

97,112,46419,334,161الكويت

5,302,641719,046المانيا

الكمية )بالكيلو(القيمة )بالريال(الدولة

1,00033المجر )هنغاريا(

57,298,2296,812,426المغرب

2,4190,1132,594,749بريطانيا

357,86769,372النرويج

10,0111,011النمسـا

3,906,125539,000النيجر

28,447,0896,909,860الـهـنـد

13,678,1871,092,989امريكا

4,827,212134,728الـيـابـان

145,70125,660اليونان

33,328,9077,063,905انـدونيسـيا

316,846163,050أوزباكستان

37,0997,000اوغندا

3,396420اوكرانيا

184,46022,552ايرلندا

94,97924,857ايطاليا

4,085,018856,181باكسـتان

4,671,932208,620بروناي دار السالم

6,9696,000بروندي

3,294,719410,950بلجيكا

17,489,2516,552,719بنجـالدش

2,432564بنما

609,76814,9200بنين )داهومي(

176,60211,409بولندا

115,59942,800تـايلند

125,87710,425تايوان
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الكمية )بالكيلو(القيمة )بالريال(الدولة

47,866,802102,38,515تركيا

47,61010,550تريندادوتوباكو

3,590,310311,190تشـاد

3,490,668846,777تنزانيا

234,43290,000توجو

5,430570تونس

529,650206,900جامبيا

1,0003,000جزر القمر

679,55065,590جزر المالديف

31,526,29110,995,586الصومال

2,756,877397,497جنوب افريقيا

255,54064,800جورجيا

6801,7222,303,236جيبوتي

6,96912,000رواندا

5,702,800666,458روسيا االتحادية

1,702220رومانيا

539,139100,792زامبيا

42,71544,584ساحل العاج )كوت دي فوار(

265,00050,000ساو تومي وبرينسيبي

45,974,55110,200,791سـلطنة عمان

5,733,147347,525سـنغافورة

30,00010,500سوريا

358,36331,408سـويسـرا

837,08961,000سيراليون

2,561,829674,231سـيريلنكا

76245سـيشـل

403,079109,860طاجاكستان

360,009118,050غانا

الكمية )بالكيلو(القيمة )بالريال(الدولة

38,00318,000غيانا

274,027197,058غينيا

5,694,506686,098فرنسا

899164قرقيزيا

480,263120,186كازاخستان

70,00028,000كامبوديا

13,797,4381,569,069كندا

10,9692,710كوبا

638,47650,771كوريا الجنوبية

2,128,234511,812كينيا

17,653,2063,615,758لبنان

153,85758,810ليبيا

21,153,9872,057,155مـاليزيا

265,00050,000مدغشقر

11,262,2543,645,009مـصـر

5,460,5511,587,274موريتانيا

975,02563,610موريشيوس

266,46050,145موزمبيق

9,764125مولدافيا

265,00050,000نيبـال

795,040164,503نيجيريا

1,643,000310,000نيكراجوا

235,63531,167نيوزلندا

132,50025,000هاييتي

9,650,1881,123,944هولندا

551,70424,890هونج كونج

2,453,900463,000هوندوراس

927,691,969215,343,005اإلجمالي

*المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء



64

التقرير السنوي  ٢٠٢٠


