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 ّظشح عبٍخ:
 

 

 األٚي اٌّشوض اٌمص١ُ رحزً

 إٌخ١ً أشغبس ِسبحخ فٟ

% 8.72 حٛاٌٟ رّضً ح١ش

 فٟ اٌى١ٍخ اٌّسبحخ ِٓ

 اٌش٠بض ِٕطمخ ر١ٍٙب اٌٍّّىخ،

 اٌّذ٠ٕخ صُ% 8472 ثٕسجخ

 7.%1.71 ثٕسجخ إٌّٛسح

 اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ رؼذ

 اٌؼبٌُ دٚي أُ٘ ِٓ اٌسؼٛد٠خ

 ٚإٔزبط   صساػخفٟ 

 ٌزّٛس،ٚرصذ٠ش ا ٚاسزٙالوب

 ِغّٛع ح١ش ثٍغذ

 اٌّضسٚػخ اٌّسبحبد

 اٌٍّّىخ فٟ إٌخ١ً ثأشغبس

 11.71 حٛاٌٟ 8113َ ػبَ

 ػٍٝ ِٛصػخ، ٘ىزبس أٌف

 .اٌٍّّىخ ِٕبغك ع١ّغ

 

 اىَدبه

 
 

 اىْخيو ٗاىتَ٘س شّبٍح اإلسشبد ٗاقتظبديبدث يختض

 االقتظبديخ اىد٘اّت خَيع ثذساعخ عبٍخ ثظفخ ٍٗشتقبتٖب

 ٕزا ٗيقً٘. ٗاالعتٖالك ٗاىتغ٘يق اإلّتبج حيج ٍِ ىيتَ٘س

 ح٘ه تطجيقيخ اقتظبديخ ٗأثحبث دساعبد ثئخشاء اىجشّبٍح

 اىتَ٘س ٍٗخيفبد اىْخيخ ٗاىظْبعبد اىتح٘يييخ.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :اىشؤيخ
اىشيبدح ٗاىتَيض في اىذساعبد ٗاألثحبث االقتظبديخ ىيتَ٘س ٍْٗتدبد اىْخيخ ٗاىظْبعبد اىتح٘يييخ ىيتَ٘س، ٗخظ٘طب 

ٗاالستقبء ثٖب ّح٘ اىعبىَيخ اىتي يتٌ إّتبخٖب في اىجشاٍح اىتقْيخ األخشٙ في اىَشمض، ىتحقيق ٍشخعيخ ٍحييخ ٗإقييَيخ 

 .ٍِ خاله ششامٔ اعتشاتيديخ ٍع ٍختيف ٍؤعغبد اىَدتَع

 

 اىشعبىخ:
تجْي ٗإخشاء ٗدعٌ اىذساعبد ٗاألثحبث ٗت٘ظيفٖب ىتعظيٌ اىعبئذ االقتظبدي ٍِ إّتبج ٗتغ٘يق اىتَ٘س ٍٗشتقبتٖب 

 .ٍٗخيفبد اىْخيخ ٗاىظْبعبد اىَْجثقخ ٍْٖب
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 االعتشاتيديخ اىجحثيخ:
 
 

لطبع إٌخ١ً  اٌزم١١ُ االلزصبدٞ ٌٕشبغبدزا اٌجشٔبِظ ػٍٝ ٘اسزشار١غ١خ اٌجحش فٟ  جٕٟٕر

  زٗزحف١ض إٔزبع١ٌاٌزّٛس ٚ
 

 

 إٔذاف اىجشّبٍح:

 
 

 التصادٌات مجاالت مختلف فً النوعٌة واألبحاث بالدراسات العلمً البحث إثراء 

 .ومشتماتها التمور

 لٌمة ذو التصادٌا عائدا تحمك للتمور وتصنٌعٌة وتسوٌمٌة إنتاجٌة استراتٌجٌة تطوٌر 

 .مضافة

 النخٌل التصادٌات فً العلمٌة األبحاث فً الوطنٌة المدرات لبناء برامج تطوٌر 

 .والتمور

 .والعالمٌة المحلٌة األبحاث ومراكز الجامعات مع وبحثٌة علمٌة شراكات تطوٌر 

 .الخارجٌة األسواق فً السعودٌة التمور لتروٌج العاللة أصحاب مع شراكات تطوٌر 

 
 

 ٍحبٗساألثحبث  ٍٗجشساتٖب ٗإٔذافٖب ّٗشبطبتٖب:

 
 المحور األول: تسوٌك التمور

 :المبررات

تذبذب وتدنً و البنٌة التسوٌمٌة، ضعف ٌعانً نظام تسوٌك التمور فً المملكة من عدة معولات من أهمها

باإلضافة إلى ضعف المعلومات التسوٌمٌة وعدم اتباع  األسعار وعدم توفر واتباع المواصفات المٌاسٌة،

 .بشكل مناسب معامالت ما بعد الحصاد

 :األهداف

ف١ٗ، ٚخصٛصب  ٠ٙذف ٘زا اٌّحٛس إٌٝ رحس١ٓ إٌظبَ اٌزس٠ٛمٟ ٚرط٠ٛشٖ ثح١ش ٠عّٓ ٌٍؼب١ٍِٓ

ٚرم١ًٍ ِب أِىٓ ِٓ اٌفمذ ٚاٌزٍف ٌٍزّٛس  اٌّضاسػ١ٓ، دخال ِٕبسجب ٠زٕبست ِغ اٌّغٙٛد اٌزٞ ٠مِْٛٛ ثٗ،

 .ٚرحىُ اٌٛسطبء ف١ٗ

 :اىْشبطبد

 خطخ ٌزس٠ٛك اٌزّٛس فٟ اٌٍّّىخ إػذاد 

صٕبف اٌّح١ٍخ حٛي األاٌذخٛي فٟ األسٛاق اٌؼب١ٌّخ، ٚ إِىب١ٔخرٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌزٛظ١ح  

 7اٌّٛظٛػخ ٌٍزّٛسٚاٌّٛاصفبد اٌزؼجئخ اٌّطٍٛثخ، زؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف اٌ ٚأٔٛاع

حٍّخ ٚغ١ٕخ ٌٍزٛػ١خ، ٚخبصخ ث١ٓ إػذاد ِٓ خالي اٌزّٛس اٌّشبسوخ فٟ ص٠بدح اٌطٍت اٌّحٍٟ ػٍٝ  

 اٌشجبة7
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 ٍزّٛس اٌسؼٛد٠خ ٚإٌّزغبد اٌخبصخ ث7ُٙرٕف١ز حّالد اٌذػب٠خ ٚاٌزش٠ٚظ ٌ اٌّشبسوخ فٟ 

ِسبػذح فٟ خفط رىٍفخ  لٕٛاد رس٠ٛم١خ عذ٠ذح ٌالسزٙالن اٌّحٍٟفزح رمذ٠ُ ِمزشحبد حٛي  

 اإلٔزبط7

 اٌّسبّ٘خ فٟ اٌؼًّ ػٍٝ رخف١ط رىٍفخ اإلٔزبط 

 إٔشبء اٌغّؼ١بد اٌزؼب١ٔٚخ ٌّٕزغٟ اٌزّٛس7فٟ ّسبػذح اٌ 

ّسبػذح فٟ إٔشبء ششوخ رس٠ٛك ٌٍزؼبًِ ِغ اٌزّٛس اٌسؼٛد٠خ فٟ األسٛاق اٌخبسع١خ ٚإعشاء اٌ 

 اٌالصِخ ٌزٌه7اٌذساسبد 

 المحور الثانً: التصادٌات تصنٌع وتجهٌز التمور

 :المبررات

المنتج  من % 41حوالً  ما زال تصنٌع التمور فً المملكة بدائٌا بشكل عام وال ٌستطٌع تغطٌة سوى

علٌها نشاط التعبئة، وبذلن ال ٌمكن  المحلً، كما أن نشاطات جمٌع مصانع التمور بالمملكة ٌغلب

ٌؤدي إلى تدنً األسعار، كما أنه ٌتصف بارتفاع التكالٌف  االلتصادٌة من فائض اإلنتاج ممااالستفادة 

 .بالمواصفات المناسبة لعملٌات التصنٌع وعدم التزام المنتجٌن

 :األهداف

خاص الصناعات التً  إلى تطوٌر الصناعات المتعلمة بالتمور ومشتماتها، وبشكل ا المحورهدف هذٌ

بجدوى التصادٌة وذات طلب محلً وعالمً  إلنتاج سلع غٌر تملٌدٌة تتصف ،الحٌوٌةتعتمد على التمنٌة 

 .النخٌل لضمان لٌمة مضافة لهذا المطاع كبٌر، إضافة إلى تصنٌع مخلفات

 النشاطات:

 وضع مواصفات ومماٌٌس لتصنٌع التمور تكون متوافمة مع متطلبات األسواقالمشاركة فً  

 ومشتماتها المحلٌة والعالمٌة تشمل التمور

للمنتجٌن زراعة وإنتاج وتصنٌع وتسوٌك التمور وإتاحتها  حولإٌجاد لاعدة معلومات  

 .والمصنعٌن والمصدرٌن

 .تطوٌر المصانع الموجودة وإنشاء مصانع تستوعب اإلنتاج المتزاٌد المساهمة فً  

 .التحوٌلٌةاستعمال التمور للٌلة الجودة ومخلفات النخلة فً الصناعات  التشجٌع على  

 .تطبٌك برامج الجودة الشاملةالمساعدة على  

على ان  ومخلفاتها إلامة مشارٌع صغٌرة بمناطك إنتاج النخٌل لتصنٌع فالد التمورعلى تشجٌع ال 

 توجه للشباب وتمول بمروض حسنة من صندوق تطوٌر الزراعة.

 

 التمور فً الحٌوٌة التمنٌة التصادٌات: الثالث المحور

 :المبررات

 المنتجات من العدٌد إلنتاج خام كمادة التمور من الفائض الستغالل المثلى الطرق أحد الحٌوٌة التمنٌة تعد

 وبعض السترٌن حمض والصناعً، الطبً الكحول (SCP) الخلٌة وحٌد البروتٌن الخبز، خمٌرة مثل

 التمور استخدام ٌمكن أنه الدراسات من العدٌد أوضحت ولمد. الحٌوٌة واألسمدة الحٌوٌة األلبان منتجات

 المٌمة ذات ذكرها السابك السلع إلنتاج التخمر لعملٌات غذائً كوسط التصنٌعٌة التمور مخلفات أو

 .المضافة
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 األهداف:

لطاع النخٌل بحاجة  إلى تمٌٌم التصادٌات التمنٌات الحٌوٌة فً المجاالت التً مازال ا المحورهدف هذٌ

 .)االلتصاد الحٌوي( أو التصنٌعإلٌها سواء فً مرحلة اإلنتاج 

 النشاطات:

 التمنٌة الحٌوٌة تمٌٌم التصادي لعملٌات إنتاج سلع غذائٌة وصناعٌة وطبٌة من التمور باستخدام 

 .ومخلفات النخل إجراء دراسات جدوى التصادٌة للسلع غٌر التملٌدٌة الممكن إنتاجها من التمور 

 .باستخدام التمنٌة الحٌوٌة تمور ومخلفات النخلالعمل على جذب المستثمرٌن فً مجال تصنٌع ال 

 

 المحور الرابع: التمٌٌم االلتصادي آلفات وأمراض النخٌل ومتبمٌات المبٌدات للتمور

 :المبررات

واآلفات، وعلى الرغم من  تموم الجهات البحثٌة فً المملكة بجهود مضنٌة فً مجال مماومة األمراض

من  ومرض الفٌوزارٌوم، تتطلب جهودا إضافٌة النخٌل الحمراءذلن ما زالت بعض االفات، مثل سوسة 

 . لبل الباحثٌن لٌتم بعدها تمٌٌمها التصادٌا

 األهداف:

 مجال فً البحثٌة للنشاطات االلتصادي التمٌٌم تنفٌذالتعاون مع الباحثٌن فً  إلى المحور هذا ٌهدف

 .واألمراض اآلفات مماومة

 اىْشبطبد:

ٚاٌّمبِٚخ  سٍٛن اٌحششادّزؼٍمخ ثٌا ٌألثحبس اٌخبصخ ثبٌّمبِٚخ ٚأ٠عب اٌزح١ًٍ االلزصبدٞإعشاء  

 اٌح٠ٛ١خ ِٚزجم١بد اٌّج١ذاد

 .ٌزٕف١ز ثشاِظ حّب٠خ إٌجبربد ٚإٌّزغبداٌزم١١ُ االلزصبدٞ ٚاٌج١ئٟ  

 خ ٌٍزّٛس اٌسؼٛد٠خ١7ِشاض ػٍٝ اٌمذسح اٌزس٠ٛمرم١١ُ ِذٜ أصش إصبثخ أشغبس إٌخ١ً ثبٌحششاد ٚاأل 

 7االلزصبدٞ ٌّصبئذ اٌحششاداٌزم١١ُ  

 للنخٌل المائٌة واالحتٌاجات الزراعٌة التصادٌات المعامالت: المحور الخامس

 :المبررات

 اصناف وانتشار التسمٌد وضعف المٌاه نمص المملكة فً النخٌل لطاع منها ٌعانً التً العوامل أهم من

 .الزراعً اإلرشاد ضعف إلى باإلضافة التجارٌة غٌر النخٌل

 :األهداف

إحالل األصناف غٌر االلتصادٌة بإلناع المسئولٌن والمزارعٌن ٌهدف هذ المحور على التركٌز على 

زٌادة إنتاجٌة األشجار المائمة تشجٌع الدراسات لوجودة عالٌتٌن، كما ٌهدف إلى  بأصناف ذات إنتاجٌة

 تكالٌف اإلنتاج ومعظمة العائد من زراعة تخفٌضأسالٌب الري والتسمٌد، سعٌا وراء  عن طرٌك تحسٌن

 .وإنتاج التمور

 النشاطات:

 ألصناف غٌر االلتصادٌة، وحل مشكلةاحالل إلمشروع طوٌل األجل  المساعدة فً تصمٌم 

 .الكثافة الزراعٌة وتمٌٌمه التصادٌا



6 

 

المحصول  التركٌز على خفض تكلفة اإلنتاج عن طرٌك مٌكنة التلمٌح وعملٌات الخدمة وجنً 

 وإجراء الدراسات االلتصادٌة لتمٌٌمها .التكرٌب ولص السعفو

 .تمٌٌمها التصادٌاعن طرٌك الزراعة العضوٌة إلنتاج التمور  إظهار أهمٌة 

 .تنظٌم دورات تدرٌبٌة وورش عمل للمزارعٌن لتدنٌة كلفة المعامالت الزراعٌة 

 الحدٌثة.بحثً للتمٌٌم االلتصادي الممارن بٌن أسالٌب الري تنفٌذ برنامج  

 .تمٌٌم التصادي الستخدام التلمٌح المٌكانٌكً فً النخٌل 

 واإلرشاد التدرٌب: المحور السادس

 :المبررات

 وتصنٌع وتسوٌك إنتاج لطاع فً للعاملٌن والعالمٌة المحلٌة الحدٌثة التمنٌات وتوطٌن لنمل حاجة هنان

 وبناء الري، فً المعالجة أو المالحة المٌاه استخدام بطرق المزارعٌن وتثمٌف المملكة، فً التمور

 .التمور صناعة فً الكوادر إلعداد الالزمة المدرات

 :األهداف

 .ومسولً التمور السعودٌة إلى نمل التمنٌات والمعارف الحدٌثة لمنتجً ومصنعً هذا المحورهدف ٌ

 النشاطات:

 التصادٌات النخٌلنشر وتوزٌع المعلومات والكتٌبات والكتب اإلرشادٌة فً مجال اعداد و 

 .ومشتماتهاوالتمور 

التمور والمصدرٌن،  تمدٌم الخدمات االستشارٌة المتعلمة بتعظٌم الربح للمزارع الكبٌرة ومصانع 

المتعلمة بأسعار الجملة واالسعار التصدٌرٌة  إضافة إلى توفٌر البٌانات والمعلومات التسوٌمٌة

 ألنواع التمور المختلفة ومنتجاتها.

داخل المملكة  فً المعارض الزراعٌة المختلفة المتعلمة بالنخٌل والتمور ومشتماتهالمشاركة ا 

 .وخارجها

 التمور بمولع إعداد الوسائل اإلعالمٌة والتً تضم الرسائل اإلخبارٌة، وربط منتجً ومصنعً 

 .بالشبكة العنكبوتٌة المركز

 وضح أفضل طرق، تونشرات لوسائط المتعددةل( ( CD إنتاج ألراص كمبٌوتر مضغوطة 

 .زراعة وتعبئة وتخزٌن وتصنٌع وتسوٌك التمور

 .إجراء خطط تدرٌبٌة على مختلف المستوٌات فً مجاالت اإلنتاج والتسوٌك وتحلٌل البٌانات 

وحلمات نماش مع  المشاركة فً المؤتمرات ذات العاللة لتبادل المعلومات، وتنظٌم ورش عمل 

 ومكررة فً الهدف االخٌر اإلنجلٌزٌةجودة فً غٌر مو .والتمورالمهتمٌن بمطاع النخٌل 

واإلنتاجٌة  تصمٌم لاعدة البٌانات لألبحاث االلتصادٌة والدراسات وما ٌتعلك بإنتاج التمور 

على مستوى المناطك  واألسعار، وتصمٌم لواعد بٌانات تشمل تكالٌف اإلنتاج والعائد للتمور

 للتمور فً المملكة.ولمختلف األصناف الرئٌسٌة 

برنامج اإلرشاد والتصادٌات النخٌل والتمور فً نتائج األبحاث والدراسات الصادرة عن  نشر 

والعالمٌة، والمشاركة فً المؤتمرات وحلمات النماش واالجتماعات ذات  المجالت العلمٌة المحلٌة

 .للمركزبالتصادٌات النخٌل والتمور ومشتماتها ودعوة محاضرٌن  العاللة

 

 اىجشّبٍحتْظيٌ ٗإداسح 
 

١ّ٘خ األٚراد  ٌّحبٚس اٌّٛظٛػخ٠عُ اٌجشٔبِظ ِغّٛػخ ِٓ اٌّشبس٠غ اٌجحض١خ ٚاألٔشطخ ػٍٝ أسبط ا

 ِٓ ِٕظٛس شب7ًِ ٌزحم١ك األ٘ذاف سزشار١غ١خ7 ٚاػزّذد اٌجحٛس ِزؼذدح اٌزخصصبداال
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 (0221-0202) ْفيز األثحبثتخطخ 

 

لرلما  النشاط 
 السنة

0 7 3 4 5 

1 
النشط من مخلفات النخلة واستخدامه فً تحسٌن خواص التربة إنتاج الفحم 

 واستهالكها للمٌاه واألسمدة
* *       

       * * دراسة سلسلة السلعة للتمور فً واحة األحساء فً السعودٌة 2

       * * إصدار نشرة إرشادٌة حول إنشاء مزارع النخٌل وخدمتها 3

       * * دراسة التصادٌة إلنتاج مصائد الحشرات المعتمدة على الطالة الشمسٌة  4

5 
تنفٌذ خطط تدرٌبٌة على مختلف المستوٌات فً مجاالت اإلنتاج والتسوٌك 

 وتحلٌل البٌانات
    * * * 

   * * *   تمٌٌم التصادي الستغالل التمور متدنٌة النوعٌة فً الصناعات التحوٌلٌة 6

       *   تمٌٌم التصادي الستخدام التلمٌح المٌكانٌكً فً النخٌل. 7

       *   إظهار أهمٌة الزراعة العضوٌة إلنتاج التمور عن طرٌك تمٌٌمها التصادٌا 8

     *     وضع خطة تسوٌمٌة للتمور فً المملكة 9

   * *     تمٌٌم أداء وكفاءة مصانع التمور فً المملكة 10

11 
اىتقييٌ االقتظبدي ٗاىجيئي ىجذائو غبص ثشٍٗيذ اىَيثبيو ىَقبٍٗخ حششاد 

 اىف٘سف٘ساه اىَْتح ٍِ ٍخيفبد اىْخيخ( )ثبعتخذاًاىَخبصُ 
    * *   

   *       تمٌٌم كفاءة سوق مدٌنة الملن عبد هللا للتمور فً األحساء 12

   *       تمٌٌم التصادي الستخدام التلمٌح المٌكانٌكً فً النخٌل 13

14 
إٌجاد لاعدة معلومات عن زراعة وإنتاج وتصنٌع وتسوٌك التمور وإتاحتها  

 اإلعداد والتسوٌك. والمصنعٌن وعملٌات للمنتجٌن والمصدرٌن

        * 

15 
اىَغبَٕخ في ٗضع ثشّبٍح إلّشبء خَعيبد تعبّٗيخ ىيقيبً ثَتطيجبد إخشاءاد     

 ٍب ثعذ اىحظبد

        * 

 *         ثشّبٍح ىيذعبيخ ٗاإلعالُ ىيتَ٘س ٍْٗتدبتٖبٗضع  16

 *         وضع ممترح الجودة الشاملة للتمور 17

 
 فشيق اىجحج:

 

 )دمت٘سآ اقتظبد صساعي( سئيظ اىفشيق. –دمحم عَيش اىٖجبة األعتبر اىذمت٘س 

 

 اىفشيق اىفْي:

 

 )ثنبى٘سي٘ط اقتظبد صساعي( عَش إثشإيٌ اىدعفشي

 

 اىعْ٘اُ:

 خبٍعخ اىَيل فيظو

 ٍشمض اىتَيض اىجحثي في اىخيو ٗاىتَ٘س

 ، اىغع٘ديخ22910، األحغبء 022ص.ة. 

  135897295 966+ تيفُ٘:  

 135897243 966+فبمظ: 

 melhabbab@kfu.edu.sa اىجشيذ األىنتشّٗي: 

mailto:melhabbab@kfu.edu.sa
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