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خلفيه عن المشروع:
تولي جائزة خليفه الدوليه لنخيل التمر و االبتكارات الزراعيه اهتماما بتطوير قطاع نخيل التمر في الدول العربيه .أن احد
االهتمامات الرئيسيه للجائزه هي وضع ستراتيجيات لتطوير قطاع النخيل في الدول العربيه و منها المملكه االردنيه الهاشميه و
التي طلبت رسميا من الجائزه تقديم الدعم لها العداد هذه الدراسه.
استلمت شركة هيل الزراعيه لالستشارات دعوة من جائزة خليفه في  7مايو  2019العداد عرض فني و مالي العداد ستراتيجيه
وطنيه لقطاع نخيل التمر في المملكه االردنيه الهاشميه حتى عام .2030
تم قبول عرض شركة هيل الزراعيه لالستشارات في  13ديسمبر  2019بعدها بدأ فريق الدراسه عمله في  5يناير .2020
تم تشكيل فريق عمل الدراسه من مجموعة من الخبراء الدوليين و المحليين ( ملحق  ) 1و الذي قام بمقابلة الكثير من المعنيين في
القطاع الخاص و العام ( ملحق  ) 2و حسب برنامج عمل ( ملحق  )3تضمن مقابالت و زيارات ميدانيه و اجتماعات.

تم االنتهاء من اعداد مسودة الدراسه في  12مارس  2020حيث تم عرضها في اجتماع موسع لكافة أعضاء الفريق ( بضمنهم
ثالث أعضاء من وزراة الزراعة ورئيس جمعية التمور األردنية ) بتاريخ ، 2020/3/14كما تم مراجعة االستراتيجية من قبل
خبير عالمي له خبرة في قطاع الزراعي األردني ومعرفة بقطاع النخيل في االردن (محلق ، )1و من ثم أخذت المالحظات
باالعتبار وتم تعديل االستراتيجية على اساسها.

تم تقديم الدراسه النهائيه الى جائزة خليفه الدوليه لنخيل التمر و االبتكارات الزراعيه في  30مارس .2020
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الملخص التنفيذي :
تعتبر تجربة األردن في زراعة النخيل قصة نجاح كبيرة من حيث النمو في المساحة واإلنتاج و التصدير و اكتساب الخبرة و
المهارات و انشاء المشاغل الخاصة بالعمليات التسويقية ،حيث توجد في المملكة و خاصة في وادي األردن مزارع نموذجية و
متكاملة لزراعة المجهول و بمساحات واسعة وإنتاج تمور عالية النوعية مع اكمال حلق ات ما بعد الحصاد من تدريج و تعبئة و
تغليف و خزن وتسويق و تصدير الى األسواق اإلقليمية و العالمية.
ان المبدأ األ ساسي الذي تم اعتماده في اعداد االستراتيجية هو ضمان تقبلها وملكيتها من قبل كافة الشركاء والالعبين األساسيين
على طول سلسلة القيمة للتمور .وعليه فقد اتبعت عملية تطوير االستراتيجية طريقة حوارية معتمدة على الحقائق العلمية والميدانية
وبإشراك طيف واسع من الشركاء والالعبين االساسين على طول سلسلة القيمة لقطاع النخيل .اعتمدت المنهجية التي اعتمدها
فريق االستراتيجية على الحوار الواسع واشراك كافة المعنيين في قطاع النخيل من منتجين ومزارعين ومؤسسات القطاع العام
والخاص والمجتمع المدني ،مع اجراء زيارات ميدانية لمناطق انتاج التمور الرئيسية في المملكة ،ومراجعة الدراسات والبحوث
السابقة وجمع البيانات من مصادرها الرسمية ،ومن ثم تحليل الواقع الحالي للقطاع وتحليل سلسلة القيمة واجراء التحليل الرباعي
ودراسة المحدد المائي ومدى تأثيره على التوسع في زراعة النخيل مستقبال ومن ثم تحديد الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية
والخطة التنفيذية ونظام المتابعة والتقييم ومؤشرات األداء الخاصة بذلك وما متوقع تحقيقه في  2025و.2030
وقد استرشد الفريق باالستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ( ،)2025-2016ورؤية األردن  .2025كما تم الوقوف على رؤية
صانعي القرار في المملكة بشأن واقع ومستقبل التمور في األردن وذلك من خالل اجتماع عقد خصيصا لهذا الغرض مع معالي
وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة ومجموعة من المختصين في الوزارة.
حيث ارتفعت المساحة المزروعة بالنخيل من  2.54ألف دونم عام  2000الى  32.23ألف دونم عام  2017وترتب على ذلك
زيادة عدد أشجار النخيل المزروعة في المملكة من  85.7ألف شجرة الى  471.2ألف شجرة خالل نفس الفترة .اما انتاج التمور
فقد ازداد من  1.9ألف طن عام  2000الى  25.42ألف طن عام  .2017وهذا يعكس التوسع السريع في زراعة النخيل وانتاجها
في المملكة خالل العقدين الماضيين .وعلى نفس الوتيرة فقد ازدادت صادرات التمور األردنية من  720طن عام  2001الى 6.6
ألف طن عام  .2018وبذلك فقد احتل األردن المرتبة الثامنة عالميا من حيث قيمة صادرات التمور والمرتبة  12من حيث الكمية
المصدرة .وتتركز زراعة النخيل في مناطق وادي األردن (بالدرجة األساس) والعقبة ومنطقة األزرق .ويعتبر صنف المجهول
من اجود أصناف التمور و ويحتل المرتبة األولى من حيث المساحة المزروعة و اإلنتاج ،يليه صنف البرحي  .وتعتبر السوسة
الحمراء اهم ا آلفات التي تصيب النخيل في األردن .ان الطابع العام إلنتاج التمور في األردن هو اإلنتاج التجاري ويرتكز لدى
كبار المنتجين ،رغم ان صغار المزارعين يمثلون النسبة األكبر من المزارعين ولكنهم يشغلون مساحة أصغر.
تم احتساب المساحات الممكن زراعتها مستقبال بالنخيل وبظل محدودية المياه وفقا لسيناريوهين ،األول  :هو التطور الزمني
(معادلة االتجاه العام) والثاني هو التوسع في زراعة النخيل لغاية مليون شجرة بحلول  .2030وتبين عدم إمكانية التوسع في
زراعة النخيل في االغوار الشمالية لوجود عجز مائي كبير .اما في االغوار الوسطى فباإلمكان التوسع في زراعة النخيل بدأ من
عام  2022حسب سيناريو التطور الزمني و بدأ من عام  2026حسب سيناريو المليون نخلة  .كما ان باإلمكان التوسع في زراعة
النخيل في منطقة غور الصافي لوجود كميات فائضة من المياه .وال توجد إمكانية في التوسع بزراعة النخيل في منطقة األزرق
لمحدودية المياه الجوفية هناك ما لم يصار الى بناء السدود و الخزانات لحصاد حفظ مياه االمطار.
ووفقا لما تقدم فقد تم تحديد الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية بما يلي:
الرؤية:
نمو انتاج مستدام وشمولي وذو كفاءة عالية وزيادة القدرة التنافسية للتمور األردنية.
الرسالة:
التوسع في انتاج وتصدير التمور على نحو مستدام من خالل زيادة اإلنتاج أفقيا وعموديا ،وتطوير سلسلة القيمة وتوفير البيئة
التمكينية والتنظيمية لرفع القدرة التنافسية للتمور األردنية ،ألجل زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي،
وتعزيز االمن الغذائي والتغذية.
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األهداف االستراتيجية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تعزيز الريادة والصدارة األردنية في انتاج وتصدير صنف المجهول ،والتمور عموما ،ورفع قدرتها التنافسية بما
يستهدف أن تكون التمور مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي.
تنظيم إنتا ج وتصنيع وتسويق التمور األردنية والحفاظ على االسواق الحالية والتوسع االفقي بفتح أسواق عالمية جديدة
ومنها أسواق الشرق األقصى بما يحقق االستدامة.
تعزيز البحث والتطوير من خالل وضع برنامج بحثي وإرشادي متكامل يستهدف اجراء بحوث تطبيقية لمعالجة المشاكل
اإلنتاجية التي يعاني منها مزارعي النخيل ونقل نتائج البحوث واالبتكارات والتقنيات الحديثة الى المزارعين.
االستغالل األمثل للموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها ،وخاصة المياه ،لزيادة إنتاجية وانتاج التمور على نحو
مستدام.
القضاء على السوسة الحمراء ومكافحة آفات النخيل من خالل تطبيق حزمة متكاملة لعمليات خدمة المحصول والتوسع
باستخدام تطبيقات الزراعة الرقمية في النخيل.
توفير البيئة المالئمة لالستثمار في قطاع النخيل ،ودعم وتشجيع االستثمار خاصة لصغار المزارعين لرفع كفاءة سلسلة
قيمة التمور والحفاظ على ديمومتها.
بناء القدرات البشرية والكوادر البحثية والفنية المتخصصة في مجاالت انتاج وتصنيع وتسويق وتصدير التمور.

وتتلخص الخطة التنفيذية بـ  15برنامج تركز على خلق البيئة التمكينية للتوسع في انتاج و تصنيع و تصدير التمور  ،ومأسسة
قطاع النخيل في األردن ورفع القدرات البشرية و المؤسساتية و مكافحة سوسة النخيل الحمراء و البحوث التطبيقية و نقل التقنيات
و انشاء صندوق وطني لتطو ير قطاع النخيل  ،وضع خطة وطنية للعالمة التجارية وزيادة القدرة التنافسية في األسواق المحلية
و الخارجية  ،والتوسع في مشاغل عمليات ما بعد الحصاد ،واالستفادة من التمور الفائضة والمنتجات الثانوية للنخيل والتمور
،وانتاج التمور العضوية  ،وانشاء مختبر لزراعه األنسجة وبناء قدرات جمعيه التمور األردنية.
وعند تطبيق الخطة المقترحة  ،فان من المتوقع زيادة انتاج التمور لغايه  60ألف طن وزيادة كميه الصادرات لغايه  30ألف طن
بحلول عام .2030وتاتي هذه الزيادة في اإلنتاج  ،و بالتالي بالصادرات  ،من دخول األشجار الفتية مرحلة االنتاج الكامل اضافة
الى اإلنتاج المترتب على التوسع االفقي بزراعة أشجار جديدة .
ويترتب على ذلك زياده قيمه صادرات التمور لغايه  150مليون دينار اردني و توفير حوالي  15الف فرصه عمل والقضاء على
سوسه النخيل الحمراء وبناء القدرات البشرية و المؤسساتية لقطاع النخيل و رفع عائد استخدام المياه و زياده مساهمه الزراعة
في الناتج المحلي اإلجمالي و تعزيز الريادة و الصدارة األردنية في تمور المجهول  .وبذلك تساهم استراتيجية التمور في تحقيق
اهداف التنمية الزراعية المستدامة (، )2025-2016و رؤيه األردن و اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الجوع و
تحسين االمن الغذائي و التغذية و الزراعة المستدامة و التكيف لتغيرات المناخ.
وقد خلصت االستراتيجية الى عدد من التوصيات من بينها :
إعطاء أولوية مطلقة لمشروع مك افحة السوسة الحمراء و بما يستهدف اعالن األردن بلدا نظيفا من هذه االفة بحلول عام 2030
 ،و االتفاق مع وزارة المياه والري لتوفير المياه بالكمية ونوعية الالزمة لتلبية برامج التوسع في زراعة بساتين النخيل و مشاغل
عمليات ما بعد الحصاد ،و ضرورة تنظيم و دعم قطاع النخيل ألهمية االقتصادية والتنموية من خالل مأسسة هذه القطاع و انشاء
المجلس األعلى لنخيل في األردن  ،و تحسين البيئة التحتية لقطاع النخيل و خاصةَ الطرق و تحديد شبكات الري و توفير و تنويع
مصادر الطاقة  ،و إعطاء صغار المزارعين أولوية من حيث تطوير قدراتهم اإلنتاجية و تسويقية و تخصيص برامج االرشاد
ونقل التقنيات و مكافحة السوسة الحمراء و عمليات خدمة المحصول  ،وانشاء منصات معرفية لقطاع النخيل تستهدف تطوير و
تطبيق التقنيات الحديثة و الزراعة الرقمية في انتاج التمور .
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 .1المقدمة :
بعد عقود من التطور الحاصل في زيادة اإلنتاج الزراعي و تحسين معدالت االمن الغذائي و تقليل الفقر  ،فانه الزال حوالي %11
من مجموع سكان العالم يعانون من الجوع ( مقاسا بمعدل النقص الغذائي  )undernourishmentونتيجة لذلك فان  820مليون
شخص يعانون من الجوع في العالم في عام  2018مما يهدد تحقيق اهداف التنمية المستدامة و المتعلق بال  zero hungerبحلول
عام  2030و تأخذ معدالت الجوع في االزدياد في افريقيا بنسبة  %20من السكان وكذلك الحال في منطقة غرب آسيا ( التي تضم
الدول العربية ) حيث اخذت معدالت الجوع في التزايد منذ عام  2010لتصل الى  %12من سكان المنطقة حسب مؤشر نقص
التغذية .
اما مؤشر ضعف االمن الغذائي الحاد نجد ان هناك اكثر من  2بليون شخص ال يحصلون على غذاء آمن و تغذوي وكافي ،ويعود
التراجع في معدالت االمن الغذائي وارتفاع عدد الجياع الى عدة عوامل أهمها بطء النمو االقتصادي و الصراعات المسلحة و
تغيرات المناخ وضعف التمويل المتاح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة  2030وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروات.
ولتحقيق االمن الغذائي و القضاء على الفقر و الجوع  ،فإن من الضروري وضع سياسات اقتصادية و اجتماعية لمواجهة الظروف
االقتصادية السلبية التي قد تحدث في المنطقة والعالم  ،وهذا يتطلب اجراء تغييرات هيكلية شمولية لصالح الفقراء و خاصة في
الدول التي تعتمد اساسا على التجارة في السلع األساسية  ،ولضمان أن التغييرات المنشودة تكون شمولية لصالح الفقراء  ،فال بد
من دمج اهتمامات االمن الغذائي و التغذية مع جهود تخفيض حدة الفقر .
من المتوقع ان يزداد سكان العالم الى حوالي  10بليون نسمة بحلول عام  ، 2050مما يؤشر ارتفاع الطلب على الغذاء بحوالي
 %50مقارنة في عام  ، )FAO,2017 ( 2013كما ان نمو الدخل في الدول منخفضة و متوسطة الدخل سوف يؤدي الى تغير
نمط االستهالك لصالح زيادة استهالك الفواكه و الخضروات و اللحوم و األسماك و منتجات االلبان مقارنة بالحبوب  ،ويترتب
على ذلك تغير في اإلنتاج و التركيبة المحصولية وازدياد الضغط على الموارد الطبيعية التي هي نادرة اصال وخاصة المياه ولذلك
يعتبر تحسين اإلنتاجية لوحدة األرض والمياه العامل الحاسم لضمان االمن الغذائي .
وحيث ان الماء أساسي للتنمية االجتماعية واالقتصادية وللحفاظ على أنظمة بيئة صحية ومستدامة ،فان من المتوقع أن تزداد
المنافسة على استخدامات المياه على الصعيد المحلي واإلقليمي ،مما يؤثر سلبا على حصة الزراعة من المياه ،وعليه يتطلب االمر
اتخاذ اجراءات تضمن زيادة إنتاجية المياه على نحو مستدام وتقليل الهدر في استخدام المياه وتلوثها ومواجهة ندرة المياه ضمن
اطار تغير المناخ ،وهنا يجب التأكيد على مسارين هامين من حيث التعامل مع وإدارة ندرة المياه ):)FAO , 2017
 .1سياسات وبرامج في مجال الزراعة وتطبق على القطاع الزراعي ،مثل زيادة المتاح من المياه وتقليل الهدر المائي
وزيادة كفاءة استخدام المياه في الزراعة وزيادة إنتاجية المحاصيل من وحدة المياه والمساحة.
 .2اإلدارة المتكاملة للمياه لكافة القطاعات المتنافسة على استخدام المياه ،وليس للزراعة فقط.
يبلغ عدد سكان األردن حوالي  10مليون نسمة ويسكنون بالغالب في المدن (حيث يسكن الريف فقط  % 9.7من مجموع السكان)
وتقدر مساحته بحوالي  89.100كم 2وقد بلغ معدل الدخل الفردي  $5400في عام  ،2017كما حقق معدل الدخل الفرد نمو سنوي
نحو  2.5كمتوسط للفترة . ( The National Center for Research and Development)2017-2010
وقد اثرت الصراعات والحروب الدائرة في المنطقة (وخاصة في الدول المجاورة) الى ضغط كبير على قاعدة الموارد الطبيعية
في األردن (التي هي اصال نادرة جدا) وخدمات التعليم والصحة وغيرها ،وذلك نتيجة االعداد الكبيرة من موجات النازحين
والمهاجرين من دول الجوار الى األردن ،مما أدى الى زيادة تكاليف المعيشة بحوالي  %30خالل السنوات الخمس الماضية.
ونظرا لندرة موارد األرض والمياه ،فان فرص التوسع االفقي في الزراعة األردنية محدودة جدا ،وان فرص زيادة انتاج الغذاء
يجب ان تأتي بالكامل من زيادة إنتاجية وحدة المياه واألرض وتعتبر األردن من دول العجز والفقر المائي في منطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا والعالم اجمع.
لقد أدت موجات الهجرة المتكررة والعمالة الوافدة من دول الجوار الى زيادة عدد سكان األردن من  6.1مليون في عام 2007
الى  10مليون في عام  2017من بينهم األردنيين  6.6مليون والباقي نازحون وعمالة وافدة ،وان معظم سكان األردن من الشباب
حيث ان  %63من السكان اقل من  30سنة وحيث ان الغالبية العظمى من السكان  %90يسكنون في المدن نتيجة الهجرة من
الريف ،ذلك يؤدي الى تقليل االيدي العاملة للزراعة .ويستورد األردن معظم السلع الغذائية من األسواق العالمية ،باستثناء منتجات
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االلبان ولحوم الدواجن والماعز وبيض المائدة وزيت الزيتون وبعض الخضروات (وخاصة الطماطم) والفواكه التي يتم انتاجها
محليا .ويعتمد األردن بشكل كبير جدا على استيراد احتياجاته من الحبوب (وخاصة القمح والشعير) حيث أن اإلنتاج المحلي يمثل
 %3فقط من االستهالك الكلي للحبوب ،وبلغت قيمة الصادرات الزراعية  727مليون دينار أردني في عام  ،2017في حين قدرت
الواردات الزراعية ب  2,404مليون دينار لنفس العام مما يؤشر إلى عجز في الميزان التجاري الزراعي مقداره  1,677مليون
دينار ( .)The National Center for Research and Developmentوتعتبر ندرة المياه المحدد األساسي الذي يهدد
استمرارية زراعة الخضروات والمحاصيل المروية األخرى في األردن.
يعتمد على الزارعة حوالي  %15من مجموع السكان  ،إضافة ألهميتها الكبيرة في توفير سبل المعيشة و الغذاء لسكان الريف ،
و تستهلك الزراعة  %39.45من مسحوبات المياه الجوفية وحوالي  %51من اجمالي المياه ،ومع ازدياد الطلب على المياه
ألغراض االستهالك البشري والصناعة والبيئة فان من المتوقع انخفاض حصة المياه المخصصة للزراعة ،ومع ازدياد السكان و
محدودية ( حتى انخفاض) المعروض منها  ،فان حصة الفرد من المياه قد تناقصت مع الزمن لتصل الى اقل من  100م 3في
السنة  ،وهذا اقل بكثير جدا من خط الندرة المائية و البالغ 1000م 3في السنة ،كما من المتوقع أن يفوق الطلب على المياه المتاحة
منه بحوالي  %30في المستقبل ( . )The National Center for Research and Development
ويعتبر قطاعي الخدمات والصناعة اهم أنشطة االقتصاد األردني ،إضافة الى تحويالت المغتربين و خاصة العاملين في دول
مجلس التعاون الخليجي و التي بلغت  %11من الدخل القومي في عام  ، 2017اما الزراعة فقد ساهمت بنسبة  % 3.5من الدخل
القومي ( باألسعار الثابتة ) في عام  2017وتشكل الصادرات الزراعية  %19.2من مجموع صادرات المملكة  ،وتمثل صادرات
الخضار و الفواكه  %11.35من اجمالي الصادرات ( هيئة االستثمار األردنية  . ) 2017وقد حقق األردن تقدم معنوي خالل
العقدين الماضيين في تعزيز االمن الغذائي  ،فقد تم تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية من  %8.1الى % 4.2
بين عامي  2015 -2000و تعتبر ندرة المياه و تغير المناخ التحديين األكثر أهمية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في األردن
في القضاء على الجوع و تحقيق االمن الغذائي و تحسين التغذية و تشجيع الزراعة المستدامة بحلول عام . 2030
تواجه الزراعة األردنية تحديات عديدة  ،قسم منها محلية و القسم االخر إقليمية و دولية ،و يتطلب االمر معالجة هذه التحديات
لضمان مساهمة القطاع الزراعي و زيادة كفاءته للمنافسة مع السلع المستوردة في االسواق المحلية و الخارجية ،و تتلخص هذه
التحديات في محدودية األراضي الصالحة للزراعة  ،ونقص و ندرة الموارد المائية  ،وارتفاع أسعار الطاقة وموارد اإلنتاج و
انخفاض اإلنتاجية و الفقد و الهدر في الغذاء و عدم كفاءة سالسل القيمة  ،وصعوبة الحصول على التمويل المالي المطلوب  ،ومن
بين أولويات مواجهة هذه التحديات هو تركيز اإلنتاج المحلي على السلع و المنتجات الزراعية و الغذائية عالية القيمة المضافة
لتلبية احتياجات السوق المحلي وألغراض زيادة الصادرات ،و يعتبر النخيل احد اهم السلع الزراعية ذات القيمة المضافة العالية.
ولتعظيم مساهمة الزراعة وصناعة الغذاء في الدخل القومي ،فال بد من توجيه اإلنتاج نحو المحاصيل عالية العائد والتي ترفع
كفاءة استخدام المياه و تزيد من القدرة التنافسية لصناعات الغذاء الواعدة و التي أظهرت إنتاجية عالية للمياه.
وفي الغالب ،يستخدم اإلنتاج الزراعي في األردن تقنيات ري متقدمة اال ان اإلنتاجية الكلية للزراعة من المتر المكعب من المياه
منخفضة جدا و قدرت بحوالي  (FAO and EBRD , 2014 ). m3 /JD 2-1وهذا يستدعي التركيز على السلع الزراعية
عالية اإلنتاجية من المياه وذات قدرة تنافسية وقد أظهرت زراعة نخيل التمور وخاصة المجهول قيمة عالية الستخدام المياه
وتوفر فرص للتوسع في زراعتها في وادي األردن ،ومن الضروري تحسين النوعية و التسويق للحصول على أعلى قيمة مضافة
في األسواق عالية السعر من أجل رفع القدرة التنافسية و تحقيق أعلى عائد على المتر المكعب الواحد من المياه .ويتم المحافظة
على القدرة التنافسية من خالل االبتكار والتقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة .ويمكن تحقيق أحسن مؤشرات األداء
البيئي من خالل تقليل استهالك الطاقة والمياه وتحسين إدارة المياة المعالجة.
وقد اثبت تحليل سلسلة القيمة للتمور األردنية قدرة قطاع النخيل على تحقيق إنتاجية اقتصادية عالية للمياه الداخلة في انتاجها.
وأظهرت دراسة قام بها البنك الدولي (.)FAO and EBRD , 2014بان إنتاجية المياه لمختلف المحاصيل تعتمد بدرجة عالية
على سعر المحصول و نظام الري المستخدم ،حيث اظهر الري بالتنقيط أعلى إنتاجية محصوليه للمياه مقارنة بالري السطحي ،
كما ان استعمال البيوت البالستيكية اعطى إنتاجية مياه أعلى مقارنة بالزراعة الحقلية المكشوفة  ،وبلغت إنتاجية المتر المكعب
من المياة في التمور ( غير المجهول)  8.22دينار للمتر مكعب من المياه  ،في حين بلغت تلك اإلنتاجية في تمور المجهول
 20.16دينارا للمتر المكعب من المياه ،وهي اعلى باكثر من مرتين الى عشر مرات من انتاجيات المياه لمختلف المحاصيل في
وادي األردن (.)FAO and EBRD , 2014ومع االستثمارات الجديدة المطلوبة في أنظمة إنتاج و تسويق التمور ،فإن من
المتوقع الحصول على عوائد اكثر في إنتاجية المياه  .ولبلد مثل األردن ،وهو رابع افقر دولة مائية في العالم ،فان هذا هو االتجاه
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الصحيح في المستقبل .كما ان االستثمارات المطلوبة في قطاع التمور وفي كافة مراحل سلسلة القيمة و التي يمكن ان ترفع
كفاءة سلسلة القيمة و بالتالي تقليل الفاقد و الهدر من التمور ،وبالنتيجة تقليل الهدر في المياه  ،وهذا يتطلب من القطاع الخاص
ابداء المزيد من االهتمام والرغبة و االلتزام في التوسع و االستثمار للنهوض بمناطق انتاج وصناعة التمور وخاصة في وادي
األردن ،وبالمقابل على القطاع العام إعطاء قطاع التمور مزيدا من العناية واالهتمام االستراتيجي و المؤسساتي و تخصيص
االستثمارات الالزمة في الطرق المحسنة إلدارة مياه الري و ضمان توفير المياه بنوعية جيدة و االستثمار في التوسع في معالجة
مياه الصرف الصحي وبرامج الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص واالستثمار في تحسين النوعية و نظام السيطرة على
غذاء صحي واقتصادي .
يقدر اإلنتاج العالمي للتمور بحوالي  8.460مليون طن من بينها  6.55مليون طن تنتج في الدول العربية ( أي ما يعادل %77
من اإلنتاج العالمي للتمور  ،في حين تحتل الدول العربية  %75من المساحات العالمية للتمور ) .( AOAD , 2018
و تعتبر التمور محصول فاكهه هام في الدول العربية من النواحي االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و البيئية والتغذوية ،حيث
تعتبر التمور مصدر الدخل الرئيسي و العمالة و سلعة غذائية أساسية للمجتمعات المحلية في عدد كبير من الدول وخاصة لسكان
المناطق المتخصصة بإنتاج التمور و الواحات الصحراوية .
و يحكم طول عمرها اإلنتاجي الذي يمتد ألكثر من  50سنة ،و تكيفها للبيئة الصعبة ) (Harsh environmentو تحملها لدرجات
الحرارة العالية و الملوحة و الجفاف و غيرها من الظروف القاحلة الحادة  ،فقد استمرت شجرة النخيل ان تلعب دورا هاما في
تاريخ و ثقافة و الحياة االجتماعية – االقتصادية للمجتمعات الريفية و خاصة المجتمعات المحلية  ،حيث ان لجميع أجزاء النخلة
و منتجاتها الرئيسية و الثانوية استعماالت نافعة و مفيدة  .و رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات والقطاع الخاص في معظم
الدول العربية خالل العقود الخمسة الماضية إال أ ن تنمية و تطوير سلسلة القيمة للتمور تعاني من مشكالت و محددات فنية و
مؤسسية و بيئية و تسويقية كما يالحظ غياب الرؤية االستراتي جية لتنمية و تطوير سلسلة قيمة النخيل على المستوى االقتصاد و
اإلقليم ( . ) AOAD , 2018
و حسب إحصاءات عام  2016تشكل مساحة النخيل المزروعة في العراق و الجزائر و السعودية حوالي ثلثي مساحة التمور
الكلية في الوطن العربي ،و تساهم مصر و الجزائر و السعودية مجتمعة بأكثر من  %50من االنتاج و تحتل التمور العربية اكثر
من ثلثي صادرات التمور في العالم كما تستورد الدول العربية حوالي  %37من واردات التمور الكلية في العالم ( بما في ذلك
التجارة البينية بين الدول العربية )  ،وفي األردن فقط ازداد انتاج التمور ثالث مرات خالل الفترة بين  2018-2007و بلغ
اكثرمن  26الف طن و يصدر حوالي  6.6الف طن الى دول المنطقة و أوروبا و افريقيا و رافق ذلك زيادة المساحة المزروعة
بالنخيل لتصل الى حوالي  33الف دونم في عام  .2018و األصناف الرئيسية المزروعة في األردن هي المجهول و البرحي و
السكري والخالص و المكتوم وحيان و زغلول و حالوي و ألمار و طالل و زهدي و دجلة نور ،ويأتي المجهول بالمرتبة األولى،
و قد توسع هذا الصنف بشكل مضطرد خالل العقد الماضي من حيث المساحة المزروعة .
بدأت زراعة النخيل في وادي االردن في التسعينات و حينها كانت المساحة  2000دونم فقط و يمثل صنفي المجهول و البرحي
 %85من اشجار النخيل في المملكة و يعتبر المجهول " ملك التمور" في وادي االردن ،وهو غني في مضادات االكسدة و
المغنيسيوم و البوتاسيوم و االلياف  ،كما انه يقوي جهاز المناعة ويقدر انتاج المملكة من تمور المجهول بحوالي  14الف طن
وهو ما يشكل حوالي  14 -12بالمئة من انتاج العالم من تمور المجهول في العالم .
و باإلضافة الى التوسع في زراعة النخيل و الزيادة في انتاج التمور ،فان هنالك تحسنا متزايدا في نوعيتها نتيجة الكتساب
المزارعين خبرة اكثر في زراعة النخيل و انتاج التمور  ،حيث يدخل المزارعون و المستثمرون تقنيات جديدة في عمليات الجني
و التعبئة  ،و يوفر قطاع النخيل  4000فرصة عمل للعمال الماهرين و حوالي  2000فرصة اضافية خالل موسم الحصاد كما
يجلب القطاع أرباحا سنوية قدرها  50مليون دينار اردني) .(Jordan times, OCT 13-2016
وقد ادت الصعوبات في تصدير الفائض من الخضروات الى التوجه نحو زراعة النخيل ،وقد عزز ذلك الجدوى االقتصادية العالية
و الميزة النسبية إلنتاج التمور و خاصة المجهول في وادي االردن ،وقد بينت دراسة جدوى اقتصادية اعدتها هيئة االستثمار
االردنية في عام  2017ان معدل العائد الداخلي لالستثمار في النخيل بلغ حوالي  %20وعزز تحليل الحساسية الجدوى االقتصادية
للمشروع  ،حيث بلغ معدل العائد الداخلي لالستثمار في المشروع %18.4عند تخفيض االيرادات بنسبة  %10و حوالي %19.6
عند زيادة تكاليف التشغيل بنسبة  ، %10كما تراوحت فترة استرداد راس المال بين  7.3و  7.5سنة ( هيئة االستثمار االردنية
 .) 2017و كذلك الحال بالنسبة لالستثمار في مشاغل ( مصانع) عمليات ما بعد الحصاد  ،كما جاء في دراسة اعدتها هيئة
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االستثمار االردنية في عام  2017حول انشاء مركز متخصص في تبخير و فرز و تدريج و تعبئة و تغليف التمور في منطقة
االغوار إما من خالل تقديم هذه الخبرة للمزارعين او من خالل شراء التمور وتولي باقي المهام التسويقية من قبل المركز .وقد
اشارت نتائج التحليل المالي الى ان صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع موجبة  ،مما يؤشر الى جدوى المشروع ماليا
 ،وبلغ معدل العائد الداخلي لالستثمار و البالغ  %42.7وهذا اعلى بكثير من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ،مما يعزز و
يدعم الجدوى االقتصادية للمشروع ( هيئة االستثمار األردنية .)2017 ،
وقد بدأت العادات االستهالكية لدى االردنيين تتجه اكثر في السنوات االخيرة لتناول التمور خاصة و انه غذاء متكامل يحتوي
على جميع العناصر الغذائية  ،وهذا ما سيزيد من معدالت االستهالك المتوقعة خالل السنوات القادمة  ،حيث من المتوقع ان يرتفع
معدل االستهالك الفردي للتمور من  3.22كغم  /سنة كمعدل للفترة 2017-2015الى  6كغم  /سنة في عام . 2030وهذا االرتفاع
المتوقع في االستهالك المحلي للتمور يتماشى مع الزيادة المتوقعة في انتاج التمور االردنية حيث من المؤمل ازدياد الكميات
المنتجة من التمور لتصل الى  37126طن بحلول عام  2025و حوالي  44566طن بحلول عام  ، 2030وذلك بسبب دخول
االشجار الفتية في مرحلة االنتاج و التوسع في زراعة النخيل نتيجة جدواها االقتصادية و ازدياد الطلب على التمور في االسواق
المحلية و االقليمية و العالمية  .كما لوحظ ان التوجة الرئيس في التوسع بزراعة النخيل في المملكة هو توجة احاللي للنخيل مكان
زراعة الخضروات وبعض اشجار الفاكهة التي واجهت خالل السنوات العشر االخيرة تراجعا كبير في الكميات المصدرة منها
الى االسواق االقليمية والعالمية وزيادة للطلب على التمور االردنية بسبب مزايا الجودة التنافسية التي تتمتع بها هذة التمور في
منطقة وادي االردن .ويصدر االردن  %40من االنتاج المجهول ويستهلك المتبقي في السوق المحلية ألغراض االستهالك البشري
المباشر او التصنيع في معامل الحلوى والمعجنات وغيرها.
ويوفر قطاع النخيل فرص عمل هامة للمملكة ،حيث تعتمد عمليات ما قبل وما بعد الحصاد على االيدي العاملة على مدار السنة،
وتشكل النساء  %50من اجمالي العمالة الالزمة النتاج وتسويق التمور والمقدرة بحوالي  4000فرصة عمل في عام 2019
كما اثبتت الدراسات ان لألردن ميزة نسيبة في انتاج التمور في صنف المجهول ،كما ان تشجيع زراعة هذا الصنف سوف يزيد
الكفاءة االقتصادية للموارد الزراعية في وسط الغور و ذلك حسب معيار الحماية االقتصادية ( .)ALtahat,2015
ويمكن اعتبار تجربة االردن في زراعة النخيل بحد ذاتها قصة نجاح كبيرة من حيث النمو في المساحة واالنتاج والتصدير
واكتساب الخبرة والمهارات وانشاء المشاغل الخاصة بالعمليات التسويقية ،حيث توجد في االردن( وخاصة في وادي االردن)
مزارع نموذجية ومتكاملة لزراعة المجهول وبمساحات واسعة وانتاج تمور عالية النوعية مع اكمال حلقات ما بعد الحصاد من
تدريج وتعبئة وتغليف وخزن وتسويق وتصدير الى االسواق االقليمية والعالمية.
وألهمية التمور لألمن الغذائي في المملكة استهدفت االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ( )2025-2016تحقيق النتائج التالية
في مجال قطاع النخيل:
•
•
•
•

زيادة المساحة المزروعة بالنخيل من  22ألف دونم عام  2014الى  28.1ألف دونم عام .2025
ارتفاع انتاج التمور من  12ألف طن عام  2014الى  20ألف طن عام .2025
زيادة إنتاجية وحدة المساحة المزروعة بالنخيل من  0.57طن لكل دونم عام  2014الى  0.71طن لكل دونم عام .2025
زيادة الصادرات من التمور  3.2ألف طن بقيمة  4.4مليون دينار عام  2014الى  5.6ألف طن بقيمة  7.7مليون دينار
عام .2025

كما ركزت رؤية األردن  2025على رفع معدالت النمو االقتصادي وتقليل الفقر والبطالة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
بتحسين حصولهم على التمويل واالبتكارات وزيادة قدرتهم التنافسية في األسواق المحلية والخارجية .هذا إضافة الى تعزيز االمن
الغذائي وتحسين إدارة الموارد وخاصة المياه والطاقة وزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية لالقتصاد األردني.
كما ألزمت رؤية األردن  2025الحكومة بتوفير البيئة التمكينية وااللتزام بمأسسة العالقة بين القطاع العام والقطاع الخاص ،كما
حددت دور هام وأساسي للقطاع الخاص بحيث " يجب ان يلعب دورا بارزا في تحقيق األهداف المنشودة ،كما ان على الحكومة
توفير البيئة التمكينية لتلك الغاية ".
وبذلك فإن رؤية األردن  2025واالستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ( )2025-2016يوفران بيئة تمكينية ودليل عمل لتطوير
قطاع النخيل و تعزيز قدرته التنافسية.
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 .2المنهجية:
ان المبدأ األساسي الذي يقود المنهجية هو ضمان" تقبل وملكية “االستراتيجية التي يتم صياغتها من قبل كافة الشركاء .وعليه فقد
اتبعت عملية تطوير االستراتيجية طريقة حوارية معتمدة على الحقائق العلمية والميدانية وباشراك طيف واسع من الشركاء
والالعبين األساسيين على طول سلسلة القيمة لقطاع النخيل .اعتمدت المنهجية التي اعتمدها فريق االستراتيجية على الحوار
الواسع واشراك كافة المعنيين في قطاع النخيل من منتجين ومزارعين ومؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني ،مع
اجراء زيارات ميدانية لمناطق انتاج التمور الرئيسية في المملكة ،ومراجعة الدراسات والبحوث السابقة وجمع البيانات من
مصادرها الرسمية ،ومن ثم تحليل الواقع الحالي للقطاع وتحليل سلسلة القيمة وفي ادناه الخطوات التي تم اعتمادها:
-

-

-

-

مشاركة كافة الشركاء ومساهمتهم الفعالة في تطوير االستراتيجية من خالل:
• زيارات ميدانية لمجموعه من المزارع في وادي األردن و منطقة األزرق تم خاللها الحديث بالتفصيل مع المنتجين و
المستثمرين حول المشاكل التي تواجه قطاع النخيل و مستوى اداءه الحالي و مستقبل انتاج التمور في المملكة .
• زيارات و اجتماعات مع طيف واسع من الشركاء و المؤسسات الداعمة لقطاع النخيل من القطاعين العام و الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني ،حيث تمت زيارة وزارة الزراعة و االجتماع مع معالي وزير الزراعة ،و عطوفة مدير عام
المركز الوطني للبحوث الزراعية  ،ورئيس ومجلس ادارة جمعية التمور األردنية  ،وغرفة تجارة عمان  ،وغرفة صناعة
عمان  ،وعدد من تجار التمور وسوق التمور للجملة في عمان و عدد من بائعي تمور المفرد  ،المنظمة العربية للتنمية
الزراعية – المكتب االقليمي في األردن  ،مؤسسة المواصفات و المقاييس  ،هيئة الغذاء و الدواء  ،عطوفة امين عام سلطة
وادي األردن  ،وزارة التخطيط و التنمية  ،مؤسسة اإلقراض الزراعي  ،منظمة الغذاء و الزراعة المكتب -القطري في
األردن .
عقد اجتماع موسع مع منتجي التمور نظمته واستضافته جمعية التمور األردنية ،وحضر االجتماع  12شخص من منتجي
ومزارعي نخل التمر في المملكة ،إضافة الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التمور األردنية وفريق المشروع وممثل من
وزارة الزراعة.
ان التنمية التي ينشدها قطاع التمور يجب ان تكون شاملة لكافة مناطق انتاج التمور في المملكة وكافة شرائح المزارعين و
المستثمرين ،اخذين بنظر االعتبار الميزة النسبية إلنتاج التمور في األردن و خاصة صنفي المجهول و البرحي ،وندرة المياه
و فرص التصدير في األسواق اإلقليمية و العالمية ،والمنافسة على سوق التمور مع المنتجين االخرين يستدعي زيادة القدرة
التنافسية للتمور األردنية من خالل تطوير سلسلة القيمة و زيادة كفاءتها االقتصادية و استدامتها .
جمع البيانات واإلحصاءات ومراجعة الدراسات السابقة ودارستها وتحليلها ،من المصادر الرسمية والمؤسسات والمنظمات
الوطنية واإلقليمية والدولية.
اجراء التحليل الرباعي وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ( )SWOT Analysisبناء على الزيارات الميدانية
واالجتماعات التشاورية مع الشركاء و الدراسات و البحوث السابقة.
تم دراسة و تحليل واقع انتاج التمور في المملكة في مرحلتي اإلنتاج و عمليات ما بعد الحصاد ،للتعرف على التطور التاريخي
لقطاع النخيل للفترة  2017-2001و تقدير المساحات المزروعة و عدد األشجار و اإلنتاج لغاية  ، 2030كما تم تقدير معدل
االستهالك الفردي المتوقع لغاية عام .2030
دراسة وتحليل سلسلة القيمة لقطاع التمور في المملكة وتحديد كافة الحلقات الفاعلة فيها وتحديد نقاط قوتها ومجاالت تطويرها
نحو االحسن وبما يزيد من القدرة التنافسية للتمور األردنية.
ولكون المياه المحدد األساسي للتوسع في زراعة النخيل في المملكة ،قد تم احتساب االحتياجات المائية للمساحات المتوقعة في
المستقبل ومقارنتها مع ما هو متاح من مياه لالستدالل على امكانيات واقعية للتوسع في زراعة النخيل مستقبال .و لذلك تم
اعتماد سيناريو التوسع التاريخي لقطاع النخيل )  (historical trendللفترة ( )2017-2001ومن ثم تقدير المساحات و عدد
األشجار و كمية المياه الالزمة حتى عام عام  . 2030والسيناريو االخر هو الهدف الحكومي الرسمي المعلن بالوصول الى
زراعة مليون شجرة نخيل بحلول عام .2030
لقد تم تنسيق عملية تطوير االستراتيجية وصياغتها من قبل فريق رئيسي مكون من أربعة خبراء دوليين ومحليين ،وبدعم من
خمسة خبراء وطنين في المياه وانتاج التمور ووقاية النبات ،وبذلك فقد تم تأمين فريق متكامل متعدد التخصصات ومتنوع
الخبرة إلعداد هذه االستراتيجية.
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لقد استرشدت وبنيت هذه االستراتيجية على المشاركة الفعالة للشركاء من خالل االجتماعات التشاورية والزيارات الميدانية
لحقول المزارعين واالجتماعات الثنائية وبطرق تشاركيه وشاملة مع جميع الشركاء لتحديد التحديات في جميع مراحل سلسلة
القيمة ،إضافة الى تشخيص الفرص الممكنة للتنمية المستدامة لقطاع نخيل التمر.
وقد عمل الفريق المتعدد االختصاصات على تأطير نتائج االجتماعات وورشات العمل التشاورية والزيارات الميدانية على شكل
تحليل رباعي ( ،)SWOT analysisومن ثم رسم رؤية ورسالة و األهداف االستراتيجية ومن ثم ترجمتها الى خطة تنفيذية
على شكل برامج وطنية متوسطة (لغاية  )2025و طويلة المدى (لغاية  )2030معززة بمؤشرات أداء قابلة للتطبيق لتنمية و
تطوير قطاع النخيل في األردن على نحو مستدام و رفع قدرته التنافسية في األسواق المحلية و الخارجية.
وكما قال معالي وزير الزراعة ،المهندس إبراهيم الشحاحدة ،خالل اجتماع فريق الدراسة مع معاليه بتاريخ :2020/1/8
" ان الهدف من اعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العالقة
والمؤسسات األهلية ومزارعي التمور ،هو الوقوف على واقع زراعة النخيل واالبعاد االقتصادية واالجتماعية للنخيل
والتحديات الحالية والرؤية المستقبلية "
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 .3تحليل واقع التمور في االردن  :الوضع القائم والتحديات
يستعرض هذا الجزء من الوثيقة مراجعة لواقع قطاع نخيل التمر في االردن واالحصاءات المرتبطة به وما الى ذلك من الصفات
المميزة للقطاع وطبيعة الحيازة الزراعية فيه ومناطق انتشار زراعة التمور والتغير في التركيبة المحصولية في تلك المناطق
وطرق ادارة بساتين النخيل وخدمتها والقوى العاملة والمكننة الزراعية والموارد الطبيعية من اراضي ومياة اضافة الى
االصناف وانواع االشتال وطرق الزراعة واهم اآلفات التي تصيب النخيل والعمليات الزراعية الرأسية واالفقية سواء بأساليب
تقليدية او حديثة من بداية اإلنتاج وحتى مرحلة الجني( القطاف ) والتسليم لباب المزرعة ومن ثم التجهيز والتدريج والتعقيم
والتخزين والتسويق والتصنيع وكل العمليات الزراعية على طول سلسلة القيمة وواقع البحث العلمي والجهات المؤثرة على
القطاع  ،وذلك القتراح اإلجراءات التصحيحية الالزمة بإضافة القيمة والتنمية المستدامة.
 1-3المساحة المزروعة بالنخيل والتركيبة المحصولية
 1-1-3المساحات المزروعة بالنخيل
يعتبر المناخ في وادي االردن واالزرق والعقبة مناسب جدا لزراعة النخيل والذي يتميز بصيف طويل حار وشتاء معتدل الحرارة
نادر الصقيع في االغوار قليل االمطار والرطوبة النسبية خاصة خالل المراحل االخيرة لنضج الثمار معتدل الرياح (الموقع
االلكتروني لدائرة االرصاد االردنية) وشجعت وزارة الزراعة التوسع في رقعة زراعة النخيل كمحصول استراتيجي لقيمته
االقتصادية العالية وقدرته على التأقلم في الظروف البيئية المختلفة واهمها ارتفاع ملوحة التربة والمياة ونقص كميات مياه الري،
.
و اتسعت المساحات المزروعة بالنخيل بشكل مضطرد وسريع خالل الثالثين عاما الماضية وهو عمر الزراعة الحديثة للنخيل
في االردن .ويبين الجدول ( )1الوضع الحالي إلحصاءات النخيل في االردن لعام  2017من حيث المساحات ومناطق الزراعة
واعداد االشجار وانتاجها وانتاجية الشجرة ونسبة تواجد الصنفين مجهول والبرحي مقارنة مع اصناف النخيل المختلفة والذكور.
الجدول :1احصائيات مساحات وعدد االشجار واالنتاجية واالنتاج لنخيل التمر في االردن لمختلف المناطق لعام 2017
اعداد
االنتاجية نسبة
عدد األشجار اإلنتاج
اشجار
االشجار
(كغم/
(طن
المثمره
شجرة) المنتجة %المجهول
(%
مجهول)
368014
43.2
107 17,716.10
165,643
()%96

اعداد
اشجار
البرحي
(%
برحي)
15511
()%4

عدد
األشجار
الكلي

الموقع

المساحة
(دونم)

وادي
االردن

383,525 24,804.00

االزرق

4,891.60

31,239

20,193

2,221.30

110

65

100.
()%0.3

العقبة

2,363.50

53,558

41,475

5,391.80

130

77.4

غير
معروف

30051
()%81
19438

2986.3

2740

غير معروف

مناطق
اخرى
االردن( 471,062 32,226.30
الكلي)

111.4 25,419.40

228,256

48.5

400000
()%85

65000
()%14

اصناف
اخرى
(%اخرى)
--1188
()%3.8

6062
()%1

المصدر: 1الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة ،المصدر :2عبد الباسط عودة واخرون  ، 2018المصدر: 3
مشروع اكساد ،وزارة الزراعة.2017،
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اما مساحات زراعة النخيل التفصيلية في االردن للفترة الواقعة بين  2017-1995لمجمل زراعة النخيل في االردن متمثلة في وادي االردن والمرتفعات فيمثله ( الشكل. ) 1
وفي المحلق ( )4يتم عرض مساحات مناطق زراعة النخيل في االردن  ،ومن خالل هذه المنحنيات يالحظ ان المساحات اتسعت ابتداءا من عام  2000ثم تسارعت بعد 2005
 ،فبعد ان كانت مساحة النخيل عام 1084( 1995دونم)  ،وصلت المساحة المزروعة بالنخيل في عام  2017الى ما يقارب  32226دونم بزيادة تصل الى  30ضعفا خالل22
سنة الماضية وذلك في جميع مناطق زراعة النخيل باألردن والتي كان جلها في وادي االردن (من الشونة الشمالية شماال حتى غور الصافي) الذي تضاعفت فيه مساحة االراضي
المزروعة بالنخيل  33مرة فبعد ان كانت المساحة ال تتجاوز  754دونم في عام  1995ازدادت المساحة الى  24804دونم في عام  . 2017اما باقي المناطق في االردن (وادي
عربة العقبة القويرة االزرق ) فبلغت المساحة 7422دونم في عام  2017بعد ان كانت المساحة المزروعة بالنخيل ال تتجاوز  329دونم عام (1995دائرة االحصاء العامة
( )2017وزارة الزراعة :مشروع اكساد)2017
الشكل ( :)1مساحات زراعة النخيل في االردن 2017-1995
35
30

المساحة /الف دونم

25
20
15
10
5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

1.08 1.11 2.12 2.49 2.51 2.54 2.64 3.46 5.54 6.15 6.15 6.56 15.73 16.37 16.68 17.08 17.69 18.1 21.52 22.22 26.7 27.12 32.23

االردن

0.75 0.78 0.97 1.33 1.34 1.47 1.47 2.28 4.36 4.95 4.95

وادي االردن

10.1 10.71 11.42 14.54 15.16 18.63 19.1 24.8

9.7

8.75 9.39

5.4

1.19 6.98 6.98 6.95 6.98 6.98 6.98 6.98 7.06 8.06 8.06 7.42

1.2

1.2

 0.29 0.33 1.15 1.17 1.17 1.07 1.17 1.17 1.17باقي المناطق

المصدر :الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة

 2-1-3اعداد اشجار النخيل في االردن
شهدت مناطق زراعة النخيل زيادة كبيرة في اعداد االشجار في جميع مناطق المملكة حيث يبين الشكل ( )2اعداد أشجار النخيل في المرتفعات ووادي االردن في حين يوضح
المحلق (  )5اعداد اشجار النخيل في مناطق زراعة النخيل بالتفصيل للفترة من  ، 2017 -1995فبعد ان كانت اعداد االشجار ال تتجاوز  2055شجرة نخيل عام  1995ارتفعت
اعدادها الى  471062شجرة في عام  2017تشكل االشجار المنتجة منها  ، %69وتوزع هذه االشجار الى 383525شجرة نخيل في وادي االردن و 7537شجرة نخيل في
باقي مناطق المملكة  ،وتشكل اشجار المجهول  262663والبرحي 108492اما االصناف االخرى فتبلغ 64085بما فيها الذكور(مشروع اكساد ،وزارة الزراعة )2017،
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الشكل ( :)2اعداد اشجار النخيل في االردن 2017-1995
600,000
500,000

300,000
200,000
100,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20,55 21,14 37,24 42,19 42,73 85,67 44,29 63,18 85,67 93,18 93,18 98,65 250,5 259,2 264,4 269,5 285,6 297,1 304,7 330,0 477,8 484,1 471,0

اعداد االشجار الف شجرة

400,000

0
االردن

 10,66 11,24 21,57 25,84 26,38 27,93 27,93 46,82 69,31 76,42 76,42 81,90 156,0 164,6 169,8 174,9 191,0 202,6 210,1 234,2 371,9 378,3 383,5وادي االردن
 9,892 9,901 11,39 16,35 16,35 57,73 16,35 16,35 16,35 16,75 16,75 16,75 94,54 94,54 94,54 94,54 94,54 94,54 94,54 95,81 105,8 105,8 87,53باقي المناطق

المصدر :الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة

 3-1-3انتاج اشجار النخيل في االردن
ان مجمل انتاج اشجار النخيل من التمور في ازدياد مع زيادة التوسع وارتفاع اعداد االشجار التي تدخل مرحلة اإلنتاج (الملحق  )6والتي تشكل  %40من مجمل االشجار المزروعة
في كل من دير عال والشونة الجنوبية وغور الصافي وهي المناطق التي تشهد زيادة مضطردة في الزراعة حيث ان النخيل يحتاج الى  5-4سنوات لإلنتاج وبالتالي تكون معظم
االشجار ليس منتجة في حين بلغت نسبة االشجار المنتجة في الشونة الشمالية واالزرق  %70وهذا ألن نسبة اتساع المساحات وزيادتها ليست بنفس وتيرة المواقع السالفة الذكر .
اما الشكل ( )3و فانه يبين كميات االنتاج عبر الفترة بين  2017-1995حيث بلغ االنتاج العام للتمور  25.40الف طن عام 2017منها  17.71الف طن انتجت في وادي االردن
و7.703طن في باقي مناطق االردن (دائرة االحصاءات العامة  ) 2017وقد شكلت كل من دير عال والشونة الجنوبية نصف هذا االنتاج (الملحق )7
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الشكل (: )3انتاج اشجار النخيل للتمور في االردن للفترة من 2019-1995
30
25

الكمية (الف طن )

20
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5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.11 1.41 1.10 1.90 1.41 2.11 1.90 4.07 3.11 3.96 6.53 7.44 9.68 11.24 11.21 10.42 11.98 9.76 20.14 25.22 25.42

0.9

0.64

0
اإلنتاج العام

 0.51 0.44 0.83 1.10 0.64 0.96 0.98 1.30 1.43 3.23 2.52 2.96 4.46 5.67 6.57 7.51 7.58 6.55 7.66 5.50 15.89 16.39 17.72انتاج وادي االردن

 0.13 0.47 0.28 0.31 0.47 0.94 0.44 0.81 0.46 0.84 0.60 1.00 2.07 1.77 3.12 3.73 3.66 3.87 4.32 4.26 8.83 8.83 7.70انتاج باقي المناطق

المصدر :الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة

اما متوسط انتاجية شجرة النخيل بغض النظر عن الصنف (كمية االنتاج على عدد االشجار المنتجة) فيبين الشكل (  )4الزيادة المطردة في انتاجية اشجار النخيل في مناطق زراعة
النخيل وذلك للفترة  2017 -1995حيث ارتفعت انتاجية االشجار مع تقدم السنوات بزيادة عمر االشجار المنتجة ليصل الى افضل انتاج في اخر سنتين  2016و 2017بتخطي
حاجز ال 105كغم للشجرة الواحدة وذلك في مختلف مناطق زراعة النخيل في االردن في حين وصلت انتاجية النخلة الى  107في وادي االردن و 130في االزرق والشونة
الشمالية (البرحي) وهذه االرقام هي متوسط ما تنتجه شجرة النخيل في االردن بغض النظر عن الصنف حسب دائرة االحصاءات العامة حيث ان متوسط حمل المجهول المتعارف
عليه في االردن يتراوح من  60الى 100كغم بعد الخف و 150-100كغم للبرحى (بعد الخف) حسب عمر ومدى االهتمام في صحة شجرة النخيل.
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الشكل( : )4متوسط انتاجية شجرة النخيل في وادي االردن 2017-1995
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غور الصافي

المصدر:الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة

 4-1-3التركيبة المحصولية في وادي االردن
ان المساحة المروية لكل من االشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية والخضروات في االردن زادت بشكل عام وذلك على طول الفترة الممتدة من  1995الى  ، 2017ففي عام
 2005بلغت مساحة االرض المزروعة في الفاكهة  93الف دونم وارتفعت الى  101الف دونم في  2017اما للخضار فبلغت المساحة  156الف دونم في عام  1995لترتفع الى
 226الف دونم (الموقع االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة .)2017
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تم رصد النمط الزراعي في وادي االردن بسبب التوسع في زراعة النخيل وفيما اذا ادى التحول في النمط الزراعي الى استبدال
جزء من المساحات المزروعة بالفاكهة والخضار بزراعة اشجار النخيل للفترة من  ، 2017-1995ومن خالل البيانات
االحصائية لوحظ تحوال واضحا وخاصة في منطقة الشونة الجنوبية كما يظهر الجدول ( )2الذي رصد فيها تراجعا كبيرا في
زراعة الفاكهة بعد عام  2005حيث كانت تحتل الفاكهة مساحة تقرب ال  85الف دونم (وخاصة الحمضيات التي كانت تعاني
من اعراض الملوحة التي تتأقلم معها اشجار النخيل ) لتصل الى  7.2الف دونم بنسبة تراجع تصل الى (%85انخفضت 12
ضعف ) لصالح النخيل ،في حين ارتفعت مساحات زراعة النخيل منذ عام  1995الى ما يزيد عن 11الف دونم بنسبة تضاعفت
بأكثر من  24.8ضعف في عام  ، 2017وهذ التحول لم ينعكس بنفس النسبة على الخضار حيث تراجعت المساحة المزروعة
بالخضار الشتوية بعد عام  2005من 32.6الف دونم ليصل الى  15.5الف دونم في عام  2017اي الى ما دون النصف وبنسبة
انخفاض وصلت الى  % 47.4في الخضار ،ومن خالل المراقبة للواقع الزراعي في هذه المنطقة تم متابعة اختفاء االف الدونمات
من الفاكهة وخاصة الحمضيات وتناقصت مساحات زراعة الخضار واستبدل جزءا منها بالنخيل الذي اصبح يسود الغطاء
الزراعي في هذه المنطقة حيث فضله مزارعو النخيل عن باقي الزراعات بسبب تأقلم ونمو النخيل في الظروف المحددة من مياه
وملوحة مع ارتفاع القيمة المضافة وقلة المخاطر وسهولة الخزن والتسويق للنخيل مقابل باقي انواع الفاكهة والخضار رغم
ارتفاع الكلف الراسماليه والتشغيليه .
الجدول ( )2المساحة المروية لكل من االشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية والخضروات في مناطق وادي االردن المختلفة والمتخصصة
بزراعة النخيل ( دونم) في الفترة 2017- 1995
غور الصافي
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المصد ر :الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة

اما التحول في التركيبة المحصولية في منطقة دير عال فقد بدأ فيها منذ عام ( 2000جدول  )2حيث شهدت المنطقة ايضا تراجعا
في مساحات زراعة الفاكهة التي تراجعت من 15.21الف دونم الى  4.2الف دونم بتناقص يصل الى  3.7مرة مشكال نسبة
تراجع تصل الى  %17مقارنة مع مساحة النخيل الذي تضاعفت الى  12.4مرة منذ عام  2000فقد زادت المساحة المزروعة
من  850دونم عام  2000الى 10.5الف دونم في عام  2017لتشكل نسبة زيادة  %80عن ما كان عليه في عام ، 2000اما
مساحات زراعة الخضار فقد كانت المنطقة تشهد تزايدا في المساحات يصل الى الضعف منذ عام  1995الى  ، 2015اال انه
وبعد عام  2015انخفضت المساحة من  5.7الف دونم الى  4.1الف دونم بنسبة نزول تصل الى  %27.5مع حلول عام 2017
 ،اما في الشونة الشمالية فكان هذا التحول ضئيال جدا وحيث بعد  2015انخفضت زراعات الخضروات التشرينية االساسية من
 26الف دونم عام  2015الى 20الف دونم عام  2017ومن المرجح ان السبب ليس زراعة النخيل بقدر ما هو بسبب ظروفا
تخص قطاع زراعة الخضار(الجدول ،)2اما التغير في مساحات الفاكهة فقد شهدت المنطقة تذبذبا في المساحات اال انها ازدادت
من  64الف دونم في عام  2015الى  66الف دونم في عام  2017مع زيادة تدريجية لمساحات النخيل في نفس المنطقة رغم
ازالة مئات االشجار من النخيل الذي كان بمعظمه من االصناف غير االقتصادية المتقدمة في السن ،اما منطقة غور الصافي فقد
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شهد زيادة سريعة في مساحات زراعة النخيل حيث كانت المساحة المزروعة بالنخيل  23دونم في  1995ليصل الى  1.1الف
دونم في  2017صاحبه نزول حاد في مساحات الخضار لنفس الفترة (الجدول  )2حيث انخفضت المساحات من 36.7الف دونم
بعد عام  2010الى  2الف دونم لعام . 2017اما مساحة االشجار فقد تناقصت ألكثر من النصف بعد عام  2000حيث انخفضت
المساحة من  9.2الف دونم الى  4.1الف دونم ،ويالحظ ان تناقص المساحات في كل من الفاكهة والخضار لم يكن بنفس وتيرة
زيادة مساحات النخيل مما يعني ان هناك اسبابا اخرى ادت الى التراجع في مساحات الزراعة في غور الصافي
 2-3مناطق زراعة النخيل في االردن
تتركز زراعة النخيل بشكل رئيسي في وادي اال ردن بما فيها االغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة اضافة الى
االزرق والعقبة وما يتبعها من قرى ( ،جدول 1والشكل  1و ملحق  )4حيث تترأس الشونة الجنوبية الممتدة من غور كبد الى
سويمة المنطقة االكثر كثافة لزراعة النخيل وخصوصا المجهول تليها منطقة العقبة وما يتبعها من القويرة ووادي عربة ثم الشونة
الشمالية التي بدأ فيها صنف البرحي يحل مكان االصناف غير االقتصادية ثم دير عال واالزرق ،وجميع هذه المناطق الزراعية
التي ذكرت توجد فيها مشاريع النخيل االستثمارية .
 1-2-3وادي االردن
وادي االردن (االغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت واالغوارالجنوبية) و يبعد عن عمان حوالي  30كم ويعتبر ذو
مواصفات نادرة ومميزة بدأ من انه يقع ضمن حفرة االنهدام الناتج من الصدع الجيولوجي العظيم والتي تجعله األخفض عالميا
بعمق اكثر من 400م ( منطقة البحر الميت) تحت سطح البحر ،ويشكل وادي االردن سهال على شكل شريط ضيق وطويل ممتد
بطول  105كم بين بحيرة طبريا شماال الى البحر الميت جنوبا وبعرض من 5الى  15كم وتبلغ مساحته ما يقارب ال 400كلم²
وبفارق ارتفاع من الشمال إلى الجنوب قدره 180م ،أي بمعدل انحدار يبلغ 1.79م/كم .صاحب هذا االختالف تباين في درجات
الحرارة ونسب الرطوبة وانخفاض الضغط نسبيا مقارنة مع باقي مناطق الوادي مما سبب ظهور بيئات نمو مختلفة حيث ال يجود
المجهول في الشمال كما في الوسط والجنوب  ،في حين يعتبر غور الصافي الذي يبعد عن عمان 150كم االعلى في متوسط
حرارة واالقل رطوبة مما يجعله مناسبا جدا إلنتاج المجهول وتوسع رقعته وممكن ان يرشح ألصناف جديدة نصف جافة اضافة
الى المجهول والبرحي  .وتتركز زراعة المجهول في االغوار الوسطى بسبب قربها للمستثمرين في عمان اضافة لمناسبة ظروفها
الجوية لصنف المجهول رغم وجود بعض التهديدات على منحنى النمو الفسيولوجي لثمار المجهول من حيث موعد االزهار الى
النضج والتتمير نتيجة لتأثير عوامل التغير المناخي السلبيه .
وينقسم وادي االردن اداريا الى مناطق عدة وهي:
-1منطقة االغوار الشمالية :
تمتد هذه المنطقة من العدسية شماال حتى القرن جنوبا وبطول حوالي  45كم  ،وتبلغ المساحة المروية حوالي  90الف دونم
.
 -2منطقة األغوار الوسطى
وهذه المنطقة ممتدة من القرن شماال إلى منطقة الرامة شمال البحر الميت جنوبا ،و بطول  64كم ,و يبلغ مجموع المساحة
المروية فيها حوالي  160الف دونم.
 -3منطقة االغوار الجنوبية (غور الصافي (
وهي المنطقة الممتدة من جنوب البحر الميت الذي يتشكل من لواء االغوار الجنوبية الذي تبلغ مساحته ( )465كم
مربع بطول  93كم من مصب وادي الموجب شماال وحتى الغويبة جنوبا وبعرض يتراوح من 5كم الى  10كم ،
وتشمل الصافي و الحديثة والمزرعة و الذراع و فيفا و خنيزيره حيث يبلغ مجموع المساحة المروية حوالي  55الف
دونم .
اما من الناحية الطبوغرافية فينقسم الغور الى ثالث مناطق وهي الزور وهو مجرى نهر األردن شرقا ويتكون من التربة الطمية
وهذه التربة غير مستقرة بسبب االنجرافات والتعري او حصول اختناقات لألشجار نتيجة الرتفاع منسوب مياه نهر االردن في
الشتاء الذي يصب فيه العديد من االودية مثل وادي العرب ووادي زقالب ووادي شعيب وهذه الظروف تجعل من المكان تهديدا
كبيرا على اشجار الحمضيات في حين يجتاز النخيل هذه الظروف الصعبة مع وجود خسائر بسبب انجراف التربة وتكشف الجذور
او اختناقها .اضافة النتشار امراض الذبول ،ترتفع الرطوبة الجوية المحلية في منطقة الزور بسبب نهر االردن وخصوصا في
الجهة الشمالية مرورا الى منطقة الوسط في غور كبد مما يسبب تهديدا على انضاج الثمار وتحولها الى تمور،اما منطقة “الكتار”
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المجاورة للزور فهي منطقة هضاب مكونة من االحجار والتربة الكلسية وال تحتوي على تربة زراعية اال ان اطرافها تم
استصالحها وزراعتها بالنخيل رغم انها تعاني من نسب ملوحة عالية وبحاجة الى عمليات استصالح مستمرة حيث تعاني
االشجار في تلك المنطقة من اعراض ملوحة ونقص في االنتاج  .اما المنطقة االساسية للزراعة وهي منطقة او شريط األغوار
وهي المنطقة السهلة ذات الخصوبة النسبية الجيدة  ،اما لواء االغوار الجنوبية فتبلغ مساحته ( )465كم مربع بطول  93كم من
مصب وادي الموجب شماال وحتى الغويبة جنوبا وبعرض يتراوح من 5كم الى  10كم ويعتمد الغور على المياه الجوفية ومياه
السلطة في ري البساتين .
ان تركيز األوكسجين في وادي االردن األعلى في العالم ،بصفته المنطقة األكثر انخفاضا .وتصل نسبة األوكسجين فيه إلى ،%36
علما بأن النسبة العالمية تصل إلى  .%26ان هذا يساعد على استمرار العمليات االيضية بشكل مثالي ألكسدة الكربوهيدرات في
الخاليا عند حدوث عملية التنفس مما يعطي طعما مميزا ولونا كهرمانيا للمجهول أما بالنسبة إلى الضغط الجوي فيتراوح بين
 796و 799ملم زئبقي ،وبهذا يُعتبر األعلى في العالم وهذه القراءات تميز صنف المجهول ليحصل على صفة المؤشر الجغرافي
لما لهذه المنطقة من خصوصية تؤثر على المواصفات الحسية للتمور األردنية.
اما درجات الحرارة في وادي االردن فهي مثالية إلنتاج النخيل وتتوفر فيه التراكمات الحرارية المناسبة إلنتاج المجهول ( الملحق
2400( )8درجة) والبرحي ( 2200درجة) ويمكن لمنطقة غور الصافي ان تناسب اصناف اخرى نصف جافة .
 2-2-3منطقة العقبة
العقبة هي المدينة الساحلية االردنية الوحيدة على ساحل البحر األحمر  ،حيث تقع في أقصى جنوب األردن على بعد  330كيلو
متر عن عمان ،يتبعها وادي عربة المنطقة الزراعية المقسمة الى اقضية  :قطر ،ورحمة ،والريشة ،وأبو خشيبة ،وبئر مذكور،
ويُعتبر مناخ وادي عربة صحراويا مائال إلى الجفاف ويبلغ مع ّدل درجات حرارته العا ّم نحو  24درجة مئويّة ،وتصل درجات
حرارته في الصيف  45درجة مئوية وتنخفض مع ّدالت هطول األمطار في فصل الشتاء والّتي تبلغ  300-50ملم السنة ،وتبلغ
نسبة الرطوبة  . %50-30ورغم مالئمة اجواء وادي عربة البعيدة عن البحر المتوسط لزراعة النخيل اال انه ال يتواجد مزارع
نخيل كثيرة ،حيث يتواجد ما يقارب  31239شجرة نخيل مجهول وبرحي على مساحة  5500دونم (وزارة الزراعة :مشروع
اكساد .)2017وتعتمد منطقة وادي عربة على مصدرين رئيسيين للمياه :المياه السطحيّة والمياه الجوفيّة شتاء مما جعل عملية
التوسع الزراعي فيها محفوفا بالمغامرة وبالحصص اإلقليمية الخاصة بمياه حوض الديسي.
 -3-2-3منطقة االزرق
يقع حوض األزرق في الجهة الشمالية الشرقية من المملكة ويعتبر قضاء االزرق ذو بيئة صحراوية خاصة ومميزة قليل األمطار
جاف صيفا ومعتدل شتاء وبارد ليال ،حيث يقع قضاء األزرق ضمن محافظة الزرقاء وتعتبد منطقة األزرق عن العاصمة عمان
 115كم ،وتبلغ مساحة قضاء األزرق  3948.4كم  ،2ويبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة ْ 19.2م ،ويبلغ معدل سقوط المطر
حوالي  50ملم سنويّا (سوسن أبو عجمية  .)1999،ويعتبر النخيل في االزرق شجرة تقليدية متواجدة في كل مكان سواء للزينة
او االنتاج ويناسب االصناف المبكرة النضج حيث يوفر مجموع وحدات حرارية من  2250-1750التي تناسب االصناف المبكرة
مثل البرحي ،ويوجد ما يقارب  1000نخلة في المنازل و  3000نخلة في المزارع كمعدل من  5الى  20في المزرعة الواحدة و
 4519نخلة زراعات بينيه و 34851نخلة على مساحة  2640ويبلغ المجموع الكلي  43370نخلة في قضاء االزرق على
مساحة كلية تقريبا  3000دونم وتشكل مساحة االرض الزراعية  % 5.5من القضاء ما يشكل  226الف دونم .اما المستغلة 210
الف دونم (البحيري .) 1991 ،ويعتبر الماء عامل محدد حيث تعاني المنطقة من نقص المياه العذبة والمياه الصالحة للزراعة
,وحسب تصنيف وزارة المياه والري يعتبر حوض االزرق األكثر استنزافا للمياه وأغلب المياه المستخرجة من اآلبار لغايات
الزراعة حيث انها ذات نوعية سيئة لوجود كمية امالح وكبريت عالية  .تعتمد الزراعة على هذه المياه الجوفية حيث تم إصدار
فواتير تقديرية ألبار مرخصة مما سبب في ترك عشرات من المزارعين اراضيهم الزراعية واصبحت العديد من األراضي
الزراعية مهددة بالجفاف  ،اما مصدر الماء االخر فهو الينابيع والغدران والقيعان حيث يأتي أكثر من  ٤٠مليون متر مكعب من
مياه األمطار تصل لمنطقة األزرق عبر السيول من البادية الشمالية تتجمع في منطقه قاع األزرق األكثر انخفاضا جارفة في
طريقها الشوارع وأسوار المزارع والبرابيش الزراعية دون أن يستفاد منها عبر الحقن الصناعي للحوض او انشاء سدود بسبب
عدم وجود تمويل والمحافظة على البيئة والطيور المهاجرة .اما الترب فتمتلئ بالجير أو الكلس لذا فهي منطقة قاحلة بحاجة
الستصالح تربتها عند الزراعة وخصوصا في االزرق الجنوبي الذي تعاني تربته ملوحة عالية جدا في حين تعتبر التربة في
االزرق الشمالي اقل ملوحة وقابلة لالستصالح وقد انشئت بها العديد من مزارع النخيل االقتصادية مثل البرحي اال ان شح الماء
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وتملح مياها الجوفية وارتفاع كلف المياه والكهرباء ومشكلة السوسة الحمراء يحد من ديمومة المشاريع ورفع كلفها ومن الجدير
بالذكر ان منطقة االزرق فيها العديد االصناف غير التجارية واالصناف البذرية والمزارع المهملة  ،من جهة اخرى تعتبر فاتورة
الكهرباء عالية على المزارعين بسبب فرق دعم المحروقات الذي يضاف على فاتورة الكهرباء وعدم اعطاء المزارع الموافقة
عل ى تركيب خاليا شمسية لالستغناء عن الكهرباء في ضخ المياه والموافقة على خمسة عشر بالمئة من حاجته .اما العمالة فهي
ايضا من اكبر التحديات كما في باقي مناطق االردن.
 3-3طبيعة ملكية مشاريع زراعة النخيل وخدمتها
 1-3-3طبيعة الملكية
أهم ما يميز قطاع النخيل انه ملك للقطاع الخاص كان ذلك لشخص او لعائلة واحدة االمر الذي قد يتسبب عنه تفتت ملكية
االراضي بحيث يعرض القطاع الى مشاكل تؤثر على تطوره  ،من ناحية اخرى ال تسمح الدولة للفرد الواحد التملك ألكثر من
 250دونم لتوسعة استثماراته (مسموح للشركات) وما يترتب على ذلك الحد من المشاركة في التنمية االقتصادية واالجتماعية
بشكل افضل في حال توفر رأس المال .ايضا تنامت ظاهرة نظام الضمان بسبب ارتفاع سقف التحديات على المزارعين وضعف
االمكانيات المالية إلنشاء وحدات تشغيلية في المزرعة وعدم قدرة المزارع على تسويق منتجه سواء محليا او خارجيا  ،وعادة ما
يكون الضمان القصير قبل القطاف او طويل االجل لمدة ثالث الى  10سنوات ويدفع الضمان للمزارع نهاية كل موسم وتنتقل
إدارة المزرعة بالكامل الى الضمان التي يمكن ان ينتج عنها سوء إدارة الضمان للمزرعة ويمكن ان يتم الضمان بأسعار زهيدة
بسبب التخوف من عدم بيع المنتج وعدم القدرة على التصرف به .
 2-3-3واقع القوى العاملة في القطاع
إن نمو قطاع النخيل بشكل متزايد جعله من اكثر القطاعات التي تعاني من عدم القدرة على تغطية حاجات القطاع من الكوادر
البشرية الماهرة على مختلف مستوياتها سواء االكاديمية والبحثية من اساتذة متخصصون في علم النخيل او المهنية المتمكنة من
مهندسين ومرشدين زراعيين او العمالة الفنية المتخصصة والحقلية  ،وال تدرس مساقات علوم النخيل سواء كان ذلك في المدارس
المهنية او الجامعات ،اما في وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية فان هناك حاجة اكثر لكوادر وخبرات في
تخصص النخيل لتنفيذ ابحاث وابتكارات مهمة للقطاع اضافة للحاجة الى حاضنات للنخيل تتمثل في االقسام او المديريات او
المراكز التي تعني بشؤون النخيل ،اما قطاع العمالة الفنية والحقلية فيعاني نقصا كميا ونوعيا ( ملحق  )9وهو احد اهم التحديات
للقطاع بسبب تعدد العمليات وتنوعها على مدار العام حيث قدرت الحاجة من 5000الى 7000وظيفة عامل فني من قبل جمعية
التمور االردنية  ،وتعتمد معظم عمالة المزارع على العمالة المصرية  ،وقد شهد القطاع ازمة وصعوبات في تنفيذ االنشطة الحقلية
بعد أن أوقفت وزارة العمل األردنية في حزيران  2016استقدام العمالة الوافدة من الجنسية المصرية ،وكمثال على واقع العمالة
في منطقة الشونة الجنوبية وهي اكثر منطقة مزروعة في النخيل فتظهر المالحق ( )15-10بيانات توزيع العمالة المحلية وغير
االردنية المستأجرة حيث تبين ان اعداد العمالة االردنية من الذكور واالناث متدنية جدا في الوظائف الدائمة وتبين ان العمالة
غير االردنية تزيد 20ضعفا عن العمالة االردنية للذكور في حين ان العمالة الدائمة النسائية متدنية في القطاع  ،في حين ال تتواجد
العمالة الموسمية من االردنيين واالردنيات على السواء رغم اشغال االردنيات واالردنيين لمعظم وظائف المشاغل الخاصة
لتجهيز التمور .لذلك فانه هناك حاجة شديدة لبرامج تدريب وانخراط القوى العاملة االردنية في الوظائف المستقرة ألحداث امان
اجتماعي وتنمية في مناطق زراعة النخيل وإليجاد دورا اجتماعيا هاما لقطاع النخيل في التمكين والتنمية االجتماعية المستدامة
ألهل هذه المناطق الريفية ،وبتمكين وتوطين االعمال الحقلية الى وظائف دائمة وتحسين مواصفات طبيعة العمل واعطاءه الصفة
المهنية كفني او اخصائي او معلم ليتم خلق وظائف دائمة تعطي استقرارا للقطاع ومجاال لتنمية االفراد .
 4-3ادارة مزارع النخيل باألردن
يتم ادارة التمور في االردن بأساليب حديثة اال ان البساتين القديمة تدار بأسلوب قديم حيث يهمل النخيل في البساتين الصغيرة
والقديمة وتزرع بأشجار متنوعة وخضار مختلطة وغير منتظمة حيث ال يزرع النخيل كمحصول رئيس وال يخدم وال يعطي
انتاجا اقتصاديا  ،ومعظم هذه المزارع اصبحت بؤرا لإلصابة بسوسة النخيل الحمراء وتشكل خطرا على المزارع االقتصادية
المجاورة  ،اما الخدمة التقليدية للكثير من البساتين الحديثة فتعتمد على االستخدام المكثف لألسمدة والمبيدات والري دون اتباع
االحتياجات الحقيقية لألشجار مما يسبب تدني نوعية التربة وتملحها وارتفاع متبقيات المبيدات في الثمار اضافة لالستهالك السريع
للموارد الطبيعية اضافة النتشار االمراض واآلفات المختلفة  ،اما المزارع التي تعتمد االدارة او المكافحة المتكاملة والزراعة
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العضوية فمنتجاتها مهمة ومطلوبة من قبل الدول التي تستورد التمور من االردن  ،وقلة من المزارع قادرة على تنفيذ هذه الطرق
من اال دارة وخاصة الزراعة العضوية لصعوبة توفر االسمدة والمبيدات وادوات المكافحة وضعف فعاليتها في مكافحة اآلفات
باإلضافة الى الجهل بطريقة التسجيل بالشركات المعنية (.)Mashal,M., 2013
هذه وقد حصلت مزارع محدودة جدا على شهادات الممارسات الزراعية الجيدة مثل  Global Gapوعلى شهادات الجودة
الصحية العالمية المعروفة مثل الـ  HACCPوااليزو  22000وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والصحيحة (GAP) Good
 ،Agriculture Practicesويعتبر هذا تحديا كبيرا لمزارع النخيل التي بحاجة الى فهم وتنفيذ الممارسات السليمة حيث ال توجد
برامج تأهيل ومواصفة اردنية للممارسات الزراعية الجيدة لتمكن المزارع من التأقلم على هذه الممارسات ولتسهيل تأهله وحصوله
على شهادات الجودة العالمية لدخول االسواق العالمية.
 -5-3اصناف التمور المزروعة في االردن
ان اول ما تم زراعته في األردن من اصناف النخيل في اوائل الثمانينات وبداية التسعينات كان عبارة عن فسائل واشتال اصناف
متنوعة جلبت من الدول المجاورة وهذه االصناف مثل عنبري ،خالص  ،ستري ،خضراوي ،ديري ،اشرسي ،لولو  ،صقعي ،
حياني  ،قنطار ،دجلة نور  ،زهدي  ،واحمر طالل اضافة الى اصناف بذرية كثيرة  ،ومع الزمن تبين ان هذه االصناف المستوردة
متدنية النوعية غير مجدية اقتصاديا فلم تخدم بالشكل المطلوب ومع الوقت لم تعد تنتج بسبب توقف خدمتها وشكلت بؤر اصابة
متجددة تصيب االشجار االقتصادية  .اما الزراعات الحديثة فتمت من خالل احضار اشتال المجهول والبرحي في وسط التسعينات
واغلبها من مختبرات ميرونية (شركة الوثبة في االمارات ) عن طريق مزارع الحق الوكيل الحصري للشركة في االردن اضافة
الى الشركة البريطانية  DPDومختبرات جامعة االمارات اضافة الى عشرات االف الفسائل التي تم فصلها من االشجار إلنشاء
البساتين الجديدة  .ظهرت العديد من الطفرات وتشوهات سببت خسائر كبيرة لبعض المزارع بسبب عدم الوثوق من مصدر الشتل
حيث انها كان بعضها من مختبرات غير موثوقة او من مزارع غير معروفة مصدر شتلها مما جعل الحاجة الى وضع تعليمات
للمشاتل لضبط القطاع .
-1-5-3صنف المجهول
يعتبر صنف المجهول أجود أصناف التمور ويحتل الصدارة في األسواق العالمية ،متوسط إنتاجية النخلة البالغة يتراوح من 80
الى  150كغم اال ان إجراء عملية الخف يقلل الحمل الى  100-60كغم بحيث يباع الكيلو من  8-2ديناراردني حسب طريقة
البيع وحالة ونوع السوق ودرجة ونوعية المنتج مما يؤثر على الهامش الربحي للمزارع  ،اما عملية التزهير والتلقيح فهي متأثرة
جدا بالتغير المناخي وتؤثر على نضوج ثمار المجهول ويحتاج المجهول الى  180يوم من مرحلة العقد الى القطاف ،حيث يتوفر
ذلك بسهولة في غور الصافي و يحتاج اسبوعين الى ثالثة اسابيع اكثر للنضوج في وادي عربة والشونة الجنوبية والكرامة ودير
عال  ،اما في الشونة الشمالية واالزرق فان المجهول ال يصل في معظم السنوات ألكثر من  %70الى النضوج والتتمير التام
مما يسبب تحديا َ للمزارع خالل فترة ما بعد الحصاد في اكمال االنضاج بعد القطاف.
 -2-5-3صنف البرحي
يعتبر من االصناف المميزة والمطلوبة في مرحلة البلح األصفر اال ان اسعاره تكون متدنية مع نزول موسمه وصعوبة تخزينه
وحفظ ه على حالة البلح لفترة طويلة حيث انه يتحول الى الرطب مما يفقده ميزته الخاصة ،وتعتبر منطقة الشونة الشمالية واالزرق
والقويرة مناطق مناسبة جدا للبرحي وتضيف قيمة تفضيلية له بحيث ينضج فيها متأخرا حتى شهرين عن برحي وادي االردن
وباقي مناطق إنتاجه عالميا مما يعطيه ميزة تصديرية منافسة في حين ان بعض المزارع في االغوار الوسطى تحاول التخلص
من مئات االشجار واستبدالها بأشجار المجهول لالستفادة من ميزة وادي االردن بالمجهول مما يسبب خسائر عالية لمزارعي
البرحي في االغوار الوسطى  ،ومع ذلك فان كلف اإلنتاج للبرحي اقل منه للمجهول وعادة ما تحمل الشجرة ضعف ما تحمله
شجرة المجهول وتعطي ارباحا مجزية ألجل التصدير مقارنة مع البيع المحلي الذي تكون اسعاره متدنية بسبب االغراق للمنتج
خالل موسم االنتاج علما بان الشجرة تنتجسنويا بالمتوسط  200-100كيلو غرام .
 6-3الفسائل واالشتال النسيجية
تعتبر ادارة الفسائل ادارة متخبطة فيها الكثير من االخطاء اهمها موعد الفصل حيث يتم الفصل عادة بعد انتهاء الموسم وقبل نزول
الحرارة مما يسبب انتشار السوسة الحمراء  ،وطريق ة الزراعة  ،ونسبة التجذير وحجم الشتلة وتواجد االصابات كما ان نسبة
نجاح الفسائل متدنية بسبب التربة الملحية وسوء ادارة الري واخطاء في الخدمة  ،ويجدر االشارة ان هناك عشرات االف الفسائل
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في المزارع والتي يمكن ان تشكل استثمارا جيدا مما يستوجب تنظيم هذا القطاع .اما االشتال النسيجية فيفضلها المستثمرون
لسهولة زراعتها رغم سعرها المرتفع والبالغ  46دينار للمجهول و 39للبرحي وذكور الغنامي وبذلك تكون اعلى  6اضعاف من
الفسائل وضعف االشتال المجذرة وتصل نسبة نجاح زراعتها الكثر  %98حيث تناسب الزراعات الحديثة وتكون سريعة النمو
ومبكرة االثمار وغزيرة االنتــاج ويكون البستان متماثل من حيث الحجم والشكل  .ومع ازدياد مصادر االنسجة فقد سبب ظهور
العديد من الطفرات التي تصل الى حد عدم الحمل والتقزم التام وقد ظهرت في صنف البرحي بشكل واضح واكبر منه في
المجهول .
 7-3المعامالت الزراعية لخدمة البستان
تعتبر خدمة البستان عملية مكلفة وتحتاج الى جهد وعمالة كبيرة باإلضافة للممارسات الخاطئة المصاحبة لهذه العمليات مسببة
تحديات أهمها:
-

-

-

-

-

اضافة الزبل الطبيعي غير المخمر ادى الى انتشار الذباب الذي أصبح من اهم مشاكل وادي االردن البيئية واصبحت مشكلة
للواء بالكامل.
اضافة المبيدات الكيماوية المبالغ به للوقاية ولمكافحة اآلفات سبب ظهور متبقيات المبيدات في الثمار الذي يؤثر على سالمة
المنتج الغذائي وعملية التصدير.
تسجيل المبيدات على النخي ل حيث يعتبر ملف المبيدات من اهم التحديات التي تواجه المزارعين حيث ان جل المبيدات
الموجودة في السوق االردني غير مسموح برشها على النخيل مما يؤثر على تصديرها وخصوصا للدول االوروبية.
التسميد :ال يضاف السماد الكيماوي على اسس علمية وانما بالخبرات الشخصية ونصائح مهندسي الشركات الخاصة مما
يفسر التخبط الشديد في اضافة االسمدة حيث ال تخضع ألي تحاليل تربة او المعرفة الحقيقية لحاجة النبات الفعلية للسماد ولم
تجرى ابحاث لتحديد الكميات المطلوبة فعال مما يسبب تملح وتدهور في كيمياء وفيزياء التربة وارتفاع مدخالت االنتاج.
العمليات الفنية التي تجري على رأس النخلة :متعددة تشمل التلقيح والتقليم وخف الثمار والتقويس (التذليل) والتكميم ،وإنجاز
هذه العمليات الحقلية تتطلب مهارة متخصصة قادرة على إجراء العملية المطلوبة كما ونوعا مما يشكل تحديا للمزارع في
انجاز اعماله في الوقت المناسب وبالكفاءة والكلفة المناسبة وخصوصا ان اغلبية العمالة التي تقوم بهذه االعمال عمالة مؤقتة
مما يشكل ضغطا عليها في سوق العمل المحدود
التقليم والتكريب :يغالي بعض المزارعين بإزالة جائرة للسعف والكرب مما يؤذي الشجرة ويقلل من قدرتها االنتاجية ويساعد
على حصول ظاهرة تبادل الحمل ويساعد في انتشار اآلفات واالمراض وخاصة سوسة النخيل في حال لم تتم في الشتاء ،
دون االهتمام بنظافة البستان وحماية االشجار حيث ان روائح االجزاء المقلمة تجذب السوسة الحمراء اضافة إلصابة
الجروح التي تسببت عن فصل الفسائل.
التلقيح ومصادر حبوب اللقاح :تعتبر من اطول العمليات الموجودة في البستان بسبب النضج التدريجي للطلوع مما يشكل
تحديا من الوصول الى جميع الزهر الناضجة في الوقت المناسب وذلك في التلقيح اليدوي الذي يستخدم من قبل  %95من
مزارعي النخيل حيث ان نسبة العقد متدنية في البرحي تحت الظروف المناخية السيئة حيث وصلت نسبة العقد الى %20
في بعض المزارع .
حبوب اللقاح :ان الخلط بين حبوب اللقاح وتعدد مصادرها الذي يمارسه العديد من المزارعين يؤدي الى زيادة ظاهرة
الميتازينيا بحيث يوجد اختالفات وتباين بين الثمار في الحجم والشكل واللون ونسبة السكريات وااللياف والمادة اللحمية
اضافة للتباين في موعد النضوج داخل المزرعة الواحدة االمر الذي يؤثر على تباين المواصفات العامة للثمار وصعوبة
تدريجها  .ان سوء التعامل مع حبوب اللقاح من حيث التخزين السيء يفقدها حيويتها مما بسبب خسارة المحصول ومن
الجدير بالذكر ان المركز الوطني للبحوث الزراعية يوفر خدمة فحص حيوية حبوب اللقاح اال ان ذلك ال يعطى معلومات
عن جودة مواصفاتها.
عملية الخف :ان عدم إجراء عملية الخف بشكل مناسب يؤدي الى تدني جودتها وطول فترة النضج مما يخفض من قيمة
المنتج التسويقية كما أن المبالغة في إجراء الخف يقلل من اإلنتاج ويؤثر على النضوج فكل ما زاد الخف اسرع النضوج اال
ان االحجام الكبيرة جدا تتأخر في النضج .ان عملية الخف عملية يدوية طويلة مكلفة ومجهدة وبحاجة الى مهارة للوصول
الى الحجم المردود (.),B.,2015 Mashal,M.Obaidate
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 8-3المياه وري بساتين النخيل
تعتبر المياه اكثر االمور المحددة لزراعة النخيل رغم انها تتنوع بمصادرها سواء من السدود واالبار االرتوازية والنزازة
والتجميعية والسدود الترابية والحفائر اضافة الى الشبكات العامة  .و تسقى معظم المساحات من االبار االرتوازية والسدود ،وفي
االغوار يعاني المزارع من قلة المياه في الفترة الحرجة للنمو والممتدة من ايار الى اول اب حيث يتم الري بالمياه الموزعة من
سلطة المياه ويحصل المزارع على حصتين الى ثالث حصص اسبوعيا حسب الموسم بحيث يتم اسالة 1000متر مكعب للدونم
الواحد اال ان هناك فقدان بالمياه يصل الى  %30ومن الجدير بالذكر ان المركز الوطني للبحوث الزراعية قام بتحديد االحتياجات
المائية الشهرية للنخيل في مختلف مناطق زراعة النخيل بالمملكة كما يظهر في الجدول(( )3نعيم مزاهرة ومحمد الجيطان)2017
.
الجدول  :3االحتياجات المائية للنخيل متر مكعب  /دونم* في مختلف مناطق زراعة النخيل في االردن
الشهر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
المجموع
المتوسط

دير عال (الغور االوسط)
9.8
18.7
59.1
124.7
176.2
189
200.6
184.3
151.6
124.2
76.1
36.2
1350.5

المنطقة
مزرعة الجامعة (الكرامة)
0
2.3
48.5
109
146.2
158.9
169.5
160.6
126.8
83.7
31.3
0.3
1037.1
1200

شرحبيل
36.8
44.1
72.7
104.3
141.3
159.5
170
160.6
119.4
85.4
52.6
38.4
1185.1

العقبة (وادي عربة)
68.1
107.4
171.7
228.3
293.2
346.2
367.5
345.6
281.1
203.2
128.6
93.1
2634
2360

االزرق
35.1
70.9
126
184.5
245.5
304
339
298.7
227.3
140.7
72.2
43.6
2087.5

* الكميات محسوبة بناء على برنامج االحتياجات المائية ( )CROPWATبحسب ورقة ال ( )FAOرقم  ،65باعتماد البينات المناخية المتوفرة من
محطات االرصاد الجوية لكل منطقة  ،المركز الوطني للبحوث الزراعية)2017

 9-3المكننة المستخدمة في مزارع النخيل
تحتاج مزارع النخيل للعديد من االليات واالدوات لخدمة المزرعة اال ان معظم المزارع ال تتوفر فيها اال ادوات الفالحة البسيطة
ويتم استيرادها بدأ من المسيفات والمناشير والعتالت اضافة لعدم توفر المقصات المناسبة واالدوات الخاصة للتشويك او للخف
والطوريات والمقصات ا لتي ال تناسب طبيعة الشجرة  ،هذا وتتواجد في معظم المزارع مواتير وطرمبات الرش اال ان اكثريه
المزارع ال توجد فيها جرارات زراعية او عربات حقلية ترتبط بالجرار الزراعي اضافة لعدم تواجد الرافعات الخاصة بخدمة
االشجار العالية اال في بساتين محددة الرتفاع سعرها  .من ناحية اخرى ال تتوفر فرامات السعف في المزارع رغم اهميتها
بالتخلص من اطنان التقليم السنوية اضافة الى ان هناك حاجة الى ايجاد حاقنات جديدة للمبيدات حيث ان الحاقنات المتواجدة كلفتها
عالية .
اما المشاغل والتي تتكون من آليات التدريج والغسل والتجفيف والتغليف الحراري والرافعات الشوكية المختلفة واليات الخدمات
المساندة ويمكن ان تكون المشاغل نصف آلية او آلية او االليات الرقمية فهناك العديد من االليات غير متوفرة لكلفها العالية وعدم
تغطية كلفها من ناتج الوحدة الزراعية ،اما وحدة التخزين الثالجات فأن كلفة الثالجة لوحدة زراعية تصل الى مبلغ  12الى 20
ألف دينار وعموما ال تتواجد هذه المشاغل او االليات في معظم المزارع لكلفها العالية .ويمكن القول ان اكثر من  %40من انتاج
التمور في االردن ال يتوفر لة امكانيات التعبئة والتدريج والتغليف والخزن المبرد المناسبة بسبب كلف االستثمار العالية في هذا
المجال ووتتوفر خدمات التخزين والحفظ المبرد والمجمد في عمان بكلف مرتفعة نسبيا ما يدفع عدد كبير من المزارعين لبيع
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انتاجهم مباشرة بعد الحصاد باسعار غير عادلة مقارنة بالمزارعين الذي تتوفر لديهم خدمات التعبئة والتدريج والتخزين المبرد
والمجمد
 10-3اآلفات واالمراض
يصاب النخيل في العديد من اآلفات الحشرية والحلمية وقد تم تسجيل 70افة حشرية وحلمية وافة مخازن و 18مسبب مرضي في
االردن على النخيل ( )Mashal,M.Obaidate,B.,2006حيث رصدت اآلفات االكثر خطورة وسببت خسائر كبيرة كل عام
واهمها سوسة النخيل الحمراء ,وهناك ما هو متوسط الخطورة مثل دودة الطلع والحميرة واللفحة السوداء واعفان الجذور وهناك
اآلفات الثانوية وتسبب خسائر محدودة جدا مثل القشريات (.)Mashal,M.Obaidate,B.,2007
 1-10-3اهم اآلفات الحشرية التي تصيب النخيل
 سوسة النخيل الحمراءتعتبر حشرة سوسة النخيل الحمراء أخطر افة حشرية تهاجم النخيل في االردن وجميع دول العالم المتواجدة فيها النخيليات
وتسبب خسائر بماليين الدوالرات اضافة الى فقدان األشجار والمحصول بالكامل  ،تصيب الساق الرئيس وتعيش جميع أطوار
الحشرة بالداخل  ،وتتلخص اعراض االصابة بانتشار الثقوب وخروج مادة صمغية ونشارة خشب منها اضافة الصفرار وجفاف
في الفسائل او بعض السعف مع انتشار رائحة نتنة للشجرة ومع الوقت تتفرغ انسجة الساق مسببة موت الشجرة ووقوعها على
االرض.وتشكل عملية الكشف المبكر لإلصابة تحدي كبير للمزارعين ومما يزيد من خطورتها تواجدها في البستان طيلة ايام
السنة  ،وللحشرة فترتين رئيسيتين للنشاط الطيراني تبدأ االولى نهاية اذار والثانية نهاية ايلول مما يساعد الدولة التدخل لتنظيم
حمالت رش واالعدام في تلك الفترة  .والحشرة الكاملة لها المقدرة على الطيران لمسافات بعيدة حيث تطير لمسافة 1200-800م
طيران متقطع لتقطع اكثر من  17كيلو دون توقف مما يساعد على سرعة انتشارها وقد تواجدت سوسة النخيل الحمراء في االردن
في مرحلتين رئيسيتين المرحلة االولى وهي مرحلة تسجيل الحشرة في االردن عام  1999في منطقة محصورة في غور كبد حقق
فيها االردن السيطرة على تواجد السوسة وانخفضت اعداد االفة الى ما يقرب الصفر(حسب قراءات المصائد الفرمونية والبحث
المباشر) ،اما المرحلة الثانية كانت في نهاية  2013حتى االن حيث انتشرت السوسة في معظم المناطق االردنية وتتم المكافحة
من قبل وزارة الزراعة ممثلة بمديرية وقاية النبات وبمديرياتها في مناطق تواجد االفة ومختبر السوسة في االغوار بتنفيذ حمالت
الرش الوطنية ومكافحة مئات االشجار وتوزيع المبيدات والمصائد الفرمونية والكشف الدوري على االصابات في المزارع
بالتنقل في سيارات مجهزة بلوازم المكافحة والقيام بإعدام االشجار شديدة االصابة اضافة لتنفيذ العديد من البرامج االرشادية
وبرامج الرصد المختلفة لتتبع االصابة اضافة الى سن التعليمات الناظمة لتداول االشجار والفسائل حيث سن ما يسمى بتعليمات
سوسة النخيل الحمراء عام  2015وملحقاته والذي يبين طرق الحجر الزراعي الداخلي ومنع نقل االشجار بين المحافظات حيث
تم الحاقه بتعليمات للسماح للفسائل بنقلها بعد وضعها في حجر داخلي لمدة ستة اشهر والسماح ألشجار الواشنطونيا بالنقل من
مكان الى اخر على ان تخضع لشروط السالمة قبل النقل ،وقد قام المركز الوطني بالعديد من االبحاث التي تناولت بيولوجية
وبيئة ومكافحة لسوسة النخيل الحمراء وتقييم وادخال العديد من تقنيات رصد االصابة والمكافحة الى األردن.
ورغم وجود قصص نجاح في مكافحة السوسة في االردن اال ان الصابة غير مسيطر عليها والخسائر من اصابة السوسة
الحمراء في االردن عالية وتم قطع ما يقارب 4000االف شجرة نخيل رغم ان معظم هذه االشجار المقطوعة من اصناف رديئة،
ويعزى سبب االنتشار السريع لآلفة بسبب شراستها وكثافة اعدادها وطبيعة االصابة في االشجار وممارسات المزارعين الخاطئة
في البساتين وازدياد رقعة المساحة المزروعة بالنخيل وانتقال االشجار واالشتال المصابة ،اضافة لوجود المزارع المهملة
واالصناف غير االقتصاد ية ونخيل البيوت والشوارع والمناطق المهمشة والتي تعتبر بؤر اصابة للمناطق المحاذية  ،واعدام
االشجار شديدة االصابة بطرق غير سليمة مع سوء ادارة العمليات الزراعية وسوء ادارة الري وفي النهاية عدم المراقبة
لإلصابة او تنفيذ المكافحة المتكاملة والجهل باآلفة وطرق المعالجة والتخوف من استخدام المصائد داخل المزارع بسبب تخوف
المزارعين من جلب السوسة لمزارعهم باإلضافة الى الحاجة لعمل وطني تشاركي وفق خطط تنفيذية ورصد اموال وطاقات
بشرية وبنى تحتية ولوجستية قادرة على معالجة انتشار وتفاقم السوسة الحمراء)(Mashal,M.Obaidate,B.,2015
ان المزارع التقليدية فقدت السيطرة على مكافحة االصابة واستوطنت االصابة في العديد من المزارع  ،اما في المزارع الحديثة
او اصحاب المشاريع المنظمة و االقتصادية فهناك ادارة افضل للسيطرة على االفة لوجود الكوادر المحترفة من مهندسين
وامكانات مالية وخصوص ا ان االصابات لديها قليلة وتتواجد في غور كبد والشونة الجنوبية ،اما في الشونة الشمالية واالزرق
والكفرين وهما المناطق االكثر شدة لإلصابة فان اصحاب المزارع ووزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية نظمت حمالت
توعية واسعة وضعت برامج مكافحة مكثفة للبساتين بدأ من الكشف الحسي عن االصابات ثم المكافحة الكيماوية بالرش والحقن
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واستخدام المصائد الفرمونية الكتراب و حمالت اتالف األشجار المصابة اال ان اإلصابة ما زالت تتزايد في االنتشار و الشدة
داخل المزارع.
ان التحديات في مكافحة السوسة كبيرة جدا لوجود مزارع شديدة االصابة بين مزارع نظيفة تحاول حماية شجرها من االصابة
 ،والحقيقة ان جميع المزارع في االغوار الشمالية والوسطى ومزارع االزرق تحت طائلة االصابة مما يستدعي االلتزام ببرامج
الوقاية لمنع دخول الحشرة او استفحالها في مزارعهم في حين ما زال غور الصافي ووادي عربه خالي من االصابة  ،اما العقبة
فقد سجلت اصابات مع االشجار المستوردة الحد الفنادق دون تكرار ذلك ،اما بالنسبة لبعض مزارع النخيل العضوية فاإلصابة
فيها مقلقة حيث ان المبيدات العضوية المتاحة غير قادرة على السيطرة على السوسة ،اما باقي محافظات المملكة بدءا من عمان
والمفرق والطفيلة ومعان ومأدبا واربد جميعها سجلت فيها اصابات بعد نقل اشجار نخيل التمر من المناطق المصابة اليها
بغرض الزينة (منى مشعل .)2018،
ان مكافحة االفة بحاجة لوضع خطة استراتيجية شاملة قابلة للتنفيذ قائمة على التخطيط الكامل السليم لمكافحة السوسة في منطقة
جغرافية متكا ملة واستخدام عناصرالمكافحة المتكاملة وتنفيذ برامج وطنية للمكافحة و لإلرشاد والتدريب للمرشدين والمزارعين
واستخدام التقنيات الحديثة ومشاركة الجميع في مكافحة السوسة.
 2- 10-3اآلفات الحشرية االخرى
 عثة الثمار الكبرى او دودة الطلع  :تظهر مبكرا في اذار وتصيب اغلفة الطلع و قواعد الشماريخ وسيقان القطوف والتي يمكن انتسبب خسائر من  15الى  %20حسب شدة االصابة بين السنين ومدى االلتزام بالعمليات الزراعية ولوحظ ارتباط تواجد الحشرة
الوثيق مع انتشار االصابة باللفحة (مشعل وعبيدات.)2005،
 الحميرة  :تصيب الثمار في شهر نيسان وايار وتسبب تساقط للثمار التي تكون مصدرا جديدا لتجدد االصابة والرتفاع الخسائروتسبب الحميرة خسائر مباشرة للثمار تتراوح من  %20 -%2حسب ظهورها الموسمي والعمليات الزراعية المتبعة .
 عنكبوت الغبار :ينتشر في البساتين التي يثار فيها الغبار في الجو الجاف والحار وبجانب االسيجة والطرقات ويمكن ان يسببخسائر محدودة سن وية على اطراف المزارع ثم ال يلبث بأحد السنوات ان ينتشر في المزارع بشكل وبائي مسببا خسائر كبيرة
جدا تزيد عن  %30بحيث تصبح الثمار غير صالحة للتسويق وتتحول الى علف حيوانات وعادة ما يتم المكافحة في الرش
الكبريتي او برش المبيدات الحلمية وغالبا ما يكون موعد الرش غير مناسب لعدم معرفة الموعد المناسب للمكافحة من قبل
المزارع حيث تختلط االمور عليه بين اعراض االصابة المتمثلة بالنسيج العنكبوت بوجود العنكبوت نفسه.
 الحفارات :تصاب شجرة النخيل بالعديد من الحفارات اهمها حفار العذوق ويعتبر من اهم آفات االشجار الصغيرة واالشتالواالشجار الضعيفة ،وينجذب حفار العذوق الى روائح التخمر الناتج جراء الري الراكد حول الشجرة او الزبل المضاف للتربة
او بسبب التخمر الناتج من سوسة النخيل الحمراء ،حيث يمكن ان يتواجد الحفار مع سوسة النخيل الحمراء .
 الدوباس :من آفات االوراق ويصيب الثمار حيث سبب خسائر عالية جدا على الدجلة نور في وادي عربة والعقبة تفرز الحشرةالمادة الدبسية ينمو عليها فطريات العفن السخامي وتكدس االتربة حيث تضعف نمو االشجار وتتردي نوعية الثمار ويحصل
جفاف لألوراق المصابة بالدوباس .
 آفات المخازن :هناك العديد من الخنافس والعثث وافات الثمار في نهاية الموسم حيث تكمل حياتها داخل الثمار في المخازن ويمكنان ال يتم ازالتها خالل الفرز وتسبب خسائر بعد خروج الثمار الى السوق وتواجدها داخل المحالت في ظروف تخزين طبيعية
مما يسبب خسائر مضطردة ال يحسب حسابها.
اضافة للعديد من اآلفات الورقية مثل القشريات والبق الدقيقي والعديد من الخنافس والنمل االبيض والدبابير اضافة الى العديد من
الفقاريات االخرى من فئران وطيور وخلند وتسبب خسائر محددة حسب الموسم والظروف المصاحبة له.
 3-10-3اهم االمراض التي تصيب النخيل في االردن
-

-

عفن النورات او خياس الطلع  :من أهم أمراض النخيل حيث تصاب الطلوع الذكرية واالنثوية باالعفان في صورة عفن ابيض
او أسود على األجزاء المصابة.تسبب خسائر حسب انتشار الرطوبة البستانية واصابات امراض التبقع على السعف  ،وتزداد
اصابته باستخدام حبوب اللقاح التي اصيبت نوراتها مما يسبب انتشار المرض في البستان ،ويزداد المرض بزياد الرطوبة
واعتدال الحرارة (.) Mashal,M.Obaidate,B.,,2007
اللفحة السوداء (المجنونة)  :تتمثل أعراض اللفحة السوداء في ظهور مناطق محروقة على جريد النخلة يصاحبه تشوه والتواء
السعف الجديد الخارج من القمة و يتسبب في موت البرعم الطرفي للنخلة ويمكن ان تموت الشجرة او يميل رأس النخلة .تزداد
االصابة بزيادة الرطوبة وبعد العمليات الزراعية وانتشار دودة الطلع واحداث جروح للجذور او في القمة النامية او اصابات من
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-

-

-

-

-

قبل الحشرات والفئران وينتشر المرض في المزارع وتنتشر االصابة بين المزارع اما بشكل خفيف او متوسط ،وعادة ما يخسر
المزارع الشجرة المصابة لعدم قدرته على مكافحة االصابة.
أعفان الجذور وموت الفسائل :اهم االمراض التي تهاجم الفسائل الجديدة وذلك من خالل الجروح التي حدثت عند تنفيذ عمليات
الفصل والنقل والزراعة وعدم االهتمام بغمر الفسيلة بالمبيدات اضافة الى الزراعة المنخفضة التي تسمح لدخول الماء الى القمة
النامية والري المكثف اضافة الرتفاع ملوحة التربة التي تزيد من شدة االصابة واضافة االسمدة الكيماوية للسنة االولى مع اضافة
زبل طبيعي غير مخمر.
التفحم الكاذب  :وهو “تبقع األوراق الجرافيولي” تسبب اصفرار وجفاف وموت السعف المصاب ،ينتشر في المشاتل والمناطق
الرطبة ويسبب خسائر فادحة على االشتال في حال تفشيها ويكافحه المزارعون بالمبيدات وغالبا ال ينجح هذه االجراء مسببا
خسائر كبيرة.
أعفان الثمار :ينتج تعفن الثمار اوال كامتداد لمرض عفن النورات او نتيجة لوجود جروح ميكانيكية تحدث خالل الخدمة او من
اصابة الحشرات او عدم الخف المناسب او الرتفاع منسوب الماء في التربة او زيادة كمية الري مما يسبب تفلق الثمار او تعفن
المنطقة أسفل القشرة او بسبب االصابات بحشرات المخازن وهذه الثمار اما ان تسقط او تبقى حتى الحصاد حيث تكون مصدرا
إلصابة ثمار اخرى في حال لم يتم التخلص منها خالل عمليات التدريج .
الذبول الفيوزارمي او التدهور السريع :وهو مرض فطري يصيب األنسجة الوعائية يتميز بتلون بني لألنسجة الوعائية وموتها
خالل فترة وجيزة تتراوح من اسابيع الى سنة حسب شدة االصابة والظروف الجوية المناسبة لها وتزداد االصابة مع اعتدال
الحرارة وبعد عمليات خدمة البستان بسبب الحراثة واستخدام مقصات ومناشير غير معقمة وارتفاع منسوب ماء الجورة واختناقات
الجذور.
مرض التعفن الديبلودي :مرض فطري شديد التأثير على االشتال واألشجار الصغيرة ويصيب االوراق الخارجية او الداخلية
ويكون العفن على األوراق المصابة في صورة خطوط بنية صفراء تتحول للون البني وتكون متطاولة تبدأ من القاعدة وتموت
الوريقات السفلية أوال بينما تظل الوريقات العلوية خضراء حتى تعم اإلصابة كامل الورقة وتموت  ،كذلك فإن الشماريخ المصابة
تتحلل وتموت نوراتها .ينتشر المرض في البساتين ذات الرطوبة العالية سيئة الصرف ،اضافة لعدم االلتزام بتعقيم ادوات التقليم
وسوء العمليات الزراعية.
امراض فسيولوجية :تعاني مزارع النخيل االردنية من عدة امراض فسيولوجية تكون نتيجة معامالت زراعية خاطئة من ري
وتسميد وخدمة راس النخلة الى الظروف الجوية من درجات حرارة واالمطار والرياح الجافة والرطوبة الجوية ولسعة الشمس
مسببة امراض مثل الذنب االسود او خياس الطلع الفسيولوجي او جفاف وتجعد الثمار او تخصر الثمار او سوء النضج او التنفيخ
وتساقط الثمار اضافة لالختالالت الفسيولوجية والطفرات المؤقتة والدائمة الناتجة من استخدام اشتال نسيجييه غير موثوقة اضافة
ألعراض التقزم وتوقف النمو وتشوه االوراق وتشوه االزهار وضعف الحمل او عدم الحمل او العقم الذي يعمل على انتاج ثمار
ذات عقد ثالثي والمنتشر في ثمار البرحي ذو االصل النسيجي مما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين .
 11-3مرحلة ما بعد الحصاد Post-Harvest
تعتبر هذه المرحلة من اهم المراحل لتطوير قطاع النخيل والتمور في المملكة والمؤثرة في تحقيق اهداف االستراتيجية قيد
الدراسة ،وال بد من استعراض الواقع الحالي لهذه المرحلة ابتداء من قطف الثمار وفرزها وغسلها وتعقيمها وتعبئتها وتغليفها
وتخزينها من قبل مصنع التمور(المشغل) مع االخذ بعين االعتبار اتباع المواصفات والشروط المعيارية للوصول الى منتج صحي
امن غذائيا ويتوافق مع الشروط العالمية .
 1-11-3عملية القطاف:
ان تحديد الوقت المناسب لبدء الجني هي الخطوة االولى لعملية القطاف حيث يجب ان تتوافر مواصفات النضج المتمثلة باكتمال
الثمرة من حيث الحجم والوزن والقوام واللون والنكهة والرائحة وتكون مالئمة ومقبولة لالستهالك الطازج وظهور نكهة التمر
المميزة ونقصان في الرطوبة الى ما دون %23
يتم تنفيذ  5-3قطفات للمجهول حسب النضج التدريجي للثمار حيث تبدأ عملية القطف في  15ايلول ويتم حينها القطفة االولى
وهي اولية اال ان هناك مزارعين يتأخرون في هذه القطفة الى بداية تشرين اول ألسباب مختلفة مما يسبب زيادة الخسائر من
انتقال االصابات من الثمار المتساقطة في الكيس للثمار السليمة اضافة لزيادة جفاف الثمار التي دخلت مرحلة التمر .
يجب جمع الثمار في الصناديق البالستيكية بما ال يزيد عن  3كيلو غرام حتى ال تؤذى الثمار وتتفسخ ويجب ان تصف الصناديق
في اماكن مظللة في البستان لحين نقلها وعند النقل يجب ان تخفض درجة حرارة الثمار لمدة  48-24ساعة .اما ثمار صنف
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البرحي فتتم عمليات القطف باكرا في شهر آب في االغوار وفي نصف شهر ايلول الى تشرين اول في منطقة االزرق وتمتد فترة
القطاف لمدة شهر .ويكون قطاف البرحي للعذق كامال وينقل مباشرة الى مخازن للتبريد التدريجي.
 2-11-3عملية تبخير التمور:
معظم المزارع ال تنفذ عملية التبخير الكيماوية باستخدام اقراص الفوستوكسين حيث تكتفي المزارع بالتجميد فقط .والقليل جدا من
المزارعين يستخدمون الطرق الحديثة مثل ثاني اوكسيد الكربون بعد تفريغ الهواء من داخل غرف محكمه االغالق بعد ذلك
يمكن غسيل الثمار اال ان عدم جفاف المياه يعرض الثمار للتحمض.
 3-11-3انواع المشاغل
تتواجد المشاغل الكبيرة والحديثة المؤتمتة بشكل قليل جدا ال يتجاوز ال  5مشاغل في االردن وذلك بسبب الكلفة العالية
لألجهزة والمعدات المتطورة المستخدمة فيها ،اال ان عدد المشاغل النصف آليه واليدوية ( )10وتتميزبكونها تحوي على جزء
الي وجزء يعتمد على العمالة .اما المشاغل اليدوية وتشكل %35من المزارع ذات الحيازات الصغيرة والمتوسطة فهي االكثر
انتشارا حيث تتم عمليات التنظيف والفرز والتدريج يدويا  ،ومع ذلك فان معظم المزارع وتزيد عن  %55ال يتم الفرز فيها
ويتم التسويق بأسعار بخسة .
 4-11-3انواع الفرز
•

عملية الفرز االولي

تبدأ عملية الفرز االولي بعد نزول درجة حرارة الثمار الى درجة حرارة المشغل حيث تزال الثمار المصابة والجافة
والحشف والثمار الصفراء واي ثمار ال تصلح لالستخدام البشري بحيث تنفع كعلف حيوانات  ،وقد تم تقدير هذه الكميات
واخذ نسبتها حيث شكلت بالمتوسط  % 15-5ويمكن ان تصل الى  %20في بعض الظروف السيئة .
•

عملية الفرز النهائي:

ان عملية الفرز النهائي تضبط النوعية و المواصفات ألجل التسويق حيث ان نوعية تمور المجهول و البرحي تعتبر مميزة
مقارنة ببقية مناشئ هذه األصناف ،ويستخدم في االردن المواصفات الخليجية للتمور و يعتمد الوزن و الحجم والمظهر
العام ونسب التقشير و االنتفاخ و نسب الرطوبة واللون ،اما بالنسبة لصنف البرحي فال توجد مواصفات او معايير لتحديد
النوعية عدا الحجم و النظافة و المظهر .
وتتم عملية الفرز بازالة الثمار غير الصالحة لالستهالك البشري والصفراء والمصابة والمشوهة من االصابات .ثم فصل الرطب
(اكثر من رطوبة  )% 27وتعتبر عملية التداول لهذا المنتج صعبة جدا بسبب سهولة تحمضه والحاجة لبقائه داخل الثالجات
بدرجات حرارة منخفضة للحفاظ على طازجيته .وتعتبر عملية تجفيف الرطب تحت اشعة الشمس مما يؤدي الى ظهور التعفنات
وااليذاء الميكانيكي واالصابة بالحشرات مما يجعل الحاجة الى مجففات الية بعد ذلك يتم فرز الثمار الدرجة االولى وهي الثمار
الملتصقة القشرة وخالية من أضرار ميكانيكية او العيوب مثل االنتفاخ او انفصال القشرة ،التسكر ،و تفرز ثمار الدرجة االولى
الى صغير بوزن ثمره من  14-12غرام ومتوسط بوزن ثمره من  18-15غرام وكبير بوزن ثمرة من  23-19والجامبو بوزن
من  27-24غرام و السوبر جامبو اكثر من  27غرام .
وغالبا ما يتواجد الصنف الثاني والثالث وهي الثمار التي توجد فيها انفصال جزئي للقشرة يصل حتى (%30الثمار المنفخة)
وتزداد حسب العمليات الزراعية المتبعة في البستان والظروف الجوية خالل فترة النضوج وظروف التخزين وعادة ما يسمى هذا
الصنف بالفاخر  fancyحيث يباع بأسعار متدنية  .اما صنف البرحي فان عمليات الفرز اسهل واسرع حيث يتم ازالة الثمار غير
السليمة وعادة ال يوجد في البرحي اختالف مالحظ بين الثمار في نفس العذق حيث يكون بالعادة مستوى حجم الثمرة في البستان
متشابه ليس مثل المجهول لذلك فعملية الفرز تعد بسيطة وتبدأ بفرز الثمار المتضررة والمصابة والمشوهة ثم بفرز الرطب عن
البلح او البسر.
 5 -11-3التعبئة :Packing
تعبأ الثمار في عبوات  5كغم وتغلف العبوات حراريا وتعطى رمزا حسب المواصفات اال ان بعض المزارعين يخزن بصناديق
بالستيكية مكشوفة او يتم تغليفها لحين الحاجة الى تجهيز الطلبية االمر الذي يسبب تدنى نوعية التمور حيث تزداد فيها رطوبة
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الثمار وتغير مواصفات الثمار مما يزيد من طراوتها وسهولة اصابتها بالتحمضات بعد خروجها من الثالجة لألسواق وعادة ما
يتم تسويق الثمار في محالت التجزئة في عبوات واحد كيلو غرام وتتفاوت نوعية هذه العلب التي بمعظمها ذات مواصفات عادية
ال تبرز قيمة وفخامة المنتج ،اما البرحي فتتم التعبئة في كراتين عبوات خمس كيلو غرام بشباك غير مغلقة  ،ويعبأ على شكل
شماريخ ترتب داخل العبوات كصنف اول اما الثمار المتساقطة فتعبأ داخل عبوات صغيرة بوزن 1كيلوغرام .وهناك حاجة لتحديد
فترة الصالحية للتمور حسب المواصفات العالمية وطبيعة المنتج.
 6-11-3التخزين :Storage
وتتم عملية التخزين حسب الحاجة فالتخزين لمدى قصير يتم في ثالجات درجة حرارتها من  5م إلى  10م للبرحي او للتسويق
السريع للمجهول والذي ال يتجاوز الثالثة اشهر .اما التخزين لمدى طويل يكون على درجات حرارة من  18-إلى  20-م ،.وتعتبر
عملية الخزن بالتجميد من افضل الطرق لحماية الثمار من اآلفات واالعفان والحفاظ على طزاجتها .وتتم عملية الخزن حسب
الصنف وفترة التخزين المطلوبة .
 7-11-3الطاقات الحالية والمطلوبة من المشاغل
يمثل الجدول ( )4الواقع الحالي والمطلوب من المشاغل الخاصة بتجهيز وخزن التمور حيث ان هناك حاجة كبيرة للمشاغل
وخاصة في وادي االردن الذي ينتج  %82من انتاج التمور في االردن الذي يشكل المجهول  %82.4منه حيث ستكون اعلى طاقة
انتاجية حتى عشر سنوات  74.2الف طن في حال تم الوصول الى  800الف شجرة و83.3الف طن في حال وصلت اعداد االشجار
المزروعة مليون نخلة حتى عام  ،2030وبما ان ثلث هذا االنتاج من المزارع االستثمارية او للمزارعين الكبار التي تملك مشاغلها
الخاصة فان ما سيتبقى هو  35الى  40الف طن من التمور  ،ويجدر بالذكر ان جزء من المزارعين المتوسطين ايضا يملكون
مشاغل نصف الي ة او يدوية مما يعني اننا بحاجة الى انشاء مشاغل جديدة لما يقدر ب 20الف طن  ،وبما ان المشاغل الحديثة
المتطورة طاقتها الفعلية  4000طن تقريبا فان الحاجة الى انشاء  4-3مشاغل لتجهيز ما تبقى من تمور.
الجدول : 4االنتاج الحالي والمتوقع لنخيل التمر في االردن لمختلف المناطق لعام 2030– 2017
(الكميات االنتاجية /الف طن)

الموقع

عدد
األشجار
الكلي
()2017

عدد األشجار
المثمره
()2017

وادي
االردن

383,525

165,643

االزرق

31,239

20,193

العقبة
األردن (
المجموع
الكلي)

53,558

41,475

471,062

228,256

اعداد اشجار
المجهول
(%
مجهول)
368014
()%96

اعداد اشجار
البرحي
( %برحي)

اإلنتاج
الحالي
()2017

15511
()%4

100.
()%0.3
غير معروف

30051
()%81
19438

400000
()%85

65000
()%14

اعلى
طاقة
انتاج
حالي
+
()2017

االنتاج /
800الف
شجرة
++
()2030

انتاج/مليون
شجرة+++
()2030

17.7

41

71.2

80.2

2.2

3.4

7.2

8.2

5.4

7

8.7

9.8

25.4

52.5

74.2

83.6

المصدر: 1الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة ،المصدر :2عبد الباسط عودة واخرون  ، 2018المصدر : 3مشروع
اكساد ،وزارة الزراعة2017،
 +اعلى طاقة انتاج لجميع االشجار الحالية ( 471الف شجرة)
 ++السيناريو االول وهو انتاج بعد  10سنوات اذا تم زراعة  800الف شجرة باحتساب انتاج االشجار الحالية ونصف االشجار التي ستزرع للوصول الى 800
الف(666الف شجرة)
 +++السيناريو الثاني وهو انتاج بعد  10سنوات اذا تم زراعة مليون شجرة باحتساب انتاج االشجار الحالية ونصف االشجار التي ستزرع للوصول الى مليون
شجرة( 750الف شجرة)
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 12-3واقع البحث العلمي في النخيل
 1-12-3االحتياجات البحثية
ان االهتمام بالنخيل يجب ان يتأتى على شكل رسمي وعلى اسس علمية وعملية واضحة وممنهجة بإيجاد كيان حاضن لتنمية
النخيل وتطويره في وزارة الزراعة والمركز الوطني والجامعات االردنية لتنفيذ الدراسات والبحوث العلمية التطبيقية التي تعنى
بتعظيم وتحسين انتاج النخيل من التمور وادارة مكافحة آفات وامراض شجرة النخيل وتحسين بيئة النخيل من تربة ومياه واسمدة
وطاقة وتحسين عمليات ما بعد الحصاد من تعبئة وتخزين وتسويق ومكننة زراعية ودراسة البيئة االجتماعية لمزارعي التمور
بهدف تحسين نوعية الخدمة المقدمة لهم .باإلضافة لوضع الخطط المناسبة لتطوير القطاع والتي ستساهم محليا واقليميا في تطوير
القطاع .
 2-12-3االبحاث المنفذة
تم القيام بتنفيذ دراسة تفصيلية متكاملة للتحديات التي تواجه محصول النخيل في االردن والتي يمكن تصنيفها إلى انتاجية وتسويقية
وتصنيعية .وقد قام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالعديد من االنجازات في مجال االنتاج وادارة البستان والوقاية النباتية
والتسميد والري وآفات ما بعد الحصاد وبعض الدراسات االجتماعية.
ففي مجال وقاية النبات تم تسجيل 70افة حشرية و18مرض تصيب النخيل في االردن ووضع االولويات البحثية حيث تم تنفيذ
ابحاث تطبيقية على اهم آفات النخيل محليا وعالميا وتم توطين مفهوم المكافحة المتكاملة والزراعة المستدامة وقد تم اعداد جميع
برامج المكافحة المتكاملة الناجعة في مكافحة اآلفات الحقلية والمخازن وما يرتبط به من مكافحة زراعية وميكانيكية وفيزيائية
مثل اكياس التغطية البيضاء والمعيقات الفيزيائية وادخال وتصنيع العديد من المصائد الغذائية واللونية والفرمونية وتنفيد المكافحة
الكيماوية المناسبة ومن اهم الحشرات التي تم دراستها ومكافحتها سوسة النخيل الحمراء التي تم دراستها مخبريا وحقليا ووضع
االستراتيجية المتكاملة لمكافحتها وادخال العديد من التقنيات العالمية بعد تقييمها لتكون بيد المزارع واهمها الخاصة بالرصد
والمراقبة والمكافحة كذلك تم دراسة اآلفات االخرى المهمة والتي تسبب مشاكل للمزارعين مثل دودة الطلع والحميرة والدوباس
وحفار العذوق والقشرية الرمادية وحلم الغبار وامراض الذبول واللفحة السوداء باإلضافة لدراسات في تأثير اساليب الزراعات
المختلفة من تقليدية ومكافحة متكاملة وعضوية وتقصي تأثير ذلك على نوعية وكمية االنتاج وتقييم وادخال العديد من المبيدات
الفعالة االمنة والعضوية وتقييم وادخال العديد من التقنيات العالمية في المكافحة .إضافة لتنفيذ دراسات ألجهزة رصد سمعية
ومرئية لسوسة النخيل الحمراء وتصنيع حاقنة جديدة أكثر كفاءة اضافة للعديد من الدراسات الخاصة بآفات وامراض النخيل.
كما تم تحديد االحتياجات المائية وبعض برامج التسميد وتقييم وادخال العديد من التقنيات العالمية في التسميد مع تنفيذ العديد من
االبحاث حول اإلنتاج و زراعة اشجار النخيل في ظروف األراضي المالحة وتحديد افضل الظروف التي ينجح فيها النخيل .
وتنفيذ مشروع تطوير زراعة النخيل في األردن ودراسة مدى تأثير نسبة تخفيف حبوب اللقاح على نسبة عقد وانتاجية ونوعية
ثمار نخيل البلح كذلك دراسة تأثير مادة حامض الجبرلين على انتاجية ونوعية ثمار نخيل البلح صنف مجهول ودراسة تأثير
استعمال حبوب لقاح نخيل الزينة على نوعية ثمار نخيل البلح من الصنف برحي ودراسة تأثير الوان االغطية على نوعية ثمار
نخيل البلح من الصنف مجهول وبرحي اضافة لدراسات نسب الفاقد في الثمار .ايضا تم دراسة وادخال تقنية التلقيح المائي
ودراسة تأثير التغطية ونوعة االغطية على العقد ونوعية الثمار.
هذا وقد تم دراسة االحتياجات الحرارية ألصناف النخيل والتجمع الحراري لمناطق زراعة النخيل لتحديد الموقع االنسب للزراعة
في المناطق االردنية المختلفة ،ودراسة مقارنة اربعة اصناف نخيل ذكرية وتأثيرها على الصفات الكمية و النوعية لصنفي مجهول
وبرحي وانشاء مركز لحبوب اللقاح في االردن ويتم حاليا تنفيذ مشروع بحثي بهدف تقييم تأثير بعض العمليات الزراعية
والظروف المناخية على انتفاخ وتقشير ثمار النخيل وتنفيذ أبحاث لتحسين جودة التمور ورفع اإلنتاجية وخفض تكاليف اإلنتاج
وذلك بدراسة و تطوير العمليات الزراعية ( طرق التلقيح ،الخف وأساليب الري والتسميد) وانتخاب فحول جيدة وتحديد أهم
أصناف النخيل بالمملكة لدراسة جودتها و قدرتها التسويقية .كذلك تم القيام بأبحاث في مجال التعقيم بالحرارة والغازات الكيماوية
لتعقيم التمور من الممرضات واآلفات الحشرية ،باإلضافة لتقييم االثر المتبقي للمبيدات للعديد من المبيدات المستخدمة لتحديد
فترات االمان والك فاءة وطرق االستخدام .اضافة لالتصال بالمجتمعات المحلية والمدارس الزراعية المهنية والتعاون معها في
التدريب ألجل التشغيل على االعمال الفنية الحقلية وعمليات ما بعد الحصاد والصناعات التحويلية للتمور كذلك تدريب المزارعين
على ال شروط واالنظمة والقوانين الخاصة باالتفاقيات االقليمية والعالمية الخارجية كاليورو جاب بالتصدير الى اوروبا وانظمة
الزراعة العضوية.
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 13-3تصنيف مزارعي النخيل من حيث حجم المزرعة في وادي االردن و االزرق
يمثل شكل (  )5و جدول (  )5توزيع النخيل الجغرافي في االردن.
لقد اعتمد حجم المزرعة كأساس لتصنيف المزارع الى صغار ،متوسطي الحجم ،وكبار وذلك اسوة مع كل الدراسات السابقة
وبهدف التعرف على حجم حيازات مزارعي النخيل في االردن ،فقد اعتبر المزارعون الذين يملكون وحدة انتاجية (لغاية 40
دونم) او اقل كونهم مزارعون صغار الحجم .اما المزارعون الذي يملكون لغاية ثالث وحدات انتاجية (لغاية 120دونم) ،فهم
متوسطي الحجم .في حين صنف كبار الحجم كونهم المزارعون الذين يملكون أكثر من ثالث وحدات انتاجية .ووفقا لهذا التصنيف
فقد مثل صغار المزارعين حوالي  %80من مجموع مزارعي النخيل في وادي االردن حسب بيانات عام  .2016وهؤالء
المزارعون الصغار يسيطرون على حوالي  %43.7من مجموع مساحات النخيل .ومن بين صغار المزارعين ،يوجد هناك حوالي
 %33من المزارعين يملكون اقل من او يساوي  10دونم ويسيطرون على  %4.5فقط من مجموع مساحات النخيل في وادي
االردن ،وبمعدل حجم مزرعة مقداره  4.82دونم  .وهذا النوع االخير من المزارعين ذو حيازات غير اقتصادية إلنتاج النخيل
وقد تكون في الغالب ألعراض االستهالك العائلي والزينة.
اما المزارعين متوسطي الحجم فيمثلون  % 15.8من مجموع مزارعي النخيل و يسيطرون على  %28من مجموع المساحات
المزروعة في النخيل  ،في حين مثلت المزارع كبيرة الحجم  %4.3من مجموع المزارعين  ،ولكنهم يسيطرون على  28.4من
مجموع مساحات النخيل  ،مما يؤشر الى تركيز اإلنتاج التجاري للنخيل لدى المزارعين أصحاب المزارع كبيرة و متوسطة
الحجم  ،حيث يسيطر هذين المجموعتين على اكثر من  %56من انتاج التمور في األردن  ،وفي المقابل فان صغار مزارعي
النخيل ( 40-11دونم ) فيمثلون  %39.2من انتاج التمور و  % 47.1من المجموع الكلي لمزارعي النخيل في وادي األردن.
ولهذه النتائج تطبيقات هامة ألغراض السياسات الزراعية وألغراض البحث والتنمية .حيث يتطلب االمر التركيز ودعم صغار
المزارعين بالمعرفة والتكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة انتاجهم وقدراتهم اإلنتاجية والتسويقية كما ان من المناسب تشجيع شراكة
صغار المزارعين مع كبار المنتجين ،وخاصة الشركات (≤ 250دونم) في مجال عمليات ما بعد الحصاد والتسويق ،وضمن اطر
تعاقدية تضمن حقوق المزارعين الصغار مقابل قيامهم بإنتاج التمور بالنوعية والمواصفات المرغوبة ألغراض السوق المحلي
والخارجي  .كما من الضروري ان يتم وضع برنامج ارشادي مكثف يستهدف صغار المزارعين من تطبيق العمليات الحلقية
المناسبة ،وخاصة في مجال مكافحة حشرة السوسة الحمراء و طرق الري الحديثة و عمليات خدمة المحصول.
أما في منطقة األزرق فان صغار المزارعين (لغاية  40دونم) يمثلون  %58.1من المزارعين و يسيطرون على  %13.1من
مجموع مساحات النخيل في المنطقة .ومن بين هذه الفئة يوجد حوالي  %13من المزارعين ذو حيازات ال تزيد عن  10دونم و
بمعدل مساحة  8.8دونم  ،ولكن يملكون فقط  % 1.2من مجموع المساحات المزروعة بالنخيل .
اما فئة المزارعين متوسطي الحجم ( 120-41دونم ) فيمثلون  % 19.4من مجموع مزارعي النخيل في األزرق و يسيطرون
 % 16.4من بساتين النخيل في المنطقة  .وفي المقابل فان كبار المزارعين (  -121اكثر من  250دونم ) فقد شكلوا % 22.6
من مجموع و لكنهم يملكون  % 70.5من البساتين النخيل في األزرق وهذه النتائج تؤكد بوضوح ان الطابع العام إلنتاج التمور
في األردن هو اإلنتاج التجاري و يتركز لدى كبار المنتجين .
الشكل ( : )5توزيع منتجي النخيل في األردن حسب حجم المزرعة2016 ،
Distribution of Date- Palm Producers in Jordan according to Farm Size in Jordan
Valley, 2016
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أ .وادي االردن
ب .منطقة األزرق
Distribution of Date- Palm Producers In Jordan according to Farm Size in Azrzq
,2016
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نسبة مساحة الفئة الى المساحة الكلية

المصدر  :اعدت من قبل الفريق بناءا على بيانات منتجي التمور لعام 2016

الجدول(  :) 5توزيع منتجي نخيل التمر حسب حجم المزرعة 2016،
أ.

وادي األردن

الفئة

العدد

المساحة الكلية

معدل المساحة

≥10
40 - 11
80 - 41
120 -81
250-121
≥ 250
المجموع

155
223
63
12
15
5
473

755.5
6566.0
3480.0
1208
2541
2213.0
16763.5

4.9
29.4
55.2
100.7
169.4
442.6

نسبة عدد المزارعين في
الفئة الى العدد الكلي
32.8
47.1
13.3
2.5
3.2
1.1
100.00

نسبة مساحة الفئة
الى المساحة الكلية
4.5
39.2
20.8
7.2
15.2
13.2
100.00

المصدر  :اعدت من قبل الفريق بناءا على بيانات منتجي التمور لعام 2016

ب .منطقة األزرق
الفئة

العدد

المساحة الكلية

معدل المساحة

≥10
40 - 11
80 - 41
120 -81
250-121
≥ 250
المجموع

4
14
4
2
6
1
31

35.0
347.0
240.0
240
1060
1000.0
2922.0

8.8
26.7
60.0
120.0
176.7
1000.0

نسبة عدد المزارعين في
الفئة الى العدد الكلي
12.9
45.2
12.9
6.5
19.4
3.2
100.00

المصدر  :اعدت من قبل الفريق بناءا على بيانات منتجي التمور لعام 2016
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نسبة مساحة الفئة الى
المساحة الكلية
1.2
11.9
8.2
8.2
36.3
34.2
100.00
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 .4تسويق التمور وسلسلة القيمة
 1-4توقعات تطور مساحة وإنتاج النخيل في األردن:
يتضح من الملحق  16أن المساحة المحصودة من التمور قد تزايدت بمعدل  1737دونم في السنة خالل الفترة  ،2017-2001أما
اإلنتاج الكلي فقد ازداد بمعدل  1372طنا في السنة .
وألجل بناء توقعات مساحات وأعداد أشجار النخيل وإنتاجها لغاية  2030تم اقتراح اسلوبين (سيناريوهين) ،األول تقدير االتجاهية
) ( trand analysisالتاريخية لهذه المعايير خالل الفترة  ،2017-2001واألسلوب الثاني مبني على هدف الحكومة للزيادة في
أعداد األشجار بمقدار مليون شجرة مثمرة حتى عام .2030
وحسب السيناريو األول (سيناريو التوقع التاريخي) تم بناء الجدول)  ( 6توقع المساحة واإلنتاج وأعداد األشجار خالل الفترة
 ،2030-2018حيث من المتوقع أن تبلغ المساحة المزروعة بأشجار النخيل في عام  2030حوالي  57ألف دونم وكمية اإلنتاج
الكلي حوالي  45ألف طن وعدد األشجار الكلي  919ألف شجرة.
وتشكل األراضي المزروعة بصنف "المجهول" ما نسبته  80-70بالمائة من مجمل األراضي المزروعة بالنخيل في األردن.
جدول  :6توقعات المساحة واإلنتاجية واإلنتاج للتمور في االردن خالل الفترة 2030-2018
السنة
2018

المساحة (دونم)

عدد األشجار الكلي

اإلنتاج السنوي (طن)

34,075

545,200

26,919

2019

36,023

576,368

28,419

2020

37,971

607,536

29,919

2021

39,919

638,704

31,419

2022

41,867

669,872

32,919

2023

43,815

701,040

34,419

2024

45,763

732,208

35,919

2025

47,711

763,376

37,419

2026

49,659

794,544

38,919

2027

51,607

825,712

40,419

2028

53,555

856,880

41,919

2029

55,503

888,048

43,419

2030

57,451

919,216

44,919

المصدر  :حسابات من قبل فريق الدراسة
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كما يبين جدول  7توقعات المساحة واإلنتاج للنخيل في مناطق اإلنتاج المختلفة في األردن خالل .2030-2018

جدول  : 7توقعات المساحة واإلنتاج للنخيل في مناطق اإلنتاج المختلفة في األردن خالل 2030-2018

السنة

الشونة الشمالية

الشونة الجنوبية

دير عال

المرتفعات

غور الصافي

المساحة

اإلنتاج

المساحة

اإلنتاج

المساحة

اإلنتاج

المساحة

اإلنتاج

المساحة

اإلنتاج

دونم

طن

دونم

طن

دونم

طن

دونم

طن

دونم

طن

2018

2527

3600

10810

6953

11133

7078

1160

844

7746

8027

2019

2634

3766

11092

13409

11525

7166

1170

853

8069

8350

2020

2741

3931

11374

19865

11917

7253

1179

863

8392

8673

2021

2847

4096

11655

26320

12308

7340

1188

872

8716

8996

2022

2954

4262

11937

32776

12700

7428

1198

881

9039

9320

2023

3061

4427

12219

39232

13092

7515

1207

891

9362

9643

2024

3167

4592

12501

45687

13484

7603

1216

900

9686

9966

2025

3274

4757

12783

52143

13875

7690

1226

909

10009

10290

2026

3381

4923

13065

58599

14267

7778

1235

919

10332

10613

2027

3488

5088

13347

65055

14659

7865

1244

928

10655

10936

2028

3594

5253

13628

71510

15050

7953

1254

937

10979

11260

2029

3701

5418

13910

77966

15442

8040

1263

947

11302

11583

2030

3808

5584

14192

84422

15834

8128

1272

956

11625

11906

المصدر :حسبت من قبل الفريق

 2-4التجارة الخارجية للتمور في األردن
يقدر اإلنتاج السنوي للمملكة األردنية الهاشمية من التمور عام  2018بنحو  27ألف طن .استهلك األردن حوالي  33.2ألف طن
من التمور (إنتاج محلي واستيراد) في نفس العام ،وبلغ متوسط استهالك الفرد في األردن من التمور في تلك السنة  3.42كجم /
للفرد سنويا مقارنة بمعدالت االستهالك التي تتجاوز  35كجم للفرد في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية  ،وذلك نتيجة
زيادة الوعي بأهمية وقيمة التمور من ناحية التغذية.
تشير اإلحصاءات إلى أن األردن استورد في عام  2018حوالي  12.5ألف طن بقيمة  19.5مليون دينار أردني من الخارج .
بينما بلغت الصادرات في نفس العام حوالي  6.6ألف طن من التمور األردنية إلى السوق العالمية( .منظمة التجارة العالمية ITC
خريطة التجارة  ، )2019وتقدر أسعار الجملة للتمور األردنية من الدرجة األولى في السوق المحلية بحوالي  6-4دينار/كغم ،
وحوالي دينارين للتمور األردنية من الدرجة الثانية ،في حين أن أسعار التمور المصدرة إلى األسواق الخارجية هي يقدر ب -6
 7دينار لكل كيلوغرام.
 1-2-4تطور صادرات األردن من التمور ألهم الدول المستوردة للتمور في العالم
تعتبر الدول التالية أهم الدول المستوردة الرئيسية لنخيل التمر من األردن ،والتي شكلت حوالي  ٪93.4من صادرات األردن من
التمور في عام  :2018اإلمارات العربية المتحدة  ،قطر  ،مصر  ،لبنان  ،المملكة العربية السعودية  ،فرنسا  ،المغرب  ،الكويت
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 ،المملكة المتحدة  ،تركيا  ،فلسطين والمناطق الحرة .أما باقي دول العالم فقد قامت مجتمعة باستيراد  436طن فقط في ذلك العام.
(منظمة التجارة العالمية  ITCخريطة التجارة )2019
ويوضح الشكل  6أن صادرات التمور إلى البلدان المختارة كانت متذبذبة خالل الفترة  ، 2012-2001ثم زادت بسرعة خالل
السنوات األخيرة .وكان أعلى مستوى من الصادرات إلى هذه البلدان  6603طن في عام .2018

شكل  : 6صادرات التمور األردنية للدول المختارة خالل الفترة 2018-2001
(طن)
6603

7000
5612

6000

4909
3936

4201

5000
3861

4000

3228
2704

2603

2806 3009

3000

2343

2209

2000

1448 1483

1161

920

720

1000
0

لمصدر 2019 ، Trade Map ITC :

وقد كانت أكثر الدول استيرادا للتمور في عام  2018دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تليها قطر ثم مصر ثم لبنان (شكل .)7
شكل  : 7صادرات األردن من التمور إلى الدول المختارة عام ( 2018طن)
كمية الصادرات (طن)

405 388 331 306
232 193 183 141

543

842 752
689

1165

1500
1000
500
0

المصدر 2019 ، Trade Map ITC :
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-2-2-4المستوردات من التمور إلى األردن
يظهر الشكل  8أن واردات األردن من التمور قد ازداد من  3.5طن عام  2001إلى  13.6مليون طن عام  2018تخللها سنوات
انخفضت الواردات إلى الصفر في أعوام  2009 ،2005و 2017بينما ارتفعت إلى 5 .17مليون طن عام .2014
شكل  : 8واردات التمور من األردن للدول المختارة خالل الفترة 2018-2001
(طن)
كمية الواردات ( طن)

20000

17535
13948
12650

13631

11960
10854
9608

15000
9909

8048

10703

9513

8534

10000

6603
3454
0

0

5000

0

0

المصدر 2019 ، Trade Map ITC :

ويشير الشكل  9إلى أن أكثر الدول المصدرة للتمور لألردن هي السعودية ( 8.3ألف طن) واإلمارات ( 2.4ألف طن) والعراق
( 3ألف طن) والجزائر ( 21طن) وتونس ( 28طن) ومصر ( 14طن).
شكل : 9كمية وقيمة واردات األردن من التمور من أهم الدول في العالم عام 2018
( الكمية :طن والقيمة ألف دوالر)
20000

15006
1776
14 19

28 56

مصر

تونس

21 82

2355
2951

8256

15000
10000

2552

5000
0

الجزائر

قيمة التمور المستوردة عام  2018ألف دوالر
المصدر 2019 ، Trade Map ITC
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العراق

اإلمارات
العربية
المتحدة

السعودية

الكميات المستوردة من التمور في عام ( 2108طن)
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هذا ويبين (الملحق  )17ميزانية التمور في األردن خالل  ،2017-2001حيث أن معدل االكتفاء الذاتي من التمور ارتفع من
 %36عام  2001إلى  %76عام  ،2017ومن المتوقع أن يكون هناك اكتفاء ذاتي في عام )FAOTRADE 2019( 2027
وبحسب إحصاءات جمعية التمور األردنية فإن نصف اإلنتاج يوزع في السوق المحلي ،فيما يصدر النصف اآلخر إلى غالبية
الدول العربية وحتى تلك المشهورة بزراعة النخيل وإنتاج التمور ،خاصة الخليجية ،وكذلك تصل صادرات التمور األردنية إلى
الدول األوروبية (وزارة الزراعة ،إحصاءات زراعية).
واقع النخيل في العالم
3.4
بلغ إنتاج التمور في العالم عام  2011حوالي 7.26مليون طن ارتفع إلى  8.17مليون طن عام  ( 2017شكل )10
شكل  : 10تطور إنتاج التمور في العالم خالل الفترة 2017-2010
(مليون طن)
8.17

8.06
7.91
7.5

7.52

2014

2013

7.53

7.45
7.26

2017

2016

2015

2012

2011

8.2
8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8

2010

المصدرStatistica. 2020 :

من المتوقع أن يبلغ المعدل المركب لنمو مبيعات التمور الخام في األسواق العالمية بين عامي  2026-2018حوالي  %3.1سنويا،
بينما بلغت قيمة التمور المجهزة والمصنعة في عام  2018حوالي  4.6مليار دوالر أمريكي( شكل .) 11
شكل  :11قيمة مبيعات التمور في العالم عام ( 2018مليون دوالر أمركي)

المصدرTransparency, Market Research. 2018 :
) :CAGR OF 3.1% ( 2018-2026نسبة النمو السنوي
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ومن جهة أخرى ،بلغ استهالك التمور العالمي في عام  2018حوالي  9.366مليون طن ،ومن المتوقع أن يصل إلى
13.482مليون طن بحلول عام  .2025وقد زاد استهالك الفرد من الحلويات ومنتجات المخابز واآليس كريم المصنع من التمور
على مدى السنوات القليلة الماضية ويتوقع أن يستمر االتجاه خالل الفترة التي تليها .كما أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الدخل
المتاح في الدول النامية إلى زيادة الطلب على التمور .وتجدر اإلشارة هنا أن عوامل أخرى مثل تغيير نمط الحياة بسبب العمل،
وزيادة الطلب على الراحة ،وزيادة اإلنفاق االستهالكي ،أدت إلى زيادة استهالك منتجات المخابز ،والتي بدورها ،من المتوقع أن
تعزز نمو سوق التمور على مدى السنوات المقبلة( .أوربيس).2017،
تجدر اإلشارة إلى أن الطلب العالمي على التمور يرتبط في الغالب بمجموعات وقوميات إثنية معينة .وبالتالي  ،يمكن لألردن
التعاون مع الدول المنتجة األخرى للترويج للتمور في أسواق جديدة .وفقا لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)  ،كانت
مصر أكبر منتج للتمور في العالم حيث كان إنتاج التمور في مصر أكثر من  1.5مليون طن ،في عام  ، 2018وهو ما يمثل
أكثر من  ٪ 17من إجمالي إنتاج التمور في العالم .من المتوقع أن يؤدي اعتماد أساليب معالجة جديدة تتبعها مبادرات حكومية
لزيادة إنتاج التمور إلى تعزيز صناعة نخيل التمر في مصر خالل السنوات القادمة .على سبيل المثال ،في عام  ،2017تلقى
البرنامج الفني الذي أطلقته وزارة الزراعة المصرية لتطوير سلسلة قيمة نخيل التمر استجابة جيدة .باإلضافة إلى أهمية هذه
البرامج والتقدم التكنولوجي في زيادة إنتاج التمور فإنها ستخلق فرص عمل إضافية في هذا القطاع.
شكل استهالك نخيل التمر في الشرق األوسط أكثر من ثلثي السوق العالمية في عام  .2018وعلى مدى السنوات القليلة الماضية،
ازداد استيراد الدول األوروبية بشكل مستمر ،ومن المتوقع أن يرتفع هذا االتجاه في المستقبل المنظور .تُباع التمور كمصدر
طبيعي للطاقة وغنية بالمواد المغذية ،مدفوعة بتوجهات المستهلكين نحو األطعمة الصحية .ومن المتوقع أن يؤدي تحديث عمليات
تصنيع التمور التي تدعمها االختبارات المعملية واالمتثال لمعايير المسؤولية االجتماعية للشركات إلى دفع سوق التمور في مصر.
وقد ثبتت إمكانية ونجاح إنتاج صنف المجهول في كثير من الدول الواقعة في المناخات االستوائية وشبة االستوائية  ،وقد تبنت
دول مثل السودان ومصر وبعض الدول اآلسيوية وأمريكا الجنوبية برنامجا طموحا إلنتاجه والدخول به إلى األسواق العالمية.
وفي ثمانينيات القرن الماضي ،تمكنت نامبيا من دخول صادرات تمور المجهول في موسم الندرة.
يتم تسويق حوالي  40ألف طن من تمور المجهول في العالم من جملة إنتاج العالم من التمور المقدر حاليا بـ  8ماليين طن ،كما
يتبين أن مختبرات إكثار النخيل باألنسجة في العالم قد زاد انتشارها ،وأن المملكة المغربية وقعت مؤخرا عقدا مع مختبر في
كاليفورنيا إلنتاج وزراعة مليون نخلة مجهول خالية من مرض البيوض .وقد جعل األمريكيون من نخلة المجهول أجمل شجرة
زينة لشوارع فلوريدا وتكساس .وتعتبر أمريكا أكثر البدان أنتاجا لتمر المجهول (حوالي  %50من إنتاج العالم ،يليها منطقة الشرق
األوسط حيث تشير التقارير أن وادي عربة في فلسطين ينتج من  %75-65من صادرات المجهول العالمي( .وكالة األنباء
للسودان .)2018 ،هذا و ينتج األردن حوالي  25الف طن من التمور بمختلف اصنافها منها حوالي  12الف طن من تمور
المجهول يصدر حوالي  %50منها الى األسواق الخارجية بقيمة مقدرة بحوالي  35مليون دينار و يستهلك البافي في السوق
المحلي .
ومن ناحية أخرى يفضل المزارع الفلسطيني تسويق منتجاته من التمور في األسواق التركية ،لما يمتاز به المنتج الفلسطيني من
إعفاء جمركي بنسبة  ،%100بناء على اتفاق فلسطيني تركي .وقد وصل إنتاج التمور من األراضي الفلسطينية في عام 2017م
إلى  17ألف طن ،فيما يتوقع أن يرتفع اإلنتاج عام 2018م إلى  20ألف طن .ويع ّد تمر (المجهول) الذي تنتجه مزارع األغوار
منافسا رئيسا لتمر (المجهول) الذي تنتجه المزارع اإلسرائيلية ،حيث يباع التمر الفلسطيني بنسبة  %30 -20اقل من أسعار التمر
اإلسرائيلي( .المركز الفلسطيني لإلعالم)2018 .
تعتبر الربحية االقتصادية وفرص العمل مبررا للتوسع في نخيل المجهول في الدول ذات المناخ المناسب لنموه ،الذي تيسره
الظروف المناخية المواتية والحساسية المنخفضة لملوحة مياه الري .حتى في ظل الطلب القوي في األسواق الدولية ،يمكن بيع
التمر بأسعار مجزية .عالوة على ذلك ،قد تمر صادرات التمور بسهولة بالغة عبر تعقيدات لوائح التصدير.
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ومن ناحية الطلب األوروبي على التمور فهو يمثل نسبة ال تزيد عن  %1من اإلنتاج العالمي ،كما أن الواردات األوروبية ترتفع
بمعدل  % 4سنويا في المتوسط العام  ،مما قد يوفر فرص إضافية لتصدر التمور األردنية إلى أوروبا.
وبشكل عام ،يؤدي اتجاه المستهلك األوروبي نحو األطعمة الصحية ،الى االستمرار في زيادة االستيراد من التمور ،حيث يتم
تسويق التمر كمصدر طبيعي للطاقة وغني بالمواد المغذية .توفر فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا أكبر الفرص للموردين من
البلدان النامية .يمكن أن توفر شهادات سالمة األغذية المدعومة باالختبارات المعملية واالمتثال لمعايير المسؤولية االجتماعية،
للشركات مزايا رائعة إذا كانت هذه الدول تبحث عن زيادة الصادرات إلى أوروبا.
يوضح الشكل  12أن المساحة المزروعة بأشجار النخيل في العالم قد انخفضت بمقدار  10.8ألف هكتار خالل الفترة -2005
 ،2017بينما زاد اإلنتاج بمقدار  120.6ألف طن سنويا خالل نفس الفترة.
شكل  : 12مساحة وإنتاج النخيل في العالم خالل الفترة 2017-2005
المساحة ( مليون هكتار)  ،اإلنتاج (مليون طن)
10
8.17
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7.91
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7.52
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7.18
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6.96

6.77
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1.33
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1.18

1.18

1.14

1.08

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
اإلنتاج (مليون طن)

2
0

المساحة (مليون هكتار)

المصدرFAOSTAT, 2019 :

 4.4أسعار الجملة للتمور والبلح والرطب في سوق عمان المركزي
يبين (الملحق  ) 18كميات التمور وم صدرها الواردة إلى سوق عمان المركزي عام  2018وا سعارها األغلب (ذات التكرار
األعلى) واألعلى واألدنى حيث يتبين أن أ سعار التمور كان ثابتة خالل العام (أغلب سعر =  2دينار أردني للكيلوغرام الواحد)
.
يوفر السوق المحلي مجموعة واسعة من أصناف التمور ،مع صفات وأسعار مختلفة .في حين أن التمر المستورد متوسط الجودة
يباع ب سعر متو سط قدره  1.5دينار لكل كيلوغرام ،فإن المنتجات المحلية المكافئة (الدرجة  )2تباع مقابل  3-2دينار  /كيلوغرام
 ،بينما تباع التمر المحلي عالي الجودة ضمن نطاق سعري يتراوح بين  9-5دينار  /كغم  ،وهو أيضا قريب من سعر التصدير.
يُالحظ الفرق بين الجودة  /الســعر بوضــوح من إحصــاءات التجارة  ،حيث بلغ متوســط ســعر وحدة الواردات في عام 2018
حوال 1431دوالرا للطن  ،في حين بلغ متوسط سعر الوحدة للصادرات  3000دوالر أمريكي  /للطن .هذا ويبين (الملحق )19
أسعار الجملة ألهم التمور المحلية .
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 5.4سلسلة قيمة التمور في األردن
يصف مخطط سلسلة القيمة حركة المنتج أو السلعة من موقع اإلنتاج إلى مكان االستهالك ،بما في ذلك القيمة المضافة من قبل
الوكالء المعنيين في سوق التمور .قد يشمل النقل والمناولة والتخزين ونقل الملكية والتجهيز (التصنيع) والتوزيع .يتضمن مخطط
سلسلة القيمة للتمور المعالجة األولية على مستوى المزرعة بعد الحصاد ،والنقل إلى السوق المحلي مباشرة أو إلى مراكز التعبئة
المتخصصة .يظهر مخطط سلسلة القيمة للتمور في األردن في الشكل . 13
هناك مصدران للتمور في األردن ،اإلنتاج المحلي والواردات .هذا ويتم استيراد كميات كبيرة من دول الخليج والعراق .تباع
التمور ذات المواصفات العالية ،مثل الجامبو والعمالق لصنف المجهول في األسواق األوروبية ،أما األصناف ذات الدرجات
األدنى فهي تباع إلى السوق المحلي أو التصدير إلى دول غير أوروبية.
 1-5-4منتجو التمور في األردن
أ .مواقع اإلنتاج
توجد معظم مزارع النخيل في وادي األردن ،وتحديدا في منطقة دير عال ،تليها منطقة الكرامة ،ويتم توزيع الباقي في الشونة
الشمالية والجنوبية ،وأزرق الشيشان ،وغور الصافي  ،والعقبة.
كما يبين (الملحق  )20أهم المعلومات للشركات والمزارع المنتجة للتمور في المملكة حسب الموقع وصنف التمور.
يقوم المنتجون بإجراء عمليات تسويق التمور المنتجة كما موضح ادناه :
ب .التدريج والفرز والتعبئة
تصنف التمور إلى عدة درجات حسب لون القشرة ونوع السكريات السائدة في الثمار عند النضج ،وتوقيت نضجها المبكر أو
المتأخر ،ونسبة الرطوبة في الثمرة .لذلك ،هناك التمور الطرية مع نسبة منخفضة من السكريات ،والرطوبة العالية تزيد عن 30
 ،٪والتمور (نصف الجافة) وأخيرا التمور الجافة.
تصل التمور إلى محطات التدريج والفرز بجودات مختلفة ،لتنظيفها وفرزها وفقا لمعايير الجودة واحتياجات السوق .يتم الفرز
بشكل رئيسي بالعين المجردة ،وعن طريق العمال من خالل حزام ناقل أو طاوالت ثابتة حيث يتم فرز التمور إلى تمور مختلفة
حسب لونها وحجمها ورطوبتها.
تعتمد هذه المرحلة اعتمادا كبيرا على العمالة الماهرة والمتخصصة والتي تتطلب أيضا استمرار وتوسعة في برامج التدريب
لضمان جودة المواعيد الحالية وتحقيق النمو المتزايد في اإلنتاج.
ومن اإلجراءات األخرى المقترحة للتحسين إدخال المكننة في هذه المرحلة ،مما سيؤدي إلى تعزيز إنتاجية وجودة التمور التي
يتم حصادها.
يقوم مزارع التمور النموذجية في األردن بجميع معامالت ما بعد الحصاد من الفرز اآللي والتعبئة والتغليف والتخزين وتصدير
منتجاتهم من األصناف ذات المواصفات العالية بأنفسهم .أما المنتجون اآلخرون فيقوم بعضهم بفرز التمور يدويا وتعبئة التمور
ذات المواصفات الجيدة في عبوات كرتون مقوى تباع إلى محالت التجزئة بينما تعبأ التمور ذات الدرجات األدنى في عبوات
البوليستيرين وتباع في سوق الخضار والفواكه المركزي في كل من عمان والزرقاء وإربد .كما يتم بيع جزء من اإلنتاج إلى تجار
الجملة في المدن الرئيسة في األردن.
تباع التمور المعبأة من خالل الوكالء والموزعين إلى نقاط البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البالد .علما بأن لدى بعض المزارعين
متاجرهم الخاصة ،وال سيما في عمان ،حيث يبيعون مباشرة للعمالء .وتعتبر المهرجانات والمعارض المحلية أيضا أداة رئيسية
للبيع المباشر .يشارك بعض المزارعين في المعرض الدولي للترويج لمنتجاتهم .يتم التوزيع عادة في شاحنات مبردة.
 2-5-4تجار الجملة
يقوم تجار الجملة بشــــراء التمور المحلية من المزارع عن طريق البيع المباشــــر من أصــــحاب المزرعة ،أو يقوموا بضــــمان
مجموعة من المزارع قبل نضج المحصول ،أو ضمان مزارع النخيل لفترة  5-3سنوات ،ثم يقوموا بقطافه وتدريجه وفرزه في
مشاغلهم الخاصة ثم بيعة لتجار التجزئة أو المستهلك النهائي.
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 3-5-4المصدرون
ك ما ذكر أعاله يقوم أصــــ حاب المزارع النموذج ية بتصـــــدير حوالي  %40-30%من إن تاجهم إلى ال خارج .أما باقي إن تاج
المزارعين القابل للتصدير فيتم عن طريق مصدرين متخصصين بعمليات التصدير.
 4.5.4تجار التجزئة
تباع التمور بالتجزئة من خالل محالت متخصــصــة ببيع التمور بالتجزئة أو الســوبرماركت والموالت والمعارض ،كما يتم بيع
كميات قليلة نسبيا في محالت البقالة المنتشرة في المدن والقرى.
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شكل  : 13خارطة سلسلة القيمة للتمور في األردن
تدريج وفرز

الخدمات
المساندة
•
•
•
•
•
•
•
•

التمويل
بناء القدرات
البحث واإلرشاد
المعلومات
التسويقية
الترويج
النقل
االتصاالت
السياسات

اإلنتاج المحلي

استيراد

تعبئة

فقد

)مزارع النخيل(

مدخالت
اإلنتاج

تخزين

نقل

الفسائل

نقل

نقل

تجار الجملة

اآلالت
والمعدات

نقل

المياه

المستوردون
المصدرون

فقد

نقل
تجهيز وتصنيع

قد

األسمدة
نقل

األسواق الخارجية

قد
تجار التجزئة
(السوبرماركت ،محالت بع التمور
المتخصصة ،البقاالت)... ،

المستهلك النهائي
فقد

مالحظة :تدل األشكال المربعة على الوسطاء في سوق التمور وتدل األشكال البيضاوية على القيمة المضافة المقدمة من الوسطاء ،أما شبه المنحرف فيبين مواضع الفقد
المصدر تم اعداده من قبل الفريق
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6- 4

التحليل الوظيفي لسلسلة القيمة للتمور في األردن

يظهر التحليل الوظيفي لسلسلة القيمة للتمور المحلية في األردن في الجدول .8
جدول : 8التحليل الوظيفي لسلسلة القيمة للتمور
الوظيفة

المرحلة في السلسلة

الوسيط

الناتج

الزراعة والعناية باألشجار
الحصاد
التنظيف
التدريج والفرز
التعبئة
التنظيف
التدريج والفرز
التعبئة

اإلنتاج

المصنعون (المجهزون)

نقل وبيع التمور لتجار الجملة أو تجار
التجزئة

المزارعون

التمور

المصنعون

تمور معبأة بعبوات مختلفة

المزارعون

تمور معبأة بعبوات مختلفة

نقل وبيع التمور للمصنعين أو تجار التجزئة
التسويق

نقل وبيع التمور للمصدرين أو المستهلكين
النهائيين أو تجار التجزئة

تمور معبأة بعبوات مختلفة

التجار

نقل وبيع التمور تجار التجزئة
المصنعون
تجار الجملة

تمور مجهزة ومصنعة
تمور معبأة بعبوات مختلفة أو مصنعة

نقل التمور إلى محالت التجزئة
تجار التجزئة

البيع بالتجزئة

تمور معبأة بعبوات مختلفة أو مصنعة

بيع التمور إلى المستهلك النهائي
المصدر :تم إعداده من قبل فريق الدراسة

 7-4الهوامش التسويقية
تضم الهوامش التسويقية أسعار الشراء والبيع في المراحل المختلفة لقنوات التسويق باإلضافة إلي حصص الوسطاء التي يمكن
تقسيمها إلى قسمين :األول هو التكاليف التي يتكبدها الوسيط والثاني هو أرباح الوسطاء .والجدول  9يبين الهوامش الت سويقية
للمسلك الرئيسي للتمور لصنفي المجهول والبرحي ونسبة كل من بنودها إلى سعر تاجر التجزئة .
يالحظ من هذا الجدول ما يلي:
➢ حصة المنتج متدنية نسبيا حيث بلغت حوالي الثلث فقط من سعر المستهلك على الرغم من التكاليف الكبيرة التي يكبدها
المنتج في مزرعته.
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➢
➢
➢
➢
➢

سعر بيع صنف البرحي على مستوى سوق الجملة نصف سعر المجهول
نسبة الفقد والتلف على مدار السلسلة حوالي %22
يعتبر الهامش الربحي لتجار التجزئة مرتفعا وال يتناسب مع الخدمة المؤدية من قبلهم .
يرى فريق الدراســة ضــرورة فتح نوافذ تســويقية قصــيرة لتخفيض الهوامش التســويقية خالل ســلســلة القيمة للتمور
األردنية بحيث تكون مملوكة لتجمعات المنتجين كالجمعيات التعاونية.
هذا ويبين المحلق(  )21القيمة المضافة في كل مرحلة من سلسلة قيمة التمور األردنية للمجهول والبرحي على التوالي:

جدول : 9الهوامش التسويقية للمسلك الرئيسي لصنفي المجهول والبرحي
الوسطاء واألسعار والتكاليف
التسويقية
المنتجون
تكاليف الفرز والتدريج
تكاليف التعبئة
تكاليف النقل
رسوم السوق ()%4
رسوم وسطاء السوق (الوسطاء
بالعمولة) %2
الفقد والتلف ()%12
تجار الجملة
الهوامش الربحية لوسطاء السوق
تجار التجزئة
تكاليف النقل
رسوم وسطاء السوق (الوسطاء
بالعمولة)
الفقد والتلف %10
الهوامش الربحية لتجار التجزئة
المستهلكون

صنف المجهول
سعر/عائد من التمور
(فلس/كجم)
2230
100
90
40
( 120تغيرت)

31.9
1.4
1.3
0.6
1.7

صنف البرحي
سعر/عائد من التمور
(فلس/كجم)
1000
100
90
40
60

33.3
3.3
3.0
1.3
2.0

( 60تغيرت)

0.9

30

1.0

360
3000
2000
5000
20

5.1
28.6
0.3

180
1500
250
1750
20

6.0

0.7

60

0.9

30

1.0

700
1220
7000

10.0
17.4
100.0

300
900
3000

10.0
30.0
100.0

%

%

8.3

المصدر :تم حسابها من قبل فريق الدراسة

 8-4المنافسون الرئيسيون في السوق العالمي ونوافذ تسويق التمور األردنية
سيتم في هذا الجزء تقدير أربعة معايير لتبيان درجة منافسة التمور األردنية في العالم هي:
➢
➢
➢
➢
➢

مكانة صادرات األردن من التمور من أهم الدول المصدرة
أسعار التمور األردنية لتصدير التمور
الميزة النسبية إلنتاج تمور المجهول والبرحي
تقدير الميزة النسبية الظاهرة للتمور األردنية
معامل االختراق التسويقي

 1-8-4أهم الدول المصدرة للتمور في العالم
تم حساب رتبة الدول المصدرة للتمور من ناحية القيمة الشكل  ( 14أ) والكمية الشكل ( 14ب)  .حيث يتبين ان رتبة قيمة
صادرات األردن كانت  8بينما رتبه حسب الكمية المصدرة  ،12مما يدل على أن نوعية التمور األردنية المصدرة كانت السبب
في رفع قيمتها.
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شكل  : 14كميات و قيمة التمور المصدرة من اهم الدول المنتجة للتمور في العالم 2018،
( أ)  :رتبة األردن من حيث قيمة التمور المصدرة

قيمة الصادرات من التمور عام 2018
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 2-8-4أسعار التمور األردنية المصدرة في بعض دول العالم
بلغت كمية صادرات األردن من التمور عام  2018حوالي  6603طن قيمتها  19.8مليون دوالر أمريكي جدول . 10
أن متوسط أسعار التمور األردنية التي تباع في بعض دول العالم حوالي  3000دوالر أمريكي للطن ،وأعالها للتمور المباعة
إلى السوق التركي ( 5637دوالر) يتبعها التمور المصدرة إلى دولة قطر ( 5314دوالرا) ثم المملكة المتحدة والمغرب ( 5487
و  5260دوالرا على التوالي)  .علما بأن حوالي  %70من التمور األردنية المصدرة إلى الخارج هي من نوع المجهول و%15
من البرحي.
جدول  : 10أسعار التمور األردنية التي تباع في بعض دول العالم عام 2108
قيمة الطن الواحد
من التمور
المصدرة (دوالر
أمريكي)
2969

قيمة الصادرات من التمور عام
1000( 2018دوالر أمريكي)

الكميات المصدرة من التمور
عام 2018

19809

6603

5463
5310
5487
5260
3185
3010

1088
4474
1273
2041
1290
3506

193
842
232
388
405
1165

%46.9
0
0
0
0
0

2196
لبنان
1958
الكويت
1779
المناطق الحرة
1200
السعودية
729
مصر
المصدر2019 ، Trade Map ITC :

1513
599
589
630
548

689
306
331
543
752

0
0
NA
0
0

الدول المستوردة للتمور من
األردن
العالم
تركيا
قطر
المملكة المتحدة
المغرب
فرنسا
اإلمارات العربية المتحدة

معدل الرسوم الجمركية

 3-8-4الميزة النسبية إلنتاج التمور المجهول والبرحي في األردن
أظهرت دراسة لسلسلة القيمة للتمور في األردن أن األردن يتمتع بميزة نسبية في اإلنتاج ،حيث بلغت قيمة معامل تكاليف
الموارد المحلية حوالي  0.025للمجهول وحوالي  0.086للبرحي وهي أقل من  ، 1أي أن لألردن ميزة نسبية في إنتاج التمور.
(سليمان ،حسناء)2011 .
 4-8-4تقدير الميزة النسبية الظاهرة للتمور األردنية
يتم تقييم الميزة التنافسية للتمور عن طريق تقدير "الميزة النسبية الظاهرة"
(RCA).

Revealed Comparative Advantage

يقال إن الدولة (األردن) تتمتع بميزة نسبية ظاهرة في منتج معين (التمور) ،عندما تتجاوز نسبة صادراتها من المنتج إلى إجمالي
صادراتها من جميع السلع (المنتجات) ذات الصفات المشتركة (الفاكهة) إلى نفس النسبة إلى العالم .حسب المعادلة التالية:
= RCAij

صادرات األردن من التمور /صادرات األردن من الفواكه

صادرات العالم من التمور /صادرات العالم من الفواكه
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عندما تكون قيمة  RCAijأكبر من( ) 1للدولة في منتج معين تكون لها ميزة نسبية ظاهرة في ذلك المنتج
يبين الجدول  11أن للتمور في األردن لها ميزة تنافسية ظاهرة ،ولكنها تقع في المركز العاشر من الدول المختارة .كما يتبين أنه
ليس للتمور في الدول التالية ميزة نسبية ظاهرة :ألمانيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،هولندا ،تركيا والمكسيك .علما بأن كل من
اإلمارات العربية المتحدة لها ميزة ظاهرية أعلى من األردن ولكن بياناتها ال تفرق بين التصدير من اإلنتاج المحلي وإعادة
التصدير.
جدول : 11الميزة النسبية الظاهرة للتمور في أهم البلدان المصدرة لها
(القيمة :ألف دوالر أمريكي)
الدولة
العراق
الجزائر
تونس

قيمة الصادرات من التمور
60,873
52,337
229,990

قيمة الصادرات من الخضار والفواكه
63,660
68,108
348,053

الميزة النسبيةالظاهرة
166.29
133.63
114.91

السعودية
الباكستان
اإلمارات العربية المتحدة
عمان
إسرائيل
إيران

91,535
107,488
167,522
18,160
181,231
250,492

253,434
552,729
1,035,258
129,804
1,299,540
3,444,053

62.81
33.82
28.14
24.33
24.25
12.65

األردن
مصر
فرنسا
ألمانيا
الواليات المتحدة األمريكية
هولندا
تركيا

12,816
32,633
40,868
23,175
58,297
38,994
7,790

572,640
2,729,438
6,000,074
6,790,035
24,707,143
21,136,873
6,861,436

3.89
2.08
1.18
0.59
0.41
0.32
0.20

المكسيك

11,997

14,987,336

0.14

المصدرFAOSTAT, 2109 )1 :
 )2قام فريق الدراسة بحساب الميزة النسبية الظاهرة
* البيانات المستخدمة لحساب الميزة النسبية الظاهرة كما يلي:
❖ قيمة صادرات التمور في األردن وفي العالم.
❖ قيمة الكميات المنتجة من الفاكهة والخضار في األردن وفي العالم.
* مصدر البيانات هو  . 2019, FAOSTATوستستخدم بيانات عام .2017

 9-4معامل االختراق التسويقي
يشير اختراق السوق إلى الطرق أو االستراتيجيات التي يتم اقتراحها أو تبنيها لتكون قادرة على إنشاء مكان في السوق الحالية
بالفعل .
يتم احتساب معدل MPRاالختراق التسويقي كنسبة بين كميات واردات بلد ما لسلعة معينة وبين االستهالك الظاهري لتلك السلعة
في البلد المحدد في سنة معينة كلما زادت هذه النسبة ،فإنها تشير إلى أن السوق واسع وأن االختراق فيه سهل.
)MPRj = Ij / (Qj + Ij – Ej
حيث:
 :MPRjمعامل االختراق التسويقي في االدولة  jللتمور
 :Ijواردات التمور حسب الدولة j
 :Ejصادرات التمور حسب الدولة j
Qjاستهالك التمر المتاح في الدولة j
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تعتبر هولندا أكثر الدول القابلة لالختراق (أي يمكن التصدير إليها) تليها فرنسا والدانيمارك وبلجيكا( .جدول )12

جدول  : 12معامل االختراق التسويقي في دول مختارة
الدولة
أستراليا
بلجيكا
كندا
الدانيمارك
فرنسا
ألمانيا
الهند
أندونيسيا
إيطاليا
ماليزيا
هولندا
تركيا
المملكة المتحدة

الصادرات
0
2
1
2
13
6
0
0
2
4
8
4
2

الواردات
8
6
14
5
37
22
374
35
11
26
11
34
22

االستهالك المتاح
8
4
13
3
18
16
374
35
8
22
2
26
19

الفقد
0
0
6
0

1
1
4
1

MPRi
0.5
0.8
0.5
0.8
0.9
0.7
0.5
0.5
0.6
0.6
2.2
0.6
0.6

مالحظة :ال يوجد إنتاج محلي في البلدان المختارة
1
المصدر  :تم حسابها من قبل فريق الدراسة

وفقا لخريطة إمكانات التصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية ،فإن األسواق ذات اإلمكانية األكبر الستيعاب الصادرات من
التمور األردنية (الطازجة أو المجففة) هي الهند والعراق واإلمارات العربية المتحدة.
مما تقدم يمكن تلخيص القدرة التنافسية للتمور األردنية في الجدول : 13
جدول  : 13معايير تنافسية التمور في األردن
المعيار

النتيجة

الرقم
1

مركز األردن للدول المصدرة
للتمور
أسعار التمور األردنية
المصدرة في بعض دول العالم
الميزة التنافسية الظاهرة
()RCA
الميزة النسبية إلنتاج التمور

5

معامل اختراق السوق

تأتي األردن في المرتبة الثانية عشرة من الدول المصدرة للتمور في العالم من
ناحية الكمية والرتبة الثامنة من ناحية القيمة
ال تعتبر األردن منافسة من الناحية السعرية في السوق العالمي للتمور حيث
أنها كانت بالمرتبة  12من الدول المصدرة لهذه السلعة.
لتمور األردن ميزة تنافسية ظاهرة ،ولكنها تقع في المركز العاشر من الدول
المختارة.
أظهرت دراسة لسلسلة القيمة للتمور في األردن أن األردن يتمتع بميزة نسبية
في اإلنتاج
عند حساب معامل اختراق سوق التمور ،تبين أن هولندا أكثر الدول القابلة
لالختراق (أي يمكن التصدير إليها) تليها فرنسا والدانيمارك وبلجيكا

2
3
4

المصدر :تحليل فريق الدراسه
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 .5البيئة االستثمارية و التمكينية في المملكة :
 1-5قانون االستثمار رقم  30لسنة 2014
يعتبر قانون االستثمار رقم  30لسنة  2014اطارا تشريعيا مالئما لجذب االستثمارات االجنبية و تحفيز
لالستثمارات المحلية ،فهو منافسا لما تضمنه من مزايا و حوافز وضمانات لقوانين االستثمار على مستوى االقليم
 ،حيث يقدم مجموعة من الحوافز والمزايا داخل وخارج المناطق التنموية و المناطق الحرة كما ضمن القانون
مجموعة من االحكام العامة مثل ضمانات االستثمار االجنبي ( ادخال و اخراج رأس المال  ،ادراه االستثمار ،
التحويالت )  ،عدم جواز نزع ملكية االستثمار  ،تسوية نزاعات االستثمار  ،اتفاقيات حماية و تشجيع االستثمارات
المتبادلة بين المملكة و الدول االخرى .
 2-5نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق االقل نمواً رقم  44لسنة 2016
و الذي يهدف الى ايجاد بيئة جاذبة لالستثمار تسهم في تعزيز التنمية االقتصادية من خالل تخفيض ضريبة الدخل
خارج المناطق التنموية و المناطق التنموية في المناطق االقل نموا في المملكة و الذي تم فيه تحديد المناطق التي
تتمتع بهذا التخفيض واسسه و معاييره ومدته اضافة الى تحديد االنشطة المستثناة من هذا التخفيض وتقع معظم
مناطق انتاج النخيل ضمن الفئة (أ) و المشمولة بنسبة التخفيض  %100و التي تشمل لواء االغوار الشمالية و لواء
دير عال و لواء البادية الشمالية الغربية و قضاء االزرق و لواء الجيزة باستثناء حدود بلدية الجيزة الجديدة و لواء
الموقر باستثناء حدود بلدية الموقر و محافظة العقبة باستثناء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 3-5االتفاقيات التجارية الحرة
ومن اهم االتفاقيات:
• انضمام االردن الى منظمة التجارة العالمية عام  ،2000والذي ادى الى فتح اسواق  150دولة امام الصادرات
االردنية من السلع والخدمات ووفر فرص جديدة للنفاذ الى اسواق الدول االخرى ضمن بيئة واضحة و شفافة
من االجراءات و القوانين و االنظمة.
• مجموعة االتفاقات التجارية االقليمية مثل اتفاق الشراكة مع االتحاد االوروبي و اتفاقية اغادير  ,واتفاقية
التجارة العربية الحرة ،و اتفاقية التجارة الحرة بين االردن و دول رابطة التجارة الحرة االوروبية ،و اعتماد
نظام قواعد المنشأ االوروبي متوسطي بما فيه قرار تبسيط قواعد المنشأ بين االردن و االتحاد االوروبي الذي
دخل حيز التنفيذ عام .2016
• مجموعة من االتفاقيات التجارية الثنائية مع العديد من الدول مثل اتفاقية التجارة الحرة بين االردن و الواليات
المتحدة االمريكية  ،و المناطق الصناعية المؤهلة  ،و اتفاقية االردن و سنغافورة للتجارة الحرة  ،و اتفاقية
التجارة الحرة مع تركيا  ،و اتفاقية التجارة الحرة مع كندا و غيرها من االتفاقيات .
• توقيع اكثر من  35اتفاقية مع الدول العربية و االجنبية لمنع االزدواج الضريبي بين االردن و تلك الدول
حماية لحقوق المستثمرين .
• توقيع "اتفاقية تشجيع و حماية االستثمارات و انتقال رؤوس االموال بين الدول العربية " عام  2000مع 11
دول عربية االعضاء في مجلس الوحدة االقتصادية العربية بهدف تهيئة البيئة المناسبة إلقامة االستثمارات و
التعاون االقتصادي بين المستثمرين في الدول العربية و بالتالي دفع و تحفيز انشطة االستثمارات فيها كن
خالل تقديم التشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمارات العربية .
 4-5تقرير التنافسية العالمي
حققت المملكة االردنية الهاشمية المرتبة  63من  138دولة من تقرير التنافسية العالمي  ، 2017/2016كما احتلت
المملكة السادس عربيا بعد كل من االمارات العربية المتحدة ،و قطر  ،و المملكة العربية السعودية ،والكويت  ،و
البحرين و التي حلت في المراتب ،34،39، 16،18،29 :على التوالي .
يمتاز االردن باقتصاد السوق الحر  ،حيث يحتل المرتبة الخامسة فأكثر االقتصادات حرية في منطقة الشرق االوسط و
شمال افريقيا وفق مؤشر الحرية االقتصادية  ،كما يتمتع اقتصاده بشركات قوية مع الدول المجاورة ،فضال عن اوروبا
و الواليات المتحدة االمريكية كما وقع االردن العديد من االتفاقيات التجارية الحرة مع الواليات المتحدة االمريكية و
االتحاد االوروبي و اتفاقية التجارة الحرة مع دول االفتا  ،واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة  ،عضو في اتفاقية التجارة
الحرة العربية الكبرى ( )GAFTAومن الدول الموقعة على اتفاقية اغادير و نظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه
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التفاقيات و ما تسهم التجارة فيما بينها  ،يمكن القول و بثقة بان االردن يمتلك شراكات و بوابات اعمل في جميع انحاء
العالم .
يصنف البنك الدولي االردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصادية (  ، ) Upper middle income countryوفي
المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج االمم المتحدة و االنماء The National Center For (.
،) Research And Developmentيشكل قوة مالية مهمه في الشرق االوسط و ارتفع متوسط الدخل القومي للفرد
األردن خالل في السنوات األخيرة و يرجع ذلك الى مجموعة من االصالحات االقتصادية التي نفذت في العقد االخير
مثل قانون ضريبة الدخل الجديد  ،قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و قانون االستثمار حيث تهدف هذه
القوانين الى تشجيع مشاركة ال قطاع الخاص في التنمية االقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة
لفرص االستثمار الحالية و المستقبلية .
يتميز االردن بموقعه االستراتيجي على مفترق الطريق بين اسيا و افريقيا و اوربا و بروابط قوية مع دول المشرق
العربي و دول مجلس التعاون الخليجي  ،مما يجعله سوقا اقليميا مستهدفا.
تحتل البنية التحتية في االردن مرتبة جيدة نسيبا ( المرتبة رقم  38من افضل 148اقتصاديا مقارنا  ،حث تشتمل على
شبكة طرق واسعة لربط االردن داخليا و خارجيا  ،كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد و ميناء العقبة و
اللذان يمثالن البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية ،باإلضافة الى المشاريع الضخمة مثل قناة البحر االحمر – البحر الميت
 ،و شبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة االردن كمركز للتجارة االقليمية .
يمتاز النظام المصرف االردني بتطوره العالمي و بمرونته و باتفاقه و انسجامه مع المعايير و المواصفات الدولية ،
االمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية .
بناء على ما سبق  ،فان المشهد االقتصادي و االستثماري االردني و ما يمتاز به من خصائص متينة و متنوعة ومرنة
 ،يضع االردن كوجهة استثمارية تنافسية.
 5-5المؤسسات السائدة في قطاع النخيل والتمور في األردن
ال يوجد في األردن حاليا مؤسسة مخصصة لقطاع التمور كما هو الحال في قطاع الزيتون .بل يوجد عدد من
المؤسسات الداعة لقطاع التمور واألنشطة االقتصادية األخرى.
 1-5-5وزارة الزراعة/األردن
تقوم وزارة الزراعة في األردن بالقيام ببعض اإلجراءات التنظيمية (اإلدارية والتشريعية) مثل تنظيم استيراد النخيل
المنتج بزراعة األنسجة النباتية عن طريق تنفيذ إجراء تشريعي يتعلق باإلعفاءات الجمركيه وضريبية لمدخالت
التكنولوجيا .كما تشرف على تنظيم استيراد فسائل النخيل المزروع بالفسائل النسيجية .وبالنسبة لقطاع النخيل
والتمورتهدف االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية إلى زيادة المساحة المزروعة بالنخيل من  20ألف دونم عام 2014
إلى  28.1إلى ألف دونم عام  ،2025كما تعمل على زيادة وحدة المساحة المزروعة بالنخيل من  0.57طن /دونم
عام  2014إلى 0.71طن/دونم( .وزارة الزراعة .وثيقة االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية)2025-2016 ،
ومن الجدير الذكر أنه ال توجد مديرية أو قسم يختص بقطاع التمور في الوزارة وإنما تقوم مديرية اإلنتاج النباتي بما
يحتاجه هذا القطاع من نشاطات باإلضافة إلى القطاعات النباتية األخرى.
 2-5-5جمعية التمور األردنية )(JODA
تأسست جمعية التمور االردنية كمؤسسة غير الحكومية غير الربحية في عام  2005و كجمعية زراعية متخصصة غير
تعاونية بموجب المادة رقم  59من قانون الزراعة المؤقت رقم  44لعام 2002
الرؤيا
قطاع تمور اردني منظم بإنتاج عالي الجودة وله حصة هامة من السوق العالمية.
الرسالة
• تمثيل القطاع لدى الجهات ذات العالقة.
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•
•

العمل على رفع كفاءة المنتج النهائي من التمور االردنية.
المساعدة في تسويق التمور االردنية لألسواق المحلية و العالمية.

االهداف االستراتيجية
• بناء قدرات الجمعية لتمكينها من اداء دورها.
• تحقيق استدامة مالية للجمعية.
• تمكين القدرات االنتاجية لنشاطات ما قبل و ما بعد الحصاد.
• المساهمة في رفع الكفاءة التسويقية للمنتج االردني من التمور.
واهم اهداف الجمعية تنسيق جهود مزارعي ومنتجي النخيل المثمر في المملكة ،وتنظيم اعمالهم ونشاطاتهم بما يحقق
تنمية وتطوير قطاع زراعة وانتاج وتسويق ثمار النخيل كما ونوعا بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،وانشاء
وتحسين خدمات البنى التحتية لهذا القطاع واقامة مشاريعها كمعامل التعبئة والتغليف والمشاتل المطورة ،والحديثة
وانتاج االشتال المحسنة الخالية من اآلفات وتوفير الخدمات الفنية الالزمة لالعضاء ومستلزمات االنتاج بأسعار مناسبة
وتسويق منتجات االعضاء وغير االعضاء كذلك العمل على اقامة المعارض وفتح االسواق المحلية والخارجية وتوفير
التمويل الالزم لالستثمار ووضع البرامج والخطط بالمساهمة مع الجهات المعنية لتطوير القطاع الزراعي واخيرا
ابرام العقود واالتفاقيات الخاصة.
وفي مسعى للحد من أثر نقص المياه ،تقوم جمعة التمور األردنية بالتعاون مع وزارتي المياه والزراعة بوضع خطة
استراتيجية لتنظيم التوسع بما يتوائم وتوفر المياه ،في بلد يصنف ثالث أفقر دولة في المياه بالعالم.
 3-5-5المركز الوطني للبحوث الزراعية )) NARC
األهداف:
يهدف المركز إلى توظيف نتائج البحوث الزراعية المستنبطة محليا أو المقتبسة من مصادر أخرى لغايات زيادة اإلنتاج
الزراعي بشقّيْه النباتي والحيواني ورفع كفاءته وتحسينه والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية واالستغالل األمثل
لها ،وخدمة أغراض التنمية الزراعية والمحافظة على التوازن البيئي.
ويقوم المركز الوطني للبحوث بتشجيع اإلنتاج المحلي لفسائل النخيل من خالل إجراءات التحفيز ،والمساهمة في تعديل
استعماالت األراضي لسنة  ،2017خصوصا لمزارع النخيل( .وزارة الزراعة .وثيقة االستراتيجية الوطنية للتنمية
الزراعية.)2025-2016 ،
 4-5-5المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية
))Jordan Enterprise Developing Corporation JEDCO
المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية هي مؤسسة حكومية تُعنى بتطوير المشاريع االقتصادية الناشئة
والصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وتهدف المؤسسة إلى تطوير المشاريع االقتصادية المنتجة ضمن القطاعات الصناعية والخدماتية والصناعات الزراعية
في المملكة من خالل رعايتها ودعمها فنيا وماليا بحسب الموارد المتاحة لتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محليا
وعالميا من خالل الخدمات الرئيسية التالية:
•
•
•

المشورة وتوفير المعلومات والبيانات الالزمة للمشاريع االقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
تقديم االستشارات البحثية واإلحصائية والمعلوماتية للمشاريع االقتصادية بهدف تطوير أعمالها في السوق المحلي
والعالمي.
الدعم الفني والمالي المتاح الالزم للمشاريع االقتصادية في ضوء إمكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من
المنافسة ،وتعزيز مهاراتها وقدراتها اإلدارية والفنية والتصديرية.
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• تنسيق السياسات الخاصة بقطاع المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز ثقافة ريادة األعمال.
• تسهيل حصول المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التمويل.
تقوم المؤسسة بإجراء العديد من الدراسات االقتصادية ،ما يهمنا منها " دراسة حول الفرص التصديرية لمنتج التمور
االردنية  ." 2018كان من أهم النتائج التي خلصت اليها الدراسة ما يلي :ان هناك العديد من األسواق العالمية تستورد
التمور وبكميات كبيرة من كافة أنحاء العالم والتي تعتبر فرصة تصديرية متاحة لمنتجات التمور األردنية بكافة أنواعها،
وبالرغم ان بعض المنتجين االردنيين استطاعوا الوصول الى هذه االسواق في السنوات السابقة اال انها ما زالت في بداياتها
وهي مجدية للتصدير بشكل عام .
 5-5-5مؤسسة اإلقراض الزراعي:
تمنح المؤسسة القروض للمشاريع الزراعية المنتجة ،وبخاصه ما يهدف منها الى احياء االراضي الزراعية وشرائها
واصالحها ،كالتجدير والحراثة العميقة والقالبة ومشاريع الري والصرف وغرس االشجار وزراعة الخضار ومحاصيل
العلف والحبوب والمحاصيل الصناعية وتربية الحيوانات المنتجة والدواجن والنحل واالسماك وكل ما يؤول الى زيادة
الثروة الحيوانية والتوسع الزراعي.
هذا وقد تم تمويل  115مزرعة نخيل في األردن بقيمة  1.4مليون دينار أردني ،بفوائد تفضيلية تقل بنسبة  %2عن فائد
القروض الممنوحة للزراعة األخرى .هذا وقد تم إعفاء  65مزرعة من الفوائد بعد الحصول على تمويل خارجي لدعم
هذا القطاع.
تتنوع القروض حسب آجالها الى االتى :
 .1القروض الموسمية
• تمنح هذه القروض لغاية شراء مستلزمات اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومشاريع التسمين.
• يكون أجل كل قرض موسمي حسب طبيعة المشروع وبما ال يزيد عن (اثنا عشر شهرا).
• يكون السقف األعلى لهذه القروض ( )50ألف دينار
 .2القروض القصيرة االجل
• تمنح هذه القروض لغاية شراء مستلزمات اإلنتاج الزراعي التي تزيد آجالها عن سنة وتقل عن سنتين.
• يكون السقف األعلى لهذه القروض ( )50ألف دينار.
 .3القروض االنمائية طويلة االجل
• إنشاء مشاريع حفظ التربة من االنجراف وبناء الجدران االستنادية والمحيطية واألسالك الشائكة .يكون اجل هذه
القروض أثني عشر سنة يستحق القسط األول مع الفائدة في السنة األولى من تاريخ تنظيم سند الدين.
• إنشاء مزارع األشجار المثمرة بمختلف أنواعها (زيتون  ،لوزيات  ،تفاحيات ).......المروية والبعلية .يكون اجل
هذه القروض اثني عشرة سنة .تستوفي الفائدة فقط خالل السنوات الخمس األولى ويسدد رأس المال مع الفوائد في
السنة السادسة من تاريخ تنظيم سند الدين.
 6-5-5مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية:
تهتم هذه المؤسسة بحماية صحة وسالمة وحقوق المواطن وحماية البيئة ،تعزيز الثقة بخدمات الفحص والمعايرة
الوطنية والمنتجات المطروحة في األسواق من خالل موائمة أنظمة البنية التحتية للجودة ،من التقييس والمقاييس
وتقييم المطابقة ومسح األسواق واالعتماد ،مع أفضل الممارسات الدولية وبالتعاون مع الشركاء .تتضمن اهداف
المواصفات و القياسات األردنية االتي ( جدول : ) 14
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جدول (  :) 14اهداف مؤسسة المواصفات و المقاييس االردنية
االستراتيجية في وثيقة األردن األولويات
 -2025رؤية واستراتيجية وطنية

األهداف االستراتيجية المرتبطة بها
الهدف المؤسسي األول :ضمان مطابقة المنتجات المطروحة في األسواق
للقواعد الفنية والمتطلبات اإللزامية لحماية صحة وسالمة المواطن وحقوقه.
الهدف المؤسسي الثاني :تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لتعزيز
الثقة بالمنتجات والخدمات الوطنية.
الهدف المؤسسي الثاني :تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لتعزيز
الثقة بالمنتجات والخدمات الوطنية.
الهدف المؤسسي الثالث :زيادة فعالية إدارة موارد المؤسسة بما يحقق
استدامة أنشطتها وتطويرها.

تعزيز آليات حماية المستهلك
رفع جودة المنتجات األردنية في األسواق
العالمية
تطوير الخدمات الحكومية بما يلبي طموحات
المواطن األردني
تعزيز ممارسات الشفافية والمساءلة في
مؤسسات القطاع العام

المصدر :مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية .الخطة االستراتيجية2020 .

وتستهدف مؤسسة المواصفات والمقاييس ما يلي:
.1تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة.
.2مواكبة التطور العلمي في مجاالت المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات.
.3توفير الحماية الصحية والبيئية والسالمة العامة للمواطنين من خالل التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة
من قبل المؤسسة.
.4ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتم اد مواصفات قياسية أردنية مالئمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في األسواق
المحلية والدولية وبالتالي دعم االقتصاد الوطني.
تعكف اآلن مؤسسة المواصفات والمقاييس على تحديث موصفات ومقاييس التمور لعام  2014بمشاركة جمعية التمور
األردنية باإلضافة إلى الجهات المعنية األخرى( ملحق . )21
 7-5-5غرفة تجارة عمان -األردن
رسالة الغرفة هي التمثيل الفاعل ،حماية مصالح القطاع التجاري ،المشاركة في صياغة التشريعات  ،وتوفير خدمات
مميّزة بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية ال ُمستدامة في األردن وهي تهدف إلى:
 oرفع مستوى تمثيل القطاع التجار بجميع مكوناته ،بما فيه قطاع النخيل والتمور ،بما يعكس حجم القطاع وأهميته.
رسم صورة إيجابية عن الغرفة.
 oتقوية وسائل االتصال الداخلي والخارجي وتفعيل الجانب اإلعالمي للغرفة.
 oتطوير وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات وتفعيل االستفادة منها وتوفير أحدث المعلومات عن السوق واالقتصاد
لجميع السلع بما فيها التمور.
 oتطوير الخدمات المقدمة ألعضاء الغرفة ك ّما ونوعا (خدمة األعضاء بتلبية احتياجاتهم).
 oتحسين بيئة األعمال من خالل المشاركة والمبادرة بتطوير البيئة التشريعية والتأثير في القوانين والسياسات
االقتصادية والتجارية المتعلقة باألعمال .
 oتشجيع التجارة الدولية.للمنتجات التي يمكن تصديرها كالتمور األردنية
 oتسوية وحل الخالفات التجارية .
 oدعم المشاريع بأنواعها الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع المشاريع واألعمال اإلبداعية.
 oتحسين نوعية وفاعلية الممارسات التجارية .
 oجذب االستثمارات المحلية واألجنبية .
 oإيجاد نظام اتصال فعال .
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 8-5-5مؤسسة الغذاء والدواء
وهي مؤسسة مرجعية تضمن غذاء ودواء اّمن ،وتتلخص رسالتها في ضمان سالمة وجودة الغذاء ومأمونية وفاعلية
الدواء والمواد ذات العالقة من خالل سياسات وتشريعات تستند الى معايير عالمية و تتسم بالشفافية و التشاركية وزيادة
وعي المواطن.
الخدمات ذات العالقة والتي تؤديها المؤسسة:
 oمصانع األغذية :إجازة إقامة المشاريع الصناعية الغذائية الجديدة
 oمصنعي األغذية ومستوردي مواد التعبئة والتغليف :إجازة مواد التعبئة والتغليف المالمسة لسطح المواد
 oمستوردي االغذية :إجازة استيراد وتداول مضاف غذائي ومطهرات ومعقمات وتقديم االستشارات الفنية في مجال
الغذاء
 oمصانع األغذية المصدرة :إصدار الشهادات الصحية للمصانع المرخصة
 oمصدري األغذية :إصدار الشهادات الصحية للمنتجات الغذائية المعدة للتصدير ،تقديم االستشارات الفنية في مجال
الغذاء.
 9-5-5وزارة التخطيط والتعاون الدولي:
تتلخص المهام والواجبات لهذه الوزارة بما يلي:
o
o
o
o
o
o

المشاركة في رسم السياسة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها.
التعاون والتنسيق مع دائرة اإلحصاءات العامة في تحديد أنواع المعلومات اإلحصائية االقتصادية واالجتماعية
والسكانية وغيرها مما تحتاج إليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة.
متابعة تحقيق األهداف والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتها من خالل تنمية القطاعات المختلفة.
وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع
التنموية على المستويين الوطني والمحلي في المحافظات والبلديات لضمان اتساق الخطط والبرامج الوطنية
وتنفيذها حسب الخطط الموضوعة.
المشاركة في تعزيز التنمية المحلية بما يحقق درجة عالية من التوازن التنموي بين المحافظات وحماية الطبقة
الوسطى ومحاربة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن.
تحسين السياسات التنموية وتعزيز المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع
المدني للقيام بمهامها تجاه المجتمع المحلي .تصميم وتحليل إطار علمي وعملي شامل ومتكامل لدارسة الواقع
التنموي في الم حافظات للمساهمة في الحد من الفجوة التنموية وتلبية االولويات التنموية التي حددتها المجتمعات
المحلية ومواءمتها مع الميزات النسبية والتنافسية والقطاعات الرائدة المولدة لفرص العمل .البحث وإيجاد تمويل
للخطط التنموية القطاعية في المملكة .

 10-5-5وزارة العمل
تهتم هذه الزواره بتنظيم سوق العمل وتطويره ضمن أفضل الممارسات وضمان تكافؤ الفرص من خالل استخدام عمالة وطنية
مؤهلة ومنتجة وإيجاد منظومة متكاملة من المعايير والسياسات واألدوات الرقابية وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الرسمية
المعنية والقطاع الخاص والشركاء االجتماعيين.
وتتمثل مهام الوزارة بما يلي :
• االشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصالحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص
عليها في سائر التشريعات.
• رعاية العمال األردنيين خارج المملكة وتنمية عالقات العمل مع الدول المستقبلة لهم وتنظيم الشؤون المتعلقة بالعاملين
األجانب داخل المملكة واإلشراف عليهم وتحديد شروط عملهم.
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•
•
•
•
•
•
•

تنظيم سوق العمل األردني ووضع التعليمات الالزمة لتوفير فرص العمل والتشغيل لألردنيين داخل المملكة وخارجها
وبالتعاون مع الجهات المختصة.
تسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.
المساهمة والمشا ركة في أعمال اللجنة الثالثية وذلك لتمكين اللجنة من القيام بالمهام والصالحيات المنيطة بها والواردة
في نظام اللجنة الثالثية لشؤون العمل رقم ( )21لسنة  2012وقانون العمل.
تتولى الوزارة توفير فرص العمل لألردنيين داخل المملكة وخارجها.
تنمية التعاون والتنسيق مع منظمات العمل العربية والدولية وبما يخدم قطاع العمل.
تحديد نسب العمالة الوافدة مقابل العمالة المحلية .
المهن المغلقة والمقيدة امام العمالة الوافدة :من ضمن المهن المقيدة المنشآ التي يكون نشاطها وغايتها مشاغل تعبئة
الخضار والفواكه المرخصة حسب األعداد والنسب التي تقررها الوزارة.
 11-5-5دائرة الجمارك
تركز هذه الدائرة على ايجاد بيئة تنافسية عادلة لقطاع االعمال ،والمساهمة في زيادة تنافسية االقتصاد الوطني،
وحماية وامن المجتمع ،من خالل تقديم خدمات جمركية متميزة للمتعاملين ،وفقا ألفضل الممارسات العالمية
بالتعاون والتنسيق الفعال مع كافة الشركاء.
 12-5-5هيئة االستثمار األردنية
تنظم هيئة االستثمار عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة في مختلف أنحاء المملكة ،وهي مخصصة لمجاالت
متعددة من األعمال والصناعات ،ومجهزة باحتياجات المستثمر من بنية تحتية وخدمات .وتشرف على هذه المناطق
شركات تطوير تعمل على تهيئة البنية التحتية وتسهيل أعمال المستثمرين .تهدف المناطق التنموية إلى توزيع
مكتسبات التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل من خالل خلق ميزة تنافسية مبنية على التخصص وتوفير منظومة
متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها .كما تساهم المناطق الحرة في تعزيز مركز األردن
التجاري خالل تسهيل عبور البضائع وتنشيط الحركة االقتصادية.
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 .6التوسع في زراعة النخيل و محدد المياه
نظرا لكون المياه المحدد الرئيسي لزراعة في األردن ،فالبد من التعرف على إمكانية التوسع في زراعة النخيل في المملكة
بضوء كميات المياه المتاحة حاليا و في المستقبل
 1-6األغوار الشمالية
يبلغ مجموع األحتياجات المائية الســــنويه ألغراض الري لكافة االنماط الزراعية في األغوار الشــــماليه حوالي  70مليون متر
مكعب من المياه العذبه  ,في حين ان معدل التزويد المائي الســــنوي الفعلي ألخر  20عاما لم يتجاوز  50مليون متر مكعب اي
بمعدل عجز حوالي  20مليون متر مكعب ،حيث تبلغ متو سط الح صة المائيه ال سنويه للنخيل حوالي  600م/3دونم اي ما ن سبته
 %50من احتياجاته الفعليه.
وفقا ألســــتراتيجية تحقيق مليون شــــجره في األردن عام  2030فأنه من المتوقع ان تكون مســــاحة النخيل في منطقة األغوار
الشــــماليه في عام  2020حوالي  4,140دونم حيث تبلغ احتياجاتها المائية الفعليه حوالي  5.75مليون م 3في حين ان المتوقع
توفره حوالي  2.50مليون م 3و ان األحتياجات األضافيه المطلوبه(و هي تساوي العجز المائي المتوقع) و هي حوالي . 2.86
يتوقع ان تزداد هذه الم ساحة بمعدل  %2.3سنويا لت صل الي حوالي  5,200دونم عام  2030وبما يتنا سب مع تعليمات سلطة
وادي األردن في هذا المجال و باحتياجات مائية تقدر بحوالي  7.2مليون متر مكعب في حين ان المتاح المتوقع حوالي 3.750
مليون متر مكعب و باحتياجات اضـــافية زيادة عن معدل الحصـــة المائية المعطاة حاليا للنخيل(العجز) بحوالي  3.6مليون متر
مكعب ،يمكن الحصــول عليها من األبار الجوفية المســموح بها حاليا للمزارعين ومن مياه ســد الملك طالل المخلوطه بمياه ســد
كفرنجه حيث تم االنتهاء من تمديد الخط الناقل زرقاء ثالثه ) ( ZC3بطول  9كم ما بين محطة ضـــخ  33و محطة ضـــخ 24
ومن المتوقع زيادة القدرة األســتيعابيه لهذا الخط الناقل مســتقبال(خالل ثالث ســنوات القادمه) بحوالي  15,000م 3يوميا ،و من
المياه المعالجه القادمه من اقليم ال شمال و المقدره بحوالي  9مليون متر مكعب سنويا حيث سيتم خلطها بمياه سد وادي العرب و
مياه قناة الملك عبدهللا العذبه ضــمن انظمه خاصــة محكمة و خارج نطاق هذة المصــادرلتفادي مخاطر تلوثها حيث من المتوقع
زيادة الحصه المائيه للدونم الواحد بنسبة حوالي  %20بما فيها النخيل.
كما يالحظ ان الزياده الســنوية المتوقعه في األحتياجات المائيه للنخيل وفقا لالتجاهيه في الزياده الســنويه المتوقعه في مســاحة
النخيل بعد عام  2020تقل بنســــبة حوالي  %30مقارنة مع األحتياجات المائيه المتوقعه وفقا ألســــتراتيجية مليون شــــجره عام
, 2030مما يقلل من قيمة العجز في األحتياجات المائيه األضـــافيه للنخيل في األغوار الشـــمالية و بنفس النســـبه ( .جدول  15و
شكل ) 15
جدول
السنه

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

(: )15المساحه المقدره لمتطلبات مليون شجره و األتجاهيه و احتياجاتها المائيه و ما هو متاح منها للنخيل في األغوار
الشماليه
األحتياجات
األحتياجات المائيه
اعداد أشجار
المساحة حسب
اعداد اشجار
المساحة
المائيه الفعلية
الفعلية لمتطلبات
حسب االتجاهية
اإلتجاهية
لمتطلبات
لمتطلبات
لمتطلبات
مليون شجره للنخيل*
مليون شجرة
مليون
األتجاهيه*
شجرة
مليون م3
مليون م3
دونم
دونم
3,782,580
5,714,580
43,856
2,741
66,256
4,141
3,928,860
5,860,860
45,552
2,847
67,952
4,247
4,076,520
6,008,520
47,264
2,954
69,664
4,354
4,224,180
6,156,180
48,976
3,061
71,376
4,461
4,370,460
6,302,460
50,672
3,167
73,072
4,567
4,518,120
6,450,120
52,384
3,274
74,784
4,674
4,665,780
6,597,780
54,096
3,381
76,496
4,781
4,813,440
6,745,440
55,808
3,488
78,208
4,888
4,959,720
6,891,720
57,504
3,594
79,904
4,994
5,107,380
7,039,380
59,216
3,701
81,616
5,101
5,255,040
7,187,040
60,928
3,808
83,328
5,208

*بما فيها فواقد التوزيع
المصدر  :حسبت من قبل الفريق
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الشكل ( : )15كميات المياه المتاحه للنخيل و االحتياجات الفعلية في االغوار الشمالية

األغوار الشماليه
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
م3

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
2030

2029

2028

2027

2026

2025

األحتياجات المائيه الفعلية لمتطلبات األتجاهيه* مليون م3

2024

2023

2022

2021

2020

األحتياجات المائيه الفعلية لمتطلبات مليون شجره للنخيل* مليون م3
كميات المياه المتاحة للنخيل مليون م3

المصدر:اعدت من قبل الفريق

 2-6األغوار الوسطي( دير عال و الشونة الجنوبية)
تبلغ كمية االحتياجات المائية الفعليه الســنوية ألغراض الري لالراضــي الزراعية التي تروى من مياه ســد الملك طالل حوالي
( )105مليون م  3باستثناء الفواقد المائية (تبخرورشح ونقل من السد الي بوابة الوحدة الزراعيه) التي تقدرنسبتها ب(.) %40
وف قا ألســــتراتيج ية تحقيق مليون شــــجره في األردن عام  2030فأ نه من المتوقع ان تكون مســـــا حة النخ يل في منط قة
األغوارالوسطي عام  2020حوالي  26,000دونم و كمية االحتياجات المائيه السنوية المطلوبة للنخيل ( 1200م/3دونم/السنة)
هي حوالي 36مليون م, 3في حين ان المتوقع توفره للنخيل هوحوالي 27.5مليون م 3و بالتالي تكون كمية العجز المائي هي
حوالي  8.5مليون متر مكعب .غير انه متوقع في عامي  2026/2025و نتيجة لزيادة كمية المياه الخارجه من محطة الخربة
الســــمرا ان نصــــل الي نقطة تعادل ما بين كمية المياه المتاحة لألســــتخدام في ســــد الملك طالل لمجموع األحتياجات المائيه
ألغراض الري الحاليه و االحتياجات المائيه للنخيل حيث متوقع ان تكون مســــاحة النخيل حوالي  29,460دونم واحتياجاتها
المائيه الفعليه حوالي  42مليون م 3و المتوفر للنخيل حوالي  41مليون م 3و بكمية اضــــافية زيادة عن األســــتحقاق المقرر
بحوالي  21.7مليون م. 3علما بانه يمكن بعد عام  2026التوسع بزراعة النخيل في منطقة األغوار الوسطي لتصل الي حوالي
 48الف دونم بحلول عام  2030نظرا لتوفر مياه فائضه في سد الملك طالل ما لم تستخدم ألغراض أخرى ( جدول 16و شكل
.)16
غير انه يالحظ ووفقا للزيادة األتجاهيه الســــنوية المتوقعه في مســــاحات النخيل ان نقطة التقاطع (التعادل) ما بين االحتياجات
المائية و المتاح منها قد اصــبحت عام  2022بدال من عام  2026مما يقلل من مخاطر العجز المائي للتوســع في زراعة النخيل
في وقت مبكر في منطقة األغوار الوسطي باعتماد األتجاهيه كأستراتجيه مستقبليه (.)2030-2020
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الجدول (: ) 16المساحه المقدره لمتطلبات مليون شجره و األتجاهيه و احتياجاتها المائيه و ما هو متاح منها للنخيل في األغوار
الوسطي(دير عال و الشونه الجنوبيه) علي سد الملك طالل
كميات المياة
كميات المياه
األحتياجات
األحتياجات
اعداد
اعداد
المساحة
المتاحه التي
الفائضه عن
المائيه الفعلية المائيه الفعلية
المساحة
اشجار
أشجار
لمتطلبات
يمكن
احتياجات الري
لمتطلبات
لمتطلبات
حسب
لمتطلبات
حسب
مليون
السنه
أستخدامها
الحالي في
االتجاهيه
مليون شجره
اإلتجاهية
مليون
االتجاهية
شجرة
للنخيل
السد
للنخيل*
للنخيل*
شجرة
مليون م3
مليون م3
مليون م3
مليون م3
دونم
دونم
27,537,100 11,882,500 32,141,580 36,005,580 372,656 23,291 417,456 26,091 2020
30,497,950 14,440,150 33,068,940 38,538,720 383,408 23,963 428,208 26,763 2021
33,511,153 17,048,953 33,999,060 39,509,280 394,192 24,637 438,992 27,437 2022
34,576,532 17,709,932 34,929,180 40,479,840 404,976 25,311 449,776 28,111 2023
37,695,131 20,424,131 35,859,300 41,450,400 415,760 25,985 460,560 28,785 2024
40,867,413 23,192,613 36,788,040 42,419,520 426,528 26,658 471,328 29,458 2025
44,095,666 26,016,466 37,718,160 43,390,080 437,312 27,332 482,112 30,132 2026
47,380,395 28,896,795 38,648,280 44,360,640 448,096 28,006 492,896 30,806 2027
50,721,531 31,834,731 39,575,640 45,328,320 458,848 28,678 503,648 31,478 2028
54,122,625 34,831,425 40,505,760 46,298,880 469,632 29,352 514,432 32,152 2029
57,583,654 37,888,054 41,435,880 47,269,440 480,416 30,026 525,216 32,826 2030
المصدر  :حسبت من قبل الفريق

شكل  : 16االحتياجات المائية المتاحة و الفعلية في االغوار الوسطى

األغوار الوسطي /ديرعال و الشونه الجنوبيه

70,000,000
60,000,000

50,000,000
40,000,000

30,000,000
20,000,000

10,000,000

2030

2025
2026
2027
2028
2029
األحتياجات المائيه الفعلية لمتطلبات االتجاهيه للنخيل* مليون م3

2024

2020
2021
2022
2023
األحتياجات المائيه الفعلية لمتطلبات مليون شجره للنخيل* مليون م3
كميات المياة المتاحه التي يمكن أستخدامها للنخيل مليون م3

المصدر:اعدت من قبل الفريق
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 3-6منطقة األغوار الجنوبية/الصافي
يبلغ مجموع كميات المياه المتاحه في االغوار الجنوبيه حوالي( ) 36مليون متر مكعب ســـنويا و بمعدل( ) 3مليون متر مكعب
شهريا وبشكل منتظم.
بلغت مساحة النخيل في األغوار الجنوبية/الصافي عام  2019حوالي  1170دونم
والنمط الزراعي الســائد هو الخضــار و تنتهي احتياجاته المائية في اواخر ايار ثم تعود احتياجاته المائية(دورته) منتصــف أب
وهذه الفترة هي ذروة احتياجات النخيل.
وف قا ألســــتراتيج ية تحقيق مليون شــــجره في األردن عام  2030فأ نه من المتوقع ان تكون مســـــا حة النخ يل في منط قة
األغوارالجنوبيــة/الصـــــافي عــام  2020حوالي  2580دونم و كميــة االحتيــاجــات المــائيــه الســــنوي ـة المطلوبــة للنخيــل
(2088م/3دونم/ال سنة) هي حوالي  6.71مليون م ، 3وباعطاء  %30فقط من كميات المياه المتوفره للزراعات ال صيفية ذات
المردود المتدني و اعطاء باقي المياه المتوفره للنخيل خالل الفتره 8/15-6/1
فان كمية المياه التي يمكن توفرها للنخيل هي  8.0مليون م 3ســنويا و التي يمكن الوصــول فيها الي اقصــي مســاحة للنخيل و
المقدره بحوالي  2,700دونم وهي اكبر من المســــاحة الهدف لعام  2030و المقدرة بحوالي  2,670دونم وفقا ألســــتراتيجية
تحقيق مليون شجره ( جدول  17و شكل .)17
كما يتبين ان كمية المياه المتاحة في منطقة الصافي و خاصة في الفترة ما بين األول من حزيران و حتي منتصف شهر أب هي
اكبر من األحتياجات المائيه )األضــافيه( للنخيل وفي كلتا األســتراتجيتين وبمدي اوســع في اســتراتيجية األتجاهيه و هذا يعطي
مساحه اكبر للتوسع بزراعة النخيل هناك.

الجدول ( :)17المساحه المقدره لمتطلبات مليون شجره و األتجاهيه و احتياجاتها المائيه و ما هو متاح منها
للنخيل في األغوار الجنوبيه/الصافي
األحتياجات
األحتياجات المائيه
المساحة
المساحة
اعداد اشجار
المائيه الفعلية
الفعلية لمتطلبات
اعداد أشجار
لمتطلبات
حسب
لمتطلبات
لمتطلبات
مليون شجره
حسب االتجاهية
مليون
السنه
اإلتجاهية
مليون شجرة
األتجاهيه
للنخيل*
شجرة
مليون م3
مليون م3
دونم
دونم
3,065,400
6,705,400
18,864
1,179
41,264
2,579 2020
3,088,800
6,728,800
19,008
1,188
41,408
2,588 2021
3,114,800
6,754,800
19,168
1,198
41,568
2,598 2022
3,138,200
6,778,200
19,312
1,207
41,712
2,607 2023
3,161,600
6,801,600
19,456
1,216
41,856
2,616 2024
3,187,600
6,827,600
19,616
1,226
42,016
2,626 2025
3,211,000
6,851,000
19,760
1,235
42,160
2,635 2026
3,234,400
6,874,400
19,904
1,244
42,304
2,644 2027
3,260,400
6,900,400
20,064
1,254
42,464
2,654 2028
3,283,800
6,923,800
20,208
1,263
42,608
2,663 2029
3,307,200
6,947,200
20,352
1,272
42,752
2,672 2030
المصدر  :حسبت من قبل الفريق

63

كميات المياه
المتاحة
للنخيل
مليون م3
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
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شكل (  :) 17االحتياجات المائيه الفعليه و المتاحه

الصافي
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
2030

2029

2028

2027

2026

2025

األحتياجات المائيه الفعلية لمتطلبات األتجاهيه مليون م3

2024

2023

2022

2021

2020

األحتياجات المائيه الفعلية لمتطلبات مليون شجره للنخيل* مليون م3
كميات المياه المتاحة للنخيل مليون م3

المصدر:اعدت من قبل الفريق

 : 4-6المياه المتاحة في المرتفعات/حوض األزرق:
وفقا لتقديرات وزارة المياه و الري لعام  2018و المبينه في الموازنه المائية الســــطحية و الجوفية فان مجموع األســــتخراجات
المائية الجوفية من حوض األزرق بلغت حوالي  62.54مليون متر مكعب و لكافة االســتخدامات البلدية و الزراعية و الســياحية
و الصــناعية و الحيوانية ,في حين ان األســتخراج األمن هو  24مليون متر مكعب ,اي ان هناك ضــخ(اســتخراج) زائد مقداره
 38.54مليون متر مكعب.
كما بلغت المســــاحه المزروعه بالنخيل عام  2019حوالي  8,069دونم و باحتياجات مائية مقدره حوالي  17مليون متر مكعب
سنويا و هو يعادل  %71من األ ستخراج األمن من الحوض ,في حين ان الزراعات األخري تقدر بحوالي  70,000دونم بمعدل
احتياجات مائية  60مليون متر مكعب ســــنويا  ,وهذ يعني ان هناك اســــتنزاف واضــــح في الحوض المائي الجوفي و مخاطرة
متوقعه في األستثمارو التوسع في زراعة النخيل هناك.
اوصـــي بعدم التوســـع بزراعة النخيل في هذه المنطقة وتعويضـــها في االغوار الوســـطي ان لزم لتحقيق الهدف .و بنفس الوقت
يتطلب االمر التوسع في حصاد المياه لجمع كميات إضافية من مياه االمطار و خزنها في احواض محكمة من خالل بناء السدود
الالزمة لذلك  .وعندها يتم توفير مياه إضافية إلدامة بساتين النخيل القائمة حاليا او التوسع في زراعة النخيل (جدول .)18
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جدول ( : ) 18المساحه المقدره لمتطلبات مليون شجره و األتجاهيه و احتياجاتها المائيه و ما هو متاح منها للنخيل في حوض
األزرق
المساحة اعداد
األحتياجات المائيه األحتياجات
المساحة
اعداد أشجار
لمتطلب اشجار
كميات المياه المتاحة
المائيه الفعلية
الفعلية لمتطلبات
حسب
حسب
لمتطلبات
ات
للنخيل
لمتطلبات
مليون شجره
اإلتجاهي
السنه
االتجاهية
مليون
مليون
األتجاهيه*
للنخيل*
ة
شجرة
شجرة
مليون م3
مليون م3
مليون م3
دونم
دونم
كمية األستخراج
 17,522,496الحالي حوالي 63
20,445,696
134,272
8,392
156,672 9,792
2020
مليون متر مكعب
كمية األستخراج األمن
 18,199,008من الحوض  24مليون
21,122,208
139,456
8,716
161,856 10,116 2021
متر مكعب
مجموع المساحات
 18,873,432المزروعه حوالي 80
21,796,632
144,624
9,039
167,024 10,439 2022
الف دونم
مجموع األحتياجات
المائيه لهذه الزراعه
19,547,856
22,471,056
149,792
9,362
172,192 10,762 2023
حوالي  77مليون متر
مكعب
20,224,368
23,147,568
154,976
9,686
177,376 11,086 2024
يوصي بعدم التوسع
بزراعة النخيل في هذه
20,898,792
23,821,992
160,144
10,009 182,544 11,409 2025
المنطقه وتعويضها في
االغوار الوسطي
21,573,216
24,496,416
165,312
10,332 187,712 11,732 2026
22,247,640
25,170,840
170,480
10,655 192,880 12,055 2027
22,924,152
25,847,352
175,664
10,979 198,064 12,379 2028
23,598,576
26,521,776
180,832
11,302 203,232 12,702 2029
24,273,000
27,196,200
186,000
11,625 208,400 13,025 2030
المصدر  :حسبت من قبل الفريق

 .7بنود االستراتيجية
 :1-1-7التحليل الرباعي لقطاع النخيل و التمور في األردن
تحليل الموقف (التحليل الرباعي) لقطاع النخيل والتمور في األردن ()SWOT Analysis
هو أداة التحليل االستراتيجي في عدة مجاالت لتخطيط ورسم االستراتيجيات والتسويق والتنمية البشرية وغيرها .وينقسم هذا
التحليل كما كتبت حروفه األربعة باإلنجليزية إلى  S-W-O-Tويمكن تعريفها كما يلي:
القوة :عناصر القوة في قطاع النخيل والتي تميزه عن غيره من االنشطة وهي ترجمة لكلمة .Strengths
الضعف :نقاط الضعف او محددات في القطاع وهي ترجمة لكلمة .Weaknesses
الفرص :وهي الفرص المتاحة والكامنة للقطاع وقد تؤدي على سبيل المثال إلى زيادة المبيعات وأيضا يمكن أن تؤدي لزيادة
األرباح ،وهي ترجمة لكلمة .Opportunities
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التهديدات (التحديات) :وهي التحديات التي تهدد انتاج القطاع او قدرته التنافسية او استمراريته وهي ترجمة لكلمة .Threats
وقد تم تحديد هذه المكونات بناء على آراء المشاركون خالل االجتماعات التشاورية والزيارات الميدانية لحقول ومشاغل المنتجين
والدراسات والمراجع المتاحة .كما تمت مناقشة بنود التحليل الرباعي مع المعنيين في قطاع النخيل وأكدوا عكسها الدقيق لواقع
القطاع.
ولهذا التحليل اهمية كبيرة ،حيث تم بموجبه تحديد رؤية ورسالة االستراتيجية وخطة عملها التنفيذية .يبين جدول  19نقاط القوة
ونقاط الضعف والفرص والتهديدات لقطاع النخيل في األردن:
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جدول  : 19التحليل الرباعي لقطاع النخيل والتمور في األردن
نقاط القوة
➢ معظم مزارع النخيل ذات أصناف عالية الجودة وتتوسع في مناطق إنتاجيه مالئمة في البالد.

➢

ندرة ومحدودية مياه للري

➢ زراعة أشجار النخيل في المملكة حقق نجاحا ونموا مطردا على مدار العقد الماضي.

➢

تتطلب زراعة النخيل تكاليف استثمارية عالية خصوصا بصنف المجهول.

➢ التمور األردنية تنافس اآلن بقوة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
➢ تميز الموقع الجغرافي لألردن و قربه لألسواق الخارجية مما يقلل من كلفة النقل ويدعم القدرة
التنافسية للتمور االردنية

➢ محدودية المعلومات والبحوث والدراسات المحلية عن النخيل.
➢ يعاني صغار مزارعي النخيل من مشاكل في التسويق لعدم توفر مرافق
التعبئة والتخزين لديهم.

➢ يوفر وادي األردن مناخا مثاليا إلنتاج التمور ذات الجودة العالية ،خاصة تمور المجهول.

➢ نقص برامج التوعية واإلرشاد ونقل التقنيات لنخيل التمر.

➢ تحول بعض المزارعين من زراعة الخضروات إلى أشجار النخيل بسبب القيمة العالية لهذا
النوع من الزراعة ،مما يعطي فرصة اضافية للتوسع في زراعة النخيل

➢ غياب االستراتيجية والخطط الالزمة لتطور القطاع بشكل سليم ومتكامل
لتجعله مؤثرا في البعد االقتصادي والتنموي.

➢ إنتاج التمور بنوعية مميزة و ذو قيمة اقتصادية عالية
➢ يتميز األردن بشكل خاص بإنتاج صنف المجهول ،والذي يعد مطلوب إقليميا ودوليا.

نقاط الضعف

➢ محدودية الصناعة التحويلية الستغالل المنتجات الثانوية لمزارع النخيل.
➢ نقص العمالة الفنية الماهرة للعمل الحقلي وفي إنتاج النخيل.

➢ يمكن لألردن توفير أنشطة ما قبل وما بعد الحصاد بتكاليف تنافسية عالية.

➢ نقص اآلالت الحديثة والميكنة والتقنيات الحديثة لخدمة المحصول.
➢ عدم وجود مواصفات لتمور المجهول وقلة الخبرة في تطبيق المواصفات
القياسية السائدة.
➢ محدودية عدد األصناف التجارية في االردن .

➢ وجود خبرة وقدرة جيدة لدى القطاع في إنتاج وتسويق التمور.

➢ تدهور البنية التحتية واالنقطاعات المتكررة للكهرباء.

➢ تعتمد زراعة النخيل على القطاع الخاص مما يعطيها الديمومة.
➢ توفر مبيعات التمور عائدا مرتفعا جدا لكل متر مكعب من مياه الري مقارنة بالمحاصيل
التقليدية.
➢ يمكن ألشجار النخيل النمو واإلنتاج في تربة ال تصلح لمنتجات األخرى

➢
➢

➢ حقيقة أن التمور يمكن تخزينها ،تقلل من فائض األسواق.
➢ ال توجد في مزارع النخيل في األردن إصابة وبائية بأية آفة

➢
➢

وجود مؤسسة اهليةغير ربحية ترعى مصالح القطاع وتعمل على تطويرة واستدامتة وخدمتة
➢
➢
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غياب التأطير المؤسسي لصغار المزارعين.
ضعف وعي بعض المزارعين بأهمية تطبيق العمليات الزراعية الجيدة
ومحدوديات المختبرات الفنية لفحوصات التربة والمتبقيات.
صغر حجم الوحدة اإلنتاجية للنخيل ،مما يعيق تحقيق اقتصاديات الحجم
فرض اسعار مياه تقديرية عالية جدا في االزرق  ،مما دفع قسم من المزارعين
على ترك او اهمال زراعة النخيل
ضعف القدرة لدى البعض على تطبيق متطلبات األنظمة والمعايير لألسواق
الخارجية.
ارتفاع نسبة الفاقد في التمور.
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➢ اعتبارات سالمة الغذاء نتيجة النقص في الشروط الصحية إلنتاج التمور.
➢ ارتفاع تكاليف مياه الري وتحليتها في بعض المناطق في األردن.
الفرص
➢ ازدياد الطلب الدولي على التمور بشك ٍل عام خصوصا صنف المجهول.
➢ يتم تصدير جزء هام من إنتاج صنف المجهول األردني عالميا.
➢
➢
➢
➢

التمور ذات قيمة غذائية وصحية عالية.
تعتبر التمور بديل اقتصادي للمحليات (للتحلية) مما يوفر فرصة للتوسع في استخدام التمور
بالصناعات الغذائية .
الصعوبة الحالية في بيع فوائض الخضار تقود العديد من المزارعين إلى زراعة نخيل التمر بدال
منها.
زيادة الطلب على التمور العضوية في األسواق الخارجية.

التهديدات (التحديات)
➢ ارتفاع تكاليف مياه الري وتحليتها في بعض المناطق.
➢ ضعف التعاون والتنسيق اإلقليمي في تطوير قطاع التمور في المنطقة،
وخاصة في مجال مكافحة السوسة وتسويق التمور.
➢ منافسة عالية من التمور المنتجة في الدول المنافسة.
➢ تكاليف النقل التصديري عالية.
➢ تفتت الملكية.
➢ ندرة المياه ،كمحدد اساسي للتنمية الزراعية في االردن

➢ ازدياد التخصيصات المائية لري أشجار النخيل.

➢ التغير المناخي ،وما يترتب عليه من ارتفاع درجات الحرارة

➢ السماح لمزارعي النخيل بحفر آبار سطحية عمقها ال يزيد عن 150م

➢ حشرة السوسة آفة تهدد زراعة النخيل

➢ الزيادة المستمرة في المياه المعالجة ثالثيا التي ترد إلى سد الملك طالل من الخربة السمراء.
➢ توفر بيئة تمكينية في األردن مناسبة في مناطق إنتاج النخيل.
➢ توفر تقنيات حديثة مخصصة لعمليات ما بعد الحصاد وخاصة لصنف المجهول.
➢ تنظيم معارض دولية وإقليمية ومحلية للصناعات الغذائية ومنها للتمور.
➢
➢
➢
➢
➢

توفر التكنولوجيا الحديثة في مجال التلقيح والري وباقي عمليات خدمة المحصول
تركيز اهداف االمم المتحدة للتنمية المستدامة على انهاء الجوع وتحسين االمن الغذائي والتغذية
والزراعة المستدامة
باإلمكان حصاد المياه في مناطق انتاج التمور ،ومنها االزرق  ،مما يوفر كميات اضافية من
المياه و بأسعار مقبولة
باإلمكان التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوفير مصدر طاقة مستدام و تقليل كلفة الكهرباء
تقع معظم احتياجات النخيل المائية خالل الفترة التي ال يكون فيها زراعات من الخضار في
االغوار ايار الى تموز

المصدر :تحليل فريق الدراسه
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 2-7الرؤية ):(Vision
نمو انتاج مستدام وشمولي وذو كفاءة عالية وزيادة القدرة التنافسية للتمور األردنية.
 3-7الرسالة (:(Mission
التوسع في انتاج وتصدير التمور على نحو مستدام من خالل زيادة اإلنتاج أفقيا وعموديا ،وتطوير سلسلة القيمة وتوفير البيئة
التمكينية والتنظيمية لرفع القدرة التنافسية للتمور األردنية ،ألجل زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي،
وتعزيز االمن الغذائي والتغذية.
 4-7األهداف االستراتيجية (:(Strategic Objectives
 1تعزيز الريادة والصدارة األردنية في انتاج وتصدير صنف المجهول ،والتمور عموما ،ورفع قدرتها التنافسية بما
يستهدف أن تكون التمور مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي.
 2تنظيم إنتاج وتصنيع وتسويق التمور األردنية والحفاظ على االسواق الحالية والتوسع االفقي بفتح أسواق عالمية جديدة
ومنها أسواق الشرق األقصى بما يحقق االستدامة.
3
4
5
6
7

تعزيز البحث والتطوير من خالل وضع برنامج بحثي وإرشادي متكامل يستهدف اجراء بحوث تطبيقية لمعالجة المشاكل
اإلنتاجية التي يعاني منها مزارعي النخيل ونقل نتائج البحوث واالبتكارات والتقنيات الحديثة الى المزارعين.
االستغالل األمثل للموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها ،وخاصة المياه ،لزيادة إنتاجية وانتاج التمور على نحو
مستدام.
القضاء على السوسة الحمراء ومكافحة آفات النخيل من خالل تطبيق حزمة متكاملة لعمليات خدمة المحصول والتوسع
باستخدام تطبيقات الزراعة الرقمية في النخيل.
توفير البيئة المالئمة لالستثمار في قطاع النخيل ،ودعم وتشجيع االستثمار خاصة لصغار المزارعين لرفع كفاءة سلسلة
قيمة التمور والحفاظ على ديمومتها.
بناء القدرات البشرية والكوادر البحثية والفنية المتخصصة في مجاالت انتاج وتصنيع وتسويق وتصدير التمور.

 5-7الخطة التنفيذية ( :)Action plan
تستهدف الخطة التنفيذية التغطية الكاملة لقطاع التمور في األردن مع وضع برامج محددة تستهدف مجاميع معينة من المنتجين او
مناطق جغرافية بعينها وبما يعكس اولوياتها من حيث حجم وعمق المشاكل والتحديات وأهميتها في انتاج وتسويق التمور.
كما تقوم الخطة التنفيذية على أساس ان االستثمار في قطاع التمور هو استثمار تنموي يساهم في التنمية الزراعية واالقتصادية
في المملكة و تحقيق اهداف التنمية المستدامة وخاصة في مجال تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية و الزراعة المستدامة
 (SDG2)Sustainable Developmant Goal 2في مجال توفير االمن الغذائي و التغذية المحسنة و تعزيز الزراعة
المستدامة .
تتلخص الخطة التنفيذية في البرامج التالية :
 1-5-7برنامج خلق البيئة التمكينية للتوسع في انتاج و تصنيع و تصدير التمور
)(Create Enabling Environment For Expansion In Dates Production, Processing & Export

المبررات:
 oتتمثل أحد المشاكل الرئيسية إلنتاج التمور بصغر المساحة الالزمة إلنتاج التمور في األردن ،وهذا يؤدي إلى عدم
تمكن المنتج في هذه المساحات من االستفادة من وفورات السعة باإلضافة إلى استخدام الميكنة في اإلنتاج والحصاد
وعمليات ما بعد الحصاد.
 oعدم وجود مواصفة قياسية رسمية لتمور المجهول والبرحي في األردن.
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o
o
o
o
o
o

عدم وجود مؤسسات عامة وخاصة تعمل على توفير محطات تدريج وفرز وتعبئة وتخزين تخدم مزارعي النخيل
الذين ال تتوفر لديهم هذه الخدمات.
عدم وجود دراسات محلية حول االستفادة من المنتجات الثانوية لمزارع النخيل في األردن.
ندرة وقلة العمالة الفنية المدربة المحلية على إنتاج النخيل والتمور في األردن.
ضعف البنية التحتية في مناطق إنتاج النخيل.
عدم وجود دراسات متعمقة حول األسواق الواعدة للتمور األردنية.
سياسات وتشريعات متقادمة في قطاع النخيل والتمور في األردن.

➢ األهداف:
o
o
o
o

يهدف البرنامج إلى  :تحسين اإليرادات االقتصادية ألشجار النخيل عن طريق زيادة اإلنتاج واإلنتاجية.
تحسين جودة الثمار ،ورفع القدرات التسويقية والتخزينية ،وتعزيز قدرات البحث والتطوير واإلرشاد للمؤسسات
الوطنية.
تعزيز القدرة التنافسية للتمور االردنية
زيادة االستثمار في قطاع التمور وبما يتناسب واهميته االقتصادية

➢ تنفيذ النشاطات التالية قبل 2025
o
o
o
o
o
o

إعادة النظر بحجم الوحدة اإلنتاجية للنخيل في وادي األردن وعلى أساس الربحية ومتطلبات االستثمار الالزمة
في عمليات ما بعد الحصاد وتحقيق اقتصاديات الحجم.
عمل وتوحيد مواصفة للمجهول األردني وبما يدعم صدارة هذا الصنف والميزة النسبية إلنتاجه في األردن ،حيث
ال توجد حاليا مواصفة متفق عليها في األردن لصنف المجهول.
إنشاء كونسورتيوم (تجمع) مع بلدان أخرى منتجة للتمور لفتح اسواق جديدة للتمور األردنية.
خفض تكاليف المياه في وادي األردن والمناطق االخرى المستخدمة ألغراض عمليات ما بعد الحصاد والتصنيع
لتكون مساوية لتسعيرة المياه لألغراض الزراعية .
وضع برامج تشغيل للعمالة المحلية يعمل على إحالل العمالة الوافدة بعمالة محلية مدربة.
دعم البنية التحتية وتوفير الكهرباء بشكل دائم في مناطق انتاج التمور.

➢ تنفيذ النشاطات التالية قبل عام 2030
 oانشاء  5-3مشاغل (مصانع) جديدة وحديثة في المملكة الستالم الحاصل من المزارعين (وخاصة صغار
المنتجين) إلجراء عمليات ما بعد الحصاد والتسويق.
 oتشجيع ودراسة إمكانية التوسع في استخدام سعف النخيل في انتاج االعالف الحيوانية ،وتصنيع النوعيات الرديئة
في التمور ألغراض الدبس وااليثانول بعد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لذلك.
 oوضع برنامج تسويق بنَاء يستهدف التوسع العمودي بزيادة حجم الصادرات للدول المستوردة الحالية والتوسع
ألفقي بإيجاد أسواق جديدة واعدة.
➢ النتائج المتوقعة و مؤشرات االداء حسب الزمن ()2030-2025
 oزيادة إنتاج وإنتاجية مزارع النخيل في األردن.
 oتحسين مواصفات المنتج األردني من الناحية الفنية والصحية ليتماشى مع متطلبات األسواق العالمية.
 oزيادة القيمة المضافة للتمور من خالل تصنيع التمور ومنتجاتها الثانوية وتحويلها إلى سلع اقتصادية ذات قيمة
عالية.
 oزيادة حجم الصادرات إلى األسواق الحالية و الدخول إلى أسواق جديدة.
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➢ الكلفة التقديرية:
يوضح جدول  20الكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج
جدول  :20الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج خلق البئية التمكينية
النشاط
إجراء دراسات الجدوى البيئية لتحديد احتياجات االستثمار وتوفير معلومات السوق للمزارعين
المحتملين.
إنشاء مشاغل (مصانع) جديدة وحديثة في المملكة الستالم التمور من المزارعين (وخاصة
صغار المنتجين ) إلجراء عمليات ما بعد الحصاد و التسويق
إنشاء كونسورتيوم (تجمع) مع بلدان أخرى منتجة للتمور لفتح اسواق جديدة للتمور األردنية.
المجموع

الكلفة التقديرية-
التأشيرية (دينار أردني)
30000
5000000
30000
5060000

المصدر  :تقديرات الفريق

➢ الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
وزارة الزراعة األردنية ،مؤسسة المواصفات والمقاييس ،جمعية التمور االردنية ومنتجي التمور  ،الجهات المانحة،غرفة
تجارة عمان،غرفة صناعة عمان ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وزارة المياه والري وسلطة وادي االردن ،اتحاد
المزارعين ،مؤسسة االقراض الزراعي  ،المركز الوطني للبحوث الزراعية و الجامعات األردنية .

 2-5-7برنامج مأسسة قطاع النخيل في األردن ( (Institutionalization of dates palm sector in Jordan
➢ المبررات
 oالحاجة إلى وجود جهة رسمية متخصصة تقوم بتنظيم التوسع في زراعة أشجار النخيل و األنشطة التي تعزز
القدرة التنافسية لقطاع النخيل والتمور في األردن.
 oيؤدي عدم وجود جهة متخصصة تقوم بتوفير المعلومات والبحوث والدراسات حول النخيل إلى عدم التخطيط الجيد
لزيادة فاعلية هذا القطاع ومساهماته االقتصادية واالجتماعية والبيئية
 oانشاء قسم خاص بالنخيل بوزارة الزراعة
 oالحاجة الى بناء قدرات جمعية التمور االردنية
➢ األهداف
 oوضع سياسة استراتيجية طويلة األجل للقطاع ،بما في ذلك األهداف والغايات ،تحديد امكانية التوسع في زراعة
النخيل في مناطق االنتاج المختلفة ،وبناء العالمة التجارية المميزة للتمور االردنية.
 oتنظيم األنشطة التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع.
 oضمان تخصيص الموارد وخاصة المياه والطاقة الالزمة لديمومة إنتاج النخيل والتوسع في زراعته.
 oبناء قاعدة بيانات وطنية معتمدة للقطاع.
 oتحديد أسس بناء نظام وطني لضمان الجودة ،وتعزيز القدرة التنافسية.
 oتعزيز دور جمعية التمور االردنية في اداء اهدافها ورؤيتها في تنظيم قطاع النخيل في األردن.
➢ مؤشرات االداء والنتائج المتوقعة:
 .1زيادة عدد اعضاء الجمعية المنتسبين الى الجمعية والوصول الى اكبر عدد ممكن من مزارعي النخيل من
مختلف الفئات واالحتفاظ بعضويتهم
 .2تحسن الخدمات التي تقدمها الجمعية وزيادة الطلب على خدماتها
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 .3فتح فروع لها في مناطق االنتاج
 .4ان تصبح الجمعية شريكا َ استراتيجيا لوزارة الزراعة ومراكز البحوث لخدمة القطاع
➢ تنفيذ النشاطات التالية قبل :2025
• ادخال النخيل في برنامج التعليم المهني الزراعي وكذلك في المناهج الدراسية للكليات الزراعية في المملكة ويقوم فريق
فني مختص من الخبراء األردنيين والعرب في توفير المادة العلمية الالزمة ووضع آلية لتحديثها مع الزمن.
• تأسيس مجلس وطني لتطوير زراعة النخيل وانتاج التمور في األردن يرأسه معالي وزير الزراعة (او من ينوب عنه
امين العام) ويمثل فيه جمعية انتاج التمور ،المركز الوطني للبحوث الزراعية ،هيئة المواصفات والمقاييس ،وزارة
التخطيط والتعاون الدولي ،غرفة تجارة عمان ،غرفة صناعة عمان ،سلطة مياه وادي األردن ،مدراء الزراعة في مناطق
انتاج التمور ،مدير اإلنتاج النباتي في وزارة الزراعة ،هيئة االستثمار االردنية ،مؤسسة االقراض الزراعي .ويدعم عمل
المجلس المقترح لجنة فنية من المختصين ذوي خبرة في النخيل ومن المهتمين بهذا القطاع الهام .
• ادخال التمور في برنامج التغذية المدرسية والبرامج التنموية األخرى
• انشاء مديرية خاصة في مجال بحوث النخيل في المركز الوطني للبحوث الزراعية على ان يكون له حضور ميداني
واضح في مناطق انتاج التمور الرئيسية في وادي األردن واألزرق ووادي عربة – العقبة ،وقد يكون من المفيد ان يدرس
المركز الوطني انشاء مركز إقليمي لبحوث تطوير النخيل في األزرق واخر في وادي األردن يقوم بإجراء البحوث
التطبيقية في بساتين المزارعين ،وتوفير خدمة فحص العينات في الميدان (في مناطق انتاج التمور مباشرة)
• تعديل النظام االساسي لجمعية التمور االردنية بحيث يعطى مزيد من المجال والحوافز النضمام كافة مزارعي ومنتجي
التمور الى الجمعية وتعزيز دورها في خدمة القطاع من خالل توفير الدعم المالي لميزانياتها في اطار المشاريع المستهدفة
تنفيذ النشاطات التالية قبل :2030
o
o
o

o

تثبيت المؤشر الجغرافي لصنف المجهول األردني امال في دعم وتعزيز الريادة األردنية لهذا الصنف ورفع قدرته
التنافسية.
انشاء إطار فعال لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص  Public – Private partnershipيستهدف االرتقاء بإنتاج
صغار المزارعين وتقديم خدمات التدريج والفرز والتجفيف والتعبئة والتغليف والتسويق.
العمل على ان يكون األردن مركز إقليمي للتدريب على صنف المجهول بكافة مراحله اإلنتاجية والتسويقية ،وهذا يتطلب
انشاء مركز تدريب متخصص في منطقة وادي األردن ومجهز بكافة وسائل التدريب الحديثة ويقوم على االستفادة من
الخبرات العربية والعلمية في التمور .ولكي يأخذ هذا المركز المقترح طريقه الى حيز التنفيذ فال بد من دراسته ووضع
منهجية وبرامج عمله ومواده التدريبية وتشغيله بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية ووزارة الزراعة وجمعية
التمور االردنية.
وضع برنامج وطني وإطار تطبيقي لضمان السالمة الغذائية للتمور االردنية من حيث المتبقيات الكيمياوية (للمبيدات)
ومراقبة جودة وسالمة مياه الري للنخيل.

➢ النتائج المتوقعة ومؤشرات االداء حسب الزمن ()2030-2025
 oتعزيز الهيكل المؤسسي الفاعل ،بما في ذلك تنمية قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية التي تركز على النتائج على
الصعيدين المركزي والمحلي.
 oتحقيق الالمركزية بشكل أكثر شفافية وكفاءة وخضوع للمساءلة في الخدمات الزراعية الرئيسية وتنفيذها.
 oأنظمة تخطيط وميزانية ورصد وتقييم أكثر فاعلية وقائمة على األدلة على مختلف المستويات ،وتعزيز عمليات
وآليات لتنسيق أكثر فعالية بين الجهات الفاعلة في القطاع.
➢ الكلفة التقديرية
يوضح جدول  21الكلفة التقديرية لتنفيذ برنام مأسسة قطاع النخيل .
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جدول  :21الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج مأسسة قطاع النخيل
النشاط
إنشاء مديرية أو قسم في وزارة الزراعية يعنى بقطاع النخيل والتمور وتدريب الكادر المناسب
للعمل به
إجراء الدراسات واألبحاث الالزمة لتطوير قطاع النخيل والتمور في األردن
دراسة امكانية وجدوى انشاء مركز تدريب اقليمي للتمور (وخاصة صنف المجهول) في االردن
المجموع

التكلفة (دينار أردني)
20000
500000
50000
750000

المصدر  :تقديرات الفريق

➢ الجهات المسؤولة عن التنفيذ
وزارة الزراعة ،المركز الوطني للبحوث الزراعية ،جمعية التمور االردنية  ،هيئة المواصفات والمقاييس ،وزارة التخطيط
و التعاون الدولي ،غرفة تجارة عمان ،غرفة صناعة عمان ،وزارة المياه والري سلطة وادي األردن ،هيئة االستثمار
االردنية  ،مؤسسة االقراض الزراعي  ، ،كليات الزراعة ،التدريب المهني .
 3-5-7وضع برنامج وطني لبناء قدرات العاملين في إنتاج التمور وتجهيزها ومعامالت بعد الحصاد والتسويق.
(Establishing national program for building the national capacity in dates production, post
–harvest processing, and marketing).

➢ المبررات
 oيعاني قطاع انتاج وتسويق التمور االردني من نقص الخبرات الفنية والعلمية والتسويقيه .
 oكما ان مواكبة االبتكارات و تطبيق التقنيات الجديدة يتطلب تأهيل و تدريب العاملين في قطاع النخيل لرفع مهاراتهم
الفنية لضمان االستخدام االمثل للتقنيات .
➢ األهداف:
يشمل هذا البرنامج األنشطة التي تهدف إلى إنشاء مراكز ضرورية لتدريب ورفع القدرات البشرية والمؤسسية لدعم
هذا القطاع ،وكذلك وضع األردن كدولة رائدة من حيث توفر الخبرات في قطاع التمور.
تنفيذ النشاطات التالية قبل :2025
 .1وضع وتنفيذ برنامج زمني لتدريب العمالة الفنية الماهرة مع التركيز على مؤسسات التعليم المهني والكليات
الزراعية .
 .2وضع وتنفيذ برنامج زمني متكامل لتدريب منتجي التمور وتشجيع نقل المعرفة بين المزارعين – (farmer
)farmer extension
 .3بناء كادر بحثي علمي وطني متخصص ومقتدر في زراعة النخيل وإنتاج التمور وتسويقها من خالل:
 oاالستفادة من الخبرات العربية وفق نظام الخبراء الزائرين وأليام محددة في السنة ( )part timeمع التركيز
على المقيمين منهم في األردن لتخفيض التكاليف ويقوم هؤالء في توفير الخدمة الفنية لمنتجي التمور ،واالشراف
على طلبة الدراسات العليا وبرامج التدريب.
 oتشجيع عدد من باحثي المركز الوطني وطلبة الدراسات العليا في الكليات الزراعية لدراسة الماجستير والدكتوراه
في مجال النخيل وعلى أساس المشروع الدراسي المشترك joint ventureمع الجامعات العربية المتخصصة
في التمور.
 oالتعاون مع الدول المنتجة للتمور والمتطورة بهدف تدريب العاملين وتبادل الخبرات وإجراء بحوث مشتركة
لحل مشاكل التمور واالطالع على التقنيات الحديثة.
➢ النتائج المتوقعة و مؤشرات االداء حسب الزمن (: )2030 ،2025
73

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020

 oتوفير عمالة ماهرة ومدربة للقطاع.
 oبناء كادر بحثي علمي وطني متخصص ومقتدر في زراعة النخيل وإنتاج التمور وتسويقها
 oزيادة كفاءة انتاج وربحية مزارع النخيل ومشاغل التمور
➢ الكلفة التقديرية
 250000دينار اردني
➢ الجهات المسؤولة عن التنفيذ
الجامعات والمعاهد األردنية ،مراكز التدريب المهني ،المركز الوطني للبحوث الزراعية ،كليات الزراعة المتخصصة
بالتمور في الدول العربية والخبراء العرب ،وجمعية التمور االردنية ،ومنتجي التمور في األردن.
4-5-7
➢
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

برنامج المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء
المبررات:
سوسة النخيل الحمراء هي الخطر والتحدي االكبر الذي يهدد مزارع النخيل ويمكن ان يودي الى خسائر كبيره في حال
حدوث اإلصابة .
صعوبة السيطرة على سوسة النخيل الحمراء وإعالن مناطق اإلصابة مناطق خالية.
ضعف مشاركة المزارعين وأصحاب العالقة بجهود وزارة الزراعة
تحتاج مكافحة السوسة الى حزمة متكاملة من عمليات خدمة المحصول والمكافحة
ضعف التنسيق في تنفيذ المكافحة بين القطاع العام واصحاب المزارع والحدائق المنزلية
نقص التقنيات الفعالة في رصد االصابة المبكرة لمكافحة االفة في مراحل اصابتها المبكرة
عدم السيطرة على حركة االشجار واالشتال المصابة من المناطق المصابة الى المناطق السليمة بشكل كامل.
ضعف استجابة اصحاب المزارع المهملة او المزارع البينية لمكافحة السوسة في مزارعهم
وجود اصابة مستفحلة في المنطقة الشمالية من الجانب الغربي (المزارع االسرائيلية) مما يشكل اصابات متجددة للشونة
الشمالية
زيادة االستثمار في قطاع النخيل والذي أدى الى ازدياد المزارع وتقاربها فيما بينها مما يزيد من فرص انتقال االفة من
منطقة الى أخرى وزيادة نسبة االصابة
وجود االشجار ذات االصناف الرديئة المصابة والتي اصبحت تشكل بؤر اصابة لسوسة النخيل الحمراء وخاصة في
الشونة الشمالية واالزرق
نقص المعرفة لدى المزارعين في مكافحة السوسة من حيث تنفيذ العمليات الزراعة وطريقة المكافحة
نقص في االبحاث الخاصة بسلوك الحشرة و مكافحتها والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر.
نقص في المخصصات المالية والكوادر البشرية لمكافحة السوسة الحمراء النخيل.
الحشرة عابرة للحدود و يصعب السيطرة عليها ما لن يتم وضع برنامج حجر زراعي محكم مع دول الجوار و المنطقة
عموما.

➢ األهداف:
السيطرة على سوسة النخيل الحمراء في مناطق زراعة النخيل المصابة ومنع انتشارها الى المناطق السليمة.
 oإنشاء مركز رئيسي لإلنذار المبكر إلدارة عمليات و المراقبة والسيطرة على اآلفة يعتمد على التكنولوجيا الرقمية .
 oادخال التقنيات الحديثة في الكشف المبكر وكذلك األساليب الحديثة في المكافحة.
 oوضع برنامج شراكة دائم مع مزارعي النخيل والجمعيات من اجل تعزيز مشاركة المزارعين الفاعلة في البرامج المنفذة
من الوزارة واعتماد نموذج المدارس الحقلية لنقل الخبرة والمعرفة للمزارعين حول إدارة اآلفة.
 oاعداد دليل عمل للممارسات الزراعية السليمة لآلفة ،مع برنامج ارشادي و تدريبي يشمل التطبيقات الرقمية تستهدف
المزارعين والفنيين.
 oاعداد دليل عمل واضح ينفذ من قبل مهندسي الوزارة للتفتيش والمراقبة والمعالجة.
 oوضع برنامج دائم العتماد المبيدات المستخدمة في مكافحة االفة من خالل دراسة فاعليتها واالثر المتبقي للمبيد.
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 oالتخلص من األشجار المصابة غير االقتصادية وكذلك المهملة.
 oانشاء نظام حجر صحي محكم مع دول الجوار و عموم المنطقة
➢ مؤشرات األداء حسب الزمن ( )2030 ، 2025
 oوضع وتنفيذ برنامج زمني متكامل لمكافحة والحد من انتشار حشرة السوسة الحمراء وبهدف ان يكون األردن نظيفا من
هذه االفة بحلول عام .2030
 oانشاء مركز رئيسي لإلنذار المبكر إلدارة عمليات السيطرة على اآلفة.
 oاستخدام الزراعات الرقمية كعنصر أساسي إلدارة االفة من خالل اعتماد نظام المعلومات الجغرافي لتحدد المزارع
والمصائد وإدارة البيانات وتحليلها واستخدام الهواتف الذكية إلدخال البيانات ونقلها وجميع التطبيقات األخرى.
 oبرنامج شراكة دائم مع مزارعي النخيل والجمعيات من اجل تعزيز مشاركة المزارعين الفاعلة في البرامج المنفذة من
الوزارة واعتماد نموذج المدارس الحقلية و المنصات المعرفية لنقل الخبرة والمعرفة للمزارعين حول إدارة اآلفة.
 oوضع برنامج دائم العتماد المبيدات المستخدمة في مكافحة االفة من خالل دراسة فاعليتها واالثر المتبقي للمبيد.
 oالتخلص نهائيا من األشجار المصابة غير االقتصادية وكذلك المهملة
➢ مؤشرات األداء حسب الزمن ( )2025 ، 2020
 oانشاء مراكز لتنفيذ األنشطة الخاصة بعمليات المراقبة والمكافحة في جميع مناطق زراعات النخيل.
 oوجود تقنيات حديثة تستخدم في الكشف المبكر وكذلك األساليب الحديثة في المكافحة.
 oوجود دليل عمل للممارسات الزراعية السليمة لآلفة.
 oتوفر مواد تدريبية للتدريب والتوعية سهلة االستخدام تشمل التطبيقات الرقمية تستهدف المزارعين والفنيين.
 oتوفر دليل عمل واضح للتفتيش والمراقبة والمعالجة.
 oالتطبيق الصارم لنظام الحجز الزراعي مع دول الحوار و المنطقة
 oوجود تقنيات حديثة في مكافحة السوسة الحمراء
➢ النتائج المتوقعة
 oالسيطرة الكاملة على حشرة السوسة الحمراء واعالن نظافة االردن منها بحلول .2030
 oوجود برنامج وطني شامل ومستدام للقضاء على آفة سوسة النخيل الهندية الحمراء.
 oزيادة إنتاجية وإنتاج والعائد االقتصادي للتمور األردنية
➢ الكلفة التقديرية
يوضح جدول  22الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج حشرة السوسة الحمراء
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جدول  :22الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج حشرة السوسة الحمراء
النشاط
إنشاء وتجهيز مركز لإلنذار المبكر والسيطرة على األزمات لضبط وتنفيذ األنشطة في مكافحة سوسة
النخيل الحمراء وغيرها من المخاطر
تنفيذ حمالت مكافحة مكثفة للحدائق المنزلية واشجار الشوارع
استحداث وتجهيز مراكز رصد ومكافحة جديدة لمكافحة السوسة في االغوار واالزرق
تقييم وادخال التقنيات الحديثة للرصد المبكر والمكافحة وتنفيذ ابحاث عن سلوك وبيولوجية الحشرة
وطرق مكافحتها
ازالة االشجار ذات االصناف الرديئة والمصابة
وضع التعليمات واسس المراقبة والتشجيع على انشاء شركات مكافحة لسوسة النخيل
تنفيذ برامج المدارس الحقلية والتدريب الميداني في مكافحة السوسة
ادخال برامج رقمية بجمع البيانات من خالل العامل البشري والذكاء االصطناعي للوصول الى
مسوحات جغرافية لتتبع ومراقبة السوسة وتقييم عمليات المكافحة
تجارب تقييم المبيدات و تسجيلها على السوسة
ادخال وتقييم التقنيات حديثة لمكافحة السوسة
المجموع

الكلفة التقديرية
( الدينار األردني )
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المصدر  :تقديرات الفريق

➢ الجهات المسؤولة عن التنفيذ
 oوزارة الزراعة ،المركز الوطني للبحوث الزراعية،جمعية التمور األردنية ،منتجي التمور و الشركات الزراعية
المؤسسات الدولية .
 5-5-7برنامج تنفيذ االبحاث التطبيقية لتحديد افضل الممارسات االنتاجية والوقائية واحتياجات النخيل من الموارد البيئية
وتحسين عمليات ما بعد الحصاد لرفع االنتاجية وانتاج شجرة النخيل وتقليل تاثير التغير المناخي السلبي على
التمور
➢ المبررات :
 oالحاجة الى حزمة متكاملة من عمليات خدمة المحصول حيث ان االنتاج ليس بالمستوى المطلوب وخصوصا في
المزارع التي تتبع اساليب الزراعات التقليدية
 oازدياد التدهور والتلوث البيئي وتدني نوعية المياه وقلة كفاءة الري وتملح التربة وتدني خصوبتها باالستخدام المكثف
غير المدروس للمبيدات واالسمدة والذي انعكس سلبا على اإلنتاج والبيئة والصحة البشرية.
 oظهور العديد من اآلفات واالمراض والحاجة الى برامج مكافحة مناسبة وفعالة ومستدامة
 oعدم وجود مخصصات مالية كافية لمقاومة آفات النخيل.
 oالحاجة الى دراسات لزيادة التنوع في اصناف التمور المنافسة لعدم فقدان التنوع البيولوجي
 oتوفر الزراعة الرقمية فرص هامة في ادارة بساتين النخيل وتطوير انتاج وتسويق التمور
 oنقص التنمية في النظام االجتماعي الزراعي والحاجة الى تحسين إدارة المزارع
➢ األهداف:
 oزيادة انتاج وانتاجية التمور وتحسين نوعيتها حيث ان مستوى االنتاج يزداد بتطبيق الممارسات الحقلية السليمة
المستدامة وعمليات خدمة المحصول الحديثة.
 oتحسين التربة وتقليل إثر الملوحة ورفع كفاءة الري وتحسين ادارة التسميد
 oالسيطرة على اآلفات واالمراض باستخدام المكافحة المتكاملة واالستخدام االمثل للمبيدات
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 oإنشاء وتجهيز مركز لإلنذار المبكر والسيطرة على األزمات لضبط وتنفيذ األنشطة في مكافحة اآلفات وغيرها من
المخاطر بما في ذلك المخاطر المرتبطة بتغير المناخ المرتبطة بنمو التمور (وقائية وعالجية).
 oتحسين النظام االجتماعي الزراعي في المجتمع القروي لزيادة مشاركة المجتمع المحلي وزيادة االستدامة
 oادخال الزراعة الرقمية وتطبيقاتها في زراعة النخيل
➢ مؤشرات األداء حسب الزمن ( )2030 ، 2025
 oادخال تقنيات جديدة للتلقيح و تثبيت أصناف الذكور المخصصة للتلقيح من خالل دراسة أشجار الذكور السائدة والمتوفرة
في األردن ومدى صالحيتها لألصناف بما فيها المجهول والبرحي
 oادخال تقنيات حديثة في تسميد وري أشجار النخيل (ومنها الري تحت السطحي  sub –surface irrigationلرفع
كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد).
 oتحديد افضل الممارسات االنتاجية للتمور والخدمات المساندة مع ادخال المكننة الزراعية الحديثة.
 oوضع وتنفيذ برامج للمكافحة المتكاملة الهم اآلفات الحشرية والمرضية التي تسبب خسائر على المحصول
 oإحالل األصناف غير االقتصادية وإزالة البساتين الموبوءة مع تعويض المزارعين.
 oادخال اصناف اقتصادية منافسة جديدة بجانب المجهول والبرحي
 oتنفيذ انشطة ادماج المجتمع المحلي في العمل بالنخيل داخل او خارج المزرعة
➢ النتائج المتوقعة
 oتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمالية ورفع االنتاجية وتحسين نوعية ورفع اإلنتاجية المحلية للتمور.
 oزيادة القدرة التنافسية للتمور االردنية
 oالسيطرة الكاملة على افات النخيل .
 oخفض تكاليف االنتاج وزيادة ربحية منتجي التمور
 oرفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وبما يزيد من انتاجية المياه في زراعة النخيل
 oالمشاركة في التنمية المجتمعية في البيئة الريفية الموجودة فيها المزارع
 oالمحافظة على التنوع البيولوجي بإدخال االصناف المنافسة والمساندة للمجهول
➢ الكلفة التقديرية
يوضح جدول  23الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج األبحاث التطبيقية
جدول  :23الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج األبحاث التطبيقية
التكلفة (دينار
أردني)

النشاط
إنشاء وتجهيز مركز لإلنذار المبكر والسيطرة على األزمات لضبط وتنفيذ األنشطة في مكافحة اآلفات واهمها
السوسة الحمراء وغيرها من المخاطر
إجراء الدراسات واألبحاث حول الحد من أثر المناخ السلبي على قطاع النخيل والتمور
تنفيذ تطبيقات الزراعة الرقمية على قطاع النخيل في االردن
تنفيذ ابحاث للوصول الى برامج مكافحة متكاملة لآلفات واالمراض االقتصادية التي تصيب النخيل
تنفيذ تجارب انتاجية وايجاد الحلول لمشكلة التنفيخ للثمار وادخال المكننة في خدمة الشجرة والبستان وادخال
اصناف جديدة منافسة
تنفيذ تجارب ادخال تقنيات حديثة للري
تنفيذ تجارب حديثة لدراسة االحتياجات وكيفية االضافة للتسميد من حيث النوع والكم ووقت االضافة في ظل
نوعية الترب االردنية
تنفيذ تجارب اجتماعية الشتراك المجتمع المحلي في قطاع النخيل
دراسات على رفع كفاءة عمليات قبل وما بعد الحصاد والتعقيم والخزن والتدريج وتقليل الفاقد وإدخاله المكننة
المناسبة لرفع كفاءة الناتج
المجموع
المصدر  :تقديرات الفريق
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➢ الجهات المسؤولة عن التنفيذ
وزارة الزراعة ،المركز الوطني للبحوث الزراعية ،كليات الزراعة في الجامعات األردنية  ،جمعية التمور األردنية و منتجي
التمور
 6-5-7إنشاء برنامج وطني للتوسع في زراعة نخيل التمر
)(Establish National Program For The Expansion In Dates Palm Plantation
➢ المبررات:
 oشهدت السنوات األخيرة توسعا كبيرا في زراعة أشجار النخيل ،وقد عكس عدد كبير من المنتجين الحاليين رغبتهم
الكبيرة في زراعة مساحات إضافية بالنخيل.
 oكما أن الحكومة ،ممثلة بوزارة الزراعة ،تطمح إلى التوسع في زراعة النخيل إلى مليون شجرة نخيل بحلول عام
 ،2030ولتنظيم هذا التوسع المنشود وتأطيره ضمن خطة التنمية الزراعية المستدامة وأولويات االستثمار في
المملكة ،فال بد من وضع برنامج متكامل للتوسع في زراعة النخيل يشمل كافة مناطق االنتاج في المملكة.
 oيتطلب التوسع في قطاع التمور استثمارات وقدرات مالية كبيرة للتعامل مع دورة حياة اإلنتاج الطويلة .وهذا يحد
من إمكانات دخول المزارعين والمستثمرين الجدد إلى القطاع ،وكذلك الحد من المزارعين الحاليين من التوسع
ما لم يتم توفر البنية التحتية وتوفير المياه ومستلزمات اإلنتاج والعمالة الماهرة وخدمات البحث والتطوير واإلرشاد
ونقل التقنيات والتشريعات الالزمة .مما يتطلب توفير المعلومات التسويقية والمالية للمزارعين المحتملين لتخطيط
استثماراتهم بشكل صحيح.
 oللتوسع في زراعة النخيل ،انعكاسات بيئية هامة تتمثل في القدرة على التكيف لمتغيرات المناخ مما يتطلب تحديد
الجوانب البيئية المترتبة على هذا التوسع.
 oللنخيل جدوى اقتصادية عالية وميزة تنافسية مقابل الزراعات األخرى في المملكة
 oيتميز األردن بإنتاج تمور صنف المجهول بنوعية عالية ومميزة مقارنة بالدول األخرى
➢ األهداف:
تهدف وزارة الزراعة الى التوسع في زراعة انتاج النخيل لغاية مليون شجرة نخيل بحلول عام  2030مما يتطلب ما
يلي:
 oتحديد إمكانات التوسع في زراعة النخيل في مختلف مناطق اإلنتاج من ناحية توفر األراضي الصالحة والمياه
والبنية التحتية.
 oتنظيم عملية التوسع وربطها بخطة التنمية الزراعية المستدامة وأولويات االستثمار في المملكة.
 oالتوسع في إنتاج التمور للوصول إلى  50ألف طن سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
➢ النشاطات المنفذة :
 oتحديد مناطق توسع وانشاء بساتين جديدة في المملكة وحسب المتطلبات البيئية للنخيل واالحتياجات المائية ومدى
توفرها.
 oتشجيع المزارعين على التنوع في زراعة األصناف التجارية األخرى إضافة الى المجهول والبرحي وبمساحات
تجارية كإحدى استراتيجيات استدامة وتنوع زراعة النخيل في المملكة.
 oتقديم االستشارات الفنية لضمان نجاح المشروعات من خالل الممارسات الزراعية المناسبة ،والحزمة المتكاملة
لمكافحة السوسة.
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➢ النتائج المتوقعة
 oتحديد مناطق توسع وانشاء بساتين جديدة في المملكة وحسب المتطلبات البيئية للنخيل واالحتياجات المائية ومدى
توفرها.
 oتشجيع المزارعين على التنوع في زراعة األصناف األخرى إضافة الى المجهول والبرحي وبمساحات تجارية
كإحدى استراتيجيات استدامة وتنوع زراعة النخيل في المملكة.
 oتوفير القدرات المالية الالزمة للتعامل مع دورة حياة اإلنتاج الطويلة .
 oتوفير المعلومات السوقية والمالية للمزارعين المحتملين لتخطيط استثماراتهم بشكل صحيح.
➢ مؤشرات االداء حسب الزمن ( : ) 2030-2025
 oالتوسع في زراعة النخيل لغاية  1,000,000 –800,000نخلة بحلول 2030
 oزيادة انتاج التمور من  27,000طن عام  2017الى  60,000طن بحلول 2030
 oزيادة الكمية المصدرة من التمور من  6,600طن الى  13,000طن بحلول 2030
➢ الكلفة التقديرية
إجراء دراسات الجدوى البيئية لتحديد احتياجات االستثمار وتوفير معلومات السوق للمزارعين المحتملين بكلفة 150000
دينار أردني.
➢ الجهات المسؤولة عن التنفيذ
وزارة الزراعة ،مؤسسة اإلقراض الزراعي ،الجهات المانحة ،جمعية التمور األردنية ،المركز الوطني للبحوث الزراعية
،هيئة االستثمار األردنية ،وزارة المياه والري ،سلطة وادي األردن ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 7-5-7برنامج إنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع نخيل التمر على طول سلسلة القيمة في األردن
)(Establish A National Fund On Date Palm Development In Jordan
➢ المبررات:
يتطلب تطوير قطاع التمور ورفع قدرته التنافسية استثمارات وقدرات مالية كبيرة للتعامل مع دورة حياة اإلنتاج الطويلة
ومن المتوقع أن يقوم القطاع الخاص والحكومة بتوفير التمويل الالزم لهذا التطوير ،و هناك أنشطة مشتركة للقطاع ككل
ولم جموع المنتجين والمسوقين على طول سلسلة القيمة تحتاج إلى تمويل مشترك ألهميتها في تطوير أنظمة اإلنتاج
والتصنيع والتسويق.
➢ األهداف:
 oتنفيذ خطة عمل زمنية لتحسين طرق التسويق وعمليات ما بعد الحصاد.
 oتنفيذ حملة وطنية شاملة للتعريف بأهمية التمور الغذائية والتغذوية بهدف زيادة االستهالك المحلي.
 oتنفيذ حملة تستهدف زيادة الصادرات والتعريف بجودة التمور األردنية في األسواق اإلقليمية والعالمية.
 oإجراء بحوث تطبيقية لمعالجة المشاكل اإلنتاجية التي يواجها المزارعون.
 oدعم حملة وطنية متكاملة لمكافحة حشرة السوسة الحمراء في كافة أرجاء المملكة ضمن إطار كون اآلفة عابرة
للحدود.
 oإجراء برامج التدريب الالزمة لرفع مهارات العاملين في قطاع إنتاج التمور وحسب ما يراه العاملون في سلسلة
القيمة.
 oدعم منهجية نقل التقنيات واالبتكارات الجديدة إلى المزارعين.
➢ النتائج المتوقعة .
 .1توفير الخدمات المشتركة في انتاج التمور وتصنيعها لكافة المنتجين و بالنوعية و التوقيت المطلوب
 .2السيطرة على حشرة السوسة ومنع انتقالها بين مناطق االنتاج.
 .3زيادة االستهالك المحلي من التمور و تشجيع الصادرات.
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➢ الكلفة التقديرية
 500,000دينار كنقطة بداية تحدد وفق مساهمات سنوية من قبل المنتجين والحكومة.
➢ مؤشرات األداء حسب الزمن ( )2030 ، 2025
آلية التمويل والعمل:
 oيم َول الصندوق مناصفة بين المنتجين والحكومة ،ويتم التمويل من المنتجين بما يتناسب وحجم المبيعات من التمور
بنسبة  %1-%0.5من صافي األرباح  ،وتقوم الحكومة بدفع مبلغ يساوي مساهمة المنتجين ،ويمكن ملء الفجوة
التمويلية (إن حصلت) من خالل مساهمات الجهات المانحة الداخلية والخارجية.
 oيشرف على تنظيم وعمل هذا الصندوق "المجلس الوطني لتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في األردن" والذي
تم اقتراحه سابقا.
 oيعد لهذا الصندوق نظام داخلي وحوكمة خاصة به.
➢ الجهات المسؤولة عن التنفيذ
وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وزارة الزراعة ،جمعية التمور األردنية  ،منتجي التمور ،هيئة االستثمار األردنية.
 8-5-7برنامج بناء استراتيجية وطنية للعالمة التجارية ضمن خطة تسويقية استراتيجية
)(Strategy Within A Strategic Marketing Plan
➢ المبررات
 oال توجد حاليا عالمة تجارية مميزة للتمور األردنية.
 oلوجود عالمة تجارية مميزة أهمية بالغة لترويج التمور األردنية وزيادة اإلقبال عليها.
 oيؤدي عدم وجود طرق مناسبة وحديثة لعمليات ما بعد الحصاد إلى فقد كبير في المحصول وتدهور نوعية التمور
وارتفاع التكاليف التسويقية مما ينعكس سلبا على القدرة التنافسية للتمور األردنية وعلى الكميات المباعة منها في
األسواق المحلية.
 oضعف الممارسات العالمية الممكنة للمزارع األردني في إيجاد مكان له في األسواق العالمية.
 oهناك حاجة على ديمومة الزراعات للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين المنتج الغذائي.
➢ األهداف
 oتصميم عالمة تجارية للتمور األردنية عموما وصنف المجهول على وجه خاص تميزه عن مناطق اإلنتاج األخرى.
 oوضع مواصفة خاصة لتمور المجهول األردنية لتثبيت هويته التجارية وفق المؤشر الجغرافي.
 oزيادة القدرة التنافسية لسلسلة قيمة التمور األردنية والترويج للعالمة التجارية المميزة للتمور األردنية من خالل
وضع خطة تسويقية طموحة.
 oتحسين وتطوير عمليات ما بعد الحصاد مما يؤدي إي تحسين نوعية التمور المسوقة وتعزيز قدرتها التنافسية.
 oتقليل الفاقد من التمور وبالتالي زيادة إنتاج التمور في األردن وزيادة المبيعات.
 oتعزيز الصدارة والريادة األردنية في األسواق الخارجية وخاصة صنف المجهول.
 oتحسين البيئة الزراعية في المزارع األردنية
 oتصميم برنامج ترويجي للتمور االردنية يتضمن:
• اجراء دراسات لألسواق المستهدفة وفتح اسواق جديدة
• المشاركة في وتنظيم المعارض المحلية والدولية
• المشاركة في البعثات التجارية للتمور
• تعزيز العالمة التجارية والمؤشر الجغرافي
• ارسال الشحنات التجريبية الى االسواق المستهدفة
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➢ مؤشرات األداء حسب الزمن ( )2030 ، 2025
 oالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة في التسويق واالتصاالت من أجل بناء استراتيجية وطنية للتسويق والعالمات
التجارية تستند إلى تحليل قوي ومعلومات السوق
 oإصدار شهادة تعريفية تؤكد سالمة المنتوج األردني صحيا.
 oوضع برامج تدريبية في مجال الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على الشهادات المناسبة.
➢ النتائج المتوقعة
 oفتح أسواق جديدة للتمور األردنية وتطوير األسواق القائمة وزيادة المردودات الحالية والحصول على قيمة مضافة
للدخل القومي.
 oالمحافظة على هوية الصنف ومنشأه وعدم خلطه مع منتجات الدول األخرى.
➢ الكلفة التقديرية
تبلغ الكلفة التقديرية لهذا البرنامج  250000دينار أردني
➢ الجهات المسؤولة عن التنفيذ
جمعية التمور االردنية  ، ،غرفة التجارة ،غرفة الصناعة ،مؤسسة المواصفات والمقاييس ،مؤسسة الغذاء والدواء.
 9-5-7برنامج زيادة طاقة المشاغل الحالية و انشاء مشاغل جديدة لتعبئة و تغليف التمور
➢ المبررات:
 oعدم كفاية المشاغل الحالية لمجابهة زيادة اإلنتاج المتوقع خالل تنفيذ االستراتيجية.
 oعدم توفر المشاغل للمنتجين الصغار لتعبئة وتغليف تمورهم بشكل متطور إضافة الى الكلفة لعالية
 oتحسين نوعية التمور (المجهول) والسيطرة عليه حسب المواصفات المعتمدة ،من خالل تجفيف التمور الرطبة
وتامين منتجات متجانسة من حيث القوام والرطوبة.
 oأهمية تحسين اإلنتاج الجاهز من تمور المجهول وتامين فرص أفضل للتصدير والتنافس
 oالحفاظ على التمور بشكل صحي والنوعية جيدة
➢ األهداف:
 oتحسين وزيادة المردودات المادية للمنتجين من خالل توفير اإلنتاج الجيد كما ونوعا وتنمية كافة أنشطة قطاع النخيل
والتمور
 oالتأثير المباشر بتشغيل العمالة األردنية على وجه الخصوص من النساء والشباب وغير مباشرة للعمل باألنشطة
المساندة.
تنفيذ نشاطات البرنامج :
 .1تحدد مواقع المشاغل مع المجففات ومخازن التجميد وأجهزة التبخير حسب المواقع المذكورة في جدول
. 24
جدول  : 24المواقع المقترحة للمشاعل و المخازن و المجففات
عدد المشاغل ومخازن التبريد عدد المجففات
الموقع
2
1
االغوار الشمالية
1
2
االغوار الوسطى
1
1
االغوار الجنوبية
1
1
منطقة األزرق (لصنف البرحي)
المصدر :تقديرات الفريق

81

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020

 .2يشمل البرنامج توسيع وتحسين القدرات الحالية وادخال طرق التبخير الحديثة.
 .3تنفيذ برامج تأهيل وتدريب عدد كافي من العاملين والفنيين والمهندسين ومختصي للسيطرة على النوعية
وتطوير األداء الفني واالداري والجودة.
 .4يتولى القطاع الخاص القادر من المنتجين الكبار والمتوسطين ومساعدة المنتجين الصغار من قبل
الجهات الرسمية فنيا وتسهيالت وتأمين وتشجيع مستثمرين في اإلقليم او من مساعدات الجهات المانحة
التي تربطها باألردن وكفاءات الفنية واقتصادية وعلمية.
➢ النتائج المتوقعة:
 oزيادة القدرة على تامين الجاهز بالجملة والمفرق لصنف تمور المجهول و البرحي وغيره بنوعية جيدة جدا
وحسب المواصفات ودرجات مختلفة.
 oتقليل كلف اإلنتاج والتخزين.
 oزيادة الطلب على تصدير واستهالك تمور المجهول االردنية لتوفرها ونوعيتها المتميزة.
➢ الكلفة االستثمارية :
يوضح جدول  25الكلفة االستثمارية لبرنامج المشاغل
جدول  : 25الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج المشاغل
النشاط

العدد

الكلفة  /دينار

انشاء مشاغل نصف اوتوماتكية بطاقة  20ألف طن مع أجهزة تبخير

 5مشاغل

875000

خطوط تجفيف اوتوماتكية حديثة بطاقة  10ألف طن

 5مجففات

500000

مخازن تبريد وتجميد بطاقة  2500طن

 5مواقع للمخازن

2850000

المجموع

4225000

المصدر :تقديرات الفريق

 10-5-7برنامج استغالل واالستفادة من التمور الفائضة والمنتجات الثانوية للنخيل والتمور
➢ المبررات :
 oاالستفادة من التمور الفائضة عن االستهالك والتمور الرديئة والتمور الناتجة من الفرز والصغيرة
 oاستثمار المنتجات العرضية السليلوزية نتيجة التقليم و التنظيف والتكريب وكافة متبقيات النخلة والتمور .
 oضعف او عدم وجود اية قيمة مادية تذكر لهذه المواد
 oقلة محدودية المواد العلفية ومدخالتها في األردن
 oتوفير منتجات غذائية وغير غذائية للمصانع المحلية او لألسواق االستهالكية وكذلك لألعالف الحيوانية.
 oتقليل التلوث ودعم نشاط التدوير للمنتجات والمواد األولية الزراعية
 oرفع الدخل المادي ألصحاب المزارع من خالل رفع قيمة هذه المنتجات
 oدعم االقتصاد الزراعي
 oتعزيز القيمة المضافة للتمور
➢ تنفيذ نشاطات البرنامج:
 oينفذ هذا البرنامج خالل الفترة ( )2025-2020في مناطق اإلنتاج الرئيسية في منطقة االغوار الوسطى والجنوبية
بواقع مجمع صناعي لكل منطقة
 oاعداد طريقة كفؤة واقتصادية لجميع مخلفات المشاغل والمزارع بطريقة مستديمة بتوقيتات مناسبة
 oتسبق ذلك دراسة بحوث السوق المحلي للمنتجات الغذائية ونسب ادخال منتجات المخلفات السليلوزية في خلطة
االعالف المطلوبة.
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o
o
o
o

توفير مواقع مفتوحة كبيرة وقريبة لعملية تجميع هذه المخلفات.
نشر الوعي ألهمية التخلص من هذه المخلفات ونقلها خارج المزرعة او المشغل
اعداد كادر فني وريادي وتدريبهم على عمليات اإلنتاج والسيطرة النوعية وتطوير المنتجات
يفضل استخدام تقنيات مالئمة حديثة بهدف انتاج متميز من هذه المنتجات ذات القيمة المضافة.

➢ النتائج المتوقعة:
 oنظافة الحقول والمشاغل والمرافق األخرى من المواد غير المرغوبة بها والفائضة
 oدعم الصناعات الغذائية والمخابز وأصحاب صناعة الحلويات ومصانع االعالف
 oتشغيل ايدي عامالت نسائية وفنيين وعمالة غير ماهرة.
الكلفة االستثمارية (المرحلة األولى :) 2025-2020
يوضح جدول  26الكلفة االستثمارية لبرنامج استغالل التمور الفائضة
جدول  :26الكلفة التقديرية لتنفيذ االستفادة من التمور الفائضة
النشاط

العدد

الطاقة اإلنتاجية السنوية بالطن

الكلفة التقديرية  /دينار

مصنع إلنتاج مشتقات نصف تحويلية (الدبس والعجينة
والتمور المقطعة ومسحوق التمر وغيرها)

2

 10-5طن

 350ألف

الصناعة العلفية

2

التمور المتميزة :شوكوالته ،أغذية وحلويات ومنتجات جديدة
المجموع اإلجمالي

 20ألف
 500طن

 400ألف
770ألف

المصدر  :تقديرات الفريق

 11-5-7برنامج تطوير و تحسين مواد التعبئة و التغليف المحلية
➢
o
o
o
o

المبررات:
نوعية مواد التعبئة والتغليف المحلية المستخدمة حاليا في تعبئة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية ضمنها التمور مختلفة
وال تتناسب مع الطموح في تسويق منتجات التمور األردنية من الناحية الفنية والتقنيات المستخدمة في تصنيفها.
هنالك نقاط ضعف صحيا وله عالقة بالحفاظ على نوعيه التمور من الجني حتى وصولها للمستهلك النهائي.
ال تتطابق مع المتطلبات العالمية والمواصفات المتعلقة بهذا الجانب في خصوصية التمور ومنتجاتها في كثير من
األحيان
نقص مواد التعبئة بالقوة والمتانة وتحمل الشحن بكافة انواعه او التخزين في أسواق الجملة.

➢ االهداف:
 oتحسين وتطوير مواد التعبئة والتغليف الستخدامها والوصول بها الى درجة كبيرة من الجودة الفنية والصحية
والمظهرية.
 oان تكون ذات مواصفات والوان يمكن طباعة المعلومات المطلوبة عليها بوضوح
 oان تصل منتجات التمور االردنية الى المستهلك النهائي بصورة جيدة غير تالفة محافظا على صفاتها الطبيعية االصلية
 oزيادة القدرة التنافسية من حيث المظهر العام وسهولة استخدام هذه العبوات وطرق وتقنيات انتاجها من قبل المستهلك
النهائي
 oالمساعدة على زيادة الطلب من قبل المستوردين والتجار على شراء واقتناء التمور االردنية
تنفيذ نشاطات البرنامج:
 oانشاء وحدة تطوير وتحسين مواد التعبئة والتغليف والتصاميم المالئمة لمختلف منتجات التمور ومشتقاته
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 oنقل تقنيات انتاج العبوات وتشكيلها وتركيبها والمواد االولية الداخلة بها.
 oتدريب الفنيين في انتاج العبوات والتصاميم والطباعة لمتطلبات منتجات التمور ومالئمتها لتعبئتها
 oاعداد تصاميم وافكار تراثية وثائقية رمضانيه إلنتاج عبوات تتالءم مع ثقافة تعتبر قدسية النخلة والتمور
➢ النتائج المتوقعة:
 oرفع مستوى تكنولوجيا انتاج العبوات المالئمة وكذلك زيادة المهارة على االبداع في التصميم الفني للعبوات
 oتوليد المرونة لدى المصنع والمصدر بالحصول عبوات متميزة لتعبئة تمور متميزة تساعد على الترويج لها
 oتطوير وتحسن التخصص في صناعة العبوات والتغليف باستخدام المواد االولية الجيدة واالصلية
 oتعزيز المبيعات في االسواق المحلية او الخارجية
 oديمومة واستقرار أكثر في تنمية المنتجات االردنية بصورة عامة
الكلفة االستثمارية:
يوضح جدول  27الكلفة االستثمارية لبرنامج تطوير و تحسين مواد التعبئة
جدول  : 27الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج تطوير و تحسين مواد التعبئة
النشاط
تخصيص مبالغ محددة إلنشاء وحدة تصنيع تجريبية للكرتون بأنواعه والعبوات البالستيكية المرنة والقوية
إلجراء الفحوصات والتصاميم وانتاج نماذج عبوات مخصصة pilot plant

الكلفة
 200ألف دينار

تخصيص مبالغ لمساعدة بعض المصانع الجيدة على تحسين انتاجهم لتحقق اهداف التعبئة والتغليف للتمور
 300ألف دينار
االردنية لغرض الشحن والتسويق في البلدان الغربية على مستوى الجمرة او المفرد للمستهلك النهائي
وتالفي النواقص والخلل الموجود بها وتطوير التصميم
االجمالي

500الف دينار

المصدر  :تقديرات الفريق

 12-5-7برنامج انتاج التمور العضوية األردنية
➢ المبررات :
 oيتجه االستهالك الغذائي بصورة عامة نحو تناول األغذية العضوية ومنها التمور
 oمعظم التمور المنتجة والمسوقة في البلدان المنافسة للتمور األردنية هي تمور عضوية في كل من اميركيا وإسرائيل
وناميبيا بالنسبة لتمور المجهول.
 oتساعد التمور العضوية لتسويقها خصوصا في البلدان أوروبا الغربية وأميركيا وغيرها وتعمل على المنافسة
 oإعطاء سمعه طيبة ومرموقة وتعكس ثقافة البلدان المنتجة لها ألهميتها الصحية و التغدوية
 oأدت الزراعات التقليدية (غير العضوية) الى التدهور البيئي نتيجة االستخدام المفرط للمبيدات واألسمدة الكيماوية.
 oندرة وجود األسمدة والمبيدات العضوية أدت إي عدم تمكن المزارع من اتباع الزراعة العضوية.
➢ األهداف :
 oيهدف البرنامج بعد تطبيقه بنجاح زيادة المبيعات من تمور المجهول في البلدان الغربية.
 oرفع المستوى العلمي والثقافي للعاملين في اإلنتاج والتصنيع والتسويق
 oتعتبر التمور العضوية عامال منافسا للتمور المطروحة باألسواق حاليا
 oتوفير بيئة صحية لإلنتاج وتقليل التلوث
 oتهدف التمور العضوية الى زيادة الربحية
 oنشر العالمة التجارية بسهولة في األوساط التجارية للتمور
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تنفيذ نشاطات البرنامج :
 oطرح الفكرة على المستثمرين وخصوصا ذوي الخبرة الطويلة باإلنتاج
 oتحديد حجم التمور العضوية المطلوب انتاجها وتسويقها
 oتشكيل فريق عمل بالوزارة إلعداد دراسة خطة عملية مع المنتجين لتحقيق الهدف
 oاجراء الفحوصات األولية على المزارع المنتجة على التربة والمياه وحالة األشجار واإلصابات وتقنية المعامالت
حتى جني الثمار ثم دراسة ظروف المشغل والنقل ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة من الجهة المؤهلة وتعليماتها
ميدانيا
 oاجراء مقابالت مباشرة مع العاملين في كل مزرعة ويتم اختيار وتسمية المزارع
 oاستمرار العمليات التحضيرية ثم التطبيقية للتمور حسب التعليمات الواردة من قبل الجهة المانحة إلعداد وأخرى لمنح
الشهادة
➢ النتائج المتوقعة:
 oزيادة مبيعات تمور المجهول األردنية في األسواق العالمية
 oفتح الثقة اإلضافية لمستوى التمور األردنية المعروفة حاليا
 oتعطي المرونة بالتنسيق مع الجهات التسويقية في الترويج لتسويق التمور
 oالتثقيف بالنسبة للعاملين بالتعامل مع كافة الحلقات اإلنتاجية والصناعية والتجارية والصناعية والتجارية بإنتاج تمور
صحية ونظيفة
 oسيطرة الجهات الحكومية الرقابية على مستوى الجهات من التمور األردنية ومكانتها بالسوق العالمي للتمور.
 oتدريب المزارعين على ممارسات الزراعة العضوية.
 oتنفيذ األبحاث ونقل التكنولوجيا لتنفيذ الزراعة العضوية.
➢ الكلفة االستثمارية:
يوضح جدول  28الكلفة االستثمارية لبرنامج التمور العضوية
جدول  : 28الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج التمور العضوية
النشاط
فتح دورات تدريبية على مرحلة اإلنتاج والتصنيع والتسويق إلنتاج التمور العضوية وتعرفيها ومفهومها
العلمي والفني والتنظيمي
قيام مؤسسات متخصصة بإعداد القائمين على القطاع على ممارسة اإلنتاج العضوي
التقديم للحصول على شهادة مقدمة بها عناصر اإلنتاج الزراعي والصناعي و التسويقي و التخزيني بإنتاج
يحدد من المزارع بما فيها المشاغل و مواد التعبئة و التغليف التمور العضوية
اجراء الفحوصات الدورية على المياه والتربة و النبات و المخازن ومواد التعبئة و التغليف و المكائن و
المعدات المستعملة بسلسلة اإلنتاج
المجموع اإلجمالي

الكلفة بالدينار األردني
 50ألف
 100ألف
 75ألف
 60ألف
 285ألف

االمصدر تقديرات الفريق

برنامج انشاء مختبر انسجة
13-5-7
➢ المبررات
 oتعتبر اشتال االنسجة من أفضل المصادر لزراعة اصناف النخيل من حيث التأكد من الصنف وتوافق صفات النمو
في البستان والحالة الصحية الجيدة للشتل ونسبة النجاح العالية وسرعة االنتاج وسهولة الخدمة
 oالقدرة على انتاج كميات كبيرة جدا ونوعيات كثيرة مقارنة بالمشاتل في وحدة مكانية صغيرة
 oتوجه العديد من الدول العربية واالجنبية الى زراعة ماليين من اشتال النخيل مما رفع الطلب على االشتال بكميات
تزيد عن قدرات المختبرات الحالية عن االنتاج
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 oانشاء المختبر ينوع في مجاالت االستثمار ويدخل عملة صعبة ويشغل االيدي العاملة ويجعل من االردن وجهة
تقنية مرموقة من قبل الدول المجاورة.
➢ االهداف
 oانشاء مختبر زراعة نسيجية لتغطية االحتياجات المحلية واحتياجات الدول المجاورة.
 oانتاج اصناف جديدة ذات قيمة اقتصادية كبيرة يمكن ان تسهل زراعة اصناف اخرى غير صنفي المجهول
والبرحي.
 oتنوع االستثمار في مجال النخيل وفتح باب اعمال جديد.
 oالمشاريع/االنشطة
 oتخصيص بنية تحتية للمشروع (مختبر االنسجة +المشاتل التابعة له) من ارض ومباني واجهزة وماء وكهرباء.
 oانشاء مختبر انسجة.
 oانشاء المشاتل الخاصة بالمختبر (بيوت بالستيكية).
 oتدريب الكوادر الفنية التي ستعمل في هذه المنشأة.
➢ الكلفة االستثمارية
يوضح جدول  29الكلفة االستثمارية لبرنامج انشاء مختبر االنسجة .
جدول  :29الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج انشاء مختبر االنسجة
العدد
االرض

نوع المادة
حسب الموقع /بحاجة الى  5-10دونمات

المباني
التجهيزات
التمديدات والبنى التحتية
الرواتب
التدريب
المجموع

 800-1000متر مربع ( 6قاعات ومكاتب وغرف خدمات

الكلفة التقديدرة
من 20الف 100-
الف/ويمكن تخصيصها
للمشروع
مليون دينار
مليون دينار
10.000
100.000
5000
2130500

المصدر  :تقديرات الفريق

 14-5-7برنامج التوسع في مناطق مؤهلة لزراعة النخيل( االزرق وغور الصافي ووادي عربة)
➢ المبررات
• تعتبر مناطق االزرق وغور الصافي ووادي عربة مناطق بيئية مناسبة لزراعة النخيل ويمكن ان تضيف ميزة التنوع
على االصناف اال انها غير مستغلة ألسباب متعلقة بعدم االستغالل االمثل للموارد وعدم وجود اهتمام من قبل المستثمرين
فيها او من قبل الحكومات في ايجاد مشاريع تنموية لتطويرها وتمكين السكان في هذه المناطق
• تعتبر مناطق غور الصافي ووادي عربة مناطق خالية من االصابة بسوسة النخيل الحمراء
• مناطق االزرق وغور الصافي ووادي عربة مناطق فقيرة ترتفع فيها البطالة وبحاجة الى تنمية وتطوير باشراك السكان
وايجاد فرص عمل لهم وتحسين بيئة العمل
• تزرع البندورة في غور الصافي بكميات كبيرة مما تسبب خسائر عالية للمزارع بسبب صعوبة تسويقها
• تعتبر منطقة وادي عربة منطقة غير مستغلة زراعيا رغم المساحات الشاسعة التابعة لها وامكانية الزراعة بها حيث ان
الشريط المحاذي لوادي عربة في فلسطين المحتلة مزروع بالنخيل
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• تعتبر منطقة االزرق االفضل لزراعة البرحي من حيث القيمة التسويقية بسبب تأخر نضج المحصول حيث تكون
االسواق المحلية والعالمية بحاجة للمنتج
➢ االهداف
• التوسع في زراعة النخيل في بيئات جديدة تساعد على ديمومة وتنوع النخيل في االردن
• انشاء صناعات غذائية وتحويلية من النخيل
• ادخال اصناف جديدة في هذه المناطق لالستفادة من ميزتها النسبية
• تحسين زيادة انتاجية مياه الري في هذه المناطق
➢ مؤشرات األداء حسب الزمن ( )2030 ، 2020
المشاريع /الكلف
 )1تنفيذ مشاريع حصاد مائي وتحسين ادارة الموارد المائية
 )2انشاء مركز او شركة لعمليات ما بعد الحصاد والتسويق
 )3خلق بيئة تمكينية لتطوير النخيل ويتم من خالل :
• تنفيذ برنامج حكومي لتمكين السكان او المستثمرين من امتالك االراضي او استئجارها بأسعار رمزية على ان يتم
استغاللها بزراعة النخيل
• اعفاءات حكومية على مدخالت االنتاج او االليات والضرائب لتمكين السكان من االستثمار
• دعم برامج تنموية مثل انشاء وحدات تصنيعية من النخيل (منتجات غذائية  ،واثاث منزلي  ،وعالئق حيوانية،
كمبوست) من خالل الجمعيات التعاونية او بدعم االشخاص من خالل مدخالت االنتاج والبيئة التمكينية
• السماح للمزارعين والمستثمرين بإدخال فسائل النخيل في االزرق اضافة الى اصناف جديدة ذات قيمة اقتصادية
عالية وزراعتها في هذه المناطق
• تبني برامج لتشجيع االستثمار لتنفيذ مشاريع النخيل و تسويق منتجاتها
• تبني برامج تنموية او تشاركية لتشجيع انشاء مزارع عضوية في غور الصافي ووادي عربة (حيث انها مناطق
ذات بيئة منعزلة عن باقي المناطق الزراعية االردنية مما يسهل من نجاح المشاريع)
➢ النتائج المتوقعة
 oزيادة مصادر المياه في االزرق
 oرفع قيمة العائد لدى المزارعين
 oايجاد فرص عمل لكال الجنسين وفتح مشاريع استثماريه جديدة تعمل على زيادة التنمية االقتصادية واالجتماعية في
هذه المناطق
 oجذب االستثمار الزراعي والصناعي لهذه المناطق النائية مما يساعد في تنميتها
➢ الكلف التقديرية
يوضح جدول  30الكلفة االستثمارية لبرنامج التوسع في مناطق زراعة النخيل
جدول  : 30الكلفة التقديرية لتنفيذ برنامج التوسع في مناطق زراعة النخيل
الكلفة التقديرية
النشاط
2000000
بناء السدود والحفائر الترابية
200000
دعم مشاريع تصنيعية صغيرة
20000
تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين
2000000
انشاء مشغل لتجهيز وخزن التمور
4220000
المجموع
المصدر  :تقديرات الفريق
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 15 -5-7برنامج بناء قدرات جمعية التمور االردنية كممثل لمنتجي نخيل التمر في المملكة االردنية الهاشمية
➢ المبررات
• حيث ان جمعية التمور االردنية هي جمعية اعمال غير حكومية وال ربحية تسعى الى تطوير وحماية قطاع
النخيل في المملكة االردنية الهاشمية ،تأسست عام  2005لتحقيق هذه الغاية
• وحيث ان وزارة الزراعة هي الوزارة الحاضنة لهذه الجمعية وحيث ان معظم مزارعي النخيل في المملكة
منتسبون لهذه الجمعية واكثر من  %80من اعضائها هم من فئة صغار ومتوسطي مزارعي النخيل في وادي
االردن واالزرق وهم من فئة المستثمرين الذين قادوا عملية التنمية لهذا القطاع
• وحيث ان اهداف الجمعية تنسجم تماما مع اهداف االستراتيجية الوطنية المقترحة في تطوير القطاع وتمكينه
• كما ان االستراتيجية المقدمة ترى في هذه الجمعية شريكا هاما واساسيا لتحقيق اهداف البرامج المطروحة في
االستراتيجية من القطاع الخاص الذي ينضوي تحت رعاية الجمعية واختارها ممثال له
• محدودية الموارد المالية للجمعية االتية من رسوم االشتراك السنوي واالنتساب للجمعية
• قدرة الجمعية على الوصول الى المزارعين واقناعهم مباشرة كطرف يمثل مصالحهم وايصال الرسائل
االستراتيجية الهامة
• الخبرات التراكمية التي اصبحت لدى الجمعية وقدرتها على تشخيص المشاكل واقتراح الحلول ما يمكنها من
تنفيذ برامج التوجيه والتدريب وبناء قدرات مزارعي النخيل المثمر
فان من المهم والضروري بناء قدرات الجمعية الفنية والمالية لتحقيق االهداف التالية:
➢ األهداف:
• لتمكينها من القيام بالمهام المطلوبة منها في هذه االستراتيجية
• تنظيم قطاع النخيل والتوسع االفقي والراسي فيه
• ولتمكينها من الوصول وتقديم الخدمات الفنية وتعميم مفهوم الممارسات الزراعية والتسويقية الحسنة لكافة
مزارعي نخيل التمر في المملكة
• العمل جنبا الى جنب مع وزارة الزراعة كشريك في تحقيق اهداف االستراتيجية
• التشبيك والتنسيق بين الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق مصالح جميع االطراف وازالة اي تعارض
للمصالح
• تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق اهداف استراتيجية مستدامة وطنية لقطاع النخيل
• بناء قاعدة بيانات خاصة بقطاع النخيل تساعد في اجراء الدراسات وبناء االستراتيجيات
• المساهمة في الحد من انتشار افات النخيل
• تطوير جودة التمور االردنية وقدرتها التنافسية ومواصفاتها القياسية وعالمتها التجارية في االسواق العالمية
والعمل على زيادة معدالت االستهالك المحلي للتمور االردنية
➢ مؤشرات االداء والنتائج المتوقعة
• زيادة عدد اعضاء الجمعية والتمكن من الوصول الى معظم مزارعي نخيل التمر
• عدد برامج التدريب والتوجية الفني التي تنظمها الجمعية منفردة او بالتعاون مع الجهات االخرى
• عدد المتدربين من مزارعي النخيل وعمالهم الفنيين الذين تستهدفهم الجمعية في برامج التدريب المختلفة
• عدد المعارض التي تنظمها الجمعية محليا وخارجيا بهدف تطوير تسويق منتجات اعضائها
• زيادة كميات التمور االردنية المصدرة الى االسواق الخارجية وتقليل المستوردات من التمور البديلة
• تحسن انتاجية النخلة
➢ النشاطات والفعاليات المقترحة خالل الفترة 2030-2020
• اعداد هيكل تنظيمي ينسجم مع االهداف االستراتيجية للقطاع
• تعيين الموظفين وتدريبهم للقيام باألعمال الفنية المطلوبة لخدمة االعضاء وفق البرامج المختلفة لالستراتيجية
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البحث عن التمويل الالزم إلعداد عالمة تجارية للتمور االردنية
االنتهاء من المواصفة القياسية للتمور االردنية ومراجعتها كلما استدعى االمر ذلك
البحث عن التمويل لتنظيم المهرجانات الخاصة بالتمور والمشاركة في المعارض الدولية والمحلية
اعداد قاعدة بيانات ومنصة خاصة بالتمور االردنية
المشاركة في البرامج المختلفة المقترحة في االستراتيجية وخصوصا مكافحة سوسة النخيل الحمراء
البحث عن التمويل الالزم لعمل حمالت توعية بأهمية وقيمة التمور الغذائية والصحية
عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات الخاصة بنخيل التمر والتمور االردنية
طباعة النشرات االرشادية والمطبوعات والنشرات االرشادية واالفالم الوثائقية
الطلب بإجراء الدراسات واالبحاث بالتعاون مع المركز الوطني والجامعات والبحث عن تمويل لهذة الدراسات
الطلب من الجامعات ادخال مساقات النخيل في المناهج والبرامج التدريسية والتطبيقية في الجامعات

➢ الجهات المشاركة في التنفيذ :
وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والجهات المانحة والشركاء في القطاع والوزارات المعنية
والخبراء المحليين والدوليين والجهات االعالمية الرسمية والخاصة ومزارعي النخيل والجمعية
➢ الكلفة التقديرية للبرنامج :
يوضح جدول  31الكلفة االستثمارية لبرنامج بناء قدرات جمعية التمور االردنية كممثل لمنتجي نخيل التمر في المملكة
االردنية الهاشمية

جدول : 31الكلفة لتنفيذ برنامج بناء قدرات جمعية التمور األردنية كممثل لمنتجي نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية
النشاط
تعيين وتدريب الكوادر الالزمة للجمعية
والمعدات واالليات الالزمة
الندوات وورش العمل بمعدل  5فعاليات سنويا
حمالت التوعية والمطبوعات والنشرات االرشادية واالفالم الوثائقية واالعالم
تنظيم المعارض المحلية ( )1والدولية ( )3والمشاركة فيها
المشاركة في الفعاليات الدولية ذات العالقة
العالمة التجارية للتمور االردنية
متفرقة
المصدر  :تقديرات الفريق
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 .8نظام المراقبة والتقييم لالستراتيجية ) (Monitoring And Evaluation M&E- system
 1-8مصفوفة اإلطار المنطقي الستراتيجية النخيل والتمور
يوضح جدول  32مصفوفة االطار المنطقي الستراتيجية النخيل و التمور للفترة 2030-2020
جدول  : 32مصفوفة اإلطار المنطقي الستراتيجية النخيل والتمور 2030-2020
مصفوفة اإلطار المنطقي الستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في األردن
التسلسل الهرمي للمشروع
الهدف األعلى (الرئيسي):
نمو انتاج مستدام وشمولي وذو كفاءة عالية
وزيادة القدرة التنافسية للتمور األردنية.

مؤشرات قابلة للتحقق من صحتها
بموضوعية

وسائل التحقق (اإلثبات)

• تم الوصول إلى إنتاج  60-50ألف طن من •
التمور في عام 2030
• تمت زيادة صادرات األردن من التمور
•
بمعدل  %400في عام 2030

تقارير دائرة اإلحصاءات العامة •
حول تطور مساحات وإنتاج
التمور خالل فترة تنفيذ الخطة
•
تقارير دائرة اإلحصاءات العامة
حول تطور كمية صادرات التمور •
خالل فترة تنفيذ الخطة
التقرير نهاية المدة ( )2031بعد
تنفيذ االستراتيجية

توفر مياه الري ألشجار النخيل الحالية
والمستقبلية
عدم ظهور منافسة قوية للتمور األردنية
في األسواق الخارجية
وضع استراتيجية وطنية للعالمة التجارية
للتمور األردنية ضمن خطة تسويقية
استراتيجية

تمت زيادة المساحات المزروعة بأشجار •
النخيل صنف المجهول بمعدل  %50في •
عام 2030
تم زيادة أعداد أشجار النخيل المزروعة
لتصل إلى مليون شجرة نخيل في عام •
2030
تم إنشاء مشاريع البنية التحتية الجديدة
إلنتاج وتصنيع وتسويق التمور األردنية •
تم وضع برنامج بحثي وإرشادي متكامل •
يستهدف اجراء بحوث تطبيقية لمعالجة •
المشاكل اإلنتاجية وتم تطبيقه.
•
•

•

توفر مياه الري ألشجار النخيل الحالية
والمستقبلية
مدى االهتمام بجودة التمور المنتجة.
توفر التمويل الالزم إلنشاء مشاريع البنية
التحتية إلنتاج وتصنيع وتسويق التمور
األردنية
توفر الخبرة الفنية الكافية لوضع
البرنامج البحثي واإلرشادي
توفر التمويل الالزم إلجراء المسوحات
الميدانية لتقييم البرنامج البحثي
واإلرشادي

•
•

االفتراضات الحرجة

الغرض من المشروع (األهداف الفرعية)
• تعزيز الريادة والصدارة األردنية في انتاج •
وتصدير صنف المجهول ،والتمور عموما،
ورفع قدرتها التنافسية بما يستهدف أن تكون
التمور مصدرا هاما من مصادر الدخل •
القومي.
• -تنظيم إنتاج وتصنيع وتسويق التمور
األردنية والحفاظ على االسواق الحالية •
والتوسع االفقي بفتح أسواق عالمية جديدة
ومنها أسواق الشرق األقصى بما يحقق •
االستدامة.
• تعزيز البحث والتطوير من خالل وضع
برنامج بحثي وإرشادي متكامل يستهدف
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تقارير وزارة الزراعة
إجراء دراسات ميدانية حول حجم
األسواق الحالية واألسواق
المستحدثة
عمل مسوحات ميدانية لمعرفة
مدى تطبيق ونجاح البرنامج
البحثي
مسوحات ميدانية
تقارير وزارة الزراعة
تقارير وزارة المياه والري
تقارير وزارة الزراعة
تقارير وزارة الزراعة

•
•
•
•
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•

•

•

•

اجراء بحوث تطبيقية لمعالجة المشاكل •
اإلنتاجية التي يعاني منها مزارعي النخيل
ونقل نتائج البحوث واالبتكارات والتقنيات •
الحديثة الى المزارعين.
االستغالل األمثل للموارد الطبيعية توفير •
الموارد ورفع كفاءة استخدامها ،وخاصة •
المياه ،لزيادة إنتاجية وانتاج التمور على نحو
مستدام.
•
القضاء على السوسة الحمراء ومكافحة آفات
النخيل من خالل تطبيق حزمة متكاملة
لعمليات خدمة المحصول والتوسع باستخدام •
تطبيقات الزراعة الرقمية في النخيل.
توفير البيئة المالئمة لالستثمار في قطاع •
النخيل ،ودعم وتشجيع االستثمار خاصة
لصغار المزارعين لرفع كفاءة سلسلة قيمة •
التمور والحفاظ على ديمومتها.
بناء القدرات البشرية والكوادر البحثية •
والفنية المتخصصة في مجاالت انتاج
وتصنيع وتسويق وتصدير التمور.
•
النتائج  /المخرجات
 .1خلق البيئة التمكينية للتوسع في انتاج
وتصنيع و تصدير التمور

•

•

•

تم نقل نتائج البحوث واالبتكارات •
والتقنيات الحديثة الى المزارعين.
تحويل طرق الري التقليدية إلى ري
•
بالتنقيط أو ري تحت التربة
تم حفر آبار سطحية في منطقة األغوار •
تم تحلية المياه المالحة المستخرجة من
اآلبار السطحية.
تم إجراء حمالت سنوية لمكافحة آفات
النخيل وعلى رأسها سوسة النخيل
الحمراء
تم تطبيق حزمة متكاملة لعمليات خدمة
المحصول
تم التوسع باستخدام تطبيقات الزراعة
الرقمية في النخيل.
تم وضع التشريعات المشجعة لالستثمار
في قطاع النخيل
تم إرشاد صغار المزارعين لرفع كفاءة
سلسلة قيمة التمور والحفاظ على
ديمومتها.
تم تنفيذ دورات تدريبية للعامليين في
مجاالت إنتاج وتصنيع وتسويق التمور.
تم انشاء  5-3مشاغل (مصانع) جديدة •
وحديثة في المملكة الستالم الحاصل من •
المزارعين (وخاصة صغار المنتجين)
إلجراء عمليات ما بعد الحصاد
والتسويق مع ضرورة توحيد المواصفة• .
تم تشجيع ودراسة إمكانية التوسع في
استخدام سعف النخيل في انتاج االعالف
الحيوانية وتصنيع النوعيات الرديئة في
التمور ألغراض الدبس وااليثانول .
تم وضع برنامج تسويق بناء يستهدف
التوسع العمودي بزيادة حجم الصادرات
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مسوحات ميدانية لتقييم مدى •
استفادة صغار المزارعين من
التشريعات وعمليات اإلرشاد
•
تقارير وزارة الزراعة
مسوحات ميدانية لتقييم مدى •
استفادة صغار المزارعين من
التشريعات وعمليات اإلرشاد
•
•
•
•
•

تقارير وزارة الزراعة
دراسات تقييمية لمشاريع مخلفات
مزارع النخيل
تقارير وزارة الزرعة

توفير التمويل الكافي إلجراء حمالت
مكافحة آفات النخيل
توفير الكادر المؤهل لتنفيذ حمالت
مكافحة آفات النخيل
استمرار السماح بحفر آبار سطحية في
منطقة األغوار
توفر التمويل االزم لشراء وتنفيذ عمليات
تحلية المياه المالحة
توفير تمويل الحمالت السنوية لمكافحة
أمراض النخيل
ضمان مالءمة التشريعات لتشجيع
االستثمار في القطاع.
الوصول إلى صغار المزارعين في
الحمالت اإلرشادية.
توفير المال الالزم إلجراء المسوحات
الميدانية

•

مدى تطبيق التشريعات التمكينية للتوسع
في انتاج وتصنيع وتصدير التمور

•

تمويل إنشاء مشاغل أو مصانع الستغالل
مخلفات مزارع النخيل
اهتمام مؤسسة ترويج الصادرات بقطاع
التمور

•
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•
•
 .2مأسسة قطاع النخيل في األردن

•

•
•
•
•
•
•
•

للدول المستوردة الحالية والتوسع ألفقي
بإيجاد أسواق جديدة واعدة.
تم زيادة إنتاج وإنتاجية مزارع النخيل في
األردن بمعدل .%100
تم زيادة حجم الصادرات إلى األسواق
الحالية والدخول إلى أسواق جديدة.
تم ادخال النخيل في برنامج التعليم
المهني الزراعي وكذلك في بعض
المناهج الدراسية للكليات الزراعية في
المملكة
تم انشاء مجلس وطني لتطوير زراعة
النخيل وانتاج التمور في األردن يرأسه
معالي وزير الزراعة (او من ينوب عنه)
تم ادخال التمور في برنامج التغذية
المدرسية والبرامج التنموية األخرى
تم انشاء مديرية خاصة في مجال بحوث
النخيل في المركز الوطني للبحوث
الزراعية
تم تثبيت المؤشر الجغرافي لصنف
المجهول األردني
تم انشاء إطار فعال لشراكة القطاع العام
مع القطاع الخاص
تم انشاء مركز تدريب متخصص في
منطقة وادي األردن ومجهز بكافة وسائل
التدريب الحديثة
وضع برنامج وطني وإطار تطبيقي
لضمان سالمة التمور الغذائية من حيث
(للمبيدات)
الكيمياوية
المتبقيات
واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
في انتاج التمور.
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•
•
•
•
•
•

•

تقارير التعليم المهني
التقارير السنوية للمجلس الوطني
لتطوير زراعة النخيل وإنتاج •
التمور في األردن
التقارير السنوية لمديرية بحوث
•
النخيل
دراسات حول أثر تثبيت المؤشر
الجغرافي لصنف المجهول
األردني
تقارير مؤسسة التدريب المهني
تقارير مؤسسة المواصفات
والمقاييس األردنية

توفير مواد علمية تتعلق بالنخيل إلدراجها
في المناهج المدرسية والجامعية
أخذ الموافقات الرسمية إلنشاء مديرية
خاصه بأبحاث النخيل في المركز الوطني
للبحوث الزراعية
توفير التمويل الالزم إلنشاء مركز
التدريب المتخصص بالنخيل والتمور
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. .3وضع برنامج وطني لبناء قدرات •
العاملين في إنتاج التمور وتجهيزها
ومعامالت بعد الحصاد والتسويق.
•
 .4برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء

•
•
•

•
 .5برنامج تنفيذ االبحاث التطبيقية لتحديد •
افضل الممارسات االنتاجية والوقائية
واحتياجات النخيل من الموارد البيئية
وتحسين عمليات ما بعد الحصاد لرفع
االنتاجية وانتاج شجرة النخيل وتقليل
تأثير التغير المناخي السلبي على التمور •
•
•
•

تم وضع وتنفيذ برنامج زمني لتدريب •
العمالة الفنية الماهرة مع التركيز على
مؤسسات التعليم المهني والكليات
الزراعية
بناء كادر بحثي علمي وطني متخصص
ومقتدر في زراعة النخيل وإنتاج التمور
وتسويقها
•
تحديد مواقع وكثافة انتشار السوسة
•
صياغة برنامج متكامل للقضاء على
السوسة
اعالن األردن نظيفا من السوسة بحلول
2030
تم تثبيت أصناف الذكور المخصصة •
للتلقيح من خالل دراسة أشجار الذكور
السائدة والمتوفرة في األردن ومدى
صالحيتها لألصناف بما فيها المجهول
والبرحي
تم ادخال تقنيات جديدة للتلقيح (ومنها
التلقيح السائل) وبما يضمن تقليل كلفة
التلقيح وتجانس ونضج الثمار.
تم ادخال تقنيات حديثة في ري أشجار
النخيل (ومنها الري تحت السطحي لرفع
كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد.
تم توفير الخدمات المساندة لفصل ونقل
وزراعة الفسائل وفق الطرق الفنية
السليمة.
تم وضع وتنفيذ برنامج زمني متكامل
لمكافحة والحد من انتشار حشرة السوسة
الحمراء وبهدف ان يكون األردن نظيفا
من هذه االفة بحلول عام .2030
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تقارير مؤسسة التدريب المهني

•
•

تقارير وزارة الزراعة
تقارير جمعية التمور األردنية

•
•

توفر التمويل الكافي
صياغة وتنفيذ البرنامج المتكامل لمكافحة
السوسة
وجود فريق فني مختص

•

تنفيذ برامج إرشادية في وزارة الزرعة
الستخدام أفضل الممارسات في إنتاج
النخيل وحمايته

•

تقارير وزارة الزراعة

توفير التمويل الالزم إلنشاء مركز
التدريب المتخصص بالنخيل والتمور

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020

 .6إنشاء برنامج وطني للتوسع في زراعة •
نخيل التمر
•

 .7إنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع •
نخيل التمر على طول سلسلة القيمة في
األردن
 .8بناء استراتيجية وطنية للعالمة التجارية •
ضمن خطة تسويقية استراتيجية
•
 .9برنامج زيادة المشاغل الحالية وانشاء
مشاغل جديدة لتعبئة وتغليف التمور

•

 .10برنامج استغالل و االستفادة من التمور •
الفائضة و المنتجات العرضية للنخيل و
التمور
•
 .11تطوير وتحسين
والتغليف المحلية

مواد

التعبئة •

 .12برنامج انتاج التمور العضوية األردنية

•

تحديد مناطق توسع وانشاء بساتين •
جديدة في المملكة وحسب المتطلبات
البيئية للنخيل و االحتياجات المائية
ومدى توفرها.
تشجيع المزارعين على التنوع في
زراعة األصناف إضافة الى المجهول و
البرحي و بمساحات تجارية كإحدى
استراتيجيات استدامة و تنوع زراعة
النخيل في المملكة.
تم إنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع •
نخيل التمر على طول سلسلة القيمة في
األردن وتم وضع النظام الداخلي له
تصميم عالمة تجارية للتمور األردنية •
عموما وصنف المجهول في وجه خاص
تميزه عن مناطق اإلنتاج األخرى
•
إصدار شهادة تعريفية تؤكد سالمة
المنتوج األردني صحيا.
تم إنشاء خمسة مشاغل إضافية في •
مناطق اإلنتاج المختلفة مع خمس
مجففات ومخازن التجميد وأجهزة
التبخير
تم إعداد آلية مناسبة لجمع مخلفات •
المشاغل والمزارع بطريقة مستدامة
بتوقيتات مناسبة
تم إنشاء المشاغل المناسبة الستغالل
التمور الفائضة والمنتجات العرضية.
•
تم انشاء وحدة تطوير و تحسين مواد
التعبئة و التغليف والتصاميم المالئمة
لمختلف منتجات التمور و مشتقاته
•
تحديد كمية التمور العضوية المطلوب
انتاجها و تسويقها
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تقارير وزارة الزراعة

•

التقارير السنوية لصندوق وطني •
لتطوير قطاع نخيل التمر
دراسات لتقييم تنفيذ العالمة •
التجارية للتمور األردنية
تقارير مؤسسة المواصفات
والمقاييس األردنية
تقارير وزارة الزراعة

•

تنفيذ برامج إرشادية في وزارة الزرعة
لتشجيع المزارعين على التنوع في
زراعة أصناف تجارية للنخيل

إصدار التشريعات الرسمية الالزمة
إلنشاء الصندوق الوطني لتطوير قطاع
نخيل التمر
تقيد مزارعي النخيل بمواصفات العالمة
التجارية الموضوعة

توفير التمويل الالزم إلنشاء المشاغل
المطلوبة

مسوحات ميدانية لتقييم مدى •
االستفادة من تنفيذ برنامج زيادة
المشاغل المرتبطة بمخلفات
مزارع النخيل
التقييم الدوري لمصنع العبوات •
األردنية
تقارير وزارة الزراعة

•

توفر التمويل إلجراء دراسة الجدوى
االقتصادية إلنشاء مصنع عبوات التمور
األردنية
وجود الكادر الفني المؤهل الكافي في
مجال إنتاج التمور العضوية

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020

 .13برنامج انشاء مختبر انسجة

•
•
•

 .14برنامج االزرق وغور الصافي ووادي •
عربة
•
•
 .15برنامج بناء قدرات جمعية التمور •
االردنية كممثل لمنتجي نخيل التمر في
المملكة االردنية الهاشمية
•
األنشطة:
• إعادة النظر بحجم الوحدة اإلنتاجية للنخيل
وعلى أساس الربحية ومتطلبات االستثمار
الالزمة في عمليات ما بعد الحصاد وتحقيق
اقتصاديات الحجم،
•
• عمل وتوحيد مواصفة للمجهول األردني
وبما يدعم صدارة هذا الصنف والميزة
النسبية إلنتاجه في األردن ،حيث ال توجد
حاليا مواصفة متفق عليها في األردن
لصنف المجهول.
• إنشاء كونسورتيوم (تجمع) مع بلدان أخرى •
منتجة للتمور لفتح اسواق جديدة للتمور
األردنية.
• مراجعة التشريعات والتعليمات األخيرة فيما •
تخص العمالة الوافدة وبما ال يتعارض مع
•

تم اجراء الجدوى الفنية واالقتصادية
النشاء المختبر
تم انشاء المختبر و تشغيليه بحلول عام
2025
تم انتاج شتالت لزراعة على مستوى
ريادي بحلول 2030
تحديد مدى إمكانية التوسع بظل
محدودية المياه
عدد األشجار الجديدة المزروعة في كل
منطقة
عدد الدورات التدريبية المنفذة لتطوير
الجمعية
عدد الكادر الفني اإلضافي لتنفيذ برنامج
الجمعية

•

المركز الوطني للبحوث الزراعية •

وجود جدوى فنية واقتصادية النشاء
المختبر
توفر التمويل المالي الالزم
توفر الكادر البحثي المتخصص لزراعة
االنسجة

•

وجود كمية مياه كافية ممكن تخصيصها
لزراعة النخيل
استعداد المنتجين لتوسع في زراعة
النخيل في هذه المناطق

تقارير جمعية التمور األردنية

•
•

توفر التمويل المالي الالزم
رغبة باقي المزراعين باالنضمام الى
الجمعية

تقارير وزارة الزراعة

•

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

•
•
•
•

•

إجراء الدراسات لتحديد حجم الوحدة •
اإلنتاجية االقتصادية للنخيل في المناطق
المختلفة

تقارير وزراة الزراعة
تقارير جمعية التمور األردنية

•

قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس •
بتصميم مواصفة للمجهول باالشتراك مع
الجهات المعنية

تقارير
والمقاييس

تم إنشاء الكونسيورتيوم المطلوب وقام •
بالنشاطات المطلوبة منه

التقارير السنوية للكونسوتيوم

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

تمت مراجعة وتعديل التشريعات •
والتعليمات بخصوص العمالة الوافدة

تقارير وزارة العمل

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020
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مؤسسة

المواصفات

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

سياسات الحكومة المركزية في توفير
فرص عمل لألردنيين.
انشاء  5مشاغل (مصانع) جديدة وحديثة
في المملكة الستالم الحاصل من المزارعين
تشجيع ودراسة إمكانية التوسع في استخدام
سعف النخيل في انتاج االعالف الحيوانية
وتصنيع النوعيات الرديئة في التمور
وضع برنامج تسويق بناء يستهدف التوسع
العمودي بزيادة حجم الصادرات للدول
المستوردة الحالية والتوسع ألفقي بإيجاد
أسواق جديدة واعدة.
ادخال النخيل في برنامج التعليم المهني
الزراعي وكذلك في بعض المناهج
الدراسية للكليات الزراعية في المملكة
انشاء مجلس وطني لتطوير زراعة النخيل
وانتاج التمور في األردن يرأسه معالي
وزير الزراعة (او من ينوب عنه)
ادخال التمور في برنامج التغذية المدرسية
والبرامج التنموية األخرى
انشاء مديرية خاصة في مجال بحوث
النخيل في المركز الوطني للبحوث
الزراعية
تثبيت المؤشر الجغرافي لصنف المجهول
األردني
انشاء مركز تدريب متخصص في منطقة
وادي األردن ومجهز بكافة وسائل التدريب
الحديثة ويقوم على االستفادة من الخبرات
العربية والعلمية في التمور.
وضع برنامج وطني وإطار تطبيقي لضمان
سالمة التمور الغذائية من حيث المتبقيات
الكيمياوية (للمبيدات) واستخدام

•

تم إنشاء المشاغل المطلوبة

•

تقارير وزارة الزراعة

•

تم إنشاء مشاغل الستغالل مخلفات •
مزارع النخيل في مناطق اإلنتاج
المختلفة.
•
تم وضع البرنامج وتنفيذه

تقارير وزارة الزراعة

•

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020
تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

تقارير وزارة الزراعة

•

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

•

تم ادخال النخيل في برنامج التعليم •
المهني الزراعي

تقارير مؤسسة التعليم المهني

•

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

•

تم انشاء مجلس وطني لتطوير زراعة •
النخيل وانتاج التمور في األردن

•

تم وضع برنامج التغذية المدرسية •
وتطبيقه
تم انشاء مديرية خاصة في مجال بحوث •
النخيل في المركز الوطني للبحوث
الزراعية
تم تثبيت المؤشر الجغرافي لصنف •
المجهول األردني
تم انشاء مركز تدريب متخصص في •
منطقة وادي األردن وتم تنفيذ برامج
التدريب المناسبة

تقارير المجلس وطني لتطوير •
زراعة النخيل وانتاج التمور في
األردن
•
تقارير وزارة التربة والتعليم

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

•

•

•
•
•

تم وضع البرنامج وتم تطبيقه
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تقارير المركز الوطني للبحوث •
الزراعية

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020
تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

تقارير وزارة الزراعة

•

تقارير مؤسسة التدريب المهني

•

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020
تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

تقارير وزارة الزراعة

•

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020

•

تثبيت أصناف الذكور المخصصة للتلقيح

•

•

ادخال تقنيات جديدة للتلقيح ،ومنها التلقيح
السائل
وضع وتنفيذ برنامج زمني متكامل لمكافحة
والحد من انتشار حشرة السوسة الحمراء قبل
عام .2030
تشجيع المزارعين على التنوع في زراعة
وبمساحات تجارية كإحدى استراتيجيات
استدامة و تنوع زراعة النخيل في المملكة.
تصميم عالمة تجارية للتمور األردنية
عموما وصنف المجهول في وجه خاص
تميزه عن مناطق اإلنتاج األخرى.
وضع مواصفة خاصة لتمور المجهول
األردنية لتثبيت هويته التجارية وفق
المؤشر الجغرافي.

•

تم تثبيت أصناف الذكور المخصصة •
للتلقيح
عدد مزارع النخيل التي استخدمت •
التلقيح السائل
تمت نظافة مزارع النخيل من سوسة •
النخيل الحمراء قبل عام 2030

•

تم زراعة أصناف متنوعة من النخيل في •
األردن

تقارير وزارة الزراعة

•

تم تصميم عالمة تجارية للتمور األردنية •
وتطبيقها مدانيا

تقارير وزارة الزراعة

•

تم وضع مواصفة خاصة لتمور المجهول •
األردنية وفق المؤشر الجغرافي.

•
•
•
•

•

المصدر :تحليل فريق الدراسه
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تقارير وزارة الزراعة

•

تقارير وزارة الزراعة

•

تقارير وزارة الزراعة

•

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020
تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020
تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

•

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

•

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

المواصفات •

تنفيذ استراتيجية قطاع النخيل والتمور
2030-2020

تقارير مؤسسة
والمقاييس األردنية

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020

 2-8معايير األداء لتقييم االستراتيجية
يوضح جدول  33معايير األداء لتقييم االستراتيجية
جدول  : 33معايير األداء لتقييم االستراتيجية
المعايير االستراتيجية
تعزيز الريادة والصدارة
األردنية في انتاج وتصدير
صنف المجهول والتمور
عموما ،ورفع قدرتها التنافسية
بما يستهدف أن تكون التمور
مصدرا هاما من مصادر الدخل
القومي.
❖ تنظيم إنتاج وتصنيع
وتسويق التمور األردنية
ومشتقاتها والحفاظ على
االسواق الحالية والتوسع
االفقي بفتح أسواق عالمية
جديدة ومنها أسواق الشرق
األقصى بما يحقق
االستدامة.

❖ معايير األداء
❖ حجم الصادرات
❖ قيمة اإلنتاج من التمور
❖ إنشاء صندوق لتطوير
قطاع نخيل التمر

❖

الوضع الحالي (عام
)2018
حجم الصادرات6667 :
طن
قيمة اإلنتاج من
التمور 80.130:مليون
دينار
ال يوجد هذا الصندوق

❖
❖

المساحة 26.5 :ألف دونم
أهم األسواق الحالية:
اإلمارات العربية ،قطر،
مصر ،لبنان ،السعودية،
المغرب  ،الكويت وعدد من
األسواق العالمية
ال توجد عالمة تجارية
موحدة للمجهول األردني
ال توجد مصانع أعالف من
مخلفات التمور
ال توجد مصانع تحويلية
ال يوجد مصنع للعبوات

❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

زيادة المساحة المزروعة
بالنخيل
األسواق الجديدة للتمور
األردنية
تصميم عالمة تجارية
للتمور األردنية
إنشاء مصنع الستغالل
سعف النخيل كأعالف
للحيوانات المجترة
إنشاء مصانع تحويلية
الستغالل األنواع الرديئة
من التمور
أنشاء وحدة تطوير
وتحسين مواد التعبئة
والتغليف لمختلف منتجات
التمور ومشتقاتها

❖
❖
❖
❖
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

المستهدف
❖ عام 2030
عام 2025
❖ حجم الصادرات10565 :
حجم الصادرات9116 :
طن
طن
❖ قيمة اإلنتاج من التمور:
قيمة اإلنتاج من التمور:
 133.7مليون دينار
 111.4مليون دينار
❖ تقييم عمل الصندوق
تم إنشاء الصندوق بتوفير
المال الالزم لعملة
المساحة وفق
سيناريوهات االتجاهية:
 31.3ألف دونم
المساحة وفق مليون نخلة:
 41.2ألف دونم
األسواق الجديدة :دول
جنوب شرق أسيا
إنشاء مصنع الستغالل
مخلفات التمور في إنتاج
األعالف
إنشاء مصنع عبوات
إنشاء مصنع تحويلي
لصناعة التمور

❖
❖
❖
❖
❖

المساحة وفق
سيناريوهات االتجاهية:
 36.1ألف دونم
المساحة وفق مليون نخلة
 46.7ألف دونم
األسواق الجديدة :فرنسا،
الدانيمارك ،بلجيكا
تصميم العالمة التجارية
والعمل بها
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❖ نسبة تنفيذ البرامج
تعزيز البحث والتطوير من
البحثية واإلرشادية
خالل وضع برنامج بحثي
❖ إجراء دراسة حول
وإرشادي متكامل يستهدف
الزراعة العضوية للتمور
اجراء بحوث تطبيقية لمعالجة
❖ معدالت تبنيي التقنيات
المشاكل اإلنتاجية التي يعاني
واالبتكارات الحديثة
منها مزارعي النخيل ونقل نتائج
البحوث واالبتكارات والتقنيات
الحديثة الى المزارعين.
االستغالل األمثل للموارد
الطبيعية ،توفير الموارد ورفع
كفاءة استخدامها ،وخاصة
المياه ،لزيادة إنتاجية وانتاج
التمور على نحو مستدام.

❖ تنفيذ أساليب الري
الحديثة الموفرة للمياه
❖ عدد اآلبار الضحلة
المستخدمة لري بساتين
النخيل بعد تحليتها
❖ إنتاجية اشجار النخيل
واإلنتاج بشكل عام

برنامج المكافحة المتكاملة
لسوسة النخيل الحمراء

❖
❖
❖
❖

مدى انتسار سوسة الخيل
في األردن
مدى وجود برامج
مكافحة متكاملة للسوسة
الحمراء
مدى تطبيق الزراعة
الرقمية في مزارع النخيل
عدد البساتين الموبوءة
التي تم إزالتها

❖ محدودية البرامج البحثية
للنخيل
❖ عدم وجود برنامج إرشادي
واضح لنقل التقنيات

❖ انتشار تقنية الري بالتنقيط
❖ تم السماح بحفر اآلبار
السطحية بعمق 150
❖ انتاجية النخيل الحالية 111
كجم للشجرة كمتوسط عام

❖ انتشرت السوسة الحمراء
في بعض مناطق األردن
وخاصة األزرق
❖ وجود برنامج في وزارة
الزراعة لمكافحة السوسة
وتحديد نقل الفسائل بين
المناطق المختلفة
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❖ تصميم وتنفيذ برنامج بحثي ❖ تطبيق نتائج البحوث على
نطاق ريادي في حقول
متكامل لمعالجة مشاكل
المزارعين
النخيل
❖ إضافة  2باحث جديد من
❖ تعزيز الكادر البحثي
حملة الدكتوراه مختص في
المختص في النخيل
النخيل
بإضافة  2باحث جديد
❖  % 30نسبة تبني صغار
❖ تصميم وتنفيذ برنامج
المزارعين للتقنيات الحديثة
إرشادي متكامل لنقل
المقترحة
التقنيات الحديثة وخاصة
لصغار المزارعين
❖ كافة مزارع النخيل تروى ❖ التوسع في استخدام الري
تحت السطحي
بالتنقيط
❖ التوسع في حفر اآلبار
❖ إدخال تقنية الري تحت
السطحية
السطحي
❖ رفع إنتاجية النخلة بنسبة
❖ حفر عدد من اآلبار
% 20
السطحية
❖ رفع إنتاجية النخلة بنسبة
%10
❖ إعالن األردن نظيفا من
❖ تصميم وتنفيذ برنامج
حشرة السوسة
متكامل للقضاء على
❖
السوسة ليشمل المكافحة
والممارسات الحقلية
السليمة واالتفاقات الالزمة
مع دول الجوار
❖ الحد من انتشار حشرة
السوسة وإزالة كافة
البساتين الموبوءة
❖ توسيع نشاط اإلرشاد
إلعطاء مكافحة السوسة
األولوية المطلقة
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برنامج تنفيذ األبحاث التطبيقية
لتحديد أفضل الممارسات ❖
اإلنتاجية والوقائية واحتياجات
النخيل من الموارد البيئية ❖
وتحسين عمليات ما بعد الحصاد
لرفع اإلنتاجية وتقليل تأثير
التغير المناخي السلبي على ❖
التمور
❖

❖
تثبيت أصناف الذكور
المخصصة للتلقيح
عدد األفراد الذين قاموا
بتطبيق التقنيات الحديثة
للتلقيح
عدد األفراد الذين أدخلوا
تقنيات حديثة في ري
أشجار النخيل
مساحة البساتين التي تم
إحالل األصناف غير
االقتصادية.
عدد مشاغل التدريج
والتعبئة والتغليف
عدد صغار المزارعين
الذين أرسلوا إنتاجهم إلى
محطات التدريج والتعبئة
والتغليف
مدى التمايز في أسعار
المياه ألغراض زرعة
النخيل أو في المشاغل

❖
❖
❖
❖

ال توجد تطبيقات واضحة
الستخدام الزراعة الرقمية
محدودة أصناف الذكور
المناسبة للتلقيح
سيادة التلقيح اليدوي
انتشار تقنية الري بالتنقيط
وجود بعض األصناف غير
االقتصادية

❖
❖
❖
❖
❖

إدخال بعض تقنيات
الزراعة الرقمية
إنشاء مزارع لذكور النخيل
المميزة
إدخال تقنية التلقيح السائل
إدخال تقنية الري تحت
السطحي
تشجيع المزارعين على
التوسع األصناف التجارية
وتنوعها

❖ إنشاء  3مشاغل جديدة
❖ يقوم بعض صغار
توفير البيئة المالئمة لالستثمار ❖
أحدهم في األزرق.
المزارعين بتدريج وتعبئة
في قطاع النخيل ،ودعم وتشجيع
❖ قيام جميع صغار
إنتاجهم يدويا
❖
االستثمار خاصة لصغار
المزارعين بتدريج وتعبئة
❖ توجد صيغ للتعاقد بين
المزارعين لرفع كفاءة سلسلة
وتغليف إنتاجهم بالطرق
صغار المزارعية والمشاغل
قيمة التمور والحفاظ على
الحديثة.
لعمليات ما بعد الحصاد
ديمومتها.
❖ الموافقة على تخفيض
❖ عدم كفاية مشاغل التعبئة
❖
أسعار المياه ألغراض
والتدريج في الوضع
المشاغل إلى نفس أسعار
الحالي
المياه ألشجار النخيل
❖ أسعار المياه للمشاغل أعلى
بكثير من أسعارها للمزارع
❖ تصميم وتنفيذ برامج
❖ محدودية الدورات
بناء القدرات البشرية والكوادر ❖ عدد الدورات التدريبية
تدريبية مخصصة للباحثين
المتخصصة في النخيل
التي تم تنفيذها في مجاالت
البحثية والفنية المتخصصة في
والمرشدين الزراعيين
❖ عدم وجود برنامج واضع
انتاج وتصنيع وتسويق
مجاالت انتاج وتصنيع وتسويق
والمزارعين في مجاالت
لسد الفجوات البحثية
وتصدير التمور.
وتصدير التمور.
إنتاج وتسويق وتصدير
واإلرشادية لقطاع النخيل
❖ عدد الخبراء الزائرين من
التمور األردنية
❖ تخصص النخيل غير
البلدان العربية
واضح في برامج الدراسات ❖ ملء الفجوات في
❖ عدد منح الدراسات العليا
تخصصات النخيل
العليا في مجال النخيل
في مجال النخيل والتمور
باالعتماد على الخبرات
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❖
❖
❖
❖
❖

التوسع في استخدام تقنيات
الزراعة الرقمية
التوسع في استخدام اللقاح
من ذكور النخيل المميزة
التوسع في استخدام تقنية
التلقيح السائل
التوسع في استخدام تقنية
الري تحت السطحي
إحالل األصناف غير
االقتصادية باألصناف
المميزة.

❖ إنشاء خمسة مشاغل جديدة
وحديثة

❖ تدريب حوالي  20باحث
ومرشد ومختص على
تقنيات النخيل
❖ توفير الكادر الوطني
المدرب في مجاالت البحث
واإلرشاد
❖ تدريب صغارالمزارعين
على الممارسات الحقلية
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❖ عدد األبحاث المشتركة مع
خبراء من الداخل
والخارج

❖
❖

❖ ال يوجد في األردن مختير
لزراعة النسيجية
❖ قام اغلب المستثمرين
باستيراد الشتالت النيسجية
من الخارج

برنامج زراعة النسجة

❖ الجدوى الفنية والمالية
والقتصادية لمختبر
االنسجة
❖ انشاء المختبر
❖ تشغيل المختبر

برنامج التوسع في مناطق
مؤهلة لزراعة النخيل ( األزرق
و غور الصافي ووادي عربة )

❖ الجدوى الفنية واالقتصادية ❖
للتوسع
❖ توفر كمية المياه ونوعيتها
❖
❖

برنامج بناء قدرات جمعية
التمور االردنية كممثل لمنتجي
نخيل التمر في المملكة االردنية
الهاشمية

❖ عدد الدورات
التدريبية المنفذة
لتطوير الجمعية
❖ عدد الكادر الفني
اإلضافي لتنفيذ
برنامج الجمعية

❖

❖

❖
❖

العربية وخاصة المتاحة
منها في األردن
إدخال تخصصات النخيل
ضمن برامج الدراسات
العليا
إعداد برامج التعاون
المشترك مع الدول العربية
والمراكز المتخصصة
والمتميزة في التمور
انجاز دراسة الجدوى الفنية
المالية االقتصادية
انشاء و تشغيل مختبر
الزراعة النسيجية

السليمة والتقنيات الحديثة
للنخيل
❖ تنفيذ ما ال يقل عن 2
برامج الخبرة المميزة في
النخيل.

❖ انتاج شتالت مجهول خالية
من اآلفات على نطاق
ريادي

المياه المتاحة حاليا محدودة ❖ انجار دراسة الجدوى الفنية ❖ التوسع في زراعة النخيل
في منطقة األزرق وحسب
واالقتصادية
ونسب الملوحة عالية في
محدودية االرارضي
❖ التوسع في حصاد المياه في
منطقة األزرق
والمياه
منطقة األزرق و انشاء
هناك فائض من المياه تسمح
❖ التوسع في زراعة النخيل
السدود الالزمة لذلك
في التوسع في غور الصافي
في غور الصافي لتوفر
❖ التوسع في تحلية المياه
منطقة االزرق مميزة في
المياه
الجوفية عالية الملوحة
االنتاج البرحي واالصناف
القديمة
❖ اعداد هيكل تنظيمي ينسجم ❖ المشاركة في البرامج
المختلفة المقترحة في
مع االهداف االستراتيجية
حيث ان جمعية التمور
االستراتيجية وخصوصا
للقطاع
االردنية هي جمعية اعمال
مكافحة سوسة النخيل
❖ تعيين الموظفين وتدريبهم
غير حكومية وال ربحية
الحمراء
للقيام باألعمال الفنية
تسعى الى تطوير وحماية
المطلوبة لخدمة االعضاء ❖ البحث عن التمويل الالزم
قطاع النخيل في المملكة
لعمل حمالت توعية بأهمية
وفق البرامج المختلفة
االردنية الهاشمية
وقيمة التمور الغذائية
لالستراتيجية
وحيث ان وزارة الزراعة
والصحية
هي الوزارة الحاضنة لهذه
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الجمعية وحيث ان معظم
مزارعي النخيل في المملكة
منتسبون لهذه الجمعية واكثر
من  %80من اعضائها هم
من فئة صغار ومتوسطي
مزارعي النخيل في وادي
االردن واالزرق وهم من فئة
المستثمرين الذين قادوا
عملية التنمية لهذا القطاع
❖ كما ان االستراتيجية المقدمة
ترى في هذه الجمعية شريكا
هاما واساسيا لتحقيق اهداف
البرامج المطروحة في
االستراتيجية من القطاع
الخاص
❖ محدودية الموارد المالية
للجمعية االتية من رسوم
االشتراك السنوي واالنتساب
للجمعية
❖ الخبرات التراكمية التي
اصبحت لدى الجمعية
وقدرتها على تشخيص
المشاكل واقتراح الحلول
المصدر :تحليل فريق الدراسه
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❖
❖

❖

❖

البحث عن التمويل الالزم
إلعداد عالمة تجارية
للتمور االردنية
االنتهاء من المواصفة
القياسية للتمور االردنية
ومراجعتها كلما استدعى
االمر ذلك
البحث عن التمويل لتنظيم
الخاصة
المهرجانات
بالتمور والمشاركة في
المعارض الدولية والمحلية
اعداد قاعدة بيانات
ومنصة خاصة بالتمور
االردنية

❖ عقد الندوات وورش العمل
والمؤتمرات الخاصة بنخيل
التمر والتمور االردنية
❖ طباعة النشرات االرشادية
والمطبوعات والنشرات
االرشادية واالفالم الوثائقية
❖ الطلب بإجراء الدراسات
واالبحاث بالتعاون مع
المركز الوطني والجامعات
والبحث عن تمويل لهذه
الدراسات
❖ الطلب من الجامعات ادخال
مساقات النخيل في المناهج
والبرامج التدريسية
والتطبيقية في الجامعات
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.9التوصيات
 1-9اعتماد و تنفيذ البرامج المقترحة لتنفيذ استراتيجية قطاع النخيل و المتمثلة بـ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

خلق البيئة التمكينية للتوسع في انتاج و تصنيع و تصدير التمور
مأسسة قطاع النخيل في األردن
وضع برنامج وطني لبناء قدرات العاملين في إنتاج التمور وتجهيزها ومعامالت بعد الحصاد والتسويق.
إنشاء برنامج وطني للتوسع في زراعة نخيل التمر
إنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع نخيل التمر على طول سلسلة القيمة في األردن
بناء استراتيجية وطنية للعالمة التجارية ضمن خطة تسويقية استراتيجية
برنامج زيادة طاقة المشاغل الحالية و انشاء مشاغل جديدة لتعبئة و تغليف التمور
برنامج استغالل واالستفادة من التمور الفائضة والمنتجات الثانوية للنخيل والتمور
برنامج تطوير و تحسين مواد التعبئة و التغليف المحلية
برنامج انتاج التمور العضوية األردنية
برنامج انشاء مختبر انسجة
برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء
برنامج تنفيذ االبحا ث التطبيقية لتحديد افضل الممارسات االنتاجية والوقائية واحتياجات النخيل من الموارد البيئية وتحسين عمليات ما بعد الحصاد لرفع االنتاجية وانتاج
شجرة النخيل وتقليل تأثير التغير المناخي السلبي على التمور
برنامج االزرق وغور الصافي ووادي عربة
برنامج بناء قدرات جمعية التمور االردنية كممثل لمنتجي نخيل التمر في المملكة االردنية الهاشمية

 2-9اعطاء اولوية مطلقة لمشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء و بما يستهدف اعالن االردن بلدا نضيفا من هذه االفة بحلول عام . 2030
 3-9االتفاق مع وزارة المياه و الري  ،وسلطة وادي االردن ،لتوفير المياه بالكمية و النوعية الالزمة لتلبية برامج التوسع في زراعة بساتين النخيل ومشاغل عمليات ما بعد الحصاد
 .حيث تشير حسابات المياه المتاحة لغاية  2030الى توقع كميات فائضة من المياه بعد تغطية احتياجات الزراعات الحالية و نقترح تخصصيها الى قطاع النخيل لجدواه االقتصادية
و ارتفاع انتاجية المياه في النخيل مقارنة بالزراعات االخرى .
 4-9عمل برامج ترويجية للتمور االردنية ( وخاصة المجهول ) في الدول االقليمية و العالمية و بما يعزز القدرة التنافسية و زيادة حجم صادرات التمور .
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 5-9ضرورة تنظيم و دعم قطاع النخيل ألهميته االقتصادية و التنموية من خالل مأسسة هذا القطاع و انشاء المجلس االعلى للنخيل في االردن  .ويشمل ذلك اعطاء قطاع النخيل
االولوية في برامج االستثمار في المملكة .
 6-9تعزيز دور جمعية التمور االردنية و تعزيز قدراتها للتمكن من القيام باألدوار المطلوبة منها ف ي مختلف بنود االستراتيجية  ،و دورها المميز في تطوير قطاع النخيل بشكل
عام .
 7-9مراجعة تأطير نظام للتعاقد بين كبار المنتجين و اصحاب المشاغل وصغار المزارعين وفق نظام محكم يحفظ حقوق االطراف المتعاقدة و يضمن تحسين نوعية االنتاج و
بالمواصفات المطلوبة .
 8-9اعطاء منطقة االزرق و المرتفعات اهمية خاصة في تطوير قطاع النخيل ألهميته في تحسين سبل معيشة مزارعي النخيل في تلك المناطق و لكونها بيئات انتاجية مالئمة
إلنتاج اصناف مميزة من النخيل  ،وخاصة البرحي  .و يشمل ذلك توفير كمية المياه الالزمة و بالنوعية المطلوبة من خالل التوسع في مشاريع الحصاد المائي و خزنه في السدود
الترابية و االحواض و غيرها وفق خطة منظمة لالستفادة من المياه في قاع االزرق التي تقدر المياه منه بماليين االمتار المكعبة سنويا .
 9-9تحسين البينة التحتية الالزمة لقطاع النخيل  ،وخاصة الطرق و تحديث شبكات الري و توفير و تنويع مصادر الطاقة .
 10-9اعطاء صغار المزارعين اهمية من حيث تطوير قدراتهم االنتاجية والتسويقية وتخصيص برامج االرشاد ونقل التقنيات ومكافحة حشرة السوسة وعمليات خدمة المحصول.
حيث يشكل صغار المزارعين (لغاية  40دونم) حوالي  %80من مجموع مزارعي وادي االردن ويسيطرون على حوالي  %45من اراضي النخيل.
 11-9انشاء منصة للمعرفة لقطاع النخيل ،منصات معرفية تستهدف تطور وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال زراعة وانتاج التمور.
 12 -9اجراء مسح ميداني لحصر مساحات النخيل المثمر واصنافها في كافة مناطق االنتاج وتحديثها بشكل دوري حيث لوحظ عدم وجود قاعدة بيانات و معلومات محددة للنخيل.
وباإلمكان تطبيق الطرق الحديثة في تحديث هذه البيانات.
 13-9اعادة النظر بحجم الوحدة االنتاجية للنخيل وعلى اساس الربحية والكفاءة ومتطلبات االستثمار الالزمة في عمليات مع بعد الحصاد ومكننة الزراعة واالنتاج.
 14-9تخفيض اسعار المياه ألغراض مشاغل التمور بحيث تكون مساوية ألسعار المياه ألغراض زراعة النخيل ألهمية ذلك في تشجيع االستثمارات الالزمة للتوسع في انشاء
مشاغل التمور وبما يتناسب مع التوسع الحالي والمستقبلي إلنتاج التمور (وخاصة الصنف مجهول) في المملكة.
 15-9الطلب من الجامعات ادخال مساقات النخيل في المناهج والبرامج التدريسية والتطبيقية في الجامعات .
 16-9التأكيد على ضرورة إعطاء موضوع المياه و التعرف على االحتياجات المائية الحقيقية لشجرة نخيل التمر و في المناطق البيئية المختلفة و كذلك سبل التقليل من الهدر في
المياه في سبيل تحسين اإلنتاج كما ونوعا.

104

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020

المراجع

105

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020

.10المراجع
أوال :المراجع باللغة العربية:
• الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات االردنية http://dosweb.dos.gov.jo/ar/
• الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االرصاد الجوية االردنيةhttp://jmd.gov.jo/
• دالل زريقات،.2016،تغيّر الغطاء األرضي واستعماالت األرا ضي في قضاء األزرق-محافظة الزرقاء بين عامي 1978باستخدام نظم المعلومات الجغرا فيّة
واالستشعار عن بُعد ،المجلّد  ، 9المجلة االردنية للعلوم االجتماعية .304-287 ،
• سوسن أبو عجمية ، 1999 ،التّحوّالت السكانية والتغيّرات البيئية في واحة األزرق ،رسالة ماجستير  ،جامعة اليرموك ،األردن
• صالح الدين البحيري ، 1991 ،جغر ا فيا األردن ،مكتبة الجامع الحسيني ،عمان.
• عبد الباسط عودة واخرون،2018،زراعة النخيل وإنتاج التمور في األردن)
• وثيقة االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2025-2016
• منى مشعل ، 2018،التجربة االردنية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء /مهرجان التمور االول االردن ،جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
• هيئة االستثمار األردنية . 2017 ،دراسة جدوى اقتصادية اولية النشاء مركز تدريج وتعبئة التمور 2017
• هيئة االستثمار األردنية .2017 ،دراسة الجدوى االقتصادية المبدئية لمشروع زراعة النخيل المجهول نيسان 2017
• عبد الباسط عودة ابراهيم  ،انور حداد ،شذا الشوبكي  ،عبد الوهاب زايد ،2018،زراعة النخيل وانتاج التمور في االردن ،الوقع،التحديات ،االفاق ،كتاب ،جائزة خليفة
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي االمارات العربية 189،صفحة

ثانيا :المراجع باللغة اإلنجليزية:
Altahat. Ebraheem Suliman. 2015 . Analysis of agricultural policies affecting Medjool date palm cultivation in Jordan. journal of
agricultural science vol.7, No.4: 2015
Arab organization for Agricultural Development (AOAD) 2018. Date palm value chain in Arab countries AOAD 2018
FAO , IFAD, UNICEF, WEP andWHO.219. The state of food security and nutrition in the world 2019 safeguarding against
economic slowdowns and downturns .Rome ,FAO
FAO and EBRD , 2014 Water Along The Chain – The Jordan Case : An Analytical Brief On Selected Food Chains In a Water
Perspective . March 2014
Jordan 2025.A National Vision and Strategy
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Jordan ,Vol(2)No(1),94-104pp.
Mashal, M. Obaidate,B.,2007, Pest of Date Palm in Jordan, book by NCARE,Jordan.112p.
Mashal,M., 2013,Evaluation The Ecological Effect Of Integrated Pest Management Methods Used On Date Palm Tree In Jordan.
Phd ,260pp
Mashal,M.Obaidate,B.,2015,Field Guide Practices In Date Palm Farms ,Book, , National Library:, (1765/4/2016) NCARE
Publication, Funded By SRTDII,105p.
Mashal,M.Obaidate,B.,2015,red palm weevil ,,Book, National Library :(859/2/2015), NCARE, Funded By Buyer Company,63p.
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.11المالحق
ملحق  : 1أسماء الفريق الذي اعد االستراتيجية و الشركاء الذين تمت زيارتهم الميدانية او االجتماع بهم:
.1
.2
.3
.4

االختصاص
خبير دولي اقدم في االقتصاد والتنمية الزراعية
خبير التسويق الزراعي
خبيرة النخيل
خبير في الصناعات الغذائية و عمليات ما بعد الحصاد

االسم
أ.د .كامل شديد  /رئيس الفريق
أ.د .محمد سمير هباب
د .منى مشعل
د .سمير الشاكر
الفريق المساند

.1
.2
.3
.4
.5

م .أنور حداد – رئيس جمعية التمور االردنية
د .عزات العجالين – مساعد األمين العام للثروة النباتية  ،وزارة الزراعة األردنية
م .قيس عويس – خبير المياه
م .نذدير البدور – مدير اإلنتاج النباتي  ،وزارة الزراعة
م .صيتان السرحان – مدير وقاية النبات – وزارة الزراعة
المقيم الخارجي
أ.د .محمود عايد الدويري  ،وزير الزراعة األردنية األسبق

محلق  : 2جدول االجتماعات والزيارات الميدانية مع الشركاء
الشخص
المهندس إبراهيم الشحاحدة
المهندس أنور حداد
الدكتور عزات العجالين
المهندس صيتان السرحان
المهندس نذير البدور
الدكتور نزار حداد
المهندس طالل الفايز
الدكتور نائل الحسامي – المدير العام
المهندس فضل اللبدي – مدير دائرة التنمية الصناعية
هشام الدويك – المدير العام
المهندسة فدا ء الروابدة

الجهة
معالي وزير الزراعة
رئيس جمعية التمور االردنية
مساعد االمين العام للثروة النباتية
مدير مديرية وقاية النبات
مدير اإلنتاج النباتي
المركز الوطني للبحوث الزراعية
مكتب منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة األردن
غرفة صناعة عمان
غرفة تجارة عمان
المنظمة العربية للتنمية الزراعية  /رئيس المكتب اإلقليمي للمشرق العربي
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التاريخ
08/01/2020
2020/01/04
08/01/2020
08/01/2020
08/01/2020
2020/01/07
2020/01/16
2020/01/06
2020/01/06
07/01/2020

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020
وزارة التخطيط و التعاون الدولي
المؤسسة العامة الغذاء والدواء
مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية
مدير التعاون الدولي
مدير مديرية زراعة االزرق
مؤسسة اإلقراض الزراعي
مؤسسة ضفاف األردن للتمور
مزارع وردة الرمل
مزارع عرعر
مزارع سارة – سدرة المنتهى
مزارع تمور زارا
مزارع تالل النور
مزارع أبو عياش
مزارع البركة
مزارع لينة للتمور -
مزارع شركة جنى للتمور
مزارع سمارة للتمور
مزارع الحجازي-
قرية المجهول
شركة مزارع سما إلنتاج التمور
شركة أبو سنينة أبناء عم للتمور
رئيس جمعية التمور االردنية
جمعية التمور األردنية
تمور مشعل
تمور العلوي
تمور البحر الميت
المتكاملة للمشاريع الزراعية
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المهندسة فداء جرادات – مدير مديرية المشاريع
المهندس امجد رشايدة – مدير الغذاء
الدكتورة ردينة البطارسة
مدير مديرية التقييس
المهندسة اريج قطيشات
المهندسة تمارا  -دائرة التقييس
المهندس حازم الصمادي
المهندس ناصر الدغمي
المهندس محمد الحياري
المهندس عبدالوالي الفالحات
المهندس فراس الجنيدي
المهندس نبيل عرعر
حمدي سارة
عبدالفتاح صرار
المهندس هاني غنيم
المهندس عبدهللا أبو عياش

08/01/2020
2020/01/15
2020/01/16
2020/01/09
2020/01/09
2020/01/04
2020/01/09
2020/01/09
2020/01/09
2020/01/09

قصى الغوانمة
موفق عساف
محمد سمارة
إبراهيم الحجازي
محمد السالمات
عبدالكريم أبو اصليح
زهير أبو سنينة
المهندس أنور حداد
الدكتور حسن العكيدي – عضو مجلس إدارة
رائدة مشعل
سمير العلوي
رائد الصعايدة
عماد مناصرة

2020/01/05
2020/01/05
2020/01/05
2020/01/05
2020/01/05
2020/01/09
2020/01/09
2020/01/09
2020/01/09
2020/01/09
2020/01/09
2020/01/09
2020/01/09

08/01/2020
07/01/2020
07/01/2020
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الملحق  :3جدول زيارات فريق االستراتيجية للمؤسسات و الشركاء ذوو العالقه
الموقع
التاريخ
 2020/1/4عمان
االغوار
االغوار
 05/01/2020االغوار
االغوار
االغوار
عمان
عمان
06/01/2020
عمان
عمان
عمان
عمان
07/01/2020
عمان
عمان
08/01/2020

عمان

 09/01/2020عمان
عمان
 2020/1/15االزرق
2020/1/16

عمان

الجهة
جمعية التمور األردنية
مزارع لينة للتمور  -قصى الغوانمة
مزارع سمارة للتمور
مزارع الحجازي -إبراهيم الحجازي
مزارع شركة جنى للتمور
مزارع تمور زارا  -عبدالفتاح صرار
غرفة تجارة عمان
غرفةصناعة عمان
تاجر ومزارع /العلوي -فرعهم في أبو علندا المستندة
تاجر ومزارع /ابو سنينة -بموقع شركتهم في أبو علندا
المركز الوطني للبحوث الزراعية /د.نزار حداد
المنظمة العربية للتنمية الزراعية /م.فدا الروابدة
مؤسسة المواصفات والمقاييس
هيئة الغذاء والدواء
عطوفة امين عام سلطة وادي االردن/م.علي الكوز
معالي وزير الزراعة
مساعد االمين لالنتاج النباتي/دزعزت عجالين
وزارة التخطيط و التعاون الدولي
لقاء مع عدد من مزارعي التمور في الجمعية بمن فيهم
مزارعي االزرق وغير االعضاء
مجلس ادارة جمعية التمور االردنية
مزراع التمور في منطقة األزرق
مؤسسة اإلقراض الزراعي
مكتب منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة األردن
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ملحق  : 4مساحات زراعة النخيل في وادي االردن 2017-1995
12

10

8

المساحة/الف دونم

6

4

2

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2.42

2.27

2.27

2.27

2.15

1.46

1.38

1.38

1.36

1.36

0.302 0.964

0.26

0.26

0.26

 0.059 0.059 0.199 0.199 0.212 0.212 0.212 0.212الشونة الشمالية

10.53

7.70

7.70

7.59

6.80

6.47

5.08

4.81

4.67

4.41

3.18

2.64

2.56

2.56

2.56

1.67

دير عال

10.70

8.13

8.05

5.41

5.28

4.23

4.04

3.61

3.55

3.33

4.26

2.21

1.95

1.92

1.34

 0.432 0.455 0.282 0.315 0.315 0.315 0.315 0.315الشونة الجنوبية

1.11

0.96

0.73

0.68

0.65

0.64

0.49

0.44

0.39

0.35

0.35

0.21

0.21

0.21

0.21

0.022 0.022 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092

غور الصافي

4.89

1.58

1.58

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

0.12

0.089 0.089 0.117 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123

االزرق
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2001
0.853

2000
0.85

1999

1998

1997

1996

1995

0

0.241 0.241 0.401 0.721 0.721
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 0.775 0.775الشونة الشمالية
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44

51

51

51

45

29

28

28

28

28

22

7

6

6

6

9

9

9

9

8

8

161

116

116

114

98

85

89

85

83

80

52

39

39

39

39

31

12

12

11

11

7

3

3

220

201

200

80

74

70

67

57

56

53

78

33

29

29

22

6

6

6

6

6

5

7

6

18

10

6

6

6

14

11

7

6

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0.86

54

36

36

36

35

35

35

35

35

35

35

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2
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الشونة الجنوبية
غور الصافي

االزرق

اعداد اشجار النخيل القرب الف

ملحق  :5اعداد اشجار النخيل في االردن 2017-1995
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ملحق  :6النسبة المئوية لالشجار المنتجة من مجمل اشجار النحيل المزروعة في المناطق زراعة النخيل في االردن في الفترة ما بين
2017-1995

20
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
40

28.6 53.4 19.6

53

81.7 71.5 54.2

65

67

53.2 60.8

76

76

72

100

100

100

100

75

 69.4 46.8 49.8الشونة الجنوبية
دير عال

39

78.1 89.3 78.4 74.5 74.8 50.1 77.7 55.9 55.6

57

75

48.5 78.7 77.9 77.9 71.1

49

80.4 80.4 70.2

75

62

63.6 39.2 13.4

71

70

74

89.1 89.2 88.8

89

100

100 93.10 96.5 93.1 77.4

100

70

44

50

100

100

95

88.7 79.00

38

38.3 85.50 30.5 40.2

52

100

100

المصدر:الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة
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0

33.4 17.3 53.2 53.2 73.6

57

23.7 52.4

62

62.5

100

27.2

100

95

81.3 90.3

98

42

41.2

93

الشونة الشمالية

100

100

92.8

85

100

64.2

100

غور الصافي

80

74.9 36.1

71

16

60.2

50

االزرق

100

100
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ملحق  :7انتاج اشجار النخيل للتمور في االردن للفترة من 2019-1995

7

Thousands

8

6

الكمية/كغم الف طن

5
4
3

2
1

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

 45.4 22.8 226.7 595.1 352.7 469.5 453 450.8 314.4 445.2 330.9 306.5 593 774.5 1,167 869.1 869.1 921.8 1,386 1,148 2,852 5,020 3,435الشونة الشمالية
248.8 238 418.9 264 151.9 224.5 188.5 520.5 392 1,247 1,206 1,501 1,555 3,390 4,026 4,026 3,591 3,664 2,847 6,044 6,494 6,494 6,455
194 249.5 245.6 606.6 1,421 856.6 1,074 2,180 2,040 1,812 2,423 2,497 1,948 2,414 1,386 6,637 4,545 6,990
153.2 386.2 136.7 341.7 260.9 416.3 879.9 631.3 1,084 699.1 1,572 1,468 1,677 1,619 1,712 3,710 5,391
133.7 134.8 201.2 192.6 190.5 85.30 197.1 122.1 344.9 334.7 834.5

82

 195الشونة الجنوبية

9.3 175.5 95.7 47.7 80.9

االزرق

24.1 16.3

غور الصافي

77.8 80.8 72.3 84.9 81.2 120.3 112.3 120.4

المصدر:الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة
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39

163 133.7 160.9 50.5

دير عال

4
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ملحق  :8الوحدات الحرارية والتراكم الحراري في المملكة االردنية

المنطقة
الباقورة
دير عال
غور الصافي
االزرق
االغوار الشمالية
العقبة
معان

التراكم الحراري متوسط الفترة درجة الحرارة متوسط الفترة
ْم
ْم
24.25
2085.85
24.88
2496.05
26.36
2970.02
20.38
1722.61
23.41
2325.03
25.46
2721.16
18.56
1215.8

المصدر(عبد الباسط عودة واخرون،2018،زراعة النخيل وإنتاج التمور في األردن ) 2018
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النسبة المئوية للرطوبة
متوسط الفترة
65.63
55.82
52.20
52.56
64.21
42.86
45.23
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ملحق  : 9العمالة المطلوبة و المتوفرة حالياً
 .1مجموعة العامالت المتدربات بمهارات محلية
•  1-1مرحلة الفرز االولي  :تنقية الثمار و فرزها بإبعاد الثمار المشوهة و المنتفخة وذات الرطوبة العالية و غيرها
•  2-1مرحلة الفرز و التدريج  :وهي مرحلة تدريج التمور الفرز و حسب المعايير التي يضعها المشغل
•  3-1فئة العامالت المهنيات في التعبئة و التغليف و الترقيم
 .2فئة المشغلين المهندسين الزراعيين المشرفين على :
•  : 1-2التبخير و الفرز و التدريج ثم التعبئة حتى السوق
• : 2-2اختصاص السيطرة النوعية على التمور الخام و المنتجات النهائية
•  : 3-2مشرف الجودة من الجنى حتى التسويق وحسب المواصفات و المعايير – إضافة الى إدارة المشغل .

العملية
التبخير(التعقيم)
الفرز االولي
التدريج
التعبئة والتغليف
التجميد (شهريا )
مصاريف اخرى
المجموع

كلف العمالة للطن الواحد
5
20
40
25
5
10
105

كلف اخرى للطن
5
0
0
120
30
0
155

❖ كميات المنتجة التمور الحالية  /معدل موسم  2019هو 27115طن موزعة على أصناف:
 .1المجهول %60
 .2البرحي %30
 .3أصناف أخرى %10
❖ موزعة على مواقع اإلنتاج الرئيسية وهي:
 .1االغوار الوسطى والجنوبية والصافي %60
 .2االغوار الشمالية %14
 .3األزرق %15
 .4العقبة والقويرة %7
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كلفة الطن الواحد االجمالية
10
20
40
145
35
10
260
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 .5وادي عربة %4
❖ مسارات انتاج و تصنيع و تسويق التمور :تعبئة و تغليف (المشاغل)
 .1المجموعة األولى :كميات من التمور يتم تجهيزها بمشاغل ذات القدرة العالية والمتطورة بأجهزة ومعدات وتقنيات عالية من أجيال مختلفة وتشكل %15
 .2كميات من التمور تجهيزها في المشاغل التقليدية اليدوية وبطاقات متوسطة وصغيرة وتشكل %60
 .3كميات من التمور تصل لمستهلك من المزرعة الى أسواق الجملة (السوق المحلي) وتقدر %25
❖ فئات المنتجين:
 .1المنتجين الكبار (اكثر من  1000نخلة) :
كبار المزارعين المنتجين لهم المشاغل الحديثة و المتطورة او التقليدية ذات الطاقة العالية و أصحاب مخازن التجمد و المصدرين او يقدمون خدمات تطبيقية
للمنتجين االخرين.
 .2المنتجين المتوسط ( 1000-500نخلة):
مزارعين منتجين قسم كبير لهم مشاغل تقليدية عادة وقسم منهم مصدرين
 .3فئة المنتجين الصغار
تكون مزارع بطاقة اقل من  500نخلة قسم قليل يكون مشاغل تقليدية و يدوية و البقية يجزون تمورهم لدى أصحاب المشاغل و أحيانا يتم تسويقها الى تجار
الجملة مباشرة
❖ الطاقات الحالية للمشاغل و انتاجها الفعلي التقريبي :
 .1المشاغل الحديثة و المتطورة  4000 :طن تقريبا
 .2المشاغل التقليدية اليدوية  16000 :طن تقريبا
 .3التمور الخام بدون مشاغل  7000 :طن تقريبا

المشاغل الحديثة
المشاغل التقليدية

الطاقة التصميمة
(طن/ساعة)
9
غم

الطاقة المتاحة
طن/ساعة)
4.608
12.68

❖ التسويق الحالي لمسارات التمور
 .1التسويق الخارجي %22-18
 .2االستهالك المحلي %60-55
 .3الفاقد بعد الحصاد حتى االستهالك %25-16
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الطاقة الفعلية
 4000طن
 16000طن
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❖ النوعية و المواصفات و التسويق :
نوعية التمور المجهول و كذلك البرحي تعتبر جيدة مقارنة ببقية مناشئ هذه األصناف تستخدم مواصفات متفق عليها تقريبا بالنسبة لصنف المجهول الوزن و الحجم ونسب
التقشير و االنتفاخ و نسب الرطوبة اللون و المظهر العام و متفق عليها بين المنتج و المشغل و التاجر و المصدر وهي :
وزن الحبة بالغرام
اكثر من 27
26-22
21 -17
16 – 14
اقل من 14

الحجم
سوبر جامبو
جامبو
كبيرة
متوسطة
صغيرة

المتبقي يرفض و ليست له استخدامات او االستعمال محدد
بالنسبة لصنف البرحي ( ال توجد مواصفات او معايير لتحديد النوعية عدا الحجم و النظافة و المظهر
❖ البرامج المقترحة لمساهمة مرحلة ا لتجهيز و التعبئة و التغليف (المشاغل) و التصنيع مشتقات التمور و القيمة المضافة إلنتاج التمور على ضوء مؤشرات و اهداف
تنمية قطاع النخيل و التمور حتى عام .2030
• برنامج انشاء مشاعل و مخازن تجميد في مواقع اإلنتاج الرئيسية لصنف المجهول وهي االغوار و كذلك لصنف البرحي في الشونة الشمالية و األزرق لصغار
المنتجين و يحوي ما يلي :
➢ عدد  4مشاغل بطاقة  5000طن لكل منهم :

1 -1لصنف المجهول في مناطق
المنطقة
الشونة الشمالية
االغوار الوسطى
االغوار الجنوبية

العدد
1
2
2

الطاقة اإلنتاجية ( مع مجففة)
 2000طن
 1000طن
 1000طن

119

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020

 2-1الصنف البرحي
مشغل و مجفف في األزرق بطاقة  3000طن عدد واحد
 3 -1انشاء مخازن تجميد عدد  3بطاقة  5000طن لصنف المجهول في االغوار الشمالية و الوسطى و الجنوبية
 1-4انشاء مخازن تبريد متحكم به عدد واحد في الشونة الشمالية بطاقة  3000طن
 .2مخزن تبريد يتحكم به منطقة األزرق بطاقة  2000طن
مؤشرات االحتياجات لزيادة طاقة المشاغل بما فيها مجففات التمور
إشارة الى إحصائية  2018الرسمية المتوفرة حاليا  %32في األشجار النخيل غير مثمرة متوقع بدء االثمار خالل السنوات الخمسة القادمة في  2025كامل اإلنتاجية و كذلك
 %27ن أشجار النخيل مثمرة لم تصل الى اإلنتاج الكامل االفتراضي بعد عمر عشرة سنوات .
❖ اعلى قيمة للعائد االقتصادي عندما ييبدأ معدل انتاج النخلة بحوالي  75كغم للنخلة الواحدة
❖  471062عدد النخيل الناتج في اقصى إنتاجية عام 2025
 75 * 471062كغم =  35325طن تصل عام 2025
❖ يستوجب زراعة ما يكفي إلنتاج تقريبا  14000طن الهدف في  2030الوصول النتاج  50000طن
❖ الهدف الوصول الى  50الف –  36الف =  14الف طن
نحتاج الى زراعة  186الف نخلة جديدة فقط ليصبح العدد الكلي  656000نخلة فقط خالل خمسة أعوام و بمعدل  31000نخلة سنويا.
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ملحق  : 10توزيع العمالة المستأجرة حسب نوع العمالة والجنس والجنسية وفئة العمر في ( وادي االردن) لسنة – 2017

توزيع العمالة المستأجرة حسب نوع العمالة والجنس والجنسية وفئة العمر في ( وادي
االردن) لسنة 2017 -

10000

12000

8000

العمال العرضيين
اردنيون
غير اردنيون
2464
7606

6000

4000

العمال الموسميين
اردنيون
غير اردنيون
285
3230

2000

العمال الدائمين
غير اردنيون
10534

العمال العمال
العرض الموسم العمال
يين الدائمين
يين

غير اردنيون
اردنيون
غير اردنيون
اردنيون
غير اردنيون
اردنيون

0
اردنيون
1134

ذكور اكثر من 16سنة

0

0

0

0

0

0

ذكور  12-16سنة

1563

4561

1716

293

49

35

أناث اكثر من 16سنة

0

0

0

0

0

0

أناث  12-16سنة

المصدر:الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة
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ملحق  : 11توزيع العمالة المستأجرة حسب نوع العمالة والجنس والجنسية وفئة العمر في (الشونه الجنوبيه) لسنة 2017 -

توزيع العمالة المستأجرة حسب نوع العمالة والجنس والجنسية وفئة العمر في (الشونه الجنوبيه) لسنة 2017 -
غير اردنيون

العمال
العرضيين

غير اردنيون

العمال
الموسميين

غير اردنيون

العمال الدائمين

اردنيون

اردنيون

اردنيون
3000

2500

العمال العرضيين
اردنيون
غير اردنيون
94
145
0
0
222
606
0
0

2000

1500
العمال الموسميين
اردنيون
غير اردنيون
0
282
0
0
0
691
0
0

المصدر:الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة
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1000

500
العمال الدائمين
غير اردنيون
15
0
2664
0

0
اردنيون
6
0
137
0

أناث اكثر من 16سنة
أناث  16-12سنة
ذكور اكثر من 16سنة
ذكور  16-12سنة
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ملحق  : 12توزيع العمالة المستأجرة حسب نوع العمالة والجنس والجنسية وفئة العمر في (الشونة الشماليه) لسنة 2017 -

توزيع العمالة المستأجرة حسب نوع العمالة والجنس والجنسية وفئة العمر في (الشونة الشماليه) لسنة 2017 -
غير اردنيون

العمال
العمال
العرضيين الموسميين

غير اردنيون

العمال
الدائمين

اردنيون
غير اردنيون
اردنيون

اردنيون
5000

4500

4000

العمال العرضيين
غير اردنيون
434
0
4435
0

اردنيون
1160
0
1225
0

3500

3000

2500

العمال الموسميين
غير اردنيون
488
0
130
0

المصدر:الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة
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2000
اردنيون
293
0
228
0

1500

1000

العمال الدائمين
غير اردنيون
5
0
2773
0

500
اردنيون
11
0
503
0

0

أناث اكثر من 16سنة
أناث  16-12سنة
ذكور اكثر من 16سنة
ذكور  16-12سنة
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ملحق  : 13توزيع العمالة المستأجرة حسب نوع العمالة والجنس والجنسية وفئة العمر في (دير عال) لسنة – 2017
توزيع العمالة المستأجرة حسب نوع العمالة والجنس والجنسية وفئة العمر في (دير عال) لسنة 2017 -
غير اردنيون

العمال
العمال
العرضيين الموسميين

غير اردنيون

العمال
الدائمين

اردنيون
غير اردنيون
اردنيون

اردنيون
5000

4500

4000

العمال العرضيين
اردنيون
غير اردنيون
3077
984
0
0
134
2475
0
0

3500

3000

2000

2500

العمال الموسميين
اردنيون
غير اردنيون
0
946
0
0
57
2408
0
0

المصدر:الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة
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1500

1000

العمال الدائمين
غير اردنيون
23
0
4288
0

500
اردنيون
11
0
400
0

0

أناث اكثر من 16سنة
أناث  16-12سنة
ذكور اكثر من 16سنة
ذكور  16-12سنة
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ملحق  : 14توزيع العمالة المستأجرة حسب نوع العمالة والجنس والجنسية وفئة العمر في (غور الصافي) لسنة 2017 -
توزيع العمالة المستأجرة حسب نوع العمالة والجنس والجنسية وفئة العمر في (غور الصافي) لسنة 2017 -
غير اردنيون

العمال
العمال
العرضيين الموسميين

غير اردنيون

العمال
الدائمين

اردنيون
غير اردنيون
اردنيون

اردنيون
1000

900

800

العمال العرضيين
غير اردنيون
0
0
90
0

اردنيون
230
0
883
0

700

600

500

العمال الموسميين
غير اردنيون
0
0
0
0

400
اردنيون
0
0
0
0

المصدر:الموقع الرسمي االلكتروني لدائرة اإلحصاءات العامة بتصرف من فريق الدراسة
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300

200

العمال الدائمين
غير اردنيون
6
0
809
0

100
اردنيون
7
0
94
0

0

أناث اكثر من 16سنة
أناث  16-12سنة
ذكور اكثر من 16سنة
ذكور  16-12سنة
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ملحق : 15
السنة

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

مساحة وإنتاجية وإنتاج التمور في األردن خالل الفترة 2017-2001

(المساحة :بالدونم ،اإلنتاج بالطن ،إنتاجية الدونم وإنتاجية الشجرة بالكجم)
المساحة عدد األشجار الكلي عدد األشجار المثمرة اإلنتاج السنوي إنتاجية الشجرة إنتاجية الدونم

2,641
3,456
5,536
6,148
6,148
6,560
15,727
16,373
16,681
17,079
17,690
18,397
21,520
22,220
26,691
27,116
32,226

44,290
63,181
85,674
93,184
93,184
98,656
250,576
259,240
264,407
269,528
285,620
297,145
304,735
330,032
477,833
484,193
471,062

36,438
41,965
44,709
65,980
65,566
69,351
139,693
149,598
190,497
232,619
234,048
220,083
222,340
184,798
332,637
225,700
228,256

المصدر :اإلحصاءات العامة -أألردن2019 ،
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1,414
2,106
1,897
4,068
3,115
3,965
6,532
7,437
9,681
11,241
11,213
10,417
11,981
9,764
20,141
25,223
25,419

39
50
42
62
48
57
47
50
51
48
48
47
54
53
61
112
111

535
609
343
662
507
604
415
454
580
658
634
566
557
439
755
930
789
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ملحق  : 16ميزانية التمور في األردن خالل الفترة  2017-2001وتوقعات الفترة 2030-2018
السنة
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

اإلنتاج
طن
1414
2106
1897
4068
3115
3965
6532
7437
9681
11241
11213
10417
11981
9764
20141
13401
25222
26710
28198
29686
31174
32662
34150
35638
37126
38614
40102
41590
43078
44566

الواردات
طن
3454
7059
6603
9513
9546
10703
8534
9909
9760
8048
9608
10854
11960
17535
12650
13948
15741
16509
17277
18045
18813
19581
20349
21117
21885
22652
23420
24188
24956
25724

الصادرات
طن
720
1448
1483
2343
2283
2209
2806
3009
1935
2603
3228
2704
3861
4201
3936
5612
6317
6667
7017
7366
7716
8066
8416
8766
9116
9465
9815
10165
10515
10865

كميات العرض المحلية
طن
4148
7717
7017
11238
10378
12459
12260
14337
17506
16686
17593
18567
20080
23098
28855
21737
34646
36552
38458
40364
42271
44177
46083
47989
49895
51801
53707
55613
57520
59426

الفقد
طن
243
458
425
679
633
733
753
867
972
964
1041
1064
1197
1252
1307
1362
1417
1490
1564
1637
1711
1784
1857
1931
2004
2077
2151
2224
2298
2371

المصدر  - FAOSTAT, 2019:توقعات  2030 – 2018حسبت من قبل فريق الدراسة
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نسبة الفقد
%
17.2
21.7
22.4
16.7
20.3
18.5
11.5
11.7
10
8.6
9.3
10.2
10
12.8
6.5
10.2
5.6
4.9
4.2
3.4
2.7
2.0
1.3
0.5
-0.2
-0.9
-1.7
-2.4
-3.1
-3.8

االستهالك المتاح
طن
3905
7259
6592
10559
9745
11726
11507
13470
16534
15722
16552
17503
18883
21846
27548
20375
33229
35062
36895
38727
40560
42393
44226
46058
47891
49724
51557
53389
55222
57055

معدل االكتفاء الذاتي
%
36
29
29
39
32
34
57
55
59
71
68
60
63
45
73
66
76
78.5
81
84
86
89
91
94
96
99
101
104
106
109

معدل استهالك الفرد
كجم/الفرد
0.75
1.37
1.22
1.91
1.71
1.98
1.86
2.08
2.42
2.19
2.19
2.19
2.24
2.48
3.01
2.15
3.42
3.6
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6

عدد السكان
 1000نسمة
5193.5
5287.5
5396.8
5535.6
5714.1
5934.2
6193.2
6489.8
6821.1
7182.4
7574.9
7992.6
8413.5
8809
9159
9456
9702
9984
10266
10547
10829
11111
11393
11674
11956
12238
12520
12802
13083
13365
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ملحق  : 17أسعار الجملة للتمور والبلح والرطب في سوق عمان المركزي
2018
الشهر

الصنف

كانون ثاني

تمر
رطب
تمر
رطب
تمر
رطب
تمر
رطب
تمر
رطب
تمر
تمر
بلح
رطب
تمر
بلح
رطب
تمر
بلح
رطب
تمر
بلح
رطب
تمر
بلح
رطب
تمر
بلح (بسر)

شباط
آذار
نيسان
أيار
حزيران
تموز
آب
أيلول
تشرين أول
تشرين ثاني
كانون أول

الكمية (طن)
مستورد
4
88
1
59
4
42
9
42
8
9
0

محلي
16
0
11
16
0
15
0
40
0
12
0
277

0
0
0
4
0
0
31

6
1197
10
37
633
2
61
96
2
17
9
1
21
0

3
53
3
6
881
11
5

المصدر :وزارة الزراعة األردنية 2019 .بيانات تسويقية
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المجموع
20
88
12
59
20
42
24
42
48
9
12
0
277
0
6
1197
15
37
633
33
61
99
54
20
15
882
32
5

أغلب
2000
0
0

السعر (فلس/كجم)
أعلى
3000
0
0

أدنى
1000
0
0

2000
0
0
0
0
0
0

3000
0
0
0
0
0
0

1000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2000
0
800
2000
0

3000
0
1000
3000
0

1000
0
500
1000
0
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ملحق  : 18أسعار التمور المحلية في األردن
الوصف
نوع التمر
التمر الخام من أرض المزرعة
المجهول
متوسط سعر البيع في محالت التجزئة
نخب أول حبة كبيرة (للمستهلك)
نخب ثاني حبة كبيرة (للمستهلك)
نخب ثالث حبة كبيرة (للمستهلك)
نخب أول حبة صغيرة (للمستهلك)
نخب ثاني حبة صغيرة (للمستهلك)
حسب الحجم ودرجة الجفاف
البرحي

متوسط السعر (دينار أردني /كغم)
3
7
9
8
7
5
3
يتراوح من نصف دينار إلى 1.25
دينار

المصدر :هيئة االستثمار األردنية 2017 -

ملحق  : 19أهم المعلومات للشركات والمزارع المنتجة للتمور في المملكة حسب الموقع وصنف التمور.
اسم الشركة
شركة مزارع خطاب للنخيل
مزارع الحق
مزارع البركة (النبر)
مزارع النوى
مزارع الناعوري

المنتجات الرئيسية
الموقع
تمر المجهول ،تمر البرحي،
دير عال
وادي موسى ،وادي عربة ،وادي تمر المجهول  ،تمر البرحي  ،تمر دجلة نور
 ،أنواع أخرى
األردن ،العقبة
تمر المجهول  ،تمر البرحي  ،تمر دجلة نور
وادي األردن ،األزرق ،العقبة
 ،أنواع أخرى
تمر المجهول ،تمر البرحي
الشونة الجنوبية
تمر المجهول ،تمر البرحي
الشونة الشمالية ،الشونة الجنوبية
(الكرامة)
تمر المجهول ،تمر البرحي
دير عال

شركة االستثمارات الزراعية
المتطورة (قعوار)
مزارع الخيرات
مزارع الكرم
مزرعة الضفاف للمنتوجات الزراعية

دير عال
دير عال
الشونة الجنوبية

مزرعة النخلة المباركة
مزرعة نهر األردن

الشونة الجنوبية
الشونة الجنوبية

المصدر :هيئة االستثمار األردنية – 2017
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تمر المجهول ،تمر البرحي  ،تمر دجلة نور
تمر المجهول
تمر المجهول  ،أنواع تمور أخرى بكميات
قليلة
تمر المجهول  ،تمر البرحي
تمر المجهول ،تمور أخرى بكميات قليلة جدا

استراتيجية زراعة نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية 2030-2020
شكل رقم  9القيمة المضافة في كل مرحلة من سلسلة قيمة التمور األردنية

(فلس) سلسلة قيمة التمور األردنية
ملحق  : 20القيمة المضافة في كل مرحلة من

المصدر :جدول رقم
11

ملحق  : 21المواصفة القياسية ااألردنية للتمور
المجال
تختص هذه المواصفة القياسية األردنية باالشتراطات الواجب توفرها في التمور الكاملة منزوعة أو غير منزوعة النوى المجهزة تجاريا
والمعدة لالستهالك البشري ،وال تختص بمنتجات التمور األخرى مثل التمور المقطعة أو المهروسة أو المستخدمة لألغراض الصناعية أو
المحشوة.
المصطلحات والتعاريف
ألغراض هذه المواصفة تستخدم المصطلحات والتعاريف الواردة أدناه( :الفياض والقضاة)2012 .
التمور:
ثمار شجرة النخيل المسماة  Phoenix dactylifers L.السليمة االضجة النظيفة الخالية من الثمار المعيبة والمواد الغريبة.
التمور منزوعة النوى:
تمور كاملة نزعت نواها آليا أو يدويا مع احتفاظها بشكلها األصلي.
تمور مكبوسة:
تمور تم كبسها في طبقات باستعمال القوة الميكانيكية.
تمور مفككة:
تمور تعبأ بدون استعمال القوة الميكانيكية.
العناقيد (العراجين أو السوباطة أو العرق):
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تمور تتصل أعناقها بعناقيد في حالة التمور غير منزوعة النوى.
الشوائب المعدنية:
شوائب تتمثل في الرماد غير القابل للذوبان في الحمض.

األصناف
أوال :تصنف التمور حسب تركيب السكر فيها إلى:
➢ تمور ثنائية السكر :تكون معظم سكرياتها بشكل سكروز مثل دجلة نور ودجلة بيضا.
➢ تمور أحادية السكر :تكون معظم سكرياتها بشكل سكر أحادي جلوكوز (محول) وفركتوز مثل البرحي والساير والزهدي والسيدي
والحالوي والخضراوي والمبسلي.
ثانيا :تصنيف التمور حسب أحجامها للجداول  1و2

الجدول رقم  1تمور منزوعة النوى
عدد التمرات في  500غم

الحجم
أكثر من 110
من 110-90
أقل من 90

صغير
متوسط
كبير

الجدول رقم  2تمور غير منزوعة النوى
عدد التمرات في  500غم

الحجم
أكثر من 100
من 1010-80
أقل من 80

صغير
متوسط
كبير
وفيما يلي نورد إليكم المواصفة العالمية لتحجيم ثمار المجهول:

وزن حبة التمر الواحدة (غم)

الحجم
15-10
18-16
23-19
27-24
> 80

صغير Small
متوسط Medium
كبير Large
جامبو Jampo
عمالق Giant
االشتراطات القياسية
يجب تتوفر االشتراطات القياسية التالية في التمور:

➢ يجوز تجفيف أو ترطيب التمور لتعديل محتواها من الرطوبة كما يجوز غسلها وتبخيرها أو نعاملتها بثاني أكسيد الكبريت
لحفظها.
➢ أن تتميز باللون والنكهة الطبيعية المميزة للصنف والنوع الخاص بها.
➢ أن تكون خالية من الحشرات الحية وبيوضها ويرقاتها مع األخذ بعين االعتبار العيوب المسموح بها المعروض الحقا تحت بند
العيوب المسوح بها.
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➢
➢
➢
➢

أن ال تزيد نسبة الرطوبة على  %30لجميع أصناف التمور.
أن تكون متماثلة في اللون والحجم والشكل ما أمكن.
أن ال يزيد عدد النوى في التمور منزوعة النوى على  4عددا أم على  8قطع من أجزاء النواةفي كل  100تمرة.
أن ال تزيد نسبة الشوائب المعدنية على 1غم/كغم.

العيوب
تشمل العيوب في التمور ما يلي:
➢ التمور المشوهة (المبقعة):
تتميز بوجود ندب وتغيير في اللون ولفحة شمس وبقع سوداء تحت القمع أو ما يشابهها من تشوهاتفي مظهر السطح التي يكون
مجموع مساحتها أكثر من مساحة دائرة قطرها  7ملم.
➢ تمور متضررة (التمور غير منزوعة النوى فقط):
تعرضت هذه التمور للهرس /أو التمزق بشكل تظهر معه النواة أو إلى الحد الذي يؤثر كثيرا على المظهر الخارجي للتمرة.
➢ تمور غير ناضجة:
قد تكون خفيفة الوزن ذات لون فاتح تحتوي على نسيج ذابل ولب متجعد أو قليل أو مطاطي القوام.
➢ تمور عذرية (غير ملقحة) أو حشف:
تمتاز بلب رقيق وعدم نضج وخلو من النواة لألصاف غير منزوعة النواة.
➢ تمور متسخة:
تحتوي مواد عضوية وغير عضويةمشابهة بطبيعتها لألوساخ أو الرمل.
➢ تمور ملوثة وتضررة بالحشرات والحلم:
تمتاز بتضررها بالحشرات أو الحلم أو ملوثة بالميتة منها أو أجزاؤها أو إفرازاتها.
➢ تمور متحمضة (محمضة)
ناتجة عن تحلل السكريات إلى كحول أو حمض الخليك بفعل الخمائر والبكتيريا.
➢ تمور متعفنة:
تمتاز بوجود هيفات العفن الظاهرة بالعين المجردة.
➢ تمور متفسخة:
تكون في حالة تحلل ومظهر غير مرغوب فيه.
العيوب المسموح بها:
يجب أن ال تزيد التجاوزات المسموح بها للعيوب في البند أعاله على ما يلي:
➢  %7عددا في
➢  %6عددا في
➢  %6عددا في
➢  %1عددا في
االشتراطات الصحية
يجب أن تتوافر االشتراطات الصحية التالي:

التمور المشوهة
التمور المتضررة وغير الناضجة والعذرية.
التمور المتسخة والملوثة والمتضررة بالحشرات والحلم .
التمور المتحمضة والمتعفنة والمتفسخة.

➢ أن يتم إعداد المنتج وفقا للشروط والمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية األردنية رقم 493
➢ عند فحص المنتج يجب أن يخلو منك
❖ الكائنات الحية الدقيقة بأعداد قد تشكل خطرا على الصحة.
❖ الطفيليات التي قد تشكل خطرا على الصحة.
❖ أي مواد ناتجة عن الكائنات الحية الدقيقة بكميات قد تشكل خطرا على الصحة
➢ أن ال تزيد نسب بقايا المبيدات على الحدود المسموح بها دوليا.
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التعبئة
➢ يجب أن يعبأ المنتج بعبوات صحية مناسبة تحفظه من التلوث والتلف.
➢ يجب أن تكون التعبئة لكال الصنفن إما ضغطا باستخدام الكبس اليدوي أو الميكانيكي أو نثرا بدون استخدام القوة أو على شكل
عناقيد من التمور المعلقة بأعوادها األصلية.
بطاقة البيان
باإلضافة إلى المواصفة القياسية األردنية ( )9يجب أن يدون على كل عبوة البيانات اإليضاحية الواردة أدناه باللغة العربية ويجوز كتابتها
بأي لغة أخرى اختياريا إلى جانب اللغة العربية األساسية:
➢ إسم المنتج ،وفي حالة تجهيزه ي1كر أسلوب التجهيز مثل "تمور منزوعة النوى" أو معلوات أخرى مثل "تمور مكبوسة".
➢ الحجم( ،صغير ،متوسط كبير) حسب الحالة.
➢ اسم وعنوان المتِج وعالمته التجارية إن وجدت ،ويجوز ذكر اسم المستورد.
➢ الوزن الصافي بالوحدات الدولية.
➢ تاريخ اإلنتاج واالنتهاء بالشهر والسنة على أن ال تزيد مدة الصالحية على سنتين سواء أكانت بالنوى أو منزوعة النوى .
➢ بلد المنشأ.
ويبين الملحق رقم  1المواصفات القياسية الدولية للتمور حسب منهج كوديكس أليمنتاريس.
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