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المداخلةعناصر

 وتصدیرالتمور في عمانانتاج  .
 تصدیر التمور في تونس:االسواقالوعي بمتطلبات.
 الخلیجیة-العالمیة، العمانیة(المواصفات القیاسیة لجودة التمور.(

 قصة الماكادامیة في كینیا: العمل الجماعيواإلنضباط.
الدروس المستفادة.



المقدمة

تمثل الصادرات العمانیة من التمورنسبة ضعیفة بالنظر الى حجم االنتاج، •
%.3حیث ال تتجاوز 

لق مواطن خفيو كذلك النمّو االقتصادي أھمیة بالغة لمساھمتھا في الصادراتو تكتسي  •
.الدخل الزراعيمستوى رفع والشغل

ة،في االسواق العالمی) أو على العكس أھم المعوقات(احد اھم المتطلبات الجودةو تمثل •
. منظومة الجودةو ھو ما یستدعي التعاون بین كل الفاعلین في القطاع وسلسلة أو •



سلسلة جودة التمورعند التصدیر: المقدمة



)الف طن(عمان سلطنةلتمور في او تصدیرإنتاج. 1
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اإلنتاج المحلي من التمور  الصادرات 

Ministry of Agricultural and Fisheries, 2018. 



)الف طن(استغالل اإلنتاج المحلي للتمور ھأوج
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إجمالي االنتاج المحلي اإلستھالك البشري التمور القابلة للتصنیع أعالف للحیوانات  الصادرات
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Ministry of Agricultural and Fisheries, 2018. 
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من منظور المزارعالتحدیات:التمورتصدیر

االھمیة &الترتیب التحدیات

التي تصیب النخیلاالفات واالمراض 

لبیع التمور بالجملةاسواقتوافر مراكز او 

الجودةانتاج التمور ذات 

بمتطلبات واشتراطات مقاییس الجودة في السوق المزارعوعي

والوسیط التجاري بین المزارععمل مشتركھ عالقة 

لجودة عالیة االجودة بفسائل نخیل متوسطة او ردیئةاستبدال النخیل 

....تحدیات أخرى 



مثال تصدیرالتمورفي تونس:الجودةمتطلبات 

في العالم من 10المرتبة ، بینما تحتل )من حیث القیمة(العالم تونس، أكبر مصدر في تعد •
.  حیث اإلنتاج

وھي مجھزة . HACCPأو ISOكلھا متحصلة على اعتماد ) 50حوالي (التعبئة محطات •
.  ة للجودةصارمبمراقبة التحلیل الفیزیائیة والبكتریولوجیة التي تسمح مختبرات ب
لحصاد؛ جمیع العاملین في ھذا القطاع أھمیة الحفاظ على نوعیة الفواكھ قبل وبعد اویدرك •

.والتعبئة والتغلیفاالنتاج والتجھیز فھي تستخدم أفضل التقنیات من حیث 



Source: Allani et al. 2016

في تونسالتمورالمواصفات القیاسیة لجودة 



0

50

100

150

200

250

300

2000200120022003200420052006200720082009201010112012201320142015

طن
ف 

ألل
 با

اج
النت

ا

الكلي

دقلة نور



%42بنسبة :تصدیرالتمورفي تونس
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ISOالمواصفات القیاسیة العالمیة . 2

).BS5750(المواصفات البریطانیة •
).EN29000(بیة والمواصفات األور•
).HACCP(نظام تحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة لسالمة الغذاء •

).Codex Alimentarius(قانون األغذیة 

:الجودةأھداف إنشاء نظام •
o السلیملحق المواطن في المعلومة الصحیحة وفي الغذاء استجابة.
oاستجابة للشكاوي من األمراض الناجمة عن األغذیة.
o التصنیع، التعبئة، التخزین، النقل(الكشف عن المخاطر المتعلقة باألغذیة.(
o مواطنیھاالحكومات في حمایة واجب.
oواالمن واالستدامة في انتاج األغذیة وتوزیعھاتحسین طرق السالمة.
o المعامالت التجاریة خاصة التجارة الخارجیةر سیتیفي من الحكومات والفاعلین اإلقتصادیین الرغبة.



روالعالمیة للتمقیا سیةالمواصفات ال

مواصفات التمور(Codex Alimentarius)المواصفات القیاسیة العالمیة لألغذیة •
143-1985)Codex STAN(FAO and WHO-

ISO/TC 34/SC3المواصفات القیاسیة للخضروات والفواكة المجففة •
ISO 7558:1988المواصفات القیاسیة لتعبئة الخضروات والفواكة •

-Chlorpyrifosلمخلفاتاالقصى الحد • methyl)التمورظیستعمل في المعالجة و حف:(
Chlorpyrifos- methyl MRL = 0.05 mg/kg



المواصفات القیاسیة للتمور العمانیة الخلیجیة 

:اشتراطات الجودة العامة للتمور
GSO 656/2014 (Prepacked whole dates) التمور الكاملة المعبأة

.تتمیز باللون والطعم والنكھة الممیزة لكل صنف ونوع على حده•

.  أن تكون متماثلة ومتجانسة في اللون والشكل والحجم تقریبا•

.بالكتلة% 26بالكتلة وفي التمور ثنائیة السكر على % 30في التمور أحادیة السكر على الرطوبةتزید نسبة األ •

.غم4یقل وزن الثمرة في التمور منزوعة النوى عن غم، وأال 4.75في التمور غیر منزوعة النوى عن وزن الثمرةاأل یقل •

.  العذریةاألصابات الحشریة والفطریات، التعفن، الحموضة والتمورأن تكون في مرحلة النضج وتكون خالیة من العیوب التي تجعلھا غیر صالحة لألستھالك  اآلدمي مثل •

.بالصحةالمواد الناتجة من األحیاء الدقیقة بكمیات قد تجعلھا ضارة تكون نظیفة وجافة خالیة من •

GSO 1916/2009 (Loose dates)  غیر المعبأة(تمور النثر  (
%.20ال یزید محتوى الرطوبة على •

.وخالیا من العفن والتخمر وأي رائحة أوطعم غیر مقبولینالطفیلیات الضارة والحشرات الحیة وبویضاتھا ویرقاتھا ومخلفاتھا أن یكون خالیا من •

.نظیفاً وخالیاً من أي مواد غریبة مرئیة•

.  الحدود التي تعتمدھا الھیئة الخاصة بمتبقیات المبیداتمتبقیات المبیدات أن ال تتجاوز •



اشتراطات الجودة العامة للمنتجات المعتمدة على التمور
GSO 1813/2013 (Dates Syrup (Dibs Altamr)دبس التمر

.إن یكون المنتج متجانس، معتدل اللزوجة وغیر متبلور•
.أن یكون خالیاً من الشوائب والرواسب والمواد الغریبة والحشرات الحیة وخالیا من المواد المضافة لألغذیة•
.أن یكون متمیزاً بالطعم واللون والرائحة الطبیعیة للتمور المنتج منھا•
.أن یكون خالیا من التخمرات والكحول االیثیلي•
%.80وأال تقل درجة النقاوة عن 4أال یقل الرقم الھیدروجیني عن •
%.27أال یزید محتوى الرطوبة على •
%.68أال تقل نسبة السكریات الكلیة عن •

GSO 1869/2016 (Dates paste)عجینة التمر
.أن تكون خالیة من األمراض والشیص والحشف والحشرات وأجزائھا وبویضاتھا•
.أن تكون ناعمة متجانسة في اللون والقوام ولیس بھا اسوداد أو تیبس أو تغیر في الرائحة والطعم•
.أن تكون العجینة خالیة من النوى الكامل أو المكسورواألقماع والشوائب واألجزاء الغریبة والتخمر والتعفن•
.ال یسمح بأضافة أیة مواد ملونة•
.استخدام صنف واحد من التمور في تصنیعھا وفي حالة خلط عدة أصناف یجب ان تحدد نسب الخلط•
%.20أال تزید نسبة الرطوبة على •



المواصفات القیاسیة للتمور العمانیة الخلیجیة 

:األشتراطات الخاصة بالحجم

.األشتراطات الخاصة بالتجاوزات المسموح بھا
روبیولوجیة في وللمواد المعدنیة، المستویات األشعاعیة، بقایا مبیدات األفات الزراعیة والحدود المیكلملوثات المعادن الثقیلة اشتراطات الحدود المسموح بھا •

.التمور ومنتجاتھا

).ولى، الثانیةالممتازة، األ(لكل درجة من التمور ) نسبة التعفن واألصابات الحشریة وغیرھا(اشتراطات الحدود والتجاوزات المسموح بھا في العیوب الخفیفة •
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المواصفات القیاسیة للتمور العمانیة الخلیجیة 

.إشتراطات الفحص واألختبار
. إلجراء الفحوص واالختبارات مع أرفاق تقریر العینةأخذ العینات

.طرق االختبار والتحلیل

.اإلشتراطات المتعلقة بالتسویق
التعبئة

.  أن یعبأ المنتج في عبوات نظیفة ،صحیة، جافة،مناسبة، وغیر منفذة للرطوبة•

البیانات اإلیضاحیة 
.اسم المنتج وصنفة ودرجتة ومعلومات أخرى مثل منزوع النوى أوغیر منزوع النوى،حجم الثمرة•

.ونسبھا) في حالة استخدامھا(اسم المواد المضافة •

).أن وجدت(نوع الحشوة أو مادة التغطیة •

بلد المنشأ•

تاریخ األنتاج والصالحیة•

النقل والتخزین
.أن تنقل بطریقة تحفظھا من التلف المیكانیكي والتلوث والفساد ومصادر الرطوبة•

.أن تخزن بعیداً عن مصادر الحرارة والرطوبة والمواد الضارة والحشرات والقوارض والتلوث•



:متطلبات الجودة
الجمعيواالنضباط المشترك و العمل المشترك الوعي 

Wangari Maathai (2009)

 مزارعي الماكادامیاقصة(Macadamia)بكینیا:failure of coordination).(

في األسواق الیابانیة بأفضل االسعار، فعمد بعضھم إلى سرقة یبیعون فاكھتھم ھؤالء المزارعین ن كا
.مّما تسبب في تدھور الجودة)قبل مرحلة النضج(أوانھااآلخرین وذلك بجني الثمار قبل 

بھمو عندما اكتشف الوسیط ھذا التدھور عن طریق مراقبة الجودة في السوق الیاباني قطع عالقتھ 

.و بذلك انتھت قصة نجاح الماكادامیا أو كادت



الدروس المستفادة . 3

ادرات من تحسین جودة التمور المنتجة محلیا یعتبرأحد العوامل المؤدیة الى زیادة نسبة الص•
.التمور في السلطنة

ي مرحلة ضمان استیفاء المواصفات والمقاییس العالمیة لجودة التمور یبدأ بدورالمزارع ف•
.اإلنتاج

لتحقیق الجودة ةامل مھموعالجمعيالوعي المشترك و العمل المشترك و االنضباط •
.والنجاح في االسواق العالمیة
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شكرا على 
حسن االستماع 

المشاركة& 
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