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قطاع التمور في مصر
مقدمة

ً
تحتل مصر املركز األول عامليا في إنتاج التمور حيث بلغ حجم اإلنتاج عام  2015حوالي  1,8مليون طن ،وتبلغ نسبة التصدير
حوالي  % 2.7فقط من جملة اإلنتاج بما يمثل  % 4.6من حجم التجارة الدولية للتمور (تنتج مصر ما يمثل حوالي  %18من

ً
ً
اإلنتاج العالمي و % 23من اإلنتاج العربي من التمور محتلة بذلك املرتبة األولى عامليا وعربيا في إنتاج التمور يليها السعودية والعراق
واإلمارات).

ويعتبر قطاع التمور أحد القطاعات التصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة ،هذا وتعد التمور من
السلع واملحاصيل الغير تقليدية الهامة إلمكانية تصنيعها والحصول منها علي نواتج ثانوية متعددة (املربي وعسل البلح
وصناعة الكحول الطبي والصناعي والخل والسكر السائل وغيرها) فإذا ما أضفنا إلي ذلك املكاسب التي يمكن الحصول عليها
من نخيل البلح ومنتجاته الثانوية (الجريد والخوص والليف وجذوع النخيل) واستخداماتها في العديد من الصناعات املنزلية
وصناعة األخشاب يوضح لنا مدي األهمية التي يجب أن تولي لزراعة التخيل.
ولتحقيق هدف تنمية توسيع الصادرات املصرية من التمور باعتبارهم من السلع الزراعية غير التقليدية فإن األمر يقتض ي
اتخاذ مجموعة من الوسائل واألساليب التي يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية:
 أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور لالرتقاء بمستويات الجودة وتعظيم القيمة املضافة ملنتجاته،بهدف زيادة معدالت تصدير التمور املصرية لألسواق الدولية ،وتنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور ،والتي
تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب ،باإلضافة إلى العديد من الصناعات اإلبداعية وتوفير العديد من
فرص العمل
 تطوير سالسل القيمة لهذا القطاع مع التركيز على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة واملمارسات الجيدة فيكافة عمليات إنتاج وتصنيع التمور
 أهمية تشجيع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة ودعم ريادة األعمال من خالل املشروعات الصغيرةواملتوسطة ذات القيمة املضافة العالية والقائمة على نخيل التمور
ً
 زيادة فاعلية جهاز اإلرشاد الزراعي في هذا الشأن فضال على حل املشكالت املتعلقة بتسويق التمور وإنشاءجمعيات تعاونية تساعد في حل تلك املشكالت
ً
 االهتمام بعمليات الدعاية والترويج عن طريق املعارض الدائمة واملؤقتة وخصوصا في األسواق اإلفريقية والعربيةالتي يمثل التمر لها سلعة غذائية رئيسية.

املواصفات القياسية املصرية
استعراض عام للمواصفات القياسية املصرية الحالية في قطاع التمور.

