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  Al-Basra Date Processing Plant مكبس تمور البصرة

الى مكانتها التي كانت عنده انذاك قمنا نحن في الشبكة  العراقيةوالتمرة اعادة ايصال صوت النخلة  لغرض

 أعدناحيث وب واألخ ابو حيدر للحصول على المعلومات أدناه لنخلة التمر باالتصال بالحاج أي العراقية

 طباعتها وتبويبها بالشكل الالئق بالنخلة املين ان تكون رسالتنا قد وصلت لالخرين إلرسال منتجاتهم لنشرها

   .مدير الشبكة/ . على الموقع مجانًا خدمًة للعراق وأهله ونخله مع تحياتي الدكتور ابراهيم جدوع الجبوري

واحد من مكابس التمور المتميزة في العراق يقع في محافظة البصرة في منطقة ابي الخصيب ينتج ويسوق 

الحاج أيوب  ويدير هذا المكبسمثل الساير التي اهمها  ويصدر انواع التمور العراقية وخاصًة تمور البصرة 

تعليب التمور ومكافحة افاتها بطرق نخبة من العاملين المتميزين الذين لديهم الخبرة والكفاءة في  يعقوب و

كما ان يقدم المكبس شهادات سالمة من االمراض والحشرات وغير ذلك   عصرية امنة للبيئة والمستهلك

  .للتمور التي يسوقها او يصدرها 

  

  

  مصنع تمور البصرة مسجل في غرفة التجارة العراقية 

وتطويره    دخل في غذاء االنسان، الذي  يالتمر العراقي  ة لتصنيع بسيط بإمكانيات  1979تأسس المصنع عام 

والدولية  المحلية والدورات والمؤتمرات والمعارض بالتطور من خالل الممارسة العملية يث بدأح الفضل ل

 اذالتصنيع  االقبال على هذا حديثة وتم عمل بخطوط انتاجيةطور ال  التصنيع الحديث حيث على  واالطالع 
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تمور البصرة والبصرة الجديدة والبصرة الفيحاء وتمور  اسم البصرة مثل جديدة بتجارية عالمات ست  حجزت 

على  اكثر قبالألاصبح ا ور االنتاج وبعد ان تط نخيل البصرة وارض البصرة وشط العرب وتمور أبي الخصيب

الى االسواق الحرة واسواق مجدي  منتجاتنا دخلت تاج ولهذا السبب تعطي ميزة لالن عالية  جودةذو  هالمنتوج ألن

منها امريكا وفنزويال واالمارات العربية المتحدة بعضا منه  الى عدة دول  مول اربيل واسواق كافور وتم تصدير

  .ولبنان وسوريا

  

   -:يصنع المكبس التمور بعبوات مختلفة وحسب طلب المستورد وكما يلي 

 .مفرغة الهواء ومغلقة بالسيلفون اة غم منزوعة النو  500 عبوة -1

 .ة بالسيلفون ومنزوع النواةومغلفمحشوة  بالجوز واللوز غم مفرغة الهواء  500عبوة  -2

 .بالسيلفون مغلفة النواة منزوع  واء بالنواة وكغم مفرغة اله 1عبوة  -3

 .ات المذاق والنكهة المفضلةعبوات مختلف االحجام بالجوز واللوز والسمسم للهدايا وبالطعم الخاص وذ -4

هنالك اكالت عديدة تصنع من التمور مع خليط الطحين ومواد اخرى والبيض والسكر والتمر والزبد وبنسب 

  : ومقاييس محكمة منها

  

 فطيرة التمر .1

 اصابع التمر بالبيض  .2

 حالوة التمر اللذيذ  .3

 حالوة التمر بالرز  .4

 فطيرة التمر بالجوز  .5

  .والكيك والشربتعجينة التمر للمعجنات  .6
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  لكبس التمور معمل البصرةأهم منتجات 

  

 

  غم 500حبة في  24كيلو يحتوي على  12ة اكارتون منزوع النو 
  

  

 

  
  غم 200 هوزنباكيت محشي 

  

  غم 350 غم و 250باكيت محشي 

  



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

  

  غم 750الوزن  باكيت محشي 

  

  

  غم 900باكيت محشي سداسي الوزن 

  

  

  غم 750الوزن باكيت محشي 
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  غم 1100الوزن باكيت محشي 

  

  

  غم 500الوزن باكيت محشي  

  

  

  غم 600الوزن   باكيت محشي
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  غم 1000الوزن  باكيت 

  

  غم 1000الوزن  باكيت 

  

  غم 1000مسحوب الھواء الوزن 
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  غم 650ماعون خيارة صغير الوزن 
  

  

  غم 600الوزن  صينية محشي 

  

  غم 1100الوزن  صينية محشي 
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كما يمكن للمصنع ان ينتج عبوات تحت اسماء تجارية مختلفة حسب طلب المشتري على ان تكون 
  .الكميات مجزية تجارياً لتصميم وتصنيع العبوات بالكميات المطلوبة 

  :   بالمصنع  ل,تصال

     009647801421394: موبايل 
           009647801443904  

             009647709989104   

   basra_dates@yahoo.com: ايميل    
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