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 شركة جتارة التمور العراقية بني الواقع والطموح
  اجلزء الثاين

  د حسن خالد حسن العكيدي.أ
  خبري النخيل والتمور

Hassan.alogidi@yahoo.com  
  

  المقدمة

النخيـل والتمـور فـي العـراق علـى االنترنـت  أخبـار أتصـفح وٕانالفت نظري 
ى شركة تجارة التمور العراقية على وزارة الزراعة علـى نوعيـة التمـور شكو 

ـــة االســـتالم  هـــذا الموضـــوع يعتمـــد  أنالمســـتعملة مـــن قبـــل الشـــركة وكيفي
التــي تقـــرر  الجهــةهــي  ألنهــاعلــى شــركة تجــارة التمـــور  األولــىبالدرجــة 

نوعيــة التمــور المســتعملة مــن خــالل كادرهــا الفنــي الن الشــركة بعــد ذلــك 
  .بينهما العالقة  ماهيةدري الاى النوعية وليس وزارة الزارعة و عل تحاسبس
الن العــراق كــان . الشــديد علــى أهميــة تمــور العــراق حرصــي الــذي دفعنــي للكتابــة هــذا الموضــوع هــو  أن

وثروة النخيل والتمور تعتبر جزءًا من تـراث العـراق القـديم والحـديث وان  .والزال وسيبقى منتجًا مهمًا للتمور
العــالم شــرقًا وغربــًا وان مكانــة التمــور العراقيــة علــى مســتوى العــالم  أنحــاءكافــة  إلــىوصــلت  يــةور العراقالتمــ

  .فكرة عن نخيل العراق وتمر العراق  أعطاءوالبد من  الجودة وبالمقدمةكانت عالية 
 32نخيـل ال أعـدادالعالم بالنخيل حيث كان يدعى بغابـة النخيـل حيـث قـدرت  أقطارعن  يتميز العراق كان

طن ماعدا ماتسـتهلكة الصـناعة واالسـتهالك البشـري  ألف) 550(وكان انتاجة يتعدى  1952مليون نخلة 
مــن امــن % 70مــن  أكثــروكــان العديــد مــن المــزارعين والفالحــين يعتاشــون علــى هــذا المــورد المهــم ويحقــق 

  .الغذائي للفالح العراقي 
التجـارة  وزارة أنشـأت و )قتصـادية لهـذا المـورد الحيـوي األهميـة اال(  ظهـرت على مر األعوام ولهذا السبب

فـي  3090والمنشـور فـي الوقـائع العراقيـة فـي العـدد  37وبالقـانون رقـم  1952العراقية جمعية التمور عام 
21/4/1952.  

قـــانون الجمعيـــة هـــو االهتمـــام بمـــورد التمـــور مـــن الناحيـــة التوظيبيـــة والتســـويقية والمتـــاجرة وكـــان مضـــمون 
  الخ.....الخل ) الدبس(المكابس والمصانع لمشتقات التمور  بإنشاءالقانون سمح  أنعلمًا والتصدير 

   

من الوقائع  568مصلحة التمور العراقية حسب العدد  إلى 1961حينذ ذاك وقد تطورت الجمعية في عام 
ن العاديـة كثيـرة وانتشـرت المكـابس والمخـاز  أمـوراالمهام توسعت وشملت  إنأي  29/8/1961العراقية في 

مكابس ومخازن الجنوب تدار من قبل فـرع  أنوالمبردة في الجنوب وفي المنطقة الوسطى أي بمعنى آخر 
االقتصـادية  األهميـةالوسـطى  وكانـت  المنطقـةالوسـطى تـدار مـن فـرع  المنطقـةالجنوب ومكابس ومخـازن 

مليـون  36أي ) ار عراقـي مليـون دينـ 12(للتمور مهمـة حيـث كانـت تـدر علـى الميزانيـة فـي وقتهـا بحـدود 
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المؤسســـة الشـــبة  لهـــذهتوســـع كبيـــر  أن. بعـــد واردات الـــنفط  يـــأتيدوالر وهـــو مـــورد مهـــم للعـــراق حـــين ذاك 
  لها  أصبحرسمية 

  

 مكابس التمور  .1

  أنواعهاتعبئة وتغليف بكافة وحدات   .2

 مخازن متنوعة  .3

 مختبرات ضبط الجودة  .4

 شاحنات / أسطول  .5

 فنيين زراعيين ، أعالم  ، محاسبين ، أداريينموظفين  .6

 مكاتب تجارية في بعض دول العالم  .7

 خبراء  .8
  

الشـركة  لهـذهالخبـرة المتراكمـة  أنشـركة تسـويق وتصـنيع التمـور  إلـىمؤسسـة ثـم  إلـىثم تحولـت المصـلحة 
هـذا التحـول  إنفـي مجـال تجـارة التمـور والتسـويق ) 2011الـى  1952(سنة مـن  59كبيرة وهي محصلة 
وكمـا اشـرنا   1988/ 11/2فـي عـام  1989عـام  مختلطـةشركة مساهمة  إلىكومي من مؤسسة قطاع ح

الـدعم المقـدم مـن  إلـىأضـافه  1989مليـون دينـار عـام  50مـال  وبـرأسكـل مااشـارنا اليـة  إلىهي امتداد 
المـــادة  أن. جهـــزة فـــي مكـــابس بغـــداد  وٕاالمـــن قبـــل المنظمـــات الدوليـــة لنصـــب بعـــض المعـــدات  أوالدولـــة 

 وٕانتاجهــابهــا  ةالجيــدة مــن التمــور العراقيــة والعنايــ األنــواعقــانون الشــركة والــذي يعنــي بتــامين  الرابعــة مــن
وضمن المواصفات القياسية العراقية والدولية وبخطـوط أنتـاج متكاملـة وبمختلـف العبـوات  األساليب بأحدث

شـراء والمقايضـة والتملـك بما يتالءم مع ذوق المستهلك في الداخل والخـارج وللشـركة حـق البيـع وال واألوزان
   .إليهايمكن الرجوع  أمورالخ من ....

  

 8أنتـاج العـالم مـن التمـور حاليـًا قـد تخطـى  أنعلمنـا  إذالتنافس حاليًا بين الدول المنتجة للتمـور كبيـر  نأ
د تطـور أيضـًا فـي عالمنـا الحاضـر والدعايـة للمنتجـات قـ اإلعـالم أنذلـك  إلـى إضـافةمليون  9 إلىمليون 

 األخــرى اإلعالميــة األدوات إلــى إضــافةبحيــث تنوعــت الدعايــة علــى المســتوى المســموع والمقــروء والمرئــي 
  شركة التمور من ذلك ؟  فأين

  

نتيجـة االهتمـام بهـذا القطـاع فـالعراق  أخـرى إلـىفـي العـالم سـنويًا تتغيـر حاليـا مـن دولـة  اإلنتـاجصدارة  إن
الصــدارة مصــر  أخــذتدارة لفتــرة طويلــة وفــي العــام الماضــي كانــت الســعودية وفــي هــذا العــام كــان فــي الصــ

 .مليون طن والجدول التالي يوضح ذلك  1.100 إنتاجهاحيث تعدا 
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  المرتبة  من أنتاج العالم%   طن بألف اإلنتاج  الدولة

  1  17  1166  مصر 

  2  13.3  900.5  السعودية

  3  13.1  880  إيران

  4  12.4  842  العراق 

  5  11.2  750  األمارات

  6  9  622  باكستان

  7  7  470  الجزائر 

  8  5  370  السودان

  9  3  238  َعمان

  10  2.3  150  ليبيا

  11  2.1  125  الصين

  12  2  122  تونس

  13  1  69.4  المغرب

  14  0.7  33  اليمن
  

 األرض.  أمريكا. الكويت  .قطر . تشاد .موريتانيا  مثلقد دخلت مضمار أنتاج التمور  أخرىوهناك دول 
  .الهند .  ناميبيا. زامبيا .  إفريقياجنوب .  األردن. أسبانيا . النيجر . تركيا . البحرين  . المحتلة 

ذوق  أنالعالمي في تطور مستمر نتيجة الزراعة النسيجية كما  اإلنتاجومما تقدم من الجدول يظهر 
في العراق  أنحاليًا واني على علم  األصنافبعض  إلى يميل) الغربي( واألمريكي األوروبيالمستهلك 
المرغوبة  األصناف أهممن  حاليا  المشهورة في العالم التمور حديثة ومهمة أفضل من أصنافحاليًا من 

  .في العالم وهي 
  

 دجلة نور  .1

  حيالبر  .2

 المدجول  .3

 االشرسي ، هنالك مختبرات تعمل على تطوير هذا الصنف  .4

 العجوة  .5

 البرني  .6

 نبريالع .7
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 إذ ألننـالذا فـان مسـؤؤلية شـركة تجـارة التمـور العراقيـة مسـؤلةعن تطـوير هـذا القطـاع وتاليهـا وزارة الزراعـة 
عنا من تسويق تمورنا بالشكل الجيـد فـي دول العـالم سـنظهر اهتمـام الفـالح بالنخلـة وان وزارة الزراعـة استط
وتوزيعهــا مجانــًا  وٕاكثارهــاة مــن التمــور مســؤؤلة مســؤؤلية مباشــرة علــى اســتنباط أصــناف جديــد األخــرىهــي 

الضــرورية والنشــرات الدوريــة واالرشــادات حــول المكافحــة  باألســمدةعلــى المــزارعين كمــا وان دعــم الفالحــين 
وضــع شــركة التمــور العراقيــة غيــر مشــجع مــن خــالل  أنولــيس آخــر  وأخيــرافعاليــات وزارة الزارعــة  أهــممــن 

  .مايلي 
 ن قيمة السهم الرسملة الدائمة  مما يقلل م .1
 غير صحي للشركة  أمرالشركة من التداول في البورصة العراقية وهذا  أسهمخروج  .2
 الدولية  المعارضنشاط الشركة ضعيف في  .3
الشخصـــي فـــي تطـــوير  إبداعـــهمـــدير عـــام الشـــركة موظـــف فـــي وزارة التجـــارة وهـــذا ممـــا يقلـــل مـــن  .4

 واإلعـالمال التسـويق والتصـنيع الشركة والمفـروض يكـون مـن المسـاهمين الـذين لهـم خبـرة فـي مجـ
 شركة التمور  آلفاقوان تكون له نظرة مستقبلية 

 تطعم الشركة بخبراء من الجامعات العراقية  أن .5
 طن ) 80000( إلىطن ) 55000(تعمل على زيادة طاقتها التخزينية من  أن .6
 في تسويق التمور األساسهي  اإلماراتدولة  ألتكون أن .7
 استهالك الشركات كما يلي  أنعلمنا تقريبًا  إذاية نجد قنوات تصريف صناع أن .8

  

 طن  55000    تمور عراقية               شركة •
 طن   7000   ربالء                     شركة ك •
 طن    7000   وبة                     شركة بعق •
 طن   25000      ة المشروبات الروحية     شرك •
 طن  30000                    األهليةالمالبس  •
 طن  30000        لخل                معامل ا •

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          
  طن   329000                       المجموع                      

  

  

تنشـئ جمعيـة منافسـة لشـركة  أنمـًا اهتما أكثـرلهـذا القطـاع ولكـي يكـون  أسـرعالنهوض وبشـكل  وألجل. 9
  للتمور)  ينمصدر + منتجين (تجارة التمور من القطاع الخاص 

  في هذا المضمار األجنبي آوتشجيع االستثمار العربي . 10
  

غابــة النخيــل فــي العــراق بزيــادة زراعــة النخيــل حيــث تشــير  إلرجــاعلــوزارة الزراعــة فعليهــا دور كبيــر  أمــا
تـدهور كبيـر فـي  إلـىمليـون نخلـة وهـذا رقـم يشـير ) 8.3( إلـىلنخيـل وصـلت ا أعـداد إن إلـى اإلحصائيات

  .  األولذلك في الجزء  إلى أشرتالتدهور وقد  إيقافالنخيل والبد من  إعداد


