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الملخص التنفیذي. 1

، وفي دول العربیة السعودیة لسوق التمور في المملكة یتضمن ھذا التقریر تحلیالً 

مقابالت مع المنتجین،  على معلومات مستمدة من ، استناداً أوروباو مختارة في قارتي آسیا

العربیة  المملكة فيالتجزئة، والمستوردین  تجار، والموزعین، ووالداللین الجملةوتجار

زیارة وكذلك  ،لتمورل أسواق الجملةزیارة تمت  وقد .وفي عدد من أسواق التصدیرالسعودیة 

 تركیا،و ألمانیا،و ت میدانیة في أوروبا (فرنسا،زیارا، فضال عن عدد من مصانع التمور

.مالیزیا)و إندونیسیا،والھند، و في آسیا (الصین،و والمملكة المتحدة)

:ةیالنتائج الرئیس 1.1

التحلیل توصلت ھذه الدراسة إلى النتائج الرئیسیة التالیة:و على البحث بناءً 

التمور في المدى إنخفاضاً  في الطلب على یواجھ المزارعون  :السوق المحلي 1.1.1
البعید نتیجة لتوجھ تفضیالت المستھلكین نحومنتجات غذائیة أخرى

 في الطلب الكلي على التمور نتیجة  الزیادةمن على الرغم  طلب المستھلك:انخفاض

 عشرالطلب للفرد الواحد خالل ال ن المتوقع انخفاضفمعدد السكان،  في للزیادة 

نتیجة إلبتعاد  على المدى الطویل التمور تھدیداً یواجھ قطاع  وبذلك .سنوات القادمة

.ةالغذائی األنظمةعادات (خاصة الشباب) عن التمور وذلك لتغیر  المستھلكین

نتیجة إلیقاف زراعة القمح التدریجي فقد تم استبدال ھذا  :زیادة كمیات التمور المنتجة

بفسائل  النشاط الزراعي بزراعة مساحات واسعة من األراضي المخصصة للقمح

تمور في األسواق المحلیة مما النخیل مما أدى الى بدایة إنتاجھا وزیادة المعروض من ال

نجم عنھ انخفاض واضح في األسعار للتمور الطازجة والكاملة النضج.

:یظل السوق السعودي سوقاُ تقلیدیاً ألن معظم المستھلكین السوق التقلیدي للتمور

یتسم و .األماكن المجاورة لھم منالبیع بالتجزئة  نافذمن میشترون التمور المنثورة 

سوق التمور بإفتقاره للمنتجات المبتكرة، مع الحاجة الماسة للمزید من الجھود البحثیة 

إلستنباط تطبیقات غیر تقلیدیة في القطاع الصناعي.

لتمور ل جودة وطنيیاب ملصق غ أدى :لجودةل وطنیةالمقاییس المواصفات وال قلة

من  منتجاتھمالتمور في ترویج  صغار منتجي ات تواجھالسعودیة إلى صعوب

 على بما لدیھم من مقدرة مالیةیتمكن كبار المنتجین المقابل في و .عالیة الجودةالتمور

 التجاریة الخاصة بھم. الجودة تأسیس عالمات
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ت العدید من لمواكبة تغیر الطلب في السوق أدخل :ترونیة المبتكرةالتجارة اإللك إدخال

األحساء) نظم التجارة اإللیكترونیة. ھذه النظم التجاریة مصممة و البلدیات (بریدة

المسوقین لبیع منتجاتھم في األسواق العالمیة. و لمساعدة المزارعین المحلیین

ذو جاذبیة منخفضة للمنتجین و السوق األوروبي: سوق منخفض الھامش  1.1.2
السعودیین

 التمور السعودیة غیر :1السعودیة في شمال أوروبابالمنتجات محدودیة المعرفة

 من تونس یفضل المستھلكون التمور الواردةو في شمال أوروبا،بشكل واضح  معروفة

روابطھم  بسبب، التمور السعودیةاھتمامھم ب قلةدون عن روقد عبر المستو إیران.و

الوضع في تركیا، حیث یفضل  ویستثنى من ذلك موردیھم المفضلین. معة التاریخی

.مقارنة بغیرھا السعودیة تموراألتراك ال

م شراء التمور في شمال أوروبا من قبل عادة ما یتمنخفض الھامش الربحي: سوق

د. ونتیجة لذلك، فإن والكثیر من ھؤالء من ذوي الدخل المحدو المسلمین األوروبیین،

وعلى رنة بالمملكة العربیة السعودیة. مقاجداً منخفضة  (والھوامش) تعدأسعار التمور 

ال فإنھ  ،بیع التمور في أوروبا فيالسعودیین التمورعدد من منتجي  نجاحالرغم من 

.التمور دعم صناعةلة یلمبادرات الحكوما فيأوروبا  على نبغي أن یعول كثیراً ی

ذات  سوق ذو قابلیة عالیة مستعد لدفع قیمة أكبر للتمور السعودیة السوق اآلسیوي: 1.1.3
لكنھ غیر متأكد من أین یحصل علیھاو ،الجودة

 غیر التمور السعودیة :مالیزیاإندونیسیا و في خالل شھر رمضان قویةإمكانات

 ھنالكو طعمھا.و تحظى بتقدیر عالي نتیجة لجودتھاأنھا  غیر، جیدمعروفة بشكل 

 السعودیة.التمور  مقابل جودة أعلىلدفع أسعار  ةالسوق مستعد شریحة معینة في

.(فترة شھرین)بموسم رمضان  مرتبطالسوق و

التمور على  الھندوسو یستھلك المسلمونقویة على مدار العام في الھند: إمكانات

من  على الرغمو .ألسباب صحیة المناسبات الدینیة وأیضاً  تتمثل فيألسباب  مدار العام

 ملدیھشریحة من السكان  أن معظم السوق الھندي یتعامل مع التمور الرخیصة، فھنالك 

تمور السعودیة.ال شراءل أسعار أعلىدفع  القدرة والرغبة في

دول شمال أوروبا یقصد بھا الدول التي تمت زیارتھا وھي: ألمانیا وفرنسا والمملكة المتحدة 1
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لحجمھا الكبیر. ویبدو  تصعب قراءة السوق الصینیة نظراً متباینة في الصین: إمكانات

الغرب) بدأت  یقلدونأو من  خاصة الشباب( من الواضح أن شریحة من السكان

نبیة مثل التمور.باالھتمام بالمنتجات الصحیة واألج

 الروابط التجاریة الضعیفة لألسواق اآلسیویة في مجال التمور مع المملكة العربیة

ویین ممن تربطھم عالقات تجاریة مع ییوجد القلیل من المستوردین اآلس:السعودیة

 في مقابلة المصدرین السعودیین لمناقشة د أبدوا الرغبةوقالسعودیة، المملكة العربیة 

.في مجال التمور ومنتجاتھا الممكنةتجاریة الفرص ال

عكس المستھلكون :ألسواق التمور اآلسیویة منخفضة السعر للتمورتصدیر ال فرص

من المستھلكین في واسعة على استطالعات أجریت على شریحة  في آسیا (بناءً 

التمور أسواق  فيالسعر منخفضة  التمور ألصناف ھمتفضیل )ومالیزیا الھندو إندونیسیا

فرصة ذلك بدوره یخلق و .السعودیة والتي تتمیز بجودة ورغبة عالیتین في تلك الدول

منخفضة السعر في  جدیدة لنوعیات التمور قاسوأ فتحو لتعزیزللمنتجین السعودیین 

وبالطرف اآلخر، یجب الحد من تصدیر .سوق التمور بالمملكة العربیة السعودیة

منتجات ذو قیمة عالیة محلیا.

:منتجاً صحیاً في األسواق الكبیرة التمور تعد نمو جاذبیة المنتجات الثانویة للتمور

مور كمكونات في المنتجات توجد فرصة للمنتجین السعودیین لبیع التو مثل الھند،

غیر .والبسكویتات والمعجنات اإلفطار الوجبات الخفیفة ووجبات شرائحمثل األخرى 

للتمور المعجونة (كمكون غذائي) مقارنة  تكون منخفضةعادة ما الربحیة أن الھوامش 

 مع التمور الكاملة.

1.2 تحفیز الطلب المحليإستراتیجیات تسویقیة تستھدف  لتطویر توصیات
التمور السعودیة علىالعالمي و

نظرة عامة  1.2.1

بنمط سریع خالل السنوات القلیلة الماضیة مما نجم ت السعة اإلنتاجیة لقطاع التمور تزاید

زیادة في المعروض من التمور (راجع التحلیل المفصل في تقریر المبادرة األولى عن عنھ 

 .وتزاید المنافسةاألسعار تدني صعبة تتمثل في  ظروفاً  المزارعونونتیجة لذلك یواجھ  اإلنتاج).

في تقریر المبادرة األولى (عن اإلنتاج) تمت التوصیة بأن تتخذ الحكومة اإلجراءات الالزمة و

والتركیز على  ووضع سقف للسعة اإلنتاجیة للنخیلجدیدة  مزارعمن النمو في إنشاء للحد 

.جوانب الجودة للتمور المنتجة



11
دراسة تطویر التسویق –2خطة العمل 

وجھة مستراتیجیة إتطرح الحكومة في ھذا التقریر للمبادرة الثانیة (عن الطلب) یوصى بأن و

لترویج او التمور على المحليالطلب تحفیز من أجل  بمشاركة القطاع الخاص لطلبالجانب 

 للعناصر التالیة: وفقاً وقد تم تصمیم العناصر الرئیسیة لھذه اإلستراتیجیة .لزیادة الصادرات

التمور السعودیة. التركیز على جودة

 على التمور.والعالمي  المحلي الطلبتحفیز

وخاصة قطاعات األسواق ذات الھوامشالتمور السعودیة صادرات لزیادة الترویج ، 

مع ازدھار االقتصاد، فإن البلدان اآلسیویة التي  تزامناً و ( العالیة في آسیا الربحیة

في نمو الطبقة الوسطى ، حیث  متسارعاً عدد ضخم من السكان تشھد ارتفاعاً  یقطنھا

.2ذات جودة عالیة)صحیة تبحث ھذه الطبقة عن منتجات غذائیة 

تم تدشینھا في كل خاصة بالتمور السعودیة ی والجدیر بالذكر، أن ھناك عدة مھرجانات داخلیة

من الریاض، والقصیم، ومحافظة األحساء، منطقة الجوف، ومحافظة بیشة، والمدینة المنورة.

دخیلة على سوق التمور في المملكة العربیة الفكرة باللیست تسویق التمور فكرة حیث أن 

صندوق التنمیة  ینويالسعودیة، ولكنھا فكرة لیست فعالة كما ینبغي في الوقت الراھن، حیث 

على اإلحصاءات الرسمیة من مختلف  فعالة ومؤثرة بالشكل المطلوب بناءً  ھاجعلیأن  الزراعیة

  .وخارجیة تحلیالت علمیة ودراسات داخلیةعلى  وبناءً الوزارات، 

التوصیات 1.2.2

دعم بھدف تم إقتراح العدید من التوصیات  ،وفي العالم لتعزیز سوق التمور في المملكة

الخارجیة للعدید  المشاركاتالتمور یدعم فعلیاً و بما أن المركز الوطني للنخیلو قطاع التمور.

والتمور بناًء على فقد ترك ھذا األمر للمركز الوطني للنخیل من معارض األغذیة العالمیة، 

أما التوصیات، والتي تم مناقشتھا بإسھاب في الفصل الثالث ، فقد تم تلخیصھا  .المھام الموكلة لھ

.1جدول في

-یةالسعود في المور سوق بتطویر المتعلقة التوصیات ملخص.1جدول

التوصیةالبند

من قبل صندوق التنمیة الزراعیة (ترشید استھالك المیاه نتائج مبادرة أخرى ھذه الدراسة بعین االعتبار تأخذ 2
في المحاصیل الزراعیة) لتقدیم الحوافز والخدمات التقنیة لمساعدة المزارعین على اعتماد ممارسات ومعدات 

موفرة للمیاه.
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التوصیةالبند

عالمة  إلنشاءذلك و ،عالمة ممیزة للتمور السعودیة إیجاد1التوصیة 

جودة قویة للتمور السعودیة في األسواق العالمیة والمحلیة

صندوق مع بالشراكة  االقلیمیة تمورالإنشاء شبكة لمراكز 2التوصیة 

الزراعیة التنمیة

بیع التمور السعودیة في  لتعزیزإلكترونیة تجاریة  إنشاء شبكة3التوصیة 

ق العالمیةااألسو

على التمور  المحلي الطلبإطالق برنامج وطني لتحفیز 4التوصیة 

:ھذا البرنامج ما یلي یتضمنو ،السعودیة 

وطنیة لتحفیز استھالك یة وإعالن إطالق حملة دعا-

 ربات البیوتخاصة بین و التمور في المملكة،

.صغار السنو

تقدیم التمور ضمن الوجبة الصحیة الخفیفة للطالب -

في المرحلة اإلبتدائیة والمتوسطة (ثالث تمرات 

یومیا) وللمؤسسات األخرى مثل السجون 

.والمستشفیات والجیش واإلصالحیات وغیرھا

 لتخصیصسواق المركزیة سالسل األمع التنسیق -

للمنتجات الصحیة، تحتوي على  عرضأماكن 

 لحلوىكبدیل صحي ل، الخفیفة ورمنتجات التم

.السكاكرو

إطالق حملة دعائیة عالمیة لترویج التمور السعودیة الممتازة 

(ھذا الى جانب ما یقوم بھ المركز الوطني للنخیل والتمور في 

إطار دعم المھام التجاریة من خالل االشتراك في العدید من 

لغذائیة الدولیة).المعارض ا

فوائد التوصیات 1.2.3

إنھ لمن الصعب أن یتم إیجاد تقدیر دقیق لفوائد إستراتیجیات التسویق المقترحة لتحفیز 

نظراً لندرة المیاه في المملكة فمن المھم تذكر و العالمي على التمور السعودیة.و الطلب المحلي
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ى فإن الھدف ھو زیادة الطلب باألحروصادرات التمور بأي ثمن. مأن الھدف لیس ھو تعظی

العالمي على التمور السعودیة حتى یتسنى التعامل مع الفوائض اإلنتاجیة المتوقعة والمحلي

خالل العشرة سنوات القادمة.

، فإن إستراتیجیات التسویق المقترحة في ھذا التقریر قد تؤدي إلى 1الشكلو كما ھو مبین في 

بما من خالل زیادة الصادرات وزیادة االستھالك المحلي زیادة الطلب على التمور السعودیة 

-2010خالل الفترة كل التالي)(مجموع المساحات الخضراء في الشطن770,000یعادل 

بالنظر لذلك من زاویة أخرى، فإن إستراتیجیات التسویق في ھذا التقریر قد تؤدي و.2021

طن.770,000الفائض اإلنتاجي بما یعادل لتخفیض 

2021.3-2010توقعات الطلب المحلي والعالمي على التمور السعودیة خالل الفترة .1الشكل

-2013(PwC) وتحلیل 2012-2010(شعبة اإلحصاء،  وزارة الزراعة، المملكة العربیة السعودیة 3
2021(
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الدراسة منھجیةو أھداف 2.

یغطي ھذا الفصل الموضوعات التالیة:

أھداف مسار العمل

المنھجیة المتبعة في جمع البیانات وإجراء التحلیالت

الدراسة أھداف 2.1

الھدف من مسار العمل ھذا ھو تحدید الفرص للحكومة لدعم قطاع التمور لتحسین 

السوق المحلي للتمور فضالً عن الطلب األوروبيربحیتھ.وقد قیمت الدراسة و مبیعاتھ

اآلسیوي على التمور السعودیة.و

 التمور على المستوى المحلي ھو اتجاھات السوق على المدى يأكثر ما یثیر قلق منتجإن 

الزمني البعید، حیث تشیر الدراسات إلى انخفاض محتمل في استھالك التمور بین السعودیین 

علیھ فقد تم تصمیم الدراسة لفھم  بناءً و األنماط والعادات الغذائیة والثقافیة.الشباب نتیجة لتغیر 

على المستوى الدولي، لم و الكیفیة التي یتسنى من خاللھا عكس اإلتجاه على المدى الطویل.

من  نظراً إلستفادتھمیركز معظم منتجو التمور السعودیون على التصدیر لألسواق الخارجیة، 

قوي على منتجاتھم. لذا، صممت ھذه الدراسة إلیضاح الظروف المثالیة الطلب المحلي ال

.آسیا بشكل أفضلو لتسویق منتجات التمور في أوروبا

لمبادرة الخامسةا 2.2

المبادرة الخامسة أطلقت بواسطة صندوق التنمیة الزراعیة للترویج لتطویر قطاع التمور 

:كبة من أربع خطط عملفي المملكة العربیة السعودیة حیث أن المبادرة مر

خطة العمل األولى: دراسة تطویر اإلنتاج

خطة العمل الثانیة: دراسة تطویر التسویق

خطة العمل الثالثة: دراسة تطویر التغلیف والتصنیع

خطة العمل الرابعة: دراسة تطویر الموارد البشریة والتطویر المؤسساتي
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ودیة األسواق المحلیة والعالمیة للتمور السعالتقریر الحالي (خطة العمل الثانیة) تركز على 

طة العمل األولى) التي تضمنت توصیات متعددة لتحسین إنتاجیة حیث أنھا تتبع تقریر سابق (خ

وجودة إنتاج التمور في المزارع السعودیة.

منھجیة الدراسة 2.3

على لیل البیانات المتوافرة من مصادر مختلفة إشتملت حتو ھذا التقییم تم جمع إلكمال

مایلي:

عالمیاً، إشتملت على مایلي:و مصادر بیانات خارجیة في المملكة

(شركة بحوث خاصة) (Datamonitor)داتا مونیتور –

األغذیة العالمیة)و ) (منظمة الزراعةFAOSTATإحصائیات الفاو (فاوستات –

الصناعة السعودیة)و اإلحصائیات العامة ( وزارة التجارة–

الزراعي (وزارة الزراعة السعودیة)إحصائیات القطاع –

UN)كومترید األمم المتحدة – Comtrade)

الداللین في المملكة العربیة السعودیةو التجارو مقابالت شخصیة مع المنتجین.

 ،إجراء زیارات میدانیة ألھم أسواق الجملة للتمور في المملكة العربیة السعودیة

لتالیة:وشملت الزیارات المیدانیة أسواق الجملة ا

سوق الجملة للتمور بمدینة عنیزة بالقصیم.–

سوق الجملة للتمور بمدینة بریده بالقصیم.–

سوق الجملة للتمور بالمدینة المنورة. –

سوق الجملة للتمور بمدینة جدة، مكة المكرمة .–

سوق الجملة للتمور بمدینة الریاض.–

حساء بالمنطقة الشرقیةاأل بمدینةسوق الجملة للتمور –

بینھا، ومن شبھ العامةو إجراء مقابالت مع المؤسسات العامة:

التنمیة الزراعیة صندوق–

وزارة الزراعة–

المركز الوطني للنخیل والتمور–
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أمانة مدینة الریاض–

مانة محافظة األحساءأ–

أمانة محافظة بریدة–

أمانة محافظة عنیزة–

 في المھتمة بالنخیل والتمور البحوث الباحثین في العدید من مراكزإجراء مقابالت مع

 :شملت، والعربیة السعودیة المملكة

)وزارة الزراعة(التمور باإلحساءوألبحاث النخیلالوطني المركز–

النخیل والتمور (جامعة الملك فیصل)أبحاثمركز –

آسیاوالتجزئة في أسواق أوروباتجاروإجراء مقابالت مع المستوردین

 البلدان المستھدفة في أوروبا وآسیاإجراء استطالعات في

تإجراء زیارات میدانیة لمعارض األغذیة العالمیة، تضمن:

بیوفاخ (نوریمبیرغ، ألمانیا)–

فروت لوجستیكا (برلین، ألمانیا)–

بي إم إیھ فریش سمت (كالیفورنیا، الوالیات المتحدة)–

(أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة)سیال الشرق األوسط–

  )فرنسا( ل باریسسیا–

كان الغرض من ھذا البحث ھو تطویر مفھوم شامل یستند على الحقائق عن قطاع التمور 

متبعاً ما یلي:بالمملكة العربیة السعودیة 

تنمیط تفضیالت المستھلك للتمور جنباً إلى جنب مع األسس المنطقیة للشراء

اإلستجابات والسعودیةفھم إتجاھات المدى الطویل للطلب المحلي بالمملكة العربیة

المحتملة للمنتجین السعودیین

تقدیر سیناریوھات النمو المحتملة لمنتجات التموروتحدید

 الجودةوفي أسواق التصدیر ( بالنظر إلى السعرتقییم مدى تنافسیة التمور السعودیة

معاییر المستھلك األخرى)و

السعودیینالتوزیع المتوافرة للمنتجین وتقییم منافذ المبیعات
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توصیات الدراسة 3.

لتحفیز الطلب  یةاستراتیجیات تسویق لتطویر ةیالتوصیات الرئیس الفصلھذا  یلخص

یحتوي ھذا الفصل على األجزاء التالیة:و .لتمور السعودیةاعلى المحلي و العالمي

 عالمة تجاریة ممیزة للتمور السعودیة إصدار: األولى التوصیة

 صندوق التنمیة الزراعیةمع بالشراكة  االقلیمیة تمورالإنشاء شبكة : الثانیةالتوصیة

 بیع التمور السعودیة في األسوق  لتعزیز تجاریة إلكترونیةإنشاء شبكة  :الثالثةالتوصیة

العالمیة

 العالمي على التمور و المحلي الطلبإطالق برنامج وطني لتحفیز  :الرابعةالتوصیة

السعودیة 

تحویل نھج النمو 3.1

المصممة و تقلیدیاً ركز قطاع التمور السعودیة على اإلستراتیجیات المدفوعة باإلنتاج

لتوفیر أكبر كمیة ممكنة من المنتج في السوق المحلي، مع إھمال أسواق التصدیر.ھذه 

یة اإلستراتیجیة تواجھ حالیاً ببعض التحدیات نظراً لفقدان منتجات التمور لحصتھا السوق

نتیجة لذلك فإن العدید من المزارعین و الحلوى.و الشوكوالتةألخرى مثل لمنتجات الحلویات ا

إنخفاضاً في ھوامش الربح ، مما یؤدي إلى صعوبة عمل منتجي التمور بنجاح في یواجھون 

السوق السعودي.

اإلستراتیجیة المطلوبة لتحسین األنشطة التسویقیة في قطاع التمور تنبني على اإلستراتیجیات 

مصممة توقعات المستھلك، فإن ھذه اإلستراتیجیة و بالتركیز على الجودةو الطلب.المدفوعة ب

غیرھا) عن طریق تحسین جودة و تعقب أسواق التصدیر (في آسیاو لتحفیز اإلستھالك المحلي

المنتج.
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.نموذج "النمو الذكي" لتسویق التمور.2 الشكل

ة للتمور السعودیةتجاریة ممیزعالمة  صدار: إاألولى التوصیة 3.2

 یتم إعطاء أمثلة للعالمات التجاریة الممیزة للمنتجات في قطاع الفاكھةفي ھذا الجزء 

یھدف و إصدار عالمة تجاریة ممیزة للتمور السعودیة.و ر، كما یتم إقتراح نھج لتأسیساالخضو

في المراتب العلیا للسوق العالمیة تصمیم العالمة التجاریة الممیزة لوضع التمور السعودیة 

للتمور.

للمنتجاتالتجاریة عالمات الأمثلة على  3.2.1

تجاریة على إنشاء عالمة بمشاركة أعضائھا جمعیات المنتجین  تعمل العدید من

أن تكون العالمة التجاریة معروفة لدى المستوردین، من المفترض و معترف بھا لمنتجاتھم.

فضالً عن الغذائیة،  وسالمتھلجودة المنتج  تمثل ضماناً حیث  والموزعین، و/أو المستھلكین،

(مثل: معاییر سالمة العمال).المقدرة من قبل أسواق المستھلكین  الفوائد األخرى 

بالتوزاي مع أبعاد مختلفة: العالمات التجاریةیمكن إنشاء  

 عینة م بعض العالمات التجاریة مصممة لترویج أصناف المنتج:جودة التركیز على

، في مسعى لزیادة رواج المنتج بین المستوردین والموزعین رامن الفاكھة أو الخض

صنفاً  المزارعونتتطلب العالمات التجاریة أن یتبنى و والمستھلكین على حد سواء.

 في سبیل أن تكون خصائص المنتجات متماثلة عبر جمیع األسواق. للمنتجات مشتركاً 

:تم توحید معیار إنتاج األفوكادو من قبل معظم المنتجین العالمیین حول  أفوكادو ھاس

.)3 الشكل( قبل المتسوقین في عدة دولالصنف ھاس المتعارق علیھ بسھولة  من 
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).عالمة الجودة لمنتج أفوكادو ھاس (الوالیات المتحدة األمریكیة والمكسیك وتشیلي.3 الشكل

 مصممة حول جغرافیة معینة بعض العالمات التجاریة الجغرافي: على النطاق التركیز

لبلد اإلنتاج. ترویجلل

نشاء مع مزارعي الفواكھ على إ جة التشیلیةعملت جمعیة الفواكھ الطاز :فواكھ تشیلي

لزیادة منھا  الفواكھ الصادرة من تشیلي، في مسعىعالمة تجاریة موحدة لمنتجات 

كل مزرعة لكان قبل ھذه الخطوةو رواج منتجات الفاكھة التشیلیة بین المنتجین.

).4 الشكلشعارھا المستقل، ما تسبب في التباس بین المستوردین والمستھلكین (

.عالمات الجودة للفواكھ التشیلیة.4 الشكل

:بعض العالمات التجاریة مبنیة على  التركیز المشترك على المنتج والرقعة الجغرافیة

 معین من رقعة جغرافیة معینة. أساس صنف

تجمع  ھوبارد لتمور المجدول (و وادي جمعیة مزارعي أصدرت :المجدول تمور

 وقد .لتمور المجدول تجاریةمزارعین من أریزونا، وكالیفورنیا، والمكسیك) عالمة 

وافق المزارعون على االلتزام بالمعاییر الخاصة بالجمعیة والتي تنظم وتراقب سالمة 

األسواق سلسلة نجحت العالمة التجاریة في الحضور بقوة في وقد األغذیة والعاملین. 

تجات، وضمان التي تبحث عن ضمان وجودة ما تعرضھ من من المركزیة الكبیرة

.)5 الشكل( تجاه العمال وممارسات عادلةممارسات إنتاج حسنة، 
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).عالمة الجودة لتمور المجدول (أمریكا والمكسیك.5 الشكل

العالمات التجاریة للمنتجاتفوائد  3.2.2

ألسباب  من قبل جمعیات المنتجین ووكاالت التصدیر العالمات التجاریة للمنتجاتصممت 

مصممة من أجل  العالمات التجاریةبشكل عام، فإن و عدیدة تعتمد على نوع السوق المستھدف.

:تحقیق ھدف أو أكثر من األھداف التالیة

تمییز منتجاتھم بما یمكن المنتجین من  في ذھن المستھلك ھویة معروفة للمنتج تكوین

األسواقفي مختلف 

ن على جودة ین والمستھلكدیالمستورحصول لضمان  للمنتجات عامةتعزیز المعاییر ال

على مر الزمن متسقة وثابتة

لممارسات محددة لمعاییر المنتجین لجمیع للتحقق من خضوع  موحدنظام رقابي توفیر

المبیدات الحشریة وصحة العاملین)تطبیق رش مثل الزراعیة الحسنة (

لشركات /أو الدعایة) لجمیع اوالتسویق، و(المبیعات، مشتركة  یةخدمات تصدیرتوفیر

الدولیة للغذاء) التفاقاتالتي تحمل العضویة (مثل االشتراك في ا

 ذاتھا معاییر الجودةنتجین بجمیع الم إلتزامبضمان إزالة عوائق التجارة

الذین ال  نتجینمن االستخدام غیر المصرح بھ من قبل المالتجاریة حمایة العالمة

یتبعون معاییر الجودة

للتمور السعودیة العالمة التجاریة الممیزةالمتوقعة من  ائلالرس 3.2.3

المستھلكین في آراء  من خالل استطالعتجربة رسائل تواصل مختلفة للتمور السعودیة  تم 

ومسوقي  منتجي ىعل یتوجب ،اإلستطالعنتائج  تخالصھ منسعلى ما تم ا وبناءً  أوروبا وآسیا.

للتمور السعودیة لتحمل  الممیزة العالمیة لتجاریةھویة العالمة ا تكوین التمور السعودیة

:رئیسیتینرسالتین 
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وضع التمور السعودیة في موقع  :للتمور السعودیة المكانة السوقیة: الرسالة األولى

الواردة من دول أخرى) األقل جودة(في سوق مشبع بالتمور  متقدم كمنتج ممیز

لفوائد الغذائیة لترویج ال :والصحیة للتمور السعودیة األھمیة الغذائیة: الرسالة الثانیة

الصحیة) للجوانبللتمور السعودیة (وخاصة في األسواق التي تعد واعیة 

للتمور السعودیة ةتجاریة ممیزعالمة  صدارالمنھجیة المقترحة إل 3.2.4

ستعمل العالمة التجاریة الممیزة و السعودیة.للتمور تجاریة ممیزة عالمة  إصدارقترح ی

جودة المنتج، ب المرتبطةالتمور  تصنیع في قطاع المواصفات والمقاییس لتطویركأداة 

وفي المقابل ستسھم العالمة  ، وسالمة العاملین.سالمة الغذاءو ،الجیدةوالممارسات الزراعیة 

 ؤديما یب، ممیزة سمعة للتمور السعودیة كمنتجات ذات جودة عالیة تعزیزفي  التجاریة الممیزة

 حول التمور بقطاع متخصصة عمل ورشة نتائج مع تتوافق التوصیة ھذه نإ .ھارأسعا إلى رفع

 الدقة عالیة ضوابط وفق إجراءاتھا وتسریع السعودیة للتمور تجاریة عالمة إنشاء أھمیة

.4والصرامة

األھداف

 في األسواق  الحاملة للعالمة التجاریة الممیزةبناء الثقة في جودة التمور السعودیة

.العالمیةو المحلیة

 ترویج الصادرات عن طریق وضع التمور السعودیة ضمن المنتجات الممیزة في

األسواق العالمیة.

خاصة فیما یتعلق بسالسل  ،التساقاو زیادة الطلب المحلي عن طریق ترقیة الجودة

الضخمة  واألسواق المركزیة )السوبرماركت( األسواق المركزیة البیع بالتجزئة مثل

).الھایبرماركت(

المنھجیة

 العالمة التجاریة الممیزةتقویة دور المركز الوطني للنخیل والتمور في إنشاء وإدارة.

بجودة المنتجالخاصةلمعاییر ل اإلنتساب تعزیز:

شھادة المنتج العضوي -

 مدینة ،"والحلول المشاكل: السعودیة العربیة المملكة في التمور تسویق"  مشروع مخرجات عمل ورشة 4
.2014. والتقنیة للعلوم عبدالعزیز الملك
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"قبل الحصاد"(GLOBALG.A.P)5العالمیةالممارسات الزراعیة الجیدةشھادة-

"قبل الحصاد"ترشید استھالك المیاهتقنیات تبني  -

الحصاد" بعدمعاییر التصنیف العامة "-

شھادة نظام سالمة الغذاء "بعد الحصاد"-

GFSI(6(سالمة الغذاء العالمیةمبادرة شھادة -

من خالل الحمالت المحلیة والعالمیة.للتمور السعودیة التجاریة اتلعالملترویج ال

المجموعات المستھدفة

ساسیین ضمن سلسلة القیمة، األالعبین من الدلصالح عد العالمة التجاریة الممیزة تصمیم یتم

  ن.یالمستھلكوالتجزئةتجارون، یالموزعوالجملة، تجارو، التمور يجمنتومن ضمن ھؤالء: 

الرئیس يالراع

العالمة التجاریة الممیزةأن یقوم المركز الوطني للنخیل والتمور بإدارة توصي ھذه الدراسة ب

القطاع ھلیین وبالتعاون مع ممثلي عن المنتجین األنیابة وذلك ،لقطاع التمورالمقترحة 

والمؤسسات الحكومیة المعنیة.الصناعي

أصحاب المصلحة الرئیسیین

دوراً في تعزیز إصدار العالمة التجاریة أصحاب المصلحة الرئیسیین المبینین أدناه سیلعبون

الممیزة :

مسؤولة عن منح سلطة تشریعیة الجھة الھيیجب أن تكون الصناعةووزارة التجارة

تحدید معاییر والتجاریةللمركز الوطني للنخیل والتمور، وذلك إلنشاء العالمة

العضویة.

إصدار معاییر السالمة مسؤولة عن الھي الجھةالدواءوالھیئة السعودیة للغذاء

یمكن أن تخدم كقاعدة أساسیة ھذه المعاییر وجزء من مھامھا االعتیادیة،ك، الغذائیة

للمزارعین والمنتجین والموزعین للجودة الالزمة للعالمة التجاریة.

www.globalgap.orgالمصدر5

www.mygfsi.comالمصدر6



23
دراسة تطویر التسویق –2خطة العمل 

إدارة  كیفیة في في المساھمة مثل القطاع الخاصلی مجلس الغرف التجاریة السعودي

العالمة التجاریة

 ةیرئیسمؤشرات األداء ال

من قبل المستھلكین والمتعاملین  السعودیة التجاریة الممیزة للتمورلعالمة اعلى  التعرف

األسواق  فيسالسل البیع بالتجزئة في السوق السعودیة وأسواق التمور وفي  في

العالمیة المستھدفة.

ة التجاریة الممیزة تحت العالمحجم التمور السعودیة المنتجة التي یتم بیعھا و كمیة

للتمور السعودیة.

ر اقلیمیةتمومراكز إنشاء شبكة الثانیة:  التوصیة 3.3

نظرة عامة 3.3.1

الوضع الحالي

تمورھم في أسواق الجملة اإلقلیمیة  المزارعینالحالیة، یبیع العدید من األوضاع في ظل   

الطلب في أوقات و على العرض األسعار على أسس فوریة بناءً  تتحددو .الحراجنظام من خالل 

:ھيوأوجھ القصور  العدید منفإن ھذا النظام یحتوي على  المزارعینومن وجھة نظر  .البیع

 صبیحة  7التمور الطازجة یجب علیھم بیعحیث  األسعار،في  المزارعینمحدودیة تحكم

الیوم الذي یتم فیھ إیصالھا لسوق البیع بالجملة

على طول  التحویلیةطة نشاألالقیمة المضافة التي تنجم عن  من ال یستفید المزارعون

التوزیع)أو  ،الخفیف التصنیعو ،التغلیفو (مثل التعبئة سلسلة القیمة

 على الحجم  تمورھم بناءً  فرز وتدریج في المزارعینفي بعض الحاالت، یفشل بعض

الشحنة كاملةقیمة  الجودة، ما ینجم عنھ انخفاضو

 تحدیدوالرطب والمصدر لھذه التسمیات ھو البحث العلمي: ( البسر مرحلة في التمور تشمل الطازجة التمور 7
ة) المكتوب بواسطة "ناصر الخلیفة وإیاز أسكري السعودی في النخیل أشجار من لنخبة والتركیب الجزیئیة

وشانفاز خان" والبسر ھي مرحلة تمر بھا التمور وعادة ما یكون التمر في مرحلة البسر مقرمش ویأخذ اللون 
 على حتويت الرطباألحمر أو اللون األصفر (قبل تكون الجزء البني أو العسلي). التمور الطازجة في مرحلة 

ویكون لون النصف المقرمش أصفر أو أحمر. فالتمر  مقرمش آخر ونصف مقرمش رغی عسلي أو بني نصف
) ثم یتحول الى تمر 18 الشكل أنظریمر أوالً بطور البسر ثم طور الرطب (
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العربیة التمور في المملكة وتسویق نتاجإالعدید من مناطق أنمن جانب آخر یالحظو

ولقد .مات التسویق والخدمات اللوجستیةالستثمارات الكبرى لخدل ةب، ھي مناطق جاذالسعودیة

:ما یلياألربعة الكبرى التمور نتاجإالوضع الحالي بمناطق أوضحت دراسة 

ملیون 500حجم اإلستثماراتمركز ( بالبدء في بناء المدینةفي األحساء، قامت أمانة

صالة یتضمن ذلك والمحلیین،رلایر سعودي) لتوفیر خدمات متعددة لمزاراعي التمو

، ومعمال لمراقبة الجودة، منشآت تعلیب وتعبئة، ومنشآت تخزین، ومراكز للحراج

للتدریب.

مدینة ا تتطلع ة للتغلیف والتعبئة، فیمبریدة بإنشاء منشأمدینة في القصیم، قامت أمانة

نیزة إلى نقل سوق المزایدة الخاص بھا إلى موقع جدید.ع

التمور من تصدیر ل، أبدت السلطات المحلیة رغبتھا في إنشاء مركز المنورةفي المدینة

.زوارلخالل ا

مشغل من القطاع الخاص لبناء سوق في الریاض، تقوم أمانة المدینة بالتشارك مع

مغلقة للبیع بالجملة.

تعریفات

عن طریق توفیر مجموعة من منتجي التمورمن أجل زیادة دخول في األساس المراكز تصمم

التخزین والتوزیع.والتسویق،والبیعما بعد الحصاد، معامالت، ومن بینھا التسویقیةالخدمات 

مراكز الخدمات التسویقیةفوائد

منتجي العالمیین، نیابة عن ومع المشترین المحلیینعقود البیعحول المفاوضة

التمور.

 الذین ال یمكنھم أداء ھذه المھام التمور منتجيوللمزارعینمشتركةالخدمات التوفیر

بأنفسھم.

حصة أكبر من القیمة في الحصول على المنتجین وستساعد المراكز المزارعین

وزیعالتوما بعد الحصاد، ونشاطات البیعممارسات وعملیاتمن خالل المتولدة
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التسویقیة التي تقدمھا مراكز الخدمات الخدمات

المقترح انشاؤھا لتوفیر مجموعة من  االقلیمیة تمورمراكز ال من األھمیة بمكان تصمیم

ھذه الخدمات  على أسس تعاونیة. ومنتجیھا في المملكة بناءً  التخیلالخدمات لمزارعي 

:تندرج تحت ثالثة فئات ھي 2.جدولفي الموضحة 

التداول لما بعد الحصادو المناولة خدمات 

 التسویقو المبیعاتخدمات 

التوزیعو خدمات التخزین 

التمور لقطاع المقترحة الخدمات قائمة2.جدول

ة إلنتاج وتسویق یلقد دلت الدراسات المیدانیة واالستطالعیة لفریق الدراسة في المناطق الرئیس

التمور في المملكة (االحساء، القصیم، المدینة المنورة، والریاض) وجود خطط وفرص 

وھي على النحو التالي: ).3جدول للتطویر في كافة مجاالت الخدمات التسویقیة المذكورة (

 :االحساء

(مزاد) للتمور، ومعمل لمراقبة جودة التمور، وتسھیالت توجد فرص إلنشاء مركز حراج

ومركز تدریب. للتعبئة والتغلیف، ومخازن مبردة،
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 :القصیم

وتغلیف التمور. وتوجد فرص إلنشاء مركز خدمات توجد خطط حالیة لتوفیر تسھیالت تعبئة

تسویقیة.

 :المدینة المنورة

توجد فرص إلنشاء مركز لتصدیر التمور السعودیة من خالل الحجاج والزائرین.

 :الریاض

إلنشاء سوق جملة مغلق للتمور. كما توجد فرص لتحسین عملیات الفرز حالیة توجد خطط 

لتحسین التخزین المبرد للتمور .ووالتدریج والتعبئة والتغلیف،

النموذج التشغیلي

ستقوم لكنھاو،التمور االقلیمیةعن بالمسؤولیة العامة من المدنأمانة مدینة لع كلطضست

. ویقترح أن یقوم بمستویات عالیةشركات خاصة بتوفیر الخدمات، وذلك لضمان األداء بتكلیف

المراكز.ھذه إلنشاء التمویل الالزمریق توفیر صندوق التنمیة الزراعیة بدعم ھذه الخطة عن ط

مسؤولة عن التالي:أمانة المدینةستكون 

شركة ھندسة معماریة متخصصةبمساعدة الشاملة ةیتصمیم الخطة الرئیس

المصادر التمویلیة والحصول على قروض بناء من خالل صندوق التنمیة الزراعیة

األخرى

 ،للتعبئة، مستودع مبنى المزادمراقبة بناء المنشآت (مثل مختبر مراقبة الجودة 

...الخ)تبرید، مخزن التغلیفو

اختیار شركات القطاع الخاص عن طریق مناقصات عامة

 توفیر الخدمات لقطاع التموركیفیةالخاصة في ةمسؤولیات الشركسیحدد عقد اإلدارة

:وتشمل

ةقدمتحدید نطاق الخدمات الم

 لكل خدمة المقدرةتحدید الرسوم

ات مستوى الخدمة التي تحدد بدورھا المعاییر األساسیة لألداءیتحدید اتفاق
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الوضع الحالي 3.3.2

 بتوفیر إستثمارات رئیسیة المناطق الرئیسیة إلنتاج التمور في المملكة من العدید تقوم 

).الوضع 3جدول تصنیع التمور(الخدمات اللوجستیة األخرى لقطاع و لتقدیم خدمات التسویق

الحالي لمناطق اإلنتاج الرئیسیة األربعة ھو:

 في منطقة القصیم، بدأت أمانة بریدة في بناء مرافق محسنة للتعبئة والتغلیف، بینما

رحیل سوق الحراج إلى موقع جدیدتتجھ أمانة عنیزة لت

سوق  في منطقة الریاض، تقوم األمانة بالمشاركة مع مشغل من القطاع الخاص ببناء

جملة مغلق

 ملیون لایر)  500في منطقة األحساء، بدأت األمانة في بناء مركز ( بإستثمار یبلغ

مختبر و للمزاد، شاملة مبنى ومسوقي التمور النخیللتوفیر خدمات متعددة لمزارعي 

مركز للتدریب.و مرافق للتخزین المبردو التصنیعو التغلیفو مرافق للتعبئةو للجودة

 في منطقة المدینة المنورة، أبدت السلطات المحلیة رغبتھا في إنشاء مركز تصدیر

)3جدول العمرة (و لمناسك الحج

باإلضافة إلى ذلك، نوصي باتشاء مركز لخدمة المنطقة الشمالیة والجنوبیة بالمملكة.

 وتسویق إنتاج مناطق أھم في للتمور التسویقیة الخدمات وضع.3جدول 

السعودیة العربیة بالمملكة التمور
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مراكز التمور اإلقلیمیةالمقترحة إلنشاء شبكة اآللیات

المنھجیة

 (أو تحسین المنشآت الحالیة) تقدیم دراسات جدوى إلنشاء مراكز خدمات تمور جدیدة

  ةیرئیسفي مناطق اإلنتاج ال

 بین مراكز خدمات التمور (على سبیل المثال قد تركز المدینة والمالءمةالتكاملتحقیق

ا)، فیما قد تستھدف األحساء السوق الخلیجیةالزوارعلى سوق المنورة 

المجموعات المستھدفة

على حصة أكبر من في الحصوللمساعدة المنتجین المحلیین مراكز التمور اإلقلیمیة تصمم

اآلخرون ضمن سلسلة القیمة (بما قوأطراف السالتسویق، أما والبیع أنشطةالقیمة الناجمة عن 

تمور ذات الحصول على فتتأتى منافعھم منالمستھلكون) والجملة، سالسل التوزیع تجارفیھم

وتجھیزھا تعبئتھا وتغلیفھا.تصنیعھاوكفاءة في عملیات جودة أعلى

الراعي الرئیس

. بید أن مراكز التمور اإلقلیمیةإدارة ون تتحمل األمانات المحلیة مسؤولیة تخطیط یوصى بأ

الذي من خاللھ تمتلك األمانات ول ذلك ھو "نموذج صاحب األرض"، النموذج األمثل لفع

تحت ھذا وتعتمد على طرف ثالث لتقدیم الخدمات على أساس (المصدر الخارجي). واألصول 

النموذج، توقع األمانات عقود إدارة مع الشركات المتخصصة في توفیر الخدمات المقترحة، 

لتخزین البارد، والخدمات اللوجستیة.التعبئة، واومثل رقابة الجودة، التغلیف 

األساسیونالمساھمون 

في إنشاء ومراقبة أداء یكون لھم دور یلعبونھ المتوقع أنالمساھمون یمكن تحدید أھم 

على النحو التالي:مراكز الخدمات التسویقیة

 في ویكون مسؤوال عن تقدیم الدعم الفني لألمانات، والتمور:والمركز الوطني للنخیل

.إعداد خدمات التصدیر

عمل وتكون مسؤولة عن تنظیم عمل المراكز و:القرویةورة الشؤون البلدیة اوز

تحریات دوریة لضمان أن الخدمات المقترحة مقدمة بالتوافق مع األنظمة المعمول بھا 

في المملكة.
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تكون مسؤولة عن إصدار معاییر السالمة الغدائیة،و :ھیئة الغذاء والدواء السعودیة 

للتحكم بالتمور عبر كجزء من مسؤولیتھا الرقابیة: ھذه المعاییر یجب أن تكون أساسا 

.جمیع المراكز

مراكز التمور اإلقلیمیةالبحثي لدعم ال وتكون مسؤولة عن: ث الوطنیةومراكز البح 

 العمر لتمدید المصممة المبتكرة اتالتغلیف تصمیم مثل( الحصاد بعد ما ألنشطة

 )لمنتجل االفتراضي

مراكز ل نشطةاأل إنشاء في وتكون مسؤولة عن تقدیم الدعم التقني: وزارة الزراعة

وتوفیر التدریب للموظفین التمور اإلقلیمیة

رئیسةمؤشرات األداء ال

یمكن متابعة أداء مراكز الخدمات التسویقیة للتمور من خالل المؤشرات التالیة:

اإلقلیمیةمراكز التمور خدمات من ن عدد المستفیدی

 مراكز التمور اإلقلیمیةكمیة التمور المشمولة في

 مقارنة  مراكز التمور اإلقلیمیةمن خالل  المباعةمتوسط أسعار أصناف التمور

بمؤشرات متوسط أسعار قطاع التمور

 بغیرھم مراكز التمور اإلقلیمیةالذین یستخدمون مقارنة و دخول المنتجینالتغیر في

 التجزئة (الذین یتعاملون تجارووالمصدرین، الجملة، تجاررضى حول اآلراء استطالع

)مراكز التمور اإلقلیمیةمع 

رةبالمدینة المنو بالجملة التمور سوق مغلقة لبیع إنشاء دراسة 3.3.3

:خلفیة

لجذب المشترین  ممیزاً یاً من األسواق التي تمتلك موقعا جغراف المنورة تعد سوق المدینة

من المتوقع نمو ھذا و، 2012ملیون حاج أجنبي في العام  1.3األجانب. احتضنت المنطقة 

العدید من المنتجین غیر السعودیین وخاصة القادمین  .8الرقم بشكل متسارع في األعوام القادمة

نة.دول مجلس التعاون الخلیجي، یعرضون بضائعھم ألول مرة من خالل سوق المدی من خارج

وزارة الحج 8
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صغیرة نسبیا مقارنة بأسواق الجملة األخرى، حیث تبلغ المنورة بالمدینةتعد سوق الجملةو

مقارنة بباقي لسوق مواصفات عدیدة تجعل منھا سوقا ممیزةولطن سنویا، ألف 20سعتھا 

ھي:و9في المملكةاألسواق

:الذین ین % من العملیات تتم عن طریق المشترین الدولی80تركیز عالمي كبیر

جنسیة مختلفة45یمثلون 

:یقوم عدد متزاید من المنتجین التابعین للمناطق األخرى بشحن انتشار محلي واسع

بیع منتجاتھم للمشترین الدولیینتمورھم إلى سوق المدینة بغیة

القیود في المرافق الحالیة

على الرغم من خدم عمالئھ الحالیین بصورة جیدة المدینة المنورة أن یال یستطیع سوق 

شاركة مع مزارعي فالسوق یقع في موقع مزدحم في مركز المدینة بالم، ازدیاد أعمال السوق

ال یوجد حیز لتنمیة مرافق السوق أو توسعة أعمالھ التجاریة أو حیث اتوالخضروالفاكھة 

التحكم في الجودة أو إعادة التعبئة وتقدیم خدمات ذات قیمة مضافة مثل عملیات الفرز 

لتغلیف.او

كیلومترة لدخول السوق قد تمتد إلى مسافة وفي أشھر الصیف فإن خطوط الشاحنات المصطف

ختیارھم تفادي یؤدي الوال یشجعھم وھذا الوضع یؤثر سلبیا على المزارعین المحلیین .واحد

).4.4.2سوق البیع بالجملة (راجع التحلیل في الجزء التعامل مع 

للتمور بالمدینة المنورةمغلق جملة إنشاء سوق  خطة

یعتقد المسؤولون أنھ بامكانھم مضاعفة الحجم الحالي للتداول في سوق البیع بالجملة خالل 

طن سنویا في حال توفر المساحة ألف 70-60طن إلى ألف20العشر سنوات القادمة من 

تمورھا في من منتجاتفقط % 25حالیا المنورةتبیع المدینةوالمناسبة والمنشآت المناسبة. 

10).4جدول(لجملة للتمور اسوق 

مسؤولو المزاد بالمدینة المنورة9

مسؤولو المزاد بالمدینة المنورة10



31
دراسة تطویر التسویق–2خطة العمل 

، ألف طنالمنورةالمدینة في التمورالمتداولةكمیة.4جدول

الوضع الحالي (عام بیع التمورقنوات

2013(

المستقبل سیناریو

(إفتراضات التخطیط

)للسوق الجدیدة

70-2060من خالل سوق الجملةالمباعةالكمیة المقدرة 

50-6040األخرىالقنواتمن خالل المباعةالكمیة المقدرة 

في منطقة المدینة المباعةالكمیة المقدرة جملة 

المنورة

80100-110

سیكون ھذا النمو مدفوعا بعدة عوامل

من ناتج المدینة %25وى یباع حالیا س ال :المدینة المنورة بمنطقة منتجو التمور

طن). ومن ألف 80طن من ألف20من التمور في سوق البیع بالجملة (المنورة

المتوقع أن یتشجع المزید من المزارعین على جلب تمورھم لسوق المدینة للبیع بالجملة 

تحسین المنشآت.وفي حال توسیع الخدمات 

یتوقع أن یزید كبار منتجي مناطق المملكة من مناطق المملكة األخرى:منتجو التمور

للبیع بالجملة بغرض المنورة من كمیة تمورھم التي یتم شحنھا لسوق المدینة األخرى

بیعھا للمشترین األجانب.

یتوقع ان یزداد عدد المشترین األجانب لتمور الجملة نظرا ن األجانب:المشترو

المنشآت المؤھلة الحتضان المشترین . ال تمتلك السوقللزوارالرتفاع العدد السنوي 

األجانب في الوقت الحالي.

أن متوسط القیمة التي یتلقاھا المزارعون یمكن أن المحلیونكفائدة ثانیة، یعتقد المسؤلونو

10الیوم یعادل %. وإذا كان متوسط سعر البیع بالجملة25-%20حواليترتفع بما یقدر بـ

لایر سعودي/كجم 12.5–12وقع أن یرتفع لیصل إلى لایر سعودي/كجم ، فإنھ من المت

11زارع بعد رسوم المزایدة).مال(صافي السعر الذي یتلقاه

:من المتوقع أن ترتفع أسعار التمور بسبب العوامل التالیة

حرارة الجو.وعن المساحات الضیقة بسبب البعد البیع تحسین ظروف

مسؤولو المزاد بالمدینة المنورة11
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الدولیة.للوجھاتالتغلیف، والشحن و

نشاء السوق المغلقة للبیع بالجملةإأھداف

المشروع ھو بناء منشأة جدیدة للبیع بالجملة في المدینة المنورة، مع األخذ بعین االعتبار ھدف

التالیة:الجوانبمعالجة 

 معالجة وزیادة السعة المادیة الفعلیة للسوق لجذب المزید من األعمال التجاریة

مشكالت االكتظاظ التي تؤثر سلبا على السوق الحالیة.

إلى موقع أقل تأثرا باالزدحام المروي نقل السوق من موقعھا الحالي في قلب المدینة

واكتظاظ المركبات.

س وحراراة الصیف) لتحسین مناخ التداول بناء منشآت مغلقة (بعیدة عن أشعة الشم

المشترین األجانب.وللمزارعین والمزایدین والتجار

 المشترین المحلیین واألجانب.جذبتقدیم خدمات القیمة المضافة لزیادة

 خرین في سلسلة القیمة على الالعبین اآلوالمضافة للمزارعین توفیر خدمات القیمة

.أسس تعاونیة

التمور وتحفیز التوظیف في القطاع الزراعيدخول منتجيزیادة.

ترویج صادرات التمور الطازجة.

من المشروعاالقتصادیة للمدینة المنورةالعوائد

مفصلة لتوفیر فھم أفضل حول مدى توافر األراضي ویتعین تقدیم دراسة متكاملة 

تكالیفوتمام بناء المباني وجلب المعدات، إل ةالمطلوبیةمالیسالرأالتكالیفوتكالیف اإلعداد، و

تقویم أولي، یلزم تطویره فیما بعد من خالل الدراسة وتعرض ھذهاألخرى.لتكالیفالتشغیل، وا

الخدمات المقدمة.إجراء توقعات بالتدفقات الداخلة من خالل

ن لایر ملیو300-200 نحوأن تكلف سوق البیع بالجملة الجدیدة مبلغا یقدر بـمن المتوقع 

مالیا ھذا االستثمارویجب دراسة جدوى12افتراضات التصمیم. حسبسعودي كحد أقصى، 

أن تتمثل التي ستعود على المدینة المنورة، والتي من المرجح واقتصادیا من خالل تقییم العوائد 

  :في

PwCتحلیل 12
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 بافتراض ارتفاع نمو المبیعات واألسعار، فإنھ من المرجح  سوق البیع بالجملة:عوائد

لسوق المدینة بشكل كبیر، حیث یتوقع أن ترتفع من  ترتفع القیمة التجاریة اإلجمالیةأن 

ملیون لایر  900-700ملیون لایر سعودي یومیا (في الوقت الحالي) إلى  200

سنوات التي تعقب إنشاء السوق الجدیدة. 10سعودي خالل الـ 

عین على المزارعین كما ھو مبین أعاله، فإنھ یت التمور: منتجي زیادة في عوائد

% في حال 25-%20بنسبة متوسط سعر البیع  زیادةالمحلیین أن یكونوا قادرین على 

وفرت سوق المدینة للبیع بالجملة منشآت متطورة وخدمات قیمة مضافة. ھذا الدخل 

ملیون لایر سعودي سنویا. 170-120اإلضافي للمزارعین المحلیین قد یصل إلى 

مركز شبكة خدمات تسویقیة للتمور المنھج المقترح إلنشاء 3.3.4

األھداف

 على  الالعبین اآلخرین في سلسلة القیمةوتقدیم خدمات ذات قیمة مضافة للمزارعین

أسس تعاونیة

 تحفیز العمالة الریفیةوزیادة دخل المزارع

تحفیز تصدیر التمور الطازجة

المنھجیة

 أو تحسین المرافق تجھیز دراسات الجدوى إلنشاء مراكز جدیدة لخدمة التمور )

الحالیة) في مناطق اإلنتاج الرئیسیة

 التمور في مناطق اإلنتاج المختلفة ( على سبیل المثال،  خدماتبین مراكز تكامل عمل

، بیما تركز منطقة األحساء الزواریمكن أن تركز منطقة المدینة المنورة على سوق 

على سوق دول مجلس التعاون الخلیجي)

ھدفةالمجموعات المست

المنتجین المحلیین للحصول على ولمساعدة المزارعین  مراكز التمور اإلقلیمیةیتم تصمیم 

على أساس ثانوي، یجب كذلك إستفادة و. أنشطة التسویقوحصة أكبر من قیمة المبیعات 

من المستھلكین)  وسالسل التوزیع و(شامالً تجار الجملة  المشاركین اآلخرین في سلسلة القیمة

تغلیفھ.وتعبئتھ وفي جودة المنتج التحسین 
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لراعي الرئیسا

. غیر أن مراكز التمور اإلقلیمیةاإلدارة لویجب أن تتحمل أمانات المناطق مھام التخطیط 

األصول الذي بموجبھ تمتلك األمانات والنموذج األفضل إلنجاز ذلك ھو "نموذج المالك" 

تحت ھذا النموذج وتعتمد على أطراف ثالثة لتوفیر الخدمات على أسس اإلستعانة الخارجیة. و

توقع أمانات المناطق عقود إدارة مع الشركات المتخصصة في توفیر الخدمات المقترحة مثل 

اللوجستیات األخرى.والتخزین المبرد والتغلیف والتعبئة والتحكم في الجودة 

  نأصحاب المصلحة الرئیسیی

:مراكز التمور اإلقلیمیةأصحاب المصلحة المبینون أدناه سیلعبون دوراً في إنشاء 

 المنشآتوصندوق التنمیة الزراعیة سیوفر بعض التمویل الالزم لبناء المرافق

 التمور یجب أن یكون مسئوالً عن توفیر الدعم الفني لألمانات والمركز الوطني للنخیل

إلنشاء خدمات التصدیر 

 القیام والقرویة یجب أن تكون مسئولة عن تنظیم المراكز والبلدیةالشئونوزارة

بتفتیش دوري للتأكد من أن الخدمات المقترحة قد تم تقدیمھا وفقاُ للتشریعات السعودیة

 الدواء ھي المسئولة عن إصدار مواصفات سالمة األغذیة كجزء والھیئة العامة للغذاء

إستخدام ھذه المواصفات  كأساس للتعامل مع التمور في مھامھا التشریعیة، ویجب من 

جمیع المراكز

 العالمیة یمكنھا دعم المراكزومراكز البحوث الوطنیة

مؤشرات األداء الرئیسیة

 مراكز التمور اإلقلیمیةعدد المستفیدین من الخدمات المقدمة من

 اإلقلیمیةمراكز التمور كمیات التمور التي یتم التعامل معھا من قبل وحجم

 مراكز التمور اإلقلیمیةمن قبل  المباعةاألسعار المتوسطة ألصناف التمور المختلفة

مقارنة بمؤشر متوسط قیم الصناعة

مقارنة مراكز التمور اإلقلیمیةالتغیرات في دخل المزارع للمزارعین المستخدمین ل

بالمزارعین اآلخرین

 نوات البیع بالتجزئة ( الذین قوالمصدرین وإستطالعات مدى رضى تجار الجملة

)مراكز التمور اإلقلیمیةیشترون التمور من 
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بالجملةالتمور لكترونیة تجاریة إ التوصیة الثالثة: إنشاء شبكة 3.4

خلفیة 3.4.1

مالیزیا) والھند، واندونیسیا  أبدى المستوردون والموزعون في دول آسیویة (مثل:

مصدري  تنمیة العالقات التجاریة معودول أوروبا (بشكل أدنى من دول آسیا)، في تطویر و

لكنھم أبدوا تخوفھم في الوقت ذاتھ من عدم قدرتھم للوصول إلى الموردین والتمور السعودیین. 

السعودیین في معظم أوقات السنة. وھنالك رأي مطروح مفاده أن نصیبا ضخما من التمور 

واحدة من التحدیات  ي دبي.السعودیة یتم تسویقھا خارجیا عن طریق مكاتب إماراتیة موجودة ف

العالقات التجاریة  وجذبالسعودیین ھي اقتحام األسواق الجدیدة  النخیلالتي تواجھ مزارعي 

.بلدان أخرى مع الحاليفي الوقت  قائمةال

 من ضمن ھذه الطرقوي مكان واحد، طرق متعددة لجمع الموردین مع بعضھم البعض ف توجد

قام المركز الوطني  . فقدبالجملة للبیع االلكترونیة التجارة شبكاتو المعارض الدولیة لألغذیة

لألغذیة في  معارضالسعودیین في عدة  مزارعي النخیلالتمور باستضافة عدد من وللنخیل 

بما أن ھذه العملیة موجودة ضمن أنشطة المركز، فإن ھذه الدراسة ال تقدم توصیات وأوروبا. 

یتم الیوم و ى المشاركة في معارض األغذیة في آسیا.معینة بھذا الخصوص، ما عدا التشجیع عل

تداول كمیة كبیرة من المعامالت التجاریة من خالل منصات البیع االلكترونیة، وتتضمن ھذه 

الحكومة  المعامالت التجاریة، المعامالت التجاریة المتعلقة بالمواد الغذائیة. نقترح أن تأخذ

ریة الكترونیة لبیع منتجات التمور بالجملة، األمر الذي بعین االعتبار إنشاء شبكة تجا السعودیة

قد یتیح للمزارعین السعودیین تجنب الصدام مع التجار المؤسسین الذین یسیطرون على التجارة 

لضمان النجاح ضمن شبكة تجاریة  آسیا.وبین المنتجین السعودیین والمشترین في أوروبا 

ر لمشتري الجملة بعض خدمات القیمة المضافة، وذلك الكترونیة للبیع بالجملة، یتوجب أن یتواف

 عن طریق توفیر الخدمات التعاقدیة، وخدمات الدفع وخدمات إدارة الجودة. ھذه الشبكات تسمى

أیضا بمنصات تجاریة (من قطاع أعمال آلخر).

ة:الفوائد التالی تحققتزداد شعبیة الشبكات التجاریة االلكترونیة یوما بعد یوم وذلك ألنھا 

 تجمع البائعین والمشترین مع بعضھم البعض في سوق عالمیة واحدة، ما یتیح لالعبین

الصغار الدخول إلى السوق.

 تؤطر عمل السوق فیما یخص المنتجات المطروحة الكترونیا، ویتضمن ذلك آلیة

التسعیر الشفافة.

 تعاقد لضمان رضى الطرفین المعنیین.وتقدم خدمات دفع
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 ) معاییر الحد األدنى من األداء فیما یخص جودة المنتجات، ومدة تعزیز) وتأسیس

.لخإالدفع، واألطر الزمنیة للتسلیم، والخدمات اللوجستیة...

 تتیح معظم شبكات التجارة االلكترونیة للمشترین والبائعین إمكانیة التفاوض حول

المدد والقیود بشكل تتوافر فیھ كامل الخصوصیة.واألسعار والشروط 

تفادة من التجارب العالمیة في مجال التجارة اإللكترونیةاإلس

الجوانب  ملقد درس فریق البحث بعض الحاالت على المستوى العالمي للوقوف على أھ

والمعاییر الواجب إعتبارھا إلنشاء شبكة لتجارة التمور إلكترونیا یمكن عرضھا فیما یلي:

13Alibaba.com(الصین) :1دراسة حالة رقم 

قع (علي بابا) من المواقع االلكترونیة المعروفة في مجال التجارة االلكترونیة. یقع یعد مو

الشرق األوسط. والموقع في الصین، ویقدم الخدمات للمشترین والبائعین في جمیع أنحاء آسیا 

مشتري الجملة ویوفر ھذا الموقع منصة لبائعي وم، 1999بدأ موقع (علي بابا) بالعمل في العام 

السلع االستھالكیة.وشراء البضائع ولبیع 

:توفر المنصة التجاریة الخدمات التالیة

.توفر "عضویة المورد الذھبي" للموردین الموثوقین

.توفر منصة للمشترین من أجل التفاوض حول األسعار

 توفر ضمانا للعملیات التي تتم بین البائعین والمشترین من خالل طرف ثالث متمثل في

الكترونیة موثوق بھا (ألي بي).شبكة 

 ،(علي بابا المحقق) تتیح للبائعین عرض مواصافات منتجاتھم، وصورھا من خالل

والشھادات ذات الصلة.

یتطلب معظم عرض موقع (علي بابا) عددا من األمثلة على التمور المعروضة الكترونیا.

ألقل، وذلك بسبب تكالیف الموردون أن یقوم المشترون بشراء حاویة منتجات واحدة على ا

تجھیز الطلبات).والشحن والعملیات (مثل: التخلیص الجمركي، 

13www.alibaba.comومصادر أخرى ،
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.مثال على نتائج البحث الخاصة بمنتجات التمور .6 الشكل

.بالتمور خاصة المنتج مواصفات على مثال .7 الشكل
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: المجموعة اإلسالمیة التعاونیة (الكامیرون)2دراسة حالة رقم 

Dried Chinese Dates
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تسویق  تعاونیة صغیرة في إفریقیا ةالمثال الموضح أدناه كیف استطاعت مجموع یوضح

ي من خالل شبكة تجاریة الكترونیةمنتجات تمورھا على نحو عالم

.صغیرة إفریقیة تعاونیة جمعیة خالل من للتمور االلكتروني التداول على مثال.8 الشكل

لبیع التمور بالجملة وطنیة المنھجیة المقترحة إلنشاء شبكة تجارة الكترونیة 3.4.2

النظام المقترح

تصمیم الشبكة االلكترونیة للبیع بالجملة بغرض بیع التمور السعودیة للمشترین ب یوصى

األسواق األخرى المستھدفة. ویجب تصمیم النظام ومن دول مجلس التعاون الخلیجي، وآسیا، 

على القواعد التالیة: بناءً 

التمور السعودیین الذین یحملون عالمة وتجار ومتاحة لمنتجي  :الشبكة عضویة

الجودة السعودیة.

:دات امزال أوالمشتري، وبین البائع  من خالل المساومة المباشرة آلیة التسعیر

فردیة. قد تساھم الشبكة االلكترونیة في (صناعة السوق) ال مفاوضاتال، أو اإللكترونیة
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وفقا لمعاییر مختلقة (الصنف، تاریخیةالسعار المعلومات عن األعن طریق عرض 

الكمیة، الوجھة، الوقت من العام).

الخدمات التي تقدمھا الشبكة

یتوجب أن تقدم شبكة البیع بالجملة الخدمات األساسیة التالیة:

 منصة التجارة االلكترونیة، حیث یتم مناقشة العملیات بانفراد بین بائع مفرد ومشتر

نیة حیث یزاید أكثر من بائع على كل بضاعة).مفرد (خالفا للمزایدات االلكترو

.(كخدمات وسیطة) خدمات الدفع والتعاقد

.التحقق من موثوقیة المشتري وأدائھ

.قاعدة بیانات للتسعیر

 تكون الشبكة االلكترونیة للبیع بالجملة مسؤولة عن تعزیز المعاییر األساسیة، والتي

تتضمن:

FAO)تصنیف الفاو (–

اییر مشتركة)التصنیف (وفقا لمع–

لجودةوامعاییر الجودة التي وضعتھا الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس–

الدواء)و(حالیاً الھیئة العامة للغذاء 

شروط الدفع والتعاقد التي وضعتھا الشبكة التجاریة االلكترونیة–

الخیارات اإلداریة

تدیر منصات التجارة اإللكترونیة. یجب أن ترتبط الشبكة التجاریة اإللكترونیة بشركة خارجیة 

:ھيبعض القدرات األساسیة التي یشترط توافرھا في شركة إدارة شبكات التجارة اإللكترونیة

 المنصات الصلبة والبرمجیة (لضمان عدم تأثیر االنقطاعات الكھربائیة وفرةومرونة

واالضطرابات األخرى).

 كبیرة من المنتجات وإلتاحة طرح مرونة تصامیم البرمجیات (لدعم تداول كمیات

خدمات جدیدة).

.(للتحكم في التعامالت المالیة بین المشترین والبائعین) كفاءة ودقة نظام الدفع

.(لضمان ثقة المشترین) خبرة حول إجراءات مراقبة الجودة
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 ولضمان النجاح، یجب أن تبدأ الشبكة العمل بشكل جید منذ یوم إنطالقھا، وإال ستكون معرضة

في حال حدث ذلك، فستفشل منصة و المشترون الثقة.و للفشل بشكل كبیر، حیث سیفقد البائعون

المشترین.و التجارة اإللكترونیة في جذب الكتلة الحرجة من أعداد البائعین

:ھي شركة التجارة اإللكترونیة المتخصصةالتي توفرھا  الخبرات

اإلدارة والحوكمة

النماذج التشغیلیة

 والتوظیفالتدریب

السیاسات واإلجراءات

صیانة أنظمة تقنیة المعلومات

الدعایة والتسویق

مراقبة الجودة

القدرة على التبلیغ

السعودیة للتمور وطنیةاللكترونیة اإلتجاریة اللتأسیس شبكة  ةالمقترح اآللیة 3.4.3

األھداف

حلیینأسواق إلكترونیة لربط الموردین السعودیین بالمشترین األجانب والم إنشاء.

عامالت للمبیعات العالمیة من خالل تقدیم خدمات القیمة المضافة تتقلیص تكالیف ال

.(مثل خدمات الدفع وضبط الجودة)

تحسین التنافسیة في مجال التمور السعودیة وتعزیز صادرات التمور الطازجة.

المنھجیة

 السعودیینتحدید نموذج األعمال والمتطلبات الفنیة باالشتراك مع المصدرین

التفاوض على اتفاقیة تورید مع شركة تجارة إلكترونیة عریقة

 تدریب المصدرین السعودیین على استخدام النظام واإلعالن عن نظام التجارة

.للمشترین والمستوردین األجانب
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المجموعات المستھدفة

والموزعین مساعدة المنتجین ھوتصمیم منصة التجارة اإللكترونیة الھدف األساس من 

السعودیین على الوصول إلى المشترین العالمیین في آسیا وأوروبا وأماكن أخرى. وبشكل 

ثانوي، یمكن لمنصة التجارة اإللكترونیة المساعدة في زیادة المبیعات المحلیة.

  سیالراعي الرئ

رة مسؤوالً عن تحدید متطلبات النظام وإدارالمركز الوطني للنخیل والتمویقترح أن یكون

العالقة التعاقدیة مع الطرف الثالث المزود للخدمة. وسیكون الطرف الثالث المزود للخدمة 

صناعة التمور قطاع لنیابة عن شبكة التجارة اإللكترونیة بااإلدارة الیومیة لمسؤوالً عن 

ة.السعودی

األساسیونأصحاب المصلحة 

:للعالمة التجاریة الممیزةفي الترویج اً دورالمبینون أدناهسیكون ألصحاب المصلحة 

لدعم المصدرین، مثل ذات قیمة مضافةتقدیم خدمات یمكنھامراكز التمور اإلقلیمیة

ضبط الجودة والخدمات اللوجیستیة لضمان التسلیم اآلمن للتمور للمشترین األجانب

تقدیم الدعم التنظیمي لتسھیل المعامالت اإللكترونیةیمكنھا وزارة التجارة والصناعة

لألغذیة مع المشترین األجانب.

ةیرئیسمؤشرات األداء ال

عدد المستفیدین الذین یستخدمون خدمات شبكة التجارة اإللكترونیة الوطنیة

 من خالل شبكة التجارة اإللكترونیة الوطنیة عةاالمبحجم وقیمة التمور

عدد المعامالت ومتوسط القیمة

 من خالل شبكة التجارة اإللكترونیة الوطنیة  عةاالمبالتمور أصنافمتوسط أسعار

(مقارنة بمعیار مقارنة لمتوسط أسعار السوق)

 استطالع حول رضى المصدرین والمشترین األجانب الذین یستخدمون شبكة التجارة

اإللكترونیة
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المحلي  الطلبلتحفیز  وعالمي وطني: إطالق برنامج الرابعةتوصیة ال 3.5
السعودیة على التموروالعالمي 

على التمور المحلي لطلباتحفیز  مبررات 3.5.1

الزیادة إلى  لعربیة السعودیةااستھالك التمور في المملكة  على الرغم من اتجاه إجمالى

یحظى باھتمام القائمین على ھناك توجھ آخر یجب أن ، إال أن لنمو السكان بشكل عامنتیجة 

ومن المتوقع أن یستمر ھذا  نذ عدة سنوات.االستھالك الفردي م ، أال وھو تراجعالتمور صناعة

%10ار توقع أن یتراجع استھالك الفرد بمقدفمن الم سنوات القادمة، عشرخالل الالتراجع 

).9 الشكل( كیلوجرام/فرد 32-27إلى  فرد،/مكیلو جرا 35-30لینخفض من 

14.السعودیة العربیة المملكة في التمور من الواحد الفرد استھالك متوسط.9 الشكل

عدة إلى  في المملكة العربیة السعودیة في الطلب الفردي على التمور ویمكن أن یعزى التراجع

عوامل منھا:

التغیرات في النظام الغذائي، حیث أن الناس یتوجھون لألغذیة الغنیة بالبروتین.

 التغیرات في نمط الحیاة، حیث أن الجیل الشاب ینجذب بشكل متزاید لمحالت األطعمة

.السریعة والوجبات الجاھزة

 في العدید من المنافسة من قبل منتجات الحلویات مثل الحلویات والسكاكر المتوفرة

المحالت

فیصل الملك جامعة التمور، اقتصادیات كرسي ،PwC تحلیل 14

25

30
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40

45
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جم
ك

معدل استھالك الفرد من غیر فائض معدل استھالك الفرد مع الفائض

المدى التقدیري
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لتحفیز الطلب على التمور السعودیة اآللیات المقترحة 3.5.2

تھدیداً  الطویل المدى علىمن التمور في االستھالك الفردي اإلتجاه التراجعي یمثل

حقیقیاً للسوق المحلي االساسي للتمور السعودیة. وإن لم یتم اتخاذ خطوات بھذا الشأن، سیصبح 

التمور السعودیین منافسة المنتجات البدیلة  منتجيمن الصعب وعلى نحو متزاید على 

من أنشطتھم اإلنتاجیة. أرباًح معقولةسوقیة تسمح لھم بتحقیق أسعار  الحصول علىو

على النحو  خطوات أربعن یتضمن البرنامج الوطني لتحفیز الطلب على التمور أونقترح 

التالي:

للترویج للتمور كمنتج تقلیدي صحي إطالق حملة دعائیة وطنیة أوال:

خلفیة

حمالت الدعایة الوطنیة في زیادة الطلب على أغذیة محددة. وبشكل عام، یتم یمكن أن تسھم 

الحكومیة أو االتحادات التجاریة بالنیابة عن المنتجین.عمل الدعایة من خالل الوكاالت 

إن الھدف من ھذه الحمالت ھو تنمیة سوق منتجات محددة تواجھ طلباً ثابتاً أو متراجعاً. ویمكن 

:مما یلي للحملة الدعائیة أن تتضمن موضوعاً رئیسیاً أو أكثر

ثقافیا معینا. التقالید، خاصة فیما یخص األغذیة التي تمتلك عمقااالرتباط ب

.ترویج االستخدامات البدیلة للمنتجات

لتي ما زالت في طور بناء عاداتھا الغذائیة.التواصل مع األجیال الشابة ا

.ترویج القیمة الغذائیة والفوائد الصحیة

15األمریكیة دراسة حالة: حملة الحلیب في الوالیات المتحدة

ا حملة دعائیة لترویج استھالك الحلیب بین في والیة كالیفورنیصناعة األلبان أطلق مجلس 

مع أغذیة أخرى مثل  في الوالیات المتحدة خدم الحلیب الطازجة أعمارھم. یستاألمریكیین بكاف

. أراد المجلس ترویج الحلیب كمشروب صحي لألطفال والبالغین یومیة الحبوب كوجبة إفطار

وكبدیل للمشروبات الغازیة.

15www.gotmilk.comمصادر أخرى ،
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.األمریكیة المتحدة الوالیات في الحلیب حملة شعار.10 الشكل

مشاھیر األمریكیین من فنانین، لزیادة شعبیة الحلیب الطازج، طلب المجلس من بعض 

في إعالنات مطبوعة حاملین زجاجات من  أن یظھرواأن یوافقوا على  وریاضیین، وسیاسیین

من وراء ھذه الحملة:. أراد المجلس أن یحقق عدة أھداف الحلیب

تجاه الحلیب.االستھالكي  والوعي الغذائي تغییر السلوك

 تسھیل إیجاد مناسبات مالئمة لشرب الحلیب (عن طریق طرح فكرة "مناسبات

الحلیب" والتي تربط المنتج ببعض األغذیة والمواقف).

.زیادة المبیعات عن طریق زیادة االستھالك الفردي

.الحلیب دعایة على أمثلة.11 الشكل

 منتجيلجالون الواحد مدفوعة من قبل سنتات ل 3 قدرھاطریق ضریبة تم تمویل الحملة عن 

تمكنت الحملة من  ).للحلیب الدعایة إنفاق علىملیون دوالر أمریكي سنویا  86 إنفاقالحلیب (

تحقیق األھداف التالیة:

 في أول عام من الحملة (توسعت 7 بنسبةارتفعت مبیعات الحلیب في كالیفورنیا %

الحملة بعد ذلك لتشمل جمیع أنحاء الوالیات المتحدة األمریكیة).

 وعي بالفوائد الصحیة والغذائیة للحلیب. % من األمریكیین90أصبح لدى
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المنھجیة المقترحة فیما یخص التمور السعودیة:

المركز الوطني للنخیل والتمور مسؤولیة إطالق الحملة الوطنیة لترویج التمور أن یتحملیقترح

على عدة أفكار ویمكن لھذه الحملة أن تصمم بناءً في المملكة وذلك عن طریق تمویل حكومي. 

  ة:یرئیس

:الفوائد الغذائیة للتمور فیما یخص العائلة.لألمھات

:التمور كوجبة خفیف ومرحة.لألطفال

:التمور كجزء من العمق الثقافي للعائالت السعودیة.اآلباء

لطالب المدارسمن التمور ومنتجاتھا تقدیم وجبة خفیفة ثانیا:

الخلفیة

بعض المدارس. واآلباء بعضجذب األطفال نحو تناول وجبات صحیة تحدیا كبیرا لدى یمثل 

صحیة أثناء طفال على أغذیة ألمج وضعت لضمان حصول االكثیر من الدول براتمتلك 

أبرزھا:. لدى الحملة عدة أھداف،المدرسةي وجودھم ف

.ضمان حصول األطفال على الغذاء المالئم

.تنویر الطالب بخصوص الوجبات الصحیة الخفیفة

.تثقیف اآلباء حول أھمیة العادات الغذائیة السلیمة لصحة أطفالھم

:16دراسة حالة: حملة الوجبة الصحیة الخفیفة في أسترالیا

) لتشجیع اآلباء على تقدیم الفاكھة أرشفوأطحنأطلقت الحكومة األسترالیة حملة سمیت (

والخضروات ألبنائھم لتناولھا خالل الصباح وخالل فترات الراحة في المدارس، وصممت 

الحملة لدفع األطفال لشرب كمیات أكبر من المیاه خالل النھار.

16www.crunchandsip.com.au لجنوب أسترالیا، وحدة بحوث صحة المجتمع
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.أسترالیا في الخفیفة الصحیة الوجبة حملة عارش.12 الشكل

:ھيأرادت الحكومة األسترالیة من خالل ھذه الحملة أن تحقق عدة أھداف

 زیادة استھالك الفاكھة والخضار، والحد من إحساس األطفال بالجوع خالل الفترات

الطویلة للحصص المدرسیة.

الخضروات الطازجة یومیا.و مساعدة الطالب في تنمیة عادة تناول الفواكھ

قویة للآلباء حول الفواكھ والخضروات والمیاه. ضمان وصول رسالة غذائیة

.المدارس في الترویجیة المواد على مثال.13 الشكل

للحصص التدریبیة والمعلمین  بدفع األموالوتكفلت  الحكومة بتمویل الحملة الدعائیة، قامت

تحوي أصنافا من  واآلباء، وقدمت زجاجات میاه وصنادیق المقدمة لألطفال الترویجیةوالمواد 

.الفواكھ تقدم لألطفال بشكل مجاني

:تمكنت الحملة من تحقیق األھداف التالیة

:روات % من األطفال بدؤوا بإحضار الفواكھ والخض62نسبة مشاركة عالیة

% من األوقات.100-75في للمدارس 

طفال، فیما ارتفع % من األ77ارتفع استھالك الفواكھ لدى  ائیة أكثر صحة:عادات غذ

% من األطفال.42استھالك الخضروات لدى 
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التمور السعودیة:الوجبة الخفیفة من التوصیات حول

تین المرحل في للطالبقترح أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم بتقدیم "ثالث تمرات یومیا" ی

، حیث )على سبیل المثال%50جزئي ( المتوسطة وذلك من خالل تمویل حكوميبتدائیة واال

في ھذا العمر قابلیة الستیعاب الرسالة اإلیجابیة حول فوائد التمورالطالبلدىیكون

مسألة التمویل الجزئي لتجنب رمي أو تراعىولضمان نجاح الحملة، یجب أن .واستھالكھا

:إھمال الطالب للوجبة إذا كانت مجانیة، وإضافة الى ذلك یجب مراعاة النقاط التالیة

 بتناولھا (نوصي باستخدام التمور الطالبتكون التمور ذات جودة عالیة حیث یرغب أن

أن تبنى عقود ). ونتیجة لذلك، یجب2.1المشمولة بعالمة الجودة المقترحة في التوصیة 

األقل أساس التورید للمدراس على أساس معاییر الجودة وال یمكنھا أن تكون مبنیة على 

سعرا.

 أن تقدم الوجبة في قوالب جذابة بالنسبة للطالب ویجب مراعاة فكرة أن الوجبة الخفیفة

أن تكون التمرات المقدمة محشوة بالمكسرات كالجوز ال مانع من لذیذة وأن تكونیجب

 أو أن تكون مغطاه بالشوكوالتھ أو أن یتم تزوید الطالب بمنتجات تم تطویرھا بمراكز مثالً 

األبحات.

تالیة:لألھداف الوجبة الخفیفة من التمور السعودیة اایجب أن تحقق حملة 

أساسیا ثابتا من عاداتھ الغذائیةعلى أن تكون التمور جزءا أو الطالبالطفل تنشئة

مشاركة ھذه التجربة مع أصدقائھم)التمور بمثابة وجبة مرحة (لالبطضمان أن یعتبر ال

جات البدیلة مثل الحلوى والسكاكرالمنافسة الفاعلة ضد المنت

ألن الدعم لمشروع ألطفال على أساس یومي لدى اآلباءتعزیز مفھوم أھمیة توفیر التمور ل

یجب اقناع اآلباء وربات %، وعلى ھذا األساس ف100الوجبة الخفیفة لن یكون دعم بنسبة 

البیوت بالدفع الجزئي لتجنب رمي التمرات من قبل الطالب.

خرى كالمستشفیات والقوات المسلحة والسجون. بید أن نامج لیشمل المؤسسات األرقد یمتد الب

مسألة جودة التمور تعد مسألة مھمة. في برنامج سابق لتقدیم التمور لمرضى المستشفیات، قام 

المنتجات لرداءة جودتھا.المرضى برفض
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ق الضخمة لترویج "الرفوف الصحیة" التي تحتوي اتطویر شراكة مع سالسل األسو ثالثا:

رالسكاكو على منتجات تمور معروضة بدال من الحلویات

الخلفیة

مملكة. إحدى المشكالت التي الحلویات بشكل ملحوظ في الو استھالك السكاكر یتوقع ارتفاع

 .في األسواق المركزیةالحلویات و في ھذا الوضع ھي تلك المرتبطة بتوافر السكاكر تساھم

بعرض السكاكر والحلویات بالقرب من صنادیق الدفع  األسواق المركزیةتقوم العدید من و

).14 الشكلخالل انتظارھم للدفع مقابل مشتریاتھم ( المستھلكینلتسھیل شرائھا على 

حیث أنھا غالباً ما  األسواق المركزیةوعلى خالف ذلك، فإنھ من الصعب إیجاد التمور في 

(في  ال یتوفر للمستھلكین خیار للتمورو. تعرض مع األغذیة المغلفة أو المنتجات الطازجة

ق الدفع.یدافي صف االنتظار عند صنوقوفھم  صغیرة ومالئمة) عند عبوات

.الریاض فياألسواق المركزیة  في والحلویات السكاكر عرض على مثال.14 الشكل

صحیة في المملكة المتحدةالدفع الدراسة حالة: صنادیق 

األسواق المركزیة قامت مجموعات المستھلكین وسلطات الصحة العامة باالشتراك مع سالسل 

صحیة". وقد صممت ھذه الصنادیق دون أرفف الدفع التقدیم "صنادیق ب المتحدة المملكة في

التقلیل من معدالت السمنة بین لعرض السكاكر والحلویات. وكان الغرض من ھذه المبادرة 

من خالل الحد من استھالك األطعمة غیر الصحیة.السكان بشكل عام 
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بتقدیم "صنادیق الدفع الصحیة" في  )بریطانیة أسواق مركزیةوھي سلسلة (لیدل  سلسلة قامت

% أكثر من 20). وقد شھد ھذا البرنامج نجاحاً حیث جذب 15 الشكلمحل ( 600أكثر من 

أخرى في أوروبا  أسواق مركزیةكما قامت سالسل  .17مقارنة بصنادیق الدفع التقلیدیةالزبائن 

والوالیات المتحدة بتقدیم برامج مشابھة.

.المتحدة المملكة في لیدل محالت في" الصحیة الدفع صنادیق" على مثال.15 الشكل

لتبني فكرة  األسواق المركزیةتعاون وزارات الصحة والزراعة مع سالسل حول توصیات 

ومنتجاتھا.تمور لل صنادیق الدفع

األسواق تطوعي مع سالسل على وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، عمل برنامج 

الكبرى في المملكة لتقدیم "صنادیق الدفع الصحیة". ویمكن "لصنادیق الدفع  المركزیة

األسواق التمور كوجبات خفیفة كبدیل للسكاكر والحلوى المتوفرة حالیاً في الصحیة" عرض 

. ویجب أن تكون الوجبات الخفیفة من التمور مغلفة بطریقة جذابة تشبھ في المملكة المركزیة

تمرة  5-3غالف السكاكر. ویمكن لكل وجبة خفیفة تقدیم كمیة صغیرة من التمور (حجم وشكل 

لكل مغلف) سواء كانت تموراً طبیعیة أو ممزوجة بإضافات صحیة كبذور السمسم.

الممتازة ةللتمور السعودیإطالق حملة دعایة عالمیة للترویج  رابعا:

خلفیة

في أسواق التصدیر خصوصاً بین بشكل جید لیست معروفة  أصنافھاو التمور السعودیة جودة

المستھلكین األوروبیین واآلسیویین. وكنتیجة لذلك، یتردد المستوردون والموزعون في ھذه 

               الدول في طلب التمور السعودیة بسبب الوعي المحدود بھا عند المستھلكین. 

17Lidl المملكة المتحدة
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التمور دون عمل وسیكون من الصعب على المنتجین والمصدرین السعودیین بیع المزید من 

دعایة لھا عند المستھلكین.

: التمور التونسیةةدراسة حال

نجحت صناعة التمور التونسیة في إیجاد طلب قوي على التمور التونسیة (خاصة تمور دقلة 

وقد تم تحقیق جزء من ذلك من خالل الدعایة نور) عند المستھلكین األوروبیین واآلسیویین. 

كوجبة خفیفة صحیة ومغذیة. ویتم الترویج للتمور  تمور التونسیةالتي ساعدت في الترویج لل

التونسیة تماماً كالمنتجات الغذائیة األخرى مع الدعایة في أماكن كالشوارع ومحطات المترو 

).16 الشكل(

.وألمانیا فرنسا في التونسیة للتمور الدعایة .16 الشكل

لتمور السعودیةالدعایة لالتوصیات حول 

یتعین على المركز الوطني للنخیل والتمور، بالتعاون مع منتجي القطاع الخاص، إطالق حملة 

وحتى تكون  في األسواق ذات األولویة مثل أندونیسیا ومالیزیا والھند وفرنسا وألمانیا. دعائیة

یجب أن یتم توقیتھا بحیث تتزامن مع شھر رمضان المبارك في الدول اإلسالمیة الحملة فعالة، 

 أقلیة، یمكن االستمرار في الحملةون م(كأندونیسیا ومالیزیا). أما في الدول التي یعتبر فیھا المسل

 المسلمین وغیر المسلمین. المستھلكینالدعائیة طوال السنة لجذب 

 منتجي التمورولضمان نجاح الحملة، یتعین على المركز الوطني للنخیل والتمور العمل مع 

مع المستوردین والموزعین األجانب. ولن تنجح بناء شراكات قویة والمصدرین السعودیین ل

م.القریبة منھتمكن المستھلكون األجانب من إیجاد التمور السعودیة في البقاالت  إذاالحملة إال 
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لمملكة التمور في اتسویق ر طویدراسة ت  4.
العربیة السعودیة

التنبؤ  ،للسوق المحلیةاإلنتاج التاریخي و، التعریف بالمنتجات الفصلیغطي ھذا 

فئات المنتجات و، نموال أمثلةو، ملفات المستھلكین السعودیینو التصدیر،و بالسوق المحلي

التطبیقات المتعلقة بسلسلة و، ھوامش الربح المتوقعةو اإلیراداتو، للمزارعین والمصنعین

خطة التسویق المحلي.و، التورید

التعریف بالمنتجات 4.1

فئات، باالعتماد على تصنف منتجات التمور في المملكة العربیة السعودیة إلى عدة 

یتم التمییز ھذا التقریر  فيو تغلیفھا. تعبئتھاو معالجتھا (درجة النضج) وكیفیة حصادھا موعد

التمور و، الطازجةالمنثورة التمور ، و)18الشكل (التمور الطازجة ھيبین أربعة فئات 

.المصنعةالتمور و، المغلفة

4.1.1 الطازجة  روالتم

من  التي تكون فیھا نسبة الرطوبة أعلىتشمل جمیع مراحل نضج  الطازجة تمورال

وعند  ،خالصاً أحمراً أو  خالصاً أصفراً عادة ما یكون لونھا و مقرمشةكون % ومنھا التي ت20

 و 19تمر التمور بمرحلة الرطب 18استواء التمر األصفر الخالص أو األحمر الخالص (البسر)

في المملكة العربیة و ).18الشكل ( %20بنیة اللون ونسبة رطوبتھا أكثر من التمور تصبح 

النصف وون التمر الطازج عندما یكون نصفھ أصفر أو أحمر لكیفضل معظم المستھالسعودیة 

اآلخر بني (منصف).

 الجزیئیة تحدید( بعنوان منشور بحث علمي من التعریف ھذا أخذ تم ولكن المناطق بین المسمیات تختلف قد 18
خان وشانفاز أسكري وإیاز الخلیفة ناصر بواسطة المكتوب )السعودیة في النخیل أشجار من لنخبة والتركیب

 في النخیل أشجار من لنخبة والتركیب الجزیئیة تحدیدعلمي منشور بعنوان ( المصدر لھذه التسمیة بحث 19
ة) المكتوب بواسطة ناصر الخلیفة وإیاز أسكري وشانفاز خانالسعودی
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.مثال على التمور الطازجة في صندوق كرتوني .17الشكل 

ھنالك  لكتروني أناإل البحثمن خالل و مع المنتجین السعودیین النقاشاتضح من خالل و

في  )التمور الطازجة (وھي في الطور األصفر أو األحمر الخالصبضعة تسمیات تسمى بھا 

البلدان األخرى:

البسر( في مرحلة البسر أو تمور(.

 المائدة.تمور

) خاصة في الوالیات المتحدة).و التمور الصفراء الطازجة

) خاصة في المملكة المتحدة).و التمور الصفراء غیر الناضجة

تتم اإلشارة الى التمور في للحد من الخلط بین ھذا النوع من التمور واألنواع األخرى، سو 

%) بالتمور 20وبة أقل من طمراحلھا المختلفة (قبل مرحلة النضج النھائي حیث نسبة الر

الطازجة وأیضاً ستتم اإلشارة الى الى النوع األصفر الخالص واألحمر الخاص بالبسر.

التمور  أنواع تي تتطلب عنایة فائقة، كونھا من بین أكثرمن التمور ال تعد التمور الطازجة

 لجملة من خاللما تباع في سوق البیع باالطازجة عادة  تمورالأن  وقد الحظنا .للتلفعرضة 

.دیق كرتونیة مختلفة األحجامصنا
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مثال على مراحل نضج التمور الطازجة ابتداء من مرحلة التمورفي مرحلة البسر،  .18الشكل 

20.مروراً بمرحلة الرطب

4.1.2 المنثورةالتمور

دة عاو الجملة. تجارو تباع بكمیات كبیرة للموزعینو كتمور خام  المنثورةر تعبأ التمو

صنادیق  بالبالستیك)، أو في مبطنة( كرتونیةق في صنادیالمنثورة ما تغلف التمور الخام 

بالستیكیة.

.مثال على التمور المنثورة .19الشكل 

وتقاس كمیات التمور الخام عبر الوحدات التالیة:

 الكیلوجرام (كجم) وھي الوحدة المتداولة بین البائعین والمستھلكین لقیاس الكمیة

الحاویة محتوى تباع بكمیات أدنى منو بالعبوة الكرتونیة المباعة

جین الطن المتري (طن) وھي الوحدة التي تقاس بھا الكمیات المتداولة بین المنت

والمستوردین، وتباع بالحاویة

سعود الملك جامعة الشھوان، إبراھیم الدكتور: المصدر20
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(المكبوسة)التمور المغلفة  4.1.3

%20نسبة الرطوبة أقل من  ھي تمور كاملة (المضغوطة) التمور المغلفة المكبوسة

 الجلوكوز أو یضاف إلیھا ماء،ب تغطى من الوارد أنو .الھواء تغلیفھا تحت تفریغو یتم تعبئتھا

من األمثلة األخرى و یكون المصنع بذلك قد أضاف قیمة للمنتج دون تصنیع فعلي. بذلكو

التمور منزوعة النوى و كجم المخصصة للھدایا) 1.0-0.5(المغلفة في عبوات سعة التمور 

.ل عبوات بالستیكیةخالمغلفة دا

.)المكبوسة(  المغلفة التمور على مثال .20 الشكل

المصنعة التمور  4.1.4

 المملكة یتم فيو أخرى.التمور المصنعة تشیر إلى التمور التي تم تصنیعھا لمنتجات 

ج المعجون، والمربى، والدبس، اكمیة ضخمة من التمور بغرض انتتصنیع العربیة السعودیة 

الكحول  المصنعة من التمور من ضمنھا من المنتجات عدیدةفئات ھنالك وأعالف الحیوانات. و

الطبي والمشروبات.

ونوعیاتھاالطلب على التمور  4.2

 العربیة السعودیة على التمور في المملكة لبططورالت الجزء من الدراسةھذا یعرض 

، والتمور المغلفة، المنثورة لتمور الخاملبغرض توفیر األسس الالزمة لتطویر خطة تسویقیة 

.المصنعةوالتمور 

الطلب على التمور 4.2.1

عام  حسب إحصائیات% من حجم اإلنتاج 93.3حجم الطلب على التمور بـ  یقدر

الطلب السنوي على التمور بشكل زاد مقدارا یؤشر على وجود سوق محلیة ضخمة. م، م2010

الطلب بشكل كبیر بما یقدر بـ  زاد ، ثم2005منذ العام  %2.9-0.1حوالي یقدر بـ طفیف

 .مقارنة بالسنة التي سبقتھا 2009% في العام 5.8
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لایر 3,907.5 بنحوتقدر ر الطن الواحد تصدیلثابتة  قیمةمتوسط على  حیث تم الحفاظ

ا یشیر إلى أن الطلب المتزاید لم یكن مدفوعا بازدیاد اإلنتاج.م/طن، مسعودي

2011.21- 2004 السعودیة العربیة للتموربالمملكة المحلي اإلنتاج حجم .21الشكل

الطازجة تمورالعلى  الطلب 4.2.2

 تمورالإحصائیات دقیقة حول حجم إنتاج  الحصول علىمن الفریق البحثي تمكن یلم 

حول حصص اإلنتاج لعدة أصناف من التمور،  الوصول إلى التقدیرات التالیة تم ولكنالطازجة 

، واتضح التالي:)5 جدول(استطالعات آراء المنتجین وتجار الجملة  من خالل

 ةانمثل: البرحي، والروث كي تباع كتمور طازجةبعض األصناف یتم إنتاجھا خصیصا 

.حلوةوال، (المدینة)

التمور الخام، ولكن المزارعین عادة ما  بغرض إنتاج عض األصناف األخرى تستخدمب

 الحصول على، وذلك بغرض الطازجة تمورلیفضلون تخصیص جزء من إنتاجھم ل

البیض، الخالص، (: ، وتشمل ھذه التمور أصنافا مثلنقدي خالل أشھر الصیفدخل 

السكري، الشیشي).

FAOSTAT، المملكة العربیة السعودیة و الزراعة وزارة ،  اإلحصاء شعبة 21
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العربیةالمملكة في التمورأصناف لبعض اإلنتاج من الطازجةالتمور نسبة. 5 جدول

السعودیة

المخصصةالحصةالصنف
للتمور الطازجة

الموقع

المدینة  %100  ةروثان

  %95  برحي

80%

القصیم

المدینة

المدینة  %90  مكتومي

% (یقدم 80خنیزي
الباقي 

للحیوانات)

األحساء

األحساء  %75  غر

القصیم%70ونانة

القصیم%50حمامالأم 

القصیم  %50  نبتة سلمى

المدینة%50ربیعة

القصیم%30السكري األحمر

المدینة%20بیض

األحساء%10خالص

القصیم%10سكري

األحساء%5شیشي
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4.2.3 المنثورة  على التمور الخام الطلب

في الطلب على التمور، انخفضت الحصة السوقیة للتمور الخام  الزیادةعلى الرغم من 

% مقارنة مع السنة التي 5 حواليبـ 2008في  حجم الطلببشكل كبیر في المملكة. انخفض 

في االنخفاض على مدى العامین المتتالیین. وھذا یشیر إلى أن  حجم الطلب واستمرسبقتھا، 

.والمصنعةبالحصة السوقیة للمنتجات المغلفة  الحصة السوقیة للتمور الخام یتم استبدالھا

2010.22– 2005إنتاج السعودیة من التمور المنثورة غیر المغلفة في الفترة من  .22الشكل 

المغلفةعلى التمور الطلب  4.2.4

، ارتفعت 2008الحصة السوقیة للتمور الخام في العام  في الحین الذي انخفضت فیھ

 بنسبةمقارنة بالعام الذي سبقھا واستمرت في االرتفاع  %57.2بنسبة حصة التمور المعلبة 

كانات سوقیة في العامین المتتالیین. على الرغم من إظھار التمور المغلفة إم %27.8و 73%

سوق التمور في العام  ثلثور الخام ، حیث مثلت التم2010وحتى  2008قویة من العام 

2010.

، المملكة العربیة السعودیةالزراعة وزارة ، اإلحصاء شعبة 22
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2010.23-2005 الفترة في المغلفة التمور من السعودیة إنتاجحجم  .23الشكل

المصنعةعلى التمور  الطلب 4.2.5

 حصتھا تبلغصغیرة نسبیا في المملكة، حیث  المصنعةالحصة السوقیة للتمورر تعتب

تعد  المصنعة. بید أن التمور 2010% من حجم سوق التمور الخام في المملكة في العام 4.4

لنمو في المملكة العربیة السعودیة بسبب حجمھا المقارب للتمور من المنتجات األكثر قابلیة ل

 أضعافا كثیرة المصنعةالخام والمغلفة وبسبب نمط النمو الحاد. تضاعف الطلب على التمور 

التقریبي خالل السنوات التالیة. ھذا الحجم استمرو

2010.24-2005 الفترة في المصنعة للتمور من السعودیة إنتاجحجم  .24 الشكل

 المصنعة% فقط من إجمالي إنتاج التمور المغلفة و11 حواليالمصنعة مثلت التمور  2010في عام 

.المصنعةیمثل معجون التمر أكبر فئة من فئات منتجات التمور و .العربیة السعودیة في المملكة

، المملكة العربیة السعودیةالزراعة وزارة، اإلحصاء شعبة 23

، المملكة العربیة السعودیةالزراعة وزارة، اإلحصاء شعبة 24
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25.)2010( والمصنعة المغلفة التمور من السعودیة إنتاجحجم 25.الشكل

المستھلكین تفضیالتاتجاھات السوق و 4.3

إلى أن السوق  والمصنعة، والمغلفة، المنثورة یشیر حجم الطلب التاریخي على التمور الخام

 یغطيالمحلیة تنطلق نحو تلبیة اتجاھات السوق والتغیر في األنماط االستھالكیة. ھذا القسم 

المواضیع التالیة:

االتجاھات الرئیسة في السوق المحلیة

 األصناف تفضیالتالتغیر في

التطور في أنماط االستھالك

ةة في السوق المحلییاالتجاھات الرئیس 4.3.1

عدد السكان بحسب مؤسسة  فيواحدة من الدول سریعة النمو  العربیة السعودیة المملكةتعد 

. وقد ساھم 1990النقد العربي السعودي، حیث ازداد عدد السكان إلى الضعف منذ العام 

% من إجمالي عدد 31.6 المقیمون(غیر السعودیین) في ھذا االرتفاع حیث شكل  المقیمون

عالوة على ذلك، تطورت الحیاة في المملكة بشكل كبیر،  .201126ام الع سكان المملكة كما في

،  المملكة العربیة السعودیةالزراعة وزارة، اإلحصاء شعبة 25

اإلحصاءات العامة بوزارة االقتصاد والتخطیطتقدیر منتصف العام لمصلحة  26
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التمدن. ساھمت معدالت في كذلك ویتضح ذلك جلیا في ارتفاع معدالت متوسط العمر المتوقع و

رات التالیة في اتجاھات السوق المحلیة:یھذه العوامل مجتمعة في إحداث التغی

 في العدد الكلي للسكان (بمن فیھم غیر السعودیین). 2.5بمعدلاالرتفاع المقدر %

ویشیر ذلك إلى أن امكانیة االرتفاع في استھالك التمور في المملكة تبقى مرتبطة بنمو 

عدد السكان.

فیتوقع انخفاض استھالك التمور 1 نحواالنخفاض في االستھالك الفردي للتمور بـ .%

ملكة جراء التغیر في العادات الغذائیة والقیم وبالتالي انخفاض كمیات الشراء في الم

جامعة الملك فیصل. حیث المعلومات المأخوذة منالغذائیة في السنوات األخیرة بحسب

توجھ یجات التمور بمنتجات الحلویات والسكاكر وتتبدل بعض المستھلكون منسی

بعضھم بشكل أكبر نحو المنتجات عالیة البروتین.

27.السعودیةالعربیةالمملكةالتمورفي من الواحدالفرداستھالكتوقعات.26الشكل

والمغلفة. نظرا الرتفاع حجم المصنعةالتمور الخام نحو التمور  منفي الطلب التحول

الطلب الكلي على التمور مع مرور الوقت، فإن توزیع حجم الطلب على منتجات 

نمط ) اختلف ھو اآلخر بسبب التغیر في والمصنعةالتمور (مثل: الخام، والمغلفة، 

أن حجم الطلب المحلي على التمور الخام انخفض الشكل الحالي. یوضح اإلستھالك

، ویشیر إلى ارتفاع حجم الطلب على التمور المغلفة 2008ا بعد العام بشكل كبیر فیم

في الوقت ذاتھ. بید أن التغیرات الطارئة ال تؤثر على الحصة السوقیة بشكل والمصنعة

% من إجمالي حجم الطلب في 72التمور الخامكبیر بین إجمالي المنتجات. شكلت 

السوق .ویتوقع أن تستمر في الھیمنة على 2010العام 

PwCكرسي اقتصادیات النخیل والتمور بجامعة الملك فیصل، تحلیل 27
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28.السعودیة العربیة المملكة في والمصنعة والمغلفة، الخام، التمور على الطلب حجم .27 الشكل

التمور في المملكة العربیة السعودیة اصناف تفضیالت  في اتالتغیر 4.3.2

ومعظم  المقیمینأوضحت المقابالت التي أجریت مع ممثلي األسواق المركزیة أن 

السعودیین ال یفرقون بین األصناف إال القلیل منھا مثل: البرحي، والسكري، والخالص. 

حضورھا و بسبب توافرھا المتفوقة في مبیعاتھا في المملكةو المعروفة جیداً اشتھرت األصناف 

، عمیقة بمعانيارتبطت األصناف التي تم تسویقھا بشكل جید  قدو .قابلیتھا التسویقیةو في السوق

كبیرة بسبب تسلیط الضوء علیھا من  تاریخیة تسبت تمور العجوة أھمیةسبیل المثال، اك فعلى

حیث وجدت  – صلى هللا علیھ وسلم –قبل اإلعالم على أنھا التمرة التي كان یفضلھا الرسول 

یوصي باستخدامھا  –سلم و صلى هللا علیھ–سنة، وكان  7000نخلتھا في المدینة قبل أكثر من 

29عالج والتطبیب.في ال

المستھلكین نحو  میولأن ھنالك مجموعة من العوامل كان لھا أثر في دفع بینت الدراسات 

ما یلي: یمكن توضیحھاصنف أو آخر 

 وسھولة االستھالك. فعلى سبیل المثال یفضل تفضیل الصنف على أساس القوام

صنف الخضري لكونھ أقل لزوجة مقارنة  من غیر السعودیین المقیمون في السعودیة

بباقي األصناف.

، المملكة العربیة السعودیةالزراعة وزارة، اإلحصاء شعبة 28

)FAOSTATقاعدة بیانات اإلحصائیة لجمعیة األغذیة والزراعة باألمم المتحدة ( 29
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 یفضل المستھلكون الذین یبلغون أعمارا تفوق الخمسین عاما أصنافا بعینھا مقارنة

بصغار السن الذین عادة ما ال یھتمون باألصناف التي یحصلون علیھا.

 ًوافر، في على السعر والت تقوم بعض العائالت بتجربة أصناف متنوعة من التمور بناء

حین یقوم البعض اآلخر بالتمسك بصنف بعینھ كتقلید عائلي. ھذه القرارات عادة ما 

توافر أمامھم من تمور دون النظر إلى یتتخذ عن طریق األب، حیث یأكل األبناء ما 

.مستقبال نوعھا، فیتعود األبناء على أنواع معینة تكون ھي خیارھم األول عند الشراء

التمور تطور أنماط استھالك 4.3.3

تقلیدي و لقرون عدیدة إتسم إستھالك التمور في المملكة العربیة السعودیة بمدلول دیني

. بید أن التطورات التي بصورة جعلت السعودیین یعدون التمور كواحدة من أغذیتھم الرئیسیة

طرأت على نمط حیاة السعودیین بسبب االزدھار االقتصادي الكبیر التي شھدتھ المملكة في 

توفیر مجامیع  من أسبابھاكان  وأدت إلى تحسین مستویات المعیشة، نیات القرن المنصرمسبعی

لذا، یعد  ، والمنتجات المستوردة األخرى).الشوكوالتةاأللبان، وو اللحوم،مثل: ( غذائیة مختلفة

الغذائي السعودي عامال أساسیا مؤثرا في استھالك التمور في  التنوع الذي طرأ على النظام

المملكة.

جم من حض استھالك التمور للفرد الواحد بشكل ثابت في السنوات األخیرة، اانخفولقد تبین 

وقد  .2020كجم في العام  26.8إلى  2010كجم في العام  29.6 إستھالك فردي یعادل

التغیرات التالیة عن  جامعة الملك فیصل أن یكون ھذا االنخفاض ناجماً بعض الدراسات ب توقعت

نماط االستھالكیة:األفي 

.ھلكون ت البیع بالتجزئة حیث یقوم المستبسبب تدفق قنوا التغیر في األنماط الشرائیة

مغلفة من التمور من المحال التموینیة بدال من الذھاب إلى و بشراء صنادیق صغیرة

أسواق البیع بالجملة لشراء التمور بالجملة.

.لمغلفة والتي تباع بكمیات صغیرة أن من شأن التمور ا التغیر في كمیات االستھالك

یمكنھا لعب دور معاكس  المنثورة تحد من الكمیات المستھلكة، في حین أن التمور الخام

المستھلكة. یع االرتفاع الكلي للكمیاتبتشج

 التعرض الكبیر لألغذیة  المستھلك تجاه البضائع المصنعة. تفضیالتالتغیر في

التجاریة المعدة لالستخدام السھل ساھم بشكل كبیر في تفضیل األغذیة المالئمة 

 والمصنعةوالمریحة. لذا، یمیل السعودیون من فئة الشباب إلى شراء التمور المغلفة 

كما ھو الحال بالنسبة لألغذیة األخرى (مثل: الحلویات والمرطبات) أكثر من ھؤالء 

.في العمربرونھم الذین یك
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 تعد التمور حلوة بطبیعتھا، وتتمیز باحتواءھا  الحلویات. تجاه التفضیالتالتغیر في

على سعرات حراریة عالیة وتعرف بین السعودیین على أنھا من األغذیة ذات القیمة 

، یفضلون منتجات الحلوى اإلناثخاصة و الغذائیة العالیة. بید أن صغار السعودیین

على  ن ال یبنون قراراتھم االستھالكیة بناءً یشیر ذلك إلى أن السعودییو .30كاكروالس

 % من األطفال السعودیین22.2للتصدیق باعتبار أن  قابال یبدو القیمة الغذائیة، وھذا

زائد، وفقا لمنظمة الصحة العالمیة ضمن تقریر نشرتھ في الوزن الذوي  یعدون من

.200631العام 

4.4 للتمور أسواق الجملة نظرة عامة على

(وأحیانا كبارھم) ببیع منتجاتھم في أسواق البیع  المزارعینعادة ما یقوم صغار 

بالجملة وفق نظام مزایدة یدار من قبل المزایدین. وفي معظم الحاالت، تكون األمانات والبلدیات 

نظیف المنشآت (صیانة البنیة التحتیة، وت مسؤولة عن إدارة ھذه األسواق ومنشآتھا بشكل كلي

والتحكم بمنافذ السوق).

في (خلق السوق) وذلك عن طریق تجمیع  محوریاً دوراً  لداللونیلعب افي ھذه األسواق، 

بدور  أشبھشفافة وسلیمة (دور أن العملیات تتم بطریقة  الداللونالبائعین والمشترین. یضمن 

لیة في سوق البیع بالجملة:التااألنشطة مسؤولیة  الداللونویتحمل وسطاء أسواق األسھم). 

عة عن طریق المعاینة النظریة (بغرض وضع وتصنیف التمور المبیو ضمان جودة

سعر مناسب).

 بناء على  تمالقیام بمزایداتھم بطریقة شفافة تضمن أن السعر الموضوع لكل عملیة

والطلب). العرضظروف السوق الحالیة (التوازن بین 

6المزارعین ألموالھم (عادة ما یتم ذلك في غضون  تسجیل العملیات، وضمان استالم-

أشھر). 9

مع ما ھو  طابق فیھا جودة المعروضتاستقبال شكاوى المشترین في الحاالت التي ال ت

معلن.

 أو    األحساء في البیع قیمة من% 2.5 مبلغا یقدر بحوالي نظیر خدماتھم الداللونیتقاضى 

.والمدینة) في القصیم(% من قیمة البیع 10الى  7%

)2001ین السعودیین، سلیمان السالح (سلوك استھالك التمور ب 30

مستشفى الملك فیصل التخصصي ومركز األبحاث 31
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.بالقصیم عنیزة بمدینة للتمور الجملة سوق في وسیط .28 الشكل

في كل من بالجملة التمور  ة لبیعیاألسواق الرئیس حولاالستنتاجات ولقد أمكن استخالص أھم 

، (منطقة المدینة المنورة)المدینة المنورة أمانة منطقة ، األحساء (المنطقة الشرقیة)أمانة منطقة 

عنیزة (منطقة و ،جدة (منطقة مكة المكرمة)، بریدة (منطقة القصیم)، الریاض) الریاض (منطقة

 فیما یلي: القصیم)

من االستنتاجات حول األسواق في المملكة العربیة السعودیة أن بعضھا تعمل على فترة واحدة 

سواق األخرى تعمل على فترتین مثل أن بعض األ ووجداألحساء سوق مثل سوق المدینة و

الریاض. سوق بریدة وسوق 

األحساءب الجملة للتمور سوق 4.4.1

وجد في حین أنھ ال تو البیع بالجملة.تقوم أمانة األحساء بإدارة سوق  :الحالیة العملیات

أرقام متوافرة حول كمیة البیع بالجملة، فإن سوق األحساء یستقبل كمیات التمور 

 حواليصغار المزارعین في األحساء. قدر حجم االنتاج في اإلحساء بـالمنتجة من قبل 

.32ملیون لایر سعودي 120 حواليبقیمة سوقیة تقدر بـو طن ألف 60

مانة حالیا بالتركیز على إطالق مركز تجاري : تقوم األالتحسینات/ التجدیدات األخیرة

للتمور (انظر إلى النقطة التالیة).

:ملیون لایر  500انة برنامج استثمار بقیمة طرحت األم خطط النمو المستقبلیة

بناء مركز صناعي وتجاري یسمى بمدینة الملك عبدهللا الدولیة  وھو سعودي،

2011أغسطس  26سعودي جزیت،  32
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 المحلیة والعالمیة،یقوم ھذا المركز التجاري باستضافة الصفقات التجاریة  33للتمور،

عقد بین منتج  (على سبیل المثال: توقیع فحسب، لیس للتمور التي تنتج في األحساء

تونسي ومشتر أندونیسي). أما المركز الصناعي فھو مصمم الستیعاب عدد من خدمات 

الرجال. المنشآت التالیة تم تصمیمھا و لفتح مجال التوظیف للنساءو القیمة المضافة

:لحساب ھذا المركز الدولي

صالة المزاد–

مختبر لمراقبة الجودة–

).ةالمحلیة والدولیمنشآت للتغلیف والشحن (للمواقع –

مخازن مبردة–

منشآت للتدریب–

مركز أبحاث–

الجملة للتمور بالمدینة المنورة سوق 4.4.2

الحالیة العملیات:

 الحرام بشكل تقوم باحتضان حجاج بیت هللا من المواقع التيالمنورة تعد المدینة  –

إلى شریحة واسعة من المشترین الدولیین الذین  سنوي، وتصل سمعة سوقھا

% من 80یمثل المشترون األجانب ما یقدر بـ و جنسیة أو أكثر. 45یمثلون 

طن تباع سنویا في سوق المدینة. 20,000صفقات البیع التي یبلغ حجمھا 

ألنظار العمالء األجانب، فإن عددا كبیرا من محطاً نظرا لكون سوق المدینة –

مالك المزارع یحضرون إلى ھذه السوق من مناطق أخرى، حیث المزارعین و

یجد المنتجون فائدتین: أنھم یستطیعون الوصول إلى المشترین العالمیین لبیع 

% في 30فائض انتاجھم، وأنھ بامكانھم الحصول على عالوة سعریة (تصل إلى 

.)السكري الواردة من القصیم رحاالت بیع تمو

مقابلة مع مسؤولو امانة األحساء 33
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غیر مناسبة لتجارة الكمیات و للبیع بالجملة في منطقة مكتظةیقع سوق المدینة –

 الشاحنات لمسافة ، تصطف . بعد صالة الفجر)29 الشكلمن التمور ( ةالكبیر

300السوق استیعاب أكثر من  افإنھ ال یمكن لھذ. ونتیجة لذلك، كیلومتر واحد

: تجنب العدید من المزارعین لھذه عوائقھذا الوضع عدة یشكل و مزارع یومیا.

عدم وضع أسعار مناسبة نظرا للظروف التجاریة السیئة في فصل و السوق،

34الصیف حیث تشتد حرارة الشمس.

.بالجملة للبیع المنورة المدینة سوق في االكتظاظ حاالت .29 الشكل

 :تحسینات أو تجدیدات أي لم یالحظالتحسینات/ التجدیدات األخیرة.

:خطط النمو المستقبلیة

بامكانھ  ، یكونإلى مكان أكثر حداثة ایرغب المسؤولون عن السوق في نقلھ–

ت جدیدة، بامكان سوق المدینة أن تزید من استیعاب منشآت مكیفة. بوجود منشآ

نتج عنھ قفزة یا سوف م، میومیاً  مزارع 1200إلى  300من  االستیعابیة تھاسع

عالوة على ذلك، یعتقد و طن. ألف 60طن إلى ألف  20في الكمیة المتداولة من 

المزایدون في المدینة أنھ بامكانھم التفاوض حول أسعار أفضل نیابة عن 

تیجة للظروف التجاریة الجیدة بسبب وجود التكییف الھوائي الذي المزارعین ن

35سیلقى استحسان المشترین والبائعین.

مقابلة مع موظفي المزاد في سوق المدینة المنورة 34

مقابلة مع موظفي المزاد في سوق المدینة المنورة 35
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الجملة للتمور بالریاض سوق 4.4.3

العملیات الحالیة:

علماً بأنھ ال تقوم أمانة مدینة الریاض بإدارة كامل سوق الریاض للبیع بالجملة . –

أرقام محددة من قبل األمانة حول األحجام المتداولة. تتوافر

 تتم مالحظةلم و تباع معظم التمور عن طریق بائعي الجملة مباشرة إلى الزبائن،–

من تجار الجملة وتجار  فیما یشكل المشترون خلیطا .مزایدةللوجود أیة عملیات 

عام الریاض في شھر رمضان التمور في  سوقوعندما تمت زیارة  التجزئة.

وحتى السابعة  ت العمل من الساعة التاسعة في المساء، وجدنا ساعا1434

.صباحاً 

بقاء بعض التمور مكشوفة طوال اللیل، فإن التجار و المبیعات فترةوبسبب طول –

كون لھا أثر سلبي على المرتفعة التي قد ی تنتابھم مخاوف بسبب درجات الحراراة

.بسرالفي مرحلة تمور الالتمور وخاصة 

الحظت األمانة عدم قیام بعض المزارعین بتصنیف التمور التي یأتون بھا إلى –

كان حریا بھم تصنیف و سوق البیع بالجملة، ما نتج عنھ انخفاض في األسعار،

36منتجاتھم حتى یتمكنوا من البیع بسعر أفضل.

 تحسینات أو تجدیدات.التحسینات/ التجدیدات األخیرة: لم یالحظ أي

 :تدرك األمانة أن المكان الحالي المفتوح یفضي إلى حدوث خطط النمو المستقبلیة

مسألة النظافة. لذلك، و مشكالت عدیدة مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة، واإلزدحام،

من شأنھ توفیر بیئة مكیفة للبائعین ة، األمر الذي مغلق ةمانة بناء سوق كبیرتعتزم األ

في مرحلة  لعدید من التجار أنھ باإلمكان إطالة عمر التموروالمشترین. وقد أفادنا ا

ساعة إلى أسبوع في حال حفظھا في منشآت مبردة. تتشارك األمانة مع  24من  البسر

 .في تنفیذ ھذا المشروع مستثمر خاص وال تتطلب تمویال من صندوق التنمیة الزراعیة

بین العامین  ایتم افتتاحھ السوق، ومن المرجح أن وقد تم بالفعل إعداد مخططات ھذه

2014-2015.37

الریاض مقابلة مع مسؤولي سوق 36

مقابلة مع مسؤولي أمانة منطقة الریاض 37
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بریدةالجملة للتمور ب سوق 4.4.4

:العملیات الحالیة

یأتي مشترو الجملة من كافة دول و دار سوق بریدة للبیع بالجملة من قبل األمانة.ت–

مجلس التعاون الخلیجي (قطر، عمان، البحرین، الكویت، اإلمارات)، نظرا 

القصیم ومطارات دول الخلیج.للترابط الجوي الجید بین مطار 

% من انتاجھم لتمور السكري.80 نحویخصص المزارعون –

، بقیمة تقدر بـ ملیاري في بریدة من التمور سنویاطن  ألف200یتداول ما یقارب –

وظیفة  3000ستضیف السوق مھرجانا سنویا یتیح ما یقارب تو .سعودي لایر

38موسمیة.

التمور في مسارات داخل منطقة شاسعة تدخل شاحنات النقل المحملة بصنادیق –

داخل السوق. ویقوم المزایدون بالوقوف على مقربة من الشاحنة المحملة بالتمور 

لتنظیم علمیة المزایدة. وفي حال تمت عملیة بیع التمور التي على متن الشاحنة، 

سوق بریدة من  تتمكن مسارھا لتسلیم التمور للمشترین.تقوم الشاحنة بمغادرة 

نتیجة اتباع استراتیجیة  شاحنة یومیا في أوقات الذروة 950عاب أكثر من استی

39.تنزیل حموالت الشاحناتو تجنب تحمیل

تغلیف لبعض التمور في صنادیق صغیرة في الھواء الطلق التحدث عملیات إعادة –

تعتزم األمانة تشجیع أنشطة التغلیف ھذه في مكان و عند اختتام أعمال السوق.

اتمام بناء منشأة التغلیف بالقرب من منطقة التداول.مغلق عند 

2013أغسطس  27جریدة أراب نیوز،  38

مقابلة مع موظفي المزاد في سوق بریدة 39
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.بالقصیم بریدة بمدینة للتمور الجملة سوق في التمور) مزاد( حراج .30الشكل

التحسینات/ التجدیدات األخیرة

)31.الشكلقامت األمانة ببناء صاالت مغطاة لتوفیر الظل للتجار (: مظللةصاالت –

بید أن المسؤولین المحلیین الحظوا أن المشترین والبائعین یفضلون التداول في 

ور المناطق المفتوحة لعدة أسباب: كمیة الشاحنات الموجودة، وتفضیلھم لتقدیم التم

حتى تتضح ألوانھا. ونتیجة لذلك لم یتم  سالمعروضة للبیع تحت أشعة الشم

االستفادة من الصاالت المغطاة بالشكل المطلوب.

مصمم لدعم  2013مانة مبنى كبیرا في العام افتتحت األ المركز التجاري للتمور:–

ذا التجار الموجودین في الموقع، باإلضافة إلى نظام مزایدة الكتروني. یضم ھ

المبنى قاعة لالجتماعات، ومكاتب صغیرة للتجار، وبعض وسائل الراحة 

األخرى.
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.بالجملة للبیع بریدة سوق في ظللةالم التداول منطقة 31.الشكل

 المستقبلیة: التطویرخطط

تحفیز یتم التخطیط لتقدیم نظام مزایدة الكتروني بغرض التجارة االلكترونیة: –

المبیعات الدولیة. ووفقا لھذا النظام ،فإنھ من المرجح تخصیص عدد من مسارات 

سوق بریدة ل خدمة ھذا النظام. سیكون ممثلو العربات والشاحنات من أج

شفاف. في و تصنیف التمور لضمان سوق نزیھو مسؤولین عن مراقبة الجودة

سوق بریدة ھذا الصیف بتقدیم نظام  تالمرحلة األولى من ھذا المشروع، قام

الكتروني لعرض األسعار للمزایدات التي یتم اختیارھا. ھذا النظام یتیح للتجار 

مناطق جلوس مریحة. فيالمزایدة باستخدام أنظمة الھواتف الذكیة 

سوق بریدة في بناء بعض المنشآت الصغیرة لتقدیم  تبدأمنشآت التغلیف: –

40.الخفیف والتصنیعثل التغلیف م نشاطات الخدمات المضافة

عنیزةب الجملة للتمور سوق 4.4.5

:العملیات الحالیة

قوم السوق بخدمة . وعادة ما تاألمانةعنیزة من قبل في  دار سوق البیع بالجملةت–

مشتري الجملة من مختلف مناطق المملكة، وكذلك الدول المجاورة مثل قطر 

 واإلمارات.

ذلك من خالل المھرجان السنوي و سنویا طن من التمورألف  25یباع ما یقدر –

41الذي ینطلق بشكل سنوي.

مقابلة مع موظفي المزاد في سوق بریدة 40

سعودي جازیت 41
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العمالة. یتم تنزیل صنادیق التمور في  ةسوق عنیزة للیع بالجملة سوقا كثیف تعد–

ساعات متأخرة من اللیل، وذلك للسماح بالتداول في ساعات الصباح األولى 

لتسھیل  2013عام لتفادي حرارة الشمس الحارقة. تم اعتماد نظام العربات في ال

حركة البضائع.

:التحسینات/ التجدیدات األخیرة

مانة في السنوات األخیرة في بناء صاالت مرافقة استثمرت األصاالت التداول: –

ستخدم ھذه ائعین من أشعة الشمس. وعادة ما تمصممة لحمایة المشترین والب

. أبدى النخیلمزارعي  بما فیھمالفاكھة والخضروات  من قبل مزارعيالمرافق 

متداولي التمور رغبتھم بالبقاء في المناطق المفتوحة والنخیل  عدد من مزارعي

بدال من المناطق المغلقة، وذلك لشعورھم أن أشعة الشمس ضروریة للمساعدة في 

لكون  تقویم جودة التمور. لم یشكل موضوع حراراة الشمس مشكلة تذكر، نظرا

ولى وساعات متأخرة من اللیل.في ساعات الصباح األ ةالسوق مفتوح

نظاما للعربات لنقل التمور عبر  2013قدمت األمانة في العام العربات المتحركة: –

أدت ھذه التحسینات إلى ظھور فوائد عدیدة منھا:  ) .32 الشكلأرجاء السوق (

مكن الصنادیق الفارغة من األرض.، ما االرتقاء بالنظافة وذلك عن طریق إزالة 

تسھیل حركة التمور في  أدى إلىو المشترین من رؤیة المنتجات بشكل أفضل،

ف أرجاء السوق.مختل

:إلى نقل السوق المفتوحة  ینوي المسؤولون عن سوق عنیزة خطط النمو المستقبلیة

، ةمغلقو ةمنطقة أوسع في ضواحي المدینة. وعندما سألنا عن جدوى إقامة سوق مكیف

أفادنا عدد من المسؤولین والتجار أنھم یفضلون النظام الحالي الذي یعتمد على منطقة 

تقویم جودة المنتجات المحلیة.ل مفتوحة لمالئمتھا عملیات تداو

.بالقصیم عنیزة بمدینة للتمور الجملة سوق في التمور تداولو لمناولة العربات نظام .32 الشكل
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ر الطازجةتموالسوق  نظرة عامة على 4.5

تمور ال وتسویق والتجار الذین یتداولون إنتاج رأي منتجي التمورلاستطالع  تم إجراء

التجزئة.تجار  عینة منلوكذلك في المملكة، للبیع بالجملة  ة یفي األسواق الرئیس الطازجة

اتجاھات السوق 4.5.1

دأ موسم النمو في أواخر شھر بیفي أشھر الصیف، حیث  الطازجةتمور العادة ما تباع 

وفمبر (صنف نبتة سلمى في القصیم). ویصل یونیو (صنف الغر في األحساء) وحتى شھر ن

سبتمبر.و اإلنتاج إلى أوجھ بین شھري یولیو

على أنھا " منتجات موسمیة"، ویتوقع  الطازجة تمورالینظر الكثیر من المزارعین والتجار إلى 

ین قمنا بسؤال المزارع ولقد خالل أشھر الصیف الطازجةالتمور الزبائن الحصول على 

في  الطازجةتمور العلى استعداد للدفع من أجل الحصول على  كان الزبائن إذاوالتجار حول ما 

إذا نوفمبر)، وذلك رغبة منا في معرفة ما  –(أي بعد أكتوبر  بسرأوقات أخرى غیر موسم ال

ستفید من االستثمار في منشآت التخزین الباردة و/أو تقنیات الحفظ وذلك لتمدید كانت السوق ست

 شھر إضافیة.أ 6-3 لمدةالموسم 

والتجار عن عدم تشجیعھم لخطوة كھذه حیث أنھم ال یرون فائدة من  نتجینأعرب معظم الم

، وذلك لألسباب التالیة:الطازجة تمورالتمدید مواسم بیع 

 كمنتجات موسمیة بحجم طلب محدود بعد حلول الصیف بعدة  الطازجة تمورالتحفظ

أشھر.

مثل  للتلفعنایة خاصة مشابھة للعنایة بالمنتجات القابلة  الطازجة رتموال تتطلب

عنایة  رقد ال یتمكن جمیع البائعین من الحصول على المعدات الالزمة لتوفیو التفاح،

كھذه.

تمور المن العمال لحصد  تكلفة في تأمین عدد كافٍ و یجد المزارعون صعوبة

لنخلة الواحدة. ففي مكة زیارات ل 4-3 الطازجة تمورال، حیث یتطلب حصد الطازجة

للصندوق الواحد من أجل  إضافیة ریاالت 3المكرمة على سبیل المثال یتطلب األمر 

42.الطازجةتمور الحصد 

مخازن دودة على حبعد موسم الحصاد، الحظنا أمثلة مخالل زیاراتنا لمخازن البیع بالتجزئة 

مجمدة بعد انقضاء موسم الصیف. الطازجةمور التالبیع بالتجزئة التي تقدم 

مقابلة مع تاجر 42
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السوقالمتعاملین ب نتائج استطالعات 4.5.2

 عنیزة)،و في األحساء، والقصیم (بریدة الطازجة رتموالاعداد استطالع یشمل تجار تم 

مكة المكرمة، والریاض، وذلك للحصول على تصور بخصوص متوسط أسعار البیع، وتشمل و

العالوات و ھوامش البیع بالجملة االعتیادیة للتجار،متوسط أسعار البیع المدفوعة للمزارعین، و

السعریة في بدایة موسم الحصاد (إن وجدت)، وتأرجحات األسعار في نھایة الیوم (عندما 

یتوجب على المزارعین بیع تمورھم أو التخلص منھا). تضمن االستطالع أسئلة حول المسافات 

حجم المنتجات التالفة في و البیع بالجملة، قاسوأو التي تقضیھا وسائل المواصالت بین المزارع

نھایة یوم التداول.

تعد مھمة جمع بیانات حول أسعار التمور مھمة صعبة، حیث تختلف األسعار بحسب الصنف، 

مزایدة، فإن سوق  نظرا لتسعیر التمور من خالل عملیةو والجودة، والوقت من الیوم، ...الخ.

 الطلب في وقت معینو لكل عملیة بناء على العرض ةمخصص البیع بالجملة تعد سوقا فوریة

لمنتج معین.و

نتائج سوق األحساء

 :ة من: تمور الغر، یالرئیس الطازجةالتمور  تتألف أصنافمتوسط سعر البیع بالجملة

والخنیزي، والخالص، والشیشي. یتأرجح متوسط سعر البیع المدفوع للمزارعین بین 

لایر سعودي/كجم  5-6

 مرتفعة  الطازجةأسعار التمور البیع بالجملة في بدایة الموسم:  لسعر مستوىأعلى

.والعرض المحدود ،ب المبدئي العاليوذلك بسب الطلفي بدایة موسم الحصاد 

لغر والخالص في بدایة ا للبسر من نوععلى سبیل المثال، تبلغ األسعار المبدئیة ف

لایر/كجم).  5كجم/لایر سعودي مقارنة بـ  30(السعرمتوسط ستة أضعاف الموسم 

%.25 الخنیزي والشیشي حوالي بسروتبلغ العالوة على 

 :لنوع% (30-25البیع بالجملة بین  ھامش تراوحیمتوسط ھامش البیع بالجملة 

الغر). لنوع% (50-54الخالص، والخنیزي، والشیشي) إلى 
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43.)2013( األحساء في للتمور الطازجة بالجملة البیع أسعار متوسط .33 الشكل

نتائج سوق مكة المكرمة

:تأرجح متوسط سعر البیع بالجملة (المدفوع للمزارعین)  متوسط سعر البیع بالجملة

)34.الشكللایر سعودي/كجم ( 3-2بین  الطازجةتمور المقابل الحصول على 

والمكتومي، ، برحيالبیض، وال من نوع الطازجةالتمور  ةیشملت األصناف الرئیسو

44.ةالروثانو وربیعة

 أسعار  الطازجة تمورالطلب تت البیع بالجملة في بدایة الموسم: مستوى لسعرأعلى

 لمحدودفي بدایة موسم الحصاد، نتیجة الطلب المبدئي العالي والعرض ا مرتفعةبیع 

% كعالوة سعریة بسبب 50-%20عادة عند متوسط یبلغ  الطازجةالتمور باع ت حیث

لایر سعودي/  10فقد بلغ السعر المسجل  ةالروثان للبسر من نوعحداثة المنتج. فبالنسبة 

كجم، أي ثالثة أضعاف متوسط سعر البیع الموسمي.

PwCتحلیل  43

PwCتحلیل  44

جم
/ك

ي
ود
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لایر 
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 للبسر من % 40-30 منتراوح ھامش البیع بالجملة  البیع بالجملة: ھامشمتوسط

للبسر من % (60-50إلى ةالروثانو البیض، والمكتومي،و ،البرحي األنواع التالیة:

ربیعة). نوع

).2013( مكة في للتمور الطازجة بالجملة البیع أسعار متوسط34.الشكل

بریدة)و نتائج سوق القصیم (عنیزة

 نبتةو ھي: البرحي، الطازجةتمور للة یاألصناف الرئیس البیع بالجملة: سعرمتوسط 

ویقدر متوسط أسعار البیع المدفوعة حمام. السلمى، والسكري األحمر، والسكري، وأم 

45).35.الشكللایر سعودي/كجم ( 4للمزارعین حوالي 

 البیانات غیر متوافرةالبیع بالجملة عند بدایة الموسم: لسعرل مستوىأعلى.

:لـ (نبتة  %40-35راوحت ھوامش الییع بالجملة بین ت متوسط ھوامش البیع بالجملة

%70-50) إلى ةالروثانو والمكتوميالبیض، و السكري،و السكري األحمر،و سلمى،

ونانة).و أم الحمام،و ،البرحي لـ (

PwCتحلیل  45
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(2013).القصیم في الطازجةللتمور بالجملة البیعأسعار متوسط35.الشكل

نتائج سوق الریاض

الحصول مقابل للمزارعینالمدفوعةالبیعأسعارتفاوتت: بالجملة البیع سعر متوسط

الشكل(الواحدجرامللكیلوسعودي لایر 3.5الى1.5بینالطازجةالتمور على

السكري.والشیشيوالروثانةواألصناف الرئیسیة ھي البرحيو).36.

 عالوة سعریة التمور الطازجةتتطلب لبیع بالجملة في بدایة الموسم: ل سعرأعلى

الحصاد.% (للسكري)، وذلك عند بدایة موسم 42) إلى ة% (للروثان15تقدر بـ 

15-12اوحت ھوامش البیع بالجملة بین ترامش البیع بالجملة: ومتوسط ھ%

).ةالروثانو للبرحي% (25-20السكري) إلى و(للشیشي

5

6

5 5

4

5

-

1

2

3

4

5

6

7

برحي نبتة سلمى )احمر(سكري  سكري ام الحمام ونانة

بدایة الموسم*

معدل األسعار

بیانات بدایة الموسم غیر موجودة عند التجار*

جم
/ك
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).2013( الریاض في للتمور الطازجة بالجملة البیع أسعار متوسط36.الشكل

والتلف في التمورالفقد  4.5.3

الوضع الحالي

 عادة ما تقام أسواق البیع بالجملة في أماكن و منتجات قابلة للتلف، الطازجة تمورالتعد

لذلك، یتعین على المزارعین التخلص من  نتیجةو مفتوحة ومعرضة لحرارة الشمس.

لالستھالك غیر البشري  أن یستخدموھاعة في نھایة الیوم، أو والمنتجات غیر المبی

.یوانات)(مثل استخدامھا كأعالف للح

 االعتماد على سوق البیع % ب10-5تقدر نسبة مخلفات المنتجات في نھایة الیوم بحوالي

46.)37الشكل(بالجملة 

.بالجملة البیع سوق في المنتجات مخلفات على مثال .37الشكل

یقوم المزارعون بخفض أسعار البیع بالجملة بشكل كبیر في نھایة الیوم، وذلك للحد من كمیة 

.)6جدول( بیعھا بخسارة على أال تباع تجات المھدرة. حیث یفضل المزارعونالمن

PwCتحلیل  46
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الیومنھایة في الطازجةللتمورالبیع سعر وانخفاضالمخلفات متوسط. 6جدول

الریاض المدینة القصیم األحساء

ال یوجد بینات 5-10% 5-10% 10-15% في  نسبة التالف من التمور
نھایة الیوم

15-40% 20-30%47 10-25% 25-50% التمور سعار أنخفاض انسبة 
في نھایة   ةالمباعالطازجة

الیوم

وسائل تقلیل الفقد والتلف في التمور

االستعالم عن طریق المزارعین والتجار والمسؤولین عن السوق حول مدى كفاءة الحلول تم 

:التمورالھدر فيالتالیة في سبیل الحد من 

مغلقة للحد من تأثیر حراراة الشمس على ونقل المنتجات المتداولة إلى أماكن مبردة

التمور الطازجة.

عھا في الیوم التالي.توفیر مخازن تبرید لیلیة لحفظ التمور من أجل بی

التي تم الطازجةتمورالالن یقبلوأن المشترینمن الذین تم إستطالعھمینأوضح الكثیر

عن تفضیلھم لنظام التداول في األماكن المفتوحة، حیث تكون أشعة اعبروو.أثناء اللیلتحزینھا 

الشمس ضروریة للمساعدة في تقویم جودة التمور.

بالجملة في المدینة المنورة والریاض:آراء حول سوقي التمور 

 رغبة في نقل أنشطة التداول إلى أماكن مغلقة المنورة أبدى المسؤولون في المدینة

سیقدرون المشترین الدولیین الذین یستھدفسوق المدینةعلماً بأنتكون أكثر برودة. 

جدوى بتقدیم دراسة حول قد تمت التوصیة وفي أماكن تداول أكثر راحة.وجودھم

.3.3الجزء إنشاء سوق تجاریة مغلقة في 

ر ممبرد، بمشاركة مستثواعتمدت أمانة مدینة الریاض خطة لبناء مركز تجاري مغلق

خدم مزیجا من زبائن الجملة ع بالجملة سوقا حضریة تسوق الریاض للبییعد وخاص.

تجاریا أكثر ، یفضل المشترون مناخا المنورةكما ھو الحال في المدینةو.التجزئةو

لبناء المنشأة وخصصت بما أن أمانة مدینة الریاض قد بدأت فعلیاً في التخطیط وراحة.

ھذا الموضوع.حیال فإن ھذه الدراسة لم تقدم توصیة محددة موازنة لذلك، 

المدینة المنورة تخفیض أسعار البید والمكتومي ألن ھنالك كمیة محددة من التمور ال یجب على مزارعین 47
في مرحلة البسر
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في أوروبا تطویر تسویق التموردراسة   5.

وتوقعات  تحلیل، حول السوق األوروبیة حقائق أساسیةیتناول ھذا الجزء من الدراسة 

مشاركة ، خصائص المستھلك األوروبي، فئات المنتج للسوق األوروبیة، السوق األوروبیة

.عوامل النجاح لبیع التمور في أوروبا، وقنوات التسویق والتوزیع ألوروبا، الحكومة

السوق األوروبیة عن ةیرئیسحقائق  5.1

والثانیة تتمثل في تركیا األولى تتمثل في یمكن تقسیم السوق األوروبیة إلى مجموعتین: 

بین  لمانیا. وتختلف التصورات عن التمورفرنسا والمملكة المتحدة وأ تضمأوروبا الشمالیة التي 

الختالفات الدینیة بینھما.الشمالیة إلى حد كبیر نظراً لتركیا وأوروبا 

یرتبط استھالك  أساسیة،في حین یتم استھالك التمور في أوروبا الشمالیة لمذاقھا بصورة 

ر في تركیا بالتقالید اإلسالمیة واألغراض الدینیة. لھذا السبب یستھلك األتراك التمور والتم

 "لمفضلةحیث یعتبرونھا "التمور ا لعجوة والمبروم)صنفي ا وخاصة( بشكل كبیرالسعودیة 

.الخاصة بالسوق األوروبیة األساسیةأبرز الحقائق  7 جدول ویلخص

48األوربیة السوق حول رئیسیة حقائق. 7 جدول

49الحقائقالموضوع

من حیث القیمة مقارنة بآسیا وإفریقیا  أسواق التمورتمثل أوروبا أكبر خصائص السوق

وأمیركا

 صنفینیعتبر مستھلكو شمالي أوروبا صنفي المجدول ودقلة نور 

.بینما یفّضل المستھلكون األتراك التمور السعودیة  عالیي الجودة

 الطلب األعلى من حیث الكمیةحجم تركیا ھي الدولة ذات.

الطلب األعلى من حیث القیمة والثانیة من  حجم فرنسا ھي الدولة ذات

ك إعادة التصدیر إلى ألمانیا والمملكة ذل ویدخل فيحیث الكمیة (

.المتحدة والدول الشمالیة المجاورة)

جملة وبائعي أوروبیین موردین مع مقابالت 48

تم تقریب األعداد الى خانتین عشریتین 49
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49الحقائقالموضوع

والتقالید بشكل باألعراف الدینیةیرتبط استھالك التمور في تركیا دوافع الطلب

أساسي

بالنسبة لتركیا الطلب موسمي إلى ذروتھ خالل شھر رمضانیصل

وعید المیالد شمالي أوروبا.

بشكل أكبرر وتھلك األجیال األكبر سناً التمضمن فئة المسلمین: تس

.اھتماماً أقلالتقالیدمن األجیال الشابة التي تعیر

ر بشكل كبیر بین الفئات العمریة في وال یختلف استھالك التم

مجموعة المستھلكین من غیر المسلمین.

 من مكوناتمكّوناً  اللتمور باعتبارھحجم الطلب السوق المتنامیة یقود

ألغذیة المصنّعة.قطاع ا

الخبرة مع التمور 

السعودیة

التي تنتجھاھي التمور السعودیة في تركیاأكثر التمور الشائعة

بحیث تعتبر فاخرة جداً و"أصیلة" ألسباب ثقافیةالمنورة المدینة 

دینیة.و

التمور بشھر في ألمانیا وفرنسا والمملكة المتحدة، ال یربط المسلمون

رمضان بشكل تلقائي.

واأللمانیة الفرنسیةفر التمور السعودیة في المتاجر اال تتو

والبریطانیة.

الواحد.رامللكیلوجلایر سعودي8.93راد ھومعّدل السعر لالستیالسعر

لایر سعودي 135و 44.25راوح سعر البیع لتمور المجدول بین تی

.الواحدرامللكیلوج

لایر سعودي93.75و 12راوح سعر البیع لتمور دقلة نور بین تی

.الواحدرامللكیلوج
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49الحقائقالموضوع

ھي المرافىء البحریة بینما تعّد الطرقات األساسیة نقطة الدخولالتوزیع

.ھامشیة منافذالبریة والمطارات 

 استیراد التمور باستثناء یوجد عدد قلیل من المختصین في في أوروبا

تركیا حیث نجد سوقاً أكثر نضجاً.

 ضئیلیمیل المستوردون والتجار األوروبیون إلى التعامل مع عدد

.العالقات طویلة األمد التي تربط بینھممن الموردین استناداً إلى 

 والجزائر بشكل فلسطینو من تونسیأتون التمور معظم موردي

أساسي.
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تحلیل وتوقعات السوق األوروبیة 5.2

د للتمور في أوروبا (فرنسا، ألمانیا، یتناول الفصل التالي توجھات الطلب واالستیرا

ت لتصدیر التمور السعودیة. ویؤّكد االرتفاع تقییم اإلمكانا ذلك بغیةو المملكة المتحدة، تركیا)

عالیة الجودة. المستھلكین األوروبیین للتمور  المستمر لمعّدل سعر استیراد التمور على تفضیل

.الواحد رامللكیلوج لایر سعودي 38.9سعر االستیراد فھوأما معّدل 

تاریخ الطلب في أوروبا 5.2.1

28%) حیث وصلت الواردات إلى 22تعتبر فرنسا أكبر مستورد أوروبي للتمور (

تصدیر إلى أوروبا المحّرك . وتشكل نشاطات فرنسا إلعادة ال2010طن في  171ألف و 

لھذه الواردات. األساسي

.201050 عام الدول، بحسب األوروبیة لألسواق التمور واردات.38الشكل 

تمور. وقد في قیمة معّدل سعر استیراد الارتفاعاً 2000سّجلت السوق األوروبیة منذ العام 

% بینما ارتفعت كمیة  9.9صل إلى الواردات بمعّدل نمو سنوي مرّكب یارتفعت قیمة 

حتى العام  2000% من العام 6.7 یبلغالواردات بوتیرة أبطأ أي بمعدل نمو سنوي مرّكب 

. وھذا یدّل على أن تركیز السوق 2010و  2007، لتواجھ حالة توقّف في الفترة بین 2007

الفئة الراقیة من المستھلكین. یتجھ نحو

50FAOSTAT تحالیل ،PwC
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األطنان، میة بآالفكوال51واردات التمور لألسواق األوروبیة (ملیون لایر سعودي).39الشكل 

200052.2010في الفترة  -

تركیا

على بین الدول األوربیة التي تناولتھا ھذه الدراسة من حیث الطلب المكانة األولىتركیا تحتل

قد  تركیا. وكانت 2010ألف طن عام 37الواردات  بلغتحیث ،ر (من حیث الكمیة)التمو

ب المرتفع على التمور في تركیا إلى حلّت في المرتبة الثانیة من حیث القیمة. ویعزى الطل

سالمیة، باإلضافة إلى التشابھ الثقافي بین التقالید التركیة والعربیة.اإلھویتھا 

.201053-2006الفترة في تركیا، في التمور على الطلب.40الشكل

عشریتینخانتینالىالتقریبتم51

52FAOSTAT تحالیل ،PwC
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  فرنسا

عادة التصدیر للقارة األوروبیة، حیث توفّر نسبة كبیرة من واردات إل اتعتبر فرنسا مركز

ھولندا وبلجیكا.دة وألمانیا وإسبانیا والمملكة المتحوخاصةالتمور إلى الدول المجاورة 

بسبب األزمة االقتصادیة 2009العاملحوظ فيالطلب على التمور في فرنسا بشكل مانخفض 

ویتوقّع أن یستمر 2010في العام انتعش لكنھ سرعان ماالكي. ھالعالمیة وتراجع اإلنفاق االست

صدیر في السوق األوروبیة للتمور.بالنمو مع محافظة الدولة على مكانتھا كمركٍز إلعادة الت

.201054-2006الفترة في فرنسا، في التمور على الطلب.41الشكل

المملكة المتحدة

، لیصل إلى 2010و 2005 عامي الطلب على التمور في المملكة المتحدة تراجعاً بینشھد 

التراجع إلى األزمة االقتصادیة العالمیة التي ھذاتعود أسبابو.2010عام في الألف طن 12

أثرت على اإلنفاق لدى المستھلك.

PwCقاعدة بیانات األمم المتحدة، تحلیل 54
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.201055-2006الفترة في المتحدة، ةالمملك في التمور على الطلب.42الشكل

ألمانیا

ملیون لایر و 74لغت واردات التمور قیم سعریة تراوحت (تقریبا) بین في السوق األلمانیة، ب

.)43الشكلملیون لایر راجع (90

.201056-2006الفترة في ألمانیا، في التمور على الطلب.43الشكل

PwCقاعدة بیانات األمم المتحدة، تحلیل 55
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تبلد المنشأ للواردا 5.2.2

فرنسا

% و  60فرنسا من تونس والجزائر، بنسبة  الواردة إلىیتم استیراد معظم التمور 

فرنسا القاعدة  إلىالدولتین  ھاتینالكبیرة من  الوافدةجالیة ال% على التوالي. ھذا وتشّكل 31

القیمة اإلجمالیة بین  فإنذلك،  عالوة علىاألساسیة للتجارة الجیوسیاسیة بین الدول الثالث. 

 لایر سعودي 9,585توسط السعر إلى حیث وصل م ،مرتفعة نسبیاً  تعدالدول المستوردة 

یتم تعویض السعر المنخفض للتمور الجزائریة بالسعر األكثر و ،2010 العام للطن في

. فلسطینارتفاعاً للكیلو من تونس و

.201057 عام فرنسا، من البلدان المختلفة الى التمور واردات.44 الشكل

المملكة المتحدة

للطن عام  لایر سعودي 9,720وصل متوسط قیمة الواردات في المملكة المتحدة إلى 

عالیة الجودة  التي تعد منخفضة الجودة وتلكھذه القیمة توازناً بین األسواق . وتشكل 2010

الجودة من عدد من  الممثلة من قبل دول المنشأ. حیث تستورد المملكة المتحدة تموراً منخفضة

%) لیصل معّدل قیمة الواردات 19باكستان (%) تلیھا 33الدول، فمعظمھا یرد من إیران (

للطن. من جھة أخرى، قامت المملكة المتحدة أیضاً  لایر سعودي 3611.25من الدولتین إلى 

 وفرنسا، بینما أعید تصدیرھا من تونس فلسطینو باستیراد تمور عالیة القیمة من تونس،

إلى ألمانیا. والجزائر

PwCقاعدة بیانات األمم المتحدة، تحلیل  57
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.201058 عام المتحدة، المملكة الى المختلفة البلدان من التمور واردات.45 الشكل

ألمانیا

%) ثم الجزائر 10%)، تلیھا باكستان (60تأتي معظم الواردات األلمانیة من تونس (

وتجدر للطن.  لایر سعودي 10,781.25%). أما معدل قیمة الواردات األلمانیة فھو 18(

.بفرنسا% للطن الواحد في ألمانیا مقارنة 12أعلى بنسبة تعد األسعار  أن إلى اإلشارة

.201059 عام ألمانیا، الى المختلفة البلدان من التمور واردات.46 الشكل

PwCقاعدة بیانات األمم المتحدة، تحلیل 58

PwCقاعدة بیانات األمم المتحدة، تحلیل 59
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تركیا

أساسیاً السعودیة التي تعتبر مصدراً للمملكة العربیة  رئیسیةشّكلت تركیا سوق تصدیر 

. ویمكن أن 2010عام ال% من الواردات التركیة في 23 التمور السعودیة للتمور، حیث مثّلت

 لزیادةیعزى األمر إلى العالقات الجیوسیاسیة المتینة بین الدولتین. وھنا تمتلك المملكة فرصة 

حصتھا السوقیة.

.201060 عام تركیا، الى المختلفة البلدان من التمور واردات.47 الشكل

االستیراد توقعات 5.2.3

أوروبا

عالقة إلى وجود ر وواردات التم تشیرفي فرنسا وألمانیا والمملكة المتحدة وتركیا، 

في منتجات الحلوى.  اتر كمكّونومع سوق الحلویات. ففي أوروبا، یتم استخدام التم وطیدة

والمنتجات التي تحتوي على التمور ھي عموماً الحلویات والوجبات الخفیفة؛ على سبیل 

خلیط حبوب اإلفطار مع المكسرات مثال، یمكن أن نجد التمر المقطّع في أصابع الحبوب وال

.كعكة الرغیفأو  والفاكھة

استناداً إلى ھذا االفتراض، نقّدر أن الواردات المحتملة للدول األوروبیة ستستمر باالرتفاع 

.2017حتى 

PwCقاعدة بیانات األمم المتحدة، تحلیل 60
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فرنسا

بنسبة  % مع نمو قیمة الواردات0.5قّع نمو حجم الواردات بنسبة وبالنسبة إلى فرنسا،فیت

.2017و 2013% في الفترة بین 3.05

.201761-2010الفترة في فرنسا، في التمورروارداتتوقعات.48الشكل

المملكة المتحدة

% مع ارتفاع القیمة بنسبة 2.4بنسبة توقع أن ینمو حجم الواردات في المملكة المتحدة، ی

.2017و2013% بالسنة في الفترة بین 5.2

.201762-2010الفترة في المتحدة،المملكة في التموروارداتتوقعات.49الشكل

PwCقاعدة بیانات األمم المتحدة، تحلیل 61

PwCتحلیل داتا مونیتور،قاعدة بیانات األمم المتحدة،62
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ألمانیا

%6.5% مع ارتفاع قیمة الواردات بنسبة 4.2نتوقع في ألمانیا أن ینمو حجم الواردات بنسبة

.2017و 2013بالسنة في الفترة بین 

.201763-2010الفترة في ألمانیا، في التموروارداتتوقعات.50الشكل

تركیا

الواردات بنسبة % مع ارتفاع قیمة 2.6توقّع أن ینمو حجم الواردات بنسبة بالنسبة إلى تركیا، فی

.2017و2013% في السنة في الفترة بین 7.8

.201764-2010الفترة في تركیا، في التموروارداتتوقعات.51الشكل

PwCتحلیل داتا مونیتور،قاعدة بیانات األمم المتحدة،63

PwCتحلیل داتا مونیتور،المتحدة،قاعدة بیانات األمم 64
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لسوق األوروبیةفي ا التمور ومنتجاتھا نوعیات 5.3

مع أكبر  مقابالتتم إجراء األكثر مالءمة،  ھامنتجاتنوعیات التمور وتحدید  أجل من

المنتجات المناسبة.  نوعیاتوالموزعین لفھم خیارات المستھلك المفّضلة والمستوردین والتجار

:التالیة وأمكن استخالص النتائج

 ثمة فئة محتملة لـ"أصابع الحبوب" ومزیج الحبوب والفاكھة (المیوزلي) والحلویات

ي التمر وغیرھا من المنتجات . أما شراب التمر ومحلالمصنعالتي تحتوي على التمر 

المماثلة، فیبدو أنھا معروفة ومستخدمة أكثر في تركیا.

.یفّضل المستھلكون األوروبیون التمور عالیة الجودة لالستھالك المباشر

في أوروبا، حیث یصعب إیجاد التمور الطازجةمور الجافة عموماً یتم استھالك الت 

وأیضاً بسبب قیود التخزین والحفظ. الرطبة

األخرى مثل الشوكوالتة بالتمر وشراب التمر ومحلي التمر لیست التمور  منتجات

في شمالي أوروبا (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانیا).شائعة

ومنتجاتھا نوعیات التمور 5.3.1

مزیج المنتج

، التمور الخاما ھي ة المعروضة في أوروبیالرئیس ھااتمنتجو من أھم نوعیات التمور

أن معجون  تبینكما . أمكن إجراء مقابالت معھمتتوفّر لدى جمیع ممثلي القطاع الذین  حیث

لفة التي یقّدمھا التجار والموزعون من المنتجات المختالتمر والشوكوالتة بالتمر ھي

). أما فئات منتج المنتجات % من11% والشوكوالتة 26ن (حیث یمثل المعجون والمستوردو

يً قو د ًوجو فلیس لھاالتمر األخرى مثل شراب التمر والتمر المقطّع ومسحوق التمر والدبس، 

.أساسيحصر توفّرھا في تركیا بشكل في أوروبا وین
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65.المستطلعین ونسبة معھ التعامل تم الذي المنتجات مزیج.52 الشكل

8 جدول المختلفة ملخصة في روفر منتجات التماستھالك وتوة لالیالرئیسالحقائق 

المنتج فئة بحسب رئیسیة حقائق. 8 جدول   

ةیحقائق رئیسالتمور ومنتجات التمر

الكاملةالتمور 

 بصورة رئیسیة كثمار كاملة. في أوروبا التموریتم استھالك 

یمكن الحصول على التمور الكاملة كتمور منثورة خاصة و

في تركیا، أو مغلفة. التمور المغلفة ھي األكثر تفضیالً في 

شمال أوروبا.

معجون التمر

في تركیا.  بشكل رئیسي استھالك معجون التمرتم مالحظة 

 األسواق المركزیة بعضفي تتوافر كذلك كما ھذه الفئة 

والمتاجر التقلیدیة في فرنسا.

المتاجر وزیارات الصناعیین مع المقابالت على مبني PwC تحلیل 65
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ةیحقائق رئیسالتمور ومنتجات التمر

الشوكوالتة التمر ب

بدأ مؤّخراً قد  منتج التمر بالشوكوالتةیبدو أن استھالك 

في عدد من  یتوافر ھذا المنتجو خصوصاً في شمال أوروبا.

المختارة في شمال أوروبا (على سبیل  الفطائر المحالةمتاجر 

المثال: ھارودز في إنجلترا). وھي أكثر شعبیة في تركیا

في تركیا فقطةر المحشووالتم

في تركیا فقطشراب ومسحوق التمر

.للتصنیع ةجاھز يوھ في الصناعة أساسيستخدم بشكل تةر مقطعوتم

في تركیا فقطالدبس

األصناف

صنف "دقلة ھي الفئة الرئیسیة المستھلكة، یفضل المستھلكون و ،الكاملةالتمور في ما یتعلق ب

% من مبیعات المستطلعین.63% و 89نور" یلیھ صنف "مجدول"، بنسبة 

.66أوروبا في المباعة األصناف.53 الشكل

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار أوروبیین، تحلیل  66
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إستخدام أصناف التمور التالیة األكثر شیوعاً في أوروبا ملخصة والحقائق الرئیسیة حول توافر

.9رقم جدولالفي 

..……………………………أوروبا في الرئیسیةاألصنافحول حقائق. 9 جدول

 ةیرئیسحقائق  الصنف

المفّضل في فرنسا.دقلة نور

 مصنعةوكتمور كاملةمتوفر.

 یتم استھالك صنف "دقلة نور" خالل شھر رمضان بشكل

خاص.

باھظ وثمنجودة عالیة ذویعّد مجدول

 ًجدیداً حیث أطلق مؤخراً في المنطقة.یعتبر "مجدول" صنفا

 ازدادت نسبة التوعیة والطلب في شمال أوروبا بفضل

النشاطات التسویقیة.

صنف موجود في شمال أوروبا بشكل أساسي. برحي

 لیس ھناك أي شركة معروفة بتوزیع صنف "برحي" في

تركیا.

.أساسيتستورده تركیا بشكل مبروم

.متوفّر بعدة أحجام

التمور
الشائعة 

(أصناف 
 مختلفة)

.نوع التمر المستخدم في المخبوزات وصناعة الحلوى

الیغة لھذه التمور الشائعة ھي: الكنتة ویاألصناف الرئیس

الیغخواتو

.تستورد من قبل ألمانیا والمملكة المتحدة
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التسعیر 5.3.2

قیمة عالیة وذلك ألن متوسط  ذوالطلب على التمور في أوروبا حجم كما ذكر سابقاً، یعتبر 

 لایر سعودي 38.9لعالم (سعر االستیراد مرتفع أكثر مما ھو علیھ في مناطق أخرى حول ا

ر في أوروبا بالصفات التالیة:وویتمیّز تسعیر التم ).الواحد رامللكیلوج

الد إلى وصول األسعار استھالك التمور خالل شھر رمضان أو عید المی تؤدي موسمیة

لذروتھا خالل ھذه الفترات

لایر سعودي 248و لایر سعودي 30راوح أسعار التمور السعودیة في تركیا بین تت 

للكیلوغرام بحسب الصنف.

 .متوسط  فإن، وفي حال توافرھاالتمور السعودیة لیست شائعة في أوروبا الشمالیة

للكیلوغرام). لایر سعودي 416في لندن (عجوة المرتفعاً بالنسبة إلى صنف  یعد سعرھا

بشكل كبیر على سعر بیع المنتج. والجودة اقع التسّوقالتغلیف ومو خدماتتؤثر

67والدولة النوعیة بحسب التجزئة لسعر واألعلى األدنى الحد. 10 جدول

الدولة المصٍدرةالصنف
البلد المرجعي 

(المستورد)

النطاق السعري

/ كیلو) لایر سعودي(

األعلىاألدنى

دقلة نور

الجزائر، تونس، 
الوالیات األمیركیة 

المتحدة

1272.38فرنسا

37.578.25المملكة المتحدة

18.37593.75ألمانیا

مجدول

فلسطین، الوالیات 
المتحدة األمیركیة، 

المغرب

52.563.75تركیا

71.25135فرنسا

57153.75المملكة المتحدة

44.25131.25ألمانیا

 مبروم
المملكة العربیة 

السعودیة
33.37580.25تركیا

13.12524.38فرنسافلسطین، إیرانبرحي

عشریتین خانتین الى األعداد تقریب تم ،PwC تحلیل 67
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الدولة المصٍدرةالصنف
البلد المرجعي 

(المستورد)

النطاق السعري

/ كیلو) لایر سعودي(

األعلىاألدنى

من  أصناف
68المدینة

المملكة العربیة 
السعودیة

63.37584.38تركیا

عجوة
المملكة العربیة 

السعودیة
416.25416.25المملكة المتحدة

المملكة المتحدةفلسطینياوخضر
54.7565.25

إیرانخضراوي

تركیا
12.7544.85

المملكة المتحدة
45.37568.25

تركیاإیرانكوداس
33.7550.63

تھلك األوروبيسخصائص الم 5.4

المشھود النمو وقصص، السوق المستھدفةو، الطلب حجم یشمل ھذا القسم خصائص

الطلبخصائص  5.4.1

بین ألمانیا وفرنسا والمملكة المتحدة؛ لكن السوق  ال تختلف خصائص الطلب في أوروبا

:لحجم الطلب المحركةالعوامل  فیما یليو الفریدة. السماتبعض  تحملالتركیة 

القادمة من المدینة مثل العجوة ھي التمور السعودیة في تركیا، شیوعاً  التمور أكثر

."المفضلة"التمور  ھي حیث تعتبروالمبروم 

یصدقون أن التمور لھا فوائد  كونلھالمستالثقافیة،فإن و باإلضافة إلى األسباب الدینیة

 صحیة للجسم.

فھم قاصر بشأن أصناف التمور  المتحدة والمملكة وفرنسا ألمانیا في للمستھكین

بالتقالید  أما الطلب، فھو ال یتعلّق كثیراً  دقلة نور.و المختلفة ما عدا صنفي المجدول

الدینیة والثقافیة.

والبرني والشلبي، والمبروم، الصفاوي،: أنواع أربعة الحقل ھذا في المشمول 68
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.69أوروبا في التمور على الطلبدوافع54.الشكل

خیارات التغلیف

 ،األسواق المركزیة في  إما مغلفة كمابصفة عامة على ھیئتین،ورالتمتتوافرفي تركیا

.المنتشرة في الشوارعفي األسواق التقلیدیةمنثورةأو 

 من و.نافذة شفافةتحتوي على عبوات ما یتم تغلیف التمور في شمال أوروبا، عادةفي

فإن النافذة الشفافة في العبوة تعمل بمثابة ضمان لطزاجة المنتج.وجھة نظر المستھلك

(قطاع محدد من السكان)الجانب الدیموغرافي

ك الجیل األكبر یستھلحیث مسلمین: ر بحسب السن لدى شریحة الواستھالك التمیتفاوت

لید.ار من األجیال الشابة التي ال تھتم كثیراً بالتقبشكل أكبرالتمو

 ،ضمن شریحة غیر ر بین الفئات العمریةوال یختلف استھالك التممن جھة أخرى

.المسلمین

المؤشرات الجغرافیة

معروضة في الدول التي یشملھا التحلیليحول معّدل االستھالك الفردالمعدالتقریر نتائجأبرز 

:ویالحظ منھا ما یلي11جدول في

تختلف بحسب الدولةو متجانسة غیرر في أوروبا وأنماط استھالك التم تعد

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجاو أوروبیین، تحلیل 69
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الرغبة بمنتج صحي

التقالید الدینیة

الخیارات الثقافیة المفضلة

المذاق

تقیم منخفض تقیم مرتفع

التقییم
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في المناطق الشرقیة لتركیا ارتفاعاأكثر ر ومعّدل استھالك التم یعد

2010 ،)السنة/كجم( الفرد استھالك. 11 جدول            

استھالك التمر للفردالدولة
(كیلوغرام بالسنة)

0.26فرنسا

0.51تركیا

0.09ألمانیا

0.19المملكة المتحدة

للتمور السعودیة السوق المستھدفة 5.4.2

دخول السوق  عند بعین االعتباریجب على المصدرین السعودیین أخذ النقاط التالیة 

األوروبیة:

:الدخل العالي في  ذوياستھداف المستھلكین  تقدیم تمور عالیة الجودة في أوروبا

)ةیدن الرئیسشمال أوروبا (على سبیل المثال، المحترفین القاطنین في الم

:یستھلك المسلمون والمسیحیون التمور خالل مواسم الذروة  استھداف الفئات الدینیة

عشرة حوالي اإلسالمیة ( واألعیادحیث یرتفع معّدل االستھالك في فترة عید المیالد 

).في تركیا أضعاف خالل شھر رمضان

 الشباب التمور  یفضلفي شمال أوروبا، قد  الصحیة: اإلھتماتاستھداف الشباب ذوي

إلخ. ،الصحیة األلواح الجاھزة لألكل أوفیفة الوجبات الخ فيمكون ك

النمو  طرق 5.4.3

لدخل المرتفع نسبیاً للفردل نظراً لتصدیر تمور عالیة الجودة  السوق األوروبیة فرصا تتیح

ر السعودیة وتمالنمو بالنسبة لل إمكانیاتأن مقارنة بمناطق أخرى حول العالم. غیر  األوروبي

ھي كما یلي:

 الداخلین في و اجرین المسلمینھالطلب مع زیادة أعداد الممن المتوقع أن یرتفع

.اإلسالم
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.في المقابل، یتأثر المسلمون الشباب بالعادات الثقافیة والغذائیة الخاصة بالغرب

 زیادة المنافسة على األسعار بین المنتجین (خصوصاً من شمال إفریقیا) قد تؤثر على

فرصة  یوفر(دقلة نور). وھذا قد  معاییر الجودة الخاصة بالصنف األكثر شعبیة

سوق المنتجات الراقیة.صّدرین السعودیین بالتركیز على للم

ر كمكون في منتجات أخرى (قطاع الحلویات) أو إطالق منتجات أخرى واستخدام التم

یشكل قطاعاً متنامیاً.  ر، شراب التمر، إلخ)والتم تبیاور (قھوة، مرالتم من مصنوعة

57 ر خالل السنوات وطور ونمو سوق التمي االستطالع توقعوا تالمشاركین ف% من

الخمس المقبلة.

.70االستطالع في المشاركین نسبة التمور، سوق تطور حول آراء.55 الشكل

ةیمشاركة الحكومال 5.5

، عّدالت الضرائب المفروضة على الوارداتالمتصلة بمیشمل ھذا القسم المواضیع 

.مشاركة الحكومةو

معّدالت الضرائب المفروضة على الواردات 5.5.1

االتحاد األوروبي

، المصممة لعرض لإلتحاد األوروبية الموحدفة (التعر TARICاستناداُ إلى نظام 

فإن  ، )القوانین المختلفة التي تنطبق على منتجات معینة یتم إستیرادھا لدول اإلتحاد األوروبي 

.08041000التمور المستوردة ھو  بالنسبةرمز التصنیف 

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار أوروبیین، تحلیل  70
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من معدالت ضرائب تفضیلیة  )71GSPL( جي أس بي أل وتستفید المنتجات القادمة من دول

قیمة  من%  4.2ل ملحوظ. أما معّدل الضرائب، فیبلغ بحیث تقل عن المعدالت المعتمدة بشك

وإیران، بینما ال التمور المستوردة من المملكة العربیة السعودیة والمغرب والجزائر وتونس 

األمر الذي قد یشكل  نفلسطیو حدةالیات المتتوجد أي رسوم استیراد على التمور القادمة من الو

عوائق محتملة لدخول التمور السعودیة.

تركیا

%.25إلى ضریبة بقیمة  ةیرئیسال المنتجةفي تركیا، تخضع الواردات من جمیع الدول 

منخفضة.كیا، وتقابلھا تكلفة نقل في تر بشكل أكبرر مرتفعة وتكلفة االستیراد للتم وتعد 

اإلطار التنظیمي 5.5.2

االتحاد األوروبي

 صلبة ذائي ومعاییر التسویق قاعدةً غتحدد تشریعات االتحاد األوروبي حول األمن ال

للمتطلبات القانونیة الخاصة بالواردات. كما وتحدد لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا 

)UNECEمراقبة التصدیر، ور في مرحلتي) معاییر معینة لمتطلبات الجودة الخاصة بالتم 

بعد التحضیر والتغلیف. وما

:كما یلي على المستوردین والموزعین في أوروباوتتباین جھة اإلشراف 

 تعد الـ فرنسا:فيDGCRF  اإلدارة العامة للمنافسة واالستھالك والحد من المنتجات)

التمور المستوردة  عن تفتیش الجمارك الفرنسیة الھیئتان المسؤولتان دائرة) والمغشوشة

واعتماد دخولھا.

 یتم التأكد من مطابقة معاییر الجودة في موقعي الوجھة وبلد  المملكة المتحدة:وفي

الجھة المسؤولة عن التفتیش والتصدیق على التمور  ھي المنشأ. وتعد وزارة الزراعة

المستوردة/الصادرة.

 التفتیش في بلد المنشأ إلى ألمانیا، تتم عملیة  الواردةر وفي ما یتعلّق بالتممانیا:ألوفي

.أساسيبشكل 

Generalized(ار لـاختص 71 System of Preferences for Least Developed Countries(
لصالح الدول األقل نمواً  ضیلیةللمعاملة التفالنظام العام والتي تعني بالعربیة 
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 باإلضافة إلى 25ة جمركیة على الواردات بقیمة تفرض الحكومة تعرف :تركیاوفي %

بة وزارة الزراعة الجھة المسؤولة عن مراق تعدو ضریبة على القیمة المضافة.ك% 8

المستوردة / المصدرة. واعتماد التمور

قنوات التسویق والتوزیع ألوروبا 5.6

التي تبین أصحاب و )56 الشكل(تتمثّل قنوات التسویق والتوزیع في أوروبا في 

 والموزعون وتجار الجملة المصدرون والمستوردون ھمو للتمورالمصلحة في سلساة القیمة 

، وتجار التجزئة التقلیدیون (محالت وأسواق ومصانع الحلوىوسالسل التجزئة الكبیرة، 

التجزئة للفاكھة والخضار في الشوارع، ومحالت المنتجات العضویة الطبیعیة المتخصصة 

بالمصدر التسویقیة  عادة تبدأ السلسلةال فيو. وغیرھا مثل التسوق عبر الشبكات العنكبوتیة

 یتم التوزیع على المستورد األوربي ، ومنھویستقبلھا  أوربا،إلى  التمور ، یرسل صفقاتالذي

تجار الجملة أو الموزعین. 

، وتجار مصانع الحلوىبالتوزیع على سالسل التجزئة الكبیرة، و موزعو التموریقوم وعادة ما 

والفاكھة المنتشرة في الشوارع. أما تجار  محالت أو أسواق الخضارتقلیدیین في التجزئة ال

عادة یبیعون إلى تجار التجزئة التقلیدیین، ومحالت المنتجات العضویة ال ، فھم فيالجملة

 الطبیعیة المتخصصة، فضال عن البیع من خالل الشبكة العنكبوتیة أي التسویق اإللكتروني.

 الخمس السنوات في تزداد أن المتوقع من ولكنھ ھامشیة، اإلنترنت على التجارة قنوات وتبقى

.المقبلة
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.72أوروبا في التمورالستیرادالقیمة سلسلة.56الشكل

،اتمعاییر اختیار المنتجو، ةیمشاركة الحكومالو، شبكة التوزیعالجزء من الدراسةھذا یتناولو

خصائص التمور و، خصائص القنوات التجاریةو، المستوردین/الموزعینخصائص و

.الھوامش المتوقّعةو، مبادرات التسویقو، المصنّعة

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار أوروبیین، تحلیل 72

أصحاب المصلحة في سلسلة قیمة التمور

إدارة الكمیات وإعادة •
التعبئة والتغلیف 

، )ملصقات خاصة(
والتوصیل

تأكید مقاییس الجودة •
واختیار مزودون لقنوات 

توزیعیة متعددة

تصدیر الجزء األكبر أو بعد •
المعالجة مثل اختبار 

الجودة أو التعبئة

سالسل البیع بالتجزئة الموردونالمصدرون
الكبیرة

الموزعون

بائعو الجملة

صناع الحلوى

بائعو التجزئة التقلیدیون 
مثل أسواق أو محالت 
الفواكھ والخضار في 

الشوارع

محالت طبیعیة أو 
حیویة متخصصة 

أخرى مثل محالت البیع 
عبر اإلنترنت

التوصیل للعمالء •
إعادة  التصنیع مثل مل •

یحدث مع صانعي الحلوى
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شبكة التوزیع  5.6.1

لمحة عامة

:التالي النحوتمور على یمكن تلخیض شبكة توزیع ال

مثالً: مراقبة الجودة  تصنیعالتمور بالجملة أو بعد ال یقومون بتوزیع مصّدرون)

والتغلیف)

موردین لعدد من قنوات  باإلضافة إلى اختیارمعاییر الجودة  بتلبیة یقومون مستوردون

التوزیع. كما یستطیع المستوردون تموین السلسالت التجاریة الكبرى.

ویقومون بإدارةالتمور من المستوردین.  یقومون بشراء موزعون وتجار الجملة 

ویقومون ببیع خدمات إعادة التغلیف (للعالمات التجاریة الخاصة)  وتقدیم المخزون

إلى:المنتجات 

المنتجات  ن وسلسالت التجزئة الكبیرة ومتاجرسوق التجزئة (مثل: التجار التقلیدیی–

)تاجر اإللكترونیةمالصة أو إلى العضویة/الطبیعیة المتخص

ر في منتجاتھا.وتستخدم التم التي حلوىالشركات –

 من قبل المتاجر الكبیرة والمتاجر التقلیدیة في نھایة المطاف في أوروبا، تباع التمور

واألسواق الشعبیة.

الدخول منافذنقاط/

الطرقات البریة والجویة بشكل تلیھا  ،رة لدخول التمویالمنافذ الرئیسھي تعد الموانئ البحریة 

ھامشي.

73.)االستطالع في المشاركین من(%  األوروبي االتحاد في للتمور الدخول نقاط.57 الشكل

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار أوروبیین، تحلیل   73

6%

23%

71%

المطارات

الطرقات البریة

الموانئ البحریة
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مراكز المشّغلین في سوق الفواكھ المجففة بالقرب من الموانىء  العدید من عیقلھذا السبب، 

على مقربة  تقع معظمھامرسیلیا بینما في ألمانیا في  ففي فرنسا تقع معظم ھذه المراكزالبحریة. 

من ھامبورغ.

للشحن التعبئة والتغلیف

، جاھزة للعرض في سوق كجم 12و  10و  5یتم نقل التمور في صنادیق سعة بصفة عامة 

20ة : الشحن بالجملة من خالل الحاویات (سع. ومن الوسائل األخرى لنقل التموراالستھالك

صندوق على التوالي). 3600و  1500قدم والتي یمكن أن تتسع لـ 40وقدم 

).74االستطالع في المشاركین من(%  النقل وسائل.58 الشكل

اتمعاییر اختیار المنتج  5.6.2

:الموردینیتّبع المستوردون األوروبیون المعاییر التالیة الختیار 

وقد وردتا قبل  الموردون خاصیتین یتطلع إلیھماأبرز  یعدان جودة المنتج ونضارتھ

لك تلموّرد الذي یممستعدون لدفع أموال أكثر ل بأن المستوردینالسعر. وھذا یوحي 

سلسلة تموین منسقة تضمن توفیر تمور عالیة الجودة.

أن  علىر. وھذا یدل وھي من الخصائص األقل أھمیة لدى اختیار موّردي التمالعالمة

التجار یستخدمون عالماتھم التجاریة الخاصة إلعادة تغلیف التمور.

مستوردین نسبة للبال بأھمیتھا لتجار مقارنةھي أقل أھمیة بالنسبة ل جودة المنتج

أنھ سیتم  یعون نالتورید، فإن الموزعیوالموّزعین وبما أن التجار یتحكمون بسلسلة 

.لردیئة أو إعادتھا في حال عدم بیعھارفض التمور ذات الجودة ا

تجار في تركیا خالل شھر ن الخصائص المھّمة بالنسبة للفي التسلیم م تعد الموثوقیة

رمضان لتجنّب تكالیف الطلبات المستعجلة التي تتم االستفادة منھا.

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار أوروبیین، تحلیل   74
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مستوردین أكثر من الموزعین بسبب جودة المنتج. لل وھي مھمة بالنسبة سمعة الموّرد

منتجات بالمئة كنسبة لل 7إلى  5بأكثر من السمعة العالیة ال یقبلون  ذويفالمشترون 

المرفوضة.

.75في أوروبا التمر وتجار لمستوردي االختیار معاییر.59 الشكل

خصائص المستوردین / الموّزعین 5.6.3

باستثناء  ر في أوروباوثمة عدد قلیل من المستوردین والموّزعین المتخصصین في التم

من المشاركین في الدراسة متخصصون في استیراد وتوزیع التمور. ویمكن  فقط %11تركیا. 

دخول سوق ضح في تركیا. نتیجة لذلك، فإن فرص بشكل وا التمورأن نالحظ نضوج سوق 

مصّدرین السعودیین.للر في تركیا تختلف عن شمال أوروبا بالنسبة والتم

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار أوروبیین، تحلیل  75
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المنتجات العضویة 

العالمة التجاریة 
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.76بالتمور المتخصصین المشّغلین نسبة.60 الشكل

وردین، مع ر إلى التعامل مع عدد صغیر من المویمیل المشّغلون األوروبیون في قطاع التم

5إلى  3% من المشاركین في الدراسة یتعاملون مع 40. إمكانیة النمو مع مرور الوقت

.للتورید% آخرین مصدر واحد أو اثنین 40 لدى موردین بینما

.77االستطالع في المشاركین نسبة مشّغل، لكل الموردین عدد.61 الشكل

% من 67من الخصائص المھّمة أیضا، أن المشغلین األوروبیین ال یمیلون إلى تغییر الموّرد. 

المشاركین في االستطالع لم یغیروا الموّرد خالل السنوات الخمس الماضیة. وھذا ما یضع 

الموردین  شغل أماكنموردین الجدد الذین سیواجھون تحدیات في للعائقاً للدخول بالنسبة 

.الحالیین

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار أوروبیین، تحلیل 76

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار أوروبیین، تحلیل  77
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.78الماضیة الخمس السنوات خالل الموردین استبدلوا مشغلون .62 الشكل

 ،فلسطینو مع منتجین من تونس، يئیسا بشكل ریتعامل المستوردون في شمال أوروب

ع المملكة ن الذین یتعاملون مدقلة نور. أما المستوردو فیما یخص صنف خاصةو والجزائر،

في تركیا. السعودیة فموجودونالعربیة 

.79االستطالع في المشاركین نسبة التمور، لموّردي المنشأ دول.63 توضیحي رسم

التجزئة منافذخصائص  5.6.4

:التالیتین الفئتین إلى إحدى بالتجزئة روبیع التمالمتخصصة في  األوروبیة تنتمي المتاجر

المراكز التجاریة الضخمة واألسواق على سبیل المثال: تجزئة حدیثة ( سالسل

.السریعة)متاجر المركزیة وال

) أسواق  المتاجر المتخصصة واألسواق الشعبیة على سبیل المثال: التجار التقلیدیون)

.الصغیرة) التموینیة واألسواق الشوارع)

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار أوروبیین، تحلیل  78

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار أوروبیین، تحلیل  79
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109
دراسة تطویر التسویق–2خطة العمل 

أوروباشمال في  للبیع بالتجزئةالحدیثةالسالسل

فر خیارات محدودة اادیة (باستثناء شھر رمضان وعید المیالد)، تتوخالل المواسم الع

منتج أو بعرضھذه األسواقتقومحیثسواق المركزیة باأل ورجداً لمنتجات التم

.في األسواق المركزیة الضخمةمنتجات 6إلى 5نلحظ توافرمنتجین بینما 

بعض األحیان نجد ر مربكاً. في وخالل المواسم العادیة، یكون عرض منتجات التم

بالقرب من رقائق البطاطس  ار في قسم الفواكھ والخضار، وأحیاناً أخرى نجدھوالتم

والوجبات الخفیفة. أما التجار الذین یقّدمون خیارات متعددة للفاكھة المجففة أو 

ر في ھذا القسم.والتمفإنھم یعرضونالمكسرات، 

لمس المنتج. وغالباً ما یكون الغالف إما بللمستھلك ور بطریقة ال تسمحیتم تغلیف التم

أو أكیاس غیر شفافة عصریة المظھر.شفافطبق بیضاوي

فّر المنتج تحت عالمات تجاریة أو من دونھا أو بشكل عالمات تجاریة خاصة.ایتو

على لى جانب المعلومات الغذائیة الموجودة یتم ذكر بلد المنشأ والصنف على الغالف إ

األغلفة العصریة.

أوروبا شمال التجار التقلیدیون في 

 فّر صنف أو ااألخرى على مدار السنة. وغالباً ما یتوالفواكھتعرض التمور إلى جانب

صنفان.

 ر بالقرب من صندوق الدفع أو في موقع یسھل ونجد التمما مرئیة بكل وضوح؛ عادة

على مالك المتجر أو أمین السر مراقبتھ.

 ر (إلى وتباع بالوزن)؛ یسمح للعمالء لمس التمالتي ورة ، المنثمغلّفة (غیر الالتمور

.لمناولة المنتججانب الفواكھ والخضروات األخرى)، مع وجود مالقط خاصة

الكثیر من المعلومات (الصنف، بلد تصحبھار عالمات تجاریة، كما ال وال تحمل التم

.)المنشأ، إلخ

 ،تتمیز تركیا بخصائص فریدة في ما یتعلّق نظراً إلى تأثرھا الشدید بالثقافة اإلسالمیة

عن تلك التي نجدھا في فرنسا والمملكة ھذه الخصائص تختلفو،بقنوات التجزئة

المتحدة وألمانیا.
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التجزئة العصریة في تركیا سالسل

 تُعرض التمور في قسم مخصص للفاكھة المجففة.المواسم العادیةخالل ،

ر بأشكال متعددة (عند المدخل، ومنتجات التم في مواسم الذروة (شھر رمضان)، تتوفر

. لتسلیط الضوء على روابطھا )بالقرب من صندوق الدفع، في مناطق مخصصة، إلخ

الدینیة.

وباإلجمال   منثورة.رض ة التي تعر الطازجودائماً ما تكون التمور مغلّفة باستثناء التم

في أكیاس بالستیكیة.و تكون األغلفة شفافة

فخامتھا.من انخفاض رغم الذات عالمة تجاریة على  معظمھا منتجات

التجار التقلیدیون في تركیا

فر ثالثة أصناف على األقل بمختلف األحجام.اتتو

 ویتمكنون من معاینةمرئیة بكل وضوح؛ تعرض التمور في الواجھة لیالحظھا العمالء 

.تذوقھاو بل اتالمنتج

ر والتم لمعاینةالعمالء  البائعما یدعو  عادةً و ؛(أي منثورة) ال تكون التمور مغلّفة

.اوتذّوقھ

ر.وعالمة تجاریة خاصة بالتم ةك أیللیس ھنا

ةر المصنّعموخصائص الت 5.6.5

. بعض الحقائق عن ھذا ال تزال سوقاً یافعة ستخدام التمور كمكونات لمنتجات أخرىا

:مبینة فیما یلي القطاع

اإلفطارفي منتجات الحلوى مثل أصابع الحبوب وحبوب  اتر كمكّونوستخدم التمت 

في المملكة المتحدة وألمانیا. خاصةقطاع في طور النمو ال یعد ھذاو والزبادي إلخ.

ة في سوق صناعة الحلوى بسبب مخاوف یجودة والنضارة من الخصائص الرئیستعد ال

تتعلّق بالسالمة الغذائیة.

 التي المكونات رھي إحدى وألن التم اً مھم مراً یعد أ التمور منزوعة النوىإن توفر

.للتصنیع جاھزةینبغي أن تكون 
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مبادرات التسویق 5.6.6

في النشاطات  باالستثمار بصورة كبیرةالمستوردون والموزعون في شمال أوروبا  یقومال 

:یمكن توضیحھا فیما یلي اإلقلیمیة إختالفاتبعض  ثمةن لكو الترویجیة.

 .في تركیا، تعرض فیتم الترویج للتمور في تركیا بشكل أفضل مقارنة بشمال أوروبا

. وخالل شھر رمضان، األسواق المركزیةر بشكل واضح في ومنصات التسویق للتم

عینات لدعوة المستھلكین األتراك للدخول إلى مراكز التسّوق.ور كیتم استخدام التم

حضوراً بارزاً في معارض المأكوالت لك المستوردون والموزعون األتراك تیم

معرض السوق العالمیة للغذاء لعام  وتم من خالل. (SIAL) سیالوالمواد الغذائیة مثل

2012(Global Food Marketplace  معتبرةتخصیص مساحة  (2012

للشركات التركیة.

 .ر أحد في فرنسا، ذكففي ألمانیا وفرنسا، نجد عدداً قلیالً من المبادرات التسویقیة

كغذاء  التمور الموزعین حملة تسویقیة تستھدف األمھات لترویج استھالك منتجات

لألطفال. صحي

 على نطاق واسع باستثناء بعض  للتمورفي المملكة المتحدة، ال تتوفر حمالت تسویق

.األسواق المركزیةالنشاطات مثل عروض الطبخ المباشرة وتقدیم عینات في 

المتوقعة الربح ھوامش 5.6.7

مع مشّغلین من تركیا أبدوا رغبتھم  أجریت تحدید الھوامش المتوقعة استناداً إلى مقابالت تم

الشدیدة باستیراد التمور السعودیة.

 لایر سعودي  19.5یصل متوسط سعر االستیراد للتمور السعودیة في تركیا إلى

للكیلوغرام.

65.25 بحواليتمور بناًء على زیارات متاجر التجزئة في تركیا، حدد متوسط سعر ال

للكیلوغرام. لایر سعودي
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عوامل النجاح لبیع التمور في أوروبا 5.7

استھداف المستھلكین المسلمین واعتماد عالمة "إنتاج السعودیة"

وال تترك االنطباع نفسھ  تعتبر التمور السعودیة "أصیلة أكثر" من قبل بعض المسلمین

معتادین على التمور الداكنة اللون).المسلمین (الذین قد یكونوا غیر لدى غیر

ھة المسلمین أكثر من غیرھم ألنھم یعتبرون التمور فاكیصعب استھداف شریحة غیر

الرغبة. عندموسمیة تباع 

 إنتاج المملكة العربیة السعودیة" على الغالفالعالمة التجاریة یجب إظھار".

 واحد، خالل االحتفاالت اإلسالمیة (مثل: عرض اثنان في إطالق عروض خاصة

غالف خاص بعید الفطر).

واضح تطویر منتجات ذات تمیز

 بما أن المنتجین السعودیین ال یقّدمون األصناف األكثر شھرةً في أوروبا (مثل مجدول

 عجوة المدینةودقلة نور)، ینبغي التركیز على تنمیة الطلب ألصناف مختلفة مثل 

بروم.مالو

جھود البیع على المتاجر المتخصصة التي من شأنھا  تركزأوروبا ینبغي أن  شمال في

التي تملك عالقات  لتجزئة الكبیرةبا سالسل البیع من بدالأن تعرض التمور السعودیة (

.)فلسطینطویلة األجل مع موردین من تونس و

 ّة التركیة والتي من زئلتجبا سالسل البیعز جھود البیع على في تركیا ینبغي أن ترك

تجزئة العالمیة).البیع بالمتاجر  بدال منالمرجح أن تعرض التمور السعودیة (

التركیز على الجودة والموثوقیة

 الحالییناشتكى العدید من المستوردین من مسائل الجودة والموثوقیة مع الموردین .

یلي: ماب االلتزامولدخول ھذه السوق، یجب على الموردین السعودیین 

الحد من األضرار وتفشي الحشرات التي تصیب المنتج والتجاوب مع مسائل –

الجودة األخرى.

 الممارسات الزراعیة الجیدة العالمیة اعتماد معاییر جودة خاصة بالتجار مثل–

"GLOBAL G.A.Pع الغذائي، إلخب"، والتت

العمال). حقوقحمایة البیئة وم تجاه الزراعة المستدامة (مثل: إثبات االلتزا–
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ل أوقات الذروة على الطلب (مثل:توفیر كمیات ثابتة وتسلیمھا في موعدھا خال–

الحج والمیالد). موسمشھر رمضان 

لتأسیس وجود قوي في كل سوققات استراتیجیة مع موزعین كبارعالتوطید 

 عالقات طویلة األمد تكوینأبدى بعض المشاركین في الدراسة استعدادھم للنظر في

موردین السعودیین الذین بإمكانھم توفیر:مع ال

الجودة ةعالیاتمنتج–

الموعد المحددالتسلیم في –

أسعار تنافسیة–

یجب على إستحابة لذلكویعمل كبار تجار التجزئة في أوروبا ضمن بیئة تنافسیة؛

المستوردین والموزعین تقدیم مستوى عاٍل من الخدمات مع ھیكل للتوزیع منخفض 

التكلفة.
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مالیزیا في  التمور تطویر تسویق دراسة 6.
إندونیسیاو

المالیزیة واإلندونیسیة ینالسوق حول أساسیةحقائق  6.1

وق التمور في مالیزیا وإندونیسیالس األساسیةملّخص عن الحقائق  التاليجدول  یعرض

وإندونیسیا مالیزیا لسوقي األساسیة الحقائق. 12 جدول    

النتائجالموضوع

طلب محلي متزاید على التمور والفواكھ األخرىخصائص السوق
تزاید عدد السكان مع ارتفاع مستوى الدخل

غالبیة السكان من المسلمینالطلب دوافع
 العادات الصحیة لدى المستھلكین تجاهارتفاع الوعي

التجربة مع التمور 

السعودیة

موردون غیر موثوقین
ومراقبة الجودة بخیرمشاكل في الت
مور للمستھلكین، المنتجون غیر مھتمین بتوفیر أفضل الت

الفائضة.للتخلّص من الكمیة  االندونیسیة سوقا سوقیعتبرون ال
ثمة وعي بأن المملكة العربیة السعودیة تنتج بعض أفضل 

مرتفعة السعرالتمور في العالم، ولكنھا  أصناف

مقارنة بالتمور  السعر عالیةتعتبر التمور السعودیة ریسعتال
ولكنھا ذات جودة عالیةالواردة من إیران والعراق وباكستان، 

في المسلمین) یرغبون غیر بعض المستھلكین (حتى
الیة مثل عجوة وسكري، الحصول على تمور ذات جودة ع

اتجیّدة بالمنتجالمعرفة الون إلى لكنھم یفتفر
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لسوق المالیزیةا واقع واتجاھات 6.2

المحليالوضع   6.2.1

ر. غیر أنھا تزرع أنواع أخرى إلنتاج زیت النخیل. ومالیزیا دولة منتجة للتم ال تعد

طار بغزارة طوال العام.ھطول األمر بسبب وفالمناخ لیس مناسباً إلنتاج التم

.)2012-2006 الفترة( 80مالیزیا في التمور على الطلب .64 الشكل

االستیراد والتصدیرإتجاھات  6.2.2

حتى  2010من الفترة % في 47.2الفاكھة بنسبة  ةمجموع زادت واردات مالیزیا من

ا والتین واألناناس واألفوكادو والجوافا والمانجالتمور  المجموعة السلعیة. وتشمل ھذه 2012

.(الطازجة أو المجففة)

PwCتحلیل حدة، قاعدة بیانات األمم المت80
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-2010 الفترة في السعودي، بالریال الصلة ذات الفاكھة من ھاوغیر التمور واردات .65 الشكل

2012.81

2012-2010 الفترة في المستوردة الفاكھة مجموع من التمور نسبة. 13 جدول

 القیمة

(بآالف الریال السعودي)

معّدل النمو السنوي 201020112012
المرّكب

%179,000178,300218,00010.5التمور واردات 

%1,114,9001,964,0002,416,10047.2مجموع واردات الفاكھة

   في المستقبل  ھذا التوجھ أن یستمر% في السنة ویتوقّع 13بنسبة  روواردات التم تزایدت فلقد

 ، 2010 عام لایر سعودي 7533). وبلغت القیمة التقریبیة للطن الواحد حوالي 14 جدول(

لعادات اوتغیر  القوة الشرائیة تزامنا مع ازدیادقد زاد  في مالیزیا لتمورا استھالكن كما أ

.الغذائیة للطبقة المتوسطة

المتحدة األمم بیانات قاعدة 81
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)2010-2008( الفترة في مالیزیا في التمور واردات. 14 جدول    

معّدل النمو 200820092010البیان
السنوي المرّكب

المستوردة  ةالكمی
(بالطن)

14,08715,81017,98013.0%

قیمة الواردات (ألف 
)لایر سعودي

74,523.75101,643.75135,450
34.8%

82.مالیزیا في التمر وتجار لمستوردي االختیار معاییر .66 الشكل

بلد المنشأ للواردات 6.2.3

 تيمصفتمور من مصر (سیوى)، الصین، تونس (دقلة نور)، إیران (التستورد مالیزیا 

ویتم استیراد معظم التمور السعودیة  ).67 الشكلھدي) ومن اإلمارات العربیة المتحدة (اوالز

تجار في اإلمارات. من خالل

PwC تحلیل ،مالیزیین وتجار وموزعین مستوردین مع مقابالت 82

تقیم منخفض تقیم مرتفع

التقییم

1 2 3 4 5

المنتجات العضویة 

التفتیش في بلد المنشأ

العالمة التجاریة 

السعر

شروط الدفع

نضارة المنتج

سمعة المورد

جودة المنتج

بلد المنشأ

التغلیف

موثوقیة التسلیم
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.83)2012( مالیزیا في التمور واردات .67 الشكل

توقعات االستیراد 6.2.4

التعداد من ضمنھا و اإلتجاھات التمور في مالیزیا على مختلفالتوقعات حول  إعتمدت

توقّع أن تنمو الواردات من ى الثراء المتنامي للمالیزیین. ویالمتزاید للمسلمین ومستو السكاني

إلى ، مع ارتفاع قیمة االستیراد 2018 عامطن  ألف44.5إلى  2011 عامطن  ألف 20.1

للفترة نفسھا  ملیون لایر سعودي 335إلى  سعودي ملیون لایر 152أي من  أكثر من الضعف،

).68 الشكل(

.)بالطن( التمر وواردات صادرات توقعات .68 الشكل

PwC، تحلیل قاعدة بیانات األمم المتحدة 83
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2018 عام حتى مالیزیا في التمر وواردات صادرات توقعات. 15 جدول  

2012201320142015201620172018البیان

كمیة التصدیر

(طن)
7,0468,73810,57312,47614,34716,06917,515

قیمة التصدیر

لایر (ألف 
)سعودي

21911.327168.832876.338793.844610.049965.054461.3

كمیة االستیراد

(طن)
22,55425,26128,29231,68735,48939,74844,518

قیمة االستیراد

لایر (ألف 
)سعودي

169908.8190297.5213135.0238710.0267352.5299437.5335370.0

6.3 فئات المنتج للسوق المالیزي

للتمور اتمنتجنوعیة  6.3.1

 بالأنھ یتم استھالك جمیع التمور تقریباً كاملةً مع القلیل أو  مقابالتالوالدراسة أظھرت 

وجود  لوحظكما  ومناسبة لإلھداء. أكثر أناقةباستثناء التنظیف والفرز والتغلیف لجعلھا  تصنیع

أن ھذه أكد التجار والموّزعین ور أخرى مثل خل التمر والدبس وشراب التمر. ومنتجات تم

لمنتجات مثل شراب  لك فرصقد تكون ھناو واجاً في مالیزیا.ر ىالمنتجات المصنّعة ال تلق

والسكریات المستخدمة، علماً بأن  الصناعیةالتمر باعتباره خیاراً صحیاً أكثر من المحلّیات 

مرض السكري  بشأنلعادات الصحیة لدى المالیزیین وأصبحوا یقلقون باالوعي في  زیادةھناك 

.صحتھمات المكررة على وتأثیر المحلیات االصطناعیة والسكری

حالة تعبئة وتغلیف التمور 6.3.2

ن للتغلیف:تییرئیس طریقتینھنالك في مالیزیا، 

 لدى شراء  وصنادیق كمیات الجملةالكبیرة  العبواتیستخدم المستوردون والموزعون

في المنطقة. تجار التجزئةبعض التمور ذات القیمة األقل للتوزیع الشامل على 

إلى  فتباع عادة بواسطة تجار التجزئة حجماً وذات القیمة األعلىالعبوات األصغر  أما

المستھلك النھائي.
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؛ بل یفضلون شراء كمیات كبیرة من التمور في وقت واحد ، ال یشتري المالیزیونبصفة عامة

غرام. وغالباً ما یتم شراء التمور كھدیة 250كیلوغرام و 1التمر في عبوات تتراوح سعتھا بین 

حجماً مناسباً للنقل واإلھداء.مما یتطلب 

غرام  500االستھالك الشخصي، یفضل المالیزیون عموماً شراء حوالي  غرضالشراء ب عند

 .ةالمستمر والعنایةلالستھالك على المدى القصیر بدالً من الكمیات األكبر التي تتطلب التخزین 

مجموعة 69 الشكل.)بالكیلوغرام( كبیر متجر في التغلیف أحجام تحلیل .69 الشكل(ویبین 

10ردون والتجار صنادیق سعة . ویستخدم المستوأحد المتاجر الكبیرةفي  وجدتالعبوات التي 

تستخدم  في متاجر التجزئةوبالتجزئة.  البیعكیلوغرام لنقل التمور إلى المخازن ومتاجر 5و 

غرام للبیع بالتجزئة. 250كیلوغرام حتى  1عبوات سعة 

.)بالكیلوغرام( كبیر متجر في التغلیف أحجام تحلیل .69 الشكل

إختالف السعرعوامل  6.3.3

ة عجوة الفاخرالر وبین تمتتفاوت ور بشكل كبیر في مالیزیا، حیث تختلف أسعار التم

الثمن من السعودیة وبین التمور األقل ثمناً/ ذات كمیات كبیرة من الصین ومصر  ةالمرتفع

ویفضل المالیزیون الصینیون في المناطق الریفیة (وھم من غیرالمسلمین في أغلبھم)  وإیران.

ویتجھ السوق في مالیزیا شیئاً فشیئاً نحو المنتجات  لتمور الفاخرة لقیمتھا الغذائیة والصحیة.ا

یفضل مسلمو مالیزیا تمور  فعلى سبیل المثال،الفاخرة للتمور مع استمرار نمو الدولة اقتصادیاً. 

 بغرض اإلھداءخالل شھر رمضان  ا المرتفع، یتم شراؤھا بشكل رئیسعجوة؛ وبسبب ثمنھال

.یص كمیات صغیرة لالستھالك الشخصيكما یتم تخص

30%

10%

10%

30%

20%

10.00 5.00 1.00 0.50 0.25
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خصائص المستھلك المالیزي 6.4

الشرائیة والرغبة القوة  6.4.1

لایر  10,010تراوح بین تحیث  في مالیزیا لشرائیة من والیة إلى أخرىتختلف القوة ا

.في كوااللمبور لایر سعودي سنویا 67,701في والیة كیالنتان وصوالً إلى  سعودي سنویا،

فئتین عرقیتین: إلىم مالیزیا وتنقس

من مجموع السكان)75یمثلون و مالیزیون من أصل مسلم، را (وھمبوتالبومی %

 من مجموع السكان)25مالیزیون من أصل صیني (یمثلون %

تُستھلك أغلبیة التمور من قبل المسلمین في مالیزیا، لكنھم یمیلون إلى شراء التمور ذات القیمة 

.ةالمتدنی مدخوالتھمالمنخفضة بسبب 

المستھدفة یةالسوقالشریحة  6.4.2

 حیاةنمط  الذین یتبعوناألثریاء  ھم أولئك نمعظم مشتري التمور الفاخرة من المالیزیی

لمین والصینیین). ھذا المجموعتین العرقیتین في مالیزیا (أي المسكلتا صحي. وتشمل ھذه الفئة 

.ةل الصینیویزیین ذوي األصبأن معظم عمالئھ ھم من المالوصّرح أحد التجار

ةیمشاركة الحكومال 6.5

برامج الدعم الحكومي  6.5.1

إعانات حكومیة أو برامج دعم لمنتجي التمور المحلیین بسبب  ةك أیلحالیاً، لیس ھنا

.للتموراإلنتاج المحلي الضئیل 

التنظیمياإلطار   6.5.2

یراد، فھي ر في مالیزیا. أما متطلبات االستوعلى استیراد التم كبیرة یوجد قیودال 

. ویمكن للمستوردین الحصول على التراخیص الالزمة من وزارة الزراعة محدودةصریحة و

 التبخیرودائرة الزراعة، كما یُطلب منھم الحصول على وثائق مصّدقة عن الصحة النباتیة و

لوارداتھم من الموّرد.
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مالیزیافي قنوات التسویق والتوزیع  6.6

اتمعاییر اختیار المنتج 6.6.1

الجودة ونضارة المنتج وسمعة المورد وموثوقیة  معاییر المستوردون المالیزیونیعتبر 

).70 الشكلالتسلیم من أھم المعاییر الختیار مّورد أجنبي للتمور (

84المورد اختیار معاییر.70 الشكل

الطلب دوافع 6.6.2

الطلب على  من شأنھا تحریكمن العوامل التي  احدد المستوردون والموزعون عدد

 التمور مذاقتقدیرو لمسلمین خالل شھر رمضان،الطلب من قبل ا حجم من ضمنھاو التمور

.والرغبة في الحصول على منتج صحي

PwCاستطالع  84

1 2 3 4 5

المنتجات العضویة 

بلد المنشأ

العالمة التجاریة 

شروط الدفع

التفتیش في بلد المنشأ

التغلیف

السعر

سمعة المورد

نضارة المنتج

موثوقیة التسلیم

جودة المنتج

تقیم منخفض تقیم مرتفع

التقییم
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85التفضیلیة المستھلكین لخیارات المستوردین تصنیف:71 الشكل

خصائص التمور المصنّعة 6.6.3

م استھالك معظم التمور كاملةً حیث یت غیر معقدةعملیات تصنیع التمور في مالیزیا  تعد

 التصنیع اتعملیفي  تزاید التجزئة الحظ بعض تجار قدو .التصنیعممكن من  قدر بأقل

 إلىوإضافة نكھات أخرى مثل قشر البرتقال أو اللیمون  النوىوالتي تتضمن نزع  ةالمحدود

. ھذا وتستخدم الشوكوالتة أیضاً في بعض األحیان، لكنھا تعتبر غیر منزوعة النوى التمور

یعد و التمور تصبح عندئذ شدیدة الحالوة من المستھلكین المالیزیین ألن صحیة من قبل العدید

ذلك غیر مرغوباً للذائقة المحلیة.

المبادرات التسویقیة 6.6.4

بإستثناء عدد و في مالیزیا؛التمور  قمعظم نشاطات تسوی مسؤولیة تجار التجزئةیتحمل 

 تجار التجزئةمعظم  فإنالذین یرّوجون لمنتجاتھم طوال العام، قلیل من تجار التجزئة الرئیسیین 

وسائل  تعدو الل الفترة التي تسبق شھر رمضان.نشاطاتھم التسویقیة خ یركزون اآلخرین

باللوحات اإلعالنیة  تجار التجزئةالمستخدمة في مالیزیا محلیة، حیث یستعین  للتمور الترویج

ر.ووالمجالت واإلعالنات المطبوعة للترویج للتم

PwCاستطالع  85

1 2 3 4 5

معرفة للمنتج

الدخل

)سكان مسلمین(المنطقة 

الجنس والسن

الطعم

الرغبة في الحصول على منتج صحي

موسم احتفالي

)رمضان(تقالید دینیة 

)مأكوالت غذائیة للمسلمین(تقالید ثقافیة 

تقیم منخفض تقیم مرتفع

التقییم
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-لتمور ل التجزئة الرئیسیین اثنین من تجار كما بین –أصبحت الطلبات عبر شبكة اإلنترنت 

%20% لألول و15إلنترنت حوالي ابنسبة الطلبات الواردة  بلغتمؤخراً، حیث انتشارا أكثر 

للثاني.

المتوقعة الربحیة الھوامش 6.6.5

. ویحاول والموسمر وف التماصنأتختلف الھوامش بشكل ملحوظ استنناداً إلى 

ھر رمضان بیع أكبر كمیة ممكنة من المنتج خالل فترة ما قبل ش تجار التجزئةالموزعون و

 ازنھمإلخالء مخ كبیرة خصوماتیقّدمون  خالل الشھر الفضیل. أما في الفترة التي تلیھ، فھمو

وإفساح المجال أمام فواكھ أخرى ذات ھوامش عالیة تتنافس على نفس سعة التخزین البارد 

والمساحة على الرفوف.

:النحو التاليعلى خالل شھر رمضان، الھوامش  قدرت

30 أعلى للمستورد  الربحي للمستوردین والموزعین (عادة یكون الھامش% 70% إلى

تجار مع  التفاوضلك قدرة أكبر على تالذي یكون موزعاً في الوقت نفسھ ألنھ یم

.)التجزئة

15 تصنیعأو ال عبوة(یختلف الھامش وفقاً لحجم ال لتجار التجزئة % 40% إلى 

.)مثل إضافة قشور البرتقال أو اللیمون الخاص
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لھندالتمورفي ا تسویق تطویرراسة د 7.

 واتجاھات عواقتحلیل ، أساسیة حول السوق الھندیةحقائق في ھذا الجزء سیتم تناول، 

، خصائص المستھلك الھندي ،لسوق الھندیةھا في امنتجات، نوعیات التمور وسوق الھندیةال

.التمور في الھندعوامل النجاح لبیع ، لھندفي اقنوات التسویق والتوزیع ، مشاركة الحكومة

الھنديحول السوق  أساسیةحقائق  7.1

ر في الھند.والخاصة بأسواق التم األساسیةملّخص ألبرز الحقائق 16 جدول یعرض

الھندي السوق حول رئیسیة حقائق. 16 جدول      

الحقائقالموضوع

ة والصلبة والتمور الجاف على ھیئة التمورتُستھلك التمور خصائص السوق

تمور أخرى مغلفة  توجدطازجة. كما التمورالو  ةالطری

وشراب  ومثل الشوكوالتة بالتمر والتمر المحش صنعةوم

التمر ومسحوق التمر إلخ.

 معظم الكمیة المستھلكة في الھند غیر  الكاملةالتمور تشكل

تشھد تزایداً تدریجیاً. المصنعةالطلب على التمور  أن

 یحدد المستھلكون في الھند التمور الداكنة اللون/البنیة كمنتج

جودة عالیة. ذي

 یقتصر اإلنتاج المحلي للتمور على مراكز قلیلة مثل

راجاستان وجوجارات.

مستوردة والمستھلكة في الغالبیة العظمى من التمور ال

وھي تمثّل نحو –الھندیة ال تحمل أي عالمة تجاریة  السوق

% من حیث الحجم تقریباً.70

 على في السوق الھندیة الصغیرة  الروادالمصنّعون یرّكز

ومغلّفة لزیادة  مصنعة فھي إطالق تمور عالیة الجودة،

وزیادة العائدات. یةالسوق الحصة
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الحقائقالموضوع

ذات  تعدر في الھند وومنتجات التمأصناف الرطببما إن الطلبدوافع

راق جودة متدنیة، یتم تلبیة الطلب من خالل واردات من الع

%37باكستان (حوالي % من حیث الحجم) و44(حوالي 

.دول خلیجیة بنسب أقلومن حیث الحجم)

وھي ینمستھلكالطلب لللتوجیھ حجمأساسینعاملین  ثمة

ر في المناسبات وواستخدام التماالستھالك المنتظم للمسلمین 

الدینیة.

 تظھر أنماط الطلب ارتفاعاً خالل المھرجانات على مدار

العام في مختلف أنحاء الھند.

الجودة العالیةعلى التمور زیادة الطلب من المتوقّع

كسوق يالھندالسوق جاذبیة بما یزید منر وومنتجات التم

.التمور السعودیةتصدیرل

ر ولتمالتجربة مع ا

السعودیة

" ھو أكثر األصناف السعودیة شعبیة بسبب نيالبرصنف "

سعره المنخفض؛ كما یفّضل لطراوتھ وطعمھ الحلو.

" صفاوي" بكمیات قلیلة في العجوة" و"الیستھلك صنفي

بسبب سعرھا المرتفع في السوق. ةیرئیسالمدن ال

 ،سلبیة مع یواجھ المستوردون تجاربفي بعض األحیان

المصّدرین السعودیین حیث تصل الحاویات وبداخلھا رمل 

وحجارة.

في المصّدرین السعودیین عبّر المستوردون عن قلقھم حیال

التبخیر والفحصأسالیب الجوانب المرتبطة بمدى مناسبة 

قبل التصدیر.المستخدمة

ة تمور األقل جودال علىالطلب في الھند عامة ما یكون حجمالتسعیر

مما یعني أن معّدل السعر للكیلوغرام ھو أقل مما ھو علیھ 

في الدول األوروبیة.

 ًتُعتبر التمور السعودیة ذات جودة أعلى وتكتسب ھامشا
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الحقائقالموضوع

باكستان والعراق مقارنةً بالتمور المستوردة من  أعلى بقلیل

وإیران.

التمور أسعارر منتجات التمور المصنّعة أعلى من اسعأ

الضرائب المختلفة.بسبب بنیة  الخام

 خالل فترة شھر رمضان الفضیل، یرتفع الھامش المحتمل

%.75حتى  50للتجار إلى نحو 

یتم استیراد التمور عبر شركات تجاریة خاصة من الشرق التوزیع

األوسط عن طریق الموانىء البحریة.

 التي تٌشحن  المینائین الرئیسیینجوجارات وماھاراشترا ھما

ى كافة أنحاء الدولة.منھما التمور إل

الھندي  السوق واقع واتجاھات 7.2

شخص ما یمثّل مزیجاً دینامیكیاً من  ملیار 1.2مجموع السكان في الھند إلى  یصل

لمملكة العربیة ار في وفرصة مھمة لمصّدري التم الھنديوفر السوق یالمجموعات الدینیة. و

.السعودیة

على التمور في الھند الطلب إتجاه 7.2.1

. وارتفع 2010الف طن عام  189استیراد  حیث تمتمثّل الھند سوقاً كبیرة الحجم 

التي  على الرغم من األزمة االقتصادیة 2009عام في ال% 29.2الطلب على التمور بنسبة 

ر في الھند إلى نمو عدد السكان و). ویعزى الطلب الھائل على التم72الشكل( اجتاحت العالم

.األسر دخول مستویاتوارتفاع 
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.201286- 2006 الفترة في الھند، في التمور على الطلب .72الشكل

التمور وارداتإتجاھات الطلب على  7.2.2

للتمور بتوجھات االستیراد التالیة:تتمیّز سوق الھند 

) من 44إن معظم الكمیات المستوردة ھي للتمور ذات الجودة المتدنیة من العراق %

% من حیث الحجم).37حیث الحجم) والباكستان (

 تستورد الھند التمور الجافة الصلبة والتمور الجافة الطریة وكمیات قلیلة من التمور

الطازجة (باستثناء الرطب)

) یمثّل التمر الجافkharek(40من حیث 54% من الواردات من حیث الحجم و %

القیمة.

 من سوق االستیراد من 60تشّكل التمور الجافة الطریة الشریحة األكبر حیث تمثل %

حیث الحجم.

 ًالجودة وذات القیمة  عالیةر واستیراد منتجات التم من ناحیةتشھد السوق ارتفاعا

ر.والمشتقة من التمالمضافة والمنتجات 

86FAO ومصرف الھند لالستیراد والتصدیر
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المستوردون زیادة في واردات ومبیعات التمور خالل السنوات الثالث الماضیة.  شھد

لثالث إلى خمس سنوات أیضاً بسبب ارتفاع دخل  اإلتجاهھذا استمرار من المتوقعو

 یتوخون بعض المستوردینإال أن  األسرة وزیادة الوعي حول الفوائد الصحیة للتمور.

واردات بسبب عوامل االقتصاد الكلي؛ حیث أن النمو المستمر في إزاء ال لحذرا

الواردات. معدل زیادة انخفاض قیمة الروبیة الھندیة قد یساھم في إبطاء

الھند من التمور دول المنشأ لواردات 7.2.3

ثة أشھر من شھرین أو ثالشھر رمضان بحلول  قبلیتم استیراد التمور بكمیات كبیرة 

وتصنّف .اإلمارات العربیة المتحدة وُعمانإیران و مثل: أخرى ، ودولباكستانالعراق و

من  الحصول علیھا یتمو ،ر على أنھا "تمور جافة صلبة" و"تمور جافة طریّة" وواردات التم

:الدول التالیة

التمور الجافة الصلبة

من الواردات 93.0للتمور الجافة الصلبة وتساھم بـ يتعد الباكستان المصّدر الرئیس %

حیث الحجم. من

من الواردات من حیث الحجم.3.6وتساھم بـ يتعتبر أفغانستان ثاني مصدر رئیس %

التمور الجافة الطریة

من الواردات من 73ویساھم بـ الطریةللتمور الجافة  يالعراق ھو المصّدر الرئیس %

حیث الحجم.

من حیث  % من الواردات10.5مصدرین وتساھم بـتحتل إیران المرتبة الثانیة من ال

القیمة، تلیھا اإلمارات العربیة المتحدة وُعمان.

من حیث 2.4تساھم المملكة العربیة السعودیة بنسبة ضئیلة من الواردات تقّدر بـ %

% من حیث الحجم.1.3 القیمة و

السوق  محتملة لدخول لجودة العالیة، تملك المملكة فرصامع ارتفاع الطلب على التمور ذات ا

حتل الحصة األكبر من السوق مع صادرات ذات نوعیة جیدة أن العراق یالھندیة. ونجد 

. وتستطیع السعودیة زیادة العراقال تتنافس مباشرة مع فإن المملكة كلفة، لذا تومنخفضة ال

صادراتھا من خالل منافسة دول أخرى في الشرق األوسط من خالل توفیر تمور ومنتجات 

الجودة. عالیةر وتم
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.201087 الھند،عام في روالتم واردات .73 الشكل

الھندیة من التمور توقّعات الواردات 7.2.4

% سنویاً، حیث یدفع ھذا 15إلى  13من المتوقع نمو قیمة واردات التمور بما یعادل 

أن ولیس من المتوقع ). 74 الشكلالطلب على التمور الممتازة (و اإلتجاه زیادة دخل األسرة

بالسرعة نفسھا.من التمور  الواردات اإلجمالیة تزید كمیة

.88)سعودي لایر ملیون( القیمة حیث منالتمور  واردات توقعات .74 الشكل

PwCقاعدة بیانات األمم المتحدة، تحلیل  87

PwCأبحاث أساسیة، تحلیل  88
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فئات المنتج للسوق الھندي 7.3

من قبل  للمنتجفي الھند نظراً لنضوج السوق والتقبّل الواسع  فئات المنتج متنوعة

 ،رطب مجمدو للمائدة كتمور طازجة والمصنعالمستھلكین. وتستھلك التمور في شكلیھا الطازج 

بالمكسرات المحّمصة مثل اللوز والكاجو وبذور السمسم.محشوة تمور و ،كتمور بالشیكوالتةو

فئات المنتج 7.3.1

 جافة : "تمورملمسھا لما یليو قوامھااستناداً إلى عادة  الھند في یتم تصنیف التمور 

" وھو الصنف طریةة ف" و"تمور جافة صلبة". وتعتبر التمور السعودیة "تموراً جاطریة

2012 عام  % من مجموع الواردات في60 قشكل ما یفوحیث المفّضل لدى األغلبیة، 

).75 الشكل(

.الطریة والتمور الصلبة الجافة التمور بین الواردات حجم مقارنة .75 الشكل

89"الصلب"و)" اللین( الطري" التمر ألنواع المنتج فئات. 17 جدول    

اتأنواع المنتجالصنفنوع التمور

تمور جافة طریة

ديزھ
 إلنتاجتستخدم تمور كاملة لالستھالك بالتجزئة، 

المعجون والشراب.

عجوة
مغلف كتمور كاملة، مغّمس بالشوكوالتة/أصابع 

الشوكوالتة، محشو باللوز إلخ

میدانیة وأبحاث الصناعة خبراء مع مقابالت على یعتمد PwC تحلیل 89
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اتأنواع المنتجالصنفنوع التمور

تمور كاملة لالستھالك ألنھا حلوة المذاق برني

تمور كاملة ومحشوةدقلة نور

خضري
مغلفة كاملة، بالكرامیل، مع قشر اللیمون والبرتقال، 

مغّمسة بالشوكوالتة، إلخ

 برحي
تمور كاملة، معجون التمر، شراب التمر، مشروب 

)shakesالتمر باللبن (

تمور كاملة، مغّمسة بالشوكوالتة.كیمیة

تمور كاملة لالستھالك، معجون، شراب. لولو

التمور الجافة 
الصلبة

خارك
للمسح تمور كاملة، منزوع النوى، معجون، شراب، 

، مغّمس بالشوكوالتةعلى التوست

فرض
تمور كاملة ذات قشرة غیر متقطعة، مغّمسة 

 بالشوكوالتة.

ثوري
تمر ذات مذاق قریب للجوز وتركیبة مطاطیة للوجبات 

الخفیفة والطبخ.

:فیما یلييا في السوق الھندر ومنتجاتھوالنمو الخاصة بالتموأمكن تلخیص إتجاھات

میزة. ذات جودة عالیة وخصائص غذائیة متفّضل التمور السوداء اللون ألنھا تعتبر

عجوة المثل  أخرىأصنافوجود لكن ھذا االنطباع یتغیر تدریجیاً مع إدراك العمالء ل

والتي تعتبر ذات المصنعةومریم ودقلة نور وفرض باإلضافة إلى غیرھا من التمور 

جودة عالیة.

ذات الجودة العالیةعالي الجودة للتمور الكاملة فع الطلب في المدن على التغلیف ارت.

 یتم إطالق منتجات جدیدة مثل شراب التمر الفوار والخالي من الكحول وقوالب الحلوى

ت في أسواق المدن.والحلویا

 المدى  علىوالتمر المحشو باللوز شوكوالتة التمرالطلب على حجم یتوقع أن یرتفع

مع ارتفاع مستویات الدخل المتاح.البعید



133
دراسة تطویر التسویق –2خطة العمل 

 أن یكون الطلب یستمر استخدام مسحوق وشراب التمر لألغراض المنزلیة. ویتوقع

تنافس بدائل تقلیدیة مثل في السوق الھندیة ألن ھذه المنتجات  بمستوى الحد األدنى

البھارات والعسل والسكر.

النوعیة بحسب ومنتجاتھا التمور على الطلب إتجاھات. 18 جدول

*آفاق النموب الحاليلالطھاالتمور ومنتجات

تزایدعالٍ تمور كاملة

ركودمنخفضالمعجون والشراب والمسحوق

ركودمنخفض جداً بقایا األلیاف

ركودمنخفض جداً تطبیقات لمنتجات جدیدة

تزایدمتوسطالشوكوالتة بالتمر

تزایدمتوسطتمور منزعة النوى

متوّسطالتمور المحشوة
تزاید

احتماالتمنتجات جدیدةمنتجات أخرى (في العصائر والھریس إلخ)

األساسیة.للدراسات % على األقل لالستخدام وفقاً 10-%5ارتفاعاً بنسبة  تعنيتزاید *

التسعیر 7.3.2

متوسط سعر للكیلوغرام حیث یقل  ،الجودة في الھند ةمنخفضور على التمكبیر طلب یوجد 

العوامل المحددة ألسعار التمور في الھند فیما ویمكن توضیح في أوروبا.  في الھند عن نظیره

یلي:

 أعلى من الضرائب المفروضة على  المصنعةضریبة االستیراد على التمور تعد

.التمور الخام

 توجد إختالفات موسمیة في أسعار التمور في الھند، كما تتباین األسعار أیضا وفقا

للصنف.

استخدام عاٍل أو متزایدركود أو منخفض ارتفاع 
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شھر رمضان الفضیل.ترتفع األسعار خالل المھرجانات وخصوصاً خالل

على الخصائصإلشتمالھا في السوق تمیزھا التمور السعودیة من المعروف عن

التالیة:

.مرتفعة السعر وینظر إلیھا على أنھا ذات جودة عالیة

العراق وإیرانمقارنةً بالتمور المستوردة من توفّر للموزعین والتجار ھامشاً أكبر

.باكستانو

 األصناف األغلى ثمناً مثل عجوة وصفاوي في المناطق الحضریة یرتكز الطلب على

(المدن).

الھند في للتمر التجزئة سعر مدى.19جدول

يالسعرالمدىالمنشأدولةالصنف

)الحد األدنى–الحد األقصى (

90/كیلوغرام)لایر سعودي(

یة حصة السوقال
الكمیة

الخصائص

العراقزھدي

3.68 - 7.37

بني فاتح -لونھ ذھبي مرتفعة

 ًسكري جدا

باكستانخارك 

2.46 - 4.91

أحمر ساطع إلى  مرتفعة

أصفر ساطع

 تمر صلب ذات نواة

واحدة

فلسطین برحي

9.21 - 24.56

عنبر فاتح إلى بني  متوسطة

داكن

طري وذو لب كثیف

8.60الجزائردقلة نور - لون أشقر شفاف متدنیة27.63

تم تقریب العدد الى خانتین عشریتین واألسعار تم تحویلھا بناًء على سعر صرف الروبیة الھندیة مقابل 90
لایر مقابل روبیة ھندیة واحدة) 0.0614اللایر السعودي (



135
دراسة تطویر التسویق –2خطة العمل 

يالسعر المدىالمنشأ دولةالصنف

)الحد األدنى –الحد األقصى (

90/كیلوغرام)لایر سعودي(

یة حصة السوقال
الكمیة

الخصائص

وطري

ذاقھ یشبھ الكرامیلم

إیرانكیمیا 

9.21 - 30.70

تمور كاملة طازجة متوسطة

سودأون لذات 

11.05ُعمانفرض - لون داكن ولب صلبمتوسطة27.63

اإلمارات لولو
العربیة المتحدة

46.05 - 61.40

تمور سوداء اللون متدنیة

بمذاق حلو

تمور مجففة طازجة

 المملكة العربیةبرني
السعودیة

7.37 - 14.74

نوع من التمر الجاف متدنیة

الطري

تمر حلو وقابل للمضغ

المملكة العربیة عجوة
السعودیة

85.96-178.06

تمور مجففة طریة؛ متدنیة

خصائص غذائیة 

عالیة

مذاق غني

خصائص المستھلك الھندي 7.4

تقسیم السوق

التالي: على النحور في الھند ویمكن تقسیم سوق التم

تستھلك كمیة كبیرة من التمور ذات اللون األصفر بفضل  العائالت ذات الدخل المتدني

قیمتھا الغذائیة
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ھم أساس والعلیا واألثریاء-مجموع السكان% من 13والتي تمثل -الطبقة الوسطى

في المدن  ةیرئیسوھم یقطنون بصورة واردات التمور عالیة الجودة من دول الخلیج.

باد.حیدر أباد وأحمد أولھي ومومباي وبانغالور وشیناي وكولكاتاالكبرى مثل د

مثل المسلمین والھندوس والمسیحیین التمور المجموعات من مختلف الدیانات تستھلك

الل المھرجانات الھندیة الكبرى.كجزء من تقالیدھا الدینیة وخ

التالیة:باألوصافسوق التمور في الھندتجار التجزئةیصف

 الطلب خالل المھرجانات الھندوسیة الكبرى (خصوصاً "یرتفعDeepawali(حیث

یتم تبادل الھدایا".

 لقیمتھا الغذائیة".كبیرة"یستھلك سكان الریف التمور بكمیات

للذین ال یملكون معرفة معّمقة عن التمور "یلعب الطعم والسعر دورین مھمین

واألصناف".

 العمریة على الرغم أن المراھقین في المدن "ال یختلف الطلب كثیراً بحسب الفئات

یستھلكون كمیات أقل بسبب المیل المتزاید لتناول الوجبات السریعة".

االحتفاالت الدینیة

لعدید من المھرجانات خالل السنة، حیث أن ھذه المھرجانات مخصصة لمختلفتحتفل الھند با

الفواكھ   منبدال والمسیحیین كھدایامور بین الھندوسالدینیة. وازداد استخدام التناسباتالم

المجففة.
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ر طوال العام، ون، فھم یستھلكون التما% من مجموع السك13أما المسلمون، الذین یشّكلون 

. فالمسلمون یفطرون بعد یوم المباركبینما یرتفع الطلب بشكل ملحوظ خالل شھر رمضان 

حالوي الصغیرة الوتمور الصوم بتناول التمور (عادة تمور مجدول وخضراوي الطریة، 

المجّعدة). لذا فإن الطلب على التمور یتضاعف خالل ھذه Thooryثوري الحجم وتمور

).التاليالفترة (الجدول 

والدیانةالمواسم بحسب الطلب.20جدول

شھرخاللنسبة الطلب
رمضان

المجموعرمضانشھرخارج

%70%25%45المسلمون

%30%14%16غیر المسلمین

التالیة:بالطرقالتمور وتؤثر الدوافع الدینیة على الطلب على 

ة مثل دیفالي ودورجا بورجا یخالل االحتفاالت الرئیسیرتفع الطلب على التمور

وغانیش فیزارجان وبونجال وعید المیالد ورأس السنة.

 العام لفوائده الغذائیة لكن االستھالك یزداد خالل یستھلك الھنود التمور كثیراً على مدار

دیفالي (احتفال للھندوس) ورمضان.

 إن األجواء االحتفالیة والفترة السابقة للمھرجانات الدینیة ھي المحّرك وراء استھالك

التمور.

على الطلب على التمور في الھندالجغرافیةأثر العوامل 

رادالعالیة من المسلمین مثل لكناو ومسكانیة الكثافة الفي المدن ذات یرتفع الطلب بشكل أكبر

یدرأباد وجامو وكاشمیر وبحار ودلھي مظفرناجار وبیجنور وأحمد أباد وحأباد وباریلي و

أبادا، بارغاناس). دغربي البنغال (كلكتا، ھاورا، مرشومومباس وكوزیكود و

خالل موسم الشتاء أو في یرتفع حجم الطلب بالتاليو،للمناخ البارد مناسبة أغذیةوتعتبر التمور 

الطلب على التمور في جنوبي الھند خالل العام، ویتأرجح حجمالمناطق ذات المناخ البارد. 

تة للطلب على مدار مالیة والشرقیة تتمیّز بأنماط ثابخصوصاً في موسم الشتاء، لكن المناطق الش

العام.
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على التمور في الھند خصائص الطلب  7.4.1

:)76 الشكلتوجھات الطلب في الھند بحسب المناطق (تختلف 

 یفضل ھنود الشمال التمور كثیرة العصارة عالیة الجودة والتي یتم توزیعھا من مومباي

وجوجارات.

(یتم توزیعھا من كلكتا) ھنود الشرق یفضلون التمور ذات الجودة المتوسطة

 جداً ولكن ذات جودة متدنیة جداً (یتم توزیعھا من ھنود الجنوب یفضلون التمور الرطبة

مومباي وكوشي وشیناي).

الھند في التمور على الطلب في المؤثرة العوامل أھم. 21 جدول    

الوصفالبند

العوامل 
ةدیموغرافیال

بین النساء خصوصاً في فترة الحمل یرتفع حجم الطلب بشكل أكبر: الجنس.

30بین األطفال والفئة العمریة من  یرتفع حجم الطلب بشكل أكبر: العمر 
.سنة 60إلى 

الطلب على التمور ذات العالمة التجاریة وغیرھا من  حجم : بتأثرلدخلا
 وغیرھالمغمسة بالشوكوالتة وشراب التمر المنتجات مثل التمور ا

بمستویات الدخل.

غیرھمر أكثر من و: یستھلك المسلمون التمالدین.

العوامل 
ةالسلوكی

واالحتفاالت  شھر رمضان المباركالطلب خالل  حجم : یرتفعالمناسبات
.األخرى مثل "دیفالي" و"عید المیالد"

نظراً ر على مدار العام و: یمیل األفراد إلى استھالك التمالفوائد المرجوة
.لسعراتھا العالیة

بالمذاق  ار ومنتجاتھوالطلب على أنواع التم حجم : یتأثرالمذاق والسعر
.والسعر

ھم یطلبون أصناف تمور معینة الذواقة أقل عدداً لكن یعد: مستوى المعرفة
من دول معینة.

العوامل 
ةجغرافیال

الطلب على عدد السكان المسلمین حجم : یعتمدعلى الصعید اإلقلیمي.

لطلب في المنطقة الجنوبیة للبالد.ا حجم : ینخفضالمناخ

الطلب خالل الشتاء حجم یرتفع: المواسم.
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.91الھند في المناطق بحسب التمور على الطلب .76 الشكل

من مستھلكي التمور في الھند المستھدفة یةالسوقالشریحة  7.4.2

على أصحاب المدخول المتوسط إلى  تركیزھا المملكة العربیة السعودیة تصبیجب أن 

السعودیین % من مجموع عدد السكان. كما ینبغي على المصدرین 19المرتفع والذین یمثلون 

السعي إلى االستفادة من الفرص التالیة في السوق: للتمور

مثل مومباي وشیناي  المرتفعةفي شمالي الھند ذات مستویات الدخل  الحضریة المدن)

وكلكتا وبنغالور)

 متوسط إلى المرتفع (مثل لكناو عالیة من المسلمین ذوي الدخل الالكثافة الالمناطق ذات

د وماالبورام).ویدرأباد وكوزیكأباد وح أباد وباریلي وأحمد رادوم

أكبر. صحيحیث یعد المستھلكون ذوي وعي في جنوبي الھند  الحضریة المدن

PwC، تحلیل األبحاث األساسیة 91
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قصص النمو المشھودة 7.4.3

یدة لتصدیر تمور عالیة الجودة بسبب ارتفاع الدخل األسري تمثل السوق في الھند فرصاً ج

. ویمكن للمصدرین السعودیین االستفادة من المواتیة الدینیةثقافة الوالحضریة في المدن 

التوجھات التالیة:

 یتم استخدام التمور بشكل متزاید في منتجات الخبز والحلوى والمواد الحافظة

حجم الطلب  یتجھو .لوجبات اإلفطارصصة والسلطات والصلصات واألطعمة المخ

 دخول من المالحظو الفوائد الصحیة للتمور. إدراك المستھلكین لحجم بسببلإلزدیاد 

الفطائر و مثل الشراب الفوار الخالي من الكحولمؤخراً إلى السوق  منتجات جدیدة 

.التمورتحتوي على  التي

 النوى  منزوعةمور التشمل تمنتجاتھم لتصنیع  خطوطھذا وقد وّسع المصنّعون

والمربى والتمر الھندي والشوفان  والمعجونوق التمر والعصائر وشراب التمر ومسح

والعسل وغیرھا من المنتجات ذات القیمة المضافة.

 ھند حیث یتم استھالك لالم یتم بعد استكشاف الفرص الناتجة عن المنتجات المشتقة في

).2.8ملحق (انظر ال فقط التمور كمنتجات غذائیة

الكیان الصھیوني) الذي التمور السعودیة في الھند من قبل ( تسویق فرصغیر أنھ قد تتم عرقلة 

قوم بتطویر عالقات طویلة األمد مع الحكومة الھندیة.ی

المشاركة الحكومیة 7.5

اإلنتاج المحلي للتمور و أحد العوامل الھامة على المستوى الكلي للزیادة في الواردات

القطاع الخاص. ھذا الجزء یغطي موضوعي و لتركیز من قبل الحكومة الھندیةھو تعزیز ا

البیئة التنظیمیة. و برامج الدعم الحكومي

برامج الدعم الحكومي 7.5.1

فیما یلي قائمة للبرامج المطروحة من قبل الحكومة الھندیة لتعزیز اإلنتاج المحلي للتمور: 

 المناطق الصحراویة القاحلة في شمال تقوم دائرة البستنة بتشجیع زراعة النخیل في

بیكانیر، جایسالمر، جودبور وبارمر وفي مقاطعات أخرى.في  انغرب راجاست

 مع الحكومة الھندیة الفتتاح مركز للتمیز لزراعة الكیان الصھیونيحكومة (تتعاون (

ز للتمیز في الھند.مرك 28خطة الفتتاح  المر، في إطارفي جایس ةر الجافوالتم
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إقامة شراكات استراتیجیة إلنتاج نباتات نخیل مزروعة  في أمرلحكومة الھندیة تنظر ا

النسیج محلیاً.

ر في مومباي بترویج وتطبیق السیاسات وتقوم جمعیة تجار الفواكھ المجففة والتم

92.المتعلقة بتصدیر واستیراد التمور الحكومیة التي تحمي مصالح الصناعیین

البیئة التنظیمیة 7.5.2

صارمة الستیراد المنتجات الزراعیة بسبب  االسلطات الغذائیة في الھند نظمفرضت 

)FSSAIارتفاع الوعي لدى المستھلكین. وتقوم ھیئة معاییر السالمة الغذائیة في الھند (

بمراقبة واردات المأكوالت بشكل عشوائي لضمان اتباع األنظمة الخاصة بالمنتجات 

المستوردة.

الشھاداتمتطلبات إصدار 

 الصحة النباتیة (إكمال شھادةFITO(  تصدیر والتأھیل األولي تضّم متطلبات الالتي

لالستیراد.

لتبخیر ل الممثلة للشھادة المطلوبةلزراعة یجب تعریف رقم شھادة االستیراد من وزارة ا

.المیثیل ببرومید

بطاقة المنتجالتغلیف وو التعبئةمتطلبات 

 على العبوة المحتویات الغذائیة تثبتشھادة بلد المنشأ التي  بیانیجب.

 رقم الدفعة،  ھيو على التفاصیل المطلوبة  تحتوي بطاقة المنتج على العبوةیجب أن

التجزئةب للبیع سعرأقصى تاریخ اإلنتاج، تاریخ االنتھاء، الوزن، 

غالف حتى ال یجب على الوزن الفعلي أن یكون مطابقاً أو أعلى من الوزن على ال

على المستوردین. كبیرةفي الھند غرامات  تفرض ھیئة المعاییر وسالمة األغذیة

لھندفي ا قنوات التسویق والتوزیع 7.6

شبكة كل من قنوات التسویق والتوزیع في الھند شاملة؛ ویتضّمن ھذا القسم  تعد

قنوات  خصائصو، خصائص المستوردین/الموزعینو، اتمعاییر اختیار المنتج، والتوزیع

.لمتوقّعةالربحیة  الھوامشو ،مبادرات التسویقو، خصائص التمور المصنّعةو، التجزئة

مقابالت مع مستوردین، الحكومة وجمعیة تجار الفواكھ المجففة والتمر في مومباي 92
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شبكة التوزیع  7.6.1

 خدمات ما یفرض على المستوردین توفیربعینھا، ر في منطقة وال یتركز استھالك التم

ة، فھي كالتالي:ی. أما التوجھات الرئیسیشمل كافة أراضي الدولةتوزیع على مستوى 

ر مومباي الموقع المفضل من قبل المستوردین نظراً لموقعھا المركزي وشبكات تعتب

دول الخلیج إلى مرفأ نافا  كبریاتالنقل الموسعة براً وبحراً. ویتم شحن الحاویات من 

شیفا.

 ،ر من األردن جواً لتلبیة طلبات مستعجلة أو بسبب وتم استیراد التمیفي حاالت نادرة

ر السعودیین.وي التمدّ مور من قبل عدم التسلیم في الموعد

معاییر اختیار الموّرد 7.6.2

اختیار موّرد  عندعن الخصائص التالیة  تجار التجزئةو یبحث المستوردون والموزعون

:ھي الھند في التمر وتجار لمستوردي االختیار معاییر.روللتم

متماثلةجودة ونضارة المنتج وموثوقیة التسلیم عوامل ذات أھمیة  تعد.

 اعتبرت أنظمة تفتیش المزارع لمنتجي التمور من العوامل األقل أھمیة. وھذا ما یوحي

قیام على الالبلد المصّدر  في قدرة نیھتمون بمظھر المنتج لكنّھم یثقو شترینالمبأن 

بعملیات التفتیش محلیاً.

 معظم  ذلك أن المشترین،العضویة من العوامل األقل أھمیة بالنسبة إلى  التموراعتبرت

الحصول على منتجات  المستھلكین الھنود غیر مستعدین لدفع تكلفة إضافیة مقابل

عضویة.
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.93الھند في التمر وتجار لمستوردي االختیار معاییر.77 الشكل

خصائص المستوردین/الموزعین 7.6.3

اراتیة. وتفضل اإلم شركاتالمستوردي التمور في الھند خبرة في التعامل مع لدى 

مرافىء اإلمارات كمراكز نقل للمستوردین الھنود بسبب خدمات الشحن العدیدة القائمة بین 

الدولتین.

وردین في الھند بالشكل التالي:ویمكن وصف المست

سنة لمدة ایتمتع كبار المستوردین بعالقات حصریة مع الموردین حیث یوقعون عقود 

لك "بیت التمور" عقداً معت، یمفعلى سبیل المثالسنوات یتم تجدیدھا بانتظام.  3حتى 

بینما تعاقدت "سارة الدولیة" مع العلواني. مصنع الفوعة للتمور

 بعضھم یتعامل مع نفس المورد لمدة  تبین أنیبدل المستوردون الموردین، ونادراً ما

عاماً.15إلى  10

یة والمعامالت المفتوحة.ستوردون الصغار على الصفقات الشفویعتمد الم عادة ما

تدفق الفر أسالیب االئتمان التي تساعدھم في المحافظة على اتوبالمستوردون  یھتم

نقدي.ال

PwC تحلیل ،ھنود وتجار وموزعین مستوردین مع مقابالت 93

1 2 3 4 5

المنتجات العضویة 

التفتیش في بلد المنشأ

العالمة التجاریة 

سمعة المورد

بلد المنشأ

التغلیف

السعر

شروط الدفع

نضارة المنتج

جودة المنتج

موثوقیة التسلیم

تقیم منخفض تقیم مرتفع

التقییم



144
دراسة تطویر التسویق –2خطة العمل 

بأسعار تشمل التكلفة والتأمین والشحن من مختلف التمور  یشتري المستوردون

.االتمور ومنتجاتھ أصناف الموردین لتلبیة الطلب على مختلف

خصائص قنوات التجزئة 7.6.4

 .التجزئة الحدیثة سالسلو التجار التقلیدیین، تقسم قنوات التجزئة في الھند إلى فئتین:

الوصف .األسواق المركزیة والمتاجر السریعة متاجر حدیثة و تعد األسواق المركزیة الضخمةو

المتاجر و أسواق التمورو المتاجر المتخصصةیشمل  یینتجار التجزئة التقلید یعبر عنالذي 

أكثر نجاحاً في بیع التمور  تعد المستقلة التموینیةمتاجر ال فإن، بشكل عامو التموینیة الصغیرة.

ي الھند وذلك بسبب تفضیالت فواق المركزیة الضخمة واألس باألسواق المركزیةمقارنة 

 لتجار التجزئةمن الوصف التالي  ین. ویمكن االستدالل على تفضیالت المستھلكینالمستھلك

التقلیدیین أو الحدیثین:

الصغیرة التموینر ومتاجر والتقلیدیین: المتاجر المتخصصة، أسواق التم تجار التجزئة

 مجموعة واسعة من التمور ذات الجودة المتدنیة وبأسعار التجار التقلیدیون یقّدم

منخفضة، باإلضافة إلى تمور عالیة الجودة

التجار التقلیدیون المنتجات في حاویات مفتوحة إلتاحة الفرصة إلى  غالباً ما یعرض

التمور ومذاقھا وجودتھا قوامو العمالء بتفقد ملمس

واألسواق المركزیة الضخمة والمتاجر  األسواق المركزیةالتجاریة الحدیثة:  المحال

السریعة

تقّدم المتاجر الحدیثة خیاراً محدوداً من األصناف

 غرام 500 إلىل وزنھا یص عبواتتباع المنتجات في

منتجات ذات العالمة التجاریة أو الخاصةال تقّدم المتاجر الحدیثة

خصائص التمور المصنّعة 7.6.5

ناضجة في الھند، حیث تھدف شركات التصنیع إلى  ة سوقاالمصنّعر وتعد سوق التم

، فھي تتمتّع بالخصائص التالیة:علیھو وي الدخل المنخفض أو المرتفع؛التسویق للمستھلكین ذ

ر، یتم تورید التمور المنخفضة الكلفة وذات الجودة اسعباألالمھتمین  للمستھلكین الھنود

مثل أصابع التمر. مصنعةالمتوسطة إلنتاج منتجات 
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ر أو إعادة تصدیر التمور والمصنعین/وحدات التصنیع بتصدیر التم یقوم أبرز

.تسوق بإسعار أعلىفي الھند إلى دول مثل أوروبا حیث  تصنیعھاالمستوردة بعد 

 لتشمل تجھیز بصورة تدریجیةالمنتجات  خطوط تصنیع ر بتوسیعوالتمیقوم مصنّعو 

حوق التمر وعسل التمر.النوى وشراب التمر ومس منزوعةالتمور  تصنیعو

 ترونیةكالسوق اإللیقوم المصنعون بالتوزیع من خالل )e-marketplace(  وھي

وبائعي الجملة في مختلف أنحاء الدولة. موزعینالخطوة منخفضة التكلفة للتواصل مع 

ترویج التمور مبادرات 7.6.6

 خالل شاشاتللتمور من فوائد الصحیة ت شركات تصنیع التمور مبادرات لترویج الاتخذ

وعبر اإلنترنت ووسائل اإلعالم المطبوعة والحمالت اإلعالنیة. وتتمیز الحمالت  التلفاز

الترویجیة األخیرة بالخصائص التالیة:

 المواد التموینیة یعتبرن صاحبات القرار في ما یتعلّق بشراءتتوّجھ إلى النساء حیث.

.التركیز على الفوائد الغذائیة والصحیة

بالمنتجات المنافسة المتدنیة الجودة. تمور ذات الجودة العالیة مقارنةالترویج لل

.Lion(94( والیون) Gokulam( جوكوالم  لتمور اإلنترنت على إعالني شریط .78 الشكل

94http://www.liondates.com/publicity_dates.php

http://www.gokulamdates.com/advertisement.php
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المتوقعة التسویقیة الھوامش 7.6.7

بین ما راوح ھامش ی حصل علىیإلى أن المستورد  التي تم إجراؤھا الدراساتتشیر 

 وتجار التجزئة% 8إلى  7راوح ما بین تامش یھ حصل بائع الجملة علىی%، بینما 15 إلى 10

مشھم رفع ھواالتجزئة جار تشھر رمضان، یستطیع  خاللو .)79 الشكل% (30إلى  25من 

%.75–50صل حتى تل

.95القیمة سلسلة عبر التسویقي الھامش .79 الشكل

في الھند السعودیة التمور تسویقلنجاح العوامل  7.7

سوق الھندیة. ومن شأن بالنسبة لل مرتفعة نسبیاتمورا ذات أسعار  تعتبر التمور السعودیة

في الترویج  تساھمالمستھلك النھائي والمستورد أن  باستھداف مطورة تقومحمالت تسویقیة 

التالیة: اإلھتمام بالجوانبللتمور السعودیة في الھند. وینبغي على الموّردین السعودیین 

.بناء عالقات مباشرة مع المستوردین والموّزعین في الھند

لتجاریة بین الحكومة السعودیة والھندیة.توثیق العالقات ا

 التصنیعاتباع معاییر عالیة خالل عملیات.

 عالیة الجودة للتمور. عبواتتوفیر

 عالیة الجودة.السعودیة  للتمور التجاریة بالعالمةزیادة الوعي

PwCاألبحاث الرئیسة، تحلیل  95

التجار تجار الجملة الموردون

%15- 10الھامش  %8- 7الھامش  %15-10الھامش 

%61- 47الھامش 
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التي تواجھ المستوردین في الھند لدى التعامل مع المشكالتبعض  حولأمثلة )22جدول(یوضح

الموردین السعودیین.

السعودیینالمصدرین قبل من للمعالجة مسائل. 22 جدول

المشكالتالمجال

التصنیععملیات 
والتغلیف

ألغراض بالجودة المطلوبة  تلیسالتغلیف تحت تفریغوالتعبئة•
ففي بعض األحیان تحتوي العبوات؛ في بعض األحیان، التصدیر

على حصى وغبار وحشرات إلخ.

یخفض من قیمة العالمة التعبئة والتغلیف بالتشكیل الحراري•
التجاریة

فعلى سبیل یر صحیح. یكون غعلى الغالف المكتوبوزن العبوة •
یكتب، یتم فرض غرامة على المستوردین في الھند عندما المثال

كیلوغرام بینما ھو في الحقیقة یزن 0.500أنھوزن المنتجات على 
كیلوغرام.0.450

التسلیم فيموثوقیة ال
إلى شھرین، األمر الذي صل وقت مھدر بین الطلب والتسلیم قد ی•

.بالنسبة للمستوردفي السوق المتاحةخسارة الفرصقد یسبب 

التجاریةاألنشطة

ال یملك المصدرون السعودیون قاعدة تجاریة في اإلمارات •
العربیة المتحدة حیث یقوم المستوردون الھنود بمعظم صفقاتھم 

.في اإلماراتالتجاریة

یواجھ المستوردون في الھند صعوبة في لقاء المصدرین •
من أجل مناقشة النشاطات التجاریة وذلك السعودیین في المملكة 

بسبب عوائق الحصول على تأشیرة الدخول.

منصة للترویج 
التجاري

للتواصل بین المزارعین / المنتجین حالیاً لیس ھناك أي منصة •
السعودیین والمستوردین في الھند.
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لصینالتمور في ا دراسة تطویر تسویق 8.

یغطي ھذا الجزء الموضوعات التالیة:

 في الصینالسوق  حول رئیسیةحقائق

لسوق الصینيلتوقعات و تحلیل

فئات المنتج للسوق الصیني

خصائص المستھلك في الصین

المشاركة الحكومیة

في الصین التوزیعو قنوات التسویق

 النجاح لبیع التمور في الصینعوامل

حول السوق في الصین رئیسیة  حقائق 8.1

ة لسوق التمور في الصین.یملخصاً ألبرز الخصائص الرئیس)23 جدول( یعرض

الصین في التمور سوق حول رئیسیة حقائق. 23 جدول     

الحقائقالموضوع

سوق حصة % من 90یحتل صنف "جوجوبي" الصیني أكثر من خصائص السوق
التمور

 حجم التمور  إجمالي% من 80تشكل الواردات من العراق وإیران
العربیة

تمور العربیةللون عاملین أساسیین بالنسبة للیعتبر الشكل وا

تتوافق تمور مجدول مع أذواق المستھلكین بشكل كبیر
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الحقائقالموضوع

من  التمور العربیة من المغتربین أویأتي معظم الطلب علىالطلبدوافع
في دول أخرى.العربیةمسافرین صینیین تذوقوا التمور

30إلى 20ي التمور العربیة بین راوح الفئة العمریة لمستھلكتت
 سنة.

جداً في الصین بسبب نقص  االطلب على التمور منخفضیعد حجم
الصینیونه ر الذي یعتبروالوعي والنطاق الواسع للسوق ومذاق التم

أكثر من الالزم".ا"حلو

ملیون شخص أو ما 21.7ن (الذین یقّدر عددھم بحوالي المسلمو
% من مجموع السكان في الصین) ھم األكثر درایة 1.6یعادل 

بالتمور العربیة. أما المدن التي تضم كثافة عالیة من السكان المسلمین 
: يھونج كونج، وفي بر الصین الرئیس فيكولون مقاطعة فھي: 

كاشغر، لینشیا، شینجیانغ ونینغشیا.

التجربة مع التمور 

السعودیة

التمور السعودیةتمكنت من تذوقالتيجداً ھيفئة قلیلة
رن معظم الصینیون التمور السعودیة یصنف "جوجوبي" ایق

المحلي ویعتبرونھ حلو المذاق إلى حد كبیر.
يالعربیة السعودیة ھي منتج رئیسبأن المملكةیجھل معظم التجار 

للتمور.

لایر سعودي وھو سعر 25إلى 10ام بین راوح سعر الكیلوجرتیالتسعیر
 % من سعر جوجوبي.100أقل بنسبة 

لمغلّفة مسبقاً. وھذا ال یفّضل المستوردون والموّزعون التمور االتوزیع
مواد التغلیف لیست شفافةأنأوتكون كبیرة جداً أن ماإالعبواتألن 

ال تسمح برؤیة المنتج.و

 معظم التمور العربیة التي تباع في المتاجر في الصین یتم تغلیف
.الخصوصھذا التنظیمیة وتفضیالت المستھلك بالتباع اإلرشادات

 فالعبوات.محفزة للتمورتُعتبر المبیعات على اإلنترنت قناةَ توزیع
لد المنشأ مقبولة للبیع على شبكة األصغر حجماً والمعبأة في ب

اإلنترنت.
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الصین سوق التمور في واقع واتجاھات 8.2

اعتاد الصینیون لقرون عدیدة استھالك الصنف الذي یعرف بـ"جوجوبي" أو التمور 

الصینیة الحمراء.

الكبیرة، لتقدیم وصف الشعبیة  ذووسیأخذ ھذا القسم في عین االعتبار صنف جوجوبي الصیني 

بالتالي، لن یتم تمییز التمور العربیة بحسب صنفھا بل و ت السوق في الصینحول إمكانادقیق 

ھا كمجموعة واحدة لدى مقارنتھا مع تمور جوجوبي المحلیة. إن الدافع وراء ارتفاع تستتم مناقش

% من الطلب على التمور عام 89.3مثّلت  نسبة االستھالك في الصین ھو تمور جوجوبي التي

أن تشھد التمور العربیة نمواً في حجم حّصتھا السوقیة عن طریق  المحتملمن و .2009

استبدال تمور جوجوبي الصینیة أو اكتساب عمالء جدد من خالل جھود تسویقیة ضخمة.

في الصین على التمور تاریخ الطلب  8.2.1

 تأتي الصین في المرتبة الثانیة وسط الدول اآلسیویة المستھلكة للتمور حیث بلغ فیھا

وقد تزاید الطلب على التمور في . 2010ألف طن في العام  158 طلب على التمور نحوال

).80 الشكل( 2010و 2005للفترة بین  السنة في% 3.8 نسبتھالصین بمعدل نمو 

.201296- 2006 الفترة في الصین، في التمور على الطلب .80 الشكل

96FAO ومصرف الصین لالستیراد والتصدیر
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إتجاھات إستیراد التمور 8.2.2

یتمیّز سوق الصین للتمور بالتوجھات التالیة لالستیراد:

16إیران بنسبة % من مجموع حجم الواردات، تلیھ 64العراق نسبة  یحتل%

دات الصینیة إلى دول آسیویة أخرىم إعادة تصدیر ثلث الوارتت

یراد التمورك أي موسم محدد بین المستھلكین الصینیین الستللیس ھنا

فضل تحّسن الدخل المتاح والتضّخمب 2007قیمة الواردات بانتظام منذ  ارتفعت

یر محلیة مع ارتفاع نسبة الثراء وتغات حیال السالمة الغذائیة الھذا وتساھم التخّوف

عمة المستوردة والمرتفعة التكلفةالطلب على األطحجم  توجیھفي  الغذائیةعادات ال

بلد المنشأ للواردات 8.2.3

 بـإیران  % من الواردات الصینیة، تلیھ64ة نسببللصین  یعتبر العراق أكبر المصّدرین

% مقارنةً بالحجم الذي 7%. غیر أن حجم التمور التي یصّدرھا العراق إلى الصین ھو فقط 16

).81 الشكل% من التمور المستوردة إلى الصین (1تصّدر فیصّدره إلى الھند. أما السعودیة، 

.201097واردات التمور الى الصین عام  .81 الشكل

SIALمقابلة مع  97 China



152
دراسة تطویر التسویق –2خطة العمل 

توقعات الواردات 8.2.4

427 بلغ طناً من التمور بمتوسط سعر10,950، استوردت الصین 2010في العام 

%12.5 إلىالسنوي للتمور بمعّدل سنوي یصل لایر سعودي للطن. ویتوقّع أن ینمو االستھالك 

). وقد 82 الشكلألف طن خالل السنوات السبع المقبلة ( 18 تبعا لذلك إلىلتصل الواردات 

أعرب أحد المستوردین الصینیین من الذین قابلناھم عن التالي:

% خالل السنوات القادمة كما كان واضحاً 20-10"نتوقّع أن یزداد الطلب على التمور بنسبة 

سكان الشمال من الشباب  نمو عدد النمو إلى ھذا خالل السنوات الثالث الماضیة. ویعود سبب

والمسلمین ".

.201798 و 2012 عامي بین الصین في للسوق وتوقعات تحلیل .82 الشكل

فئات المنتج للسوق الصیني 8.3

بسبب سیطرتھ على السوق في الصین، ستتم مناقشة صنف جوجوبي وفئات منتجاتھ 

لتمور العربیة.لتفصیل لتقییم إمكانیات استبدالھ بأصناف ابا

جوجوبي بسوق ناضجة في الصین مع مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة صنف  یتمتّع

قطاعي التجزئة والصناعي، بینما تُعتبر التمور العربیة حلوة المذاق منتجاً جدیداً لالستخدام في 

).24 جدول( نسبیاً وذات اختالفات واضحة مع جوجوبي

FAO98 ومصرف الصین لالستیراد والتصدیر
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والعربیة الصینیة التمور بین نةمقار. 24 جدول     

التمور الصینیة الحمراء 
(جوجوبي)

التمور العربیة حلوة 
المذاق

<الحصة السوقیة 90%< 10%

<مناطق النمو %100مستورد إنتاج محلي95%

كافة المقاطعاتوفرةال

المقاطعات الشمالیة مع 
تركیز عاٍل من السكان 
المسلمین ومعظم المدن 

المتطورة

من السكر %80-%65% من السكر24أقل من التركیبة

الشاي، أھداف طبیةاالستخدام الصناعي
افرة، تباع لیست متو

كتمور كاملة بشكل 
يرئیس

فھم للقیمة الغذائیة
و  Cألیاف غذائیة، فیتامین 

A وكالسیوم وحدید
إدراك محدود للقیمة 

الغذائیة للتمور السعودیة

جوجوبي الصیني بالتمور العربیةمقارنة صنف التمور  8.3.1

على عكس التمور العربیة، ال تؤكل التمور الصینیة الحمراء لوحدھا؛ بل یتم تجفیفھا 

. يتھالكھا ألھداف غذائیة بشكل رئیسلتستخدم في الشوربة، والشوربة الحلوة والشاي ویتم اس

شراباً صحیاً في كما وتنقع التمور الصینیة المجففة مع أعشاب أخرى طوال اللیل لتصبح 

الصباح. خالل السنوات األخیرة، تم تغلیف التمور الصینیة الحمراء بشراب سكري لتستھلك 

كوجبة خفیفة.

تبیع التمور  ةإن الطلب على التمور العربیة محدود، حیث نجد سلسلة تجزئة عالمیة واحد

حیة ناسوق مركزیة ضخمة لھا في شانغھاي. أما من  200من أصل  20العربیة في 

 إتجاھات. 25 جدولخصائص المنتج الخاصة بفئة التمور العربیة، فھي على الشكل التالي (

):الصین في التمور منتجات نوعیات على الطلب

طریة وحلوة أكثر، باإلضافة إلى تمور ك ،مع جوجوبيمقارنة التمور العربیة  صنفت

كونھا أكثر طراوة وغنیة باللب.
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 من السكر الطبیعي 80% إلى 65تحتوي التمور العربیة الطازجة على حوالي %

% من السكر لدى التمور الصینیة الحمراء.24مقارنةً بأقل من 

للمنتجات  ةیئیسرھي النوعیات اللمغلّفة وغیر المغلفة التمور العربیة الكاملة ا تعتبر

المستوردة.

 جدیدة ویتم تمییزھا بفضل لونھا وشكلھا ومذاقھا في نوعیةتعتبر التمور العربیة

الصین.

 صنف) وھي ال 400یتجاوز عددھا الـال یمیّز المستھلك األصناف العربیة (التي

بحد ذاتھا في الصین.مستقلة ر فئة تعتب

یمثل ما یفضلھ المستھلك بشكل كبیر. مجدول" بالصنف العربي الذي ال"تمر  یُعرف

مجدول" لتسویق ھذا الصنف لدى الفئة الراقیة الوقد تم بذل جھود حثیثة من مصدري "

.ةیرئیسمن العمالء في المدن ال

الصین في التمورمنتجاتنوعیات على الطلبإتجاھات.25جدول

ت النموإمكاناالحاليالطلب حجم التمور ومنتجات التمر

ازدیاد متوسط الكاملةالتمور

ركودمنخفض جداً معجون وشراب ومسحوق

ركودمنخفض جداً بقایا األلیاف

غیر مطبّقلیست متوفرة في السوقتطبیقات لمنتجات جدیدة

99ارتفاع محتملمنخفض جداً الشوكوالتة بالتمر

طفیفارتفاع  منخفض التمور منزوعة النوى

ارتفاع محتملمنخفض جداً التمور المحشوة

تعلیمالتي تم إنجازھااألساسیةالدراسات تضّمنت نظراً لوجود سوق غیر مستغلة، فقد 

المستوردین والموزعین الفوائد الصحیة العامة للتمور العربیة وتقدیم عینات لسبع أصناف

أصناف التمورلمشترون الصینیونالمدراء واقد تذوق و.من المملكة العربیة السعودیةواردة

مساھمة في وصف مثالي وشامل للتمور العربیة:وتقییمھا بھدف الالتي قدمت لھمالمختلفة

قارنة بجوجوبي العسلية جداً مولغیر الحالتموریفضل الصینیون

أن ھناك رغبة واھتمام في المنتجارتفاح محتمل تعنى 99
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یعتبر الحجم األكبر أكثر جاذبیة

اللون الداكن ھو األفضل

تُفضل التمور األكثر طراوة

 ات الشكل المتفاوت واأللوان المتغیرةالتمور ذتفّضلال

السعودیةالتمور من أصناف سبعة ترتیب.26جدول

ةیرئیسردود الفعل على الخصائص الالصنفالترتیب

األكثر شعبیة بسبب الشكل واللونربیعة1

أقل حالوة من جوجوبي بالعسل

 كافة التموراألكثر طراوة بین

مظھر جذابخضري2

نلون وشكل جیدی

 ،وطعم حلومذاق مقبول

مظھر جید ألنھ داكن اللونسلّج3

شكل جید

 آراء مختلفة حول المذاق، حلو جداً بالنسبة إلى

البعض

المظھر األسوأ بسبب اللوندخیني4

 ًمذاق جید ألنھ لیس حلو جدا

نفس الحالوة في الطعم كصنف ربیعھ

مظھر غریبرزیز5

 آراء مختلفة حول المذاق، حلو جداً بالنسبة إلى
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ةیرئیسردود الفعل على الخصائص الالصنفالترتیب

البعض

مذاقھ یشبھ جوجوبي بالعسلنبتة علي6

مظھر غریب وال یحبّذمنیفي7

 ًحلو جدا

التسعیر  8.3.2

أقر عدد قلیل من الموزعین أن أسعار التمور العربیة ترتكز على أسعار جوجوبي. وترتبط 

بالعالقة التالیة:عملیة تسعیر نوعي التمور 

 لایر سعودي  25إلى  10بین في الصین یتراوح متوسط سعر التمور العربیة

.الواحد رامللكیلوج

العربیة توجھات األسعار المحلیة لتمور  یتوقّع أن تعكس األسعار المحلیة للتمور

جوجوبي.

رام بسبب وجللكیل 100لایر سعودي 134.2 إلى 18.3یتراوح سعر تمور جوجوبي الصینیة بین 

والتغلیف المختلفة. ونجد أن المستھلكین مستعدون لدفع أسعار أعلى مقابل  التصنیعمستویات 

فھي أقل بثالثة  المصنعالھدایا المغلّفة بشكل جمیل لجمیع المناسبات. أما أسعار الجوجوبي 

).83 الشكلالھدایا ( عبواتأضعاف من أسعار 

ین صیني  مقابل لایر 0.61( السعودي اللایر مقابل الین الصیني صرف سعر باعتبار تم تقریب األسعار 100
) واحد
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.101)2012 عام(  الرئیسیة جوجوبي إنتاج مقاطعات توزیع .83 الشكل

الصناعي. وقد  في االستھالك تستخدمالسعر المنخفض إلى أن تمور جوجوبي األقل جودة  یشیر

إلى تسویق  وأصحاب المصانعالموردین  ، دفعتالمعروض في السوق عت زیادة حجمدف

. وقد ساھمت جھود المنتجین لتأسیس منفذ للتمور یستخدم ألھداف أخرىالجوجوبي كمنتج 

.2006بشكل ملحوظ منذ العام  المصنعةاألقل جودة بدفع معدل نمو منتجات الجوجوبي 

للتمور العربیة: ةالفرص التالی ةات األسعار للجوجوبي الصینیوتقّدم نتائج توجھ

مرتفع في تغلیف التمور العربیة كھدایا راقیة. ھامش ربح

التمور العربیة الجیدة مما یعني أن لیس ھناك أي  تصنیعمنخفض جداً في  ربح ھامش

.بالتمور العربیة المصنعةقیمة في تبدیل منتجات تمور جوجوبي 

ال یعد ذلك مؤشراً فإن ذلك ر جوجوبي، على الرغم من وجود سوق سائدة نسبیاً لتمو

كلھا عوامل تختلف  –ألن درجة معرفة المستھلك وقبولھ وذوقھ  للتمور العربیة إیجابیا

.بشكل كبیر بالنسبة للفئتین

Haoxiangni ،Sealandنشرة  101 Securities أبحاث مكتبیة، تحلیل ،PwC
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خصائص المستھلك الصیني 8.3.3

یعد المذاق من أھم العوامل التي تساھم في شراء التمور العربیة من قبل المستھلك. وتختلف 

:كما یلي الشراء للمستھلكین بحسب المنطقة ألن األذواق مجزأة جغرافیاً عادات 

 الصین، تفّضل التمور الطریة وحلوة المذاقفي شرقي

ھلكین إلى األطعمة الغنیة بالسكرفي شنغھاي، تمیل أذواق المست

ر صالبة والتي في غربي الصین (حیث نجد معظم المسلمین)، یتم تفضیل التمور األكث

حلوة جداً  ال تكون

 في الجنوب، ال یفضل المستھلكون المنتجات الحلوة، بل الخیارات الصحیة التي تعد

الدھونأفضل للھضم وتتضّمن نسبة أقل من 

صف التجار المستھلكین الصینیین باألقوال التالیة:و قدو

"اعتادوا تناول  الذین جانبموجھ عادةً من قبل األالطلب منخفض جداً وھو  حجم

ھم"انفي بلدر والتم

ار""تزداد التمور شعبیة حیث یجّرب الشباب منتجات جدیدة باستمر

ر ناضجةً في الصین. نحتاج و"على الرغم من اھتمام شریحة الشباب، ال تعد سوق التم

ح التمور منتجاً جدیاً في الصین"الوقت قبل أن تصببعض إلى 

"وة جداً لن لكین. فالتمور الحلللمستھبالنسبة  جداً اً مھم الً درجة الحالوة عام تعتبر

"سكر صناعيً  ا تحتوي علىي الصین حیث سیعتقدون بأنھف قبوالً واسعاً تالقي 

 إن المستھلك الصیني یھتم كثیراً بالمسائل الصحیة. لذا فإن تسویق التمور على أنھا"

ثر بطریقة إیجابیة على اعتمادھا"منتجات صحیة قد یؤ

في قیادة الطلب على التمور  اً یالتقالید الدینیة دوراً رئیسعب "في المقاطعات الشمالیة، تل

المنطقة" بفضل ارتفاع عدد المسلمین في ھذه

على التمور في الصین خصائص الطلب 8.3.4

یتجمعون في مناطق حیث  ،المسلمون الطلب على التمور العربیة بصورة عامة، یقود

جغرافیة محددة.

 المستوردة في المناطق التي یسكنھا المسلمون.استھالك وتوزیع التمور العربیة یتم
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 ملیار1.3% من مجموع سكان الصین الذي یصل إلى 2یشّكل المسلمون أقل من

.2030102ملیون بحلول 30إلى نمو عدد المسلمینویتوقعشخص 

ونینغشیا وكاشغر، ینكشیا ات مثل شینجیانغ وجوانزھو یترّكز المسلمون في مقاطع

ومنطقة كولون في ھونج كونج.وشنغھاي في الصین، 

نسبیاً المرتفعالدخل ذوي وة،یین، فھم الشباب في المدن الرئیسأما المستھلكین المحتمل.

ن للتمور المغلفة.یمن العمر كمشترین رئیسی30و20ن حدد التجار الشباب بی

 مع األجانب وقد عبروا عن اھتمامھم بالسفر إلى الخارج. تفاعل ذوي الشھادات العلیا

من دول أخرى وتذّوق متنوعة أطعمة بخصوص تجربة لذا فإنھم منفتحون أكثر 

المنتجات األكثر حالوة.

عبواتفواكھ المجففة في ن بالصحة المكسرات والغالباً ما یستھلك الشباب المعنیو

 .متخصصةصغیرة تباع في متاجر 

السوقتقسیم بحسب العربیةوالتمور جوجوبي تمور.27جدول

اً وفقالتقسیم
لتاليل

توجھات الطلب على التمور العربیةتوجھات الطلب على جوجوبي

العوامل 
یةدیموغرافیال

جمیع األعمار

غالبیة اإلناث

یقوده الدخل المتاح

 30-20مستھلكون شباب من فئة
 سنة

 المسلمون واألجانبیقوده

قد یقوده الدخل المتاح

العوامل 
السلوكیة

 یستقطب عموماً المستھلكین
المدركین لألمور الصحیة

یؤكل ألسباب تقلیدیة

 یؤثر المذاق والسعر بشكل كبیر
على التوجھات

العوامل 
 ةجغرافیال

 ارتفاع بنسبة االستھالك في
المناخات الباردة

 ارتفاع الطلب في المقاطعات
الشمالیة ومراكز تجّمع المسلمین

Pew)مركز أبحاث بیو (102 Research Center
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المستھدفة یةالسوقالشرائح   8.3.5

الفرص التالیة: لمستوردین السعودیین النظر في الحصول علىیمكن ل

مذاقھا الحلو على ھم واعتادوااناألجانب الذین یستھلكون التمور في بلد.

ثلون یم(وأي المقاطعات الشمالیة؛ لكن المسلمین  –ن في مناطقھم استھداف المسلمی

ال یتمتعون بدخل مرتفع. % من مجموع عدد السكان)1.6

أفراد مثقفین یعملون في الشركات وو لة في المناطق التي تضم محترفینثمة سوق محتم

دخل أكبر نسبیاً.والذین یعدون ذوي  مھتمین بالمسائل الصحیة

النمو تصورات  8.3.6

لمین والتغیرات الطارئة على السكان المس ارتفاع عدد یؤديتتوقّع الشركات الصینیة أن 

یكون ارتفاع حجم الطلب س أذواق المستھلكین بدفع الطلب على التمور في الصین؛ لكن یعتقد أن

النمو/عدم النمو: توصیف لتصوراتا یلي وفیم. متوضعاً و بطیئاً 

 في و بدخل مرتفع. % من مجموع سكان الصین1.6ثلون ن الذین یمالمسلموال یتمتع

یشكل سوقاً جذابة بالنسبة إلى  فإن ذلك لنحال ارتفع معدل استھالك التمور، 

المصدرین السعودیین.

 زیز جاذبیتھا كدولة تعو الستقرار الشركات األجنبیة ھدفامع استمرار اعتبار الصین

یتوقع أن تزداد أعداد األجانب والسائحین  فإنھ ،من نواحي عدة ذات خصوصیة تتمیزھا

.لمنطقةھذه افي 

المشاركة الحكومیة 8.4

.  امحلی ھاإنتاج لعدمفي استیراد التمور العربیة  بالحد األدنىالصینیة  تتدخل الحكومة

.البیئة التنظیمیة، وھذا القسم برامج الدعم الحكوميیتناول و

برامج الدعم الحكومي  8.4.1

6.525في العالم حیث وصلت قیمة وارداتھا إلى  للغذاءتعتبر الصین المستورد الثاني 

 نسمة ملیار 1.3إلى  ھا الذي یصلعدد سكانقد جذب و .2012في  لایر سعوديتریلیون 

SIAL يمعرض المأكوالت الغذائیة الرئیس اقتصادھا النامي العدید من الدول للمشاركة فيو

China.
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معرض في  متر مربع  168ھذا وكان جھاز أبوظبي للرقابة الغذائیة قد شارك بجناح مساحتھ 

SIAL  كما قامت أربعة شركات إماراتیة (شركة الفوعة، تمور لیوا، 2012في شنغھاي عام .

حاویة  –قدم  20حاویة (ما یوازي  40التمور الملكیة) ببیع شركة مصنع اإلمارات للتمور، 

ن یومین.نمطیة) في غضو

التنظیمياإلطار   8.4.2

.إن أنظمة االستیراد معقّدة في الصین ألنھا تخضع للتغییر باستمرار ألسباب سیاسیة

تعتبر دول الخلیج حلیفةً للصین وتواجھ عوائق أقل لدى الدخول.

باكستان على القائمة السوداء.

ضع الواردات من إیران والعراق وإندونیسیا وسوریا إلى تفتیش دقیق.تخ

من المھم العثور على مستورد صیني قابل للثقة، یدرك البیئة السیاسیة ویستطیع النجاح فیھا. 

حیث أثبت أن وجود وكیل یتمتع بعالقات جیدة مع سلطة الجمارك (یعرف باسم جوانكسي) قد 

.المشروع التجاريیساعد على استمرار عمل 

في الصینالتمور  وزیعتو تسویققنوات  8.5

مستھلك  ملیار 1.3وجود توزیع في الصین معقّدة نظراً لسویق والتعتبر قنوات الت

معاییر و، شبكة التوزیععلى توضیح  ءویركز ھذا الجز. الصینمقاطعة في  22موّزعین على 

خصائص و، التجزئةب البیع خصائص قنواتو، خصائص المستورد/الموّزعو، لمنتجا اختیار

.المتوقّعة الربح ھوامش، ومبادرات التسویقو، المصنّعة التمور

شبكة التوزیع  8.5.1

یتم استیراد التمور العربیة من المرافىء البحریة على الساحل الشرقي. ثم تنقل 

، شنغھاي، 103ة (مثل تشینغداو، ھونج كونجیبردة من المرافىء البحریة الرئیسالحاویات الم

لة في المدن الفواكھ بالجمإلى مراكز توزیع  بعد ذلك ویتم إرسالھاإلى شاحنات بیجینغ)

سوق  توجدمثل: شینجیانغ وقانسو وھیلونغجیانغ ومنطقة نینغشیا حیث  مقاطعات إلىة، یالرئیس

للتمور العربیة.

یتم توزیع واردات التمور من مرافىء ھونج كونج في البر الرئیسي أیضاً.103
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أحد المستوردین  مبرر لذلك اقتصادیاً. ابتاع ال یوجد حیثفي حاالت قلیلة یتم شحن التمور جواً 

، لكن 2011طریق الشحن جواً في طناً من التمور الطازجة من المملكة العربیة السعودیة عن 

تم بیع المنتج في ھونج كونج بأسعار أقل من سعر االستیراد.

لذا فإن االبتكار أساس كل نجاح في دولة دائمة التغیر. وتعتبر المبیعات على شبكة اإلنترنت 

قناة توزیع جذابة في الصین لألسباب التالیة:

ر في الصین.خدمة البرید عالیة الكفاءة وتستخدم بشكل كبی

 یفضل المستھلكون في الصین األسعار المنخفضة. والشراء المباشر یفرض تكالیف

أقل.

.أصبح الشراء على اإلنترنت اتجاھاً شعبیاً بین الشباب في الصین

بالمدن المزدحمة من األمور المرھقة. یعتبر المستھلكون التسوق في األسواق المركزیة

البیع على اإلنترنت أنھ لیس على الوكیل أو الموّزع الدفع لقاء "مساحات على  یعني

الرفوف" في المتاجر الفعلیة.

Shanghai" شنغھاي جایسونشا للتجارة العالمیة شركة Joysunsha International

TradingCompany"- توفر  -وكالة محلیة مملوكة لمصدر إماراتي الجنسیة  وھي

 دیت كروان . كما نجحت شركة "الفوعة" بتسویق تمورإستراتیجیة توزیع عبر اإلنترنت 

"Date Crown"  الماضیة. األعوام الثالثخالل  جرام 450وزن  عبواتكھدایا راقیة في

ضلون شراء كمیات قلیلة والقیام للمستھلكین الذین یف العبواتكما یحبّذ وجود خیارات لحجم 

، مما یخفض تكالیف الشحن والتوصیل، جرام للطلب 900على اإلنترنت بوزن  بتقدیم طلبین

1التي یقل وزنھا عن  للعبواتعلماً بأن النظام البریدي في الصین یقّدم رسماً موحداً منخفضاً 

رام.كلیوج 1حدود التي یتجاوز وزنھا  العبواتكیلوغرام بینما ترتفع الرسوم على 

معاییر اختیار المنتج 8.5.2

یعتبر السعر وجودة المنتج أھم عاملین للمستورد والموزع والتاجر لدى اختیار الموّرد 

سوق المستھدفة، اقترح عدد من الموردین االستثمار بأغلفة عصریة نظراً للو ).84 الشكل(

الستقطاب الشباب. شفافة

، فإن العالمة التجاریة وشھادة المنتج العضوي وبلد المنشأ ال التغلیفعلى الرغم من أھمیة 

ر. حیث أن السعر لھ التأثیر األكبر لدى التجار بینما ومؤثرة لدى اختیار موّرد للتمتعتبر عوامل 

.بشكل أكبر بجودة المنتج یھتم المستوردون/الموّزعون



163
دراسة تطویر التسویق –2خطة العمل 

یقّدم الرسم البیاني التالي تصنیفاً مبنیاً على أجوبة المستوردین والموزعین والتجار الذین تمت 

مقابلتھم في الصین.

.104الصین في التمر وتجار لمستوردي االختیار معاییر .84 الشكل

الموزعینو خصائص المستوردین 8.5.3

من مستوردي التمور العربیة في الصین بسبب عدم نضوج السوق. ھذا  عدد قلیل یوجد

 البرقوقالمجففة ( بتوفیر منتجات عدیدة مثل الفواكھ تقریبا ویقوم جمیع المستوردین والموزعین

م البقر إلخ) باإلضافة إلى المكسرات المتنوعة والبسكویت والكعك ولح ووخ والتین والمانجالخو

أو المتاجر  تجار التجزئةإلى ألرباح. وغالباً ما تباع ھذه المنتجات المجفف أو أي منتج یدر ا

التمور من مصّدر مستورد صیني واحد یبتاع التین والدراق المجفف مع  ھنالكالمتخصصة. 

إیراني.

حمالت تسویقیة وتوفیر المصّدر في الدخول في  لستغییحتاج أي مستورد للتمور العربیة أن 

ذوي الخبرة الذین ینجحون من ك عدد قلیل من المستوردین لأسعار معّدلة الختبار السوق. فھنا

على وجود بعض  . ھذا یدلینباستیراد التمور وھم لیسوا على استعداد الستبدال الموّرد

وھي سوق مركزیة  –تمتع "لوتس" ة مع مستوردین موثوقین. تالصعوبات للدخول في شراك

سنوات مع مستورد یستورد مباشرة من  5بعالقة تزید عن الـ  -منتجات راقیة رض تقوم بع

% من الرطوبة وذات ملمس طري. 18مثالیة ألنھا تحتوي على  تمورھمحیث تعتبر فلسطین 

PwC تحلیل ،صینیین وتجار وموزعین مستوردین مع مقابالت 104

1 2 3 4 5

العالمة التجاریة 

سمعة المورد

التفتیش في بلد المنشأ

بلد المنشأ

المنتجات العضویة 

نضارة المنتج

التغلیف

موثوقیة التسلیم

شروط الدفع

السعر

جودة المنتج

تقیم منخفض تقیم مرتفع

التقییم
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الشكل  من ناحیة تعد من الطراز األول امن ذلك ھو أن سلسلة التورید الخاصة بھلكن األھم 

التسلیم.تاریخ والجودة و

عدم التسلیم في  من بینھامع مصدرین من الشرق األوسط،  كبیرة مشكالتالمشترون  لقد واجھو

التي تمیّز ھي الخصائص التالیة  أن ، نجدالجودة. لذا متطلباتب التقیدوعدم  الوقت المحدد

مستوردي وموزعي التمور في الصین:

:حیث التعامل مع وكیل صیني محليكبار الموزعین یفضل 

 یستطیع الموزعون مقاضاة الوكالة المحلیة على منتجات غیر مدفوعة ومردودة من

قبل التجار.

 یمكن للموزع أن یطلب من الوكالة المحلیة مراقبة مسائل الجودة. فالشركات تطالب

نة الجودة ومرونة في إعادة المنتجات ذات الجودة الردیئة. فالمناخ الصیفي عالي بضما

الرطوبة في شمالي الصین یفسد المأكوالت بسھولة.

إلى الوكالة الصینیة التي تتعامل مع  وبیعھا الموزعون شراء منتجات أخرى یستطیع

شركات ومنتجات أخرى لرفع مستوى المسؤولیة.

على الرغم من طلب المستوردین والموزعین منتجات مغلفة مسبقاً تحمل عالمة تجاریة في 

أغلفة لعالمات تجاریة خاصة بالمصّدرین في األسواق. على سبیل المثال،  توجدالصین، 

عالمة العلواني لدى التي تحمل  - جرام 250وزن  -التمور السعودیة المرنة  عبوةفراتتو

لایر سعودي. 60مبلغ بـ العبوة ھذه ن أن تباعوكالء ذكروا أنھ یمك

خصائص قنوات التجزئة 8.5.4

تعتبر قنوات التجزئة في الصین من أبرز المنافذ للوصول إلى المستھلكین. فالتنافس 

لألسواق المركزیة ألف لایر سعودي  60على مساحات الرفوف تتطلب دفعة أولى تصل إلى 

"جوانكسي".یسمىصیني  ُعرفإلى "رسوم إضافیة" و أدىما ة یالرئیس

أو الراقیة التي  الضخمة العالمیة األسواق المركزیة سالسلظم التمور العربیة في مع توجد

ال یبیع  وھو أحد أكبر تجار التجزئة في الصین مستوردة. كارفورال لألغذیة تتمیز بعرضھا

ھلكین محتملین لكن یمكن اعتباره ھدفاً للوصول إلى مستو التمور العربیة في متاجرهحالیاً 

، "ھویمین وانغ" بإطالق العدید من المنتجات ةالمستورد اتر. ھذا وقد قام مدیر المنتجوللتم

حصول على ردود فعل مباشرة من الو متجر عن طریق تقدیم عینات 150المستوردة في 

المستھلكین.
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لمعاییر ا ھي تشملو األخرى ةیرئیسال ألسواق المركزیةلسالسل امشابھة  ارفورمتطلبات ك

التالیة:

ین أو مستوردین صینیینتتطلب وكالء موزعو مع المصدرین عدم التعامل المباشر 

.توقیع عقودتتطلب أیضاً و

.عقد شروط البیع یعتمد على المبیعات ونسبة مئویة من األرباح

لكن یجب رعایتھا من قبلو فر "المعارض الغذائیة" أو النشاطات الترویجیةاتتو 

المستورد/الوكیل.

.بطاقات التعریف باللغة الصینیة مع اسم الشركة األصلي

 مادةمن  بالستیكیة صنادیقإستخدامPVC  إضافة إلى  "یةالبالستیك العبوات"نوع من

لایر  12.2105سعر  . یعتبرغرام 200إلى  100 في حدود وزن وغلیف أصلي ت

.مرغوباً سعراً  للعلبة سعودي

 محددة خالل یتم التخلّص من المنتجات التي ال تباع.

المصنّعة خصائص التمور 8.5.5

عربیة مصنّعة في الصین.استھالك أي منتجات تمورحالیا ال یتم 

مبادرات التسویق 8.5.6

یقترح المستوردون والتجار "بطاقات المنتجات العضویة" كمبادرة محتملة لتسویق 

المنصرمة، ساھمت المجالت والمطبوعات اإلعالمیة  التمور العربیة. فخالل السنوات القلیلة

الدولیة أو األسواق المركزیة  سالسلتباع في التي التي تغطي مواضیع الزراعة العضویة و

في استقطاب العدید من المستھلكین الشباب. ، ساھمتالتي یتم تسلیمھا إلى المنازل

"Greenfood" جریین فوود اإلنجلیزي شعار الكما تقوم شركات المأكوالت الغذائیة بإضافة 

 لتصنیعشركة واحدة  توجد حالیاو .عترف بھ من قبل الحكومةمو عضوي منتجأن ال یعنيالذي 

Zaozhuang" لتطویر الفواكھتشانھانج زانھنج شركة  وھي تمر جوجوبي Changhong

Fruits Development"، الستقطاب  صدیق للبیئةالتقوم باستخدام التسویق  والتي

مستھلكین راقیین ومدركین للمسائل الصحیة.

 صیني ین مقابل لایر 0.61( السعودي اللایر مقابل الصیني الین صرف سعر على بناءً  األسعار تقریب تم 105
) واحد
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:ھي أسباب نجاح تسویق التمور العضویة في الصین

 توجھات التسویق العضوي في الصینوجود.

جودة المأكوالت والطرق  یعني أن الفرد أصبح أكثر حرصا تجاه ارتفاع الدخل

.المستخدمة الزراعیة

 ةیرئیسبالمدن ال سواق المركزیةاألسعار في األیعتبر الشباب المسائل الصحیة أھم من.

تفرض  من قبل السلطات الصینیة، والمعتمدة ،%100 بدرجة إن المنتوجات العضویة

.تلقائیاً قیمة مضافة على المنتج

المتوقّعة التسویقیة ھوامشال 8.5.7

، نظراً نسبیا اإلیرادات والھوامش المتوقعة للتمور العربیة في الصین منخفضة تعتبر

. ویتراوح متوسط ھامش الربح مقارنة بباقي المنتجاتللطلب المنخفض علیھا 

).85 الشكل% للتجار (35–30% وبین 20إلى  15للمستوردین/الموزعین بین 

.106الصین في للتمور المقدرة التسویقیة الھوامش .85 الشكل

في الصین السعودیة التمور تسویقل عوامل النجاح  8.6

لألسباب التالیة: ةصعب ات ًلصین تحدیلتصدیر التمور السعودیة  یواجھ

غیر ناضج منشطاً  سعودیةال التمورتصدیرسوق  یعتبر.

PwCمقابالت مع مستوردین وموزعین وتجار من الصین، تحلیل  106

مباشرة الى التجار                            مستوردون أو موزعون

%62–49ھامش 

%20–15ھامش  %35–30ھامش 
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تقلبات أسعار واتجاھاتوھي تتأثر بمتدنیة غیر المغلفة العربیة المنثورة أسعار التمور

تمور جوجوبي الصینیة غیر المغلفة أیضاً.

 عن التمور العراقیة لسعودیةالتمور لال یرى المستوردون الصینیون أي عوامل تمیز

أو اإلیرانیة، ویتوقعون أسعار جملة مماثلة.

صادراتھا من التمور إلى السوق الصینیة یتطلب استھداف إن فرص نجاح المملكة في زیادة 

األسواق الصینیة ذات الھوامش التسویقیة المرتفعة ووضع استراتیجیات تسویقیة مبتكرة تتفق 

إضافة إلى مع خصائص السوق الصینیة ومحركات الطلب وأذواق المستھلكین وتفضیالتھم

ودة المنتج، السعر، شروط الدفع، موثوقیة االھتمام بمعاییر اختیار الموردین والتي تشمل ج

التسلیم، نضارة المنتج، التغلیف،والمنتجات العضویة وغیرھا. 

 ومما سبق یتضح أن من أھم عوامل نجاح تسویق التمور السعودیة في أسیا مراعاة

ھا الموردین والموزعین وتجار التجزئة في األسواق اواإللتزام بالمعاییر التي یتبن

لمستھدفة للموردین، والذین یضعون أھمیة قصوى لجودة المنتج، ومن ثم األسیویة ا

كمعایر تفضیلیة للتعامل مع الموردین. ویستعرض موثوقیة التسلیم ونضارة المنتج

اختیار الموردین والموزعین وتجار الجملة في مقارنة بین معاییر )28جدول(

األسواق األسیویة ( مالیزیا، أندونیسیا، الھند، الصین) للموردین.

األسیویةاألسواق في التجزئةوتجاروالموزعینالموردیناختیارمعاییر.28جدول

107للموردین

المعیار
مالیزیا 

وأندونیسیا
المتوسطالصینالھند

5.003.005.004.33جودة المنتج

4.753.004.294.01موثوقیة التسلیم

 3.92 4.00 3.00 4.75 نتجمنضارة ال

4.002.754.563.77السعر

3.752.754.333.61شروط الدفع

4.002.304.003.43التغلیف

4.752.002.433.06سمعة المورد

2.752.303.252.77بلد المنشأ

4.001.002.832.61تفتیش المزارع

تقدیریةقیم107
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المعیار
مالیزیا 

وأندونیسیا
المتوسطالصینالھند

3.002.001.862.29العالمة التجاریة

1.751.003.502.08المنتجات العضویة

5.003.005.004.33أعلى قیمة

1.751.001.862.08أدنى قیمة
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في  للتمور ومنتجاتھاالملحق أ: أمثلة  9.
108اأوروب

واألسعار تم تحریرھا بناًء على سعر صرف الدوالر األمریكي تم تقریب األسعار الى خانة عشریة واحدة 108
لایر مقابل دوالر أمریكي واحد)  3.75مقابل اللایر السعودي (

فرنسا

لایر 28 لایر 57 لایر 43 لایر 31
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لایر71 لایر102 لایر32 لایر19
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لایر139 لایر55 لایر143 لایر416

لایر40 لایر154 لایر41 -
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لایر 34-51-63 لایر 80-84 لایر 53-63 لایر 13
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أمثلة للتمور ومنتجاتھا في الملحق ب:  10.
في الھند
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في  أمثلة للتمور ومنتجاتھا: جالملحق  11.
الصین
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