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دراسات التجارة العراقية

مقدمة
وتصنيع  ان��ت��اج  عملية  تحتل   
اهمية  العراقية  التمور  وتسويق 
لالقتصاد  كبيرة  اقتصادية 
العراق  لكون  وذل��ك  الوطني 
الميزة  تمتلك  التي  البلدان  من 
هذا   وانتاج  زراع��ة  في  النسبية 
الزراعية  المحاصيل  من  النوع 
التي تعزز قدرته التنافسية امام 
االقليمية  ال��دول  من  نظرائه 

والعالمية في هذا المجال.
السياسية  العوامل  لعبت  وقد   
وت��داع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��ي��اة 
ال��دور  العراق  في  االقتصادية 
الكبير في تراجع مستوى الصدارة 
التي كان بلدنا يتمتع  به سابقًا ، 
ولكي يكون إنتاج وتسويق التمور 
فعااًل البد ان يرتبط بخطة الدولة 
ذات  وسياساتها  وإستراتيجيتها 
االنتاج  مهام  على  الكبير  التأثير 
والتسويق وما يلقاه من دعم ،إذ 
على  سياسات  الحكومات  تضع 
للمدخالت  واعانات  التمور  اسعار 
فائض  وتصدير  المخازن  وتوفير 
االنتاج وتحسين تجارته الداخلية 
ايصال  وتسهيل  والخارجية 
يساعد  مما  االس��واق  معلومات 
تسويق  ك��ف��اءة  تحسين  على 
والتوزيع  النقل  ف��ي  التمور 

والعرض والطلب .
والوصول  الدعم  الى  االفتقار  ان 

االس���واق  ع��ن  معلومات  ال��ى 
الزراعية  والمستلزمات  والمخازن 
سوف  استخدامها  وتعليمات 
الكميات  مستوى  م��ن  يقلل 
يحتل  العراق  ان  المنتجة،وبما 
وتسويق  انتاج  في  بارزًا  موقعًا 
وانطالقًا  العالم.  في  التمور 
اكبر  من  يُعد  العراق  كون  من 
وتصدير  انتاج  في  المساهمين 
التمور في العالم فمن المفترض 
ان يساهم هذا الموقع المثير في 
من  معقولة  عوائد  على  حصوله 

تصديرها.
العراق  على  الضروري  من  لذا 
نسق  ف��ي  حساباته  يعيد  ان 
من  المنتوج  لهذا  تسويقية 
الوظائف  اداء  كفاءة  رفع  خالل 
بادائها  والقائمين  التسويقية 

سيما في مجال التصنيع والتعبئة 
المواصفات  واتباع  والتغليف 
وتدريج  تصنيف  في  العالمية 
ثمار نخلة التمر، والقيام بحمالت 
ترويجية ودعائية كبيرة لتسويق 
زيادة  وبالتالي  خارجيًا،  ثماره 
عوائده  وارت��ف��اع  ثماره  اسعار 
في  لتساهم  ث��م  وم��ن  منها. 
تقليل العجز في الميزان التجاري 
، والذي يعاني عجزًا متناميًا منذ 
مكونات  اصبحت  حيث  عقود 
في  الزراعية  الخارجية  التجارة 
في  هامشي  تأثير  ذات  العراق 

السياسة الزراعية.                  
انتاج  واقع  يناقش  موضوعنا  ان 
محليًا  التمور  وتصنيع  وتسويق 
محاور  أربعة  خالل  من  واقليميًا 

وكما مبين تباعًا.
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التجارة العراقيةدراسات

المحور االول : انتاج التمور العراقية
ان المحافظات المشمولة بأنتاج التمور في العراق 
هي ) ديالى ، بغداد ، بابل ، كربالء ، واسط ، النجف 
 ) البصرة   ، ، ميسان  ، ذي قار  المثنى   ، الديوانية   ،
التمور ولكن  ويوجد في العراق اصناف كثيرة من 
االصناف  ان  علمًا  قليل جدًا  تجاريًا  المعروف منها 
اصناف  فهناك  االصناف  بأجود  ليست  التجارية 
واهم  واالنتشار  العدد  قليلة  لكنها  جودة  تفوقها 
اصناف التمور التجارية هي :) الحالوي ، الخضراوي 
 ، الجبجاب   ، البريم   ، الديري   ، الزهدي   ، الساير   ،

االشرسي ، المكتوم( .
وفي هذا المحور سوف يجري مناقشة االمور االتية:-

اواًل : انتاج التمور لعام 2015 مقارنة بعام 2014
االصناف  ولجميع   2015 لعام  التمور  انتاج  ُقدر 

بزيادة  الف طن   )602,3( المشمولة  وللمحافظات 
والذي   2014 عام  انتاج  عن   %12 نسبتها  قدرت 
محافظة  واحتلت  طن  الف  بحوالي)594,9(  قدر 
قدر  والذي  االنتاج  حيث  من  االول  المركز  بغداد 
)118,6( الف طن بنسبة 19,7% من مجموع انتاج 
العراق وبزيادة قدرت نسبتها 7,7 %عن انتاج عام 
2014حيث قدر 110,1 الف طن ،وتليها محافظة 
بابل والتي قدر انتاجها 98,5 الف طن بنسبة 16,4 
%من مجموع انتاج العراق بانخفاض قدرت نسبته 
3,8 % عن انتاج عام 2014 حيث قدر 102,4 الف 
والتي  الثالث  المركز  ديالى  احتلت  , في حين  طن 
%من   14,2 بنسبة  طن  الف   85,3 انتاجها  قدر 
مجموع انتاج العراق بزيادة قدرت نسبتها 10,2 % 
عن انتاج عام 2014 حيث قدر 77,4  الف طن فيما 
شكلت بقية المحافظات نس����بة مقدارها 49,7 %  

االنتاج )الف السنة
طن( لجميع 

االصناف

انتاج بغداد 
)الف طن(

انتاج بابل 
)الف طن(

انتاج ديالى 
)الف طن (

انتاج باقي 
المحافظات 
)الف طن (

2014594,9110,1102,477,4305
2015602,3118,698,585،3299,9

رقم)1(  الجدول  من   . العراق  انتاج  مجموع  من 
يظهر ان هناك زيادة بانتاج التمور لعام 2015 
وهذا  طن  الف   109 بلغت   2014 بعام  مقارنة 
ان  أي  العراق  في  التمور  النتاج  ايجابي  مؤشر 
تعدد  من  بالرغم  زيادة  حالة  في  التمور  انتاج 
الصعوبات والعراقيل التي تعترض مهمة إنعاش 
بساتين النخيل في البلد ، وهناك خطط ومشاريع 
واسعة وضعت لرفع الكفاءة اإلنتاجية للتمور في 
على  تنفذ  أن  المؤمل  ومن  تدريجيًا  ولو  العراق 
مشاريع  فهناك  المقبلة  العشر  السنوات  مدى 

وطنية مقترحة لتطوير زراعة النخيل في العراق 
ويأتي اقتراح هذه المشاريع اإلستراتيجية لتطوير 
من  النخيل  إنتاجية  ولتحسين  الزراعي  القطاع 
الحديثة  الوسائل  بإتباع  والنوعية  الكمية  حيث 
لخدمة بساتين النخيل وإيجاد الوسائل التي من 
شأنها تعظيم الفوائد المتأتية من زراعة النخيل 

وتجارة التمور .

      جدول رقم )1( يوضح انتاج التمور بالعراق لعام 2015 مقارنة بعام 2014 
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    جدول رقم )2( يوضح نسبة االنتاج لكل صنف في جميع محافظات العراق          

دراساتالتجارة العراقية

النسبة المئويةكمية االنتاج ) طن (الصنف
55%331,981الزهدي

12%62116الحسناوي 
2%28914الساير

5%29933الخضراوي
3%18602الحالوي
4%23660الديري

19%111142انواع اخرى
100%602348المجموع

من الجدول رقم )2( يتضح ان نسبة انتاج تمور 
الزهدي لعام 2015 شكلت اعلى نسبة 55,1 % 
من مجموع انتاج التمور حيث بلغت كمية االنتاج 
بزيادة  المشمولة  للمحافظات  طن  الف   332
الماضي  العام  انتاج  عن   )%5,4( نسبتها  قدرت 
والذي قدر )315,1( الف طن ، كذلك شكلت نسبة 
اكثر من %80  العراق  في  التجارية  التمور  انتاج 
من مجموع الناتج الكلي وهذا مؤشر بان العراق 
متجه نحو انتاج التمور التجارية لتعزيز صادراته . 

ثانيًا : صادرات التمور في العراق 
التشكل  التمور  تصدير  من  العراق  عائدات  ان 
نسبة مع حجم صادراتها من التمور وذلك يعود 
االسواق  في  التمور  بيع  اسعار  انخفاض  الى 
الخارجية بسبب انخفاض نوعية التمور المصدرة 
من  عددًا  وان   ، التسويقية  كفاءتها  وانخفاض 
الدول تستورد التمور العراقية وتقوم بتصنيعها 
من  تمور  انها  على  تصديرها  واعادة  وتعبئتها 
انتاجهم باسعار مرتفعة . لذا فان اسعار التمور 

العراقية هي االوطأ بين اسعار دول العالم ، االمر 
تسويق  عمليات  بمستوى  االرتقاء  يتطلب  الذي 
وكبسها  التمور  تعبئة  من  التمور  وتصنيع 
وتغليفها باغلفة جذابة ، وكذلك عمليات تصنيع 
التمور والتشديد على اتباع المواصفات العالمية 
والترويج  والتدريج  بالتنظيف  واالعتناء  لالنتاج 
لها في االسواق الخارجية، لذا فأن سياسة انتاج 
التمور في العراق تحتاج الى مراجعة شاملة من 
ايجاد  لغرض  العالقة  ذات  الجهات  كافة  قبل 
التمور  من  الفائض  لتصريف  مناسبة  اسواق 
حيث  والعالمية  العربية  االسواق  الى  العراقية 
التي  الوحيدة  السلعة  تكون  تكاد  التمور  ان 
تصديرها  يمكن  حيث  للتصدير  فائض  فيها 
بشكل خام بعد تنظيفها وتعبئتها وتغليفها او 
وما سيتركه  بالصعب  ليس  امر  وهذا  تصنيعها 
هذا االمر من تنوع في هيكل الصادرات وارتفاع 
االقتصاد  وتطور  للمزارعين  المعاشي  المستوى 

العراقي . 



4

التجارة العراقية دراسات

المحور الثاني
تصنيع التمور العراقية

عام  بشكل  الزراعي  التصنيع  يلعب 
دورًا  خاص  بشكل  التمور  وتصنيع 
الطابع  ذات  االقتصاديات  في  بارزًا 
االمامي  الترابط  ويؤمن  الزراعي 
والخلفي بين القطاع الزراعي وبقية 
حيث  االخرى  االقتصادية  القطاعات 
الزراعيين  االقتصاديين  اغلب  يرى 
منهم  الزراعيين  والتسويقيين 
التصنيع  وظيفة  ان  خاص  بشكل 
النها  المهمة  الوظائف  احدى  تعد 
االصلي  الشكل  تغيير  على  تعمل 
الشكلية  المنفعة  وتضيف  للمنتوج 
الصناعي  الوجه  هو  فالتصنيع   ،
يشكك  حين  في  الزراعي  للتسويق 
التصنيع  وظيفة  ان  في  البعض 
التسويقية  الوظائف  اح��دى  هي 
يغير  الذي  بالنشاط  تتعلق  النها 
من شكل المحصول فقط ، وسوف 

نناقش االمور التالية:
اواًل : االستخدامات الصناعية للتمور 

في العراق 
التمور في صناعات تحويلية  تدخل 
صناعات  العراق  في  وتوجد  كثيرة 
التمور  على  تعتمد  كثيرة  غذائية 
الصناعات  واه��م   ، اولية  كمادة 

المعتمدة على التمور وهي:-
1-كبس وتعبئة وتغليف التمور:

النشاطات  من  الصناعة  هذه  تعد 
االنتاجية القديمة في العراق ، فقد 
 )1888( عام  منذ  معروفة  كانت 
البصرة  اقيمت عدة مكابس في  اذ 
قبل  وتعبئتها  التمور  بكبس  تقوم 

ان يتم تصديرها الى الخارج.
بالتطوير  الصناعة  ه��ذه  واخ��ذت 
المكننة  ادخال  خالل  من  تدريجيًا 
الكبس  في  وقتها  في  الحديثة 
واجهزة  والتغليف  التعبئة  ومعدات 
ونزع  والغسل  والتعقيم  التبخير 
المتسلسلة  واالن��ط��ق��ة  ال��ن��وى 

وتدريج  لتصنيف   ) الناقلة  )االحزمة 
وع���زل وف���رز ال��ت��م��ور ف��ض��اًل عن 
معدات الفحص والسيطرة النوعية 

والمخازن المناسبة وغيرها.

2-تصنيع مشتقات التمور:
في  التمور  مشتقات  تصنيع  ان 
ثالث  ضمن  ادراجها  يمكن  العراق 

مجموعات رئيسة هي :
 ، الدبس  مثل  قائمة  صناعات  )أ(   

والكحول ، والخل الطبيعي .
متوقفة  او  متعثرة  صناعات  )ب( 
مثل السكر السائل ، خميرة التوريال 
وحامض   ، النباتي  البروتين  او 

الليمون .
زالت  ما  او  مقترحة  وصناعات  )ج�( 

قيد الدراسة )غير منفذة (.

في  التمور  تصنيع  معوقات   : ثانيًا 
العراق

الى  التمور  تصنيع  عملية  ان 
منتجات مختلفة وتنويع استخدامها 
هي احدى الوسائل الفعالة في رفع 
العائد االقتصادي اال ان تحقيق هذا 
الهدف يواجه الكثير من المعوقات 

والصعوبات من اهمها:
التمور  منتجي  ال��ت��زام  -ع���دم 
مصانع  تطلبها  التي  بالمواصفات 
من  الثمار  خلو  حيث  من  التمور 

ال����ح����ش����رات 
واالفات واالتربة.

تجانس  -ع���دم 
الثمار.

تبخير  -ع����دم 
بعد  ال���ت���م���ور 

الجني مباشرة.
نسبة  -زي����ادة 
وظهور  الرطوبة 
ثمار  على  عفن  

التمور.
نسبة  -وج����ود 

صالحة  غير  التمور  م��ن  عالية 
للتعبئة.

االج��ه��زة  م��ن  الكثير  -ب��دائ��ي��ة 
المستخدمة في تصنيع التمور.

-عدم توافر العمالة المتخصصة.
لالالت  الصيانة  تكاليف  -ارتفاع 

المستخدمة في مصانع التمور.
-ارتفاع نسبة الفاقد اثناء التصنيع.

-القصور في برامج الدعاية واالعالن 
للتمور المصنعة .

التمور  تصنيع  الى  التوجه  -عدم 
 ... والخل   ، كالدبس  اخرى  الغراض 

وغيرها والتركيز على التعبئة.
-عدم توفير المخازن المناسبة لدى 

المصانع.
القطاعين  بين  التنسيق  -ضعف 
مجال  ف��ي  والصناعي  ال��زراع��ي 
االنتاج الغراض التصنيع كمًا ونوعًا 
القطاع  مع  السابقين  والقطاعين 
الداخلي  التسويق  الغراض  التجاري 

والخارجي.
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المبحث الثالث
 تسويق التمور في العراق

احتل موضوع تسويق التمور اهمية 
بالغة في زيادة حجم الصادرات لدى 
ولذلك  المنتجة  الدول  من  العديد 
سوف نتناول الحقب التاريخية وكما 

يلي:-
اواًل : تط�ور نظام تسويق التمور 

المنظمة  السياسات  توالت  لقد 
للمتاجرة وتسويق التمور في العراق 
والقوانين  األنظمة  بتغير  وتغيرت 
المنظمة لهياكل األجهزة المشرفة 

عليها وكما يأتي :-
   المرحلة األولى : والتي تمتد لغاية 

.1952
تميزت هذه المرحلة بحرية النشاط 
وصف  ويمكن  التمور  تسويق  في 
هذه المرحلة بأنها مضطربة بسبب 
والسيما  المنتجين  التجار  تعسف 
عند تحديد درجات الجودة وضوابط 
وقد  الخصومات  ومقدار  االستالم 
التجار  ه��والء  من  الكثير  تعرض 
بسبب  اإلف����الس  إل���ى  ال��ص��غ��ار 
األسواق  على  وتزاحمهم  تهافتهم 

الخارجية وبشكل فردي .
   المرحلة الثانية : والممتدة لغاية 

.1968
المرحلة  ه��ذه  خ��الل  تبلورت  لقد 
تتولى  عراقية  شركة  تكوين  فكرة 
مسؤولية تجارة التمور وقد تأسست 

لهذا الغرض التنظيمات اآلتية :-
العراقية  التمور  تجارة  أ -شركة 

المحدودة في البصرة عام1952.
ب -الجمعية التعاونية لمنتجي تمور 

المنطقة الوسطى عام 1960 .
العراقية  ال��ت��م��ور  ت -م��ص��ل��ح��ة 

بالقانون رقم )55 ( لسنة 1961 .
لغاية  الممتدة   : الثالثة  المرحلة   

. 1979
محاوالت  ب��رزت  المرحلة  هذه  في 
ورعاية  لجمع متطلبات خدمة  جادة 

أشجار النخيل والتمور بجهاز مركزي 
للنخيل  العامة  المؤسسة  هو  واحد 

والتمور العراقية .
لغاية  ممتدة   : الرابعة  المرحلة 

1988
إيجاد صيغة  العام هو  االتجاه  كان 
النشاطات  لممارسة   متخصصة 
هذا  وع��ل��ى  بالتمور  المتعلقة 
األساس برزت هيئة التمور العراقية 
بموجب القانون رقم ) 113 ( لعام 
مصلحة  محل  حلت  1980وبذلك 

التمور العراقية الملغاة .
: والتي الزالت  الخامسة  المرحلة     
ال��وزاري  لألمر  تنفيذًا  مستمرة 
ف����ي   )  31  ( المرقم  القطاعي 
بموجبه  وال��ذي   )  1988/2/11  (
موضوع  لمناقشة  لجنة  شكلت 
لتنظيم  األفضل  البديل  إيجاد 
التمر  نخلة  ثمار  تسويق  عمليات 
 , العراقية  التمور  لتحل محل هيئة 
العراقية  الشركة  تأسيس  تم  حيث 
شركة  التمور/   وتسويق  لتصنيع 
من  وه���ي  مختلطة  م��س��اه��م��ة 
في  الوحيدة  المختلطة  الشركات 
تصنيع  في  المتخصصة  ال��ع��راق 
مهامها  وتعد   , وتسويقها  التمور 
التمور  هيئة  ألع��م��ال  ام��ت��دادًا 
موزعة  ف��روع  وللشركة  العراقية 
على محافظات النخيل في ) بغداد , 

ديالى , بابل , كربالء 
,ال��ن��ج��ف,ال��ب��ص��رة( 
الشركة  وتمتلك 
أجهزة جيدة وحديثة 
ل��ج��ن��ي وت��ص��ن��ي��ع 

التمور.
مه�ام   : ث��ان��ي��ًا   
الشركة  وواج��ب��ات 
لتصنيع  العراقية 

وتس�ويق التمور :
عقد  ح����دد  ل��ق��د 
ال��ت��أس��ي��س أه��م 

األهداف والمهام الموكولة للشركة 
باالتي :- 

من  حاجتها  الشركة  1-تستلم 
السنوية  الخطط  وف��ق  التمور 
المقررة لها وبما ينسجم وأهدافها 

اإلنتاجية والتسويقية المحددة .
ضمن  التمور  من  الفائض  2-شراء 

ضوابط معتمدة .
والمنتجات  التمور  3-ت��س��وي��ق 
الشركة  بها  تضطلع  التي  األخ��رى 
في الداخل والخارج والمساهمة في 
اقتراح أسعار التمور من المنتجين .

وتصنيع  كبس  عملية  4-تطوير 
التمور وتحسين عبواتها .

وتحديد  إع��داد  في  5-المساهمة 
النوعية والمواصفات الالزمة للتمور 

المعدة للتصدير .
6-اقتراح األسعار التصديرية للتمور 
وتحديد  للخارج  تصديرها  المراد 
أسعار منتجاتها للتسويق الداخلي .

اإلنتاج  مستلزمات  7-اس��ت��ي��راد 
والتصنيع ومتطلبات تحسينه .

بمختلف  للتمور  بالترويج  8-القيام 
أو  المكاتب  المتاحة كفتح  الوسائل 

الفروع .
والشركات  المشاريع  9-تأسيس 
التي تعتمد على زراعة النخيل وإنتاج 
ثمارها ومشتقاتها والمساهمة في 

المشاريع والشركات األخرى .

دراساتالتجارة العراقية
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التجارة العراقيةدراسات

والمعارض  ال��ن��دوات  10-إق��ام��ة 
فيها  المساهمة  أو  المتخصصة 

بالداخل والخارج .
لتحقيق  الغير  مع  11-التعاقد 

أغراض الشركة وأهدافها .
والتغليف  التعبئة  مواد  12-تهيئة 
الالزمة لمتطلبات استالم الثمار من 

المنتجين .
13-ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��م��ص��ارف 
واالقتصادية  المالية  والمؤسسات 
الحسابات  بفتح  اختالفها  على 
التسهيالت  على  والحصول  الجارية 

المصرفية   .
التجارية  العالمات  تملك  14-حق 
في  والمساهمة  االختراع  براءات   ,
والشهادات  الكبس  إجازات  إصدار 

األخرى الخاصة بثمار نخلة التمر .
منتجات  بإنتاج  الشركة  15-قيام 
ومخلفاتها  التمور  على  تعتمد 
واإلع��الف  الغذائية  كالمنتجات 

وغيرها .
ال��دور  أهمية  يتبين  تقدم  مما 
العراقية  الشركة  به  تضطلع  الذي 
والمهام  التمور  وتسويق  لتصنيع 
عاتقها  على  وضعت  التي  الكبيرة 
المشكالت  حل  في  األم��ل  لتكون 

التسويقية للتمور في العراق من 
الوطني وذلك  اجل خدمة االقتصاد 
األه��داف  لتحقيق  السعي  وف��ق 

اآلتية: 
المزارعين على  التمور من  1-شراء 
الجهات  من  المحددة  األسعار  وفق 

المختصة .
2-تكون كصمام األمان للمزارعين 
لشراء  مباشرة  كطرق  تدخل  حيث 
الفائض من التمور عندما تنخفض 

أسعارها من األسواق المحلية .
المختلفة  العبوات  بإنتاج  3-تقوم 
إلغ��راض  أو  التصدير  إلغ���راض 
وسد  الداخلي  البشري  االستهالك 

حاجة المواطنين من هذه المادة .
4-تهيئة التمور الصناعية إلغراض 

تعتمد  ال��ذي  الوطنية  الصناعات 
هذه المادة في صناعتها .

الصالحة  غير  التمور  5-تسويق 
لالستهالك كعلف حيواني .

أداة  الشركة  جعل  على  6-العمل 
فعالة بيد الدولة كلما دعت الضرورة 
وذلك من خالل قيام الشركة بشراء 
االستثنائية  للظروف  وفقًا  التمور 
أن  باعتبار  البلد  بها  يمر  قد  التي 
خزينًا  تكون  أن  ممكن  التمر  نخلة 

غذائيًا استراتيجيًا للبلد .  
ثالث��ًا : التس��ويق واختب��ار المزيج 

التسويقي 
مجموعة  هو  التسويقي  المزيج   
التي  التسويقية  المتغيرات 
والتي  عليها  السيطرة  يمكن 
لتحقيق  بمزجها  المنظمة  تقوم 
االستجابة التي ترغب فيها لمقابلة 

رغبات السوق ويشمل  :
فيه  تتوفر  ان  يجب   : 1.المنتج 
المواصفات والخصائص التي يرغب 
المالئمة  وبالجودة  السوق  فيها 
النشاط  المستهلكين وهنا  لرغبات 
يتضمن جميع الخطط المعدة تجاه 
هذا المنتج والتطورات التي تجريها 
التنافسي  موقعه  يأخذ  لكي  عليه 

في السوق .
الذي يتم  النشاط  : وهو  2.الترويج 
ضمن اطار أي جهد تسويق وينطوي 
ويشمل  اقناعي  اتصال  عملية  على 
التي  الوسائل  مختلف  العنصر  هذا 
تحقيق  على  تساعد  ان  يمكن 
االتصال بالمستهلكين والمشترين 
وحثهم  المستهدفين  الصناعيين 
الترويج  ويضم  المنتج  شراء  على 
ترويج   ، الشخصي  البيع   ، )االعالن 

المبيعات ، النشر ( 
باالنشطة  يتعلق   : 3.ال��ت��وزي��ع 
المنتج في  بتوفر  الخاصة  واالعمال 
للمستهلكين  المناسب  المكان 
الصناعيين  ال��م��ش��ت��ري��ن  او 
سياسة  منها  والذي  المستهدفين 

المباشر  وغير  المباشر  التوزيع 
تجارة  او  الوكالء  وقنواته من خالل 
الجملة او التجزئة كما تضم انشطة 
وغيرها  والمناولة  والتخزين  النقل 
العملية  بأنه  التوزيع  ويعرف   ،
السلعة  جعل  خاللها  من  يتم  التي 
والكمية  ال��م��ك��ان  ف��ي  م��ت��وف��رة 
المستهلك  يرغب  عندما  المناسبة 

بها .
4.السعر : يضم هذا العنصر جميع 
االعمال المتعلقة بسياسة التسعير 
طرائق  و  االسعار  قائمة  وتحديد  
والبيع  الزمنية  المدة  و  الدفع 
الشؤون  اه��م  وان  بالتقسيط  
هي  التسويق  ادارة  في  الرئيسة 
تحديد السعر في اطار استراتيجيات 

ديناميكية للتسعير .
رابعًا : سياسات تسويق التمور في 

العراق
السياسات  م��ن  نمطان  ي��وج��د 

التسويقية  للتمور في العراق.
يقوم  اذ  الحكومي  القطاع   : األول 
التخطيط  ف��ي  المهم  ب��ال��دور 
مرحلة  كل  في  والمراقبة  والتنفيذ 

من مراحل التسويق. 
مبنية  تسويقية  سياسات   : الثاني 
االسعار  وتحرير  السوق  آليات  على 
دور  واعطاء  التجارية  القيود  وإلغاء 
مهم للقطاع الخاص في التسويق. 
دورًا  التسويقية  السياسات  وتؤدي 

مهمًا من حيث :
الكفاءة  زيادة  إلى  1-كونها تسعى 

التسويقية.
السلعة  م��ن  الفاقد  2-تقليل 

الزراعية.
3-توصيل السلع إلى المستهلك .

4-ايصال مستلزمات االنتاج الزراعي 
الى المزارع باقل تكلفة ممكنة .

سياسات  تتعدد  ان  يمكن  كما 
الى  ال��ع��راق  في  التمور  تسويق 
من  سياسة  اي  وان  مجاالت،  اربعة 
وتتأثر  تؤثر  االربع  السياسات  هذه 
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الواحدة باالخرى ، واي تعديل في اي 
السياسات  مجموع  على  يؤثر  منها 
تطوير  يتطلب  االمر  وان   ، االخرى 
نظامًا  يخلق  بما  السياسات  هذه 
للتمور  وف��ع��ااًل  ك��ف��وءًا  تسويقيًا 

العراقية.
أ. سياسة تخطيط وتطوير التمور:

التصديرية  السياسات  من  هي 
تنمية  في  تساهم  التي  االساسية 
من  تمثله  بما  العراقية  التمور 
منها  الهدف  واساليب  اج���راءات 
االيجابية  النواحي  على  الوقوف 
والنواحي  وتعميمها،  لتعميقها 

السلبية لتجاوزها وتخطيها.
ب. سياسة تسعير التمور:

السياسات  التسعير من  ان سياسة 
في  تساهم  التي  المهمة  الزراعية 
استخدام  اوج��ه  وتحديد  توجيه 
كفاءة  ورف��ع  االنتاجية  ال��م��وارد 
اذ  ال��زراع��ي  التسويق  عمليات 
المزيج  مكونات  احد  السعر  يعد 
وتعد   ، سابقًا  مر  كما  التسويقي 
المؤشرات  اهم  من  التمور  اسعار 
تخطيط  نحو  المنتجين  تقود  التي 
وهي  التمور  وتسويق  انتاج  برامج 
تشكل حافزًا مهمًا لتطوير مستوى 
ينعكس  وهذا  ونوعًا  كمًا  االنتاج 
الصناعات  متطلبات  تلبية  على 
وتنميتها.  التمور  على  المعتمدة 
المحلية  التمور  بيع  اسعار  تتحدد 
على وفق تكاليف االنتاج مع اضافة 
هامش ربح معين ، وهي تختلف من 
ظرف الخر ومن منطقة الخرى فضاًل 
اسعار  بين  الكبيرة  الفروق  عن 
)الرطب(  التام  النضج  قبل  التمور 
النضج  التامة  التمور  واس��ع��ار 
التمور  اذ ان مدة عرض  المكبوسة 
تتجاوز  ال  وق��د  قصيرة  )ال��رط��ب( 

الشهرين في كل موسم.
ج.  سياسة ترويج التمور:

تنتهجها  التي  الترويج  سياسة  ان 
وتسويق  لتصنيع  العراقية  الشركة 

المادية  امكانياتها  تعكس  التمور 
هناك  فليس  واالداري���ة  والفنية 
للترويج  متخصصة  ادارة  او  قسم 
عن  فضاًل  الشركة  في  واالع���الن 
العلمية  ال��م��الك��ات  وج��ود  ع��دم 
البحوث  مجال  ف��ي  المتخصصة 
التسويقية والمعلومات التسويقية 
ومنها مجال الترويج واالعالن الذي 
يعمل على اجراء الدراسات والبحوث 
التسويقية عن المنتجات المنافسة 
االس���واق  ومتطلبات  وصفاتها 

الدولية.
اعالنية  بحمالت  الشركة  تقوم  اذ 
تعريفها  بغية  العراقية  للتمور 
الدولية  االس��واق  في  وترويجها 
وال��وس��ائ��ل  االس��ال��ي��ب  بمختلف 
التكاد  والتي  والمتيسرة  الحديثة 
عن  االعالنات  بنشر  قيامها  تتعدى 

التمور في الصحف والمجالت.
د : سياسة توزيع التمور:

للتمور  الناجح  التسويق  يتطلب 
توزيع  منافذ  استخدام  العراقية 
الدولية  االس���واق  ف��ي  مختلفة 
السوق  لطبيعة  وفقًا  تتالءم  والتي 
التعامل  وظ���روف   ، المستهدف 
النسبة  ان  حيث   ، فيه  السائد 
العظمى من التمور العراقية تسوق 
الدولية  االس��واق  من  العديد  الى 
الشرائية  القوة  فيها  تتباين  التي 
وعاداتهم  المستهلكين  واذواق 
فيها  تختلف  وكذلك   ، وتقاليدهم 
المطبقة  الغذائية  المواد  قوانين 
النوعية  وش���روط  ال��ت��م��ور  على 
على  والدرجات  الجودة  ومواصفات 
على  المفروضة  والضرائب  الثمار 
والقيمة  الكمية  وتحديد  االستيراد 
وغيرها   ، السائدة  المنافسة  ونوع 
مهمًا  دورًا  تلعب  التي  االمور  من 
 ) القنوات   ( المسالك  اختيار  في 
نمو  وبالتالي  المناسبة  التسويقية 
الخارجي  التسويق  قيمة  ضمور  او 

للتمور العراقية.

لتطوير  مستقبلية  خطط   : خامسًا 
االجهزة التنظيمية وتسويق التمور 

في العراق
الصعوبات  ت��ع��دد  م��ن  ب��ال��رغ��م 
مهمة  تعترض  التي  والعراقيل 
البلد  في  النخيل  بساتين  إنعاش 
مجددًا , إال إن هناك خطط ومشاريع 
الكفاءة  ل��رف��ع  وض��ع��ت  واس��ع��ة 
في  للتمور  والتسويقية  اإلنتاجية 
المؤمل  ومن  تدريجيًا  ولو  العراق 
العشر  السنوات  أن تنفذ على مدى 
وطنية  مشاريع  فهناك  المقبلة 
في  النخيل  زراعة  لتطوير  مقترحة 
العراق ويأتي اقتراح هذه المشاريع 
القطاع  لتطوير  اإلستراتيجية 
النخيل  إنتاجية  ولتحسين  الزراعي 
بإتباع  والنوعية  الكمية  حيث  من 
بساتين  لخدمة  الحديثة  الوسائل 
من  التي  الوسائل  وإيجاد  النخيل 
شأنها تعظيم الفوائد المتأتية من 

زراعة النخيل وتجارة التمور .
المستقبلية  الخطة  وتستهدف  
 : مجملها  عدة  محاور  في  العمل 
التمور  وتسويق  إنتاج  جهاز  دعم 
ب����وزارة ال��زراع��ة ورف���ع ق��درات��ه 
بالتنسيق  والتسويقية  اإلنتاجية 
والتسويقية  اإلنتاجية  الوحدات  مع 
والقطاع  المختلفة  المؤسسات  في 
السعرية  الكفاءة  وتحسين  الخاص 
 , التمور  وتسويق  إنتاج  ألنظمة 
العملية  الكفاءة  تحسين  كذلك 
اإلنتاجية  لألنظمة  وال��ف��ن��ي��ة 
والتسويقية وإيجاد نوع من التوازن 

بين القوى السوقية المتباينة 
األنظمة  تحسين  برامج   : سادسًا 
في  للتمور  التسويقية  والخدمات 

العراق :
األه���داف  تحقيق  يمكن  ح��ت��ى 
ودعم  تطوير  لخطط  الموضوعة 
في  للتمور  التنظيمية  األج��ه��زة 
السياسات  إط���ار  وف��ي  ال��ع��راق 
تأسيس  من  البد  فأنه  المذكورة 

دراسات التجارة العراقية
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مجال  في  والخدمات  واألنظمة  البرامج  بعض  وتطوير 
إنتاج وتسويق التمور العراقية ومنها :

1- برنامج تطوير ودعم األجهزة التنظيمية :
تتمثل في دعم إدارة تسويق التمور في العراق والمكاتب 
الفرعية بالمالكات المتخصصة والمدربة وتجهيز اإلدارة 
المناسبة  والبرامج  الحاسوب  بأجهزة  الفرعية  والمكاتب 
الزراعية  للتنمية  العربية  بالمنظمة  اإلدارة  ورب��ط 
ومجموعة التسويق بمنظمة األغذية والزراعة واالشتراك 
الغذائي  التسويق  لمؤسسة  اإلقليمية  الرابطة  في 

لمنطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا .
2- برامج توفير وتأهيل وتدريب المالكات البشرية ومنها 

 :
ومعاهد  مؤسسات  وتطوير  دعم  طريق  عن   : أ -التعليم 

التعليم الزراعي بكافة فروعه .
التدريب  مراكز  دور  تفعيل  عن طريق  ذلك  ب -التدريب: 
بجميع  التمور  وتصنيع  لتسويق  العراقية  الشركة  في 

فروعها .
إدارة  دور  بتفعيل  القيام  هو   : التسويقي  اإلرشاد   – ج 

اإلرشاد الزراعي بوزارة الزراعة .
وتسويق  إنتاج  مجال  في  االستثمار  تشجيع  برامج   -3

التمور في العراق :
 ويقصد به دعم وتشجيع الدولة لالستثمار في مجال إنتاج 
وكذلك  التمور  تسويق  شركات  إلنشاء  التمور  وتسويق 
مساهمة الدولة في رأس مال هذه  الشركات التسويقية 
وأيضا  الكبيرة  الشركات  لقيام  كأساس  حاليًا  القائمة 
تشجيع الشركات التسويقية المتخصصة بما يضمن لها 
النجاح والحصول على هامش ربح جيد باعتبارها الموجه 

األساسي في توفير البيئة والمناخ المناسب لالستثمار .
في  التمور  لتسويق  معلومات  قاعدة  إنشاء  4-برنامج   

العراق: 
ويشمل ذلك تصميم النماذج واالستمارات الالزمة لتحديد 
البيانات  مصادر  وتحديد  المناطق  مستوى  على  مكاتب 
والسريعة  الحديثة  االتصال  وسائل  استخدام  كذلك   ,
تغطي  معلومات  مكاتب  إنشاء  وأيضا  البيانات  لتوصيل 
وغيرها  الجملة  وأسواق  الشحن  وموانئ  اإلنتاج  مناطق 

من مناطق التسويق. 
5 - برنامج تفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للممارسات 

التسويقية للتمور :
العالمية  التجارة  منظمة  أحكام  من  االستفادة  يمكن 
وتطوير  دعم  في  الزراعي  بالقطاع  المتعلقة   )wto(
األنشطة الزراعية في العراق بشكل عام وإنتاج وتسويق 

التمور بشكل خاص .

المحور الرابع 
 بعض الدول المصدرة والمستوردة 

للتمور 

اواًل: جمهورية مصر العربية
حيث  المصري  للمستهلك  ضرورية  مادة  التمور  تعد 
قدرت المرونة السعرية بنحو0,84 بينما بلغت المرونة 
الدخلية نحو 0,64 وهي أقل من الواحد الصحيح مما 
ضرورة  يعني  الذي  األمر   ، ضرورية  مادة   أنها  يوضح 
اإلنتاج  زيادة  المصري عن طريق  للمستهلك  توفيرها 
يستلزم ضرورة  مما  الخارج  من  باالستيراد  أو  المحلي 
بالكميات  لتوفيرها  الهامة  المادة  بهذه  االهتمام 

المطلوبة مع الوضع في االعتبار ذوق المستهلك .
نمو  بمعدل  يتزايد  التم�ور  من  مص�����ر  إنتاج  أن 
سنوي  نمو  بمعدل  طن  ألف   1,48 نحو  بلغ  إحصائيا 
سنويا  مصر  مساحة  تتزايد  حين  في    %  8,5 حوالي 
بمعدل  فدان  ألف   1,9 نحو  بلغ  إحصائيا  نمو  بمقدار 

نمو سنوي بلغ حوالي %2,9. 
تعتبر مصر هي األعلى في اإلنتاجية الفدانية حيث بلغ 

متوسطها نحو 7,14 طنًا .
أن  )L.S.D( تبين  التباين واختبار   وبأستخدام تحليل 

مصر تقع في الفئة األولى األعلى إنتاجية.  
وتعتبر مصر من الدول المصدرة للتمور والتستورد اال 
بعض  عمل  باالمكان  لكن  قليلة  وبكميات  استثنائيًا 
المصرية  لالسواق  العراقية  التمور  لنفاذ  االج��راءات 
إلى  العراقية  التمور  لنفاذ  اإلجراءات  ابرز  يلي  وفيما 

األسواق المصرية :
اعالم الملحقية التجارية في مصر بما يلي :-

1 : - انواع التمور التي تنتج حاليا في العراق .
القابلة  العراق  في  الحاجة  عن  الفائضة  الكميات   -:2

للتصدير .
3:- الشركات المصدرة الخاصة والحكومية .
- ومن خالل الفقرات الثالثة أعاله يمكن :-

1. البيع المباشر في المعارض الدولية التي تقام في 
جمهورية مصر العربية .

2. التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية المصرية لموافاتنا 
يتعاملون  الذين  المصريين  والتجار  الشركات  بأسماء 

ببيع التمور في مصر .

التجارة العراقيةدراسات
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ثانيًا : المملكة االردنية الهاشمية
  حققت زراعة التمور في األردن تطورًا ملحوظًا في اآلونة األخيرة مما وضعها  في مصاف الدول العالمية والعربية 

من حيث جودة منتجها ومنافستها للتمور المستوردة األمر الذي أدى إلى زيادة الطلب عليها .
   ينتج األردن سنويًا ) 20- 25 ( ألف طن من التمور وما يقارب 15 نوع من التمور , وعلى رأسها)المجهول( حيث 
أصبح هنالك توجه لزراعة أصناف تمور أثبتت جدواها مثل ) المجهول ( المنافس بالنكهة والجودة لألنواع األخرى.  

وتتراوح أسعار التمور للكيلو غرام وحسب النوعية : 
-تمور دجلة النور 20 $ - المجهول 15 $ - البرحي $10.

دراساتالتجارة العراقية

    الجدول رقم )3( يوضح كمية اإلنتاج والمساحة المزروعة في األردن

المساحةعدد األشجار الكليعدد األشجار المثمرةاإلنتاج طنالسنة
201210,416,7220,083297,14518,397,2

201311,980,7222,340304,73521,519,8

20149,763,6184,798330,03222,219,7
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التجارة العراقيةدراسات

الصادرات

2015                                                   2014                         
الكمية بالطنالدولةالكمية بالطنالدولة

70,0أمريكا1استراليا

53,0إسرائيل80إسرائيل

166,0اإلمارات212اإلمارات

7,0البحرين2البحرين

42,1الكويت26الكويت

1,2ألمانيا9ألمانيا

0,6الهند8المغرب

0,9الدنمارك1النمسا

6,3السعودية1اليمن

0,6باكستان40ايطاليا

11,5بريطانيا2بريطانيا

32,0تركيا39تركيا

2,9العراق1سوريا

1,3فرنسا25فرنسا

44,5قطر16قطر

3,0السويد4كندا

1,1جزر المالديف

2,0عمان

2,2كينيا

45,5لبنان

493,8المجموع510المجموع

االستيرادات

الكمية بالطنالدولةالكمية بالطنالدولة

1639اإلمارات1824اإلمارات

1619السعودية4169السعودية

9,33فلسطين105العراق

22تونس

307قطر

3267,33المجموع6546,8المجموع

جدول رقم )4( يوضح أهم الدول المصدرة والمستوردة للتمور خالل عام 2015
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التجارة العراقية

ال��دول  من  االردن  ان  يتضح  السابق  الجدول  من 
الممكن  االج���راءات  يلي  وفيما  للتمور  المستوردة 

اتباعها لتسويق التمور العراقية الى االردن:
اصطحابها  ممكن  كهدايا  التمر  بصناعة  -االهتمام 
تطور  مع  يتالئم  بما  وتطويرها   , الخارجية  للوفود 

الصناعات الغذائية .
-باإلمكان تضمين محاضر االجتماعات باستيراد التمور 
الممنوحة  العراقية  التسهيالت  مقابل  العراق  من 

للجانب األردني كوسيلة للتصدير .
-ضرورة المشاركة في المعارض الدولية لغرض اطالع 
دول العالم على األصناف المنتجة والتعريف بأهميتها 
الغذائية حيث يترتب الطلب في دول آسيا وأوربا على 

العبوات صغيرة الحجم كما هو الحال في سوق األردن 
1كغم , 2كغم , 5كغم .

الخاصة  العالمية  الشركات  مع  اتصال  قنوات  -فتح 
بمصانع الشكوالته في دول أوربا حيث لوحظ أن اغلب 
استيراد التمور من األردن إلى دول أوربا هي استعمالها 

في قطاع صناعة الحلويات .
-ضرورة فتح مكتب تجاري خاص بالمنتجات مع التعريف 
المحافظة  للتمور وكذلك  والصحية  الغذائية  بالفوائد 
المنتجين  وتوعية  التبريد  طريق  عن  المنتج  على 
والخزن  المحصول  جني  بعد  الثمار  على  للمحافظة 
لغرض إيصال المحصول إلى المستهلك بأفضل صورة 

, واختيار األنواع األكثر رواجًا في دول العالم .

دراسات

النسبة قيمة السلعة بااللف دوالرالبلد المصدر 

85,3%7,737السعودية

4,5%412العراق

10,2%919000باقي الدول 

ثالثًا : لبنان 
 يتضح من الجدول رقم )5( ادناه ان حجم استيرادات لبنان من مادة التمر لسنة 2015 هي 9068000 
دوالر امريكي , وكان نصيب العراق منها 412000 دوالر امريكي وتمثل نسبة 4,5% من مجموع استيراد 
هذه المادة اما الحصة االكبر هي للسعودية حيث كانت حصتها هي 77377000 دوالر امريكي وتمثل 
للتمور  المستوردة  الدول  من  لبنان  وتعتبر   . الباقية  بالمئة  العشرة  تمثل  الدول  وباقي   %85,3 نسبة 

وباالمكان تصدير التمور العراقية لها . 

جدول رقم )5( يمثل حجم االستيرادات اللبنانية لمادة التمور من العراق والسعودية والتي تمثل 90% من 
حجم االستيرادات لعام 2015 .

جدول رقم )6( يمثل اجور الشحن البحري لمادة التمر من موانىء العراق والسعودية
 الى ميناء بيروت لعام 2015

40 قدم20 قدمالبلد المصدر
3300$2200$ام قصر – بيروت

1500$1000$جدة- بيروت
1800$1300$الدمام – بيروت
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التجارة العراقيةدراسات

رابعًا : دولة االمارات العربية المتحدة 
حيث   , العالمية  التمور  صادرات  ثلث  اإلمارات  تحتل 
تبلغ قيمة الصادرات اإلماراتية من التمور 208 مليون 
دوالر بما يوازي 750 مليون درهم  من إجمالي قيمة 

صادرات 628 مليون دوالر .
 أن اإلمارات تصدر التمور حاليًا إلى أكثر من 30 دولة 
حول العالم ، ويعود سبب ارتفاع قيم التصدير للسلعة 
أصناف  من  عددًا  هناك  أن  إلى  األخيرة  السنوات  في 
التمور اإلماراتية خرجت من كونها منتجات محلية يتم 
العالمة  مفهوم  ترسيخها  إلى  األسواق  في  تداولها 
التجارية التي يتم طلبها باالسم في األسواق العالمية 
الدولة  قبل  من  بذله  تم  كبيرًا  جهدًا  هناك  وأن 
ومصانع التمور ومزارع النخيل إلنجاح هذا القطاع رغم 
نفسه  التمر  جودة  ومنها   , تواجهه  التي  الصعوبات 

وتسويقه دوليًا .
 إن سوق التمور انتقلت من الصناعة التقليدية إلى قطاع 
يتمتع بعوائد مرتفعة حيث يوجد تطوير كبير للصناعة 
في المنطقة , فاختلفت أنواع المنتجات وتنوعت بحيث 
أن  دولة حيث  مايقرب من 30  أسواق  تغطي  أصبحت 
ذاتها  بحد  قائمة  تجارية  أصبحت عالمات  األنواع  هذه 

العالمية فهناك منتجات من  معترف بها في األسواق 
التمور للتخسيس وهناك منتجات االورجيناك , وأصبح 
المستهلكون في الدول األجنبية يعرفون أنواع التمور 
اإلماراتية بأسمائها وبأدق تفاصيل مكوناتها الغذائية. 
 وتسعى اإلمارات إلى توسعة أسواقها خارج آسيا وذلك 
من خالل دراسات خاصة للتعرف إلى احتياجات وأذواق 

المستهلك في هذه األسواق الجديدة . 
خامسًا : فرنسا 

ان استهالك التمور يزداد في فرنسا خالل شهر رمضان 
وتزداد قيمة مبيعات الشركات المستوردة لهذه المادة 
في خالل شهر الصوم وتصل هذه الزيادة بمقدار %40 
في  السنة  اشهر  كافة  في  المادة  هذ  تتوفر  وحاليًا 
يوضح   )7( رقم  جدول  ادناه  وفي  الفرنسية  االسواق 
مادة  من  المستوردة  والكميات  فرنسا  واردات  قيمة 
التمر لالعوام 2015،2014،2013 والهم الدول التي 

تستورد منها .
طرق  يلي  وفيما  للتمور  المستوردة  الدول  من  فرنسا 

وصول التمور العراقية الى السوق االوربية.

2013 البلد
قيمة االستيراد 

/يورو

2014
قيمةاالستيراد/

يورو

2015
قيمةاالستيراد/

يورو

 2013
كمية االستيراد 

/طن

 2014
كمية االستيراد 

/طن

 2015
كمية االستيراد /

طن

288.54286,55429,206240,76028,0186,990االمارات
15,106,09419,131,55921,105,49210,707,98112,921,69213,766,008الجزائر
46,29738,91482,50571,00060,000106,000العراق
326,965601,407893,82994,330148,725203,178ايران 
212,611388,745191,69993,775133,883522,53االردن

350,908429,6061,316,46864,25090,160239,391فلسطين
25,801,12023,450,13827,515,19618,103,30213,326,89915,396,768تونس

الواليات 
المتحدة

421,053711,268 990,88959,89977,417117,258

جنوب 
افريقيا

887,100623,5201,211,655132,00095430192,457

جدول رقم )7( يوضح اهم الصادرات واالستيرادات الفرنسية
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دراسات التجارة العراقية

ط��رق ال��وص��ول إل��ى س��وق االت��ح��اد 
األوربي: 

الطرق  أه��م  م��ن  ال��ج��ودة  1-تعتبر 
األورب��ي  االتحاد  سوق  إلى  للوصول 
في  التشريعات  اندماج  بعد   , بنجاح 
االتحاد األوربي منذ عام 1993 تطبق 
جميع  في  الموحدة  الجودة  تشريعات 
وضع  تم  حيث  األورب��ي  االتحاد  دول 
الجودة  من  لكل  التسويق  معايير 
بالخضروات  الخاصة  والملصقات 
التشريعات  على  ب��ن��اءًا  وال��ف��واك��ه 
سنت  )التي   EC220996 األساسية 
السياسة  إطار  وفي   )  1996 عام  في 
ويمنع   )CAP( المشتركة  الزراعية 
هذه  مع  التتطابق  منتجات  أية  دخول 

المعايير إلى السوق األوربي .
التعتبر  المتطلبات  بعض  2-هناك 
إجبارية للمصدرين بل تعطيهم مزايا 

تسويقية اكبر وهي : 
-المتطلبات البيئية لألسواق 

 أصبحت الجوانب البيئية واالجتماعية 
للمنتجات  السالمة  وقضايا  والصحية 
واإلنتاج قضايا رئيسة في أوربا ويمكن 
لهذه الجوانب أن تلعب دورًا في دخول 
األوربي  االتحاد  سوق  إلى  المصدرين 
سيتم  التي  المنتجات  مجموع  حسب 

تصديرها 
-التغليف  والملصقات 

المنتج  لحماية  التغليف  يستخدم     
أية أضرار ويعتبر عاماًل مهمًا في  من 
الضروري  من  إذ  المنتج  جودة  تحديد 
وعملية  يتناسب  خاص  تغليف  تأمين 
المنتج في حالة  النقل لضمان وصول 
, يجب  الجهة المصدر لها  إلى  ممتازة 
الخاصة  العلبة  أو  الصندوق  يتمتع  أن 
وسهولة  بالقوة  المنتج  بتغليف 
يكون  أن  يجب  لذلك  اضافة  التعامل 
جذاب  بتصميم  ويتمتع  للنظر  ملفتًا 
معلومات  الوقت  نفس  في  ويقدم 

كاملة ومفيدة .
-التعرفة الكمركية 

الخضروات  وصول  طرق  تشريع  يتم   
والفواكه إلى السوق األوربي من خالل 
تشريعات أساسية خاصة بدول االتحاد 
وتغطي   EC2200196 وهي  األوربي 

هذه التشريعات باإلضافة إلى مواضيع 
أخرى .

عليها  تنطبق  التي  المنتجات  قائمة   *
معايير الجودة 

* نظام تسعيرة الدخول
*الرسوم 

سادسًا : البرازيل 
ضمن  بها  يعتد  دولة  البرازيل  التعد 
بسبب  للتمور  المنتجة  الدول  قائمة 
الزراعية  لألراضي  الجغرافية  الطبيعة 
محاوالت  مؤخرًا  بدأت  أنها  غير  بها 
في  البرازيل  بدأت  حيث  التمور  إلنتاج 
عام  النخيل  إلنتاج  مشروعات  إقامة 
البالد  من  عديدة  مناطق  في   1999
شرق  وج��ن��وب  جنوب  ف��ي  معظمها 

البالد. 
واردات  البرازيل من التمور 

من  البرازيل  واردات  قيمة  1-بلغت 
التمور خالل عام 2010 ماقيمته 1,48 

مليون دوالر .
من  البرازيل  واردات  قيمة  2-بلغت 
التمور خالل عام 2011 ماقيمته 2,58 
مليون دوالر أي بنسبة زيادة 75% عن 

عام 2010 .
من  البرازيل  واردات  قيمة  3-بلغت 
ماقيمته   2012 ع��ام  خ��الل  التمور 
بنسبة  بانخفاض  دوالر  مليون   1,87

28% عن عام 2011 .
من  البرازيل  واردات  قيمة  4-بلغت 
التمور خالل عام 2013 ماقيمته 532 

ألف دوالر .
وتعد تونس من أهم الدول المصدرة 

للتمور إلى البرازيل .
أذواق المستهلكين :

يقبل  التي  المنتجات  من  التمر  -يعد 
عربية  أصول  من  البرازيليين  عليها 
ويعد  البرازيل  في  العربية  والجالية 
التي  الشهور  أهم  من  رمضان  شهر 

يقبل عليها لشراء التمور .
-يفضل البرازيليون التمور الطازجة .

التمور  البرازيلي  المستهلك  -يفضل 
لألسباب  األول��ى  بالدرجة  التونسية 

التالية :
* الجودة العالية للمنتج 

* األسعار الجيدة مقارنة بمثيالتها 

* تنوع المنتجات
* تنوع واختالف العبوات

بالشرائح  التونسي  المصدر  اهتمام   *
متوسطة الدخل من المستهلكين  .

البرازيل  إلى  الواردة  التمور  مواصفات 
يجب  الطازجة  للتمور  1-بالنسبة 
حصول موافقة وزارة الزراعة البرازيلية 
من  أنواع  ثالثة  إلى  التمور  2-تخضع 

التصنيف 
الوزن  : يجب أن يكون  -صنف اكسترا 
األدنى لكل حبة من التمور )7( غرامات. 
-صنف أول : درجة أولى / الوزن األدنى 

لكل ثمرة )6( غرام .
الوزن   / ثانية  درج��ة   : ثاني  -صنف 

األدنى لكل ثمرة )6( غرام .
ناضجة  التمور  تكون  أن  3-يفترض 
من  وخالية  ج��دًا  ونظيفة  وكاملة 
تتعدى  وال  والحشرات  الطفيليات 
نسبة الرطوبة فيها 3% ومعدل السكر 
بالنسبة للرطوبة يساوي اقل من %2 .

4-يشترط أن تكون العبوة مغلفة جيدًا 
والمواصفات  الجودة  لمواصفات  وفقًا 
الخاصة باألغذية الصادرة من منظمة 
الصحة العالمية ويوضع على الطرد أو 
واسم   , المصدر  وعنوان  اسم  العبوة 
التي  الشركة  أو  المؤسسة  وعنوان 
توضيح  إلى  باإلضافة  بالتغليف  قامت 
وصالحيتها  ونوعيتها  السلعة  طبيعة 

باللغة البرتغالية ونوعية الصنف .
أهم المستندات المطلوبة : 

الزراعة  وزارة  من  ص��ادرة  1-شهادة 
بأن الشحنة سليمة وخالية من اآلفات 

الزراعية 
2-أمر تسليم صادر عن وكيل وسيلة 

الشحن ) يفضل الشحن بالطائرة (
ومحتوياتها  الطرود  عدد  به  يظهر 
وارد  هو  لما  وفقًا  التجارية  وعالماتها 

بالمنافيست .
البضاعة  3- فاتورة موضح عليها نوع 
وسعر الوحدة وقيمتها اإلجمالية واسم 
ومنتوجها  المنتجة  الشركة  وعنوان 
والجهة التي قامت بتصديرها ووسيلة 

الشحن .
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التجارة العراقيةدراسات

التوصيات :
التمور  بأهمية  توعية  برنامج  1.وضع 
الذي  العراق  في  الغذائية  وقيمتها 
من  ان��واع  نسبة  أعلى  يحتوي  ك��ان 
التمور في العالم  اضافة الى التفكير 
مليًا  بأهمية التمور ال لما تحتويه من 
ناحية  من  ولكن  فقط  غذائية   قيمة 
أكانت   سواء  العاملة  االيدي  تشغيل 
المرتبطة  الصناعات  أم  الزراعة  في 
باالرتفاع  االقتصادي  دوره  وفي  به 
النادرة  واالن��واع  التصديرية  بالقيم 

المخصوصة بالعراق تحديدًا.
والتوسع  التمور  بتصنيع  2.االهتمام 
التمور  على  القائمة  الصناعات  في 
واستخدام تكنلوجيا متطورة في تعبئة 
وتغليف التمور وبما يتالئم مع التطور 
االغذية  وتغليف  تعبئة  في  الحاصل 
باالضافة  المستهلك  وذوق  العالمية 
الى االهتمام بجودة التمور وتحسينها 

للمنافسة في االسواق العالمية.
في  للتوسع  جديدة  اس��واق  3.فتح 

تصدير التمور في قارة اسيا واوربا .
مهمًا  دورًا  تلعب  والدعاية  4.الترويج 
حيث هناك العديد من الدول المنتجة 
للحصول  بينها  فيما  تتنافس  للتمور 
لذا  منتجاتها  لتصريف  أس��واق  على 
الدعائية  وسائل  استخدام  من  البد 
التمور  منتجات  تصريف  في  والترويج 
المشاركة  طريق  عن  ذل��ك  ويكون 
مكاتب  وفتح  الدولية  المعارض  في 
الغذائية  باهميتها  للتعريف  للترويج 

والصحية .
العاملة  التجارية  الملحقيات  5.تزويد 
بالخارج  بقائمة عن الشركات المصدرة 
باالضافة  والحكومية(  للتمور)الخاصة 
الى قائمة بالتمور العراقية التي تنتج 
الحاجة  عن  الفائضة  والكميات  حاليًا 

والقابلة للتصدير .
هي  القبول  ش��روط  أه��م  من  6.ان 
االي��زو  شهادة  على  المنتج  حصول 
منشأ  ش���ه���ادات  وك��ذل��ك   )ISO(
التجارية  والعالمة  صحية  وشهادات 

وشعار الشركة المصدرة .
7.رسم استراتيجية انتاجية وتسويقية 
تعزيز  في  تساهم  وفاعلة  متكاملة 
االس���واق  ف��ي  التنافسية  ال��ق��درة 

العالمية.
8. أن مشكلة تصدير التمور تكمن في 
ومتعددة  كبيرة  شركات  وجود  نقص 
شركة  غير  اليوجد  حيث  التسويق  في 
لذا  للتمور  بتسويق  مهتمة  اثنين  أو 
في  الشركات  من  عدد  وجود  من  البد 

هذا المجال . 
والسيطرة  الرقابة  دور  9.تفعيل 
النوعية على منتجات التمور والتنسيق 
مع الجهات المصنعة للوصول بالمنتج 
نحو المواصفات العالمية المقبولة عند 
المستهلكين المحليين والعالميين . 

في  الزراعية  االستثمارات  10.تشجيع 
انشاء المشاريع لمزارع النخيل الكبيرة 
لالنتاج  فوائد  من  النمط  لهذا  لما 
الواسع المتخصص والمدعمة بمعامل 

الكبس والتغليف وكذلك التصنيع .
11.استمرار دعم اسعار التمور وحسب 
للمواسم  العراقية  الحكومة  مبادرة 
تحسين  على  بالكثير  سيعود  والذي 
حالة المزارع واهتمامه بزراعة النخيل 

وانتاج التمور .
12.ال��ت��وس��ع ف��ي اج���راء ال��دراس��ات 
التمور  انتاج  واقع  حول  االقتصادية 
العوامل  وتشخيص  محافظة   كل  في 

المؤثرة سلبًا وايجاباً  على االنتاج .
13.دعم عملية االهتمام بانتاج اصناف 
وخصوصًا  التمور  من  االولى  الدرجة 
المرتفعة  السنوي  النمو  معدالت  ذات 

كالحالوي والساير الغراض التصدير .
14.االستفادة من تجارب الدول االخرى 

المصدرة والمصنعة للتمور .
التسويقية  بالخدمات  15.االهتمام 
والتسويق  النقل  وظ��ائ��ف  سيما 

واالعالن والخزن .      
المصادر

1- وزارة التخطيط / مديرية االحصاء 
الزراعي.

لتصنيع  العامة  الشركة  موقع   -2
وتسويق التمور العراقية

www.iraqi-datepalms.net 
االدارة  كلية   / ب��غ��داد  جامعة   -3

واالقتصاد.
خارج  التجارية  الملحقيات  بعض   -4

الوطن
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