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رؤية واضحة في توطين المعرفة
حرصـت األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار 
الزراعـي منـذ تأسيسـها يف العـام 2007م وحتـى اآلن العمـل وفـق خطـة 
اسـتراتيجية واضحـة، تسـعى مـن خاللهـا إلـى حتقيـق أهدافهـا التي قامت 
من أجلها وهي تعريف العالم باهتمام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة »حفظـه اهلل« بزراعـة النخيـل واالبتـكار 
الزراعـي ومبادراتـه الكرميـة يف األنشـطة واملجاالت املتعلقة بدعم البحوث 
والدراسـات، وإبـراز الـدور الريـادي لدولـة اإلمارات يف دفع مسـيرة اإلبداع 
الزراعـي، واالهتمـام بقضايـا  التمـر والقطـاع  واالبتـكار يف مجـال نخيـل 
حمايـة البيئـة ومحاربـة الفقـر وزيـادة الرقعـة اخلضـراء لتحقيـق التنميـة 
العاملـن يف تطويـر  العلمـي وتشـجيع وتقديـر  البحـث  املسـتدامة، ودعـم 
القطـاع الزراعـي وقطـاع نخيـل التمـر باإلمـارات والعالـم، واالسـتفادة مـن 
مختلـف اخلبـرات لالرتقـاء بالواقـع الزراعـي ونخيـل التمـر وفـق أفضـل 

املمارسـات الدوليـة.
هـذا النجـاح الـذي حتقـق، والبصمـة املتميـزة التـي كونتهـا اجلائزة على 
مدى االثنتي عشـرة سـنة املاضية جتعلنا نشـعر بالفخر واالعتزاز، وذلك 
بفضـل الدعـم الكبيـر والرعاية الكرمية لصاحب اجلائزة وراعيها سـيدي 
صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة »حفظـه 
اهلل«، والـذي تشـرفت اجلائـزة بـأن حتمـل اسـم سـموه وحظيـت برعايتـه 
فكانـت لهـا هـذه املكانـة والريـادة حـول العالـم، وقـد جـاءت مكرمـة سـموه 
بإنشـاء »جائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي« لتؤكـد 
الزراعـي  واالبتـكار  التمـر  نخيـل  بشـجرة  سـموه  واهتمـام  حـرص  علـى 
مهمـاً يف  الـذي يشـكل عنصـراً  القطـاع  لهـذا  أفضـل  لضمـان مسـتقبل 

األمـن الغذائـي العاملـي . 
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كمـا حظيـت اجلائـزة باهتمـام وتوجيهـات سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ 
محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات 
املسـلحة، باإلضافـة إلـى دعـم سـمو الشـيخ منصـور بـن زايـد آل نهيـان نائـب 
رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة، ومتابعـة معالـي الشـيخ نهيـان 
وحرصـه  اجلائـزة  أمنـاء  مجلـس  رئيـس  التسـامح  وزيـر  نهيـان  آل  مبـارك 
الـدؤوب علـى ترجمـة رؤيـة القيـادة الرشـيدة يف دعـم وتطويـر قطـاع زراعـة 
النخيـل وإنتـاج التمـور وتعزيـز االبتـكار الزراعـي لتحقيـق التنميـة املسـتدامة 

2030 علـى املسـتوى الوطنـي والعربـي والدولـي.
كمـا تعمـل اجلائـزة يف رسـالتها علـى االحتفـاء باجلهود املتميـزة التي تبذل 
لتطويـر القطـاع الزراعـي مـن أجـل تنميـة مسـتدامة لنـا ولألجيـال القادمـة، 
وإقامـة تعـاون وطنـي وإقليمـي ودولـي بـن اجلهـات ذات الصلة، ونشـر ثقافة 
نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي بـن مختلـف الفئـات املسـتهدفة وفـق منهـج 
عمـل علـى أعلـى املعاييـر املهنيـة، وخلـق بيئـة إيجابيـة محفـزة علـى اإلبـداع 

واالبتـكار يف القطـاع الزراعـي.

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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ملخص تنفيذي
اشـتملت هـذه الدراسـة علـى حتليـل للمعطيـات املتوفـرة حـول تطـور انتـاج 
التمـور علـى املسـتوى الدولـي خـالل العشـر سـنوات األخيـر ومـدى اسـتفادة 
الـدول املنتجـة للتمـور يف الشـرق األوسـط وشـمال افريقيا مـن هذه الفرصة 
لتطويـر صادراتهـا مـن هـذا املنتـج االسـتراتيجي. وقـد بينـت الدراسـة أن 
الزيـادة يف اإلنتـاج جتـاوزت 16 % حيـث فـاق اإلنتـاج سـنة 2017 الثمانيـة 
مليون طن من التمور يف حن لم ترتفع نسـبة التصدير سـوى ب 13 % وهو 
مـا يفيـد بـأن كميـة الفائـض مـن التمـور شـاملة االسـتهالك احمللـي والفاقـد 
قـد ارتفـع بنسـبة 12 % وجتـاوز 6 مليـون طـن. وإن بقـي الوضـع علـى مـا هو 
عليـه خـالل السـنوات القادمـة فـإن نسـبة الفائـض سـتكون أكبـر بكثير نظرا 
للتوسـع الهـام يف زراعـة النخيـل الـذي عرفتـه العديـد مـن الـدول املنتجـة 

للتمـور خـالل السـنوات األخيـرة. 
هذا وقد أكدت الدراسـة أن احللقة الضعيفة يف سلسـلة قيمة التمور هي 
التسـويق حيـث أن العديـد مـن الـدول املنتجـة للتمـور يقـل مسـتوى تصديرها 
عـن 5 % مـن مجمـوع اإلنتـاج السـنوي، وأن بعـض الـدول التـي تصـدر نسـبة 
مهمـة مـن انتاجهـا تكـون مردوديتهـا مـن هـذه العمليـة ضعيفـة نسـبة لتدنـي 
املنتجـة يف  التمـور  أغلـب  أن  الوضـع  هـذا  وراء  والسـبب  أسـعار متورهـا. 
منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال افريقيـا من األصناف ذات اجلـودة املتدنية 
ذات  األسـواق  ولـوج  مـن  التـي متكنهـا  املواصفـات  علـى  تتوفـر  ال  أنهـا  أو 

املردوديـة املرتفعـة. 
كمـا تطرقـت الدراسـة الـى أهـم التحديـات التـي تواجـه التنمية املسـتدامة 
لقطـاع التمـور يف املنطقـة واداري ومنهـا مـا هـو فنـي كمـا أن منهـا مـا هـو 

مرتبـط بالعوامـل البيئـة مثـل التغيـرات املناخيـة.
وخصصـت الدراسـة بـاب لتحليـل تسـويق التمـور وخاصـة السـوق الدوليـة 
شامال دينامية التسويق والتصدير خالل العشر سنوات األخير واستخالص 
أهـم األسـواق املوجـودة حاليـا وحجمهـا مـن ناحيـة الكميـة والقيمـة. كمـا مت 
توضيـح أهـم األسـواق املسـتهدفة مـن طـرف بعـض الـدول املصـدرة للتمـور 
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يف منطقة الشـرق األوسـط وشـمال افريقيا ومردوديتها ومدى تفاعل بعض 
الـدول املنتجـة للتمـور مـع التطـورات التـي تعرفهـا السـوق الدوليـة للتمور.

وبعـد ذلـك تطرقـت الدراسـة الـى الـدور الهـام الـذي يلعبـه تسـويق التمـور 
يف النمـو االقتصـادي للمناطـق الصحراويـة للـدول املنتجـة للتمـور حيـث يعد 
مـن القطاعـات التـي تتطلـب عمالـة كثيفـة وبذلـك يسـاهم يف خلـق فـرص 
العمـل والرفـع مـن دخـل املزارعـن والعاملـن يف القطـاع علـى حـد سـوى 
وبالتالـي احلـد مـن الهجـرة خـارج املناطـق الصحراويـة. وبنـاء عليـه ونظـرا 
ألهميـة الرفـع مـن تنافسـية التمـور والرفـع من قيمتها داخليـا ودوليا وكذلك 
الرفـع مـن دخـل احللقـة األضعـف يف سلسـلة القيمة للتمور وهـي املزارع، مت 
اقتـراح محـاور السـتراتيجية التنميـة املسـتدامة لسلسـة التمـور والتي تهدف 
القيمـة  تواجـه سلسـلة  التـي  التحديـات  االختـالالت وجتـاوز  الـى معاجلـة 
للتمـور والرفـع مـن مردوديـة القطـاع. كمـا مت التأكيـد علـى القيمـة املضافـة 
والـدور الهـام الـذي تلعبـه الزراعـة العضويـة واملؤشـرات اجلغرافيـة إضافـة 
الـى شـهادة التجـارة العادلـة يف دعـم تسـويق التمـور علـى املسـتوى الدولـي 

واآلفـاق التـي تفتحهـا لولـوج أسـواق ذات املردوديـة العاليـة. 

 أ. د. عبد اهلل محمد وهبي
خبير دولي يف سلسلة القيمة للتمور واملمارسات الزراعية اجليدة
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1 - مقدمة:

نخيـل التمـر مـن احملاصيل االسـتراتيجية للـدول العربية املنتجة للتمور يف 
الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا وتشـكل جتـارة التمـور ومشـتقاتها املصـدر 
األساسـي للدخـل لسـكان املناطـق الصحراويـة يف هـذه الـدول. ويتبـن مـن 
العشـرة  خـالل  للتمـور  الدولـي  والتسـويق  اإلنتـاج  معطيـات  خـالل حتليـل 
بلـغ  مسـتمر حيـث  ارتفـاع  للتمـور يف  العاملـي  اإلنتـاج  أن  األخيـرة  سـنوات 
8,166,014 طـن سـنة 2017 أي بزيـادة تقـدر 16 % مقارنـة مـع سـنة 2008 
ويتوقـع أن تعـرف الزيـادة يف اإلنتـاج نسـبة عاليـة يف السـنوات القادمـة نظرا 
للتوسـع الهـام يف زراعـة النخيـل يف العديـد مـن الـدول املنتجـة للتمـور مثـل 
مصـر واملغـرب وعمـان. وخـالل نفـس الفتـرة انتقلـت نسـبة التسـويق الدولي 
للتمـور مـن نسـبة 13 % مـن مجمـوع اإلنتـاج سـنة 2008 الـى 16 % سـنة 
2017 أي 1,345,673 طـن وبذلـك تكـون نسـبة الفائـض مـن التمـور شـاملة 
االسـتهالك احمللي والفاقد قد ارتفعت بنسـبة 12 % عن نفس الفترة حيث 

بلغـت سـنة 2017 مـا قـدره 6,820,341  طـن )شـكل 1(. 

شكل 1: تطور اإلنتاج العاملي للتمور والكمية املتداولة يف السوق الدولية خالل 2008 – 2017
)FAOSTAT 2019املصدر: مركز التجارة الدولية و(
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وميثـل إنتـاج الـدول العربيـة 
للتمـور خـالل العشـر سـنوات 
مـن   %  75 حوالـي  األخيـرة 
مجمـوع اإلنتـاج الدولي للتمور 
)شـكل 2( حيث أن أهم الدول 
يف  تتمركـز  للتمـور  املنتجـة 

.)3 )شـكل  العربيـة  املنطقـة 
ـــات التســـويق  وتظهـــر معطي
الـــدول  أن  للتمـــور  الدولـــي 
متثـــل  مجتمعـــة  العربيـــة 
63.71 % مـــن كميـــة التمـــور 
األســـواق  يف  املتداولـــة 
العامليـــة ســـنة 2017 تتقدمهـــا 
 %  18.83 بنســـبة  العـــراق 
ـــة  ـــدول مجتمع ـــل هـــذه ال ومتث
46.58  % مـــن قيمـــة التمـــور 
والتـــي  دوليـــا  املتداولـــة 
دوالر   1,648,284 ب  تقـــدر 
تونـــس  تتقدمهـــا  أمريكـــي 
بنســـبة 13.95 % وهـــو مـــا 
حصـــة  مـــن   %  27 ميثـــل 
الـــدول العربيـــة مـــن قيمـــة 
التســـويق الدولـــي للتمـــور يف 
هـــذه  مـــن   % 85 أن  حـــن 
احلصـــة بيـــد أربـــع دول فقـــط 
ـــى تونـــس،  وهـــي باإلضافـــة ال
اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، 
الســـعودية  العربيـــة  اململكـــة 

شـكل 2: تطـور نسـبة إنتـاج الـدول العربيـة للتمـور مـن 
)FAOSTAT 2019( للتمـور  الدولـي  اإلنتـاج 

شـكل 3: ترتيـب الـدول العربيـة املنتجـة للتمـور خـالل 
)FAOSTAT 2019(  2017 سـنة 
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والعـــراق )جـــدول 1 وشـــكل 4(. ويســـتخلص مـــن اجلـــدول 1 أن الـــدول ذات 
النســـبة األعلـــى مـــن الكميـــات املصـــدرة مـــن التمـــور ليســـت بالضـــرورة 
صاحبـــة النســـبة األعلـــى مـــن قيمـــة التمـــور املتداولـــة يف الســـوق الدوليـــة.

جدول 1: نسبة الدول العربية من كمية وقيمة التمور املتداولة يف السوق الدولية

نسبة  %القيمة 1,000$  نسبة  %الكمية )طن(
1,345,6731001,648,284100إجمالي العالم

104,3577.76229,99013.95تونس

139,27210.35182,37911.06السعودية

217,98216.20167,52210.16اإلمارات

253,35618.83146,5868.89العراق

46,6173.4652,3373.18اجلزائر

9,5510.7132,6331.98مصر

3,3640.2519,7881.20فلسطن

7,0470.526,5120.40عمان

4,9090.3612,8340.78األردن

1,6740.122,6310.16الكويت

1,0700.081,6340.10ليبيا

1,9000.12 1,0280.08 آخرون

مجموع الدول 
904,49863.71767,72446.58العربية



11التسويق الدويل للتمور دعامة أساسية الستراتيجية التنمية املستدامة لقطاع التمور

شكل 4: توزيع نسبة الدولة العربية املصدرة للتمور من حصة املنطقة العربية
من قيمة التمور املتداولة يف السوق الدولية
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2 - تحديات التنمية المستدام لسلسلة القيمة 
للتمور

مـن خـالل حتليـل سلسـلة القيمـة لقطـاع التمـور بالـدول العربيـة )فريـق 
خبـراء املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة 2018 والتحليـل الشـخصي مـن 
خـالل دراسـات ميدانيـة( يتبـن أن التنمية املسـتدامة لقطـاع التمور بالعديد 
مـن الـدول املنتجـة للتمـور بالشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا يواجـه العديـد 

مـن التحديـات ميكـن تلخيـص أهمهـا فيمـا يلي:
هيكلة القطاع يف أغلب الدول املنتجة للتمور غير مالئمة؛    -
أو   - تعاونيـات  )جمعيـات،  باملزارعـن  اخلاصـة  الفعالـة  التكتـالت  قلـة 

تسـويق  يف  ودعمهـم  املزارعـن  قـدرات  ورفـع  بتأطيـر  تقـوم  احتـادات( 
مصاحلهـم؛  عـن  الدفـاع  وكذلـك  منتجاتهـم 

التغيـرات املناخيـة والتـي تأثـر سـلبا على إنتاجية التمـور وجودتها إذا لم   -
تتخـذ اإلجـراءات الضروريـة للحد من تأثيرها؛

النقـص احلـاد يف ميـاه الـري وتدهـور جودتهـا واالسـتعمال الغيـر املالئم   -
لها؛ 
أغلـب املـزارع التقليديـة ذات كثافـة نخيـل عاليـة مـع انتشـار األصنـاف   -

ذات اجلـودة املتدنيـة وكبـر سـن بعضهـا وضعـف مردوديتهـا؛
اآلفـات واألمـراض التـي تهـدد النخيـل والتمـور والتـي تنتشـر يف العديـد   -

من مناطق اإلنتاج وكذلك عدم جناعة أسـاليب املكافحة املسـتعملة ضدها؛
االعتماد على طرق اإلنتاج التقليدية وقلة املعرفة باملمارسـات الزراعية   -

اجليدة )GAP( اخلاصة بالنخيل؛ 
سيطرة الطرق التقليدية يف معامالت احلصاد وما بعد احلصاد؛  -
غيـاب امليكنـة يف جميـع مراحـل اإلنتـاج وعمليـات احلصـاد ومـا بعـد   -

احلصـاد؛
عـدم إعـداد مواصفـات تسـويقية ألغلـب أصنـاف التمـور مـا عـدى تلـك   -

التـي مت تتوفـر علـى مواصفـات متعـارف عليهـا دوليـا مثـل صنـف املجهـول 
والبرحـي ودقلـة نـور.



13التسويق الدويل للتمور دعامة أساسية الستراتيجية التنمية املستدامة لقطاع التمور

وخاصـة   - النخيـل  زراعـة  يف  واملتخصصـة  املتدربـة  العاملـة  اليـد  قلـة 
احلصـاد؛ بعـد  ومـا  احلصـاد  عمليـات 

ضعـف اإلرشـاد الزراعـي وقلـت املرشـدين الزراعيـن املتخصصـن يف   -
التقنيـات احلديثـة لزراعـة وإنتـاج اخليـل؛

عدم الدراية الكافية مبتطلبات األسواق الدولية؛   -
التسـويق الداخلـي يتـم عبـر سلسـلة مـن الوسـطاء يؤثـرون سـلبا علـى   -

للمزارعـن؛ بالنسـبة  القطـاع  مردوديـة 
يف   - يلعبـه  أن  ميكـن  الـذي  الـدور  رغـم  باألهميـة  يحظـى  ال  التصنيـع 

مخلفـات  وكـذا  الضعيفـة  التسـويقية  القيمـة  ذات  التمـور  مـن  االسـتفادة 
األخـرى  التمـور 

ضعـف اسـتهالك التمـور حيـث يقـل اسـتهالك الفرد السـنوي من التمور   -
يف أغلـب الـدول العربيـة عـن 5 كلغ )شـكل 5(.

www.statistica.com 2019  :شكل 5: متوسط االستهالك السنوي للفرد من التمور املصدر
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3 - تسويق التمور
سـتقتصر هـذه الدراسـة علـى مناقشـة وحتليـل احملـور اخلـاص بتحسـن 
األداء التسـويقي للتمـور خاصـة علـى املسـتوى الدولـي علمـا أن هـذا احملـور 
مرتبـط مكونـات سلسـلة القيمـة األخـرى خاصـة اإلنتـاج وعمليـات مـا بعـد 
التـي  التحديـات  إذا متـت معاجلـة  إال  أهدافـه  يتـم حتقيـق  ولـن  احلصـاد 
تواجـه املعامـالت املمهـدة للتسـويق بنجـاح حيـث أن التسـويق هـو املرحلـة 

اخلتاميـة يف السلسـلة.

3 - 1 - التسويق المحلي للتمور
يهـم التسـويق احمللـي للتمـور النسـبة األكبـر مـن اإلنتـاج حيـث يشـمل 
غالبـا أكثـر مـن 80 % مـن مجمـل اإلنتاج السـنوي يف أغلب الـدول العربية 
املنتجـة للتمـور نظـرا لضعـف التسـويق الدولـي لهـذا املنتـج )جـدول 2(. 
ويف ظـل غيـاب آليـة واضحـة للتسـويق الداخلـي للتمـور فـإن هـذا األخيـر 
ميـر غالبـا عبـر عـدد مـن الوسـطاء، مما يرفع سـعر التمور على املسـتهلك 
ويف نفـس الوقـت ال يعـود مبدخـول مفيـد للمـزا رع حيـث أن هـذا األخيـر 
هـو أضعـف حلقـة يف التسـويق الداخلـي للتمـور وأن أكبـر املسـتفيدين هـم 

الوسطاء. 
 جـدول 2: نسـبة تصديـر التمـور بأهـم الـدول العربيـة املنتجـة للتمـور مقارنـة باإلنتاج لسـنة 2017

)FAOSTATاملصدر: مركز التجارة الدولية و(

التصدير )طن( % التصدير اإلنتاج )طن( البلد

 45.86  217,982 475,286  االمارات 

 40.94  253,356 618,818  العراق 

 40.14  104,357 260,000  تونس 
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 19.46  4,909 25,222  األردن 

 18.45  139,272 754,761  السعودية 

 4.40  46,617 1,058,559  اجلزائر 

 1.92  1,674 87,391  الكويت 

 1.47  5,301 360,917  عمان 

 0.61  1,070 174,583  ليبيا 

 0.60  9,551 1,590,414  مصر 

 0.14  178 129,562  املغرب 

 0.10  436 439,355  السودان 

 0.06  27 47,615  اليمن 

3 - 2 - التسويق الدولي للتمور
عـرف التسـويق الدولـي للتمـور خـالل الفتـرة 2008 - 2017 ارتفاعـا 
يقدر بـ 45 % علما أن النسـبة السـنوية للتمور املتداولة يف السـوق الدولية 
تتـراوح بـن 10 % و18 % مـن مجمـوع التمـور التـي انتاجهـا خـالل نفـس 
السـنة )دون احتسـاب كميـة التمـور التـي يتـم إعـادة تصديرهـا مـن بعـض 
الـدول الغيـر منتجـة للتمـور مثـل فرنسـا وهولنـدا أو بعـض الـدول املنتجـة 
للتمـور التـي تقـوم بتعليـب وإعـادة تسـويق متـور يتـم اسـتيرادها مـن دول 
أخـرى(، وقـد بلـغ معـد التصديـر خـالل اخلمـس سـنوات األخيـرة نسـبة 
16 % مـن مجمـوع اإلنتـاج العاملـي السـنوي للتمـور )شـكل 6(. كمـا أنـه مـن 
خـالل مقارنـة نسـبة تصديـر التمـور يالحـظ أنهـا يف ارتفـاع حيـث انتقلـت 
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مـن 5.31 % بدايـة القـرن الـى 16.34 خـالل اخلمـس سـنوات األخيـرة 
)شـكل 7(. ويتوقـع أن يرتفـع تسـويق التمـور خـالل الفتـرة 2017 – 2021 
ومـن   .)Agronomy Capita Advisor, 2019(  %  7 عـن  تزيـد  بنسـبة 
املرجـح أن بعـض الـدول ذات النسـبة املرتفعـة مـن التصديـر تقـوم بإعـادة 

تصديـر جـزء مـن التمـور املسـتوردة مـن بلـدان أخـرى.

السـوق  يف  املتناولـة  التمـور  نسـبة  تطـور   :6 شـكل 
العامليـة )%( مقارنـة باإلنتـاج اإلجمالـي للتمـور خـالل 

2017  -  2008
)املصدر مركز التجارة الدولية 2019(

شـكل 7: مقارنـة نسـبة التسـويق الدولـي 
للتمـور مقارنـة مـع اإلنتـاج العاملـي منـذ 

2001
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3 - 2 - 1 - الدول المصدرة للتمور
يشـكل التسـويق الدولي للتمور احللقة الضعيفة يف سلسـلة القيمة للتمور 
للعديـد مـن الـدول املنتجـة للتمـور يف الشـرق األوسـط وشـمال افريقيا حيث 

أن هـذه املرحلـة تواجـه العديـد مـن املعوقـات، من أهمها:
قلـة وتضـارب املعطيـات حـول تكلفـة انتـاج التمور ومردوديتها ال تسـاعد   -

علـى تقييـم نسـبة مردودية تسـويق التمور؛
أغلـب املـزارع صغيـرة تعانـي مـن ضعـف اإلنتاجيـة وسـوء التسـيير نظرا   -

لغيـاب جمعيات/تعاونيـات تؤطـر صغـار املزارعـن وترشـدهم الـى تطبيـق 
املمارسـات الزراعيـة السـليمة اخلاصـة بنخيـل التمـر؛

أغلب األصناف باملنطقة غير قبلة للتسويق اخلارجي     -
قلـة وعـدم مالئمـة التجهيـزات والبنيـة التحتيـة لعمليـات احلصـاد ومـا   -

بعـد احلصـاد؛  
عدم وجود املواصفات التسويقية ألصناف التمور املنتجة مبنطقة؛  -
غياب عالمة اجلودة اخلاصة بتمور مختلف مناطق اإلنتاج كاملؤشرات اجلغرافية؛   -
قلة املعرفة باحتياجات السوق الدولية للتمور وموصفاتها؛  -
عـدم اعتمـاد اسـتراتيجيات تسـويقية تأخـذ يف االعتبـار تطـور السـوق   -

أهميـة  وتنامـي  جديـدة  أسـواق  ظهـور  )مثـل  ومتغيراتهـا  للتمـور  الدوليـة 
الزراعـة العضويـة يف التسـويق الدولـي وكذلـك عالمـة التجـارة العادلـة...(؛

تدني جودة التمور بسبب اإلصابة باحلشرات خالل فترة التخزين؛  -
عـدم مالئمـة أغلـب أسـاليب التعليـب والتغليـف مـع متطلبـات السـوق   -

للتمـور؛ الدوليـة 
يف   -  )traceability( والتتبـع  اجلـودة  مراقبـة  مختبـرات  وجـود  عـدم 

والتعليـب؛ الفـرز  محطـات 
مـن خـالل االحصائيـات املتوفـرة لتصديـر التمـور سـنة 2017 يتبـن أن 6 
دول تصـدر مـا يزيـد عـن 85 % مـن مجمـوع الكميـات املتداولـة يف السـوق 
الدوليـة للتمـور والتـي بلـغ حجمهـا 1,345,673 طـن وهـي إيـران 18.84 % 
والعـراق 18.83 % واإلمـارات 16.20 % وباكسـتان 13.01 % والسـعودية 

10.35 % وتونـس 7.76 % )شـكل 8(.
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وفيمـا يخـص الـدول العربيـة فإنها مجتمعة تصدر 63.71  % من مجموع 
التمـور املتداولـة يف السـوق العامليـة وال تسـتحوذ سـوى علـى 46.58  % مـن 
قيمـة تسـويق التمـور علـى املسـتوى الدولـي والـذي تبلـغ 1,648,284دوالر 
أمريكـي كمـا هـو ملخـص يف جـدول 1 وشـكل 4. ومـن خـالل هـذه املعطيـات 

يسـتنتج مـا يلي:
أغلب الدول العربية تصدر أقل من 5 % من مجموع انتاجها من التمور؛

األكثـر  هـي  بالضـرورة  ليسـت  الكميـة  حيـث  مـن  تصديـرا  الـدول  أكثـر 
مردوديـة، فالعـراق مثـال تصـدر 18.83 % مـن مجمـوع التمـور التـي تتـداول 
يف السـوق الدوليـة وهـي بذلـك األولـى عربيـا مـن حيـث الكميـة املصـدرة إال 
أنهـا ال متثـل سـوى 8.89 % مـن مجـل إيـرادات تسـويق التمـور عامليـا ويبلـغ 
متوسـط تسـويق التمـور العراقيـة حوالـي 579 دوالر أمريكـي للطـن أي مـا 

يعـادل معـدل سـعر الطـن 579 دوالر أمريكـي للطـن؛
تونـس التـي متثـل 7.76 % مـن مجـل اإلنتـاج العاملـي للتمـور حتتـل املرتبـة 
العامليـة األولـى مـن حيـث حصتهـا مـن مردوديـة تسـويق التمور على املسـتوى 
الدولـي والتـي تقـدر ب 13.95 % وهـو مـا ميثـل متوسـط سـعر الطـن ب 

شكل 8: ترتيب أهم الدول املصدرة للتمور )طن( )املصدر مركز التجارة الدولية 2019(
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2,204 دوالر أمريكـي للطـن؛
1,590,414 طـن واجلزائـر  مثـل مصـر  املهـم  اإلنتـاج  ذات  الـدول  بعـض 
0.60  % و4.40 % مـن  2017 سـوى  لـم تصـدر سـنة  1,058,559 طـن 

التوالـي.  علـى  إنتاجهـا 

3 - 2 - 2 - الدول المستوردة للتمور
مـن خـالل دراسـة تـداول التمـور يف السـوق العامليـة خـالل سـنة 2017 
يتبـن، كمـا هـو موضـح يف الشـكل 10، أن كميـة التمـور املسـتوردة عامليـا هي 
1,245,075 طـن كان نصيـب الهنـد، أول دور مسـتوردة للتمـور علـى املسـتوى 
العاملـي، منهـا 30 % متبوعـة باإلمـارات 13.15 % واملغـرب 5.63 % ثـم 
فرنسـا بنسـبة حوالي 3.0  % لكل منهما.  أما املردودية أملانيا هي األعلى 
مسـتوى من حيث قيمة شـراء التمور بسـعر متوسـط 2,808.8   دوالر لطن 
الواحـد متبوعـة بإجنلتـرا ب 2,652.9   دوالر لطـن ثـم الواليـات املتحـدة 

األمريكيـة ب 2,407.6 دوالر لطـن.  
جدول 3: قائمة أهم الدول املستوردة للتمور سنة 2017 )املصدر مركز التجارة الدولية 2019(

سعر )دوالر/
طن(

نسبة 
%

القيمة 
1000$ نسبة  %  كمية )طن( الدولة

 1,244.2 100  1,549,159 100  1,245,075 العالم

 647.2  15.6  241,745 30.00  373,505 الهند

 933.3  9.9  152,825 13.15  163,752 االمارات

 1,649.3  7.5  115,543 5.63  70,055 املغرب

 641.3  1.8  28,174 3.53  43,932 بنغالدش

 2,365.9  5.7  88,437 3.00  37,380 فرنسا
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سعر )دوالر/
طن(

نسبة 
%

القيمة 
1000$ نسبة  %  كمية )طن( الدولة

 1,549.0  3.5  53,628 2.78  34,620 إندونيسيا

 1,499.6  3.3  51,309 2.75  34,214 تركيا

 2,074.2  3.5  54,441 2.11  26,247 ماليزيا

 308.7  0.5  7,905 2.06  25,605 كازاخستان

 2,652.9  3.8  58,233 1.76  21,951 إجنلترا

 2,808.8  3.9  60,852 1.74  21,665 املانيا

 1,346.3  1.9  28,823 1.72  21,409 روسيا

 2,407.6  3.2  49,703 1.66  20,644
الواليات 
املتحدة

 130.4  0.2  2,444 1.51  18,744 النيجر

ويسـتخلص مـن هـذا اجلـدول أن الـدول األكثـر اسـتيرادا من حيـث الكمية 
ليسـت بالضـرورة هـي األكثـر مردوديـة مـن حيـث القيمـة حيـث أن الهند هي 
أول مسـتورد للتمـور علـى املسـتوى العاملـي لكـن أملانيـا ودول أوروبـا الغربيـة 
عمومـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة هـي األكثـر مردوديـة رغـم أن سـتورد 

كميـات أقـل مـن التمـور بكثيـر. 
يوضـح الشـكل 10 الـذي يقـارن متوسـط االسـتيراد للفتـرة 2008 2017- 
بـن املجموعـات االقتصاديـة حيـث أن دول جنوب آسـيا هي األكثر اسـتيرادا 
للتمـور مـن حيـث الكميـات وأن دول أوروبـا الغربيـة هـي األحسـن مردوديـة 
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القيمـة املاليـة اإلجماليـة لشـراء هـذه الكميات رغم ترتيبهـا الثالث من حيث 
الكميات املستورد.

جتـدر اإلشـارة الـى أنـه يتضـح مـن خـالل حتليـل املعطيـات اإلحصائيـة 
شـمال  وهـي  للتمـور  املنتجـة  املجموعـات  أهـم  أن   2017  -  2008 لفتـرة 
أفريقيـا والشـرق األوسـط تسـتورد مـا معدلـه 32.42 % مـن مجمـوع التمور 
املتداولـة يف السـوق الدوليـة منفقـة يف ذلـك 26.91 % مـن اجمالـي قيمـة 
تـداول التمـور عامليـا. إال أن هـذا املعطـى قـد يتغير يف السـنن القادمة نظرا 
لكـون بعـض دول هـذه املنطقـة لهـا اسـتراتيجيات تهـدف الـى التوسـع يف 
زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور )مثل عمان، املغرب، السـودان( وبالتالي يفضل 
عـدم الرهـان عليهـا يف اسـتراتيجيات تسـويق التمـور علـى املـدى املتوسـط 
والبعيـد كونهـا قـد تنتقـل مـن مسـتورد للتمور الى باحث عن أسـواق خارجية 

لتسـويق منتجاتهـا.

شكل 9: مقارنة نسبة األسواق املختلفة من حيث نسبة استيراد التمور كّما وقيمة
خالل 2008-2017   )املصدر: مركز التجارة الدولية 2019(
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خالصـة هـذه املقارنـات هـي أن هنـاك سـوقن كبيرتـن للتمـور، واحـدة 
تتميـز مبردوديتهـا وقلـة حجـم اسـتيراده للتمـور والـذي ال يتجـاوز 10 % مـن 
مجمـوع التمـور املتداولـة يف السـوق الدوليـة وهـي أوروبـا الغربيـة وأخـرى 
تتميـز بأهميـة حجـم اسـتيرادها للتمـور حوالـي 35 % مـن مجمـوع الكميـة 

املتداولـة عامليـا مـع ضعـف مردوديتهـا وهـي دول جنـوب آسـيا. 
الفـرق بـن اجلانبـن هـو أن دول أوروبـا الغربيـة تشـترط مواصفات معينة 
للتمـور وكذلـك احلصـول علـى الشـهادات الالزمـة لولـوج األسـواق األوروبيـة 
مثـل شـهادة الهاسـب  )HACCP( والغلوبـل غـاب )Global GAP( وشـهادة 
نظـام حتديـد اجلـودة وشـهادة التجـارة العادلـة )Fair trade(، الـخ. كمـا أنها 
تعتمـد أساسـا علـى اسـتيراد أهـم األصنـاف الدوليـة والتـي لهـا مواصفـات 
تسـويقية متعـارف عليهـا مثـل املجهـول، دقلـة نـور، البرحـي، وغيرهـا وهـي 
التـي تنـال القيمـة األعلـى عنـد االسـتيراد. أمـا التمـور الغيـر املصنفـة والتـي 
ال تتوفـر علـى مواصفـات للجـودة فهـي تدخـل ضمـن قائمـة التمـور العاديـة 

)common dates( وبالتالـي تكـون قيمتهـا السـوقية منخفضـة. 
املواصفـات  يف  متسـاهلة  فهـي  آسـيا  جنـوب  دول  أسـواق  غالـب  أمـا 
واشـتراطات دخـول التمـور املسـتوردة خاصـة الهنـد التـي تعتبر أول مسـتورد 
عاملـي للتمـور كمـا أنهـا تعتمـد أساسـا علـى اسـتيراد التمـر اجلافـة والشـبه 

جافـة دون التشـدد يف معاييـر اجلـودة. 
وكـون متوسـط أسـعار اسـتيراد التمـور مـن قبـل دول جنـوب آسـيا ضعيـف 
فهـذا ال يعنـي غيـاب سـوق متخصصـة يف أصنـاف التمـور ذات جـودة عليـا 

وسـيتم توضيـح ذلـك مـن خـالل دراسـة حالـة الهنـد.
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3 - 2 - 3 - أهم األسواق المستهدفة من بعض الدول العربية 

المصدرة للتمور
سـيتم  الفقـرة  هـذه  خـالل 
االقتصـار علـى تونـس واألردن 

كمثـال

أ- االتحاد األوربي 
سـيقتصر التحليـل على دول 
 EU املعروفـة  الغربيـة  أوروبـا 
15 حيـث أنهـا هـي أهم الدول 
القـارة  يف  للتمـور  املسـتوردة 

األوربيـة. 
يشـكل تصديـر التمـور لدول 
االحتـاد األوروبـي، أحـد أهـم 
األسـواق الدوليـة للتمور هدفا 
ومصـدري  منتجـي  ألغلـب 
لكونهـا سـوق  التمـور، خاصـة 
وكذلـك  عاليـة  مردوديـة  ذات 
حجمهـا  يـزداد  سـوق  كونهـا 
بشـكل مسـتمر خاصـة خـالل 
األخيـرة  العشـر  السـنوات 
)شـكل 10 و11( حيـث انتقلـت 
مـن 76,665 طـن سـنة 2008 
سـنة  طـن   132,260 إلـى 
زيـادة  ميثـل  مـا  وهـو   2017
أن  كمـا   .%  72.52 بنسـبة 
أن   2017 سـنة  نتائـج  حتليـل 
يظهـر أن دول أوروبـا الغربيـة 

الـدول املسـتوردة  11: األهميـة النسـبية ملختلـف  شـكل 
للتمـور بأوروبـا العربيـة سـنة 2017

)املصدر: مركز التجارة الدولية 2019(

شـكل 10: تطـور اسـتيراد التمـور مـن طـرف دول أوروبـا 
الغربيـة خـالل 2008-2017 )طـن(
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وهـي: مجموعـات  ثـالث  علـى  تتـوزع   15 الــ 
فرنسا: وتستورد 29 % من مجموع كمية التمور املستوردة   -
مـن   - التوالـي  علـى  و16 %   % 17 بـن  مـا  وتسـتورد  وأملانيـا:  إجنلتـرا 

املسـتوردة التمـور  مجمـوع 
هولنـدا، إيطاليـا واسـبانيا بحوالـي 8 % لـكل منهمـا مـن مجمـوع التمـور   -

املستوردة
التمـور   - مجمـوع  مـن  منهمـا  لـكل   %  4 بحوالـي  والدامنـارك  بلجيـكا 

املسـتوردة 
باقي الدول وتستورد كل منها أقل من 3 % من مجموع التمور املستوردة   -

خالصة هذه املعطيات أن 60 % من استيراد أوروبا الغربية للتمور يتركز 
يف ثالثـة أسـواق وهـي فرنسـا واجنلتـرا وأملانيـا كمـا أن هنـاك دول ارتفعـت 
كميـة اسـتيرادها للتمـور بنسـب هامـة خـالل العشـر سـنوات األخيـرة  رغـم 
أن الكميـات التـي تسـتوردها ال تـزال ضعيفـة مثـل فنلنـدا ارتفـع اسـتيرادها 
بنسـبة 238.68  % وهولنـدا 193.13 % واسـبانيا 172.47  والدامنـارك 

116.37 % وغيرهـا. 
وبتحليل احصائيات املركز الدولي للتجارة الدولية يتبن أن أهم مصدري 
التمـور الـى دول أوروبـا الغربيـة )شـكل 13( تتقدمهـم تونس بصنف دقلة نور 
الـذي يعتبـر األكثـر اسـتهالكا وإسـرائيل خاصة بصنف املجهـول وهو األغلى 
ضمـن أصنـاف التمـور التـي تتـداول يف السـوق الدوليـة للتمـور ثـم اجلزائـر 
وهي كذلك مشـهورة بتسـويق دقلة نور ويف املرتبة الرابعة فرنسـا التي تعيد 
تصديـر جـزء مـن التمـور التـي تسـتوردها )شـكل 12(.  ومتاشـيا مـع الزيـادة 
املضطـردة التـي يعرفهـا اسـتيراد التمـور يف أوروبـا، اسـتمر ازديـاد الكميـات 
املسـتوردة خـالل الفتـرة 2013 – 2017 مـن أهـم ثـالث موردين مع حفاظهم 

علـى نفـس الترتيـب )شـكل 13( تونس، إسـرائيل ثـم اجلزائر.
ويالحـظ غيـاب أغلـب الـدول العربيـة املنتجـة للتمور عن السـوق األوروبية 

وقد يكون السبب راجع للمعوقات والتحديات التي متت ذكرها سابقا. 
ولو أخذنا كمثال فرنسـا بصفتها أول مسـتورد للتمور يف أوروبا جند أن أول 
أكبـر نسـبة مـن متورهـا مصدرهـا سـنة 2017  اجلزائـر )49.53 %( وتونـس 
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)36.52 %( وهـذه أول مـرة تفـوق الصـادرات اجلزائريـة الى فرنسـا  نظيرتها 
التونسـية  وحسـب احصائيات مركز التجارة العاملية فإن هذا التوجه مسـتمر 
سـنة 2018  كما يالحظ أن نسـبة صادرات األردن قد تضاعف ما بن 2016 

و2017 )شكل 14(.

)طـن( و2017   2016 سـنتي  لفرنسـا  املورديـن  أهـم  املصـدرة  التمـور  كميـة  مقارنـة   14  شـكل 
)املصدر: مركز التجارة الدولية 2019(

شـكل 12: ترتيـب أهـم الـدول املصـدرة للتمـور 
ألوروبـا الغربيـة

شـكل 13: تطـور صـادرات أهـم مصـدري التمـور 
ألوروبـا الغربيـة خـالل الفتـرة 2017-2013

)املصدر: مركز التجارة الدولية 2019(
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ب- الدول المستوردة للتمور التونسية 
احتلت تونس املرتبة السادسـة ضمن الدول املسـوقة للتمور حيث صدرت 
104,357 طـن سـنة 2017، يشـكل صنـف دقلـة نـور عمودهـا الفقـري، وذلك 
مـن حيـث  األولـى  املرتبـة  احتلـت  وبذلـك  أمريكـي  دوالر   229,990 بقيمـة 
القيمـة. وقـد بلغـت قيمـة التمـور التونسـية متوسـط 2204 دوالر أمريكـي 
  .)2015 )عمـور  التمـور  هـذه  مـن   % 90 نـور  دقلـة  صنـف  وميثـل  للطـن 
وتصـدر تونـس التمـور الـى العديـد الـدول يف جميـع أنحـاء العالـم بلـغ حصـة 
املغرب منها 24.6 % ودول أوروبا الغربية 42.22 % القارات )شـكل 15(.
كمـا لوحـظ خـالل السـنوات األخيـرة اهتمـام أكثـر مـن طـرف املصدريـن 
أوروبـا  دول  تنافـس  مردوديـة  ذات  آسـيوية  لـدول  بالتصديـر  التونسـيون 
الغربيـة كماليزيـا وإندونيسـيا حيـث كان متوسـط قيمـة الطـن مـن التمـور إذ 
يتجـاوز معدلـه خـالل العشـر سـنوات األخيـرة 3,000 دوالر للطـن. وتضـاف 
لهـذه الدولتـن تركيـا التـي هـي كذلـك مـن الـدول التـي يبلـغ متوسـط قيمـة 
اسـتيرادها للطـن حوالـي 2000 دوالر والتـي، كمـا سـنرى ذلـك الحقـا، تعتبر 

اململكـة العربيـة السـعودية أول مـورد لهـا )شـكل 16(.

شكل 15: ترتيب الدول املستوردة للتمور التونسية سنة 2017 )طن( 
)املصدر: مركز التجارة الدولية 2019(



27التسويق الدويل للتمور دعامة أساسية الستراتيجية التنمية املستدامة لقطاع التمور

ت- الدول المستوردة للتمور األردنية
احتلـت األردن املرتبـة 15 ضمـن الـدول املصـدرة للتمـور سـنة 2017 حيـث 
صـدرت كميـة قـدرت ب 4,964 طـن مـن التمـور كمـا أنهـا احتلـت نفـس املرتبة 
مـن حيـث مردوديـة تسـويق التمـور إذ بلـغ إيراداتها 12,8 مليـون دوالر أمريكي 
يتوقـع أن تصـل الـى 20 مليـون دوالر خـالل سـنة 2018 حسـب احصائيـات 
مركـز التجـارة العامليـة.  ويالحـظ أن تصديـر التمـور األردنيـة يهـم باألسـاس 

الـدول العربيـة حيـث أن حصـة 
دول مجلـس التعـاون اخلليجـي 
األردنيـة  التمـور  مجمـوع  مـن 
 2017 سـنة  دوليـا  املسـوقة 
هـو 55 % تضـاف اليهـا نسـبة 
وهـي  العربيـة  الـدول  باقـي 
الوقـت  نفـس  يف   .%  24.62
أوروبـا  دول  حصـة  بلغـت 
الغربيـة 9.77 % نصفهـا كان 
من نصيب فرنسـا )شكل 17(. 

شـكل 16: تطـور كميـات التمـور املصـدرة مـن تونـس الـى كل من تركيا واندونيسـيا وماليزيا خالل 
2008-2017 )طـن( )املصـدر: مركـز التجارة الدولية 2019(

شـكل 17: حصـة أهـم الـدول املسـتورد للتمـور األردنيـة 
من الكمية املسـوقة سـنة 2017 )املصدر: مركز التجارة 

الدوليـة 2019(
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مـن ناحيـة تطـور تسـويق التمـور األردنيـة يالحـظ أنهـا يف ارتفـاع مسـتمر 
الفتـرة  55 % خـالل  بنسـبة  ازدادت  العشـر سـنوات األخيـرة حيـث  خـالل 
2008 2017- وارتفعـت قيمـة التسـويق الدولـي خـالل نفـس الفتـرة بنسـبة 
214 % )شـكل18( وبلـغ معـدل قيمـة التمـور األردنيـة املتداولـة يف السـوق 
الدوليـة 2585.4 دوالر أمريكـي للطـن.  يف نفـس الوقـت يالحـظ تذبـذب 
نسـبة كمية التمور املصدرة مقارنة مع اجمالي اإلنتاج حيث بلغت يف أحسـن 
احلـاالت حوالـي 44 % ويف أخـرى تقـف يف حـدود 20 % )شـكل 19(. وقـد 

شكل 19: تطور نسبة كمية التمور األردنية املصدرة مقارنة بكمية التمور املنتجة خالل 2008 – 2017
)FAOSTAT 2019املصدر: مركز التجارة الدولية و( 

شكل 18: تطور يكمية وقيمة التمور املصدرة من طرف األردن خالل 2008 - 2017
)املصدر: مركز التجارة الدولية 2019(
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يعـود هـذا التغيير الى الصغر النسـبي 
لسـن بعـض النخيـل حيـث أن انتاجـه 
غيـر  يكـون  ال  األولـى  السـنوات  يف 
قابل للتسـويق الدولي. وجتد اإلشـارة 
الـى أن أهـم األصنـاف التـي يصدرهـا 
األردن هـو صنـف املجهـول )د. عبـد 

الباسـط عـودة إبراهيـم، 2018(.

للتمـــور  أول مســـتورد  الهنـــد  ث- 

عالميـــا
اسـتيراد  أن   )20 )الشـكل  يوضـح 
الهنـد للتمـور يف تزايـد مسـتمر حيـث 
ارتفـع خـالل العشـر سـنوات األخيـرة 
متوسـط  ويبلـغ   .%  49.24 بنسـبة 
سـعر اسـتيرادها للتمـور خـالل هـذه 
أنـه يف  إال  للطـن  دوالر   514 الفتـرة 
خـالل  ارتفـع  حيـث  تدريجـي  تطـور 

.% 106.7 بنسـبة  الفتـرة  هـذه 

شكل 20: تطور استيراد الهند من التمور للفترة 2008 – 2017 املصدر: مركز التجارة الدولية 2019
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حسـب املعطيـات اإلحصائيـة بلـغ عـدد موردي التمور للهنـد 15 دولة يقدم 
)الشـكل 21( أهمها وتتوزع هذه الدول على ثالثة أقسـام حسـب سـعر الطن 

من التمور والذي يرتبط بجودة التمور املسـتوردة. وهي )شـكل 22(:
الباكسـتان وأفغانسـتان والعراق مبتوسـط كميات تفوق 120 ألف طن من   -

التمـور خـالل الفتـرة 2008 2017- وبلغـت كميـة التمـور املسـتوردة مـن هذيـن 
البلديـن يف 2017 مـا يناهـز 140 ألـف طـن مـن العـراق بقيمـة 422 دوالر 
أمريكـي للطـن وحوالـي 160 ألـف طـن مـن باكسـتان مببلـغ 745 دوالر للطـن.

شكل 22: معدل سعر شراء التمور من طرف الهند خالل 2008 – 2017 
 املصدر: مركز التجارة الدولية 2019

شكل 21: أهم الدول املصدرة للتمور للهند سنة 2017 )الكمية طن(
املصدر: مركز التجارة الدولية 2019
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إيران واالمارات مبتوسـط اسـتيراد يفوق 14 ألف طن من التمور خالل   -
الفتـرة 2008 – 2017 حيـث بلغـت كميـة التمـور املسـتوردة سـنة 2017 مـن 
إيـران 41 ألـف طـن بقسـمة 622 دوالر أمريكـي للطـن ومـن االمـارات 19.5 

ألـف طـن مببلـغ 978 دوالر للطن.
-   2008 لفتـرة  اسـتيراد  مبعـدل  وتونـس  واجلزائـر  السـعودية  عمـان، 

2017- ال يتجـاوز 5,000 طـن مـن التمـور وقيمـة تناهـز 1,000 دوالر للطـن 
 2017 خـالل سـنة 

باإلضافة الى هذه الدول استوردت الهند سنة 2017 التمور من إسرائيل 
مببلـغ 7,440 دوالر أمريكـي للطـن خـالل لكـن بكميـات قليلـة قـدرت ب 193 

طن.
ممـا ذكـر أعـاله يتبـن أن الهنـد سـوق كبيـرة ومهمـة للتمـور وأنهـا رغـم 
ضعـف متوسـط قيمـة شـرائها للتمـور إال أن هـذا ال يعنـي أنهـا ال تسـتورد 
سـوى التمـور مـن النوعيـات الرديئـة أو املتوسـطة بـل هي كذلك سـوق للتمور 
اجليـدة حيـث أنهـا تسـتورد كميـات متزايـدة مـن التمـور التونسـية وهـي يف 
مـن صنـف  الغالـب  إسـرائيل وهـي يف  ومـن  نـور  دقلـة  مـن صنـف  غالبهـا 

املجهـول ذات اجلـودة العاليـة.  

ج- دول أخرى تتقدم في استيراد التمور
تتطـرق هـذ الفقـرة الـى دول أخذت تأخذ حيزا مهما من االسـتراتيجيات 
التسـويقية لبعـض الـدول املنتجـة للتمـور وهـي تركيـا وإندونيسـيا وماليزيـا 
سـنوات  العشـر  خـالل  مسـتمر  تصاعـد  يف  للتمـور  اسـتيرادها  أن  حيـث 
األخيـرة )شـكل 23( باإلضافـة الـى كونهـا دول غيـر منتجـة للتمـور وهـو 
مـا يعنـي أن حاجتهـا للتمـور لـن تتأثـر سـلبا سـواء علـى املـدى املتوسـط أو 
البعيـد عكـس بعـض الـدول املنتجـة للتمـور مثـل املغرب الذي يسـتورد حاليا 
70,000 طـن مـن التمـور لكـن توسـعه يف زراعـة النخيـل )3 ماليـن نخلـة 
بـن 2008 و 2020( سـيأثر سـلبا علـى اسـتيراده علـى املـدى املتوسـط وقـد 
يصبـح مـن الـدول املنافسـة يف السـوق الدوليـة للتمـور خاصـة تلـك اخلاصة 

بصنـف املجهول. 
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يلخـص اجلـدول 4 أهـم سـمات أسـواق التمـور يف هـذه البلـدان الثالثـة 
حيـث أن تطـور نسـبة اسـتيراد التمـور لديهـا خـالل العشـر سـنوات األخيـرة 
مرتفعـة مقارنـة مـع أهـم األسـواق املسـتوردة للتمـور كأوروبـا الغربيـة التـي 
بلغـت نسـبة منـو واردتهـا مـن التمـور 72.52 % باملقابـل بلغـت نسـبة هـذا 
لهـذه  التمـور  بتركيـا كمـا أن نسـبة منـو قيمـة واردات   %  178.86 النمـو 
% يف   267.77 بلغـت  حيـث  مهمـة  زيـادة  الفتـرة  نفـس  تعـرف يف  الـدول 
إندونيسـيا كأعلـى مسـتوى بـن الـدل الثـالث.  وفيمـا يخـص معـدل قيمـة 
اسـتيراد الطن من التمور فهي تختلف حسـب الدول املوردة وترتبط أساسـا 
بنوعيـة وجـود التمـور املـردة لهـذه األسـواق حيـث أن متوسـط هـذه القيمـة 
مباليزيـا سـنة 2018 يقـدر بــ 2,459 دوالر أمريكـي للطـن لكنـه يفـوق 9,000 
دوالر بالنسـبة للتمـور األمريكيـة واملكونـة خاصـة من صنـف املجهول ويوازي 
للعـراق حيـث أن متـوره ذا األخيـر غيـر مصنفـة مـن  بالنسـبة  608 دوالر 
حيـث اجلـودة، املواصفـات التسـويقية كما يصعـب التحدث عن جودتها لعدم 

وجـود معطيـات رسـمية يف املوضـوع.

شـكل 23: تطـور اسـتيراد التمـور خـالل الفتـرة 2008-2017 )طـن( لـكل مـن تركيـا وإندونيسـيا 
وماليزيـا املصـدر: مركـز التجـارة الدوليـة 2019
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جدول 4: مقارنة معطيات استيراد التمور بن كل من ركيا وإندونيسيا وماليزيا
املصدر: مركز التجارة الدولية 2019

ماليزيا إندونيسيا تركيا

19,156 40,053 39,310 كمية االستيراد 2018

47,099 64,543 47,73 قيمة االستيراد 2018

85.66  127.85 178.86
نسبة تطور استيراد 

التمور يف العشر سنوات 
األخيرة )%(

173.67 267.77 215.64

نسبة تطور قيمة 
استيراد التمور يف 

العشر سنوات األخيرة 
)% (

2,459 1,611  1,214
متوسط قيمة

الطن )$( 2018

و.م.أ: 9,168 
العراق: 608

و.م.أ.: 9,862
ليبيا: 449

إسرائيل: 4,996
العراق: 395

أعلى قيمة
أدنى قيمة

تونس، إيران، 
الصن، 

االمارات، 
السعودية، 

مصر 

مصر،
االمارات، 

تونس، ايران، 
السعودية، و.م.أ

السعودية، 
إسرائيل، إيران، 
تونس، فلسطن، 

باكستان، 

ترتيب أهم املوردين 
2018
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وكمــا ســبقت اإلشــارة الــى فــإن صــادرات تونــس مــن التمــور لهــذه 
ــى جــزء مهــم مــن قيمــة  ــك تســتحوذ عل ــدول يف ارتفــاع مســتمر وبذل ال
اســتيرادها مــن التمــور ســنة 2018 حيــث بلغــت نســبتها 32 % مــن 
قيمــة اســتيراد كل مــن ماليزيــا وإندونيســيا و11 % مــن اســتيراد تركيــا. 
وترتيــب مصــدري التمــور لهــذ الــدول يظهــر أن الســعودية هــي أول مــورد 
مــن حيــث القيمــة لتركيــا ومصــر أول مــورد إلندونيســيا وتونــس أول 

ــا )شــكل 24(.  ــورد ملاليزي م

تريتـب الـدول املورد للتمور إلندونيسـيا حسـب 
القيمة لسـنة 2018

حسـب  لتركيـا  للتمـور  املـورد  الـدول  تريتـب 
2018 لسـنة  القيمـة 

حسـب  ملاليزيـا  للتمـور  املـورد  الـدول  تريتـب 
2018 لسـنة  القيمـة 

شكل 24: ترتيب الدول املصدرة للتمور لكل من تركيا وإندونيسيا وماليزيا 
املصدر: مركز التجارة الدولية 2018
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يقـدم )الشـكل 25( تطـور كميـات التمـور املصـدرة مـن أهـم مـوردي التمور 
لتركيـا حيـث يوضـح خطـي االجتـاه أن حصـة إيـران مـن هـذه السـوق خـالل 
الفترة 2008-2017 ترتفع بنسـبة أعلى من حصة السـعودية إال أن سـعودية 
تأتـي يف املرتبـة األولـى مـن حيـث القيمـة وذلـك راجـع لكـون سـعر التمـور 
السـعودية مرتفـع مقارنـة مـع التمـور اإليرانيـة حيـث بلـغ 1,885 مقابـل 632 

دوالر أمريكـي للطـن. 

شكل 25: تطور إيرادات تركيا من التمور )طن( خالل 2008 - 2017
املصدر: مركز التجارة الدولية 2018
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4 -  دور التسويق الدولي في تطوير سلسلة 
قيمة التمور 

للمناطـــق  االقتصـــادي  النمـــو  دورا أساســـيا يف  التمـــور  يلعـــب قطـــاع 
الصحراويـــة للـــدول املنتجـــة للتمـــور حيـــث يعـــد مـــن القطاعـــات التـــي 
ـــن  ـــع م ـــل والرف ـــرص العم ـــق ف ـــك يســـاهم يف خل ـــة وبذل ـــة كثيف ـــب عمال تتطل
دخـــل املزارعـــن والعاملـــن يف القطـــاع علـــى حـــد ســـوى وبالتالـــي احلـــد مـــن 
الهجـــرة خـــارج املناطـــق الصحراويـــة )اريـــاس 2016(. إال أن قطـــاع النخيـــل 
ـــه  ـــدور املفـــروض أن يلعب ـــم يعـــد يقـــوم بال ـــدول املنتجـــة للتمـــور ل ـــب ال يف أغل

نظـــرا لــــ:
ضعف األداء التسـويقي وغياب التنافسـية للتمور املنتجة يف هذه الدول   -

على املسـتوى الدولي؛
كثـرة الوسـطاء وتشـعب سلسـلة التسـويق علـى املسـتوى الداخلـي ممـا   -

يجعـل املزارعـن أقـل املسـتفيدين مـن تسـويق التمـور؛ 
وهـذا باإلضافـة الـى جميـع التحديـات التـي يعرفهـا القطـاع )أنظـر فقـرة 
2( والتـي أدت الـى هجـرة الشـباب الـى املـدن والتـي فاقمـت بدورهـا مـن 
املشـاكل املرتبطـة بقلـت اليـد العاملـة املدربة وتهدد باندثار اخلبرة املكتسـبة 

يف مجـال زراعـة النخيـل ألجيـال كثيـرة.
إن دعـم تسـويق التمـور بشـقيه الداخلـي واخلارجـي والرفـع مـن مردوديتـه 
يعـد مـن العوامـل املهمـة التـي ستسـاعد علـى ضمـان تنمية مسـتدامة لقطاع 
للتمـور  التسـويقية  الكفـاءة  شـأن حتسـن  ومـن  انتاجهـا.  ومناطـق  التمـور 
التأثيـر أيجابـا يف سلسـلة القيمـة للتمـور ويسـاهم يف الدخـل الوطنـي بشـكل 
عـام واملسـاهمة يف خلـق فـرص شـغل ممـا يسـاعد علـى احلـد مـن ظاهـرة 
الهجـرة الـى املـدن وبالتالـي مقاومـة التصحـر والتخفيـف مـن اآلثار السـلبية 

للتغيـرات املناخيـة.
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المستدامة لسلسلة  التنمية  استراتيجية   -  5
قيمة التمور

إن جنـــاح أي اســـتراتيجية للتنميـــة املســـتدامة لقطـــاع التمـــور ال ميكـــن أن 
ـــا إن لـــم تأخـــذ يف االعتبـــار جتـــاوز التحديـــات التـــي تواجـــه  حتقـــق أهدافه
ـــارات  ـــك نظـــرا لالعتب ـــي وذل ـــي والدول ـــى املســـتوين احملل تســـويق التمـــور عل
املشـــار اليهـــا يف الفقـــرة أعـــاله. وحيـــث أن التســـويق هـــو املرحلـــة األخيـــر مـــن 
سلســـلة قيمـــة التمـــور فـــإن جناحهـــا مرهـــون مبعاجلـــة جميـــع االختـــالالت 
التـــي تواجـــه جميـــع مراحـــل السلســـلة لضمـــان انتـــاج متـــور ذات جـــودة 
ـــك مـــن الضـــروري  ـــات األســـواق املســـتهدفة. ومـــن أجـــل ذل تســـتجيب ملتطلب
ــان  ــة بضمـ ــات الكفيلـ ــر اآلليـ ــى توفيـ ــدف الـ ــة تهـ ــتراتيجية عامـ ــع اسـ وضـ
ــويقها وبالتالـــي  ــتوى تسـ ــع مـــن مسـ ــور وترفـ ــاع التمـ ــتدامة لقطـ ــة مسـ تنميـ
ــع املتدخلـــن يف  ــاع وحتســـن وضـ ــة القطـ ــن مردوديـ ــادة مـ ــاهم يف الزيـ تسـ

سلســـلة اإلنتـــاج وعلـــى رأســـهم املزارعـــن.

وتبنى هذه االستراتيجية على رؤيا ومهمة يتم توضيحهما كما يلي:
- الرؤيا

 معاجلـة اختـالالت سلسـلة قيمـة التمـور مـن أجـل تطويـر مسـتدام لقطـاع 
التمـور والرفـع مـن مردوديتـه االقتصاديـة مـع احملافظـة علـى البيئـة واملوارد 

الطبيعية. 
- املهمة

 املســـاهمة يف هيكلـــة وتنظيـــم قطـــاع التمـــور، رفـــع كفـــاءة جميـــع املتدخلـــن 
يف سلســـلة انتـــاج التمـــور )شـــكل 26( لضمـــان توفيـــر متـــور ذات جـــودة عاليـــة 
وقيمـــة تســـويقية مجديـــة ترفـــع مـــن دخـــل املزارعـــن، الرفـــع مـــن حصـــة 
ـــد مـــن الســـوق الدوليـــة للتمـــور مـــن خـــالل توفيـــر متـــور تســـتجيب  متـــور البل
ملواصفـــات هـــذه الســـوق، وضـــع أســـس صناعـــة حتويليـــة للتمـــور تضيـــف 
قيمـــة جتاريـــة لسلســـلة انتـــاج التمـــور، احلفـــاظ علـــى املـــوارد الطبيعيـــة 

ـــة. ـــة البيئ وحماي
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إن جنـاح أي اسـتراتيجية للتنميـة املسـتدامة لقطـاع التمـور ال ميكـن أن 
تواجـه  التـي  التحديـات  االعتبـار جتـاوز  تأخـذ يف  لـم  إن  أهدافهـا  حتقـق 
والدولـي وذلـك نظـرا لالعتبـارات  املسـتوين احمللـي  التمـور علـى  تسـويق 
املشـار اليهـا يف الفقـرة أعـاله. وحيـث أن التسـويق هـو املرحلـة األخيـر مـن 
سلسـلة قيمـة التمـور فـإن جناحهـا مرهـون مبعاجلـة جميع االختـالالت التي 
انتـاج متـور ذات جـودة تسـتجيب  تواجـه جميـع مراحـل السلسـلة لضمـان 

املسـتهدفة.  األسـواق  ملتطلبـات 

5 - 1 - محاور االستراتيجية 
ومـن أهـم احملـاور التـي يجـب التـي يتحتـم أن تقـوم عليهـا االسـتراتيجية 

حتـى حتقـق أهدافهـا:
الـذي يضمـن مسـاهمة جميـع   - بالشـكل  التمـور  قطـاع  وهيكلـة  تنظيـم 

وتطويـره؛ تنميتـه  يف  اإلنتـاج  سلسـلة  املتدخلـن يف 
الرفع من قدرات املتدخلن يف سلسلة اإلنتاج والرفع من جودة املنتج؛  -
حتسن عمليات ما بعد احلصاد والرفع من تنافسية التمور؛  -
حتسن األداء التسويقي للتمور على املستوين الداخلي والدولي؛  -
الدعاية والتوعية والتحسيس للرفع من استهالك التمور؛  -

شكل 26: تقدمي مبسط لسلسلة القيمة للتمور يف أغلب الدول العربية املنتجة للتمور
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يتـم تنفيـذ هـذه احملـاور مـن خـالل خطـة عمـل ممنهجـة تتوخـى حتديـد 
األولويـات وترتيبهـا لضمـان تدخـل فعـال يسـاهم يف تطويـر مسـتدام لقطـاع 
التمـور مبنطقـة املدينـة املنـورة وحتقيـق أهـداف الرؤيـا. كمـا جتـدر اإلشـارة 
إلى أهداف الرؤيا ال ميكن أن تتحقق دون مسـاهمة والتزام جميع أصحاب 
املصلحـة ولتحقيـق ذلـك وجـب إعـداد اخلطة بطريقة تشـاركية يسـاهم فيها 

جميـع أصحـاب املصلحة.

5 - 1 - 1 - تنظيم وهيكلة قطاع التمور
وجـود قطـاع منظـم وُمهيـَكل يتـم مـن خاللـه حتديـد مهـام كل أصحـاب 
باقـي احملـاور  لتنفيـذ  الشـروط  أهـم  بينهـم هـو  فيمـا  والتنسـيق  املصلحـة 

احملـور:   هـذا  أولويـات  ومـن  بنجـاح.  االسـتراتيجية 
أ- إنشـاء جمعيـة تعاونيـة أو احتـاد ملنتجـي التمـور أو تفعيـل اجلمعيـات 

املوجـودة
وجـود جمعيـة ملنتجـي التمـور أمـر ضـروري لضمان تنفيـذ إي خطة تهدف 
يف  ومتثلهـم  املزارعـن  بتأطيـر  تقـوم  أنهـا  حيـث  وتطويـره  القطـاع  تنميـة 

اللقـاءات واالجتماعـات التـي تهـم القطـاع كمـا أنهـا تقـوم باملهـام التاليـة:
تقـدمي اخلدمـات اإلرشـادية شـاملة جميـع مراحـل اإلنتـاج وعمليـات مـا   -

بعـد احلصاد؛ 
الدفاع عم مصاحلهم على جميع املستويات؛  -
متثيلهم يف اللقاءات واالجتماعات اخلاصة بالقطاع ومستقبله؛  -
تقدمي الدعم يف تسويق التمور على املستوين احمللي والدولي؛  -
 العمـل علـى احلصـول علـى املرافـق اخلاصـة بالتعبئـة والتخزيـن والنقل   -

وغيرهـا خاصـة يف األسـواق احمللية؛
تنظيم واملشاركة يف املعارض واملهرجانات التي تشمل التمور؛  -
االشـراف علـى تبـادل اخلبـرات مـع جمعيـات منتجـي التمـور يف بلـدان   -

أخـرى؛
أي مهام أخرى تخدم مصلحة املزارعن.   -

جناح هذه اخلطوة رهن مبشـاركة جميع أصحاب املصلحة أو من ميثلهم 
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ومسـاهمتهم يف وضـع قوانـن ولوائـح تضمـن الشـفافية يف اتخـاذ القـرارات 
وكذلـك التـداول علـى مناصـب تسـيير اجلمعيـة والهيئات التي تسـيرها.

وجـود  الضـروري  مـن  التمـور  ملنتجـي  التعاونيـة  اجلمعيـة  بجانـب  ب- 
مجلـس أو تنظيـم مهنـي يضـم جميـع أصحـاب املصلحـة يف سلسـلة قيمـة 
واملصدريـن  املسـوقن  الـى  باإلضافـة  املنتجـن  جمعيـة  فيهـم  مبـا  التمـور 
واملجمعـن واملصنعـن. الهـدف مـن هـذا التنظيـم هـو التنسـيق بـن جميـع 
مكونـات سلسـلة القيمـة للتمـور وكذلـك املسـاهمة مـع اجلهـات ذات العالقـة 
يف حتديـد مواصفـات التمـور للتسـويق الداخلـي واخلارجـي، حتديـد أسـعار 
مختلـف األصنـاف، حمايـة املزارعـن مـن االسـتغالل مـن طـرف الوسـطاء 
واملجمعـن وغيرهـم، املسـاهمة ابتـكار عالمـة جـودة خاصـة مبنطقـة االنتاج 

وشـروط احلصـول عليهـا...
ت- بنـاء أي اسـتراتيجية أو خطـة عمـل ال ميكـن أن يكـون مبنيـا على أسـاس 
علمي صحيح إن لم تتوفر لديه اإلحصائيات الدقيقة والصحيحة. ولذلك من 
الضـروري حتديـد جهـة تقـوم بهـذا الـدور لتوفيـر جميـع اإلحصـاءات اخلاصـة 
بقطـاع التمـور شـاملة أعـداد النخيـل ومسـاحات مـزارع النخيـل وانتاجيتهـا، 
انتاج األصناف املختلفة باملنطقة، معطيات سـوق التمور من الكميات املسـوقة 

واألسـعار، كميـات التمـور املصنعـة ومخرجـات التصنيـع، الخ. 

اإلنتاج  المتدخلين في سلسلة  الرفع من قدرات   -  2 -  1 -  5

والرفع من جودة المنتج
مـن شـأن تنظيـم القطـاع حسـب مـا ورد أعـاله أن يسـاهم بشـكل كبيـر 
مـن تنفيـذ احملـاور املواليـة حيـث سـيكون هنـاك مخاطـب رئيسـي يتـم مـن 
خاللـه إعـداد خطـة الرفـع مـن كفـاءة اإلنتـاج وتطويـر جـودة التمـور. وبنـاء 
علـى املالحظـات امليدانيـة وحتديـد املعوقـات التـي تواجـه القطـاع كمـا مت 
توضيحهـا يف الفقـرات السـابقة يشـمل تطويـر قـدرات مزارعـي املتدخلـن 
يف سلسـلة اإلنتاج وعلى رأسـهم املزارعن واملرشـدين الزراعين من خالل:

لزراعـة   - اجليـدة  الزراعيـة  املمارسـات  علـى  ميدانيـة  تدريبيـة  دورات 
النخيـل تشـمل جميـع مراحـل اإلنتـاج مـن التسـميد والـري والوقايـة والتلقيح 
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وخـف الثمـار وغيرهـا لغايـة احلصـاد؛
مـن   - للحـد  معامـالت احلصـاد  علـى حتسـن  ميدانيـة  تدريبيـة  دورات 

املنتـج؛ جـودة  علـى  واحملافظـة  الفاقـد 
املزارعـن   - جتـارب  ن  لالسـتفادة  وداخليـة  خارجيـة  ميدانيـة  زيـارات 

النخيـل؛ زراعـة  ميـدان  يف  اآلخريـن 
الزراعيـة   - املمارسـات  تطبيـق  بأهميـة  للتوعيـة  عمـل  ورشـات  تنظيـم 

اجليـدة ودورهـا يف الرفـع مـن جودة املنتج وبالتالـي املردودية املادية للقطاع؛

5 - 1 - 3 - تحسين عمليات ما بعد الحصاد 
بعـد احلصـاد دورا مهمـا يف احملافظـة علـى جـودة  مـا  تلعـب معامـالت 
التمور وسـالمتها وتقدميها للمسـتهلك يف الشـكل الذي يشـجع على شـرائها 
كفـاءة  رفـع  أنشـطة  تشـمل  أن  جـدا  املهـم  مـن  عليـه  وبنـاء  واسـتهالكها. 
أصحاب املصلحة يف سلسـلة قيمة التمور دورات تدريبية ميدانية وورشـات 
عمـل حـول مداولـة مـا بعـد احلصاد للتمور شـاملة العمليـات احلقلية )الفرز 
التعليـب...(. كمـا أن جنـاح هـذه املرحلـة مـن  األولـي يف احلقـل، اخلـزن، 
والتجهيـزات  الالزمـة  التحتيـة  البنيـة  بتوفيـر  رهـن  التمـور  قيمـة  سلسـلة 
الضروريـة )وسـائل نقـل مناسـبة، ثالجـات لتخزيـن الرطـب والتمور، وسـائل 

التبخيـر لتعقيـم التمـور،...(. 

أ- التدريج والتعليب
 تتوفـر بعـض الـدول املنتجـة للتمـور علـى معامـل ذات مواصفـات عامليـة 
تسـاعدها علـى توفيـر متـور ذات مواصفـات وتعليـب يؤهالنهـا لولـوج أهـم 
األسـواق الدوليـة. لكـن صغـار املزارعـن ونظـرا لقلـت اإلمكانيـات وضعـف 
املعرفـة باألسـاليب احلديثـة ملعامـالت مـا بعـد احلصاد ولذلـك تغيب معايير 
قاعـات  باألحـرى  )أو  املعامـل  مـن  الكثيـر  وكذلـك  منتجاتهـم  عـن  اجلـودة 
التدريج والتعليب( تشـتغل بأسـاليب تقليدية ال سـمح بإنتاج متور ذات جودة 
تسـتجيب ملواصفـات ال تسـتجيب ملتطلبـات السـوق الداخليـة وغيـر قابلـة 

للتسـويق الدولـي. 
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ب- التصنيع
التصنيع هو لبنة مهمة يف تطوير قطاع التمور حيث يشكل قيمة مضافة 
تعمـل علـى االسـتفادة مـن التمـور الرديئة والغير قابلة للتسـويق واسـتعمالها 
الدبـس،  العجينـة،  والصناعـي،  الطبـي  الكحـول  منهـا  مـواد  عـدة  إلنتـاج 
اخلـل، السـكر... كمـا يتـم اسـتعمال مخلفـات النخيـل إلنتـاج الكمبوسـت، 
والصناعـات اخلشـبية املختلفـة، انتـاج الفحـم... إال أن مشـاريع التصنيـع 
تتطلـب ميزانيـات كبيـرة خاصـة تلـك املتعلقـة بتصنيـع التمـور نظـرا لكلفـة 
انشـاء مصانـع حتتـرم  كلفـة  وكذلـك  العمليـة  لهـذ  الضروريـة  التجهيـزات 
معاييـر اجلـودة والسـالمة واحملافظـة علـى البيئـة. ولذلـك يلـزم مـن أجـل 
تطوير هذا اجلانب تشـجيع القطاع اخلاص على االسـتثمار يف الصناعات 

التحويليـة للتمـور.  

5 - 1 - 4 - تحسين األداء التسويقي للتمور
من شأن تنفيذ أهداف احملاور أعاله أن يوفر للمزارعن متور ذات جودة 
عاليـة خاصـة فيمـا يخـص األصنـاف اجليـدة واملشـهورة وبالتالي يسـاهم يف 
الرفـع مـن قيمتهـا التجاريـة. بجانـب ذلـك حتسـن األداء التسـويقي للتمـور 

ميـر عبـر عـدة إجـراءات إضافية:

أ- التسويق الداخلي: 
يلعـب إنشـاء أسـواق خاصـة بالتمـور دورا هـام يف تنظيـم عمليـة تسـويق 
التمـور، مراقبـة اجلـودة، ضبـط كميـات التمـور املتداولـة بالسـوق وكذلـك 
توفيـر أماكـن تخزيـن التمـور يف ظـروف جيـدة ومـن أحسـن األمثلـة علـى 
ذلـك مدينـة امللـك عبـداهلل للتمـور باألحسـاء باململكـة العربيـة السـعودية. 
كمـا املهرجانـات السـنوية لتسـويق التمـور تلعـب دورا هامـا يف دعـم تسـويق 
التمـور والتعريـف بهـا والترويـج لهـا داخليـا وخارجيـا مثـل مهرجـان البريـدة 
وعنيـزة بالسـعودية وأرفـود باملغـرب وكـذا املهرجانـات املدعومـة مـن طـرف 
جائـزة خليفـة الدوليـة للنخيـل واالبتـكار الزراعـي يف كل مـن مصـر واألردن 

والسـودان. 
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باإلضافـة الـى ذلـك، يتعـن علـى املجلـس أو التنظيـم املهنـي ألصحـاب 
اتخـاذ  يف  أساسـيا  دورا  يلعـب  أن  التمـور  قيمـة  سلسـلة  يف  املصلحـة 
الترتيبـات الالزمـة، بالتعـاون مـع املؤسسـات ذات العالقـة، للحـد مـن دور 
الوسـطاء يف عمليـة تسـويق التمـور وتقـدمي الدعـم للمزارعـن يف تسـويق 

منتجاتهـم. 

ب- التسويق الدولي:  
أصناف التمور املتداولة يف السوق الدولية

أهـــم أصنـــاف التمـــور املتداولـــة حاليـــا يف الســـوق الدوليـــة هـــي املجهـــول 
)يســـميه البعـــض املجـــدول( ودقلـــة نـــور والبرحـــي وهنـــاك أصنـــاف أخـــرى 
أصبحـــت تتـــداول يف بعـــض البلـــدان مثـــل صنفـــي خضـــري والســـكري 
رطـــب مـــن الســـعودية والســـماني مـــن مصـــر )صـــورة 1( تضـــاف الـــى 
هـــذه األصنـــاف صنـــف املزفتـــي مـــن ايـــران وصنـــف زهـــدي مـــن العـــراق 
 common( وأصنـــاف أخـــرى تدخـــل ضمـــن خانـــة التمـــور العاديـــة
dates(. ال توجـــد احصائيـــات دقيقـــة عـــن نســـبة كل صنـــف مـــن الســـوق 
ااّل أن بعـــض الدراســـات تشـــير الـــى كـــون املجهـــول يشـــكل 25 % مـــن 
 )Freek Jan Koekoek, CBI 2019( مجمـــوع التمـــور املتداولـــة عامليـــا
ـــة  ـــا لغربي ـــل دول أوروب ـــل 90 % مـــن التمـــور املســـتورد مـــن قب ـــة متث ودقل

)عمـــور وآخريـــن 2015(.
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الرفع من تنافسية التمور يف السوق احمللية والدولية 
بعض البلدان لديها أصناف متور ذات ومواصفات قابلة للتسـويق الدولي 
يف حـن أن أهـم الـدول املصـدرة للتمـور مثـل تونـس وإسـرائيل والواليـات 
املتحـدة األمريكيـة ال تسـوق يف غالـب األحيـان إال صنـف واحـد مـن التمـور 
املمتازة وهي دقلة نور بالنسـبة لتونس واملجهول بالنسـبة ألمريكا وإسـرائيل 

وبكميـة أقـل البرحـي بالنسـبة لهـذه األخيرة. 
إال أن ميزة تنوع األصناف القابلة للتسويق الدولي غير مستغلة حاليا من 
حيـث حتسـن مواصفاتهـا والترويـج لهـا. كمـا أن غيـاب مواصفات تسـويقية 
وكذلـك عالمـة جـودة خاصـة بهـا يشـكل عائقـا أمـام ولوجهـا السـوق العامليـة 
كتمـور مميـزة ويظهـر ذلـك جليـا مـن خـالل غيابهـا عـن أكثـر أسـواق التمـور 

صورة 1: أهم أصناف التمور املتداولة يف السوق الدولية  )تصوير د. عبداهلل وهبي(

برحي )السعر بالدوالر الكندي(

السماني )السعر بالدوالر الكندي(

املجهول )السعر باألورو(

السكري رطب
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مردوديـة مثـل أوروبـا الغربيـة.  ولهـذا مـن أجـل تطويـر والرفع تنافسـية هذه 
التمـور وقيمـة صـادرات الـدول املنتجة لهـا يقترح:

اسـتعمال   - أي  انتاجهـا  مناطـق  حسـب  للتمـور  مميـزة  عالمـة  إنشـاء 
املؤشـرات اجلغرافيـة. شـهدت هـذه تطـورا ملحوظـا خـالل العشـرين سـنة 
املاضيـة يف عـدة دول أوروبيـة وعربيـة منهـا فرنسـا وإيطاليـا وسـو يسـرا 
وغيرهـا ويف قطـاع التمـور املغـرب وتونـس. وقـد اعتمـدت هـذه املؤشـرات 
االقتصاديـة  جلوانـب  تراعـي  حيـث  املسـتدامة  التنميـة  برامـج  يف  بنجـاح 
منطقـة  بتمـور  التعريـف  العالمـة  هـذه  شـأن  ومـن  والبيئيـة.  واالجتماعيـة 
االنتـاج وحمايتهـا مـن التزويـر. وجتـدر اإلشـارة إلـى أن احلصـول عليها يلزم 
املزارعـن بااللتـزام بكراسـة شـروط تضمـن احتـرام املعاييـر واملواصفـات 

التـي يتـم حتديدهـا مـن قبـل اللجنـة املشـرفة علـى اصـدار العالمـة. 
الدولـي.   - للتسـويق  القابلـة  لألصنـاف  تسـويقية  مواصفـات  إعـداد 

وللتوضيـح املواصفـات التسـويقية للتمـور تخـص كل صنـف علـى حـدا ويتـم 
إعدادهـا مببـادرة مـن طـرف البلـد املنتـج وهـو الوحيـد املخـول باعتمادهـا 
والتفاهـم بشـأنها مـع املسـوقن واملشـترين. هـذه املواصفـات مختلفـة عـن 
الغذائيـة  املعاييـر  التـي مت اعتمادهـا مـن طـرف هيئـة  العامـة  املواصفـات 

الدوليـة والتـي تعتبـر اطـارا عامـا؛
يف   - مبواصفاتهـا  والتعريـف  التمـور  لهـذه  املميـزة  للعالمـة  الترويـج 

اإلعـالم؛ وسـائل  وعبـر  الدوليـة  واملعـارض  املهرجانـات 
القيام بدراسة معمقة ألسواق التمور العاملية واالطالع على اشتراطاتها   -

وتوجهاتها من ناحية استيراد التمور؛ 
وإعدادهـا   - التمـور  انتـاج  علـى  املصلحـة  وأصحـاب  املزارعـن  تدريـب 

للتسـويق حسـب مواصفـات الـدول املسـتهدفة واحلصـول علـى الشـهادات 
لهـا؛ للتصديـر  الالزمـة 

وضـع إطـار للتعاقـد بـن املصدريـن وصغـار املنتجـن يتـم مـن خاللـه   -
يف  لتجربـة  ذووا  املصدريـن  طريـق  عـن  املزارعـن  صغـار  متـور  تصديـر 

الدولـي؛ التسـويق 
تطويـر مصانـع التمـور لتسـتجيب للمواصفـات املعمـول بهـا دوليـا مـن   -
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حيـث مواصفـات السـالمة ومراقبـة اجلـودة، والتتبـع، الـخ؛
توفيـر الدعـم اللوجسـتيكي واإلداري لضمـان التنسـيق اجليـد مـن أجـل   -

بلـوغ الهـدف املطلـوب

ت- تنويع األسوق المستهدفة 
كمـا هـو معلـوم اإلنتـاج العاملـي للتمـور يف تزايـد مسـتمر ويتوقـع أن تكـون 
الزيـادة يف السـنوات القادمـة أكبـر بكثيـر مما شـهدناه خالل العشـر سـنوات 
األخيـرة وذلـك نظـرا للتوسـع غيـر املسـبوق يف زراعـة النخيـل يف العديـد من 
الدول )3 مالين نخلة باملغرب، 2.5 مليون مبصر، 1 مليون بُعمان والتوسع 
يف زراعة النخيل من طرف املسـتثمرين يف دول أخرى( كما أن أغلب الدول 
املنتجـة للتمـور حاليـا آخـذ يف تطويـر أسـاليبها الزراعيـة للرفـع مـن إنتاجيـة 
نخيلهـا. يضـاف الـى ذلـك أن بعـض الـدول التـي تعانـي مـن ضعـف تصديـر 
متورهـا )اجلزائـر مثـال تصـدر 3 % مـن انتاجهـا الكلـي الـذي بلـغ حوالـي 
مليـون طـن سـنة 2017( تعمـل علـى صياغـة وتنفيـذ اسـتراتيجيات للرفـع 
مـن نسـب التصديـر. ولـو ربطنـا هـذه العوامـل مـع النمو السـنوي لالسـتيراد 
الدولـي للتمـور خـالل اخلمـس سـنوات املاضيـة الـذي لـم يتجـاوز 5 % مـع 
معـدل نسـبة اسـتيراد بلغـت 14 % مـن مجمـوع اإلنتـاج السـنوي للتمـور، فإن 
املنافسـة يف األسـواق الدوليـة سـتكون كبيـرة. وعليـه يفتـرض اإلعداد اجليد 
للرفـع مـن مسـتوى. وهـذا مـا تقـوم بـه بعـض الـدول مثـل تونـس، كمـا مت 
اإلشـارة مـن قبـل، حيـث أن تصديرهـا للتمـور خـارج ألسـواقها التقليديـة يف 

ارتفـاع مسـتمر ليشـمل تركيـا وإندونيسـيا وماليزيـا... 
ويف إطـار تنويـع األسـواق املسـتهدفة مـن الضـروري حتليـل احصائيـات 
االسـتيراد واألخـذ يف االعتبـار التحـوالت التـي تقـع فيـه ومـن خـالل مقارنـة 
اإلحصائيـات اخلاصـة بتطـور اسـتيراد التمـور خـالل سـنتي 2001 و2017 
)جـدول 5( يتبـن أن كميـة االسـتيراد علـى املسـتوى الدولـي ارتفعـت بنسـبة 
137 % كما أن هناك دول ارتفعت نسـبة اسـتيرادها بشـكل كبير جدا ومنها 
الواليـات املتحـدة، املغـرب، تركيـا، اندونيسـيا وماليزيـا وكذلـك دول لـم تكـن 
مـن املسـتوردين خـالل 2001 أو مانـت نسـبة اسـتيرادها ضعيفـة وأضحـت 
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املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  ومنهـا  مهمـة  كميـات  تسـتورد   2017 خـالل 
كازاخسـتان وروسـيا. ومـن شـأن هـذه الديناميـة ومتابعـة التطـور التفصيلـي 
للدول املسـتوردة للتمور واملواصفات اخلاصة بها املسـاعدة يف إعداد الدول 
املنتجة اسـتراتيجية تسـويقية للتمور ترفع من الكميات املسـوقة والرفع من 
إيـرادات التمـور يف السـوق الدوليـة وبالتالـي املسـاهمة التنميـة املسـتدامة 

للمناطـق الصحراويـة. 

2017  2001

النمو نسبة  %  كمية )طن( الدولة ترتيب نسبة  %  كمية )طن( الدولة ترتيب
136.90 100  1,245,075 العالم 100  525,573 العالم  
61.63 30.00  373,505 الهند 1 43.97  231,088 الهند 1

 13.15  163,752 االمارات 2 4.32  22,725 بنغالدش 2

508.75 5.63  70,055 املغرب 3 3.98  20,893 فرنسا 3

43.83 3.53  43,932 بنغالدش 4 2.45  12,901 إجنلترا 4

78.91 3.00  37,380 فرنسا 5 2.21  11,623 النيجر 5

292.38 2.78  34,620 اندنوسيا 6 2.19  11,508 املغرب 6

368.17 2.75  34,214 تركيا 7 1.93  10,129 سريلنكا 7

250.85 2.11  26,247 ماليزيا 8 1.68  8,823 اندنوسيا 8

 2.06  25,605 كازاخستان 9 1.42  7,481 ماليزيا 9

70.15 1.76  21,951 إجنلترا 10 1.39  7,308 تركيا 10

234.18 1.74  21,665 املانيا 11 1.27  6,693 إيطاليا 11

 1.72  21,409 روسيا 12 1.23  6,483 املانيا 12

603.37 1.66  20,644 و.م.أ 13 1.09  5,742 استراليا 13

61.27 1.51  18,744 النيجر 14 0.99  5,209 اسبانيا 14
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5 - 1 - 5 - الدعاية والتوعية والتحسيس
مـن أهـم العوامـل التـي تلعـب دورا مهمـا يف جنـاح تسـويق أي منتـوج هـي 
توفـر سياسـية تواصليـة مبنيـة علـى أسـس علميـة تضمـن التعريـف باملنتـج 
مبّيـزه وفوائـده وذلـك علـى الصعيديـن احمللـي والدولي.  لهـذا من الضروري 
تطويـر حمـالت توعويـة وحتسيسـية للتعريـف باألهميـة الغذائيـة والصحيـة 
للتمـور ممـا سيسـاهم يف رفـع اسـتهالك التمـور محليـا وبالتالـي الرفـع مـن 
مسـتوى التسـويق الداخلـي للتمـور. وعلـى املسـتوى الدولـي، املسـاهمة يف 
املعـارض واللقـاءات الدوليـة واإلقليمية للتعريـف بتمور املنطقة والدعاية لها 

ويف نفـس الوقـت االسـتفادة مـن جتـارب املسـوقن اآلخريـن..
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6 - الزراعة العضوية داعم أساسي للتسويق 
الدولي للتمور

تعـرف سـوق املنتجـات العضويـة ارتفاعـا هـام علـى املسـتوى العاملـي حيـث 
ارتفعـت قيمتهـا مـن 17.9 بليـون دوالر امريكـي سـنة 2000 الـى 79 بليـون 
سـنة FIBL, 2019( 2017( وأهـم ثالثـة أسـواق لهـذه املنتجـات هي الواليات 
وفرنسـا   )$ بليـون   11.3  ( املانيـا   ،)$ بليـون   45.2( األمريكيـة  املتحـدة 
)8.9 بليـون $(.  وانطالقـا مـن اجتـاه املسـتهلكن نحـو األطعمـة الصحيـة 
واخلاليـة مـن املبيـدات، تتزايـد الـواردات مـن التمـور علـى املسـتوى الدولـي 
حيـث يتـم تسـويقها كمصـدر طبيعـي للطاقـة غنـي بالفيتامينـات واألمـالح 
املعدنيـة وإذا كانـت حاصلـة علـى شـهادة املنتجـات العضويـة فرصتهـا تكـون 
أكبـر ومردوديتهـا أعلـى. وتعتبـر تونـس بلـد رائـد يف تسـويق التمـور العضوية 
 % 7.8 مـا ميثـل  وهـو  6,000 طـن  قـدره  مـا   2016 حيـث صـدرت سـنة 
مـن مجمـوع صادراتهـا مـن التمـور يف تلـك السـنة )املجمـع املهنـي للفواكـه 
التونسـي GIFrtuit( وتعتبـر املانيـا أهـم عميـل لتونـس يف هـذا املجـال حيـث 

تسـتحوذ علـى قرابـة 70 % مـن صادراتهـا.
يوضــح  شــكل 27 أن أغلــب الــدول العربيــة املنتجــة للتمــور  ال تتجــاوز 
ــة 5 % مــن مجمــوع املســاحات  املســاحات املخصصــة للزراعــة العضوي
املخصصــة لزراعــة النخيــل وجتــدر اإلشــارة الــى أن الــدول الغيــر ممثــل 
يف الرســم البيانــي تقــل نســبتها عــن 0.3 % يف حــن أن إســرائيل، أهــم 
املنافســن لهــذه البلــدان يف الســوق الدوليــة للتمــور يخصــص 11.20 % 
للزراعــات العضويــة. وهــذا يــدل علــى أنــه الزالــت هنــاك فــرص كبيــرة 
للنهــوض بقطــاع التمــور مــن ناحيــة الزراعــات العضويــة واالســتفادة مــن 
الفــرص التــي أصبحــت توفرهــا خــالل الســنوات األخيــرة خاصــة إذا 
كانــت مقرونــة مــع عالمــة  التجــارة العادلــة التــي أصبحــت هــي كذلــك 
العوامــل التــي توفــر فــرص لتســويق ذو مردوديــة أهــم حيــث تضمــن 
اســتفادة عادلــة للمزارعــن مــن دخــل مبيعاتهــم مــع احملافظــة علــى 

البيئــة الســليمة لإلنتــاج. 
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شكل 27: نسبة مساحة الزراعة العضوية مقارنة باملساحة اإلجمالية لزراعة النخيل سنة 2017 )%(
املصدر: معهد األبحاث للزراعات العضوية 2019  
Research Institute of Organic Agriculture )FIBL(
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7 - الخاتمة
اختـالالت  معاجلـة  يف  سيسـاهم  االسـتراتيجية  هـذه  محـاور  تنفيـذ  إن 
سلسـلة قيمـة التمـور مـن أجـل تطويـر مسـتدام لقطـاع التمـور والرفـع مـن 
مردوديتـه االقتصاديـة مـع احملافظـة علـى البيئـة واملـوارد الطبيعيـة. وجنـاح 
تنفيذهـا رهـن مبسـاهمة جميـع أصحـاب املصلحـة مـع توفير الدعـم الالزم 

وحتديـد مسـئولية كل منهـم بوضـوح. 
إلـى  كمـا أن جنـاح تنفيـذ هـذه احملـاور مـن أجـل حتويـل االسـتراتيجية 
برنامـج عمـل ينفـذ مبسـاهمة جميـع أصحـاب املصلحـة يف سلسـلة قطـاع 
التمـور يعتمـد أساسـا علـى تظافـر جهـود اجلميـع والتزامهم بتطويـر القطاع 

وترقيـة سلسـلة قيمـة الصـادرات. 
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رؤية واضحة في توطين المعرفة
حرصـت األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي منذ تأسيسـها 
يف العـام 2007م وحتـى اآلن العمـل وفـق خطـة اسـتراتيجية واضحـة، تسـعى مـن خاللهـا إلـى 
حتقيـق أهدافهـا التـي قامـت مـن أجلهـا وهـي تعريـف العالـم باهتمـام سـيدي صاحـب السـمو 
الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة »حفظـه اهلل« بزراعـة النخيل واالبتـكار الزراعي 
ومبادراتـه الكرميـة يف األنشـطة واملجـاالت املتعلقـة بدعـم البحـوث والدراسـات، وإبـراز الـدور 
الريـادي لدولـة اإلمـارات يف دفـع مسـيرة اإلبـداع واالبتـكار يف مجـال نخيـل التمـر والقطـاع 
الزراعـي، واالهتمـام بقضايـا حمايـة البيئـة ومحاربـة الفقـر وزيـادة الرقعـة اخلضـراء لتحقيـق 
التنميـة املسـتدامة، ودعـم البحـث العلمـي وتشـجيع وتقديـر العاملـن يف تطوير القطـاع الزراعي 
وقطـاع نخيـل التمـر باإلمـارات والعالـم، واالسـتفادة مـن مختلـف اخلبـرات لالرتقـاء بالواقـع 

الزراعـي ونخيـل التمـر وفـق أفضـل املمارسـات الدوليـة.
التـي كونتهـا اجلائـزة علـى مـدى االثنتـي  املتميـزة  الـذي حتقـق، والبصمـة  النجـاح  هـذا 
عشـرة سـنة املاضيـة جتعلنـا نشـعر بالفخـر واالعتـزاز، وذلـك بفضـل الدعـم الكبيـر والرعايـة 
الكرميـة لصاحـب اجلائـزة وراعيهـا سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، والذي تشـرفت اجلائزة بأن حتمل اسـم سـموه وحظيت برعايته 
فكانـت لهـا هـذه املكانـة والريـادة حول العالم، وقد جاءت مكرمة سـموه بإنشـاء »جائزة خليفة 
الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي« لتؤكـد علـى حـرص واهتمـام سـموه بشـجرة نخيـل 
التمـر واالبتـكار الزراعـي لضمـان مسـتقبل أفضـل لهـذا القطـاع الـذي يشـكل عنصـراً مهمـاً 

يف األمـن الغذائـي العاملـي . 
كمـا حظيـت اجلائـزة باهتمـام وتوجيهـات سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل 
نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة، باإلضافة إلى دعم سـمو الشـيخ 
منصـور بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة، ومتابعـة معالـي 
الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح رئيـس مجلـس أمنـاء اجلائـزة وحرصـه الـدؤوب 
علـى ترجمـة رؤيـة القيـادة الرشـيدة يف دعـم وتطويـر قطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور وتعزيـز 

االبتـكار الزراعـي لتحقيـق التنميـة املسـتدامة 2030 علـى املسـتوى الوطنـي والعربـي والدولـي.
كمـا تعمـل اجلائـزة يف رسـالتها علـى االحتفـاء باجلهـود املتميـزة التـي تبـذل لتطويـر القطـاع 
الزراعـي مـن أجـل تنميـة مسـتدامة لنـا ولألجيـال القادمـة، وإقامـة تعـاون وطنـي وإقليمـي ودولي 
بـن اجلهـات ذات الصلـة، ونشـر ثقافـة نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي بـن مختلـف الفئـات 
املسـتهدفة وفـق منهـج عمـل علـى أعلـى املعاييـر املهنيـة، وخلـق بيئـة إيجابيـة محفـزة علـى اإلبداع 

واالبتـكار يف القطـاع الزراعـي.
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