تحميل الفرص التسويقية
لمنتجات التمور ومشتقاتيا في المنطقة الشرقية
بالمممكة العربية السعودية

*

د .محسن عاطف

طبيعة المشكمة واطار البحث:

تتعدد أوجه النشاط التسويقي في البلداف النامية عامة وفػي دوؿ مجلػس التعػاوف الجليجػي جا ػة

إال أف معظػػـ الد ارسػػات العمليػػة فػػي اآونػػة ايجي ػرة ترحػػزت وػػوؿ تسػػويؽ والت ػػاديات البتػػروؿ ومنتجاتػػه

ولػػذلؾ لػػـ توػػظ فػػروع اينشػػطة اخنتاجيػػة ايجػػرا بػػذلؾ الن ػػيب ال ػوافر مػػف البوػػوث والد ارسػػات الميدانيػػة.

ويعتبػػر اػػذا البوػػث تحػػامج بػػيف الجػػانبيف المحتبػػي والميػػداني ويػػث يرحػػز علػػي توليػػؿ أوػػد جوانػػب النشػػاط

التسويقي ال ناعي لمنتجات التمور وبجا ة توليؿ الفرص التسويقية.

ولبؿ عرض المفهوـ يجب أف نجطر القارئ بأف التمور بعد نضجها يمحف أف يجري عليهػا العديػد

مف العمليػات ال ػناعية اخضػافية التػي تزيػد مػف ليمػة التمػر صػذا يا و ػويا وتسػويقيا .وبعػد اػذ المعاملػة

الفنية والحيميا ية في الم انع يمحف النظر إلي مجرجات اذ الم انع حمنتجػات

فهي منتجات  Agro – Industrialزراعيػة –

ػناعية وأف شػ نا الدلػة

ػناعية ومػف ػـ ويجػب التنويػه إلػي أف صنناعة التمنور

تعني بدقة في المقام األول صناعة وتعبئة وتغميف وتوزيع وبيع التمور ومشتقاتيا بعد التصنيع ،ويػث

لد يعتػرض الػبعض منػذ البدايػة علػي تعبيػر ع ػناعة التمػورع باعتبػار التمػر منتجػا زراعيػا ولػيس

ػناعيا.

ومجننال البحننث انػػا مرحػػز وػػوؿ توليػػؿ اسػػتراتيجيات الفػػرص التسػػويقية فػػي نشػػاط إنتػػاج تعب ػػة التمػػور مػػف
الزاويػػة ال ػػناعية ول ػػيس م ػػف زاوي ػػة اخنت ػػاج الز ارع ػػي وذلػػؾ تجنب ػػا للجل ػػط ب ػػيف مف ػػاايـ النش ػػاط التس ػػويقي

ال ناعي وتلؾ الجا ة بالنشاط التسويقي الزراعي.

وجطػػورة المشػػحلة انػػا تبػػدو فػػي د ارسػػة السػػوؽ وجماعػػات المسػػتهلحيف لهػػذ المنتجػػات الجديػػدة فمػػا

زالت ف ات ح يرة تفضؿ استهجؾ التمر حما او عليػه لبػؿ معاملتػه

ػناعيا وربمػا يرجػع ذلػؾ علػي العديػد

مػػف العوامػػؿ والمػػا رات التػػي توػدد وتػػنظـ سػػلوؾ المسػػتهلحيف ومنهػػا علػػي سػػبيؿ الم ػػاؿق العػػادات والتقاليػػد
والقيـ االجتماعية المورو ة .والػدجوؿ وت ازيػد ال ػروات ووػب المواحػاة إلػي صيػر ذلػؾ حمػا سػيرد تف ػيج.
أف العادات االسػتهجحية والػتوحـ فيهػا وتطويراػا اػي الموػور ايساسػي الػذي مػف ججلػه يمحػف التوسػع فػي

أسػ ػواؽ االس ػػتهجؾ ويمح ػػف للمنظم ػػات المنتج ػػة للتم ػػور المعب ػػأة م ػػف جل ػػؽ ا ػػذ الف ػػرص التس ػػويقية وحس ػػبها
والتوسع فيها وتنويعها .ولػد يتسػع إطػار السػوؽ ليشػمؿ أسػوالا أجػري جارجيػة – وعلػي مسػتوي أسػواؽ دوؿ

*

مدرس بقسـ إدارة ايعماؿ – حلية التجارة – جامعة الحويت.
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مجلس التعاوف الجليجي علي ألػؿ تقػدير ومػف ػـ فهػذا جيػر دليػؿ علػي مػدي حفػا ة الجهػاز التسػويقي فػي
شرحات اخنتاج في استغجؿ الفرص التسويقية المتاوة .ومف ناوية أجري فأف التسويؽ الجارجي للمنتجات

الوطنية جير مقياس للوحـ علي حفا ة النشاط التسويقي الموجود.

ويجو ػػظ أف البو ػػث و ػػاوؿ جاا ػػدا تجن ػػب الم ػػطلوات ايجنبي ػػة المتع ػػددة والمتع ػػارؼ عليه ػػا ف ػػي

الموافػػؿ العلميػػة الدوليػػة المتج
يناسب المتج

ػػة بجانػػب ترجمػػة الوالػػع العلمػػي فػػي منطقػػة الجلػػي بأسػػلوب تسػػويقي

يف.

ويبػػدأ البوػػث بتوديػػد الهػػدؼ منػػه وواب ػراز أاميتػػه ووضػػع فروضػػه ايساسػػية التػػي يػػدور وولهػػا
وتوديد اخطار لهيحؿ البوث وتحػويف نمػوذج جػاص بالبوػث وجطػة البوػث بغيػة الو ػوؿ إلػي مجموعػة

النتا

والمقتروات واالنطباعات المتولعة مف البوث.

اليدف من البحث:

يه ػػدؼ البو ػػث إل ػػي التع ػػرؼ عل ػػي م ػػدي تواج ػػد ف ػػرص تس ػػويقية معين ػػة للتم ػػور ومنتجاته ػػا وم ػػدي

اسػػتغجلها ومػػدي إمحانيػػة التوسػػع فيهػػا وذلػػؾ علػػي ضػػو المتغي ػرات التسػػويقية المويطػػة بمجتمػػع البوػػث

نتيجة لياـ دوؿ مجلس التعاوف .ومف ـ يمحف تقسيـ أبعاد أاداؼ البوث إليق

أوال – توديد الفرص التسويقية المتاوة والمستغلة والممحنة وأنواعها.

انيا – إيجاد العجلة بيف الفر ة النوعية المعينػة وم اروػؿ دورة ويػاة المنػت التسػويقية لمجموعػات المنػت
توت الدراسة ومشتقاته.

ال ا – إيجاد توليفة عنا ر المزي التسويقي المتاوة في حؿ عجلة وتوديداا.

رابعا – التعرؼ علي المقاييس والمقاييس والمعايير العملية لتقييـ المزي التسويقي لحؿ فر ة تسويقية.
جامسا -تقييـ النشاط التسويقي الم اوب للفرص التسويقية الوقيقية.

أىمية البحث:

تبرز أامية اذا البوث مف زوايا جثق

أوالىنا – الزاوينة العممينة .فهػذا البوػث يقػع فػي إطػار بوػوت اسػتراتيجيات توديػد الفػرص التسػويقية ويػػث
ظهػرت وػػدي ا أوراؽ عمػػؿ معػػدودات لنفػر لليػػؿ مػػف البػػاو يف فػػي علػـ التسػػويؽ فػػي صػػرب أوروبػػا
والواليات المتودة ايمريحية .إال أف دراسات التسويؽ فػي عالمنػا العربػي لػـ توػظ بعػد بهػذا النػوع

مػػف البوػػوث .اػػذا إلػػي جانػػب ااتمامنػػا الشج ػػي بهػػذا الميػػداف مػػف البوػػوث التسػػويقية ذلػػؾ أف
دراسات التسويؽ علي مستوي الحليات الجامعية والدراسات العليا والبرام التدريبية تشير إلػي أف
ان ػػاؾ ل ػػو ار ف ػػي فه ػػـ مفه ػػوـ الف ػػرص التس ػػويقية وجطورته ػػا ف ػػي ترس ػػي التس ػػويؽ ف ػػي أذا ػػاف

الدراسييف(.)1

ثانيتينننا – الزاوينننة العممينننة .فػػأف نظريػػات وأفحػػار الفػػرص التسػػويقية لػػـ توضػػع بعػػد موضػػع التطبيػػؽ فػػي
االلت اديات النامية وفي رأينا أنه ينبغي عرض اذ النظريات وايفحار في بجدنػا ويػث يمحػف

التعرؼ إلي أي مدي تطابؽ اذ ايفحػار والعنػا الفعلػي فػي الشػرؽ ايوسػط والجلػي العربػي .أف
االجتبار العملي لهذ النظريات او اجتباراا ميدانيا للتعرؼ علي نقاط القوة والضعؼ ومف ػـ
يمحف تقييمها بغيػة العمػؿ علػي تطويراػا وتػم تج ػـ الظػروؼ المويطػة بمجتمعاتهػا .أيضنا فنننو

من واقع االحتكاك العممي وجد أن الغالبينة العظمني منن القنائمين عمني شنؤون إدارة التسنوي

تنقصيم الحنكة في التحرك فني إطنار منن االسنتراتيجيات المتكاممنة لكسنص الفنرص التسنويقية

بنقصننك كفايننة ممكنننة .ولعػػؿ جيػػر دليػػؿ علػػي ذلػػؾ فشػػؿ بعػػض المنظمػػات فػػي التوسػػع أو بقػػا

بعضها علي ما اي عليه منذ النشأة ايولػي أو ترحهػا دنيػا ايعمػاؿ .اػذا إلػي جانػب ليػاـ اتوػاد

دوؿ مجلس التعاوف الجليجي واتساع السوؽ وحسبه

فة إلليمية ودولية أوسػع لػد أضػفي أبعػادا

تسويقية متعددة علي ايلؿ مف زاوية نوعية الفرص التسويقية المتاوة والممحنة تلػؾ التػي يجػب

ترحيز البوث عليها.

ثالثتيا – زاوية خدمة المجتمع المحيط بالجامعة .ذلؾ أنه مف المجوظ أف انػاؾ انتفاضػة واسػعة وجهػت
الد ارسػػات التسػػويقية شػػطر الت ػػاديات البتػػروؿ فػػي دوؿ الجلػػي جػػجؿ العقػػديف الوػػالييف .وتبػػع
ذل ػػؾ أف تجنب ػػت ا ػػذ الد ارس ػػات – أو ح ػػادت – لجوان ػػب أج ػػري ف ػػي صاي ػػة ايامي ػػة ف ػػي مجتل ػػؼ
القطاعات ومنها مجاؿ الز ارعػة ومنتجاتهػا الر يسػية .فػالتمر حمنػت ز ارعػي/

ػناعي متميػز لػه

ممي ازتػػه التسػػويقية وااللت ػػادية – إنتاجػػا واسػػتهجحا وتوزيعػػا – لػػـ تظهػػر د ارسػػات تسػػويقية تبػػرز
أاميتػػه .مػػع أف التمػػر ومنتجاتػػه يلعػػب دو ار اامػػا واسػػتراتيجيا فػػي الت ػػاديات بػػع الػػدوؿ العربيػػة

ايجرا حالمغرب والعراؽ وم ر وبعض الواليات ايمريحية حمػا فػي حاليفورنيػا .حمػا أف بعػض
دوؿ مجلػػس التعػػاوف الجليجػػي وبجا ػػة المملحػػة العربيػػة السػػعودية تنػػت أحبػػر إنتػػاج سػػنوي منػػه

بػػؿ ومػػف أجػػود اي ػػناؼ .ويم ػػؿ التمػػر نسػػبة عاليػػة مػػف ال ػػادرات صيػػر النفطيػػة لػػبعض دوؿ

الجلػػي ايجػػرا حػػالعراؽ .حمػػا ال يجفػػي مػػا لهػػذ ال م ػرة المبارحػػة مػػف تقػػدير نفسػػي ومعنػػوي فػػي
بجدنػا .ونظػ ار لمػا لمسػنا مػف مولػع العمػؿ بالجامعػات وم ارحػز البوػوث فػي بعػض دوؿ المجلػس

رأينا لزاما فتح اذا المجاؿ ال ري أماـ الباو يف.

فروض البحث:

فػ ػػي ضػ ػػو توليػ ػػؿ حػ ػػؿ مػ ػػف دورة ويػ ػػاة السػ ػػلعة المتعػ ػػارؼ عليهػ ػػا تسػ ػػويقيا والظػ ػػروؼ التسػ ػػويقية

الم اوبة لتسويؽ التمور ومشتقاتها – يدور البوث ووؿ توقيؽ الفروض ايربعة التاليةق

أوال – أف التمور ومشتقاتها في دورة وياتها اخنتاجية تمر بمرولتي التقديـ والنمو.

انيا – أف الفرص التسويقية المتاوة والمستغلة تنو ر في ودود إطار استراتيجيات النفاذ إلي السوؽ.
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ال ػػا – أف فػػرص التوسػػع فػػي السػػوؽ وفػػرص تطػػور المنػػت ومشػػتقاته تسػػتلزـ مجهػػودات تسػػويقية مح فػػة
وبوو ا تسويقية دليقة ومف ـ فأف نتا

استراتيجياتها ستظهر فقط في المدا الطويؿ.

رابعا – أف الفرص التسويقية الم اوبة لتطبيؽ استراتيجيات التنويع مودودة جدا وضيقة للغاية.

اإلطار النظري لييكل الدراسة والبحث:

تعرؼ الفر ة التسويقية بأنها تلؾ المجاالت التسويقية المعنية التي تػري المنظمػة أنهػا تتمتػع فيهػا

بميػزات تفضػيلية عػف المنافسػيف لتسػتطيع إدارة المنظمػة بػػذؿ المزيػد مػف المجهػودات التسػويقية فػي حسػػبها

وذلؾ عند التوليؿ والمقارنة بشأف اتجاذ القرار التسويقي السليـ( .)2ويقػوـ البوػث وػوؿ رسػـ نمػوذج يوضػح

العجلات بيف الفرص التسويقية والمجهودات التسويقية المبذولػة وحيفيػة اتجػاذ القػ اررات التسػويقية فػي مجػاؿ
ناعات وتعب ة وتغليؼ التمور .ـ إمحانيػة التو ػؿ إلػي نوعيػة الفػرص المتاوػة والقابلػة لجسػتغجؿ بغيػة

توسيف حفا ة تشغيؿ الجهاز التسويقي بالمنظمػات العاملػة فػي مجػاؿ
تـ بنا اذا النموذج ويث يشتمؿ عليق

ػناعة تعب ػة التمػور وتوزيعهػا .ولػد

 عنا ػػر المػزي التسػػويقي وذلػػؾ فػػي إطػػار النظػػاـ التسػػويقي للمنظمػػات البي ػػة التسػػويقية المويطػػةبها.

 دور وياة المنت ومراولها اخنتاجية والتسويقية. -تقسيمات السوؽ ومجموعات المستهلحيف إلي والييف ومرتقبيف.

 تقسيمات المنت ومشتقاته إلي منت والي ومنت جديد يقدـ في ايسواؽ يوؿ مرة.ولػػد أعتمػػد بنػػا النمػػوذج علػػي ضػػرورة بيػػاف العجلػػات والتفػػاعجت الداجليػػة بػػيف ايرحػػاف الر يسػػة

ال ج ة التاليةق

أوال – تحويف عنا رق المزي التسويقي والنظاـ التسويقي والبي ة التسويقية.
انيا – عجلة الفرص التسويقية بمراوؿ دورة وياة السلعة أو الجدمة.

ال ا – مواور تقييـ الفرص مف ويث أاداؼ المبيعات والربوية ومعدالت النمو في الو ص السولية.
ولمػػا حػػاف النشػػاط التسػػويقي متحػػامج بطبيعتػػه فػػأف انػػاؾ ت ػػو ار بوجػػود التػػداجؿ الطبيعػػي بػػيف حػػؿ

رحنػػيف مػػف ايرحػػاف ال ج ػػة المػػذحورة وأف التحامػػؿ بينهػػا اػػو الػػذي ي ػػنع الق ػرار التسػػويقي السػػليـ للفػػرص

التسويقية .وفيما يلي توضيح لموددات وليود اذ ايرحاف.

أوال – لقػػد أ ػػبح مػػف المتعػػارؼ عليػػه أف النظػػاـ التسػػويقي ييػػة منظمػػة يجػػب أف يعمػػؿ فػػي البي ػػة

التسويقية الداجلية والجارجية المويطة بهذ المنظمة ومف ـ ينعحس أ ر اذا النظاـ علي محونػات المػزي

التسويقي الذي تاديه المجهودات التسويقية في اذ المنظمة .أف اخطار الذي مف ججله يبدو التداجؿ بيف

مجموعػػات المتغي ػرات السػػابقة عامػػة – يطلػػؽ عليػػه ا ػػطجح إطننار الفرصننة التسننويقية .اػػذا مػػع ضػػرورة
ايجذ في االعتبار أف مجموعة المتغيرات اذ لد يسهؿ أو ي عب التوحـ فيها .حما أف الهدؼ مف توديد

إطػػار الفر ػػة التسػػويقية اػػو تمحػػيف إدارة التسػػويؽ فػػي المنظمػػة مػػف الو ػػوؿ علػػي اتجػػاذ القػرار التسػػويقي

السليـ.

انيػػا – انػػاؾ شػػبه اتفػػاؽ بػػيف البػػاو يف فػػي مجػػاؿ التجطػػيط السػػتراتيجيات الفػػرص التسػػويقية عنػػد

ترحيز التوليؿ علي جانبي السوؽ والسلعة علػي وجػود أربػع مجموعػات لتقسػيمات االسػتراتيجيات التسػويقية

ايساسػػية ويػػث يعنػػي السػػوؽ بد ارسػػة المسػػتهلحيف الوػػالييف والمػرتقبيف بينمػػا تشػػمؿ د ارسػػة السػػلعة حػػج مػػف

المنتجات الوالية والمنتجات الجديدة بجانب إيجاد التوافؽ بينها(.)3

ويمح ػػف تم ي ػػؿ العجل ػػات ب ػػيف ج ػػانبي الس ػػوؽ والس ػػلعة ف ػػي الم ػػفوفة التالي ػػة والت ػػي نطل ػػؽ عليه ػػا

مصفوفة المنتجات واألسوا .
()1

()2

سوؽ والي

سلعة والية

سوؽ والي

سلعة جديدة

(استراتيجية النفاذ واالجتراؽ)

(استراتيجية تطوير السلعة)

سوؽ مرتقب

سوؽ مرتقب

(استراتيجية تطوير السوؽ)

(استراتيجيات التنويع)

سلعة والية

سلعة جديدة

()3

()4

اػػذا وتم ػػؿ حػػؿ فر ػػة تسػػويقية مػػف التقسػػيمات ايربعػػة السػػابقة مولفػػا تسػػويقيا معينػػا ويػػث توجػػد

مجموعػػة مػػف االسػػتراتيجيات التػػي تعمػػؿ متحاتفػػة فػػي سػػبيؿ إتمػػاـ التفاعػػؿ بػػيف المج ػاالت التسػػويقية التػػي
تسعي لتوقيؽ أاداؼ المنظمة .حما أف حؿ مولؼ تسويقي يستلزـ ضرورة تػوافر السياسػات التسػويقية التػي
تعمػػؿ متحاتفػػة وممتزجػػة بنسػػب معينػػة فػػي سػػبيؿ توقيػػؽ االسػػتراتيجية .فػػالمزي التسػػويقي الػػجزـ لمجموعػػة

استراتيجيات الفرص التسويقية للنفاذ واجتراؽ السوؽ يجتلػؼ عػف ذلػؾ المطلػوب فػي سياسػة تطػور السػوؽ.
واذا المزي بدور يجتلؼ أيضا عف ذلؾ المزي المطلوب لتطبيؽ سياسات تطوير المنت  .واذ السياسات

الػ جث تجتلػػؼ تمامػػا عػػف المػزي التسػػويقي المطلػػوب لرسػػـ السياسػػات واالسػػتراتيجيات التسػػويقية المطلوبػػة
في والة التنويع.

أف إدارة التس ػويؽ الحػػؼ وأجهزتهػػا فػػي المنظمػػات االلت ػػادية الحبي ػرة يجػػب أف تعمػػؿ علػػي جلػػؽ

الفػرص التسػويقية أو البوػث عنهػا ووايجاداػػا واسػتغجلها بالتسلسػؿ السػالؼ ذحػػر فػي الرسػـ السػابؽ مػػف ()1

إلػػي ( )4وذلػػؾ نظػ ار لعػػدة اعتبػػارات مػػف أامهػػا ضػػجامة المجهػػودات التسػػويقية المبذولػػة وحبػػر وجػػـ نفقػػات

البووث التسويقية وتحاليؼ عن ر الزمف ودرجات المجاطرة اخدارية ودرجات عدـ التأحد وصيراا.

حم ػػا أف الق ػػوؿ ب ػػأف مش ػػحلة االلت ػػاديات النامي ػػة صالب ػػا م ػػا تترح ػػز ف ػػي موورا ػػا و ػػوؿ المش ػػاحؿ

التسويقية وجا ة في لطاع التوزيع المادي لوؿ لريػب جػدا مػف ال ػواب إال أنػه ال يمحػف التو ػؿ علػي
الولوؿ السليمة التي تتناسب مػع حػؿ بي ػة تسػويقية إال عػف طريػؽ التعػرؼ علػي الفػرص التسػويقية المتاوػة
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والممحنة علي تودي إطاراا وتوليلها ومعرفة أبعاداا وحذا رسـ السياسات التسويقية الجا ة بحؿ فر ة/
بي ة وال الوة للتطبيؽ .بؿ أبعاد مف ذلؾ فأنه في المولؼ التسويقي الواود (حما في والة تطوير السلعة

م ج في مجموعة استراتيجيات الفر ة التسويقية ال ال ة في الم فوفة السابقة) مف المعلػوـ أف لحػؿ منػت /
جدمة جديدة دورة وياة تمر في عدة أطوار أو مراوؿ ججؿ توزيعها وتسويقها تبدأ بالتقديـ والنمو والنضوج

والتشبع وتنتهي باالنسواب مف السوؽ( .)4وتتفاوت حؿ دورة لحؿ سلعة نظػ ار لعػدة اعتبػارات .حمػا أف طػوؿ
الفت ػرة الزمنيػػة لحػػؿ مرولػػة تجتلػػؼ مػػف سػػلعة إلػػي أجػػري بػػؿ للسػػلعة الواوػػدة مػػف سػػوؽ آجػػر العتبػػارات
أجري .ومف ـ فاف المزي التسويقي الم اوب لحؿ مرولة يجتلؼ عنه مف مرولػة إلػي أجػري وتػم لػنفس

السػلعة أو الجدمػة .واػػذا مػا يجعػؿ لػرار اسػتغجؿ الفػرص التسػػويقية المتاوػة أو الممحنػة أمػ ار بػال الجطػػورة
والوساسية.

ال ا – مواور الفرص التسويقية .يتضح مف الم فوفة السابقة أف اناؾ أربع فرص تسويقية .وأف

حؿ مرولة مف مراوؿ دورة وياة المنت في ظؿ فر ة تسويقية معينة توتاج إلي مزي تسويقي متحامػؿ ..

وواذا أمحػػف بيػػاف العجلػػة بػػيف موالػػؼ السػػوؽ الوػػالي والمرتقػػب (وػػالتيف) ووػػاالت المنػػت  /الجدمػػة المت ػوافرة
بايسواؽ الجديدة (والتيف) مف زاوية وبيف مراوؿ دورة وياة المنػت  /الجدمػة تسػويقيا ( 5م اروػؿ) فػي شػحؿ
ذي أبعاد ج ة فأنه يمحف الربط بػيف االسػتراتيجيات العامػة وبػيف م اروػؿ دورة ويػاة السػلعة ويػث سػيتحوف

لػػدينا علػػي ايلػػؿ  22اسػػتراتيجية /مػزي تسػػويقي .وفػػي إطػػار حػػؿ اسػػتراتيجية يجػػب اتجػػاذ القػرار التسػػويقي
علػػي ضػػو تقيػػيـ المػزي والفر ػػة .ويمحػػف و ػػر عجلاتهػػا فػػي ج ػػة موػػاور بهػػدؼ تعظػػيـ النتػػا

المواور ايق

واػػذ

أ -توقيؽ الهدؼ البيعي.

ب -توقيؽ العا د علي المعامجت أو ايرباح.

ج -درجػػة ومعػػدؿ الورحػػة مػػف مرولػػة إلػػي أجػػري فػػي دورة ويػػاة السػػلعة /الجدمػػة واػػي المعروفػػة
بمعدالت النمو الو ة السولية.

ومف ـ فأف انػاؾ عجلػة تبادليػة ومتداجلػة بػيف حػؿ رحػف مػف ايرحػاف ال ج ػة الر يسػية (أوال و انيػا
و ال ػ ػػا سػ ػػالفة الػ ػػذحر) وأف التحامػ ػػؿ بينهػ ػػا اػ ػػو الػ ػػذي ي ػ ػػنع الق ػ ػرار التسػ ػػويقي السػ ػػليـ للفػ ػػرص التسػ ػػويقية.
فاستراتيجيات المزي التسويقي وسياساته المرتبطة بنظاـ تسويقي معيف والتي تطبؽ في إطار بي ة تسويقية

معينة تتفاعؿ مع المرولػة التػي تمػر بهػا السػلعة مػف جػجؿ دورتهػا التسػويقية وفػي إطػار الفر ػة التسػويقية
المتاوة .ويمحف رسـ برنام تسويقي متحامؿ الستغجؿ اذ الفر ة معتمديف في ذلؾ علي توليؿ الفػرص
وتقيػيـ الحفػا ة التسػويقية لحػػؿ وذلػؾ بتطبيػؽ معػػايير اياػداؼ البيعيػة والربويػة والو ػػة السػولية .ومػف ػػـ

فأف استراتيجيات المزي التسويقي تجتلؼ مف فر ة إلي أجري بؿ مف سلعة إلي أجري في نفس السوؽ.

خطة البحث:

تـ إج ار اذا البوث بطريقة المسح الشامؿ ل ناعة تعب ة التمور في المنطقة الشرلية مف المملحػة

العربيػػة السػػعودية وذلػػؾ نظ ػ ار لعػػدة اعتبػػارات مػػف أامهػػا أف
وحومي وال ػاني أالػي واػو ألػؿ وجمػا مػف ايوؿ .بػؿ أف

ػػناعة التعب ػػة تترحػػز فػػي م ػػنعيف أوػػداما

ػناعة تعب ػة التمػور تحػاد تحػوف مرحػزة فػي اػذ

المنطقػػة مػػف المملحػػة إال ذلػػؾ الم ػػنع الموجػػود بالمدينػػة المنػػورة .حمػػا أف المنطقػػة الش ػرلية تنػػت و ػوالي

 % 8664مػػف إجمػػالي التمػػور فػػي المملحػػة فػػي المتوسػػط وأف اخنتػػاج يحػػاد يسػػتهلؾ بالحامػػؿ فيهػػا( .)5وأجيػ ار
يترحز وجود اخدارة الوحومية المشرفة علي اػذا النشػاط التسػويقي وااللت ػادي الويػوي بالمملحػة فػي مدينػة

الهفوؼ باخوسا .

واعتمد البوث في بياناته علي الم ادر ال انوية وايوليػة .وفيما يخص المصنادر الثانوينة فقػد تػـ

استيفا بعض المعلومات المتاوة رصـ ندرتها مف م ادر عدة وجا ة مجرجات الواسب اآلػي المتػوافرة

ف ػػي بع ػػض ايلس ػػاـ واخدارات بالم ػػانع باخوس ػػا والهي ػػات الوحومي ػػة ح ػػو ازرة الز ارع ػػة ومش ػػروعات ال ػػري
وال رؼ ومطبوعات الجهات الدولية المتج

ة حالفاو.

أمننا فيمننا يخننص المصننادر األوليننة فقننط ترحػػزت وسػػيلة جمػػع البيانػػات ايوليػػة صيػػر المتاوػػة علػػي

إجػ ار المقػػابجت والزيػػارات الميدانيػػة والمشػػاادة .وحانػػت انػػاؾ مجموعػػة مػػف االستفسػػارات العلميػػة الموػػددة
طروت بهػدؼ الو ػوؿ علػي إجابػات وافيػة عنهػا .لقػد حػاف الهػدؼ مػف اػذ الزيػارات المسػبؽ الترتيػب لهػا
اػػو مواولػػة تفسػػير توليػػؿ ايبعػػاد اخنتاجيػػة والتسػػويقية لمنتجػػات التمػػور ومشػػتقاتها .وبت ػدويف مجموعػػات

اآ ار المجتلفة أمحف التو ؿ إلي بلورة

تػػدور – مػػع حػػؿ مػػف زاويػػة تج

يغة ايوضاع القا مة مف الزاوية التسويقية .وحانت االستفسارات

ػػه – وػػوؿ العديػػد مػػف النقػػاط الر يسػػية .ومػػف البيانػػات ايوليػػة التػػي تػػـ

استيفاااا بالتدويف والمجوظة ما يليق

 منتجات النجيؿ المتعددة واستجداماتها المتنوعة واستجدامات التمور في الوالع العملي. -الج ا ص التسويقية للنجيؿ حم در إنتاج التمور.

 -إشحاؿ وعادات وأنماط االستهجؾ وعوامؿ ابوط الميؿ الوديث لجستهجؾ.

 المعولات الر يسية لتسويؽ منتجات التمور وايامية التسويقية لهذ المنتجات. -المعاملة الفنية للمنت في مرولة الجني.

 ال عوبات التي تواجه اخنتاج لبؿ عمليات الت نيع والتعب ة ومظاار التقليؿ منها. -دورة

ناعة تعب ة التمور ومنتجاتها والمعاملة الفنية في عمليات التطوير.

 -السمات التسويقية لعملية التعب ة.

 مظاار االاتماـ بزيادة اخنتاج وتطوير المنت الر يسي. -أاداؼ ت نيع التمور وتعب تها.

 توليؿ الطالة اخنتاجية المستغلة. -توليؿ عنا ر المزي التسويقي بالمعني الشامؿ لمجتمع البوث.

دراسات الخميج والجزيرة العربية – العدد 04

ولد تـ تجميع البيانػات ال انويػة إال أف وجمهػا لػـ يحػف بالقػدر المطلػوب وذلػؾ نظػ ار لعػدـ توافراػا

ب ػػفة دوري ػػة ومنتظم ػػة .حم ػػا أف م ػػادر البيان ػػات ايولي ػػة ل ػػد جان ػػب بعض ػػها ال ػ ػواب م ػػف وي ػػث الدل ػػة
والودا ة .ومف ـ حاف المجهود مرح از ووؿ التوقؽ مف البيانات وم ػدراا لبػؿ معاملتهػا فػي التوليػؿ .حمػا

أف البيانػػات المتاوػػة علػػي أشػػحاؿ صيػػر رلميػػة حالرسػػومات البيانيػػة والتقػػارير والنش ػرات والمجػػجت العلميػػة

المتج

ة ومجرجات الواسب اآلي يح ر مف جهة حانت جيػر معػيف فػي توديػد درجػة عاليػة مػف الدلػة

في البيانات التي تـ توليلها والتي أعتمد البوػث عليهػا فػي الو ػوؿ إلػي النتػا

استغرلت فترة أعداد اذ البيانات والتوقؽ منها لرابة ايربعة أشهر.

النها يػة والمقتروػات .ولػد

أسموص التحميل ونطاقو:

تسػػتلزـ نقطػػة البػػد فػػي التوليػػؿ ضػػرورة التو ػػؿ إلػػي اخجابػػات العلميػػة للعديػػد مػػف االستفسػػارات

الهامػػة والتػػي مػػف أامهػػا مػػا يلػػيق إلػػي أي مػػدي تسػػااـ السياسػػات التسػػويقية المتاوػػة فػػي اسػػتغجؿ الفػػرص

التسويقية؟ ووالي أي مدي تسااـ المجهودات التسويقية وبووث التسويؽ في ضماف االنسػياب بػيف الموالػؼ
التسويقية الستغجؿ الفرص ايح ػر ربويػة وايلػؿ جطػورة لهػذا المنػت ؟ أف المػدجؿ لػذلؾ ذو أبعػاد متراميػة
ويمحف أف نودد إطار في الجطوات والنقاط الر يسية التاليةق
 -1توليؿ إدارة المنت – التمر ومشتقاته.

 -2توليؿ النظاـ التسويقي والبي ة التسويقية المويطة باخنتاج وتعب ته.
 -3توديد عدد مف المعايير العلمية المتعارؼ عليها بيف المتج

يف بشأف محونات عنا ر المػزي

التسويقي الم اوبة لحؿ مرولة مف مراوؿ الدورة التسويقية للمنت ومشتقاته ـ توليلها مف الوالع

العمل ػػي .أي تولي ػػؿ عنا ػػر المػ ػزي التس ػػويقي المتاو ػػة ف ػػي مجتم ػػع البو ػػث وتودي ػػد أبع ػػاد نج ػػاح
السياسات الموجودة بهدؼ التو ؿ إلي عدد مف النتا

ايولية.

 -4مطابقة الوالع بمفردات ومحونات نموذج البوث بهدؼ التو ؿ إلي نقاط القوة والضعؼ ػـ إبػراز
ما تستلزمه استراتيجيات التسويؽ الوديث للمنت ومشتقاته مف متطلبات للتطبيؽ.

 -5التو ؿ إلي مجموعة النتا
جطة عرض البوثق

النها ية ومقتروات البوث والدراسة .وفيمػا يلػي شػحؿ مبسػاط يوضػح

توليؿ إدارة المنت
(التمر ومشتقاته)

 -1دورة وي ػ ػ ػػاة المن ػ ػ ػػت
ومشتقاته وج ا

ها.

توليؿ عنا ر المزي التسويقيق

النتا

توليؿ النظاـ التسويقي

توديد معايير محونات عنا ر

ومطابقة

واالنطباعات

والبي ة التسويقية المويطة

الم اوبة لحؿ مرولة مف م اروؿ

الوالع

المتولعة عف

باخنتاج وتعب ته

الدورة التسويقية للمنت  .وتوديد

بمحونات

أبعاد استم اررية

أبعاد نجاح سياساتها

النموذج

المقتروات

البوث

 -1الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػلوؾ الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ي  -1التعب ة والتغليؼ والتبيف.
للمنتجات.

 منتج ػ ػ ػ ػ ػ ػػات النجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿااللت ادية.
 -أنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواع المن ػ ػ ػ ػ ػ ػػت أو

أ نافه.

 توليػؿ منػافع الفر ػػةالتسويقية.
 -2توليؿ ظاارة نقػص
اخنتاج وطرؽ زيادته.

-3

 -2السياسػ ػػات التسػ ػػويقية

ػ ػػعوبات مػ ػػا لبػ ػػؿ للمنت .

 -3منافذ التوزيع.

الت ػ ػ ػ ػ ػػنيع والتعب ػ ػ ػ ػ ػػة –
المعاملة الفنية.

 –4دورة

 -2تسعير المنت وطرله.

 -4سياس ػ ػ ػ ػ ػػة التجػ ػ ػ ػ ػ ػزيف وطرل ػ ػ ػ ػ ػػه
 -3أا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنيع وأساليبه ومتطلباته.

ػػناعة تعب ػػة التمور وتعب تها.

 -5سياسات النقؿ.

التمر ومنتجاته.

 -6سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات االت ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاالت

 -5الق ور في سياسػة

التسويقية.

المنتجات ومشتقاتها.

 -البيع الشج ي.

 -6االاتم ػ ػ ػ ػ ػػاـ بزي ػ ػ ػ ػ ػػادة

 -اخعجف وتوليؿ نشاطه.

 -7التح ػػاليؼ اخنتاجي ػػة

 -المجهػ ػ ػػودات التسػ ػ ػػويقية لرجػ ػ ػػاؿ

والتسػ ػ ػ ػ ػػويقية واخداريػ ػ ػ ػ ػػة

البيع.

اخنتاج.

 -تنشيط المبيعات.

للمنت .

تحميل إدارة المنتج ومشتقاتو

نقطػة االنطػجؽ فػي اػذا التوليػؿ ذات شػقيفق أوليمننا التعػرؼ علػي أبعػاد تجطػيط سياسػات المنػػت
اخنتاجيػػة مػػف الزاويػػة الزراعيػػة حمو ػػوؿ ومػػف زاويػػة معاملتػػه فنيػػا فػػي ال ػػناعة وتػػم التعب ػػة والتغليػػؼ
والتروي والتوزيع والتسويؽ وثانييما معرفة المرولة التسويقية التي يقؼ عنداا المنت واليا ومشتقاته فػي
ايسػواؽ فعػػج .ومػػف المعػػروؼ أف الم اروػػؿ المتتابعػػة انػػا تشػػمؿ تقػػديـ المنػػت
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والنمػػو والنضػػوج والتشػػبع

(االجتراؽ أو النفاذ واالستقرار) ـ السوب (االنجفاض) .ونظ ار لطبيعة المنػت الزراعيػة فانػه مػف ال ػعوبة

بمحػػاف الف ػػؿ أو التمييػػز بدلػػة عميقػػة بػػيف اػػذ الم اروػػؿ .ومػػف ػػـ يمحػػف توليػػؿ إدارة المنػػت مػػف جػػجؿ
الجوانب الر يسية التاليةق

 -1التعػػرؼ علػػي دورة ويػػاة المنػػت التسػػويقية وبيػػاف المنتجػػات الر يسػػية للنجيػػؿ باعتبػػار التمػػر أوػػداا
وبيػػاف ا اراػػا التسػػويقية وج ا

ػػها السػػلعية مػػع بيػػاف أنػواع المنػػت الر يسػػي وأ ػػنافه ومشػػتقاته

وتولي ػػؿ الفػ ػػرص التسػػػويقية لمجموع ػػة المنػػػت الر يسػ ػػي م ػػف وي ػػث أنماط ػػه والمعولػ ػػات التسػػػويقية

وايامية التسويقية له.

 -2توليؿ ظاارة نقص اخنتاج والمعروض وطرؽ زيادة اخنتاج المتاوة.
 -3المعاملة الفنية للمنت في مرولة الجني.

 -4ال عوبات التي تواجه اخنتاج لبؿ عمليات الت نيع والتعب ة ومظاار التجفيؼ منها.
 -5دورة

ناعة تعب ة التمور ومنتجاته والمعامجت الفنية في عمليات التعب ة.

 -6السمات التي تساعد علي عمليات

ناعة تعب ة التمور.

 -7بعض مظاار الق ور العامة في سياسة المنتجات ومشتقاتها.
 -8مظاار االاتماـ بزيادة اخنتاج وتطوير المنت الر يسي.

دورة حياة المنتج التسويقية:

التمر حأي منت اجر يمػر فػي جػجؿ دورتػه التسػويقية بم اروػؿ التقػديـ والنمػو واالسػتمرار واخشػباع

ـ االنودار ويث يظهر أوؿ إنتاج للنجيؿ مف التمور بعد ووالي  5سنوات مف زراعة الشتلة واػي بدايػة

مرولػػة التقػػديـ والنمػػو .مػػف اػػذا العمػػر يمحػػف القػػوؿ بػػأف النجيػػؿ يبػػدأ فػػي توقيػػؽ اخيػراد يوؿ مػرة ولمػػدة لػػد

ت ػػؿ إلػػي  32سػػنة .ويقػػر المتج

ػػوف أنػػه عنػػد السػػف  21يبػػدأ اخنتػػاج واخي ػراد معػػا فػػي الهبػػوط طبقػػا

للنظرية االلت ادية .ومف وجهة النظر التسويقية تم ؿ الفترة مف  32 – 22سػنة مرولػة االنوػدار فػي دورة

وياة المنت ( .أنظر جداوؿ الملوؽ رلـ (.))1

ويبلػ مػػردود إنتػػاج النجلػػة الواوػػدة سػػنويا مقياسػا بػػالحيلو جػراـ فػػي بعػػض الػػدوؿ حالتػػالي()5ق م ػػر

 52ليبيا  5العراؽ  12السعودية  44الج از ر  15السوداف  22تونس  32حاليفورنيا .125

ويم ؿ المنت مف النمور ووالي  % 32مػف ال ػادرات صيػر النفطيػة فػي بعػض الػدوؿ المنتجػة لػه

حػالعراؽ وبعػػض دوؿ مجلػس التعػػاوف لبػؿ فتػرة رواج الت ػاديات تسػػويؽ وتجػارة البتػػروؿ ومشػػتقاته( .)6كمننا

يس ناىم المنننتج فنني عننلج مشننكمة نقننص الغننداع إدا تعتمنند عميننو بعننض الييئننات الدوليننة المتخصصننة
كمنظمة األغدية والزراعة التابعة لألمم المتحدة في مواجية المجاعات في بعنض البمندان الفقينرة .ولعػؿ

المرسوـ الملحي السعودي ال ادر فػي ( 1421ا ػ سػنة 1981ـ بج ػوص تعبػا التمػور وت ػديراا ممػ ج
أوػد أشػػحاؿ اخعانػػات الماديػػة لمسػػاعدة المنظمػػة المػػذحورة فػػي مواجهػػة نحبػػات ومجاعػػات دوؿ شػػرؽ أفريقيػػا

وصيراػػا – جيػػر دليػػؿ علػػي ذلػػؾ ويػػث بلغػػت اػػذ اخعانػػة وػوالي تسػػعة االؼ طػػف أرسػػلت عػػاـ / 1982

1983ـ( .)7حما ألر مجلس التعاوف الجليجي في المدة ايجيرة ضرورة التوسع في ت نيع التمور وت ػدير
منتجاتها وبنػا م ػانع جديػدة فػي دوؿ اخمػارات العربيػة المتوػدة وعػدف .حمػا أف إنتػاج النجيػؿ عمومػا فػي

بعض المناطؽ – حالمنظمة الشرلية مف المملحة العربية السعودية – بم ؿ أاـ بنود الدجؿ الزراعي بها(.)8
حمػػا أف مو ػػوؿ الرطػػب يم ػػؿ المو ػػوؿ الز ارعػػي ايوؿ انػػاؾ ويسػػتجدـ فػػي الت ػػدير لبقػػي دوؿ الجلػػي

والعالـ الجارجي .ومف ناوية أجػري فػأف تسػويؽ وتجػارة التمػور دوليػا يسػاعد علػي تنويػع وت بيػت المنتجػات

الجارجية بيف بعض الدوؿ ودعـ روابط العجلات االلت ادية بينها وسد واجات الدجؿ القومي.

منتجات النخيل واستخداماتيا االقتصادية وآثارىا التسويقية:

تو ؿ البوث إلي إمحانية تقسيـ المنتجات إلي مجموعات ر يسية أامها الجػذوع /السػاؽ وايليػاؼ

والجريد والزعؼ والجوص وايحماـ والجمار والتمر والسباطات والنوا والطلع ووبػوب اللقػاح ونسػع النجلػة.
حمػػا تو ػػؿ البوػػث إلػػي و ػػر اياميػػة االلت ػػادية لحػػؿ وحػػذلؾ إب ػراز اياميػػة التسػػويقية للمنػػت الر يسػػي
للتمػػور .ولػػد أ بتػػت التجػػارب العمليػػة والجبػػر الطويلػػة للبػػاو يف المتج

ػػيف أف النخينننل كمصننندر إنتننناج

لمتمور يتميز من الزاوية التسويقية ،بالعديند منن الخصنائص السنمعية واجبنة األخند فني الحسنبان ومنينا

عمي سبيل المثال ال الحصر ما يمي:

 -1ال توتاج زراعة النجيؿ إلي مهارة حبيرة أو مجهود حبير.

 -2يتومؿ المنت الظروؼ القاسية مف ويث للة الميا أو ح رتها وملووة ايرض مف عدمها ودرجة
جبة التربة ونوع التربة الرملية أو صيراا ودرجات الو اررة العالي وصير ذلؾ حما يتومؿ جميع

ألواف وموالؼ التعرية الجغرافية الشديدة.

 -3يقسـ علما النبات المنتجات الر يسية للنجيؿ إلي  % 32بلح و % 72تمر( .)9واو نبات ذو فلؽ
واودة ويث ال يوجد بها حامبيوـ ولهذا السبب ال يزداد النمو في السػمؾ .ولػيس لتنتػاج فتػرة اروػة

حما او الواؿ فػي النباتػات المتسػالطة بػؿ يسػتمر فػي النمػو علػي مػدار العػاـ مػا دامػت الظػروؼ
البي ية المويطة مناسبة للنمو بجانب أسباب امتداد الجذور لمسافات بعيدة عمؽ ايرض.

 -4اعتمدت عليه الت اديات الجلي لبؿ احتشاؼ البتروؿ ولامت انذاؾ تجارته ونشاطاته التسويقية.
إال أنه حػاف ينق ػها التجربػة العمليػة إذ لػـ تحػف الد ارسػات التسػويقي وبوو هػا منتشػرة بعػد .والمهػـ
في القوؿ أف روات النجيؿ والتمور يجب إال تتأ ر بالتقلبات الناتجة عف أية ظػروؼ الت ػادية أو

إنتاجية فما زاؿ اخنتاج يم ؿ لرابة لث

ادرات بعض الدوؿ صير النفطية للعالـ الجارجي.

 -5يمحػف اسػتغجؿ اي ارضػي المويطػة بزراعتهػا بالجضػ اروات والمػوالح والومضػيات – حمػا فػي تجربػػة
الواليات المتودة ايمريحية(.)12

 -6أ بتت التجارب أنه جير واؽ لما وولػه مػف الز ارعػة .فقػد لامػت الواليػات المتوػدة ايمريحيػة بز ارعػة
المجيػػيف مػػف النجيػػؿ بهػػدؼ ومايػػة الموا ػػيؿ مػػف ال ػػقيع ممػػا أدي إلػػي زيػػادة دجػػؿ الم ػزارعيف
واالرتفاع بالدجؿ القومي .والجداوؿ المرافقة توضح التدرج الواضح في معػدالت اػذ الزيػادات بعػد
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و ػوالي وػػوؿ حامػػؿ مػػف تػػاري ز ارعػػة النجيػػؿ .وبتح ػرار التجربػػة فػػي بعػػض المنػػاطؽ الش ػرلية مػػف
المملحة العربية السعودية علي سبيؿ الم اؿ أ بتت النتا

ما يلي(.)11

أ -أعطت أشجار الموالح المزروعة بيف النجيؿ حمية مف ال مار بنسػب زيػادة مػف 62 – 42
 %عما حانت عليه في السابؽ.

ب -مار ايشجار التي بيف النجيؿ أفضؿ بح ير مف ال مار التي لـ تزرع توت النجيؿ.
ج -تومػػي النجي ػػؿ أشػػجار المػ ػوالح مػػف الب ػػرد الشػػديد والري ػػاح والشػػمس المورل ػػة .إال أف ذل ػػؾ
يتطلػػب ت ػوافر مسػػاوات بػػيف النجيػػؿ مػػا بػػيف  12 – 5أمتػػار فػػي حػػؿ اتجػػا  .ولػػد أمحػػف

للواسب اآلي في جامعػة الملػؾ في ػؿ أف يرسػـ جريطػة للمسػافات المتروحػة بػيف النجيػؿ
وت نيفها ويوضح الرسـ أف حؿ  4شجرات للفواحه توجد بيف  4نججت(.)12

 -7يم ػػؿ النجيػػؿ فػػي بعػػض البلػػداف حالواليػػات المتوػػدة ايمريحيػػة والع ػراؽ والمملحػػة العربػػي السػػعودية
وم ر وصيراا روات الت ادية ووطنية وزراعية اا لة حما اتضػح عنػد توليػؿ المنتجػات الر يسػية
وال انوية للنجيؿ.

يتضػح ممػػا تقػػدـ أف النجيػػؿ ذات ليمػػة الت ػػادية وتسػويقية مرتفعػػة ولحنهػػا لػػـ توػػظ بعػػد بالد ارسػػات

التسويقية المتعمقة ومعرفة أبعاداا السولية والعمؿ علي حسب فر ػها التسػويقية .وربمػا حػاف السػبب ايوؿ

ا ػػو االاتم ػػاـ ب ػػال روات المعدني ػػة والبترولي ػػة ايج ػػرا وع ػػدـ إعط ػػا الفر ػػة للبو ػػث العلم ػػي ف ػػي تس ػػويؽ

الت ػػاديات النجيػػؿ والتمػػور .ولعػػؿ نشػػاطات المركننز النندولي ألبحنناث النخيننل والتمننور ببغننداد لػػد بػػدأ واليػػا
تح يؼ مجهودات نوو ضرورة االاتماـ بالنشاط التسويقي الر يسي للتمور.

أنواع المنتج الرئيسي وأصنافو:

تعػػددت أن ػواع التمػػور ولػػد تعػػددت الحتابػػات العلميػػة المتج

ػػة فػػي اػػذا الشػػأف والملوػػؽ ب ػرلـ

( )2يوضح أاـ اذ اينواع تف يج .حما أجمعت الدراسات العلمية علي أنه يمحػف تقسػيـ أ ػناؼ التمػور
إلي أربعة ألساـ ر يسية وايق البسر (الزاو) والرطب (التمر) والمعو والتمر اليابس.

تحميل منافع الفرص التسويقية لمجموعات المنتج الرئيسي:

يمحف القوؿ بأف التوليػؿ التسػويقي لمنػافع الفػرص التسػويقية للسػلع الغذا يػة واالسػتهجحية صالبػا مػا

تشتمؿ علي العديد مف الموضوعات التي تلعب دو ار ااما في توديد تلؾ الفرص .ومف أاـ اػذ المجػاالت
ما يليق

 -1توديد أنماط وعادات االستهجؾ وبياف أ راا في رسـ مدجؿ لتنظيـ السلوؾ االستهجحي.

 -2إبراز القيمة الغذا ية وحذا بعض االستجدامات العلمية والطبية ايجرا لمجموعة منتجات السلعة.
 -3توليؿ القيمة االلت ادية وتم يؿ المنتجات في التسويؽ الدولي.
 -4التولعات السولية لزيادة معدالت االستهجؾ.

إذا نظرنا إلي إنتاج التمور في الدوؿ التي تم ؿ أحبػر منػت لهػا (الملوػؽ  )4واػي المملحػة العربيػة

السػ ػػعودية نجػ ػػد – أف التمػ ػػور – تػ ػػأتي توػ ػػت الم ارتػ ػػب ايساسػ ػػية فػ ػػي لطػ ػػاع الز ارعػ ػػة وتػ ػػدؿ علػ ػػي ذلػ ػػؾ
إو ا يات جطة السنوات الجمس  1425 – 1421اػ .وتبرز مجاالت توليؿ الفرص التسويقية أف الطلب
علي منتجات التمور يعطي أامية الت ادية وتسػويقية بنسػبة حبيػرة بشػأف ضػرورة االاتمػاـ بانتػاج النجيػؿ.

فمف المعلوـ أف التوازف بػيف جػانبي الطلػب والعػرض اػو المعيػار الوقيقػي لقيػاس اياميػة االلت ػادية أمػا
إ ارة الرصبة لدي المستهلحيف وعمليات جلؽ المنافع التي يو ؿ عليهػا المسػتهلحوف باشػباع واجػاتهـ فأنهػا
تم ؿ العب ايحبر في المجهودات والسياسػات التسػويقية المسػتهدفة نوػو السػوؽ واجت ارلػه وذلػؾ فػي إطػار

تطويع الفرص التسويقية واستغجلها بأعلي حفا ة تسويقية.

وفي ضو ما أتيح للبوث مف بيانات فأنه يمحف عرض توليؿ منافع الفرص التسويقية للتمور مػف

ججؿ النقاط الجمس التاليةق

أوال – التع ػػرض ل ػػبعض الوق ػػا ؽ العلمي ػػة وانعحاس ػػاتها الت ػػي ته ػػدؼ إل ػػي ض ػػرورة االاتم ػػاـ بجل ػػؽ الف ػػرص
التسويقية.

انيا – معدالت استهجؾ التمور مقارنة بالفواحه البديلة ايجرا ومولؼ الت دير ومتوسط ن يب الفرد.

ال ا – أشحاؿ وعادات وأنماط االستهجؾ والميؿ الوديث لجستهجؾ.

رابعا -المعولات التسويقية.

جامسا -ايامية التسويقية لمنتجات التمور.

أ–

لقد أثبتت البحنوث الميدانينة عنددا منن الحقنائ  ،منينا منا يينم تحمينل الفنرص التسنويقية ،ومنن

أىميا ما يمي(:)31

 -1يوتوي حؿ  122جراـ مػف التمػر مػف النػوع الجيػد علػيق  65مػ حالسػيوـ  72مػ فوسػفور 561
م وديد  353سع ار و ارريا حربوايدرات.

 -2وفػػي بوػػوث أجػػري أجريػػت علػػي توليػػؿ عنا ػػر التمػػر وجػػد أف نفػػس الػػوزف مػػف المنػػت % 7266
حربواي ػ ػػدرات (الس ػ ػػحريات)  % 2169ب ػ ػػروتيف  % 565ش ػ ػػوـ  % 1368م ػ ػػا ( % 162أم ػ ػػجح
معدنية  122فضجت).

وبمعنػػي اجػػر فػػأف ترجمػػة اػػذ ايرلػػاـ المعمليػػة إلػػي مجػػاؿ االسػػتهجؾ التسػػويقي تعنػػي أف التمػػور

توت ػػوي عل ػػي نس ػػبة معتدل ػػة بجان ػػب الس ػػحريات م ػػف أم ػػجح معدني ػػة وفيتامين ػػات أ ب مم ػػا يم ػػنح

المستهلؾ ليمة صذا ية مرتفعة وبأسعار معقولة.

 -3وبمراجعػػة إو ػػا يات منظمػػة ال ػوة العالميػػة أ بتػػت التجػػارب الطبيػػة والمعمليػػة أيضػػا أف البلػػداف
التػػي يزيػػد فيهػػا معػػدالت اسػػتهجؾ التمػػر تقػػؿ بهػػا ايم ػراض المسػػتوطنة وحػػذا ايمػراض السػػرطانية

الجبي ة أو اخ ابة بها.
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 -4أ بت ػػت التج ػػارب العججي ػػة أف المػ ػرأة الوام ػػؿ أو الوال ػػدة إذا تناول ػػت ل ػػد ار م ػػف التم ػػر ف ػػاف ف ػػي ذل ػػؾ
مساامة في وفرة الرضعة الواودة حمػا أنػه يسػاعد علػي إتمػاـ النفػاس فػي ولػت أل ػر .ولعػؿ فػي
ذلؾ جانبا مف وحمة اهلل في ندا مريـ عليها السجـ عوازي إليؾ بجػذع النجلػة تسػالط عليػؾ رطبػا

جنياع.

 -5تسااـ منتجات التمور في وؿ مشاحؿ الغذا

وما زاؿ البوث جاريا في الو وؿ علي المزيد مػف

ايرلاـ مف محاتب الفاو في روما.

 -6أ بتػػت وػػاالت المسػػح ال ػػوي واالجتمػػاعي لػػبعض ف ػػات العػػامليف فػػي منػػاطؽ التنميػػة ال ػػوراوية
أف وجبػػات التمػػر بػػاللبف مفيػػدة للغايػػة وأنهػػا تناسػػب الوالػػة ال ػػوية للعػػامليف انػػاؾ وأنهػػا مناسػػبة

جدا لظروؼ العمؿ وبي ته.

 -7ومف زاوية الفنوف والزراعية فأف التمر تعتبر مف المنتجات الوساسة والقابلة للتأ ر فيما لػو أاملػت
ص–

لويف ولسنا انا ب دد المنالشة العلمية لها.

كما أثبتت نتائج البحوث السابقة أن:

 -1استهجؾ التمر يم ؿ ووالي  % 1962مف إجمالي استهجؾ الفواحه في معظـ دوؿ مجلس التعاوف
الجليجي ومف ـ فأنه أح ر أنواع الفاحهة انتشا ار(.)14

 -2أف االسػػتهجؾ المولػػي مػػف التمػػور الجيػػدة مرتفػػع جػػدا فػػي بعػػض البلػػداف حمػػا فػػي المملحػػة العربيػػة
السعودية م ج فأف ووالي  % 98مف اخنتاج الوطني يستهلؾ موليا ومف ـ فأف نسبة الت دير
ضػ ػ يلة ج ػػدا رص ػػـ ارتف ػػاع ج ػػودة التم ػػر المن ػػت مولي ػػا ف ػػي مجتلػ ػؼ المن ػػاطؽ( .)15وربم ػػا ح ػػاف لي ػػاـ
الم ػانع بػالمنطؽ الشػرلية علػي وجػه التوديػد والتشػجيع الوحػومي السػتجداـ التمػور وتقديمػه علػػي

سػػبيؿ الم ػػاؿ ف ػػي الفن ػػادؽ وعلػػي م ػػتف ط ػػا رات ال ػػروجت الجويػػة الس ػػعودية عب ػػر ال ػػبجد وجارجه ػػا
وتقديمػػه فػػي المستشػػفيات وحأوػػد أرحػػاف الوجبػػات الغذا يػػة بالجامعػػات والمعااػػد والمػػدارس وريػػاض

ايطفػػاؿ وحػػذا فػػي وجبػػات رجػػاالت الوػػرس الػػوطني والداجليػػة والشػػرطة وصيراػػا مػػف دواعػػي ارتفػػاع
معدالت االستهجؾ وبالتالي فأف فا ض الت دير يم ؿ نسبة ض يلة مف ال ادرات صير النفطية

وأح ػػر مػػا ي ػػدر منػػه فللػػدوؿ المجػػاورة وبجا ػػة دوؿ مجلػػس التعػػاوف الجليجػػي .حمػػا بلغػػت نسػػب
االسػػتهجؾ فػػي الع ػراؽ  .% 58وتم ػػؿ م ػػر المرحػػز ايوؿ بػػيف الػػدوؿ المسػػتهلحة للتمػػور ويػػث
تستهلؾ ووالي  % 2566مف إجمالي التمور المستهلحة في الوطف العربي.

 -3يتبايف متوسط ن يب استهجؾ الفرد مف التمر سنويا مف دولة إلػي أجػري فبينمػا نجػد أف ن ػيب
الفػػرد فػػي ايردف يبل ػ و ػوالي  263حجػػـ سػػنويا نجػػد ي ػػؿ  3661حجػػـ سػػنويا فػػي الع ػراؽ 3968
حجـ سنويا فػي المملحػة العربيػة السػعودية  1462حجػـ سػنويا فػي جمهوريػة م ػر العربيػة .وتػزداد

المعػػدالت إذا ليسػػت فػػي القػػرا وتقػػؿ فػػي المػػدف وذلػػؾ نتيجػػة الهج ػرة الداجليػػة ل ف ػراد فػػي الػػدوؿ

الواودة مف الريؼ إلي الوضر(.)16

وفي دوؿ مجلس التعاوف الجليجػي نجػد أنػه فػي المملحػة العربيػة السػعودية معػدؿ االسػتهجؾ يفػوؽ

ح ي ار عما او عليه فػي دولػة لطػر ودولػة الحويػت ودولػة البوػريف ودولػة اخمػارات علػي التػوالي .لقػد أوردت
تقػػارير الفػػاو فػػي  1982أف متوسػػط اسػػتهجؾ الفػػرد مػػف التمػػر اػػو  152جػػـ سػػنويا وأف متوسػػط مػػا يأحلػػه

يوميػػا  222م ػرة وأف نسػػبة الملحيػػة  165نجلػػة علػػي مسػػتوي الػػدوؿ المنتجػػة للتمػػور .ويتضػػح مػػف ذلػػؾ أف
الطلب متزايد رصـ عدـ مرونة المعروض مما يادي إلػي جلػؽ مشػاحؿ تسػويقية ويعمػؿ علػي ضػرورة د ارسػة

الفرص التسويقية للمنت .
ج–

أشكال وعادات وأنماط االستيلك والميل الحديث للستيلك:

بم ارجػػع تقػػارير بعػػض الهي ػػات الرسػػمية فػػي الػػدوؿ المنتجػػة للتمػػور وواو ػػا ياتها تبنننين أن ىنننناك
العديد من الحقائ االستيلكية والتي يمكن ترجمتيا تسويقيا كما يمي:
 -1تم ػػؿ المنتجػػات رحنػػا أساسػػيا فػػي الوجبػػات الغذا يػػة الر يسػػية أف لػػـ تحػػف القػػوت الوقيقػػي لمعظػػـ
س ػػحاف دوؿ ش ػػماؿ أفريقيػ ػػا وش ػػبه الجزيػ ػرة العربيػػػة وبع ػػض دوؿ أمريح ػػا الجتينيػػػة وبع ػػض الػػػدوؿ
اآسيوية .وال ينبغي الربط بيف االسػتهجؾ وبػيف الػدجوؿ الموػدودة فػالعبرة التسػويقية انػا بالمنفعػة

التػػي يو ػػؿ عليهػػا مسػػتهلؾ السػػلعة .بػػؿ أف بعػػض الشػػعوب تعتمػػد علػػي التمػػر حوجبػػة صذا يػػة أو
حفاحه ػػة ر يس ػػية بينم ػػا بع ػػض الش ػػعوب تنظ ػػر إل ػػي المنتج ػػات – م ػػف زاوي ػػة االس ػػتهجؾ أيض ػػا –
باسػػتجدامها حوجبػػة فرعيػػة أويانػػا علػػي فتػرات وفػػي معظػػـ ايوػواؿ بػػيف اخفطػػار والغػػذا  .حمػػا لػػد
تتناولػػه بعػػض الشػػعوب حوجبػػات للغػػذا والعشػػا فػػي عػػدد يتػراوح بػػيف  3و 4مػرات يوميػػا .حمػػا أف

معظـ الشعوب اخسجمية تح ر مف استهجحه في شهر رمضاف الحريـ وذلؾ اتباعا للسنة النبوية

ولػ ػػد امتػ ػػدت اػ ػػذ العػ ػػادات االسػ ػػتهجحية إلػ ػػي الجاليػ ػػات اخسػ ػػجمية فػ ػػي دوؿ أوروبػ ػػا وايم ػ ػريحتيف
وأستراليا.

 -2بعض المنتجات المباشرة مف التمر يعرض بالدبس (شراب أو عسؿ التمر) واو الذي يستجرج مف
ال مار ججؿ فترات تجزينها .وت ؿ نسبة الدبس إلي  % 5 – 3مف وزف التمر وله رواج جاص
عند بعض العا جت وت نع منه بعض المأحوالت والولويػات ويػدجؿ فػي

ػنع البسػحويت .حمػا

أف الدبس يوؿ موؿ السحر .ولد استطاعت بعض الدوؿ إنتاج مادة الحراميؿ منه ويث يتميز اذا
النػػوع مػػف الحراميػػؿ بج ػواص حيما يػػة وطبيعيػػة جيػػدة حمػػا فػػي بعػػض دوؿ بوػػر الحػػاريبي وأمريحػػا
الوسػػطي وفػػي بعػػض دوؿ أمريحػػا الجتينيػػة .اػػذا ولػػد أمتػػد تطبيػػؽ التحنولوجيػػا لتتعػػدد المنتجػػات
الفرعيػػة مػػف ايعنػػاب والحػػروـ .ولقػػد اف لنػػا أف نطبػػؽ نفػػس درجػػة التحنولوجيػػا فػػي معظػػـ منتجاتنػػا

الطبيعية في العالـ العربي.

 -3يقدـ التمر الجيد أويانا مع القهوة للضيوؼ وأاؿ المنزؿ.

دراسات الخميج والجزيرة العربية – العدد 04

 -4اناؾ مجموعة مف الوجبػات الشػعبية القديمػة المعروفػة والم ػنوعة مػف التمػور ومنهػا علػي سػبيؿ
الم ػػاؿ ال الو ػػرق المدلولػػة والجػػيص والونػػيف واآيلػػة والسػػوؽ والتمػػر المعسػػؿ الموشػػو بػػالجوز

واللوز والسمسـ وبعض التوابؿ وصيراا.

 -5اسػػتجداـ التمػػور فػػي عمػػؿ أن ػواع عػػدة مػػف الفطػػا ر والجبػػز ومنهػػا علػػي سػػبيؿ الم ػػاؿ ال الو ػػر
الزبدة (الداف البقري الموموس) والجبز المومر والممروس وجبز المسح المستجدـ في طبؽ ال ريد
والع ػ ػػيدة بػ ػػالتمر والػ ػػدبس وبػ ػػيض الػ ػػدبس والعػ ػػيش المومػ ػػر (ايرز بالػ ػػدبس) واللقيمػ ػػات بالػ ػػدبس

والمػػزردة (حػػالعيش المومػػر) والمسػػلوؽ (أو جػػجؿ مطبػػوخ – واػػذ تنػػت فػػي الوػػاالت التػػي يرصػػب
فيها المزارعوف تجنيػب المجػاطر فػي المنػاطؽ التػي تح ػر فيهػا ايمطػار فػي موسػـ الجريػؼ فػأنهـ

وين ػػذ يلج ػػوف إلػػي لطػػؼ ال مػػار واػػي فػػي دور البسػػر – الجػػجؿ – وتسػػلؽ وتجفػػؼ .ولػػد عرفهػػا

الحاتب مف إودا زياراته لبعض لري المنطقة الشرلية في الحوت والهفوؼ).

 -6استجدامات متعددة أجري منها علي سػبيؿ الم ػاؿ ال الو ػر منتجػاتق مربػي البلػع ومربػي التمػر

ع ير التمر الجشػاؼ وشػراب التمػر والتمػر بالشػيحوالته حعحػة التمػر تورتػه البسػحويت ولػوي

التمػػر بجػػوز الهنػػد سػػجلمه التمػػر الموشػػي التمػػر بػػاللبف بػػودن التمػػر الجعبػػر والتمػػر المجلػػؿ
وصيراا ح ير.

اػػذا ورصػػـ تميػػز منتجػػات التمػػور المطرووػػة بايس ػواؽ المولػػي بػػأف أسػػعاراا رجي ػػة وفػػي متنػػاوؿ

جميػػع الػػدجوؿ إال أف اػػذ المنتجػػات ليسػػت بػػالوفرة رصػػـ تعػػدد أنواعهػػا وتولعػػات ت ازيػػد الطلػػب عليهػػا .وفػػي

ذلػػؾ جيػػر ماشػػر تسػػويقي علػػي ضػػرورة االاتمػػاـ بد ارسػػة وتوليػػؿ الفػػرص التسػػويقية المتاوػػة والممحنػػة لهػػذ
المنتجات.

أن الميل الحديث الستيلك منتجات التمور قد ىبط وكان دلك نتيجة عدة عوامل ندكر من

أىميا ما يمي:

 -1استهجؾ المنتجات السحرية البديلة .فقد اتجه المستهلحوف إلي المزيد مف استهجؾ الفواحه بدال مف
التمر وذلؾ نتيجة زيادة الدجوؿ وسػماح القػدرة الشػ ار ية باسػتيراد الفواحػه مػف مجتلػؼ أرجػا العػالـ

ولد يحوف لذلؾ أسبابه النفسية واالجتماعية أيضا.

 -2زيػػاد اسػػتهجؾ الفواحػػه ال ػػناعية والولويػػات حبػػدا ؿ التمػػور واػػي ظػػاارة فػػي العديػػد مػػف الطبقػػات
االجتماعية الجليجية.

 -3مازالت الغالبية العظمي مف سحاف الجلي يفضلوف ش ار التمر صير المعبأ في ايسػواؽ .أف التمػر
المعبػػأ يم ػػؿ نوعػػا جديػػدا مػػف المنتجػػات وبالتػػالي فػػأف عمليػػات الت ػػنيع التػػي تجػػري علػػي التمػػر
تض ػػيؼ من ػػافع تس ػػويقي ش ػػحلية وويازي ػػة ومحاني ػػة وزماني ػػة متع ػػددة مم ػػا يس ػػتلزـ ب ػػذؿ المزي ػػد م ػػف

المجهودات التسويقية الجديدة ودراسة ايسواؽ والمسػتهلحيف وواجػ ار بوػوث تسػويؽ جا ػة بالػدوافع
وتحػػويف الم ػزي التسػػويقي الػػذي يػػتج ـ مػػع حػػؿ مرولػػة مػػف م اروػػؿ تطػػور ويػػاة المنػػت بايس ػواؽ

وتومػػؿ درجػػة عاليػػة مػػف المجػػاطر ودرجػػة لبػػوؿ المسػػتهلحيف للمنتجػػات الجديػػدة ومػػدي الرصبػػة فػػي

التنا ه ػػا واس ػػتهجحها وتسػػػعير العبػ ػوات وتوديػػػد مناف ػػذ توزيعهػػػا ف ػػي ايس ػ ػواؽ وتجط ػػيط الومػ ػػجت
الترويجيه عامة واخعجنية جا ة ولياس حفايتها ووا ارة الرصبة في جمهور المستهلحيف للتعامؿ مع
منتجػػات التمػػر المعبػػأ بػػدال مػػف الطػػرؽ التقليديػػة وت ػػدير الفػػا ض إلػػي م ػا صيػػر ذلػػؾ مػػف مجتلػػؼ

السياسات التسويقية الودي ة.

 -4ع ػػادات الشػ ػ ار واالس ػػتهجؾ المتوار ػػة م ػػف ل ػػديـ الزم ػػاف .لق ػػد اعت ػػادت الش ػػعوب عل ػػي أح ػػؿ التم ػػر
وأ ػػنافه فػػي عػػدة أطبػػاؽ ويمحػػف للمهتمػػيف بالت ػػنيع للتمػػور مواولػػة تغييػػر اػػذ العػػادات وتقػػديـ

التم ػػور بالش ػػحؿ ال ػػذي يتناس ػػب وواج ػػات االس ػػتهجؾ وبش ػػرط أف تن ػػاؿ منتج ػػات وعبػ ػوات التم ػػور
وأشحالها رضا المستهلحيف.

د–

 -5عدـ استجداـ التمر في المناسبات االجتماعية حهدايا.

تكمن المعوقات الرئيسية لتسوي منتجات التمور في بعض الجوانص – منيا ما يمي:

 -1ارتفاع معدؿ االستهجؾ الداجلي للتمر بوالته لبؿ ت نيعه.

 -2نظرة المستهلحيف إلي تحاليؼ التسويؽ باعتباراا تم ؿ عب ا إضافيا علي تحاليؼ اخنتاج والتسعير.
 -3أف الطلب دا ما أحبر مف العرض فالتمر يستهلؾ بشحؿ أو بآجر.

 -4االاتمامات ال از دة بالنشاطات اخنتاجية والجدمية ايجرا ووااماؿ الزراعة والنجيؿ حذلؾ.
 -5اي ناؼ اللينة مف التمور صير

الوة للتسويؽ في فتر طويلة.

 -6عػػدـ وجػػود فػػا ض مػػف المجػػزوف يجشػػم حسػػادة أو تحديسػػه مػػف عػػاـ آجػػر .فالنسػػبة الحبػػرا مػػف
ىن -

اخنتاج تستهلؾ علي مدار السنة اخنتاجية.

األىمية التسويقية لمنتجات التمور :تبرز ىده األىمية من عدة زوايا ومن أىميا ما يمي:

 -1أوجػػاـ بعػػض الف ػػات فػػي دوؿ الجلػػي عػػف اسػػتهجؾ التمػػور واسػػتبدالها بمنتجػػات زراعيػػة أجػػري
حالفواحه أو باستجداـ الولوا حبديؿ أو شػ ار منتجػات مسػتوردة وذلػؾ نتيجػة تػوافر القػدرة الشػ ار ية.
ومعني ذلؾ أف التمر رصـ أنه يم ؿ جانبا ر يسيا مف اخنتاج الزراعي الوطني صير النفطي إال أف

المجهػػودات التسػػويقية الم ػػاوبة لعمليػػات اخنتػػاج صيػػر متحاف ػػة وبالتػػالي تقػػؿ الفر ػػة التسػػويقية
المتاوة أماـ منتجاته مف مواجهة المنافسة للمنتجات البديلة في أسواؽ االستهجؾ.

 -2تزايد معدالت االستهجؾ العالمي مف منتجات التمور .وليس أدؿ علي ذلؾ مف النظر إلي جػداوؿ
أسواؽ التمور والمرافؽ للبوث وتوليؿ ايرلاـ واتجاااتها ججؿ العقد ايجير.

 -3تطور وتنوع المنتجات التي تعتمد علي التمور.

 -4دور التحنولوجيا في إمحانية ت نيع منتجات جديدة مف التمور.

 -5جطورة ظاارة ايوجاـ عف االستهجؾ التمور في دوؿ الجلي العربػي عامػة فػي الع ػر الوػديث
وذلؾ نتيجة تغيير أنماط المعيشة .حذلؾ فأف تعدد المعروض مف مجتلؼ أ ناؼ الفواحه ايجػرا
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ووفرتها بح رة في ايسواؽ سػوا المنتجػة موليػا أو المسػتوردة بأسػعار معتدلػة ومقبولػة مػف جميػع

المسػػتهلحيف رصػػـ أف مسػػتويات الػػدجوؿ فػػي دوؿ مجلػػس التعػػاوف مػػف أعلػػي المسػػتويات فػػي العػػالـ
عموما ولد يا ر ذلؾ وتما في معدؿ استهجؾ التمور.

ومػف ناويػػة أجػري فػػأف زيػادة الػػدجوؿ لػد تسػػاعد فػي اسػػتم اررية اسػتهجؾ التمػػور ولحػف فػػي أشػػحاؿ

وعبوات ومنتجات جديدة وم نعة .إال أف ذلؾ يستلزـ بطبيعة الواؿ ضرورة القياـ بالعديد مف المجيودات

التسويقية المكثفة ومنياق

 -1دراسة السوؽ وتوديد الفرص التسويقية فيه ومدلوؿ الفر ة الممحنة.
 -2دراسة ميوؿ االستهجؾ.

 -3التوسع في إلامة م انع لت نيع التمور لتنظيـ االستهجؾ علي مدار السنة.
 -4مواولة جعؿ المزي التسويقي يتمشم مع استراتيجية الفرص التسويقية.
 -5االاتماـ بالومجت اخعجنية والتوعية بواسطة أجهزة اخعجـ والدولة.

 -6عـ رفع السعر ويػث أف المسػتهلؾ مػا زاؿ ينظػر إلػي أسػعار التمػور نظػرة صيػر سػليمة صيػر عػابا
بتحاليؼ اخنتاج ومشػحجته والػنقص المسػتمر فػي المعػروض وأوجػاـ المػزارعيف عػف رعايػة النجيػؿ

وومايته أو زراعة الجديد منه وطػوؿ المػدة الزمنيػة (وػوالي  5سػنوات) الجزمػة وتػم يػاتي النجيػؿ
أحله.

ظاىرة نقص اإلنتاج والمعروض:

بمراجعة اخو ا ات المنشورة عف إنتاج التمور في معظـ الدوؿ نجد أف اناؾ ظاارة نوػو نقػص

اخنتػػاج عالميػػا( .)17وبالبوػػث عػػف أسػػباب اػػذا الػػنقص فػػي منطقػػة الجلػػي أمحػػف و ػػر أاػػـ أسػػباب نقػػص
اخنتاج في البنود التاليةق

 -1ارتفاع مستوي المعيشة والتووؿ إلي استهجؾ ايصذية المعلبة والم لجة والمجزونة.

 -2لؿ العمالة واجرة عماؿ الزراعة وتم المجؾ إلي المدف للعمؿ في الشػرحات والهي ػات أو لسػبب
أجر .وايم لة العملية واضوة في حؿ مف المملحة العربي السعودية وم ر والعراؽ.

 -3ارتفاع أجور عمػاؿ الز ارعػة وبجا ػة القػا موف بعمليػة التلقػيح والجنػي والمعاملػة الفنيػة ونػدرتهـ
ونقص توارث فنوف المهنة ل جياؿ التالية.

 -4نقػػص المو ػػوؿ نتيجػػة عػػدـ اسػػتجداـ الػػرش بالطػػا رات ويػػث أنػػه محلػػؼ ولػػد يحػػوف صيػػر حػػؼ
حما ورد في بعض التقارير العلمية المتج

 -5زوؼ الرماؿ علي القرا وتجريب النجيؿ.
 -6التأجير في عمليات التلقيح.

ة صير المنشورة في ندوات النجيؿ الدولية.

 -7ايمراض النباتيػة المتعػددة التػي يتعػرض لهػا النجيػؿ والمو ػؿ (الملوػؽ رلػـ  .)3أف انػاؾ العديػد
م ػػف اآف ػػات الت ػػي ل ػػد ت ػػيب وػ ػوالي  % 52م ػػف النجي ػػؿ حم ػػا يتض ػػح ذل ػػؾ م ػػف د ارس ػػات النجي ػػؿ
بالمملحة العربية السعودية.

 -8ترؾ اخنتاج لمدة أطوؿ علي النجيؿ وتعرضه للتلؼ والديداف والوشرات وايتربة والتلوث عموماً.
 -9نقص التسميد وللته.

 -12عدـ االاتمػاـ بز ارعػة نجيػؿ جديػد وعػدـ تجديػد ز ارعػة النجيػؿ المسػف وطػوؿ المػدة التػي يسػتلزمها
النجيؿ لت مار والينع وعدـ االاتماـ بالفسا ؿ الجديدة.

 -11إعانات بعض الوومات لمزارعي النجيؿ وبساتينه صير واضوة وأف وجػدت فهػي موػدودة النشػاط
عدا ذلؾ االاتماـ الذي برز مف ووالي عدة سنوات في المملحة العربي السعودية وعماف والبوػريف

ويث شجعت الدولة زراعة النجيؿ والفسا ؿ ومنح عجوات سنويا لزيادة اخنتاجية ومعالبة المسػي
للنجيؿ واخجبار علي صرس الفسا ؿ وصيراا.

 -12إي ػرادات النجيػػؿ تحػػاد تعػػادؿ نفقاتهػػا والجػػداوؿ المرافقػػة والمسػػتجرجة مػػف التقػػارير الدوليػػة لمنظمػػة
ايصذية والزراعة (الملوؽ رلـ  )1جير دليؿ علي ذلؾ.

 -13عدـ ارتفاع سعر البيع للطف وتػم ولػو حػاف المشػتري

ػناعيا (حم ػانع التمػور) ومػف ػـ يوجػـ

الزراعيوف عف االاتماـ بالنجيػؿ ووانتاجيتػه .عػدا تلػؾ التجربػة ال ار ػدة فػي المملحػة العربيػة السػعودية
والواليات المتودة ايمريحية ويث يتـ اندفاع اخنتاج إلي م انع التعب ة والتعليب.

 -14أسباب أجري متعددة مرتبطة باتجااات حؿ دولة منتجة للتمور.

احتماالت زيادة اإلنتاج:

إال أف انػػاؾ عػػدة طػػرؽ لزيػػادة اخنتػػاج مػػف التمػػور ومػػف أامهػػا التحػػا ر بالبػػذور (النػػوا) والتحػػا ر

بالفسػػا ؿ (ايفػراخ) واسػػتجداـ ز ارعػػة اينسػػجة فػػي تحػػا ر النجيػػؿ حمػػا فػػي أمريحػػا وم ػػر( .)18ولحػػؿ طريقػػة

مزايااػػا وعيوبهػػا وظػػروؼ لجسػػتجداـ والتطبيػػؽ ولسػػنا انػػا ب ػػدد العػػرض إال أف المهػػـ أف لحػػؿ طريقػػة
ا اراا اخنتاجية والتسويقية.

فالطريقة ايولي سهلة وميسرة ويمحف الو وؿ علي البذور بسػهولة .إال أف التقػدـ الفنػي الوػديث

ال يو ػػي بتطبيػػؽ اػػذا ايس ػػلوب وتعويضػػه بايسػػاليب الفني ػػة التػػي أ ػػبوت متعارف ػػا عليهػػا فػػي الميحن ػػة
الزراعية.

ومف ايسباب التي تدعو إلي عدـ استجداـ اذ الطريقةق

 -1لد تحوف معظـ البذور ردي ة ويقدر الجيد منها بووالي .% 261

 -2عدـ معرفة نوع النجيؿ ذحر أـ أن ي إال بعد مضي ووالي  5سنوات.
 -3عدـ

جوية ال مار بعد النض

أو بعد  7 – 6سنوات للتسويؽ ويث اجتجؼ المنت مػف ويػث

اللوف والوجـ مما يا ر علي ابوط أسعاراا.
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 -4تأجر النجيؿ البذري في اي مار عف بقية النجيؿ ايجرا المزروعة بطريقة الفسا ؿ واينسجة.
 -5ارتفاع تحاليؼ اخنتاج وللة العا د مف المدة الطويلة.

ولػػد يعػػوض عػػف اػػذا ايسػػلوب الز ارعػػة فػػي أوػواض البػػذرة بعمػػؽ يتػراوح مػػا بػػيف  25 – 2سػػـ ػػـ

تنقؿ إلي المشاتؿ ـ تزرع بعمؽ 1ـ تقريبا.
**
وعليه فأنه يفضؿ تطبيػؽ ايسػلوبيف ال ػاني وال الػث مػع مقارنػة درجػة التحنولوجيػا المطبقػة ووسػاب
عا د اخ مار بعد مقارنة اخيرادات بالتحاليؼ.

أمػػا فيمػػا يتعلػػؽ بالمعاملػػة الفنيػػة للمنػػت فػػي مرولػػة الجنػػي فسػػوؼ ال نعػػرض لػػه تف ػػيج ويمحػػف

القوؿ مف الزاوية التسويقية أنه في واالت معينة لد تجني ال مار لبؿ أف تستحمؿ نضجها .وفي اذ الوالة
تغسػػؿ وتجفػػؼ ويمحػػف معاملتهػػا فػػي صرفػػة الو ػ اررة والرطوبػػة بواسػػطة الحهربػػا ػػـ تجفػػؼ وتسػػتمر وػػاالت
المعاملة الفنية وال ناعية لها وتم يتـ تعب تها .وفي مرولة النشر والتعرض للشمس يهدؼ التمييػز وذلػؾ

لبؿ مرولة الغسيؿ والتجفيؼ والفػرز ايولػي السػتبعاد التػالؼ وتجػزيف السػليـ ب ػورة مبد يػة لبػؿ النقػؿ إلػي
الم انع .وصالبا ما يلجأ المزارع إلي تعريض التمور إلي أشعة الشمس جا ة إذا حانػت مػف نجيػؿ ل ػير
(جديد) لػـ تػتمحف مػار مػف فر ػة التعػرض للشػمس جػجؿ مرولػة النضػوج والنمػو نظػ ار لوجػود نجيػؿ اجػر

طويػػؿ اػػذا ولػػد يػػتـ جنػػي المو ػػوؿ علػػي م اروػػؿ وذلػػؾ بغيػػة التو ػػؿ إلػػي أفضػػؿ مو ػػوؿ ممحػػف مػػف
زاويػػة ال ػػنؼ وذلػػؾ فػػي وػػاالت مػػا إذا حانػػت عمليػػات الجنػػي المتحػػررة ال تزيػػد مػػف التحػػاليؼ اخنتاجيػػة

والتسويقية.

وتظهػػر فػػي مرولػػة الجنػػي ال ػػة أدوار للمشػػترحيف فيػػهق ال ػػاعود (الجػػاني) ويطلػػب علػػيهـ الػػوبريف

فػػي فت ػرات تلقػػيح النجيػػؿ والط ػواش والنالػػؿ .وتم ػػؿ اػػذ ايدوار القيػػاـ بالعمليػػات اآتيػػةق ال ػػعود ولطػػع

العذوؽ وتجميع التمر المتنا ر وتميع ال مار علي التوالي.

الصعوبات التي تواجو اإلنتاج قبل عمميات التصنيع والتعبئة:

تظهر اذ ال عوبات في مرولة الجني للمو وؿ ومف أامها ما يليق

 -1للػػة العا ػػد المػػالي إذا م ػػا لػػورف بالم ػػروفات المدفوع ػػة .ولعػػؿ ذلػػؾ يرج ػػع فػػي المقػػاـ ايوؿ إل ػػي
انجفاض أسعار المنتجات إذا ما لورنت بأسعار مجتلؼ الفواحه والموا يؿ ايجرا .ولد أ ر ذلؾ
علي معنويات مزارعي النجيؿ مما أدي ببعضهـ إلي ترؾ زراعته ورعايته علي اخطجؽ.

 -2ندرة اييدي العاملة الفنية والمدربة والماارة وارتفاع أجوراا.

 -3وجود عماؿ زراعييف مف جارج بلداف دوؿ مجلس التعاوف الجليجي وتوويلهـ إلي عماؿ
أو ورفييف.

ناعييف

 -4موسمية العمؿ الزراعي يادي إلي نقص الدجوؿ فيما لو لورنت بالعا د مف النشػاطات االلت ػادية
ايجػػرا .حمػػا أف بعػػض العمػػاؿ صيػػر أحفػػا وليسػػو مػػدربيف فػػي العمػػؿ فػػي ظػػروؼ طبيعيػػة مجتلفػػة
عف مواطف نشأتهـ وحذا الق ور في معاملة النجيؿ علي وجه الج وص.

 -5اآفات السامة التي تهاجـ ما يقرب مف  % 52مف النجيؿ المتجاورة.

 -6طوؿ فترة النض فهي تستمر ما بيف شهريف و ج ة أشهر .حما أف فتػرة الجنػي والتوضػير ايولػي
لد تطوؿ وتتراوح ما بيف شهريف ون ؼ وايربعة أشهر وشهر اجر للنقؿ للم انع.

ويمكن التخفيف من ىده الصعوبات بيدف تحسين النشاط التسويقي لممنتجات كما يمي:

 -1تشجيع م انع التعليب علي الش ار بأسػعار مضػاعفة ل سػعار الجاريػة فػي ايسػواؽ .ولػد نجوػت
تجربة المملة العربية السعودية إلي ود حبير في اذا المجػاؿ ويػث أدي ارتفػاع سػعر توريػد الطػف

مػ ػػف التمػ ػػور إلػ ػػي م ػ ػػانع التعليػ ػػب فػ ػػي المنطقػ ػػة الش ػ ػرلية إلػ ػػي تشػ ػػجيع الم ػ ػزارعيف علػ ػػي العنايػ ػػة
بالمو وؿ .أيضا فأف م انع تعليب التمور بدولة عماف تنه نفس االستراتيجية في سػبيؿ زيػادة

إنتاجية المزارع والتمور.

 -2العمؿ علي عدـ تشجيع نقػؿ حفػاالت اييػدي العاملػة الزراعيػة المدربػة ايجنبيػة .أف ظػاارة توويػؿ
الحفالة بدأت تظهر بشػحؿ شػبه ملمػوس فػي بعػض الوػاالت ممػا أدي إلػي اجػرة العمػاؿ الػزراعييف

مػػف مجػػاؿ الز ارعػػة ووالوػػالهـ بأعمػػاؿ إنتاجيػػة الت ػػادية أجػػري وفػػي ذلػػؾ إاػػدار خنتاجيػػة القطػػاع
الزراعي ووجز و وؿ عمالة أجنبية أجري متج

ة في مجاالت ال ناعة والتجارة وصيراا.

 -3إمحاني ػػة ت ػػدريب العمال ػػة ف ػػي أول ػػات نم ػػو المو ػػوؿ عل ػػي العملي ػػات ال ػػناعية الجا ػػة بمعامل ػػة
منتجات التمور ججؿ مراوؿ تعب تها وتغليفها وتوزيعها.

 -4جلب اييدي العاملة الرجي ة توت مظلة الحفالة الزراعية.

 -5وقف سػوؽ (جمػع سػاؽ) النجيػؿ بالمبيػدات التػي تقتػؿ اليرلػات الجضػر التػي تحمػف داجػؿ اينسػجة
وججيا الساؽ.

 -6االستعماؿ الميحانيحي في عمليات التلقيح والجني .أف استجداـ طا رات المبيدات لـ تفػد فػي مػزارع
حاليفورنيػػا حمػػا تػػذحر التقػػارير .ورصػػـ أف اآليػػة أدت إلػػي تجفػػيض العمالػػة بنسػػبة  % 82 – 75إال
أف التلقيح اآلي يوتاج علي حمية لقاح أحبر( .)19ويمحف استجداـ السلـ اآلي في التلقيح.

وفػػي مجػػاؿ الجنػػي أيضػػا فأنػػه يمحػػف اسػػتجداـ السػػلـ اآلػػي( )22واػػو المحػػوف مػػف لاعػػدة توملهػػا

عججت والقاعدة م بتة يربع أعمدة وديدية ويمتد مف القاعدة عمود وديدي وذلؾ تأمينا مف عدـ الولوع
– واي تسع عدة أشجاص .وتمتاز الطريقة بتقليؿ درجات الجهد والتعب الذي يبذله جػاني المو ػوؿ حمػا

تتميػػز بايمػػاف ووامحانيػػة الجلػػوس وتجنػػب مجػػاطر الجنػػي البدا يػػة .إال أنػػه يعػػاب علػػي اػػذا السػػلـ

استجدامه في المزارع التقليدية لعدـ تواجد ايماحف الحافية لمرور دوف توطيـ لبعض الشجيرات.

دورة صناعة تعبئة التمور ومنتجاتو:
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ػػعوبة

فيمػػا يلػػي فقػػط عػػرض للم اروػػؿ العمليػػة الر يسػػية التػػي تمػػر فيهػػا التمػػور جػػجؿ الت ػػنيع والتعب ػػة

نتبعهػػا ببيػػاف للمعػػامجت الفنيػػة فػػي عمليػػات تطػػوير المنػػت طبقػػا للم اروػػؿ اخنتاجيػػة /التسػػويقية التػػي يمػػر

ججلها عمليات ت نيع التمور المعلبةق جمص التمور الخام منن المنزارع واسنتلميا فني صننادي بلسنتيك
تحننت أشنراف ومراقبننة فننني متخصننص ،ثننم الننوزن المبنندئي ادلنني ،والفحننص المبنندئي والتنكنند مننن تنوافر

مواصنننفات الجنننودة والنضنننج والحجنننم والنننوزن والمنننون والرائحنننة والشنننكل الطبيعننني ولفنننظ العطبنننة والميننننة
والخشنة والمصنابة والمتصندعة وغينر دلنك .تنظينف الصننادي والعبنوات البلسنتيكية وغسنميا وأعادتينا

إلي المزارع لضمان استمرارية التوريد لممصانع ،وقطع التمور عمي قطنع مناسنبة منع إخنراج الننو  .ثنم

تنننتي مرحمننة التبخيننر العننام لمقضنناع عمنني الحش نرات واالسننتخلص والتنظيننف بالغسننيل والفننرز والتعبئننة
األوليننة ،ثننم النقننل لممصننانع داخميننا بواسننطة الترولمنني أو األحزمننة الناقمننة األفقيننة أو المائمننة ،والتعقننيم
والتنقية منن الشنوائص .ثنم تننتي مرحمنة الغسنيل النينائي والفنرز النينائي والتندريج – حينث تقسنم وتندرج

التمور إلي مجموعتين أو أكثر تمثل كل مجموعة إحد درجات الجودة المطمقنة ،ثنم التصننيف والتركينز
والتجفيننف والحفننظ والتعميننص بننالوزن فنني كنراتين مبطنننة بالبلسننتيك ( 14كجننم متوسننط) ،وكننبس التمننور
داخننل العبننوة ،والتغطيننة والتنندبيس والتغميننف والتجميننع والوضننع فنني صنننادي خشننبية والتعبئننة والتخننزين

والشحن وغيرىا.

وتجنندر اإلشننارة إلنني أن المعنناملت الفنيننة فنني عمميننات تطننوير المنننتج متعننددة .ولسنننا بصنندد

مناقشنتيا تفصننيل .عمني أن االتجنناه الحننالي فني فنننون التحوينل الصننناعي وعممياتننو تشنير إلنني إمكانيننة

االسننتفادة مننن مخمفننات التعبئننة خاصننة تمننك الكميننات الكبيننرة مننن التمننور النندنيا والتنني تمفظينا المصننانع
يومينا .كمننا أنننو قنند أجريننت عنندة بحننوث إنتاجيننة لعجيننو التمننر والتنني يمكننن خمطيننا بمنواد غدائيننة غنيننة
بالبروتينننات لتحضننير منتجننات غدائيننة دات قيمننة ومننن ثننم تمثننل تمننك التكنولوجيننا تطننوي ار فنني تصنننيع

منتجات التمور وتعدد مشتقاتو.

ومن أبرز السمات التي تساعد عمي عمميات صناعة تعبئة التمور في بعنض المنناط وتطنوير

المنتج ما يمي:

 -1تعػػدد مواعيػػد القطػػؼ فهنػػاؾ بعػػد ال مػػار التػػي تجنػػي فػػي يونيػػه (مػػدار السػػرطاف) والػػبعض اآجػػر
في أصسطس  /نوفمبر (مداري القوس  /السنبلة).

 -2اسػػتمرار عمليػػات الجنػػي وملوقاتهػػا وتػػم و ػػوؿ المنػػت الم ػػانع والتػػي تسػػتمر  4 – 3أشػػهر.
ومعني ذلؾ أف اناؾ فر ة متاوة لتنظيـ المجزوف ـ مػواالة عمليػات ت ػنيع تعب ػة التمػور طبقػا

للطالة اخنتاجية للم انع عند التشغيؿ .وفي والة تزايد المعروض عف الطالة اخنتاجية المسػتغلة

فأف فا ض التجزيف يحوف لليج ويمحف التوحـ فيه والسيطرة علي درجة الجودة المطلوبة فيه.

 -3تشحيلة اخنتاج للحبس والتعب ة وافية في بعض الم انع الموجودة.

 -4المنت بطبيعته ال يوتاج إلي مجهودات إنتاجية بشأف تعػديؿ الشػحؿ الجػارجي أو الموا ػفات .أال
أف بعػػض ايوجػػاـ تػػا ر وتػػم فػػي حفايػػة التشػػغيؿ حمػػا أف عمليػػات ت ػػنيع تعب ػػة التمػػور تسػػتلزـ

ضرورة توافر وجـ معيف مف التمر.

 -5تطبيػػؽ أوػػدث ايسػػاليب الفنيػػة فػػي تطػػوير المنػػت وتطبيػػؽ الميحنػػة الزراعيػػة فػػي ز ارعػػة الفسػػا ؿ
والنجيؿ وتنميط أوجاـ ال مار ومقاومة اآفات وتطبيؽ أودث طرؽ الو ار ة.

بعض مظاىر القصور العامة في سياسات المنتجات ومشتقاتيا:

 -1سػػو الجدمػػة أ نػػا الز ارعػػة وجا ػػة فػػي معظػػـ دوؿ الشػػرؽ ايوسػػط وشػػماؿ أفريقيػػا إذا مػػا لورنػػت
بالجدمة الممتازة واآلية في بساتيف النجيؿ بحاليفورنيا بالواليات المتودة ايمريحية.

 -2ضيؽ المساوات بيف النجيؿ أويانا مما يعجز معه توسيف اخنتاجية.

 -3عدـ التوسع في استجداـ مشتقات التمور حعسؿ التمر م ج (الدبس) في

ناعة الولوي أو حغذا

بدال مف العسؿ والمربي المستوردة في دوؿ الجلي والدوؿ ايجرا المنتجة للتمور.

 -4ل ور تشحيلة اخنتاج المولي وموا فاتها في معظـ ايوواؿ.

 -5وجود طالات عاطلة نتيجة انجفاض وجـ الطلب علي التمور المعبأة.

 -6نقص االوتياجات وعدـ الوفا باوتياجات السوؽ عامة – سوا المولي أو الدولي.
 -7عدـ مسايرة اخنتاج وعمليات التعب ة للتطور التحنولوجي العػالمي وذلػؾ فػي معظػـ الػدوؿ المنتجػة
للتمور .ويبدو ذلؾ جليا في توليؿ طالة اآالت الموجودة علي جطوط التعب ة والتغليػؼ ومقارنتهػا

بم يجتها في م انع الولوا والشيحوالته.

 -8للة إمحانيات الم انع الموجودة واليا فالتحنولوجيا المطبقة ال تساعد علي معاملة جميع أ ناؼ
التمور.

 -9عػدـ ت ػنيع جميػػع أنػواع التمػور ففػػي المملحػة العربيػػة السػعودية مػا زاؿ وتػػم اآف ي ػنع الزريػػر
فقػػط يويػػث تتميػػز المنطقػػة الشػرلية بػػأف ( )% 72مػػف اخنتػػاج المولػػي مػػف الزريػػر ( )% 22مػػف

الججص ( )% 12أنواع أجري](.)21

 -12عمليات الت نيع الجا ة بتعب ة التمور تستلزـ ضرورة توافر مار تمر مف وجـ معيف.

 -11ارتفػػاع تحػػاليؼ اخنتػػاج وايجػػور والتعب ػػة تلػػؾ ايمػػور التػػي ال يػػري المسػػتهلؾ ضػػرورة لهػػا واػػذا
بالتبعية يستلزـ ضرورة العمؿ علي إ ارة الرصبة لديه وتوجيهه الستهجؾ التمور والمعلبة.

 -12مظاار ل ور أجري متعددة.

مظاىر االىتمام بزيادة اإلنتاج وتطوير المنتج الرئيسي:

فيما يلي و ر ياـ المظاار حما تـ الو وؿ عليها مف الدراسة.
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 -1تشػػجيع الدولػػة للم ػزارعيف علػػي العنايػػة بالنجيػػؿ .لقػػد حػػاف لوػػديث المس ػ وليف وال ػوالة والوحػػاـ أ ػػر
الطيب والسوف في نفوس المنتجيف.

 -2است جح ايراضي بج مقابؿ.

 -3تق ػػديـ الج ػػدمات الفني ػػة المطلوب ػػة م ػػف و ار ػػة وتس ػػميد وتقل ػػيـ الس ػػعؼ الي ػػابس ومحافو ػػة الوش ػػا ش
ومحافوة الف راف وججفه .واناؾ نماذج وية في حؿ مف المملحة العربية السعودية ودولة الحويت.

 -4تقديـ العروض للمزارعيف علي أساس دراسة عملية للجدوا االلت ادية لحؿ مشروع ناجح.

 -5توفير ميا الري ال الوة للنجيؿ بشػحؿ حػاؼ ومنػتظـ ويعتبػر اػذا عامػؿ أساسػيا فػي رعايػة ويػاة
النجيؿ ووانتاجيته.

 -6جؼ النجيؿ المتزاوـ وتعويض مجحه.

 -7ش ػ ار بعػػض الوحومػػات يوػػدث اآالت الزراعيػػة حمػػا فػػي حينيػػا والفلبػػيف وايرجنتػػيف وحوبػػا وذلػػؾ
بهدؼ المساامة في تطوير المنت .

 -8التوسع في زراعة النجيؿ بنوعية مرتفعة.
 -9استبداؿ النجيؿ باينواع الممتازة حالججص بما يادي إلي زيادة اخنتاج والجودة ورفع السعر.

 -12للػػع النجيػػؿ الهػػرـ وصيػػر المنػػت
لجداوؿ التعويض التاليةق

الصنف

()22

وتقليػػع عػػدد مػػف النجيػػؿ حمػػا فػػي المملحػػة العربيػػة السػػعودية وفقػػا

قيمة التعويض باللاير
اإلحساع

القطيف

جيد

422

172

متوسط

322

112

ضعيؼ

152

52

ملحظننننننات

التعويض لمنخمة الواحدة باللاير
 الغرس يشغؿ مساوة .336 ليمػ ػػة مػ ػػف المتػ ػػر فػ ػػي ايرض البػ ػػور  15 – 1لاير .طبقػ ػػالبعداا أو لربها مف ايرض ووسب ج وبتها ومولعها.

 -11تقديـ العوف الفني وعلي أسس علمية سليمة.
 -12تقػػديـ محافػػأة للفس ػػا ؿ المزروعػػة بالموا ػػفات الفني ػػة .ولػػد طبقػػت المملح ػػة العربيػػة السػػعودية ا ػػذا

النظاـ بدفع  52لاير /فسيلة سنويا وتم ميعاد الجني ايولي وذلػؾ فػي والػة تػرؾ مسػافات 12ـ ×
12ـ بيف النجيؿ .وفي الولت نفسه يمحف للمزارعيف استغجؿ اذ المسافات في زراعة الفواحه.

 -13ش ار الوحومات للمنتجات.

 -14تقديـ المساعدات المالية ومحافآت لتنتاج .ففي المملحة العربية السعودية أيضا تدفع الوحومة 25
الله ( 5لروش) لحؿ حيلو إنتاج.

 -15مظاار أجري متعددة.

تحميل النظام التسويقي

والبيئة التسويقية المحيطة باإلنتاج وتعبئتو

يسػػتعرض التوليػػؿ انػػا بيانػػا لماايػػة السػػلوؾ الشػ ار ي للمنتجػػات ومشػػتقاتها والسػػمات والج ػػا ص

التسػػويقية العامػػة للمنػػت الر يسػػي وأاػػداؼ ت ػػنيع وتعب ػػة الجامػػات حمنػػت ر يسػػي وأجيػ ار مولػػؼ الفػػرص
التسويقية المتاوة .ويعتبر اذا الجز مػف التوليػؿ مػدجج أساسػيا لتسػهيؿ التعػرؼ علػي محونػات السياسػات

التسويقية العمليات وأبعاد عنا ر المزي التسويقي المتاوة.

السموك الشرائي لممنتجات ومشتقاتيا:

سػػوؼ ترحػػز النقطػػة التاليػػة فػػي توليػػؿ مظػػاار تنظػػيـ اػػذا السػػلوؾ فػػي الم ػػانع علػػي اخش ػػارة

السريعة يصراض السلوؾ االستهجحي للمشتري ايجير .ويمحف تنػاوؿ اػذ النقطػة مػف عػدة جوانػب ويػث
ودور حػؿ

يمحف أف تعرض لمراوؿ الش ار وواج ار اتػه ػـ توديػد ايشػجاص المشػترحيف فػي عمليػة الشػ ار
ومعايير أدا الوظيفة التسويقية ـ بياف حيفية نع القرار .ونظ ار إلي أف اذ النقطة موضع بوث مسػتقؿ

فأننػػا سػػنعرض انػػا خلصننة لممواقننف الش نرائية التنني تبننرز أىننم سننمات السننموك الش نرائي لمصننانع تعبئننة

التمور ،ومنيا ما يمي:

 -1يػػتـ ش ػ ار التمػػور لمػػدة شػػهر توػػدد إدارة الم ػػانع وذلػػؾ بعػػد وضػػع مجوعػػة الموا ػػفات واجبػػة
التػػوفير فػػي أنػ ػواع التمػػور المشػػتراة .ول ػػد تحػػوف لجنػػة لتودي ػػد اػػذ الموا ػػفات م ػػف ويػػث الش ػػحؿ

الجارجي والمتانة واللوف ودرجة النض وال ار وة واللوف مع جلواا مف الشػوا ب وايمػراض والعفػف
وما إلي صير ذلؾ.

 -2يػػتـ تودي ػػد س ػػعر الشػ ػ ار ل ػػيس عل ػػي أس ػػاس الطلػػب والع ػػرض ولح ػػف بس ػػعر تفرض ػػه الدول ػػة وذل ػػؾ
تشػػجيعا للم ػزارعيف علػػي توريػػد منتجػػاتهـ إلػػي الم ػػانع .وصالبػػا مػػا يحػػوف سػػعر التوريػػد مضػػاعفا

يس ػػعار الس ػػوؽ الس ػػا دة .عل ػػي أف الشػ ػ ار بحميػ ػػات وأس ػػعار أعل ػػي م ػػف الس ػػوؽ أدت إل ػػي نقػػػص
المعػػروض التجػػاري لجسػػتهجؾ العػػاـ ومػػف ػػـ ارتفػػع سػػعر اين ػواع الردي ػػة مػػف التمػػور فػػي أس ػواؽ
االستهجؾ .وربما يحوف ذلؾ دافعا للمستهلحيف وو هـ علي استهجؾ التمور المعلبة.

 -3توػػدد الحميػػة التػػي تػػورد مػػف حػػؿ بسػػتاف أو مزرعػػة وذلػػؾ بهػػدؼ إعطػػا الفر ػػة يحبػػر عػػدد مػػف
م ادر التوريد للتعامؿ مع الم انع وبالتالي استعدادا لتوطيد العجلػات وبنػا نػوع مػف الػوال بػيف

طرفػػي السػػوؽ ففػػي المملحػػة العربيػػة السػػعودية

مزرعة.

ػػدر مرسػػوـ بشػ ار  12طنػػا حوػػد أل ػػي مػػف حػػؿ
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 -4يقوـ بالش ار لجنة فنية مف جب ار الم انع تودداا اخدارة العليا وتعاوف اذ اللجنػة مجموعػة مػف
ليادات الزراعة ذوي الجبرات الطويلػة فػي مجػاؿ مػار التمػور وتوديػد نوعيتهػا وجودتهػا ويػتـ دفػع

ال مف مقدما.

 -5عند استجـ التمر تقوـ لجنة أجري جا ة بالفرز لتوديػد نوعيػة التمػر المتفػؽ علػي توريػد وتوديػد
مدي مطابقة موا فاته للشروط التي سبؽ التعالد عليها ـ إل ار ار عما إذا حانت العمليات التمويليػة

ستبدأ أـ ال.

 -6يجوػػظ أف النػػوع الممتػػاز مػػف التمػػر (الجػػجص) ال يبػػاع للم ػػانع ويفضػػؿ المزارعػػوف والمجتمػػع
استهجحه حما او.

 -7اذا وبالنسبة لم انع تعب ة التمور وحذلؾ في منافذ التوزيع الر يسية حالوحاالت وتجارة الجملة يتـ
الش ػ ار بطريقػػة فوػػص العينػػة .وبعػػد االتفػػاؽ علػػي ايسػػعار يػػدفع ال ػ مف مقػػدما علػػي أف يػػتـ توريػػد

الحميػػات فػػي

الظروؼ.

ػػفقات معينػػة وعلػػي فت ػرات موػػددة ػػـ يبػػدأ معاملتهػػا

ػػناعيا أو تجزينهػػا وسػػب

 -8تشتري الم ػانع حميػات حبيػرة جػدا – وووػدة حميػة الشػ ار اػي الطػف أي  242حجػـ والػذي يقػارب

س ػػعر ف ػػي المتوس ػػط  252دوالر أمريح ػػي (وػ ػوالي  852لاير س ػػعودي وبمتوس ػػط  365لاير للحيل ػػو –

أسعار جارية).

أما فيما يجتص بالسلوؾ الشػ ار ي للمشػتري العػادي ايجيػر ودوافعػه فػأف الشػ ار انػا يػتـ لغرضػيفق

أولهما االستهجؾ المباشر ويث يػتـ الشػ ار للتمػور حمػا اػي بحميػات حبيػرة تحفػي السػتهجؾ ايسػرة وتبػادؿ
الهػػدايا لمػػدة وػػوؿ حامػػؿ و انيهمػػا الشػ ار بغػػرض التجػزيف وذلػػؾ فػػي والػػة التجػػارة ػػـ إعػػادة البيػػع بأسػػعار
أعلي وحسػب فػروؽ ايسػعار .ولػد يحػوف السػلوؾ ايجيػر ذا

ػبغة تسػويقية إذ يضػيؼ للمنتجػات المنفعػة

الويازية والمنفعة الزمانية وربما الشحلية نتيجة التجفيؼ وزيادة ترحزي المذاؽ.

السمات والخصائص التسويقية العامة لممنتج الرئيسي:
 -1تعدد اي ناؼ ويدرج حؿ

نؼ في درجات الجودة (راجع مجوؽ اينواع واي ناؼ).

 -2تومػػؿ الوفػػظ والتجفيػػؼ والتعب ػػة والتجػزيف ولمػػدد طويلػػة وبجا ػػة اينػواع الممتػػازة واػػي متعػػددة
وموجودة بح رة حالججص والشيش وايزير وصيراا.

 -3إمحانية النقؿ لمسافات طويلة دوف التأ ير في القيمة أو الجودة أو الشحؿ.
 -4تعدد المنتجات الفرعية مف المنت الر يسي.

أىداف تصنيع التمور وتعبئتيا:
 -1سوب الفا ض مف السوؽ.

 -2مواولة التوسع في أسواؽ االستهجؾ.

 -3مواولة تنظيـ االستهجؾ ججؿ العاـ وواعادة توزيعه ما أمحف.
 -4جلؽ بعض المنافع التسويقية زمانيا ومحانيا وويازيا وليميا.
 -5مواولة ت بيت ايسعار.

 -6مواولة تغيير أنماط االستهجؾ.
 -7ت دير الفا ض.

 -8ت ػػنيؼ التمػػور وسػػب الجػػودة /السػػعر وومايػػة المسػػتهلؾ مػػف مجػػاطر الغػػش والعمػػؿ علػػي إشػػباع
واجيته طالما أنه دفع ال مف المناسب.

 -9المسػػاامة فػػي وػػؿ أزمػػة الغػػذا العػػالمي والمشػػارحة فػػي مشػػروعات التغذيػػة التػػي تػػديراا منظمػػات
ايمـ المتودة وواصا ة الشعوب الفقيرة وما لذلؾ مف ا ار طيبة ووميدة في العجلات الدولية.

 -12جلؽ فرص للعمالة وتنشيط النشاطات اخنتاجية صير النفطية وبوو ها.
 -11العمؿ علي الموافظة علي القيـ والتراث والعادات والتقاليد.

إمكانية تصنيع وتعبئة الخامات كمنتج رئيسي:

اناؾ بعض الدال ؿ تشير إلي أف حمية اخنتاج المعبأ والمراد تسويقه يقؿ ح ي ار عف واجة الطلػب.

ويتض ػػح ذل ػػؾ م ػػف الج ػػدوؿ الم ارف ػػؽ وال ػػذي ت ػػـ ترحيب ػػة عل ػػي أس ػػاس تجميع ػػي للوق ػػا ؽ والبيان ػػات الموقق ػػة
والمنشػػورة بواسػػطة أح ػػر مػػف جهػػة رسػػمية مجت ػػة .حمػػا أف النسػػبة يتولػػع لهػػا االرتفػػاع المت ازيػػد علػػي ضػػو

أرل ػػاـ التولع ػػات فيم ػػا ل ػػو ت ػػـ إ ػػارة الرصب ػػة وت ػػـ العم ػػؿ ح ػػذلؾ عل ػػي تغيي ػػر أنم ػػاط وع ػػادات االس ػػتهجؾ ف ػػي
المجتمعات المنتجة للتمور.

(جدول تجميعي لألرقام بعد إجراع التحقي والتنكد)
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باأللف كيمو جرام (الطن)

تغيرات نتيجة
التكنولوجيا

3821
التوقعات نتيجة تغيرات التكنولوجيا

422222222

إنتاج المملحة

5 3765

552

282222222

نسبة التمر مف المنت % 72

196222222

نسبة إنتاج المنطقة الشرلية 267

% 85
268

46765

ترتفع نسبة التمور إلي

37462

ن يب المنطقة الشرلية

88222222

نسػػبة التم ػػر ال ػػالح للتعب ػػة 45

% 75

28265

يزداد اخنتاج الوطني بمعدؿ

نسبة ال الح مف التمور للتعب ة

 %وسب إو ا ية و ازرة الزراعة
1652222

5522222

-ر66

إنتػ ػػاج تمػ ػػر معبػ ػػأ طالػ ػػة التعب ػ ػػة

إمحاني ػػة تعب ػػة  222ط ػػف يومي ػػا عل ػػي 12

اليومية للم انع  5طف ومتوسػط

شػػهور عمػػؿ سػػنويا فػػي ح ػراتيف و ػػناديؽ

إنتاج  11عـ سنويا

بجستيؾ وجشبية

الطالػ ػ ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػ ػ ػ ار ية فػ ػ ػ ػ ػػي 1981

5522

 5522طف
62222222

الطال ػ ػ ػػة للتعب ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػػوا 222

( 322يوـ

-ر66
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% 3765
% 85
268
% 75

% 262

()1687

طف يوميا

عمؿ)

طالة التعب ة المولية المستغلة

نسبة

ال الح

% 2365

نس ػػبة التم ػػور المعب ػػأة م ػػف الن ػػات ال ػػوطني
ويم ؿ في الولت نفسػه الطالػة االسػتغجلية

الق ػػوا لم ػػنع التعب ػػة × 66 / 28265
122
ر% 68% 662

طالة التعب ة المقدرة
طالػ ػػة الش ػ ػ ار مػ ػػف اخنتػ ػػاج واػ ػػذا
دليػ ػ ػػؿ علػ ػ ػػي ارتفػ ػ ػػاع االسػ ػ ػػتهجؾ

المباشر

ويجوػػظ أف الطالػػة اخنتاجيػػة المسػػتغلة واليػػا إذا لورنػػت بنسػػبة التمػػر ال ػػالح للتعب ػػة تقػػؼ بعيػػدا
دوف الن ؼ وذلؾ لعدة أسباب منها أف الم انع جديدة ولـ تستغؿ طالتها بالحامؿ بعد .بجانب انجفاض

اسػػتهجؾ المػواطنيف للتمػػور المعبػػأة واػػذا يسػػتلزـ بالتبعيػػة ضػػرورة إ ػػارة الرصبػػة فػػيهـ ووػ هـ علػػي اسػػتهجؾ
التمور المعبأة .حذلؾ يفضؿ المستهلؾ الفواحه والمربيات علي التمور .أيضا نقص الحمية المعبأة الم ػدرة
منه إلي دوؿ الجلي نظ ار لمنافسة دوؿ الغرب .وأجي ار عػدـ إلنػاع المػزارعيف بتوريػد الحميػات للم ػانع بػدال

مف التبادؿ في ايسواؽ.

ومن األمور العممية التي تصاحص األرقام المدكورة والمحققة فعل ما يمي:

 -1صرفة استقباؿ التمور لبؿ الت نيع في والة شبه جيدة وتفي بالموا فات المطلوبة لمعاملة المنػت
ويا مف زاوية عدـ تواجد ايتربة أو الوشرات مع تنقية الجو العاـ.

 -2جطوط اسػتجـ وفػرز وتنقيػة المنػت صيػر حافيػة .فهنػاؾ ج ػة جطػوط بينمػا الجطػة تسػتلزـ ضػرورة
توافر سبعة جطوط.

 -3وجود جط واود لغسيؿ التمور واو صير حاؼ بينما الجطة تتطلب وجود  3جطوط علي ايلؿ.

 -4صرفة التبريد رصـ تجهيزاتها لـ تساير أودث مػا تو ػلت إليهػا تحنولوجيػا المعاملػة الفنيػة ال ػناعية
الجديػػدة .وبينمػػا يرحػػز التبريػػد واليػػا فػػي مسػػاوة واوػػدة واسػػعة توضػػح الجطػػة اخنشػػا ية ضػػرورة
توفير ماف صرؼ للتبريد.

 -5صرفة التبجير مجهزة وحافيػة العػدد وتت ازيػد مػف عػاـ إلػي اجػر ومتوسػط الغرفػة 65ـ 3واػذا الوجػـ
له أبعاد الفنية التي توقؽ أعلي حفػا ة فػي عمليػة التبجيػر – وتبلػ عػدد الغػرؼ واليػا سػبع عشػرة

وودة.

 -6انو ار التعب ة في جط واود بينما تق ار الجطة ضرورة توفير جمسة جطػوط علػي ايلػؿ ويػث أف
ظاارة التحدس تظهر في مرولة التعب ة دوف بقية مراوؿ العمليات اخنتاجية.

 -7حفاية جطوط إنتاج العبوات وذلؾ نظ ار لعدـ تشغيؿ الم انع بأل م طالة اسػتغجلية ممحنػة بعػد

بجانب موسمية العمؿ .ويتولع مع التوسع في إنتاج الجػدمات فػي المػدة الق ػيرة أف تػزداد جطػوط

اخنتاج للعبوات إلي ا نتي عشرة وودة.

 -8حافية الطالة االستيعابية للمجازف والمستودعات ويث تجزف العبوات سوا المملو ة أو الفارصة مف
مجتلػػؼ اي ػػناؼ وايوجػػاـ وايشػػحاؿ مػػف

ػػناديؽ جشػػبية وبجسػػتيؾ وح ػراتيف ومعدنيػػة ونػػايلوف

وصيراا بطريقة يسهؿ الو وؿ إليها.

 -9واالت التمر المعبأ في وضع جيد يتمشم وطبيعة المنت وال يانة والنظاـ وال وة وصيراا.
 -12المساوة المشغولة بالمحاتب اخداريػة والرلابػة والوسػابات والمتابعػة تتناسػب مػع وجػـ العمػؿ ولحػف
بنسبة لليلة وملموسة .حما أف عدد العامليف بل  152عامؿ فقط رصـ اآلية المرتفعة.

 -11وجػػود العديػػد مػػف الجػػدمات والملوقػػات بم ػػانع التعب ػػة حالمنػػاجر (ورش التجػػارة) والوػػدادة واللوػػاـ
وورش ال يانة ومرحز الجدمات الهندسػية وووػدة اخسػعاؼ وايمػف ال ػناعي والت ػليح والحهربػا

ومرالبة جزانات الطالة والميا والبجار وصيراا.

 -12ويتـ واليا التجطيط لتعب ةق  183222حرتونة متوسط  32حجـ الواودة و8222
و15222

ندوؽ بجستيؾ

ػػندوؽ جشػػب مػػف التمػػور المعبػػأة (إو ػػا يات موسػػـ  )1983 / 82واػػذا يسػػتوعب

ووالي  66ألؼ طف تمور.
يمي:

وىناك بعض الملحظات المستمدة من تحميل النظام التسويقي لمصانع تعبئة التمنور ومنينا منا

 -1عدـ وجود وودة بأي شحؿ تنظيمي وبأي مستوي للبووث التسويقية.

 -2عػػدـ وجػػود جهػػاز للتسػػعير أو توديػػد طػػرؽ التسػػعير أو توحيػػؿ إدارة الوسػػابات أو مػػديرو جطػػوط
اخنتػػاج إلػػي توديػػد ايسػػعار علػػي أسػػاس إضػػافة اػػامش إلػػي تحػػاليؼ الشػ ار واخضػػافات الجا ػػة
بالتوميؿ ال ناعي.

 -3أامية النشاط التسويقي للمنتجات مودودة فهي صير م اوبة بنشاط ترويجي أو إعجمػي مح ػؼ
لتشجيع استهجؾ التمور المعبأة.

 -4عػػدـ مسػػايرة التطػػور التحنولػػوجي بمػػا اػػو حػػا ف عليػػه م ػ ج فػػي المغػػرب وتػػونس الع ػراؽ والواليػػات
المتو ػػدة ايمريحي ػػة والب ارزي ػػؿ وايرجنت ػػيف وأس ػػبانيا والمحس ػػيؾ .أف ا ػػذ ال ػػدوؿ تن ػػت التم ػػور به ػػدؼ
التسػػويؽ الػػدولي س ػوا أحانػػت بحميػػات حبي ػرة أـ لليلػػة .وال نعتقػػد أف دوؿ الجلػػي ألػػؿ إمحانيػػات أو

حفا ات في المنافسة العالميػة .أن غيناص مثنل تمنك التنظيمنات أو المفناىيم ىنو فني حقيقنة األمنر

أحد األسباص الرئيسية التي دعت إلني عندم إمكانينة اسنتغلل الفنرص التسنويقية المتاحنة لمنفناد
إلي األسوا وتحسين اإلنتاجية وغيرىا.
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بمقارنة جانبي الجدوؿ السابؽ فأنه مف المتولع أف تزيد طالة التعب ة مف ووالي  % 2مف إجمالي

الجامات ال الوة للت نيع إلي ووالي  % 2365مف إجمالي الجامػات نفسػها بعػد توسػيف جودتهػا ومرالبػة
إنتاجها.

ومػػف زاوي ػػة أج ػػري فان ػػه يفتػػرض أف الم ػػانع ف ػػي ع ػػاـ  1985سػػتعمؿ بحام ػػؿ طالاته ػػا اخنتاجي ػػة

االستغجلية .أي أنه في اذا العاـ في سبيؿ ت نيع الجامات حاملة – إذا حاف اذا ممحػف – فػاف ذؿ يعنػي
أف الم ػػانع سػػتعمؿ بحامػػؿ طالاتهػػا فقػػط فػػي تعب ػػة ألػػؿ مػػف ربػػع الجامػػات أي أف ايمػػر يسػػتلزـ لػػو أردنػػا

التعب ة التامة وجود ج ة م انع أجري .والمعني التسويقي منن ىندا التحمينل أننو مازالنت أمامننا الفرصنة
لضمان استمرارية دورة حياة المنتج في مرحمتو األولي ،مرحمة التقدم والنمو .ومن ثم فنن مرحمة النمو

ال تقتصر إدن عمي مفيوم اإلنتاج السنوي الدوري لمخامات ولكن عمي كفاعة عممية التصننيع والتعبئنة،
وىدا ىو المفيوم األعم لتحديد المد الزمني .وسنظير في حينو األبعاد التسويقية ليدا التحميل.

إال أف التطويؿ ال يمحف أف يتـ في مرولة التقديـ والنمو في حؿ ظروؼ الت نيع والتعب ة الوالية.
فمف الواضح مف ايرالـ السابقة أف إمحانيات التعب ة الحلية تفوؽ إنتاج التمور الوالية .ومف ـ فاف تسويف
إنتاجيػػة الجامػػات واسػػتغجؿ الطالػػة االسػػتيعابية للتعب ػػة سػػتجعؿ مػػف فتػرة النمػػو أطػػوؿ مػػا يحػػوف جا ػػة إذا

حاف الم نع الوالي صير حاؼ لمواجهة ت نيع حؿ الجامات الممحنة.

لقد تبػيف مػف اخو ػا ات العالميػة ( )1983أف الػدوؿ العربيػة اػي الم ػر الر يسػي للتمػور ويػث

بل متوسط

ػادراتها وػوالي  217ألػؼ طػف بنسػبة  % 7666واياميػة النسػبة خجمػالي حميػة ال ػادرات

العربيػة مػف التمػػور أجػذ اتجااػػا متنال ػا ويػػث انجفضػت مػػف  )1982 / 79( % 8866إلػي  % 8662ػػـ

إلي .)24()1983 / 82( % 7666

ويم ؿ العالماف العربػي واخسػجمي محانػة حبيػرة مػف ويػث عػدد النجيػؿ وميػوؿ اخنتػاج ويػث تبلػ

النسػػبة فيهمػػا إلػػي مجمػػوع العػػالـ  % 97681مػػف ويػػث عػػدد النجيػػؿ  % 96671مػػف ويػػث معػػدؿ إنتػػاج
التمور في أواجر السبعينات(.)25

ويمكن تحديد موقف الفرصة التسويقية من التحميل الساب في النقاط التالية:
 -1انجفاض وجـ ال ادرات (ايرلاـ) إلي ايسواؽ الجليجية المويطة.

 -2المنافسة الشديدة مف بعػد الػدوؿ المجػاورة مػف ويػث السػعر والنػوع واسػتجداـ ايسػاليب الودي ػة فػي
اخنتاج والتعب ة واخعجف وصير ذلؾ.

 -3شدة المجاطرة ايجنبية ذلؾ يف ايجنبي ال يعرؼ اخلليـ وظروؼ االستهجؾ فيه بعد.
 -4ارتفػػاع أسػػعار ت ػػدير بعػػض اي ػػناؼ الممتػػازة حػػالججص والشػػيش ورصػػـ ارتفػػاع سػػعراما فػػي
الداجؿ إال أف اياالي يفضلونهما.

 -5ال توجد مظاار االاتماـ بجلؽ أو حسب أو حسب أو تنمية الفرص التسويقية.

وم ػػع ذل ػػؾ ف ػػاف ان ػػاؾ العدي ػػد م ػػف الوق ػػا ؽ الت ػػي يمحػ ػف أف نس ػػتند إليه ػػا ف ػػي الو ػػوؿ إل ػػي القػ ػرار

التسػػويقي السػػليـ بشػػأف ضػػرورة التوسػػع فػػي ت ػػنيع التعب ػػة وعمػػج علػػي مػػد دورة ويػػاة السػػلع فػػي المنطقػػة
العربية منها ما يليق

 -1استم اررية إنتاج النجيؿ لمدة تتجاوز  42 – 35سنة.

 -2اوتماالت تزايد عدد النجيؿ المنزرع عاما بعد اجر  768مليوف نجلة.
 -3متوسط إنتاج النجلة الواودة يتراوح ما بيف  55 – 42حجـ سنويا مع اوتماالت الزيادة.

 -4جػػودة النجيػػؿ الموجػػود بالمنطقػػة مقارنػػة بمنتجػػات الػػدوؿ ايجػػرا عػػدا دوؿ شػػماؿ أفريقيػػا حػػالمغرب
وتونس.

 -5أف  % 72مف إنتاج ال مار التمر والذي يمحف ت نيعه بالتعب ة أو بعمػؿ منتجػات منػه .أف معظػـ
دوؿ العػػالـ المتوضػػر اليػػوـ ال تسػػتهلؾ نتػػاج القطػػاع الز ارعػػي مباش ػرة ولحػػف تػػدجؿ عليػػه بعػػض
العمليات ال ناعية التوويلية ايجرا ومف ـ فاف نسبة حبيرة مف نات القطاع الزراعي يم ؿ أود

مدججت القطاع ال ناعي التوػويلي .وبادجػاؿ وسػا ؿ مقاومػة الوشػرات الودي ػة والعنايػة باخنتػاج
يتولع أف ترتفع نسبة التمر إلي  % 85وتقليؿ التالؼ وزيادة التعب ة.

 -6تعدد اينواع التي يمحف إج ار العمليات التوويلية والت نيع والتعب ة لها.

 -7بػػات وت ازيػػد معػػدالت اسػػتهجؾ التمػػور – وجا ػػة فػػي المواسػػـ وايعيػػاد الدينيػػة – وذلػػؾ بمعػػدالت
تفػػوؽ معػػدالت الزيػػادة فػػي السػػحاف جا ػػة إذا حانػػت النجيػػؿ تػػاتي ماراػػا بعػػد متوس ػػط 7 – 5
سنوات عندما يتزايد السحاف بمعدالت أحبر.

ومع ىندا فننن الطاقنة اإلنتاجينة فني عممينات التصننيع والتعبئنة لنم تصنل إلني أقصني درجنة منن

االسنننتغلل بعننند .باخض ػػافة إل ػػي أف م ػػانع التعب ػػة تقت ػػر عل ػػي الم ػػنع ايال ػػي وح ػػذا م ػػنع الدول ػػة
بالمنطقػػة الش ػرلية مػػف المملحػػة العربيػػة السػػعودية .حمػػا أف دوؿ مجلػػس التعػػاوف الجليجػػي لػػد ألػػرت أجي ػ ار
ضرورة بنا م نع لتعب ة التمور في عماف ويث سيبدأ في التشغيؿ فػي نهايػة عػاـ  1984حمػا اػو مقػرر

له(.)26

ومف ـ فانه يمحف استعراض وتوليؿ أبعاد الطالة اخنتاجية المتاوة وودوداا بالمقارنة مػع الطالػة

التسػػويقية لمنتجػػات التمػػور فػػي ايس ػواؽ وذلػػؾ مػػف جػػجؿ توليػػؿ الوالػػة اخنتاجيػػة للتمػػور جػػجؿ م اروػػؿ
الت نيع للتعب ة للوحـ علي مدي حسب الفرص التسويقية المتاوة.

تحميل عناصر المزيج التسويقي المتاحة بمجتمع البحث

أتضح مما تقدـ أنػه يمحػف ربػط سياسػة المنتجػات حأوػد محونػات عنا ػر المػزي التسػويقي للتمػور

مع المرولة التػي تمػر بهػا دورة الويػاة التسػويقية .وفيمػا يلػي متابعػة لتوليػؿ بقيػة عنا ػر المػزي التسػويقي

ايجػػرا المسػػتمدة مػػف ميػػداف البوػػث شػػاملة بقيػػة سياسػػات المنػػت

وذلػػؾ للتعػػرؼ علػػي ماايػػة حػػؿ منهػػا

ومزايااا وعيوبه ا ـ تقييمها وبياف دوراا في استغجؿ الفرص التسويقية المتاوة .ومف ـ يتناوؿ اذا الجػز
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توليػػؿ م اروػػؿ التعب ػػة وعمليػػات التعليػػب وسياسػػات التغليػػؼ وسياسػػات التبيػػيف وسياسػػات التسػػعير ومنافػػذ
التوزي ػػع وسياس ػػات التجػ ػزيف والنق ػػؿ وتولي ػػؿ االت ػػاالت الس ػػولية والمجه ػػودات التس ػػويقية البيعي ػػة ايج ػػرا

وتوديد والة السوؽ بوجه عاـ.

التعبئة والتغميف والتبيين:

يفتػػرض ف ػػي دورة الويػػاة التس ػػويقية للمنػػت ومش ػػتقاته الترحي ػػز علػػي نوعي ػػة وجػػودة ج ػػط المنتج ػػات

الموػدود مػع إضػافة بعػض التعػديجت التػي تجعػؿ المنػت فػي شػحله النهػا ي مقبػوال .وتتسػـ م اروػؿ التعب ػة
وعلميات التعليب في الولت الوالي بالعديد مف ال فات ذات ال باصة التسويقية والتي مف أامها ما يليق

 -1أنواع العبوات وايوعية .لـ نتمحف مف و ر ايعداد الشاملة مف حؿ نوع وأوجػاـ حػؿ نظػ ار لعػدـ
تػوافر البيانػات واخو ػػا ات الحاملػة عػػف العبػوات لحػػؿ

ػنؼ مػػف أ ػناؼ التمػػور إال أنػه يمحػػف

و ػػر أا ػػـ أنػ ػواع العبػ ػوات القديم ػػة والمتع ػػارؼ عليه ػػا ف ػػي تعب ػػة ا ػػذا المن ػػت ومنه ػػاق ايحي ػػاس
وال ػػفا ح الوديديػػة (الزنػػؾ) والمعدنيػػة وأحيػػاس البجسػػتيؾ واػػي ودي ػػة نسػػبيا والحرتػػوف المقػػوي

وايوعي ػػة ,أواف وجػ ػرار فجاري ػػة والق ػػرب والزنابي ػػؿ والب ػػوص وايلف ػػاص وأحي ػػاس الج ػػوت (للتم ػػر

الجاؼ) والجيش وأحياس ال وؼ (لل مار الجامدة) وأوعية أجري متعددة.

والشػػؾ أف لحػػؿ نػػوع مػػف العب ػوات (ايوعيػػة) المػػذحورة مزايااػػا وعيوبهػػا وظروفهػػا فػػي االسػػتجداـ
فايلفاص م ج يترؾ بيف حؿ عمود واجر مسافة تمحف للمشتري مف التعرؼ علي العبوة مف ويث

الجػػودة والنػػوع والشػػحؿ واللمػػس والوجػػـ واللػػوف وصيراػػا إال انػػه تفيػػد فػػي الرطػػب صالبػػا .ولسػػنا انػػا
ب دد العرض المف ؿ لحؿ نوع مف العبوات وايوعية.

 -2مػػادة العبػػوة .فمػػا ازلػػت نسػػبة تفػػوؽ أح ػػر مػػف ن ػػؼ الحميػػة المطلػػوب تعب تهػػا تعبػػأ فػػي عب ػوات
حجسيحية م نوعة مف السعؼ.

 -3طػرؽ التعب ػػة صيػػر مناسػبة ممػػا يػػادي فػػي وػاالت عػػدة إلػػي أوػػداث جلػؿ أو أضػرار بشػػحؿ ووجػػـ
ولوف وبريؽ الوودات الممتازة.

 -4مازالت الوسػا ؿ اليدويػة اػي المسػتعملة فػي تعب ػة أح ػر مػف  % 85مػف المنػت

واػذا بػدور يػادي

إلي تجفيض مستوي النوعية والجودة .وفي واالت أجري ما ازلػت تجػري عمليػات التعب ػة باسػتجداـ

اييػػدي وايرجػػؿ علػػي أمػػؿ أف م اروػػؿ عمليػػة التعب ػػة الودي ػػة سػػتعال المولػػؼ مػػف جػػجؿ م اروػػؿ
وجطوات الفرز والتبجير والتدري والتعقيـ.

 -5العبوات الوالية صير جذابة مف زوايا الوجـ والشحؿ الهندسي واللوف ومادة العبوة وصيراا.
 -6ال تادي العبوات اخصراض المنشودة مف و ار ها.

 -7بيع التمور في أحياس وعبوات تناسب البدو الروؿ والمسافريف.

 -8ارتفػاع تحػػاليؼ أدوات التعب ػػة وانعحػػاس ا اراػػا علػػي التحػاليؼ وسػػعر البيػػع .فمػػف المعلػػوـ أف أجػػور
التعب ة مرتفعة وبوسب نوع التمر وجودته .حما أف ايجر يوسب باخنتاج ولػيس بالنظػاـ الػدا ـ أو

ال ابت إال أف ايجور مازالت مرتفعة .فتحاليؼ تعب ة عبالة التمرع التي تتسع لوزف  32حجـ ووالي

دوالر أمريحي واود وبوساب وجـ اخنتاج تظهر تحاليؼ ايجور.

محاور سياسات التعبئة لمتصنيع ،وطر التعبئة:
اناؾ  3مواور لسياسات تعب ة التمور وايق

 -1التعب ة لجستهجؾ ايسري واي تشمؿ معظـ العبوات وايوعية التي ذحرت.

 -2التعب ػػة الوقليػػة واػػي بهػػدؼ االسػػتهجؾ أيضػػا ل س ػرة الحبيػرة الوجػػـ وعلػػي مػػدار السػػنة أو التعب ػػة
به ػػدؼ التوزي ػػع لم ػػا بع ػػد الجنػ ػػي سػ ػوا أح ػػاف يجػ ػ ار عمليػ ػػات الت ػػنيع للتعب ػػة أـ لبي ػػع النهػ ػػا ي
للمستهلحيف والمشتريف القادميف مف إنوا دوؿ الجلي  .واناؾ طريقتاف يتـ بهمػا تعب ػة التمػور فػي

مججت ولسنا ب دد التعرض لها تف يج.

 -3التعب ػػة ف ػػي الم ػػانع بع ػػد إجػ ػ ار العلمي ػػات الفني ػػة .ويمح ػػف تقس ػػيـ التم ػػور بع ػػد عملي ػػات الت ػػنيع
استعدادا للتعب ة والتوزيع والبيع والتسويؽ إلي عػدة مجموعػات اػي التمػور حمػا اػي عليػه والتمػور

التي أجريت عليها بعض عمليات التطوير والتعديؿ ونزع النوا وأجي ار التمور التي ت نع وتػدجؿ
حأوػػد مػػدججت منتجػػات أجػػري م ػػنوعة مػػف التمػػر مرتفعػػة ال ػ مف وتم ػػؿ سػػلعا اسػػتهجحية ذات

جودة جا ة.

واناؾ أربعة طرؽ متبعة في التعب ة ال ناعية للتمور واي التعب ة في ال ناديؽ الجشبية المبطنة

بورؽ شمع والتعب ة في الحرتوف بأوجاـ مجتلفة ومتعددة وأجي اًر التعب ة في السيلوفاف ل وجاـ ال غيرة.
ومف الوالع العملي اناؾ شبه إجماع بيف المتج

يف والمهتمػيف بشػاوف إنتػاج وتسػويؽ التمػور

علي أنه يشترط لنجاح العبوة في أصراضها التسويقية ضرورة توافر عدة أبعاد مف أامها ما يليق

 -1العمؿ علي جذب انتبا المستهلحيف وزيادة الطلب علػي الووػدات المعبػأة بػدال مػف اسػتهجحها حمػا
اػػي وذلػػؾ يػػأتي عػػف طريػػؽ إيجػػاد الت ػػميـ المناسػػب للعبػػوة بمجتلػػؼ جوانبهػػا الفنيػػة والتسػػويقية

وصيراا.

 -2ضرورة وجود عدد حاؼ مف جب ار الت ميـ وممف سبؽ لهـ العمؿ في اذا المجاؿ.
 -3ضرورة م اوبة برنام إعجني يتمشم مع طبيعة السلعة  /السوؽ  /المستهلؾ.

 -4إنشػػا أمػػاحف التعب ػػة أو ألسػػامها فػػي منػػاطؽ بعيػػدة عػػف ايتربػػة وعػػف الطػػرؽ التػػي تتحػػدس فيهػػا
أحياس الجوت وصيراا مف العبوات الر يسية والفرعية.

 -5يمحػف االسػػتغنا عػػف اي ػناؼ ايلػػؿ ليمػػة مػػف المنتجػات مػػع عػػدـ حبسػها أو العمػػؿ علػػي حبسػػها
بطريقة أجري تمتشي مع درجة جودتها.

 -6تنويع سياسات التعب ة ومواد التعب ة وأوجامها وأوزانها وتم تقابؿ اوتياجات أح ر عدد ممحف مف
المستهلحيف الوالييف والمرتقبيف.
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 -7وجود م انع جا ة أو وحومية لت نيع العبوات فواليػاً تحػاد الم ػانع الوحوميػة والتابعػة لهي ػة
الري وال رؼ بالمنطقة الشرلية مػف المملحػة العربيػة السػعودية تحػوف اػي الم ػدر الوويػد لتػوفير

العبوات المطلوبة.

 -8أاداؼ اجتماعية حضرورة ااتماـ بالتعب ة ويث ظهر والياً االتجا في بعض الدوؿ الجليجية إلم
ت دير عبوات التمر للمساامة في مشروعات ايمف الغػذا ي والمسػاامة فػي عػجج مشػاحؿ الفقػر

العالمية.

 -9يجب االستفادة مف الشهرة التي و لت إليها منتجات التمور في منطقة الجلػي وليػاـ المسػتهلحيف
بالتوجػػه إلػػم الم ػزارع وم ػػانع التعب ػػة لش ػ ار اوتياجػػاتهـ السػػنوية وفػػي اػػذا تشػػجيع علػػي تطػػوير

العبوة بما يتناسب وجدمة المسػتهلحيف ورصبػة فػي تنميػة درجػة وال هػـ بجانػب العمػؿ علػي ت ػميـ

العبوات الودي ة بما ي وف وودات التمر ججؿ فترات استهجحه.

شروط العبوة المطموبة:

أمحػػف التو ػػؿ إلػػي معرفػػة أح ػػر الشػػروط مج مػػة للعبػػوة تلػػؾ التػػي يبتغيهػػا الغالبيػػة العظمػػي مػػف

المستهلحيف لعبوات التمر ومنها مرتبة وسب ايامية ما يليق
 -1أف تحوف

وية والسبب في ذلؾ يرجع إلػي طبيعػة المنػت وارتفػاع درجػة اوتمػاالت تلو ػه بالبي ػة

المويطة.

 -2أف تحوف العبوة مج مة لوجـ االستهجؾ الفردي /ايسري مع تعديؿ ح=جـ العبوات بمػا يتناسػب
ووجـ ايسرة ال غيرة والمتوسطة والحبيرة أو الت دير ما أمحف .بمعني اجر فأنه يلػزـ تعػدد أنػواع

العبوات مف ويث الشحؿ والوجـ واالستيعاب واللوف وصير ذلؾ.

 -3أف تحوف العبوة صير محلفة نظ ار يف المستهلؾ مازاؿ ال يري ضرورة التعب ة لهذا المنت علػي أف
يراعي في ذلؾ مادة العبوة.

 -4الموافظػػة علػػي الجػػودة ويجػػب أؿ يتسػػرب مػػف المنػػت الػػدبس مػػع م ارعػػاة الموافظػػة علػػي الليونػػة
وبريؽ وودات التمر المعبأة.

 -5أف تظه ػػر العب ػػوة بع ػػض الموتوي ػػات .وان ػػاؾ تج ػػرب ار ػػدة ف ػػي المدين ػػة وي ػػث ح ػػاف بالغط ػػا م ػػف
السيلوفاف فتوة علي شحؿ جذاب وي ير انتبا المستهلؾ ومف ججلها يمحف للمستهلؾ التعرؼ علي
نوع وجودة ولوف ووجـ وبريؽ الوودات المعبأة بسهولة ومف ـ ت ار رصبته ويقبؿ علي ش ار ها.

 -6ايشحاؿ التي تظهر عليها العبوة يجب أف تعحػس البي ػة .فالغطػا سػابؽ الػذحر نقػش عليػه الهػجؾ
أو شػػجرة النجيػػؿ أو السػػيفاف أو نجلتػػاف متقاطعتػػاف أو للػػب أو الحعبػػة واػػي مػػف معػػالـ الوضػػارة

اخسجمية العربية اي يلة.

سياسات التغميف:

تلعػػب سياسػػات التغلي ػػؼ الػػدور ايحب ػػر فػػي

ػػعوبة تسػػويؽ التم ػػور المعبػػأة ف ػػي السػػوؽ موض ػػوع

البوػػث .ورصػػـ اعت ػراؼ القػػا ميف بشػػاوف تسػػويقه بأاميتػػه أال أنهػػـ يقػػروف جميعػػا أف ججفػػا جػػذابا تعبػػأ فيػػه
التمور بعد تعب تها في عبوات مناسبة مف أ÷ـ دعا ـ نجاح النشاط التسويقي ححؿ.

ومف أاـ ال عوبات التي تواجه تسويؽ التمور المعبأة في المنطقة الشرلية واليا مف الزاوية الفنية

ا نتػػاف امػػاق أف التغليػػؼ يػػتـ بمػواد متجلفػػة وصيػػر جذابػػة وال ػػعوبة ال انيػػة أف التغليػػؼ الوػػالي يطمػػس مػػا
بداجؿ العبوة مف منتجات.

ويري القا موف علي شاوف م انع تعب ة التمور ضرورة االجتيار بيف البلديف التػالييف أمػا أف يػتـ

التغليػػؼ بطريقػػة توضػػح مػػا بػػداجؿ العبػػوة أو أف يػػتـ التغليػػؼ بطريقػػة أجػػري أفضػػؿ ممػػا اػػي عليػػه اآف
ويرفؽ معها بياف بالموتويات والحمية والوزف وصير ذلؾ وفػي ذلػؾ تػداجؿ مػا بػيف وظيفػة التغليػؼ ووظيفػة

التبييف.

أف المش ػرفيف علػػي تسػػويؽ التمػػور المعبػػأة يبػػرروف مػػا لعن ػػر اللػػوف مػػف أاميػػة فػػي جػػذب انتبػػا

المستهلحيف بجانب ضرورة االاتماـ بالرسومات أو ايشحاؿ التي تعبر وتتعايش مع طبيعة المنت

ويمحػف

االعتمػػاد عليهػػا جميعػػا فػػي تجطػػيط وملػػة إعجنيػػة ناجوػػة واخفػػادة مػػف اػػذ العوامػػؿ فػػي الرسػػالة اخعجنيػػة

التي يمحف أف توجه إلي الجمااير الغفيرة وجا ة في مواسـ الو .

سياسة التبيين:

لعػػؿ تلػػؾ السياسػػة واسػػتراتيجياتها لػػـ تنػػؿ أي لسػػط مػػف االاتمػػاـ التسػػويقي فػػي مجػػاؿ المنتجػػات

موضػػوع البوػػث ومػػف ػػـ حػػؿ الق ػػور النسػػبي البػػارز فػػي مرولػػة انتشػػار المنػػت مػػف جػػجؿ دورة وياتػػه

السولية .يرحز القا موف علي شاوف التوزيع والتسويؽ والبووث واليا علي ضرورة رسـ استراتيجية واضوة
المعالـ لنشاط التبييف .ويروف أف يتـ إبجغ المستهلحيف بالقدر الحافي مف المعلومات عف المنتجات المعبأة
أما عػف طريػؽ معلومػات تطبػؽ علػي العبػوة ويظهراػا الغػجؼ أو أف تبػرز اػذ البيانػات فػي ورلػة

ػغيرة

مرفقة بالعبوة بالداجؿ .ويري أف الود ايدنم مف المعلومات واجبة المعرؼ باعتباراػا مػف وسػا ؿ االت ػاؿ
والتػػروي ق اسػػـ الم ػػنع ونػػوع التمػػر وجودتػػه وفت ػرة الضػػماف وطريقػػة الفػػتح واسػػتعماؿ العبػػوة والوفػػظ

واالت ػػاؿ فػػي وػػاؿ الشػػحاوي والعجمػػة التجاريػػة واالسػػـ التجػػاري .ويجوػػظ أف سياسػػة التبيػػيف سػػوؼ ال
تضيؼ مف التحاليؼ التسويقية اذ المبال الحبيرة رصـ ما يتولع مف نجاوهػا مػف توقيػؽ رلػـ مبيعػات أحبػر

بما لها مف أ ر نفسي في واالت اخعجف ومواسـ االستهجؾ.

سياسات التسعير:

يفتػرض فػػي بدايػة الػػدورة التسػػويقية للمنتجػات ارتفػػاع ايسػعار نظػ ار لقلػػة المنافسػة .حمػػا أف الغالبيػػة

العظمي مف المشتريف مف ذوي الدجوؿ المرتفعة ولد ت بت ايسعار أو نقؿ مع ظهور المنافسيف.

طر تحديد األسعار:
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تعػػددت طػػرؽ وأسػػاليب تسػػعير الطػػف والحيلػػو مػػف التمػػر وسػػب جودتػػه و ػػنفه ونوعػػه ومػػف اػػذ

الطرؽ ما يليق

 -1توديػػد ايسػػعار علػػي أسػػاس الطلػػب والعػػرض وذلػػؾ فػػي ظػػؿ ظػػروؼ المنافسػػة الوػرة السػػا دة فػػي
ايسواؽ .ولعػؿ ايسػعار انػا ال تم ػؿ وقيقػة التحػاليؼ ويػث أف إلبػاؿ اياػالي علػي الشػ ار للمنػت

الجديد بحميات حبيرة في أوا ؿ الموسـ يادي إلي رفػع السػعر وذلػؾ نتيجػة العػادات والتقاليػد ووػب
المواحاة وبعد مدة وجيزة مف ظهور المنت الجديد يشح المعروض ويبقي ال مف علي ما او عليه

مرتفعا.

 -2أجذ أسعار المنافسة ارتفاعا وابوطا في االعتبار.

 -3توديد م انع التعب ة السعر علي أساس التحاليؼ مضافا إليها اامش ربح  % 12للم ػنع وذلػؾ
علي ضو الق اررات التي تودداا الدولة.

 -4توديد السعر في ايسواؽ ـ تقديـ ج ومات حمية لعدد مودد مف الموزعيف.

 -5توديػػد السػػعر وسػػب العػػرؼ السػػا د فػػي التعامػػؿ فػػي ايس ػواؽ ويػػث جػػري العػػرؼ التجػػاري فػػي
تسػػويؽ التمػػور وتجارتػػه علػػي أف شػػرحات ت ػػنيع وتعبػػا التمػػور وحػػذلؾ حبػػار المػػوزعيف يقومػػوف
بتقديـ بعض التسهيجت اال تمانية لمجتلؼ منافذ التوزيع بغية تنشيط وجـ المبيعات.

 -6ايسعار التي تودداا الدولة لش ار أطناف التمر مف المزارع .ويجوظ حما اػو الوػاؿ فػي التسػعير
في المملحة العربية السعودية أنه ججؿ السنوات الجمس ايجيرة لد ارتفػع سػعر التمػور إلػي ج ػة

أم الها عما حانت عليه مف لبؿ في ايسواؽ المولية وجا ة بعد

دور ايمػر السػامي بضػرورة

ت نيع التمور وت دير جز منه بلػ وػوالي  9االؼ طػف فػي  1982إلػي اخعانػة فػي وػاال أزمػة

الغػػذا العػػالمي .وللمزيػػد مػػف التفا ػػيؿ يمحػػف الرجػػوع إلػػي التقػػارير صيػػر المنشػػورة لم ػػنع التمػػور

التابع لهي ة إدارة وتشغيؿ مشروع الري وال رؼ باخوسا  1422اػ.

 -7التسعير وسػب ال ػنؼ ولػد تتػراوح أسػعار التمػر فػي مػدي عشػرة ايم ػاؿ – أنظػر جػداوؿ توليػؿ
أسعار السوؽ المرفقة.

 -8التسعير طبقػا للطبقػات االجتماعيػة .ونظػ ار لتعػدد اي ػناؼ فػأف الطبقػات المسػتهلحة تسػتعد لػدفع
أسػػعار جا ػػة أويانػػا فػػي سػػبيؿ الو ػػوؿ علػػي

ػػنؼ معػػيف مػػف جػػودة معينػػة فػػي ولػػت معػػيف.

ويرجع بعض المولليف اذ الظاارة إلي مجاؿ ظاارة السلوؾ االستهجحي التفاجري.

وفيمػػا يلػػي بيػػاف بػػأاـ ايسػػعار التػػي حانػػت سػػا دة فػػي ايس ػواؽ عػػاـ  1982أوا ػػؿ  1423اػ ػ فػػي

المنطؽ الشرلية مف المملحة العربية السعودية.
السعر لمكيمو
الرزير

باللاير السعودي

بالدوالر األمريكي

3655 – 1625

1623

السعر لمطن
باللاير السعودي

بالدوالر
األمريكي

الرزير ربط
الججص تمر
الججص رطب
الدبس
الشيشي
علؼ الماشية (الو يلي)
الفر
الرزيز
واتمي
 1طف =  4مراوؿ أو  4أحياس والحيس =  62حجـ تقريبا.
262
765
862
462

الدوالر =  3644لاير سعر

266
262
263
162

3222 – 2222
852 – 822
875 – 852
62
152
282
322

22 - 17

رؼ (.)1983

ويمحف إرجاع أسباب ارتفاع أسعار التمور في ايسواؽ إلي عدة عوامؿ إلي جانب ما سبؽ ذحر

مف أامها ما يليق

 -1تزايد الطلب للتجزيف ججؿ موسػـ الجنػي فػي أصسػطس وسػبتمبر ممػا يػادي إلػي االرتفػاع الجنػوني
فػػي ايسػػعار .ويسػػاعد علػػي ذلػػؾ الػػدجوؿ العاليػػة التػػي يتمتػػع بهػػا أف ػراد مجتمعػػات دوؿ الجلػػي

واسػػتعداد ايفػراد لػػدفع أسػػعار أعلػػي .اػػذا بجانػػب التقيػػد بالعػػادات والتقاليػػد المتوار ػػة .مػػع العلػػـ بػػأف

ايسعار المرتفعة اذ ليست دليج ماديا يعحس أية منفعة تسويقية مضافة للمنتجات.

 -2أسػػعار ت ػػدير الجػػجص والشيشػػي (أف وجػػد) للم ػػانع مرتفػػع جػػدا ومػػف ػػـ فػػأف تحػػاليؼ ش ػ ار
التمور لم انع التعب ة بااظة وينعحس أ راا في تسعير العبوات.

 -3ارتفػاع تحػػاليؼ مسػػتلزمات العمليػات ال ػػناعية وتحػػاليؼ التسػػويؽ واخدارة مم لػة فػػي أجػػور العمالػػة
ودرجة التحنولوجيا ومرتبات ومحافآت المديريف.

 -4ارتف ػػاع تح ػػاليؼ اخنت ػػاج مم ل ػػة ف ػػي التح ػػاليؼ المرولي ػػة لعملي ػػات الت ػػنيع والتعب ػػة نتيج ػػة تش ػػغيؿ
م انع التعب ة بطالة اسػتغجلية نال ػة .أف عػدـ اسػتغجؿ الطالػة اخنتاجيػة االسػتيعابية للم ػانع

بالحامؿ زاد مف ن يب العبوات مف التحاليؼ ال ابتة.

 -5عدـ وجود دراسات بووث تسويؽ جا ة بأسس وأ وؿ توديد التسعير واستراتيجياته.

 -6الولػػت الػػذي تبػػاع فيػػه التمػػور ويػػتـ توزيعهػػا فػػي ايس ػواؽ .فبعػػد الش ػ ار ايولػػي تلجػػأ بعػػض منافػػذ
التوزيع إلي تجزينه ـ تبدأ بعرضه بأسعار مرتفعة في أوا ؿ موسـ الو  .وتدؿ إو ا يات التجارة

في اي ارضػي الوجازيػة علػي أف ( % )42 – 32مػف أسػواؽ المدينػة ومحػة و( )% 15مػف أسػواؽ
جدة تم ؿ تجارة وتسويؽ التمور .ـ تبدأ ايسعار في الهبوط تدريجيا.

سياسات التوزيع:

يفترض في المراوؿ ايولي مف دورة وياة المنت التسويقية اجتيار منافذ التوزيع البسيطة نظ ار يف

وج ػػـ الس ػػوؽ مو ػػدودة م ػػع تولع ػػات التنوي ػػع فػ ػػي المناف ػػذ نظػ ػ ار الوتم ػػاالت اتس ػػاع ايسػ ػواؽ وت ازي ػػد وجػػػـ
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االسػتهجؾ مػػف المنتجػػات المعبػػأة .أمػػا فيمػا يتعلػػؽ بمنافػػذ التوزيػػع فػػي تجػارة التمػػور فأنػػه تجػػدر التفرلػػة بػػيف
نظػػاميفق أولهمػػا جػػاص بالش ػ ار المباشػػر مػػف الم ػزار علػػي متػػاجر التجز ػػة .و انيهمػػا جػػاص بتوديػػد منافػػذ

التوزيػػع للم ػػانع للتعب ػػة حولقػػة وسػػيطة فػػي االت ػػاالت فػػي السػػوؽ (وال ينطبػػؽ ذلػػؾ علػػي جمػػع أن ػواع
التمور فالرطب م ج صير لابؿ للتوزيع والتسويؽ بطبيعته) .ففي الوالة ايولي يتـ التوزيع بأسلوبيفق
مولػػي

( )1المزارع

المستهلؾ

أو ( )2المزارع

مف الدولة

مف دوؿ الجلي

المستهلؾ

الوسيط التجاري

وانا تعبػأ التمػور فػي عبػوات مػف أوجػاـ حبيػرة لت ػريفها لوسػاب المنتجػيف أو تجػار التجز ػة .حمػا

أف بعض الوسطا يباشروف عملية البيع في ايسواؽ.

أما في والة توزيع التمور إلي الم انع للتعب ة والتسويؽ فيتـ بأح ر مف منفذ حما يليق

( )1المنتجوف

الشرحة (الم نع)

( )2المنتجوف

مندوب الو ازرة (الوحومة) الم نع

( )3المنتجوف
( )4المنتجوف

م انع جا ة

الوحيؿ

تاجر التجز ة

الم نع

بيع مباشر

مراحز التوزيع

المستهلؾ.

توزيع بالمواؿ والمراحز والمتاجر المستهلؾ.

المستهلؾ.

والوحيؿ انا يتم ؿ فيق القومسيونجي (او

المستهلؾ.

شرحة ت دير

وحيؿ جارجي

اوب المستودع أو المجزف أو المعرض) .والسمسػار

الذي يتقاضم عمولة ت ؿ أويانا إلي ( )% 5مف أسعار البيع بالحمية /ايوزاف وذلػؾ بجػجؼ م ػاريؼ
التج ػزيف والنقػػؿ والتفري ػ ) والػػدالؿ (يو ػػؿ علػػي نسػػب معينػػة مػػف أسػػعار البيػػع بػػالمزاد) والمػػروج الػػذي
يو ػػؿ علػػي نسػػب مػػف جمػػالي المبيعػػات عينػػا ونقػػدا ولػػد ت ػػؿ إلػػي نسػػبة مرتفعػػة تفػػوؽ ( .)% 32ففػػي
والة بيع تمور ربيعه م ج يتومؿ المزارع تحاليؼ نقؿ لل ندوؽ ووالي ( 3دوالرات) عمولة داللة ومف ػـ

فأف المتبقي حأربػاح مػف عمليػات الجنػي والتسػويؽ ال يتناسػب مػع المجهػودات وح يػ ار مػا يشػعر المزارعػوف
بالغبف نتيجة ذلؾ .أـ المشتري ايجير فهو الذي يتومؿ تحاليؼ النقؿ النها ي.

وتعتمػد م ػػانع تعب ػة التمػػور فػي الو ػػوؿ علػي التمػػور علػي عػػدد مػف العوامػػؿ مػف أامهػػا الجبػرة

الشج ية ي واب الم انع والعجلات الشج ية مع أ واب المزارع.

ومن ناحية أخري فنن توزيع المصانع لمتمور المعبنة تتم عن طري المنافد التالية:

 -1البيػع مػف جػػجؿ صػرؼ البيػع المباشػػر والمتػاجر المملوحػة للم ػػانع .واػذ اػي إوػػدا

ػور توزيػػع

السلع االستهجحية بالطريؽ المباشر .ويتـ استجداـ اذا المنفذ في المدف الر يسية حالدماـ والهفوؼ

والمدينػ ػػة .ويػػػتـ مػػػف ججلهػ ػػا توزيػ ػػع مػ ػػا يقػ ػػرب مػػػف ن ػػؼ حميػ ػػات التم ػػور المعبػ ػػأة .ويلجػػػأ إليهػ ػػا

المستهلحوف ضمانا للو وؿ علي التمر بأسعار معقولة وتجنب عموالت الػوحج والو ػوؿ علػي

سلع جيدة مف م ادراا ما أمحف.

 -2البيع عف طريؽ متاجر التجز ة (المفرؽ) وصالبا ما يضاؼ إليها اامش يتراوح ما بيف 15 – 12
.%

 -3التوزيع خودا شرحات التوزيع المستقلة والمنتشرة في البجد ححؿ .ولد تحوف اذ الشرحات مملوحة
للدولػػة أو لػػبعض الهي ػػات الجا ػػة حمنافػػذ التوزيػػع المملوحػػة لشػػرؾ أرامحػػو أو الشػػرحات التجػػاري
ايجرا المتج

ة .وصالبا ما يتـ التوزيع أما بأسػعار مقاربػة يسػعار الم ػانع أو تقػؿ فػي والػة

الدعـ أو بزيادة ليست بهدؼ الربح .وعلي حػؿ فػأف نسػبة توزيػع العبػوات علػي منافػذ التوزيػع يمحػف

توضيوها في النسب الم وية التالية(.)27

التوزيع مف المتاجر المملوحة للم نع مباشرة

% 35

التوزيع للشرحات التي تملحها الدولة

% 15

% 1765

التوزيع لمتاجر التجز ة والمواؿ

% 2262

التوزيع للشرحات والهي ات

% 12

الش ار المباشر مف الم انع

% 12262
وتتميز منافذ التوزيع مف المواؿ التجارية والمجازف بعدة

فات فنية تتناسب وطبيعة المنت

الموزع ومنها ما يليق

 -1التعامؿ في ايسواؽ المحشوفة ويث يتعرض المنت يشعة الشمس بطريؽ صير مباشرة مما يا ر
علي جودة السلعة.

 -2ايبعاد الهندسية للمجازف تتناسب مع وجـ البضاعة المتداولة وتتراوح ايطواؿ ما بيف 6 – 4
أمتار.

 -3معظـ المسطوات مغطاة بطبقة أسمنتية عازلة واذا يجنب ال مار التعرض للرطوبة وما شابه
وررة ال يؼ بجانب أف المنطقة تتمتع جغرافيا بالشتا
ويجعؿ مف المجازف محانا مناسبا مع ا

والبرودة الجافة.

 -4عدـ وجود المحيفات الباردة ينها تضر التمر وجودته وليمته.

حما أف اناؾ بعض السمات التسويقية التي تسااـ في تنشيط تجارة وتسويؽ منتجات التمور

المعبأة مف زاوية رجاؿ البيع ومنها المعاملة الطيبة والسلوؾ الجماعي والمنافسات االجتماعية الشريفة
وأجي ار عدـ تعدد رجاؿ البيع في المتاجر وذلؾ تقليج لم اريؼ اخدارة التسويقية.

ولحف ياجذ علي حفا القا ميف علي شاوف التوزيع المطالبة بزيادة ايجور والووافز واذا يسبب

للقا للمزارعيف ووادارة الم انع حما أف معظـ العامليف ال يوملوف مااجت علمية وال نبال إذا ذحرنا أنهـ
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لـ يوظوا بأدنم ن يب مف التعليـ وأف  % 95منهـ مف المزارعيف .اذا بجانب عدـ معرفة أنواع التمور
الممتازة التي يقوموف بتوزيعها وتسويقها وأجي ار نقص التدريب والجبرة والمراف والمهارة البيعية.

ومن المنافع التسويقية التي تؤدييا منافد التوزيع في تجارة التمور القياـ بعمليات الفرز والعزؿ

ل

ناؼ واينواع المجتلؼ وتنظيؼ التمور لبؿ التعب ة وتجزيف التمور في العبوات لفترات طويلة

حأنواع الرزير وحذلؾ وفظ مستلزمات تجارة وتسويؽ التمور.

أال أف اناؾ العديد مف المآجذ علي منافذ التوزيع التقليدية ومتاجر التجز ة في ايسواؽ للمنتجات

منها علي سبيؿ الم اؿ ال الو ر ما يليق

 -1عدـ توافر ايماحف المناسبة لوضع ال مار المشتراة.
 -2عدـ استجداـ الوسا ؿ الودي ة في الت نيع والتعب ة والبيع.
 -3ال يتـ البيع بالوزف بؿ الطرؽ التقليدية بسعة الوعا .
 -4سو والة ايوعية الجا ة بالتعب ة.

 -5في والة التعامؿ مع التمور المعبأة والمغلفة فأنه يندر وجود رسوـ أو عجمات تبيف علي
العبوات توضح ال مرة أو تعمؿ علي جذب انتبا المستهلحيف جا ة في ايسواؽ الجارجية.

 -6عدـ تدريب رجاؿ البيع ونقص مهاراتهـ في اخلناع واعتماداـ علي المساومة ومدي معرفة
المشتري بنوع المنت الذي يشتريه.

 -7مازالت عمليات التبادؿ تتـ في أماحف مفتووة وفي يوميف فقط أسبوعيا (صالبا اال نيف والجميس)
وذلؾ تمحينا للمشتريف مف الو وؿ إلي جارج القرا والمدف والدوؿ المجاورة.

 -8منافسة الفواحه ايجرا للتمور .فقد أدي ذلؾ إلي عدـ تطوير منافذ توزيع التمور وتجارة التجز ة
لها لطرؽ عرض التمور بالقدر الذي يساير التطور في طرؽ عرض مجتلؼ أنواع الفواحه في

منافذ التوزيع في ايسواؽ المولية.

 -9أنه يجب أال نغفؿ أف للتمر أامية الت ادية تجارية تتطلب المجهودات التسويقية جا ة
باعتباراا مادة صذا ية ر يسية رصـ توافر اللووـ وايرز وصيراا مف مواد التمويف في الع ر
الوالي وذلؾ بتوفير وسا ؿ النظافة العامة جا ة المرتبطة بعمليات الوفظ والتعب ة وصيراا
بجانب االعتماد علي الوسا ؿ الوديث وتطويراا بما يتج ـ مع التقدـ التحنولوجي المعا ر.

حذلؾ يجوظ أف عدد منافذ التوزيع مودودة .ففي منطقة البوث يوجد ووالي  15منفذا في مدينة

المبرز و 52موج في مدينة الهفوؼ .واما المنطقتاف التي يتوجه إليهما جميع المشتريف للتمور مف
وطنييف وأجانب مقيميف وصيراـ.

لقد حاف مف صير المستطاع أف نقسـ وجـ توزيع منتجات التمور واستهجحها طبقا لتوزيعات

السحاف وذلؾ الرتفاع نسبة المستهلؾ ججؿ عمليات الجني والنقؿ والمبدلة .حما أف أنماط االستهجؾ

صير متوازية بجانب أف نسبة الم در إلي ايسواؽ الجارجي وأسواؽ دوؿ مجلس التعاوف صير ملووظ.

حما أف استهجؾ التمور في المنطقة موضوع البوث يم ؿ نسبة الجمس إذا لورنت باستهجؾ اينواع
المجتلؼ مف الفواحه والمربيات والسحريات في ايسواؽ .حما أف نسبة مرتفعة مف المنت لد تعد في إطار

النسب المستهلحة ججؿ مواسـ الو وشهر رمضاف.

سياسات التخزين:

يفترض في المراوؿ ايولي مف دورة وياة المنت أف المجزوف ألؿ بح ير مف الطالة اخنتاجية

المستغلة وأف معتدالت التجزيف لليلة نظ ار لطبيعة المنت

مع تعدد أماحف التجزيف وطرله.

سياسات تخزين المنتج وكفاعة طر التخزين التسويقية:
يتسـ المنت

باخنتاج الموسمي وجا ة في شهري أصسطس وسبتمبر سنويا بينما يستمر

استهجحه علي مدار السنة .ورصـ زيادة المعروض في أوا ؿ الموسـ إال أف أسعار ترتفع نتيجة العوامؿ
والظروؼ االجتماعية التي سبؽ التعرض لها وحذا ل سباب صير الوالعية .ولما حاف الطلب واالستهجؾ
منتظما علي مدار السنة فأنه لزـ االاتماـ بوظيفة التجزيف ووسا له ضمانا لوسف توزيع المنت وملوقاته

– سوا لبؿ أو بع عمليات الت نيع والتعب ة – تدريجيا وب ورة شبه منتظمة في ايسواؽ.

واناؾ العديد مف اياداؼ والمزايا التسويقية لسياسة التجزيف للتمور مف أامها ما يليق

 -1وفظ المنت مف التلوث وايتربة وايمطار.

 -2تأجير التلؼ أو تجبنه مع ضماف عدـ تعرض المنت وملوقاته للوشرات الضارة.

 -3التوحـ في تداوؿ وبيع وتسويؽ المنت علي مدار السنة وذلؾ ضمانا لتوفير االستهجؾ علي مدار
السنة.

 -4الرصبة في الموافظة علي نوعية وجود التمور.

 -5ضماف الموافظة علي سجمة المنت  .واستم اررية المعروض منها علي مدار السنة.

طر وأساليص التخزين:

يمحف عرض أاـ طرؽ وأساليب تجزيف المنتجات في الشحؿ التاليق

الطرؽ البدا ية
والحجسيحية

التجزيف

الوقلي

المستودعات

في المنازؿ

نظـ التجزيف

الوديث بالم انع

وال فة الغالبة المطلوب توافراا في أساليب وطرؽ التجزيف اي مدي مج متها في توقيؽ

الغرض المنشود منها طالما أنها توافظ علي القيمة التسويقية الزمانية أو تزيد منها .وتنقسـ اذ الطرؽ
وايساليب إلي أربعة ألساـ نعرضها بهدؼ التعرؼ علي دوراا في جلؽ الفرص التسويقية.
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أوال :الطر

البدائية أو الكلسيكية :واي مواولة الموافظة علي التمور يطوؿ فترة ممحنة

لجستهجؾ علي مدار السنة والموافظة عليها في عمليات السفر والترواؿ مف محاف إلي اجر وتجميعها
في شحؿ أحواـ أو وفظها داجؿ جياـ أعدت ج ي ا لهذا الغرض.

ثانيا :التخزين الحمقي :واو امتداد للطرؽ البدا ية مع أعداد أصطية مجتلفة للموافظة علي

التمور وتم الموسـ القادـ .ولد تبني لها صرؼ مف أجشاب وسعؼ النجيؿ وجو ه ولد تطورت اذ

الطرؽ حما سنري في البند رابعا أدنا .

ثالثا :التخزين في المستودعات بالمنازل أو الممحقة بالمنازل :الج ة والموض والشحو

(السقا) والج ة الوديدية وال فا ح والمع رة.
ولنسا انا ب دد التعرض لحؿ طريقة وماايتها وظروؼ استجدامها ومزايااا وعيوبها مع

التوفظات الجزمة إال أنه يمحف القوؿ بأف صاية الطرؽ ال جث السابقة تهدؼ إلي تجميع وتعب ة التمور
ونقلها ل سواؽ للتوزيع والبيع مع االستعداد إلي نقؿ المنتجات للتعب ة بالوسا ؿ الودي ة في الم انع ـ

تسويقها.

رابعا :نظم التخزين الحديث بمصانع التعبئة :ولها نمطافق

 -1المخازن الخشبية :وجج تها أنه بعد لطع ال ندوؽ تعلؽ علي مساند جشبية متوازية داجؿ
محاف أعد ج ي ا مفتوح السقؼ – حما او الواؿ المشااد في تجارة تسويؽ الموز بالب ارزيؿ –
ويبقي المنت

حما او عليه وتم يحمؿ النض

ـ تجزف بعد إج ار بعض المعامجت الفنية

المحتسبة بالجبرة .وتواط المجازف بأسجؾ جفيفة بغية منع الوشرات ال غيرة والطا رة مف

مهاجمة منتجات التمور .ويستلزـ فوص التمور المجزونة وتبجيراا مف ويف آجر.

ياجذ علي اذا الطريقة أنها تتطلب تحاليؼ عالية في بنا ها وارتفاع نسبة الفالد وتغيير جودة

المنت ومجهودات ضجمة لمراعاة المنتجات المجزونة والعناية بها وصير ذلؾ .حما أنها طريقة
جاط ة مف النواوي الفنية والهندسية والوية حما أ بتت تقارير منظمة التغذية والزراعة الدولية

وبعض مراحز البووث العلمية المتج

ة في الشرؽ ايوسط وبريطانيا والواليات المتودة

وأسبانيا .اذا – وما زالت بعض الم انع الفردية تستجدمها حما تستجدـ في بعض المزارع
المتوسطة.

 -2التخزين المبنرد :فمف المعروؼ أف المنت بطبيعته ال يقبؿ التعرض للرطوبة ينها تادي إلي
نقص القيمة الغذا ية تتلؼ المنت ححؿ .ورصبة في تجنب عيوب طريقة المجازف الجشبية فأنه تـ
التو ؿ إلي طريقة علمية سليمة بمقتضااا يتـ تجزيف التمور في أماحف باردة ولحف بجفاؼ ويث

يساعد ذلؾ استم اررية القواـ الليف واللوف الزااي وبقا وجـ التمر حما او عليه وذلؾ استعدادا

خج ار العمليات ال ناعية الجا ة بالتعب ة .وفي الولت نفسه تهدؼ اذ الطريقة إلي وماية
المنتجات مف اآفات والوشرات.

ولما حاف العا د حبي ار مف و ار اذ الطريقة فأنه لووظ أف تحلفة التجزيف اذ تعتبر معتدلة

ومقبولة مف رجاؿ ال ناعة إذا ما ليست بالنقص الواضح في نسبة التلؼ والفقداف.
اذا ولقد أو ت اللجاف العلمية والفنية المتج

ة ضرورة توافر عدد مف الشروط العامة

وال وية في مجازف التمور ومستوياتها لبؿ إج ار عمليات الت نيع عليها وتعب تها وتسويقها – مف أامها

نذحر ما يليق

()28

 -1ضرورة توفير أماحف مج

ة للتجزيف بعيدة عف حؿ وظيفة أجري ويشترط في اذ ايماحف

تهي تها بطرؽ فنية ووانشا ية واندسية تتمشم وطبيعة المنت ورصبة في الوفاظ علي جودته ونوعه

وشحله الجارجي وبريقه وتماسحه.

 -2انسياب القاعدة بميؿ لتسرب الدبس وضماف تجميعه واستقباله في الطرؼ ايجر في أواف نظيفة
و وية استعدادا الستجدامه.

 -3ضرورة توفير فتوات أرضية م ممة بزوايا ميؿ جا ة.
 -4مراعاة التهوية والبرودة مع الجفاؼ.

 -5توفير مستلزمات وماية المنت مف اآفات والوشرات الضارة وايتربة وصيراا.

 -6ضماف عدـ تعرض المجزوف للرطوبة فاذا حاف الجو ح ير الرطوبة امت ت ال مار جانبا منه
واعترااا الوموضة ودحف لونها ونق ت القيمة بعد مرور الووؿ.

 -7ضرورة القيـ باج ار ات الفوص ايولي والتنقية لبؿ التجزيف ايولي وفي ذلؾ ضماف للموافظة
علي الجودة والقيمة الغذا ية لمنتجات والعمؿ علي ضماف النوعية المطلوبة في تسويؽ المنت

النها ي.

لد يتـ ترتيب المنت بعد تعب ته في أحياس وتجميعه ما ج بهدؼ تجميع عسؿ التمر .إال أف

مراجعة إو ا يات اخنتاج واالستهجؾ السنوييف تشير إلي أف االستهجؾ صالبا ما يتعادؿ مع المنت

ومف ـ فأنه مع لرب نهاية العاـ ت ير معدالت المجزوف دوف الودود الدنيا .واذا لد يعطي ماش ار لتزايد

االستهجؾ أو لتنالص االستهجؾ أو لحليهما .ومف زاوية أجري فانه مع نهاية العاـ ونفاد المجزوف فأف
ذلؾ يعطي الفر ة خدارة الم انع مف االستعداد لتجهيز المجازف االستقباؿ المنت الجديد وذلؾ بعد

تطهير وتهويته والقياـ بأعماؿ ال يانة واخ جح الجزمة مما يسااـ في رفع الحفا ة التسويقية للمجازف

والموافظة علي جودة المنت

وتمحينه مف حسب الفرص التسويقية بدرجة أحبر.

سياسات النقل:

حاف يتـ لديما بواسطة العربات الجشبية ينها أنسب الوسا ؿ لدي المزارعيف (النقؿ بالعربات

تسمي الغاري في الوقوؿ الضيقة) .واي تناسب أزلة الوقوؿ .أما ودي ا فتستجدـ السيارات ويث تومؿ

حميات حبيرة مع إمحانية ش ار ها نظ ار لتوافر ايمواؿ وزيادة الدجوؿ حما أنها تساعد في جلؽ أو زيادة
المنفعة المحانية.
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سياسات االتصاالت السوقية في منتجات التمور المعبنة:

االت االت السولية تشمؿ المزي الترويجي الذي يدجؿ بدور ضمف محونات المزي التسويقي

يية منظمة وتشمؿ المزي الترويجي البيع الشج ي واخعجمي والنشر وتنشيط المبيعات والعجلات

العامة وسياسة المنتجات وبووث التسويؽ وبووث المستهلحيف .ويدور البوث انا ووؿ توليؿ مدي

تطبيؽ اذ السياسات والي إي مدي أفادت في كسص الفرصة التسويقية لممنتجات التمور المعبنة في

أسوا الدول الخميجية .والفرض انا في بداية وياة الدورة التسويقية للمنتجات او االعتماد فقط علي
البيع الشج ي مع ضرورة الترحيز علي اخعجف خ ارة االاتماـ واالعتماد علي العينات والهدايا لتنشيط

المبيعات.

وفيما يلي عرض ياـ النتا

التي تو ؿ إليها البوث ججؿ مراوؿ االستق ا والتوليؿق

أف االاتماـ بشاوف االت االت السولية وبياف مدي تأ يراا علي حفا ة النشاط التسويقي لـ يوتؿ

محانه بعد في النظاـ التسويقي لم انع تعب ة التمور واناؾ العديد مف الدال ؿ التي تاحد

وة اذ

النتيجة ومنها ما يليق

 -1االىتمام يكاد يكون مرك از عمي البيع الشخصي اذا بجانب أف القا ميف علي شاوف البيع يعوزاـ
المراف والجبرة والتدريب ومف ـ حانت المجهودات الشج ية البيعية مودودة جدا وربما لـ
تجتلؼ ح ي ار عما او عليه في واؿ تسويؽ التمور بايسلوب العادي في ايسواؽ اليومية.

 -2ال أثر عمي اإلطل

لمنشاط اإلعلني ،وفي بوث مستقؿ مقدـ مف الباوث للنشر في أواجر

 1982إلي إودا الجامعات السعودية أشارت البيانات والتوليؿ إلي عدـ وجود أي إعجف يجص
التمور ومنتجاتها .وبنفس ايسلوب حاف توليؿ التمر ويث ظهر ا نشاط اخعجف والنشر معا
مودود جدا ما عدا إعجنا

غي ار نشر في إودا ال وؼ المولية .ومف ـ فأنه يمحف القوؿ

بأف اخعجف حأداة لـ يبرز دور بعد في تنشيط وجـ المبيعات.

 -3أما في مجال تنشيط المبيعات ،فأف العرؼ لد جري علي أف شرحات ت نيع التمور في المنطقة
الشرلية وحذا حبار الموزعيف تقوـ بتقديـ لدر مف التسهيجت اال تمانية لمجتلؼ منافذ التوزيع
بغية تنشيط وجـ المبيعات حهدؼ اسمي دوف مراعاة لمعدالت الربوية أو ليمة المبيعات أو

العا د أو معدالت دوراف المردودات.

أيضا تقوـ بعض الم انع فقط بتقديـ ادايا لبعض المشتريف والموزعيف مم لة في ايحياس

البجستيؾ المطبوع عليها أسما منتجات م انع تعب ة التمور بالمنطقة الشرلية.

حذلؾ – لـ تقـ الشرحات بأجبار وتعليـ المستهلحيف مزايا استهجؾ التمور ومشتقاتها بعد التعب ة

ومف ـ حاف الق ور واضوا في حسب قة المستهلحيف.

وفي مجال العلقات العامة – فأف بوادراا لـ تات ماراا بعد ويث لامت إدارة بعض م انع
التعب ة بتقديـ جدمة تو يؿ المشتريات إلي المتاجر عند الش ار وذلؾ فقط في واالت الش ار بحميات

حبيرة ويدجؿ ذلؾ ضمف إطار السياسات البيعية التي أف وت عنها اخدارة للباوث.

وفي مجال طر عرض المنتجات مف التمور ومشتقاتها لـ يط أر أي تغير علي الطرؽ التقليدية

المتبعة في الماضي.

أن النسبة بين مكونات المزيج الترويجي ونشاطاتو تكاد تكون غير ممموسة ،وكان من الصعص

تقدير النسبة المئوية التي يمكن االرتكاز عمييا عند التحميل بين طر الترويج ووسائمو المختمفة.
علي أنه لعجج اذ الموالؼ السلبية في استراتيجيات التروي

مف المواوالت استهدفت االاتماـ باالت االت السولية ومنها ما يليق

فقد ظهر في اآونة ايجيرة عدد

 -1في مجاؿ ت نشيط المبيعات بدأت وحومة المملحة العربية السعودية علي سبيؿ الم اؿ في تقديـ
لروض لحؿ مواطف يرصب في إنشا م نع لتعب ة وت نيع التمور بهدؼ زيادة النمو باخنتاج

وتسويف نوعيته والوفاظ علي سمعة منتجات التمور حما حانت في الماضي.

 -2ش ار الوحومة التمر متوسط الجودة بسعر  35لايرق حيلو (ووالي  1265دوالر أمريحي) تسليـ
المزارع والوقوؿ .ومف ـ تتومؿ الدولة نفقات النقؿ إلي الم انع .ويتضح أف لتلؾ السياسة

أادافها وسماتها التسويقية والتنشيطية البعيدة المدا.

 -3تحويف لجاف تقدير المو وؿ مقدما ودفع مف المو وؿ مقدما ما أمحف – وتعرؼ اذ اللجاف
في المملؾ العربية السعودية باسـ علجاف الجرصع.

 -4تعب ة وتجهيز التمور المرسلة ل الح برنام الغذا العالمي بعد

دور ايمر الملحي السعودي

رلـ  /5ـ( 17295 /في  13رجب  1422اػ) باف تحوف التمور جز ا مف تبرع المملؾ لبرنام

الغذا العالمي .لهذا القرار أ ر في زيادة وماسة المزارعيف وبذؿ الجهود لزيادة اخنتاج ول سعار

المجزية للش ار منهـ.

ويبقي السااؿق لمادا تعتقد إدارة مصانع تعبئ التمور أن اإلعلن أفضل وسائل الترويج في

حالتنا ىده؟ ولبؿ عرض ايفحار المستقاة مف الميداف نورد عرضا توليليا سريعا لنشاط اخعجف في
مجتمع البوث نلوقه بالعوامؿ التي تري إدارة الم انع أف تتوافر في اخعجف والنقاط التي يجب أف يرحز
عليها في سبيؿ حسب الفرص التسويقية.

تحميل النشاط اإلعلني في وحدات تصنيع منتجات التمور وتعبئتيا:
 -1أف أاداؼ الم انع اي أج ار العمليات الفنية علي التمور ب فة عامة .أما أاداؼ التوسع في
ايسواؽ وسبؿ الموافظة عليها وتجطيط النشاط التسويقي واياداؼ البيعية والجطط اخعجنية

فهي صير متوافرة.
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 -2ي عب ح ي ار إمحانية التو ؿ إلي معرفة ميزانيات البووث التسويقية المج

ة لمجتلؼ أنواع

البووث ومف ـ فأف ن يب ميزانيات النشاط اخعجني وجططه وبرامجه واستراتيجياته صير

متاوة.

 -3ايفراد القا موف علي شاوف ت ريؼ المنتجات يادوف ايعماؿ التسويقية علي وجه التحامؿ ويث

وف في وظيفة تسويقية معينة ومف ـ فج يتوافر لدي الم انع

ال يوجد عدد معيف منهـ متج

وظا ؼ تجص رجاؿ اخعجف والبيع والتروي والنشر وصيراا.

 -4تنظيـ النشاط اخعجني يحاد يبرز في الهيحؿ العاـ وربما حاف يادي حعمؿ است نا ي أو إضافي –
إذا لزـ ايمر – في اذ الوودات.

 -5لـ تبرز إعجنات عف التمور المعبأة في مجتلؼ وسا ؿ اخعجـ ججؿ العاـ الماضي اللهـ أال
عف طريؽ إعجف

غير الوجـ وفي إودا ال وؼ المولية.

إال أف القا ميف علي شاوف

ناعة ت نيع التمور وتعب تها يروف أف االت االت السولية يجب أف

تترحز ووؿ البيع الشج ي واخعجف .وفي والة الترحيز علي اخعجف فأف اناؾ العديد مف العوامؿ

التسويقية التي تجعؿ إدارة الم انع تعتمد عليه في المقاـ ال اني في تروي منتجات التمور المعبأة ومف

اذ العوامؿ ما يليق

 -1الرصبة في نقؿ البيانات الترويجية يحبر عدد ممحف مف المستهلحيف للتمور.
 -2اوتماالت حبر وجـ السوؽ واتساع نطاله بعد لياـ مجلس دوؿ التعاوف الجليجي.
 -3ارتفاع معدالت الش ار وذلؾ طبقا للعادات والتقاليد االجتماعية.
 -4حبر وجـ الموارد المالية لشرحات التعب ة.
 -5بات موا فات المنت .

حما أف اذا االتجا نوو االاتماـ باخعجف حوسيلة ترويوية تلي البيع المباشر في ايامية يري

أف تبرز اخعجنات وأف ترحز علي العديد مف النقاط البيعية والتسويقية الهامة ومف أامها ما يليق
 -1أامية التمور وفوا داا.

 -2اع تداؿ ايسعار وتم بعد التعب ة والترحيز علي ارتفاع أسعار التمور صير المعبأة مقارنة بأسعاراا
بعد المعاملة ال ناعية والتعب ة.

 -3ضماف وجود المنت علي مدار السنة في مراحز التوزيع المعلف عنها.
 -4تشجيع ش ار العبوات الجديدة.

 -5توجيه الرسالة إلي ف ات المتعلميف والم قفيف وسيا ر حؿ منهـ في المجتمع المويط به أسريا
وبي يا.

 -6مواولة الترحيز علي المدجؿ الديني في استهجؾ التمور.
 -7عدـ المبالغة في اخعجنات مف الزوايا الفنية.

 -8االاتماـ باجراج اخعجف في وسا ؿ اخعجف المجتلفة ودور النشر.
 -9االاتماـ بالرسالة اخعجنية.

 -12عدـ المبالغة في تحاليؼ الوملة اخعجنية نظ ار الرتباط دورة وياة المنت بطبيعته اخنتاجية.

المجيودات التسويقية لرجال البيع:

يجوظ عدـ لياـ أ واب اذ الشرحات ببذؿ الجهد التسويقي الجزـ فجميع اذ الم انع تفقد

ال لة تماما بانتاجها بعد جروجه مف الم انع .ووتم ايفراد العاملوف في فروع البيع للمشتري النها ي
نجداـ مف مودودي ال قافة وال يهتموف إال بمجرد الرد بالسعر علي المشتري وتو يؿ القيمة إذا وافؽ

العميؿ علي الش ار فج يعرفا لمنت متي تـ بيع إنتاجه وال بأي مف بيع فضج عف عدـ معرؼ أ ر

عرضه في السوؽ المولي أو الجارجي علي المشتريف.

وعمي مستوي القطاع اإلنتاجي وتعبئة التمور ككل يلحظ ادتي:

 -1عدـ االاتماـ بو ر اوتياجات السوؽ .ولعؿ السبب في ذلؾ أف المستهلحيف يشتروف بحميات
حبيرة وأف الش ار يتزايد مع بداية ظهور المنت الجديد بايسواؽ حما أنه يندر أف يبقي مجزوف في

نهاية العاـ وأف الغالبية العظمي مف المستهلحيف يرفضوف ش ار منه مف العاـ الماضي.

 -2انعداـ بووث المستهلحيف ودوافعهـ للش ار سوا للمنتجات اي لية أو للمنتجات بعد التعب ة
والتغليؼ.

 -3مف ويث تقسيـ المنتجات وسب الجودة فأف  % 25مف أسواؽ التمور تتعامؿ مع اينواع الممتازة
والجيدة – وفي اي التي تعتني بعوامؿ اجتيار المنتجات وت نيفها وأدا نشاطات التغليؼ
والشوف وصيراا .وعلي ال عيد الدولي فأف اذ ايسواؽ تترحز في الج از ر وتونس والعراؽ

وبعض دوؿ صرب أوروبا واستراليا والواليات المتودة ايمريحية .و % 75مف أسواؽ التمور

تتعامؿ في اينواع ايلؿ رتبة وجودة وتمتد اذ ايسواؽ في بجد الشرؽ ايدنم والهند وال يف
وبعض دوؿ أوروبا الشرلي وروسيا .اذا ولد ت ؿ أسعار التمر في ايسواؽ ايولي عشر أم الها

في ايسواؽ ال انية(.)29

 -4منافسة الت نيع والتعب ة في بعض الدوؿ المجاورة والتي تادي اينشطة التسويقية فيها علي أسس
علمية ومس ايرة التطور العالمي في أودث أساليب التسويؽ للتمور .والعراؽ ت در حميات ضجمة
منه (أنظر المجوؽ) ونشاط تسويؽ التمور منظـ مف لبؿ الدولة التي تتولم تسويقه دوليا .وبدأت

المملحة العربية السعودية في ت دير التمور في شحؿ إعانات .حما بدأت منتجات المغرب في

صزو أسواؽ أوروبا وأمريحا واستراليا.

 -5الق ور الواضح في بيانات السوؽ.

 -6فقد التمر مرحز التنافسي في بعض ايسواؽ نظ ار لتوافر العديد مف أنواع الفاحهة ايجرا
وان راؼ المستهلحيف بعد ارتفاع دجولهـ إلي االستهجؾ ل نواع ايجرا عدا منتجات التمور
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المعبأة جا ة وأف ايسعار في متناوؿ الجميع .حما أف اذ المنافسة لد أدت إلي عدـ تطوير
طرؽ عرض التمور في منافذ التوزيع بالقدر الذي يتمشم ويساير طرؽ عرض بقية أنواع الفواحه

ايجرا في مجتلؼ منافذ التوزيع.

النتائننج

علي ضو محونات النموذج المقترح واياداؼ واالفتراضات ومعايير القياس الموضوعة أمحف

التو ؿ إلي مجموعة مف النتا

الفرعية والنها ية اخيجابية والسلبية التي عرضت في متف التو يؿ

والتي يمحف ت نيفها إلي مجموعات تتعلؽ بعنا ر المزي

التسويقي والمجهودات التسويقية وبووث

التسويؽ والنظاـ التسويقي ومراوؿ دورة وياة المنت الر يسي ومشتقاته والفرص التسويقية وأجي ار مدي
توافر معايير تقييـ الفرص التسويقية المتاوة .حما أمحف ربط نتا

معايير التقييـ بمحونات المزي

التسويقي.

والخلصة أن عدم استغلل الفرص التسويقية المتاحة مردة القصور في جياز التسوي ومدي

توافره بالمصانع مجتمع البحث ،مما أدي إلي عدم توافر الخطط التسويقية السميمة والتي عمي ضوئيا

كان من الممكن رسم استراتيجيات ووضع سياسات لممزيج التسويقي الدي يتمشي مع طبيعة كل مرحمة
من مراحل الدورة اإلنتاجية /التسويقية التي يمر المنتج الرئيسي ومشتقاتو خلليا في السو

والتوزيع.

كما أن ىناك مجموعة من النتائج العامة من أىميا ما يمي:

 -1ال يشتمؿ الهيحؿ التنظيمي بشحله الوالي علي وودات مستقلة للتسويؽ والبيع.
 -2المنت

وأ وله (التمر والنجيؿ) مازاال مهمليف وال تلقي منتجاتهما العناية الحافية أو الوماية

الج ؽ.

 -3اخو ا يات والبيانات صير متوافرة.
اناؾ التراوات ر يسياف واماق

المقترحنننات

أوال – تكوين جياز تسويقي كفع  -وذلؾ علي أف يراعي فيه ما يليق
 -1يتبع في تنظيمه إودا الهي ات العامة المشرفة علي إنتاج وتسويؽ التمور أو المهتمة بها .حما لد
يتبع اذا الجهاز خدارة م انع التعب ة.

 -2يشتمؿ علي عدد مف المستشاريف المتج

يف في شاوف التسويؽ مف ذوي اخبداع واالبتحار

والجبرة العريضة في مجاالت بووث الزراعة التج

ية والتسويؽ االستهجحي ودراسة ايسواؽ

ودوافع الش ار وعاداته في منطقة الجلي أو المهتميف بدراسات وبووث السلوؾ االستهجحي في

االلت اديات النامية وتشجيع االستهجؾ.

 -3توديد أادافه في إطار النظاـ التسويقي والبي ة التسويقية العامة المويطة به حما يليق

 توليؿ البي ة السولية بوجه عاـ مع ضماف استم اررية المتابعة وجلؽ الفرص التسويقية واخبداعفيها.

 رسـ االستراتيجيات التي تهدؼ إلي توقيؽ التشبع في ايسواؽ جا ة وأف المجزوف السلعيللمنت ومشتقاته ال يفوؽ الووؿ بجانب استمرار إنتاج الجاـ سنويا.

 االاتماـ بالمعلومات والعمؿ علي توفيراا والتوقؽ مف م ادراا ومدلولها مع تج يص لسـ فنيجاص بها ووابراز الدور الذي تلعبه المعلومات في الو وؿ إلي القرار التسويقي السليـ وجطورته.
 االاتماـ باستراتيجيات رسـ المنتجات والتعب ة والتغليؼ والغجؼ وايشحاؿ وايلواف واجتيار االسـالمناسب والتوزيع وتنشيط المبيعات والنشر والتروي علي مدار السنة.

 ترحيز بووث التسويؽ الجا ة بالمزي التسويقي في مجاالت التوسع الرأسي مع القياـ ببعضمشروعات التوسع ايفقي وذلؾ في ودود االست مارات والموارد الفنية والمالية واخدارية المتاوة.

 االاتماـ باالت االت السولية وبجا ة اخعجف .ولد يري في اذ المرولة ايولية تجطيط وملةإعجنية إعجمية وذلؾ يهدؼ إ ارة ااتماـ المستهلحيف ووا ارة الرصبة فيهـ في اخلباؿ علي ش ار
التمر المعبأ واستهجحه .ولد توجه الرسالة إلي ايجياؿ الجديدة ومتوسطة ايعمار وذلؾ دوف
المساس بالقيـ والعادات والتقاليد االجتماعية المورو ة .ويتولع علي ضو ما سبؽ مف التوليؿ
والمنالشة أف تتوقؽ درجة عالية مف القبوؿ لدي اذ ايجياؿ والسيما بعد االنفتاح علي العالـ

الجارجي ججؿ العقديف ايجيريف وتطور مظاار الوياة االجتماعية بمنطقة الجلي  .علي أف
معيار نجاح الوملة ال يشترط أف يحوف رلميا في المقاـ ايوؿ بقدر ضماف التأحد مف جلؽ درجة

مف الوال واالستم اررية في االستهجؾ للمنت الجديد ومشتقاته في العبوات الجديدة .واذ اي

أاداؼ استراتيجية تجطيط البرام الترويجية للتمر ومشتقاته حسلع استهجحية.

 -دراسة إمحانية استيراد تحنولوجيا ت نيع المنتجات اخضافية مف الجارج وذلؾ علي ضو دراسة

وتوليؿ حؿ مف ودود الطالة اخنتاجية صير المستغؿ ووامحانية الو وؿ علي التمر (الجاـ) مف
المناطؽ المجاور وواج ار عمليات وفنوف التعب ة له وزيادة العمالة الوطنية وايجنبية وتوديد
الطالة االستهجحية .وذلؾ بدراسة التوزيع علي نطاؽ سوؽ دوؿ مجلس التعاوف فالتجطيط يجب
أف يأجذ اتساع السوؽ بمدا الوالي المحوف مف ست دوؿ ال علي نطاؽ السوؽ المولي فقط

ودراسة طالة الت دير وذلؾ بالتعرؼ علي طرؽ النفاذ إلي ايسواؽ ايجنبية واالستفادة مف

تجارب الدوؿ العربية ايجرا حالعراؽ والمغرب وم ر.

 ت ميـ برام زمنية بديلة ذات لواعد تساير تطوير فنوف اخنتاج وطرله وسبؿ زيادته ووسا ؿجفض التحلؼ وتوسيف اخنتاجية واستغجؿ ايراضي المغروسة وصير ذلؾ .ويمحف االستعانة في

اذا المضمار بتجارب بعض الدوؿ ايجرا حم ر والواليات المتودة ايمريحية .حما يمحف
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تطبيؽ بعض ايساليب العلمية التي طورتها حلية الهندسة الزراعية بجامعة حرانفيلد وحذا أساليب

التعب ة والتغليؼ في حؿ مف العراؽ والمغرب .وعلي أف يحوف الهدؼ مف ت ميـ اذ البرام او
ضماف تطوير

ناع التعب ة بما يتج ـ مع الظروؼ الوالية لتنتاج ومعدالت النمو بها.

 العمؿ علي إمحانية ت نيع الردي مف التمور بواسطة مواد إضافية مع أوحاـ المعاملة الحيما يةوضماف توفير الشروط الفنية وال وية في اذ المنتجات وتسويقها بأسعار معتدلة .وبمعني اجر

يمحف توديد أبعاد اآ ار التسويقية وااللت ادية لدراسات الجدوا.

 -4العمؿ علي تبادؿ المعرؼ وأعداد ووا دار نشرات علمية عف تطوير ال ناعة وتج يص موارد
أو منح لتدريب العامليف في مجاؿ النشاط وذلؾ تمشيا مع مقررات الندوات العلمية العالمية
للنجيؿ.

أىميا:

ثانيا – ضرورة تحديد أبعاد استراتيجيات الفرص التسويقية ،ودلك من خلل عدة طر

من

ت ميـ فهرس االوتفاظ وتوزيع المنتجات ومشتقاتها – واذا االلتراح يستلزـ توديد أبعاد االاتماـ
بالمنت ومنها ما يليق

 -1توديد الهدؼ في المدة الطويلة – فقد يحوف الهدؼ اخبقا أو التطوير أو التعديؿ أو الهدؼ مف
جطوط المنت الر يسي.

 -2توديد معايير المفاضلة في حؿ والة .ومف أاـ اذ المعايير نوع الفر ة المتاوة وعا د
التعديؿ وعا د تغيير السياسات التسويقية ومدي مساامة المنت أو أود مشتقاته في المبيعات
الحلية مف المنت ومشتقاته ومقدار المساامة في تغطية التحاليؼ ال ابتة ومدي إمحانية وجود
فرص بديلة وودا ة حؿ ومدي النجاح المتولع لحؿ ومدي توافر ولت اخدارة الستغجؿ الفرص

البديلة ومدي وفرة الزاوية التسويقية الفنية.

 -3استراتيجية النظر إلي المنت بعد التعب ة حمنت جديد أو بديؿ.

 -4اوتماالت التوسع والدجوؿ في سوؽ لا ـ بشحؿ جديد أو الدجوؿ في أسواؽ لـ يسبؽ التعامؿ
معها.

اذا – ويمحف زيادة اخنتاج ومشتقاته والتنويع فيه لمواجهة الزيادة في الطلب بعدة وسا ؿ منها

علي سبيؿ الم اؿ النظر إلي الجاـ المنت (التمر) حنبات الت ادي مع استغجؿ المزارع بأل م حفاية

ممحنة والتوسع في زراعة مساوات جديدة وتطبيؽ اآلية الودي ة مع العناية بتسميد النجيؿ حيما يا
وعضويا .وفي مجاؿ التوزيع البد مف الترحيز علي جانب النظافة لجذب انتبا المستهلحيف .حما أف

التسويؽ الجارجي او جير دليؿ علي نجاح استغجؿ الفرص التسويقية.

انطباعات عن توقعات وأبعاد استمرارية البحث:

لقد استغرؽ أعداد اذ الورلة ووالي جمسة أشهر ولقد مدت منظمة التغذية والزراعة العالمية يد

العوف المم ؿ في المستندات والتقارير والبووث والزيارات الميدانية .ولعؿ مف ال عوبات التي واجهت

البوث اي المناطؽ المترامية ايطراؼ واالجتجؼ في اللهجات المولية ول ور المراجع العلمية ونقص

البيانات بجانب

عوبة ترجمة الوضع القا ـ بقالب تسويقي مقبوؿ للمتج

يف.

وال تزاؿ مجاالت البووث في اذا المضمار ودي ة العهد ويتولع أف تزيد في ظؿ مجلس التعاوف

الجليجي .ورصـ تعدد مجاالت البوث إال أننا نري ضرورة االلتزاـ بالتوليؿ بجانب معيف للمشاحؿ دوف

أجز متعددة .ولعؿ مف وسف القوؿ أف اناؾ مشاحؿ عدة تترحز في جانب التوزيع المادي
الدجوؿ في ا
لمنتجات التمور ومشتقاتها .اذا المجاؿ يوتاج إلي بوث ودراسة بغية الو وؿ إلي وضع تسويقي أفضؿ.

إال أف تلؾ البووث لد تعتمد علي المجهود الجماعي ومف ـ تتطلب ضرورة تمويؿ بعض الجهات لها.

ح ما أف تسويؽ التمور في المقاـ ايوؿ مشحلة إعجمية جا ة وأف جوانبها التسويقية تتم ؿ في أننا نجري
التوليؿ علي منت زراعي/

ناعي في مجتمعات استهجحية لها أنماطها االستهجحية المتوار ة وعاداتها

وتقاليداا االجتماعية والتاريجية والتي مف ال عب تطويراا بسهولة .علي أف رسـ أية جطة تسويقية يجب
أف تأجذ في الوسباف استراتيجيات التطبيؽ .إذ أف مدي تقبؿ المستهلحيف للتطورات المطلوبة والتي تنادي

بها نتا

بعض البووث اي بعينها المشحلة التسويقية في االلت اديات النامية.

وعلي مستوي الجلي فأنه يري ضرورة البوث في جدوا التوسع في م انع التعب ة والتغليؼ

والتوزيع والتسويؽ في إطار دراسات تنظيـ السلوؾ الش ار ي لمجتمعات االستهجؾ واذا ما سوؼ نفرد له

بو ا مستقج بالمقارنة مع أسواؽ الت دير الجارجية أف شا اهلل.

الممح رقم ()3

التكاليف واإليرادات الكمية المتوقعة لصنفي الرزير والخلص
سنة
العمر

التكاليف الكمية
باللاير رزيز رطص
=  8.4لاير

خلص العمر من 84 – 3

اإليرادات الكمية عمي أسس الصنف والسعر العائد الصافي عمي أساس الصنف والسعر
كجم خلص  2لاير

رزينننننننز
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-12
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-22

سنة
العمر

رزيز

خلص

لاير/كجم
3.81

لاير /كجم
8.14

لاير /كجم
1.14

لاير/كجم
3.81

لاير /كجم
8.14

لاير /كجم
1.14

لاير /كجم
1.14

2451

4698

-

-

-

-

2451-

2451-

2451-

5442

9474

8912

14319

12823

19222

-

-

-

-

-

17262

24172

1882

3231

3952

9216

21623

29159

4169

6982

8689

22346

26434

34173

6836

12894

14173

33844

31435

39224

9861

15675

22359

49363

36567

44241

13222

22966

27223

66757

41773

49273

16889

26742

34662

85879

46994

54292

22845

32958

42687

126584

52172

59282

25265

39586

51241

128725

57249

64239

29525

46588

12277

152155

62167

69152

34222

53932

19751

176729

66867

74225

39272

61577

79712

222322

71292

78793

44112

69495

89932

228722

75383

83524

49298

77648

12245

255849

79282

88127

54627

86222

111247

283534

82331

92653

62216

94522

122256

311631

85272

97272

65521

123173

133442

339994

تابع المولؽ ()1
التكاليف الحدية
باللاير
رزيز

خلص

-1
-2
-3
-4
-5

2451
2989
3472
3893
4563

4698
4776
4845
4923
4987

-6
-7
-8
-9
-12
-11
-12
-13

4811
5221
5132
5226
5221
5178
5277
4918

5214
5231
5237
5232
5217
4992
4957
4911

اإليراد الحدي عمي أساس صنف وسعر
خلص
رطص 2
رزيز رطص =  8.4لاير /كجم
لاير /جم
 3.81لاير8.14 /لاير 1.14 /لاير 0.14 /لاير/
كجم
كجم
كجم
كجم
11332
4739
3649
2287
2667
3225
3359
3669
3956
4222
4462
4677

4214
4781
5291
5774
6218
6628
7222
7343

5484
6186
6844
7458
8227
8554
9236
8474

13498
15519
17394
19122
22725
22141
23432
24574

5442-

5442-

8912-

8912-

12823-

12823-

14229-

14229-

14943-

17454-

15542-

19598-

15762-

21574-

15621-

23347-

15233-

24884-

14236-

26149-

12586-

27127-

12661-

27724-

8237-

27965-

5292-

27795-

1797-

27182-

2265-

2628524475-

6922
12191-

22315-

18121+

19571-

54428912-

1282313112129431226111276936471134327131-

3228+
7584+

12843+
18638+
25274+
32165+
39925+
48368+

46989474-

1431919222151568813329-

12159+
22516+
36626+
52294+
69443+
87916+

127579+
128295+
149929+
172345+
195427+
218978+
242924+

العائد الصافي عمي أساس صنف وسعر
رزيننننننننننز
 3.81لاير/
كجم
24512989347238932375227621441976159+
15371265958617242+

8.14لاير/
كجم
245129893472
38931226914697222159+
568+
997+
1452+
1925+
2424+

خلص
1.14لاير/
كجم
2451298934723893327176+
673+
1185+
1712+
2251+
2826+
33763959+
4556+

0.14
لاير /كجم
49684776484549234266+
6343+
8484+
12488+
12357+
14292+
15688+
17149+
18473+
19663+

-14
-15
-16
-17
-18
-19

4722
4425
4291
4699
3249
2741

4855
4788
4711
4623
4526
4417

4872
5242
5186
5329
5429
5485

7647
7918
8153
8354
8522
8651

9959
12222
12527
12792
11229
11184

25571
26422
27127
27685
28297
28363

172+
615++
1295+
1612+
2162+
2744+
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2947+
3493+
4262+
4655+
5271+
5912+

4556+
5259+
5795+
6436+
7762+
8443+

19663+
22716+
21634+
22416+
23571+
23946+

 -1ت ؿ نسبة اخيراد الودي إلي التحاليؼ الودية ووالي ( )% 12361عند السنة بالنسبة ل نؼ
الرزيز عف السعر ( )2652لاير /حجـ أي أف اخيراد الودي يزيد عف التحاليؼ الودية بمقدار (361
 )%لهذا ال نؼ عند اذ السنة وت ؿ اذ النسبة إلي ووالي ( )12266ل نؼ الرزيز عند

السعر ( )1625لاير /حجـ أي أف اخيرادات الودية تفوؽ التحاليؼ الودية بمقدار ( )% 366في
*

اذ السنة.

 -2تساوي التحاليؼ الحلية مع اخيرادات الحلية تقريبا أو تزيد اخيرادات الحلية لليج بالنسبة لن ؼ
الججص ويث ت ؿ نسب اخيرادات الحيلة إلي التحاليؼ الحلية ووالي ( )% 12569أي أف

اخيرادات تفوؽ التحاليؼ الحلية بنسبة ووالي ( )% 2569في اذ السنة لن ؼ الججص.

 -3تساوي التحاليؼ الحلية مع اخيرادات الحلية تقريبا أو تزيد اخيرادات الحلية لليج عند السنة بالنسبة
ل نؼ الرزيز ويث ت ؿ نسبة اخيرادات الحلية إلي التحاليؼ الحلية ووالي ( )% 12563أي أف

اخيرادات الحلية تزيد عف التحاليؼ الحلية بنسبة ووالي ( )% 563في اذ السنة عند السعر

( )3652لايرق حجـ.

 -4تتساوا التحاليؼ الحلية مع اخيرادات الحلية تقريبا أو تزيد اخيرادات الحلية لليج عند السنة بالنسبة
ل نؼ الرزيز ويث ت ؿ نسبة اخيرادات الحلية إلي التحاليؼ الحلية ووالي ( )% 123622أي
أف اخيرادات الحلية تزيد عف التحاليؼ الحلية بنسبة ووالي ( )% 3622في اذ السنة عند السعر

( )2652لاير /حجـ بينما تظؿ اخيرادات الحلية دوف التحاليؼ لنفس ال نؼ عند السعر ()1625
لاير /حجـ واو سعر السا د ايمر الذي يتسا ؿ معه البعض لماذا يستمر المزارعوف في زراعة

نؼ الرزيز رصـ أنه ال يتوقؽ معه ربح عند سعر السوؽ السا د ()1625

أشجار النجيؿ مف

لاير /حجـ.

ممح رقم ()8

أنواع المنتج الرئيسي وأصنافو:

تتعدد أنواع التمور ولد تعددت الحتابات في اذا الشأف فالبعض يذحر أف أنواع التمر 35
واجروف 222 122 67 12

إلي معرفة  422إلي 2222

نؼ بؿ أبعد مف ذلؾ فأف اناؾ بعض الباو يف المتج

يف تو لوا

نؼ أو ما يقارب .واـ في ذلؾ يجمعوف بيف البلح والبسر والرطب والتمر.

ولسنا انا في واجة إلي التأييد مف عدمه حما أننا لسنا في واجة إلي سرد حؿ اي ناؼ أو ترتيبها
أبجديا أو وتم تقسيمها طبقا لمناطؽ اخنتاج أو مواسـ الجني وما شابه .حؿ ما نود ذحر انا أ امف

الزاوية التسويقية تلعب منتجات التمور دو ار جطي ار في الت اديات الدوؿ المنتجة لها إال أف االتجااات

الودي ة باالاتماـ بالموارد النفطية لد سلب التمور اذ ايامية وبالتالي لـ تظهر االاتمامات بالجوانب

التسويقية لها واذا مما ودا إلي ابوط سمعة التمور في ايسواؽ وعدـ ااتماـ المستهلحيف بها.
وفيما يلي لا مة سريعة لبعض أنواع التمور التي يمحف معاملتها

يمحف جلؽ فر ة تسويقية لها بعد التعليب.

*

المرجع ندوة النجيؿ – جامعة الملؾ في ؿ.

دراسات الخميج والجزيرة العربية – العدد 04

ناعيا بعد النض وبالتالي

بحيرة – مبارحة – الطيار – الحاسبي – المجناز – النفر – البريحي – الجفيز – الج اب –

ايومر – مسحاف – الشهؿ (الشهلة أو أشهؿ) – ال بو – التناويب – الهجلي – أـ رويـ – جشحار –
الشبيبي – الولوة – الججص – الحبس – الحيرة – صر – فيراني – مبشر – واوية – جبيلي – ال قري

– شقر – لوـ مشوي – المومي – الجضيري – الواتميت – الشيشي – الرزيز – مطواح – أـ الوماـ –

أـ العسؿ – أـ وميد – افندية – لونه مساعد – جاوحي – جذرـ – شبهاته – جشير – المحتومي – ريانيه

– بنت سيؼ (بنوت سعد) – البرجي – السحري – العنبر – سعمراف – الر انة – الذنبور – الدعام –

الهليلي – ال فاري – البريف – البروي – العجوة – سحرة ينبع – البريـ – المقفري – براطمة العبيد –
نينة زامؿ – دعادع – عذابي – السنيف – الزاملي ..... -
ومف أنواع التي تقدـ حعلؼ للويوانات ما يليق

الو يلي – الزراعي – الحبحاب – الوجوي – الوليلي – المرزباف – الوريزي – الجنيزي.
ممح رقم ()1

و ر أاـ أمراض النجيؿ وافات منتجات التمور الما رة في اخنتاجية العامة للمنت موضوع

البوث – أمحف التو ؿ إلي ج ة تقسيمات ر يسية ايق

أوال – مجموعة ادفات الحيوانية – وتتم ؿ معظمها في مهاجمة الف راف والجرذاف للمنتجات وأتجفها.
ثانيا – مجموعة ادفات الحشرية – ومف أامهاق
 وفار جذوع النجؿ وسيقانه (النعيجة).-

البة الجريد.

 وشرة النجيؿ الرجو (الشهبة). وشرة النجيؿ القشرية (الجرب). الوشرة القشري الوم ار . -دوباس النجيؿ.

 ديداف ال مار – ومنها ما يليق دودة البلح ال غرا.
 دودة البلح الحبرا.

 سوسة طلع النجيؿ.
 ديداف ووشرات التمور المجزونة.

ثالثا – مجموعة األمراض الفطرية – ومنػػهاق
 تعفف الجذور (التداور). تعفف ال مار – ومنهاق االلزلاريا.

 الهلمنوسبوريوـ.

 المايحروبسيوريوـ.

رابعا – أمراض التمور:

لعؿ أاـ ايمراض التي ت يب منتجات التمور وتزيد مف معدالت الفالد في عمليات الت نيع

والتعليب أمراض الدجاـ (ويطلؽ عليه أويانا وجاـ اخوسا أو الغام

وأمراض اسوداد الطرؼ واللفوة

السودا (ويطلؽ عليه التفوـ) واما يشحجف نسبة عالية ( )% 1864مف إجمالي التمور التي تزيد وتبتر
لبؿ عمليات التبجير والتجفيؼ والتعب ة إلي صير ذلؾ مف المجهودات اخنتاجية التوويلية والتسويقية حما

ذحر.

الممح ()0

جدول تركيبي تجميعي يبين تسوي أجود منتجات

التمور دوليا وأىمية الدول العربية فيو – من مصادر متعددة

الدولة المصدرة
المملحة العربية السعودية
جمهورية م ر العربية
العراؽ
الج از ر
المغرب
إيراف
باحستاف

اإلنتاج
باأللف
طن
382

ايولي

1169

332

ال انية

763

332
152
92
281
152

ال ال ة
الجامسة
السابعة
الرابعة
السادسة

المجموعة الجز ي
)% 85( 1713 %
62
توسف (فرنسا)
45
السوداف
62
ليبيا
الواليات المتودة
21
ايمريحية
المجموع الجز ي (186 )%
ألطار أجري
المجموع الحلي للعالـ

الترتيص
الدولي

التصدير
باأللف
طن

25562
2662
2262

ال امنة
العاشرة
التاسعة
الوادية
عشر

269

145

اني عشر

8262

2244

% 122

31262

الترتيص
الدولي

عدد النخيل
بالمميون

ايولي
ال انية
ال ال ة

3262
765
962

ملحظات
إنتاج 1978
و ؿ 411
(التمور مف
النجيؿ 768
مليوف)

662

إجمالي نجيؿ
العالـ 122
مليوف
معظمها مف البجد العربية

الدولة
المستوردة

باأللف
طن

الترتيص
الدولي

ال يف
االتواد
السوفيتي
الهند
سوريا
فرنسا
بريطانيا
أمريحا

53

ايولي

22

الجامسة

42
21
23
12
8

ال انية
الرابعة
ال ال ة
السادسة
السابعة

ألمانيا الغربية

5

إيطاليا
أوربا الشرلية
ج .م ر ع

4
4
5

ألطار أجري

115
312

اليوامننش

 -1إذا رجعنا إلي المراجع العلمية في علـ التسويؽ في الجامعات العربية نجداا شبه جالية مف تناوؿ
موضوعات الفرص التسويقية عدا عدد مف المراجع تحاد تو ي علي أ ابع اليد الواودة منهاق
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– الدحتور

ديؽ عفيفي التسويؽ الدولي ,الطبعة ال اني ,القاارة  ,1982ص .123 – 115
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– Philip kotler, marketing management analysis and control 5th ed,
prentice hall inc. London 1978 Ch. 3
– William j. Stanton fundamental of marketing, McGraw – hill book co.
Inc. New York 1975 chapter 7.
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 -7جريدة الرياض ,تقرير و ازرة الزراعة و الميا  ,يوـ الغذا العالمي  16أحتوبر .1983
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 -18دحتور فتوي وسيف أومد واجروف مرجع سابؽ ص .91
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 -21إو ا يات البنؾ الزراعي السعودي مرجع سابؽ.
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24- FAO, op. cit.
 -25دحتور فتوي وسيف أومد واجروف مرجع سابؽ ص .163
 -26ورد في

ويفة اينبا الحويتية في عدداا رلـ  2823للسنة ال امنة ال ادرة في الحويت يوـ

الجمعة  1983/11/4علي ال فوة الرابعة الجا ة باينبا االلت ادية بالعمود ال الث نقج عف

ويفة االتواد ال ادرة في أبو ظبي في دولة اخمارات (رأس الجيمة) لررت تج يص 152

ألؼ دوالر لبوث دراسات الجدوا االلت ادية خلامة مشروع عربي مشترؾ خنتاج وتعب ة وتغليؼ

التمور الموسنة والمطعمة وذلؾ تنفيذا لق اررات الماتمر العربي للنجيؿ والتمور الذي عقد في رأس

الجيمة في فبراير  .1983وتبل التحاليؼ إلامة الم نع  32مليوف دوالر والطالة اخنتاجية 22
ألؼ جف والعبوات  2مليوف عبوة

غيرة وزف العبوة  52جراـ تمور.

 -27مف سججت اخو ا بألساـ المبيعات والتسويؽ بم انع التمور بالمبرز.
 -28دحتور موسف عاطؼ تنظيـ ووادارة المستودعات مراجع إدارة ايعماؿ الزلازيؽ  1982ص
.92 – 73

 -29إو ا يات لسـ التسويؽ المرحزي – م انع التمور باخوسا

صير منشورة.
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 -5وسف مرعي (دحتور) عالنجيؿ وت نيع التمور بالمملحةع إدارة اخرشاد والجدمات الزراعية لسـ
اخعجـ والنشر 1971ـ.

 -6الوسيني توفيؽ حشؾ (دحتور) عأعرؼ أرضؾع مجلة نشرة اخرشاد الزراعي و ازرة الزراعة
الرياض السنة الرابعة العدد ال الث  1421اػ.
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 -7شاحر وامد م طفي زراعة النجيؿ و ازرة الزراعة مشروع الري وال رؼ باخوسا
اخرشاد الزراعي  1422اػ.

نشرة

 -8عبد اآلة أبو عياش (دحتور) افاؽ التنمية ال ناعية في الجلي العربي منشورات مجلة دراسات
الجلي والجزيرة العربية جامعة الحويت 1982ـ.

 -9عبد اللطيؼ واحد زراعة النجيؿ ووانتاج التمور في العالميف العربي واخسجمي.

 -12مجلس الوودة االلت ادية العربية تقرير اللجنة الفرعية للتنسيؽ الزراعي بغداد 1978
( )1977/12/25 – 22صير منشور.

 -11مجلة التعاوف ال ناعي في الجلي العربي منظمة الجلي لجستشارات ال ناعية الدووة لطر
السنة ايولي العدد ال اني .1982

 -12مجلة الجفجي عدد جاص بمناسبة انعقاد ندوة النجيؿ ايولي جامعة الملؾ في ؿ باخوسا
السنة  11العدد  1422 12اػ (مارس )1982ـ.

 -13المجلة الزراعية البيطرية جامعة الملؾ في ؿ باخوسا

 1422اػ ( 1982ـ).

 -14المجلة العربية السنة الرابعة العدد  1421 9اػ ص (.)389 – 385
 -15مجلة الفي ؿ السنة ال انية العدد الجامس  1397اػ ص .122

 -16موسف عاطؼ (دحتور) عتقييـ استراتيجيات اخعجف ال وفيع مجلة حلية الشريعة والدراسات
اخسجمية جامعة ايماـ مومد بف سعود اخسجمية السنة ال انية المجلد ال اني  1423اػ /

1983ـ.

 -17موسف عاطؼ (دحتور) تنظيـ ووادارة المجازف مراجع إدارة ايعماؿ الحتاب ايوؿ جامعة
الزلازيؽ ببنها  222 1982فوة.
 -18مومد سامي محي (دحتور) الطرؽ الودي ة في حبس وتعب ة التمور مذحرة م انع تعب ة التمور
باخوسا

صير مارجة.

 -19مومد اشاـ جواجحية (دحتور) التحامؿ االلت ادي في الجلي العربي منشورات مجلة دراسات
الجلي والجزيرة العربية جامعة الحويت 1982ـ.

 -22المديرية العامة للزراعة والميا بالمنطقة الشرلية اخوسا
( 1981ـ) صير منشور.

التقرير السنوي العاـ  1421اػ

 -21مشروع الري وال رؼ لسـ اخو ا والتسويؽ دراسات رلمية صير مارخ وأيضا نشرة النجلة
والواوة اخوسا  1421اػ ( 11 )1981ص صير منشورة.

 -22ندوة المجمح االلت ادية – مجموعة أوراؽ الموضوع ال اني السبت  1983/7/16مرحز
دراسات الجلي والجزيرة العربية جامعة احستر إنجلترا.

لسـ اخو ا والتسويؽ و ا ؽ ووقا ؽ
التقرير السنوي

م نع التمور باخوسا

 اي ة إدارة وتشغيؿ مشروع الري وال رؼ باخوسا-23
. – صير منشورة1982 – 1978 وأرلاـ

 اي ة إدارة وتشغيؿ مشروع الري وال رؼ باخوسا-24

.ـ1981  ـ) وأيضا حتيب م نع التمور صير منشور1982(  اػ1422

) اػ وأيضا مشروع وجز الرماؿ (ملفات صير منشورة1421  و ازرة الزراعة والميا اخو ا يات-25
) وعنشرات اخرشاد الزراعيع أعداد1982(  اػ1422 وعالنجيؿ ووانتاج التمورع الرياض
. أحتوبرع الرياض16 مجتلفة وعيوـ الغذا العالمي
:ثانيا – المراجع األجنبية
1- BUSSEL. R. D., “The Role of Advertising in the Marketing, Mix”, In
Weinberg C. et al., eds., Advertising Management. Marper & Row Lid.
Co., London, 1974.
2- FERBER, Robert. Ed., Handbook of marketing Research, New York,
McBraw, Hill co., 1974.
3- FAO, Years Statistics 1980 – 1981 – 1982, Rome.
4- GREEN, Paul E. & TULL. D., Research For Marketing Decisions, 3rd ed.,
Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice –Hall, Inc., 1975.
5- HARTELY, F. R., Sales Management, Houghton Migglin Co., Boston,
1979.
6- LUCK, David J., et al., Marketing Research, 4th ed., Egnlewood Cliffs, N.
J., Prentice, Hall, Inc., 1974.
7- Middle East Trade magazine, mid – East Trade House, London, 1980,
1981 & 1982 / 83.
8- Ministry of Planning, Kingdom of Saudi Arabia, Third Development
Plan, 1400 – 1405 A. H. – 1980 – 1985 A. D., P. 503.
9- Saudi Arabian Monetary Agency, Research & Statistical Department,
Annual Report 1401 (1981) – 178 p. Also, Statistical Summary, 1402
(1982), p. 100.
10- ZALTMAN, G. & BURGER, P. C., Marketing Research: Fundamental
and Dynamics, N. Y., Holt, Rinehart & Winston, 1975.
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