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إن حاجة العراق إلى كل األنشطة الزراعية والصناعية والخدمية دفعت إدارة شركة الحاج 
سامي عباس العبد وأوالده بالتفكير في إنتاج شركة تجارية لالستيراد والتصدير والتوزيع لتمبية 

 حاجة المستيمك العراقي المتنامية، وىكذا تم إنشاء شركة الميا لمتوزيع.

ا: تسويق المواد الغذائية ذات الجودة العالية وبخدمات متميزة، وتقوم الشركة ومن أىدافي
أيضًا بتوزيع تشكيمة متنوعة من المواد الغذائية من منتجات شركات عالمية ذات شيرة واسعة، 

منيا: شركة فوستر كالرك العالمية من مالطا ، وشركة صافوال في المممكة العربية السعودية، زيت 
ت عافية( وزيت دوار الشمس )العربي( ، شركة رايس كرورز االسترالية ، أرز )صن الذرة )زي

وايت(، شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة في المممكة العربية السعودية، ، العسل تحت 
عالمة )السنبمة( و )الشفاء( ، وشركة وايزلي انترناشيونال، شفرات الحالقة ومعجون وماكنات 

المييدب لألغذية في المممكة العربية السعودية، أرز )المضياف( و )بنجابي  الحالقة، شركة
المييدب( و )شاي العائمة(، كما تمتمك شركة الميا مصنعًا ومجرشة لألرز إلنتاج أرز العنبر 

 العراقي تحت عالمة )نفيس(، وىو أفضل أنواع األرز العنبر في السوق العراقية.
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بأىمية الحمالت التسويقية والترويجية في تسويقيا  لميا إيمانًا مطمقاً تؤمن إدارة شركة ا
لمنتجاتيا وذلك من خالل تدعيم عالقاتيا مع الوكالء المنتشرين في جميع محافظات القطر وذلك 
من خالل إجراء المسابقات والجوائز والحوافز التشجيعية وتوزيع اليدايا وشيادات التقدير والمقاءات 

عمى وجيات نظرىم وآرائيم ىذا باإلضافة إلى ما يتم عممو من المستمرة معيم لالطالع عن كثب 
تشجيع المستيمك النيائي لشراء منتجاتيا وذلك من خالل حمالت ترويجية مكثفة ومسابقات، 

 باإلضافة إلى اإلعالن التمفزيوني وما يسيم بو من توعية وتعريف المستيمك بالمنتجات.
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في معظم محافظات العراق : بغداد ، البصرة ، الموصل ، لشركة الميا قاعدة من الوكالء 

كربالء ، النجف ، اربيل ، كركوك ، السميمانية ، األنبار ، وواسط ، يوجد لمشركة فريق كبير من 
كالء في ترتيب وتنظيم المنتجات لتكون سيمة المنال لممستيمك و المروجين يعممون عمى خدمة ال

كل ممتاز، ويقوم الفريق بتثبيت الممصقات والبروشورات في في منافذ البيع من خالل عرضيا بش
 منافذ البيع.
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يقوم الفريق أيضًا بعممية التذويق المجاني لممنتجات في منافذ البيع، ويوجد لمشركة فريق 
نسائي يقوم بمثل ىذه النشاطات حتى تضمن وصول المنتجات إلى الشريحة المؤثرة في قرار 

 بات البيوت.الشراء وخصوصًا ر 
لشركة الميا خطط مستقبمية في التوسع في السوق العراقية، وذلك لما تمتمكو من إمكانيات 

ىائمة مادية وبشرية، فيوجد في الشركة تنظيم إداري يضم عدة أقسام منيا: إدارة التسويق 
دارة ا لمخازن، والمبيعات، والحسابات، والدراسات والتطوير، والكمبيوتر، واإلنتاج والجودة، وا 

 باإلضافة إلى اإلدارة العميا.

 


