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اقتصاديات إنتاج وتسويق محصول الطماطم في جمهورية مصر العربية
حازم محمد أبويحيى الخشاب* و دينا عبدهللا محمد شفيق**

* قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي- كلية التكنولوجيا والتنمية- جامعة الزقازيق
** معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى- مركز البحوث الزراعية- مصر

يمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث التعرف على الوضع االنتاجي لمحصول الطماطم للعراوات الثالث، وتحديد 
مؤشرات الكفاءة االقتصادية ، والتعرف على المسالك التسويقية والهوامش التسويقية ، وتقدير الكفاءة التسويقية 
، وأخيراً تقدير المتاح لإلستهالك وحجم الفائض واإلنتاج وكمية الصادرات لمحصول الطماطم. ومن أهم النتائج 
البحث  فترة  الصيفي خالل  الطماطم  من محصول  المزروعة  المساحة  متوسط  أن  البحث:  إليها  توصلت  التي 
(2004 - 2018( بلغ نحو 242.18 ألف فدان، يليه الطماطم الشتوي حيث بلغ نحو 228.03 ألف فدان ثم 
أن  النتائج  من  يتضح  كما  فدان،  ألف  بنحو 49.64  النيلي  الطماطم  المزروعة من محصول  المساحة  متوسط 
المساحة المزروعة من الطماطم الصيفي قد حقق أعلي معدل زيادة سنوي حيث بلغ نحو 0.65%، أما الطماطم 
النيلي  الطماطم  من  المزروعة  المساحة  انخفضت  وكذلك   ،%0.98- بنحو  قدر  بمعدل  إنخفضت  فقد  الشتوي 
بمعدل قدر بنحو -6.14%. وأن متوسط إنتاجية الطماطم الشتوي خالل فترة البحث ) 2004 - 2018( بلغت 
نحو  17.93طن/ فدان، يليه الطماطم الصيفي حيث بلغت نحو 15.51طن/ فدان ثم الطماطم النيلي بلغت نحو 
15.24 طن/ فدان، كما يتضح من النتائج ارتفاع معدل النمو السنوي النتاجية الطاطم الصيفي بنحو %0.64، 
وتناقص معدل النمو السنوي النتاجية الطماطم الشتوي والنيلي بنحو 0.30%، 2.42% علي الترتيب، وأن إنتاج 
الطماطم قد بلغ نحو 8620.01 الف طن خالل الفترة موضع البحث، كما بين البحث ان نصيب كل من المنتج 
وتاجر الجملة وتاجر التجزئة من جنية المستهلك لمحصول الطماطم بلغ نحو%35.56، %31.26، %33.18 
علي الترتيب خالل متوسط فترة البحث، كما أن متوسط الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم بلغ نحو %39.08. 
وقد يرجع انخفاض الكفاءة التسويقية  لمحصول الطماطم النه سريع التلف، وكذلك انخفاض الكفاءة الفنية ، وكذلك 
وجود احتكار من قبل التجار. ويوصي البحث بزيادة مساحة محصول الطماطم وذلك النه من المحاصيل الهامة  

والمربحة، كذلك تنظيم أسواق الجملة، وكذلك اإلهتمام بتوفير عمالة مدربة لعملية الحصاد والنقل والتخزين.

 الكلمات المفتاحية: التسويق، الكفاءة التسويقية، اإلنتشار السعرى، التكاليف التسويقية، الهوامش التسويقية.

مقدمة                                                                            

الغنيـة بـاألمالح  الهامة  يعتبر محصول الطماطم أحد المحاصيل 
والفيتامينات الالزمة لالحتياجات البشرية، وترجع أهمية محصول 
المحاصيل  أحد  كونه  إلى  المصرية  الزراعـة  فـى  الطماطم 
أو  طازجة  صورة  فـى  اسـتهالكها  يتم  التى  الرئيسية  الخضرية 
مصنعة كغذاء رئيسى لمعظم االفراد. كما ترجع أهميته أيضاً إلى 
المصرية  الزراعيـة  الـصادرات  حصيلة  إجمالى  فى  مساهمتها 
بـصفة  الخضرية  الزروع  صادرات  وحصيلة  عامة،  بصفة 
من  سواء  كبير  باهتمام  الطماطم  محصول  ويحظى  خاصـة، 
من  كونه  إلى  ذلك  ويعزى  الزراع  جانـب  مـن  أو  الدولـة  جانب 
)عيد  ناحية  من  الـسريع  العائد  ذات  الزراعى  التكثيف  محاصيل 
وحنا، 2012( ، ومن ناحية أخرى كونه من محاصيل الخـضر 
الزيادة  لمواجهة  الغذائى  األمن  تستهدف  التـى  اإلسـتراتيجية 
السكانية )السعيد وعطا، 2015 (، كما أن الطماطم من المحاصيل 
الخليج  لدول  سواء  تصديرية  فرص  لها  تتوافر  التى  الخضرية 
العربية أوبعض الدول األوربية، وذلك إذا ما تم اإلهتمام بالتعرف 
على المواصفات المطلوبة فى تلك األسواق أو التوقيتات المناسبة 

المصرى   الزراعى  التجارى  الميزان  تحسين  على  يساعد  بما 
)عوض، 2006(. وقد بلغت المساحة المزروعة بالطماطم حوالي 
517.15 الف فدان لمتوسط الفترة )2012-2018(، كما بلغت 
قيمة الصادرات المصرية من محصول الطماطم مليار جنية  تمثل 
حوالي 18.89% من اجمالي قيمة الصادرات المصرية لمتوسط 
المحاصيل  من  الطماطم  محصول  لذلك   )2018-2012( الفترة 
الدول،  لمعظم  عاليه  تصديرية  فرص  لها  تتوافر  التى  الخضرية 
ويزرع  محصول الطماطم في ثالث عروات اساسية هي العروة 
هذه  أهم  الصيفية  العروة  وتعتبر  والنيلية،  والصيفية  الشتوية 
تليها   ، الكلي  واالنتاج  المزروعة  المساحة  حيث  من  العروات 

العروة الشتوية وأخيراً العروة النيلية .   

مشكلة البحث                                                                      

يتأثر إنتاج محصول الطماطم بمجموعة من العوامل 
ومحصول   ، عليه مثل تكاليف اإلنتاج  االقتصادية والتى تؤثر 
الطماطم من المحاصيل سريعة التلف وترتفع نسبة الفاقد بها نتيجة 
عده عوامل منها العوامل الجوية وسوء التخزين والتداول وغيرها 
الحادة في  للتقلبات السعرية  وبالتالي يتعرض مستهلكي الطماطم 
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االنتاجية والتسويقية  السياسات  ينعكس علي  المحلي وهذا  السعر 
ومعرفة  التسويقي  المسلك  دراسة  من  البد  لذلك  سلبية  بصورة 
لمحصول  التسويقية  الكفاءة  تحقيق  ومدي  التسويقية  العالقات 
مع  يتناسب  بما  المحصول  بهذا  النهوض  نستطيع  حتي  الطماطم 

الطلب عليه في السوق المحلي والخارجي .

أهداف البحث                                                                          

يهدف البحث الي التعرف علي:
  الوضع االنتاجي لمحصول الطماطم للعراوات الثالث.- 1

مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحصول الطماطم.- 2

التسويقية - 3 والهوامش  التسويقية  المسالك  علي  التعرف 
لمحصول الطماطم

تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم .- 4

 تقدير المتاح لالستهالك وحجم الفائض ومعرفة نسبة االكتفاء - 5
الذاتي وكمية الصادرات لمحصول الطماطم.

مصادر البيانات                                                                         

يعتمد البحث على بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة 
واستصالح األراضي والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

خالل الفترة )2018-2004).

األسلوب والطريقة البحثية                                                          

في  متمثل  الوصفي  التحليل  اسلوب  على  البحث  يعتمد 
المتوسطات ومعدالت النمو. باإلضافة الي تقدير بعض مؤشرات 

الكفاءة االقتصادية ، الكفاءة التسويقية وغيرها من المؤشرات.

بعض التعريفات النظرية                                                     

الكفاءة التسويقى Marketing Efficiency [)السعيد وعطا، 2008)
بين  النسبة  تعظيم  بأنها  التسويقية  الكفاءة  تعريف  يمكن 
المخرجات والمدخالت. حيث تشير المخرجات إلي دخل التسويق 
تشير  كما  والخدمات,  السلع  عن  المستهلك  رضاء  من  الناتج 
العمليات  في  الداخلة  المختلفة  العناصر  تكاليف  إلي  المدخالت 
أهم  أن  يتضح  وبذلك  واإلدارة.  المال  ورأس  كالعمل  التسويقية 
التسويقية  الخدمات  آداء  مستوي  هي  التسويقية  الكفاءة  مكونات 
وتكاليف آداء هذه الخدمات. فإذا تضمن النظام التسويقي مستوي 
في  تحسناً  بالضرورة  ذلك  يعني  فال  مكلف,  ولكنه  للخدمة  الئقاً 

الكفاءة التسويقية. 

مقاييس الكفاءة التسويقية
يعد قياس الكفاءة التسويقية خطوة الزمة للعمل علي تحسينها, 
وبذلك يستلزم األمر تحديد بعض المقاييس أو المؤشرات التي يمكن 
من خاللها الحكم علي كفاءة النظام التسويقي للمنتجات الزراعية. 

توزيع جنيه المستهلك
المنتج   بين  المستهلك  دفعه  واحد  جنيه  قيمته  ما  توزيع  أي 
عنه  ويعبر  السلعة  بتسويق  المعنية  المختلفة  التسويقية  والهيئات 
بالفرق السعري المطلق للهيئة التسويقية المعنية مقسوما علي سعر 

.(Branson and Norvell 1983( التجزئة

 Price Spread االنتشار السعري
تسويقية.  مراحل  لمجموعة  السعرية  الفروق  مجموع  هو 
علي  والمستهلك  المزارع  بين  السعري  االنتشار  تعريف  ويمكن 
أنه الفرق بين سعر المستهلك والسعر الذي تقاضاه المزارع لكمية 

الفروق  إجمالي  هو  أو  الزراعية.  المنتجات  من  معادلة  فيزيقية 
يتداولون  الذين  الوسطاء  عليها  يحصل  التي  المطلقة  التسويقية 
إلى  منتجيها  من  معين  زراعي  ناتج  من  مكافئة  كمية  تسويق 

مستهلكيها النهائيين.

استخدام معادالت رياضية لقياس كفاءة النظام التسويقي
تحاول بعض الدراسات قياس كفاءة النظام التسويقي لبعض 
جملة  بين  النسبة  تعكس  مقارنات  خالل  من  الزراعية  المنتجات 
والتسويقية(  )اإلنتاجية  الكلية  والتكاليف  التسويقية,  التكاليف 

للمحصول المسوق باستخدام المقياس التالي  )مرعى، 2009):

وخليفة  )عبدالقادر   Marketing Costs التسويقية التكاليف 
:( 2015

من  والخدمات  السلع  لتحريك  الالزمة  الفعلية  النفقات  هي 
والمكان  الشكل  شروط  بذلك  مستوفاة  المستهلك  إلى  المنتج 
والزمان المرغوب فيه. والتكاليف التسويقية تشمل التكاليف الثابتة 

والمتغيرة الفعلية التي تتحملها الهيئات التسويقية.

 :Marketing Margins الهوامش التسويقية
الرئيسية  المعايير  أحد  التسويقية  الهوامش  دراسة  تعتبر 
لتحديد  عليها  المؤثرة  والعوامل  التسويقية  الفروق  علي  للتعرف 
التسويقي.  النشاط  كفاءة  علي  الحكم  وكذلك  التسويقية  المشاكل 
يدفعه  الذي  السعر  بين  الفرق  بأنه  التسويقي  الهامش  ويعرف 
المنتج، ومن ثم تتضمن  يتقاضاه  الذي  النهائي والسعر  المستهلك 
 . الوسطاء  وارباح  التسويقية  للخدمات  التسويقية  التكاليف  كافة 
ويحسب الهامش التسويقي في صورة مطلقة او نسبية، حيث تعبر 
الصورة المطلقة عن الهوامش التسويقية بوحدات نقدية، بينما تعبر 
الي سعر  المطلق منسوباً  التسويقي  الهامش  النسبية عن  الصورة 
البيع. والهوامش التسويقية تشمل تكاليف اجراء الخدمات التسويقية 
المختلفة مثل النقل والتخزين والفرز والتدريج والتعبئة والتجميع 
والبيع والتمويل وغيرها من االرباح الي يحصل عليها الوسطاء.

المستويات السعرية:
تتعدد المستويات السعرية للمحاصيل والسلع الزراعية إال أنه 
يمكن حصرها في ثالثة مستويات سعرية، سعر المنتج: هو تكلفة 
إنتاج السلعة مضافاً إليها كافة الرسوم والضرائب المفروضة على 
السلعة مطروحاً منها الدعم واإلعانات إن وجدت أي سعر تسليم 
باب المزرعة وقد يحدث أن يكون سعر المنتج هو سعر تسليم محل 
المشترى. سعر الجملة: هو سعر بيع السلعة بدون تغير في شكلها 
المنشآت  إلى  أو  التجزئة  تجار  إلى  الجملة  تجارة  بواسطة منشآت 
التجارية والصناعية والهيئات المختلفة أو لتجار جملة آخرين. سعر 
بواسطة  شكلها  في  تغيير  بدون  السلعة  بيع  سعر  هو  التجزئة: 
بقصد  للسلعة  النهائي  المستهلك  إلى  المشتغلين  أو  التجزئة  تجار 

االستهالك الشخصي أو العائلي ) إبراهيم و العفيفى، 2009).

النتائج ومناقشتها                                                                 

تطور مساحة الطماطم:
تشير بيانات جدول )1( الي أن المساحة المزروعة من الطماطم 
قد بلغت حوالي 464.50 الف فدان في 2004. انخفضت لتصل 
إلي حوالي 416.03 الف فدان في 2018. وقُدر متوسط المساحة 
المزروعة خالل الفترة موضع البحث بحوالي 519.84 الف فدان،  

ويتضح من النتائج تناقص معدل النمو السنوي بنسبة -%73. 
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من  المزروعة  المساحة  متوسط  أن  النتائج  من  يتضح  كما    
بلغ   )2018  -  2004  ( البحث  فترة  خالل  الصيفي  الطماطم 
بلغ نحو   الشتوي حيث  الطماطم  يليه   ، فدان  الف  نحو 242.18 
228.03 الف فدان ثم متوسط المساحة المزروعة من الطماطم 
النيلي بنحو 49.64 الف فدان ، كما يتضح من النتائج أن المساحة 
المزروعة من الطماطم الصيفي قد حقق أعلي معدل زيادة سنوي 
قدر  انخفضت  فقد  الشتوي  الطماطم  اما  نحو %0.65،  بلغ  حيث 
بنحو -0.98%، وكذلك انخفضت المساحة المزروعة من الطماطم 

النيلي بمعدل قدر بنحو -%6.14. 

إنتاجية الطماطم:
تشير بيانات جدول )1( أن متوسط إنتاجية الطماطم  قد بلغت 
نحو 16.48  طن / فدان في 2004. وانخفض ليصل إلي حوالي 
14.97 طن / فدان في 2018. وقُدر متوسط اإلنتاجية خالل فترة 
البحث ) 2004 - 2018( بحوالي 16.23 طن/فدان، ويتضح من 

النتائج تناقص معدل النمو السنوي بنسبة %0.64.

ويتضح من النتائج أن متوسط إنتاجية الطماطم الشتوي خالل 
فدان  نحو  17.93طن/  بلغت   )2018  -  2004 ( البحث  فترة 
ثم  فدان  15.51طن/  نحو  بلغت  حيث  الصيفي  الطماطم  يليه   ،
متوسط إنتاج الطماطم النيلي بنحو 15.24 طن/ فدان ، كما يتضح 
من النتائج ارتفاع معدل النمو السنوي لمحصول الطماطم الصيفي 
بنحو 0.64%، بينما تناقص معدل النمو السنوي النتاجية الطماطم 

الشتوي والنيلي بنحو 0.30%، 2.42% علي الترتيب.

تطور إنتاج الطماطم:
نحو  بلغ  قد  الطماطم   إنتاج  أن   )1( جدول  بيانات  تشير 
حوالي  إلي  ليصل  وانخفض   .2004 في  طن  الف    7640.83
خالل  اإلنتاج  متوسط  وقُدر   .2018 في  طن  الف   6770.75

الفترة موضع البحث بحوالي 8620.01 الف طن ، ويتضح من 
النتائج تناقص معدل النمو السنوي بنسبة %0.80.

ويتضح من النتائج أن متوسط إنتاج الطماطم الصيفي خالل 
الف طن  نحو 3754.17  بلغ   )2018  -  2004 ( البحث  فترة 
ثم  طن  3655.50الف  نحو   بلغ  حيث  الشتوي  الطماطم  يليه   ،
كما  طن.  الف   1210.33 بنحو  النيلي  الطماطم  إنتاج  متوسط 
يتضح من النتائج أن إنتاج الطماطم الصيفي قد حقق أعلي معدل 
زيادة سنوي بلغ نحو 1.22%، بينما تناقص إنتاج الطماطم الشتوي 
الي  ذلك  ويرجع   ،  %8.41 ، بنحو %1.27  قدر  بمعدل  والنيلي 

إنخفاض المساحه المزروعة من محصول الطماطم. 

مؤشرات الكفاءة االقتصاية لمحصول الطماطم
الكلى قدرت بنحو  قيمة اإليراد  نتائج جدول )2( أن  توضح 
بالطن  الفدان  إنتاج  متوسط  بلغ  حيث  للفدان،  جنيهاً   28026
الهامش  أن  كما  للفدان.  الرئيسي حوالي 17.89 طن  المنتج  من 
منه  مطروحاً  الكلي  العائد  به  يقصد  )والذي  الفداني  اإلجمالي 
التكاليف المتغيرة(  بلغ حوالي 20597 جنيهاً، وبالنسبة لصافي 
العائد الفداني فقد بلغ حوالي 20053 جنيهاً، وبلغ إجمالي تكاليف 
بالنسبة  اما  للفدان،  جنيهاً   10133 حوالي  الطماطم  فدان  إنتاج 
لصافي العائد للجنيه المنفق لمحصول الطماطم ) والذي يقصد به ما 
يحققه كل جنيه منفق من صافي عائد ( فقد بلغ حوالي1.98جنيهاً، 
للفدان،  جنيهاً   1105.59 حوالي  المنتج  هامش  بلغ  حين  في 
وبالنسبة لحافز المنتج  ) والذي يقصد به صافي العائد الذي يحصل 
عليه المنتج من كل جنية من سعر بيع المحصول بالجنية( فقد بلغ 
إلى  الكلى  العائد  نسبة  اما   ، الطماطم  حوالي67.04% لمحصول 
التكاليف المتغيرة لمحصول الطماطم فقد بلغت حوالي %26.51. 
مقارنة  مربحة  تعتبر  الطماطم  محصول  زراعة  أن  يعني  وهذا 

بالمحاصيل األخري، ولهذا يجب زيادة المساحة المزروعة منه.

جدول 1. تطور المساحة واالنتاج واالنتاجية الفدانية لمحصول الطماطم في مصر خالل الفترة )2004 – 2018(.

السنة
اإلنتاج )الف طن(اإلنتاجية )جنيه / طن(المساحة )الف فدان(

اجمالينيليصيفيشتوياجمالينيليصيفيشتوياجمالينيليصيفيشتوي

2004198.38198.7067.42464.5018.0514.6716.7116.483580.602931.961128.277640.83

2005214.62215.4665.30495.3818.5315.2617.2317.013977.323288.921124.998391.23

2006209.09241.3137.66488.0618.2414.8615.9516.353814.083586.791175.208576.07

2007200.29266.9669.96537.2118.0914.4816.4516.343623.403865.061150.518638.97

2008217.89284.9868.98571.8517.6914.8616.1916.253853.554233.951116.599204.09

2009265.24270.3264.05599.6118.5815.6617.4217.224929.014233.981115.5610278.55

2010204.42262.0548.73515.2018.3915.7313.6215.91376.004121.076638.8411135.91

2011208.19246.3651.27505.8216.7515.4015.0715.74348.733793.66772.694915.08

2012592.64258.7449.96901.3417.8715.8915.0816.2810588.054111.72753.4015453.17

2013201.69238.3848.69488.7618.2016.1715.3016.563670.983853.34744.938269.25

2014195.50265.9848.09509.5717.3315.6514.8915.963387.594161.07715.888264.54

2015187.14242.1039.27468.5117.6815.9114.4616.023308.513850.77567.947727.22

2016185.38224.8430.02440.2417.9615.7814.4716.073329.783547.18434.217311.17

2017168.88197.6129.09395.5818.3016.2914.2416.283090.903218.28414.076723.25

2018171.11218.8526.07416.0317.2616.0611.5814.972953.993514.85301.916770.75

228.03242.1849.64519.8417.9315.5115.2416.233655.503754.171210.338620.01المتوسط

0.80-%8.41-%1.22%1.27-%0.64-%2.42-%0.61%0.30-%0.73-%6.14-%0.65%0.98-%معدل النمو

المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشؤن االقتصادية، أعداد متفرقة.
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المسلك التسويقي لمحصول الطماطم:
وصولها  حتى  تسويقية  وقنوات  مسالك  بعدة  الطماطم  تمر 
للمستهلك النهائي ، وتشمل كل من عملية الفرز، التدريج، التعبئة، 

الوزن، النقل، التخزين فى حالة التسويق المحلى و الخارجى.

تطور سعر المنتج والجملة والتجزئة لمحصول الطماطم في مصر:
تطور سعر المنتج : تبين بيانات جدول )3( أن سعر المنتج 
قد بلغ نحو 435 جنية للطن في 2004. ارتفع ليصل إلي حوالي 
17710 جنيه للطن في 2018. وقُدر متوسط سعر المنتج خالل 
الفترة موضع البحث بحوالي 1082.61 جنيه للطن. ويتضح من 

النتائج تزايد معدل النمو السنوي بنسبة %10.

تطور سعر الجملة : تشير بيانات جدول )3( أن سعر الجملة 
قد بلغ حوالي 736 جنية للطن في 2004. ارتفع ليصل إلي حوالي 
4700 جنيه للطن في 2018. وقُدر متوسط سعر الجملة خالل 
الفترة موضع البحث بحوالي 2235.27 جنيه للطن. ويتضح من 

النتائج تزايد معدل النمو السنوي بنسبة %13.

تطور سعر التجزئة : تبين بيانات جدول )3( أن سعر التجزئة 
قد بلغ نحو 1239 جنية للطن في 2004. ارتفع ليصل إلي حوالي 
6000 جنيه للطن في 2018. وقُدر متوسط سعر التجزئة خالل 
الفترة موضع البحث بحوالي 3193.40 جنيه للطن. ويتضح من 

النتائج تزايد معدل النمو السنوي بنسبة %11. 

أعلي معدل زياده حيث  الجملة حقق  أن سعر  يتضح  وبذلك 
بلغ نحو 13%، ويليه كل من سعر التجزئة وسعر المنتح  حيث بلغ 

حوالي 11%، 10% لكل منها علي الترتيب.

تطور توزيع جنية المستهلك لمحصول الطماطم 
نصيب المنتج من جنيه المستهلك : يتضح من جدول )3( أن 
نصيب المنتج من جنيه المستهلك بلغ 35.11% في 2004. انخفض 
ليصل إلي حوالي 29.52% في 2018. وقُدر متوسط نصيب المنتج  
من جنيه المستهلك خالل الفترة موضع البحث بحوالي %35.65. 

ويتضح من النتائج تناقص معدل النمو السنوي بنسبة %1. 

جدول  من  يتضح  المستهلك:  جنيه  من  الجملة  تاجر  نصيب 
بلغ  %24.29  المستهلك  جنيه  من  الجملة  تاجر  نصيب  أن   )3)
في 2004. ارتفع ليصل إلي حوالي 48.82% في 2018. وقُدر 
الفترة  خالل  المستهلك  جنيه  من  الجملة  تاجر  نصيب  متوسط 
موضع البحث بحوالي 31.26%. ويتضح من النتائج تزايد معدل 

النمو السنوي بنسبة %5.

المستهلك: يتضح من جدول  التجزئة من جنيه  نصيب تاجر 
(3( أن نصيب تاجر التجزئة من جنيه المستهلك بلغ  %40.60 
 .2018 في   %  21.67 حوالي  إلي  ليصل  انخفض   .2004 في 
وقُدر متوسط نصيب تاجر الجملة من جنيه المستهلك خالل الفترة 
تناقص  النتائج  من  ويتضح   .%33.18 بحوالي  البحث  موضع 

معدل النمو السنوي بنسبة %4.

أن   )3( جدول  يبين  المستهلك:  جنيه  من  الوسطاء  نصيب 
بلغ  64.89% في 2004.  المستهلك  الوسطاء من جنيه  نصيب 
متوسط  وقُدر   .2018 في   %70.48 حوالي  إلي  ليصل  ارتفع 
البحث  الفترة موضع  المستهلك خالل  الوسطاء من جنيه  نصيب 
بحوالي 64.44%. ويتضح من النتائج تزايد معدل النمو السنوي 

بنسبة %1.

 جدول 2. أهم مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمحصول الطماطم في مصر خالل متوسط الفترة ) 2018/2016(

البيانالوحدةالمقياس

17.89طن/الفدانمتوسط اإلنتاج للفدان
1672جنية/لطنسعر الطن

28026جنية/الفدانقيمة الناتج الرئيسي
0جنية/الفدانقيمة الناتج الثانوي
28026جنية/الفدانالعائد الكلي للفدان

7429جنية/الفدانتكاليف اإلنتاج المتغيرة للفدان
2704جنية/الفدانتكاليف اإلنتاج الثابتة للفدان
10133جنية/الفدانتكاليف اإلنتاج الكلية للفدان

20053جنية/الفدانصافي العائد للفدان
1.98جنيةصافى العائد للجنية المنفق

20597جنية/الفدانالهامش اإلجمالي للفدان
26.51%نسبة التكاليف المتغيرة الي العائد الكلى

566.41جنية/طنتكاليف اإلنتاج الكلية للطن
1120.906جنية/طنصافي العائد للطن

67.04%حافز المنتج
1105.59جنيةهامش المنتج

1- الهامش اإلجمالي للفدان = العائد الكلي للفدان – إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان   
2- صافي العائد للفدان = العائد الكلي للفدان - إجمالي تكاليف اإلنتاج الكلية للفدان   

3- صافى العائد للجنية المنفق = صافي العائد للفدان / إجمالي تكاليف اإلنتاج الكلية للفدان
4- حافز المنتج = صافي العائد للطن / سعر بيع الطن من المنتج الرئيسي × 100

5- هامش المنتج = سعر بيع الطن من المنتج الرئيسي – التكاليف الكلية للطن.  
6- نسبة التكاليف المتغيرة إلى العائد الكلي = التكاليف المتغيرة للفدان / العائد الكلى للفدان × 100

المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشؤن االقتصادية، أعداد متفرقة.
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الهوامش التسويقية لمحصول الطماطم                                         

)المنتج/الجملة(،  للطماطم في حاالت  الثالث  التسويقية  الهوامش 
)الجملة/التجزئة(، )التجزئة/المنتج( خالل فترة البحث: 
1-الهامش التسويقي بين مرحلتي المنتج وتاجر الجملة:

يتضح من جدول )4( أن الهامش التسويقي المطلق بين المنتج  
وتاجر الجملة قد بلغ  301 جنيه للطن في 2004. ارتفع ليصل 
إلي حوالي 2929 جنيه للطن في 2018. وقُدر متوسط الهامش 
البحث  موضع  الفترة  خالل  الجملة  وتاجر  المنتج  بين  التسويقي 
بحوالي 1153 جنيه للطن. ويتضح من النتائج تزايد معدل النمو 

السنوي بنسبة %16.

كما يتبين من نفس الجدول أن الهامش التسويقي النسبي بين 
ليصل  ارتفع  في 2004.  بلغ %40.90  قد  الجملة  وتاجر  المنتج 
إلي حوالي 62.32% في 2018. وقُدر متوسط الهامش التسويقي 
النسبي بين المنتج وتاجر الجملة خالل الفترة موضع البحث بحوالي 
45.71%. ويتضح من النتائج تزايد معدل النمو السنوي بنسبة %3.

2-الهامش التسويقي بين مرحلتي تاجر الجملة وتاجر التجزئة:
يشير جدول )4( الي أن الهامش التسويقي المطلق بين تاجر 
الجملة  وتاجر التجزئة قد بلغ  503 جنيه للطن في 2004. ارتفع 
متوسط  وقُدر  في 2018.  للطن  جنيه  إلي حوالي 1300  ليصل 
الفترة  التجزئة خالل  وتاجر  الجملة  تاجر  بين  التسويقي  الهامش 
موضع البحث بحوالي 958 جنيه للطن. ويتضح من النتائج تزايد 

معدل النمو السنوي بنسبة %7.

كما يتبين من نفس الجدول أن الهامش التسويقي النسبي بين 
تاجر الجملة وتاجر التجزئة قد بلغ 40.60% في 2004. ارتفع 
الهامش  متوسط  وقُدر   .2018 في   %21.67 حوالي  إلي  ليصل 
الفترة موضع  المنتج وتاجر التجزئة خالل  النسبي بين  التسويقي 

البحث بحوالي 33.18%. ويتضح من النتائج تناقص معدل النمو 
السنوي بنسبة %4.

3- الهامش التسويقي بين مرحلتي المنتج وتاجر التجزئة:
تاجر  بين  المطلق  التسويقي  الهامش  أن   )4( جدول  يوضح 
المنتج وتاجر التجزئة قد بلغ  804 جنيه للطن في 2004. ارتفع 
متوسط  وقُدر  في 2018.  للطن  جنيه  إلي حوالي 4229  ليصل 
الهامش التسويقي بين المنتج  وتاجر التجزئة خالل الفترة موضع 
البحث بحوالي 2111 جنيه للطن. ويتضح من النتائج تزايد معدل 

النمو السنوي بنسبة %12. 

ويتبين من نفس الجدول أن الهامش التسويقي النسبي بين المنتج 
وتاجر التجزئة قد بلغ 64.89% في 2004. ارتفع ليصل إلي حوالي 
70.48% في 2018. وقُدر متوسط الهامش التسويقي النسبي بين 
المنتج وتاجر التجزئة خالل الفترة موضع البحث بحوالي %64.44. 

ويتضح من النتائج تزايد معدل النمو السنوي بنسبة %1.

تكاليف انتاج طن الطماطم: يتبين من جدول )4( ان متوسط - 1
تكاليف انتاج الطماطم قد بلغ 211.26 جنيه للطن في 2004. 
ارتفع ليصل إلي حوالي 10705 جنيه للطن في 2018. وقُدر 
متوسط الهامش التسويقي بين المنتج  وتاجر التجزئة خالل 
الفترة موضع البحث بحوالي 3291 جنيه للطن. ويتضح من 

النتائج تزايد معدل النمو السنوي بنسبة %30.

الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم: يتضح من جدول )4( ان 
متوسط الكفاءة التسويقية للطماطم قد بلغت 79.19 % في 2004. 
متوسط  وقُدر  في 2018.  حوالي %28.32  إلي  لتصل  ارتفعت 
البحث بحوالي %39.08.  الفترة موضع  التسويقية خالل  الكفاءة 

ويتضح من النتائج تناقص معدل النمو السنوي بنسبة %7. 

جدول 3. تطور سعر المنتج وسعر الجملة وسعر التجزئة بالجنية وتوزيع جنية المستهلك لمحصول الطماطم في مصر خالل الفترة )2018-2004(.

السنة
توزيع جنيه المستهلك )%(االسعار ) جنيه / طن(

تجزئة )3(جملة )2(منتج )1(
نصيب المنتج 

)4(
نصيب تاجر 
الجملة )5(

نصيب تاجر 
التجزئة )6(

نصيب الوسطاء 
)7(

2004435.00736123935.1124.2940.6064.89
2005445.00756124735.6924.9439.3764.31
2006510.00778127540.0021.0238.9860.00
2007518.00796130839.6021.2539.1460.40
2008524.00812133739.1921.5439.2760.81
2009503.00801132537.9622.4939.5562.04
2010907.101760256035.4333.3231.2564.57
20111420.002970402035.3238.5626.1264.68
20121474.004220506029.1354.2716.6070.87
20131485.002180341043.5520.3836.0756.45
20141490.002700395037.7230.6331.6562.28
20151540.002900421036.5832.3031.1263.42
20161462.002820506028.8926.8444.2771.11
20171755.004600590029.7548.2222.0370.25
20181771.004700600029.5248.8221.6770.48
1082.612235.273193.4035.5631.2633.1864.44المتوسط

1%4-%5%1-%11%13%10%معدل النمو
1- نصيب المنتج من سعر المستهلك = )سعر المزرعة / سعر التصدير( )100)
2- نصيب تاجر الجملة = )سعر الجملة – سعر المنتج( + سعر التجزئة )100)

3- نصيب تاجر التجزئة = )سعر التجزئة – سعر المنتج( + سعر التجزئة )100)
4- نصيب الوسطاء من سعر المستهلك = )نصيب تاجر الجملة + نصيب تاجر التجزئة(

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبة العامة واالحصاء ، نشرة اسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات )منتج، جملة، مستهلك(، وزارة الزراعة واستصالح
األراضي، االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
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االستهالك واالكتفاء الذاتي من محصول الطماطم
كمية الصادرات : يتبين من جدول )5( ان كمية الصادرات من 
محصول الطماطم قد بلغت 4.48 الف طن في 2004. ارتفعت 
لتصل إلي حوالي 285 الف طن في 2018. وقُدر متوسط كمية 
الصادرات خالل الفترة موضع البحث بحوالي 30.30 الف طن.

الفاقد من محصول الطماطم: يوضح جدول )5( ان الفاقد من 
محصول الطماطم قد بلغ 769 الف طن في 2004. ارتفع ليصل 
إلي حوالي 1934 الف طن في 2018. وقُدر متوسط الفاقد خالل 

الفترة موضع البحث بحوالي 1621.07 الف طن.

االستهالك الكلي من محصول الطماطم: يشير جدول )5( الي 
الف  بلغ 6867.34  قد  الطماطم  الكلي من محصول  االستهالك 
طن في 2004. وانخفض ليصل إلي حوالي 4601 الف طن في 
2018. وقُدر متوسط االستهالك الكلي خالل الفترة موضع البحث 

بحوالي 6457.25 الف طن.

الفائض من محصول الطماطم: يوضح جدول )5( ان الفائض 
 .2004 في  طن  الف   892.78 بلغ  قد  الطماطم  محصول  من 
انخفض ليصل إلي حوالي 262 الف طن في 2018. وقُدر متوسط 

الفائض خالل الفترة موضع البحث بحوالي 640.69الف طن.

اهم النتائج والتوصيات                                                          

الغنيـة  الهامة  المحاصيل  أحد   الطماطم  محصول  يعتبر 
وترجع   ، البشرية  لالحتياجات  الالزمة  والفيتامينات  بـاإلمالح 
أهمية الطماطم فـى الزراعـة المصرية إلى كونها أحد المحاصيل 
أو  طازجة  صورة  فـى  اسـتهالكها  يتم  التى  الرئيسية  الخضرية 
مصنعة كغذاء رئيسى لمعظم االفراد . كما ترجع أهميتها أيضاً إلى 
المصرية،  الزراعيـة  الـصادرات  حصيلة  إجمالى  فى  مساهمتها 
من  الطماطم  محصول  الن  نظراً  انه  البحث  مشكله  وتمثلت 
المحاصيل سريعة التلف وترتفع نسبة الفاقد بها نتيجة عده عوامل 
وبالتالي  وغيرها  والتداول  التخزين  وسوء  الجوية  العوامل  منها 
علي  ينعكس  وهذا  السعرية  للتقلبات  الطماطم  مستهلكي  يتعرض 
السياسات االنتاجية والتسويقية بصورة سلبية لذلك البد من دراسة 
المسلك التسويقي ومعرفة العالقات التسويقية ومدي تحقيق الكفاءة 
التسويقية لمحصول الطماطم حتي نستطيع تلبية احتياجات السوق 
الوضع  علي   التعرف  الي  البحث  .ويهدف  والخارجي  المحلي 
وتقديرمؤشرات  الثالث.  للعراوات  الطماطم  لمحصول  االنتاجي 
المسالك  علي  والتعرف  الطماطم.  لمحصول  االقتصادية  الكفاءة 
التسويقية والهوامش التسويقية لمحصول الطماطم وتقدير الكفاءة 
لالستهالك  المتاح  تقدير  .وكذلك  الطماطم  لمحصول  التسويقية 
وحجم الفائض ومعرفة نسبة االكتفاء الذاتي من محصول الطماطم.

جدول 4. الكفاءة التسويقية للطماطم خالل الفترة 2018-2004.

السنة

هوامش تسويقية
تكاليف انتاج محصول 
الطماطم )جنيه / طن(

الكفاءة 
التسويقية 
لمحصول 
الطماطم)%(

تجزئة – منتجتجزئة – جملةجملة – منتج

نسبي )%(مطلق )جنيه/طن(نسبي )%(مطلق )جنيه/طن(نسبي )%(مطلق )جنيه/طن(

200430140.9050340.6080464.89211.2679.19

200531141.1449139.3780264.31195.1580.43

200626834.4549738.9876560.00199.3779.33

200727834.9251239.1479060.40210.5278.96

200828835.4752539.2781360.81235.0077.58

200929837.2052439.5582262.04257.0076.18

201085348.4680031.25165364.57256.1086.58

2011155052.19105026.12260064.68282.2090.21

2012274665.0784016.60358670.874817.0042.68

201369531.88123036.07192556.455006.0027.77

2014121044.81125031.65246062.285370.0031.42

2015136046.90131031.12267063.425867.00.31.28

2016135848.16224044.27359871.116483.0035.69

2017284561.85130022.03414570.259264.0030.91

2018292962.32130021.67422970.4810705.0028.32

115345.7195833.18211164.44329139.08المتوسط

7-%30%1%12%4-%7%3%16%معدل النمو
حيث أن:

1- جملة- منتج )مطلق(= )سعر الجملة- سعر المنتج(.
2- جملة- منتج )نسبي(= )سعر الجملة- سعر المنتج( ÷ سعر الجملة×100.

3- تجزئة-جملة )مطلق(= )سعر التجزئة- سعر الجملة(.
4- تجزئة-جملة )نسبي(= )سعر التجزئة- سعر الجملة( ÷ سعر التجزئة×100.

5- تجزئة- منتج )مطلق(= )سعر التجزئة- سعر المنتج(.
6- تجزئة- منتج )نسبي(= )سعر التجزئة- سعر المنتج( ÷ سعر التجزئة×100.

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبة العامة واالحصاء ، نشرة اسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات )منتج، جملة، مستهلك( ، اعداد متفرقة ، وزارة الزراعة
واستصالح األراضي، االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
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الزراعة  منشورة من وزارة  ثانوية  بيانات  البحث على  واعتمد   
واستصالح األراضي والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 
اسلوب  على  البحث  واعتمدت   .)2018-2004( الفترة  خالل 
التحليل الوصفي متمثلة في المتوسطات ومعدالت النمو. باإلضافة 
التسويقية  الكفاءة  االقتصادية،  الكفاءة  تقدير بعض مؤشرات  الي 

وغيرها من المؤشرات.

ومن اهم النتائج التي توصل لها البحث                                     

طن  الف   8620.01 نحو  بلغ  قد  الطماطم  محصول  إنتاج   ان 
خالل الفترة موضع البحث ، كما بينت البحث ان نصيب كل من 
المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة من جنية المستهلك لمحصول 
الطماطم بلغ نحو35.56%، 31.26%، 33.18%  علي الترتيب 
التسويقية  الكفاءة  متوسط  ان  كما  البحث،  فترة  متوسط  خالل 
لمحصول الطماطم بلغ نحو 39.08%. وقد يرجع انخفاض الكفاءة 
انخفاض  وكذلك  التلف،  سريع  الطماطم  محصول  الن  التسويقية 

الكفاءة الفنية، وكذلك وجود احتكار من قبل التجار. 

ويوصي البحث بما يلي                                                               

بزيادة مساحة محصول الطماطم النه من المحاصيل المربحة.- 1

 تنظيم أسواق الجملة .- 2

والنقل - 3 الحصاد  لعملية  مدربة  عمالة  بتوفير  اإلهتمام  وكذلك 
والتخزين.

تدريب الزراع علي الوسائل الحديثة لتداول محصول الطماطم - 4
وذلك لتقليل نسبة الفاقد حيث بلغت خالل فتره الدراسة بنحو  

1621.07 الف طن 

االهتمام بزيادة الكمية المصدرة من محصول الطماطم حيث - 5
البحث  فترة  الطماط خالل  المصدر من محصول  الجزء  ان 
بحوالي  قدر  فائض  وهناك  طن  الف   130.31 نحو  بلغت 

640.69الف طن لمتوسط نفس الفترة.

جدول 5. تطور االستهالك والصادرات والفائض واالكتفاء الذاتي من محصول الطماطم خالل الفترة )2004 – 2018(

السنة
االنتاج 

المحلي )الف 
طن(

كمية 
الصادرات
)الف طن(

المتاح 
لالستهالك)الف 

طن( )1(

فاقد)2( )الف 
طن(

االستهالك 
الكلي)الف 

طن( )3(

االستهالك 
الفعلي)الف 

طن(

الغذاء 
الصافي)الف 

طن(

الفائض 
)الف طن(

)4(

نسبة 
االكتفاء 
الذاتي%

20047640.834.487636.347696867.345974.565974.56892.78111.26

20058391.2318.478372.758437529.756538.656538.65991.1111.44

20068576.076.738569.348657704.346700.356700.351003.99111.31

20078638.9719.898619.088677752.086760.196760.19991.89111.44

20089204.0922.649181.459238258.457157.907157.901100.55111.45

200910278.5531.449892.729918901.727700.707700.701201.02115.47

201011135.91142.008459.0021156344.005900.005900.00444135.36

20114915.0881.008092.0020236069.005644.005644.00425133.86

201215453.17124.008532.0021336399.005951.005951.00448135.01

20138269.25216.008098.0024295669.005272.005272.00397146.53

20148264.54245.008072.0024225650.005255.005255.00395146.95

20157727.22248.007532.0021345398.005020.005020.00378143.76

20167311.17272.007067.0020135054.004700.004700.00354144.86

20176723.25238.006516.0018554661.004335.004335.00326144.73

20186770.75285.006535.0019344601.004339.004339.00262147.71

8620.01130.318078.311621.076457.255816.565816.56640.69130.08المتوسط

1- المتاح لالستهالك= )االنتاج المحلي+ كمية الواردات+التغير في المخزون- كمية الصادرات(
2- اجمالي االستخدامات= التقاوي+ الفاقد.

3- االستهالك )المتبقي لالنسان(= )1(- )2(.
4- الفائض= االستهالك الكلي- االستهالك الفعلي

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبة العامة واالحصاء ، نشرة اسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات )منتج، جملة، مستهلك( ، وزارة الزراعة واستصالح
األراضي، االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
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Economics of Production and Marketing of Tomato crop in Egypt
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T  omato crop is considered as an important vegetable crop in Egypt, whereas average of 
cultivated area of tomatoes is 546 thousand feddan related to average of cultivated area of vegetables 

in Egypt during the study period. Marketing stages are among the factors that affect the agricultural stability, 
so that improving economic and social environment in which tomato producers work and format directions 
that help in achieving agricultural development, accordingly it has implications for producers decisions. The 
research problem is represented in the increase in mediators share during marketing operations, as well as high 
marketing costs and farmers receive low farm prices that with high retail prices paid by consumers, intervention 
in the price policies of tomato crop, whether in relation to inputs or outputs, which creates a difference in local 
and international prices, in addition to not optimizing the use of agricultural inputs. The research aimed to 
identify the productive position and marketing system of tomato crop, estimate the marketing margins and 
marketing efficiency, to analyze the current situation and map future policies and programs for producing 
and marketing of tomato crop  .The study relied on descriptive and quantitative analysis methods 
represented in estimating items of production costs and revenues of the tomato crop , So that 
the study based on secondary data which is published by Ministry of Agriculture and Land 
Reclamation and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics during the period 
)2004-2018(. As the most important conclusion can be summarized as the share of producer, 
whole seller and retailer from the consumer pound of tomato were about 35.65%, 31.26 % and 
33.18% respectively.

Key Words: Marketing, Marketing Efficiency, Price Spread, Marketing Costs, Marketing 
Margins.


