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دراسة المسالك التسويقية للموالح في محافظة الشرقية
حازم محمد أبويحيى الخشاب* و نورهان السيد عطية

قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي- كلية التكنولوجيا والتنمية- جامعة الزقازيق– مصر

إستهدف البحث التعرف على أهم المسالك التسويقية لمحاصيل الموالح المنتجة بمحافظة الشرقية وذلك من خالل 
دراسة أهم المسالك التسويقية والمتعاملين فى كل منهما داخل السوق المحلى. وبين البحث أن اهم المشاكل التى 
تواجه التجار فى تسويق الموالح هى انخفاض جودة المنتج، ارتفاع سعر الشراء وانخفاض سعر البيع، ارتفاع 
أجور العمالة المدربة، ارتفاع تكلفة النقل، ارتفاع نسبة الفاقد حيث تصل الى 20٪، صعوبة تصريف المنتج )ركود 
االسواق(. اما فيما يخص تجار الجملة بمنطقة الصالحية الجديدة فإن ارتفاع سعر الشراء وانخفاض سعر البيع، 
ارتفاع تكلفة النقل، ارتفاع نسبة الفاقد تصل الى 20٪، صعوبة تصريف المنتج )ركود االسواق( على الترتيب 
ويمثلوا نحو1٪ ،4,1٪ ،3,2٪ ،7,٪ من االجمالى. وقد بين البحث إنخفاض الكفاءة التسويقية لمحاصيل البرتقال 
التسويقية  الكفاءة  بلغت  بينما  بلغت ٪57,7  الجديدة  الصالحية  بمنطقة  الكاللة  بنظام  البيع  فى حالة  بلغت  حيث 
للموالح بمركز ابوحماد 53٪ اما فيما يتعلق بالكفاءة العملية فبلغت الموالح بمنطقة الصالحية الجديدة٪42,24 
، اما فيما يخص الموالح بمنطقة ابوحماد فبلغت الكفاءة العملية 46,8٪، واخيرا بلغت الكفاءة السعرية للموالح 
بمنطقة الصالحية الجديدة43,34٪، اما فيما يخص الموالح بمنطقة ابو حماد فبلغت الكفاءة السعرية 44,9٪. بينما 
ان الكفاءة التسويقية للموالح حالة البيع بنظام العمولة بمنطقة الصالحية الجديدة بلغت 54٪، بينما بلغت الكفاءة 
التسويقية للموالح بمركز ابوحماد 51٪ ، اما فيما يتعلق بالكفاءة العملية فبلغت الموالح 45,9٪، اما فيما يخص 
الموالح بمنطقة ابوحماد فبلغت الكفاءة العملية 48,7٪، واخيرا بلغت الكفاءة السعرية للموالح بمنطقة الصالحية 
الجديدة39,4٪، اما فيما يخص الموالح بمنطقة ابوحماد فبلغت الكفاءة السعرية 42,8٪. ويرجع إنخفاض الكفاءة 

التسويقية إلى إرتفاع التكاليف اإلنتاجية وإنخفاض نصيب المنتجين بينما يزيد أنصبة الوسطاء.

الكلمات اإلسترشادية: المنتجين، الوسطاء، التكاليف التسويقية، الكفاءة التسويقية، محافظة الشرقية.

مقدمة:                                                                                 

على  تحتوى  جدا، حيث  كبيرة  غذائية  قيمة  على  الفواكه  تحتوى 
اإلنسان،  لجسم  الضرورية  المعدنية  العناصر  من  مجموعة 
كالفيتامينات، واألمالح، والماء، والبروتينات، ومضادات األكسدة 
في  وتساهم  اإلنسان،  لجسم  العامة  الصحة  تفيد  حيث  وغيرها، 
المساحة  بلغت  ولقد  منها،  والوقاية  األمراض  من  الكثير  عالج 
فدان  مليون   1.385 حوالى  بالجمهورية  الفاكهة  من  المزروعة 
الموالح  وتعتبر   ، فدان  100الف  الشرقية  2016وبمحافظة  عام 
الشرقية،  ومحافظة  مصر  في  المزروعة  الفاكهة  أنواع  أهم  هي 
حيث بلغت المساحة المزروعة من الموالح بالجمهورية 598الف 
 ٪11 الشرقية  وتمثل   2016 عام  فدان  الف   65 وبالشرقية  فدان 
من المساحات المزروعة بالجمهورية، ويتكون البنيان االقتصادي 
والبنيان  التسويقى  والبنيان  االنتاجى  البنيان  من  الزراعي 
كفاءة  واقلهم  أضعفهم  من  التسويقي  البنيان  ويعتبر  االستهالكي 
واالهتمام  التسويقى  النظام  كفاءة  زيادة  على  العمل  يجب  ولذلك 
تم  لذلك  الموالح،  محاصيل  على  تتم  التي  التسويقية  بالوظائف 
والكفاءة  التكاليف   على  للموالح للتعرف  التسويقى  النظام  دراسة 
التسويقية والمسالك والوسطاء التسويقين واهم المشاكل التى تواجه 

تسويق الموالح بمحافظة الشرقية.

مشكلة البحث                                                                       

الموالح  انتاج  فى  الهامة  المحافظات  من  الشرقية  محافظة 
للتقلبات  ونظرا  المحلى،  االستهالك  أو  التصدير  أجل  من  سواء 
والمتعاملين  التسويقية  المسالك  خالل  الموالح  وأسعار  إنتاج  فى 
بها بمحافظة الشرقية سواء فى السوق المحلى أو الخارجي، ولما 
يعانيه مزارعي الموالح من انخفاض نصيبهم من جنيه المستهلك 
أو  المحلية  األسواق  في  منتجاتهم  تصريف  على  القدرة  وعدم 
أو  تجار  كانوا  سواء  الوسطاء  خالل  من  إال  التصدير  لمحطات 

وسطاء عمولة، يؤدى الى انخفاض الكفاءة التسويقية.

أهداف البحث                                                                                     

تهتم الدراسة بالتعرف على أهم المسالك التسويقية لمحاصيل 
أهم  دراسة  خالل  من  وذلك  الشرقية  بمحافظة  المنتجة  الموالح 
المسالك التسويقية والمتعاملين فى كل منهما داخل السوق المحلى. 
بكل  الخاصة  والتكاليف  التسويقية  الهوامش  على  التعرف  وأيضاً 
الخارجي،  أو  الداخلى  المسلك  فى  سواء  فيها  والمتعاملين  عملية 
وأنصبة المنتجين والوسطاء ونسبة كل منهما فى نصيب المستهلك. 

وتحديد الكفاءة التسويقية للموالح فى السوق الداخلى.
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الطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات                              

البيانات  فى  التاريخية  البحثية  الطريقة  الرسالة  استخدمت 
والطرق التحليلية واالحصائية والرياضية ، باالضافة الى االتجاه 
العام لقياس معدالت التطور وقياس شكل وحركة كل من مؤشرات 
االحصائية  المؤشرات  وايضا  والتسويق،  والمساحات  االنتاج 
عينة  وتحليل  النتائج  وتفسير  ودقة  صحة  لقياس  واالقتصادية 

الدراسة.

نتائج البحث                                                                  

بالجمهورية  وانتاجيتها  مساحةالموالح  لتطور  النسبية  األهمية 
ومحافظة الشرقية

الفترة  خالل  بالجمهورية  للموالح  المزروعة  تطورالمساحة   -1
:(2016-2001)

يتضح من جدول (1) ان المتوسط السنوى للمساحة المزروعة 
فدان  نحو449الف  بلغ  قد  العربية  مصر  جمهورية  فى  بالموالح 
وانه تراوح بين حد أدنى بلغ نحو345الف فدان  عام 2001وحد 
فدان  الف   274 قدرها  بزيادة  عام  فدان  619الف  بلغ  أقصى 
العام  الزمنى  االتجاه  دراسة  وتشير   . قدرها٪79  زيادة  وبنسبة 
الدراسة  فترة  خالل  بالجمهورية  للموالح  المزروعة  للمساحة 
(2001-2016) انها تاخذ االتجاه الزمنى المتزايد كما هو موضح 
بالجدول (2) معادلة رقم (1) وهى توضح ارتفاع مساحة الموالح 
معنوية  مستوى  عند  احصائيا  معنوى  متزايد  بمعدل  المزروعة 
01, بلغ مقداره 18,912الف فدان سنويا ومعدل التغير السنوى 
تبين  كما  الفترة  لنفس  السنوى  المتوسط  4,2٪من  نحو  الى  يصل 
للموالح  المزروعة  للمساحة  الحادثة  التغيرات  حوالى95٪من  ان 
بالجمهورية يرجع الى عنصر الزمن وما يمثله من عوامل والباقى 

.٪5

الفترة  خالل  بالجمهورية  للموالح  المثمرة  المساحة  تطور   -2
:(2016-2001)

يتضح من جدول (1) ان المتوسط السنوى للمساحة المزروعة 
فدان  نحو401الف  بلغ  قد  العربية   مصر  جمهورية  فى  بالموالح 
وانه تراوح بين حد أدنى بلغ نحو322الف فدان  عام  2001  وحد 
الف   276 قدرها  بزيادة   2016 عام  فدان  الف   598 بلغ  أقصى 

فدان وبنسبة زيادة قدرها ٪85.     
للموالح  المثمرة  للمساحة  العام  الزمنى  االتجاه  دراسة  وتشير 
بالجمهورية خالل فترة الدراسة (2001-2016) انها تاخذ االتجاه 
الزمنى المتزايد كما هو موضح بجدول (2) معادلة رقم (2) وهى 
معنوى  متزايد  بمعدل  للموالح  المثمرة  المساحة  ارتفاع  توضح 
احصائيا عند مستوى معنوية 01, بلغ مقداره 17,324الف فدان 
المتوسط  4,3٪من  نحو  الى  يصل  السنوى  التغير  ومعدل  سنويا 
السنوى لنفس الفترة كما تبين ان حوالى81٪من التغيرات الحادثة 
فى المساحة المثمرة للموالح بالجمهورية يرجع الى عنصر الزمن 

وما يمثله من عوامل والباقى ٪19.

ومن العالقات السابقة تبين أن معدل تطور المساحات المثمرة 
للموالح بالجمهورية أعلى من معدل تطور المساحات المزروعة 
بالجمهورية ومعدل التغير فى المساحات المثمرة أعلى من معدل 
التغير فى المساحات المزروعة مما يعنى وجود تراجع بين معدلى 
مساحة  ليالحق  الزيادة  معدل  رفع  على  العمل  يجب  لذا  المساحة 
الموالح المزروعة حيث تبين أن المساحة المثمرة تمثل نحو٪89 

من المساحة المزروعة كمتوسط سنوى خالل فترة الدراسة.

3-تطور انتاج الموالح بالجمهورية خالل الفترة )2016-2001):
يتضح من جدول )1( ان المتوسط السنوى النتاج الموالح فى 

جمهورية مصر العربية  قد بلغ نحو3,516 مليون طن وانه تراوح 
بين حد أدنى بلغ نحو2,595مليون طن عام 2001وحد أقصى بلغ 
4,673مليون طن عام 2016 بزيادة قدرها  2,078مليون طن 
العام  الزمنى  االتجاه  دراسة  وتشير   .٪80 قدرها  زيادة  وبنسبة 
النتاج الموالح بالجمهورية خالل فترة الدراسة (2016-2001) 
 (2) بجدول  موضح  هو  كما  المتزايد  الزمنى  التجاه  تاخذا  انها 
معادلة رقم (3) وهى توضح ارتفاع انتاج الموالح بمعدل متزايد 
معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 01, بلغ مقداره 139,847 
نحو4٪من  الى  يصل  السنوى  التغير  ومعدل  سنويا  طن  الف 
96٪من  حوالى  ان  تبين  كما  الفترة  لنفس  السنوى  المتوسط 
التغيرات الحادثة فى إنتاج الموالح بالجمهورية يرجع الى عنصر 
السابقة  العالقات  4٪. ومن  والباقى  عوامل  من  يمثله  وما  الزمن 
تبين أن معدل تطور المساحة المثمرة للموالح بالجمهورية أعلى 
فى  الزيادة  نسبة  تمثل  حيث  بالجمهورية  الموالح  إنتاج  معدل  من 
المساحة المثمرة85 ٪ خالل فترة الدراسة بينما تمثل نسبة الزيادة 
إنخفاض  ذلك  من  ويتضح  الدراسة  فترة  خالل  االنتاج٪80  فى 

االنتاجية الفدانية فدان للموالح بالجمهورية.

الفترة  خالل  بالشرقية  للموالح  المزروعة  المساحة  4-تطور 
:(2016-2001)

 يتضح من جدول )1) ان المتوسط السنوى للمساحة المزروعة 
بالموالح فى محافظة الشرقية قد بلغ نحو66الف فدان وانه تراوح 
بلغ  أقصى  عام 2001وحد  فدان   نحو64الف  بلغ  أدنى  حد  بين 
70الف فدان عام بزيادة قدرها 6 الف فدان ونسبة زيادة قدرها٪9 
.  وتشير دراسة االتجاه الزمنى العام للمساحة المزروعة للموالح 
تاخذا التجاه  انها  الدراسة )2016-2001(  فترة  بالشرقية خالل 
الزمنى المتزايد كما هو موضح بجدول )2( معادلة رقم )4( وهى 
معنوى  متزايد  بمعدل  المزروعة  الموالح  مساحة  ارتفاع  توضح 
احصائيا عند مستوى01, بلغ مقداره 351 الف فدان سنويا ومعدل 
لنفس  السنوى  المتوسط  من   ٪5 نحو  الى  يصل  السنوى  التغير 
للمساحة  الحادثة  التغيرات  من   ٪ حوالى88  ان  تبين  كما  الفترة 
يمثله  وما  الزمن  الى عنصر  يرجع  بالشرقية  للموالح  المزروعة 

من عوامل والباقى ٪12.

5- تطور المساحة المثمرة للموالح بالشرقية خالل الفترة )2001-
:(2016

يتضح من جدول )1( ان المتوسط السنوى للمساحة المزروعة 
بالموالح فى محافظة الشرقية قد بلغ نحو63الف فدان وانه تراوح 
بلغ  أقصى  عام 2001وحد  فدان   نحو61الف  بلغ  أدنى  حد  بين 
الف فدان ونسبة زيادة  65الف فدان عام 2016 بزيادة قدرها4 

قدرها 7٪ وبمتوسط سنوى قدره 63 ألف فدان.

وتشير دراسة االتجاه الزمنى العام للمساحة المثمرة للموالح 
تاخذ االتجاه  انها  الدراسة )2016-2001(  فترة  بالشرقية خالل 
 (5( رقم  معادلة   )2( بجدول  موضح  هو  كما  المتزايد  الزمنى 
متزايد  بمعدل  المثمرة  الموالح  مساحة  ارتفاع  توضح  وهى 
فدان  الف  مقداره296,  01,بلغ  مستوى  عند  احصائيا  معنوى 
المتوسط  46,٪من  نحو  الى  يصل  السنوى  التغير  ومعدل  سنويا 
السنوى لنفس الفترة كما تبين ان حوالى95٪من التغيرات الحادثة 
وما  الزمن  عنصر  الى  يرجع  بالشرقية  للموالح  المثمرة  للمساحة 
أن  تبين  السابقة  العالقات  ومن   .٪5 والباقى  عوامل  من  يمثله 
معدل تطور المساحات المثمرة للموالح بالشرقية أعلى من معدل 
فى  التغير  ومعدل  بالشرقية  للموالح  المزروعة  المساحات  تطور 
المساحات المزروعة أعلى من معدل التغير فى المساحات المثمرة 
مما يعنى وجود تراجع بين معدلى المساحة لذا يجب العمل على 
رفع معدل الزيادة ليالحق مساحة الموالح المزروعة حيث تبين أن 
المساحة المثمرة تمثل نحو96٪ من المساحة المزروعة كمتوسط 

سنوى خالل فترة الدراسة.
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1- تطور انتاج الموالح بالشرقية خالل الفترة )2016-2001): 
الموالح  السنوى النتاج  المتوسط  ان  يتضح من جدول  )1( 
فى جمهورية مصر العربية قد بلغ نحو478الف طن وانه تراوح 
بلغ  أقصى  عام 2001وحد  طن  نحو443الف  بلغ  أدنى  حد  بين 
وبنسبة  طن  قدرها71الف  2016بزيادة  عام  طن  نحو514الف 
النتاج  العام  الزمنى  االتجاه  دراسة  وتشير   .  ٪16 قدرها  زيادة 
الموالح بالشرقية خالل فترة الدراسة )2001-2016( انها تاخذا 
التجاه الزمنى المتزايد كما هو موضح بجدول )2( معادلة رقم )6) 
وهى توضح ارتفاع انتاج الموالح بمعدل متزايد معنوى احصائيا 
عند مستوى01,بلغ مقداره3,619 الف طن سنويا ومعدل التغير 

الفترة  لنفس  السنوى  المتوسط  نحو7,٪من  الى  يصل  السنوى 
الموالح  انتاج  فى  الحادثة  التغيرات  حوالى93٪من  ان  تبين  كما 
بالشرقية يرجع الى عنصر الزمن وما يمثله من عوامل والباقى 
7٪. ومن العالقات السابقة تبين أن معدل إنتاج الموالح بالشرقية 
حيث  بالشرقية  للموالح  المثمرة  المساحة  تطور  معدل  من  أعلى 
تمثل نسبة الزيادة فى االنتاج16٪ خالل فترة الدراسة ويتضح من 

ذلك ارتفاع االنتاجية الفدانية فدان الموالح فى محافظة الشرقية.

عينة الوسطاء المتعاملين مع محاصيل الموالح :
يعتبر التجار)الوسطاء( على اختالف  انواعهم بمثابة الهيئات 
التسويقية  العمليات  مختلف  اداء  على  عملهم  ،فيقوم  التسويقية 

جدول 1. تطور مساحة الموالح بالجمهورية ومحافظة الشرقية خالل الفترة)2016-2001(

السنة

المساحةالمثمرة المساحة المزروعة 
٪ 

للمساحة المثمرة 
للجمهورية

٪ 
للمساحة 
المثمرة 
للشرقية

االنتاج 

الشرقيةالجمهورية
٪ 

من 
الجمهورية

الشرقيةالجمهورية
٪ 

من 
الجمهورية

الشرقيةالجمهورية
٪من 

الجمهورية

2001345641932261199395259544317
2002346641832461199495277045716
2003353641832661199295274846017
2004360641832862199197288846516
2005365641833362199197303046815
2006382651734262189095321247315
2007395661734463188795322047715
2008421661635663188595323347815
2009452661536863178195351148014
2010463661437464178197352348314
2011483661439664168297373148513
2012519671344064158596398048612
2013542671249064139096409948812
2014553681251965139496440249511
2015584681255065129496464750311
2016619701159865119793467351411
449661540163168996351647814المتوسط

المصدر:  وزارة الزراعة واستصالح االراضى،اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعى ،قطاع الشئون االقتصادية ،نشرة االحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة. 

جدول 2. معادالت االتجاه الزمنى العام  لتطور مساحة الموالح بالجمهورية ومحافظة الشرقية خالل الفترة )2016-2001(

معادالت االتجاه الزمنى العامالبيانم
معدل 
التغير٪

RR-2F

1
مساحة الموالح المزروعة بالنسبة 

للجمهورية
هـ = 288,125+18,912س1هـ

ص^
**(18,35)** (28,91)

4,2.980.957336,776**

2
مساحة الموالح المثمرة  بالنسبة 

للجمهورية
هـ = 253,375+17,324س2هـ

ص^
**(8,31)  **(12,57)

4,3.912.81969,062**

هـ =2327,67+139,84س3هـانتاج الموالح   بالنسبة للجمهورية3
ص^

**(19,69) **(33,89)
4.982.963387,688**

4
مساحة الموالح المزروعة بالنسبة 

للشرقية
هـ =62,950+351,س4هـ

ص^
** (10,91)**(202,14)

.5.946.887119,108**

5
مساحة الموالح المثمرة  بالنسبة 

للشرقية
هـ = 60,550+ 296,س5هـ

ص^
** (18,38)**(389,40)

.46.980.957337,882**

هـ =   447,675 + 3,619س6هـانتاج الموالح   بالنسبة للشرقية6
ص^

** (14,90)** (190,68)
.7.970.936222,180**

(**) :التقدير معنوى إحصايا عند مستوى معنوية 0,01
علما بانF الجدولية عند 0,01 = 8,68

علما بان قيمة T عند 0,01 = 2,602    
 100x )معدل التغير)٪( = )ميل الدالة/ المتوسط الحسابى

المصدر: حسبت من بيانات جدول )1).
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االول  منتجها  من  الزراعية  والمنتجات  السلع  النتقال  الالزمة 
الذين  الوسطاء  أنواع  دراسة  تتم  ولكى  النهائى،  مستهلكها  الى 
يقومون بمعظم العمليات التسويقية للموالح والمانجو تم عمل عينة 
تشتمل  بحيث  الوسطاء  لمجموعة من  بلغت420 مشاهدة  ميدانية 
هذه العينة على كافة أنواع الوسطاء)تجار الجملة، القمسيونجية، 
فاقوس،  ابوحماد،  الجديدة،  الصالحية  مراكز  من  التجزئة(  تجار 
الزقازيق كما هو موضح بجدول )3( حيث تبين من الجدول ان 
مشاهدة   50 بلغ  الجديدة  الصالحية  بمنطقة  التجار  عينة  اجمالى 
وتمثل نحو 12٪ من اجمالى العينة موزعة كاالتي 7 ، 3 ، 40 
كما  الترتيب،  على  التجزئة  تجار  والقمسيونجية،  الجملة   لتجار 
90مشاهدة  بلغ  أبوحماد  بمنطقة  التجار  عينة  اجمالى  ان  اوضح 
وتمثل نحو 21,4٪ من اجمالى العينة موزعة كاالتي 20 ، 10 
، 60 لتجار الجملة  والقمسيونجية ،تجار التجزئة على الترتيب، 
فاقوس 130مشاهدة وتمثل  بمنطقة  التجار  اجمالى عينة  بلغ  كما 
 70 ،25 ، كاالتى 35  موزعة  العينة  اجمالى  من  نحو ٪30,9 
لتجار الجملة  والقمسيونجية، تجار التجزئة على الترتيب ، اما فيما 
التجار 150مشاهدة  اجمالى عينة  فبلغت  الزقازيق  بمركز  يتعلق 
وتمثل نحو 35,7٪ من اجمالى العينة موزعة كاالتي 20 ، 15 ، 
115 لتجار الجملة  والقمسيونجية ،تجار التجزئة على الترتيب، 

واوضح الجدول ان اجمالى عينة تجار الجملة بمراكز الدراسة بلغ 
 ) )القمسيونجية  العمولة  تجار  اجمالى  بلغ  بينما  مشاهدة  نحو82 

وتجار التجزئة 53 ، 285 على الترتيب.

المسالك التسويقية للموالح فى محافظة الشرقية
محصول  بها  يمر  التى  التسويقية  المسالك  توضيح  يمكن 
االنتاج  سير  اتجاه  تبين  مخططات  شكل  على  والمانجو  الموالح 
تدفق  مسار   )1( شكل  يوضح  حيث  المختلفة،  المراحل  خالل 
اماكن  ان  نجد  حيث  التسويقية،  المسالك  عبر  والمانجو  الموالح 
االنتاج بمحافظة الشرقية  تتضمن المنتجين  الذين بدورهم يقومون 
بتصريف انتاجهم الى تجار الجملة، وكالء بالعمولة)القمسيونجية(، 
لتنتقل  التجزئه،  تجار  المصدرين،  المصانع،  وكالء  سماسرة، 
السلعة من اماكن انتاجها الى اسواق الجملة بالمراكز، المصانع، 
الميناء، منافذ البيع بالطرق السريعة، حيث توجد فى اسواق الجملة 
حركة من البيع والشراء بين تجار الجملة، القمسيونجية، السماسرة 
الى  السلعة  بإيصال  يقومون  بدورهم  الذين  التجزئة  تجار  وبين 
اسواق التجزئة بالقرى والمدن حتى تصل الى المستهلك النهائى، 
اما بالنسبة الى المصدرين والتصدير الخارجى فيقوم المصدرين 
تصل  حتى  )المستوردين(  بالخارج  العمالء  الى  السلعة  بارسال 

السلعة الى المستهلك الخارجى.
جدول 3. توزيع اعداد التجار المبحوثين فى عينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية

٪اجمالى المركزالتجار )الوسطاء(المركزاالدارى
تجار تجزئةتجار عمولة )قمسيونجية(تجار الجملة

12٪734050الصالحية الجديدة
21,4٪20106090ابوحماد
30,9٪352570130فاقوس

35,7٪2015115150الزقازيق
100٪8253285420اجمالى العينة

المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعى 2018/2017.

 

أماكن االنتاج 
 المصانع  بمحافظة الشرقية

 اسواق الجملة بالمراكز

اسواق التجزئة بالقرى 
 والمدن

 المستهلك الخارجى

 الميناء

منافذ البيع 
بالطرق 
 السريعة

 المصدرين

 

العمالء 
 بالخارج

تجار 
 التجزئة

وكالء 
 المصانع

تجار 
 الجملة

تجار 
 التجزئة

وكالء 
 بالعمولة

 

 سماسرة

 

شكل 1. رسم توضيحى لمسار تدفق الموالح عبر المسالك التسويقية
المصدر: عينة الدراسة الميدانية
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بمحافظة  الموالح  تسويق  فى  التجار  تواجه  التى  المشاكل  اهم 
الشرقية.

التجار  تواجه  التى  المشاكل  اهم  ان   )4( جدول  من  يتضح 
،ارتفاع  المنتج  انخفاض جودة  تتمحور حول  الموالح  فى تسويق 
سعر الشراء وانخفاض سعر البيع، ارتفاع اجور العمالة المدربة، 
الى 20٪، صعوبة  الفاقد تصل  النقل، ارتفاع نسبة  تكلفة  ارتفاع 
اجمالى حجم  ان  اتضح  وقد   ، االسواق(  )ركود  المنتج  تصريف 
عينة التجار بمنطقة الصالحية الجديدة بلغ حوالى 50 مشاهدة لعينة 
التجار تتمثل فى 7 ، 3 ، 40 مشاهدة لتجار الجملة ،تجارعمولة، 
تجار تجزئة على الترتيب ويمثلوا نحو 1,7٪ ،7,٪ ،9,5 ٪ من 
اجمالى عينة الدراسة البالغة نحو420مشاهدة اما فيما يخص تجار 
 ،  2  ،  3  ،  1 نحو  ان  فاتضح  الجديدة  الصالحية  بمنطقة  الجملة 
البيع،  سعر  وانخفاض  الشراء  سعر  ارتفاع  من  لكال  مشاهدة   1
الى 20٪، صعوبة  الفاقد تصل  النقل، ارتفاع نسبة  تكلفة  ارتفاع 
نحو٪1  ويمثلوا  الترتيب  على  االسواق(  )ركود  المنتج  تصريف 
،4,1٪ ،3,2٪ ،7,٪ من االجمالى، اما فيما يتعلق بتجار العمولة 
)ركود  المنتج  تصريف  صعوبة  حول   المشاهدات  تمركزت 
تجار  االجمالى،اما  من   ٪2 لتمثل  مشاهدات  بواقع3  االسواق( 
التالى 13، 7 ، 6 ، 14  النحو  المشاهدات على  فكانت  التجزئة 
مشاهدة الرتفاع سعر الشراء وانخفاض سعر البيع، ارتفاع تكلفة 
النقل، ارتفاع نسبة الفاقد تصل الى 20٪، صعوبة تصريف المنتج 
 ،٪9,7  ،  ٪9,9  ،٪15 لتمثل  الترتيب  على  االسواق(  )ركود 

9,5٪من االجمالى.

كما اتضح من الجدول ان اجمالى حجم عينة التجار بمنطقة 
مشاهدة   60 ،  10 ، فى20  تتمثل  مشاهدة  نحو90  بلغ  ابوحماد 
الترتيب  على  التجزئة  ،وتجار  العمولة  وتجار   ، الجملة  لتجار 
البالغة  العينة  اجمالى  من   ٪14,2،  ٪2,4،  ٪4,8 نحو  ويمثلوا 
ابوحماد  بمنطقة  الجملة  تجار  يخص  فيما  اما  نحو420مشاهدة  
فاتضح ان نحو 1 ، 1، 2 ،8 ،3 ،5 مشاهدة لكال من انخفاض 
البيع، ارتفاع  المنتج ،ارتفاع سعر الشراء وانخفاض سعر  جودة 
الفاقد  نسبة  ارتفاع  النقل،  تكلفة  ارتفاع  المدربة،  العمالة  اجور 
تصل الى 20٪، صعوبة تصريف المنتج )ركود االسواق( على 
من   ٪3,5،٪4,9،٪11،  ٪7،٪1، نحو٪3,2  ويمثلوا  الترتيب 
االجمالى، اما فيما يتعلق بتجار العمولة فكانت المشاهدات3 ، 3 
، 4 مشاهدة لكال من انخفاض جودة المنتج ، ارتفاع اجور العمالة 
الترتيب  االسواق( على  المنتج )ركود  المدربة،صعوبة تصريف 
التجزئة  تجار  االجمالى،اما  من  نحو٪9,7،٪11،٪2,8  ويمثلوا 
فكانت المشاهدات على النحو التالى 5 ، 8 ،18 ، 9، 20مشاهدة 
انخفاض جودة المنتج ،ارتفاع سعر الشراء وانخفاض سعر البيع 
،ارتفاع تكلفة النقل، ارتفاع نسبة الفاقد تصل الى 20٪، صعوبة 

 ٪26  ،٪9  ،٪16 نحو  االسواق(وتمثل  )ركود  المنتج  تصريف 
،15٪ ،14٪من االجمالى.

اما فيما يتعلق بمركز فاقوس فبلغ اجمالى حجم عينة التجار 
130مشاهدة تتمثل فى 35 ،25 ،70 مشاهدة لتجار الجملة وتجار 
العمولة ،  وتجارالتجزئة على الترتيب ويمثلوا نحو ٪8,3 ،٪6 
،16,7٪ من اجمالى حجم العينة البالغة نحو 420 مشاهدة اما فيما 
يخص تجار الجملة بمنطقة فاقوس فاتضح ان نحو 7 ، 6 ، 8 ، 
البيع،  الشراء وانخفاض سعر  ارتفاع سعر  10 ،4 مشاهدة لكال 
نسبة  ارتفاع  النقل،  تكلفة  ارتفاع  المدربة،  العمالة  اجور  ارتفاع 
الفاقد تصل الى 20٪، صعوبة تصريف المنتج )ركود االسواق( 
الترتيب ويمثلوا نحو8٪، 22٪ ،11٪ ،16٪  ،2,8٪ من  على 
االجمالى، اما فيما يتعلق بتجار العمولة فكانت المشاهدات7 ، 8 
،10 مشاهدة لكال من انخفاض جودة المنتج ، ارتفاع اجور العمالة 
الترتيب  االسواق(على  المنتج )ركود  المدربة، صعوبة تصريف 
التجزئة  تجار  ،اما  االجمالى  من   ٪7  ،٪30، نحو٪23  ويمثلوا 
 25 ، 15 ،  10 ، التالى 5، 15  النحو  المشاهدات على  فكانت 
وانخفاض  الشراء  سعر  ،ارتفاع  المنتج  جودة  النخفاض  مشاهدة 
سعر البيع، ارتفاع تكلفة النقل، ارتفاع نسبة الفاقد تصل الى ٪20، 
صعوبة تصريف المنتج )ركود االسواق(وتمثل نحو ٪16 ،٪17 

،14٪ ، 24٪ ،18٪ من االجمالى.

كما اوضح الجدول سابق الذكر ان اجمالى حجم عينة التجار 
 ،  15  ،  20 فى  تتمثل  مشاهدة  نحو150  بلغ  الزقازيق  بمنطقة 
115 مشاهدة لتجار الجملة وتجار العمولة ،  وتجار التجزئة على 
الترتيب يمثلوا نحو4,8٪، 3,6٪،27,3٪ من اجمالى حجم العينة 
بمنطقة  الجملة  تجار  يخص  فيما  اما  مشاهدة   420 نحو  البالغة 
الزقازيق فاتضح ان نحو 2 ، 6 ، 3 ، 3 ، 2 ،4 مشاهدة لكال من 
انخفاض جودة المنتج ،ارتفاع سعر الشراء وانخفاض سعر البيع، 
نسبة  ارتفاع  النقل،  تكلفة  ارتفاع  المدربة،  العمالة  اجور  ارتفاع 
الفاقد تصل الى 20٪، صعوبة تصريف المنتج )ركود االسواق(
على الترتيب ويمثلوا نحو٪6,5 ، ٪7 ، ٪11 ، ٪4 ،٪3,2 ،٪2,8 
من االجمالى، اما فيما يتعلق بتجار العمولة فكانت المشاهدات3 ، 
اجور  ارتفاع   ، المنتج  جودة  انخفاض  من  لكال  مشاهدة   7  ،  5
االسواق(على  )ركود  المنتج  تصريف  صعوبة  المدربة،  العمالة 
الترتيب ويمثلوا نحو9,6٪ ،19٪ ،4,9٪ من االجمالى ،اما تجار 
 ،  14  ،  36  ،  5 التالى  النحو  على  المشاهدات  فكانت  التجزئة 
الشراء  سعر  ،ارتفاع  المنتج  جودة  انخفاض  مشاهدة   45  ،  15
وانخفاض سعر البيع ، ارتفاع تكلفة النقل، ارتفاع نسبة الفاقد تصل 
الى 20٪، صعوبة تصريف المنتج )ركود االسواق( وتمثل ٪16  

، 42٪ ، 20٪ ، 24٪ ، 32٪ من االجمالى.
عينة المنتجين:

جدول 4.اهم المشاكل التى تواجه التجار فى تسويق الموالح فى محافظة الشرقية

التجارالمركز

اهم المشاكل التى تواجه التجار فى تسويق الموالح والمانجو

اجمالى العينة انخفاض جودة 
المنتج

ارتفاع سعر 
الشراء وانخفاض 

سعر البيع

ارتفاع اجور 
العمالة المدربة

ارتفاع تكلفة 
النقل

ارتفاع نسبة 
الفاقد تصل الى 

٪20

صعوبة 
تصريف 

المنتج )ركود 
االسواق(

٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد
الصالحية 

الجديدة
1,7٪7٪3,21,7٪4,12٪3ــــــــ1٪1ــــــــتجار جملة
7,٪3٪32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجار عمولة
9,5٪40٪149,5٪9,969,7٪7ــــــــ15٪13ــــــــتجار تجزئة

ابوحماد
4,8٪20٪53,5٪1134,9٪78٪2٪11٪13,2تجار جملة
2,4٪10٪42,8ــــــــــــــــ11٪3ــــــــ٪39,7تجار عمولة
14,2٪60٪2014٪915٪1826ــــــــ9 ٪8٪516تجار تجزئة

فاقوس
8,3٪35٪42,8٪1016٪811٪622٪78ــــــــتجار جملة
6٪25٪107ــــــــــــــــ٪830ــــــــ32٪7تجار عمولة
16,7٪70٪2518٪1524٪1014ــــــــ٪1517٪516تجار تجزئة

الزقازيق
4,8٪20٪42,8٪23,2٪34٪311٪67٪26,5تجار جملة
3,6٪15٪74,9ــــــــــــــــ٪519ــــــــ٪39,6تجار عمولة
27,3٪115٪244532٪2015٪14ــــــــ42٪36٪516تجار تجزئة

100٪277162142420٪87100٪31100االجمالى
المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعى 2018/2017.
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أسس اختيار مفردات العينة:-  
عينة المنتجين:

بطريقة  المزارعين  اختيار  تم  انه   (5) جدول  من  يتضح 
تم  وقد  العينة،  بمراكز  الزراعية  االدارة  سجالت  من  عشوائية 
تحديد حجم العينة طبقا لمعادلة ستيفن ثامبسون (العزبى 2017). 

حيثn = حجم العينة المراد تقديره

N = حجم المجتمع
Z=الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة0.95, وتساوى1,96

d = نسبة الخطأ وتساوى0,05
P= نسبة توفر الخاصية وتساوى 0.50

بين  موزعة  العينة1745 مشاهدة  حجم  بلغ  عامة  وبصفة 
لمحصول  313مشاهدة  بواقع  المدروسة  والمحاصيل  المراكز 
الموالح وتمثل 17,9٪ من اجمالى  العينة موزعة 150 ، 100 ، 
63 للبرتقال ، اليوسفى، الليمون، 300 استمارة لمحصول المانجو 
فى مركز الصالحية الجديدة ويمثل نحو 17,2٪ من اجمالى العينة 
العباسة  بقرية  العينة  حجم  بلغ  فقد  ابوحماد  لمركز  بالنسبة  اما   ،
ويمثلوا  الترتيب  260،234على  الموالح  لمحصول  والجعفرية 
 ،130 كاالتي  موزعة  العينة  اجمالى  من   ٪13,4،٪14,9 نحو 
80، 50 للبرتقال، اليوسفى، الليمون بقرية العباسة،130 ، 54، 
حجم  ،بينما بلغ  الجعفرية  بقرية  الليمون  اليوسفى،  للبرتقال،   50
العينة بمركز فاقوس بقرية الصالحية القديمة والخطارة لمحصول 
العينة  اجمالى  من   ٪18,3 نحو  ويمثلوا  منهم  المانجو 319لكل 
لكال منهم، وذلك حتى يسهل الدراسة والمقارنة بين المراكز اى 
ان العينة طبقية عشوائية متعددة المراحل حيث تم اختيار المركز 
ثم اختيار القرى ثم اختيار المزارعين وتجميع بيانات العينة عن 
استمارات  خالل  من  للمبحوثين ،وذلك  الشخصية  المقابلة  طريق 

استبيان صممت خصيصا لذلك.

المثمر  الموالح  لفدان  السنوية  والمتغيرة  الثابتة  التكاليف  متوسط 
بعينة الدراسة الميدانية .                     

لمحصول  الكلية  التكاليف  اجمالى  ان   (6) جدول  من  يتضح 
الموالح بمنطقة الصالحية الجديدة بلغت حوالى 20909 ،19739 
الترتيب  على  الليمون  اليوسفى،  للبرتقال،  /فدان  17789جنية   ،
مقسمة الى 11539 ، 11039 ، 9539 جنية /فدان تكاليف ثابتة 
للبرتقال، اليوسفى، الليمون على الترتيب 9370 ، 8700 ، 8250 
،وقد  الترتيب  على  الليمون  اليوسفى،   ، للبرتقال  متغيرة  تكاليف 
اتضح ان التكاليف الثابتة للبرتقال تتمثل فى  210 ، 10000 ، 
1000 ، 29,5 ، 300 جنيه /فدان اهالك المبانى، ايجار االرض، 
اهالك معدات، ضريبة االطيان ،الحراسة على الترتيب، اما فيما 
 ،  1500  ،3500 فى  فتتمثل  للبرتقال  المتغيرة  بالتكاليف  يتعلق 
1570 ، 2500 ، 300 الرى والتسميد، التقليم، العزيق ومكافحة 
كما  الترتيب،  على  عمال  اجور  الكيماوية،  المكافحة  الحشائش، 
 ،  9500 ،  210 فى   تتمثل  لليوسفى  الثابتة  التكاليف  ان  اتضح 
1000 ، 29,5 ، 300 جنيه /فدان اهالك المبانى، ايجار االرض، 
اهالك معدات، ضريبة االطيان ،الحراسة على الترتيب، اما فيما 
 ،  1500 ،3400 فى  فتتمثل  لليوسفى  المتغيرة  بالتكاليف  يتعلق 
1500 ، 2000 ، 300  الرى والتسميد، التقليم، العزيق ومكافحة 
الحشائش، المكافحة الكيماوية، اجور عمال على الترتيب، اما فيما 
يتعلق بالتكاليف الثابتة لليمون تتمثل فى  210 ، 8000 ، 1000 

، 29,5 ، 300 جنيه /فدان اهالك المبانى ،ايجار االرض، اهالك 
معدات، ضريبة االطيان، الحراسة على الترتيب، اما فيما يتعلق 
بالتكاليف المتغيرة لليمون فتتمثل فى 3100، 1500 ، 1500 ، 
2000 ، 250 الرى والتسميد، التقليم، العزيق ومكافحة الحشائش، 

المكافحة الكيماوية، اجور عمال على الترتيب.

لمحصول  الكلية  التكاليف  اجمالى  ان  الجدول  من  وتبين 
 17303 حوالى  بلغ  الجعفرية  قرية  حماد  ابو  بمنطقة  الموالح 
،15938 ، 15113جنية /فدان للبرتقال، اليوسفى، الليمون على 
الترتيب مقسمة الى 9168 ، 8668 ، 8068 جنية /فدان تكاليف 
ثابتة للبرتقال ،اليوسفى، الليمون على الترتيب 8135 ، 7270 ، 
7045 تكاليف متغيرة للبرتقال، اليوسفى، الليمون على الترتيب 
،وقد اتضح ان التكاليف الثابتة للبرتقال تتمثل فى  160 ، 8000 
، 800 ، 8 ، 200 جنيه /فدان اهالك المبانى، ايجار االرض، 
اهالك معدات، ضريبة االطيان ،الحراسة على الترتيب، اما فيما 
 ،  1300  ،2500 فى  فتتمثل  للبرتقال  المتغيرة  بالتكاليف  يتعلق 
1430 ، 2655 ، 250 الرى والتسميد، التقليم، العزيق ومكافحة 
كما  الترتيب،  على  عمال  اجور  الكيماوية،  المكافحة  الحشائش، 
 ،  7500 ، 160 فى   تتمثل  لليوسفى  الثابتة  التكاليف  ان  اتضح 
االرض،  ،ايجار  المبانى  اهالك  /فدان  جنيه   200  ،  8  ،  800
اهالك معدات، ضريبة االطيان ،الحراسة على الترتيب، اما فيما 
 ،  1200 ،2350 فى  فتتمثل  لليوسفى  المتغيرة  بالتكاليف  يتعلق 
1340 ، 2130 ، 250  الرى والتسميد، التقليم، العزيق ومكافحة 
اما  الترتيب،  على  عمال  اجور  الكيماوية،  المكافحة  الحشائش، 
 ،  6900 ، 160 فى   تتمثل  لليمون  الثابتة  بالتكاليف  يتعلق  فيما 
االرض،  ايجار  المبانى،  اهالك  /فدان  جنيه   200  ،  8  ،  800
اهالك معدات، ضريبة االطيان ،الحراسة على الترتيب، اما فيما 
 ،  1200  ،2200 فى  فتتمثل  لليمون  المتغيرة  بالتكاليف  يتعلق 
1320 ، 2125 ، 200 الرى والتسميد، التقليم، العزيق ومكافحة 
الحشائش، المكافحة الكيماوية، اجور عمال على الترتيب.   كما 
يوضح الجدول سابق الذكر ان اجمالى التكاليف الكلية لمحصول 
 17977 حوالى  بلغت  العباسة  قرية  ابوحماد  بمنطقة  الموالح 
،16010 ، 15209جنية /فدان للبرتقال، اليوسفى، الليمون على 
الترتيب منقسمة الى 9150 ، 8650 ، 8050 جنية /فدان تكاليف 
ثابتة للبرتقال، اليوسفى، الليمون على الترتيب 8827 ، 7360 ، 
7159 تكاليف متغيرة للبرتقال، اليوسفى، الليمون على الترتيب 
،وقد اتضح ان التكاليف الثابتة للبرتقال تتمثل فى  140 ، 8000 
، 800، 10 ، 200 جنيه /فدان اهالك المبانى ،ايجار االرض، 
اهالك معدات، ضريبة االطيان ،الحراسة على الترتيب، اما فيما 
 ،  1450  ،3000 فى  فتتمثل  للبرتقال  المتغيرة  بالتكاليف  يتعلق 
1440 ، 2677 ، 260 الرى والتسميد، التقليم، العزيق  ومكافحة 
كما  الترتيب،  على  عمال  اجور  الكيماوية،  المكافحة  الحشائش، 
 ،  7500 ، 140 فى   تتمثل  لليوسفى  الثابتة  التكاليف  ان  اتضح 
االرض،  ايجار  المبانى،  اهالك  /فدان  جنيه   200 ، 10 ، 800
اهالك معدات، ضريبة االطيان ،الحراسة على الترتيب، اما فيما 
 ،  1260 ،2300 فى  فتتمثل  لليوسفى  المتغيرة  بالتكاليف  يتعلق 
1390 ، 2155 ، 255  الرى  والتسميد، التقليم، العزيق ومكافحة 
الحشائش، المكافحة الكيماوية، اجور عمال على الترتيب، اما فيما 
يتعلق بالتكاليف الثابتة لليمون تتمثل فى  140 ، 6900 ، 800، 
اهالك  االرض،  ايجار  المبانى،  اهالك  /فدان  جنيه   200  ،10
معدات، ضريبة االطيان، الحراسة على الترتيب، اما فيما يتعلق 
 ،1380  ،1200  ،2250 فى  فتتمثل  لليمون  المتغيرة  بالتكاليف 
2089، 240 الرى والتسميد، التقليم، العزيق ومكافحة الحشائش، 

المكافحة الكيماوية، اجور عمال على الترتيب.             

 n=
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متوسط تكاليف الوظائف التسويقية المتعددة لوسطاء الموالح بعينة 
الدراسة الميدانية

الكلية  التسويقية  التكاليف  اجمالى  ان   )7( جدول  من  يتضح 
1164جنية/طن  بلغت  الجديدة  الصالحية  بمركز  الجملة  لتاجر 
طن  جنيه/   930  ،  234 بلغت  ومتغيرة  ثابتة  تكاليف  تتضمن 
االيجارية،  القيمة  الثابتة  التكاليف  تتضمن  حيث  التوالى،  على 
اهالك  تفتيش رخص،  وتامينات، رسوم  ادارة كهرباء، ضرائب 
وصيانة االقفاص التى تبلغت قيمتها 90 ، 11 ، 4 ، 9, ،120 
الفرز  المتغيرة  التكاليف  تتضمن  بينما  الترتيب،  على  /يوم  جنيه 
تبلغ  التى  المدربة  العمالة  والتالف،  الفاقد  قيمة  ،النقل،  والتعبئة 

اما  الترتيب،  على  /طن  جنيه   30 ،  250 ،  50 ، قيمتها 600 
فيما يتعلق بالمزارع فبلغت اجمالى التكاليف الكلية 1390 جنية/
جنيه/   1290  ،  100 بلغت  ومتغيرة  ثابتة  تكاليف  تتضمن  طن 
اهالك وصيانة  الثابتة  التكاليف  تتضمن  التوالى، حيث  طن على 
االقفاص التى تبلغت قيمتها 100 جنيه /طن على الترتيب، بينما 
تتضمن التكاليف المتغيرة الفرز والتعبئة ،النقل، عمولة البيع التى 
تبلغ قيمتها 640 ، 200 ، 450 جنيه /طن على الترتيب ،اما تاجر 
التجزئة فبلغت قيمة اجمالى التكاليف الكلية 228جنية/طن تتضمن 
تكاليف ثابتة ومتغيرة بلغت 53 ، 175 جنيه/ طن على التوالى، 
كهرباء،  ادارة  االيجارية،  القيمة  الثابتة  التكاليف  تتضمن  حيث 

  جدول 5. توزيع اعداد المنتجين المبحوثين فى عينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية

القريةالمركز االدارى
المنتجين

٪إجمالي االستماراتعدد االستماراتالمحصول

الصالحية الجديدة
الموالح

150البرتقال
313٪17,9 100اليوسفى

63الليمون

17,2٪300المانجو

ابوحماد
الموالحالعباسة

130البرتقال
260٪14,9 80اليوسفى

50الليمون

الموالحالجعفرية
130البرتقال

234٪13,4 54اليوسفى
50الليمون

فاقوس
18,3٪319المانجوالصالحية القديمة

18,3٪319المانجوالخطارة
46,2٪807اجمالى عينة الموالح
53,8٪938اجمالى عينة المانجو

100٪1745اجمالى العينة
المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعى 2018/2017.  

جدول 6. يوضح متوسط التكاليف الثابتة والمتغيرة لفدان الموالح  بعينة الدراسة )جنيه/ فدان(

المركز
التكاليف

الصالحية الجديدة
ابوحماد

العباسةالجعفرية

الموالحالموالحالموالح
ليمونيوسفىبرتقالليمونيوسفىبرتقالليمونيوسفىبرتقال

التكاليف 
الثابتة

210210210160160160140140140(1) اهالك المبانى
1000095008000800075006900800075006900ايجار االرض

100010001000800800800800800800(2)اهالك معدات
29,529,529,5888101010ضريبة االطيان

300300300200200200200200200الحراسة

11539110399539916886688068915086508050اجمالى التكاليف الثابتة

التكاليف 
المتغيرة

350034003000250023502200300023002250الرى والتسميد
150015001500130012001200145012601200التقليم

العزيق ومكافحة 
الحشائش

157015001500143013401320144013901380

250020002000265521302125267721552089المكافحة الكيماوية

300300250250250200260255240اجورعمال
937087008250813572707045882773607159اجماالى التكاليف المتغيرة

209091973917789173031593815113179771601015209(3)التكاليف الكلية
  . المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعى 2018/2017 

(1(اهالك المبانى =  قيمة المبانى /50 سنة       (2( اهالك المعدات = قيمة المعدات / 10سنوات         (3(التكاليف الكلية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة
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قيمتها 33  تبلغت  التى  تفتيش رخص  ضرائب وتامينات، رسوم 
التكاليف  بينما تتضمن  الترتيب،  ، 7 ، 4 ، 9,  جنيه /يوم على 
المتغيرة النقل، قيمة الفاقد والتالف التى تبلغ قيمتها 25 ، 150جنية 

/طن على الترتيب.

اما فيما يخص مركز ابو حماد فبلغ اجمالى التكاليف التسويقية 
ثابتة  تكاليف  تتضمن  1008,9جنية/طن  الجملة  لتاجر  الكلية 
،حيث  التوالى  على  طن  جنيه/   765  ،  243,9 بلغت  ومتغيرة 
تتضمن التكاليف الثابتة القيمة االيجارية ،ادارة كهرباء، ضرائب 
التى  االقفاص  وصيانة  اهالك  رخص،  تفتيش  رسوم  وتامينات، 
تبلغت قيمتها 67 ، 10 ، 5 ، 1,9 ،160 جنيه /يوم على الترتيب، 
بينما تتضمن التكاليف المتغيرة الفرز والتعبئة ،النقل، قيمة الفاقد 
والتالف، العمالة المدربة التى تبلغ قيمتها 400 ، 70 ، 245 ، 50 
جنيه /طن على الترتيب، اما فيما يتعلق بالمزارع فبلغت اجمالى 
ومتغيرة  ثابتة  تكاليف  تتضمن  جنية/طن   1130 الكلية  التكاليف 
بلغت 90 ، 1040 جنيه/ طن على التوالى، حيث تتضمن التكاليف 
التى تبلغت قيمتها90 جنيه /طن  الثابتة اهالك وصيانة االقفاص 
والتعبئة  الفرز  المتغيرة  التكاليف  تتضمن  بينما  الترتيب،  على 
،النقل، عمولة البيع التى تبلغ قيمتها 480 ، 200 ، 360 جنيه /
طن على الترتيب ،اما تاجر التجزئة فبلغت قيمة اجمالى التكاليف 
الكلية 475جنيه /طن تتضمن تكاليف ثابتة ومتغيرة بلغت 350 ، 
125 جنيه/ طن على التوالى ،حيث تتضمن التكاليف الثابتة رسوم 
السوق التى تبلغت قيمتها 350  جنيه/ طن ،بينما تتضمن التكاليف 
المتغيرة النقل، قيمة الفاقد والتالف التى تبلغ قيمتها 30 ، 95جنية 

/طن على الترتيب.

التسويقية  التكاليف  اجمالى  فبلغ  فاقوس  بمنطقة  يتعلق  وفيما 
ثابتة  تكاليف  تتضمن  1340,2جنية/طن  الجملة  لتاجر  الكلية 
التوالى ،حيث  بلغت 281,2 ، 1059 جنيه/ طن على  ومتغيرة 
تتضمن التكاليف الثابتة القيمة االيجارية، ادارة كهرباء، ضرائب  
التى  تفتيش رخص، اهالك وصيانة االقفاص  وتامينات، رسوم  
على  /يوم  جنيه   140،  1,2  ،  5  ،  15  ،  120 قيمتها  تبلغت 
،النقل،  والتعبئة  الفرز  المتغيرة  التكاليف  تتضمن  بينما  الترتيب، 
قيمة الفاقد والتالف، العمالة المدربة التى تبلغ قيمتها 680 ، 100 

، 244 ، 35 جنيه /طن على الترتيب، اما فيما يتعلق بالمزارع 
تكاليف  تتضمن  جنية/طن  الكلية 1285  التكاليف  اجمالى  فبلغت 
ثابتة ومتغيرة بلغت 120 ، 1165 جنيه/ طن على التوالى ،حيث 
تبلغت  التى  االقفاص  وصيانة  اهالك  الثابتة  التكاليف  تتضمن 
التكاليف  تتضمن  بينما  الترتيب،  على  /طن  جنيه  قيمتها120 
المتغيرة الفرز والتعبئة ،النقل، عمولة البيع التى تبلغ قيمتها 640 
، 150 ، 375 جنيه /طن على الترتيب ،اما تاجر التجزئة فبلغت 
قيمة اجمالى التكاليف الكلية 425جنيه /طن تتضمن تكاليف ثابتة 
ومتغيرة بلغت 300 ، 125 جنيه/ طن على التوالى، حيث تتضمن 
التكاليف الثابتة رسوم السوق التى تبلغت قيمتها 300  جنيه/ طن، 
بينما تتضمن التكاليف المتغيرة النقل، قيمة الفاقد والتالف التى تبلغ 

قيمتها 25 ، 100جنية /طن على الترتيب.

واخير منطقة الزقازيق بلغ اجمالى التكاليف التسويقية الكلية 
لتاجر الجملة 1398جنية/طن تتضمن تكاليف ثابتة ومتغيرة بلغت 
التكاليف  تتضمن  التوالى، حيث  ، 1160 جنيه/ طن على   238
الثابتة القيمة االيجارية، ادارة كهرباء،ضرائب وتامينات، رسوم 
تفتيش رخص، اهالك وصيانة االقفاص التى تبلغت قيمتها 83 ، 
17 ، 6 ، 2،130 جنيه /يوم على الترتيب، بينما تتضمن التكاليف 
العمالة  والتالف،  الفاقد  قيمة  ،النقل،  والتعبئة  الفرز  المتغيرة 
تبلغ قيمتها 650 ، 200 ، 260 ، 50 جنيه /طن  التى  المدربة 
التكاليف  اجمالى  فبلغت  بالمزارع  يتعلق  فيما  اما  الترتيب،  على 
الكلية 1290 جنية/طن تتضمن تكاليف ثابتة ومتغيرة بلغت 140 
الثابتة  التكاليف  تتضمن  التوالى،حيث  على  جنيه/ طن   1150 ،
اهالك وصيانة االقفاص التى تبلغت قيمتها140 جنيه /طن على 
،النقل،  والتعبئة  الفرز  المتغيرة  التكاليف  تتضمن  بينما  الترتيب، 
عمولة البيع التى تبلغ قيمتها 600 ، 200 ، 350 جنيه /طن على 
الكلية  التكاليف  اجمالى  قيمة  فبلغت  التجزئة  تاجر  ،اما  الترتيب 
498جنيه /طن تتضمن تكاليف ثابتة ومتغيرة بلغت 360 ، 138 
رسوم  الثابتة  التكاليف  تتضمن  حيث  التوالى،  على  طن  جنيه/ 
السوق التى تبلغت قيمتها 360  جنيه/طن، بينما تتضمن التكاليف 
المتغيرة النقل، قيمة الفاقد والتالف التى تبلغ قيمتها 50 ، 88 جنية 

/طن على الترتيب.

جدول 7. متوسط تكاليف الوظائف التسويقية المتعددة لوسطاء الموالح بعينة الدراسة الميدانية )جنية/طن(

التكاليف التسويقية

المركز

الزقازيقفاقوسابوحمادالصالحية الجديدة
تاجر 

جملة
المزارع

تاجر 

التجزئة
المزارعتاجر جملة

تاجر 

التجزئة

تاجر 

جملة
المزارع

تاجر 

التجزئة

تاجر 

جملة
المزارع

تاجر 

التجزئة

التكاليف 

الثابتة

ــــــــــ83ــــــــــ120ــــــــــ3367ـــــ90قيمة االيجار)جنيه/يوم(
ــــــــــ17ــــــــــ15ــــــــــ710ـــــ11ادارة كهرباء)جنيه/يوم(

ــــــــــ6ــــــــــ5ــــــــــ45ـــــ4ضرائب وتامينات)جنيه/يوم(

ــــــــــ2ــــــــــ1,2ــــــــــ91,9,ـــــ9,رسوم تفتيش رخص)جنيه/يوم(
360ــــــــــ300ــــــــــ350ـــــــــــــــــــــــــرسوم  السوق

ـــــ130140ـــــ140120ـــــ16090ـــــ120100(1)اهالك وصيانة االقفاص
23410053243,990350281,2120300238140360اجمالى التكاليف الثابتة

التكاليف 

المتغيرة

ـــــ650600ـــــ680640ـــــ400480ـــــ600640الفرز والتعبئة
502002570200301001502520020050النقل

88ـــــ100260ـــــ95244ـــــ150245ـــــ250(2)قمية الفاقد والتالف

ــــــــــ50ــــــــــ35ــــــــــ50ــــــــــ30العمالة المدربة)فرد/يوم(

ـــــ350ــــــــــ375ــــــــــ360ــــــــــ450ـــــعمولة البيع
930129017576510401251059116512511601150138اجمالى التكاليف المتغيرة
116413902281008,911304751340,2128542513981290498(3)اجمالى التكاليف الكلية

المصدر:جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان للوسطاء للموسم الزراعى2018/2017.
(1( اهالك وصيانة االقفاص=كمية الفاقد  * سعر الوحدة                                      )2( قمية الفاقد والتالف =كمية الفاقد والتالف * سعر الوحدة المشتراة

(3( اجمالى التكاليف الكلية= اجمالى التكاليف الثابتة + اجمالى التكاليف المتغيرة                                                                           
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الهوامش التسويقية للموالح بعينة الدراسة للموسم الزراعى2017 
2018/

والمانجو  للموالح  التسويقية  الهوامش   )8( جدول  يتضمن 
ونصيب كال من المزارع والوسطاء وتجار الجملة والتجزئة فى 
كال من مراكز عينة الدراسة حيث بلغت الهوامش التسويقية للموالح 
 2500  ،  2500  ،  2500 الجديدة  الصالحية  بمنطقة  والمانجو 
على  المانجو  اليوسفى،الليمون،   ، للبرتقال  جنيه/طن   4900،
الترتيب ،بينما بلغت الهوامش التسويقية بمنطقة ابوحماد 2500 ، 
2500 ، 2500 ،4799 جنيه/طن للبرتقال، اليوسفى، الليمون ، 
المانجو على الترتيب ، اما فيما يتعلق بمنطقة فاقوس فبلغت الهوامش 
2500، 2000 ،2000 ، 4940 جنيه/طن للبرتقال ، اليوسفى، 
الليمون ، المانجو على الترتيب، اما فيما يخص منطقة الزقازيق 
فبلغت الهوامش التسويقية 2300، 2450، 2500،4890 جنيه/

طن للبرتقال، اليوسفى، الليمون، المانجو على الترتيب .

كما تبين من الجدول سالف الذكر ان نصيب المزارع بمنطقة 
الصالحية الجديدة لصنف الموالح والمانجو بلغ ٪49,49 ،٪50 
،66,67٪، 80,24٪ للبرتقال، اليوسفى، الليمون، المانجو على 
ابو حماد ٪48,45،  المزارع بمنطقة  بلغ نصيب  بينما  الترتيب، 
 ، الليمون  اليوسفى،  للبرتقال،   ٪77,47،٪66,67  ،٪48,98
المانجو على الترتيب ، اما فيما يتعلق بمنطقة فاقوس فبلغ نصيب 
 ، للبرتقال   ٪73,24  ،  ٪76,47،  ٪60  ،٪44,44 المزارع 
اليوسفى، الليمون ، المانجو على الترتيب ، اما فيما يخص منطقة 
 ٪68,75  ،  ٪51  ،  ٪53,06 المزارع  نصيب  فبلغ  الزقازيق 

،76,37٪ للبرتقال، اليوسفى، الليمون، المانجو على الترتيب.

واشار الجدول سالف الذكر الى ان نصيب الوسطاء بمنطقة 
الصالحية الجديدة لصنف الموالح والمانجو بلغ ٪50,51 ،٪50 
،33,33٪، 19,76٪ للبرتقال، اليوسفى، الليمون، المانجو على 

 ،  ٪51,55 ابوحماد  بمنطقة  الوسطاء  نصيب  بلغ  الترتيب،بينما 
 ، الليمون  اليوسفى،  للبرتقال،   ٪22,53،  ٪33,33  ،  ٪51,02
المانجو على الترتيب ، اما فيما يتعلق بمنطقة فاقوس فبلغ نصيب 
 ، للبرتقال   ٪26,76  ،  ٪23,53،  ٪40  ،٪55,56 الوسطاء 
اليوسفى، الليمون ، المانجو على الترتيب ، اما فيما يخص منطقة 
 ٪31,25  ،  ٪49  ،  ٪46,94 الوسطاء  نصيب  فبلغ  الزقازيق 

،23,63٪ للبرتقال، اليوسفى، الليمون، المانجو على الترتيب .

كما اوضح الجدول سالف الذكر ان نصيب تاجر الجملة بمنطقة 
الصالحية الجديدة لصنف الموالح والمانجو بلغ ٪20,20 ،٪20 
،13,33٪ ، 8,06٪ للبرتقال ، اليوسفى، الليمون ، المانجو على 
الترتيب،بينما بلغ نصيب تاجر الجملة بمنطقة ابوحماد ٪20,62 
، 20,41٪ ، 13,33٪ ،8,92٪ للبرتقال ، اليوسفى، الليمون ، 
المانجو على الترتيب ، اما فيما يتعلق بمنطقة فاقوس فبلغ نصيب 
تاجر الجملة 22,22٪، 20٪ ،11,76٪ ، 11,05٪ للبرتقال ، 
اليوسفى، الليمون ، المانجو على الترتيب ، اما فيما يخص منطقة 
 ،  ٪12,5 ، الجملة ٪20,41،٪20  تاجر  فبلغ نصيب  الزقازيق 

9,13٪  للبرتقال ، اليوسفى، الليمون ، المانجو على الترتيب .

واشارالجدول سالف الذكر الى ان نصيب تاجر التجزئة بمنطقة 
 ٪30، بلغ ٪30,30  والمانجو  الموالح  لصنف  الجديدة  الصالحية 
على  المانجو   ، الليمون  اليوسفى،   ، للبرتقال   ٪11,69  ،٪20،
الترتيب،بينما بلغ نصيب تاجر التجزئة بمنطقة ابوحماد ٪30,93، 
30,61٪، 20٪،13,61٪ للبرتقال، اليوسفى، الليمون ، المانجو 
تاجر  نصيب  فبلغ  فاقوس  بمنطقة  يتعلق  فيما  اما   ، الترتيب  على 
التجزئة 33,33٪، 20٪ ،11,76٪ ، 15,71٪ للبرتقال ، اليوسفى، 
الليمون ، المانجو على الترتيب ، اما فيما يخص منطقة الزقازيق 
فبلغ نصيب تاجر التجزئة ٪26,53 ، ٪29 ، ٪18,75،٪14,50 

للبرتقال ، اليوسفى، الليمون، المانجو على الترتيب .
جدول 8. الهوامش التسويقية للموالح بعينة الدراسة للموسم الزراعى2018/2017 )جنيه/طن(                   

(1)الهوامشالصنفالمركز

التسويقية

(2)نصيب

المزارع٪
(3)نصيب 

الوسطاء
٪

(4)نصيب تاجر

 الجملة ٪
(5)نصيب تاجر 

التجزئة ٪

الصالحية 
الجديدة

الموالح
٪30,30٪20,20٪50,51٪250049,49البرتقال
٪30٪20٪50٪250050اليوسفى
٪20٪13,33٪33,33٪250066,67الليمون

٪11,69٪19,768,06٪٪490080,24المانجو

الموالحابوحماد
٪30,93٪20,62٪51,55٪250048,45البرتقال
٪30,61٪20,41٪51,02٪250048,98اليوسفى
٪20٪13,33٪33,33٪250066,67الليمون

٪13,61٪22,538,92٪٪479977,47المانجو

الموالحفاقوس
٪33,33٪22,22٪55,56٪250044,44البرتقال
٪20٪20٪40٪200060اليوسفى
٪11,76٪11,76٪23,53٪200076,47الليمون

٪15,71٪11,05٪26,76٪494073,24المانجو

الموالحالزقازيق
٪26,53٪20,41٪46,94٪230053,06البرتقال
٪29٪20٪49٪245051اليوسفى
٪18,75٪12,50٪31,25٪250068,75الليمون

٪14,50٪9,13٪23,63٪489076,37المانجو
المصدر:جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية للموسم الزراعى 2017/ 2018

(1)  الهوامش التسويقية  =سعر المستهلك – سعر المزرعة               

(2) نصيب المزارع٪ = 

(3) نصيب الوسطاء٪=

(4) نصيب تاجر الجملة٪ = 

(5) نصيب تاجر التجزئة٪ = 
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الكفاءة التسويقية للموالح فى حالة البيع بالكاللة.
حيث يتضح من جدول )9( ان الكفاءة التسويقية للموالح فى 
حالة البيع بنظام الكاللة بمنطقة الصالحية الجديدة بلغت ٪57,7 
اما  حماد ٪53  ابو  بمركز  للموالح  التسويقية  الكفاءة  بلغت  بينما 
الصالحية  بمنطقة  الموالح  فبلغت  العملية  بالكفاءة  يتعلق  فيما 
الجديدة42,24٪ ، اما فيما يخص الموالح بمنطقة ابو حماد فبلغت 
للموالح  السعرية  الكفاءة  بلغت  واخيرا   ،٪46,8 العملية  الكفاءة 
بمنطقة الصالحية الجديدة43,34٪، اما فيما يخص الموالح بمنطقة 

ابو حماد فبلغت الكفاءة السعرية ٪44,9.

  الكفاءة التسويقية للموالح فى حالة البيع بالعمولة.    
للموالح  التسويقية  الكفاءة  ان   )10( جدول  من  يتضح  حيث 
حالة البيع بنظام العمولة بمنطقة الصالحية الجديدة بلغت ٪54 ، 
بينما بلغت الكفاءة التسويقية للموالح بمركز ابوحماد 51٪ ، اما 
فيما يتعلق بالكفاءة العملية فبلغت الموالح 45,9٪ ، اما فيما يخص 
واخيرا   ،٪48,7 العملية  الكفاءة  فبلغت  ابوحماد  بمنطقة  الموالح 
بلغت الكفاءة السعرية للموالح بمنطقة الصالحية الجديدة٪39,4، 
السعرية  الكفاءة  فبلغت  ابوحماد  بمنطقة  الموالح  يخص  فيما  اما 

             .٪42,8

جدول 9. الكفاءة التسويقية للموالح فى حالة البيع بالكاللة )جنيه/طن( 
 

الصنفالمركز
(1)التكاليف

 اإلنتاجية
 للطن

(2)تكاليف

 التسويقية
 للطن

(3)الكفاءة

 التسويقية٪
(4)الكفاءة

 العملية ٪
 (5)الكفاءة

 السعرية ٪

الصالحية 
الجديدة

43,34٪42,24٪57,7٪19031392الموالح

79٪24,9٪75٪37241237المانجو

44,9٪46,8٪53٪16841483,9الموالحابوحماد

70,5٪29٪70٪38451585,2المانجوفاقوس
 المصدر:جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية.

(1) تكاليف انتاجية للطن=  التكاليف الكلية للفدان ÷ متوسط انتاج الفدان             (4) الكفاءة العملية= 

(2) تكاليف التسويقية الكلية =  اجمالى التكاليف الثابتة + اجمالى التكاليف المتغيرة          (5) الكفاءة السعرية = 

(3) الكفاءة التسويقية =   

المصدر )الدسوقى، 2001)

جدول 10. الكفاءة التسويقية للموالح فى حالة البيع بالعمولة )جنيه/طن( 
                                                                                                                                  

الصنفالمركز
(1)التكاليف االنتاجية  

للطن
(2)تكاليف التسويقية

 للطن
(3)الكفاءة التسويقية

٪

(4)الكفاءة 

العملية
٪

 (5) الكفاءة

 السعرية ٪

الصالحية الجديدة
39,4٪45,9٪54٪19031618الموالح

69,7٪50,3٪49٪37243775المانجو

42,8٪48,7٪51٪16841605الموالحابوحماد
62٪44,9٪55٪38453135المانجوفاقوس

المصدر:جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية.

(1( تكاليف انتاجية للطن=  التكاليف الكلية للفدان ÷ متوسط انتاج الفدان       )4( الكفاءة العملية = 

(2( تكاليف التسويقية الكلية =  اجمالى التكاليف الثابتة + اجمالى التكاليف المتغيرة           )5( الكفاءة السعرية= 

(3( الكفاءة التسويقية =   
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التوصيات                                                                            

المتعلقـة - 1 المزرعية  القرارات  اتخاذ  على  الزراع  مساعدة 
باإلنتـاج والتسويـق ابتداء مـن اختيار المحصول وحتى البيع 

والتخزين واالستهالك.

للزراع - 2 وتوقعاتها  األسعار  عن  التسويقية  المعلومات  توفير 
في التوقيت المناسب طبقا لمتطلبات السوق الحر ، وان تتاح 

مصادرها للزراع في مواقع إنتاجهم .

تبدأ - 3 الزراعي  للتسويق  متكاملة  استراتيجية  وضع  ضرورة 
قبل اإلنتاج ، وتنتهي مع وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.

4 - ، اإلنتاج  تكاليف  لتخفيض  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ  وجوب 
العائد  لزيادة  ممكن  سعر  بأقل  االنتاج  المستلزمات  كتأمين 
في  والمانجو  الموالح  محصول  زراعة  التركيزعلى   يجب 

المناطق التي يكون لها ميزة نسبية في إنتاجه .

من - 5 مجموعة  إعداد  تبنى  نحو  وإرشادهم  الزراع  تشجيع 
السجالت التسويقية تتضمن األسعار ، واألصناف ، والكميات 

، واألسواق لتمكنهم من التوجهات التسويقية الجيدة .
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Study of The Administrative Pathways of Citrus Fruits in Sharkia 
Governorate
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T  HE RESEARCH aimed to identify the most important marketing pathways for citrus 
crops produced in Sharkia governorate, by studying the most important marketing 

channels and the dealers in each of them in the local market. The research showed that the 
most important problems facing merchants in marketing citrus fruits are low product quality, 
high purchase price, low selling price, high wages of trained workers, high transportation costs, 
and high waste Up to 20%, the product is difficult to sell )market stagnation(, respectively, and 
they represent about 1%, 4.1%, 3.2%, 7% of the total. The research showed a decrease in the 
marketing efficiency of orange crops, as it reached 57.7% in the case of sale by the kale system 
in the new Salhia area, while the marketing efficiency of citrus in Abu Hammad Center reached 
53%. As for the practical efficiency, the citrus fruits in the New Salhia area reached 42.24%, 
as for Al-Mawaleh in Abu Hammad area, the practical efficiency reached 46.8%, and finally 
the price efficiency of citrus fruits in the New Salhia area reached 43.34%. As for citrus fruits 
in Abu Hammad area, the price efficiency reached 44.9%. While the marketing efficiency of 
al-Mawalih, the case of sales in the commission system in the new Salhiya area, reached 54%, 
while the marketing efficiency of al-Mawalih in Abu Hammad center reached 51%, as for the 
practical efficiency, al-Mawalih reached 45,9%, and as for al-Mawalih in Abu Hammad region, 
the practical efficiency reached 48.7 Finally, the price efficiency of citrus fruits in the New 
Salhia area was 39.4%, and as for citrus fruits in Abu Hammad, the price efficiency reached 
42.8%. The decrease in marketing efficiency is due to the increase in production costs and the 
decrease in the share of producers, while the shares of middlemen increase.

Keywords: Producers, Middlemen, Marketing costs, marketing efficiency, Sharkia Governorate.
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