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 رقية ـــــة الشــس بمحافظــــاطــــم والبطــــاطــــى الطمــــولــــة لمحصـــــويقيــــــالتساءة ـــــالكف 
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  الملخص 

وأقلهم  ،اإلنتاجى، التسويقى، االستهالكى)يعتبر البنيان االقتصادى التسويقى من أضعف البنيانات االقتصادية الثالثة (
وتعتبر الخضر من أكثر المحاصيل  ،مقدمة مقابل تلك التكاليفكفاءة حيث تزيد التكاليف التسويقية وتقل كفاءة الخدمات ال

هما محصولى  نتاجا وتسويقا واستهالكا وتصديراومن أهم محاصيل الخضر ا حساسيةخالل مراحل العملية التسويقية،
م نحصرت مشكلة الدراسة فى اإلرتفاع المستمر فى أسعار المستهلك للخضرعامة والطماطاولقد  ،الطماطم والبطاطس

سعار مما ستقرار األوالبطاطس بصفة خاصة على الرغم من إنخفاض ما يحصل عليه المنتج هذا الى جانب تذبذب وعدم إ
بشكل أساسى التعرف على مؤشرات  المحاصيل. ولقد إستهدفت الدراسة يؤدى الى حدوث خلل وتقلبات فى سوق تلك

وتوصلت الدراسة الى العديد من ، كال من الطماطم والبطاطسستهلك لموسمية أسعار الم من خالل حسابالكفاءة التسويقية 
ألف فدان يمثل  ٤۳.۳۲۱أن متوسط المساحة المزروعة بمحصول الطماطم بمحافظة الشرقية بلغ حوالى  من أهمها:النتائج 
الطماطم  اإلنتاج الكلي لمحصول، كما بلغ ألف فدان ٥۲٤.۹۲% من مثيله على مستوى الجمهورية والذى بلغ ۸.۲٥حوالى 

% من مثيله علي مستوي الجمهورية والذي بلغ نحو ۸.٥۰ألف طن، يمثل حوالي  ۷٤۲.۸۰بمحافظة الشرقية نحو 
متوسط المساحة المزروعة بمحصول البطاطس ، فى حين بلغ ۲۰۱۳ – ۲۰۰۹ألف طن وذلك لمتوسط الفترة  ٦۰.۸۷٤۳

 ۳۷۱.۸٦مثيلة على مستوى الجمهورية والذى بلغ  % من۲.۷۱ألف فدان يمثل حوالى  ۱۰.۰۷بمحافظة الشرقية حوالى 
% من ۳.۲٤ألف طن، يمثل حوالي  ۱۳۳.۸۹اإلنتاج الكلي لمحصول البطاطس بمحافظة الشرقية نحو ، كما بلغ الف فدان

بلغ متوسط سعر ، ۲۰۱۳ – ۲۰۰۹ألف طن وذلك لمتوسط الفترة  ٤۱۳۱.۰۲مثيله علي مستوي الجمهورية والذي بلغ نحو 
جنيها للطن، وأخيرا  ۱٦٦٦جنيها للطن على مستوى العينة، بينما بلغ سعر الجملة حوالى  ۱۲٦٦حصول الطماطم المنتج لم

جنيها للطن .وهذا يعنى أن اإلنتشار السعرى (الفروق التسويقية) بلغ حوالى ۲۰۱۱.٦٦بلغ سعر المستهلك (التجزئة) حوالى 
/جنيه، فى حين يحصل الوسطاء قرشاً  ٦۳أن المنتج يحصل على تبين جنيها للطن. وبدراسة توزيع جنيه المستهلك ۷٤٥

بلغ متوسط سعر المنتج لمحصول البطاطس ، فى حين قرشا/جنيه من كل جنيه يدفعه المستهلك النهائى ۳۷على حوالى 
 وأخيرا بلغ سعر جنيها للطن،۸٦۸.۷بينما بلغ سعرتاجر الجملة حوالى  جنيها للطن على مستوى العينة، ٦۹۰حوالى 

 ٤۱٦.۷بلغ حوالى  )نتشار السعرى (الفروق التسويقيةوهذا يعنى ان اإل، جنيها للطن۱۱۰٦.۷المستهلك (التجزئة ) حوالى 
قرشا /جنية، فى حين يحصل المسوقين  ٦۲.۳جنيها للطن . وبدراسة توزيع جنية المستهلك تبين أن المنتج يحصل على 

من خالل دراسة دليل الموسمية ألسعار المستهلك إتضح وجود ، لنهائىقرشا لكل جنية يدفعة المستهلك ا۳۷.۷على حوالى 
. حيث كان يل، أغسطس، سبتمبر، أكتوبرابرم بمحافظة الشرقية خالل شهور إرتفاع في أسعار المستهلك لمحصول الطماط

للبطاطس  إختالف في متوسط سعر المستهلك ، فى حين وجد%۱٦۳.۰٤تمبر حيث بلغت حوالى بأكثر إرتفاعا فى شهر س
لى وجود إرتفاع ملحوظ ألسعار إتشير  واحد إال أن نتائج دليل الموسميةبمحافظة الشرقية من شهر إلى أخر خالل العام ال

حيث كان أكثر إرتفاعا فى شهرى سبتمبر، أكتوبر حيث  ،نوفمبر أكتوبر، ،تمبربأغسطس، س المستهلك خالل شهور يوليو ،
عدم إستقرار أسعار المستهلك لمحصول الطماطم والبطاطس إنما يرجع إلى وجود  كما إتضح أن، %۱۳۷.٤٥بلغت حوالى 

إختالف فى الكميات المعروضة والمطلوبة منها وكذلك العوامل المؤثرة فى كال منهما. حيث يؤثر فى عرض الطماطم كال 
 .ة خاصة درجة الحرارةمن المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية والتى تتأثر بدرجة كبيرة بالظروف المناخي

 الكفاءة التسويقية، الهوامش التسويقية، توزيع جنيه المستهلك. الكلمات االسترشادية:

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 
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 والمشكلة البحثية مقدمةال

 مية االقتصادية المستدامةيعتبر القطاع الزراعى قاطرة التن
ويتكون البنيان االقتصادى الزراعى من ثالث  ،فى مصر

 اعىنتاجى الزرنيان االقتصادى اإلبنيانات رئيسية وهى: الب
البنيان االقتصادى  وأخيراً  ،والبنيان االقتصادى التسويقي

(سليمان  ويعتبر البنيان االقتصادى التسويقى، االستهالكى
كفاءة قلهم أالبنيانات الثالثة و من اضعف )۲۰۰۸وجابر، 

حيث تزيد التكاليف التسويقية وتقل كفاءة الخدمات المقدمة 
يتكون القطاع الزراعى من شقين و ،كاليفك التمقابل تل

نتاج ن اإل، فإنتاج الحيوانىج النباتى واإلنتاهما اإلين يرئيس
 محاصيل الزراعية الحقليةالنباتى يشمل كال من ال

اسية فى وتعتبر الخضر أكثر المحاصيل حس، لبستانيةاو
ومن أهم محاصيل الخضر  ،بصفة عامة عملية التسويق

محصولى الطماطم  استهالكا وتصديراً ا ووتسويق نتاجاً إ
Pوالبطاطس

 
P ،۲۰۰٦(شحاته(. 

 مشكلة الدراسة
المستمر فى رتفاع تنحصر مشكلة الدراسة فى اإل

عامة والطماطم والبطاطس بصفة  سعار المستهلك للخضرأ
 مماسعار ستقرار األالى جانب تذبذب وعدم إخاصة هذا 

حاصيل ضرابات فى سوق تلك المإيؤدى الى وجود خلل و
بنود فيزيد من المستهلك النهائى  سعارأوينعكس ذلك على 

 على أسعارال يحصل المنتج كما أن  على الغذاء هنفاقإ
على العملية  هتحقق له عائد يتناسب مع ما ينفق هلمنتجات

المستفيد من هذا التذبذب وعدم االستقرار هم و نتاجيةاإل
 .ةالتجزئالوسطاء خاصة تاجر الجملة وتاجر 

 الدراسةاف دهأ
التسويقية تقدير الكفاءة لبشكل أساسى  تهدف الدراسة

الشرقية وذلك لمحصولى الطماطم والبطاطس بمحافظة 
 :من خالل

والبطاطس فى مصر نتاج محصولى الطماطم إتطور 
 .)۲۰۰٤(أبو النجا،  ومحافظة الشرقية

من خالل صولى الدراسة حالكفاءة التسويقية لم قياس
سعار المستهلك للطماطم ية ألدليل الموسمحساب 

والفروق السعرية وتوزيع جنيه المستهلك بين  والبطاطس
(السعيد وعطا،  فى محافظة الشرقية المنتج والمستهلك

 .)۲۰۱٥؛ عبدالقادر وعطا، ۲۰۰۸

 مصادر البيانات والطريقة البحثية 

 :وهماللبيانات  مصدرينالدراسة على  تعتمدا

 وزارةمن نشورة وغير م انوية منشورةبيانات ث
قطاع الشئون االقتصادية  راضى،الزراعة واستصالح األ

بالغرفة التجارية  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارو
 .ومديرية الزراعة بالشرقية

 بيانات اولية لدراسة ميدانبة تم اجراؤها على اسواق
، لتمثل قطاع الشمال كال من فاقوسفى  الجملة والتجزئة

وتمثل قطاع  وبلبيس قطاع الوسط وتمثل وديرب نجم
بواقع عشرين مشاهدة لتاجر  بمحافظة الشرقية. الجنوب

الجملة، وثالثين مشاهدة لتاجر التجزئة. ليصبح بذلك 
ة وتسعين مشاهدة اجمالى العينة ستين مشاهدة لتاجر الجمل

 مشاهدة للتاجرين معا). ۱٥۰جمالى عام إب( لتاجر التجزئة

من نتائج  هالي توصلتما  عرضالدراسة فى مدت عتا 
على الطريقة الوصفية والكمية بما يحقق أهداف البحث وتم 

بخارج قسمة المتوسط الشهرى  دليل الموسميةحساب 
على المتوسط العام  هبالجنيلسعر المستهلك للكيلو جرام 

فترة الدراسة  لمتوسط هلسعر المستهلك للكيلو جرام بالجني
ضافة الى هذا باإل ) ثم الضرب فى مائة۲۰۱۰-۲۰۱٤(

وتوزيع جنيه المستهلك بين كال من المنتج  النسب المئوية
 والهيئات التسويقية.

 النتائج والمناقشة

البطاطس فى لمحصولى الطماطم و نتاجىالوضع اإل
 مصر ومحافظة الشرقية

لمساحة المزروعة واإلنتاجية ل ۱تشير نتائج جدول 
فى مصر  الفدانية واإلنتاج الكلى لمحصول الطماطم

فبالنسبة ، )۲۰۱۳-۲۰۰۹ومحافظة الشرقية خالل الفترة (
للجمهورية فقد بلغ المتوسط العام للمساحة المزروعة 
لمحصول الطماطم على مستوى الجمهورية حوالى 

لف فدان عام أ ٥۹۹.٦۱بلغ حوالى  أقصى بحد  ۹۲.٥۲٤
لف فدان عام أ ٤۸۸.۷٥دنى بلغ نحو أوحد  ۲۰۰۹
نتاج الكلى للجمهورية توسط العام لإلبينما بلغ الم ،۲۰۱۳

بلغ نحو  أقصى لف طن بحد أ ۸۷٤۳.٦للطماطم حوالى 
دنى بلغ نحو أوحد  ۲۰۰۹لف طن عام أ ۱۰۲۷۹
ن أمن الجدول  يتضحكما  ۲۰۱۱لف طن عام أ ۸۰٥۳.۷

 طن / ۱٦.۳٦متوسط انتاجية الفدان بالجمهورية بلغ نحو 
عام  فدان /طن ۱۷.۲۰بلغ حوالى  أقصى فدان بحد 

 .۲۰۱۱طن/ فدان عام  ۱٥.۷٤وحد ادنى بلغ نحو  ۲۰۰۹

المتوسط العام كان فقد  ما بالنسبة لمحافظة الشرقيةأ
 ٤۳.۳۲للمساحة المزروعة بها خالل فترة الدراسة حوالى 

لف فدان عام أ ٥۲.۸۱بلغ حوالى  أقصى لف فدان بحد أ
لف فدان عام أ ۳٤.۹۳دنى بلغ حوالى أوحد  ۲۰۰۹
حت نسبة ما تمثلة المساحة المزروعة وقد تراو ۲۰۱۱

بمتوسط بلغ نحو  قارنة بالجمهوريةالمبالمحافظة ب
 ۲۰۱۳% عام ۱۰.۷۳بلغ حوالى  أقصى% وحد ۸.۲٥

بينما بلغ المتوسط  ۲۰۱۰عام  %٦.۹۰وحد ادنى بلغ نحو 
العام لالنتاج الكلى من الطماطم بالمحافظة حوالى 

تاج ان % من أجمالى۸.٥۰الف طن تمثل نحو  ۷٤۲.۸۰
 ، بينما بلغ الجمهورية خالل فترة الدراسة
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في مصر ومحافظة الشرقية خالل  الطماطمالمساحة المزروعة، اإلنتاج الكلي، واإلنتاجية الفدانية، من محصول  .۱جدول 
 )۲۰۱۳ -۲۰۰۹الفترة (

 الشرقيةبإجمالي العروات بمحافظة   الجمهوريةبإجمالي العروات  السنوات

 مساحة
 دان)(ألف ف

 اإلنتاج
 ألف طن)( 

اإلنتاجية 
 (طن)

مساحة  
 (ألف فدان)

 اإلنتاج )%(
 (ألف طن)

اإلنتاجية  )%(
 (طن)

)%( 

۲۰۰۹ ٥۹۹.٦ ۱۰۲۷۹ ۱۷.۲۰ ٥۲.۸۱ ۸.۸۱ ۸٤۹.۲٥ ۸.۲٦ ۱٤.۳٥ ۸۳.٤۳ 

۲۰۱۰ ٥۱٥.۲ ۸٥٤٥ ۱٥.۹۱ ۳٦ ٥.٥٥.۹۰ ٦۲۹.۳ ۷.۳٦ ۱٥.۸۳ ۹۹.٥۰ 

۲۰۱۱ ٥۰٥.۸ ۸۰٥۳.۷ ۱٥.۷٤ ۳٤.۹۳ ٦.۹۱ ٦۱۲.۹۹ ۷.٦۱ ۱٥.۱۳ ۹٦.۱۲ 

۲۰۱۲ ٥۱٥.۲ ۸٥۷۱.۱ ۱٦.٤۱ ٤۰.۸٥ ۷.۹۳ ۷۲۳.٤۹ ۸.٤٤ ۱٥.۰۷ ۹۱.۸۳ 

۲۰۱۳ ٤۸۸.۸ ۸۲٦۹.۲ ۱٥ ٦.٥٦۲.٤٦٥ ۱۰.۷۳ ۸۹۸.۹۸ ۱۰.۸۷ ۱٤.٥۳ ۸۷.۷٤ 

 ۹۱.٥٥ ۱٤.۹۸ ۸.٥۰ ۷٤۲.۸۰ ۸.۲٥ ٤۳.۳۲۱ ۱٦.۳٦ ۸۷٤۳.٦ ٥۲٤.۹ المتوسط

UالمصدرU: صالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد وزارة الزراعة واست جمعت وحسبت من بيانات
 .)۲۰۱۳-۲۰۰۹الزراعي، أعداد متفرقة للفترة (

/فدان طن ۱٤.۹۷النتاجية الفدان حوالى  المتوسط العام
دنى بلغ أبحد  ۲۰۱۰/فدان عام طن ۱٥.۸۳بلغ  أقصىبحد 
 قصىكما بلغ الحد األ ۲۰۰۹طن /فدان عام  ۱٤.۳٥نحو 

نتاجية الفدان بالمحافظة مقارنة بالجمهورية حوالى إبة لنس
 . ۲۰۱۰عام  ٥۰%.۹۹

لمساحة المزروعة واإلنتاجية ل ۲تشير نتائج جدول 
الفدانية واإلنتاج الكلى لمحصول البطاطس فى مصر 

. فبالنسبة )۲۰۱۳-۲۰۰۹الشرقية خالل الفترة (ومحافظة 
روعة للجمهورية فقد بلغ المتوسط العام للمساحة المز

لمحصول البطاطس على مستوى الجمهورية حوالى 
لف فدان عام أ ٤۲۲.۷٥بلغ حوالى  أقصى بحد  ۳۷۱.۸٦

 ،۲۰۰۹الف فدان عام ۳۲۹.۷۳بلغ نحو وحد ادنى  ۲۰۱۲
بينما بلغ المتوسط العام لالنتاج الكلى للجمهورية للبطاطس 

 ٤۷٥۸بلغ نحو  أقصىالف طن بحد ٤۱۳۱.۰۲حوالى 
الف  ۳٦۳٤.۲د ادنى بلغ نحو وح ۲۰۱۲الف طن عام 

نتاجية إن متوسط أول . كما يبين الجد۲۰۱۰طن عام 
 أقصى طن/فدان بحد  ۱۰.۸۱الفدان بالجمهورية بلغ نحو 

وحد ادنى بلغ نحو  ۲۰۱۲طن /فدان  عام  ۱۱بلغ حوالى 
 .۲۰۱۰طن / فدان عام  ٤۳.۱۰

المتوسط العام كان الشرقية فقد  ما بالنسبة لمحافظةأ
 ۱۰.۰۷لمزروعة بها خالل فترة الدراسة حوالى ا للمساحة

الف فدان عام  ۱٦.۱۷بلغ حوالى  أقصى لف فدان بحد أ
 ،۲۰۱۱الف فدان عام  ٦.۲۲لغ حوالى دنى بأوحد  ۲۰۰۹

قد تراوحت نسبة ما تمثلة المساحة المزروعة بالمحافظة 
% وحد ۲.۷۱بمتوسط بلغ نحو  قارنة بالجمهوريةالمب

دنى بلغ نحو أوحد  ۲۰۰۹عام % ٤.۹بلغ حوالى  أقصى 
نتاج بينما بلغ المتوسط العام لإل ،۲۰۱۱ام ع ٥۹%.۱

لف طن أ ۱۳۳.۸۹الكلى من البطاطس بالمحافظة حوالى 

% من أجمالى انتاج الجمهورية خالل ۳.۲٤تمثل نحو 
نتاجية الفدان اسة ، بينما بلغ المتوسط العام إلفترة الدر

طن /فدان ۱٤.۹۷بلغ  أقصىطن/فدان بحد  ۱٤.۱٦حوالى 
/فدان عام طن ۱۳.٥٤بحد ادنى بلغ نحو و ۲۰۱۲عام 

لنسبة انتاجية الفدان  قصىكما بلغ الحد األ ،۲۰۱۰
 .۲۰۱۲عام  %۱۳٦.۱۰بالمحافظة مقارنة بالجمهورية حوالى 

لمحصولى الطماطم والبطاطس  الكفاءة التسويقية
 الدراسة فى محافظة الشرقية بعينة

 محصول الطماطم.
 الجملة، سعر المنتج، سعر سعر ۳ يبين جدول

المستهلك بالجنية للطن وتوزيع جنية المستهلك للطماطم 
 .۲۰۱٤بمحافظة الشرقية 

 ۱۲٦٦بلغ متوسط سعر المنتج لمحصول الطماطم 
بينما بلغ سعر الجملة  جنيها للطن على مستوى العينة،

وبلغ سعر المستهلك (التجزئة) ، جنيها للطن ۱٦٦٦حوالى 
نتشار وهذا يعنى أن اال، جنيها للطن۲۰۱۱.٦٦حوالى 

جنيها ۷٤٥.٦٦ بلغ حوالى السعرى (الفروق التسويقية)
للطن. وبدراسة توزيع جنية المستهلك تبين أن المنتج 

تاجر  %،۱۹.۸۸ وتاجر الجملة %،٦۲.۹٤يحصل على 
%من جنية المستهلك، وبذلك يصبح ۱۷.۱۸التجزئة 

% من كل ۳۷.۰٦جمالى نصيب الهيئات التسويقية حوالى إ
 .المستهلك النهائي هجنية يدفع

 محصول البطاطس

 المستهلك الجملة، سعر المنتج، سعر سعر ٤يبين جدول 
بالجنية للطن وتوزيع جنية المستهلك للبطاطس بمحافظة 

 .۲۰۱٤الشرقية 
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حافظة الشرقية خالل من محصول البطاطس في مصر وم الكلي واإلنتاجية الفدانية المساحة المزروعة، اإلنتاج .۲جدول 
 )۲۰۱۳ -۲۰۰۹الفترة (

 السنوات 
 إجمالي العروات بمحافظة الشرقية  الجمهوريةبإجمالي العروات 

 مساحة 
 (ألف فدان)

 اإلنتاج 
 (ألف طن)

 اإلنتاجية
 (طن)

 مساحة 
 (ألف فدان)

 اإلنتاج  )%(
 (ألف طن)

اإلنتاجية  )%(
 (طن)

)%( 

۲۰۰۹ ۳۲۹.۷۳ ۳٦٥۹.۳ ۱۰.۹۳۳ ۱٦.۱۷ ٤.۹۰ ۲۲۰.۹٦ ٦.۰٤ ۱۳.۷۱ ۱۲٥.٤۰ 

۲۰۱۰ ۳۳٤.٦٤ ۳٦۳٤.۲ ۱۰.٤۳ ۹.۱۹ ۲.۷٥ ۱۲٥.۲۷ ۳.٤٥ ۱۳.٥۳۷ ۱۲۹.۷۹ 

۲۰۱۱ ۳۹۰.۸ ٤۳۳۸.٤ ۱۰.۸۳۷ ٦.۲۲ ۱.٥۹ ۸٤.۱۷ ۱.۹٤ ۱٤.٥۷۷ ۱۳٤.٥۱ 

۲۰۱۲ ٤۲۲.۷٤ ٥۷٥۸ ۱۱.۰۰۳ ۹.٤٥٤ ۲.۲٤ ۱۲۷.٥۹ ۲.٦۸ ۱٤.۹۷٥ ۱۳٦.۱۰ 

۲۰۱۳ ۳۸۱.۳۸ ٤۲٦٥.۲ ۱۰.۸٤۲ ۹.۳۰۱ ۲.٤٤ ۱۱۱.٤٥ ۲.٦۱ ۱۳.۹۹۱ ۱۲۹.۰٤ 

 ۱۳۰.۹۸ ۱٤.۱٥۸ ۳.۲٤ ۱۳۳.۸۹ ۲.۷۱ ۱۰.۰۷ ۱۰.۸۱ ٤۱۳۱.۰۲ ۳۷۱.۸٦ المتوسط

UالمصدرUوزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد  : جمعت وحسبت من بيانات
 ).۲۰۱۳-۲۰۰۹الزراعي، أعداد متفرقة للفترة (

 

 
 

لك للطماطم بمحافظة الشرقية المستهلك بالجنية للطن وتوزيع جنية المسته ة، سعرـــالجمل عرــالمنتج، س عرــس .۳جدول 
۲۰۱٤ 

 جمالى نصيب الوسطاءإ (المستهلك) التجزئة الجملة المنتج المحصول

 ۰ ۲۰۱۲ ۱٦٦٦ ۱۲٦٦ الطماطم
 ۷٤٥.٦٦ ۳٤٥.۷ ٤۰۰ ۱۲٦٦ نصيب الطن
 ۰٦,۳۷ ۱۷.۱۸ ۱۹.۸۸ ٦۲.۹٤  )%( المستهلك توزيع جنية

UالمصدرUعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية. : جمعت وحسبت من بيانات 

 
 

 
 

المستهلك بالجنية للطن وتوزيع جنية المستهلك للبطاطس بمحافظة الشرقية  عرـــالجملة، س المنتج، سعر سعر .٤جدول 
۲۰۱٤ 

 جمالى نصيب الوسطاءإ المستهلك الجملة المنتج المحصول

 ۰ ۱۱۰٦.۷ ۸٦۸.۷ ٦۹۰ البطاطس

 ٤۱٦.۷ ۲۳۸ ۱۷۸.۷ ٦۹۰ نصيب الطن

 ٦٥,۳۷ ۲۱.٥ ۱٦.۱٥ ٦۲.۳٥  )%( المستهلك توزيع جنية

UالمصدرUعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية . : جمعت وحسبت من بيانات 
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بلغ متوسط سعر المنتج لمحصول البطاطس حوالى 
تاجر  بينما بلغ سعر جنيها للطن على مستوى العينة، ٦۹۰

بلغ سعر  وأخيراً  جنيها للطن، ۸٦۸.۷جملة حوالى ال
وهذا  .جنيها للطن۱۱۰٦.۷التجزئة) حوالى المستهلك (

 بلغ حوالى  يعنى أن اإلنتشار السعرى (الفروق التسويقية)
. وبدراسة توزيع جنية المستهلك تبين جنيها للطن ۷.٤۱٦

 وتاجر الجملة %،٦۲.۳٥أن المنتج يحصل على 
%من جنية المستهلك ۲۱.٥ئة تاجر التجز %،۱٥.۱٦

وبذلك يصبح اجمالى نصيب الهيئات التسويقية حوالى 
 .المستهلك النهائي ه% من كل جنية يدفع٦٥.۳۷

ماطم والبطاطس دليل الموسمية السعار المستهلك للط
 فى محافظة الشرقية

دليل الموسمية السعار المستهلك لكل  )%( يتم حساب
حيث ة يافظة الشرقمن محصولى الطماطم والبطاطس بمح

 .تضح االتىإ

 لطماطملدليل الموسمية السعار المستهلك 

إلى أن أسعار المستهلك  ۱وشكل  ٥تشير نتائج جدول 
لمحصول الطماطم بمحافظة الشرقية غير مستقرة وفى 
تذبذب بين اإلرتفاع واإلنخفاض إال أن متوسط سعر 

متوسط خالل المستهلك للطماطم بمحافظة الشرقية بلغ 
جنيها للكيلو جرام  ۲.۳۰حوالى  )۲۰۱٤-۲۰۱۰(فترة ال
اخر حيث بلغ فى  إلىمن عام  أختلف متوسط السعركما .

عام بينما بلغ  جنيها للكيلو جرام، ۲.۳٦حوالى  ۲۰۱۰عام 
عام كما بلغ  جنيها للكيلو جرام، ۲.٥۸حوالى  ۲۰۱۱
 ۲۰۱۳عام وبلغ  .جنيها للكيلو جرام۲.۱۸حوالى  ۲۰۱۲

بلغ متوسط سعر  ،كماها للكيلو جرام جني۱.۹٤حوالى 
حوالى  ۲۰۱٤ كيلو جرام الطماطم بمحافظة الشرقية عام ال

وهذا يعنى ان متوسط سعر كيلو  .جنيها للكيلو جرام٤۲.۲
 ۲۰۱۱فى عام  اهارتفع ليصل اقص قد الطماطممن جرام 

وإنخفض ليصل جنيها للكيلو جرام ، ۲.٥۸حوالىحيث بلغ 
حوالى جنيها للكيلو ۱.۹٤بلغ حيث  ۲۰۱۳أدناه فى عام 

 جرام .

ومما سبق يتضح أن متوسط سعر كيلو جرام من 
%من مثيله عام ۷٥يمثل حوالى  ۲۰۱۳الطماطم فى عام 

۲۰۱۱. 

كما أختلف متوسط سعر المستهلك للطماطم بمحافظة 
لى أخر داخل العام الواحد حيث تبين من إالشرقية من شهر 

سعر المستهلك خالل أن هناك إرتفاع ملحوظ فى  ٥جدول 
حيث  أكتوبر. سبتمبر، أبريل، أغسطس، االشهر مارس،

 %،۱۱۱ %،۱۰۳ %،۱۳۷بلغ دليل الموسمية نحو 
الترتيب وكان أكثر الشهور إرتفاع فى  على۱۳۷ %،۱٦۳

إنخفاضا فى  أشداالسعار شهر سبتمبر. كما تبين أن 
ديسمبر حيث بلغت  فبراير، حدث في شهوراألسعار 

 على الترتيب . %۷۳% ، ٦۳حوالى

 اطسدليل الموسمية السعار المستهلك للبط
إلى أن أسعار  ۲وشكل  ٦ تشير نتائج جدول كما

المستهلك لمحصول البطاطس بمحافظة الشرقية لم تكن 
مستقرة بل تتذبذب بين اإلرتفاع واإلنخفاض وبلغ متوسط 

  -۲۰۱۰سعر المستهلك للبطاطس خالل فترة الدراسة (
. كما إختلف جنيها للكيلو جرام ۲.۹۱حوالى  )۲۰۱٤

متوسط سعر الكيلو جرام من عام ألخر حيث بلغ فى عام 
بينما بلغ عام  جنيها للكيلو جرام، ۲.٤۷حوالى   ۲۰۱۰
 ۲۰۱۲جنيها للكيلو جرام، وعام  ۲.۷۳حوالى  ۲۰۱۱

فى عام  فى حين بلغ جنيها للكيلو جرام، ۲.۳۳حوالى 
. وأخيرا بلغ فى مجنيها للكيلو جرا ۳.۸۸حوالى  ۲۰۱۳

جنيها للكيلو جرام. وهذا يعنى  ۳.۱۷حوالى  ۲۰۱٤عام 
أن متوسط سعر المستهللك للبطاطس بمحافظة الشرقية 

 ۳.۸۸حيث بلغ حوالى  ۲۰۱۳إرتفع ليصل أقصاه فى عام 
جنيها للكيلو جرام ، وإنخفض السعر ليصل أدناه فى عام 

مما جنيها للكيلو جرام. و ۲.۳۳حيث بلغ حوالى  ۲۰۱۲
سبق يتضح أن متوسط سعر المستهلك للبطاطس بمحافظة 

% من مثيله فى عام ٦۰يمثل حوالى  ۲۰۱۲الشرقية عام 
۲۰۱۳. 

كما يختلف متوسط سعر المستهلك للبطاطس بمحافظة 
تشير  حيث الشرقية من شهر إلى أخر فى العام الواحد

ألسعار نتائج دليل الموسمية إلى وجود إرتفاع ملحوظ 
 ،أكتوبر ،تمبربسأغسطس،  ،خالل شهور يوليوالمستهلك 

ن اكثر إرتفاعا للسعرخالل شهرى . حيث كابرنوفم
ث بلغ دليل الموسمية حوالى تمبر، أكتوبر حيبس

كما يشير دليل الموسمية إلى إنخفاض اإلسعار  %.٥.۱۳۷
فى شهر فى باقى شهور العام إال أنها كانت أكثر إنخفاضا 

ومما سبق يتضح عدم  %.۷۳فبراير حيث بلغت حوالى 
إستقرار أسعار المستهلك لمحصولى الطماطم ، البطاطس 

إلى اإلختالف الكبير فى الكميات المعروضة يرجع ذلك 
والمطلوبة منها خالل أشهر السنة وكذلك العوامل الموثرة 
فى كال منهما . وتتوقف الكميات المعروضة على كال من 

فدانية والذى المساحة المزروعة ومتوسط االنتاجية ال
يتوقف بدوره على الظروف المناخية ودرجة الحرارة على 

 وجة الخصوص.
وبمقارنة دليل الموسمية لكل من الطماطم والبطاطس 

دليل ن أ ) تبين۲۰۱٤-۲۰۱۰ل فترة الدراسة (خال
الموسمية للطماطم كان اكثر تشتتا خالل شهور العام 

% ٦۳.۰٤ح ما بين مقارنة بمحصول البطاطس حيث تراو
% خالل شهر ۱٦۳.۰٤، وحوالى خالل شهر فبراير

سبتمبر، فى حين تراوح دليل الموسمية للبطاطس ما بين 
% خالل ۱۳۷.٤٦%خالل شهر فبراير وحوالى  ۷۳.۰۲

شهرى سبتمبر واكتوبر. ويرجع انخفاض الفرق بين دليل 
الموسمية للبطاطس مقارنة بمثيلة فى الطماطم الى سرعة 

لقدرة على تخزينها الرتفاع نسبة فساد الطماطم وضعف ا
كما يرجع إلى وجود  طوبة بها وذلك مقارنة بالبطاطس.الر

إختالف فى الكميات المعروضة والمطلوبة منها وكذلك 
العوامل المؤثرة فى كال منهما. حيث يؤثر فى عرض 
الطماطم كال من المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية 

ظروف المناخية خاصة درجة والتى تتأثر بدرجة كبيرة بال
 .الحرارة 
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 )۲۰۱٤-۲۰۱۰(لمحصول الطماطم بمحافظة الشرقية خالل الفترة  دليل الموسمية ألسعار المستهلك .٥ جدول

 دليل الموسمية المتوسط ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ السنوات

 ۷۸.۲٦ ۱.۸۰ ۱.٥۰ ۱.٥۰ ۲.٥۰ ۲.۳۸ ۱.۱۳ يناير

 ٦۳.۰٤ ۱.٤٥ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۷٥ ۱.۳۸ ۱.۱۳ فبراير

 ۱۳۷.۰ ۳.۱٥ ٤.۰۰ ۱.۲٥ ۳.۲٥ ٥.۷٥ ۱.٥۰ مارس

 ۱۰۳.۳ ۲.۳۸ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.٥۰ ۲.۷٥ ۱.٦۳ أبريل

 ۸۱.٥۲ ۱.۸۸ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۲٥ ۲.۷٥ ۱.۳۸ مايو

 ۷۹.۳٥ ۱.۸۳ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۲٥ ۲.۲٥ ۱.٦۳ يونيو

 ۸۱.٥۲ ۱.۸۸ ۲.۰۰ ۲.٥۰ ۱.۲٥ ۱.۷٥ ۱.۸۸ يوليو

 ۱۱۰.۹ ۲.٥٥ ۲.۰۰ ۱.۷٥ ٥.۰۰ ۱.٥۰ ۲.٥۰ أغسطس

 ۱٦۳.۰ ۳.۷٥ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.٥۰ ۲.۷٥ ۷.٥۰ سبتمبر

 ۱۳۷.۰ ۳.۱٥ ۳.٥۰ ٤.۰۰ ۱.٥۰ ۲.۷٥ ٤.۰۰ أكتوبر

 ۹۰.٤۳ ۲.۰۸ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۰.٦٥ ۳.۰۰ ۱.۷٥ نوفمبر

 ۷۳.۲٦ ۱.٦۹ ۲.۰۰ ۱.۲٥ ۰.۸۰ ۲.۰۰ ۲.۳۸ ديسمبر

  ۲.۳۰ ۲.٤۲ ۱.۹٤ ۲.۱۸ ۲.٥۸ ۲.۳٦ المتوسط

UالمصدرU: غرفة التجارية بالشرقية، قطاع الشئون االقتصادية، أعداد متفرقة.حسبت من بيانات ال 

 المتوسط العام للسنوات. )/۲۰۱٤-۲۰۱۰المتوسط الشهرى ( = % *دليل الموسمية

 
 

 
 )۲۰۱٤-۲۰۱۰دليل الموسمية ألسعار المستهلك لمحصول الطماطم بمحافظة الشرقية خالل الفترة ( .۱شكل 

UالمصدرU: ) بالبحث٥جدول ( 
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 لمحصول البطاطس بمحافظة الشرقية يل الموسمية ألسعار المستهلكدل .٦ ولجد

 دليل الموسمية المتوسط ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ السنوات

 ۸۸.٤۹ ۲.٥۸ ۳.٥۰ ۲.٥۰ ۲.٥ ۳.۲٥ ۱.۱۳ يناير

 ۷۳.۰۲ ۲.۱۳ ۲.٥۰ ۲.٥۰ ۱.۷٥ ۲.۷٥ ۱.۱۳ فبراير

 ۷۹.۰٤ ۲.۳۰ ۳.۰۰ ۲.٥۰ ۱.٥۰ ۲.۷٥ ۱.۷٥ مارس

 ۸۱.٦۲ ۲.۳۸ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۲٥ ۱.٦۳ أبريل

 ۷۹.۹۰ ۲.۳۳ ۲.٥۰ ۳.٥۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.٦۳ مايو

 ۹۳.٦٤ ۲.۷۳ ۳.۰۰ ٤.۰۰ ۲.۲٥ ۲.۰۰ ۲.۳۸ يونيو

 ۱۰۸.۳ ۳.۱٥ ۳.٥۰ ٥.۰۰ ۲.۲٥ ۲.۰۰ ۳.۰۰ يوليو

 ۱۲۲.۰ ۳.٥٥ ٤.۰۰ ٥.٥۰ ۲.۷٥ ۲.۲٥ ۳.۲٥ أغسطس

 ۱۳۷.٥ ٤.۰۰ ٤.۰۰ ٥.٥۰ ۲.۷٥ ۳.۷٥ ٤.۰۰ سبتمبر

 ۱۳۷.٥ ٤.۰۰ ٤.۰۰ ٥.٥۰ ۲.۷٥ ۳.۷٥ ٤.۰۰ وبرأكت

 ۱۱۱.۷ ۳.۲٥ ۲.٥۰ ۳.٥۰ ۳.۰۰ ۳.٥۰ ۳.۷٥ نوفمبر

 ۸۹.۳٥ ۲.٦۰ ۲.٥۰ ۳.٥۰ ۲.٥۰ ۲.٥۰ ۲.۰۰ ديسمبر

   ۲.۹۱ ۳.۱۷ ۳.۸۸ ۲.۳۳ ۲.۷۳ ۲.٤۷ المتوسط

UالمصدرU:  ،ة، أعداد متفرقةحسبت من بيانات الغرفة التجارية بالشرقية، قطاع الشئون االقتصاديمحافظة الشرقيةP

)۹(
P. 

 )/المتوسط العام للسنوات.۲۰۱٤-۲۰۱۰*دليل الموسمية%=المتوسط الشهرى (

 

 
 )۲۰۱٤-۲۰۱۰دليل الموسمية ألسعار المسنهلك لمحصول البطاطس بمحافظة الشرقية خالل الفترة ( .۲شكل 

UالمصدرU :) بالبحث.٦جدول ( 
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  المراجع

وتسويق بعض إنتاج  ).۲۰۰٤محمد على عواد (، أبو النجا
محاصيل الخضر فى األراضى الصحراوية واالراضى 

قسم االقتصاد  رسالة ماجستير ،، القديمة فى مصر
 .، مصر جامعة الزقازيق الزراعى ،كلية الزراعة ،

الكفاءة ). ۲۰۰۸(سهرة خليل عطا وعطيات محمد  ،السعيد
التسويقية لمحصول البطاطس فى مصر، المجلة 

 .۱:  ۱۸، اعىقتصاد الزرالمصرية لال

نظم التسويق ). ۲۰۰۸( محمد جابروبراهيم ، إسليمان
 .دار الفكر العربى، الطبعة االولى ،الزراعى

دراسة اقتصادية لتسويق ). ۲۰۰٦( محمد سيد ،شحاته
الطماطم فى مصر"، بحث منشور، المجلة المصرية 

 .۳:  ۱٦، لالقتصاد الزراعى

 ).۲۰۱٥( سهرة خليل عطاوأحمد صالح ، عبد القادر
الكفاءة التسويقية للبطاطس والطماطم والفاصوليا 

المجلة ألمصريه  الخضراء فى جمهورية مصر العربية،
 .۱:  ۲٥، لالقتصاد الزراعي

مركز ). ۲۰۰٤( التجارية الغرفة، محافظة الشرقية
بيانات ثانوية غير  تخاذ القرار،االمعلومات ودعم 

 .۲۰۱٤-۲۰۱۰منشورة الفترة 

واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية وزارة الزراعة 
لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد 

 ).۲۰۱۳-۲۰۰۹متفرقة للفترة (
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ABSRACT 

The economic marketing structure is considered the weakest one of the structures 
(production, marketing, consumption). Also, it is considered the least efficiency where the 
marketing costs increase and the services offered are very low compared with these costs. The 
vegetables are considered very sensitive during the marketing process, the most important 
vegetable crops in production, marketing, consumption and exportation are tomatoes and 
potato. The problem under study is the continues increase in the consumer prices inspite of 
the lower producer share beside the instability and fluctuation in the prices. All these factors 
cause market distortions. The study aimed to recognize the production and marketing 
efficiency parameters, beside studying the consumption for tomato and potato crops. The 
results show that average acreage cultivated with tomatoes reached about 43.321 thousand 
faddans represent about 8.25% from the total area which reached about 524.92 thousand 
faddans. The total tomatoes production in Sharkia was 742.8 thousand tons, represent about 
8.5% from the total production of Egypt which reached 8743.6 thousand tons during the 
period 2009-2013. The average area cultivated with potatoes was 10.07 thousand faddans 
represent 2.71% from the total area in Egypt which was 371.86 thousand faddans. The total 
potatoes production in Sharkia was 133.89 thousand tons represent about 3.24% from the total 
production in Egypt which reached 413.02 thousand tons during 2009-2013. Tomatoes price 
for the producer was 1266 LE/ton., and the whole price was 1666 LE/ton., the cousumer price 
reached about 2011.66 LE/ton., this means that the marketing margin was 745 LE. The 
producer obtains 63 P.T from the consumer pound, the middlemen get 37 P.T from the 
consumer pound. Potatoes price was 690 LE/ton., the wholesale price was 468.7 LE/ton., the 
consumer price (retail) was 1106.7 LE ton thus, the marketing margin was 416.7 LE ton. The 
producer gets 62.3 PT/ ton from the consumer pound. The seasonality index for the consumer 
prices indicated that there was an increase in the consumer prices for potatoes in April, 
August, September (163.04%) and October. The seasonality index for potatoes indicate 
increasing in the consumer prices in July, September, October (137.45%), and November. The 
results indicated that there are instability in consumer prices for potatoes and tomatoes 
because there are differences in the quantities supplied and demanded and the factor affecting 
them like the cultivated area and the productivity and the climatic conditions. 

Key words: Marketing efficiency, marketing margins, distribution of consumer pound. 
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