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من  المحافظات المنتجة للقمح حيث تحتل المرتبة ا1ولى على مستوى الجمھورية ھمأ من الشرقيةتعد محافظة : الملخص
 خBل ة المزروعة بالقمح على مستوى الجمھوريةمن المساح% 12.5  نحوحيث المساحة المزروعة والتي تبلغ متوسطھا

وعلى الرغم من ذلك فإنھا � تحتل المرتبة ا1ولى من حيث اIنتاجية الفدانية، كما يواجه محصول  2015-2000الفترة من 
وقد  ،لھا ذه المشاكل والبحث عن الحلولالقمح بالعديد من المشاكل اIنتاجية والتسويقية التى تستدعى ضرورة دراسة ھ

تمثل الھدف فى أھمية التعرف على الكفاءة اIنتاجية والتسويقية لمحصول القمح المنتج بمحافظة الشرقية من خBل التعرف 
التسويقية والكفاءة  على الوضع اIنتاجى لمحافظة الشرقية، والتعرف على الكفاءة ا�قتصادية واIنتاجية، والمسالك

ًه كB من المنتجين والمسوقين وقد تحقق ذلك من خBل دراسة ميدانية بثBثة مراكز من التسويقية، وأھم المشاكل التى تواج
ً وفقا )الشمال، الوسط، الجنوب( القطاعات الثBثة للمحافظة لتمثلبلبيس  وكز فاقوس، أبوحمادامحافظة الشرقية وھى مر

ًائيا من كشوف الحصر بالجمعيات بالقرى  عشو مزارع90 حيث تم اختيار ل`ھمية النسبية للمساحة على مستوى القطاع
 موزعين بالتساوى بين المراكز ً قرى وفقا ل`ھمية النسبية للقرية6المختارة بواقع قريتين من كل مركز إداري بإجمالي 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من خBل مراحل البحث  تاجر تجزئة 30 تاجر جملة، وعدد 20الثBث، و
 المساحة  من لك0.01Bًوجود تزايد سنوى معنوى احصائيا على مستوى  :اليل المناسبة للبيانات تمثلت فىم التحواستخدا

بلغ العائد على الجنيه المستثمر ،  والجمھورية خBل فترة الدراسةواIنتاج الكلى من القمح على مستوى محافظة الشرقية
 جنيه بمركز بلبيس 0.60جنيه بمركز فاقوس وحد أدنى بلغ حوالى  0.83 جنيه كمتوسط عام بحد أقصى بلغ 0.71حوالى 

% 41.5لغت النسبة المئوية للربح حوالى ب، مما يشير 1رتفاع الكفاءة اIنتاجية بمركز فاقوس عن المركزين ا1خرين
كز بلبيس، بمر% 37.5 وحد أدنى نحو بمركز فاقوس% 45.3كمتوسط عام بحد أقصى بلغ ) إجمالى اIيراد/صافى الربح(
الخاصة ( القطاع الخاص خBل فترة ما بعد المنظومة  تجار فى تجارة وتسويق القمح من خBلالمنفقلغ العائد على الجنيه ب

 ألف جنيه بزيادة 5.082بلغ متوسط صافى العائد الشھرى للتاجر الواحد بعد المنظومة حوالى ،  جنيه0.21نحو ) بالخبز
ھناك العديد من المشاكل التى تحد من تشجيع المنتجين على التوسع ثيله ما قبل المنظومة، ف جنيه عن م أل3.469تبلغ نحو 

) اvراءإجمالي من % 100( فى زراعة القمح بمحافظة الشرقية جاء على رأسھا مشكلة إرتفاع قيمة مستلزمات اIنتاج
 مشاكل جاء ةحصرت مشاكل التسويق فى ستان، ) اvراء إجماليمن %52.2(لعمال واv�ت وأدناھا مشكلة ارتفاع أجور ا

 %42.2 ( من قبل التجار السرقة في الميزانوآخرھا)  اvراء إجماليمن %78.8(عد الشون عن قرى اIنتاج أولھا مشكلة بُ
 .) اvراء إجماليمن

 .القمح،  الكفاءة التسويقية، الكفاءة ا�قتصادية،نتاجيةالكفاءة اI :الكلمات ا�سترشادية

 مة والمشكلة البحثيةالمقد

يعد القطاع الزراعى قاطرة التنمية ا�قتصادية 
المستدامة فى مصر ويتكون ھذا القطاع من ثBثة بنيانات 
رئيسية وھى البنيان ا�قتصادى ا�نتاجى والبنيان 
ا�قتصادى التسويقى والبنيان ا�قتصادى ا�ستھBكى 

نتجات ويھدف البنيان ا�قتصادى اIنتاجى Iنتاج الم
والسلع ا�ستھBكية الBزمة لسد حاجة أفراد المجتمع 
باIضافة إلى السلع التى يحتاج اليھا قطاع الصناعة 
ويستمد المستھلكين والمصنعين حاجاتھم من خBل البنيان 
التسويقى الذى يجب أن يتميز بالكفاءة التى تحقق أفضل 
 عائد للمنتج وأقل سعر للمستھلك وربح مناسب للوسطاء
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العاملين داخل المسلك التسويقى للمنتجات الزراعية بوجه 
عام وللقمح بوجه خاص خاصة وإن القمح يعتبر 
المحصول ا�ستراتيجى ا1ول فى مصر نظرا لكونه 
المكون الرئيسى لرغيف الخبز الذى � يستغنى عنه 

كما يدخل فى صناعة الغالبية العظمى من السكان 
 فى )التبن( نتجه الثانوىالمنتجات المختلفة ويستخدم م

تغذية الحيوانات المزرعية وتعد محافظة الشرقية من أھم 
المحافظات المنتجة للقمح حيث تحتل المرتبة ا1ولى على 

 نسبة ما يزرع بھا سنويا  متوسطبلغمستوى الجمھورية إذ 
 على مستوى الجمھورية من أجمالى ما يزرع منه% 12.5

من % 55-50 ونحو )2015-2000 كمتوسط للفترة من(
 اجمالى التركيب المحصولى الشتوى لمحافظة الشرقية

 وھذا ما يضيف أھمية أخرى لھذا 2014/2015موسم 
المحصول بجانب أھميته الغذائية ا1مر الذى يتطلب تذليل 
كافة المشاكل ا�نتاجية والتسويقية لتشجيع الزراع على 
 التوسع فى المساحات المزروعة من جھة وا�ھتمام
بالتقنيات الحديثة التى تزيد من اIنتاجية الفدانية لتقليل 
الفجوة بين اIنتاج وا�ستھBك والحد من ا�ستيراد خاصة 

 .فى ظل محدودية النقد ا�جنبى فى الفترة ا�خيرة

 مشكلة البحث

نه على الرغم من ان محافظة أتتمثل مشكلة البحث فى 
 من  الجمھوريةولى على مستوىالشرقية تحتل المرتبة ا1

 ن أ�إ التى تزرع بھا من القمح سنويا ةحيث المساح
) فدان/أردب 17.28( ينخفض إلى نتاجية الفدانإ متوسط

 ،)فدان/أردب 18.23(عن مثيلھا على مستوى الجمھورية 
ً وأيضا يوضح 2014/2015ًطبقا �حصائيات عام 

المتوسط العام ل�نتاجية الفدانية انخفاض اIنتاجية في 
مقارنة بمتوسط ) فدان/أردب 18.03(حافظة الشرقية م

كما انه على  ،)18.16(اIنتاجية على مستوى الجمھورية 
 ھذا الرغم من تدخل الحكومة تدخB مباشرا فى تسويق

 من لهمناسبا ن حيث وضع سعر ضمان مالمحصول سواء 
شراء المحصول على  وحرص الدولة بل هتقبل زراع

نتاجية اI ھناك العديد من المشاكل � انه مازالت إً،امBك
 للمزارع مجزىالتسويقية التى تحد من تحقيق عائد و
ع فى المساحة المزروعة بالقمح من س على التوشجعهي

نتاجية الفدان من إة لزيادة جھة واستخدام التقنيات الحديث
 للجھات الحكومية هيق محصولخرى بل وتسوأجھة 
 . لBستفادة بالسعر المرتفعمباشرة

 :ھدف البحث 

التعرف على الكفاءة يھدف البحث بشكل رئيسى الى 
 ا�نتاجية والتسويقية لمحصول القمح المنتج  وا�قتصادية

بمحافظة الشرقية من خBل مجموعة من ا�ھداف الفرعية 
 : فى تمثلوالتى ت

الوضع ا�نتاجى لمحافظة الشرقية من على التعرف  -1
 نتاج مقارنة المساحة واIورية من خBلالقمح مقارنة بالجمھ

  على مستوى الجمھورية بمثيلتھاوا�نتاجية للمحافظة 

2- Iنتاجية للقمح المنتجالتعرف على الكفاءة ا�قتصادية وا 
 بمحافظة الشرقية 

تناول أھم مؤشرات كفاءة ا1داء التسويقي لتجار  -3
  .القطاع الخاص

التعرف على أھم المشاكل التي تواجه كل من المنتجين  -4
 .المسوقين بعينة الدراسةو

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

 الطريقة البحثية 

 الكمى والوصفىسلوبى التحليل استخدمت الدراسة أ
س المناسبة لمحاور الدراسة ياستخدام المقايخBل من 

مثل اIتجاه العام ومؤشرات  الثانوية وا1ولويةوالبيانات 
 .سب المئوية والن واIنتاجيةالكفاءة ا�قتصادية

 مصادر البيانات 

بيانات ثانوية :  ا1ول،اعتمدت الدراسة على مصدرين
 ة الزراعةمديريو ةالزراععھا من سجBت وزارة يتم تجم

ولية تم تجميعھا من ، والمصدر الثانى بيانات أبالشرقية
ه مراكز بواقع مركز جراءھا بثBثإ ميدانيه تم ةخBل دراس

ً وفقا 1ھمية )ط والجنوبالوسالشمال و(من كل قطاع 
 استمارتين من  وباستخدامالمركز النسبية في المساحة

 بالمنتجين والثانية ةحدھما خاصأيان باستمارات ا�ست
 حيث تم اختيار ،)تجار القطاع الخاص( بالمسوقين ةخاص

ً عشوائيا من كشوف الحصر بالجمعيات )منتج ( مزارع90
للحيازة ھمية النسبية ًالزراعية بالقرى المختارة وفقا ل`

  تاجر30 تاجر جملة و20 وعدد الزراعية للمزارعين
 وبلبيس ،فاقوس(المراكز المختارة تجزئة تم اختيارھم من 

 كما تم ً حيث تم اختيار التجار عمديا لقلة عددھم)بو حمادوأ
، ولم يراعى ين للمبحوثة الشخصيةتجميع البيانات بالمقابل

ًلوزن النسبى للمراكز نظرا فى إختيار مفردات العينة ا
لكون القمح من المحاصيل التقليدية التى � يستخدم فى 
إنتاجه معامBت فنية وتختلف بشكل متابين من مركز 1خر 
سواء فى وسائل اIنتاج أو ا�سلوب المتبع فى التسويق لذا 

كأقل عدد يمكن تحليله بكل مركز  مفردة 30تم اختيار 
إنخفض عدد المبحوثين عن  لتجارًإحصائيا، أما بالنسبة ل

لقلة عدد التجار المسجلين من جھة والتشابه  المزارعين
من المزارعين ) الشراء والبيع(الكبير فى نمط التجارة 

 والتوريد المباشر للشون والحصول على فارق السعر �
 .ًيختلف كثيرا من مركز 1خر

 فروض البحث

القمح التي محصول إنتاج وجود العديد من المشاكل في  -1
 .تحد من وجود عائد مجزي للزراع

 .يوجد عدة مشاكل تسويقية -2

� يتميز إنتاج القمح بوجود كفاءة إنتاجية في محافظة  -3
 .الشرقية
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 أھمية البحث

المساھمة في إيجاد حلول 1ھم ترجع أھمية الدراسة إلى 
المشاكل التي تواجه المزارعين والتجار لمحصول القمح مما 

قرارات السياسية في توجيه السياسات يساعد متخذي ال
   .المBئمة لمحصول القمح

 النتائج والمناقشة

� محصول نتاجي لمحافظة الشرقية منالوضع ا
 القمح مقارنة بالجمھورية

ا1ھمية النسبية لكل من المساحة  1 جدول يبين
المزروعة واIنتاجية الفدانية واIنتاج الكلي لمحصول 

ية مقارنة بالجمھورية خBل الفترة القمح في محافظة الشرق
حيث تراوحت ا1ھمية النسبية للمساحة ) 2000-2015(

/ 2002في الموسم % 11.5بين حد أدنى  المزروعة
 .2012/2013في الموسم % 13.9 وحد أعلى 2003

 في محافظة الشرقية في المتوسط مساحة القمحتمثل 
غ نتاجية الفدانية بلما بالنسبة ل� أ،%12.5حوالي 

 على مستوى متوسطھا العام خBل فترة الدراسة
فدان بحد ادنى بلغ نحو /أردب 18.16الجمھورية نحو 

 وحد اقصى بلغ 2000/2001فدان موسم /أردب 17.77
، بينما بلغ 2013/2014فدان موسم /أردب 18.65نحو 

مستوى محافظة المتوسط العام 1نتاجية الفدان على 
 خBل فترة الدراسة وھو فدان/ أردب 18.03الشرقية نحو 

 /أردب 0.13يقل عن المتوسط العام للجمھورية بحوالى 
 /أردب 16.7فدان خBل فترة الدراسة بحد ادنى بلغ نحو 

 20.3 وحد اقصى بلغ نحو 2010/2011فدان موسم 
، كما يتضح من نفس 2008./2007فدان موسم /أردب

 بلغ الجدول أن متوسط اIنتاج الكلى بمحافظة الشرقية قد
 خBل فترة الدراسة بنسبه تمثل أردب مليون 6.49حوالي 

من إجمالى إنتاج الجمھورية، ويشير جدول % 12.4نحو 
معاد�ت اIتجاه الزمني العام للمساحة واIنتاجية ( 2

) ف(ً لمعنويات التغير في كل منھا وفقا لقيمة )واIنتاج
كل ًحيث وجد أن ھناك زيادة معنوية احصائيا لالمحسوبة 

من المساحة المزروعة واIنتاج واIنتاجية لمحصول 
 .ًالقمح في محافظة الشرقية وأيضا على مستوى الجمھورية

أھم مؤشرات الكفاءه ا}قتصادية وا}نتاجية لمحصول 
 القمح بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية 

ھم المؤشرات ا�قتصادية أإلى  3يشير جدول 
Iلقمح بعينه الدراسة الميدانية بمراكز نتاجية لمحصول اوا

 2014/2015محافظة الشرقية موسم 

 متوسط إجمالى العائد الفدانى 

بلغ متوسط إجمالى العائد الفدانى لمراكز العينة نحو 
 جنية 9853جنيه كمتوسط عام بحد اقصى بلغ  9461.1

 جنية بمركز بلبيس 9080.4بمركزفاقوس وحد ادنى بلغ 
 . جنيه عن مركز فاقوس772.6 بإنخفاض قدره بنحو

 5536.3 حوالى ة للفدانبلغ متوسط التكاليف الكلي
قصى بلغ أ بحد  لعينة الدراسة جنية كمتوسط عام

 5386.6 جنية بمركز بلبيس وحد ادنى بلغ 5673.73
 جنيه 287.13جنية بمركز فاقوس بإنخفاض قدر بنحو 

 جنيه عن مركز أبو حماد 161.8عن مركز بلبيس ونحو 
 من اجمالى التكاليف% 53.3مثل التكاليف المتغيرة نحو ت

وتتمثل في قيمة مستلزمات ا�نتاج وتكاليف العمليات 
من % 46.7 بينما تمثل التكاليف الثابتة نحو الزراعية

 وتتمثل في اIيجار والضريبة علي اجمالى التكاليف الكلية
 . راضيا1

وسط  جنية كمت3928.2فدان نحو د للئ صافي العابلغ
 جنيه مركز 4466.4عام لمراكز العينة بحد اقصى بلغ 

 جنيه كحد ادنى بمركز بلبيس 3406.7فاقوس ونحو 
 جنيه عن مركز فاقوس، 1059.7بإنخفاض يقدر بنحو 
 554.9 بمركز أبو حماد بنحو العائدبينما ينخفض صافى 

فدان عن مركز فاقوس مما يشير إلى تفوق مركز /جنيه
 .ا1خرينفاقوس عن المركزين 

 )أردب/جنيه (291.4 نحو  القمحأردب تكلفةبلغت 
 313.5كمتوسط عام لعينة الدراسه بحد اقصى بلغ 

/  جنية 270.7 بمركز بلبيس وحد ادنى بلغ  ردبل`/جنية
  بمركز فاقوس ردبل`

 1.71بلغت نسبة اجمالى ا�يراد الى التكاليف نحو 
بمركز  1.83  بحد اقصى بلغ لعينة الدراسة كمتوسط عام

 .بمركز بلبيس 1.6فاقوس وحد ادنى بلغ 

 بالجنية / العائد على الجنية المنفق 

 جنيه كمتوسط عام للعينة  0.71حيث اتضح بأنه بلغ 
 جنيه بمركز فاقوس وحد ادنى بلغ 0.83بحد اقصى بلغ  

 جنيه بمركز بلبيس مما يشير إلى الكفاءة ا�قتصادية 0.60
بحيته مقارنة كز فاقوس وأرالمرتفعة Iنتاج القمح بمر

من خBل العرض السابق لمؤشرات ، بباقى مراكز العينة
الكفاءة ا�قتصادية واIنتاجية نBحظ وجود تفوق ملحوظ 

 مقارنة بالمركزين ا1خرين ةلمركز فاقوس بجميع مؤشرات
 العائد وإنخفاض  نظرا �رتفاع صافيلعينة الدراسة
 .التكاليف الكلية

 والمسوقة من القمح بمحافظه الشرقيةالكمية المنتجة 

 أن متوسط إنتاج القمح بلغ حوالي 4جدول يتضح من 
 إلى 2006/2007من فترة ال خBل أردب مليون 7.3

 أردبمليون  8.5قصى بلغ حوالى أ، بحد 2015/2016
 أردب مليون 6.3  وحد ادنى بلغ نحو2015/2016 موسم
 .2009/ 2008موسم 
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ية وا}نتاج الكلى من محصول القمح بمحافظة الشرقية مقارنة لمزروعة وا}نتاجية الفدانساحة اتطور الم .1جدول 
 )2015-2000(بالجمھورية خ�ل الفتره 

 )أردبمليون (ا}نتاج  )فدان/أردب( يةنتاجية الفدانا} )الف فدان (المساحة  الموسم

 )%( شرقية جمھورية شرقية جمھورية )%( شرقية جمھورية 

2000-2001 2463.3 288.8 11.7 17.77 17.6 42.77 5.08 11.6 

2001-2002 2341.8 271.1 11.6 17.81 17.0 41.71 4.61 11 

2002-2003 2450.4 282.0 11.5 18.02 18.2 44.16 5.13 11.6 

2003- 2004 2506.2 308.5 12.3 18.21 19.2 45.64 5.92 13 

2004-2005 2605.5 308.5 11.8 18.37 19.3 47.86 5.95 12.4 

2005- 2006 2985.3 354.7 11.9 18.18 18.7 54.27 6.63 12.2 

2006-2007 3063.7 375.12 12.2 18.00 20.10 55.15 7.54 13.7 

2007-2008 2715.5 346.36 12.8 18.12 20.3 49.20 7.03 14.3 

2008-2009 2920.4 375.30 12.9 18.21 16.80 53.18 6.31 11.9 

2009-2010 3147 418.42 13.3 18.06 17.17 56.83 7.18 12.6 

2010-2011 3048.6 399.9 13.1 18.22 16.7 55.55 6.68 12 

2011-2012 3048.6 404.8 13.3 18.30 17.2 55.79 6.95 12.5 

2012-2013 3048.7 425 13.9 18.29 16.97 55.75 7.21 12.9 

2013-2014 3377.8 432.4 12.8 18.65 17.99 63.00 7.78 12.3 

2014-2015 3393.00 424.5 12.5 18.23 17.28 61.86 7.33 11.8 

 12.4 6.49 52.2 18.03 18.16 12.5 361.03 2874.3 المتوسط

 - 2.88 2.59 11.6 .19 - 3.38 2.41 لنمومعدل ا

جمعت وحسبت من سجBت وزارة الزراعة واستصBح ا1راضي، قطاع الشئون ا�قتصادية، بيانات غير منشورة لفترة : المصدر
 )2015-2000(الدراسة 
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وا}نتاج الكلى من محصول القمح  نتاجية الفدانيةتطور المساحة المزروعة وا�لزمنى العام معاد}ت ا}تجاه ال .2جدول 
 )2014 -2000(بجمھورية مصر العربية ومحافظة الشرقية خ�ل الفترة 

معدل التغير  المتوسط ف المحسوبة المعادلة المتغير التابع 
 (%)السنوى 

 الجمھورية
 )أ(

^ 
  س ھـ69.26+2320.3=ص ھـ

)          30.18) **(8.192**( 
 المساحة 2.41 2874.4 **67.11

المزروعة 
 الشرقية با}لف فدان

 )ب(
^ 

  س ھـ12.21+2633= ص ھـ 
)          27.99) **(11.81**( 

139.4** 361.0 3.38 

 الجمھورية
 )أ(

^ 
  س ھـ0.034+17.89=ص ھـ 

)          202.3) **(3.485**( 
12.15** 18.16 0.19 

ا}نتاجية الفدانيه 
 الشرقية )فدان/أردب(

 )ب(
^ 

  س ھـ 2.1 + 14.6=ص ھـ 
)         11.9)    (3.26*( 

4.886* 18.03 11.6 

 الجمھورية
 )أ(

^ 
  س ھـ1.354+41.42=ص ھـ 

)         29.77) **(8.85**( 
78.33** 52.25 2.59 

ا}نتاج الكلى 
 الشرقية أردببالمليون 

 )ب(
^ 

  س ھـ0.187 + 4.989=ص ھـ
)       17.27) **(5.878**( 

34.55** 6.48 2.89 

 ^  :  حيث ان     
  15 ,......... , 3,2,1 = متغير الزمن     ھـ=               س ھـ   . تشير الى القيمة التقديرية للمتغير التابع فى السنة ھـ =               ص ھـ 

 .المحسوبة " ت" ا�قواس تعبر عن قيم   القيم التى بين              
 0.01تشير الى المعنوية عند مستوى معنوية **      0.05تشير الى المعنوية عند مستوى معنوية * 

                          β 
 ) 1(حسبت من جدول رقم:المصدر     100 ×ــــــــــــــــــــــــــ  = النمومعدل 

                        X 
 

  

 

ة موسم يكز محافظة الشرقاھم المؤشرات ا}قتصادية وا}نتاجية لمحصول القمح بعينة الدراسة الميدانية بمرأ. 3جدول 
2014/2015     

 الوحدة البيان المراكز
 فاقوس ابوحماد بلبيس

المتوسط العام 
 ةلعينة الدراس

 19 19.9 19.02 18.1 أردب تاجية الفدان من القمحمتوسط ان -1
 406.4 408.1 406 405 جنيه  القمحأردبسعر  -2
 7721.6 8121.2 7722.12 7330.5 جنيه )2×1(إيراد الفدان من القمح  -3
 12.8 12.9 12.75 12.75 حمل )تبن(متوسط إنتاجية الفدان  -4
 135.9 134.25 136.3 137.25 جنيه سعر حمل التبن-5 
 1739.5 1731.8 1737.8 1749.9 جنيه )5 × 4(إيراد الفدان من التبن  -6
 9461.1 9853 9459.9 9080.4 جنيه )6 + 3(اجمالى إيراد الفدان     -7
 2950.6 2996.6 2964.07 28919.03 جنيه )1(التكاليف المتغيرة للفدان-8
 2585.7 2390 2584.3 2782.7 جنيه )2(التكاليف الثابتة للفدان- 9

 5536.3 5386.6 5548.4 5673.73 جنيه )9+8(اجمالى التكاليف الكلية للفدان -10
 3924.8 4466.4 3911.5 3406.7 جنيه )10 - 7(صافى العائد للفدان -11
 291.4 270.7 291.7 313.5 جنيه )1÷10( القمح أردبتكلفة -12
 1.71 1.83 1.7 1.6 هجني )10÷7(نسبة إجمالى ا}يراد إلى التكاليف  -13
 0.71 0.83 0.70 0.60 جنيه )10÷ 11(عائد الجنيه المنفق -14

  .ا�يجار والضريبة علي ا�راضي) 2  ( مستلزمات ا�نتاج وتكاليف إجراء العمليات الزراعية   قيمة-)1 (
 . جمعت وحسبت من استمارة ا�ستبيان لعينة الدراسة الميدانية:المصدر
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 )2015 – 2006( بمحافظة الشرقية خ�ل الفترة أردب بالمليون كمية القمح المنتجة والمسوقة تطور .4 جدول

 الكمية المسوقة للحكومة إجمالي ا�نتاج السنوات

)1( 

الكمية الباقية لدى المزارع والمسوقة  (%)
  ا�ستھ�ك ا�سريوللقطاع الخاص 

)2( 

(%) 

2006/2007 7.54 4.017 55.00 3.523 45.00 

2007/2008 7.03 2.752 39.00 4.774 61.00 

2008/2009 6.31 3.536 60.00 2.774 40.00 

2009/2010 7.18 4.735 66.00 2.449 34.00 

2010/2011 6.68 3.713 55.50 2.965 44.50 

2011/2012 6.95 4.305 62.00 2.658 38.00 

2012/2013 7.21 5.135 66.00 2.077 34.00 

2013/2014 7.78 5.263 67.66 2.516 32.34 

2014/2015 7.33 5.803 79.11 1.532 20.89 

2015/2016 8.5 7.603 89.21 0.897 10.55 

 35.55 2.585 64.45 4.686 7.3 المتوسط 

ة المسوق للقطاع الخاص بعد إنتھاء فتر+  ا�ستھBك العائلي -2التسويق المباشر من المنتجين لجھات التسويق الحكومية       -1
 )غلق الشون ( التسويق 

 .2015 بيانات غير منشورة سنوات متعدده حتى ،من سجBت ادارة التسويق حسبترية الزراعة بالشرقية جمعت ويمد :المصدر

 
ويتضح من نفس الجدول أن متوسط الكمية الموردة أو 

) ًحكوميا(تسليف  وبنك الالمسوقة من الزراع لمراكز التجميع
 مليون 4.7ل فتره الدراسة حوالى  خBبدون وسطاء بلغت

جمالى المتوسط إمن % 64.45 بنسبة تمثل نحو أردب
بلغ الحد ا1قصى . نتاج الكلى خBل فترة الدراسة ل�العام
 وبنسبه بلغت 2015/2016 موسم أردب مليون 7.6نحو 
دنى نتاج الكلى، بينما بلغ الحد ا1من اI% 89.21نحو 
نتاج من اI% 39نحو  وبنسبة بلغت أردب مليون 2.75

كما يتضح من نفس الجدول أن  2008-2007الكلى موسم 
متوسط الكمية المسوقة للشون من خBل تجار القطاع 

سري بعد الشراء من الزراع بلغ 1الخاص وا�ستھBك ا
جمالى إمن % 35.55مثل  وبنسبة تأردب مليون 2.6نحو  

Iأردب  مليون4.3بحد أقصى بلغ . نتاج لفترة الدراسةا 
م نتاج الكلى موسجمالى اIإمن % 61وبنسبه تمثل نحو 

 919.12دنى حوالى ، بينما بلغ الحد ا20081/ 2007
جمالى اIنتاج إمن % 10.8 وبنسبه تمثل نحو أردبلف أ

لى وجود تفوق نسبى إمما يشير . 2015/2016موسم 
للتسويق للجھة الحكومية مباشرة من الزراع مقارنه 

Bل تجار القطاع الخاص بعد الشراء من بالتسويق من خ
 .الزراع

داء التسويقى لتجار القطاع  ا�ةأھم مؤشرات كفاء
 الخاص

 متوسط كفاءه ا�داء التسويقى لتجار  إلى5يشير جدول 
القطاع الخاص قبل وبعد منظومه الخبز بعينه الدراسه 

 2014/2015الميدانية بمحافظة الشرقية موسم 

 متوسط الكمية المشتراه

 1422 حوالى ةبلغت الكمية المشتراه بعد المنظوم
 عن أردب 234 تبلغ نحو ة بزياد2014/2015 عام أردب

 2012/2013مة موسم الكمية المسوقة قبل تطبيق المنظو
 دفعت  مما يشير إلى أن زيادة السعر أردب 1388البالغة 

 كما أتضح نتاجه من القمحإ ما تم  معظمالزراع على بيع
 .راسة الميدانية من خBل الد

 ردبمتوسط سعر شراء ا�

 390.95 ةبعد المنظوم ردببلغ متوسط سعر شراء ا1
 جنيه عن ما كانت علية من 41.95جنية بزيادة تبلغ نحو 
 حيث بلغ سعر شراء 2012/2013قبل المنظومة عام 

 .نعكس على زيادة دخل المزارعا جنية مما 349 ردبا1
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بعينه الدراسه الميدانية الجديدة  خبزمنظومه الوبعد تطبيق  القطاع الخاص قبل اجريقى لتسوكفاءة ا}داء الت .5 جدول
  2014/2015 ،2012/2013 بمحافظة الشرقية موسم

 الوحدة البيان بعد منظومة الخبز قبل المنظومه

2012-2013 2014-2015  

 (%) الفرق

 2.40 34 **1422 *1388 أردب متوسط الكمية المشتراة

 10.7 41.95 390.95 349 جنيه ردب ا� شراءمتوسط سعر

 12.86 71.518 555.930 484.412 ألف جنيه )1 × 2(الكمية المشتراة  اجمالى قيمة 

� 50.5 4.494 8.893 4.399 ألف جنيه *ضافية متوسط التكاليف ا

 13.46 76.01 564.821 488.811 ألف جنيه )3 + 4 (جمالى التكاليفإ

 9.01 36.53 405.53 369 جنيه  ردبر بيع ا�متوسط سع

 50.52 4.492 8.891 4.399 ألف جنيه )3-5(صافي العائد 

 0.025 )0.075( 0.015 0.09 جنيه )2(العائد على الجنية المستثمر 

 ) جنيه3.16 (ردبفية ل` متوسط التكاليف اIضا)تكاليف النقل، قيمة الفوارغ، التخزين المؤقت ، التفريغ وإعادة التعبئة( تشير إلى  •
  = %100× ) القيمة المضافة÷ الفرق ( . جنية6.25نما بعد المنظومة أصبح قبل المنظومة بي

  2015 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانيه لتجار القطاع الخاص بمراكز محافظة الشرقية عام :المصدر
 

 بالنسبة للتجار 

ومة أفضل من رغم إن ھامش الربح للتاجر قبل المنظ
بعد المنظومة إ� أنة كان يحتاج إلي تكاليف تخزين أعلي 

 المنظومة التي تنحصر فقط في بعدمن تكاليف التخزين 
تكاليف النقل وأن دورة إسترداد راس المال بعد المنظومة 
أسرع من قبل المنظومة لذلك أتجه التجار إلي بيع ما تم 

 ً.ة من الزراع لبنك التسليف مباشرهتجميع

 بالنسبة للزراع 

يتم بيع الجزء ا�كبر من إنتاجھم نظرا �عتمادھم علي 
 .ما يتم صرفة من الخبز من خBل البطاقات بعد المنظومة

 متوسط التكاليف ا�ضافية

ضافية والمتمثلة فى  التكاليف اI إجماليبلغ متوسط -
حوالى )  التعبئة– التفريغ – التخزين – الفوارغ –النقل (

 للكمية أردب/ جنيه6.25 بمتوسط  جنيةلفأ 8.893
 الف 4.494 بزياده تبلغ حوالى ةالمسوقة بعد المنظوم

جنية عن مثيلتھا للكمية المسوقة من خBل تاجر القطاع 
المنظومة قبل ) واحد متوسط المسوق من تاجر(الخاص 

 3.16 بمتوسط لف جنيةأ 4.399والتى بلغت نحو  
 .أردب/جنيه

 جنية بعد 405.53 حوالى ردب1 بلغ متوسط سعر بيع ا -
 بزيادة تبلغ حوالى 2014/2015تطبيق المنظومة موسم 

 كما كانت علية ا�سعار قبل ردب جنية ل`36.53
  جنية 369 ردبالمنظومة حيث بلغ متوسط سعر ا1

  جنيه بعد 0.015جنية نحو /المنفقبلغ العائد على الجنية  -
 عن مثيلة هينج 0.075تطبيق المنظومة بأنخفاض قدرة 
 جنيه ويرجع ذلك 0.09قبل تطبيق المنظومة والبالغ نحو 

�رتفاع اجمالى التكاليف خBل فترة ما بعد المنظومة 
نتيجة �رتفاع سعر شراء  مقارنة بما قبل المنظومة

 . خرىضافية ا1لى ارتفاع التكاليف اIإضافة  باIردبا1

نتاج إھم المشاكل التى تواجه زراع القمح فى أ
  تسويق محصول القمحو

من خBل الدراسة الميدانية بقرى ومراكز العينة اتضح 
بان ھناك العديد من المشاكل التى تواجه الزراع سواء 

 .خBل مراحل اIنتاج او خBل التسويق

 ھمأراء الزراع حول تكرار النسبى vلل 6ير جدول يش -
محصول القمح بمراكز نتاج إالمشاكل التى تواجھھم فى 

 2015بمحافظة الشرقية موسم الميدانية   الدراسةعينة
حيث انحصرت تلك المشاكل فى عدد خمس  2016/

قيمة مستلزمات ارتفاع  . فى اعBھاجاء ھامة مشاكل
Iمن اراء المبحوثين بينما بلغ  %100نتاج بنسبة بلغت ا

vت بنسبة الحد ا�دنى لھا فى ارتفاع اجور العمال وا�
ثم تاتى باقى المشاكل كما ھى كمتوسط عام % 52بلغت 

 .موضح نسبتھا بالجدول

 فى ستة )7جدول  (نحصرت مشاكل التسويقوقد ا
مشاكل جاء اعBھا فى بعد الشون عن قرى ا�نتاج بنسبة 

أراء من % 78.8بلغ متوسطھا العام لمراكز العينة نحو 
 دناھا فى السرقة فى الميزان من قبل أالمبحوثين، بينما جاء 
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كز عينة الدراسة انتاج محصول القمح بمرإھم المشاكل التى تواجھھم فى أراء الزراع حول التكرار النسبى � .6جدول 
 2015الميدانية بمحافظة الشرقية عام 

 جمالى العينةإ مراكز العينة  ا�نتاجمشاكلھم أ

  فاقوس بوحمادأ بلبيس

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 100 90 100 30 100 30 100 30 تلزمات ا}نتاجارتفاع قيمة مس .1

 55.5 50 60.0 18 50.0 15 56.7 17 عدم توفر التقاوى الحديثة بالجمعيات .2

 52.2 47 50.0 15 56.7 17 50.0 15 ارتفاع اجور العمال وا}}ت .3

 55.2 50 56.7 17 60.0 18 50.0 15 عدم وجود محطات للخدمة ا}لية .4

 

 صنافيات الفنية ل�عدم المعرفة بالتوص .5
 الحديثة مما يزيد الفاقد ويخفض انتاجھا

13 43.3 20 66.6 20 66.7 53 58.88 

 . نتائج عينة الدراسة الميدانية:المصدر

 

 

 

 

 

ھم المشاكل التى تواجھھم فى تسويق محصول القمح بمراكز عينة الدراسة أراء الزراع حول التكرار النسبى � .7جدول 
 2015ة الشرقية عام الميدانية بمحافظ

 اجمالى العينة  مراكز العينة

 فاقوس أبو حماد بلبيس

  التسويقمشاكل ھمأ

 (%) عدد (%) عدد (%) عدد

 (%) عدد

 78.8 71 80.0 24 100 30 56.7 17 بعد الشون عن قرى ا}نتاج -1

 65.5 59 63.3 19 66.6 20 66.6 20 احتكار تجار القطاع الخاص لعملية الشراء  -2

 42.2 38 50.0 15 40.0 12 36.6 11 السرقة فى الميزان من قبل التجار -3

 70.0 63 66.6 20 66.6 20 76.6 23 مام الشونأرة التوريد مما يودى الى التكدس قصر فت -4

الحصول على رتب منخفضة للقمح المورد من خ�ل  -5
 الزراع بعكس التجار 

15 50.0 11 36.6 17 56.7 43 47.7 

 

 51.1 46 50.0 15 56.7 17 46.6 14 ونالسيئة من العاملين بالشلمعاملة ا -6

  نتائج عينة الدراسة الميدانية :المصدر
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من إجمالي أراء % 42.2وبنسبة بلغت نحو  ارـالتج
المبحوثين ثم تأتى باقى المشاكل مرتبة وفقا لنسبھا كما ھى 

 .موضحة بالجدول السابق

 أھم النتائج والتوصيات 

 :ئج الدراسة ما يليأظھرت نتا

ًوجود زيادة سنوية معنوية احصائيا خBل فترة الدراسة  -
فى كB من المساحة واIنتاجية الفدانية ) 2000-2014(

 .على مستوى الجمھورية والشرقية

 0.71بلغ العائد على الجنيه المنفق بالجنية حوالى  -
 بمركز 0.83كمتوسط عام لمراكز العينة بحد اقصى بلغ 

 بمركز بلبيس مما يشير إلى 0.60دنى بلغ  أحدفاقوس و
 .الكفاءة اIنتاجية ا1على بمركز فاقوس

تراوحت نسبة الكمية المسوقة للحكومة من خBل الزراع  -
من ا�نتاج % 64.45بمتوسط % 89.21و% 39ما بين 

-2006(الكلى من القمح بمحافظة الشرقية خBل الفترة 
 .جھات الحكوميةوفقا لسعر الشراء من خBل ال) 2015

والمتبقي كميات مسوقة من خBل تجار القطاع الخاص  -
 .واIستھBك ا1سري

بلغ العائد على الجنيه المنفق فى تجارة وتسويق القمح من  -
خBل تجارالقطاع الخاص خBل فترة ما بعد المنظومة 

 جنيه عن مثيله 0.075 جنيه بإنخفاض قدره 0.015نحو 
للفرق الكبير ( جنيه 0.09 نحو قبل تطبيق المنظومة البالغ

، ) ا1خرىبين سعر الشراء من الزراع والبيع للمصادر
 . ًوأيضا ارتفاع تكاليف التسويق ل`ردب

ھناك العديد من المشاكل التى تحد من تشجيع الزراع  -
على التوسع فى زراعة القمح بمحافظة الشرقية تمثلت 

ن م% 100عBھا بنسبة أفى خمس مشاكل رئيسية، جاء 
أدناھا نتاج وثين فى ارتفاع قيمة مستلزمات اIأراء المبح

من أراء المبحوثين فى مشكلة ارتفاع % 52.2 بنسبة
 .أجور العمال واv�ت 

مشاكل كان أعBھا انحصرت أھم مشاكل التسويق فى ست 
vنتاج من حيث نسبة اIراء مشكلة بعد الشون عن قرى ا

لمبحوثين وبحد راء اآ من متوسط إجمالى% 78.8بنسبة 
راء لمشكلة من متوسط إجمالى اv% 42.2أدنى بلغ نحو 

 .السرقة فى الميزان من قبل التجار

 التوصيات

  :باvتىالدراسة  وصىتوفقا للنتائج 

ھمية تذليل كافة المشاكل ا�نتاجية والتسويقية أ -1
لمحصول القمح بھدف تشجيع الزراع على التوسع فى 

  .نهمالمساحات المزروعه 

أن يكون سعر القمح يتناسب مع تكاليف ا�نتاج وان  -2
قبل الزراعة لتشجيع الزراع يعلن في الوقت المناسب 

 علي زراعة ھذا المحصول ا�ستراتيجي الھام 

بكافة حديثة  ا�ھتمام بالتوسع بانشاء مراكز تجميع -3
القرى لتجميع القمح من الزراع لتشجيعھم على 

م عمليات السرقة فى الميزان التسويق الحكومى وتجنبھ
  .التى تمارس من قبل تجار القطاع الخاص

 المراجع

 ا�قتصادية، دارة الشئونإ ).2015( بالشرقية مديرية الزراعة
Iت قسم اBبيانات غير منشورةحصاءسج ،. 

، )2015-2000(راضى وزارة الزراعة واستصBح ا1
Iقتصاد اBتصاد الزراعى، نشرة ا�قدارة المركزية ل

 .عداد مختلفةأ، الزراعى
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ABSTRACT: Sharkia Governorate is one of the most important wheat producing 
governorates. It rankes first according to the cultivated area which represents 12.5% of the 
total wheat area (2000-2015). However, it is not the first place in terms of productivity, and 
wheat is facing many production and marketing problems which calls for the need to study 
these problems and search for solutions. The objective was to identify the production and 
marketing efficiency of the wheat crop produced in Sharkia Governorate to identify the 
productive situation in Sharkia Governorate to the identify the economic and production 
efficiency, marketing channels and, marketing efficiency, and the most important problems 
facing both producers and marketers. This was achieved through a field study in three districts 
of Sharkia Governorate: the Districts of Faqus, Abu Hammad and Belbeis, which represent 
the three sectors of the Governorate North: Central and South. The sample included 90 farms 
distributed among the three districts and 20 wholesalers and 30 retailers. The study reached a 
set of results through the stages of research and the use of appropriate data analysis 
represented in: There was a statistically significant annual increase at 0.01 level for both area 
and total wheat production in Sharkia Governorate. The return on the invested pound was 
about 0.71 pound as a general average with a maximum of 0.83 pound at Faqus District and a 
minimum of about 0.60 pounds Belbeis District. The percentage of profit reached about 
41.5% as a general average with a maximum of 45.3% in Faqous District and a minimum of 
about 37.5% in Belbeis. The return per pound invested in the trade and marketing of wheat 
through the private sector during the period after the new bread system was about 0.21 pound. 
The average monthly net profit per trader after the system was about 5.082 thousand pounds 
which an increase of about 3.469 thousand pounds compared to the pre-system. There are 
many problems that limit the encouragement of producers to expand wheat cultivation in 
Sharkia Governorate. The problem of increasing the value of production inputs (100% of the 
opinions) was the top problem, and the problem of rising wages of workers and machines was 
52.2% from the total opinions. Marketing problems include the storage area were fare from 
the production villages (78.8% of the opinions) and the lowest (42.2% of the opinions) in the 
problem of theft in the balance. Through the results, the study recommends that: The 
importance of establishing collecting centers in all villages to encourage farmers to market the 
crop by the government channels. The local price for wheat must be proportion to the world 
price. Trying to overcome the problems of production and marketing of wheat crop in Sharkia 
Governorate. 

Key words: Production efficiency, economic efficiency, marketing efficiency, wheat. 
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