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إن البحثثثثث وثثثثل صورثثثثو اليرثثثثوألس والالثثثثو أل وثثثثل اائثثثثوا  الاحم ثثثث  لمئثثثثم  ال  ا  ثثثث    ثثثث  ىثثثثو الاحثثثثوأل  
س خمرت ال ألائ  إلث  اراوعث  اثن اائائل اى اف ى ه ال ألائث .. وب   ارن ثف ى ه اائوا  اب ا لنوع ايا

( ورثو  اليرثوأل وثل ب ثو اتونثات البن ث  اائائث   لمثب و اثن ىث ه اائثوا س وعث   1الناا ج وان صىايثا   
( اليرثوأل وثل ن ث  الا مواثات 2االئافا ة ان خث اات ىث ه الاتونثات وثل الثب و انخثأل اثن ىث ه اائثوا س  

 ي   لمئثثم  ال  ا  ثث   اخثثا ىثث ه اائثثوا  إلثث  ورثثو  الاحئثثن ( اشثث أل ارشثثألات التفثثاسة الائثثو 3بيثث ه اائثثوا س   
ول التفاسة الائو ي   ول الثب و اثن ىث ه اائثوا س اث  لث ف التفثاسة الائثو ي   وثل الثب و انخثأل انيثا... 

ج إلثث  ئثثو  الرامثث  ىثث  الئثثا  و  ثث  لثث ف التفثثاسة الائثثو ي   لمئثثم  ال  ا  ثث  عمثث  ائثثاألىا اثثن ئثثو  الانثثا
( 4اتاأل ثث  وثثل ىثث ه اائثثوا س  ليثثوا االحالئثثم  ال  ا  ثث س وباثثا لثثو اثثن  الالت عمثث  ورثثو  ا  لمتث ثثأل اثثن ال البثث

تاثا اشثث أل ارشثثألات انايثثاا الا  ثألات الئثث أل   اثثا بثث ن الاواىث  الاخامفثث  عمثث  ئمئثثم  ائثو   الئثثم  ال  ا  ثث  اثثن 
الب   الئثم  ال  ا  ث  إلث  الاناج إل  الائايمك إل  ورو  ئا  االناياا غ أل الاانا أل لي ه الا  ألات ول حال  غ

رانثثثج ورثثثو  حالثثث  الراثثثو  الاثثثا  وثثثل ائثثثاراب  ئثثث أل الارس ثثث  لما  ثثثألات الئثثثالب  وثثثل ئثثث أل الانثثثاج وثثثل ب ثثثو 
 س وورثثو  النسعثث  االحاتاأل ثث  بيثثا خارثث  وثثل صئثثوا  ا  شثث أل إلثث  لثث ف عاثثا مل ثثات الاناوئثثثالحثاالتس وىثثو اثث

 األة ى ه اائثوا  وثاخما ال ألائث  إلث  صن ان ث   الح ثس ( وو اا  ارا بان    وا  5الرام  اغمب   ى ه الئم س  
لمتث أل ان الئم  ال  ا        المبا ىااًا لاوو أل شألول الاناوئ   اخا ىث ه اائثوا س   الاتان  ائوا  الارس 

إلثث  رانثثج اثثوو أل ال ثثألوف الرثثح   اللساثث  لاثث اوا الئثثم س وئثثيول  اااب ثث  واألاىبثث  النشثثال الارثثاألا  اخميثثاس 
ان ح ث اللوابل واليواع  اللسا  إل األة وائ  أل ى ه اائوا س وإن اا  اوارث  اثن اشثأل  ات اارثم   ( صاا6 

 بيا     تاو اس و بي  اف  ا ى ه اللوابل واليواع .
 

( إعثثثا ة 1وبالنئثثب  لاورثثث ات ال ألائثث  بشثثثدن احئثث ن ص اس ىثثث ه اائثثثوا  و ثثدال صىايثثثا ااثثثًل  وثثثل    
( والاااب ث  والألىابث  عمث  ص اس واااألئثات ارثاأل الرامث  وثل 2ائثوا  الارس ث س  ان    واوئ   الح س الاتان  
( اتثثو ن اخثثسون تثثاو  اثثن 4( اح  ثث  ألاثثج واوارثثفات الرثثو ة لمئثثم  ال  ا  ثث س  3التث ثثأل اثثن ىثث ه اائثثوا س  

ا  ( اف  ثثا صحتثث5الئثثم  ال  ا  ثث  للألحثثو وثثل اائثثوا  وثثل الاوى ثثت الانائثثج لوىثثف الاااألئثثات اإلحاتاأل ثث س  
( س ثثثثا ة وعثثثثل 6الاشثثثثأل  ات الاألابلثثثث  بإناثثثثاج واثثثث اوا الئثثثثم  ال  ا  ثثثث  اثثثث  الاااب ثثثث  والألىابثثثث  عمثثثث  انف ثثثث ىاس  

 الائايمك بدىا   اشاألتاو ول لبل ى ه اائوا .
 



 

 

 

"Abstract" 
 

 

This study aims to investigate deficiency and development aspects 

of local food markets. After classification of these markets, the main 

derived conclusions are:  (1) Shortage of some marketing and accessing  

facilities in some cases, and misuse of these facilities in other cases,  (2) 

The poor information system for these markets,      (3) Indicators of 

marketing efficiency show positive trends in some of these markets, and  

negative trends in others, (4) Analysis of price transmission along the 

food chain show the asymmetric transmission from one stage to 

another. This is a dominant aspect of these markets, which reveals poor 

competition mechanism,  (5) Re – organization of  retail market is 

required to provide the necessary condition for competition, and, (6) 

The legal rules for market management exist, but these have to be 

activated.   

 

The main recommendations to improve these markets' 

performance are:  (1) Re - organization of  retail markets in urban 

areas, (2) Monitoring and control on the wholesalers, (3) Identification 

of quality conditions of food stuffs, (4) Establishment of sufficient 

inventories of foodstuffs to be supplied to the market at the proper time, 

(5) Activation of legal rules related to food production and marketing, 

and (6) Raising the consumer awareness to be participator in 

monitoring  and control of the market .         
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 " دمةـمقـ" 

 
 : تقـديم -2

تتضمن  بمسمى السوق المحمية لمسمع الغذائية وفي مجمميا تمك السوق التى يقصد 
تداول قائمة كبيرة من السمع الغذائية المتنوعة من خضروات وفاكية وبقوليات ولحوم وألبان 
وغيرىا... وقد تصنف ىذه السوق إلى مسميات فرعية وفقا لنوعية السمعة المتداولة مثل سوق 
الحبوب أو سوق الخضروات، أو سوق المحوم، أو غيرىا من السمع الغذائية األخري، كما قد 

صنف ىذه األسواق بدورىا وفقا لمكميات المتداولة من السمعة وموقع التعامل عمييا، حيث ىناك ت
سوق المنتج، وسوق الجممة، وسوق التجزئة أو المستيمك... ولكل من ىذه األسواق وظائفيا 
والتى تقوم عمى أداءىا بغرض إمداد المستيمك باحتياجاتو من السمعة الغذائية. وقد تختمف ىذه 

وظائف من سوق إلى آخر، إال أن درجة أداء السوق لوظائفو تبقى ىى العامل المحدد لمستوى ال
 إنجازاتو في تحقيق الغرض منو.

 
 :أىمية الدراسة -1

تأتى أىمية الدراسة، مع وجود اقتصاد السوق، من أىمية وجود السوق المنظمة  
مية حيث تشكل السوق بيئة تفاعل قوي والمكتممة لممقومات الالزمة ألدائيا لوظائفيا بكفاءة وفاع

العرض والطمب عمى السمعة الغذائية ومن ثم وجود الشارات السعرية التى يستند إلييا المنتج في 
تحديد واختيار قراراتو النتاجية، كما يستند إلييا أيضًا المستيمك في اختياراتو االستيالكية، ومن 

القوى االقتصادية التى تؤدى إلى أفضل النتائج  ثم وجود النظرة إلى آليات السوق عمى أنيا
االقتصادية وبأكبر كفاءة ممكنة وبما يعنى في النياية أىمية ىذه السوق في تنمية النتاج من 
السمع الغذائية وتحقيق أكبر منفعة لكل من المنتج والمستيمك... ومع تعدد وتنوع الوظائف التى 

ر البنية األساسية الالزمة ألدائيا لوظائفيا بكفاءة وفاعمية تقوم بيا ىذه األسواق تأتى أىمية تواف
مع تنظيميا بشكل جيد عمى نحو يساعد عمى نمو الطمب عمى السمع الغذائية، وتحقيق العدالة 
فيما بين األطراف المختمفة المتعاممة بيا في تحمل تكاليف وظائف السوق واقتسام منافعو وبما 

 لغذاء بدون مشاكل أو معوقات.يساعد عمى تنمية النتاج من ا
 

كما تأتى أيضًا أىمية أسواق السمع الغذائية المنظمة والمدارة جيدًا من منظور آخر، وىو  
منظور سالمة الغذاء والحفاظ عمى صحة المستيمك، حيث يعد وجود الضوابط والقواعد الحاكمة 



المستيمك دون تمف أو تعرضيا لتداول السمع الغذائية عمى طول مسارىا التسويقى من المنتج إلى 
لمتموث من األىمية لمحفاظ عمى صحة المستيمك وتجنب إصابتو باألمراض التى قد تنشأ عن 
تناول األغذية الفاسدة أو المموثة.. وىنا ومن ىذا المنظور أيضًا تبدو أىمية ىذه السوق بالنسبة 

ألمراض وتحسين الصحة، والتنمية لمتنمية، حيث وجود العالقة اليجابية ما بين تجنب الصابة با
 االقتصادية واالجتماعية ... وليذا كمو تأتى أىمية ىذه الدراسة.

 
 :المشكمة البحثيـة  -3

إن جني الثمار المتوقعة من تطوير األسواق المحمية لمسمع الغذائية يجعل من البحث في  
ب المسئولة عن ذلك يمثل ما قد يتواجد بيا حاليا من قصور في أداء أي من وظائفيا، واألسبا

المشكمة البحثية لمدراسة الحالية.... حيث قد ينشأ القصور في أداء السوق لوظائفيا عن غياب 
أو النقص في البنية األساسية الالزمة، سواء في مجال النقل أو التخزين أو التجييز والتصنيع أو 

دارة ىذه األسواق والرقابة عمييا، التعبئة والتغميف، وقد ينشأ ذلك أيضًا عن القصور في تنظيم و  ا 
بما قد يحول  دون عمل آليات السوق بالكفاءة المنتظرة، أو ضعف البيئة المالئمة لتوفير األمن 
الغذائى بمنظوره الصحي... كما أن تعدد السمع الغذائية، ومن ثم تعدد أسواقيا، قد يفرض تحديد 

ية، والتى يستيدف أن تشارك ىذه األسواق في أولويات تطوير ىذه األسواق وفقا لألولويات الوطن
تحقيقيا، أمام كبر حجم ما قد يمزم من موارد وأعباء تنظيمية لتطوير ىذه األسواق دفعة واحدة، 

 وىو ما يجعل من تحديد ىذه األولويات يضيف بعدًا آخر لممشكمة البحثية لمدراسة.
 
 :أىـداف الدراسة (4)

قتراح إن البحث في أوجو القصور المتوا  جدة حاليا في األسواق المحمية لمسمع الغذائية وا 
جوانب التطوير الالزمة لإلرتفاع بكفاءة وفاعمية وظائفيا يعد ىو المحور األساسي ألىداف 

 الدراسة، والتى يمكن ذكرىا بدرجة أكثر تفصياًل فيما يمى:
 الغذائية، أو مجموعاتيا (  تصنيف األسواق المحمية لمسمع الغذائيـة، وفقا لنوعيـات السمع 4/2)

 ونظـم ومراحل تداوليا في األسواق، وتحديد أولويات تطوير ىذه األسواق.
 ( البحث في البنية األساسية المتواجدة في كل من أسواق السمع الغذائية، وما قد يوجـد بيا 4/1)

 من ضعف أو قصور.
 



 
 

 ع الغذائية من خالل تقييم كفـاءة (  البحث في درجة أداء عمل آليات األسواق المحمية لمسم4/3)
نظم تسويق السمع الغذائية بيذه األسواق، إلى جانب تحديد طبيعة إنتقال التغيرات 
السعرية لمسمعة الغذائية بين المستويات المختمفة من السوق، وتحديد العوامل المسئولة 

 عن حجم ودرجة إنتقال ىذه التغيرات.
دارة األ4/4)  سواق المحميـة لمسمع الغذائيـة، ومن ثم البحث في الطـار ( البحث في تنظيـم وا 

دارة ىذه األسواق والرقابة عمييا عمى طول المسار التسويقى لمسمعة  التشريعى لتنظيم وا 
 من المنتج إلى المستيمك.

 ( تحديد جوانب التطوير المقترحـة لألسواق التى تشمميا الدراسة وفقا ألولويات تطـويرىا 4/5)
 حة من قبل الدراسة.والمقتر 

 
 :الطار التفصيمى لمدراسة(  5)

بحثية، حيث تضمن  خمس فصوللتحقيق أىداف الدراسة جاء تنظيم أعماليا البحثية في  
منيا تصنيف األسواق المحمية لمسمع الغذائية وفقا لمجموعات السمع الغذائية، مع  الفصل األول

منيا  الفصل الثانىن المنتج والمستيمك، أما بيان دور كل منيا في الحياة القتصادية لكل م
فتناول البحث في البنية األساسية المتواجدة في ىذه األسواق في مجاالت النقل، والفرز والتدريج 
لمخضروات والفاكية، والتخزين، والتبريد والتجميد، وتجييز وتصنيع السمع الغذائية، وتجييز 

ومات القائمة حول أسواق السمع الغذائية، وبالنسبة المحوم الحمراء، والبيضاء، ثم نظام المعم
من الدراسة فتناول دراسة اتجاىات اليوامش التسويقية في األسواق المحمية لمسمع  لمفصل الثالث

الغذائية بإعتبارىا من مؤشرات تقييم كفاءة النظم التسويقية في كل من األسواق التى تناولتيا 
، دراسة إنتقال التغيرات السعرية في األسواق المحمية لمسمع عالفصل الرابالدراسة، بينما تناول 

الغذائية، حيث تضمن البحث في طبيعة إنتقال التغيرات السعرية، وحجم وسرعة إنتقال ىذه 
التغيرات من مستوي إلى آخر داخل السوق، واألسباب أو العوامل المؤثرة عمى ذلك، أما الفصل 

دارة األس واق المحمية لمسمع الغذائية سواء من حيث تنظيم الحيز الخامس، فتناول تنظيم وا 
المكانى، أو الضوابط والتشريعات المنظمة لألسواق المحمية والعمل بيا، وتنتيى الدراسة بأىم 

 نتائج وتوصيات الدراسة بشأن تطوير ىذه األسواق وتحسين أداءىا. 



 
 
 :المنيج البحثى(  6)

قتصادي الوصفى لممتغيرات الحاكمة والمؤثرة عمى الدراسة عمى منيج التحميل ال تداستن 
أداء ىذه األسواق لوظائفيا ثم استخالص النتائج، وذلك إلى جانب أسموب القياس الكمي 

وكذلك استخدام القياس والمقارنة بالنماذج  ،وباستخدام النماذج الرياضية أو الحصائية المالئمة
وتعتمد الدراسة وبدرجة أساسية عمى ما يتوافر ليا من المعيارية التى قد تتواجد في ىذا الشأن... 

ودراسات  بيانات ومعمومات منشورة بمصادرىا الرسمية، وكذلك عمى ما يتوافر ليا من نتائج بحوث
لممقابالت الشخصية لفريق الدراسة مع المتعاممين مع ىذه  ناسابقة في ىذا المجال، كما ك

 اً راسة من مالحظات من الزيارات الميدانية ليا، إسياماألسواق، وما يمكن أن يستخمصو فريق الد
 في توفير المعمومات الالزمة لمدراسة. اً كبير 
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 وأىميتيا النسبية األسواق المحلية للسلع الغذائية،:الفصل األول
 فى الحياة االقتصادية للمنتج، والمستيلك      

 
رض نقوول السوولع الغذائيووة موون مصووادر غووؤدى بألسووواق السوولع الغذائيووة وظائفيووا التووى توو
يا إلووى مواقووع اسووتيلنيا النيووائى فووى صووورت عرضوويا نإنتوواج أو اسووتيرادو فووى صووورتيا ال ووام

ومع وجود التبواين فوى طبي وة و صوائص السول ة الغذائيوة فوى  ...الصالحة للستيلك اآلدمى 
للسووتيلك اآلدمووى تتحوودد وظووائو السوووق والتووى  صووورتيا ال ووام عنووو فووى صووورتيا الصووالحة 

موداد المسوتيلك غتؤدى ب  نموا أن وجوود اال وتلو فوى ...النيوائى باحتياجاتوو منيوا رض نقول وام
ن سل ة غذائيوة إلوى أ ورى يتب وو بالتوالى وجوود اال وتلو فوى ىوذه الوظوائو ىذه ال صائص م

مون سوووق سوول ة غذائيووة إلوى أ وورى، والتووى تهووتمل فووى مجمليوا، وعلووى سووبيل الم ووال، وظووائو 
 الخ. ...والفرز والتدريج، والتجييز أو التصنيع، والت بئة والتغليو  م اإلعلنالنقل، والت زين، 

و يووبوالنم والنمتطلباتوو مون بنيوة أساسوية ووسوائل أ ورى إن لنل من وظائو السووق 
اللزم ألدائيا بنفاءة وفاعلية. ومن  م، ومع وجود التباينات بين ىذه الوظوائو مون سووق إلوى 
آ ر، ولغرض تحديد البنية األساسية والوسائل اللزمة فإن األمر يسوتلزم تحديود ىوذه الوظوائو 

ومع ن رة وتنوع السولع الغذائيوة، ...ى المستيلك النيائى لل رحلة انتقال السل ة من المنتج إل
فيغلب تصنيفيا إلى مجموعات يهترك نل منيا فوى تما ول  صوائص السولع المنونوة ليوا، ومون 
 ووم تما وول البنيووة األساسووية والوسووائل األ وورى اللزمووة لتسووويقيا، وىووو مووا يمنوون م ووو تصوونيو 

نووذلك أيضوووًا ومووع ت ووودد ىوووذه  ...لسووول يةأسووواق السووولع الغذائيووة وفقوووًا لتصوونيو المجموعوووات ا
األسواق، وتباينوات البنيوة األساسوية والوسوائل التسوويقية فيموا بينيوا، فوإن السو ى نحوو تطووير 
ىووذه األسووواق قوود يسووتلزم الن يوور موون الموووارد االسووت مارية، والجوانووب التنظيميووة أو التهووري ية 

مووا قوود  قصووير أو المتوسووط، وىوووالمطلوبووة ممووا قوود يصوو ب توودبيرىا أو ت سيسوويا علووى الموودى ال
ىوذه  ومن الطبي ى أن تتحودد ...يفرض الحاجة إلى تحديد األولويات به ن تطوير ىذه األسواق

ذا فوإن الفصول ولي...األولويات وفقًا لما يفيد نل من المنتج والمستيلك النيائى للسل ة الغذائية
ذائيووة تمييوودًا لتحديوود البنيووة تصوونيو األسووواق المحليووة للسوولع الغتنوواول الحووالى موون الدراسووة ي

األساسية اللزمة، نما يتناول بيان األىمية النسبية لنل من ىذه األسواق مون منظوور نول مون 
 منتجى ومستيلنى السلع الغذائية، وعلى النحو الوارد فيما يلى:
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 : األسواق المحلية، والقنوات التسويقية و1ن
تتضومن  وفوى مجمليوا تلوك السووق التوىيقصد بمسمى السوق المحلية للسلع الغذائيوة 

نبيوورة موون السوولع الغذائيووة المتنوعووة موون  ضووروات وفانيووة وحبوووب، وبقوليووات،  تووداول قائمووة
نموا يصونو ىوذا المسومى إلوى مسوميات فرعيوة وفقوًا لنوعيوات السولع  ...ولحوم، وألبوان وغيرىوا

ق اللحوووم/ أو المتداولووة م وول: سوووق الحبوووب/ أو سوووق ال ضووروات/ أو سوووق الفانيووة أو سووو
نمووا قود يصونو أى موون ىوذه األسوواق النوعيووة أيضوًا وفقوا للنميووات  ...سووق األسوماك، وغيرىوا

المتداولة من السول ة فوى السووق وموقوع التوداول، حيوث ىنواك سووق المنوتج، وسووق الجملوة، 
نموا يغلووب علوى الن يور مون ىووذه  00وسووق التجزئوة نأو المسوتيلكو لونفس النوعيووة مون السولع

انتقاليوا مون  إلى أ رى فوى رحلوة تداول السل ة فى أهنال أو صور ت تلو من مرحلة األسواق
أولى  وم  المنتج إلى المستيلك النيائى، حيث قد يبدأ تسويق السل ة فى صورتيا ال ام نمرحلة

فووى صووورة نصووو مصوون ة نمرحلووة  انيووة  ووم فووى صووورة مصوون ة صووالحة للسووتيلك المباهوور 
من السلع التى يتم تسوويقيا وتوداوليا فوى السووق مون المنوتج إلوى نذلك ىناك  ..نمرحلة أ يرة

ولنل ذلك ت تى أىمية بيان المسوار التسوويقى للسول ة  ...المستيلك النيائى فى صورتيا ال ام 
الغذائيووة دا وول نوول موون األسووواق الغذائيووة النوعيووة المسووتيدفة بالدراسووة، وبغوورض النهووو عوون 

 زمة ليذه األسواق، وىو ما تتناولو الدراسة فيما يلى:مواطن ونوعية البنية األساسية الل 
:  حيوث يتوداول بيوا ال ديود مون نوعيوات وأصوناو السوق المحلية لل ضروات والفانيوة و1/1ن

لووى حوود نبيوور سووواء موون حيووث  ال ضووروات والفانيووة الم تلفووة، والتووى تتما وول فووى غالبيتيووا وام
ارتفواع نسوبة الرطوبوة بيوا وقابليتيوا  الطبي ية أو الصورة التى تستيلك علييوا حيوث صائصيا 

ن نوان ذلوك ال  للتلو، نما يغلب استيلك الجانب األنبور منيوا علوى صوورتو ال وام الطازجوة، وام
ينفى حقيقة حفظ جانب من الم روض منيا دون تلو ولفترة طويلوة نسوبيًا مون  ولل الوسوائل 

تجفيوووو، نمووا ال ينفووى حقيقووة المسووت دمة ليووذا الغوورض نم وول التبريوود، والتجميوود، والت ليووب، وال
استيلك جانب آ ر من الم روض منيا علوى صوورة م الفوة لصوورتو ال وام، وب ود تجييوزه أو 
تصني و بالمنهآت ال اصة بذلك، وقبل ال رض على المستيلك النيائىنم ل ت ليب ال ضروات، 

ى سووبيل علوو المربووى -والفانيووة أو اسووت راج عصووائر الفانيووة أو تصووني يا إلووى منتجووات أ وورى
لوى حود موا نعون غيرىوا مون أسوواق السولع الغذائيوةو  ..الم الو وليوذا فقود تتميوز ىوذه السووق وام

بمهارنة منتجى ال ضروات والفانية فى تسويق اإلنتاج منيا فوى مرحلوة سوابقة قبول الوصوول 
إلووى المسووتيلك النيووائى فووى ب ووض الحوواالت، وقوود تمتوود ىووذه المهووارنة إلووى وصووول المسووتيلك 

ن ظووول الووودور األساسوووى فوووى تسوووويق اإلنتووواج منيوووا للوسوووطاء  النيوووائى فوووى حووواالت أ ووورى، وام
المهتغلين فى ىوذه السووق، وللمنهوآت القائموة علوى تجييوز أو تصونيع الوب ض مون محاصويل 
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وليذا فقد ي  ذ مسار تسويق أى من ىذه المنتجوات نونموا تهوير إلوى  ...ال ضروات، والفانية
 ر من القنوات التالية:ذلك المهاىدات ال مليةو قناة أو أن 

  االتصال المباهر ما بين المنتج والمستيلك النيوائى، والوذى يغلوب عليوو البيوع والهوراء
عند باب المزرعة، نما يغلب على ىذا المسار انحصاره على ال ضروات والفانية التوى 

، وحيووث يحوودد سوو ر البيووع والهووراء وفقووًا لنتووائج تسووتيلك علووى صووورتيا ال ووام الطازجووة
 ومة ما بين المنتج والمستيلك.المسا

  االتصال المباهر موا بوين المنوتج وتواجر التجزئوة، حيوث إتموام البيوع والهوراء عنود بواب
المزرعووة فووى ب ووض الحوواالت أو فووى سوووق التجزئووة فووى حوواالت أ وورى، وحيووث يغلووب 
انحصار ىذا المسار أيضًا على ال ضروات والفانيوة التوى تسوتيلك فوى صوورتيا ال وام 

ما بين المنتج وتاجر التجزئوة، والوذى  لنتائج المساومة ما يحدد الس ر وفقاً الطازجة، ن
 الهوراءغالبًا ما يحدد عند مستوى أقل من مستوى س ر الجملة فى حالوة تنفيوذ البيوع و 

عند باب المزرعة، أو عند مستوى أعلى من مستوى س ر الجملة فى حالة تنفيذ البيع 
اجر التجزئوة تنلفوة النقول فوى الحالوة األولوى، والهراء فوى سووق التجزئوة حيوث تحمول تو

ويغلوب وجوود ىوذا المسوار فوى  ...بينما يتحمل المنتج ىوذه التنلفوة فوى الحالوة ال انيوة 
المناطق الريفية أن ر منو فى المناطق الحضرية حيث اقتوراب المسوافة موا بوين المنوتج 

 وتاجر التجزئة فى المناطق األولى عنو فى المناطق ال انية.
  فى تسويق السل ة،  م  ونمرحلة أولىتصال المباهر ما بين المنتج، وتاجر الجملة، اال

 ووم المسووتيلك النيووائى  نمرحلووة  انيوووةاتصووال توواجر التجزئووة بتوواجر أو أسووواق الجملووة 
وفى المرحلة األولى قد ت لص نتائج التفواوض موا بوين المنوتج  ...  ال ة أ يرة نمرحلة

اء عنود بواب المزرعوة، وبالسو ر المتفوق عليوو، ومون  وم إلوى البيوع والهور  وتاجر الجملة
تحرير المنتج من تناليو التسويق فى ب ض الحاالت والتى يغلب تواجودىا فوى تسوويق 

وفى حاالت أ رى يتحمل المنتج أعباء وتنلفة النقل إلى سووق الجملوة حيوث  ..الفانية
ة تودفع لتواجر الجملوة، البيع إلى تاجر التجزئة، وفقًا لس ر السوق، مقابول عمولوة نقديو

وحيث يتحمل تاجر التجزئة تنلفة النقل إلى أسواق التجزئوة حيوث البيوع إلوى المسوتيلك 
 النيائى، وفقًا لألس ار التى تحددىا قوى ال رض والطلب على السل ة المباعة.

  االتصال المباهور موا بوين المنوتج أو تواجر الجملوة موع منهوآت الحفوظ والتبريود بغورض
 المسووتيدو تسووويقيا لفتوورة محووددة لتجنووب الفاقوود منيووا وانتظووارا لتحسوونت ووزين السوولع 

األسوو ار فووى فتوورة مووا ب وود الحصوواد، وحيووث يلووى ذلووك البيووع إلووى توواجر التجزئووة  ووم إلووى 
 المستيلك النيائى.
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 االتصووال المباهوور موووا بووين المنووتج، ومنهوووآت تجييووز وتصوونيع السووولع إلووى منتجاتيوووا 
ل الم ووال، فووى حالووة تصوونيع صلصووة الطموواطم، النيائيووة، نمووا ىووو الحووال، وعلووى سووبي

الووووخو، وال صووووائر، وال ضووووروات المجموووودة، والفانيووووة ...والمربووووات نمهوووومش، فراولووووة
ويغلوب علوى ىوذا المسوار الت اقود موا بوين  ...، والفانية المحفوظةوال ضروات المجففة

ى ذلوك وحيث يل ..المنتج والمنه ة نالمهتريةو ووفقًا لس ر محدد تسليم باب المنه ة، 
مصون ة،  اصوة المباهر ما بين تاجر التجزئة والمنهو ة ال االتصال وفى ب ض الحاالت

 ...يلى ذلك عورض المنوتج النيوائى علوى المسوتيلك فى حالة المنهآت الصغيرة، وحيث
وفى حاالت أ ورى قود يو تى اتصوال تواجر التجزئوة بالمنهو ة المصون ة مون  ولل ونولء 

ة و اصوة فوى حالوة المنهوآت نبيورة اإلنتواج،  وم يلوى للمنه ة أو من  لل تجار الجملو
 ذلك عرض المنتج على المستيلك النيائى.

ىووذا وت وود السوووق المحليووة لل ضووروات والفانيووة، أنبوور األسووواق فووى السوووق المصوورية 
 33.5للسلع الغذائية من حيث النميات المتداولة بيوا مون  ضوروات وفانيوة والتوى بلغوت نحوو 

مليون طن من ال ضروات والمحاصويل  24.5، وتهمل ما يقرب من 2009طن فى عام  مليون
مليوون طون وبنسوبة تبلوو نحوو  10.3النهوية، وي تى فوى مقودمتيا الطمواطم بنميوة بلغوت نحوو 

مليوون طون  3.4فوى ذلوك البطواطس بنميوة بلغوت نحوو   وم يلييوا ،% من ىوذه المجموعوة42.0
% مووون ىوووذه 7.8طووون وبنسوووبة  مليوووون 1.9%،  وووم البصووول بنميوووة بلغوووت نحوووو 13.9وبنسوووبة 

المجموعووة،  ووم توو تى ب وود ذلووك النهووويات وال ضووروات األ وورى المتنوعووة موون بطاطووا، وقلقوواس، 
أمووا مجموعووة الفانيووة فبلغووت النميووات  ...وبقوليووات طازجووة نفاصوووليا، ولوبيووا، وبسوولةو وغيرىووا

نبوور منيووا مليووون طوون والتووى يهوونل البرتقووال النسووبة األ  9.07المتداولووة منيووا فووى السوووق نحووو 
%و بنميووة 13.9مليووون طوون،  ووم يليووو فووى ذلووك التمووور ن 2.35%و وبنميووة بلغووت نحووو 25.9ن

 ووم  ،مليووون طوون 1.25%و بنميووة بلغووت نحووو 13.8 ووم ال نووب ن ،مليووون طوون 1.26بلغووت نحووو 
%و بنميوة بلغوت نحوو 8.5مليوون طون،  وم الليموون ن 1.10%و بنمية بلغت نحو 12.1الموز ن
النوعيات أما باقى  ...مليون طن 0.56%و بنمية بلغت نحو 6.2فاح نمليون طن، والت 0.774

مليووون طوون تم وول مووا  1.8األ وورى موون الفانيووة فبلغووت النميووات المتداولووة منيووا بالسوووق نحووو 
 و1ن% من إجمالى النميات المتداولة من الفانية.19.8نسبتو 

 
 

                                                 
(1)

  www, FAO stat, Food Balance sheets, 2009.  
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ىذه السووق سول ًا غذائيوة  حيث يتداول فى والحبوب الجافةلبقوليات لالسوق المحلية،  و1/2ن
ت تلووو فووى  صائصوويا الطبي يووة عنووو فووى حالووة ال ضووروات والفانيووة نوالمتداولووة فووى السوووق 
السابقةو حيث ت ود مون السولع الجافوة الن فواض نسوبة الرطوبوة بيوا ومون  وم إمنانيوة ت زينيوا 

لووى جانووب ذلووك أيضووًا يمنوون ت بئتيوو واالحتفوواظ  ا ونقليووابيووا دون تلووو لفتوورات طويلووة نسووبيًا، وام
ومووع  ...وت زينيووا فووى عبوووات، وسوو ات ت زينيووة م تلفووة عنووو فووى حالووة ال ضووروات والفانيووة

وجود طلب المستيلك النيائى علوى الوب ض مون ىوذه السولع علوى صوورتيا ال وام، إال أن طلوب 
حيووث ...المسووتيلك النيووائى علووى أن ريووة ىووذه السوولع يوو تى علووى صووورتيا المجيووزة أو المصوون ة

لسلع المتداولة فى ىذه السوق مجموعة البقوليات الجافة نمن فوول، وعودس، تهمل مجموعة ا
وفاصوووليا، ولوبيووا، وبسوولةو، والتووى يغلووب وجووود طلووب المسووتيلك النيووائى علووى صووورتيا ال ووام 
المنتجة علييا، حيث إعدادىا للستيلك المباهر نبالمنازل أو المطاعمو، نما تهمل مجموعوة 

سوق أيضًا نل مون األرز، والقمو ، واألرز، واألذرة والتوى يو تى طلوب السلع المتداولة فى ىذه ال
االستيلك النيائى على صورتيا المجيزة أو المصن ة، وب ود مرورىوا علوى مراحول التبيويض أو 

. ىذا ولقد بلغت النميات المتداولة من القم ، واألرز، واألذرة بنوعياتيوا الم تلفوة دا ول الطحن
مليوون  14.0تهومل موا يقورب مون  2009مليون طن فى عام  31.8ىذه السوق ما يقرب من 
مليووون طوون موون األرز  3.61مليووون طوون موون األذرة، وحوووالى  13.9طوون موون القموو ، ونحووو 

 و1نمليون طن. 0.651األبيض، بينما بلغت النميات المتداولة من البقوليات نحو 
تى فوى قنواة أو أن ور دا ل ىوذه السووق فقود تو  للبقولياتوبالنسبة للمسارات التسويقية 

 من القنوات التالية:
  االتصووال المباهوور مووا بووين المنووتج والمسووتيلك النيووائى، حيووث البيووع والهووراء عنوود بوواب

المزرعة، نما يناد أن تنحصر ىذه القنواة علوى نسوبة محودودة مون مسوتيلنى المنواطق 
 الريفية.

  البيووع والهووراء فووى االتصووال المباهوور مووا بووين المنووتج، وتوواجر التجزئووة أو البقالووة حيووث
مووا بينيمووا، والووذى يغلووب أن يسوووق التجزئووة وبالسوو ر المحوودد وفقووًا لنتووائج التفوواوض ف

وتنواد أن  ..قل من سو ر الجملوةينون عند مستوى أعلى من مستوى س ر المزرعة، وأ
 ىذه القناة على نسبة ىامهية من سوق التجزئة. تنحصر

 رة أو موون  وولل صووغار الوسووطاء، اتصووال المنووتج مووع توواجر الجملووة، إمووا بصووورة مباهوو
عمولوة  حيث البيع والهراء عند بواب المزرعوة وبالسو ر التفاوضوى المتفوق عليوو مقابول

تدفع للوسيط فى ب ض الحاالت، وقد ينون البيع والهراء فى سوق وبس ر الجملة فوى 

                                                 
(1)

  www, FAO stat, Food Balance sheets, 2009. 
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المنووتج  حوواالت أ وورى، و اصووة فووى حالووة االتصووال المباهوور فيمووا بينيمووا، حيووث يتحموول
وتسووتنمل ىووذه القنوواة باتصووال توواجر التجزئووة نأو  ..النقوول إلووى سوووق الجملووةتنوواليو 

 البقالةو بتاجر الجملة،  م اتصال المستيلك النيائى بتاجر التجزئة أو البقالة.

 

دا ل ىذه السوق فتناد تنحصر فى  لمجموعة الحبوبأما بالنسبة للمسارات التسويقية 
 القنوات التالية:

 ن المنووتج والمسووتيلك النيووائى حيووث البيووع والهووراء عنوود بوواب االتصووال المباهوور مووا بووي
المزرعوووة وبالسووو ر التفاوضوووى فيموووا بينيموووا، وحيوووث توووولى المسوووتيلك إعوووداد وتجييوووز 
مهترياتو من الحبوب لغرض استيلنو الذاتى من  لل المنهآت الصناعية الم تصة 

 بذلك نضرب وتبييض األرز، وطحن الغللو.

  دو بالمنهووآت القائمووة علووى تجييووز أو تصوونيع الحبوووب إمووا اتصووال المنووتج نأو المووور
بصورة مباهرة أو غير مباهرة ومن  لل مجموعة من صغار أو نبار الوسطاء، حيوث 
البيووع والهووراء عنوود بوواب المزرعووة وفقووًا لسوو ر متفووق عليووو باإلضووافة إلووى عمولووة توودفع 

عنود بواب  يع والهراءللوسيط فى ب ض الحاالت، وقد تدفع ىذه ال مولة إلى المنتج والب
 ...نيموا يالمنه ة فوى الوب ض اآل ور مون الحواالت وفوى حالوة االتصوال المباهور فيموا ب

وتسووتنمل ىووذه القنوواة باتصووال توواجر التجزئووة نأو البقالووةو بمنهووآت تجييووز الحبوووب أو 
تصني يا إما بصورة مباهرة أو بصورة غيور مباهورة مون  ولل تواجر الجملوة أو ونولء 

 وحيث يتبع ذلك اتصال المستيلك النيائى بتاجر التجزئة أو البقالة. ليذه المنهآت،

:  وىوى السووق التوى يتوداول السوق المحلية لمواد البقالة نأو السلع الغذائية المجيزةو و1/3ن
بيوا السولع الغذائيوة المجيوزة للسوتيلك اآلدموى ب ود تجييزىوا أو تصوني يا مون السولع الغذائيوة 

ل الم ووال، زيوووت الط ووام والتووى تسووت رج موون البووذور الزيتيووة لزيوووت ال ووام ومنيووا، وعلووى سووبي
الط ووام، ونووذلك السوونر، والووذى يسووت رج موون المحاصوويل السوونرية، وذلووك باإلضووافة إلووى سوول ًا 

متنوعووة مجيووزة أو مصوون ة موون  لوويط موون سوول ًا غذائيووة  ووام أو وسوويطة م وول غذائيووة أ وورى 
 ضور والفانيوة المحفوظوة والمجمودة أو الم لبوة،المنرونة، والطحينوة، والمربوى، وال صوائر، وال 

وت د المنهآت المجيزة أو المصن ة ليذه السلع الغذائية ىوى نقطوة  ...ومنتجات األلبان وغيرىا
قنووات تسوويقية م تلفوة  البداية لمسارىا التسوويقى والوذى ينتيوى عنود المسوتيلك النيوائى عبور

مصوون ة وطاقتيووا اإلنتاجيووة، حيووث تهوومل ىووذه وفقووًا لنوعيووة السوول ة الغذائيووة، وحجووم المنهوو ة ال
 القنوات نل من:
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  االتصووال المباهوور مووا بووين المنهوو ة المصوون ة المنتجووة، وتوواجر أو سوووق التجزئووة نأو
ويسوتنمل  ...البقالةو والذى يغلب وجوده فى حالة المنهآت المصن ة المنتجة الصوغيرة

 ة أو البقالة.مسار ىذه القناة باتصال المستيلك النيائى ب سواق التجزئ

 بطريقووة غيوور  االتصووال مووا بووين المنهوو ة المصوون ة المنتجووة ب سووواق التجزئووة نالبقالووةو
مباهرة عن طريوق الوونلء أو تجوار الجملوة، حيوث يغلوب وجوود ىوذا المسوار فوى حالوة 

ويسووتنمل مسووار ىووذه القنوواة باتصووال المسووتيلك النيووائى  ...المنهووآت اإلنتاجيووة النبيوورة
 البقالةو . ب سواق التجزئة نأو

:  ويتووداول بيووا اللحوووم بنوعياتيووا الم تلفووة موون لحوووم حيوانيووة السوووق المحليووة للحوووم و1/4ن
وداجنووة والتووى يبوودأ مسووارىا التسووويقى موون بوواب مووزارع تربيووة الحيوانووات والطيووور الحيووة وموورورًا 

نيوائى. بالمجازر، حيث عمليات الذب  وتجييز اللحوم،  م االنتيواء بالوصوول إلوى المسوتيلك ال
موون بوواب  فووى مسووارىا التسووويقى نمرحلووة أولووىحيووث يبوودأ تسووويق اللحوووم علووى صووورتيا الحيووة 

مزارع اإلنتاج إلى باب المجازر الحيوانية والداجنة من  لل صغار الوسطاء وتجار الجملة،  م 
المجوازر إلوى المسوتيلك  ، مون بوابنمرحلوة  انيوةتبدأ مرحلة تسويق اللحوم الطازجوة المجيوزة، 

نيائى من  لل تجار الجملوة  وم تجوار التجزئوة، ويمنون اإلهوارة إلوى القنووات التسوويقية لنول ال
 فيما يلى: اللحوم الحيوانيةالمرحلتين فى حالة 

  االتصال المباهر ما بين المنتج، وصغار التجار حيث البيع والهراء عند بواب المزرعوة
ظرة مووون قبووول المهوووترى، لوووى أسووواس المنووواوفقوووًا لسووو ر تفاوضوووى يوووتم االتفووواق عليوووو ع

ويسووتنمل ىووذا المسووار ب وورض المهووترى لمهووترياتو موون الحيوانووات الحيووة فووى أسووواق 
أسوووبوعية مت صصوووة، حيوووث البيوووع إلوووى تووواجر الجملوووة، والوووذى يتوووولى تجييوووز اللحووووم 
الطازجووة بالمجووازر الحيوانيووة  ووم البيووع إلووى توواجر التجزئووة، والووذى يتووولى اسووتنمال ىووذا 

 مستيلك النيائى.المسار بالبيع إلى ال

  االتصال المباهر ما بين المنتج، وتاجر الجملة حيث بيع وهراء الحيوانوات الحيوة عنود
باب المزرعوة، وفقوًا لسو ر تفاوضوى متفوق عليوو، وحيوث يتوولى تواجر الجملوة اسوتنمال 
ىذا المسار بتجييوز اللحووم الطازجوة بالمجوازر الحيوانيوة  وم البيوع إلوى تواجر التجزئوة، 

مل بودوره ىوذا المسوار حيوث البيوع إلوى المسوتيلك النيوائى، نموا يغلوب ىوذا والذى يسوتن
 ...المسار فى حالة مزارع التربية النبيرة 

  قنوووات أ وورى متنوعووة موون بينيووا أن ينووون توواجر التجزئووة ىووو نفسووو مربووى الحيوانووات
الحيووة، والووذى يسووتنمل المسووار التسووويقى للحوميووا بتجييزىووا بالمجووازر الحيوانيووة،  ووم 

 ...يووع إلووى المسووتيلك النيووائى، وحيووث يغلووب وجووود ىووذه القنوواة فووى المنوواطق الريفيووةالب
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تاجر الجملة ىو نفسو مربوى الحيوانوات الحيوة، ويسوتنمل المسوار  نذلك أيضًا قد ينون
بالمجوازر الحنوميوة  وم البيوع إلوى تواجر التجزئوة  التسويقى للحوميا الطازجوة بتجييزىوا

 ى المستيلك النيائى.والذى يستنمل المسار بالبيع إل

للحوووم وعلوى نحووو مما وول أيضووًا للقنوووات التسووويقية للحوووم الحيوانيووة توو تى المسووارات التسووويقية 
 والمم لة فى: الداجنة

  االتصال المباهر ما بين المربى نأو المنتجو، وصغار تجار الدواجن الحيوة حيوث البيوع
أو فوى  فوى ب وض الحواالتوالهراء وفقوا لسو ر تفاوضوى وبالمنواظرة عنود بواب المزرعوة 

أسووواق أسووبوعية مت صصووة فووى حالووة أ وورى، ويسووتنمل ىووذا المسووار بووالبيع إلووى توواجر 
التجزئة، والذى يستنمل المسوار بتجييوز لحوميوا  وم البيوع إلوى المسوتيلك النيوائى فوى 

وقوود ينووون االتصووال مووا بووين المربووى، وتوواجر التجزئووة مباهوورة ندون  ...ب ووض الحوواالت
ويغلووب  ...األ يوور تجييووز اللحوووم، والبيووع إلووى المسووتيلك النيووائىوسووطاءو حيووث تووولى 

نتاج المزارع الصغيرة للدواجن الحية.  وجود ىذه القنوات فى حالة اإلنتاج المنزلى، وام

  االتصال المباهر ما بين المربى نأو المنتجو للطيور الحيوة بتجوار التجزئوة ب ود تجييوز
ر باالتصال بين تواجر التجزئوة والمسوتيلك لحوميا بمجازره ال اصة،  م استنمال المسا

 ...النيائى

 : السوق المحلية لألسماك و1/5ن
تتنوووع مصووادر اإلنتوواج السوومنى فووى مصوور حيووث تتضوومن المصووايد البحريووة ومصووايد 
البحيرات والميواه الدا ليوة والموزارع السومنية. وقودر إجموالى اإلنتواج مون ىوذه المصوادر بحووالى 

% مون ىوذا اإلنتواج عوام 72مزارع السمنية بنسبة تقدر بحووالى مليون طن، ساىمت ال 1.362
 و1ن.2011

باإلضووافة إلووى اإلنتوواج المحلووى، فإنووو يووتم إمووداد السوووق المحلووى بنميووات إضووافية موون 
 ألو طن فى نفس ال ام. 182األسماك المستوردة قدرت بحوالى 

لبلطوى والوذى وتت دد أصناو األسماك مون اإلنتواج المحلوى، إال أن أىوم األصوناو ىوى ا
%، وأسووماك ال ائلووة 15 % موون إجمووالى اإلنتوواج، يليووو أسووماك المبووروك53.7يسوواىم بحوووالى 

 % من اإلنتاج.82% بنسبة إجمالية تقدر بحوالى 3.2وأسماك القرموط  ،%10البورية 
ونظرًا لسرعة قابلية األسماك للتلوو، فوإن ىوذا يتطلوب سورعة تسوويقيا لتقليول الم واطر 

 مناسووب، وعلووى ىووذا فإنووو يووتم أحيانووًا تسووويق األسووماك إلووى المسووتيلك والحصووول علووى سوو ر

                                                 
(1)

 .2011ٜ ػبَ ا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌخ١ّٕت اٌثشٚة اٌسّى١ت، وخبة اإلزصبء اٌسٕٛ  
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انووز البيووع مر النيووائى مباهوورة  اصووة إذا نانووت النميووات المنتجووة قليلووة ويووتم ذلووك فووى أسووواق و 
 القريبة من مناطق اإلنتاج. نهوادر األسماك، الحلقاتو
طريووق تجووار مباهوور عون الغيوور اج يووتم تسوويقو موون  وولل التسوويق إال أن م ظوم اإلنتوو

، والذين يقومون ببيوع األسوماك إلوى تجوار التجزئوة ومت يودى ةالجملة أو الوسطاء مقابل عمول
تسويقية التى تتم  لل المراحل التسويقية والتى وىناك ال ديد من ال دمات ال المطاعم والفنادق

 تهمل :
ى عوادة موا تبودأ عمليوة فورز وتصونيو األسوماك علو  : الفرز والتصنيف والتدريج 

مرانب الصيد أو فى موقع المزرعة السمنية، حيث يتم فصل أصناو األسماك عون ب ضويا،  وم 
إلى وحدات نأسماكو ذات صوفات نوعيوة مهوترنة حسوب  ي اد فرز اإلنتاج دا ل الصنو الواحد

 الحجم ودرجة الطزاجو نظرًا الرتباط األس ار بيذه الم ايير .
ت بئوة األسوماك فوى عبووات  هوبية تسوع الواحودة  :  ب د عملية الفرز والتودريج يوتمالتعبئة

نجم، وفى ىذه المرحلة يتم إضافة ال لج إلى األسماك لضومان المحافظوة علوى جوودة 25حوالى 
 األسماك أ ناء مراحل التداول الم تلفة .

وتبودأ أولوى عمليوات نقول األسوماك مون مرانوب الصويد إلوى مواقوع اإلنوزال فوى حالوة :   النقل
 وم إلوى  ،ية،  م من مواقع اإلنزال أو المزرعة السمنية إلى أسواق البيع بالجملةالمصايد الطبي 

وغالبًا ما يتم ذلك باست دام سيارات نقول غيور مبورده تسوت دم الو لج أ نواء محال البيع بالتجزئة 
 مراحل التداول الم تلفة.

يقية الياموة. :  نظرًا لسرعة تلو األسماك فإن الت زين ي تبور مون ال ودمات التسوو  التخسجن
وتبدأ أولى مراحل الت زين علوى ظيور المرنوب نفوى حالوة المصوايد الطبي يوةو حيوث يوتم ت وزين 
ضووافة  األسووماك المصوواده علووى ظيوور المرنووب لحووين فرزىووا وتصووني يا  ووم ت بئتيووا فووى طوايوول وام

 اصووة لوودى تجووار التجزئووة فووى  لجووات الوو لج، نمووا يووتم عووادة ت ووزين النميووات التووى لووم تسوووق 
 ًا لتسويقيا فى اليوم التالى.تمييد

و المسووارات التسووويقية دا وول األسووواق 1/7و إلووى رقووم ن1/1ىووذا وتصووور األهوونال رقووم ن
المهار إلييا، والتى يمنون أن يسوت لص منيوا نوعيوة، وموواطن البنيوة األساسوية بنول مون ىوذه 

 والتى يتناوليا الفصل ال انى من الدراسة بمزيد من التفصيل. األسواق
 
 :ىمية النسبية ألسواق الغذاء فى الحياة االقتصادية للمنتج والمستيلكاأل و2ن

ت تى األىمية النسبية ألسواق الغذاء فى الحياة االقتصوادية لمنتجوى الغوذاء وفقوًا لقيموة 
ت املتيم التجارية فى نل منيا، نما تو تى أىميتيوا النسوبية فوى الحيواة االقتصوادية لمسوتيلنى 
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لمنتجى الغوذاء،  وبالنسبة 000لنقدى للمستيلك فى نل من ىذه األسواق الغذاء بقدر اإلنفاق ا
ة فووى أسووواق يووفيم وول، وبصووفة عامووة، إنتوواجيم موون الغووذاء المنووون الرئيسووى لت وواملتيم التجار 

، بينموا 2010% مون إجموالى إنتواجيم الزراعوى فوى عوام 83السلع الزراعية وبنسبة بلغت نحو 
وتو تى السووق المحليوة  000% فى نفس ال ام17ذائية نحو بلو إنتاجيم من المنتجات غير الغ

 اإلنتواجللحوم واأللبان فى المرنز األول بين ىذه األسواق من حيوث األىميوة حيوث بلغوت قيموة 
ال ووام  الزراعووى  وولل  لإلنتوواج اإلجماليووة% موون القيمووة 33.1موون اللحوووم واأللبووان مووا نسووبتو 

وات والفانيوة فوى المرتبوة ال انيوة وبنسوبة بلغوت ،  وم تو تى السووق المحليوة لل ضور المهار إليو
%،  ووم السوووق المحليووة 17.8%،  ووم السوووق المحليووة للحبوووب والبقوليووات وبنسووبة 19.8نحووو 

 و.1%، وعلوى نحو ما ىو مبين بالجدول رقم ن6.9لألسماك وبنسبة 
% تقريبوا مون 44أما من منظور المستيلك والذى بلو إنفاقو على الغذاء ما يقرب مون 

الحيوانيووة  ، فتوو تى السوووق المحليووة للمنتجووات08/2009جمووالى إنفاقووو الم يهووى  وولل عووام إ
المستيلك على ىذه المنتجات ما  إنفاقوالداجنة فى المرتبة األولى بين ىذه األسواق حيث بلو 

% من إجمالى إنفاقو الم يهى،  وم تو تى ب ود ذلوك وعلوى الترتيوب نول مون السووق 17.0نسبتو 
وات والفانيووة،  ووم السوووق المحليووة للحبوووب  ووم السوووق المحليووة لمووواد نالسوولع المحليووة لل ضوور 

البقالة من زيوت ط ام، وسنر ومربى ومنتجوات غذائيوة أ ورى، وذلوك وفقوًا لموا تهوير  الغذائيةو
إليووو نسووب اإلنفوواق علووى المجموعووات السوول ية المتداولووة دا وول ىووذه األسووواق، والمبنيووة بوونفس 

 الجدول سابق الذنر.
ضوء المؤهرات المهار إلييا، يمنون أن يسوت لص أن السووق المحليوة للمنتجوات وفى 

الحيوانية والداجنة ت تى فى المرتبوة األولوى بوين أسوواق الغوذاء مون حيوث األىميوة النسوبية مون 
منظووور نوول موون منتجووى ومسووتيلنى الغووذاء، نمووا توو تى نوول موون السوووق المحليووة لل ضووروات 

ر نلىموا و ب فى المرنز ال انى، وال الث على الترتيب من منظووالفانية، والسوق المحلية للحبو 
ن جاءت السوق المحلية لمواد نالسلع الغذائيةو البقالة فوى مرنوز مما ول لمرنوز سووق  أيضا، وام
الحبووب تقريبوًا مون منظوور المسوتيلك، وحيوث ت بوور ىوذه األولويوات، عون أولويوات تطووير ىووذه 

 األسواق .
 
 
 
 
 

 ، 2010جموعات السل ية المنونة لإلنتاج الزراعي والغذائي ل ام و قيمة الم1جدول رقم ن
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 . 8/2009ونسب إنفاق األسرة على المجموعات السل ية للغذاء فى عام 

 المجموعات الغذائية 

قيمة اإلنتاج الزراعي منونًا 
 و 1بس ر المنتج ن

الوزن النسبي النفاق المستيلك على مجموعات 
 و2السلع الغذائية ن%و ن

 جملة  ريو  حضر  % يون جنية مل

 7.0 9.0 5.2 17.3 36134.1 حبوب  -1

    0.5 1107.1 بقوليات  -2

 *3.8 4.4 3.2 0.9 1976.6 حبوب زيتية  -3

 *2.0 2.2 1.7 3.1 6460.5 محاصيل سنرية  -4

 0000000 0000000 000000 1.3 2626.3 بصل و وم  -5

 8.9 10.2 7.8 19.8 41533.4  ضروات وفانية:  -6

 6.0 7.22 5.0 10.1 21236.3 *  ضروات    

 2.9 3.0 2.8 9.7 20297.1 * فانية    

 17.0 17.9 16.2 33.1 69399.5 لحوم وألبان،وبيض.  -7

 11.3 12.3 10.4 15.1 31522.1 * لحوم حمراء    

    6.2 13067.4 * لحوم دواجن    

    9.5 19953.5 * ألبان    

 5.7 5.6 5.8 2.3 4856.5 * بيض    

 2.8 2.8 2.8 6.9 14494.6 أسماك  -8

    0.1 129.3 عسل نحل وهمع  -9

 *2.2 2.2 2.2 0.1 129.3 أ ري  -10

 43.7 48.7 39.1 83.00 173861.4 جملة المنتجات الغذائية

 56.3 51.3 60.9 17.0 35492.8 منتجات غير غذائية  -11

 100 100 100 100.0 209354.2 اإلجمالي

 : المصدر
 و 29، ال دد ن2010الموقع األلنترونى لوزارة الزراعة، نهرة تقديرات الد ل الزراعي ل ام  و1ن
 .  2011الجياز المرنزي للت بئة ال امة واإلحصاء، النتاب اإلحصائي السنوي، القاىرة، سبتمبر  و2ن

 ات الغذائية األ ري.  تم ل مواد البقالة من زيوت ط ام، وسنر، ومربى وغيرىا من المنتج و*ن
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 المنتج

تاجر وسوق 
 الجملة

منهآت الحفظ 
 والتبريد

منهآت 
 التصنيع

 تاجر التجزئة

 المستيلك النيائى 

 و القنوات التسويقية لل ضروات والفانية 1/1هنل رقم ن      

 

 المنتج / والمورد

 وسطاء

 تاجر أو سوق الجملة

 سوق التجزئة ن أو البقالةو

 المستيلك

 فة و القنوات التسويقية للبقوليات الجا1/2هنل رقم ن      
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 المنتج / والموارد

 وسطاء

 منهآت تجييز، وتصنيع 

 ونلء، وتجار جملة

 تاجر تجزئة نأو بقالوو 

 المستيلك

 و القنوات التسويقية للحبوب1/3هنل رقم ن

 

 المنتج / والمورد

 ونلء ، وتجار جملة

 سوق التجزئة أو البقالة

 المستيلك النيائى

 وةالسلع الغذائيقنوات التسويقية لمواد البقالة نو ال1/4هنل ن    
 المجيزةو
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 نالمنتجو الحيوانات مزارع تربية

 وسطاء

 تاجر جملة / مجازر حيوانية

 تجار تجزئة

 المستيلك النيائى

 و القنوات التسويقية للحوم الحيوانية1/5هنل رقم ن

 

 ن المنتج و الدواجن مزارع تربية

 وسطاء

 تاجر تجزئة نمجازرو

 المستيلك النيائى

 و القنوات التسويقية للحوم الداجنة1/6هنل رقم ن
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 منتجو األسماك
 صيادين + مزارعين

مزاد فى السوق المحلى  وسيط بال مولة
 + المزرعة

 تاجر الجملة

 تاجر التجزئة
 تجار التجزئة -
مت يد تسويق   -

 نادق للمطاعم والف
الهرنة المصرية  -

 لتسويق األسماك

 المستيلك النيائى

 و القنوات التسويقية لألسماك1/7هنل ن                          
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 البنية األساسية لألسواق المحلية للسلع الغذائية: الفصل ال انى

السلع الغذائية عن غيرىا من السلع األ رى بمجموعة من السمات وال صائص  تتميز 
دورىا ترنيبة وىينل ووظائو ومن  م بنية أساسية ألسواقيا ت تلو بصورة نبيرة التى فرضت ب

 عن غيرىا من أسواق السلع غير الزراعية، ونذنر من تلك ال صائص ما يلى.
الطبي وة الموسمية لإلنتاج الزراعي من الحاصلت الزراعية في مقابول طلب يتسم  -

الزراعية والغذائية، وتطلب ىذا الوضع باالستدامة طوول ال ام على الحاصولت والسلع 
 وأىميوا:  Physical Functionsضورورة تف يول الوظائو الفيزيقيوة للسوق 

الحفظ والت زين والتوزيع الزمنى للسل ة وعلى نحو يحافظ على تلبية الطلب الدائم  - أ
علييا من جية، والحفاظ على جودتيا وضمان االستقرار النسبى في أس ارىا من 

 رى.  جية أ 
إجراء ب ض ال مليات اإلضافية على الحاصلت الزراعية إلعدادىا أو تجييزىا أو   - ب

تصني يا للحفاظ علييا وتوفيرىا بالصورة الصالحة لإلستيلك النيائى بما يتناسب 
مع رغبات المستيلنين من ناحية، وبما يضيو المزيد من القيمة المضافة إلييا 

 من ناحية أ رى. 

ره وجود ال ديد من منونات البنية األساسية التى ت تلو وفقاً ويتطلب ذلك بدو 
لطبي ة السل ة وفترة ت زينيا وطريقة إعدادىا أو تصني يا والتى قد تهمل 
الم ازن، الهون، الصوامع، المبردات، ال لجات، ووحدات التجييز واإلعداد 

 والتصنيع.
سلع الزراعية النباتية ص وبة تنميط مواصفوات و صائص اإلنتاج من الحاصلت وال -

نظورًا لت  ر ذلك بمجموعة من ال ووامل الزراعية وغير الزراعية يص ب التحنم في 
ت  يوراتيا على اإلنتاج ومواصفاتو منيا ال وامل الفنيوة والم املت الزراعية والظوروو 
المنا ية والمرضية، وىو ما يتطلب بدوره تف يل الوظائو التيسرية للسوق 

Facilitating Functions  ومن أىميا عمليات الفرز والتدريج نوالت بئة والتغليوو
بما ي نس التباين في مواصفات وجودة وقيمة الرتب الم تلفة من نفس المحصول أو 
السل ة من منظور األطراو الم تلفة نالمحلية وال ارجيةو المت املة في أسواق ىذه 

 و.السلع وبما يزيد عن عائد ومنافع تلك األطرا

ويتطلب ذلك بدوره توفر نظم ومحطات الفرز والتدريج المزودة بالطاقات والتجييزات 
 واألساليب التننولوجية الملئمة.
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الطبي ة البيولوجية للحاصلت والسلع الزراعية العتمادىا على نائنات حية نباتية  -
ل أو في حالة عدم وجود الظروو الملئمة للنقل أو التداو -وحيوانية مما ي رضيا

للتلو أو التدىور في المواصفات الطبي ية أو ال صائص  -الحفظ أو التجييز
النيماوية أو الجودة وىو ما يتطلب بدوره ضرورة توفر وسائل النقل والتوزيع المنانى 

وال لجات،  -و اصة المبردات منيا في حالة النقل لألسواق ال ارجية -الملئمة
ن التى تتوفر فييا البيئة الصحية وغيرىا من والمجازر اآللية للماهية والدواج

 االحتياطات واإلمنانيات للحفاظ على 

 السل ة أ ناء تداوليا من مرانز إنتاجيا إلى مرانز تسويقيا واستيلنيا.
 
 البنيوة األساسية  -1

ظل اىتمام الم ططين لتنمية القطاع الزراعى وواض ى السياسات ومت ذى القرارات  
 -ب بصفة أساسية على برامج ومهروعات تنمية وتطوير اإلنتاج الزراعىل قود طويلة ينص
بينما لم يحظ تطوير أسواق السلع الزراعية وبنيتيا األساسية بنفس  -النباتى والحيوانى

االىتمام، إال أنو ومنذ بداية عقد التس ينات بدأت ب ض الجيود لتحديث وتطوير البنية 
ت والسلع الزراعية، غير أن جانب نبير منيا لم يحظ حتى األساسية لألسواق المحلية للحاصل

اآلن بما يستحقو من جيود التطوير، األمر الذى أسفر في األوضاع الراىنة عن وجود الب ض 
من األسواق التقليدية أو البدائية في نظميا وأساليبيا وفي مرافقيا و دماتيا، ومن  م ض و 

 ا يمنن اإلهارة إليو وبإيجاز في ال رض التالي:نفاءة أدائيا لوظائفيا الرئيسية، وىو م
 
 درات ووسائل النقولوق 1-1

ألو هاحنة 906.7ما يقرب من  2011ي مل في نقل السلع والبضائع  لل عام  
و هاحنة، 11، وبمتوسط يبلو نحو ن(1)ألو مقطورة 75.0مر صة، باإلضافة إلى ما يقرب من 

، وعلى الرغم 2ألو نم 79ىولة والمقدرة بحوالى من المساحة الم  2و مقطورة في نل نم1ون
من است دام ىذه الوسائل في نقل النوعيات الم تلفة من السلع والبضائع الم تلفة فإنيا تبدو 

و اصة إذا ما أضيو إلييا عربات النقل بالسنك الحديدية، نالبالو  -نافية من حيث ال دد
دية لنقل البضائع وت مل على ألو عربة سنك حدي 2417نحو  2009/2010عددىا عام 

و. وعربات النصو والربع نقل الصغيرة، وأيضا (1)ألو نم 9.6هبنة من الطرق تبلو حوالى 
لنقل وتوزيع الحاصلت والسلع الزراعية والغذائية، ومع ما تهير إليو  -أسطول النقل النيرى

السلع الغذائية دون  ىذه المؤهرات من تواجد وسائل النقل، والطرق النافية والملئمة لنقل
                                                 

 .2012( اٌدٙبص اٌّشوضٜ ٌٍخؼبئت اٌؼبِت ٚاالزصبء، اٌىخبة االزصبئٝ اٌسٕٜٛ،  سبخّبش 2، )   (1)
(1)

 اٌدٙبص اٌّشوضٜ ٌٍخؼبئت اٌؼبِت ٚاالزصبء، اٌىخبة االزصبئٝ اٌسٕٜٛ،  ِصذس سببك.  
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م وقات، إال أن الواقع المهاىد على ىذا الجانب قد يهير إلى وجود النقص فى وسائل النقل 
البري المبردة واللزمة لنقل المنتجات الحيوانية من مواقع اإلنتاج إلى مرانز االستيلك النيائى 

نية و ضروات إلى فى السوق المحلية أو إلى مرانز تصدير ىذه المنتجات وغيرىا من فا
 األسواق ال ارجية.   

نحو  2011ىذا وي مل أسطول النقول البرى على هبنة من الطرق يبلو طوليا عام 
من المساحة الم ىولة، وتتضمن ىذه  2نم لنل نم1ألو نيلو متر، وبمتوسط يبلو نحو  73.8

% من 85.8ألو نيلو متر من الطرق األسفلتية وبما نسبتو  63.3الهبنة ما يقرب من 
 % منيا.14.2أطوال ىذه الهبنة، بينما تهنل الطرق الترابية نسبة 

 
 ال ضروات والفانيةتدريج ورز و محطات ف  1-2

محطة لفرز وتدريج  180حوالى  2009يتواجد بالسوق الزراعية  لل عام  
محافظة، بينما ت لو باقى المحافظات من ىذه المحطات  16ال ضروات والفانية موزعة على 

لى الرغم مما يتواجد بالب ض منيا من إنتاج لل ضروات والفانية، وعلى النحو المهار إليو ع
مليون طن ، بينما بلغت 1.52و. وتبلو الطاقة النلية ليذه المحطات نحو 2/1بالجدول رقم ن

% من الطاقة 65.8مليون طن وبما نسبتو  1.0الطاقة المستغلة منيا  لل نفس ال ام نحو 
مليون طن وبما يم ل نحو 0.52المحطات، وبما ي نس وجود عاطلة بلغت نحو  النلية ليذه

% من الطاقة النلية ليذه المحطات  لل نفس ال ام ... ويتباين حجم الطاقة المتاحة، 34.2
والمستغلة وال اطلة فى ىذه المحطات من محافظة إلى أ ري، وعلى النحو المبين بنفس 

إلى االستغلل النامل للطاقة المتاحة فى المحطات  الجدول سابق الذنر، والذي يهير
المتواجدة بمحافظتي نفر الهيخ وأسوان، مع وجود الطاقة ال اطلة فى المحطات المتواجدة فى 
المحافظات األربع عهر األ ري وبنسب متباينة، حيث تصل الطاقة ال اطلة إلى أدنى 

على مستوياتيا فى محافظات الوادي %و، نما تصل إلى أ15.4مستوياتيا فى محافظة الجيزة ن
 الجديد، والدقيلية ، والقاىرة، واإلسنندرية. 

ىذا وعلى الرغم من وجود الطاقة ال اطلة فى المحطات المتواجدة، إال أن النظر إلى  
الطاقة النلية المتاحة بيا وبالقياس إلى اإلنتاج السنوي من ال ضروات والفانية ينهو عن 

% من 6.9ينيما، حيث تم ل الطاقة النلية للمحطات المتواجدة نحو غياب التناسب فيما ب
% من إجمالى إنتاج 5.9إنتاج ال ضروات والفانية فى المحافظات الستة عهر، وما نسبتو 

و، .. إن 2/1نجدول  2009/2010ال ضروات والفانية على مستوى الجميورية فى عام 
واجدة بالقياس إلى اإلنتاج من ال ضروات صغر الطاقة النلية لمحطات الفرز والتدريج المت

والفانية إلى جانب وجود الطاقات ال املة فى ىذه المحطات ما ىى إال مؤهرات تنهو عن 
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ال زوو عن است دام الطاقات المتاحة فى ىذه المحطات، وتداول النسبة األنبر من 
ات تقليدية غير ال ضروات والفانية بالسوق المحلية دون فرز وتدريج مع الت بئة فى عبو 

متطورة. وىو ما قد يرجع إلى ب د تلك المحطات عن مناطق اإلنتاج، أو الرتفاع تنلفة الفرز 
والتدريج والت بئة بتلك المحطات، أو لرغبة المنتجين في سرعة بيع منتجاتيم، أو ل دم إيمانيم 

ن تلك بمنافع ىذا النهاط ليم أو للمستيلنين، أو لصغر المساحات ومن  م المنتج م
 الحاصلت لدى المزارع، أو ألن ر من سبب من ىذه األسباب.

 
 الس ات الت زينية المتاحة  1-3

يتواجد في مصر مجموعة متنوعة من أمانن ومستودعات ت زين السلع الغذائية  
والتى تهمل الهون نوىى مساحة  الية من األرض محاطة  -المملونة لألجيزة الحنومية
و بمظلةو، والم ازن نوىو مبنى محدد من جميع الجيات محاط بسور وتغطى بمهم ات أ

بحوائط ولو سقو وبوابةو، والصوامع نوىى ىيانل م دنية تحتوى على عدد من ال ليا لت زين 
هونة تهغل  534بحوالى  2009/2010الغللو ويقدر عدد الهون الحنومية  لل عام 

يورية باست ناء محافظات بورس يد، فدانًا موزعة على محافظات الجم 1250مساحة قدرىا 
واألقصر، وهمال وجنوب سيناء.  وت د الغلل ومستحضراتيا وبصفة  اصة القم  والدقيق 
من أن ر السلع الغذائية ت زينًا بتلك الهون، وتترنز مساحات تلك الهون بمحافظات البحيرة، 

% من إجمالى 9%، 10%، 10.6%، 11.8واإلسنندرية، والهرقيووة، والمنيا حيث تهغل نحو 
و. وجدير بالذنر 2/2مساحة الهون بالجميورية وعلى الترتيب، نما يتض  من الجدول رقم ن

أنو غالبا ما ال تتوافر بتلك الهون المواصفات الفنية الجيدة التى تحافظ على نمية وجودة 
م زون الم زون بيا حيث غالبا ما يت رض الم زون للفقد والجودة للتدىور نتيجة لت رض ال

من الحاصلت والسلع للظروو الجوية غير الملئمة وللطيور والحهرات، مما يرفع نذلك من 
 تنلفة ت زين السلع الغذائية بتلك الهون.
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و عدد المهروعات والطاقة النلية واإلنتاج الف لى والطاقة ال اطلة 2/1جدول رقم ن و2/1جدول رقم ن
 2009الفرز والت بئة عام لمحطات

 
 
 
عدد  فظاتالمحا

 المهروعات

  الطاقة ال اطلة  الطاقة الف لية  الطاقة النلية
 
 طوون
 

% من 
الطاقة 
 النليوة

% 
من اإلنتاج  

النلى من 
ال ضروات 
 والفانيوة 

 
 طوون
 

% من 
إجمالى 
الطاقة 
 الف لية

 
 طوون
 

% 
من إجمالى 

الطاقة 
 ال اطلة

اإلنتاج من 
ال ضروات والفانية 

 2009/2010عام 
 طنون ألو 

 1514.3 48.1 31270 3.4 33730 4.29 4.3 65000 1 االسنندرية 
 2865.6 26.0 82060 23.3 233780 11.02 20.8 315840 49 البحيرة 

 584.2 0 - 3.0 30000 14.5 2.0 30000 1 نفر الهيخ 
 469.7 63.2 12000 0.7 7000 5.14 1.2 19000 4 الدقيلية 
 227.1 - - - - . - - - دمياط 
 2254.4 46.8 124940 14.1 141860 11.83 17.6 266800 8 الهرقية 
 3.02 - - - - . - - - بورس يد 

 1470.5 26.2 5636 1.6 15864 1.46 1.4 21500 12 اإلسماعيلية 
 107.1 - - - - 0 - - - السويس 
 380.2 26.6 54767 15.1 151233 54.2 13.6 206000 16 الغربية 
 959.1 23.7 29200 9.4 94000 12.85 8.1 123200 7 المنوفية 
 739.8 40.2 122560 18.1 181890 41.15 20.1 304450 14 القليوبية 
 10.5 53.7 851 0.07 730 15.1 0.1 1585 7 القاىرة 

 237.5 - - - - 0 - - - حلوان 
 1462 15.4 13567 7.4 74480 6.02 5.8 88047 16 أنتوبر 6

 130.5 - - - - 0 - - - الجيزة
 909.6 - - - - 0 - - - بنى سويو 

 871.7 - - - - 0 - - - الفيوم
 824.7 50.0 12 - 12 0 - 24 4 المنيا 

 566.4 - - - - 0 - - - أسيوط 
 480.0 21.3 1152 0.4 4248 1.12 0.4 5400 4 سوىاج 
 604.9 - - - - 0 - - - قنا 

 345.1 - - - - 0 - - - األقصر 

 117.9 0 0 - 30 0 0 30 16  أسوان
 260 31.7 950 0.2 2050 1.15 0.20 3000 6 مطروح 
 7109.8 46.2 25870 3.0 30130 0.79 3.7 56000 10 النوبارية 

 13.14 - - - - 0 - - - همال سيناء 
 130.8 - - - - 0 - - - جنوب سيناء 
 45.9 76.8 8444 0.3 2556 24.0 0.7 11000 5 الوادى الجديد
 0.4 - - - - 0 - - - البحر األحمر 

إجمالى 
 25879.8 33.8 513283 100 1003593 5.86 1.00 1516876 180 الجميورية 

 .2010، يوليو 2009وزارة الزراعة واستصلح األراضي، إحصاءات مهروعات األمن الغذائي عام  :المصدر



 21 

م زنا تبلو  284إلى نحو  2009/2010فإن عددىا وصل عام  للم ازنوبالنسبة 
موزعة على محافظات الجميورية  (1)مليون متر من ب 5.198س تيا التصميمية نحو 

باست ناء محافظة الجيزة، وت د الغلل ومستحضراتيا وبصفة  اصة القم  والدقيق، والحبوب 
.  وال مار الزيتية والفول والحمص والذرة واألرز من أن ر السلع الغذائية ت زينًا بتلك الم ازن

ويترنز الجانب األنبر من تلك الس ات الت زينية بمحافظة اإلسنندرية، حيث تستحوذ وحدىا 
% من مجمل الس ات الت زينية بمحافظات مصر، يلييا محافظات المنيا 28.4على نحو 

%و، نما يتض  من الجدول 6.4%و، والقليوبية ن6.6%و وأسيوط ن8.7%و، والبحيرة ن9.5ن
 المهار إليو عاليو.

 
على مستوى الجميورية نحو  2009/2010فيبلو ال دد المتاح منيا عام  الصوامعأما 

ألو متر من ب موزعة على ستة عهر محافظة من  277.0صوم ة بإجمالى حجم قدره  33
محافظات الجميورية، في حين ت لو باقى المحافظات منيا وىى بورس يد، والسويس، 

وىاج، وأسوان، والبحر األحمر، والوادي الجديد، وهمال والدقيلية، واإلسماعيلية، والجيزة، وس
سيناء، وجنوب سيناء.  ويقتصر است دام الطاقة المتاحة من تلك الصوامع بم تلو 
المحافظات على ت زين محصول القم .  ويترنز المتواجد من الس ات الت زينية لتلك الصوامع 

%، 19البحيرة حيث تستحوذ على نحو بمحافظات الغربية واألقصر، والقليوبية، والمنوفية و 
% من إجمالى الس ة الت زينية لتلك الصوامع على مستوى %11، %11، %12، 15.5

 و.2/2الجميورية وعلى التوالى نما يتض  من الجدول رقم ن
 

وجدير باإلهارة أنو بجانب الس ات الت زينية السابق اإلهارة إلييا والتى تؤجر لحسواب  
ال وووام واألعموووال ال وووام ىنووواك أيضوووا مجموعوووة أ ووورى مووون الم وووازن  الغيووور بمنهوووآت القطووواع

والمسووتودعات األ وورى المتواجوودة بالمضووارب والمطوواحن القائمووة علووى تجييووز وتصوونيع الحبوووب 
نموا أنوو مون الملحوظ ت وزين  0وتلك المتواجودة بالمنهآت القائمة على تصونيع السولع الغذائيووة

مي يوا مون الموزارع وقبول النقول إلوى منهوآت تصوني يا الجوانب األنبور من الحبوب في مرحلة تج
في مستودعات ال تتوافر بيا المواصفات الجيودة اللزموة للحفواظ علوى الم وزون بيوا دون فاقود 
أو تلو مما ي نى في النياية ارتفاع تنلفة ت زين وتسويق جانب نبير من اإلنتاج المحلى مون 

 ىذه المحاصيل. 

                                                 
(1)

خض٠ٓ ٌسسبة اٌغ١ش بّٕشؤث اٌمطبع اٌؼبَ ٚاألػّبي اٌؼبَ اٌدٙبص اٌّشوضٜ ٌٍخؼبئت اٌؼبِت ٚاإلزصبء، إٌششة اٌس٠ٕٛت إلزصبءاث اٌخ   

 .2012، ٠ٕب٠ش 2009/2010ٚاٌمطبع اٌخبص ػبَ 
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 2009/2010ظات الجميورية  لل عام لم ازن والصوامع وال لجات بمحافو عدد الهون وا2/2جدول رقم ن

 
 

 المحافظات 

 
 الشون

 
 المخازن

  
 الصوامع

 الثالجات 
القطاع 
العام 

واألعمال 
 العام 

 
القطاع 
 الخاص 

 اإلجمالى

 العدد 
األهمٌة 
 النسبٌة%
 للمساحة

 العدد 
األهمٌة 
 النسبٌة%

 للسعة
 العدد 

األهمٌة 
 ة%النسبٌ

 للحجم
 العدد 

األهمٌة 
 النسبٌة%

 للحجم

 10.9 6 3 3 2.7 1 2.8 22 5 8 القاىرة 
 10.7 22 12 10 6.3 3 28.4 68 10.6 41 اإلسنندرية 

 3.4 2 0 2 - 0 4.4 32 0 0 بورس يد 
 - 0 0 0 - 0 2.3 10 2.4 16 السويس 

 - 0 0 0 - 0 0.06 11 2.9 10 حلوان 
 5.0 4 4 0 0.4 1 1.1 55 1.8 14 أنتوبر 6

 6.5 11 9 2 1.4 1 2.8 34 2.0 11 دمياط 
 0.8 2 1 1 - 0 3.5 47 5.3 30 الدقيلية 
 0.3 1 1 0 1.5 1 1.6 104 10.0 56 الهرقية 
 11.7 12 10 2 12.0 5 6.4 26 3.4 13 القليوبية 

 0.02 1 1 0 11.0 1 1.5 81 5.0 31 نفر الهيخ 
 18.4 82 79 3 19.0 4 1.0 54 5.7 39 الغربية 

 11.0 51 50 1 11.0 1 5.4 81 3.4 28 المنوفية 
 83.1 34 34 0 11.0 1 8.7 85 11.8 42 البحيرة 

 3.5 1 1 0 - 0 0.5 19 1.1 10 اإلسماعيلية 
 0.2 1 1 0 - 0 0 0 0.6 4 الجيزة 

 0.3 5 5 0 1.5 2 4.9 27 3.8 22 بنى سويو 
 - 0 0 0 0.01 1 0.9 53 3.9 24 الفيوم 
 3.9 15 15 0 0.01 1 9.5 163 9.0 52 المنيا 

 0.01 1 1 0 0.02 2 6.6 71 4.8 29 أسيوط 
 0.1 1 1 0 - 0 2.9 95 2.2 19 سوىاج 

 0.07 2 2 0 6.0 5 2.5 95  3.3 23 قنا 
 0.06 1 0 1 - 0 1.0 28 0.5 3 أسوان 

 - 0 0 0 15.5 1 0.03 6 0 2 مدينة األقصر 
           محافظات الحدود 

 - 0 0 0 0.8 2 1.3 3 0.1 1 البحر األحمر 
 - 0 0 0 - 0 0.3 12 0.5 6 الوادى الجديد 
 - 0 0 0 - 0 0.1 1 0 0 همال سيناء 
 - 0 0 0 - 0 0.1 1 0 0 جنوب سيناء

 100 48 23 25 100 33 100 1284 100 534 اإلجمالى 
النهرة السنوية إلحصاءات الت زين لحساب الغير بمنهآت القطاع ال ام واألعمال ال ام  ر : الجياز المرنزي للت بئة ال امة واإلحصاء،المصد

 . 2011، يناير 2010/ 2009والقطاع ال اص عام 
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أمووا بالنسووبة لدرجووة نفايووة السوو ة المتاحووة بالهووون، والم ووازن، والصوووامع إلحتياجووات   
ن نانوت السو ة  (1)الت زين من الحبوب، و اصة القم  فتهير نتوائج دراسوات سوابقة إلوى أنوو وام

المتاحووة منيووا ت وود نافيووة، إال أن الجانووب األنبوور منيووا يفتقوور إلووى المواصووفات الجيوودة اللزمووة 
للحفوواظ علووى الم ووزون منيووا دون فاقوود أو تلووو، إلووى جانووب القصووور فووي توزي يووا مووا بووين 

 (2)المحافظات.
 الس ات الت زينية لمحطات التبريد والتجميد  1-4

محطة للتبريد والتجميد لغرض الت زين للحاصلت  1475مصر حوالى ي مل في  
والسلع الغذائية وبصفة  اصة لل ضروات والفانية واللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك، 
وموزعة على نافة محافظات الجميورية، وتقدر الطاقة النلية لتلك المحطات  لل عام 

% منيا 41.2نيا بمحطات التبريد و% م58.2مليون متر من ب،  2.679بحوالى 2009
بمحطات التجميد، أما النميات الم زنة بيا من السلع الغذائية المهار إلييا فقدرت بحوالى 

 (3)% منيا نميات مجمدة.37.5% منيا نميات مبردة و62.5مليون طن،  1.671
حجم وجدير باإلهارة أن الس ة االستي ابية لتلك المحطات ت د ضئيلة للغاية مقارنة ب

% من إجمالى إنتاج الجميورية من 6.5اإلنتاج من السلع الغذائية فيى ال تت دى نسبة 
ذا ما أضيو إلى الفانية وال ضروات إنتاج المجازر والسل انات  ال ضروات والفانية، وام
الحنومية من اللحوم الحمراء والبيضاء فإن نسبة الس ة االستي ابية لمحطات التبريد والتجميد 

% من مجمل اإلنتاج من ىذه السلع، ومع ذلك فقد تبدو ىذه النسبة 6.3لى نحو ستن فض إ
مقبولة في ضوء األنماط االستيلنية السائدة في مصر والتى تفضل استيلك السلع الغذائية 

 في صورتيا الطازجة، فضل عن تواجد ال ديد منيا بصورة طازجة وهبو دائمة طوال ال ام.
سبى للطاقة االستي ابية النلية لمحطات التبريد والتجميد والوارد وبالنظر إلى التوزيع الن

و يتبين أن ىذه الطاقة تترنز بمحافظات اإلسنندرية ،والبحيرة، والقليوبية، 3-2بالجدول رقم ن
% من 10.3%،10.8%، 12.1%، و12.7% و17.8والقاىرة، والدقيلية حيث تستحوذ على 

% من 63.7ذه المحطات وعلى التوالى، وبإجمالى قدره إجمالى الطاقة االستي ابية النلية لي
 مجمل الطاقة النلية. 

                                                 
(1)

(، 2007/2008ػبذ اٌمبدس د٠بة، اٌب١ٕت األسبس١ت ألسٛاق اٌسٍغ اٌضساػ١ت،  ٚسلت خٍف١ت ِمذِت ٌخمش٠ش االلخصبد اٌّصشٜ )  

 .2009ِت اٌؼب١ٌّت، ِؼٙذ اٌخخط١ظ اٌمِٛٝ، ٠ٕب٠ش االلخصبد اٌّصشٞ ب١ٓ االٔطالق ِٚٛاخٙت حسذ٠بث األص
(2)

 .2011(، 235ِؼٙذ اٌخخط١ظ اٌمِٛٝ ،اٌسٛق اٌّس١ٍت ٌٍمّر ِٕٚخدبحٗ، سٍسٍت لضب٠ب اٌخخط١ظ ٚاٌخ١ّٕت سلُ )  
(3)

 .2010، ١ٌٛ٠ٛ 2009ٚصاسة اٌضساػت ٚاسخصالذ األساضٝ، إزصبءاث ِششٚػبث األِٓ اٌغزائٝ، ػبَ   

 



 24 

 ( التوزٌع النسبً للطاقة الكلٌة والفعلٌة لمشروعات التبرٌد والتجمٌد،2/3رقم )جدول                        

 2009وم عام والتوزٌع النسبى لمساهمة المحافظات فى اإلنتاج من الخضر والفاكهة، وفى اإلنتاج من اللح
 

 المحافظات
 

 عدد المشروعات
 (2)التوزٌع النسبى  (1)التوزٌع النسبى لمشروعات التبرٌد والتجمٌد 

لإلنتاج من الخضر 
 والفاكهة

 الطاقة الف لية الطاقة النلية

 5.8 22.7 17.8 225 االسنندرية 
 11.1 20.2 12.7 212 البحيرة 

 1.5 0.4 0.9 14 نفر الهيخ 
 2.3 16.2 10.3 162 ة الدقيلي
 1.8 5.3 4.5 26 دمياط 

 0.9 2.4 1.5 85 الهرقية 
 8.7 0.4 1.2 14 بورس يد 

 5.7 3.3 1.2 16 اإلسماعيلية 
 0.01 0.1 2.3 6 السويس 
 0.4 3.6 7.6 166 الغربية 

 3.7 2.6 4.7 125 المنوفية 
 2.9 4.2 12.1 93 القليوبية 
 0.04 10.7 10.8 81 القاىرة 
 0.9 0.02 0.1 10 حلوان 

 45.7 92.2 87.9 1235 الوجو البحرى 
 5.6 2.6 4.8 68 أنتوبر 6

 0.5 1.1 2.5 12 الجيزة 
 3.5 0.1 0.2 10 بنى سويو 

 3.4 0.9 0.01 5 الفيوم 
 3.2 2.2 1.8 38 المنيا 

 16.2 6.2 9.4 133 مصر الوسطى 
 2.2 0.1 0.5 3 أسيوط 
 1.9 0.06 0.03 4 سوىاج 

 2.3 0.04 0.05 6 قنا 
 1.3 0.07 0.01 10 األقصر 
 0.5 0.1 0.1 24 أسوان 

 8.2 0.4 0.7 47 مصر ال ليا 
 1 0.07 0.5 7 مطروح 

 27.5 0.6 0.9 6 النوبارية 
 1.2 - 0.2 1 همال سينا 

 0.05 0.04 0.1 23 جنوب سيناء 
 0.2 0.3 0.2 13 الوادى الجديد 
 - 0.05 0.1 8 البحر األحمر 
 29.9 1.1 2.0  60  ارج الوادى 

 100 100 100 1475 إجمالي الجميورية
 . 2010، ٌولٌو 2009( وزارة الزراعة واستصالح األراضً، إحصاءات مشروعات األمن الغذائً عام 1) :المصدر   

إصدار ٌناٌر 2009/2010الشتوٌة  ل المحاصٌلوزارة الزراعة واستصالح األراضً، نشرة اإلحصاءات الزراعٌة، الجزء األو( 2)            
2011                ، 

  . 2011، إصدار أكتوبر 2009/2010والجزء الثانى المحاصٌل الصٌفٌة والنٌلٌة                  
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وبالمقارنة بين التوزيع النسبى للطاقة النلية ليذه المحطات على مستوى المحافظوات، 
من ال ضر والفانيوة بيا يتبين عدم موائموة توزيع ىذه المحطات والتوزيع النسبى لإلنتاج 

فيما بين محافظات الجميورية، فمجمل إنتاج المحافظات ال مسة المهار إلييا ال يت دى نسبة 
% من إجمالى إنتاج الجميورية من ال ضر والفانية، في حين أنيا تستحوذ على 22.1
ريد والتجميد، وفي المقابل فإن نسبة الطاقة % من الطاقة االستي ابية لمحطات التب63.7

االستي ابية لتلك المحطات بمحافظات مصر الوسطى وال ليا تقول ن يرًا عن نسبة ما تساىم بو 
ىذه المحافظوات من إجمالي اإلنتاج من محاصيل ال ضر والفانية نما يتض  من الجودول رقم 

% من إجمالي إنتاج 27.5م بحوالى و، أما منطقة النوبارية فبالرغم من أنيا تساى3-2ن
% 0.9الجميورية من محاصيل ال ضر والفانيووة فإن طاقة المحطات المتواجدة بيا تهنل 

 فقووط من إجمالى الطاقة االستي ابية لتلك المحطات على مستوى الجميورية.
يع تهير نذلك المقارنة فيما بين التوزيع النسبى للطاقة النلية لمحطات التبريد والتوز 

النسبى للطاقة المستغلة منيا نفي ظل ص وبة حساب حجم الطاقة ال اطلة نظرًا لتباين وحدات 
و والطاقة المستغلة نطنو إلى وجود طاقات عاطلة بتلك 3قياس نل من الطاقة النلية نم

الوحدات في ال ديد من المحافظات حيث ارتفاع نسبة الطاقة النلية ليذه المحطات بيا عن 
ة المستغلة، ومن ىذه المحافظات بورس يد، والسويس والغربية، والمنوفية، نسبة الطاق

والقليوبية، والجيزة، وأسيوط، وفي المقابل ىناك محافظات ترتفع بيا نسبة الطاقة المستغلة 
عن الطاقة النلية المتاحة بالمحطات وىو ما قد يهير إلى االن فاض النسبى نأو ان دامو في 

عن المحافظات األ رى ومنيا اإلسنندرية والبحيرة، والدقيلية، ودمياط، الطاقة ال اطلة بيا 
 والهرقية، واإلسماعيلية وذلك على النحو المبين بالجدول المهار إليو.

 

  ة على تجييز وتصنيع ووة والمستغلة في الصناعات القائموة المتاحوات اإلنتاجيوالطاق -2
  الغذائية السلع

 غلة بتجييز وتصنيع السلع الغذائيةأعداد المنهآت المهت  2-1
ي مل فى مجال تصنيع المنتجات الغذائية في مصر عدد نبير من المنهآت الصناعية 

منه ة تجمع ما بين المنهآت  4900نحو  2010/2011المسجلة رسميا بلو عددىا عام
ضافة لتلك النبيرة والمتوسطة والصغيرة التابع ب ضيا للقطاع ال ام وقطاع األعمال ال ام، باإل

المملونة للقطاع ال اص نالذى ي مل بو عهرة مهتغلون ف ن رو والقطاع االست مارى، 
وباست ناء صناعة السنر وتنريره التى يست  ر بيا القطاع ال ام وقطاع األعمال ال ام، فإن 
الجانب األعظم من تلك المنهآت يتبع القطاع ال اص واالست مارى، حيث تبلو عدد المنهآت 

منه ة  197منه ة بينما تتبع قطاع األعمال ال ام والقطاع ال ام نحو 4703 ة لو نحو التاب
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-2فقط ، وتوزع ىذه المنهآت فيما بين الصناعات الم تلفة على النحو المبين بالجدول رقم ن
 و.4
 

 ( أعداد منشآت القطاع المنظم، والطاقة اإلنتاجٌة المتاحة والعاطلة2/4جدول رقم )
 (2008(، والقطاع الخاص واإلستثمارى )2010/2011ام/ األعمال العام )فً القطاع الع

 
 
 
 

 الصناعة

أعداد ومنشآت القطاع 
 المنظم

الطاقة اإلنتاجٌة المتاحة 
 )ملٌون جنٌه(

 الطاقة العاطلة )%(

قطاع 
عام 

وأعمال 
 (1)عام

 قطاع
خاص 

 وإستثمارى
(2) 

 قطاع
 عام

 وأعمال
 (1)عام

 قطاع
خاص 

 وإستثمارى
(2) 

 اعقط
عام 

وأعمال 
 (1)عام

 قطاع
خاص 

 وإستثمارى
(2) 

 22.9 34.9 9577.7 2130 184 37 طحن الحبوب ومنتجاتيا -1
 8.3 1.7 3167.3 90.97 3871 113 منتجات الم ابز -2
 8.4 16.5 988.0 90.12 80 5 المنرونة والمنتجات النهوية -3
 2.3 0 1364.5 5614.71 2 10 السنر وتنريره -4
وت والدىون النباتية الزي -5

 والحيوانية
10 28 675.32 5826.2 56.2 20.8 

 9.5 0 3007.4 1.11 34 1 تجييز وحفظ اللحوم ومنتجاتيا -6
 5.7 0 51.2 5.37 12 2 تجييز وحفظ وت ليب األسماك -7
تجييز وحفظ الفانية  -8

 وال ضروات
9 82 123.60 6071.9 0 6.4 

 8.7 0 1066.1 17.25 79 1 ياتالناناوي والهينوالتو والحلو  -9
 4.1 - 4532.5 - 59 - منتجات األلبان -10
 - - - - 272 9 صناعات غذائية أ رى -11
 14.1 - 1020.6 - - - صناعة النها ومنتجاتو -12

 13.3 13.0 36673.4 8748.45 4703 197 جملة
٠ٕٛت ٌإلٔخبج اٌفؼٍٝ ٚاٌطبلت اٌؼبطٍت ٚاٌّخضْٚ ِٓ اإلٔخبج اٌخبَ ( اٌدٙبص اٌّشوضٜ ٌٍخؼبئت اٌؼبِت ٚاإلزصبء، إٌششة اٌس1): انًصذر

 ػٍٝ 

 .0210، ٔٛفّبش 0212/0211ِسخٜٛ األٔشطت اٌصٕبػ١ت بّٕشآث اٌمطبع اٌؼبَ/ األػّبي اٌؼبَ    

 ّخضْٚ ِٓ اإلٔخبج اٌخبَ ػٍٝ ( اٌدٙبص اٌّشوضٜ ٌٍخؼبئت اٌؼبِت ٚاإلزصبء، إٌششة اٌس٠ٕٛت ٌإلٔخبج اٌفؼٍٝ ٚاٌطبلت اٌؼبطٍت ٚا0ٌ)           

 .0210، ٔٛفّبش 0212ِسخٜٛ األٔشطت اٌصٕبػ١ت بّٕشآث اٌمطبع اٌخبص ػبَ     
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      وجدير باإلهارة أنو بجانب                                                                                                      
أعداد منهآت القطاع المنظم المهتغلة في تصنيع الحاصلت والسلع الغذائية المهار إلييا، 
ىناك عدد نبير من المصانع غير المسجلة وال هوائية التى ت مل في ىذه الصناعات، وتهير 

% من حجم اإلنتاج الغذائى، بينما تنتج 80ب ض الدراسات إلى أنيا تنتج ما يقرب من 
 (1)% فقط من ىذا اإلنتاج.20رسميا ما قدره نحو المصانع المسجلة

ة المحاصيل ال ام والتى تتطلب تصنيع نامول اإلنتواج منيوا نم ول يىذا، وباست ناء غالب
والمحاصيل السنرية، والمحاصيل الزيتيةو لتحويليا إلوى الصوورة الصوالحة لإلسوتيلك الحبوب، 

ى التووى يووتم اسووتيلنيا فووي صووورتيا المباهوور، ىوول ىنوواك موون المحاصوويل الزراعيووة ال ووام األ وور 
الحالية الطازجة نم ل ال ضروات ، والفانيةو ونذلك ب وض السولع ال وام األ ورى التوى تسوتيلك 
ب د تجييزىا منزليًا نم ل اللحوم واألسوماكو فوإن النميوات المصون ة مون المجموعوة األ ورى مون 

ما ىو مبوين بالجودول رقوم  المحاصيل ت د ننسبة ىامهية من إجمالى اإلنتاج منيا، وعلى نحو
 و.  2/5ن

 
 و النميات المجيزة والمصن ة من ب ض الحاصلت والسلع الزراعية5-2جدول رقم ن

 2202مقارنة بالنميات ال ام المنتجة منيا عام
 النمية بالطن          

 و2السلع المجيزة والمصن ةن و0والسلع ال ام نالحاصلت 
 % النمية السل ة النمية السل ة

 2307 04.2 فوانية محفوظة 837230 و3نوانيوة طازجة ف
 2374 028.8  ضروات محفوظة ومجمدة 0752937 و3ن ضروات طازجة

 2382 66.6 صلصة طماطم 8287 طماطم
 736 24.7 بقول جافة ومحفوظة 325 بقووول

 530 52.9 لحوم محفوظة 992 لحوم حمراء
ة واإلحصاء، النهرة السنوية لحرنة اإلنتاج والتجارة ال ارجية والمتاح لإلستيلك من و  الجياز المرنزى للت بئة ال ام0المصدر: ن

 السلع 
 .2202، مايو 2202الزراعية عام    

الجياز المرنزى للت بئة ال امة واإلحصاء ، النهرة السنوية لحرنة اإلنتاج والتجارة ال ارجية والمتاح لإلستيلك من  و2ن
 السلع 

 .2202، يونيو 2229/2202الصناعية عام      
 .2200وزارة الزراعة واستصلح األراضي، نهرة اإلحصاءات الزراعية، الجزء األول وال اني,  و3ن

 
 
 

                                                 
(1)

اٌغزاء ب١ٓ حسذ٠بث اٌسبضش ٚطّٛزبث اٌّسخمبً، ٚسلت بسث١ت ِمذِت إٌٝ ٌمبء اٌخبشاء، ِؼٙذ اٌخخط١ظ اٌمِٛٝ، زس١ٓ ِٕصٛس،   

 .٠2010ٕب٠ش 
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 الطاقات ال اطلة في الصناعات القائمة على تجييز وتصنيع السلع الغذائية 2-2
برغم وجود عدد نبير ومتنوع من الصناعات القائمة على تجييز وتصنيع السلع 

ة وعلى النحو السابق بيانو فإن اإلحصاءات تهير إلى وجود طاقات عاطلة في ال ديد الغذائي
من تلك الصناعات سواء بتلك التاب ة للقطاع ال ام واألعمال ال ام أو بتلك المملونة للقطاع 

 ال اص والقطاع االست مارى وذلك نما يتض  مما يلى:
 

 عمال ال امالطاقات ال اطلة بمنهآت القطاع ال ام واأل -أ  

إجمالى قيمة الطاقة ال اطلة بمنهآت القطاع ال ام واألعمال ال ام قدرت 
مليون جنيو، تم ل ما  0548بنحو  2202/2200المنتجة للسلع الغذائية  لل عام 

% من إجمالى قيمة الطاقة ال اطلة بالمنهآت الصناعية بالقطاعين 2236يقرب من 
 ال ام واألعمال ال ام.
نت نسبة الطاقة ال اطلة فيما بين منهآت القطاع ال ام واألعمال ىذا وقد تباي

ال ام المهتغلة في تصنيع المحاصيل والمنتجات ال ام الزراعية، حيث بلغت أقصاىا 
 2202/2200في صناعة الزيوت والدىون النباتية والحيوانية، حيث قدرت عام

لحبوب ومنتجاتيا فقد % من إجمالى الطاقة المتاحة، أما صناعة طحن ا5632بحوالى 
% من إجمالى الطاقة المتاحة، وقد سجلت 3439بلغت نسبة الطاقة ال اطلة بيا نحو 

صناعة المنرونة والمنتجات النهوية، وصناعة منتجات الم ابز أقل مستويات في 
% من اجمالى 037% و0635نسبة الطاقة ال اطلة والتى بلغت وعلى الترتيب نحو

 و.4-2ا على الترتيب نما يتبين من الجدول رقمنالطاقة المتاحة بنل مني
 

ومن الطبي ي أن تتباين نسبة الطاقة ال اطلة على مستوى نل صناعة منفردة 
 من تلك األنهطة الصناعية وعلى النحو الذى سيرد ذنره فيما ب د.

 
وباست راض أسباب وجود الطاقة ال اطلة بمنهآت القطاع ال ام وقطاع األعمال 

ة في مجال تصنيع الحاصلت والمواد ال ام الزراعية يتبين تفاوت األىمية ال ام ال امل
 و.6-2النسبية لتلك األسباب من صناعة أل رى وعلى النحو الوارد بالجدول رقم ن

 
 
 

 و6-2جدول ن
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الطاقة العاطمة بالصناعات الغذائية بمنشآتتوزيع النسبى ألسباب ال( 2/6جدول رقم)  
عمال العام والقطاع الخاص واالستثمارى  ألالعام واالقطاع   

 
 الصنـــــــــــاعة

(1العام) عمالألاالقطاع العام/  (2القطاع الخاص واإلستثماري )   
2212/2211التوزيع النسبى ألسباب الطاقة العاطمة  2228التوزيع النسبى ألسباب الطاقة العاطمة    

 نقص خامات
نقص قطع 

 الغيار
نقص وتغيب 

 العمال
صعوبات فى 

 المجموع% أخرى التسويق
نقص 
 خامات

نقص قطع 
 الغيار

نقص وتغيب 
 العمال

صعوبات فى 
 المجموع% أخرى التسويق

 122 2606 5402 502 409 903 122 29 3605 302 101 3205 صناعة طحن الحبوب ومنتجاتيا.  -1
 122 3606 4301 902 306 707 122 401 - - 209 9502 صناعة منتجات المخابز. -2
 122 1906 5809 602 708 704 122 201 2902 2 201 6607 صناعة المكرونة والمنتجات النشوية.  -3
 122 122 - - - - - - - - - - صناعة السكر وتكريره. -4
 122 802 8903 2 2 2062 122 22 4801 2202 2 1109 ت والدىون النباتية والحيوانية. صناعة الزيو  -5
 122 3702 3108 1202 205 1805 - - - - - - تجييز وحفظ المحوم ومنتجاتيا.  -6
 122 2708 5706 905 308 1032 - - - - - - تجييز وحفظ وتعميب األسماك والمنتجات السمكية.  -7
 122 2202 6204 206 207 14022 - - - - - - الفواكية والخضروات .تجييز وحفظ  -8
 122 5604 2605 202 703 9052 - - - - - - صناعة الكاكاو والشكيوالتة والحمويات السكرية . -9

 122 1105 4203 1605 1103 2204 - - - - - - صناعة منتجات األلبان. -12
 122 504 6107 806 502 1901 - - - - - - صناعة النشا ومنتجاتو.  -11

 ألنشطة الصناعية بمنشآت القطاع ( الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لإلنتاج الفعمي والطاقة العاطمة والمخزون من اإلنتاج التام عمى مستوى ا1: )المصدر
 . 2212، نوفمبر 2212/2211عمال العام، عام ألالعام/ ا               

 بمنشآت القطاع الخاص  ( الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، اإلنتاج الفعمي والطاقة العاطمة والمخزون من اإلنتاج التام عمى مستوى األنشطة الصناعية2)           
  . 2212، إبريل 2228عام  واالستثماري              
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حيوانية جاءت ص وبة التسويق فبالنسبة لصناعة الزيوت والدىون النباتية وال
رغم أن نسبة نبيرة من إنتاج  -% 4830في مقدمة أسباب الطاقة ال اطلة بيا بنسبة 

وىو ما  –تلك المنهآت من الزيوت يوزع عن طريق وزارة التموين بالبطاقات التموينية 
قد ي زى جانب نبير منو إلى محدودية المنتج المحلى من حاصلت الزيوت واعتماد 

الصناعة بنسبة نبيرة على الواردات من الزيوت والتى هيدت  لل السنوات  ىذه
األ يرة ص وبات نتيجة ألزمة الغذاء ال المى تم لت في ان فاض النمية المتاحة 
للستيلك اآلدمى منيا للظروو المنا ية غير المواتية بالدول المنتجة للمحاصيل 

في إنتاج الوقود الحيوى من جية أ رى  الزيتية من جية واست دام المحاصيل الزيتية
مما أدى إلى ارتفاع أس ارىا ال المية.  فضًل عن ذلك فإن منتجات قطاع األعمال 
ال ام والقطاع ال ام من تلك الصناعات غالبا ما يواجو بمنافسة هرسو من منتجات 

اطلة القطاع ال اص واالست مارى منيا.  أما  انى األسباب المسئولة عن الطاقة ال 
بتلك المنهآت فنان نقص وتغيب ال مال نوىو ما قد ي زى إلى سوء اإلدارةو وبنسبة 

% نوىو ما قد ي زى 0039% من إجمالي األسباب، يليو نقص ال امات وبنسبة 22
 بدوره إلى أسباب محلية أو  ارجية نما سبق اإلهارةو.

 
اقة % في مقدمة أسباب الط3635جاءت أيضا ص وبات التسويق وبنسبة 

ال اطلة في صناعة طحن الحبوب ومنتجاتيا وقد ي زى ذلك إلى لجوء منتجى حاصلت 
الحبوب من المزارعين إلى مطاحن القطاع ال اص وقد يؤند على ذلك أن نقص 

% عن أسباب الطاقة 3235ال امات الواردة إلى تلك الصناعة نانت مسئولة بنسبة 
 ال اطلة بيذه الصناعة.

 
ة والمنتجات النهوية فنانت أىم أسباب الطاقة ال اطلة بيا أما صناعة المنرون
% من إجمالى األسباب، يلييا ص وبات التسويق 6637نقص ال امات وبنسبة 

% وذلك على النحو المبين بالجدول المهار إليو، وىو ما قد ي زى 2932وبنسبة 
 ر من أيضا إلى اعتماد ىذه الصناعات على استيراد جانب نبير من الدقيق الفا

 ال ارج.
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 الطاقة ال اطلة بمنهآت القطاع ال اص والقطاع االست مارى -ب

تساىم قيمة إنتاج القطاع ال اص والقطاع االست مارى من المنتجات الغذائية 
% من إجمالى قيمة إنتاج النهاط 0333% و9,.6بما نسبتو  2228 لل عام 

%، ومع ذلك 932قطاعين قدره الصناعى في مصر وعلى الترتيب وبمتوسط إجمالى لل
% 838% و3938فإن نسبة مساىمة قيمة الطاقة ال اطلة بالقطاعين بلغت نحو 

% من اجمالى قيمة الطاقة 2432وعلى التوالى وبمتوسط إجمالى للقطاعين قدره 
و وىو ما يهير إلى ارتفاع 2/7ال اطلة بالنهاط الصناعى نما يتض  من الجدول رقم ن

لة بمنهآت تصنيع المنتجات الغذائية مقارنة بم يلتيا بباقى نسبة الطاقة ال اط
الصناعات األ رى، حيث بلغت نسبة الطاقة ال اطلة بمنهآت القطاع ال اص والقطاع 

% من الطاقة 530% و2234االست مارى ال املة في مجال إنتاج السلع الغذائية نحو
 حة و لل ال ام المذنور.% من الطاقة المتا03المتاحة وعلى الترتيب وبمتوسط قدره 

وعلى مستوى الصناعات الزراعية والغذائية الم تلفة بمنهآت نل من القطاع 
ال اص واالست مارى فإن الطاقة ال اطلة تباينت بصورة واضحة فيما بينيا وعلى النحو 

و حيث ترتفع نسبة الطاقة ال اطلة في نافة الصناعات 2/8المبين بالجدول رقمن
 نيا بالقطاع االست مارى.بالقطاع ال اص ع

فبالنسبة للقطاع ال اص تصل الطاقة ال اطلة إلى أقصى مستوى ليا وىو 
% من الطاقة المتاحة بصناعة الزيوت والدىون النباتية والحيوانية، أما الطاقة 72

% من الطاقة المتاحة، 3032ال اطلة بصناعة طحن الحبوب ومنتجاتيا فتصل إلى 
للحوم ومنتجاتيا، والنها ومنتجاتو، والمنرونة والمنتجات وبالنسبة لصناعات حفظ ا

النهوية، وتجييز وحفظ وت ليب األسماك والمنتجات السمنية فتصل فييا نسبة الطاقة 
% 00%، و0035%، 0435%، 0533ال اطلة لمستويات أقل حيث سجلت حوالى 
 من الطاقة المتاحة بنل منيا وعلى الترتيب.

سجلت الطاقة ال اطلة أعلى مستوياتيا بصناعات  ارىوبالنسبة للقطاع االست م
منتجات الم ابز، وطحن الحبوب ومنتجاتيا وتجييز وحفظ الفوانو وال ضروات، 

% من الطاقة 637%، 633%، 7%، و0332والنها ومنتجاتو حيث بلغت نحو
 المتاحة وعلى الترتيب.
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 المنتجات الغذائيةبابيا بصناعة و قيمة الطاقة المتاحة والف لية وال اطلة وأس2/7جدول رقم ن

 .2008بالقطاع ال اص واالست مارى عام 
 القيمة بالمليون جنية                                                                            

 طلة التوزيع النسبي ألسباب الطاقة ال ا الطاقة ال اطلة  اإلنتاج الف لى  الطاقة اإلنتاجية المتاحة  
% من جملة  القيمة % القيمة % القيمة

النهاط 
 الصناعى

عدم 
توافر 
المواد 
 األولية

عدم 
توافر 
قطع 
 غيار

نقص 
وتغيب 
 ال مال

ص وبات 
 التسويق

 أ رى 

صناعة المنتجات 

 الغذائية

           

 23.2 58.7 5.0 4.2 8.9 39.8 4412.4 6.9 17163.4 8.4 21575.7  اص
 

   59.4 2.6 2.2 16.7 8.8 991.0 13.3 18628.3 13.0 19619.3 است ماري
 

 19.1 

   58.8 4.6 3.8 10.3 24.2 5403.4 9.2 35791.7 10.1 41195.0 جملة
 

22.4 

جملة النهاط 

 الصناعى

           

 

      100 11073.2 100 247184.4 100 258257.6  اص

 

      100 11224.2 100 140056.5 100 151280.7 است ماري

 

      100 22297.4 100 387240.9 100 409538.3 جملة

 

ال اطلة والم زون من اإلنتاج التام على مستوى : الجياز المرنزي للت بئة ال امة واإلحصاء، اإلنتاج الف لي والطاقة المصدر
 . 201، إبريل 2008األنهطة الصناعية بمنهآت القطاع ال اص واالست ماري عام 
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                                                                                                                           2008واإلستثماري لعام  ( الطاقة المتاحة واإلنتاج الفعمى والطاقة العاطمة بأىم األنشطة الصناعية الغذائية بمنشآت القطاع الخاص2/8دول رقم )ج
القيمة بالمميون جنية                                                                                                                                            

 
 

 الصنـــــــاعة 

الطاقة العاطمة   اإلنتاج الفعمى  قيمة الطاقة المتاحة   
 

جممة 
اإلستثمارى 

 الخاص

 
 خاص 

 
 استثماري 

 
 جممة 

 استثماري خاص استثماري  خاص 

 القيمة 
% من 
الطاقة 
 المتاحة 

 القيمة 
% من 
الطاقة 
 المتاحة 

 القيمة 
% من 
الطاقة 
 المتاحة 

 القيمة 
% من 
الطاقة 
 المتاحة 

 2229 7 23022 3122 196526 9320 305720 6827 432520 957727 328721 629026 صناعة طحن الحبوب ومنتجاتيا.  -1
 823 1322 4229 728 22124 8628 28227 9222 262024 316723 32525 284128 صناعة منتجات المخابز. -2
 824 425 1924 1125 6328 9525 41229 8825 49220 98821 43223 55528 صناعة المكرونة والمنتجات النشوية.  -3
 223 423 3028 - - 9527 69023 100 64324 136425 72121 64324 صناعة السكر وتكريره. -4
 2028 227 11628 7220 109721 9723 418429 2820 42724 582622 430127 152425 صناعة الزيوت والدىون النباتية والحيوانية.  -5
 925 522 9028 1523 19324 9428 165026 8427 107227 300724 174123 126621 تجييز وحفظ المحوم ومنتجاتيا.  -6
 527 - - 1120 229 100 2428 8920 2325 5122 2428 2624 تجييز وحفظ وتعميب األسماك والمنتجات السمكية.  -7
 624 623 25929 626 12926 9327 386121 9324 182123 607129 412121 195028 تجييز وحفظ الفواكية والخضروات . -8
 827 622 3023 1029 6226 9328 46321 8921 51021 106621 49324 57227 صناعة الكاكاو والشيكوالتة والحمويات السكرية . -9

 421 227 7023 6 11625 9723 251523 9420 183025 453225 258525 194720 صناعة منتجات األلبان. -10
 1421 627 229 1425 14125 9323 4023 8525 83529 102026 4322 97724 صناعة النشا ومنتجاتو. -11

 منشآت القطاع الخاص الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، اإلنتاج الفعمي والطاقة العاطمة والمخزون من اإلنتاج التام عمى مستوى األنشطة الصناعية ب :    المصدر

 . 2010، إبريل 2008واالستثمارى عام               
% مـن 1029%، 1125%، 1422%، 1824%من إجمالى الطاقة المتاحة لمقطاع الخاص واالستثمارى، فى حين تصل قيمة اإلنتـاج الفعمـى منيـا 10%،1228%، 1323%، 21تمثل قيمة الطاقة المتاحة فى صناعات الحبوب وحفظ الفاكية والزيوت واأللبان نحو 

 % لكل منيم عمى التوالى من إجمالى الطاقة العاطمة فى إنتاج القطاع الخاص واإلستثماري من المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ. 324%، 2222، 721%،4022ثمارى ، أما قيمة الطاقة العاطمة فتمثل إجمالى الطاقة اإلنتاجية لمقطاع الخاص اإلست
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% 2239أما نسبة إجمالى الطاقة ال اطلة بالقطاعين ال اص واالست مارى فقد بلغت 
% من الطاقة المتاحة في صناعات طحن الحبوب ومنتجاتيا، والزيوت 0430% ، 2238و

في حين ان فضت ىذه النسبة عن والدىون النباتية والحيوانية، والنها ومنتجاتو على التوالى، 
 % في باقى الصناعات وعلى النحو المبين بالجدول المهار إليو.02

وباست راض األىمية النسبية ألسباب الطاقة ال اطلة بالقطاعين اإلست ماري وال اص 
و يتبين أن الم وقات التسويقية ت تى في مقدمة األسباب في الغالبية ال ظمى 2/6نجدول رقم
% 8993ات الغذائية وبنسب متباينة، حيث نانت مسئولة وبهنل أساسى نبنسبة من الصناع

من مجمل األسبابو عن الطاقة ال اطلة في صناعة الزيوت والدىون النباتية والحيوانية، في 
% من مجمل األسباب في صناعات النها 54%، 62حين نانت مسئولة وبنسب تراوحت بين 

ال ضروات، والمنرونة والمنتجات النهوية، وتجييز وحفظ ومنتجاتو، وتجييز وحفظ الفوانو و 
وت ليب األسماك والمنتجات السمنية، وطحن الحبوب ومنتجاتيا، نما تراوحت نسبة مسئولية 

% من مجمل األسباب في باقى 43%، 27الم وقات التسويقية عن الطاقة ال اطلة بين نحو 
. وت نيدًا على ما سبق يمنن القول أن الصناعات وعلى النحو المبين بالجدول المهار إليو

ص وبات التسويق في الصناعات المهار إلييا أنما ترجع إلى أسباب مت لقة بتسويق 
 الم رجات من المنتجات المصن ة أن ر منو بتسويق المد لت من ال امات الزراعية ال ام.

ى على ويمنن تفصيًل بيان حجم الطاقة ال اطلة بب ض مهروعات التصنيع الغذائ
و ومنو يتبين ارتفاع الطاقة ال اطلة في 2/9المستوى القومى على النحو الوارد بالجدول رقم ن

صناعة اللحوم المحفوظة وصناعة زيت بذرة القطن وعباد الهمس نالن فاض المتاح من 
المنتج المحلى من محصولى القطن وعباد الهمسو إلى أن ر من نصو الطاقة المتاحة بنل 

% من الطاقة 3438صل الطاقة ال اطلة في صناعة ال ضروات المجمدة إلى نحو منيا، نما ت
% من الطاقة المتاحة في صناعات 03-%08المتاحة، بينما تتراوح الطاقة ال اطلة بين 

المسلى الصناعى، ودقيق القم  الفا ر، وزيت الذرة ، البسنويت، وال ضروات المحفوظة 
 والمربات. 
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 بث انًخبحت وانعبطهت ببعض يشزوعبث انخصُيع انغذائً( انطبق2/9جذول رقى )

 2229/2202عبو

 ببألنف جُيه

 انطبقت انًخبحت انظهعت
 اإلَخبج

 انفعهً

 انطبقت انعبطهت

 % أنف طٍ

 05.2 306.7 078.3 2025.0 دقيق قم  فا ور نأوبلدىو

 08.2 95.0 428.2 523.3 مسلى صناعى

 8.4 35.7 387.7 050.5 منرونة وه رية

 06.2 24.3 027.2 050.5 بسنويت بانواعو

 6.5 03.9 098.7 202.6 ال صائر والهربات

 03.2 5.4 35.4 42.8 الموربات

 00.3 0.8 04.2 06.2 فوانوو محفوظوة

 03.8 6.4 39.8 46.2  ضروات محفوظة

 34.8 47.5 89.2 036.5  ضروات مجموودة

 3.0 2.8 24.7 25.5 بقول جافة ومحفوظة

 7.2 4.7 62.6 67.3 طماطم صلصة

 52.2 55.5 52.9 026.4 لحوم محفوظة

 53.2 024.8 002.7 235.5 زيت بذرة قطون وعباد همس 

 04.8 3.4 09.5 22.9 زيوت ذرة

 7.0 2.0 27.5 29.6 زيت فوول صويا
 انًصذر: انًىقع االنكخزوًَ نهجهبس انًزكشي نهخعبئت انعبيت واإلحصبء.
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 اجية المتاحة والمستغلة بالمجازر اآللية للماهية وللدواجونالطاقة اإلنت  2-3
ت د المجازر اآللية للماهية والدواجن أحد منونات البنية األساسية لإلنتاج الحيوانى  

والداجنى الواجب تواجدىا لضمان تجييز اللحوم الحمراء والبيضاء لإلستيلك بالمواصفات 
ازر إال أن المجازر التقليدية نالسل اناتو للماهية والجودة المطلوبة، ورغم أىمية ىذه المج

سل انة  4233مازالت تستحوذ على النسبة األنبر من المذبوحات حيث يقدر عددىا بنحو 
مليون رأس أما  23595موزعة على نافة محافظات الجميورية وتقدر طاقتيا النلية بنحو 

، وغالبا ما ال يتوافر في  (1)مليون رأس 03556نحو  2229طاقتيا الف لية فقد بلغت عام 
ىذه السل انات التسييلت اللزمة لتجييز اللحوم لإلستيلك بالجودة المطلوبة، ومن بينيا 

ساعة قبول  24درجة مئوية ولمدة  4-2تبريد اللحوم ب د الذب  في درجة حورارة تتوراوح ما بين 
للزمة للتبريد بيذه تسليميا إلى الجزار، وىو ما ال يحدث بسبب غياب التسييلت ا

 (2)السل انات.
وفي المقابل فإن ال دد المتاح في مصر من المجازر اآللية للماهية يبلو عهرة مجازر فقط 
يقتصر وجودىا على أرب ة محافظات فقط ، ىى اإلسنندرية، واإلسماعيلية، والقاىرة، والجيزة، 

و، 2/02ات المبينة بالجدول رقم نباإلضافة إلى منطقة النوبارية حيث تتواجد باألعداد والطاق
مليون رأس،  03707حوالى  2229ومنو يتبين أن الطاقة النلية ليذه المجازر بلغت عام 

ألو رأس فقط وىو ما ي نى أن الطاقة ال اطلة ليذه  59837بينما بلغت الطاقة المستغلة نحو 
ألول إلى غياب ىذه % من الطاقة النلية، ويرجع ذلك في المقام ا65المجازر تصل إلى نحو 

المجازر عن م ظم محافظات الجميورية، حيث ت لو نافة محافظات الوجو القبلى باست ناء 
الجيزة من ىذه المجازر، نما قد ت ووق ص ووبة وتنلفة نقل الماهية بين المحافظات من 

ماهية استغلل الطاقة المتاحة بتلك المجازر. ىذا وتصل الطاقة المستغلة بالمجازر اآللية لل
% 02%، 9إلى أدنى مستوياتيا في محافظتى اإلسماعيلية ومنطقة النوبارية حيث تصل إلى 

من الطاقة النلية بنل منيما على الترتيب، في حين تصل الطاقة المستغلة بباقى المحافظات 
% وذلك في نل من محافظات اإلسنندرية والقاىرة والجيزة وعلى 57%، 34%، 25إلى نحو 

و ما يتطلب البحث في األسباب الحقيقية وراء عزوو المنتجين عن التوجو لتلك التوالى، وى
 المجازر.

 
 

                                                 
(1)

 .2010، ١ٌٛ٠ٛ 2009ٚصاسة اٌضساػت ٚاسخصالذ األساضٝ، إزصبءاث ِششٚػبث األِٓ اٌغزائٟ ػبَ    
(2)

(، 185ٌّصشٜ )اٌدضء اٌثبٌث(، لضب٠ب اٌخخط١ظ ٚاٌخ١ّٕت، اٌؼذد سلُ )ِؼٙذ اٌخخط١ظ اٌمِٛٝ، حس١ًٍ خصبئض ِٚخغ١شاث اٌسٛق ا   

 .2005اٌمب٘شة، ٠ٕب٠ش 
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وبالنظر للتوزيع النسبي للطاقات النلية للمجازر اآللية للماهية فيما بين المحافظات 
و يمنن القول أن نسب توزيع تلك الطاقات يتوافق إلى حد نبير 2/02والموض  بالجدول رقم ن

لنسبي للترنز السنانى بمحافظات القاىرة والجيزة واإلسنندرية ولننو ال يتوافق مع التوزيع ا
على اإلطلق مع التوزيع النسبي ألعداد األبقار والجاموس فيما بين المحافظات والمبين 

ن نان ذلك ال يبرر على اإلطلق  لو محافظات الوجو القبلى 2/02بالجدول رقم ن و وام
ماما من أى من ىذه المجازر على الرغم من مهارنتيا ب ن ر من ت -باست ناء محافظة الجيزة

 % من اجمالى أعداد األبقار والجاموس.42
أما بالنسبة لمجازر الدواجن اآللية فيى ت د أن ر عددًا وانتهار فيما بين المحافظات 

محافظة فقط من محافظات  05مجزرًا موزعة على  42حوالى  2229حيث يبلو عددىا عام 
و، وقدرت الطاقة المستغلة بتلك المجازر 2/02رية وعلى النحو المبين بالجدول رقم نالجميو 
مليون طائر وىذا ال دد مازال صغيرا بالمقارنة بإجمالي أعداد الدواجن وأعداد  5432بحوالى 

المذبوحات السنوية منيا بصفة عامة وب عداد الدواجن بمهروعات التسمين بصفة  اصة، 
% فقط من الطاقة اإلنتاجية 0033لمستغلة بالمجازر اآللية نحو حيث تم ل الطاقة ا

ألو  47830حوالى  2229لمهروعات تسمين البدارى والدجاج المحسن والبالغة  لل عام 
دجاجة، وي زى ذلك في الواقع إلى انتهار ظاىرة ذب  الدواجن بمحلت بيع الطيور المنتهرة 

نماط االستيلنية للمستيلك المصرى من استمرار باإلحياء الم تلفة بالمدن والتى تزيد األ 
تواجدىا رغم صدور قرار حظر تداول وذب  الطيور  ارج المجازر اآللية ب د ظيور وانتهار 

 مرض أنفلونزا الطيور في مصر  لل اآلونة األ يرة. 
وبمقارنة التوزيع النسبى إلجمالى أعداد الدجاج بمهروعات تسمين البدارى وتسمين 

البلدى المحسن، بالتوزيع النسبى للطاقة المستغلة بالمجازر اآللية للدواجن بين  الدجاج
المحافظات الم تلفة يلحظ وجود نسبة مرتف ة من طاقات المجازر اآللية في محافظات 
الهرقية واإلسماعيلية والبحيرة والقليوبية والتى تن فض فييا نسبة تم يل عدد الدواجن 

و، بينما 2/02ن نسبة تم يل تواجد ىذه الطاقات بيا نجدول رقم بمهروعات التسمين بيا ع
تقل نسبة تواجد طاقات المجازر اآللية للدواجن في م ظم محافظات الوجو القبلى عن نسبى 

 تم يل أعداد دواجن التسمين بيا.
وتهير تلك المقارنة إلى عدم تناسب التوزيع النسبى لطاقات المجازر اآللية للدواجن 

 افظات مع التوزيع النسبي لنصيب ىذه المحافظات في اإلنتاج من دواجن التسمين.بين المح
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( الطاقة الكلٌة والمستغلة بالمجازر اآللٌة للماشٌة والطاقة المفعلٌن بالمجازر اآللٌة 2/10جدول رقم )
 2009للدواجن عام 

 الووووودواجن  الماهيووووووة 
 

 
 المحافظات 

 
أعداد األبقار 

 و1والجاموس ن

 المجاز اإللية للماهية
 

 و2ن                                                                     

الطاقة اإلنتاجية لف لية 
لمهروعات تسمين 
البدارى  والدجاج 

 و 1البلدى المحسنن

 المجازر اآللية للدواجن 
 

 و2ن                            
 
 
 ال دد

 الطاقة المستغلة الطاقة المستغلة  الطاقة النلية 
 

 ألو رأس
 
% 

 
 ألو رأس

 
 ألو رأس %

%من 
الطاقة 
 النلية

 
% 

 
 ألو طائر 

 
% 

 
 ألو طائر  ال دد 

 
 % 

 1.3 690.3 2 1.3 6215 18.9 25 113441 26.1 448200 4 1.5 130.9 اإلسنندرية 
 13.5 7300.0 2 10.9 51989 - - - - - - 10.0 875.9 البحيرة 

 - - - 3.7 17793 - - - - - - 5.9 5142 نفر الهيخ 
 0.3 140.3 2 9.9 47458 - - - - - - 4.8 422.1 الدقيلية 
 - - - 2.9 13709 - - - - - - 1.6 140.5 دمياط 

 32.4 17493.4 13 19.9 95336 - - - - - - 9.5 834.2 الهرقية 
 - - - 0.07 328 - - - - - - 0.2 14.7 بورس يد

 22.4 12112.1 3 2.5 11823 0.3 9 2052 1.3 23000 2 1.3 114.8 اإلسماعيلية  
 1.4 736.0 1 0.6 2810 - - - - - - 0.5 42.7 السويس 
 2.2 1183.2 4 10.4 49795 - - - - - - 6.2 544.9 الغربية 

 - - - 3.2 15367 - - - - - - 7.3 638.3 المنوفية 
 12.2 3586.0 3 10.2 48972 - - - - - - 4.0 348.0 القليوبية 
 6.1 3314.0 1 0.3 1642 57 34 341110 57.8 993000 2 0.2 22.6 القاىرة 
 - - - 1.8 8836 - - - - - - - - حلوان 

 91.8 49555.3 31 77.8 372074 76.2 31 456603 85.2 1464200 8 53.00 4643.8 الوجو البحري 
 2.4 1282.0 1 3.2 15134 - - - - - - - - أنتوبر 6

 1.8 979.5 1 - - 23.7 57 141788 14.6 250000 1 3.7 322.9 الجيزة 
 0.3 144.6 1 1.2 5638 - - - - - - 4.9 427.6 بنى سويو 

 - - - 2.6 12530 - - - - - - 5.3 466.6 الفيوم 
 - - - 7.4 35311 - - - - - - 6.3 551.3 المنيا 

 4.5 2406.1 3 14.4 68613 23.7 57 141788 14.6 250000 1 20.2 1768.4 مصر الوسطى 
 - - - 1.6 7871 - - - - - - 5.5 479.0 أسيوط 
 0.3 171.0 1 1.2 5834 - - - - - - 7.3 636.4 سوىاج 

 0.6 338.7 1 0.2 776 - - - - - - 5.4 473.2 قنا 
 - - - 0.04 183 - - - - - - 1.8 155.0 األقصر 
 - - - - 12 - - - - - - 1.3 117.1 أسوان 

 0.9 509.7 2 3.1 14676 - - - - - - 21.3 1860.7 مصر ال ليا 
 - - - 0.8 3637 - - - - - - 0.1 8.4 مطروح 

 2.3 1248.0 1 3.5 16671 0.1 10 313 0.2 3000 1 3.9 343.5 النوبارية 
 - - - 0.3 1563 - - - - - - 0.03 2.3 همال سينا 

 - - - - 20 - - - - - - 0.01 1.0 جنوب سيناء 
 0.5 290.8 3 0.1 607 - - - - - - 1.5 133.5 الوادى الجديد 
 - - - 0.05 227 - - - - - - 0.1 1.3 البحر األحمر 
 2.8 1538.8 4 4.7 22725 0.1 10 313 0.2 3000 1 5.5 490.0  ارج الوادى 

 100 54009.9 40 100 478088 100 35 598704 100 1717200 10 100 87629 إجمالي الجميورية
 . 2012، سبتمبر 2011المصدر: وزارة الزراعة وإستصالح األراضً، إحصاءات الثروة الحٌوانٌة عام  (1)
 . 2010، ٌولٌو 2009المصدر: وزارة الزراعة وإستصالح األراضً، إحصاءات مشروعات األمن الغذائً عام  (2)
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 (1)السلع الغذائية نظام الم لومات القائم حول أسواق   -3
تل ب النظم الم لوماتية التسويقية الدور الرئيسي في توجيو األنهطة والمهروعات  

اإلنتاجية الزراعية في االتجاه الصحي  الذى يحقق النفاءة اإلنتاجية والتسويقية المنهودة، 
والسلع نما تو ق ىذه النظم الروابط فيما بين المنتجين الزراعيين وبين أسواق الحاصلت 

الزراعية المحلية وال ارجية، ومن جية أ رى فإن توفير نظم ف الة للم لومات التسويقية التى 
تتسم بالهفافية والدقة والمصداقية ميم ليس فقط لتحديد ولترهيد قرارات األطراو الم تلفة 
المت املة في أسواق السلع الزراعية نمن منتج ومستيلك ووسطاءو بل أيضا لم ططى 

 ى السياسات اإلنتاجية والتسويق.وواض 
وت تى ميمة توفير ىذه النظم ضمن ميام الحنومة الرئيسية بجانب االتحادات والروابط  

والغرو التجارية وذلك لضبط أداء السوق في ظل ال مل باقتصاد السوق الحر.  ويهير الواقع 
ا يتصل بتوفير نظام المهاىد إلى وجود قصور في أداء الدور الحنومى والجيات الم نية فيم

نوء وف ال للم لومات حول أسواق السلع الزراعية يتضمن الم لومات الناملة عن األس ار 
الحالية والمستقبلية وظروو ال رض والطلب والم زون على المستوى المحلى وال المي وحجم 

منانياتو، حيث يقو نظام الم لومات المتواجد حالي ا عند نهر الصفقات القائمة وهروط النقل وام
أس ار الب ض من حاصلت ال ضر والفانية في ب ض أسواق الجملة النبرى، وأحيانًا في 
ب ض الصحو اليومية ووسائل اإلعلم المرئية والمسموعة.  نما يهتمل ىذا النظام على 
اإلعلن السنوى الدورى عن أس ار المنتج للب ض من المحاصيل الزراعية التى تد ل في نظام 

الت اقدى ننالمحاصيل السنرية والنتانو من قبل المؤسسات المهترية الراغبة في التسويق 
 الت اقد.

وقد تضمن ىذا النظام في السنوات األ يرة نمع ارتفاع وعدم االستقرار في األس ار 
ال المية للمحاصيل والسلع الغذائيةو اإلعلن عن الحد األدنى ألس ار نأس ار الضمانو الب ض 

الزراعية التى تيدو الدولة إلى تهجيع الزراع على زراعتيا نمحاصيل القم  من الحاصلت 
واألرز والذرة تلتزم الدولة بالهراء بيا من المنتج، إال أنو يؤ ذ على ىذه األس ار أنيا غالبا ما 
ال تحقق ال ائد ال ادل للمزارعين نظرًا لت  ر وصول الم لومات حوليا إلى المزارع في التوقيت 

م الت اذ قرار بالزراعة، فضل عن عدم التزام الدقة في تقديرىا  اصة في ظل عدم ارتباط الملئ
الم لومات الس رية برتب م ينة ذات مواصفات م يارية محددة بسبب غياب نظم الفرز 

 والتدريج للمبي ات من الحاصلت والسلع الزراعية. 

                                                 
(1)

 د. ػبذ اٌمبدس د٠بة ، ِشخغ سبك روشٖ.   
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ية إلى نظام نوء للم لومات ىذا وقد ترتب على افتقار أسواق السلع الزراعية المحل 
السوقية إلى وجود ممارسات إنتاجية  اطئة نت صيص غير نوء للمواردو وممارسات تجارية 
غير عادلة نتوزيع غير نوء لل وائدو سواء في أسواق الجملة أو أسواق التجزئة للسلع 

لى أس ار الغذائية، باإلضافة إلى إتاحة الفرص لظيور الممارسات االحتنارية والمضاربة ع
 السلع والحاصلت الزراعية من قبل الب ض من التجار والوسطاء.
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 "اليوامش التسويقية فى األسواق المحلية للسلع الغذائية:" الفصل ال الث
مع ما تضمنتو الدراسة من قبل من ت ريو بالقنوات التسويقية للسلع الغذائية، والبنيوة 

يا المحلية ، تبقى ىناك الحاجة إلى تقيويم نفواءة نظوم تسوويق السولع الغذائيوة األساسية ألسواق
بيووذه األسووواق، ممووا يسووتلزم تقوودير اليوووامش التسووويقية للسوولع الغذائيووة الم تووارة واتجاىاتيووا 
باعتبارىا من الوسوائل الياموة لتقيويم نفواءة ىوذه الونظم،  نموا تبقوى الحاجوة أيضوًا إلوى الت ورو 

ل التغيوورات السوو رية للسوولع الغذائيووة بووين المسووتويات الم تلفووة موون السوووق علووى طبي ووة انتقووا
المحلية، وتحديد ال وامل المسئولة عن حجوم، ودرجوة انتقوال ىوذه التغيورات، وبموا يفيود واضو ى 
السياسات المتصلة بتطوير وتحسين أداء السوق المحلية، وىو ما ي ود الغورض األساسوى ليوذا 

 نحو الوارد فيما يلى : الفصل من الدراسة، وعلى ال
 
 :  اليامش التسويقى -1
يقووووم أى مووون الووونظم التسوووويقية علوووى نقووول وتوصووويل السووول ة   : الت ريوووو والقيووواس و1/1ن

المسووتيدفة موون مواقووع إنتاجيووا إلووى مواقووع المسووتيلك النيووائى للسوول ة فووى التوقيووت والجووودة 
مليوووات و ووودمات النقووول المطلوبوووة إلهوووباع رغبوووات المسوووتيلك ...وبوووذلك تتضووومن ىوووذه الووونظم ع

والت ووزين والحفووظ، والتوزيووع فووى أبسووط ىووذه الحوواالت، وقوود يضوواو إلييووا وفووى أن وور الحوواالت، 
عمليووات تجييووز أو تصوونيع السوولع الغذائيووة ال ووام وتحويليووا إلووى الصووورة الصووالحة والمطلوبووة 

جوود ألغراض االستيلك النيائى، نما قد ينطوي عمل ىذه النظم، وفوى ب وض الحواالت، علوى و 
اإلعوولن، أو وجووود الفاقوود فووى السوول ة المسووتيدفة بالتسووويق ...ويقوووم علووى أداء ىووذه األعمووال 
وال ووودمات مجموعوووة مووون الوسوووطاء وتجوووار الجملوووة، والتجزئوووة، ويسوووبقيم فوووى ذلوووك المنهوووآت 
المهتغلة فى تجييز أو تصنيع السلع الغذائية ال ام، أو فوى الحفوظ والت وزين والنقول ...وبوذلك 

تنلفة األعمال وال دمات التى تقدميا مجموعة األطراو المهتغلة بالقناة التسويقية  تهنل جملة
للسوول ة، ومنووذ  روجيووا موون موقووع اإلنتوواج، والوصووول إلووى موقووع المسووتيلك النيووائى، اليووامش 
التسويقى للسل ة، ومتضمنا فى ذلك ىوامش أرباح األطراو المهارنة فوى تقوديم ىوذه ال ودمات 

 واألعمال. 
قيوواس اليووامش التسووويقى ألى موون السوولع علووى تقوودير قيمووة نوول موون ال ناصوور  ويقوووم 

المنونة للتنلفوة األوليوة ندون األربواحو لنول مون األعموال وال ودمات التوى يهوتمل علييوا مسوار 
تسويق السل ة  م حساب إجمالى التنلفة الف ليوة ليوذه األعموال وال ودمات، وىوو موا ي بور عنوو 

لييووا جملووة أربوواح األطووراو المهووارنة فووى تقووديم ىووذه ال وودمات ،  ووم يضوواو إبتنلفووة التسووويق
واألعمال لحساب ما ي رو عادة بالتمدد الس ري ما بين المنوتج، والمسوتيلك، وموا يطلوق عليوو 
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أحيانًا باليامش التسويقى، وىو ما يهير فى النياية إلوى إمنانيوة قياسوو بوالفرق موا بوين سو ر 
. ومع وجود ت دد أو تنوع المواقع على المسار التسويقى المستيلك نالتجزئةو، وس ر المنتج ..

للسل ة من المنتج إلى المستيلك يمنن حساب التمدد الس ري أو اليامش التسوويقى مون نقطوة 
إلى أ رى على ىذا المسوار، حيوث يمنون تقوديره وحسوابو موا بوين موقوع المنوتج، وموقوع سووق 

تصنيع، أو موا بوين سووق الجملوة، والمسوتيلك الجملة، أو ما بين المنتج ومنه ة التجييز أو ال
النيووائى .. نمووا أنووو موون الطبي ووى أن ت تلووو اليوووامش التسووويقية موون سوول ة إلووى أ وورى تب ووًا 
لل ووتلو فووى مسوواراتيا التسووويقية، فوواليوامش التسووويقية للسوولع الغذائيووة التووى تسووتيلك علووى 

يتوقوع أن تنوون أقول عنوو فوى  حالتيا ال ام الطازجة ن ضروات، وفانيوةو، علوى سوبيل الم وال،
حالووة السوولع الغذائيووة التووى تحووول موون صووورتيا ال ووام ،نعوون طريووق التصوونيع أو التجييووزو إلووى 

 الصورة الصالحة والمطلوبة للستيلك اآلدمى المباهر نم ل الحبوب/ واللحومو. 
وتسووتند المقارنووات السوو رية بووين موقووع وآ وور علووى المسووار التسووويقى وبغوورض حسوواب  

ش التسووويقى للسوول ة علووى مبوودأ الم ادلووة مووا بووين الوحوودة المباعووة فووى الموقووع األول، اليووام
والموقع التالى لو على ىذا المسار فالسل ة الغذائية التى تحول من صورتيا ال ام إلى الصورة 
المطلوبة للستيلك المباهر، قد ينه  عون تسوويقيا نوواتج  انويوة أو فاقود مموا يسوتلزم أ وذىا 

ن عنود المقارنوة، ومون األم لوة علوى ذلوك حواالت الحبووب، واللحووم، وال ضوروات أو فى الحسوبا
الفانية المصن ة ...فاألرز، وعلى سبيل الم ال، يباع فوى موقوع إنتاجوو علوى صوورتو الهو ير، 
وبس ر م ين للوحدة منو، على حين يبواع مون مضوارب األرز علوى صوورة أرز أبويض، وبسو ر 

ذلووك أيضووًا ب ووض النووواتج ال انويووة أو فاقوود، وموون  ووم تسووتند  آ وور للوحوودة منووو، نمووا يصوواحب
المقارنة الس رية لألرز ما بين الموق ين، على المقارنة ما بين س ر الوحدة من األرز اله ير، 
وقيمووة الصووافى منيووا موون أرز أبوويض مقومووة بسوو ر األرز األبوويض وب وود إضووافة قيمووة النوواتج 

  ال انوي و صم الفاقد فى مرحلة التجييز.
إن لوجوووود النفووواءة فوووى أداء األسوووواق  : نفووواءة السووووق بداللوووة اليوووامش التسوووويقى و1/2ن

مقوماتيا التى ت بر عنيا، ومن بينيا سرعة ودقة نقل الم لومات عون الطلوب إلوى المنوتج، موع 
سوورعة ودقووة نقوول الم لومووات عوون ال وورض إلووى المسووتيلك إلووى جانووب توووافر  وودمات التسووويق 

وتوافقيووا مووع نوعيووة وجووودة ال وودمات المطلوبووة، وذلووك فضووًل عوون وجووود والتوزيووع ب قوول تنلفووة 
االبتنووار والمرونووة التووى تمنوون الوسووطاء موون االسووتجابة للفوورص الجديوودة فووى التوزيووع أو فووى 
 صائص وجوودة السول ة ... وموع ذلوك، ولغورض تقيويم درجوة نفواءة عمول السووق، فوإن األمور 

النفاءة االقتصادية ... وتتواجد النفاءة االقتصوادية فوى يستلزم التمييز ما بين النفاءة الفنية، و 
التسووويق إذا مووا تووم أداء األعمووال وال وودمات التسووويقية ب قوول تنلفووة ممننووة، فووى ظوول األسوواليب 
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والم رفووة المتاحووة، مووع توووفير السوولع الم روضووة بووالجودة المطلوبووة، والتووى يتوقووع تواجوودىا مووع 
يتوقع أيضًا، عودم تواجودىا بالدرجوة الناملوة فوى حالوة  وجود البيئة التنافسية فى السوق، والتى

  نقص الم لومات أو وجود القوي االحتنارية فى السوق. 
ىذا وي د فحص وتحليول اليووامش التسوويقية للسول ة مون الوسوائل الهوائع اسوت داميا 
 فى قياس درجة النفاءة التسويقية، حيث ي بر اليامش التسويقى عن تنلفة األعمال وال ودمات
التووى تقوودم بغوورض نقوول السوول ة موون المنووتج إلووى المسووتيلك أو موون موقووع إلووى آ وور علووى مسووار 
تسووويقيا، وموون  ووم يوو تى التسوواؤل عوون موودى ملئمووة أو اسووتحقاقات ىووذه األعمووال وال وودمات 
للتنلفووة المنونووة ليووذا اليووامش التسووويقىق... وىنووا قوود يجوورى فحووص اليوووامش التسووويقية عوون 

مووود لت نمسوووتلزمات سووول ية، أجوووور، صووويانة...الخو األعموووال  طريوووق تحليووول تنلفوووة نووول مووون
وال دمات التسويقية المقدمة، أو من  لل تقدير القيمة اإلجماليوة لليوامش التسوويقى موا بوين 
نقطة اإلنتاج ونقطة االستيلك، أو ما بوين أى مون المواقوع علوى المسوار فيموا بوين النقطتوين، 

المضافة الناهئة عن األعمال وال دمات المقدمة أو مع  حيث ت تى المقارنة ب د ذلك مع القيمة
أس ار البيع والهراء فيما بوين النقواط أو المواقوع الم تلفوة علوى المسوار التسوويقى للسول ة ... 
ومن األدوات والمؤهرات الهائع است داميا ألغوراض ىوذا التحليول والتقيويم موا يمنون ذنوره فيموا 

 و1نيلى:
:  ويقوواس بالنسووبة مووا بووين سوو ر المنووتج، وسوو ر ر المسووتيلكنصوويب المنووتج فووى سوو و 1/2/1ن

، حيووث يهووير ارتفوواع ىووذه النسووبة إلووى [و=... %100×نسوو ر المنتج/سوو ر التجزئووة]التجزئووة 
تحسن النفاءة التسويقية للسل ة لصال  المنتج عبور فتورة زمنيوة م ينوة، أو فوى نظوام تسوويقى 

 ن فاض ىذه النسبة.م ين عنو فى نظام آ ر، وال نس بال نس فى حالة ا
:  ويقواس بوالفرق موا بوين سو ر المسوتيلك نالتجزئوةو، وسو ر المنوتج، اليامش النلىو 1/2/2ن

سوو ر المنووتج = ...و، نمووا يمنوون الت بيوور عوون ىووذه القيمووة  –ونقيمووة مطلقووة نسوو ر المسووتيلك 
=...%و، حيث ينظر إلوى 100×ننسبة مئوية من س ر المستيلك نقيمة الفرق/س ر المستيلك

 فاض ىذه القيمة أو النسبة ندليل علوى تحسون النفواءة التسوويقية للسول ة عبور فتورة زمنيوة ان
م ينة أو فى نظام تسويقى م ين عنو فوى نظوام آ ور، وال نوس بوال نس فوى حالوة ارتفواع ىوذه 

 القيمة أو النسبة.
:  ويقوواس بووالفرق مووا بووين سوو ر الجملووة، وسوو ر المنووتج، اليووامش التسووويقى للجملووةو 1/2/3ن

ونقيمووة مطلقووة، والت بيوور عوون ىووذه القيمووة ننسووبة مئويووة موون سوو ر المسووتيلك، حيووث ي بوور 

                                                 
(1)

  B. Prathapa Reddy & P. Raghuram, Agricultural marketing practical manual cum Record, 

Dept. of Agricultural economics, S.V Agricultural college, Tirupati, India, 2008.  
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ان فاض ىذه القيمة أو النسبة عن تحسين النفواءة التسوويقية للسول ة موا بوين نقطوة اإلنتواج، 
 ونقطة سوق الجملة عبرة فترة زمنية م ينة أو فى نظام تسويقى م ين عنو فى نظام آ ر.

:  ويقوواس بووالفرق مووا بووين سوو ر التجزئووة، وسوو ر الجملووة ويقى للتجزئووةاليووامش التسووو 1/2/4ن
نقيمووة مطلقووة،  ووم الت بيوور عوون ىووذه القيمووة ننسووبة مئويووة موون سوو ر المسووتيلك حيووث يؤ ووذ 
ان فاض ىذه القيمة أو النسبة نداللة على تحسن النفاءة التسويقية للسل ة على مسوارىا مون 

بور فتورة زمنيوة م ينوة أو فوى نظوام تسوويقى م وين سوق الجملة إلى موقع المستيلك النيائى ع
 عنو فى نظام آ ر، وال نس بال نس فى حالة ارتفاع ىذه القيمة أو النسبة .

:  ويقوواس بالقيمووة المطلقووة ألربوواح الوسووطاء أو الت بيوور اليووامش التسووويقى للوسووطاءو 1/2/5ن
إلوى تحسون النفواءة  عن ىذه القيمة ننسبة مئوية من سو ر المسوتيلك، والتوى ي بور ان فاضويا

 التسويقية للوسطاء، وال نس بال نس فى حالة ارتفاع ىذه القيمة أو النسبة.
 

إن النظر إلى دالالت القياسات والمؤهرات ال مس السوابقة، وعلوى النحوو المهوار إليوو 
من قبل يجب أن ينظور إلييوا بحوذر، حيوث تفتورض ىوذه الودالالت  بوات المتغيورات األ ورى علوى 

فان فاض نصيب المنتج فى  ...تغير  اصة فى حالة القياسات عبر الفترات الزمنيةحاليا دون 
س ر المستيلك للسل ة من فترة زمنية إلى أ ورى، وعلوى سوبيل الم وال، قود ينهو  عون تغيور فوى 
رغبات المستيلك وزيادة الطلب على  دمات تسويقية م ينة أو إضافية، ومن  م تزايد اليامش 

 بات مستوى النفاءة التسويقية للسل ة، نموا قود ينهو  التغيور فوى نصويب التسويقى للسل ة مع 
المنتج فى س ر المستيلك عن التغيرات النسبية فى ال لقة موا بوين سو ر المسوتيلك نالتجزئوةو 
وس ر المنتج، حيوث قود يتغيور سو ر المسوتيلك بنسوبة م ينوة يقابلوو تغيور سو ر المنوتج بنسوبة 

سووبى فووى تنلفووة التسووويق أو غيوواب االنتقووال الناموول للتغيوورات متباينووة عنيووا بسووبب الجمووود الن
ولوذلك ىنواك مون المقواييس أو  ...الس رية من مستوى إلى آ ر على المسار التسويقى للسل ة

المؤهوورات األ وورى البسوويطة والتووى تقوووم علووى المقارنووة مووا بووين م رجووات وموود لت ال مليووة 
وموون ىووذه المقوواييس أو  ...ذر المهووار إلييوواالتسووويقية ذاتيووا، وموون  ووم ال ووروج موون دائوورة الحوو

 المؤهرات المقاييس التالية:
:  حيوث تقواس القيموة المضوافة لل مليوة التسوويقية نسبة القيمة المضافة إلى التنلفوةو 1/2/6ن

بالفرق ما بين س ر المستيلك، وس ر المنتج نوىوو موا ي وادل اليوامش التسوويقى النلوىو، نموا 
لفة اإلجمالية الحقيقية للمد لت المست دمة فوى ال مليوة التسوويقية تقاس تنلفة التسويق بالتن

وحيوث ينظور إلوى ارتفواع ىوذه النسوبة نداللوة علوى تحسون  ...دون اليوامش الربحيوة للوسوطاء
 النفاءة التسويقية، وال نس فى حالة ان فاض ىذه النسبة .
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القيمووة الحقيقيووة للموود لت :  وىنووا أيضووًا تقوواس التنلفووة بنسووبة سوو ر التجزئة/التنلفووةو 1/2/7ن
وحيوث يؤ وذ ارتفواع ىوذه  ...المست دمة فى ال ملية التسويقية متضومنة ىوامش ربحوى مناسوب

 النسبة نداللة على تحسن النفاءة التسويقية، وال نس فى حالة ان فاضيا.
:  وحيوث ينظور إلوى ارتفواع ىوذه النسوبة نسبة سو ر المنتج/اليوامش التسوويقى النلوىو 1/2/8ن

 على تحسن النفاءة التسويقية، وال نس فى حالة ان فاضيا . نداللة
:  وىى تما ل مقلوب النسوبة السوابقة فوى نسبة اليامش التسويقى النلى/س ر المنتجو 1/2/9ن

حسابيا ومدلوليا حيث ينظر إلى ان فاض ىذه النسبة نداللة على تحسون النفواءة التسوويقية، 
 على ان فاض النفاءة التسويقية.  بينما ينظر إلى ارتفاعيا على أنو داللة

 
:  وفقًا لما ىو متاح اليوامش، والنفاءة التسويقية فى األسواق المحلية للسلع الغذائية و1/3ن

للدراسة من بيانات وم لومات  اصوة ب سو ار وتسوويق السولع الغذائيوة، وفوى ضووء االعتبوارات 
ويقية، والمهووار إلييووا فووى الواجووب أ ووذىا فووى الحسووبان عنوود قيوواس اليوووامش والنفوواءة التسوو

 مضمون ال رض السابق، جاءت منيجية الدراسة ونتائج قياساتيا على النحو الوارد فيما يلى:
:  مع ت ذر تجميوع البيانوات والم لوموات المتصولة باألسو ار وتنواليو منيجية القياسو 1/3/1ن

ة واحودة ولمجموعوة التسويق عبر دراسات ال ينة نومن  لل البيانات المقط ية فى نقطوة زمنيو
متنوعة من المنهآت الم نية، أو من  لل سلسلة زمنية اعتمادًا على ما قد يتواح مون بيانوات 
فى عدد قليل من المصادرو، جاءت منيجية الدراسوة فوى االسوتناد علوى سلسولة زمنيوة لموا ىوو 

فة متوواح موون بيانووات حووول أسوو ار نوول موون المنووتج، والجملووة، والتجزئووة فووى األسووواق المسووتيد
بالدراسووة، والتووى تصوودر عوون الجيوواز المرنووزى للت بئووة ال امووة واإلحصوواء، والووذى يم وول المصوودر 
الرئيسى بالنسبة للدراسة الحالية فى الحصول على ىذه البيانات واالبت اد، وبقدر اإلمنان، عن 
ما قد يوجد من مصادر أ رى لتجنب ما قد يوجد من ا تلو فى المفاىيم أو فى أساليب جموع 

ه البيانووات وتوقيووت الحصووول علييووا بووين المصووادر الم تلفووة. نمووا أ ووذت تقووديرات اليوووامش ىووذ
التسويقية فى حسواباتيا اعتبوارات تما ول السول ة المسوتيدفة بالقيواس علوى طوول نقواط مسوارىا 
التسويقى من  لل تقدير اليوامش التسويقية لنل مرحلة من مراحليا التسويقية علوى حودة  وم 

ت التحويل المناسبة نإذا ما لزم األمرو فى مراحل تغير هنل السل ة مون صوورة است دام م امل
ولقوود تناولووت الدراسووة تقووديراتيا لليوووامش  ..الووخو...إلووى أ وورى نتصوونيع حبوووب/أو  ضووروات

التسويقية فى نل من أسواق السلع الغذائية المستيدفة بالترنيز علوى السولع الغذائيوة الرئيسوية 
لمتداولوووة منيوووا الووووزن األنبووور فوووى السووووق الم نيوووة، واعتبارىوووا مم لوووة التوووى تم ووول النميوووات ا

للتجاىات ال امة فى ىذه السوق ... نما اسوتندت الدراسوة فوى تقوديراتيا ليوذه اليووامش علوى 
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حسووواب الفوووروق موووا بوووين المسوووتويات السووو رية للمنوووتج، والجملوووة والمسوووتيلك للسووولع الغذائيوووة 
سوويقية لنول منيوا علوى مسوارىا التسوويقى مون المنوتج المستيدفة، وبغرض تقدير اليووامش الت

 و .2010-2000إلى سوق الجملة  م إلى المستيلك النيائى، وذلك  لل السنوات ن
 

ىووذا ومووع صوو وبة أو ت ووذر تحديوود قيمووة م ياريووة لليووامش التسووويقى ألى موون السوولع  
تيا، ومن  م األسباب الغذائية يمنن مقارنة التقديرات المستيدفة بيا بغرض النهو عن انحرافا

المسئولة عن ذلك، ولوذلك وليوذا الغورض أيضوًا، تسوتند الدراسوة علوى تقودير االتجاىوات ال اموة 
لليووووامش التسوووويقية للسووولع المسوووتيدفة  ووولل الفتووورة المهوووار إلييوووا  وووم اسوووت لص األسوووباب 

ىووذه  المتوق ووة المسووئولة عوون اتجاىاتيووا اعتمووادًا علووى تقووديرات م وودالت التغيوور السوونوى فووى
اليوامش وب د المقارنة بم دالت التغير السنوى فى أس ار نل من المنتج، والجملة، والمستيلك 

ذا نان االتجاه ال ام لليامش التسويقى للسل ة فى حد ذاتو ليس بالمؤهر النافى للنهو  ... وام
يقية عن اتجواه النفواءة التسوويقية، لوذلك جواءت تقوديرات الدراسوة ألىوم مؤهورات النفواءة التسوو 

المهووار إلييووا موون قبوول  ووم تقوودير االتجوواه ال ووام لنوول موون ىووذه المؤهوورات، واسووت لص دالالتووو، 
 استنادًا على اتجاه وم دل التغير السنوى فى ىذه المؤهرات  لل نفس الفترة سابقة الذنر.

:  تناولووووت الدراسووووة تقوووودير اليوووووامش ومؤهوووورات اتجاىووووات النفوووواءة نتووووائج القيوووواسو 1/3/2ن
للسلع الغذائية الرئيسية فى نل من أسواق ال ضروات والفانيوة الطازجوة، والحبووب،  التسويقية

واللحوم، واألسماك، واأللبان ومنتجاتيا فى المناطق الحضرية، والتى يمنن إيجاز نتائجيا فيموا 
 يلى:
:  اهوتملت قياسووات اليووامش والنفوواءة التسوويقية علووى ال ضوروات، والفانيوة الطازجووة ن أ و

لطماطم، والبطاطس، والبصل، وال وم لما تم لو مون وزن نسوبى نبيور فوى قيموة وحجوم نل من ا
الت ووواملت فوووى سووووق ال ضوووار، نموووا اهوووتملت ىوووذه القياسوووات أيضوووًا علوووى نووول مووون البسووولة، 
والفاصوووليا، والباميووة ال ضووراء، ونووذلك ال يووار والباذنجووان، لمووا تم لووو موون أىميووة موون منظووور 

فانية فقد اهتملت ىذه القياسات على نول مون البرتقوال، والمووز، أما فى حالة ال ...المستيلك 
و بوووالملحق نتوووائج ىوووذه 3/2و، ن3/1وتتضووومن الجوووداول رقوووم ن ...وال نوووب، والتوووين البرهوووومى

القياسوووات، حيوووث يتضووومن الجووودول األول قياسوووات المتوسوووط والتغيووورات السووونوية فوووى األسووو ار 
قياسات مؤهرات النفواءة التسوويقية لنول مون واليوامش التسويقية، نما يتضمن الجدول ال انى 

ويمنون إيجواز نتوائج ىوذه القياسوات ودالالتيوا  ...ىذه السلع  لل الفترة المهار إلييا من قبل 
 فيما يلى:
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:  إن للتغيرات الس رية للسل ة دالالتيوا بالنسوبة التغيرات الس رية واليوامش التسويقية و1نأ /
س السول ة، إذ أن ارتفواع سو ر السول ة عنود مسوتوى سووق للتغيرات فى اليامش التسوويقى لونف

المنووتج قوود يحموول فووى مضوومونو ان فوواض اليووامش التسووويقى لوونفس السوول ة نوبووافتراض  بووات 
نموا أن ارتفواع سو ر المسوتيلك نوموع فرضوية  ...الس ر عون سووق التجزئوةو وال نوس بوال نس

أموا فوى  ...ى لونفس السول ة بات س ر المنتجو قد يحمل فى مضمونو ارتفواع اليوامش التسوويق
حالة وجود التغيرات الس رية عند مستوى نل من سوق المنتج، وسوق المستيلك م ًا فيتوقو 
حجم واتجاه التغير المتوقع فى اليامش التسويقى للسل ة على م دل اتجاه التغير عنود نول مون 

لسوو رية فووى اتجوواه وبالنسووبة لمجموعووة ال ضووروات المهووار إلييووا توو تى تغيراتيووا ا ...المسووتويين
ن نان بم دالت سنوية متباينوة مون مسوتوى إلوى آ ور علوى  التزايد  لل الفترة المهار إلييا، وام

حيووث ازدادت أسوو ار المنووتج  ...مسووارىا التسووويقى وموون سوول ة إلووى أ وورى علووى نفووس المسووار
% عنود 18.3% عنود حوده األدنوى نفوى حالوة ال يوارو، ونحوو 3.7بم دل سونوى توراوح موا بوين 

ه األقصووى نفووى حالووة ال ووومو، نمووا ازدادت أسوو ار الجملووة ليووذه المجموعووة موون ال ضووروات حوود
أموا  ...%نفى حالة ال وومو15.5% نفى حالة الباذنجانو، ونحو8.3بم دل سنوى تراوح ما بين 

% 8.8على مستوى سوق التجزئة نالمسوتيلكو فوازدادت أسو ارىا بم ودل سونوى توراوح موا بوين 
% نفى حالة ال ومو، وذلك على نحو ما ىو مبين بالجودول رقوم 13.9حو نفى حالة ال يارو، ون

إن للتباينووات فووى م وودالت الزيووادة السوونوية فووى أسوو ار ىووذه المجموعووة موون  ...و بووالملحق3/1ن
ال ضروات فيما بين المستويات الم تلفة على مسارىا التسويقى من المنتج إلى المستيلك ليا 

 يقى لنل منيا والتى يمنن است لصيا فيما يلى:دالالتيا بالنسبة لليامش التسو 
  زيادة أس ار المستيلك بم دالت سونوية أنبور عون م ودالت الزيوادة السونوية فوى أسو ار

المنتج فى حالة نل من البطاطس، والطماطم، والبامية، وال يار مموا يتوقوع م وو زيوادة 
سنوية فوى أسو ارىا اليامش التسويقى لنل منيا بم دل سنوى أنبر عن م دل الزيادة ال

على نل المستويين من مسارىا التسويقى، وعلوى نحوو موا ىوو مبوين بالجودول السوابق 
ذنووره، وىووو مووا يهووير بوودوره إلووى أن زيووادة اليوووامش التسووويقية ليووذه المجموعووة موون 

وفوى المقابول ىنواك  000ال ضروات ترجع وبوزن نبير إلوى الزيوادة فوى أسو ار التجزئوة
والبسوولة ال ضووراء، والفاصوووليا ال ضووراء، والباذنجووان ، والتووى  نوول موون البصوول، وال وووم،

ازدادت أس ارىا فى سوق المنتج بم دالت سنوية أنبر عن م دالت الزيادة السنوية فى 
أس ارىا فى سوق المستيلك، وىوو موا يتوقوع م وو زيوادة اليوامش التسوويقى لنول منيوا 

فوى نول مون سووق المنوتج،  بم دل سنوى أقول عون م ودل الزيوادة السونوية فوى أسو ارىا
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والمستيلك، وعلوى نحوو موا يتضومنو أيضوًا نفوس الجودول المهوار إليوو، وىوو موا يمنون 
 تفسيره بتحسن النفاءة التسويقية لنل منيا ولصال  نل من المنتج، والمستيلك.

  ،توو تى م وودالت الزيووادة السوونوية فووى أسوو ار المسووتيلك لمجموعووة السوولع المهووار إلييووا
جان، عند مستوى أقل عون م ودل الزيوادة السونوية فوى أسو ارىا بسووق وباست ناء الباذن

الجملووة، ممووا يتوقووع م ووو أن ينووون للتغيوورات فووى اليوووامش التسووويقية لسوووق التجزئووة 
النصوويب األقوول فووى زيووادة اليووامش التسووويقى لنوول منيووا علووى مسووارىا موون المنووتج إلووى 

صيب األنبر فى زيادة ىذه المستيلك، بينما ينون لليامش التسويقى لسوق الجملة الن
اليوووامش، حيووث يتووراوح الوووزن النسووبى للتغيوور فووى اليووامش التسووويقى للتجزئووة فووى 

% عند حده األدنى 15.8إجمالى اليامش التسويقى ليذه المجموعة من السلع ما بين 
% عنوود حووده األقصووى نفووى حالووة نوول موون الطموواطم، 44.4نفووى حالووة ال ووومو، ونحووو 

ونما تهير إلوى ذلوك التغيورات السونوية فوى اليووامش التسوويقية والفاصوليا ال ضراءو، 
 وولل الفتوورة المهووار إلييووا والمبينووة بالجوودول سووابق الووذنر، وىووو مووا قوود يضووع سوووق 
الجملووة لل ضووروات فووى مرتبووة متقدمووة عوون سوووق التجزئووة عنوود البحووث عوون فوورص 

 ت فيض اليوامش التسويقية وتحسين النفاءة التسويقية.

و بوووالملحق سوووب ة مؤهووورات لقيووواس 3/2:  يتضووومن الجووودول رقوووم نالتسوووويقية النفووواءة و2نأ /
اتجاىووات النفوواءة التسووويقية لمجموعووة ال ضووار تحووت الدراسووة فووى الفتوورة المهووار إلييووا، والتووى 
تستند فى قياساتيا على اتجاىات التغير فى ىذه المؤهورات، حيوث منيوا موا يسوتند علوى وجوود 

سوون النفوواءة التسووويقية، نمووا أن منيووا مووا يسووتند علووى وجووود االتجوواه المتزايوود نداللووة علووى تح
وتهووومل  ...االتجووواه المتنووواقص نداللوووة علوووى تحسووون النفووواءة التسوووويقية، وال نوووس بوووال نس

المجموعة األولى من ىذه المؤهرات نل  مون نسوبة سو ر المنوتج/ المسوتيلك، وسو ر التجزئوة/ 
فمووع وجووود التغيوورات ... التسووويقى إجمووالى اليووامش التسووويقى، وسوو ر المنتج/إجمووالى اليووامش

المتزايوودة نالموجبووةو ليووذه النسووب توو تى الداللووة علووى تحسوون النفوواءة التسووويقية للسوول ة تحووت 
أما المجموعة ال انية من  ...الدراسة، وال نس فى حالة وجود النسب المتناقصة نالسالبةو ليا 

ر المسووتيلك، واليووامش ىوذه المؤهوورات فتهومل نوول مون نسووبة إجمووالى اليوامش التسووويقى/ سو 
التسووويقى للجملووة/ سوو ر المسووتيلك، واليووامش التسووويقى للتجزئة/سوو ر المسووتيلك، واليووامش 
التسووويقى النلووى/ سوو ر المنووتج. فمووع وجووود االتجوواه المتنوواقص نالسووالبو ليووذه النسووب توو تى 

بو الداللووة علووى تحسوون النفوواءة التسووويقية، وال نووس فووى حالووة وجووود االتجوواه المتزايوود نالموجوو
وفى ىذا اإلطار يمنن إيجاز النتائج التوى ت بور عنيوا ىوذه المؤهورات نوالوواردة بالجودول  ...ليا

 سابق الذنرو فيما يلى:



 49 

  وجوووود التحسووون فوووى النفووواءة التسوووويقية لنووول مووون البصووول، وال ووووم، والبسووولة ال ضوووراء
 وم والفاصوليا ال ضراء والباذنجان، حيث تناقص اليوامش التسويقية لنول منيوا، ومون 

تزايود نصويب المنوتج مون إنفواق المسوتيلك علوى المهوتريات مون ىوذه السولع، موع تزايود 
رفاىية المستيلك، حيث وجود الزيادة اإليجابية فى نل من مؤهرات س ر المنتج/ س ر 

 المستيلك، وس ر التجزئة/ إجمالى اليامش التسويقى.

 ال ضووراء، وال يووار  ضوو و النفوواءة التسووويقية لنوول موون البطوواطس، والطموواطم، والباميووة
حيث زيادة إجمالى اليامش التسويقى لنول منيوا، علوى حسواب رفاىيوة نول مون المنوتج 
والمستيلك حيث تناقص مؤهرى نسبة س ر المنتج/ سو ر المسوتيلك، وسو ر التجزئوة/ 

 إجمالى اليامش التسويقى لنل منيا.

 ناء الباذنجوانو وجود التحسن فى النفاءة التسويقية ليذه المجموعة من السلع نوباست 
حيوث تنواقص اليووامش  التجزئوةإلوى سووق  الجملوةعلى مسوارىا التسوويقى مون سووق 

التسويقية لنل منيا بالقيواس إلوى سو ر المسوتيلك نتنواقص مؤهور اليوامش التسوويقى 
للتجزئوووة/ سووو ر المسوووتيلكو، وىوووو موووا يهوووير بووودوره إلوووى أن أسوووباب ضووو و النفووواءة 

م، والباميووة ال ضووراء، وال يووار تنموون وبدرجووة التسووويقية لنوول موون البطوواطس، والطموواط
أساسية فى المرحلة التسويقية ما بين المنتج وسوق الجملة، ويبدو ذلك أن ر وضووحًا 
فووى حالووة نوول موون البطوواطس، والطموواطم، حيووث ارتفوواع م وودالت الزيووادة السوونوية فووى 

 اليامش التسويقى للجملة بالقياس إلى س ر المستيلك لنل منيا.

 مش التسويقى النلى ألى من سلع ىذه المجموعة من تنلفة  دمات النقول، يتهنل اليا
والت ووزين، والت بئووة والتفريووو باإلضووافة إلووى مووا يوجوود موون تووالو بيووا فووى مراحوول النقوول، 
 والت زين والتوزيوع إلوى جانوب ىوامش أربواح الوسوطاء والتجوار المت واملين فوى السووق

حالوة ىوذه المجموعوة مون المحاصويل ومع غياب  ودمات التجييوز أو التصونيع فوى  ...
فقوود تبوودو نسووبة تم يوول ىوامهوويا التسووويقية فووى سوو ر المسووتيلك مرتف ووة نسووبيًا، حيووث 

% عنود 76.4% عنود حودىا األدنوى نفوى حالوة البطواطسو، ونحوو 45.8تتراوح ما بوين 
حدىا األقصى نفوى حالوة ال وومو، وبموا يهوير ضومنيًا إلوى ان فواض نصويب المنوتج مون 

% عنوود حووده 23.6يلك علووى مهووترياتو موون ىووذه السوولع ليصوول إلووى نحووو إنفوواق المسووت
% عند حده األقصى نفى حالة البطاطسو. وعلى 54.2األدنى فى نحالة ال ومو، ونحو 

الرغم من ذلك فيى قد تبدو أيضوًا أقول عنوو فوى حالوة الن يور مون الودول المتقدموة م ول 
وامش التسويقية فىسو ر المسوتيلك الواليات المتحدة األمرينية التى قدرت بيا نسبة الي
-2006%  ووولل السووونوات ن77.3فوووى حالوووة مجموعوووة ال ضوووروات الطازجوووة بنحوووو 
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% فوووى حالوووة نووول مووون الليموووون والبرتقوووال، 80.3%، 78.7%، 76.3و، وبنحوووو 2008
و1نو2000-1998والتفاح على الترتيب  لل السنوات ن

 

ذا نانوووت نسووووبة اليوووامش التسوووويقى فووووى سووو ر المسوووتيلك لمجموعووووة  ىوووذا وام
ال ضروات المهار إلييا فى السوق المحلية تقترب عند حدىا األقصى من تلك النسوبة 
المناظرة ليا فى الدول المتقدمة، إال أن األسباب النامنة  لو ارتفواع ىوذه النسوبة فوى 
لووى حوود مووا عنووو فووى حالووة الوودول المتقدمووة، حيووث ي ووزى  السوووق المحليووة قوود ت تلووو وام

الوودول األ يوورة إلووى زيووادة طلووب المسووتيلك المحلووى بيووا علووى ارتفوواع ىووذه النسووبة فووى 
ال وودمات التسووويقية المتطووورة، م وول  وودمات الجووودة، ومواصووفات األغذيووة الصووحية، 

أمووا فووى حالووة السوووق المصوورية فقوود ينموون السووبب  ...وجووودة مووواد الت بئووة والتغليووو 
راحول النقول والتوزيوع الرئيسى فى ارتفاع ىذه النسبة فى ارتفاع نسبة الفاقد منيا فوى م

مووع اسووت دام الوسووائل التقليديووة فووى الت بئووة، وذلووك إلووى جانووب احتموواالت وجووود القوووى 
فإذا نانت تنلفة  ودمات النقول والت وزين تهونل أىوم ...  االحتنارية فى السوق المحلى

منونات اليامش التسويقى ليذه المجموعة من ال ضوروات والتوى يقودر زيادتيوا بم ودل 
 لل ىذه الفترة، وبما يقل عن م دالت الزيادة السنوية فوى  و2ن%4.4نحو سنوى يبلو 

% عنود 5.8إجمالى اليامش التسويقى لنول مون ىوذه ال ضوروات والوذى توراوح موا بوين 
% عنووود حووده األقصوووى نفووى حالوووة الباميوووة 14.0حووده األدنوووى نفووى حالوووة الباذنجووانو، 

رنووز أسووباب زيووادة اليوووامش و بووالملحق، لنووان م نووى ذلووك ت3/1ال ضووراءو نجوودول رقووم 
التسووويقية  وولل ىووذه الفتوورة فووى ال واموول المسووئولة عوون وجووود الفاقوود بيووا وفووى زيووادة 
اليوامش الربحية للوسطاء والتجار المت املين فى أسواقيا  اصوة فوى أسوواق الجملوة، 

 والتى قد تتواجد بيا قوى احتنارية.
والرفي وووةو، واألرز، أىوووم الحبووووب  :  يم ووول نووول مووون القمووو ، واألذرة نالهوووامى الحبووووب نبو

النهوووية المتداولووة فووى السوووق المحليووة، ويضوواو إلييووا الحبوووب البقوليووة، والمم لووة وبدرجووة 
أساسية فى نل من حبووب الفوول، وال ودس، وليوذا جواءت قياسوات الدراسوة للتغيورات السو رية، 

اإلهوارة إلوى أن ىوذه وىنوا يجودر  ..واليوامش والنفاءة التسويقية لتهمل نل مون ىوذه الحبووب،
القياسوووات فوووى حالوووة نووول مووون القمووو ، واألذرة ال تتضووومن مرحلوووة تصوووني يا ناسوووت راج الووودقيق 
وصناعة الم بوزاتو ومن  م اعتبار ىذه الصناعات ىى المستيلك ليوذه السولع، أموا فوى حالوة 

سوويقى األرز، والفول، وال دس فيم ل االستيلك البهرى منيوا النقطوة األ يورة علوى مسوارىا الت

                                                 
(1)

  Randy Schvept, Farm-to-Food Price dynamics, Congressional research service report, 

congress, USA, November,2009. 
(2)

 خض٠ٓ.زسبج ِٓ: اٌدٙبص اٌّشوضٜ ٌٍخؼبئت اٌؼبِت ٚاإلزصبء، األسلبَ اٌم١بس١ت ألسؼبس إٌّخح ٌٍٕمً ٚاٌخ  
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و بوالمحلق نتوائج ىوذه الحسوابات، 3/4و،ن3/3وتتضومن الجوداول رقوم ن ...و1نفى ىذه الحسوابات
 والتى يمنن إيجازىا ودالالتيا فيما يلى:

:  ي د االتجاه ال ام لزيادة أس ار ىذه المجموعة التغيرات الس رية واليوامش التسويقيةو 1نب/
المهووار إلييووا، مووع تبوواين م وودالت الزيووادة  موون السوولع موون سوومات سوووقيا المحليووة  وولل الفتوورة

السوونوية موون مسووتوى إلووى آ وور علووى مسووارىا التسووويقى، وموون سوول ة إلووى أ وورى علووى نفووس 
% عند حوده األدنوى نفوى 10.6المسار، حيث ازدادت أس ار المنتج بم دل سنوى تراوح ما بين 

صوحي و، نموا % عنود حوده األقصوى نفوى حالوة ال ودس ال14.7حالة الفوول المجوروشو، ونحوو 
% نفووووى حالووووة األرز األبوووويضو، 5.6ازدادت أسوووو ار الجملووووة بم وووودل سوووونوى تووووراوح مووووا بووووين 

% نفووى حالووة ال وودس المجووروشو، أمووا أسوو ار المسووتيلك فووازدادت بم وودالت سوونوية 13.0ونحووو
% نفى حالة ال دس المجروشو، 12.8% نفى حالة األذرة الرفي ةو، ونحو 7.4تراوحت ما بين 

إن للتباينووات فووى م وودالت الزيووادة  ..و بووالملحق3/3مبووين بالجوودول رقووم نوعلووى نحووو مووا ىووو 
الس رية ليذه المجموعة من السلع ليوا أيضوًا دالالتيوا بالنسوبة التجاىوات وم ودالت التغيور فوى 

 ىوامهيا التسويقية والتى يمنن است لصيا فيما يلى:
 موعووة موون السوولع موون الملحووظ ، وبوودون اسووت ناء، زيووادة أسوو ار المسووتيلك ليووذه المج

بم دالت سنوية أقل من م ودالت الزيوادة السونوية فوى أسو ار المنوتج، وىوو موا صواحبو 
زيادة اليامش التسويقى من مرانز إنتاجيا إلى مرانوز اسوتيلنيا بم ودالت سونوية أقول 
عوون م وودالت الزيووادة فووى أسوو ارىا عنوود نوول المسووتويين، حيووث ازداد إجمووالى اليووامش 

% نفى حالة 2.5حالة األذرة الرفي ة، بم دل سنوى تراوح ما بين  التسويقى، وباست ناء
% نفووى حالووة ال وودس المجووروشو، بينمووا ان فووض إجمووالى 9.0األذرة الهووامىو، ونحووو 

%، وعلوى نحوو موا ىووو 6.9اليوامش التسوويقى للوذرة الرفي وة وبم ودل سوونوى بلوو نحوو 
 مبين بالجدول المهار إليو.

 لنسبة األقل فى إجمالى اليامش التسوويقى فوى حالوة يهنل اليامش التسويقى للجملة ا
نل من القم ، واألذرة الهامى، واألذرة الرفي وة، حيوث تصول ىوذه النسوبة إلوى موا يقورب 

% لنووول مووون السووولع الووو لث علوووى الترتيوووب، نموووا ازداد 28.6%، 17.5%، 23.3مووون 
ص ىذا %، مع تناق5اليامش التسويقى للجملة فى حالة القم  بم دل سنوى بلو نحو 

% فووى حالووة نوول موون األذرة الهووامى، 20.8%، 34.3اليووامش بم وودل سوونوى بلووو نحووو 
واألذرة الرفي ة على الترتيب، بينما يهنل اليامش التسويقى للتجزئة النسبة األنبور فوى 

                                                 
(1)

 0.7ٌٚزٌه خبءث ِؼبدٌت اإلٔخبج اٌخبَ ِٕٙب، ببإلٔخبج ػٍٝ اٌصٛسة اٌصبٌست ٌالسخٙالن ا٢دِٝ ػٍٝ أسبط ِؼبًِ حصس١ر   

ز١ٕٗ ودُ فٝ اٌّخٛسظ  0.18فٝ زبٌت وً ِٓ اٌفٛي، ٚاٌؼذط اٌّدشٚش ِغ خصُ ٔبحح سٕٜٛ بٛالغ  0.93فٝ زبٌت األسص، 

 فٝ زبٌت األسص .
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%، 82.5%، 76.7إجموووالى اليوووامش التسوووويقى للسووولع الووو لث وبنسوووبة بلغوووت نحوووو 
% فوى 7.0%،9.1زيوادة سونوية بلغوت نحوو % لنل منيوا علوى التووالى، وبم ودل 71.4

حالة نل من القم  واألذرة الهوامى علوى الترتيوب، موع تنواقص ىوذا اليوامش التسوويقى 
 %.1.3لألذرة الرفي ة بم دل سنوى بلو نحو 

  وي تلو الوضع فى حالة الفوول، واألرز األبويض السوائب عنوو فوى حالوة السولع الو لث
لجملووة النسووبة األنبوور فووى إجمووالى اليووامش السووابقة حيووث يهوونل اليووامش التسووويقى ل

% فوى حالوة 56.8%، 62.0%، 63.4%، 62التسويقى لنل منيا وبنسبة بلغوت نحوو 
نوول موون الفووول الصووحي ، والفووول المنمووورة، والفووول المجووروش، واألرز األبوويض علووى 

%، 6.1%، 9.9%، 5.8الترتيب، نما ازداد ىوذا اليوامش بم ودالت سونوية بلغوت نحوو 
موون أصووناو الفووول الوو لث علووى الترتيووب مووع تناقصووو فووى حالووة األرز  فووى حالووة نوول

وفوووى المقابووول يهووونل اليوووامش  ...%7.2األبووويض السوووائب بم ووودل سووونوى بلوووو نحوووو 
التسويقى للتجزئة النسبة األقل فى إجموالى اليوامش التسوويقى لنول مون الفوول، واألرز 

ى حالووة نوول % فوو43.2%، 38%، 36.6%، 38األبويض السووائب، وبنسووبة بلغووت نحوو 
من أصناو الفول ال لث واألرز األبيض على الترتيوب، نموا ازداد ىوذا اليوامش بم ودل 

% 20.5% لنل من أصناو الفول ال لث، وبنحو 2.1%،1.3%، 3.2سنوى بلو نحو 
 بالنسبة لألرز األبيض.

 

% 50%، 41.4أما بالنسبة لل دس فيهنل اليامش التسويقى للجملة نسبة تبلو نحوو 
لى اليامش التسويقى لنل من ال ودس الصوحي ، والمجوروش علوى الترتيوب، نموا ازداد من إجما

% فووى حالووة نوول منيمووا علووى التوووالى. أمووا 6.5%، 2.1ىووذا اليووامش بم وودل سوونوى بلووو نحووو 
% من إجمالى اليامش التسويقى لنل الصونفين 50.0%، 58.6ىامش التجزئة فبلو ما نسبتو 

% فووى حالووة ال وودس الصووحي ، 11.2نوى أنبوور بلووو نحووو علووى الترتيووب، نمووا ازداد بم وودل سوو
 % فى حالة ال دس المجروش.11.6و

:  تهووير االتجاىووات ال امووة ألسوو ار مجموعووة الحبوووب، وليوامهوويا النفوواءة التسووويقية و2نب/
التسويقية إلى وجود التحسن فى النفاءة التسوويقية لسولع ىوذه المجموعوة دون اسوت ناء  ولل 

، حيووث زيووادة إجمووالى اليووامش التسووويقى لنوول منيووا بم وودل أقوول موون م وودل الفتوورة المهووار إلييووا
الزيوادة فوى أسوو ارىا علوى المسووتويات الم تلفوة نجملوة، وتجزئووةو مون مسووارىا التسوويقى، وبمووا 

ومموا يهوير إلوى ذلوك أيضوًا نتوائج  ...ي نس استفادة نل مون المنوتج، والمسوتيلك ليوذه السولع 
و 3/4نوالسووابق ذنرىووا موون قبوولو، والمبينووة بالجوودول رقووم نقيوواس مؤهوورات النفوواءة التسووويقية 

بووالمحلق، حيووث وجووود االتجوواه المتزايوود لمجموعووة المؤهوورات نالموجبووةو التووى ليووا داللتيووا علووى 
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تحسون النفواءة التسووويقية، موع وجوود االتجوواه المتنواقص أيضوًا لمجموعووة المؤهورات نالسووالبةو 
ن نووان بم وودالت متباينووة موون سوول ة إلووى التووى ليووا داللتيووا علووى تحسوون النفوواءة التسوووي قية، وام

 أ رى، ومن مستوى إلى آ ر على مسارىا التسويقى، وعلى النحو الوارد بالجدول المذنور
 

ذا نانت زيوادة أسو ار ىوذه المجموعوة مون السولع، وعلوى النحوو المبوين مون قبول ي ود  وام
مووا موون سياسووات ليووذه بم ابووة المحصوولة النيائيووة لتفاعوول قوووى ال وورض، والطلووب ومووا يوورتبط بي

المجموعة من السلع، فإن زيادة تنلفة اليوامش التسوويقية موا ىوى إال محصولة نيائيوة للزيوادة 
فووى تنلفووة ال وودمات التسووويقية المرتبطووة بيووذه السوولع، والمم لووة فووى  وودمات النقوول والهووحن 

لحة لغرض والتفريو، والت بئة، والت زين إلى جانب تنلفة تجييز الب ض منيا فى صورتيا الصا
االسووتيلك نأرز أبوويض، فووول منمووور، وفووول وعوودس مجووروشو، وذلووك باإلضووافة إلووى ىووامش 

ذا نوان م ودل الزيوادة فوى تنلفوة  ..أرباح الوسطاء والتجار المت واملين فوى أسوواق ىوذه السولع وام
%و  ووولل ىوووذه الفتووورة يقتووورب مووون م ووودل الزيوووادة فوووى اليوووامش 4.4 وودمات النقووول والت وووزين ن

ض من ىذه السلع نفول صوحي  ومجوروش، وأرز أبويض سوائبو ويقول عنوو فوى التسويقى للب 
حالووة الووب ض اآل وور منيووا نالقموو ، والفووول المنمووور، وال وودسو، فيووو مووا يمنوون م ووو القووول 
بمحدودية ت  ير  دمة النقل والت زين على زيادة اليووامش التسوويقية ليوذه السولع مون ناحيوة، 

مسئولة عن وجود االتجاه المتناقص لم دل الزيادة فى تنلفة نما أنيا ت د  ارج دائرة ال وامل ال
ىووذه اليوووامش موون ناحيووة أ وورى، وموون  ووم يبقووى ىنوواك اليوووامش الربحيووة للوسووطاء والتجووار، 
وتنلفة الت بئة والفاقد وتنلفة تجييز الوب ض مون ىوذه السولع، حيوث زيادتيوا بم ودالت أقول عون 

 نل من المنتج والمستيلك.م دالت الزيادة فى أس ار المستيلك، ولصال  
 

إن زيادة اليامش التسويقى ليذه المجموعة من السلع بم دل سونوى أقول عون م ودالت 
الزيووادة السوونوية فووى أسوو ارىا علووى المسووتويات الم تلفووة موون مسووارىا التسووويقى قوود ينووون فيووو 

م يول وقود يهوير إلوى ذلوك أيضوًا نسوبة ت ...إهارة إلوى األداء الجيود آلليوات عمول سووق الحبووب
% عنوود 26.8اليووامش التسووويقى ليووذه السوولع فووى سوو ر المسووتيلك ليووا والتووى تراوحووت مووا بووين 

% عنوود حوودىا األقصووى نفووى حالووة األرز 44حوودىا األدنووى نفووى حالووة األذرة الهووامىو، ونحووو 
و بالملحق، وىى نسبة أقل وبن ير عن م يلتيا فى بلودان متقدموة 3/4األبيض السائبو نجدول 

% فووى حالووة الفووول 80متحوودة األمرينيووة والتووى بلغووت فييووا ىووذه النسووبة نحووو م وول الواليووات ال
وموووع ذلوووك فوووإن النظووور إلوووى ىينووول اليووووامش  ...و1نو2000-1998الجووواو،  ووولل السووونوات ن

                                                 
(1)

 (Pandyِشخغ سببك )  
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التسويقية لنل مون ىوذه السولع، والتباينوات فيموا بينيوا قود تنهوو عون وجوود الفورص لت فويض 
فوإذا نوان ال ورض السوابق ينهوو عون تم يول 000اليوامش التسويقية للب ض مون ىوذه السولع 

اليامش التسويقى للجملة للنسبة األقل فى إجمالى اليوامش التسوويقى لنول مون القمو  ، األذرة 
الهامى، واألذرة الرفي ة، إال أنو ينهو أيضًا عن تم يل ىذا اليامش للنسبة األنبر فى إجمالى 

لم تلفة، وعلى نحو ما سبق ذنره، ومون اليامش التسويقى لنل من الفول، وال دس ب صنافيا ا
ىنا إذا نانت ال دمات الفنية التسويقية من نقل، وت زين، وت بئة لنل المجموعتين مون السولع 
لوى حوود نبيور، فيبقووى ىنواك اليوووامش الربحيوة للوسووطاء والتجوار التووى يمنون أن ي ووزى  تتما ول وام

فسور بوجوود قووى احتناريوة بسووق إلييا م ل ىوذا التبواين بوين المجمووعتين، والوذى يمنون أن ي
الجملووة لنوول موون الفووول وال وودس، وىووو مووا يمنوون تبريووره أيضووًا باسووتيراد الجانووب األنبوور موون 

 الم روض منيا فى السوق المحلية، ومن  م ترنز االستيراد فى عدد قليل من المستوردين.
 

سوويقية فوى وأ يرًا يجدر اإلهوارة إلوى أنوو مون المؤنود ارتفواع نسوبة تم يول اليووامش الت
س ر المستيلك ليذه المجموعة من الحبوب،  اصة مجموعة الحبوب النهوية، إذا ما أ ذ فوى 
الحسووبان ب ووض ال وودمات التسووويقية األ وورى، واللزمووة لتجييزىووا ألغووراض االسووتيلك اآلدمووى 
المباهر نم ل طحن الغلل  م صناعة الم بوزاتو. ومن النماذج التى تبورىن علوى ذلوك، وعلوى 

الم ال، حالة ا تلو س ر المستيلك فى حالة األرز األبيض الم ب  عنوو فوى حالوة األرز  سبيل
، حيث بلوو سو ر األرز الم بو  نحوو 2010األبيض السائب  لل هيرى يناير، وفبراير من عام 

 جنيو/نجم.2.15جنيو/نجم، بينما بلو س ر األرز السائب نحو 3.57
 
 
 
 
 
 
 
اللحوم من اللحوم الحمراء مم لة في لحوم الجاموس، واألبقار :  تتهنل مجموعة اللحوومو  ونج

والض ن، ومن اللحوم البيضاء مم لة في لحوم الدواجن والطيور المنزلية، والتى جاءت نتائج 
على النحو  2010-2000قياسات التغيرات في أس ارىا وىوامهيا التسويقية  لل السنوات 
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لملحق، والتى يمنن إيجازىا واست لص دالالتيا على و با3/6و،ن3/5الوارد بالجداول أرقام ن
 النحو الوارد فيما يلى:

:  تتسم السوق المحلية ليذه المجموعة من التغيرات الس رية واليوامش التسويقيةو 1نجو/
السلع بصغر التباينات فيما بينيا من حيث م دالت التغير في أس ارىا حيث زيادة أس ار نل 

قاربة مع أس ار غيرىا من سلع المجموعة سواء على مستوي سوق منيا بم دالت سنوية مت
المنتج أو سوق الجملة أو سوق التجزئة، نما تتقارب أيضًا م دالت التغير السنوي في أس ار 
السل ة الواحدة منيا في مسارىا التسويقى على مستوي األسواق ال لث، حيث ازدادت أس ارىا 

% عند حده 9,0ق المنتج بم دل سنوي تراوح ما بين نوباست ناء األرانبو على مستوي سو
% عند حده األقصى نفي حالة لحوم 10.9األدنى نفي حالة لحوم األبقار والجاموسو، ونحو 

الض نو، وحيث ازدادت أس ار الدواجن بم دالت سنوية تتوسط نل الحدين.... نما ازدادت 
% 9.1ت سنوية تراوحت ما بين أس ار سلع ىذه المجموعة على مستوي سوق الجملة بم دال
% عند حدىا األقصى نفي 11.0عند حدىا األدنى نفي حالة لحوم األبقار والجاموسو، ونحو

حالة لحوم الض ن، والدجاج األبيضو... أما على مستوي سوق التجزئة فازدادت أس ارىا 
الدجاج  % نفي حالة10.8% نفي حالة الدجاج البلديو، 9.0بم دالت سنوية تراوحت ما بين 

 األبيضو.
 

إن تقارب م دالت الزيادة السنوية في أس ار سلع ىذه المجموعة وعلى النحو المهار  
إليو قد ينون لو داللتو على وجود درجة عالية من اإلحلل فيما بينيا وباعتبارىا بدائل 
لب ضيا الب ض، نما قد ينون لو داللتو على سرعة عمل آليات ىذه السوق، حيث سرعة 

ال التغيرات الس رية من مستوي إلى آ ر على المسار التسويقى للسل ة الواحدة.   ومع انتق
ذلك تبقى ىناك التباينات الضيقة فيما بين م دالت التغير السنوي في س ر ىذه السلع على 
المستويات الم تلفة للمسار التسويقي لنل منيا، والتى ليا داللتيا على تغيير اليوامش 

من ىذه السلع وبدرجة أعلى من حيث التباين في م دالت تغيرىا السنوي، حيث التسويقية لنل 
% نفي حالة لحوم 5.3أزداد إجمالي اليامش التسويقى ليذه السلع بم دل سنوي تراوح ما بين 

% نفي حالة لحوم الحمامو، نما ازدادت اليوامش التسويقية للجملة من 14.8الض ن، ونحو
األبقار والجاموس، بم دالت سنوية أنبر عن م دالت الزيادة  ىذه السلع، وباست ناء لحوم

و بالملحق وىو ما 3/5السنوية في اليوامش التسويقية للتجزئة، وبفروقات واضحة نجدول 
يهير بدوره إلى وجود الت  ير النسبى للزيادة في اليوامش التسويقية للجملة على زيادة أس ار 

 لمستيلك.الجملة وبالتب ية على زيادة أس ار ا
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تهير قياسات االتجاه ال ام للتغير في النفاءة التسويقية لسلع  :النفاءة التسويقيةو  2نجو/
ىذه المجموعة عبر مجموعة المؤهرات المهار إلييا من قبل إلى وجود التحسن في النفاءة 
، التسويقية في حالة لحوم الض ن، وأصناو الطيور والدواجن باست ناء لحوم األوز، والحمام

حيث وجود االتجاه المتزايد لمجموعة المؤهرات التى ي د اتجاىيا التصاعدي نداللة على 
تحسن النفاءة التسويقية نوعلى النحو المهار إليو من قبلو، مع وجود االتجاه التنازلى 
لمجموعة المؤهرات األ ري التى يؤ ذ اتجاىيا التنازلي ندليل على تحسين النفاءة التسويقية 

و بالملحق، إن وجود التحسن في النفاءة التسويقية للسلع المذنورة يرجع 3/6م نجدول رق
وبطبي ة الحال إلى زيادة تنلفة ىوامهيا التسويقية بم دالت سنوية أقل عن م دالت الزيادة 
في أس ار المنتج والمستيلك ليذه السلع، وبما ي نس ارتفاع نصيب المنتج من س ر 

   0يلكالمستيلك، مع استفادة المست
 

أما بالنسبة لألبقار والجاموس فتهير قياسات نفس المؤهرات المذنورة، واتجاىاتيا  
إلى تناقص مستوي النفاءة التسويقية للحوميا، حيث ارتفاع تنلفة اليامش التسويقى بم دل 
سنوي أنبر من م دل الزيادة السنوية في أس ارىا على المستويات الم تلفة في مسارىا 

و بالملحق، وذلك لغير صال  نل من المنتج 3/5المنتج إلى المستيلك نجدول  التسويقى من
% مع ارتفاع 1.1والمستيلك حيث ان فاض نصيب المنتج من س ر المستيلك بم دل سنوي 

%  لل الفترة المهار إلييا 3.1اليامش التسويقى اإلجمالي في س ر المستيلك بم دل سنوي 
ك الحال أيضًا بالنسبة للحوم الحمام حيث ان فاض مستوي و بالملحق، نذل3/6من قبل نجدول 

النفاءة التسويقية لنفس األسباب ولغير صال  نل من المنتج والمستيلك...  ويظل ىناك 
ب ض أنواع اللحوم البيضاء، والمم لة في لحوم األوز واألرانب، والتى استقرت النفاءة 

يادة أس ارىا وىوامهيا التسويقية التسويقية ليا عند نفس المستوي دون تغير، حيث ز 
 بم دالت متقاربة.

 
ىذا وقد تنهو التباينات فيما بين األصناو الم تلفة من ىذه اللحوم من حيث نصيب  

اليامش التسويقى في س ر المستيلك ليا عن مواطن ض و النفاءة التسويقية للحوم األبقار 
ك، حيث تتما ل ال دمات التسويقية والجاموس وبالتب ية است لص األسباب المسئولة عن ذل

لنل من ىذه األصناو، وتهمل  دمات النقل، والتجييز، والت زين والحفظ ،  م التوزيع، والتى 
تهنل تناليفيا، وب د إضافة أرباح الوسطاء والتجار المت املين في أسواقيا اليامش التسويقى 

اليامش التسويقى في س ر  لنل منيا، إال أنو من الملحظ ارتفاع نسبة إجمالي تنلفة
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المستيلك للحوم األبقار والجاموس عن ىذه النسبة في حالة األصناو األ ري من اللحوم، 
% من س ر المستيلك في حالة لحوم األبقار، 25.7حيث تصل ىذه التنلفة إلى نحو 

% من س ر المستيلك في حالة أصناو 20.7%، و16.3والجاموس، بينما تتراوح ما بين 
% من س ر المستيلك في حالة لحوم 19.2لدواجن والطيور، نما تصل إلى نحو لحوم ا

الض ن... نما يلحظ أيضًا ارتفاع نسبة نل من ىامش التسويق للجملة، وىامش التسويق 
للتجزئة في س ر المستيلك في حالة لحوم األبقار والجاموس عن النسب المقابلة لنل منيما 

.. والملحظة ال ال ة واأل يرة ىى ارتفاع نسبة اليامش في حالة أصناو اللحوم البيضاء.
التسويقى للتجزئة إلى س ر المستيلك، عن نسبة اليامش التسويقي للجملة إلى س ر 

و بالملحق، ويمنن بيان 3/6المستيلك لنل من أصناو اللحوم الحمراء، والبيضاء نجدول 
و النفاءة التسويقية للحوم األبقار دالالت ىذه التباينات واست لص ال وامل المسئولة عن ض 

 والجاموس في النقاط التالية:
  إن ارتفاع نصيب اليامش التسويقي للجملة في س ر المستيلك في حالة اللحوم

الحمراء عنو في حالة اللحوم البيضاء يمنن أن ي زي في جانب منو إلى أن  دمة 
لحمراء، بينما تقدم ىذه ذب  وتجييز اللحوم تبدأ في سوق الجملة في حالة اللحوم ا

ال دمة في حالة اللحوم البيضاء في سوق التجزئة...  أما الجانب اآل ر والمتوقع أن 
يهارك في ذلك وجود األرباح غير ال ادية للتجار والوسطاء المت املين في سوق 
الجملة مع وجود بيع وهراء الحيوانات الحية بنظام المناظرة والتفاوض نبدون ميزان 

 ب األحوالو.في أغل

  نصيب اليامش التسويقي للتجزئة في س ر المستيلك عنو في حالة سوق  ارتفاعإن
الجملة في حالة لحوم األبقار والجاموس، ي زي في جانب نبير منو إلى وجود األرباح 
غير ال ادية لتجار وموزعي ىذه اللحوم في سوق التجزئة أمام نظام تصنيو المبي ات 

ى قط يات م تلفة متباينة األس ار، وىو ما ال يتوافر بنفس منيا إلى المستيلك إل
القدر في حالة لحوم الض ن، نما ال يتواجد وبطبي ة الحال ىذا النظام في حالة اللحوم 

 البيضاء.

  إن ارتفاع نصيب اليامش التسويقي للتجزئة في س ر المستيلك عنو في حالة سوق
ن تفسيره بوجود  دمة الذب  في سوق الجملة بالنسبة ألصناو اللحوم البيضاء، يمن

 التجزئة، فضًل عن وجود ب ض ال دمات األ رى نم ل تغذية الطيور الم دة للبيعو. 

 

ىذا ومع ذلك في د نصيب اليوامش التسويقية في س ر المستيلك للحوم بجميع 
يات أصنافيا في السوق المحلية أقل عنو في الدول المتقدمة ومنيا وعلى سبيل الم ال الوال
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المتحدة األمرينية والتى قدر نصيب اليامش التسويقي في س ر المستيلك للحوم بيا بنحو 
% بالنسبة لنل من اللحوم البيضاء، واللحوم الحمراء على الترتيب  لل %8:96، 95;7

% في نل منيما وعلى الترتيب  لل 6:95%، 7095و، وبنحو :500-5008السنوات ن
. ومن الطبي ى إن ي زي وجود التباين بين السوق المحلية، ..و8نو5000-:;;8السنوات ن

وغيرىا من أسواق الدول األ ري في ىذا اله ن إلى ما يوجد من تباينات في تنلفة ال دمات 
التسويقية وفي أس ار اللحوم فيما بينيا،  نما أن ذلك ال ينفى احتماالت وجود الفرص 

لك للحوم الحمراء في السوق المحلية مع لت فيض نصيب اليامش التسويقي في س ر المستي
 تطوير نظم البيع والهراء، وت فيض األرباح غير ال ادية للتجار والوسطاء في ىذه السوق.

تهمل تقديرات التغيرات الس رية، واليوامش التسويقية نل من األلبان   :األلبان ومنتجاتياندو  
والجاموسيو، والجبن األبيض نامل الدسم  الطازجة غير المبسترة، ومنتجاتيا من الزبد نالبقري

الم زن، ننماذج مم لة للسوق المحلية لأللبان ومنتجاتيا، وتغطى ىذه التقديرات الفترة  
و،  ;500-5005، باست ناء الزبد البقري والتى تغطى تقديراتيا الفترة ن5000-5088

التقديرات، والتى يمنن  و المهار إلييا من قبل نتائج ىذه5/8و، ن5/7وتتضمن الجداول رقم ن
 إيجازىا واست لص دالالتيا فيما يلى:

تسجل السوق المحلية ليذه المنتجات،    :التغيرات الس رية واليوامش التسويقيةو  8ند/
ونغيرىا من أسواق السلع الغذائية المهار إلييا من قبل، وجود االتجاه التصاعدي في 

تويات الم تلفة في مسارىا التسويقي من المنتج أس ارىا، وفي ىوامهيا التسويقية على المس
% 97;إلى المستيلك النيائي، حيث ازدادت أس ار المنتج بم دالت سنوية تراوحت ما بين 

% نفي حالة الجبن األبيضو، نما ازدادت أس ار الجملة 8099نفي حالة األلبان الطازجةو، 
% في حالة الزبدة، ونحو 8095% في حالة الجبن األبيض، ونحو 96;بم دل سنوي بلو نحو 

% في :9:% في حالة األلبان... أما أس ار المستيلك فازدادت بم دل سنوي بلو نحو 96:
% في حالة نل من الجبن األبيض، 8895%، 8097%، 98;حالة األلبان الطازجة، ونحو 

فقد أزداد  والزبد الجاموسى، والزبد البقري على الترتيب.  وبالنسبة لليامش التسويقي اإلجمالي
% في حالة نل 8895، 8099%، 895% في حالة األلبان، ونحو 95:بم دل سنوي بلو نحو 

ن نان من الملحظ وجود  من الجبن األبيض، والزبد البقري، والزبد الجاموسي على الترتيب، وام
 تباينات واضحة في م دالت الزيادة السنوية في اليوامش التسويقية ب سواق الجملة، والتجزئة،
فيما بين ىذه المنتجات دا ل السوق الواحدة، وفيما بين سوق الجملة، وسوق التجزئة للسل ة 

                                                 
(1)

  
(1)

   Randyِشخغ سببك      
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و بالملحق، والذي يمنن أن يست لص 5/7الواحدة منيا، وعلى النحو المبين بالجدول رقم ن
 منو الملحظات التالية ودالالتيا:

 نوية متقاربة، زيادة أس ار المنتج لأللبان ومنتجاتيا من زبد وجبن بم دالت س
وباعتبار األلبان ىى المد ل الوحيد إلنتاج نل من الزبد، والجبن، فقد ينون تقارب 

 م دالت التغير في أس ارىا مؤهرًا جيدًا على عمل آليات ىذه السوق.

  إن زيادة س ر المستيلك لنل من األلبان الطازجة، والجبن بم دالت سنوية أقل من
تج لنل منيا إلى جانب زيادة ىوامهيا التسويقية م دالت الزيادة في أس ار المن

بم دالت سنوية أقل، ي د مؤهرًا على تحسن النفاءة التسويقية لنل المنتجين، وذلك 
عنس الحال في حالة الزبد الجاموسي حيث زيادة اليامش التسويقي النلي بم دل 

 سنوي أنبر عن م دالت الزيادة في س ري المنتج والمستيلك ليا.

  التغيرات السنوية في اليوامش التسويقية لسوق التجزئة النسبة األنبر من تهنل
%، 67التغيرات في التنلفة اإلجمالية لتسويق ىذه المنتجات حيث بلغت ما نسبتو 

% في حالة نل من األلبان، والزبد البقري، والزبد الجاموسي، %88، %78، 89
سوق التجزئة ي د ىو محور تطوير والجبن على الترتيب، وىو ما يهير ضمنيًا إلى أن 

 السوق المحلية ليذه المنتجات.

:  تنهو حسابات مؤهرات اتجاه النفاءة التسويقية لسلع ىذه النفاءة التسويقيةو  5ند/
المجموعة عن وجود التحسن في النفاءة التسويقية لنل من األلبان الطازجة، والزبد البقري، 

صاعدي لمجموعة مؤهرات ال لقة النسبية بين أس ار والجبن األبيض حيث وجود االتجاه الت
المنتجات ال لث وىوامهيا التسويقية نالس ر/اليامش التسويقيو، نما يوجد االتجاه 

ت السنوية الالمتناقص لمجموعة مؤهرات نسبة اليوامش التسويقية إلى أس ارىا وبالم د
تنلفة تسويق ىذه المنتجات  ، والتى ت بر عن زيادةبالملحق و5/8المبينة بالجدول رقم ن

بم دالت سنوية أقل من م دالت الزيادة في س ر المستيلك وذلك لصال  نل من المنتج 
والمستيلك للمنتجات ال لث حيث تحسن نصيب المنتج من س ر المستيلك بم دل سنوي بلو 

% في حالة نل من المنتجات ال لث على الترتيب، نما حقق 0.6%، 0.9%، 0.6نحو 
تيلك وفورات مع تناقص نصيب إجمالي اليامش التسويقي في س ر المستيلك، المس

وبالم دالت المبينة بالجدول المذنور.... وي تلو الحال فى حالة الزبدة الجاموسي، حيث 
تهير نفس مجموعة المؤهرات المهار إلييا إلى وجود الض و فى نفاءتيا التسويقية، بسبب 

م دل الزيادة السنوية فى س ر من بم دل سنوي أنبر  زيادة تنلفة ال دمات التسويقية
المستيلك، ولغير صال  نل من المنتج والمستيلك حيث تناقص نصيب المنتج فى س ر 
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المستيلك ليا، مع تحمل المستيلك لزيادات س رية بسبب الزيادة فى تنلفة اليامش التسويقى 
غير ال ادية للوسطاء والتجار ليذا المنتج، وقد ي زي السبب فى ذلك إلى وجود األرباح 

المت املين فى ىذه السوق، وىو ما قد ي زي بدوره إلى زيادة الطلب المحلى على ىذا المنتج 
ومحدودية ال رض منو ...مع ذلك فإن تقدير نصيب اليوامش التسويقية لأللبان الطازجة فى 

 -:;;8السنوات  % منيا فى85س ر المستيلك ليا بالواليات المتحدة األمرينية بحوالى 
، ي د مؤهرًا على ان فاض مستوي :500 -5008% فى السنوات 8996، وبنحو 5000

نصيب ىذه اليوامش فى س ر المستيلك ليا فى السوق المحلية عنو فى الواليات المتحدة، 
 ومن  م ارتفاع نصيب المنتج المحلى فى س ر المستيلك عنو فى الواليات المتحدة.
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 انتقوال التغيورات الس رية فى األسواق المحلية : الفصل الرابع
 للسلع الغذايية

 

الم تلفة للسوق ب ضيا بب ض، فمع غياب  رتباط المستوياتالس ر ىو اآللية ال ي د  
تواجد نل من المنتج والمستيلك م ًا في سوق المنتج، ي تى فصل نصيب المنتج في س ر 

ن طريق ال ملية الم قدة لتجييز السل ة، ونظام التوزيع على مسارىا التجزئة نالمستيلكو ع
التسويقى من المنتج إلى المستيلك ... وعلى ىذا المسار قد تنه  التغيرات الس رية عن 
التغير في س ر المنتج، أو التغير في أس ار مد لت التسويق على طول القناة التسويقية 

ئة أو عن أن ر من مصدر من ىذه المصادر ال لث.  للسل ة أو عن التغير في س ر التجز 
وبقدر ما ينون الوزن النسبى لنصيب المنتج، أو لنصيب تنلفة التسويق في س ر المستيلك 
بقدر ما ينون ت  ير التغير في أى منيما على س ر التجزئة... فنلما نان نصيب المنتج في 

المنتج على س ر التجزئة، وال نس  س ر المستيلك نبيرًا نلما نبر ت  ير التغير في س ر
بال نس... ونذلك الحال أيضًا بالنسبة لتنلفة التسويق حيث نبر ت  ير التغير بيا على س ر 

 التجزئة مع نبر الوزن النسبى لنصيبيا في س ر التجزئة، وال نس بال نس.
رية على إن االنتقال الس ري ي د بم ابة ال ملية التى تنتقل من  لليا التغيرات الس  

طول القناة التسويقية من مستوي إلى  آ ر بالسوق، وفيما يسمى باإلنتقال ال مودي من 
المنتج إلى المستيلك، أو من المستيلك إلى المنتج، أو ما ي رو باإلنتقال األفقى حيث إنتقال 
التغيرات الس رية في نفس المرحلة من موقع إلى آ ر.. وقد تتجو التغيرات الس رية إلى 

نتقال بسرعة وبنامليا إلى حد نبير في حالة السلع التى تتحرك في قنوات تسويقية تتوافر اإل 
بيا هروط التنافسية بدرجة عالية عنو في حالة السلع التى تتحرك في قنوات تسويقية ال 
تتوافر فييا هروط التنافسية بدرجة نافية والتى قد يتمنن فييا ب ض األطراو المهارنة من 

ة غير م لوفة من قوي السوق والتى ينه  عنيا إستجابة س رية أقل للتغيرات في ممارسة درج
ظروو السوق... وليذا جاء إىتمام االقتصاديين وواض ى السياسات بدراسة عملية إنتقال 
التغيرات الس رية، و اصة تلك اإلنتقاالت غير المتطابقة، لما ليا من دالالت على توزيع 

طراو المهارنة في السوق، ومن  م على السياسات ذات الصلة... مناسب و سائر رفاىية األ
فقد تنطوي اإلنتقاالت غير المتطابقة للتغيرات الس رية على وجود ب ض المجموعات التى ال 
تستفيد من ت فيض الس ر نالمهترينو أو زيادتو نالبائ ينو بنفس درجة إستفادتيا في حالة 

ات الس رية، وىو ما ي نى في مضمونو أن اإلنتقال غير وجود اإلنتقال المتطابق لنفس التغير 
المتطابق يتضمن توزي ًا مغايرًا للرفاىية، عن ذلك الذي يمنن أن يتحقق في حالة اإلنتقال 
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المتطابق، وذلك بسبب ت ديلو لتوقيت أو حجم تغيرات الرفاىية أو نلييما والمصاحبة للتغيرات 
تقال غير المتطابق للتغيرات الس رية قد ينهو عن الس رية.  وأضو إلى ذلك أيضًا أن اإلن

فهل السوق نحيث ظيور، وعلى سبيل الم ال، القوى اإلحتناريةو، فإنو وبالتب ية ينون دليًل 
 على ما يصاحب ذلك من  سائر في رفاىية ب ض األطراو المت املة في ىذا السوق.

متناظر نغير المتطابق ومع ت ند الن ير من الدراسات على وجود اإلنتقال غير ال 
للتغيرات الس رية، وعلى أنو ي د القاعدة، وليس بإست ناء، وفي إطار إىتمام اإلقتصاديين 
وواض ى السياسات بدراسة ىذه ال ملية باألسواق، فيناك أيضًا من يلفت األنظار إلى أىمية 

لى مقاييس دقيقة تناول النظريات التى تفسر ىذه ال ملية ب ناية إلى جانب أىمية اإلستناد إ
ومو وق بيا في قياسيا، حيث يرى في الدراسات السابقة عن ىذه ال ملية ترنيزىا على 
القضايا اإلحصائية في قياسيا أن ر من تناول الملئمات اإلقتصادية ليا ومسبباتيا، ومن  م 

ت تبقى الحاجة إلى بحوث ودراسات إضافية للوصول إلى نتائج أفضل حول النظرية والسياسا
ومع ذلك فقد ينون من المفيد بالنسبة ألىداو الدراسة الحالية   (1)المتصلة بيذه ال ملية.

الت ريو بالجوانب الم تلفة ل مليةاإلنتقال غير المتناظر للتغيرات الس رية، ومسبباتيا،  م 
عرض لب ض المؤهرات ذات الداللة على وجود ىذه ال ملية في األسواق المحلية للسلع 

  م األسباب المسئول عنيا، وىو ما تتناولو الدراسة فيما يلى: الغذائية
:  إن انتقال التغير الس رى لسل ة ما في أي من طبي ة وأنماط اإلنتقال الس ريو  1ن

المستويات أو المواقع إلى غيره من المستويات أو المواقع األ ري بالسوق ما ىو إال محصلة 
ستجابة جميع األطراو ا لمتواجدة على المستويات الم تلفة من السوق، تجاه لردود أف ال وام

ىذا التغير والتى تترجم في حزمة واحدة من اإلجراءات التى تحدد سرعة وحجم ت  ير ىذا التغير 
على األس ار بالمستويات األعلى أو األدنى من مستوي موقع التغير.... حيث تتحدد سرعة 

هتغلة في السوق نمن تجار جملة، وموزعين، م ايرة أو ت ديل األس ار ب ف ال األطراو الم
ومصن ين وتجار تجزئةو، وقد ال يحدث ىذا الت ديل في الحال أو بالسرعة المنتظرة  اصة إذا 
ما نانت تنلفة ىذه الم ايرة أو الت ديل مرتف ة أو  اض ة لقيود ما، ومن  م بطء نفاذ 

بة للتغير أو إمتدادىا لفترة زمنية اإلهارات الس رية من طرو إلى آ ر وبالتالى ت  ر اإلستجا
م ينة وفي الحاالت المتطرفة إلرتفاع تنلفة ىذه الم ايرة، والتى قد تفهل م يا المنهآت 
المتنافسة على التجاوب مع التغيرات الصغيرة في األس ار، فقد يمنع ذلك إنتقال ب ض أو 

ج ل من حجم التغيرات جانب من ىذه التغيرات عبر المستويات الم تلفة للسوق، وىو ما ي
المرتقبة على المستويات األ يرة من األىمية بالنسبة لردود أف ال األسواق األ ري ... وىنا 

                                                 
(1)

 Jochen Meyer and Stephan, Asymmetric price transmission, A survey, Journal of Agricultural 

Economics volume 55, Number 3 USA, November 2004. 
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أيضا قد ي تلو حجم وسرعة ت  ير أي من التغيرات الس رية على األس ار بالمستويات أو 
تجاه ىذا التغير نمن المنتج إلى التج زئة، أو من المواقع األ ري بالسوق تب ًا لمصدر وام

التجزئة إلى المنتجو، وقد ت تلو ىذه الت  يرات أيضًا في حالة ما إذا نانت ناهئة عن تغيرات 
موجبة نزيادةو لألس ار، عنو في حالة ما إذا نانت ناهئة عن تغيرات سالبة نإن فاضو 

ماط ىذا لألس ار.  وليذا يغلب على الدراسات الم نية ب ملية اإلنتقال الس ري تحديد طبي ة وأن
 (1)اإلنتقال وفقا ألربع جوانب وىى:

:  ويقاس أو يقدر حجم اإلستجابة عند نل من المستويات الم تلفة للسوق، الحجومو  1/1ن
والناهئة عن قدر أو حجم م ين  من التغير الس ري عند مستوى آ ر... ويقاس حجم  

... وعادة ما يهار إلى اإلستجابة نقيمة مطلقة أو ننسبة مئوية من الس ر قبل اإلستجابة 
ذلك بدرجة نفاذ الس ر ب د المقارنة ما بين نسبة التغير في الس ر عند مستوى م ين ونسبة 
التغير في الس ر عند المستوي اآل ر ب د اإلستجابة، حيث تهير، وعلى سبيل الم ال، درجة 

للتغير في الس ر % إلى تساوي النسبة المئوية 100نفاذ الس ر من المنتج إلى التجزئة بنسبة 
... ولمزيد من اإليضاح (2)عند مستوى المنتج، مع النسبة المئوية للتغير في س ر التجزئة 

فإذا ما أفترض أن منه  التغير في سل ة ما يبدأ من سوق المنتج، وأن س ر السل ة في ىذه 
 %، وبما أن نس بالتب ية على زيادة س ر نفس السل ة  في سوق40السوق أرتفع بنسبة 

%، فتقاس درجة نفواذ الس ور من المنتج إلى المستيلك في ىذه الحوالة بما 30التجزئة بنسبة 
 .   %30 % 75نسبتو 

 40    % 

:  وتقاس بطول فترة الت  ر أو التباطؤ في اإلنتقال النلي أو الجزئى للتغير السرعوةو  1/2ن 
ث ال يحدث إنتقال ىذه في الس ر عند مستوي م ين إلى المستوي اآل ر في السوق، حي

التغيرات بدرجة فورية، بل قد ينون ىناك ب ض التباطؤ نوفقا لردود أف ال المنهآت المهتغلة 
في السوقو، حيث قد تبدأ اإلستجابة عند المستوي األ ير مت  رة ب ض الوقت، نما أنيا قد 

للتغير في الس ر تمتد على طول فترة أ رى من الوقت حتى إنتمال اإلنتقال النلي أو الجزئى 
عند المستوي األ ير، ومن  م تقاس السرعة بطول الفترة منذ تاريخ حدوث التغير في الس ر 
عند المستوي األول إلى تاريخ إنتياء اإلنتقال النلى أو الجزئى ليذا التغير عند المستوي 

 األ ير من السوق.
 

                                                 
(1)

 Pabel vavra, Barry K.Goodwin, Analysis of price transmission along the food chain , OECD, France, 

2005. 
(2)

 Rundy Schvept, pp 14-16,…etc 
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والم ايرة الس رية بين المستويات  :   وتحدد تب ا لنوعية التغيرطبي ة التغيرات الس ريةو 1/3ن
الم تلفة من السوق، حيث قد ت تى الم ايرة الس رية عند مستويات م ينة من السوق نتيجة 
لزيادة الس ر عند مستوى آ ر، وقد ت تى ىذه الم ايرة نتيجة إلن فاض الس ر عند ىذا 

ي الحالة األولى عنو المستوي، وىنا أيضًا قد ي تلو حجم وسرعة اإلستجابة للتغير الس ري ف
 في الحالة ال انية بالنسبة لنفس السل ة.

:  حيث تبدأ التغيرات الس رية من طرو على طول اتجاه التغيرات والم ايرة الس ريةو  1/4ن
القناة التسويقية، وتنتيى الم ايرة الس رية عند الطرو اآل ر منيا، فقد يبدأ التغير الس ري في 

ايرة الس رية في سوق الجملة  م في سوق التجزئة، وقد تبدأ ىذه سوق المنتج،  م يليو الم 
التغيرات في سوق التجزئة  م يليو الم ايرة الس رية في سوق الجملة  م في سوق المنتج،.. 
وىنا أيضًا قد ي تلو حجم وسرعة اإلستجابة للتغيرات الس رية من الحالة األولي عنو في 

 احدة.الحالة ال انية بالنسبة للسل ة الو 
إن االنتقال الس ري من مستوي إلى آ ر بالسوق قد ال ينون متناظرًا نأو متطابقًاو في  

تجاىات ىذا التغير أيضًا، ومن  م ينون لنل  الحجم والسرعة فقط، بل قد ي تلو تب ا لطبي ة وام
تغيير عند مستوي م ين، وما يتب و من م ايرة س رية عند المستويات األ ري من السوق 

تو ال اصة بالنسبة لمناسب و سائر الرفاىية وتوزي اتيا بين األطراو المت املة في دالال 
 السوق، حيث وعلى سبيل الم ال:

  إن عدم التناظر أو التطابق في سرعة نفاذ األس ار قد يؤدى إلى وجود تحويلت
مؤقتو، حيث يتوقو حجم ىذه التحويلت على طول فترة التباطؤ في اإلستجابة للتغير 

 س ري، ونذلك على مقدار التغير الس ري وحجم الت املت  لل ىذه الفترة.ال
  إن عدم التناظر أو التطابق في حجم اإلستجابة للتغير في الس ر يؤدى إلى تحويلت

 دائمة يتوقو حجميا على مقدار التغير في الس ر وحجم الت املت في السوق.
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 رعة اإلستجابة للتغير في الس ر يؤدي إلى إن عدم التناظر أو التطابق في حجم وس
 وجود توليفة من التحويلت المؤقتة والدائمة م ًا.

 
وفي تصنيو آ ر، يصنو اإلنتقال الس ري غير المتناظر إلى إنتقال موجب وآ ر 
سالب، فإذا نانت إستجابة نالتغير فيو الس ر التابع أنبر من أو أسرع من التغير في الس ر 

ة زيادة األ ير عنو في حالة ان فاضو نان ذلك إنتقال موجب غير متناظر، المستقل في حال
أما إذا نانت إستجابة الس ر التابع للتغير في الس ر المستقل أنبر أو اسرع في حالة إن فاض 
األ ير عنو في حالة زيادتو نان ذلك إنتقااًل سالبًا غير متناظر... وىنا يجدر التنويو إلى أن 

تغيرات الس رية على تحويلت الرفاىيةنمناسب و سائر المت املين في ترجمة نتائج ال
السوقو، بطريقة تقليدية قد ال يحنميا الصواب، حيث، وعلى سبيل الم ال، قد تترجم النتائج 
السلبية نالسالبةو للتغيرات السنوية على أنيا في صال  المستيلك، بينما تترجم النتائج 

لحو، وقد ال ينون ذلك باإلستنتاج الدقيق، ومن  م يفضل الموجبة على أنيا في غيره صا
تصنيو التغيرات الس رية في ىذه الحالة وفقا لنتائجيا النيائية على اليامش التسويقى، حيث 
ي رو اإلنتقال الس رى غير المتناظر والموجب على أنو مجموعة األف ال التى بمقتضاه تؤدي 

تسويقى نحيث زيادة س ر المنتج أو إن فاض س ر التغيرات السنوية إلى تضييق اليامش ال
التجزئةو، وبدرجة أنبر من حيث الحجم أو السرعة عنو في حالة التغيرات الس رية المساوية 
ليا في القيمة والتى توسع من اليامش التسويقى. وفي المقابل يصنو اإلنتقال الس ري غير 

دى إلى تمدد اليامش التسويقى بدرجة المتناظر السالب على أنو التغيرات الس رية التى تؤ 
أنبر من حيث الحجم والسرعة عن تلك التغيرات التى تؤدى إلى ضغط اليامش التسويقى.  
وفي الحالة األولي نالموجبةو قد تنون التغيرات الس رية في صال  نل من المنتج والمستيلك، 

ىمو، أو في الحالة وعلى حساب الوسطاء المت املين في السوق نمن تجار ومصن ين وغير 
ال انية نالسالبةو قد تنون إستفادة الوسطاء أنبر من أو على حساب إستفادة نل من المنتج 

 والمستيلك.
:  على الرغم من وجود الن ير من االنتقال غير المتناظر، وجمود أس ار التجزئة، وأسبابوو  2ن

ن المنتج إلى التجزئة، إال أن الدالالت ال ملية على وجود اإلنتقال غير المتناظر لألس ار م
التحليل ال ملى فيما ي تص بالطبي ة ال اصة لنفاذ األس ار ما بين ىذه األسواق مازال في 
حاجة إلى المزيد من اإليضاحات  اصة في حالة أسواق السلع الغذائية والتى تهتمل على 

من ال صائص  مجموعات واس ة من السلع والمنتجات، والتى لنل منيا، وبدورىا، مجموعة
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والهروط السوقية ال اصة بيا.... ومع ذلك فإن المراج ة الواس ة للتحليل اإلقتصادى لل لقة 
 (1)ما بين س ر المنتج، وس ر التجزئة للسلع الغذائية ت رج ب لث إستنتاجات عامة وىى:

  تبدأ مسببات التغيرات الس رية األولية عادة من س ر المزرعة، وتتجو إلى س ر
 ئة.التجز 

  وجود ت  ر زمنى في إستجابة س ر التجزئة للتغير في س ر المزرعة والذي يمتد لفترة
تصل إلى هيور حتى في حالة السلع الغذائية الطازجة أو سري ة التلو ناأللبان، 

 واللحوم، وال ضروات والفانية الطازجة.

  من النفاذ تبدو إستجابة س ر التجزئة للزيادة في س ر المنتج أسرع، وبدرجة أنبر
 عنو في حالة اإلستجابة إلن فاض س ر المنتج.

 
فمع اإلستنتاج األ ير غالبًا ما يهاىد إنتقال الزيادة في س ر المنتج إلى س ر التجزئة 
بسرعة وبدرجة أنبر عنو في حالة إنتقال النقص في س ر المنتج إلى س ر التجزئة، نما 

ي س ر التجزئة إلى س ر المنتج في حالة يلحظ أيضًا تباطؤ وصغر حجم إنتقال الزيادة ف
وجود زيادة في طلب المستيلك على السل ة وأرتفاع أس ارىا، وىو ما يحول دون إستفادة 
المستيلك بنامل قيمة النقص في س ر التجزئة في الحالة األولى، وعدم إستفادة المنتج بنامل 

الحالتين من قبل الدراسات  الزيادة في س ر التجزئة في الحالة ال انية، وحيث ت رو نل
االقتصادية بظاىرة جمود أو لزوجة س ر التجزئة.. نما تناولت ىذه الدراسات أيضًا تفسير ىذه 

 الظاىرة، واإلنتقال غير المتناظر لألس ار بالن ير من المسببات وال وامل ومن أىميا:
تغيرات الس رية نمن :  قد يتواجد االنتقال النامل للض و التنافسية، وقوي السوقو  2/1ن 

موقع أو مستوي إلى آ رو إذا ما وجودت هروط المنافسوة الناملة بالسووق، ومع ذلك قود ال 
تتواجد ىذه الحالة في عالم الواقع، حيث يص ب وجود اإلنتقال النامل لألس ار، وىو ما تبرره 

نافسة الناملة في غالبية الدراسات الم نية بقضية اإلنتقال غير المتناظر لألس ار بض و الم
األسواق لغياب أو ض و ب ض هروطيا م ل غياب الم لومات الناملة أمام المت املين في 
السوق ومن  م ض و إستجابتيم لما قد يوجد من فرص نف ية لنل منيم،.. وىو ما ي يق 
بدوره إنتقال التغيرات الس رية من موقع أو مستوي إلى آ ر، .. نما أن ض و تنافسية ىذه 

سواق إنما ينطوي في غالب األحوال على ظيور قوي السوق، حيث قدرة المؤسسات األ
المتواجدة على تحديد وليس إستقبال الس ر، ونلما ازدادت قوي السوق، نلما ض فت المافسة، 
وأن فض اإلنتقال الس ري... وي لص الن ير من ىذه الدراسات إلى أن قوي السوق تؤدى في 

تقال الس ري الموجب نزيادة س ر المنتج أو المستيلكو، وبما يتما ل غالبية األحوال إلى اإلن
                                                 

(1)
 Randy Schvept, Food price Dynamics, etc, p 17.  
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مع وجود حالة اإلحتنار التام، أما في إطار إحتنار القلة فمن المتوقع أن ي تى اإلنتقال 
دارة السوق  .... وىنا أيضا قد ال تنون (1)الس ري في صورة موجبة أو سالبة تب ًا ليينل وام

نتقال غير المتناظر لألس ار، بل قد يهارنيا في  المسبب لإل  قوي السوق ىى ال امل الوحيد
دارة الم زون وغيرىا، والتى م يا قد ال ي بر  ذلك عوامل أ ري، م ل سلونيات المستيلك، وام

 وجود اإلنتقال الس ري غير المتناظر عن وجود قوي السوق ن امل مؤ ر.
ستيلك أن يحدد مهترياتو من :  من الطبي ى أن يقال أن على المسلوك المستيلكو 2/2ن

الغذاء في إطار ما تفرضو ميزانيتو من قيود،.. ومع ذلك ىناك من ال وامل األ رى غير س ر 
التجزئة والتى قد تد ل في تحديد القرارات الهرائية للمستيلك م ل توقيت الهراء، وتفضيلت 

ل الم ال، قد يفضل المستيلك للهراء من محلت م ينة، وأنماطو الهرائية نحيث وعلى سبي
المستيلك هراء إحتياجاتو من الغذاء من المحلت القريبة من مسننو وفي طريق عودتو من 
ال ملو، نما ي د مستوي د ل أو  روة المستيلك عامل ىام في سلوك المستيلك، حيث يبدو، 

لتغير وعلى سبيل الم ال، أصحاب الد ول المرتف ة على أنيم أقل م رفة باألس ار، وأقل ميل 
المحلت المفضلة لمهترياتيم أو أنماط مهترياتيم بسبب التغير في األس ار، حيث تساىم نل 
ىذه ال وامل في ض و إستجابة المستيلك للتغيرات في س ر التجزئة، وىو ما يسم  بدوره 
لمنافذ البيع بالتجزئة لإلبقاء على س ر التجزئة عند مستوى أعلى نعن تلك المستويات 

 مع اإلستجابة ال اليةو، ودون فقدان إيراداتيم وأرباحيم.المتوق ة 
:  حيث قد تهارك إدارة ىذا الم زون في وجود إدارة م زون منافذ البيع بالتجزئةو  2/3ن

الجمود أو اللزوجة الس رية. فوجود م زون نبير من البضائع المهتراة لدي منافذ التجزئة أو 
ترات أرتفاع األس ار، قد يحد من قدرة أصحاب ىذه ت اقداتيا السابقة وبنميات نبيرة في ف

المنافذ على ت فيض األس ار، حيث يتوقو ذلك على قيمة اليامش الربحى الذى يتقضاه 
المنفذ نقبل التغيرات الس ريةو على نل سل ة، وعلى قيمة ال سارة التى ينون المنفذ قادر أو 

م زون غالبا ما تتواجد الفجوة الزمنية ما راغب في إستي ابيا... ومع وجود قضايا إدارة ىذا ال
بين التغير في س ر المنتج، والتغير في س ر التجزئة ... فإن فاض س ر المنتج قد ينفذ إلى 
منافذ البيع بالتجزئة ب د فترة زمنية طويلة نسبيا طالما نانت ىذه المنافذ ت مل في وجود 

لتزامات ت اقدية لمهترياتيا.  م زون ب س ار عاليو وام
ف ندما ترتفع أس ار التجزئة لمنتجات غذائية م ينة،  : تنلفة البحث عن ألسواقو  2/4ن

قد يمتنع المستيلك عن إست مار الوقت اللزم للبحث عن بدائل أر ص، فقد يقبل المستيلك 
س ر التجزئة األعلى إذا ما ه ر أن تنلفة تغير أنماطو الهرائية والبحث عن س ر أفضل، 

                                                 
(1)

 Mengistu E. Seyoum, price transmission system in Ethiopian coffee market, Swedish university of 

agricultural sciences, department of economics, 2010. 
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منن أن يحققو من وفورات من وراء ىذا التصرو و اصة عندما ينون على سوو تت طى ما ي
المستيلك أن يوازن ما بين الوفورات التى يمنن أن يحققيا من سل ة م ينة باإلنتقال إلى 
منافذ بيع أ رى، مقابل ال سائر الس رية المحتملة على منتجات غذائية أ ري في منفذ البيع 

 الجديد.
:   وىى تهير إلى التناليو التى تصاحب إجراء منافذ Menu costة تنلفة القائمو  2/5ن

البيع لتغيرات في أس ار التجزئة، م ل تغير البطاقات الس رية للمنفذ، وتحديث اإلعلنات 
والنهرات، والمروجين وغيرىا، وحيث قد تحول ىذه التنلفة دون ت فيض س ر التجزئة ... 

لتى ت ود على سم ة منفذ البيع من تغيره المتنرر ويصاحب ىذه التنلفة أيضًا الم اطر ا
لألس ار والذى يب ث بإهارات م قدة إلى المهترين.  إن إدراك منفذ التجزئة ليذه التنلفة 
وت  يراتيا يتصل أيضًا باإلستجابة الس رية للمستيلك بالنسبة لسل ة غذائية م ينة، فإذا ما 

ناهئة عن إن فاض الس ر، ال تقابل أو ت وض نانت، وعلى سبيل الم ال، زيادة المبي ات ال
التناليو المترتبة على ت ديل البطاقة الس رية للسل ة فمن المحتمل أن ال ي فض المنفذ 

 الس ر.
فوجود الليقين بس ر السوق، وفيما يتصل بما إذا نان التغير نأو  : الليقيونو  2/6ن

جية س ر التجزئة حيث تحجم المنهآت، الصدمةو الس رى دائم أو مؤقت، قد يؤ ر على إستراتي
وبصفة عامة، عن تتبع التحرنات الس رية المؤقتو... إن ىذا الليقين قد يساىم في التحرنات 
غير المتناظرة ألس ار التجزئة، والمنتج، ففي الفترات التى تتقلب فييا أس ار السل ة تقلبات 

ت فيض الس ر إذا ما وجدت   فيفو، وعلى سبيل الم ال، قد تمتنع منافذ التجزئة عن
اإلحتماالت النبيرة لزيادة تناليفيا وبم دل سريع فيما ب د.. فالتقلبات الس رية ال فيفة للسل ة 
تترجم، وبصفة عامة، في أس ار تجزئة أعلى، حيث يحاول المت املون في السوق النظر إلى 

ود أو لزوجة س ر ىوامش األرباح، في مواجية التنلفة غير المؤندة، ومن ىنا فإن جم
التجزئة، إنما ت نى إستفادة المستيلك فقط وجزئيا، عندما تتراجع أس ار السلع مع اله ور 
بإحتمال الدفع من أجل ىوامش ربحية أعلى لمنافذ التجزئة... وعلى ال نس من ذلك بالنسبة 
ألس ار المنتج الزراعي حيث تستجيب وبسرعة لظروو السوق نظرًا ألن أغلب األسواق 
الزراعية ذات تنافسية عالية، وألن المزارعون، وب نس تجار التجزئة، ليس ليم دور في تحديد 

 أس ار مبي اتيم من المنتجات.
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: يستند الباح ون في إنتقال التغيرات الس رية في األسواق المحلية للسلع الغذائية و3ن
نتقال الت غيرات الس رية فيما بين قياساتيم ألنماط إستجابة األسواق للصدمات الس رية وام

مستوياتيا الم تلفة، على إست دام ب ض األدوات الحسابية واإلحصائية والتى تتراوح ما بين 
البساطة والت قيد، حيث ىناك األدوات الحسابية البسيطة التى تست دم، نما أن ىناك النماذج 

نا قد ينون من المفيد اإلحصائية، ونماذج اإلقتصاد القياسى التى أست دمت ليذا الغرض... وى
اإلهارة إلى ىذه األدوات أواًل نتمييد لتحديد منيج الدراسة الحالية لقياس أنماط إنتقال التغيرات 
الس رية في األسواق المحلية للسلع الغذائية،  م عرض وتحليل نتائج ىذه القياسات، وىو ما 

 يمنن إيجازه فيما يلى:
تناول الن ير من الدراسات قضية اإلنتقال الس ري :  طرق القياس ومنيجية الدراسةو  3/1ن

في أسواق السلع الغذائية، إال أنيا تباينت فيما بينيا من حيث طرق القياس المست دمة في 
نل منيا تب ًا لتباينتيا في طبي ة ونوعية التساؤالت المطروحة، والبيانات المست دمة 

بحصر وتصنيو ىذه الطرق وفقا  (1)واإلفتراضات الموضوعة... ولقد جاءت ب ض الدراسات
 لما يمنن ذنره في النقاط التالية:

  النسبة بين التغيرات المئوية لألس ار فيما بين فترتين من الزمن، حيث حساب التغير
النسبى نالمئوىو للس ر التابع فيما بين فترة وأ ري من الزمن، ونذلك حساب التغير 

نفس الفترتين من الزمن، وحساب النسبة  النسبى نالمئوىو للس ر المستقل فيما بين
فيما بين التغير المئوي في الس ر التابع، والتغير المئوي في الس ر المستقل، وىو ما 

 يمنن تسميتو بمرونة اإلنتقال الس ري.
  تحليل اإلرتباط فيما بين الس ر التابع، والس ر نأو األس ارو المستقل، حيث تحديد

ة اإلرتباط فيما بينيما، مع تحديد إتجاه وم نوية ىذه م امل اإلرتباط، ومن  م درج
 ال لقة.

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 Mengistu E.seyaum, price system in Ethiopian coffee market, etc, pp 32-42.  
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  تحليل اإلنحدار، ن داة إحصائية إل تبار ال لقة فيما بين الس ر التابع، والس ر نأو
األس ارو المستقل، وتقدير درجة ت  ير الس ر نأو المتغيرات المستقلةو المستقل على 

 النتائج.. الس ر التابع مع قياس درجة م نوية

 تحليل التنامل ن(Co-interaction ،وىو من إبتنار نظريات اإلقتصاد القياسي ،
 والذى نال اإلىتمام بين ن ير من اإلقتصاديين في ال قد األ ير.

 
إن لنل من الطرق المهار إلييا مميزاتيا وعيوبيا، والتى ي رج ذنرىا عن إىتمامات 

اسة الحالية في دراستيا لإلنتقال الس ري باألسواق الدراسة الحالية... ومع ذلك تستند الدر 
المحلية للسلع الغذائية على تحليل األرتباط ما بين أس ار المنتج، والجملة، والمستيلك إلى 
جانب حسابات النسب بين التغيرات المئوية لنل منيا، والتى يمنن إست راجيا من م دالت 

و والمهار إلييا من قبل... نما 2011-2000التغير السنوي في ىذه األس ار  لل الفترةن
يستنمل ىذه التحليل بالنظر إلى وتحليل إتجاىات األرقام القياسية لألس ار الهيرية لنل من 

..  2013إلى يناير من عام 2010المنتج، والمستيلك في ىذه األسواق  لل الفترة من يناير 
تجاىاتيا قد ت ب ر، وبدرجة أنبر عن طبي ة إنتقال فالتغيرات الهيرية في ىذه األس ار وام

التغيرات الس رية في ىذه األسواق عنو في حالة إست دام التغيرات السنوية. حيث يمنن أن 
يستند في ذلك على حساب التغيرات المئوية الهيرية ليذه األس ار  م المقارنة فيما بينيا إلى 

ج، والتغير في س ر المستيلك جانب مقارنة التطابق الزمنى فيما بين التغير في س ري المنت
لبيان سرعة اإلنتقال الس ري فيما بينيما... فن يرًا ما يست دم ىذا األسلوب في ال ديد من 
الدراسات بغرض إ تبار فرضية وجود اإلنتقال غير المتناظر للتغيرات الس رية فيما بين 

بى في أس ار المستويات الم تلفة من السوق من عدمو، أو إ تبار فرضية الجمود النس
 التجزئة في األسواق تحت الدراسة، وىو ما ي د الغرض األساسي ليذا الجزء من الدراسة.

من المتوقع تباين نمط اإلنتقال الس ري من مستوي إلى    :نتائج القياس ودالالتياو  3/2ن
ة آ ر بالسوق بإ تلو السلع الغذائية وىو ما ت نسو نتائج القياس بالنسبة للسلع الغذائي

 الرئيسية المم لة للمجموعات السل ية المتجانسة والمهار إلييا من قبل، والمبينو فيما يلى:
:  يمنون بيوان مؤهوورات االنتقال الس ري فوي أسواق        ال ضروات والفانية الطازجة و أن

 ال ضروات والفانية، ودالالتيا على النحو الوارد في النقاط التالية:
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  امة ألس ار المنتج، والجملة، والتجزئة لمجموعة ال ضروات ت نس االتجاىات ال
و وجود االرتباط 2011-2000والفانية الطازجة، والمهار إلييا من قبل،  لل الفترةن

%و، فيما بينيا، وبما يهير إلى أن للتغيرات الس رية 1القوي وبدرجة عالية من ال قة ن
يرات الس رية عند المستويات عند مستوي م ين من السوق النصيب األنبر من التغ

ن نان من الملحظ وجود تباين محدود فيما بين درجة األرتباط  األ ري من السوق، وام
ما بين س ر المنتج وس ر الجملة، عنو في حالة األرتباط ما بين س ر الجملة، وس ر 

في  0.99التجزئة، حيث يبلو م امل األرتباط بين س ر الجملة، وس ر التجزئة نحو 
ة نل من سلع ىذه المجموعة، بينما بلو م امل اإلرتباط ما بين س ر المنتج، حال

في حالة نل  0.85، 0.85، 0.86، 0.89، 0.95، 0.96، 0.96وس ر الجملة نحو 
من الطماطم، والباميا ال ضراء، وال وم، والبصل، والفاصوليا ال ضراء، والباذنجان، 

 0.71، 0.72، 0.72، 0.75إلى نحو والتين البرهومى على الترتيب، وين فض ليصل
، (1)في حالة نل من البسلة ال ضراء، والبطاطس، وال يار، والبرتقال على التوالى

وحيث ت نس ىذه الم املت بدورىا أن للتغيرات الس رية في سوق الجملة النصيب 
األنبر في تغيرات أس ار التجزئة، بينما تقل مساىمة التغيرات في ىوامش التجزئة في 
ىذا اله ن، وذلك عنس الحال بالنسبة لليوامش التسويقية في سوق الجملة، والتى 
تهارك بنصيب ملموس نإلى جانب تغيرات س ر المنتجو في تغيرات س رى الجملة، 
 اصة في حالة نل من السلع األربع األ يرة المهار إلييا، وىو ما يتطابق وي زى إلى 

مضمون دراسة التغيرات الس رية واليوامش نفس األسباب المهار إلييا من قبل في 
 التسويقية ليذه المجموعة من السلع.

  إن تقديرات التغيرات المطلقة في نل من أس ار المنتج، والجملة، والتجزئة لنفس
و، تهير إلى 2011-2000المجموعة من ال ضروات والفانية، وفي نفس الفترة ن

وحدة واحدة نجنيوو إلى سوق التجزئة  إنتقال التغير الس ري في سوق المنتج وبمقدار
وحدة نجنيوو في حالة نل  2.83، 2.85، 3.0، 3.18، 3.67، 7.50وبما ي ادل نحو

من ال يار، والبرتقال، وال وم، والبطاطس، والباميا ال ضراء، والبصل على الترتيب 
وحدة نجنيوو  1.57، 1.67، 1.69، 1.92، 2.80وتن فض عن ذلك لتصل إلى نحو

ة نل من الطماطم، والتين البرهومي، والفاصوليا ال ضراء، والبسلة ال ضراء، في حال
والباذنجان على الترتيب... إن التغيرات الس رية في سوق المنتج إنما تتحرك إلى 
سوق التجزئة محملة بنصيب من اليوامش التسويقية في نل من سوق الجملة 

                                                 
(1)

 ( اٌّٛلغ األٌىخشٚٔٝ ٌٍدٙبص اٌّشوضٞ ٌٍخؼبئت اٌؼبِت ٚاإلزصبء، أسؼبس إٌّخدبث اٌغزائ١ت ٚاٌخذِبث.1زسبج ِٓ : ) 

 ( ، األسؼبس.FAO statألغز٠ت ٚاٌضساػت ببألُِ اٌّخسذة )( اٌّٛلغ األٌىخشٚٔٝ ٌّٕظّت ا2)                  
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ل للتغيرات الس رية بين المستويات والتجزئة، وبما ي نس وجود اإلنتقال غير المتما 
 الم تلفة من ىذه السوق،  وبما لو من أسبابو.

 
ىذا وت تلو قيمة إنتقال التغيرات الس رية ليذه المجموعة من السلع في حالة سوق 
الجملة عنو في حالة سوق التجزئة، حيث ترتفع في حالة سوق الجملة عنو في حالة سوق 

اذنجانو، حيث إنتقال التغير الس ري في سوق المنتج وبمقدار التجزئة نوباست ناء حالة الب
، 2.82، 3.0، 6.0وحدة واحدة نجنيوو إلى سوق الجملة بما ي ادل، وعلى سبيل الم ال، نحو 

وحدة نجنيوو في حالة نل من ال يار، والبرتقال، وال وم، والباميا ال ضراء،  2.17، 2.38
يرات الس رية في سوق الجملة وبمقدار وحدة واحدة والبصل على الترتيب، بينما تنتقل التغ

، 1.25نجنيوو إلى سوق التجزئة في حالة نل من ىذه السلع ال مس وعلى الترتيب بما ي ادل 
وحدة نجنيوو... ونذلك الحال أيضًا بالنسبة لباقى السلع األ رى  1.31، 1.19، 1.13، 1.22

يا الس رية في سوق المنتج إلى سوق من ىذه المجموعة حيث إرتفاع قيمة إنتقال تغيرات
الجملة، عنو في حالة إنتقال تغيراتيا الس رية في سوق الجملة إلى سوق التجزئة وعلى نحو 

و، وىو ما يهير بدوره إلى ترنز ال وامل المسئولة عن اإلنتقال 4/1ما ىو مبين بالجدول رقم ن
تنمن عند مستوي سوق الجملة غير المتناظر للتغيرات الس رية في أسواق ىذه السلع إنما 

بدرجة أنبر، وىو ما ي زى وبدرجة أساسية إلى إحتماالت وجود القوي اإلحتنارية عند ىذا 
 المستوي من السوق.

  وبم يار التغيرات المئوية أيضًا في نل من س ر المنتج، والجملة، والتجزئة  لل
المتناظر للتغيرات و ت تى الدالالت على وجود اإلنتقال غير 2011-2000السنوات ن

الس رية دا ل ىذه السوق، حيث بلغت درجة نفاذ الس ر من سوق المنتج إلى سوق 
% في حالة نل من 120.9%، 154.9%، 237.8التجزئة، وعلى سبيل الم ال، نحو 

ال يار، والبطاطس، والطماطم على الترتيب، وبما يهير ضمنيًا إلى زيادة أس ار 
ل لث بنفس النسب المهار إلييا، مع زيادة س ر المنتج التجزئة لنل من ىذه السلع ا

%.. ومع التباينات في درجة نفاذ التغيرات الس رية في سوق 100لنل منيا بنسبة 
المنتج إلى سوق التجزئة في حالة باقى سلع ىذه المجموعة وعلى النحو المبين 

لمتناظر للتغيرات و ت تى أيضًا الدالالت على وجود اإلنتقال غير ا4/1بالجدول رقم ن
 الس رية ليذه السلع.

 
 
 



 73 

  2010إن التغيرات الس رية الهيرية لس ري المنتج والتجزئة  لل الفترة من يناير 
تنهو وبدرجة أنبر عن جوانب اإلنتقال الس ري غير المتناظر،  2013إلى يناير 

 وظاىرة لزوجة س ر التجزئة دا ل ىذه السوق، والمم لة في السمات التالية:

o  وجود الجمود أو اللزوجة المتاحة لس ر التجزئة في ب ض فترات ىذه السنوات
حيث عدم إستجابة س ر التجزئة للتغيرات السالبة في س ر المنتج و اصة في 
حالة التغيرات الطفيفة، حيث، وعلى سبيل الم ال، إن فاض أس ار مجموعة 

ر، ومايو، %  لل فبراي0.1%، 1.1%، 6.4ال ضروات بم دالت بلغت نحو 
، 2011% في هير يوليو من عام 25، وبم دل بلو نحو 2010ويونيو، من عام 
في نفس الوقت الذى  2012% في هير مايو من عام 3.5وبم دل بلو نحو 

%، 1.8%، 1.8سجلت فيو ىذه الفترات زيادة س ر التجزئة بم دالت بلغت نحو 
 يب.% في نل من الفترات ال مس وعلى الترت%1.7، %3.2، 1.0

o  وجود االستجابة الض يفة لس ر التجزئة للتغيرات السالبة في أس ار المنتج
 2010لل ضروات في ب ض الهيور األ ري من ىذه السنوات، ففي عام 

انحصرت ىذه السمة في هيري نوفمبر وديسمبر حيث أن فض س ر التجزئة 
مقابل % في نل من الهيرين على التوالي، وذلك 13.9%، 17.6بم دل بلو نحو 

% في نل منيما على 29.1%، 23.2ان فاض أس ار المنتج بم دل بلو نحو 
الترتيب، وىو ما يهير إلى نفاذ ان فاض س ر المنتج لل ضروات إلى سوق 

%  لل الهير 47.8% في الهير األول، ونحو 75.8التجزئة بم دل بلو نحو 
هير فبراير، فقد انحصرت ىذه السمة في نل من  2011ال انى... أما في عام 

ومايو، ويونيو، وأنتوبر، وديسمبر حيث بلو م دل نفاذ ان فاض س ر المنتج إلى 
% في نل من 49.2%، 23.0%، 17.4%، 58.3%، 21.7س ر التجزئة نحو 

الهيور ال مس على الترتيب، وفقا لما تهير إليو م دالت ان فاض أس ار 
لهيور والمبينة بالجدول التجزئة مقابل ان فاض أس ار المنتج في نل من ىذا ا

، حيث تواجدت ىذه السمة في 2012و... ونذلك الحال أيضًا في عام 4/2رقم ن
نل من هير يناير، ويونيو، وأنتوبر، ونوفمبر، وديسمبر وبم دالت نفاذ بلغت نحو 

% في نل من الهيور ال مس %44.0، %29.5، %34.1، %20.6، 10.4
لم دل نفاذ ان فاض أس ار المنتج إلى  على الترتيب، وحيث بلو المتوسط ال ام

% 36.0س ر التجزئة في الفترات المهار إلييا بالسنوات ال لث إلى ما يقرب من 
، وفي المقابل بلو المتوسط ال ام لم دل نفاذ التغيرات الموجبة نالزيادة في س ر 



 74 

% وبما ي نس استجابة س ر التجزئة 45المنتج إلى س ر التجزئةو ما يقرب من 
تغيرات الموجبة في س ر المنتج بم دل أنبر عنو في حالة استجابتو للتغيرات لل

 السلبية.

o   وبالنسبة للفانية، تتواجد أيضًا حالتى الجمود التام، في استجابة س ر التجزئة
للتغيرات في س ر المنتج، حيث ىناك حالة الجمود التام مم لة في عدم استجابة 

ي س ر المنتج من ب ض األحيان، وللتغيرات س ر التجزئة للتغيرات السالبة ف
، 2011الموجبة في س ر المنتج في أحيان أ ري، حيث هيد هير فبراير عام 

% في نفس الوقت الذى 1.7وعلى سبيل الم ال، ان فاض س ر المنتج بم دل 
%... نما هيدت أهير مايو، وسبتمبر 0.9أرتفع فيو س ر التجزئة بم دل 

وجود نفس السمة حيث زيادة س ر التجزئة  2012م وأنتوبر، ونوفمبر من عا
مقابل ان فاض س ر المنتج  لل ىذه األهير... نذلك أيضًا ىناك حالة الجمود 
التام مع وجود االن فاض في س ر التجزئة مقابل وجود الزيادة في س ر المنتج 

، 2010في ب ض التوقيتات األ ري، التى تهمل في ذلك هير مايو من عام 
... إن وجود 2013، وهير يناير من عام 2011يونيو، ويوليو من عام وهيري 

سمة الجمود التام في س ر التجزئة  لل ىذه الفترات و اصة مع ىذه التغيرات 
الس رية الطفيفة قد يمنن تفسيره باستي اب سوق الجملة للتغيرات الس رية 

ألوقات، ونذلك القادمة من سوق المنتج دون نقليا إلى سوق التجزئة في ب ض ا
استي اب التغيرات الس ربة القادمة من سوق التجزئة دون نقليا إلى سوق المنتج 
في فترات أ ري، نما أن استي اب سوق الجملة لم ل ىذه التغيرات الس رية قد 
يهير في دالالتو على وجود القوي االحتنارية في سوق الجملة والتى تحقق من 

من استي اب م ل ىذه التغيرات...  ىذا نما قد  األرباح غير ال ادية ما يمننيا
ينون لذلك أيضًا داللتو على تم يل سوق الجملة ن امل حاجز للتفاعل ما بين 
قوي ال رض نفي سوق المنتجو، وقوي الطلب نفي سوق التجزئةو حيث اتجاه 

 التغيرات الس رية في نل السوقين في اتجاىات مت انسة.
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ستجابة الس رية في حالة التغيرات الس رية المتما لة االتجاه أما بالنسبة لل     
نفي سوق الجملة والتجزئةو في األهير األ ري من ىذه السنوات فيى تبدو أنبر 
في حالة التغيرات الس رية الموجبة عنو في حالة التغيرات الس رية السالبة، حيث 

منتج إلى س ر التجزئة يقدر الم دل المتوسط لنفاذ التغيرات السالبة في س ر ال
% في المتوسط 110%، بينما يبلو م دل نفاذ التغيرات الموجبة نحو 87.1بنحو 

 و.4/2، وعلى نحو ما يمنن است لصو من الجدول رقم ن

o  وبالنسبة لسرعة نفاذ التغيرات الس رية من مستوي إلى آ ر بسوق ال ضروات
ىا في توقيت قريب من تاريخ التغير في نفس الهير أو يمتد والفانية فيبدو نفاذ

على طول الهير، ونما تهير إلى ذلك التغيرات الس رية المهار إلييا، وقد يبدو 
ذلك طبي يا مع  صوصية ىذه السلع حيث سرعة القابلية للتلو إلى جانب 

 موسمية اإلنتاج...

جموعتى ال ضروات والفانية من ناحية :  مع وجود التباين النبير فيما بين مالحبووبنبو 
ومجموعة الحبوب من ناحية أ ري سواء من حيث ال واص الطبي ية والقابلية للتلو أو من 
حيث عمل آليات السوق والتد ل الحنومي من ناحية أ ري، فمن المتوقع أن يوجد التباين 

لم تلفة من السوق والتى أيضًا فيما بينيما من حيث انتقال التغيرات الس رية بين المستويات ا
 يمنن بيان سماتو، ودالالتو في النقاط التالية:

  وجود االرتباط القوي فيما بين نل من س ر المنتج، وس ر الجملة، وس ر التجزئة
%و لنل من سلع ىذه المجموعة، والمهار إلييا من قبل، 1وبدرجة عالية من ال قة ن

وي م ين من السوق ليا النصيب األنبر وبما يهير إلى أن التغيرات الس رية عند مست
في التغيرات الس رية عند المستوى اآل ر من نفس السوق، حيث تراوح م امل 
االرتباط ما بين ىذه األس ار في حالة سل تى الفول وال دس بنوعياتيا الم تلفة واألرز 

 ، نما يصل م امل االرتباط ما بين س ر المنتج، وس ر الجملة0.99، 0.90ما بين 
، أما م امل االرتباط فيما بين س ر الجملة، وس ر 0.99في حالة القم  إلى نحو 

... ىذا وي تلو الحال إلى حد ما في حالة نل 0.96التجزئة لنفس السل ة فبلو نحو 
من األذرة الهامي، واألذرة الرفي ة حيث بيلو م امل االرتباط ما بين س ر المنتج وس ر 

سبة للسل ة األولي، وال انية على الترتيب نما بلو بالن 0.95، 0.85الجملة نحو 
لنل منيما  0.99، 0.98م امل االرتباط ما بين س ر الجملة، وس ر التجزئة نحو 

 (1)وعلى التوالى.

 

                                                 
(1)

 ( اٌّٛلغ األٌىخشٟٚٔ ٌٍدٙبص اٌّشوضٞ ٌٍخؼبئت اٌؼبِت ٚاإلزصبء، أسؼبس إٌّخدبث اٌغزائ١ت ٚاٌخذِبث.1زسبج ِٓ )   
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من مستوي إلى آ ر دا ل أسواق ىذه  أما عن إنتقال التغيرات الس رية
ا من قبل، إلى وجود حالة المجموعة من السلع فتهير تقديراتيا المطلقة، والمهار إليي

اإلنتقال غير المتناظر في ىذه السوق، حيث تهير إلى إنتقال التغير الس ري في 
، 1.14سوق المنتج وبمقدار وحدة واحدة نجنيوو إلى سوق التجزئة بما ي ادل نحو 

وحدة نجنيوو في حالة نل من الفول  1.36، 1.33، 1.30، 1.27، 1.20، 1.38
مورة، والفول المجروش، وال دس الصحي ، وال دس المجروش، البلدي، والفول المن

واألرز، والقم  على الترتيب، وبما ي نس تحرك التغيرات الس رية دا ل ىذه السوق 
من المنتج إلى المستيلك محملة بنصيب من اليوامش التسويقية، وي تلو ىذا 

ث إنتقال تغيراتيا الوضع في حالة نل من سل تى األذرة الهامي، واألذرة الرفي ة، حي
-2000الس رية من سوق المنتج إلى سوق التجزئة ب قل من قيمتيا ن لل الفترة ن

نتقال س ر المنتج بمقدار وحدة واحدة نجنيوو من نل من 2011 و، حيث تغير وام
وحدة نجنيوو في حالة األذرة  0.92السل تين إلى سوق التجزئة ي ادل ما قيمتو 

دة نجنيوو في حالة األذرة الرفي ة، وىو ما يمنن تفسيره وح 0.77الهامي، وما قيمتو 
بوجود الدعم الحنومي ألس ار الجملة لنل السل تين ... ىذا ومن الملحظ إنتقال 
التغيرات الس رية ليذه المجموعة من السلع بقيمة متباينة في حالة اإلنتقال من سوق 

الجملة إلى سوق التجزئة المنتج إلى سوق الجملة عنو في حالة اإلنتقال من سوق 
إلى جانب تباينيا من سل ة إلى أ ري، وبما ي نس ما تحملو التغيرات الس رية ليذه 
السلع من ىوامش تسويقية نأو دعمو في إنتقاليا من مستوي إلى آ ر دا ل ىذه 

و... وىنا أيضًا قد يلحظ ارتفاع 4/1السوق، وعلى نحو ما ىو مبين بالجدول رقم ن
التغيرات الس رية من سوق الجملة إلى سوق التجزئة عن قيمة إنتقال قيمة إنتقال 

ىذه التغيرات من سوق المنتج إلى سوق التجزئة في حالة نل من القم ، واألذرة 
الهامي، وال دس، وبما يهير إلى احتماالت وجود نزعة اإلحتنار أو اإلستغلل نإذا ما 

بينما قد تتواجد ىذه النزعة لدي  وجدتو لدي منافذ البيع بالتجزئة وليس الجملة،
منافذ البيع بالجملة نوليس منافذ البيع بالتجزئةو في حالة سل ة األرز والفول 
بنوعيتيا ال لث حيث ارتفاع قيمة إنتقال تغيراتيا الس رية من المنتج إلى سوق 

بيع الجملة عن قيمة إنتقاليا من سوق الجملة  نما قد تتواجد ىذه النزعة لدي منافذ ال
بالجملة نوليس منافذ البيع بالتجزئةو في حالة سل ة األرز والفول بنوعيتيا ال لث 
حيث ارتفاع قيمة إنتقال تغيراتيا الس رية من المنتج إلى سوق الجملة عن قيمة 

 إنتقاليا من سوق الجملة إلى سوق التجزئة.
 



 77 

 2000لفترة نوبداللة التغيرات المئوية ألس ار ىذه المجموعة من السلع  لل ا-
و، والمهار إلييا من قبل، ت تى أيضًا اإلهارة إلى وجود اإلنتقال غير المتناظر 2011

المنتج ألي من   رللتغيرات الس رية دا ل أسواق ىذه المجموعة من السلع.  فزيادة س
%، وعلى سبيل الم ال، نه  عنو زيادة س ر التجزئة بنسبة 100ىذه السلع وبنسبة 

% في 74.0%، 87.7%، 83.7%، 78.3%، 80.3%، 77.2 %،90.5بلغت نحو 
حالة نل من القم ، والفول البلدى، والفول المنمورة والفول المجروش، وال دس 
الصحي ، وال دس المجروش، واألرز على الترتيب، بينما بلغت نسبة زيادة س ر 

يب مع % على الترت53,6%، 68التجزئة لنل من األرز الهامي، واألذرة الرفي ة نحو 
ما تحملو تغيراتيا الس رية من دعم مباهر أو دعم ضمنى في ىوامهيا التسويقية... 
وىنا أيضًا يمنن ملحظة تباين م دل نفاذ التغيرات الس رية  ليذه المجموعة من 
السلع في مرحلة إنتقاليا من سوق المنتج إلى سوق الجملة عنو في حالة إنتقاليا 

 و.4/1ئة، وعلى النحو المبين بالجدول رقم نمن سوق الجملة إلى سوق التجز 

 

  وبالنسبة إلنتقال التغيرات الس رية السالبة والموجبة في أسواق ىذه المجموعة من
المحاصيل والتى يمنن أن ت بر عنيا التغيرات الس رية الهيرية، فيت ذر على الدراسة 

األ ري نظرًا ل دم  الحالية اإلهارة إلييا سوي لسل ة األرز فقط دون غيرىا من السلع
توافر البيانات المتصلة ب س ارىا الهيرية.... وىنا ومع التغيرات الهيرية لس ري 

يمنن  2013إلى يناير  2010المنتج والتجزئة لسل ة األرز  لل الفترة من يناير 
 توصيو السوق المحلية ليذه السل ة  لل ىذه الفترة بالسمات التالية:

o نتقال التغيرات الس رية ما بين سوق المنتج، وسوق وجود الجمود التام في إ
التجزئة، في ب ض الفترات حيث، وعلى سبيل الم ال، وجود التغيرات الس رية 
الموجبة في س ر المنتج مقابل  بات س ر التجزئة في ب ض األهير 

  و، ونذلك وجود التغيرات الس رية الموجبة في 2012و، نيناير وفبراير 2010نفبراير
، 2010التجزئة مقابل  بات س ر المنتج في ب ض األهير األ ري نأغسطسس ر 

و، ونذلك ىناك التغيرات السالبة في س ر المنتج مقابل  بات س ر 2012ديسمبر 
التجزئة في ب ض األهير األ ري نمارس، أبريل، ويونيو، وسبتمبر، ونوفمبر، 

 و.2012وديسمبر من عام 

o  التجزئة أو تغير س ر التجزئة مع  بات س ر إن تغير س ر المنتج مع  بات س ر
المنتج في ب ض األهير قد ينون امتداد لتغير نفس الس ر في الهير أو األهير 

 2010السابقة لو... ومع ذلك فقد سجلت الفترة من فبراير إلى أغسطس من عام 
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سلسلة من الزيادات الهيرية الموجبة في نل من س ري المنتج، والتجزئة ت نس 
التغيرات الهيرية الموجبة ليذه السل ة إلى سوق التجزئة و لل ىذه الفترة نفاذ 

%... نما سجلت الفترة من يناير إلى أغسطس سلسلة 45.4بم دل بلو نحو 
أ ري من الزيادات الهيرية الموجبة في س ري المنتج والتجزئة ت نس نفاذ 

بم دل بلو نحو التغيرات في س ر المنتج إلى س ر التجزئة  لل ىذه الفترة 
% في المتوسط  لل ىذه الفترة، وليصل بذلك م دل نفاذ التغيرات 100.0

% في 69.7الس رية الموجبة لس ر المنتج إلى سوق التجزئة بم دل بلو نحو 
المتوسط  لل الفترتين المهار إلييما...  وفي المقابل فقد سجل هيري سبتمبر 

والتجزئة بم دل هيري بلو نحو  ان فاض س ري المنتج 2010وأنتوبر من عام 
% على الترتيب، وبما ي نس إنتقال التغيرات السالبة في س ر %7.4، 11.4

المنتج إلى سوق التجزئة لنفس السل ة و لل ىذه الفترة بم دل بلو نحو 
تناقص س ري المنتج  2011%... نما سجل أيضًا نفس الهيرين من عام 64.9

%، وبما يهير إلى نفاذ 19.6%، 27.1نحو  والتجزئة لنفس السل ة بم دل بلو
% في 72.3التغيرات السالبة في س ر المنتج إلى سوق التجزئة بم دل بلو نحو 

فقد هيدت الفترة من مارس إلى سبتمبر ان فاض  2012المتوسط... أما في عام 
%، يقابليا ان فاض س ر التجزئة بنسبة 20.7أس ار المنتج بنسبة بلغت نحو 

%، وبما ي نس نفاذ التغيرات الس رية السالبة في س ر المنتج 12.7بلغت نحو 
%، .... حيث ن لص 61.4إلى سوق التجزئة  لل ىذه الفترة بم دل بلو نحو 

من ىذه التقديرات إلى إنتقال التغيرات السالبة في س ر المنتج إلى سوق التجزئة 
% في 66.3حو ليذه السل ة وفي الفترات ال لث المهار إلييا بم دل بلو ن

المتوسط، وىو ما يقترب تقريبًا مع م دل إنتقال التغيرات الموجبة للس ر في ىذه 
 السوق.

 
إن وجود الجمود التام في إنتقال التغيرات الس رية ليذه السل ة من سوق 
المنتج إلى سوق التجزئة في ب ض األهير قد تنمن أسباب وجوده في وجود النزعة 

لة أو لغيرىا من األسباب، والتى يمنن اإلهارة إلييا فيما اإلحتنارية في سوق الجم
 ب د.
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تتما ل السوق المحلية ليذه المجموعة من السلع مع غيرىا من أسواق    :اللحوومنجوو 
المجموعات السل ية األ ري من حيث طبي ة إنتقال التغيرات الس رية فيما بين المستويات 

ت التى تفرضيا تباينات ال صائص الطبي ية لنل من الم تلفة من السوق، مع وجود التباينا
ىذه المجموعات السل ية... ويمنن اإلستدالل على ذلك من مؤهرات اإلنتقال السنوي في 

 أسواق مجموعة اللحوم، والتى يمنن ذنرىا في النقاط التالية:
  من وجود اإلرتباط القوي والم نوي بين أس ار نل من المنتج، والجملة والمستيلك لنل

أصناو اللحوم، ربما ي نس انحصار أسباب التغير في الس ر عند مستوى م ين من 
السوق في التغيرات الس رية عند المستويات األ ري من السوق، حيث تراوح م امل 
اإلرتباط ما بين س ر المنتج، والجملة ألصناو اللحوم الحمراء، والبيضاء المهار إلييا 

%، نما تراوح م امل اإلرتباط  1د مستوي م نوية وعن 1.00، 0.99من قبل ما بين 
عند نفس مستوى 1.0، 0.98ما بين س ر الجملة، والتجزئة لنفس األصناو ما بين 

 الم نوية.

  نما ت نس التغيرات المطلقة لنل من أس ار المنتج، والجملة، والتجزئة لنل من أصناو
ستوي إلى آ ر من سوق اللحوم وجود اإلنتقال غير المتناظر ليذه التغيرات من م

نفس الصنو من اللحوم، حيث تهير ىذه التغيرات إلى إنتقال التغير الس ري في 
 1.12، 1.54سوق المنتج وبمقدار وحدة واحدة نجنيوو إلى سوق التجزئة بما ي ادل 

وحدة نجنيوو في حالة نل من لحوم األبقار والجاموس، ولحوم الض ن على الترتيب... 
قال ىذه التغيرات لنل الصنفين في حالة سوق الجملة عنو في حالة وت تلو قيمة إنت

سوق التجزئة، حيث إنتقال التغير الس ري في سوق المنتج وبمقدار وحدة واحدة 
وحدة نجنيوو في حالة نل من  1.14، 1.13نجنيوو إلى سوق الجملة بما ي ادل نحو 

ي س ر الجملة وبمقدار وحدة الصنفين على الترتيب، بينما تنتقل التغيرات الس رية ف
وحدة نجنيوو ... وىنا يمنن  0.98، 1.37واحدة نجنيوو إلى سوق التجزئة بما ي ادل 

أن يست لص من ىذه المؤهرات وجود اإلنتقال المتناظر للتغيرات الس رية من سوق 
الجملة إلى سوق التجزئة في حالة لحوم الض ن، مع وجود اإلنتقال غير المتناظر 

الس رية في س ر المنتج إلى سوق الجملة لنفس الصنو من اللحوم... أما  للتغيرات
في حالة لحوم األبقار والجاموس فيوجد اإلنتقال غير المتناظر للتغيرات الس رية إلى 
نل من سوق الجملة، والتجزئة مع احتماالت وجود النزعة اإلحتنارية لقوي سوق 

 ة ليذه النوعية من اللحوم.التجزئة بدرجة أنبر عنو في حالة سوق الجمل



 80 

ونذلك أيضًا تتواجد سمة اإلنتقال غير المتناظر للتغيرات الس رية من أسواق 
أصناو اللحوم البيضاء حيث تهير التغيرات المطلقة في أس ارىا إلى أن تغير س ر 

, 1.30، 1.17المنتج وبمقدار وحدة واحدة نجنيوو ينتقل إلى سوق التجزئة بما ي ادل 
وحدة نجنيوو  في حالة نل من الدجاج البلدي، والدجاج  1.21، 1.37، 1.31، 1.25

األبيض، والبط البلدي، واألوز، والحمام، واألرانب ... وقد تهير التغيرات المطلقة ليذه 
األصناو من اللحوم البيضاء إلى إنتقاليا غير المتناظر من سوق المنتج إلى سوق 

جزئة، وبم دالت متقاربة تقريبًا في حالة نل الجملة، ومن سوق الجملة إلى سوق الت
من الدجاج البلدي، واألبيض، والبط البلدي، واألرانب، وبإست ناء حالتى األوز، والحمام 
حيث إنتقال تغيراتيا الس رية في سوق الجملة إلى سوق التجزئة بم دل أنبر نسبيًا 

ق الجملة نجدول رقم عنو في حالة إنتقال تغيراتيا الس رية من سوق المنتج إلى سو
و، وىو ما قد يهير إلى وجود ت  ير قوي سوق التجزئة على تحديد أس ارىا 4/1

 بالنسبة للمستيلك.
 

 و ت تى الدالالت أيضًا 2011-2000وبم يار التغيرات المئوية أيضًا  لل السنوات ن
ث على وجود سمة اإلنتقال غير المتناظر للتغيرات الس رية دا ل ىذه األسواق، حي

بلغت درجة نفاذ التغيرات الس رية في سوق المنتج إلى سوق التجزئة في حالة نل من 
% على الترتيب نما بلو 90.0%، 114.4لحوم األبقار والجاموس، ولحوم الض ن نحو 

% في 100.0%، 110.4%، 104.0، 102.9%, 104.8%، 96.6ىذا الم دل نحو 
، والمهار إلييا من قبل.  نما ت تى حالة نل من األصناو الستة من اللحوم البيضاء

الدالالت أيضًا على وجود اإلنتقال غير المتناظر للتغيرات الس رية ليذه األصناو إلى 
لى سوق التجزئة وبم دالت نفاذ متقاربة إلى حد ما نجدول رقم  سوق الجملة، وام

 و.4/1

  من يناير وبمقياس التغيرات الهيرية في س ر المنتج، وس ر التجزئة  لل الفترة
تظير وبدرجة أنبر سمة اإلنتقال غير المتناظر للتغيرات  2013إلى يناير  2010

الس رية في أسواق اللحوم، نما تظير أيضًا سمة جمود أو لزوجة إنتقال تغيرات س ر 
 التجزئة إلى المستويات األ ري من السوق، والمم لة فيما يلى:
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o  ئة نوقد يهارنيا سوق الجملةو ىى في حالة اللحوم الحمراء، تبدو سوق التجز
المحدد ألس ار ىذه اللحوم في أسواق المنتج، ومن  م تذىب التغيرات الس رية في 
سوق التجزئة في اتجاه سوق الجملة  م إلى سوق المنتج.  وقد يمنن إست لص 
ذلك، وعلى سبيل الم ال، من التغيرات الس رية في سوق المنتج، وفي سوق 

، حيث استقرار ن باتو س ر المنتج  لل السب ة أهير 2010 التجزئة  لل عام
% في هير أغسطس  م 5.0األولي من ىذا ال ام،  م تلى ذلك زيادتو بنسبة 

ستقراره ن باتوو عند نفس المستوي 4.0تناقصو بنسبة  %  لل هير سبتمبر وام
حية أ ري على امتداد فترة ال لث أهير األ يرة من ىذا ال ام... ويقابل ذلك من نا

وجود زيادات متتالية في س ر التجزئة طول ىذا ال ام ابتداء من هير فبراير 
نوباست ناء هيري يونيو، ونوفمبرو، وبما ي نس وجود الجمود التام في إنتقال 
التغيرات الس رية الموجبة في سوق التجزئة إلى سوق المنتج  لل الفترة من 

% مع 16.0زئة بزيادات ترانمية بلغت نحو فبراير إلى يوليو، حيث زيادة س ر التج
% وبما 5.1نياية ىذه الفترة، قابليا زيادة س ر المنتج في أغسطس بنسبة بلغت 

يهير إلى نفاذ التغيرات الس رية في سوق التجزئة إلى سوق المنتج بما يوازي 
أهير... ومع ذلك فمن الملحظ  7-6% منيا، وب د فترة زمنية أقتربت من 31.9
أن زيادة س ر المنتج بالنسبة المهار إلييا سرعان ما تلهت حيث أن فض  أيضاً 

% واستقراره ن باتوو عند نفس 4.0س ر المنتج في الهير التالي نسبتمبرو بنسبة 
المستوي حتى نياية ال ام مقابل موجات متتالية من الزيادة في س ر التجزئة بلو 

%، وحيث تلى ذلك استقرار س ر 14.2وزنيا الترانمي حتى نياية ال ام ما يوازي 
، ويقابل 2011المنتج عند نفس المستوي  لل هيرى يناير، فبراير، من عام 

ذلك من جية أ ري زيادة س ر المنتج  لل ىذين الهيرين بزيادة ترانمية بلغت 
%، وبما يهير إلى نفاذ التغيرات الس رية في سوق التجزئة إلى 1.,3ما يوازي 

 أهير. 6-5% منيا وب د فترة زمنية أقتربت من 21.8وازي سوق المنتج بما ي

وبالنسبة للتغيرات الس رية السالبة فمن الملحظ تواجدىا في سوق 
التجزئة  لل فترة ال لث سنوات المهار إلييا مرة واحدة حيث ان فاض س ر 

، وسرعان ما 2011%  لل هير مارس من عام 6.2التجزئة بنسبة بلغت نحو 
يرىا إلى سوق المنتج حيث أن فض س ر المنتج في الهير التالي انتقل ت  

%، وبما ي نس نفاذ التغيرات السالبة في س ر 4.0نأبريلو بنسبة بلغت نحو 
% منيا وب د فترة أقتربت من الهير...  64.5التجزئة إلى سوق المنتج بما يوازي 
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الفترات التالية أما التغيرات الس رية السالبة في سوق المنتج والتى حد ت في 
فيلحظ وجود الجمود التام في إنتقاليا إلى سوق التجزئة، حيث يقابليا في ب ض 
الفترات ناألهيرو وجود زيادات في س ر التجزئة، ويقابليا في فترات أ ري وجود 

و وىو ما قد 4/2اإلستقرار نال باتو في س ر التجزئة عند مستواه السابق نجدول 
وي السوق ناإلحتناريةو التى تحول دون استفادة يهير ضمنيا إلى وجود ق

المستيلك بما يحدث من تغيرات س رية سالبة في سوق المنتج، وقد يمننيا في 
ذلك ما يتم إستيراده من لحوم حمراء من ال ارج وب س ار تنافسية مع سوق 

 المنتج المحلى.
 

o و في حالة وبالنسبة للحوم البيضاء ندواجنو فقد ي تلو مصدر تحديد الس ر عن
اللحوم الحمراء، حيث يمنن أن يست لص من قراءة التغيرات الس رية الهيرية في 
سوق المنتج، وفي سوق التجزئة  لل فترة ال لث سنوات المهار إلييا، أن 
مصدر تحديد أس ار ىذه النوعية من اللحوم ىو تفاعل قوي ال رض نفي سوق 

يث وجود البورصة المصرية المنتجو مع قوى الطلب نفي سوق التجزئةو، ح
للدواجن، ومن  م إنتقال التغيرات الس رية من سوق المنتج إلى سوق التجزئة أو 
من سوق التجزئة إلى سوق المنتج، مع سرعة إنتقال ىذه التغيرات في فترة ال 

يوم وفقا لما يذنره ب ض المنتجين في مقابلت ه صية مع فريق  3-2تتجاوز 
غيرات الس رية في سوق المنتج والتجزئة ليذه النوعية من الدراسة... فقراءة الت

اللحوم ت نس وجود التغيرات الس رية الموجبة في نل السوقين في أغلب أهير 
السنوات ال لث إلى جانب وجود التغيرات الس رية السالبة في نل السوقين في 

النبيرة  الب ض اآل ر من أهير ىذه السنوات  اصة في حالة التغيرات السالبة
نسبيا.... وقد يست نى من ذلك وجود ب ض الفترات التى يتواجد بيا تغيرات س رية 
سالبة أو موجبة في أي من السوقين، يقابليا تغيرات س رية م انسة ليا في 

و وىى تغيرات ت د صغيرة إلى 2011السوق اآل ر نفبراير، مايو، يونيو، نوفمبر
 ا....حد ما يمنن ألي من السوقين إستي ابي

تهير  2010إن قراءة التغيرات الس رية ليذه النوعية من اللحوم  لل عام 
إلى وجود تغيرات س ربة موجبة في نل من سوق المنتج، وسوق التجزئة  لل الفترة 
من فبراير إلى أغسطس من ىذا ال ام بلغت ترانماتيا مع نياية ىذه الفترة ما يوازي 

ج، وسوق التجزئة على الترتيب، وبما يهير % في نل من سوق المنت%28.5، 22.1
إلى نفاذ التغيرات الس رية الموجبة في سوق التجزئة إلى سوق المنتج بما ي ادل 
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% منيا نمع فرضية إنتقال التغيرات الس رية من سوق التجزئة إلى سوق 77.5
 المنتجو، أو نفاذ التغيرات الس رية الموجبة من سوق المنتج إلى سوق التجزئة بما

% منيا نمع فرضية إنتقال التغيرات الس رية من سوق المنتج إلى سوق 129ي ادل 
التجزئةو... أما التغيرات الس رية السالبة  لل نفس ال ام فتواجدت في نل السوقين 

% في نل من 10.8%، 10.4 لل هيرى سبتمبر، وأنتوبر بترانمات بلغت نحو 
وبما يهير على نفاذ التغيرات الس رية سوق المنتج، وسوق التجزئة على الترتيب، 

% منيا، أو نفاذ التغيرات 96.3السالبة في سوق التجزئة إلى سوق المنتج بما ي ادل 
% منيا... أما 103.8الس رية السالبة في سوق المنتج إلى سوق التجزئة بما ي ادل 

إلى نتائج  فقد تهير 2011قراءة التغيرات الس رية ليذه النوعية من اللحوم  لل عام 
, حيث ت نس التغيرات الس رية الموجبة والمتقابلة في نل 2010متباينة عنو في عام 

السوقين نفي أهير يناير، وأبريل، ويوليو، وأغسطس وأنتوبر من نفس ال امو وجود 
% في نل من سوق المنتج، وسوق 15.0%، 13.7زيادات ترانمية بلغت نحو 

إلى نفاذ التغيرات الس رية الموجبة في سوق التجزئة التجزئة على الترتيب، وبما يهير 
% منيا، أو نفاذ التغيرات الس رية الموجبة في 91.3إلى سوق المنتج بما ي ادل 

% منيا... أما بالنسبة للتغيرات 109.4سوق المنتج إلى سوق التجزئة بما ي ادل 
مبرو فتهير إلى الس رية السالبة والمتقابلة في نل السوقين  لل نفس ال ام نسبت

% يقابلو ان فاض الس ر في سوق 4.6ان فاض الس ر في سوق التجزئة بما نسبتو 
%، وبما ي نس نفاذ التغيرات الس رية السالبة في سوق المنتج 5.8المنتج بما نسبتو 

% منيا، أو نفاذ التغيرات الس رية السالبة من 79.3إلى سوق التجزئة بما ي ادل 
 % منيا.126.0المنتج بما ي ادل سوق التجزئة إلى سوق 

 
ونذلك أيضًا فإن قراءة التغيرات الس رية ليذه النوعية من اللحوم  لل عام 

تهير إلى وجود التغيرات الس رية الموجبة والمتقابلة في نل من سوقى المنتج،  2012
والتجزئة  لل الفترة من يناير إلى أبريل، ومن أهير يوليو، وأغسطس وأنتوبر 

% في نل من سوقي المنتج، والتجزئة، 34.6%، 31.0بر وبترانمات بلغت نحو وديسم
وعلى الترتيب، وبما ي نس نفاذ التغيرات الس رية الموجبة في سوق التجزئة إلى 

% منيا، أو نفاذ التغيرات الس رية الموجبة في سوق 89.6سوق المنتج بما ي ادل 
ا.  أما التغيرات الس رية السالبة % مني111.6المنتج إلى سوق التجزئة بما ي ادل 

المتقابلة في نل السوقين فتتواجد في نل من أهير مايو، وسبتمبر، ونوفمبر 
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% في نل من سوق المنتج، وسوق التجزئة على 8.3%، 16.6وبترانمات بلغت نحو 
الترتيب، وبما يهير إلى نفاذ التغيرات الس رية السالبة في سوق التجزئة إلى سوق 

% منيا أو نفاذ التغيرات الس رية السالبة في سوق المنتج إلى 200ما ي ادل المنتج ب
 % منيا.50سوق التجزئة بما ي ادل 

 
مع وجود اإلرتباط القوي والم نوي بين أس ار المنتج،  :األلبووان ومنتجاتياندو  

سوق  والجملة والتجزئة يت ند أيضًا النصيب األنبر للتغيرات الس رية عند مستوي م ين من
ىذه المنتجات في إحداث التغيرات الس رية عند المستوي اآل ر من ىذه السوق حيث تراوح 

%و، نما تهير المؤهرات 1وبمستوي م نوية ن 1.0، 0.99م امل اإلرتباط بين أس ارىا ما بين 
األ ري إلنتقال التغيرات الس رية ما بين المستويات الم تلفة من ىذه السوق إلى وجود ظاىرة 

 نتقال غير المتما ل في ىذه السوق أيضا حيث:اإل 
  تهير التغيرات السنوية المطلقة في أس ار نل من المنتج، والجملة، والتجزئة  لل

و، إلى أن تغير س ر المنتج بمقدار وحدة واحدة نجنيوو 2011-2000السنوات ن
في  وحدة نجنيوو 1.20، 1.20، 1.63، 1.20يقابلو تغير س ر التجزئة بما ي ادل 

حالة نل من اللبن الطازج، والزبد البقري، والزبد الجاموسي، والجبن األبيض على 
ن نان من الملحظ ارتفاع قيمة إنتقال التغيرات الس رية بين سوق الجملة  الترتيب، وام
إلى سوق التجزئة عن قيمة إنتقال التغيرات الس رية من سوق المنتج إلى سوق 

و، وىو ما قد يهير بدوره إلى 4/1و الجدول رقم نالجملة، وعلى نحو ما يهير إلي
وجود القوي اإلحتنارية التى تحدد أس ار ىذه السلع في سوق التجزئة، بينما ي لو 
سوق الجملة من ىذه القوي في حالة ىذه المجموعة من السلع و اصة في حالة 

 سل تى اللبن الطازج، والزبد البقري.

 و أيضًا يمنن القول بوجود اإلنتقال غير المتناظر وبم يار التغيرات النسبية نالمئوية
للتغيرات الس رية دا ل أسواق ىذه المجموعة من السلع، حيث بلو م دل نفاذ التغيرات 
الس رية في سوق المنتج إلى سوق التجزئة  لل السنوات المهار إلييا نحو 

بع % في المتوسط في حالة نل من السلع األر 89.7، %101.0، %108.7، 92.6
المهار إلييا من قبل وعلى الترتيب.  نما تبدو أيضًا م دالت نفاذ التغيرات الس رية 
في سوق الجملة إلى سوق التجزئة أعلى عن م دالت نفاذ التغيرات الس رية في 

و، وبما يهير إلى وجود القوي االحتنارية 4/1سوق المنتج إلى سوق الجملة نجدول 
 لسوق التجزئة.
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 2010يرات الس رية الهيرية لأللبان ومنتجاتيا  لل الفترة من يناير أما بالنسبة للتغ 
، فتسجل وجود الزيادات الهيرية المتباعدة في أس ار األلبان 2013إلى يناير 

الطازجة ال ام ناإلنتاج المزرعيو والتى ي قبيا  بات الس ر في األهير التالية حيث 
، وحيث تلى ذلك 2010طس % في هير أغس6.3أزداد الس ر بنسبة بلغت نحو 

،  م أزداد الس ر 2011إستقرار ن باتو الس ر في األهير التالية وحتى إبريل من عام 
% في نل من هير مايو، ويونيو، ويوليو من 6.0%، 11.1%، 5.9بنسب بلغت نحو

، وحيث تلى ذلك استقرار أو  بات الس ر في األهير التالية وحتى يناير 2011عام 
%و، ومايو 0.9إست ناء زيادات بنسب محدودة في هيري مارس ن، ب2013من عام 

، وليصل بذلك مجموع الزيادات الترانمية في س ر ىذه 2013%و من عام 2.8ن
%  ويقابل ذلك من جية أ ري إستقرار 33.0السل ة مع نياية ىذه الفترة إلى نحو 

ات المذنورة ن باتو األس ار في صناعة األلبان ومنتجاتيا  لل فترة ال لث سنو 
% 4.9%، 10.9بإست ناء زيادة س ر المنتج من األلبان المبسترة بنسبة بلغت نحو 

، ونذلك زيادة أس ار الجبن بنسبة 2011في نل من هيري يونيو، ويوليو من عام 
% في هيرى أبريل، وأنتوبر من نفس ال ام.  ولتصل بذلك الزيادات %4.7، 3.5

اللبن المبستر، والجبن  لل فترة ال لث سنوات إلى الترانمية في س ر المنتج لنل من 
و وىو ما يهير ضمنيًا إلى 4/2% على الترتيب نجدول 8.2%، 15.8ما يقرب من 

نفاذ الزيادة في س ر المنتج من األلبان ال ام إلى صناعة األلبان بم دل بلو نحو 
ن على % في المتوسط بالنسبة لنل من األلبان المبسترة، والجب%24.8، 47.9

 الترتيب.

 
إن إنتقال التغيرات الس رية في سوق المنتج لأللبان ال ام الطازجة ناإلنتاج 
المزرعىو ال ينحصر على صناعة األلبان فقط، بل يهمل في ذلك أيضًا سوق 
المستيلك نالتجزئةو حيث اإلستيلك المنزلي ليا... ولقد سجلت ىذه السوق أيضًا 

لأللبان على طول فترة ال لث سنوات المهار إلييا  بات أو استقرار س ر التجزئة 
،  م في 2010باست ناء  لث موجات من الزيادة الهيرية في هير أغسطس من عام 

، ونذلك زيادة 2011،  م في هير يونيو، ويوليو من عام 2011هير يونيو من عام 
لتصل % في هيري أبريل، وأنتوبر من نفس ال ام و 4.7%، 3.5أس ار الجبن بنسبة 

بذلك الزيادات الترانمية في س ر المنتج لنل من اللبن المبستر، والجبن  لل فترة 
و وىو ما 4/2% على الترتيب نجدول 8.2%، 15.8ال لث سنوات إلى ما يقرب من 
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يهير ضمنيًا إلى نفاذ الزيادة في س ر المنتج من األلبان ال ام إلى صناعة األلبان 
في المتوسط بالنسبة لنل من األلبان المبسترة،  %24.8%، 47.9بم دل يبلو نحو

 والجبن على الترتيب.
 

إن إنتقال التغيرات الس رية في سوق المنتج لأللبان ال ام الطازجة ناإلنتاج 
المزرعيو ال ينحصر على صناعة األلبان فقط، بل يهمل في ذلك أيضًا سوق 

د سجلت ىذه السوق أيضًا المستيلك نالتجزئةو حيث اإلستيلك المنزلي ليا... ولق
 بات أو إستقرار س ر التجزئة لأللبان على طول فترة ال لث سنوات المهار إلييا 

،  م في 2010باست ناء  لث موجات من الزيادة الهيرية في هير أغسطس من عام 
، وبزيادة ترانمية بلغت 2012،  م في هير يونيو من عام 2011هير يونيو من عام 

ىو ما يهي ضمنيا إلى نفاذ س ر المنتج لأللبان ال ام إلى سوق %... و 24.3نحو 
%   .... ومع ذلك فإن اإلستيولك المنوزلي3.24%   73.6التجزئة بم دل بلو نحو ن

           33.0% 
األلبوان ال ينحصور فقط فى األلبوان ال ام الطازجة بل يهمل أيضًا األلبان من 

 المبسترة، 
 

دل نفاذ التغيرات الس رية للمنتج من األلبان المبسترة إلى ومن  م يمنن تقدير م 
% في المتوسط  لل ىذه الفترة ... أما الجبن 153.8سوق التجزئة بم دل بلو نحو 

فتسجل فترة ال لث سنوات المهار إلييا أحدي عهر موجو من الزيادات الهيرية 
%، وبما يهير 13.9و وبترانمات بلغت نحو 4/2المحدودة في س ر التجزئة نجدول 

ضمنيًا إلى نفاذ التغيرات الس رية للمنتج منيا إلى سوق التجزئة بم دل بلو نحو 
%و  لل فترة ال لث سنوات المذنورة.  وحيث 8.2÷ 13.9% في المتوسط ن169.5

تهير ىذه المؤهرات إلى وجود القوي اإلحتنارية لسوق التجزئة لنل من األلبان 
 تض و أو تن دم ىذه القوي في سوق تصنيع األلبان.المبسترة والجبن، بينما 

 
 
 
 

وأ يرًا وبالنسبة لسرعة نفاذ التغيرات الس رية لأللبان ومنتجاتيا فإن المقابلة  
فيما بين توقيتات حدوث موجات الزيادة الهيرية في س ر المنتج لأللبان ال ام 
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تج من األلبان الطازجة مع توقيتات حدوث موجات الزيادة الهيرية في س ر المن
المبسترة، والجبن ونذلك مع توقيتات حدوث موجات الزيادة الس رية في أس ار التجزئة 
لنل منيا ت نس وجود اإلستجابة الفورية والجزئية لسوق صناعة األلبان المبسترة، 
ولسوق التجزئة للتغيرات الس رية في سوق المنتج لأللبان ال ام،  اصة في هير 

، حيث يلى ذلك إستقرار ن باتو الس ر عند نفس المستوي لفترة 2011يونيو من عام 
محدودة ي قبيا زيادة هيرية أ ري...  أما في حالة الجبن فقد يبدو تباطؤ اإلستجابة 
للتغيرات الس رية ما بين سوق المنتج والتجزئة سمة مميزة ليذه الصناعة أيضًا حيث 

ودة في س ر التجزئة، مقابل وجود عدد نبير من موجات الزيادة الهيرية المحد
موجتين من الزيادة الهيرية في س ر المنتج... إن اإلستجابة الجزئية والفورية 
للتغيرات الس رية في سوق األلبان، ونذلك تباطؤ اإلستجابة للتغيرات الس رية في 
سوق الجبن قد ي زي في جانب نبير منو إلى است دام الصناعة المحلية لأللبان 

بديل منافس لأللبان المنتجة محليا من ناحية، وذلك إلى جانب ما يوجد المستوردة ن
من م زون من منتجات األلبان لدي الصناعة أو سوق التجزئة يساعدىا على تباطؤ 

 اإلستجابة للتغيرات الس رية.
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بر أعداد المت املين فى األسواق المحلية للسولع الغذائيوة مون منتجوين أو مووردين إن ن 
نبائ ينو أو مستيلنين نمهترينوووسطاء مع حرية د وليم و روجيم مون السووق قود الي نوى 
بالضرورة توافر الحالة الم الية للمنافسة الناملة بالسوق، حيث تبقوى ىنواك الحاجوة إلوى تووافر 

أمووام البووائع والمهووترى إلووى جانووب تجووانس السوول ة المتداولووة، ...نمووا تبقووى  الم لومووات الناملووة
ىنوواك أيضووًا الجوانووب التنظيميووة الم تلفووة للسووووق والتووى ليووا وبالتب يووة ت  يرىووا علووى طبي وووة 
المنافسة والتس ير فى السوق ...وتبدأ الجوانب التنظيمية للسوق بتحديد حيزه المنانى وتووفير 

تيوى بمجموعوة الضووابط والتهوري ات التوى تحودد علقوات المت واملين فوى بنيتوو األساسوية ، وتن
السوق ب ضيم بب ض نمن بائ ين، ومهترين، ووسطاءو إلى جانب تحديد واجبات وحقوق نل 
موونيم وعلقوواتيم بمووا يتواجوود موون منهووآت بالسوووق ....وليووذا فقوود ينووون للجوانووب التنظيميووة 

تى أست لصتيا الدراسة فى فصوليا السوابقة مون قبول ، لألسواق المحلية ت  يرىا على النتائج ال
مما يستوجب الت ريو بيا وتحليليا وعلوى النحوو الوذى يتضومنو ىوذا الفصول مون الدراسوة فيموا 

 يلى: 
 
 :  الحيز المنانى لألسواق المحلية -1

يتسوووع الحيوووز المنوووانى ألى مووون أسوووواق السووولع الغذائيوووة أو مجموعاتيوووا، وبمسوووتوياتو  
واق المنووتج، والجملووة، والتجزئووةو ليهوومل الحيووز المنووانى للدولووة، نمووا يقسووم ىووذا الم تلفووة نأسوو

الحيز إلى أسواق فرعية لنفس السل ة أو المجموعة السل ية يغطى نل منيا حيز منانى أصوغر 
والذى قد ي تلو من مستوي إلى آ ر من مستويات السوق، حيث ىناك سووق المنوتج، والوذى 

، فى أغلب األحوال، حيث يغطى مساحة الحيز المنانى المتواجد بوو يغطى الحيز المنانى األنبر
مجموعة منتجى السل ة أو المجموعوة السول ية فوى منطقوة أو أقلويم م وين مون الدولوة، نموا أن 
ىناك سوق الجملة لنفس السل ة أو المجموعة السول ية والوذى يغطوى الحيوز المنوانى األصوغر، 

طقة أو األقاليم حيوث يهومل الحيوز المنوانى المتواجود بوو فى أغلب األحوال أيضًا، فى نفس المن
مجموعووة تجووار الجملووة، أو منهووآت تجييووز وتصوونيع السوولع الغذائيووة،  ووم يوو تى سوووق التجزئووة 
والذى يغطى حيز منانى وسط ما بين الحيز المنانى فى السوق المنتج، والحيز المنانى لسوق 

ة المستيلنين لنفس السول ة أو المجموعوة الجملة حيث يهمل المساحة المتواجد علييا مجموع
السوول ية فووى نفووس المنطقووة أو األقوواليم موون الدولووة...ولنل موون ىووذه األسووواق تنظيمووو ال وواص 
والذي تفرضو اعتبارات وطبي ة تداول السل ة الغذائية دا ل ىوذه األسوواق وعلوى النحوو المبوين 

 فيما يلى : 
بالمنظور التقليودى ، حيوث تنتسوب مسوماىا  وىى ت د سوقا إفتراضية، :  سوق المنتج و1/1ن

موون نووون موقووع المنووتج يم وول النقطووة األولووى للتفوواوض علووى البيووع والهووراء مووا بووين المنووتج 
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والمهووترى ...وتتواجوود ىووذه السوووق فووى حالووة اإلنتوواج موون الغووذاء فووى صووورتو ال ووام ن نبوواتى ، 
ة المصون ة أو المجيوزة نم ول وحيوانى ، وداجنى، واسماكو وفى حالة اإلنتاج من السلع الغذائي

زيوت الط ام، والسنر، وغيرىاو حيوث تم ول المنهوآة الصوناعية المنوتج فوى ىوذه الحالوة، مقابول 
المزرعووة فووى حالووة اإلنتوواج موون السوولع الغذائيووة ال ووام..ويقوم تنظوويم ىووذه السوووق وفووى غالووب 

ىذه السوق فى  األحوال على مبررات أو دواعي إنتاجية مستيدفة وليست تسويقية، حيث تنظم
حالة السلع الغذائية ال ام، وعلى سبيل الم ال، بتوجيو اإلنتاج وتوفير البنية األساسية اللزمة 
لووذلك ن فووي مجوواالت الوورى والصوورو الزراعووي، والطوورق، والنيربوواء ...الووخ و، نمووا تنظوويم ىووذه 

هآت القائموة علوى السوق في حالة السلع الغذائية المصن ة بتوفير المرافق ال امة اللزمة للمن
تجييزىا ، والتى تم ل ال بء األنبر في تنظيم ىذه السوق ...ومع ذلك فإن ذلك ال ينفى وجوود 
الب ض األ ر من الضوابط التى تهتمل علييا إدارة النهواط اإلنتواجى دا ول ىوذه السووق والتوى 

مباهورة  اصوة ليا إعتباراتيا التسويقية للسلع الغذائيوة المنتجوة سوواء بصوورة مباهور أو غيور 
تلك الضوابط التى تتصل بالحفاظ على البيئة أو الموارد، الطبي ية وسلمة الغذاء بغرض تجنب 

 التلوث، وتوفير الغذاء الصحى، وىو ما تهير إلية الدراسة فيما ب د . 
 
:  وتنتسووب ىووذه السوووق مسووماىا موون نبوور حجووم مهووترياتيا موون السوولع سوووق الجملووة و1/2ن

تميزىووا بصووغر أعووداد تجووار الجملووة نالمهووترينو بيووا بالقيوواس إلووى أعووداد الغذائيووة ، وموون  ووم 
المنتجووين نالبووائ ينو فووى سوووق المنووتج ...وي تلووو الهوونل التنظيمووي ليووذه السوووق بووا تلو 

 مجموعات السلع الغذائية ، حيث ىناك :
:  والتووى تقووام علووى حيووز منووانى ضوويق محوودد  سوووق الجملووة لل ضووروات والفانيووة و1/2/1ن

بالبنية األساسية اللزمة لحفوظ وت وزين ال ضور والفانيوة، والفورز ، والتودريج والت بئوة  ومجيز
والمنظمة بالهنل الذي يسم  بوجود المنافسة بين أي من األطوراو المت املوة فوى السووق مون 
بائ ين ومهترين، مع وجود الضوابط والقواعد التى تونظم ال مول دا ول السووق، وتحودد واجبوات 

المت وواملين ، وحيووث يسووير ال موول دا وول ىووذه األسووواق علووى طووول أيووام ال ووام وحقوووق نوول موون 
ن نوان ىنواك ب وض الونواالت  ..ويغلب تواجد سوق جملة واحدة بنل مون عواصوم المحافظوات وام
التى تقوم على أساس تجوارة الجملوة والتوى تتواجود فوى ب وض المودن النبيورة  وارج إطوار سووق 

 الجملة بناحية المحافظة...
: حيووث ىنوواك سوووق الجملووة للغوولل والمم لووة فووى نوول موون  سوووق الجملووة للحبوووب  و1/2/2ن

القم ، واألذرة ، واألرز ، حيث تهومل ىوذه السووق مجمووع الحيوز المنوانى للمنهوآت المهوتغلة 
بتجييز أو تصنيع الغلل إلى الصورة الصالحة لإلسوتيلك األدموى ، والتوى يغلوب نأو يفتورضو 

منوواطق اإلنتوواج، وباألعووداد المهووار إلييووا بالفصوول ال ووانى موون  تواجوودىا وسووط أو بووالقرب موون
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الدراسووة، حيووث يوونظم نهوواط نوول موون ىووذه المنهووآت وفقووا للقواعوود والضوووابط التووى تحووددىا وزارة 
الصناعة والتجارة الدا لية ..أما بالنسبة لسووق الجملوة للبقوليوات مون فوول، وعودس، وحموص 

المتواجودين فوى عواصوم المحافظوات، والقوائمين  وغيرىا فتتم ول فوى مجموعوة مون تجوار الجملوة
على تجميع مهترياتيم من المنتجين  م ت زينيا وتصريفيا إلى أسواق التجزئة ..وينظم نهواط 

 ىؤالء التجار وفقا للقواعد والضوابط التى تحددىا التهري ات ذات الصلة. 
ألولوى منيوا تهومل : وىى تتم ول فوى مجمووعتين مون األسوواق اأسواق الجملة للحوم و1/2/3ن

أسوواق الجملووة للحيوانووات الحيوة المنتجووة للحوووم الحموراء، واأللبووان، أمووا ال انيوة فتهوومل أسووواق 
الجملة للحوم الحمراء المجيزة لإلستيلك األدمي.. حيث يغلب تواجد أسواق الجملوة للحيوانوات 

ا ووول ىوووذه الحيوووة فوووى عواصوووم المرانوووز اإلداريوووة بالمحافظوووات، وفوووى ب وووض القوووري الرئيسوووية د
المرانز،وينظم ال مول بيوا علوى حيوز منوانى محودد يسوم  بتجموع نول مون البوائ ين والمهوترين، 
وبوجود التنافس فيما بين نل طرو منيموا علوى صوفقات البيوع والهوراء، وذلوك لمودة يووم واحود 
أسبوعيا، وتحت إدارة القطاع ال اصنوالذى يغلب تملنو أو إسوتئجاره للحيوز المنوانى للسووقو، 

اب ة اإلدارة المحلية بالقريوة أو المرنوز اإلداري...أموا أسوواق الجملوة للحووم الحموراء فيتم ول ومت
نل منيا فى مجموعة من نبار تجار الجملة للحيوانات الحية، أو غيرىم حيث يتولون مسئولية 
تجييز اللحوم الحموراء بالمجوازر الحنوميوة،  وم تصوريفيا إلوى سووق التجزئوة بهونل مباهور أو 

يق وسطاء آ رين، وذلك فى إطار القواعد والضووابط المنظموة لوذلك، وحيوث ت مول ىوذه عن طر 
السوق يوميا وعلى طول ال ام . وبالم ول ىنواك أيضوًا أسوواق الجملوة للودواجن والطيوور الحيوة، 

 ونذلك أسواق الجملة للحوم والدواجن والطيور المجيزة لإلستيلك األدمي. 
ويغلوب تنظويم ىووذه األسوواق علوى حيووز منوانى محودد فووى   :أسوواق الجملوة لألسووماك و1/2/4ن

عواصوووم المحافظوووات، ومجيوووز بمرافوووق الحفوووظ والتبريووود، والميووواه ، ويموووارس ال مووول بنووول منيوووا 
مجموعة من تجار الجملة، والذين يقومون على تصريو ما لدييم إلى تجار التجزئة وفى إطار 

السووق، إموا فوى مسواحة مسوتقلة، أو فوى تنافسي فيما بيونيم ...ويتواجود الحيوز المنوانى ليوذه 
 حيز منانى منفصل دا ل سوق الجملة لل ضروات والفانية. 

: ويهوومل نوول منيووا مجموووع  أسووواق الجملووة لمووواد البقالووة نالسوولع الغذائيووة المجيووزةو و1/2/5ن
الحيووز المنووانى لمجموعووة المنهووآت القائمووة علووى تحويوول السوول ة الغذائيووة ال ووام إلووى صووورتيا 

لإلستيلك اآلدمي، وحيث ينظم نهاط نل من ىذه المنهوآت نالسووقو وفقوا للضووابط  الصالحة
والقواعد التوى تحوددىا وفوى غالوب األحووال وزارتوى الصوناعة، والصوحة...وفى حواالت أ ورى قود 
يتم ل أي من ىذه األسواق فى مجموعة من الونلء أو تجار الجملة والمت اقدين مع المنهوآت 

وتوزيع إنتاجيوا علوى تجوار التجزئوة. وىوو موا يهوير بودوره إلوى توقوو الصناعية على تصريو 
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درجووة المنافسووة بووين المنهووآت المتواجوودة دا وول نوول موون ىووذه األسووواق، علووى أعووداد المنهووآت 
 الصناعية بيا، وعلى ما يوجد من قواعد وضوابط لتنظيم نهاطيا. 

 
قبول، نظيرىوا مون أسوواق  لنل من أسواق الجملة، المهار إلييوا مون  :أسواق التجزئة و1/3ن

التجزئة، حيث ت امل تاجر التجزئة مع المستيلك النيوائى للسول ة الغذائيوة ويفتورض فوى تنظويم 
ىذه األسواق وجود تجار التجزئة لنل سل ة غذائيوة أو مجموعوة سول ية منيوا فوى تجموع محودد 

ود تجوار وفى حيز منانى م ين بنل منطقة سننية...نما يفترض فوى نول مون ىوذه األسوواق وجو
التجزئة بال دد النافى ل لق البيئة التنافسية الملئمة فيما بينيم، وبما يتناسب أيضًا مع أعداد 
السنان فى المنطقة المستيدفة بتنظويم السووق، وذلوك فضوًل عون تنظويم السووق بالهونل الوذي 

بيوا، وبموا  تتوافر م و الهروط الصحية اللزمة ووجود القواعد والضوابط اللزمة لتسيير ال مل
يسوويل موون تنفيووذ ودقووة الرقابووة علييووا...ومع ذلووك فووإن الواقووع المهوواىد فووى المنوواطق الحضوورية 
ي نس وجود تجارة التجزئة  اصة فى حالة ال ضروات والفانية، واللحوم، واألسماك فى مواقوع 
متفرقو وب عداد محدودة يص ب م يا  لق نوع من التنافس بوين تجوار التجزئوة لصوال  تحقيوق 

ألس ار ال ادلة لنل من التاجر والمستيلك، نما يص ب م يا أيضًا إعلم المستيلك فى أي من ا
ىذه المواقع باألس ار السائدة لنفس السل ة فى المواقوع األ ور بودا ل نفوس السووق بالمنطقوة، 
حيووث يلحووظ، وعلووى سووبيل الم ووال، وجووود تجووارة التجزئووة لل ضووروات والفانيووة علووى أرصووفة 

رع والطوورق، وفووى مواقووع متفرقووة، وذلووك إلووى جانووب وجووود البووائع المتجووول ليووذه ونواصووى الهوووا
 السلع. 

 
إن لوجود أسواق التجزئة غير المنظمة ت  يراتو السلبية ليس على عمول آليوات السووق  

وتحديد األس ار ال ادلة فقط، بل أيضًا على النظافة بالسووق، وتلووث السولع الغذائيوة المتداولوة 
عن ص وبة مراقبة السلع الم روضة للبيع، ووجوود حواالت الغوش التجواري إلوى بالسوق، فضًل 

 جانب اإل لل المتنرر بالنظام ال ام، وعدم احترام حق المواطنين فى الراحة السننية. 
 :   الضوابط والتهري ات المنظمة لألسواق المحلية للسلع الغذائية  -2

بم ناىا الواسع، تلك الضوابط والتهري ات يقصد بإدارة وتنظيم أسواق السلع الغذائية، و  
المنظمووة لت سيسوويا، والمحووددة لحقوووق، وواجبووات نوول موون المت وواملين فييووا وعلقوواتيم ب ضوويم 
بب ض، مع المتاب وة والرقابوة علوى تنفيوذ الضووابط وأحنوام التهوري ات الموضووعة، وىوو موا قود 

ن، والذي يقوم أساسًا على توفير ي تلو عن المفيوم التقليدى إلدارة الحيز المنانى لسوق م ي
ال دمات اللزمة لألنهطة التجارية المتواجدة دا ل الحيز المنانى، وللمت املين بو، مع متاب ة 
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أداء ونتووائج النهوواط التجوواري دا وول ىووذا الحيووز، وتوووفير الم لومووات عنيووا للم نيووين موون دا وول، 
 و ارج ىذا الحيز المنانى. 

 
دارة أسواق الس  لع الغذائية ن وبما يتضومنو ذلوك مون ضووابط وتهوري اتو ال إن تنظيم وام

ينحصر فقط على مسارىا التسويقى من المنوتج إلوى المسوتيلك، بول يمتود أيضوًا، وبصوورة غيور 
مباهرة ليهمل مرحلة إنتواج السولع الغذائيوة ال وام العتبوارات األمون الغوذائي بمنظووره الصوحي، 

مل مرحلووة تجييووز الوجبووات الغذائيووة وحفووظ الغووذاء نمووا قوود يمتوود أيضووًا باإلرهوواد والتوودريب ليهوو
بالمنزل...ويمنن بيان الضوابط، وأحنام القوانين المنظمة لألسواق المحلية للسلع الغذائية فيما 

 يلى: 
رقوم  و1ن:  تضومن قوانون الزراعوة ضوابط وأحنام فى مرحلة إنتاج السولع الغذائيوة ال وام و2/1ن
تصل بذلك من قرارات وزارية ب ض األحنام التى تستيدو ، وت ديلتو، وما ي1966و لسنة 53ن

وبهنل مباهر الحفاظ على سلمة المنتج من الغذاء، إلى جانوب ب وض األحنوام األ وري  نائيوة 
الغرض حيث ليا مبرراتيوا اإلنتاجيوة إلوى جانوب الحفواظ علوى سولمة الغوذاء، سوواء مون السولع 

 ويمنن بيان ما تضمنو ىذه األحنام فيما يلى: الغذائية النباتية أو الحيوانية أو الداجنة، 
جراءات  و2/1/1ن  تحديد مبيدات اآلفات الزراعية التى يجوز تداوليا وتحديد مواصفات وام

 و. 79تسجيلييا وهروط تداوليا نمادة
تحديد الهروط واإلحتياطات ال اصة ب لج ال ضوروات والنباتوات التوى تؤنول طازجوة  و2/1/2ن

بووت النضووج بمووواد ومستحضوورات تحتوووى علووى مووواد  سووامة أو ضووارة بصووحة أو ال مووار التووى قار 
 اإلنسان والحيوان. 

ال يجوووووز إد ووووال النباتووووات والمنتجووووات الزراعيووووة المصووووابة بآفووووات غيوووور موجووووودة  و2/1/3ن
و، إال أن ىوووذه الموووادة أجوووازت لووووزير الزراعوووة، وبنووواء علوووى طلوووب ذي 86بالجميوريوووة، نموووادة 

حة د ول ب ض النباتات والمنتجات الزراعية المصوابة بو نواع م ينوة اله ن، أن يصدر قرار بإبا
من اآلفات، إذا أمنن إبادة ما بيا من آفات بجميع أطوارىا بالطرق التى تحددىا وزارة الزراعة، 

 وبم رفتيا وتحت مسئولية صاحبيا. 
الجميورية إد ال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة في  ال يجوز و2/1/4ن

إال إذا أمنوون تطييرىووا قبوول اإلفووراج عنيووا بووالطرق التووى تقرىووا وزارة الزراعووة وبم رفتيووا وتحووت 
 و.87مسئولية ونفقة صاحبيا نمادة 

                                                 
(1)

 .1966، 206ا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌشئْٛ اٌّطببغ األ١ِش٠ت، اٌدش٠ذة اٌشس١ّت، اٌؼذد   
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ال يجوز ذب  عجول البقر الذنور قبل بلوغيا سن السونتين موا لوم يصول وزنيوا إلوى  و2/1/5ن
نوواث األبقووار والجوواموس واألغنووام غيوور الحوود الووذى يقوورره وزيوور الزراعووة... نمووا ال يجوووز ذبوو  إ

المستوردة قبل تبديل جميع طواقميا.. وال يجووز ذبو  اإلنواث ال هوار... ولووزير الزراعوة حظور 
 و.109ذب  عجول الجاموس الذنور ما لم يصل وزنيا إلى الحد الذي يقرره نمادة 

يجوووز تووداوليا،  وجووود األحنووام التووى تحوودد نوعيووة أعوولو الحيوانووات والوودواجن التووى و2/1/6ن
جوووراءات تسوووجيليا وهوووروط توووداوليا، إلوووى جانوووب تنظووويم بيوووع األعووولو  وتحديووود مواصوووفاتيا وام

 و.115-110وتوزي يا نالمواد 
صوووابتيا  وجوووود األحنوووام التوووى تحووودد نظوووم و2/1/7ن مراقبوووة وملحظوووة الحيوانوووات والووودواجن وام

الحيوانات والودواجن المصوابة باألمراض، وعلجيا، إلى جانب األحنام التى ال تجيز اإلتجار فى 
باألمراض الم ديوة، والوبائيوة أو المهوتبو فوي إصوابتيا بيوا وحظور نقليوا مون جيوة إلوى أ وري.  
ونذلك األحنام التى تحظر إلقاء ج ث الحيوانات النافقة في المجارى المائية أو على الطورق أو 

 و.130-124المواد من في ال راء، ووجوب دفنيا على عمق ناو ب يدًا عن مصادر المياه ن
د وووول الحيوانوووات المسوووتوردة أو لحوميوووا أو منتجاتيوووا أو م لفاتيوووا إال ب ووود حظووور  و2/1/8ن

اسووتيفاء إجووراءات الحجوور البيطووري للتحقووق موون  لوىووا موون األمووراض الوبائيووة الم ديووة نمووادة 
 و.133

لوذب  فوي ال يجوز ذبو  الحيوانوات  وارج المجوازر أو األموانن الرسومية الم صصوة ل و2/1/9ن
و، إلووى جانووب القوورارات 136الموودن والقووري التووى تتواجوود بيووا ىووذه المجووازر أو األمووانن نمووادة 

الوزارية التى تحدد هوروط ذبو  الحيوانوات ونقول لحوميوا وم لفاتيوا وعرضويا للبيوع إلوى جانوب 
 تحديد طريقة السلخ ونوع اآلالت واألدوات التى تست دم في ذلك، ونذلك تحديد الهروط الواجب
توافرىووا فووي السوول ين، وتحديوود أجووورىم وتحديوود ال لقووة بووين السوول ين، والجووزارين، وأصووحاب 

 و.137الجلود نمادة 
 
الوووزاري الووذي يحوودد اإلهووترانات الواجووب توافرىووا فووي تهووغيل مووزارع  وجووود القوورار و2/1/10ن

ديود نوعيوة الدواجن، وتحديد وسوائل وأدوات النظافوة والسولمة والصوحة المينيوة، إلوى جانوب تح
المطيووورات المسوووت دمة، والت نيووود علوووى االىتموووام اليوووومى بنظافوووة ال ووواملين بيوووا قبووول الووود ول، 

 و.2008ل ام  906وال روج، وااللتزام بالنهو الطبى الدوري علييم نقرار وزارى رقم 
و لسونة 48ىذا إلى جانب قوانون الزراعوة المهوار إليوو، ىنواك أيضوًا القوانون رقوم ن و2/1/11ن

 و1ني ه ن حماية نير النيل والمجارى المائية من التلوث، حيث تضمنت أحنامو:ف 1982
                                                 

(1)
 ىخشٚٔٝ ٌٛصاسة اٌشٜ، ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١ت، اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌخشش٠ؼبث. .اٌّٛلغ األٌ  
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  ،حظور صورو أو إلقواء الم لفوات الصولبة أو السوائلة أو الغازيوة مون ال قوارات والمحووال
والمنهآت التجارية والصناعية والسياحية، ومن عمليات الصورو الصوحي، وغيرىوا فوي 

تيا إال ب د الحصول على تور يص مون وزيور ومسطحا واليامجاري المياه على نامل أط
الري في الحاالت ووفق الضووابط والم وايير التوى يصودر بيوا قورار مون وزيور الوري بنواء 

و، وتجوري أجيوزة وزارة الصوحة فوي م امليوا 2على إقتراح من وزير الصحة نموادة رقوم 
ليووا  تحلوويًل دوريووا ل ينووات موون الم لفووات السووائلة الم الجووة موون المنهوو ة التووى ر ووص

بالصورو فوي مجووري الميواه وذلوك فووي المواعيود التووى تحوددىا، باإلضوافة إلووى موا تطلبووو 
 و.3وزارة الري من تحليل عينات في غير المواعيد الدورية نمادة 

  .ال يجوز التصري  بإقاموة أي منهوآت ينوتج عنيوا م لفوات تصورو فوي مجواري الميواه
وتحقيقًا للصوال  ال وام، التصوري  ومع ذلك يجوز لوزير الري دون غيره، عند الضرورة 

بإقامة ىوذه المنهوآت إذا التزموت الجيوة المسوت دمة ليوا بتووفير وحودات لم الجوة ىوذه 
 و.4الم لفات بما يحقق المواصفات والم ايير المحددة نمادة 

  يلتزم ملك ال ائمات السننية والسياحية وغيرىا الموجودة في مجري نير النيل وفروعو
لقاءىووا فووي بإيجوواد وسوويلة ل وو لج م لفاتيووا أو تجمي يووا فووي أمووانن محووددة ونزحيووا وام

 و.5مجاري أو مجم ات الصرو الصحي وال يجوز صرو أي م لفات على النيل نمادة 

  يحظر على الوحدات النيرية المتحرنة المست دمة للنقل أو السياحة أو غيرىا السوماح
 و.7نمادة بتسرب الوقود المست دم في تهغيليا إلى مجاري المياه 

  سوت داميا ألنوواع الموواد النيماويوة لمقاوموة اآلفوات على وزارة الزراعة عنود إ تيارىوا وام
الزراعية، والحهائش المائيوة مراعواة أن ال ينوون مون هو نيا تلويوث مجواري الميواه بموا 
ينصرو إلييا من ىذه المواد سواء مون  ولل عمليوات الوري، أو م تلطوة بميواه صورو 

 و.11، 10األراضي، نمواد 

  عدم جوواز إسوت دام ميواه المصوارو مباهورة أو بوال لط بالميواه ال ذبوة ألي غورض مون
األغووراض، إال ب وود  بوووت صوولحيتيا ليووذا الغوورض، ولوووزير الووري، وب وود أ ووذ رأي وزارة 

 الصحة ات اذ إجراءات م الجة مياه الصرو التى يقرر إعادة إست داميا. 

 

ييا ما يهير، وبدرجة نبيرة، إلى وجوود الضووابط إن ما سبق ذنره من أحنام قد ينون ف
النافيووة ل وودم تلوووث السوولع الغذائيووة فووي مرحلووة اإلنتوواج، وموون  ووم د وليووا المسووار التسووويقى 
بالمواصفات التى تحقق األمن الغذائى بمنظوره الصحي... ومع ذلك فإن الواقع المهاىد اليوم، 

حنوام حيوث وجوود التلووث فوي ميواه الوري يهير في نفس الوقت إلى القصوور فوي تف يول ىوذه األ
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المست دمة في الن ير من المناطق، ومون  وم افتقوار إنتاجيوا إلوى مواصوفات السولمة الغذائيوة، 
نمووا قوود يضوواو إلووى ذلووك أيضووًا حوواالت اإلسووتيراد موون سوولع غذائيووة ملو ووة أو تالفووة، أو حوواالت 

 نتاج سلع غذائية ملو ة بيا.اإلفراط في إست دام المبيدات الزراعية في الزراعة، ومن  م إ
 
يوونظم     :التوور يص بإنهوواء وممارسووة النهوواط التجوواري والصووناعي بالسوووق و2/2ن

التوور يص بممارسووة النهوواط التجوواري فووي السوووق مجموعووة موون األحنووام المسووتقرة منووذ عقووود 
 ، والذى تضمنت أحنامو ما يلى:1954و  لسنة 453رقم ن و1نطويلة، حيث ىناك القانون

ال يجوووز إقامووة أي محووال أو إدارتووو إال بتوور يص بووذلك موووون الجيووة الم نيووة نالمووادة  و2/2/1ن
 و.2
تحدد الجية الم نية األحياء أو المناطق التى يحظر فييا إقامة ىذه المحوال أو نووع  و2/2/2ن

 و.4، 1منيا، نما ليا الموافقة على موقع المحل من عدمو نالمواد 
ا موووا تووووافرت اإلهوووتراطات الواجوووب توافرىوووا فوووي المحوووال إذللطالوووب  يمووون  التووور يص و2/2/3ن

والمحددة في: نأو إهتراطات عامة وىى التى يجب توافرىا في نل المحال أو في نوع منيا وفوي 
مواق يوووا ، نبو إهوووتراطات  اصوووة، وىوووى اإلهوووتراطات التوووى توووري الجيوووة الم تصوووة بإصووودار 

 و.7 يص نالمادةالر صة، وجوب توافرىا في المحال المقدم عنو طلب التر 
فووي المحووال الموور ص بيووا إال بموافقووة الجيووة المنصوورو  ال يجوووز إجووراء أي ت ووديل و2/2/4ن

منيووا الر صووة، ويقصوووود بالت ووديل نوول مووا يتنوواول أوضوواع المحوول فوووى الوودا ل أو ال ووارج نمووادة 
 و.11
 
ارة محول و في حالة وجود  طر داىم على الصحة ال امة أو على األمن ال ام نتيجة إلد2/2/5ن

من المحال يجوز إصدار قرار مسبب بإيقواو إدارة المحوال نليوا أو جزئيوا، وينوون القورار واجوب 
 و.12النفاذ بالطريق اإلداري نمادة 

و إذا أوقووو الموور ص إليووو ال موول بالمحووال 1يلغووى التوور يص فووي األحوووال التاليووة: ن و2/2/6ن
لع الغذائيووة، ولموودة عووام واحوود لموودة تزيوود عوون عووامين بالنسووبة لمحوولت تصوونيع وتجييووز السوو

ذا 4و إذا أزيل المحوال ولوو أعيود بنواءه أو إنهواءه، ن3بالنسبة لمحال بيع السلع الغذائية، ن و وام
ذا أجري ت ديل في المحال بالم الفوة ألحنوام القوانون، ن5نان  ابتًا  م نقل من منانو،  ن و 6و وام

ذا ما أصب  المحل غير قابل للتهغيل  و.16نمادة  -وام

                                                 
(1)

 . 1954ِىشس،  67ا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌشئْٛ اٌّطببغ األ١ِش٠ت، اٌٛلبئغ اٌّصش٠ت، اٌؼذد   
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أحنووام ىووذا القووانون علووى المحووال المنهوو ة موون البنوواء أو ال هووب أو األلووواح تسووري  و2/2/7ن
الم دنية أو أي موادة بنواء أ وري أو فوي أرض فضواء أو فوئ ال ائموات أو علوى أي وسويلة مون 

 و.1وسائل النقل البرى أو النيرى أو البحرى نمادة 
 

لمنظمة للتر يص بمزاولوة النهواط إن في األحنام المذنورة ما يهير إلى وجود القواعد ا 
في السوق، إلى جانوب وجوود القواعود والضووابط المنظموة للحيوز المنوانى للسووق، ولمواصوفات 
المحال الممارسة للنهاط الصناعي والتجاري بو، والتى يمنن للم طط اإلستناد إلييا في تطوير 

 تنظيم األسواق المحلية للسلع الغذائية.
 
أيضووووًا األحنووووام القانونيووووة التووووى توووونظم عموووول الباعووووة  ىنوووواك :نالباعة المتجولي و2/3ن

، 1957و لسونة 33المتجولين باألسواق، والمستقرة منذ عقود طويلة، حيث ىناك القانون رقوم ن
 و1نوالذي تضمنت أحنامو ما يمنن ذنره فيما يلى:

يا للبيوع، البائع المتجول على أنو نأو نول من يبيع سل ًا أو بضائع أو ي رضت ريو  و2/3/1ن
أو يمووارس حرفووة أو صووناعة فووي أي طريووق أو منووان عووام دون أن ينووون لووو محوول  ابووت، نبو 
ونل من يتجول مون منوان إلوى آ ور أو يوذىب إلوى المنوازل ليبيوع سول ًا أو بضوائع أو ي رضويا 

 و.1للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول. نمادة 
موون  بووذلك ب وود الحصووول علووى توور يص حرفووة بووائع متجووول إال ال يجوووز ممارسووة و2/3/2ن

السووولطة القائموووة علوووى أعموووال التنظووويم فوووي الجيوووة التوووى تموووارس الحرفوووة فييوووا، وتصووورو موووع 
التوور يص علمووة مميووزة، علووى أن يسووري التووور يص لموودة سوونة مووع جووواز تجديووده... وعلوووى 

نلموا  المر ص لو حمل التر يص وال لمة المميزة أ ناء ممارسة حرفتو، وعليو تقديم التر يص
 و.5-2طلب منو نالمواد 

سوونو 12فووي ممارسووة حرفووة بووائع متجووول لموون يقوول سوونو عوون  ال يجوووز التوور يص و2/3/3ن
و والمصابون ب حد األمراض الم دية أو الجلدية أو بالطفيليات وحواملوا جورا يم أحود 2ميلدية، ن

لمحنووم عليوو و وا3األمراض الم دية والم الطون لمصواب بمورض م ودي أ نواء مودة المراقبوة، ن
فووي جريمووة سوورقة أو نصووب أو م وودرات أو غووش تجوواري ونووذا المحنوووم عليووو فووي جنايووة موون 
جنايووات الت وودي علووى الوونفس ولووم تمضووى سوونة علووى تنفيووذ ال قوبووة المحنوووم بيووا أو سووقوطيا 

 و.6بمضى المدة نالمادة 

                                                 
(1)

 . 1957( ِىشس، 1اٌٛلبئغ اٌّصش٠ت، اٌؼذد )  
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لصوووحية القائموووة علوووى أعموووال التنظووويم، وب ووود موافقوووة المحافظوووة والجيوووة ا للسووولطة و2/3/4ن
الم تصووة، أن ت صووص أمووانن م ينووة أو سووويقات لوقوووو الباعووة المتجووولين أو فئووات  اصووة 
منيم، وأن تحدد الحد األقصى ل ددىم بنول منيوا، ومنوع وقووفيم فوي غيور ىوذه األموانن... نموا 

 و.8يجوز ليا أن تحدد الحد األقصى ل دد ما يجوز التر يص بو في دائرة نل منيا نالمادة 
و ملحقوووة الجميوووور ب ووورض سووول يم أو ممارسوووة 1للباعوووة المتجوووولين: ن يجووووزال  و2/3/5ن

حورفتيم دا وول وسوائل نقوول الرنواب، أو الوقوووو فووي الهووارع والميووادين واألحيواء واألمووانن التووى 
يصدر بتحديدىا قرار من وزير الحنوم المحلوى وبموافقوة وزيور الدا ليوة أو بنواء علوى طلبيوا أو 

ك الوقوووو بجوووار المحووال التووى تتوواجر فووي أصووناو مما لووة لمووا و ونووذل2طلووب وزارة الصووحة، ن
و والوقووو فوي األموانن التوى يمنوع البووليس وقووفيم فييوا لضورورة تقتضوييا 3يتاجرون فيوو، ن

و واإلعلن عون سول يم باسوت مال األجوراس أو 4حرنة المرور أو النظام ال ام أو األمن ال ام، ن
و اإلعولن عون 5تسبب عنيا إقلق راحة الجميوور، نأبواق تنبير الصوت أو أي طريقة أ ري ي

سل يم بالمناداة أو بو ى وسويلة أ ورى فوي المواعيود التوى يصودر بتحديودىا قورار مون الحوى ب ود 
 و.9موافقة المحافظة نالمادة 

ال ربات واألوعية والصناديق التوى يسوت مليا الباعوة المتجوولين لبيوع  يجب أن تنون و2/3/6ن
الغذائية مستوفية للهروط والمواصفات التى يصدر بيا قرار من وزير الحنم المهروبات والمواد 

المحلى باإلتفاق مع وزير الصحة... نما يجوز وبقرار مما ل أن يحظر على الباعة المتجوولين 
بصووفة دائمووة أو مؤقتووة بيووع الموو نوالت أو المهووروبات التووى يت ووذر وقايتيووا موون الفسوواد... وأن 

 ماذج ملبسيم أو ملبس فئة منيم.تحدد هروط ومواصفات ون
وىنا أيضًا يمنن ملحظة وجود األحنام التى تنظم األسواق غيور الرسومية حيوث تسوم   

بتوفير أمانن م ينة أو سويقات للباعة المتجولون مع وضع القواعد المنظموة لنهواطيم، وتلوك 
موون والتلوووث المسوواعدة علووى تجنووب مووا يمنوون أن ينهوو  عوون ذلووك موون مهووانل مجتم يووة م وول األ

البيئى نمن نظافة وضوضاءو وارتباك في حرنة المرور وغيرىا، فضًل عن ما يؤدي إليو تنظيم 
ىووذه السوووق موون توووفير المنوواخ المسوواعد علووى عموول آليووات السوووق بنفوواءة ... وموون  ووم تبقووى 

دارات الحنم المحلى.  الحاجة إلى تف يل تنفيذ ىذه األحنام من قبل الم طط وام
 
في ىذا اله ن أيضوًا األحنوام التهوري ية  تتواجد:  ة األغذية، وتنظيم تداوليامراقب  و2/4ن

،  وم أعقبوو القوانون 1966و لسونة 10ن و1نالمستقرة منذ عقود طويلة، حيوث ىنواك القوانون رقوم
، والذي يتضمن إضافة المستحضورات الغذائيوة غيور الدوائيوة إلوى قائموة 1976و لسنة 30رقم ن

                                                 
(1)

 . .1966، ِب٠ٛ 98اٌدش٠ذة اٌشس١ّت، اٌؼذد   
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، والووذى قصوود بيووا أي موو نوالت أو مهووروبات 1966و لسوونة 10رقووم ن األغذيووة، مقصوود القووانون
تست دم لإلستيلك اآلدمي، نما قصد بتداوليا أي عملية أو أن ر من عمليات تصونيع األغذيوة 
أو تحضوويرىا أو طرحيووا أو عرضوويا للبيووع أو ت زينيووا أو نقليووا أو تسووليميا... وموون بووين مووا 

 ره فيما يلى:تضمنتو أحنام ىذا القانون، ما يمنن ذن
تووداول األغذيووة غيوور المطابقووة للمواصووفات الووواردة فووي التهووري ات النافووذة،  حظوور و2/4/1ن

 و.2ونذلك األغذية غير الصالحة لإلستيلك اآلدمي، واألغذية المغهوهة نمادة
ذا نانوت  و2/4/2ن وت تبر األغذية غير صالحة لإلسوتيلك اآلدموي إذا نانوت ضوارة بالصوحة وام

و إذا نانوت 1و.. نما ت تبر األغذية ضارة بالصحة في الحواالت التاليوة: ن3فة نمادةفاسدة أو تال
و إذا نانوت تحتووي علووى 2ملو وة بمينروبوات أو طفيليوات مون هو نيا إحوداث ضورر باإلنسوان، ن

و إذا توووداوليا هوو ص موووريض ب حوود األموووراض 3مووواد سووامة تحووودث ضووررًا لصوووحة اإلنسووان، ن
اإلنسوان عون طريوق الغوذاء أو الهوراب، أو حامول لمينروباتيوا،  الم دية التى تنقول عودواىا إلوى

و إذا نانت ناتجة من حيوان مريض ب حد األمراض التوى 4ونانت ىذه األغذية عرضة للتلوث، ن
و إذا امتزجوت باألتربوة أو الهووائب بنسوبة تزيود علوى 5تنقل إلى اإلنسان أو من حيوان نافق، ن

و إذا احتووت علوى موواد ملو وة أو موواد 6تنقيتيوا منيوا.، ن النسبة المقررة أو التى يستحيل م و
و إذا نانووت عيوبيووا أو لفائفيووا تحتوووى علووى 7حافظووة أو أي مووواد أ ووري محظووور إسووت ماليا، ن

و 1: ننموا ت تبور األغذيوة فاسودة أو تالفوة فوي الحواالت التاليوةو.... 4مواد ضارة بالصحة نموادة
ي يووة موون حيووث الط ووم أو الرائحووة أو المظيوور نتيجووة إذا تغيوور ترنيبيووا أو تغيوورت  واصوويا الطب

و إذا انتيووى توواريخ إسووت ماليا المحوودد المنتوووب فووي بطاقووة 2للتحلوول النيموواوى أو المينروبووى، ن
و إذا احتووت علوى يرقوات أو ديودان أو حهورات أو فضولت أو 3البيان الملصق على عبواتيوا، ن

و إذا نانوت 1: نغهوهوة فوي األحووال التاليوةنموا ت ود األغذيوة مو .... 5م لفات حيوانية نموادة 
ذا  لطت أو مزجت بموادة أ وري تغيور مون طبي تيوا أو 2غير مطابقة للمواصفات المقررة، ن و وام

و إذا أست يض جزئيا أو نليا عن أحود الموواد الدا لوة فوي ترنيبيوا بموادة أ وري تقول 3جودتيا، ن
و إذا قصود إ فواء فسوادىا أو تلفيووا 5نو إذا نوزع جزئيوا أو نليوا أحوود عناصورىا، 4عنيوا جوودة، ن

و إذا أحتوووت علووى أي مووواد ملو ووة أو حافظووة أو إضووافات غيوور ضووارة 6بوو ي طريقووة نانووت، ن
و إذا احتووت جزئيوا أو نليوا علوى عناصور غذائيووة 7بالصوحة لوم توورد فوي المواصوفات المقووررة، ن

تجوة مون منتجوات حيووان فاسدًا نباتية أو حيوانيوة سوواء نانوت مصون ة أو  اموا أو إذا نانوت نا
و إذا نانووت البيانووات الموجووودة علووى عبواتيووا ت ووالو حقيقووة ترنيبيووا ممووا 8مووريض أو نووافق، ن

يووؤدى إلووى  ووداع المسووتيلك أو اإلضوورار الصووحي بووو... وي تبوور الغووش ضووار بالصووحة إذا نانووت 
 و.6المواد المغهوهة أو نانت المواد التى تست مل في الغش ضارة بالصحة نمادة 
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يجووب أن تنووون أمووانن تووداول األغذيووة مسووتوفاة دائمووا إلهووتراطات النظافووة الصووحية  و2/4/3ن
 و.7التى يصدر بتحديدىا قرار من وزير الصحى نمادة

ويجب أن ينون المهوتغلون فوي توداول األغذيوة  والين مون األموراض الم ديوة وغيور  و2/4/4ن
 و.8نمادة حاملين لمينروباتيا، ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة 

يجووب أن تنووون وسووائل نقوول األغذيووة وأوعيتيووا مسووتوفية دائمووًا لإلهووتراطات الصووحية  و2/4/5ن
 و.9التى يصدر بتحديدىا قرار من وزير الصحة نالمادة 

إضووافة مووواد ملونووة أو مووواد حافظووة أو أيووة إضووافات غذائيووة أ ووري إلووى  ال يجوووز و2/4/6ن
 و.10ر من وزير الصحة نالمادة األغذية إال في الحدود التى يصدر بيا قرا

األغذيوووة فوووي نووول  طووووة مووون  طووووات توووداوليا، ونوووذلك األوعيوووة  يجوووب أن تنوووون و2/4/7ن
المسووت ملة فووي تصووني يا أو حفظيووا أو نقليووا أو تغليفيووا  اليووة موون المووواد الضووارة بالصووحة، 

واد فوي ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منو الحد األعلى الذي يسم  بوجوده مون ىوذه المو
 و.11أصناو محددة من األغذية وأوعيتيا نالمادة 

و يجب أن تنون األغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو الم دة للتصدير  الية تمامًا 2/4/8ن
من المينروبات المرضية، ويجوز لوزير الصحة وبقرار منو أن يحدد م ايير بنتريولوجيوة ليوذه 

 و.12المواد الغذائية نالمادة 
يجووب أن تنووون األغذيووة المسووتوردة موون ال ووارج مطابقووة ألحنووام القووانون، ويجوووز  و2/4/9ن

لوزير الصحة وبقورار منوو أن يحودد األصوناو التوى يجوب مصواحبتيا بهويادة صوحية مون البلود 
المنتج، وهروط ىذه الهيادة. نما يجوز بقرار مما ل حظر استيراد ما ي بت  طره على الصحة 

يووة أو األوعيووة أو ال ناصوور الدا لووة فووي تحضوويرىا أو المضووافة إلييووا ال امووة موون أصووناو األغذ
 و.13نالمادة 

، ليقصوور االتجووار فووى الطيووور، والوودواجن 2009و لسوونة 70ن صوودر القووانون رقووم و2/4/10ن
الحيووة التووى يصوودر بتحديوودىا قوورار موون الوووزير الم ووتص بالزراعووة علووى المصوورح منيووا بذبحووو 

ر أو الذب  وفقا للهروط واإلجراءات وفوي األموانن والمجوازر التوى قانونًا، ويهترط أن يتم االتجا
يصوودر بتحديوودىا قوورار موون الوووزير الم ووتص بالزراعووة....  نمووا يحظوور بيووع الطيووور والوودواجن 
المهار إلييا أو عرضيا للبيع أو تداوليا أو نقليا ليذا الغرض وذلك في المنواطق والمحافظوات 

المحليووة التووى يصوودر بتحديوودىا قوورار موون الوووزير الم ووتص والموودن وغيرىووا موون وحوودات اإلدارة 
 بالزراعة.... ونذلك يحظر ببيع أو تداول م لفات المزارع المصابة أو نقليا ليذا الغرض.
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  :في األغذية وحماية المستيلك الغش التجاري  و2/5ن 
لت وووديل ب وووض أحنوووام ال قوبوووات الوووواردة  1980و لسووونة 106صووودر القوووانون رقوووم ن و2/5/1ن

، بهو ن 1966لسونة  10لقمع التدليس والغش، والقوانون رقوم  1941و لسنة 48بالقانون رقم ن
 و1نمراقبة األغذية وتنظيم تداوليا.

به ن حماية المستيلك، ومن بين أحنامو  2006و لسنة 67نما صدر القانون رقم ن و2/5/2ن
 و2نما يمنن ذنره فيما يلى:

 ادي منفولووة للجميووع، ويحظوور علووى أي الوونص علووى أن حريووة ممارسووة النهوواط اإلقتصوو
هووو ص إبووورام أي اتفووواق أو ممارسوووة أي نهووواط ينوووون مووون هووو نو اإل ووولل بحقووووق 

و الحق فوي الصوحة والسولمة عنود اسوت مالو ال وادي 1المستيلك األساسية و اصة:  ن
و الحق في الحصول على الم لومات والبيانوات الصوحيحة عون المنتجوات 2للمنتجات، ن

و الحق في اال تيار الحر لمنتجات تتوافر 3و يست دميا أو تقدم إليو، نالتى يهترييا أ
و الحووق فووي النرامووة اله صووية واحتوورام 4فييووا هووروط الجووودة المطابقووة للمواصووفات، ن

و الحق في الحصول على الم رفوة المت لقوة بحمايوة 5القيم الدينية وال ادات والتقاليد، ن
الحق في رفع الدعاوي القضائية عن نل  و6حقوق المستيلك، ومصالحو المهروعة، ن

مووا موون هوو نو اإل وولل بحقوقووو أو اإلضوورار بيووا أو تقيوودىا، وذلووك بووإجراءات سوووري ة 
و الحق في اقتضاء ت ويض عادل عن األضرار التى تلحق بو 7وميسرة وبدون تنلفة، ن

 أو ب موالو من جراء هراء أو است دام المنتجات أو تلقى ال دمات.

 المسووتورد أن يضووع باللغووة ال ربيووة علووى السوولع البيانووات التووى توجبيووا  علووى المنووتج أو
 المواصفات القياسية المصرية، وذلك بهنل واض  تسيل قراءتو.

  على المورد أن يضع علوى جميوع المراسولت والمسوتندات والمحوررات التوى تصودر عنوو
تو و اصوة في ت املو أو ت اقده مع المستيلك البيانات التوى مون هو نيا تحديود ه صوي

 بيانات قيده في السجل ال اص بنهاطو وعلمتو التجارية إن وجدت.

  يلتزم المورد ب ن يقدم إلى المستيلك، بناء على طلبو، فواتورة ت بوت الت امول أو الت اقود
م ووو علووى المنووتج، متضوومنة بصووفة  اصووة توواريخ الت اموول أو الت اقوود و موون المنووتج 

 ومواصفاتو وطبي تو ونوعيتو ونميتو.

                                                 
(1)

 .1980ِىشس، ِب٠ٛ  22ٌؼذد اٌدش٠ذة اٌشس١ّت، ا  
(2)

 .2006ا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌشئْٛ اٌّطببغ األ١ِش٠ت ، اٌدش٠ذة اٌشس١ّت، اٌؼذد، ِىشس، ِب٠ٛ   
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 لووى نووول موووورد وم لووون إموووداد المسووتيلك بالم لوموووات الصوووحيحة عووون طبي وووة المنوووتج ع
و صائصوووو، وتجنوووب موووا قووود يوووؤدى إلوووى  لوووق انطبووواع غيووور حقيقوووى أو مضووولل لووودى 

 المستيلك أو وقوعو في  لط أو غلط.

  ،فيموووا لوووم يحووودد جيووواز حمايوووة المسوووتيلك مووون مووودد أقووول بوووالنظر إلوووى طبي وووة السووول ة
ن تسوولم أي سوول ة الحووق فووي اسووتبداليا أو إعادتيووا مووع يومووًا موو 14للمسووتيلك  وولل 

اسووترداد قيمتيووا وذلووك إذا هوواب السوول ة عيووب أو نانووت غيوور مطابقووة للمواصووفات أو 
الغرض الذي تم الت اقد علييا مون أجلوو، ويلتوزم الموورد فوي ىوذه األحووال، وبنواء علوى 

 نلفة إضافية.طلب المستيلك بإبدال السل ة أو است ادتيا مع رد قيمتيا دون أي ت

 
للوزن والقياس في السوق المحلية أحنامو التهري ية  :الوزن، والقياس والنيول و2/6ن

والتووى سووجلت ن يوور موون الت ووديلت  واإلضووافات علووى فتوورة طويلووة موون الووزمن، حيووث نووان ىنوواك 
الووذي ألغووى القووانون  1976و لسوونة 69،  ووم القووانون رقووم ن1951و لسوونة 229القووانون رقووم ن

ليضيو ب وض الت وديلت واإلضوافات إلوى أحنوام  1994و لسنة 1صدر القانون رقم ن األول،  م
القانون ال انى مع إلغاءه... ولقد استيدفت وتناولت أحنام القانون األ يور موا يمنون ذنوره فيموا 

 و1نيلى:
 تحديد الوحدات القانونية للوزن والقياس، والنيل. و2/6/1ن
ا فووي أجيووزة وآالت وأدوات الوووزن والقيوواس والنيوول، تحديوود الهووروط الواجووب توافرىوو و2/6/1ن

 وهنل األ تام التى تدمو بيا تلك األجيزة واآلالت واألدوات.
و حظوور بيووع ىووذه األجيووزة واآلالت واألدوات أو عرضوويا للبيووع أو حيازتيووا أو اسووت ماليا 2/6/2ن

رورة الم وايرة بقصد البيع إال إذا نانت قانونية ومدموغوة وصوحيحة، ... نموا فورض القوانون ضو
 الدورية ودمو الصحي  منيا في الحدود المقررة.

و تنظيم مزاولة المين المت لقة بالوزن والقياس والنيل، حيوث يحظور ممارسوة مينوة أو 2/6/3ن
عمل وزان بغير تر يص من مصلحة دمو المصوغات والمووازين، وحيوث يصودر ىوذا التور يص 

ىذه الهروط أن ينون الممارس للمينة متمت ًا بهروط محددة بقرار من الوزير الم تص، ومن 
باألىلية القانونية الناملة، وأال ينون قد صدر ضده حنم فى جناية أو ب قوبة مقيدة للحرية فى 
جنحووة م لووة بالهوورو واألمانووة أو فووى جنحووة تت لووق بم الفووة أحنووام ىووذا القووانون أو القوورارات 

ص علييوووا فوووى هووو ن ال لموووات والبيانوووات الصوووادرة تنفيوووذًا لوووو، أو فوووى إحووودى الجووورائم المنصوووو 
التجارية، وقمع الغش والتدليس وذلك موا لوم ينون قود رد إليوو اعتبواره ... نموا يهوترط أيضوًا أن 

                                                 
(1)

 .1994( ٠ٕب٠ش 3اٌدش٠ذة اٌشس١ّت، اٌؼذد )  
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ينون محمود السيرة وحسن السم ة، مع حصولو على مؤىل فنى فى ت صصو يصدر بتحديوده 
لووة المينووة مووع النجوواح فووى قوورار موون الوووزير الم ووتص، أو أن تتوووافر لديووو ال بوورة النافيووة لمزاو 

 االمتحان الذى ي د ليذا الغرض، وأن تتوافر فيو اللياقة الطبية اللزمة لمباهرة المينة .
و 2/6و إلى رقوم ن2/1إن استقراء أحنام القوانين المهار إلييا من قبل بالبنود من رقم ن

ات النفيلووة وبمووا تتضوومنو موون قوورارات تنفيذيووة ت نووس فووى مضوومونيا وجووود الضوووابط واإلجووراء
دارة عمل األسواق المحلية للسلع الغذائية فى المسار الذى يساعد على عمول آلياتيوا  بتسيير وام
نالطلب، وال رضو بنفواءة، موع وجوود البيئوة الصوحية اللزموة لتحقيوق األمون الغوذائى بمنظووره 

ام ىوذه إذا موا توم تف يول أحنو و1نالصحى للمستيلك وفقًا لما توصوى بوو منظموة الصوحة ال الميوة
القوانين. حيث ىناك األحنام التى تمنن الجيات الم نية بإدارة ىذه األسواق من توطين وتنظيم 
الحيز المنانى للسوق بالهنل الذى يساعد على وجود وعمل آليوات السووق بنفواءة نمون حيوث 
مصادر ال رض والطلبو نموا أن ىنواك مون األحنوام التوى تسواعد علوى وجوود ونهور الم لوموات 

لة ب مل ىوذه األسوواق، وذلوك فضوًل عون وجوود األحنوام التوى تتضومن الضووابط والقواعود المتص
اللزمة لتوفير بيئة صحية سليمة فى إنتاج، وتداول الغذاء عبر المراحل الم تلفة لتداولو حتى 

 الوصول إلى المستيلك النيائى.
 
 :المتاب ة والرقابة -3

دارة نهواطيم يمارس األفراد والمنهآت المت املة دا ل ىوذ ه األسوواق تسويير أعمواليم وام
التجارى ذاتيًا فى إطار القواعد والضوابط التوى تحوددىا مجموعوة أحنوام القووانين المهوار إلييوا، 
وحيووث يفتوورض فووى التووزاميم بتطبيووق ىووذه القواعوود، والضوووابط الوصووول إلووى حالووة تقتوورب موون 

دارة  تحقيقيوا فوى ن يور مون ية قود يصو ب ىذه األسواق، وىى حالوة إفتراضوالم الية فى تسيير وام
األحوال إذا ما وجد االنحراو عن ىذه الضوابط والقواعد من قبل المت املين فوى ىوذه األسوواق، 
وليذا تضمنت مجموعة القوانين المهار إلييا على األحنام التى حوددت نظوام المتاب وة والرقابوة 

ألفوراد موون الجيوات والمؤسسوات  الضوبطية القضوائيةعلى تنفيذ ىذه الضوابط والقواعد فى من  
الم نيووة نذات اال تصوواص بالنهوواط اإلنتوواجي أو التجوواري أو الجيووات األ وورى الم نيووة بتنظوويم 
دارة ىذه األسواقو وىم ما يسمى بمو موري الضوبط القضوائى، والوذين مون حقيوم الود ول إلوى  وام

مون عدموو ...فوإذا موا أمانن ممارسة النهاط اإلنتاجي أو التجاري والتحقق من وجود م الفوات 
وجدت م الفة ما نان عليو "ات اذ اإلجراءات اللزمة لتطبيق ال قوبات المتصلة بذات الم الفة 
.. ففي مرحلة إنتاج السلع الغذائية ال ام، وعلى سبيل الم وال، لمو موري الضوبط القضوائى أ وذ 

                                                 
(1)

  world 
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يوة ن المنتجوة محليوا أو عينات بدون مقابل موووون الم صبات الزراعيوة أو مبيودات اآلفوات الزراع
المستوردةو واألعلو المصن ة الم روضة للبيع أو المتداولة وتحليليا والتحقق مون صولحيتيا 
...ولموو موري الضووبط القضووائى، وفووى ىووذه المرحلووة أيضووًا، د ووول حظووائر الحيوانووات للتفتوويش 

التوى توذب  علييا وضبط موا يوجود بيوا مون م الفوات نموا أن ليوم أيضوًا ضوبط لحووم الحيوانوات 
بالم الفة  ارج األمانن الم صصوة للوذب  أو بالم الفوة لهوروط ذبو  الحيوانوات ونقول لحوميوا 
وم لفاتيوا وعرضوويا للبيووع ..نمووا ت طووى أيضووًا صووفة موو موري الضووبط القضووائى لميندسووي الووري 
بالنسبة للم الفات ذات الصلة بحماية مياه نير النيول والمجواري المائيوة مون التلووث ...ونوذلك 
الحال أيضًا بالنسبة للتر يص بإنهاء وممارسة النهاط التجاري والصناعي، حيوث ت طوى صوفة 
الضووبطية القضووائية لموووظفى إدارة الوور ص المنتوودبين موون وزارة الحنووم المحلووى، إل بووات الجوورائم 

 التى تقع بالم الفة ألحنام القانون ذات الصلة. 
 

اإلنتوواج، واإلسووتيلك النيووائي تموون   وفووى مرحلووة تووداول السوولع الغذائيووة مووا بووين مواقووع 
أيضوًا الضوبطية القضوائية ألفوراد منتودبين مون الجيوات الم نيوة الم تصوة، والتوى تهومل، وعلووى 
سووبيل الم ووال، المجووالس المحليووة، ومؤسسووات وزارة الصووحة، ووزاره الزراعووة، وجيوواز حمايووة 

يووة م ووًا فووى هوونل المسووتيلك ... ويغلووب أن ي موول موو موري الضووبطية القضووائية ألن وور موون ج
حملت منظمة وبمهارنة مسئولين من وزارتى التموين والدا لية، حيوث يغلوب علوى ميوام ىوذه 
الحملت تنوع أو ت دد الم الفات الجاري البحث عنيا، والتى قود تتصول بفسواد السولع الغذائيوة، 

منووووع والغوووش التجووواري، واألوزان، والتلووووث، وحوووق ممارسوووة التجوووارة والوقووووو فوووى األموووانن الم
 ممارسة النهاط بيا...

 
إن من  صوفة الضوبطية القضوائية للجيوات الم نيوة بإنتواج وتوداول السولع الغذائيوة فوى  

السوووق المحليووة، وبالمهووارنة مووع مسووئولى وزارتووى الدا ليووة، والتموووين، والمجووالس المحليووة، 
فيوذ قواعود وضووابط وعلى النحو المهار إليو ، قود يبودو إطوارًا ملئموًا للمتاب وة والرقابوة علوى تن

إنتاج وتداول ىذه السلع فى السوق المحلية، ومع ذلك فوإن الواقوع المهواىد علوى أرض الواقوع 
قد ي نس الن ير من الم الفوات، والتوى تنهوو عنيوا نتوائج حمولت الضوبطية القضوائية، وذلوك 

لوى ب لو الم الفات التى تتواجد دون النهو عنيا مون قبول ىوذه الحمولت، حيوث ىنواك ، وع
سبيل الم ال، الن ير من حاالت التسمم الغذائى بسوبب األط موة الفاسودة أو الملو وة فضوًل عون 
وجوود حواالت عودم اإلعوولن عون منهو  وتوواريخ اإلنتواج وفتورة الصوولحية للوب ض مون المنتجووات 
الغذائية، وغيرىا مون حواالت الم الفوات األ وري، وقود يبورر وجوود م ول ىوذه الم الفوات بضو و 
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ت البهرية والمادية لدي الجيات الم نيوة بالمتاب وة والرقابوة علوى تنفيوذ أحنوام القووانين اإلمنانا
ذات الصلة، والمهار إلييا من قبول، مموا يسوتلزم دعميوا باإلمنانوات اللزموة لتف يول دورىوا فوى 

                                                ىذا اله ن.                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " النتائج ، والتوصيات "
----------- 
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إن وجود أسواق السلع الغذائية المنظمة، والمنتملوة بالمقوموات اللزموة ألداء وظائفيوا  
ئيوة وتحقيوق أنبور بفاعلية ونفواءة ي ود مطلبوا ضوروريا لتنميوة اإلنتواج المحلوى مون السولع الغذا

منف ة لنل من المنتج والمستيلك وغيرىم من المت املين فى ىذه األسواق، فضًل عون أىميتيوا 
فى تحقيق األمن الغذائي من منظوره الصوحي...ومن أجول جنوى  موار تواجود م ول ىوذه السووق 
فووى المجتمووع المصووري، جوواءت أىووداو ىووذه الدراسووة فووى البحووث عوون مووا قوود يوجوود موون جوانووب 

فى األسواق المحلية للسلع الغذائية، ومن  م طرح ما قد يرتبط بذلك من توصيات به ن  قصور
تطوير ىوذه األسوواق ...ولغورض تحقيوق ىوذه األىوداو نوان مونيج الدراسوة البحوث فوى القنووات 
التسويقية للسلع الغذائية الرئيسية وما يرتبط بيوا مون بنيوة أساسوية ضورورية ألداء وظائفيوا ، 

تجاىات الس رية، واليوامش التسويقية للسلع الغذائية،  م إنتقال التغيرات الس رية  م دراسة اإل 
للسلع الغذائية الم تارة فيما بين المستويات الم تلفة من أسواقيا، وذلك بغرض تقيويم النفواءة 

، واسوت لص موا يورتبط بوذلك مون عوامول أو 2011-2000التسويقية ليذه السلع  لل الفتورة 
دارة  أسووباب مووؤ رة ..نمووا اسووتنملت الدراسووة منيجيووا فووى تحقيووق أىوودافيا بالبحووث فووى تنظوويم وام

األسووواق المحليووة للسوولع الغذائيووة موون منظووور تنظوويم الحيووز المنووانى، والضوووابط والتهووري ات 
المنظمة ليذه األسواق ...ولقد أنحصور نطواق الدراسوة علوى البحوث فوى أسوواق السولع الغذائيوة 

بيوورة فووى الحيوواة االقتصووادية لنوول موون المنووتج والمسووتيلك ...ويمنوون التووى تهوونل أىميووة نسووبية ن
  -إيجاز أىم نتائج وتوصيات الدراسة فيما يلى:

 
 . نتائج الدراسة و1ن
ت تى األىمية النسوبية لنول مون أسوواق السولع الغذائيوة فوى الحيواة اإلقتصوادية لنول مون  و1/1ن

ل منيووا ..وفووى إطووار ىووذا المنووتج، والمسووتيلك بم يووار قيمووة ت وواملتيم التجاريووة فووى نوو
الم يووار توو تى السوووق المحليووة للحوووم واأللبووان فووى المرنووز األول بووين أسووواق السوولع 
الغذائيوووة بالنسوووبة لنووول مووون المنوووتج والمسوووتيلك،  وووم تووو تى نووول مووون السووووق المحليوووة 
لل ضروات والفانية، والسوق المحليوة للحبووب والبقوليوات فوى المرنوز ال وانى، وال الوث 

مووون منظوووور نلىموووا أيضوووًا ، حيوووث تم ووول الت ووواملت التجاريوووة للمنوووتج علوووى الترتيوووب 
% من إجمالى ت املتو التجاريوة ب سوواق السولع الغذائيوة، 85.1باألسواق ال لث نحو 

%مون إجموالى إنفاقوو 84نما تم ل الت املت التجارية للمستيلك باألسواق ال لث نحو 
 ت عن أولويات تطوير ىذه األسواق. ب سواق السلع الغذائية ...وت بر ىذه األولويا

يبدأ المسار التسويقي ألي من السلع الغذائية من المنتج ويتجو إلوى تواجر نأو سووقو  و1/2ن
الجملة  م إلى تاجر نأو سوقو التجزئة  م المستيلك النيائى، حيوث ي بور ىوذا المسوار 
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 وري للتسوويق الجانب األنبر من النميات المسوقة من السل ة ...ومع وجود مسارات أ
والمم لووة فووى اإلتصووال المباهوور مووا بووين المنووتج، والمسووتيلك فووى ب ووض الحوواالت، أو 
اإلتصال المباهر ما بوين المنوتج، وتواجر التجزئوة فوى ب وض الحواالت األ وري، إال أنيوا 
ت د مسارات ىامهية من منظور النميوات ال وابرة بيوا ...ومون أىوم الملحظوات الجوديرة 

 ن ذنره فيما يلى: باإلهارة ىنا ما يمن
  يلحووظ وجووود الوسووطاء فووى الت اموول فووى أسووواق الووب ض موون السوولع الغذائيووة وفووى

مرحلة التسويق من المنتج إلى تاجر نأو سوقو الجملة، نما ىو الحال فى أسواق 
الحبوووب والبقوليووات، والحيوانووات والطيووور الحيووة، وىووو مووا قوود يج وول موون احتموواالت 

ذه السلع وفى ىذه المرحلة أمرًا واق وا عنوو فوى حالوة إرتفاع اليوامش التسويقية لي
 اإلتصال المباهر ما بين المنتج، وتاجر نأو سوقو الجملة. 

  ىناك من األسواق التى ت د فييا منهآت تجييوز أو تصونيع السولع الغذائيوة بم ابوة
توواجرنأو سوووقو الجملووة ، م وول سوووق الحبوووب والبقوليووات ، أو سوووق المحاصوويل 

 م ، ومع قلة أعداد ىذه المنهآت ، فإن إحتماالت ض و المنافسة السنرية، ومن 
 وممارستيا لإلحتنار ت د قائمة. 

  تمووارس أعمووال البيووع والهووراء فووى األسووواق المحليووة للسوولع الغذائيووة وفووى أي موون
مراحل التسويق وفقا لألوزان الم يارية للسلع موضووع الت امول، وموع ذلوك يسوت نى 

لووب األحوووال، بيووع وهووراء الحيوانووات الحيووة فووى مرحلووة موون ىووذه القاعوودة ، وفووى غا
التسويق من المنتج إلى تاجر الجملة، حيث تتم أعمال البيع والهراء وفقا للمناظرة 
ن بدون وزنو، وىى ما ت تى غالبا فى صال  المهتري نتاجر الجملةو على حسواب 

 وق الجملة. المنتج، ومن  م إحتماالت ارتفاع اليامش التسويقي من المنتج إلى س

 

وبالنسوووبة للبنيوووة األساسوووية ألسوووواق السووولع الغذائيوووة، فوووإن مؤهووورات المتواجووود منيوووا  و1/3ن
 باألسواق المحلية تهير إلى : 

  تواجد هبنة الطرق الملئمة للنقل، مع وجود األعداد النافية والملئمة من وسائل
ن نان الواقع المهاىد ي نس وجود النقص فى وسائل النق ل البري المبردة النقل، وام

واللزمووة لنقوول المنتجووات الحيوانيووة موون مواقووع اإلنتوواج إلووى مرانووز اإلسووتيلك فووى 
السوق المحلى أو إلى مرانز تصدير ىذه المنتجات وغيرىا مون فانيوة و ضور إلوى 

 األسواق ال ارجية. 
  16محطووة لفوورز وتوودريج وت بئووة ال ضووروات والفانيووة، موزعووة علووى  180وجووود 

% مووون 6.9مليوووون طوون تم ووول نحووو  1.52ة إنتاجيووة تبلوووو نحووو محافظووة، وبطاقووو
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إجموالى إنتواج ال ضووروات والفانيوة فووى المحافظوات السووتة عهور، ومووع ذلوك ت موول 
ىذه المحطات ب قل من طاقتيا اإلنتاجية، حيث وجود طاقة عاطلوة بيوا وبموا يم ول 

 % من طاقتيا اإلنتاجية النلية، وىى مؤهرات تنهو عون ال وزوو عون34.3نحو 
است دام الطاقات المتاحة فى ىذه المحطات، وتداول النسبة األنبر من ال ضروات 
والفانية فى السوق المحلية دون فرز وتدريج، مع الت بئة فى عبوات تقليدية غير 
متطورة، وبما يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة الفاقد منيا فى مراحليوا التسوويقية 

 فضًل عن تدنى قيمتيا السوقية. 

 النسووبة للسوو ة الت زينيوووة لمحطووات التبريوود والتجميووود ، ولغوورض حفووظ وت وووزين وب
الحاصووولت والسووولع الغذائيوووة  اصوووة ال ضوووروات والفانيوووة، واللحووووم ، واألسوووماك، 

محطوة موزعوة علوى محافظوات الجميوريوة، وبسو ة تبلوو نحوو 1475فيتواجد نحوو 
يا بمحطات % من41.2% منيا بمحطات التبريد، 58.2مليون متر من ب، 2.679

مليوون  1.671التجميد ، ولقد بلغت النميات الم زنة بيا من السلع الغذائيوة نحوو 
% نميوات مجمودة ...وقود تبودو السو ة 37.5% نميوات مووبردة، و62.5طون، منيوا 

الجزئيووة المتاحووة وفووى ىووذه المحطووات محوودودة بالقيوواس إلووى اإلنتوواج المحلووى موون 
ك، وموع ذلوك قود تنوون بالسو ة النافيوة فوى ال ضروات والفانية واللحووم ، واألسوما

ضووووء األنمووواط اإلسوووتيلنية السوووائدة حيوووث إسوووتيلك ىوووذه السووولع فوووى صوووورتيا 
الطازجووة، فضووًل عوون تواجوود ال ديوود منيووا بصووورة طازجووة وهووبو دائمووة طوووال ال ووام، 
ومووع ذلووك فووإن التوزيووع النسووبي إلجمووالي اإلنتوواج موون ىووذه السوولع، قوود يهووير فووى 

 طاقات عاطلة فى ن ير من المحافظات. مضمونة إلى وجود 

  أمووا فووى حالووة المنهووآت القائمووة علووى تجييووز وتصوونيع المنتجووات الغذائيووة فيتواجوود
منهو ة تجموع موا  4900منيا عدد نبير من المنهآت المسجلة رسوميا والوذى يبلوو 

بووين المنهووآت النبيوورة والمتوسووطة والصووغيرة ن والتووى ي موول بيووا عهوورة مهووتغلون 
الجانوب األنبور منيوا فوى حيوازة القطواع االسوت ماري ال واص ... ولقود ف ن رو ويقوع 

مليون جنية فى  8748بلغت الطاقة اإلنتاجية المتاحة فى ىذه المنهآت ما قيمتو 
مليون جنيو لمنهآت  36673، باإلضافة إلى 2011/ 2010القطاع ال ام فى عام 

طاقووة اإلنتاجيووة ليووذه القطوواع اإلسووت ماري وال وواص ..ويترنووز الجانووب األنبوور موون ال
المنهووآت فووى صووناعة طحوون الحبوووب ومنتجووات الم ووابز  ووم فووى صووناعة السوونر 
وتنريره  م صناعة الزيوت والدىون النباتية والحيوانية،  م صناعووة تجووييز وحفووظ 
ال ضوووروات والفانيووووة،  وووم صناعووووة منتجووووات األلبوووان ... وبالنسوووبة لدرجوووة نفايوووة 
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اعات إلحتياجوات السووق المحليوة منيوا فتبودو نافيوة الطاقات اإلنتاجيوة ليوذه الصون
أموام وجوود طاقووات إنتاجيوة عاطلوة بيووا، والتوى تبلوو حوودودىا القصووي فوى صووناعة 

% فوى القطواع ال وام، 56.4الزيوت والدىون النباتية والحيوانية وبنسبة بلغت نحوو 
ا % فى القطاع اإلست ماري وال واص... وتصول الطاقوة ال اطلوة حودودى23.0ونحو 

% فى 4.1%، 2.3الدنيا فى صناعتى السنر، ومنتجات األلبان وبنسبة بلغت نحو 
نوول منيمووا علووى الترتيووب ... أمووا عوون أسووباب تواجوود الطاقووات ال اطلووة فووى ىووذه 
الصووناعات فت وود صوو وبات التسووويق السووبب الرئيسووي األول والمهووترك بووين ىووذه 

عة السوونرو .. ويوو تى الصووناعات نوباسووت ناء صووناعة النانوواو والهووينوالتة، وصوونا
نقوووص ال اموووات مووون بوووين األسوووباب األ وووري لوجوووود الطاقوووات ال اطلوووة فوووى ىوووذه 
ن نان بوزن صغير إلى حد ما فوى حالوة منهوآت القطواع اإلسوت ماري  الصناعات وام

 وال اص، وبوزن أنبر فوى حالة منهآت القطاع ال ام. 

 لووى حوود نبيوور علووى المجووا زر التقليديووة مووا زالووت السوووق المحليووة للحوووم ت تموود وام
نالسوول انةو فووى تجييووز لحوووم الماهووية، والتووى ال يتوووافر بيووا التسووييلت اللزمووة 
لتجييز اللحوم لإلستيلك بالجودة المطلوبة ومن بينيا تبريد اللحوم ب د الذب  فوى 

سواعة قبول تسوليميا إلوى  24درجوة مئويوة ولمودة  4-2درجة حرارة تتراوح موا بوين 
بب غيووواب التسوووييلت اللزموووة للتبريووود فوووى ىوووذه الجوووزار، وىوووو مووواال يحووودث بسووو

السوول انات، حيووث ال تتوووافر المجووازر اآلليووة للماهووية باألعووداد والطاقووات اإلنتاجيووة 
النافية إذ بلوو ال ودد المتواح منيوا عهورة مجوازر موطنوة فوى أربوع محافظوات، وموع 

% مون 65ذلك ال تستغل بنامل طاقتيا، حيث وجود طاقات عاطلوة بيوا بلغوت نحوو 
. ونوذلك الحوال أيضوًا فوى حالوة لحووم الودواجن، ف لوى 2009طاقتيا النلية فى عام 

محافظة فقوط، و لوو  15مجزر آلى موزعة على  40الرغم من تواجد ما يقرب من 
باقى المحافظات منيا، إال أن الطاقات اإلنتاجية المستغلة منيا ت د محدودة للغاية 

ليذه المجازر، وي وزي ذلوك فوى واقوع  % من الطاقة النلية11.3وبنسبة بلغت نحو 
األموور إلووى انتهووار ظوواىرة ذبوو  الوودواجن وتجييووز لحوميووا بمحوولت ببيووع الطيووور 
المنتهورة باألحيوواء الم تلفووة بالموودن، ... وىووو مووا يمنوون أن يسووت لص منووو إفتقووار 
السوق المحلية للحوم إلى التسييلت الملئمة لتجييزىا بالمواصفات والجودة التى 

 توى األمن الصحي المطلوب، تحقق مس

  تفتقر األسواق المحلية للسلع الغذائية إلى وجود نظم الم لومات الف الوة فوى أغلوب
الحاالت وىو ما ي زى إلى ض و أداء الدور الحنومى والجيات الم نيوة فوى تووفير 
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م ل ىوذه الونظم، حيوث تقوو نظوم الم لوموات المتاحوة حاليوًا، وفوى أغلوب الحواالت، 
ار الووب ض موون حاصوولت ال ضووروات والفانيووة فووى ب ووض أسووواق عنوود نهوور أسوو 

الجملوووة النبووورى، وأحيانوووًا فوووى ب وووض الصوووحو اليوميوووة ووسوووائل اإلعووولم المرئيوووة 
والمسموعة، وذلك إلى جانب عدم ارتباط الم لومات الس رية المنهورة برتب م ينة 

من ن ير ذات مواصفات م يارية محددة بسبب غياب نظم الفرز والتدريج للمبي ات 
إن  000موون السوولع الغذائيووة و اصووة تلووك التووى تسووتيلك علووى صووورتيا الطازجووة 

ضوو و نظووم الم لومووات المتواجوودة يصوواحبو وفووى غالووب األحوووال وجووود الممارسووات 
اإلنتاجية ال اطئة، إلى جانب وجود الممارسات التجارية غير ال ادلوة بموا فوى ذلوك 

ر السوولع الغذائيووة موون قبوول التجووار الممارسووات اإلحتناريووة والمضوواربات علووى أسوو ا
 والوسطاء .

 

و إن لوجود النفاءة فى أداء األسواق مقوماتيا التى ت بر عنيوا، ومون بينيوا سورعة ودقوة 1/4ن
نقوول الم لومووات عوون الطلووب إلووى المنووتج، مووع سوورعة ودقووة نقوول الم لومووات عوون ال وورض إلووى 

نلفوة وتوافقيوا موع نوعيوة وجوودة المستيلك، إلى جانب توافر  دمات التسوويق والتوزيوع ب قول ت
ال دمات المطلوبة، وذلك فضًل عن وجود اإلبتنار والمرونة التى تمنن الوسطاء من االستجابة 

وتتواجود النفواءة االقتصوادية  000للفرص الجديدة فى التوزيع أو فوى  صوائص وجوودة السول ة
فوة ممننوة فوى ظول األسواليب فى األسواق إذا ما تم أداء األعموال وال ودمات التسوويقية ب قول تنل

والم رفووة المتاحووة، مووع توووفير السوولع الم روضووة بووالجودة المطلوبووة، والتووى يتوقووع تواجوودىا مووع 
وجود البيئة التنافسية فى السوق، والتى يتوقوع أيضوًا عودم تواجودىا بالدرجوة الناملوة فوى حالوة 

ل اليووووامش وي ووود فحوووص وتحليووو 000نقوووص الم لوموووات أو وجوووود القووووى اإلحتناريوووة بالسووووق
التسويقية للسول ة مون الوسوائل الهوائع اسوت داميا فوى قيواس درجوة النفواءة التسوويقية، حيوث 
ي بر اليامش التسويقى عن تنلفة األعمال وال دمات التى تقدم بغرض نقل السل ة مون المنوتج 
إلووى المسووتيلك أو موون موقووع إلووى آ وور علووى مسووارىا التسووويقى، نمووا تقوواس نفوواءة أداء ىووذه 

ال استنادًا على مجموعة من األدوات والمؤهرات الهوائع اسوت داميا ليوذا الغورض، والتوى األعم
 يمنن إيجاز نتائج قياساتيا ودالالتيا بالنسبة لألسواق تحت الدراسة فيما يلى:

: اهوتملت قياسوات ىوذه المؤهورات علوى فى حالة سوق ال ضروات والفانية الطازجوةو 1/4/1ن
والبصل، وال وم لموا تم ول مون وزن نسوبى نبيور فوى قيموة وحجوم نل من الطماطم، والبطاطس، 

الت املت فى سوق ال ضار، نما اهتملت على نل من البسولة، والفاصووليا والباميوا ال ضوراء، 
وال يوار والباذنجووان لموا تم لووو موون أىميوة موون منظوور المسووتيلك، نمووا اهوتملت ىووذه القياسووات 

ولقود جواءت نتوائج قيواس ىوذه  000ومى مون الفانيوةأيضًا على نل من البرتقوال، والتوين البرهو
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المؤهوورات ودالالتيووا بالنسووبة للنفوواءة التسووويقية ليووذه السوولع لت بوور عوون وجووود التحسوون فووى 
النفوواءة التسووويقية لنوول موون البصوول، وال وووم، والبسوولة ال ضووراء، والفاصوووليا ال ضووراء حيووث 

وفووى المقابوول  000والمسووتيلكتنوواقص اليوووامش التسووويقية لنوول منيووا ولصووال  نوول موون المنووتج 
ىنوواك ضوو و فووى النفوواءة التسووويقية لنوول موون البطوواطس والطموواطم والباميووة ال ضووراء، وال يووار 

 000حيث زيادة إجمالى اليامش التسويقى لنل منيا وعلوى حسواب نول مون المنوتج والمسوتيلك
مون السولع ومع ذلك فإن ىذه المؤهرات تهير إلى تحسن النفاءة التسوويقية لنول المجمووعتين 

نوبإسووت ناء الباذنجووانو علووى مسووارىا التسووويقى موون سوووق الجملووة إلووى سوووق التجزئووة، حيووث 
تنوواقص اليوووامش التسووويقية لنوول منيووا فووى ىووذه المرحلووة بالقيوواس إلووى سوو ر المسووتيلك، وبمووا 
يهير بدوره إلى أن أسوباب ضو و النفواءة التسوويقية لنول مون البطواطس، والطمواطم، والباميوة 

ال يار تنمن أساسًا فى المرحلة التسويقية ما بين المنوتج وسووق الجملوة، وىوو موا ال ضراء، و 
ي زى بدوره إلى ارتفاع نسبة الفاقد منيا مع است دام الطرق التقليديوة فوى الت بئوة، فضول عون 
احتماالت زيادة اليوامش الربحية للوسطاء والتجار المت واملين فوى أسوواقيا  اصوة فوى أسوواق 

 قد تتواجد بيا قوى إحتنارية.الجملة والتى 
:  جوواءت قياسوات مؤهوورات النفواءة التسووويقية وفوى حالووة سووق الحبوووب، والبقوليواتو 1/4/2ن

لنل من السلع المتداولة بيا لت برعن التحسن فى النفاءة التسويقية لسلع ىذه المجموعة دون 
ى لنول منيوا بم ودل أقول إست ناء  لل الفترة المهار إلييا حيث زيادة إجمالى اليوامش التسوويق

عن م دل الزيوادة فوى أسو ارىا علوى المسوتويات الم تلفوة مون مسوارىا التسوويقى، وبموا ي نوس 
اسووتفادة نوول موون المنووتج والمسووتيلك ليووذه السوولع، وقوود ينووون فووى ذلووك إهووارة إلووى األداء الجيوود 

سوويقية وموع ذلوك فوإن النظور إلوى ىينول اليووامش الت 00آلليات عمل سوق الحبوب والبقوليات
لنل مون سولع ىوذه المجموعوة نوالوذى يتبواين مون سول ة إلوى أ ورىو قود يسوت لص منوو ارتفواع 
اليوامش الربحية للوسطاء والتجار المت املين فى سوق الجملة لنل مون الفوول وال ودس، وبموا 
يهير إلى وجود القوى اإلحتنارية فى ىذه السوق، وىو ما يمنن تبريره باستيراد الجانب األنبر 

 الم روض من الفول وال دس، ومن  م ترنز االستيراد فى عدد قليل من المستوردين. من
إلى  2011 -2000: تهير تغيراتيا الس رية  لل الفترة  وبالنسبة لسوق اللحومو 1/4/3ن

زيادة أس ار أصنافيا الم تلفة من لحوم حمراء وداجنة بم دالت سنوية متقاربة سواء على 
سوق الجملة أو سوق التجزئة، نما تتقارب أيضًا م دالت التغير مستوى سوق المنتج أو 

السنوى فى س ر السل ة الواحدة منيا فى مسارىا التسويقى على مستوى األسواق ال لث، 
وىو ما قد ينون لو دالالتو على وجود درجة عالية من اإلحلل فيما بينيا بإعتبارىا بدائل 

و أيضًا على سرعة عمل آليات ىذه السوق حيث لب ضيا الب ض، نما قد ينون لو دالالت
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سرعة إنتقال التغيرات الس رية من مستوى إلى آ ر على المسار التسويقى للسل ة الواحدة،... 
وبالنسبة لمؤهرات النفاءة التسويقية للحوم  لل ىذه الفترة فتهير إلى وجود التحسن فى 

يور والدواجن، حيث زيادة تنلفة النفاءة التسويقية فى حالة لحوم الض ن، وأصناو الط
ىوامهيا التسويقية بم دالت سنوية أقل عن م دالت الزيادة السنوية فى أس ار نل من 
المنتج، والمستيلك ليذه السلع، وبما ي نس ارتفاع نصيب المنتج من س ر المستيلك، فضًل 

ص النفاءة وفى المقابل تهير ىذه المؤهرات إلى تناق 000عن استفادة المستيلك أيضاً 
التسويقية ألصناو اللحوم الحمراء األ رى من أبقار وجاموس، حيث ارتفاع تنلفة اليامش 
التسويقى للحوميا بم دل سنوى أنبر من م دل الزيادة السنوية فى أس ارىا على المستويات 
الم تلفة فى مسارىا التسويقى من المنتج إلى المستيلك، وىو ما يمنن أن ي زى إلى تزايد 

يوامش الربحية فى مسارىا التسويقى حيث وجود الوسطاء فى مرحلة بيع وهراء الحيوانات ال
من المنتج إلى تاجر الجملة، إلى جانب وجود األرباح اإلحتنارية من قبل تجار الجملة 
والتجزئة فى ظل هراء الحيوانات الحية بنظام المناظرة من قبل تاجر الجملة، ونظام تصنيو 

حوم فى سوق التجزئة إلى قط يات م تلفة متباينة األس ار والتى تنطوى على المبي ات من الل
 قدر من األرباح اإلحتنارية لتاجر التجزئة .

فتهير تغيراتيا الس رية إلى جانب التغيرات في   :وفي حالة األلبان ومنتجاتياو 1/4/4ن
لبان الطازجة والجبن ىوامهيا التسويقية إلى وجود التحسن في النفاءة التسويقية لنل من األ 

األبيض، والزبد البقري، حيث زيادة تنلفة ىوامهيا التسويقية بم دالت سنوية أقل عن م دالت 
التغير السنوي في أس ارىا، وذلك لصال  نل من المنتج والمستيلك، نما يلحظ أيضًا تقارب 

لم تلفة على م دالت التغير السنوي في أس ار المنتجات ال لث على نل من المستويات ا
مسارىا التسويقى من المنتج إلى المستيلك، فضًل عن تقارب م دل التغير السنوي في س ر 
أي من ىذه المنتجات مع م دل التغير السنوي في س ر المنتج اآل ر، وىو ما قد ينون لو 

ن نان يست نى من ذلك حالة  زبد الداللتو على األداء الجيد آلليات سوق األلبان ومنتجاتيا، وام
حيث تهير المؤهرات إلى تناقص النفاءة التسويقية ليذا المنتج حيث زيادة تنلفة  الجاموسي

اليامش التسويقى بم دل سنوي أعلى عن م دل الزيادة السنوية في س ر المستيلك ولغير 
صال  المنتج والمستيلك م ًا، وىو ما يمنن أن ي زي إلى وجود ال جز في الم روض من ىذه 

الزبد، ومن  م وجود األرباح غير ال ادية للوسطاء والتجار المت املين في  النوعية من
توزي يا... ومع ذلك فإن نبر نصيب اليامش التسويقي للتجزئة في تنلفة اليامش التسويقى 
النلى لنل من ىذه المنتجات، يج ل من سوق التجزئة ىو محور تطوير األسوق المحلية ليذه 

 المنتجات.
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بي ة وأنماط التغيرات الس رية على طول المسار التسويقي للسل ة ليا دالالتيا إن لط   و1/5ن

أيضًا على درجة التنافسية في السوق وأداء آلياتيا، نما يمنن أن تنهو عن األسباب عن 
ستجابة جميع األطراو  طبي ة وأنماط إنتقال ىذه التغيرات بإعتبارىا محصلة لردود أف ال وام

يات الم تلفة من السوق تجاه ىذه التغيرات... ولقد جاءت نتائج دراسة المتواجدة على المستو 
 انتقال التغيرات الس رية في األسواق المحلية للسلع الغذائية تحت الدراسة نما يلى:

:  تهير التغيرات المطلقة في األس ار السنوية لنل  في حالة ال ضروات والفانيةو  1/5/1ن
ليذه المجموعة من السلع إلى إنتقال التغير الس ري في سوق من المنتج، والجملة، والتجزئة 

جنيو  7.50، 1.6المنتج وبمقدار وحدة واحدة نجنيوو إلى سوق التجزئة بما يتراوح ما بين 
بالنسبة لمجموعة السلع تحت الدراسة، وبما ي نس تحرك التغيرات الس رية في سوق المنتج 

التسويقية في نل من سوق الجملة، وسوق  إلى سوق التجزئة محملة بنصيب من اليوامش
التجزئة وبما ي نس وجود اإلنتقال غير المتما ل للتغيرات الس رية بين المستويات الم تلفة 
من ىذه السوق... وت تلو قيمة إنتقال التغيرات الس رية ليذه المجموعة من السلع في حالة 

إنتقال تغيراتيا الس رية في  سوق الجملة عنو في حالة سوق التجزئة، حيث ارتفاع قيمة
سوق الجملة عنو في حالة سوق التجزئة مما يهير بدوره إلى ترنز ال وامل المسئولة عن 
اإلنتقال غير المتناظر للتغيرات الس رية في أسواق ىذه السلع إنما تنمن عند مستوي سوق 

ي اإلحتنارية عند الجملة بدرجة أنبر، وىو ما ي زي وبدرجة أساسية إلى إحتماالت وجود القو 
ىذا المستوي من السوق... وبم يار التغيرات المئوية أيضًا في نل من س ر المنتج، والجملة، 

و ت تى الدالالت على وجود اإلنتقال غير المتناظر 2011-2000والتجزئة  لل السنوات ن
سوق  للتغيرات الس رية دا ل ىذه السوق حيث تزداد درجة نفاذ الس ر من سوق المنتج إلى

 %.100% مقابل زيادة س ر المنتج بنسبة 100التجزئة بما يزيد عن 
ومن ناحية أ ري فإن التغيرات الس رية الهيرية في سوق المنتج، والتجزئة  لل  

تنهو وبدرجة أنبر عن جوانب اإلنتقال الس ري غير  2012إلى يناير  2010الفترة من يناير 
التجزئة دا ل ىذه السوق، حيث يهير إنتقال ىذه المتناظر، وظاىرة لزوجة أو جمود س ر 

 إلى: مجموعة ال ضرواتالتغيرات في حالة 
  وجود الجمود أو اللزوجة التامة لس ر التجزئة في ب ض فترات ىذه السنوات حيث

عدم إستجابة س ر التجزئة للتغيرات السالبة في س ر المنتج،  اصة في حالة 
 التغيرات الطفيفة.
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  الض يفة لس ر التجزئة للتغيرات السالبة النبيرة ننسبياو في ب ض وجود اإلستجابة
الهيور األ ري من ىذه السنوات، حيث تراوح م دل نفاذ ان فاض س ر المنتج إلى 

% في ب ض الهيور من ىذه السنوات، وحيث 75.8%، 17.4سوق التجزئة ما بين 
التجزئة  لل ب ض  بلو المتوسط ال ام لم دل نفاذ ان فاض أس ار المنتج إلى س ر

%، وفي المقابل بلو المتوسط ال ام لم دل نفاذ 36.0فترات السنوات ال لث نحو 
%، وبما ي نس 45التغيرات الموجبة في س ر المنتج إلى سوق التجزئة ما يقرب من 

إستجابة س ر التجزئة للتغيرات الموجبة في س ر المنتج بم دل أنبر عنو في حالة 
 السالبة.إستجابتو للتغيرات 

 

 : فتهير نتائج إنتقال تغيراتيا الس رية الهيرية إلى:في حالة الفانيةأما 

  وجود حالة الجمود التام فى إستجابة س ر التجزئة للتغيرات الطفيفة السالبة في س ر
المنتج في ب ض الفترات إلى جانب وجود حالة الجمود التام للتغيرات الموجبة في س ر 

 من السنوات المهار إلييا. المنتج في فترات أ ري

  نذلك أيضًا ىناك حالة الجمود التام مع وجود االن فاض في س ر التجزئة مقابل وجود
 الزيادة في س ر المنتج في ب ض التوقيتات األ ري.

إن وجود سمة الجمود التام في س ر التجزئة  لل ب ض الفترات من ىذه السنوات قد 
للتغيرات الس رية القادمة من سوق المنتج دون نقليا  يمنن تفسيره بإستي اب سوق الجملة

إلى سوق التجزئة في ب ض األوقات، ونذلك إستي ابو للتغيرات الس رية القادمة من سوق 
التجزئة دون نقليا إلى سوق المنتج في فترات أ ري... نما أن إستي اب سوق الجملة لم ل 

ي اإلحتنارية في سوق الجملة وتحقيقيا ىذه التغيرات قد يهير فى دالاللتو على وجود القو 
لألرباح غير ال ادية التى تمننيا من استي اب ىذه التغيرات،... وىو ما قد ينون لو داللتو 
أيضًا على أن سوق الجملة ت د ن امل حاجز للتفاعل ما بين قوي ال رض نفي سوق المنتجو 

في نل السوقين في إتجاىات وقوي الطلب نفي سوق التجزئةو حيث إتجاه التغيرات الس رية 
 مت انسة.

ىذا وبالنسبة للتغيرات الس رية المتما لة اإلتجاه نفي سوق المنتج والتجزئةو فتبدو 
إستجابة س ر التجزئة للتغيرات الس رية الموجبة النبيرة ننسبياو في س ر المنتج أعلى عنو 

 في حالة اإلستجابة للتغيرات الس رية النبيرة والسالبة.
رًا وبالنسبة لسرعة إستجابة س ر التجزئة للتغيرات الس رية في س ر المنتج في وأ ي 

حالة نل من الفانية وال ضروات، فتبدو اإلستجابة في توقيت قريب من تاريخ التغير في نفس 
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الهير أو تمتد على طول الهير، وىو ما يبدو طبي يا مع  صوصية ىذه السلع من حيث 
 نتاج.القابلية للتلو وموسمية اإل 

فت تى تغيراتيا الس رية على مسارىا التسويقى من :  وفي حالة الحبوب والبقولياتو 1/5/2ن
المنتج إلى المستيلك، وبم يار التغيرات السنوية المطلقة والمئوية لت بر أيضًا عن إنتقال 
التغيرات الس رية من سوق المنتج إلى سوق التجزئة محملة بنصيب من اليوامش التسويقية 

ي حالة نل من الفول، وال دس بنوعياتيا الم تلفة ونذلك األرز والقم ، وحيث يست نى من ف
ذلك حالة نل من األذرة الهامي، والرفي ة حيث إنتقال تغيراتيا الس رية من سوق المنتج إلى 
سوق التجزئة ب قل من قيمتيا وىو ما يمنن تفسيره بوجود الدعم الحنومي ألس ار الجملة لنل 

تين... أما تغيراتيا الس رية ما بين سوق المنتج إلى سوق الجملة، وبالقياس إلى السل 
تغيراتيا الس رية ما بين سوق الجملة إلى سوق التجزئة فتهير إلى إحتماالت وجود النزعة 
االحتنارية أو اإلستغلل نإذا ما وجدو لدي منافذ البيع بالتجزئة وليس الجملة في حالة نل من 

ذرة الهامي، وال دس، بينما تتواجد ىذه النزرعة أو اإلستغلل لدي منافذ البيع القم ، واأل
بالجملة نوليس منافذ التجزئةو في حالة نل من سل ة األرز، والفول بنوعياتو ال لث... 
وبالنسبة إلنتقال التغيرات الس رية الهيرية السالبة والموجبة  لل السنوات ال لث األ يرة 

، فتهير نتائجيا إلى وجود الجمود التام فى إنتقال التغيرات الس رية ما األرزوفي حالة سل ة 
بين سوق المنتج، وسوق التجزئة في ب ض الفترات حيث  بات س ر التجزئة مع التغيرات 
السلبية أو الموجبة في س ر المنتج، أو  بات س ر المنتج مع وجود التغيرات الموجبة أو 

ىو ما قد ينون لو داللتو على وجود النزعة االحنتارية ليذه السالبة في س ر التجزئة، و 
السل ة في سوق الجملة في ىذه الفترات... ومع ذلك ىناك من الفترات األ ري التى وجدت 
بيا التغيرات الس رية الموجبة في سوق التجزئة مقابل التغيرات الس رية الموجبة في سوق 

ة في س ر المنتج إلى سوق التجزئة بم دل بلو نحو المنتج والتى سجلت نفاذ التغيرات الموجب
% في المتوسط، بينما بلو نفاذ التغيرات السالبة في س ر المنتج إلى سوق التجزئة 69.7

% في المتوسط في ب ض الفترات األ ري، وبما يهير إلى نفاذ التغيرات 66.3بم دل بلو نحو 
 دل أنبر عن م دل نفاذ التغيرات الس رية الموجبة من سوق المنتج إلى سوق التجزئة بم

 الس رية السالبة.

: فتهير تغيراتيا الس رية المطلقة السنوية إلى إنتقاليا من وبالنسبة ألسواق اللحومو  1/5/3ن
مستوي إلى آ ر على المسار التسويقي محملة بنصيب من اليامش التسويقي، نما تهير إلى 

في حالة نل من األصناو الم تلفة من اللحوم وجود اإلنتقال غير المتناظر ليذه التغيرات 
الحمراء والبيضاء، بإست ناء لحوم الض ن حيث وجود اإلنتقال المتناظر لتغيراتيا الس رية من 
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سوق الجملة إلى سوق التجزئة، مع وجود اإلنتقال غير المتناظر ليذه التغيرات من سوق 
رات أيضًا في حالة لحوم األبقار المنتج إلى سوق الجملة... نما يهير إنتقال ىذه التغي

والجاموس إلى إحتماالت وجود النزعة االحتنارية أو اإلستغلل فى سوق التجزئة بدرجة أنبر 
عنو في حالة سوق الجملة ليذه النوعية من اللحوم... أما في حالة اللحوم البيضاء فت نس 

 ي إلى آ ر بم دالت متقاربة.تغيراتيا الس رية المطلقة وجود اإلنتقال غير المتناظر من مستو 
ىذا وبقياس التغيرات الهيرية في س ر المنتج، وس ر التجزئة  لل ال لث سنوات  

األ يرة تظير وبدرجة أنبر سمة اإلنتقال غير المتناظر للتغيرات الس رية في أسواق اللحوم، 
يات األ ري من نما تظير أيضًا سمة جمود أو لزوجة إنتقال تغيرات س ر التجزئة إلى المستو 

تبدو سوق التجزئة ىى المحدد ألس ار اللحوم في سوق  ففي حالة اللحوم الحمراءالسوق،  
المنتج، ومن  م تذىب التغيرات الس رية في سوق التجزئة في إتجاه سوق الجملة  م إلى 
سوق المنتج... وفي ىذا اله ن تهير ىذه التغيرات إلى وجود حالة الجمود التام في إنتقال 
التغيرات الس رية الموجبة في سوق التجزئة إلى سوق المنتج في ب ض الفترات، فضًل عن 
إنتقاليا بم دالت صغيرة نسبيا وبسرعة بطيئة من فترات أ ري، حيث بلو م دل نفاذ ىذه 

أهير في فترة، نما  7-6% وب د فترة زمنية أقتربت من 31.9التغيرات إلى سوق المنتج نحو 
%، وب د فترة زمنية 21.8ة تالية نفاذىا إلى سوق المنتج وبم دل بلو نحو تلى ذلك وفي فتر 

أهير... أما بالنسبة للتغيرات السالبة في س ر التجزئة فتسجل نفاذىا إلى  6-5أقتربت من 
% وب د فترة قصيرة أقتربت من الهير في ب ض 64.5سوق المنتج بم دل نبير بلو نحو 

ادة أس ار التجزئة مقايل التغيرات السالبة في س ر المنتج في الفترات فضًل عن إستقرار أو زي
فترات أ ري، وبما ي نس وجود قوي السوق االحتنارية نأو اإلستغللو التى تحول استفادة 

 المستيلك بما يحدث من تغيرات س رية سالبة في سوق المنتج.
ة للدواجن فيبدو نالدواجنو، ومع وجود البورصة المصري أما في حالة اللحوم البيضاء 

تفاعل قوي ال رض نفي سوق المنتجو، وقوي الطلب نفي سوق التجزئةو ىو مصدر تحديد 
الس ر في سوق ىذه النوعية من اللحوم، وتهير التغيرات الس رية الهيرية ليذه النوعية من 

تج، اللحوم  لل فترة ال لث سنوات المهار إلييا إلى إنتقال ىذه التغيرات ما بين سوق المن
يوم. ويتسم  3-2والتجزئة بم دل نبير مع سرعة إنتقال ىذه التغيرات في فترة ال تتجاوز 

إنتقال ىذه التغيرات بنبر م دل نفاذ التغيرات الس رية السالبة في سوق التجزئة إلى سوق 
 المنتج عن م دل نفاذ التغيرات الس رية الموجبة.

ير التغيرات الس رية السنوية المطلقة إلى إنتقال :  فتهوبالنسبة لأللبان ومنتجاتياو   1/5/4ن
التغيرات الس رية من سوق المنتج إلى سوق التجزئة محملة بنصيب من اليامش التسويقي 
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للسل ة، نما تهير إلى إرتقاع قيمة إنتقال التغيرات الس رية بين سوق الجملة إلى سوق 
تج إلى سوق الجملة وبما يهير بدوره التجزئة عن قيمة إنتقال التغيرات الس رية من سوق المن

إلى وجود القوي اإلحتنارية نأو اإلستغللو التى تحدد أس ار ىذه السلع في سوق التجزئة، 
بينما ي لو سوق الجملة من وجود ىذه القوي... نما تهير التغيرات الس رية الهيرية لأللبان 

لبان ال ام إلى صناعة األلبان ومنتجاتيا إلى سرعة نفاذ ىذه التغيرات من سوق المنتج لأل 
المبسترة،  م إلى سوق التجزئة، أما في حالة الجبن فيبدو تباطؤ اإلستجابة للتغيرات الس رية 
ما بين سوق المنتج والتجزئة ىو السمة المميزة ليذه الصناعة... إن اإلستجابة الجزئية 

جابة للتغيرات الس رية في والفورية للتغيرات الس رية في سوق األلبان، ونذلك تباطؤ اإلست
سوق الجبن، قد ي زي في جانب نبير منو إلى إست دام الصناعة المحلية لأللبان المستوردة 
نبديل منافس لأللبان المنتجة محليا من ناحية، ونذلك إلى جانب ما يوجد من م زون من 

 منتجات األلبان لدي الصناعة أو سوق التجزئة.
 

دارة األسواق المحلية للسلع الغذائية من منظور تنظيم حيزىا وفيما يتصل بتنظيم و   و1/6ن ام
المنانى، ومجموعة الضوابط والتهري ات التى تنظم حقوق وواجبات المت املين في ىذه 

 األسواق، وتنظيم علقاتيم ب ضيم بب ض، فيمنن أن يست لص النتائج التالية:
ى بهنل جيد يسم  بوجود المنافسة ىناك من أسواق الجملة التى تنظم حيزىا المنان و1/6/1ن

بين أي من األطراو المت املة في السوق نمع وجود الضوابط والقواعد التى تنظم ال مل دا ل 
السوقو وتتم ل ىذه األسواق في أسواق الجملة لل ضروات والفانية، واألسماك، أما أسواق 

تنظيميا المنانى للقواعد  الجملة للحبوب، ومواد البقالة نالسلع الغذائية المجيزةو، في ضع
المنظمة إلنهاء المنهآت القائمة على تجييز السلع الغذائية، وعلى توزي يا المنانى، ومن 
ىنا يتوقع أن تتوقو درجة المنافسة دا ل ىذه األسواق على أعداد المنهآت المتواجدة بيا، 

لة للحيوانات الحية وعلى الضوابط الحانمة لت املتيا في السوق. أما بالنسبة ألسواق الجم
بالمناطق الريفية، فإن الحاجة إلى تزويدىا بالموازين الملئمة لميزان المبي ات والمهتريات 
من الحيوانات الحية بيا تبدو من األىمية لت ديل نظام البيع والهراء بالمناظرة والمتبع حاليا 

                                                                                                                                                                                                                                    بيذه األسواق إلى نظام البيع والهراء وفقا للميزان.            
منانى ألسواق التجزئة ن اصة في حالة ال ضروات والفانية مازال تنظيم الحيز ال و1/6/2ن

الطازجة، واللحوم، واألسماكو في حاجة إلى التطوير على النحو الذي يسم  بوجود األعداد 
النافية من المت املين بيا ومن  م وجود المنافسة دا ل ىذه األسواق، وذلك فضًل عن 

ية اللزمة، وسيولة مراقبة النهاط التجاري تنظيميا بالهنل الذي تتوافر م و الهروط الصح
 دا ليا.
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وجود الضوابط النافية ل دم تلوث السلع الغذائية في مرحلة اإلنتاج، ود وليا المسار  و1/6/3ن
التسويقى بالمواصفات التى تحقق األمن الغذائى بمنظور الصحي، ومع ذلك فإن الواقع 

في تف يل ىذه األحنام حيث وجود التلوث المهاىد اليوم يهير في نفس الوقت إلى القصور 
في مياه الري المست دمة في الن ير من المناطق، ومن  م إفتقار إنتاجيا إلى مواصفات 

 السلمة الغذائية.
وجود القواعد، والضوابط المنظمة للتر يص بمزاولة النهاط في السوق إلى جانب  و1/6/4ن

ي للسوق والمواصفات المحال الممارسة للنهاط وجود القواعد والضوابط المنظمة للحيز المنان
الصناعي والتجاري، والتى يمنن للم طط اإلستناد إلييا من تطوير تنظيم األسواق المحلية 

 للسلع الغذائية.
وجود األحنام التى تنظم األسواق غير الرسمية، وتنظيم عمل الباعة المتجولين بيا،  و1/6/5ن

سويقات للباعة المتجولون مع وضع القواعد المنظمة حيث تسم  بتوفير أمانن م ينة أو 
لنهاطيم، وتلك المساعدة على تجنب ما يمنن أن ينه  عن ذلك من مهانل مجتم ية م ل 

رتباك في حرنة المرور وغيرىا.  األمن والتلوث البيئي وام
على وجود األحنام التهري ية المستقرة التى تنظم تداول السلع الغذائية ومراقبتيا  و1/6/6ن

مسارىا التسويقي سواء من حيث مواصفات الجودة أو مواصفات مواد الت بئة والتغليو، ونذلك 
مواصفات أمانن تداوليا، ووسائل النقل، والهروط الصحية للمهتغلين في تداوليا، إلى جانب 

 غيرىا من المواصفات التى تؤند على سلمة الغذاء المتداول...
التى تحدد الوحدات القانونية للوزن، والقياس والنيل، ونذلك  نذلك ىناك من األحنام و1/6/7ن

المحددة للهروط الواجب توافرىا في أجيزة وآالت وأدوات الوزن والقياس وتنظيم بي يا 
ست داماتيا، والهروط والمواصفات المتصلة بتنظيم مزاولة المين المت لقة بالوزن والقياس.  وام

 لى منع الغش التجاري وحماية المستيلك.وجود األحنام التى تيدو إ  و1/6/8ن
يتم ل نظام المتاب ة والرقابة على أسواق السلع الغذائية فيما تمنحو أحنام القوانين  و1/6/9ن

الم نية بإنتاج وتداول الغذاء من صفة الضبطية القضائية ألفراد من الجيات أو المؤسسات 
ل منيم التحقق من وجود م الفات الم نية، وىم ما يسمى بم موري الضبط القضائى حيث لن

ت اذ ما قد يلزم من إجراءات الزمة لتطبيق ال قوبات المتصلة بذات الم الفة،  من عدمو، وام
وىو ما قد يبدو إطارًا ملئمًا للمتاب ة والرقابة، ومع ذلك فإن الواقع المهاىد على أرض الواقع 

و الم الفات التى تتواجد دون ينهو عن الن ير من الم الفات التى ي لن عنيا، وذلك ب ل
 النهو عنيا، وىو ما قد يبرر بض و اإلمنانيات البهرية والمادية لدي الجيات الم نية.
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 :توصيات الدراسة  -2
ت لوووص النتوووائج السوووابقة إلوووى وجوووذود حالوووة التحسووون فوووى النفووواءة التسوووويقية لوووب ض 

ءة التسوويقية للوب ض اآل ور المنتجات فى الب ض من أسواق السلع الغذائية مقابل ض و النفا
موون المنتجووات دا وول نفووس السوووق، وبمووا قوود ي نووس التبوواين فووى  صوصووية تسووويق المنتجووات 
الغذائية دا ل ىذه السوق ...نما ت لص النتائج السوابقة أيضوًا إلوى وجوود سومة االنتقوال غيور 

وجود حالوة المتناظر للتغيرات الس رية للسل ة من مستوي إلى آ ر على مسارىا التسويقي مع 
الجمووود أو ضوو و اسووتجابة سوووق التجزئووة للتغيوورات السوو رية فووى سوووق المنووتج نأو ال نووس 
بال نسو نسمة مهوترنة بوين أسوواق السولع الغذائيوة تحوت الدراسوة، وبموا ي نوس وجوود القووي 
االحتنارية فى أسواق الجملة فوى ب وض الحواالت، وفوى أسوواق التجزئوة فوى الوب ض اآل ور مون 

ى نل السووقين م وًا فوى حواالت أ وري ...وىنواك تهوترك ىوذه األسوواق فوى ب وض الحاالت، أو ف
ال وامل المسوئولة عون تواجود ىوذه السومة، وقود تتبواين فيموا بينيوا فوى الوب ض اآل ور مون ىوذه 
ال وامل ...نما ت لص النتائج السابقة أيضًا إلى وجود الفرص لتحسوين النفواءة التسوويقية فوى 

تطوير بنيتيا األساسية ونظم تداوليا ...وتطرح الدراسة توصياتيا  الب ض من ىذه األسواق مع
بهوو ن م الجووة ال واموول المسووئولة عوون تواجوود سوومة اإلنتقووال غيوور المتنوواظر وضوو و اإلسووتجابة 
للتغيرات الس رية، إلى جانوب التوصويات ال اصوة بإسوتغلل فورص تحسوين النفواءة التسوويقية، 

دا ول نول مون األسوواق تحوت الدراسوة،  وم اإلنتقوال إلوى  مستيلة ذلك بال وامل والفرص النامنوة
التوصيات المتصلة بال وامل، والفرص المهترنة بين ىذه األسواق وذلك على النحو الوارد فيما 

 يلى:
  

يمنن طرح توصويات الدراسوة فيموا   :فيما يتصل بسوق ال ضروات والفانية الطازجة   و2/1ن
 يلى : 

 ألسوواق التجزئوة باألحيواء، والمودن الحضورية، وبموا حيوز المنوانى تنظيم وتوسو ة ال
يسووتوعب ال وودد النووافى موون البووائ ين لل موول فووى إطووار تتنووافس فيمووا بيوونيم، وذلووك 
بالسوو ى نحووو توووفير الحيووز المنووانى إلسووتي اب أعووداد الباعووة المتجووولين، ونووذلك 

ع الممارسين لنهاطيم التجاري على نواصى وأرصفة الهوارع بوالحى أو المدينوة، مو
ت طيط ىذه الحيز إلى ممرات ي صص الب ض منيا لتجار الفانيوة، نموا ي صوص 
الب ض اآل ر لتجار ال ضروات، وباألعداد التى تسم  بوجوود التنوافس الحور فيموا 
بينيم فى تصريو ما لدييم من م روض، على أن يقابل ذلك من جية أ وري منوع 

وأن ىنوواك التهووري ات ممارسووة ىووذا النهوواط  ووارج الحيووز المنووانى للسوووق،  اصووة 
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المستقرة من عقوود طويلوة والتوى تمون  سولطات الحنوم المحلوى تووفير وتنظويم ىوذه 
 األسواق، مع تنظيم عمل الباعة المتجولين وتضمينيم فى م ل ىذه األسواق. 

  المتاب ة والرقابة الدقيقة على أداء وممارسات التجار فوى سووق الجملوة، والتوى قود
فى طرح الموزادات علوى المهوترين مون تجوار التجزئوة تنحرو عن مسارىا الصحي  

فوووى اإلتجووواه الوووذي يغوووالى فوووى السووو ر المحووودد لبووودء الموووزاد،  اصوووة وأن األعوووداد 
المتواجوودة موون التجووار قوود تنووون موون القلووة التووى تموونحيم قوووة تحديوود السوو ر، دون 

 التنافس الحر فيما بينيم. 

  ال ضوووراوات، ويضووو يا تحديووود مواصوووفات لجوووودة المنوووتج الم وووروض مووون الفانيوووة و
الفنيوووون المت صصوووون، موووع تحديووود الرتوووب الم تلفوووة لإلنتووواج منيوووا، وفقوووا ليوووذه 
المواصووفات حيووث يمنوون تحديوود أن وور موون رتبووة للمنووتج الواحوود وفقووا للتبوواين الووذى 
يتصورة ىؤالء الفنيون فى المواصفات التى يتفق علييا، حيث يمنن، وعلوى سوبيل 

موون ال ضووروات أو الفانيووة وفقووا لمؤهوورات:  الم ووال، تصوونيو األصووناو الم تلفووة
درجووة النضووج والتلووون، وعوودد ال مووار فووى وحوودة الوووزن، ودرجووة النظافووة، ودرجووة 
اإلصووووابة بالفطريووووات أو األمووووراض، ودرجووووة الطزاجووووة، أو غيرىووووا موووون المؤهوووورات 
...فوجود أن ر من رتبة لنفس الصنو من ال ضر أو الفانية موع وجوود التباينوات 

بينيا قود يسوم  بزيوادة مسواحة المنافسوة بوين البوائ ين، ونوذلك بوين الس رية فيما 
المهووترين، فضووًل عوون مووا قوود يترتووب علووى ذلووك موون تحسووين النفوواءة التسووويقيو 

 للسل ة. 

  إن تحديووود مواصوووفات لجوووودة المنوووتج مووون أصوووناو ال ضوووروات، والفانيوووة يسوووتلزم
للرتب الم تلفة منيا،  بالتب ية فرز وتدريج اإلنتاج منيا، وفقا للمواصفات المحددة

وىو ما يستلزم بدوره إرهاد وتدريب منتجى ال ضروات والفانية على أعمال الفرز 
والتوودريج، أو تحفيووزىم علووى اسووتغلل مووا ىووو متواجوود موون طاقووات إنتاجيووة متاحووة 
لمحطات الفرز، والتدريج المتواجدة للقيام بيذه ال دمة، ... فوجود الفرز والتدريج 

ام بيذه ال دمة ، ... لو مناف وة بالنسوبة للمنوتج، والمسوتيلك إن لوم المتواج ة للقي
ينن من الناحية الس رية، فمون ناحيوة تقليول الفاقود فوى المراحول الم تلفوة، لتوداول 
ال ضروات أو الفانيوة ..وىنوا أيضوًا فإنوو يفضول البودء فوى عمليوة الفورز والتودريج 

ن  موار عمليوة الفورز والتودريج، عند باب المزرعة وبما يسم  للمنتج باإلستفادة مو
 ودون استئ ار تاجر الجملة بمناف يا. 



 120 

  إن التوسوووع فوووى اسوووت دام وسوووائل الت بئوووة والتغليوووو المتطوووورة ننبوووديل للوسوووائل
التقليدية المست دمة حالياو ، وبالس ة التوى تتناسوب موع  اصوية وطبي وة الصونو 

لفاقوود منيووا فووى مراحوول المسووتيدو بالت بئووة يم وول محووورًا آ وورًا موون محوواور تقليوول ا
 التداول الم تلفة للسل ة ...

 

فإن وجود النزعة اإلحتنارية فى أسواق   :وفيما يتصل بسوق الحبوب والبقوليات   و2/2ن
الجملة لدي نل من مضارب األرز، ومستوردي البقوليات من فول ، وعدس نلقلة أعدادىاو 

فى حالة ملحظة ارتفاع أس ار  فيمنن مواجيتيا عن طريق مراج ة الدولة ليذه األطراو
مبي اتيا من األرز أو البقوليات بدرجة مغالى فييا بالقياس إلى س ر المنتج لألرز، أو أس ار 
اإلستيراد للبقوليات ... نما ي د تنوين م زون من ىذه السلع لدى مؤسسات الدولة الم نية 

غلب على النزعة االحتنارية لطرحو إلى أسواق التجزئة فى م ل ىذه الحاالت مسارًا آ ر للت
لسوق الجملة ليذه السلع. نما أن فرز وتدريج الم روض منيا وفقًا لمواصفات الجودة، ومن 
 م تحديد الرتب اإلنتاجية منيا قد يساعد على توسيع دائرة اال تيار والمنافسة، إلى جانب 

ال، تصنيو جودة تحسين النفاءة التسويقية دا ل ىذه السوق، حيث يمنن، وعلى سبيل الم 
المنتج من ىذه السلع وفقًا لمؤهرات: نسبة البذور الغريبة والهوائب فى إجمالى وزن المنتج، 
ونسبة وزن الحبوب الرفي ة فى إجمالى الوزن، إلى جانب نسبة الرطوبة أو غيرىا من 

 المؤهرات.
االحتناريوة فوى  ، فإن ض و النفاءة التسوويقية ووجوود النزعوةوبالنسبة ألسواق اللحومو  2/3ن

 حالة لحوم األبقار، والجاموس، فيمنن مواجيتيا من  لل :
  توس ة وتنظيم الحيز المنانى لسوق التجزئوة للحووم، وبموا يسوم  بتواجود ال ودد النوافى

من تجار التجزئة لتوفير درجة أنبر من التنافس فيما بينيم دا ل ىذه السوق، ويمنون 
ل الحيووز المنووانى لسوووق التجزئووة لل ضووروات ضووم ىووذا الحيووز ليهوونل منونووًا آ وور دا وو

 والفانية، وليم ل بذلك ممرًا آ رًا دا ل ىذه السوق نوعلى نحو ما سبق ذنرهو.
  تنظوويم الحيووز المنووانى لسوووق الجملووة للحيوانووات الحيووة موون أبقووار، وجوواموس وتجييووزه

ام بالموازين اللزمة لوزن الحيوانات، وقت د وليوا و روجيوا مون السووق، وت وديل نظو
البيع والهوراء بالمنواظرة إلوى نظوام البيوع والهوراء وفقوًا لووزن، ونووع وصونو الحيوانوات 
موضوع البيع والهراء، ويمنن إدراج تلوك البيانوات فوى اسوتمارة يودون بيوا إسوم البوائع، 
ونوع وصنو الحيوان، وفق الد ول إلوى السووق، نموا يودون بيوا اسوم المهوترى لونفس 

ج من السوق.... فمن  لل ىذا النظام، والم رفة بوالوزن الحيوان، والس ر وقت ال رو 
الصافى للحوميا، واألوزان النسبية لمنوناتيا الم تلفوة، يمنون الموازنوة موا بوين أسو ار 
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بيع اللحوم الحية، وأس ار بيوع نفوس اللحووم المجيوزة فوى أسوواق التجزئوة، والتوى تبواع 
 وول ىووذه الموازنووة فووى ضووبط ب وود تصوونيو منوناتيووا وب سوو ار متباينووة.. حيووث تفيوود م

 األس ار لصال  نل من المنتج والمستيلك.

  يهنل نقل أو ت زين اللحووم بطريقوة غيور سوليمة جانبوًا مون جوانوب القصوور والضو و
فووى النفوواءة التسووويقية للحوووم، ولووذلك فووإن تجييووز المجووازر المتواجوودة حاليووًا بوسووائل 

ىميوة الحفواظ علوى سولمة اللحووم التبريد والحفظ للحوم الوذبائ  ي ود ضورورة تفرضويا أ
ب وود الووذب ، ويتناموول مووع ذلووك وجووود وسووائل النقوول ال فيووو والمبوورد لنقوول اللحوووم موون 
المجازر إلى محال التجزئة، نبديل لوسائل النقل المنهوو الجوارى اسوت داميا حاليوا.. 

ئوة ولذلك فإن تزويد مجازر اللحوم بوسائل النقول ال فيوو المبورد، موع إلوزام تواجر التجز 
باسووت داميا مقابوول رسووم محوودد ت وود توصووية ىامووة للحفوواظ علووى سوولمة اللحوووم واألموون 

 الصحى للمستيلك.

 

:  فإذا نانت النتائج المست لصوة مون قبول تهوير وفيما يتصل بسوق األلبان ومنتجاتياو  2/4ن
، إلى سرعة نفاذ التغيرات الس رية ليذه المنتجات من مستوى إلى آ ر علوى مسوارىا التسوويقى

وبمووا ي نووس األداء الجيوود آلليووات ىووذه السوووق. إال أنيووا تهووير فووى نفووس الوقووت إلووى إحتموواالت 
وجووود النزعووة االحتناريووة لسوووق التجزئووة ليووذه المنتجووات، وبمووا يتما وول مووع غيرىووا موون أسووواق 

 و .2/5التجزئة لمنتجات أ رى، والتى يمنون أن يطرح به نيا ب ض التوصيات الواردة بالبند ن
 
فيما بوين األسوواق المحليوة الم تلفوة للسولع  وفيما يتصل بالتوصيات ال امة والمهترنة و 2/5ن

 الغذائية فيمنن طرحيا فيما يلى:

  وضع الضوابط والتهري ات التى تمنع اإلحتنار أو االستغلل فى أسواق السلع الغذائية
لوودى إلووى جانووب الضوووابط اللزمووة إلدارة الم ووزون موون ب ووض السوولع الغذائيووة  اصووة 

 المؤسسات القائمة على تصنيع أو تجييز السلع الغذائية أو استيرادىا .

  إلزام موردى وبائ ى السلع الغذائية فوى وضوع قائموة ت ريوو بالسول ة الم روضوة للبيوع
مبينووًا بيووا الصوونو، والرتبووة اإلنتاجيووة، والسوو ر فووى حالووة أسووواق ال ضووروات والفانيووة 

م المنهو ة المنتجوة للسول ة، وتواريخ اإلنتواج، واللحوم ويضواو إلوى ىوذه الم لوموات اسو
وموودة وتوواريخ إنتيوواء الصوولحية، وسوو ر البيووع فووى سوووق المنووتج، وفووى سوووق الجملووة، 
وسوق المستيلك... حيث يلحظ حاليًا ندرة تواجد ىوذه القائموة فوى أسوواق ال ضوروات 

لصووقة والفانيووة، نمووا يلحووظ أيضووا غيوواب الن يوور موون ىووذه الم لومووات عوون القوووائم الم
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ب بوات السولع الغذائيوة المصون ة... إن وجوود ىوذه القووائم يم ول منونوًا ىاموًا فوى نظوام 
 الم لومات اللزم لتوفير مناخ المنافسة فى ىذه األسواق.

  ت قيوو وزيوادة وعووى المسوتيلك ب ىميووة مهوارنتو فوى ضووبط السووق فووى حالوة اإلرتفوواع
فضيلتو للهراء من محلت م ينوة، المغالى فيو فى األس ار، وذلك بتغيير سلونياتو وت

والبحوث عوون منافوذ أ وورى للبيووع ب سو ار أر ووص، أو تغييوور توقيتوات الهووراء، أو البحووث 
عن بدائل سل ية أ رى أر ص، وذلك إلى جانب سو يو للحفواظ علوى حقوقوو نمسوتيلك 
سووواء نووان الحووق فووى الحصووول علووى البيانووات والم لومووات الصووحيحة عوون السوول ة أو 

 ة والسلمة، وغيرىا من الحقوق.الحق فى الصح

  تف يل أحنام القوانين والتهري ات المرتبطة بإنتواج وتوداول السولع الغذائيوة فوى المراحول
دارة أسوواقيا، والمهوار إلييوا مون قبول،  الم تلفة من تسويقيا، وتلك المتصلة بتنظويم وام

ى القريوب مون حيث بيا من الضوابط النافية وبدرجة نبيرة إلدارة ىذه األسواق بالمسوتو 
الم الية فى تحقيق هروط سلمة الغذاء، واألمن الغذائى بمنظوره الصحى، نما أن بيا 
 أيضًا الن ير من الضوابط المساعدة على توفير مناخ المنافسة الحرة فى ىذه األسواق.

  إن تف يل أحنام القوانين والتهري ات المهار إلييوا، يجوب أن يقتورن بالمتاب وة والرقابوة
رة على تنفيذ الضوابط التى تتضمنيا ىذه األحنوام مون قبول المت واملين فوى ىوذه المستم

األسواق من منتجين، ووسطاء، وتجوار، وىوو موا يسوتلزم دعوم جيواز المتاب وة والرقابوة 
الم نى بذلك، والمم ل فى اإلدارة الم نية بوزارة التموين نمع الجيات الم اونة األ ورىو 

ة اللزمووة لتف يوول دوره وتحسووين أداءه، ومووع اسووتناد ىووذا باإلمنانيووات البهوورية والماديوو
الجياز على حق الضبطية القضائية الممنوحة لو فى أداء ميامو، فإن تنسيق ال لقوة 
فيما بينو والمؤسسات األ رى الم نية بإنتاج الغذاء، ومن  ترا يص مزاولوة النهواط قود 

ق أىدافوو.. فوإذا نوان دور ينون عامل ىام وضرورى فى تف يل دور ىذا الجياز وتحقي
المؤسسووات األ يوورة فووى الرقابووة علووى إنتوواج الغووذاء يسووتند أيضووًا علووى حووق الضووبطية 
القضائية، فإن اإل طار بما قد يوجد من م الفات ألحنام القوانين ذات الصلة يجوب أن 
ال يقو عند حدود المؤسسة الم نية باإلنتاج فقط نوزارة الزراعة أو الرى، أو الصناعة 

ًلو، بل يجب أن ي طر بيا أيضًا جياز المراقبوة والمتاب وة بووزارة التمووين مون  ولل م 
الجيوات التاب وة بالمحافظووات وبموا يسوواعد علوى تجنووب طورح مووا قود يوجوود مون منتجووات 

 ملو ة أو مغهوهة باألسواق .
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 و المتوسط والتغير السنوي في األس ار واليوامش التسويقية3/1جدول رقم ن
 2010-2000ال ضر ألىم ال ضروات والفانية الطازجة  لل السنوات في أسواق 

 
 طماطم بطاطس ثــوم بصـل الوحدة البٌــــان

بسلة 
 خضراء

فاصولٌا 
 خضراء

 0.80 1.02 0.58 0.84 0.93 0.440 جنٌه/كجم سعر المنتج )المتوسط السنوي(* -1

 0.13 0.15 0.05 0.06 0.17 0.06 جنٌه/كجم قٌمة التغٌر السنوى -

 16.3 14.7 8.6 7.1 18.3 13.6 % معدل التغٌر السنوى -

 1.55 1.83 0.91 1.26 3.10 0.92 جنٌه/كجم سعر الجملة )المتوسط السنوي( -2

 0.18 0.20 0.10 0.16 0.48 0.13 جنٌه/كجم قٌمة التغٌر السنوي -

 11.6 10.9 11.0 12.7 15.5 14.1 % معدل التغٌر السنوي -

 2.06 2.36 1.34 1.64 3.88 1.29 جنٌه/كجم توسط السنوي(سعر المستهلك )الم -3

 0.22 0.25 0.14 0.18 0.54 0.17 جنٌه/كجم قٌمة التغٌر السنوي -

 10.7 10.6 10.4 11.0 13.9 13.2 % معدل التغٌر السنوي -

 0.75 0.81 0.33 0.42 2.17 0.47 جنٌه/كجم الهامش التسوٌقً للجملة )المتوسط( -4

 0.05 0.6 0.05 0.10 0.32 0.07 جنٌه/كجم ويقٌمة التغٌر السن -

 6.7 7.4 15.2 23.8 14.7 14.9 % معدل التغٌر السنوي -

 0.51 0.53 0.43 0.38 0.78 0.38 جنٌه/كجم الهامش التسوٌقً للتجزئة)المتوسط( -5

 0.04 0.04 0.04 0.02 0.06 0.04 جنٌه/كجم قٌمة التغٌر السنوي -

 7.8 7.5 9.3 5.3 7.7 10.5 % معدل التغٌر السنوي -

 1.26 1.34 0.76 0.80 2.95 0.85 جنٌه/كجم المتوسط()إجمالً الهامش التسوٌقى -6

 0.09 0.10 0.09 0.10 0.38 0.11 جنٌه/كجم قٌمة التغٌر السنوي -

 7.1 7.5 11.8 12.5 12.9 12.9 % معدل التغٌر السنوي -

 

 الخدمات.وزى للتعبئة العامة واإلحصاء، أسعار المنتجات الغذائٌة جمعت وحسبت من : الموقع األلكترونً للجهاز المركالمصدر:
 (.FAO stat*  جمعت وحسبت من الموقع األلكترونى لمنظمة األغذٌة والزراعة باألمم المتحدة )
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 و المتوسط والتغير السنوي في األس ار واليوامش التسويقية3/1جدول رقم ن تابع
 2010-2000فانية الطازجة  لل السنوات في أسواق ال ضر ألىم ال ضروات وال

 
 الوحدة البٌــــان

بامٌا 
 خضراء

 باذنجـان خٌـار
تٌن 

 برشومى
برتقال 
 أبو سرة

 0.84 1.26 0.52 0.53 1.16 جنٌه/كجم سعر المنتج )المتوسط السنوي(* -1

 0.06 0.14 0.07 0.02 0.13 جنٌه/كجم قٌمة التغٌر السنوى -

 7.1 11.1 13.5 3.7 11.2 % معدل التغٌر السنوى -

 1.35 2.04 0.85 1.23 2.25 جنٌه/كجم سعر الجملة )المتوسط السنوي( -2

 0.18 0.22 0.07 0.12 0.31 جنٌه/كجم قٌمة التغٌر السنوي -

 13.3 10.8 8.2 9.8 13.8 % معدل التغٌر السنوي -

 1.80 2.66 1.21 1.71 2.87 جنٌه/كجم سعر المستهلك )المتوسط السنوي( -3

 0.22 0.27 0.11 0.15 0.37 جنٌه/كجم ة التغٌر السنويقٌم -

 12.2 10.2 9.1 8.8 12.9 % معدل التغٌر السنوي -

 0.51 0.78 0.33 0.70 1.09 جنٌه/كجم الهامش التسوٌقً للجملة )المتوسط( -4

 0.12 0.08 0.003 0.09 0.18 جنٌه/كجم قٌمة التغٌر السنوي -

 23.5 10.3 0.9 12.9 16.5 % معدل التغٌر السنوي -

 0.45 0.62 0.36 0.48 0.62 جنٌه/كجم الهامش التسوٌقً للتجزئة)المتوسط( -5

 0.04 0.05 0.04 0.03 0.05 جنٌه/كجم قٌمة التغٌر السنوي -

 8.9 8.1 11.1 6.3 8.1 % معدل التغٌر السنوي -

 0.96 1.40 0.69 1.18 1.71 جنٌه/كجم إجمالً الهامش التسوٌقى)المتوسط( -6

 0.16 0.13 0.04 0.12 0.24 جنٌه/كجم لتغٌر السنويقٌمة ا -

 16.7 9.3 5.8 10.2 14.0 % معدل التغٌر السنوي -

 

 جمعت وحسبت من : الموقع األلكترونً للجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، أسعار المنتجات الغذائٌةوالخدمات. انًصذر:

 (.FA Ostatٌة والزراعة باألمم المتحدة )*  جمعت وحسبت من الموقع األلكترونى لمنظمة األغذ
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 ألىم ال ضروات والفانية الطازجة مؤهرات النفاءة التسويقية و 3/2جدول رقم ن
 2010-2000 لل السنوات في أسواق ال ضر 

 
 طماطم بطاطس ثــوم بصـل الوحدة البٌــــان

بسلة 
 خضراء

فاصولٌا 
 خضراء

 38.8 43.2 43.3 51.2 24.1 34.1 % / سعر المستهلكسعر المنتج  -1

 0.019 0.014 0.009- 0.018- 0.007 0.03 نقطة التغٌر السنوى معدل 

 % 8.8 2.9 -3.5 -2.1 3.2 4.9 

 62.7 57.4 55.9 45.8 76.4 65.8 % اجمالى هامش التسوق/سعر المستهلك -2

 1.902- 1.418- 0.937 2.179 0.651- 0.304- نقطة التغٌر السنوي معدل 

 % -0.5 -0.9 4.8 1.7 -2.5 -3.0 

 37.2 34.3 23.4 21.3 53.9 36.2 % الهامش التسوٌقى للجملة/ سعرالمستهلك -3

 1.133- 0.925- 1.348 3.245 0.591 0.38 نقطة التغٌر السنوي معدل 

 % 1.05 1.1 15.2 5.8 -2.7 -3.0 

للتجزئة/ سعر الهامش التسوٌقً  -4
  المستهلك

% 29.6 22.5 24.5 32.5 23.1 25.5 

 0.770- 0.493- 0.406 1.065- 1.245- 0.705- نقطة التغٌر السنوي معدل 

 % -2.4 -5.5 -4.3 -1.2 -2.1 -3.0 

 163.5 176.1 176.3 205.0 131.5 151.8 % سعر التجزئة/ إجمالً الهامش التسوٌقً -5

 0.060 0.091 0.032- 0.102- 0.011 0.007 نقطة التغٌر السنوي معدل 

 % 0.5 0.8 -5.0 -1.8 5.2 3.7 

 63.5 76.1 76.3 105.0 31.5 51.8 % سعر المنتج/ إجمالً الهامش التسوٌقً -6

 0.060 0.091 0.032- 0.102- 0.011 0.007 نقطة التغٌر السنوي معدل 

 % 1.4 6.7 -9.7 -4.2 12.0 9.4 

 157.5 ..131 131.0 95.2 317.2 193.1 % الهامش التسوٌقى الكلً /سعر المنتج -7

 0.119- 0.065- 0.048 0.072 0.146- 0.034- نقطة التغٌر السنوي معدل 

 % -1.8 -4.6 7.6 3.7 -4.9 -7.6 

 

 .: الموقع األلكترونً للجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، أسعار المنتجات الغذائٌة الخدماتجمعت وحسبت من انًصذر:
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 ألىم ال ضروات والفانية الطازجة ة التسويقية مؤهرات النفاءو 3/2جدول رقم ن تابع
 2010-2000 لل السنوات في أسواق ال ضر 

 طماطم بطاطس ثــوم بصـل الوحدة البٌــــان
بسلة 
 خضراء

 46.7 47.4 43.0 31.0 40.4 % / سعر المستهلكسعر المنتج  -1

 0.023- 0.006 0.011 0.018- 0.01- نقطة التغٌر السنوى معدل 

 % -2.5 -5.8 2.6 1.3 -4.9 

 53.3 52.6 57.8 67.2 58.7 % اجمالى هامش التسوق/سعر المستهلك -2

 1.099- 1.851 0.968 نقطة التغٌر السنوي معدل   

 % 1.65 2.75 -1.9   

 28.3 29.3 28.2 39.0 35.9 % الهامش التسوٌقى للجملة/ سعر المستهلك -3

 1.610- 2.494 1.66 نقطة التغٌر السنوي معدل   

 % 4.6 6.4 -5.7   

 25.0 23.3 29.6 28.3 22.8 %  للتجزئة/ سعر المستهلكالهامش التسوٌقً  -4

 0.485 0.656- 0.692- نقطة التغٌر السنوي معدل   

 % -3.04 -2,.31 1.64   

 188.0 190.0 175.4 144.9 167.8 % سعر التجزئة/ إجمالً الهامش التسوٌقً -5

 0.086- 0.033 0.048 0.046- 0.032- نقطة يالتغٌر السنو معدل 

 % -1.9 -3.2 2.7 1.7 -4.6 

 87.5 90.0 75.4 44.9 67.8 % سعر المنتج/ إجمالً الهامش التسوٌقً -6

 0.086- 0.033 0.048 0.046- 0.032- نقطة التغٌر السنوي معدل 

 % -4.7 -10.2 6.4 3.7 -9.8 

 114.3 111.1 132.7 222.6 147.4 % الهامش التسوٌقى الكلً /سعر المنتج -7

 0.117 0.017- 0.041- 0.152 0.049 نقطة التغٌر السنوي معدل 

 % 3.3 6.8 -3.1 -1.5 10.2 

 
جًعج وحظبج يٍ : انًىقع األنكخزوَي نهجهبس انًزكشي نهخعبئت انعبيت واإلحصبء، أطعبر انًُخجبث  انًصذر:

 انغذائيت وانخذيبث.
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 المتوسط والتغير السنوى فى األس ار واليوامش التسويقية فى سوق الحضر ألىم الحبوب و3/3جدول رقم ن
 2010-2000 لل السنوات 

فول  فول بلدى أذرة رفي ة أذرة هامى قم  الوحدة البيان
 منمور

فول 
 مجروش

 1.88 1.97 2.14 0.94 1.09 1.20 جنيو/نجم س ر المنتج نالمتوسط السنوىو -1
 0.20 0.26 0.29 0.13 0.13 0.14 جنيو/نجم غير السنوى* قيمة الت   
 * م دل التغير السنوى   
 

% 11.7 11.9 13.8 13.6 13.2 10.6 

 2.50 2.87 2.76 1.06 1.16 1.34 جنيو/نجم س ر الجملة نالمتوسط السنوىو -2
 0.24 0.35 0.32 0.11 0.10 0.15 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوى   
 تغير السنوى* م دل ال   
 

% 11.2 8.6 10.4 11.6 12.2 9.6 

 2.88 3.39 3.14 1.36 1.49 1.80 جنيو/نجم س ر المستيلك نالمتوسط السنوىو -3
 0.24 0.36 0.33 0.10 0.12 0.19 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوى   
 * م دل التغير السنوى   
 

% 10.6 8.1 7.4 10.5 10.6 8.3 

 0.62 0.9 0.62 0.12 0.07 0.14 جنيو/نجم لجملة نالمتوسطواليامش التسويقى ل -4
 0.038 0.089 0.036 0.025- 0.024- 0.007 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوى   
 * م دل التغير السنوى   
 

% 5.0 -34.3 -20.8 5.8 9.9 6.1 

 0.38 0.52 0.38 0.30 0.33 0.46 جنيو/نجم اليامش التسويقى للتجزئة نالمتوسطو -5
 0.008 0.007 0.012 0.004- 0.023 0.042 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوى   
 * م دل التغير السنوى   
 

% 9.1 7.0 -1.3 3.2 1.3 2.1 

 1.00 1.42 1.00 0.42 0.4 0.60 جنيو/نجم إجمالى اليامش التسويقى نالمتوسطو -6
 0.047 0.096 0.048 0.029- 0.01 0.049 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوى   
 4.7 6.8 4.8 6.9- 2.5 8.2 % * م دل التغير السنوى   
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 المتوسط والتغير السنوى فى األس ار واليوامش التسويقية فى سوق الحضر ألىم الحبوب و3/3جدول رقم نتابع 
 2010-2000 لل السنوات 

عدس  الوحدة البيان
 صحي 

أرز أبيض  عدس مجروش
 سائب

 0.96 3.83 3.54 جنيو/نجم المنتج نالمتوسط السنوىوس ر  -1
 0.12 0.56 0.52 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوى   
 * م دل التغير السنوى   
 

% 14.7 14.6 10.7 

 1.44 4.77 4.29 جنيو/نجم س ر الجملة نالمتوسط السنوىو -2
 0.09 0.62 0.54 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوى   
 التغير السنوى* م دل    
 

% 12.6 13.0 6.3 

 1.82 5.71 5.36 جنيو/نجم س ر المستيلك نالمتوسط السنوىو -3
 0.16 0.73 0.66 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوى   
 * م دل التغير السنوى   
 

% 12.3 12.8 8.8 

 0.50 0.94 0.75 جنيو/نجم اليامش التسويقى للجملة نالمتوسطو -4
 0.036- 0.061 0.016 جنيو/نجم ير السنوى* قيمة التغ   
 * م دل التغير السنوى   
 

% 2.1 6.5 -7.2 

 0.38 0.94 1.07 جنيو/نجم اليامش التسويقى للتجزئة نالمتوسطو -5
 0.078 0.109 0.120 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوى   
 * م دل التغير السنوى   
 

% 11.2 11.6 20.5 

 0.88 1.88 1.82 جنيو/نجم تسويقى نالمتوسطوإجمالى اليامش ال -6
 0.042 0.169 0.136 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوى   
 4.8 9.0 7.5 % * م دل التغير السنوى   
 

جم ت وحسبت من: الموقع األلنترونى للجياز المرنزى للت بئة ال امة واإلحصاء، أس ار المنتجوات الغذائيوة،   : المصدر
 وال دمات .
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 و مؤهرات النفاءة التسويقية ألىم الحبوب فى سوق الحضر3/4جدول رقم ن
 2010-2000 لل السنوات 

 فول فول بلدى أذرة رفي ة أذرة هامى قم  الوحدة المؤهرات
 منمور

فول 
 مجروش

 65.3 58.1 68.2 69.1 73.2 66.9 % س ر المنتج / س ر المستيلك -1
 0.014 0.014 0.019 0.041 0.027 0.10 نقطة * م دل التغير السنوى   
    
 

% 15.0 3.7 5.9 2.8 2.4 2.1 

 34.7 41.9 31.8 30.9 26.8 33.3 % إجمالى اليامش التسويقى/س ر المستيلك -2
 1.4- 1.45- 1.87- 2.46- 1.565- 1.001- نقطة * م دل التغير السنوى   
 
 

% -3.0 -5.8 -8.0 -5.9 -3.5 -4.0 

 21.5 26.5 19.7 8.8 4.7 7.8 % ويقى للجملة/س ر المستيلكاليامش التس -3
 0.43- 0.028- 0.85- 0.65- 0.948- 0.045- نقطة * م دل التغير السنوى   
     

 
% -0.6 -20.2 -7.3 -4.3 -0.1 -2.0 

 13.2 15.3 12.1 22.1 22.1 25.6 % اليامش التسويقى للتجزئة/س ر المستيلك -4
 0.97- 1.42- 1.02- 1.82- 0.614- 0.956- نقطة سنوى* م دل التغير ال   
    % -3.7 -2.8 -8.2 -8.4 -9.3 -7.3 

 
 288.0 238.7 314.0 323.8 372.5 300.0 % س ر التجزئة/إجمالى اليامش التسويقى -5

 0.121 0.087 0.231 1.369 1.019 0.129 نقطة * م دل التغير السنوى      
 % 

 
4.3 27.4 41.1 7.4 3.6 4.2 

 188.0 138.7 214.0 223.8 272.5 200.0 % س ر المنتج/إجمالى اليامش التسويقى -6
 0.121 0.087 0.231 1.369 1.019  نقطة * م دل التغير السنوى   
    %  37.4 61.2 10.8 6.3 6.4 
        
 53.2 72.1 46.7 44.7 36.7 50.0 % اليامش التسويقى النلى/س ر المنتج -7
 0.033- 0.043- 0.040- 0.081- 0.049- 0.023- نقطة م دل التغير السنوى* 
 % -4.6 -13.4 -18.1 -8.6 -6.0 -6.2 
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 و مؤهرات النفاءة التسويقية ألىم الحبوب فى سوق الحضر3/4نجدول رقم تابع 
 2010-2000 لل السنوات 

عدس  الوحدة المؤهرات
 صحي 

أرز أبيض  عدس مجروش
 سائب

 56.0 67.1 66.0 % س ر المنتج / س ر المستيلك -1
 0.016 0.013 0.016 نقطة * م دل التغير السنوى   
    
 

% 2.4 1.9 2.9 

 44.0 32.9 34.0 % إجمالى اليامش التسويقى/س ر المستيلك -2
  1.28- 1.57- نقطة * م دل التغير السنوى   
 
 

% -4.6 -3.9  

 25.0 16.5 14.0 % ر المستيلكاليامش التسويقى للجملة/س  -3
  0.95- 1.18- نقطة * م دل التغير السنوى   
     

 
% -8.4 -5.8  

 19.0 16.5 20.0 % اليامش التسويقى للتجزئة/س ر المستيلك -4
  0.33- 0.39- نقطة * م دل التغير السنوى   
    % 

 
-2.0 -2.0  

 227.3 303.7 294.5 % س ر التجزئة/إجمالى اليامش التسويقى -5
 0.098 0.137 0.133 نقطة * م دل التغير السنوى      

 % 
 

4.5 4.5 4.3 

 127.3 203.7 194.5 % س ر المنتج/إجمالى اليامش التسويقى -6
 0.098 0.137 0.133 نقطة * م دل التغير السنوى   
    % 6.8 6.7 7.7 
     
 78.6 49.1 51.4 % اليامش التسويقى النلى/س ر المنتج -7

 0.049- 0.028- 0.038- نقطة * م دل التغير السنوى
 % -7.4 -5.7 -6.2 
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 و المتوسط والتغير السنوي فى األس ار واليوامش التسويقية فى سوق3/5جدول رقم ن
 2010 -2000الحضر ألىم المنتجات الحيوانية والداجنة  لل السنوات 

لحوم أبقار  الوحدة  البيوووان
 أوز  بط بلدى  دجاج أبيض  دجاج بلدي  ©©  وس وجام

 11.79 13.18 7.41 9.38 22.43 19.14 جنيو/نجم س ر المنتج نالمتوسط السنوىو  -1
 1.167 1.332 0.764 0.874 2.434 1.722 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 9.9 10.11 10.31 9.32 10.9 9.0 % * م دل التغير السنوي    
 12.65 14.08 7.96 9.96 25.08 21.45 جنيو/نجم الجملةنالمتوسط السنويوس ر  -2

 1.329 1.485 0.876 0.954 2.771 1.947 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 10.5 10.5 11.0 9.6 11.0 9.1 % * م دل التغير السنوي   
 14.87 15.97 9.18 11.35 27.75 25.77 جنيو/نجم س ر المستيلكنالمتوسط السنويو -3

 1.526 1.666 0.993 1.018 2.717 2.660 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 10.3 10.4 10.8 9.0 9.8 10.3 % * م دل التغير السنوي   
 0.86 0.90 0.55 0.58 2.65 2.31 جنيو/نجم اليامش التسويقى للجملة نالمتوسطو -4

 0.16 0.15 0.11 0.08 0.34 0.23 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 18.6 16.7 20.0 13.8 12.8 10.0 % * م دل التغير السنوي   
 2.22 1.89 1.22 1.39 2.67 4.32 جنيو/نجم اليامش التسويقى للتجزئة نالمتوسطو -5

 0.09 0.18 0.12 0.06 0.050 0.71 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 4.1 9.5 9.8 4.3 1.9- 16.4 % * م دل التغير السنوي   
 3.08 2.79 1.77 1.97 5.32 6.63 جنيو/نجم إجمالى اليامش التسويقى نالمتوسطو  -6

 0.25 0.33 0.23 0.14 0.28 0.94 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 8.1 11.8 13.0 7.1 5.3 14.2 % * م دل التغير السنوي   

 



 132 

 ي فى األس ار واليوامش التسويقية فى سوقو المتوسط والتغير السنو 3/5جدول رقم نتابع 
 2010 -2000الحضر ألىم المنتجات الحيوانية والداجنة  لل السنوات 

زبد بقرى  لبن طازج أرانب حمام منزلى   الوحدة  البيوووان
 بلدى 

زبد 
جاموسى 
 بلدى 

جبن أبيض 
 نامل الدسم 

 11.27 19.22 17.36 2.46 13.28 13.15 جنيو/نجم س ر المنتج نالمتوسط السنوىو  -1
 1.23 2.00 1.78 0.233 1.07 1.26 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 10.7 10.4 10.3 9.5 8.1 9.6 % * م دل التغير السنوي    
 13.03 20.22 18.37 2.56 14.13 14.10 جنيو/نجم س ر الجملةنالمتوسط السنويو -2

 1.23 2.08 1.90 0.205 1.19 1.43 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 9.4 10.3 10.3 8.0 8.4 10.1 % * م دل التغير السنوي   
 15.13 22.78 25.96 3.18 15.90 16.25 جنيو/نجم س ر المستيلكنالمتوسط السنويو -3

 1.45 2.39 2.90 0.280 1.29 1.72 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 9.6 10.5 11.2 8.8 8.1 10.6 % * م دل التغير السنوي   
 1.76 1.0 1.01 0.10 0.85 0.95 جنيو/نجم اليامش التسويقى للجملة نالمتوسطو -4

 0.03 0.09 0.12 0.02 0.12 0.18 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 1.7 9.0 11.9 20.0 14.1 18.9 % * م دل التغير السنوي   
 2.1 2.56 7.59 0.62 1.77 2.15 /نجمجنيو اليامش التسويقى للتجزئة نالمتوسطو -5

 0.21 0.31 0.82 0.04 0.10 0.28 جنيو/نجم * قيمة التغير السنوي   
 10.0 12.1 10.8 6.5 5.6 13.0 % * م دل التغير السنوي   
 3.86 3.56 8.6 0.72 2.62 3.1 جنيو/نجم إجمالى اليامش التسويقىنالمتوسطو و  -6

 0.24 0.40 0.92 0.06 0.22 0.46 يو/نجمجن * قيمة التغير السنوي   
 6.2 11.2 10.7 8.3 8.4 14.8 % * م دل التغير السنوي   

 نترونى للجياز المرنزي للت بئة ال امة واإلحصاء، أس ار المنتجات الغذائية : جم ت وحسبت من : الموقع األلالمصدر
 وال دمات.          
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 قية ألىم المنتجات الحيوانية والداجنة مؤهرات النفاءة التسويو 3/6جدول رقم ن
 2010 -2000 لل السنوات  فى أسواق الحضر

لحوم أبقار  الوحدة  البيوووان
 وجاموس 

لحوم 
 أوز  بط بلدى  دجاج أبيض  دجاج بلدي  ض ن 

 79.3 82.5 80.7 82.6 80.8 74.3 % س ر المنتج نالمتوسط السنوىو  -1
 0.0 0.335 0.230 0.005 0.009 0.800- نقطة * م دل التغير السنوي    
 % -1.1 1.1 0.6 28.5 40.6 0.0 
 20.7 17.5 19.3 17.4 19.2 25.7 % إجمالى ىامش التسويق / س ر المستيلك -2

 0.29- 0.15 0.04- 0.54- 0.87- 0.793 نقطة  * م دل التغير السنوي   
 % 3.1 -4.5 -3.1 -0.2 0.9 -1.4 
 5.8 5.6 6.0 5.1 9.5 9.0 % لجملة / س ر المستيلك اليامش التسويقى ل -3

 0.26 0.20 0.45 0.23 0.290 0.005- نقطة  * م دل التغير السنوي   
 % -0.1 3.1 4.5 7.5 3.6 4.5 
 14.9 11.8 13.3 12.2 9.6 16.7 % اليامش التسويقى للتجزئة/ س ر المستيلك   -4

 0.55- 0.05- 0.49- 0.77- 1.16- 0.799 نقطة  * م دل التغير السنوي   
 % 4.8 -12.1 -6.3 -3.7 -0.4 -3.7 
 482.8 572.4 518.6 576.1 521.6 388.7 % س ر التجزئة/ إجمالى اليامش التسويقى  -5

 0.0 0.091- 0.099 0.119 0.260 0.106- نقطة * م دل التغير السنوي   
 % -2.7 5.0 2.1 1.9 -1.6 0.0 
 383.0 472.0 419.0 476.0 422.0 287.0 % الى ىامش التسويق س ر المنتج / إجم -6

- 0.099 0.119 - 0.106- نقطة   * م دل التغير السنوي   
00.091 

0.0 

 % -3.7 - 2.5 2.4 -1.9 0.0 
 26.1 21.1 21.4 21.0 23.7 34.6 % اليامش التسويقى النلى / س ر المنتج  -7

 0.0 0.004 0.001 0.009- 0.013- 0.015 نقطة   * م دل التغير السنوي   
 % 4.3 -5.5 -4.3 0.5 1.9 0.0 
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 مؤهرات النفاءة التسويقية ألىم المنتجات الحيوانية والداجنة و 3/6جدول رقم نتابع 
 2010 -2000السنوات  فى فى أسواق الحضر

حمام  الوحدة  البيوووان
 منزلى  

زبد بقرى  لبن طازج أرانب
 بلدى 

زبد 
جاموسى 

 دى بل

جبن أبيض 
 نامل الدسم 

 74.5 84.4 66.9 77.4 83.5 80.9 % س ر المنتج س ر المستيلك  -1
 0.003 0.002- 0.005 0.003 0.0 0.008- نقطة  * م دل التغير السنوي     
    % -1.0 0.0 0.4 0.7 -0.2 0.4 
 25.5 15.6 33.1 22.6 16.5 19.1 % إجمالى ىامش التسويق / س ر المستيلك -2

 0.49- 0.23 0.48- 0.39 0.10 0.76 نقطة * م دل التغير السنوي         
 % 4.0 0.6 1.7 -1.5 1.5 -1.9 
 11.6 4.4 3.9 3.1 5.3 5.8 % اليامش التسويقى للجملة/ س ر المستيلك -3

 0.03 0.20 0.04- 0.35 0.29 0.35 نقطة * م دل التغير السنوي         
 % 6.0 5.5 11.3 -1.0 4.5 0.3 
 13.9 11.2 29.2 19.5 11.1 13.2 % اليامش التسويقى للتجزئة/ س ر المستيلك -4

 0.52- 0.04 0.44- 0.04 0.19- 0.41 نقطة  * م دل التغير السنوي         
    % 3.1 -1.7 0.2 -1.5 0.4 -3.7 
 392.0 639.9 301.9 441.7 606.9 524.2 % س ر التجزئة / إجمالى اليامش التسويقى  -5

 0.107 0.160- 0.034 0.17 0.049- 0.229- نقطة * م دل التغير السنوي          
    % -4.4 -0.8 3.8 1.1 -2.5 2.7 
 292.0 539.9 201.9 341.7 506.9 424.2 % س ر المنتج/ إجمالى ىامش التسويقى   -6

 0.107 0.160- 0.034 0.170 0.049- 0.229- نقطة * م دل التغير السنوي          
 % -5.4 -1.0 5.00 1.7 -3.0 3.7 
 34.3 18.5 49.5 29.3 19.7 23.6 % اليامش التسويقى النلي/س ر المنتج -7

 0.004- 0.002 0.012- 0.003- 0.001 0.012 نقطة  * م دل التغير السنوي         
 % 5.1 0.5 -1.0 -2.4 1.1 -1.2 

 نترونى للجياز المرنزي للت بئة ال امة واإلحصاء، أس ار المنتجات الغذائية ع األل: جم ت وحسبت من : الموقالمصدر
 وال دمات.          

 
 
 
 

 

 

 

 



 135 

 ، وم دلو1نو النسبة بين التغيرات الس رية السنوية عند المستويات الم تلفة من السوق4/1جدول ن
 و2011-2000في السنوات ن التغيرات الس رية باألسواق المحلية ألىم السلع الغذائية و2ننفاذ

 
 و6ن و5ن و4ن و3ن و2ن و1ن البيووان

       و  ضروات وفانية:1ن
 97.1 93.6 103.7 2.83 1.31 2.17 بصل  -
 76.0 89.7 85.6 3.18 1.13 2.82  ووم -
 154.9 86.6 178.9 3.0 1.13 2.67 بطاطس -
 120.9 94.5 127.9 2.80 1.40 2.00 طماطم -
 72.1 97.2 74.1 1.67 1.25 1.33 بسلة  ضراء -
 65.6 92.2 71.1 1.69 1.22 1.38 فاصوليا  ضراء -
 115.2 93.4 123.2 2.85 1.19 2.38 باميا  ضراء -
 237.8 89.8 264.9 7.50 1.25 6.00  يار -
 67.4 111.0 60.7 1.57 1.57 1.00 باذنجوان -
 91.9 94.4 97.3 1.92 1.23 1.57 تين برهومي -
 172.0 91.7 187.3 3.67 1.22 3.00 برتقوال -

       نبو حبووب:
 90.5 94.6 95.7 1.36 1.27 1.07 قم  -
 68.0 94.2 72.2 0.92 1.20 0.77 أذرة هامي -
 53.6 71.0 75.4 0.77 0.91 0.85 أذرة رفي ة -
 77.2 90.5 85.3 1.14 1.03 1.10 فوول بلدى -
 80.3 86.9 92.4 1.38 1.03 1.35 فول منمورة -
 78.3 86.5 90.6 1.20 1.00 1.20 فول مجروش -
 83.7 97.6 85.7 1.27 1.22 1.04 عدس صحي  -
 87.7 98.5 89.0 1.30 1.18 1.11 عدس مجروش  -
 74.0 83.3 88.9 1.33 0.96 1.42 أرز أبيض هائب -
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، و1نو النسبة بين التغيرات الس رية السنوية عند المستويات الم تلفة من السوق4/1جدول نتابع 
 رات الس رية باألسواق المحلية ألىم السلع الغذائية في السنوات التغي و2ننفاذ وم دل

 و2011-2000ن
 و6ن و5ن و4ن و3ن و2ن و1ن البيووان

       نجو لحووم:
 114.4 113.2 101.1 1.54 1.37 1.13 أبقار وجاموس -
 89.9 89.1 100.9 1.12 0.98 1.14 ضو ن -
 96.6 93.8 103.1 1.17 1.07 1.09 دجاج بلدى -
 102.9 99.0 103.9 1.25 1.12 1.11 ديبط بل -
 104.0 98.1 106.1 1.31 1.31 1.14 أوز -
 110.4 105.0 105.3 1.37 1.20 1.13 حمام منزلى -
 100.0 96.4 103.7 1.21 1.08 1.11 أرانب -

       ندو  ألبوان ومنتجاتيا:
 92.6 110.0 84.2 1.20 1.37 0.88 لبن طازج -
 108.7 108.7 100.0 1.63 1.53 1.07 زبود بقرى -
 101.0 101.9 99.0 1.20 1.15 1.04 زبد جاموس -
 89.7 102.1 87.9 1.20 1.18 1.02 جبن أبيض -
 و.3/5و، ن3/3و، ن3/1: حسبت من الجداول أرقام نالمصدر
 : م ودل النفواذ (ب) : ةنسبة بين التغيرات الس رية المطلقال (أ)
 قيمة التغير السنوى في س ر الجملة و1ن

 وو =ووووووووووووووووو
 قيمة التغير السنوي في س ر المنتج

 

 و التغير المئوي في س ر الجملة 4ن  
 = 100× وووووووووووووووو        
 التغير المئوي في س ر المنتج       

 و قيمة التغير السنوي في س ر التجزئة2،   ن
 ووووووووووووووووووو  =        
 قيمة التغير السنوي في س ر الجملة         

 و التغير المئوي في س ر التجزئة5ن  
 = 100× وووووووووووووووو        
 التغير المئوي في س ر الجملة       

 و قيمة التغير السنوي في س ر التجزئة3،   ن
 ووووووووووووووووووو  =        
 قيمة التغير السنوى في س ر المنتج        

 و التغير المئوي في س ر التجزئة6ن  
 = 100× وووووووووووووووو        

 التغير المئوي في س ر المنتج       
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 ( انخغيزاث انشهزيت ألطعبر انًُخج، وانخجشئت ألهى انظهع انغذائيت4/2جذول رقى )

 )%(    2203يُبيز  -2202خالل انفخزة يٍ يُبيز 

 

 

 انبيــبٌ

 نحـىو حًـزاء أرس فبكهــت خضـزواث

طعز 

 انًُخج

طعز 

 جشئتانخ

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

2202 :         

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 ٌناٌر -0

 0.7 2.2 2.2 5.2 2.5 2.8 0.8 (6.4) فبراٌر -2

 4.2 0.2 2.2 2.2 2.2 0.7 0.4 2.5 مارس -3

 5.5 2.2 2.2 2.2 0.2 2.4 2.7 02.5 أبرٌل -4

 0.2 2.2 6.2 5.2 (0.3) 2.3 0.8 (0.0) ماٌـو -5

 2.2 2.2 6.7 33.3 0.5 3.9 0.2 (2.0) ٌونٌه -6

 3.8 2.2 04.2 2836 3.7 3.7 4.5 2.2 ٌولٌو -7

 6.6 5.0 6.2 2.2 2.4 2.7 02.9 22.9 أغسطس -8

 4.2 (4.2) (4.3) (9.5) 4.4 6.5 22.2 29.4 سبتمبر -9

 2.4 2.2 (3.0) (0.9) (7.3) (4.4) 6.3 22.2 أكتوبر -02

 2.2 2.2 6.0 6.3 0.2 2.6 (07.6) (23.2) نوفمبر -00

 0.2 2.2 7.0 5.9 2.2 2.4 (03.9) (29.0) دٌسمبر -02

2200:         

 2.2 2.0 4.9 2.8 0.0 2.2 8.2 3.9 يُبيز -0

 2.2 0.2 2.2 2.2 2.9 (0.7) (0.2) (4.6) فبزايز -2

 (6.2) 2.2 2.2 2.2 2.9 3.3 25.4 40.2 يبرص -3

 2.7 (4.2) 02.2 04.6 5.3 3.6 4.6 23.6 أبزيم  -4

 2.2 2.2 6.2 9.4 4.5 4.6 (7.2) (02.2) يبيى -5

 2.5 2.2 5.5 5.6 (2.6) 3.5 (2.9) (06.7) يىَيه -6

 2.2 3.0 9.5 9.8 (6.8) 2.7 3.2 (25) يىنيه -7

 2.7 2.2 8.8 3.7 (4.2) (2.2) 5.0 5.6 أغظطض -8

 0.8 (2.2) (02.9) (24.7) (2.7) (0.7) 05.5 26.3 طبخًبز -9

 2.2 2.2 (8.7) (2.4) (0.9) (2.6) (2.3) (02.2) أكخىبز -02

 0.6 0.4 2.2 2.2 (0.2) (0.4) 4.0 04.2 َىفًبز -00

 2. 2 0.6 5.2 2.2 (2.7) (3.3) (6.2) (02.2) ديظًبز -02
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 هزيت ألطعبر انًُخج، وانخجشئت ألهى انظهع انغذائيت( انخغيزاث انش4/2جذول رقى ) حببع

 )%(    2203يُبيز  -2202خالل انفخزة يٍ يُبيز 

 

 

 انبيــبٌ

 نحـىو حًـزاء أرس فبكهــت خضـزواث

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

2202 :         

 2.2 5.0 2.2 2.2 (0.0) 2.4 (2.7) (6.7) رٌناٌ -0

 2.2 4.3 2.2 0.7 2.2 0.5 2.2 5.2 فبراٌر -2

 2.2 2.2 2.2 (4.3) 3.9 2.9 0.7 0.5 مارس -3

 2.2 2.2 2.2 (2.9) 4.6 2.0 9.2 30.2 أبرٌل -4

 2.2 (0.6) (4.9) (4.2) 5.0 (0.0) 0.7 (3.5) ماٌـو -5

 2.2 2.2 2.2 (0.2) (0.2) (0.9) (9.2) (44.7) ٌونٌه -6

 0.7 0.5 (4.8) (2.3) (2.8) (2.9) 0.2 0.2 ٌولٌو -7

 2.2 (2.2) (3.2) (7.8) (2.2) (4.0) 02.0 54.7 أغسطس -8

 2.0 (0.0) 2.2 (2.4) 2.6 (3.2) 02.3 54.5 سبتمبر -9

 3.0 (2.5) 4.2 2.6 2.2 (0.2) (8.4) (24.6) أكتوبر -02

 2.2 2.2 2.2 (3.2) 4.2 (2.6) (02.2) (40.4) نوفمبر -00

 2.2 0.0 2.2 (7.5) 0.6 3.2 (4.4) (02.2) دٌسمبر -02

2203:         

 2.2 2.8 5.2 20.2 0.6 0.5 5.3 5.6 يُبيز -0

         فبزايز -2
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 ( انخغيزاث انشهزيت ألطعبر انًُخج، وانخجشئت ألهى انظهع انغذائيت4/2جذول رقى ) حببع

 )%(    2203يُبيز  -2202بيز خالل انفخزة يٍ يُ

 

 

 انبيــبٌ

 طعز انخجشئـت طعـز انًُخـج أطًبك نحىو دواجٍ

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

نبٍ طبسج 

 )يشرعت

نبٍ 

 يبظخز

 سبــذة  جبــٍ نبـٍ جبــٍ

2202 :           

 232 2.2 2.2 2.2 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 ٌناٌر -0

 232 2.2 2.2 2.2 2.2 232 235 232 037 230 اٌرفبر -2

 232 2.2 2.2 2.2 2.2 232 238 032 237 334 مارس -3

 232 ..2 2.2 2.2 2.2 232 239 232 232 234 أبرٌل -4

 232 2.2 2.2 2.2 2.2 232 232 233 239 333 ماٌـو -5

 236 232 2.2 2.2 2.2 2.2 (235) (238) 332 233 ٌونٌه -6

 234 232 2.2 2.2 2.2 2.2 236 035 837 734 ٌولٌو -7

 033 035 632 2.2 2.2 633 032 238 933 332 أغسطس -8

 238 033 2.2 2.2 2.2 2.2 237 235 (533) (032) سبتمبر -9

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 (435) 033 (535) (934) أكتوبر -02

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 033 (338) 033 235 نوفمبر -00

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 237 (030) (536) (038) دٌسمبر -02

2200:           

 236 036 232 2.2 2.2 2.2 2.2 234 538 037 يُبيز -0

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 032 033 (032) 230 فبزايز -2

 036 2.2 2.2 2.2 2.2 336 032 (232) (030) يبرص يبرص -3

 2.2 235 2.2 335 2.2 2.2 238 230 035 232 أبزيم  -4

 232 034 2.2 2.2 2.2 539 032 232 032 (033) يبيى -5

 232 232 835 232 0239 0030 236 232 (232) 232 يىَيه -6

 332 234 232 232 439 6 032 432 332 032 يىنيه -7

 237 232 2.2 2.2 2.2 2.2 233 235 238 338 أغظطض -8

 337 236 2.2 2.2 2.2 2.2 237 2.5 (436) (538) طبخًبز -9

 238 033 2.2 437 2.2 2.2 (335) 239 039 437 أكخىبز -02

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 (033) (232) (032) 0322 َىفًبز -00

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 037 036 (232) (633) ديظًبز -02
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 انخجشئت ألهى انظهع انغذائيت( انخغيزاث انشهزيت ألطعبر انًُخج، و4/2جذول رقى ) حببع

 )%(    2203يُبيز  -2202خالل انفخزة يٍ يُبيز 

 

 

 انبيــبٌ

 طعز انخجشئـت طعـز انًُخـج أطًبك نحىو دواجٍ

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

نبٍ طبسج 

 )يشرعت

نبٍ 

 يبظخز

 سبــذة  جبــٍ نبـٍ جبــٍ

           : 2202عام 

 537 2.2 2.2 2.2 2.2 232 036 239 435 035 رٌناٌ -0

 232 2.2 2.2 2.2 2.2 232 234 334 834 830 فبراٌر -2

 232 2.2 2.2 2.2 2.2 239 737 334 739 739 مارس -3

 232 ..2 2.2 2.2 2.2 232 836 434 432 237 أبرٌل -4

 232 235 2.2 2.2 2.2 232 (338) (035) (534) (532) ماٌـو -5

 (035) 232 938 2.2 2.2 238 232 (235) 232 (732) نٌهٌو -6

 232 232 2.2 2.2 2.2 2.2 233 339 332 535 ٌولٌو -7

 232 232 232 2.2 2.2 232 238 (033) 232 237 أغسطس -8

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 (333) (439) (034) (332) سبتمبر -9

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 (237) (034) 438 032 أكتوبر -02

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 (233) 232 (035) (836) نوفمبر -00

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 232 038 036 036 دٌسمبر -02

           :2203عبو 

 330 232 232 2.2 2.2 2.2 238 237 530 234 يُبيز -0

           فبزايز -2

و األرقام 1للجياز المرنزي للت بئة ال امة واإلحصاء، نجم ت وحسبت من: الموقع األلنتروني   المصدر:
 و األرقام القياسية ألس ار المنتجين طبقا للنهاط اإلقتصادي.2القياسية ألس ار المستيلنين، ن



 141 

 ( انخغيزاث انشهزيت ألطعبر انًُخج، وانخجشئت ألهى انظهع انغذائيت4/2جذول رقى ) حببع

 )%(    2203يُبيز  -2202خالل انفخزة يٍ يُبيز 

 

 

 انبيــبٌ

 األنبــبٌ ويُخجــبحهب دقيـــق ويكزوَت وَشىيبث

 يُخجبث أنبــبٌ األنبــــبٌ يكزوَت وَشىيبث دقيق

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعـز 

 انًُخـج

طعـز 

 انخجشئـت

 طعـز انخجشئت طعـز

 سبــذة  جبــٍ انًُخج

2202 :          

 232 2.2 2.2 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 ٌناٌر -0

 232 2.2 2.2 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 فبراٌر -2

 232 2.2 2.2 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 مارس -3

 232 ..2 333 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 أبرٌل -4

 232 2.2 2.2 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 ماٌـو -5

 236 232 2.2 2.2 2.2 2.2 (032) 2.2 2.2 ٌونٌه -6

 234 232 736 2.2 2.2 232 232 232 535 ٌولٌو -7

 033 035 232 636 633 2033 232 2232 232 أغسطس -8

 238 033 2.2 2.2 2.2 232 232 (634) 232 سبتمبر -9

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 232 4636 633 0437 أكتوبر -02

 2.2 2.0 2.2 2.2 2.2 232 232 232 232 نوفمبر -00

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 232 232 232 232 دٌسمبر -02

2200:          

 236 036 232 2.2 2.2 2.2 (439) 232 239 يُبيز -0

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 فبزايز -2

 036 2.2 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 232 يبرص -3

 2.2 235 032 2.2 2.2 232 435 232 234 أبزيم  -4

 232 034 2.2 2.1 539 2.2 2.2 2.2 2.2 يبيى -5

 232 232 234 835 0030 232 232 232 232 يىَيه -6

 332 234 232 232 632 232 232 232 (032) يىنيه -7

 237 232 2.2 2.2 232 232 232 232 232 أغظطض -8

 337 236 2.2 2.2 2.2 232 232 232 232 طبخًبز -9

 238 033 237 2.2 2.2 232 (832) (3.2) (730) أكخىبز -02

 2.2 232 2.2 232 232 232 232 232 232 َىفًبز -00

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 ديظًبز -02
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 ( انخغيزاث انشهزيت ألطعبر انًُخج، وانخجشئت ألهى انظهع انغذائيت4/2جذول رقى ) حببع

 )%(    2203يُبيز  -2202خالل انفخزة يٍ يُبيز 

 

 

 

 انبيــبٌ

 األنبــبٌ ويُخجــبحهب دقيـــق ويكزوَت وَشىيبث

 يُخجبث أنبــبٌ األنبــــبٌ يكزوَت وَشىيبث دقيق

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعز 

 انًُخج

طعز 

 انخجشئت

طعـز 

 انًُخـج

طعـز 

 انخجشئـت

 طعـز انخجشئت طعـز

 سبــذة جبــٍ انًُخج

2202 :          

 537 2.2 2.2 2.2 232 2.2 037 2.2 2.2 ناٌرٌ -0

 232 2.2 2.2 2.2 232 2.2 2.2 2.2 0239 فبراٌر -2

 232 2.2 2.2 2.2 239 2.2 2.2 2.2 2.2 مارس -3

 232 232 035 2.2 232 2.2 (238) 2.2 032 أبرٌل -4

 232 235 2.2 2.2 232 2.2 2.2 2.2 2.2 ماٌـو -5

 (035) 232 2.2 938 2.8 232 232 2.2 2.2 ٌونٌه -6

 234 232 736 2.2 2.2 232 232 232 237 ٌولٌو -7

 033 035 232 636 633 2033 232 2232 232 أغسطس -8

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 232 232 232 232 سبتمبر -9

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 232 030 232 432 أكتوبر -02

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 232 232 232 232 نوفمبر -00

 2.2 232 2.2 2.2 2.2 738 232 737 232 دٌسمبر -02

2203:          

 330 232 232 2.2 2.2 532 532 732 338 يُبيز -0

          فبزايز -2
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