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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 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 1 

 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 




