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 اإلسكندريةدراسة تحليلية لتسويق أهم محاصيل الخضر بسوق النزهة بمحافظة 
 صفاء محمد عبد الحميد الوكيل، العمري أشرف السيد مصطفى 

 معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى

 الملخص
تسويق هذه  نظم، إال أن قيةالتسوي العملية في ا  هام را  دو  والتى منها سوق النزهة تلعب الزراعية للسلع الجملة أسواق على الرغم من أن

وحدوث تقلبات سعرية حادة فى أسعارها مما  ، إلى جانب أرتفاع التكاليف والهوامش التسويقية،لألساليب التقليدية المحاصيل تسير وفقا  
القصور في والوقوف على نواحي  ه دراسة الوضع التسويقى للسوق انعكس أثره على كل من المنتج والمستهلك، األمر الذى يستلزم مع

الحالية لتقليل التكاليف والهوامش التسويقية التى تسويق م النظالوظائف التسويقية للعمل على رفع معدالت الكفاءة التسويقية وتحسين 
  يحصل عليها الوسطاء والحد من أرباحهم.

بسوق النزهة هم محاصيل الخرر استهدف البحث التعرف على الوظائف التسويقية عبر المراحل والمسالك التسويقية المختلفة ألو 
اعتمد البحث على استخدام كل ، و إلقاء الروء على كفاءة أداء العمليات التسويقية ألهم الزروع الخررية بهذه السوق و بمحافظة اإلسكندرية 

ك، وتقدير الكفاءة من األسلوب التحليلي الوصفي والكمي وبعض العمليات الرياضية لحساب الهوامش التسويقية، وتوزيع جنيه المستهل
لتقدير الدليل الموسمي، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج التسويقية، باإلضافة إلى استخدام التمهيد )التنعيم( األسي الثالثي 

 أهمها ما يلى:
%  83.87%، 69.5%،68.95%، 69.68بلغ نصيب الوسطاء لمحاصيل المستوى األول الطماطم، البطاطس، البصل، الثوم نحو  -1

، %72.6نحو من جنيه المستهلك. كما بلغ نصيب الوسطاء لمحاصيل المستوى الثانى الخيار، الكوسة، الباذنجان، الفلفل
 % من جنيه المستهلك.%70.26،%45.89،61.35

فاءة التسويقية نحو الكاألول الطماطم، البطاطس، البصل، الثوم فقد بلغت بتقدير الكفاءة التسويقية ألهم محاصيل الخرر بالمستوى  -2
إلى ارتفاع التكاليف التسويقية  لهمويعزى انخفاض الكفاءة التسويقية  % لكل منهم على الترتيب،%6.3، %11.7، %22.8، 11.1

 البطاطس، متباينة بينما محصول هاللوسطاء نظرا  ألن الطماطم من المحاصيل سريعة العطب باإلضافة إلي أن التقلبات السعرية ل
يجعل الوسطاء يقومون  وهو ماضمن المحاصيل الحقلية، يتم تصنيفهم على التخزين  إلى جانب قدرتهم العاليةإلي  لثوم، االبصل
التي يتعرض لها الثوم منذ  المتباينة باإلضافة إلي أن التقلبات السعرية، والتحكم في الكميات المعروضة منها في األسواق همبتخزين

 .الكميات المسوقة والمصدرة منه كبيرةإال أن  ، باإلضافة إلىالحصاد
بلغت متوسط الكفاءة التسويقية الخيار، الكوسة، الباذنجان، الفلفل فقد  الثانى بتقدير الكفاءة التسويقية ألهم محاصيل الخرر بالمستوى  -3

تلك المحاصيل على  لعدم قدرة تسويقيةكفاءة الال انخفاضويعزي % لكل منهم على الترتيب، 17.2%، 27.6%، 22%، 12.3نحو 
  .انخفاض نصيب المزراعين، وتعاظم نصيب الوسطاء التسويقينباإلضافة إلي  التخزين،

%، تبين أن 95األهمية النسبية للمشاكل التي تواجه تجار الجملة للخرر بسوق النزهة وتوزيعها االحتمالي عند مستوى ثقة  تبين من -4
ري وصعوبة االنتقال من وإلى السوق جاءت في المرتبة األولى حيث تواجه عدد من تجار االختناق المرو أهم ثالثة مشاكل هي مشكلة 

%، وذلك نظرا  لوجود السوق داخل الكتلة 99%، وحد أقصى بلغ نحو 87الجملة بالسوق تراوحت نسبتهم بين حد أدنى بلغ نحو 
الثانية حيث تواجه عدد من تجار الجملة بالسوق تراوحت  السكنية عالية الكثافة، مشكلة ضعف الطاقة االستيعابية للسوق في المرتبة

%، مشكلة ضعف البنية األساسية للسوق )شبكة الصرف، الثالجات، 99%، وحد أقصى بلغ نحو 85نسبتهم بين حد أدنى بلغ نحو 
%، وحد أقصى بلغ نحو 78المخازن، األمن( األولى حيث تواجه عدد من تجار الجملة بالسوق تراوحت نسبتهم بين حد أدنى بلغ نحو 

%، ومشكلة صعوبة استخدام أساليب تكنولوجية حديثة في التخزين والتعبئة لريق السوق والتي تواجه عدد من تجار الجملة 96
 .%83%، وحد أقصى بلغ نحو 61بالسوق تراوحت نسبتهم بين حد أدنى بلغ نحو 

  .التقلبات السعرية ،الهوامش التسويقية ،الوسطاء ،الكفاءة التسويقية الكلمات المفتاحية:

 المقدمة
فى حياة  كبيرة تعتبر محاصيل الخرر ذات أهمية

حيث تعد واحدة من أهم االحتياجات الغذائية  نساناإل
كما ، رتفاع قيمتها الغذائيةالاليومية لكافة أفراد المجتمع 

تعد من أهم مكونات التركيب المحصولي للزراعة 
 1.9 حوالى بلغمحصولية  مساحة يإجمالالمصرية ب

% من إجمالي المساحة 11.8تمثل نحو فدان  مليون 
إنتاج بلغ  يبإجمال 2018صولية في مصر عام المح

تحتل السياسات و  .(10)طنمليون  19.83 حوالى



Alex. J. Agric. Sci.  Vol. 65, No. 2, pp. 127–144, 2020 

 

128 

 حيث، التسويقية مكانة هامة بين السياسات الزراعية
 التسويقية المسالك عبرتسويق المنتجات الزراعية  يعد

 اإلستهالك مناطق إلى اإلنتاج مناطق من المختلفة،

رف على مدى كفاءة أمر هام وضرورى فى التع النهائي
التسويقي  ويتسم النظام، النظم التسويقية الحالية

رتفاع نسبة الفاقد والتالف أثناء بالمحاصيل الخرر 
الحصاد و فى مختلف المراحل التسويقية، إلى جانب 

يل بالعوامل الجوية وما شدة تأثر إنتاج تلك المحاص
على  ؤثرتمن تقلبات إنتاجية وسعرية  هيترتب علي

  .(2)ات المعروضة منهاالكمي
 

من أهم أسواق الجملة  اإلسكندريةيعد سوق النزهة ب
 فيها يتم حيث ،للخرر والفاكهة فى مصر بعد سوق العبور

 التجزئة تاجر مع الجملة تاجر مع المنتج من كل إلتقاء

فى الفترة و ، لها التسويقي المسلك عبر السلع تلك لتصريف
عض محاصيل على ب د من التغيراتيعدالطرأت األخيرة 
 من مرحلة اإلنتاج حتى السوقى في مجال األداء الخرر

المسالك  ووصولها إلى المستهلك النهائى عبرتسويقها 
 تجار الجملةإلى  المزارعينا من سلكهتالتسويقية التى 

والتعرف راسة الوظائف التسويقية وهو مايتطلب د والتجزئة
 .(8)على المشاكل المتعلقة بالسوق 

  الدراسةمشكلة 
 الزراعية للسلع الجملة أسواق على الرغم من أن
 العملية في ا  هام را  دو  تلعبوالتى منها سوق النزهة 

الخدمات والوسائل التي تسهل وصول إال أن ، التسويقية
ليست بالقدر  المنتجات بالشكل الذي يريده المستهلك

تسويق هذه المحاصيل تسير  المطلوب، حيث مازالت نظم
 رتفاع التكاليفا، إلى جانب ألساليب التقليديةل وفقا  

حدوث تقلبات سعرية حادة فى و  ،التسويقية والهوامش
مما انعكس أثره على كل من المنتج والمستهلك،  اأسعاره

مما يؤدى لحدوث أثار سلبية على السياسات اإلنتاجية 
ثار السلبية على دخول المزارعين. والتسويقية فرال عن اآل

ة أداء الخدمات التسويقية عبر المراحل وتعتبر كفاء
والمسالك التسويقية المختلفة من أهم العوامل المؤثرة على 

دراسة  ه. األمر الذى يستلزم معاإلستقرار والتوسع اإلنتاجى
الوقوف على نواحي القصور في و  ق الوضع التسويقى للسو 

الوظائف التسويقية للعمل على رفع معدالت الكفاءة 

تقليل التكاليف ل الحاليةتسويق م النظحسين تو التسويقية 
والحد من  التى يحصل عليها الوسطاء التسويقيةوالهوامش 

  .أرباحهم
 الهدف من البحث

استهدف البحث التعرف على الوظائف التسويقية 
ألهم محاصيل  عبر المراحل والمسالك التسويقية المختلفة

الروء إلقاء و  اإلسكندريةبسوق النزهة بمحافظة  الخرر
على كفاءة أداء العمليات التسويقية ألهم الزروع الخررية 

 :األهداف الفرعية التالية دراسةوذلك من خالل  بها
قى الحالى لمحاصيل الخرر بسوق الوضع التسوي أوال :

 .اإلسكندريةالنزهة ب
التسويقية وتوزيع جنيه المستهلك ألهم  الهوامش ثانيا :

 .محاصيل الخرر
 .ة التسويقية ألهم محاصيل الخررالكفاء ثالثا :
الجملة  جارت هالتى تواج التسويقية أهم المشاكل رابعا :

 .رلمحاصيل الخر

 األسلوب البحثي ومصادر البيانات 
اعتمد البحث على استخدام كل من األسلوب التحليلي 
 الوصفي والكمي مثل النسب المئوية، والمتوسطات

حساب الهوامش الحسابية، وبعض العمليات الرياضية ل
التسويقية، وتوزيع جنيه المستهلك، وتقدير الكفاءة 
التسويقية، باإلضافة إلى تحليل االنحدار البسيط لتقدير 
معادالت االتجاه الزمني، كذلك استخدام التمهيد )التنعيم( 
األسي الثالثي في تحليل السالسل الزمنية والمتمثل في 

 Holt-Winters Seasonalووينتر للموسمية -طريقة هولت
Method   لتقدير الدليل الموسمي والتي تمتاز بدقة النتائج

وسهولة التطبيق ألنها تتعامل مع بيانات السلسلة الزمنية 
األصلية دون الحاجة إلجراء عمليات تسكين للسلسلة، 
وتعتمد هذه الطريقة على ثالث معادالت للتمهيد، األولي 

والثالثة للموسمية ويمكن للتمهيد الشامل، والثانية لالتجاه، 
 :(5)صياغتهم بالصورة التالية
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 0< ، ، < 1  وتتراوح قيم معالم النموذج بين 
 ويمكن التنبؤ باستخدام المعادلة التالية:

 
نسبة    I   ،طول الموسمية )عدد الشهور(    Lحيث: 

 القيمة التنبؤ للفترة       ، الموسمية
 Binomialكما تم استخدام توزيع ذي الحدين 

Distribution  في تقدير احتمال وجود المشاكل
التسويقية التي تواجه تجار الجملة بسوق النزهة بفترة 

% 95عند مستوى ثقة  Confidence Intervalثقة 
 :(6)باستخدام الصيغة التالية

 

نسبة وجود   احتمال وجود المشكلة،    حيث: 
 معامل الثقة. حجم العينة،   المشكلة،  

 

اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على البيانات الثانوية و 
المنشورة وغير المنشورة لكل من قطاع الشئون االقتصادية 

الجهاز المركزي بوزارة الزراعة واستصالح األراضي، 
 اإلسكندريةللتعبئة العامة واإلحصاء، الغرفة التجارية ب

ممثلة في سجالت إدارة سوق النزهة لتجارة الجملة للخرر 
ية لعينة بحثباإلضافة إلى البيانات األولية  والفاكهة
من تجار الجملة للخرر  60 لعدد بسيطة عشوائية

لغ % من عددهم بالسوق والبا8.6بالسوق تمثل نحو 
أهم  يف هماستطالع أراء تاجر جملة  بغرض 700 حوالي

  .لسوق اب متواجهه يالتالتسويقية المشاكل 
 

 النتائج البحثية ومناقشتها
أواًل: الوضع التسويقي الحالي لمحاصيل الخضر 

 بسوق النزهة باإلسكندرية
هم ألاألهمية النسبية للكميات المعروضة  -1  

-2014رة )الفت محاصيل الخضر خالل متوسط
للكميات  النسبية األهميةباستعراض  :(2018

من أهم محاصيل الخرر بسوق النزهة  المعروضة
( كما 2018-2014خالل متوسط الفترة ) اإلسكندريةب

محصول  أن( فقد تبين 1ضح بالجدول رقم )هو مو 
محاصيل الخرر حيث بلغت مقدمة يأتى فى الطماطم 

ألف طن  54.97متوسط الكمية المعروضة حوالى 

%، يليها محصول 10.3بأهمية نسبية بلغت نحو 
البصل ثم البطاطس بمتوسط كمية معروضة بلغت 

ألف طن بأهمية نسبية بلغت  42.7، 44.9حوالى 
 ي% لكل منهما على الترتيب، ف7.9%، 8.4حوالى 
لسادسة كل من االمرتبة من الرابعة حتى  يف يحين يأت

متوسط كمية والباذنجان والكوسة ب محصول الخيار
ألف  33.85 ،37،  37.24 معروضة بلغت حوالى

%، 6.91%، 6.95طن بأهمية نسبية بلغت نحو 
كل من  ي% لكل منهم على الترتيب، بينما يأت6.24

المرتبة السابعة والثامنة بكمية  يمحصول الثوم والفلفل ف
ألف طن  26.82، 31.42معروضة بلغت حوالى 
% لكل منهما 4.9%، 5.79بأهمية نسبية بلغت نحو 

وقد بلغت متوسط الكمية المعروضة من  على الترتيب،
ألف طن بأهمية  308.93محاصيل الدراسة حوالى 

% من إجمالي الكمية 57.54نسبية بلغت نحو 
المعروضة من الخرر بسوق النزهة باإلسكندرية 

 ألف طن. 535.36والبالغة حوالى 
من أهم التطور الزمنى لكميات وأسعار  -2

تصنف وزارة التموين والتجارة الداخلية  :صيل الخضرمحا
السلع المتعلقة بالخرر والفاكهة إلى ثالث مستويات على 
حسب أهميتها للمستهلك، ومدى توافرهم على مدار العام، 
وقد تم تقسيم محاصيل الدراسة إلى مستويين، يرم 
المستوى األول كل من الطماطم، البطاطس، البصل، 

ستوى الثانى كل من الخيار، الكوسة، الثوم، ويرم الم
 الباذنجان ، الفلفل. 

باستعراض تطور كميات وأسعار أهم محاصيل 
بسوق النزهة باإلسكندرية  بالمستوى األولالخرر 

( كما هو موضح بالجدول 2018-2004خالل الفترة )
( وكذلك معادالت االتجاه الزمنى العام كما هو 2رقم )

 تبين أن: ( فقد3موضح بالجدول رقم )
م: تراوحت الكمية المعروضة من محصول الطماط

 38.17محصول الطماطم بين حد أدنى بلغ حوالى 
 87.87وحد أقصى بلغ حوالى  2004ألف طن عام 

بمتوسط سنوى بلغ حوالى  2006ألف طن عام 
بينما تراوح سعر محصول الطماطم  ألف طن، 59.74

 2005جنيه/طن عام 621بين حد أدنى بلغ حوالى 
 2018جنيه/طن عام  3625وحد أقصى بلغ حوالى  
 جنيه/طن. 1641بمتوسط سنوى بلغ حوالى 
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متوسط ك (: األهمية النسبية للكميات المعروضة من محاصيل الخضر بسوق النزهة باإلسكندرية1جدول رقم )
 (2018-2014الفترة )

 البيان المحصول
 السنوات

 المتوسط
2014 2015 2016 2017 2018 

 لطماطما
 54965.6 59317.1 51671.6 56902.5 56365.3 50571.5 الكمية طن

% 9.8 10.4 10.5 9.8 10.8 10.25 

 البطاطس
 42724.1 42708.7 40580.6 45464.1 48531.2 36336.1 الكمية طن

% 7.1 8.9 8.4 7.7 7.8 7.94 

 البصل
 44903.4 47643.5 44609.7 47827.8 47451.2 36984.9 الكمية طن

% 7.2 8.7 8.8 8.5 8.7 8.35 

 الثوم
 31421.7 31898.8 30438.5 36340.9 35743.1 22687.2 الكمية طن

% 4.4 6.6 6.7 5.8 5.8 5.79 

 الخيار
 37244.7 39180.7 37742.6 38910.9 37048.6 33340.8 الكمية طن

% 6.5 6.8 7.2 7.2 7.1 6.95 

 الكوسة
 33847.7 31093.8 29405.6 31855.0 45363.8 31520.5 الكمية طن

% 6.1 8.3 5.9 5.6 5.7 6.24 

 الباذنجان
 37003.8 35344.6 36085.1 37617.1 37623.0 38349.2 الكمية طن

% 7.4 6.9 6.9 6.9 6.4 6.91 

 الفلفل
 26822.1 36227.7 22748.4 29066.3 26325.2 19742.8 الكمية طن

% 3.8 4.8 5.3 4.3 6.6 4.90 

 مالى خررالدراسةإج
 308933.2 323414.9 293282.1 323984.6 334451.4 269533.0 الكمية طن

% 52.3 61.5 59.6 55.8 58.9 57.54 

 باقى الخرر
 226422.5 225222.1 232542.9 219397.0 209552.8 245397.8 الكمية طن

% 47.7 38.5 40.4 44.2 41.1 42.25 

 اإلجمالى
 535355.7 548637.0 525825.0 543381.6 544004.2 514930.8 الكمية طن

% 100 100 100 100 100   

 (.2018-2014الفترة )متوسط خالل  سوق النزهة لتجارة الخضر والفاكهة سجالت جمعت وحسبت من المصدر:
سعر  أنالعام تبين  الزمني وبتقدير معادالت االتجاه

د مستوى الطماطم يأخذ اتجاه متزايد معنوى احصائيا  عن
% 11.2بمعدل نمو سنوى بلغ نحو  0.01معنوية 

بينما  ،جنيه/طن 183.78قدار تغير سنوى بلغ حوالى وبم
تثبت المعنوية االحصائية للكمية المعروضة من  لم

 الطماطم عند مستويات المعنوية المختلفة.
 

تراوحت الكمية المعروضة  :بطاطسمحصول ال -
غ حوالى من محصول البطاطس بين حد أدنى بل

بلغ حوالى  أقصىوحد  2009ألف طن عام  35.53
بلغ  بمتوسط سنوى  2005ألف طن عام  82.34
 محصول سعرألف طن، بينما تراوح  44.27حوالى 

جنيه/طن عام  769بين حد أدنى بلغ حوالى  البطاطس
جنيه/طن عام  3685بلغ حوالى  أقصىوحد  2005
 جنيه/طن. 1851بلغ حوالى  بمتوسط سنوى  2018

 أنالعام تبين  الزمني وبتقدير معادالت االتجاه
متزايد معنوى  عام يأخذ اتجاه محصول البطاطسسعر 

بمعدل نمو سنوى  0.01احصائيا  عند مستوى معنوية 
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% وبمقدار تغير سنوى بلغ حوالى 8.7بلغ نحو 
تثبت المعنوية االحصائية  جنيه/طن، بينما لم131.04

عند  اطسمحصول البطللكمية المعروضة من 
 .مستويات المعنوية المختلفة

تراوحت الكمية المعروضة  :بصلصول المح -
 23.99من محصول البصل بين حد أدنى بلغ حوالى 

 99.49بلغ حوالى  أقصىوحد  2014ألف طن عام 
بلغ حوالى  بمتوسط سنوى  2004ألف طن عام 

 صلألف طن، بينما تراوح سعر محصول الب 52.65
 2005جنيه/طن عام  510لى بين حد أدنى بلغ حوا

 2017جنيه/طن عام  3225بلغ حوالى  أقصىوحد 
 جنيه/طن. 1603بلغ حوالى  بمتوسط سنوى 

الكمية  أنالعام تبين  الزمني وبتقدير معادالت االتجاه
تأخذ اتجاه عام متناقص المعروضة من محصول البصل 

بمعدل تناقص  0.01معنوى احصائيا  عند مستوى معنوية 
% بمقدار انخفاض سنوى بلغ حوالى 4.3نحو  سنوى بلغ
يأخذ  محصول البصلسعر بينما تبين أن  طن. 2264.1

متزايد معنوى احصائيا  عند مستوى معنوية  عام اتجاه
% وبمقدار تغير 10.2بمعدل نمو سنوى بلغ نحو  0.01

 جنيه/طن. 163.8سنوى بلغ حوالى 
تراوحت الكمية المعروضة من  :ثوممحصول ال -
ألف طن  3.33ل الثوم بين حد أدنى بلغ حوالى محصو 

ألف طن  55.79وحد أقصى بلغ حوالى  2013عام 
ألف  28.86بلغ حوالى  سنوى  بمتوسط 2007عام 

تراوح سعر محصول الثوم بين حد أدنى بلغ طن، بينما 
وحد أقصى بلغ  2004جنيه/طن عام  1299حوالى 
بمتوسط سنوى  2017جنيه/طن عام  10455حوالى 

 جنيه/طن. 5786غ حوالى بل

خالل  اإلسكندرية(: تطور كميات وأسعار أهم محاصيل الخضر بالمستوى األول بسوق النزهة ب2جدول رقم ) 
 الكمية: طن         السعر: جنيه/ طن                                            (2018-2004الفترة )

 السنة
 ثومال بصلال بطاطسال طماطمال

 السعر الكمية الكمية الكمية سعر الكمية السعر الكمية
2004 38172 721 43020 860 99494 727 40348 1299 

2005 40181 621 82340 769 71396 510 31828 2640 

2006 87872 948 39891 1084 81894 1152 31305 4584 

2007 67312 815 36165 1327 61383 1238 55793 4633 

2008 74259 1171 39671 1321 41433 1052 21483 3058 

2009 58597 894 35529 1350 40683 935 19612 5113 

2010 62672 1342 40111 2094 42350 1333 23238 4998 

2011 60651 1633 43539 2427 41414 1673 23729 4033 

2012 63077 2113 44193 1767 42028 1483 25090 5302 

2013 68461 1696 45934 2525 43193 1973 3327 6708 

2014 50572 1813 36336 1996 36985 2071 22687 9479 

2015 56365 2144 48531 1450 47451 1727 35743 7377 

2016 56903 1715 45464 2465 47828 1996 36341 8238 

2017 51672 3366 40581 2648 44610 3225 30439 10455 

2018 59317 3625 42709 3685 47644 2948 31899 8875 

 5786 28857 1603 52652 1851 44268 1641 59739 المتوسط

 .، بيانات غير منشورة سوق النزهة لتجارة الخضر والفاكهة سجالت، اإلسكندريةالغرفة التجارية ب المصدر:
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خالل  سكندريةاإلبالمستوى األول بسوق النزهة ب لمحاصيل الخضر(: معادالت االتجاه الزمنى العام 3جدول رقم )
 (2018-2004الفترة )

 معدل النمو% ف 2ر المعادلة الوحدة البيان

^لوص السعر الطماطم
 هـس  0.112+  6.38  =ھ

                  (9.95)**
 

0.88 99.01** 11.2 

^لوص السعر البطاطس
 هـس  0.087+  6.74  =ھ

                  (6.46)**
 

0.76 41.70** 8.7 

 البصل
^لوص كميةال

 هـس  0.043 – 11.17  =ھ
                 (-3.11)**

 
0.43 9.70** -4.3 

^لوص سعرال
 هـ س 0.102+  6.45 =ھ

                  (8.31)**
 

0,84 69.04** 10.2 

^لوص السعر الثوم
 هـس  0.109+  7367  =ھ

                  (6.68)**
 

0.77 44.56** 10.9 

 0.01** معنوية عند   
  (2جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:

وبتقدير معادالت االتجاه الزمني العام تبين أن 
سعر محصول الثوم يأخذ اتجاه عام متزايد معنوي 

بمعدل نمو سنوي  0.01احصائيا  عند مستوى معنوية 
% وبمقدار تغير سنوي بلغ حوالى 10.9بلغ نحو 

 جنيه/طن. 630.7
ر أهم محاصيل تطور كميات وأسعاباستعراض 

 اإلسكندريةبسوق النزهة ب ثانىبالمستوى الالخرر 
( كما هو موضح بالجدول 2018-2004خالل الفترة )

( وكذلك معادالت االتجاه الزمنى العام كما هو 4رقم )
 ( فقد تبين أن:5موضح بالجدول رقم )

تراوحت الكمية المعروضة  :خيارمحصول ال -
 17.68غ حوالى من محصول الخيار بين حد أدنى بل

 55.80وحد أقصى بلغ حوالى  2004ألف طن عام 
بمتوسط سنوى بلغ حوالى  2012ألف طن عام 

ألف طن، بينما تراوح سعر محصول الخيار  31.98
 2005جنيه/طن عام  833بين حد أدنى بلغ حوالى 

 2018جنيه/طن عام  4331وحد أقصى بلغ حوالى 
 جنيه/طن.  2018بمتوسط سنوي بلغ حوالى 

وبتقدير معادالت االتجاه الزمني العام تبين أن كال 
من الكمية المعروضة وسعر محصول الخيار تأخذ 

 0.01اتجاه متزايد معنوي احصائيا  عند مستوى معنوية 
% وبمقدار 10.3%، 6.4بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

 207.85ألف طن،  2.05تغير سنوي بلغ حوالى 
 جنيه/طن لكل منهما على الترتيب.

تراوحت الكمية المعروضة  :كوسةمحصول ال -
 10.59من محصول الكوسة بين حد أدنى بلغ حوالى 

 45.36وحد أقصى بلغ حوالى  2004ألف طن عام 
بمتوسط سنوي بلغ حوالى  2015ألف طن عام 

ألف طن، بينما تراوح سعر محصول الكوسة  26.82
 2005جنيه/طن عام  903بين حد أدنى بلغ حوالى 

 2017جنيه/طن عام  4546بلغ حوالى  وحد أقصى
 جنيه/طن. 2104بمتوسط سنوي بلغ حوالى 

وبتقدير معادالت االتجاه الزمني العام تبين أن كال 
من الكمية المعروضة وسعر محصول الكوسة تأخذ 
اتجاه عام متزايد معنوي احصائيا  عند مستوى معنوية 

% 10.5%،7.1بمعدل نمو سنوي بلغ نحو  0.01
ألف طن،  1.9تغير سنوي بلغ حوالى وبمقدار 
 جنيه/طن لكل منهما على الترتيب. 220.92

تراوحت الكمية المعروضة  محصول الباذنجان: -
من محصول الباذنجان بين حد أدنى بلغ حوالى 

وحد أقصى بلغ حوالى  2014ألف طن عام  18.32
بمتوسط سنوى بلغ  2009ألف طن عام  39.66
ا تراوح سعر محصول ألف طن، بينم 32.25حوالى 

جنيه/طن عام  631الباذنجان بين حد أدنى بلغ حوالى 
جنيه/طن عام  2848وحد أقصى بلغ حوالى  2004
 جنيه/طن. 1401بمتوسط سنوى بلغ حوالى  2017
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خالل  اإلسكندريةبالمستوى الثانى بسوق النزهة ب أهم محاصيل الخضرتطور كميات وأسعار (: 4جدول رقم )
 الكمية: طن       السعر: جنيه/ طن                                            (  2018-2004الفترة )

 السنة
 فلفل باذنجان كوسة خيار

 السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية السعر الكمية
2004 17683 875 10592 940 18319 631 24356 708 

2005 20010 833 16804 903 27931 689 26997 1304 

2006 17940 1357 17091 1268 29383 811 21562 1420 

2007 22595 1158 16987 1146 30723 823 20461 1423 

2008 24576 1533 21791 1436 26151 1069 37604 2127 

2009 23890 1342 24443 1527 39655 1083 23643 1669 

2010 31742 1314 30472 1369 31235 1246 32313 1438 

2011 34488 1860 29025 2356 31414 1240 32100 2338 

2012 55798 2544 32085 2156 31728 1719 31763 3227 

2013 44684 2329 33716 2279 32163 1696 22054 2800 

2014 33341 2640 31521 2479 38349 1881 19743 3327 

2015 37049 2181 45364 2738 37623 1565 26325 2540 

2016 38911 2383 31855 2396 37617 1446 29066 2054 

2017 37743 3591 29406 4546 36085 2848 22748 3917 

2018 39181 4331 31094 4021 35345 2271 36228 3563 

 2257 27131 1401 32248 2104 26816 2018 31975 المتوسط

 ، بيانات غير منشورة لخضر والفاكهةسوق النزهة لتجارة ا سجالت، اإلسكندريةالغرفة التجارية ب المصدر:

 اإلسكندرية(: معادالت االتجاه الزمنى العام لمحاصيل الخضر بالمستوى الثانى بسوق النزهة ب5)جدول رقم 
 (2018 -2004خالل الفترة )

 معدل النمو% ف 2ر المعادلة الوحدة البيان

 خيارال
^لوص كميةال

 هـس  0.064+  9.81  =ھ
               (5.26)**

 
0.68 27.69** 6.4 

^لوص سعرال
 هـ س 0.103+  6.68 =ھ

                (10.40)**
 

0,89 108.20** 10.3 

 كوسةال
^لوص كميةال

 هـس  0.071+  9.57  =ھ
               (5.64)**

 
0.71 31.76** 7.1 

^لوص سعرال
 هـ س 0.105+  6.70 =ھ

                (11.93)**
 

0,92 142.27** 10.5 

 الباذنجان 
^لوص كميةال

 هـس  0.032+  10.11= ھ
               (3.85)**

 
0.53 14.81** 3.2 

^لوص سعرال
 هـ س 0.092+  6.42 =ھ

                (10.17)**
 

0,89 103.51** 9.2 

^لوص  عرالس الفلفل
 س هـ 0.090+  6.91  =ھ

                 (6.01) **
 

0.74 36.15** 9 

 0.01نوية عند ** مع
 (.4جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر: 
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العام تبين أن  الزمني وبتقدير معادالت االتجاه
كال من الكمية المعروضة وسعر محصول الباذنجان 
تأخذ اتجاه عام متزايد معنوى احصائيا  عند مستوى 

%، 3.2بمعدل نمو سنوى بلغ نحو  0.01معنوية 
ألف طن،  1.03بلغ حوالى % بمقدار زيادة سنوىة 9.2

 جنيه/طن لكل منهما على الترتيب. 128.89

تراوحت الكمية المعروضة من  :فلفلمحصول ال -
ألف  19.74محصول الفلفل بين حد أدنى بلغ حوالى 

ألف طن  37.6وحد أقصى بلغ حوالى  2014طن عام 
ألف  27.13بمتوسط سنوى بلغ حوالى  2008عام 

ل الفلفل بين حد أدنى بلغ طن، بينما تراوح سعر محصو 
وحد أقصى بلغ  2004جنيه/طن عام  708حوالى 
بمتوسط سنوى بلغ  2017جنيه/طن عام  3917حوالى 
 جنيه/طن. 2257حوالى 

العام تبين أن الزمني وبتقدير معادالت االتجاه 
سعر محصول الفلفل يأخذ اتجاه عام متزايد معنوى 

نمو سنوى بمعدل  0.01احصائيا  عند مستوى معنوية 
 203.13% وبمقدار تغير سنوى بلغ حوالى 9بلغ نحو 

 جنيه/طن.
 

الدليل الموسمى للكميات واالسعار لمحاصيل -3
كميات وأسعار لالدليل الموسمي  بتقدير: الخضر

متوسط لسوق النزهة خالل المستوى األول  محاصيل
كما هو موضج بالجدول رقم  (2018-2014) الفترة

 :تبين أن( 1رقم )( والشكل البيانى 6)
 ييرتفع الدليل الموسم محصول الطماطم: -

محصول الطماطم عن  من للكميات المعروضة
يونيو، المتوسط خالل شهور يناير، فبراير، إبريل، 

%، 106.7حيث بلغ نحو  أغسطس، سبتمبر
100.6 ،%102 ،%104.3 ،%192.3 ،%
% لكل منهم على الترتيب، في حين يكون 115.1

توسط باقي شهور العام، وقد بلغ أقصاه منخفض عن الم
% وبلغ أدناه خالل 192.3بنحو  أغسطسخالل شهر 

بتقدير دليل التغيرات و  %.50.9بنحو  أكتوبرشهر 
فقد تبين  محصول الطماطمالموسمية لألسعار الشهرية ل

يناير،  أنه يكون مرتفعا  عن المتوسط خالل شهور
نـحــو أكتوبر، نوفمبر حيث بلغ إبريل، سبتمبر، 

126 ،%128 ،%123.7 ،%125.9 ،%104.5 %

-2014سوق النزهة خالل الفترة )بعار محاصيل المستوى األول ــمي لكميات وأسـ(: الدليل الموس6م )ـدول رقــج
2018) 

 الشهر
 ثومال بصلال بطاطسال طماطمال

 سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية

 133.1 70.2 109.0 88.1 90.5 119.2 126.0 106.7 يناير

 57.9 91.0 122.7 81.2 73.4 115.5 80.0 100.6 فبراير

 35.5 194.9 124.7 114.9 89.6 109.3 99.2 80.2 مارس

 48.4 168.7 88.2 137.7 80.3 147.4 128.0 102.0 أبريل

 69.5 144.1 73.9 108.3 79.8 82.3 71.4 82.6 مايو

 84.7 98.5 70.9 101.8 74.6 95.1 71.2 104.3 يونيو

 120.8 60.1 127.6 74.7 103.9 78.1 74.5 77.7 يوليو

 139.3 87.7 73.7 118.7 112.0 82.6 98.9 192.3 أغسطس

 133.1 71.5 100.4 110.9 121.7 123.7 141.6 115.1 سبتمبر

 130.0 83.7 89.7 86.5 136.5 64.7 125.9 50.9 أكتوبر

 127.5 79.9 113.8 82.8 123.0 83.4 104.5 93.7 نوفمبر

 120.2 48.7 105.3 94.5 114.7 98.6 78.8 93.8 ديسمبر

   Holt-Winters Seasonal Method طريقة ( باستخدام2)جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم  المصدر:
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بسوق النزهة خالل (: الدليل الموسمى لكميات وأسعار محاصيل الخضر للمستوى األول 1شكل رقم )
 (2018-2014الفترة)

ــفــض عن المتوسط باقي لــكـــل منـهـم عــلـى  الـترتـيـب، ومـنـخـ
شهور العام وقد بلغ أقصاه خالل شهر إبريل بنحو 

 %.71.2% وبلغ أدناه خالل شهر يونيو بنحو 128
 ييرتفع الدليل الموسم محصول البطاطس: -

المتوسط طاطس عن للكميات المعروضة من محصول الب
حيث  ، سبتمبر، إبريل، مارسخالل شهور يناير، فبراير

، %147.4%، 109.3%، 115.5%، 119.2بلغ نحو 
منهم على الترتيب، في حين يكون  لكل 123.7%

منخفض عن المتوسط باقي شهور العام، وقد بلغ أقصاه 
% وبلغ أدناه خالل شهر 147.4  خالل شهر إبريل بنحو

 %.64.7بنحو  أكتوبر
وبتقدير دليل التغيرات الموسمية لألسعار الشهرية 
لمحصول البطاطس فقد تبين أنه يكون مرتفعا  عن 
المتوسط خالل شهور يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، 

% 112%، 103.9نوفمبر، ديسمبر حيث بلغ نـحــو 
ــل منـهـم %114.7، %123، %136.5، 121.7 ــ ــ % لــكـ

ــفــض عن المتوسط باقي شهور العام عــلـى الـترتـيـب، و  مـنـخـ
% وبلغ 136.5وقد بلغ أقصاه خالل شهر أكتوبر بنحو 

 %.73.4أدناه خالل شهر فبراير بنحو 
يرتفع الدليل الموسمى  :بصلمحصول ال -

المتوسط عن صل محصول الب من للكميات المعروضة
يونيو، أغسطس،  إبريل، مايو، ،مارس خالل شهور

%، 137.7%، 114.9غ نحو حيث بل سبتمبر
لكل  110.9% %،118.7 ،%101.8%، 108.3

منهم على الترتيب، في حين يكون منخفض عن 
 المتوسط باقي شهور العام، وقد بلغ أقصاه خالل شهر

 يوليو % وبلغ أدناه خالل شهر 137.7بنحو  إبريل
 %.74.7بنحو 

وبتقدير دليل التغيرات الموسمية لألسعار الشهرية 
فقد تبين أنه يكون مرتفعا  عن  صلبلمحصول ال

يوليو، سبتمبر،  ،، مارسشهور يناير، فبرايرالمتوسط 
%، 122.7%، 109حيث بلغ نحو  نوفمبر، ديسمبر
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124.7 ،%127.6%، 100.4 ،%113.8 ،%
لكل منهم على الترتيب، في حين يكون  105.3%

منخفض عن المتوسط باقي شهور العام، وقد بلغ أقصاه 
% وبلغ أدناه خالل 127.6بنحو يو يول خالل شهر

 %.70.9بنحو  يونيوشهر 

 لكمياتليرتفع الدليل الموسمى  محصول الثوم:-
المتوسط خالل محصول الثوم عن  من المعروضة

%، 194.9حيث بلغ نحو  ، مايوإبريل ،مارس شهور
لكل منهم على الترتيب، في حين  144.1، 168.7%

عام، وقد بلغ يكون منخفض عن المتوسط باقي شهور ال
% وبلغ أدناه 194.9بنحو  مارس أقصاه خالل شهر

وبتقدير دليل  %.48.7بنحو  ديسمبرخالل شهر 
فقد  ثومالتغيرات الموسمية لألسعار الشهرية لمحصول ال

 يوليو، شهور يناير،تبين أنه يكون مرتفعا  عن المتوسط 
حيث بلغ  نوفمبر، ديسمبر أكتوبر، سبتمبر، أغسطس،

%، 133.1%، 139.3%، 120.8، %133.1 نحو
لكل منهم على  %120.2%، 127.5، 130%

الترتيب، في حين يكون منخفض عن المتوسط باقي 
بنحو يوليو  شهور العام، وقد بلغ أقصاه خالل شهر

        %.70.9بنحو  يونيو% وبلغ أدناه خالل شهر 127.6

 كميات وأسعار محاصيللالدليل الموسمي  بتقدير
-2014لسوق النزهة خالل الفترة ) نىثاالمستوى ال

( والشكل 7كما هو موضج بالجدول رقم )( 2018
 :تبين أن( 2البيانى رقم )

 لكمياتليرتفع الدليل الموسمى  :الخيارمحصول  -
المتوسط خالل شهور عن  لخيارمحصول ا من المعروضة

حيث بلغ  يونيو، أغسطس، سبتمبرمايو،  ، إبريل،مارس
%، 139.8%، 109.9، %126.2%، 128.3نحو 

% لكل منهم على الترتيب، في حين %110.4، 142.6
يكون منخفض عن المتوسط باقي شهور العام، وقد بلغ 

% وبلغ أدناه 142.6بنحو  أغسطسأقصاه خالل شهر 
وبتقدير دليل التغيرات  %.68.2بنحو  فبرايرخالل شهر 

فقد تبين أنه  خيارالموسمية لألسعار الشهرية لمحصول ال
، فبراير كون مرتفعا  عن المتوسط خالل شهور يناير،ي

حيث بلغ نـحــو  ، ديسمبرسبتمبر، نوفمبريوليو، 
152.9 ،%116.2 ،%106.2 ،%109.3% ،

ــــل منـهـم عــلـى الـترتـيـب،  125.9%، 100% ــ لــكـ
ــفــض عن المتوسط باقي شهور العام وقد بلغ أقصاه  ومـنـخـ

% وبلغ أدناه خالل شهر 152.9بنحو  ينايرخالل شهر 
 %.66.2بنحو  يونيو

  سوق النزهة خالل الفترة ب يكميات وأسعار محاصيل المستوى الثانل(: الدليل الموسمي 7دول رقم )ـج
(2014-2018) 

 الشهر
 فلفلال ناباذنجال كوسةال خيارال

 سعر كمية سعر كمية سعر كمية سعر كمية

 112.1 109.0 101.0 82.2 104.6 110.7 152.9 72.0 يناير

 123.7 89.2 115.9 71.3 90.5 117.0 116.2 68.2 فبراير

 173.2 82.9 140.9 103.9 75.9 156.8 98.7 128.3 مارس

 117.2 77.9 89.3 185.7 71.2 101.4 76.8 126.2 أبريل

 89.0 76.6 95.1 110.9 86.5 107.4 83.2 109.9 مايو

 80.7 112.3 96.7 109.7 69.1 71.9 66.2 139.8 يونيو

 93.6 97.2 100.1 91.1 123.5 71.9 106.2 63.2 يوليو

 61.8 148.8 77.1 86.3 121.5 61.3 86.5 142.6 أغسطس

 93.5 161.4 94.6 83.8 110.0 111.7 109.3 110.4 سبتمبر

 78.4 103.9 96.2 69.2 115.3 50.0 79.0 77.5 أكتوبر

 76.5 83.9 102.4 84.9 90.2 118.6 100.0 83.9 نوفمبر

 100.4 56.8 90.5 120.9 141.8 121.5 125.9 78.2 ديسمبر

  .  Holt-Winters Seasonal Method طريقة ( باستخدام4جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم ) المصدر:
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 فترة(: الدليل الموسمى لكميات وأسعار محاصيل الخضر للمستوى األول بسوق النزهة خالل ال2شكل رقم )

(2014-2018) 
يرتفع الدليل الموسمي  محصول الكوسة: -

المتوسط للكميات المعروضة من محصول الكوسة عن 
، مايو، ، إبريل، مارسخالل شهور يناير، فبراير

%، 110.7حيث بلغ نحو  سبتمبر، نوفمبر، ديسمبر
117 ،%156.8 ،%101.4% ،107.4 ،%

لكل منهم على  %121.5%، %118.6، 111.7
المتوسط باقي  تيب، في حين يكون منخفض عنالتر 

بنحو  مارسشهور العام، وقد بلغ أقصاه خالل شهر 
 %.50 بنحو أكتوبر% وبلغ أدناه خالل شهر 156.8

وبتقدير دليل التغيرات الموسمية لألسعار الشهرية 
لمحصول الكوسة فقد تبين أنه يكون مرتفعا  عن 

سبتمبر،  المتوسط خالل شهور يناير، يوليو، أغسطس،
%، 104.6أكتوبر، ديسمبر حيث بلغ نـحــو 

123.5%121.5 ،%110 ،%115.3،% 141.8 %
لــكـــــــل منـهـم عــلـى الـترتـيـب، ومـنـخـــفــض عن المتوسط 

بنحو  يوليوباقي شهور العام وقد بلغ أقصاه خالل شهر 
 %.71.2 بنحو إبريل % وبلغ أدناه خالل شهر123.5

 الدليل الموسمىيرتفع  :اناذنجمحصول الب -
عن  محصول الباذنجانمن  للكميات المعروضة

يونيو،  إبريل، مايو، ،مارس المتوسط خالل شهور
%، 185.7%، 103.9حيث بلغ نحو  ديسمبر
لكل منهم على  120.9%، %109.7%، 110.9

الترتيب، في حين يكون منخفض عن المتوسط باقي 
بنحو  إبريل شهور العام، وقد بلغ أقصاه خالل شهر

 بنحو أكتوبر% وبلغ أدناه خالل شهر 185.7
69.2.% 
 غيرات الموسمية لألسعار الشهرية وبتقدير دليل الت 

شهور فقد تبين أنه يكون مرتفعا  عن المتوسط  باذنجانال
حيث بلغ نحو  نوفمبر يوليو، ،، مارسيناير، فبراير

101 ،%115.9 ،%140.9 ،%100.1% ،
الترتيب، في حين يكون لكل منهم على  102.4%

منخفض عن المتوسط باقي شهور العام، وقد بلغ أقصاه 
% وبلغ أدناه خالل 140.9بنحو  مارس خالل شهر

 %.77.1بنحو  أغسطسشهر 
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للكميات يرتفع الدليل الموسمى  :فلفلمحصول ال -
 المتوسط خالل شهورعن  فلفلمحصول المن  المعروضة

حيث بلغ نحو توبر يونيو، أغسطس، سبتمبر، أكيناير، 
109 ،%112.3 ،%148.8 ،%161.4 ،%103.9% 

لكل منهم على الترتيب، في حين يكون منخفض عن 
 المتوسط باقي شهور العام، وقد بلغ أقصاه خالل شهر

 ديسمبر% وبلغ أدناه خالل شهر 161.4بنحو  سبتمبر
 %.56.8بنحو 

وبتقدير دليل التغيرات الموسمية لألسعار الشهرية 
فقد تبين أنه يكون مرتفعا  عن المتوسط  فلفلال لمحصول

حيث بلغ  ديسمبرفبراير، مارس، إبريل،  شهور يناير،
%، 117.2%، 173.2%، 123.7%، 112.1 نحو

% لكل منهم على الترتيب، في حين يكون 100.4
منخفض عن المتوسط باقي شهور العام، وقد بلغ أقصاه 

الل % وبلغ أدناه خ173.2بنحو  مارس خالل شهر
 %.61.8بنحو  أغسطسشهر 

التسويقية وتوزيع جنيه المستهلك لهوامش ثانيًا: ا 
 ألهم محاصيل الخضر

أحد المعايير الرئيسية  يتعتبر دراسة الهامش التسويق
للتعرف على الفروق التسويقية والعوامل المؤثرة عليها 
لتحديد المشاكل التسويقية، وكذلك للحكم على كفاءة 

والهامش التسويقى هو الفرق بين السعر  ،النشاط التسويقى
الذى يدفعه المستهلك النهائى وبين السعر الذى يتقاضاه 
المنتج، أو بمعنى أخر هو الفرق بين سعر التجزئة والسعر 
المزرعى ومن ثم تترمن كفاءة التكاليف التسويقية وأرباح 

كما يعتبر توزيع جنيه المستهلك أحد الطرق  الوسطاء،
لتعرف على نصيب كل مرحلة من المراحل التحليلية ل

التسويقية من القيمة التى يدفعها المستهلك نظير حصوله 
على السلعة والذى يعبر عن نصيب المنتج من قيمة ما 
يدفعه المستهلك نظير حصوله على السلعة. ويعبر مفهوم 
جنيه المستهلك عن توزيع ما قيمته جنيه واحد دفعه 

التسويقية المعنية بتسويق  المستهلك للمنتج والهيئات
 . (1)السلعة

 جنيه المستهلك زيعالتسويقية وتو  هوامشال بتقدير
 متوسط خاللبالمستوى األول والثانى الخرر  اصيللمح

 (8رقم ) الجدولب كما هو مبين (2018-2014الفترة )
 تبين أن:

بتقدير المستويات السعرية محصول الطماطم:  -
الفترة تبين أن السعر لمحصول الطماطم خالل متوسط 

جنيه/طن، وبلغ سعر  1430.3المزرعى بلغ حوالى 
جنيه/طن، بينما بلغ سعر  2532.4الجملة حوالى 
جنيه/طن، كما تبين أن الهوامش  4836التجزئة حوالى 

السعر المزارعى، سعر  -التسويقية بين سعر الجملة
السعر المزرعى  -سعر الجملة، سعر التجزئة -التجزئة

 3405.7، 2303.6، 1102.1حوالى  قد بلغت
جنيه/طن لكل منهم على الترتيب، وبتقدير نصيب كال 
من المزارع، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة من توزيع 

% 48.3%، 18.1%، 30جنيه المستهلك فقد بلغ نحو
لكل منهم على الترتيب، وبذلك فقد بلغ نصيب الوسطاء 

 % من جنيه المستهلك.69.68نحو 
بتقدير المستويات السعرية لبطاطس: محصول ا -

لمحصول البطاطس تبين أن السعر المزرعى بلغ حوالى 
 2448.7جنيه/طن، وبلغ سعر الجملة حوالى  1734

 5574جنيه/طن، بينما بلغ سعر التجزئة حوالى 
جنيه/طن، كما تبين أن الفروق التسويقية بين سعر 

لة، سعر الجم -السعر المزارعى، سعر التجزئة -الجملة
، 714.7السعر المزرعى قد بلغ حوالى  -سعر التجزئة

جنيه/طن لكل منهم على الترتيب،  3840، 3125.3
وبتقدير نصيب كال من المزارع، وتاجر الجملة، وتاجر 
التجزئة من توزيع جنيه المستهلك فقد بلغ نحو 

% لكل منهم على الترتيب، %56.4، %9.2، 30.8
% من 68.95و وبذلك فقد بلغ نصيب الوسطاء نح

 جنيه المستهلك.

بتقدير المستويات السعرية محصول البصل:  -
لمحصول البصل تبين أن السعر المزرعى بلغ حوالى 

جنيه/طن، وبلغ سعر الجملة حوالى  1461.7
جنيه/طن، بينما بلغ سعر التجزئة حوالى   2393.3

جنيه/طن، كما تبين أن الهوامش التسويقية بين 5052
سعر  -سعر المزارعى، سعر التجزئةال -سعر الجملة

السعر المزرعى قد بلغت حوالى  -الجملة، سعر التجزئة
جنيه/طن لكل منهم  3590.3، 2658.7، 931.6

على الترتيب، وبتقدير نصيب كال من المزارع، وتاجر 
الجملة، وتاجر التجزئة من توزيع جنيه المستهلك فقد 

% لكل منهم على 49.2%، 19%، 29بلغ نحو 
% 69.5رتيب، وبذلك فقد بلغ نصيب الوسطاء نحو الت

 من جنيه المستهلك.
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 الفترةمتوسط خالل هم محاصيل الخضر ويقية وتوزيع جنيه المستهلك ألــالهوامش التس(: 8دول رقم )ـــج
 جنيه/للطن( ) الوحدة:                                               ( 2014-2018)

 توزيع جنيه المستهلك ) % ( الهوامش التسويقية يةاالسعار الجار  البيان

السعر 
 المزرعي

سعر 
 الجملة

سعر 
 التجزئة

-جملة
 مزارع

 -تجزئة
 جملة

 –تجزئة
 مزرعى

نصيب 
 المزارع

نصيب 
تاجر 
 الجملة

نصيب 
تاجر 
 التجزئة

نصيب 
 الوسطاء

 69.68 48.3 18.1 30.0 3406 2304 1102 4836 2532 1430 الطماطم

 68.95 56.4 9.2 30.8 3840 3125 715 5574 2449 1734 البطاطس

 69.50 49.2 19.0 29.0 3590 2659 932 5052 2393 1462 البصل

 83.87 43.8 38.9 15.2 14168 7825 6342 16710 8885 2542 الثوم

 72.60 48.2 21.9 27.2 4353 2935 1418 5960 3025 1607 الخيار

 61.35 32.3 24.8 37.1 3285 1942 1343 5178 3236 1893 الكوسة

 45.89 22.1 15.4 47.7 2101 1530 571 3692 2162 1591 الباذنجان

 70.26 43.1 9.9 28.4 5086 3942 1144 7022 3080 1936 الفلفل

 السعر المزرعى. –مزرعى = سعر الجملة -جملة (1)

 سعر الجملة. –جملة = سعر التجزئة  -تجزئة (2)

 سعر المزرعى.ال –مزرعى = سعر التجزئة  -تجزئة (3)

 .100نصيب المنتج = )سعر المنتج  / سعر التجزئة ( * (4)

 .100سعر المنتج ( / سعر التجزئة ( * -نصيب تاجر الجملة = )) سعر الجملة  (5)

 .100سعر الجملة ( / سعر التجزئة ( * -نصيب تاجر التجزئة = )) سعر التجزئة (6)

 نصيب الوسطاء = نصيب تاجر الجملة + نصيب تاجر التجزئة. (7)

 جمعت وحسبت من :المصدر: 
 (: وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة األسعار الشتوى والصيفى والنيلى أعداد مختلفة.1)
 جملة ( ، أعداد مختلفة. –(: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة السنوية ألسعار المواد الغذائية )تجزئة 2)
 .سوق النزهة لتجارة الخرر والفاكهة ، بيانات غير منشورة الغرفة التجارية باإلسكندرية ، سجالت: (3)
بتقدير المستويات السعرية محصول الثوم:  -

لمحصول الثوم تبين أن السعر المزرعى بلغ حوالى 
جنيه/طن، وبلغ سعر الجملة حوالى  2542.4
 ىجنيه/طن، بينما بلغ سعر التجزئة حوال 8884.7
التسويقية بين  لهوامشجنيه/طن، كما تبين أن ا16710

سعر  -السعر المزارعى، سعر التجزئة -سعر الجملة
المزرعى قد بلغت حوالى السعر  -الجملة، سعر التجزئة

جنيه/طن لكل منهم  14167.6، 7825.3، 6342.3
على الترتيب، وبتقدير نصيب كال من المزارع، وتاجر 

ن توزيع جنيه المستهلك فقد الجملة، وتاجر التجزئة م
% لكل منهم على 43.8%، 38.9%، 15.2بلغ نحو 

الترتيب، وبذلك فقد بلغ نصيب الوسطاء نحو 
 % من جنيه المستهلك.83.87
بتقدير المستويات السعرية محصول الخيار:  -

لمحصول الخيار تبين أن السعر المزرعى بلغ حوالى 

 جنيه/طن، وبلغ سعر الجملة حوالى 1607.3
جنيه/طن، بينما بلغ سعر التجزئة حوالى  3025.3

جنيه/طن، كما تبين أن الهوامش التسويقية بين  5960
سعر  -السعر المزارعى، سعر التجزئة -سعر الجملة

السعر المزرعى قد بلغت حوالى  -الجملة، سعر التجزئة
جنيه/طن لكل منهم على  4352.7، 2934.7، 1418

ن المزارع، وتاجر نصيب كال م الترتيب، وبتقدير
الجملة، وتاجر التجزئة من توزيع جنيه المستهلك فقد 

% لكل منهم على 48.2%، 21.9%، 27.2بلغ نحو 
% 72.6الترتيب، وبذلك فقد بلغ نصيب الوسطاء نحو 

 من جنيه المستهلك.
بتقدير المستويات السعرية محصول الكوسة:  -

ى لمحصول الكوسة تبين أن السعر المزرعى بلغ حوال
جنيه/طن، وبلغ سعر الجملة حوالى  1892.6
جنيه/طن، بينما بلغ سعر التجزئة حوالى  3235.8
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جنيه/طن، كما تبين أن الهوامش التسويقية بين  5178
سعر  -السعر المزارعى، سعر التجزئة -سعر الجملة

السعر المزرعى قد بلغت حوالى  -الجملة، سعر التجزئة
لكل منهم  جنيه/طن 3285.4، 1942.2، 1343.1

على الترتيب، وبتقدير نصيب كال من المزارع، وتاجر 
الجملة، وتاجر التجزئة من توزيع جنيه المستهلك فقد 

% لكل منهم على 32.3%، 24.8%، 37.1بلغ نحو 
الترتيب، وبذلك فقد بلغ نصيب الوسطاء نحو 

 % من جنيه المستهلك.61.35
 بتقدير المستويات السعريةمحصول الباذنجان:  -

لمحصول الباذنجان تبين أن السعر المزرعى بلغ حوالى 
 2162.1جنيه/طن، وبلغ سعر الجملة حوالى  1591.2

 3692جنيه/طن، بينما بلغ سعر التجزئة حوالى 
جنيه/طن، كما تبين أن الهوامش التسويقية بين سعر 

سعر الجملة،  -السعر المزارعى، سعر التجزئة -الجملة
، 570.9رعى قد بلغت حوالى السعر المز  -سعر التجزئة

جنيه/طن لكل منهم على الترتيب،  2100.8، 1529.9
وبتقدير نصيب كال من المزارع، وتاجر الجملة، وتاجر 

%، 47.7التجزئة من توزيع جنيه المستهلك فقد بلغ نحو 
% لكل منهم على الترتيب، وبذلك فقد %22.1، 15.4

 لك.% من جنيه المسته45.89بلغ نصيب الوسطاء نحو 

بتقدير المستويات السعرية محصول الفلفل:  -
لمحصول الفلفل تبين أن السعر المزرعى بلغ حوالى 

 3080.1جنيه/طن، وبلغ سعر الجملة حوالى  1936.4
 7022جنيه/طن، بينما بلغ سعر التجزئة حوالى 

التسويقية بين سعر  هوامشجنيه/طن، كما تبين أن ال
سعر الجملة،  -جزئةالسعر المزارعى، سعر الت -الجملة

، 1143.7السعر المزرعى قد بلغت حوالى  -سعر التجزئة
جنيه/طن لكل منهم على الترتيب،  5085.6، 3941.9

وبتقدير نصيب كال من المزارع، وتاجر الجملة، وتاجر 
%، 28.4التجزئة من توزيع جنيه المستهلك فقد بلغ نحو 

لغ % لكل منهم على الترتيب، وبذلك فقد ب%43.1، 9.9
 % من جنيه المستهلك.70.26نصيب الوسطاء نحو 

 :ثالثًا: الكفاءة التسويقية ألهم محاصيل الخضر
تتعلق الكفاءة التسويقية بتحسين عمليات الشراء 
والبيع والنواحى السعرية في العملية التسويقية بحيث 

ولذلك  ،يستجيب الجهاز التسويقى لرغبات المستهلك
عمـل على خفـض تكاليف التكنولوجية ت فإن الكفاءة

رتفاع أو االمدخالت )التكاليف التسويقية( حيث أن 
إنخفاض التكاليف التسـويقية وحده ليس دليال  على مدى 

التى يؤدى بها الجهاز التسويقى وظائفه،  الكـفاءة
وأرتفاع الكفاءة التسويقية قد يعنى إنخفاض جملة 

داء التكاليف التسويقية مع الحفاظ على نفس مستوى أ
الوظائف التسويقية ، ومن ثم خفض الفرق بين سعر 
المنتج وسعر المستهلك عن طريق تخفيض نصيب 

  .(3)والعكس صحيح الوسطاء
قدير الكفاءة التسويقية ألهم محاصيل الخرر وبت
 اإلسكندريةبسوق النزهة بى األول والثانى بالمستو 

( كما هو موضح 2018-02014) خالل متوسط الفترة
 :( يتبين ما يلى9رقم)بالجدول 

بتقدير تكاليف إنتاج الطن لمحاصيل المستوى 
 فقد بلغت الطماطم، البطاطس، البصل، الثوم ولاأل 

لكل  جنيه 946.5، 479، 1186.1، 424.8حوالى 
 نتكاليف تسويق الطبلغت  فى حينمنهم على الترتيب، 

جنيه  14167.6، 3590.3، 3840، 3405.7حوالى 
الكفاءة التسويقية بينما بلغت  يب.لكل منهم على الترت

% لكل منهم 6.3%، 11.7%، 22.8، %11.1 حون
  .على الترتيب

ويعزى انخفاض الكفاءة التسويقية لمحصول 
إلى ارتفاع التكاليف  ل، الثومصبالالبطاطس، ، الطماطم

التسويقية للوسطاء نظرا  ألن الطماطم من المحاصيل 
 هابات السعرية لسريعة العطب باإلضافة إلي أن التقل

 متباينة بينما يعزي انخفاض الكفاءة التسويقية لمحصول
لهم، إلي تزايد التكاليف التسويقية  ، الثومالبصل البطاطس،

يتم تصنيفهم على التخزين حيث  إلى جانب قدرتهم العالية
ضمن المحاصيل الحقلية، األمر الذي يجعل الوسطاء 

المعروضة منها في والتحكم في الكميات  هميقومون بتخزين
، نصيب الوسطاء التسويقين ارتفاع ، باإلضافة إلىاألسواق

 .نصيب المزارعينوانخفاض 
الكفاءة فى  والواضح ويعزى اإلنخفاض الكبير

بالنسبة لباقى محاصيل التسويقية لمحصول الثوم 
إلى إنخفاض الكميات المسوقة الخرر بالمستوى األول 
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 ن التقلبات السعريةمن هذا المحصول باإلضافة إلي أ
، باإلضافة التي يتعرض لها الثوم منذ الحصاد المتباينة

 . إال أن الكميات المسوقة والمصدرة منه كبيرة إلى
 

بلغت متوسط تكاليف إنتاج الطن لمحاصيل 
الخيار، الكوسة، الباذنجان، الفلفل المستوى الثانى 

جنيه لكل  1006.3، 636.5، 938.8، 726.4حوالى 
ى الترتيب، فى حين بلغت تكاليف تسويق الطن منهم عل
 5085.6، 2100.8، 3285.4، 4352.7حوالى 

جنيه لكل منهم على الترتيب. بينما بلغت متوسط 
%، 27.6%، 22%، 12.3الكفاءة التسويقية نحو 

 % لكل منهم على الترتيب.17.2
 

لمحصول  تسويقيةكفاءة الال انخفاضويعزي  
ى ارتفاع التكاليف التسويقية إل خيار، الكوسة، الفلفلال

 و، من المحاصيل سريعة العطبهم ألن للوسطاء نظرا  
باإلضافة إلي  عدم قدرة تلك المحاصيل على التخزين،

المزراعين، وتعاظم نصيب الوسطاء انخفاض نصيب 
يعزى انخفاض الكفاءة التسويقية  كما .التسويقين

 محاصيل المستوى  بدرجة أقل من محصول الباذنجانل
المحصول على التحمل وعدم اجراء  هإلى قدرت الثانى

متعددة عليه سوى الجمع وتحمل عمليات تسويقية 
مصاريف النقل، وهوما يزيد من تعاظم نصيب 

 المنتجين، وانخفاض نصيب الوسطاء. المزارعين أو
وسط الفترة (: الكفاءة التسويقية ألهم محاصيل الخضر بسوق النزهة باإلسكندرية خالل مت9جدول رقم )
(2014-2018) 

 المحصول
*تكاليف تسويق تكاليف إنتاج  تكاليف إنتاج  اإلنتاجية

**الكفاءة التسويقية 
 

 % جنيه/طن جنيه/طن جنيه/فدان طن/فدان

 11.1 3405.7 424.8 7427.9 17.4 طماطم

 22.8 3840.0 1186.1 12876.6 10.8 بطاطس

 11.7 3590.3 479.0 7112.0 14.8 بصل

 6.3 14167.6 946.5 8524.6 9.1 ثوم

 12.3 4352.7 726.4 6251.2 8.5 خيار

 22.0 3285.4 938.8 7533.4 8.0 كوسة

 27.6 2100.8 636.5 7164.4 11.1 باذنجان

 17.2 5085.6 1006.3 7146.9 7.0 فلفل

 سعر المنتج -*تكاليف التسويق= سعر التجزئة
                           

 سويقيةلتكاليف التا
ــــــــــــــــــ)  ــــــ – 100الكفاءة التسويقية = ** ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ      100×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (  ـــــــــــ

 التكاليف التسويقية +  التكاليف اإلنتاجية
 المصدر: جمعت وحسبت من :

 أعداد مختلفة. ، يوالصيف ي الشتو  الزراعية اإلحصاءاتنشرة ، قطاع الشئون االقتصادية، ي(: وزارة الزراعة واستصالح االراض1) 
 .(8بيانات جدول رقم )   (2) 

رابعًا: أهم المشاكل التسويقية التي تواجه تجار الجملة 
 للخضر بسوق النزهة:

ج التحليل الواردة بالجدول رقم باستعراض نتائ
( والتي توضح األهمية النسبية للمشاكل التي تواجه 10)

تجار الجملة للخرر بسوق النزهة وتوزيعها االحتمالي 
%، تبين أن أهم ثالثة مشاكل هي 95عند مستوى ثقة 

االختناق المروري وصعوبة االنتقال من وإلى مشكلة 

تواجه عدد من السوق جاءت في المرتبة األولى حيث 
تجار الجملة بالسوق تراوحت نسبتهم بين حد أدنى بلغ 

%، وذلك نظرا  99%، وحد أقصى بلغ نحو 87نحو 
السكنية عالية الكثافة، مشكلة الكتلة لوجود السوق داخل 

ضعف الطاقة االستيعابية للسوق في المرتبة الثانية 
حيث تواجه عدد من تجار الجملة بالسوق تراوحت 

%، وحد أقصى بلغ 85ين حد أدنى بلغ نحو نسبتهم ب
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%، حيث تبلغ مساحة السوق منذ إنشاؤه حوالي 99نحو 
مشكلة ضعف البنية األساسية للسوق  .فدان فقط 12

جاءت في األمن(  )شبكة الصرف، الثالجات، المخازن،
حيث تواجه عدد من تجار الجملة بالسوق المرتبة الثالثة 

%، وحد 78غ نحو تراوحت نسبتهم بين حد أدنى بل
 .%96أقصى بلغ نحو 

يلي ذلك مشكلة عدم دقة الموازين وكثرة أعطالها  
والتي تواجه عدد من تجار الجملة بالسوق تراوحت 

%، وحد أقصى بلغ 73نسبتهم بين حد أدنى بلغ نحو 
%، ثم مشكلة نقص المعلومات السوقية والتي 93نحو 

بتهم تواجه عدد من تجار الجملة بالسوق تراوحت نس
%، وحد أقصى بلغ نحو 68بين حد أدنى بلغ نحو 

%، ومشكلة صعوبة استخدام أساليب تكنولوجية 88
حديثة في التخزين والتعبئة لريق السوق والتي تواجه 
عدد من تجار الجملة بالسوق تراوحت نسبتهم بين حد 

%، في 83%، وحد أقصى بلغ نحو 61أدنى بلغ نحو 
ق بين السوق وقطاع حين واجهت مشكلة غياب التنسي

التصنيع الغذائي عدد من تجار الجملة بالسوق تراوحت 
%، وحد أقصى بلغ 55نسبتهم بين حد أدنى بلغ نحو 

%، كما واجهت مشكلة عدم اهتمام المزارع 79نحو 
بعمليات الفرز والتدريج عدد من تجار الجملة بالسوق 

%، وحد 53تراوحت نسبتهم بين حد أدنى بلغ نحو 
عن مشكلة استخدام  %، فرال  73نحو  أقصى بلغ

عبوات رديئة من قبل المزارعين تؤدي لزيادة الفاقد والتي 
نسبتهم  تواجه عدد من تجار الجملة بالسوق تراوحت

%، وحد أقصى بلغ نحو 50حد أدنى بلغ نحو  بين
%، وأخيرا  مشكلة رداءة أساليب الشحن والنقل مما 74

جار الجملة بالسوق يزيد الفاقد والتي تواجه عدد من ت
%، وحد 40تراوحت نسبتهم بين حد أدنى بلغ نحو 

 %.66أقصى بلغ نحو 
(: األهمية النسبية للمشاكل التسويقية التي تواجه تجار الجملة للخضر بسوق النزهة وتوزيعها 10جدول رقم )

 2019االحتمالي عام 
الخطأ  االحتمال النسبة التكرار المشكلة

 المعياري 

الحتمال فترة الثقة 
حدوث المشكلة عند 

 مستوى ثقة %95مستوى ثقة 

الحد  %95 % عدد
 األدنى

الحد 
 األعلى

 0.99 0.87 0.06 0.93 93.3 56 االختناق المروري وصعوبة االنتقال من وإلى السوق 

 0.99 0.85 0.07 0.92 91.7 55 ضعف الطاقة االستيعابية للسوق 

كة الصرف، الثالجات، ضعف البنية األساسية للسوق )شب
 المخازن، األمن(

52 86.7 0.87 0.09 0.78 0.96 

 0.93 0.73 0.1 0.83 83.3 50 عدم دقة الموازين وكثرة أعطالها

 0.88 0.68 0.1 0.78 78.3 47 نقص المعلومات السوقية

 0.79 0.55 0.12 0.67 66.7 40 غياب التنسيق بين السوق وقطاع التصنيع الغذائي

تخدام أساليب تكنولوجية حديثة في التخزين والتعبئة صعوبة اس
 لريق السوق 

43 71.7 0.72 0.11 0.61 0.83 

 0.77 0.53 0.12 0.65 65 39 عدم اهتمام المزارع بعمليات الفرز والتدريج

 0.74 0.5 0.12 0.62 61.7 37 استخدام عبوات رديئة من المزارعين تؤدي لزيادة الفاقد

 0.66 0.4 0.12 0.53 53.3 32 والنقل مما يزيد الفاقد رداءة أساليب الشحن

 جمعت وحسبت من استمارة استطالع الرأي لتجار الجملة بسوق النزهة المصدر:
 

مما سبق يترح أن تحسين أداء سوق الجملة 
للخرر يرتبط بإيجاد حلول لتلك المشاكل التي تواجه 

وق العاملين به، وأن تؤخذ بعين االعتبار عند إنشاء س
الجملة للخرر والفاكهة الجديد الذي يجري العمل على 

تخطيطه وإنشاؤه حاليا  كبديل لسوق النزهة، والذي 
سيغلق قريبا  في إطار تنفيذ مشروع تطوير محور 

 المحمودية بمحافظة اإلسكندرية. 

 التوصية
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يوصى البحث بررورة انشاء بورصة سلعية  
علومات عن لزراعية يتوافر بها كافة المللحاصالت ا

وق السوق والتى يتم بها تحديد األسعار وفقا ألليات الس
وهو مايتيح للمزارع معرفة السعر اليومى للسلعة فى 

مام عمليات البيع والشراء دون غبن أى السوق قبل ات
كما أن تطبيق الزراعات التعاقدية هى األطراف، من 

ف التسويقية أحد أهدفها هو خفض الهوامش والتكالي
الوسطاء التسويقيون على  تؤدى إلى تعاظم أنصبة والتى

العمل على انشاء  ىالمزارعين، باإلضافة إل حساب
لحاصالت الخرر والفاكهة ل جستيةلو  عمناطق تجمي

ية وبالتالى تؤدى إلى خفض الحلقات التسويق وهى ما
ضافة القيام خفض التكاليف التسويقية من ناحية ، باإل

دى إلى ؤ ت متطورةحديثة و  عمليات تجميع وفرز بطريقةب
ضافة منافع شكلية وزمنية إ، و خفض أوتقليل نسب الفاقد

  .الحاصالت من الخرر إلى

 المراجع

أشرف محمد على الرالع )دكتور(، شيرين محمد  -1
تقدير الكفاءة اإلنتاجية والتسويقية الفار )دكتور(، 

لمحصول البرتقال أبوسرة بمحافظة البحيرة، 
لإلقتصاد الزراعى،المجلة الجمعية المصرية 

المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الواحد 
  .2011وعشرون، العدد الثاني، يونيو 

أشرف محمد على الرالع )دكتور(، أشرف السيد  -2
أثر التقلبات في التكاليف  مصطفى )دكتور(،

اإلنتاجية والتسويقية على الكفاءة التسويقية ألهم 
بمحافظة محاصيل الخرر بسوق النزهة 

اإلسكندرية، المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى، 
المجلد الرابع والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 

2014. 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، النشرة  -3
 .(جملة –ر المواد الغذائية )تجزئةالسنوية ألسعا

سوق النزهة  الغرفة التجارية باإلسكندرية ، سجالت -4
 ة الخرر والفاكهة ، بيانات غير منشورةلتجار 

محمود عبد الهادي شافعي، التنبؤ اإلحصائي بتحليل  -5
السالسل الزمنية، قسم االقتصاد الزراعي، كلية 

 (. 2010) الزراعة، جامعة اإلسكندرية
محمود محمد سليم صالح، مبادئ التحليل  -6

اإلحصائي، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
(، ص ص 2011عة األولى، )اإلسالمية، الطب

324: 326.  
دراسة  وحدة بحوث االقتصاد الزراعى باإلسكندرية ، -7

اقتصادية لتسويق أهم الحاصالت البستانية 
بعينة الدراسة بمحافظة اإلسكندرية، قسم البحوث 

وحدة بحوث االقتصاد والدراسات االقليمية، 
معهد بحوث االقتصاد الزراعى باإلسكندرية ، 

 (.2015 -2014) الزراعى
، دراسة وحدة بحوث االقتصاد الزراعى باإلسكندرية  -8

اقتصادية للكفاءة التسويقية ألهم محاصيل 
والفاكهة بمحافظة اإلسكندرية )دراسة  الخرر

 حالة لسوق الجملة للخرر والفاكهة بالنزهة( ،
قسم البحوث والدراسات االقليمية ، معهد بحوث 

 (.2014 -2013) ياالقتصاد الزراع
وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون  -9

 .الزراعيةاالقتصادية، نشرة األسعار 
وزارة الزراعة واستصالح االراضى، قطاع الشئون  -10

 االقتصادية، نشرة األحصاءات الزراعية.
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ABSTRACT 

Although the wholesale markets for agricultural commodities, including the Nozha market, play an 
important role in the marketing process, the marketing systems of these crops go according to the tradi-
tional methods, along with the high costs and marketing margins, and the occurrence of sharp price fluc-
tuations in their prices, which reflected its impact on each of the product And the consumer, which neces-
sitates studying the marketing position of the market and identifying the deficiencies in the marketing 
functions to work on raising the rates of marketing efficiency and improving the current marketing sys-
tems to reduce the costs and marketing margins that brokers get and reduce their profits. 

The research aimed at identifying the marketing functions through the different stages and marketing 
paths of the most important vegetable crops in the Nozha market in Alexandria Governorate, and high-
lighting the efficiency of performing the marketing operations of the most important vegetable crops in 
this market, and the research relied on the use of both descriptive and quantitative analytical method and 
some mathematical operations to calculate the marketing margins, and the distribution of pounds Con-
sumer, and estimate the marketing efficiency, in addition to the use of triple exponential smoothing to 
estimate the seasonal guide, and the research reached a set of results, the most important of which are: 

1-The mediators' share for the first level crops was tomato, potato, onion, and garlic, about 69.68%, 
68.95%, 69.5%, and 83.87% of the consumed pound. The share of middlemen for the second level 
crops, cucumbers, zucchini, eggplant, and pepper amounted to 72.6%, 61.35%, 45.89%, and 70.26% 
of the consumed pound. 

2- By estimating the marketing efficiency of the most important vegetable crops in the first level, toma-
toes, potatoes, onions, and garlic, the marketing efficiency has reached about 11.1%, 22.8%, 11.7%, 
6.3% for each of them respectively, and the low marketing efficiency is attributed to them due to the 
high marketing costs of brokers, given that Tomato is a fast-growing crop in addition to its fluctuating 
price fluctuations, while the potato, onion, and garlic crop, along with their high storage capacity, is 
categorized as field crops, which makes the intermediaries store and control the quantities offered in 
the market, in addition to the fluctuations Price The garlic that is exposed to it since the harvest, in ad-
dition to the marketed and exported quantities are large 

3-In estimating the marketing efficiency of the most important vegetable crops in the second level, cu-
cumbers, zucchini, eggplant, and pepper, the average marketing efficiency reached 12.3%, 22%, 
27.6%, 17.2% for each of them, respectively, and the lower marketing efficiency is attributed to the 
inability of those crops to be stored, in addition The decrease in the share of farmers, and the increase 
in the share of marketing brokers. 

4-Shows the relative importance of the problems facing wholesale wholesalers of vegetables in the Nozha 
market and their probability distribution at the 95% confidence level. It turned out that the three most 
important problems are the traffic congestion problem and the difficulty of moving to and from the 
market came in the first place where a number of wholesalers deal in the market, their percentage 
ranged between a minimum of about 87%, and a maximum of about 99%, due to the presence of the 
market within the high-density residential cluster, the problem of weak absorptive capacity for the 
market in the second place, as a number of wholesalers deal in the market, whose percentage ranged 
between a minimum of about 85%, and a maximum It reached about 99%, the problem of weak mar-
ket infrastructure (Sewer network, refrigerators, warehouses, security) The first is where a number of 
wholesalers in the market face a percentage ranging between a minimum of about 78%, a maximum 
of about 96%, and the problem of the difficulty of using modern technological methods in storage and 
packaging due to the tightness of the market, which faces a number of wholesalers in the market 
whose percentage ranged between a minimum of about 61%, and a maximum of about 83%.   


