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تنظيم ضرورة إلى الناس انتبو أن بعد حديث عمم ولكنَّو قديم فن التسويق يعد 
   .الماديَّة منتجاتيم تسويق في الناس بين العالقة وتنظيم التجاري، العمل

 
 ًزوايا ومن متعددة بأشكال ُعرف فقد لمتسويق، محدد تعريف يوجد ال نظريَّا 

 فبينما المختمفة، وأنشطتو التسويق وظائف تناولت التعريفات ُمعظم لكن ُمختمفة،
 من والرغبات الحاجات إشباع إلى الموجو األفراد نشاط بأنو لتسويقا كوتمر عرَّف
  عرفَّا Mitchell &Huegy فإنَّ  ،(2002 وآخرون، كوتمر) التبادل عممية خالل

ة الفعاليَّات عن عبارة بأنَّو التسويق  الُمنتجين بين والخدمات السمع بتدُفق الخاصَّ
 .والمستيمكين

 :المقدمة



العمم الذي يدرس مجموعة القوانين ىو  عمم التسويق الزراعييمكن القول أن
من  بياوالنظريَّات المتصمة بنقل ممكية السمعة الزراعية والخدمات المرتبطة 

 .المنتج إلى المستيمك
 وتجدر اإلشارة إلى أن عالقة التسويق باإلنتاج عالقة وثيقة، فالتسويق يسبق

العمل اإلنتاجي، يواكبو، يميو ويستمر أحيانًا إلى ما بعد وصول السمعة 
أضف إلى أن التسويق يحقق جممة من الفوائد والمنافع . لممستيمك النيائي

 ( :2008، الجوجو، عميو) أىميا
 

 :المقدمة

:  المنفعة المكانيَّة
عن طريق نقل 

السمع من أماكن 
اإلنتاج إلى 

أماكن االستيالك 
 .الُمناسبة

:  الزمانيَّةالمنفعة 
ىي توفير السمعة 

لمُمستيمك في 
جميع األوقات عن 

 .طريق التخزين

:  الحيازيةالمنفعة 
عن طريق نقل ممكية 

السمعة من البائع 
إلى المستيمك من 
 -خالل عمميات البيع

 .الشراء

تتم : الرفاهمنفعة 
ىذه المنفعة بعد 

انتقال الممكيَّة إلى 
الُمستيمك من 
خالل استخدام 

المستيمك 
 لمسمعة، 

 في العربي الوطن في المحميَّة البيوت مساحة بمغت
  نحو  أنتجت ىكتار، ألف 128.92نحو م2012عام

 األولى المرتبة العراق شغل حيث طن، ألف4681.06
 ثم ،%15.76 بنسبة السعودية تمتو ،%16.25 بنسبة
 الوطن إنتاج من %12.20 بنسبة السوري العربي القطر
 .العربي

  لعام السنوية السوريَّة اإلحصائية المجموعة وتشير   
 بمغ بالبندورة المزروعة المحمية البيوت عدد أنَّ  إلى 2013

 كان طن، 532722نحو أنتجت بيت، 88787 نحو
   الالذقية ،%84.91 منيا طرطوس محافظة نصيب

 . % 1.56 حمص ،13.22%



 ُمشكمة البحث

  عام زاد) السوري الساحل في البالستيكيَّة البيوت أعداد تزايد فإنَّ  ىذا وعمى
 أزمة نشوء إلى حتماً  سيؤدي (2000 عام عن %161.85 بنسبة 2010
 المنتجين من العديد وخروج عنيا الناتجة الُخضار محاصيل تسويق في حقيقيَّة

 عمى الحصول في المزارع قدرة عدم مشكمة من يزيد مما اإلنتاجيَّة، العمميَّة من
 أسعار تكييف عمى قدرتو وعدم الزراعية، لمنتجاتيم المناسبة األسعار

 المخرجات أسعار مع اإلنتاج عممية بدء عند يحتاجيا التي الزراعية المدخالت
 .الزراعية

ا الرغم عمى ة الُخضار محاصيل إنتاج في زيادة من تحقَّق ِممَّ  ُمنتجات وخاصَّ
 ُبمعدالت تتحسَّن لم الُمنتجين دخول فإنَّ  السوري، الساحل في المحميَّة الزراعة
 التسويق آليِّة إلى األولى بالدرجة ذلك وُيعزى اإلنتاج، نمو ُمعدالت مع تتساوى

 األخرى بالدول قياساً  ُمتخمِّفة كانت العكس عمى بل ُيذكر، تحُسناً  تشيد لم التي
 .األخيرة الفترة في الُخضار محاصيل تسويق تقانات طوَّرت التي



 ُمشكلة البحث

 بشكل ستسيم المحميَّة، الزراعة ُمنتجات تسويق آليِّة دراسة فإنَّ  لذلك
 بأسموب التسويق عممية تواجييا التي المشكالت تحديد في ُمباشر
 نتيجة اقتصادية غير مستويات إلى األسعار انخفاض) دقيق عممي
 خالل من اإلنتاج تصريف إمكانيات وجدود وعدم العرض، زيادة

 وتسميط (التسويقية الخدمات في العام والضعف التصدير، أو التصنيع
 في معرفتيا من التسويقيَّة السياسة واضعي ُتمكِّن بطريقة عمييا الضوء
 من بدالً  عمييا والتغمُّب ُمواجيتيا أسموب وتحديد المناسب، الوقت
 .النتائج مضمونة غير أساليب إلى المجوء



 أهمٌة وأهداف البحث 

 ضرورة عمى يؤكِّد مما آلخر، يوم من والتسويقيَّة اإلنتاجيَّة المشاكل وتفاقم تعدد في البحث أىمية تكُمن
 أطراف يخدم وبما الزراعيَّة، لممنتجات والتسويق اإلنتاج أساليب تكييف عمى ُيساعد ما لتحديد السعي
 بواسطة ُيمارس أن يجب الذي التسويقي النشاط مقدار وتحديد وعادل، ُمتوازن بشكل الزراعيَّة العمميَّة
ة االقتصاديَّة الدراسات قمة إلى اإلشارة مع األخرى، الُمكممة التسويقيَّة واألنشطة المزارع  بتسويق الخاصَّ

 .ليا والمتنامية الممحة الحاجة رغم السوري الساحل في المحميَّة الزراعة منتجات

 .البندورة إلنتاج الالزمة (واإلجمالية المتغيرة،الثابتة) اإلنتاجية التكاليف حساب

 واليوامش التسويقية والكفاءة التكاليف وحساب التسويقية المسالك دراسة
 .لمبندورة التسويقية

 .السوري الساحل ظروف في البندورة تسويق ومعوقات واقع دراسة

أىداف 
البحث 
تتمثَّل 

بالنقاط 
 :  التالية



 مواد وطرائق البحث

 :أوالً 
منطقة 
 الدراسة

والذي ُيعدُّ من أىم المناطق ( الالذقيَّة وطرطوس)ُأجري ىذا البحث في الساحل السوري 
، والالذقية %87.88انتشارًا لمزراعات المحميَّة، حيث أنتجت محافظة طرطوس 

المكتب )، 2013من إجمالي إنتاج الزراعات المحمية في سوريا لعام % 11.25
 (.2013االحصائي في مديريتي الزراعة بالالذقية وطرطوس

ُمحافظة طرطوس تمَّ تقسيم 
دراسيًَّا، واختيار عشر قرى 

ىي األكثر زراعة )لمبحث 
وتوزَّعت ( لممحاصيل المدروسة

ىذِه المناطق عمى الشكل 
 :التالي

  لطرطوسُقرى تابعة   
الصفصافة، دير الحجر، )

مزرعة الحنفية، المرقية، 
، وقرى تابعة لمنطقة (بحوزي

، العنازةحريصون، )بانياس   
 (.بشنانا، القموع، الوطارأس 

لمحافظة الالذقية أمَّا بالنسبة 
فقد تم اختيار خمس قرى تابعة 

، رأس القطيمبية) لمنطقة جبمة 
، السخابةالعين، البرجان، 

، وخمس قرى تابعة (الزىيريات
عين )لمنطقة القرداحة 

، بستان كمماخوالعروس، 
الباشا، بني عيسى، قبو 

 (.العوامية

مبندورة، في كل منطقة مزارعين لتم اختيار خمسة : اختيار المزارعين
تم اختيارىم بالطريقة العشوائية )دراسية من المناطق المذكورة سابقًا 

وبالتالي يكون (. البسيطة بعد السؤال عن أقدم المزارعين في كل منطقة
 .مزارع( 100)عدد المزارعين الذين تمت مقابمتيم 

  اليالتم اختيار خمسة تجار جممة في كل من أسواق  :اختيار التجار
حيث تم اختيارىم بالطريقة ( ، بانياس، رأس العين، الالذقيةطرطوس)

كما تم اختيار خمسة تجار تجزئة في كل منطقة . العشوائية البسيطة
دراسية، وبالتالي يكون قد بمغ عدد تجار الجممة الذين تمت مقابمتيم 

 .تاجر( 100)تاجر، وعدد تجار التجزئة ( 20)



 مواد وطرائق البحث

تمَّ توفٌر البٌانات الالزمة لهذه الدراسة من خالل المصادر 

 :التالٌة

 البٌانات األولٌة
تم جمع البٌانات من    

المنتجٌن والتجار 

لالستفادة منها فً 

التحلٌل واستخراج 

النتائج واالقتراحات 

وذلك عن طرٌق 

استمارة استبٌان صممت 
 .لهذه الغاٌة

 البٌانات الثانوٌة
تم االستعانة بالبٌانات    

الصادرة عن وزارة الزراعة 

واإلصالح الزراعً باإلضافة 

إلى بٌانات مدٌرٌة الزراعة 

فً محافظتً الالذقٌة 

، إضافة إلى وطرطوس

المراجع العلمٌة والبحوث 

والدراسات المنشورة 

واألبحاث الموجودة على 

 .االنترنت

 :األسلوب البحثً
 ،EXEL برنامج وفق ونظمت االقتصادٌة، البٌانات أدخلت   

 وحساب االقتصادٌة، الدراسة فً الوصفً المنهج واعتمد

 الكفاءة مؤشرات وبعض والعائدات، اإلنتاجٌة، التكالٌف

ٌَّة ٌَّة االقتصاد  للبٌت بالنسبة وذلك ،البندورة إلنتاج والتسوٌق
 المؤشرات أهم ٌلً وفٌما (²م 400 مساحة) البالستٌكً

ٌَّة والمعاٌٌر  :الدراسة علٌها اعتمدت التً االقتصاد



 مواد وطرائق البحث

ُتعدُّ التكمفة اإلنتاجيَّة الشكل الُمناسب لقياس المصاريف اإلنتاجيَّة •
إنيا تعبير عن جزء . لكل وحدة من وحدات قياس اإلنتاج المتماثل

من القيمة يشمل المصاريف الماديَّة التي ُصرفت عمى اإلنتاج، 
(.  2000خدام، )وقيمة المنتج الضروري إلعادة إنتاج قوة العمل، 

 :وفيما يمي أىم معايير التكاليف اإلنتاجيَّة
 
 :إجمالي التكاليف اإلنتاجيَّة•
 (.2005، جحجاحخدام، )
 
 =فائدة رأس المال  •

 
 =كمفة إنتاج الكيمو الواحد •

(C.pƒ = ∑ ( Mƒ + Wƒ + Rƒ + Iƒ  

 .100÷ {  7.5× ( ريع األرض+ التكاليف األولية )} 

 .حجم اإلنتاج÷ إجمالي التكاليف 



 مواد وطرائق البحث

 سعر بُمتوسط (الكمي الدخل) اإلجمالي الناتج قيمة تتحدد
 :المزرعي الدخل معايير أىم يمي وفيما السوق،
 لتقييم أوليَّاً  مقياساً  اإلجمالي الناتج ُيعدُّ  :اإلجمالي الناتج
 بغض المزرعة أداء تقويم ُيمكن خاللو فمن ،المزرعي الدخل
 :يمي كما وُيحسب اإلنتاجيَّة، العممية تكاليف عن النظر
 القابل النيائي لإلنتاج الكمي الحجم = اإلجمالي الناتج قيمة•

  .المزرعي السعر ُمتوسط × لمتسويق
 الناتج ُيعبِّر :(الصافي الربح) الصافي اإلجمالي الناتج•

  العمل عنصر استخدام كفاءة عن الصافي اإلجمالي
 :يمي كما وُيحسب ،المزرعي

 المصاريف – اإلجمالي الناتج = الصافي اإلجمالي الناتج•
 .(المال رأس وفائدة األرض ريع فييا بما) الماديَّة

 



 مواد وطرائق البحث
 إلى بالقياس الربح ُمعدل المؤشر ىذا يقيس :الربحيَّة ُمعامل•

 :يمي كما اإلنتاج، تكاليف أو االستثمارات،
              :المستثمر المال لرأس بالنسبة الربحيَّة ُمعامل  •
 :األوليَّة اإلنتاج تكاليف إلى بالقياس الربحيَّة ُمعامل•

              
 
 الصافي اإلجمالي الناتج ُمعدل المؤشر ىذا يقيس :الريعيَّة ُمعامل•

 خالل من وُيحسب اإلنتاج، تكاليف أو االستثمارات، مع بالعالقة
 :التاليتين العالقتين

 
   :الُمستثمر المال رأس إلى بالقياس الريعيَّة ُمعامل•

 
            

               :التكاليف إلى بالقياس الريعيَّة مثعامل•
   
 :المال رأس استعادة زمن•
 .(2005 خدَّام،)    •
 

E = (B ÷ CL) . 100   

Em.L = B ÷( MC + LC ) × 100        

R = ( N.P ÷ Cl ) × 100 

Rm.L = { N.P ÷ (Mc + Lc) } × 100         

Tr = C.L ÷ B  



 مواد وطرائق البحث
 :أىميا ما يمي    

 مرحمتين بين السمعة سعر في الفرق ىو :التسويقي اليامش
 المسمك خالل الُمستيمك إلى الُمنتج من انتقاليا مراحل من ُمتتاليتين
 .التسويقي

 .الشراء سعر – المبيع سعر = التسويقي اليامش
   .كمو التسويقي المسمك مستوى عمى أو واحدة تسويقيَّة مرحمة ُمستوى عمى

 .(2006 العزيز، عبد ياسين،)
        .الربح - التسويقي اليامش = التسويقيَّة التكاليف
 بين العالقة يعني التسويقيَّة الكفاءة مفيوم إنَّ  :التسويقية الكفاءة

 وُتعبِّر التسويقي، النشاط ممارسة إطار في والُمخرجات الُمدخالت
 المال، رأس عمل،) االقتصاديَّة الموارد عن التسويقيَّة الُمدخالت

ا التسويقيَّة، المؤسسَّات كافة تحتاجيا التي (ادارة  الُمخرجات أمَّ
ة الرغبات من ُممِكن قدر أكبر بإشباع ُمرتبطة فتكون  الخاصَّ

 .(1998 ،البكدش)  .بالُمستيمكين
 الكميَّة التكاليف ÷ التسويقيَّة التكاليف جممة} – 100 = التسويقيَّة الكفاءة

 .(2008 ،الجوجو ،عميو)   .100 × {الُمسُّوقة لمسمعة (واإلنتاجيَّة التسويقيَّة)
 
 



 .2013 -2012استبيانات البحث أعد الجدول بناًء عمى : المصدر 

 .التكمفة السنوية لممستمزمات االستثمارية( . 1)الجدول 
 (A)التكاليف االستثمارية 

التكمفة اإلجمالية  البيان
 (س.ل)

العمر االقتصادي 
 (سنة)

التكمفة السنوية 
 (س.ل)

النسبة المئوية من 
إجمالي التكاليف 

 )%(االستثمارية 

 8.34 2000 30 60000 الييكل المعدني

 45.04 10800 2 21600 الغطاء البالستيكي

 7.82 1875 5 9375 الشريط المعدني

 6.26 1500 1 1500 وسائل تدفئة

 12.51 3000 5 15000 شبكة الري

 10.43 2500 ----- 2500 أجرة األرض

 4.17 1000 10 10000 المرش

 0.66 160 5 800 المجارف

 4.76 1142 ------ ----- (%5)متفرقات 

 23977 100 ----- ----- (A)مجموع 

ٌَّة إلنتاج  ٌَّة فً  البندورةدراسة الكفاءة االقتصاد المحم

 الساحل السوري



 تكالٌف التشغٌل واإلنتاج والتسوٌق

المستلزمات 

 السلعٌة

 .بالبندورةلتكالٌف السنوٌة للمستلزمات السلعٌة لبٌت بالستٌكً مزروع ا(. 4)الجدول 

 (B)تكاليف المستمزمات السمعية 

 (س.ل)الكمفة السنوية  البيان
 7500 البذور

 700 تورب

 350 صواني فمين

 5500 سماد عضوي

 5930 سماد معدني

 500 أسالك تربيط

 600 شبك ناعم

 12000 مواد مكافحة

 16345 عبوات

 2400 مثبتات العقد

 750 فواتير ماء وكيرباء

 52575 (B)مجموع 

   2013-2012أعد الجدول بناًء على استبٌانات البحث : المصدر  



 تكالٌف التشغٌل واإلنتاج والتسوٌق

المستلزمات 

 الخدمٌة

 2013 -2012أعد الجدول بناًء على استبٌانات البحث : المصدر  

تكاليف المستمزمات الخدمية لمبيت البالستيكي المزروع بنبات (. 5) الجدول 
 .البندورة

         

الكمفة لمبيت   البيان 
 (س.ل)الواحد

 4670 تكاليف النقل 

 2000 التعقيم

 450 الفالحة

 7120 المجمــوع



 تكالٌف التشغٌل واإلنتاج والتسوٌق

 أجور العمال

 2013 -2012أعد الجدول بناًء على استبٌانات البحث : المصدر  

 .بالبندورةإجمالي تكاليف العمل الحي لبيت بالستيكي مزروع (. 6)الجدول
  

 /س.ل/أجرة العمل  /يوم/عدد أيام العمل نوع العممية
   1300 2 تجييز البيت لمزراعة

 650 1 الشتولتجييز  زراعةالبذورو

في األرض  الشتولزراعة 
 الدائمة

1 650 

 5850 9 لف سيقان النباتات

 3250 5 التسميد والسقاية 

 3900 6 الرش بمثبتات العقد

 3250 5 عمميات المكافحة

 812 1,25 التسميد 

 6500 10 إزالة األوراق المعمرة

 3900 6 التدفئة

 7475 11,5 التوضيب والقطاف 

 650 1 إزالة البقايا وقمع النباتات 

 38188 58,75 المجموع



 2013 -2012أعد الجدول بناًء على استبٌانات البحث : المصدر  

 .  بالبندورةمجموع تكاليف التشغيل لبيت بالستيكي مزروع (.  7)الجدول 

 (س.ل)القيمة خالل العام البيان
 52575 مجموع التكاليف السمعية

 7120 مجموع التكاليف الخدمية

 38188 رواتب العمال وأجور 

 97883 مجموع تكاليف التشغيل

تكالٌف التشغٌل واإلنتاج 

 والتسوٌق



 2013 -2012أعد الجدول بناًء على استبٌانات البحث : المصدر  

 النسبة المئوية لمتكاليف اإلجمالية لمبيت البالستيكي بالنسبة لمتكمفة اإلجمالية(. 8)الجدول

 )%(النسبة المئوية قيمة التكاليف نوع التكاليف

 18.30 23977 التكاليف االستثمارية

 40.13 52575 التكاليف السمعية

 5.44 7120 التكاليف الخدمية

 29.15 38188 تكمفة العمل الحي

 6.98 9140 فائدة رأس المال

 100 131000  إجمالي التكاليف

  تشكل االستثماريَّة التكاليف أنَّ  (8)الجدول من نالحظ 
 إجمالي من ،% 74.98 التشغيل وتكاليف ، 18.30%
 عمَّا تختمف التشغيل تكاليف أن نالحظ وىنا .التكاليف
 أنَّ  وجدت حيث (2010 ميَّاسة،) إليو توصمت

 من (%18) نحو ُتشكل االستثماريَّة المصاريف
 التشغيل تكاليف أنَّ  حين في اإلجماليَّة، المصاريف

 أسعار بارتفاع تفسيره ُيمكن ما ىذا .(%52) ُتشكِّل
 ارتفعت العبوة نقل أجرة) كبير بشكل اإلنتاج مستمزمات

  .(العبوة/س.ل 10 – 5 من

 إجمالً التكالٌف 



 بالبندورةالتكاليف اإلجمالية ونسبتيا المئوية لبيت بالستيكي مزروع 
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 المبٌعات واإلٌرادات 

 .سعر الكٌلو الواحد× كمٌة اإلنتاج ( =  الدخل اإلجمالً)قٌمة اإلنتاج 
 س.ل 210000=  30×   7000=                                

 .حجم اإلنتاج÷ إجمالً التكالٌف =  كلفة الكٌلو الواحد 
 .س تقرٌباً .ل 18.71=   7000÷  131000=                             

 التكالٌف اإلجمالٌة  –الدخل اإلجمالً =  الربح  الصافً   
 .س.ل  79000=  131000  -  210000=                   



 .2013-2012البحث  أعد الجدول بناًء عمى استبيانات: المصدر 

 القيمة الوحدة البيان

 131000 س.ل إجمالي التكاليف

 210000 س.ل (الدخل اإلجمالي)قيمة اإلنتاج 

 18.71 س.ل كمفة الكيمو الواحد

 79000 س.ل الربح  الصافي

 0.62 س.ل كمفة إنتاج ليرة واحدة

 33.09 % معامل الربحية بالنسبة لرأس المال المستثمر

معامل الربحية بالنسبة إلى تكاليف اإلنتاج 
 األولية

% 60.31 

 3 سنة حساب زمن استعادة رأس المال
بالقياس إلى رأس المال  الريعيةمعامل 

 المستثمر

% 49.09 

 89.46 % بالقياس إلى التكاليف الريعيةمعامل 

 حساب بعض المؤشرات االقتصادٌة



 .2013 -2012البحث  أعد الجدول بناًء عمى استبيانات: المصدر 

 .أىم المؤشرات االقتصادية إلنتاج البندورة في الساحل السوري(. 12)جدول 

 الوحدة البندورة البيان
 س.ل 131000 إجمالي التكاليف

 س.ل 210000 )الدخل اإلجمالي)قيمة اإلنتاج 
 س.ل 18.71 كمفة الكيمو الواحد
 س.ل 79000 الربح  الصافي

 س.ل 0.62 كمفة إنتاج ليرة واحدة
 % 33.09 معامل الربحية بالنسبة لرأس المال المستثمر

 % 60.31 معامل الربحية بالنسبة إلى تكاليف اإلنتاج األولية

 سنة 3 حساب زمن استعادة رأس المال
 % 49.09 بالقياس إلى رأس المال المستثمر الريعيةمعامل 

 % 89.46 بالقياس إلى التكاليف الريعيةمعامل 

 ملخص المؤشرات االقتصادٌة  للبندورة المحمٌة



 .الدراسة التسوٌقٌة

المسالك التسوٌقٌة لمحصول 

 .البندورة المحمٌة



 :  المسلك التسوٌقً األول

 بشكل للثمار وتجمٌع وتدرٌج فرز بعملٌة الُمزارع ٌقوم المسار هذا فً أنه نالحظ

لً ط أوَّ  ٌقوم ثمَّ  ومن ،(والُمصابة التالفة الثمار استبعاد تتضمن هنا الفرز عملٌة) ُمبسَّ

 ،(س.ل 35) وسعرها .(كغ 15) العبوة سعة الفلٌن من بعبوات بتعبئتها الُمزارع

ا وهنا الهال، سوق إلى المحصول بنقل المزارع ٌقوم بعدها  إلى ببٌعها ٌقوم أن إمَّ

د تاجر  التجار، من مجموعة بٌن األسعار بمفاضلة ٌقوم أو سابقاً  معه ٌتعامل ُمحدَّ

 سعر بأعلى محصوله ببٌع ٌقوم ثمَّ  ومن األعلى، السعر ٌدفع الذي التاجر واختٌار

 تاجر ٌقوم بعدها .المحصول قٌمة من %7 (كمسٌون) عمولة التاجر وٌتقاضى ُممكن

 فً ٌتمثل ربح مقابل السوق، فً المتواجدٌن التجزئة تجار إلى المحصول ببٌع الجملة
 .التجزئة لتاجر البٌع وسعر الُمزارع من الشراء سعر بٌن الفرق
ٌِّة بلغت     ة البندورة كم ٌَّ وقة المحم  نحو المسار لهذا وفقاً  الهال سوق إلى الُمسُّ

 .السوري الساحل إنتاج إجمالً من  72.98%

 زارع م

تاجر جملة 

فً سوق 

   الهال

تاجر 

 تجزئة 

مستهلك 

 .نهائً



 المسلك التسوٌقً الثانً

 ٌعمل وسٌط لتاجر المزرعة أرض فً محصوله ببٌع الُمزارع ٌقوم المسار هذا فً

 المحصول بتعبئة الوسٌط التاجر ٌقوم حٌثُ  ،الكونسروة ومعمل الُمزارع بٌن

ٌَّة بعبوات  تعود) ،(س.ل 100-50) وسعرها (كغ 25) العبوة سعة بالستٌك

تها ٌَّ   معمل إلى المحصول بنقل الوسٌط التاجر ٌقوم ثمَّ  ومن ،(الوسٌط للتاجر ُملك

 إلى وتحوٌله الوسٌط، التاجر من المحصول بشراء المعمل ٌقوم حٌث ،الكونسروة

 ومن ُمختلفة بسعات (البالستٌك أو التنك أو الزجاج) من بعبوات وتعبئته مسحوق

 ٌقوم مفرق تاجر إلى وبٌعه بتخزٌنه بدوره ٌقوم والذي جملة، تاجر إلى بٌعه ثمَّ 

ٌَّة بلغت وقد النهائً، المستهلك إلى ببٌعه ٌَّة البندورة كم وقة المحم   معامل إلى الُمسُّ

 .السوري الساحل إنتاج من %22.07 نحو الكونسروة
ٌِّة انخفاض إنَّ  وق اإلنتاج كم  المسلك مع ُمقارنة التسوٌقً المسلك هذا فً الُمسُّ

ل ل المسلك فً الُمحقق الربح ُمستوى ارتفاع إلى ٌُعزى األوَّ  مع ُمقارنة األوَّ

  .الثانً الَمسلك
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 :المسلك التسوٌقً الثالث

 ومعمل الُمزارع بٌن وسٌط لتاجر محصوله ببٌع الُمزارع ٌقوم المسار هذا فً

ٌِّة الوسٌط التاجر ٌقوم حٌثُ  والتوضٌب، الفرز  ومن للمحصول، وتدرٌج فرز بعمل

ٌَّة بعبوات تعبئته ثمَّ   الوسٌط، للتاجر ملكٌتها تعود ،(كغ 25) العبوة سعة بالستٌك

 ٌقوم حٌثُ  والتوضٌب، الفرز معمل إلى اإلنتاج بنقل الوسٌط التاجر ٌقوم ثمَّ  ومن

 ثمَّ  ومن ،(النضج درجة الحجم، اللون،) حسب للثمار وتدرٌج فرز بإعادة المعمل

ٌَّة بعبوات تعبئتها ٌَّة أو كرتون  نقلها ثمَّ  ومن الطلب، حسب األحجام ُمختلفة بالستٌك

وق اإلنتاج بلغ وقد الُمستوردة، الدول إلى وتصدٌرها مبردة شاحنات بواسطة  الُمسُّ

ٌَّة البندورة من  إجمالً من%4.95 حوالً والتوضٌب الفرز معامل إلى المحم

ٌِّة انخفاض إنًّ  .للبندورة السوري الساحل إنتاج وق اإلنتاج كم  المسلك هذا فً الُمسُّ

ر إلى ٌُعزى التسوٌقً، ٌِّة تعذُّ ٌَّة الظروف بسبب الخارجً التصدٌر عمل  السٌاس
 .الراهنة

 زارع م
تاجر 

 وسٌط

معامل 

الفرز 

 والتوضٌب

تصدٌر 

 خارجً



ة التً ُتواجه ُمزارعً  ٌَّ المشاكل اإلنتاج

 البندورة المحمٌة فً الساحل السوري

 .أىم المشاكل اإلنتاجية التي تواجو المزارعين في الساحل السوري(. 3)الشكل    

ل إليِو  حيثُث وجثدأ أنَّ ( 2003األحمد، )ىذه النتائج تتفق مع ما توصَّ
ُمشثثثثثكمة أسثثثثثعار ُمسثثثثثتمزمات اإلنتثثثثثاج الُمرتفعثثثثثة ىثثثثثي أكثثثثثثر المشثثثثثاكل 

% 28.7)اإلنتاجيَّثثة التثثي ُتواجثثو ُمزارعثثي البنثثدورة فثثي محافظثثة حمثثاه 
، فثي حثين ىثذه النتثائج تختمثف (من المزارعين ُيواجيثون ىثذِه الُمشثكمة

ثثثل إليثثثو األحمثثثد، فوفقثثثًا لنتائجثثثو جثثثاءت مشثثثكمة اآلفثثثات  مثثثع مثثثا توصَّ
الزراعيَّة بالمرتبة الثانية من حيث المشاكل التي تواجو المثزارعين فثي 

، فثثثي حثثثين جثثثاءت ُمشثثثكمة نقثثثص %(22.3)محافظثثثة حمثثثاه وبنسثثثبة 
وُيمكثثن تفسثثير االخثثتالف فثثي %. 9.6السثثُيولة الالزمثثة ثالثثثًا وبنسثثبة 

عمثى اعتبثار ( األحمثد)بين نتائجنا ونتائج  االنتاجيةترتيب المشكالت 
أنَّ الزراعثثة المحميَّثثة تُقمِّثثل مثثن فثثرص اإلصثثابة بثثاألمراض الُمختمفثثة، 

 .  إال أنَّيا أكثر كمفة ماديَّة من ُطرق الزراعة المكشوفة



ة التً تواجه ُمزارعً  ٌَّ المشاكل التسوٌق

 البندورة المحمٌة فً الساحل السوري

 .أىم المشاكل التسويقية التي تواجو المزارعين في الساحل السوري (.4)الشكل  
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موسمٌِّة اإلنتاج م السماسرة  تحكُّ
والوسطاء

ارتفاع قٌمة 
العبوات

ُعمولة التسوٌق عدم توفُّر إمكانٌة 
التخزٌن
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نق  الخبرة 
الالزمة بعملٌة 
التعبئة والتغلٌف

العدد

%

لت ما ل الذي ،(2003 األحمد،) مع ٌختلف الدراسة إلٌه توصَّ  توصَّ

ٌِّة ُمشكلة أنَّ  إلى  تواجه التً المشاكل أكثر كانت اإلنتاج موسم

 من %21.3 أنَّ  وجد حٌث حماه محافظة فً البندورة ُمزارعً

م ُمشكلة أنَّ  حٌن فً الُمشكلة، هذه ٌُواجهون الُمزارعٌن  تحكُّ

 قٌمة ُمشكلة ثمَّ  ،%15.7 بنسبة ثانٌاً  جاءت والوسطاء السماسرة

 المشاكل ترتٌب فً االختالف إنَّ  .%14.6 بنسبة الُمرتفع العبوات

 السوري الساحل ظروف أنَّ  إلى ٌُعزى قد المزارعٌن تواجه التً

ا   ُمالءمة أكثر ٌَّ  .حماه ُمحافظة ظروف من البندورة لزراعة مناخ

ٌَّة البندورة زراعة أنَّ  إلى أضف ٌِّة عامل تأثٌر من تحد المحم  موسم

 ُمحافظة فً البندورة زراعة أنَّ  حٌث) السوري الساحل فً اإلنتاج

 .(المكشوفة الزراعة عبر تتم حماه



ة للبندورة المحمٌة فً  ٌَّ التكالٌف التسوٌق

 الساحل السوري

 .2013 -2012البحث  ُأعدَّ من قبل الباحث باالعتماد عمى استبيانات: المصدر

 :اليالالتكاليف التسويقيَّة لمُمنتج في حال التسويق إلى تاجر الُجممة في سوق (. 15)الجدول 

 %النسبة المئوية  (س.ل)التكمفة  التكاليف التسويقيةعناصر 

 7.84 0.27 الفرز والتدريج

 14.96 0.54 التعبئة

 19.39 0.7 النقل

 58.17 2.1 (الكمسيون)الُعمولة 

 100 3.61 إجمالي التكاليف التسويقيَّة



ة للبندورة المحمٌة فً  ٌَّ التكالٌف التسوٌق

 الساحل السوري

 :تمَّ حساب التكاليف التسويقيَّة لتاجر الُجممة كما يمي
سعر     –سعر البيع لتاجر التجزئة = اليامش التسويقي 
 .الشراء من المزارع

 3=  30 – 33= اليامش التسويقي لمحصول البندورة •
 .س.ل

 . الربح –اليامش التسويقي = التكاليف التسويقية 
 1=  2 – 3= التكاليف التسويقية لمحصول البندورة •
 .كغ/س.ل



ة للبندورة المحمٌة فً  ٌَّ التكالٌف التسوٌق

 الساحل السوري

 ،(كغ/س.ل 0.5) بنحو التجزئة لتاجر التسويقيَّة التكاليف تُقدَّر
 الماء فواتير العمَّال، أجرة المحل، أجرة التكاليف ىذه وتتضمن

 والتالف الفاقد ونسية أخرى، ومصاريف وضرائب رسوم والكيرباء،
 أجور إلى إضافة المحصول، من (%20 -%15) نحو ُتشكل والتي
 التعبئة أكياس وثمن التجزئة محل إلى اليال سوق من المحصول نقل

 .لممستيمك
 .الجممة تاجر من الشراء سعر – لممستيمك البيع سعر = التسويقي اليامش•
 .س.ل 5 = 33 – 38 = البندورة لمحصول التسويقي اليامش•
 
    .الربح – التسويقي اليامش = التسويقية التكاليف•
 .كغ/س.ل 0.5 = 4.5 – 5 = لمبندورة التسويقية التكاليف•



دراسة التكالٌف والهوامش التسوٌقٌة على ملخص 

 مستوى المنتج وتاجر الجملة والتجزئة

.2013 -2012 ُأعدَّ من قبل الباحث باالعتماد عمى استبيانات البحث: المصدر   

 .التكاليف واليوامش التسويقية لمبندورة المحمية في الساحل السوري(. 16) جدول 

النسبة المئوية من سعر  (كغ/س.ل)القيمة  البيان
 المستيمك

 78.95 30 سعر بوابة المزرعة

 2.63 1 التكاليف التسويقية لتاجر الُجممة

 5.26 2 ىوامش ربحية لتاجر الُجممة

 1.32 0.5 التكاليف التسويقية لتاجر التجزئة

 11.84 4.5 ىوامش ربحية لتاجر التجزئة

 100 38 السعر الذي يدفعو المستيمك النيائي

 (3.61) للبندورة المزارع مستوى على التسوٌقٌة التكلفة ارتفاع نالحظ

ٌَّة التكلفة أنَّ  (2009 السعٌد،) وجد حٌن فً س،.ل  للُمزارع التسوٌق

ٌَّة البندورة لمحصول الُمنِتج  إنَّ  .(س.ل 2.131) نحو بلغت المحم

ٌَّة التكلفة ارتفاع  تفسٌره ٌُمكن السوري الساحل فً للُمنَتج التسوٌق

 %19.39 ُتشكل) النقل عملٌة تكلفة وخُصوصاً  التكالٌف بعض بارتفاع

ٌَّة التكلفة إجمالً من ا ،(البندورة لمحصول التسوٌق  (2009 السعٌد،) أمَّ

  ووجد .(%14.59) نحو ُتشكِّل النقل عملٌة تكلفة أنَّ  وجد فقد

  و %33 بٌن ما ُتمثِّل النقل تكالٌف أنَّ  (2006 القنبٌط، & اسماعٌل)
ٌَّة تكالٌف من 50% ٌَّة العمل  التسوٌق



 التسوٌقٌة الزراعٌة( القدرة)قٌاس الكفاءة 

 :ويستخدم المقياس التالي لقياس الكفاءة التسويقية الزراعيَّة
 :الكفاءة التسويقيَّة لممزارع

 %. 83.83= {  100× ( 3.61+  18.71)÷  3.61}  - 100= الكفاءة التسويقيَّة لمحصول البندورة •
     

(  2009السعيد،)نالحظ أنَّ الكفاءة التسويقيَّة لممزارع الُمنِتج لمبندورة المحميَّة ُمرتفعة، بالمقارنة مع ما وجده 
ل إلى أنَّ الكفاءة التسويقيَّة لمُمنِتج لمحصول البندورة بمغت نحو  إنَّ ارتفاع أو %(.  53.18)الذي توصَّ

انخفاض الكفاءة التسويقيَّة، ال يعني بالضرورة انخفاض أو ارتفاع التكاليف التسويقيَّة، فأىم مكونات الكفاءة 
فّإذا تضمن النظام . التسويقيَّة ىي مستوى أداء الخدمة التسويقيَّة الزراعيَّة، وتكاليف أداء ىذه الخدمة

كما . التسويقي مستوى الئقًا لمخدمة الزراعيَّة ولكنَّو ُمكمف، فال يعني بالضرورة تحسُّنًا في الكفاءة التسويقيَّة
قد ال تتحقق الكفاءة التسويقيَّة أيضًا حينما تكون التكاليف التسويقيَّة ُمنخفضة ولكن مستوى أداء الخدمات 

  (.1995القنبيط، & إسماعيل . )التسويقيَّة الزراعيَّة غير جيِّد أو غير فعَّال

 { 100× ( اإلنتاجية والتسويقية)التكاليف الكمية ÷ التكاليف التسويقية }  – 100= الكفاءة التسويقيَّة 



 الستنتاجاتا

ٌَّة، البٌوت ضمن البندورة إنتاج مجال فً الزراعً االستثمار إنَّ   ٌُعطً البالستٌك

ةً  ٌَّ ٌَّة ُمعامل أنَّ  إذ ،أفضل رٌع  كل أنَّ  إلى ٌُشٌر اإلنتاج تكالٌف إلى بالنسبة الرٌع

ٌَّة لٌرة مائة اً  ُتصرف سور ٌَّ  (س.ل 89.46) قدره صافً إجمالً ناتج تحقق سنو
ٌَّة البندورة إنتاج فً للُمستثمر  .المحم

 (س.ل18.71) المدروسة المحاصٌل لكل غرام الكٌلو إنتاج تكلفة ارتفاع

 النقل وتكالٌف العبوات، أسعار ارتفاع الرئٌسً سببه االرتفاع هذا ،للبندورة

 التجار بعض احتكار بسبب ثانٌاً  اإلنتاج مستلزمات باقً أسعار ارتفاع ثم أوالً،
 .المستلزمات لهذا



 الستنتاجاتا

م ُمشكلة شغلت ٌَّة المشاكل بٌن األولى المرتبة والوسطاء السماسرة تحكُّ  التً التسوٌق

 (% 20) و المشكلة، هذه ٌواجهون المزارعٌن من (% 23) .البندورة ُمنتجً تواجه
 .العبوات أسعار ارتفاع مشكلة ٌواجهون منهم

ٌُّر  الهامش بلغ فقد .التجزئة وتاجر الُجملة، تاجر من لكل التسوٌقً الهامش تغ

 من بالرغم .للبندورة س.ل (5) التجزئة ولتاجر س،.ل (3) الجملة لتاجر التسوٌقً

ٌَّة نشرات ُتصدر التموٌن مدٌرٌة أن  من % 5) التسوٌقً الهامش بموجبه ُتحدد دور

 من الشراء سعر من % 20 -15 و الجملة، لتاجر بالنسبة المستهلك من الشراء سعر
 .(التجزئة لتاجر بالنسبة الجملة تاجر



 المقترحات

 ثابت مستوى عمى الُمحافظة أجل من المنتجين بين الُمسبق التعاقد لمبدأ وفقاً  العمل
 وعدم الُمنتجة، الكميَّات ضبط عمى ُتساعد زراعيَّة خطة وتطبيق واإلنتاج لألسعار

 .األسعار تدىور وبالتالي الطمب عمى العرض تفُّوق إلى تؤدي كبيرة كميَّات إنتاج

 بإيجاد ُيعنى اتحاد تأسيس عبر وذلك الوسائل، بشتى النقل أجور تخفيف عمى العمل
 أماكن من بالقرب التصنيع ومراكز اليال أسواق إلقامة بالسعي أو عامَّة، نقل وسائل
 .الكبيرة الزراعيَّة التجمُّع

 التكاليف، إجمالي من بيا بأس ال نسبة تشكل والتي العبوات كمفة تخفيض ألجل
 الثمن رخيصة ،(مثالً  الُمقوى الكرتون من) بديمة عبوات إنتاج في بالتوسُّع ُيوصى

 وُيوصى المطموبة، والمقاييس لمُمواصفات ووفقاً  الُمسُّوق المحصول نوع مع وُمتناسبة
 .ُمستمر بشكل الِشراء من بدالً  لمُمزارعين العبوات لتأجير مشروع بتطبيق



 المقترحات

 تزويد ُبغية المحميَّة، البندورة وُمسُّوقي لُمنتجي تعاونيَّة جمعيَّات إقامة تشجيع
 الخدمات أداء عمى وتدريبيم الالزمة، والتسويقيَّة اإلنتاجيَّة، بالمعمومات الُمنتجين
 لمُمنتجين، التسويقيَّة الكفاءة زيادة إلى يؤدي بدوره وىذا األمثل، بالشكل الزراعيَّة

 الوسطاء دور وتقميل الُمناسب، السعر عمى والحصول الُمفاوضة عمى قدرتيم وزيادة
 .والسماسرة

 المسمك ليذا لما ُمباشرة، الُمستيمك إلى الُمنتج من التسويق ثقافة نشر نحو السعي
 .التسويقيَّة والتكاليف الوسطاء عدد تخفيض في كبير دور من  التسويقي



 وشكراً إلصغائكم


