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  فى محافظه الوادى الجديد بلحللبعض المالمح التسويقية 
  ٢عبد المنعم عبد الودود البنا، ١يحيى على حسين، ١عبد الوكيل ابراهيم محمد،٢عبدالحافظ ماهر محمد

    جامعة أسيوط– كلية الزراعة - قسم االقتصاد الزراعى ١

  مركز البحوث الزراعيه٢

  :الملخص
 محافظه الوادى الجديـد والـذى يعتبـر المحـصول     هميه محصول البلح فى   أبالرغم من   

أنه لوحظ أن هذا المحصول تعوقه مجموعه من المـشكالت المتعلقـه           اال   الرئيسى فى المحافظه  
لذلك كان من الواجب التعرف على بعض       . ى تواجه تجار الجمله والتجزئة    بالجوانب التسويقيه الت  

ى الجديد باالضافة الى المشكالت التى تعوق       الواد المالمح التسويقية لمحصول البلح فى محافظة     
، تسويق البلح من وجهة نظر تجار الجملة والتجزئة  ومقترحات النهوض بهذا المحصول الهـام           

المتبعة فى تسويق الـبلح بمحافظـة   ) المنوال التسويقى ( وكذلك التعرف على القنوات التسويقية      
  . الوادى الجديد 

اهدافها على البيانات االولية التى تم جمعها مـن خـالل           عتمدت الدراسه فى تحقيق     أوقد  
 ٥٨استمارتى استبيان احداها لتجار الجملة واآلخرى لتجار التجزئة ، وشملت العينة على أختيار              

 وقد استخدم االسلوب الوصفى من خـالل تلخـيص ووصـف            ، تاجر تجزئة    ٢٤تاجر جملة ،    
وقد توصلت الدراسة الـى العديـد مـن         ، يها  مجموعة البيانات والنتائج التى امكن الحصول عل      

يحتاجها   التى  الجودة والمالحظات  ضرورة التعرف على صفات    ب النتائج التى فى ضؤها توصى      
ضرورة االهتمام بعمليات تصنيع وتعبئة وتغليف ثمار       و ىرجالمستهلك فى السوق الداخلى والخا    

الغاء رسـوم    و ق حرية خروج البلح   اطالوالبلح ، والعمل على تشجيع االستثمار فى هذا المجال          
   .خروج من المحافظةال

  :هالمقدم
يخطئ من يعتقد أن االهتمام بأمور تسويق المنتجات الزراعية بغرض أو بهـدف تنظـيم               

ان  من ناحية أخرى    المستهلكيين    فى متناول  تداولها من ناحية وللمحافظة على استمرار أسعارها      
م تقريبا لوحظ مثال فـي مـصر أن         . ق ٢٨٣٠حوالي  فى  ما    فقدي   ، هي إال ظاهرة حديثة النشأة    

كما يستدل على ذلك من النقوش والرسوم التي         ،   بها ملوك وأمراء األسرة الخامسة كانوا يقومون     
 كقيامهم بتخزين الكثيـر     ،وجدت على مقابرهم  ببعض المعلومات المرتبطة بتسويق حاصالتهم          

  .ى تنظيم استهالكها بواسطة السكان من المنتجات الزراعية وذلك بهدف العمل عل
قد قام بـبعض الخطـوات      ) عليه السالم   ( لوحظ أن سيدنا يوسف     م  .ق ١٧٠٠وفي عام   

التسويقية عندما شرع في تخزين الحبوب خالل فترة السنوات السبع السمان لتـصريفها خـالل               
زن سليم بن اإلنتاج    وذلك بغية تحقيق ما كان ينشده من إحداث توا        ،  فترة السنوات السبع العجاف     

 كذلك يشير المؤرخـون أيـضا إلـى أن قـدماء             .االستهالك من ناحية أخرى   وبين  ،من ناحية   
إذ يقال  ،   مبادئ التسويق    لتطبيقالصينيين كانوا من أوائل الشعوب التي قامت بمحاوالت منظمة          

مخططـة مـن   بتخزين الحبوب والغالل في محاولـة    ، أنهم قاموا منذ ثالثة أالف سنة من اآلن         
وقبل الميالد بعشرات السنين ظهر أيضا في كل من أثينا وروما بعـض             ،جانبهم لتنظيم األسعار  

المحاوالت أو التجارب المماثلة والتي اتجهت نحو التحكم في كميات وأسـعار الحبـوب بـصفة          
  . )١( عامة وكميات وأسعار القمح والذرة بصفة خــاصة
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ق حاصـالتها الزراعيـة     وبمرور الزمن تطورت األساليب التي تستخدمها الدول في تسوي        
وبحلـول  .   وفي تنظيم األسواق التي تتداول فيها هذه الحاصالت من ناحية أخـرى               ،من ناحية 

، النصف األخير من القرن التاسع عشر شهد العالم تطورا كبيرا في مجاالت النقل والمواصالت               
وهذا من  ،  ية الحـرة   تماما كما شهد أيضا موجة من اإلقبال المتزايد على األخذ بالنظم االقتصاد           

 بــل    ، وتطور الوسائل واألساليب المتعلقة بتسويق الحاصالت الزراعيـة         دشأنه أدى إلى تجد   
 بــل أن تطـور المجتمعـات        ، ليس هذا فحـسب       ،  التي الزمتها  بالمشكالتواالهتمام أيضا   

دأ التخـصص   الزراعية من مرحلة االكتفاء الذاتي إلي مرحلة التجارة ، وما تخلله من األخذ بمب             
  ،ما تتطلبه من دراسة وتحليـل  و التسويقية ، تكاللي ظهور المشاوالتبادل ، أدي بطريقة حتمية      

لذا ،  ونظرا الن التسويق يرتبط وال شك بمختلف أوجه النشاط االقتصادي داخل الوحدة اإلنتاجية              
 الوحدات ليـست    فال غرابة أن نجده وقد احتل مكان الصدارة ، وأصبحت المشكلة التي إمام تلك             

هي فنية أو إنتاجية ، بقدر ما هي مشكلة تسويقية لتصريف اإلنتاج من ناحية ، وتحقيق أقصي ما                  
وعلي ذلك نجد أن أهمية التـسويق ال تقتـصر فقـط علـي                ،  يمكن من عائد من ناحية أخرى       

  .الوحدات اإلنتاجية  بل تتعداها لكي تشمل المجتمع أيضا 
 :مشكلة البحث

محلى للحاصالت البستانية فى جمهورية مصر العربية يتـصف بـصفة عامـة        التسويق ال 
ويرجع ذلك النتاج هذة الحاصالت فى وحدات مزرعية ضئيلة الحجم ، وعدم تمركـز              ،  عقيد  تبال

االنتاج فى مناطق معينة ، هذا باالضافة الى تمركز غالبية مستهلكى هذة الحاصالت فى المناطق               
مناطق االنتاج ، االمر الذى يستدعى وجود وسطاء متخصصين فـى         الحضرية البعيدة نسبيا عن     

 وتتعدد المسالك التسويقية للحاصالت البستانية ، ويعتبر المسلك التسويقى من            ، تسويق هذة السلع  
المنتج الى المستهلك مباشرة اقصر وافضل هذة المسالك فى ظل الظروف الراهنة ، واليتبع هذا               

.  من المشاهد انة ليس ذو اهمية كبيرة حاليا          ن ، كما انه   المزارعيمسلك التسويقى سوى صغار     ال
سيط  ثم الى المستهلك فى حالة ما اذا كانـت الكميـة              المسلك التسويقى من المنتج الى الو      ويتبع

المسوقة صغيرة ، كما يتبع المسلك التسويقى من المنتج الى تاجر الجملة ثم الى تـاجر التجزئـة      
د من الوسطاء ثم الى المستهلك وذلك فى حالة مـا اذا كانـت الكميـة            مباشرة او عن طريق عد    

 الفترة االخيرة المسلك التسويقى من المنـتج الـى الجمعيـة            اتبع فى كما  . المسوقة كبيرة نسبيا    
هلك ، وهكـذا    ى مجمعاتها للتجزئة ثم الى المـست      االستهالكية ومنها الى مراكزها الرئيسية ثم ال      

  ١ة وتتنوع تتعددالمسالك التسويقي
وتجدر االشارة فى هذا المجال الى ان النشاط التسويقى الزراعى قد اكتسب فـى الوقـت                

الت الزيادة السكانية راسيا وافقيا ، ونتيجـة   دالراهن اهمية خاصة لمواكبة االزدياد الحالى فى مع       
كين ، ومـا     التى حدثت فى اذواق  المـستهل       التوسعات العمرانية، والزيادة الداخلية ، والتغيرات     

  . من ازدياد الطلب على الخدمات التسويقية يصاحب ذلك كله
لكل ما سبق فان هذا البحث سوف يتناول كيفية النهوض بتسويق محـصول الـبلح فـى            و

محافظة الوادى الجديد من خال ل التعرف على بعض المالمح التسويقية للـبلح فـى محافظـة                 
ظام التسويقى الحالى لهذا المحصول فى المحافظـة        الوادى الجديد ، والقاء الضوء على هيكل الن       

 بما يخدم فى النهايـة مـن اقتـراح          كالت التسويقية التى تواجهه   مع دراسة المش  ،  المشار اليها   
  .ة لنظام تسويق هذا المحصول الهامالسياسات المستقبلي
  :الهدف من البحث

لـبلح فـى     تهدف الدراسة الى التعرف على بعـض المالمـح التـسويقية لمحـصول ا             
محافظةالوادى الجديد من خالل التعرف على العمليات التسويقية التى يقوم بها كـل مـن تـاجر       

  -:الجملة والتجزئة لهذا المحصول مثل 

                                            
 . تم الحصول على هذة النتائج من خالل فحص واستقراء استمارات االستبيان التى قام بجمعها الباحث من منطقة الدراسه بالوادى الجديد - 1
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، تخزين ثمار البلح ، بيع ثمار البلح ، مصادر تمويـل            ء الثمار وتعبئتها ، نقل الثمار     اشر(
ق تسويق البلح من وجهة نظـر تجـار الجملـة     باالضافة الى المشكالت التى تعو    ،  ) شراء البلح 

وكذلك التعرف على القنـوات التـسويقية        .والتجزئة  ومقترحات النهوض بهذا المحصول الهام      
  .المتبعة فى تسويق البلح بمحافظة الوادى الجديد) المنوال التسويقى(

  :مصادر البيانات
فقد استلزم   لة او اى هدف ،    نظرا لالهمية القصوى لنوع البيانات الالزمة لدراسة اية مشك        

لـذلك تـم    .  االمر ضرورة جمع البيانات بحيث تكون ممثلة للواقع وللمجتمع موضع الدراسـة           
 Stratified Multi-Stage randomاسلوب المعاينة العشوائية الطبقية المتعددة المراحل  استخدام
sample،          ى اربعة منـاطق يتركـز      ووفقا لهذا االسلوب تم اختيار عينة الدراسة بحيث شملت عل

القـصر وشـملت     باريس ،  ، الداخلة ،    وهم منطقة الخارجة    ، فيهم انتاج وتسويق وتصنيع البلح    
تاجر جملة من جملة عدد تجار الجملة الموجودين بمحافظة الوادى          ) ٥٨(العينة على اختيار عدد     

تجزئـة يمثلـون    تـاجر    ٢٤واختيار عدد   % ٦٦بنسبة  ،  تاجر جملة ) ٨٨(عددهم  الجديد والبالغ   
  .معظم تجار التجزئة بالمحافظة المذكورة من منطقتين هما الخارجة والداخلة

فى المناطق المشار اليهـا بـدات عمليـة جمـع        ) الجملة والتجزئة   ( وبعد اختيار التجار    
البيانات من خالل المقابالت الشخصية المباشرة مع التجار باستخدام استمارة اسـتبيان صـممت              

  .ة واخرى صممت لتجار التجزئةلتجار الجمل
  :االسلوب البحثى

اعتمدت هذة الدراسة فى تحليلها على اسس ومبادىء االقتصاد القياسى باستخدام الطريقـة         
والتى تختص بتلخيص ووصف مجموعـة البيانـات وايـضا باسـتخدام االحـصاء             ،  الوصفية  

ستخدام تلك الطرق فى تحليل     ومن خالل  ا   . االستداللى الذى يتعلق بالتقرير واختبارات الفروض     
  . من تجار التجزئة أوالبيانات التى تم جمعها سواء من تجار الجملة 

  :نتائج الدراسة
من خالل استخدام طرق تحليل البيانات التى تم جمعها من تجار الجملة والتجزئـة بعينـة               

تعلق بجوانـب  الدراسة فى محافظة الوادى الجديد امكن الحصول على مجموعة من النتائج فيما ي     
العملية التسويقية التى تضمنتها اسئلة االستبيان ككـل ، وفيمـا يخـص المـشكالت التـسويقية               

  :ومقترحات النهوض بالعملية التسويقية والقنوات التسويقية وكانت النتائج كالتالى 
   : تجار الجملة بمحافظة الوادى الجديدعينة نتائج تحليل استمارات استبيان :اوال

جر الجملة بكونة من مجموعة الوسطاء الذين يمارسون نشاطهم التـسويقى مـن             يتميز تا 
يقصد بهم التجـار الـذين      ن  ي، اما التجار المجمع    ىقخالل امتالكهم السلع موضع النشاط التسوي     

 ، او مـن     ةن مباشر ويقومون بشراء السلع من المزراعي    يعملون فى االسواق التجميعية االقليمية      
منتجين بعد ان يتجمع لديهم كميات تكفى لحمـوالت كاملـة الـى االسـواق               االسواق المحلية لل  

استمارات استبيان عينة تجار الجملة للبلح فى محافظـة        ، وبفحص البيانات الواردة فى      المركزية  
  : امكن الحصول على النتائج التالية الوادى الجديد

   : وقت شراء البلح-١
من تجار الجملة عينـة  % ) ١٠٠(الخارجة ان فى مركز ) ١(اشارت النتائج بالجدول رقم    

منهم افادوا انه يتم شراء البلح        % )٨٨,٨( بعد االثمار ، وان      ثمار البلح   البحث افادوا بشرائهم    
مـن تجـار   % ) ١٠٠( قبل جمع المحصول ، و فى مركز الداخلة افـاد         % ١١,١بعد الجمع ،    

منهم افادوا انه يتم  شراء      % ) ٨٠ (وان    ، ضجنار بعد ال  رائهم للثم عينة البحث افادوا بش   بالجملة  
 فـى مركـز بـاريس افـاد         ، و يتعاقدون على الشراء قبل الجمع       فقط   % ٢٠البلح بعد الجمع ،   

% ) ١٠٠ (وان   بعـد االثمـار ،     بشرائهم الثمار من تجار الجملة عينة البحث افادوا       % ) ١٠٠(
من تجار الجملة عينـة     % ) ١٠٠( ر افاد   فى القص ومنهم افادوا انه يتم شراء البلح بعد الجمع ،          

فقط منهم افادوا انه يتم  شراء البلح قبل          )%٥٠(وان   البحث افادوا بشرائهم للثمار بعد االثمار ،      
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ومن ذلك يتضح ان جميـع   . منهم افادوا انه يتم  شراء البلح بعد الجمع % ) ٥٠( الجمع ، وان    
نسبة الغالبة منهم يقومون بالشراء بعد الجمع مباشرة        تجار الجملة يقومون بالشراء بعد االثمار وال      

  -:، وقد كانت مبرراتهم فى هذا ما يلى 
ن للنقود وبالتالى يكون الـسعر مـنخفض        عروضة تكون كبيرة لحاجة المزارعي    الكميات الم -١ 

   .نسبيا ومناسب للتجار
  .ن  لدى المزارعي الخبرات التخزينيةعدم توافر مخازن صالحة لتخزين البلح وعدم توافر-٢  

 توزيع تجار الجملة فى عينة البحث بمحافظة الوادى الجديد وفقا لوقت شـراء    :)١(جدول رقم   
  ثمار البلح

  

  االثمار الشراء قبل الشراء بعد االثمار
  حجم العينة  المنطقة  الشراء قبل الجمع  الشراء بعد الجمع

  %  نعم  %  نعم  %  نعم
  ١١,١  ٣  ٨٨,٨  ٢٤  -  -  ٢٧  الخارجة
  ٢٠  ٣  ٨٠  ١٢  -  -  ١٥  الداخلة
  -  -  ١٠٠  ٨  -  -  ٨  باريس
  ٥٠  ٤  ٥٠  ٤  -  -  ٨  القصر
  ١٧,٢  ١٠  ٨٢,٨  ٤٨  -  -  ٥٨  الجمله

  

  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام :المصدر 
  :ثمن البلحالتجار لطريقة دفع -٢

يوضح توزيع تجار الجملة فـى عينـة        والذى   ) ٢( بالجدول رقم    الواردة   اشارت النتائج   
 فى جميع منـاطق الدراسـة   هالبحث بمحافظة الوادى الجديد وفقا لطريقة دفع ثمن شراء البلح ان         

 التبـاع  وكانت مبرراتهم ،نقدا  ثمار البلح بدفع ثمن   بانهم يقومون   عينة البحث   ب تجار الجملة    افاد
  -: هى للشراء هذا االسلوب

 مناطق الدراسة وان االسلوب السائد هو التعامـل النقـدى           االجل فى عدم وجود نظام البيع ب    -١
  .فقط

  .توافر النقود لدى تجار الجملة واستعددادهم لموسم الشراء -٢
  .المعيشيةهم  فورا لمواجهة احتياجات لثمن البلحن والبائعين حاجة المزارعي-٣
  .منافسة المصانع للتجار فى دفع الثمن نقدا للزراع-٤

توزيع تجار الجملة فى عينة البحث وفقا لطريقة دفـع ثمـن شـراء الـبلح                : )٢(جدول رقم   
   .٢٠١١/٢٠١٢بمحافظة الوادى الجديد موسم 

  حجم العينه  المنطقة  الدفع بالتقسيط  الدفع نقدا
  %  نعم  %  نعم

  -  -  ١٠٠ ٢٧ ٢٧  الخارجة
  -  -  ١٠٠ ١٥ ١٥  الداخله
  -  -  ١٠٠ ٨ ٨  باريس
  -  -  ١٠٠ ٨ ٨  القصر
  ٢٠١٢ات االستبيان لعينة البحث عام بيانات جمعت وحسبت من استمار: المصدر         -  -  ١٠٠ ٥٨ ٥٨  جملة

   فى تعبئة ثمار البلحنوع العبوات المستخدمة-٣
مـن  % ) ١٠٠ ( حوالىفى مركز الخارجة  ان   ) ٣( بالجدول رقم   الواردة   النتائج   اشارت

البالستيك ، وفى مركز الداخلـة    صناديق  عبوات  تجار الجملة عينة البحث افادوا بانهم يستخدموا        
%) ٢٠( انالبالسـتيك ، و   صناديق  من عينة البحث افادوا بانهم يستخدموا عبوات        %) ٨٠(افاد  

من تجـار الجملـة عينـة       % ) ١٠٠( خيش ، وفى مركز باريس افاد       النهم يستخدمون اجولة    م
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من تجـار  % ) ١٠٠( ى القصر افاد وف، البالستيكصناديق البحث افادوا بانهم يستخدموا عبوات   
  .البالستيكصناديق الجملة عينة البحث افادوا بانهم يستخدموا عبوات 

توزيع تجار الجملة فى عينة البحث وفقا لنوع العبوات المستخدمة فى تعبئـة             : )٣(جدول رقم   
  ٢٠١١/٢٠١٢ثمار البلح بمحافظة الوادى الجديد موسم 

    عبوات                 
  ةالمنطق

  %  اخرى  %  بالستيك صناديق  %  اجولة  العينه حجم

    -  ١٠٠  ٢٧  -  - ٢٧  الخارجة
    -  ٨٠  ١٢  ٢٠  ٣ ١٥  الداخله
    -  ١٠٠  ٨  -  - ٨  باريس
    -  ١٠٠  ٨  -  - ٨  القصر
    -  ٩٤,٤٥  ٥٥  ٥,٥٥  ٣ ٥٨  جمله

  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام : المصدر

  :عايير التى تتم على اساسهاموال  فرز الثمارمدى اجراء عملية-٤
من تجار  % ) ١٠٠( فى مركز الخارجة ان      )  ٤(  اشارت النتائج الواردة بالجدول رقم      

%) ٣٣,٣ ( أفـاد  عينة البحث افادوا بانهم يقومون بفرز الثمار على اساس الصنف، كما          بالجملة  
%) ٤٤,٤(ا الفرز طبقا لحجم الثمـرة ، وان  من افراد العينة ان اهم المعايير التى يتم على اساسه  

من افراد العينة ان اهم المعايير التى يتم على اساسها الفرز طبقا  لدرجة االصابة بالحـشرات ،                  
فـرز  عينة البحث افادوا بـانهم يقومـون ب   بمن تجار الجملة    % ) ١٠٠( وفى مركز الداخلة افاد     

اساسـها  لعينة ان اهم المعايير التى يتم علـى         من افراد ا  %) ٤٠ (افاد الثمار طبقا للصنف ، كما    
من افراد العينة ان اهم المعايير التى يتم على اساسها الفـرز  %) ٦٠ ( الفرز طبقا لحجم الثمرة ،   

عينـة  بمن تجار الجملـة     % ) ١٠٠( طبقا لدرجة االصابة بالحشرات ، وفى مركز باريس افاد          
من افراد العينة ان اهم المعـايير  %) ٥٠ (لصنف ،يقومون بفرز الثمار طبقا لالبحث افادوا بانهم    

من افراد العينـة يقومـون      %) ١٠٠ ( افاد لحجم الثمرة ، كما    التى يتم على اساسها الفرز طبقا     
مـن تجـار    %) ١٠٠( افـاد    بفرز الثمار طبقا لدرجة االصابة بالحشرات ، وفى منطقة القصر         

من افراد العينـة ان  %) ٥٠(ار طبقا للصنف ، الجملة عينة البحث افادوا بانهم يقومون بفرز الثم       
من افراد العينة ان    %) ١٠٠( اهم المعايير التى يتم على اساسها الفرز طبقا لحجم الثمرة ، وان             

اهم المعايير التى يتم على اساسها الفرز طبقا  لدرجة االصابة بالحـشرات ، واجماليـا وعلـى                  
عينة البحث افادوا بـانهم يقومـون بفـرز         بة  من تجار الجمل  %) ١٠٠( مستوى عينة البحث افاد   
من افراد العينة ان اهم المعايير التى يتم على اساسها الفـرز            %) ٣٨,٨(الثمار طبقا للصنف ، و    
من افراد العينة ان اهم المعايير التى يتم على اساسـها الفـرز             %) ٦١,١(طبقا لحجم الثمرة ، و    

  .طبقا  لدرجة االصابة بالحشرات

توزيع تجار الجملة فى عينة البحث وفقا لمدى  اجراء عملية الفـرز للثمـار               : )٤(جدول رقم   
والمعايير التى تتم على اساسها  الشراء فى محافظة الـوادى الجديـد عـام               

٢٠١١/٢٠١٢  
حجم   المنطقة  نعم

  %  االصابات الحشرية  %  حجم الثمرة  %  الصنف  العينه
  ٤٤,٤  ١٢  ٣٣,٣  ٩  ١٠٠ ٢٧ ٢٧  الخارجة
  ٦٠  ٩  ٤٠  ٦  ١٠٠ ١٥ ١٥  الداخله
  ١٠٠  ٨  ٥٠  ٤  ١٠٠ ٨ ٨  باريس
  ١٠٠  ٨  ٥٠  ٤  ١٠٠ ٨ ٨  القصر
  ٦٣,٧٩  ٣٧  ٣٩,٦٥  ٢٣  ١٠٠ ٥٨ ٥٨  جملة

  

  ٢٠١٢ بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام :المصدر    
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  : مدى اجراء عمليات التخزين لثمار البلح واماكن تخزينها-٥
من تجار الجملـة    % ) ٥٥,٥( فى مركز الخارجة ان     ) ٥(ل رقم     اشارت النتائج بالجدو  

افادوا بانهم ال يقومون    %) ٤٤,٤( عينة البحث افادوا بانهم يقومون بتخزين الثمار ، فى حين ان            
من تجار الجملة عينة البحث افادوا بانهم       % ) ٢٠( بالتخزين للثمار، وفى مركز الداخلة افاد ان        

افادوا بانهم ال يقومون بعملية التخـزين للثمـار ،          %) ٨٠(  حين ان    يقومون بتخزين الثمار، فى   
للثمـار،   من تجار الجملة بانهم ال يقومون بعملية التخـزين        %) ١٠٠ ( اشاروفى مركز باريس    

من تجار الجملة عينة البحث افادوا بـانهم يقومـون بتخـزين    % ) ٥٠( وفى مركز القصر افاد    
 كما اشارت النتـائج    ،   بانهم ال يقومون بعملية التخزين للثمار     افادوا  %) ٥٠( الثمار فى حين ان     

من تجار الجملة عينـة البحـث        % ) ٣٣,٣(فى مركز الخارجة    ان   ) ٥(  بالجدول رقم    الواردة
افادوا بانهم  منهم  %) ٢٢,٢( افادوا بانهم يقومون بتخزين الثمار فى مبردات خاصة،فى حين ان           

مـن تجـار    % ) ٢٠( وفى مركز الداخلة ان      ت لدى الغير ،   فى مبردا  يقومون بالتخزين للثمار  
والباقى يقومون ببيع    الجملة عينة البحث افادوا بانهم يقومون بتخزين الثمار فى مبردات خاصة ،           

من تجار الجملة عينة البحث افـادوا       %) ٥٠( وفى مركز باريس ان      الثمار مباشرة بعد الشراء ،    
من تجار الجملة عينـة  % ) ٥٠( وفى القصر  دات خاصة ،  بانهم يقومون بتخزين الثمار فى مبر     

اتهـم  %) ٥٥,٥(البحث افادوا بانهم يقومون بتخزين الثمار فى مبردات خاصة، واجماليـا افـاد     
يقومـون   %)٣٣,٣٣(مـنهم   . يقومون بـالتخزين    %) ٤٤,٥(اليقومون بعملية التخزين ، وان      

  . االهالىىزين لديقومون بالتخ%) ١١,١١(بالتخزين فى مبردات خاصة ، 

 توزيع تجار الجملة بعينة البحث وفقا لمدى اجراء عمليات تخزين البلح مـن              :)٥(جدول رقم   
  ٢٠١١/٢٠١٢عدمة ومكان اجراؤة بمحافظة الوادى الجديد موسم 

عرض الثمار للبيع 
  مباشرتا

  تخزين الثمار قبل البيع
  حجم  المنطقة

  العينه
 مخازن % نعم

 مخازن % حكومية
 خاصة

 مخازن %
 % اهالى

  ٢٢,٢  ٦  ٣٣,٣  ٩    -  ٤٤,٤  ١٢ ٢٧  الخارجة
  -  -  ٢٠  ٣    -  ٨٠  ١٢ ١٥  الداخله
  -  -  ٥٠  ٤    -  ١٠٠  ٨ ٨  باريس
  -  -  ٥٠  ٤    -  ٥٠  ٤ ٨  القصر
  ١٠,٣٤  ٦  ٣٤,٤  ٢٠    -  ٦٢,٠٦  ٣٦ ٥٨  جملة

  ٢٠١٢م مارات االستبيان لعينة البحث عابيانات جمعت وحسبت من است: المصدر    

  :ةبيع الثمار من قبل التجار مباشرمبررات -٦
من حجم العينـة  % ) ٧٧,٧(فى مركز الخارجة ان ) ٦(بالجدول رقم   الواردة  بينت النتائج   

%) ٥٥,٥( الحاجة الى سيولة نقديـة وان         مبررات بيع ثمار البلح مباشرة ترجع الى       باناشارت  
عـدم وجـود عبـوات ، وان         ل ةادوا بانهم يبيعون الثمار مباشـر     من تجار الجملة عينة البحث اف     

من عينـة البحـث ان       % )٣٣,٣ ( لعدم وجود مخازن مجهزة لديهم ، فى حين افاد        %) ٤٤,٤(
من تجار الجملـة عينـة      % ) ٦٠(السبب هو الخوف من تقلبات االسعار ، و فى مركز الداخلة            

حـث  من تجار الجملـة عينـة الب   % ) ٦٠(البحث  بان السبب هو الحاجة الى سيولة نقدية وان    
لعـدم وجـود مخـازن      ) %١٠٠(  لعدم وجود عبوات ، وان       ةافادوا بانهم يبيعون الثمار مباشر    

وفى   ان السبب هو الخوف من تقلبات االسعار ،        العينةمن   %)٨٠(مجهزة لديهم ، فى حين افاد       
 بـان   ةمن تجار الجملة عينة البحث افادوا بانهم يبيعون الثمار مباشـر          %) ١٠٠( مركز باريس   

الـبلح   بيع ثمـار  السبب فى  بان ايضاافادوا% ) ١٠٠( هو الحاجة الى سيولة نقدية وان   السبب  
عدم وجود مخازن مجهـزة     و عدم وجود عبوات،  مباشرة يرجع باالضافة الى السبب السابق هى        

من تجار الجملة عينة البحـث      %) ١٠٠ ( اشار وفى القصر  لديهم ، الخوف من تقلبات االسعار،     
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عدم وجود عبوات،عدم وجود مخازن مجهزة لـديهم ،          ،جة الى سيولة نقدية     بان السبب هو الحا   
  .من عينة البحث ان السبب هو الخوف من تقلبات االسعار %)٥٠( فى حين افاد

 توزيع تجار الجملة فى عينة البحث بمحافظة الوادى الجديد وفقـا لمبـررات              :)٦(رقم   جدول
 البلح مباشرتا بيعهم لثمار

٤  ٣  ٢  ١  
  ينهحجم الع  المنطقة

  %  نعم  %  نعم  %  نعم  %  نعم
  الخارجة

  
٣٣,٣  ٩  ٤٤,٤  ١٢  ٥٥,٥  ١٥  ٧٧,٧  ٢١  ٢٧  

  الداخلة
  

٨٠  ١٢  ١٠٠  ١٥  ٦٠  ٩  ٦٠  ٩  ١٥  

  باريس
  

١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ٨  

  القصر
  

٥٠  ٤  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ٨  

  ٥٦,٨  ٣٣  ٧٤,١  ٤٣  ٦٨,٩  ٤٠  ٧٩,٣  ٤٦  ٥٨  جملة

  :المبررات هى
عدم وجود مخازن خاص   -٣عدم توافر العبوات        -٢يولة النقدية           عدم توافر الس- ١
   الخوف من تقلبات االسعار- ٤

  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :المصدر
  :الهدف من التخزين لثمار البلح-٧

جار الجملة بعينة البحث وفقـا      والخاصة بتوزيع ت   ) ٧(  بالجدول رقم    تشير النتائج الواردة  
ان الهدف  % ) ١٠٠(الغراض او اهداف تخزين ثمار البلح ان التجار فى جميع مناطق الدراسة             

  .لهذة السلعةتخزين الثمار الحصول على سعر مرتفع او الغرض 

 توزيع تجار الجملة بعينة البحث وفقا الهداف او اغـراض تخـزينهم للـبلح               :)٧(جدول رقم   
  ٢٠١١/٢٠١٢ادى الجديد موسم بمحافظة الو

  الهدف
  المنطقة

 صفات ينستح  حجم العينه
  الثمار

  تحسن توقع  %
  السعر

  فائض وجود  %
  فى المحصول

%  

    -  ١٠٠ ٢٧    - ٢٧  الخارجه
    -  ١٠٠ ١٥    - ١٥  الداخله
    -  ١٠٠ ٨    - ٨  باريس
    -  ١٠٠ ٨    - ٨  القصر
    -  ١٠٠ ٥٨    - ٥٨  جمله

  ٢٠١١استمارات االستبيان لعينة البحث عام بيانات جمعت وحسبت من : المصدر

  : مدى وجود مشكالت فى تخزين ثمار البلح ونوعيتها-٨
تعددت وتنوعت المشكالت التى تواجة تجار البلح عند قيامهم بتخزينة فى محافظة الوادى             

فى مركز الخارجة افاد افراد عينة البحـث   ) ٨( فى جدول رقم    الواردة  النتائج   الجديد ، واشارت  
ارتفاع تكاليف التخزين ، عدم توافر المخـازن  -تجار الجملة ان اهم المشكالت التى تواجهم هى        

، رة فـى عمليـات التبخيـر والتخـزين      ، زيادة السعر التتناسب مع تكاليف التخزين ، قلة الخب         
%  ١١,١،  %  ٢٢,٢ ، %  ٣٣,٣ ،% ٤٤,٤،  % ٦٦,٦:  وكانت كالتـالى   تعرض الثمار للتلف  

 تجار الجملة ان اهم     فقد ذكر اما فى مركز الداخلة      .على الترتيب  سابق االشارة اليها  للمشكالت ال 
ارتفاع تكاليف التخزين ، عدم توافر المخـازن ، زيـادة الـسعر             -المشكالت التى تواجهم هى     

 التتناسب مع تكاليف التخزين ، قلة الخبرة فى عمليات التبخير والتخزين ، تعرض الثمار للتلـف          
امـا فـى مركـز    ، على الترتيب   % ٦٠،%  ٦٠ ،%  ٤٠،  % ٨٠،   %  ٨٠: تالىوكانت كال 

ارتفـاع  هـى   فى تخزين ثمار الـبلح       تجار الجملة    التى تواجه  لوحظ ان اهم المشكالت   باريس  
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تتناسب مـع تكـاليف التخـزين ، قلـة      تكاليف التخزين ، عدم توافر المخازن ، زيادة السعر ال 
، %  ١٠٠: كالتـالى النتائج   وكانت   خزين ، تعرض الثمار للتلف    الخبرة فى عمليات التبخير والت    

افراد عينة  من  % ١٠٠ ذكر  فى القصر   و .على الترتيب %  ٥٠،  %  ١٠٠ ،%  ١٠٠،  % ١٠٠
االربع مـشكالت   هى  تصادفهم فى تخزين ثمار البلح      البحث تجار الجملة ان اهم المشكالت التى        

وعلى مـستوى   ،  اثناء تخزينها   تعرض الثمار    منهم اشار الى وجود مشكلة     %٥٠المذكورة وان   
- تجار الجملة ان اهم المشكالت التى تـواجهم هـى   العينة ككل فى محافظة الوادى الجديد ذكر     

تتناسب مع تكاليف التخزين ، قلة       عدم توافر المخازن ، زيادة السعر ال       ارتفاع تكاليف التخزين،  
  النـسب لهـذة المـشكالت       وكانـت  ر للتلف الخبرة فى عمليات التبخير والتخزين، تعرض الثما      

 .على الترتيب%  ٣٣,٣، %  ٥٠، %  ٥٠، % ٦٦,٦، % ٧٧,٧: كالتالى
 توزيع تجار الجملة فى عينة البحث بمحافظة الوادى الجديد وفقا لمدى وجـود   :)٨(جدول رقم   

  مشكالت فى تخزينهم لثمار البلح
حجم   المنطقة  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

  %  نعم  %  نعم  %  نعم  %  نعم  %  نعم  العينه
  ١١،١  ٣  ٢٢,٢  ٦  ٣٣,٣  ٩  ٤٤،٤  ١٢  ٦٦،٦  ١٨  ٢٧  الخارجة
  ٦٠  ٩  ٦٠  ٩  ٤٠  ٦  ٨٠  ١٢  ٨٠  ١٢  ١٥  الداخلة
  ٥٠  ٤  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ٨  باريس
  ٥٠  ٤  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ٨  القصر
  ٣٤,٥  ٢٠  ٥٣,٤  ٣١  ٥٠  ٢٧  ٦٨,٩  ٤٠  ٧٩,٣  ٤٦  ٥٨  اجمالى

  

 زيادة السعر التتناسب مع - ٣عدم توافر المخازن   - ٢ التخزين   ارتفاع تكاليف- ١ :المشكالت هى
   تعرض الثمار للتلف- ٥ قلة الخبرة فى عمليات التبخير والتخزين     -٤تكاليف التخزين  

  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :المصدر
  :ينات التى تجرى على ثمار البلح قبل التخزيالعمل-٩

احتوت استمارة االستبيان التى تم اعدادها لتجار الجملة فى محافظة الـوادى الجديـد ان               
ار البلح قبل تخزينها هى فرز الثمار ثم تبخيرهـا بغـاز بروميـد              جرى على ثم  العمليات التى ت  

الميثيل ، باالضافة الى عمليات اخرى من خالل اخذ اراء التجار فى تلك العمليـات اتـضح ان                  
منهم ذكروا ان العمليات التى تجرى على ثمار البلح         %) ١٠٠(لتجار فى مناطق الدراسة     جميع ا 

الـواردة  اشـارت النتـائج   قبل تخزينها تنحصر فقط فى تبخير الثمار بغاز بروميد الميثيل ، كما   
من تجار الجملة عينة البحث افـادوا بـانهم   % ) ٢٢,٢( فى مركز الخارجة  ) ٩( بالجدول رقم   

من تجار الجملة عينة البحـث      % ) ٤٠( فى مركز الداخلة افاد     ، و جراء الفرز للثمار    يقومون با 
من تجار الجملة عينـة     % ) ١٠٠( فى مركز باريس افاد     و ،افادوا بانهم يقومون باجراء الفرز      

من تجـار   % ) ١٠٠( وفى منطقة القصر افاد     ،  البحث افادوا بانهم يقومون باجراء الفرز للثمار      
  .الجملة عينة البحث افادوا بانهم يقومون باجراء الفرز للثمار

لى ثمار البلح قبـل   البحث وفقا للعمليات التى تجرى  توزيع تجار الجملة بعينة    :)٩(جدول رقم   
  ٢٠١١/٢٠١٢التخزين بمحافظة الوادى الجديد موسم 

  العملية
  
  المنطقة

حجم 
  العينه

  غسيل  %  فرزالثمار
  الثمار

  
%  

  التبخيربغاز
  الميثيلبروميد

  الميثيل
عمليات   %

  اخرى
%  

  -  -  ١٠٠ ٢٧  -  -  ٢٢,٢  ٦ ٢٧  الخارجة
  -  -  ١٠٠ ١٥  -  -  ٤٠  ٦ ١٥  الداخله
  -  --  ١٠٠ ٨  -  -  ١٠٠  ٨ ٨  باريس
  -  --  ١٠٠ ٨  -  -  ١٠٠  ٨ ٨  القصر
  -  -  ١٠٠ ٥٨  -  -  ٤٨,٢٧  ٢٨ ٥٨  الجملة

  عت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عامبيانات جم: المصدر
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  : مدى وجود اعباء مالية على التجار ونوعها- ١٠
 المتحصل عليها من تفريغ استمارة االستبيان لتجار الجملة لثمار البلح ان            اظهرت النتائج   

لح االعباء المالية الملقاة على عاتق التجار هى الضرائب ومصروفات النقل ورسوم خـروج الـب           
فـى مركـز     ) ١٠( بالجدول رقـم    من المحافظة واعباء اخرى حيث يتبين من النتائج الواردة          

من عينة البحث تجار الجملة  بوجود اعباء مالية يتحملها التجار تتمثل فى             % ١٠٠الخارجة افاد   
% ١٠٠افادوا بوجود مصروفات النقـل ، وان        % ١٠٠رسوم خروج البلح من المحافظة ، وان        

 مركـز    ، امـا   جود مصروفات اخرى تتمثل فى تكاليف التبخير ،العمالة ، والعبـوات          افادوا بو 
من عينة البحث تجار الجملة بوجود اعباء مالية يتحملها التجار تتمثـل فـى              % ٤٠الداخلة افاد   

% ١٠٠افادوا بوجود مصروفات النقـل ، وان        % ١٠٠رسوم خروج البلح من المحافظة ، وان        
  .العمالة ، والعبوات خرى تتمثل فى تكاليف التبخير ،افادوا بوجود مصروفات ا
، واالعبـاء    )% ١٠٠ ( علـى مـصروفات النقـل      قتصرت االعباء وفى مركز باريس ا   

  .، نفس الشى ينطبق على القصر%) ٥٠(االخرى المتمثلة فى تكاليف التبخير ، العمالة 

  الجديد وفقا لمدى وجود    توزيع تجار الجملة فى عينة البحث بمحافظة الوادى       ) ١٠(جدول رقم   
  اعباء مالية يتحملونها ونوع هذة االعباء

  نعم
حجم   المنطقة

  مصروفات  %  الضرائب  العينه
  النقل

رسوم   %
  محلية

اعباء   %
  اخرى

%  

  ١٠٠  ٢٧  ١٠٠  ٢٧  ١٠٠  ٢٧  ٢٢,٢  ٦  ٢٧  الخارجة
  ١٠٠  ١٥  ٤٠  ٦  ١٠٠  ١٥  ٢٠  ٣  ١٥  الداخلة
  ٥٠  ٤  -  -  ١٠٠  ٨    -  ٨  باريس
  ٥٠  ٤  -  -  ١٠٠  ٨    -  ٨  القصر
  ٨٦,٢  ٥٠  ٥٦,٨  ٣٣  ١٠٠  ٥٨  ١٥,٥  ٩  ٥٨  جملة

   تكاليف المقاومة والتبخير-٣تكاليف العبوات   -٢تكاليف العمالة   -١:  تتضمن االعباء االخرى
  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :المصدر

  

  : البلح القنوات التسويقية المتبعة فى تسويق ثمار-١١
اظهرت بيانات االستبيان على مستوى العينة ككل ان تجار البلح فـى محافظـة الـوادى                

والوسـطاء  % ٢٧,٧الجديد يقومون ببيع البلح فى مسلكين اساسـيين همـا المـصانع بنـسبة               
وهؤالء بدورهم يقومون بالبيع الى تجار الجملة او الى المـصانع سـواء كانـت               % ٧٧,٧بنسبة

الجـدول رقـم    ب ما على مستوى المناطق فقد عكست نتائج الدراسة الواردة        خاصة اوحكومية ، ا   
تجار الجملة  يقومون ببيع البلح لمصانع       لمن عينة البحث    % ٢٢,٢فى مركز الخارجة افاد     ) ١١(

تجار الجملة يقومون ببيع البلح للوسـطاء ، كمـا    لمن عينة البحث% ٧٧,٧البلح ، فى حين افاد      
من عينة البحث تجـار الجملـة        % ٤٠فى مركز الداخلة افاد     ) ١١(م  اظهرت بيانات الجدول رق   

من عينة البحث تجار الجملة يقومون ببيـع        % ٦٠يقومون ببيع البلح لمصانع البلح فى حين افاد         
من عينة البحث تجار الجملة يقومون ببيع الـبلح         % ٥٠البلح للوسطاء ، وفى مركز باريس افاد        

مـن عينـة     %١٠٠، وفى منطقة القصر افاد      .ع البلح لمصانع  يقومون ببي % ٥٠، وان    للوسطاء
  .البحث تجار الجملة انهم يقومون ببيع البلح الى الوسطاء

: سبق يتضح ان تسويق البلح فى محافظة الوادى الجديد يسلك احد المسالك التاليـة                ومما
الخـام ، اويقـوم      هع بدورة الى المصانع وهو فى صورت      لتاجر الجملة ثم يبا   ة  المنتج يبيع مباشر  

تاجر الجملة ببيعة لتجار من خارج المحافظة او يقوم بتخزينة الى حين تحسن السعر ، او المنتج                 
 الـى وسـطاء     هاج يقوم ببيع انت   هصانع الخاصة او الحكومية ، او ان       للم ةيقوم ببيع انتاجة مباشر   

  )١شكل رقم( لتخطيطىكما هو موضع بالشكل ا لتجار الجملة او الى المصانع تقوم بدورها ببيعه
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توزيع تجار الجملة فى عينة البحث بمحافظة الوادى الجديد وفقـا للقنـوات          :) ١١(جدول رقم   
  التسويقية التى يتبعونها فى تسويق ثمار البلح

  المستهلك  المصانع  الوسطاء  تجار التجزئة
  المنطفة

حجم 
  %  نعم  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  باالجل  %  نقدا  العينه

    -  %٢٢,٢  ٦  -  -  ٧٧,٧  ٢١  -  -  -  -  ٢٧  الخارجة
    -  ٤٠  ٦  -  -  ٦٠  ٩  -  -  -  -  ١٥  الداخلة
    -  ٥٠  ٤  -  -  ٥٠  ٤  -  -  -  -  ٨  باريس
    -  -  -  -  -  ١٠٠  ٨  -  -  -  -  ٨  القصر
    -  %٢٧,٥  ١٦  -  -  ٧٢,٤  ٤٢  -  -  -  -  ٥٨  جملة
  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :لمصدرا

  
  : توصيف المسلك التسويقى للبلح فى محافظة الوادى الجديد كالتالى )١(شكل رقم 

         
 
 

                                                                                                       
                                                                 

  
 

  تخزين الى حين تحسن السعرالخارج المحافظة     من تجار     
              

 
        

  :البلح مقترحات النهوض بتسويق-١٢
حيـث  .التجار من جهة المقترحات للنهوض بحالة الـبلح التـسويقية     تعددت وجهات نظر  

  :ما يلى في بتسويق البلح اهم المقترحات للنهوض افادت وجهات النظر لهؤالء التجار فى حصر
    االهتمام بالجوانب الفنية واالنتاجية لنخيل البلح -١
  الغاء رسوم خروج البلح من المحافظة -٢
  للسوق يتحدد وفقا لقوى الغاء التسعيرة الجبرية وترك السعر -٣
      اطالق حرية خروج البلح من المحافظة -٤
  االهتمام بالدعاية واالعالن للبلح - ٥
   نوسع فى االسواق الخارجية لتصدير البلحال-٦
   لانشاء جهاز تسويقى يختص بتسويق البلح فى الخارج والداخ -٧
لمـستهلك فـى الـسوق الـداخلى        التى يحتاجهـا ا   الجودة  ضرورة التعرف على صفات      -٨

  ىجوالخار
   فى محافظات اخرىاقامة معارض خارج المحافظة -٩

 مصانع وسطاء تجار جملة

 تجار تجزئة
  تصدير
  

 المستهلك

  المنتج
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ويق البلح من وجهة نظر تجار الجملـة فـى عينـة            مقترحات النهوض بتس  ) :١٢(جدول رقم   
  البحث بمحافظة الوادى الجديد

٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
حجم   المنطقة

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  العينه
  ١٠٠  ٢٧  ١٠٠  ٢٧  ٨٨,٨  ٢٤  ٧٧,٧  ٢١  ٣٣,٣  ٩  ١٠٠  ٢٧  ٤٤,٤  ١٢  ١٠٠  ٢٧  ٥٥,٥  ١٥  ٢٧  الخارجة

  ٦٠  ٩  ٨٠  ١٢  ٤٠  ٦  ٤٠  ٦  ٤٠  ٦  ١٠٠  ١٥  ٦٠  ٩  ١٠٠  ١٥  ٨٠  ١٢  ١٥  الداخلة

  ٥٠  ٤  ١٠٠  ٨  ٥٠  ٤  ٥٠  ٤  ٥٠  ٤  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ١٠٠  ٨  ٥٠  ٤  ٨  باريس

  ٥٠  ٤  ٥٠  ٤  ١٠٠  ٨  ٥٠  ٤  -  -  ١٠٠  ٨  ٥٠  ٤  ١٠٠  ٨  ٥٠  ٤  ٨  القصر

جملة 
  ٧٥,٨  ٤٤  ٨٧,٩  ٥١  ٧٢,٤  ٤٢  ٦٠,٣  ٣٥  ٣٣,٣  ١٩  ١٠٠  ٥٨  ٥٦,٨  ٣٣  ١٠٠  ٥٨  ٦٠,٣  ٣٥  ٥٨  المحافظة

  :حيث
   االهتمام بالجوانب الفنية واالنتاجية لنخيل البلح        - ١
  الغاء رسوم خروج البلح من المحافظة       - ٢
   الغاء التسعيرة الجبرية وترك السعر للسوق- ٣
     اطالق حرية خروج البلح من المحافظة- ٤
  االهتمام بالدعاية واالعالن للبلح - ٥
  البلح يرالنوسع فى االسواق الخارجية لتصد-٦ 
  انشاء جهاز تسويقى يختص بتسويق البلح فى الخارج والداخل-٧ 
      ىجضرورة التعرف على الصفات التى يحتاجها المستهلك فى السوق الداخلى والخار- ٨ 
  اقامة معارض  خارج المحافظة -٩ 

  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :المصدر
  

فى مركـز الخارجـة اقتـرح حـوالى       ) ١٢( بالجدول رقم الواردة النتائج اشارت  حيث  
١٠٠،  %  ٨٨,٨ %  ٧٧,٧،  %  ٣٣,٣،  %  ١٠٠،  %  ٤٤,٤،  % ١٠٠،   % ٥٥,٥% ، 
 فى محافظة الـوادى الجديـد       المقترحات الخاصة بتسويق البلح   الى ان    عينةال  تجار من% ١٠٠

النتاجية لنخيل البلح ، الغاء رسوم خـروج الـبلح         االهتمام بالجوانب الفنية وا   : يجب اتباع االتى    
، اطـالق   يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب  من المحافظة ، الغاء التسعيرة الجبرية وترك السعر       

وسـع فـى االسـواق      تال االهتمام بالدعاية واالعالن للـبلح ،      حرية خروج البلح من المحافظة،    
تص بتسويق البلح فـى الخـارج والـداخل ،          الخارجية لتصدير البلح ، انشاء جهاز تسويقى يخ       

ى ، اقامـة    جضرورة التعرف على الصفات التى يحتاجها المستهلك فى السوق الداخلى والخـار           
الـى    ) ١٢(  وفى مركز  الداخلة اشارت النتـائج بالجـدول رقـم    ،معارض  خارج المحافظة   

ــوالى  ــرح ح %  ٨٠ ، % ٤٠، %  ٤٠،  %  ٤٠، %  ١٠٠،%  ٦٠،  %  ١٠٠،%  ٨٠اقت
بنفس العوامل واالجراءات السابق االشارة اليها اعـالة علـى           عينة الدراسة     التجار من% ٦٠،

، %  ٥٠ح حـوالى    االـى اقتـر   (  ) وفى مركز باريس اشارت النتائج بالجدول رقم        الترتيب ،   
ــة  % ٥٠، %  ١٠٠،  %  ٥٠، % ٥٠،  %  ٥٠،%  ١٠٠، % ١٠٠، %  ١٠٠ ــن عين م

نفس الشى يرى تجار الجملة فى عينـة البحـث بمنطقـة            . ات السابقة جراءباالاشارت  الدراسة  
انة للنهوض بتسويق هذا المحصول يجب اتباع نفس االجراءات وكانت النـسب كالتـالى            القصر  

%  ٥٠،   %١٠٠،   %  ٥٠ ،% ١٠٠،  %  ١٠٠،  %  ٥٠،  %  ١٠٠،  % ٥٠:على الترتيـب    
، % ١٠٠، % ٦٠,٣ح حـوالى  وعلى مستوى العينـة ككـل اقتـر       ،من عينة الدراسة    % ٥٠،

من عينـة البحـث     % ٧٥,٨،  % ٨٧,٩،% ٧٢,٤،  % ٦٠,٣،  % ٣٣,٣،  % ١٠٠،  % ٥٦,٨
االجراءات السابقة االشارة اليها اعالة للنهوض بتسويق محصول البلح فـى محافظـة الـوادى               

  .الجديد
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  :تجار التجزئة: ثانيا 
  . مصدر ووقت ومكان شراء البلح-١

 من النتـائج الـواردة    عينة البحث فى محافظة الوادى الجديد تبين      من تحليل اجابات افراد     
من افـراد عينـة     %٥٠منهم يشترون البلح بعد النضج ، وذكر        % ١٠٠ان  ) ١٣( بالجدول رقم   

البحث انهم هم الذين يشترون البلح من المنتجين ، وقد ذكر تجار التجزئة بعينـة البحـث انهـم                 
  :االتية يفضلون الشراء من المنتجين لالسباب 

  سعر المنتج عادة يكون اقل من سعر تاجر الجملة او المصنع-١
صداقة عالوة على تعودهم للـشراء       تربط التاجر بالمزارعيين احيانا صالت قرابة او      -٢

  .منهم من فترات طويلة 
  .سهولة التعامل مع المزارعيين فال توجد مشاكل مادية معهم -٣
  االتفاق على السعر مع المزارع التوجد مساومة والجدال كبير حول -٤

من افراد العينة انهم بجانب شراءهم من المزارعيين فانهم يشترون مـن            % ٥٠هذا وذكر 
  :اصحاب المصانع وهم يفضلون احيانا لعدة اسباب منها 

  .توافر االصناف الممتازة والمطلوبة للسوق لديهم باستمرار -١
ر التجزئة حتـى محلـة ممـا    بلح لتاجصاحب المصنع بتوصيل ال يقوم تاجر الجملة او   -٢

   تكاليف النقل يوفر عليه
  . وفقا لكل صنف على حدة لتجزئة الحصول على البلح بعد فرزهيضمن تاجر ا-٣
  هناك امكانية اختيار المصانع والتجار الذين ثبت اقبال المستهلكيين على انتاجهم-٤

 لوقـت  ة الوادى الجديد وفقـا     توزيع تجار التجزئة فى عينة البحث بمحافظ       :)١٣(جدول رقم   
   شراء ثمار البلحومصدر

 بعد الجمع قبل الجمع  قبل االثمار  مكان الشراءمصدر و
حجم   المنطقة مصنع منتج

  العينة
  %  عدد  %  عدد  %  نعم  %  نعم  %  نعم

  ٦٢,٥  ١٠  ٣٧,٥  ٦  ١٠٠  ١٦  -  -  -  -  ١٦  الخارجة
  ٢٥  ٢  ٧٥  ٦  ١٠٠  ٨  -  -  -  -  ٨  الداخلة

  ٥٠  ١٢  ٥٠  ١٢  ١٠٠  ٢٤  -  -  -    ٢٤  ةجملة المحافظ
  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :المصدر

  .العوامل المحدد للكميات المشتراه من البلح -٢
%) ٥٠( ان نسبة   ) ١٤( تبين من اجابات افراد عينة البحث والنتائج الواردة بالجدول رقم           

 الخارجة ان العامل االساسـى المحـددة لكميـة الـبلح التـى          من عينة تجار التجزئة فى مركز     
ان الرغبة فى التخزين للحصول على سـعر   %)٣٧,٥( يشترونها هى االمكانيات المادية ،وذكر    

ان سعر البلح من العوامل المحـددة للـسعر ، وفـى مركـز الداخلـة                % )٥٠( افضل ، وافاد  
 ان العامل االساسى المحددة لكمية الـبلح        من عينة تجار التجزئة فى مركز الخارجة      %) ٥٠(ذكر

ان الرغبة فى التخـزين للحـصول علـى     %)٥٠( وذكرالتى يشترونها هى االمكانيات المادية ،   
ان سعر البلح من العوامل المحددة للكميـة ، واجماليـا اشـارت              % )٥٠( سعر افضل ، وافاد   

 فى مركز الخارجـة ان العامـل        من عينة تجار التجزئة   %) ٥٠(ان  ( ) النتائج الواردة بالجدول    
ان الرغبة   %)٤١,٥(االساسى المحددة لكمية البلح التى يشترونها هى االمكانيات المادية ،وذكر           

ان سعر البلح من العوامـل المحـددة         % )٥٠( فى التخزين للحصول على سعر افضل ، وافاد       
  .للكمية
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فظة الوادى الجديد وفقا للعوامـل       توزيع تجار التجزئة فى عينة البحث بمحا       :)١٤(جدول رقم   
  التى تحدد الكميات المشتراة ثمار البلح 

  العوامل       
  المنطقة  

حجم 
  العينه

سعر 
  البلح

االمكانيات   %
  المالية

الرغبة فى   %
  التخزين

%  

  ٣٧,٥  ٦  ٥٠  ٨  ٥٠  ٨  ١٦  الخارجة
  ٥٠  ٤  ٥٠  ٤  ٥٠  ٤  ٨  الداخلة
  ٤١,٦٦  ١٠  ٥٠  ١٢  ٥٠  ١٢  ٢٤  الجملة

  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :المصدر  

  .ةعاييرمو ثمارلل تدريج مدى اجراء عملية -٣
من عينة البحـث فـى مركـز    % ) ١٠٠(ان ) ١٥(اشارت البيانات الواردة بالجدول رقم      

 وفقا  يقومون باجراء التدريج  %) ٢٥( الخارجة يقومون باجراء تدريج للثمار وفقا للصنف ، وان          
من تجار التجزئة بالعينة انة يوجد اعتبارات اخرى مثل لون الثمـار   % ٥٠لحجم الثمرة ، وافاد     

من عينة البحث بمركز الداخلة يقومون بـاجراء تـدريج      % ) ١٠٠( ونسبة الرطوبة، بينما ذكر     
 من   %٥٠يقومون باجراء التدريج وفقا لحجم الثمرة ، وافاد         %) ٢٥(للثمار وفقا للصنف ، وان      

  تجار التجزئة بالعينة انة يوجد اعتبارات اخرى مثل لون الثمار ونسبة الرطوبة 
انهم يقومـون بـاجراء تـدريج       % ) ١٠٠( واجماال وعلى مستوى العينة بالمحافظة افاد       

 % ٥٠يقومون باجراء التدريج وفقا لحجم الثمـرة ، وافـاد        %) ٢٥( للثمار وفقا للصنف ، وان      
  ينة انة يوجد اعتبارات اخرى مثل لون الثمار ونسبة الرطوبة من تجار التجزئة بالع

توزيع تجار التجزئة فى عينة البحث بمحافظة الوادى الجديد وفقـا لمـدى             : )١٥(جدول رقم   
  اجراء عمليات تدريج لثمار البلح ومعاييرها

  نعم
  اعتبارات اخرى  الحجم الصنف

  العوامل     ال
  
  المنطقة

حجم 
  العينه

  %  عدد  %  عدد  %  ددع  %  عدد
  -  -  ٥٠  ٨  ٢٥  ٤  ١٠٠  ١٦  ١٦  الخارجة
  -  -  ٥٠  ٤  ٢٥  ٢  ١٠٠  ٨  ٨  الداخلة
  -  -  ٥٠  ٢٢  ٢٥  ٦  ١٠٠  ٢٤  ٢٤  جملة

  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :المصدر

  : العوامل المحددة لسعر البلح -٤
 ففى تبين من البيانات الواردة بالجدول رقم         تعددت وتنوعت العوامل المحددة السعار البلح     

 ان اهم العوامل المحددة لسعر      اومن خالل اجابات افراد عينة البحث بمركز الخارجة افادو        ) ١٦(
 اما وفرة االنتاج وكمية     ،منهم   % ٧٥البلح لدى تاجر التجزئة هى حركة البيع والشراء وذكرها          

سعر الجملة والتكـاليف    ، %١٠٠عياد وذكرها  المواسم واال  ، % ٦٢,٥المعروض فقد ذكرها      
، من افراد العينة ، وفى مركـز الداخلـة          % ٥٠ حجم الطلب على التصدير    ،% ٨٧,٥التسويقية  

البلح لدى تاجر التجزئة هى حركة البيع والشراء وذكرهـا           ان اهم العوامل المحددة لسعر       اادواف
 ، والمواسـم واالعيـاد وذكرهـا      %٧٥النتاج وكمية المعروض فقد ذكرها       اما وفرة ا   ،% ١٠٠
، مـن   % ٥٠ حجم الطلب على التـصدير  ،% ٧٥ سعر الجملة والتكاليف التسويقية     ،%  ١٠٠

افراد العينة ، واجماال وعلى مستوى عينة البحث بالمحافظة افاد ان اهم العوامل المحددة لـسعر                
نتاج وكمية المعروض فقـد     ال اما وفرة ا   منهم ، % ٨٣,٣البلح هى حركة البيع والشراء وذكرها         

ــا ــا ،  %٦٦,٧ ذكره ــاد وذكره ــاليف ، %  ١٠٠والمواســم واالعي ــة والتك  ســعر الجمل
  .، من افراد العينة % ٥٠حجم الطلب على التصدير % ٨٣,٣التسويقية
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محافظة وفقا للعوامل المحددة لسعر     ال توزيع تجار التجزئة فى عينة البحث ب       :)١٦(جدول رقم   
  ثمار البلح 

  حجم  نطقةالم  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  العينه

  ٥٠  ٨  ٨٧,٥  ١٤  ١٠٠  ١٦  ٦٢,٥  ١٠  ٧٥  ١٢  ١٦  الخارجة
  ٥٠  ٤  ٧٥  ٦  ١٠٠  ٨  ٧٥  ٦  ١٠٠  ٨  ٨  الداخلة
جملة 

  ٥٠  ١٢  ٨٣,٣  ٢٠  ١٠٠  ٢٤  ٦٦,٧  ١٦  ٨٣,٣  ٢٠  ٢٤  المحافظة

 -٥       الجملة والتكاليف التسويقية سعر-٤االعيادالمواسم و-٣ج   االنتا كمية -٢ء   حركة البيع والشرا-١ :حيث
  طلبات التصدير

  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :المصدر
   : التى تقابل تجار التجزئةكالت التسويقيةاهم المش-٥

العينـة ان   التسويقية التى تواجه تجار التجزئة فافاد جميع افراد كالتتعددت وتنوعت المش  
% ٥٠ حيث افـاد . ،واصحاب المصانع ، واجهزة الدولةمشاكلهم تتركز فى تعاملهم مع المنتجين     

  :من افراد عينة البحث انهم يعانون مشكالت مع اجهزة الدولة واهمها
  .ية الستخراجهانجراءات الروتياالالرسوم وتصاريح خروج البلح من المحافظة و-١
  .تكاليف النقل المرتفعة-٢
  .تحديد سعر لمحصول البلح وعدم تركة لقوى العرض والطلب-٣

منهم الى جانب ذلك توجد مشاكل مع اصحاب المصانع اهمهـا ارتفـاع          % ١٠٠كما ذكر   
ن اهمها عـدم االهتمـام       العينة ان لهم مشاكل مع المنتجي      من% ٧٥اسعار البلح المعباء ، وذكر      

  .بنظافة البلح
 فى عينة البحث بمحافظة الوادى الجديد وفقـا لنوعيـة    توزيع تجار التجزئة :)١٧(جدول رقم   

  المشاكل التسويقية التى تقابلهم
  العوامل                 اجهزة الدولة  المصانع  المنتج

  

  المنطقة
  حجم العينه

  %  عدد  %  عدد  %  عدد
  ٥٠  ٨  ٧٥  ١٢  ٧٥  ١٢  ١٦  الخارجة
  ٥٠  ٤  ٧٥  ٦  ٧٥  ٦  ٨  الداخلة
  ٥٠  ١٢  ٧٥  ١٨  ٧٥  ١٨  ٢٤  جملة

  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :لمصدرا
  

  .اهم المقترحات لتحسين الحالة التسويقية للبلح من وجهة نظر تجار التجزئة-٦
تعددت مقترحات تجار التجزئة لتحسين الحالة التسويقية لتجارة البلح ففى مركز الخارجـة             

 العمل على الغاء رسوم وتصاريح خروج البلح من         من افراد عينة البحث ضرورة    % ١٠٠راى  
  %٦٣,٥نع ، وراى    االهتمام بجودة المنتج من قبل المصا     بضرورة  % ٧٥المحافظة ، كما ذكر     

اشـراك  ضـرورة العمـل علـى    % ٧٥ عن تجارة البلح ، كما ذكر   االهتمام بالدعاية واالعالن  
ـ بـضرورة   % ٥٠، واوصـى   ة  التجارفى المعارض خارج المحافظ    ض تكـاليف االنتـاج   خف

ضـرورة  %٣٧,٥ ، واشـار  االهتمام بالشكل الخارجى للعبـوات    ب% ٨٧,٥  ، واقترح  والتسويق
 من المحافظة ، وفـى مركـز   منع خروج البلح خام انة يجب    % ٧٥ ، وراى    االهتمام بالتصدير 

من افراد عينة البحث ضرورة العمل على الغاء رسوم وتصاريح خـروج            % ١٠٠ راىالداخلة  
 نع ، وراى  االهتمام بجودة المنتج من قبل المـصا      بضرورة  % ٧٥ن المحافظة ، كما ذكر      البلح م 

ضـرورة العمـل علـى      % ٥٠ عن تجارة البلح ، كما ذكر        االهتمام بالدعاية واالعالن  %  ٥٠
خفض تكاليف االنتاج   بضرورة   % ٥٠ة ، واوصى    فى المعارض خارج المحافظ    اشراك التجار 

ضرورة االهتمام   %٢٥ ، واشار    هتمام بالشكل الخارجى للعبوات   االب% ٧٥  ، واقترح  والتسويق
  . من المحافظةمنع خروج البلح خامانة يجب  % ٧٥  ، وراىبالتصدير

من افراد عينة البحث ضـرورة  % ١٠٠البحث بالمحافظة افاد واجماال وعلى مستوى عينة   
بـضرورة  % ٧٥العمل على الغاء رسوم وتصاريح خروج البلح من المحافظـة ، كمـا ذكـر                

 عـن   االهتمام بالدعاية واالعـالن    %  ٥٨,٣٣، وراى   نع  االهتمام بجودة المنتج من قبل المصا     
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فـى المعـارض خـارج       اشراك التجـار  ضرورة العمل على    % ٦٦,٦تجارة البلح ، كما ذكر      
% ٨٣,٣٣ ، واقتـرح  خفض تكاليف االنتـاج والتـسويق  بضرورة  % ٥٠ة ، واوصى    المحافظ

 ، وراى  ضـرورة االهتمـام بالتـصدير    %٣٣,٣٣ ، واشار  لخارجى للعبوات االهتمام بالشكل ا  ب
  . من المحافظةمنع خروج البلح خامانة يجب  % ٧٥

مقترحات النهوض بتسويق البلح من وجهة نظر تجار التجزئة فـى عينـة              ):١٨(جدول رقم   
  البحث بمحافظة الوادى الجديد

  المنطقة  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
حجم 
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  ددع  %  عدد  العينه

  ٧٥  ١٢  ٣٧,٥  ٦  ٨٧,٥  ١٤  ٥٠  ٨  ٧٥  ١٢  ٦٣,٥  ١٠  ٧٥  ١٢  ١٠٠  ١٦  ١٦  الخارجة
  ٧٥  ٦  ٢٥  ٢  ٧٥  ٦  ٥٠  ٤  ٥٠  ٤  ٥٠  ٤  ٧٥  ٦  ١٠٠  ٨  ٨  الداخلة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  باريس
  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -    -  -  القصر
جملة 

  المحافظة
٧٥  ١٨  ٣٣,٣٣  ٨  ٨٣,٣٣  ٢٠  ٥٠  ١٢  ٦٦,٦  ١٦  ٥٨,٣٣  ١٤  ٧٥  ١٨  ١٠٠  ٢٤  ٢٤  

  االهتمام بجودة المنتج من قبل المصانع -٢   الغاء رسوم خروج البلح من المحافظة -١  -:حيث   
  ة    فى المعارض خارج المحافظ اشراك التجار-٤                االهتمام بالدعاية واالعالن-٣            

         االهتمام بالشكل الخارجى للعبوات-٦    ق       خفض تكاليف االنتاج والتسوي-٥            
  منع خروج البلح خام- ٨               ضرورة االهتمام بالتصدير-٧            

  ٢٠١٢بيانات جمعت وحسبت من استمارات االستبيان لعينة البحث عام  :المصدر
  :التوصيات

لمشار اليها سابقا ولتحسين هيكل التسويق لتجارة الـبلح فـى محافظـة     بناء على النتائج ا  
  : الوادى الجديد توصى الدراسة بمايلى 

 لتحسين خواص الثمار وزيادة حجـم االنتـاج    االهتمام بالجوانب الفنية واالنتاجية لنخيل البلح     -١
  وذلك من خالل تكثيف الندوات االرشادية 

   .خروج من المحافظةال رسوم الغاء و اطالق حرية خروج البلح-٢
   .الغاء التسعيرة الجبرية وترك السعر للسوق-٣
   .لبلحا وسع فى االسواق الخارجية لتصديرتال-٤
   .انشاء جهاز تسويقى يختص بتسويق البلح فى الخارج والداخل-٥
 التى يحتاجها المستهلك فى السوق الداخلى        الجودة والمالحظات  ضرورة التعرف على صفات   -٦

   .ىرجلخاوا
ضرورة االهتمام بعمليات تصنيع وتعبئة وتغليف ثمار البلح ، والعمل على تشجيع االسـتثمار         -٧

  .فى هذا المجال
  .ة والجمهوريةفى المعارض خارج المحافظ اشراك التجار االهتمام بالدعاية واالعالن للبلح-٨
  :المراجع
تصادية للنهوض بانتـاج وتـسويق    مشروع الجوانب االق-)دكتور(عبد الوكيل ابراهيم محمد     -١

، المجـالس   ١٩٩٧البلح فى محافظتى اسوان والوادى الجديد ،التقرير النهـائى ، يونيـة             
االقليمية للبحوث واالرشاد ،المشروع القومى لالبحاث الزراعية، وزارة الزراعة، مـصر           

،١٩٩٧    
فى تسويق التمـور ،     ، نحو دور متطور للتعاونيات      ) دكتور( محمد عبد الصادق السنتريسى      -٢

ندوة النهوض بانتاج نخيل البلح وتسويقة تعاونيات ، الجمعية التعاونيـة لتـسويق الـبلح               
والفاكهة باسوان باالشتراك مع مؤسسة فريدريش ناومان االلمانية باالسـماعلية ، اسـوان         

،١٥/١٢/١٩٨٧-١٢  
والتسويقية ألصناف  عرض موجز لحصر المشاكل اإلنتاجية       .وآخرون) دكتور(أحمد خليفة   -٣  

ندوة النهوض بإنتاج نخيل الـبلح وتـسويقه       ،البلح الجاف فى أسوان وبرامج التغلب عليها      
باألشـتراك مـع     ،الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بمحافظة الوادى الجديد         ،تعاونيا

   ٢٢/١٠/١٩٨٨-١٩،الخارجة ،مؤسسة فريد ريش ناومان األلمانية باإلسماعيلية 
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Abstract:  

         Despite the importance of dates crop in the province of New Val-

ley, which is the main crop in the province, but it was noted that this crop 

is hampered by a set of problems related to aspects of the marketing face 

wholesalers and retailers. So it was necessary to identify some features of 

marketing for the dates crop in the New Valley Governorate in addition 

to the problems that hinder the marketing of dates from the viewpoint of 

wholesalers and retailers and proposals of the advancement of this im-

portant crop, as well as to identify marketing channels (vein marketable) 

used in marketing dates New Valley Governorate. 

The study was based on the achievement of its goals on the pre-

liminary data that have been collected through my application question-

naire, one of the wholesalers and other retailers, and the sample included 

the selection of 58 wholesaler 24 retailer, has been used descriptive 

method through summarize and describe the data set and the results that 

could be obtained , which acknowledged the need to identify the quality 

attributes and observations needed by the consumer in the domestic mar-

ket and overseas and need to focus on manufacturing operations and 

Packaging fruits dates, and work to encourage investment in this area and 

freeing the out dates and the abolition of exit fees from the province. 

The study summarized the results of the following: 

Interest in the technical aspects and productivity of date palm fruits 

to improve the properties and increase the volume of production through 

intensification of seminars guide way Expansion in foreign markets for 

exporting to mussels Cancel pricing arrest and leave the price of the 

market. 


