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 الغرفة التجارية بالشرقية

 إدارة الشئون اإلقتصادية

  في مصر الزراعية الحاصالتدراسة عن تداول 
 "معوقات وحلول"

 مقدمة :

كمتوسط عام،  إنفاق األسر% من حجم 50د عن ييز حيث ،إنفاق األسر المصرية يحتل الغذاء المرتبة األولى في

يالحظ أن تداول و ،مصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء""ال% لألسر األكرر فقرا 70كرر من أل ذلك ويرتفع

في كافة المحافظات المصرية بما فيها محافظة الشرقية تتم بأسلوب فوضوي وغير خاضع  الحاصالت الزراعية

 ، وبعض تلك السلع تمرل ضرراً بالغا على الصحة العامة نتيجة عدم وجودالصحية السليمة أو للفحص اتلمواصفل

ستوى الهدر وخفض م في نقلها ليد المستهلك النهائي، أسواق منظمة تحتوي تلك العشوائيات وتعمل على تحقيق الكفاءة

 .السعرية الملحوظة ةوالتلف لها، عالوة على المغاال

 من المزارع مرورا بمراحل التداولبدءاً لحاصالت الزراعية اوتبحث تلك الدراسة عن المشاكل التي تواجه تداول 

 وصولها إلى المستهلك النهائي.المختلفة 

 األهمية االقتصادية للحاصالت الزراعية في مصر: 

 إسهامها المباشر في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي. -1

 استيعابها لعدد كبير من العمالة الزراعية. -2

، اتتميز بعض المنتجات من الحاصالت الزراعية خصوصا الخضراوات والفاكهة نتيجة المناخ المو -3

 في حل أزمة العملة الصعبة نتيجة العوائد التصديرية. تهامساهمو

 أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في مصر:

على الرغم من التوسعات الكبيرة و ،تقلص األراضي الزراعية الخصبة )الدلتا( نتيجة اإلعتداء المستمر عليها -1

والتكلفة الزراعية  هستدامة نظرا للتصحر وندرة المياإال أنها تواجه مشكلة اإل ،في المساحات الصحراوية

 الهائلة.

% من المزارع ال 81حيث أن  التفتت الحيازي لألراضي الزراعية بما يعيق تعميم ميكنة العمليات الزراعية -2

 ."http://www.fao.orgأفدنة "المصدر: هيئة الفاو"3يد مساحتها عن تز

 زمة المياه المتفاقمة وعدم وصولها إلى نهايات بعض الترع.أ -3

 .(ظروف الاليقين وأثرها على التقلبات السعرية)التقلبات المناخية الشديدة  -4

 األموال المسترمرة في القطاع الزراعي. إنخفاض -5

 –البصل  صدأ – فات الطماطمآ – )العفن البني للبطاطسإنتشار األمراض التي تصيب النباتات والحيوانات  -6

عالوة ، الحمى القالعية..الخ(، بما يؤدي إلى ارتفاع بالغ في األسعار فور إصابة النبات –نزا الطيور اأنفلو

http://www.fao.org/
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خصوصا المصري ذلك تغلغل األمراض لإلنسان كعلى السمعة واألثر السلبي على الصادرات المصرية، و

 .والبلهارسياأمراض الكبد 

من  بدءاً  ،على المحاصيل الزراعية في كافة مراحلها الفنيةاصفات ضعف في منظومة الرقابة وتطبيق المو -7

 الزراعة حتى وصولها إلى يد المستهلك.

لعدم وجود منظومة متكاملة في اإلنتاج والنقل والتخزين  الحاصالت الزراعيةيوجد هدر كبير وتلف يصيب  -8

 (.يةمراكز لوجيست)في أغلب المناطق الزراعية 

 ستفادة من المخلفات الزراعية )تحويلها إلى علف حيواني أو سماد عضوي(.وجود منظومة لإل إنعدام -9

 أغلبها مستوردة.وتقاوي ..الخ(  –أسمدة  – التأثير السلبي إلرتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعي )معدات -10

راحل التداول يؤدي عدم توافر المعلومة الدقيقة ألحجام اإلنتاج وأماكنه وأحجام التداول واألسعار في كافة م -11

 .إلى إنخفاض كفاءة اإلنتاج والتسويق ،ووجود إحتكارات

 .ضعف أجهزة حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع اإلحتكار في القيام بدورها وتطبيق العقوبات الصارمة -12

للتصدير  السلعةن في الوصول إلى تحقيق اإلشتراطات المطلوبة لتأهيل والمزارعالتي يواجهها صعوبة ال -13

سجالت للمزرعة المزارع )نظام من صحيا، ويقتضي ذلك وجود اشتراطات في ا  نتاج منتج العجز عن إبب بس

 أحواض للتعقيم ..الخ(. –توافر دورات مياه  –أنظمة مكافحة األفات  –قائمة بالمبيدات  –

 -: السلع الزراعيةالمصرية تجاه تطوير أسواق  ةالحكومالواجبات على 

، ودعم ن خالل إنشاء كيانات زراعية ضخمةء االهتمام األكبر للقطاع الزراعي ميجب على الدولة إعطا -1

الكيانات الصغيرة والعمل على تجميعها في كيانات أكبر لكي يمكن تطبيق األنظمة التكنولوجية الحديرة وتحقيق 

 الكفاءة المرلى في اإلنتاج الزراعي.

 .وضع قواعد صارمة لتطبيق المواصفات ومعايير الجودة  -2

إنشاء أجهزة لمتابعة األسعار وتحليل أسباب التغيرات السعرية في كافة مراحل اإلنتاج مع التعرف على  -3

األسعار العالمية الموازية لنفس السلعة في البورصات العالمية، وتحليل أسباب التباين بينهما وبالتالي القدرة 

 على التنبؤات السعرية المستقبلية.

ونشر أسواق الجملة في أنحاء الدولة وإدخال األنظمة الحديرة  ،رة الداخلية في مصرإعادة تصحيح شاملة للتجا -4

التي تدار بها األسواق )البورصات السلعية( مع تحديث القوانين المنظمة لتلك األسواق بما يمنع اإلحتكارات 

 والبلطجة.

 : في مصر السلع الزراعية أثناء تداولهاالمشاكل التي تواجه 

 : يوهلمشاكل في عدة جوانب وتتمرل تلك ا

 وجود سلع غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة لالستهالك األدمي. -1

 التفاوت في سعر السلعة خالل مراحل اإلنتاج والتداول المختلفة. -2

 إنخفاض العرض من بعض السلع في مواجهة الطلب "في بعض أوقات العام". -3
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 المراحل التي تمر بها الحاصالت الزراعية:

 بشكل كبيرن أسعار السلع الزراعية تتفاوت تفاوتا كبيرا بين المنتج وصوال إلى يد المستهلك حيث تتضاعف يالحظ أ

 : مثال 

جنيهات( إلى تاجر التجزئة 5( يبيعه تاجر الجملة بـ)هجني1.5) هسعر الموز لدى المزارع ال يتعد في موسم إنتاج

زراعية متعددة )عروات(،  الطماطم التي تخضع لمواسمجنيهات(، كذلك سلعة 10: 8ليصل إلى المستهلك بحدود )

ونتيجة سيطرة كبار التجار والمعرفة المسبقة لمواعيد تلك العروات يقومون بجمعها وتخزينها وطرحها والتحكم في 

وكذلك  ،%( في سعرها500الهائلة التي قد تصل إلى ) واإلستفادة، كميات العرض بالسوق لرفع األسعار وقت الشح

وعدم قدرة صغار التجار من دخول تلك األسواق نتيجة  ،التفاقيات المسبقة بين كبار التجار في تقسيم السلع بينهما فإن

رتفاع أسعار الوكاالت وسيطرة أسلوب البلطجة وعدم خضوع تجار الجملة العشوائيين ألي قواعد أو قوانين أو رقابة إ

لذلك فيمكن رصد عدد من األسباب لتالي على المستهلك النهائي، ة وبايؤدي إلى رفع السلع على تاجر التجزئ ،حكومية

 وهي :التي تؤدي إلى ارتفاع تلك السلعة 

 .اإلنتاج في األرض الزراعية : المرحلة األولى

 الوسيط(. -تاجر الجملة  - ه: النقل من المزرعة إلى أسواق الجملة من خالل )المزارع نفس المرحلة الثانية

 مرحلة سوق الجملة . : المرحلة الثالثة

 : مرحلة تاجر التجزئة . المرحلة الرابعة

 .اإلستهالك النهائي:  المرحلة الخامسة

 : مرحلة اإلنتاج األولى /المرحلة 

مع ارتفاع تكلفة  تأثراً بالتغيرات المناخية،ظروف الاليقين  في ظلالمزارع العديد من المشاكل  يواجهحيث 

، عالوة على مشاكل إصابة (..الخالمعدات  -السماد -التقاوي)مرل غلبها مستورد التي أ هاإلنتاج لديمستلزمات 

ساعد على توفير منتج أمن يالقضاء على تلك المعوقات ، وبالتالي فإن نتيجة أمراض النبات المختلفةالمحصول بالتلف 

 صحيا بسعر منخفض.

 الجملة":تاجر "مرحلة النقل من المنتج "المزرعة" إلى المرحلة الثانية : 

وإن طريقة النقل تختلف من مزارع ألخر ومن منطقة ل أهم أسباب وجود إرتفاعات سعرية، تلك المرحلة تمر

 -: ألخرى

المحاصيل بعد حصادها  بعض المزارعين خصوصا المزارع المتوسطة والكبيرة لديها القدرة على نقل -أ 

 إلى سوق الجملة . مباشرة

 إلى محل الجملة الخاص به. ةونقل المحاصيل من المزارع مباشر قيام تجار الجملة باستخدام سياراته -ب 

في حال التعاقد المسبق بين تاجر الجملة والمزارع يحدد في شروط العقد طريقة النقل إما من خالل  -ج 

 المزارع أو التاجر أو شركة نقل أو وسيط أخر.

 الجملة. وجود وسيط يقوم بنقل المحاصيل أو التعاقد عليها من المزارع إلى تاجر -د 
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هي أكرر المراحل عرضة لعملية  أن تلك المرحلة وهي مرحلة النقل وجدناالعملية  ةومن خالل المالحظة والمشاهد*

رفع األسعار وأغلب تلك االرتفاعات ليس نتيجة تكلفة النقل إنما نتيجة الممارسات االحتكارية واإلتفاقات التي يمارسها 

ؤدي إلى إيهام المواطن والحكومة إلى عدم توافر تلك السلعة أو إستغالل تلك المعرفة نتيجة بعض كبار التجار مما ي

 حالة الاليقين وعدم وجود أليه صحيحة لتعرف الجهات ذات المصلحة على أوضاع تلك السلعة.

 مرحلة سوق الجملة : : المرحلة الثالثة 

عشوائية غير مرخصة من خالل أماكن الزراعية أغلبها في محافظة الشرقية تتم ممارسة تجارة الجملة للحاصالت 

وال تتوافر فيها القواعد القانونية والصحية التي يشترطها القانون لتجارة الجملة، وعلى الرغم من وجود عدد من أسواق 

اعس الجهات ، إال أنه لوحظ تقالجملة القليلة للغاية في أنحاء المحافظة التي يتعد عدد سكانها الرمانية ماليين نسمة

 . التنفيذية عن إزالة تلك العشوائيات

 ) تاجرالتجزئة والمستهلك النهائي(:المرحلة الرابعة والخامسة : 

كي يمكنها تقديم عروض سعرية منخفضة  ،تتعامل بالحجم الكبير"هايبرات" حيث يجب توافر أماكن تجارية 

 ه وأماكن شراؤه لها، وهذا يمرل إتجاه قوي للدولة حاليا.سلعت للمستهلك النهائي الذي يجب أن يتسم بالرشد في إختيار

 رتفاع أسعار المحروقات يؤثر سلبا على ارتفاع السلع الزراعية : إ

على الميكنة الحديرة كالجرارات الزراعية وماكينات رفع المياه وماكينات الرش د نظراً ألن الزراعة تعتم

، ومن ثم إلى تاجر التجزئة والمستهلك النهائي لى مقر تجارة الجملةنقل السلعة من المزرعة إكذلك والحصاد وغيرها 

 وتحتاج بعض السلع إلى التبريد والحفظ وبالتالي إستهالك الكهرباء.

% من إجمالي 15:  10ال يتعد مابالكهرباء(  –وتمرل تكلفة عنصر الطاقة في السلعة المتمرل في كل من )الوقود 

%، وبالتالي ال يجب 40% : 23وحيث أن إرتفاعات أسعار المحروقات تتراوح بين  السلعة لدى تاجر التجزئة، قيمة

التضخم  وحيث سجل% من األسعار قبل قرار زيادة أسعار المحروقات، 5أن ترتفع سعر السلعة عند تاجر التجزئة عن 

لذلك فإن ارتفاع السلع  % ومن المتوقع أن يسود نفس هذا المعدل خالل هذا العام ،15م بحدود 2018خالل عام العام 

مكاسب غير تحقيق إال أن البعض يستغل ظروف ارتفاع أسعار المحروقات في  ومقبول،ي ع% أمر طبي15بحدود 

 وهذا ما يجب على الحكومة التصدي له بعقوبات رادعة.  هشرعية برفع سعر سلعته بشكل مبالغ في

  الهدر والتلف أحد أهم أسباب ارتفاع السلع على المستهلك:

وحالة الهدر التي تتعرض لها لتحجيم وخفض حالة التلف أثناء الزراعة، نشير إلى أن إمكانية وضع منظومة 

 منظومة الدعم.الخاضعة لالناتجة عن تعامل المستهلك النهائي مع السلعة وخاصة  وكذلكالسلعة أثناء تداولها 

الحد بما يؤدي إلى  ،للرقابة والتنظيم الجيدوضع منظومة تخضع إنتاج السلع وتداولها من أجل ذلك نرى ضرورة 

الفاقد من تلك السلع، بإنشاء مصانع تدوير للمخلفات الزراعية قريبة من أسواق الجملة  ستغالللهدر، والعمل على امن ا

 المتخصصة والمرخص لها.
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 :توصية الغرفة التجارية بالشرقية

في المنتجات الزراعية المشاكل وتحقيق الكفاءة المرلى البد من إيجاد منظومة متكاملة تضمن وضع الحلول لتلك  -

، وال شك أن القطاع الزراعي له أبعاد كريرة جداً ويخضع لعدة جهات في الدولة على رأسها وزارة وتداولها

التي وضعت الدراسات العديدة إليجاد حلول فنية وتعظيم العائد من الزراعات المختلفة في ظل وجود  ،الزراعة

حوث الزراعية المنتشرة في أنحاء الدولة المصرية، إال أننا نرى أن أحد أهم الجوانب التي يجب على مراكز الب

 ً يمكن  ،وفقا للقواعد الدوليةوبورصات سلعية منظمة بالغا لها هو إيجاد أسواق جملة حديرة  الدولة أن تولي إهتماما

 حية وبسعر عادل إلى المستهلك النهائي.أن تحقق نقلة نوعية هائلة في وصول سلعة خاضعة للمواصفات الص

يمكنها أن تخضع السلع إلى منظومة مترابطة، وتشمل اإلنتاج والبورصات السلعية المنظمة إن أسواق الجملة  -

والنقل والصحة وصوالً إلى التصنيع والتصدير والقضاء على الممارسات الخاطئة التي تمارسها األسواق 

 انونية(.العشوائية )الغير ق

 الفاعلية في تحسين تداول السلعة.على تحقيق المنظمة تعمل واق الجملة أس -

توفير أماكن للتخزين والتبريد والمستودعات نظام جيد للحفاظ على السلعة في المنظمة تساعد أسواق الجملة  -

 وتوفير النفقات.

 إن وجود سوق جملة محكم يساعد في توفير المعلومة للبائع والمشتري والمستهلك. -

 أسواق الجملة المراقب عليها تمنع تداول السلع الغير مطابقة للمواصفات والضارة صحيا.إن  -

إن وجود بورصة زراعية متخصصة تؤدي إلى فوائد هائلة حيث تمرل مصدر موثوق فيه بين البائع والمشتري  -

ة أطراف ا لكافن خالل المعرفة التي توفرهم ،كتشاف األسعارآليه إل لوتحقق االستقرار السلعي وتمرل أفض

الميزة التي كان  تلغيالمستهلك( من خالل شاشات العرض الفورية، وبالتالي  –جر االت –المنظومة )المزارع 

ألطراف األخرى بالمعلومة الصحيحة، وتعمل على خفض تكاليف إجراء يستأثر بها الوسطاء ويستغلونها لجهل ا

األموال المتداولة والقضاء على الممارسات اإلحتكارية وتكاليف تسليم البضائع وخفض الرمن وتأمين  الصفقات

بشكل تام، كما تسمح لصغار المزارعين بالتعامل بكميات صغيرة بشكل مباشر مع المستهلك، وتوفر أنظمة 

 تساعد على إكتشاف األسعار المستقبلية. اآلجلةللتعاقدات 

عمل على القضاء على العشوائية إن وجود أسواق جملة متخصصة وتحتوي على بورصات سلعية متخصصة ت -

 حيث أنها تحقق الكفاءة المرلى للموارد بدال من إهدارها. وإنما للصناعة أيضا،ليس للتجارة فقط 

وتعمق من  ،أسواق الجملة النظامية والبورصات السلعة المتخصصة تعمل على جذب االسترمار األجنبي بقوة إن -

 ة محلية وعوائد لإلدارات المحلية المنظمة لتلك األسواق.من إحداث تنميإلى االسترمار الزراعي يؤدي 

من تساعد أنظمة التداول الحديرة في حث المزارعين على توفير االشتراطات الالزمة في الناتج وتحسين اإلنتاج  -

المذاق ..(، وترفع من القدرة التنافسية للصادرات من خالل حصولها على شهادات  –النظافة –حيث ) المظهر

 ة المعترف بها دوليا.الجود
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 ضرورة تشغيل سوق الجملة بمدينة الصالحية الجديدة : 

 –"الصالحية الجديدة  و سوق عمالق يقع في قلب المناطق الزراعية الجديدةإن سوق الجملة بالصالحية الجديدة ه

طريق يخترقها سويس ولقناة امحور الجديدة مالصقة لالصالحية  تعد منطقة، والقصاصين"مدينة  –طريق اإلسماعيلية 

 .الجديد يهيون30

يتيح  ،إن سوق جملة الخضر والفاكهة بالصالحية الجديدة هو سوق تم تصميمه بشكل محترف وبطراز عالمي

يتيح بما إلنشاء مركز المعلومات  ومكان ،مع توافر األماكن الالزمة للتدريب ،بسهولة ويسر خاللهتداول السلع من 

اإللكترونية والتعرف على أسعار السلع في البورصات الدولية في  الشاشات، ونشره على يةاألسعار بشفافالتعرف على 

توجد أماكن بهذا السوق تصلح إستغاللها كأنظمة تخزين وتبريد، ويمكن اإلستفادة من المخلفات التوقيت، كذلك نفس 

 .بإنشاء وحدات لتدوير تلك المخلفات تابعة لهذا السوق

 توصية : 

يجب منع أي تداول للسلع أو الحاصالت إلنجاح سوق جملة الصالحية الجديدة، اإلختصاص المكاني  نظرا ألهمية

طريق  علىالزراعية بصورة الجملة في منطقة شمال وشرق المحافظة والقضاء على عشوائيات الجملة خصوصا 

 الصالحة القديمة.

ى مقر سوق الجملة بالصالحية الجديدة في يناير محافظ الشرقية، بزيارة إل –ممدوح غرابير/تفضل السيد الوزوحيث 

، وقد أوصى سيادته بإزالة العشوائيات والوكاالت المخالفة الواقعة على طريق الصالحية بهم، وأبدى إعجابه 2019

 القديمة، إال أن األجهزة التنفيذية لم تقم بتنفيذ ذلك.

وشرق محافظة  لل نقلة حضارية كبيرة لمنطقة شماإن قيام سوق جملة الصالحية الجديدة بمهام عمله، سوف يمر   

 .في إنشاء أسواق الجملة النظامية الشرقية، في إطار اهتمام الدولة بالتوسع
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