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Case Study: Value Chain Analysis for Anise
Abstract
The term value chain (VC) refers to a set of interdependent economic activities and to a group
of vertically linked economic agents. It starts with the production of a primary commodity, ends
with the consumption of the final product. Analyzing a VC for policy making helps in
identifying areas of potential improvement that can be introduced and assessing the likely
economic, social and environmental impacts of policy options.
The analysis indicated thatthe production of horticulture in Upper Egypt enjoys high
comparative advantage because of the favorite climatic conditions which enable producing
horticulture all over the year with less cost.
Total production cost, total revenue and net profit per feddan amount LE 3262, 9000 and 5738
respectively. Structure of production costs indicates that the weeding and land rent represent the
highest proportion with 27.6% and 21.5% respectively, followed by irrigation and fertilizer with
18.4% and 9.3% respectively.Total average cost per ton of postharvest operations amounted LE
950 with a breakdown of LE 300 (31.6%), 350 (36.8%), 150 (15.8%) and 150 (15.8%) for
drying, processing, packaging and transport respectively. Producers gets a high share of prices of
chain downstream agents: wholesalers, retailers and exporters by about 95% on average
Traders perform contracts with producers before fully ripening of the crop and in some cases
they pay part of the price in advance to help farmers complete agricultural operations and various
functions. Before the harvest traders preview the crop and agree on a final price.Farmers sources
of information related to crop prices often are through the merchants. Accordingly, the majority
of producers are subject to the monopoly of traders who control prices of their crops and these
problems lead often to the low efficiency of marketing.
It is important to assess the challenges and constrains facing the interrelated local production,
internal marketing and international trade together as a package. As postharvest operations have
great impact in determining the product’s quality and price and hence net profit, it is
recommended to follow the best practices in agricultural operations and processing to meet
international quality and food safety criterion (EUROPGAP). In order to improve postharvest
operations it is very important to establish some modernized units for drying and screening
horticulture products, specially medical and aromatic plants

مقدمةلتحليلسالساللقيمة
تتضمن سالساللقيمةكل المتعاملين ( )Agentsالذين يقومون باألنشطةالمختلفة داخل السلسلة ( Functional
) analysisإلضافةقيمةللمنتجبدءا من مراحل االنتاج األولى ومرورا بعمليات التشغيل والتسويق ووصوال
لمرحلة البيع النهائى للمنتج إلى المستهلك .وتشمل وظيفة كل متعامل فى السلسلةالحصولعلىالمدخالت
والتصنيع/اإلنتاجحتىالتسليم/البيع للمنتجإلىالمتعامل التاليفيالسلسلة كم هو موضحشكل  1وشكل  .)2وعادة ما
يبدأ تحليل سالسل القيمة بوصف عام وتحليل للسوق الذى تعمل فيه سلسلة القيمة للسلعة المحددة حيث يقدم
وصفا للعمالة وااليرادات واالرباح وقيمة وحدة المنتج بالنسبة لكل المتعاملين فى سلسلةالقيمة مما يساعد فى
التعرف على التحديات القائمة ،ومن ثم التوصية إليجاد حلول لهذه التحديات وتحديد الخطة التنفيذية للتوصل
إلى تطوير وتحسين أوضاع المتعاملين فى السلسة.
لقد أصبح تحليل سالسل القيمة فيازديادمطردفيمجااللتنمية
باعتبارهاشكالًمنأشكااللتحليل إلى أنها توفر،إلىحدكبير،رؤية يتم من خاللها:





الريفية.وترجعأهميتها

المتزايدة

التركيز على قضايا التوزيع والتنمية لصالح الفقراء،
تقييم األهمية النسبية للعوامل المؤئرة على التنافسية وكذا التكاليف واألرباح للمشاركين فى السلسلة.
تحديدالفجواتونقاطالضعففيأداءسالساللقيمة.
التعرفعلىعواماللتحسينوبرامجالعماللمستهدفةلتطويرأداءسالساللقيمة.

ويساعد تحليل سالسل القيمة فى معرفة إمكانيات تحسين األداء وزيادة التناغم بين كل األطراف ذوى العالقة
بسلسلة القيمة )(Stakeholdersسواء المتعاملين فى داخل السلسلة أو من هم خارجها ،حيث أن السياسات
التى يتم اتخاذها خارج سلسلة القيمة تؤثر بالقطع على المتعاملين داخلها .فعلى سبيل المثال تؤثر السياسات
المختلفة للوزارات والهيئات والبنية التحتية المتوفرة على قدرة المتعاملين فى سلسلة السلعة على الحصول
على المدخالت التى يحتاجون إليها فى نشاطهم الرئيسى واألنشطة التالية من بيع وتوريد المنتج إلى
المستهلكين .ويمكن أن تكون هذه التأثيرات فى صورة سياسات تعمل على تقديم دعم أو منح ترخيص أو
وضع معايير أو تحسين بنية النقل أو حماية حق الملكية أو تخفيض الرسوم ،كما يمكن أن يكون لهذه
السياسات تأثيرات أخرى على تكلفة عوامل اإلنتاج (مثل العمالة ورأس المال واألرض والمرافق).1
ومن هنا فإن الهدف األساسى من تحليل سالسل القيمة للحاصالت البستانية في صعيد مصر هو تحسين وضع
صغار المزارعين في السوق المحلي وفي اسواق التصدير وخلق فرص عمل جديدة لها صفة االستمرارية
وذات دخول مقبولة تضمن كرامة العيش.إن تحليل سالسل القيمة للحاصالت البستانية سوف يؤدى إلى
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تحسين أوضاع اإلنتاج والتصدير في هذا القطاع الزراعى من أجل تحقيق قيمة مضافة أعلي خاصة وأن
زراعات الحاصالت البستانية تعتمد على شقين أساسين هما الجودة والتصدير.
شكل  :0رسم تخطيطى لتدفقات السلعة األساسية
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شكل  :3رسم تخطيطى للعملية اإلنتاجية

ال سوق ال عال مية
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مدخالت
مخرجات

العملية اإلنتاجية
عوامل اإلنتاج

أهمية تحليل سالسل القيمة للحاصالت البستانية في صعيد مصر
يتميز إنتاج الحاصالت البستانية بصعيد مصر بوجود ميزة نسبية عالية بسبب الظروف المناخية المناسبة في
الصعيد والتي تتيح انتاج المحاصيل البستانية علي مدار السنة وبتكلفة اقل مقارنة بالمناطق اإلنتاجية األخرى
داخل وخارج مصر .فضال علي أن المحاصيل البستانية تتميز باحتياجها لعمالة كثيفة في عمليات الزراعة
والحصاد والتجهيز لما بعد الحصاد مما يساعد بالتالي علي خلق فرص عمل من خالل العديد من األنشطة
الموازية.إال إن البنية التحتية غير كافية مما يسبب نسبة فاقد كبيرة بسبب وجود العديد من المشكالت في
مختلف المراحل بدءا من الحصاد الي عمليات التعبئة والنقل وغيرها من عمليات ما بعد الحصاد ويؤثر ذلك
بشكل مباشر علي صغار المنتجين ويحرمهم من ارباح أعلى لو توفرت بنية تحتية وادارة افضل.
كما يعتبر هذا القطاع أحد القطاعات التصديرية الهامة والواعدة ،لمل يوفره من فرص عمل كثيرة فى
العمليات الزراعية والصناعية المختلفة بخالف العمالة الموسمية ،ويخدم هذا القطاع منشآتكثيرة تعمل فى
عمليات التجهيز والتجفيف واالستخالص والتصنيع والتعبئة والتغليف .من أجل ذلك فإنه يجب االهتمام به
وتطويره وزيادة صادراته خالل المرحلة المقبلة ،ولن يتأتى هذا إال بالتعاون بين المتعاملين فى المراحل
الحاصالت.
لهذه
القيمة
لسالسل
المختلفة
ونظراألهميةماتمثلةصادراتالحاصالتالبستانيةمناجمالىقيمةالصادراتالزراعيةفإنه من األهمية بمكان
دراسةاقتصادياتإنتاج
وتسويقالحاصالتالبستانيةبهدفالتصدير،وذلكللتعرفعلىالمشاكلوالمعوقاتالتىتحولدونزيادةصادراتالحاصالتالبستاني
ةرغمماتتمتعبهمصرمنميزهنسبيةكبيرةفىإنتاجالكثيرمنالحاصالتالبستانية.2
البستانيةتواحه
الصادراتالزراعيةالمصريةمنالحاصالت
أن
بالذكر
جدير
هو
ومما
العديدمنالمعوقاتسواءالداخليةالمرتبطةباإلنتاجوالنظمالتسويقيةأوالخارجيةوالمتعلقةبالسياساتالتصديريةوشروطا
تفاقياتالمشاركةوالمنافسةالشديدةفىتلكاألسواقباإلضافةإلىمقابلةالطلبالخارجىفىاألسواقالتصديريةفىالوقتالمالئموبال
تناول
يجب
ال
انه
شروطالمحددةللمواصفاتومعاييرالجودة.إال
المشاكاللمتعلقةبالتصديرمنجانبالتسويقالخارجىفقطدونأنتربطبينهاوبينمشاكالإلنتاجوالتسويقالمحلىباعتبارهامجم
وعةمنالمشاكاللمتداخلةمعاوالتىيجبالتعاملمعهاكوحدةواحدةمناجاللنهوضبالصادراتالزراعيةوالبستانيةالمصرية
.3
إن تنفيذ الممارسات الجيدة فى الزراعة وفي التصنيع يهدف إلى تلبية معايير الجودة العالمية ومعايير السالمة
مثل االمتثال لمعايير الحواجز التقنية أمام التجارة والمعايير الصحية والصحة النباتية ومعايير عمليات النقلمن
شأنه أن يؤدى ألى تعزيز سالسل القيمة من زراعة الي تعبئة وتوريد للمحاصيل البستانية في صعيد مصر
وتعزيز روابط هذه السلسلة مع أسواق التصدير واالسواق المحلية مما يؤدى بالتبعبة إلى زيادة دخول
المزارعين ورفع مستوى معيشتهم .إن تطوير الزراعات البستانية بهدف تحسين األداء علي مختلف مستويات
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دراسة تحليلية للطلب الخارجى على بعض محاصيل الخضر والفاكهة.كلية الزراعة ،جامعة المنيا.
اقتصاديات أهم النباتات الطبية والعطرية فى مصر .المركز القومى للبحوث
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العمل واألنشطة المتتالية من انتاج وتعبئة وتسويق ،والتي تضيف قيمة للمنتج الزراعي ،سوف يساعد على
تحسين االنتاج والسعي لزيادة مستويات الربح لصغار المزارعين.
العمليات
إعداد األرض للزراعة
تجهزاألرضللزراعةبحرثهامرتين
متعامدتينمعاضافةسمادعضوىقديم متحللبمعدلمن  22-22م۳
سمادعضوىمتحللباالضافةالى
۳۳۳كجمسوبرفوسفاتالكالسيومأحادى وتزحفاألرض .ثميتمري
األرضريهكدابةوعندجفافها
تحرثسكتينمتعامدتينوتزحفوتخططوتقسمإلى شرائحوأحواض
وتزرعالبذورفىجورعلىريشةواحدةفى
إلحكامالرى،
تغطىالجوربطبقةرقيقةمنالطمى،هذا
منتصفالخط.
تروى
وتبعدالجورةعناألخرىمسافة۲٥سمثم
األرضبعدالزراعةمباشرة (رى حامى) وبحيثيصلنشعالماءالىقمة الخطوط .يمكنزراعةالشمر بالبذرةالمباشرةأو
بالشتل.
العملياتالزراعية
الزراعة
الشمرمحصولشتويحولييزرعمناول أكتوبرإلىنهايةشهرنوفمبروافضلميعاد هومنمنتصف اكتوبرالىاخرنوفمبر
يجبأن
كما
بذور.
كجم
6-4
يحتاجالفدانمن
فىالوجةالقبلىواليفضاللتأخيرعنذلك.
تكوننقيةخاليةمنبذورالحشائشوغير مكسورةاوضامرةاومعوجة .وتتميزالبذورالناتجةمن ساللةعاليةاإلنتاج
فىمحتواهامنالزيتالعطريوتصبح مطابقةلمواصفاتالتصدير.
الرى
يحتاجالشمرأثناءالزراعةإلىريةغزيرةثم ريةالمحاياهبعد7الى12أيامأوحسب طبيعةاألرضثم كل۱٥يوم،وفىحالة
ساعةكل
ثملمدة
فىفصاللشتاء
يوم
4
إلى
الرىبالتنقيطيروىلمدةنصفساعةكل3
يومينصيفاباستخدامنقاطاتمعدلتصرفها ٤لتر /ساعةوالمعدليومبعديومفىالشتاء من  22-12م3وفىالصيفمن-22
32م 3يجبانيقلاللرىعندبدايةنضجالمحصول ويكونالرىصباحاأو مساء.
الخف والعزيق

تتمعمليةالعزيقمن3-2مراتلتنظيفاألرضمنالحشائش ،وبعدتماماإلنبات وريهالمحاياهتعزق األرضعزقةأولى
خربشةثمتترك فترةحتىتتعمقالجذورويتمالتفريع الجانبي،ثمعزقةثانية عندمايصيرطول الشتلة من  12-8سم.
بعدثالثأسابيعمن الزراعة يتمخفالنباتاتفىكل جورهعلىنباتينفقطوذلكلعدمتمكين النباتاتمناإلرتفاع الزائد.
التسميد
يحتاجالنباتمن422- 222كجم سلفاتنشادر مع٥۳كجمسلفات بوتاسيومويضاف نصفالجرعةمن
السمادالنيتروجينيمعكل السمادالبوتاسيبعدخف النباتاتأي بعد حوالي۳۳يومامنالزراعة .ويضاف النصف
اآلخرمنالسمادالنيتروجينيبعدحوالي 1.2شهرمن اإلضافةاألولي،معاضافة الرشبالعناصر الصغري (الحديد
والزنكوالمنجنيزبنسبة)۱:۱:۱و222جرام منالحديدللفدانكل 3-2اسابيع تتوقفعندبدأاالزهارفىمارسفى
اوبالتنقيطيضافنفس
بالرش
الشمرالحلو.فيحالةالري
فىاصناف
االصنافالمحليةوشهرمايو
المعدالتالسابقةذكرهاولكنمقسمة على دفعاتأسبوعيةذائبةفيمياه الري.
الحصاد
يعتبرجفافاألوراقالسفليواصفرار
منعالماتالنضج
األوراقالعلويةوبدايةنضجالثمارالخيمية
نهائياقباللحصادبمدةالتقلعن۲۳يوم
ويجبانيمنعالري
الثمار
تحتاىنظامرىمستخدمويكونلون
فىالطوراللبني.
وليست
أخضرزيتونيغيرقابلهللفركباليد
يتمالحصادفىشهرمايو .تحصد النباتاتبالمناجألوآلةالحصاد،
ويعطىالفدانالجيدمن-۰۳۳
وتوضعفىحزموترسإللىالجرن.
۱٥۳۳كجم بذور نقية.
معامالتمابعدالحصاد
التجفيف
تغطىالبذوربطبقةرقيقةمنعشبالنباتات
حتىاليحدثتدهورفىلونالثمار،ثمتدرسوتذرىمع وضعغرابيلخاصة
البذورتحتماكينةالدراسوالتذريةعلى
بالحبوبالعطريةوتستقبل
فرشةنظيفة الستقبااللبذور .تتركالبذوربالجرنمن7-2أياملتجفمع
التقليب،ثمتتركالبذورعلىالمفرشفى
مكانمظلللمدة22يومللتخلصمناكبرقدرممكنمن الرطوبةفىالثمار.
التعبئة والتخزين

تعبأالبذورالناتجةفىأجولةنظيفةمن الخيشوالجوتوترسإللىالمنشرلغربلتها وفصاللشوائبواألتربة علىأنتكون
درجةالنقاوة%66وتدرجالثمارحسب الحجموالشكاللىدرجاتمختلفةفي االسعاروفقا لطلبالعميلثمتعبأفىأجولة
منالقماش مبطنة بالورقسعة ۲٥كجم .يراعىأنيتمتخزينالمنتجالنهائىفى مخازننظيفةوجيدةالتهوية.
التكاليف اإلنتاجية لمحصول اليانسون
يبين جدول 1وشكل  3هيكل التكاليف اإلنتاجية الفدانية لمحصول اليانسوون ومنوه يتضوح أن العزيوق واإليجوار
السنوي يمثالن أعلي نسبة في قيمة التكاليف اإلنتاجية الفدانية لمحصول اليانسوون حيوث بلغوت نحوو ،%27.6
 % 21.2على الترتيب .ويعود السبب في ذلوك أن المنتجوين يقوموون بزراعوة محصوول اليانسوون فوي اراضوي
جيدة وان المحصول يحتاج الي تنقية الحشائش يليه في ذلك تكلفة الري بنسوبة تقودر بنحوو  %18.4يليوه تكلفوة
السماد بنسبة تقدر بنحو  %6.3وقد تقاربت األهمية النسبية لباقي بنود التكاليف اإلنتاجية الفدانية.
جدول  :1بيان تكاليف زراعة وإنتاج فدان من محصول اليانسون لعام 3100
التكاليف
العمليات
%
بالجنيه
الزراعية
3.6
120
حرث
2.7
90
تحويض ،ريه كدابه
27.6
900
عزيق وتسوية وتنقية حشائش
2.2
72
تقاوي
1.4
45
زراعة
3.7
120
رية الزراعة
6.3
322
أسمدة كيماوية
-نثر سماد
18.4
680
ري
0.9
30
نقاوة حشائش
مقاومة أفات
3.7
120
حصاد ونقل للجرن
2.3
75
جمع المحصول
1.8
60
دق وغربلة و تجهيز
0.9
30
تعبئة
21.5
700
إيجار األرض
100
3262
إجمالي التكاليف
9000
قيمة اإلنتاج
5738
صافي الربح

المصدر:

شكل  :3هيكل تكاليف زراعة وإنتاج فدان من محصول اليانسون (جنيه/فدان)
هيكل تكاليف زراعة وإنتاج فدان من محصول اليانسون ( نيه/فدان)
دق وغربلة و ت هيز
وتعبئة
%2.8
إي ار األرض
%21.5
حرث
%3.7
عزيق وتنقية
حشائش
%28.5
تحويض  ،ريه
كدابه
%2.8

مع المحصول
%2.3
حصاد ونقل
لل رن
%3.7
ري
%18.4

أسمدة
كيماوية
%9.2
زراعة ورية زراعة
تقاوي
%5.1
%2.2

تكاليف عمليات ما بعد الحصاد لمحصول اليانسون
يتبين من جدول 2وشكل  4أن متوسط تكلفة الطن من محصوول اليانسوون بلغوت نحوو  622جنيهوا للطون تمثول
كل من تكلفة التجفيف والتجهيز والتعبئة والنقول علوي الترتيوب تبعوا لالهميوة النسوبية وقودرت بنحوو ،%31.6
 .%12.8 ، %12.8 ،36.8ويالحظ انخفاض تكلفة الوظائف التسويقية للطن المسوق من محصول اليانسوون
ويعود ذلك لعدم حاجة هذا المحصول لكثير من األيدي العاملة وتعتبر أهم وظيفة تسويقية هوي التجهيوز ويقووم
المنتجين بتجفيف محاصيلهم بوسائل بدائية ويدوية من شأنها اطالة الوقت وعدم كفاءة العمليات المعمول بها.
جدول  :3هيكل تكاليف عمليات ما بعد الحصاد لمحصول اليانسون لموسم ()3103/3100
%
جنيه  /طن
البنـــــــــــــد
31.6
300
تكاليف التجفيف
*
36.8
350
تكاليف التجهيز
15.8
150
تكاليف التعبئة
15.8
150
تكاليف النقل
122.2
950
اإلجمالـــــــــي
* تضم هذه العملية الفرز والغربلة والتجميع
كما يوضح جدول 3التوزيع النسبي لإلنتاج الكلي من محصول اليانسون وأوجه التصرف المختلفة ومنه
يتبين ان البيع الي جمعية منتجي ومصنعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية قد استأثر بنسبة بلغت
 %37.6وذلك من اجمالي اإلنتاج المنصرف ونحو  %26.6من اإلنتاج لتجار نصف الجملة يليهم نحو

 %16.4للمصدرين .ويعاني منتجو محصول اليانسون من احتكار تجار الجملة وتجارالتجزئة وكذا مشكلة
انخفاض اإلنتاجية وتحكم التجار بالسعر في حال عدم توافق المحصول مع المنتج المطلوب.
شكل :4هيكل التكاليف التسويقية لمحصول اليانسون لموسم ()3103/3100
هيكل التكاليف التسويقية لمحصول اليانسون
تكاليف النقل
150
%16

تكاليف الت فيف
300
%31

تكاليف التعبئة
150
%16
تكاليف الت هيز
350
%37

جدول :2أوجه التصرف في محصول اليانسون خالل الموسم ()3103-3100
البيع
البيع
البيع
البيع
اإلنتاج الكلي
للجمعية
للمصدرين
لتجار نصف جملة
لتجار الجملة
بالطن
%
كمية
%
كمية
%
كمية
%
كمية
37.6
35
19.4
18
26.9
25
16.1
15
93
نصيب المنتج من سعر المستهلك
يوضووح جوودول 4وشووكل  2أن المنووتج يحصوول علووي نصوويب عووالى موون سووعر كوول موون توواجر الجملووة وتوواجر
التجزئةوالجمعية والمصدر بنسب تقدر بنحو  %62وذلك ألهمية المحصول من الناحية الطبية .
جدول  :4قيمة ونسبة نصيب المنتجين من المسالك التسويقية المختلفة لمحصول اليانسون3103-3100 ،
*نصيب
**الهامش
متوسط سعر
متوسط السعر
المسلك
المنتجين
التسويقى المطلق
البيع
المزرعي
التسويقي
()%
(جنيه/طن)
(جنيه/طن)
(جنيه/طن)
500
95.6
11500
11000
تاجر الجملة
500
95.8
12000
11500
تاجر التجزئة
500
95.5
11000
10500
المصدر
500
95.2
10500
10000
الجمعية
*= السعر المزرعي للكمية المباعة علي سعر البيع  = **x100الفرق بين سعر الشراء و سعر البيع

شكل  :5ثمن الطن المسوق حسب المسالك التسويقية المختلفة لمحصول اليانسون
11100
11000
11000

12100
12000

10900
الهامش
التسويقى
للمصدر
المصدر,
500

السعر
المزرعى,
10500

10800
10700

11600
11500
11500

12000
11900

الهامش
التسويقى
لتا ر
الت زئة ,
500

11800
11700

11400
الهمش
التسويقى
لتا ر
ال ملة ,
500

11300
11200

10600

11600

11100

10500

11500

11000

10400
10300

السعر
المزرعى
,
11500

10200
هيكل األسعار للمصدر

11400
11300

السعر
المزرعى
,
11000

11200
هيكل األسعار لتا ر الت زئة

10900
10800
10700

هيكل األسعار لتا ر ال ملة

الكفاءة التسويقية لمحصول اليانسون
ويتضووح موون جوودول  2ان صووافي ثموون الطوون المسوووق موون محصووول اليانسووون موون خووالل المسووالك التسووويقية
المختلفة كان أعلي علي مستوي تاجر التجزئة حيث قدر بنحو  11122جنيها للطن كما يوضح أيضا التقوارب
بين معظم مؤشرات الكفاءة التسويقية عبرالمسالك المختلفة .ولزيادة صافي ثمن الطن والكفاءة التسويقية ال بود
من زيادة الكفاءة في العمليات والوظائف التسويقية المختلفة وزراعة االصناف المرغوبة اكثر في األسواق .
جدول  :5صافي ثمن الطن المسوق حسب المسالك التسويقية المختلفة لمحصول اليانسون3103-3100 ،
صافي ثمن الطن للسوق
التكاليف التسويقية
ثمن الطن المسوق
المسلك
جنيه/طن
جنيه/طن
جنيه/طن
التسويقي
تاجر الجملة
10700
800
11500
تاجر التجزئة
11100
900
12000
المصدر
10050
950
11000
الجمعية
9750
750
10500
تبين انه في حالة التسويق في مناطق اإلنتاج يقوم المشترون بأنماطهم المختلفة بالتعاقد مع المنتجين قبل تموام
نضج المحصول وفي بعض األحيان يتم دفع جزء من الثمن مقدما ليساعد المنتج في إتمام العمليوات الزراعيوة
والوظائف المختلفة وقبل جمع المحصول يتم المعاينة واإلتفاق علي السعر النهائي .وجدير بالذكر أن مصوادر
الحصووول علووي معلومووات متعلقووة باسووعار المحاصوويل غالبووا موول تكووون موون خووالل التوواجر أوالمشووتري نفسووه
للمحصووول لووذلك فووأن اغلبيووة المنتجووين يقعووون تحووت احتكووار التجووار وتحكمهووم بأسووعار محاصوويلهم و هووذه موون
المشاكل التي تؤدي في كثير من األحيان الي انخفاض الكفاءة التسويقية

الملخص والتوصيات
يتميز إنتاج الحاصالت البستانية بصعيد مصر بوجود ميزة نسبية عالية بسبب الظروف المناخية المناسبة في
الصعيد والتي تتيح انتاج المحاصيل البستانية علي مدار السنة وبتكلفة اقل مقارنة بالمناطق اإلنتاجية األخرى
داخل وخارج مصر .فضال علي أن المحاصيل البستانية تتميز باحتياجها لعمالة كثيفة في عمليات الزراعة
والحصاد والتجهيز لما بعد الحصاد مما يساعد بالتالي علي خلق فرص عمل من خالل العديد من األنشطة
الموازية.
من

األهمية

بمكان

ونظراألهميةماتمثلةصادراتالحاصالتالبستانيةمناجمالىقيمةالصادراتالزراعيةفإنه
دراسةاقتصادياتإنتاج
وتسويقالحاصالتالبستانيةبهدفالتصدير،وذلكللتعرفعلىالمشاكلوالمعوقاتالتىتحولدونزيادةصادراتالحاصالتالبستاني
ةرغمماتتمتعبهمصرمنميزهنسبيةكبيرةفىإنتاجالكثيرمنالحاصالتالبستانية.

ويخدم هذا القطاع منشآتكثيرة تعمل فى عمليات التجهيز والتجفيف واالستخالص والتصنيع والتعبئة
والتغليف .من أجل ذلك فإنه يجب االهتمام به وتطويره وزيادة صادراته خالل المرحلة المقبلة ،ولن يتأتى هذا
إال بالتعاون بين المتعاملين فى المراحل المختلفة لسالسل القيمة لهذه الحاصالت.
تناول
يجب
ال
المشاكاللمتعلقةبالتصديرمنجانبالتسويقالخارجىفقطدونأنتربطبينهاوبينمشاكالإلنتاجوالتسويقالمحلىباعتبارهامجم
وعةمنالمشاكاللمتداخلةمعاوالتىيجبالتعاملمعهاكوحدةواحدةمناجاللنهوضبالصادراتالزراعيةوالبستانيةالمصرية.
كما يجب األهتمام بقاعدة اإلنتاج و تنميتها والعمل علي تطويرها كما ونوعا حتي يمكن اإلنطالق الي
التصدير ،حيث يعانى المنتج الزراعى من نقص مستوي المعرفة والخبرة باألسواق الخارجية من نظر
تفضيل المستهلك األجنبي وقدراته الشرائية ومواصفاته الصحية .فلو امكن توفير هذه المعلومات لكان ذلك
خير مرشد للمنتج الزراعي المصري ،مما سيساهم فى في زيادة وتنوع اإلنتاج المصري للتصدير ،وان يكون
اإلنتاج للتصدير بالمستوي الالئق من حيث الجودة والسعر للمنافسة العالمية.
رفعالمهاراتوتحسينمستوىالعملياتاإلنتاجية
على
توصياللخدمةالمعلوماتيةإلىالمستفيدينيعمل
إن
المواصفاتالعالميةومتطلباتاألسواقالخارجيةمن
وبالتالىاالرتقاءبجودةالمنتجالنهائىبمايتوافقمع
معاييرالجودةوسالمةالغذاءبمايتناسبمعطبيعةالقطاعوالمتعاملينفيهعلى مختلفمستوياتسلسلة القيمة،وبمايضمندقة
تغطى
أن
على
األمثل،
الوجه
المعلومةوسهولةالوصوإلليهاواالستفادةمنهاعلى
كافةمراحالإلنتاجوالتجهيزوالتداولودعمهابأحدث المعلوماتوالبياناتالسوقية المتخصصة.
تعزيز سالسل القيمة من زراعة الي تعبئة وتوريد للمحاصيل البستانية في صعيد مصر وتعزيز روابط هذه
السلسلة مع أسواق التصدير واالسواق المحلية مع ضرورة تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة وفي التصنيع
بهدف تلبية معايير الجودة العالمية ومعايير السالمة مثل االمتثال لمعايير الحواجز التقنية أمام التجارة
والمعايير الصحية والصحة النباتية ومعايير عمليات النقل.

ولتحقيق األهداف المذكورة يجب العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للعمل على:


















تطوير الزراعات البستانية بهدف تحسين األداء علي مختلف مستويات العمل واألنشطة المتتالية من
انتاج وتعبئة وتسويق والتي تضيف قيمة للمنتج وذلك بهدف تحسين االنتاج والسعي لزيادة مستويات
الربح لصغار المزارعين.
االهتمامبعملياتالتداولومعامالتمابعدالحصادللحاصالتالبستانيةلتحويلنسبةعاليةمنالفاقدالىمنتجلالستهالكال
محلىأوالتصدير.
البنية التحتية الموجودة والخاصة بسالسل القيمة للحاصالت البستانية في صعيد مصر غير كافية مما
يسبب نسبة فاقد كبيرة في اجمالي االنتاج .ويزيد من نسبة الفاقد وجود العديد من المشكالت والتدهور
في مختلف المراحل بدءا من الحصاد الي عمليات التعبئة والنقل وغيرها من عمليات ما بعد الحصاد.
ويؤثر ذلك بشكل مباشر علي صغار المنتجين ويحرمهم من ارباح كان يمكن ان يحصلوا عليها لو
توفرت بنية تحتية وادارة افضل.
تكوين شركات أعمال تضم صغار المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة تخلق تكتالت زراعية
تكون لها القدرة علي إنشاء عالقات اقتصادية تسويقية في الداخل والخارج ،فضال عن إنشاء مراكز
لتصنيع وتعبئة وتغليف وتسويق المنتجات البستانية الي الداخل والخارج.
ضبطومراقبةسوقمستلزماتاالنتاجلضمانتوافرالبذوروالتقاوىوالشتالتالمعتمدهوالموثوقبهاوخاصةلالصن
افالتصديرية،وكذلكلضمانعدماستخداماسمدهمغشوشه،ومبيداتممنوعه.
تفعيلدوراجهزةاالرشادالزراعىالتسويقىلتعريفصغارالمنتجينبطرقالتداواللمحسنللمحاصياللزراعيةواال
EUROPGAP
صنافالتصديريهوالمواصفاتالتصديريهومتطلباتالجودهمثلمواصفة
،والشروطالصحيهوالبيئيهالعالميه،ومواصفاتالعبواتالقياسيه.
االهتمامبزراعةاالصنافالتصديريةمبكرةالنضجوتطويرنظماالنتاجللتصديرحتىيمكندخواللمنتجات
الزراعية المصريةخاللفترةتزايدالطلباالوروبىونقصالعرضمنالمنافسينمنالدوالالخرى.
توافرالضماناتالكافيةللمزارعينلحمايتهممنعدموفاءالمصدرينبتعاقداتهموذلكبوضعشروطقانونيةواضحةل
لعقدوملزمةللطرفين.
تشجيعتكويناتحاداتبينالمزارعينوالمساعدةفىالتسويقعنطريقربطهذهالجمعياتبلمصدرينمنخاللشبكاتالمعلو
مات.
تسهيلوتيسيراجراءاتالحصولعلىشهاداتتطبيقالجودةوالمواصفاتالتصديريهالمطلوبةللتصديرنظرالتعقداج
راءاتالحصولعلىتلكالشهادات .
(
تشجيعالمستثمرينعلىاالستثمارفىمجاالتالبنيةاالساسيةالتسويقية
الخ)
...
محطاتالتجهيزوالتعبئةووسائاللنقاللمبردةوصناعةالعبواتوانشاءالثالجات
بإتاحةقروضبشروطميسرةوإطالهفتراتاالعفاءالضريبىلمثلهذهالمشروعاتوكذاتشجيعالشراكةبينالقطاعال
خاصوالحكومةفىإنشاءمثلهذهالمشروعات.
ضرورة وجود دور رقابي حازم للدولة علي التقاوي المستوردة والمحلية وذلك لمنع تدهور اإلنتاج
من حيث الكمية و النوعية و بالتالي الصالحية للتصدير.















تشجيع الزراعة التعاقدية عن طريق إبرام عقود ملزمة بين المصدرين و المنتجين لكافة الحاصالت
البستانية بصيغة قانونية لضمان صحة هذه العقود من أجل استقرار اإلنتاج وزيادة الكفاءة ورفع
درجة الجودة من أجل تطوير نظم التسويق المحلي و ضمان المنافسة ومكافحة األحتكار إلمكان بناء
صناعة تصديرية زراعية علي أسس صحيحة.
دعم الدور اإلرشادي الخاص بمقاومة األفات و السيطرة عليها و كيفية القيام بالمقاومة السليمة التي
تضمن توافر منتج صالح للتصدير و تضمن أيضا المحافظة علي األسواق الخارجية.
إصدار قوانين تجيز إعتماد شهادة الفحص الخارجي من دولة المنشأ للتقاوي المستوردة لبعض
الحاصالت و حتي ال يتأخر زراعتها و ال يساء معاملتها في الجمارك و الحجر الزراعي.
التنسيق و التعاون في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في المجاالت التي تعاني من نقص أو
القصور سواء في الخدمات أو المعامالت التسويقية المتطورة أو في مجاالت الشحن الخارجي و
بخاصة الشحن البري والتعاون المشترك في تخطيط وتنفيذ برامج وحمالت مشتركة للدعاية
والترويح للمنتجات البستانية المصرية في األسواق الخارجية.
تشجيع اإلنتاج و المنتجين التصديريين عن طريق تشجيع إقامة شركات التصدير المساهمة أو
التعاونيات التصديرية المتخصصة ضمن تشجيع األستثمارات في الشركات المتخصصة في الخدمات
التسويقية التصديرية الحديثة.
العمل علي تنمية الخبرات القانونية المصرية و كذلك خبرات الحجر الزراعي لتالئم متطلبات اتفاقية
الجات و الشراكة.
إحكام الرقابة الذاتية علي الصادرات من حيث الجودة و اإلجراءات القانونية الالزمة دون إعاقة
لعمليات التصدير.
دعم تكاليف الشحن الجوي مع العمل علي الغاء مختلف أنواع الرسوم والضرائب والعموالت في هذا
المجال في إطار الرغبة في تنمية الصادرات البستانية أسوة بالدول المنافسة مع ضرورة إيجاد
التنسيق والتخطيط المشترك فيما بين المصدرين لعمل تعاقدات وفقا لبرامج دقيقة محددة مسبقا علي
اساس السعات المطلوبة والتوقيتات المطلوبه المسارات المستهدفة في ظل التنظيم او األتحاد النوعي
المقترح .
وضع ضوابط وآليات متطورة ومرنة للرقابة علي المنتجات المصدرة شاملة التعبئة والعبوات
والمعامالت التسويقية وفقا لالسواق المستوردة ونوع السلع وطرق البيع.
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