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Case Study: Value Chain Analysis for Hibiscus
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 that total production cost, total revenue and net profit per feddan
amount LE 3675, 7000 and 3325 respectively. Structure of production costs indicates that the
land rent and harvesting represent the highest proportion with 34.0% and 17.4% respectively,
followed by chemical fertilizers and weeding with 13.3% and 8.2% respectively. Total cost per
ton of postharvest operations amounted LE 935 with a breakdown of LE 300 (32.1%), 325
(34.8%), 160 (17.1%) and 150 (16.0%) for drying, processing, packaging and transport
respectively. Producers get a high share of prices of downstream agents: wholesalers, retailers
and exporters by about 96.5% 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.
Mixing light hibiscus with dark hibiscus and also, mixing the Egyptian hibiscus with the
Sudanese hibiscus which is much cheaper leads to lose in quality and grade. Also, harvesting
hibiscus before being full dry makes its color more dark and the plants tends to mildew leading
to decrease in yield and quality.
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
a great impact in determining the product’s quality and price and hence net profit, it is of great
importance implementing best practices in agricultural operations and processing to cope with
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 .وعادة 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
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.
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شكل  :0رسم تخطيطى لتدفقات السلعة األساسية
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شكل  :3رسم تخطيطى للعملية اإلنتاجية

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 ،لما 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 الزراعية
إعداد األرض للزراعة
يتم حرث األرض سكتين متعامدتين وتخطط األرض بمعدل  21خط في القصبتين.تجهز األرض بعد ذلك
بإضافة األسمدة العضوية المتحللة بمعدل  12-21م 1للفدان وكذلك سوبر فوسفات كالسيوم بمعدل022-122
كجم للفدان في األراضي القديمة وتزداد هذه الكمية في األراضي الجديدة لتصل إلى 11-12م 1للفدان وكذلك
سوبر فوسفات كالسيوم بمعدل 422-022كجم للفدان .وفي األراضي الجديدة يتم فرد الخراطيم والمسافة
بينهما  02-02سم وبين النقاطات  12سم.
الزراعة
تزرع النباتات بالبذور مباشرة خالل شهر مارس حتى ابريل
أو أول مايو ألنه من النباتات الصيفية ويفضل شهر ابريل
لزيادة التفريغ الجانبي وبالتالي كثرة االنتاج الزهري
(السبالت) .توضع البذور في جور كل جورة بها  0-1بذرة
على أن تكون المسافة بين النباتات  02سم للحصول علي أعلي
انتاج ثمري (سبالت).ويحتاج الفدان الي  0-1كجم بذرة.
التسميد
يتم اضافة  122كجم  /فدان من سماد سلفات أمونيوم باإلضافة إلى  01كجم سلفات بوتاسيوم  /فدان في
األراضي القديمة  ،تضاف علي دفعتين (األولي) بعد الخف و(الثانية) قبل التزهير وتزداد الكميات لتصل الي
 022كجم سلفات نشادر باإلضافة إلى  222كجم سلفات بوتاسيوم في األراضي الجديدة.
الري
نباتات الكركدية تتأثر بكميات الري وفترات الري المختلفة حيث أن فترات الري المتقاربة وكميات المياه
الكبيرة تدفع النبات الي النمو الخضري وانتاج األلياف الطويلة والعكس صحيح بالنسبة لالنتاج الثمري لذا
يجب االعتدال في كميات الري خالل فترة النمو علي أن يكون الري كل  4-0أسابيع لالنتاج الثمري.
الحصاد
يجمع المحصول الزهري بعد تكوين الثمار وأثناء نضجها
وتسويتها ،حيث تبدأ الكؤوس لألزهار الملتصقة بالثمار
انبساطها وانفراجها الي الخارج وتصبح مهيأه الزالتها وجمعها
وهي متشحمة وممتلئة بالعصير ولونها األحمر الداكن وتكون

سهلة القصف باأليدي ،وتستمر عملية الجمع للكؤوس الزهرية بصفة دورية تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي في
نهاية نوفمبر وأول ديسمبر وتكرر فترة الجمع كل  4-0أيام في الصباح وحتى المساء.الفدان ينتج كؤوس
زهرية جافة حوالي  022كجم أو أكثر ويعطي  422كجم بذور .
التجفيف
تنقل الكؤوس الزهرية بعد قطفها مباشرة الي مكان التجفيف في
مكان شبه مظلل بأن توضع فوق مناشر بسمك اليزيد عن 22
سم مع التقليب اليومي لعدم التعفن والتخمر مع سرعة التجفيف
خالل  1-4أيام أو أكثر ثم تعبأ الكئوس الجافة في أجولة من
الجوت وتوضع في مكان جيد التهوية بعيدة عن الرطوبة
والماء.
بعد االنتهاء من الجمع للكؤوس الزهرية تقطع النباتات علي
ارتفاع  1سم عن سطح التربة وتجمع وتربط في حزم وتغمر في مجري مائي وتظل مغمورة تحت سطح
الماء لمدة تتراوح بين  0-1أسابيع حتى تتحلل وتصبح األلياف سهلة االنفصال بنزعها يدويا بعد خروج
السوق المتعطنة ووضعها رأسيا علي هيئة شكل هرمي وتركها فيالعراء في الشمس حتى تجف األلياف
والسوق تماما وتنزع األلياف بعد ذلك ثم تربط علي هيئة حزم طويلة لحين استهالكها .
معامالت مابعد الحصاد:
يجرى تفصيص السبالت من الثمار وتنشر فى طبقات رقيقة من  0 – 1سم على مفارش أو غرابيل من السلك
أو الخيش فى الشمس على أن تغطى ليالً وتقلب يوميا ً وتترك حتى تمام الجفاف حتى التتعرض للعفن .تؤخذ
بقية الثمار (مبايض) وتترك بالشمس حتى تجف تماما ً ثم تفصل البذور من الكبسولة الثمرية ثم تغربل لفصل
البذرة عن األغلفة الثمرية .ويعطى الفدان  02كجم بذرة ،كما يعطى  022 –112كجم من األلياف ويبلغ كمية
السبالت  422 –012كجم للفدان.
التعبئة:
تتم تعبئة السبالت بعد جفافها فى أكياس من البولى إثيلين وبأوزان مختلفة من ربع إلى واحد كجم وذلك
إستعدادا ً لبيعها للمستهلك مباشرة ولذلك يجب التأكد من تمام جفافها حتى ال تتلف بعد التعبئة أو تعبأ فى أجولة
خيش للكميات الكبيرة.

جدول  :0بيان تكاليف زراعة و إنتاج فدان من محصول الكركديه لعام 3100
التكاليف بالجنيه
العمليات
%
الزراعية
0.3
212
حرث
5.4
122
تحويض ،ريه كدابه
8.2
022
عزيق وتسوية وتنقية حشائش
150
5.0
281
تقاوي
2.2
82
زراعة
1.9
02
رية الزراعة
12.2
412
أسمدة كيماوية
110
1.1
42
نثر سماد
-5.7
122
ري
17.4
042
تقليع وتفصيص
1.4
12
تجفبف
2.2
82
تعبئة
34.0
1250
إيجار األرض
100
0001
إجمالي التكاليف
7500
قيمة اإلنتاج
3829
صافي الربح
المصدر:
التكاليف اإلنتاجية لمحصول الكركديه:
يتبين من جدول  2وشكل  0أن إيجار األرض يمثل أعلي نسبة في قيمة التكااليف اإلنتاجياة الفدانياة لمحصاول
الكركديه حيث بلغت نحو  ،%04.2يليه في األهمية النسبية تكلفة التقليع والتفصيص بنحو  %20.4من قيماة
التكاليف اإلنتاجية ،يليه تكلفاة األسامدة الكيماوياة ونقااوة الحشاائش والعزياق والارى بنحاو ،%8.1 ، %21.1
 %1.0علي الترتيب ثم تأتي قيمة باقي التكاليف وإن تقاربت في األهمية النسبية.

شكل  :2هيكل تكاليف زراعة وإنتاج فدان من محصول الكركديه (جنيه/فدان)
هيكل تكاليف زراعة وإنتاج فدان من محصو ل الكركديه ( نيه/فدان)
ت فيف وتعبئة
%3.5
إي ار األرض
%34.0

تقليع وتفصيص
%17.4

أسمدة كيماوية
ونثر سماد
%13.3

حرث
%3.3
تحويض ،ريه كدابه
%5.4

ري
%5.7

عزيق وتسوية
وتنقية حشائش
%8.2

تقاوي
%5.0

زراعة ورية الزراعة
%4.1

تكاليف عمليات ما بعد الحصاد لمحصول الكركديه:
يتبين من جدول  1وشكل  4أن متوسط تكلفة الطن من محصول الكركدياه بلغات نحاو  2202جنيهاا تمثال كال
مااان تكلفاااة التجفياااف والتجهياااز والتعبئاااة والنقااال علاااي الترتياااب وقااادرت بنحاااو %21.1 ،%08.8 ،%02.2
 % 24.0،ويعاني المنتجين من عدم توفر األيدي العاملة المدربة وأيضا عدم توفرها فى الوقت المناسب وذلك
لزيادة الطلب عليها في نفاس الوقات .وأيضاا اساتخدام الوساائل التقليدياة فاي عملياة التجفياف والغربلاة والفارز
وذلك لعدم توفرمناشر جديدة مجهزة وهذا من شأنه إطالة الوقت وعدم كفاءة العمليات المعمول بها .
جدول  :3هيكل تكاليف عمليات ما بعد الحصاد لمحصول الكركديه خالل الموسم ()3103/3100
%
جنيه  /طن
البنـــــــــــــد
31.1
320
تكاليف التجفيف
*
38.8
400
تكاليف التجهيز
14.6
150
تكاليف التعبئة
15.5
160
تكاليف النقل
100
1030
اإلجمالـــــــــي
* تضم هذه العمليةالفرزو الغربلة و التجميع
ويوضح جدول  :0التوزيع النسبي لإلنتاج الكلي لمحصول الكركديه وأوجه التصرف المختلفة ومنه يتبين ان
نسب البيع الي تجار نصف الجملة وتجار الجملة ثم المصدرين وجمعية منتجي ومصنعي ومصدري النباتات
الطبية والعطرية تقدر بنحو  %24.8 ، %11.1 ، %1..0 ، %00.0على الترتيب .ويأتي تفضيل المنتجين
الااي تجااار نصااف الجملااة لزيااادة الطلااب علاي المحصااول علااي المسااتوي المحلااي ونظاارا ألهميتااه اإلقتصااادية

المطلوباة يفضال المنتجاين البيااع لجمعياة منتجاي ومصاانعي ومصادري النباتاات الطبيااة والعطرياة وذلاك لقيااام
الجمعية بأخذ كامل المحصول بغض النظر عن الكمية المتعاقد عليها وجودة المحصول .
شكل  :4هيكل تكاليف عمليات ما بعد الحصاد لمحصول الكركديه
هيكل تكاليف عمليات ما بعد الحصاد لمحصول الكركديه
تكاليف النقل
160
%15

تكاليف الت فيف
320
%31

تكاليف التعبئة
150
%15
تكاليف الت هيز
400
%39

جدول  :2أوجه التصرف في محصول الكركديه للمنتجين خالل الموسم ()3103-3100
البيع
البيع
البيع
البيع
اإلنتاج
للجمعية
للمصدرين
لتجار نصف جملة
لتجار الجملة
الكلي
بالطن
%
كمية
%
كمية
%
كمية
%
كمية
14.8
20
22.2
30
33.3
45
29.6
40
135
نصيب المنتج من سعر المستهلك
يتبين من جدول4وشكل  1أن المنتج يحصل علي أعلي نصيب من سعر جمعياة منتجاي ومصادري ومصانعي
النباتات الطبية والعطرية حيث بلاغ نحاو  ، %...0بينماا بلاغ نحاو  %.0.2 ، %.0.2 ، %.0.2مان ساعر
كل من تاجر التجزئة وتاجر الجملة والمصدر على الترتيب وإن تقاربت األهمية النسبية للسعر .
جدول  :4قيمة ونسبة نصيب المنتجين خالل المسالك التسويقية المختلفة لمحصول الكركديه3103-3100 ،
*نصيب
**الهامش
متوسط سعر
متوسط السعر
المسلك
المنتجين
التسويقى المطلق
البيع
المزرعي
التسويقي
()%
(جنيه/طن)
(جنيه/طن)
(جنيه/طن)
96.1
500
13000
12500
تاجر الجملة
97.1
400
14000
13600
تاجر التجزئة
.0.2
500
24122
14000
المصدر
99.3
100
13500
13400
الجمعية
*= السعر المزرعي للكمية المباعة علي سعر البيع  = ** ، x100الفرق بين سعر الشراء و سعر البيع

شكل  :5ثمن الطن المسوق حسب المسالك التسويقية المختلفة لمحصول الكركديه
14600
14500

14500

14100
14000

13100
13000

14000

12900

14400
الهامش
التسويقى
للمصدر
المصدر,
500

14300
14200
14100

الهامش
التسويقى
لتا ر
الت زئة ,
400

السعر
المزرعى,
14000

13800

13800

12800
12700
12600

13700
13600

السعر
المزرعى
,
13600

13500

السعر
المزرعى
,
12500

13400

13700
هيكل األسعار للمصدر

13900

الهمش
التسويق
ى لتا ر
ال ملة ,
500

12500

14000
13900

13000

هيكل األسعار لتا ر الت زئة

12400
12300
12200

هيكل األسعار لتا ر ال ملة

الكفاءة التسويقية لمحصول الكركديه
يتبين من جدول 1أن صافي ثمن الطن المسوق من محصول الكركدياه لتجارالتجزئاة كاان أعلاى صاافى حياث
قدر بنحو 21022جنيه/طن يليهم جمعية منتجي النباتات الطبية والعطرية حيث قدر صافي ثمن الطن المسوق
بنحو  21022جنيه للطن.
جدول  :5صافي ثمن الطن المسوق حسب المسالك التسويقية المختلفة لمحصول الكركديه3103-3100 ،
صافي ثمن الطن للسوق
التكاليف التسويقية
ثمن الطن المسوق
المسلك
جنيه/طن
جنيه/طن
جنيه/طن
التسويقي
12000
1000
13000
تاجر الجملة
12700
1300
14000
تاجر التجزئة
11050
1450
12500
المصدر
12300
1200
13500
الجمعية

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
المش اكاللمتعلقةبالتصديرمنجانبالتسويقالخارجىفقطدونأنتربطبينهاوبينمشاكالإلنتاجوالتسويقالمحلىباعتبارهامجم
وعةمنالمشاكاللمتداخلةمعاوالتىيجبالتعاملمعهاكوحدةواحدةمناجاللنهوضبالصادراتالزراعيةوالبستانيةالمصرية.
كما يجب األهتمام بقاعدة اإلنتاج وتنميتها 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.

تعتبر عملية الحصاد هى العملية األخيرة التى يقوم بها المنتج داخل الحقل والمحصول قائم ،وعلى جودة هذه
العملية من حيث طريقة األجراء والموعد الذى تجرى فيه يتوقف جزء كبير من العائد المحقق من زراعة
المحصول وفى حالة النباتات الطبية والعطرية تفتح عملية الحصاد أحد بابين إما الربح أو الخسارة و ذلك
يتوقف على مدى دراية الشخص المسئول عن اتخاذ قرار الحصاد.
تعتبر معامالت ما بعد الحصاد هى الخطوة النهائية فى رحلة المحصول والتى بدأت بالزراعة وأنتهت
بالحصاد ،وعليها وعلى درجة جود تها ودقة إجرائها تكون الصورة النهائية للمنتج عند تداوله فى السوق
ولهذه المعامالت أهمية كبرى فى تحديد سعر المنتج وبالتالى الربح الذى يمكن أن يتحقق عند إتباع كافة
األجراءات واتخاذ كامل األحتياطات للوصول بالمنتج إلى أفضل جودة مما يساهم فى تحقيق أعلى سعر ممكن
ومن ثم يعود بالربح الوفير على المنتج.
وفى ضوء ذلك ،يجب العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق الشروط التالية:













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.
تطوير وتحسين البنية التحتية الموجودة والخاصة بسالسل القيمة للحاصالت البستانية في صعيد
مصر حيث أنها 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.
تشجيعتكويناتحاداتبينالمزارعينوالمساعدةفىالتسويقعنطريقربطهذهالجمعياتبالمصدرينمنخاللشبكاتالمعل
ومات.



















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 وضمان 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 وتضمن 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 والتعاون 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 والمنتجين 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 واإلجراءات القانونية الالزمة دون إعاقة
لعمليات التصدير.
دعم تكاليف الشحن الجوي مع العمل علي الغاء مختلف أنواع الرسوم والضرائب والعموالت في هذا
المجال من أجل 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.
وضع ضوابط وآليات متطورة ومرنة للرقابة علي المنتجات المصدرة شاملة التعبئة والعبوات
والمعامالت التسويقية وفقا لالسواق المستوردة ونوع السلع وطرق البيع.

المراجع باللغة العربية:
 .2دراسة تحليلية للطلب الخارجى على بعض محاصيل الخضر والفاكهة .نشوى محمد سمير محمد
شعيب  ،مكادى عبد المجيد سليمان  -كلية الزراعة – جامعة المنيا.
 .1إنتاج وزراعة النباتات الطبية والعطرية وطرق األستخالص المالئمةتحت ظروف األراضى
المستصلحة  .إدارة التدريب ،مركز بحوث الصحراء ،وزارة الزراعة و استصالح األراضى.
 .0محاضرات عامة عن النباتات الطبية والعطرية .قسم البساتين ،كلية الزراعة ،جامعة سوهاج.
 .4خدمة وزراعة الكركديه .معهد بحوث البساتين ،قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية .مركز البحوث
الزراعية ،وزارة الزراعة واستصالح األراضى .نشرة رقم  .08لسنة .1221
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