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 المستخمص
قيق اهداف البحث تم عمل أستهدف البحث قياس الهوامش والتكاليف التسويقية والكفاءة التسويقية لبيض المائدة المنتج في القطاع الخاص في محافظة بغداد وألجل تح

التجزئة، وقد أوضحت نتائج الدراسة بأنه نصيب المنتج مما يدفعه استمارة استبانة لممستويات التسويقية الثالثة في المسمك التسويقي وهم المنتج وتاجر الجممة وتاجر 
%( وأرباح تاجر التجزئة حوالي 05%(وأرباح تاجر الجممة حوالي )35%( وهي احدى مؤشرات ارتفاع الكفاءة التسويقية وبمغت أرباح المنتج حوالي )55المستهمك بمغ )

ويقي بين المنتج والمستهمك اذ تبين أن األهمية النسبية ألرباح تاجر الجممة جاءت بالمرتبة األولى بمغت حوالي %( وتم تقدير األهمية النسبية لبنود الهامش التس01)
%( من بنود الهامش 5686%( من بنود الهامش التسويقي بين المنتج والمستهمك وتميها بالمرتبة الثانية األهمية النسبية ألرباح تاجر التجزئة بمغت حوالي )7584)

%( من بنود الهامش 5284جر الجممة بمغت حوالي )ايقي بين المنتج والمستهمك وتميها بالمرتبة الثالثة األهمية النسبية لمتكاليف التسويقية التي يتحممها تالتسو 
( من بنود الهامش التسويقي بين المنتج %187التسويقي بين المنتج والمستهمك وتميها األهمية النسبية لتكاليف التسويقية التي يتحممها تاجر التجزئة بمغت حوالي )

%( من بنود الهامش التسويقي بين المنتج والمستهمك، وبمغت الكفاءة التسويقية 087 والمستهمك اما األهمية النسبية لتكاليف النقل جاءت بالمرتبة االخيرة بمغت حوالي )
%( وهو يدل عمى ارتفاع الكفاءة التسويقية لبيض المائدة المنتج في 45801( حوالي )5)%( وحسب المقياس 56806( حوالي )0لبيض المائدة المنتج حسب المقياس )

اإلنتاج الى أماكن القطاع الخاص في محافظة بغداد في المقياسين8 وتوصمت الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها توفير وسائل نقل البيض المائدة من أماكن 
لتبريد لتقميل نسبة الفقد والتمف التي تحصل لمبيض اثناء الخدمات التسويقية وكذلك العمل عمى توفير مستمزمات اإلنتاج التسويق عمى ان تكون مزودة بوسائل ا

 لها دور فعال في خفض او رفع تكاليف اإلنتاج والتسويق الزراعي8ومستمزمات التسويق الزراعي لبيض المائدة وبنوعيات جيدة وأسعار مناسبة والتي 
 تاحية7 التكاليف التسويقية، الهوامش التسويقية، الكفاءة التسويقية8الكممات المف
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ABSTRACT 
The study aims to measure the marketing margins and costs and the marketing efficiency of the table eggs were 

produced by the privete sector in Baghdad province, and to achive the study aims we design questionnaire are 

for the three marketing levels in marketing path : producer , wholsale trader and retailer trader. The results 

showed that share of produce which paid by consumer was (82%) as a one of indicators of high marketing 

efficiency , the producer prof it was about (68%), and profit of the wholesale trader about (18%), and profit of 

retailer profit about (14%). The study estimate the relative importance of item of the marketing margin between 

producer and consumer , the relative importance of profits of wholesale trader came in first rank by about 

(%38.7) from item of the marketing margin between producer and consumer , and in the secord rank came the 

relative importance of profits of retailer trader by about (%29.9) from items of the marketing margin between 

producr and consumer , and in the third rank came the relative importance of marketing costs of the whole saler 

trader by about (%25.7) from item the marketing margin between the producer and consumer of ter them came 

the relative importance of marketing costs of the retailer trader by (%4.3) from items of the marketing margin , 

while the relative importance of the transportation costs came in the last rank about (%1.3) from itiems of the 

marketing margin between producer and consumer. Thr marketing efficiency of the table eggs were produced 

according to scale (1) about (%89.19) and according to scale (2) about (%72.14) and this indicate hight of the 

marketing efficiency of the table eggs produced by private sector in Baghdad province according the two sacles 

.the study reached to some recommoudations such as providing the vechiles to transport the table eggs from 

producing points to marketing points which have airconditionrs to reduce the waste and damage of eggs during 

the marketing services, and providing producing equipmeyts and the agricultural marketing equipments of the 

table eggs by good quality and satible prices which has active role in decrease or increase the producing costs 

and agricultural marketing.  

The key word :the marketing costs, the marketing margins , the marketing efficiency. 
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 المقدمة
 العراقالحيواني اىمية خاصة في خطط التنمية في  لإلنتاج 

باعتبار منتجاتو من المكونات االساس لمغذاء لعموم 
المستيمكين وان مشكمة الغذاء اصبحت من المشاكل الصعبة 
التي تواجو الدول النامية في الوقت الحاضر. وان استمرار 
تزايد االعتماد عمى السوق الدولية في استيراد السمع الغذائية 

لمتأتية من كبيرا حيث تستنزف الموارد ا اً يشكل عبئ أصبح
تسويق البترول عمى شراء السمع الغذائية مع العمم ان الدول 

بحكم مواردىا المالية العربية السيما القطر العراقي قادرة 
الطيور  فييا. تعدتوسيع قاعدة االنتاج الزراعي  والبيئية عمى

اىم منتجات قطاع االنتاج الحيواني ولقد ازدادت  أحدالداجنة 
ول العالم بسبب ق فحسب بل في شتى داىميتيا ليس بالعرا

كبيرة ضمن حقول مخصصو ليذا  امكانية تربيتيا بأعداد
الغرض وان ىذا التوسع ناجم اصاًل عن اتجاىات الطمب 
المتزايدة والكبيرة عمى بيض المائدة ولحوم الدواجن باعتبارىما 

لك باعتبارىما من من مصادر البروتين الحيواني الرئيسية وكذ
يعد انتاج وتسويق  الحمراء. لذلكة لمحوم لرئيسالبدائل ا

منتجات الدواجن من االساسيات الميمة ألي من البمدان. 
في  ومما الشك فيو ان صناعة الدواجن يشكل رافدا ميماً 

توفير الغذاء البروتيني الذي يشكل العنصر االكثر اىمية في 
 ومفي المحغذاء الفرد العراقي ومثل ىذا الغذاء ال يوجد سوى 

وتتميز منتجات الدواجن )لحم االلبان, واالسماك والبيض و 
المائدة( بانيا ذات مكونات غذائية عالية  الدجاج, وبيض

صناعة الدواجن  مقارنتيا بالمنتجات االخرى.وتعدالقيمة عند 
من الصناعات المكثفة التي تيدف اقتصادياتيا الى التوظيف 

نتاجية والى تدني الاالمثل لعنصر الزمن والمدخالت العممية ا
الزمن اكثر من أي صناعة زراعية اخرى وليا  التكاليف لوحدة

الحيواني .وتتمثل  لإلنتاجاىمية في القيمة المضافة االجمالية 
مواد ذات قيمة غذائية عالية  بإنتاجاىمية صناعة الدواجن 

تمتاز بو فضاًل عما  لإلنسانوتعد مصدر غذائيًا ميما 
رعة النمو وقصر دورة االنتاج والكفاءة الدواجن عن غيرىا بس

مساىمة الدواجن في  الى جانبالعالية في التحويل الغذائي, 
مرت مشاريع  والمتقدمة. وقدالنامية منيا اقتصاديات البمدان 

الدواجن في العراق في مراحل مختمفة من التطور والتدىور 
حيث توقفت اغمب مشاريع الدواجن ومنيا بيض المائدة بعد 

عند فرض الحصار االقتصادي عمى العراق  1990م عا

حيث تأثرت صناعة الدواجن بيذا الحصار وبشكل كبير 
حيث انخفضت عدد المفاقس  (,1997-1990خالل الفترة)

%( وانخفض حقول تربية فروج 90بنسبة )وطاقتيا المتاحة 
%( وانخفض عدد المجازر 70المحم وطاقتيا المتاحة بنسبة )

وتجاوز االنخفاض في انتاج بيض التفقيس %( 81بنسبة )
ولغرض تقميل  %( لكل منيما.82وبيض المائدة بنسبة )

الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الدواجن فقد شرعت وزارة 
قطاع الدواجن بأسعار مناسبة  تأىيلالزراعة ببرنامج إعادة 

منتجين من ملممستيمك مع ضمان حدود مجزية من الربح ل
 تنافسية. ولمف وبيض التفقيس بأسعار خالل توفير االعال

يستمر ىذا التطور في قطاع الدواجن طويال حيث انيار 
وانتكس ىذا القطاع مرة ثانية بعد احتالل العراق عام 

( حيث ان اغمب حقول الدواجن نيبت وسمبت اغمب 2003)
 فضال عناغمب المشاريع من االنتاج  محتوياتيا, وتوقفت

لتي ادت الى فتح االسواق العراقية سياسة الدولة افأن ذلك 
 االمر الذي ادى الىلمنتجات الدواجن ومنيا بيض المائدة 

المائدة مكانة غذائية  المنتجين. ولبيضضرر كبير عمى 
 الكثيرة, وانميمة بالنسبة لممستيمكين فضال عن استعماالتو 

%(ويعد ىذا البروتين 12البيضة الواحدة ) نسبة البروتين في
من اجود انواع البروتينات,اما من ناحية الفيتامينات فان 
البيضة الواحدة تحتوي عمى جميع انواع الفيتامينات ماعدا 

اضافة الى احتوائيا عمى العناصر المعدنية مثل cفيتامين 
الخارصين(.ويمتاز انتاج بيض و النحاس,و الفسفور,و )الكالسيوم,

ادية بسبب قصر دوره راس المال في المائدة بأىمية اقتص
عمى مدار  اً االنتاج يكون مستمر الى جانب ان مشاريع االنتاج 

البيض.  عمى انتاجالسنة مما يعطي دخال مستمرا لمقائمين 
في وصول  دور ميمالتسويقية لبيض المائدة  ولمعمميات

البيض الى المستيمكين بصورة جيدة وبأسعار مناسبة مما 
كفاءة التسويقية ومكوناتيا لبيض المائدة يتطمب دراسة ال

مشكمة البحث بأن  الخاص. تمثمتوالمنتجة في القطاع 
تسويق بيض المائدة يعاني من مشاكل كثيرة منيا ما يتعمق 
بضعف كفاءة اغمب الخدمات والوظائف التسويقية ومنيا 

 باإلضافةالنقل والتدريج والتعبئة والتغميف والتوزيع والخزن 
الى ارتفاع اليوامش والتكاليف التسويقية مقارنة مع كفاءة 

يفترض  8الخدمات التسويقية مما يتطمب دراستيا وبحثيا
القطاع البحث انخفاض الكفاءة التسويقية لبيض المائدة في 
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وذلك بسبب ارتفاع التكاليف التسويقية وارباح  الخاص
قياس اليوامش  تحديد اىداف البحثيمكن  الوسطاء.

المنتج لتكاليف التسويقية والكفاءة التسويقية لبيض المائدة وا
أىمية  ويمكن تحديد قطاع الخاص في محافظة بغدادفي ال

البحث من أىمية بيض المائدة لممستيمك اذ ان استيالك 
مادة  عدبيض المائدة يتم من قبل كافة شرائح المجتمع وي

يض المائدة أساسية ميمة لمفرد لذلك تأتي الدراسات المتعمقة ب
ذات بالجانب التسويقي او اإلنتاجي  ما يتعمقسواء منيا 

 كبيرة لممستيمك والمجتمع والدولة.أىمية 
  المواد والطرائق

نات الدراسة اساسًا عمى ما تم الحصول عميو من بيااعتمدت 
تم الحصول عمييا من استمارة االستبانة التي اولية التي 

تاجر و , المختمفة وىم )المنتجصممت لممستويات التسويقية 
تاجر التجزئة( وتم اكتمال البيانات االولية من خالل و , الجممة

الحقول  ألصحابالمقاءات المباشرة والزيارة الميدانية المباشرة 
اذ  المنتجة لبيض المائدة وكذلك تجار الجممة وتجار التجزئة

غ تم جمع البيانات من المنتجين بأسموب الحصر الشامل اذ بم
( منتجا في جانب 21)بواقع( منتجًا موزعين 25عددىم )
( منتجين في جانب الرصافة وكذلك تم جمع 4الكرخ و)

ر الشامل عمى مستوى تجار الجممة البيانات بأسموب الحص
( تجار في سوق جميمة اما تجار التجزئة فقد 3البالغ عددىم )

( استمارة استبانة موزعة في مناطق الكرخ 60تم جمع )
تم استخدام بعض أساليب التحميل الوصفي  لرصافة. وقدوا

والكمي والعالقات الرياضية لموصول الى النتائج التي تخدم 
مجموعة من موضوع البحث لقد تناول  اىداف الدراسة.

 (4,5,6,7,10,11,16,17,18,20,21,22منيا)الدراسات 
فيما يتعمق  والسيمامن الدراسات  وتم التوصل في الكثير

بتقدير التكاليف التسويقية واليوامش التسويقية والكفاءة 
الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات التي  التسويقية

 تخدم اىداف البحث.
  الهوامش التسويقية

يعرف اليامش التسويقي لممنتجات الزراعية بأنو "الجزء من 
مؤسسات التسويقية النفقات المستيمك الذي يذىب الى 

الفرق بين ما يدفعو مستيمكو المنتجات  الزراعية, وىو
اخر فان اليامش  منتجوىا. وبمعنىالزراعية وما يستممو 

التسويقي ىو عبارة عن كمفة الوظائف التسويقية التي تؤدييا 

المؤسسات التسويقية الزراعية وكذلك ارباح ىذه المؤسسات 
رق بين يمكن تعريف اليامش التسويقي بانو الف (. وكذلك6)

ثمن السمعة في مرحمة من مراحل العمميات التسويقية وبين 
 (.1ثمنيا الجديد في مرحمة تسويقية اضافية او الحقة )

وعند تقسيم الهامش التسويقي الى مكوناته المختمفة يمكن 
 (:6( بطريقتينان ينظر اليه 

حيث ينظر الى اليامش  7التسويقيةالتكاليف واالرباح -1
عوامل االنتاج المستخدمة في لالتسويقي عمى انو عوائد 

اضافة واداء الخدمات التسويقية عمى المنتجات الزراعية في 
وتتضمن ىذه العوائد  ومستيمكييا. المراحل بين منتجييا

 لألرضوااليجار كعوائد العمل, عنصر لاالجور كعوائد 
االموال المستخدمة في  رؤوسلوالمباني والفوائد كعوائد 

الى االرباح كمقابل لتحمل  ضافةاالتسويقية, االنشطة 
 المخاطر التسويقية.

ينظر الى اليامش التسويقي عمى  التسويقية7المدفوعات -5
ييئات التسويقية المختمفة او المؤسسات لمانو مجموعة العوائد 

عوائد  مثل الزراعية,التي تضميا العممية التسويقية لممنتجات 
تجار الجممة نظير  خدماتيم, وعوائدتجار التجزئة نظير 

وعوائد المصنعين والمجيزين نظير انشطتيم  انشطتيم,
عوائد القائمين بعمميات التجميع نظير ما  وكذلك التصنيعية,

  يقدمونو من اعمال.
التسويقية بأنيا الفرق التكاليف يعبر عن التكاليف التسويقية 
ر الشراء لسمعة معينة او لمجموعة من بين سعر البيع وسع

 السمع فان ىذا يعني ان التكاليف التسويقية تدخل ضمن
 7 (9اليوامش التسويقية بمعنى )

االرباح ±الهوامش التسويقية = التكاليف التسويقية 
 والخسائر

 فان7وبمعنى اخر 
االرباح ±التكاليف التسويقية = الهوامش التسويقية 

 والخسائر
ىناك عالقة وثيقة بين التكاليف التسويقية التي يتحمميا 
المنتجون المزارعون والمؤسسات التسويقية وبين درجة الكفاءة 

يرى ان  المجتمعات. فبعضيمالتسويقية السائدة في مختمف 
ارتفاع التكاليف واليوامش التسويقية تعكس كفاءة النظام 

 .(1)ضيم االخر يرى غير ذلك التسويقي السائد وبع
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 الكفاءة التسويقية
اىم المقاييس االقتصادية  أحدالكفاءة التسويقية ىي  

ان تحسين الكفاءة  السوق. كماالمستخدمة في قياس اداء 
التسويقية يعد ىدفا شائعا لكل من المنتجين والمستيمكين 

كان  عموما. ولماومنشات تسويق السمع الغذائية ولممجتمع 
العديد من المتغيرات التي يقترح اجراؤىا في مختمف 
السياسات التسويقية الزراعية تستيدف تحسين الكفاءة 

فمن البدييي ان يكون التسويق  الزراعية, عميوالتسويقية 
اداء وان يكون االضعف كفاءة اقل  أحسناالكثر كفاءة ىو 

وى ىو ذلك المستأي أن التسويق االكثر كفاءة  (.2اداء )
الذي يكون عنده االستخدام االقتصادي االمثل )الممكن( 

قدر ممكن  أكبرلمدخالت التسويق الزراعي الذي ينجم عنو 
من اشباع رغبات وحاجات المستيمكين اضافة الى المشتغمين 

 .(1او زمن معين )في مكان ما في النظام التسويقي السائد 
التسويقي لبعض الدراسات قياس كفاءة النظام تحاول بعض 

بعض العالقات  المنتجات الزراعية من خالل مقارنات
 .(9الرياضية )

                 

 جمهت انتكبنيف انتسىيميت          

 ({122×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   } )-122انكفبءة انتسىيميت = -1

 جمهت انتكبنيف انكهيت )انتسىيميت واالنتبجيت( نهسهعت انمسىلت                             

 يمي:خرى تطبيق مقياس اخر قريب من ىذا المقياس وىو كما كما تحاول دراسات ا
 انهىامش انتسىيميت

 ({122× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ}) – 122انكفبءة انتسىيميت =-0

 انتكبنيف االنتبجيتانهىامش انتسىيميت + 

ويتوقع أن تكون الكفاءة التسويقية وفق المقياس الثاني ىي 
أقل من المقياس األول وذلك بسبب أدخال اليوامش التسويقية 

وىذه اليوامش تتضمن أرباح  التسويقية,في قياس الكفاءة 
انخفضت وكمما زادت اليوامش التسويقية كمما  الوسطاء,

الكفاءة التسويقية. وفي بعض األحيان يمكن تقدير الكفاءة 
التسويقية من خالل استخراج نصيب المزارع مما يدفعو 

فكمما أرتفع نصيب المزارع مما يدفعو المستيمك  المستيمك,
وكمما انخفض  التسويقي,كمما دل ذلك عمى كفاءة النظام 

لك عمى نصيب المزارع مما يدفعو المستيمك كمما دل ذ
 انخفاض الكفاءة التسويقية. 

 النتائج والمناقشة
   ومن المؤشرات التي تحتاجيا الدراسة ىي التكاليف االنتاجية 

من اجل حساب وقياس  الدراسة وذلكلبيض المائدة في عينة 
لذلك تم حساب وتقدير التكاليف االنتاجية  التسويقية,الكفاءة 

من البيانات التي تم الحصول عمييا من استمارة االستبيان 
خالل ىذه البيانات تم  الغرض, ومنالتي صممت ليذا 

( بيضة 30استخراج تكمفة انتاج الطبقة الواحدة والتي تحتوي )
والغرض من استخراج تكمفة الطبقة الواحدة وليس لمبيضة 

او الطن الواحد ىو ان التعامل مع  او الكغم الواحد الواحدة
البيض المنتج محميًا سواء لممنتجين او تجار الجممة او تجار 

( 12التجزئة وكذلك المستيمك ىو الصندوق الذي يحتوي )

طبقة وبالنسبة لممستيمك ىو الطبقة الواحدة التي تحتوي عمى 
كمية ( يوضح بنود التكاليف ال1والجدول ) بيضة.( 30)
 .مطبقة الواحدة خالل فترة الدراسةل

يوضح بنود تكاليف انتاج بيض المائدة واالهمية  18جدول
 دينار /طبقة النسبية لها

تكبنيف انتبج بيض 

 انمبئدة

األهميت اننسبيت  انميمت ببندينبر

% 

 3.30 76.91 ايجبر انحمم 

 2.40 56 انعمم انعبئهي 

 5.10 119 انعمم انمؤجر

 4.07 95 انىلىد وانسيىث 

 0.17 4 انمبء 

 0.77 18 انكهرببء

 1.16 27 االدويت وانمبح 

 64.37 1500 انعهف 

 2.27 53 انفرشت 

 11.98 279.09 االفراخ 

 4.38 102 انصيبنت

 %122 03002 انمجمىع 

 المصدر/ جمعت من قبل الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبانة
مطبقة لان التكمفة االنتاجية  تبين( 1الجدول )من خالل 

( دينار وان االعالف احتمت 2330) نحوالواحدة بمغت 
 يف االنتاجية حيث بمغت نسبتياالمرتبة االولى من بنود التكال

االفراخ حيث بمغت نسبتيا تكاليف %( وتمييا 64.37) نحو
%( الصيانة 5.10المؤجر )العمل ثم %( 11.98)
%( وايجار الحقل 4.07) د والزيوتوالوقو %( 4.38)
%( 2.27%( والفرشة ) 2.40%( والعمل العائمي )3.30)
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%( والماء 0.77%( والكيرباء )1.16واالدوية والقاح )
(0.17 )% 

المؤشرات االقتصادية لمكفاءة التسويقية لبيض المائدة في 
 محافظة بغداد

االسعار بين المستويات المختمفة لبيض المائدة في  اوال7
 محافظة بغداد

تبين من خالل  مستوى الحقل )المنتج(األسعارعمى -1
استمارة االستبانة الخاصة بالمنتج ان متوسط اسعار بيض 

( دينار/طبقة 4100المائدة عمى مستوى المنتج بمغ حوالي )
  خالل فترة جمع البيانات.

تبين من استمارة ----مستوى تاجر الجممةاألسعار عمى -2
االستبانة الخاصة بتجار الجممة )عموة جميمة( ان متوسط 
اسعار بيض المائدة عمى مستوى تاجر الجممة بمغ حوالي 

 .( دينار/طبقة خالل فترة جمع البيانات4500)
 األسعار عمى مستوى تاجر التجزئة )المستيمك(-3

استمارة االستبانة التي فيما يخص اسعار التجزئة تبين 
خصصت ليذا الغرض ان متوسط اسعار بيض المائدة عمى 

( 5000مستوى تاجر التجزئة )المستيمك( بمغت حوالي )
 .دينار/طبقة خالل فترة جمع البيانات

 متوسطات االسعار في المستويات التسويقية8  5جدول
 دينار /طبقة

 سعر انطبمت /دينبر انمستىيبث انتسىيميت 

 4100 انمنتج 

 4500 تبجر انجمهت 

 5000 تبجر انتجسئت

المصدر/ جمعت من قبل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبانة 
 تاجر التجزئة( الجممة،تاجر  المنتج،)
توزيع االنصبة التسويقية لممنتج وتاجر الجممة وتاجر  

 وتاجر التجزئة من دينار المستهمكالجممة 
( يمكن ان نستخرج 2من خالل البيانات الموجودة في جدول )

  يمي:االنصبة التسويقية لممستويات التسويقية المختمفة وكما 
فيما يخص نصيب  نصيب المنتج من دينار المستهمك-0

حوالي لبيض المائدة فقد بمغ المنتج من دينار المستيمك 
     -االتية:احتسابو من خالل الصيغة  % وتم82

 سعر انمنتج دينبر /طبمت                   

 % 100×نصيب انمنتج =___________________  

 سعر انتجسئت دينبر/طبمت            

                       

4122 

 %100×نصيب انمنتج=_____________________ 

5000 

=82% 

 نصيب تاجر الجممة من دينار المستهمك -5
اما بالنسبة لنصيب تاجر الجممة من دينار المستيمك لبيض 

% حيث تم احتسابو من خالل 8المائدة فقد بمغ حوالي 
 تاجر الجممة  نصيب-االتية: الصيغة 

 سعر انمنتج دينبر/طبمت –سعر انجمهت دينبر/طبمت 

×________________________________=100 

 سعر انتجسئت دينبر/طبمت

4500 - 4100 

 =× ______________________100 

5000 

=8% 
 نصيب تاجر التجزئة من دينار المستهمك-7

تبين ان نصيب تاجر التجزئة من دينار المستيمك لبيض 
% حيث تم احتسابو 10المائدة فقد بمغ متوسط البيض حوالي 

 تاجر التجزئة نصيب-االتية: من خالل الصيغة 
 دينبر/طبمتسعر انجمهت -سعر انتجسئت دينبر/طبمت

×____________________________=122 

 سعر انتجسئت دينبر /طبمت

5000                 - 4500 

× __________________=100 

5000 

=10% 

نصيب الوسطاء من دينار المستهمك =نصيب تاجر -1
 الجممة +نصيب تاجر التجزئة

               =5+01=05% 
يبين توزيع االنصبة بين المنتج وتاجر الجممة  78جدول

 وتاجر التجزئة من دينار المستهمك
 االهميت اننسبيت  تىزيع االنصبت 

 %82 نصيب انمنتج-

 %8 نصيب تبجر انجمهت-

 %10 نصيب تبجر انتجسئت -

 %100  انمجمىع -

 (5لمصدر/ تم استخراجها استنادًا الى بيانات جدول )ا
( يتبين ارتفاع 3من خالل البيانات الموضحة في جدول )

وان ارتفاع نصيب المنتج  المستيمك,نصيب المنتج مما يدفعو 
مؤشرات ارتفاع الكفاءة  يعد أحد عو المستيمكمما يدف

التسويقية لمسمعة الزراعية المسوقة اخذين بنظر االعتبار ان 
ىو المنتج بيض المائدة في عينة الدراسة يمر بمسمك تسويقي 

 ال يباعأي  المستيمك,ثم تاجر الجممة وتاجر التجزئة ثم 
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مما يؤكد ارتفاع الكفاءة  المستيمك,مباشرة من المنتج الى 
 التسويقية بسبب ارتفاع نصيب المنتج مما يدفعو المستيمك.

الهوامش التسويقية بين المراحل التسويقية  ثانيا7 تقدير
 لبيض المائدة في محافظة بغداد

تم تقدير اليوامش التسويقية في المستويات التسويقية المختمفة 
 :يأتيوكما 

 الهامش التسويقي بين مرحمتي تاجر الجممة والمنتج-0
فيما يتعمق باليامش التسويقي المطمق بين مرحمتي تاجر 
الجممة والمنتج لبيض المائدة فقد بمغ متوسط اليامش 

وتم حسابو من خالل الصيغة  طبقة,( دينار/400التسويقي )
التسويقي المطمق بين سعر الجممة  : اليامشاالتية

 سعر المنتج –سعر الجممة =والمنتج
 =1145 – 4100 
 دينار/طبقة 400= 

اما بالنسبة اليامش التسويقي النسبي في ىذه المرحمة فقد بمغ 
%( وتم حسابو من 8.9متوسط اليامش التسويقي حوالي )

 االتية:  خالل الصيغة
 اليامش التسويقي النسبي بين سعر المنتج والجممة   

 سعر انمنتج –سعر انجمهت 

 × ___________________  =100 

 سعر انجمهت

4500                     – 4100 

 × _____________________=100 

4500 

=8.9% 

الهامش التسويقي بين مرحمتي تاجر التجزئة وتاجر -5
بالنسبة لميامش التسويقي المطمق بين مرحمتي  اما7الجممة

( 500تاجر التجزئة وتاجر الجممة فقد بمغ كمتوسط حوالي )
اليامش  -االتية:حسابو من خالل الصيغة  دينار/طبقة , وتم

 –التسويقي المطمق بين سعر التجزئة والجممة= سعر التجزئة 
 سعر الجممة

5000 – 4500 
 دينار /طبقة 500=

اما اليامش التسويقي النسبي بين مرحمتي تاجر التجزئة 
% 10وتاجر الجممة فقد بمغ متوسط اليامش التسويقي حوالي 

اليامش التسويقي -االتية: وتم حسابو من خالل الصيغة 
 النسبي بين سعر الجممة والتجزئة

 
 سعر انجمهت دينبر/طبمت –سعر انتجسئت دينبر/طبمت 

 × ______________________________=100 

 سعر انتجسئت

5000                       – 4500 

× ____________________ =100 

5000 

 =10% 

 الهامش التسويقي بين مرحمتي تاجر التجزئة والمنتج-7
اما بالنسبة لميامش التسويقي المطمق بين مرحمتي تاجر  

اليامش التسويقي حوالي التجزئة والمنتج فقد بمغ متوسط 
-االتية:  وتم حسابو من خالل الصيغة طبقة,( دينار /900)

التسويقي المطمق بين سعر التجزئة والمنتج = سعر  اليامش
 سعر المنتج  –التجزئة 

=2111-1011 
 دينار/طبقة 611 =

اما فيما يتعمق باليامش التسويقي النسبي بين مرحمتي تاجر 
متوسط اليامش التسويقي حوالي  التجزئة والمنتج فقد بمغ

اليامش -االتية:  %( وتم حسابو من خالل الصيغة18)
 التسويقي النسبي بين سعر التجزئة والمنتج 

 سعر انمنتج دينبر /طبمت-سعر انتجسئت دينبر/طبمت

     ______________________________=                   

 سعر انتجسئت دينبر/طبمت  

1222  - 4122 

× ____________________=122 

1222 

=13 % 

 المختمفة لبيض المائدة في محافظة بغداد  دينار /طبقة المراحل التسويقيةيوضح الهوامش التسويقية بين  18جدول
  انهىامش انتسىيميت 

 منتج –تجسئت  جمهت –تجسئت  منتج –جمهت 

 نسبي طبمت/مطهك دينبر نسبي طبمت/مطهك دينبر نسبي طبمت/مطهك دينبر

400 8.9% 500 12% 900 18% 

 (5المصدر/ جمعت من قبل الباحثة باالعتماد عمى جدول )
التكاليف التسويقية لبيض المائدة في محافظة  الثا7 تقديرث

ان المسمك التسويقي الذي يمر بو  بغداد خالل فترة الدراسة
 بيض المائدة من المنتج االولي الى المستيمك النيائي ىو

المستيمك وخالل ىذا ←تاجر التجزئة←تاجر الجممة←المنتج

المسمك فان ىناك بعض العمميات التسويقية التي تجرى عمى 
يتحمميا القائمون بيا خالل  العمميات تكاليفلبيض وليذه ا

 يأتي:المسمك التسويقي وىي كما 
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التكاليف التسويقية بين المنتج وسوق الجممة والتي يتحمميا -1
 المنتج

التكاليف التسويقية بين سوق الجممة وسوق التجزئة - 2
 ويتحمميا تاجر الجممة

والمستيمك ويتحمميا التكاليف التسويقية بين سوق التجزئة -3
 تاجر التجزئة.

التكاليف التسويقية بين المنتج وسوق  االول7المستوى 
ىي عبارة عن التكاليف التسويقية التي يتحمميا  7 الجممة

المنتج لغاية بيع منتجاتو في سوق الجممة وىي تتألف من 
 :االتية البنود 

يقوم المنتج بوضع البيض في اطباق 7 التعبئة والتدريج-1
( بيضة ومن ثم وضعيا في 30تحتوي الطبقة الواحدة عمى )

( طبقة ومن 12صناديق ويحتوي الصندوق الواحد عمى )
خالل البيانات التي تم الحصول عمييا من استمارة االستبانة 
الخاصة بالمنتجين فقد كانت متوسط تكاليف التعبئة والتدريج 

 :ىي
 ار/طبقة.( دين80.83متوسط كمفة الصندوق الواحد ىو )-أ

 ( دينار/طبقة.85.71متوسط كمفة االطباق الفارغة ىو )-ب
عند وضع االطباق داخل الصناديق  االشرطة:كمفة -ج

البيض يتم غمق الصندوق يدويًا بواسطة شريط الصق ويكون 
 صندوق. 45( دينار ويكفي تقريبًا 1000) سعر الشريط

  ( دينار/طبقة.1.85متوسط كمفة االشرطة )-د 
  ( دينار/طبقة.111.11اجرة العامل ) متوسط-ه
الكمية المفقودة: اثناء عممية التعبئة والتدريج من الحقول -و

االنتاجية الى اسواق الجممة تحدث بعض عمميات التمف في 
البيض ومن خالل استمارة االستبانة الخاصة بالمنتج فقد بمغ 

 .( دينار/طبقة5.256الفقد والتمف حوالي)قيمة متوسط 
فقرات تكاليف التعبئة والتدريج لبيض المائدة عمى  28جدول

 مستوى المنتج في محافظة بغداد   دينار /طبقة
  فمراث تكبنيف

 انتعبئت وانتدريج

 االهميت اننسبيت انميمت ببندينبر

 %28.38 80.83 كهفت انصندوق

 %30.099 85.71 كهفت االطببق 

 %0.649 1.85 كهفت االشرطت

 %39.019 111.11 كهفت انعمم 

كميت انمفمىدة وانتبنفت 

 اثنبء اننمم 

5.256 1.845% 

 اجمبني تكبنيف انتعبئت

 وانتدريج

284.756 100% 

المصدر/ جمعت من قبل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبانة 
  الخاصة بالمنتج

 تكاليف التحويل المكاني-5
مصندوق الواحد من بيض لتتضمن تكاليف التحويل المكاني 

المائدة فقرتين ىي تكاليف النقل وتكاليف التحميل من الحقول 
 .االنتاجية الى اسواق الجممة

من  اً بسيط اً تكاليف التحميل تمثل كمفة التحميل جزء-أ
اجمالي التكاليف التسويقية ومن خالل استمارة االستبانة 
الخاصة بالمنتجين فقد قدرت تكاليف التحميل حوالي 

مطبقة لالواحد من بيض المائدة و  مصندوقل( دينار 1000)
 .( دينار/طبقة83.33الواحدة حوالي )

تراوحت اجور النقل لممسافة المقطوعة بين  النقل تكاليف-ب
 (80000)بمغ ( دينار وحد اعمى 50000)بمغ  أدنىحد 

نقل الصندوق الواحد من بيض المائدة اما تكمفة دينار وذلك 
ومن خالل استمارة  مصندوق الواحدل( دينار 1000)بمغ نحو 

االستبانة الخاصة بالمنتجين فقد قدرت تكاليف النقل لمطبقة 
 .( دينار/طبقة83.33الواحدة حوالي )

قيمة الكمية المفقودة تتراوح الكمية المفقودة والتالفة من -ج
البيض اثناء عممية النقل من الحقول االنتاجية الى اسواق 

نقل وقدرت ىذه الجممة حوالي طبقة واحدة في كل عممية 
( دينار/طبقة من 5.256التكاليف لمطبقة الواحدة حوالي)

 .اق الجممة والتي يتحمميا المنتجالمنتج الى اسو 
التحويل المكاني لطبقة الواحدة من تكاليف فقرات  38جدول 

 بيض المائدة دينار /طبقة
فمراث انتكبنيف 

 انتحىيم انمكبني

االهميت  ببندينبر انميمت 

 اننسبيت%

تكبنيف انتحميم 

 وانتفريغ

83.33 48.47 

 48.47 83.33 تكبنيف اننمم 

 3.057 5.256 ليمت انكميت انمفمىدة

اجمبني تكبنيف 

 انتحىيم انمكبني

171.916 100 % 

المصدر/ جمعت من قبل الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة استبانة 
 الخاصة بالمنتج

التكاليف التسويقية التي يتحمميا المنتج =اجمالي اجمالي 
تكاليف التحويل المكاني +اجمالي تكاليف التعبئة والتغميف 

=171.916  +284.756 
 دينار/طبقة 456.67=

التكاليف التسويقية بين سوق الجممة  الثاني7المستوى 
وىي عبارة عن التكاليف التسويقية التي وسوق التجزئة

قبل الدخول في  الجممة,مة في اسواق يتحمميا تاجر الجم
التكاليف التسويقية التي يتحمميا تاجر الجممة البد من االشارة 
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الى العمولة التي يضيفيا تاجر الجممة عمى سعر المنتج وىو 
مبمغ عمى  بإضافةنسبة من سعر البيع يقوم تاجر الجممة 

مطبقة الواحدة ومن ضمنيا ل( دينار 400سعر المنتج بمقدار)
 مااالواحدة. طبقة مدينار ل (12.5اجور التحميل والبالغة )

التكاليف التسويقية التي يتحمميا تاجر الجممة في محمو من 
العاممين  واجور -الكيرباءواجور -واجور الماء-)ايجار محل

اجور اخرى( وتشمل ىذه التكاليف و –لديو في محل البيع 
ن خالل والتي تم الحصول عمييا م االتيةعمى الفقرات 

استمارة االستبانة الخاصة بتجار الجممة فقد تبين ان متوسط 
تكاليف العمميات التسويقية التي يتحمميا تاجر الجممة حوالي 

( دينار/طبقة وتم 27) صندوق وحوالي ( دينار/320)
 االتية:حسابيا من خالل الصيغة 

 متوسط تكاليف العمليات التسويقية علي مستوى تاجر الجملة    

 متىسط تكبنيف انعمهيبث انتسىيميت /شهريب    

_____________________________= 

 متىسط انكميبث انمببعت /شهريب  

 حساب التكاليف التسويقية التي يتحمميا تاجر الجممة 
= أجور التحميل + أجور النقل + التكاليف التي يتحمميا 

 تاجر الجممة 
=12.5+12.5 +27 

 دينبر /طبمت 52= 

التكاليف التسويقية بين سوق التجزئة  الثالث7المستوى 
 والمستهمك

وىي التكاليف التي يتحمميا تاجر التجزئة الذي يقوم بالشراء 
من اسواق الجممة والبيع لممستيمك وتشمل ىذه التكاليف عمى 

والتي تم الحصول عمييا من خالل استمارة االتية البنود 
متعددة من تجار التجزئة االستبانة التي جمعت في اماكن 

)البيع المفرد( في محافظة بغداد بين جانبي الكرخ والرصافة 
.اما التكاليف التي يتحمميا تاجر التجزئة في محمة)ايجار 

العاممين في أجور –الكيرباء  واجور-واجور الماء-المحل
وبمغ متوسط تكاليف العمميات اجور اخرى( -محل البيع

( 231حوالي ) اجر التجزئةالتسويقية التي يتحمميا ت
 :االتية دينار/طبقة وتم حسابيا من خالل الصيغة 

 متوسط تكاليف العمميات التسويقية عمى مستوى تاجر التجزئة
 متىسط تكبنيف انعمهيبث انتسىيميت / خالل انشهر

_____________________________= 

 متىسط انكميبث انمببعت /خالل انشهر

 

 وتاجر الجممة وتاجر التجزئة استخراج ارباح المنتج
)التكاليف االنتاجية  –ارباح المنتج =سعر المنتج -1

  +التكاليف التي يتحمميا المنتج(
)سعر المنتج  –=سعر الجممة  تاجر الجممةارباح -2

تاجر التي يتحمميا  العمميات التسويقية +اجمالي التكاليف
 (الجممة

 الجممة+سعر ) -ارباح تاجر التجزئة= سعر البيع-3 
التي يتحمميا تاجر العمميات التسويقية  اجمالي التكاليف

 التجزئة(
توزيع االرباح بين المنتج وتاجر الجممة وتاجر  8 4جدول

 دينار/طبقة التجزئة
انميمت  نىع االرببح 

 ببندينبر 

االهميت 

 %اننسبيت 

 %68 1,313 ارببح انمنتج -

 %18 348 ارببح تبجر انجمهت -

 %14 269 ارببح تبجر انتجسئت -

 %100 1,930 انمجمىع 

 ( 5المصدر/ تم استخراجها من خالل جدول )
تقدير االهمية النسبية لبنود الهامش التسويقي بين سعر 

 المنتج وسعر المستهمك
يتم حساب االىمية النسبية لبنود اليامش التسويقي بين سعر  

( 8والجدول )االتية المنتج وسعر المستيمك من خالل الصيغ 
 .ذلكيبين 

 االىمية النسبية لتكاليف النقل -1
 تكبنيف اننمم

× __________________=100 

 انهبمش انتسىيمي

االىمية النسبية لتكاليف التسويقية التي يتحمميا تاجر -2
    الجممة

 انتكبنيف انتسىيميت نتبجر انجمهت

 × ______________________=100 

 انتسىيميانهبمش 

ويقية التي يتحمميا تاجر االىمية النسبية لتكاليف التس-3
 التجزئة

 انتكبنيف انتسىيميت نتبجر انتجسئت

×_________________________=100 

 انهبمش انتسىيمي

 الجممة تاجر ألرباحاالىمية النسبية -4
 ارببح تبجر انجمهت

×   ______________=122 

 انهبمش انتسىيمي

  تاجر التجزئة ألرباحاالىمية النسبية -5
 ارببح تبجر انتجسئت

× _________________=122  
 انهبمش انتسىيمي
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من خالل البيانات المستخدمة بالجداول السابقة يمكن 
استخراج االىمية لبنود اليامش التسويقي بين سعر المنتج 

 (.8)وسعر المستيمك وكما موضحة بالجدول
االهمية النسبية لبنود الهامش التسويقي بين  58جدول 

 دينار/طبقةة سعر المنتج وسعر المستهمك
ليمتهب دينبر  بنىدانهبمش انتسىيمي

 طبمت/

االهميت 

 %اننسبيت 

 %1.3 12.5 تكبنيف اننمم 

تكبنيف انتسىيميت نتبجر 

 انجمهت

39.5 4.3% 

تكبنيف انتسىيميت نتبجر 

 انتجسئت 

231 25.7% 

 %38.7 348 تبجر انجمهتارببح 

 %29.9 269 ارببح تبجر انتجسئت

 %100 900  انمجمىع

 (4ت من قبل الباحث باالعتماد عمى جدول )جمعالمصدر/
تاجر  ألرباح( تبين ان االىمية النسبية 8من خالل الجدول )

الجممة جاءت بالمرتبة االولى والتي بمغت نسبتيا حوالي 
%( من بنود اليامش التسويقي بين المنتج والمستيمك 38.7)

تاجر التجزئة  ألرباحوتمييا بالمرتبة الثانية االىمية النسبية 
%( من بنود اليامش التسويقي 29.9بمغت نسبتيا حوالي )

بين المنتج والمستيمك وتمييا بالمرتبة الثالثة االىمية النسبية 
الجممة بمغت نسبتيا لمتكاليف التسويقية التي يتحمميا تاجر 

%( من بنود اليامش التسويقي وتمييا االىمية 25.7حوالي )
النسبية لمتكاليف التسويقية التي يتحمميا تاجر التجزئة بمغت 

%( من بنود اليامش التسويقي اما 4.3نسبتيا حوالي )
%( 1.3االىمية النسبية لتكاليف النقل بمغت نسبتيا حوالي )

  .من بنود اليامش التسويقي
لبيض  فيهاالكفاءة التسويقية والعوامل المؤثرة  رابعا7 قياس

 المائدة في العراق
تم التطرق الى مفيوم الكفاءة التسويقية وانواعيا وطرق قياسيا 

الكفاءة التسويقية  الدراسة. ولقياسالنظري ليذه  اإلطارفي 
طبقة ملبيض المائدة البد من معرفة التكاليف االنتاجية ل

من  أمكن)منطقة الدراسة( وقد  محافظة بغداد الواحدة في
خالل الدراسة الميدانية والمعمومات الواردة في استمارة 

مطبقة الواحدة لتكاليف االنتاجية الاالستبانة اعداد جدول بنود 
من بيض المائدة وكذلك التعرف عمى االسعار لممستويات 
التسويقية وكذلك اليوامش المطمقة والتكاليف التسويقية 
وجميعيا مقدرة بالدينار لطبقة الواحدة. ومن خالل النتائج التي 
تم الحصول عمييا والمتعمقة بالتكاليف االنتاجية والتكاليف 

المائدة, تأتي مرحمة يقية لبيض التسويقية واليوامش التسو 
س الكفاءة التسويقية لبيض المائدة وقد تم استخدام قيا

العالقات الرياضية لقياس الكفاءة التسويقية وكانت النتائج كما 
 :يأتي

قياس الكفاءة التسويقية لبيض المائدة من خالل مقارنات -1
مية تعكس النسبة بين اجمالي التكاليف التسويقية والتكاليف الك

 )االنتاجية والتسويقية( لممنتج المسوق في ىذا المقياس لم يتم
 يتضمنىذا القانون ادخال اليامش التسويقي فان محتوى 

  االتية:التكاليف التسويقية واالنتاجية وذلك من خالل العالقة 
 =الكفاءة التسويقية -1

 اجمبني انتكبنيف انتسىيميت

122-×) _____________________({ 100} 

 انتكبنيف انكهيت )انتسىيميت واالنتبجيت(

003 

=100 ×) ____________________( {_100} 

283                            +2,330 

003 

 =100×) ______________({ _100} 

2,613 

=100- 10.81 

= 89.19% 

وان الكفاءة التسويقية في ىذا المقياس كانت مرتفعة وذلك 
قياس -2----ارباح الوسطاء يتضمنال ىذا القانون  ألنو

الكفاءة التسويقية من خالل مقياس اخر وىو باستخدام 
اما في حالة ادخال  اليوامش التسويقية والتكاليف االنتاجية

اليوامش التسويقية والتي ىي احدى المؤشرات لقياس الكفاءة 
التسويقية فيكون القانون االتي ىو الذي يقيس لنا الكفاءة 

النظري فان  اإلطارشرحو في  االعتماد عمى ما تمبالتسويقية 
ارباح ± اليامش التسويقي يتضمن التكاليف التسويقية 

الوسطاء ليذا فمن المتوقع ان ينخفض مؤشر الكفاءة 
 .التسويقية

 الكفاءة التسويقية-2
 انهىامش انتسىيميت

 =100×____________________( {_ 100}) 

 االنتبجيتانهىامش انتسىيميت + انتكبنيف 

 

422 

 =100  ×) ________________( {_100} 

900  +2,330 

900 

 =100  ×) _____________({ _100} 

3,230 

 =100  _27.86 

 =72.14% 

ومن خالل النتيجة تبين انخفاض الكفاءة التسويقية ضمن ىذا 
%( 72.14حيث بمغت حوالي ) عن المقياس االول المقياس
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التسويقية والتي تتضمن ارباح وذلك بسبب ادخال اليوامش 
 تالوسطاء في حساب ىذا القانون وىذا يدل عمى انو كمما زاد

 .ارباح الوسطاء كمما انخفضت الكفاءة التسويقية
قياس الكفاءة التسويقية لبيض المائدة في 8 6جدول

 محافظة بغداد لممدة المدروسة
 انكفبءة انتسىيميت  اننسبت انمئىيت%

 (1)ليبش انكفبءة انتسىيميت - 89.19

 (0)ليبش انكفبءة انتسىيميت - 72.14

ومن خالل النتائج التي تم الحصول في قياس الكفاءة  
التسويقية تبين ارتفاع الكفاءة التسويقية لبيض المائدة المنتج 

وىذا ما تم تأكيده عند حساب نصيب  الخاص,في القطاع 
كان مرتفعا وارتفاع نصيب  إذاالمنتج من دينار المستيمك 

المنتج مما يدفعو المستيمك يعني ارتفاع الكفاءة التسويقية 
نخفاض الكفاءة ا تفترضوىذا ينفي فرضية البحث التي كانت 

سبب ارتفاع الكفاءة التسويقية ىو بان التسويقية عمما 
انخفاض ارباح الوسطاء وان ىذه النتائج قد فندت فرضية 

واستنادًا الى النتائج التي تم التوصل الييا يمكن ان  البحث.
نستنتج من خالل دراسة اليامش التسويقي ان االىمية النسبية 
لميامش التسويقي المطمق بين سعر المنتج وسعر التجزئة 

%( تعد ىذه النسبة منخفضة مقارنة 18يمثل نسبة حوالي )
رى وذلك مسمع الزراعية النباتية االخلباليوامش التسويقية 

بسبب انخفاض ارباح الوسطاء )الجممة والمفرد( وذلك 
مخصوصيات التي يتميز بيا االنتاج الحيواني. وان ارتفاع ل

%( 82(بمغ حوالي  الذينصيب المنتج من دينار المستيمك 
 اً ارباح تحققونستنتج من ذلك ان مشاريع انتاج بيض المائدة 

نصيب المنتج  جيدة وارتفاع الكفاءة التسويقية ضمن مؤشر
مما يدفعو المستيمك .وان ارتفاع ارباح المنتج من اليامش 

بالمرتبة  ألرباحوالتسويقي حيث جاءت االىمية النسبية 
ويأتي بعده  %( من جممة االرباح68االولى بمغت حوالي )

 %( من جممة االرباح18ارباح تاجر الجممة بمغت حوالي )
ثالثة بمغت حوالي ارباح تاجر التجزئة بالمرتبة ال وتأتي

ومن ىذا نستنتج ان انتاج بيض   %( من جممة االرباح14)
جيدة لممنتجين. وقد بمغت  اً المائدة يحقق ايرادات وارباح

متوسط الكفاءة التسويقية لبيض المائدة بحسب القوانين 
( كانت بحدود 1المستخدمة واستخراجيا حسب المقياس رقم )

( 2المقياس رقم )%( حسب 72.14وبحدود )%( 89.19)
ذلك نستنتج ارتفاع الكفاءة التسويقية لتسويق بيض من و 

المائدة في القطاع الخاص في عينة الدراسة. ومما تقدم 
توصي الدراسة توفير وسائل نقل بيض المائدة من اماكن 
االنتاج الى اماكن التسويق عمى ان تكون مزودة بوسائل 

تحصل لمبيض اثناء  التبريد لتقميل نسبة الفقد والتمف التي
عمى توفير مستمزمات االنتاج  التسويقية. والعملالخدمات 

ومستمزمات التسويق الزراعي لبيض المائدة وبنوعيات جيدة 
 .واسعار مناسبة
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