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الكفاءة االقتصادية لتسويق زيت الزيتون على مستوى المزارعين في المنطقة  
 الساحلية من سورية

 (1)عليو محمودو   (1(غسان يعقوبو  *(1)دوربغسان 
 قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة تشرين، سورية  (.1)

 ( ghassanadnanbaddour@gmail.com. البريد االلكتروني الباحث غسان بدور)* للمراسلة: 

 11/05/2020:  القبول تاريخ  20                 3/04/20: االستالم  تاريخ

 
 الملخص 

البحث وتقييم    هدف  الزيتون  لزيت  التسويقية  الحلقات  العمليةدراسة  على    فعالية  التسويقية 
االعتماد على بيانات ، وبأساليب التحليل الكمي والوصفيدام  المنتجين، وذلك باستخ  مستوى 

جمعت   عام  أولية  على  2018خالل  باإلعتماد  من  ،  مكونه  منتظمة  طبقية    350عينة 
مزارعًا سحبت من قرى محافظتي الالذقية وطرطوس، وفقًا لمساهمة كل منهما في اإلنتاج 

الم اإلجمالي. التسويقية  الخيارات  النتائج تركز  المزارعين على ستة حلقات  بينت  أمام  تاحة 
والتي   والمستهلك،  والمعاصر  الجملة  تاجر  أهمها  كان  شراء  تسويقية  خاللها  من  نحو  تم 

وقد   .من الكميات المعروضة من قبل المنتجينعلى التوالي  % 18.5% و 18.9% و 36.7
  يث توزع، حالطلب على أنواع الزيت المعروضة من قبل المنتجين بين هذه الحلقات  اختلف

الزيت على  تجار    الطلب  حلقة  في  وتركز  التسويقية،  الحلقات  على مختلف  الممتاز  البكر 
وتركز في حلقة    الزيت الجيد في خمس حلقاتوزع الطلب  ت  %، بينما30.4الجملة بنسبة  

بنسبة   والمعاصر  الجملة  و43.9تجار  أما  %31  التوالي.  على  منهما  كل  في  الزيت % 
ف على  العادي  اقتصر  حلقات،قد  بنسبة   أربع  والمستهلكين  الجملة  تجار  حلقتي  في  وتركز 

و37.2 التوالي. %30.4  على  منهما  لكل  تركز  %  ظل  في  الشركات    طلب  وذلك 
من أنواع % من إجمالي مشترياتها  82.7% و100والمصدرين على الزيت الممتاز بنسبة  

التوالي.   الزيت بانخفاضهوعمومًا  على  التسويقية  التكاليف  بنحو تميزت  مقدرة  ا 
تركزت بشكل  % فقط من التكاليف اإلجمالية، وقد  7.5ل.س/كغ، حيث شكلت نحو  78.8

( بنسبة  التعبئة  تكاليف  في  تكاليف    %(، 50.9رئيس  بين  المتبقية  النسبة  توزعت  بينما 
بنسبة   والنقل  و26.6التخزين  التوالي.%22.5  على  منهما  لكل  ذلك   %  مع  وبالتوازي 

تحقي  المنتجون  صافية  ق  أستطاع  معدلها  أرباح  العينة  19نحو  بلغ  مستوى  على   %
للمصدرين والشركات   البيع  في حالة  ليبلغ حده األقصى  المؤشر  ارتفع هذا  اإلجمالية، وقد 

بنحو   بينما تعرض   570.3ل.س/كغ و  681.4مقدرًا  التوالي،  لكل منهما على  ل.س/كغ 
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وعلى نفس   .ل.س/كغ  19-حو  المنتجين لخسارة صافية في حالة البيع للمعاصر مقدرة بن
التكاليف فبلغت نحو    السياق التسويقية وفق لمؤشر  الكفاءة  % على مستوى 92.5ارتفعت 

%  16.1بنحو    المبيعات مقدرةالكفاءة وفق لمؤشر قيمة  هذه  العينة إجمااًل، بينما انخفضت  
نما بي  فقط،%  1.9-فقط، وقد بلغت أقصى انخفاض في حالة البيع للمعاصر مقدرًة بنحو  

% في حالة البيع إلى حلقتي المصدرين  34.5% و38.5األقصى مقدرًا بنحو    ابلغت حده
والشركات على التوالي. وعمومًا ارتفعت مرونة العرض السعرية على مستوى المنتجين مقدرة  

المعروضة  5بنحو   بالكميات  التحكم  المنتجين على  قدرة  إلى  في ظل توقعات ، مما يشير 
 ع في الفترات الالحقة.بارتفاع أسعار البي

المفتاحية ال  :الكلمات  التسويقية  زيتون،إنتاج  الكفاءة  الهوامش  الحلقات ،  التسويقية، 
 . التسويقية، مؤشرات التسويق

 مقدمة:  
ألف هكتار، أي    650مساحات واسعة من األراضي الزراعية تجاوزت حدود  في سورية  تشغل زراعة الزيتون  

 الوطني االقتصاد في مهما عامالوهي تشكل  (.  2009)منصور،    ها ضي الزراعية في % من كامل مساحة األرا 12نسبة  
مليار ل.س، بما يعادل نحو    30مليار ل.س، والصافي    85اإلجمالي الناتج عنها نحو   الدخل قيمة تبلغ، حيث  السوري 

ونقل وتخزين  وتصنيع تاجإن لزيتون بما فيه من عملياتيسهم قطاع ا% من قيمة الدخل الزراعي على مستوى سورية. و 10
في وتصدير  السورية  لألسر الدخل مستوى  رفع وتسويق  ألكثر الريفية  والمعيشة  للرزق  مصدر  القطاع  هذا  يؤمن    حيث 

سورية   500 من  أسرة  حوالي  ،  ألف  فيه  العاملة، 20ويشتغل  القوى  حجم  من  الناتج    %  في  مساهمته  وصلت  كما 
 (.  2013كتب الزيتون، )مديرية م % 3.5المحلي اإلجمالي إلى حدود  

من استيراد زيت الزيتون إلى  سورية  شهد إنتاج الزيتون في سورية تطورًا كبيرًا مع بداية األلفية الجديدة، حيث انتقلت  
عالميًا،   المطلوبة  السلعة  هذه  تصدير  إلى  تتحول  أن  قبل  الذاتي  االكتفاء  في    شاغلةً حالة  عالميًا  الخامسة  المرتبة 

ويعو ذلك    (.2009محمد،  )   رابعة في إنتاج زيت الزيتون في العقد األول من القرن الواحد وعشرين إنتاج الزيتون وال 
،  2014مليون طن حتى عام    1.2، إلى نحو  2001( ألف طن عام  866من ) إلى التحسن في اإلنتاج الذي أزداد  

  165ألف إلى  150بين  والباقي يتم عصره الستخراج ما    ، ألف طن زيتون مائدة   170حوالي  يخصص منه  والذي  
 ( بحدود  والبالغة  المحلية  السوق  حاجة  لتغطية  كافية  الكمية  هذه  تعتبر  حيث  الزيتون،  زيت  من  طن  -110ألف 

الدولة  120 لخزينة  األجنبي  القطع  من  بها  بأس  ال  كمية  يوفر  الذي  األمر  الباقي،  تصدير  يتم  بينما  طن،  ألف   )
 ( 2017ة )المكتب المركزي لإلحصاء،  با في السن مليون دوالر تقري   110تصل في المتوسط لحدود  

  ، التي لم تقتصر على اإلنتاج فقط ،  الدولية المنافسة    باشتداد على المستوى العالمي    الزيتون ترافق تطور إنتاج زيت  
وإنما على التسويق أيضًا، حيث سعت الكثر من الدول إلى تعزيز قدراتها التسويقية من أجل ضمان الحصول على  

المضافة   القصوى األرباح   القيمة  من    وتعزيز  العديد  واتخذت  التصريف،  بأسواق  وانتهاء  المزرعة  من  ابتداء 
اإلجراءات لضمان حصول المزارعين على األرباح الكافية من أجل تحسين العملية اإلنتاجية والوصول بالمنتج إلى  
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يلبي  الذي  األفضل  التنافسي  التسويقية   الوضع  فبال القياسية   المواصفات  الزيتون .  لزيت  المنتجة  للدول  أصبح    نسبة 
   السوق الدولية.   موقعها التنافسي في تضاف إلى اإلنتاج لتعزيز  نقطة ارتكاز أساسية  ابتداًء من المزرعة  التسويق  

وآخرون  يعقوب  آلية 2005)  درس  الزيتون،   (  ومنها  السوري،  الساحل  في  المثمرة  األشجار  لمنتجات  الزراعي  التسويق 
المسا مسلك فحددوا  صعيد  فعلى  مسلك،  بكل  المتعلقة  والتكاليف  التسويقية  للمستهلك(   زيت-معصرة-)مزارع  لك  مباع 

المعاصر بين   التسويقية من  6-4تراوحت أجر عملية العصر في  التكاليف  % من  40-30% من اإلنتاج، بينما بلغت 
 قيمة اإلنتاج. 

)بين   الخارجية، ضرورة سبل تطوير تسويق وتصدير زيت  في دراسة حول    (2005صقر  األسواق  إلى  السوري  الزيتون 
خلق صورة ذات مصداقية للمنتج السوري في األسواق الخارجية، عن طريق الترويج وتطوير المنتج، وذلك بإنشاء مكاتب 
المنتجين المصدرين في  للتسويق في األسواق الخارجية المحتملة، ومعرفة أنماط االستهالك، وأذواق المستهلكين، وتمثيل 

 الفعاليات الدولية، واالطالع على تجارب الدول المتقدمة في تسويق زيت الزيتون.
مشكلة المنافسة من أهم المشكالت المؤثرة على تصدير وتسويق زيت الزيتون السوري عالميا، حيث    ( أن2006)   يعل  أكد

روفة بشكل كبير في األسواق العالمية  يواجه منافسة شديدة مع الشركات األوربية، وبشكل خاص االيطالية واالسبانية المع
والمنتجة لزيت الزيتون بنوعيات ممتازة، تلبي رغبات المستهلكين في البلدان المستوردة، كما يواجه مشكلة الدعاية والترويج  

          األسواق، ويفتقر في بعض األحيان إلى النوعية والجودة المطلوبة في البلدان المستهلكة.                في هذهله 
مليون   39قطاع زيت الزيتون والزيتون في سورية أن زراعة الزيتون قد زادت من    عندراسة  ( في  2006)  Malevoltiبين  

ألف    66فأدى ذلك إلى زيادة إنتاج زيت الزيتون المحلي من    ،1997مليون شجرة عام  58لتصل إلى    1988شجرة عام  
بينما كان معدل نمو االستهالك المحلي بطيئا بمعدل   %،76ادة قدرها  ، أي بزيألف طن خالل فترة الدراسة  116طن إلى 

 %. وأكدت الدراسة على أن زيادة اإلنتاج لم تؤد إلى حدوث مشكلة فائض إنتاج في األسواق المحلية.           28
النسبية لزيت الزيتون" بهدف بيان    ورقة عمل عن   (2006)   األشقر  قدم دية وتبني اقتصاد  التحوالت االقتصا  أثرالميزات 

قطاع   أداء  على  الزيتون.  السوق  بين  زيت  المصفى  حيث  الزيتون  زيت  إنتاج  نظام  يحققأن  باألسعار    والملمع  ربحًا 
ما أنه يحقق ميزة نسبية. وتبين التحاليل أن هذه الربحية والميزة النسبية يمكن الحفاظ عليهما لزيت الزيتون حتى كالخاصة،  

زي ربحية ك(. وقد حقق نظام الطرد المر المركزي النظامين )المكابس والطرد    كال  في  طن/هكتار  3  لو انخفضت الغلة إلى 
وبالرغم من تمتع إنتاج   .أعلى وميزة نسبية أقوى من نظام المكابس نتيجة معامل االستخالص األعلى واستخدام عمالة أقل 

لكنها بقيت أدنى من الطموح. وهذا يعني أن التمتع زيت الزيتون بميزة نسبية فإن الكميات المصدرة ازدادت بشكل ملحوظ و 
بالميزة النسبية لمنتج معين ال يعني أن هذا المنتج يستطيع الدخول إلى األسواق األخرى. لذا على سورية أن تخترق أسواق  

و  والدولية.  واإلقليمية  الثنائية  التجارية  االتفاقيات  خالل  من  الزيتون  لزيت  أكبر  جديدة  جهود  الزيتون للترو بذل  لزيت  يج 
 .السوري في أسواق جديدة

ودة الزيتون وزيت الزيتون في بحث بعنوان" دراسة احصائية لواقع زراعة الزيتون في سورية" أن ج(  2007)  منصور  أكد
وتحسين    السوري  الزراعة،  هذه  تطوير  على  العمل  يجب  لذلك  آخر،  بعد  عاًما  يتزايد  عليهما  العالمي  اإلقبال  جعلت 
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زي العالمي،  مواصفات  المستوى  إلى  السوري  الزيتون  انتاج و ت  تخطيط  في  اإلحصائية  الدراسات  على  االعتماد  ضرورة 
 الزيتون وتسويقه، وكذلك احداث معاصر حديثة من أجل تحسين كمية انتاج الزيتون وزيته.                                      

التجا2007بين )حبيب،   رة العربية الحرة الكبرى فإن منتج زيت الزيت في الساحل السوري    ( أنه في حال تطبيق اتفاقية 
سيواجه منافسة شديدة من الزيوت النباتية الموردة من السعودية واالمارات وعمان، كزيت الذرة ودوار الشمس وغيرها من 

من   المستورد  الزيتون  زيت  على  السورية  الزيوت  مصانع  واعتماد  النباتية.  النخ الزيوت  بزيت    فاضالخارج  مقارنة  سعره 
العربية، وال سيما بوجود  البلدان  المحلي سيواجه صعوبات تسويقية جمة في  الزيتون  المحلي، وبالتالي فإن زيت  الزيتون 

 منافس قوي كالزيت التونسي. 
 ( الشلق  أجراها  دراسة  بع2008أظهرت  تكا(  تسويق  أن  السورية"  العربية  الجمهورية  في  الزيتون  زيت  تسويق  ليف  نوان" 

ل.س، وفي    27.24بلغت في المنطقة الساحلية    2005-2004التسويق لمنتجي زيت الزيتون في سورية للموسم الزراعي  
ل.س/كغ في المنطقة    6.88ل.س/كغ، أما تكاليف التسويق للمعاصر لنفس الموسم بلغت    19.51المنطقة الشمالية نحو  

 ل.س/كغ.   4.95الساحلية، ولمعاصر المنطقة الشمالية 
تحليل السلسلة السلعية لقطاع الزيتون في سورية" وجود عالقة ايجابية ورقة عمل بعنوان "   ( في2009بين منصور وجراد )

بين إنتاج زيت الزيتون وسعر زيت الزيتون في العام السابق، وسعر البقول في العام السابق، وسعر الخضراوات في العام  
ف الحالية  المنتجة  األشجار  وعدد  العام  السابق،  في  الزيتون  زيت  وإنتاج  الزيتون  زيت  إنتاج  بين  سلبي  ارتباط  عن  ضال 
في العام السابق. وتدل المرونة في المدى القصير على أنها أعلى    وسعر الفواكهالسابق، وسعر الحبوب في العام السابق،  

المرونة في المدى الطويل إلى    وكذلكما تشير المرونة في المدى القصير  كمن مثيلتها في المدى الطويل بالقيمة المطلقة.  
 .عرض غير مرن بالنسبة للتغيرات السعرية

في الكفاءة التقنية في إنتاج  الزيتون في المنطقة الساحلية قدرت  كامنة )انخفاض( ( وجود فجوة 2018بين حبيب والمقداد )
فاءة الحجوم المزروعة وضعف التقليم  % من إجمالي الطاقة اإلنتاجية الكامنة، تعود بشكل أساسي إلى عدم ك31.8بنحو  

لنظرة التقليدية السائدة في هذه المنطقة عن شجرة الزيتون بأنها "األم الحنون" في ظل ا وذلك    ،وارتفاع درجة انحدار التربة
ة، تقديم الرعاية والخدمات الكافية، أو االكتفاء بتقديم بعض الخدمات البسيطضعف  وهذا ما تجلى بالتي تعطي وال تأخذ،  

بجذع  المحيطة  التربة  وتنظيف  المرتفعة،  أو  الضعيفة  األغصان  بعض  كإزالة  القطاف  فترة  نهاية  في  غالبًا  تتم  والتي 
 الشجرة.

 مشكلة البحث
نتجة، وارتفاع  بالرغم من الميزة اإلنتاجية التي تتمتع بها سورية في إنتاج زيت الزيتون، من حيث تنوع األصناف الم 

الكاملة من هذا اإلنتاج. وخاصًة على    االستفادة إلى عدم تحقيق  أدى    قد التسويق   أن ضعف  ، إال جودة الزيت الناتج 
ضعف قدرة المزارعين على  مما يؤدي إلى    ، مستوى المزارعين حيث تسيطر طرق التسويق التقليدية منذ فترة طويلة 

دوره على العملية اإلنتاجية برمتها  تحقيق األرباح الكامنة والمستحقة من إنتاج زيت الزيتون، وهذا ما سوف ينعكس ب 
وقد تفاقمت المشكالت التسويقية في    وبالتالي تراجع اإلنتاج عمومًا.   ، ويؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمات المقدمة 

واكب التطور الكبير  ت أن  تستطع اساليب التسويق المتبعة تقليديًا  لم  ف اآلونة األخيرة في المنطقة الساحلية من سورية  
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، وتراجع قدرة سورية  إمكانات التخزين   مما انعكس في وجود فائض كبير ترافق مع انخفاض زيت الزيتون،  إنتاج  في  
 ( الدولية  العقوبات  ظل  في  التصدير  مستوى    (. 2019سانا،  على  على  التسويق  كفاءة  زيادة  فإن  لذلك  وتبعًا 

إليه  أيضًا، وهذا ما يسعى  اإلنتاج  لتحسين  اساسيًا  أمرًا  تعتبر  البحث من خالل تسليط الضوء على    المزارعين  هذا 
العملية   الحلول  اقتراح  ثم  ومن  المزارعين،  مستوى  على  التسويقية  العملية  تواجه  التي  والعقبات  المشكالت  أهم 

 للتخلص من هذه المشكالت من أجل تحسين كفاءة التسويق بما ينعكس إيجابًا على العملية اإلنتاجية عمومًا. 
 أهداف البحث 

 لزيت الزيتون على مستوى المزارعين.الك والتكاليف التسويقية تحديد المس -1

 . دراسة مؤشرات الكفاءة التسويقية لزيت الزيتون على مستوى المزارعين -2

 . دراسة دالة العرض السعرية لزيت الزيتون على مستوى المزارعين -3

 الدراسة منطقة 
التي تشمل محافظت  تم تنفيذ الساحلية من سورية  المنطقة  إنتاج زيت  البحث في  الالذقية وطرطوس نظرًا ألهميتها في  ي 

هكتاًرا، في حين بلغ    120998نحو    2016بلغت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في تلك المنطقة عام  الزيتون، إذ  
 2016)المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية, طًنا  35129اإلنتاج من زيت الزيتون نحو 

 عينة البحث
ثامبسمممممون  سممممموري باالعتمممممماد علمممممى معادلمممممة سمممممتيفنالمنتجمممممين المسممممموقين لزيمممممت الزيتمممممون فمممممي السممممماحل ال عينمممممة تمممممم اختيمممممار

(Thompson, 1990): 

 
nحجم العينة : ،Nحجم المجتمع اإلحصائي : 
P( يأخذ القيمة العظمى( تباين المجتمع :P=0.50)إذا كان غير معلومًا ) 
d( درجة الدقة :d=0.05)، Z0.95عند مستوى ثقة  1.96ساوي : الدرجة المعيارية وت 

( مزارعمًا تبعمًا لإلحصمائيات الصمادرة عمن ممديريتي 3865عدد المزارعين المسوقين لزيت الزيتون في المنطقمة السماحلية )  بلغ
مزارعممًا فممي محافظممة طرطمموس،  2275، مممنهم 2017لعممام  الزراعممة واالصممالح الزراعممي فممي محممافظتي الالذقيممة وطرطمموس

ا موزعمة  350وبتطبيمق معادلمة ثامبسمون يكمون حجمم العينمة  ،في محافظمة الالذقيمةمزارعًا    1590ونحو   % 41بنسمبة مزارعمً
 (.1% في محافظة طرطوس كما هو موضح في الجدول رقم )59في محافظة الالذقية و

 . حجم عينة المنتجين المسوقين لزيت الزيتون في الساحل السوري 1 جدولال
 حجم العينة النسبة % عدد المنتجين  المحافظة

 144 41 1590 الالذقية

 206 59 2275 طرطوس

 350 100 3865 المجموع

 .2017المصدر: إحصائيات مديرية الزراعة في كل من الالذقية وطرطوس، 
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 :منهجية البحث
ينمة المنتجمين المسموقين لزيمت الزيتمون، وقمد تمم استخدم البحث منهج التحليل الوصفي والكمي للتعامل مع البيانات األوليمة لع

 استخدام مجموعة من المؤشرات لتحقيق أهداف البحث، وهي: 
 تكلفة اإلنتاج الكلية. –= سعر البيع للعمالء امش التسويقية على مستوى المنتجاله–أواًل 
 الكفاءة التسويقية:-ثانياً 

ا النسمممبة بمممين الممممدخالت  رف بأنهممم  شمممير المخرجمممات إلمممى دخمممل التسمممويق النممماتج عمممن إشمممباع رغبمممات حيمممث تُ  والمخرجمممات،ُتعممم 
الُمسمممتهلك ممممن السممملع والخمممدمات، بينمممما ُتشمممير الممممدخالت إلمممى تكممماليف العناصمممر المختلفمممة الداخلمممة فمممي العمليمممات التسمممويقي ة 

معظمة النسبة  نعتحديدًا فهي تعبر الكفاءة التسويقية الزراعية أما (. Renakumar, 2011كالعمل ورأس المال واإلدارة )
أو زيمادة همذه الخمدمات  ،التسمويقية الحاليمة بتكلفمة أقمل وتتحقق عند أداء نفس الخدمات  ،للموارد التسويقية الزراعية  اإلنتاجية

يقموم األول علمى أسماس النسمبة  وُتقاس الكفاءة التسمويقي ة باسمتخدام مؤشمرين .(1990 المكي،)التكاليف عند نفس القدرة من  
 : ]1[عالقة ، وتحسب وفق ال(2003ياسين وعبد العزيز، )يف التسويق ومجمل التكاليف الكلية بين مجمل تكال

اإل والقيمة  الكلية  التكاليف  بين مجمل  النسبة  أساس  على  الثاني  المؤشر  يقوم  وفق  جماليبينما  ويحسب  المباع،  للُمنَتج  ة 
   :]2[عالقة ال

 – 100 الكفاءة التسويقية =
 التكاليف التسويقية + التكاليف اإلنتاجية

 قيمة المبيعات  100× 
 التسويقية: الربحية-ثالثاً 

ة التسمويقية الهمامش التسممويقي الصمافي بالقيماس إلممى التكلفمة  قيمماس إلمى سممعر أو بال التسمويقي ة،يقميس مؤشمر الربحيمم 
وتكون العملية التسويقي ة مجدية اقتصاديًا إذا كان معدل الربح أكبر من الحد األدنى لسعر الفائدة السائد في المنطقة.  البيع،

 ,Scarborough and Kydd دراسةوُيحسمب همذا المؤشمر عنمد مسمتويات مختلفمة ممن مراحمل العمليمة التسمويقية وفقمًا لمم
  على النحو اآلتي:( 1992(

 التكاليف التسويقية  –الهامش التسويقي الصافي )الربح التسويقي( = الهامش التسويقي  -
معممممممممممدل المممممممممممربح التسمممممممممممويقي بالقيممممممممممماس إلمممممممممممى سمممممممممممعر البيممممممممممع = )الهمممممممممممامش التسمممممممممممويقي الصمممممممممممافي   متوسمممممممممممط سمممممممممممعر                                          -

 .100البيع( × 
 100كاليف التسويقية = )الهامش التسويقي الصافي  التكاليف التسويقية( × معدل الربح التسويقي بالقياس إلى الت -

 العرض السعرية: دالة-رابعاً 
)الفمممتالوي والزبيمممدي،  تممم صمممياغة دالمممة عمممرض زيممت الزيتمممون علمممى مسمممتوى المنتجممين بصمممورتها البسممميطة علمممى النحممو التمممالي

2010): 

 

 – 100 = التسويقيةالكفاءة 
 التكاليف التسويقية 

 ×100 
 التكاليف التسويقية + التكاليف اإلنتاجية



  2021آب/أغسطس  231-212(: 4)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون  بدور

 

Baddour et al –Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 8(4): 212-231 August 2021 

218 

iS الكمية المعروضة من السلعة من قبل المنتج :i. 
iX:  سعر بيع السلعة عند المنتجi 

 : تمثل معامالت االنحدار، 
ieالخطأ العشوائي للنموذج : 

تمم اعتمماد التصممنيف العمالمي لزيممت الزيتمون، وشمرح هممذا التصمنيف للمممزارعين أثنماء جممع البيانممات األوليمة، للتأكممد ممن عمليممة 
زيمت نماتج عمن (، بأنمه Virgin Olive Oilتمون المدولي زيمت الزيتمون البكمر )تصمنيف الزيمت لمديهم، حيمث عمرف مجلمس الزي

وهمممو التصمممنيف المعتممممد فمممي التجمممارة الدوليمممة  (،IOOC, 2013) عصمممر وكمممبس ثممممار الزيتمممون باسمممتخدام طمممرق طبيعيمممة
(UNCTAD ،2005) ومن قبل المنظمة الدولية لألغذية والزراعة، ومنظممة الصمحة العالميمة ،(WHO, FAO, 2015 .)

 Extraممتماز )زيمت بكمر  خمسمة رتمب حسمب الجمودة وهمي علمى التموالي: وتقسمم همذه الدرجمة ممن رتمب زيمت الزيتمون إلمى 
Virgin Oil البكممر الجيممد زيممت الزيتممون (، و(Fine virgin olive oil ،)الزيتممون البكممر العممادي  زيممت(Semi-Fine 

(Ordinary) Virgin Olive Oil ، ة )زيمت متمدني الجمود، و صمالح لالسمتهالكزيمت الزيتمون البكمر غيمر الLampante 
Virgin Olive Oil .)البشمري المباشمر فمي حمال  لالسمتهالكالزيتمون يعتبمر غيمر صمالح  وعموممًا تجمدر المالحظمة أن زيمت

 .%3.3ارتفاع درجة الحموضة أكثر من 
 النتائج والمناقشة:

 مزارعين في عينة البحثى مستوى الالكميات المعروضة للبيع من زيت الزيتون عل-أوالا 
 وانحممرافكممغ/مزارع 169.9بمتوسممط  كممغ 59476.4بلممغ إجمممالي كميممات زيممت الزيتممون المسمموقة فممي عينممة المممزارعين نحممو 

ببيع الكميمة المسموقة ممن زيمت الزيتمون كدرجمة واحمدة أي  اأن معظم المزارعين في العينة قد قامو وقد تبين .  180.2معياري  
، ممع اإلشمارة أيضمًا إلمى أن تصمنيف زيمت الزيتمون ى عمدة درجمات علمى مسمتوى الممزارع الواحمددون أن يتم تصنيف الزيت إل

بتحليمل زيمت  ايتم غالبمًا ممن قبمل الممزارع بنماًء علمى طمرق حسمية ولميس كيميائيمة، حيمث اقتصمرت نسمبة الممزارعين المذين قمامو 
ة، بينممما يممتم تحديممد نوعيممة الزيممت لممدى بقيممة % مممن إجمممالي المممزارعين فممي العينمم3.7فممي المختبممرات قبممل بيعممه علممى  ن الزيتممو 

أمما علمى مسمتوى العينمة فقمد تبمين أن  .المزارعين بطرق حسمية ممن قبمل الممزارع نفسمه أو ممن قبمل التماجر أثنماء عمليمة الشمراء
لمدرجات مما لمم يمتم تمييمز أي زيمت ممن ا، بينالجيمد والعماديغالبية الزيت المباع هو ممن النموع البكمر الممتماز أو الزيمت البكمر 

 (.2، كما هو موضح في الجدول رقم )األخرى 
 . أنواع زيت الزيتون المسوق من قبل المزارعين في العينة. 2جدول ال

 النوع
في لتي تم تسويقها إجمالي الكمية ا

( )كغ العينة  

 النسبة

% 

 نسبة المزارعين 

% 

المتوسط  

مزارع( /كغ)  

 168.4 51.4 50.9 30303.0 بكر ممتاز

جيد بكر   26329.3 44.3 35.7 210.6 

 63.2 12.9 4.8 2844.1 بكر عادي 

 169.9 100 100 59476.4 اإلجمالي

 . 2018المصدر: عينة البحث، 
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( كغ/مزارع،  168.4% من إجمالي أنواع الزيت في العينة بمتوسط )51حيث نالحظ أن الزيت البكر الممتاز قد شكل نحو 
 % لكل منهما على التوالي.  13% و36د والعادي بنسبة بينما توزعت الكمية المتبقية بين النوعين الجي

 المزارعين لزيت الزيتون على مستوى  اإلجمالية التسويقية الحلقة-ثانياا 
لزيت  التسويقية  الحلقة  وتعتبر  لها،  المكونة  التسويقية  الحلقات  عدد  على  الزيتون  لزيت  التسويقية  السلسلة  طول  يتوقف 

بداية السلسلة اإلجمالية، وتعتبر األطراف المشترية من المزارعين مباشرة بمثابة حلقات الزيتون على مستوى المزارعين هي  
األساسية. بالحلقة  ترتبط  ستة    تسويقية  وجود  تبين  لذلك  تسويقية  وتبعًا  اختلفتحلقات  المزارعين،  بحلقة  أهميتها    مرتبطة 

    (. 3النسبية كما في الجدول رقم ) 
 زيتون على مستوى عينة المزارعين تجاهات تسويق زيت ال . ا3جدول ال

 العمالء التسويقيين 
التكرار النسبي الموزون 

 %للعدد 

إجمالي الكمية التي تم تسويقها  

 في العينة )كغ( 

النسبية  األهمية 

 للكمية %

المتوسط  

 ( عميل)كغ/

 83.4 18.5 11003.1 33.8 مستهلك

 341.1 36.7 21827.8 16.4 تاجر جملة

 142.3 18.9 11241.0 20.3 معاصر

 76.3 10.9 6482.9 21.8 تاجر تجزئة 

 302.8 11.2 6661.4 5.7 شركات 

 282.5 3.8 2260.1 2.1 مصدرين

 169.9 100 59476.4 100 اإلجمالي

 . 2018المصدر: عينة البحث، 
% من التكرار 33.8بنحو  تبين أن النسبة األكبر من المزارعين والمقدرة بالنظر إلى أعداد المزارعين تبعًا للحلقات التسويقية 

فمي حمين انخفضمت أهميمة حلقمة  ،المعاصمرثمم حلقمة حلقة تجارة التجزئة   يليهاالنسبي اإلجمالي ترتبط مع حلقة المستهلكين،  
 % من حاالت التسويق على مستوى المزارعين في العينة. 16.4تجارة الجملة من حيث التكرار النسبي للعدد مقدرًا بنحو 

حلقممة المممزارعين تتركممز فممي  انطالقمما مممنأن أصممغر الكميممات التممي يممتم تسممويقها الكميممة المسمموقة يالحممظ متوسممط وبنمماًء علممى 
علممى التمموالي. فممي حممين يممتم تسممويق أكبممر حلقممة كغ/عميممل فممي كممل  83و 67حلقتممي تجممارة التجزئممة والمسممتهلكين بمتوسممط 

كغ/عميمممل لكمممل حلقمممة منهممما علمممى 283و 302و 341الكميمممات إلمممى حلقتمممي تجمممارة الجملمممة والشمممركات والمصمممدرين بمتوسمممط 
 التوالي.

أما بالنظر إلى إجمالي الكمية المسوقة وتوزعها النسبي بين الحلقات التسويقية في العينة، كما همو موضمح فمي الجمدول رقمم 
% 37تبين أن حلقة تجار الجملة هي أكثر الحلقات ارتباطا بحلقة الممزارعين، حيمث تمم تسمويق نحمو (،  1( والشكل رقم )3)

% 18.9 علمى التموالي بنسبة بلغت والمستهلكين المعاصر من إنتاج العينة عن طريق تجارة الجملة، كما تبرز أهمية حلقتي
، فمي حمين اقتصمرت نسمبة الكميمات المسموقة ممن الممزارعين إلمى من إجمالي الكمية المسوقة على مسمتوى العينمة%    18.5و

 . فقط %3.8حلقة المصدرين على 
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 . الحلقة التسويقية اإلجمالية لزيت الزيتون على مستوى المزارعين 1شكل  ال

 . 2018المصدر: عينة البحث، 
 تبعاا لنوعية الزيت المزارعينالمرتبطة بحلقة التسويقية  الحلقات-ثالثاا 

فه إلمى عمدة درجمات بمل باعتبماره درجمة بينت النتائج السابقة أن غالبية المزارعين في العينة يقومون بتسويق زيتهم دون تصني
تجزئمة العمرض تبعمًا للنوعيمة بغمرض الحصمول علمى أسمعار أفضمل، وإنمما يقموم وهذا يعني أن المزارع الواحد ال يقوم بواحدة،  

قيمممة علممى بنمماًء عمومممًا ختممار العميممل ببيممع إنتاجممه إلممى العميممل بمجممرد تمموفر السممعر المناسممب أو الوقممت المناسممب. أي أنممه ي
وبالنظر إلى نوعية الزيت المنتج على مستوى  والذي تحدده طبيعة المنافسة في السوق وآلية العرض والطلب.  المقدم  السعر

أنممواع الزيممت بممين الحلقممات التسممويقية المرتبطممة كممل نمموع مممن  العينممة عمومممًا تبممين وجممود اخممتالف فممي الكميممات المسمموقة مممن
 .ينبالمنتج

يممت تبعممًا للنوعيممة بممين مختلممف الحلقممات التسممويقية المرتبطممة بحلقممة المنتجممين. حيممث أتضممح أن هنمماك اخممتالف فممي عممرض الز 
 %،17بنسمبة  الجيمد% ثمم البكمر 83بنسمبة النسبة لحلقة الشركات تبين أنها تطلب الزيت البكر الممتاز من حلقة المنتجين ب

بقيمة الحلقمات  . بينمما كانمت(4م )قمط، كمما همو موضمح فمي الجمدول رقمالنوع البكر الممتاز ففهي تطلب  رين  المصدأما حلقة  
المرتبطة بالمزارع أكثر تنوعًا وخاصًة حلقة تجارة الجملة التمي أشمتمل طلبهما علمى المدرجات المثالث وخاصمًة المدرجتين الجيمد 

% لكمممل منهمممما علمممى التممموالي، فمممي حمممين ازدادت الطلمممب علمممى النممموع الممتممماز ممممن قبمممل حلقتمممي 42% و53والممتممماز بنسمممبة 
د النموع الجيمد عنممنهما على التوالي، بينما ازداد الطلب على  % في كل54% و66ارة التجزئة مقدرة بنسبة المستهلكين وتج

  % تقريبًا.73بنسبة  التسويق إلى حلقة المعاصر مقدراً 

زيت الزيتون    

ن يالمصدر   

 

 تجار التجزئة 

3.8 % 

18.5 % 

 المستهلكين 

 

 الشركات  المعاصر 
11.2

% 

 

18.9 % 

10.9

% 

 تجار الجملة 

 

36.7 % 
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 . توزع الكمية المسوقة ونسبتها تبعاا لنوع الزيت في الحلقات التسويقية المرتبطة بحلقة المزارعين.4الجدول 
ء  العمال

 التسويقيين

 النسبة % الكمية كغ 

 بكر عادي   بكر جيد  بكر ممتاز بكر عادي   بكر جيد  بكر ممتاز

 7.9 26.2 65.9 864.3 2882.4 7256.4 مستهلك

 4.8 52.9 42.2 1057.1 11556.7 9214 تاجر جملة 

 4.5 72.6 23.0 501.1 8158.7 2581.2 معاصر

 6.5 39.8 53.7 421.5 2579.1 3482.3 تاجر تجزئة 

 0.0 17.3 82.7 0 1152.4 5509 شركات 

 0.0 0.0 100.0 0 0 2260.1 مصدرين

 . 2018المصدر: عينة البحث، 
 الممتاز على مستوى المزارعينالتسويقية لزيت الزيتون  الحلقة-3-1

محتفلممة، وهممذا بممدرجات  تميممزت الحلقممة التسممويقية لزيممت الزيتممون الممتمماز بارتباطهمما بعممدد كبيممر مممن الحلقممات التسممويقية، ولكممن
وعموممًا تركمزت النسمبة األكبمر ممن مبيعمات الزيمت الممتماز فمي . يشير إلى توافر طلب متنوع على الزيت الممتاز فمي السموق 

% 18.2% تقريبمما ثممم حلقممة تجممارة التجزئممة بنسممبة 23.9%، يليهمما حلقممة المسممتهلكين بنسممبة 30.4حلقممة تجممارة الجملممة بنسممبة 
 .(2)ة، كما في الشكل لنسبة المتبقية على ثالث حلقات تسويقيتقريبا، بينما توزعت ا

 
 . الحلقة التسويقية لزيت الزيتون الممتاز على مستوى المزارعين 2شكل  ال

 . 2018المصدر: عينة البحث، 
وجهمة للتصمدير أو للتصمنيع حيث أن انخفاض النسبة المسموقة عمن طريمق الشمركات والمصمدرين يعكمس انخفماض الكميمة الم

فممي السمموق الداخليممة. بينممما يشممير مممن ناحيممة أخممرى إلممى تمموفر كميممات كافيممة مممن النمموع الممتمماز يمكممن أن تتحممول لتلبممي زيممادة 
 الطلب من قبل المصدرين والشركات في حال توفر فرص جديدة للتصنيع أو للتسويق الخارجي. 

 :ى مستوى المزارعينالتسويقية لزيت الزيتون الجيد عل الحلقة-3-2

زيت الزيتون   
 الممتاز 

 المصدرون 

 

 تجار التجزئة 

7.5 % 

23.9 % 

 المستهلكين 

 

الشركات  وكالء المعاصر   

18.2 % 

 

8.5 % 

11.5 % 

 تجار الجملة 

 

30.4 % 
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تبين عدم وجود ارتباط بين حلقة المزارعين المسوقين لزيت الزيتون الجيد مع حلقة المصمدرين، بينمما ازداد همذا االرتبماط ممع 
كمما ، المعروضة من زيت الزيتون الجيمد % من إجمالي الكميات43.9حلقة تجارة الجملة بشكل أساسي التي حصلت على 

% ممن 31كما يالحظ أيضًا أن زيادة االرتباط مع حلقة المعاصر التي حصلت علمى نحمو  (.3)هو موضح في الشكل رقم  
إجممالي هممذه الكميمات المعروضممة، فمي حممين انخفمض طلممب الشممركات والمسمتهلكين وتجممارة التجزئمة علممى زيمت الزيتممون الجيممد 

 الوارد من حلقة المزارعين، مقارنة بزيت الزيتون الممتاز.

 . الحلقة التسويقية لزيت الزيتون الجيد على مستوى المزارعين3  شكلال
 . 2018المصدر: عينة البحث، 

 :التسويقية لزيت الزيتون العادي على مستوى المزارعين الحلقة-3-3
تبممين عممدم إذ فقممط،  تسممويقيةتميممزت الحلقممة التسممويقية لزيممت الزيتممون العممادي علممى مسممتوى المممزارعين بارتباطهمما بممأربع حلقممات 

 (.4)بين هذه الحلقة وكل من حلقتي المصدرين والشركات، كما هو موضح في الشكل  ارتباطوجود 

 
 . الحلقة التسويقية لزيت الزيتون العادي على مستوى المزارعين 4الشكل  

 . 2018المصدر: عينة البحث، 

زيت الزيتون   
 العادي

 تجار التجزئة 

30.4 % 

 المستهلكين 

 

 % 17.6 المعاصر 

14.8 % 

لة تجار الجم  

 

37.2 % 

 زيت الزيتون الجيد  

 تجار التجزئة 

10.9

% 

 المستهلكين 

 

 المعاصر 

 وكالء الشركات 

4.4 % 

 

31 % 

9.8 % 

 تجار الجملة 

 

43.9 % 
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ع ممن الزيتمون العمادي علمى مسمتوى الممزارعين توزعمت بشمكل أساسمي علمى حلقمة تجمارة وعمومًا فإن الكميمات المعروضمة للبيم
% لكمل منهمما علمى التموالي، فمي حمين انخفمض طلمب المعاصمر 30.4% و37.2بنسمبة   الجملة والمستهلكين بشمكل أساسمي

 وتجارة التجزئة على زيت الزيتون العادي الوارد من حلقة المزارعين.
 اءة التسويقية لزيت الزيتون على مستوى المزارعينقياس الكف مؤشرات -رابعاا 

 التكاليف التسويقية لزيت الزيتون على مستوى المنتجين في عينة الدراسة.  حساب-4-1
تعبمر التكمماليف اإلنتاجيممة لزيممت الزيتمون عممن جميممع التكمماليف التمي يممدفعها المنممتج مممن الزراعمة وحتممى قطمماف الثمممار وعصممرها 

وتسمى بمصطلح سعر باب المزرعة الذي يمثل الحد األدنمى للسمعر المسماوي لتكلفمة اإلنتماج  ،يللحصول على المنتج النهائ
)سعر التكلفة(. أما تكاليف التسويق فهي تبدأ بعد الحصول على المنتج النهائي وتشتمل كافة العمليات التي تهدف إلى بيع 

زيممت الزيتممون فممي عينممة الدراسممة إلممى  علممى منتجممي تترتبممتصممنيف التكمماليف التسممويقية التممي هممذا المنممتج، وتبعممًا لممذلك فقممد تممم 
 (.5بنود كما هو موضح في الجدول رقم ) ثالثة

 . بنود التكاليف التسويقية لزيت الزيتون على مستوى المنتجين 5 جدولال
 %  األهمية النسبية القيمة )ل.س/كغ(  بنود تكاليف التسويق 

 50.9 40.1 تكلفة العبوات 

 22.5 17.7 ق تكلفة النقل إلى السو

 26.6 21 تكلفة التخزين 

 100.0 78.8 مجموع تكاليف التسويق 

 . 2018المصدر: عينة البحث، 
، 44.2بممانحراف معيمماري قيمتممه  كممغ،ل.س/ 78.8علممى مسممتوى المنتجممين  التكمماليف التسممويقية لزيممت الزيتممون متوسممط  بلممغ

. أما تكلفة التحزين فقد شغلت المرتبمة الثانيمة مقمدرة %51كبر بأهمية نسبية تقدر بنحو شكلت تكلفة العبوات الجزء األحيث  
% ممن مزارعمي العينمة، 10.3علمى نسمبة تكلفة هذه ال اقتصرت.  وقد 16.2معياري قيمته    وانحرافل.س/كغ    21بمتوسط  

. ة للتخمزينفي حين قام بقية المزارعين ببيع إنتاجهم مباشرًة بعد فترة قصيرة من العصر دون أن يترتمب علميهم تكماليف معتبمر 
لسمنة المعاوممة التاليمة، إال أنمه غالبمًا مما يمتم التخمزين أشمهر التخمزين ومكمان التخمزين، فعلمى عمدد هذه التكلفة  تتوقف  وعمومًا  

حيث ال تتحقق فيمه الشمروط الفنيمة المالئممة للتخمزين ممن  المنازل، مستودعاتفي  وأغرف محددة في المنازل  يتم عادًة في  
 .حيث الحرارة والرطوبة

كما هو  % فقط من التكاليف اإلجمالية لزيت الزيتون على مستوى المزارع،7.5ومًا فقد شكلت تكاليف التسويق نحو موع
(، بينما توزع الجزء المتبقي على التكاليف اإلنتاجية، وهذا يشير بشكل أولي إلى ضعف العملية  6موضح في الجدول رقم ) 

 التسويقية على مستوى المزارعين عمومًا.
 . توزع التكاليف اإلجمالية لزيت الزيتون بين اإلنتاج والتسويق على مستوى المنتجين. 6لجدول ا

 %  األهمية النسبية القيمة )ل.س/كغ(  بنود التكاليف  

 7.5 78.8 تكاليف التسويق 

 92.5 974.1 التكاليف اإلنتاجية

 100 1052.9 التكاليف اإلجمالية 

 . 2018المصدر: عينة البحث، 
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لتغيمممر الحلقمممات التسمممويقية التمممي  بشمممكل مهمممم تبعممماً  علمممى الممممزارعين اإلجماليمممة المترتبمممة التكممماليف التسمممويقيةقيممممة يمممرت وفمممد تغ
 (.5رقم )شكل يقومون بالتسويق خاللها، كما هو موضح في ال
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مستهلك تاجر جملة  معاصر تاجر تجزئة شركات مصدرين

الحلقات التسويقية المرتبطة بحلقة المنتجين

 
 تسويقية المرتبطة بها. . تغير التكاليف التسويقية في حلقة المنتجين تبعاا للحلقات ال 5الشكل  

 . 2018المصدر: عينة البحث، 
ل.س/كغ، يليها حلقمة الشمركات  113.9حيث تبين ارتفاع التكاليف التسويقية عند البيع إلى حلقة المصدرين مقدرة بمتوسط 

البمًا مما ، وهذا يعمود بشمكل رئميس إلمى ارتفماع تكلفمة العبموات المسمتخدمة فمي عمليمة النقمل والتخمزين، حيمث غ109.7بمتوسط  
يهمتم المنتجممين بنوعيممة العبمموات عنممد التسممويق إلممى الشممركات أو المصمدرين بشممكل أكبممر مممن التسممويق إلممى بقيممة الحلقممات، مممع 
اإلشمممارة إلمممى أن معظمممم همممؤالء المنتجمممين يرتبطمممون بعقمممود مسمممبقة ممممع الشمممركات والمصمممدرين تتضممممن شمممروط ومعمممايير فنيمممة 

ة والتخزين. وتبعًا لذلك فقد حرص غالبية هؤالء المنتجين على اسمتخدام نوعيمة تستهدف تحسين آلية اإلنتاج والعصر والتعبئ
مميزه من العبوات البالستكية أو العبوات المصنوعة من التنك، والتي تعتبر أغلى نسبيًا من عبوات البالستيك العادية، حيث 

 بوة بالنسبة لعبوات البالستيك. ل.س/ع 721.9ل.س/عبوة مقابل  1327.6يقدر تكلفة عبوات الصفيح )التنك( بنحو 
وفي المقابل انخفضت تكاليف التسويق إلى الحلقات األخمرى، فبلغمت حمدها األدنمى عنمد التسمويق للمعاصمر، مقمدرة بمتوسمط 

( ل.س/كغ، وهذا يعود بشكل أساسي إلى غياب تكلفة النقل إلى السوق مقارنة باألطراف التسويقية األخمرى، إضمافًة 63.5)
 تكلفة العبوات التي يتم االستغناء عنها في حاالت كثيرة.إلى انخفاض 

 :والهوامش التسويقيةالربحية  مؤشرات-4-2
يعبر الهامش التسويقي على مستوى المزارعين عن مقياس الربح الصافي، وقد أختلف هذا المقياس بمين المنتجمين 

، كمما همو موضمح يف التسمويقية وقيممة المبيمع فمي كمل منهما، نتيجًة الختالف التكالفي العينة تبعًا للحلقات التسويقية الرئيسة
 (.7في الجدول رقم )
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 . تغير مؤشرات الربح والهوامش التسويقية في حلقة المنتجين تبعاا للحلقات التسويقية المرتبطة بها. 7 جدولال

 البيان

تكاليف  

 التسويق 

 ل.س/كغ

التكاليف 

 الكلية 

 ل.س/كغ

قيمة 

 المبيع 

 ل.س/كغ

الهامش 

 قي التسوي

 ل.س/كغ

الهامش 

التسويقي  

 الصافي 

 ل.س/كغ

معدل الربح  

التسويقي  

بالقياس إلى 

سعر البيع  

% 

معدل الربح  

التسويقي  

بالقياس إلى 

التكاليف 

 التسويقية % 

ربحية 

الليرة 

 المستثمرة 

% 

 27.0 294.7 15.9 210.4 281.8 1327.3 1045.5 71.4 مستهلك

 9.3 28.8 1.9 21.9 98 1148.2 1050.2 76.1 تاجر جملة

 1.8- 129.9- 8.1- 82.5- 19- 1018.6 1037.6 63.5 معاصر

تاجر  

 تجزئة
82.6 1056.7 1310.7 254 171.4 13.1 207.5 24.0 

 52.6 419.9 27.8 460.6 570.3 1654.1 1083.8 109.7 شركات 

 62.6 498.2 32.1 567.5 681.4 1769.4 1088 113.9 مصدرين

 19.2 156.2 9.8 123.1 201.9 1254.8 1052.9 78.8 اإلجمالي

 . 2018المصدر: عينة البحث، 
( ل.س/كمغ، 681.4تبين من الجدول أن المنتجين حققوا أقصى ربمح صمافي فمي حالمة البيمع للمصمدرين بمتوسمط )

( ل.س/كمممغ. وهمممذا يعمممود إلمممى ارتفممماع أسمممعار البيمممع إلمممى كمممل ممممن حلقتمممي المصمممدرين 570.3يليهممما البيمممع للشمممركات بمتوسمممط )
( ل.س/كغ في كل منهما على التموالي، حيمث اسمتطاعت 1654.1( ل.س/كغ و)1769.4ركات والتي قدرت بمتوسط )والش

هذه األسعار المرتفعة تغطية االرتفماع النسمبي فمي التكماليف التسمويقية المترتبمة عنمد التسمويق إلمى هماتين الحلقتمين كمما ذكرنما 
ل.س/كغ فمي حالمة البيمع  98قد استطاعت تحقيق ربحًا تراوح وسطيًا بين سابقًا. أما بقية الحلقات باستثناء حلقة المعاصر ف

ل.س/كغ في حالة البيع للمستهلك. إال أن المنتجين تعرضوا للخسارة في حالمة البيمع للمعاصمر مقمدرة   282لتجارة الجملة، و
 1018.6درًة بنحمممو ( ل.س/كمممغ، وهمممذا يعمممود بشمممكل أساسمممي إلمممى انخفممماض أسمممعار البيمممع إلمممى همممذه الحلقمممة مقممم19-بمتوسمممط )
 ، وهي األقل نسبيًا مقارنة ببقية الحلقات المرتبطة بالمنتجين. فقط ل.س/كغ

وقممد أتخممذ الهممامش التسممويقي الصممافي اتجاهمما مممماثاًل لمؤشممر الهممامش التسممويقي بالمقارنممة بممين الحلقممات التسممويقية المختلفممة، 
( ل.س/كممغ فممي كممل 460.6( و)567.5درًا بنحممو )حيممث بلممغ حممده األقصممى عنممد التسممويق لحلقممة المصممدرين والشممركات مقمم

( ل.س/كممغ. حيممث أن 82.5-منهممما علممى التمموالي، فممي حممين بلممغ حممده األدنممى عنممد التسممويق لحلقممة المعاصممر مقممدرًا بنحممو )
تكاليف التسويق إلى هذه الحلقة رغمم انخفاضمها شمكلت عبئمًا علمى المنتجمين كونهما ترافقمت ممع انخفماض أسمعار البيمع بشمكل 

خسممارة إلممى لممى حممد لممم تسممتطع فيممه هممذه األسممعار أن تغطممي التكمماليف اإلنتاجيممة والتسممويقية، مممما عممرض المنتجممين كبيممر وإ
 صافية كما ذكرنا سابقًا.  

ل.س/كمغ وسمطيًا، بمانحراف  201.9وعمومًا فقد حقق منتجي زيمت الزيتمون علمى مسمتوى العينمة اإلجماليمة ربحمًا صمافيًا بلمغ 
التمممي تمممم إنفاقهممما علمممى جميمممع بنمممود وعناصمممر  همممذا المممربح مقبمممواًل وفمممق مقيممماس أربحيمممة الليمممرةويعتبمممر  ،124.7معيممماري قيمتمممه 

، فهممو أعلممى مممن تكلفممة علممى مسممتوى العينممة اإلجماليممة %19، والممذي بلممغ وسممطيًا نحممو التكمماليف الكليممة إلنتمماج زيممت الزيتممون 
 الرسمية. % في البنوك 9.5الفرصة البديلة المقدرة بمعدل الفائدة الرسمية الذي يبلغ 

وبممالنظر إلممى أهميممة التكمماليف التسممويقية فممي تحقيممق الممربح التسممويقي تممم حسمماب مؤشممر معممدل الممربح التسممويقي بالقيمماس إلممى 
فممي  أسممهمالتكمماليف التسممويقية قممد انخفمماض التكمماليف التسممويقية كممما هممو موضممح فممي الجممدول السممابق، والممذي يشممير إلممى أن 
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بشمكل أكبمر ا المعمدل . وقمد تبمين ارتفماع همذمن قيمة همذه التكماليف %156.2ى نحو إلعمومًا  معدل الربح التسويقي  ارتفاع  
كمل منهمما  فمي % من قيممة التكلفمة التسمويقية420% و498ليبلغ نحو ، في حالة التسويق إلى حلقتي المصدرين والشركات

 % عنممد29وة المسممتهلكين، ي حالممة التسممويق إلممى حلقمم% تقريبممًا فمم300أنخفممض هممذا المعممدل إلممى نحممو علممى التمموالي، بينممما 
، وهمممذا ال يعمممود إلمممى ارتفممماع % عنمممد البيمممع لحلقمممة المعاصمممر130-لمممغ حمممده األدنمممى مقمممدرًا بنحمممو بالتسمممويق لتجمممار الجملمممة، و 

 .التكاليف التسويقية عند البيع لهذه الحلقة، وإنما نتيجة النخفاض سعر البيع فيها مقارنة بالتكاليف الكلية
معممدل الممربح حيمث بلممغ أسمعار البيممع فممي تحقيمق الممربح التسممويقي أسموًة بالتكمماليف التسممويقية،  وممن ناحيممة أخممرى تمم قيمماس أثممر

فمي حالمة التسمويق % من سعر المبيع على مستوى المنتجين عمومًا. وقد بلغ هذا المعمدل حمده األقصمى 9.8  نحوالتسويقي  
كمل منهمما علمى التموالي، بينمما لبيمع فمي % ممن قيممة أسمعار ا27.8% و32.1المصدرين والشركات مقمدرًا بنحمو إلى حلقتي 

وقممد بلممغ هممذا لتجممار الجملممة. قيمممة أسممعار البيممع % مممن 1.8أقتصممر علممى ، و قيمممة أسممعار المسممتهلك% مممن 15انخفممض إلممى 
 % من قيمة أسعار البيع للمعاصر.8-االنخفاض مستويات قياسية في حالة البيع للمعاصر مقدرًا بنحو 

 التسويقيةالكفاءة  مؤشرات-4-3
تختلممف مؤشممرات الكفمماءة التسممويقية بممين منتجممي زيممت الزيتممون تبعممًا الخممتالف الحلقممات التسممويقية المعتمممدة، حيممث تتميممز هممذه 
الحلقات فيما بينها باختالف تكاليف التسويق المترتبة لتقديم المنتج من جهة واختالف أسعار البيع الناتجة من جهمة أخمرى، 

الممذي يأخممذ تكمماليف التسممويق بعممين االعتبممار حقممق منتجممي زيممت قممًا للمؤشممر األول (، فوف8كممما هممو موضممح فممي الجممدول رقممم )
الزيتمون فممي العينمة كفمماءة تسمويقية مرتفعممة نسمبيًا، حيممث أرتفمع هممذا المؤشمر مممع انخفماض تكمماليف التسمويق فممي كمل مممن حلقممة 

% 94المعاصممر مقممدرًا بمتوسممط المعاصممر والمسممتهلكين وتمماجر الجملممة والتجزئممة، فبلممغ حممده األقصممى فممي حالممة البيممع لحلقممة 
تقريبممًا، بينممما انخفممض مممع زيممادة التكمماليف التسممويقية عنممد البيممع لكممل مممن حلقتممي الشممركات والمصممدرين ليبلممغ حممده األدنممى فممي 

 %.90.5حالة البيع إلى حلقة المصدرين مقدرًا بمتوسط 
 التسويقية المرتبطة بحلقة المنتجين  لحلقاتلزيت الزيتون تبعاا ل الكفاءة التسويقية  الربحية و  . مؤشرات8جدول ال

 البيان
التسويق تكاليف   

 ل.س/كغ

 التكاليف الكلية

 ل.س/كغ

 قيمة المبيع 

 ل.س/كغ

%  الكفاءة التسويقية  

لمؤشر األول ا  المؤشر الثاني 

 21.2 93.6 1327.3 1045.5 71.4 مستهلك

 8.5 93.2 1148.2 1050.2 76.1 تاجر جملة

 1.9- 94.2 1018.6 1037.6 63.5 معاصر

 19.4 92.7 1310.7 1056.7 82.6 تاجر تجزئة 

 34.5 90.8 1654.1 1083.8 109.7 شركات 

 38.5 90.5 1769.4 1088 113.9 مصدرين

 78.8 اإلجمالي

 
1052.9 1254.8 93.0 16.1 

 2018،عينة البحثالمصدر: 
أسعار البيع إلمى  ارتفاع انعكس فيبحلقة المنتجين قد  وبالمقابل فإن ارتفاع التكاليف التسويقية في بعض الحلقات المرتبطة

وفقمًا للمؤشمر الثماني، وهمذا مما حمدث فمي حالمة البيمع  فيهما بشمكل نسمبيممما أدى إلمى ارتفماع الكفماءة التسمويقية   ،هذه الحلقات
مما علمى % فمي كمل منه34.5% و38.5كفماءة تسمويقية بلغمت فيهما إلى حلقتي المصدرين والشركات، حيث حقق المنتجون 
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انخفض فيها التوالي، وهي األعلى نسبيًا مقارنة مع بقية الحلقات المرتبطة بحلقة المنتجين، وخصوصًا حلقة المعاصر التي 
%، مممما يشممير إلممى عممدم وجممود جممدوى تسممويقية فممي حالممة التسممويق إلممى هممذه 1.9-هممذا المؤشممر إلممى الحممد األدنممى مقممدرًا بنحممو 

 اءة التسويقية.الحلقة وفقًا لمقاييس الربح والكف
 المنتجين لزيت الزيتون السعرية على مستوى عرض ال دالة-خامساا 

تقمممدير اسمممتخدام أسممملوب صمممياغة دالمممة عمممرض زيمممت الزيتمممون علمممى مسمممتوى المنتجمممين بصمممورتها البسممميطة، فتبعمممًا لمممذلك تمممم تمممم 
للبيمممع علمممى مسمممتوى كميمممة زيمممت الزيتمممون المعروضمممة للتعبيمممر عمممن العالقمممة بمممين ( Regression Estimationاالنحمممدار )
)وحممدة (، وبممين سممعر بيممع الزيممت علممى مسممتوى المنتجممين 1Qكمتغيممر تممابع، يرمممز لممه بممالرمز ))وحممدة القيمماس: كممغ( المنتجممين 

نمممموذج األسمممي همممو النمممموذج األفضمممل وفقمممًا لتبمممين أن ا(، حيمممث 1sPكمتغيمممر مسمممتقل يرممممز لمممه بمممالرمز )القيممماس: ل.س/كمممغ( 
 أمكن التعبير عن هذه العالقة بالصورة الرياضية التالية: للمعايير اإلحصائية والقياسية، وقد 

Ln Q1= -.424 +.004Ps1+ui 

              ta(-.403)     tb(4.957**)    

              R2(0.32)      F(24.576**)  d.f (349,1) 

% من  32ون يعتبر مسؤواًل عن  حيث تبين قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر أن تغيرات سعر بيع المنتجين لزيت الزيت
المحسوبة إلى معنوية هذا النموذج على مستوى    fتغيرات الكمية المعروضة منه على مستوى هؤالء المنتجين. وتشير قيمة  

( للنموذج المقدر بإجراء اختبار بارك  Heteroscedasticity)  التباين%. وقد تم التأكد من مشكلة اختالف التباين  1ثقة  
(the Park Test ،)  ( حيث يقوم هذا االختبار  9كما هو موضح في الجدول رقم ،)  تقدير معادلة انحدار مربععلى أساس 

باعتباره متغيرًا تابعًا على متغير كمية زيت الزيتون المعروضة  (  )مربع االنحرافات بين القيم التنبئية والقيم المشاهدةالخطأ  
باعتبارها   تقديرات هذا    ،ارمتغيرًا مستقاًل في هذا االختبللبيع  للنموذج عن  العشوائية  األخطاء  استقاللية  للتأكد من  وذلك 

 .  (Salvatore, 1982) النموذج
 من قبل المنتجين عينة الدراسة. زيت الزيتون تجانس التباين في دالة عرض ا" لمشكلة اختبار “بارك  .9جدول ال

 Fاختبار ( b) الميل ( a) الثابت مربع الخطأ  انحداردالة  

)1Q= a +bLog ( 2(ui)Log  -1.535 

t(-.481) 

1.838 

t(1.744)  

f(2.531) 

2  Uiمربع الخطأ :Q1    .كمية زيت الزيتون المباعة من قبل المنتجين : 
بينت نتائج اختبار بارك أن معلمة االنحدار غير معنوية، مما يشير إلى غياب مشكلة اختالف التباين، أي أن النموذج 

وفقًا لهذا النموذج فإن الكمية المعروضة تتناسب طردًا مع سعر مبيع زيت    .من الناحية اإلحصائية  يعتبر صالح للتقدير
وهي مرونة عالية جدًا، مما يشير إلى قدرة المنتجين على  (،  5.02النموذج )السعرية في هذا    مرونةالالزيتون، وقد بلغت  

المعروضة بالكميات  بارتفاالتحكم  عالية  توقعات  وجود  ظل  تعديل  ، في  إلى  يدفعهم  مما  المقبلة،  الفترة  خالل  األسعار  ع 
    بما يتناسب مع ارتفاع أو انخفاض أسعار المبيع في السوق. الكميات المباعة

 االستنتاجات 
  يز بما يلي:تمقد  بينت نتائج البحث أن تسويق زيت الزيتون على مستوى المنتجين
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مستوى  − على  الزيتون  لزيت  التسويقية  المسالك  الجملة    تنوع  تجار  أبرزها  شكل  تسويقية  حلقات  ستة  بين  المنتجين، 
 .انخفضت أهمية الشركات والمصدرينوالمستهلكين والمعاصر، بينما 

الزيت بغض   − تقليدية، وغالبًا ما يتم بيع هذا  المنتجين يتم غالبًا بطرق حسية  الزيتون على مستوى  إن تقدير نوعية زيت 
 ن بعض المنتجين للمزايا النوعية. ، مما يؤدي إلى فقدااف التسويقيةوعية إلى بقية األطر النظر عن الن

نحو  حيث بلغ مؤشر األرباح الصافية  تعتبر مؤشرات الربحية والهوامش التسويقية على مستوى المنتجين جيدة عموماً،   −
%  9.5لرسمية الذي يبلغ  % على مستوى العينة اإلجمالية، فهو أعلى من تكلفة الفرصة البديلة المقدرة بمعدل الفائدة ا19

 في البنوك الرسمية. 
التكاليف التسويقية التي يدفعها المنتجون في   نتيجًة النخفاض%،  93إلى  تكاليف  لكفاءة التسويقية وفق مؤشر الارتفعت ا −

بينماالعينة   ال  انخفضت  عمومًا.  فقط  16.1إلى  مبيعات  وفق مؤشر  عدم  %  إلى  يشير  أسعارمما  الحالية    كفاية  المبيع 
 .، وخاصًة في ظل ارتفاع التكاليف اإلجمالية المترتبة على المنتجينتحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة التسويقيةل
التسويقية  شرات  تعتبر مؤ  − والكفاءة  صافية الربحية  لخسارة  المنتجون  تعرض  حيث  للمعاصر،  البيع  حالة  في  مقبولة  غير 

ظل    19بلغت   في  ال  انخفاضل.س/كغ،  التسويق  إلى  الهامش  بينما    82.5-صافي  المؤشرات   ارتفعتل.س/كغ،  هذه 
 البيع لحلقة الشركات والمصدرين.  تبشكل كبير في حاال

 التوصيات
 توفير الوسائل المخبرية التي تتيح تقدير نوعية زيت الزيتون على مستوى المنتجين -1
المممزارع علممى أسممعار تتناسممب مممع تمييممز منتجممات زيممت الزيتممون علممى مسممتوى المممزارع مممن خممالل مممنح شممهادات تتمميح حصممول  -2

 ابتداء من مرحلة اإلنتاج. ربط المزارعين بالشركات والمصدرين ، وبالتالينوعية منتجاته
 ية العرض والطلب وطبيعة المنافسة.توفير نظام معلومات تسويقية يؤمن إيصال المعلومات للمنتجين حول آل -3
ى األنمواع الجيمدة وضممان حصمول الممزارعين علمى الميمزة وضع أسس لتصمنيف الزيمت علمى مسمتوى المعاصمر للمحافظمة علم -4

 لسعرية المالئمة.االنوعية و 
 المراجع  

، الزراعية، دمشق للسياسات الوطني المركز السوري، الزيتون  لزيت النسبية الميزاتحول  ورقة عمل(. 2006) هيثم األشقر
 سورية.

رى فمي القطماع الزراعمي فمي السماحل السموري، مجلمة تشمرين، أثمر منطقمة التجمارة الحمرة العربيمة الكبم (.2007)  حبيب محممود
 .164-151، ص2 ، العدد29المجلد 

 .15سورية، صالمركز الوطني للسياسات الزراعية، دمشق،  .لمحة عن تجارة زيت الزيتون  (.2006) محمدعلي 
سوري وآفاق تطويره، مجلة (. واقع التسويق الزراعي في الساحل ال2005غسان ومحمود يوسف واسماعيل عدنان )  ،يعقوب

 .150-127، ص3 ، العدد27 جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، المجلد
(. العواممل الممؤثرة علمى الكفماءة التقنيمة إلنتماج الزيتمون فمي المنطقمة السماحلية ممن سمورية. 2018المقمداد فمايز )حبيب وائمل و 

 مارس./آذار 133-118(: 1) 6المجلة السورية للبحوث الزراعية، 
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 ليممة الزراعممة، جامعممة حلممب،كتسممويق زيممت الزيتممون فممي الجمهوريممة العربيممة السممورية، رسممالة دكتمموراه،  (.2008) الشمملق بشممار
 .299ص

(. واقع زراعة وانتاج الزيتون في الساحل السوري وآفاقمه المسمتقبلية، بحمث مقمدم إلمى نمدوة اقتصماديات 2005صقر حمدان )
 .12سوري وآفاقه المستقبلية وآفاق تطويره، الالذقية، سورية، صاإلنتاج الزراعي في الساحل ال

النظريمممات والسياسمممات. دار المنهمممل للنشمممر، -االقتصممماد الجزئمممي(. 2010) عمممالوي كاممممل، الزبيمممدي لطيمممف حسمممن، فمممتالوي ال
 .106-104. ص: 297عمان، المملكة األردنية الهاشمية، عدد الصفحات 

والعالميممة لزيممت الزيتممون والسياسممات الزراعيممة المتعلقممة. المركممز المموطني للسياسممات (. التجممارة السممورية 2009محمممد ) محمممد
 (، سورية، دمشق.NAPCالزراعية )

الكفمماءة اإلنتاجيممة والتسممويقية للفاكهممة بمحافظممة البحيممرة، أطروحممة دكتمموراه، قسممم االقتصمماد الزراعممي، . (1990المكمي فمماروق )
أسمممس التسمممويق -2003.ياسمممين محممممود، عبمممد العزيمممز علمممي، 198كليمممة الزراعمممة، جامعمممة المنصمممورة، مصمممر، ص 
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Abstract 

The research aimed to study the marketing chain of olive oil and 

evaluating its effectiveness at the producer’s level, using quantitative 

and descriptive analysis methods, and this based on preliminary data 

collected in 2018 from a regular stratified sample of 350 farmers 

distributed in Lattakia and Tartous villages, according to their 

contribution to the total olive oil production. The results showed that 

the marketing options available to farmers focused on six marketing 

episodes, the most important of which was the wholesaler, the olive 

oil presses and the consumer, which demanded about 36.7%, 18.9% 

and 18.5% of the total quantities offered by the producers. The 

demand for the quality types of oil presented by the producers 

differed between these episodes, where the demand for the extra 

virgin oil was distributed in all these marketing episodes, and focused 

in the wholesalers’ one by 30.4%. While the demand for good olive 

oil was distributed in five ones and concentrated in the wholesalers 

and olive oil presses by 43.9% and 31% in each, respectively.  As for 

ordinary oil, it was limited to four episodes, and focused on both of 

wholesalers and consumers, at 37.2% and 30.4% each, respectively.  

This was in light of the demand of companies and exporters focusing 

on extra and good olive oil by 100% and 82.7% of its total purchases 

of olive oil, respectively. In general, marketing costs decreased at the 

level of producers, estimated at about 78.8 SP / kg, as they constituted 

only about 7.5% of the total costs, and were mainly concentrated in 

packing costs by (50.9%), while the rest was distributed between 

storage and transportation costs by 26.6% And 22.5% each. In 
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parallel, the producers were able to achieve a net profit of about 19% 

on average, and this indicator has increased to reach its maximum 

limit in the case of selling to exporters and companies by an value of 

681.4 SP / kg and 570.3 SP / kg each, respectively. While the 

producers exposed to a net loss in the case of selling to presses 

estimated at -19 SP / kg. In the same context, the marketing efficiency 

increased according to the cost index, reaching 92.5% at the total 

sample level. While this efficiency decreased according to the sales 

value index, estimated at only 16.1%, its  minimum value was in the 

case of selling to presses estimated at -1.9% only, while its maximum 

value was estimated at 38.5% and 34.5% in the case of selling to the 

exporters and companies respectively. In general, the elasticity of the 

supply price at the producers level increased by about 5, which 

indicates the ability of producers to control the quantities offered, in 

light of expectations of an increase in selling prices in subsequent 

periods. 

Key words: olive oil production, marketing margins, economic 

efficiency. 

 


