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 زــــــــــــــــالموجـ
 

تواجو الصناعات الغذائية في مصر تحديات 
خارجية وأخرى داخمية تؤثر سمبيا عمي قدرتيا التنافسية 

العالمية و بينت الدراسة أن عدد والنفاذ إلى األسواق 
 37.7المنشآت التي تعمل في ىذا القطاع بمغت نحو 

ألف عامل. كما تمثل  357ألف منشآه تشغل نحو 
% من 14.3%، 31.7الصادرات الغذائية حوالي 

إجمالي قيمة صادرات السمع الصناعية والكمية عمى 
، وقد بمغ المتوسط السنوي لقيمة 2016الترتيب عام 

مميار جنيو تمثل نحو  21.4ات ذلك القطاع نحو منتج
  % من قيمة اإلنتاج الصناعي لنفس العام.31

وتمثمت المشكمة البحثية في تدني حجم األسواق 
الداخمية والخارجية لمخضر المجمدة المصرية، وذلك 
بالرغم من تزايد الطمب العالمي عمى المنتجات المجمدة 

زايد بالمعدالت فإن الصادرات المصرية منيا ال تت
المأمولة حيث بمغ معدل تزايد الطمب العالمي عمى 

% 10-5المنتجات الغذائية المجمدة يتجاوز سنويًا 
وىي معدالت مرتفعة لمغاية بالمقارنة مع مثيمتيا 

 المصرية.
واستيدف البحث بصفة عامة دراسة األسواق 
الداخمية والخارجية لمخضر المصرية المجمدة، حيث 

سة لمتعرف عمي الخصائص االقتصادية تيدف الدرا
لمسوق المحمي لمخضر المجمدة بوجو عام، وبصفة 
خاصة لعينة ميدانية من مصانع تجميد الخضر 
وتصنيعيا باإلضافة الي األسواق الداخمية لتسويق ىذه 
الخضر ممثمة في بعض أسواق التجزئة لمتعرف عمي 

اوضاع االسعار واالصناف واتجاىات المستيمكين 
وىا. واعتمدت الدراسة بصفة أساسية عمى المتاح نح

والمتوفر من البيانات المنشورة وغير المنشورة التي 
تصدرىا الجيات الحكومية كاإلدارة المركزية لالقتصاد 
الزراعي بوزارة الزراعة واستصالح األراضي، والييئة 
العامة لمتصنيع، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد 

السمعي لمصناعات الغذائية،  الصناعات، والمجمس
والشركة القابضة لمصناعات الغذائية، وجياز التمثيل 
التجاري، والييئة العامة لمرقابة عمى الصادرات 
والواردات، باإلضافة إلى بيانات قاعدة التجارة الخارجية 
بالمركز القومي لممعمومات التابع لمجياز المركزي 

 لمتعبئة العامة واإلحصاء.
الفاارق بااين أسااعار النتااائك كمااا يمااي ان  وجاااءت اىاام

منتجات الخضر المجمدة لمشركات المختمفة فاي الساوبر 
ماركااات بمختماااف االصاااناف حياااث ياااأتي صااانف البامياااة 
لشاااركة بسااامة مااان أعماااى الفاااروق باااين االصاااناف بنسااابة 

% ماااان اجمااااالي الفااااروق لاااادي شااااركة 71قاااادرت حااااوالي 
بساااامة ثاااام يميااااو صاااانف المموخيااااة بنساااابة قاااادرت بحااااوالي 

% ماااان مجماااال الفااااروق لاااادي شااااركة بساااامة، كمااااا 14.8
يتوضاااا  ماااان النتااااائك ان صاااانف ورق العنااااب ماااان اكباااار 

% مان 26.7الفروق بين االصناف بنسبة قدرت حاوالي 
جممة الفروق لشركة مونتاناا، يمياو صانف السابانس بنسابة 

 % ماااااان جممااااااة الفااااااروق بالشااااااركة24.4قاااااادرت حااااااوالي 
 مونتانا .

 
ــــة: السااااعر، السااااوق، الخضاااار المجماااادة،  الكممــــات الدال

 العالقة بين االسعار، الخضر الطازجة.
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 المقدمة
 

يزداد الطمب عمي الحمول السريعة والسيمة لموجبات 
الجاىزة لمطبس وينظر الي االغذية المجمدة عمي انيا 
فئة رئيسية تفي بيذه الحاجة لجميع الجنسيات، لذلك 

في أواخر بداء ظيور سوق الخضر المجمدة المصرية 
السبعينات بمجموعة من الشركات وىي "قيا، دمياط، 
سينا" وفي أوائل الثمانينيات جاءت شركات القطاع 
الخاص وعمي رأسيم شركة مونتانا لفت  اسواق جديدة 
لمخضر المجمدة، حيث استيدفت معظم القطاعات 
لتسويق الخضر المجمدة مثل )الفنادق والمطاعم، 

خاصة والحكومية، المراكب المستشفيات، والشركات ال
الفندقية والقطارات الفاخرة، الجامعات باإلضافة الي 
المحالت التجارية الصغيرة والكبيرة( لتوصيل تمك السمع 
الي الراغبين لممنتجات المجمدة حيث يوجد الكثير من 
االسر التي تعمل في مختمف الوظائف وال يوجد لدييا 

 سوق.الوقت في شراء الخضر الطازجة من ال
 

 مشكمة البحث
 

تاااتمخص المشاااكمة البحثياااة فاااي تااادني حجااام األساااواق 
الداخمياااة والخارجياااة لمخضااار المجمااادة المصااارية، وذلاااك 
بالرغم من تزايد الطمب العالمي عمى المنتجاات المجمادة 
فاااااإن الصاااااادرات المصااااارية منياااااا ال تتزاياااااد بالمعااااادالت 
المأمولاااة حياااث بماااغ معااادل تزاياااد الطماااب العاااالمي عماااى 

% 10-5المنتجاااااات الغذائياااااة المجمااااادة يتجااااااوز سااااانويًا 
وىاااااي معااااادالت مرتفعااااااة لمغاياااااة بالمقارنااااااة ماااااع مثيمتيااااااا 

 المصرية.
 

 ىدف البحث
 

يياااادف البحااااث بصاااافة عامااااة إلااااي دراسااااة األسااااواق 
الداخمياااة والخارجياااة لمخضااار المصااارية المجمااادة، حياااث 
تياااادف الدراسااااة لمتعاااارف عمااااي الخصااااائص االقتصااااادية 

لمخضااار المجمااادة بوجاااو عاااام، وبصااافة لمساااوق المحماااي 
خاصاااااة لعينااااااة ميدانياااااة ماااااان مصاااااانع تجميااااااد الخضاااااار 
وتصانيعيا باإلضاافة الاي األساواق الداخمياة لتساويق ىاذه 
الخضاار ممثمااة فااي بعااض أسااواق التجزئااة لمتعاارف عمااي 
اوضااااااع االسااااااعار واالصااااااناف واتجاىااااااات المسااااااتيمكين 

 نحوىا.
 

 مصادر البيانات وعينة الدراسة
اعتمااااااادت الدراساااااااة بصااااااافة أساساااااااية عماااااااى المتااااااااح 
والمتااااوفر ماااان البيانااااات المنشااااورة وغياااار المنشااااورة التااااي 
تصاادرىا الجيااات الحكوميااة كاااإلدارة المركزيااة لالقتصاااد 
الزراعاااي باااوزارة الزراعاااة واستصاااالح األراضاااي، والييئاااة 
العاماااااة لمتصااااانيع، وغرفاااااة الصاااااناعات الغذائياااااة باتحااااااد 

ي لمصاااااناعات الغذائياااااة، الصاااااناعات، والمجماااااس السااااامع
والشاااركة القابضاااة لمصاااناعات الغذائياااة، وجيااااز التمثيااال 
التجااااااااري، والييئاااااااة العاماااااااة لمرقاباااااااة عماااااااى الصاااااااادرات 
والواردات، باإلضافة إلى بيانات قاعدة التجارة الخارجياة 
باااااالمركز القاااااومي لممعموماااااات التاااااابع لمجيااااااز المركااااازي 

عد البياناات لمتعبئة العامة واإلحصاء، كما استخدمت قوا
العالمياااااة الخاصاااااة بشااااابكة اإلنترنااااات التابعاااااة لكااااال مااااان 

واألمااااااام  F.A.Oمنظماااااااة األغذياااااااة والزراعاااااااة العالمياااااااة 
 ..U.Nالمتحدة 

 
الوضـــل الـــراىن  جمـــالي مســـاحة وان ـــاج بعـــ   أواًل:

محاصيل الخضر  جمالي الجميورية خـلل الت ـرة مـن 
(2005 :2016) 

ة الخضااار بدراساااة  التطاااور الزمناااى إلجماااالي مسااااح
( تبااااااين  ماااااان البياناااااااات 2016-2005خااااااالل الفتاااااارة )

بالدراسااة ان الحااد االدنااى قاادر  (2-1بالجــدول )الااواردة 
وايضااا الحااد   2005( الااف فاادان عااام 1504بحااوالي )

 2009فادان عاام الف ( 2151.4االقصى بمغ حوالي )
فاااااي حاااااين بماااااغ متوساااااط المسااااااحة إلجماااااالي محاصااااايل 

الاف فادان خاالل ( 1906.4الخضر في مصر حوالى )
 فترة الدراسة.
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تطور إجمالي مساحة وانتاج مصر . 0جدول 
 (2016-2005لمحاصيل الخضر خالل الفترة )

 

 المساحة السنوات
 باأللف فدان

 االن اج
 باأللف طن

2005 1504.00 17145.38 
2006 1569.01 17954.93 
2007 1615.51 18092.68 
2008 1587.74 17934.74 
2009 2151.39 23247.40 
2010 2111.75 21301.93 
2011 2058.67 21217.49 
2012 2070.45 22548.45 
2013 1982.56 21131.03 
2014 2122.95 21797.45 
2015 2116.68 21338.41 
2016 1985.84 20025.42 
 20311.28 1906.38 الم وسط

 23247.40 2151.39 الحد االعمى
 17145.38 1504.00 الحد االدنى

جمعت وحسبت مان بياناات وزارة الزراعاة واستصاالح المصدر : 
 .(2016-2005) األراضي

 
 

 اخ يار عينة الدراسة
تااااام اختياااااار عيناااااة عشاااااوائية عماااااى مساااااتوى بعااااااض 
محافظاااااات الجميوريااااااة ثااااام عمااااااى مساااااتوى الخصااااااائص 
االقتصااااادية واالجتماعيااااة لمسااااتيمكي الخضاااار المجماااادة 

 وذلك بالخطوات التالية:
 
 اخ يار المحافظة موضل الدراسة :أوالً 

قاااد تااام اختياااار محافظاااة )القااااىرة، الجيااازة، القميوبياااة( 
كااااااأىم محافظااااااات مصاااااار الكباااااارى فااااااي اجااااااراء البحااااااث 
الميداني نظرا لكونيا من المحافظات المستيمكة لمخضر 
 المجمدة والتي ينطبق عمييا الفئات المستيدفة لمدراسة، 

األساواق التجارياة التاي  باإلضافة الي ان بياا العدياد مان
يباع بيا السمع المجمادة مثال )كاارفور، ىاايبر وان، أوالد 

 رجب، خير زمان، ....الس(.
 

 ثانيًا: اخ يار المناطق المس يدفة
تشمل ىاذه المحافظاات العدياد مان األساواق التجارياة 
التااي ساابق ذكرىااا، والختيااار المناااطق التااي يااتم دراسااتيا 
بالمحافظااات فقااد تاام االعتماااد عمااى العينااة العمديااة نظاارا 
لسااايولة التواصااال ماااع الفئاااات المساااتيدفة لعيناااة الدراساااة 
والتاااااي تحااااايط بالخصاااااائص االقتصاااااادية و االجتماعياااااة 

لمجمااااادة، ثااااام تااااام اختياااااار العيناااااة لمساااااتيمكي الخضااااار ا
العشاااوائية البسااايطة مااان داخااال األساااواق التجارياااة حياااث 

ان اجماالي عادد العيناة بماغ  (2الجدول رقم )يتض  من 
مفااردة توزعاات عمااي األسااواق التجاريااة كمااا  104حااوالي 
 يمي:
وضحت نتائك الجدول ان كارفور مان اىام األساواق أ

مفااردة  36ي التجاريااة حيااث بمااغ عاادد المفااردات بااو حااوال
% مان جمماو مفاردات 34.6بأىمية نسابية بمغات حاوالي 

مفاردة بأىمياة  28العينة، في حين جاء ىايبر وان بعادد 
% مان جمماة مفاردات العيناة، 26.9نسبية بمغت حاوالي 

مفردة بأىمية نسابية بمغات  26كما جاء خير زمان بعدد 
% مااان جمماااة مفاااردات العيناااة، ثااام جااااء أوالد 25حاااوالي 

مفاااااردة بأىمياااااة نسااااابية بمغااااات حاااااوالي  14رجاااااب بعااااادد 
 % من جممة مفردات العينة.13.5

 

 وزيع مفردات العينة وفقا لألسواقت .2جدول 
 التجارية

اسم المحل )السوبر 
 % ال كرار ماركت(
 13.5 14 أوالد رجب
 25.0 26 خير زمان
 34.6 36 كارفور
 26.9 28 ىايبر وان
 100.0 104 المجموع

جمعاات و حساابت ماان بيانااات جاادول اسااتمارة المصــدر : 
 .2019، الميدانيةاالستبيان المتعمقة بالدراسة 

 
  وقيت جمل البيانات

بصاافة عامااة تاام  اسااتيفاء اسااتمارات االسااتبيان لعينااة 
وذلاااااك مااااان   2018الدراسااااة، خاااااالل شاااااير مااااايو  عاااااام 

فااااااااي تمااااااااام الساااااااااعة  2018\5\15حتااااااااى  2018\5\8
مسااااااءًا  حساااااب تواجاااااد  الرابعاااااة عصااااارًا حتاااااى الساااااابعة 

 .المبحوث  في تمك  الفترة
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أواًل: الترق بين أسعار من جات الشركات بالسوبر 
 ماركت

الفاااارق بااااين أسااااعار منتجااااات  (4الجــــدول )يوضاااا  
الخضر المجمادة لمشاركات المختمفاة فاي الساوبر ماركات 
بمختماااف االصاااناف حياااث ياااأتي صااانف البامياااة لشاااركة 

بنسااابة قااادرت بسااامة مااان أعماااى الفاااروق باااين االصاااناف 
% ماان اجمااالي الفااروق لاادي الشااركة ثاام يميااو 71حااوالي 

% مااااان 14.8صااااانف المموخياااااة بنسااااابة قااااادرت بحاااااوالي 
مجمااال الفاااروق لااادي الشااااركة، كماااا يوضااا  الجاااادول ان 

صاااانف ورق العنااااب ماااان اكباااار الفااااروق بااااين االصااااناف 
% ماان جممااة الفااروق لشااركة 26.7بنساابة قاادرت حااوالي 

ة قاااااادرت حااااااوالي مونتانااااااا، يميااااااو صاااااانف الساااااابانس بنسااااااب
% ماااااان جممااااااة الفااااااروق بالشااااااركة، كمااااااا يوضاااااا  24.4

الجدول ان صنف البسمة من اكبار الفاروق باين اصاناف 
% 32.2منتجااات شااركة جيفااركس بنساابة قاادرت حااوالي 

مااان جمماااة الفاااروق لشاااركة جيفاااركس، يمياااو صااانف ورق 
% مان جمماة الفاروق  20.2العنب بنسابة قادرت حاوالي 

 بالشركة.
 

 االسعار لمخضار الطازج و أىم شركات الخضر المجمدة. 4جدول 
 

 الصنف
سعر الكيمو جرام من الخضر 

سعر الكيمو جرام في السوبر  سعر الكيمو جرام في الشركات** الطازج
 ماركت ألىم الشركات***

م وسط سعر خلل شير 
 مايو*

شركة 
 بسمة

شركة 
 مون انا

شركة 
 جيتركس

شركة 
 بسمة

شركة 
 مون انا

شركة 
 جيتركس

 24.4 21.3 38.8 23.8 19.4 18.9 18.8 بامية
 14.4 16.3 19.9 13.8 15.1 15.8 5.0 مموخية
 24.9 22.4 13.1 22.0 21.3 12.6 9.5 بسمة سادة
 18.1 16.3 16.3 16.9 15.9 15.1 8.5 فاصوليا

 19.4 17.4 16.3 18.1 16.4 15.1 7.5 خضار مشكل
 14.9 15.6 14.4 14.4 12.9 13.3 10.0 سبانس

 31.8 25.0  30.0 22.0  12.0 ورق عنب
 15/5/2018حتي  1/5/2018متوسط سعر أسعار الخضر الطازجة في سوق العبور خالل الفترة من *

 ** متوسط أسعار الخضر المجمدة في بعض الشركات خالل فترة الدراسة.
 أسعار الخضر المجمدة في بعض السوبر ماركت ألىم الشركات خالل فترة الدراسة.*** متوسط 
 .2019، الميدانيةجمعت و حسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة المصدر : 

 
 الفرق بين أسعار منتجات الشركات من الخضر المجمدة  بالسوبر ماركت. 3جدول  

 

 سعر السوبر ماركت و سعر الشركةالترق بين  الصنف
 % جيتركس % مون انا % بسمة

 7.0 0.6 16.7 1.9 71.3 19.9 بامية 
 7.0 0.6 10.0 1.1 14.8 4.1 مموخية
 32.2 2.9 10.0 1.1 1.8 0.5 بسمة 

 14.0 1.3 3.3 0.4 4.0 1.1 فاصوليا
 14.0 1.3 8.9 1.0 4.0 1.1 خضار مشكل

 5.6 0.5 24.4 2.8 4.0 1.1 سبانس
 20.2 1.8 26.7 3.0 0.0 0.0 ورق عنب

 100 8.9 100 11.3 100 27.9 اجمالي التروق
 2019، الميدانيةجمعت و حسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة المصدر: 
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 االىمية النسبية ألعداد مشتري الخضر. 5جدول 

المجمدة بعينة الدراسة الميدانية وفقًا آلرائيم حول 
 الموسم االكثر استيالكًا لمخضر المجمدة

 
 % ال كرار الموسم المتضل

 37.5 39 طوال العام
 31.2 32 رمضان

 12.5 13 غير الموسم
 9.4 10 الصيف
 9.4 10 الشتاء

 100 104 الجممة
جمعاااات و حساااابت ماااان بيانااااات جاااادول اسااااتمارة المصــــدر : 

 .2019، الميدانيةاالستبيان المتعمقة بالدراسة 
 
 

 أىم الخضر المجمدة وأكثرىا اقبااًل من قبل المس يمك
راء المبحوثين حول اىم آ (6الجدول )يوض  

الخضر المجمدة اقبااًل من المستيمكين ومنو يتبين ان 
االولي بين الخضر البامية والمموخية احتال المرتبة 

% من 100االكثر اقبااًل لدا المستيمكين بنحو 
مبحوثًا بانيا  90المبحوثين، يميو البسمة والتي اجاب 

% من جممة المبحوثين 87و م بنحاااااااااااة لديياااااالمفضم
، وجاء في المرتبة الثالثة الفاصوليا والذي يقبل بالعينة

واحتمت  % من المبحوثين بالعينة،75عميو نحو 
الخضر المشكمة المرتبة الرابعة ويمثل مفضمييا نحو 

% من جممة المبحوثين بالعينة، اما السبانس فجاءت 60
اراء المبحوثين انيا مفضمة لدييم بنسبة بمغت حوالي 

% من جممة المبحوثين، وكان ورق العنب اقل 35
الخضر المجمدة استيالكًا واقبااًل من المستيمكين بنحو 

 من جممة العينة.% فقط 27
كما تبين ايضا من الجدول ان متوسط سعر 
الخضر المجمدة في األسواق التجارية لكل من البامية، 
المموخية، البسمة، الفاصوليا، الخضر المشكل، السبانس، 

 6، 6، 8، 6، 8، 6، 15ورق العنب بمغ حوالي )
جنيو( عمي الترتيب وان جميع حجم العبوات المستيمكة 

جرام ما عادا  400صناف بمغت حوالي في تمك اال
 جرام. 250ورق العنب حيث بمغ حجم العبوة حوالي 

 

االىمياااة النسااابية ألعاااداد مساااتيمكي الخضااار  .6جـــدول 
المجمدة بعيناة الدراساة الميدانياة وفقاًا آلرائيام حاول اكثار 

 الخضر المجمدة اقبااًل من المستيمك
 

 م وسط السعر % ال كرار الصنف
 بالجنيو

 العبوةحجم 
 بالجرام

 400 15 100 104 بامية
 400 6 100 104 مموخية
 400 8 87 90 بسمة

 400 6 75 78 فاصوليا خضراء
 400 8 60 62 خضر مشكل

 400 6 35 36 سبانس
 250 6 27 28 ورق عنب
جمعت وحسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المصدر: 

 .2019، الميدانيةالمتعمقة بالدراسة 
 

 أسباب االقبال عمي الخضر المجمدة
وبسؤال المبحوثين حول اىم األسباب التي كانت 
سببًا في إقباليم عمي شراء الخضر المجمدة و كما تبين 

أىم األسباب من وجية نظرىم ترتبت  (7الجدول )من 
% من حجم العينة 100عمي النحو التالي ان نحو 

يرون انيا سيمة التحضير واسيل من الخضر الطازج، 
% من حجم العينة ان  ىذه 92.3في حين يري نحو 

السمع متوفرة بدرجة كبيرة في األسواق وىو سبب ميم 
% من 75لإلقبال عمييا، وفي المرتبة الثالثة يري نحو 

المبحوثين انيا ضمان لمصحة والجودة، وفي المرتبة 
ة من المنزل بنحو ااااااااا قريباااااااااالرابعة جاء سبب اني

% من اجمالي حجم العينة، في حين اجاب 55.77
% من المبحوثين بانيم يقبمون عمييا 46.15نحو 

كعادة الشراء من المتجر )سيولة الشراء(، كما اوض  
ن اسباب تفضيميم ليا بأنيا اسعاره معتدلة الجدول ان م

)منخفضة نسبيا(، وتوفر نوعية جيدة لمسمع بنحو حوالي 
 % عمي الترتيب.%40.38، 44.23

وجاءت أقل األسباب لتفضيل المبحوثين ليذه 
الخضر توفر فرصة اختيار عدد كبير من السمع 

% من 36.54والمواد، بأىمية نسبية بمغت نحو 
 ة.اجمالي حجم العين



 سموى عبد المنعم – العراقي  – فاطمة عادل        0433

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(2), 2019 

 
 أراء المستيمكين حول االقبال عمي الخضر المجمدة. 7جدول 

 

 % العينة اجمالي ال كرارات انــــــــــــالبي
 100.00 104 104 سيمة التحضير )اسيل من الطازجة(

 92.31 104 96 متوفرة بسيولة 
 75.00 104 78 الصحة وضمان الجودة

 55.77 104 58 في مركز تجاري قريبموجوده 
 46.15 104 48 تعود عمى الشراء من المتجر )عادة(

 44.23 104 46 اسعاره معتدلة )منخفضة نسبيا(
 40.38 104 42 توفر نوعية جيدة لمسمع والمواد

 36.54 104 38 توفر فرصة اختيار عدد كبير من السمع والمواد
 .2019، الميدانيةجمعت و حسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة المصدر : 

 
 الترق بين أسعار من جات الشركات بالسوبر ماركت

الفرق بين أسعار منتجات  (9الجدول )يوض  
الخضر المجمدة لمشركات المختمفة في السوبر ماركت 

مف االصناف حيث يأتي صنف البامية لشركة بمخت
بسمة من أعمى الفروق بين االصناف بنسبة قدرت 

% من اجمالي الفروق  لدي الشركة ثم يميو 71حوالي 
% من  14.8صنف المموخية بنسبة قدرت بحوالي 

 مجمل الفروق لدي الشركة . 

كما يوض  الجدول ان صنف ورق العنب من اكبر 
% من 26.7بنسبة قدرت حوالي الفروق بين االصناف 

جممة الفروق لشركة مونتانا، يميو صنف السبانس بنسبة 
% من جممة الفروق بالشركة، كما  24.4قدرت حوالي 

يوض  الجدول ان صنف البسمة من اكبر الفروق بين 
اصناف منتجات شركة جيفركس بنسبة قدرت حوالي 

% من جممة الفروق لشركة جيفركس، يميو 32.2
% من  20.2العنب بنسبة قدرت حوالي  صنف ورق

 جممة الفروق بالشركة.
 

 االسعار لمخضار الطازج وأىم شركات الخضر المجمدة. 8جدول 
 

 الصنف
سعر الكيمو جرام 
 من الخضر الطازج

سعر الكيمو جرام في 
 الشركات**

سعر الكيمو جرام في السوبر ماركت 
 ألىم الشركات***

م وسط سعر خلل 
 شير مايو*

شركة 
 بسمة

شركة 
 مون انا

شركة 
 جيتركس

شركة 
 بسمة

شركة 
 مون انا

شركة 
 جيتركس

 24.4 21.3 38.8 23.8 19.4 18.9 18.8 بامية
 14.4 16.3 19.9 13.8 15.1 15.8 5.0 مموخية

 24.9 22.4 13.1 22.0 21.3 12.6 9.5 بسمة سادة
 18.1 16.3 16.3 16.9 15.9 15.1 8.5 فاصوليا

 19.4 17.4 16.3 18.1 16.4 15.1 7.5 خضار مشكل
 14.9 15.6 14.4 14.4 12.9 13.3 10.0 سبانس

 31.8 25.0  30.0 22.0  12.0 ورق عنب
 حيث:

 15/5/2018حتي  1/5/2018*متوسط سعر أسعار الخضر الطازجة في سوق العبور خالل الفترة من 
  الخضر المجمدة في بعض الشركات خالل فترة الدراسة. ** متوسط أسعار

 *** متوسط أسعار الخضر المجمدة في بعض السوبر ماركت ألىم الشركات خالل فترة الدراسة.
 .2019، الميدانيةجمعت وحسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة  المصدر:
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 المجمدة الىم  الشركات بالسوبر ماركت الفرق بين أسعار منتجات الخضر. 9جدول 
 

 الترق بين سعر السوبر ماركت و سعر الشركة الصنف
 % جيتركس % مون انا % بسمة

 7.0 0.6 16.7 1.9 71.3 19.9 بامية 
 7.0 0.6 10.0 1.1 14.8 4.1 مموخية
 32.2 2.9 10.0 1.1 1.8 0.5 بسمة 

 14.0 1.3 3.3 0.4 4.0 1.1 فاصوليا
 14.0 1.3 8.9 1.0 4.0 1.1 مشكلخضار 
 5.6 0.5 24.4 2.8 4.0 1.1 سبانس

 20.2 1.8 26.7 3.0 0.0 0.0 ورق عنب
 100 8.9 100 11.3 100 27.9 اجمالي التروق

 حيث: 
  2018متوسط سعر الصنف عام   - 2019*فرق السعرين = متوسط سعر الصنف عام 

 100)سنة االساس(* 2018المقارنة(/ متوسط السعر عام  )سنة 2019*الرقم القياسي = متوسط السعر عام 
   100  -*فرق النسبة = الرقم القياسي 

 متوسط السعر = مجموع أسعار الصنف في  السوبر ماركت / عدد السوبر ماركت 
 .2019، الميدانيةجمعت و حسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة المصدر : 

 
 

مقارنة أسعار الخضر المجمدة المتواجدة بالسوبر ماركت لشركة مونتانا بعينة الدراسة خالل . 01جدول 
 (2019-2018عامي )

 

 الصنف
 م وسط 
 سعر الكيس

 2109عام  

 م وسط 
 سعر الكيس 

 2108عام 
 فرق 
 السعرين

 الرقم
 القياسي 

 فرق 
 النسبة

 2.23- 97.77 0.20- 8.95 8.75 بامية ممتازة
 0.38 100.38 0.02 6.50 6.53 مموخية

 4.68- 95.32 0.51- 10.95 10.44 بسمة  سادة
 7.50 107.50 0.49 6.50 6.99 فاصوليا

 2.34 102.34 0.16 6.95 7.11 خضار مشكل
 10.00 110.00 0.63 6.25 6.88 ورق عنب

 0.00 100.00 0.00 6.25 6.25 سبانس
 .2019، الميدانيةجمعت و حسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة المصدر : 
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مقارنة أسعار الخضر المجمدة المتواجدة بالسوبر ماركت لشركة بسمة بعينة الدراسة خالل . 00جدول 
 (2019-2018عامي )

 

 الصنف
 م وسط 
 سعر الكيس

 2109عام  

 م وسط 
 سعر الكيس 

 2108عام 
 فرق 
 السعرين

 الرقم 
 القياسي

 فرق 
 النسبة

 12.50 112.50 1.94 15.5 17.44 بامية ممتازة
 6.45- 93.55 0.51- 7.95 7.44 مموخية
 13.64 113.64 0.75 5.5 6.25 بسمة

 28.65 128.65 1.86 6.5 8.36 فاصوليا
 30.77 130.77 2.00 6.5 8.50 خضار مشكل

 18.48 118.48 1.06 5.75 6.81 سبانس
 .2019، الميدانيةجمعت وحسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة المصدر : 

 
 
 
 

مقارنة أسعار الخضر المجمدة المتواجدة بالسوبر ماركت لشركة جيفركس بعينة الدراسة خالل . 02جدول 
 (2019-2018عامي )

 

 الصنف
 م وسط 
 سعر الكيس

 2109عام  

 م وسط 
 سعر الكيس 

 2108عام 
 فرق 
 السعرين

 الرقم 
 القياسي

 فرق 
 النسبة

 20.51 120.51 2.00 9.75 11.75 بامية ممتازة
 33.04 133.04 1.90 5.75 7.65 مموخية
 21.86 121.86 2.18 9.95 12.13 بسمة

 22.07 122.07 1.60 7.25 8.85 فاصوليا
 8.87 108.87 0.69 7.75 8.44 خضار مشكل

 22.48 122.48 1.79 7.95 9.74 ورق عنب
 24.79 124.79 1.48 5.95 7.43 سبانس

 .2019، الميدانيةجمعت وحسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة المصدر : 
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مقارنة أسعار الخضر المجمدة المتواجدة بالسوبر ماركت لشركة لذة بعينة الدراسة خالل عامي . 04جدول 
(2018-2019) 
 

 الصنف
 م وسط 
 سعر الكيس

 2109عام  

 م وسط 
 سعر الكيس 

 2108عام 
 فرق 
 السعرين

 الرقم 
 القياسي

 فرق 
 النسبة

 6.45 106.45 1.00 15.5 16.50 بامية ممتازة
 31.58 131.58 1.50 4.75 6.25 مموخية
 29.31 129.31 2.13 7.25 9.38 بسمة

 58.43 158.43 2.48 4.25 6.73 فاصوليا
 14.39 114.39 1.00 6.95 7.95 مشكلخضار 

 58.23 158.23 2.30 3.95 6.25 ورق عنب
 .2019، الميدانيةجمعت و حسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة المصدر : 

 
 
 
 

خالل مقارنة أسعار الخضر المجمدة المتواجدة بالسوبر ماركت لشركة امريكانا بعينة الدراسة . 03جدول 
 (2019-2018عامي )

 

 الصنف
 م وسط 
 سعر الكيس

 2109عام  

 م وسط 
 سعر الكيس 

 2108عام 
 فرق 
 السعرين

 الرقم
 القياسي 

 فرق 
 النسبة

 0.00 100.00 0.00 9.75 9.75 بامية ممتازة
 8.00 108.00 0.50 6.25 6.75 مموخية
 8.44- 91.56 0.95- 11.25 10.30 بسمة

 1.68- 98.32 0.13- 7.95 7.82 فاصوليا
 14.74- 85.26 1.47- 9.95 8.48 خضار مشكل

 12.00 112.00 0.75 6.25 7.00 سبانس
 .2019، الميدانيةجمعت و حسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة المصدر : 
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السنبمة بعينة الدراسة خالل مقارنة أسعار الخضر المجمدة المتواجدة بالسوبر ماركت لشركة . 05جدول 
 (2019-2018عامي )

 

 الصنف
 م وسط

 سعر الكيس
 2109عام 

 م وسط
 سعر الكيس

 2108عام 
 فرق

 السعرين
 الرقم

 القياسي
 فرق
 النسبة

 7.66 107.66 2.18 28.5 30.68 بامية ممتازة
 3.42 103.42 0.24 6.95 7.19 مموخية
 81.80 181.80 5.11 6.25 11.36 بسمة

 49.58 149.58 2.95 5.95 8.90 فاصوليا
 19.90 119.90 1.38 6.95 8.33 خضار مشكل

 .2019، الميدانيةجمعت و حسبت من بيانات جدول استمارة االستبيان المتعمقة بالدراسة المصدر : 
 
 
 

 ال وصيات
 
  المصنعة توصي الدراسة بتطوير منتجات الخضر

عامة و الخضر المجمدة خاصة و ذلك من خالل 
تحسين المنتجات التي ليس ليا ىامش تسويقي كبير 

البامية( والتي تحقق   -البسمة  –مثل )الفاصوليا 
قيمة مضافة بالمقارنة بتسويق الخضر الطازج ، 
وبالتالي يتض  زيادة أىمية تصنيع الخضر الطازجة 

 من حيث :
لمخضر بالتصنيع باعتبار  زيادة مرونة العرض  (1)

الخضر الطازج سريع التمف ويتصف بانخفاض 
 مرونة العرض.

زيادة طمب المصانع عمى محاصيل الخضر في   (2)
موسم االنتاج يؤدي إلى توازن السعر عمى مدار 
العام ويحافظ عمى دخل المزارع من خالل استقرار 

 األسعار.
زيادة القيمة المضافة لمخضر الطازجة بإضافة   (3)

فعة شكمية وزمانية لمخضار الطازج مما يعود من
 بالنفع عمى المنتك والمستيمك.

  كما توصى الدراسة بقيام التعاونيات بأنشاء مصانع
لمصناعات الغذائية لتصنيع منتجات األعضاء من 
الخضر الطازجة وتوريد الخضر المصنعة والمجمدة 

لمتعاونيات االستيالكية لتقميل اليوامش التسويقية 
نصيب المنتك الزراعي من جنيو المستيمك  ورفع

وحصول المستيمك النيائي عمى السمع المصنعة 
 بأسعار مناسبة أو منخفضة.

  ضرورة اىتمام الدولة والتعاونيات بزيادة الترويك
 -التسويقي لمسمع المجمدة االخرى مثل )الخرشوف 

 البروكمى(.
  كما توصي الدراسة عمى الحفاظ عمى مكانة البامية

 جمدة كأحد السمع الضرورية لالستيالك.الم
  كما توصي تجنب الفروق التسويقية الكبيرة في

بعض السمع و ذلك لعدم التوجو الى السمع الطازجة 
 والبديمة .

  كما توصى الدراسة بعمل آلية تسويقية لمشركات
المنتجة لمخضر المجمدة وتفاعميا مع األسواق 

 المحمية والتصديرية .
 ة بعمل قاعدة بيانات خاصة كما توصى الدراس

لمشركات المنتجة لمخضر المجمدة لتفعيل الدور 
االكاديمي والبحثي الالزم لتوضي  أىم نقاط القوة 
والضعف في ىذا المجال و التوصل الي الحمول و 
المقترحات لحل المشاكل الخاصة لمستيمكي 

 الخضر المجمدة .
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ABSTRACT 

 

Facing the food industry in Egypt, the challeng-

es of external and internal negative impact on their 

competitiveness and access to global markets and 

the study showed that the number of enterprises 

operating in this sector amounted to about 37.7 

thousand that run around 357 thousand workers. It 

also represents the food exports of approximately 

31.7% and 14.3% of the total value of exports of 

industrial goods and the College Rankings 2016, 

the average annual value of the products of that 

sector, about 21.4 million pounds, accounted for 

about 31% of the value of industrial production for 

the same year. 

The research problem was the small size of the 

internal and external markets of frozen Egyptian 

vegetables. Despite the increasing global demand 

for frozen products, Egyptian exports do not in-

crease at the expected rate. The rate of increase in 

global demand for frozen food products exceeds 5-

10% annually, Compared to its Egyptian counter-

parts. 

The study aimed at studying the internal and 

external markets of Egyptian frozen vegetables. 

The study aims at identifying the economic charac-

teristics of the local market for frozen vegetables in 

general, and in particular for the field sample of 

vegetable freezing plants and processing them in 

addition to the internal markets for marketing these 

vegetables. Prices, categories and consumer atti-

tudes towards them. The study was based mainly 

on the available and available data published and 

unpublished by government agencies such as the 

Central Administration of Agricultural Economics in 

the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, 

the General Organization for Industrialization, the 

Chamber of Food Industries in the Federation of 

Industries, the Commodity Council for Food Indus-

tries, the Holding Company for Food Industries, the 

Commercial Representation Authority, General for 

Export and Import Control, as well as foreign trade 

base data at the National Information Center of the 

Central Agency for Public Mobilization and Statis-

tics. 

And the most important results as follows that 

the difference between the prices of the products, 

vegetables, frozen for different companies in Super 

accumulator different varieties where ranked Ala-

bama to buy smile from the above parties between 

the varieties by about 71% of the total parties the 

company has a smile, and then are classified Mal-

low estimated at around 14.8 % of the total group 

has a company-Bessemer, as expected from the 

results I classified the grape of the biggest differ-

ences between varieties increased by approxi-

mately 26.7% of the total team purchase Montana, 

the following varieties of spinach increased by ap-

proximately 24.4 % of the total group company 

Montana. 
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