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تأتي أهمية البحث توفير مصادر دخل أضافية لألسر الريفية وتأمين فرص العمل لجيل الشباب,  المقدمة:
مع األهمية  منوإشراك النساء في عمليات التصنيع, وتوفير قيمة مضافة للمنتجات الزراعية. هذا بالتزا

بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والتأثير المباشر وغير المباشر في  المتزايدة للتصنيع الغذائي و دوره
ُتشكل الصناعات الغذائية المرتبطة بمنتجات الخضار و  تحقيق األمن الغذائي ودعم اقتصاديات الريف.

والفاكهة قطاعًا كبيرًا وواسعًا ومتنوعًا في العالم, فهي تشمل مجاالت متنوعة كصناعات الكونسروة 
ر والمشروبات الغازية والمربيات والمرمالد والمخلالت والخضار والفاكهة المجففة ومنتجات الزيتون والعصائ

المختلفة والشيبس والمقالت ورب البندورة وغبرها, وتتميز كل صناعة بخصوصية مميزة لها من حيث 
 (.2020 التقانة المستخدمة في التصنيع وخطوات التصنيع ونوعية المنتج النهائي )الشرقاوي,

من خالل زيادة المنفعة المتحققة من  ةالصببببببناعات الغذائية أهميتها اجسببببببتراتجية واالقتصببببببادي تكتسبببببب 
وتسببببهم في اسببببتقرار األسببببعار والحد السببببلع الزراعية وعل  عن  ريق ال يمة المضببببافة للمنتجات الزراعية, 

إلى امتصبببباص الفائ  عن حاجة االسببببتهالك  باجضببببافةمن التقلبات السببببعرية التي يتعرا لها المزار , 
حيببث أكببدت  .(2015الطببازو وتحويلببى إلى منتجببات قببازلببة للتخزين ومتوفرة على مببدار العببا , )أحمببد, 

الدراسببات السببابقة التي تم اسببتعراضببها في الفصببل األول من الرسببالة أهمية التصببنيع الغذائي في المنا ق 
لخصببببببوصببببببية المنا ق الريفية المختلفة خاصببببببة سببببببواء من حيث  الريفية عاّمة مع مالحظة التباين العائد
باجضببببببببببببافة إلى أن القليل من الدراسببببببببببببات تناول  التكاليف والعوائد اجنتاو الزراعي أو الموقع الجغرافي. 

عن االقتصببببببادية لتصببببببنيع منتجات الفاكهة والخضببببببار. مما دفع البحث إلى تقدير هذه التكاليف, فضبببببباًل 
مسبببببتلزمات التصبببببنيع والمشبببببكالت التصبببببنيعية التي تواجى المصبببببنعين في منطقة التعرف على مدى توفر 

الدراسبببببببة )سبببببببرغايا( بمحافظة ريف دمشبببببببق. حيث زين االسبببببببتقصببببببباء األولي لمنطقة الدراسبببببببة على توافر 
المنتجات المصببببببببببنعة كالمربيات والمخلالت ومعجون البندورة وخل التفام الذي تقو  زتصببببببببببنيعها اأُلسببببببببببر 

لهم في ناحية سببببببرغايا وقراها, في تأمين حاجة االسببببببتهالك المنزلي, أو زيع هذه المنتجات الريفية في مناز 
 للتجار, أو زيعها في األسواق القريبة من القرية, ومن ثم تأمين مصدر دخل إضافي لهذه اأُلسر.

 معجون البندورةالمربيات ومخلل الخيار و لتصبببنيع  اقتصببباديةدراسبببة إلى إجراء  هدف البحث بالعمو 
التوصببل إلى  لسببكان الريفيين في سببرغايا, حيث جرى , وإمكانيتها في تحسببين الواقع المعيشببي لوخل التفام

 دراسببببة الخصببببائ  المواد والطرائق البحثية التي اسببببُتعرضبببب  في الفصببببل الثاني, وهي تح يقى من خالل
كاليف التصببببببببنيعية , وتقدير التمنطقة الدراسببببببببةعة في ن  صببببببببمُ لمنتجي السببببببببلع الاالقتصببببببببادية االجتماعية و 

, باجضببببببافة إلى تحديد 2021/2020اججمالية والعوائد االقتصببببببادية المحققة لمتوسببببببر الموسببببببم الزراعي 
وحصر المشكالت الرئيسة المتعلقة  ,التكاليف والهوامش والكفاءة التسوي ية للمنتجات المدروسةو المسال  

المؤشبببببببببببرات التحليل االقتصبببببببببببادي باالسبببببببببببتناد إلى عتمد البحث على التحليل الكمي و , حيث ا زتصبببببببببببنيعها
االقتصببببادية المتعلقة بالتكاليف التصببببنيعية وحسبببباب العائد االقتصببببادي وال يمة المضببببافة وصببببافي ال يمة 

 المضافة المحققة من تصنيع السلع في عينة الدراسة.
العوائد االقتصادية تكمن المشكلة البحثية في نق  الدراسات التي تتناول التكاليف و مشكلة البحث: . 1

في المهمة  األنشطة االقتصاديةلتصنيع منتجات الفاكهة والخضار في محافظة ريف دمشق, كونها من 
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نتجات الفاكهة والخضار مُ زد من اججابة على التساؤالت التالية: هل تكاليف تصنيع  هذه المنطقة, وهنا ال
العائد االقتصادي المناس  حقق تصنيع منتجات الفاكهة والخضار يُ هل مرتفعة في الظروف الراهنة؟ 

ما هي معوقات وبتكلفة مناسبة للمزار ؟ لهذه الصناعة إمكانية تأمين مستلزمات اجنتاو ؟ ما هي للمزار 
 فإناستنادًا إلى عل  تصنيع الُمنتجات الزراعية, تطوير ما هي أهم مقترحات ؟الزراعيةنتجات مُ التصنيع 
 البحث سوف يؤدي إلى اججابة على التساؤالت السابقة. تنفيذ 
وع  كبير في تنمية االقتصاد السوري, كونها تست أثر   والخضارمنتجات الفاكهة  لتصنيع . أهمية البحث:2

, وبهذه الطريقة وفيرة, ال سيما عندما تكون المواسم جيدة والمحاصيل الفائ  من المحاصيل الزراعية
لوحظ المحاصيل سريعة التلف من وق  توافرها إلى حين تسويقها في فصل الشتاء, و سهل عملية تخزين تُ 

نظرًا للمؤشرات التي  لخضارواالماضية رغبة المزارعين في تصنيع منتجات الفاكهة العشر خالل السنوات 
نتشارهما سيما المربيات والعصائر نظرا لإلقبال الكبير على ا , والمقبولة قيمة ُمضافةتدل على تحقيق 

وهي تؤدي زذل  خدمة أساسية زد من تنفيذ دراسة اقتصادية لهذه الصناعة,  ال على مستوى البالد, ولذا
عد  توافرها  عندسيما  , والوالخضار صن عة في غير مواسم إنتاو الفاكهةمُ زتمويل البالد بالمواد الغذائية ال

عد   وإنتشجعى على االستمرار في اجنتاو, تساعد المزار  في تصريف إنتاجى المتزايد و   ازجًة, وهي
القسم األكبر منها عرضة للتلف بسب  عد  وجود أسواق  في مواسمها يجعلتصنيع الُمنتجات الزراعية 

توفير فرص عمل جديدة ليد عاملة محلية , و تكمن أهمية البحث في تحقيق األمن الغذائي في البالدو  لها, 
تأمين االحتياو , و محلي مرتفع على المنتجات التصنيعيةوجود  ل  , و متخصصة وغير متخصصة
نتجات النباتية من المشاريع عات األولوية في مُ ُتعد عملية تصنيع ال, حيث االقتصادي في هذه المرحلة

 .سوريةهذه المرحلة في 
لتصنيع منتجات الفاكهة والخضار,  اقتصاديةدراسة إلى تنفيذ البحث  هدف  أهداف البحث:. 3

تنفيذ إلى  وّصل البحثتوإمكانيتها في تحسين الواقع المعيشي للسكان الريفيين في ناحية سرغايا, و 
 األهداف الفرعية اآلتية:من خالل الرئيس الهدف 
لُمنتجي السلع الُمصن عة من الفواكى والخضار في ناحية االقتصادية االجتماعية و  دراسة الخصائ -1

 سرغايا.
تقدير التكاليف التصنيعية اججمالية والعوائد االقتصادية المحققة, وال يمة الُمضافة للُمنتجات -2

 .2020/2021الُمصن عة في عينة الدراسة لمتوسر الموسم الزراعي 
دراسة أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية في الدخل الُمحقق للمبحوثين الناجم عن تصنيع -3

 لدراسة.الُمنتجات في عينة ا
تقدير التكاليف والهوامش والكفاءة التسوي ية للُمنتجات الُمصن عة في عينة الدراسة لمتوسر الموسم  -4

 .2020/2021الزراعي 
وجهة نظر على حس  حصر المعوقات الرئيسة المتعلقة زتصنيع الُمنتجات, ومقترحات تطويرها -5

 لتجار الذين يقومون زتسويقها. انظر حس  وجهة على المبحوثين, والصعوبات التسوي ية 
 :. فرضيات البحث4



3 
 

 الريفيين. لسكانالعائد االقتصادي الُمجزي لالُمنتجات الُمصن عة حقق تُ  ال  :األولى الفرضية-
 .قيمة ُمضافة في منطقة الدراسةالُمنتجات الُمصن عة ُتحقق  ال :الثانية الفرضية
 .ًا مجزيًا للتجار في منطقة الدراسةتسوي يًا هامشال ُيحقق تسويق الُمنتجات الُمصنعة  :الثالثة الفرضية

 .مواد البحث، وطرائقه:5
, محافظة ريف دمشقفي  في ناحية سرغايا التابعة إلى منطقة الزبدانيالبحث ُنفذ   منطقة البحث: -

وسر منطقة جبلية بالقرب من عدد من  ,زلدة ومصيف سوري تقع شمال مدينة دمشقعبارة عن وهي 
وهي تابعة إداريًا لمنطقة الزبداني ضمن محافظة  ,المصايف السورية المعروفة مثل الزبداني وبلودان

عدد سكانها ُيقدر ن مستوى سطح البحر و   م1450تقع على ارتفا  , و مركز ناحية وهي ,ريف دمشق
ألهمية  اً ونظر  ,2016عا  خالل جري  التي أُ حصائية التقديرات اجحس  على نسمة  25000حوالي 

إنتاو التفام والمشمش وبع  الخضار في محافظة ريف دمشق وانتشار معظم زراعتها في ناحية 
ات , جمكانية إنتاو السلع الُمصنعة ضمن الظروف واجمكانية لها, اختارها البحثسرغايا والقرى التابع

 ار.يومخلل الخ معجون البندورةومربى المشمش و وخلى التفام  المتوفرة فيها كإنتاو مربى
 لها, فقد اعتمد ةنظرًا لمحدودية عدد الُمصنعين في سرغايا والقرى التابع: وعينته البحث مجتمع-

اختيار  جرى الدراسة, حيث  ةأسلوب الحصر الشامل واستهدف جميع الُمصنعين المنتشرين في منطق
, لها في ناحية سرغايا والقرى التابعة منتجات الخضار والفاكهةالذين يقومون زتصنيع كافة المزارعين 

 22نتجات الخضار والفاكهة الُمصنعة نحو مُ مزارعًا, كما زلغ عدد تجار  85حيث زلغ عددهم نحو 
  .في ناحية سرغايا والقرى التابعةوبيعها المنتجات التصنيعية جرًا يتعاملون بعمليات شراء تا
 : البيانات من نوعين إلى استناداً  البحث فذنُ  :ومصدرها البيانات-

نتجي الفاكهة والخضار مُ ل واالقتصادية االجتماعية الخصائ  دراسة شمل  :األولية البيانات -
 الواقع مثل  بحيث الدراسة, منطقة في المسح الشامل بطريقة اختيارهمجرى  الذين عةن  صمُ ال

التي  ستبيانالا استمارة إلى باالستناد البيانات وُجمع  عة,ن  صمُ نتجي الفاكهة والخضار المُ ل العملي
 .منطقة الدراسة في للمبحوثين الشخصية المقازالت خالل من وعل  ,الغرا هذاأُعدت ل

المنشورات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة واجصالم  ُجمع  البيانات من: الثانوية البيانات-
نتجات مُ صنعة لمالبيانات الخاصة بأسعار المواد ال باجضافة إلى, الزراعي والجهات األخرى 

المكت  المركزي لإلحصاء  المنشورة زواسطة هاالفاكهة والخضار من النشرات الرسمية ألسعار 
 والمتاحة في األسواق.

 البحثي:  األسلوب -
 ريق اسبببببتخدا   رق بسبببببيطة كالمتوسبببببطات  عن  SBSSوعل  من خالل زرنامج :اإلحصاااائي التحليل-

 .البيانية ألشكالوا والجداول , والنس  المئوية واالنحراف المعياري,الحسازية
ُاستخد  نموعو االنحدار  (:Multiple Linear Regressionنموذج االنحدار الخطي المتعدد )-

( ل ياس العالقة االقتصادية زين الدخل الُمحقق للمبحوثين Multiple Regression Modelالمتعدد )
 ( والمتغيرات المستقلة Dependent Variable)زوصفى متغيرًا تابعًا الناجم عن عملية التصنيع 
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(Independent Variablesمن خالل تطبيق الدالة الخطية ) (Linear Function ) مجيد,  )حسين
 اآلتية:( 1998

y =b0+b1x1+ b2x2+ b3x3+ b4x4 +b5x5 +b6x6+az+ai 

 ن:حيث إ
- y : ل.س(.الببدخببل( -x1.)عمر المبحوث)سبببببببببببببنببة : -x2.الحببالببة االجتمبباعيببة للمبحوث : -x3 :

 : خبرة المبحوث )سنة(.x5- : عدد أفراد اأُلسرة )فرد(.x4- المستوى التعليمي للمبحوث.
-x6.)حيازة المبحوث من األرا)دونم : -x7 (.2المنزلية) : مسببببببببببببباحة الحديقة -x8 توافر معدات :

 توافر مستلزمات التصنيع.: x9- التصنيع الحديثة.
-b0،b1،b2،b3،b4،b5، b6،b7،b9، b8: .معالم العوامل المستقلة 

 للُمنتجات الُمصن عة في عينة الدراسةفي هذا الجزء التحليل االقتصادي  ُأجري   االقتصادي:التحليل -
 المؤشرات التالية: باالستناد إلى

السلع إنتاو المصروفة على جميع عناصر التكاليف االهتالكات السنوية و وهي  :التصنيعية التكاليف-
حس  سعر على تكلفة المواد األولية ُحسب  تصنيع+تكلفة المواد األولية( حيث ال)تكاليف الُمصن عة 

 السوق في فترة الدراسة.
 .(التصنيعيةتكاليف -اجيرادات) واجيراداتالكلية التصنيعية يف وهو الفرق زين التكال صافي الربح:-
 :اآلتيةوقد تم حسازها من خالل المعادلة  القيمة المضافة:-

 .قيمة المستلزمات -كامل اجنتاو( )ل.س/ اجيراداتال يمة المضافة= قيمة 
 السنوي الرأسمالي االهتالك قيمة  -صافي ال يمة الًمضافة= ال يمة المضافة

ويحس  من  ,ويعبر عن الربح العائد من االستثمار في الصناعات الغذائية :الكفاءة االقتصادية-
 الكليةالتصنيعية التكاليف ÷  اجيرادات=  الكفاءة االقتصاديةالقانون التالي:

ل.س( في 100ويعبر عن الربح العائد من استثمار كل ), في عينة الدراسة نتج ُمصن عملكل  ُحِس   و 
 (.2010, بصناعة غذائية ما )العطوان والحمصيال يا  

)الثنيان , (2008)عطية, يلي التي تمثل  بما  بع  مؤشبببببببببببببرات التقييم, باسبببببببببببببتخدا  المالي:التحليل -
 -الهامش اججمالي -العائد على االسبببببتثمار –نسببببببة التشبببببغيل -صبببببافي الدخل -(:  1993وسبببببلطان, 

 دوران زمن -المتغيرة األصبببول دوران معدل -نقطة التعادلتقدير  -حسببباب نسببببة اجيرادات إلى التكاليف
 نسبة العائد على المبيعات.  -المتغيرة األصول

 بات:و الّصعو ُب البحثيُّ الخاصُّ بالمشكالِت و األسل-
 (:Garrett’s Ranking Technique( ), Dash,2020  Sahoo) تقنّيُة ترتيُب كاريت -

مصدرًا رئيسيًا أسباب عد  اعتبار زيع الُمنتجات الُمصن عة تقنية كاري  للتوصل إلى ترتي  ُ ِبق   
 حس  األولويةعلى ومقترحات حلها  ,المعوقات التي تواجى عملية التصنيعللدخل في منطقِة الّدراسِة, و 
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األولوية حس  على ترتي  مشكالت التسويق ومقترحات حلها إلى باجضافة , وحس  رأي المبحوثين
 باالستناد إلى المعادلة اآلتية:حس  رأي التجار على و 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 =
100 ∗  (𝑅𝑖𝑗 − 0.5)

𝑁𝑗

 

تسوي ية وفق التوصل إلى تحديد الهوامش ال تم الهامش التسويقي وصافي الهامش التسويقي: -
 (:2004)سال , وآخرون, المعادلتين اآلتيين 

1- MPM = Ps – Pb 

2- NMP  = MPM - Co  

, والّتكاليف التصنيعيةالكفاءة الّتسوي ّية رياضّيًا, استنادًا إلى إجمالي الّتكاليف  وُتقدر :الكفاءة الّتسويقّية-
تطبيق المعادلتين اآلتيتين )عبد القهار والراوي,   ريق نتجات المدروسة, عنمُ الّتسوي ّية لكّل ُمنت ج من ال

2011): 
1- ME=100-[MC/(MC+PC)]*100 

 ]*100p[(MC+PC)/p-ME=100 -2 

 :االستنتاجات -
 مشكلةاجه  المبحوثين, أما و التي  المشكالتلى من زيِن و المرتبة األ تحكم الوسطاء والتجارشغل  -

, دخل أخرى فر مصادر اتو  مشكلةشغل المرتبة األخيرة  و فشغل المرتبة الثانية,  أسعار زيع منخفضة
التحكم بأسعار شراء الُمنتجات الُمصنعة والحصول في الوسطاء والتجار مدى تأثير وهذا يدل على 

 .على أكبر هامش ربح كبير وتعرا الُمنتج لفقدان جزء من الدخل
اجه  المبحوثين في عمليات و لى من زيِن المعوقات التي و باألسعار المرتبة األ تحكم التجار شغل -

عد  شغل المرتبة األخيرة  و فشغل المرتبة الثانية, أسعار المنتجات الُمصن عة التصنيع, أما انخفاا 
التسويق, ثم ن المعوقات التي تواجى عملية التصنيع تتعلق بعمليات البيع و هذا يعني أو ، الغازفر اتو 

 .لمحروقات وغالء المواد األوليةعد  توافر ابالدرجة الثانية 
حس  رأي  على رحات التطويرلى من زيِن مقتو للتصنيع المرتبة األتوفير المعدات الالزمة شغل  -

تسهيل شغل المرتبة األخيرة  و واد األولية فشغل المرتبة الثانية, مأما تخفي  أسعار ال المبحوثين,
 .إجراءات الحصول على التراخي 

رف  للُمصنع ين, وهذا يعني  اً مجزي اً اقتصادي اً عائدكافة, حقق  الُمنتجات الُمصن عة في عينة الدراسة  -
 الريفيين". ُتحقق الُمنتجات الُمصن عة العائد االقتصادي الُمجزي للسكان ال فرضية مفادها"

 حقق  كافة الُمنتجات الُمصن عة في عينة الدراسة قيمة ُمضافة, وهذا يعني رف  فرضية مفادها" ال -
 اسة".ُتحقق الُمنتجات الُمصن عة قيمة ُمضافة في منطقة الدر 

نَّ الليرة السورية المستثمرة , أي إجيدةكفاءًة اقتصادية كافة,    الُمنتجات الُمصن عة في عينة الدراسةحقق -
مربى تصنيع مربى التفام و في  1.78و 0.715و 0.991و 0.388و 0.254تعود على الُمنتج ب يمة 

 ومخلل الخيار ومعجون البندورة وخل التفام على التوالي. المشمش
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الهامش التسويقي الُمطلق للتاجر الُمحقق من زيع عبوة خل التفام المرتبة األولى من زين  شغل  قيمة -
صافي الهامش التسويقي المحقق للتاجر لقاء زيع عبوة خل التفام شغل  شغلو الُمنتجات الُمصن عة, 

 ولى من زين الُمنتجات الُمصن عة.المرتبة األ
( مرتفعة للُمنتجات الُمصن عة في عينة الدراسة كافة, حيث ُيمثل هذا 1) الكفاءة التسوي يةقيمة جاءت  -

نخفاا التكاليف التسوي ية االم ياس العالقة زين التكاليف التسوي ية والتكاليف التصنيعية, وهذا يعني 
يمكن اعتباره مؤشرًا جيدًا , و تحقيق كفاءة تسوي ية مرتفعةالتجار, مما أدى إلى على مستوى عينة 

 .للُمنتجات الُمصن عةتوى األداء التسويقي لمس
 التوصيات: -
في مجال تصنيع الُمنتجات الزراعية في منطقة الدراسة ألفراد اأُلسر الزراعية إقامة دورات تدريبية  -

زيادة عدد المساهمين في عمليات بغية بشكل خاص, والمنا ق األخرى من البالد بشكل عا , 
 المعيشي لهم.حسين المستوى وتالتصنيع 

,بغية اعتمادهم الوسبببطاء والتجار زداًل منتسبببويق ُمنتجاتهم التي ُيصبببنعونها تشبببجيع الُمصبببنع ين على  -
, من قبل التجارالحتكار والتحكم وحمايتهم من ا ىيخسببببببرون الذي حصببببببولهم على الهامش التسببببببويقي

 وعل  من خالل تجميعهم في جمعية تسوي ية واحدة في منطقة الدراسة.
 هااجشراف والمراقبة على عمليات زيعإنشاء هيئة تسوي ية خاصة زتسويق الُمنتجات الُمصن عة زهدف  -

للُمنتجين بغية تشجيع المزارعين على التصنيع ليصبح  حمايةً و التجار والتحكم باألسعار الحتكار منًعا 
 من مصادر الدخل الرئيسة.

المحتكرين,  حاسبةعمليات التسعير ومراقبة األسواق ومباجشراف على قيا  الجهات المعنية  ضرورة -
لُمنتجين وتشجيعهم على التصنيع لزيادة وتحسين دخولهم, فضاًل عن زيادة مساهمة هذا احماية ل

 القطا  في الدخل الو ني وتأمين فرص العمل.
ت التصنيع, لل يا  بعمليا تسهيل إجراءات الحصول على تراخي و , توفير المعدات الالزمة للتصنيع -

زيادة عدد المشاركين  ,بغيةواد األولية وتوافرها باألوقات المناسبةمتخفي  أسعار ال والعمل على
زيادة الدخل وتحسين المستوى المعيشي للسكان  ومن ثمبعمليات التصنيع وزيادة الكميات الُمصنعة, 

 .الريفيين
كونها من  تصنيع الُمنتجات الزراعية,للمشتغلين بعمليات قيا  المصرف الزراعي بمنح القروا  -

تحسين المستوى المعيشي لهم, وزيادة الناتج  ومن ثم ,التي تحقق الفوائد للُمنتجيناالقتصادية األنشطة 
 الزراعي على المستوى الو ني.

, باجضافة إلى تخفي  تحسين مستوى األداء التسويقيبغية ,استخدا  معدات تصنيعية حديثة ومتطورة -
 ية.والتسوي  التصنيعيةتكاليف ال


