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المستخمص

 أذ جمعت عينة,استهدف البحث حساب الهامش التسويقي كغم واحد من حميب االبقار في محافظة بغداد قضاء ابي غريب

 وبمغ, اختيرت العينة بطريقة عشوائية,) تاجر تجزئة50() وسيط (جامع حميب) و05( و,) منتج حميب ابقار046( قوامها
 اذ بمغ الهامش, موزعة بين تاجر التجزئة والوسيط,) دينار\كغم411( متوسط الهامش التسويقي لكغم حميب ابقار نحو
 اما التكاليف التسويقية لتاجر التجزئة فقد بمغت,) دينار\كغم عمى الترتيب051 ,551(التسويقي لتاجر التجزئة والوسيط نحو

)057198 ,068158( في حين بمغت ارباح تاجر التجزئة والوسيط نحو,) دينار\كغم عمى الترتيب55115 ,80145( نحو

,3313 ,4617( اما نصيب دينار المستهمك المدفوع لكل من المنتج وتاجر التجزئة والوسيط فقد بمغ,دينار\كغم عمى الترتيب

 ان انخفاض ارباح الوسيط مقارنة بتاجر التجزئة سببه تكاليف الفاقد والتالف من الحميب نسبة الى1 عمى الترتيب%) 20.0
) لذلك يوصي البحث نقل الحميب المعبأ بإحكام والمبرد ومنه تقمل نسبة%30( اجمالي التكاليف التسويقية التي تشكل حوالي

1 لدورهم الفعال في عمميات نقل الحميب من المنتج الى المستهمك,الفاقد والتالف لزيادة ارباح الوسطاء
 التكاليف التسويقية, الهوامش التسويقية, التكاليف االنتاجية:كممات مفتاحية

*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني
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ABCTRACT
This research aim to marketing margin account of one kg milk cows to the province of
Baghdad district of Abu Ghraib. Collected a sample of (146) producer cow’s milk, (15) broker
(milk collector's) and (21) retailer, random sample selection manner. The average marketing
margin of one kg milk cows was about 400 dinars \ kg, marketing margin retailer and broker
were about (250,150) dinar\ kg respectively, marketing costs of the retailer and broker have
amounted to (81.42, 22.02) dinar \ kg. Retailer and broker profits amounted to about (168.58,
127.98) dinar \ kg. Dinar per consumer paid all of the producer , retailer and broker was
amounted to (46.7, 33.3, 20.0)%, respectively. That causing the decline in broker profits
compared to the retailer caused by costs and losses spoiled milk, To the total marketing costs
Which caculated for approximately (31%). The results were recommended to using the
transfer of milk packed tightly and refrigerated, reduce waste .
Key words: Production costs, marketing margin, marketing costs
*Part of M.Sc. thesis of the second author.
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اسموب إنتاج الحميب المتبع لدى اغمب المنتجين(مربي

المقدمة

الماشية) يكون بشكل تقميدي ,فعمميات البيع تكون اغمبيا عن

تعد الثروة الحيوانية ذات اىمية اقتصادية أذ بمغت اىميتيا

طريق الوسطاء وىي من القنوات األكثر انتشا اًر أذ يقوم بعض

النسبية كمعدل لمسنوات ( )2013 -2009نحو  %22من

قيمة الناتج الزراعي ( )17اما االىمية االقتصادية لمحميب

تجار الحميب الوسطاء بتجميعيا من المنتجين مباشرة ونقميا

الخام فتعد مصد ار ميما لمصناعات التحويمية ذات الصمة,

إلى معامل االلبان ( )7او الى تجار التجزئة ومنو الى

المستيمك ,وبعض المنتجين يبيعون الحميب ومنتجاتو مباشرة

وتعتمد منتجات االلبان بصفة اساسية عمى الحميب كونو

الى تجار التجزئة ,أو من خالل الباعة المتجولين الذين

المكون االساسي لممشاريع المتخصصة في صناعة االلبان

يوصمونيا لممستيمك النيائي ) )2وغالباً ما يتم النقل بسيارات

والتي احتمت مكانة اقتصادية ميمة ,ويسمى الحميب الذي

الشحن الصغيرة (البيك اب) ,فالحميب الموزع بيذه الطريقة

تنتجو االبقار باسم الحميب الخام .اما القيمة الغذائية لمحميب
فيعد من المصادر الرئيسة لمغذاء في العالم نظ ار الحتوائو

عادة يكون طازجا وغير معامل ح اررياً ,كما أن بعض

ويعد من ارخص انواع البروتين الحيواني .وان توفير

التقميدية  ,لذا فأن الحميب يعاني من مشاكل انتاجية وتسويقية

المنتجين يحول الحميب الى منتجات اخرى في منزلو بالطرق

عمى البروتينات والدىون والسكريات والمعادن والفيتامينات,
المنتجات الحيوانية بشكل عام والحميب بشكل خاص تواجو

خالل السنوات األخيرة عمى الرغم من الطمب المتزايد عمى

الكثير من المعوقات بسبب الطمب المتزايد عمييا ألسباب

الحميب المحمي ومنتجاتو .اما مصادر البيانات فقد اعتمدت
الدراسة أعداد استمارة استبانة لكل من (المنتج ,الوسيط,

عديدة منيا زيادة الوعي الثقافي والصحي لدى االفراد والزيادة

تاجر التجزئة) اذ بمغ اعداد المنتجين في عينة البحث نحو

في دخل الفرد او االسرة ومن ثم الزيادة المستمرة لمسكان مما

( )146منتج متمثمة بنسبة بمغت نحو ( )%7من المجتمع

يزيد الفجوة بين ما متوافر وما مطموب ,وسبب االقبال عمى

عمما بأن عددىم بمغ نحو ( )2019منتج في القضاء عام

الحميب ومنتجاتو ىو احتوائو عمى الكثير من المركبات

 ,2015اما الوسطاء وتجار التجزئة فبمغت اعدادىم في عينة

والعناصر الغذائية الضرورية لحياة االنسان وصحتو مقارنة

البحث نحو( )21 ,15عمى الترتيب ,عمما بأنو ال توجد

بالمواد الغذائية النباتية االخرى ,لذا يتطمب توافر ىذه المادة

ذات القيمة الغذائية العالية في السوق ,ويمكن تعريف السوق

احصائية رسمية تشير الى اعدادىم في المجتمع في شعبة

بأنو مجموعةً من المنتجين او المؤسسات الذين يمكن

الزراعة التابعة لمقضاء ,فضال عن االعتماد عمى مصادر

منيا الكتب والرسائل واالطاريح التي اعدت ليذا الغرض.

االستفادة من منتجاتيم او خدماتيم التي يقدموىا مع وجود

اشار باحثون اخرون ( )16 ,14 ,8 ,5 ,3الى دراسة ىيكمة

الظروف التنافسية في السوق وفي المقابل وجود المشترين

بنود تكاليف وانتاج الحميب ,ومن نتائج بعض الباحثين (,1

لتمك المنتجات او الخدمات ولدييم القدرة الشرائية والرغبة في

الشراء( .)13فيما يخص الجانب التسويقي ,حصمت تغيرات

 )12 ,10 ,9 ,4اشارت الى دراسة الييكل التسويقي لمحميب

سموكية تخص المنتجين في كيفية اختيار افضل الخيارات

الخام ,فقد اىتم البحث بقياس اليامش التسويقي وقياس ارباح

االطراف المشاركة في تسويق الحميب ومنيم الوسطاء الذين

التسويقية لتسويق الحميب الخام ,اذ توفرت عدد من القنوات

ليم الدور الفعال في عممية نقل الحميب من المنتج الى تجار

والمسالك التسويقية تسيم في اختيار المربي الى افضل مسمك

التجزئة اما اسموب التحميل فقد استخدم التحميل الوصفي

تسويقي يتبعو ,ويتضمن دور الوسطاء الزراعيين بين
المزارعين وحمقات التوزيع االخرى والفوائد التي يقدمونيا لكل

والكمي ليذه الدراسة.

من المنتج والمستيمك سواء بسواء ( ,)15وان برامج تسويق

المواد وطرائق العمل

االنتاجية ونوعية الحميب فضال عن انماط االستيالك في

بين السعر الذي يتسممو المنتج والسعر الذي يدفعو المستيمك

الحميب تتأثر ايضا بعدد من العوامل المرتبطة بالعممية

 -1لحساب اليامش التسويقي والذي يعرف عمى انو الفرق

االسواق المستيدفة والتي تختمف من شريحة ألخرى .تعد

( ,)18استعممت المعادالت االتية ):(11

األبقار المصدر الرئيسي إلنتاج الحميب في العراق ,وان

الهامش التسويقي المطمق= سعر التجزئة – سعر باب الحقل
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الرأس ,وتشكل الحقول الصغيرة من اجمالي عدد الحقول

الهامش التسويقي لموسيط= سعر بيع الوسيط  -سعر باب الحقل
الهامش التسويقي لتاجر التجزئة= سعر التجزئة  -سعر بيع

الكمي في منطقة الدراسة نحو .%71

الوسيط

اما التكاليف الكمية الالزمة إلنتاج كغم حميب فقد قسمت

الهامش التسويقي النسبي البيعي= [(سعر التجزئة – سعر

الى-:

المنتج) \ سعر التجزئة] * 011

التكاليف الثابتة:

اما التكاليف التسويقية ىي التكاليف التي تنفق عمى الخدمات

واىميا تكاليف (اىالك الوحدة الحيوانية ,قيمة ايجار الحقل,

التسويقية الالزمة لتوصيل السمعة لممستيمك بالصورة التي

معدات ومنيا اندثار مضخة الماء واندثار اوعية لجمع

يرغب بيا(,)19

الحميب ,العمل العائمي) ,اذ بمغت االىمية النسبية التكاليف

 -2توزيع االنصبة التسويقية من خالل الصيغ االتية(6) :

الثابتة الى التكاليف الكمية في الحقول الصغيرة والمتوسطة

Ps = ( Pp\ Rp)* 100
Bs =[( Bp - Pp)\ Rp] *100
Rs =[( Rp - Bp)\ Rp] *100
 :Psنصيب المنتج : Bs ,نصيب الوسيط : Rs ,نصيب

كما في جدول .1
التكاليف المتغيرة:

تاجر التجزئة :Pp ,سعر المنتج Rp ,سعر التجزئة:Bp ,

واليابسة ,خدمات البيطرة والمقاحات ,الماء والكيرباء ,النقل,

اذ ان:

والكبيرة نحو  %22.68 ,22.28 ,26.40عمى الترتيب,

وتشمل تكاليف (االعالف بأنواعيا المركزة والخضراء

سعر الوسيط.

الوقود والصيانة) ,اذ بمغت االىمية النسبية التكاليف المتغيرة

النتائج والمناقشة

الى التكاليف الكمية في الحقول الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

إن اىم النتائج المتحصل عمييا من العينة ىي ان اعداد

نحو  %77.32 ,77.72 ,73.60عمى الترتيب ,ويالحظ

االبقار البالغة وغير البالغة والذكور بمغت نحو  1513رأس

من خالل جدول  1ان اجمالي التكاليف الثابتة والمتغيرة

البالغة منيا  664رأس ,أما اعداد االبقار البالغة في الحقول

كقيمة مطمقة ونسبية كانت االعمى في الحقول الصغيرة بينما

الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فبمغت نحو 210 ,251 ,203

انخفضتا في الحقول المتوسطة والكبيرة عمى الترتيب ,ويمكن

رأس عمى الترتيب ,في حين بمغ متوسط كمية انتاج حميب

تعميل ذلك من خالل مزايا االنتاج الكبير الذي تنخفض فيو

االبقار لمحقول الصغيرة والمتوسطة والكبيرة نحو  8.96كغم/

التكاليف االنتاج كمما توسعت حقول التربية.

جدول  .0التكاليف الكمية الالزمة إلنتاج كغم حميب االبقار في الحقول الثالثة مبينا اهميتها النسبية والكمفة مقدرة بالدينار
انحقىل
انتكبنيف انكهيخ
اجًبني انتكبنيف انثبثتخ
اجًبني انتكبنيف انًتغيرح
اجًبني انتكبنيف انكهيخ

تكبنيف كغى
حهيت في
انحقىل انصغيرح
)ديُبر /كغى(
71.97
200.65
272.62

االهًيخ
انُسجيخ
%
26.40
73.60
%100

تكبنيف كغى
حهيت في
انحقىل انًتىسطخ
)ديُبر /كغى(
52.45
183.03
235.48

االهًيخ
انُسجيخ
%
22.28
77.72
%100

تكبنيف كغى
حهيت في
انحقىل انكجيرح
)ديُبر /كغى(
47.56
162.14
209.70

االهًيخ
انُسجيخ
%
22.68
77.32
%100

المستيمك عند تاجر التجزئة فبمغ  750دينار /كغم ,وعميو

المصدر :حسبت من قبل الباحثين اعتمادا عمى استبانة المنتج

الهوامش التسويقية

بمغ متوسط اليامش التسويقي المطمق لكغم حميب ابقار نحو

بمغ متوسط سعر كغم حميب ابقار عند باب المزرعة نحو

 400دينار /كغم كما في جدول .2

 350دينار /كغم ,اما متوسط سعر الكغم الواحد المدفوع من

جدول . 5الهامش التسويقي المطمق والنسبي لكغم حميب االبقار (دينار /كغم)
انجيبَبد
يتىسط سعر كغى واحذ حهيت عُذ ثبة انحقم ( ديُبر /كغى)
يتىسط سعر كغى واحذ حهيت عُذ تبجر انتجزئخ ( ديُبر /كغى)
انهبيش انتسىيقي انًطهق ( ديُبر /كغى)
انهبيش انتسىيقي انُسجي %
المصدر :حسبت من قبل الباحثين اعتمادا عمى استبانة المنتج وتاجر التجزئة
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750
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ان سعر بيع كغم حميب عند باب المزرعة فبمغ  350دينار/

التكاليف التسويقية لكل من المنتجين ,الوسطاء ,تجار

كغم ,اما سعر بيع كغم حميب لموسيط فبمغ  500دينار /كغم,

التجزئة

في حين بمغ سعر بيع كغم حميب عند تاجر التجزئة نحو

تختمف التكاليف التسويقية عند مرور الحميب الخام من المنتج

 750دينار /كغم ,ويمكن قياس اليامش التسويقي لكل من

وصوال الى تاجر التجزئة في المسمك التسويقي ,فالعمميات

الوسيط وتاجر التجزئة من خالل:

التسويقية التي يقوم بيا منتج الحميب تختمف عن العمميات

 -1اليامش التسويقي بين سعر الوسيط وسعر المنتج=

التسويقية التي يقوم بيا كل من الوسيط وتاجر التجزئة ,لذا

 150 =350 -500دينار /كغم

يمكن تقسيم العمميات التسويقية الى:

 -2اليامش التسويقي بين سعر التجزئة وسعر الوسيط=

 -1العمميات التسويقية لممنتجين

يوضح الجدول  3اليامش التسويقي لكل من الوسيط وتاجر

ببعض العمميات التسويقية ومنيا جمع الحميب والخزن ,اذ

 250 = 500 -750دينار /كغم

من خالل بيانات استمارة االستبانة تبين ان المنتجين يقومون

التجزئة.

بمغت االىمية النسبية لجمع الحميب في الحقول الصغيرة

والمتوسطة والكبيرة نحو  %33.75 ,24.41 ,10.87عمى

جدول  3الهامش التسويقي لموسيط وتاجر التجزئة لكغم

الترتيب من اجمالي التكاليف التسويقية ,اما الخزن اذ بمغت

حميب االبقار (دينار /كغم)

االىمية النسبية في الحقول الثالثة نحو ,75.59 ,89.13

انهبيش
اسعبر انجيع
االطراف
انتسىيقي
(ديُبر /كغى)
)ديُبر /كغى(
150
500
انىسيط
250
750
تبجر انتجزئخ
المصدر :حسبت من قبل الباحثين اعتمادا عمى استبانة الوسيط وتاجر
التجزئة

 %66.25عمى الترتيب من اجمالي التكاليف التسويقية كما
موضحة في جدول =.4

جدول . 4التكاليف التسويقية لمنتجي حميب االبقار في الحقول الثالثة (دينار /كغم)
انتكبنيف
انتسىيقيخ
في انحقىل
انًتىسطخ
1.56
4.83
6.39

االهًيخ
انُسجيخ
%

انتكبنيف
الحقول
انتسىيقيخ
في انحقىل
انصغيرح
10.87
1.65
جًع انحهيت
89.13
13.52
انخزٌ
%100
15.17
اجًبني انتكبنيف انتسىيقيخ
المصدر :حسبت من قبل الباحثين اعتمادا عمى استمارة استبانة المنتج

االهًيخ
انُسجيخ
%
24.41
75.59
%100

انتكبنيف
انتسىيقيخ
في انحقىل
انكجيرح
1.60
3.14
4.74

االهًيخ
انُسجيخ
%
33.75
66.25
%100

اوعية جمع الحميب) اذ بمغت االىمية النسبية لكل منيم نحو

 -2العمميات التسويقية لموسطاء

 %5.27 ,13.57 ,18.90 ,30.46 ,31.80عمى

جدول . 5التكاليف التسويقية لموسيط (دينار /كغم)

الترتيب من اجمالي التكاليف التسويقية كما موضحة في

االهًيخ
انُسجيخ%

تكبنيف انعًهيبد
ثُىد انتكبنيف
انتسىيقيخ
ديُبر/كغى
31.80
7.0
انفبقذ وانتبنف
30.46
6.71
َقم انحهيت
18.90
4.16
انتفريغ وانتحًيم
13.57
2.99
تجريذ انحهيت
5.27
1.16
اَذثبر اوعيخ جًع انحهيت
%100
22.02
اجًبني انتكبنيف
المصدر :حسبت من قبل الباحثان اعتمادا عمى استمارة استبانة

جدول .5
لبيع الحميب الى المستيمك بتكاليف (اجور العمال ,ايجار
المحل ,الماء والكيرباء ,التعبئة ,الخزن ,الفاقد والتالف ,رسم
ضريبي) اذ بمغت االىمية النسبية لكل من اجور العمال

وايجار المحل نحو  %36.55 ,43.86عمى الترتيب ,في
حين بمغت االىمية النسبية لكل من (الماء والكيرباء ,التعبئة,

الوسيط

الخزن ,الفاقد والتالف ,رسم ضريبي) نحو,5.84 ,8.77

شممت العمميات التسويقية التي يقوم بيا الوسيط من جمع

 %0.98 ,2.95, 1.05عمى الترتيب من اجمالي التكاليف

الحميب من المنتجين ونقل الكمية المسوقة الى تجار التجزئة

التسويقية كما موضح في جدول .6

او معامل االلبان ومنيا تكاليف يتحمميا الوسيط اىميا (الفاقد
والتالف ,نقل الحميب ,التفريغ والتحميل ,تبريد الحميب ,اندثار
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جدول  .6التكاليف التسويقية لتاجر التجزئة (دينار /كغم)
ثُىد انتكبنيف
انعبيم انىاحذ
ايجبر انًحم
انًبء وانكهرثبء
انتعجئخ
انخزٌ
رسى ضريجي
انفبقذ او انتبنف
اجًبني انتكبنيف
المصدر :حسبت من

-3العمميات التسويقية لتاجر التجزئة

شممت العمميات التسويقية التي يقوم بيا تاجر التجزئة

تكبنيف انعًهيبد
انتسىيقيخ
ديُبر/كغى
43.86
35.71
36.55
29.76
8.77
7.14
5.84
4.76
1.05
0.86
0.98
0.81
2.95
2.38
%100
81.42
قبل الباحثين اعتمادا عمى استمارة استبانة تاجر

التجزئة

االهًيخ
انُسجيخ %

ارباح المنتجين والوسطاء وتجار التجزئة

-0ارباح المنتجين  :بمغت ارباح المنتجين في الحقول

الثالثة نحو  135.56 ,108.13 ,62.21دينار /كغم كما

موضح في جدول  ,7أذ يتضح ان اجمالي التكاليف تنخفض
في الحقول الكبيرة في حين تزداد االرباح وفق ميزات االنتاج

الكبير.

جدول  .7ارباح المنتجين في الحقول الثالثة (دينار /كغم)

البيانات

الحقول الصغيرة

الحقول المتوسطة

الحقول الكبيرة

)دينار /كغم(

)دينار /كغم(

)دينار /كغم(

587179

540187

504144

اجمالي التكاليف االنتاجية والتسويقية
متوسط سعر بيع الكغم الواحد

350

صافي االرباح

351

018103

65150

350

035156

التجزئة تفوق ارباح الوسيط بنسبة اكثر من  %40لكل كغم

المصدر :حسبت من قبل الباحثين اعتمادا عمى استبانة المنتج

-5ارباح الوسطاء وتجار التجزئة :بمغت ارباح الوسطاء

حميب مباع.

وتجار التجزئة نحو  168.58 ,127.98دينار /كغم عمى
الترتيب كما موضح في جدول  ,8اذ يتضح ان ارباح تاجر

جدول  18ارباح الوسطاء وتجار التجزئة (دينار /كغم)
ارثبح
سعر ثيع
سعر شراء
انتكبنيف انتسىيقيخ
انىسيط
انىسيط
يٍ انًُتج
نهىسيط
)ديُبر/كغى(
)ديُبر/كغى(
)ديُبر/كغى(
)ديُبر/كغى(
127.98
500
350
22.02
المصدر حسبت من قبل الباحثين اعتمادا عمى استبانة الوسيط وتاجر

انتكبنيف انتسىيقيخ
نتبجر انتجزئخ
)ديُبر/كغى(
81.42

سعر شراء
يٍ انىسيط
)ديُبر/كغى(
500

سعر ثيع تبجر
انتجزئخ
)ديُبر/كغى(
750

ارثبح تبجر
انتجزئخ
)ديُبر/كغى(
168.58

 %29من اجمالي اعداد الحقول في منطقة الدراسة ,اما في

التجزئة

عينة الدراسة فتفوقت ارباح تجار التجزئة عمى الوسطاء

توزيع االنصبة التسويقية لممنتج والوسيط وتاجر التجزئة

والمنتجين وعمى الرغم من انخفاض التكاليف التسويقية

من دينار المستهمك

لموسطاء عن تجار التجزئة اال ان النتائج اظيرت نسبة

بمغ نصيب المنتج من دينار المستيمك نحو  % 46.7وىو

خسائر (الفاقد والتالف) لموسطاء اعمى من تجار التجزئة وىذا

اعمى من نصيب تاجر التجزئة والبالغ نحو  ,% 33.3اما

يدل عمى عدم اىتمام الوسطاء بنقل الحميب في أوعية محكمة

نصيب الوسيط فقد بمغ نحو  % 30.0كما في جدول .9

ومبردة بشكل امثل مما تسبب في انخفاض ارباحيم ,اما

جدول  .9توزيع نصيب دينار المستهمك لكغم حميب ابقار

نصيب المنتج والوسيط وتاجر التجزئة من دينار المستيمك

َصيت انتجزئخ
َصيت انىسيط
َصيت انًُتج
%
%
%
33.3
20.0
46.7
المصدر حسبت من قبل الباحثين اعتمادا عمى استبانة كل من المنتج

المدفوع فقد استحوذ المنتج عمى النسبة االعمى من نصيب

الدينار المدفوع من المستيمك وىذا ال يعكس مدى ربحية
المنتج مقابل الوسيط وتاجر التجزئة وذلك الرتفاع التكاليف

والوسيط وتاجر التجزئة

االنتاجية والتسويقية لكيموغرام حميب ابقار ,ومن توصيات

اظيرت النتائج في عينة المنتجين ,ارتفاع ارباح المنتجين في

البحث عمى الوسطاء اخذ دورىم الفعال في نقل الحميب

الحقول الكبيرة والمتوسطة مقارنة بالحقول الصغيرة ,اال ان

باستخدام تعبئة محكمة ومبردة مما يزيد من ارباحيم وتقميل

االىمية النسبية لعدد الحقول الكبيرة والمتوسطة ال تمثل سوى

خسائرىم.
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