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االنتاج وتحقيق التنمية المستدامة تجربة نظم  تسويق الزراعي الحديثة في زيادةتأثير انظمة ال
 التسويق الزراعي في المدن الكبرى )الموالت نموذجًا(
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 :الممخص
الكبيرة في استخدمت معطيات الدراسة الميدانية لبعض المراكز التجارية  

دول الشرق االوسط, فضال عن معطيات االسواق االوربية الكبرى العاممة 
بنظام )  المول (,لغرض تحديد تأثير أنظمة التسويق الزراعي الحديثة في 
زيارة االنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وبأسموب الحصر الشامل 

ظم التسويق في المراكز (انواع من ن:والدراسة الميدانية ,وتبين وجود )
% (لشراء السمع  84التجارية الكبرى فضال عن وجود اقبال بنسبة ) 

الغذائية الزراعية والمنتجات الغذائية التي مصدرىا االساس االنتاج الزراعي 
بعد اجراء عمميات النقل والتسويق الحديثة لتمك األسواق , وتوصمت نتائج 

ىي : السمع الزراعية الخضراوات ( منتجات اساسية 8البحث الى وجود )
وعمييا طمب كبيرة بنسب متفاوتة بحسب عوامل الجذب التي اشارت الييا 
معطيات البحث, وتبين  وجود بعض المشاكل والمعوقات والسيما البشرية 
التي اسيمت في التأثير عمى نظم التسويق لممراكز التجارية الكبرى بنسب 
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Abstract: 

The data of the field study were used for some large 

commercial centers in the countries of the Middle East, 

in addition to the data of the  

major European markets operating the (mall) system. 

For the purpose of determining the impact of modern 

agricultural marketing systems on the production visit 

and the achievement of sustainable agricultural 

development by the method of comprehensive inventory 

and field study, and it was found that (6) types of 

marketing systems exist in major commercial centers as 

well as the presence of (40%) to buy agricultural 

commodities and food products that are of primary 

source Agricultural production after conducting modern 

operations and marketing, and the results of the research 

concluded that there are (4) basic products: agricultural 

commodities, vegetables, and they are in great demand 

in varying proportions according to the attraction factors 

indicated by the part data  .  

It concluded that there are some problems and obstacles, 

especially human problems and obstacles that have 

contributed to affecting the transportation and marketing 

systems of major commercial centers in different 

proportions . 
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 المبحث االول: االطار النظري 
اتجيت عمميات توفير السمع الغذائية والمنتجات الزراعية ذات  المقدمة : -5

االستيالك المباشر وغير المباشر اتجاىا ايجابيا بعد تطور وسائل التعبئة والخزن والشحن 
فظيرت االسواق المركزية الحديثة او ما يطمق عمييا بالمركز التجارية  والنقل والتسويق ,
% ( من االقبال العالمي لممستيمكين 74(,وتشكل      اليوم  نسبة ) mallالكبرى وبنظام )

 داخل المدن الكبرى  وتوفر عدة مزايا .
ان التسويق الزراعي جزءا ميما من المعوقات البشرية التي تعتمد عمييا الزراعة وان 
نجاح ذلك يعتمد عمى تعطيل المشاكل والمعوقات التي تجابو عمميات ونظم التسويق الزراعي 

 لغرض الحفاظ عمى االنتاج وتحقيق الزيارة .وبالتالي تحقيق التنمية الزراعية والمنشورة  , 
يات التسويق معوقات عديدة ابرزىا : المعوقات البشرية والطبيعية , وتجابو عمم

والسيما العوامل السياسية المرتبطة بعمميات اإلنتاج والتصدير , فضال عن العوامل الطبيعية 
 المتمثمة ببعض عناصر المناخ ونقص الموارد وغيرىا .

لزراعية : تشكل   انظمة التسويق وانظمة النقل لممنتجات ا مشكمة البحث -6
أىمية بالغة  لممستيمكين والمنتجين الزراعيين عمى حد سواء وتجابو المنتجين الزراعيين 
مشاكل عديدة في تسويق منتجاتيم الزراعية في األسواق ذات االقبال الكبير ومنيا األسواق 

ييا المركزية الكبرى التي باتت ترتبط ارتباطا وثيقا بتوزيعات اإلنتاج المكانية والييمنة عم
واحتكارىا , وان لمعالقة بين الطمب والعرض وبالتالي التوزيع الجغرافي أىمية بالغة   
لحصص االنتاج و مستقبل استدامتيا  وتنميتيا , ويمكن صياغة مشكمة البحث بالتساؤالت 

 االتية:
ما ىو مفيوم التسويق الزراعي المركزي وتصنيف انظمة التسويق في المراكز  -5

 ؟التجارية الكبرى 
 ماىي العوامل  الجغرافية المؤثرة في عمميات التسويق الحديثة ؟ -6
 اين تتوزع جغرافية انظمة التسويق في المراكز التجارية الكبرى ؟ -ج
ماىي ابرز المعوقات وسبل التنمية لتجارب مراكز التسويق الزراعي الكبرى  -د

 )بنظام الموالت  ( .
 فروض البحث :  -3



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)8<:9 ) 
 

 زي الى عدة  أنواع . تصنف  انظمة التسويق المرك -1
 تؤثر العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية في عمميات التسويق .  -4
تتوزع انظمة التسويق في المراكز التجارية في مختمف بمدان العالم عمى  -4

 العموم والشرق االوسط  عمى وجو الخصوص . 
ىنالك مشاكل جغرافية بشرية وطبيعية تجابو نظم التسويق في المراكز  -2

 ارية الكبرى.التج
استخدمت مناىج البحث في الجغرافية وال سيما المنيج  : منهجية البحث  -8

الوصفي ومنيج دراسة الحالة والمنيج المحصولي وىي مناىج البحث في جغرافية الزراعة , 
 فضاًل عن استخدام االساليب الكميو ونظم المعمومات الجغرافية . 

 اهداف البحث :  -5
 المراكز التجارية الكبرى .  تصنيف انظمة التسويق في -1
 بيان اىمية وميزات انظمة التسويق ودورىا في التنمية الزراعية الشاممة.  -4
تحديد التوزيع الجغرافي ألنظمة التسويق في المراكز التجارية لمسمع الزراعية  -4
 والغذائية 

 بيان اثر انظمة التسويق في زيادة االنتاج والمشكالت التي تجابو ذلك . -2
 دوات البحث وسائل وا -:
 الدراسة الميدانية وبيانات المراكز التجارية الكبرى .  -5
 . GISادوات وبرمجيات  -6

 اسموب الحصر الشامل لمبيانات .  -ت 
منطقة الخميج العربي وتركيا كما موضح في الخريطة , حدود منطقة البحث : -;

 – 86.4.4)( شرقًا  و دائرتي عرض   5.4.4: -  4.4.>6والتي تقع بين خطي طول )
 ( .5( شمااًل  الحظ الخريطة )  65.4.4

 ( موقع منطقة الدراسة8خريطة )
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 .   arc gisالمصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج 

 المبحث الثاني : تصنيف نظم   المنتجات  الزراعية واهميتها ومميزاتها . 
تصنيفات أساسية , ( 8اواًل : التصنيف : تصنف نظم التسويق الزراعي الى )

انواع  ىي : التسويق  :( نجد ان نظم التسوية تنقسم الى 5( والشكل )5وبمالحظة الجدول )
%( من عمميات التسويق , والتسويق في اسواق 74في المراكز التجارية الكبرى واحتل نسبة )

 %( من حجم التسويق74%(, اما اسواق المفرد فكان نصيبيا ) 54الجممة واحتل نسبة )
%( في حين شكمت  9لمسمع الزراعية والغذائية , في حين شكمت أسواق الجممة الثانوية )

 %( من نظم التسويق الزراعة لممنتجات الزراعية .54اسواق التغير )
(التصنيف النوعي لنظم التسويق الزراعي ونسبة انتشارها في بمدان العالم 8جدول )

 0202لسنة
 %نسبة االنتشار والحجم  النوع  ت
1 
2 
3 
4 

 المراكز التجارية الكبرى )الموالت(
 الجممة )العالوي(

 اسواق المفرد ) التجزئة (
 االسواق المخصصة داخل المدن 

30 
10 
30 
15 
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5 
6 

 اسواق الجممة الثانوية 
 اسواق التغير 

5 
10 

 100 المجموع 
 . 6464لسنة (الدراسة الميدانية  , زيارة الى االسواق ضمن بمدان متقدمة 5المصدر)

, كمية  الزراعة ,  5( محمد حسام السعدون واخرون , التسويق الزراعي وتحميل االسعار , ط6)
 . 6448جامعة عين شمس , القاىرة , 

 ( التصنيف النوعي لنظم التسويق ونسبة انتشارها في بمدان العالم .8شكل )

 
 . Excelوبرنامج ( 5المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )

. انواع السمع الزراعية الغذائية المقدمة : تقوم االسواق في المراكز التجارية الكبرى 6
بعرض السمع الزراعية االساسية والسيما الخضراوات والفواكو والمنتجات الغذائية االخرى من 

( 6الجدول)الحبوب الغذائية الصحية ذات العالي الخالي من االلبان بأنواعيا  ,وبمالحظة 
( نجد ان المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية من اصل زراعي شكمت نسبة 6والشكل )

%( من عروض المنتجات التسويقية في المراكز التجارية الكبرى وىذا يدل عمى اىمية 4;)
ودور المنتجات الزراعية في الحياة اليومية لمسكان , اما السمع الزراعية الخضراء فقد شكمت 

%( , وىذا يدل عمى اىمية 54%( في حين شكمت السمع الغذائية الصحية نسبة )74ة ) نسب
 المراكز التجارية الكبرى في تسويق المنتجات الزراعية وايجاد السبل لتنميتيا مستقبال .
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( التوزيع النسبي لحجم االقبال عمى شراء السمع والمنتجات الزراعية والمنتجات 0جدول )
 كز التجارية الكبرى .الغذائية في المرا
نسبة الشراء  المنتجات  ت

% 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 الزراعية الخضراء ) فواكو وخضراوات (
 الغذائية ) لحوم وحبوب والبان ( 

 الغذائية الصحية )عضوية ( 
 المشروبات )  العصائر(

 المياه المعدنية 
 السمع المنزلية

 المالبس 

30 
40 
10 
5 
5 
5 
5 

 100 المجموع  
المصدر : الدراسة الميدانية ,نتائج البحث ,نتائج االستبيان ,مالحظة المراكز التجارية الكبرى 

 )الموالت( في بمدان متقدمة .
(التوزيع النسبي لحجم االقبال عمى شراء السمع والمنتجات الزراعية والمنتجات 0شكل )

 الغذائية في المراكز التجارية الكبرى .
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 .  Excel( ومخرجات برنامج  6حث باالعتماد عمى بيانات الجدول )المصدر : من عمل البا
 farmingاالىمية  : ان الزراعة اسيمت في االمن الغذائي , وىي صناعة )-7

asang industry ينظر الييا الباحث االقتصادي الزراعي عمى انيا تنتج السمع , )
يا أيضا تيتم بالتنمية الزراعية الضرورية في اشباع حاجات المستيمكين مع الفارق الوحيد ان

(Growing )(5). 
المميزات والدوافع: تتميز نظم النقل والتسويق في المراكز التجارية, )الموالت(بعدة -8

( نجد ان اىم المميزات تتركز في 7( والشكل )7مميزات ) عوامل جذب (, وبمالحظ الجدول)
المميز الثاني فقد كان عامل )الصحة %( اما العامل 74االسعار المناسبة التي تمثمت )

%( ايضا , ثم 64%( اما عامل جودة المنتج فقد احتل نسبة )64والوثوق( فقد احتل نسبة )
 جاءت بقية العوامل االخرى بنسب مختمفة .

(التوزيع النسبي لعوامل الجذب المؤثرة في تسويق سمع االنتاج الزراعية  3جدول )
 رية الكبرىوالغذائية بنظم المراكز التجا

 النسبة % عوامل الجذب ) المميزات (  ت
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 الصحة والوثوق
 االسعار المناسبة 

 الوفرة والتنوع 
 المتعة في التسوق 

 حرية االختيار 
 االمن الشخصي 

 جودة المنتج ومنشأه  

20 
30 
10 
5 

10 
5 

20 
 100 المجموع 

وزعت عمى المتسوقين في بعض المراكز التجارية المصدر : الدراسة الميدانية ,نتائج استبيان  
 .6464الكبرى في االمارات وكردستان العراق ,تموز 

(التوزيع النسبي لعوامل الجذب المؤثرة في تسويق سمع االنتاج الزراعية والغذائية 3شكل )
 بنظم المراكز التجارية الكبرى
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 .  Excel( ومخرجات برنامج  7المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )

 : المبحث الثالث :المعطيات الجغرافية المؤثرة
تؤثر المعطيات الجغرافية في حجم وأساليب نظم التسويق في المراكز التجارية  

ان تمرير التجارة لمسمع الزراعية  >644الكبرى ,فقد اورد تقرير االمم المتحدة لمتنمية لعام 
%( لممنتجات 9.9سعارىا  وبالتالي   وارداتيا الزراعية بنسبة )  وتدفقيا لألسواق يزيد من ا

,تؤثر المعطيات الجغرافية بصورة متباينة في  (6)%( لمسمع الغذائية9.7الزراعية االولية و) 
حجم وأساليب نظم التسويق في المراكز التجارية الكبرى ,ويمكن تقسيم المعطيات الجغرافية 

 المؤثرة في عمميات التسويق الزراعي الى االتي : 
(نجد 8( والشكل)8%(عوامل رئيسية وبمالحظة الجدول ) ;الطبيعية :وتشمل)   -5

%( من عمميات التأثير في االنتاج وبالتالي 84ثير عوامل المناخ قد شكمت )ان نسبة   تأ
 تؤثر في كمية التي تسوق الى المتاجر الكبرى . 

%( من نسبة التأثير , اما عامل وفرة االراضي 64اما الموارد المائية فقد احتمت  )
عوامل الطبيعية فقد %( اما باقي ال54( , ومثل تأثير النبات الطبيعي نسبة ) 59فقد شكمت )

 %( لكل منيا .  9شكل نسبة    ) 
 (معطيات الجغرافية الطبيعية المؤثرة في عمميات التسويق الزراعي 4جدول )  

 النسبة % المعطيات الطبيعية 
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 المناخ المالئم  -5
 وفرة االراضي-6
 التربة المالئمة  -7
 الموارد المائية -8
 النبات الطبيعي-9
 _الموقع الجغرافي   :
 السطح-;

40 
15 
5 

20 
10 
5 
5 

 100 المجموع

المصدر : الدراسة الميدانية ,نتائج استبيان وزعت عمى المتسوقين في بعض المراكز 
 . 6464التجارية الكبرى في االمارات وكردستان العراق ,تموز 

 الزراعي(معطيات الجغرافية الطبيعية المؤثرة في عمميات التسويق 4الشكل )

 
 . Excel( ومخرجات برنامج  8المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )

: وىي العوامل البشرية المؤثرة في نظم التسويق لممراكز  المعطيات البشرية -6
(, نجد ان عاممي الوعي الثقافي 9(  والشكل ) 9التجارية الكبرى , وبمالحظة الجدول )

%( من العوامل الجغرافية البشرية المؤثرة في تسويق السمع 84والصحي قد شكال نسبة )
%( لكل منيا في نسبة 64تكنموجي نسبة )والتقدم ال الغذائية , في حين شكل رأس المال  و

%( في حين شكل عامل 59التأثير , اما عامل تطور شبكة النقل والتسويق تشكل نسبة )
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%( .  وىي ذات نسبة تأثير متباينة وكان لموعي 9القوى العاممة الماىرة نسبة تأثير قدرىا )
 %( .84الثقافي والصحي لممستيمكين النسبة االعظم فييا وشكمت ) 

 ( العوامل البشرية ونسبة تأثيرها في تسويق السمع الغذائية الى الموالت 5جدول )
 النسبة % العوامل البشرية  ت
1 
2 
3 
4 
5 

 الوعي الثقافي والصحي
 التقدم التكنموجي 

 شبكة النقل والتسويق 
 رأس المال

 القوى العاممة الماىرة  

40 
20 
15 
20 
5 

 100 المجموع  
 . 6464الميدانية , نتائج استبيان وزع عمى اصحاب الموالت  , المصدر: الدراسة 

 (العوامل البشرية ونسبة تأثيرها في تسويق السمع الغذائية الى الموالت التجارية5شكل )

 
 . Excel( ومخرجات برنامج  9المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )

(  :( والشكل ) :ك )السكان (:  يشير جدول ) العوامل البيئية )الذاتية(لممستيم -7
(عوامل  تشكل عوامل بيئية )ذاتية( لمعرض التجاري لمسمع الزراعية والغذائية  ;الى وجود ) 

ذات المنشأ الزراعي ويتبين أن عامل االسعار المتاحة  لمجميع قد احتمت النسبة االكبر من 
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%(  ,في 84التسويقية الكبرى وشكل نسبة ) العوامل الذاتية المؤثرة في بيئة العمل لممراكز
%( لكل منيا  , اما 59حين كان لعاممي المتعة التسويقية والتنوع السمعي نسبة تأثير قدرىا )

%( اما عاممي التحضير 54عاممي االتاحة والوفرة والتدريج والتعبئة فقد احتال نسبة )
 ا .%( لكل منيم9والتجييز واالمن والسالمة فقد شكال نسبة )

 ( انواع العوامل الزراعية لبيئة العمل في المراكز التسويقية الكبرى .6جدول )
 نسبة التأثير % العامل البيئي لمعمل  ت
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 التدريج والتعبئة 
 االسعار المتاحة لمجميع

 التحضير والتجييز
 المتعة التسويقية 
 االتاحة والوفرة 
 التنوع السمعي 

 االمن والسالمة 

10 
40 
5 

15 
10 
15 
5 

 100 المجموع 

 . 6464المصدر : الدراسة الميدانية , نتائج استبيان , لسنة  
 (انواع العوامل الزراعية لبيئة العمل في المراكز التسويقية الكبرى 6شكل )
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   Excel( ومخرجات برنامج  :المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )
  -المبحث الرابع :التوزيع الجغرافي لنظم التسويق لممنتجات الزراعية :

تتنوع نظم التسويق لممنتجات الزراعية في االسواق المركزية الكبرى جغرافيا   في 
نطاق المدن الكبيرة والمدن المتوسطة , والسيما في العواصم التي تستقطب العديد من 

الذين يجدون في االسواق  ط , فضال عن المستيمكينالمستيمكين ذوي الدخل الكبير والمتوس
( الى   ;( والشكل );المركزية الكبرى )الموالت نموذجا( وكل متطمباتيم , ويشير الجدول )

%( في حين تتركز اسواق الجممة في المدن الكبرى 4:تركز الموالت في مراكز المدن بنسبة )
 ( 59نواحي والقرى بنسبة .)  %اما اسواق المفرد فتتركز في خارج المدينة في ال

 0202(انواع التسويق داخل المدن الكبرى التجارية الكبرى لسنة 7جدول )
 النسبة % الرقعة  الجغرافية   نوع التسويق  ت
1 
2 
3 
5 
6 

 المراكز التجارية الكبرى )الموالت(
 اسواق جممو مركزية 

 اسواق جممو متخصصة 
 اسواق متخصصة داخل المدينة

 اسواق مفرد خارج المدينة 

 مراكز المدن الكبرى والعواصم 
 مراكز المدن الكبرى 

 مراكز المدن 
 مراكز المدن الكبرى والمتوسطة

 النواحي والقرى  

60 
10 
5 

10 
15 

 100  المجموع  
 .6464المصدر : الدراسة الميدانية , زيارة الى االسواق الكبرى في المدن التجارية , 

 0202التسويق داخل المدن الكبرى التجارية الكبرى لسنة  (انواع7شكل )

 
 . Excel( ومخرجات برنامج  ;المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )
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يؤثر النقل والتسويق  : االثار عمى االنتاجية والتنمية المستدامة :المبحث الخامس
لمسمع الزراعية في المراكز التجارية الكبرى تأثيرًا واسعًا , السيما في زيادة االنتاج وزيادة 

(  والشكل >الدخول فضاًل عن تحسين النوعية واالستدامة االنتاجية , وبمالحظة الجدول )
االنتاج بشكل مباشر (نجد ان من اىم اثار التسويق باألسواق المركزية الكبرى ىو زيادة >)

والسيما المزارع الحديثة التي تحاول تمبية طمبات ىذه االسواق فقد شكمت تمك الزيادة نسبة 
 %( .94مقدارىا )

 ( التوزيع النسبي آلثار التسويق عن طريق المراكز التجارية الكبرى8جدول )
 النسبة % االثار  ت
1  
2 
3 
4 

 زياد ة االنتاج بشكل مباشر 
 زيادة الدخول 

 تحسين النوعية 
 االستدامة االنتاجية 

50 
30 
10 
10 

  100 المجموع 
 .  6464المصدر :  الدراسة الميدانية ,  

2- London . bbc . newas , 2018 .  
 ( التوزيع النسبي آلثار التسويق عن طريق المراكز التجارية الكبرى8شكل )

 
 . Excel( ومخرجات برنامج  >المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )
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%(  في حين اسيمت حركة 74اما زيادة دخول ىذه االسواق فقد شكمت نسبة )
التجارة في االسواق المركزية الكبرى الى تحسين نوعية االنتاج واالستدامة االنتاجية بنسبة 

 ي ,  %( لكل منيا عمى التوال54)
مؤشرات ,  8التوزيع النسبي  لممؤثرات المستقبمية : تتوزع المؤثرات المستقبمية وفق 

%( 94( فانو سوف يتم تحقيق تنوع في االنتاج بنسبة )=( والشكل )  =وبمالحظة الجدول ) 
%( لكل منيا    ,  في حين سيكون 64اما قمة تكاليف الدخول وسرعة الوصول بنسبة )

%( , وان ذلك يدل عمى وجود اىمية كبرى لنظم 54االسواق تأثير بنسبة )لعامل تحقيق 
التسويق في المراكز التجارية وينبغي تعميم مثل ىذه االسواق عمى باقي المدن والضواحي 

 لكي يتم تحقيق االستدامة والتنمية لمزراعة .
 ارية المركزية الكبرى( التوزيع النسبي لممؤثرات المستقبمية عمى نمو االسواق التج9الجدول ) 

 النسبة %   مؤثرات مستقبمية  ت

1 
2 
3 
4 

 التنوع 
 تخفيض االسعار 

 كمفة الوصول 
 سرعة الوصول )الزمن (

50 
10 
20 

20  
 100 المجموع  

 .   6464المصدر : الدراسة الميدانية , نتائج استبيان  ,
 االسواق التجارية المركزية الكبرى(التوزيع النسبي لممؤثرات المستقبمية عمى نمو 9شكل )

 
 .Excel( ومخرجات برنامج  =المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )
 المبحث السادس:  المشاكل والمعوقات : 
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تجابو انظمة التسويق الزراعي الحديثة مشكالت تنموية عديدة تشكل عوائق يمكن 
المشاكل والمعوقات الى مشاكل طبيعية مثل المشكالت الحد منيا مستقبال ويمكن تقسيم تمك 

المناخية ونقص الموارد وغيرىا , ومعوقات ومشكالت بشرية مثل االدارية والسياسية 
 -واالقتصادية وسيتم تفعيل ذلك عمى النحو االتي :

مشكالت طبيعية : وتشتمل عمى العوامل المناخية ونفق الموارد والتموث  -5
 ( نجد ان عامل المناخ وتحقيق الموارد 54( والشكل )54الجدول) واالمراض  , وبمالحظة

( المشاكل الطبيعية ونسب تأثيرها عمى حركة التسويق في المراكز التجارية 82جدول )
 الكبرى

 النسبة % نوع المشاكل  ت
1 
2 
3 
4 
5 

 مناخية ) تغيرات مناخية (
 موضعية مكانية 

 نفق الموارد 
 التموث 

 االمراض  

30 
10 
30 
20 
10 

 100 المجموع  

 . 6464المصدر : الدراسة الميدانية , لسنة 
%( لكل منيا من المشكالت الطبيعية التي تقف دون تحقيق 74وتشكالن نسبة )

%( في حين تؤثر 64الثنائية لمثل تمك االسواق , اما مشكالت التموث فقد تؤثر بنسبة )
 %( لكل منيا عمى التوالي .54والقرب ( نسب )مشاكل االمراض والمشاكل الموقعية ) البعد 

 (المشاكل الطبيعية ونسب تأثيرها عمى حركة التسويق في المراكز التجارية الكبرى82شكل )
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 .Excel( ومخرجات برنامج  54المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )

دارية والسياسية مشكالت ومعوقات بشرية : وتشتمل عمى المعوقات اال  - 6
( الى ان العوامل االقتصادية تشكل 55( والشكل )55واالقتصادية والذاتية  , ويشير الجدول )

%( من التأثيرات عمى نظم التسويق في الموالت ,  اما العوامل السياسية فأنيا 4:نسبة )
 توالي %( لكل منيا عمى ال54%( في حين شكمت العوامل االدارية والذاتية نسب )64تشكل )

 ( المؤثرات ونسب تأثيرها في التسويق بين المراكز التجارية الكبرى88جدول )
 النسبة % نوع العامل  ت
1 
2 
3 
4 

 اداري 
 سياسي 

 اقتصادي 
 ذاتي 

10 
20 
60 
10 

 100 المجموع 
 . 6464المصدر : الدراسة الميدانية لسنة 

 المراكز التجارية الكبرى( المؤثرات ونسب تأثيرها في التسويق بين 88شكل)
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 . Excel( ومخرجات برنامج  55المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )

 االستنتاجات :
%( من المبيعات الزراعية 4;تشكل اسواق المراكز التجارية سوقا لتصريف ) -5

 والسمع الغذائية . 
 أصناف رئيسية  ( . :تصنف اسواق البيع الكبرى في المدن الى )-6 
% من 4:%( من نظم التسويق العام و 74تشكل االسواق المركزية الموالت )-7 

 نظم التسويق في المدن الكبرى  .
 تشكل عوامل الجذب اىمية كبرى في االسواق التجارية الموالت .-8 
راعية مشاكل طبيعية وبشرية السيما تمك تجابو عمميات التسويق السمع الز  -9 

 المسوقة بنظام  الموالت ) االسواق المركزية (  . 
 التوصيات :

االستمرار يقع العديد من المراكز التجارية الكبرى ) الموالت ( لما ليا من تأثير  -5
 في زيادة االنتاج واحداث التنمية المستدامة 

بو تدفق السمع الراعية والغذائية الى ضرورة رفع وتخفيف المعوقات التي تجا -6
 الموالت . 

 االحاالت
 .   99, ص=644, دار الراية , عمان , االردن , 5جواد سعد العارف , االقتصاد الزراعي , ط -5
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ىبة عجينة , تقرير التنمية الدولية لمبنك الدولي  , الدار الدولية لالستثمار الثقافية , القاىرة ,  -   -6
 . ;57, ص  >644

 الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة .  -7
 المصادر االجنبية 

1- London , bbc , newas , 2018 .  
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