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 Marketing: التسوٌق

ة فقد عرف بعض تعارف كثٌرا تمثل وجهات نظر مختلفبعرف التسوٌق 

 (اءراقتصادي للبٌع والشعبارة عن عمل )االقتصادٌٌن بؤنه 

بعض االقتصادٌون بمراحل تطور ومن دعاته  ٌرىوقد مر التسوٌق كما 

شورة ن ( اال ان القسم االخر ٌرى بان التسوٌق عبارة عStatenالعالم )

. وفً هذه الحالة البد ان ٌكون البلد قد تجاوز مرحلة االكتفاء فً االقتصاد

الذاتً اي بعد انتقال االقتصاد الى شورة اقتصادٌة فً مجاالت االنتاج 

فابض فً صبح لدٌنا أنه البد من وجود ثورة فً التسوٌق أل وبالتالً

 .تاجواال لٌس للتسوٌق اي اهمٌة فً حالة وجود ان االنتاج

 فً التسوٌق ةشورظرة هنا للتسوٌق هً عبارة عن اي ان الن

revolution  ومن دعاته العالمHeppner. 

 :حالتان اساسٌتان همابان التسوٌق ٌمر فً ن ان نستنتج وهنا ٌمك

سوق ان ٌمر بمراحل : فالبد للترندما ٌكون االقتصاد فً حالة تطوع-1

الخ من  ج.تدرٌللتغلٌف ولتوجد لدٌنا مشاكل ل . اي التطور هو االخر

ن نها الى اآلأل ةتكن فً الدول النامٌ لة غالبا ماوهذه الحا .وظابف التسوٌق

 .تفابها الذاتً من االنتاج المحلًلم تسد اك

ة حدوث فابض فً االنتاج لدٌبد من : الذي الفً حالة االقتصاد المتمكن-2

ن هً اآل ةً العملٌات التسوٌقٌة الن المشكلالبد من حدوث شورة فو

 .انتاج ةولٌس مشكل تسوٌقة مشكل

 :مالحظة

ها العراق البد من نستنتج مما سبق ٌستوجب على الدول العربٌة ومن

لعالمً وبالتالً الدخول ا فٌها لكً تتماشى مع التطور نتاجشورة لإلاحداث 

 :ٌلً ما ذا حدثإٌتحقق ذلك اال  ق العالمٌة والالسوفً 

 .تسوٌقٌةالمعرفة التامة للوظابف ال-1
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 .نشؤةٌرٌد السوق من هذه الم ٌكون فً ضوء ما نشؤةنتاج المإ-2

ومما سبق ٌرى العالم  .نشؤةنتاج هذه المإنما ماذا ٌرٌد السوق من إو

Russell  مر بمراحل تطور وهذه المراحل هً التسوٌقان: 

 Subsistence مرحلة الكفاف-1

 Semi-Subsistence مرحلة شبٌه بالكفاف-2

 Planned Production االنتاج )االقتصادي( المخططمرحلة -3

Period 

 .عٌد المدىبهذه ٌجب ان ٌكون التخطٌط  ةوفً الحال

 :لة الكفافحمر-1

 ٌوجد فائض فً االنتاج الوهً المرحلة التً تكون فً بداٌة االنتاج حٌث 

التسوٌق عبارة عن وانما ٌكون  ٌوجد تطور فً عالم التسوٌق الوبالتالً 

 .بٌن السلع مقاٌضة()

 :مرحلة شبٌه بالكفاف-2

نه فً هذه حاجة الى تطور التسوٌق ووظابفه ألاي كلما ازداد كلما تزداد ال

ابٌة دمما ٌتطلب وظابف ب فً االنتاجفائض قلٌل ظهر لدٌنا  ةالحال

 .للتسوٌق

 :نتاج المخططمرحلة اإل-3

ق للتطور بشكل ٌمما دفع بالتسوالمجتمع متطور  أصبحفً هذه المرحلة 

ة واحدة وعلٌه البد من المجتمع وحد أصبحنه فً هذه الحالة أل جدي،

 .بما فٌه )علم التسوٌق( ًءتطور كل ش

ظهر الخزن بكل اشكاله والنقل المكٌس وتطور وظابف التقنٌة حٌث 

 .ٌة واالهتمام بالهوامش التسوٌقٌة التً تحدد االرباحبوالدعا

 :الخالصة
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من تطور المجتمع حٌث ظهرت اهمٌة الوظائف ضان التسوٌق مر بمراحل تطور 

 التسوٌقٌة المختلفة وتطورت مع تطور المجتمعات وبمرور الزمن.

 :أخرى مفٌدة وهً مالحظات

 .نتاجالتسوٌق ٌسبق اإل-1

وهذا ٌعنً انه على المنتج ان ٌفكر اٌن ٌسوق انتاجه واالسعار التً ٌبٌع 

 نتاج.بعملٌات اإل ان ٌقوم فٌها )كتوقع( قبل

 الخ .... تتصل بالعملٌات التسوٌقٌة من نقل وتدرٌج مراحل االنتاج ال-2

سوٌقٌة بل فً عملٌات االنتاج ٌفكر بالعملٌات الت الوهذا ٌعنً ان المنتج 

 .فقط

ٌمكن ان تتم  القرار التسوٌقً ٌتطلب السرٌة بحٌث وصل االمر الى انه-3

بحٌث ٌتم  ،الصٌنا فً العراق واالخر فً مهحدأالصفقات بٌن شخصٌن 

. وذلك الن صفات البضاعة تتراشالوحدة المباعة او الم االتفاق على سعر

ثالثة( ودرجة  ثانٌة،درجة  أولى،لعة( محدودا وفقا للدرجات )درجة )الس

 درجة اولى .... مسٌباك رزذلك  مثل

التسوٌقٌة مجاالت ً ثورة فً كل الٌعن ن حدوث ثورة فً التسوٌقا-4

 .افة وظائف التسوٌقسوٌقٌة واالدارة التسوٌقٌة وفً كمن المعرفة الت

 ؟الخ

 Its Objective of Marketing :الزراعً التسوٌقاهداف 

ذا ٌعنً وه ،اإلنسانٌةاشباع الرغبات هو  الزراعً سوٌقان من اهداف الت

وتقسم المنافع الى  (Utility) تحقٌق المنافع هو ان هدف عملٌات التسوٌق

 :اربعة اقسام

 Place Utility المنفعة المكانٌة :اوال

احتٌاج المستهلك لها الى مكان  فٌه ٌقلوهً تعنً نقل السلعة من مكان 

 .احتٌاجه لها عن المكان االول فٌهٌزٌد اخر 
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وكما  لسلع على اشباع رغبات المستهلكٌنقدرة اهً  Utility والمنفعة

منفعة  ةٌترتب علٌها اضاف ة( بانه عملproductionٌٌعرف االنتاج )

فان أي نشاط ٌترتب علٌه إضافة منفعة وعلى ذلك  زٌادتها،اقتصادٌة او 

 .اقتصادٌة او زٌادتها ٌكون نشاط انتاجً

  Initial utility المنفعة االولٌة :ثانٌا

 .القمحلها وجود من قبل مثل انتاج لم ٌكن  ةوهً تمثل فً انتاج سلعة اولٌ

  Form utility كلٌةشالمنفعة ال :ثالثا

منها  ستهلكمكثر قدرة على ارضاء ال ةحالالسلعة الى وهً تحوٌل شكل 

 .مثل تحوٌل القمح الى دقٌق او خبز ةاالولٌفً حالتها 

  Time utility المنفعة الزمانٌة :رابعا

وقت  اج المستهلك لها الىخزٌن السلعة من وقت ٌقل فٌه احتٌوهً تعنً ت

الحصاد لٌتم . مثل تزٌن القمح بعد فٌه احتٌاجه لها عن الوقت االول ٌزٌد

 .توفر فٌها القمحٌ الالحقة والتً ال استهالكه فً الفترات

  possession utility )التملكٌة( ازٌةالحٌالمنفعة  :خامسا

كثر لها أالى من هم  حتٌاجهم لهااٌقل فٌه ة ممن تعنً نقل ملكٌة السلعوهً 

منفعة سواء كانت فان اي نشاط ٌترتب علٌه اضافة . وعلى ذلك احتٌاجا  

االقتصادٌة  هلوجاو امكانٌة او زمنٌة او تملكٌة ٌكون من ا ةاولٌة او شكلٌ

 .نتاجًإنشاط 

تبٌن لنا ان المنتج الزراعً ملنا وتتبعنا حركة رغٌف الخبز لؤت وإذا      

ثم تتعاقب على القمح  ،أولٌةمنفعة لقمح فً مزرعته ٌضٌف الذي ٌنتج ا

ن والخبز حالطفعملٌات  علٌه.بف التً تجري سلسلة من الخدمات والوظا

الدقٌق او الخبز تضٌف منافع و لقمح اووسابل النقل لة كلٌشتضٌف منافع 

والمراحل كما ان صوامع الفالح والمخازن على كافة المستوٌات  .مكانٌة

هٌبات البٌع والشراء تضٌف كافة و ،المخزونة ةمنافع زمنٌة للسلعتضٌف 

وفً  ،تملكٌةوالتجزبة هً االخرى منافع على مستوى المزرعة والجملة 
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ذات فابدة اعلى للمستهلك  ةحال ة ٌصل الخبز الى المستهلك وهو فًالنهاٌ

 .ةالمطلوبوالحالة ً الشكل والزمان والمكان ف أصبحنه قد أل

زٌادة اي من المنافع السابقة  تقدم فان كل من ٌسهم فً وبناء على ما     

فهو ة معلومات واخبار حعلى ذلك من خالل التحوٌل او اتا او المساعدة

 .منتج

راء حول حدوده وابعاده لفت اآلوعلى ذلك فان التسوٌق )ومهما اخت

شان  رنه فً هذا االمؤش الوسٌط ومن ثم فان عمل انتاجً هو ومراحله(

والوسٌط منتج فً ل مزرعته ً مجاالفالح فكالهما منتج فالفالح منتج ف

 .بٌن المزرعة ومابدة المستهلك ما ةالمرحل

 :الزراعً التسوٌق مشاكل

 البد ان نتعامل مع سلع زراعٌةطالما نتعامل مع التسوٌق الزراعً اذن 

 سباب التالٌة:لأل معقدةالبد ان تكون عملٌات التسوٌق 

 Seasonality موسمٌة اإلنتاج الزراعً وال:أ

لجعل امكانٌة توفٌر السلع وهذا ٌعنً البد من توفر وسابل خزن وتبرٌد 

مثال على ذلك  عالٌة،ٌتطلب كلف  الحال ةالسنة وهذا بطبٌع ارعلى مد

 غراض الخزن( وهكذا.م أل 11-)اللحوم تتطلب 

  .للتلف ةالسلع الزراعٌة قابل ةغلبٌأ ثانٌا:

 طٌارة والخزن المبرد.للنقل مثل )ال ةوعلٌه البد من توفر وسابل سرٌع

 الخ(

نالحظ انه فً حاالت معٌنة تكون تكالٌف النقل اعلى بكثٌر من تكالٌف كما 

 نتاج.اإل

غلب السلع الزراعٌة هً غٌر صالحة لالستهالك البشري أن أ ثالثا:

 .رالمباش
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تكون  حتىالبد من اجراء تحوٌل فً شكلها  ن معظم السلع الزراعٌةأي أ

  .كلصالحة لأل

 

 

 :الالٌقٌن فً الزراعة رابعا:

اي ان المنتج ٌعمل فً ظروف الالٌقٌن فً الزراعة بسبب الظروف 

وهذا ٌإدي الى  الالٌقٌن،الجوٌة التً تعتبر العامل االساسً فً ظروف 

 احتمال حدوث الخسابر وعلٌه البد من التحوط العالً لهذه المشاكل.

 :طبٌعة نمط االنتاج الزراعً: خامسا

ي مثال هناك الجمعٌات الزراعٌة او أ المنتجٌن والمستهلكٌناي طبٌعة 

مجموعة منفردة من الفالحٌن وهكذا وهنالك من ٌزرع الرز من صنف 

وهذا ٌعنً انه  آخر،تزرع رز من صنف  ىمعٌن فً حٌن مجموعة اخر

 ةما ٌحتاج الٌه المنتج والمستهلك الن هذه العملٌل من الصعب جدا توفٌر ك

 صعبه للغاٌة.

 :اءطٌن والوسٌختالفات بٌن المنتجٌن الزراعاال

ٌوجد اختالفان ربٌسٌان فً االنشطة االقتصادٌة التً ٌمارسها كل من 

 .ن والوسطاءٌالمنتجٌن الزراعٌ

 .االختالف فً طبٌعة المنتج -1

ذ ٌنتهً دور الفالح كمنتج اولً . افالفالح ٌنتج سلعا والوسٌط ٌنتج خدمات

ات التسوٌقٌة الهٌب مثال. وٌبدأ دور الوسٌط اوطازجة ال ةنتاج الطماطإب

 ةلمستهلك اٌنما وجد وفً صور مختلفالى ا ةحٌث تصل هذه الطماط

 وفً اوقات مختلفة اٌضا. (ةطازجة او عصٌر طماط ة)طماط

 االختالف فً التدفق الزمنً للمدخالت والمخرجات: -2
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اذ تعتبر المنتجات التً ٌنتجها الفالح )المخرجات( هً مدخالت العملٌات 

عً اسبق فً الترتٌب من االنتاج ازراالنتاج الومن ثم فان  التسوٌقٌة

ي ٌمكن ان تإد ٌمكن ان ٌقوم التسوٌق الزراعً وال. فال التسوٌقً

ٌكون قد سبق انتاجها فً  ةزراعٌ ةالخدمات التسوٌقٌة اال على سلع

 .رعةالمز

 

 

 طار التحلٌل:أحدود التسوٌق الزراعً و

نتاج باإل همكن تسمٌتٌ راء حول الحدود التً تفصل بٌن مالقد اختلفت اآل

 نتاج التسوٌقً.ه باإلمكن تسمٌتٌ والبحث وما

وعلٌه فال غرابه فً تركٌز بعض الكتاب والمهتمٌن بالتسوٌق على جوانب 

معٌنة واهمال اخرى العتبارها خارج نطاق تخصصهم اذ ٌرى البعض 

من اضافة المنافع ضٌت النشاط االنتاجً التسوٌقًوخاصة االقتصادٌن ان 

فهو  تنتاجً البحنشاط اإلالاما  .والزمانٌة والمكانٌة والتملكٌة ةالشكلٌ

لوحظ  . وتستند وجه النظر هذه الى مافقط ةمن اضافه المنفعة االولٌضٌت

ٌن فً الدول المتقدمة نحو ترك مع التقدم التقنً السرٌع من اتجاه الفالح

كثر أها المستهلك الى وحدات اقتصادٌة طلبالكثٌر من العملٌات التً ٌ ؤعب

نٌف وتعببة نجاحا وتخصصا فً مجال نقل وتخزٌن وتدرٌج وتجهٌز وتص

 تنتجه المزارع من منتجات زراعٌة اولٌة. ونقل ملكٌة ما

وطالما ان بعض الوحدات االقتصادٌة تتخصص فً اداء مثل هذه العملٌات 

تنسب  ٌفه هذه الوحدات من منافع اقتصادٌة متعددة ٌجب ان الضت فان ما

او االولً ولكن ٌجب ان ٌنسب الى االنتاج  تالى عملٌة االنتاج البح

قد نشاهده من قٌام بعض  ٌتعارض مع ما لتسوٌقً وهذا بالطبع الا

 ةولٌاضافه الى االنشطة االنتاجٌة األ الفالحٌن ببعض االنشطة التسوٌقٌة

ببعض  ةستفاداال وأغٌه تحقٌق بعض المزاٌا التً ٌقومون بها اصال ب

 االرباح التسوٌقٌة الناتجة عن الخدمات التسوٌقٌة التً ٌقومون بها.
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ان االنتاج التسوٌقً ٌنحصر فً اضافة المنافع  علماء ادارة االعمالوٌرى 

فتنحصر ضمن نطاق  المنفعة الشكلٌةاما  المكانٌة والزمانٌة والتملكٌة

 شانه فً ذلك شان المنفعة االولٌة. تاالنتاج البح

وكذلك ٌرون ان عملٌات التوحٌد القٌاسً وتدرٌج المنتجات وتغلٌفها 

ة وٌقتصر مجال االنتاج عها تقع ضمن االنتاجٌة البحوتصنٌوتعببتها 

التسوٌقً على عملٌات النقل والتخزٌن والبٌع والشراء واالعالن ونشر 

. لٌات وتحمل المخاطر الناتجة عنهاالمعلومات التسوٌقٌة وتحوٌل كافة العم

ٌة فقط اي كملضمن النشاط التسوٌقً المنفعة التوالتً ٌت نظرة ثالثةوتوجد 

ملٌة البٌع والشراء والوظابف التً ٌمكن ان نكملها مثل االعالن عمل )ع

 .السوقٌة والتحوٌل وتحمل المخاطر ونشر المعلومات

راء سالفة الذكر النشاط التسوٌقً للمنافع وحسب اآلوبذلك ٌمكن اجمال 

  :هً

 (الشكلٌة والمكانٌة والزمانٌة والتملكٌةٌتضمن المنافع ) :األولي أالر

 (المكانٌة والزمانٌة والتملكٌةع )نافٌتضمن ادارة الم :ي الثانًأالر

 (التملكٌةفقط ) :ي الثالثأالر

لزراعً ٌمكن ادراجها ومما سبق ٌمكن اعطاء تعرٌفات متعددة للتسوٌق ا

 ً:لفٌما ٌ

 :لتسوٌق الزراعًا Kohl'sفقط عرف 

داء جمٌع االنشطة التجارٌة والمتعلقة بتوصٌل إبانه العلم المتعلق ب

حتى  ًاالنتاج الزراعً االول مكان ة منالمنتجات والخدمات الزراعٌ

 .وصولها الى المستهلكٌن

ٌتم على السلع  ٌشمل كل ما التسوٌق الزراعًوٌرى اخرون بان 

 النهابً،لك المستهوصولها الى وحتى من المزرعة والخدمات الزراعٌة 

 باالستهالك. وانتهاءق الزراعً ٌبدا بعملٌة االنتاج اي ان التسوٌ

 :ذلك ٌمكن تعرٌفهوك
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على انه مجموعة من االنشطة االقتصادٌة والسلوكٌة التً ٌتضمنها تنسٌق 

 .نتاج الى االستهالكلف مراحل النشاط االقتصادي من اإلمخت

د والعاملٌن فً وان التسوٌق مهم بالنسبة للمنتجٌن والمستهلكٌن والبل

 .السلسة التسوٌقٌة

 .م الحدٌث للتسوٌق وتعرٌف التسوٌقالمفهوهو الفرق بٌن  : ماس

 :مفهوم التسوٌقج/ 

ان ٌكون لدٌها  ةانتاجٌ ؤةوفلسفة التسوٌق اي البد لكل منش طرٌقة التفكٌرهً 

 نتاج(.باإل ءدراسات عن السوق )دراسات ماذا ٌرٌد المستهلك منها قبل البد

 :تعرٌف التسوٌقوٌمكن 

تدفق السلع والخدمات من المنتج توجٌه هو  التعرٌف التقلٌدي للتسوٌقان 

 .تعمل السلعة او الخدمةسالى المستهلك او م

 .مجموعة انشطة تحدد عن طرٌق التفكٌر وٌمكن تعرٌفه أٌضا بانه

   Marketing concepts: اما المفهوم الحدٌث للتسوٌق

م سٌاسة ثم ثتفكٌر وبرامج وخطط  ةوهو عبارة عن فلسفة او طرٌق

 .ستراتٌجٌةا

قال ٌجب التفكٌر بالمشروع كمشروع تسوٌقً    Station: ان العالم س

 فسر ذلك؟ نتاجً.إقبل التفكٌر به كمشروع 

ٌعتبر مشروع فاشل  ًساسا كهدفالمستهلك  خذؤٌ ج/ ان اي مشروع ال

. ومن فابض االنتاج والمٌزة النسبٌة لهانه البد من التفكٌر فً الى ضافه ا

تم االستنتاج  وبذلك ،اقتصاديان ٌكون المشروع  هوان الهدف هنا ٌتضح 

مثل  نتاجبان التسوٌق ٌسبق االنتاج اي التفكٌر بالتسوٌق قبل التفكٌر باإل

 البٌض(. قابطؤالتفكٌر ب قبلنتاج البٌض إب التفكٌر)

 : لعلم التسوٌق الزراعًوشامل نهائً وهنا البد من اعطاء تعرٌف 
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مجموعة المعارف والمبادئ  عن رةعبا نهؤب :عرفه بعض االقتصادٌٌنفقد 

بنقل ملكٌة السلع الزراعٌة والخدمات  ةوالقوانٌن والنظرٌات المتصل

 .( من المنتج الى المستهلكاي تغٌٌر شكلها لزٌادة منفعتها) المرتبطة بها

 :خرونآوقد عرفه 

ٌة الزروع بنقل ملك ةبانه العلم الذي تهتم مباحثه بالمهام المتصل

اي تغٌٌر شكلها لزٌادة منفعتها االقتصادٌة من . المرتبطة بهاوالخدمات 

 المنتج الى المستهلك.

لجمٌع  بتعرٌف شامل الدكتور صداع الحدٌثً السابقة كل التعارٌف وأنهى

 :وظائف ومهام التسوٌق الزراعً وكاآلتً

والخدمات التسوٌقٌة  كافة الوظائف ةعلم اقتصادي ٌختص بدراس انه 

االولٌن الى مستهلكٌها ن المنتجات الزراعٌة من المنتجٌقل بن ةالمتصل

دمة حتى من التفكٌر فً انتاج هذه السلعة او الخ أٌن )والمبتدٌالنهائ

بالمكان والزمان والشكل والحالة والسعر ( اٌصالها الى المستهلكٌن

 .المطلوب

 تً:هو اآلخر وكاآلاما السوق فٌمكن اعطاءه تعرٌف شامل 

وجود طرق االتصال بٌن البائعٌن  ةالتبادل شرٌط هخاللهو نظام ٌحدث ف

فقد ٌكون  التبادل.تمام عملٌة والمشترٌن وتوفر المستلزمات الضرورٌة إل

للسلعة او للمكان او للزمان او لمجموعة من الناس والذي ٌتم به  السوق

 .التبادل

والتسوٌق الزراعً ٌوفر لكل من المنتج والمستهلك والوسٌط الوظائف  

 لتالٌة:ا

 :نتجاهمٌة التسوٌق الزراعً بالنسبة للم-1

ن اهمٌة مكٌف وتاالسعار واقل التكال ىعلؤبن المنتج ٌحاول دابما ان ٌبٌع ا

 :هًو هوظابف التسوٌقٌة الالزمة لخدمتال نه ٌوفرالتسوٌق للمنتج أل
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اي كل  التسوٌقٌة عن سعر السلعة وعرضها وطلبها ٌوفر له المعلومات-1

اضً والحاضر المعلومات التً تتعلق بالسلعة نفسها فً زمن الم

 .والمستقبل

منطق ان ٌقوم المنتج بنقل )اي لٌس من ال الوقتٌوفر التسوق للمنتج -2

 .لى ان ٌبٌعه بنفسهاحاصله 

 .السرعة فً تنفٌذ الخدمات للمنتج-3

 :اهمٌة التسوٌق بالنسبة للمستهلك اما

  :ن التسوٌقم المستهلكاي ماذا ٌرٌد 

 راعٌة )المكانٌة الزمانٌةع الزلسلفة للالمتخ توفٌر المنافععلى  هٌساعد-1

 (والحجازٌة ةكلٌشالو

 .من السلع زٌادة االستهالكعد على ٌسا-2

 .منه وٌقٌة( وبالتالً ٌستفاد المستهلك)الهوامش التس ٌقلل التكالٌف-3

 :اهمٌة التسوٌق بالنسبة للوسطاء والبلد

ٌدفعه المستهلك وما ٌحصل  اعلى فرق بٌن ماٌهدف التسوٌق لتحقٌق -1

 .علٌه المنتج

 .فرص العملكبر قدر من أاٌجاد -2

 .سعاراالستقرار باألٌحقق -3

 .وضع الكثٌر من السٌاسات االقتصادٌة فً موضعها الصحٌحٌسهم فً -4

 د.للبل ةالصعب ةوالحصول على العمل تصدٌر فابض االنتاجٌساعد على -5

 )المجتمع(. فضل لمعٌشة االفرادأمستوى ٌحقق -6

 :ًما ٌلاهمٌة التسوٌق الزراعً فٌ تلخٌصوٌمكن 
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من  ثالث اركان متعارضة االهدافان التسوٌق الزراعً ٌربط بٌن 

 (المستهلكو الوسٌطوالفالح المنتج الزراعً )عً هما التسوٌق الزرا

  :اهمٌته للمنتج الزراعً )الفالح(-1

 .فً حصول على اعلى سعر لمنتجاته حٌهدف الفال

ل ضفؤفضل النوعٌات من السلعة بأقٌق هدف الى تحٌ بالنسبة للمستهلك-2

 .ممكن قل سعرؤنسب مكان وزمان وبؤصورة وب

 كبر ربح ممكن.بالنسبة للوسٌط ٌهدف الى حصوله على أ-3

 ةٌة فً صورها المجهزوٌمكن توضٌح قنوات تسوٌق المنتجات الزراع

 بالشكل التالً: ةوغٌر المجهز

 

 ( ٌبٌن حركة السلعة من المنتج الى المستهلك ومراحلها1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفالحون المجهزون

 وسطاء ووكالء العمولة

 تجار البٌع بالجملة مكاتب مبٌعات المصانع

 محالت البٌع بالتجزبة المطاعم وما شابهها

 المستهلكون
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 :االسواق

  Competitive Marketالسوق التنافسً الكامل او التام -1

تتوفر  هو السوق الذي تتوفر فٌه شروط المنافسة التامة او الكاملة وهذه ال

 اال بوجود الشروط التالٌة:

 .البابعٌن وعدد كبٌر من المشترٌنعدد كبٌر ممن -1

 .ةسلعه متجانس-2

 .ق متوفرة لدى البابعٌن والمشترٌنعن السومعلومات كاملة -3

 .حرٌة الدخول والخروج من السوق-4

 .ٌر مباشر على البابعٌن والمشترٌنشٌر مباشر او غؤال ٌوجد ت-5

 .امكانٌة تجزبه السلعة-6

ذا توفرت الشروط اعاله فً لحظة زمنٌة معٌنة ولسلعة محددة ومكان إ

 التوازن سعرا ٌسمى )تحدد عندها سعرا واحدمحدد فً سوق معٌنه ٌ

Equilibrium price). 

 :هً ثالث شروط اساسٌهقدم ان هناك ت وٌمكن استنتاج من كل ما

 (لحظة معٌنه –مكان معٌن  –معٌنة  سلعة)
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 ؟ط: هل فً الواقع العملً توجد مثل هذه الشروس

 .(ج/ نعم )لحظة معٌنة ومكان معٌن وسلعة معٌنة

  Market levels: الزراعٌةتوٌات السوقٌة للمنتجات المس

ض او كل المستوٌات حد او بعؤن تسوق المنتجات الزراعٌة مارة بٌمكن ا

 :ةالتالٌ ةٌقوسال

 

 : االسواق المحلٌةاوال

ولهذه االسواق  وهً االسواق التً تنتشر فً القرب من المناطق االنتاجٌة.

صة الصغار فً دورا كبٌرا فً تجمٌع المنتجات من المزارعٌن وخا

جون داء الخدمات التسوٌقٌة علٌها وٌحصل المنتؤكمٌات كبٌرة تسمح ب

كبر مما لو سوقوا منتجاتهم الى اسواق أاسعار الزراعٌون على صافً 

الجملة والتً قد ٌكون سعرها اعلى من سعر االسواق المحلٌة بسبب 

لنقل منتجاتهم الى اسواق  ةتً ٌتحملها المنتجون الصغار نتٌجالتكالٌف ال

 الجملة.

 : االسواق التجمٌعٌةثانٌا

توجد هذه االسواق فً كثٌر من دول العالم وتقوم بتجمٌع المنتجات 

كبر من تلك التً أفً كمٌات  ةبشكلها الخام من االسواق المحلٌ الزراعٌة

وتجري فً هذه االسواق كثٌر من  ٌتم تجمٌعها فً االسواق المحلٌة.

ض العملٌات الوظابف التسوٌقٌة مثل الفرز والتدرٌج او بعالخدمات و

 او الحفظ. فالتجهٌزٌة مثل التغلٌ

 ة: اسواق الجملثالثا

 :أنواعمنها ثالثة  ٌوجد

 .اسواق الجملة المركزٌة-أ
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 تهتم بتجمٌع المنتجات الزراعٌة التً ترد الٌها مناألسواق التً وهً 

وخاصة  من االسواق الخارجٌة او التجمٌعٌة الداخلٌة او االسواق المحلٌة

هزة الستقبال وتفرٌغ وتخزٌن اجتكون وهذه االسواق  المستوردة،السلع 

 واعادة شحن ونقل الكمٌات الكبٌرة من السلع.

ة ع للمنتجات الزراعٌة وتحدٌد قٌمفً اتاحة منفذ واسهذه األسواق هتم تو

وفً هذه  .االسواق اقتصادٌا لبعض المنتجات السلع وٌكون البٌع فً هذه

والشرابٌة  عٌةالبٌاالسواق ٌتم ضبط الطلب والعرض من خالل االنشطة 

للتجار والمجهزٌن والمصنعٌن والسماسرة وهٌبات البٌع الممثلة فً 

 السوق.

 

 .اسواق الجملة التجهٌزٌة-ب

المنتجات الزراعٌة الخام الالزمة للصناعات التً تقوم  تخص هذه االسواق

وتشترط هذه  الغذابٌة او المنسوجات او غٌرها.علٌها مثل الصناعات 

حٌث تكون االسواق موصفات معٌنة من السلع الخام التً ٌشترونها ب

طن للصناعة مثل )مصانع استالم الق ةمطابقة للوصفات المناسب

وتحصل هذه االسواق على  وغٌرها( ةاطواالصواف ومصانع تعلٌب الطم

 من اسواق الجملة المركزٌة.من السلع الزراعٌة كمٌاتها 

 .اسواق الجملة التصرٌفٌة-ج

ٌنحصر نشاطها فً تجزبة الكمٌات الكبٌرة التً ترد الٌها من االسواق 

توجد فً هذه االسواق  االخرى لتوزٌعها على تجار التجزبة وكثٌر ما

هة والبٌض وااللبان وفً معظم الحاالت ٌحصل تجار الخضر والفاكة تجار

 التجزبة على احتٌاجاتهم من هذه االسواق.

 رابعا: االسواق التصدٌرٌة

بالكمٌات  تعمل هذه االسواق على تجمٌع السلعة من االسواق الوطنٌة

جراء العملٌات والوظابف ؤب سواق الخارجٌة وتقوموالنوعٌات المناسبة لأل

ٌتناسب مع  مابٌجعلها مطابقة للمواصفات التصدٌرٌة وبما والتسوٌقٌة 
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على الحفاظ على السمعة التجارٌة  عملالو ناحٌةطلب السوق االجنبً من 

للمنتجات الوطنٌة فً االسواق االجنبٌة وهذه االسواق تكون مجهزة 

بوسابل الفرز والتدرٌج والتعببة والشحن والتفرٌغ والتخزٌن وغالبا ما 

 واق فً المدن الساحلٌة قرٌبة من الموانا التصدٌرٌة.تتواجد هذه االس

 اق التجزئة: اسوخامسا

وهً تمثل المرحلة النهابٌة فً  توجد هذه االسواق اٌنما وجد المستهلك

القناة التسوٌقٌة اذ ٌحصل المستهلك على معظم احتٌاجاته من هذه االسواق 

داء الكثٌر ؤة بلمستهلك. وٌقومون تجار التجزبوٌتم فٌها عرض المنتجات ل

 من الخدمات التسوٌقٌة )تعدد الكمٌات وتنوع السلع(

صبح تاجر أتطور الحاصل فً كثٌر من البلدان وفً هذه االسواق ونتٌجة لل

الى منزل المشتري  وأحٌاناالتجزبة ٌقوم بنقل السلع الى سٌارة المشتري 

من خالل الهاتف فً ضل المواصفات والدرجات التً اصبحت معروفة 

 (الموالت السوبرماركت،بدقة فً االسواق المركزٌة )

 :التً ٌؤدونها حسب الوظٌفةعلى  ةغذٌلألانواع تجار الجملة 

دم حٌث ٌقوم بتجمٌع الوظابف التسوٌقٌة وٌق :تاجر جملة متكامل الوظائف-1

نواع التً ٌفضل ان ٌبٌعونها وٌقدم النصٌحة الى تجار التجزبة باأل

وٌساعد فً عملٌات تسعٌر السلع والدعاٌة لتاجر التجزبة التسهٌالت المالٌة 

ٌقوم بتخزٌن كمٌات كبٌرة كما وٌقوم بتوصٌل السلع الى تجار التجزبة و

من السلع على شكل مخزون حتى ٌتمكن من تزوٌد تجار التجزبة بالكمٌات 

 الصغٌرة وعلى فترات متكررة.

ٌع الوظابف المتكاملة ال ٌقوم هذا التاجر بجم :د الوظائفتاجر جملة محد-2

ٌقدم تسهٌالت مالٌة او  فقد ال الوظابف،ٌقوم بها تاجر الجملة متكامل التً 

 ال ٌنقل البضاعة الى تاجر التجزبة. 

 :التً ٌبٌعونها حسب انواع السلعة غذٌلأل ةانواع تجار الجمل

 general – line wholesaler متعدد السلع ةتاجر جمل-1
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ع متطلبات تاجر التجزبة السلع تمكنه من توفٌر جمٌٌبٌع انواع عدٌدة من 

ومنتجات االلبان  frozen foods. وقد ٌبٌع السلع المجمدة من السلع

dairy productsٌر جمٌع انواع بتوفقوم  انه ٌندر وجود تاجر جملة ٌ. اال

 .لخضار واالسماك والخبز والمعلباتبٌع اللحوم وا قومالمنتجات كان ٌ

 specialty wholesaler متخصصتاجر جملة -2

ٌتاجر فً نوع واحد من المنتجات او فً انواع متقاربة فمثال قد وهو الذي 

 . ه او الخضار او اللحوم او الحبوبٌتخصص ببٌع الفواك

 

 FUNCTION OF: ةالخدمات التً ٌقدمها تجار الجمل

WHOLESALERS  

 .الصغٌرةصحاب المحالت ات صغٌرة ألاعاده تعببة السلع فً كمٌ-1

 .خلٌط من السلع الى تجار التجزبة بٌع-2

 .رخص االسعارؤالمنتجٌن مباشرة وب شراء كمٌات كبٌرة منمن ٌمكنهم -3

ن الطلب لكونهم ٌتعاملون مع ٌزود تجار الجملة المنتجٌن بالمعلومات ع-4

 .ٌطلبه المستهلكون من ثم ٌعرفون ماكبٌر من المحالت وعدد 

نصٌحة فٌما ٌخص المنتجات التجزبة بال ٌزود تجار الجملة تجار-5

 .الجدٌدة

 ٌعمل تجار الجملة على تزوٌد تجار التجزبة باالبتمان حٌث ال-6

 .ٌستطٌعون دفع شحن السلع مباشرة

  MARKET STRUCTURE: التركٌب السوقً

هم ضدد عالقات البابعٌن فً السوق ببعوهو المالمح التنظٌمٌة التً تح

لبعض وعالقات البابعٌن فً السوق ببعضهم االبعض وعالقات المشترٌن 
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المالمح الخاصة بتنظٌم السوق والتً تإثر على من وهو  .بالمشترٌن

 .فً السوق ةبٌعة المنافسة والتسعٌرط

 Markets: السوق

 .كثر من المشترٌنأابعٌن وواحد او كثر من البأٌتكون من واحد او 

 ؟العالقة بٌن البائعٌن والمشترٌن نوع ما :س

 NEGOTIATIVE ةساومٌتان العالقة بٌنهما عالقة –ج 

RELATIONSHIP ٌن عفعال وتفاعالت بٌن البابؤوهذه العالقة تتصف ب

حٌث ٌظهر البابع رغبة فً البٌع وٌظهر  التبادل،والمشترٌن وعملٌات 

المساومة من اجل الوصول  تبدأا مالمشتري رغبة فً الشراء وعند لقابه

 التسلٌم.االتفاق على سعر ووقت ومكان  الى شروط التبادل وفٌه ٌتم

 CHARACTERSITICS OF MARKET: مالمح التركٌب السوقً

STRACTURE 

سلوك الذي ٌسود فً كل االسواق ان مالمح التركٌب السوقً تحدد نوع ال

 :هً

بتوزٌع عدد وحجم  تركٌز البابعٌن والمشترٌن حٌث توصف ةدرج-1

 .فً السوق ةاالمنش

 .المشترٌن ً نظرتنوٌعه ف ةرجالمنتج ود ةطبٌع-2

 .وط الدخول الى السوق والخروج منهشر-3

والظروف السوقٌة المعلومات عن االسعار والكمٌات والتكالٌف  ةحال-4

 .طراف السوقأبٌن 

 Effects of Market Structure: اثار التركٌب السوقً

 :وقًلستتبلور اثار التركٌب السوقً فً كل من السلوك السوقً واالنجاز ا

 Market Conduct: السلوك السوقً-1
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الى نمط السلوك الذي تتبعه اذ ٌشٌر  السوقً،وهو مفهوم متصل بالتركٌب 

سواق التً تبٌع او تشتري منها ٌف او التعدٌل وفقا لألٌفً التك ةالمشا

 :ةالسلوك السوقً فً االبعاد التالٌوٌتضمن 

فً اكتشاف السعر  تنشاماو مجموعة ال ةشانالطرق التً تتبعها الم-ا

 .وتحدٌد المخرج

  .ةالسٌاسة االنتاجٌ-ب

 .تروٌج المبٌعات ةسٌاس-ج

ة نتاجٌف المتبادل للسٌاسات السعرٌة واإلطرق ووسابل التنسٌق او التكٌٌ-د

 .المتنافسة آتشنوتروٌج المبٌعات بٌن الم

 .متوقعةالقابمة او ال آتشنٌكات الموجهة ضد المتوجود او غٌاب التك-هـ

 Market Performance: االنجاز السوقً-2

 آتجة عن الصناعة ككل كتجمٌع المنشٌشٌر الى النتابج االقتصادٌة النات

 .المنتجة لها

والعدالة  ةء وانجاز الصناعة فً صورة الكفاءفالمجتمع ٌهتم بكٌفٌة ادا

 .ذلك من االمور التً تهم المجتمع والنمو واالستقرار وما شابه

 :ةسوقً االبعاد التالٌن االنجاز الوٌتضم

 .االنتاج ةلمتوسط تكلف ةسعار بالنسبالارتفاع ا-1

وبالطاقة  ؤةوحجم المنش ةثر بالسلعؤنتاج حٌث تتلإل ةالكفاءة النسبٌ-2

 .الفابضة ان وجدت

 .االنتاج ةلتكلف ةحجم تكلفه تروٌج المبٌعات بالنسب-3

 .وى الجودة والنوعٌةمستوخصابص المنتج وتتضمن االصناف -4

المنتجات واسالٌب االنتاج فً تنمٌة كل من  ةوالصناع ةدور المنشا-5

 .هذا النمو ةلتكلف ةبالنسب ةللمعدالت الممكن ةبالنسب



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة / قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعً 
 /                    اعداد أ.م.د حسن ثامر زنزل السامرائً دراسات أولٌة / مادة التسوٌق الزراعً / مرحلة ثانٌة

21 
 

 ricesAgricultural Products P الزراعٌة:اسعار المنتجات 

تنتقل المنتجات  تعتبر االسعار جزءا مكمال للتسوٌق الزراعً فغالبا ما

الزراعٌة من منتجاتها االولً الى مستهلكها النهابً من خالل العدٌد من 

 ةاو تنتقل فٌها ملكٌ وفً كل مرة ٌتغٌر فٌها المالكاالٌدي التً تتناولها 

التسوٌق الزراعً  ةالتفاق على السعر ولذلك فان دراسٌلزم ا ةالسلع

فمن غٌر الممكن  لزراعٌة،اتستلزم االلمام بالجوانب السعرٌة للمنتجات 

جوانب السعرٌة للمنتجات دراسة التسوٌق الزراعً دون استٌعاب وتفهم ال

 .الزراعٌة

تصادٌة فً توجه واالسعار بشكل عام تلعب دورا مركزٌا فً النظرٌة االق

 ةالى القرارات الحكومٌ ةاضاف ةواالستهالكٌ ةت االنتاجٌاالقرار

ج من الٌات مستلزمات االنتا ةوالتفضٌالت الشخصٌة ومدى اتاح

 .االنتاجٌةمثل جمٌعها مإشرات قوٌة على الخطط توتجهٌزات 

السعر ٌتحدد حٌث  Price determinationا البد من تحدٌد السعر نوه

من هذه  ةالمطلوب ةعندما تتساوى الكمٌ ةالتوازنً فً سوق سلعة معٌن

 :منها وكما فً الشكل التالًة المعروض ةالسلعة مع الكمٌ

 السعر      ط                  ع                                     

 هـ       ز          ر                                             

السعر *P     ب                                                         

 التوازنً

 ك                           ج                                  

 ط                       ع    أ                                 

 التوازنًالكمٌة *Q  الكمٌة                                      

 .الطلب والعرض لتحدٌد سعر التوازن السوقً توازن (2شكل )
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منحنى الطلب والذي ٌوضح العالقة بٌن المنحنى )ط ط( ( 1ٌ)فً الشكل 

منحنى العرض والذي  ع( العكسٌة بٌن الكمٌة والسعر والمنحنى )ع

ط  ع،المنحنٌان )ع  انعالقة الطردٌة بٌن الكمٌة والسعر وٌتقاطعلٌوضح ا

 ط( فً النقطة )ب( ٌحددان السعر التوازي وعند هذا النقطة تكون الكمٌة

ا د( )المستوى ارتفع السعر عن  وإذا ةساوٌة للكمٌة المعروضالمطلوبة م

الى )ا ج( فان هذا االرتفاع سٌإدي الى زٌادة الكمٌة المعروضة وانخفاض 

 ةعر الى )ا ج( فان الكمٌة المعروضانخفض الس إذااما  المطلوبة.الكمٌة 

تنخفض والكمٌة المطلوبة ستزٌد مما ٌإدي الى ارتفاع وانخفاض االسعار 

 .ةن فً الكمٌات المطلوبة والمعروضالى زٌادة ونقصا

 Multiple Prices in the Market: تعدد االسعار فً السوق

من المالحظ ان سٌادة مستوٌات مختلفة من االسعار فً السوق حتى لنفس 

علٌه المنتج  الذي ٌحصل الطماطةان سعر ٌالحظ حٌث  دةالسلعة الواح

ٌختلف عن سعر التجزبة وكذلك ه دوربوهذا  ةٌختلف عن سعر الجمل

اختالف سعر الجملة وسعر التجزبة من مدٌنة الى اخرى وفقا الى قربها او 

وفقا لنوعٌة  مكانللسعر فً نفس اا عن مكان االنتاج وكذلك تفاوتبعدها 

والمغلفة من  رزةففالشمار الم تجزبتها.السلعة او مستوى اعدادها او 

وٌختلف السعر  المفرزة،اعلى سعرا من الشمار غٌر الفاكهة عادة ما تكون 

ٌظهر لنا اسعار وبذلك  السلعة.باختالف مستوى الخدمة المإدات على 

عدٌد فً السوق الواحد فً الزمن الواحد والمكان الواحد وهذا التعدد ٌعتمد 

تسوٌقٌة وهذه االسعار المتعددة تتحدد تحت قانون على مستوى الخدمات ال

 .قانون السعر الواحد(ٌطلق علٌه )

Law of one Price:  خذ فً اعتباره اسباب ؤالذي ٌوهو ذلك القانون

نافع المكانٌة والزمانٌة الم ةعار لنفس المنتج وهً تكالٌف اضافتعدد االس

من خالل عملٌات النقل والتخزٌن والتجهٌز وٌعتبر هذا القانون  ةوالشكلٌ

ت السعرٌة وتقٌٌم الكفاءة مفٌد جدا فً تقدٌر حجم السوق وفً التوقعا

 :مكونٌن اساسٌٌنفكل سعر ٌمكن تجزبته الى  ةالسعرٌ

 :االول
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 .ثل للسلعة فً مكان وزمان وشكل ماسعر متما

 :الثانً

 .ةللسلع ةشكلٌلا واٌة او الزمانٌة تكلفة اضافة المنفعة المكان

 Price discovery: اكتشاف السعر

وهً العملٌة التً ٌصل بها البابعون والمشترون الى سعر محدد لكمٌة 

وعملٌة اكتشاف اسعار  لعة فً مكان او زمان او شكل محددمعٌنة من الس

 :مرحلتٌنالمنتجات الزراعٌة تتم على 

ض والطلب وتقدٌر السعر السابد فً : تقٌٌم قوى العرالمرحلة االولى

 .السوق

ى الصفقة موضع االعتبار مع : تطبٌق هذا السعر المحدد علالمرحلة الثانٌة

لٌة او المكانٌة او الزمانٌة وقوة المساومة ق النوعٌة او الشكوالفر ةمراعا

 او التسهٌالت المقدمة.

 

    Trends of Prices :لألسعاراالتجاه العام 

الركود العام  سعار المنتجات الزراعٌة بالتضخم اوألٌرتبط االتجاه العام 

كانت سوى الى العوامل الخاصة بالقطاع الزراعً  ةفً االقتصاد واضاف

فهناك تغٌرات اتجاهٌة  عرضها،تتعلق بالطلب على المنتجات الزراعٌة او 

تحدث فً اذواق المستهلكٌن وتفضٌالتهم اضافة الى التغٌرات السكانٌة 

التً تتوقف بدورها على معدل النمو السنوي فً السكان وكذلك االتجاه 

 العام فً مستوٌات الدخول.

وكل هذه العوامل مجتمعه سوى كانت فً جانب عرض المنتجات 

ار وٌمكن توضٌح سعس فً االتجاه العام لألعلٌها تنعكالزراعٌة او الطلب 

 تً:سعار بالشكل اآلاالتجاه العام لأل

 السعر                                                               
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Trends of prices     

 لألسعاراالتجاه العام               

 

 

 الزمن               

 االتجاه العام لألسعار (3)شكل 

  Cyclical behavior of prices :لألسعارالسلوك الدوري 

 والدورة الحقٌقٌة. هً النمط الذي ٌعٌد نفسه عادة بمرور الوقت: الدورة

ولٌس نتٌجة لعوامل   self-energizingهً التً تعٌد نفسها تلقابٌا

 الصدفة.

ذا إوهذه الدورة تنتهً  eventتتحرك بحدث خارجً التً وان الدورة 

 تبدأ من جدٌد بعامل خارجً اخر.مالم 

سعار وتإدي باألسٌإدي الى ارتفاع االسعار  ةفمثال انخفاض انتاج الطماط

المرتفعة الى زٌادة االنتاج فً الفترة المقبلة والتً تإدي بدورها الى 

 انخفاض السعر وهذا ٌإدي الى تقلٌل االسعار.

الن الكمٌة  اشى مع تحلٌل الطلب والعرضمٌت وهذا السلوك الدوري ال

للسعر فً فترة  ةفً نفس الفترة بل دال هً لٌست دالة للسعر Qالمعروضة 

خٌر بٌن حدوث ؤبر عن طول الفترة الزمنٌة للتتع Nوان  (T-N)سابقة 

من  (Q)ستخلص من ذلك ان الكمٌة المنتجةنو العرض،السعر وظهور 

على ثر بدورها سابقة وسوف تإسعار منتج زراعً ما هً اال نتٌجة أل

خر على الكمٌة المنتجة فً فترة والذي ٌإثر هو اآل ةالسعر فً نفس السن

 الحقة.

سعار المنتجات الزراعٌة وكمٌاتها تعبٌر عن السلوك الدوري ألوٌمكن ال

ترتبط  إذا cob web model مع الزمن من خالل النموذج العنكبوتً
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ثالث عوامل  االسعار والكمٌات بعالقة سببٌة تعاقبٌة متسلسلة تستنتج من

 :ربٌسٌة

 حقق بالفعل.تر الزمنً بٌن القرار االنتاجً المخؤ: ضرورة وجود التاالول

سعار الحاضرة ن ٌبنون خططهم االنتاجٌة طبقا لأل: ان المنتجٌالثانً

ر الزمنً وهو دالة خؤحقق بسبب التتثم ٌكون االنتاج الموالماضٌة ومن 

 سعار السابقة.لأل

نتاج دد بدوره باإلحرض الحالً والذي ٌتالسعر الحالً هو دالة للع الثالث:

او  Continuousالحالً وٌإدي النموذج العنكبوتً الى دورات مستمرة 

سعار والكمٌات فً األ divergentاو متباعدة  Convergentمتقاربة 

 بفرض عالقات طلب وعرض خطٌة.

دورات عنه تج فاذا كان مٌل منحنى الطلب = مٌل منحنى العرض تن

 مستمرة كما فً الشكل التالً:

 

 

 

 السعر                                                                          

 ،1ع                                  س                                     

 3س

 دورة مستمرة                 

 

 ،2ط                                     س                                  

 4س

 الكمٌة              
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 4ك  ،2ك            3، ك 1ك                                      

 مٌل منحنى الطلب = مٌل منحنى العرض

 

 

 السعر           1س              3س             5س           

 

 الزمن       

 

 2س             4س                      

 دورة مستمرة

 ٌبٌن التقلبات الدورٌة المستمرة فً االسعار. (4)الشكل 

 

 

 

 

دورات عنه من مٌل منحنى العرض تنتج  كبرأل منحنى الطلب ذا كان مٌإاما 

 .متقاربة

 ع                               ط   السعر                             

 1س                                                                                                           

                                                                                                            

 3س                                                                                                           

 ورة متقاربةد                          

 4س                                                                                                           

 2س                                                                                                           

 ط                       
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                    ع                                                         

     2 ك     4 ك    3 ك   1 ك                 الكمٌة                  

 

 

 السعر                                                                                      

 1س                                                                                      

 3س      5س                                                          

 الزمن                   

 4س                                                            

 2س                                                                            

 دورة متقاربة

 سعار.ٌبٌن التقلبات الدورٌة المتقاربة باأل (5)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

من مٌل منحنى العرض تكون التقلبات الدورٌة  اقل كان مٌل منحنى الطلب ذاإاما 

 متباعدة فً االسعار.

 ع                               ط   السعر                             

 5س                                                                                                           

 3س                                                                                                         

 1س                                                                                                          

 دورة متقاربة                          

 2س                                                                                                           
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 4س                                                                                                           

 ط                       

                                                                             

     4 ك     2 ك          1 ك    3 ك                      الكمٌة                  

 

                                                                  

 السعر        1س          3س                                        

 الزمن               

 2س                    4س                            

 دورة متباعدة

 سعار.باأل باعدةٌبٌن التقلبات الدورٌة المت (6)الشكل 

 النتاج وتحقٌق االنتاجار الزمنً بٌن تخطٌط خؤالتٌبٌن الشكل العنكبوتً 

وهو فرض واقعً لجمٌع المنتجات الزراعٌة سواء كانت نباتٌة ام  بالفعل

حٌوانٌة وكذلك بان االنتاج الحالً ٌتقرر بسعر الموسم الماضً ولكن ال 

هذه السنة المعروض ٌتحد السعر بالسنة الماضٌة ولكن بكمٌة االنتاج فً 

 سواق.ألفعال با

 

 :المناهج التسوٌقٌة

تحدٌدها تم الدراسات التسوٌقٌة الزراعٌة اتبع االقتصادٌون عدة مناهج فً 

 :ربٌسٌة وهًمناهج  ةبثالث

 Function Approach: المنهج الوظٌفً-1

 Institutional Approach: المنهج التنظٌمً-2

 Commodity Approach: المنهج السلعً-3
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 Function Approach: منهج الوظٌفًال-1 

احل الى مر عةعلى تقسٌم المسلك التسوٌقً للسل ٌعتمد المنهج الوظٌفً

حدة موضحا اثارها على و ةكل مرحل ةووظابف تسوٌقٌة وٌتناول دراس

من اجل الوصول الى نظام تسوٌقً ووسابل تحسٌنها  قاالقتصادٌة وطر

ثم تحقٌق الكفاءة التسوٌقٌة وٌختلف الباحثون فٌما بٌنهم على  منووء فك

)التدرٌج والتعببة والتجمٌع  Taylorفٌعتبر تقسٌم الوظابف التسوٌقٌة 

 .(والنقل والتخزٌن وغٌرها

بر التصنٌع ال تعد وظٌفة تحٌث ٌع Taylorمع  Larch& weldوٌختلف 

 ترثالتجمع والتصنٌف وبعاعتبر ان  Thomsonتسوٌقٌة وان الباحث 

ببة والتدرٌج ثالث وظابف تسوٌقٌة ربٌسٌة وان التع النهابً جالنات

 .عالم هً من الوظابف الثانوٌةالطلب باألواستخدام 

اما  تحلٌلٌة،وذات صٌغه تقسٌمٌة ولٌس  وصفً وان هذا المنهج هو منهج

Russell وظابف هً ةقسم الوظابف التسوٌقٌة الى ثالث فقد: 

  Exchange Function: وظابف التبادل-1

 .البٌع والشراءوتشمل عملٌات 

 Physical Function: الوظابف الفعلٌة-2

وٌعتبر المنهج  وتشمل )التجمٌع والنقل والخزن والتصنٌع والتعببة(

بحٌث ٌمكن ان تمر السلعة بمعظم هذه الوظابف ثم  وصفًالوظٌفً منهج 

  .وصفها وشرح طبٌعة هذه السلعة وعالقتها بهذه الوظابف

 Facilitating Function: الوظابف التسهٌلٌة-3

 Riskز والتموٌل وتحمل المخاطرة وتشمل التصنٌف والتدرٌج والفر

 .والمعلومات التسوٌقٌة

 :ر ٌمر بالوظابف الربٌسٌة التالٌةٌعفمثال على محصول القمح والش

 تجمٌع الحنطة والشعٌر.-1
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 .تخزٌن الحنطة والشعٌر-2

 .نقل الحنطة والشعٌر-3

 .طة والشعٌرتصنٌع الحن-4

 .تعببة الحنطة والشعٌر-5

 المنهج التنظٌمً ثانٌا:

 .س الذي ٌنظمون العملٌة التسوٌقٌةٌهتم هذا المنهج بدراسة النا 

 ؟س: من هم الناس )االفراد(

كل الناس او االفراد الذي ٌعملون بالسوق وٌسهلون العملٌة التسوٌقٌة –ج 

الذي ٌتوسط بٌن البابع  وٌطلق علٌهم الوسطاء وان الوسٌط هو الشخص

 .والمشتري

 ةوٌق الزراعً عن طرٌق دراسكل التسلمشاج نهوٌتعرض هذا الم

 :الوسطاء والهٌبات فً المسلك التسوٌقً وٌتضمن ذلك دراسة

 .التركٌب السوقً-1

 .لسلوك السوقً للمشترٌن والبابعٌنا-2

 .االداء السوقً-3

 :التركٌب السوقً

 عدد المشترٌن والبابعٌن واالهمٌة النسبٌة لكل منهم وحرٌة الدخول للسوق

 .والخروج منه وجمٌع مكونات السوق

 :السلوك السوقً

 ةن والمشترٌن فً السوق مثل الدعاٌفهو االسالٌب التً ٌتبعها البابعو

 .ةواالعالنات والسٌاسات السعرٌ

 :االداء السوقً
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 .ل من التركٌب السوقً والسلوك السوقًك ةوهو محصل

وٌقٌة وٌمكن بات التسوان الذٌن ٌعملون بالتسوٌق هم الوسطاء والهٌ 

 :ها الىقسٌمت

 التجار-1

 وكالء التجار-2

 الدولة والقطاع المختلط-3

 التعاونٌات-4

 س: هل ان وجود الوسطاء ضروري فً النظام التسوٌقً؟

ٌة االحتكار ج: نعم. ولكن المشكلة فً نوع الوسٌط......وهل ٌمارس عمل

 المنافسة او االحتكار.وبالتالً تظهر 

وٌعكس  التحلٌلٌةوان هذا المنهج )التنظٌمً( ٌعتبر من المناهج         

اضافة الى دراسة تركٌب وسلوك  مستوى الكفاءة للسوق ومستوى االسعار

 واداء السوق معا.

 

 المنهج السلعً:

 .الهامة فً الدراسات التسوٌقٌة التحلٌلٌةوهو من المناهج 

لطلب لهذه السلعة اي دراسة ا حدة،وٌهتم بدراسة تسوٌق كل سلعة على 

ودراسة اسعارها وتكالٌفها والفابض واالرباح ومعدل زٌادة العرض لها. 

لكفاءة التسوٌقٌة لوٌقً لهذه السلعة ومعدل تحقٌقها اي دراسة النظام التس

سواء كان فً الزمان او المكان او الشكل وذلك بتحلٌل النواحً الوظٌفٌة 

 والتنظٌمٌة لكل سلعة على حدة.

ج السلعً ٌهتم بدراسة كل سلعة بشكل منفصل )ومن دراسة وان المنه

 .وتكالٌفها والوظابف التً تمر فٌها( هااسعار
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ٌمكن الفصل فً دراسة المناهج الثالثة فً الدول النامٌة ولكن  : المالحظة

 فً الدول الرأسمالٌة ٌمكن الفصل بٌن هذه المناهج.

 :البعد المكانً للتسوٌق الزراعً

لسلعة والذي ٌكون عن التطرق الى كٌفٌة تحدٌد سعر ا لقد سبق       

ن ظروف المنتج ونظرا لتباٌ والطلب.العرض  منحنى بٌن قاطعطرٌق الت

لى سلعة معٌنة نالحظ ان ظروف الطلب ع آلخر،الزراعً من مكان 

مور شتى. اي لكل منطقة ظروفها من حٌث خرى وألٌتباٌن من منطقة أل

 الطلب والعرض.

توضٌح الفرق بٌن السوق  لتطرق الى البعد المكانً البد منوقبل البدء با

 .فالسوق له مدلول اقتصادي ولٌس له مدلول جغرافً محدد واألقالٌم،

ٌستخدم للداللة على منطقة جغرافٌة معروفة ومحددة وقد ٌكون  االقلٌمأما 

بكثٌر من ذلك لٌشمل الدولة  أكبرفٌها سوق واحد او عدة اسواق وقد ٌكون 

 كملها.ؤب

 :العالقة بٌن المسافة وتكالٌف النقل

نقل المنتجات الزراعٌة من مكان شك فٌه ان تجربة تكلفة  مما ال       

خر تتوقف على الكثٌر من العوامل ومن اهم هذه العوامل هً المسافة آل

التً تقطعها الشحنة او السلعة والكمٌة المنقولة وطبٌعة السلعة نفسها ونوع 

والطرٌقة المتبعة فً عملٌات النقل اضافة الى الظروف ووسٌلة النقل 

 المحٌطة بزمان او مكان النقل.

المسافة  إثرالحدٌث عن العالقة بٌن المسافة وتكالٌف النقل او  أردناذا إو

 على تكالٌف النقل ٌمكن التعبٌر عنها بالعالقة االتٌة:

Cost = F (distance)                C =F (M) 

 = دالة)المسافة( costالتكلفة 

 ت = د)م(
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 :حٌث

 .ت = متوسط تكلفة الوحدة المنقولة من المنتج الزراعً

 ةد = دال

 .م = المسافة المقطوعة

فً المسافة المقطوعة  اي ان متوسط تكلفة الوحدة المنقولة هً دالة      

فقا لطبٌعة هذه وا رٌاضٌة مختلفة وروصخذ هذه العالقة ؤوٌمكن ان ت

انه ٌجب معرفة ان تكلفة النقل فً عالقتها بالمسافة تنقسم الى العالقة على 

 مكونٌن اساسٌن:

 .تكلفة وسٌلة -1

 وهً تلك التكلفة التً تتغٌر بتغٌر المسافة تزٌد بزٌادتها وتقل بنقصانها.

 .تكلفة النهاٌات -2

افة وهً تكلفة تتغٌر بتغٌر المس وهً تعتبر تكالٌف ثابتة ال        

 .التحمٌل والتفرٌغ

 Transfer costالمكانً: تكلفة التحوٌل -1

 :كلفتٌن هماتكون هذه التكلفة من ت

 تكلفة وسٌلة النقل والتً تتغٌر بتغٌر المسافة. -1

 .تكلفة النهاٌات والتً تتغٌر بتغٌر المسافة -2

 :تًلفة النقل والمسافة بالشكل اآلوٌمكن توضٌح العالقة بٌن تك

 ج                                           تكلفة نقل الوحدة              

  نقل المنتجات التجارٌة

 د)ب(تكلفة سكك الحدٌ

 )د(                        

 بواسطة المزارعٌن تكلفة نقل المنتجات الزراعٌة
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 ي)أ(كالٌف النقل البرٌدت

 

 

 التسوٌقمسافة النقل عن مركز 

 ( ٌبٌن انواع مختلفة من العالقة بٌن تكالٌف النقل والمسافة7شكل )

دل ٌهو خط افقً موازي للمحور االفقً نالحظ فً الشكل اعاله ان )أ( 

على ان تكالٌف النقل ثابتة بغض النظر عن المسافة ومن االمثلة على 

ة اذ تعتبر ذلك الرسوم البرٌدٌة والتً تكون ثابتة فً انحاء الدولة الواحد

 كل دولة منطقة واحدة.

)ب( ٌوضح تكلفة النقل تزٌد بزٌادة المسافة ولكن عبر سلسلة من 

حدٌدٌة والتً تتم وفق هذا المراحل غٌر المتصلة. مثل النقل بالسكك ال

 اذ تزداد التكلفة بقفزات متتالٌة لكل مدى. النظام

ا )ت ج( )ج( تمثل دالة متزاٌدة مستمرة برسوم نقل ابتدابٌة قدره

اما الخط المستقٌم لهذه  بالمسافة،لتعطً العوامل التً ال عالقة لها 

دل على عالقة خطٌة مع المسافة وكثٌرا ما ٌستخدم هذا النوع ٌالعالقة 

من العالقات فً تحلٌل ودراسة دالة تكلفة نقل المنتجات الزراعٌة على 

المنقول  افتراض ثبات كل من الكمٌة المنقولة ونوع المنتج الزراعً

 ووسٌلة النقل نفسها.

)د( وهً دالة مستمرة تكون فٌها اجور النقل متزاٌدة بمعدل متناقص 

اي التزاٌد غٌر متناسب )متساوي( تمثل هذه الحالة فً نقل المنتجات 

الزراعٌة فً الواقع التجاري. وتمثل هذه التكلفة الحدٌة المتناقصة للنقل 

 بالنسبة للمسافة.

 الخالصة:
لة النقل وسٌو النقل،توجد عوامل كثٌرة تإثر على تكالٌف النقل منها ظروف 

روف التقنٌة المرتبطة باستخدامها الظو سعتها االجمالٌةو المستخدمة من حٌث نوعها
 .الطوبوغرافٌةاضافة الى العوامل  علٌها،وظروف العرض والطلب 
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 Transfer cost Surface مسطح تكلفة النقل:

الرتباط تكلفة النقل بالمسافة اذن تختلف تكالٌف النقل بٌن بالنظر 

 قلٌلة،السوق تكون تكالٌف نقلهم  المناطق االنتاجٌة فالمزارع القرٌبة من

بمسطح ) لمختلف المناطق حول سوق معٌنتكالٌف النقل  وتسمى

 .(تكالٌف النقل

 دالة تكالٌف النقل الخطٌة                                   دالة تكالٌف النقل غٌر الخطٌة       

   نتور التكالٌف المتساوٌةكقطاع رأسً                      

 

 السوق                                            

   3ت                                  3ت

 1ت                         2ت     1ت                      2ت  

 1م  2م  3م                                             1م  2م  3م       

 المسافة الى السوق                               المسافة الى السوق                 
 قطاع مستعرض               

 مستعرض ومسقط رأسً.( ٌوضح مسطح تكالٌف النقل بشكل 8شكل )

 متساوٌة فً تكالٌف التحوٌل المكانً كل نقطة على الخطوط الكنتورٌة تكون

 :تً( كاآل8وٌمكن تفسٌر الشكل السابق )

خطٌة كما فً  ةدالكانت العالقة بٌن تكالٌف النقل والمسافة تحكمها  إذا

( فان تكلفة نقل المنتج تزٌد بمعدل ثابت مع زٌادة 8فً الشكل )( أالجزء )

( الى السوق )ق( فان تكلفة 1م)تم النقل من نقطة  إذاالمسافة وهذا ٌعنً 

( الى نفس السوق فان 2النقطة )ممن نقل التم  وإذا( 1نقل الوحدة تكون )ت

 .( وهكذا2تكلفة الوحدة الواحدة تكون )ت

وتمثل  Is-cost contourهً خطوط كنتورٌة للتكلفة الثابتة فاما الدوابر 

 .ها تكالٌف نقل الى السوق متساوٌةمواقع النقاط التً تكون ل
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اي انها لٌست خطٌة  صلتكالٌف متزاٌدة بمعدل متناقا ةكانت دال إذااما 

( بتناقص مع زٌادة المسافة كما فً )ولكن تكلفة الوحدة تزٌد بمعدل م

ظ تزاٌد المسافات بٌن الدوابر التً توضع فروق متساوٌة ( اذ ٌالح8شكل )

تتزاٌد  ًسأانصاف اقطار الدوابر فً مسقط الرفً تكالٌف النقل اي ان 

 ةدال ةفً حالو( أ) ةثابت كما فً الحالمتزاٌد ولٌس بمعدل ولٌس بمعدل 

 اي: linear transfer cost functionتكالٌف النقل الخطٌة 

 وهكذا 3م – 4= م 2م – 3= م 1م – 2م

 No linear transfer costتكالٌف النقل غٌر الخطٌة  ةدال ةاما فً حال

Function لمشار الٌها تتزاٌد بمعدل متزاٌدفان انصاف اقطار الدوابر ا. 

نسة من ( افترض ان السوق ٌتوسط منطقة جغرافٌة متجا8فً الشكل )و

ولكن فً  تماثلة،م خطوط الكنتور بدوابر تجمٌع االتجاهات وبذلك مثل

 .د تماثل كامل بٌن اي منطقة واخرىٌوج واقع الحال ال

تكالٌف النقل ٌسمى  ةغرافٌة عن دالوالطوب فوظرال إثروعلى الرغم من 

ٌف النقل المتساوٌة لتكال ةٌجاد خطوط كنتورٌ االساس النظري صالحا ال

لتحلٌل ودراسة نقل المنتجات الزراعٌة من مناطق االنتاج  ةوتكون متساوٌ

خذ هذه الخطوط ؤمتوقع ان تالالى مختلف االسواق اال انه ٌكون من غٌر 

النقل اشكاال منتظمة بل تخضع لمدى توزٌع وانتشار ومسارات خطوط 

 .ةسواء كانت ربٌسٌة او فرعٌ

 Site – Price Surface: مسطح السعر فً الموقع

 المزروعًفالسعر  معٌن،الموقع الى السعر عند موقع  سعر فًٌشٌر ال

عند موقع معٌن هو سعر مشتق عن سعر السوق االساسً مطروحا منه 

ٌث مدى تكالٌف النقل وهو تعبٌر عن النمط المكانً لموقع معٌن من ح

 .بعده او قربه من سوق معٌن

اط فاذا افترضنا وجود سوق واحد معزول عن غٌره من االسواق ومح

 .( مثالبمناطق زراعٌة ٌنتج فٌها منتج واحد هو )البطاطا
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مختلف المواقع كما فً  ( فًالمزروعًعر سٌمكن توضٌح سعر الموقع )ال

 :(9الشكل )

 هذا السعر فً الموقع                      25    21   سعر السوق           مقطع عرضً

 تكالٌف التحوٌل المكانً                                    15   11    5                          

 

 

 سًرأمقطع 

 ق                  

 

 كنتور السعر المتساوي

 ( مسطح سعر الموقع لسوق واحد9شكل )

 ةة من البطاطا تزٌد بزٌادة المسافنقل الوحد ة( ٌوضح ان تكلف9الشكل )

دة ق االساسً ٌزٌد مع زٌاوطع من سعر الستومن ثم فان الجزء الذي ٌق

دا ٌبع ةفً الموقع كما زادت المساف عًالمزروبذلك ٌقل السعر  ةالمساف

ق( هو السعر الذي تحدد  )سمعٌن فاذا فرض ان سعر  السوق،عن 

ً المقدار همن البطاطا  ةنقل الوحد ةوباعتبار ان تكلف السوق،للبطاطا فً 

( )س م عًالمزرالسعر  السوق، فانمن  ةلمسافة ل( والتً تعتبر دال)ت

 ٌلً:فً موقع ما ٌكون كما  اللبطاط

 د )م( –ت = س ق  –= س ق  )س م( عًالمزرالسعر 

 :حٌث ان

 .فً الموقع موقع االعتبار عًالمزرس م = السعر 

 .س ق = سعر السوق االساسً

 .ةت = دال
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 .ةم = المساف

اذ انه ٌتناقص كلما زادت  (9وان السعر الموقع فً الجزء العلوي للشكل ) 

فً الجزء العلوي  ًالناقوصن السوق واٌضا فان الشكل دا عٌالمسافة بع

سً كما فً الجزء السفلً من الشكل أبمسقط ر هٌحضن توكمن الرسم ٌم

وٌتضح  متساوي، وط كنتور ممثله لسعر موقع( حٌث تمثل الدوابر خط9)

ولهذا  متناقص،المسافة بمعدل  بزٌادةزٌد من الرسم ان تكلفة نقل البطاطا ت

عارها ٌعبر عن اسحٌث السبب تكون المواقع االكثر بعدا عن السوق 

 ا لتعبر عن نفس الفرق فً تكالٌف النقل اوهبٌنبدوابر تتزاٌد المسافات 

 .نفس الفرق فً االسعار فً الموقع

 ألف( 25)حدة للبطاطا فً السوق لزٌاده التوضٌح نفترض ان سعر الوو

موقع تتكون  لكلعر انً التً تخصم من هذا السكالٌف التحوٌل الموان تك

ٌساوي  ناهوقد فرض ةٌختلف باختالف المساف ا ثابت الحدهمأٌن أمن جز

( واالخر ٌتوقف على المسافة اي ٌزٌد بزٌادتها وعلى ذلك تتوقع ألف 5)

قعٌن فً نفس موقع السوق ٌكون ان سعر الموقع لمنتجً البطاطا الوا

( فً شكل ( وٌكون ذلك هو سعر الموقع عند النقطة )ب21= 5 –25)

(9). 

ألف( + الجزء 5ه الثابت )ناما المزارع الذي فً النقطة )ج(فانه ٌستقطع م

ألف( عند النقطة )ج( اما  15ثر بالمسافة م وٌكون سعر الموقع )ؤالذي ٌت

( وهكذا ٌتناقص سعر الموقع ألف 11فً النقطة )د( فٌكون سعر الموقع )

بزٌادة المسافة حتى ٌصل الى النقطة )د( سعر الموقع )صفر( اي تكالٌف 

النقل المكانً بشقٌها الثابت والمتغٌر تتساوي بالضبط مع سعر السوق 

 االساس.

ونجد ان كثٌر من المزارعٌن ٌفضلون بٌع منتجاتهم فً االسواق ذي 

كون الن مزارعهم تبعد عن السوق ذي السعر المرتفع فٌالسعر المنخفض 

الفرق فً تكالٌف النقل كبٌرة حٌث ٌكون من الصالح لهم البٌع فً السوق 

ذي السعر المنخفض اي المزارع ٌقارن على اساس السعر الصافً فً 

الموقع وبذلك فان تفضٌل سوق على اخر ٌرجع الى عوامل كثٌرة لعل من 
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ى اضافة ال والسوق،اهمها السعر السابد فً السوق والمسافة بٌن الموقع 

 توفر وسابط النقل وظروف عرضها والطلب علٌها.

 :البعد الزمنً للتسوٌق الزراعً

معظم المنتجات الزراعٌة تتصف بنوع من االنعزال الزمنً بٌن انتاجها 

واستهالكها شانها فً ذلك شان االنعزال المكانً فقد ٌكون االنتاج فً وقت 

وهنا البد من  زمنً محدد بٌنما االستهالك ٌكون على مرور الزمن...

تظهر عملٌة التخزٌن كنشاط انتاجً تسوٌقً فً نقل هذه المنتجات زمنٌا 

او تحرٌكها عبر الزمن من اوقات االنتاج الى مختلف الفترات االستهالكٌة 

 على مدار السنة.

ل التكالٌف موهذه العملٌة )التخزٌن( تتطلب مواد اقتصادٌة ومن ثم تح

ضٌح الفرق الجوهري بٌن تحرٌك المنتجات المرتبطة بها. وهنا البد من تو

 الزراعٌة مكانٌا وبٌن تحرٌكها زمنٌا.

حٌث فً التحرٌك المكانً نقل السلعة من مدٌنة زراعٌة الى اخرى 

 وبالعكس.

عن طرٌق التخزٌن عبر الفترات  اتجاه واحداما تحرٌكها زمنٌا تكون فً 

ٌصح  مستقبل والاي من الوقت الحاضر الى ال باتجاه واحدالزمنٌة ولكن 

 من الوقت الحاضر الى الماضً او من المستقبل الى الحاضر.

 

 

 مبررات تخزٌن المنتجات الزراعٌة:

 ومن اهم هذه المبررات هً: 

ولموسمٌة االنتاج  انعدام التوافق الزمنً بٌن العملٌات االنتاجٌة واالستهالكٌة-1

االنتاج موسمً واالستهالك قد ٌكون ان الزراعً دور كبٌر فً ذلك حٌث 

على مدار السنة فظال عن بعض الحاصالت الزراعٌة قد ٌكون فٌها 

التوافق نسبً فً موسم االنتاج واالستهالك مثل محاصٌل المشمش 
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ٌمكن توفٌر الحاصالت الزراعٌة على مدار  اذن الوالبطٌخ والتفاح...الخ. 

 .التخزٌن سنة المستهلك ومن هذا البد من اللجوء الى

حٌث ٌكون عرضة لكثٌر من  التقلبات العشوائٌة فً االنتاج الزراعً-2

الظروف البٌبٌة والجوٌة التً تنعكس بطرٌقة مباشرة على كمٌة االنتاج 

ومن ثم ٌتقلب االنتاج الزراعً بٌن الزٌادة والنقصان وفقا لمالبمة او 

تظهر الحاجة من ثم معاكسة الظروف البٌبٌة والجوٌة لظروف االنتاج و

 جراء الموازنات الزمنٌة المناسبة بٌن مختلف المواسم.الى التخزٌن أل

 عدم صالحٌة بعض المنتجات الزراعٌة لالستهالك او االستخدام المباشر-3

 وحاجتها الى بعض المعامالت الخاصة قبل استخدامها.

هالكٌة قصور الطاقة االستٌعابٌة للوحدات التصنٌعٌة او التجهٌزٌة او االست-4

 .لٌهاعصل حللسلع التً ن

عمد الى تخزٌن الل ومطاحن الدقٌق تغال معفصواضمان استمرار التشغٌل -5

كمٌات كبٌرة منه حتى ٌمكن للمطاحن ممارسة نشاطها على  القمح لضرورة وجود

 .مدار السنة

 .لة فً االسعارحتمة فً االستفادة من التقلبات المالرغب-6

الحٌطة الالزمة لمواجهة بعض الظروف االستثنائٌة مثل الكوارث الطبٌعٌة -7

ما فً ضمان قدر من شابه ذلك ولهذا ٌلعب التخزٌن دورا مه وماوالحروب 

 من الغذابً.اال دافاه قٌقالمخزون االستراتٌجً وتح

 

                  Storage Costs :التخزٌنتكالٌف 

النفقات التً تضمنها عملٌة النقل الزمنً كافة ٌقصد بتكالٌف التخزٌن 

للمنتجات الزراعٌة سواء كانت تكالٌف تخزٌن مباشرة او تكالٌف تخزٌن 

 .غٌر مباشرة

    direct storage costs: ةرتكالٌف التخزٌن المباش-1
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 وتقسم التكالٌف التً تتصل مباشرة بعملٌة التخزٌن ذاتهاوهً 

 Fixed storage costs. تكالٌف التخزٌن الثابتة-أ

النفقات المتصلة بالتجهٌزات الفنٌة اضافة الى نفقات عملٌات تداول وهً 

والترتٌب عند بدأ التخزٌن وكذلك  صلمنتجات المخزونة مثل الوضع والرا

 .عند اخراجها من المخازن

 variable storage costs: تكالٌف التخزٌن المتغٌرة-ب

الوقت مثل نفقات الحماٌة ونفقات النفقات ذات الطبٌعة المستمرة مع وهً 

التداول المتصلة بمدة التخزٌن مثل عملٌات تقلٌب السلعة ونفقات الطاقة 

الخاصة بالتبرٌد والتدفبة وكذلك العوابد عن االصول المستخدم فً عملٌات 

 .التخزٌن

   :indirect storage costs تكالٌف التخزٌن غٌر المباشرة-2

المنتجات الزراعٌة او ما ٌصٌب بعضها من تلف ان التغٌرات فً صفات 

مة تكالٌف فً صورة انخفاض فً قٌالاو فساد اثناء مدة التخزٌن ك

بعض المنتجات الزراعٌة مثل البٌض او ف المخزونة،المنتجات الزراعٌة 

الى الفواكه او الخضار تتدهور صفاتها خالل عملٌات التخزٌن اضافة 

الطازج والخضر والفواكه الطازجة اعلى ض ٌانخفاض قٌمتها السوقٌة )الب

سعرا من المخزونة( وبالعكس ٌوجد بعض المنتجات الزراعٌة تتحسن 

 قٌمتها الغذابٌة عند خزنها مثل الموز ولكن هذا التحسن لفترة محدودة.

 

 تكالٌف التخزٌن                                                                              

 تكالٌف التخزٌن الصافٌة          ت                                            

 ت ت م     المباشرة لتخزٌنالتكالٌف ا

 

 التكالٌف الثابتة           ت ث

 الزمن
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 (أ-11الشكل )                                                      

 

 تكالٌف التخزٌن                                                                                 

 تكالٌف صافٌة    ت ص

 زٌادة فً القٌمة                                 تكالٌف مباشرة

 انخفاض القٌمة

 تكالٌف ثابتة

 

 الزمن                                          ز        

 ب(-11الشكل)

( ٌعبر عن تكالٌف التخزٌن الصافٌة اي تكالٌف تأ( فان )-11فً شكل )

ا الٌها مقدار التغٌر فً القٌمة اثناء الخزن وان ضافتخزٌن المباشرة مال

بمرور الوقت التكالٌف الصافٌة اعلى من التكالٌف المباشرة وٌزداد الفرق 

وذلك الن طول مدة التخزٌن تعنً زٌادة التدهور فً السلعة المخزونة 

 ومن ثم استمرار االنخفاض فً قٌمتها السوقٌة.

ب( ٌمثل نفس العالقة ولكن المنتج الزراعً تتحسن -11اما الشكل )

صفاته ومن ثم تزٌد قٌمة السوقٌة نتٌجة لتخزٌن لمدة معٌنة )للموز( وهً 

التخزٌن عن  ةور مع زٌادة مدم بعد ذلك تتخذ صفاته بالتدهالمدة )ز( ث

ث انخفاض فً ثم ٌحد ةخذ صفاته بالتدهور ثانٌؤوبعد ذلك ت )ز(ة المد

 ةاقل من التكالٌف الثابت ةز( تكون التكالٌف الصافٌل)قبقٌمته بمرور الوقت 

للتخزٌن(وذلك نتٌجة لخصم مقدار الزٌادة فً قٌمة المنتج  ة)المباشر

 ةشرة وبعد)ز(تكون التكالٌف الصافٌالمسوق من تكالٌف التخزٌن المبا

مقدار االنخفاض فً قٌمة  إلضافةعلى من التكالٌف المباشرة نتٌجة ا

  .تكالٌف التخزٌن المباشرةلى ا ةالمخزون ةالسلع

  storage risks :مخاطر التخزٌن
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 وقت ما اذ تم شراإها فً ةلمنتجات المخزونبا ةوهً المخاطر المرتبط

بٌن وقت الشراء  ةوٌتم بٌعها فً وقت الحق وكلما زادت المدة الزمنٌ

 :وتقسم هذه المخاطر الىت المخاطر ووقت البٌع زاد

الناتجة عن  المخاطر وهPhysical risksً  ةلطبٌعٌالمخاطر ا - أ

 ةاثناء تخزٌنها مثل الحرٌق والسرقالفقد الفٌزٌقً للمنتجات 

واالمراض والتدهور الطبٌعً فً صفات  ةالحشرٌ ةواالصاب

  ة.المنتجات المخزون

عن  ةالمخاطر الناتج وهMarket risksً  ةالمخاطر السوقٌ - ب

 ةمعٌن ةعند نقط ةلسعرٌتمثل التغٌرات ا إذا ةالتغٌرات السعرٌ

نخفاض خر فالزمن خسارة للبعض ومكسب للبعض اآلمن ا

اما  ةالذٌن ٌمتلكون السلع ءالسعر ٌكون غٌر صالح لهإال

  .ٌكون االنخفاض فً صالحهم ةمشتري السلع

  :البعد الشكلً للتسوٌق الزراعً

لنظام ا ىقٌبن ؤب ةاالقتصادٌ ةوالسٌاس ةالزراعٌ ةٌهتم واضعوا السٌاس

لنظام التسوٌقً اً وترتبط كفاءة اإكف ةالتسوٌقً للمنتجات الزراعٌ

 :مكونان اساسٌان هماوالتً لها  ةلمعلومات السوقٌبا

  .نظام توصٌل هذه المعلومات الى مستخدمٌها -1

  .ٌتعلق بالمستوى الشكلً للمنتج الزراعً المسوق ما -2

من ناحٌة كما  لنفس المنتج تباٌناً كبٌراً  ةتتباٌن الصفات النوعٌ إذ        

تصنٌع المنتج الزراعً بٌن منتج زراعً خام ومنتج زراعً  ةرجتختلف د

ورة عصٌر قد تسوق طازجاً وقد تسوق فً ص ةطماطال مثالً:ف .مصنع

وكذلك القطن ٌسوق  ،وغٌرها ةب طماطجك او ةطماط صلصة او ةطماط

الحلٌب قد ٌسوق و ة،قطنٌ اتقطن غزل او منسوج او زهرصورة قطن 

واختالف هذه نتجات البان قٌمر او لبن او دهن ٌسوق كم طازج او

ي منهما معنى مالم ٌكون أل ال قدف، لكل منتج تسوٌقً  ةالدرجات السوقٌ

ت وخصابص من الصفا ةمحدد ةولدرج ةر عن المعلومات السوقٌبمع ٌكن

فال ٌكفً ان  ،ةللمعلومات السوقٌ ةمهتمالطراف لأل معروفه بوضوح تام
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 ٌحدد سعر الكٌلو غرام من البرتقال بل ٌجب ان ٌكون السعر لدرجة او

 مدرج، او اً بفهل ٌكون البرتقال مغلفاً او معب من البرتقال. ةرتبة معٌن

  ة.وتجهٌز وتصنٌع المنتجات الزراعٌ ولذلك ٌجب تدرٌج

 grading of agricultural products الزراعٌة:تدرٌج المنتجات 

كمٌات  تقسٌم وحدات او ةالمنتجات الزراعٌ( grading)بتدرٌج ٌقصد 

 أكثرالتً تجعله  ةومن خصابصه النوعٌ أكثرواحد او  المنتج على اساس

 .او كالهما معاً  هاو مصنعٌ همستهلكٌستخداماً من وجهة نظر ا والً اوبق

 : هً ةثالث خطوات ربٌسٌ ةمن عملٌة تدرٌج المنتجات الزراعٌوتتض

  determination of quantity: ةتحدٌد الصفات النوعٌ -1

 Selection of grading methods :اختٌار المعاٌٌر -2

  sorting: الفرز -3

 :تحدٌد الصفات النوعٌة-1

تتسم المنتجات الزراعٌة بعدد كبٌر من الصفات او الخصابص او السمات  

اقبال تختلف باختالف  ةعٌة والتً ٌمكن ان تتمتع كل منها بدرجالنو

 .ن او مستهلكٌن او تجار او مصنعٌنمنتجٌ ااالفراد سواء كانو

والحجم والتجانس والعمر والشكل وقد تتسع هذه الصفات لتشمل الوزن 

. ونظرا االخرى صفاتالالعصٌر وما الى ذلك من  ةنسبوالطول والقطر و

 األفراد،فً ناتج معٌن باختالف  ةتالف الصفات المرغوبة او المطلوبالخ

 ةالتً تتصف بها سلع ةٌر المستخدمة فً قٌاس درجة الجودفان المعاٌ

 .ما تختلف باختالف المكان والزمانعٌة زرا

 :اختٌار المعابٌر-2

رف على مدى عاسٌة او النظرٌة التً تستخدم للتالقٌ ةالوحدهو  :ارٌوالمع

. ومن المالحظ موضع االعتبار ةفً السلع ةنخواص معٌوتوافر صفات 

 ةستخدمة فً التعرف على درجوجود عدد كبٌر جدا من المعاٌٌر الم

ام  ةكانت المعاٌٌر المستخدمة اختٌارٌسواء فً المنتجات الزراعٌة  ةالجود

 :ةخدامها ٌتوقف على االمور التالٌفان االقبال عن استاجبارٌة 
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 بشكل عام فً طلب مدى قدرة المعٌار على توجٌه المستهلك او المشتري-ا

وٌتوقف ذلك على  عار مختلفؤسالمختلفة من السلعة بالرتب او االنواع 

لدى المتعاملٌن فً  ةع حاجات ملحبار بالعوامل التً تشاعتراف المعٌ مدى

 .السوق

ٌسهل  ةعٌضومن حٌث اعتماده على اسس مو المعٌار ةموضوعٌ–ب 

فً  ةتعاملمطراف الاالقبل جمٌع قٌاسها او تقدٌرها او تفسٌرها وفهمها من 

 .السوق

للسلعة  فً تكوٌن عدد من الدرجات او الرتب التجارٌة لمعٌارامدى نجاح –ج 

تعاملٌن فً سوق مالزراعٌة المسوقة لسد االحتٌاجات الواقعٌة لجمع ال

 .المستوٌات ةوعلى كاف ةالسلع

معاٌٌر حٌث ان ال مدى توافق المعٌار مع ظروف االنتاج فً الواقع–د 

تغٌرات الصفات خر بسبب خر ومن مكان آلالمستخدمة تختلف من وقت آل

تالف الوسابل واالسالٌب واخ ةنوعٌة للسلع او المنتجات الزراعٌال

 .فً عملٌات القٌاس ةالمستخدم

 sorting: الفرز-3

ٌعنً تقسٌم المنتج الزراعً الى عدد من الدرجات حٌث تتفق وتتماثل وهو 

 رٌلكل منها فً ضوء المعاٌ ةوالخواص النوعٌة للوحدات المكون الصفات

 .تحدٌدها او اختٌارها السابق

 

 

 :المنتجات الزراعٌة درٌجمزاٌا ت

ٌنعكس بعضها على الكفاءة  ٌحقق تدرٌج المنتجات الزراعٌة مزاٌا كثٌرة

 ةخر على الكفاءة السعرٌالبعض اآل نشطة التسوٌقٌة وٌنعكسلأل ةالعملٌ

ا فً جوانب اخرى للنشاط تحقق الكثٌر من الفوابد والمزاٌتكذلك و

 .التسوٌقً
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والتً تهتم بالعالقة  ةالتدرٌج فً تحسٌن الكفاءة العملٌٌنعكس حٌث ٌمكن ان 

 بٌن المدخالت والمخرجات اذ ٌؤدي ذلك الى تقلٌل التكالٌف التسوٌقٌة

سباب وٌق لألبٌن المدخالت والمخرجات فً التس ةالنسب ةومن ثم زٌاد

 :ةالتالٌ

 .والسعر ةحول النوعٌ ةٌقلل التدرٌج وقت وتكلفة المساوم -1

 .ةالى عملٌات معاٌن ةم الصفات دون الحاجاٌزٌد القدرة على اتم -2

 .ةعلى التخصص فً الخدمات التسوٌقٌ ٌشجع -3

 .هٌؤدي الى زٌادة حجم السوق ورقعت -4

المنتجٌن الى النتقال نوعٌات المنتجات من مثلى  ةٌؤدي الى حرك -5

 .المستهلكٌن

 .تكالٌف االعالن والتروٌجتقلٌل قد ٌؤدي الى  -6

تقلٌل  ٌشجع االختراقات التقنٌة وغٌرها من العوامل التً تؤدي الىقد  -7

 .ةالعملٌات التسوٌقٌ ةتكلف

 :ةسباب التالٌلأل ةالكفاءة السعرٌالتدرٌج فً تحسٌن وٌمكن ان ٌنعكس 

 .صٌاغة السعر ةٌزٌد من دق -1

 .فً السوق ةاالسعار المعلن ةاهمٌ ٌزٌد من -2

 .ةٌزٌد من مستوى المنافس -3

ح على الطلبات المختلفة كثر انتظاما للعرض المتاأٌسمح بتوزٌع  -4

 .فً السوق

عن العرض والطلب  ةعٌوع المعلومات الموضٌٌسهل تجم -5

 .ومستوى السعر

 

 

 

 :منها وتوجد مزاٌا اخرى للتدرٌج

ٌه المنتج من خالل التدرٌج العابد الذي ٌمكن ان ٌحصل عل ةزٌاد -1

 .ةللسلع
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عند االستهالك اذ ان التدرٌج ٌجعل  ةقد من السلعالف ةتقلٌل نسب -2

ومع  ةتً تتفق تماما مع رغباته من ناحٌالمستهلك ٌطلب الدرجات ال

 .اخرى ةدخله من ناحٌ

ٌشجع  لسعر العالًاذ ان ا ةفً السلع ةتقلٌل تدهور الصفات المرغوب -3

 .نفسها ةمن السلع ةالنوعٌات العالٌ ةنتجٌن على زٌادالم

ث تكون اجورهم على اساس درجات حٌ التعاونً،تسهٌل التسوٌق  -4

 منتجاتهم.

 ةلقروض على درجات معٌنتسهٌل عملٌات التحوٌل حٌث تعطى ا -5

 .ةمن السلع

 ةالجٌد عٌاتوقل اذ ٌساعد التدرٌج على نقل النتقلٌل تكالٌف الن -6

 .سواق البعٌدةلأل

والعالقة بٌن الدرجات  Grade)النخب(  المفهوم الدقٌق للتدرٌجوان 

 ةتعتمد على خصابص معٌن ةالمتباٌن اتوبٌن اسعار المنتجات ذات الدرج

 .ثٌر الدرجات على السوقؤالطلب والعرض والتً تحدد ت نلكل م

 ٌلً: مانذكر منها على مزاٌا خصائص ال هذهعتمد ومن الممكن ان ت

 او Homogenous متجانس ةسلعة الزراعٌهل الطلب على ال -1

 .Heterogeneous متجانس غٌر

 Von غٌر ممكن تعدٌلهاو  Alterable تعدٌل العرضوهل ٌمكن  -2

alterable،  المتجانس الطلبوان homogeneous  ٌعنً توافق

 لها. والنوعٌةمستهلكً السلعة او مستخدمٌها فً ترتٌب الدرجات 

 .الطرٌقةٌمكن ترتٌبها بنفس و ةواالسعار التً ٌدفعونها لكل درج

 

 

  Heterogeneous غٌر المتجانسالطلب 

 ةاو مستخدمٌها على نفس طرٌق السلعةعدم االتفاق بٌن مستهلكً ً نٌع

 .والنوعٌة الدرجةالترتٌب فً اختالف 
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العرض تعدٌل عرض غٌر ممكن فمثال بعض النوعٌات للفواكه او الخضر ٌكون ال

فً تعدٌل ال خراآللبعض لكن فً حٌن ٌم الجوٌةإثر به الظروف تالن الصنف 

نتاج الزراعً مثل امل التً تإثر على اإلمن خالل التحكم فً العوعرضها 

 النوعٌة.والحشرات والمٌاه والسماد وبذلك ٌمكن تعدٌل العرض من حٌث  االمراض

 هً:التحكم فً العرض  ةتً تؤثر على تجانس الطلب وامكانٌالعوامل ال

 فٌه.طلب متجانس وعرض غٌر ممكن التحكم  -1

 فٌه.طلب متجانس وعرض ممكن التحكم  -2

 فٌه.طلب غٌر متجانس وعرض غٌر ممكن التحكم  -3

  فٌه.مكن التحكم ٌطلب غٌر متجانس وعرض  -4

ظهر فً كل حالة تولكن وٌمكن ان ٌكون التدرٌج فً البدائل االربعة سالفة الذكر 

 .ٌرات فً النوعٌةغعالقات سعرٌة مختلفة مع الت

التحكم  مكنم رغٌففً الحالة التً ٌكون فٌها الطلب متجانسا والعرض -1

دي العا رتٌبالدرجات فً العرض فً ضوء الت ٌمكن تمثٌل ،هٌف

 :لخصابص النوعٌة بالشكل التالً

 كمٌة اإلنتاج                                                                   

 ٌكون الشكل الناقوصً بتوسٌع
 النوعٌة المتوسطة وانحسار 
 النوعٌة الردٌئة والممتازة فً 
 نسبة اقل من الشكل الناقوصً 

                                                     95% 

 %2.5  %           نوعٌة متوسطة       2.5                             

 النوعٌة
 اقل نوعٌة                        اعلى نوعٌة                                   

( ٌوضح توزٌع النوعٌة فً منتج زراعً له طلب متجانس وعرض غٌر ممكن 11شكل )

 التحكم فٌه.

حٌث ان النوعٌة )الدرجة( المتوسطة من المنتج تشكل الجزء االكبر من 

ا من المنتج تكون اهمٌتها قلٌلة فً التوزٌع اما النوعٌات الردٌبة جد الناتج،

حٌث  وبذلك فان نظام التدرٌج ٌسهل توجٌه العرض الكلًالطبٌعً للمنتج 

لمن ٌدفع اعلى االسعار اما الذٌن ٌرغبون بدفع  الممتازةتباع الدرجات 
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اسعار منخفضة فانهم ٌشترون الدرجات االقل وهذا ٌإدي الى زٌادة 

 .العوابد الكلٌة للمنتجٌن

 .اما فً حالة الطلب المتجانس وعرض ٌمكن التحكم فٌه-2

 :تًفٌمكن توضٌحه بالشكل البٌانً اآل

 

 كمٌة الناتج                                                          

 1ت             2ت                     

 

 

 النوعٌة 

 نوعٌة متوسطة    اقل نوعٌة      اعلى نوعٌة                   

 .الطلب المتجانس وعرض ٌمكن التحكم فٌه ( ٌوضح توزٌع النوعٌة فً حالة12شكل )

الى تغٌر توزٌع النوعٌة بمرور الوقت من نوعٌة  نظام التدرٌجٌعمل هنا 

وكذلك ضٌق  تفضٌال أكثرذات متوسط منخفض الى اخرى ذات متوسط 

الجٌدة وهذا ٌرجع الى ان فروق االسعار  النوعٌةالمدى الذي تتوزع فٌه 

نوعٌة الحصول على التً ٌكون المستهلك على استعداد لتحملها فً سبٌل 

تكون اقل من التكالٌف المرتبطة بتغٌر نوعٌة المعروض. حٌث تتوزع 

 (.2( الى )ت1الدرجات من )ت

نسبة المنتجات الزراعٌة ه الحالة الى زٌادة فً مثل هذ وٌؤدي نظام التدرٌج

ومن جهة  مثل القطع الممتازة من اللحوم الممتازةالتً تقع فً الدرجات 

اخرى فانه ٌإدي الى اختفاء درجات معٌنة من سوق السلعة مثل االصناف 

 الردٌبة من التمور.

على النوعٌة اما االختالف السعري بٌن الدرجات فً الطلب المتجانس 

 :تًاآلكٌكون أعاله فة الذكر سال
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 .الدرجاتاالسعار بٌن  تختلفالعرض: فً حالة عدم التحكم فً -أ

االختالفات السعرٌة بٌن الدرجات فً حالة التحكم بالعرض: تكون -ب

 .الدرجات المختلفة بإنتاجمساوٌة الى التكالٌف المرتبطة 

 :والعرض غٌر ممكن التحكم فٌه طلب غٌر متجانس-3

تسهٌل توجٌه العروض بٌن مختلف المستهلكٌن وتغٌر  التدرٌجدور ٌكون  

 غٌر ترتٌب االسعار.فٌه ٌإدي الى تالعرض 

 :طلب غٌر متجانس والعرض ممكن التحكم فٌه-4

فً هذه  ي التدرٌجوٌؤدفً هذه الحالة ٌكون لكل درجة استخدامات معٌنة  

وتحدٌد  مثل للطلبات بالعروض من مختلف الدرجاتبط األالى الرالحالة 

 .مختلف الدرجات وفقا للمبدأ الحدي لتوجٌه الموادلكمٌات واسعار 

 التدرٌج على االسعار والكمٌات المسوقة: إثر

اضافة الى توسٌع  عملٌة التدرٌج تإدي الى تخفٌض التكالٌف التسوٌقٌةان 

 الكفاءة زٌادة للتدرٌجافٌة صاذن النتٌجة ال لمنتجات الزراعٌةالطلب على ا

المنتج زٌادة الكفاءة التسوٌقٌة تقلل االسعار على مستوى التسوٌقٌة وان 

 .وتزٌد الكمٌات المنتجة تبعا لذلك

 المنتجات الزراعٌة:فً المشكالت التً تجابه التدرٌج 

تواجه عملٌة تدرٌج المنتجات الزراعٌة كثٌر من المشاكل او العقبات 

 ٌؤتً:ونلخصها بما 

 

 number of grades: عدد الدرجات-1

ٌالحظ تباٌن وتعدد صفات المنتجات الزراعٌة المحددة لدرجة الجودة فً 

معنى مالم ٌكن هناك عدد كبٌر من اي  للتدرٌج ال ٌكونالسلع وبذلك 

 .الدرجات لتعكس كافة الصفات وتباٌنها
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  :الدرجاتتسمٌة -2

تستخدم احٌانا االرقام او الحروف فً تسمٌة درجات المنتجات ونظرا 

دد المنتجات الزراعٌة والن المستهلك ٌشترٌها جمٌعا فقد ٌسبب بعض لتع

الصعوبة للمستهلك وكذلك لعدم تجانس الطلب علٌها سٌصعب ترتٌب 

 الدرجات وكذلك ٌصعب وضع درجات محددة.

 :تدهور النوعٌة-3

ونظرا لقابلٌة الكثٌر من  المزرعة،تكون السلعة على درجة ممتازة فً 

لتلف وتغٌر النوعٌة فان الدرجة تختلف خالل مسلكها المنتجات الزراعٌة ل

 التسوٌقً عند المستوٌات المختلفة.

 :الخصائص المناسبة-4

لكثرة خصابص المنتجات الزراعٌة تمثل طرق قٌاس هذه الخصابص 

 مشكلة كبٌرة.

 :باإلنتاجثٌر الظروف المحٌطة أت-5

المحٌطة به  واألٌدلوجٌةان االنتاج الزراعً ٌخضع للظروف الطبٌعٌة 

وهذا ٌإشر على العرض والنوعٌة فالجودة تعتمد على ذلك ففً الظروف 

لظروف ااو سنوات  العلٌا منهاداد الرتب والدرجات وخاصة المناسبة تز

 غٌر الجٌدة تقل فٌها الرتب والدرجات وتزٌد الرتب الردٌبة.

 :تجهٌز وتصنٌع المنتجات الزراعٌة

المنتجات الزراعٌة ٌترتب علٌه صنٌع ان تجهٌز وتبسبق ان اوضحنا لقد 

. وتلعب مإسسات تجهٌز منفعة شكلٌة للمنتجات الزراعٌة الخام ةافضا

وتصنٌع االغذٌة دورا اساسٌا فً تحوٌل المنتجات الزراعٌة الخام )سرٌعة 

قابلٌة للتخزٌن او  أكثر ما تكونمنتجات غذابٌة عادة  والفساد( الىالتلف 

نظر المستهلك. ومن ثم فان قٌام  ةهتركٌزا او تفضٌال من وج أكثر

االجهزة التجهٌزٌة والتصنٌعٌة بهذه العملٌات ٌجعلها تسهل العملٌات 

 التسوٌقٌة االخرى مثل النقل والتخزٌن والتحوٌل وما الى ذلك.
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ومن ثم فان مجهزي االغذٌة ٌحتلون موقعا استراتٌجٌا فً عالم       

فهم على عالقة وثٌقة بالمزارعٌن من خالل شرابهم  ٌةابذالغالمنتجات 

المستهلكٌن من خالل  بؤسواقللمنتجات الزراعٌة واٌضا على عالقة وثٌقة 

الدعاٌة وكونهم مصدرا ربٌسٌا لالبتكار واالختراعات فً مجال المنتجات 

 الغذابٌة.

ً االبتكار واالبداع من سمات العصر فً التصنٌع الغذاب أصبحولقد       

ف علمً ٌرتبط شنجاح المإسسات التصنٌعٌة على ك ٌعتمد ماوعادة 

اسلوب شكل على بتغٌرات جوهرٌة او طفٌفة فً شكل المنتج او حتى 

 اعالمً.

 :جدٌدةتطبٌق فكرة هو  invention :االبتكارٌكون و

بالنسبة لمصنعً االغذٌة  ثالثة انواع رئٌسٌة من االبتكارات توجدحٌث 

 فً:تنحصر و

 .وتقنٌات تسوٌقٌة جدٌدةطرق -1

 تإدي الى زٌادة الكفاءة العملٌة فً مجال التسوٌق الزراعً. التًو

 .منتجات او خدمات جدٌدة-2

 سوقٌا.الزراعٌة تإدي الى زٌادة قٌمة المنتجات ما وهً غالبا 

 .منظمات تجارٌة جدٌدة-3

 مثل التعاونٌات التسوٌقٌة او اسواق االطعمة السرٌعة.

 بدورة حٌاة المنتجوتمر منتجات الصناعات الغذابٌة الجدٌدة بما ٌسمى 

ycle Croduct life P  هذه الدورة من المراحل االربعة التالٌة: وتتكون 

 Research and Marketing Stage :مرحلة البحث والتسوٌق اوال:

بحاث التكالٌف اوالتً تكون فٌها جدٌدة تتطلب منتجات  وهً المرحلة التً

 تصنٌعها. ٌةبداتسوٌق مرتفعة جدا فً الو
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 Acceptance Stage :مرحلة القبول ثانٌا:

ما غالبا ومرحلة القبول الى المنتج الجدٌد فٌها ٌصل  وهً المرحلة التً

 حا جدا للمصنع المخترع.بمر ٌكون

 Mass Market Stage :مرحلة السوق الواسع ثالثا:

ٌفقد مما فً السوق فانه ٌلفت انظار المقلدٌن الجدٌد قبول المنتج ان ٌتم بعد 

دخول مصانع من خالل وذلك  باإلنتاج االنفراد المخترع صفةالمصنع 

األرباح عند هذه السلعة االمر الذي ٌإدي الى انخفاض  إلنتاججدٌدة 

 .المصنع

 Market Saturation Stage :مرحلة اشباع السوق رابعا:

السوق مما ٌجعلها تنعكس على  األسعار فًتنخفض فً هذه المرحلة 

الحاصلة  واسعة للتقلٌدال األرباح المتحققة للمنتج المصنع بسبب العملٌات

 خر جدٌدآ لطرح ابتكاروالتهٌإ تحاول المإسسة االستعداد للمنتج وعندها 

 .ٌمكنها ان تحقق من خالله أرباحا مجزٌة للمإسسة

 الزراعٌة:التوازن السعري فً ظل البدائل الشكلٌة للمنتجات 

ر أثوازن السعري بٌن مختلف المناطق والت ناحوضوان القد سبق      

التوازن السعري فً ما هنا سنركز تحلٌلنا على أذلك  علىتكالٌف النقل 

ٌمكن ان ٌسوق المنتج الزراعً  حٌث عندما تتعدد االشكال التً السوق

ف الناشبة التكالٌوهً  تكالٌف التجهٌزتحلٌل ومن ثم ٌدخل فً  ،هابموجب

 عن تحوٌل شكل المنتج االساسً او المادة الخام الى منتج مجهز او مصنع

مثل تحوٌل الدقٌق الى خبز او تحوٌل اللبن الخام الى زبد او جبن او غٌره 

او  ةالطازجة الى صلصة طماط ةمنتجات االلبان او تحوٌل الطماط من

 برتقال.ب او تحوٌل البرتقال الى عصٌر جاو ك ةعصٌر طماط

نسان مثل هذه االختالفات الشكلٌة فً المنتج والتً ٌقوم بها اال فًو      

سعار خاصة لكل من المنتج الخام أذ توجد إر على االسعار السوقٌة ثتإ

والمنتج شبه المصنع والمنتج المصنع وهً تختلف عن بعضها البعض 
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لى المنتج ع نتٌجة لوجود تكالٌف التصنٌع والتجهٌز وغٌرها من العوامل

 .الزراعً

ار الشكل المناسب الذي ٌارات ومجاالت الختبتوجد عدة اختبذلك و     

ضل بٌن اشكال االزراعٌة فالمزارع او المصنع ٌف المنتجات فٌهتسوق 

ما ان ٌسوقها فً صورها الخام او فً صورة أ ، مختلفة لتسوٌق المنتج

حسب طلب نصف مصنعة او مصنعة من بٌن بدابل تصنٌعٌة مختلفة و

وكل ذلك ٌتوقف على سعر المنتج الخام والمصنع  ،المنطقة لنوعٌة المنتج

لصنع فً هذه االمنتج سعر فً حالة كون المنتج الخام سعره اعلى من 

ٌة ستتحمل خسابر من جراء التصنٌع الن المإسسات التصنٌع ال ٌتمالحالة 

اما اذا ارتفع سعر المنتج الزراعً المصنع عن  ،وٌل الشكلًحهذا الت

تجذب  افسوف تتحقق ارباح (السعر الخام وتكالٌف التصنٌع)مجموع 

 المستثمرٌن الجدد فً مجال التصنٌع الزراعً لٌعود التوازن مرة اخرى.

العرض والطلب قوى ٌحدث التوازن من خالل الموازنة بٌن  بعد أن     

 .وقفً الس لذلك المنتج المصنع

ان لكل شكل انتاجً ظروف الطلب كله وٌمكن ان نستخلص من ذلك       

المنتجات تختلف فً مرونتها السعرٌة  فؤشكالوالعرض الخاص به 

نتاجٌة مختلفة إولكل منه ظروف  لها،ودرجة تفضٌل المستهلك  والدخٌلة

وظروف تحوٌلٌة مختلفة هً األخرى ومن ثم ظروف عرض مختلفة 

 .االمكانٌة والسرعةمن حٌث أٌضا 

فضل من حٌث السعر نتاجً األٌختار الشكل اإلسان المصنع بذلك فو     

على اساس  تحدددابما  االسعارأن والموقعة، وصافً الربح لصافً القٌمة 

 .الزراعً البعد المكانً للمنتج

 

 

 Problems of Food :األغذٌةالمشاكل التً تجابه تجهٌز وتصنٌع 

Processing 
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غذٌة الكثٌر من المشاكل والعقبات تواجه عملٌات تجهٌز وتصنٌع األ      

فتجهٌز  وجه، أفضلعن القٌام بدورها على  األغذٌةالتً قد تعوق مصانع 

وتجهٌزها استثمارات ضخمة لبناء المصانع ٌتطلب  األغذٌة وتصنٌفها

 بؤقصى اآلالتٌجب ان تستخدم هذه  . كماالالزمةوالمعدات  باآلالت

 كون االنتاج الزراعً موسمًلعلى مدار السنة وبصفة مستمرة وا طاقته

طاقتها لفترة  بؤقصىن تعمل أ األغذٌةحٌث ٌمكن لمصانع  ذلك،فال ٌتحقق 

من طاقتها  بؤقلبسٌطة فقط اما الوقت المتبقً من السنة فهً تعمل 

فٌها  ال تتوفروقد تتوقف عن االنتاج فً بعض المواسم والتً اإلنتاجٌة 

 .من المنتج الزراعً المادة الخام

المصنع  ٌحاول وللتخلص من مشكلة التشغٌل بطاقات منخفضة      

بعض المنتجات غٌر  وتصنٌع فً اوقات معٌنة فً انتاجاستخدام المصنع 

استبدال االٌدي العاملة  أو خرىأتصنٌع منتجات زراعٌة و أ لزراعٌةا

اضافة الى مواقع المعامل ومشاكل  االسعار،تكون مرتفعة والتً  باآلالت

على خذت كثٌر من المصانع أو الجٌد، لإلنتاجتوفٌر المادة الخام الالزمة 

دة االولٌة التً التعاقد مع المزارعٌن على انتاج صنف معٌن ٌحسن الما

وقلة المراكز التسوٌقٌة  الى مشاكل الطرق اضافة المصنع،ٌحتاجها 

 .المصنعة منتجاتهملتصرٌف 

انه ال بتبٌن لنا حٌث السابقة المناهج التسوٌقٌة  المحاضراترسنا فً دوقد 

البد ف منهج،ووظابف كل  ةمنهجٌ ةمعرف بمعزل عنالتسوٌق  دراسةٌمكن 

 ؟التالًالسؤال  هنانطرح  ان

 ؟الزراعً التسوٌقماذا وكٌف ٌعمل  

ثالثة مجتمعة ال التسوٌقٌة من خالل المناهجالتسوٌق الزراعً ٌعمل 

 :وكاآلتً

 الوظٌفً.المنهج  -1

 التنظٌمً.المنهج  -2

 السلعً.المنهج  -3
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 الوظٌفً:المنهج  

 :التالٌةوهو منهج وصفً ٌدرس الوظابف 

 والشراء(. )البٌع وظائف التبادل -1

 تعببة( –تصنٌع  –خزن  –نقل  –)جمع  ()مادٌة الفعلٌةالوظائف  -2

تحمل  – تموٌل-فرز  –تدرٌج  –)تصنٌف  التسهٌلٌةالوظائف  -3

 .(المعلومات التسوٌقٌة – المخاطرة

 التجمٌع. وظٌفة وال:أ

والتً تكون هنالك  أكبرهو تجمع الكمٌات الصغٌرة بكمٌات  :التجمٌع

عملٌات النقل والخزن وما شابه لها وذلك لغرض تسهٌل  ضرورٌةحاجة 

 ألجلات صغٌرة بكبٌرة من الحلٌب بدال من نقل د نقل كمٌات ذلك مثل

 السلعة.من مزاٌا  الستفادةا

نشاء وأل ةن تحت شروط معٌنكوتكز التجمٌع ٌجب ان اان انشاء مرو

ذلك  ألنشاءالسٌاسات التخطٌطٌة  معرفة ٌتطلبلحلٌب لمركز تجمٌع 

 ؟مركزال

 .العربًفً الوطن  المنتجات الزراعٌة تجمٌعالتً تجابه مشاكل ال 

ان الوطن العربً بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ٌواجه مشكلة 

الصحٌح اال بعض  التسوٌقًتجمٌع اصال بمعناها ال وظٌفةد ووجعدم 

العملٌات التسوٌقٌة البسٌطة التً تجري على بعض المنتجات الزراعٌة 

والتً تتمحور بالتصنٌف والتدرٌج البسٌط بحٌث ال ٌلبً رغبات الكثٌر من 

 كٌف هوالتالً  السإالومن هنا البد من ان نطرح  ٌن المحلٌٌن.المستهلك

 ؟لغرض التصنٌع لحلٌباتجمٌع  لمراحلالتخطٌط  ٌتم

حسب راي وانشاء مراكز التجمٌع  ةلٌتنظٌم عمٌتم ذلك من خالل 

(Russell) منا ربٌسٌة ومهمة ٌجب االخذ بها عندما ٌتطلب ك نقاط لهنا بان

 وهً:التجمٌع لغرض التصنٌع 

 : الموقع اختٌار-1
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 ٌؤتً:وهذا االختٌار ٌتحدد وفقا لما 

فٌما ٌتعلق  ٌني المهندسأر )اي الفنً لتصمٌم مركز التجمٌع الجانب-أ

خزن  بشؤن ما ٌتعلقوكل والموصفات الفنٌة الدقٌقة  والتهوٌة بالرطوبة

 (.السلع والمنتجات من الحلٌب ومشتقاته

 والربٌسٌة. الفرعٌةمن طرق المواصالت  ان ٌكون قرٌب-ب

 ة.منطقالعدد ممكن من سكان  أكبر ٌخدمان -ج

 الزمن( )دقة التسلٌم توقٌت-2

هدف الى تنظٌم ٌي ذوالأي ٌجب ان ٌكون هنالك وقت محدد ٌتم فٌه التسلٌم 

الحلٌب فً تسوٌق  ةتجرب حٌث نالحظ ان المحزونة.التبادل للمواد  ةعملٌ

 .لهما المحددفً الوقت  ( ٌكونالتسلٌم واالستالم) برٌطانٌا

 ألنهاالمر غٌر ذلك  ألصبح التسلٌم( )توقٌت العملٌةوذلك لو لم تكن هذه 

 ال ٌمكنكافة منتجً الحلٌب بوقت واحد وكذلك  ٌؤتًلٌس من المنطق ان 

 االستالم.السٌطرة على عملٌه 

 نفسه(المستودع  )تنظٌم مركز التجمٌع تنظٌم-3

داخل المستودع نفسه حٌث اي ٌجب ان تجري عملٌات التخطٌط        

او  طبمشتقات )االلبان( لعدم توفر مخ إلنتاجمصنع معٌن  ٌتوقفربما 

وكذلك قد  الجسرٌة وازٌنالمانجاز الجسور او  لتؤخر الذرةمعمل  ٌتؤخر

 المناسبةتوفٌر العبوات  تؤخٌربسبب  الطماطةانتاج معمل معجون  ٌتؤخر

 االطباق.او انتاج البٌض بسبب عدم توفر 

 :االساسٌةالمعدات والمستلزمات  توفٌر-4

ان لنا بالخزن ومن هنا ٌتضح  ساٌلواتلعمل مراكز التجمٌع او  الالزمة

 .لعمل التسوٌقًل ةنطالقالا بداٌةمركز التجمٌع هً 

 التصنٌع:وظٌفة  ثانٌا:

 تسوٌقٌة.علماء التسوٌق ٌعتبرون التصنٌع وظٌفة  ان-أ
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 .انتاجٌة وظٌفةٌعتبرونها من العلماء خر اآل القسم-ب

 لإلنتاج النسبةب ةوخاص ةقٌفان التصنٌع وظٌفة تسوٌولكن فً حقٌقة االمر 

 السلعةعلى  ةتسوٌقٌ ةشكلٌمنفعة  ةراعً وذلك الن التصنٌع ٌعنً اضافالز

وكلما ٌزداد تقدم البلد تزداد اهمٌة هذه الوظٌفة مثل صناعه االلبان 

 .التعلٌبوصناعة 

 :المنتجات الزراعٌة هً تصنٌعالتً تجابه مشاكل ال

 التجهٌز.مشكله  -1

 التوزٌع.مشكله  -2

 :التجهٌز ةمشكل 

ال ٌمكن انشاء و التجهٌز،انشاء اي مصنع دون توفٌر مستلزمات  ال ٌمكن 

ان تكون مستلزمات ٌجب و الحلٌبمصنع البان دون ضمان استالم 

اي ان ٌكون  االستالم(قبل  )محددة ةالتجهٌز وفق مواصفات ودرجات معٌن

من الدهن فً الحلٌب تمكن  العالٌة النسبة ألنالحلٌب عالً الدهون 

ون ن دالده ةلٌب منخفض نسباما الح ،الحلٌبتعدد مشتقات المصنع من 

المصنع اقتصادي  جعلمنه بحٌث ٌ مشتقاتال% ال ٌمكن الحصول على 5

 المستهلك. ةٌسد حاج

 التجهٌز؟ ةكٌف نحل مشكل س:

 :من خاللكون ٌوالتسوٌق  حل عن طرٌق التخطٌط لعملٌات االنتاجت –ج 

 :التسوٌقٌة االتفاقات-1

االستمرار ل إنجازه ولغرض معندما ٌكتالزراعة  ةفمثال معمل البان كلٌ 

االبقار  )مربًٌجب ان ٌوقع عقد بٌن المعمل والمزارعٌن  باإلنتاج

من الحلٌب  المطلوبة والنوعٌة بالكمٌةوالجاموس( على تجهٌز المعمل 

اخاللهم بالتجهٌز بعد توقٌع العقد ٌتحملون خسابر المعمل او اي  ةوفً حال

 المطلوبة.بالنوعٌات والكمٌات توفر الحلٌب للمعمل  تضمنشروط اخرى 

 .والعموديطرٌق اٌجاد نوع من التكامل االفقً  عن-2
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عند و ٌةالكلمن قبل فً ان واحد  والمزرعة(المعمل  )انشاء هو ان ٌتمو 

سعت الى  ماطةالطمعامل معجون  مثلهاو للتجهٌز، ةذلك ال توجد مشكل

من محصول الطماطة بحٌث  ةمع المزارعٌن لزراعة اصناف معٌن التعاقد

من قبل إدارة المعمل  ًاستالمها وجوبٌكون قبل المعمل ودد من حٌ

اعلى  وتسلٌمها أٌضا وجوبً من قبل المزارعٌن على ان تكون األسعار

قسم من تكالٌف االنتاج إضافة الى ذلك ٌدفع المعمل و السوق،من سعر 

 .تشجٌعا لهم البالستٌكٌة األغطٌة األسمدة، كالبذور،

 التنظٌم.شكل من اشكال  اٌجاد-3

تعاونً  اداتح تكوٌنوالجمعٌات االنتاجٌة او  التعاونٌة،مثل الجمعٌات 

 ع.المصنوتجهٌز المنتجات التً ٌحتاجها  بإنتاجمختص 

 التوزٌع ةمشكل-2

 المتقدمةللدول  بالنسبةكبٌرة  ةاتج وهذه تعتبر مشكلتوزٌع الن ةوهً مشكل

ما تم توزٌعه على  إذا المحلًالن لدٌها فابض فً االنتاج عن السوق 

 .المنافذ التوزٌعٌة ستكون هنالك مشكلة تواجه المصنع وتإدي الى توقفه

 التوزٌعحل مشكله 

 .لةالجمواسواق  التجزئةنوع من التكامل بٌن اسواق  اٌجاد-أ

لها من  وكاالت منحت المنشآتاغلب  والجملة( التجزبةوكاالت لبٌع  )منح 

لضمان توزٌع االنتاج حال انتاجه دون التعرض الى  باإلنتاج ءقبل البد

 منتجاتها.تكدٌس 

 .انتاجهااتفاقات مع بعض الشركات الستالم  ابرام-ب

 مختلفة. ةاتفاقات مع جمعٌات تعاونٌ ابرام-ج

 :التعبئةوظٌفة  ثالثا:

فً التغلٌف  صةتخصمفً الدول المتقدمة معاهد من الجدٌر بالذكر ان  

 المنتوجة تجذب المستهلك الى شراء عالمات مختلف بإنتاجوالتعببة 
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على اساس  التعببةن فً فنوان هذه المعاهد والجهات تتعالٌة  وبؤسعار

   .وبما تلبً رغباتهالبٌع للمستهلك 

السلع ... فمثال الجبن فً بٌن تمٌز لل ةالحاوجدت  التعببةابداعات ومن      

ال كواش وبؤلوان ةعدنٌوم ةبعبوات زجاجٌ الطماطةاقداح ... ومعجون 

مما لو كانت بحجم واحد  أكبرجذابه تدفع المستهلك لشرابها بصورة 

 .واحدة ةونوعٌ

ٌجب مراعاتها فً صناعة الوعاء  وتقنٌة( )تخطٌطٌةوتوجد عده شروط مهمة 

 وهً:

 وحجمه:الوعاء  شكل-1

 أصبححٌث  المنتجة السلعةفً شراء او عدم شراء  اكبٌر ادورذا لهو

 ألنهمن سلعة معٌنة لمبٌعات ا ةكبٌر جدا على كمٌ تؤثٌراسلوب التغلٌف له 

 وحجمه.سبب طرٌقة التعببة او شكل الوعاء بربما تكون عملٌات البٌع 

 الوعاء متانه-2

من  تتؤكدعلى السلع الزراعٌة ما لم  ال تإمنشركات التامٌن اغلب ان  

او قابلٌتها  ةللسلع الزراعٌة التً تمتاز بسرع بالنسبة ةالوعاء وخاصة متان

 ةنسب حدوث تسهم فً سألتفً تتم تعببة العنب  حٌث نالحظ بان للتلف.

 ةٌعتبر مسالالمستخدم وشكل الوعاء  ةن متانأ عالوة على الفقدمن  عالٌة

 حضارٌة.

 الوعاء كلفة-3

ة فاذا كانت العبوة متٌن االقتصادٌة الناحٌةمن  ةمناسب العلبةٌجب ان تكون 

كم مرة ٌتم  :التالًسإال الالبد من طرح  ذاهونتٌجة ل مكلفة،غٌر و

ٌمكن استخدامها  المتٌنةالصنادٌق  البالستك،صنادٌق  مثالف استخدامها،

التً  على السلع الزراعٌة منتإ التامٌنشركات  ٌجعلكثٌرة مما لمرات 

او  هة االستهالك بدون تلفها الى جلوصول ةتنتقل بهذه الصنادٌق مطمبن

 فقد.ضرر او 

 الخزن  رابعا:
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  واالجتماعٌة. االقتصادٌةوظابف التسوٌق  أحدوهو   

اي تعمل على احداث  الزمانٌةتحقق المنفعة  ألنها اقتصادٌةوظٌفة فهو 

 اجتماعٌةوظٌفة كو األسعار،توازن فً التوازن بٌن الطلب والعرض وربما 

لدى  واالستقرارمن االمان واالطمبنان  ةحالن الخزن ٌعمل على اٌجاد كو

 .السوق والمستهلك

 :العربًالخزن فً الوطن 

 طن.ملٌون  2.5حٌث ٌتمكن من خزن  ازن الحبوب جٌدٌعد العراق فً خ

والذي للمنتجات الزراعٌة  فً الخزن المبرد تكمن فهًالعراق  ةاما مشكل

تذكر لعدم امتالكه السٌارات المبردة وال المخازن  خزنٌه ةتوجد له نسبال 

المبردة التً تساعده فً خزن منتجاته من وقت انتاجها الى وقت 

 .استهالكها

 :تالٌةال لألسباب ٌعودالخزن المبرد والمجمد فهو أسباب تعثر ما ا

 والصٌانة.االدارة  ةبسبب كلف مكلفالخزن المبرد  -1

بسبب ضعف اإلمكانٌات والتخطٌط  كبٌر الى تلفالحتمال تعرضه  -2

فً هذا المجال ولعدم تبنً هذا المشروع من قبل الدولة بجدٌة هذا 

من ناحٌة ولعدم دعم الدولة للقطاع الخاص على تبنً هذا المشروع 

 .الحٌوي والمهم من ناحٌة اخرى

 :الخزنالمشاكل العامة فً 

 :التالٌة لألسبابٌعود و الفقد فً الخزن -1

 لحشرات.ا-أ

 الطاربة. الظروف-ب

 .ديالحراد ٌواال التكلفةوجود توازن بٌن  عدم-2
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انشاء مخازن من لتجار الكبار ل وعدم السماح للدولةملك  المخازن-3

تستطٌع من خزن الفابض من اإلنتاج الزراعً عن  عمالقةمبردة 

 .االستهالك المباشر الى فترة أخرى ال ٌوجد بها انتاج

اذواق  ت الزراعٌة وتبدلاسعار الحاصالفً المفاجا  رالتغٌ-4

 .وسرٌع والتً تعوق عملٌة الخزن مفاجابشكل  مستهلكٌنال

 : ٌوجد نوعٌن من الخزن هما:الخزنانواع 

 بقرار وال ٌقترنٌكون بال قٌود او شروط وهو الذي  متحركخزن  -1

 الدولة. من

التخطٌط على المدى تعنً  استراتٌجٌة ةكلمو استراتٌجًخزن  -2

الطوٌل  ٌتم للمدىالخزن  ٌعنً ان االستراتٌجًاما الخزن  .الطوٌل

كما  أشهر 3فقد ٌكون لمده معٌنة تضعها الدولة وفق شروط  ولكن

 .فٌما ٌخص الحبوب للعراق بالنسبة أشهر 6مصر او  فً

 :تنحصر فً فهً االستراتٌجًشروط الخزن أما 

 الدولة.سلطة فً  بؤعلىاالستراتٌجً ٌرتبط قرار الخزن  -1

ابتا لمجابهة لكً ٌبقى ث دابمامحافظا على حجمه  الخزٌنٌبقى  -2

التً قد  واالجتماعٌة(والسٌاسٌة  االقتصادٌة)الظروف الطاربة 

تتم لغرض  منه ةسحب كمٌات معٌن ةففً حال البلد،ٌتعرض لها 

التً الكمٌة بقدر  جدٌدة ةٌجب ان تدخل كمٌتجدٌد الخزٌن وتدوٌره ف

إضافة الى إمكانٌة زٌادته سنوٌا من خالل انشاء  وفورا، منه سحبت

مخازن جدٌدة حتى ٌواكب النمو الحاصل فً السكان بحٌث ٌلبً 

 .من قبل السكان الطلب المتزاٌد

 األسباب التالٌة: تكمن فًكثٌرة مشاكل عالمٌة تالقً عملٌة خزن اللحوم 

وحتى  هخزنتقل مده المخزون الدهن فً اللحم  ةكلما زادت نسبنه أل -1

 .منخفضةلو كان الخزن فً درجات 
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ٌصبح م وهذا  21-لكونه ٌحتاج الى درجة انجماد  اقتصادٌة:اسباب  -2

مما ٌتطلب تجاوزه بحٌث تصبح مدة الخزن  الدولة،على  جدامكلف 

 .قصٌرة جدا لتجنب التكالٌف العالٌة

الناس ٌفضلون اللحوم الطازجة على ان اغلب  اجتماعٌة:اسباب  -3

 .لما لها من قٌمة غذابٌة المجمدة

 لخزنالالزمة الحرارة والرطوبة  ةالسٌطرة على درج مننتمكن  لمذا وإ

تسهم فً تلف  ٌةوجلفسٌوتغٌرات ث وحدٌإدي الى ذلك س فانالحوم 

بحٌث والمجتمع تسبب خسابر كبٌرة للدولة  مما ٌجعلها المخزونة،السلعة 

ث وحدالمباشرة هً الخزن ومن فوابد  .البلد اقتصادٌا وصحٌا وبٌبٌاتضر 

 .ما سلعةلالعرض والطلب  بٌنتوازن ال

 ؟والتصنٌعالفرق من الصناعة  ما هو س:

من شكل قلٌل  المادةتحوٌل مثل صناعة السٌارات ٌعنً  :الصناعة

أي زٌادة الطلب على  ٌحقق استفادة أكبر اخرالى شكل منه االستفادة 

لمجتمع نتٌجة خلق طلب لة مما ٌجعلها ان تكون ضرورٌة السلعة الجدٌد

التً تمر بها مراحل المجموع هو  :لتصنٌعاأما  عالً علٌها بتغٌٌر شكلها.

لتحوٌل المادة االولٌة ذات الطلب المنخفض الى مادة جدٌدة ذات  الصناعة

 .الطلب العالً

 النقل:

التسوٌق  اهدافهو ابسط  خرآلمن مكان  لمنتوج الزراعًان نقل ا

ووظٌفة من مراحل التسوٌق  مرحلةتحصل خالل كل  ةلٌموهو عالزراعً 

 التً ٌتمو منتجات المسوقةال لكافة ةمكانٌو ضٌف منفعة زمانٌةت النقل

الى من مكان انتاجها وفٌر السلع للمستهلكٌن ت ىعلالنقل ٌساعد كما و نقلها،

عتبر من تً تطرق مواصالت سلٌمة والذلك طلب ٌت حٌثمكان استهالكها 

لنقل المنتجات الزراعٌة من اماكن انتاجها الى مكان  المساعدةاهم الوسابل 

 استهالكها.

 :ٌؤدي الىجهاز النقل  كفاءةعدم وان 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة / قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعً 
 /                    اعداد أ.م.د حسن ثامر زنزل السامرائً دراسات أولٌة / مادة التسوٌق الزراعً / مرحلة ثانٌة

63 
 

 .اسعار السلع بسب زٌادة التكالٌف التسوٌقٌة ازدٌاد- 1

  .المزرعة(باب  )سعراسعار المنتج  خفض– 2

 تًالحجم والسرٌعة التلف وال حدوث اضرار بمنتجات المناطق البعٌدة والكبٌرة – 3

( هانقل) هاتسوٌقبة لصعو زراعتهاعن  رعٌناالمزعزوف الكثٌر من  ساعد علىت

 العالٌة.االسواق بسب كلفة النقل  الىبٌعها 

 

 :التسهٌلٌة وظائفال

 تتلخص الوظابف التسهٌلٌة بالوظابف التالٌة:

 (المعلومات التسوٌقٌة المخاطرة، تحمل فرز،تموٌل،  تدرٌج، تصنٌف،) 

  التصنٌف:

 المسوق أياقرار المعاٌٌر والمقاٌٌس والحدود التً ٌجب ان ٌطابقها المحصول  هو

 ة. معٌنة ذو مقاٌٌس ونوعٌات محدد تصوٌباتاستعمال 

 التدرٌج:

لكل الموضوعة العالمٌة جزء من التصنٌف وٌعنً مطابقة المنتوجات للمعاٌٌر  هو 

وٌعتمد التدرٌج  منتج.لكل  طبٌعتها فًلدرجات التً ٌمكن ان تختلف وهً اسلعة 

 ما ٌلً:جملة من المعاٌٌر نذكر منها على 

السودانً او  )الفولتعتمد على نسبة الزٌت  مبرد(النوعٌة )طازج او  -1

  الزٌتون(

 الخ(والبٌض ......... )كالخضرالحجم والقٌاس  -2

  (.ل وحدةاالوعٌة ذات القٌاسات المقررة لك)الكمٌة  -3

  .صنف المحصول مثل انواع التمور –النوع  -4

  .الفواكه والخضارك –اللون  -5

 والتبغ.الشاي والبن مثل  –النكهة  -6

 رزم( –باالت  – اكٌاس- )صنادٌقطرٌقة التعببة  -7

  :التموٌل
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التً تساعدهم على اإلنتاج والتسوٌق ببعض االموال  المزارعٌنتسلٌف  اي

ٌعملون فً مجال التسوٌق الزراعً والذٌن الوسطاء الذٌن تسلٌف وكذلك لمنتجاتهم 

الجملة او معامل تعلٌب  ؤسواقلى مراكز التسوٌق الربٌسٌة كالمحصول ا ٌوفرون

 .على مدار السنة ومن المناطق البعٌدة االلباناو مصانع  المطاطة

 :المخطرةتحمل 

(كلما زادت للمخاطرة )الخسارةٌتعرضون الزراعٌة ان اصحاب المنتوجات هو و 

 تسوٌقالتً تجابه  مخاطرال من المنتجات الزراعٌة بفعللتً ٌمتلكونها ا الكمٌات

 .وكاالتً منتجاتهم

 .(الحشرات العواصف،الحرابق،  الزالزل،)الناتج عن الهالك والتلف الفعلً  -1

 .(األمانةعدم  ،الالمباالة ،)االهمالالعوامل الناتجة عن فعل االنسان  -2

 .ومكانٌة(زمنٌة  )مخاطرالعوامل الناتجة عن احوال السوق  -3

 Marketing Margin :لتسوٌقًش الهام

من نفقات المستهلك  الجزءذلك بانه  الزراعٌة:ٌعرف الهامش التسوٌق للمنتجات 

 مستهلكو ما ٌدفعهالفرق بٌن وهو  ،الزراعٌةالذي ٌذهب الى المإسسات التسوٌقٌة 

 .منتجوها ٌستلمهوما المنتجات الزراعٌة 

مإسسات التسوٌقٌة الزراعٌة عبارة تكلفة الوظابف التسوٌقٌة التً تإدٌها الوهو: 

 .المإسسات تلكوارباح 

 نالحظ نقصانة ومستوى المزرعة حٌث ً بٌن مستوى التجزبزنونتٌجة للتغٌر الو

كغم( 21الذي ٌبٌعه المنتج زنة ) المطاطةالمعبؤ بمحصول فً الوزن فالصندوق 

اي ان الكٌلوغرام  بالفقد كغم( فقط والباقً ٌذهب15ٌصبح عند مستوى التجزبة )

كغم( على مستوى التجزبة  1.75)اال  ال ٌعادلعند مستوى المزرعة  المطاطةمن 

  المزرعة.على مستوى  كغم(1.33وان الكٌلوغرام على مستوى التجزبة ٌعادل )

الفرق بٌن سعر التجزبة للوحدة وقٌمة الكمٌة المعادلة رٌفه على انه ٌمكن تع كذلكو

  .لها من السلعة على مستوى المزرعة

 الكمً:ٌمكن تعرٌفه فً ضوء التغٌر  اٌضاو

عبارة عن الفرق بٌن قٌمة كمٌة معٌنة على مستوى التجزبة وقٌمة الكمٌة انه ب 

 .المزرعةالمعادلة لها على مستوى 
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 التسوٌقًالهامش وان 

 إنفاقهو سعر كل الوظائف واالنشطة التسوٌقٌة او نصٌب المنشاة التسوٌقٌة من 

المستهلك على السلع الغذائٌة وٌساوي حسابٌا الفرق بٌن السعر الذي ٌدفعه 

 المنتج.المستهلك والسعر الذي ٌستلمه 

  :كذلك وٌمكن ان ٌعبر عنه

انشطة ووسائل التسوٌق = التكالٌف سعر كل المنافع االقتصادٌة التً تضٌفها  بانه

   + االرباح

 ٌنربح مع + مكافبات خدمات التسوٌق ٌساوي الهامش التسوٌقً لبائع التجزئة

 أي:

 الهامش التسوٌقً = هامش الكلفة + هامش الربح 

 MM= MC + MP  

MC  التكالٌف المتغٌرة  التابة= هامش الكلفة = التكالٌف + 

 MP الى  تجزبةضافته من قبل بابع الي تم اذالربح ال= هامش الربح = مقدار

  قٌمة السلعة.

 دٌنار  2111دٌنار وٌبٌعها  1511تاجر جملة ٌشتري سلعة بسعر  :مثال

 (MC +MP)دٌنار عبارة عن  511=  2111-1511

 التسوٌقٌة:الطرق الحسابٌة للهوامش 

المستهلك والذي  ٌدفعه= الفرق بٌن السعر الذي  الهامش التسوٌقً المطلق -1

 .ٌستلمه المنتج

 الهامش المطلق                                                              

   111  *  ------------=  ر الشراءسعل الهوامش التسوٌقٌة النسبٌة-2      
 سعر الشراء                                                 

دٌنار وٌتحمل  3111باعها بسعر دٌنار و 2111 بسعر سلعةتاجر تجزبة اشترى 

 احسب.تكالٌف متغٌرة  دٌنار 211ودٌنار تكالٌف ثابتة  311

  .الهامش التسوٌقً المطلق -1

  .التجزبةمقدار االرباح التً ٌحصل علٌها تاجر  -2
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دٌنار ربح تاجر التجزبة  1111=  2111-3111= الهامش التسوٌقً المطلق 

 التكالٌف.مطروح منه 

 دٌنار  511=211+  311التكالٌف= 

 ( (MPالربح هامش ( + MC)التكالٌف هامش=التسوٌقً المطلق الهامش

 لربح هامش ا 511=511-1111 الربح( =+ س) 511=1111 

الشراء  واوٌمكن حساب الهامش التسوٌقً النسبً بالنسبة لسعر البٌع 

  :تًكاآل

 

 الهامش المطلق                                                       

        111*  -----------------الهامش التسوٌقً النسبً بالنسبة لسعر البٌع = 

 سعر البٌع                                                          

1111     

--------  *111 =33% 

3111  

 الهامش المطلق                                                    

  111*---------------------=  لشراءا لسعر الهامش التسوٌقً بالنسبة

 سعر الشراء                                                       

1111   

---------*111 =51% 

2111 

 

  :طرق قٌاس الهامش التسوٌقً

  market basket)الغذاء )سلة  -1

  .وهً الفرق بٌن سعر المستهلك وسعر باب المزرعة

 food marketing billالغذاء قابمة تسوٌق  -2

من السلع  وما ٌنتج ما ٌستهلكوهً تمثل الفرق فً االسعار بٌن كل 

 .من قبل المستهلك األساسٌة

 التجزبة.طرٌقة االنتشار السعري بٌن المنتج وبابع  -3
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معنٌة بتوزٌع االسعار من باب المزرعة وصوال الى الرٌقة وهذه الط

 .المستهلك

ٌكون وا دون فم %(39)هو ٌة النامالهامش التسوٌقً فً الدول  انو

اما فً  ،جدا لعدم وجود خدمات مضافة على سعر باب المزرعة منخفض

ان  دلل على%( وهذا 66ٌ)من  أكثرٌبلغ الدول المتقدمة فٌكون عالً 

جدا  ةكثٌرعلى السلعة الخدمات التسوٌقٌة التً ٌقوم بها الجهاز التسوٌقً 

امٌة الدول النسعرها فً ٌكون سعر السلعة للمستهلك اعلى من  بذلكو

 المضافة.لخدمات التسوٌقٌة والسبب ٌعود ل

  ؟من وجهة نظر المستهلك فضلهو األهل انخفاض الهامش التسوٌقً : س

 دابما، كفاءة تسوٌقٌةوجود  بعدمانخفاض الهامش التسوٌقً  ٌعنًحٌث  ال: ج

تضاف على سلعة باب وذلك الن الهامش التسوٌقً ٌعكس خدمات عالٌة الجودة 

مضاف على أي منتج سعر باب المزرعة هو اقل هامش تسوٌقً  المزرعة حٌث ان

  ا.سعر باب المزرعة بال خدمات والهامش التسوٌقً = صفرٌكون زراعً وبذلك 

 Marketing   Efficiency التسوٌقٌة:ـكــــفاءة ال

الى توصٌل تإدي التسوٌق الزراعً مجموعة االنشطة التجارٌة التً  ٌتضمن

الزراعٌة الى المستهلكٌن فً الشكل والزمان والمكان  والمشاةمنتجات المزرعة 

اشباع رغبات التسوٌقٌة الزراعٌة هو  لألنشطة الناتج النهابًومن ثم فان  المناسب.

 .المختلفةالمستهلكٌن من المنتجات الزراعٌة 

تستخدم الموارد االنتاجٌة  فؤنهاالمذكورة  ألهدافهاتحقٌق االنشطة التسوٌقٌة  جلوأل

 وادارة.مال عمل وراس أرض ومن 

  inputsبشكل عام عن العالقة بٌن المدخالت  Efficiency الكفاءةوتعبر 

تولٌفة للمدخالت التً  أفضلاعطاء  المحصلةفقد تكون  ،outputs والمخرجات

 إذاوذلك  من مخرج معٌن بصرف النظر عن تكلفة المدخالت قدرتعطى اقصى 

 .محدودكان الهدف هو تحقٌق مخرج من مورود 

اقصى ربح من المزرعة فً ضوء اسعار عن  الكفاءةتعبر  رعٌةزالماالدارة وفً  

اقصى عائدا تحقٌق  نًاالقتصاد ككل فتعاما فً  ،والمخرجاتة للمدخالت ملوعم

 .المواردوهٌكل المنفعة من خالل حسن توجٌه  ةحالمتضوء الموارد ا فً عًاجتما
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نفع ن الحصول على كٌم ال خرآلاستخدام  نقلها منبحٌث مهما اعٌد تنظٌمها او 

 .أكبر

  Marketing Efficiencyالتسوٌقٌة: تعرٌف الكفاءة وهنا ٌمكن  

النسبة بٌن المدخالت والمخرجات حٌث تشٌر المخرجات الى دخل تعظٌم  بانها

تشٌر المدخالت الى كما  والخدمات عالتسوٌق الناتج عن رضا المستهلك عن السل

وراس المال  التسوٌقٌة كالعمل اتفً العملٌ داخلةكالٌف العناصر المختلفة الت

 .واالدارة

 التسوٌقٌة:مكونات الكفاءة 

 .التسوٌقٌةمستوى اداء الخدمات -1

 ال ٌعنًفذلك  عالٌة ٌفولكن التكالجٌدا كان مستوى اداء الخدمات التسوٌقٌة  إذا

 التسوٌقٌة.تحسننا فً الكفاءة 

  .تكالٌف اداء هذه الخدمات-2

وٌمكن تلخٌص ما  تسوٌقٌة،كفاءة  ألتحقققد منخفضة عندما تكون الكفاءة التسوٌقٌة 

المهام التسوٌقٌة دون ان  أحدالى خفض تكالٌف اجراء  يدتإاي تغٌرات سبق هو 

 إذالكن  ،التسوٌقٌةٌصاحب ذلك انخفاض اشباع المستهلك من شؤنها ان تزٌد الكفاءة 

الى خفض اشباع  باإلضافةالتغٌرات الى خفض التكالٌف التسوٌقٌة ادت هذه 

  .التسوٌقٌةتقلٌل الكفاءة فان ذلك ٌإدي الى  كالمستهل

بالذكر هنا ان نبٌن بان انخفاض التكالٌف التسوٌقٌة سٌإدي الى زٌادة ومن الجدٌر 

الكفاءة التسوٌقٌة وبذلك تكون العالقة عكسٌة بٌن التكالٌف التسوٌقٌة والكفاءة 

 التسوٌقٌة.

فً ناحٌة دجلة بتسوٌق محصول قام مزارع  :ذلك بالمثال التالًوممكن إٌضاح  

دٌنار عندما سوق  25111حٌث بلغت التكالٌف التسوٌقٌة للطن الواحد  القمح

حٌث بلغت  دٌنار 61111وتكالٌف اإلنتاج  طن، 5المحصول بسٌارة كٌا حمولة 

 25ولكنه قام بتسوٌق االرسالٌة الثانٌة بسٌارة حمولة  %،71.59الكفاءة التسوٌقٌة 
كالٌف اإلنتاجٌة هً نفسها دٌنار علما بان الت 15111طن فكان نصٌب الطن الواحد 

 ولألثبات نحل السإال كاالتً:% 81حٌث بلغت الكفاءة هنا  دٌنار، 61111

 ٌمكن قٌاس الكفاءة التسوٌقٌة من خالل المعادلة التالٌة:  

MC                                                  

111 ( *------------- )– 111  =ME 
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MC+PC                                                                            

 دٌنار وكاآلتً: 25111البالغ نستخدم هنا مبلغ التكالٌف التسوٌقٌة 

25000                                            

111 ( *------------------ )– 111  =ME 

25000+60000                                           
 =     %59 .70= 29.41 – 100            ةتسوٌقٌالالكفاءة                         

 دٌنار وكاآلتً: 15111نستخدم التكالٌف التسوٌقٌة للطن الواحد والبالغة  

15000                                             

111 ( *------------------ )– 111  =ME 

15000+60000                                         
            % 80= 20 – 100 =                                الكفاءة التسوٌقٌة

         

  التسوٌقٌة:اقسام الكفاءة 

  Operational Efficiencyٌة: ملالعالكفاءة -1

من  انتاج المنافعالعالقة بٌن المدخالت والمخرجات التً تتضمنها مهمة وهً 

كل وهً  ،التسوٌقٌةاداء العملٌات  تقلٌل تكالٌفوتهدف الى  ،التسوٌقً النظامخالل 

 .المنتجعلى  ال تإثرالوسابل التً ٌمكن عن طرٌقها تقلٌل التكالٌف التً 

    Pricing Efficiencyالسعرٌة: الكفاءة -2

 ٌنبما ٌكفل التنسٌق بوالتسوٌقً على التوزٌع الكفء للموارد  النظاموهً مقدرة 

بتحسٌن فاعلٌة تهتم الكفاءة السعرٌة حٌث  ،المستهلكون هطلبٌ ٌنتج وبٌن ما

تعكس  ةمرآ صبححتى ت البٌعٌة والتسعٌرٌة للعملٌة التسوٌقٌةوالنواحً الشرابٌة 

الذي ٌستخدمه  لإلشباعمعٌار  دقاصالسعر هو ٌكون  وبذلكرغبات المستهلكٌن 

صدق هذا المعٌار  ٌعتمد مدى ، حٌثالتسوٌقًالناتج النهابً للنشاط المستهلكون من 

 :على

 السلع.ر حرٌة االختٌار للمستهلكٌن بٌن مختلف توف -1

 المستهلكٌن.تناسب اسعار البدابل مع التكالٌف الالزمة لتزوٌد  -2

 منها. االمإسسات التجارٌة الى الصناعة وخروجه حرٌة دخول -3

تسوٌقً فات السعرٌة على اي مستوى عدم وجود اي نوع من االختال -4

 خر.آ ًمستوى تسوٌقأي نتج او على مى مستوى الن ذلك علكا سواء



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة / قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعً 
 /                    اعداد أ.م.د حسن ثامر زنزل السامرائً دراسات أولٌة / مادة التسوٌق الزراعً / مرحلة ثانٌة

71 
 

 :ًالنشاط التسوٌق

                     هو عبارة عن مجموعة من الخدمات والوظائف التسوٌقٌة التً تجري على                

 .الى مستهلكٌها النهائٌٌن وصولهازراعٌة بعد حصادها مباشرة حتى المنتجات ال

 :قٌاس الكفاءة التسوٌقٌة

 :سوٌقٌة من خالل المعادلة التالٌةٌمكن قٌاس الكفاءة الت

MC                                                  

111 ( *------------- )– 111  =ME 

MC+PC                                                 

 :أنحٌث 

 ME =  التسوٌقٌة الكفاءةMarketing Efficiency   

 PC =  االنتاجٌة التكالٌفProduction Cost   

   MC  التكالٌف التسوٌقٌة =Margin Cost  

 : وٌمكن كتابتها بالشكل التالً 

 التكالٌف التسوٌقٌة                                          
  111* -------------------------------------------- -111الكفاءة التسوٌقٌة = 

 للسلعة المسوقة  االنتاجٌة(التكالٌف الكلٌة )التسوٌقٌة +                             

 
 :خر وهوآتطبٌق مقٌاس  تحاولدراسات وبعض ال

  111* االنتاجٌة والتسوٌقٌة التكالٌف- 111الكفاءة التسوٌقٌة = -1

 القٌمة الكلٌة للسلعة السوقٌة                               

 ؟التسوٌقٌة لماذا ندرس الكفاءة :س

 :كن كٌف تعظم الكفاءة التسوٌقٌةلو ؟مهانعظج/ ندرسها لكً 

Output      

 ME=-------------     تً:اآلوٌتم ذلك عن طرٌق 

In put     

 مستوى.النفس  على inputبقاء  مع  outputعن طرٌق زٌادة  -1

Output 
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ME= ---------------- 
In put 

 المستوى.على نفس    outputبقاء  مع  inputعن طرٌق تقلٌل  -2

Output 
ME= ---------------- 

In put 

 

 واحد. آن فً  input وتقلٌل output عن طرٌق زٌادة  -3

Output 
ME= ---------------- 

In put 

 

 

 

 Agricultural Marketing policies :السٌاسة التسوٌقٌة الزراعٌة

والتنظٌم  هالتوجٌ بشأنوهً مجموعة االفكار واالجراءات المنظمة التً تتخذ 

واالشراف والتدخل والسٌطرة على سلوك وانجاز االنشطة التسوٌقٌة الزراعٌة 

المستهلكٌن او الوسطاء او المجتمع ككل او  وابهدف تحقٌق اهداف الفالحٌن 

 .تحقٌق التوازن بٌن هذه االهداف

واالجابة علٌها ترسم  األهمٌة،فً فعلى مستوى الفالح تبرر بعض التساإالت غاٌة 

ماذا قرار تسوٌقً ٌواجه الفالح هو  فؤولالمالمح العامة للسٌاسة التسوٌقٌة الزراعٌة 

 ٌنتج؟

ٌعد مشكلة تسوٌقٌة ٌراه البعض خارج المشكالت التسوٌقٌة ولكنه فً حقٌقة االمر  

فٌجب على الفالح ان ٌختار المحصول الذي ٌستطٌع  على درجة كبٌرة من االهمٌة

تحتم د ذلك سلسلة من االسبلة المتصلة ٌبٌعه بسعر جٌد ثم تتالحق فً ذهنه بعان 

  ؟ٌنتجكم ومن بٌن هذه االسبلة  بشؤنهاعلٌه اٌجاد اجابات واضحة ومحددة 

اذ واتخ وبٌعه،السوقٌة وقت حصاد المحصول  بالظروفحٌث ٌحاول الفالح التوقع  

 ٌبٌع؟ي شكل ؤٌن ومتى وبأو اإلنتاج،القرار بتحدٌد حجم 

حٌث ٌحاول الفالح ان ٌحدد االسواق واالماكن التً ٌمكن تصرٌف وتوزٌع  

والشكل المناسب لتصرٌفها ومتى ٌكون بٌع الفالحٌن وكذلك الزمن  فٌها،منتجاته 
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كانت منتجاتهم ٌمكن بٌعها  إذااذ ٌكون ذلك ممكنا  مربحا، بالتجزبةلمنتجاتهم 

ٌز او حتى بدون الحاجة الى اي عملٌات تجهٌز عملٌات التجهمن  قلٌلللمستهلكٌن ب

 والبٌض.وخاصة المنتجات الزراعٌة الطازجة مثل الخٌار والفلفل 

م فً تسوٌق المنتجات الزراعٌة وٌجب هسوتوجد الكثٌر من المشاة التسوٌقٌة التً ت

واخرى متوسطة  مدىان تضع قرارات مستمرة قصٌرة ال المنشآتعن كل هذه 

الممكن  باإلٌرادات ما ٌتصلفٌ تتعلق بعملٌاتها التسوٌقٌة ىمدواخرى طوٌلة ال

تحقٌقها ومدى نجاحها فً تحقٌق وظابفها من وجهة نظر المنتج وٌتوقف نجاح 

ة فردٌال المنشاةالتً تتخذها من خالل االالف من  القراراتالتسوٌقٌة على  المنشاة

 المنشاةٌتم تداول السلع الزراعٌة بعد ان تترك باب المزرعة وعن طرٌق هذه و

 دفهوالتصنٌع والنقل والتوزٌع وال وظابف التنظٌف والتدرٌج والتعلٌب ىتإد

على العمل او االستثمارات مقارنة  عوابد مجزٌةهو تحقٌق  المنشاةاالقتصادي لهذه 

تسعى جاهدة الى تعظٌم  ثم فهً بالعوابد الممكن تحقٌقها فً وظابف أخرى ومن

ما من خالل تقلٌل التكالٌف او زٌادة العوابد من عملٌات البٌع ومن ثم تفهم أرباحها فؤ

من القابمٌن على تداول المشاة وبٌن المزارعٌن وغٌرهم  مدى المنافسة بٌن هذه

السوقً السلع الزراعٌة وكذلك تفهم كافة الظروف والعوامل المإثرة على اإلنجاز 

 ثٌر علٌها بما ٌحقق اهداف السٌاسة التسوٌقٌة.حتى ٌمكن التؤ

وٌرى الكثٌرون من االقتصادٌون الزراعٌون ضرورة التدخل الحكومً لتحقٌق       

عملٌات التسوٌق بما ٌحقق مصلحة المنتجٌن والمستهلكٌن والمجتمع ككل من خالل 

تقدٌم التسهٌالت التسوٌقٌة الالزمة وتهٌبة المناخ االقتصادي واالجتماعً المناسب 

قٌة السلٌمة ووضع التسهٌالت وتصمٌم الخطط التسوٌالذي ٌكفل تحقٌق ذلك. 

والتنظٌمات الكفٌلة بتحقٌق تسوٌق السلع الزراعٌة تسوٌقا منظما والتحكم فً 

والضوابط المنظمة للجودة والموصفات القٌاسٌة  األسعار الزراعٌة ووضع المعاٌٌر

وإتاحة المعلومات السوقٌة وتشجٌع البحث العلمً فً مجال التسوٌق الزراعً وسن 

لتسوٌقٌة الكفٌلة بحماٌة البابعٌن والمشترٌن ومساعدة الهٌات المنتجة التشرٌعات ا

والجمعٌات التعاونٌة التسوٌقٌة وغٌرها من التنظٌمات التً تساعد على تنظٌم 

التسوٌق الزراعً وما الى ذلك من االعمال التً ال ٌمكن لألفراد القٌام بها دون 

 المساعدة.

 :اهداف السٌاسة التسوٌقٌة الزراعٌة

كثر النظم التسوٌقٌة لتحقٌق واحد او أتتدخل الحكومات عموما فً مٌكانٌكٌة عمل 

 من األهداف الستة التالٌة:
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 .المرعٌةرار فً األسعار والدخول االستق -1

فمن األهداف الربٌسٌة لرسم السٌاسات التسوٌقٌة الزراعٌة العمل على استقرار 

نها ترتبط ارتباطا وثٌقا أل ومن ثم استقرار دخول المزارعٌناألسعار الزراعٌة 

 بالتقلبات الشدٌدة التً تحدث فً األسعار الزراعٌة.

 .حسن توجٌه الموارد الزراعٌة -2

وذلك من خالل تشجٌع الزراع الى زٌادة انتاج أنواع معٌنة من السلع او االقالل من 

 ع.همٌتها وتبعا لدرجات التفضٌل السابدة فً المجتممعٌنة منها وفقا ألانتاج أنواع 

 .فاء الذاتً من المنتجات الزراعٌةزٌادة نسبة االكت -3

 المجتمع.فراد أل وكسسابٌةمجملها متطلبات غذابٌة اذ تعتبر السلع الزراعٌة فً 

من  لمجتمع على زٌادة نسبة االكتفاء الذاتً من الغذاء والكساءومن ثم ٌحرص ا

 .الهدفهذا خالل اتخاذ ما ٌلزم من تدابٌر وإجراءات تٌسر تحقٌق 

 

 زٌادة مستوى األسعار والدخول المزرعٌة. -4

تحاول بعض الحكومات الى تحقٌق االستقرار فً األسعار المزرعٌة  باإلضافة

ٌجاد نوع من التوازن بٌن متزاٌدة من الدخول لسكان الرٌف إلتحقٌق مستوٌات 

 فً مزاولةالزراع على االستمرار  مستوٌات المعٌشة فً الرٌف والحضر ولتشجٌع

 وتنموٌة. استراتٌجٌةاعتبارات  إطاراألنشطة الزراعٌة وزٌادة اإلنتاج الزراعً فً 

 واالستهالك.تحقٌق التوازن بٌن اإلنتاج  -5

والغذابٌة الطلب على السلع األولٌة الحروب حٌث ٌزٌد وخاصة فً أوقات 

بٌنما ٌقل الناتج بسبب قلة االٌدي العاملة ونتٌجة لما قد ٌصٌب  والضرورٌة،

 من اضرار من جراء العملٌات الحربٌة. الرأسمالٌةول األص

 تحقٌق اهداف التخطٌط -6

من  ٌعتبر التحكم السعري أداة فعالة لتحقٌق اهداف التخطٌط لضمان اقصى استفادة

الموارد المتاحة لرفع مستوى المعٌشة لكافة افراد المجتمع من خالل توزٌع الموارد 

وكذلك  ناحٌة،رغبات افراد المجتمع من اإلنتاجٌة وتوجٌهها توجٌها ٌتماشى مع 

للعدالة من ناحٌة أخرى مع الحفاظ  أقربتوزٌع الدخول بٌن افراد المجتمع بطرٌقة 

     على قدر معقول من االستقرار والنمو فً المجتمع.
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  :الزراعٌة التسوٌقطرق تطبٌق السٌاسات 

 السلعة.التحكم فً الكمٌة المنتجة او المعروضة من -1

كثٌر من الحاالت الى فً المنتجة او المعروضة من السلعة ٌإدي تحدٌد الكمٌة 

زٌادة االٌراد الكلً للمزارع نظرا النخفاض مرونة الطلب عكس السلع الزراعٌة 

 اساسٌة.باعتبارها احتٌاجات 

فعند وضع قٌود على الكمٌة المنتجة من سلعة زراعٌة ما بتحدٌد الكمٌة المنتجة منها 

ى عرض هذه السلعة ٌنثنً عند الكمٌة المحددة من خالل التحكم فً الكمٌة منحنفان 

)اي المعروضة( وبعد ذلك ٌصبح خطا راسٌا كما هو موضح فً الشكل  المنتجة

( مشٌرا الى عدم امكانٌة زٌادة الكمٌة المعروضة عن المستوى المحدد بصرف 13)

افترضنا ان كمٌة النظر عن حاجة الطلب والمستوى السعري فً السوق فاذا 

( تقل عن كمٌة التوازن 1التوازن هً )ك( وان الكمٌة المحدد انتاجها من السلعة )ك

( بدال من )ع ع(  وسوف 1الشكل )ع ع ٌؤخذفان منحنى العرض الجدٌد سوف 

( وٌتوقف مقدار الزٌادة 1ٌرتفع السعر عن سعر التوازن االصلً )س( لٌصبح )س

فكلما قلت مرونة الطلب ،  السعرٌةمرونة الطلب ى فً السعر فً الحالة الجدٌدة عل

بعد تحدٌد الكمٌة المعروضة بمقدار اعلى نسبٌا ، اما اذا  السعرٌة كلما ارتفع السعر

فان ( 2ٌزٌد عن كمٌة التوازن ولتكن )ك بمقدار تكانت الكمٌة المسوقة قد تحدد

لتحدٌد العرض عند  ٌكون وال( 2خذ الشكل )ع عؤمنحنى العرض فً هذه الحالة ٌ

 .شر على السعرأي أ( 2)كالمستوى 

E    P       

 السعر                  1ع                      2ع                   

 ع                                                ط      

 1س                                                               

 

 س السعر التوازنً                                                            

 ا

 

 ع                                                      

 ط       

 1 ك    ك                 2 كالكمٌة            
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 التوازنًالكمٌة                          

 السلعة.التحكم فً الكمٌة المنتجة او المعروضة من  (13شكل )

توجد العدٌد من الطرق لتحدٌد الكمٌة المنتجة من سلعة زراعٌة معٌنة والتحكم فٌها  

نسبة معٌنة من الحٌازة الزراعٌة  ال تتجاوزمثل تحدٌد المساحة المزروعة بحٌث 

نع انتاجها فً وكذلك قصر انتاج السلعة على مناطق انتاجٌة زراعٌة معٌنة وم

المنتجٌن بغرامات نقدٌة عند مخالفة الحصص االنتاجٌة  وإلزامالمناطق االخرى 

 علٌهم.المفروضة 

الى  يدٌإوان تقلٌل انتاج سلعة زراعٌة معٌنة خالل فترة من السنوات ٌمكن ان 

السعرٌة للطلب على هذه السلعة المحدد عرضها نتٌجة لتطوٌر  المرونةزٌادة 

 وزٌادتها.المنتجات البدٌلة 

برامج التحكم فً العرض فً النهاٌة الى فقد خطٌر فً  يدتإوبذلك ٌمكن ان 

اي عابد اضافً ٌحصل ان الواضح  التصدٌرٌة. ومنسواق وخاصة االسواق الا

مباشرة من المستهلكٌن  ٌؤتًبرامج التحكم فً العرض علٌه المنتجون فً ضل 

 ةالكفاءتم التحكم فً االنتاج او فً السوق بدرجة عالٌة من  فاذا الحكومة،ولٌس من 

من حٌث التكثٌف واالجبار فان االنتاج ٌكون محدد بالقدر الذي ٌشترٌه المستهلكون 

 م.والمدععند السعر 

  import dutiesالواردات ضرائب -2

لممكن ان تعمل زراعٌة معٌنة اقل مما تستهلك فمن ا ةالدولة تنتج من سلع نتكا إذا

وذلك  من اسعار استٌرادها أكبرً االسعار الداخلٌة لهذه السلعة بقتالحكومة على ان 

الطرٌقة التً تتبعها الكثٌر  هذهو الواردات،على  ٌةمرككعن طرٌق فرض ضرٌبة 

من الدول النامٌة والمتقدمة والتً تعانً من نقص فً انتاج الغذاء فً دعم المنتج 

هذه السٌاسات تإدي الى رفع االسعار المحلٌة وتضٌق السوق  ومثل .الزراعً

الى تشجٌع االنتاج المحلً وتعتمد الدرجة  المستوردة وتإديالمحلً امام المنتجات 

على  كمركٌةكل من االنتاج المحلً واالستهالك المحلً بفرض ضرٌبة  ثرٌتؤالتً 

 وكلما المستوردة(الطلب والعرض فً الدولة المعٌنة ) مركوناتالواردات على 

ثر على المصدرٌن بمستوى معٌن من التعرٌفة زادت مرونة الطلب والعرض زاد األ

فاذا لم ٌكن  ،الستٌراداسعر ل عرض الواردات مرن تماماالكمركٌة وهذا بفرض ان 

مثلما ٌإثر على السعر  سوف ٌإثر على سعر االستٌرادضرٌبة  ضكذلك فان فر

ضرٌبة كمركٌة على الواردات على ثر المتوقع لفرض وٌمكن توضٌح األ الداخلً.

 :(14كل من االنتاج واالستهالك والواردات فً شكل )
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 ع                                  ط          السعر            

 

 مقدار التعرٌفة 

 الكمركٌة

 س                                                               

 2س                                                              

 ت                     

 1س                كمٌة الواردات                             

 

 1 ك       2 ك          3 ك      4 ك                  الكمٌة

 الضرٌبة الكمركٌة على االنتاج واالستهالك والواردات  إثر( ٌبٌن 14شكل )

لكلً من ا العرضع( ) والمنحنًة، السلعٌوضح المنحنً )ط( الطلب المحلً على 

كمركٌة على الواردات او اي طرٌقة اخرى  تعرفةفعند عدم وجود اي  ةالسلع

قل من أهو ( و1لحماٌة المنتجات الوطنٌة ٌكون السعر السابد فً السوق المحلً )س

ٌسمح بالتساوي بٌن العرض المحلً والطلب المحلً وهو السعر  ذيسعر التوازن ال

( 1كالكمٌة المعروضة من االنتاج المحلً هً )( تكون 1)س( وعند السعر )س

 (.4كوتكون الكمٌة المطوبة هً )

اما كمٌة الواردات فتكون بالقدر الذي ٌغطً الفجوة بٌن الطلب المحلً      

على ثابتة  ٌةكمركتم فرض ضرٌبة  فاذا( 1ك -4والعرض المحلً وهو مقدار )ك

ع السعر المحلً بمقدار الضرٌبة تإدي الى رف فؤنها (ت)الوحدة المستوردة مقدارها 

تماما ( وبذلك ٌرتفع السعر  نعرض بالنسبة للسلعة المستوردة مر)بفرض ان ال

( وٌإدي السعر الجدٌد بعد فرض 2المحلً بعد فرض الضرٌبة الى المستوى )س

( وذلك الن السعر الجدٌد 2الى زٌادة المعروض من االنتاج الى )ك (2الضرٌبة )س

فان هذا السعر الجدٌد  جانب المستهلكٌناما من  ،على زٌادة انتاجهمٌشجع المنتجٌن 

( الن المستهلكٌن ٌقللون من  3ك – 4ٌقلص الكمٌة المطلوبة من السلعة )ك

 استهالكهم نتٌجة الرتفاع السعر المحلً .

تإدي الى تقلٌل كمٌة الواردات من السلعة من  ركٌةمالكوٌالحظ ان الضرٌبة         

لب وكلما زاد مٌل كل من منحنً الط (2 ك – 3 ك( الى المقدار )1 ك- 4 كالمقدار )

نتجة مالى زٌادة الكمٌة ال ركٌةمالكدت الضرٌبة المحلً والعرض المحلً كلما ا

على كل من االنتاج  ركٌةمالكثٌر النسبً للضرٌبة ؤاي ان الت أكبربدرجة 
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 الدولة المستوردة مرونة الطلب والعرض فًواالستهالك والواردات ٌعتمد على 

 .مرونة عرض الوارداتنً اضافة الى وكذلك نسبة الواردات فً االستهالك الوط

 القٌود الكمٌة على الواردات -3

معٌن  تتجاوز وارداتها حد توضع قٌود كمٌة على السلعة المستوردة بحٌث ال      

ٌمكن لهذه السٌاسة ان و الواردات،على  ٌةمرككدون اللجوء الى فرض ضرابب 

مركٌة وخاصة فً حالة كمن حماٌة التعرفة ال أكبرتحمً المنتجات الوطنٌة بدرجة 

ة فً الحفاض على انخفاض مرونة عرض الواردات ورغبة بعض الدول المصدر

خالل تخفٌض  مركٌة منالكالسوق المعنً وتحملها الضرٌبة  الىكمٌة صادراتها 

 التصدٌر.اسعار 

القٌود الكمٌة على الواردات على مواسم معٌنة حٌث توضع بعض  قتصروقد ت      

 محلٌا.القٌود الكمٌة على دخول الفاكهة الى البالد اثناء مواسم توفرها 

كما قد تتبع للحفاظ على مستوى االسعار المحلٌة دون االنخفاض عن حد       

ى البالد طالما مثل وقف السماح بدخول انواع معٌنة من الفاكهة ال معٌن،سعري 

 معٌن.انخفض سعرها عن حد 

وان تقٌٌد الواردات تإدي الى زٌادة االسعار المحلٌة نتٌجة النخفاض العرض الكلً 

 )داخل البلد(.

                               government purchasesالحكومً: لشراء ا-4

ٌن لمنتجاتهم ضمان اسعار )بٌع محدودة( للمزارعتقوم بعض الحكومات ب      

 المطروحة(فاذا كانت الكمٌات المعروضة ) معٌن،تشجٌعا لهم على انتاج محصول 

السعر المحدد تتدخل الحكومة بشراء عند من الكمٌات المطلوبة  أكبرالسوق فً 

الكمٌات الفابضة عن السعر المحدود وٌمكن توضٌح االثار االقتصادٌة للشراء 

 ( 15) الحكومً للمنتجات الفابضة فً شكل

 ع                             ط            السعر                             

 

 2س                                                                           

 1س                                                                            

 الفرق فً الكمٌة تشترٌه الحكومة
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 الكمٌة

 الكمٌة المستهلكة 1 ك             2 المنتجة كالكمٌة                             

 الحكومً.( االثار االقتصادٌة للشراء 15شكل )

( والذي ٌزٌد عن 2ان السعر المحدد للحكومة هو السعر )س 15نفترض فً الشكل  

نتج الكمٌة نٌكن هناك اي تحكم فً العرض سوف  فاذا لم (.1السعر التوازنً )س

كن ٌمكن المحافظة على مستوى ول المحدد،السلعة استجابة للسعر  ( من2 ك)

 2 كبٌن ) ي ٌجب على الحكومة ان تشتري الكمٌة ماأ( 2االسعار عند المستوى )س

 المحدد. ( وهً تمثل الفرق بٌن الكمٌة المنتجة والكمٌة المستهلكة عند السعر1 ك

لمستهلكون شترٌها اٌكمٌة التً مساحة المستطٌل الناتجة عن حاصل ضرب ال ماا 

( والتً 1*س1 كأي تساوي )( 2السعر المحدد )س فً (1 ك) عند السعر المحدد هً

 المستهلكٌن على السلعة. إنفاقٌمة تمثل ق

الحكومة عن حاصل ضرب الكمٌة التً تشترٌها الناتجة  المستطٌل اما مساحة      

فان  الحكومة،هً عبارة عن قٌمة مشترٌات  (2س) ( فً السعر المحدد1 ك-2 ك)

المنتجٌن )المزارعٌن(ٌحصلون على مجموع مساحة المستطٌلٌن المذكورٌن أي 

المستهلكٌن على السلعة محددة السعر إضافة الى قٌمة مشترٌات  إنفاقجملة 

 .الحكومة منها

مرونة الطلب الحكومة لهذا الغرض على  تحملهاتكالٌف التً توتعتمد ال       

السعرٌة ومستوى السعر المحدد بالنسبة لسعر التوازن وكذلك مرونة العرض 

التحكم فٌه فكلما زادت مرونة الطلب  ال ٌمكنكان االنتاج  إذاوذلك  السعرٌة

والعرض تزٌد تكلفة الحكومة من اجل تحقٌق ضمانات سعرٌة للمنتجٌن ونظرا الن 

الحكومة تحتفظ بهذه الكمٌة التً تشترٌها من االنتاج فً المخازن وتتحمل من اجل 

 األسعار.ذلك تكالٌف تخزٌن السلعة لحٌن تحسن 

على االسعار فً المستقبل تزٌد فً زٌادة ال كانت إذامن ذلك  نستفٌدوٌمكن ان  

فٌها  سلسله من السنوات التً ٌنخفض حالة حدوثتكالٌف التخزٌن وكذلك فً 

تكون عادة  المتصلة بها تكالٌف التخزٌن والتكالٌفن االنتاج بشكل كبٌر ونظرا أل

الحكومة فً  ما تخسرللتلف غالبا  القابلةمرتفعة خاصة فً المنتجات الزراعٌة 

 .ةبها لسنوات طوٌل االحتفاظكان من الضروري  إذالسلع المخزونة ا
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  consumption   subsidiesاالستهالك: دعم -5

ٌمكن تجنب حدوث فابض فً المنتجات الزراعٌة عندما تكون االسعار المضمونة 

وذلك من خالل دعم االستهالك فقد ترغب  ةالتوازنٌاعلى من االسعار  للمزارع

فً  لهم(بعض الحكومات )الى جانب دعم المنتجٌن الوطنٌٌن بتقدٌم ضمانات سعرٌة 

وتخفٌف االعباء المعٌشٌة  ٌندعم االستهالك سعٌا وراء زٌادة رفاهٌة المواطن

 فدعم االستهالك ٌإدي الى انتقال منحى الطلب على السلع الزراعٌة المدعمة علٌهم،

كل من المنتجٌن  بالطبع تفٌدالسٌاسة وهذه  .االعلىالى جهة الٌمٌن والى 

حٌث ان دعم المستهلكٌن ٌزٌد من قوتهم الشرابٌة بما ٌنعكس فً زٌادة  والمستهلكٌن

 المدعمة. السلع الزراعٌةطلبهم على 

عم من ناحٌة تعتمد االثار االقتصادٌة لدعم بعض المنتجات الزراعٌة على مقدار الدو

ادى هذا الدعم الى  فاذاثر بها هذا الدعم فً سلوك المستهلكٌن إوعلى الطرٌقة التً ٌ

اما اذا  ، زٌادة الكمٌة المستهلكة من السلعة المدعمة فان هذا ٌحقق مصالح المنتجٌن

 ٌقتصر على المستهلكٌن تؤثٌرهٌترتب على ذلك زٌادة فً الكمٌة المستهلكة فان لم 

اي مجرد  ،من االحتٌاجات دون اي زٌادة ٌةلى نفس الكممن خالل تقلٌل النفقات ع

 تزٌد رفاهٌة المستهلكٌن دونتحمل الحكومة جزء مما كان ٌنفقه المستهلك ومن ثم 

الدعم على المستهلكٌن متمثال فً زٌادة االنفاق  اثروقد ٌكون  ،اي فابدة للمنتجٌن

 السلعةالتسوٌقٌة دون اي زٌادة فً الطلب على  اتالخدماعلى من  مستوٌاتعلى 

 .الزراعٌة االصلٌة اي دون زٌادة فً الطلب على شراء منتجات المزرعة

 التؤثٌرامج دعم المستهلكٌن تنعكس بشكل مباشر وغٌر مباشر فً ونظرا الن بر 

على  الدخٌلةمرونة الطلب ٌتوقف على  تؤثٌرها على الدخول الحقٌقٌة لهم فان

ة ( لسلع التً تتنافس على دخل المستهلك ) ومن بٌنها المنتجات الزراعٌمختلف ا

وبذلك ٌكون   ،الدخٌلةمن حٌث مرونة الطلب  ما بٌنهافالمنتجات الزراعٌة تختلف فٌ

 دخلٌهطلب  ةرونملها من المتوقع ان ٌستفٌد الزراع الذٌن ٌنتجون سلعا زراعٌة 

بان وكذلك بعض الخضراوات مرتفعة نسبٌا مثل المنتجات الحٌوانٌة من لحوم والل

منخفضة  دخلٌهاكبر من الذٌن ٌنتجون سلعا زراعٌة لها مرونة طلب بشكل  والفواكه

  .مثل محاصٌل الحبوب

 export   subsidiesالصادرات دعم -6

االسواق العالمٌة تعمل الصادرات على سحب جزء من العرض المحلً لعرضه فً 

ب المحلً على السلعة بما ومن ثم فان زٌادة الصادرات هً بمثابة زٌادة فً الطل

ما ارتفاع االسعار المحلٌة ومن ثم فان تشجٌع الصادرات اضافة الى  علىٌنعكس 
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على ارصدة المجتمع من العمالت الصعبة ومن اثار اٌجابٌة على  تؤثٌرمن  ٌحققه

مرتفعة تشجعهم على زٌادة االنتاج وتضمن  المنتجٌن اسعارالمٌزان التجاري ٌكفل ل

ولذلك تلجؤ بعض الدول الى سٌاسة تشجٌع الصادرات ، مناسبا  الهم مستوى معاشٌ

 المترفعة الدخٌلةمن خالل اعطاء دعم للمصدرٌن وخاصة الدول ذات المستوٌات 

الى تقلٌل والوالٌات المتحدة والبرازٌل وٌإدي دعم الصادرات  واربامثل دول 

 .من السوق المحلً ااو امتصاصه كلٌالفابض من المنتجات الزراعٌة 

سعرٌة للسلع الزراعٌة التصدٌرٌة الضمانات الومن مزاٌا هذه السٌاسة تسهٌل تنفٌذ 

لمواجهة التغٌرات  الظروف تاقتضزمة كلما الحٌث ٌمكن اجراء التعدٌالت ال، 

الوطنٌٌن فً  المصدرٌٌنلتخفٌف اعباء  السوق الدولٌة وذلك فورظالطاربة فً 

على مركز المزارعٌن وكذلك  التؤثٌردون  األخرى،مواجهة المنافسٌن من الدول 

 ألسعارتخفٌف االعباء التً تلقى على عاتق الحكومة فً سبٌل ضمانها بسمح ت

اال ان تنفٌذ  ، نخفاضالل  صدٌريالتتصدٌر رغم تعرض معدالت التبادل والعابد ال

على  إضافٌةسٌاسة ٌتطلب رقابة شدٌدة لمنع اكتساب كبار المنتجٌن مزاٌا هذه ال

 حساب صغارهم او على حساب المستهلكٌن او الحكومة .

  deficiency paymentsالمدفوعات التعوٌضٌة     -7

الشخصً او  مم المزارعون ببٌع انتاجهم فً السوق اما من خالل تعاملهقوحٌث ٌ

فاذا كان سعر التوازن  .السابدة فً السوق ةالتوازنٌ باألسعاروكاالتهم التسوٌقٌة 

السوق اقل من السعر المضمون فان الحكومة تدفع للمنتجٌن الفرق فً الذي ٌسود 

وذلك فان هذه السٌاسة تسمح للسعر السوقً بٌن السعر المضمون والسعر التوازنً 

 النظامهذا  ٌقتضً وال ،مستوى ٌتساوى عنده االنتاج مع االستهالك أليباالنخفاض 

به من مشكالت  ما ٌرتبطحكومً او ال اءرشالاي تدخل فً السوق المحلً سواء 

ة ٌمرككاو فرض ضرابب  ، تتعلق بكٌفٌة التصرف فٌما تشترٌه الحكومة من لسلعة

للعرض  من هذه السٌاسة اٌضا نتٌجة على الواردات وبالتالً ٌستفٌد المستهلكون

ة تكون هذه الطرٌقالتً ٌشترون بها ، وفً  المنخفضةالكبٌر فً السلع واالسعار 

 . اهرا ومباشرا فً مٌزانٌة الحكومةظبندا  تكالٌف دعم الزارعة

للمزارع تجنب فقدان اسواق  التعوٌضٌةومن المزاٌا الواضحة لطرٌقة المدفوعات  

كون لها بدابل قرٌبة وكذلك للسلع المنتجات وخاصة بالنسبة للسلع الزراعٌة التً ٌ

مع الواردات فً السوق المحلً وتنافسها تنافسها  الظروفالزراعٌة التً تستوجب 

 العالمً.السوق  الصادرات فًمن 
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العامة  الخزانةالسعرٌة من المستهلكٌن الى  تنفٌذ الضماناتتكالٌف ٌنقل  النظاموهذا 

ول من خالل فرض ضرابب على الدخول المرتفعة فً موالتً ٌمكن ان ت للدولة،

 الواردات.ض االحٌان من حصٌلة الرسوم على عول فً بمكما قد ت التجمع،

لبرنامج المدفوعات التعوٌضٌة فً حال عدم  ةوٌمكن توضٌح اهم االثار االقتصادٌ

فرض اي قٌود كمٌة على االنتاج او المعروض او المقدار الكلً للتعوٌض الذي 

( فاذا فرض ان السعر المضمون 16دفعه لمزارع فردي معٌن فً الشكل ) ٌمكن

 ( ، فتكون الكمٌة الكلٌة2( وهو اعلى من سعر التوازن )س3للمنتجٌن هو )س

د هذه الكمٌة ٌنحدر السعر السوقً نعو( وتطرح هذه الكمٌة من السوق 2)ك المنتجة 

تكون مٌة المعروضة ( حٌث ٌكون اقل من سعر التوازن الن الك1عند مستوى )س

السوق ، وبذلك تدفع عمل اكبر مما لو تم االنتاج دون اي تدخل فً مٌكانٌكٌة 

( 3المضمون )سالسعر للفرق بٌن  ةتعوٌضٌة للمنتجٌن مساوٌ عاتومدفالحكومة 

 .مضروبا فً الكمٌة الكلٌة المنتجة( 1والسعر السابد فً السوق )س

ٌشترون بسعر اقل من  ألنهممن هذه السٌاسة ٌستفٌدون وٌالحظ ان المستهلكٌن  

تإدي هذه السٌاسة الى دعم كل من االنتاج واالستهالك فً وبذلك  التوازن،سعر 

المإسسات التً تبٌع مستلزمات االنتاج أٌضا كما تفٌد هذه السٌاسة  نفس الوقت

تم  ذاإمنها فً حالة  أكبرالزراعً وذلك الن الكمٌة الكلٌة المنتجة والمسوقة تكون 

 .الدعم للمنتجٌن من خالل التحكم بالعرض نفساعطاء 

 

 السعر       ط                       ع           

 السعر المضمون  3س                                           

السعر التوازنً )سعر  2س                                            

 السوق(

 السعر السوقً 1س                                          

 ع            ط          

 

 2 ك        الكمٌة  

 ( االثار االقتصادٌة للمدفوعات التعوٌضٌة 16شكل )             

تلعب مرونة العرض والطلب دورا اساسٌا فً تحدٌد مقدار التكلفة التً تتحملها 

على بقاء اسعار المنتجات  حافظتالحكومة نتٌجة المدفوعات التعوٌضٌة التً 

 لها. ةالتوازنٌالزراعٌة اعلى من االسعار 
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المضمونة  لألسعارفاذا كان منحنى العرض مرننا نسبٌا حٌث ٌستجٌب المنتوج  

كان منحنى الطلب منخفض المرونة بحٌث ٌكون  وإذا أكبر، تالعدبمة االنتاج بزٌاد

 اضافٌة(،) أكبرلتشجٌع المستهلكٌن لشراء كمٌات  فً السعر أكبرمطلوبا انخفاض 

فان الفجوة بٌن السعر المضمون والسعر السوقً تكون كبٌرة ومن ثم تزٌد تكلفة 

لالزمة للمدفوعات التكالٌف ا وتكون التعوٌضٌة،الحكومة الالزمة للمدفوعات 

 .الطلبانخفضت مرونة العرض وزادت مرونة  أدامانسبٌا  ةالتعوٌضٌة قلٌل

ل سٌاسة المدفوعات التعوٌضٌة مما ظفً  ةزٌادة الناتج بدرجة كبٌرإلمكانٌة ونظرا 

ٌمكن وضع الضوابط للمدفوعات الدولة وقد ٌزٌد االعباء التً تتحملها مٌزانٌة 

 .مجتمعةمزارع المن الناتج الكلً لكل % 81د المدفوعات بنسبة ٌتقٌالحكومٌة مثل 

او وضع قٌود على المقدار الكلً للمدفوعات التعوٌضٌة لكل مزارع او تحدٌد حصة 

تعوٌضٌة رع دون دفع اي مدفوعات اتعوٌضٌة لكل مز مدفعاتعنها  تدفع انتاجه

 الحصة.الذي ٌتجاوز هذه  لإلنتاج

كن بٌع االنتاج الزابد عن الحصة بسعر السوق فقط والذي وفً مثل هذه الحالة ٌم

وبذلك  أكبر،كمٌات  إلنتاجٌكون اقل من السعر المضمون وهذا بالطبع ٌقلل الحافز 

ٌكون مستوى االنتاج الكلً فً حالة ربط المدفوعات التعوٌضٌة بحصص معٌنة اقل 

 المقٌدة.من نضٌره فً حال المدفوعات التعوٌضٌة غٌر 

 م والتنسٌق التسوٌقً التنظٌ-8

قد تعمل الحكومة على تنظٌم وتنسٌق عملٌات التسوٌق الزراعً من خالل تشجٌع 

ً تحقق اهداف المزارعٌن وتقوي الهٌبات والمنظمات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الت

الجمعٌات التعاونٌة مثل كزهم التنافسً فً السوق فً مواجهة التجار وغٌرهم مر

 إلتاحةقً واجراء البحوث التسوٌقٌة تشجٌع التكامل التسوٌ التسوٌقٌة او العمل على

اذ القرارات التسوٌقٌة بما ٌسمح البٌانات والمعلومات السوقٌة الدقٌقة التً تكفل اتخ

  ومنها:حسن توجٌه الموارد االقتصادٌة الزراعٌة وتقلٌل المخاطر السوقٌة ب

    marketing cooperativesالتسوٌقٌة ات التعاونٌة معٌالج - أ

ات التعاونٌة التسوٌقٌة الزراعٌة عضوا اساسٌا فً مجال التسوٌق معٌاصبحت الج 

الزراعً فً كثٌر من البلدان وهً تستهدف تسوٌق منتجات المزارعٌن وشراء 

كما قد ٌكون لها بعض الدور من حٌث التحكم فً الصادرات  االنتاجٌة،مستلزماتهم 

الجمعٌة التعاونٌة لمنتجً مثل وتنسٌقها بالنسبة للسلعة او السلع موضع االعتبار 

ت التعاونٌة معٌاوالج ،والفاكهةالتعاونٌة لتسوٌق الخضر والجمعٌات  البطاطس

التسوٌقٌة تعاونٌة وتعمل الجمعٌات ال  متعددة األغراض فً جمهورٌة مصر العربٌة



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة تكرٌت / كلٌة الزراعة / قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعً 
 /                    اعداد أ.م.د حسن ثامر زنزل السامرائً دراسات أولٌة / مادة التسوٌق الزراعً / مرحلة ثانٌة

83 
 

التً ٌتمتع سوق العالمً فً بعض البلدان التنافسٌة للدولة فً الالقدرة على زٌادة 

الزراعٌون بقدر كبٌر من المساعدة الحكومٌة كما فً كثٌر من دول  فٌها المنتجون

 والبرازٌل.سوٌسرا والوالٌات المتحدة كالسوق االوربٌة المشتركة 

 marketing integrationالتكامل التسوٌقً  - ب

حدة وقد من مرحلة او هٌبة انتاجٌة او تسوٌقٌة تحت ادارة وا أكثروٌقصد به وضع 

مراحل تسوٌق من  أكثررج فٌه مرحلتٌن او محٌث ت سٌاأٌكون التكامل التسوٌقً ر

السلعة الزراعٌة من المنتج الى المستهلك تحت ادارة واحدة مثل تجارة الجملة 

فً انتاج السكر فً جمهورٌة مصر  ما ٌحدثوالتجزبة فً نفس الوقت او مثل 

 عصٌر وتكرٌرع ناصمالعربٌة حٌث ٌمتد التكامل بٌن منتجً قصب السكر و

 مستقلة.وتجهٌز وتعببة ونقل السكر وفق خطة 

تحت  المتشابهاتحٌث ٌتم تجمٌع الهٌبات او المنشؤة التسوٌقٌة  ٌكون التكامل افقٌااو 

 ةالنقل من جمٌع المستوٌات او هٌبادارة واحدة مثل قٌام هٌبة واحدة بكافة عملٌات 

 ذلك. ما شابهمتخصصة فً عملٌات االعداد والتجهٌز او 

 والمعلومات السوقٌة     البحوث-ج

لتسوٌقً بكفاءة فانه ٌحتاج الى معلومات دقٌقة ومفسرة تفسٌرا ا النظاملكً ٌعمل 

صحٌحا حٌث تعتمد القرارات الرشٌدة لكل من المنتجٌن والمستهلكٌن على البٌانات 

النظام  أطرافوالمعلومات التسوٌقٌة الصحٌة وهنا البد من التعاون بٌن كافة 

وتوفٌر البٌانات الحكومٌة فً اجراء البحوث التسوٌقٌة  باتالتسوٌقً والهٌ

 الصحٌحة.والمعلومات التسوٌقٌة 

 ( (Risk   reductionالمخاطر       تقلٌل-د

كن ممكن لتجنبها  ال ٌمكناالقتصادٌة مخاطر األنشطة التسوٌق كغٌره من  ٌواجه

 المتوقعة.السوقٌة غٌر  الظروفالتقلٌل من اخطارها باتخاذ بعض التدابٌر لمواجهة 

حدثت مخاطر  إذاوذلك من خالل التامٌن الزراعً والتً ٌمكن االستفادة منها 

ومن اهم االستراتٌجٌات  الدخل،هو التضحٌة بجزء من  المخاطرةوتكلفة تقلٌل 

التسوٌقٌة المباشرة والخاصة  االستراتٌجٌاتالخاصة بتقلٌل المخاطر للزراع هً 

ٌمكن واالستالم  ةجلآى سلع تبقى بالمنتجات وٌتم ذلك عن طرٌق تعاقد التجار عل

تقلٌل من المخاطر عن طرٌق التنوٌع فً التالمها حال حدوث الطوارئ وكذلك اس

 واحدة.االنتاج الزراعً وعدم االعتماد على سلعة 

 السعرٌة  التفرقة-ــه
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وغٌرها من  التفرقة السعرٌة المكانٌة والزمانٌة الشكلٌةوتكون على عدة اشكال منها 

التفرقة السعرٌة مثل بٌع الزٌوت النباتٌة مقننة من خالل بطاقات اشكال التفرقة مثل 

وبٌعها فً نفس الوقت  للمستهلكٌن ذوي الدخول المنخفضة منخفضة بؤسعار تموٌنٌة

ذلك للتفرقة السعرٌة الخاصة للمكان بمقدار لوذوي الدخول المرتفعة لعلى أ بؤسعار

ة لتكلف ضعة لتكلفة الخزن والشكلٌة تكون خارقة الزمانٌة والخاصتكلفة النقل والتف

 وهكذا.التصنٌع 

 

 

 

 التكالٌف التسوٌقٌة للمحاصٌل الزراعٌة:

وهً تكالٌف الخدمات والعملٌات التسوٌقٌة التً تضاف على المحصول بعد جنٌه 

مثل )النقل والتخزٌن والفرز والتدرٌج والتجمٌع والبٌع سواء كان بالجملة او 

بالتجزبة وكذلك التموٌل واجور او أرباح الوسطاء(. وان التكالٌف التسوٌقٌة قد 

 :ل التالٌةوان سبب ارتفاعها ٌعود العوامتكون مرتفعة 

 زٌادة الخدمات والعملٌات التسوٌقٌة التً ٌطلبها المستهلك.-1

 تعدد الوسطاء الذٌن ٌقومون بهذه الخدمات ومحاولتهم الحصول على أجور عالٌة-2

 بعد أماكن اإلنتاج عن أماكن االستهالك.-3

 العوامل التً تؤثر على التكالٌف التسوٌقٌة:

 .هاسعرالسلع الزراعٌة وانخفاض ا المخاطرة الناتجة عن سرعة التلف-1

الزراعٌة أي انتاج المحاصٌل  على السلع الزراعٌةالطلب والعرض التفاوت بٌن -2

فالعرض والطلب الموسمً  السنة،واستهالكها ٌكون على مدار معٌن فً موسم ٌتم 

اإلنتاج واالستهالك مشكلة وٌجعلها أكثر تكلفة، فاالستهالك ٌكون على  انٌعتبر

كثٌرة تسهم فً تعطٌل اٌدي عاملة مما ٌإدي الى  هاتخزٌن وذلك ٌتطلبام طول الع

 .زٌادة التكالٌف للسلع الزراعٌة

ٌقوم الفالح بإٌصال  فً اغلب االحٌان ،ر اإلجراءات التً تبذل عند البٌعمقدا-3

ا ٌجعل المنتج بحاجة الى مم مباشرةالى المستهلك من مزرعته المحاصٌل الزراعٌة 
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ترتفع والتً سبذلك الخاصة خدمات الوتقدٌم للمنتج بابعٌن للمفرد ودعاٌة وإعالن 

 .ة للمحصولالكلف

 درجة معرفة الصنف -4

واطبة لكونه كلفة تسوٌقه تكون  لدى المستهلك معرفكلما كان صنف المحصول 

إذا ما قورن بتسوٌق الصنف غٌر لدى الوسٌط والمستهلك معروف الخصابص 

ٌجعل المستهلك ٌعزف وٌتردد مما ورغبة مستهلكٌه وصفاته المعروف فً كلفته 

كلفة النقل والتخزٌن وزٌادة الكمٌة وخفض وان  .ترتفع تكالٌفهوبذلك  عن شرابه

  ا.للعالقة بٌن الكمٌة وثمنهسعر السلعة ٌكون العامل الحاسم والمحدد 

 

 حجم االرسالٌة-6

تقل التكالٌف التسوٌقٌة عند ٌوجد تناسب عكسً حجم االرسالٌة والتكالٌف حٌث 

 حٌث ٌمكن استبدال الٌد العاملة باآلالت المٌكانٌكٌة.بزٌادة حجم االرسالٌة 

 درجة التماثل -7

المحاصٌل التً تفرز وتدرج وتنوع تكون كلفتها اقل من المحاصٌل التً ٌصعب 

 .بالمعاٌنةفات فً حٌن الثانٌة تباع فرزها حٌث األولى تباع بالموص

 درجة العناٌة بالتعبئة-8

تزداد كلفتها التسوٌقٌة فً حٌن قسم  كبٌرة بالتعببةتحتاج الى عناٌة المحاصٌل التً 

 .ها التسوٌقٌة واطبةتكالٌفكبٌرة تكون منها ال ٌحتاج الى عناٌة 

 جهة البٌع-9

ٌكون ج الى تجار التجزبة الن البٌع عندما ٌبٌع المزارع انتاجه الى المصانع ال ٌحتا

على عكس بٌعه الى تجار  بكمٌات كبٌرة مما ٌسهم فً خفض التكالٌف التسوٌقٌة

 التجزبة فعندما ٌتعدد الوسطاء فان التكالٌف التسوٌقٌة سترتفع حتما.

 الخدمات المٌكانٌكٌة-11

تضٌف خدمات تزداد تكالٌف تسوٌق بعض المنتجات لكونها تحتاج الى االت 

 حفضها. واو تدرٌجها اتصنٌفها  واتعقٌمها للسلعة لغرض مٌكانٌكٌة 
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التً برامج ال فهً المسئولة عن وضع: ن السٌاسة التسوٌقٌة الزراعٌةوا

زٌادة الى تقلٌل التكالٌف التسوٌقٌة ورفع الكفاءة التسوٌقٌة وتهدف من جرائها 

واٌصال المنتج الزراعً الى المستهلك بالشكل الذي ٌلبً  الدخل الزراعً الفردي

 .رغباته

وضع السٌاسة التسوٌقٌة الزراعٌة فهو  :تخطٌط التسوٌق الزراعًأما 

استعمال الموارد التسوٌقٌة الزراعٌة والبشرٌة والطبٌعٌة وتنظٌم  اتهاوتطبٌق

 .عًواإلدارٌة وبما ٌحقق األهداف التسوٌقٌة فً مجاالت اإلنتاج الزرا

 التسوٌق الزراعً:مجال اهم الفعالٌات التً تقوم بها الحكومة فً 

الالزمة )كالتدرٌج والتماثل ونشر المعلومات  تقدٌم المساعدات التسوٌقٌة-1

 .(التسوٌقٌة

 .سن التشرٌعات التسوٌقٌة الكفٌلة بحماٌة البائعٌن والمشترٌن-2

 . عملها مساعدة الهٌاة العاملة فً مجال التسوٌق على تنظٌم-3

 .ى لألسعاراو وضع حد أعل القٌام بعملٌة تسعٌر المحاصٌل الزراعٌة-4

وضع السٌاسات التً تؤدي الى زٌادة استهالك المحاصٌل الزراعٌة وإٌجاد -5

 أسواق جدٌدة.

لكٌن اتصال المنتجٌن والمستهالتً تساعد على إٌجاد الوسائل الكفٌلة -6

 خر.بالوسطاء ومعرفة كل منهم اآل

 :االتجاهات فً سٌاسة التسعٌر الحكومً للمحاصٌل الزراعٌة

من خالل وضع الدولة تسعٌرة للمنتجات الزراعٌة حٌث تستطٌع الدولة تشجٌع انتاج 

جل المحافظة على تشجٌع انتاج البعض االخر وذلك ألبعض المزروعات وعدم 

توجٌه اإلنتاج عدم تسرب العملة والحاجة الى النقد األجنبً حٌث تستطٌع الدولة 

 الزراعً للبلد بالشكل الصحٌح. وبذلك تهدف الدولة من خالل التسعٌرة الى:

استقرار دخل المزارعٌن من سنة الى سنة أخرى وذلك الن هذا الدخل ٌرتبط -1

 .ارتباطا وثٌقا بتقلبات األسعار

 .الجل توفٌر الغذاء الكافً ال صحاب الدخول المحدودة-2
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 هً:فً العراق فت المؤسسة العامة للحبوب المشاكل التً جابهأهم 

 نقص فً الطاقة الخزنٌة. -1

 الكادر الحسابً والفنً. قلة-2

 قلة أجهزة التحلٌل المختبرٌة المستخدم فً استالم الحبوب.-3

 قلة وسائط النقل وعدم استطاعتها لسد متطلبات عملٌة التسوٌق.-4

 قلة وجود المٌازٌن المتحركة.-5

 على تسوٌق منتجاتهم بصورة منفردة. تعود المنتجٌن-6

 وجود المنافسٌن من التجار والوسطاء.-7

 معاٌٌر تقٌٌم التسوٌق الزراعً:

ان عملٌات التسوٌق الزراعً مهمة وٌجب معرفة قٌاسها وتقٌٌمها الن الحاصالت 

ومن اهم المعاٌٌر  حفظها، أوسًا طالت مدة خزنها او الزراعٌة لها قابلٌة التلف إذ

 هً:المستخدمة 

 قٌمة الصادرات باألسعار الجارٌة                                    

 ----------------------------------تطور كمٌة الصادرات = -1

 قٌمة اإلنتاج باألسعار الجارٌة                                   
 

 باألسعار الجارٌة االستهالك المحلًقٌمة                                           

 ----------------------------------------=  كمٌة االستهالك المحلًتطور -2

 باألسعار الجارٌةالمحلً قٌمة اإلنتاج                                           
 

 باألسعار الجارٌة المخزون من الحاصالتقٌمة                                         

 ------------------------------------------= كمٌة المخزون من االنتاجتطور -3

 باألسعار الجارٌةالمخزون قٌمة                                                  
 
 باألسعار الجارٌة المخزون من الحاصالتقٌمة                                       

 ---------------------------------------= كمٌة المخزون الى المبٌعاتطور ت-4

 باألسعار الجارٌةالمبٌعات االجمالٌة قٌمة                                            
 

  تكالٌف تسوٌق كلٌة داخلٌة                                          

 ----------------------------= تكلفة تسوٌق الوحدة الداخلٌة-5

 عدد الوحدات المنتجة                                           
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 اإلنتاج محلٌاقٌمة                                                  

 ---------------------= إنتاجٌة الدٌنار فً التسوٌق الداخلً-6

 تكالٌف الكلٌة محلٌا                                                 
 

 المبٌعات                                        

 ---------------------= معدل دوران البضاعة -7

 متوسط بضاعة العام                                
ٌتحول فٌها المخزون من البضاعة الى وان معدل دوران البضاعة مهم جدا حٌث 

 الل مدة معٌنة وهذا المعدل مهم لألسباب التالٌة:مبٌعات خ

زٌادة معدل دوران البضاعة ٌعمل على خفض االحتٌاجات الالزمة -1

 للتخزٌن وبالتالً تقلٌل احتمال الخسارة وانخفاض األسعار.

زٌادة دوران البضاعة ٌعمل على سرعة تحوٌلها الى أموال نقدٌة وهذا -2

 كثر.وٌحقق أرباح أ ٌتطلب سٌولة اقل

              المبٌعات                                                                    

 --------------------المدفوع =  س المالمعدل دوران رأ-8

 س المال المدفوع                   رأ                                             
 عدد أٌام السنة                                          

 ----------------------فترة التخزٌن = -9

 معدل دوران البضاعة                         
 

 ISOاالٌزو( ) الدولٌةوالسٌطرة منظمة التقٌٌس 

( وهً المنظمة 9114-9111) االٌزو() وتسمى بنظام ادارة الجودة المتكاملة      

عالمً ٌضم اجهزة  اتحاد وهً iso االٌزوالمعروفة باسم والسٌطرة الدولٌة للتقٌٌس 

بلدا فً  111عضوا ٌمثلون  111التقٌٌس فً العدٌد من دول العالم وحالٌا تضم 

 العالم.

المستوى  ىمواصفات واالنشطة ذات العالقة علتشجٌع تطوٌر ال ةالمنظمهدف 

وغاٌتها تسهٌل عملٌة التجارة العالمٌة للسلع والخدمات واقامة عالقات  الدولً،

ن والتقنٌٌن العلمٌٌن والمخترعٌٌن ثحاجهزة ذات العالقة والعلماء والبمبرمجة بٌن اال

اعمالها  نتابج isoواالقتصادٌٌن فً العالم وعادة ما تصدر منظمة االٌزو 

 .عالٌةكمواصفات 
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مٌة باستثناء مواصفات فً كل الحقول االنتاجٌة والخدكافة ال تغطً انشطة االٌزو

ة وااللكترونٌة والهندسٌة حٌث تختص بها اللجنة الدولٌة بٌالمواصفات الكهربا

 .IECالتقنٌة  لإللكترونٌات

العلمٌة من عن مصالح المنتجٌن والمستخدمٌن والحكومات والهٌبات  وتعبر االٌزو

 الدولٌة.واعداد المواصفات  رٌضخالل اسهامها فً التح

خبٌر من  ألف 31قسم تقنً ٌعمل بها نحو  2832من خالل  بؤعمالها تقوم االٌزو

 عشرة االفعن  ماال ٌقلمنذ والدة هذه المنظمة اصدرت وبقاع العالم تقرٌبا 

 .دولٌةمواصفة 

دولة فً العالم فً لندن سنة  25ولقد انشات منظمة االٌزو وبعد لقاء وفود من 

وكلمة االٌزو اصلها اغرٌقً وتعنً )  ، م 1947/ 23/2م وباشرت عملها  1946

صوت لكل منهم ومواصفات الفً االٌزو هم اجهزة  نٌلٌوالدالتساوي ( واالعضاء 

فً الجمعٌة  دابمٌهواحد فً اي لجنة تقنٌة منبثقة عن المنظمة ، ولهم مقاعد 

% منهم هم 71لٌا نحو ( عضوا دو829العمومٌة للمنظمة وحالٌا هناك نحو )

منظمات حكومٌة او تم انشاإها بموجب قانون عام وبقٌة االعضاء ٌرتبطون 

الى االعضاء الدولٌٌن  وبالضافةبعالقات متٌنة مع المنظمات الحكومٌة فً بلدانهم 

 ال تملكهناك اعضاء مراسلٌن وهم فً الغالب منظمات فً الدول النامٌة التً 

لمقاٌٌس وٌساهمون فً عضوٌة الجمعٌة العمومٌة اجهزة رسمٌة للمواصفات وا

االخٌرة نوعا ثالثا من العضوٌة  اآلونةللمنظمات بصفة مراقبٌن ، واوجدت فً 

االعمال التقنٌة فً  جازانتم ٌ( للدول االقل نموا و كرٌب ستوبساطلقت علٌه اسم )

االدارة  خذ قرار انشابها بقرار من مجلستتقنٌة التً ٌاللجان االمنظمة من خالل 

 .التقنً والذي ٌحدد مجاالت عمل كل لجنة التً تقوم بتحدٌد برنامج عملها

ان تنشى لجان فرعٌة عنها ومجموعات تعمل لتغطٌة مختلف  فٌنٌهاي لجنة  وبإمكان

برامج عمل اللجنة التقنٌة الربٌسٌة ولكل لجنة تقنٌة او لجنة فرعٌة امانه سر خاصة 

لجنة  636لجنة تقنٌة و 185م ان هناك  1994عام  ولنهاٌة المنظمةمرتبطة بهٌكل 

 .مجموعة عمل 1975فرعٌة و

  :على الواردات الغذائٌة العربٌة GATT الجاتاتفاقٌة 

م على انشاء 1944عام  ٌنوها شٌر( فً 1) بتروناتفقت الدول االعضاء فً مإتمر 

 العالمٌة للتجارة والمظلمةوالتعمٌر  لإلنشاء ًصندوق النقد الدولً والبنك الدول

التفاقٌة العامة التوصل الى ا تمعها ووتشجٌ ٌر التجارة العالمٌةتحرالى  هدفت والتً
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 GATT( 3) تفاقٌة الجاتباباتفاقٌة  ةروفالمعللتعرٌفات الجمركٌة والتجارة 

تباٌنت فٌها مواقع حٌث والمعقدة  الطوٌلةاستغرقت خمسون عاما من المفاوضات و

االتفاقٌة وخالل تلك الفترة استخدمت الدول تلك ومصالح الدول االعضاء فً 

تشجع الصادرات او المتقدمة والنامٌة العدٌد من السٌاسات التجارٌة سواء التً 

( نوع من القٌود التجارٌة التً 211ولقد حصر روبرت نحو ) تنشٌط الواردات

الى قٌام التكتالت االتفاقٌة خاصة  باإلضافةلخارجة ا ةدمتها الدول فً التجارخاست

 . فً الدول المتقدمة

لسوق وهذه السٌاسات والتكتالت ابقت اسواق الدول الصناعٌة معزولة عن قوى ا

 النامٌة.وحددت حجم هذه االسواق امام الدول  العالمٌة

  الغذائٌة:والسلع  الجاتاتفاقٌة 

م بٌن الدول  1947اكتوبر  31من مفاوضات الجات فً  الجولة االولىبدأت 

دولة من بٌنها دولتان  23 بــفاقٌة فً ذلك الوقت وعدد الدول االعضاء فً االت

م 1949من المفاوضات فً عام  الجولة الثانٌةعربٌتان هما سورٌا ولبنان وعقدت 

المعروفة باسم  ةالجولة الثالثاما ، دولة فقط  13بمدٌنة  انسً بفرنسا وشاركت فٌها 

، دولة  38وشاركت فٌها  م1951 -م1951خالل فترة  بإنكلترا يركواوتمفاوضات 

وعرفت باسم  م1962-م1959فً جنٌف خالل فترة  تقدع الجولة الرابعةاما 

فً جنٌف اٌضا خالل  والجولة الخامسةدولة  ،  26وشاركت فٌها  دٌلونجولت 

جولة طوكٌو  والجولة السادسة، دولة 78وشارك فٌها  م1967 -م 1963الفترة 

فً  يواارغجولة  والجولة السابعةدولة 78شاركت فٌها  م1974 –م 1973خالل 

امٌة وتظم سبع دولة ن 87دولة من بٌنها  117وشارك فٌها  م1993-م1986الفترة 

دول عربٌة هً مصر، والمغرب ، والبحرٌن، والكوٌت، وقطر ، وتونس، 

مرة فً تارٌخ  وألولتعرضت  ألنها وايورجا وتمٌزت جولةواالمارات ، 

الجولة ، وانتهت هذه  المفاوضات التجارٌة الدولٌة الى تجارة السلع الزراعٌة

دولة لتبدأ التطبٌق فً اول  119ووقع علٌها  1994 لابر 15مراكش فً  بإعالن

االتفاقٌات التً تم التوصل  بإدارةم وستقوم المنظمة العالمٌة للتجارة  1995ٌناٌر 

  .الٌها

  :الجاتاهداف اتفاقٌة 

  األعضاء.رفع مستوى المعٌشة للدول  -1

  األعضاء.للدول الحقٌقً رفع مستوى الدخل القومً  -2
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  .االستغالل االمثل للموارد االقتصادٌة العالمٌة -3

  األعضاء.السعً نحو مستوٌات التوظٌف الكامل للدول  -4

 .االموال واالستثمارات لرؤوستشجٌع حركة االنتاج  -5

  .تنشٌط الطلب الفعال -6

  .لزٌادة حجم التجارة الدولٌة ركٌةمجوالخفض الحواجز الكمٌة  -7

   .لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولٌة كأساساقرار المفاوضات  -8

 الخمسة: الجاتمبادئ اتفاقٌة 

 عدم التحٌز  أمبد -1

، الخاصةمنع الدعاٌة او المزاٌا والدول االعضاء  وٌعنً هذا المبدأ عدم التمٌٌز بٌن

فً دولة عضو  أيالى الدول االعضاء  ىحداا همٌزة تجارٌة تمنحأي ان  حٌث

 .ٌستفٌد منها بقٌة الدول االعضاء دون مطالبة او اتفاق جدٌداالتفاقً 

 مبدأ الشفافٌة  -2

قٌود واالجراءات للحماٌة ولٌس على ال كؤداة ركٌةالجم التعرفةوٌعنً االعتماد على 

 .ةالكمٌ

 مبدا المفاوضات التجارٌة  -3

المنظمة  إطارالتفاوض هو االداة االساسٌة لحل المنازعات التجارٌة وذلك فً ٌعتبر 

  .ITOالعالمٌة للتجارة 

  التجارٌة التفضٌلٌةمبدأ المعاملة  -4

وٌعنً هذا المبدأ منح الدول النامٌة مزاٌا تجارٌة تفضٌلٌة فً عالقتها مع الدول 

  .النامٌةالمتقدمة وذلك بهدف تنشٌط حركة التنمٌة االقتصادٌة فً الدول 

 مبدأ التبادلٌة  -5

وٌقضً هذا المبدأ بضرورة قٌام الدول االعضاء بتحرٌر التجارة الدولٌة من القٌود 

لك من خالل مفاوضات متعددة األطراف بحٌث ان كل وان ٌتم ذاو تخفٌضها 

ما البد وان ٌقابله تخفٌض  تخفٌض فً الحواجز الجمركٌة او غٌر الجمركٌة لدولة

خر حتى تتعادل الفابدة التً تحصل علٌها الدول مساوي فً القٌمة فً الجانب اآل

ملزمة  الدول األعضاء فً المفاوضات تكون النتابج التً تتوصل الٌهاأما األعضاء 

 دولة.لكل 

ITO =international trade organization 
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 المنظمة العالمٌة للتجارة
GATT = general agreement tariffs and trade. 

 االتفاقٌة العامة للتعرٌفات الجمركٌة والتجارة.
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