تسويق المنتجات الزراعية ( نظري )

جامعة حماة

المحاضرة 7 :

كمية الزراعة

السنة الخامسة ( اقتصاد زراعي )

التسويق التعاوني
تعريف التعاون التسويقي
ىو عبارة عن توحيد جيود مجموعة من المنتجين الزراعيين مع بعضيم البعض بغرض تسويق
منتجاتيم بأنفسيم كي يتخمصوا من تحكم وسيطرة الوسطاء والمؤسسات الرأسمالية ،ولكي يحصموا عمى ٍ
سعر
ٍ
مجز ليذه المنتجات ،وبالتالي تحقيق األىداف التي يعممون من أجميا .
الجمعيات التعاونية التسويقية
تعرف الجمعية التعاونية التسويقية بأنيا عبارة عن رابطة أو تنظيم بين عدد من األشخاص يواجيون
مشكالت مشتركة يعممون عمى التغمب عمييا عمى أساس من الحقوق والواجبات المتساوية بما يحقق الصالح
المشترك ليم.
وتختمف الجمعيات التعاونية التسويقية باختالف نوع المنتجات التي تسوقيا ،فمثالً يختمف التسويق
التعاوني لمنتجات األلبان عن التسويق التعاوني لمخضار والفواكو ،وعموماً تختمف الجمعيات التعاونية التسويقية
كثي اًر عن الشركات الرأسمالية من حيث الديمقراطية واإلدارة ،ومن حيث االتجاه نحو خدمة المبادئ التعاونية
أكثر من االتجاه نحو الربح ،كما أن كل مساىم تعاوني لو صوت واحد بغض النظر عن عدد األسيم التي
يمتمكيا في الجمعية ،في حين أن الفرد في الشركات الرأسمالية يسيطر عمييا إذا امتمك  %55من أسيميا.
الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية التسويقية لممنتجين الزراعيين
 -1المساومة الجماعية والبيع بالجممة .
 -2التصنيف والتعبئة والفرز وغيرىا من الخدمات التسويقية مما يشجع عمى تسويق منتجات ممتازة .
 -3توزيع بيع المنتجات عمى مدة طويمة لتجنب كثرة العرض التي تؤدي إلى ىبوط األسعار .
 -4حصول المنتج عمى ما يستحقو من ثمن نتيجة ضبط عمميات الوزن والحساب .
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 -5اكتشاف أسواق جديدة وتنمية األسواق الموجودة وتوسيعيا .
مصادر تمويل الجمعيات التعاونية التسويقية
إن مصادر تمويل الجمعيات التعاونية التسويقية متعددة وأكثرىا شيوعاً الطريقة التقميدية بأن يتكون
رأسماليا من األسيم ،وقد تصدر الجمعيات سندات خاصة إذا كان ليا ممتمكات ثابتة كصوامع الحبوب أو غيرىا
من الضمانات ،وبعض الجمعيات تمجأ إلى طريقة االشتراكات السنوية لألعضاء كمصدر دخل لمجمعية وبعض
الجمعيات األخرى تأخذ نسبة معينة لقاء تسويق المنتجات الزراعية لتكون مبمغاً احتياطياً لشراء أجيزة خاصة أو
زيادة رأسماليا التجاري ،وقد تقترض الجمعية من األعضاء أو من البنوك أو من الحكومة .
المبادئ التعاونية لمجمعيات التعاونية التسويقية
 -1ترابط العضوية ووحدة الهدف
إن الدافع إلنشاء الجمعية التعاونية ىو الشعور بالحاجة إلى تعاون بعض األفراد ذوي الصمة الواحدة في
الترابط لتحقيق ىدف يسعى إليو جميع األعضاء ،فمثالً ينشئون جمعية تعاونية لتسويق محصول معين ،ومعنى
ذلك أن الفرد ال ينضم إلى الجمعية إال إذا استفاد فعالً من انضمامو لعضويتيا ،وبالتالي تضم الجمعية أعضاء
متحدين في األىداف واآلمال ،وتنص الجمعية في نظاميا الداخمي عمى شروط ىذه العضوية .
 -2الديمقراطية في التمثيل واإلدارة
يعد ىذا المبدأ من المبادئ التعاونية الميمة وبمقتضاه تدار الجمعية عمى أساس ديمقراطي ،وذلك بأن
اء في مجمس اإلدارة أو في الجمعية العمومية صوت واحد ميما كان يمتمك
يكون لكل عضو من أعضائيا سو ً

من أسيم ،فالعضو الذي يممك مئات األسيم في رأسمال الجمعية يتساوى مع العضو الذي ال يممك سوى سيم
واحد من رأسمال الجمعية .
وان لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الترشيح لعضوية مجمس اإلدارة ،كما أن بعض الجمعيات
لجأت إلى منع إعادة انتخاب العضو إلى مجمس اإلدارة إال بعد انقضاء فترة معينة خوفاً من احتكار حفنة من
المساىمين لعضوية مجمس اإلدارة ،في حين جمعيات أخرى لم تقيد إعادة االنتخاب بأية شروط حرصاً منيا
عمى االستفادة من كفاءة وخبرة العضو المنتخب لعضوية مجمس اإلدارة ،ويحق لجميع األعضاء مراقبة أعمال
الجمعية واالطالع عمى السجالت والتقارير والحسابات .
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 -3توزيع العائد حسب حجم معامالت العضو
يعني أن ينال العضو التعاوني عائده حسب حجم معامالتو مع الجمعية وليس حسب نصيبو في أسيم
الجمعية ،ويتضمن ىذا المبدأ األسس اآلتية :
أ -أن يكون توزيع العائد عمى أساس المعامالت وليس عمى أساس آخر .
ب -تدعو فمسفة ىذا المبدأ إلى القضاء عمى االستغالل والتحكم برأسمال الجمعية الذي يكون لصالح جميع
األعضاء .
ج -يعمل ىذا المبدأ عمى تشجيع تكوين الجمعيات التعاونية وانتشارىا .
د -يعد ىذا المبدأ من أعدل النظم التي عرفيا اإلنسان في توزيع العائد .
 -4مدى التخصص في العمل
يرمي ىذا المبدأ إلى تركيز الجيود في تسويق محصول واحد أو عدة محاصيل متشابية من أجل توفير
الخبرة والكفاءة ،والتخصص المرغوب ىو اليدف من أجل تقميل تكاليف أداء العمميات التسويقية إلى أقل حد
ممكن والوصول إلى درجة كبيرة من الكفاءة ،وقد أثبتت التجارب نجاح الجمعيات المتخصصة في الدول التي
قام فييا البنيان الزراعي عمى التخصص كما في الدول المتقدمة مثل الدانمرك ،أما في الدول النامية التي يقوم
بنيانيا الزراعي عمى أساس مختمط فإن الجمعيات التعاونية التسويقية يحسن أن تكون جمعيات متعددة
األغراض.
 -5عدم الدخول في مخاطر غير عادية
يقصد بالمخاطر غير العادية المضاربات؛ أي الشراء في حال انخفاض األسعار عمى أمل البيع بسعر
مرتفع ،وىذا النوع من المخاطر ال ينصح أن تتجو الجمعيات التعاونية إلى القيام بو ،أما المخاطر التي تتصل
باألعمال التسويقية كحوادث النقل والتمف أثناء التخزين أو المخاطر الطبيعية كالحرائق والفيضانات  ...التي
يمكن مواجيتيا بالتأمين فال ضير من القيام بيذه العمميات التسويقية .
 -6أداء الخدمات بتكمفتها
ال تبغي الجمعية التعاونية الربح ،لذلك تقوم بأداء مختمف الخدمات والوظائف التسويقية ألعضائيا
ومحاسبتيم عمى تكمفة أدائيا دون مغاالة .
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 -7تزويد األعضاء بالمعمومات التسويقية وتثقيفهم تعاونياً
يعني ىذا المبدأ بأن تعمل الجمعية عمى ربط أعضائيا بيا بصورة مستمرة ،وذلك عن طريق تزويدىم
بمختمف الوسائل بالمعمومات التسويقية عن حالة األسواق المحمية والعربية واألجنبية ،كذلك عمى الجمعيات
اء بين أعضائيا أو بين العاممين بأجيزتيا المختمفة
التعاونية التسويقية أن تعمل عمى نشر الثقافة التعاونية سو ً
كذلك بين األىالي في منطقة عمميا ،ويكون ذلك عن طريق تنظيم محاضرات وندوات ومقاالت وأبحاث وتوزيع

النشرات اإلرشادية . ...
 -8امتالك الوسائل التسويقية
يقوم التجار والشركات خاصةً في الدول الرأسمالية بعممية منافسة الجمعيات التعاونية التسويقية ،لذلك
يجب عمى ىذه الجمعيات أن تقوم باالحتفاظ بحق ممكية الوسائل التسويقية لمسمعة أو السمع التي تقوم بتسويقيا
حتى تستغني في كافة أعماليا عن خدمات الرأسماليين الذين قد يحاولون اإلضرار بيذه الجمعيات ،فمثالً جمعية
التسويق لمفاكية يجب أن تمتمك معدات وأدوات وآالت ومباني ووسائل النقل الالزمة لمتسويق عمى أكمل وجو
وبكفاءة تسويقية عالية ،حتى ال تضطر إلى المجوء إلى ىيئات أخرى وتقع تحت رحمة وسيطرة المحتكرين .
القواعد اإلدارية والتنظيمية لمجمعيات التعاونية التسويقية
 -1قاعدة عقود التوريد
بناء عمييا
يتعيد األعضاء بمقتضى ىذه العقود بتوريد كمية معينة من منتجاتيم إلى جمعيتيم ويقبمون ً

توقيع غرامات وجزاءات عمى األعضاء المتخمفين عن أداء التزاماتيم والمخالفين لشروط ىذه العقود ،والغرض
من ىذه القاعدة أيضاً ىو ضمان حصول الجمعية عمى كمية المحاصيل الالزمة إلدارة أعماليا إدارة اقتصادية
وتمكنيا من إثبات كفاءتيا التسويقية وتحقيق األغراض التي نظمت من أجميا .
 -2قاعدة خمط محاصيل األعضاء

تقوم ىذه القاعدة عمى أساس خمط محاصيل األعضاء المتماثمة في النوع والصنف والدرجة والرتبة
وبيعيا بيعاً منتظماً ،ومحاسبة العضو عمى أساس متوسط أسعار البيع ومتوسط التكاليف لكل وحدة بيع .
 -3قاعدة البيع المنتظم
تيدف الجمعيات التعاونية التسويقية التي أخذت بيذه القاعدة إلى ما يأتي :
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أ -تغذية األسواق بحاجتيا من المحاصيل التي تعمل الجمعية عمى تسويقيا ،وتنظيم عرضيا بيذه األسواق
حسب الطمب عمييا بدالً من تدفقيا إلييا دفعة واحدة بعد حصادىا أو جنييا مما يؤدي إلى ىبوط أسعارىا كما
يحدث في كثير من الحاالت .
ب  -مراقبة إنتاج ىذه المحاصيل كماً ونوعاً وتحسين إنتاجيا ،بغية إنتاج أصناف ممتازة تحتاج إلييا األسواق
وتتمشى مع أذواق ورغبات المستيمكين ليذه المحاصيل .
ج  -معالجة الفائض الزراعي من ىذه المنتجات عن طريق تصنيعيا .
 -4قاعدة االستعانة بالمختصين
لقد ثبت أن نجاح الجمعيات التعاونية يتوقف إلى حد ما عمى استعانتيا بالمختصين في تداول
المحاصيل التي تعمل فييا ىذه الجمعيات ،واإللمام التام بالمشاكل المتعمقة بيا فنياً واقتصادياً ،عالوةً عمى

إلماميم بالنظم التعاونية ومشاكميا المختمفة ،وأن يكونوا مؤمنين بالحركة التعاونية ومستعدين لمتضحية من أجميا.
أهداف التسويق التعاوني

إن التسويق التعاوني ال يقف عند حد تصريف منتجات األعضاء المتعاونين وايجاد األسواق المناسبة
ليا فحسب ،بل يمتد نشاطو إلى عممية اإلنتاج نفسيا منذ بدايتيا وفي جميع مراحميا ،وذلك حتى يضمن
الحصول عمى محاصيل جيدة الصنف والنوع ،وفي سبيل ذلك تقوم الجمعيات التعاونية التسويقية بتوفير
مستمزمات اإلنتاج كافةً من بذور وأسمدة ومبيدات وسمف نقدية حتى يتمكن المزارع من خدمة محصولو وتحسين
إنتاجو ،وبذلك ال تكون بو حاجة إلى المجوء إلى التجار والمرابين واالستدانة منيم أو االرتباط بيم ،ومن ذلك فإن
التسويق التعاوني يعمل عمى تحقيق األىداف اآلتية :
 -1تفادي الوسطاء
إن الطريق الذي تسمكو السمع والمنتجات الزراعية من مناطق وأزمنة إنتاجيا إلى مناطق وأزمنة
استيالكيا عادةً ما يتخممو العديد من األسواق والوسطاء ،وان كل وسيط يبذل قصارى جيده في سبيل تحقيق

أرباح طائمة غير عادلة ،لذلك نجد أن التسويق التعاوني ييدف أساساً إلى تفادي ىؤالء الوسطاء و تنحيتيم عن
الطريق الذي تسمكو المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستيمك .
 -2العمل عمى تخفيض التكاليف اإلنتاجية
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تقوم بعض الجمعيات التعاونية التسويقية باالتفاق مع توكيالت تجارية لتخفيض أسعار األسمدة والبذور
واآلالت واألدوات ألعضائيا ،فضالً عن أن بعض العمميات اإلنتاجية يمكن تخفيض تكاليفيا باستعمال اآلالت
التي قد يكون شراؤىا غير اقتصادي من قبل المنتج الواحد لمزرعتو ،لذا تقوم الجمعية التعاونية التسويقية بجمع
مبمغ من المال لشراء ىذه اآلالت واستعماليا من قبل أعضاء الجمعية مقابل أجر محدود ،وبذلك تقل التكاليف
اإلنتاجية .
ويمكن توضيح الدور الرئيسي الذي تقوم بو الجمعيات التعاونية التسويقية لخفض تكاليف اإلنتاج فيما
يأتي :
اء كانت مستوردة أو محمية وذلك بأسعار مخفضة .
أ -توفيرىا لمبذور المحسنة المنتقاة سو ً
ب -توفيرىا لألسمدة الكيماوية والعضوية المناسبة لنوع المحصول والتربة .
ج -امتالك الجمعية لوسائل اإلنتاج الحديثة التي يصعب عمى المزارع تممكيا الرتفاع ثمنيا ،وتأجيرىا لألعضاء
بإيجار رمزي يكاد يغطي تكاليف التشغيل والصيانة واالستيالك ،وفي ذلك توفير لوقت وجيد ومال العضو
المنتج .
د -قيام الجمعيات التعاونية بمكافحة مختمف اآلفات من األمراض التي تصيب محاصيل األعضاء واحتسابيا
عمى أساس الكمفة .
اء اإلنتاجية أو
ه -توفير الجمعيات لمختمف السمف النقدية الالزمة لمحاصيل أعضائيا ولجميع المراحل سو ً
التسويقية بالقدر الكافي وبفوائد محدودة .
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