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 التسويق الزراعي

 مفهوم التسويق الزراعي

يعد عمم التسويق الزراعي أحد الفروع الرئيسة لعمم االقتصاد الزراعي، ويبحث بصفة عامة أوجو  
النشاط االقتصادي الخاصة بإضافة منافع زمانية أو مكانية أو تممكية أو شكمية لمسمع والخدمات 

في مجال الزراعة  عماًل منتجًا مثمو مثل أي مجيود إنساني آخراالقتصادية، لذلك يعد التسويق الزراعي 
 والصناعة.

بدأت الحاجة إلى نظام التسويق عند ظيور التخصص وقيام مناطق زراعية وأخرى صناعية  
حيث اعتمدت الثانية عمى األولى لمد سكانيا بالغذاء ومصانعيا بالمواد الخام، ثم تصريف منتجاتيا في 

وترتب عمى ذلك قيام األسواق التي يتم فييا ىذا التبادل، وباستمرار تقسيم العمل  البالد الزراعية،
  والتخصص أصبحت بعض المناطق الزراعية تنفرد بإنتاج محصول أو محاصيل معينة تجود فييا
وتعتمد عمى غيرىا من المناطق الزراعية في الحصول عمى ما يسد حاجتيا من المحاصيل األخرى التي 

ييا، وبذلك تطورت الزراعة من اإلنتاج لمكفاية المحمية إلى اإلنتاج التجاري، وبالتالي تكون في ال تجود ف
  المحيط االجتماعي مركزان أوليما اإلنتاج والثاني االستيالك.

 ة لمدراسات التسويقية الزراعية الرئيسي األهداف

 الوظائف التي تقوم بيا الدراسات التسويقية الزراعية فيما يمي : أىمتتمخص 

التي  األسس أىم نوضع النظام الذي يعمل عمى توزيع المحاصيل الزراعية وتسويقيا ، وىي م (1
 يبنى عمييا رخاء الزراعة وضمان االستقرار االقتصادي .

نت التغذية والممبس والسكن كا إذاالعمل عمى زيادة االستيالك من المحاصيل الزراعية السيما  (2
 في حالة غير كافية . األمةفي 

 دراسة أغراض أىممن  يعدوىذا اليدف  ،الدرجة القصوى إلىالربح الزراعي  أو باإليرادالوصول  (3
 يزيد دخل المزارع . ألنوالتسويق الزراعي 

 ل التسويقية التي تقابل المزارع المشاك
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ويرجع ذلك إلى ،  الكافية عنايةاللم تنل البحوث والدراسات التسويقية لمعظم المحاصيل الزراعية         
مثل خصوبة التربة أو الري أو الدورات الزراعية ...الخ وكميا  وتحديداً  وضوحاً  أكثر اإلنتاجيةالمشاكل أن 

يا ونتائجيا ال تظير في المدى كما أن أىميت ،أما المشاكل التسويقية فيي ليست ممموسة ممموسة ، أشياء
 وأىم ىذه المشاكل ىي :  ،اإلنتاجيةالقصير كما يحدث في المشاكل 

التي يستعدون لدفعيا والكميات التي يطمبونيا من االحتياجات  واألسعاردراسة رغبات المستيمكين  (1
 .كالغذاء والكساء  األساسية

 لممزارع . حصول عمى السعر المجزياتباعيا لم دراسة الطرق التسويقية الصحيحة التي يمكن (2
 قل ما يمكن . أ إلىدراسة الخطوات التسويقية التي يمكن اتباعيا لتقميل التكاليف التسويقية  (3

  ية لمخدمات والعمميات التسويقية الرئيس األهداف

وىذه  المستيمك، إلىمن التسويق الزراعي ىو توصيل السمعة من المنتج  األساسيالغرض إن 
 : ىي األىداف

  تجميع السمع  -1

مواد مصنوعة، ويتم ىذا  أومواد خام غذائية  أكانتالسمع سواء  أوىو تجميع المنتجات الزراعية 
التجميع من العمميات الرئيسية ال سيما في  ويعد التجميع في أسواق محمية، ومن ثم في أسواق مركزية،

 . واد الخام ) القطن ( السمع التي تباع في حالتيا الطبيعية كالم

 تصريفها  أوتوزيع السمع  -2

بعد وصوليا إلى األسواق المركزية، فالمواد األولية  يتم فييا توزيع المنتجات الزراعية ىي المرحمة التي
تجد طريقيا إلى المصنعين، بينما توزع المواد الغذائية االستيالكية بواسطة تجار الجممة لتصل إلى 

، وتشمل عمميات توزيع وتصريف اإلنتاج جميع المراحل التي تجتازىا المواد الغذائية  المستيمك النيائي
من أماكن تجميعيا وحتى وصوليا إلى المستيمك، وتختمف طرائق توزيع اإلنتاج وتصريفو باختالف النظام 

  االقتصادي السائد .

  العرض والطمب  بين موازنةال
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يتوافق مع الطمب من حيث الزمن والكمية والنوع؛ أي إيجاد يقصد بذلك التحكم في العرض حتى  
تعادل بين قوتي العرض والطمب، وذلك ألن معظم اإلنتاج الزراعي ال ينتج وفقًا لطمب المستيمكين 

، وكثيرًا ما يتعرض لتغيرات طبيعية فضاًل عن طبيعة اإلنتاج الموسمية واالستيالك الدائم، ولكي وأذواقيم
إغراق األسواق بمنتجات معينة في أوقات معينة، واختفاء ىذه المنتجات من األسواق في نتمكن من تفادي 

فترات أخرى، وما ينتج عن ذلك من تقمبات في أسعار السمع الزراعية، باإلضافة إلى األضرار المادية 
يقية التي قد تمحق بالمنتج، من خالل ذلك تظير لنا أىمية الموازنة بين العرض والطمب كمرحمة تسو 

 توضح أىمية التخزين ووسائمو المختمفة في تحقيق التوازن المطموب .

 الوظائف التسويقية :

يمكن تعريف وظائف التسويق في جممتيا بأنيا الخدمات الالزمة لتجميع المنتجات الزراعية من        
أو مجيزة بمقادير أصغر  الكثيرة المتناثرة ، ومعادلة العرض والطمب وتفريق المنتجات خاماً  أماكنيا

الزراعية تأدية  مستيمكييا النيائيين ، وبصفة عامة يتطمب تسويق المنتجات إلىأن تصل  إلىفأصغر 
 : الوظائف التالية

 المزارعين . األفرادتجميع المحاصيل الزراعية من  :  الشراء

 .  وتصريفيا  ع المحاصيليتوز  :  البيع

تمك المحاصيل موسمي واستيالكيا  إنتاجلمحاصيل الزراعية ألن في تسويق ا ميمةوظيفة :  التخزين
 وخصوصاً خمص من المحاصيل عن طريق البيع في الت اإلسراعمستمر ، فإذا لم يتوفر التخزين يجب 
بقاء المحاصيل في عمى توفر وسائل النقل السريعة  ساعدوقد  ،المحاصيل سريعة العطب قبل تمفيا

يصيبيا  أنطمب قبل قبل تصريفيا ، مما استمزم زيادة االستعداد لتخزينيا حتى ت   أطول مدداً  األسواق
الخواص الطبيعية لممحاصيل لممحافظة عمى  وذلك بتجييز وسائل التخزين بجميع الشروط ،التمف

 . تصاب بالحشرات ..  أويمحقيا تمف  أنالمخزونة من غير 

ق من لكن الفوائد االقتصادية التي تتحق ،أس مال كبيرر  إلىويحتاج التخزين الذي يحقق كل ذلك        
 األسعارفبغير ذلك تنخفض  األثمانوبتوفر وسائل التخزين يمكن استقرار  ورائو تفوق التكاليف بكثير ،

ليس من  األسعارعند نضج المحصول ، ثم ترتفع كثيرا بعد ذلك ، وىذا التغير الموسمي الكبير في 
 مصمحة المنتج والمستيمك . 
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ن س  الوظائف التسويقية ، فكمما زادت سرعتو وتعددت وتوفرت وسائمو وح   أىمالنقل من  يعد:  النقل
كتجييزىا بوسائل التبريد ، اتسعت رقعة السوق التي النقل  أثناءتجييزىا بما يضمن سالمة المحاصيل 

وىذا مما يشجع عمى  ،من مراكز االستيالك اإلنتاج وقربت مناطقتنتقل في محيطيا تمك المحاصيل 
استمرار التخصص ، حيث يصبح بتوفير النقل ورخصو في مقدور المنتج لنوع معين من المحاصيل 

التي ينتجيا غيره ، كما انو بالتخصص يزداد اكتساب الخبرة التي ترفع  األخرى األنواعالحصول عمى 
 وارتفع بيا مستوى الدخل الحقيقي.وتنوعت  كمية المحاصيل حديثاً المقدرة الفنية ، وىي التي زادت بيا 

عممية الفرز ىي العممية التي يتم بواسطتيا عزل المنتجات ذات النوعيات  الفرز والتدريج والمماثمة : 
عممية التدريج فيي العممية التي يتم من خالليا  أما برتقال الكبير والمتوسط والصغير،المختمفة كفرز ال

درجتيا التي تؤسس عمى  أومطابقة صفات السمعة لمقياس خاص لمواصفات معينة ، وذلك لتعيين رتبتيا 
الحجم والمون والمظير والمحتويات الكيماوية والمتانة والشكل والكثافة النوعية ونسبة الرطوبة  أساس

عممية المماثمة فيي تشمل معنى  أما ،األخرىل التيمة وكثير من الصفات والنضج والحالوة والذوق وطو 
كون تمشتراة من بائعين مختمفين  أومتباينة  أماكنالسمع المختمفة والمنتجة في  أناالنتظام والتماثل أي 

الصفات المرغوب فييا  أساستكون مؤسسة عمى  أنوالمماثمة يجب  من صنف واحد متماثمة الصفات،
المصانع التي تعمل في تجييز ىذا النوع من  أومطالب المستيمكين  أساسعمى  أوالمشتري بواسطة 
 السمع . 

ل حمميا ونقميا وتخزينيا والمحافظة عمييا من التمف ، كما تعبئة المحاصيل الزراعية يسي   إن:  التعبئة
ل نقل البيض وحممو لمسافات طويمة ئة الفنية تسي  التعب أنعمى ذلك  األمثمةعنيا ، ومن  اإلعالنل يسي  

تركيز المحصول كبير الحجم كالقطن والصوف بكبسو في باالت صغيرة محكمة  أنمن غير تمف ، كما 
ل نقمو وحممو وحراستو وتقميل فرص تعرضو لمتمف واالقتصاد في الفراغ الذي يشغمو في وسائل النقل يسي  

 عو وصانعو .ار في رحمتو الطويمة بين ز 

 إلىالتقسيم فيي العممية التي يتم بواسطتيا تجزئة الشحنة الواحدة  أو: التجزيء  التقسيم أو التجزيء
 وحاجاتيم .  أذواقيمصغيرة تساعد تجار التجزئة عمى تمبية طمبات المستيمكين  حسب  أجزاء
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 والقروض المطموبة لنقل المنتجات الزراعية األموالعممية تييئة  تتم بواسطتيا : ىي الطريقة التي التمويل
من التكاليف  تعدعمييا ، وىي المقترضة يجب دفع فوائد  األموالوىذه  في مراحميا التسويقية المختمفة،

 التسويقية الضرورية . 

وقد تحدث  والمخاطر، األضرارمن  اً : يتحمل المنتج خالل العمميات التسويقية كثير  تحمل المخاطرة
 المخاطر في كل مرحمة من المراحل التسويقية وعمى المنتج تحمميا . 

 أكثرصورة  إلىمن صورة معينة  أو: يقصد بو تحويل السمعة من صورتيا الخام   التجهيز ) التحضير (
فمثال قد  الزراعية في مدى حاجتيا لمتحضير،وتختمف المحاصيل  لمنقل، أولمخزن  أوقابمية لالستيالك 
كالقمح والذرة ال تستيمك  األخرىبعض المحاصيل  أنلفواكو بحالتيا الطبيعية ، في حين اتستيمك معظم 

 مالءمة لممستيمك .  أكثر أخرى ألشكالبعد تحويميا  إال األحيانفي اغمب 

طريقة يمكن بواسطتيا إعداد  تعد: المعمومات واألخبار التسويقية  جمع المعمومات واألخبار التسويقية
في الدول المتطورة  مة السوقية الحاضرة والمستقبمية،الحقائق والتوضيحات التسويقية حول األسعار والقي

 تنشر أسعار المنتجات الزراعية بالجممة إلى الجميور يوميًا بواسطة وسائل اإلعالم .

ذاعة أخبار األسعار الزراعية ليا         أىمية كبرى لممزارع ، حيث أنيا تزود إن عممية نشر وا 
كما أنيا تستعمل كعامل  السوق والعرض والطمب لمحاصيميم، المزارعين بالمعمومات الالزمة عن حالة

 مساعد في التخطيط االقتصادي .

 جيا المنتج الزراعي التالي :وتتضمن المعمومات التسويقية التي يحتا

 قدار المعروض منو أو المتوقع عرضو .والم ات المتعمقة بكمية اإلنتاج المعموم -أ 
مكانية االستيالك   -ب  المعمومات المتعمقة بشراء المنتجات وأسعارىا في مختمف المراحل التسويقية وا 

 والوسطاء .
 المعمومات المتعمقة بالتغييرات الطبيعية غير االعتيادية .  -ج 
 المعمومات المتعمقة باألسعار والتقمبات غير المتوقعة .  -د 

 
 



6 
 

  األسواق

 أنواع األسواق  

 تقسم األسواق التي يتم فييا تبادل المنتجات الزراعية إلى أربعة أقسام رئيسية :

 األسواق المحمية  -1

ىي األسواق القريبة من المنتج ، حيث يتم فييا تجميع المنتجات الزراعية من عدد كبير من        
إلى المزارعين ، وتخزن في ىذه األسواق المنتجات القابمة لمتخزين إلى أن يتم جمع كمية كافية يمكن نقميا 

ك أسواق الحبوب والقطن واألسواق المحمية تختمف باختالف نوع المنتج الزراعي ، فينا األسواق المركزية،
كما أنو ليس ىناك ، وكذلك تختمف عن أسواق بيع الحيوانات  تختمف عن أسواق الفواكو والخضار،التي 

 طريقة موحدة لمبيع في ىذه األسواق فيناك :

ومن  ييا وسيط بين المزارع والمستيمك،طريقة البيع المباشر لممستيمكين : ىي الطريقة التي ال يكون ف -أ
 عمى جوانب الطرق في المناطق الريفية الموصمة إلى المدن .يا البيع أمثمت

الذي يكون  طريقة البيع بواسطة الوسطاء المحميين : يقوم المزارع ببيع منتجاتو إلى الوسيط المحمي -ب
ىؤالء الوسطاء المحميون يقومون بتأسيس مخازن محمية و  بدوره متصاًل بوسطاء آخرين خارج المنطقة،

 يجمعون فييا ما يحصمون عميو من المنتجات بغرض شحنيا إلى األسواق عند الطمب . 

 األسواق المركزية  -2

حمية ويرسمونيا ىي أسواق مركزية عامة حيث يجمع التجار المنتجات الزراعية من األسواق الم  
 ق في المدن وفي المناطق المنتجة وتوجد ىذه األسوا ا تكون بكميات كبيرة ،إلى ىذه األسواق وغالبًا م

مواد خام زراعية ويجري تسويق  تعدحيث تتوفر المخازن المناسبة وتباع في ىذه األسواق المحاصيل التي 
 سواق المركزية كما يمي :األالمنتجات النباتية في 

التسويق بالمساومة : في ىذه األسواق المركزية يجري تسويق المنتجات الزراعية بعد أن يجمبيا  -أ
 أكانت مفتوحة أو مغمقة المزارعون بوسائط النقل إلى ىذه األسواق وىي محفوظة في أوعية خاصة سواء 

تجري عممية التسويق فييا بين البائعين و  ًا وأوزانًا معروفة ورتبة معينة،وتكون لتمك األوعية حجوم
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والمشترين بواسطة المساومة عمى عدد من األوعية المراد االتفاق عمى بيعيا أو أن يكون الشراء عمى 
أساس المساومة بالنسبة لثمن الصندوق أو أي وعاء يحفظ ذلك المنتج فتكون المساومة عمى أساس 

وعندما تتم الموافقة عمى ىذه المساومة تنقل  ن من الصناديق،الواحد ولعدد معي الصندوق الواحد أو الوعاء
 المنتجات إلى حوزة المشتري   ) تاجر الجممة أو نصف الجممة ( . 

 التسويق بالمزاد العمني : -ب

 الخضار والفاكية :  -

ويحمل كل واحد منيم قائمة في ىذه الطريقة يجمع المشترون في غرفة معينة في سوق الجممة 
وبعد أن يتم االجتماع يبدأ المنادي بالمزايدة عمى المنتجات حسب  المحاصيل التي يرغب شراءىا،سماء بأ

وتنتيي صفقة البيع إلى أعمى المزايدين فتحال إليو  ،وتبدأ المزايدة من الحاضرين ،تسمسميا في القائمة
 ويدفع المبمغ المقرر .

 الحيوانات : -

ويتم الشراء عمى أساس وحدة  ،بين المشترين والبائعين يجري تسويق الحيوانات بطريقة المساومة
وزن معينة من الحيوان الحي ، وبعد أن يتم االتفاق عمى سعر وحدة الوزن ىذه توزن الحيوانات المتفق 

ويدفع البائع أجور الوزن واألرضية والعمولة  ،عمى شرائيا وتدفع أثمانيا لمبائعين عمى أساس الوزن الكمي
 التي استعمميا لحيواناتو أثناء فترة االنتظار لبيعيا .ساحة البيع  إلى المسؤول عن

المنادي أمام ويجري تسويق الحيوانات أيضًا بالمزاد العمني فيتم حسب المزايدة التي يقوم بيا 
وبعد أن ترسو المزايدة عمى أحد  ون ذلك عمى أساس وحدة وزن معينة،ويك الحاضرين المشترين،

المشترين توزن الحيوانات الحية المشتراة ثم يضرب ثمن وحدة الوزن العام لمحيوانات الحية ويدفع المشتري 
 ثمنيا .

 أسواق الجممة  -3

ىي األسواق التي تجمع فييا المنتجات الزراعية المشحونة إلييا من األسواق المحمية وفييا يتم 
ويوجد لكل محصول زراعي أو  نيا ثم شحنيا إلى أسواق التجزئة،وتجميعيا وتصنيفيا وخز  تسميم المنتجات

ويكون مركز ىذه  مة تختمف سعتيا حسب حجم المحصول،لجممة من المحاصيل المتشابية أسواق لمجم
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ممية ىذه األسواق تقوم بعمميات التمويل لمع فر وسائط النقل والتخزين والحفظ،األسواق في المدن حيث تتو 
 التسويقية وبتقديم المعمومات التسويقية الالزمة لموسطاء .

 أسواق التصدير  -4

ىذه  ييدًا لتصديرىا إلى خارج الدولة ،ىي األسواق التي تقوم بإعداد المنتجات الزراعية تم
وفي ىذه  مة المركزية أو األسواق المحمية ،األسواق تقوم بالحصول عمى ىذه المنتجات من أسواق الجم

األسواق تتم عممية التفريغ والشحن والتخزين والتعبئة والتدريج ونشر إذاعة األخبار التسويقية والقيام 
 وغالبًا ما تقع ىذه األسواق في المدن الساحمية . المستوردين والمصدرين لممنتجات ، بمراسمة

 أسواق التجزئة  -5

وىذه المخازن تكون  ،بالمفرد مباشرة ىي األسواق أو المخازن التي تقوم ببيع المنتجات الزراعية
ويقوم تاجر التجزئة  خازن ومحالت بيع الخضر والفواكو،متعددة ومنتشرة في القرى والمدن عمى شكل م

ويقوم كذلك بتجميع  ،بمثابة وكيل شراء بالنسبة لممستيمك فيو الذي ينقل طمبات المستيمكين إلى المنتجين
 المستيمكون . لتي يرغب شراءىااوتسعير وترتيب المحاصيل الزراعية 

حيث أن األشياء الموجودة  ،ىناك بعض المخازن الحديثة التي يقوم فييا المستيمك بخدمة نفسو
ألشياء التي في المخازن تكون موزونة ومسعرة ومكتوب عمييا السعر وما عمى المستيمك إال جمع ا

ستيمك كل ما تحتاجو  العائمة بأسعار معتدلة من ميزات ىذه المخازن أنيا توفر لمم يحتاجيا ودفع ثمنيا ،
 ىذا باإلضافة إلى أن لدييا أماكن مالئمة لوقوف السيارات وتسييل عممية التسويق .

 الوسطاء والهيئات التسويقية 

 عة الطمب عمى المنتجات الزراعية   بمعرفة حالة السوق وطبي الوسطاء ىم األشخاص المختصون
ع وشراء المنتجات الزراعية التي أنتجيا غيرىم فيشترون من المنتج ويبيعون وىؤالء الوسطاء يقومون ببي

 ىم :، و إلى المستيمك 

 التجار المحميون  -1
شحنيا إلى  وىم الذين يشترون من المزارع ويقومون بعممية التجميع المحمي لممنتجات الزراعية قبل

 داخل المحالت .بتجارة التجزئة في نفس الوقت يقوم البعض منيم  سوق الجممة ،
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 تجار الجممة  -2

ىم األشخاص أو الييئات أو المؤسسات التي تقوم بتسويق المنتجات الزراعية في أسواق الجممة 
وىم الذين يشترون المنتجات الزراعية الكبيرة من المنتجين أو الوسطاء المحميين لبيعيا ، بكميات كبيرة 

ويكون تجار الجممة عمى  بدورىم ببيعيا لممستيمكين ، وا ىمإلى وسطاء آخرين أو إلى تجار التجزئة ليقوم
 ولتجار الجممة وظائف عديدة يقومون بيا ومنيا : ئم مع المنتجين في مختمف الفصول ،اتصال دا

 استالم المنتجات الزراعية من المنتجين الذين كونوا معيم عالقات في السابق . -1
 زراعية معيم . إعطاء القروض الموسمية لممنتجين الذين ليم عالقات -2
 القيام بتخزين المنتجات وحفظيا إذا كانت سريعة التمف إلى أن يرتفع سعرىا . -3
 القيام بتجزئة بعض المنتجات الزراعية إلى كميات قميمة لسيولة بيعيا . -4
 إلى تجار نصف الجممة أو تجار التجزئة . القيام ببيع المنتجات  -5

 
 تجار نصف الجممة  -3

المنتجات الزراعية عمى اختالفيا بكميات قميمة من تجار الجممة وبيعيا إلى وىم الذين يقومون بشراء 
وتتضمن عمميات تسويق تجار نصف الجممة  ى أصحاب المطاعم أو ما شابو ذلك ،باعة المفرد أو إل
 الفعاليات التالية :

 عرض البضائع في ساحات األسواق . -1
 .البيع إلى أصحاب المخازن والمطاعم والفنادق وغيرىا  -2
 البيع إلى الباعة المتجولين . -3

 نصف الجممة فيي :تجار وأىم الخدمات التي يقدميا 

 االتصال بباعة التجزئة ومعرفة طمب كل واحد منيم من المنتجات الزراعية . -1
 القيام بجمع بضائع مختمفة وبكميات قميمة . -2
 القيام بتعميب وتصنيف وحفظ المنتجات المختمفة في عمب خاصة . -3
 بمعاونة باعة المفرد بمساعدة مالية عند الحاجة .القيام  -4
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 تجار العمولة  -4

ثم خصم  ،ج ما عنده من المنتجات الزراعية ألجل بيعيا لحسابووىم الذين يرسل إلييم المنت  
ويمكن أن يكون تاجر الجممة أو  ، ودفع الباقي إلى المنتج ،العمولة والمصاريف من الثمن المستحصل 

 نصف الجممة تاجر عمولة .

 المصدر  -5

أو يقوم بتصدير  ، وىو الشخص الذي يشتري من سوق معينة ويبيع في سوق خارجية أخرى
 المنتج الزراعي من بمد إلى آخر .

 تاجر التجزئة  -6

وىؤالء يقومون ببيع المنتجات الزراعية المختمفة بكميات  ،وىو الذي يعمل مباشرة مع المستيمك
محاًل أو حانوتًا بين محالت السكن يحتوي عمى المنتجات  التجزئةوقد يتخذ بائع  إلى المستيمكين،قميمة 

أما إذا كان الحانوت كبيرًا وواسعًا وفي ، محميًا  الحانوتاالستيالكية ليسد حاجة الزبائن وبيذا يكون 
 دينة فيكون ىذا الحانوت عامًا .أسواق الم

 الداللون ) السماسرة (  -7

ىم الذين يقومون باالتصال بين البائع والمشتري لتقريب وجية نظر البائع ورغبة المشتري 
فيفاوض الدالل كال الطرفين ويساوم لتحديد الثمن بينيما إلى أن يتم االتفاق فترسل الصفقة من البائع إلى 

و الفرق بينو وبين تاجر وىذا ى يتسمم المحاصيل وال يقبض ثمنيا ، أن الدالل ال حيثالمشتري مباشرة 
 مع صاحب المنتجات . وىؤالء الداللون يتقاضون أجرة الداللة المتفق عمييا العمولة،

 التسويق الزراعي التعاوني 

والعمميات الخاصة بنقل المنتجات الزراعية من المنتج ىو الطريقة التي يتم بواسطتيا تقديم الخدمات 
 بالثبات واالستقرارمرضية تتمتع ومضمون وبأسعار منتظم نحو  ىإلى المستيمك بطريقة تعاونية وعم

المشتري الذي وذلك بإيجاد  ،التسويقية الفالحين عمى حل مشاكميموالتسويق التعاوني يسعى إلى مساعدة 
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 سويقيةبتأدية كافة الخدمات والعمميات الت ذلك قيامو فضاًل عن، مف منتجاتيميدفع السعر المناسب لمخت
  ى التسويق التعاوني إلى تحقيقو التالي :وأىم ما يسع ، ليم

إلى األسواق  ثم شحنيا ،تجميع منتجات أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية وفرزىا -1
ويترتب عمى ذلك حصول المزارع حتى ال ينخفض السعر  بكميات تتناسب وطمبات ىذه األسواق

 عمى أفضل األسعار .
 تأدية كافة الوظائف والخدمات التسويقية . -2
 .  بحالة األسواقإلمام األعضاء  نتيجةإنتاج السمع المطموبة  -3
الوحدة  تكاليفبكميات أكبر حيث تقل  عمل عمى خفض التكاليف التسويقية وذلك بالتعاملي   -4

والتخزين والتعبئة وخالفيا من وشراء وسائط النقل باإلضافة إلى عدم دفع العمولة ، المنقولة 
 لعمميات التسويق بأسعار منخفضة .األجيزة واألدوات الالزمة 

 جماعية والبيع بالجممة .المساومة ال -5
رعين المزاتكاليف التسويقي الزراعي تقود إلى خفض الفوائد أو المزايا السابقة لمتعاون إن مجموع  -6

مما يؤدي إلى ،  الشرائية ليميم الشخصية التي تنعكس عمى القوة التي تنعكس عمى زيادة دخول
 ارتفاع مستوى معيشة المزارع .
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