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  الخامسةالسنة  – اإلنتاج الحیوانيقسم                                      یم مشاریع اإلنتاج الحیوانيتحلیل وتقی

  للمشروع الزراعيدراسة الجدوى التسویقیة 

بأّنه ال بدَّ من إجراء ما ُیسمَّى دراسات الجدوى األولیة والتفصیلیة بهدف ضمان نجاح مشروعنا وتجّنب ذكرنا في الجلسات العملیة السابقة 

                 هدر رأس المال المستثمر. ومن أهم تلك الدراسات دراسة الجدوى التسویقیة للمشاریع التي سنتناولها في هذه الجلسة العملیة.

التعبئة والتغلیف وزیع السلع والخدمات ویشمل جمیع األنشطة التي لیس لها عالقة مباشرة بإنتاج السلع مثل ت المفهوم العام للتسویقیعني 

، وهو یعتمد على إرضاء رغبات المنتجون والوسطاء إلیصال السلع للمستهلكینوالبیع وجمیع الجهود التي یبذلها التخزین و النقل والتدریج و 

  المسّوغ االقتصادي واالجتماعي لوجود المشروع واستمرار بقائه.المستهلكین وٕاشباعها ألن ذلك هو 

  طبیعة التسویق الزراعي:

  للمنتجات الزراعیة ظروف خاّصة بها تمّیزها عن باقي أنواع المنتجات، وهذه المّیزات تؤّثر في طبیعة تسویقها وتتلخَّص بما یلي:

تهلك: یتمّیز اإلنتاج الزراعي بوجود عدد كبیر من المنتجین كما نجد وجود عدد كبیر من الوسطاء الذین یعملون بین المنتج والمس .١

الكثیر من المنتجات الزراعیة التي ال تُنَتج إال في مناطق معّینة. ومن ناحیة أخرى نجد أّن الغالبیة العظمى من المستهلكین 

م بتصنیع المواد األولیة الزراعیة في أماكن قد یعیشون في المدن بعیدًا عن مراكز اإلنتاج الزراعي، بینما نجد المصانع التي تقو 

إنتاج هذه المواد. ومن هنا تظهر أهمیة وجود عدد كبیر من الوسطاء الذین یعملون بین المنتج الزراعي  تكون بعیدة عن مراكز

یع المنتج الزراعي والمصنع من جهة، والمستهلك من جهة أخرى، وذلك لتقدیم العملیات التسویقیة الالزمة كافًة والتي ال یستط

 القیام بها بحكم طبیعة عمله، ولذلك فإّن األمر یتطّلب تجمیع المنتجات الزراعیة ونقلها من مراكز إنتاجها إلى أماكن توزیعها.

تخزین اإلنتاج الزراعي: یتأّثر التسویق بموسمیة اإلنتاج، حیث أن لمعظم الحاصالت الزراعیة مواسم إنتاج معینة، ولهذا فإن  .٢

تج الزراعي یعمل عادًة على بیع إنتاجه فور االنتهاء من اإلنتاج بینما یقوم المستهلك بشراء ما یحتاج إلیه على دفعات المن

 وتتطّلب هذه الحالة إیجاد توازن بین العرض والطلب عن طریق التخزین.

السلعة الواحدة الزراعیة اختالفات فنجد في  ،القیام بعملیات الفرز والتدریج: ال یعرف اإلنتاج الزراعي النمط الموجود في الصناعة .٣

كبیرة ناتجة عن اختالف التربة والمناخ إضافًة إلى اختالف طبیعة وسائل اإلنتاج، ممَّا یتطّلب القیام بعملیات الفرز والتدریج التي 

 یتّم على أساسها تدریج المنتجات الزراعیة.

من المنتجات الزراعیة للتلف فإّنه یتحّتم تعبئتها ونقلها بعنایة كما یتطّلب األمر العدید اختیار طریقة النقل السریعة: نظرًا لقابلیة  .٤

 اختیار طریقة النقل السریعة للمنتجات سریعة التلف، أو العمل على توفیر وسائل التبرید لكي یتّم نقلها إلى األسواق البعیدة.

للمنتج أن یتحّكم فیها، وال یمكنه التحّول المباشر من إنتاج  ثبات دورة اإلنتاج الزراعي: إّن دورة اإلنتاج الزراعي ال یمكن .٥

ارتفاع كبیر في سعر المحصول الثاني، محصول إلى إنتاج محصول آخر، نظرًا النخفاض مفاجئ في سعر المحصول األول أو 

الحال في الصناعة، حیث  ولهذا نجد أنه من غیر الممكن تعدیل اإلنتاج الزراعي لیتناسب مع أسعار المنتجات الزراعیة كما هو

یمكن زیادة اإلنتاج أو تخفیضه بحسب الظروف السائدة في السوق. وعلیه فإّن العدید من حكومات العالم تتدّخل في الحاالت 

 أو رداءة المواسم الزراعیة. األسعارالتي یتعّرض فیها المنتج الزراعي لخسائر كبیرة نتیجًة لتقّلبات 
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امل المحیطة باإلنتاج: تؤّثر العوامل الطبیعیة كارتفاع وانخفاض غیر متوّقع في درجات الحرارة وهطول عدم إمكانیة التحّكم بالعو  .٦

األمطار أو إصابة اإلنتاج الزراعي بآّفات زراعیة. ولهذا فإّن عدم القدرة على التحّكم في كمیة اإلنتاج، نتیجة ألثر العوامل 

 ة لتسویق المنتجات الزراعیة.الطبیعیة یجعل من الصعب رسم خطط وسیاسات ثابت

ا یؤّدي إلى ارتفاع  .٧ ارتفاع تكالیف التسویق الزراعي: تتمّیز معظم الحاصالت الزراعیة بكبر حجمها أو وزنها قیاسًا إلى سعرها، ممَّ

لتي تستخدم تكالیف النقل والتخزین. وال شكَّ في أن كبر حجم المواد األولیة الزراعیة من العوامل التي تؤّدي ببعض المصانع ا

 مثل هذه المواد إلى اختیار مواقعها بالقرب من مراكز اإلنتاج للتقلیل من نفقات النقل والتخزین.

  یهدف إلى تحقیق األهداف اآلتیة: إنَّ أي نشاط تسویقي: أهداف التسویق الزراعي

 إیجاد المستهلك الذي یرغب باقتناء السلعة.  . أ

 في عملیة اتخاذ قرارات الشراء.إشباع رغبات المستهلكین عن طریق التأثیر   . ب

المحافظة على المستهلك والعمل على تكوین القناعة لدیه بأّن السلعة المقّدمة له هي األفضل في ضوء ظروفه وٕامكاناته   . ج

 الخاّصة.

 رضا والوالء لدى المستهلك للسلعة.االقتناع بالربح القلیل من أجل القناعة وال  . د

  :المزیج التسویقي

التسویقي بأنه ذلك الخلیط من األنشطة الرئیسیة التي یتّم من خاللها دراسة السلعة بما یتناسب مع طلبات المستهلك،  یمكن تعریف المزیج

الزمان ثّم دراسة وتحدید السعر المناسب والتنافسي لبیعها، ثّم الترویج لها لدى المستهلكین ومن ثّم توزیعها وٕایصالها للمستهلك في المكان و 

  وء التعریف السابق یّتضح أن المزیج التسویقي یتكّون من أربعة عناصر هي: دراسة السلعة، والسعر، والترویج، والتوزیع.المناسبین. في ض

  :ماهّیة السوق وأنواعه

بأنَّه: المكان الذي یلتقي به البائعون أو الموّردون أو المنتجون للسلع أو الخدمات، بمشتري تلك الخدمات أو  Market السوقُیعرَّف 

وتختلف األسواق مستهلكیها أو المستفیدین منها، أو بأنَّه نقطة التقاء العرض بالطلب التي یتّم فیها بیع وشراء السلع والخدمات المختلفة. 

حیث نجد اع السلع والخدمات المتداولة. عن أنو  ع الجغرافي)، والموقع، وأنواع المشاركین، فضالً (الحجم والتوسُّ من حیث الشكل والمقیاس 

األسواق وأسواق السلع المستعملة و  واألسواق الدائمة واألسواق المؤقتة (المعارض)بالبیع بالجملة، و األسواق التي تتخّصص بالبیع بالتجزئة 

  واألسواق المالیة واألسواق غیر المصرح بها (الرمادیة أو الموازیة) واألسواق غیر القانونیة (السوداء). اإلنترنتاإلذاعیة (البث) وأسواق 

  :التنافس في السوق

ومن النادر أن نجد منشأة تنفرد بالسوق تمامًا ومن  تتنافس المشاریع والمنشآت فیما بینها للحصول على موادها األولیة وتصریف منتجاتها.

  منافسة. تعمل المنشآت ضمن أربعة أنواع من المنافسة في السوق، وهي:دون 

: یتحقَّق عندما توجد أعداد كبیرة من البائعین في السوق حیث ال یستطیع أي منهم التأثیر بشكل واضح في التنافس الكامل  . أ

 السعر، ویمكن عّد سوق الخضار مثاًال تقلیدیًا على هذا النوع من المنافسة في السوق.

 : یظهر عندما تكون السلع متشابهة إلى حٍد كبیر وعدد البائعین في السوق قلیل.القّلة احتكار  . ب
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 : تكون السوق في حالة المنافسة االحتكاریة عندما تظهر إحدى الحالتین التالیتین في السوق:المنافسة االحتكاریة  . ج

 السوق.عندما ینظر المستهلك إلى السلعة على أنها سلعة مختلفة عن غیرها في  -

  عندما یجد البائع أن سلعته متمّیزة من حیث التصمیم والجودة والعالمة التجاریة. -

سلعة فریدة من نوعها وال یوجد في السوق سلع مشابهة أو  ت: یتحّقق عندما تكون الشركة أو المشروع قد قدَّماالحتكار الكامل  . د

  .عنها سلع بدیلة

  :السلع وأنواعها

مجموعة من الخصائص والصفات الملموسة المرتبطة بها والتي من خاللها یتّم إشباع حاجات ورغبات بأنها: السلع یمكن تعریف 

من وجهة نظر المستهلك ألّن السلعة تمّثل للمستهلك مجموعة من المنافع التي یحصل  المستهلكین. ویجب أن ینظر المنتج إلى السلعة

  التسویقیة إلى:علیها عند استعمالها. وتصنَّف السلع من وجهة النظر 

: وهي تلك السلع التي تكون متوافرة في كل مكان مثل الخبز والصحف والمشروبات الغازیة. یقوم المستهلك سلع سهلة المنال  . أ

بشراء مثل هذه السلع خالل فترات دوریة متقاربة. ویتمّیز هذا النوع من السلع بانخفاض سعر الوحدة المباعة وانخفاض هامش 

 الربح.

وهي تلك السلع التي یحتاج شراؤها إلى القیام بدراسة وتقییم البدائل من حیث السعر والجودة. وال یقوم المستهلك سلع التسّوق:   . ب

ین بشرائها إالَّ بعد القیام بمقارنة المعروض منها ومن أمثلتها المالبس والسجاد واألثاث والبّرادات. ویتمّیز هذا النوع من السلع بتبا

 صنافها وأسعارها، وتعّد أسعارها مرتفعة نسبیًا قیاسًا بالسلع سهلة المنال.أشكالها وأ

وهي تلك السلع التي یصّر المستهلك على شرائها ویكون لدیه االستعداد لبذل مجهود كبیر في سبیل الحصول السلع الخاّصة:   . ج

. وتتمّیز هذه السلع بارتفاع مستوى الجودة علیها ومن أمثلتها أنواع خاّصة من السیارات وأنواع محددة من العطور والساعات

  والسعر وهامش الربح ویبذل المستهلك جهدًا كبیرًا في الحصول علیها.

  إلى نوعین: اتشمل أنواع المواد التي یمكن الحصول علیها من اإلنتاج الزراعي، ویمكن تصنیفهالسلع الزراعیة: 

 المنتجات الزراعیة االستهالكیة:  . أ

التي یقوم المستهلك النهائي بشرائها، حیث أن المنتج الزراعي ال یجري علیها أّیة عملیات صناعیة وٕانَّما تَُباع وهي تلك المنتجات 

 بنفس الشكل الذي تّم إنتاجها به مثل الفاكهة والخضار.

 المنتجات الزراعیة الصناعیة:  . ب

  در السكري والتبغ.وهي تلك المنتجات التي تستخدم مواد خام إلنتاج سلع أخرى مثل القطن والشون

ومن المالحظ أن هناك بعض السلع الزراعیة التي یمكن عّدها سلعًا استهالكیة وٕانتاجیة صناعیة في الوقت نفسه وبحسب الغرض من 

لمصانع االستهالك. فمثًال: البندورة تعّد سلعة زراعیة استهالكیة عندما یشتریها المستهلك بغرض الطبخ وفي الوقت نفسه تعّد سلعة إنتاجیة 

  الكونسروة إلنتاج رّب البندورة.

  :ماهّیة النظام التسویقي ومنافذ التسویق

السوق اختیار نقل والتخزین والتحضیر و لمن الحصاد وا : یشمل العملیات التسویقیة ابتداءً Marketing Systemالنظام التسویقي 

ن هیكل النظام التسویقي من:  المناسب وأسالیب العرض والترویج المناسبة لكي یصل الُمنَتج للمستهِلك بالشكل المطلوب. وعادًة ما یتكوَّ

ین المؤسَّسات والشركات العاملة في مجال التسویق والتي تختلف في شكلها القانوني ووظائفها، باإلضافة إلى المنتجین والوسطاء والمستهلك
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مثل (ر على النظام التسویقي رات التي تؤثِّ والمتغیّ (وعادًة ُیطَلق علیهم جمهور المتعاملین في النظام التسویقي)، وكذلك العوامل الخارجیة 

  والسیاسات المرتبطة بالنظام التسویقي في الدولة). ان، والقوانین والتشریعاتسكَّ للالتركیب العمري 

  : Marketing outletsمن خالل عّدة منافذ تسویقیة الُمنِتج والُمستهِلك الُمستهَدفصل بین الُمزاِرع یعمل النظام التسویقي كحلقة و 

حیث یقوم المزارع ببیع السلع الزراعیة المنتجة بنفسه للمستهلكین، وهنا تكون اإلیرادات مجزیة من المزارع إلى الُمستهِلك مباشرًة:   . أ

 اختصار هوامش الربح التي تذهب لتّجار الجملة والتجزئة.لكل من المزارع والمستهلك، حیث یتّم 

: وهذا یؤدِّي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الزراعیة بالنسبة كستهلِ من المزارع إلى تّجار التجزئة ومن ثّم إلى المُ   . ب

 للمستهلكین المستهدفین بسبب اختصار هوامش الربح التي تذهب لتّجار الجملة.

: وهنا تكون األسعار التي یدفعها المستهلك ار الجملة ومن ثّم إلى تّجار التجزئة وصوًال إلى الُمستهِلكمن المزارع إلى تجّ   . ج

 للحصول على السلع الزراعیة عالیة نسبیًا بسبب أرباح تّجار الجملة والتجزئة.

وفئة  Middlemenوفئة الوسطاء  Producersفئة المنتجین إنَّ العملیات التسویقیة تجمع بین ثالث فئات أساسیة هي: 

. وكل واحدة من هذه الفئات الثالث لها أهدافها الخاّصة بها والتي قد تتعارض أحیانًا أو تتداخل مع بعضها  Consumersالمستهلكین

لنوعیة الالزمة، مع تحقیق أحیانًا أخرى. وبالتالي فإنَّ التسویق یهدف إلى تأمین السلعة المطلوبة في الوقت والمكان المناسبین وبالكمّیة وا

دراسة  ربح مناسب للُمنِتج (المزاِرع) مع مراعاة قدرة الُمستهِلك الشرائیة. ومن هنا نجد أن ُمعَظم الدراسات التسویقیة الزراعیة تعتمد على

سینتجها من خالل دراسة سلوك المزارع الفرد أو الشركة) من تحدید كمّیة الُمنَتجات الزراعیة التي  ِتج (سواءً الطلب لكي یتمكَّن الُمن

تهم الشرائیة ومدى حاجتهم للسلع والخدمات المختلفة.   المستهلكین وقوَّ

  :ة الطلب والعرض، والعوامل المؤثرة علیهماماهیّ 

كمّیة السلع والخدمات التي سُتشتَرى بسعٍر ُمحدَّد في سوٍق معیَّن وفي وقت ُمحدَّد.  :بحسب التعریف االقتصادي Demandالطلب إنَّ 

 على شرائها.وأن یقدروا یرغب المستهلكون في شرائها، أن  ویجب أن یتوافر في الكمیَّات المطلوبة شرطان أساسیان:

  العوامل المؤثِّرة في الطلب:

 ن قیاسها بالوحدات العینیة أو بالوحدات النقدیة، وتشمل:: وهي المتغّیرات التي ُیمكِ العوامل الكمّیة  . أ

حیث تعتمد الكمّیة المطلوبة من سلعة ما على السعر الذي تَُباع به الوحدة منها، حیث تسود عالقات عكسیة : أسعار السلع .١

 بین هذین المتغّیرین.

ر بعض السلع األخرى التي تعدُّ بدیلة للسلعة أسعار السلع البدیلة والُمكمِّلة: حیث یعتمد الطلب على سلعة ما على أسعا .٢

لة لها. ففي حال ارتفاع سعر السلعة البدیلة، أي تلك السلعة التي یمكن أن تشبع الرغبة نفسها لدى  األساسیة أو ُمكمِّ

السلعة  المستهلك (مثل لحوم الفروج واألغنام أو زیت عّباد الشمس وزیت الذرة أو القهوة والشاي)، سوف یزداد الطلب على

األساسیة. أمَّا في حال ارتفاع سعر السلعة الُمكمِّلة، أي تلك السلعة التي یلزم استخدامها بجانب السلعة األساسیة، حیث 

 تشبعان معًا رغبة المستهلك (مثل السكر والشاي)، یتناقص الطلب على السلعة األساسیة.

السلع الُمختِلفة عند ارتفاع متوسِّط دخول الُمستهِلكین، ولكن  متوسِّط دخول المستهلكین: حیث تزداد الكمّیة المطلوبة من .٣

ل المستهلك عنها إذا ارتفع دخله  تتفاوت زیادة الطلب من سلعة ألخرى، وُیالَحظ أنَّ هناك نوعًا من السلع ُیمِكن أن یتحوَّ
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. وبشكٍل عام فإنَّ العالقة طردیة بین الطلب Inferior goodوبالتالي یقّل الطلب علیها، وُتعَرف هذه السلع بالسلع الردیئة 

 والدخل لُمعَظم السلع والخدمات ما عدا السلع الردیئة.

األفراد المطلوب تأمین عدد المستهلكین: یعتمد الطلب إلى سلعة ما على حجم السكَّان، فالنمو السكَّاني یعني زیادة عدد  .٤

الغذاء لهم، وبالتالي تزداد الحاجة إلنتاج المزید من السلع والخدمات التي تلبِّي حاجاتهم. ولكن هذه الزیادة في عدد السّكان 

 یجب أن تترافق بتوّفر القدرة على الشراء لكي یزید الطلب.

 دات العینیة أو بالوحدات النقدیة، وتشمل:: وهي المتغّیرات التي ال ُیمِكن قیاسها بالوحالعوامل النوعّیة  . ب

أذواق المستهلكین ودرجة تفضیلهم: فالتغّیرات في أذواق المستهلكین ودرجة تفضیلهم یترتَّب علیها زیادة الطلب على بعض  .١

 على البعض اآلخر، ویعدُّ النشاط اإلعالمي من أهّم العوامل التي تؤثِّر في أذواق المستهلكین. الطلبالسلع وانخفاض 

في المجتمع الذي تستحوذ فیه األقلّیة على الجانب األكبر من الدخل  فمثالً طریقة توزیع الدخل القومي على أفراد المجتمع:  .٢

بین الدخول الفردیة، ومن ثمَّ فإنَّ النمط االستهالكي لهذا المجتمع القومي ال یعكس متوسِّط الدخل القومي التفاوت الحقیقي 

یختلف عن النمط االستهالكي الخاص بمجتمع آخر مماثل له في الدخل القومي إالَّ أنَّ توزیع الدخل بین أفراده یتّم بطریقة 

 أكثر عدالة، أي تقّل حّدة التفاوت بین الدخول الفردیة.

 تلك الكمّیة من السلعة التي تَُتاح للمشترین في سوق معیَّنة وفي وقت معیَّن وبسعر ُمحدَّد. :احیة االقتصادیةمن الن Supply العرض إنَّ 

ن العرض من مصدرین. األول: العرض الناتج عن اإلنتاج الزراعي والثاني: العرض الناتج عن المنتجات  في مجال اإلنتاج الزراعي یتكوَّ

  الزراعیة الموجودة في المخازن.

 هناك مجموعة من العوامل االقتصادیة والطبیعیة التي ُتحدِّد طبیعة عرض السلع الزراعیة، وأهّمها: العوامل المؤثِّرة في العرض:

 أهداف الوحدة اإلنتاجیة الُمنِتجة للسلعة: .١

ل التركیز على اإلنتاج الحیو  اني بدًال من اإلنتاج النباتي، فعلى سبیل المثال: إذا كانت المشاریع الزراعیة في منطقة معیَّنة تفضِّ

تي. اعتقادًا منها أنَّ ذلك یحقِّق لها دخًال أفضل، فإنَّنا نجد أنَّ اإلنتاج الحیواني لهذه المشاریع سوف یزید على حساب اإلنتاج النبا

ع انخفاض إنتاج السلع التي وكمثاٍل ثاٍن: ُیالَحظ عملیًا عندما یكون معظم المنتجین أقل استعدادًا لمواجهة المخاطر فإنَّنا نتوقَّ 

 تتطلَّب مخاطر كبیرة نظرًا إلقبالهم على السلع التي یتطلَّب إنتاجها مخاطر أقل.

 المستوى الفّني والتقني: .٢

 تتوقَّف الكمّیات المعروضة من سلعة ما على مستوى المعرفة الفّنیة والتقنیة الُمستخَدمة في اإلنتاج، حیث أنَّ زیادة المستوى الفّني

  لتقني ُیمِكن أن تؤدِّي إلى إنتاج سلع جدیدة أو زیادة إنتاج السلع الحالیة باستخدام نفس الكمّیة من الموارد.وا

 :أسعار عوامل اإلنتاج .٣

تتوقَّف الكمّیات المعروضة من سلعة ما على أسعار خدمات وعوامل اإلنتاج الُمستعَملة في إنتاجها، ومن الُمتوقَّع انخفاض 

 اإلنتاج الُمستعَملة في إنتاجها. عواملالكمّیة الُمنَتجة من سلعة ما إذا ما حدث ارتفاع في أسعار 

 :سعر السلعة .٤

لى السعر الذي تَُباع به تلك السلعة وأسعار السلع األخرى. حیث یّتجه المنتجون إلى تعتمد الكمیَّة المعروضة من سلعة ما ع

  زیادة إنتاجهم من السلعة التي یرتفع سعرها.
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 :العوامل الطبیعیة .٥

تّم تؤثِّر العوامل الطبیعیة في الكمّیة المعروضة من سلعة ما من حیث إنتاجها، فمثًال هناك ما ُیسمَّى بالتركیز الموسمي حیث ی

حصاد ُمعَظم الُمنَتجات في فترات زمنّیة متقاربة ومتداخلة وُیستثَنى من ذلك بعض السلع مثل البطاطا وبعض الخضار التي یتّم 

إنتاجها في الدفیئات، وهناك أیضًا ما ُیسمَّى بالتركیز المكاني حیث یتّم إنتاج بعض السلع في مناطق معیَّنة صغیرة ضیِّقة. 

  صیَّة التركیز الموسمي والمكاني واحدًا من أهّم األعباء والمشكالت التي تواجه تسویق الُمنَتجات الزراعیة.وبالتالي تشكِّل خا

، وصعوبات نقل السلعة، ومدى توّفر للسلعة المستقبلي السعر حول البائع في العرض مثل: توّقعات كما أنَّ هناك عوامل أخرى تؤثِّر

المالئم، ووجود الضرائب، والتغّیرات في المخزون ومدى القدرة على التخزین، باإلضافة للسیاسات الُمتَّبعة اإلعانات أو المناخ االستثماري 

  في البلد من نقدیة وائتمانیة وغیرها..

  

  

 

  

  

  


