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 ) نظري (تسويق المنتجات الزراعية                                جامعة حماة                                           

  3كمية الزراعة                                                                                  المحاضرة : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                        

 ساليب المستخدمة في التسويق الزراعياأل

 

 اآلتية:لزراعي من خالل المداخل األساليب المستخدمة في دراسة ماىية التسويق ا ىيمكن التعرف عم

 المدخل الوظيفي - أولا 

 :يأتيوظائف محددة كما  ىسويق الزراعي إلتقسم فيو مراحل الت

  وظيفة التبادل -1

 : والشراء البيعشاطين رئيسين ىما تشمل ن

 البيع -أ

أو  اً أو الخدمات من مالكيا ومنتجيا إلى المشتري سواء كان تاجر  قل ممكية السمع أو الحاصالتتتن  
 :اآلتي  وتتضمن مراحل البيعوسيط، أو من خالل  اً ، وقد يكون البيع مباشر اً نيائي اً مستيمك أو اً وسيط

من خالل رغبة  ذلك ويتم ،وذلك عن طريق تشجيع المستيمك عمى امتالك السمع  :مق طمب عمى السمعخ - 
 .ومندوب المبيعات المستيمك والدعاية واإلعالن

 تسديدوطريقة ال السعر والكمية ومواعيد التسميمن شروط البيع واضحة من حيث يجب أن تكو   :شروط البيع -
 إلى غير ذلك من الشروط.

 .فييا نقل ممكية السمع إلى المشتري بعد دفع الثمن أو االتفاق عمى طريقة التسديديتم   :نقل الممكية  -

 الشراء –ب 

 يرغب في شرائياأنواع السمع التي المشتري  حيث يحدد، التسويقية التبادلية حدى الوظائفإالشراء  ديع
 :ق منياائم الشراء بعدة طر ويت، السمع ونوعيتيا، ثم االتفاق عمى الشراء وتحديد البائعين، ومواصفات
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 شروط ومواصفاتمعينة، أو حسب االتفاق عمى  يوجد لكل سمعة رتب أو درجات : طريقة الرتبة أو الدرجة -
   عمى ذلك .ء بناًء ويتم تحديد السعر والشرا ،المشترييطمبيا  محددة

وعمى أساسيا يتم  ،جيداً  يحصل المشتري من المنتج أو البائع عمى عينة تمثل السمعة تمثيالً   :طريقة العينة -
 الشراء.

حديد معاينة السمعة والتعرف عمى مواصفاتيا وتب بنفسو أو من ينوب عنو المشترييقوم   :الطريقة المباشرة -
 .يتم الشراء ، ومن ثمجودتيا

وتحديد السعر، وتوضيح شروط  عامة عند إجراء عممية الشراء يجب مراعاة مواعيد توريد السمع،وبصفة 
 .الدفع الشراء مثل نسب الخصم أو مواعيد التسديد أو

 ة ماديةأنشط - 2

عرضيا  مكان ىمن مكان إنتاجيا إل تقال وتناول السمع والمواد مادياً انبىي تمك األنشطة التي ترتبط 
 وتشمل ىذه األنشطة اآلتي :، المناسب

 التخزين –أ 

فق السمع استمرار تد ) فوائد التخزين ( حيث يحقق ،لمسمع والمنتجاتانية يضيف التخزين المنفعة الزم
بما يوفر السمع بسعر مناسب  أو انخفاضاً  لمسمع ارتفاعاً  السعريةوالحد من التقمبات  ،عمى مدار العام وتسويقيا

حفظ السمع والمنتجات من التمف والفقد، وتسييل عمميات النقل، وضمان  كما يؤدي التخزين إلى ،طوال العام
وبطبيعة ، ثالجات تبريد .... ية أو مبردة أودويتم التخزين في مخازن عا ،السمع وقت األزمات والحروب استمرار
إليو تكمفة  دة اإلنتاجية مضافاً السمعة من المشتري أو الوح لسعر شراء ن سعر السمعة يتحدد وفقاً إالحال ف

 .لممدة الزمنية وطريقة التخزين المناسبة لكل سمعة أو منتج التخزين وفقاً 

  النقل -ب 

 الرئيسية، حيث يتم نقل السمع والخدمات من أماكن إنتاجيا إلى أماكن النقل من الوظائف التسويقيةيعد   
ويحقق النقل المنفعة المكانية لمسمع  فييا الطمب عمى السمعة،استيالكيا، أو نقل السمع إلى األماكن التي يزداد 

 :ويتم النقل بوسائل عديدة منيا ،إلى مكان آخر في الوقت المناسب وذلك عن طريق نقميا من مكان ،والمنتجات
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والبرادات الحديدية أو النقل بالعربات وسيارات النقل  سواء السكك ييشمل كافة وسائل النقل البر  : النقل البري -
 مع بعضيا جاورة التي ترتبطتكما يستخدم بين الدول الم، أو المنطقة أو داخل الدولة  ويستخدم داخل اإلقميم

 .النقل البحري والنقل الجويبين تكمفتي  تكمفة النقل البري من حيث سعرىاتوسط تو ، بشبكة طرق برية 

متخصصة  ،متوسطة وأكبيرة  اً أو سفن اً مراكبكانت  يشمل وسائل النقل النيري والبحري سواء : النقل البحري -
أرخص وسائل النقل إال أنيا تحتاج إلى وقت لنقل السمع  يمتخصصة، مجيزة أو نصف مجيزة، وى غير وأ

 يحتاجو النقل الجوي أو البري. والبضائع أكثر مما

السمع والمنتجات سريعة التمف أو  مئإال أنو يال،  أحدث وأسرع وسائل النقل وأكثرىا تكمفةيعد   :النقل الجوي -
 ويجب التنويو ،طائرات نقل متخصصة لنقل البضائع والسمع ويوجد حالياً  ،الزىور التي تنقل بصورة طازجة مثل

ومنافذ التوزيع وتكاليف النقل  مع مراعاة مسافة النقل ،وسائل النقل المالئمة لكل سمعة أو منتج رتوف ضرورة إلى
   .الكفاءة التسويقية لمسمع والمنتوجات المناسب بما يحقق رفع ووصول السمع في الوقت

 ماهي معاير اختيار وسيمة النقل ؟ 

 الكمفة . -

 السرعة . -

 أي مدى التزام وسيمة النقل بالخدمات المطموبة لمسمعة . : المصداقية -

 مدى توفر وسائل النقل المختمفة . -

 أي إمكانية وسيمة النقل عمى توفير الخدمات المطموبة لمسمعة . : المقدرة -

 . اأي قدرة الجية الناقمة عمى تخطي العقبات التي يمكن أن تواجيي : القدرة عمى النفاذ -

 أي قدرة وسيمة النقل عمى إيصال السمعة بالحالة المرغوبة ودون حصول أضرار. : األمن واألمان -

 يمة النقل بإجراء عمميات متابعة عمى السمعة حتى إيصاليا لممكان المرغوب .أي قدرة وس : المتابعة -

 ما هي العوامل التي يجب أن تتوفر في وسيمة النقل ؟ 

 أن تكون قادرة عمى إنجاز الميمة في األوقات والشروط المطموبة .  -

 أن تتم العممية بالسرعة المطموبة . -
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 أن تنجز عممية النقل مع المحافظة عمى جودة السمعة .  -

 أن تكون الكمفة قميمة دون التفريط بالعوامل السابقة .  -

  التجميع -ج 

في صورة مصنعة  بو تجميع وتركيز الحاصالت أو السمع أو المنتجات سواء عمى حالتيا الخام أو يقصد
قوم بيا الوكالء يالمناسب لمتسويق، وعادة  لحجمأو نصف مصنعة في أماكن تجميع معينة حتى تصل إلى ا

  و شحن الوحدة من المنتجوتساىم عممية التجميع في خفض تكاليف نقل أ أو المنتجون أنفسيم، المحميين
نجاز  .تتسم بالتجانس والنوعية الوظائف التسويقية التالية، وموافاة التجار واألسواق بكميات كبيرة من سمع وا 

 والتدريجالفرز  -د 

ت أو أقسام متجانسة مجموعا حيث تقسم السمع إلى الميمة،الفرز والتدريج من الوظائف التسويقية  ديع
إعطاء كل  وأعزل التالف وغير الصالح منيا،  مثلغيرىا من الصفات  ، أومون الحجم ...وال من حيث الشكل
 لبيع بين المنتج والمشتريال ذلك عممية حيث يسيدرجة معينة أو مسمى معين أو رتبة معينة،  قسم من السمعة

 الوظيفة بأذواق ىذهترتبط و ، الرتب ودرجات الجودة لكل سمعة من خالل معرفةالتسويقية  الكفاءةويحسن 
 .المستيمكين والغرض من استخدام السمعة 

  التعبئة والتغميف -ه 

ستيمك النيائي من حيث الم السمع في عبوات مالئمة ومناسبة تناسب ذوق تعني وضع الحاصالت أو
 وغيرىا من واسم المنتج وتاريخ اإلنتاج والعالمة التجارية والبيانات المدونة عن السمعة شكل العبوة وحجميا

عبوات زجاجية أو بالستيكية أو كرتونية  لمسمع فقد تكون وتختمف أنواع العبوات وفقاً  ،البيانات الالزمة لكل سمعة
 .كما يتم تغميف وتعبئة الخضروات والفاكية الطازجة في عبوات مالئمة ،العبوات أو غيرىا من أو أقفاص

 (  التسهيمية أنشطة العمميات المساعدة ) -3

، ومن ثم القيام بإجراء ة التعامل مع المنتوجات المختمفةفي كيفي المساعدة تتمخص أنشطة العمميات
تباين وتتباين ىذه العمميات ب لالستيالك أو االستخدام،التغييرات الضرورية الكفيمة بجعل تمك المنتوجات قابمة 

  ، وتشمل األنشطة اآلتية :المادة أو المحصول المطموب
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  التقييس -أ 

، ويحقق ذلك سيولة في التعامل أو دولية محمية أو قطرية خضوع المنتوجات لقياسات معروفة ىي
 وبالتالي تسييل ،األسعار لممواد والسمع المختمفة تحديديسيل كما  واالستفادة من الجوانب المتعمقة بالنوعية،

 عممية التبادل بين األطراف.

 التمويل  -ب

طريق  من الوظائف التسويقية التي تيسر وتسيل انسياب مختمف الوظائف التسويقية عن التمويل يعد
بير األموال الالزمة لمعممية يساعد التمويل عمى تدحيث  أو المؤسسات التمويمية المختمفة، األفراد االقتراض من

ودفع األجور  تكاليف الوظائف التسويقية كالنقل والتخزين والدعاية شراء المنتجات والسمع، وسدادكالتسويقية 
 . ...  وشراء األجيزة والمعدات

 تحمل المخاطر -ج

وحتى وصوليا  تحيط بالسمع والمنتجات عبر انتقاليا من أماكن إنتاجيا يقصد بيا كافة األخطار التي
يمكن تجميع و  واألسواق والتجار وكافة الوظائف التسويقية، بالوسطاء إلى المستيمك والمستفيد النيائي مروراً 

 أنواع المخاطر في مجموعتين أساسيتين عمى النحو اآلتي :

األخطار ويمكن تجنب تمك ، والسرقة ... والسطو تتمثل في الحوادث واألمطار والحريق  : مخاطر طبيعية -
العاممة في حالة  أو يتحمل تمك األخطار األفراد والمؤسسات ،عمى تمك السمع بشركات التأمين عن طريق التأمين

 عدم التأمين.

ظيور سمع جديدة تحل محل السمعة  تنشأ نتيجة انخفاض أسعار السمعة أو المنتج، أو : مخاطر اقتصادية -
 ، ويمكن تجنب ذلك عن طريق إجراءأو المطموبة من السمعة روضةالمع التغير في الكميات وأموضع االعتبار، 

والمنتجات من خالل البيانات والمعمومات  ومدى توافر السمع واألسواق وأذواق المستيمك دراسات دقيقة لألسعار
 .التسويقية الدقيقة

  معمومات السوق -د

التسويقية، فأسعار السمع والمنتوجات تتمخص في تجميع وتفسير البيانات الضرورية والمتعمقة بالعمميات 
سعة األسواق كذلك  ،ى وأين وكيف يشتري المزارع ويبيعومعرفة مت ،واتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة ،ونوعياتيا
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والنقل  ،والتخزين المناسب والقدرة الشرائية عند المستيمك، ،وحاجة المستيمكين المختمفة ،وتنوع المعروض فييا
 معمومات السوق. ىعم توفر واطالع كاف  تعتمد عمى  كميا  ،المواد ميوتسم عالالف

  المدخل المؤسسي   - ثانياا 

يرتبط بتحديد مختمف الجيات العاممة في مجال التسويق الزراعي من ناحية الترتيبات والتنظيمات 
 إلى : الجيات العاممة ، وتقسم ىذه تطبقيا في أنشطتيااإلدارية التي 

 التسويقيونالوسطاء  -1

 يتي البيع والشراء أو في إحداىما، وتختص في عممنتج والمستيمكأفراد أو ىيئات تعمل كوسيط بين الم  
نتظمون في شركات ومنظمات يأو  قد يعممون فرادىو  ،إلتمام نقل ممكية السمعة أو تمّمكيا ثم إعادة بيعيا

 حو اآلتي :عمى الن ويصنف الوسطاء التسويقيون إلى ثالث فئات ،تعاونية

إلى شراء السمع وبيعيا  ويسعى التجار ،تجار الجممة وتجار التجزئة ينقسم التجار إلى فئتين ىما : : التجار  -أ 
 مقابل ىامش ربحي معين.

من دون أن تنقل ممكية السمعة إلييم، ويحصمون عمى عمولة  يعمل الوكالء مندوبين لعمالئيم :  الوكالء –ب 
 السماسرة والوكالء بالعمولة ووكالء الشراء. وأىميم : الميمات التسويقية التي يؤدونيا تتناسب مع

ق، بيدف ىم الوسطاء الذين ينجزون بعض العمميات التجارية غير النظامية في السو  : المضاربون –ج 
 نتيجة تقمبات األسعار في السوق. الحصول عمى الربح السريع

 الزراعيةالمؤسسات التسويقية   -2

جاىزة  اً موادًا أو خام اً موادكانت والشكمية لممواد الزراعية سواء  المكانيةو المنافع الزمانية قديم تقوم بت
وكل ذلك مقابل مبالغ  ،التسعير...و  لالنقو   السمع فتصنيو  ى مثل التدريجستيالك، باإلضافة ألنشطة أخر لال

 يتفق عمييا.

أسواقيا  ىي عممية توزيع السمع الزراعية إلفيم طبيعة النظام المستخدم ف ىيساعد المدخل المؤسسي عم   
وجود نظم توزيع متخصصة لمسمع الزراعية بسبب تزايد عدد الوسطاء المتخصصين في  كالمستيدفة، كذل

ما ك لسمع الزراعيةاتوزيع لعممية  انوىناك نظام ، تصنيف وتجميع وتخزين السمع الزراعيةو  تأمينو  نقل عمميات
 ىو موضح في الشكمين اآلتيين :
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 الشكل األول نظام التوزيع المباشر -أ

 

 

 

 

 

 

 الشكل الثاني يمثل منفذ توزيع متعدد القنوات -ب
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