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 ) نظري (تسويق المنتجات الزراعية                                جامعة حماة                                           

  6كمية الزراعة                                                                                  المحاضرة : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                        

 السياسات التسويقية الزراعية   

 تمهيد

ُتعد السياسات التسويقية جزءًا ال يتجزأ من السياسات االقتصادية الزراعية التي تيدف إلى رفع كفاءة 
التسويقية المختمفة ودفع المنتجين إلى زيادة وتحسين مستوى اإلنتاج الزراعي، كما تيدف أيضًا إلى  األجيزة

توفير السمع الزراعية في المكان والزمان المناسبين لممستيمك النيائي وبأسعار مقبولة، ويقع تحت مفيوم 
 عمى النحو اآلتي : عيةسات الفر االزراعية مجموعة من السي السياسات التسويقية

 السياسات السعرية الزراعية -أواًل 

، ويتحقق ذلك عن وى اإلنتاج وزيادة الدخل المزرعيتيدف السياسات السعرية الزراعية إلى زيادة مست
ويتم تنفيذ ىذه البرنامج عن طريق  رعين يفوق السعر التوازني بالسوق،طريق تحديد سعر تشجيعي مضمون لممزا

 ىما : وسيمتين

 يعي عن طريق شراء فائض المحصول السعر التشج -1

ى ، حيث ال يستطيع المزارع الفرد التأثير عمًا حيًا ألسواق المنافسة الكاممةاألسواق الزراعية نموذج تعد
المزارعين الذين تعدد تجانس المنتجات المعروضة من جية و  ، وذلك بسبب) السعر التوازني ( السعر السوقي

 ي السوق الحرة ىو السعر التوازنيويمكن القول بأن السعر الذي يسود ف ،من جية أخرىيعرضون منتجاتيم 
وعند ىذا السعر تكون الكمية المطموبة مساوية تمامًا لمكمية المعروضة، وأن أي سعر أعمى من السعر التوازني 

المنتجين، كما أن أي سعر أقل من السعر التوازني ال بد أن يرتفع إليو ال بد أن ينخفض إليو بسبب تنافس 
بسبب تنافس المشترين؛ ىذا يعني أن أي اختالل يحدث في توازن السوق التنافسية الحرة يرجع إلى عدم تكافؤ 
قوى العرض مع قوى الطمب، فإذا تغمبت قوى العرض عمى قوى الطمب؛ أي ازدادت الكمية المعروضة عن 

مية المطموبة في السوق عند سعر معين فإن ىذا السعر سوف يميل إلى االنخفاض، أما إذا تغمبت قوى الك
الطمب عمى العرض أي ازدادت الكميات المطموبة عن المعروضة في السوق عند سعر معين فإن ىذا السعر 

ذا تعادلت القوى عند سعر معين فسوف يثبت عند نفس الم  ستوى .سوف يميل إلى االرتفاع، وا 
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وأحيانًا تتدخل الدولة وتفرض سعرًا تشجيعيًا عن طريق شراء فائض المحصول من المزارعين حتى تنخفض 
 يصبح ىذا السعر ىو السعر التوازني في السوق . وبالتاليالكمية المعروضة في السوق ، 

  ن السعر التشجيعي والسعر السوقي رق بيالسعر التشجيعي عن طريق دفع الف -2

فإن المنتج الزراعي سوف  وقيوالسعر الس يعيإذا أقدمت الدولة عمى دفع الفرق بين السعر التشج
 قدم عمى إنتاج كميات أكبر من سمعة معينة . يُ ، وبالتالي يستفيد من ذلك

يجاد توازن أو  إذاً  السياسة االقتصادية السعرية يجب أن تأخذ بالحسبان موضوع العرض والطمب وا 
 تناسب بين العرض والطمب ، وىذا األمر يتوقف عمى العوامل اآلتية : 

 مستوى اإلنتاج . -1

 أسعار المنتجات . -2

 المستيمكين .القوة الشرائية أو مقدار األموال المتوفرة لدى  -3

إن أسعار المنتجات الزراعية تمعب دورًا بالغ األىمية في آلية التوازن بين العرض والطمب ، وفي حال 
 حدوث خمل ما في آلية التوازن يمكن أن يعزى إلى الحالتين اآلتيتين : 

مل في تركيب األسعار بين لخاالتناسب في إنتاج الكميات المطموبة من سمعة ما نتيجة اختالل الحالة األولى : 
 حيث يتجو المنتجون في مثل ىذه الحالة إلى سمع أخرى ذات اقتصادية عالية . ،المنتجات المختمفة

 عندما تكون السمع البديمة أرخص  ، أيألسعار مع المواد والسمع البديمةحدوث خمل في تناسب االحالة الثانية : 
مة مع األخذ بالحسبان الفعالية االقتصادية واالجتماعية لممواد البديمة كي يتم ليذا يجب مراعاة وجود السمع البدي

 التوازن بشكل سميم بين العرض والطمب .

 ؟ات السعرية سياسال في المؤثرة العوامل هي ما

 :وتشمل، بالتكاليف الخاصة العوامل -1

 (.يةموك ومتغيرة ثابتة تكاليف) اإلنتاجتكاليف  –أ     

 .المطموب الربح ىامش يحقق الذي السعر -ب     

 .المستثمر مالال رأستحقيقو من  المطموب العائد -ج     
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 .المنافسة السمع تكاليف -د      

 :وتشمل، التنافسية بالبيئة الخاصة العوامل -2

 .الحّرة المنافسة لعممية متروكٌ  السوق أنّ  أي ؛التنافس حالة -أ    

 .االحتكار حالة -ب    

 .المفروضة باألسعار بالتعامل مضطرون المنتجون الحالة ىذه وفي، راألسعا بمستوى الدولة تحكم حالة -ج    

من المنتج إلى  انتقاليا أثناء السمعة بيا تمرّ  التي التسويقية المراحل وتشمل :بالموزعين الخاصة العوامل -3
 .المستيمك

 قانون الطمب ومرونة الطمب . وتشمل، بالمستيمك الخاصة العوامل -4

 المنتجات سياسة – ثانياً 

 المتكامل المزيج سياسة -1

 رغبة السياسة ىذه تعكس ما وغالباً ، المتنوعة  الزراعية المنتجات من كبيرة مجموعةٍ  إنتاج السياسة ىذهتعني 
 .فييا منتجاتو ويبيع إلييا ُينتج التي السوق من بيا بأس ال حصة وشغل امتالك فيالمنتج 

 المزيج تجانس سياسة -2

 من متشابية مجموعة أو معين نوع تحت تنطوي التي المنتجات من عدد بإنتاج المزارع أو المشروع يقوم
 (.مثمرة أشجار، خضار، حبوب) والمحاصيل السمع

 واحد منتج في التخصص سياسة -3

 أكثر أسس عمى تقوم ألّنيا الحيواني اإلنتاج مزارع مثل واحد بمنتج االكتفاء حد حتى التخصص يصل
 ال وىذا، ذلك وغير الحيوان وتغذية الحيوان مع التعامل ناحية من النباتي اإلنتاج مزارع من اختصاصاً  أو تعمقاً 
 عندما النباتي اإلنتاج في التخصص يمكن، )والبيض والفروج والمحم كالحميب ثنائياً  التخصص يكون أن يمنع
 (.الزراعة في التخصص عمى لتساعد الري مياهوتتوافر  مناسبة البيئية الشروط تكون

 التجارية العالمةسياسة  -4
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 المنتجات عنمنَتج معين  يمّيز معاً  كمييما من مزيج أو رمز أو اسم عن عبارة ىيالتجارية العالمة 
 فال جالمنت حقوق تضمن الحالة ىذه في وبالتالي ،مسّجمة التجارية العالمة ىذهو يمكن أن تكون ، لو المماثمة

 .يتبناه أو دهيقم أن ألحد يحق

 لممنتجات التجارية العالمات استخدام فوائد

 .والمستيمك المنتج بين االتصال عممية تسّيل -1

 .السمعة ممكية ونقل التداول عممية تبّسط -2

 أو تبّنيو لآلخرين يجوز الو  (، الممكية حقوق) المسّجمة التجارية العالمةذي  لممنتج قانونيةتعد وسيمة حماية  -3
 .ميدهتق

 . المماثمة المنافسة السمع غير بأسعار ببيعيا يسمح مما خاصة صفات المنتجات ُتكسب -4

 التجارية العالمة وظائف

 .األخرى السمعتتميز عن  أّنيا يعني ما تجارية بعالمة تتمتع التي البضاعة أو السمعة: التمايز وظيفة -1

 وطابعًا خاصًا لممنتج . شخصيةً  التجارية العالمة ىذهتخمق  -2

 .التعريف بالمنتج  -3

 . تذكره السيل من يجعل لممنتج التجارية العالمة وجود إنّ : التذكر وظيفة -4

 والتغميف التعبئة سياسة -5

 ىذه مواصفات اختيارويتم ، نوعياعبوة مناسبة لمسمعة حسب  تصميم والتغميف التعبئة عممية تعني
 .والنوعية والجودة والمون الحجم مثل العبوة

 والتغميف التعبئة عممية وفوائد أهمية

 .المستيمك نظر في السمعة قيمة من تحّسن -1

 .األخرى السمع عن يميزىا وانتباه جذب عامل تشّكل -2

 .التمف من السمعة حفظ -3
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 .التداول عممية تسييل -4

 . السمعة عن وتعطيو موثوقية بمعمومات المستيمك تزود -5

 نتجات؟الم سياسة تحققه الذي ما

 .جودتو ومستوى ومواصفاتو المنتج نوع تحديد إلى تؤدي .1

 .والتغميف التعبئة لعمميات الوسائل أو قائالطر  أفضل اختيار .2

 .المنتج ليذا المسّجمة الماركة أو التجاري االسم اختيار .3

 . المنشأة في المنتجات مزيج اختيار .4

 .معين منتج عن التخمي أو جديد منتج خمق .5

 التوزيع سياسات -ثالثًا 

 وحتى جالمنتِ  من انتقاليا أثناء السمعة أو المنتج عمى تتم التي المراحل أو العمميات جميع تشمل
 عدة قنوات أو بدائل لمتوزيع : توجدو ، النيائي المستيمك

 .المستيمك إلى المنتج من: المباشر التوزيع -1

 .المستيمك إلى التجزئة تاجر إلى المنتج من -2

 .المستيمك إلى التجزئة تاجر إلى الجممة تاجر إلى المنتج من -3

 .المستيمك إلى التجزئة تاجر إلى البيع وكيل إلى المنتج من -4

 قناة التوزيع  اختيار في المؤثرة العوامل

 (.الطمب حجم، السوق نوع، السوق حجم) بالسوق المتصمة العوامل -1

 (.قيمتو، اإلنتاج قائطر ، اإلنتاج حجم) المنتجة بالسمعة المتصمة العوامل -2

 (.ليم الحاجة مدى، يقدمونيا التي الخدمات، توافرىم مدى) بالوسطاء المتصمة العوامل -3

 (.اإلدارية والخبرة المالية بالموارد العالقة ذات) بالمشروع الخاصة العوامل -4
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 الترويج سياسة – رابعاً 

حتى لو  الترويج سياسة إلىبل ىي بحاجة ، فقط عالية بجودة أو جيدة منتجاتال تكون أن يكفي ال
 كانت جيدة وبأسعار مقبولة .

 الترويج سياسة أهداف

 .بسعرىا وتعريفو تواجدىا وأماكن السمعة بخصائص المستيمك تعريف -1

 .احتياجاتو يمبي المنتج ىذا بأنّ  المستيمك إقناع محاولة -2

 .المنافسة المنتجات عمى يتفوق المنتج ىذا بأنّ  المستيمك إقناع -3

 . لممنتج إيجابية سمعة إيجاد -4

 .العامة العالقات عبر أو واإلعالن الدعاية عبر المنتج ترويج يتم


