
 التكاليف التسويقية للمحاصيل الزراعية :

وهي تكاليف الخدمات والعمليات التسويقية التي تضاف على المحصول بعد جنيه مثل ) النقل 

والتخزين والفرز والتدريج والتجميع والبيع سواء كان بالجملة او بالتجزئة وكذلك التمويل 

وان سبب ارتفاعها يعود واجور او ارباح الوسطاء (. وان التكاليف التسويقية قد تكون مرتفعة 
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موسم معين واستهالكها يكون على مدار السنة , فالعرض والطلب الموسمي يعتبران االنتاج 

ويجعلها اكثر تكلفة , فاالستهالك يكون على طول العام وذلك يتطلب  واالستهالك مشكلة 
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ما قورن بتسويق الصنف غير معروف الخصائص لدى الوسيط والمستهلك اذا واطئة لكونه 

المعروف في كلفته وصفاته ورغبة مستهلكيه مما يجعل المستهلك يعزف ويتردد عن شرائه 

كلفة  النقل والتخزين وزيادة الكمية وخفض سعر السلعة يكون . وان  ترتفع تكاليفهوبذلك 

 العامل الحاسم والمحدد للعالقة بين الكمية وثمنها .
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فهي المسئولة عن وضع البرامج التي تهدف من  : وان السياسة التسويقية الزراعية

الفردي جرائها الى تقليل التكاليف التسويقية ورفع الكفاءة التسويقية وزيادة الدخل الزراعي 

 وايصال المنتج الزراعي الى المستهلك بالشكل الذي يلبي رغباته .

فهو وضع السياسة التسويقية الزراعية وتطبيقاتها وتنظيم  : اما تخطيط التسويق الزراعي

والطبيعية واالدارية وبما يحقق االهداف  ةوالبشريأارد التسويقية الزراعية استعمال المو

 . التسويقية في مجاالت االنتاج الزراعي

 

 اهم الفعاليات التي قتوم بها الحكومة في مجال التسويق الزراعي :

 تقديم المساعدات التسويقية  الالزمة ) كالتدريج والتماثل ونشر المعلومات التسويقية ( -1

 بحماية البائعين والمشترين .سن التشريعات التسويقية الكفيلة  -2
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 .منهم االخر 

 

 االتجاهات في سياسة التسعير الحكومي للمحاصيل الزراعية :

من خالل وضع الدولة تسعيرة للمنتجات الزراعية حيث تستطيع الدولة تشجيع انتاج بعض           

جل المحافظة على عدم تسرب العملة شجيع انتاج البعض االخر وذلك ألت المزروعات وعدم

تستطيع الدولة توجيه االنتاج الزراعي للبلد بالشكل الصحيح . والحاجة الى النقد االجنبي حيث 

 وبذلك تهدف الدولة من خالل التسعيرة الى :



ط ارتباطا استقرار دخل المزارعين من سنة الى سنة اخرى وذلك الن هذا الدخل يرتب -1

 وثيقا بتقلبات االسعار .

 صحاب الدخول المحدودة .جل توفير الغذاء الكافي ألأل -2

 اهم المشاكل التي جابهت المؤسسة العامة للحبوب في العراق فهي :

 نقص في الطاقة التخزينية . -1

 قلة الكادر الحسابي والفني . -2

 قلة اجهزة التحليل المختبرية المستخدم في استالم الحبوب . -3

 قلة وسائط النقل وعدم استطاعتها لسد متطلبات عملية التسويق . -4

 قلة وجود الميازين المتحركة . -5

 عود المنتجين على تسويق منتجاتهم بصورة منفردة . -6

 وجود المنافسين من التجار والوسطاء . -7

 

 معايير تقييم التسويق الزراعي :

ويجب معرفة قياسها وتقييمها الن الحاصالت الزراعية ان عمليات التسويق الزراعي مهمة 

  من اهم المعايير المستخدمة هيلها قابلية التلف اذا طالت مدة خزنها او اوسي حفظها , 

                                     

تطور كمية الصادرات = -1
     قيمة  الصادرات   باألسعار   الجارية       

   اإلنتاج   باألسعار   الجارية             
 

 

تطور كمية االستهالك المحلي =  -2
 قيمة   االستهالك  المحلي باألسعار الجاارية         

 قيمة   اإلنتاج  المحلي باألسعار  الجارية          
 

 

تطور كمية المخزون من اإلنتاج =  -3         
 قيمة   المخزون  من   الحاصالت  باألسعار   الجارية      

   قيمة   المخزون  باألسعار  الجارية              
 

 

= تطور كمية المخزون الى المبيعات  -4      
 قيمة   المخزون  من  الحاصالت  باألسعار  الجارية              

 قيمة  المبيعات  االجماليه  باألسعار الجارية              
 

        

 



   تسويق الوحدة الداخلية = تكلفة - 5        
 تكاليف  تسويق  كلية  داخلية          

عدد  الوحدات  المنتجة             
                                               

 

إنتاجية الدينار في التسويق الداخلي =  -6
                   قيمة  اإلنتاج  محليا                 

تكاليف الكلية  محليا            
 

                                                       

= معدل دوران البضاعة  -7
           المبيعات    

متوسط  بضاعة   العام   
      

                                                                                          

وان معدل دوران البضاعة مهم جدا حيث يتحول فيها المخزون من البضاعة الى مبيعات 

 سباب التالية :معينة وهذا المعدل مهم لألخالل مدة 

زيادة معدل دوران البضاعة يعمل على خفض االحتياجات الالزمة للتخزين وبالتالي  -1

 تقليل احتمال الخسارة وانخفاض االسعار .

زيادة دوران البضاعة يعمل على سرعة تحويلها الى اموال نقدية وهذا يتطلب سيولة  -2

 اقل ويحقق ارباح اكثر 

 

 معدل دوران رأس المال المدفوع =  -1
المبيعات

 رأس  المال   المدفوع      
 

          

= فترة التخزين -2       
   عدد ايام  السنة    

 معدل  دوران   البضاعة      
                                                   

 Isoمنظمة التقييس والسيطرة الدولية )االيزو( 

( وهي المنظمة الدولية 9000-9004) االيزو ( )وتسمى بنظام ادارة الجودة المتكاملة 

وهي اتحاد عالمي يضم اجهزة التقييس في  isoللتقييس والسيطرة المعروفة باسم االيزو 

 . بلدا في العالم 110عضوا يمثلون   110العديد من دول العالم وحاليا تضم 

 

تشجيع  تطوير المواصفات واالنشطة ذات العالقة على المستوى الدولي ,  هدف المنظمة 

ة جة بين االجهزوغايتها تسهيل عملية التجارة العالمية للسلع والخدمات واقامة عالقات مبرم

ن العلميين والمخترعين والتقنيين واالقتصاديين في العالم ذات العالقة والعلماء والباحثي

 نتائج اعمالها كمواصفات عالية .  isoوعادة ما تصدر منظمة االيزو 

 



 

كافة المواصفات في كل  الحقول االنتاجية والخدمية باستثناء  تغطى انشطة االيزو

لكترونيات حيث تختص بها اللجنة الدولية لإل المواصفات الكهربائية وااللكترونية والهندسية

 . IECالتقنية 

عن مصالح المنتجين والمستخدمين والحكومات والهيئات العلمية من خالل  وتعبر االيزو

 عداد المواصفات الدولية اسهامها في التحضير وا

الف خبير من بقاع   30قسم تقني يعمل بها نحو  2832عمالها من خالل بأ تقوم االيزو

 . عشرة االف مواصفة دوليةالعالم تقريبا ومن والدة هذه المنظمة اصدرت ما ال يقل عن 

م  1946دولة في العالم في لندن سنة  25ولقد انشات منظمة االيزو وبعد لقاء وفود من 

م , وكلمة االيزو اصلها اغريقي وتعني ) التساوي  1947/2/23باشرت  عملها 

(واالعضاء الدوليين في االيزو هم اجهزة المواصفات ولكل منهم صوت واحد في اي لجنة 

في الجمعية العمومية للمنظمة وحاليا هناك  مقاعد دائميه تقنية منبثقة عن المنظمة , ولهم

منهم هم منظمات حكومية او تم انشاؤها بموجب  %70وليا نحو ( عضوا د 829نحو ) 

منظمات الحكومية في بلدانهم قانون عام وبقية االعضاء يرتبطون بعالقات متينة مع ال

ضافة الى  االعضاء الدوليين هناك اعضاء مراسلين وهم في الغالب منظمات في وباإل

والمقاييس ويساهمون في عضوية  الدول النامية التي ال تملك اجهزة رسمية للمواصفات

االخيرة نوعا ثالثا من  هونبصفة مراقبين , واوجدت في اال الجمعية العمومية للمنظمات

العضوية اطلقت عليه اسم ) ستوبس كريب ( للدول االقل نموا ويتم انجاز االعمال التقنية 

في المنظمة من خالل الجان التقنية التي يتخذ قرار انشائها بقرار من مجلس االدارة التقني 

 والذي يحدد مجاالت عمل كل لجنة التي تقوم بتحديد برنامج عملها .

كان اي لجنة فينيه ان تنشى لجان فرعية عنها ومجموعات تعمل لتغطية مختلف برامج موبإ

عمل اللجنة التقنية الرئيسية ولكل لجنة تقنية او لجنة فرعية امانة سر خاصة مرتبطة بهيكل 

 مجموعة عمل . 1975لجنة فرعية و  185م ان هناك  1994المنظمة ولنهاية علم 

 

 

 

 



 على الواردات الغذائية العربية : GATTاتفاقية الجات 

م على انشاء  1944ينوها شير عام ( في 1اتفقت الدول االعضاء في مؤتمر بترون )

نشاء والتعمير والمظلمة العالمية للتجارة  والتي ق النقد الدولي والبنك الدولي لألصندو

  .لعامة وتشجيعها وتم التوصل الى االتفاقية ا تهدف الى تحرير التجارة العالمية

فهي المسئولة عن وضع البرامج التي تهدف من وان السياسة التسويقية الزراعية : 

جرائها الى تقليل التكاليف التسويقية ورفع الكفاءة التسويقية وزيادة الدخل الزراعي 

 .  الفردي وايصال المنتج الزراعي الى المستهلك بالشكل الذي يلبي رغباته

 

 GATT(3)التعريفات الجمركية والتجارة المعروفة باتفاقية الجات 

واستغرقت خمسون عاما من المفاوضات الطويلة والمعقدة حيث تباينت فيها مواقع ومصالح 

الدول االعضاء في تلك االتفاقية وخالل تلك الفترة استخدمت الدول المتقدمة والنامية العديد 

تشجع الصادرات او تنشط الواردات ولقد حصر روبرت  من السياسات التجارية سواء التي

( نوع من القيود التجارية التي استخدمتها الدول في التجارة الخارجة باالضافة 200نحو )

 الى قيام التكتالت االتفاقية خاصة في الدول المتقدمة . 

العالمية وهذه السياسات والتكتالت ابقت اسواق الدول الصناعية معزولة عن قوى السوق 

 وحددت حجم هذه االسواق امام الدول النامية .

 اتفاقية الجات والسلع الغذائية :

م بين الدول االعضاء في  1947اكتوبر  30من مفاوضات الجات في الجولة االولى بدأت 

دولة من بينها دولتان عربيتان هما سوريا ولبنان  23االتفاقية في ذلك الوقت وعدد الدول بـ 

م بمدينة انسي بفرنسا وشاركت فيها  1949من المفاوضات في عام  ولة الثانية الجوعقدت 

توركواى بانكلترا خالل فترة من المعروفة باسم مفاوضات الجولة الثالة دولة فقط , اما 13 

عقدت في جنيف خالل الجولة الرابعة دولة , اما   38وشاركت فيها  م 1951- 1950

والجولة دولة ,  26 جولت ديلون وشاركت فيها م وعرفت باسم  1962-1959فترة 

والجولة دولة , 78 وشارك فيها  م1967-1963في جنيف ايضا خالل الفترة الخامسة 

جولة والجولة السابعة دولة  78شاركت فيها م 1974-1973جولة طوكيو خالل السادسة 

دولة نامية وتظم  87دولة من بينها 117م وشارك فيها  1993-1986ارغواي في الفترة 



المغرب,والبحرين,والكويت ,وقطر ,وتونس,واالمارات , وسبع دول عربية هي مصر,

وتميزت جولة اورجواي النها تعرضت والول مرة في تاريخ المفاوضات التجارية الدولية 

ووقع  1994برل ا 15عالن مراكش في , وانتهت هذه الجولة بإالى تجارة السلع الزراعية 

المنظمة العالمية للتجارة  م وستقوم 1995لة لتبدأ التطبيق في اول يناير دو 109عليها 

 دارة االتفاقيات التي تم التوصل اليها .بإ

 اهداف اتفاقية الجات :

 رفع مستوي المعيشة للدول االعضاء  -1

 خل القومي الحقيقي للدول االعضاءرفع مستوى الد -2

 العالمية .االستغالل االمثل للموارد االقتصادية  -3

 السعي نحو مستويات التوظيف الكامل للدول االعضاء  -4

 تشجيع حركة االنتاج لرؤوس االموال واالستثمارات  -5

 تنشيط الطلب الفعال  -6

 خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية  -7

 لية ساس لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدواقرار المفاوضات كأ -8

 مبادئ اتفاقية الجات الخمسة :

 مبدأ عدم التحيز  -1

ويعني هذا المبدأ عدم التمييز بين الدول االعضاء ومنع الدعاية او المزايا  الخاصة , حيث 

ان اي ميزة تجارية تمنحها احدى الدول االعضاء الي اي دولة عضو في االتفاقي يستفيد 

 منها بقية الدول االعضاء دون مطالبة او اتفاق جديد 

 مبدأ الشفافية  -2

 داة للحماية وليس على القيود واالجراءات الكمية الجمركية كأاالعتماد على التعرفة ويعني 

 

 



 مبدأ المفاوضات التجارية  -3

زعات التجارية وذلك في اطار المنظمة العالمية يعتبر التفاوض هو االداة االساسية لحل المنا

  ITOللتجارة 

 مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية  -4

ويعني هذا المبدأ منح الدول النامية مزايا تجارية تفضيلية في عالقتها مع الدول المتقدمة 

 وذلك بهدف تنشيط حركة التنمية االقتصادية في الدول النامية 

 مبدأ التبادلية  -5

ويقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول االعضاء بتحرير التجارة الدولية من القيود او 

ك من خالل مفاوضات متعددة االطراف بحيث ان كل تخفض في تخفيضها وان يتم ذل

الحواجز الجمركية او  غير الجمركية لدولة ما البد وان يقابله تخفيض مساوي في القيمة 

في الجانب االخر حتى تتعادل الفائدة التي تحصل عليها الدول االعضاء اما النتائج التي 

 ون ملزمة لكل دولة .تتوصل اليها الدول االعضاء في المفاوضات تك

 

 

 


