
 

 

 

 

 جامعة االنبار

 كلية الزراعة

 قسم االقتصاد الزراعي

 

 الزراعية السياسة

 الزراعي االقتصاد قسم /الرابعة المرحلة

 

 ) السادسة المحاضرة(

 
 السياسة التسويقية الزراعية

Agricultural marketing policy 

 

 االستاذ الدكتور 

  علي درب كسار



1 

 

 مقدمة

 يقصد بالسياسة التسويقية الزراعية مجموعة االفكار واالجراءات المنظمة التي تتخذ بشأن 

جيه والتنظيم واالشراف والتدخل والسيطرة على سلوك واتنجاز االتنشطة التسويقية تنتااأل

 ، أوالزراعية بهدف تحقيق اهداف الفالحين او المستهلكين او الوسطاء او المجتمع ككل

  .تحقيق التوازن بين هذه االهداف في ان واحد

فعلى مستوى المزارع تبدو بعض التساؤالت غاية في االهمية واالجابة عليها ترسم المالمح 

عية. فاول قرار تسويقي يواجه المزارع هو ماذا ينتج؟ وقد الزرا العامة للسياسة التسويقية

ولكنه في حقيقة االمر يعد مشكلة  ية،التسويق عن اطار المشكالتخارج يبدو ذلك على اتنه 

 على الفالح ان يختار المحصول الذي يستطيع  فيجب.  كبيرة من االهمية تسويقية على درجة

ذهنه سلسلة من االسئلة المتصلة يتحتم عليه  حق بعد ذلك فيجيد ثم تتال ،ان يبيعه بسعر

ينتج؟ حيث يحاول المزارع بين هذه االسئلة: كم تنها، ومن ددة بشاحايجاد اجابات واضحة وم

 حجم االتنتاج.  لمحصول وبيعه واتخاذ القرار بتحديد لسوقية وقت حصاد ااالتوقع بالظروف 

ل المزارع ان يحدد االماكن واالسواق التي يمكن واين ومتى وباي شكل يبيع؟ حيث يحاو

 يكون بيعومتى تصريف وتوزيع منتجاته فيها، وكذلك الزمن والشكل المناسب لتصريفها، 

يمكن بيعها  تهممنتجا تتنكا ممكنا اذاالمزارعين لمنتجاتهم بالتجزئة مربحا؟ اذ يكون ذلك 

 عمليات تجهيز وخاصة يةأاجة الى حن عمليات التجهيز او حتى بدون الللمستهلكين بقليل م

 وما الى ذلك، ويقارن المزارعالمنتجات الزراعية الطازجة مثل الطماطة والبطاطا والبيض 

 التي يحصل فيها على أعلىباستمرار بين بدائل القنوات التسويقية ليحدد الطرق المثلى 

 االسعار لمنتجاته المسوقة. 

وتوجد الكثير من المنشات التسويقية التي تسهم في تسويق المنتجات الزراعية ويجب على 

الجل كل هذه المنشات ان تضع قرارات مستمرة قصيرة االجل واخرى متوسطة وطويلة ا

تتعلق بعملياتها التسويقية منها ما يتصل بااليرادات الممكن تحقيقها ومدى تنجاحها في تحقيق 

وظائفها من وجهة تنظر المجتمع. ويتوقف تنجاح المنشات التسويقية على القرارات التي 

 السلع الزراعية بعد ان تترك باب تتخذها. فمن خالل االالف من المنشات الفردية يتم تداول

 رعة. وعن طريق هذه المنشات تؤدى وظائف التنظيف والتدريج والتغليف والتصنيع المز
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هو تحقيق عوائد مجزية على العمل او  المنشآتوالنقل والتوزيع. والدافع االقتصادي لهذه 

االستثمارات مقارتنة بالعوائد الممكن تحقيقها في وظائف اخرى ومن ثم فهي تسعى جاهدة 

الى تعظيم ارباحها اما من خالل تقليل التكاليف او زيادة العوائد من عمليات البيع ومن ثم 

ن وغيرهم من القائمين على وبين المزارعي المنشآتفمن المهم تفهم مدى المنافسة بين هذه 

تداول السلع الزراعية. وكذلك تفهم كافة الظروف والعوامل المؤثرة على االتنجاز السوقي 

 عليها بما يحقق اهداف السياسة التسويقية.  التأثيرحتى يمكن 

التسويق  ويرى الكثير من االقتصاديين الزراعيين ضرورة التدخل الحكومي لتحسين عمليات

التسويقية  تمع ككل من خالل تقديم التسهيالتوالمستهلكين والمج مصلحة المنتجينبما يحقق 

وتصميم  ،جتماعي المناسب الذي يكفل تحقيق ذلكواالالالزمة وتهيئة المناخ االقتصادي 

السلع التسهيالت والتنظيمات الكفيلة بتحقيق تسويق  السليمة، ووضع الخطط التسويقية

ووضع المعايير والضوابط المنظمة  ،االسعار الزراعية الحكم في، ومنظما تسويقا   زراعيةال

تشجيع البحث العلمي في مجال المعلومات السوقية، وحة اتاو ،ةت القياسيصفاللجودة والموا

دة ومساع ،البائعين والمشترينيعات التسويقية الكفيلة بحماية التسويق الزراعي وسن التشر

وغيرها من التنظيمات التي تساعد على  التسويقية وتنيةتعاالهيئات المنتجة والجمعيات ال

دون  القيام بها لألفرادعمال التي ال يمكن الاالى ذلك من  ماوتنظيم التسويق الزراعي 

  .مساعدة

 تؤدي الىالتي  راعيالز ات الى اتخاذ بعض سياسات التسويقوتلجأ الهيئات والحكوم

 لزراعيين، وكل ما من شأتنه أنول المنتجين ااستقرار اسعار المنتجات الزراعية وزيادة دخ

او عن  ،يقيةيعات التسويؤدي الى تسويق منظم سواء كان ذلك من خالل سن القواتنين والتشر

في متغير او اكثر  التحكم وسيلة للتحكم في السوق من خالل طريق اتفاقات تسويقية او اية

من المتغيرات المؤثرة على اداء النظام التسويقي للسلع الزراعية مثل السعر او الكمية او 

 صفات المحصول او تكاليف االتنتاج. 

ومن المعروف ان االسعار الزراعية تميل الى التقلب الشديد بدرجة اكبر بكثير جدا من 

يؤدي الى دورات اتنتاجية يزيد فيها توجيه اسعار السلع غير الزراعية. وبالطبع فان ذلك 

مما يلقي عبئا ثقيال على  ،اتنتاجية معينة في بعض االوقات ألتنشطةالموارد الزراعية 

 التسهيالت التسويقية والتجهيزية في تلك االوقات بينما يقل االتنتاج من تنفس هذه االتنشطة 

الت التسويقية والتجهيزية االتنتاجية في اوقات اخرى مما يؤدي الى عدم استخدام التسهي

 المتاحة او استخدامها بطاقات غير كاملة. 
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على اسعار بعض السلع  التأثيراالخيرة في معظم دول العالم  اآلوتنةوتحاول الحكومات في 

الزراعية من خالل سياسات دعم االسعار او الضماتنات السعرية للمزارعين من اجل تحقيق 

 اهداف معينة. 

 

 

 السياسة التسويقية الزراعيةاهداف 

 

النظم التسويقية لتحقيق واحد او اكثر من عمل في ميكاتنيكية  ماعموتتدخل الحكومات 

  -:اآلتيةاالهداف الستة 

  لدخول المزرعية.. االستقرار في االسعار وا1

الزراعية العمل على استقرار االسعار  لرسم السياسات التسويقيةمن االهداف الرئيسة 

بالتقلبات الشديدة التي  ترتبط ارتباطا  وثيقا   ألتنهاعين راالزراعية ومن ثم استقرار دخول المز

 تحدث في االسعار الزراعية. 

 . حسن توجيه الموارد الزراعية 2

ية او من السلع الزراع اتنواع معينةزيادة اتنتاج  ىوذلك من خالل تشجيع المزارعين عل

 لدرجات التفضيل السائدة لدى عا  بوت األهميتهاالقالل من اتنتاج اتنواع اخرى منها وفقا 

 المستهلكين.

 . زيادة تنسبة االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية 3 

ومن ثم  ،هلكينستللم وألغراض اخرى اذ تعد السلع الزراعية في مجملها متطلبات غذائية 

لذاتي منها من خالل اتخاذ ما يلزم من تدابير ابة االكتفاء الدولة على زيادة تنستحرص 

 واجراءات تيسر تحقيق هذا الهدف. 

 . زيادة مستوى االسعار والدخول المزرعية 4

اضافة الى تحقيق االستقرار في االسعار والدخول المزرعية تحاول بعض الدول تحقيق 

المزارعين على االستمرار في مزاولة مستويات متزايدة من الدخول لسكان الريف وتشجيع 

 جية وتنموية. ياالتنشطة الزراعية وزيادة االتنتاج الزراعي في اطار اعتبارات استرات
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 . تحقيق التوازن بين االتنتاج واالستهالك 5

وخاصة في اوقات االزمات حيث يزيد الطلب على السلع االولية والغذائية الضرورية. بينما 

سبب قلة االيدي العاملة في اوقات الحروب واالوبئة وتنتيجة لما قد يصيب يقل االتنتاج ب

 من اضرار من جراء هذه االزمات .  الرأسماليةاالصول 

 . تحقيق اهداف التخطيط الزراعي 6

يعد التحكم السعري اداة فعالة لتحقيق اهداف التخطيط الزراعي لضمان اقصى استفادة من 

المعيشة لكافة افراد المجتمع من خالل توزيع الموارد االتنتاجية لموارد المتاحة لرفع مستوى ا

وتوزيع الدخول بين افراد  ،مع رغبات المستهلكين من تناحية شىوتوجيهها توجيها يتما

مع الحفاظ على قدر معقول من االستقرار  خرىمن تناحية ااقرب للعدالة المجتمع بطريقة 

 والنمو في االقتصاد. 

 

 

 يقية الزراعيةلتسوا اساتيطرق تطبيق الس

الجواتنب االتية   يعات او اتفاقات تكفل احد او بعضيلزم من تنظيمات او تشر يمكن اتخاذ ما

، يقها واستهالكهاوتسو بإتنتاجهاالظروف المحيطة  فقا لطبيعة السلع الزراعية وطبيعةو

 .يقيةالتسو وكذلك الهدف النهائي من السياسة

 . 

  ة الزراعيةالمنتجة او المعروضة من السلعية . التحكم في الكم1

 يراد الكليعية الى زيادة االلكمية المنتجة او المعروضة من السلعة الزراايؤدي تحديد 

، اسيةـاساحتياجات  رهاباعتبالزراعية ا للمزارع تنظرا التنخفاض مروتنة الطلب على السلع

 فان ،الكمية المنتجة منهاما بتحديد  فعند وضع قيود على الكمية المنتجة من سلعة زراعية

من خالل التحكم في الكمية المنتجة ) اي  المحددةمنحنى عرض هذه السلعة ينثني عند الكمية 

 مشيرا الى عدموبعد ذلك يصبح خطا راسيا كما هو موضح في الشكل االتي  ،المعروضة(

عن حاجة الطلب امكاتنية زيادة الكمية المعروضة عن المستوى المحدد بصرف النظر 

 ( وان الكميةQوالمستوى السعري في السوق. فاذا فرض ان كمية التوازن هي الكمية )

 العرض الجديد( تقل عن كمية التوازن فان منحنى Q1المحدد اتنتاجها من السلعة هي )

( ليصبح P) سعر التوازن االصليلسعر عن اوسوف يرتفع  ،( SSSالشكل ) يأخذسوف 

(P1ويتوقف مقدار .)  الزيادة في السعر في الحالة 
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فكلما قلت مروتنة الطلب السعرية كلما ارتفع السعر  ،الجديدة على مروتنة الطلب السعرية

تحديد الكمية المعروضة بمقدار اعلى تنسبيا. اما اذا كاتنت الكمية المسوقة قد تحددت  بعد

 هذه( في الشكل فان منحنى العرض في Q2بمقدار يزيد عن كمية التوازن ولتكن الكمية )

على  ( اي اثرQ2( وال يكون لتحديد العرض عند المستوى )SS2الحالة سيأخذ الشكل )

  .السعر

 

 
 

 

 عين كلما اتصف الطلب علىوتزداد فعالية تحديد العرض كوسيلة لزيادة ايرادات المزار

 من تناتج زراعي معين بسبب السلعة المعنية بمروتنة منخفضة. وقد يصعب تحديد العرض

اعية مباشرة بين الزر اتجوامكاتنية تداول الكثير من المنت الطبيعة التنافسية للقطاع الزراعي

المنتجين والمستهلكين وقد ال تؤدي سياسة التحكم في االتنتاج لبعض السلع الزراعية الغرض 

 المنتجة من سلعة زراعية  حديد الكميةتالمنشود منها في زيادة ايرادات المزارعين تنظرا الن 

معينة قد يؤدي الى التوسع في اتنتاج سلع زراعية اخرى بدرجة كبيرة لتحويل الموارد 

الزراعية الى اتنتاجها. االمر الذي ينعكس في اتنخفاض اسعارها بدرجة كبيرة ومن ثم فان 

المنتجة قد الزيادة التي تتحقق في ايرادات المزارعين من سلعة زراعية معينة تحددت كميتها 

 ال تعوض االتنخفاض الكبير في ايراداتهم تنتيجة زيادة المعروض من المنتجات الزراعية 
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فان مثل هذا االجراء ال يعد وسيلة فعالة لتحسين دخول كافة  كوعلى ذل ،االخرى

ولكنه يمكن ان يستخدم لحماية مجموعة معينة من المزارعين لنوع معين من  ،المزارعين

 عية. لزرااالسلع 

وتوجد العديد من الطرق لتحديد الكمية المنتجة من سلعة زراعية معينة والتحكم فيها مثل 

كما يمكن  ،تحديد المساحة المزروعة بحيث ال تتجاوز تنسبة معينة من الحيازة الزراعية

قصر اتنتاج السلعة على مناطق اتنتاجية زراعية معينة. ومنع اتنتاجها في المناطق االخرى 

 جين الزراعيين بغرامات تنقدية عند مخالفة الحصص االتنتاجية المفروضة عليهم. توالزام المن

 تنتاج سلع زراعية معينة خالل عدد من السنوات يمكن ان يؤدي تقليل ا ويجب االتنتباه الى ان

المحدد عرضها تنتيجة لتطوير المنتجات  السلعية للطلب على هذه السعرالى زيادة المروتنة 

التحكم في العرض في النهاية الى فقد كبير في  ك يمكن ان تؤدي برامجالبديلة وزيادتها. وبذل

 ومن الواضح ان اي عائد اضافي يحصل عليهالتصديرية،  االسواق وخاصة االسواق

المستهلكين وليس من  مباشرة من يأتيالمنتجون في ظل برامج التحكم في العرض 

 الكفاءة من حيث التكثيف السوق بدرجة عالية من فاذا تم التحكم في االتنتاج او في ،الحكومة

 عند السعر المدعم.  واالجبار فان االتنتاج يكون محددا  بالقدر الذي يشتريه المستهلكون

  

  tropm  sixaT. ضرائب االستيرادات 2

تستهلك فمن الممكن ان تعمل الحكومة  ج من سلعة زراعية معينة اقل ممااذا كاتنت الدولة تنت

طريق فرض  عنوذلك  دهاعلى ان تبقي االسعار الداخلية لهذه السلعة اكبر من اسعار استيرا

النامية  دولالمن  تتبعها الكثير وهذه هي الطريقة التي ،ضريبة جمركية على االستيرادات

  لزراعي.منتج ادعم ال ياتنتاج الغذاء ف يوالمتقدمة التم تعاتنى من تنقص ف

ومثل هذه السياسات تؤدي الى رفع االسعار المحلية وتضييق السوق المحلي امام المنتجات 

بها كل من االتنتاج  يتأثرجة التي وتؤدي الى تشجيع االتنتاج المحلي. وتعتمد الدر ،المستوردة

المحلي واالستهالك المحلي بفرض ضريبة جمركية على االستيرادات على مروتنات الطلب 

الثر اوالعرض في الدولة المعنية )المستوردة(. فكلما زادت مروتنة الطلب والعرض زاد 

دات على المصدرين لمستوى معين من التعرفة الجمركية وهذا بفرض ان عرض االستيرا

مرن تماما لسعر االستيراد. فاذا لم يكن كذلك فان فرض ضريبة سوف يؤثر على سعر 

 االستيراد مثلما يؤثر على السعر الداخلي. 
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 ويمكن توضيح االثر المتوقع لفرض ضريبة جمركية على االستيرادات على كل من االتنتاج 

  .واالستهالك كما في الشكل

 

 
 

 العرض المحلي من( Sعلى السلعة والمنحنى ) الطلب المحلي( Dويوضح المنحنى )

 اخرى لحمايةجمركية على االستيرادات أو أية طريقة  سلعة. فعند عدم وجود اية تعريفةال

( " وهو أقل بالطبع من سعر P1)المنتجات الوطنية يكون السعر السائد في السوق المحلي 

وعند  (،P)التوازن الذي يسمح بالتساوي بين العرض المحلي والطلب المحلي " وهو السعر 

وتكون الكمية المطلوبة  (Q1)تكون الكمية المعروضة من االتنتاج المحلي هي ( P1)السعر 

 المحلي والعرضن الطلب ( وتكون كمية االستيرادات بالقدر الذي يغطي الفجوة بيQ4هي )

 ض ضريبة جمركية ثابتة على الوحدة(. فاذا تم فرQ1-Q4المحلي وهو المقدار )

تؤدي الى رفع السعر المحلي بمقدار الضريبة ) بفرض ان  فإتنها(. Tالمستوردة مقدارها )

العرض بالنسبة للسلعة المستوردة مرن تماما( وبذلك يرتفع السعر المحلي بعد فرض 

 (. P2وى )الضريبة الى المست

( الى زيادة المعروض من االتنتاج المحلي الى P2ويؤدي السعر الجديد بعد فرض الضريبة )

( تنتيجة الن السعر الجديد يشجع المنتجين على زيادة اتنتاجهم. ومن تناحية Q2المقدار )

 ( الى المقدار Q4اخرى فان هذا السعر الجديد يؤدي الى تقليص الكمية المطلوبة من السلعة )

(3Q .تنتيجة الن المستهلكين يقللون من استهالكهم تنتيجة لزيادة السعر المحلي )ويالحظ 

-11 ) مركية تؤدي الى تقليل كمية االستيرادات من السلعة من المقدارجايضا ان الضريبة ال

والعرض  اد ميل كل من منحنى الطلب المحلي(. وكلما ز3Q-32الى المقدار )( 14

 التأثيرالجمركية الى زيادة الكمية المنتجة بدرجة اكير اي ان  المحلي كلما ادت الضريبة

النسبي للضريبة الجمركية على كل من االتنتاج واالستهالك واالستيرادات يعتمد على مروتنة 
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، الطلب والعرض في الدولة المستوردة وكذلك تنسبة االستيرادات في االستهالك الوطني

 .االستيراداتأضافة الى مروتنة عرض 

 

  يقية في العراقالتسوالسياسة الزراعية  

 لدن الوسطاء والتجار للسلع الزراعية المختلفة من ارتدالتسويقية  ظائفكاتنت معظم الو

 بدأت الحكومة بالتفكير بالتدخل في الوظائفلكن بعد هذا التأريخ  ،1661عام  حتى

الزراعية على توفير مستلزمات التسويق من السياسة التسويقية  اعتمدتحيث  التسويقية

الفنية ذات العالقة  وتوسيع االسواق وتهيئة الكوادر ومبردة اعتياديةوسائل تنقل ومخازن 

 مركزي لألسعار لضمان أ جهازأتُنش وقد قية،بالنشاط التسويقي وتوفير المعلومات السو

 من تناحيةفير أسعار مناسبة للمستهلكين حية وتوتناأسعار مجزية للمنتجين الزراعيين من 

تلفة فمثال أدارت الحكومة خالم اعيةلة سياسة تسويقية للسلع الزروالد وقد أتبعتأخرى. 

 ة تضطلع بهذا الشأن، وبما أنحكومي تسويق الفواكه والخضر من خالل أتنشاء مؤسسات

على  الحصول لحكومة القروض لغرضا وفرت فقد سريعة التلفل الزراعية هذه المحاصي

على تنحو مكثف لصغيرة التي تُستعمل وسائل النقل للقطاع الخاص وهي سيارات النقل ا

دة التي توفرها مؤسسة التسويق المبرالى وسائط النقل  لنقل هذه السلع الزراعية إضافة  

برتنامج  لفواكه والخضر بين المحافظات وفقالزراعي الحكومية والتي تستعمل لنقل ا

كفاءة  في مباشرا   عد الخزن من الخدمات التسويقية التي تؤثر تأثيرا  ويُ مخطط.  توزيعي

األداء التسويقي لما لها من أهمية في تنظيم األسعار وتوفير السلع الزراعية في مواسم 

من بعض السلع الزراعية المهمة. اما بالنسبة لقطاع  استراتيجيمختلفة وتكوين خزين 

 ق الزراعي بتسويق اللحوم الحمراءؤسسة العامة للتسويالم اختصتالحيواتني فقد  اإلتنتاج

الغذائية  ة بالمؤسسة العامة لتجارة الموادبعد ذلك أتنيطت المهمثم  ،المستوردةوالدواجن 

وقد  ض المائدة وتتولى عملية التسويق.اللحوم الحمراء والبيضاء وبي باستيرادقوم تحيث 

الكبيرة وتتركز في بغداد في  لتصميميةمجازر الحيواتنات ذات الطاقات ا ةالحكوم أسست

ن المجمدة في أتنحاء البالد تنتشر المخاز كما ،صغيرة في المحافظات تتوافر مجازر حين

 أو لخزن اللحوم المستوردة لحين عرضها في السوق المحلية.  أتنتاج المجازر لخدمة

أو األسماك أو المنتجات الحيواتنية بوجود أسواق لتبادلها سواء الحيواتنات الحية تتسم 

الصوف والجلود. ويطلق على أسواق بيع وشراء الحيواتنات الحية اسم )الوقفة( ويوجد سوق 

 وف والجلود واألسماك وغيرها. أمالبيع الص هناك أسواقا   أن ، كماأو أكثر في كل محافظة

تم  1616يقه بواسطة المؤسسة العامة للتسويق الزراعي وفي عام تسوبيض المائدة فيتم 

 الغذائية. أما بالنسبة للمحاصيل الصناعية المؤسسة العامة لتجارة الموادهذه المهمة ب إتناطة

عن تسويق السمسم وزهرة الشمس حيث تقوم  الجهة المسؤولة فقد كان النشاط التعاوتني هو

من المحصولين المذكورين الى شركة الزيوت اعضائها  الجمعيات التعاوتنية بتسويق أتنتاج
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بتسويق  اعات الغذائية وهي مؤسسة حكوميةنحكومية، وتقوم المؤسسة العامة للصالنباتية ال

وتعمل الجمعيات الفالحية  ومنتجات االلبان،  منتجات السكر والزيوت النباتية والتعليب

حيث تفرز رتبه ويحدد  تعبئة القطن وتنقله الى المحالج التعاوتنية على توفير مستلزمات

 حرا   المنتج نكا 1695عام  فقبل ،فقد تطور تسويقها عير الزمنأما بالنسبة للتمور سعره، 

 التمور بيد مصلحة التمور سويقت كزرتد فق 1695، اما بعد عام له، في تسويق محصو

  مجال التسويق الزراعي، وفي ما في لجمعيات التعاوتنية الفالحية بدورالعراقية وقد قامت ا

بشراء الفائض مصلحة التمور  التزامبعد سمح للقطاع الخاص بالدخول في تجارة التمور مع 

بالعبوات الالزمة وتوفير  ينعن الطلب المحلي، حيث تنقوم مصلحة التمور بأمداد المزارع

 المزارعين عند تسليمهم التمور. تاستحقاقاالمخازن في مواقع اإلتنتاج وتوفير موازين ودفع 

تحديد  ثم جان الفرعية للتبوغ بتسويق التبوغ حيث كاتنت تقوم بالفرز والتصنيفوقامت الل

 درجة التبغ. 

، دور أكبر للقطاع الخاص في أدارة النشاط التسويقي الزراعي إعطاءتم  1611وبعد عام 

 بهذا اإلجراءاتبعض  واتخذتالزراعي الخاص  اإلتنتاجأتجاه الدولة تنحو توسيع  بسبب

 اإلجراءاتيق الزراعي. وفي ضوء تلك والتسو اإلتنتاجالخصوص لتقليص دور الدولة في 

للتسويق الزراعي مثل المخازن ووسائل النقل  االرتكازيةتحويل ملكية معظم البنى  تم

ومراكز التعبئة والفرز الى النشاط الزراعي الخاص. وتم تأجير مكاتب البيع بالجملة في 

أتنحاء البالد الى وسطاء ألجراء عمليات البيع والشراء. وكان القصد كافة أسواق الجملة في 

بالنشاط  االتجاهمن عملية تحويل النشاط التسويقي من عهدة الحكومة الى القطاع الخاص هو 

عالية. والشك  اقتصاديةالزراعي وما يتبعه من أتنشطة تسويقية الى المنافسة لتحقيق كفاءة 

والتنظيمية يمكن للسياسة التسويقية أن تقوم بها للوصول  االقتصادية اإلجراءات ضعبأن 

 عي. لزراعالية في أداء التسويق االى كفاءة 
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