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الـــــتـــــعـــــاونـــــيـــــات   
التعاونية اجلمعية  ـــداف  أه اوال        
ــــاون ــــع ــــت ال مــــــبــــــادئ  ثانيا   
التنمية فــي  التعاونيات  دور  ثالثا    
التعاونية اجلمعيات  ـــواع  أن رابعا    
ــي ــعــاون ــت ال ــان  ــي ــن ــب ال خامسا     
الزراعية التعاونية  اجلمعيات  سادسا    
التعاوني التنظيم  ــام  ــه م سابعا    
ثامنا      اخلطوات املتبعة في إنشاء اجلمعية التعاونية

التسويق الزراعي
ـــات  ـــج ـــت ـــن ـــة امل ـــع ـــي ـــب ط اوال  
التسويق عــلــى  ــرهــا  ــي ــأث وت ــة  ــي ــزراع ال
التسويقية والــوظــائــف  املــراحــل  ثانيا  
التسويقية والهيئات  الوسطاء  ثالثا  
االســــــــــــــــــــــــــــــــواق رابعا  
التسويقية والهوامش  املسالك  خامسا  
سادسا  الـــتـــســـويـــق فــــي فــلــســطــني
املـــــــــــــــــراجـــــــــــــــــع
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للمبادئ التعاونية التي يقرها احللف  التعاون هو حركة شعبية دميقراطية ترعى من قبل قوانني وفقًا 
التعاوني الدولي.  كما أن التعاونية هي مؤسسة اجتماعية اقتصادية تتكون من مجموعة من األفراد 
الذين تربطهم أهداف مشتركة ينتظمون في التعاونية خلدمة أهدافهم وحل مشاكلهم املشتركة جماعيًا.  
التعاوني الدولي.  كما أن التعاونية هي مؤسسة اجتماعية اقتصادية تتكون من مجموعة من األفراد 
الذين تربطهم أهداف مشتركة ينتظمون في التعاونية خلدمة أهدافهم وحل مشاكلهم املشتركة جماعيًا.  
التعاوني الدولي.  كما أن التعاونية هي مؤسسة اجتماعية اقتصادية تتكون من مجموعة من األفراد 

إن ما مييز التعاون أنه ليس بالقطاع اخلاص وال بالقطاع العام، إمنا يعتبر الوسط الذي يجمع بني 
ما هو أفضل في كل من القطاعني العام واخلاص، ويتجنب الكثير من سلبياتهما.  وعند مقارنة النمط 
التعاوني بالقطاع اخلاص جنده البديل األرحم الذي يهدف أساسًا إلى منع االستغالل، حيث أن نظام 
ما هو أفضل في كل من القطاعني العام واخلاص، ويتجنب الكثير من سلبياتهما.  وعند مقارنة النمط 
التعاوني بالقطاع اخلاص جنده البديل األرحم الذي يهدف أساسًا إلى منع االستغالل، حيث أن نظام 
ما هو أفضل في كل من القطاعني العام واخلاص، ويتجنب الكثير من سلبياتهما.  وعند مقارنة النمط 

والقطاع  التعاوني  القطاع  مقارنة  وعند  للمال.   وليس  للرجال  يكون  والقرار  دميقراطي،  فيه  اإلدارة 
اخلاص جندهما األفضل، حيث يقومان بنشاطات ال يقوم بها القطاع العام، كما إنهما يوسعان القاعدة 

اإلنتاجية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من املستفيدين.

∫WO½ËUF²�« WOFL'« ·«b¼√WO½ËUF²�« WOFL'« ·«b¼√ ≠WO½ËUF²�« WOFL'« ·«b¼√ ≠WO½ËUF²�« WOFL'« ·«b¼√ ôË«ôË«
تضع اجلمعية التعاونية خطة سنوية لنشاطها عن كل سنة مالية، كما حتدد وسائل تنفيذ تلك اخلطة.  
حتققها  التي  وتلك  ألعضائها،  حتققها  التي  النتائج  مجموعة  في  التعاونية  اجلمعية  أهداف  وتتمثل 

للمجتمع احمللي، ومن هذه األهداف:
- تخفيض كلفة اإلنتاج وزيادته، وبالتالي زيادة التعاونيني.

- احلصول على املنتوجات بشروط أفضل.
- تسويق إنتاج التعاونيني، وحتسني الوضع التسويقي، وفتح قنوات جديدة للتسويق.

ÊËUF²�« ∆œU³� ÊËUF²�« ∆œU³� ≠UO½UŁUO½UŁ
إن املبادئ والقوانني التعاونية وضعت وتطورت من أجل خدمة عضو التعاون وحتسني ظروفه وتوفير 

احتياجاته حتى يتمكن من خدمة مجتمعه بفاعلية، وهذه املبادئ تشمل:
فيه  تتوافر  لكل من  ومتاحة  اختيارية  التعاونية  العضوية  إن  للجميع:  مفتوح  العضوية  للجميعباب  مفتوح  العضوية  باب  ١٫٢
شروطها دون أي متييز بسبب اجلنس أو اللون أو العقيدة أو الدين، فهي بالتالي مفتوحة أمام من 
يهمه أمر التعاون.  ولكن ميكن لكل جمعية أن تضع إطارًا عامًا للشروط الواجب توافرها في كل 
شروطها دون أي متييز بسبب اجلنس أو اللون أو العقيدة أو الدين، فهي بالتالي مفتوحة أمام من 
يهمه أمر التعاون.  ولكن ميكن لكل جمعية أن تضع إطارًا عامًا للشروط الواجب توافرها في كل 
شروطها دون أي متييز بسبب اجلنس أو اللون أو العقيدة أو الدين، فهي بالتالي مفتوحة أمام من 

من يرغب االنضمام للجمعية؛ فمثًال جمعية زيتون ال بد من أن يكون لدى عضوها أشجار الزيتون.  
يهمه أمر التعاون.  ولكن ميكن لكل جمعية أن تضع إطارًا عامًا للشروط الواجب توافرها في كل 
من يرغب االنضمام للجمعية؛ فمثًال جمعية زيتون ال بد من أن يكون لدى عضوها أشجار الزيتون.  
يهمه أمر التعاون.  ولكن ميكن لكل جمعية أن تضع إطارًا عامًا للشروط الواجب توافرها في كل 

 سنة مثًال، ولكن هذا 
من يرغب االنضمام للجمعية؛ فمثًال جمعية زيتون ال بد من أن يكون لدى عضوها أشجار الزيتون.  
 سنة مثًال، ولكن هذا 
من يرغب االنضمام للجمعية؛ فمثًال جمعية زيتون ال بد من أن يكون لدى عضوها أشجار الزيتون.  

وقد حتدد اجلمعية التعاونية عمرًا معينًا لالنضمام، كأن يكون قد أمت ١٨
من يرغب االنضمام للجمعية؛ فمثًال جمعية زيتون ال بد من أن يكون لدى عضوها أشجار الزيتون.  

وقد حتدد اجلمعية التعاونية عمرًا معينًا لالنضمام، كأن يكون قد أمت 
من يرغب االنضمام للجمعية؛ فمثًال جمعية زيتون ال بد من أن يكون لدى عضوها أشجار الزيتون.  

التعاونية املدرسية، وهناك شرط آخر تضعه اجلمعيات  الشرط ال ينطبق على عضوية اجلمعيات 
كافة، وهو أال يكون قد حكم عليه باحلبس في جنحة مخلة بالشرف واألمانة، كما ال يجوز أن يكون 
الشخص عضوًا في أكثر من جمعية تباشر النشاط ذاته في املنطقة ذاتها، كما يحق للجمعية فصل 
كافة، وهو أال يكون قد حكم عليه باحلبس في جنحة مخلة بالشرف واألمانة، كما ال يجوز أن يكون 
الشخص عضوًا في أكثر من جمعية تباشر النشاط ذاته في املنطقة ذاتها، كما يحق للجمعية فصل 
كافة، وهو أال يكون قد حكم عليه باحلبس في جنحة مخلة بالشرف واألمانة، كما ال يجوز أن يكون 

العضو إذا أخل بشرط عضويته، أو تأخر في سداد الديون املستحقة عليه، أو قام بارتكاب اجلرائم 
املنصوص عليها في باب العقوبات، وبالعادة يكون الفصل بقرار من الهيئة العامة.
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مبادئ دميقراطية اإلدارةمبادئ دميقراطية اإلدارة: املقصود بهذا املبدأ هو تساوي جميع األعضاء في احلقوق، وهذا  ٢-٢
ما مييز اجلمعية التعاونية عن املشاريع اخلاصة والشركات:

لكل عضو صوت واحد، وبذلك يتساوى العضو املالك لسهم واحد مع العضو الذي ميلك 
أسهمًا كثيرة، فالقرار للرجال وليس للمال، واملهم هنا هو ليس مقدار رأس املال، بل متثيل 
لكل عضو صوت واحد، وبذلك يتساوى العضو املالك لسهم واحد مع العضو الذي ميلك 
أسهمًا كثيرة، فالقرار للرجال وليس للمال، واملهم هنا هو ليس مقدار رأس املال، بل متثيل 
لكل عضو صوت واحد، وبذلك يتساوى العضو املالك لسهم واحد مع العضو الذي ميلك 

وجهة نظر كل عضو، وهذا ما ال جنده في شركات القطاع اخلاص، التي حتدد أصوات 
الشركاء بحسب حصتهم في أسهم الشركة.

اإلدارة،  نفسه ملجلس  بترشيح  لكل عضو في اجلمعية احلق  اإلدارة:  الصالحية ملجلس 
وليس هناك اعتبار لعدد األسهم التي ميلكها.

الهيئة العمومية هي التي لها السلطة العليا في شؤون اجلمعية اإلستراتيجية، ولها وحدها 
حق التصرف في العقار أو التنازل عن احلقوق أو إعدام الديون.

خدمات  تقدمي  وهو  اجلمعية،  من  الهدف  يتحقق  وهنا  املال:  رأس  على  احملــدودة  املالالفائدة  رأس  على  احملــدودة  الفائدة  ٢-٣
لألعضاء؛ فمثًال يحصل العضو على خدمة حراثة األرض أو عصر الزيتون بسعر أقل بنسبة تصل 
خدمات  تقدمي  وهو  اجلمعية،  من  الهدف  يتحقق  وهنا   
لألعضاء؛ فمثًال يحصل العضو على خدمة حراثة األرض أو عصر الزيتون بسعر أقل بنسبة تصل 
خدمات  تقدمي  وهو  اجلمعية،  من  الهدف  يتحقق  وهنا   

إلى ٤٠٪ عن سعر السوق، وهنا حتصل الفائدة العامة املرجوة، التي تتحقق للمجتمع بشكل عام، 
فالفائدة على رأس املال محدودة، وال تزيد على ٦٪ فقط.

العائد على املعامالتالعائد على املعامالت: وهو توزيع ما تبقى من أرباح اجلمعية على األعضاء على أساس تعامل  ٤٫٢
كل منهم مع اجلمعية، فالعضو املنتج هو العضو الذي يضع أولوية للتعامل معها، وهو بالتالي يبذل 
قيمة عمل للجمعية تساهم في تراكم رأس املال واخلبرات لدى اجلمعية، وعليه، فإن أرباح اجلمعية 

توزع كالتالي:
مشاريع  أو  جديدة  أقسام  كفتح  اجلمعية  عمل  لتطوير  األربــاح  من  قسم  تخفيض   -١

تطويرية أخرى.
توفير خدمات عامة ألغراض اجتماعية أو ثقافية يستفيد منها جميع األعضاء واملجتمع   -٢

احمللي.
توزيع أرباح على رأس املال وبشكل محدود ال يزيد على ٦٪.  -٣
توزيع أرباح على األعضاء على أساس تعاملهم مع اجلمعية.  -٤

نشر الثقافة والوعي التعاونينشر الثقافة والوعي التعاوني: إن الوعي التعاوني وخلق الضمير التعاوني هو احللقة املركزية  ٢-٥
لنجاح احلركة التعاونية، ولقد تنبهت الدول واحلكومات إلى أهمية هذه النقطة، فعملت على تدريس 
مادة التعاون في املدارس واجلامعات، وإنشاء املعاهد التعاونية املتخصصة.  إن احلركة التعاونية 
مقتنعًا  العضو  يكن  لم  ما  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  بواجبها  وتقوم  تنتج  أن  ال ميكن 
مادة التعاون في املدارس واجلامعات، وإنشاء املعاهد التعاونية املتخصصة.  إن احلركة التعاونية 
مقتنعًا  العضو  يكن  لم  ما  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  بواجبها  وتقوم  تنتج  أن  ال ميكن 
مادة التعاون في املدارس واجلامعات، وإنشاء املعاهد التعاونية املتخصصة.  إن احلركة التعاونية 

في  والتعليم  والوعي  الثقافة  انغرست  إذا  إال  يأتي  ال  االقتناع  وهذا  النظام،  هذا  بفاعلية  متامًا 
مقتنعًا  العضو  يكن  لم  ما  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  بواجبها  وتقوم  تنتج  أن  ال ميكن 
في  والتعليم  والوعي  الثقافة  انغرست  إذا  إال  يأتي  ال  االقتناع  وهذا  النظام،  هذا  بفاعلية  متامًا 
مقتنعًا  العضو  يكن  لم  ما  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  بواجبها  وتقوم  تنتج  أن  ال ميكن 

أذهان األعضاء.  كما أن جناح احلركة التعاونية في بلد ما يعكس تطورها الثقافي االجتماعي 
أنها  تعليمية، كما  بوسائل  أغراضها  لتحقيق  اقتصادية تسعى  فالتعاون هو حركة  واالقتصادي؛ 

حركة تعليمية ثقافية تسعى لتحقيق أهدافها بوسائل اقتصادية.
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اجلمعية التعاونية؛ أكانت جمعية تعاونية مسجلة رسميًا أم تعاونية جماهيرية، هي هيئة معنوية تضم في 

WOLM²�« w�  UO½ËUF²�« —Ëœ
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عضويتها مجموعة من املواطنني، بحيث تنصب جهودهم في تنظيم أنفسهم لتلبية احتياجاتهم وحتسني 
أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية بصورة مستمرة ومستدمية.

مصاحلها  حماية  على  تعمل  حكومية  وليست  وجماهيرية،  وشعبية،  أهلية،  منظمات  هي  فالتعاونيات 
االقتصادية  للتنمية  مرادفة  فهي  الضرورة،  عند  التعاوني  للقانون  واالحتكام  أعضائها  ومصالح 
واالجتماعية، وبخاصة في الدول النامية والزراعية.  وعليه، فقد أكدت الهيئات الدولية التنموية كافة؛ مثل 
منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، على دور التعاونيات في التنمية الريفية، وذلك ملا تتمتع 

به احلركة التعاونية من خصائص ومزايا ال تتوفر في غيرها من املؤسسات، ومنها:
ا- استقطاب املواطننياستقطاب املواطنني: إن التعاونيات تستقطب املواطنني في عضويتها دون متييز في اجلنس أو 
العرق أو التقسيمات الطائفية أو اإلقليمية، من أجل حتسني ظروف املعيشة وحتسني نوعية 

اخلدمة وتقليل التكاليف.
بب- حشد اإلمكانياتحشد اإلمكانيات: تعتبر التعاونية النظام األفضل في حشد وتنظيم إمكانيات األعضاء حتى 
ولو كانت قليلة ومحدودة، وتسخرها وتوظفها إلحداث تغير ايجابي في املجتمع وخلق مشروع 

يخدم األعضاء واملجتمع احمللي.
فهي  املجتمعات،  في  الدميقراطية  تثبيت  في  أساسي  دور  للتعاونيات  الدميقراطية:  الدميقراطيةالتربية  التربية  جج- 
إلى  وتسعى  األكثرية  قرار  وتطبيق  اآلخر،  الرأي  واحترام  الدميقراطية  على  األعضاء  تربي 
تعميمه على املواقف واخلطط والبرامج التعاونية كافة، وحتويل النظريات الدميقراطية إلى فعل 
وممارسة، األمر الذي ميكن هذه الطبقات والفئات من ممارسة حقوقها السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية على أسس واضحة، وخلق قوة تعاونية ودميقراطية تشارك بالقرار وحماية جمهور 

املواطنني والتعاونيني ضمن املصلحة العامة.
د- الدور املتكاملالدور املتكامل: يتكامل دور التعاونيات مع جهود احلكومة لبناء مجتمع مدني على أسس متينة 
غير احلكومية،  األخرى  التنموية  للتنظيمات  بالنسبة  األمر  كذلك  التكرار،  وعدم  التنسيق  من 
فالنظام التعاوني هو النظام الوسط الذي يجمع بني ما هو أفضل في كل من القطاعني العام 
واخلاص، ويتجنب الكثير من سلبياتها، كما أنه شريك وممول ومستفيد ومستهدف من عملية 

التنمية، األمر الذي يعطيها بعدًا فريدًا في هذا املجال.
على  التنموية  املكاسب  بتوزيع  يقوم  نظام  أفضل  هي  التعاونية  إن  التنمية:  مكاسب  التنميةتوزيع  مكاسب  توزيع  هـ- 
األعضاء ضمن النظام الداخلي للتعاونيات، حيث أن اخلدمات توزع على األعضاء كل حسب 

حاجته، كما أن األرباح توزع حسب مساهمة العضو.
خلق فرص عمل- خلق فرص عمل- خلق فرص عملخلق فرص عمل: تخلق النشاطات التعاونية باستمرار فرص عمل جديدة، كما تسهم في تكوين  - و- وو
رأسمال متناٍم، كما يعتبر أحد أهدافها الرئيسية حتسني دخل األعضاء، وبالتالي زيادة الدخل 

القومي.
رأسمال متناٍم، كما يعتبر أحد أهدافها الرئيسية حتسني دخل األعضاء، وبالتالي زيادة الدخل 

القومي.
رأسمال متناٍم، كما يعتبر أحد أهدافها الرئيسية حتسني دخل األعضاء، وبالتالي زيادة الدخل 

والشفافية  املساءلة  عناصر  من  ومقبول  معقول  بحد  التعاونيات  تتميز  واملصداقية:  واملصداقيةاملساءلة  املساءلة  - ز- زز- 
واملصداقية والدميقراطية في اإلدارة، كما تتصف بوضوح الغرض واألهداف.
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هناك نظام واسع لتصنيف اجلمعيات التعاونية القائم على سعة منطقة عمل اجلمعية، أو نوع البنيان 
االقتصادي الذي تعمل فيه، أو على نوع الغرض من تأسيسها، أو على الوضع القانوني لها، أو على 
طبيعة املسؤولية فيها، أو على الناحية التنظيمية واإلدارية للجمعية التعاونية.  إال أن العرض هنا سوف 

يقتصر على التصنيف الوظيفي للجمعيات التعاونية.

ليشمل  العمل  من  النمط  اتسع هذا  فقد  واالقتصادية،  الزراعية  األعمال  أداة إلدارة  التعاون  كان  ملا 
نشاطات متعددة من املمارسات التي تتعرض لها العملية الزراعية في مراحل تطورها العديدة.  وقد 
صنف التعاون الزراعي وفقا لذلك إلى ثالثة أنواع، وهي: التعاون التوريدي، التعاون اإلنتاجي، التعاون 

التسويقي.  وفيما يلي عرض مفصل لكل نوع على حدة.

٤-١: التعاون التوريديالتعاون التوريدي:
من  األعضاء  املزارعون  إليها  يحتاج  التي  اإلنتاج  مستلزمات  شراء  التعاون  من  النوع  هذا  يتضمن 
األسواق باجلملة وتوزيعها على املستفيدين حتت شروط خاصة.  ومتتاز عملية الشراء باجلملة بقدرة 
ما  املشتركني،  األعضاء  على  امليزة  هذه  وتوزيع  مناسبة،  بأسعار  املستلزمات  شراء  على  املساومة 

يساعدهم على حتسني ظروفهم االقتصادية، وبالتالي رفع مستوى دخولهم.

وقد شملت نشاطات التوريد كل مستلزمات اإلنتاج واحلصول على التقنية املتطورة وعلى شراء اآلالت 
واحملروقات.

الواحدة بهذه  إلى أخرى، فقد تقوم اجلمعية  إلى آخر، ومن جمعية  املنفذ من نشاط  ويختلف اجلهاز 
الوظيفة، أو قد تتولى اجلمعية املركزية القيام بها، كأن تقوم بتوزيع األسمدة والبذور والتقاوي واملبيدات 

وغيرها، كما هو احلال في اجلمعيات التعاونية الدمنركية.

أما بعض اجلمعيات املتخصصة في اإلنتاج كما هو الوضع في الدول االسكندينافية، فقد طورت لنفسها 
مصانع تزودها مبستلزمات اإلنتاج كمصانع العلف واألسمدة.

٤-٢: التعاون اإلنتاجيالتعاون اإلنتاجي:
في التعاون اإلنتاجي يحصل تضافر جلهود املتعاونني ملساعدة أنفسهم في أداء بعض العمليات الزراعية 
اإلنتاجية، وذلك بتجميع جهودهم وتركيزها في األداء؛ سواء ما تعلق منها بقوى العمل أم باخلبرات 
باحلصاد  وانتهاء  البذور  من  ابتداء  اإلنتاج،  مراحل  من  مرحلة  أي  في  اآلالت  باستخدام  أم  املؤهلة 
والتخزين أو في رعاية احليوانات وتسويق إنتاجها حسب جدول زمني يتناسب مع النشاط الزراعي 
وظروف املزارعني، إضافة إلى إتاحة الفرصة في استخدام اخلبرات التكنولوجية احلديثة املتوفرة لدى 

البعض منهم.
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٤-٤: التعاون التسويقيالتعاون التسويقي:
لقد جنح كثير من املزارعني في تطوير إنتاجهم الزراعي، بحيث لم تعد عملية اإلنتاج تشكل لهم مشاكل 

تذكر، وإمنا اتخذت املشاكل أبعادًا جديدة تتلخص في عملية التسويق ملنتوجاتهم الزراعية.
لقد جنح كثير من املزارعني في تطوير إنتاجهم الزراعي، بحيث لم تعد عملية اإلنتاج تشكل لهم مشاكل 

تذكر، وإمنا اتخذت املشاكل أبعادًا جديدة تتلخص في عملية التسويق ملنتوجاتهم الزراعية.
لقد جنح كثير من املزارعني في تطوير إنتاجهم الزراعي، بحيث لم تعد عملية اإلنتاج تشكل لهم مشاكل 

التركيز على األمناط  والرغبة في  التسويقية،  التكنولوجية  النظم  التسويقية، وتطور  األزمات  أدت  وقد 
الذي عزز احلماية ملصالح صغار  التسويقي  التعاون  التوسيع في نشاطات  إلى  التجارية والتسويقية 
الفالحني من فوضى السوق واستغالل التجار والوسطاء جلهودهم وعرقهم، وعلى طول موسم قضوه على 

أمل احلصول على ثمن مجٍز ملنتجاتهم الزراعية.

أما أهم اخلدمات التي ميكن لألعضاء احلصول عليها من اجلمعيات التسويقية، فهي:
املساومة اجلماعية والبيع باجلملة، ما يضمن السعر والدخل املناسبني للمزارع.  -

التصنيف والتدريج والتعبئة اجليدة، ما يساعد على حتسني نوعية اإلنتاج.  -
التوزيع األمثل لبعض املنتوجات الزراعية على مدد زمنية مناسبة لتجنب حدوث إشباع في   -

السوق، األمر الذي يؤدي بالعادة إلى هبوط األسعار واإلضرار في مصالح املزارعني.
قبل  من  املبذول  للحرص  نتيجة  محصوله  بيع  جراء  من  حقوقه  كامل  على  املــزارع  حصول   -

التعاونية لضبط األوزان واحلسابات.
توفير أرباح جتار اجلملة والوسطاء لصالح املزارعني وتخفيض تكاليف التسويق.  -

احلصول على اخلدمات التسويقية بسعر التكلفة، وتزويد األعضاء باملعلومات التسويقية التي   -
من شأنها خدمة عملية التسويق.

ومن العوامل التي تؤدي إلى جناح اجلمعيات التسويقيةومن العوامل التي تؤدي إلى جناح اجلمعيات التسويقية:
االلتزام الكامل لألعضاء بتوريد كامل منتوجهم التسويقي عن طريق اجلمعية، وتوافر املقدار الكافي 
من املنتوجات املعدة للتسويق على مدار السنة، كي تكفل االستفادة من الطاقة التسويقية بأكبر 

قدر ممكن.
وجود املبرر واحلاجة إلى مثل هذا النوع من التعاون مع توافر الرأسمال الالزم.

وتوفر  للجمعية،  التسويقية  واملناورة  احلركة  تعاونية سليمة تضمن حرية  تسويقية  وجود سياسة 
املعلومات التسويقية الالزمة لالستفادة منها وتسخيرها لصالح اجلمعية واألعضاء.

ممارسة التسويق احلديث واحلرص على عرض املنتوجات بشكل منظم ومدرج ومعبأ فنيًا.
املعلومات التسويقية الالزمة لالستفادة منها وتسخيرها لصالح اجلمعية واألعضاء.

ممارسة التسويق احلديث واحلرص على عرض املنتوجات بشكل منظم ومدرج ومعبأ فنيًا.
املعلومات التسويقية الالزمة لالستفادة منها وتسخيرها لصالح اجلمعية واألعضاء.

توخي الدقة وااللتزام في إبرام العقود التسويقية بني مختلف األطراف.
الصدق في الدعاية لنشاطات اجلمعية وفي تقدمي منتوجاتها للجمهور.

اإلدارة الكفء.

w½ËUF²�« ÊUOM³�«w½ËUF²�« ÊUOM³�« ≠U��Uš
ورغبته  وعزميته  وبإرادته  الشعب  من  تنبثق  حركة شعبية  هي  التعاونية  احلركة  فإن  ذكرنا،  كما 
وأمواله، فالشعب تبعًا حلاجاته يؤسس اجلمعيات التعاونية ويتعامل ويتفاعل معها، ويتولى إدارتها 
ورغبته  وعزميته  وبإرادته  الشعب  من  تنبثق  حركة شعبية  هي  التعاونية  احلركة  فإن  ذكرنا،  كما 
وأمواله، فالشعب تبعًا حلاجاته يؤسس اجلمعيات التعاونية ويتعامل ويتفاعل معها، ويتولى إدارتها 
ورغبته  وعزميته  وبإرادته  الشعب  من  تنبثق  حركة شعبية  هي  التعاونية  احلركة  فإن  ذكرنا،  كما 
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ومراقبتها، وينتفع مبزاياها، فاحلركة التعاونية تعتبر حركة االعتماد على النفس، وتعتبر أيضًا حركة 
املقدمات الذاتية واملنفعة املتبادلة، وحركة حتقيق اخلدمات.

إن احلركة التعاونية بتنظيمها الشعبي تستطيع أن تقوم بدور مؤثر وفعال في التنمية االقتصادية، 
وفي حتقيق الدميقراطية السليمة، وفي خلق تراكم اخلبرات وإبراز القيادات الواعية التي تتلمس 
الدولة  إقامة  في  املهمة  املتطلبات  أحد  التعاونية  احلركة  وتعتبر  ومشاكلهم.   اجلماهير  قضايا 
الفلسطينية، ملا لها من دور في إنشاء عالقات تستند إلى القانون والنظام، وتطبيق العدالة واحلرية 
وتكافؤ الفرص، واستثمار القاعدة الشعبية في تعبئة الطاقات البشرية واملادية بغرض زيادة اإلنتاج 

وكفاءة التوزيع.  وتتكون اجلمعية التعاونية بشكل عام من:

٥-١: اجلمعية األساسيةاجلمعية األساسية:
وهي منظمة جماهيرية دميقراطية متارس في إطار املبادئ التعاونية النشاط الذي يستهدف حتقيق 
مصالح أعضائها، وتضع اجلمعية األساسية خطة سنوية لنشاطها عن كل سنة مالية وحتدد وسائل 
التأسيس،  يوقعون على عقد  تتأسس اجلمعية األساسية من قبل مجموعة من األفراد  تنفيذها.  
كما يتولون إعداد نظامها الداخلي، ثم يباشرون عملهم بعد حصولهم على الترخيص الالزم.  ومن 
العرض التعاوني، ال يجوز تكوين أكثر من جمعية تعاونية أساسية واحدة تباشر النشاط ذاته في 

منطقة عمل اجلمعية ذاتها حسب النظام الداخلي في اجلمعية التعاونية الذي يتضمن:
اسم اجلمعية.  -

منظمة عملها ومقرها.  -
األنشطة التي تباشرها.  -

نظام العمل باجلمعية مبراعاة العضوية املفتوح للجميع، وعدم حتديد مدة لعملها،   -
ودميقراطية اإلدارة، وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع.

قيم االنتساب ورسمه.  -
شروط العضوية، وشروط قبول األعضاء، ومدة البت في طلب العضوية، وقواعد   -

التعامل مع األعضاء، وواجباتهم والتزاماتهم.
حتديد بداية السنة املالية ونهايتها.  -

الشروط اخلاصة بعضو مجلس اإلدارة وعددهم.  -
حتديد مكافأة مجلس اإلدارة.  -

٥-٢: الهيئة العموميةالهيئة العمومية:
وتعتبر السلطة العليا في اجلمعية، ولها حق التصرف في العقار والتنازل عن احلقوق وإعدام الديون 
املشكوك فيها، وال يجوز التفويض في أي من اختصاصاتها.  وتتكون الهيئة العمومية من كل عضو 

تتوفر فيه الشروط التالية:
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- أن يكون بالغًا من العمر ١٨ سنة فيما عدا اجلمعيات املدرسية.
- أن يكون مضى على قبول عضويته باجلمعية ٣٠ يومًا على األقل.

- أال يكون مدينًا للجمعية بأية مبالغ مستحقة.
- أن يكون مضى على قبول عضويته باجلمعية 
- أال يكون مدينًا للجمعية بأية مبالغ مستحقة.

- أن يكون مضى على قبول عضويته باجلمعية 

ولكل عضو بالهيئة العامة عند التصويت على القرارات صوت واحد.  وتعقد الهيئة العمومية اجتماعها 
املالية  السنة  النتهاء  التالية  اخلمسة  األشهر  خالل  اجلمعية  إدارة  مجلس  دعوة  على  بناء  السنوي 

ملناقشة:
- تقارير مجلس اإلدارة وجلنة املراقبة وإبداء املالحظات بشأنها.

- امليزانية العمومية والتصديق عليها.
- تقرير كيفية التصرف في الفائض القابل للتوزيع أو العجز.

- اختبار مدقق حسابات اجلمعية.
- وضع احلد األقصى لاللتزامات املالية وسعر الفائدة التي تتحملها اجلمعية.

أو  اإلدارة  وبناء على طلب من مجلس  العامة  للهيئة  يتم عقد اجتماع طارئ  قد   -
بطلب من:

- جلنة املراقبة.
- خمسة أعضاء من الهيئة العامة.

- االحتاد العام.
- وزارة التعاون.

وتناقش الهيئة العامة في انعقادها الطارئ أيًا من املواضيع التالية:
- حجب الثقة عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة.

- فصل عضو أو أكثر.
- تعديل املوازنة.

- تعديل النظام الداخلي للجمعية.
- املوافقة على انضمام اجلمعية ألخرى أو حلها أو تصفيتها.

- انتخاب مجلس إدارة اجلمعية أو جلنة املراقبة.

إذا تساوت األصوات، فإن املوضوع  أغلبية احلاضرين، أما  للقرارات، فإنها تصح مبوافقة  وبالنسبة 
املعروض يعتبر مرفوضًا، ويكون التصويت برفع األيدي فيما عدا التصويت بخصوص انتخاب أعضاء 
إذا تساوت األصوات، فإن املوضوع  أغلبية احلاضرين، أما  للقرارات، فإنها تصح مبوافقة  وبالنسبة 
املعروض يعتبر مرفوضًا، ويكون التصويت برفع األيدي فيما عدا التصويت بخصوص انتخاب أعضاء 
إذا تساوت األصوات، فإن املوضوع  أغلبية احلاضرين، أما  للقرارات، فإنها تصح مبوافقة  وبالنسبة 

مجلس اإلدارة وجلنة املراقبة أو طرح الثقة عنهم، فيكون باالقتراع السري.

٥-٣: مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة:
إن النظام الداخلي هو الذي يحدد أعضاء مجلس اإلدارة، بحيث ال يقل عن خمسة أعضاء يتم انتخابهم 
من قبل الهيئة العمومية، وملدة يحددها النظام الداخلي، بحيث ال تزيد على ثالث سنوات، وال يجوز لعضو 

اإلدارة إشغال العضوية ملدة تزيد على ست سنوات متتالية.
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يختص مجلس اإلدارة بإدارة شؤون اجلمعية في كل ما يخرج عن اختصاص الهيئة العمومية، وميثل 
مجلس اإلدارة أمام القضاء ولدى الغير.  ومن الصالحيات التي يباشرها مجلس اإلدارة:

من  العتمادها  لها، متهيدًا  السنوية  واخلطة  للجمعية  العامة  السياسة  وضع مشروع   -
مجلس اإلدارة أمام القضاء ولدى الغير.  ومن الصالحيات التي يباشرها مجلس اإلدارة:

من  العتمادها  لها، متهيدًا  السنوية  واخلطة  للجمعية  العامة  السياسة  وضع مشروع   -
مجلس اإلدارة أمام القضاء ولدى الغير.  ومن الصالحيات التي يباشرها مجلس اإلدارة:

الهيئة العمومية.
توجيه ومتابعة اإلدارة التنفيذية للجمعية في سبيل حتقيق أهدافها.  -

مناقشة امليزانية وتقرير احلسابات.  -
وحتديد  اجلمعية،  نشاط  ــه  أوج ألداء  الــالزمــة  واملؤقتة  الدائمة  اللجان  تشكيل   -

صالحياتها.
تعيينه  الذي حتدد صالحياته وشروط  املدير  برئاسة  للجمعية  التنفيذي  اجلهاز  تعيني   -

وفصله في النظام الداخلي للجمعية.
دعوة الهيئة العمومية لالنعقاد وحتديد جدول أعمالها.  -

٥-٤: جلنة املراقبةجلنة املراقبة:
تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي جلنة مراقبة من ثالثة أعضاء، مدة عضويتهم ال تتجاوز ثالث 
سنوات، وال يجوز للعضو أن يشغل جلنة املراقبة ست سنوات متتالية.  وتتمثل صالحيات جلنة املراقبة 

بـ:
الهيئة  وقــرارات  واللوائح  الداخلي  والنظام  للقانون  اإلدارة  مجلس  تنفيذ  من  التحقق   -

العامة.
للتأكد من  - اإلطالع على سجالت اجلمعية وقيودها ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة 

سالمتها.
- يدعى أعضاء جلنة املراقبة حلضور جلسات اإلدارة، ويحق ملن يحضر منهم االشتراك في 

املناقشة دون التصويت على القرارات.
- رفع التقارير إلى الهيئة العمومية.

- إبداء مالحظاتها للجنة اإلدارة حول األمور املتعقلة بسير العمل وأداء اجلهاز الوظيفي 
للجمعية أو االحتاد.

- للجنة املراقبة احلق في دعوة الهيئة العامة الجتماع طارئ في حالة مالحظتهم خللل ما 
في اجلمعية. 
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كما هو معروف، فإن اجلمعية التعاونية هي احتاد تطوعي ملجموعة مستقلة من األشخاص من أجل تلبية 
املشتركة، من خالل مؤسسة ميلكونها بشكل  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  وتطلعاتهم  حاجاتهم 

مشترك ويحكمها الطابع الدميقراطي.
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ملاذا تنظيم املزارعني في جمعيات تعاونية متخصصة؟ملاذا تنظيم املزارعني في جمعيات تعاونية متخصصة؟ ٦-١

اجلمعيات التعاونية هي املؤسسات الوحيدة ذات الصبغة التشريعية واملرجعية القانونية، فهي مسجلة 
في دائرة التعاون التابعة لوزارة العمل وتخضع للرقابة املالية. بينما باقي التنظيمات مسجلة كنقابات 

أو غير مسجلة رسميًا.
في دائرة التعاون التابعة لوزارة العمل وتخضع للرقابة املالية. بينما باقي التنظيمات مسجلة كنقابات 

أو غير مسجلة رسميًا.
في دائرة التعاون التابعة لوزارة العمل وتخضع للرقابة املالية. بينما باقي التنظيمات مسجلة كنقابات 

ليست جهازًا مركزيًا يفرض آراءه، وليست مرهونة مبزاج وقرارات فرد أو مجموعة من األفراد، فهي 
مملوكة من قبل األعضاء ومحكومة دميقراطيًا.

ليست جهازًا مركزيًا يفرض آراءه، وليست مرهونة مبزاج وقرارات فرد أو مجموعة من األفراد، فهي 
مملوكة من قبل األعضاء ومحكومة دميقراطيًا.

ليست جهازًا مركزيًا يفرض آراءه، وليست مرهونة مبزاج وقرارات فرد أو مجموعة من األفراد، فهي 

تشمل املزارعني من نفس النمط واملنطقة، فتكون مجمعًا لتلبية احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم.

أوضاع اجلمعيات التعاونية الزراعيةأوضاع اجلمعيات التعاونية الزراعية: ٦-٢

مرت التعاونيات الزراعية مبراحل مختلفة بناًء على تغير الوضع السياسي في املنطقة، وميكن تقسيم 
هذه املراحل كما يلي:

١٩٦٧): مع حلول العام ١٩٦٧): مع حلول العام ١٩٦٧ كان عدد التعاونيات الزراعية في الضفة الغربية  ١٩٦٧ - ١٩٦٧ - ١٩٦٧ املرحلة األولى: (١٩٤٨
 عضوًا، أما في قطاع غزة، فبلغ العدد ١٧ جمعية بعضوية 
 كان عدد التعاونيات الزراعية في الضفة الغربية 

 عضوًا، أما في قطاع غزة، فبلغ العدد 
): مع حلول العام  كان عدد التعاونيات الزراعية في الضفة الغربية 

 عضوًا، أما في قطاع غزة، فبلغ العدد 
): مع حلول العام 

١٧٦ جمعية، تضم في عضويتها ٨٩٥٠
 مزارعًا.  وقد أسس العديد من االحتادات إبان احلكم األردني كاالحتاد التعاوني املركزي العام 

 عضوًا، أما في قطاع غزة، فبلغ العدد 
 مزارعًا.  وقد أسس العديد من االحتادات إبان احلكم األردني كاالحتاد التعاوني املركزي العام 

 جمعية، تضم في عضويتها  عضوًا، أما في قطاع غزة، فبلغ العدد 
 مزارعًا.  وقد أسس العديد من االحتادات إبان احلكم األردني كاالحتاد التعاوني املركزي العام 

 جمعية، تضم في عضويتها 
١١٦٦

١٩٥٩، واحتاد مدققي احلسابات التعاوني، ثم احتاد جمعيات عصر الزيتون العام ١٩٦٦.

املنظمة  االحتالل حتت مظلة  بعد  العمل  في  التعاونيات  الثانية: (١٩٦٧ - ١٩٩٥): استمرت  املرحلة 
التي فرضها على  الرغم من ضغوط االحتالل وعوائقه  التعاونية األردنية، واستطاعت أن تصمد على 
التي مارسها  الضغوط  ردًا على  تعاونيات  املزارعني في  تنظيم  إلى  وزادت احلاجة  عمل اجلمعيات.  
التي فرضها على  الرغم من ضغوط االحتالل وعوائقه  التعاونية األردنية، واستطاعت أن تصمد على 
التي مارسها  الضغوط  ردًا على  تعاونيات  املزارعني في  تنظيم  إلى  وزادت احلاجة  عمل اجلمعيات.  
التي فرضها على  الرغم من ضغوط االحتالل وعوائقه  التعاونية األردنية، واستطاعت أن تصمد على 

االحتالل.

بقي عدد اجلمعيات في الضفة الغربية دون زيادة ملموسة حتى أوائل الثمانينيات، حيث بدأت املنظمة 
التعاونية األردنية بتشجيع ودعم التعاونيات، فأنشأت عددًا كبيرًا منها.  ومت تأسيس العديد منها دون 
بقي عدد اجلمعيات في الضفة الغربية دون زيادة ملموسة حتى أوائل الثمانينيات، حيث بدأت املنظمة 
التعاونية األردنية بتشجيع ودعم التعاونيات، فأنشأت عددًا كبيرًا منها.  ومت تأسيس العديد منها دون 
بقي عدد اجلمعيات في الضفة الغربية دون زيادة ملموسة حتى أوائل الثمانينيات، حيث بدأت املنظمة 

دراسة جلدواها، أو دون حاجة لها، ما أثر سلبًا على احلركة التعاونية، واستمر الدعم حتى العام ١٩٨٨
التعاونية األردنية بتشجيع ودعم التعاونيات، فأنشأت عددًا كبيرًا منها.  ومت تأسيس العديد منها دون 

دراسة جلدواها، أو دون حاجة لها، ما أثر سلبًا على احلركة التعاونية، واستمر الدعم حتى العام 
التعاونية األردنية بتشجيع ودعم التعاونيات، فأنشأت عددًا كبيرًا منها.  ومت تأسيس العديد منها دون 
١٩٨٨دراسة جلدواها، أو دون حاجة لها، ما أثر سلبًا على احلركة التعاونية، واستمر الدعم حتى العام ١٩٨٨

عندما مت فك االرتباط بني الضفتني.

مع بدء االنتفاضة كان عدد ما سجل من جمعيات قليًال جدًا بسبب الضغوطات اإلسرائيلية.  وفي العام 
١٩٨٧، مت تأسيس االحتاد التعاوني الزراعي في الضفة الغربية، الذي يضم جمعيات التسويق الزراعي 
اللوائية الثماني.  ويعتبر هذا االحتاد املؤسسة - املظلة التي جتمع التعاونيات الثماني، كما أنه حاليًا 
، مت تأسيس االحتاد التعاوني الزراعي في الضفة الغربية، الذي يضم جمعيات التسويق الزراعي 
اللوائية الثماني.  ويعتبر هذا االحتاد املؤسسة - املظلة التي جتمع التعاونيات الثماني، كما أنه حاليًا 
، مت تأسيس االحتاد التعاوني الزراعي في الضفة الغربية، الذي يضم جمعيات التسويق الزراعي 

ميثل التعاونيات الزراعية عامة، ويعمل على تغيير نظامه الداخلي ليضم باقي التعاونيات في الضفة 
والقطاع، وليتحول إلى االحتاد التعاوني الزراعي الفلسطيني.

املرحلة الثالثة: (بعد ١٩٩٥ - دخول السلطة الوطنية الفلسطينية): بدأت دائرة التعاون التابعة لوزارة 
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التعاونيات  العمل حاليًا على إعادة هيكلية  فيها، ويجري  العمل بدراسة أوضاع اجلمعيات والتحقيق 
والنهوض بها، وتقوم هذه الدائرة التي هي املسؤولة عن تسجيل ورقابة عمل اجلمعيات بالتحقيق في 
في  واملتشابهة  نفسها،  املنطقة  في  تقع  التي  الصغيرة  اجلمعيات  دمج  أو  بعضها  وتصفية  أوضاعها 
النشاطات.  كما يعمل االحتاد التعاوني الزراعي ووزارتا الزراعة والعمل على حتفيز املزارعني لتشكيل 
العام ٢٠٠٦ تأسيس احتاد جمعيات  لتلك اجلمعيات.  فقد مت في  إنتاجية واحتادات نوعية  جمعيات 
الثروة احليوانية، ويجري العمل على تأسيس احتاد تعاوني زراعي عام يضم اجلمعيات الزراعية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة كافة.

املعيقات اخلارجية التي تواجه التعاونيات في فلسطنياملعيقات اخلارجية التي تواجه التعاونيات في فلسطني: ٦-٣

تعاني اجلمعيات التعاونية الكثير من املعيقات اخلارجية التي تواجه الزراعة الفلسطينية بشكل عام ومن 
أهم هذه العراقيل:

إغراق األسواق الفلسطينية باملنتجات اإلسرائيلية.  -

صعوبة التنقل بني املناطق كالضفة وقطاع غزة، وطلب تصاريح خاصة لدخول اإلنتاج   -
الزراعي الفلسطيني إلى األسواق اإلسرائيلية.

سيطرة السلطات اإلسرائيلية على املعابر واحلدود.  -

صعوبة االستثمار داخل املناطق (ب) و (ج).  -

تذبذب أسعار العمالت.  -

نقاط القوة في اجلمعيات: نقاط القوة في اجلمعيات: نقاط القوة في اجلمعياتنقاط القوة في اجلمعيات: ٦-٤
تضم عددًا كبيرًا من املزارعني يتجاوز عددهم ٤٠ ألف عضو.  ·

اجلمعية نظام اقتصادي اجتماعي أثبت قدرته على تنظيم املزارعني وتلبية   ·
املرجعية  ذو  الوحيد  النظام  وهي  العالم،  بلدان  من  الكثير  في  حاجاتهم 

القانونية.
لها  اإلنتاج  جمعيات  وبعض  التسويق  كجمعيات  العاملة  اجلمعيات  بعض   ·

مشاريع خاصة بها وقاعدة جماهيرية جيدة.
متتلك بعض اجلمعيات آليات تصلح لتنفيذ العديد من املشاريع.  ·

حاجة املزارعني ماسة إلى التنظيم واالنضمام إلى اجلمعيات.  ·

وجود احتاد تعاوني زراعي يعمل حاليًا كممثل عام للتعاونيات الفلسطينية،   ·
ويعمل جادا ليتحول إلى احتاد تعاوني زراعي عام.

تراكم اخلبرات لدى التعاونيات عبر خمسة وسبعني عامًا مضت.  ·
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إن إحداث أي تغيير في القطاع الزراعي يعتمد على قرار املزارع بقبول هذا التغيير، لذا ال بد من 
إشراكه في صنع هذا القرار، وال ميكن لهذا أن يتم إال من خالل جمعيته التي متثله في االحتاد 

العام، وبالتالي في الهيئة التنسيقية العليا أو املجالس التسويقية.

تشكل اجلمعية اإلنتاجية املرجعية اخلاصة لكل مزارع، فهي التي تزكي أعضاءها للحصول على 
خدمات خاصة؛ مثل القروض، أو املنح من املؤسسات املختلفة، وتقدم كفالة للمزارع.

بناء القدرات وتنمية املهارات واملعرفة لدى األعضاء، انطالقًا من املبدأ التعاوني الذي ينص على 
التعليم املستمر.  ويتم ذلك من خالل االحتادات النوعية أو االحتاد العام أو من خالل املؤسسات 

األخرى العاملة مع املزارع.

من  واملقدمة  املختلفة  التنمية  برامج  تنفيذ  على  اإلشــراف  أو  املساعدة  على  اجلمعيات  تعمل 
املؤسسات األخرى، وقد تكون هي املنفذة.

ضمان توازن العالقة ما بني حقوق ملكية املزارع - الفرد ألرضه، وحقوق االستخدام املستدام 
لهذه األرض، وهذا ينطبق على املوارد األخرى كاملاء، فقد تتعاقد االحتادات النوعية، أو جمعيات 
التسويق، أو مجالس التسويق مع اجلمعيات اإلنتاجية لتسويق محاصيل معينة، فتقوم األخيرة 
يتبع ذلك  املزارعني، وبالتالي حتديد نوع استعمال األراضي، وما  الزراعي على  النمط  بتوزيع 
من إرشادات الستخدام مدخالت اإلنتاج بصورة حكيمة، تضمن دميومة عملية اإلنتاج الزراعي 

وسالمة البيئة.

بني  العالقة  يرتب  أو  تعاوني،  إقراض  بنك  إنشاء  على  العام  الزراعي  التعاوني  االحتاد  يعمل 
املؤسسات املالية لضمان منح قروض موسمية، وأخرى طويلة األجل للجمعيات أو أفرادها.
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نية تأسيس جمعية تعاونية: تبلور فكرة اجلمعية من خالل احلاجة لعمل هذه اجلمعية في منطقة ما.
الهيئة  الناس  هؤالء  سيصبح  بعد  وفيما  جمعية،  تأسيس  على  بينهم  فيما  الفكرة  أصحاب  يتفق 
التأسيسية للجمعية (مبثابة هيئة إدارية مؤقتة).  ويكون على عاتق الهيئة التأسيسية شرح وتوضيح 

برنامج وأهداف اجلمعية، وذلك من أجل تأسيس هيئة عامة للجمعية.
على  للحصول  وذلك  الشأن،  بهذا  املختصة  والوزارات  بالدوائر  باالتصال  األشخاص  هؤالء  يقوم 

التراخيص الالزمة للجمعية.
للجمعية، حيث يكون هذا  التأسيسية بعمل نظام أساسي  الهيئة  املوافقة تقوم  بعد احلصول على 
النظام هو دستور اجلمعية فيما بعد.  ويشمل النظام األساسي عمر املنتسب، والشروط الالزمة 
الهيئة  وواجبات  حقوق  وأيضًا 
النظام هو دستور اجلمعية فيما بعد.  ويشمل النظام األساسي عمر املنتسب، والشروط الالزمة 
الهيئة  وواجبات  حقوق  وأيضًا 
النظام هو دستور اجلمعية فيما بعد.  ويشمل النظام األساسي عمر املنتسب، والشروط الالزمة 

اجلمعية,  لها  تخضع  التي  والقوانني  اجلمعية,  وأهداف  لالنتساب, 
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ومهام كل عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية في املستقبل., ومهام كل عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية في املستقبل., ومهام كل عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية في املستقبل. العامة
تقوم الهيئة التأسيسية بعد ذلك بترتيب وحتديد موعد جتتمع فيه الهيئة العمومية لشرح كل هذه 
األهداف، وما مت عمله، واالتفاق على موعد لالنتخابات، وفتح باب الترشيح ضمن شروط مذكورة في 

النظام األساسي للجمعية.
يتم في املوعد احملدد إجراء االنتخابات، حيث يتم من خالل االنتخابات تشكيل هيئة إدارية يبلغ عدد 

أعضائها: ٧, أو ٩, أو ١١, أو ١٣.
يتم تسديد الرسوم واالشتراكات لألعضاء قبل االنتخابات.

 االجتماع مع ممثل اإلدارة العامة للتعاون في املنطقة ملناقشة آلية تسجيل اجلمعية.
تشكيل جلنة متابعة.

إعداد النظام الداخلي.
عمل اجلدوى االقتصادية.

تعبئة طلب التسجيل كامًال.
دفع رسوم االنتساب والعضوية وإيداعها في البنك.

تقدمي طلب ترخيص اجلمعية، الذي يحتوي على:
طلب التسجيل.  ·

النظام الداخلي.  ·
اجلدوى االقتصادية.  ·

وصل من البنك يحتوي على رسوم العضوية.  ·
أية مناذج أخرى.  ·

النظام  في  املذكورة  اجلمعية  أهداف  عاتقها حتقيق  على  اإلدارية  الهيئة  تأخذ   ·
األساسي للجمعية.
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يختص علم التسويق الزراعي بدراسة كل ما يتعلق بعمليات تسويق املنتجات أو اخلدمات الزراعية في 
مجاالت النشاط الزراعي كافة.  وقد أدى التقدم في مجال اإلنتاج الزراعي إلى تزايد أهمية الدراسات 
التسويقية الزراعية.  ومن هنا كان من الطبيعي أن يزداد الطلب على اخلدمات التسويقية املرتبطة بالسلع 
األصلية كلما زاد الدخل.  ويفهم التسويق على أنه مجموع النشاطات االقتصادية الهادفة إلى توصيل 

السلعة من املنتج إلى املستهلك في الوقت واملكان والشكل املناسب وبالسعر املعقول.

طبيعة املنتجات الزراعية وتأثيرها على عملية التسويق الزراعي- طبيعة املنتجات الزراعية وتأثيرها على عملية التسويق الزراعي- طبيعة املنتجات الزراعية وتأثيرها على عملية التسويق الزراعيطبيعة املنتجات الزراعية وتأثيرها على عملية التسويق الزراعي: أوًالأوًال
تتميز املنتجات الزراعية بصفات تؤثر تأثيرًا مباشرًا على طبيعة العمليات واخلدمات التسويقية، وفيما 

طبيعة املنتجات الزراعية وتأثيرها على عملية التسويق الزراعي
تتميز املنتجات الزراعية بصفات تؤثر تأثيرًا مباشرًا على طبيعة العمليات واخلدمات التسويقية، وفيما 

طبيعة املنتجات الزراعية وتأثيرها على عملية التسويق الزراعي

يلي إيجاز لهذه اخلصائص املتعلقة بطبيعة املنتجات الزراعية ذاتها، وعملية اإلنتاج، واستهالك السلع 
الزراعية.

١- خصائص املنتجات الزراعية:
تعتبر معظم املنتجات الزراعية مواد أولية بحاجة إلى التصنيع ليسهل استهالكها.  فالقمح   ™
مثًال، بحاجة إلى طحن وعجن وخبز، واخلراف بحاجة إلى ذبح وسلخ وتقطيع قبل عرضها 
تعتبر معظم املنتجات الزراعية مواد أولية بحاجة إلى التصنيع ليسهل استهالكها.  فالقمح   
مثًال، بحاجة إلى طحن وعجن وخبز، واخلراف بحاجة إلى ذبح وسلخ وتقطيع قبل عرضها 
تعتبر معظم املنتجات الزراعية مواد أولية بحاجة إلى التصنيع ليسهل استهالكها.  فالقمح   

على املستهلك النهائي.  كما أن البرسيم ينتج لتغذية احليوان الذي ميكن فيما بعد استهالك 
منتجاته.

تتسم معظم املنتجات الزراعية بأنها سريعة التلف، ما يزيد العبء على اخلدمات التسويقية   ™
الالزمة لتعبئتها ونقلها بوسائل نقل سريعة، وحاجتها إلى وسائل التخزين والنقل املناسبة إذا 

ما أريد نقلها إلى مناطق بعيدة.
تعتبر معظم املنتجات الزراعية كبيرة احلجم إذا ما قيست بقيمة الوحدة منها، ما يؤثر على   ™

اخلدمات التسويقية الفنية كالنقل والتخزين.
هناك اختالفات كبيرة في نوعية السلعة الواحدة نظرًا الختالف التربة واملناخ، باإلضافة إلى   ™
الكفاءة  لزيادة  والتدريج  للفرز،  إضافية  بعمليات  القيام  يتطلب  ما  اإلنتاج،  وسائل  اختالف 

التسويقية، واحلصول على أسعار أفضل لهذه السلعة.

خصائص اإلنتاج الزراعي- خصائص اإلنتاج الزراعي- خصائص اإلنتاج الزراعيخصائص اإلنتاج الزراعي: ٢
التخصص املكانيالتخصص املكاني: أصبح اإلنتاج الزراعي في معظم الدول املتحضرة يعتمد على األسواق  ™
هو  املكاني  التخصص  يكون  أن  الطبيعي  من  كان  ولذلك  فيها،  الزراعية  منتجاته  بيع  وعلى 
األساس االقتصادي الذي يعتمد عليه هذا النوع من اإلنتاج في معظم هذه الدول.  ولقد كان 
للتخصص املكاني في اإلنتاج في األماكن البعيدة عن األسواق أثره في تقليل تكاليف اإلنتاج 

وزيادة تكاليف التسويق.
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الصفات  إحدى  اإلنتاجية  املوجات  تعتبر  واملوسمية:  السنوية  الزراعية  اإلنتاجية  التغيرات   ™
املتأصلة في اإلنتاج الزراعي، وهي من أهم العوامل التي تضعف اجلدارة السعرية التوزيعية 
لألسواق احلرة في توجيه اإلنتاج الزراعي توجيهًا صحيحًا.  وترجع هذه املوجات اإلنتاجية 
املتأصلة في اإلنتاج الزراعي، وهي من أهم العوامل التي تضعف اجلدارة السعرية التوزيعية 
لألسواق احلرة في توجيه اإلنتاج الزراعي توجيهًا صحيحًا.  وترجع هذه املوجات اإلنتاجية 
املتأصلة في اإلنتاج الزراعي، وهي من أهم العوامل التي تضعف اجلدارة السعرية التوزيعية 

إلى نقص املعلومات التسويقية لدى املنتج، وكذلك ضعف مقدرته على التنبؤ بالظروف الطبيعية 
واملؤثرات اجلوية في منطقته تنبؤًا صحيحًا وكامًال.

إلى نقص املعلومات التسويقية لدى املنتج، وكذلك ضعف مقدرته على التنبؤ بالظروف الطبيعية 
واملؤثرات اجلوية في منطقته تنبؤًا صحيحًا وكامًال.

إلى نقص املعلومات التسويقية لدى املنتج، وكذلك ضعف مقدرته على التنبؤ بالظروف الطبيعية 

أو  الزراعية فصوًال  املنتجات  أن ملعظم  اإلنتاج، حيث  الزراعي مبوسمية  التسويق  يتأثر  كما   
واملؤثرات اجلوية في منطقته تنبؤًا صحيحًا وكامًال.

أو  الزراعية فصوًال  املنتجات  أن ملعظم  اإلنتاج، حيث  الزراعي مبوسمية  التسويق  يتأثر  كما   
واملؤثرات اجلوية في منطقته تنبؤًا صحيحًا وكامًال.

™
وتزويد  احلاصالت،  تسويق  في  مهمًا  دورًا  يلعب  التخزين  فإن  ولهذا،  معينة،  إنتاج  مواسم 
أو  الزراعية فصوًال  املنتجات  أن ملعظم  اإلنتاج، حيث  الزراعي مبوسمية  التسويق  يتأثر  كما   
وتزويد  احلاصالت،  تسويق  في  مهمًا  دورًا  يلعب  التخزين  فإن  ولهذا،  معينة،  إنتاج  مواسم 
أو  الزراعية فصوًال  املنتجات  أن ملعظم  اإلنتاج، حيث  الزراعي مبوسمية  التسويق  يتأثر  كما   

السوق بالكميات املناسبة من املنتجات املختلفة على مدار السنة.  كما أن موسمية اإلنتاج 
والطلب  العرض  بني  التوازن  عدم  إلى  يؤدي  ما  غالبًا  الزراعة  في  اإلنتاجي  املوسم  وطول 
السوق بالكميات املناسبة من املنتجات املختلفة على مدار السنة.  كما أن موسمية اإلنتاج 
والطلب  العرض  بني  التوازن  عدم  إلى  يؤدي  ما  غالبًا  الزراعة  في  اإلنتاجي  املوسم  وطول 
السوق بالكميات املناسبة من املنتجات املختلفة على مدار السنة.  كما أن موسمية اإلنتاج 

لإلنتاج  باعتبارها منظمة  السوق احلرة،  ما يسبب إضعاف أسعار  الزراعية،  املنتجات  على 
واالستهالك الزراعي.

خصائص استهالك املنتجات الزراعية- خصائص استهالك املنتجات الزراعية- خصائص استهالك املنتجات الزراعيةخصائص استهالك املنتجات الزراعية: ٣
معظم  فإن  الريفية،  املناطق  في  إنتاجها  يتم  الزراعية  احلاصالت  معظم  أن  من  الرغم  على   ™
عن  بعيدة  الغالب  في  تكون  التي  الكبيرة  املدن  في  عادة  يتجمعون  اإلنتاج  لهذا  املستهلكني 
مناطق اإلنتاج، ما يستدعي تنظيم عملية توزيع املنتجات الزراعية جغرافيًا من خالل املسالك 
عن  بعيدة  الغالب  في  تكون  التي  الكبيرة  املدن  في  عادة  يتجمعون  اإلنتاج  لهذا  املستهلكني 
مناطق اإلنتاج، ما يستدعي تنظيم عملية توزيع املنتجات الزراعية جغرافيًا من خالل املسالك 
عن  بعيدة  الغالب  في  تكون  التي  الكبيرة  املدن  في  عادة  يتجمعون  اإلنتاج  لهذا  املستهلكني 

التسويقية املختلفة.
طلب املستهلك على املنتجات الزراعية مستمر خالل العام، ومبا أن اإلنتاج الزراعي يتم خالل   ™
فترة محددة، فإن هناك عبئًا كبيرًا على النظام التسويقي لتزويد املستهلكني باملنتجات الزراعية 
طلب املستهلك على املنتجات الزراعية مستمر خالل العام، ومبا أن اإلنتاج الزراعي يتم خالل   
فترة محددة، فإن هناك عبئًا كبيرًا على النظام التسويقي لتزويد املستهلكني باملنتجات الزراعية 
طلب املستهلك على املنتجات الزراعية مستمر خالل العام، ومبا أن اإلنتاج الزراعي يتم خالل   

على مدار العام، إما بالتخزين وإما بالتصنيع.
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املراحل التسويقيةاملراحل التسويقية: ميكن إجمال املراحل التسويقية مبا يلي: أ))
تركيز أو جتميع السلع من املزارع املتفرقة في محطات جتميع مجاورة ملناطق اإلنتاج،   .١
أو إلى أسواق اجلملة هو اخلطوة األولى من املراحل التسويقية.  وقد تتضمن عمليات 
التجميع عمليات التعبئة والتصنيع املبدئي لتسهيل عملية نقل املنتجات الزراعية إلى 

األسواق البعيدة.
جتهيز السلع لالستهالك: يتم ذلك بإجراء بعض التعديالت على شكل السلعة لتتناسب   .٢
مع رغبات املستهلكني وأذواقهم، أو حلفظها لفترات الحقة.  فاملوز بحاجة خلزنه في 
ظروف خاصة إلنضاجه.  كما أن الفواكه واخلضار تتم تعبئتها في علب أو جتميدها 

ليتم استهالكها على مدار السنة.
توزيع السلع: وهي املرحلة األخيرة من املراحل التسويقية، حيث يتم توزيع السلع من   .٣

أماكن خزنها أو من األسواق املختلفة إلى باعة التجزئة، ومن ثم إلى املستهلك.
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النظام  يؤديها  التي  اخلدمات  أو  اخلطوات  فهي  التسويقية،  الوظائف  أما  التسويقية:  التسويقيةالوظائف  الوظائف  بب))
التسويقي إليصال السلعة من املنتج إلى املستهلك.  ويختلف الباحثون االقتصاديون فيما بينهم في 
حتديد الوظائف التسويقية، فمنهم من يقسمها إلى مجموعتني أساسيتني، هما: الوظائف الرئيسية 
التي تضم التجميع والتصنيع (التجهيز للتسويق والتوزيع)، والوظائف التسويقية الثانوية التي تضم 
التعبئة والتدريج وإيجاد الطلب واإلعالن.  أما التقسيم الثاني الذي يتفق عدد كبير من الباحثني على 

استعماله فيقوم على تقسيم الوظائف التسويقية إلى ثالث مجموعات رئيسية، هي:

النباتية  املنتجات  ملكية  بنقل  تتعلق  التي  األنشطة  تلك  وتشمل  التبادلية:  التسويقية  التبادليةالوظائف  التسويقية  الوظائف   .١
واحليوانية التي تتفاعل مع بعضها البعض لتحديد أسعار هذه املنتجات.  وميكن تقسيم الوظائف 

التسويقية التبادلية إلى قسمني هما:
™  البيعالبيع: يعتبر بيع الناجت أهم عملية تسويقية، حيث أن املنتج أو البائع بحاجة إلى التشجيع 
السلعة  املستهلكني الستهالك  رغبة  زيادة  على  بالعمل  وذلك  منتجاته،  على  الطلب  إيجاد  أو 
البائع  يجلب  بأن  ذلك  ويتم  الشرائية،  بالقدرة  الرغبة مصحوبة  هذه  تكون  أن  على  املنتجة، 
واملكان  الوقت  في  األخير  يريدها  التي  السلع  من  والكميات  واألصناف  األنواع  للمشتري 

والشكل املناسب.
من  املساهمني  واحليوية جلميع  املهمة  التسويقية  الوظائف  من  الشراء  عملية  تعد  الشراء:  الشراء   ™
النشاطات التسويقية.  وأهم العمليات التي يجب على املشتري القيام بها هي االحتياجات أو 
السلع املطلوب شراؤها كمًا ونوعًا، والبحث عن مصادر العرض للحصول على اجلودة العالية 
النشاطات التسويقية.  وأهم العمليات التي يجب على املشتري القيام بها هي االحتياجات أو 
السلع املطلوب شراؤها كمًا ونوعًا، والبحث عن مصادر العرض للحصول على اجلودة العالية 
النشاطات التسويقية.  وأهم العمليات التي يجب على املشتري القيام بها هي االحتياجات أو 

والسعر املقبول.

املكانية  املنافع  إلى إضافة  تهدف  التي  التسويقية  وتشمل جميع اجلهود  الفيزيقية:  الفيزيقيةالوظائف  الوظائف   .٢
والزمانية والشكلية، وتضم الوظائف التالية:

النقلالنقل: وهي الوظيفة التي تعمل على إضافة املنفعة املكانية إلى السلعة عن طريق نقلها إلى  ™
األسواق التي تطلبها.  ويعتبر النقل من اخلدمات الضرورية للمحاصيل الزراعية، وبخاصة 
سريعة التلف منها.  وإضافة إلى ذلك، يهدف النقل إلى توسيع نطاق توزيع السلعة عن طريق 

إيصالها إلى العديد من األسواق.
التخزينالتخزين: يقصد بالتخزين إضافة منفعة زمنية إلى سلعة ما، أو حفظ السلعة بحالة جيدة بعد  ™
إنتاجها حتى يحني وقت استهالكها.  وتظهر أهمية التخزين عندما تكون الظروف غير مالئمة 
لبيع بعض املنتجات الزراعية بسعر مناسب بعد حصادها أو جنيها، ما يساعد على توازن 
العرض والطلب لتلك املنتجات.  كما أن هناك حاجة ملحة لتخزين احملاصيل اإلستراتيجية 
كاحلبوب مثًال، وذلك تنفيذًا خلطط األمن الغذائي.  وباإلضافة إلى املنفعة الزمنية التي يضيفها 
التخزين للسلع الزراعية، فإنه قد يضيف منفعة شكلية إذا ما مت حتسني أو توفير صفاتها أثناء 

فترة التخزين، كإنضاج املوز، أو بعض أنواع اجلنب.
التصنيعالتصنيع: يقصد بالتصنيع إضافة منفعة شكلية إلى السلعة، حيث يتم حتويلها من حالتها األولية  ™
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إلى صورة أكثر قابلية لالستهالك أو احلفظ أو النقل.  وتتضمن هذه الوظيفة التسويقية جميع 
العمليات املؤدية إلى التغيير في شكل املنتجات الزراعية كتحويل القمح إلى خبز أو معجنات.

الوظائف  أداء  على  تساعد  التي  التسويقية  اخلدمات  تلك  بها  ويقصد  التسهيلية:  الوظائف  التسهيلية  الوظائف   -3
التبادلية أو الفيزيائية، وتتضمن العمليات التالية:

التدرج واملماثلة والفرزالتدرج واملماثلة والفرز: التدرج هو مطابقة السلعة ملقياس خاص ملواصفات معينة، وذلك لتعيني  ™
رتبتها أو درجتها التي توضع على أساس احلجم والوزن واملظهر واحملتويات الكيماوية واملتانة 

والشكل وصفات أخرى، وتختلف هذه األسس تبعًا لنوع السلعة والغرض من استعمالها.
رتبتها أو درجتها التي توضع على أساس احلجم والوزن واملظهر واحملتويات الكيماوية واملتانة 

والشكل وصفات أخرى، وتختلف هذه األسس تبعًا لنوع السلعة والغرض من استعمالها.
رتبتها أو درجتها التي توضع على أساس احلجم والوزن واملظهر واحملتويات الكيماوية واملتانة 

أما املماثلة، فتشمل حتديد الدرجات املختلفة على رتب ميكن االعتماد عليها عند فرز املنتجات   ™
املصانع  أو  املستهلكني  رغبة  على أساس  املماثلة موضوعة  تكون  أن  ويجب  هذا  الزراعية.  
ذات  املنتجات  فصل  بواسطتها  يتم  التي  العمليات  فيشمل  الفرز،  أما  املطلوبة.   الزراعية 

الدرجات والرتب املختلفة.
تساعد  أوعية  داخل  الزراعية  احملاصيل  وضع  والتغليف  بالتعبئة  يقصد  والتغليف:  والتغليفالتعبئة  التعبئة  ™
على احملافظة عليها ونقلها وتخزينها بصورة أوضح.  وتساعد هذه العملية في تسهيل النقل 
واخلزن والبيع، كما تقلل من احتمال تلفها، وتسهيل عملية التعرف على نوعية السلع املطلوبة 

وصفاتها.
للقيام بالوظائف التسويقية املختلفة أثناء انتقال  التمويلالتمويل: يقصد بالتمويل تأمني املال الالزم  ™
املنتجات الزراعية من املنتجني إلى املستهلكني.  وميكن تقسيم التمويل إلى قسمني رئيسيني: 
عملية  إمتام  بعد  محددة  لفترة  املشتريات  قيمة  استالم  تأجيل  يعني  الذي  االئتمان  األول، 
أو طويلة  متوسطة  منح قروض قصيرة،  ويعني   ،( اإلقراض  (أو  التسليف  والثاني،  الشراء، 

األجل، لتمويل اخلدمات أو العمليات االقتصادية.
حتمل املخاطرةحتمل املخاطرة: يقصد بتحمل املخاطرة احتمال حدوث خسارة أثناء إجناز الوظائف واملهام  ™
أنواع  إلى ثالثة  التسويقية واالستعداد ملواجهة مثل هذه اخلسارة.  وميكن تقسيم املخاطر 
رئيسية: األول، املخاطر الطبيعية، وتتضمن األخطار الناجمة عن تلف أو تدهور الصفات النوعية 
للمنتجات الزراعية، إما نتيجة للحرائق أو الفيضانات أو التقلبات اجلوية.  والثاني، املخاطر 
اإلنسانية، وتتضمن األخطار الشخصية الناجتة عن املرض واحلوادث وقلة االنتباه، وتتضمن 
أيضًا املخاطر املتعلقة باملستهلك، من حيث عدم وفائه بدفع ما عليه من قيمة اخلدمات.  وكذلك 
تخفيض  أو  الضرائب  كزيادة  مفاجئة،  قوانني  الناجتة عن فرض  احلكومية  املخاطر  تتضمن 
األسعار أو شن احلروب.  أما النوع الثالث من املخاطر، فهي املخاطر السعرية، وهي التي 
في  التغير  عن  الناجمة  األخطار  تتضمن  وهي  والزمانية،  املكانية  السعرية  بالتقلبات  تتعلق 
للتغير في  أو  أخرى،  بديلة  لتوفير سلع  نتيجة استهالكها  الزراعية  للمنتجات  السوق  أسعار 

رغبات املستهلكني.
تزويد املعلومات التسويقيةتزويد املعلومات التسويقية: تشمل هذه الوظيفة جمع وحتليل البيانات التسويقية قبل اتخاذ  ™
القرارات الالزمة حلل املشكالت التسويقية من خالل شكل السوق، ونوع التنافس الذي يجري 

فيه، وطبيعة املستهلكني، ونشرها واإلعالن عنها.
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أ- الوسطاءالوسطاء:
هم أشخاص أو هيئات يعملون على أداء مختلف الوظائف التسويقية أثناء انتقال السلع من املنتج إلى 

املستهلك، وميكن تقسيم الوسطاء إلى األقسام التالية:

١. التجارالتجار: يقوم هذا النوع من الوسطاء بامتالك السلع قبل إعادة بيعها، وميكن تقسيمهم إلى 
قسمني رئيسيني:

يقوم جتار اجلملة بشراء املنتجات الزراعية من األسواق احمللية أو من جتار جملة : يقوم جتار اجلملة بشراء املنتجات الزراعية من األسواق احمللية أو من جتار جملة : يقوم جتار اجلملة بشراء املنتجات الزراعية من األسواق احمللية أو من جتار جملة  جتار اجلملةجتار اجلملة ™
آخرين، ومن ثم يتم بيعها إلى وسطاء آخرين.  كما يقومون بإجناز بعض اخلدمات التسويقية 

كالفرز، والتدريج، والتخزين، ونقل املنتجات الزراعية إلى األسواق األخرى التي تباع فيها.
جتار التجزئةجتار التجزئة: يقوم جتار التجزئة بشراء املواد الغذائية من الوسطاء اآلخرين لبيعها مباشرة  ™

إلى املستهلك النهائي.

٢. الوكالءالوكالء: يعمل الوكالء كمندوبني فقط لعمالئهم دون نقل امللكية إليهم، وذلك مقابل احلصول على 
أجر أو عمولة من كل من البائع واملشتري.  وتضم فئة الوكالء مجموعتني رئيسيتني من الوسطاء:

يقوم السماسرة بالعمولة ببيع منتجات زبائنهم في األسواق املختلفة مقابل : يقوم السماسرة بالعمولة ببيع منتجات زبائنهم في األسواق املختلفة مقابل : يقوم السماسرة بالعمولة ببيع منتجات زبائنهم في األسواق املختلفة مقابل  سماسرة بالعمولةسماسرة بالعمولة ™
عمولة معينة تكون في الغالب على شكل نسبة مئوية من قيمة املبيعات.

سماسرة التجارسماسرة التجار: ينحصر عمل سماسرة التجار في إمتام الصفقة بني املشتري والبائع، وال  ™
يشترط أن تكون السلعة حاضرة عند إمتام الصفقة.

تسويق  في  منتظمة  غير  جتارية  بعمليات  يقومون  الوسطاء  من  فئة  املضاربون  املضاربوناملضاربون:   .٣
املنتجات الزراعية بهدف احلصول على أرباح سريعة، مستفيدين من تقلبات األسعار في األسواق 
املختلفة.  ويرى بعض االقتصاديني أن املضاربني يقومون ببعض اخلدمات املفيدة لتحملهم املخاطر 

ولقيامهم بوظيفة املوازنة بني العرض والطلب في األسواق املختلفة.

يختص املصنعون بتصنيع املنتجات الزراعية اخلام لتصبح أكثر قابلية لتلبية رغبات : يختص املصنعون بتصنيع املنتجات الزراعية اخلام لتصبح أكثر قابلية لتلبية رغبات : يختص املصنعون بتصنيع املنتجات الزراعية اخلام لتصبح أكثر قابلية لتلبية رغبات  ٤. املصنعوناملصنعون
املستهلكني، من حيث الشكل، واحلجم، واملكان، والزمان.

بب- الهيئات التسهيليةالهيئات التسهيلية:
باالشتراك  تقوم  ال  ولكنها  التسويقية،  الوظائف  الوسطاء إلجناز  مهمة  بتسهيل  الهيئات  هذه  تختص 
املباشر في أداء الوظائف التسويقية.  ومثال هذه الهيئات: البلديات التي تقوم بتجهيز وإدارة األسواق 
املركزية واحمللية, واملصارف الزراعية التي تقوم بتمويل اخلدمات التسويقية املختلفة, وشركات التأمني، 

ووكاالت اإلعالن، ومراكز البحوث التسويقية.
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ميكن تعريف السوق بأنها املكان أو نظام االتصال الذي ميكن كًال من البائع واملشتري من التفاهم 
والتعاقد، إما مباشرة وإما عن طريق الوسطاء.  ويكون لألسعار التي يتم التعاقد عليها في أحد أجزائه 

تأثير على األسعار في األجزاء األخرى كافة من السوق.
وتعتبر دراسة األسواق وأنواعها والوظائف التسويقية التي تؤديها والوسطاء الذين يعملون فيها والطرق 
لبيع السلع، من أهم الدراسات التي تؤدي إلى رفع كفاءة النظام التسويقي.  ميكن تقسيم  املختلفة 

األسواق بشكل عام إلى األنواع الرئيسية التالية:

أسواق املنتجنيأسواق املنتجني: يقوم املنتج في هذه األسواق ببيع إنتاجه مباشرة إلى املستهلك، وبذلك يحصل   .١
على كامل السعر الذي يدفعه ذلك املستهلك.  ويعيب هذا النوع من التجارة كثرة املساومة وإضاعة 
الوقت وعدم توفر املعلومات التسويقية الضرورية، كما أن بعض السلع املعروضة تتعرض للتلف 

نتيجة لفحص املشترين لها.
األسواق  من  املنقولة  الزراعية  املنتجات  من  كبيرة  كميات  اجلملة  أسواق  تتسلم  اجلملة: اجلملةأسواق  أسواق   .٢
احمللية.  وتوجد في أسواق اجلملة جميع التسهيالت الكفيلة بتسليم املنتجات الزراعية وتخزينها 
وتسهيل بيعها والتجاوب مع طلبات املوزعني وبائعي التجزئة في املناطق التي يخدمونها، وتوجد 

ثالثة أنواع من أسواق اجلملة، هي:
أسواق اجلملة الرئيسيةأسواق اجلملة الرئيسية: توجد هذه األسواق في املدن الرئيسية، حيث تتوفر املخازن   (١
املناسبة، وشركات التأمني، والنقل، وغيرها من املؤسسات الضرورية لزيادة كفاءة 
العملية التسويقية.  كما أن هذه األسواق أسواق كبيرة تختص بتجميع احملاصيل 
التسويقية  الوظائف  من  مزيد  احمللية، إلضافة  األسواق  من  إليها  الواردة  الزراعية 

كالتدريج، والتعبئة، والتخزين، متهيدًا لنقلها إلى أسواق التجزئة أو التصدير.
التسويقية  الوظائف  من  مزيد  احمللية، إلضافة  األسواق  من  إليها  الواردة  الزراعية 

كالتدريج، والتعبئة، والتخزين، متهيدًا لنقلها إلى أسواق التجزئة أو التصدير.
التسويقية  الوظائف  من  مزيد  احمللية، إلضافة  األسواق  من  إليها  الواردة  الزراعية 

أسواق اجلملة املركزيةأسواق اجلملة املركزية: تتميز هذه األسواق بالتعامل بنوع واحد فقط من املواد اخلام،   (٢
ويكون تعاملها مع مصانع املنتجات الغذائية، ويتم تزويد هذه األسواق من األسواق 
الرئيسية وال تتعامل إال مبحاصيل ذات مواصفات محددة من حيث الصنف واحلجم 

ومالئمة لرغبات أصحاب املصانع.
على  تعمل  أنها  إال  املركزية،  اجلملة  أسواق  األسواق  هذه  تشبه  التوزيع:  التوزيعأسواق  أسواق   (٣
مستوى أصغر، وتقوم بتجميع املنتجات الزراعية وبيعها حملالت التجزئة املوجودة في 

املناطق احمليطة بها.

األسواق التصديريةاألسواق التصديرية: تقوم األسواق التصديرية بإعداد السلع لنقلها إلى خارج القطر، وتتسلم هذه  ٣
بعض  األسواق  في هذه  األسواق احمللية.  وجتري  أو  املركزية  اجلملة  أسواق  املنتجات من  األسواق 
العمليات أو اخلدمات التسويقية، كالنقل، والتدريج، ونشر وإذاعة األنباء التسويقية، وتسهيل املراسالت 

للمستوردين واملصدرين.

خاللها  يتم  التي  التسويقية  احللقات  من  األخيرة  احللقة  التجزئة  أسواق  تعتبر  التجزئة:  التجزئةأسواق  أسواق  .٤
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االتصال باملستهلك النهائي للسلعة.  وتتكون أسواق التجزئة عادة من محالت مجهزة برفوف لعرض 
البضاعة مع بعض التجهيزات الضرورية حلفظ املواد الغذائية السريعة التلف.

∫WOI¹u�²�« g�«uN�«Ë p�U�*«WOI¹u�²�« g�«uN�«Ë p�U�*« ≠ÎU��Uš
ميكن تعريف املسالك التسويقية بأنها مجموعة الوسطاء واألسواق التي متر السلعة خاللها بدءًا باإلنتاج 

وصوًال إلى مائدة املستهلك.
ميكن تعريف املسالك التسويقية بأنها مجموعة الوسطاء واألسواق التي متر السلعة خاللها بدءًا باإلنتاج 

وصوًال إلى مائدة املستهلك.
ميكن تعريف املسالك التسويقية بأنها مجموعة الوسطاء واألسواق التي متر السلعة خاللها بدءًا باإلنتاج 

أما الهوامش التسويقية فتعرف بأنها الفرق بني قيمة كميات محددة معادلة عند مستويات مختلفة من 
املسلك التسويقي.  كما ميكن تعريف الهامش التسويقي أيضًا بأنه الفرق بني سعري الشراء والبيع 

للوحدة من السلعة، إما على مستوى مرحلة تسويقية واحدة وإما على مستوى املسلك التسويقي كله.

إن دراسة الهوامش التسويقية مهمة لقياس كفاءة العمليات املختلفة في املسالك التسويقية لسلعة ما.  
السلع  في  وبخاصة  املستهلك،  يدفعه  الذي  الثمن  من  كبيرًا  جزءًا  تكون  الهوامش  هذه  أن  وجد  فقد 
إن دراسة الهوامش التسويقية مهمة لقياس كفاءة العمليات املختلفة في املسالك التسويقية لسلعة ما.  
السلع  في  وبخاصة  املستهلك،  يدفعه  الذي  الثمن  من  كبيرًا  جزءًا  تكون  الهوامش  هذه  أن  وجد  فقد 
إن دراسة الهوامش التسويقية مهمة لقياس كفاءة العمليات املختلفة في املسالك التسويقية لسلعة ما.  

السريعة التلف والسلع املصنعة.

وميكن التعبير عن الهوامش التسويقية، إما بالقيمة املطلقة التي تعرف بأنها الفرق بني سعري الشراء 
والبيع مقومًا بالوحدات النقدية، وإما بالفروق النسبية (املئوية)، وهو عبارة عن الفرق املطلق مقسومًا 
وميكن التعبير عن الهوامش التسويقية، إما بالقيمة املطلقة التي تعرف بأنها الفرق بني سعري الشراء 
والبيع مقومًا بالوحدات النقدية، وإما بالفروق النسبية (املئوية)، وهو عبارة عن الفرق املطلق مقسومًا 
وميكن التعبير عن الهوامش التسويقية، إما بالقيمة املطلقة التي تعرف بأنها الفرق بني سعري الشراء 

على سعر البيع ومضروبًا في ١٠٠.
والبيع مقومًا بالوحدات النقدية، وإما بالفروق النسبية (املئوية)، وهو عبارة عن الفرق املطلق مقسومًا 

على سعر البيع ومضروبًا في 
والبيع مقومًا بالوحدات النقدية، وإما بالفروق النسبية (املئوية)، وهو عبارة عن الفرق املطلق مقسومًا 

من  ملجموعة  السعرية  الفروق  مجموع  به  ويقصد  السعري"،  "باالنتشار  يعرف  آخر  اصطالح  وهناك 
يقوم  التي  التسويقية  التكاليف  األول،  رئيسيني:  عنصرين  تشمل  الفروق  وهذه  التسويقية،  الهوامش 

الوسطاء بدفعها من نقل وتخزين، والثاني، ربح هؤالء الوسطاء.

∫5D�K� w� o¹u�²�«5D�K� w� o¹u�²�« ≠ÎUÝœUÝ

ازدادت أهمية تسويق احلاصالت الزراعية خالل السبعينيات عندما ارتفع إنتاج اخلضار والفواكه في 
الزراعي من بالستيك  اإلنتاج  في  الوسيطة  التكنولوجيا  غزة على ضوء دخول  وقطاع  الغربية  الضفة 
زراعي، وري بالتنقيط، وبيوت بالستيكية، وأسمدة ،ومبيدات ... الخ.  إن ارتفاع العرض في منتوجات 
احملاصيل الزراعية دفع املزارعني والتجار للبحث عن أسواق جديدة باإلضافة لألسواق احمللية، وبالطبع 

فإن األسواق املجاورة، وبخاصة العربية كانت هي املؤهلة الستقبال هذا الفائض الزراعي.

١- دور اإلجراءات اإلسرائيلية على التسويقدور اإلجراءات اإلسرائيلية على التسويق:

شملت اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة إلى فرض املزيد من الضغوط االقتصادية على الفلسطينيني لوقف 
االنتفاضة القطاع الزراعي، ومتثل ذلك في مصادرة أراض زراعية، وجرف وتدمير وإتالف محاصيل 
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زراعية، وحتديد املبالغ املسموح بإدخالها عبر اجلسور، وفرض العديد من اإلجراءات املعيقة للتصدير، 
بارتفاع  تسبب  ما  طويلة،  فترات  للتصدير  املخصصة  الشاحنات  وتعطيل  التصدير،  رسوم  رفع  مثل 
على  العسكري  واحلصار  التجول  وفرض حظر  أوقاتها،  في  احملاصيل  قطف  ومنع  الشحن،  تكاليف 

مناطق اإلنتاج الزراعي، ومنع التصدير في كثير من احلاالت.

نظام التسويق- نظام التسويق- نظام التسويقنظام التسويق: ٢

قنوات التسويققنوات التسويق: املقصود بقنوات التسويق هو كيفية وصول املنتوجات الزراعية من املنتج إلى   (١
املستهلك، ومن املزارع كمنتج إلى تاجر اجلملة، ومن خالل وكالء العمولة إلى املصدر للتصدير 
اخلارجي، أو تاجر املفرق إلى املستهلك احمللي.  وعادة ما يبيع املزارع منتوجاته من خالل 
وسيط أو وكيل يتقاضى عمولة معينة، وغالبًا ما يتم بيع نسبة قليلة من احملصول مباشرة إلى 
اخلارجي، أو تاجر املفرق إلى املستهلك احمللي.  وعادة ما يبيع املزارع منتوجاته من خالل 
وسيط أو وكيل يتقاضى عمولة معينة، وغالبًا ما يتم بيع نسبة قليلة من احملصول مباشرة إلى 
اخلارجي، أو تاجر املفرق إلى املستهلك احمللي.  وعادة ما يبيع املزارع منتوجاته من خالل 

جتار اجلملة أو املفرق أو حتى املستهلك، وفي املقابل فإن املنتوجات الزراعية اإلسرائيلية؛ سواء 
من داخل اخلط األخضر أم من إنتاج املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
تدخل األسواق احمللية مباشرة، ودون احلاجة للمرور بالوسطاء في أسواق اخلضار والفواكه، 

وبذلك تكون درجة منافستها عالية.

األسواق املتوفرةاألسواق املتوفرة: وتشمل األسواق احمللية واخلارجية من عربية وأجنبية وإسرائيلية:  (٢

األسواق احملليةاألسواق احمللية: تصرف املنتوجات الزراعية في األسواق احمللية من خالل أسواق  أ)أ)
اخلضار، والفواكه املركزية (احلسبة)، وأسواق املفرق.

أسواق اجلملة املركزية: تتوزع هذه األسواق على املدن الرئيسية مثل نابلس،   -
وجنني، وطولكرم، وأريحا، ورام الله، وبيت حلم، واخلليل، وغزة، وخان يونس 
... الخ.  إذ يقوم املزارع بتوصيل منتوجاته لهذه األسواق، وتباع من خالل 
إلى جتار  غالبًا  وتباع  املنتوجات،  على  يدللون  الذين  الوكالء  أو  الوسطاء 
... الخ.  إذ يقوم املزارع بتوصيل منتوجاته لهذه األسواق، وتباع من خالل 
إلى جتار  غالبًا  وتباع  املنتوجات،  على  يدللون  الذين  الوكالء  أو  الوسطاء 
... الخ.  إذ يقوم املزارع بتوصيل منتوجاته لهذه األسواق، وتباع من خالل 

املفرق املنتشرين في املنطقة نفسها، أو مناطق أخرى.  وتعود هذه األسواق 
لبلديات املدن املتواجدة فيها وتتقاضى رسوم بيع بنسبة ٣٪، كما يتقاضى 

٪ من املزارع أيضًا.
٪، كما يتقاضى 

٪ من املزارع أيضًا.
٪، كما يتقاضى  لبلديات املدن املتواجدة فيها وتتقاضى رسوم بيع بنسبة 

٪ من املزارع أيضًا.
لبلديات املدن املتواجدة فيها وتتقاضى رسوم بيع بنسبة 

الوسطاء أو وكالء البيع عمولة تتراوح بني ٥-٧

أسواق املفرق: نظرًا لصغر حجم أسواق الضفة والقطاع، فإن أسواق املفرق   -
غالبًا ما تتواجد في مباني أسواق اجلملة املركزية نفسها في املدن الكبيرة.  
أسواق املفرق: نظرًا لصغر حجم أسواق الضفة والقطاع، فإن أسواق املفرق   -
غالبًا ما تتواجد في مباني أسواق اجلملة املركزية نفسها في املدن الكبيرة.  
أسواق املفرق: نظرًا لصغر حجم أسواق الضفة والقطاع، فإن أسواق املفرق   -

أما في املدن الصغيرة والقرى واملخيمات، فإن أسواق املفرق؛ سواء أكانت 
في جتمعات محددة أم منتشرة في مختلف املناطق التجارية لهذه املواقع، 
فتكون بعيدة عن أسواق اجلملة املركزية، فأسواق أريحا، ونابلس، وجنني، 
فقط،  فيها  باجلملة  منتوجات  بيع  يتم  أسواق  املركزية، هي  مثًالَ  وطولكرم 
وإن حدث بعض االستثناءات فتكون على مستوى صندوق خضار أو فواكه 
وليس وحدات أصغر مثل الكيلوغرام، ويحصل جتار املفرق على البضائع 

من أسواق اجلملة املركزية.
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واتسع  األخيرة  السنوات  في  الظاهرة  هذه  انتشرت  املتجولون:  الباعة   -
التصدير  لعوائق  الثالث األخيرة نظرًا  انتشارها خالل سنوات االنتفاضة 
واتسع  األخيرة  السنوات  في  الظاهرة  هذه  انتشرت  املتجولون:  الباعة   -
التصدير  لعوائق  الثالث األخيرة نظرًا  انتشارها خالل سنوات االنتفاضة 
واتسع  األخيرة  السنوات  في  الظاهرة  هذه  انتشرت  املتجولون:  الباعة   -

الفائض  من  زاد  ما  األردنية،  والسلطات  االحتالل  فرضتها سلطات  التي 
لعدد  الظاهرة فرص عمل  الزراعي في األسواق احمللية.  كما وفرت هذه 
غير قليل من العمال الذين طردوا أو تركوا العمل في إسرائيل.  ويحصل 
الباعة املتجولون في السيارات على البضائع من أسواق اجلملة املركزية، 
وأحيانا من املزارعني مباشرة.  كما انتشرت خالل االنتفاضة أيضًا ظاهرة 
الباعة املتجولون في السيارات على البضائع من أسواق اجلملة املركزية، 
وأحيانا من املزارعني مباشرة.  كما انتشرت خالل االنتفاضة أيضًا ظاهرة 
الباعة املتجولون في السيارات على البضائع من أسواق اجلملة املركزية، 

الباعة على جوانب الطرق الرئيسية بعد فترة إغالق احملالت التجارية.  كما 
أن هناك ظاهرة محدودة االنتشار في مواقع اإلنتاج الزراعي، وهي البيع 
على الطرق، أو بجانب املزرعة، وبخاصة تلك املزارع التي تتواجد على طرق 
الزراعية األخرى، وبخاصة املصنعة  باملنتوجات  يتعلق  رئيسية.  أما فيما 
مثل زيت الزيتون، واجلبنة البيضاء، فإنها تسوق من خالل جتار محليني أو 

مباشرة من املزارع إلى املستهلك، وهو ما يتم في كثير من احلاالت.

ب)  األسواق اخلارجية: وتشمل األسواق اخلارجية األسواق العربية واألجنبية وأسواق أخرى:

األسواق اإلسرائيلية: عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية احتاللها للضفة والقطاع   -
العام ١٩٦٧ إلى إخضاع وإحلاق االقتصاد الفلسطيني باقتصادها، وذلك ضمن سياسات 
اقتصادية وأمنية عديدة، كان منها فتح أسواق الضفة والقطاع ملنتوجاتها، وإغالق أسواقها 
التصريف  قنوات  كإحدى  اإلسرائيلية،  األسواق  فإن  ولذلك،  املناطق.   هذه  منتوجات  أمام 
املزارعني  أمام  الشديدة  القيود  وفرضت  أغلقت  والقطاع،  الضفة  من  لقربها  نظرًا  الرئيسية 
التصريف  قنوات  كإحدى  اإلسرائيلية،  األسواق  فإن  ولذلك،  املناطق.   هذه  منتوجات  أمام 
املزارعني  أمام  الشديدة  القيود  وفرضت  أغلقت  والقطاع،  الضفة  من  لقربها  نظرًا  الرئيسية 
التصريف  قنوات  كإحدى  اإلسرائيلية،  األسواق  فإن  ولذلك،  املناطق.   هذه  منتوجات  أمام 

هناك  كانت  العام ١٩٨٧،  االنتفاضة  بداية  وحتى  فيها.   منتوجاتهم  لتصريف  الفلسطينيني 
كميات محدودة من املنتوجات الزراعية جتد طريقها لألسواق اإلسرائيلية، وبخاصة حمضيات 
قطاع غزة (ملصانع العصير اإلسرائيلية)، وبلح األغوار (ملصنع التمر في بيسان)، ومحاصيل 
أخرى، وبخاصة من املناطق القريبة من األسواق اإلسرائيلية مثل طولكرم، وجنني، واألغوار 
الشمالية، وشمال غزة.  ويدخل ضمن هذه الكميات أيضًا ما كان يسوق في القدس الشرقية 
أخرى، وبخاصة من املناطق القريبة من األسواق اإلسرائيلية مثل طولكرم، وجنني، واألغوار 
الشمالية، وشمال غزة.  ويدخل ضمن هذه الكميات أيضًا ما كان يسوق في القدس الشرقية 
أخرى، وبخاصة من املناطق القريبة من األسواق اإلسرائيلية مثل طولكرم، وجنني، واألغوار 

القريبة من  العربية  املثلث  تعتبرها سلطات االحتالل جزءًا من إسرائيل، وكذلك منطقة  التي 
الشمالية، وشمال غزة.  ويدخل ضمن هذه الكميات أيضًا ما كان يسوق في القدس الشرقية 
القريبة من  العربية  املثلث  تعتبرها سلطات االحتالل جزءًا من إسرائيل، وكذلك منطقة  التي 
الشمالية، وشمال غزة.  ويدخل ضمن هذه الكميات أيضًا ما كان يسوق في القدس الشرقية 

طولكرم وجنني.  ومنذ بداية االنتفاضة الفلسطينية، ازدادت قيود السلطات اإلسرائيلية على 
تسويق املنتوجات الزراعية الفلسطينية داخل األسواق اإلسرائيلية، وذلك كإحدى وسائل الضغط 
على الفلسطينيني لوقف االنتفاضة.  وأدى ذلك إلى تراجع في كميات الصادرات بشكل عام إلى 

إسرائيل ومن ضمنها الصادرات الزراعية.

األسواق العربية: تعتبر األسواق األردنية أكبر مستورد للصادرات الفلسطينية التي من ضمنها   -
املنتوجات الزراعية.  وحتى أوائل الثمانينيات، كانت األسواق األردنية تستوعب نسبة كبيرة 
من الصادرات الزراعية الفلسطينية، إلى أن ازدادت كميات اإلنتاج الزراعي في األردن على 
غرار ما حدث في األراضي احملتلة.  فالتكنولوجيا الوسيطة أدخلت للزراعة في األردن، ورفعت 
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معدالت اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية، وأصبح االقتصاد األردني يعاني في بعض املواسم من 
فائض في اإلنتاج الزراعي، ما ترك آثاره على كميات الصادرات الفلسطينية لألردن وأسعارها.  
وعلى الرغم من التذبذب في كميات الصادرات الزراعية إلى األردن، فإنها لم تتوقف، وذلك يعود 
ألسباب سياسية، إذ أن عملية التصدير لألردن باألساس هدفها سياسي من قبل السلطات 
األردنية املعنية باستمرار العالقات مع فلسطينيي األراضي احملتلة على أسس تبعية سياسية 
التصدير من  إعادة  غالبًا من خالل  فيتم  العربية األخرى،  للدول  التصدير  أما  واقتصادية.  
األردنية املعنية باستمرار العالقات مع فلسطينيي األراضي احملتلة على أسس تبعية سياسية 
التصدير من  إعادة  غالبًا من خالل  فيتم  العربية األخرى،  للدول  التصدير  أما  واقتصادية.  
األردنية املعنية باستمرار العالقات مع فلسطينيي األراضي احملتلة على أسس تبعية سياسية 

األردن بواسطة مصدرين هناك، أو مباشرة من خالل مصدرين محليني لهم مكاتب تصدير في 
األردن، ومباشرة بواسطة مؤسسات وتعاونيات محلية بالتنسيق مع مؤسسات أردنية تعمل في 

املجال نفسه.

    

املراجع:

اجلمعيات التعاونية الزراعية-"الفاو".  -١
الشافعي، محمود (١٩٨٨).  االقتصاد الزراعي – األردن.  -٢

فراج، نادي (١٩٩٦).  التعاون – نشرة إرشادية – جلان العمل الزراعي - فلسطني.  -٣


