
 "االفكار االساسية لمقترح انشاء شرآة مساهمة خاصة آبيرة لتسويق المنتجات البستانية"
 

 تتسم شرآات تسويق المحاصيل البستانية القائمــة بانهــا جميعــًا تقريبــًا مؤسسـات فرديــة وشـرآات                             
 ولـذلك وجـدت    . تضامنية يملكها فرد واحد آمــا انهـا صــغيرة الحجــم قياسـًا برساميلهــا و حجــوم اموالهـــا                  

 االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية من بين المشاريع الهامة التي يمكن ان تساعد على تطوير قطاع                 
 انشــاء شــرآة مســاهمة خاصــة آبــيرة   (تســويق الخضــار و الفواآــه وازهــار القطــف فــي المملكــة           

 .)لتسويق المحاصيل البستانية

ــة                     ــي االســتراتيجية الوطني ــات البســتانية ف  ورد مشــروع انشــاء شــرآة مســاهمة لتســويق المنتج
 حيث) برنامج تطوير الصادرات البستانية   (للتنميةالزراعية ضمن قطاع التسويق تحت البرنامج االول         

 جاء مشروع انشاء الشرآة في هذا البرنامج باالضافـة لمشروعيـن آخرين ليكون البرنامـج متكامال بحيث تدعم المشاريع

ومشـروع تطويـر البـنى التحتيــة لقطــاع          -مشروع تطوير الصـادرات البســتانية          :والمشروعان اآلخران هما   . الثالثة بعضها بعضاً  
 .الصادرات البستانية

انشاء شرآة وطنية لتسويق المنتجــات البســتانية تمتلــك            ( آل ما ورد عن مشروع الشرآة في االستراتيجية هو بالنص                    
جميع التسهيالت الالزمة لخدمة الصـادرات و ذلك آشرآة مساهمـة عامة تسـاهم فيهـا الحكومـة وتنسـحب الحقـًا لصــالح               

 ).القطاع الخاص

Ø     مبررات انشاء شرآة مساهمة خاصة آبيرة للتسويق 

المنتجــات تمتلك شرآات التسويق الكبــيرة االمكانيـات االداريــة والماليــة والفنيـة الضــرورية لتحسـين جـودة                                .١
انســب االسـتراتيجيات      وتعبئتها وتخفيض التكاليف التسويقية مما يعزز قدرتها التنافسية وتمكنها من اسـتخدام                      

باالضــافة الــى زيــادة القيمـة المضافــة           . لدخول االسواق المحلية و الخارجية و االستحواذ على حصــة اآـبر فيهــا                     
 .على العمليات التسويقيـة وتحسين عوائـد المنتجيـن والمصدرين واالقتصاد القومي

وجود فرص تسويقيـة ضائعة في االسواق التصديرية التقليدية وغــير التقليديـــة خصوصــًا بالنســبة للمنتجــات                              .٢
 .الشتوية في وادي االردن التي تمتلك ميزة تنافسية آبيرة

 .تواضع آمية و قيمة الصادرات لالسـواق التقليدية وغير التقليدية ذات المتطلبات العالية     .٣

اهمية المشاريع الكبيرة في قيادة عملية تطوير نظام تســويق المحاصــيل البسـتانية فــي الســوق المحلــي                                  .٤
 .باعتبارها مشروعات رائدة تمتلك قدرات متميزة للتطوير

قدرة المشاريع الكبيرة على ربط االنتاج بالطلب في االسواق المحلية والتصديرية من حيث االنواع واالصـناف                                 .٥
 .والمواصفات

 حاجة قطاع تصدير المحاصيـل البستانية لالنتقال من مرحلة تصدير الفائض الى مرحلة     .٦

 .بناء قطاع زراعة تصديرية تقوم اساسًا على الزراعة التعاقدية     

 حاجة قطاع التسويق الى خدمات وانشطة تسويقيـة متطورة في مجـال تحسيـن نوعية      .٧

 .المنتجات واعدادها و تعبئتها وتوصيلها لالسواق المستهدفة وفقًا لمتطلبـات هذه االسواق    

وجود فرص واسعة امام المشاريع الكبيرة للتكامل ولزيادة القيمة المضافـــة فـي العمليــة التسـويقية وخلــق                         .٨
 .فرص العمل

Ø           اهداف الشرآة 

استغالل الفرص المتاحة لزيادة آمية الصادرات البستانية وقيمتها في االسواق التقليدية واالسواق ذات                       .١
 .المتطلبات العالية خصوصًا في اوروبا الغربية

ــة للمنتجــات البســتانية فــي الســوق المحلــي واالســواق                          .٢ ــدرة التنافســية الســعرية والنوعي ــادة الق زي
 .التصديرية

.المساهمة في ربط االنتاج بالطلب في االسواق المحلية و التصديرية     .٣
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 .المساهمة في بناء قطاع زراعـة تصديرية متكامل يقوم على اساس الزراعة التعاقدية      .٤

تطوير انشــطة وخــدمات تسويــق المحاصــيل البســتانية وتكاملهـا مــا امكــن للخلــف و لالمـام لتحســين                                  .٥
 .مستوى الجودة وتقليل نسبة الفقد والتلف وزيادة القيمة المضافة لعمليات التسويق

 .المساهمة في تأسيس عالمة تجارية للمنتج االردني في األسواق التصديرية     .٦

Ø           المهام التي ستقوم بها الشرآة لتحقيق اهدافها: 

يفترض من الشرآة في حال انشائها القيام بمساهمـة فاعلة في تطوير قطاع التسويـق داخل السوق المحلـي وعلـى    
 :صعيد التصدير من خالل القيام بالمهام التالية

توفير خدمـات اعداد المنتجـات للتســويق فـي الســوق المحلــي و للتصديــر بمــا يضــمن اســتخدام التكنولوجيــا                    .١
 :لتحقيق الجودة ، وتخفيض التكاليف، وأبرز هذه الخدمات

 التبـريـد االولي        ·

 التدريج و التعبئة        ·

 النقـل المبـرد        ·

 التخزين المبرد        ·

اســتخدام العبــوات االفضــل نوعيـــة واالفضــل فنيــًا و االنســب ســعريًا واالآــثر فعاليــة            ·
 .الغراض الترويج

 ).اضافة بطاقة البيان المناسبة لالسواق المختلفة (labelingالتبيين         ·

 .دراسة االسواق المحلية واالسواق التصديرية لربط االنتاج باحتياجات ومتطلبات االسواق     .٢

 ادخال انواع واصناف جديدة تطلبها االسـواق خصوصًا ما يحقق منها عائدًا اعلى او ما     .٣

 .ينتجه االردن بميزة بنسبة او يكون اقل استهالآًا للمياه   

 .فتح اسواق تصديرية جديدة والتوسع في االسواق التصديرية القائمة     .٤

زيــادة واســتقرار دخــول المــزارعين مــن خــالل التعاقــد معهــم النتــاج احتياجــات الشــرآة للســوقين المحلــي و            .٥
 .الخارجي

 .انشاء وادارة اسواق الجملة للمحاصيل البستانية داخل و خارج حدود البلديات     .٦

 استيراد المحاصيل البستانية للسوق المحلي وفقًا الحتياجـات السوق واالشتراطـات الفنية     .٧

 .و المواصفات التي تحددها الجهات المسؤولة        

 للترويج للمنتجات البستانية االردنية  brand nameتاسيس عالمة تجاريـة للمنتج االردني     .٨

 .في االسواق التصديرية   

  

للتســويق وتصــدير المنتوجــات) شـرآات   ( وانشاء شــرآة    . التسويق بكل المعايير هو الهم الرئيسي للقطـاع الزراعي              
سة اهميــة هــذا الحـل،. الزراعية قد يكون احد اهم الحلول ليس للمزارعين فقط بل للقطــاع باآملــه                  يتضـح مــن الدرا

وهذا المقال دعوة للمزارعين ، للوزارة، لتجار ومصنعي المدخالت الزراعية، المصدرين، تجار االسواق المرآزية لبحــث
انشاء هذه الشرآة او الشرآات واالسـتفادة مـن الدراســات و االمكانيـات الــتي تضـعها الحكومـة فـي هـذه المرحلـة

 لخدمة هذا الهدف
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.او قد تضيع هذه الفرصة الهامة، و للحوار بقية 

  

عاآف الزعبي.د

مؤسسة التسويق الزراعي
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