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 ادلمذيخ 

االلتزام بها ،  الىتعد عملٌة تطوٌر وتحدٌث المناهج من الخطوات التً تسعى وزارة التربٌة       

ولذلن تم تكلٌؾ لجنتنا من لبل المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً بوضع مفردات وتؤلٌؾ كتاب 

 ) الزراعٌة( لرفع المستوى العلمً لطلبتها . االلتصاد الزراعً لالعدادٌات المهنٌة 

ً المعلومات لمد تم فً هذا الكتاب جمع المواضٌع المرتبطة بعلم االلتصاد الزراعً بشكل ٌؽط    

تناول الفصل االول التعارٌؾ  ، فمد تكون الكتاب من ثالثة عشر فصالا ، االساسٌة لكل منها 

، والتعرٌؾ بالمشكلة اهٌم االلتصادٌة الخاصة بعلم االلتصاد وااللتصاد الزراعً وبعض المف

االلتصاد  ، فضال عن التعرٌؾ بعاللة علم االلتصادٌة والتً هً السبب فً دراسة علم االلتصاد

 .الزراعً بفروع االلتصاد االخرى كونه احد فروع االلتصاد العام 

دٌة وكٌؾ تمسم وما هً اما الفصل الثانً فمد تم التركٌز فٌه على شرح الموارد االلتصا       

) الثالث والرابع تناولت الفصول و، طبٌعتها وكٌفٌة الحصول علٌها وما هً اهمٌتها االلتصادٌة 

التخصصات المرتبطة بااللتصاد الجزبً والذي ٌختص بسلون المستهلن  والسادس (والخامس 

ج والوحدة االنتاجٌة )المزرعة ( فمد تضمن الفصل الثالث التعرٌؾ بمعنى التكالٌؾ الزراعٌة والمنت

وانواعها والتمٌٌز بٌنها وكٌؾ ٌتم اشتماق بعض المشتمات االلتصادٌة التً تساعد االلتصادي فً 

ولد  التخطٌط لالنتاج بادنى كلفة ، والتعرٌؾ بمعنى االٌرادات وكٌؾ ٌمكن حسابها .عملٌة 

حرصنا فً الفصل الرابع على تعرٌؾ الطالب بمعنى االسعار وطرٌمة تحدٌدها وما هو دورها فً 

، فضال عن التعرؾ على لانون الطلب بشكل عام والطلب على السلع الزراعٌة توازن السوق 

لطلب ومرونة الطلب وتفسٌراتها ومنحنٌات الطلب واهم العوامل المإثرة فٌه بشكل خاص وعلى ا

العرض وكل ما ٌتعلك به . اما الفصل الخامس فمد تم تعرٌؾ االنتاج  موضوعتناول  كما تم، 

ودوره فً العملٌة االلتصادٌة والعوامل التً تتكون من خاللها العملٌة االنتاجٌة وما الممصود 

 ة وكٌفٌة تكون مراحل االنتاج .بالدالة االنتاجٌ

اما الفصل السادس فمد اختص بتعرٌؾ مفهوم التسوٌك الزراعً واهمٌته االلتصادٌة كمكمل      

للعملٌة االنتاجٌة والتعرٌؾ باهدافه وما هً اهم العملٌات التسوٌمٌة وما هً انواع االسواق التً 
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تعرٌؾ االدارة  بعتناول الفصل السا ولد ما الممصود بالتكالٌؾ التسوٌمٌةتصل لها السلعة و

على ودورها المهم فً العملٌة االنتاجٌة وما ٌهدؾ له هذا العلم وتعرٌؾ الطالب المزرعٌة 

الوظابؾ التً تإدٌها االدارة المزرعٌة وما هً صفات ومإهالت مدٌر المزرعة الناجح ، فضال 

دخل المزرعً ، وتعرٌؾ عن التعرٌؾ بطرٌمة حساب التكالٌؾ المزرعٌة وطرٌمة حساب ال

 الطالب بالسجالت المزرعٌة وطرابك تدوٌنها .

اما الفصل الثامن فمد تناول طرابك تمٌٌم المشارٌع الزراعٌة عن طرٌك بعض المعاٌٌر المهمة      

والتً من خاللها ٌتم اختٌار المشارٌع االكثر ربحٌة ودراسة جدوى تلن المشارٌع للمفاضلة بٌنها . 

وما  الزراعً كؤحد فروع االلتصاد الزراعً فصل التاسع تعرٌؾ التموٌل والتسلٌؾ ولد تناول ال

 ؾ فً النهوض بالمطاع الزراعً .ٌهً مصادر التموٌل والتسلٌؾ الزراعً ، ودور عملٌة التسل

 يبالتخصصات المرتبطة بااللتصاد الكلً والذ ااهتم فمد والحادي عشر العاشر ٌناما الفصل      

تم فٌه اذ   ،ٌهتم بتحلٌل التؽٌرات االلتصادٌة الكلٌة ) اي االجزاء العامة من النشاط االلتصادي (

والتعرؾ على اهداؾ تعرٌؾ الطالب بمعنى السٌاسة الزراعٌة واهمٌتها فً البناء االلتصادي 

ؾ بمفهوم ومتطلبات السٌاسة الزراعٌة . ولد تناول الفصل الحادي عشر التنمٌة الزراعٌة والتعرٌ

التخلؾ االلتصادي واسبابه وخصابصه ، مع توضٌح مفهوم التنمٌة االلتصادٌة واهم معولاتها 

 والتعرٌؾ بالتنمٌة الزراعٌة بشكل خاص .

بعلم االرشاد الزراعً وهو علم ٌختلؾ  االثانً عشر والثالث عشر فمد اختص اما الفصالن    

اضافته الى كتاب االلتصاد  تبدراسته وادواته واهدافه عن علم االلتصاد الزراعً ولد تم

الزراعً لعدم وجود ممرر خاص به فً مراحل الدراسة المهنٌة الزراعٌة ولربه من اختصاص 

عشر التعرؾ على المفاهٌم  ثانًلااللتصاد الزراعً فً المجاالت االجتماعٌة ، فمد تناول الفصل ا

الزراعً . اما الفصل االرشادٌة ونشؤة علم االرشاد الزراعً والتعرؾ على طرابك االرشاد 

عشر فمد تناول موضوع االتصال االرشادي والتعرؾ على عملٌة االتصال باالفراد لث الثا

للبرامج االرشادٌة وكٌفٌة والطرابك المناسبة لالتصال بالجماهٌر الفالحٌة والتعرؾ على التخطٌط 

 اعداد البرنامج االرشادي .

آملٌن ان نكون لد نضع جهدنا المتواضع فً خدمة طلبتنا االعزاء ،  ال ٌسعنا االتام فً الخ       

 العملٌة التعلٌمٌة فً بلدنا العزٌز . ساهمنا بعطابنا هذا فً تطوٌر

 ٔاهلل يٍ ٔساء انمظذ
                                                                                                        

 ادلؤنفٌٕ
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 ٔلانفظم اال

 

 أْذاف انفظم االٔل
  تؼشٚف انطبنت دبؼىن ػهى االلتظبد ٔااللتظبد انضساػٙ ٔثؼغ

 . ادلفبْٛى االلتظبدٚخ

  انتؼشٚف ثبدلشكهخ االلتظبدٚخ ٔانتٙ ْٙ انغجت يف دساعخ
 االلتظبد .ػهى 

  ٖانتؼشٚف ثؼاللخ ػهى االلتظبد انضساػٙ ثفشٔع االلتظبد االخش
 كَّٕ احذ فشٔع االلتظبد انؼبو .

  تٕػٛح يب ميٛض انمطبع انضساػٙ ػٍ ثمٛخ انمطبػبد االلتظبدٚخ
 ٔعجت االَفشاد ثذساعتّ يٍ َبحٛخ التظبدٚخ . 
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 انفظم االٔل

 ػهى االلتظبد
 

 مفاهٌم وتعارٌف التصادٌة :  

ة موضوع االلتصاد الزراعً البد من تناول بعض التعارٌؾ والمفاهٌم رأسلتسهٌل د       

 االساسٌة ذات العاللة بالموضوع ومن هذه المفاهٌم ماٌؤتً :

 

 ة علم االلتصاد : رأس:  د 4-4

بؤمور كثٌرة تتصل بحٌاتنا ة علم االلتصاد الى اهتمام العلم سارٌرجع السبب الربٌس فً د     

ا كاالمور المتعلم باالسعار واالنتاج واالجور والضرابب والبطالة واالحتكار  ةالٌومٌة اتصاالا وثٌما

ا فً حٌاتنا نهتواجااللتصادٌة التً  تمشكالالنا على معالجة الكثٌر من ...... الخ وهو ٌساعد

دٌة صحٌحة والى وضع السٌاسات االلتصاالٌومٌة وٌرشدنا الى كٌفٌة استعمال مواردنا بصورة 

 حل المشكالت الربٌسة التً تجابه المجتمعات البشرٌة . لة ، مٌالسل

 

 : مفهوم علم االلتصاد :  0ـ 4

هنان عدة تعارٌؾ لعلم االلتصاد ولكن ٌمكن تعرٌفه بمفهومه الواسع ) بؤنه العلم الذي ٌدرس      

بٌن حاجاتهم ومواردهم  ةجتمع البشري فً محاولتهم الموازنجمٌع الفعالٌات التً ٌموم بها افراد الم

 الجل الحصول على العٌش ( .

ظمة فً هذا العلم ة منرأسولد عرفه ) أدم سمث( وهو مإسس االلتصاد الحدٌث وأول من نشر د

 ةروة ( النه ٌدرس الثروة من ناحٌ) بانه علم الث 4771) ثروة االمم ( عام  هعندما نشر كتاب

( فً كتابه ) 4201ـ  4410د مارشال ) ٌالفر االلتصادي اإلنكلٌزي هلها . وعرفانتاجها وتداو

مبادي االلتصاد ( بؤنه ) ذلن العلم الذي ٌدرس بنً االنسان فً حٌاتهم العادٌة ، فهو ٌبحث ذلن 
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( أي انه الجزء من نشاط الفرد والمجتمع فً الحصول على الموارد الالزمة لتحمٌك الرفاهٌة العامة

 ة االنسان من جهة أخرى. سارة الثروة من جهة ودسارٌهدؾ الى د

) االلتصاد هو ذلن العلم منها هذا التعرٌؾ الشامل )من التعارٌؾ لعلم االلتصاد وهنان عدد كبٌر

)    ة مدى لابلٌة الفرد او المجتمع فً اختٌار الموارد االنتاجٌة النادرة او المحدودةرأسالذي ٌهتم بد

فراد المال ( النتاج السلع المختلفة وتوزٌعها لالستهالن بٌن مختلؾ ا رأسرض والعمل وكاأل

 . (المجتمع ( وطبمات

ونستخلص من معظم المفاهٌم او التعارٌؾ السابمة لعلم االلتصاد بؤن دراستنا لهذا العلم ستساعدنا 

 من مواردنا المحدودة الى اكبر حد ممكن .االستفادة على 

 

 :  المشكلة االلتصادٌة :3 -4 

وعلم االلتصاد ٌختص ببحث المشكلة  ، معٌنة ةٌختص كل علم من العلوم ببحث مشكل      

 االلتصادٌة، ولتحدٌد المشكلة االلتصادٌة البد من التطرق الى اسبابها وعناصرها . 

 والممصودهر المشكلة االلتصادٌة جو Relative scarcityتعد الندرة النسبٌة       

بالندرة النسبٌة ، ندرة وسابل االشباع بالنسبة للحاجات ، ووسابل االشباع هً الموارد المتوفرة 

الموارد مهما بالؽنا فً تمدٌرها تكون محدودة ممارنة بالحاجات المتعددة التً ٌرؼب االنسان  هوهذ

نسان الشباع حاجاته فً الحصول علٌها ولو فرضنا ان الموارد متوفرة بالممدار الذي ٌطلبه اال

النتفت المشكلة االلتصادٌة ، وهذا ٌعنً ان المشكلة االلتصادٌة تنشؤ بسبب احساس االفراد بوجود 

فرة اها وسابل اشباع متمثلة بالموارد المتولحاجات متعدة ومتجددة أي حاجات ؼٌر محدودة ، ٌماب

وان لالفراد  ةة ال الندرة المطلموهً نادرة او محدودة ولما كانت الموارد تتمٌز بالندرة النسبٌ

رؼبات متعددة بحاجة ملحة الى االشباع ، فال بد من تنافس هذه الرؼبات حول هذه الموارد 

المحدودة ذات االستعماالت البدٌلة ، وهذا الوضع ٌجعل الفرد ٌضطر الى االختٌار بٌن الحاجات 

ا التً تكون لها االولوٌة فً االشباع وبٌن ا ا والتً ٌمكن التخلً االكثر الحاحا لحاجات االلل الحاحا

عنها . فالمشكلة تكمن فً كٌفٌة تنظٌم الممادٌر المحدودة من الموارد االنتاجٌة وتوزٌعها على 

للحصول على افضل مجموعة من السلع  ةمختلؾ النشاطات االنتاجٌة بؤحسن طرٌمة ممكن

تشمل على الموارد الطبٌعٌة الحرة االستهالكٌة المطلوبة . والموارد المتوفرة فً أي مجتمع ال

ا على الموارد البشرٌة ) الفكرٌة فٌها  كاالراضً والمعادن والؽابات فحسب  بل تشمل اٌضا

نسان لزٌادة االنتاج والعضلٌة ( هذا باالضافة الى االشٌاء االخرى المساعدة التً صنعها اال

 آلالت واالبنٌة .كالمكابن وا

لتصادٌة تتكون من عنصرٌن اساسٌٌن هما : تعدد الحاجات من جانب مما سبك نجد ان المشكلة اال 

 ٌمابله ندرة الموارد ) السلع والخدمات ( من الجانب االخر . 
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 : الحاجات البشرٌة :  1ـ 4 

 ةٌمصد بالحاجة تلن الرؼبة التً تتولد فً االنسان نحو االشٌاء سواء اكانت هذه الرؼبة متفم       

مع المانون او االخالق او التتفك  وكل فرد من االفراد له حاجات ٌرٌد اشباعها وتتولد هذه 

والتمالٌد التً ٌسٌر ؾ اعرها او المهنة التً ٌمارسها واألفٌالحاجات من طبٌعة المنطمة التً ٌعٌش 

 .  هعلٌها مجتمع

م المدنٌة ووسابل دمع تمها دوٌالحظ ان الحاجات البشرٌة ؼٌر محدودة العدد وٌزداد تعد     

جدٌدة كثٌرة ما ادى الى مالً على ظهور حاجات متعددة رأسالمواصالت . ولمد ساعد النظام ال

 فكل اختراع جدٌد ٌخلك حاجات جدٌدة .  ،عات ااختر

ولمد اطلك بعض االلتصادٌٌن على مبدأ تعدد الحاجات وتنوعها بمانون تنوع الحاجات البشرٌة      

على اساس ان  اعدد السلع والخدمات المختلفة التً ٌحتاجها االشخاص الحد لهومضمونه ) ان 

 الحاجات المدٌمة كلما اشبعت ظهرت حاجات جدٌدة ( 

 ٌمكن تلخٌصها كاالتً :   ةوللحاجة خصابص متعدد

 أي ان حاجة الفرد ٌمكن اشباعها اذا انفك علٌها لدراا محدداا من المال .  :لابلٌتها لالشباع ـ 4

ٌمكن للحاجات ان ٌحل بعضها محل البعض االخر ، فالحاجة  ذإ : لابلٌتها لالحالل واالستبدالـ 0

الى شرب المهوة لد تزٌل الحاجة الى شرب الشاي . أي اشباع حاجة بدٌلة محل حاجة اخرى . 

 وهذا ماٌعرؾ باالحالل . 

 تتزاٌد بصورة مستمرة . التكون حاجات االنسان محدودة العدد ولكنها  :لابلٌتها للتعدد ـ 3

هنان كثٌر من الحاجات الٌمكن اشباعها االبؤشباع حاجات اخرى معها ،  :الحاجات متكاملة ـ 1

 فالحاجة الى شرب الشاي تإدي الى الطلب على السكر . وهذا ماٌعرؾ بالتكامل .  
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 : االلتصاد الجزبً وااللتصاد الكلً : 5ـ 4

ة النظرٌة االلتصادٌة ٌمكن ان تمسم على مجالٌن واسعٌن هما االلتصاد الجزبً ساران د       

Micro- economics  الذي ٌتعلك بمسابل االفراد والمشارٌع وٌكون تركٌز االهتمام فٌه

على تكوٌن االسعار والمشكلة االساس التً ٌعالجها هً تحدٌد االسعار والكمٌات بموى العرض 

هً نظرٌة الطلب ونظرٌة العرض ونظرٌة السعر فً االسواق المختلفة والطلب لذا فؤن نظرٌته 

ا وما  وهو ٌحاول تحدٌد ما الذي ٌجعل الفرد ٌشتري احدى السلع بدالا من االخرى كونه مستهلكا

ا .   الذي ٌدفعه  النتاج هذه السلعة او تلن كونه منتجا

 بمعالجة مشاكل االلتصادنه ٌهتم فا  Macro- economicsاما االلتصاد الكلً     

ة سارالوطنً ككل وٌهتم به . وٌشار له فً بعض االحٌان بتحلٌل التوازن العام وانه ٌتضمن د

االنتاج الكلً واالستخدام الكلً والمستوى العام لالسعار واالستهالن الكلً وٌصؾ الدورات 

تؽٌرات معدل النمو التجارٌة وٌحلل االجراءات المالٌة والنمدٌة وٌفسر التضخم وٌحلل اثر 

 االلتصادي .

 

 The Economic system:  : النظام االلتصادي 1ـ 4

ٌتكون النظام االلتصادي من المواعد والموانٌن والتمالٌد والمبادى التً تحكم عملٌات        

االلتصاد المومً وٌتم من خاللها استخدام الموارد اإلنتاجٌة إلشباع الحاجات اإلنسانٌة . وٌهدؾ 

وكٌفٌة  النظام االلتصادي الى تحدٌد انواع وكمٌات السلع والخدمات التً تنتج وطرابك انتاجها

توزٌعها وان النظام االلتصادي الخاص باي بلد ٌعتمد على من هو المالن للثروة االفراد ام الدولة ، 

 انواع من االنظمة االلتصادٌة:  ةوبناء على ملكٌة الثروة هنان ثالث

   : Free  Enterprise  ـ نظام المشروع الحر4

لالفراد وان المشكلة االلتصادٌة فً هذا النظام تحل من خالل  ةوفٌه تكون جمٌع الثروة مملوك      

من تفاعل لوى العرض والطلب . وهو ما معمول به فً النظام ، اي نظام ) الٌة ( االسعار 

 مالً . رأسال
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  Planned Economy:  ـ نظام االلتصاد المخطط0

خالل  من عن االنتاج والتوزٌع ومسابل النمو ةتكون الدولة فً هذا النظام هً المسإول       

لة واالجتماعٌة للثروة وتكون مسإ ةسلطة التخطٌط المركزٌة فً الدولة وذلن استناداا الى الملكٌ

 عن تحدٌد الكمٌات المنتجة ووضع االسعار وتوزٌع الدخول . 

  Mixed Economy:  ـ نظام االلتصاد المختلط3

رات تتم من لبل الدولة ) المطاع العام ( وبعضها االخر من المطاع فً هذا النظام بعض المرا     

 الخاص . وتنتهج كثٌر من الدول هذا النظام اذا الٌوجد بلد ٌموم بالكامل على نظام المشروع الحر . 

 

 :  Goods :  السلع 7ـ 4

من المصطلحات التً تستخدم بشكل واسع من لبل االلتصادٌٌن لالشٌاء التً ٌحتاجها الناس        

وتكون  ة) السلع ( وتتضمن جمٌع االشٌاء المفٌدة والتً تحمك منفع ًحاجاتهم االنسانٌة هالشباع 

( ( wealth: الثروة  ماان هتلسلع االلتصادٌة نوعان ربٌسٌمن لبل االفراد . وا فٌها مرؼوب

( . فالسلع االلتصادٌة ذات الطبٌعة المادٌة هً ثروة اما السلع (Servicesوالخدمات 

االلتصادٌة ؼٌر المادٌة فهً خدمات . فاالرض الزراعٌة وجمٌع الموارد كخامات الحدٌد والفحم 

او  والنفط وجمٌع المصانع ومكابنها وابنٌتها هً ثروة . اما السلع ؼٌر المادٌة كعمل الطبٌب

المهندس او المدرس او المزارع فهً خدمات وتمتلن منفعة وهً نادرة وال تمل اهمٌة عن السلع 

 االلتصادٌة المادٌة .

 

 

 

 



15 

 

 : : الفعالٌات االلتصادٌة 4ـ 4

فً محاولتنا الشباع حاجاتنا المتعددة نكون مجبرٌن الن نمتصد وعملٌة االلتصاد هً محاولة        

لٌات االلتصادٌة التً ااالنتفاع من الوسابل النادرة وعند عملٌة االلتصاد هذه تحصل بعض الفع

 ٌمكن تمسٌمها الى اربع هً ) االنتاج والتبادل والتوزٌع واالستهالن ( .

 نتا  :: اال 4-4-4

عملٌة من شؤنها ان تسهم فً تحمٌك نفع هذه الان  اذها . تمنفعة او زٌاد كاالنتاج  هو خل       

ا فعندما ٌزرع الفالجهة نظر شخص ما ( تومعٌن ) من  ا ٌكون هنان انتاج ، ل حعد انتاجا محا

ا فالخبز مثالا  ابدةف أكثر رالى شكل اخ ةوعندما ٌحول العامل المواد االولٌ ٌكون هنان انتاج اٌضا

وتمر بطحنه  وحصاده الممح نتاجٌة تبدأ بزراعةهو نتٌجة نهابٌة لسلسة طوٌلة من العملٌات اال

 وخبزه ثم نمله وتسوٌمه للمستهلكٌن .

 : التبادل : 0ـ 4ـ 4

مع تمدم الحٌاة بعد االنتاج هنان مشكلة وضع المنتجات التً تم انتاجها بؤٌدي مستخدمٌها . و        

ا من السلع وانما ٌضطرون لتبادل السلع  ونالبشرٌة عبر العصور لم ٌعد هنان اشخاص مكتف ذاتٌا

مع ؼٌرهم من المنتجٌن ، فالعامل ٌبادل خدماته بالطعام الفابض لدى المزارع . وفً عملٌة التبادل 

هنان استبدال سلعة بسلعة ، ثم بتعمد وتعدد السلع كانت  أيكانت الوسٌلة االولى هً المماٌضة 

 ضرورة الدخال واسطة تبادل اوالا بالنمود ثم تستخدم النمود للحصول على سلع اخرى . 

 : التوزٌع :  3ـ  4ـ 4

ٌمصد بالتوزٌع فً التحلٌل االلتصادي تمسٌم المدرة الشرابٌة ) الدخل ( بٌن اولبن الذٌن        

االنتاج ، وان هذا التمسٌم ٌكون بشكل مدفوعات ) اجور ، رٌع ، فابدة ، ربح ( لٌة عمفً  ااسهمو

وان هذه العملٌة تدعى بالتوزٌع الوظٌفً الن توزٌع الدخل على العامل االنتاجً ٌكون حسب 

االا كثٌر ماٌثار هو كم إاالنتاج الكلً . لذا فان هنان س وظٌفته او حسب نسبة اسهام ذلن العامل فً

الناتج ٌنبؽً ان ٌذهب كحصة لكل عامل انتاجً استخدم فٌه ؟ كماعدة ٌكون الجواب على مثل من 

 هذا السإال هو ان العامل االنتاجً ٌكافؤ على وفك اسهامه فً الناتج الكلً . 
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 : االستهالن :  1ـ 4ـ 4

ٌمثل االستهالن الهدؾ النهابً للنشاط االلتصادي الذي ٌتمثل باالنتاج ثم التبادل فالتوزٌع         

واخٌراا االستهالن ، واالستهالن هو االنتفاع من السلع والخدمات الشباع الحاجات االنسانٌة . 

فراد ، ٌعتمد بشكل مباشر على لدرتها على اشباع حاجات اال ةفالطلب على كل سلعة او خدم

والحاجات لوحدها التحفز النشاط االلتصادي انما المحرن الربٌس لهذا النشاط هو طلب المستهلن 

كون لدٌهم حاجات متعددة لكن له. فطلب المستهلن هو الحاجة معبراا عنها بمصطلح نمدي . فالمست

رٌن على دعم هذه الحاجات ذات تؤثٌر للٌل فً النشاط االلتصادي مالم ٌكن االفراد راؼبٌن ولاد

هذه الحاجات بمدرة شرابٌة . فالرؼبة التحفز المنتجٌن على االنتاج لكن الدفع النمدي واالستعداد 

ا   .للشراء ٌجعل هذه الحاجه تصبح طلبا

 : االلتصاد الزراعً : 2ـ 4

االلتصاد الزراعً فرع من فروع االلتصاد العام ٌبحث فً المشاكل االلتصادٌة المتعلمة         

بجهود االنسان فً مهنة الزراعة وٌعتبر من فروع االلتصاد التطبٌمٌة النه ٌموم بتطبٌك النظرٌات 

ا . وٌوضح العاللة بٌن هذه الفعالٌات وال فعالٌات االلتصادٌة على الفعالٌات الزراعٌة عملٌا

االلتصادٌة االخرى . وبهذا المفهوم تحول ألتفكٌر  فً المزرعة من وحدة بٌولوجٌة الى وحدة 

افتصادٌة وربطها بااللتصاد العام . فعلم االلتصاد الزراعً كما ٌظهر من اسمه ٌوضح  العاللة 

بر علم االلتصاد ت. كذلن ٌعمن العلوم االلتصادٌة والزراعٌة بٌن االلتصاد والزراعة وٌستمد مبادبه

الزراعً من العلوم االجتماعٌة اذ انه ٌبحث فً االمور المرتبطة بالمجهود االنسانً فً مهنة 

الزراعة وٌبحث فً الوسابل التً ٌمكن بواسطتها استؽالل الموارد الطبٌعٌة والموارد البشرٌة 

النتاج فً الزراعة استؽالالا ألتصادٌا اوذلن بالعمل على تنظٌم العاللة والربط بٌن عوامل ا

ها على التمدم . فضالا عن روخارجها لتوفٌر افضل الوسابل لتحسٌن حالة العابلة الفالحٌة واستمرا

 هماذكرناه ، ٌهتم االلتصاد الزراعً بالمشاكل االدارٌة المتعلمة باستؽالل عناصر االنتاج على الوج

ركز على الزراعة وما ٌتعلك بها االكمل واالكفؤ ، ومن هنا نشؤ تخصص فً االلتصاد الزراعً ٌ

 من عناصر انتاجٌة وادارٌة وهو ما ٌسمى بتخصص ادارة المزرعة . 

لتصاد الحدٌثة . اذا ان علم االلتصاد الزراعً كعلم لابم بذاته ، وكؤختصاص ٌعتبر من فروع اال

.  ن العشرٌنالمشكلة االلتصادٌة الزراعٌة فً اواخر المرن التاسع عشر واوابل المر ظهوربدأ عند 

ففً هذه االونة مرت الزراعة فً ظروؾ عصٌبة ، وهذه الظروؾ دفعت الكثٌر من االلتصادٌٌن 
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فً انكلترا والمانٌا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى المٌام بتمصً اسباب هذه االزمة والبحث عن 

ه كان فً انكلتر ة االلتصاد الزراعً وتطبٌك مبادبرأسلها . ان اول اهتمام فً د ةحلول مناسب

ولكن المعاهد االنكلٌزٌة ظلت تفتمر الى هذا النوع من التدرٌس مدة طوٌلة الى ان انشبت مإخراا 

فروع متخصصة فً الجامعات االنكلٌزٌة اما فً المانٌا فمد لاموا باالضافة الى البحوث فً 

عد الجامعات االلمانٌة التصادٌات الزراعة بتدرٌس االلتصاد الزراعً فً الجامعات االلمانٌة . وت

 اسبك الجامعات فً المٌام بتدرٌس الموضوع . 

  عاللة االلتصاد الزراعً بااللتصاد العام ::   42ـ 4

 ان اهتمام اال ،صاد العام وتجمعهما نفس االهداؾ االلتصاد الزراعً هو فرع من االلت        

الزراعة ورفاهٌتهم ولذلن فهو ٌسعى كز على نشاطات وفعالٌات اصحاب رااللتصاد الزراعً تت

الٌجاد الحلول المناسبة للمشاكل الزراعٌة . فال ٌمكن للزراعة ان تنمو وتتطور بدون تطور ونمو 

الفعالٌات االلتصادٌة االخرى . فالزراعة هً جزء متمم للفعالٌات االلتصادٌة فً البلد والٌمكن 

تطورات االلتصادٌة التً تتصل بحركة فصلها عن تلن الفعالٌات . وتخضع الزراعة الى ال

التصنٌع والتجارة وحالة البلد ، وذلن بؤمكانٌة تزوٌد الزراعة بما تحتاج الٌه من االالت واالسمدة 

والمبتكرات الجدٌدة التً تتطلبها الزراعة الجل تطورها . ولذا فؤن مجال علم االلتصاد الزراعً 

ا ة أدارة وتنظٌم السارراا على دصتلم ٌعد مم بل تعداها الى مواضٌع ، زراعة فمط كما كان سابما

ة االسواق الداخلٌة سارالتصادٌة اخرى واصبح الٌختلؾ كثٌراا عن علم االلتصاد العام من حٌث د

ٌمٌة ة النمود والبنون والمالٌة والخدمات التسوساروالتجارة الخارجٌة والدورات االلتصادٌة ود

وؼٌرها من المواضٌع االلتصادٌة المهمة التً اصبحت من والتصاد العمل  والضرابب واالسعار

االمور التً ٌحتاجها االلتصادي الزراعً لاللمام بها ومعرفة نظرٌاتها وآثارها وتطبٌك مبادبها 

 على الزراعة .

تصاد الزراعً وااللتصاد لٌس هنالن اختالؾ كبٌر بٌن اهداؾ ومجال االل هوعلى هذا نستنتج ان

 علىاللتصاد العام والٌختلؾ عنه . ولكنه ٌزٌد لم متم الزراعً ماهو اال االلتصادفالعام . 

كعلم المحاصٌل الحملٌة ، وعلم ، االلتصاد العام بتركٌزه على العلوم الزراعٌة الفنٌة والتطبٌمٌة 

الزرعٌة ، فٌستمً من هذه العلوم العوامل  ةربة والهندسة الزراعٌة ، والمكننتربٌة الحٌوان وعلم الت

فعالة فً تحسٌن كمٌة ونوع االنتاج الزراعً . وبعد تنسٌك المعلومات المتوفرة من هذه العلوم ال

 الٌجاد افضل الوسابل المناسبة لحل المشاكل االلتصادٌة التً تعترض طرٌك نمو الزراعة . 
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 :  : الزراعة وخصابصها44ـ 4

ٌمكن تعرٌؾ النشاط الزراعً بؤنه ذلن النشاط المابل للتطور المعتمد على لوى انتاجٌة تدخل       

فً انتاج السلع الزراعٌة بالمدر والنوع الكافً الشباع الرؼبات االساسٌة اذا ان لها اهمٌة عظٌمة 

الزراعة  سم. وتت لمعامل بالموارد االولٌةالؽذاء وابالمصدر االساسً الذي ٌمد العالم فً كونها 

سمات تساعد على فهم طبٌعة المشاكل الزراعٌة واٌجاد الحلول المناسبة لها ، وفٌما ٌؤتً اهم هذه ب

 : السمات

 ـ التمدم العلمً بطًء االثر فً الزراعة . 4
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 فترة االنتظار طوٌلة فً الزراعة . -7

 صعوبة تحدٌد التكالٌؾ المتؽٌرة .  -4

 تنالص نسبة الزراع . -2
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 -وسنستعرض كل سمة من هذه السمات بشًء من التفصٌل وكما ٌؤتً :

 ـ التمدم العلمً بطًء االثر فً الزراعة :4
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من الواضح ان الزراعة فرع مهم من فروع االنتاج العلمً ، اذ تتصل بعمل الفالح كثٌر من       

لفالح كذلن بعملٌات العلوم ككٌمٌاء التربة وعلم تؽذٌة الحٌوان والنبات وامراضهما ، وٌموم ا

التسوٌك الالزمة له . تحتاج التجارب الزراعٌة الى ولت طوٌل لمعرفتها وذلن بسبب التؽٌرات 

ا على الزراعة اطول مما هو مخٌم على الصناعة ، فاذا نجح  الطبٌعٌة ، ولذا فمد بمً الجهل مخٌما

ا نجاح ٌتطلب ولتاحد الزراع فً أجراء تجربة جدٌدة فؤن ذلن ال االنتاج  ة ، الن دورطوٌالا  ا

االنتاج فً الصناعة فانها لصٌرة ولد تإثر التجارب العلمٌة فً االنتاج  ةالزراعً طوٌلة . أما دور

الزراعً وزٌادة على ذلن فالتجارب الزراعٌة فً المطاع فً سنة واحدة اكثر مما تإثر التجارب 

بالتجارب الزراعٌة على نطاق  ةعادة تكون عظٌمة الفابدة للمجتمع ، ولذا تموم الحكومات عاد

ا على الفالحٌن بكافة  ،مد طوٌل ألواسع وعلى اساس علمً و وتموم بنشر نتابج هذه التجارب مجانا

ها فً الزراعة االن التتمثل فً اكتشاؾ معلومات زراعٌة هوالمشكلة التً تواج ةالوسابل الممكن

 منها . جدٌدة بل بنشر المعلومات المتوفرة وتطبٌمها واالستفادة

 تخضع الزراعة لمانون المنافسة الحرة : -0

ضبٌالا  اا ٌموم بانتاج المحاصٌل الزراعٌة عدد كبٌر من الزراع . وٌنتج كل واحد منهم جزء     

الٌكاد ٌذكر اذا لٌس باالنتاج الكلً . فاذا اراد احد المزارعٌن ان ٌؽٌر من انتاجه فان تؤثٌر ذلن 

ا اذا ؼٌر الفالح طلبة لعوامل االنتاج كاالٌدي العاملة  على المحصول للٌل ، وٌصح هذا اٌضا

عٌة واالسمدة والمحسنات الزراعٌة ، فالفالح الحول له وال لوة فً السٌطرة على اثمان السلع الزرا

المزارع تحدٌد انتاجه .  ةم ٌرد . وهذا ناتج عن عدم استطاعام ل دوعلٌه ان ٌمبل ثمن السوق ارا

ه الٌمكن التحكم فً زٌادته اذا دعت حاله الطلب الى ذلن حٌث ان تالن المحصول بعد زراع

ومن هذا ٌظهر ان تحدٌد كمٌة االنتاج  فً  ،محصول موعدا التصلح زراعتة بعده لزراعة كل 

 الزراعة امر صعب التنفٌذ . 

 :ـ تخضع الزراعة لمانون التكالٌف المتزاٌدة 3

راضً الخصبة ذات المولع الجٌد محدودة ، وعلى هذا فاذا ارٌد االمن الواضح ان مساحة        

االنتاجٌة الى حد تضطر فٌه  ةزٌاده االنتاج الزراعً بسبب تزاٌد السكان فمد ٌإدي ذلن الى زٌاد

وبذلن  ،ؽٌل عمال للٌلً الخبرة الزراعٌة راضً اضافٌة الل خصوبة او تشأاستؽالل  الى جوءلال

العملٌة  لة المتنالصة على االٌدي العاملة وعوامل االنتاج االخرى الداخلة فًؽٌسرى لانون ال

 ضطر الى زٌادة التكالٌؾ للمحافظة على االنتاج . ناالنتاجٌة الزراعٌة ، ف
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 :  ـ ال ٌساٌر االنتا  انخفاض االسعار1

ات ان االنتاج الزراعً ٌزداد مع زٌادة الطلب ولكن مساٌرته الى انخفاض ساراظهرت الد      

الطلب بطًء جداا وسبب هذا البطء هو ان االرض عامل ثابت وٌستمر أستؽاللها عادة مادامت 

تؽطً التكالٌؾ المتؽٌرة . حٌث انه عندما تنخفض اسعار المنتوجات الزراعٌة ٌحاول المزارع 

سابك العتماده بان هذا خٌر له من ان ٌترن حملة بوراا ، فٌفتش عن عمل المحافظة على االنتاج ال

ا اما فً  ا عظٌما اخر ، وعلى هذا تهبط اسعار المحاصٌل الزراعٌة فً االزمات االلتصادٌة هبوطا

ا حٌث انه اذا انخفض الطلب  ا تاما الصناعة والفعالٌات االلتصادٌة االخرى فاألمر ٌختلؾ اختالفا

ا كبٌراا   لمحصول ما ، انخفضت معه اجور العامل االنتاجً .  انخفاضا

 ـ ٌنمص الزراع التعاون وتوحٌد الكلمة :5

ذا ٌساعدهم على توجٌه البلدان بنفوذ واسع فً الحكم وه ٌتمتع اصحاب المصانع فً كثٌر من     

دول فً بالدهم لصالحهم اكثر مما هو فً صالح الزراع وكذلن الفالحٌن فً ال اتالتشرٌع

لتً تجمع ارباب الصناعات ن التجمعهم صلة لوٌة كاٌن ومنتشرٌمالٌة بحكم عملهم متفرلرأسال

اتفاق كلمتهم وتوحٌد جهودهم فً منظمات لوٌة كما ٌفعل المشتؽلون بشراء منتجات  ٌصعبو

من المشتؽلون بٌبع ماٌحتاجه الفالح الفالح كالمطن والخبز واللحم ومنتجات االلبان وكما ٌفعل 

واالالت الزراعٌة والسماد وؼٌرها . اما فً الدول االشتراكٌة واؼلب الدول النامٌة فمد بدأ  المالبس

 الفالحون بتشكٌل اتحاداتهم التعاونٌة والفالحٌة لتدافع عن حمولهم وتنظم تسوٌك منتجاتهم. 

 كبٌر فً الزراعة : ـ عنصر المغامرة 1

ما تإثر على الصناعة اذا ان االنبات هو االساس ة على الزراعة اكثر مٌتإثر العوامل الطبٌع       

فً تكوٌن المحاصٌل الزراعٌة . وهو ٌتؤثر بالعوامل الجوٌه اكثر مما ٌتؤثر بالتربة ، ولو ان تؤثٌر 

ا . وٌحتاج كل نبات الى شروط مناخٌة لنموه لكن الظروؾ المناخٌة الٌمكن  التربة كبٌراا اٌضا

صناعة التً تخضع لسٌطرة لبات الفجابٌة ، وهذا ما النجده فً الاالعتماد علٌها ، النها عرضة للتم

ع ان ٌتنبؤ عن ممدار ومصٌر انتاجه وذلن بسبب التؽٌرات رازمولهذا ٌصعب على ال ،االنسان 

ن )جفاؾ وفٌضان وبرد ة مٌالسرٌعة التً السلطان له علٌها . وعلى هذا فالعوامل الطبٌع ةالجوٌ

ا من االفات الزراعٌة كدودة المطن ودوباس النخٌل وصدأ الممح وامراض الفاكهة وثلوج وؼٌره

 وؼارات الجراد وامراض الحٌوان ( تجعل الزراعة  عمالا فٌه كثٌر من المؽامرة والمخاطرة . 



21 

 

 االنتا  الزراعً (  ةر طوٌلة فً الزراعة ) بسبب موسمٌظاتـ فترة االن7

ان فترة االنتظار فً الزراعة بٌن بدء تشؽٌل عوامل االنتاج وبٌن الحصول على االنتاج         

لذرة لبل ثالثة طوٌلة ، حٌث ان الممح مثالا الٌثمر لبل اربعة اشهر، والمطن لبل تسعة أشهر وا

اضعة النها خ ةاالنتاج الصناعً لصٌر ةزراعً طوٌلة بٌنما دوراالنتاج ال ةاشهر ، أي ان دور

 لسٌطرة االنسان . 

ٌموم صاحب المعمل بانتاج سلعة ما للسوق بناء على طلبات ٌتلماها وعندما تمل الطلبات فانه سٌحد 

من انتاجه او ٌتولؾ عن العمل او ٌؽلك مصنعه ، ولكن الفالح فً الزراعة الٌلبً طلبات تلماها أي 

طلب او العرض وال ةستكون حال، والٌعلم كٌؾ  هستمبلٌانه الٌنتج لسوق حاضره بل لسوق م

السوق فً المستمبل فلٌس  ةفرضنا انه ٌعلم ماستكون علٌه حالواذا  ،االسعار عند نضوج محصوله 

من السهل اٌماؾ انتاج حمل للفواكة او حظٌرة للحٌوان بمثل السهولة فً اٌماؾ انتاج معمل من 

و مضطر لالنتظار سنة حتى تلد ابماره ، المعامل ، واذا اراد الفالح زٌادة منتجات االلبان مثالا فه

وكذلن الفواكه وؼٌرها ، فشجرة التفاح التصل الى ذروة االنتاج لبل بلوؼها سن العاشرة وعلى 

هذا فاذا ارتفع سعر احد هذه المنتجات الزراعٌة ، فمد ٌؽري هذا االرتفاع الفالح بزٌادة انتاجه منها 

ا  بضع سنوات بسبب فترة االنتظار . وفً خالل ذلن  زٌادة كبٌرة جداا ولد ٌبمى السعر مرتفعا

بٌنهم ، وعندما ٌبدأ  اٌواصل الفالحون زٌادة االنتاج وهم فً هذا ٌعملون متفرلٌن دون تشاور فٌم

ا كبٌراا .  ا ٌهبط سعر المحصول هبوطا ا فشٌبا االنتاج الكبٌر فً الظهور فً السوق بكمٌات تتزاٌد شٌبا

ا كبٌراا وعند ذلن ٌدرن الفالحون كوح دة واحدة خطؤ سٌاستهم فٌمومون بتخفٌض االنتاج تخفٌضا

ا حاداا  وبعد مرور بضع سنوات تظهر نتٌجة هذا التخفٌض فً االنتاج فٌرتفع السعر مجدداا ارتفاعا

وتبدأ الدورة من جدٌد ثانٌة ، ولذا اصبح من الضرورة ان تكون هنالن سلطة موجهة ومنظمة 

 امثال هذه االزمات .  للفعالٌات االلتصادٌة لتجنب

 

 

 :  رةف المتغٌٌـ صعوبة تحدٌد التكال4

ها على التكالٌؾ المتؽٌرة اذا إجراإالنمص او الزٌادة التً ٌجب  ٌتعذرعلى الفالح معرفة مدى      

 ةها او انخفض . فالعرض فً حالما اراد ان ٌزٌد اوٌنمص من انتاج المحاصٌل التً ارتفع سعر

جملة المحصول الزراعً بوجه عام فً اكثر مرونة بكثٌر من العرض ٌكون محصول واحد 
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ض السعر . حٌث ان المزارع الٌتخصص فً انتاج اوخاصة العرض الذي ٌترتب علٌه انخف

ة اي من انواع النباتات او دمتعد ثالا ، بل ان الربح ٌؤتً من نواحمحصول واحد كالممح م

انتاج المحصول الذي زاد الطلب علٌه ، فعلى صاحب نات . فاذا اراد الفالح ان ٌزٌد من االحٌو

ان الٌدخل فً الحسبان ماطرأ على التكالٌؾ المتؽٌرة لهذا المحصول من زٌادة اونمص  ةالمزرع

فحسب بل ٌجب ان ٌنظر الى االثار ؼٌر المباشرة التً تترتب على تكالٌؾ المحاصٌل االخرى 

ل ، ولكن ٌصعب تمدٌر ذلن ولو انه من االهمٌة التً انتجتها المزرعة بالتناوب مع هذا المحصو

 بمكان . 

 

 : ـ تنالص نسبة الزراع2

ؽلٌن فً الزراعة فً العالم اخذ فً التنالص . لمد بدأت هذه تات ان نسبة المشساراظهرت الد       

النسبة تتنالص باستمرار منذ منتصؾ هذا المرن فً جمٌع انحاء العالم الؽربً ، وٌعود سبب ذلن 

الى زٌادة االنتاجٌة الزراعٌة التً هً حصٌلة التمدم العلمً فً الزراعة فاالالت والمحسنات 

ا من اال ٌدي العاملة الزراعٌة ومماومة االفات ، وهذا مما زاد فً االنتاج الزراعً وترن فابضا

ا الى تنالص عدد الزراع لٌام المصانع باداء كثٌر من. لالشتؽال بمهن اخرى   مما ادى اٌضا

 العملٌات التً كانت تنجز فً المزرعة . 

 لمال الثابت كبٌرة فً الزراعة :  رأسـ نسبة 42

تمدر نسبة االموال الثابتة المستؽلة فً الزراعة بحوالً ثلثً مجموع  االموال المشؽلة حٌث       

ء أي المال التتؽٌر مع تؽٌر االنتاج ، وهذا ماٌإدي الى صعوبة اجرا رأسان الجزء االكبر من 

تعدٌل او تحوٌل االنتاج الى انتاج اخر حٌث ان التكالٌؾ الثابتة ٌجب ان ٌتحملها المزارع سواء 

العامة نجد العكس هو استؽل ارضة او لم ٌستؽلها بٌنما فً الصناعة ماعدا صناعة المنافع 

مكان ان التكالٌؾ المتؽٌرة تإلؾ الجزء االكبر من مجموع التكالٌؾ . وهذه باال الصحٌح . اذ

 رها حسب كمٌة السلع المطلوب انتاجها .ٌتؽٌ

 

 

 

 انفظم االٔلَٔشبطبد  خاعئه

 / عرف ما ٌؤتً : 4س

علم األلتصاد ، المشكلة االلتصادٌة ، لانون تنوع الحاجات البشرٌة ، االلتصاد الجزبً ، 

 االلتصاد الكلً ، االلتصاد الزراعً .

 / املا الفراغات األتٌة : 0س

و  _____________تتكون المشكلة االلتصادٌة من عنصرٌن اساسٌٌن هما  -4
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 ادلٕاسد االلتظبدٚخ

 
  ػـٕايم االَتبج 
  االسع أ ادلٕاسد انطجٛؼٛخ Land 
    انؼًمLabour  
    : سأط ادلبلCapital 
   : انتُظٛىManagement 

 
 

  

 

 

 

 ثبَٙانفظم ان
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 انفصم انثبَي

 

 أْذاف انفظم انثبَٙ
تؼذ ادلٕاسد االلتظبدٚخ ْٙ انؼُبطش ادلكَٕخ نألَتبج انضساػٙ ٔانتٙ 
ٚغتطٛغ ادلُتح ػٍ طشٚك يضج تهك ادلٕاسد يٍ انتحكى يف انؼًهٛخ 

االَتبخٛخ يثم صٚبدح االَتبج أ ختفٛغ انتكبنٛف االَتبخٛخ نهٕطٕل 
 اىل انتٕنٛفخ االلتظبدٚخ ادلثهٗ ٔنزنك ٚٓذف ْزا انفظم اىل : 

 ت دببْٛخ ادلٕاسد االلتظبدٚخ .تؼشٚف انطبن 

 . كٛف تمغى ادلٕاسد ٔيب ْٙ طجٛؼتٓب 

 . كٛفٛخ احلظٕل ػهٛٓب ٔيب ْٙ اًْٛتٓب االلتظبدٚخ 
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 (( )) ادلٕارد االلتصبديخ

 

 : الموارد االلتصادٌة  0-4

تحتوي بعض الموارد خدمات مخزونة ٌمكن استخدامها فً العملٌات االنتاجٌة فً فترات       

، كاالسمدة الكٌمٌاوٌة واالعالؾ . فاالسمدة ٌمكن  ةمختلفة وحسب متطلبات العملٌات المذكور

رة استخدامها فً االنتاج النباتً ومن ثم تستنفذ فً العملٌات االنتاجٌة كما ٌمكن تخزٌنها الى فت

انتاجٌة اخرى . وهكذا بالنسبة لالعالؾ حٌث ٌمكن تؽذٌة المواشً علٌها كما ٌمكن تخزٌنها 

 واستخدامها فً التؽذٌة الحٌوانٌة فً فترة مستمبلٌة . 

فمة وهذا النوع من الموارد ٌجب استخدامه واال فانه الٌمكن تدكما تحوي بعض الموارد خدمات  م

اخرى كالعمل المزرعً . فخدمات العامل الٌمكن تخزٌنها الى فترة االستفادة منه فً فترة انتاجٌة 

 اخرى . ولذا ٌجب استخدامها فً العملٌات االنتاجٌة مباشرة .

كما فً المكابن واالالت الزراعٌة فؤن اندثار  ةرد تحوي على خدمات متدفمة ومخزونوبعض الموا

الى فترة  هابها دون استعمال ظٌمكن االحتفالٌات االنتاجٌة. او اآللة ٌحدث نتٌجة استخدامها فً العم

 انتاجٌة لادمة . وتعد بعض الموارد متدفمة كلٌا اوال ٌمكن تخزٌنها كاشعة الشمس . 

فً العملٌة االنتاجٌة الزراعٌة ومن ثم فان االنتاج ٌتضمن  من المواردوتستخدم هذة االنماط 

ا الى محصول فً سنة واحدة والبعض االخر ٌتحول على  استعمال موارد متعددة بعضها ٌتحول كلٌا

ا الى محصول زراعً وبهذا الصدد فانه ٌمصد  مدى سنوات بٌنما هنان موارد الٌتم تحوٌلها كلٌا

ا الى محصول  وتختلؾ هذه الفترة  (بالفترة االنتاجٌة ) بالولت الالزم للموارد حتى ٌتحول كلٌا

لتحلٌل االلتصادي باستخدام العدٌد من الموارد اختالفا كبٌراا من مورد الخر وهذا ٌإدي الى تعمٌد ا

التً تختلؾ فً فتراتها االنتاجٌة التحوٌلٌة . بٌنما تتسم تلن التحلٌالت بالبساطة لوكانت الموارد 

ا مانجد العدٌد من االنماط  تتحول جمٌعها الى محصول فً سنة واحدة . وفً المطاع الزراعً ؼالبا

اعٌة بعض مواردها االنتاجٌة كالمكابن الزراعٌة ومن ثم فانه المزرعٌة تمتلن تلن الوحدات الزر

فان هذا النوع من الموارد  من ثمٌعد استثماراا فً مجال االنتاج الزراعً ٌمتد سنوات عدة . و

سبب بعض التعمٌدات عند وضع الخطة االنتاجٌة وذلن فً اطار عنصر الزمن وعلى سبٌل المثال ٌ
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) واحدة وتتصل بإنتاج معٌن تستعمل فً سنة او فترة انتاجٌة المخزون من الخدمات التً  دٌع

ا تكالٌف درد المتدفمة تعابٌنما خدمات المولٌؾ متؽٌرة ( تكا عنصر الزمن ٌمنع امكانٌة فثابتة ،  ا

المعرفة الكاملة والحمٌمة لطبٌعة تدفمات الخدمات الموردٌة ومن ثم فان مسؤلة التكهنات وعدم التاكد 

عض جوانب وضع الخطة االنتاجٌة المزرعٌة نتٌجة عدم المعرفة ونمص ة فً بٌتعد طبٌع

 المعلومات . 

 

 : عـوامل االنتا  : 0-0

كالموارد الطبٌعٌة والموارد البشرٌة  همهما كان االنتاج بسٌطا فاننا نحتاج الى عوامل كثٌرة لصنع

 والمكابن واالالت والمبانً ....الخ 

( بٌنما ٌطلك على Input) المدخالتتً تستخدم فً العملٌة االنتاجٌة وٌطلك على العوامل ال

وهذه العوامل التً نحتاجها فً االنتاج لٌست لها  او المخرجات (outputالسلع المنتجة الناتج ) 

مل االنتاج النتاج سلعة معٌنة ، فمن العوامل التً نحتاجها افمد نحتاج الى مبات من عو ، حدود

 والمهندسون .......الخ   ٌرونوالحدٌد والزجاج والكهرباء والمدالنتاج التلفزٌون مثالا هً الخشب 

 ولد لسم االلتصادٌون عوامل االنتاج الى اربع مجموعات ربٌسة هً :  

 (Land or Natural Resources)  ـ االرض او الموارد الطبٌعٌة4

 ( Labourـ  العمل    ) 0

 Capital) المال )  رأس -3

 Management )    ـ االدارة والتنظٌم ) 1

 

 

 من التفصٌل :  ءسوؾ نستعرض كل عامل من هذه العوامل بشً
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 : االرض او الموارد الطبٌعٌة : 4- 0-0

التمتصر كلمة االرض فً االلتصاد على االرض المستؽلة فً الزراعة بل تشمل كذلن كل         

( كالماء والهواء والمعادن والؽابات واالرض  natural resourcesالموارد الطبٌعٌة ) 

المخصصة للبناء فً المدن واالنهار والبحار والطٌور واالسمان والحرارة والرطوبة ...الخ 

الموارد موجودة دون مساعدة االنسان فهً هبة الطبٌعة االانها التدخل جمٌعها ضمن  وتكون هذه

 عوامل االنتاج مالم ٌبذل االنسان جهداا للحصول علٌها . 

فمعظم  ،ستطٌع استخدامها واالنتفاع منها كون لها لٌمة تذكر لالنسان حتى ٌتفهذه الموارد ال      

الدول النامٌة تمتلن ممادٌر كبٌرة من الموارد الطبٌعٌة ومع ذلن فهً التزال فمٌرة ومتخلفة بسبب 

ة االرض من ساروهنان فرع ٌختص بد ،مار تلن الموارد واالنتفاع منها عدم تمكنها من استث

ل االنسان الناحٌة االلتصادٌة ، هو ما ٌسمى بؤلتصادٌات االرض ) وهو العلم الذي ٌدرس استؽال

 لالرض وثرواتها والعوامل التً تإثر فً ذلن من الناحٌة الطبٌعٌة واالجتماعٌة ( .

 

 :  : خصابص االرض 0-0-4-4

تعتبر االرض المصدر الوحٌد الذي ٌهًء المجال الذي ٌموم علٌه االنتاج . وٌرى االلتصادي        

زها عن ؼٌرها من عوامل االنتاج االنكلٌزي ) رٌكاردو( وجماعته ان لالرض ثالث خصابص تمٌ

 . 

 ـ ان االرض هبة الطبٌعة : 4

 رأسحصول علٌها بٌنما ٌبذل الجهد للحصول على لهذا ان االنسان لم ٌبذل جهداا ل وٌعنً        

المال  وٌرد االلتصادٌون المعاصرون على هذا ان الموارد الموجودة فً جوؾ االرض لم ٌنتفع 

 بعد بذله الكثٌر من الجهد والمال فً استخدامها وتملكها .  منها االنسان اال

 

 

 ـ ان االرض محدودة بكمٌتها : 0
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العوامل االنتاجٌة االخرى ، فاالرض   )  ٌزة اخرى فً نظرهم تمٌز االرض عنوهذه م         

او الموارد الطبٌعٌة (  الٌمكن زٌادة عرضها حتى فً الزمن الطوٌل بٌنما ٌمكن زٌادة عرض 

العوامل االخرى ، وٌرد على هذا ان االراضً الزراعٌة ٌمكن زٌادتها عن طرٌك استصالحها 

الى االراضً المزروعة فتزداد  راضً جدٌدة لم تكن موجودة فً السابك وضمهاأوالحصول على 

 .ا د من رلعة االراضً الزراعٌة اٌضامساحتها ، كما ان السدود والخزانات تزٌ

 ـ  خضوعها لمانون الغلة المتنالصة :3

ان المشروعات التً تعتمد على االرض اعتماداا كبٌراا ) كالمنتجات الزراعٌة ( تخضع لذلن  

ا على المانون والوالع ان لانون الؽلة المت نالصة الٌوثر فمط على االنتاج الزراعً بل ٌإثر اٌضا

 االنتاج الصناعً . 

الرؼم من ان بعض االلتصادٌٌن كانوا ٌعتمدون ان االنتاج الزراعً ٌخضع لمانون الؽلة على و

)    ان كال االنتاجٌن  ةمانون الؽلة المتزاٌدة . والحمٌمالمتنالصة بٌنما ٌخضع االنتاج الصناعً ل

عً ـ والصناعً ( ٌخضع لمانون واحد هو الؽلة المتنالصة اال ان ظهور هذا المانون فً الزرا

 الزراعة ٌكون اسرع من ظهوره فً الصناعة . 

ٌتضح مما سبك ان االرض التختلؾ من الناحٌة االلتصادٌة عن العوامل االنتاجٌة االخرى وان 

 ى أسس التصادٌة متٌنة . الخصابص التً اوردها بعض االلتصادٌٌن لالرض التستند عل

 : رٌع  االرض : 0-0-4-0

نظرا لخواص االرض وعدم لدرة االنسان على زٌادة مساحتها او عرضها لذلن فهً تتصؾ       

ا لمالكها لماء استعمالها بشرط ان تكون خالٌة من االستثمارات وبالندرة  تستحك االرض رٌعا

المبانً . فً ضوء ذلن نستطٌع ان نحدد مفهوم الرٌع بؤنه مالٌة كمنوات الري او المبازل او رأسال

ماٌدفع لالرض كعنصر انتاج ٌتصؾ بالندرة شرط ان تكون خالٌة من التحسٌنات او االستثمارات 

مالٌة . ولد عرؾ ) العالم االلتصادي االنكلٌزي رٌكادرو الرٌع بانه ) ذلن الجزء من الناتج رأسال

 او نظٌر لوى التربة االصلٌة ؼٌر المابلة للنفاذ أو الهالن ( .الذي ٌدفع لمالن االرض ممابل 

 

 ولحساب الرٌع االلتصادي لالرض نفرض وجود ثالثة انواع من االرضً :  
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 )أ(  ارض شدٌدة الخصوبة 

 )ب(  ارض خصبة               

 )ج(  ارض ؼٌر خصبة        

المال كما فً المثال ، ونظرا  رأسونفرض اننا نستعمل وحدات متجانسة من عنصر العمل و

عنصر العمل ه التً نحصل علٌها . أي ان ما ٌنتج تابجؾ الخصوبة فانها تختلؾ فً النالختال

المال ٌختلؾ فً المطع الثالثة . سبب هذا االختالؾ هو خصوبة التربة لكل نوع من تلن  رأسو

 (   : 4.0االرضً وكما فً الجدول )

 ( 4.0جدول ) 

 االلتصاديحساب الرٌع 

 لٌمة الناتج النواع االرض بالدٌنار المال رأسوحدات متجانسة من العمل و

 ج ب أ 

4 432 442 422 

0 412 402 25 

3 452 405  

1 412 445  

5 435 442  

1 445 422  

7 442 22  

4 422 25  

دٌنار فؤن الربح المتحمك فً  422المال هو  رأسفلو فرضنا ان تكالٌؾ كل وحدة من العمل و

دٌناراا  32= 422 – 432المال فً المطعة االولى ) أ( هو  رأساستثمار الوحدة االولى من العمل و

 422 – 422أي  ٌر ، اما فً المطعة )ج( فهو صفردنان 42= 422 – 442وفً المطعة ) ب( هو 

ا فهً ارض حدٌة .   = صفر أي ان االرض ) ج( هً ارض التحمك ربحا
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المال فً المطعة  أ  رأس) وحدات من العمل و 4وهكذا ٌمكن حساب الربح المتحمك من استثمار  

 ( كما ٌؤتً :

لٌمة الناتج من  اا دٌنار 4202= 435+445+442+422+ 412+ 452+ 412+  432

 422× 4المال ، ولما كانت تكالٌؾ هذه الوحدات الثمانٌة  رأس( وحدات من العمل و4أستثمار )

 دٌناراا . 002 = 422 – 4202دٌنار فان الربح المتحمك منها هو  422 =

المال فمط ولذلن كان  رأسالرض )ج ( فكانت ارض حدٌة أي انها التسد اال تكالٌؾ العمل وااما 

 ربحها صفراا . 

 : التمٌٌم االلتصادي لالرض : 0-0-4-3

 االنتاجٌة وذلن من خالل :تها ٌان الممصود بالتمٌٌم االلتصادي لالرض هو بٌان لابل

 أ ـ خصوبة التربة وطبٌعة ونوعٌة المٌاه فٌها وخلوها من االمالح .

متها لالنتاج الزراعً فً تلن االرض وما هً ءب ـ الظروؾ المناخٌة المحٌطة بها ومدى مال

 انواع المحاصٌل  التً ٌمكن زراعتها فٌها . 

وذلن بممارنتها بالمزارع المحٌطة بها وممدار ج ـ تموٌم االرض ألتصادٌا اٌضا وبصورة مباشرة 

 الناتج الكلً وانتاجٌة الدونم الواحد فٌها من المحاصٌل المختلفة . 

 : تنظٌم استغالل االراضً الزراعٌة :  0-0-4-1

دم وعها باالنتاج العالٌران تنظٌم استؽالل االراضً الزراعٌة ٌمصد به المحافظة على استمرا    

 راعٌة ولذلن من الواجب اعتماد النماط االتٌة لتحمٌك ذلن :  استؽالل االراضً الزالهدر فً 

 أ ـ استعمال الدورة الزراعٌة لضمان خصوبة التربة وعدم تركها بورا. 

الزراعٌة بصورة علمٌة وعدم الهدر فً استعمال المٌاه وحسب حاجة كل  ًب ـ رى االراض

 محصول . 

 ور ؼٌر انتاجٌة ) مثل الجاٌر( الذي ترعى علٌه الحٌوانات. ج ـ عدم استؽالل االرض فً ام

 .  الملحٌةدـ االهتمام بالمبازل لتصرٌؾ المٌاه االرضٌة المرتفعة واستصالح االراضً 
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هـ ـ استعمال الوسابل االنتاجٌة الحدٌثة كالمكابن واالالت الزراعٌة واالسمدة وزراعة االصناؾ 

 عالٌة الجودة . 

 

 : الملكٌة الزراعٌة وحموق التصرف باالرض الزراعٌة :  0-0-4-5

لمالن االرض الملكٌة الزراعٌة تعنً حك التملن الذي تضمنه الموانٌن السارٌة فً المجتمع       

أما الحٌازة  البٌع والرهن واالرثفله حك التصرؾ واالستؽالل واالستعمال اضافة الى حموق 

ا فتعنً وضع الٌد على االرض ا لزراعٌة وممارسة سلطة فعلٌة علٌها من لبل الحابز بصفته مالكا

. أن ملكٌة االرض او حٌازتها ٌجب ان التتعارض ومصلحة المجتمع وانما من الواجب لها 

 استؽاللها باتجاه تحمٌك النفع االجتماعً. 

 وٌمكن التمٌز بٌن الملكٌة والحٌازة :

 الحٌازة                                       الملكٌة 

  العةمجرد و ةالحٌاز                ـ الملكٌة حك عٌنً للمالن4

 ) مسٌطر علٌها بمصد االنتفاع (                   ( سلطة مباشرة علٌها) 

  لٌس حما دابما                                ـ حك دابم0

  حك االستعمال                           ـ حك التصرؾ3

  حك لكل حابز                         ـ حك المالن فمط1

 

وهنان لٌود ترد على حك الملكٌة المصد منها جعلها فً صالح المجتمع اذ الٌجوز ان تكون الملكٌة 

 مع الصالح العام ، ومن اهم المٌود ماٌاتً : ومتعارضةمطلمة 
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ٌن الرض المالن نتٌجة استؽاللها فً اي انشطة تتعارض مع رالسلبً على المجاو ـ عدم التؤثٌر4

ؾ الماء منها ٌطبٌعة المنطمة كؤن ٌموم بؤنشاء بحٌرة أسمان فً ارضه دون ان ٌهتم بكٌفٌة تصر

 الذى االراضً المجاورة وهكذا .... الخ 

 

كؤلامة المشارٌع ذات النفع العام ٌمكن نزع الملكٌة الخاصة إذا تعارضت مع مصلحة المجتمع،  -0

 كالمبازل والسدود واألنهار....الخ.

م الهدر من االستؽالل الزراعً لالرض . حٌث دـ التؤكٌد على االستؽالل العمالنً لالرض وع3

 ان االرض عنصر انتاج اساس ٌجب ان ٌستؽل لمنفعة المالن والمجتمع فً ان واحد 

ا زراعة االرض ـ عدم زراعة االرض ببعض المحاصٌل 1 ا باتا التً تمنع زراعتها . اذ ٌمنع منعا

 من الحاق الضرر بالمجتمع .  هباالفٌون لما ٌسبب

 : اصناف االراضً الزراعٌة  فً العراق :  0-0-4-1

 تصنؾ االراضً الزراعٌة على وفك ماٌاتً :        

ا : -4 ا صرفا االراضً المملوكه ملكا صرفا بؤسماء اصحابها فً وهً االراضً المسجلة ملكا

فٌها بما ال ٌتعارض ومصلحة  العماري ) الطابو ( ولهم كافة حموق التصرؾ دوابر التسجٌل

 المجتمع .

للدولة ، وٌكون استعمالها واستؽاللها  ملكٌتهاوهً االراضً التً تعود  االراضً االمٌرٌة : -0

 من لبل االشخاص الحابزٌن علٌها وتشمل :  

ولم تفوض بالتسجٌل  ةوتعود ملكٌتها الى الدولة ولم تمنح باللزم الصرفة : االراضً االمٌرٌةأـ 

 العماري ومسجلة بؤسم وزارة المالٌة التً تموم بتحدٌد شكل االستفادة منها. 

وهً االراضً التً سجل حك التصرؾ بها  : االراضً االمٌرٌة المفوضة بالتسجٌل العماريـ ب 

 عدا حك ملكٌتها فتبمى بٌد الدولة .  هلالشخاص ممابل بدل معٌن ولصاحبها حك المالن الخاص بنفس

وهً االراضً التً منح حك اللزمـة فٌها لالفراد ممن تصرفوا :  االراضً الممنوحـة باللزمـةـ ج 

 راعة . بها لفترة من الزمن ولهم فٌها حك السكن والز
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. ٌرؽفون بها لمنفعة الروهً االراضً التً ٌولفها اصحابها او ٌتص :  االراضً المولوفـةـ 3

وهذه االراضً التباع وال ترهن وال تورث ولكن ٌمكن استبجارها واستؽاللها . واراضً الولؾ 

 على نوعٌن : 

ا  أـ وكـة اصالا ثم اولفها صاحبها الشرعً :  وهً االراضً الممل االراضً المولوفـة ولفاا صحٌحا

بهذه االراضً الى جهة خٌرٌـة استناداا الى االحكام الشرعٌـة ، ومن حك جهة الولؾ التصرؾ 

 ة التخضع لمانون االراضً . دحسب شروط الولؾ وعاب

وهً االراضً التً افرزت من االراضً االمٌرٌـة   المولوفـة ولفا ؼٌر صحٌح : ًاالراض ب ـ

ولفها السالطٌن والحكام الى جهات خٌرٌة علما بؤن هإالء الحكام او السالطٌن لٌسوا تً الوا

ملكٌة مالكٌن لها وانما هً ملن للمجتمع وال ٌحك للحاكم او السلطان ان ٌهب ما ال ٌملن ، وتبمى 

 هذه االراضً بٌد الدولة وتطبك علٌها احكام االراضً االمٌرٌـة .

لدولة ولد تركت لالنتفاع بها لعامة لوهً االراضً التً تعود ملكٌتها  : االراضً المتروكةـ 1

 الشعب ، وهً االراضً المحٌطة بالمرى والمصبات او الساحات العامة وؼٌرها . 

وهً االراضً الخالٌة ، ولٌست مملوكـة الحد من االفراد وتعود ملكٌتها  : االراضً المواتـ 5

ا كاراضً الصحارى .  للدولة اٌضا

 (  Labour)  : العمل 0-3

تعنً كلمة العمل كافة الجهود ) الفكرٌة والعضلٌة ( التً ٌبذلها االنسان النتاج السلع       

االلتصادٌة والخدمات ، وٌعتبر العمل من وجهة نظر المجتمع اهم عامل من عوامل االنتاج ولواله 

وكان ) ادم سمث ( ٌعتبر العمل مالٌة .رأسلما امكن التؽلب على الطبٌعة واستؽاللها وانتاج السلع ال

مصدر الثروات ، وان زٌادة الثروة تتولؾ على زٌادة انتاجٌة العمل . فعن طرٌك العمل ٌحول 

    االنسان الموارد الطبٌعٌة الى السلع التً ٌحتاجها . وٌمول )ماركس( فً كتابه

والطبٌعة ، عملٌة ٌموم االنسان ة بٌن االنسان ان العمل فً االساس ، عملٌة دابمالمال (  رأس)   

ها ، عن طرٌك نشاطه الخاص بتدشٌن التفاعل المادي بٌنه وبٌن الطبٌعة  وتنظٌمه والهٌمنة علٌه ب

احد لواها ، وعن طرٌك تؤثٌر االنسان فً العالم الخارجً وتؽٌٌره له  ه. فهو ٌجابه الطبٌعة بؤعتبار

فً داخله وٌخضع  ةتؽٌٌر طبٌعته الخاصة ، فٌطور الموى الكامناالنسان فً الولت نفسه ب ، ٌموم

 هذه الموى الداخلٌة لسٌطرته الخاصة . 
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وكما ذكرنا سابما كان االلتصادٌون التملٌدٌون فً انكلترا من ) ادم سمث وجماعته ( ٌعتبرون 

بانتاج السلع االعمال المنتجة هً التً تنصب على انتاج السلع المادٌة، اما االعمال التً تمضً 

 ؼٌر منتجة عمٌمة النها تزول حال تؤدٌتها. الا نت تعتبر اعمااؼٌر المادٌة ) الخدمات ( فك

التجاه فاعتبروا الخدمات من االعمال ؼٌر المنتجة النها التإدي اولد سار االشتراكٌون على نفس 

اللتصادٌون ا الى انتاج السلع المادٌة كاعمال الفنان والمحامً واالستاذ والمهندس . اما

 تكوٌنأعماال منتجة طالما تإدي الى  مالٌون فٌعتبرون كافة االعمال ) مهما كان نوعها (رأسال

 .المنافع سواء كانت تلن االعمال فكرٌة أم عضلٌة ، ماهرة ام ؼٌر ماهرة 

  عرض العمل:  0-3-4

ى عرض العمل هو خدمات العمل المهٌؤة لالنتاج اوعدد ساعات العمل التً تعرضها المو      

 :  اآلتٌةالعاملة الصحاب العمل . ٌتولؾ عرض العمل على العوامل 

 حجم السكان :ـ 4

ٌإثر حجم السكان على عرض العمل ، فكلما ازداد عدد السكان زاد عرض العمل وخاصة        

الدرجة االولى على  لؾ فًلعمل والحمٌمة ان عرض العمل ٌتواذا ازداد عدد العمال المادرٌن على ا

 الرؼبٌن فً العمل .  وعدد االشخاص المادرٌن 

 ت العمل : ساعا -0

       بزٌادة عدد الساعات التً ٌعمل فٌها العمال فً االسبوع أو فً  وٌزداد عرض العمل        

الصناعٌة االن الى تملٌل ساعات العمل االسبوعٌة ورفع كفاءة العمال ، ولد  . وتمٌل الدول السنة

اثبت انه عندما تكون ساعات العمل طوٌلة فانها تسبب تعبا وارهالا للعمال وان أي تخفٌض فً 

عدد تلن الساعات سٌإدي الى زٌادة العمل المنجز وتحسٌنه . ان ارتفاع مستوى المعٌشة فً الدول 

زز فكرة تخفٌض ساعات العمل ففً الوالٌات المتحدة مثالا انخفض ساعات العمل الؽربٌة لد ع

ساعة وان مثل هذا التخفٌض فً ساعات  12ساعة الى  70االسبوعٌة خالل تلن الفترة من 

العمل لم ٌصاحبه تخفٌض مماثل بكمٌة االنتاج وفً العراق حددت ساعات العمل بثمانً ساعات 

 السبوع . ساعة فً ا 14فً الٌوم او 
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 ـ لابلٌة السكان على االنتمال أي امكانٌة انتمال العمال من منطمة الى اخرى :3

فمد التسمح بعض التمالٌد والعادات الموروثة والروابط العابلٌة انتمال السكان من منطمة الى       

فٌمل العمل   ،اخرى لزٌادة دخولهم او انتمال العمال من الصناعات الكاسدة الى الصناعات الرابجة 

 من جراء ذلن فً بعض المناطك بٌنما ٌزداد فً مناطك اخرى . 

 ـ نسبة السكان المادرٌن على العمل :1

وٌعتمد هذا على سن التماعد وعلى السن المسموح به لالطفال بمؽادرة المدرسة ، وعلى مدى       

الذكور واالناث فً ة مؽادرة البٌت والحصول على العمل . وكذلن على نسبة أاستطاعة المر

المجتمع وتساعد لوانٌن التماعد والضمان االجتماعً على تملٌل عرض العمل الن االشخاص الذٌن 

ا معٌنة ) سن الشٌٌخوخة ( ٌحك لهم تسلم رواتب تماعدٌة من الدولة دون ان ٌجهدوا  ٌبلؽون سنا

ا فً الدول التً تطبك ل وانٌن التعلٌم االلزامً . انفسهم الداء عمل معٌن . وٌمل عرض العمال اٌضا

سنة عن مزاولة العمل لحملهم على  45 لىسنة ا 44وتمنع االوالد الذٌن تمل اعمارهم عن 

 االلتحاق بمدارسهم . 

 كفاءة العمل: :  0-3-0

ٌمصد بكفاءة العمل ممدرة العامل على انتاج السلع والخدمات بولت الل دون ان ٌوثر ذلن        

على نوعٌة السلعة أوالخدمة المنتجة . فكلما ازدادت كفاءة العمل استطاع العامل ان ٌنجز نفس 

لى نوعٌة ع لبلدالممدار من العمل بولت الل وٌتولؾ مدى استثمار الموارد الطبٌعٌة المنتشرة فً ا

ا ما  العمل وكفاءته . وتماس انتاجٌة العمل بعدد الوحدات التً ٌنتجها العامل فً فترة معٌنة وؼالبا

 ٌعبر عنها بالساعة . 

ا  كبٌراا بٌن انتاج العامل فً الدول الصناعٌة وانتاجٌتة فً الدول النامٌة نوٌالحظ ان هنان تباٌ ا

ابن والفنون االنتاجٌة االخرى فً عملٌات االنتاج بسبب تنظٌم العمل فً االولى واستخدام المك

 وعدم توفر مثل هذا التنظٌم فً الدول النامٌة .

 

 لمإثرة على كفاءة العمل :االعوامل 
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ٌشٌر االتجاه الحدٌث فً ألتصادٌات العمل الى ان حرٌة العامل فً اختٌار الحرفة او المهنة        

ظروؾ المعٌشٌة ونوع وكمٌة الوطرٌمة العمل التً ٌتبعها فً االنتاج وكذلن   ،التً ٌرؼب فٌها 

  -، وفٌما ٌؤتً اهم هذه العوامل : االالت التً ٌستخدمها تعتبر ذات اثر كبٌر على كفاءة االنتاج

 ـ حرٌة العامل فً اختٌار المهنة التً ٌرؼب فٌها :4

ة ٌعتبر من أهم توالذي ٌتناسب مع ممدرتـة وموهب ان اختٌار العامل لنوع العمل الذي ٌالبمه      

فمن الصعب ان تتصور عامال ٌرؼم على  ،ً تإثر على كفاءته فً اداء عمله العوامل النفسٌة الت

ان  اال الى خفض كفاءته االنتاجٌة .  ٌإديمزاولة عمل الٌرؼب فٌه فسوؾ الٌتمنه أبداا وربما 

مع  ىفانه لد الٌختار ذلن العمل الذي ٌتماش هفً اختٌار العمل الذي ٌزاول العامل وان كان حراا 

بصورة صحٌحة فال  هكفاءته ومٌوله الشخصٌة . فالعامل البسٌط لد الٌستطٌع ان ٌتعرؾ الى مواهب

ع انجازها ٌستطٌ ىن االعمال التً تتفك مع مٌوله حته نحو تلهبد فً هذه الحالة من ارشاده وتوجٌ

ء النفسٌٌن ات الكثٌر من الحكومات فً الولت الحاضر بؤلحاق الخبرذءة . ولد اخبرؼبة وكفا

بمكاتب العمل والذٌن ٌستطٌعون كشؾ مواهب االفراد وتوجٌه العمال الى االعمال التً تتناسب 

 مع مواهبهم وكفاءاتهم مما ٌساعد على زٌادة دخولهم ورفع مستوى معٌشتهم . 

 التعلٌم الفنً والتدرٌب العملً :  -0

اي ، ٌهدؾ هذا التعلٌم الى مساعدة العامل فً تفهم التؽٌرات الفنٌة الحدٌثة واالستفادة منها       

فالتعلٌم الفنً والتدرٌب العملً ٌزٌدان من خبرة العمال وكفابتهم  ،مل وعمله اٌجاد توافك بٌن العا

وتدرٌب العمال  وتثمٌفهم ٌكون على طرابك   ،تواهم الفكري دة االنتاج ورفع مسفً العمل ، وزٌا

 ثالث :

  . أ ـ عن طرٌك الثمافة العامة

 .ب ـ عن طرٌك الثمافة الفنٌة 

 ج ـ التدرٌب العملً داخل المصنع . 

ا لتطوٌر مهار     تهم وٌكون اان حصول العمال على مستوى عال من الثمافة العامة ٌعتبر ضرورٌا

وٌحصل العامل على الثمافة الفنٌة خالل ولت فراؼه  ،الذي ٌموم علٌه التعلٌم العلمً  االساس

كمدارس الصناعة التً تزوده بالثمافة الفنٌة المطلوبـة ، بؤحدى المدارس المسابٌة المهنٌة  هوالتحال

 . 



38 

 

اول ان تجعل اما التدرٌب العملً داخل المصنع فتموم به المنشاة التً ٌشتؽل فٌها العامل والتً تح

فتهتم مثالا بان ٌستعمل العامل الماكنـة  ،عمال المسندة الٌهم بكفاءة تامة كافة عمالها ٌنجزون اال

ذلن تموم معظم الدول النامٌة فً الولت  فضالا عنحٌحة ومتمنة التً ٌعمل علٌها بصورة ص

هم ثمافة فنٌة الحاضر بؤنشاء المدارس المهنٌة لتدرٌب الطالب على مختلؾ الصناعات وتثمٌف

 تساعدهم على تفهم دلابك الصنع . 

 

 :  ظروف وطرٌمة العملـ 3

ان ظروؾ وطرٌمة العمل التً ٌمارسها االفراد تإثر هً االخرى تؤثٌراا كبٌرا على كفاءتهم         

االنتاجٌة . فاهتمام ادارة المنشؤة بتهوٌة المعمل وتملٌل تزاحم العمال وتحسٌن ظروؾ عملهم لد 

رى تإ ثر االخادى الى حصولها على منافع اكثر من الزٌادة فً نفماتها . كما ان طرٌمة العمل هً 

 م العمل مثال ساعد على زٌادة االنتاج وتحسٌن مهارة العامل وتطوٌرها.ٌسعلى كفاءة العامل ، فتم

 ٌشٌة :ف المعظروال -1

ا على صحة العمال وظروؾ معٌشتهم وان أي تحسن فً االحوال  لؾتتو        كفاءة العمل اٌضا

المادٌة لالفراد وتؤمٌن حاجاتهم الضروٌة من المؤكل والملبس والمسكن سٌإدي بالشن الى تحسٌن 

ى ذلن من زٌادة وتملٌل عدد االٌام التً تضٌع بسبب المرض وما ٌترتب عل ،واهم الصحً مست

وٌمكن ان تحمك برامج الضمان االجتماعً لكل بلد مثل هذا الهدؾ . فاالجور  ،الموى االنتاجٌة 

التً ٌتسلمها العمال عند مزاولة اعمالهم تسمح لهم باالحتفاظ بحد ادنى من المستوى الصحً . كما 

ان الرواتب التماعدٌة تساعد على تملٌل ضرورة التوفٌر على حساب صحة العامل خالل فترة 

ا .حٌاته . وتإدي   المكافؤت التً ٌستلمها العمال الى رفع كفاءتهم االنتاجٌة اٌضا

 ءة العوامل االنتاجٌة االخرى :كفاـ 5

ا على نوعٌة عوامل االنتاج االخرى التً        ان كفاءة العمل بالنسبة للشخص الواحد تتولؾ اٌضا

ٌستعملها العامل ) كالمكابن ــ واالالت ــ والطالة المحركة ( فاذا كانت نوعٌة تلن العوامل عالٌة 

ا .   فؤن انتاجٌة العامل فً الساعة ستزداد اٌضا

 Capitalالمال :   رأس:   0-1



39 

 

المال بانه تلن االموال المادٌة التً سبك انتاجها والتً التستخدم الشباع  رأسٌعرؾ        

الحاجات البشرٌة بصورة مباشرة بل لؽرض استعمالها فً انتاج اموال اخرى تشبع حاجات 

 رأسان  هالمستهلكٌن ) كالمبانً والمعدات والمكابن واالالت ....... الخ ( ومما تجدر مالحظت

المال الٌنشؤ لذاته كما هو الحال بالنسبة لالرض او العمل بل ٌمكن الحصول علٌه من تظافر هذٌن 

ا .   العنصرٌن معا

 المال : رأسانواع :  0-1-4

 : الى ما ٌؤتً  المال  رأسوٌمكن تمسٌم       

المال الثابت ذلن المال الذي ٌستعمل عدة مرات فً العملٌة  رأسٌمصد ب  : المال الثابت رأسأـ 

دون ان  ةرراالنتاجٌة وال ٌستهلن فً عملٌة انتاجٌة واحدة ، أي انه ٌستخدم بصورة مستمرة ومتك

كالمبانً المخصصة لالنتاج والمكابن واالالت الزراعٌة ، وتمتاز هذه االموال  ،تتؽٌر هٌبتة 

  .بدوامها النسبً 

كاالسمدة   ،المال الذي ٌستخدم فً االنتاج مرة واحدة  رأسهو  : المال المتداول رأسب ـ 

المال  رأسالمال الثابت و رأسللتفرلة بٌن و ،التً تدخل فً العملٌة الزراعٌة  والبذور والمبٌدات

تاج المال المتداول ٌدخل كله فً نففة االن رأسف ،كبٌرة عند احتساب نفمات االنتاج المتداول اهمٌة 

المال الثابت فً نفمة االنتاج اال ذلن  رأسخالل العملٌة االنتاجٌة الواحدة بٌنما الٌدخل  ىالنه ٌفن

فاذا لدرت المنشؤة ان فترة استهالن احدى  ،ن الفترة الجزء الذي من المتولع استهالكه فً تل

من ثمن  4/45كون بالنسبة ( سنة فان ماٌدخل ضمن نفمات االنتاج السنوي 45ٌالمكابن هً ) 

المال  رأسالمال الثابت و رأسولد اتفك االلتصادٌون على طرٌمة عملٌة فً التمٌز بٌن  ، ةفلالك

المال المتداول  رأسالمال الثابت ٌدوم استعماله الى اكثر من سنة اما  رأسالمتداول وهً ان 

ال الثابت من احد الم رأسالى ذلن ، ان تحوٌل  باالضافةبالل من سنة وٌالحظ  هفٌنتهً استعمال

 المال المتداول .  رأسفروع االنتاج الى فروع اخرى ٌكون اصعب من تحوٌل 

 المال : رأستكوٌن :  0-1-0

المال من السلع التً ٌتم توفٌرها من االستهالن والتً تستخدم لزٌادة االنتاج.  رأسٌتكون       

ٌة نل اشباع حاجاتهم االٌتؤجبجتمع ٌعتمد على استعداد االشخاص المال فً أي م رأسوتكوٌن 

المال ونموه هو وجود فابض  رأسوالشرط االساسً لتكوٌن  ،لؽرض زٌادة اشباعها فً المستمبل 
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مال جدٌد .  رأساو خلك  ةٌددمن الدخل ) بسبب تملٌل االستهالن ( الذي ٌستخدم فً انتاج سلع ج

المال ان ٌتكون فٌجب ان تكون كمٌة االموال المستهلكة فً فترة معٌنة الل من  رأسرٌد لأُ  فاذا ما

 مجموع الناتج . 

المتناع عن جزء من اٌتطلب من االفراد  تهرأس المال او زٌادٌظهر ان تكوٌن مما تمدم      

االستهالن الحاضر والذي ٌخصص لالدخار . وان مجموع مدخرات االفراد تستخدم فً تكوٌن 

 رإوس اموال جدٌدة . 

  Management:  : التنظٌم 0-5

 رأسجمع ومزج عناصر االنتاج االخرى ) االرض ، والعمل وعلى ٌنصب عمل المنظم         

ات المختلفة . وعمل المنظم هذا ٌختلؾ عن عمل العامل ، المال ( للحصول على السلع والخدم

عن عمل  المنظم مسإولفبنفسه ،  تجرهفبٌنما ٌكون العامل مسإوال الى حدما عن العمل الذي ٌ

خدامها من عوامل االخرٌن ، وٌتحتم علٌه ان ٌتخد المرارات بخصوص الكمٌات المطلوب است

المال الٌمكن ان تعمل سوٌة دون تنظٌم وتوجٌه .  رأسفاالرض والعمل و ، االنتاج االخرى

والشخص الذي ٌموم بعملٌة التوفٌك بٌن تلن العناصر النتاج السلع المطلوبة وٌحدد نوعٌة االنتاج 

 ,Entrepreneurوممداره والطرابك التً تستخدم فً االنتاج ٌطلك علٌه اسم المنظم 

 ة . والمنظم لد ٌكون فرداا او شركة أو جمعٌة تعاونٌ

ا كما هو الحال فً الدولة االشتراكٌة ، ففً هذه الدولة       وٌمكن ان تكون الدولة هً المنظم اٌضا

ٌخطط معظم االنتاج وٌمول وٌدار من لبل مجلس التخطٌط المركزي الذي ٌتولى تنظٌم االنتاج 

 والتوزٌع واالستهالن . 

فٌموم فً هذه الحالة باستبجار العوامل التً  ولد ٌمتلن المنظم عامالا او اكثر من عوامل االنتاج    

تنمصه ، فٌتعالد مع مالن االرض بدفع االٌجار عن االرض التً ٌستعملها فً االنتاج ، ومع مجهز 

المال بدفع الفابدة عن االموال التً ٌمترضها كما ٌتعالد مع العمال وٌدفع االجور عن اعمالهم  رأس

 . 

ٌات االنتاج ) أي المنظمون ( البد ان ٌتعرضوا لكثٌر من واالشخاص الذٌن ٌمومون بعمل    

المخاطر التً تالزم السلعة خالل انتاجها وتسوٌمها ، كالحرٌك والسرلة وتردي النوعٌة وانخفاض 

االسعار ومن الطبٌعً ان االرباح التً ٌجنٌها المنظم ستؽطً المخاطر التً ٌتعرض لها ، ومع 
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ا  تملٌل تلن المخاطر أو نملها على االلل الى اشخاص أخرٌن عن  ذلن نجد ان المنظم ٌحاول دابما

 طرٌك التؤمٌن علٌها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثبَي  خ َٔشبطبداضئه
 

 / عرف ما ٌؤتً : 4س    

  .رأس المال   ،ن رأس المالٌتكو   ،عرض العمل   ،رٌع االرض   ،عوامل األنتا 

 

 .ةوالحٌاز ة/ لارن بٌن الملكٌ 0س

 

 ؟  عددها مع التوضٌحمختلفة ل على عوامل عم/ ٌتولف عرض ال 1س
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 انتكبنيف ٔااليراداد انسراػيخ

 
     انتكبنيف انسراػيخCosts 

 إَاع انتكبنيف 

  يشتمبد انتكبنيف 

  االيراداد Revenue 

  االرثبح    profit 

 
 

  

 

 

 انفظم انثبنث
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 نثأْذاف انفظم انثب
 ٚٓذف فظم انتكبنٛف ٔاالٚشاداد انضساػٛخ اىل :

  انتؼشٚف دبؼىن انتكبنٛف انضساػٛخ ٔإَاػٓب ٔانتًٛٛض ثًُٛٓب
اشتمبق ثؼغ ادلشتمبد االلتظبدٚخ انتٙ تغبػذ ٔكٛف ٚتى 

 االلتظبد٘ يف ػًهٛخ انتخطٛط نإلَتبج ثئدَٗ كهفخ .

  ٍانتؼشٚف دبؼىن االٚشاداد ٔكٛف ميكٍ حغبثٓب ، ٔكٛف ميك
انٕطٕل اىل َمطخ انتؼبدل ٔكٛف ميكٍ حتمٛك اػظى سثح 

 ممكٍ .
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 انفصم انثبنث

 داد انسراػيخاانتكبنيف ٔاالير

 الزراعٌة : االٌراداتالتكالٌف و

تعد لرارات االنتاج التً تتخذ من لبل المنتجٌن مستندة على اساس تحمٌك تعظٌم ارباحها .        

 االٌراداتوالربح ٌتكون من الفرق بٌن لٌمة المخرجات ولٌمة المدخالت ، ان لٌمة المخرجات هً 

Revenue المشروع من بٌع منتجاته بٌنما لٌمة المدخالت هً تكلفة    اً ٌحصل علٌهتال

Cost)  : هذه المدخالت وهذا ٌمكن التعبٌر عنه بالمعادلة األتٌة  ) 

π = R - C 

 حٌث ان : 

 C،   تمثل التكالٌؾ          R   االٌرادات،    تمثل    πتمثل االرباح                

ة سارالموجب بٌن االٌرادات والتكالٌؾ اكبر ماٌمكن لذا فان دان المنتج ٌسعى الى ان ٌكون الفرق 

 ة كل من التكالٌؾ واالٌرادات . سارسلون المنتج تتطلب د

  Costs:  التكالٌف الزراعٌة: 4ـ 3

او هً تكالٌؾ مستلزمات االنتاج  ، التكلفة هً كل ماٌتحمله المنتج من اموال النتاج السلع      

الزراعً وتختلؾ التكالٌؾ الزراعٌة عن التكالٌؾ فً الفعالٌات االلتصادٌة االخرى ، اذا ان الجزء 

االكبر من التكالٌؾ فً الزراعة الٌتؽٌر عند تؽٌر انتاجها ، وهذا الجزء ٌسمى بالتكالٌؾ الثابتة ، 

الجزء االكبر منها  ةالصناعات تإلؾ التكالٌؾ المتؽٌر نسبة بثلثً التكالٌؾ بٌنما فً اؼلبالوتمدر 

ولذلن فمن السهل اجراء بعض التؽٌرات على االنتاج . اما التكالٌؾ االخرى التً تتؽٌر بتؽٌر 

 . المتؽٌرةاالنتاج فهً التكالٌؾ 
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 انواع التكالٌف : 0ـ 3

وسم انتاجً واحد الى لسمٌن تمسم التكالٌؾ فً االجل المصٌر الذي الٌتجاوز سنة واحدة او م      

 اساسٌٌن هما :

  Fixed Costs:  التكالٌف الثابتة:   4ـ0ـ3

وهً تشمل جمٌع التكالٌؾ التً التتؽٌر بتؽٌر كمٌة االنتاج ، حٌث تبمى ثابتة عند مستوى         

ا ام لم تستؽل على االطالق والسببب فً ثباتها  ا او كلٌا معٌن سواء استؽلت طالة المشروع جزبٌا

مها الن ٌعود الى ان الفترة المصٌرة التسمح للمشروع ان ٌؽٌر بعض عناصر االنتاج التً ٌستخد

 تؽٌر هذه العناصر ٌحتاج لفترة اطول . ومن امثلة التكالٌؾ الثابتة : 

 رٌع االراضً واٌجار المبانً  .4

 الفوابد على االموال المستثمرة فً المعدات واالالت الزراعٌة والحٌوانٌة .  .0

 االستهالن او االندثار بالنسبة للمبانً واالالت والمنشات والمبازل ولنوات الري .  .3

 نات .اؤمٌن على المبانً والحٌوالت .1

 الضرابب العمارٌة .  .5

 افراد عابلة المزارع .  تً ٌإدٌهاتكالٌؾ العمل ال .1

       Variable Costs:     المتغٌرةالتكالٌف :  0ـ  0ـ  3

ا          وهً التكالٌؾ التً تتؽٌر مع تؽٌر كمٌة االنتاج على الرؼم من بماء حجم المشروع ثابتا

زٌادة تكالٌؾ االنتاج  ، ومن ثمحتم زٌادة عوامل االنتاج االنتاج ٌكون من المولؽرض زٌادة 

المتؽٌرة ، أي ان هنان عاللة طردٌة بٌن االنتاج وتكالٌؾ االنتاج ومن االمثلة على التكالٌؾ 

 المتؽٌرة . 

 مستلزمات االنتاج الجارٌه كالبذور واالسمدة والمبٌدات . .4

 .ولود االالت والدهون والكهرباء  .0

 اجور العمال من ؼٌر افراد العابلة .  .3

 الترمٌمات فً المبانً واصالح االالت والمنشؤت .  .1

 مصارٌؾ علؾ الحٌوانات . .5

 نات .ااجور المكافحة وتلمٌح او تطعٌم الحٌو .1
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    Total Cost التكالٌف الكلٌة ::  3ـ  0ـ  3

وتتؤلؾ من  ، الى المستهلنمحصول واٌصاله أي وهً كل ماٌدفعه المزارع من نفمات النتاج      

 مجموع التكالٌؾ الثابتة والتكالٌؾ المتؽٌرة . 

Tc  =  Fc +  Vc 

 حٌث ان :

Tc   تمثل التكالٌؾ الكلٌة  : 

Fc   تمثل التكالٌؾ الثابتة : 

Vc  المتؽٌرة  التكالٌؾ : تمثل 

ا للتؽٌر فً  ولما كانت التكالٌؾ الثابتة هً ممدار ثابت فؤن التؽٌر فً التكالٌؾ الكلٌة ٌعود اساسا

 ة والكلٌة( ٌبٌن التكالٌؾ الثابتة والمتؽٌر 4.3التكالٌؾ المتؽٌرة والشكل ) 

 

 

 

 ( التكالٌؾ الثابتة والمتؽٌرة والكلٌة4.3شكل)
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( تم تمثٌلها بخط مستمٌم مواز للمحور FCالثابتة)( نالحظ أن ىالتكالٌؾ 4.3من مالحظة الشكل)

ا سواء انتج المنتج  األفمً وهو ٌعبر عن عدم تؽٌرها عند تؽٌر الكمٌة المنتجة فهً تمثل ممداراا ثابتا

 ،دالة التكالٌؾ ( اللذي ٌعكس مر احل VC، أما التكالٌؾ المتؽٌرة  فمد مثلت بالمنحنى)أم لم ٌنتج

( والذي نجم عن اضافة التكلفة الثابتة الى التكلفة  Tc ) فً حٌن مثلت التكالٌؾ الكلٌة بالمنحى

ولما كانت التكلفة الثابتة التتؽٌر فً كل مستوى  ،المتؽٌرة عند كل مستوى من مستوٌات االنتاج 

ا لمنحنى   من مستوٌات االنتاج نالحظ ان منحى التكلفة الكلٌة جاء موازٌا

المتؽٌرة عند جمٌع هذه المستوٌات أي اخذ نفس الشكل ولكن اعلى منه والمسافة بٌنهما تمثل التكلفة 

 الكلفة الثابتة . 
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 مشتمات التكالٌف ::  3-3

ٌمكن الحصول على مشتمات من دالة التكالٌؾ الكلٌة فً االجل المصٌر تفٌدنا فً تحلٌل       

 التكالٌؾ ، وكما ٌؤتً :

 : متوسطات التكالٌف فً االجل المصٌر:  4ـ3ـ3

ب كل وحدة ٌوهو ممدار ماٌص  Average Costمتوسط التكلفة ) معدل التكلفة (        

منتجة من انواع التكالٌؾ التً تمت االشارة الٌها . فان متوسطات التكالٌؾ عند أي مستوى من 

 مستوٌات االنتاج تكون كما ٌاتً :                                                  

=   AFC ـ متوسط التكالٌؾ الثابتة  4
 التكالٌؾ  الثابتة

عدد الوحدات المنتجة
                   

  

 
 

             

   =  AVCـ متوسط التكالٌؾ المتؽٌرة  0
 التكالٌؾ  المتؽٌرة

عدد الوحدات المنتجة
             

  

 
 

 

                                               

=  ATCــ متوسط التكالٌؾ الكلٌة 3
 التكالٌؾ  الكلٌة

عدد الوحدات المنتجة
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 ( متوسطات التكالٌؾ الثابتة والمتؽٌرة والكلٌة والحدٌة0.3شكل)

ٌتنالص بؤستمرار  AFC( نجد ان منحنى متوسط التكالٌؾ الثابتة  0.3ومن مالحظة الشكل )    

ماطع معه ، ذلن ناتج عن لسمة من المحور االفمً لكنه الٌتكلما زادت الكمٌة المنتجة وانه ٌمترب 

التكالٌؾ الثابتة وهً ممدار ثابت على عدد وحدات االنتاج المتزاٌد فالبد ان ٌكون خارج المسمة 

ا وهذا ٌعنً انه بزٌادة االنتاج ٌنخفض ماٌصٌب الوحدة المنتجة من تكالٌؾ ثابتة .   متنالصا

ٌؾ المتؽٌرة على عدد الوحدات المنتجة اما متوسط التكالٌؾ المتؽٌرة فهو ناجم عن لسمة التكال   

وٌالحظ ان هذا التكالٌؾ تكون مرتفعة فً بداٌة االنتاج ثم تؤخذ باالنخفاض حتى تصل الى اوطؤ 

مما  ةنمطة ثم تبدا فً االرتفاع من جدٌد ) وذلن الن االنتاج ٌكون متزاٌداا فً بداٌة العملٌة االنتاجٌ

فً المرحلة الثانٌة من االنتاج ٌبدأ عمل لانون الؽلة ٌإدي الى انخفاض متوسط التكالٌؾ ولكن 

ولهذا نجد ان  ،االنتاج فً دي الى زٌادة التكالٌؾ بشكل اكبر عند زٌادة اكبر إالمتنالصة مما ٌ

 (. 0.3عادة كما فً الشكل ) ( (  U  التكالٌؾ المتوسطة ٌؤخذ شكل الحرمنحنى 

ثابتة الوالع ٌساوي حاصل جمع متوسط التكالٌؾ الاما منحى متوسط التكالٌؾ الكلٌة فهو فً    

وانه ٌتنالص بزٌادة االنتاج الى حد معٌن ثم ٌؤخذ بالتزاٌد متخذا شكل  ،ومتوسط التكالٌؾ المتؽٌرة 

وتفسٌر سلون هذا المنحنى بهذا الشكل ٌكون بسبب ان متوسط التكالٌؾ الكلٌة هو  U )الحرؾ ) 

سط التكالٌؾ المتؽٌرة ولما كان هذان المتوسطان فً البداٌة مجموع متوسط التكالٌؾ الثابتة ومتو
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ا وٌستمر  ٌنمتنالص صل منحنى التكالٌؾ ٌذلن الى ان بفؤن متوسط التكالٌؾ الكلٌة ٌكون متنالصا

المتؽٌرة الى ادنى نمطة فٌه وٌكون متوسط التكالٌؾ الثابتة مستمراا فً تنالصه فؤن متوسط 

ا التكالٌؾ الكلٌة  وبعد ان ٌؤخذ متوسط التكالٌؾ المتؽٌرة فً التزاٌد فؤن متوسط  ، ٌكون متنالصا

 التكالٌؾ الكلٌة ٌصل الى ادنى نمطة فٌه ثم ٌبدا باالرتفاع .

  Marginal cost:     التكالٌف الحدٌة:  0ـ 3ـ3

وهً  ،حدة واحدة بوالتكلفة الحدٌة هً ممدار التؽٌر فً التكالٌؾ الكلٌة نتٌجة لتؽٌر االنتاج         

بذلن تمثل التكلفة االضافٌة الناجمة عن انتاج وحدة اضافٌة . وٌمكن استخراجها  بطرح التكالٌؾ 

ا ٌمكن استخراجها كما ٌاتً:      الكلٌة السابمة من التكالٌؾ الكلٌة االكبر الالحمة . ورٌاضٌا

                                                                 
    

   
 

 :حٌث ان   

MC                تمثل التكلفة الحدٌة 

 تمثل تؽٌر التكالٌؾ الكلٌة                 

 تمثل تؽٌر االنتاج                      

( ٌمثل  0( ٌمثل وحدات اإلنتاج والعمود )4( نجد ان العمود ) 4.3)من مالحظة الجدول 

( فهو ٌمثل التكالٌؾ 3التكالٌؾ الثابتة وكٌؾ انها التتؽٌر مهما كان مستوى االنتاج ، اما العمود )

( فٌمثل التكالٌؾ الكلٌة والتً هً مجموع 1المتؽٌرة وكٌؾ انها تتزاٌد بتزاٌد  االنتاج اما العمود )

ثابتة والتكالٌؾ المتؽٌرة ، اما العمود الخامس فٌمثل التكلفة الحدٌة والتً ٌمكن التكالٌؾ ال

، اما العمود  ةاستخراجها بطرح مجموع التكالٌؾ الكلٌة السابمة من مجموع التكالٌؾ الكلٌة الالحم

السادس فٌمثل متوسط التكالٌؾ الكلٌة والذي هو فً الوالع خارج لسمة التكالٌؾ الكلٌة على عدد 

 الوحدات المنتجة .

 

 

 

 ( 4.3جدول )
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 التكالٌؾ الكلٌة والثابتة والمتؽٌرة ومعدل التكالٌؾ والتكالٌؾ الحدٌة

الكمٌة 

 (4المنتجة )

التكالٌؾ 

 (0الثابتة )

التكالٌؾ 

 (3المتؽٌرة )

التكالٌؾ 

 (1الكلٌة )

التكلفة الحدٌة 

(5) 

متوسط 

 (1التكلفة )

 ∞ ـــ 052 صفر 052 صفر 

4 052  72 302 72 302 

0 052 22 312 02 472 

3 052 424 354 44 447 

1 052 442 312 2 22 

5 052 402 372 42 71 

1 052 431 341 41 11.3 

7 052 451 121 02 54 

4 052 021 151 52 57 

2 052 022 512 41 12 

42 052 122 152 442 15 

 

 : االٌرادات:      1ـ 3

  Total Revenue:     الكلٌة االٌرادات: 4ـ  1ـ 3

ا للكمٌة التً ٌبٌعها و هو حاصل ضرب الكمٌة المباعه  من ثموهو مجموع ماٌحصل علٌه البابع ثمنا

x . السعر 

TR = Q x p                  

 

 حٌث ان : ـ 
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TR      ًتمثل االٌراد الكل 

Q           تمثل الكمٌة المبٌعة 

P          تمثل سعر الوحدة 

ومنحنى االٌراد الكلً فً سوق المنافسة التامة هو خط مستمٌم ٌبدأ من نمطة االصل ومٌله ثابت 

وٌعتمد على السعر ، وبما ان السعر فً سوق المنافسة التامة محدد بالنسبة للمنتج النه الٌستطٌع 

عدد كبٌر من المنتجٌن ، لذلن فؤن  التؤثٌر فً سعر السوق عن طرٌك زٌادة او تملٌل انتاجه لوجود

 ( 3.3مٌل خط االٌراد الكلً الٌتؽٌر . وكما موضح فً الشكل )

  Average Revenue:     المتوسط اداالٌر:  0ـ 1ـ 3

عة من االٌراد الكلً . ٌلمباعة ، او هو نصٌب الوحدة المبهو االٌراد المتحمك من الوحدة ا  

 وٌستخرج من لسمة االٌراد الكلً على عدد الوحدات المباعة . 

                                                                          
  

 
                                                       

 ٌمثل االٌراد المتوسط   AR     :    حٌث ان   

Q                      الوحدات المباعةتمثل 

      TR                ًٌمثل االٌراد الكل 
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 ( االٌراد الكلً والمتوسط والحدي3.3شكل)

 

عة والسبب فً ذلن ان ٌلتامة الٌتؽٌر بتؽٌر الكمٌة المبان االٌراد المتوسط فً سوق المنافسة ا    

ا الٌستطٌع البابع التحكم فٌه  واالٌراد المتوسط هو ، السعر فً سوق المنافسة التامة ٌكون ثابتا

عة نحصل ٌٌراد الكلً على عدد الوحدات المبالسعر الذي تباع به السلعة وذلن النه عند لسمة اال

نحصل على االٌراد الكلً عة فً السعر ٌمتوسط وعند ضرب عدد الوحدات المبعلى االٌراد ال

 وعلٌه فؤن االٌراد المتوسط = السعر . 

وسط ٌكون على ة بٌن االٌراد المتوسط والسعر فؤن منحنى االٌراد المتاوبناء على هذه المساو    

( ، وحٌث ان متوسط 3.3للمحور االفمً وكما موضح فً الشكل ) شكل خط مستمٌم مواز

عة وانه لٌس من مصلحة  البابع بل ٌا تؽٌرت الكمٌات المبمهم االٌرادات ٌكون كذلن فؤنه ال ٌختلؾ

لٌس باستطاعته ان ٌؽٌر السعر الن انتاجه الٌشكل سوى ممدار ضبٌل جداا من االنتاج الكلً . كما 

الفابدة ٌرجو تحمٌمها  من ثم. وان المنتج ٌستطٌع ان ٌبٌع أي ممدار ٌنتجه بالسعر السابد فً السوق 

ي الى انصراؾ المشترٌن دلٌس من مصلحته رفع السعر الن ذلن ٌإ ها انمن تخفٌض السعر كم

 عنه الن سوق المنافسة التامة تفترض ان السلعة متجانسة.
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  Marginal Revenue: االٌراد الحدي :  3ـ 1ـ 3

او هو  ة ،عة بوحدة واحدٌتؽٌر الكمٌة المب نعً الناجم هو ممدار التؽٌر فً االٌراد الكل       

 االٌراد الناجم عن بٌع وحدة اضافٌة من االنتاج .                             

                                                               
    

   
 

                 MR     ٌمثل االٌراد الحدي 

 ٌمثل التؽٌر فً االٌراد الكلً                        

 ٌمثل التؽٌر فً الوحدات المباعة .                    

وان السعر ثابت فؤن االٌراد ، عة مضروبة فً السعر ٌان االٌراد الكلً هو الكمٌة المبولما ك      

الكلً سٌزداد عند بٌع وحدة اضافٌة ماٌعادل السعر وهذا ٌعنً ان السعر فً ظل المنافسة التامة 

ا لالٌراد  ا عند تؽٌر الكمٌة المبالحدي وان االٌراد الحدي ٌٌكون مساوٌا عة ، أي انه سٌؤخذ ٌكون ثابتا

ا للمحور االفمً وكما موضح بالشكل ) ا موازٌا ا مستمٌما  ( . 3.3خطا

  profit  : االرباح:   5ـ  3

والتكالٌؾ الكلٌة ، وان االفتراض االساس  و عبارة عن الفرق بٌن االٌرادات الكلٌةالربح ه         

وٌعمل بعمالنٌة  هلشخص ٌسعى الى تعظٌم مستوى معٌشتهو ان ا ةلٌل االلتصادٌافً جمٌع التح

عظٌم الربح من مشروعه نحو هذا الهدؾ . وبناء على هذا فؤن المنظم ٌجب ان نفترض انه ٌحاول ت

 ممكن . حتى ٌصل الى هذه الحالة .  سوؾ ٌنتج الممدار الذي ٌحمك له اعظم ربح نهلذا فا

فاالٌراد الحدي هو ممدار االضافة  ،راد الحدي ومفهوم الكلفة الحدٌة هنا ٌرد مفهوم االٌ     

اما الكلفة الحدٌة فهً ممدار االضافة للتكالٌؾ ، لالٌراد الكلً الناجم من بٌع اخر وحدة منتجة 

فؤذا كان المنظم عند زٌادة انتاجه  ،الكلٌة التً ٌتحملها المنظم من جراء انتاج الوحدة االخٌرة 

ٌستطٌع ان ٌضٌؾ الى اٌراده الكلً اكثر مما ٌضٌؾ الى تكالٌفه الكلٌة فانه ٌكون بذلن لد تمكن من 

نه ٌكون لد ن لد اضاؾ الى تكالٌفه اكثر مما اضاؾ الى اٌراداته فؤزٌادة ربحه الكلً ، اما اذا كا

ما تكون التكلفة الحدٌة مساوٌة لالٌراد الحدي دوانه سوؾ ٌعظم ارباحه عن، انمص من ربحه الكلً 

 :  هأي ان
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                                                         MC = MR 

  -وكما ٌؤتً :ٌز بٌن نوعٌن من االرباح ، ارباح اعتٌادٌة وارباح التصادٌة ٌٌمكن التم

متوسط االٌراد ) السعر ( مع متوسط التكالٌؾ الكلٌة  ىفاالرباح االعتٌادٌة تحصل عندما ٌتساو    

هذه الحالة ٌكون المنتج لد ؼطى تكالٌفه المتؽٌرة والثابتة . اما اذا كان معدل التكالٌؾ اعلى  وفً

ن متوسط االٌراد ) السعر( فؤنهم ٌحصلون على شًء الل من الربح االعتٌادي ) خسارة جزء من م

التكالٌؾ الثابتة ( اما اذا كان معدل التكالٌؾ ) متوسط التكالٌؾ( الل من السعر فؤنهم ٌحصلون 

(  1.3على ربح اعلى من الربح االعتٌادي وتسمى باالرباح االلتصادٌة . وكما موضح بالشكل ) 

. 

  

 

 Q ( ٌوضح تحمٌك المنتج ألرباح أعتٌادٌة عند انتاجه المستوى1.3شكل )

 

 

 انفصم انثبنث َٔشبطبد اضئهخ  

 / عرف ما ٌؤتً : 4س

امثلة ( ،  ةامثلة ( ، التكالٌف المتغٌرة )مع اعطاء ثالث ة)مع اعطاء ثالث ةالتكالٌف الثابت

 متوسط التكالٌف  ،  التكالٌف الحدٌة  ،  االٌراد الحدي 

 الفراغات األتٌة : / امأل 0س
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 االضؼبر انسراػيخ

 
  يفٕٓو االضؼبر انسراػيخ 
    : ) انطهت ) طهت احملبصيم انسراػيخDemand 
  انؼٕايم احملذح نهطهت 
   يرَٔخ انطهت انطؼريخPrice elasticity of Demand   
  درجبد يرَٔخ انطهت انطؼريخ 
  اًْيخ ادلرَٔخ ٔاضتخذايبتٓب 
   :  انؼرضSupply 
  تفبػم لٕٖ انطهت ٔانؼرض يف حتذيذ االضؼبر 

 
 

  

 

 

 

 انفظم انشاثغ
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 شاثغأْذاف انفظم ان
  تؼشٚف انطبنت دبؼىن االعؼبس ٔطشٚمخ حتذٚذْب ٔيب ْٕ دٔسْب

 يف تٕاصٌ انغٕق .

  انتؼشف ػهٗ لبٌَٕ انطهت ثشكم ػبو ٔانطهت ػهٗ انغهغ
انضساػٛخ ثشكم خبص ٔػهٗ انطهت ٔيشَٔخ انطهت 

 ٔتفغرياتًٓب ٔيُحُٛبد انطهت ٔاْى انؼٕايم ادلؤثشح فّٛ .

  ػبو ٔػشع احملبطٛم انضساػٛخ ثشكم انتؼشٚف ثبنؼشع ثشكم
خبص ، ٔاْى انؼٕايم ادلؤثشح يف ػشع احملبطٛم انضساػٛخ 

 ٔيؼشفخ يشَٔخ انؼشع .

  انتؼشف ثكٛفٛخ حتذد االعؼبس يٍ خالل تفبػم لٕٖ انؼشع
 ٔانطهت نهٕطٕل اىل حبنخ انتٕاصٌ .
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 انفـصم انراثغ

 االضؼبر انسراػيخ 

 الزراعٌة :مفهوم االسعار :  4ـ 1

 االسعار الزراعٌة هً المٌمة التبادلٌة للمحاصٌل الزراعٌة معبراا عنها بالنمود .         

دون من االسعار فً ٌان معرفة االسعار الزراعٌة مهمة للمنتجٌن وللمستهلكٌن ، فالمنتجون ٌستف

 السٌطرة فً تدفككٌفٌة اتخاذ المرارات المتعلمة باالنتاج الزراعً ، وتساعدهم كذلن على 

ارتفاع او انخفاض المزارع هو معرفة اولات واهم ما ٌحتاجه  ،المحاصٌل الزراعٌة الى االسواق 

االسعار واالسباب التً تإثر على ذلن لكً ٌستطٌع اتخاذ المرارات المناسبة العداد منتجاته 

ً ٌتخذها المزارع وتحمٌك افضل ربح . حٌث ان المرارات الت ةلالسواق وتصرٌؾ اكبر كمٌة ممكن

فً استثمار عوامل انتاجٌة التعتمد عل االسعار الحالٌة بل على االسعار المتولعة فً المستمبل . 

زارع ، اذ ان دخله ٌتولؾ بالدرجة موالٌنكر ان االسعار الزراعٌة لها ثؤثٌر كبٌر على دخل ال

. ولذلن تساعد معرفة االولى على اسعار المحاصٌل الزراعٌة التً ٌموم بانتاجها وتصرٌفها 

المستهلكٌن على تحدٌد كمٌة ونوعٌة المحاصٌل الزراعٌة التً ٌرؼبون فً استهالكها .   االسعار

ا ماتتصؾ اسعار المحاصٌل بعدم استمرارها بحٌث الٌستطٌع المنتج التحكم فٌها النها تت ضمن وؼالبا

ع منتوجاته فً تارٌخ ٌٌخ معٌن وٌبان المزارع ٌبدأ فً الزراعة بتار أذعوامل طبٌعٌة وبٌولوجٌة ، 

الحك ؼٌر ذلن التارٌخ ، فهو والحالة هذه الٌستطٌع ان ٌتحكم فً مصٌر اسعار منتوجاته . فلو 

ا ممدار االسعارالتً سٌحصل علٌها عند بٌع منتجاته لكان باستطاعته تكٌ ؾ ٌعرؾ المزارع ممدما

 علٌها . تلن المنتجات مع االسعار المرتفعة التً ٌستطٌع الحصول 

 

 

ومن العوامل التً تإثر على خفض اسعار منتجاته هو بٌعها بعد حصادها مباشرة حٌث تنخفض 

 :  تٌةنظام االسعار فً النواحً اال االسعار بدرجة كبٌرة جداا وٌمكن تلخٌص االستفادة من وظابؾ
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صادٌة من : وٌكون ذلن بتحوٌل الموارد االلت ـ المفاضلة فً استعمال الموارد االلتصادٌة4

 المحاصٌل الزراعٌة ذات االسعار الوطبة الى المحاصٌل ذات االسعار المرتفعة .  

ٌسعى المنتجون الى انتاج المحاصٌل الزراعٌة بالل التكالٌؾ ، :  ـ االحالل بٌن عوامل االنتا 0

لذلن نجدهم ٌحاولون احالل بعض عوامل االنتاج محل ؼٌرها لتملٌل التكالٌؾ . فؤذا كانت تكالٌؾ 

المال محل العمال الٌجاد الل كلفة  رأسل مثالا فالمنتج ٌسعى الحالل االمال الل من العم رأس

 .  ةممكن

ٌعتمد توزٌع المحاصٌل الزراعٌة االستهالكٌة  : صٌل الزراعٌة المعدة لالستهالنـ توزٌع المحا3

على مستوى الدخول ، فاالشخاص الذٌن ٌستلمون دخوالا عالٌة سٌكون بؤستطاعتهم شراء نسبة 

 .ة طبانسبة الى اصحاب الدخول الون المحاصٌل الزراعٌة الضرورٌة اكبر م

  Demand:   الزراعٌة (الطلب ) طلب المحاصٌل :  0ـ  1 

ٌعنً الطلب الفردي على اٌة  سلعة او خدمة بؤنه الكمٌة التً ٌكون الفرد مستعداا لشرابها       

بسعر معٌن وولت معٌن . فهو مجموع الكمٌات المطلوبة التً ٌرؼب المشترون بشرابها فً ولت 

لشراء وٌوضح مدرة عل امعٌن وسوق معٌن شرط توفر المدرة على الدفع . أي توفر الرؼبة وال

بٌن السعر والكمٌة فاذا انخفض السعر زاد الطلب على الكمٌة واذا ارتفع  عكسٌةالطلب العاللة ال

السعر لل الطلب على الكمٌة ، على فرض ان اسعار المحاصٌل االخرى تبمى ثابتة دون تؽٌر ولمد 

( ٌوضح الكمٌات  4.1ل ) اطلك االلتصادٌون على هذه الظاهرة بؤسم ) لانون الطلب ( والجدو

ر مختلفة فهو ٌبٌن العاللة المختلفة من سلعة معٌنة التً ٌرؼب المستهلكون فً شرابها بؤسعا

 بٌن الكمٌة المطلوبة والسعر. عكسٌةال

 

 

 

 ( 4.1)جدول 

 ٌوضح العاللة العكسٌة بٌن الكمٌة المطلوبة والسعر

الكمٌات المطلوبة من الرز فً  السعر الحالة
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 ) طن (االسبوع 
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وٌوضح لانون الطلب العاللة بٌن السعر والكمٌة المطلوبة على افتراض ان سعر السلعة نفسها هو 

العامل المإثر على الكمٌة المطلوبة وال تتؤثر الكمٌة المطلوبة بالعوامل االخرى كاسعار السلع 

( والدخل النمدي للمستهلن وذوق المستهلن ، والتً تعد ثابتة  )رؼم انها  ةاالخرى ) البدٌلة والمكمل

ن فً الوالع لٌست كذلن ( لذا فالعاللة تتمثل بٌن السعر والكمٌة المطلوبة وهً العاللة التً ٌكو

ولٌس العكس . وهذه العاللة العكسٌة بٌن هاتٌن الظاهرتٌن هً ما  مستمالا فٌها السعر كونه متؽٌراا 

 ٌعرؾ بمانون الطلب . 

 منحنى الطلب ::  4ـ  0ـ 1

ٌمكننا ان نحول المعلومات التً اعطٌت فً جدول الطلب الى رسم بٌانً ، فنرسم محوراا         

ا ٌمثل كرأس ا ٌمثل مختلؾ اسعار الرز بالدٌنار ومحور اخر افمٌا مٌات الرز ) باالطنان( التً ٌمكن ٌا
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ها كما بن كمٌة الرز الذي ٌرؼب المستهلن فً شراٌشراإها فً فترة معٌنة ، ثم نرسم منحنى ٌب

العاللة بٌن السعر  طة تمع على هذا المنحنى تشٌر الى( وٌالحظ ان كل نم4.1مبٌن فً الشكل ) 

( انه اذا كان سعر  4.1فً الشكل )   Aوالكمٌة المطلوبة من تلن السلعة . فمثالا تشٌر النمطة 

( 5دٌنار ٌكون المستهكلون فً ذلن السوق على استعداد لشراء ) 122الكلٌو ؼرام من الرز 

دٌنار للكؽم فؤن  522اذا انخفض الى  السعران   Bمنه فً االسبوع ، بٌنما تشٌر النمطة  أطنان

 هكذا . ن منه وناطأ( 4المستهلكٌن سٌكونون على استعداد لشراء ) 

 

  

 ( منحنى الطلب4.1شكل )
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  ة للطلب :دالعوامل المحد:  0ـ 0ـ 1

 ٌتحدد الطلب على محصول ما باالضافة الى السعر على عوامل اخرى هً  :       

  ةاسعار السلع المنافسة والمكملـ 4

 ( ةاسعار السلع المنافسة ) البدٌلأـ    

ٌموم المستهلن بؤستهالن عدد من السلع التً تحل احدهما محل االخرى وتعطً نفس االشباع       

فؤذا ارتفع سعر  ،ة ممكن ان تتؤثر بسعر سلعة اخرى وبذلن فان الكمٌة المطلوبة من سلعة معٌن

ا كبٌراا فان ذلن لد ٌإدي الى زٌادة الطلب على لحوم الدوا جن اذا بمً اللحوم الحمراء مثالا ارتفاعا

ا لذا ٌنتمل ال ،  ٌها المستهلكون النها تعد بدٌالا سعرها ثابتا النها فً هذه الحالة تكون ارخص نسبٌا

أي ان العاللة بٌن الكمٌة المطلوبة من سلعة معٌنة واسعار السلع االمنافسة لها عاللة طردٌة . ولمد 

 ع سعر السلعة المنافسة . اب ارتفازداد الطلب على لحم الدجاج مع ان سعره لم ٌنخفض وانما بسب

ا السلع تكون مكملة لبعضها عندما ٌجب ان ٌكون استهالكها  : ةاسعار السلع المكملب ـ  ، فمثالا  معا

ن ، فاذا انخفض ثمن السكر مثالا وازداد ٌن متكاملتٌالشاي والسكر فً العراق سلعت اتعد سلعت

ا ) بالر  ؼم من عدم تؽٌر سعر الشاي( الطلب علٌه فٌزداد الطلب على الشاي اٌضا

 :  الدخل -0

السلع . فاذا ارتفع دخل ستهلن على الكمٌة المطلوبة من ٌإثر التؽٌر الحاصل فً دخل الم       

أي ٌزٌد طلبه وبالعكس اذا انخفض دخل المستهلن او ، انفاله  زٌادةالمستهلن فان ذلن سٌدفعه الى 

اذا كان هنان تولع بانخفاضه فان ذلن من شانه ان ٌلزم المستهلن بان ٌملل من طلبه على السلع 

ا وعلى بعض السلع بشكل خاص .   عموما

 : تغٌر اذواق المستهلكٌنـ 3

سٌإثر  ةضٌلهم لسلع معٌنان حدوث أي تؽٌر فً اذواق وعادات المستهلكٌن او زٌادة تف       

لهم لسلع معٌنة فانهم سٌتحولون ٌكثٌراا فً الطلب على تلن السلع ، فعندما ٌملل المستهلكون تفض

خرى فٌنخفض الطلب علٌها . فمثالا تحول اذواق المستهلكٌن من شرب الشاي الى أعنها الى سلع 

تؽٌر سعره او تؽٌر  شرب المهوة ٌإدي الى انخفاض الطلب على الشاي على الرؼم من عدم

 دخولهم . 
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 :   : انواع الطلب 3ـ 0ـ 1

  Derived Demand :  الطلب المشتكاـ 

ا بالنسبة       سلعة او خدمة عندما تطلب تلن السلعة او الخدمة كنتٌجة  ةٌألٌكون الطلب مشتما

ا من الطلب على الخبز .   للطلب على سلعة او خدمة اخرى ، فالطلب على الممح ٌكون مشتما

    Joint Demand: الطلب المتصل او المشترن ب ـ 

ا ٌعد الطلب مشترك       ا فً الولت نفسه طلب سلععندما تُ  ا معنى اخر عندما او ب ،تان او اكثر معا

بها ومثال على  ةٌرؼب المستهلن الحصول على سلعة معٌنة فٌضطر الى لبول سلع اخرى متصل

 الى زٌادة الطلب على السكر .  ٌإديذلن ان زٌادة الطلب على الشاي 

  Composite Demand:    الطلب المركبح ـ 

الطلب المركب هو الطلب على سلعة ٌمكن استعمالها لعدة اؼراض مثل الطلب على الجلود      

 لصنع الحمابب ومحافظ النمود واالحذٌه واالثاث . 

   Price elasticity of Demand مرونة الطلب السعرٌة:    1ـ 0ـ  1

الكمٌات المطلوبة ٌمصد بمرونة الطلب العاللة بٌن نسبة التؽٌر فً االسعار ونسبة التؽٌر فً        

فعندما تنخفض االسعار ٌزداد الطلب ) وٌهمنا ان نعرؾ درجة الزٌادة فً الطلب  ،من سلعة معٌنة 

ا درجة انكماش الطلب ( وعندما ترتفع االسعار ٌنكمش الطلب وٌهمنا ا ونستطٌع  ،ن نعرؾ اٌضا

ا ان نعرؾ مرونة الطلب بانها درجة ح  الطلب لتؽٌر االسعار . او استجابة اسٌة ساٌضا

 اوالً : لٌاس مرونة الطلب السعرٌة :

 تماس مرونة الطلب السعرٌة على وفك الصٌؽة االتٌة : ـ 

مرونة الطلب السعرٌة =          
التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة

ؽٌرالت النسبً فً السعر
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او                    =          

التؽٌر فً الكمٌة المطلوبة

الكمٌة المطلوبة

التؽٌر فً السعر

السعر

          

                 وٌمكن التعبٌر عنها بالرموز : 

                                               

   
  
  

 

      
   

  
  
 

  
 

 وٌمكن كتابتها بالشكل االتً :ـ       

                                                                 
   

  
  
 

  
 

 حٌث ان : 

Q         الكمٌة المطلوبة   : 

P         السعر     : 

Edp     مرونة الطلب السعرٌة     : 

ا : درجات مرونة الطلب السعرٌة :  ثانٌا

تختلؾ استجابة الكمٌة المطلوبة للتؽٌرات فً السعر فمد تكون كبٌرة ، فٌمال فً هذه الحالة        

ان الطلب مرن اوتكون صؽٌرة فٌكون ؼٌر مرن ، او تكون درجة االستجابة متكافبة وبذا ٌكون 

استجابة فٌكون الطلب عدٌم المرونة او تكون الطلب احادي المرونة ، او ان التكون هنان اٌة 

ومما تمدم نستنتج ان المرونة تترواح  ،فٌمال ان الطلب النهابً المرونة درجة االستجابة النهابٌة 

 بٌن الصفر وما النهاٌة . 
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   Elastic demand:  الطلب المرنــ 4

ٌمال ان الطلب مرن اذا كان التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة اكبر من التؽٌر النسبً فً        

االشارة السالبة ،  لثانً ٌكون اكبر من واحد بعد اهماالسعر ، أي انه خارج لسمة االول على ال

ٌة المطلوبة الن مرونة الطلب السعرٌة عادة ماتكون سالبة النها تعكس العاللة العكسٌة بٌن الكم

وٌكون شكل منحى الطلب  ،واحد بؽض النظر عن االشارة  من اكبر ةوالسعر ، فنمول ان المرون

 ( . 0.1المرن كما موضح بالشكل ) 

 

 تغٌر نسبً فً السعر ٌإدي الى تغٌر اكبر فً الكمٌة المطلوبة ()  ٌوضح الطلب المرن(0.1شكل )

 

  Inelastic demand الطلب غٌر المرن : -0

ٌمال ان الطلب ؼٌر مرن اذا كان التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة الل من التؽٌر النسبً فً    

تمثٌل الطلب ؼٌر المرن وٌمكن  السعر ، أي ان خارج المسمة ) االول على الثانً ( الل من واحد .

ا كما فً الشكل )   ( .3.1بٌانٌا
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 ( السعر ٌإدي الى تغٌر الل فً الكمٌة المطلوبةالطلب غٌر المرن ) تغٌر نسبً فً (3.1شكل )

 Unit Elasticity Demandالطلب احادي المرونة :ـ 3

المرونة ( اذا كان التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة  ءٌكون الطلب احادي المرونة ) متكافى     

ا للتؽٌر النسبً فً السعر . اي ان خارج المسمة ٌكون واحداا  وٌمكن تمثٌل الطلب احادي  مساوٌا

 (  1.1المرونة بالشكل البٌانً كما فً الشكل  ) 

 

 

 مساولة فً الكمٌة المطلوبة ((طلب احادي المرونة ) تغٌر نسبً فً السعر ٌإدي الى تغٌر 1.1شكل )
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       Perfectly Inelastic: الطلب عدٌم المرونةـ  1

ٌمال ان الطلب عدٌم المرونة اذا كان التؽٌر فً السعر لن ٌإدي الى أي تؽٌر فً الكمٌة        

ؽٌر النسبً فً السعر ٌكون المطلوبة أي ان خارج لسمة التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة على الت

 ( .  5.1الشكل )  ٌوضحهوالشكل البٌانً لهذا النوع من المرونة  ،صفراا 

 

 الطلب منحنى عدٌم المرونة(  5.1الشكل)

    perfectly elasticity:  طلب النهابً المرونةـ 5

ا جداا فً السعر ٌإدي الى تؽٌر النهابً فً       ٌعتبر الطلب النهابً المرونة اذا كان تؽٌراا طفٌفا

الكمٌة المطلوبة ، أي ان خارج لسمة التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة على التؽٌر النسبً فً 

 (  ٌبٌن الطلب النهابً المرونة .  1.1السعر ٌكون ماالنهاٌة )&(  والشكل ) 

 

 

 ( منحنى طلب تام المرونة1.1الشكل)
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نهابً المرونة ) بسعر معٌن ٌمكن شراء أي كمٌة من لبل المشترٌن ولكن عند ارتفاع  الطلب ال

 السعر ولو بشكل طفٌؾ الٌوجد أي واحد مستعد للشراء (

 مثــــــال :

كؽم وعند ( 4222( دٌنار وكانت الكمٌة المطلوبة منه ) 422فً سوق معٌن كان سعر الرز ) 

)         ادى ذلن الى انخفاض الكمٌة المطلوبة منه الى  اا ( دٌنار405ارتفاع سعره الى ) 

 سب مرونة الطلب السعرٌة للرز وفسر النتٌجة : ح( كؽم ا422

    

   
  
  
 

      

     
  

     
  

 

  
   

    
 
   

   
  

        
    

       
   

       
    

    
   

 

= 2.4<  4ؼٌر مرن   
4

 
  =

4

  
 ×

 

 
  =2.4 -   

الل من  فً هذه الحالة ٌمال ان الطلب ؼٌر مرن ، وذلن الن التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة كان

% تإدي الى انخفاض فً الكمٌة 422أي ان زٌادة االسعار بنسبة  ،التؽٌر النسبً فً السعر 

العاللة عكسٌة بٌن الكمٌة المطلوبة  تدام ما ه% وٌجب مالحظة ان42المطلوبة فً الرز بنسبة 

بؽض  //  المطلمة   والسعر فان مرونة الطلب السعرٌة تكون دابما ا سالبة ولكن عند اخذ المٌمة 

،وهً هنا فً المثال هً اكبر من واحد او الل من واحد النظر عن االشارة ٌمكن المول ان المرونة 

 .   2.4( اذ بلؽت  4الل من ) 

 ثالثاً : اهمٌة المرونة واستخداماتها :

ات االلتصادٌة وذلن بسبب تعدد مجاالت استخدامها سارتحتل المرونة اهمٌة خاصة فً الد       

حٌث ان المرونة تستخدم فً السٌاسات المالٌة والسٌاسات النمدٌة والسٌاسات التجارٌة . فعلى سبٌل 

دؾ من فرض هذه الضرٌبة هو الحصول على اٌراد المثال عند فرض ضرٌبة معٌنة ، واذا كان اله
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من الضروري التعرؾ على مرونة الطلب على السلعة التً ستفرض الضرٌبة  هضرٌبً اكبر فان

ا فان الضرٌبة فً هذه الحالة فاذا كان الطلب على هذه السلعة م ، علٌها إدي الى زٌادة االسعار ترنا

بالسعر سوؾ ٌإدي الى انخفاض نسبً كبٌر فً الكمٌة ، وبما ان الطلب مرن فان هذا االرتفاع 

السلعة ؼٌر  هٌزداد اما اذا كان الطلب على هذ المطلوبة مما ٌإدي الى انخفاض االٌراد بدالا من ان

 . همرن فان فرض الضرٌبة سٌحمك اهداف

 

 Supply:   : العرض 3ـ  1

ن ٌالمنتجون ) البابعون ( مستعدكون ٌعرؾ العرض من سلعة معٌنة بانه تلن الكمٌة التً ٌ      

، بماء االشٌاء االخرى على حالها لبٌعها فً السوق عند سعر معٌن وفً زمن معٌن مع افتراض 

وعرض المحاصٌل الزراعٌة هً عبارة عن الكمٌات التً ٌرؼب المنتجون فً انتاجها وبٌعها 

 بؤسعار واولات معٌنة .

ومن هذا ٌظهر ان  ،عر زادت الكمٌات المعروضة اد السوٌختلؾ العرض باختالؾ السعر فكلما ز

هنان عاللة طردٌة بٌن السعر والكمٌات المعروضة . بٌنما الحظنا بالنسبة للطلب ان تلن العاللة 

( ٌوضح العاللة بٌن االسعار والكمٌات التً ٌرؼب المنتجون فً 0.1كانت عكسٌة . والجدول )

 انتاجها وبٌعها من سلعة معٌنة .

 ٌبٌن العاللة الطردٌة بٌن الكمٌة المعروضة والسعر (0.1جدول )

 الكمٌة المعروضه من الرز ) بالطن( من الرز ) بالدٌنار( الكؽمسعر  الحالة

A 122 31 

B 522 32 

C 122 01 

D 322 44 

E 022 40 

F 422 0 
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 سعركمٌات المعروضة وكلما انخفض الزادت ال سعرل العرض نجد انه كلما ارتفع الومن جدو 

 31دٌنار للكؽم كانت الكمٌات المعروضة من الرز  122 السعرفعند  ، ةللت الكمٌات المعروض

ا وعند هبوط  ا ، وهكذا كلما  32دٌنار هبطت الكمٌات المعروضة الى  522الى  السعرطنا طنا

 السعرانخفضت الكمٌات المعروضة حتى اصبح العرض طنٌن فمط عندما انخفض  السعرانخفض 

 ٌنار لكل كؽم . د 422الى 

واذا ماحولنا االرلام المعطاة فً جدول العرض اعاله الى رسم بٌانً نحصل على منحنى العرض  

( وٌالحظ من 7.1الذي ٌمثل العاللة بٌن الكمٌات المعروضة واثمانها كما هو موضح فً الشكل )

ا من االسفل الى االعلى والى ناحٌة الSٌ الرسم ان منحنى العرض  من وهذا ٌعنً كلما ٌكون متجها

 زاد السعر زادت الكمٌات المعروضة . 

 

 

 ( منحنى العرض7.1الشكل)                                

 

الى وٌشٌر االنتمال فً اٌة نمطة على منحنى العرض الى نمطة اخرى تمع على نفس المنحنى 

 أي ان الكمٌات المعروضة تتؤثر بتؽٌرات االسعار . ،التؽٌر فً الكمٌات المعروضة 
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 العوامل التً تإثر فً العرض :

 ومن اهم هذه العوامل هً :   ههنان عوامل عدٌدة تإثر فً العرض فتؽٌر

 المعروضة : لمحاصٌل الزراعٌة ـ اسعار ا4

 منتجاتهم من المحاصٌل الزراعٌة ضعر المنتجون اسعار السلع المعروضة زاد تكلما زاد       

 لزٌادة االرباح المتولعة وكلما لل السعر لل العرض النخفاض االرباح . 

 اسعار المحاصٌل الزراعٌة البدٌلة : -0

ا على اسعار المحاصٌل االخرى التً ٌمكن ان تحل       ٌتولؾ عرض المحاصٌل الزراعٌة اٌضا

االخرى سوؾ ال ٌشجع المنتجٌن على انتاج المحاصٌل ن زٌادة اسعار المحاصٌل إمحلها ، اذ 

 الزراعٌة التً لم ترتفع اسعارها .

 ـ تكالٌف عوامل االنتا  :3

اذا ارتفع سعر احد عوامل االنتاج لسلعة معٌنة وكان ذلن العامل ٌشكل نسبة كبٌرة من        

تكالٌؾ تلن السلعة فسٌإدي هذا الى زٌادة كبٌرة فً سعرها فٌنخفض العرض اما اذا للت التكالٌؾ 

ا ، فمثالا اذا زادت االجورتزداد تكالٌؾ االنتاج فٌمل الطلب ب سبب وازداد الطلب ازداد العرض اٌضا

 ارتفاع االسعار وهذا بدورة ٌإدي الى انكماش العرض . 

 ـ العوامل المناخٌة :1

ا فً االنتاج الزراعً بالعوامل المناخٌة ؼٌر المتولعة كالعواصؾ الرملٌة        ٌتؤثر العرض اٌضا

والفٌضانات والحرابك واالنجماد فٌمل العرض ولد تكون تلن العوامل مالبمة لالنتاج كوفرة 

 ار واعتدال المناخ فٌزداد العرض . االمط

 ـ تولعات المنتجٌن : 5

العرض . كذلن اذا  وزٌدوااذا تولع المنتجون ارتفاع اسعار سلعة معٌنة تشجعوا على انتاجها       

تخوؾ المنتجون من االنتاج بسبب المخاطر التً ٌتولعونها لل العرض بالنسبة الى تلن السلع التً 

ا بالمخاطر كالسلع الزراعٌة .   ٌكون انتاجها محفوفا
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 استخدام الفنون االنتاجٌة ) العامل التكنولوجً ( :ـ 1 

مد على المعلومات المتوفرة لدى المنتجٌن ومدى ان ممدار ماٌنتج من السلع وكٌفٌة انتاجه ٌعت     

جدٌدة فً  ةاستخدامهم للفنون االنتاجٌة ، فاذا استخدمت فنون انتاجٌة جدٌدة ، كاستخدام ماكن

 االنتاج . فسٌإدي ذلن الى تملٌل التكالٌؾ فٌزداد العرض .

 اسعار الموسم الماضً او السنة الماضٌة : – 7

اذ ان المزارعٌن ال ٌستطٌعون االستجابة للتؽٌرات الحاصلة باالسعار للموسم الحالً بسبب      

ا لد تم زراعته لبل  عدة اشهر وال ٌستطٌع موسمٌة االنتاج اذ ان المحصول المعروض حالٌا

، ، ولكنه ٌستطٌع زٌادة انتاجه فً الموسم المادم  ةالمزارع زٌادة انتاجه عندما تكون االسعار عالٌ

  ولذلن فؤن المنتج الزراعً ٌستجٌب للتؽٌرات فً االسعار للسنة او الموسم السابك .

 : تفاعل لوى الطلب والعرض فً تحدٌد االسعار :  1ـ 1

ة كل من العرض والطلب ٌمكن ان نبٌن كٌؾ ٌتوازن السعر والكمٌة بتفاعل لوى ساربعد د      

العرض والطلب ، فمن المهم ان نشٌر الى ان جدول الطلب وحده اوجدول العرض وحده الٌمكن 

طٌع تحدٌد السعر والكمٌة تولكن عند الجمع بٌن الجدولٌن فً جدول واحد نس ،ان ٌحدد لنا السعر 

 (  3.1ة كما مبٌن فً الجدول ) المطلوبة والمعروض

 ٌوضح حالة التوازن بٌن الطلب والعرض على الرز .( 3.1جدول )

 الحالة

 من الكؽمسعر 

 الرز )بالدٌنار (

الكمٌة المطلوبة من 

الرز فً االسبوع 

 بالطن

الكمٌة المعروضه من 

 الرز فً االسبوع بالطن

 حالة السعر

A 122 5 31 هبوط 

B 522 4 32 هبوط 

C 122 43 01 هبوط 

D 322 44 44 توازن 

E 022 05 40 ارتفاع 

F 422 12 0 ارتفاع 
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دٌنار/ كؽم ( ٌعرض المنتجون  122المرتفع )  السعر( انه عند 3.1نالحظ من الجدول )        

ا من الرز بٌنما ٌطلب المستهلكون خمسة اطنان فمط فتتجمع السلع لدى المنتجٌن مما ٌإدي  31 طنا

الى انخفاض السعر وانخفاض السعر سٌشجع المستهلكٌن على استهالن كمٌات اكبر ، وكلما رؼب 

فٌض السعر وبالمثل عندما ٌكون سعر الرز المنتجون زٌادة تصرٌؾ منتجاتهم اضطروا الى تخ

ا جداا )  ا ،  اما الكمٌات المعروضة  12دٌنار/ كؽم ( تكون الكمٌات المطلوبة  422منخفضا طنا

فتكون طنٌن فمط وهنا ٌكون العرض ؼٌر كاؾ لمواجهة الطلب فٌتنافس المستهلكون على الشراء 

المعروضة وٌرفع المستهلكون اسعار السلع وهكذا ٌخفض المنتجون اسعار السلع  ، فترتفع االسعار

 ىدٌنار/ كؽم ( والذي تتساو 322)        المطلوبة بصورة تدرٌجٌة حتى ٌصلوا الى ثمن التوازن

فً حالة توازن عندما ٌوافك  السعرعنده الكمٌات المعروضة مع الكمٌات المطلوبة . وٌكون 

 من معٌن هو ثمن التوازن . المنتجون والمستهلكون على بٌع وشراء نفس الكمٌات بث

( ، فنضع كمٌة الرز على المحور االفمً         )  4.1وٌمكن تصوٌر الجدول السابك بالشكل ) 

وٌشٌر منحنى الطلب  ،ً ) المحور الصادي ( رأسالمحور السٌنً ( ونضع السعر على المحور ال

D   الى كمٌات الرز التً ٌرؼب المستهلكون بشرابها عند كل سعر من اسعار السوق 

) بشرط ان تبمى العوامل االخرى التً تإثر بالطلب على حالها دون تؽٌٌر ( اما منحنى العرض  

S ٌعها عند كل سعر من اسعار السوق فهو ٌشٌر الى كمٌات الرز التً ٌرؼب البابعون فً ب، 

وهً النمطة التً ٌتماطع عندها منحنى العرض مع منحنى الطلب ) نمطة  Nوتعتبر النمطة  

ا من الرز بـ ) ( ط44التوازن ( حٌث ٌوافك البابعون على انتاج وبٌع )  ؽم كل( دٌنار ل 322نا

وكذلن ٌوافك المشترون على شراء نفس الكمٌة بذلن السعر ، وفً هذه النمطة ٌكون العرض 

ا للطلب وٌكون السوق   فً حالة توازن . مساوٌا
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 حالة التوازن بٌن الطلب والعرض(4.1شكل )
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 انفصم انراثغَٔشبطبد  خاضئه
 

 كٌف ٌمكن االستفادة من وظابف نظام االسعار؟ -: أ  4س

 ماهً العوامل الموثرة فً العرض عددها مع التوضٌح ؟ -ب          

 /عرف ماٌاتً : 0س

 العرض  -1     ةالمرونه السعرٌ-3الطلب   ن لانو -0      فرديالطلب ال -4

 /اجب بصح او خطؤ ثم صحح الخطؤ ان وجد : 3س

 والتً تدل ة ،منها هً عالله طردٌ ةالمطلوب ةالكمٌمع  ةسعر السلع ةان عالل -4

 . ةمن السلع ةبؤرتفاع االسعار تزداد الكمٌات المطلوب هعلى ان

 . ةمن السلع ةالمطلوب ةالكمٌعامل الوحٌد الذي ٌإثر على هو ال ةان سعر السلع -0

ي الى زٌادة الطلب معٌنه ٌإد ةسلعل ( ةاو )البدٌل ةالمنافس ةان زٌادة سعر السلع -3

 . ةعلى تلن السلع

 . ةمن سلعه معٌن ةٌإدي الى تملٌل الكمٌات المطلوب ان ارتفاع دخل الفرد -1

 ةٌإدي الى انخفاض فً الكمٌ ةمعٌن ةلسلع ةالمكمل ةان انخفاض سعر السلع -5

 . ةمن تلن لسلع ةالمطلوب

 ةاو الخدم ةتطلب تلن السلع عندما ةمعٌن ةاو خدم ةلسلع ةلطلب مشتما بالنسباٌعد  -1

 اخرى . ةاو خدم ةللطلب على سلع ةكنتٌج

ً سلعتٌن تستهلكان  ةان عالل -7 ً  معا  . كالسكر والشاي تعد طلبا مركبا

بٌن التغٌر فً االسعار والتغٌر فً الكمٌات  ةالعالل ةالطلب السعرٌ ةٌمصد بمرون -4

 . ةمعٌن ةمن سلع ةالمطلوب

 . ةالطلب السعرٌ ةسم درجات مرونارسم مع التعلٌك على كل ر -أ  :1س

 التوازن بٌن العرض والطلب . ةارسم مع التعلٌك حال  -ب       

 ةطلوبالم ةوكانت الكمٌ اً ( دٌنار052) ةق معٌناذا كان سعر العدس فً سو :  5س

 ةدٌنار ،ادى ذلن الى ارتفاع الكمٌ( 022( كغم وعند انخفاض سعره الى )422منه )

 ؟ ةللعدس وفسر النتٌج ةالطلب السعرٌ ة،احسب مرون ( كغم4222المطلوبه الى )
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 ػٙ األتظبدٚبد االَتبج انضس

 

  ٙتؼشٚف التظبدٚبد االَتبج انضساػ 
  االَتبج 
  دانخ االَتبج 
   : لبٌَٕ انغهخ ادلتُبلظخThe Law of diminishing 
  ٘انُبتح انكهٙ ٔانُبتح ادلتٕعط ٔانُبتح احلذ 

 

  

 

 

 انفظم اخلبيظ
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 بيظأْذاف انفظم اخل
  ٙتؼشٚف االَتبج ٔدٔسِ يف انؼًهٛخ االلتظبدٚخ ٔانؼٕايم انت

 تتكٌٕ يٍ خالذلب انؼًهٛخ االَتبخٛخ .

  ٔشكهٓب ٔكٛف تكٌٕ انؼاللخ انتٙ انتؼشٚف ثبنذانخ االَتبخٛخ
 تشثط انؼبيم االَتبخٙ ثبالَتبج يف اٜخم انمظري ٔانطٕٚم .

  ّتؼشٚف انطبنت يب ميٛض االَتبج انضساػٙ يٍ حٛث خؼٕػ
 نمبٌَٕ انغهخ ادلتُبلظخ ٔكٛفٛخ تكٌٕ يشاحم االَتبج .

  ٘انتؼشٚف ثبدلشتمبد االلتظبدٚخ نذانخ االَتبج كبالَتبج احلذ
 تبج .ٔيتٕعط االَ
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 انفـصم اخلبيص

 ػي األتصبديبد االَتبج انسر
 :  تعرٌف التصادٌات االنتا  الزراعً : 4ـ 5

ة كل النواحً المتعلمة سارهو احد مباحث علم االلتصاد الزراعً التطبٌمٌة والذي ٌموم بد       

المال واالدارة ( وكٌفٌة الوصول الى معدالت  رأسباستعمال الموارد الزراعٌة ) االرض والعمل و

االنتاج الزراعً التً تحمك الرفاهٌة االلتصادٌة المصوى للمستهلكٌن ، والوصول الى االستعمال 

 االمثل للموارد االلتصادٌة الزراعٌة . 

 وتهدف التصادٌات االنتا  الى : ـ 

 االنتاج الزراعً .  رـ الوصول الى اكفؤ استخدام لعناص4

 فً تحمٌك اهدافهم بالحصول على الصى ارباح ممكنة .  المزارعٌنـ مساعدة 0

وبصورة عامة فان التصادٌات االنتاج الزراعً تهتم بكل الظواهر المتصلة بالكفاءة االلتصادٌة فً 

 استخدام الموارد الزراعٌة . 

 :  االنتا  :0ـ 5

منفعة او زٌادتها ( وٌعد الناتج الاتفك العدٌد من االلتصادٌٌن ان االنتاج عبارة عن ) خلك       

المومً احد مصادر لوة الدولة ورفاهٌه االفراد . وان المنفعة التً ٌإدٌها االنتاج ٌمكن ان تمسم 

 الى : ـ 

وتعنً احداث تؽٌر فً شكل المادة كتحوٌل العناصر الموجودة فً التربة الى  : ةـ منفعة شكل4ٌ

 محصول .

وٌمصد بها نمل محصول ما الى مكان ترتفع فٌه المنفعة المتؤتٌة منه ، فنمل  : ـ منفعة مكانٌة0

محصول الرز من مكان انتاجه حٌث ٌكثر المعروض منه الى مراكز االستهالن ٌضٌؾ علٌه 

 .منفعة مكانٌة 
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ا كتخزٌن الحبوب فً  : منفعة زمنٌةـ 3 تنشؤ نتٌجة خزن المحاصٌل الى ولت تكون فٌها اكثر نفعا

 صوامع فً حالة زٌادة عرضها فً ولت الحصاد الى حٌن زٌادة الطلب علٌهما . 

وتعنً زٌادة منفعة السلعة عند انتمالها من افراد الٌستخدمونها الى مستهلكٌن   : منفعة تملكٌةـ 1

 م االنتفاع بها . ٌمكنه

 

 :  دالة االنتا  : 3ـ 5

وهً عبارة عن العاللة الفنٌة بٌن المدخالت المادٌة المستخدمة من عوامل االنتاج كمتؽٌر       

بالمتؽٌر مستمل وبٌن االنتاج من سلعة معٌنة كمتؽٌر تابع ) المتؽٌر المستمل هو المتؽٌر الذي ٌإثر 

وهً تصؾ لوانٌن االنتاج وتعنً بتحوٌل العوامل المستخدمة الى منتجات  ،التابع وال ٌتؤثر به ( 

نولوجً فً المنشؤة او الصناعة او االلتصاد ككل ستوى التكفً اٌة فترة زمنٌة . كما تعبر عن الم

ا ونفترض الكفاءة رؼم ان هذا اال ا دابما وٌمكن التعبٌر عن دالة االنتاج  ،فتراض لد الٌكون صحٌحا

ا با  ٌة : آلتلمعادلة ارٌاضٌا

        y = f( x
1
 ,x

2
 )                                                      

 تمثل الكمٌة المنتجة من سلعة معٌنة .  :     yحٌث ان : 

                 F  دالة : 

                x
1
 ,x

2
 .: تمثل عوامل انتاجٌة   

( ) وهً متؽٌر تابع ( وهً دالة للممادٌر المستخدمة من كل من العاملٌن   yأي ان السلعة )  

xاالنتاجٌن)  
1
 , x

2
( وهً متؽٌرات مستملة . وهنان نوعان من العاللات التً تربط العامل  

 االنتاجً باالنتاج وهً : 

ا االول : هو العاللة التً تكون فٌها بعض عوامل االنتاج ثابت  .  اا والبعض االخر متؽٌر ا

 .الثانً : هو العاللة التً تكون فٌها جمٌع العوامل االنتاجٌة متؽٌرة 
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      Fixed Factors : العوامل الثابتة

وهً تلن العوامل التً تكون كمٌتها فً االجل المصٌر ثابتة ، وعندما ٌتطلب السوق تؽٌٌر الناتج 

 مباشرة فلٌس من السهولة تؽٌر كمٌتها ومن امثلتها المبانً والمكابن والموظفٌن االدارٌٌن . 

       Variable Factors:العوامل المتغٌرة 

مٌتها فً االجل المصٌر اذا تطلب السوق تؽٌٌر االنتاج وهً تلن العوامل التً ٌمكن تؽٌٌر ك      

 ومن امثلتها خدمات العمل والموارد االولٌة . 

 : االجل المصٌر واالجل الطوٌل :  4ـ 3ـ 5

 Short—run:  االجل المصٌر

وهً الفترة الزمنٌة التً تسمح بتؽٌٌر االنتاج من خالل اجراء التؽٌرات فً العوامل المتؽٌرة      

 النها من المصر بحٌث التسمح بتؽٌر العوامل االنتاجٌة الثابتة . فمط 

 Long –run  االجل الطوٌل :

وهً الفترة الزمنٌة التً تسمح بتؽٌٌر االنتاج من خالل اجراء تؽٌرات فً جمٌع عوامل      

وعلى سبٌل المثال  ،تكون فٌها جمٌع العوامل متؽٌرة  االنتاج ، النها من الطول بحٌث تسمح ان

ٌستطٌع المنتج فً االجل المصٌر ان ٌوسع انتاجه بتشؽٌل العاملٌن فً مزرعته ساعات اضافٌة 

ا له ان ٌوسع المساحة المزروعة او المخصصه لزراعة  لكنه فً االجل الطوٌل لد ٌكون التصادٌا

 ذلن المحصول . 

 : النسب الثابتة والنسب المتؽٌرة :   0ـ 3ـ  5

نسبة الثابتة تعنً ان هنان نسبة مزج واحدة من العوامل االنتاجٌة التً تستخدم فً انتاج ال       

السلعة فمط . وان توسٌع االنتاج او تملٌصه ٌتطلب توسٌع وتملٌص المستخدمات         ) العوامل 

ي ، االنتاجٌة ( بنفس النسبة . مثالا استخدام مجرفة واحدة لكل عامل عند حفر جدول ماء باالٌد

فاضافة مجرفة ثانٌة لهذا العامل التإدي الى زٌادة معدل االنتاج . اما النسب المتؽٌرة فهً تعنً 

. وتحت هذه الحمٌمة  ةمن الممكن مزج عوامل االنتاج الالزمة النتاج سلعة معٌنة بنسب متفاوت هان

 ٌرد مفهومان متمٌزان : 
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. فمثالا  بؤكثر من طرٌمة مزج للعوامل االنتاجٌةاالول : انتاج كمٌة معٌنة من سلعة ما ٌمكن ان ٌتم 

( وحدات من عنصر العمل ووحده واحدة 2من سلعة معٌنة باستخدام ) ة( وحد422ٌمكن انتاج ) 

( وحدة 422)        المال . ولكن ) فً حدود معٌنة ( ٌمكن انتاج الكمٌة نفسها رأسمن عنصر 

( وحدات من 1)   المال . مثالا استخدام رأسباستخدام وحدات الل من العمل ووحدات اكثر من 

المال ، فالفرق فً هذه الحالة لن ٌتمثل فً كمٌة االنتاج بل فً نسبة  رأسالعمل ووحدتٌن من 

 .  0:  1فاصبحت  4: 2المال  رأسمزج عناصر االنتاج ، فمد كانت نسبة العمل الى 

ج الل زٌادة بعض عناصر االنتاالثانً : انتاج كمٌة مختلفة من االنتاج ٌمكن ان ٌتم من خ

( وحدات من العمل ووحدتٌن 1ً مثالنا السابك عند استخدام )فالمستخدمة دون البعض االخر ، ف

فؤن من الممكن زٌادة االنتاج الى )  ،( وحده من السلعة  422ن انتاج ) المال أمك رأسمن 

. وفً هذه المال رأس( وحده عند استخدام وحدات اكثر من العمل دون زٌادة وحدات  452

 الحالة ان االنتاج لد تؽٌر نتٌجة لتؽٌر ممدار العناصر المتؽٌرة فمط دون العناصر الثابتة . 

 وعلى هذا المفهوم ٌنصب لانون النسب المتؽٌرة اولانون الؽلة المتالصة 

  The Law of diminishing لانون الغلة المتنالصة ::   5-1

ٌهتم لانون الؽلة المتنالصة بوصؾ ماٌحدث للناتج ) الؽلة ( من تؽٌر عند تؽٌر الكمٌة       

المستخدمة من احد عناصر االنتاج مع بماء الكمٌة المستخدمة من العناصر االنتاجٌة االخرى ثابتة 

ا ) لانون النسب المتؽٌرة ( لوصؾ ما ٌحصل من تؽٌر فً نسب مزج  ، وٌسمى هذا المانون احٌانا

 عناصر االنتاج . 

 الناتج الكلً والناتج المتوسط والناتج الحدي :  : 5-1-4

ٌز بٌن ثالثة انواع من مماٌٌس الناتج هً الناتج الكلً ٌولفهم لانون الؽلة المتنالصة البد من التم    

 والناتج المتوسط والناتج الحدي : 

ٌشٌر الى مجموع الكمٌة المنتجة من السلعة خالل العملٌة  ( total product)فالناتج الكلً 

 . (TP)االنتاجٌة . وٌرمز له اختصاراا 
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فهو عبارة عن  الناتج الكلً ممسوم على  ( Average product )اما الناتج المتوسط 

 . (AP ). وٌرمز له اختصاراا  مستخدمة من عنصر االنتاج المتؽٌرالكمٌة ال

ٌمثل ممدار التؽٌر فً الناتج الكلً  ( Marginal product )فً حٌن ان الناتج الحدي 

الناجم عن استخدام وحدة اضافٌة من عنصر االنتاج المتؽٌر ، كما ٌعرؾ بانه انتاج الوحدة االخٌرة 

  . (MP)المستخدمة من عنصر االنتاج المتؽٌر . وٌرمز له اختصاراا 

 كلً ٌمكن وصؾ لانون الؽلة المتالصة بماٌاتً : وباستخدام مفهوم الناتج ال

عند اضافة وحدات متتالٌة من عنصر االنتاج المتؽٌر الى عناصر االنتاج الثابتة فان الناتج        

الكلً ٌزداد اوالا بمعدل متزاٌد الى ان ٌصل الى نمطة االنمالب . بعدها ٌستمر فً التزاٌد ولكن 

مستوى له وبعد ذلن ٌبدأ فً التنالص المطلك . اما عند  بمعدل متنالص حتى ٌصل الى اعلى

 استخدام مفهوم الناتج الحدي فٌوصؾ المانون كما ٌاتً : 

الٌة من عنصر االنتاج المتؽٌر الى عناصر االنتاج الثابتة ، فان الناتج تعند اضافة وحدات مت     

ر فً استخدام وحدات اضافٌة الحدي ٌزداد اوالا ثم ٌتنالص حتى ٌصل الى الصفر وعند االستمرا

ا . ان استخدام مفهوم الناتج الكلً  فً من عنصر االنتاج المتؽٌر فان االنتاج الحدي ٌصبح سالبا

عن استخدام مفهوم الناتج الحدي ، وذلن الن  هختلؾ فً جوهرٌوصؾ لانون الؽلة المتنالصة ال

ا هو ممدار التؽٌر فً الناتج ن الناتج الكلً الٌمكن ان فؤالكلً ، لذا  الناتج الحدي ، كما ذكرنا سابما

ٌزداد بمعدل متزاٌد اال اذا كان الناتج الحدي متزاٌداا ولكً ٌتزاٌد الناتج الكلً بمعدل متنالص البد 

ا وفً حالة بلوغ الناتج الكلً الصى مستوى له البد ان ٌكون الناتج  ان ٌكون الناتج الحدي متنالصا

ا . الحدي صفراا ، اما عندما ٌبدا  الناتج الكلً فً التنالص فان الناتج الحدي ٌجب ان ٌكون سالبا

 :  تًمر بها الناتج نضرب المثال األومن اجل توضٌح لانون الؽلة المتنالصة والمراحل التً ٌ

لوفرضنا ان هنالن مجموعة من عناصر االنتاج الثابتة وهً لطعة ارض بمساحة محدودة        

ا متؽٌراا واحداا فٌها الة للحراثة وممدار م هو العمل  حدد من السماد والبذور وان هنالن عامالا انتاجٌا

عند استخدام عامل واحد فان الناتج الكلً بلػ ستة اطنان ،  ( نجد 4.5ومن مالحظة الجدول ) 

( اطنان ، ولكن 1ٌكون معدل االنتاج )  من العمال وعند لسمة الناتج الكلً على العدد المستخدم

( طنا ،ا 44عند استخدام عامل اضافً اخر لٌكون هنالن عامالن فان الناتج الكلً سٌرتفع الى ) 

ا 40( اطنان أي ان الناتج الكلً لد تؽٌر بـ ) 2وهكذا نجد ان معدل االنتاج لد ارتفع الى ) ( طنا
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ا االرتفاع فً المعدل ٌعود الى ان لطعة االرض وهو ٌساوي الناتج الحدي للعامل الثانً ، وهذ

عندما استخدم  اوالعناصر الثابتة االخرى هً اكثر من ان ٌستخدمها عامل واحد بكفاءه ، لذ

( 33عامالن ارتفع معدل االنتاج ، وعند استخدام ثالثة عمال نجد ان االنتاج الكلً لد ارتفع الى )

ا أي ان معدل االنتاج لد ارتفع الى ) ا وذلن الن الناتج الحدي للعامل الثالث لد ارتفع 44 طنا ( طنا

ا وهذا ٌعنً ان العناصر االنتاجٌة الثابتة هً اكبر من ان ٌستخدمها عامالن بك45الى )  فاءه (  طنا

وهكذا نجد ان هذه المرحلة تتمٌز بؤن االنتاج الكلً فٌها ٌتزاٌد  ،عمال  ةممارنة باستخدام ثالث

هذه المرحلة بمرحلة تزاٌد الؽلة . ولكن لو استخدم أربعة عمال نجد ان بمعدل متزاٌد وتسمى 

ا أي ان معدل االنتاج لد انخفض الى ) 12الناتج الكلً ٌرتفع الى )  ا وذلن الن  42( طنا ( طنا

( اطنان وباستمرار استخدام العمال نجد ان الناتج الكلً ٌتزاٌد 7الناتج الحدي لد انخفض الى ) 

ا عند استخدام العامل  12الص حتى ٌصل الى اعلى مستوى له وهو ) ولكن بمعدل متن ( طنا

 ،الحدي كان صفراا  ناتجلن الن الالسابع ، وعند استخدام العامل الثامن لم ٌتؽٌر الناتج الكلً وذ

وهكذا نجد ان هذه المرحلة تتمٌز بؤن االنتاج فٌها ٌتزاٌد ولكن بمعدل متنالص ، وتسمى هذه 

ولكن عند استخدام العامل التاسع نجد ان االنتاج الكلً لد  ،الؽلة المتنالصة  المرحلة بمرحلة

 ( طنا .ا 15انخفض الى ) 
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 ( بالطن ) الناتج الكلً والمتوسط والحدي(4.5جدول )

الناتج الكلً  العامل المتؽٌر

 بالطن

الناتج  المتوسط 

 طن

 المرحلة الناتج الحدي طن

4 

 

0 

 

3 

1 

 

44 

 

33 

1 

 

2 

 

44 

1 

 

40 

 

45 

 المرحلة االولى

 مرحلة الؽلة

 المتزاٌدة

1 

 

5 

 

1 

 

7 

 

4 

12 

 

15 

 

14 

 

12 

 

12 

42 

 

2 

 

4 

 

7 

 

1,4 

7 

 

5 

 

3 

 

4 

 

 صفر

 

 

 المرحلة الثانٌة

 مرحلة الؽلة

 المتنالصة

 

2 15 5 1- 

 المرحلة الثالثة

 مرحلةالتنالص

 المطلك

 

ا ولذا تسمى المرحلة بمرحلة التنالص المطلك وذلن الن الناتج الحدي فً هذه المرحلة كان      سالبا

للؽلة . وان السبب فً تزاٌد الؽلة أو تنالصها ، هو ان جمع عناصر االنتاج من الناحٌة الفنٌة 

البحثٌة ٌكون اكفؤ ما ٌمكن اذا جمعت بنسب مثلى دون ؼٌرها . فالذي ٌحصل فً بداٌة االمر هو 

ا ر ٌكون هذا العامل ؼٌر متناسب تناسبانه عند استخدام وحدات العامل المتؽٌ ا مع العناصر  ا تاما

الثابتة الن االخٌر اكبر منه طالة ، لذا نجد ان الناتج الحدي للعامل ٌزداد الى ان ٌصل الى النسبة 

ا فٌكون  المثلى لتحمٌك الكفاءة . فاذا زاد العامل المتؽٌر عن هذه النسبة ادى ذلن الى وفرته نسبٌا
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ما كان علٌه فً مما ٌجب ، ممارنة علثابتة عندبذ مع العنصر المتؽٌر الل طالة تناسب العناصر ا

فً  دالمرحلة االولى فٌإدي ذلن الى تنالص الناتج الحدي . ان نسبة جمع العوامل االنتاجٌة تتحد

 ضوء عاملٌن :

 . اسعار خدمات هذه العوامل فً السوق:   االول

 تسهم هذه العوامل فً انتاجها .  الثانً : أسعار المنتجات النهابٌة التً

وبناء على هذا فؤن المشكلة هً لٌست مشكله فنٌة انما هً مشكلة التصادٌة تستدعً من        

ممارنة بٌن مختلؾ االوجه التً ٌمكن ان تستخدم فٌها هذه العوامل الى ان ٌصل الى اكفؤ الالمنظم 

هذه الفرص ، لذا نجد ان المنظم لن ٌموم باالنتاج فً المرحلة الثالثة حتى لو تمكن من استخدام 

ة العمال ) العامل المتؽٌر ( بدون أجر وذلن الن الناتج الكلً الذي سٌحصل علٌه فً هذه المرحل

ٌؤخذ فً التنالص كلما زاد عدد العمال المستخدمٌن . اما فً المرحلة االولى فانه لٌس من مصلحته 

التولؾ فٌها طالما ان لٌمة الناتج الحدي أكبر من سعر العامل المستخدم ، لذا نجده سٌستمر 

اتج المتوسط باالنتاج الى المرحلة الثانٌة وهً المرحلة التً ٌكون فٌها الناتج الحدي الل من الن

ا ، ففً هذه المرحلة ٌحاول المنتج ان ٌختار الممدار الذي ٌموم  وهً المرحلة التً تعنٌنا التصادٌا

بانتاجه فً ضوء اسعار عناصر االنتاج المتؽٌره واسعار السلع التً سٌنتجها والتً اسهمت هذه 

نون الؽلة المتنالصة ( والذي ٌبٌن مراحل لا4.5العناصر فً انتاجها . وكما موضح فً الشكل ) 

 . 
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 ( مر احل لانون الؽلة المتنالصة4.5شكل )                               

 

 :  حـدود وممٌزات مراحل الغلة:  5-1-0

المرحلة االولى : تبدأ من نمطة االصل وتنتهً عند مستوى االنتاج الذي ٌتساوى فٌه الناتج 

 : ٌؤتًالمتوسط مع الناتج الحدي وتتمٌز بما 

 ـ ان الناتج الكلً فٌها ٌتزاٌد بمعدل متزاٌد . 4

 ـ ان الناتج الحدي ٌكون اكبر من الناتج المتوسط . 0

االنتاج الذي ٌتساوى فٌه الناتج المتوسط مع الناتج الحدي وتنتهً المرحلة الثانٌة : تبدأ من مستوى 

ا  عندما ٌكون مستوى االنتاج عند حده االلصى وهو المستوى الذي ٌكون الناتج الحدي فٌه مساوٌا

 ٌؤتً :  وتتمٌز هذه المرحلة بما ،لصفر ل

نمطة 

 االنمالب
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 ـ ان الناتج الكلً فٌها ٌتزاٌد بمعدل متنالص. 4

 ن الل من الناتج المتوسط . ان الناتج الحدي ٌكو -0

المرحلة الثالثة : تبدأ عندما ٌكون االنتاج الكلً عند حده االلصى وٌستمر االنتاج الكلً فٌها 

 :  ٌؤتًبالتنالص وتتمٌز بما 

ا  -4  .ان االنتاج الكلً فٌها ٌكون متنالصا

ا .   -0  ان االنتاج الحدي ٌكون فٌها سالبا

 

ان لانون تنالص الؽلة هو حمٌمة والعة ، وان :   لةشـروط تحمٌك لانون تنالص الغ:  5-1-3

الظواهر االلتصادٌة تإٌد صحة سرٌانه ، اذ لو لم ٌكن كذلن المكن الحصول على كل ماٌحتاجه 

. ؼٌر ان  ةبلد ما او حتى العالم كله من محصول معٌن كالممح مثالا من زراعه لطعة ارض محدود

فرها وفً حالة عدم توفر هذه الشروط فؤن امعٌنة البد من تو اا صحة المانون ونفاذه ٌتطلب شروط

 اثر لانون الؽلة المتنالصة الٌظهر والشروط هً : 

اـ وجود عناصر انتاج ثابتة واخرى متؽٌرة فلو كانت جمٌع عناصر االنتاج متؽٌرة لكان من 

 الممكن تجنب الوصول الى مرحلة الؽلة المتنالصة . 

 نتاج المتؽٌر . ب ـ تجانس وحدات عنصر اال

، واٌجاد الطرابك االنتاجٌة  التكنولوجٌةلوجً ، وذلن الن التحسٌنات وج ــ ثبات المستوى التكن

 الجدٌدة من شؤنها تؤخٌر مرحلة الؽلة المتنالصة . 
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 انفصم اخلبيصَٔشبطبد  خاضئه
 

 وما هً اهدافه ؟ : عرف التصادٌات االنتا  الزراعً .4س

 المنافع التً ٌإدٌها االنتا  .عددها مع التوضٌح لكل منها؟:ماهً  0س

 : عرف ماٌاتً : 3س

  ةالمتغٌر ةو النسب ةالنسبه الثابت -3االجل الطوٌل      -0العوامل الثابتة     -4

  .الناتج الحدي -5المتنالصة       ةلانون الغل -1

 : اكمل الجدول األتً : 1س

 الناتج الكلً العامل المتغٌر

 طن

 ناتج المتوسطال

 طن

 ةالمرحل الناتج الحدي

 ةاالنتاجٌ

2 2    

4 0    

0 5    

3 2    

1 40    

5 41    

1 45    

7 45    

4 41    

2 40    

 

 ؟ ةاالنتا  موضحاً . مراحل الغل ة:ارسم دال 5س
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 انتـغـٕٚك انـضساػٙ

 

  ٙيفٕٓو انتغٕٚك انضساػ 
  ٙاْذاف انتغٕٚك انضساػ 
    اخلذيبد أ انؼًهٛبد انتغٕٚمٛخMarketing services  
   انؼًهٛبد ادلتؼهمخ ثبنُمم 
  انٕعبئم ادلغبػذح نهؼًهٛبد انتغٕٚمٛخ 
  ٙانؼًهٛبد ادلتؼهمخ ثبنتظُٛغ انضساػ 
  انؼًهٛبد ادلتؼهمخ ثبنتجبدل 
  إَاع االعٕاق 
  انٕعطبء ٔاذلٛئبد انتغٕٚمٛخ 

 
  

 

 

 انفظم انغبدط
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 انغبدطأْذاف انفظم ا
  انتؼشٚف دبفٕٓو انتغٕٚك انضساػٙ ٔاًْٛتّ االلتظبدٚخ

 كًكًم نهؼًهٛخ االَتبخٛخ .

 . انتؼشٚف ثبْذاف انتغٕٚك ٔيب ْٙ اْى انؼًهٛبد انتغٕٚمٛخ 

  انتؼشٚف ثبَٕاع االعٕاق انتٙ تظم ذلب انغهؼخ ٔيب ادلمظٕد
 ثبنتكبنٛف انتغٕٚمٛخ .

 ٗانٕعبئم ادلغبػذح نهؼًهٛبد انتغٕٚمٛخ . انتؼشف ػه 
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 انفظم انغبدط

 انتـغـٕٚك انـضساػٙ

Agricultural Marketing 

  : مفهوم التسوٌك الزراعً:  1-4

ٌات ، المرتبطة بتواصل المنتجات لمع الخدمات والعٌة التسوٌك الزراعً جمرأستضمن دت        

ة هذا الموضوع ساردخل فً دتملكٌتها من المنتج الى المستهلن . والزراعٌة والحٌوانٌة او نمل 

ا . و دخل توظابؾ العملٌات التسوٌمٌة والعوامل التً تإثر فً طلب وعرض الكمٌة المنتجة سنوٌا

، وتصنٌع المنتوجات الزراعٌة لتسهٌل  هة تكالٌؾ النمل ونوعٌتساركذلن ضمن هذا الموضوع د

عملٌة تصرٌفها وتحوٌلها من المنتج الزراعً الى المستهلن . كما ٌهتم هذا الموضوع بجمع 

االحصابٌات والمعلومات الالزمة عن االسعار واالسواق التً تباع فٌها المنتوجات الزراعٌة 

 ، فٌها مطلوبة والنوعٌة المرؼوبمٌة اللتمكٌن المزارعٌن من السٌر على ضوبها فً انتاج الك

ا ساروهذه الد ا تحتاج الى وضع سٌاسة تسوٌمٌة سلٌمة ، ولذلن ٌهتم هذا الموضوع اٌضا ات طبعا

 ة وكذلن الخطط التسوٌمٌة . ٌبوضع السٌاسة التسوٌمٌة للمحاصٌل الزراع

لٌة االنتاج لمد اصبح التسوٌك الزراعً جزءاا من البٌان االلتصادي فهو مكمل ومتمم لعم     

فً اٌدي  هووضع هالزراعً فلٌس من المعمول انتاج محصول معٌن لبل التفكٌر فً طرٌمة تصرٌف

وٌك ٌستطٌع تكوٌن من ٌستهلكونة . فاالنتاج كما عرفنا هو تكوٌن المنافع او زٌاداتها وحٌث ان التس

: المنفعة الشكلٌة و المنفعة الزمانٌة والمنفعة التملٌكٌة وٌضٌفها الى العملٌات  تٌةالمنافع اال

ا سواء نملت هذه المنتجات  االنتاجٌة فهو جزء اساسً فً العملٌة االنتاجٌة بل انه ٌعتبر عمالا منتجا

 منفعتها االلتصادٌة .  منبدون اجراء تؽٌر فً شكلها او بعد اجراء التؽٌٌر فٌها لتزٌد 

ا فشٌبأت الحاجة الى نظام التسوٌك الزراعً تظهر شٌدد بلم ا بعد ظهور التخصٌص ، وتكوٌن با ا

وٌستند التسوٌك على ثالثة  ،ٌة ، واعتماد احدهما على االخرى مناطك زراعٌة واخرى صناع

 : تٌةٌمكن وضع العاللة بالصورة األاسس ربٌسة هً المنتج والوسٌط والمستهلن و
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 المستهلن  الوسٌط  المنتج 

                                     

 المنتج  الوسٌط  المستهلن

 ،الحصول على افضل االسعار لبٌعها فالمنتج الزراعً ٌحاول تصرٌؾ منتوجاته و      

 والمستهلن ٌحاول الحصول على المحاصٌل الزراعٌة لسد حاجاته بالل االسعار . 

المستهلن وٌتماضى والوسٌط هو الذي ٌموم بتمدٌم خدماته لتكوٌن حلمة االتصال بٌن المنتج و      

لوسٌط فٌبمى لجدٌر بالذكر ان كل منتج هو مستهلن وكل مستهلن هو منتج اما اا ،أجرأ لماء ذلن 

ا فً الحالتٌن  ا مباشراا . ،وسٌطا ا ٌعتبر مستهلكا  وهو اٌضا

 اهداف التسوٌك الزراعً :

 هنالن عدة اهداؾ ٌسعى التسوٌك الزراعً لتحمٌمها واهمها هً : 

بٌة او مواد مصنوعة فً نمطة تجمٌع المحاصٌل الزراعٌة سواء كانت مواد خام ؼذا  - أ

 مركزٌة لٌسهل نملها . 

توزٌع او تصرٌؾ المنتوجات الزراعٌة على االسواق ومنها الى المستهلن ، وهذا ٌساعد   - ب

ا .  ا صحٌحا  على توزٌع الثروة ؼٌر الكافٌة توزٌعا

 ٌعمل على الموازنة بٌن العرض والطلب على اساس مراعاة الزمن والكمٌة .  -ج

  Marketing services:ــ  الخدمات او العملٌات التسوٌمٌة:  1-0

 ، ن والمستهلكٌنٌة ذات حلمات متعددة من العملٌات بٌن المنتجٌن الزراعٌلتوجد سلس       

وكلما تباعدت  ،الطوٌلة لبل وصوله الى المستهلن فالمحصول الزراعً ٌمر خالل هذه الحلمات 

طٌع تمسٌم هذه تة من العملٌات . ونسلدت حلمات تلن السلسالمسافات بٌن المنتج والمستهلن ازدا

 السلسلة من العملٌات التسوٌمٌة الى اربعة السام ربٌسة هً : 

وتتضمن   Physical Handling Function: ـ   العملٌات المتعلمة بالنملـ 4

 والتصنٌؾ والتمسٌم والتؽلٌؾ والتخزٌن والنمل . التجمٌع 
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   Facilitating Functions:  للعملٌات التسوٌمٌةالوسابل المساعده ـ 0

 وتحمل المخاطر ، واعداد المعلومات التسوٌمٌة .  ،وتتضمن التموٌل 

وتتضمن   Processing Functions:  العملٌات المتعلمة بالتصنٌع الزراعًـ 3

 . تحوٌل المحاصٌل الزراعٌة الخام الى مواد ؼذابٌة معدة لالستهالن المباشر كالتعلٌب 

وتتضمن عملٌات الشراء  Exchange Functions:    العملٌات المتعلمة بالتبادلـ  1

 والبٌع. 

 وتتضمن عده فعالٌات هً :  : العملٌات المتعلمة بالنمل:  اوالً 

 :  التجمٌع  -أ 

ع المنتوجات الزراعٌة ٌٌتم فٌها تجم ، اذوهً الحلمة االولى من عملٌات التسوٌك      

ا ونملها وااللتصاد فً مراكز معٌنة ولرٌبة من محل االنتاج لؽرض تصنٌفهالمتشابهة فً 

 ومن مزاٌا التجمٌع زٌادة لوة المساومة عن طرٌك المساومة الجماعٌة . ،التكالٌؾ 

 

 تصنٌف المحاصٌل الزراعٌة :  -ب 

ا للمماٌٌها تصنتوهً العملٌة التً ٌتم بواسط      س والخواص ٌؾ المحاصٌل الزراعٌة طبما

المعترؾ بها من حٌث الشكل والحجم ودرجة النضوج . وٌتولؾ تصنٌؾ كل محصول على 

 طبٌعة ذلن المحصول الزراعً . 
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وٌتم هذا العمل اما  ،ت ٌجري حفظ الفواكه والخضروات باوعٌتها على اساس الرتب والمٌاسا

خصٌة ام تعاونٌة . وفً فً محالت انتاجها او بعد ان تنمل الى مراكز التسوٌك سواء اكانت ش

هذه الحاالت ٌتم فرز المنتوج الزراعً الى الرتبة الالزمة له بواسطة العمال او المكابن 

المتخصصة بهذا العمل ، كما هو الحال فً منتوج التفاح والخوخ والعرموط والبرتمال 

 والبٌض وؼٌرها . 

، هً عبارة عن ان لٌاسات التصنٌؾ لكل محصول زراعً من فاكهة وخضروات مصنفة 

ا  الصفات المكتوبة الواجب توفٌرها فً كل صنؾ . وتباع فً االسواق وتعٌن اسعارها طبما

ٌتطلب وضع المحاصٌل  ، اذ بلد م االوزان لكلوعٌة فٌتبع نظالدرجة صنفها . اما لٌاسات اال

 .  هوزنو هلن االوعٌة اسم المحصول ورتبتفً اوعٌة ذات حجوم واوزان معٌنة وتحمل ت

والٌنكر ان عملٌة التصنٌؾ تساعد كال البابعٌن والمشترٌن وذلن بتوفٌر المعلومات الكافٌة     

عن السلعة عند المٌام بعملٌة التبادل . وهذا بدوره ٌساعد على اعطاء معلومات وافٌة عن 

 المحصول الذي ٌرؼب المشتري الحصول علٌه دون ان ٌراه . 

 لتصنٌؾ :واهم الفوابد التً تجنى من عملٌة ا

 ة . ٌبر الناتجة عن بماء الوحدات الردتملٌل االضرا -4

 والتسوٌك .  تسهٌل اجراء عملٌة الممارنة  -0

عندما ٌشاهدون ان االثمان العالٌة تدفع الى االصناؾ  فع المنتجٌن الى تحسٌن منتجاتهمتد  -3

 الجٌدة . 

 تملٌل التكالٌؾ وذلن بابعاد الوحدات التالفة .  -1

 اٌجاد اصناؾ معترؾ بها فً البورصة .  -5

 تملٌل الؽش والتالعب باالسعار لمٌام الحكومة باالشراؾ .  -1

 تساعد فً الحصول على السلؾ الزراعٌة فً مراحل التسوٌك .  -7

 تساعد فً حل المنازعات عند حصول نمص او تلؾ فً المحصول .  -4
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    ـ عملٌات التخزٌن : 

ن ٌتم بٌعها هً العملٌات التً ٌتم بواسطتها حفظ المحاصٌل الزراعٌة بصورة جٌدة الى ا     

عملٌة الخزن من العملٌات الضرورٌة التً ٌركن الٌها المزارع بعد  دالى المستهلن . وتع

بواسطة هذه العملٌة ٌمكن المحافظة على المحاصٌل  ع محاصٌله وتهٌبتها للبٌع . اذٌتجم

من فوابد و ،من التلؾ لبل نملها الى االسواق ن التملبات الجوٌة والمحافظة علٌها الزراعٌة م

الخزن انها تساعد على التوازن بٌن العرض والطلب ، أي الموازنة بٌن االولات التً تكثر 

وتظهر اهمٌة الخزن واضحة عندما تكون  ،لزراعٌة واالولات التً تمل فٌها فٌها المحاصٌل ا

بمة لبٌع بعض المحاصٌل الزراعٌة باالسعار المناسبة بعد حصدها او جنٌها الظروؾ ؼٌر مال

فالتمور العرالٌة لد ٌضطر اصحابها الى خزنها لولت طوٌل الى ان تشحن الى االسواق 

او تجمٌدها او  ةالخارجٌة وتتضمن عملٌات الخزن حفظ المحاصٌل الزراعٌة فً مخازن مبرد

 وضعها  فً مخازن ؼازٌة . 

   :مل الن -د

وتعتبر  ،زراعٌة الى االسواق التً تطلبها بواسطتها نمل المحاصٌل الٌتم هً العملٌة التً       

خدمات النمل من الخدمات الضرورٌة للمحاصٌل الزراعٌة وخاصة سرٌعة التلؾ منها . ولد 

لمتخصصة لنمل كالسٌارات ا ةتتطلب المحاصٌل الزراعٌة فً اؼلب االحٌان وسابط نمل خاص

أو االلبان . ان أي تحسٌن فً طرابك وسابط نملها سٌإدي الى زٌادة دخول  المواشً أو الفواكه

 المنتجٌن باالضافة الى المحافظة على عدم تعرض المحاصٌل للتلؾ . 
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اما فً الولت الحاضر بعد تحسٌن وسابط النمل وطرابك التبرٌد فمد اصبح فً امكان      

وهذا مما ادى الى امكانٌة التخصص أي كل  ،ن ٌزرع فً اماكن بعٌدة عن السوق زارع االم

 منطمة تتخصص فً انتاج المحاصٌل التً تالبمها . 

واصبح باستطاعة المزارع االن ان ٌزرع فً كثٌر من المناطك التً لم ٌسبك ان زرعها    

ة للهواء او البواخر المكٌف ن الحدٌدلسكبسبب توفر سٌارات النمل المبردة او عربات ا ، من لبل

وبهذا فتحت ابواب جدٌدة لتسوٌك المحاصٌل التً ٌمكن انتاجها بعٌداا عن االسواق ونملها الى 

 . او تلؾ نوعٌتها المستهلكٌن دون ان ٌطرأ علٌها أي نمص فً وزنها

الطرٌمة  وبهذه، استعمال الطابرات فً الولت الحاضر لنمل المحاصٌل الزراعٌة  ولد انتشر

 استطاع المزارعون تصرٌؾ محاصٌلهم وعدم تعرضها للتلؾ بسبب النمل .  

 

 

  الفرز والتمسٌم والتغلٌف :  -هـ 

ان عملٌات الفرز هً العملٌات التً ٌتم بواسطتها عزل المنتجات ذات النوعٌات المختلفة      

اما التمسٌم فهً العملٌة التً ٌتم بواسطتها تجزبة  ،برتمال الكبٌر والمتوسط والصؽٌر كفرز ال

لمستهلكٌن حسب حدة الى اجزاء صؽٌرة تساعد تجار التجزبة على اجابة طلبات ااالشحنة الو

المحافظة  فًتساعد  ةوضع المحاصٌل الزراعٌة داخل اوعٌونعنً بالتؽلٌؾ  ،اذوالهم وحاجاتهم 

نوع المحصول الزراعً ، ومن امثالها  علىلؾ اصٌل ونملها بصورة صحٌحة . وٌتوعلى المح
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 وتساعد هذه العملٌات على ،عبؤة واالكٌاس والصنادٌك وؼٌرها الجذابة والسالل الم ةالعلب الصؽٌر

 : ؤتً زٌادة الكفاءة التسوٌمٌة بم

 ـ تساعد على تملٌل حجم المحاصٌل المنمولة ، وتملٌل تكالٌفها ، كما هو الحال فً باالت المطن 4

 هٌل عملٌة الخزن والنمل والبٌع . ـ تس0

 ـ تملٌل ممدار التلؾ الذي تتعرض له المحاصٌل الزراعٌة بعملٌة التعلٌب . 3

ـ تسهٌل عملٌة التعرؾ على نوعٌة المحاصٌل المطلوبة واختٌارها كوضع البٌض فً 1

 الكارتونات .

ومن الجدٌر بالذكر  ،زراعٌة وتعمل على زٌادة تصرٌفها ـ تساعد فً االعالن عن المحاصٌل ال5

 ان العملٌات المتعلمة بالتجمٌع والتمسٌم والتؽلٌؾ تستعمل فً مختلؾ المراحل التسوٌمٌة. 
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 ثانٌاً : الوسابل المساعدة للعملٌات التسوٌمٌة :

وهً العملٌات التً تساعد على التبادل والنمل والخزن والتؽلٌؾ والتً الٌمكن ان ٌنظم     

 : تٌةٌات األالتسوٌك بدونها وتتضمن العمل

 أ ـ التموٌل :

تهٌبة االموال والمروض المطلوبة لنمل المحاصٌل  ةلٌموهً الطرٌمة التً بواسطتها تتم ع        

وهً  ،لممترضة البد من دفع فوابد عنها االموال ا هالمختلفة . وهذ راحلها التسوٌمٌةالزراعٌة فً م

من المرابٌن ه والجل تحسٌن حالة المزارع وتخلٌص ،من التكالٌؾ التسوٌمٌة الضرورٌة تعتبر 

والتجار ٌنبؽً اٌجاد تسهٌالت تسلٌفٌة بحٌث ٌتمكن الفالح الصؽٌر من الحصول على االموال التً 

 .  ةٌحتاجها بشروط سهل

 تحمل المخاطر : -ب 

ولد تحدث المخاطر  ،مٌة كثٌراا من االضرار والمخاطر ٌتحمل المنتج خالل العملٌات التسوٌ        

 فً كل مرحلة من المراحل التسوٌمٌة وعلى المنتج تحملها. 

   : تمدٌم المعلومات التسوٌمٌة :

هً الطرٌمة التً بواسطتها ٌمكن اعداد الحمابك والتوضٌحات التسوٌمٌة حول االسعار         

عار المنتجات الزراعٌة بالجملة رأسالمتمدمة تنش بلدانلحاضرة والمستمبلٌة . ففً الوالمٌمة السولٌة ا

ا بواسطة وسابل االعالم . حٌث ٌتصل موظفو اسواق الفاكهة والخض روات فً الى الجمهور ٌومٌا

كالبهم أو اصحاب العمولة او أي شخص ٌموم ببٌع المنتوج وأي سوق زراعً مهم بالمزارعٌن او 

وعلٌهم ان ٌسجلوا السعر االدنى واالعلى الي  ، فً تلن االسواق اثناء عملهم فً الصباح الباكر

 منتوج حسب اوعٌتة واصنافه وانواعه ، وكذلن ٌتصل موظفو اسواق الحٌوانات والدواجن

بالبابعٌن فً تلن االسواق وٌسجلون السعر االدنى والسعر االعلى حسب سعر وحدة الوزن 

 المتعارؾ علٌها فً تلن االسواق . 

ان عملٌة نشر واذاعة اخبار االسعار الزراعٌة لها اهمٌة كبرى للمزارع ، اذ انها تزود المزارعٌن 

ٌن وكذلن تساعد على تكو ،ٌلهم السوق والعرض والطلب لمحاص ةبالمعلومات الالزمة عن حال

 ،امل مساعد فً التخطٌط االلتصادي كما انها تستعمل كع ،اسواق منتظمة واستمرار السوق 
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فالمنتج  ،اء والمستهلكٌن ن والوسطٌوتعتبر هذه المعلومات ذات فابدة كبٌرة للمنتجٌن الزراعٌ

 الزراعً ٌحتاج الى المعلومات التً سٌموم بانتاجها . 

 :  ٌؤتًمات التسوٌمٌة التً تحتاجها ماوتتضمن المعلو 

 . هوالممدار المعروض منه او ٌتولع عرض هـ المعلومات المتعلمة بكمٌة المنتوج ومكان4

المعلومات المتعلمة بشراء المحاصٌل الزراعٌة واسعارها فً مختلؾ المراحل التسوٌمٌة .  -0

 وامكانٌة االستهالن والوسطاء .

 المتعلمة بالتؽٌرات الطبٌعٌة ؼٌر االعتٌادٌة .  المعلومات-3

 المعلومات المتعلمة باالسعار والتملبات ؼٌر المتولعة . -1

 ثالثاً : العملٌات المتعلمة بالتصنٌع الزراعً : 

ة الخام الى مواد جدٌده اكثر وهً العملٌات التً ٌتم بواسطتها تحوٌل المنتوجات الزراعٌ      

كتحوٌل البذور الى زٌوت نباتٌة ، وتحوٌل الفواكه الى معلبات وتحوٌل  مة لالستعمال ،ءمال

الى ذلن .... ونظراا  الى طحٌن ، وما حصٌر ، وتعلٌب اللحوم وتحوٌل الممالبرتمال والعنب الى ع

ا لتلووكنللتمدم الت وفٌر المحاصٌل جً فً الولت الحاضر فمد اصبح التصنٌع الزراعً ضرورٌا

 الفصول والمواسم .  الزراعٌة فً مختلؾ

  

 

 رابعاً : العملٌات المتعلمة بالتبادل : 

وهً العملٌات التً ٌتم بواسطتها الشراء والبٌع ، وتتضمن الفعالٌات التً تموم بنمل ملكٌة        

ولد ٌكون بٌع المحاصٌل الزراعٌة الى  ،اعً الى المستهلن المحاصٌل الزراعٌة من المنتج الزر

وتعتبر عملٌة  ،ء كتجار الجملة والتجزبه وؼٌرها المستهلكٌن بصوره مباشرة اوعن طرٌك الوسطا
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ة واسعة عن االسواق وسلون المستهلكٌن وتحلٌل سارالبٌع من العملٌات المهمة التً تحتاج الى د

 لوى العرض والطلب . 

 

 : انواع االسواق :  1-3

 السام ربٌسة هً :  خمسةادل المنتوجات الزراعٌة الى تمسم االسواق  التً ٌتم فٌها تب

 االسواق المحلٌة : -4

وهً االسواق المرٌبة من المزارع المنتج حٌث ٌتم فٌها تجمٌع الزروع من عدد كبٌر من        

المنتجٌن وتخزن فٌها المحاصٌل المابلة للتخزٌن الى ان ٌتم جمع كمٌة كافٌة ٌمكن شحنها الى 

االسواق المركزٌة . وهذه االسواق تختلؾ باختالؾ نوع المحصول الزراعً فاسواق الحبوب 

 طن تختلؾ عن اسواق الفواكه والخضر ، وكذلن تختلؾ عن اسواق الحٌوانات . والم

 : اذ توجد عدة طرق للبٌع منها للبٌع فً هذه االسواق  ةحدهنالن طرٌمة مو تكما انه لٌس

: وهً الطرٌمة التً الٌكون فٌها وسٌط بٌن المزارع  طرٌمة البٌع المباشر للمستهلكٌن  / اوالً 

الى المدن ،  ةوالمستهلن . ومن امثالها البٌع على جوانب الطرق فً المناطك الرٌفٌة الموصول

  حٌث تباع المحاصٌل فً هذه الحالة بالتجزبة العامة .

 ً ها المزارعون : وهً الطرٌمة التً ٌبٌع فٌ طرٌمة البٌع بواسطة الوسطاء المحلٌن / ثانٌا

ا بتموٌل المزارعٌن للمٌام بعملٌة االنتاج ٌمحاصٌلهم للوسطاء المحلٌ ن ، وهم الذٌن ٌمومون ؼالبا

وٌموم هوالء الوسطاء بتؤسٌس مخازن محلٌة ٌجمعون  ،صلٌن بوسطاء اخرٌن خارج المنطمة ومت
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مإخراا المزادات فٌها ما ٌحصلون علٌه لؽرض شحنها الى االسواق عند الطلب . ولد انتشرت 

ا بهذه المزادات  المحلٌة ، فهنالن مزادات للماشٌة وللخضر والفاكهة ولد زاد االهتمام حدٌثا

مكان معٌن ، حٌث ٌؤتً الوسطاء فً وتحسٌنها ، وتعمد هذه المزادات فً اٌام معٌنة من االسبوع و

 . عتوجاتهم للبٌٌمدم المزارعون من ، اذهذه االماكن من خارج المنطمة  الى

 ً صٌلهم الى : وهً الطرٌمة التً ٌبٌع فٌها المزارعون محا البٌع للمصانع والمطاحن /ثالثا

 وهذه الصفمات تتم حسب شروط وعمود خاصة . ،المصانع خارج مناطمهم 

   االسواق المركزٌة : -0

وهً اسواق مركزٌة عامة ٌجمع التجار محاصٌلهم الخام النباتٌة والحٌوانٌة من االسواق       

ا ماتكون بكمٌات كبٌرة وتوجد هذه االسواق ، المحلٌة وٌرسلونها الى هذه االسواق المركزٌة  وؼالبا

وهً مراكز مهمة لتسوٌك  ،نتجة حٌث توجد المخازن المناسبة فً المدن وفً المناطك الم

وتباع فً هذه االسواق المحاصٌل التً تعتبر مواد خام  ،ت النباتٌة والحٌوانٌة وتصرٌفها المنتوجا

 وال فً اسواق الموزعٌن .  ةحٌث التباع فً محالت التجزب

 اسواق الجملة : -3

هً االسواق التً تتجمع فٌها المحاصٌل الزراعٌة المشحونة الٌها من االسواق المحلٌة ،      

وٌعٌن  ،نها ثم شحنها الى اسواق التجزبة م تسلٌم المحاصٌل وتجمٌعها وتصنٌفها وخزوفٌها ٌت

تختلؾ سعتها حسب ممدار  لكل محصول زراعً او لجملة محاصٌل متشابهة اسواق للجملة

ا فً المدن حٌث تتوفر وسابط النمل والخزن والحفظ ،  ،المحصول  وٌكون مركزها ؼالبا

وتموم  ،الضرورٌة لتسهٌل عملٌة التسوٌك  باالضافة الى المإسسات وؼٌرها من العملٌات

اسواق الجملة بتمدٌم المعلومات التسوٌمٌة الالزمة للوسطاء ، وكذلن تموم بتمدٌم االسواق 

زراعٌة فً المراحل التسوٌمٌة المختلفة وفً بعض االحٌان ٌموم الضرورٌة لنمل المحاصٌل ال

تجار الجملة بعملٌة التكامل فً التسوٌك ، والتً بواسطتها ٌصبح باالمكان تمدٌم الخدمات 

المنتج والمستهلن . ولد شجع التمدم العلمً هذا النوع من  منها التسوٌمٌة بالل التكالٌؾ فٌستفٌد

فهذه المإسات  سات المتكاملةستسمى المإ ةعالٌات تحت ادارة واحدالتسوٌك الذي ٌموم بعدة ف

ا .  ةتموم باعمال تاجر الجملة والتجزب  معا
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 اسواق التصدٌر : -1

. بلد تصدٌرها الى خارج ال هً االسواق التً تموم بؤعداد المحاصٌل الزراعٌة لؽرض    

ا من المركزٌة ، كما تتسلمهوهذه االسواق تتسلم المحاصٌل الزراعٌة من اسواق الجملة 

وفً هذه االسواق تتم عملٌة التفرٌػ والشحن والتخزٌن  ،االسواق المحلٌة التجمٌعٌة 

لة المستوردٌن للمحاصٌل . ساروالمٌام بم ،ونشر واذاعة االخبار التسوٌمٌة  والتدرٌج 

 وؼالبا ما تمع هذه االسواق فً المدن الساحلٌة .

 

 

 

 اسواق التجزبة :  -5

هً االسواق او المخازن التً تموم ببٌع المحاصٌل الزراعٌة بالمفرد مباشرة . وهذه        

فً المرى والمدن على شكل دكاكٌن او مخازن او محالت  ةومنتشر ةالمخازن تكون متعدد

. وٌموم تاجر التجزبة ) المفرد ( بمثابة وكٌل شراء  هوالفواكالمصابٌن ومحالت بٌع الخضر 
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وٌموم كذلن بتجمٌع وتسعٌر  ،طلبات المستهلكٌن الى المنتجٌن  ستهلن فهو الذي ٌنملبالنسبة للم

 وترتٌب المحاصٌل الزراعٌة التً ٌرؼب فً شرابها المستهلكون . 

لولت الحاضر مخازن  السوبر لمد جرى بعض التؽٌر على مخازن بٌع التجزبة فظهرت فً ا

 هبنفس هفً هذه االسواق بخدمة نفسوالتً ٌموم المستهلن   Super – Markets ماركت

وما على  ، وزونة ومسعرة ومكتوب علٌها السعرفً المخازن م ة، حٌث ان االشٌاء الموجود

ومن ممٌزات هذه المخازن انها تعد  ،الشٌاء التً ٌحتاجها ودفع ثمنها المستهلن اال جمع ا

للمستهلن كل ماتحتاجه العابلة من مختلؾ السلع باسعار معتدلة ، هذا باالضافة الى ان لدٌها 

 اماكن مالبمة لولوؾ السٌارات وتسهٌل عملٌات التسوٌك . 

  

 اء والهٌبات التسوٌمٌة :  : الوسط 1-1

الوسطاء هم االشخاص المختصون بمعرفة حالة السوق وطبٌعة الطلب على المحاصٌل       

الزراعٌة ، ولد ٌموم هوالء الوسطاء بالتسوٌك على شكل جماعات او هٌبات بصورة جماعٌة . 

مٌام بها لعدم استطاعتهم ان العملٌة التً ٌموم بها الوسطاء من الصعب على المزارعٌن ال

، لذلن تركت هذه  رفة جوانبها بجانب مهنتهم االساسٌة فً االنتاج الزراعًها ومعالتفرغ ل

نها وهم الوسطاء وٌطلك على المختصٌن بحالة االسواق وطلبهم اسم دوٌالمهنة لمن ٌج

الوسطاء او التجار ، وهم الذٌن ٌمومون ببٌع وشراء المحاصٌل الزراعٌة التً انتجها ؼٌرهم ، 

 الء الوسطاء هم :  إالى المستهلن ، ه المنتج وٌبٌعونفٌشترون من 
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  Local Merchants ن :والتجار المحلٌ -4

وهم الذٌن ٌشترون من المنتج الزراعً ، وٌمومون بعملٌة التجمٌع المحلً للمحاصٌل        

وفً نفس الولت ٌموم البعض منهم بتجار التجزبة  ،راعٌة لبل شحنها الى سوق الجملة الز

 داخل المحلة . 

  Wholesalers:  ةتجار الجمل -0

تجات الزراعٌة فً اسواق ك المنٌهم االشخاص أو الهٌبات أو المإسسات التً تموم بتسو     

وهم الذٌن ٌشترون المحاصٌل  ،اء اكانت منتجات شتوٌة أم صٌفٌة كمٌات كبٌرة سوبالجملة 

ن لبٌعها الى وسطاء اخرٌن او الى تجار ٌالزراعٌة الكبٌرة من المنتجٌن او الوسطاء المحلٌ

جملة على اتصال دابم مع الالتجزبة لٌموموا هم بدورهم بٌعها الى المستهلكٌن وٌكون تجار 

 المنتجٌن فً مختلؾ الفصول . 

 ولتجار الجملة وظابؾ عدٌدة ٌمومون بها ومنها : 

 فً السابك . المنتجات الزراعٌة من المنتجٌن الذٌن كونوا معهم عاللات  تسلمأـ 

 اعطاء المروض الموسمٌة للمنتجٌن الذٌن لهم عاللات زراعٌة معهم .  –ب 

 ج ـ المٌام بخزن المنتجات وحفظها اذاكانت سرٌعة التلؾ الى ان ٌرتفع ثمنها . 

 ة لسهولة بٌعها . لد ـ المٌام بتجزبة بعض المنتجات الزراعٌة الى كمٌات للٌ

 تجار نصؾ الجملة او تجار التجزبة . ٌع المنتجات الى بهـ ـ المٌام ب

  Jobbers  تجار نصف الجملة :ـ  3

وهم الذٌن ٌمومون بشراء المنتجات الزراعٌة على اختالفها بكمٌات للٌلة من تجار الجملة      

ذلن فانهم  فضالا عنطاعم او ما شابه ذلن . وبٌعها الى باعة المفرد او الى اصحاب الم

ا ٌتولؾ على طبٌعة البضاعة التً عمال تجار ؤب ونٌموم العمولة او الداللٌن ، وهذا طبعا

بحوزتهم وعلى ممدرتهم المالٌة واؼتنامهم الفرص التجارٌة عند حدوثها ، وتتضمن عملٌات 

 :  تٌةالجملة الفعالٌات األ نصؾ ٌك تجارتسو
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 عرض البضابع فً ساحات االسواق .  - أ

 الفنادق وؼٌرها .ب ـ البٌع الى اصحاب المخازن والمطاعم و

 .ج ـ البٌع بواسطة الباعة 

 :فهً  تجار نصؾ الجملةتً ٌمدمها اما اهم الخدمات ال

 أ ـ االتصال بباعة التجزبة ومعرفة طلب كل واحد منهم من المنتجات الزراعٌة .

 ب ـ المٌام بجمع بضابع مختلفة وبكمٌات للٌلة . 

 ج ـ المٌام بتعلٌب وتصنٌؾ وحفظ المنتجات المختلفة بعلب خاصة . 

 د ـ المٌام بمعاونة باعة المفرد بمساعدة مالٌة عند الحاجة . 

  Commission Merchants:   تجارة العمولةـ  1

وهم الذٌن ٌرسل الٌهم المنتج ماعنده من المحاصٌل الزراعٌة الجل بٌعها لحسابه ، ثم      

النوع من  اان هذ، ولمستحصل ودفع البالً الى المنتج العمولة والمصارٌؾ من ثمن اخصم 

هد تجار الجملة ات التسوٌمٌة ، فكثٌراا مانشات لٌس محصوراا بنوع خاص من الهٌبالعملٌا

عٌن ٌمومون باعمال العمولة . والممصود بالعمولة هنا هً ان ٌموم وزونصؾ الجملة والم

ن وان ٌحسم لهم عند ٌة التً ودعت عندهم الى اشخاص اخرالزراعٌ الباعة ببٌع المحاصٌل

 البٌع نسبة معٌنة من المال ٌتفك علٌه بٌن صاحب المحصول وبابعه 

  Shipper:  المصدر ـ 5

او ٌموم ،ع فً سوق خارجٌة اخرى ٌهو الشخص الذي ٌشتري من سوق معٌنة وٌب     

وان التؤخٌر فً وصول المحاصٌل الزراعٌة  ،الزراعٌة من بلد الى اخر  اصٌلبتصدٌر المح

ا الى االسواق التً ستباع فٌها ٌجعل المنتج معرض على  ةللخسابر لذلن ٌعمل المصدرون عاد ا

 ) التؽطٌة التجارٌة (   تؤمٌن مركزهم ضد الخسارة المحتملة باجراء ماٌعرؾ بعملٌة     

( الٌة صفمة  ةالمستمبلة    ) البورصوالتؽطٌة هً عملٌة عكسٌة ٌموم بها المصدر فً السوق 

ا لمركزه ضد تملب االسعار عمدها فً السوق الحاضرة  وبمعنى اخر انها بٌع او شراء  ،تؤمٌنا

طار مشترٌات او مبٌعات جارٌة . على اساس التسلٌم اآلجل لؽرض المعادلة او الحماٌة من اخ

 من ناحٌة اخرى .  تعادل الخسابر الناتجة من ناحٌة والربح الناتجتذلن لكً و
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  Retailer:  جر التجزبة ) بابع المفرد (اتـ 1

الء االفراد ٌإلفون اهم الجماعات التسوٌمٌة إوه ،و الذي ٌعمل مباشرة مع المستهلن وه     

ٌع المحاصٌل الزراعٌة المختلفة والمتنوعة بالمنتشرة بٌن االسواق والمحالت والذٌن ٌمومون ب

اذا انه ٌصعب على المستهلكٌن المٌام بشراء كمٌات كبٌرة من  ،ة الى المستهلكٌن لبكمٌات للٌ

خاصة اذا لم تكن هنان ثالجات ومبردات كهربابٌة ،  حاصٌل الزراعٌة وحفظها فً البٌت الم

لحفظ المواد الؽذابٌة من التلؾ . فباعة التجزبة هم الذٌن لهم اتصاالت مباشرة مع المستهلكٌن 

ة الجابة طلبات المستهلكٌن لشترون المنتجات الزراعٌة المختلفة بكمٌات للٌوهم الذٌن ٌ

 المتنوعٌن وحسب اذوالهم المختلفة . 

  Brokers:  ( ةالداللون ) السماسرــ 7

هم الذٌن ٌمومون باالتصال بٌن البابع والمشتري بتمرٌب وجهة نظر ورؼبة المشتري     

بٌنهما الى ان ٌتم االتفاق فترسل الصفمة من  السعرفٌفاوض الدالل كال الطرفٌن وٌساوم بتحدٌد 

ان الدالل او السمسار الٌستلم  اذ ، من البابع الى المشتري مباشرةالمحاصٌل الزراعٌة 

طٌع تسلعمولة . وبصورة اخرى نوال ٌمبض ثمنها ، وهذا الفرق بٌنه وبٌن تاجر ا المحاصٌل

بٌع وشراء المنتجات الزراعٌة على اختالؾ بان نمول بان الداللٌن هم الوكالء المختصون 

انواعها دون ان تكون لهم أي ملكٌة علٌها اال انهم ٌتماضون اجرة الداللة المتفك علٌها بٌن 

لدالل وصاحب المحصول وٌمسم الداللون الى لسمٌن  داللون باعة وداللون الطرفٌن أي بٌن ا

 مشترون . 

( ٌوضح المراحل التً تمر بها المنتجات النباتٌة ) الخضار والفواكه ( والتً 4.1والشكل )

 تبدأ بالمنتج وتنتهً بالمستهلن .
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 سوٌمٌة لمنتجات الخضار والفواكه ٌوضح المنوات الت(4.1شكل )
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 انفصم انطبدش خ َٔشبطبداضئه

 

 التسوٌك الزراعً . وما اهدافه ؟: عرف 4س

 عددها مع توضٌح مختصر لها ؟ ة: تتضمن العملٌات المتعلمه بالنمل فعالٌات متعدد0س

 للعملٌات التسوٌمٌه عددها مع التوضٌح ؟ ة: هنالن عوامل مساعد3س

عددها  ةالى السام ربٌس ةمنتوجات الزراعٌتً ٌتم فٌها تبادل الل: تمسم االسواق ا1س

 مختصر لكل منها ؟مع توضٌح 

موجز ال: من هم الوسطاء الذٌن ٌمومون بالعملٌات التسوٌمٌه ،عددهم مع التوضٌح 5س

 لكل منهم ؟
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 إداسح ادلضسػخ
 

 

  يفٕٓو إداسح ادلضسػخ 

  أْذاف اإلداسح ادلضسػٛخ 

  انٕظبئف انتٙ تؤدٚٓب اإلداسح ادلضسػٛخ 

  يذٚش ادلضسػخ 

  انغدالد ادلضسػٛخ 

 

 

 انفصم انطبثغ



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أْذاف انفظم انغبثغ
  انتؼشٚف دبفٕٓو االداسح ادلضسػٛخ ٔدٔسْب ادلٓى يف انؼًهٛخ

 االَتبخٛخ ، ٔيب ٚٓذف نّ ْزا انؼهى .

  ْٙ انتؼشف ػهٗ انٕظبئف انتٙ تؤدٚٓب االداسح ادلضسػٛخ ٔيب
 طفبد ٔيؤْالد ٔادٔاد يذٚش ادلضسػخ انُبخح .

  انطبنت خبظبئض ادلضسػخ .تؼشٚف 

 . تؼشٚف انطبنت ثإَٔاع انغدالد ادلضسػٛخ ٔطشائك تذُٔٚٓب 
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                                                                                               انفصم انطبثغ

 إدارح ادلسرػخ
 

 مفهوم إدارة المزرعة  1 – 7

ا ٌتسم بمعظم النشاطات التجارٌة التً تهدؾ       ا التصادٌا تطورت الزراعة الحدٌثة بحٌث أصبحت نشاطا

بشكل ربٌس إلى تعظٌم األرباح ، وٌتولؾ نجاح النشاطات التجارٌة على إتباع أسالٌب اإلدارة الحدٌثة ، وهذا 

ها فً تنفٌذ الحدٌثة لرفع مستوى أدابٌستدعً بؤن تعمل إدارة المزرعة على إدخال وتطبٌك أسالٌب اإلدارة 

التكالٌؾ وإنتاج سلع ٌرؼب بها المستهلكون بهدؾ زٌادة العابدات وتحسٌن أو رفع  ضنشاطاتها من خالل خف

مستوى المنتجات لتتمكن من  المنافسة فً األسواق وتحمٌك اكبر ربح ممكن ، األمر الذي ٌإدي إلى توفٌر 

 لة المزرعة اإلنتاجٌة وضمان نجاحها .التموٌل الالزم لتوسٌع وتطوٌر طا

ولد برزت الحاجة لإلدارة المزرعٌة منذ بداٌات المرن الماضً ،نتٌجة عدة عوامل منها ، التطور      

المستمر فً تمنٌات الزراعة الحدٌثة ، والتوسع فً استخدام رأس المال والعمل اآللً ، والتؽٌر فً احتٌاجات 

ا متطوراا وٌشهد ورؼبات المستهلكٌن ،اذ أدت ه ا دٌنامٌكٌا ذه التطورات إلى أن ٌصبح لطاع الزراعة لطاعا

ا معمدة تتسم بعدم الٌمٌن ، األمر الذي أدى إلى أن تتخذ  تؽٌرات فنٌة والتصادٌة بصورة دابمة ، وظروفا

 لرارات المزرعة على أسس موضوعٌة تتماشى مع الظروؾ المتؽٌرة.

حٌث أصبحت فً الولت الحاضر حمالا ممٌزاا من الحمول العلمٌة التً ولد تطورت اإلدارة المزرعٌة ب     

ها بٌن علوم الزراعة واإلدارة ومبادئ االلتصاد ، كما تتصل إتحظى بالكثٌر من االهتمام ، وتجمع مباد

بجوانب علم االجتماع حٌث تإثر البٌبة االجتماعٌة المحٌطة واتجاهات األسرة الرٌفٌة على لرارات األسر 

  اعٌة وأهدافها .الزر

ٌهتدي بها اإلنسان فً  ٌمكن تعرٌؾ اإلدارة المزرعٌة على أنها مجموعة من المعارؾ واألسالٌب التً 

استثمار الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة والمادٌة المتاحة استثماراا ٌكفل الحصول على اكبر لدر ممكن من اإلنتاج 

اكبر بها ، ومن ثم تصرٌؾ اإلنتاج والحصول على  بؤلل لدر ممكن من تلن الموارد ودون أحداث أضرار

 . ممكن دخل صاؾ

اذ ان المزرعة هً  ، ومما تمدم ٌنبؽً ان نتعرؾ على مفهوم ومعنى المزرعة والمكونات الربٌسة لها     

أي  ، االلتصادٌة التً ٌتكون منها البنٌان االلتصادي الزراعً والتً تضم عناصر االنتاج الزراعً ةالوحد

ة لالنتاج الزراعً نباتٌا كان ام هالموارد الزراعٌة الطبٌعٌة والبشرٌة بالمدر الذي ٌجهز به المزرعة والموج

 هوٌستخدم ناتج زراعتها خاصة فً المزرعة العابلٌة الصؽٌرة فً اشباع رؼبات ، حٌوانٌا جزبٌا او كلٌا
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ة بها بسلع اخرى من انتاج المطاعات واسرته او مباشرة بطرٌمة االستهالن المباشر او عن طرٌك المبادل

االلتصادٌة االخرى، كما ٌساهم مدٌر المزرعة بؤنتاجه فً تلبٌة حاجات المجتمع من ضرورات الحٌاة 

  . االساسٌة بعد ان اخذت الزراعة صفة االنتاج الجماعً وثٌك الصلة بحاجات المجتمع

ة المستؽلة كلٌا او جزبٌا فً االنتاج الزراعً وٌمكن تعرٌؾ المزرعة على انها مساحة من االرض الزراعٌ   

بصرؾ النظر عن المساحة او الكمٌة  ، النباتً او الحٌوانً والتً ٌدٌرها شخص بمفرده او بمساعدة ؼٌره

ولد  ، تعاونٌة او جماعٌة او مزرعة دولة ، مستؤجرة  فمد تكون الحٌازة مملوكة او ، والمكان وطرٌمة الحٌازة

  . ر من مكان لكنها تعد مزرعة واحدة طالما هً تحت ادارة واحدةتكون مجزأة فً أكث

  -: وان أهم خصابص المزرعة ماٌؤتً  

تمتاز الوحدات االنتاجٌة الزراعٌة بؤستمالل معنوي أي لها خططها المستملة وعاللتها فً تنفٌذ  -1

  . االعمال مع االخرٌن

التموٌل واالنتاج وبعد ذلن تسوٌك الناتج واٌصاله الى تنفذ المشارٌع الزراعٌة المختلفة باالستثمار ثم  -2

 . مابدة المستهلن او المصانع الخاصة

اي ان العمل الزراعً ٌمتاز بؤنه محدود ومتتابع من حٌث الحراثة والبذار والسمً  ، انتظام العمل -3

ان كل  ، مثل مكافحة الحشرات واالدؼال ثم الجنً والتسوٌك ، والتسمٌد وعملٌات خدمة المحصول

والٌمكن ان تستمر الفعالٌة المعنٌة  ، فعالٌة محددة بمدة زمنٌة منتظمة التتحمل التؤخٌر او التبكٌر فٌها

  . على مدار السنة وذلن لما تمتاز به الزراعة من ظاهرة موسمٌة االنتاج

ن تمكن مفلو لارنا الزراعة بالصناعة نرى ان المعامل ت ، تنمٌة الموارد الطبٌعٌة وتخفٌض النفمات -4

بٌنما نجد ان االرض وهً العامل الحاسم فً الزراعة ذات  ، الت او اكثارها حسب الطلبآلابدال ا

ٌمكن من الهدر  او نمصانه لذا البد من العمل على استثمارها بؤلل ما هعرض محدود الٌمكن زٌادت

 . لمواردها وتخفٌض نفمات االنتاج

 ، الصناعٌة ، اذ كانت هنان عدة اراء تتعلك بهذا الموضوع توفٌر المستلزمات االولٌة لتنفٌذ المشارٌع -5

وكان الرأي السابد هو ان الزراعة والصناعة  ؟ فهل ان الزراعة اهم من الصناعة ، ام العكس صحٌح

فالزراعة هً المصدر االول لتوفٌر الؽذاء الذي  ، لتطور والتمدملصنوان متالزمان الي بلد ٌطمح 

مثل الؽذاء والشراب  ، موارده االولٌة الى سلع صالحة لالستهالن تموم المصانع بتحوٌله من

 . والمالبس واالثاث ودور السكن

  -: اذ ٌمكن تمسٌمها الى ماٌؤتً ، والبد للطالب ان ٌتعرؾ على اهم المكونات الربٌسة للمزرعة      

 ورأس مال المزرعة  مثل االرض والمبانً والموى المحركة وحٌوانات االنتاج  ، الموارد الرأسمالٌة -1

. 

أي المدرة  ، مثل العمل االنسانً المبذول فً المزرعة بما فٌه االمكانٌة االدارٌة ، الموارد البشرٌة -2

 .ه االدارٌة فً المزرعة والتً تموم بعملٌة التنظٌم واالدارة المزرعٌة ومباشرة التنفٌذ ومرالبت
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  -وهنان اسباب مهمة تدعونا الى تبنً اسالٌب االدارة الحدٌثة منها ماٌؤتً:

تطور الزراعة وتحولها الى عمل تجاري ٌهدؾ الى تحمٌك الربح وارتباطها باالسواق للحصول  -1

مثل االسمدة الجافة  ، على مستلزمات االنتاج مثل اصناؾ البذور عالٌة االنتاجٌة والمواد الكٌمٌاوٌة

 ةوالمبٌدات ومواد البالستن واالدوات واالجهزة ومعدات الري وااللٌات ، وهذا ٌضع اهمٌ ةوالسابل

 . كنمكبٌرة الستخدام التمنٌات الحدٌثة،وفً نفس الولت ستحد من تكالٌؾ االنتاج الى الصى حد م

االرتباط بالسوق بشكل ربٌس لتسوٌك المنتجات الزراعٌة وتزاٌد مشاكل التسوٌك ، االمر الذي  -2

من حٌث لوى العرض  ٌتطلب معرفة المزارع بالعوامل المإثرة على تسوٌك السلع الزراعٌة ،

 . والطلب والتؽٌرات فً احتٌاجات ورؼبات المستهلكٌن محلٌا وخارجٌا وطرابك التسوٌك

زٌادة حاجة المزارع الى رأس المال الالزم لالستثمار فً الزراعة لتموٌل النشاطات الزراعٌة التً  -3

لى تطوٌر اداء المزرعة وزٌادة كفاءتها االنتاجٌة،وهذ ٌتطلب استخدام معاٌٌر موضوعٌة تهدؾ ا

لتحدٌد الجدوى المالٌة لالستثمار المزرعً وكٌفٌة ادارة المروض ، نظرا لالعتماد على مإسسات 

التموٌل لتوفٌر جانب من هذه االستثمارات،وتعد مزارع الفواكه والخضر والدواجن والحٌوانات 

بمار والجاموس واالؼنام وؼٌرها والحاجة للتوسع فً استخدام االالت وأنظمة الري الحدٌثة كاال

 . خٌر دلٌل على هذا االتجاه

وعمل ورأس مال ، االمر الذي ٌتطلب معرفة المزارع  هندرة الموارد المزرعٌة من ارض ومٌا -4

 . بكٌفٌة االستؽالل االمثل لهذه الموارد عند اعداد الخطط المزرعٌة

اذ تتعرض الزراعة لعدد  ، تطوٌر لدرة المزارع على ادارة المخاطر فً ظروؾ التصاد متحرن -5

ومن هذه المخاطر تلن المتعلمة باالنتاج  ، كبٌر من عوامل المخاطرة التً تخرج عن سٌطرة المنتج

والناجمة عن التؽٌرات المناخٌة او االمراض والحشرات،وتلن المخاطر الناجمة عن التؽٌرات 

سعرٌة للمدخالت والمنتجات الزراعٌة،فضال عن المخاطر الناجمة عن السٌاسات الزراعٌة ال

االمر الذي ٌتطلب تطوٌر المهارات االدارٌة فً المزرعة حتى تكون لادرة على اتخاذ  ، المختلفة

 . المرارات فً الولت المناسب فً ظروؾ المخاطرة المختلفة

 

 :أهداف اإلدارة المزرعٌة   2 – 7

فً ضوء حصر المشاكل وتحلٌل البٌانات والبدابل المختلفة وفً إطار الموارد المتاحة ، ووضع جدول      

 زمنً مناسب ، ٌمكننا تحدٌد األهداؾ اآلتٌة : 

 وضع الخطط الزراعٌة بما ٌخدم خطة التنمٌة الزراعٌة . – 1

 ونوعٌتها . تحدٌد مصادر التسلٌؾ وممادٌر المروض المطلوبة للخطط الموضوعة – 2

استؽالل الموارد المتاحة لتحمٌك اكبر ربح صاؾ ممكن من خالل تطبٌك المعلومات االلتصادٌة الحدٌثة  – 3

 ضمن االختٌارات المختلفة .
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زٌادة اإلنتاج الزراعً ) النباتً والحٌوانً ( عن طرٌك إتباع الطرابك العلمٌة الحدٌثة فً الزراعة  – 4

 الزراعٌة وإدخال السالالت النباتٌة والحٌوانٌة عالٌة اإلنتاجٌة . واستخدام األسمدة والدورات

 التوفٌك بٌن الحٌاة المزرعٌة والحٌاة العابلٌة بطرٌمة تتناسب مع حاجات ورؼبات العابلة المزرعٌة . – 5

 :ؾ التً تإدٌها اإلدارة المزرعٌة الوظاب 3 – 7

( 1.7تتمثل مهام اإلدارة بوجه عام فً أعمال التخطٌط والتنفٌذ والرلابة والتمٌٌم ، وٌوضح الشكل )     

ا، بحٌث أن  العاللة بٌن المهام المختلفة لإلدارة المزرعٌة ، إذ ٌبٌن أن هذه الوظابؾ متكاملة ومتداخلة وظٌفٌا

ظابؾ األخرى ، وتعكس مهام اإلدارة األسلوب النجاح فً المٌام بؤي منها كثٌراا ما ٌتولؾ على إدارة الو

 -العلمً التخاذ المرارات وتتماشى معها ، وسنتناول هذه الوظابؾ بشكل موجز :

 

 : Planning     التخطٌط – 1

إن التخطٌط السلٌم من أهم وظابؾ اإلدارة ، والماعدة التً تستند إلٌها جمٌع الوظابؾ األخرى من        

تجارٌة ،      تنظٌم وتوجٌه ورلابة ومتابعة ، والتخطٌط الفعال ٌساهم فً نجاح النشاط الزراعً على أسس 

 دة ،أو هو وٌتناول وضع الترتٌبات الالزمة النجاز أعمال معٌنة خالل مدة زمنٌة محدو

 )) وضع برنامج عمل لتحمٌك أهداؾ معٌنة فً مدة زمنٌة مستمبلٌة((.

وتعكس عملٌة التخطٌط اإلسلوب العلمً فً اتخاذ المرارات ولذلن فؤن هذه العملٌة تتضمن عدة خطوات      

البدابل  أساسٌة تمثل المراحل السابمة التنفٌذ والتً تشمل تحدٌد وتعرٌؾ المشكلة ، وضع األهداؾ ، حصر

الممكنة واختٌار البدٌل المناسب على أسس التصادٌة وفنٌة تستند إلى لواعد علوم الزراعة الحدٌثة ، كما 

 تستند عملٌة االختٌار إلى اعتبارات عملٌة تتصل باإلمكانٌات المتاحة لدى المزرعة .

 :  Implementation     التنفٌذ – 2

جٌه وتوزٌع الصالحٌات والتنسٌك بٌن العاملٌن فً المزرعة والجهات تشمل مهام التنفٌذ ، التنظٌم والتو    

التً تتعامل معها وتوفٌر الموارد التً ٌتطلبها تنفٌذ الخطط المزرعٌة . أما عملٌة التنظٌم فتتضمن توزٌع مهام 

 العمل الممررة فً ضوء عملٌة التخطٌط والتسهٌالت ورأس المال المتوفر بٌن العاملٌن على نحو ٌسمح

 بإنجاز العمل بشكل التصادي لكً ٌحمك أهداؾ المزرعة .

بٌنما ٌتولؾ تنفٌذ مهمة التوجٌه بشكل مناسب على انجاز مهام التخطٌط والتنظٌم بشكل جٌد ، وٌتمثل جوهر 

مسإولٌة  إذ ٌتحمل مدٌر المزرعة بشكل ربٌسعملٌة التوجٌه فً المدرة على إدارة أو لٌادة عمل اآلخرٌن ، 

اتخاذ المرارات بناءا على تحلٌل دلٌك ألفضل المعلومات المتوافرة ، مع إدراكه لمدرات العاملٌن وتوفٌر جو 

 من العاللات اإلنسانٌة بٌنهم .

أما التنسٌك ، فٌعرؾ على انه )) تحمٌك التكامل بٌن نشاطات العاملٌن فً المزرعة واستخدامهم المواد      

إلى تجنٌد الطالات إلنجاز األهداؾ الممررة للمزرعة بروح فرٌك العمل الواحد ، مع  المختلفة بشكل ٌإدي

 األخذ بنظر االعتبار الظروؾ العامة المحٌطة بالمزرعة والتً تإثر على مدى تسوٌك اإلنتاج .
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لى وتتضمن عملٌة التنفٌذ نشاطات تهدؾ إلى توفٌر عوامل اإلنتاج ، مثل توفٌر رأس المال والحصول ع    

األرض وتنفٌذ عملٌة االستصالح وإلامة نظام للري واختٌار العاملٌن واآللٌات ورش المبٌدات أو الحصاد 

والتسوٌك وؼٌر ذلن ، إذ تهدؾ هذه النشاطات إلى تنفٌذ العملٌات المزرعٌة التً تضمنتها خطة المزرعة 

 بؤسلوب علمً ٌحمك الوصول إلى الهدؾ المنشود .

 

 : Evaluation and controllingم    الرلابة والتمٌٌ – 3

مة مهتتضمن عملٌة الرلابة والتمٌٌم الجوانب المالٌة والفنٌة للمزرعة وتعطً هذه النشاطات مإشرات       

 حول األداء المالً أو الفنً للمزرعة .

وتستهدؾ عملٌة الرلابة متابعة تنفٌذ الخطط المزرعٌة من خالل جمع البٌانات المالٌة والفنٌة وتحلٌلها     

ا إلهداؾ الخطة الموضوعة وتحدٌد مدى االنحراؾ عن الخطة أو  لمٌاس مدى التمدم الذي تحمك فً التنفٌذ طبما

 ( . 1.7المستمبلٌة كما موضح بالشكل ) المصور فً التنفٌذ بهدؾ معالجتها ، أو تحسٌن عملٌات التخطٌط 

وهنان العدٌد من معاٌٌر التمٌٌم الفنٌة والمالٌة التً تبٌن مستوى أداء المزرعة اعتماداا على مماٌٌس مادٌة    

أو إلى المٌمة النمدٌة إلنتاجٌة الموارد المحدودة المختلفة ، مثل األرض ، العمل ، رأس المال ، اآللٌات وتظهر 

ٌٌم أداء المزرعة فً سنة معٌنة مع سنوات سابمة أو بالممارنة مع المزارع المجاورة أو أرلام لٌاسٌة ممارنة تم

متوفرة لدى مراكز البحث أو مجاالت الضعؾ والموة ، واحتٌاجات مدٌر المزرعة للتدرٌب و تطوٌر 

 معلوماته .
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 ٌوضح تكامل مهام اإلدارة المزرعٌة( 1.7شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم                            متابعة هل تم تنفٌذ النشاطات الممررة             

 

 

 هل ٌمكن إلدارة المزرعة اتخاذ إجراءات تصحٌحٌة لمعالجة معولات التنفٌذ                

  نعم                                                                                   ال                    

 

 :مدٌر المزرعة  4 –7

ا لبل البدء بمهنة الزراعة ووالعها وإال سوؾ ٌتعرض إلى       ٌجب على المبتدئ بالزراعة أن ٌفكر جلٌا

مشاكل التصادٌة واجتماعٌة كثٌرة الن مهنة الزراعة تتولؾ على نجاح المرارات المتخذة لكل خطوة ، وعلى 

دٌة ومدى استمرار اإلٌرادات ومن المدٌر أن ٌفاضل بٌن مهنة الزراعة والمهن األخرى من النواحً االلتصا

للعٌش بحٌث انه ال  هل انه ٌختار الزراعة كمصدر ربٌسحٌث حرٌته واستمالله الشخصً فً العمل ، و

 ٌمتلن اإلمكانات المادٌة والكفاءة والمعرفة الالزمة إلحراز النجاح فً هذه المهنة .

ات ٌعمل بواسطتها من اجل زٌادة اإلنتاج لذا أصبح من الالزم أن تكون للمدٌر صفات ومإهالت وأدو     

 وتحمٌك أعلى ربح ممكن .

 

 

 التخطٌط                                    

 تحدٌد األهداف وجمع وتحلٌل البٌانات ووضع الخطط المزرعٌة       

 التنفٌذ

 تنفٌذ العملٌات المزرعٌة المختلفة

 المرالبة

 تنفٌذ الخطط وتمٌٌم النتابج متابعة التمدم فً
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 صفات مدٌر المزرعة : -أوالا :

 ٌجب أن ٌتصؾ مدٌر المزرعة بما ٌؤتً :

 الرؼبة والمدرة على تحمل المسإولٌة والمخاطر . – 1

 الثمة بالنفس والطموح فً تحمٌك حٌاة أفضل . – 2

 دافه فً العمل الزراعً .اإلصرار والعزٌمة على تحمٌك أه – 3

الكفاءة اإلدارٌة فً تسٌٌر العمل وتوزٌعه بطرٌمة ٌمكن بها االستفادة من العمال وتشؽٌلهم للحصول على  – 4

 أعلى إنتاجٌة .

 الرؼبة فً التعلم وتمبل األفكار الجدٌدة والعمل بها . – 5

 العمل .المدرة على اتخاذ المرارات الن التردد ٌسبب اإلربان أو فشل  – 6

 المدرة على المٌام بالعملٌات الحسابٌة ومسن السجالت ومراجعتها . – 7

 األمانة والنزاهة واالستمامة فً العمل . – 8

 أن ٌمتلن مستوى من التدرٌب العلمً والعملً الذي ٌإهله للدور المٌادي . – 9

اتفالات البٌع والشراء وعمود السلؾ لدٌه المدرة على كسب ثمة الذٌن ٌتعامل معهم ، خاصةا عند إجراء  – 10

 .الزراعٌة واالتفالات مع المماولٌن إلجراء العملٌات الزراعٌة المختلفة

 مإهالت مدٌر المزرعة : -ثانٌاً : 

 -هنان بعض المإهالت المهمة التً ال بد أن ٌمتلكها مدٌر المزرعة منها ما ٌؤتً :

 له خبرة وكفاءة ومعرفة فً لٌادة المزرعة . – 1

 لدرته على اتخاذ المرار ومتابعة العاملٌن لتنفٌذ األعمال الزراعٌة وتطوٌر كفاءتهم . – 2

 الحكمة فً التصرؾ وبعد النظر والتروي والٌمظة والذكاء . – 3

 

 أدوات مدٌر المزرعة :  -ثالثاً : 

الزراعٌة  إن أدوات مدٌر المزرعة هً مجموع الوسابل التً بواسطتها ٌتمكن من التحول من الطرابك

التملٌدٌة والمدٌمة إلى الطرابك الجدٌدة والمتطورة التً تإدي  إلى زٌادة اإلنتاج ، وهذه األدوات تختلؾ من 

مزارع إلى آخر بتؤثٌر عوامل كثٌرة ، منها لدرة المزارع المالٌة ومدى معرفته باستعمالها وصٌانتها على 

 مدار السنة .

مشاكل متعددة عند اتخاذ  ، م االداره المزرعٌة،كؤي رجل أعمالوٌواجه مدٌر المزرعة عند أداء مها  

 -المرارات اهمها ماٌؤتً:

المحددات المادٌة والحٌوٌة التً تفرضها الطبٌعة والتً الٌملن المنتج حٌالها أن ٌفعل شٌبا،اذ ٌتوجب  -1

نظٌم العمل وتشمل هذه المحددات الظروؾ المناخٌة التً تإثر على ت ، ان ٌكون على معرفة بها هعلٌ

فً المزرعة،بٌنما تجري عملٌات االنتاج فً مجال الصناعة مثال فً اماكن مؽلمة ٌمكن التحكم 
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بؤجوابها والسٌطرة علٌها،ومن المحددات الحٌوٌة اٌضا تباٌن انتاجٌة وتركٌب التربة،وتباٌن استجابة 

ات وطول المدة المحاصٌل الستخدام االسمدة حسب الصنؾ ومرحلة النمو،ومدة الحمل للحٌوان

االنتاجٌة،فضال عن لدرة الحٌوان المتفاوتة حسب دورة االنتاج على تناول العلؾ وأثرها على انتاج 

اللحم او الحلٌب،وتزٌد هذه المٌود من المخاطرة ذات الصلة بالبٌبة ،مثل الصمٌع والجفاؾ والرٌاح 

 . التً تإثر على االنتاج بشكل كبٌر

بحٌث ان لدرة المنتج على التؤثٌر  ، ق المنافسة التامة او شبة التامةالعمل فً سوق تتسم بصفات سو -2

بشكل فردي على اسعار الموارد والمنتجات تكاد تكون معدومة او محدودة،ؼٌر انه لد ٌكون 

لمجموعة من المنتجٌن بعض المدرة على التؤثٌر فً نطاق العمل التعاونً،ولذلن فإن هامش الخطؤ 

إذ إن االسعار  ، سعار المستمبلٌة الضرورٌة عند إتخاذ المرارات االدارٌةٌكون اكبر عند تمدٌر اال

تتؤثر بعرض المنتجات التً تتؤثر بدورها بعوامل خارجة عن إرادة المنتج،وبذلن ٌستطٌع المنتج 

 . زٌادة ربحه عن طرٌك زٌادة االنتاج والعابد بدرجة ألل من خالل خفض تكالٌؾ االنتاج

مزرعٌة شاملة تسمح بتوفٌر لاعدة معلوماتٌة مناسبة العمال التخطٌط ومتابعة التنفٌذ عدم توفر لٌود  -3

  . والرلابة والتمٌٌم

نمص المعلومات الفنٌة والتسوٌمٌة مما ٌحد من لدرة المنتجٌن على تخطٌط نشاطهم او إعداد خطط  -4

مثل  لمدخالت المختلفة ،والعٌة تسمح بتحسٌن دخول المزارعٌن،فالمعلومات المتعلمة بدوال االنتاج ل

فً الظروؾ البٌبٌة المختلؾ او جدوى تطبٌك تمنٌات حدٌثة لالنتاج ؼٌر متوفرة عملٌا  هاالسمدة والمٌا

من مراكز البحث او االرشاد،االمر الذي ٌصعب معه على المزارع اتخاذ لرارات موضوعٌة حول 

إن كثٌر من المعلومات التسوٌمٌة حول  كما ، استخدام الكمٌات المثلى من المدخالت او تولٌفات منها

منافذ التسوٌك والمواصفات المناسبة ألسواق معٌنة واالسعار وكمٌات االنتاج ؼٌر متوافرة مما ٌزٌد 

 . من مخاطر عملٌات التسوٌك

مثل اعادة تنظٌم المإسسات الزراعٌة بشكل متكرر والتؽٌرات فً السٌاسات  ، التؽٌرات المإسسٌة -5

صعوبة تخطٌط  علىوط االلراض وسٌاسات التصدٌر واالستٌراد مما ٌزٌد الزراعٌة حول شر

 . النشاطات المزرعٌة

 

 : السجالت المزرعٌة  5 – 7

إن وجود السجالت المزرعٌة ٌساعد على حفظ التكالٌؾ واإلٌرادات ضمن الظروؾ السابدة فً الموسم       

ا فً أنواع المزارع سواء كانت تعاونٌة أو خاصة أو مزارع دولة ،  الواحد ، إذ تؤخذ هذه السجالت دوراا مهما

 كبٌرة كانت أو صؽٌرة .

 -: وللسجالت المزرعٌة فوابد كثٌرة منها اآلتً
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تعد السجالت المزرعٌة المرآة التً تعكس مولؾ المزرعة المالً عن طرٌك إظهار التكالٌؾ  – 1

 واإلٌرادات ثم الدخل الصافً .

 تساعد السجالت المزرعٌة على سرعة تنفٌذ العملٌات ال سٌما للمشارٌع المتشابهة لعدة سنوات . – 2

عملٌات المزرعٌة والتمكن من إجراء التعدٌالت تكشؾ السجالت المزرعٌة تكالٌؾ كل عملٌة من ال – 3

 الالزمة فٌها .

تساعد السجالت المزرعٌة على تبرٌر رصد المبالػ عن طرٌك تدوٌن الفعالٌات المثالٌة للمزرعة وما  – 4

 ٌستجد من تعدٌالت .

 بحلول مناسبة .تساعد السجالت المزرعٌة فً تمٌٌم الدورة الزراعٌة المتبعة وتحدٌد سلبٌاتها وإصالحها  – 5

 -وٌمكن تصنٌؾ السجالت المزرعٌة إلى ما ٌؤتً :

وهً إحصاء لمعرفة ما للمزرعة وما علٌها فً ولت الجرد ، إذ إن الجرد عادةا ٌحصل  -لابمة الجرد : – 1

فً نهاٌة كل سنة زراعٌة ، وتظهر أهمٌة لابمة الجرد عند ممارنتها لعدة سنوات سابمة ، وبذلن ٌمكن معرفة 

الزٌادة والنمصان فً رأس مال المزرعة ، فإذا كان رأس المال أكثر من السنة السابمة فؤن ذلن ٌعنً إن 

ا  المزرعة سابرة فً طرٌك النجاح والتمدم ، إال أنها ال تعطً الكٌفٌة التً زاد بها رأس المال وال تعطً أٌضا

 اإلجابة عن كٌؾ تمت العملٌات المزرعٌة التً أدت إلى التمدم .

إن هذه السجالت مهمة إلنها توضح الطرٌمة التً تسٌر علٌها االستثمارات فً  -السجالت اإلحصابٌة : – 2

المزرعة ، ومن مالحظة السجالت اإلحصابٌة المختلفة لعدة سنٌن تتضح لنا أشٌاء كثٌرة ، منها مثالا ، إن 

الزراعٌة ، وتوضح لنا فٌما بعد إذا ضعؾ إنتاجٌة المحصول ٌجعلنا نفكر فً تسمٌد التربة أو تؽٌٌر الدورة 

كان هنان إسراؾ وتبذٌر فً استعمال العلؾ بالنسبة للحٌوانات أو إسراؾ فً استخدام األٌدي العاملة أو 

المكابن واآلالت الزراعٌة ، وهنان عدد آخر من السجالت اإلحصابٌة ، مثل سجل خرٌطة المزرعة الذي 

التربة ونوع المحصول ، وسجالت إنتاج المحاصٌل التً توضح ٌوضح أنواع الحمول وموالعها ، وتركٌب 

عاللة المحصول بنوعٌة التربة وكمٌة ونوعٌة السماد المستعمل وهنان سجل حٌوانات المزرعة ومنتجاتها 

الٌومٌة أو السنوٌة أو أعداد وأوزان الحٌوانات ، ولد ٌكون سجالا لكل حٌوان والذي بواسطته تماس كفاءة 

 -تاجٌة ، والنماذج اآلتٌة توضح ذلن :الحٌوان اإلن

 

 ( 1) نموذج 

 سجل الحلٌب حسب النوع والولت

اضى 

 انًبشيت

 انجًؼت انخًيص  األربؼبء انثالثبء االثُيٍ األحذ  انطبج

 و ص و ص و ص و ص و ص و ص يطبء صببح
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 ( 2) نموذج 

 سجل إنتاج الحلٌب ومشتماته

انخبريخ  انخطهطم

 وانيىو

 ػذد انحيىاَبث كًيت اإلَخبج / كغى / نخر 

 انكهي

 انًالحظبث

 نبٍ لشطت جبٍ زبذ حهيب

        

 

 ( 3) نموذج 

 سجل إنتاج المحاصٌل

 ( ........... المساحة ............ 2( ......... المساحة ........... حمل )  1حمل ) 

 التربة ............... نوعها ...............التربة ............. نوعها ..............  

 يؼبنجت انخربت اإلَخبج انًحصىل انطُت يؼبنجت انخربت  اإلَخبج  انًحصىل  انطُت 

        

 

 

 ( 4) نموذج 

 سجل الولت

 اسم العامل ...................................... الشهر ........................

ػذد ضبػبث انؼًم  اضى انحمم وانًحصىل انؼًموصف  أيبو انشهر 

 اإلظبفي

ػذد ضبػبث انؼًم 

 االػخيبدي

 انًالحظبث

      

 

 

 ( 5) نموذج 

 سجل األجور

 االضخمطبػبث  إجًبني األجر 

ي
مذ

انُ
ر 

ج
أل

 ا
ي

بف
ص

 

 انًسايب انؼيُيت 

ب 
اي
س
نً

وا
ر 

ج
أل

 ا
ي

ًبن
ج

إ
 

بب
م 

بي
نؼ

 ا
يغ

ىل
ح

هى
ط

نخ
 

 

 انًالحظبث 

ػذد ضبػبث 

 انؼًم 

انطبػبث 

 اإلظبفيت 

ي 
ًبن

ج
إل

ا
 

ب 
رائ

ظ
 

ث 
ُب
يي

حأ
 

إجًبني 

 االضخمطبػبث

 إجًبني يُخجبث  ضكٍ 
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وهنان سجالت فنٌة لٌس لها عاللة بسجالت تكالٌؾ المزرعة وإنما هً سجالت تساعد مدٌر المزرعة    

دون فٌها أنواع العالجات والنسب التً تعلى اإلدارة العلمٌة الصحٌحة ، مثل سجالت المواد البٌطرٌة التً 

تستعمل بها تلن العالجات وتوارٌخ نفاذها وتحدٌد األمراض التً ٌؤخذها بنظر االعتبار عند التخطٌط 

 للمشارٌع المستمبلٌة ، وهنان سجالت كٌمٌاوٌة لمعالجة اآلفات الزراعٌة واألمراض النباتٌة .
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 َٔشبطبد انفصم انطبثغأضئهخ 

 / تطور مفهوم اإلدارة المزرعٌة مع تطور الزراعة الحدٌثة ، نالش ذلن ؟ 1س

 / ما هً أهداف اإلدارة المزرعٌة ؟ وفً أي إطار ٌمكن وضعها ؟ 2س

/ ٌعتبر التخطٌط السلٌم من أهم وظابف اإلدارة المزرعٌة والماعدة التً تستند  3س

 ن ؟الٌها جمٌع الوظابف ، اشرح ذل

/ ٌعتمد التنفٌذ باعتباره احد وظابف اإلدارة المزرعٌة على التنظٌم والتوجٌه  4س

 والتنسٌك بٌن العاملٌن ، كٌف ٌتم ذلن ؟

 ة ؟المزرعٌة من خالل وظابفها الربٌس/ ارسم شكالً ٌوضح تكامل مهام اإلدارة  5س

 / تكلم عن أهم الصفات التً ٌجب توافرها فً مدٌر المزرعة ؟ 6س

هنان بعض المإهالت المهمة التً ٌجب أن ٌمتلكها مدٌر المزرعة ، عددها  / 7س

 واشرح أهم األدوات التً ٌستعملها المدٌر فً مزرعته من اجل زٌادة اإلنتا  ؟

 / عدد مع الشرح أهم فوابد السجالت المزرعٌة ؟ 8س

 ها مدٌر المزرعة ؟مهً أهم أصناف السجالت المزرعٌة التً ٌستخد / ما 9س

ً لسجل إنتا  المحاصٌل حسب  11س / بصفتن مدٌراً للمزرعة ، ارسم لنا نموذجا

 الحمول الموجودة فً المزرعة ؟

 / ماهً أهم المعولات التً ٌواجهها مدٌر المزرعه؟11س
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 يجبدا ػبيخ يف تمٛٛى ادلشبسٚغ انضساػٛخ
 

 

   ٙانذخم ادلضسػ 

    نهًضسػخانذخم انظبيف لٛبط 

   ثؼغ ادلؼبٚري ادلًٓخ يف تمٛٛى ادلشبسٚغ انضساػٛخ 

 

  

 

 

 انفظم انثبيٍ
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 أْذاف انفظم انثبيٍ
  تؼهٛى انطبنت طشائك تمٛٛى ادلشبسٚغ انضساػٛخ يٍ خالل ثؼغ

ادلؼبٚري ادلًٓخ ٔانتٙ يٍ خالذلب ٚتى اختٛبس ادلشبسٚغ االكثش 
 سحبٛخ ٔدساعخ خذٖٔ تهك ادلشبسٚغ نهًفبػهخ ثُٛٓب .

  ثطشٚمخ حغبة انتكبنٛف ادلضسػٛخ ٔطشٚمخ حغبة انتؼشٚف
انذخم ادلضسػٙ ٔانتٙ تؼذ يٍ ادلؼبٚري ادلًٓخ نمٛبط انكفبءح 

 االلتظبدٚخ نهًضسػخ .

 . انتؼشف ػهٗ اْى طشائك تمٛٛى االسع انضساػٛخ 
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 انفظم انثبيٍ

 يجبدا ػبيخ يف تمٛٛى ادلشبسٚغ انضساػٛخ
 

ٌتحدد الربح المزرعً ألي مزرعة من خالل معرفة مجموع إٌرادات المزرعة الكلٌة ، وكذلن مجموع        

المصارٌؾ الكلٌة ، والفرق بٌنهما ٌمثل صافً الربح المزرعً الذي ٌسعى مدٌر المزرعة لتحمٌك اكبر ربح 

لكفاءة االلتصادٌة كونها تعبر ممكن ضمن اإلمكانٌات المتوفرة من الموارد االلتصادٌة المختلفة ، وهنا تدخل ا

عن استعمال مصادر الثروة بالشكل الذي ٌمكن معه تحمٌك اكبر صافً دخل ممكن من المزرعة ، فالدخل 

لذي الصافً للمزرعة هو من المعاٌٌر المهمة لمٌاس الكفاءة االلتصادٌة للمزرعة ، وان المزارع الجٌد هو ا

عته ، لذا ٌنبؽً علٌنا معرفة أهم مماٌٌس الكفاءة االلتصادٌة ممكن من مزر ٌستطٌع أن ٌحمك اكبر دخل صاؾ

 التً من بٌنها الدخل الصافً للمزرعة وعوابد العمل المزرعً وعوابد اإلدارة المزرعٌة .

  :الدخل المزرعً  1 – 8

ٌتكون الدخل المزرعً من مجموع مبٌعات المزرعة ، وما تستخدمه العابلة من منتجات المزرعة      

االستهالن العابلً ، والتً تمدر بسعر السوق ، وكذلن ٌشمل الدخل المزرعً جمٌع المساعدات التً  لؽرض

تمدمها الحكومة ضمن برامجها فً المنطمة ، وكذلن الزٌادة الحاصلة من لٌمة الموجودات خالل السنة ) 

عٌة ( فالدخل هنا ٌمثل مجموع الزٌادات الحاصلة فً لطٌع األؼنام أو الزٌادة الحاصلة فً لٌمة المنشؤة الزرا

 اإلٌرادات المتحممة من المزرعة .

 

 مثال / أدناه اإلٌرادات التً حممتها مزرعة بابل :

 دٌنار 1750000لٌمة مبٌعات المزرعة النمدٌة من الحبوب والخضروات  – 1

 دٌنار  350000الزٌادة الحاصلة فً رأسمال المزرعة ) حٌوانات مثالا (   – 2

 دٌنار  400000استهالن العابلة من منتجات المزرعة                       – 3

 المطلوب / اٌجاد الدخل الذي حممته المزرعة ؟

  الدخل المزرعً = مجموع اإلٌرادات أعاله 

  دٌنار 2500000=  400000+  350000+  1750000= 
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 لٌاس الدخل الصافً للمزرعة /  2 – 8

لمٌاس الدخل الصافً للمزرعة ال بد من معرفة ) المصارٌؾ ( التً ٌدفعها المزارع خالل السنة      

والمتمثلة بالمبالػ الالزمة لتؽطٌة نفمات مستلزمات اإلنتاج من بذور وأسمدة ومواد مكافحة وأعالؾ 

ت الزراعٌة وترمٌم الحٌوانات والزٌوت والولود وكلؾ حراثة األرض والتسوٌك و تصلٌح المكابن واآلال

األبنٌة وؼٌرها من التكالٌؾ النمدٌة األخرى ، وتضاؾ الفابدة ضمن تكالٌؾ اإلنتاج والتً تمثل ) تكلفة 

الفرصة البدٌلة ( لرأس المال المستثمر فً شراء الموجودات المزرعٌة ، من ارض وإنشاء أبنٌة وشراء 

ت الجارٌة ، كالبذور واألسمدة والحٌوانات لؽرض مكابن ، وكذلن رأس المال المستثمر فً شراء الموجودا

 اإلنتاج الجاري .

كما ان التكالٌؾ تشمل ممدار النمص الحاصل فً لٌمة الموجودات المزرعٌة   ) االندثار ( خالل تلن السنة     

 ، فضالا عن عمل أفراد العابلة فً الحمل ، ألن عملهم داخل المزرعة ٌفوت علٌهم فرص العمل فً مجاالت

 خارج نطاق المزرعة .

إن بنود اإلٌرادات المزرعٌة وبنود التكالٌؾ المزرعٌة التً ٌحصل علٌها مدٌر المزرعة من مٌزانٌة الدخل     

ٌجب أن تعد فً نهاٌة كل سنة لمٌاس المٌمة الصافٌة المتحممة من العملٌات الزراعٌة المختلفة لالطالع من 

 ة .خاللها على الوضع المالً لمدٌر المزرع

 مثال / إذا كانت بنود التكالٌؾ ألحدى المزارع ما ٌؤتً : 

  دٌنار 450000        مجموع مشترٌات المزرعة .                      – 1

  دٌنار 200000ت (         آالنمص فً لٌمة رأسمال المزرعة ) منش – 2

  دٌنار 100000     الفابدة على رأس المال                               – 3

  دٌنار 250000    عمل أفراد العابلة                                      – 4

  دٌنار 1000000   المجموع                                                     

 

ا تكون المعادلة بالشكل اآلتً :     -وإلٌجاد صافً الدخل المزرعً من خالل اإلٌرادات والتكالٌؾ المذكورة آنفا

التؽٌر فً لٌمة الموجودات المزرعٌة + لٌمة ما تستهلكه ± صافً الدخل المزرعً = صافً الدخل النمدي 

 العابلة من المزرعة .

 -:نرىومن المثالٌن السابمٌن 

مجموع مشترٌات المزرعة  –المزرعً = ) لٌمة مبٌعات المزرعة النمدٌة من الحبوب وؼٌرها صافً الدخل 

ال النمص لً لٌمة رأسم –أو التؽٌر فً لٌمة موجودات المزرعة ( + ) الزٌادة الحاصلة فً رأسمال المزرعة 

  .المزرعة ( + استهالن العابلة 

 -نموم اآلن بتعوٌض المبالػ بالشكل اآلتً :
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=  400000( +  200000 – 350000( + )  450000 – 1750000لدخل المزرعً = ) صافً ا

  دٌنار 1850000

 -أما عوابد العمل المزرعً فٌمكن إٌجادها كاآلتً :

 الفابدة على رأس المال . –عوابد العمل المزرعً = صافً الدخل المزرعً 

   = ًدٌنار 1750000=  100000 – 1850000عوابد العمل المزرع  

 -أما عوابد اإلدارة المزرعٌة فنجدها كاآلتً :

 عمل أفراد العابلة  –عوابد اإلدارة المزرعٌة = عوابد العمل المزرعً 

دٌنار 1500000=  250000 – 1750000عٌة = زرعوابد اإلدارة الم  

 -أما تكلفة الفرصة البدٌلة فٌمكن التعرؾ علٌها كاآلتً :

تعد من المعاٌٌر المهمة لمٌاس الكفاءة االلتصادٌة للمزرعة بصورة عامة ، إن عوابد اإلدارة المزرعٌة     

ولمٌاس الكفاءة اإلدارٌة لمدٌر المزرعة بشكل خاص ، حٌث تمثل هذه العوابد تكالٌؾ الفرص البدٌلة لمدٌر 

 المزرعة ممارنةا باإلٌراد المتولع الحصول علٌه لماء عمله فً مجال آخر .

الذي ٌحصل علٌه خارج نطاق المزرعة أكثر من اإلٌراد المتؤتً من عمله فً المزرعة  فإذا كان اإلٌراد     

فمن مصلحة مدٌر المزرعة أن ٌترن العمل المزرعً وٌموم بالعمل اآلخر ، كما إن مدٌر المزرعة ٌستطٌع أن 

س الظروؾ ، ٌمارن ما ٌحصل علٌه من إٌراد مع المزارع المجاورة لمزرعته شرط أن تعمل تلن المزارع بنف

وان تكون متماربة من حٌث المساحة ، وتموم بإنتاج نفس المحاصٌل ، فإذا تؤكد إن اإلٌراد الصافً المتحمك 

من مزرعته هو الل من اإلٌراد الصافً المتحمك فً المزارع المجاورة ، فعلٌه أن ٌعمل على رفع كفاءة 

 ج بشكل ٌحمك له :المزرعة من الناحٌة االلتصادٌة عن طرٌك مزج عناصر اإلنتا

الحصول على ناتج اكبر بنفس الكمٌة السابمة من عناصر اإلنتاج أو المحافظة على نفس مستوى اإلنتاج 

 السابك باستخدام كمٌة الل من وحدات عناصر اإلنتاج .

 

 :همة فً تمٌٌم المشارٌع الزراعٌة بعض المعاٌٌر الم 3 – 8

تعد معاٌٌر تمٌٌم المشارٌع الزراعٌة مكملة لمعاٌٌر لٌاس الكفاءة االلتصادٌة للمزرعة ، وفٌما ٌؤتً أهم هذه     

 -المعاٌٌر :

 أوالً /  المٌمة المضافة اإلجمالٌة :

باالضافة وهً المٌمة التً تتكون من األرباح التً نحصل علٌها من الفرق بٌن التكالٌؾ واإلٌرادات     

 ولٌمة االندثارات والفابدة على رأس المال . الٌهااالجور 

 المٌمة  المضافة اإلجمالٌة = األرباح + األجور + االندثارات + الفوابد 
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( دٌنار  2500000)       دٌنار وان التكالٌؾ المتؽٌرة ( 2000000فإذا افترضنا إن التكالٌؾ الثابتة هً ) 

 ( دٌنار  4500000) ٌساويؾ الكلٌة أو اإلجمالٌة فان مجموع التكالٌ

 ( دٌنار  6500000ولنفترض إن إٌرادات المزرعة هو ) 

 التكالٌؾ الكلٌة  –فان صافً الربح = اإلٌراد الكلً 

  دٌنار 2000000=  4500000 – 6500000صافً الربح = 

 200000)             ( دٌنار ، ولٌمة االندثارات        500000وإذا افترضنا إن األجور المدفوعة هً ) 

 ( دٌنار فؤن : 1200000( دٌنار وفوابد رأس المال تبلػ ) 

  دٌنار 3900000= 1200000+200000+500000+2000000المٌمة المضافة اإلجمالٌة =

 -ثانٌاً / المٌمة المضافة الصافٌة :

ا منها لٌمة اال      ندثارات .وهً المٌمة التً تتكون من المٌمة المضافة االجمالٌة مطروحا

= االندثارات  –المٌمة المضافة اإلجمالٌة  المٌمة المضافة الصافٌة 

  دٌنار 3700000=  200000 – 3900000=                               

 

 ثالثاً / فترة استرداد رأس المال :

هً المدة التً ٌتم خاللها استرداد رأس المال الثابت والمتكون من لٌمة األرض ولٌمة األبنٌة المشٌدة فً     

( دٌنار ولٌمة  20000000)          ( دونم هً 100المزرعة ، فلو افترضنا إن لٌمة األرض البالؽة ) 

 ( دٌنار . 30000000( دٌنار ، فان مجموع رأس المال الثابت سٌساوي )  10000000األبنٌة تمدر بـــ ) 

 

 

 

 -و بهذا فؤن معادلة فترة استرداد رأس المال تكون كاآلتً :

فترة استرداد رأس المال = 
 راس المال الثابت

 االرباح االندثارات
  =

        

              
  =   

        

       
 سنة  14=  

 

ا / كمٌة اإلنتاج عند نمطة التعادل :  رابعا

عندها التكالٌؾ الكلٌة مع اإلٌرادات الكلٌة ، وتبدأ المزرعة  ىساوتة التعادل تعبر عن النمطة التً تإن نمط    

عادة بتحمٌك الربح بعد نمطة التعادل نتٌجة للفرق بٌن المبٌعات بعد هذه النمطة والتكالٌؾ المتؽٌرة لهذه 

المبٌعات ، على اعتبار إن التكالٌؾ الثابتة لد استردت بالكامل عند نمطة التعادل ، وكما موضح فً الشكل 

 البٌانً اآلتً :
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 ٌبٌن كمٌة اإلنتاج عند نمطة التعادل(1.8شكل )

 

 

( دٌنار للطن الواحد وتبلػ التكلفة  4000مثال : مزرعة الهدى تنتج وتبٌع السلعة ) س ( بسعر بٌع لدره ) 

 ( دٌنار . 6000000)     ( دٌنار ، أما التكالٌؾ الثابتة السنوٌة فبلؽت  2400المتؽٌرة للطن ) 

 المطلوب / استخراج كمٌة اإلنتاج عند نمطة التعادل ثم اوجد لٌمتها ؟

ا نرسم خط –أ   دٌنار. الٌٌن( م 6مثل التكالٌؾ الثابتة والبالؽة )ٌوازي المحور األفمً حٌث ٌ ا

( آالؾ طن ثم تموم بممابلة عدد الوحدات بالتكالٌؾ الكلٌة ) الثابتة  5نختار حجم مبٌعات معٌن لدره )  –ب 

 -: ٌؤتًوالمتؽٌرة ( والتً مجموعها كما 

 (   2400×  500تكالٌؾ متؽٌرة ) دٌنار +  ( 6000000تكالٌؾ ثابتة ) 

 دٌنار  18000000=  12000000+  6000000التكالٌؾ الكلٌة = 

كمٌة اإلنتاج عند نمطة التعادل = 
 تكالٌؾ االنتاج الثابتة كمٌة االنتاج

 لٌمة االنتاج التكالٌؾ المتؽٌرة
 

 دٌنار  20000000=  4000×5000سعر بٌع الطن الواحد = × لٌمة اإلنتاج = حجم المبٌعات  -جـ 

  = كمٌة اإلنتاج عند نمطة التعادل
            

                 
  طن 3750=  

تساوي ف( وحدة ، أما لٌمتها  3750ومن خالل الرسم البٌانً ٌتضح إن كمٌة اإلنتاج عند نمطة التعادل هً ) 

 دٌنار وهذا ما نشاهده بالرسم . 15000000=  4000×  3750= 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
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الرسم البٌانً إن نمطة التعادل تم تحدٌدها بتماطع اإلٌرادات الكلٌة مع التكالٌؾ الكلٌة عند النمطة ونالحظ من 

 ) ن ( .

 معدل العابد البسٌط : –د 

هو ذلن المعدل الناجم عن لسمة معدل الربح السنوي للمشروع على مجموع النفمات االستثمارٌة لنفس 

 المشروع .

 أي إن : معدل العابد البسٌط =
 معدل الربح السنوي

 مجموع النفمات االستثمارٌة
  ×100  

= أ                   أي إن : 
ب

جـ
  ×100  

 حٌث ٌتم استخراج معدل الربح السنوي من خالل المعادلة اآلتٌة :

ب =                         
 مجموع االرباح الصافٌة للمشروع

 عدد السنٌن
 

ب =            :أي إن 
مج ر ص

ن
 

 أما ج فهً ترمز إلى مجموع النفمات االستثمارٌة .

مثال : توجد لدٌنا ثالثة مشارٌع إنتاجٌة هً ) أ ، ب ، جـ ( وان كل مشروع ٌحتاج إلى نفمات استثمارٌة 

دٌنار والعمر اإلنتاجً لكل مشروع هو خمس سنوات وكانت اإلٌرادات المتؤتٌة من تلن ملٌون (  2ممدارها ) 

                   -كما هو موضح بالجدول اآلتً : ٌن الدنانٌر( ) بمالٌ المشارٌع

 مشروع   ج مشروع     ب مشروع   أ ةالسن

1 2 6 10 

2 4 6 8 

3 6 6 6 

4 8 6 3 

5 10 5 1 

 28 29 30 مجموع االٌرادات
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 الحل :

 المشروع ) أ(

 النفمات االستثمارٌة  –نستخرج الربح الصافً = اإلٌرادات الكلٌة 

  دٌنار مالٌٌن 10=  20 – 30الربح الصافً = 

معدل الربح السنوي ) ب ( = 
 مج ر ص 

ن
  =

  

 
 دٌنار ملٌون   2 =  

 = ) معدل العابد البسٌط ) أ
ب

جـ
  ×100 

  = أ
 

  
  ×100  =10 % 

 المشروع ) ب ( 

 دٌنار  مالٌٌن 9=  20 – 29الربح الصافً = 

معدل الربح السنوي ) ب ( = 
مج ر ص

ن
 =  

 

 
  دٌنار ملٌون 1.8=   

معدل العابد البسٌط ) أ ( = 
ب

جـ
  ×100 

 أ =  
   

  
  ×100  =9 % 

 

 المشروع ) ج ( 

 

  دٌنار مالٌٌن 8=  20 – 28الربح الصافً = 

  معدل الربح السنوي ) ب ( =
 

 
  دٌنار ملٌون 1.6=   

 = أ  
ب

جـ
  ×  100 

 = أ  
   

  
   ×100  =8 % 
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وان هذه النسب تمارن مع تكالٌؾ الفرص البدٌلة لرأس المال المستثمر فً تلن المشارٌع ، ففً مشروع        

% ( فٌمبل االستثمار فً هذا المشروع ، أما إذا  10)  انت الفرصة البدٌلة لرأس المال تمل عن) أ ( إذا ك

% ( فٌرفض  10كانت تكالٌؾ الفرصة البدٌلة لرأس المال المستثمر فً المجاالت األخرى هً أكثر من ) 

 االستثمار فً ذلن المشروع ، وما ٌنطبك على هذا المشروع ٌمكن تطبٌمه على المشارٌع األخرى . 

تمدٌر لٌمتها معبرا إذ إن تثمٌن االرض هو  ، ةتمٌٌم االرض الزراعٌ اهم طرابكوالبد من التعرؾ على      

 وبما ان لالرض بعض الخصابص التً تنفرد بها عن بمٌة  عناصر االنتاج االخرى ، ، بالنمود ةعن تلن المٌم

ٌات البٌع اثناء عمل ةخدم فً تمدٌر لٌمة االرض الزراعٌاالان مإشر صافً الدخل المزرعً لتلن االرض ٌست

 -: من العوامل اهمها ةصافً الدخل المزرعً ٌتؤثر بمجموعكما ان  والشراء ،

ختالفا كبٌرا فً إذ إن االرض تختلؾ ا وطبٌعة تركٌبها الكٌمٌاوي والباٌلوجً ، ةخصوبة الترب -1

 -: واخرى وكما فً المثال االتً ةتركٌبها بٌن لطع

 

 

 الدنانٌر( آالؾ) من اآلراضً ة انواعخمسلوحدات العمل ورأس المال    لٌمة الناتج  

 ـب        ج            د               ه        أ                                       

           1                    145      132     128        100           96 

           2                    155      138     120        94              -- 

           3                    130      127     113         --               -- 

           4                    117      116     107         --               -- 

           5                    112      108     105         --               -- 

           6                    107      102     100         --               -- 

           7                    101      100     97           --               -- 

           8                    100      94       93           --               -- 

           9                    93        92       91           --               -- 

         10                    91        90       89           --               -- 

 من هذه الوحدات ةمن العمل ورأس المال تكلؾ كل وحد ةومتجانس ةعلى افتراض استخدام وحدات متساوٌ   

من حٌث خصوبتها ولدرتها  ةٌن هذه االنواع من االرض الزراعٌدٌنار فلهذا نالحظ االختالؾ ب الؾ (100)

االولى من عناصر االنتاج تعطً  ةإذ إن استخدام الوحد ، تعد من اجود االراضً ففً النوع )أ( ، ةاالنتاجٌ

دٌنار ولهذا نستمر بعملٌة االنتاج طالما ان االٌراد  الؾ 155الثانٌه ة دٌنار وان الوحد الؾ 145دخال ممداره 

 (8، ولهذا نستخدم ) هً الرٌع االلتصادي لالرض ةمن العمل ورأس المال  وهذه الزٌاد ةٌؽطً مجموع الكلف

 ةواحد ةوحدات للنوع )ج( ووحد ستةو وحدات للنوع )ب( (7وحدات من العمل ورأس المال للنوع االول و)
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اي االرض التً تكون فٌها لٌمة الناتج  ، ةولذا تعد االرض من النوع )د( باآلرض الحدٌ ،  فمط للنوع )د(

من االرض فال ٌدخل ضمن خطة  (ـاما النوع )ه ، ا االلتصادي ٌكون صفراهلمجموع الكلفة، ورٌع ةمساوٌ

إال فً حالة انخفاض تكالٌؾ االنتاج من العمل ورأس المال او  ، تاجهاالن اٌرادها الل من تكالٌؾ ان ، االنتاج

 دٌنار.  الؾ 100ارتفاع االٌراد الكثر من 

إذ ٌختلؾ االٌراد المتؤتً من محصول عن  ، مة االرض لبعض المزروعات دون ؼٌرهاءمدى مال -2

 وكذلن تختلؾ تكالٌؾ االنتاج.                                                     ، محصول اخر

إن مولع االرض ٌإدي دورا مهما فً زٌادة الدخل الصافً للمزرعة من حٌث لربها من مصدر  -3

 وعن االسواق لتملٌل تكالٌؾ التسوٌك.  ةالمعبد قالمٌاه وعلى الطر

 . ةة باالرض الزراعٌالظروؾ المناخٌة واالجتماعٌة المحٌط -4

 اسعار المحاصٌل المالبمة للزراعة من تلن االرض .  -5

  -ومن الطرابك المستخدمة فً تمٌٌم االرض ماٌؤتً:   

 طرٌمة رسملة الدخل:  - أ

 وتعتمد هذه الطرٌمة على معرفة صافً الدخل للدونم الواحد.   

 الدخل الصافً)ص(                 

 --------------------لٌمة الدونم= 

 نسبة الفابدة)س(         

(ألؾ دٌنار وإن نسبة 100مثال: إذ فرضنا إن صافً الدخل المزرعً للدونم الواحد من ارض معٌنة تساوي )

 % .5الفابدة المتعارؾ علٌها فً البنون تساوي 

 الحل:

 100000    س                                   

 دٌنار             200000=  -----------=  ----------= لٌمة الدونم الواحد 

 0005ص                                       

 اوإن نسبة الفابدة تمثل تكالٌؾ الفرص البدٌلة لرأس المال المستخدم من شراء تلن االرض،وهذا ٌعنً إذ   

% 5م واحد وفً ضوء فابدة ممدارها ألؾ دٌنار لشراء دون 200دفع الشخص الذي ٌرٌد شراء االرض مبلػ 

فٌما إذا وضع هذا المبلػ فً المصرؾ ،فهذا ٌتطلب أن تحمك له االرض صافً دخل سنوي ممداره عشرة 

 ألؾ دٌنار مستثمرة تتطلب تحمٌك خمسة أالؾ دٌنار سنوٌا تعوٌضا عن الفابدة (100االؾ  دٌنار الن كل )

 . التً خسرها من المصرؾ

فٌستخرج صافً الدخل  ، ثبات صافً الدخل المزرعً فً المستمبل ومعرفة هذا التؽٌر أما فً حالة عدم  

 -المزرعً بالصورة اآلتٌة إذ تصبح المعادلة ٌالشكل اآلتً:
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 ص              أ   

--------  ± ------- 

 2س              س  

 

 . المستمبلحٌث ٌمثل أ ممدار الزٌادة أو النمصان فً صافً الدخل المزرعً فً 

 

 مثال:

إن فأالؾ دٌنار  (10000إذ كان صافً الدخل المزرعً للدونم الواحد من االرض الزراعٌة ٌساوي ) 

 ( ألؾ دٌنار .1000صافً الدخل المزرعً ٌزداد بممدار )

                         10000           000 1 

  -----------+    -----------لٌمة الدونم الواحد = 

                            0.05          (0.05 )2 

 دٌنار  600000=        

 وفً هذه الحالة نفترض انتاجٌة الدونم ستستمر الى ما النهاٌة من السنٌن فً المستمبل.  

أما إذا كان عمر االرض محدودا كما هو فً مناطك اسخراج النفط او مناطك المناجم فتصبح المعادلة   

 -: االتً عند تمدٌر لٌمة الدونم الواحد منهابالشكل 

 1ص                        

 ( --------------- -1)   ------=  ق

 ن  س( + 1س             )        

 

 حٌث تمثل ن عدد السنوات التً تستؽل بها االرض.   

 -هذه الطرٌمة فتتلخص بالنماط االتٌة: هأما الصعوبات التً تواج 

 الصعوبة التوصل وبشكل دلٌك الى معرفة صافً الدخل المزرعً.من  -1

صعوبة تحدٌد نسبة الفابدة على المروض وخاصة إذ كانت مجاالت كثٌرة لرأس المال من عملٌات  -2

 االستثمار،ومن الصعوبة تحدٌد الفرص البدٌلة لرأس المال ومعرفتها. 

مدٌر لٌم تلن االبنٌة والتحسٌنات الجارٌة إذا كانت هنان مبان ومنشؤت تابعة لالرض ،فمن الصعوبة ت -3

 على االرض لتؤثٌرها على صافً الدخل المزرعً. 

 من الصعوبة استخدام لانون ثابت الختالؾ االنتاج المستخدم وطبٌعة المشارٌع االنتاجٌة. -4
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 -طرٌمة الثمن المثلى أو طرٌمة الممارنة: - ب

إذ ٌستخدم سعر السوق السابد فً تلن المنطمة بتمدٌر لٌمة االرض الزراعٌة ،وتخضع فً هذه الحالة الى    

ن طلب وعرض االرض تحت الطبٌعة االلتصادٌة.وٌعد هذا المعٌار مهما فً حالة عالتملبات السعرٌة الناتجة 

كبٌرة من االرض معروضة للبٌع فً وجود الحرٌة الكاملة فً عملٌات بٌع االراضً وشرابها ،وهنان اعداد 

تلن المنطمة وتخضع للمنافسة الحرة التامة ودون اي تؤثٌر خارجً،كما لد تكون االسعار السابدة فً المنطمة 

او اراضً المٌراث بعد االطالع على اسعارها تكون اساسا لتمدٌر اسعار الدونم الواحد لها فً ضوء هذه 

 االسعار.

 -طرٌمة الثمن الجردي: -ج

تستخدم هذه الطرٌمة فً تمدٌر لٌمة االرض بصفة خاصة،بحٌث ٌتم جرد كافة الموجودات الثابتة من ابنٌة    

ومنشؤت وتحسٌنات ممامة على االرض وكذلن الموجودات المتداولة فً المزرعة ثم ٌتم تمدٌر لٌمة تلن 

 االرض بإستخدام أسالٌب الجرد والتمٌٌم المتعارؾ علٌها.

ٌر ألٌام المنشؤت واالبنٌة الممامة بعد دراسة دلٌمة لكلفة البناء والعمر دمة تستخدم عادة لتمإن هذه الطرٌ  

 المتولع لها وتارٌخ إنشابها والمواد المستخدمة فً البناء.

 -: تمدٌر ثمن االرض المستصلحة-د

وهً مدة سنة، 20 – 15ٌمكن استرجاع ثمن ماٌصرؾ على االرض من استصالح بمدة زمنٌة تمدر بٌن    

 . استرداد رأس المال المستثمر فً االستصالح

 وتستخدم المعادلة االتٌة فً تمدٌر لٌمة الدونم الواحد :   

)مصارٌؾ االستصالح+ الفابدة  - 20× لٌمة الدونم الواحد =الربح الصافً من االرض بعد االستصالح 

وٌتولؾ الربح  ، اء االستصالح(الربح الصافً منها أثن –على رأس المال المستخدم من االستصالح 

 : المزرعً على مجموعة من العوامل أهمها ماٌؤتً

 مالمشارٌع الزراعٌة التً ٌتبناها مدٌر المزرعة؟-1

 الحجم االمثل من المزرعة والموارد االلتصادٌة االخرى المستخدمة.-2

 االنتاج.الحجم المطلوب من االستثمارات المزرعٌة والتً تحتاج الٌها متطلبات -3

 مجاالت استخدام التمدم التكنلوجً المطلوبة.-4

 

 -طرٌمة الثمن الضرٌبً: -ـ ه

عادة ٌمدر ثمن الدونم الواحد بعشرة امثال المٌمة االٌجارٌة للدونم ٌضاؾ الٌه النفمات والفابدة على رأس    

 المال وثمن المبانً والمنشؤت وثمن االشجار الموجودة على تلن االرض.

تمدم علٌنا ان نعرؾ بؤن الربح ٌإدي دورا مهما فً نجاح االدارة المزرعٌة،إذ تعكس حجم االرباح ومما    

 -لدرة مدٌر المزرعة على ادارة المزرعة بشكل كفوء وناجح،وبهذا تبرز اهمٌة االرباح على تحمٌك ماٌؤتً:
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 الستثمار الصافً.توفٌر رأس المال الالزم لزٌادة الفعالٌات االلتصادٌة فً المزرعة عن طرٌك ا -1

 االلتصادي لها. هاالرتفاع بمستوى معٌشة العابلة الى مستوى افضل وتحمٌك الرفا -2

 .هٌساعد على استخدام التكنلوجٌا المتطورة والوسابل الحدٌثة فً الزراعة لزٌادة االنتاج وتطوٌر -3

على االستمرار فً العمل  هإن االرباح المزرعٌة تعكس المدرة االدارٌة لمدٌر المزرعة وتشجٌع -4

 -المزرعً،وهنان نوعان من االرباح:

االرباح االلتصادٌة التً التتحمك إال فً الحاالت النادرة وفً الظروؾ ؼٌر الطبٌعٌة وٌكون فٌها -أ

 الدخل المزرعً اكبر من مجموع الكلفة الكلٌة،وهذه االرباح نادرة الولوع فً المطاع الزراعً.

، وهً االرباح السابدة فً المطاع الزراعً ،إذ ٌتساوى االٌراد الكلً مع الكلفة االرباح االعتٌادٌة-ب

الكلٌة،وإن هذه االرباح تشجع مدٌر المزرعة على االستمرار فً عملٌة االنتاج فً االمد المصٌر 

والبعٌد،النه ٌحمك عوابد عناصر االنتاج فً العملٌة االنتاجٌة ومن ضمنها عوابد االدارة المزرعٌة 

 ةللمزرعة وعوابد عمل أفراد العابلة والفابد هوادارت هالتً تعكس أتعاب مدٌر المزرعة لماء عملو

على رأس المال المستثمر فً العملٌة االنتاجٌة،فضال عن التكالٌؾ االخرى بضمنها تكالٌؾ االنتاج 

 الثابتة والمتؽٌرة. 
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 انفظم انثبيٍأعئهخ َٔشبطبد 
 

 / ماذا نعنً بالدخل المزرعً ؟ وكٌف ٌتم تحدٌد الربح المزرعً ؟ 1س

/ كٌف ٌتم إٌجاد نمطة تعادل كمٌة اإلنتا  ؟ ومتى ٌحصل المشروع على  2س

 األرباح ؟ اشرح ذلن مع الرسم البٌانً ؟

 -/ لدٌنا البٌانات اآلتٌة عن إحدى المزارع : 3س

 الف دٌنار                                                         الدخل المزرعً – 1

 2811                                مجموع المبٌعات الكلٌة                     –أ 

 1411                           نشؤت (   مالزٌادة فً رأس مال المزرعة )  –ب 

 811                                            استهالن العابلة من المزرعة -جـ  

 5111المجموع                                                                     –د 

  التكالٌف – 2

 811                                    مجموع مشترٌات المزرعة             –أ 

 211 انات (                         حٌوالنمصان فً رأس مال المزرعة )  –ب 

 151         الفابدة على رأس المال                                           -جـ 

 551عمل العابلة                                                                 –د 

 1711                                 المجموع                                   -هـ 

 استخرا  صافً الدخل المزرعً  –المطلوب / أ 

 عوابد العمل المزرعً  –ب             

 عوابد اإلدارة المزرعٌة  -جـ             

 -/ اوجد فترة استرداد رأس المال من البٌانات اآلتٌة : 4س

 دٌنار  الف  3111رأس المال الثابت                             – 1

 دٌنار الف   2111األرباح                                         – 2

 دٌنار الف   211االندثارات                                      – 3

 / ماذا نعنً بالمٌمة المضافة الصافٌة ؟ 5س
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 انتًٕٚم ٔانتغهٛف انضساػٙ
 

 

    ٙيفٕٓو انتًٕٚم انضساػ  

   يظبدس انتًٕٚم 

   ٙيظبدس انتغهٛف انضساػ   

   انتغهٛف انضساػٙ يف انؼشاق 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفظم انتبعغ
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 انتبعغانفظم 

 

 

 

 

 أْذاف انفظم انتبعغ
  االلتظبد انتؼشٚف ثبنتًٕٚم ٔانتغهٛف انضساػٙ كأحذ فشٔع

 انضساػٙ ٔاًْٛتًٓب يف انؼًهٛخ االلتظبدٚخ .

  انتؼشف ػهٗ يظبدس انتًٕٚم ٔانتغهٛف انضساػٙ ثشكم ػبو
 ٔيف انؼشاق ثشكم خبص .

 . ٙتٕػٛح دٔس ػًهٛخ انتغهٛف يف انُٕٓع ثبنمطبع انضساػ 

  انتؼشف ػهٗ إَاع انمشٔع انضساػٛخ يٍ حٛث آخبذلب ٔاعجبة
 اػطبئٓب .
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 انفظم انتبعغ

 انتًٕٚم ٔانتغهٛف انضساػٙ
 :فهوم التموٌل الزراعً م 4 – 2

ٌمكن اعتبار التموٌل الزراعً بؤنه كافة العملٌات واإلجراءات والدراسات التً تهتم بتوفٌر مستلزمات       

اإلنتاج النمدٌة والعٌنٌة والخدمات الخاصة باإلنتاج الزراعً سواء المتوفر منها داخل المطاع الزراعً أو 

زمات لتحمٌك الزٌادة فً اإلنتاج خارجه ، كذلن ٌبحث التموٌل الزراعً فً كٌفٌة استؽالل هذه المستل

 الزراعً ومن ثم زٌادة مدخوالت المزارعٌن .

تنفرد الزراعة عن ؼٌرها من الفعالٌات االلتصادٌة األخرى كالصناعة والتجارة  بخصابصها ومشاكلها ،     

ع منزل فمن األمور الشابعة وال سٌما فً البلدان التً تكثر فٌها الملكٌات الصؽٌرة والمتوسطة حٌث ٌم

المزارع فً حمله ، نالحظ إن المزرعة ما هً إال مشروع التصادي ٌنتج للسوق وٌزود المزارع وأسرته 

باحتٌاجاتهم فً الولت نفسه بما ٌحتاج إلٌه من سلع استهالكٌة ، وهذا ٌجعل من الصعوبة التفرٌك بٌن ما 

 ٌستؽل من لروض إلؼراض اإلنتاج واالستهالن .

 

إن التموٌل فً المطاع الزراعً أصعب بكثٌر من التموٌل فً المطاع الصناعً والمطاع التجاري ، وذلن     

لتعرض الزراعة إلى المخاطر الطبٌعٌة ، لذا ٌتردد أصحاب رإوس األموال فً توظٌؾ أموالهم فً الزراعة 

ا لاسٌة وفوابد عالٌة لماء استخدام أموالهم فٌها  . أو أنهم ٌفرضون شروطا

إن التموٌل الزراعً ٌهتم بدراسة توفٌر مستلزمات اإلنتاج من مبالػ وخدمات إلدارة العملٌات اإلنتاجٌة    

الزراعٌة المختلفة ، وٌهتم كذلن بدراسة إجراءات المإسسات التً تتعاطى توفٌر المستلزمات وأسالٌبها 

امة اإلنتاج الزراعً فً البالد ، ودعامة وأهدافها ، وعلى هذا األساس ٌعد التموٌل أو التسلٌؾ الزراعً دع

لذي ٌموم علٌه كل تحسٌن فً كل إصالح زراعً فٌها ، إذ إن المال هو لوام زراعة الفالح واألساس ا

 .إمكانات االستؽالل الزراعً ومتطلباته
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 مصادر التموٌل : 0 – 2

توفٌر األصول الرأسمالٌة أو  توجد مصادر عدٌدة لتوفٌر رأس المال الالزم إللراض المزارعٌن من اجل   

توفٌر رأس المال لتشؽٌل المزرعة ، وٌمكن تصنٌؾ هذه المصادر إلى مصدرٌن ربٌسٌن هما ، مصادر ذاتٌة 

) داخلٌة ( من أموال تعود ملكٌتها للمزارع نفسه أو مصادر خارجٌة عن طرٌك االلتراض ، كما ٌمكن توفٌر 

ر بعض المواد المزرعٌة بدل امتالكها ، مثل استبجار األرض رأس المال الالزم للمزرعة عن طرٌك استبجا

أو اآلالت الزراعٌة ، إذ إن األموال الالزمة لدفع نفمات استبجار تلن الموارد الل من األموال الالزمة 

 المتالكها وسٌتم التطرق إلى هذٌن المصدرٌن كما ٌؤتً :

 : مصادر التموٌل الذاتً  –أ 

تعد مصادر التموٌل الذاتً المحور األساسً فً تموٌل األعمال المزرعٌة وتدل زٌادة موجودات       

المزرعة وحصة المزارع من رأس المال ومن ثم تعزٌز المدرة على التموٌل الذاتً وزٌادته سنة بعد أخرى 

ل االدخار أو عن على نجاح األعمال المزرعٌة ولدرة المزرعة على النمو وٌؤتً التموٌل الذاتً من خال

طرٌك المٌراث أو مشاركة بعض المستثمرٌن للحصول على رأس المال الالزم إلنشاء مزرعة ذات حجم 

 التصادي .

وٌمثل االدخار أهم بنود مصادر التموٌل الذاتً ، وٌعرؾ االدخار بإنه ذلن الجزء من الدخل الفابض عن     

 ادة استثماره فً المزرعة .االحتٌاجات االستهالكٌة للمزارع والذي ٌمكن إع

ا إلٌه الدخل المتحصل من خارج     وٌمكن حساب االدخار عن طرٌك حساب صافً الدخل المزرعً مضافا

المزرعة ثم نطرح منه النفمات االستهالكٌة وؼٌر االستهالكٌة التً ٌحتاجها المزارع ، وٌمكن زٌادة 

ت االستهالكٌة والحصول على دخل من خارج المدخرات من خالل زٌادة الدخل المزرعً وتملٌل النفما

 المزرعة .

              ومن الطرابك األخرى المتبعة فً زٌادة االدخار ما ٌسمى بطرٌمة االدخار اإلجباري ، إذ ٌلجؤ     

ا  ا لشراء بعض األصول الثابتة مثل اآلالت الزراعٌة بإسلوب التمسٌط ، إذ ٌدفع ممدما  المزارع أحٌانا

 % ( من ثمنها وتمسٌط المٌمة البالٌة . 32 – 02)  

كما ٌعد اإلرث والمنح من بٌن مصادر التموٌل الذاتً خاصة بالنسبة للمزارعٌن المبتدبٌن وصؽار السن      

، إال انه ال ٌعول على هذا المصدر فً الحكم على المركز المالً للمزرعة ، حٌث ٌتردد الممولون عن تمدٌم 

ً ٌمثل اإلرث والمنح المصدر األساس لتوفٌر التموٌل الذاتً ، إذ إن توفر التموٌل المروض لتلن المزارع الت

 من هذا المصدر ال ٌدل على نجاح المزارع فً نشاطه المزرعً .

ولد ٌلجؤ المزارع إلى زٌادة التموٌل الذاتً للمزرعة عن طرٌك مشاركة بعض المستثمرٌن من رجال     

ذٌن ٌرؼبون فً استثمار أموالهم فً المزرعة ، وٌساعد هذا اإلسلوب فً األعمال وأصحاب المهن األخرى ال

التموٌل على إلامة نشاطات زراعٌة ذات حجوم التصادٌة مناسبة ، كما ٌمكنه من تطبٌك التكنولوجٌا الجدٌدة 
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فً الزراعة ، ولكن من سلبٌات هذا النوع من التموٌل هو تدخل المستثمر ) صاحب رأس المال ( فً 

 رات اإلدارٌة والتنظٌمٌة للمزارع .المرا

 

 المصادر الخارجٌة ) اإللراض ( : –ب 

ٌعد اإللراض احد مصادر التموٌل الخارجٌة الربٌسة إذ إن اإللراض ٌساعد على زٌادة ربحٌة رأس المال    

 الذاتً من ناحٌة وزٌادة المخاطرة من ناحٌة أخرى .

 وسنتناول أنواع المروض ومصادرها وتسدٌدها فً الموضوع اآلتً المتعلك بمصادر التسلٌؾ .    

 :مصادر التسلٌف الزراعً  3 – 2

ٌعد التسلٌؾ هو الطرٌمة المتبعة فً الحصول على األموال التً ٌحتاجها المزارع لتوسٌع أعماله ، إذ       

ٌهتم التسلٌؾ بدراسة توفٌر مستلزمات اإلنتاج من مبالػ وخدمات مختلفة إلدارة العملٌات اإلنتاجٌة الزراعٌة 

مات لتحمٌك زٌادة فً اإلنتاج الزراعً ومن ثم المختلفة ، وكذلن الكٌفٌة التً ٌمكن فٌها استؽالل هذه المستلز

 زٌادة مدخوالت المزارعٌن .

والسلفة أو المرض ما هو إال مبلػ ٌستلفه أو ٌمترضه شخص معٌن أو مإسسة من شخص أو مإسسة     

التسلٌؾ ، مع التعهد برد هذا المبلػ او ما ٌساوٌه بعد مضً مدة معٌنة ، ٌضاؾ إلٌه مبلػ معٌن نظٌر هذا 

 . ( الفابدة ) ستعمال ٌسمىاال

ا إن السلفة أداة ذات حدٌن ، فان استخدمت بصورة صحٌحة وسلٌمة فان العملٌات     وٌجب أن ٌكون واضحا

اإلنتاجٌة ستإدي إلى حل كثٌر من مشاكل المزارعٌن ، وان استخدمت فً ؼٌر الطرٌك التً استلفت من 

 -ٌالحظ ما ٌؤتً لبل إلدامه فً الحصول على السلفة : اجلها فإنها ستولد مشاكل كثٌرة ، وعلى المستلؾ أن

 معرفة ما إذا كان مبلػ السلفة الذي ٌنوي طلبه ٌعطً إٌراداا ٌزٌد على تكالٌؾ السلفة . – 4

 معرفة إمكانٌة تسدٌد مبلػ السلفة لبل استحماله . – 0

 -ذا ٌتولؾ على اآلتً :م السلفة ، وهتسللابلٌة المستلؾ على تحمل المخاطر التً لد تحدث بعد  – 3

 إمكانٌة الحصول على المال أو المرض فً جمٌع األولات . –أ 

 استمرار دخل المستلؾ . –ب 

 إمكانٌة تملٌل النفمات المزرعٌة والعابلٌة فً أولات األزمات . -جـ 

 إمكانٌته على تكوٌن رأس مال احتٌاطً لسد النفمات الؽٌر اعتٌادٌة إذا انخفض الدخل . –د 

 -كن تمسٌم مصادر التسلٌؾ الزراعً إلى ثالثة ألسام ربٌسة وكما ٌؤتً :وٌم

 المصادر العامة ) الحكومٌة وشبه الحكومٌة ( . – 4

 الجمعٌات التعاونٌة . – 0

 المصادر الخاصة . – 3

 علك بالتسلٌؾ الزراعً فً العراقوسٌتم التطرق إلى هذه المصادر المهمة فً الموضوع اآلتً المت
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 :لعراق التسلٌف الزراعً فً ا 1 – 2

ا من عوامل التنمٌة االلتصادٌة بشكل عام وتنمٌة المطاع      ٌعد التسلٌؾ الزراعً فً العراق عامالا مهما

الزراعً بشكل خاص ، إذ تموم الحكومة بدور فاعل فً تمدٌم السلؾ إلى المزارعٌن لحاجتهم الماسة إلٌها 

 ج الزراعً . لؽرض تهٌبة المستلزمات الزراعٌة ذات الكلؾ المختلفة بهدؾ زٌادة اإلنتا

 -وفٌما ٌؤتً شرح مفصل آللٌة التسلٌؾ فً العراق حسب مصادره الربٌسة :   

 

 المصادر الحكومٌة : : 2-1-4

تعد الحكومة من الوسابل الربٌسة التً تتمكن من المٌام بعملٌة التسلٌؾ ، وتوجه عناٌتها بهذا الخصوص    

لسلؾ من مصادر أخرى ، لذلن فان المصرؾ إلى صؽار المزارعٌن الذٌن ٌصعب علٌهم الحصول على ا

ا فً عملٌة التسلٌؾ ، إذ تؤسس هذا المصرؾ سنة  وتطور  4231الزراعً فً العراق ٌإدي دوراا مهما

ٌعمل المصرؾ الزراعً ورأسمال المصرؾ لٌمدم خدماته للمزارعٌن من خالل فروعه المنتشرة فً العراق 

 -من خالل تمدٌمه للخدمات اآلتٌة :على تموٌل الزراعة والمساهمة فً إنمابها 

ا نمدٌة أو عٌنٌة حسب  – 4 ألراض الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة والمزارع الجماعٌة ومزارع الدولة لروضا

 الحاجة لتحمٌك األؼراض الواردة فً أنظمتها الداخلٌة .

 طلبها األعمال الزراعٌة .تشجٌع التوفٌر واالدخار ولبول الودابع والمٌام بالعملٌات المصرفٌة التً تت – 0

 -إلراض المزارعٌن والشركات الزراعٌة لألؼراض اآلتٌة : – 3

اإلنفاق على األعمال الزراعٌة كالحراثة والحصاد وجنً الحاصالت ومكافحة الحشرات والتشجٌر  –أ 

وادوات  وأعمال البستنة وتطهٌر السوالً والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور واألسمدة والمبٌدات

 الحمل الٌدوٌة .

ها ، وشك الجداول تمارها وتسوٌالبساتٌن علٌها واع اإلنفاق على استصالح األراضً وإحٌابها وإنشاء –ب 

 والمبازل وحفر اآلبار فٌها لألؼراض الزراعٌة .

 شراء المضخات والمكابن واآلالت والمعدات الزراعٌة . -جـ 

الحمل األخرى ومكابن تفرٌخ الدجاج وصناعة األلبان ومناحل العسل شراء المواشً والدواجن وحٌوانات  –د 

وإنشاء أو شراء ما ٌمتضً لتربٌة هذه الحٌوانات وصٌانة المكابن وإدامتها ، من أبنٌة وحظابر وأحواض 

وأعالؾ وأدوات ومواد أخرى وكل ما ٌتعلك بتربٌة وإنماء الثروة الحٌوانٌة والسمكٌة واألحٌاء المابٌة 

 وشراء المكابن المطلوبة لتطوٌرها . األخرى

 فن العمارات الزراعٌة من الرهون المثملة بها على أن ال تمل المدة الماضٌة على الرهن عن سنة واحدة . -هـ 
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إنشاء األبنٌة والمخازن والمستودعات وؼرؾ التبرٌد لخزن وحفظ المنتجات الزراعٌة والحٌوانٌة  –و 

 خرى .والسمكٌة واألحٌاء المابٌة األ

 من شراء حصة الشرٌن أو صاحب األرض فً األرض والشجر . متعبٌنتمكٌن المؽارسٌن وال –ز 

المٌام بؤٌة خدمات أخرى ذات صلة بشإون التموٌل الزراعً وتنمٌة الثروة الزراعٌة والحٌوانٌة  – 1

 .جلسوالسمكٌة بناءاا على طلب الدوابر الرسمٌة أو المطاع الخاص حسبما ٌمرر الم

المساهمة فً الشركات الزراعٌة التً تستهدؾ تطوٌر الزراعة واستصالح األراضً وإنماء الثروة  – 5

 الحٌوانٌة والسمكٌة واألحٌاء المابٌة األخرى بموافمة المجلس .

 المساهمة فً إنشاء الصناعات الزراعٌة حسب لناعات المجلس . – 1

إن هذه الخدمات ٌتم تمدٌمها حسب لانون المصرؾ الزراعً وبموافمة المجلس الذي شكل إلدارة     

فً الحصول على السلؾ  تم دراسة جمٌع الطلبات الممدمة إلٌه من لبل الراؼبٌنتالمصرؾ والذي من خالله 

 الزراعٌة .

 -تمسم المروض الزراعٌة من حٌث آجالها إلى األنواع اآلتٌة :و    

 -ومدتها ال تزٌد على السنتٌن وهً تطلب لألؼراض اآلتٌة : لروض لصٌرة األجل – 4

اإلنفاق على األعمال األولٌة والنهابٌة للزراعة الحملٌة كالحراثة وكري األنهار وشراء البذور واألسمدة  –أ 

 وما شابه ذلن .والمبٌدات وأدوات الحمل الٌدوٌة لمكافحة الحشرات والحصاد وجنً الحاصالت والتسوٌك 

 مساعدة الفالحٌن لألمور المعاشٌة عند األزمات . –ب 

 -ال تزٌد مدتها على ست سنوات وهً التً تطلب لألؼراض الزراعٌة اآلتٌة :لروض متوسطة األجل  – 0

شراء المواشً والدواجن وحٌوانات الحمل األخرى كاألؼنام واألبمار والعجول ومناحل العسل وؼٌرها  –أ 

ضً لها من مواد وأعالؾ ومكابن تفرٌخ الدجاج وصناعة األلبان والمكابن الخاصة بإنماء الثروة وما ٌمت

 الحٌوانٌة والسمكٌة واألحٌاء المابٌة األخرى وبناء الحظابر وإدامتها وصٌانة المكابن .

ٌاطٌة شراء المكابن الزراعٌة كالمضخات العمودٌة والساحبات والحاصدات وآالتها وأدواتها االحت –ب 

 ووسابط نمل الولود والماء والمنتجات الزراعٌة .

 الصرؾ على أسواق وحوانٌت التعاونٌات الزراعٌة والمشارٌع الصناعٌة الزراعٌة . -جـ 

لروض الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة النمدٌة المعطاة لها لؽرض تمكٌن أعضابها من تسدٌد الدٌون  –د 

 ل مرة عند انتمابهم للجمعٌة .الزراعٌة المترتبة علٌهم للؽٌر ألو

 -ال تزٌد مدتها على خمس عشرة سنة ، وهً التً تطلب لألؼراض اآلتٌة : لروض طوٌلة األجل – 3

 إنشاء البساتٌن . –أ 

 مشارٌع توسٌع زراعة النخٌل وتشجٌرها وتصنٌع التمور . –ب 
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داول والمبازل وفروعها وحفر استصالح وإحٌاء األراضً لجعلها لابلة للزراعة بتسوٌتها وشك الج -جـ 

 اآلبار وؼٌر ذلن مما تمتضٌه عملٌة االستصالح واإلحٌاء.

إنشاء األبنٌة والمخازن والمستودعات وؼرؾ التبرٌد ومحالت تصلٌح المكابن وتصنٌع المنتجات  –د 

 الزراعٌة والحٌوانٌة واألحٌاء المابٌة وما ٌمتضً لها من أحواض .

 ونٌة الزراعٌة إلنشاء العبارات وبناء الحظابر وما تحتاجه من ملحمات .إلراض الجمعٌات التعا -هـ 

ا أو طوٌالا حسب ما ٌمرره المصرؾ . – 1  إذا كانت أؼراض المرض متنوعة فانه ٌعتبر لصٌراا أو متوسطا

 :فؤهمها ما ٌؤتً السلف الزراعٌةشروط  اما

أسهل واسلم من طرٌمة العمد الذي ٌلزم مطابمة موعد الدفع مع موسم الحاصل وعلى ألساط ، وهذا  – 4

 المدٌن بإدخال السلفة لدٌه ودفعها عند نهاٌة اجلها دفعة واحدة .

 ٌجب أن ٌتضمن عمد السلفة فمرة ) أن ٌكون الدفع فً أي ولت تتوفر فٌه المبالػ لدى المزارع ( . – 0

أن ٌنسجم مع عمر الحاجة التً أن ٌتناسب اجل السلفة مع الؽرض الذي استلفت من اجله ، وهذا ٌجب  – 3

تستعمل فً شرابه ، فال ٌجوز مثالا أن تشتري آلة تستهلن فً ثالث سنوات بسلفة طوٌلة األجل تمتد إلى 

عشرٌن سنة ، إذ ٌجب أن ٌكون موعد الدفع خالل ثالث سنوات ، وهو مناسب لعمر هذه األولوٌة ، الن 

 هى عمره اإلنتاجً ٌتعارض مع حسن إدارة المزرعة .االستمرار على دفع ثمن شًء لٌس موجوداا أو انت

ٌجب أن ٌتفك موعد الدفع الذي ٌثمر بعده العمل الذي استعملت السلفة ألجله ، فال ٌصح أن تستحك دفع  – 1

 السلفة على إصالح ارض لبل مضً الولت الضروري إلتمام هذا اإلصالح وبدء األرض فً اإلنتاج .

ا للمزارعٌن على العمل واإللدام على التسلٌؾ لتحسٌن ضرورة أن ٌكون سعر الفا – 5 بدة للٌالا ومشجعا

 اإلنتاج وزٌادته.

 -اما توثٌك المروض النمدٌة والعٌنٌة كاآلتً:     

ا حسب أحكام المانون المدنً . – 4  العمارات التً ٌجوز رهنها تؤمٌنا

المتبمٌة للمساطح على خمس عشر سنة ،  األبنٌة المشٌدة بممتضى حموق المساطحة على أن ال تمل المدة – 0

ا من رهنها بممتضى عمد المساطحة .  وان ال ٌكون المساطح ممنوعا

مؽروسات المؽارسٌن ، على ان ال تمل حصة المؽارس على ثلث المؽروسات من كل عمار وٌراعى فً  – 3

 -الضمانات ما ٌؤتً :

% ( من لٌمة العمار كافٌة  52ذا كانت نسبة ) أن ال تكون محجوزة أو مرهونة لماء دٌن للؽٌر إال إ –أ 

 لتؽطٌة دٌن الؽٌر ودٌن المصرؾ .
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( دونمات فؤكثر  5أن ال تمل الحصة الشابعة عند الربح فً العمار الزراعً ، إال إذا كانت مساحتها )  –ب 

ً الدٌمٌة ( دونمات من األراضً التً تسمى بالواسطة ومبة دونم فً األراض 42من األراضً السٌحٌة و ) 

 ودونمٌن فؤكثر فً البساتٌن .

تمام المكابن واآلالت الزراعٌة على أن ال تكون محجوزة أو مرهونة لدى الؽٌر وبشرط أن تعزز بعمار  – 1

 % ( من لٌمتها .42لٌمته تساوي ) 

 الحاصالت الزراعٌة المخزونة فً المخازن والمستودعات وؼرؾ التبرٌد والساٌلوات .  – 5

 التعاونٌات الزراعٌة والمزارع الجماعٌة ومزارع الدولة والشركات الزراعٌة . أموال – 1

 ٌؤتً: االضمانات الشخصٌة وهً كم – 7

 الكفاالت المصرفٌة . –أ 

 المصرؾ لبولها . ةٌة واألوراق التً ٌمرر مجلس اداراألسهم والسندات المالٌة والتجار –ب 

 به الرسمٌة ذات الصلة بالتنمٌة الزراعٌة .كفاالت المصالح والمإسسات الرسمٌة وش -جـ 

للمصرؾ إضافة للضمانات المبٌنة فً لانون المصرؾ ، أن ٌطلب كفالة شخص ضامن لمبلػ المرض  –د 

 وفوابده كالا أو جزءاا .

 الجمعٌات التعاونٌة :  : 2-1-0

وهً من مصادر التسلٌؾ المهمة للمزارعٌن فً العراق ، إذ تموم الجمعٌات التعاونٌة بتسلٌؾ أعضابها ،    

وٌكون الضمان هو تعهد المستلؾ بتمدٌم محاصٌله إلى الجمعٌة لتسوٌمها لحسابه وخصم ممدار السلفة وفوابدها 

راعً الخطوة المهمة فً مساعدة وتكالٌفها األخرى من ثمن المحاصٌل المباعة ، وٌعتبر المصرؾ الز

 الجمعٌات التً ٌكون رأس مالها محدوداا .

 المصادر الخاصة : : 2-1-3

ٌلجؤ المزارعون إلى بعض المصادر المرٌبة والخاصة للحصول على السلؾ ، كاألفراد العادٌٌن والتجار    

والوسطاء والباعة والبنون التجارٌة الخاصة ، وكذلن الشركات ، الن تعمد وسابل وطرابك الحصول على 

صادر ؼٌر الحكومٌة المرض من المصادر الحكومٌة وعدم كفاٌتها اضطر المزارعٌن لاللتراض من الم

ا ما تكون المروض لصٌرة األجل ، اذ من الواضح إن هإالء لٌس لدٌهم اإللمام الكافً  المذكورة أعاله ،ودابما

وال الخبرة الفنٌة بالتسلٌؾ كما فً المإسسات التموٌلٌة المتخصصة ، فضال عن ارتفاع نسبة الفابدة 

 المفروضة على المرض .

وسطاء فٌلجؤ إلٌهم المزارعون عند عدم استطاعتهم الحصول على السلؾ الزراعٌة أما التجار والباعة وال   

 من مإسسات التسلٌؾ بسبب عدم توفر الضمانات المطلوبة .

وتعد المصادر الخاصة من المصادر المدٌمة التً تموم بعملٌة التسلٌؾ ، وتمنح هذه المروض لفترة     

ونهاٌته وتمتاز بؤن ممدار المبلػ الممنوح للٌل ومدة المرض محدودة محصورة بٌن بداٌة الموسم الزراعً 

لصٌرة وذات فابدة عالٌة ، وفً بعض األحٌان ٌتم تسدٌد هذه السلؾ عن طرٌك بٌع جزء من المحاصٌل 
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ا ٌستمطع مبلػ الفابدة من مبلػ المرض أو عن طرٌك مشاركة المدٌن  للدابن بسعر الل من سعر السوق وأحٌانا

ا عن مبلػ المرض ، أما البنون التجارٌة والزراعٌنسبة معٌنة من  الخاصة فان السلؾ الممدمة  ةالحاصل عوضا

من لبلهم تكون مضمونة بحاصالت الممترضٌن ، وبصورة عامة ال ترؼب البنون التجارٌة فً تمدٌم السلؾ 

سلؾ ، وان أهم ، وذلن الرتفاع التكالٌؾ التً تصرؾ لألشراؾ على هذه ال ةالزراعٌة فً البالد المتخلف

األسباب التً تإدي إلى تردد البنون التجارٌة فً تمدٌم السلؾ الزراعٌة هً ، طول فترة اإلنتاج وتعرض 

 المنتجات الزراعٌة للتلؾ وللة تمدٌم الضمانات من لبل المستلفٌن وصعوبتها .
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 أعئهخ َٔشبطبد انفظم انتبعغ
 

 بمفهوم التموٌل الزراعً ؟/ ماذا نعنً  1س

 / عدد أهم مصادر التموٌل الزراعً وتكلم عنها بإختصار ؟ 2س

 / تكلم عن التسلٌف الزراعً وما هً أهم مصادره ؟ 3س

/ ما هً الخدمات التً ٌمدمها المصرف الزراعً للمزارعٌن من خالل عملٌة  4س

 التسلٌف ؟

لزراعً خدماته للمزارعٌن / ما هً األغراض التً من اجلها ٌمدم المصرف ا 5س

 والشركات من خالل عملٌة اإللراض ؟

 / ما هً ألسام المروض الزراعٌة من حٌث األجل ؟ 6س

 / ما هً األغراض المتحممة من المروض المتوسطة األجل ؟ 7س

/ ما هً الشروط التً ٌفرضها المصرف الزراعً على المزارعٌن عند  8س

 تمدٌمه السلف الزراعٌة ؟

ً الضمانات الشخصٌة التً ٌطلبها المصرف الزراعً لتمدٌم السلف / ما ه 9س

 للمزارعٌن ؟
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 خااللتظبدٚ خانغٛبع

 ٔانغٛبعخ انضساػٛخ
 

    انغٛبعخ االلتظبدٚخ 

   يفٕٓو انغٛبعخ انضساػٛخ 

   أْذاف ٔيتطهجبد انغٛبعخ انضساػٛخ 

   إَٔاع انغٛبعبد انضساػٛخ 

  أْذاف انغٛبعخ انغؼشٚخ   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفظم انؼبشش
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 أْذاف انفظم انؼبشش
  تؼشٚف انطبنت دبؼىن انغٛبعخ انضساػٛخ ٔاًْٛتٓب يف انجُبء

االلتظبد٘ ٔانتؼشف ػهٗ اْذاف ٔيتطهجبد انغٛبعخ انضساػٛخ 
 ثشكم ػبو .

  انضساػٛخ ٔكٛف ٚتى تُظٛى تؼشٚف انطبنت ثبَٕاع انغٛبعبد
 ٔتٕفري ٔعبئم ٔيغتهضيبد االَتبج انضساػٙ .

  انتؼشٚف ثبْذاف انغٛبعبد انضساػٛخ عٕاء يُٓب االلتظبدٚخ
 ٔاالختًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔانتٙ تغؼٗ اىل حتمٛمٓب .
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 انفظم انؼبشش

 انغٛبعبد االلتظبدٚخ ٔانضساػٛخ
 

 : ٌاسة االلتصادٌةالس 1 – 10

لتصادٌة بشًء من اإلٌجاز لبل التطرق إلى مفهوم السٌاسة الزراعٌة ال بد من تعرٌؾ مفهوم السٌاسة اال      

بإنها مجموعة من اإلجراءات التً تتخذها الدولة لتحمٌك أهداؾ معٌنة فً مدة  تعرؾ السٌاسة االلتصادٌة ،

الع االلتصادي لبلد معٌن نحو األفضل من زمنٌة معٌنة كؤن تستهدؾ تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة للنهوض بالو

خالل زٌادة اإلنتاج االجتماعً الذي ٌنعكس على تحسٌن مستوى دخل الفرد الحمٌمً مما ٌرفع أو ٌحسن من 

مستواه المعٌشً ، ولد تعنً السٌاسة االلتصادٌة لبعض البلدان تحمٌك االستمرار االلتصادي ، أو معالجة 

االلتصادٌة التً تعتمدها السلطة االلتصادٌة للتحكم بالعملٌة اإلنتاجٌة  التضخم من خالل بعض اإلجراءات

والتؽٌرات فً الموة الشرابٌة للعملة الوطنٌة ، ولكً تكون السٌاسة االلتصادٌة مضمونة النجاح فال بد من 

 صٌاؼتها وأعدادها بعد اخذ النماط اآلتٌة بنظر االعتبار:

لموارد االلتصادٌة المتاحة للبلد المعنً ، إذ ال ٌجوز أن تكون أهداؾ التناسب بٌن الهدؾ المعلن وبٌن ا –أ 

السٌاسة االلتصادٌة واسعة جداا بحٌث تفوق اإلمكانٌات االلتصادٌة المتاحة لذلن البلد مما ٌإدي إلى عدم 

الوصول إلى النتابج المطلوبة ، ومن ثم فشل السٌاسة االلتصادٌة لذلن ٌجب أن ٌحرص واضعو السٌاسة 

 اللتصادٌة على التطابك الموضوعً بٌن األهداؾ واإلمكانٌات المتاحة لبلدهم .ا

عدم تنالض السٌاسة االلتصادٌة مع العادات والتمالٌد الشابعة فً المجتمع ، وهذا ٌفسر لنا فشل نماذج  –ب 

ا .السٌاسة االلتصادٌة التً تجلب من الخارج ، فال تجد لها لبوالا بٌن أفراده مما ٌإدي إلى ف  شلها فشالا ذرٌعا

ضرورة وجود إمكانٌات إدارٌة لادرة على تنفٌذ السٌاسة االلتصادٌة ، إذ ال ٌمكن التراح برنامج للسٌاسة  -جـ 

 االلتصادٌة من دون وجود المالن اإلداري والفنً الذي ٌموم بتنفٌذ تلن السٌاسة .

الزراعٌة والصناعٌة والتجارٌة والنفطٌة إن السٌاسة االلتصادٌة تتضمن مجموعة من السٌاسات منها       

 وسٌاسات التشؽٌل والموى العاملة ، وسٌاسات األجور واألسعار .

 

 :مفهوم السٌاسة الزراعٌة  2 – 10

ا بٌن لطاعات االلتصاد الوطنً فً جمٌع البلدان ، وتزداد أهمٌة هذا      ا مهما ٌحتل المطاع الزراعً مولعا

المطاع فً البلدان النامٌة التً ٌحتل فٌها المطاع الزراعً األولوٌة المطلمة فً أؼلب هذه البلدان ، وتختلؾ 

ظام السٌاسً واالجتماعً وااللتصادي فً هذه السٌاسة الزراعٌة من بلد إلى آخر نتٌجة الختالؾ طبٌعة الن
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ا مما ٌعنً اعتماد نظام آلٌة السوق الحر الذي ٌؤخذ على عاتمه التؤثٌر فً  البلدان ، فمد ٌكون البلد رأسمالٌا

اتجاه مركزي ) عام أو اشتراكً ( ٌعتمد  اتنظٌم السٌاسة الزراعٌة وتحدٌد أهدافها وأولوٌاتها ، أو ٌكون البلد ذ

التفصٌلً للسٌاسة الزراعٌة وتحدٌد اإلجراءات الواجب اتخاذها ، فضالا عن نوعها وطبٌعتها والتً  التخطٌط

 تتبع للوصول إلى تنفٌذ ناجح لألهداؾ المخططة .

وعلى العموم ، ومهما كانت طبٌعة النظام السٌاسً وااللتصادي ونظراا لخصوصٌة المطاع الزراعً ، فان    

ثٌر على السٌاسة الزراعٌة وتوجٌهها بشكل أو بآخر ، وٌتوضح هذا التدخل بصورة الدول تتدخل عادة فً التؤ

جلٌة فً التؤثٌر على سٌاسات األسعار الزراعٌة ، إذ تتدخل الدولة لضمان حد أدنى لألسعار الزراعٌة ٌضمن 

 مصلحة المنتج والمستهلن فً آن واحد .

مسإولٌتها فً بناء المشارٌع الزراعٌة المختلفة والتً تخدم  أما فً البلدان النامٌة ، فان الدولة تتدخل بحكم   

تطوٌر المطاع الزراعً ، كبناء السدود والخزانات وشك الجداول الربٌسة والفرعٌة وتنظٌم شبكات المبازل 

وبناء الصناعات المنتجة للسلع الصناعٌة الضرورٌة للزراعة وتطوٌرها ، كمصانع اآلالت والمكابن 

 مدة والمبٌدات ، كما تهتم الدولة بإنتاج البذور والشتالت وتطوٌر األبحاث الزراعٌة .الزراعٌة واألس

وهنان أشكال أخرى لتدخل الدول النامٌة منها تنظٌم عملٌات التسوٌك الزراعً وتحدٌد سمؾ أعلى وحد       

ذي تموم بحماٌة أدنى لألسعار الزراعٌة لضمان استمرار اإلنتاج الزراعً وعدم تذبذبه ، ففً الولت ال

ا بحماٌة المستهلن من خالل تحملها  المنتجٌن وتشجٌعهم وتمدٌم الدعم الواسع لألسعار الزراعٌة فانها تموم أٌضا

ا األساسٌة كالحنطة  اا لفرق السعر ، فهً تدفع أسعار عالٌة لمنتجً بعض المحاصٌل الزراعٌة وخصوصا

وفول الصوٌا ، وهذا ما نالحظه فً سٌاسة بلدنا  والشعٌر والذرة والمحاصٌل الصناعٌة كالمطن والسمسم

ا فً رسم السٌاسة ووضعها ، إذ ٌبلػ هذا  السعرٌة الزراعٌة ، لذلن نجد إن دور الدولة ٌكون فعاالا وأساسٌا

 الدور أهمٌته الكبٌرة فً البلدان النامٌة .

البلدان ، وهً تعنً )) اإلجراءات  وتعد السٌاسة الزراعٌة جزءاا من السٌاسة االلتصادٌة العامة ألي بلد من   

العملٌة التً تموم بها الدولة من اجل تحمٌك األهداؾ المرسومة للنهوض بالوالع الزراعً من خالل مجموعة 

من الوسابل اإلصالحٌة الزراعٌة المناسبة والتً ٌمكن بموجبها توفٌر اكبر لسط من الرفاهٌة للمشتؽلٌن 

 وتحسٌن نوعٌته وضمان استمراره((.بالزراعة عن طرٌك زٌادة إنتاجهم 

 :هداف ومتطلبات السٌاسة الزراعٌة أ 3 – 10

 -إن السٌاسة الزراعٌة تستهدؾ تحمٌك ما ٌؤتً :   

زٌادة رفاهٌة العاملٌن فً المطاع الزراعً من خالل زٌادة اإلنتاج وتحسٌن النوعٌة الذي ٌنعكس بزٌادة  – 1

 المعاشً وتحسٌنه .مدخوالت العاملٌن وزٌادة مستواهم 

 إن زٌادة اإلنتاج وتحسٌن نوعٌته سوؾ ٌإدي إلى توفٌر السلع الؽذابٌة للمواطنٌن وبؤسعار مناسبة . – 2

إن زٌادة اإلنتاج الزراعً وتحسٌن نوعٌته ٌإدي إلى تلبٌة حاجات المطاع الصناعً من المواد الخام  – 3

 االلتصاد الوطنً . ةٌعزز مكانالزراعٌة للمصانع الؽذابٌة والنسٌجٌة وؼٌرها بما 
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ا وان الطلب على هذه  – 4 زٌادة اإلنتاج تإدي إلى تصدٌر السلع الزراعٌة إلى األسواق الخارجٌة خصوصا

 السلع ٌزداد على المستوى العالمً سنة بعد أخرى.

 الحصول على أعلى ناتج ممكن بؤلل كلفة ممكنة من خالل االستثمار األمثل لعناصر اإلنتاج . – 5

تحمٌك العدالة فً التوزٌع من خالل تكوٌن فرص جدٌدة أمام المجتمع الختٌار ما ٌناسب لابلٌاتهم  – 6

 وأذوالهم من اجل حصولهم على متطلبات العٌش من ؼذاء وكساء وسكن .

ومن األمور المهمة التً ٌجب االنتباه لها عند وضع السٌاسة الزراعٌة هو ضمان التناسك وعدم التعارض     

 ما بٌن أجزابها ، إذ إنها ال بد إن تتكامل مع بعضها البعض لضمان تحمٌك األهداؾ المطلوبة منها .فٌ

أما متطلبات السٌاسة الزراعٌة ، فالممصود بها الشروط الواجب توفرها لنجاح السٌاسة الزراعٌة التً هً    

لسٌاسة الزراعٌة فً تنفٌذ مهامها البد جزء من السٌاسة االلتصادٌة العامة ألي بلد من البلدان ، ولكً تنجح ا

 -من توفٌر المتطلبات اآلتٌة :

أن تصدر السٌاسة الزراعٌة من سلطة حكومٌة أو شبه حكومٌة ذات طابع وطنً ، هدفها الصالح العام ،  –أ 

ولذلن فان هذه السلطة تتمكن من وضع أهداؾ السٌاسة االلتصادٌة الزراعٌة والعمل على تنفٌذها من خالل 

 أجهزتها .

أن تكون أهداؾ السٌاسة الزراعٌة ممثلة إلهداؾ ؼالبٌة أبناء المجتمع وان تكون واضحة وال تتعارض  –ب 

 .فٌما بٌنها 

ومن متطلبات السٌاسة الزراعٌة اختٌار الوسابل المناسبة للتنفٌذ ، وهذه الوسابل ٌجب أن ال تتعارض مع  – ج

األهداؾ الخاصة بالسٌاسة الزراعٌة ، وان تكون مرنة ومالبمة للظروؾ المحٌطة بها وتخدم تنفٌذ السٌاسات 

إذ لم تكن مالبمة لرؼبات الفالحٌن  األخرى ، ومثال على ذلن هو إنشاء المزارع الجماعٌة فً العراق ،

ا وأثرت كثٌراا فً السٌاسة الزراعٌة وحدت فً نجاحها .  وعاداتهم ، لذلن فشلت هذه المزارع فشالا ذرٌعا

تم دراسة الظروؾ المحٌطة بتطبٌك تضرورة تطابك الوسابل مع الظروؾ المحٌطة بها ، وعلٌه ٌجب أن  – د

 تخدم لتنفٌذها .السٌاسة الزراعٌة والوسابل التً تس

إن اإلصالح الزراعً ٌعد من المتطلبات الربٌسٌة لنجاح السٌاسة الزراعٌة باعتباره أداة مهمة من  – هـ

أدوات السٌاسة الزراعٌة ، إذ إن اإلصالح الزراعً ٌعنً  ) مجموعة اإلجراءات التً تموم بها الدولة 

لرارات مناسبة لتنظٌم استؽالل األرض من لبل لمعالجة عٌوب االلتصاد الرٌفً من خالل إصدار تشرٌعات و

األفراد والعاللة بٌن المالكٌن والمستؤجرٌن والفالحٌن وتشجٌع العمل التعاونً الزراعً وتنظٌم التموٌل 

والتسوٌك وتحسٌن اإلنتاج الزراعً من خالل استصالح األراضً الزراعٌة واالهتمام باإلرشاد الزراعً 

 لالنتمال   إلى مستوى لرٌب من حٌاة أهل المدن . وتطوٌر مستوى الوعً الرٌفً

 -األسباب التً تدعو لإلصالح الزراعً هً : 

 عدم معرفة الفالحٌن باألسالٌب العلمٌة لإلنتاج الزراعً . –أ

 انخفاض مستوى التكنولوجٌا الزراعٌة المستعملة فً الزراعة . –ب 
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 الزراعٌة . السٌطرة اإللطاعٌة التً كانت سابدة على األراضً -ج 

 الهجرة ؼٌر المخططة من الرٌؾ إلى المدٌنة . –د 

 ضعؾ الحركة التعاونٌة وعدم شمولها لجمٌع األراضً الزراعٌة فً العراق . -هـ 

 : أنواع السٌاسات الزراعٌة 4 – 10

 -إن السٌاسة الزراعٌة تتضمن السٌاسات الفرعٌة اآلتٌة :

 سٌاسات اإلنتا  الزراعً : –أوالً 

وهذه السٌاسات تتضمن جمٌع العملٌات المرتبطة بتنظٌم وتوفٌر وسابل ومستلزمات اإلنتاج الزراعً مثل    

:- 

 توفٌر المكابن واآلالت الزراعٌة الضرورٌة النجاز العملٌات اإلنتاجٌة الزراعٌة. –أ 

 توفٌر األسمدة والبذور والمبٌدات واالهتمام بالبحوث الزراعٌة . –ب 

 استؽالل األراضً الزراعٌة واالهتمام بالدورات الزراعٌة .تنظٌم  -جـ 

 االهتمام بالري واستصالح األراضً الزراعٌة والمحافظة على خصوبتها . –د 

تنظٌم استؽالل الموى البشرٌة من إدارٌٌن ومهندسٌن زراعٌٌن وفنٌٌن ومرالبٌن زراعٌٌن وعمال  -هـ 

 ماهرٌن أو فالحٌن بصورة علمٌة .

 .ة ل المبانً والتشٌٌدات بكفاءة عالٌاستؽال –ز 

 

 سٌاسات التسوٌك الزراعً : –ثانٌاً 

وتشمل جمٌع اإلجراءات الخاصة بتنظٌم عملٌات التسوٌك الزراعً ومتابعة عمل األسواق الزراعٌة     

حتى وتجهٌزها بالوسابل الضرورٌة لتسهٌل أعمالها وتزوٌدها بالمعلومات التسوٌمٌة وإخبار المزارعٌن عنها 

 ٌكون بإمكانهم تسوٌك حاصالتهم .

 سٌاسات التموٌل الزراعً : –ثالثاً 

ونعنً بها السٌاسات المالٌة التً تستهدؾ تنشٌط وتطوٌر اإلنتاج الزراعً ، وتعطً أجهزة الدولة فً      

ا لهذا الجانب من خالل إلامة المنشآت المالٌة كالمصارؾ الزراعٌة وؼٌرها من  ا خاصا البلدان النامٌة اهتماما

ادة سٌاسات مالٌة بهدؾ تشجٌع اإلنتاج األجهزة التً تموم بعملٌات التموٌل والتسلٌؾ ، وتضع الدولة ع

الزراعً وإدخال أصناؾ زراعٌة جدٌدة سواء كان ذلن فً مجال اإلنتاج النباتً أو الحٌوانً من اجل 

الوصول إلى تطوٌر وزٌادة اإلنتاج الزراعً وتحسٌن نوعٌته ، وهذا ما الحظناه من خالل سٌاسات التموٌل 

جٌع تربٌة الدواجن ونشر زراعة فول الصوٌا واالهتمام بتطوٌر الخاصة بالمصرؾ الزراعً الذي لام بتش

تربٌة األسمان وؼٌر ذلن ، فضالا عن مساعدة الفالحٌن بالحصول على المكابن واآلالت الزراعٌة وزٌادة 

 مساحة البساتٌن وؼٌرها  من العملٌات الزراعٌة .
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ا   السٌاسات السعرٌة الزراعٌة : –رابعا

ٌاسة السعرٌة الزراعٌة أبعاداا واسعة نتٌجة تدخل الدولة فً الحٌاة االلتصادٌة ، ولد لمد اخذ مفهوم الس    

أصبحت السٌاسة السعرٌة الزراعٌة تكون أهم أجزاء السٌاسة الزراعٌة التً تعتمدها الدولة فً توجٌه اإلنتاج 

ا بإنها )) جملة اإلجراءات التً ٌتم فً ضوبها ٌالزراعً ، وٌمكن أن  تخطٌط وتحدٌد األسعار حدد مفهومها

وؼٌر المباشرة  ةوالتؤثٌر فٌها بما ٌإمن تحمٌك األهداؾ االلتصادٌة واالجتماعٌة (( أو إنها )) الوسابل المباشر

المإثرة فً هٌكل األسعار ومكوناتها بما فً ذلن التكالٌؾ والرسوم والضرابب واإلعانات المالٌة التً من 

 ق التلمابٌة (( .شؤنها التؤثٌر على مستوى ولوى السو

 

 -األسس التً ٌجب االنتباه إلٌها عند وضع السٌاسة السعرٌة الزراعٌة ما ٌؤتً :  

اإلعالن المسبك عن أسعار شراء المنتجات الزراعٌة األساسٌة بوجه خاص لبل بدء الموسم الزراعً ،  –أ 

 وذلن لتحفٌز المزارعٌن على التوجه لزراعة المنتوج المطلوب .

 ن أسعار الشراء استمراراا فً عاللات اإلنتاج الزراعً .أن تضم –ب 

 الربط بٌن أسعار الشراء والدخول التً ٌحصل علٌها المواطنون . -جـ 

التنسٌك بٌن أسعار الشراء والسٌاسات واإلجراءات األخرى فً إطار خطة اإلنماء الزراعً وخطة  –د 

 باتجاه تحمٌك الموازنة االلتصادٌة . ةالتنمٌة الوطنٌ

التنسٌك بٌن سٌاسة أسعار الشراء وأسعار عناصر اإلنتاج الزراعً ، بحٌث ٌكون لألخٌرة الدور الفعال  -هـ 

 فً مٌدان زٌادة اإلنتاج واإلنتاجٌة الزراعٌة وتحمٌك التراكم فً األمد البعٌد .

د تحدٌد أسعار شراء المواد الزراعٌة األولٌة الداخلة مراعاة مصلحة المشروعات الصناعٌة الوطنٌة عن –و 

 فً صناعة تلن المشارٌع مع مالحظة مصلحة المنتج الزراعً فً الولت نفسه.

تنسٌك السٌاسة السعرٌة الزراعٌة إلى ألصى حد ممكن مع سٌاسة اإللراض والضرابب وتامٌن المنتجات  –ز 

فالمروض والسلؾ تساعد على تموٌة مولؾ المساومة للفالحٌن النباتٌة والثروة الحٌوانٌة ضد األخطار ، 

 وتشجٌعهم على تسوٌك منتجاتهم مع أثار تذبذب األسعار خالل الموسم الزراعً .

تصنٌؾ السلع الزراعٌة على وفك خواصها الؽذابٌة إلخذها فً الحسبان عند النظر فً أسعارها  –ج 

 استرشاداا بمعالم خطة التنمٌة .

النوعٌة واعتماد مبدأ التدرج عند تحدٌد السعر مع التركٌز على تحضٌر المنتجٌن لتحسٌن نوعٌة مراعاة  –ط 

 إنتاجهم .

 -أما األسس التً ٌجب األخذ بها عند تحدٌد أسعار المستهلن فٌمكن تلخٌص أبرزها بالشكل اآلتً :     

اشر وتلن التً توجه الؼراض التمٌٌز بٌن السلع الزراعٌة الموجهة إلؼراض االستهالن البشري الم –1

 اإلنتاج الصناعً بصفتها مواد أولٌة .
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تصنٌؾ مجموعتً المنتجات الحٌوانٌة والنباتٌة المخصصة ألؼراض االستهالن البشري إلى سلع  – 2

أساسٌة ) األكثر ضرورة ( والسلع األساسٌة ) الضرورٌة ( ، وهذا التصنٌؾ ٌجب أن ٌتماشى مع ما تهدؾ 

 فً توجٌه االستهالن وتامٌن المستوى األفضل للضرورٌات الؽذابٌة . ةٌة الوطنٌإلٌه خطة التنم

 تصنٌؾ المنتجات الزراعٌة بحسب تعرضها للتلؾ ، لعاللة مثل هذا التصنٌؾ بتمدٌر الهامش التجاري . - 3

 أهداف السٌاسة السعرٌة / 5 – 10

 -ٌاسٌة تسعى الى تحمٌمها ، وكما ٌؤتً:للسٌاسة السعرٌة الزراعٌة أهداؾ التصادٌة واجتماعٌة وس     

 األهداف االلتصادٌة للسٌاسة السعرٌة الزراعٌة : –أوالً 

 إحداث تؽٌٌر فً هٌكل اإلنتاج الزراعً والمساحات المزروعة . – 1

 النباتً والحٌوانً . هزٌادة اإلنتاج الزراعً بشمٌ – 2

 استمرار المنتج الزراعً . – 3

 الزراعً للحصول على اكبر عابد ممكن من الموارد اإلنتاجٌة الزراعٌة .توجٌه اإلنتاج  – 4

 تعدٌل هٌكل الصادرات واالستٌرادات بما ٌتفك وتحسٌن المٌزان التجاري عن طرٌك زٌادة الصادرات . – 5

 .تحمٌك الترابط والتكامل بٌن المطاع الزراعً وبمٌة المطاعات االلتصادٌة وال سٌما المطاع الصناعً  – 6

 األهداف االجتماعٌة للسٌاسة السعرٌة الزراعٌة : –ثانٌاً 

تحسٌن وتوزٌع الدخول بٌن المزارعٌن لضمان ثباتهم واستمرارهم فً عملٌة اإلنتاج الزراعً ومنع  – 1

 هجرتهم إلى المدٌنة .

 توفٌر المواد الؽذابٌة للمواطنٌن بؤسعار تتناسب ومدخوالتهم . – 2

 ٌة للسٌاسة السعرٌة الزراعٌة :األهداف السٌاس -ثالثاً 

 العمل على زٌادة اإلنتاج الزراعً . – 1

تحمٌك األمن الؽذابً من خالل تحمٌك االكتفاء الذاتً مما ٌمنع الضؽوط الدولٌة وٌعزز من االستمالل  – 2

 السٌاسً .
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 أعئهخ َٔشبطبد انفظم انؼبشش

 
 االلتصادٌة ؟/ ماذا نعنً بمفهوم السٌاسة  1س

 / تكلم عن مفهوم السٌاسة الزراعٌة حسب طبٌعة النظام السٌاسً ؟ 2س

فً تنظٌم عملٌات التسوٌك / كٌف تتدخل الدولة من خالل السٌاسة الزراعٌة  3س

 ؟الزراعً

 / ما هً أهم أهداف السٌاسة الزراعٌة ؟ 4س

 / ما الممصود بمتطلبات السٌاسة الزراعٌة ؟ 5س

 تطلبات السٌاسة الزراعٌة ؟/ ما هً أهم م 6س

 / عدد أنواع السٌاسات الزراعٌة الفرعٌة ؟ 7س

 -/ تكلم عن : 8س

 سٌاسات التسوٌك الزراعً .  .1

 سٌاسات التموٌل الزراعً . .2

 / ما هً أهم األهداف االلتصادٌة السعرٌة ؟ 9س
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 انتًُٛخ انضساػٛخ

 

      ّيفٕٓو انتخهف االلتظبد٘ ٔأعجبث 

     خظبئض انتخهف 

    اخلظبئض االلتظبدٚخ نهتخهف 

   اخلظبئض االختًبػٛخ نهتخهف 

   يفٕٓو انتًُٛخ االلتظبدٚخ 

   يؼٕلبد انتًُٛخ االلتظبدٚخ 

   ًُٛخانضساػٛ خأنٛبد انت 

 

  

 

 

 انفظم احلبد٘ ػشش
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 أْذاف انفظم احلبد٘ ػشش 
  االلتظبد٘ ٔاعجبثّ ٔخظبئظّ .تؼشٚف انطبنت دبفٕٓو انتخهف 

  تٕػٛح يفٕٓو انتًُٛخ االلتظبدٚخ ٔاْى يؼٕلبتٓب ٔانتؼشٚف
 ثبنتًُٛخ انضساػٛخ ثشكم خبص .

 . انتؼشف ػهٗ آنٛبد انتًُٛخ انضساػٛخ يف انؼشاق 

  يؼشفخ اْى طشائك ادلتبثؼخ نهًشبسٚغ ٔانربايح ٔاخلطط
 انضساػٛخ .
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 انفظم احلبد٘ ػشش

 انضساػٛخانتًُٛخ 
 

، سواء  تعنً التنمٌة الزراعٌة تحمٌك حالة من التمدم المرؼوب فٌه أو المخطط له فً المطاع الزراعً        

كان ذلن على مستوى زٌادة اإلنتاج الزراعً أو تحسٌنه من خالل جملة من اإلجراءات التً تتبع فً هذا 

االهتمام بتطوٌر وتحسٌن سٌاسات التسوٌك واألسعار المجال ، كاستخدام التكنولوجٌا الزراعٌة المتطورة أو 

الزراعٌة ، وتحسٌن مستوى أداء العاملٌن أو إدخال أصناؾ نباتٌة وحٌوانٌة جدٌدة فً العملٌة اإلنتاجٌة ، أو 

االهتمام بؤسالٌب اإلرشاد والتوعٌة الزراعٌة لعموم المزارعٌن، ومن ثم فان التنمٌة الزراعٌة تهدؾ إلى رفع 

 المعاشً وتحسٌن المستوى االجتماعً لسكان الرٌؾ . المستوى

إن التنمٌة االلتصادٌة التً ٌعتمدها أي بلد من البلدان ال ٌمكن أن تحمك أهدافها دون إحداث تنمٌة فً    

ا فً البلدان التً تمتلن موارد زراعٌة كما هو حال البلدان النامٌة ومنها العراق ،  المطاع الزراعً خصوصا

 -:  ةوذلن لألسباب االتٌ

اد الؽذابٌة التً ٌحتاجها المجتمع ، وان عدم لدرة المطاع الزراعً إن المطاع الزراعً هو مصدر المو – 1

على توفٌرها ٌإدي إلى التطاع جزء من الموارد المتاحة  للبلد فً استٌراد المواد الؽذابٌة ، مما ٌحرم عملٌة 

 التنمٌة من هذه الموارد . 

إحداث عملٌة تنمٌة فً هذا   إن المطاع الزراعً ٌوفر فرص عمل كبٌرة ألبناء المجتمع وٌإدي إلى – 2

 المطاع من شؤنها أن تساعد على زٌادة فرص العمل المتاحة ألبناء المجتمع ومنع حدوث البطالة .

إن تنمٌة المطاع الزراعً من شانها أن تإدي إلى إنتاج المواد الخام الزراعٌة الضرورٌة للصناعات  – 3

لزراعً والصناعً باعتبارها المدخل األساس لنجاح التنمٌة الؽذابٌة والنسٌجٌة مما ٌساعد فً تكامل المطاع ا

 االلتصادٌة الشاملة لاللتصاد الوطنً .

إن تنمٌة المطاع الزراعً من شانها أن تعزز مٌزان المدفوعات ، وذلن من خالل إنتاج الؽذاء والمواد  – 4

عبة من الخارج ومن ثم تإدي الزراعٌة الخام الضرورٌة للصناعة التً ستعوض عن االستٌراد بالعمالت الص

 التنمٌة الزراعٌة إلى توفٌر العملة الصعبة للبلد .
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 :مفهوم التخلف االلتصادي وأسبابه  1 – 11

ا تعانً من مشاكل كثٌرة ، كانخفاض مستوى المعٌشة وتدنً مستوى      إن بلدان العالم المتخلفة التصادٌا

األمن الؽذابً للفرد والمجتمع فً آن واحد وانتشار الجهل واألمٌة وعدم المدرة على استٌعاب التطور 

عمالنٌة وٌرى التصادٌو البلدان  التكنولوجً وتطوٌعه لخدمة التصادها واستؽالل مواردها االلتصادٌة بصورة

ا الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأوربا الؽربٌة عدم لدرة شعوب البلدان المتخلفة على  الرأسمالٌة وخصوصا

التطور وإنهم بحاجة إلى الخبرة والمساعدة من الدول المتمدمة لتجاوز حدة التخلؾ من خالل برامج 

هذه المساعدات تصب فً خدمة مصالح البلدان المتمدمة وزٌادة تبعٌة المساعدات اإلنمابٌة والخبرة الدولٌة ، و

التصادٌات البلدان المتخلفة وتعطٌل استماللها االلتصادي ورؼبتها فً اختٌار اإلسلوب المالبم للتخلص من 

 حالة التخلؾ وتجاوزه .

تٌنٌة ، هو نتاج السٌطرة إن التخلؾ الذي تعانً منه شعوب آسٌا ) عدا الٌابان ( وإفرٌمٌا وأمرٌكا الال   

االستعمارٌة على تلن الشعوب لمرون طوٌلة ونهب لمواردها الوطنٌة وربط التصادٌاتها  بالتصادٌات الدول 

 ة .المستعمر

 -: ٌؤتًومن أهم أسباب التخلؾ االلتصادي ما     

ا فً المرن  – 1 الثامن عشر والتاسع السٌطرة والتوسع االستعماري بعد الثورة الصناعٌة فً أوربا وخصوصا

عشر الذي أدى إلى سٌطرة بعض الدول األوربٌة المتمدمة كانكلترا وفرنسا واسبانٌا والبرتؽال على اؼلب 

بلدان آسٌا وأفرٌمٌا ، ونهب ثرواتها الوطنٌة وإبمابها مصدرة للمواد الخام التً تحتاجها صناعاتها وبؤسعار 

 متدنٌة .

ا ، مما أدى إلى تعمٌك تكرٌس استمرار الهٌمنة االستع – 2 ا وتمنٌا ا ومادٌا مارٌة على البلدان المتخلفة فكرٌا

 التبعٌة االلتصادٌة لهذه البلدان وزاد من فجوة التخلؾ بٌنها وبٌن البلدان المتمدمة .

ؼٌاب الموضوعٌة فً االعتراؾ بحمٌمة التخلؾ مما أدى إلى عدم تجاوزه ، إذ إن اإللرار بحالة التخلؾ  – 3

 دفع المجتمع إلى التفكٌر الجدي بكٌفٌة التخلص من هذه الحالة والتفتٌش عن سبل تجاوزها . من شؤنه

ا األساسٌة منها كالمطاع الزراعً ، مما  – 4 انخفاض مستوى اإلنتاجٌة فً المطاعات االلتصادٌة ، خصوصا

فً بناء المشارٌع نتج عنه استمرار التخلؾ وعدم لدرة هذه البلدان على تحمٌك فابض التصادي تستثمره 

 االلتصادٌة التً تساعدها فً تحمٌك نموها االلتصادي .

انعدام العدالة فً توزٌع الدخل المومً بسبب وجود أللٌة تستحوذ على السلطة السٌاسٌة وااللتصادٌة مما  – 5

 ً .مكنها من االستحواذ على الثروة وتهرٌبها إلى الخارج وعدم استثمارها فً تطوٌر االلتصاد الوطن

 لٌام السلطة االستعمارٌة بتولٌد المشاكل والصعوبات التً تعٌك االلتصاد الوطنً . – 6

 :خصابص التخلف  2 – 11

تتمٌز البلدان المتخلفة بعدد من الخصابص التً تتداخل فٌما بٌنها ، بحٌث ال ٌمكن اعتبار إحدى هذه     

الخصابص عالمة أو سمة من سمات التخلؾ وإنما ٌجب أن ٌإخذ مجمل العوامل عند أي تحلٌل علمً 

مٌاس إلى البلدان المتمدمة ، مطلوب ، فمثالا لد نجد إن متوسط دخل الفرد فً بعض هذه البلدان مرتفع جداا بال
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كما هو حال دول الخلٌج العربً ، إذ ٌبلػ متوسط دخل الفرد فً بعضها ، مثل الكوٌت وأبو ظبً ولطر أعلى 

من متوسط دخل الفرد فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، ؼٌر إن ذلن الٌعنً إن هذه اإلمارات تمع ضمن 

معاٌٌر أخرى كثٌرة ، وعلٌه فان خصابص التخلؾ عدٌدة وتتداخل  البلدان المتمدمة ، فهً بلدان متخلفة وفك

مع بعضها البعض لتعبر عن حالة التخلؾ ، والتً هً حالة نسبٌة ولٌست حالة مطلمة فمن خصابص التخلؾ 

انخفاض مستوى دخل الفرد ممارنة بالبلدان المتمدمة مما ٌنعكس عنه تردي المستوى المعاشً له ، كما إن 

ٌة والجهل وتخلؾ خدمات التعلٌم والخدمات الصحٌة وضعؾ البنى اإلرتكازٌة ، كالطرق انتشار األم

والجسور ومحطات تولٌد الطالة ، وسٌادة اإللطاع فً الزراعة ، وتخلؾ الصناعة الوطنٌة ، وعدم المدرة فً 

اسً الحصول على التكنولوجٌا وتطوٌعها لصالح تطوٌر االلتصاد الوطنً ، كذلن فان التخلؾ السٌ

ا من خصابص التخلؾ وبصورة عامة ٌمكن أن نحدد خصابص التخلؾ بإنها  واالجتماعً ٌعتبران أٌضا

 خصابص التصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وتكنولوجٌة .

 : الخصابص االلتصادٌة للتخلف 3 – 11

 -هنان عدة خصابص التصادٌة للتخلؾ من أهمها ما ٌؤتً :

 التبعٌة االلتصادٌة : – 1

لمد سعت البلدان االستعمارٌة إلى ربط التصادٌات البلدان المتخلفة بالتصادٌاتها بحٌث تكون البلدان      

االستعمارٌة هً المستفٌدة من هذا الترابط ، من خالل شركاتها الكبرى بالسٌطرة على اؼلب األنشطة 

طة المصارؾ والتامٌن وفً الولت االلتصادٌة فً البلدان المتخلفة كنشاط استخراج المعادن والنفط ، وأنش

الحاضر تموم الشركات المتعددة الجنسٌة الرأسمالٌة بالسٌطرة على اؼلب النشاطات االلتصادٌة فً البلدان 

ا المتخلفة فلو أرادت إحدى هذه البلدان إنشاء صناعة معٌنة ٌبمى ذلن مرهون بإرادة تلن الشركات ورؼبتها فً  ا

تصدٌر التكنولوجٌا المطلوبة لهذه الصناعة أو عدم موافمتها مما ٌإدي إلى تعمٌك فجوة التخلؾ بٌن البلدان 

المتمدمة والبلدان المتخلفة ، واحتكار التجارة الخارجٌة لهذه البلدان  ، بفرض األسعار التً ترٌدها ، مما 

 لدان .ٌضاعؾ  من استؽالل هذه الب

 

 ضعف تداخل المطاعات االلتصادٌة وتدنً مستوى اإلنتاجٌة : – 2

تتمٌز التصادٌات البلدان المتخلفة بعدم التداخل أو االعتماد المتبادل بٌن لطاعاتها االلتصادٌة ، إذ ٌنمو كل    

مو الصناعة لطاع بمعزل عن المطاع اآلخر ، وٌعتمد فً ذلن على عاللاته مع االلتصاد الخارجً ، كما تن

بدون االعتماد على الزراعة ، إذ تبنى المصانع الكبٌرة معتمدة على استٌراد احتٌاجاتها من المواد الخام من 

السوق الدولً وتخضع لألسعار التً ٌفرضها االحتكار الدولً لهذه المواد ، بٌنما كان من المفروض أن تبنً 

ا  كاالهتمام بالصناعات الؽذابٌة التً تكون الزراعة مصدر  صناعات تعتمد على المواد األولٌة المنتجة محلٌا

موادها الخام ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فان انتشار األمٌة فً الرٌؾ وانخفاض مستوى التكنولوجٌا 

المستخدمة فً العملٌات اإلنتاجٌة ، نجد إن اإلنتاجٌة بمختلؾ أشكالها تتجه نحو االنخفاض الشدٌد ، فإنتاجٌة 
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كؽم / دونم ، فً  200الواحد منخفضة ، وإنتاجٌة الدونم من الممح مثالا فً البلدان المتخلفة بحدود الـ  العامل

كؽم / دونم فً البلدان المتمدمة وكذلن الحال بالنسبة لإلنتاج  1000حٌن نجد تلن اإلنتاجٌة تزٌد على 

االلتصادي المطلوب للتطوٌر ، بل نجد إن الحٌوانً ، مما ٌعنً عدم لدرة البلدان المتخلفة على توفٌر الفابض 

 اؼلبها ال تستطٌع أن تسد متطلبات الحٌاة الٌومٌة إلبنابها مما انعكس على انخفاض  المستوى المعٌشً.

 ضعف متوسط دخل الفرد : – 3

ٌكون  ٌتمٌز مستوى دخل الفرد فً البلدان المتخلفة باالنخفاض الكبٌر عند ممارنته بالبلدان المتمدمة ، ولد   

فً كثٌر من البلدان المتخلفة أو اؼلبها عند مستوى حد الكفاؾ ، أو دون ذلن ، وهذا ٌعود إلى أسباب عدٌدة 

منها انخفاض مستوى الدخل المومً وانعدام العدالة فً توزٌع هذا الدخل ، إذ ٌتضح من اإلحصابٌات الدولٌة 

أمرٌكً ، فً حٌن نجد إن  ى ثالثة آالؾ دوالرمدمة ٌزٌد علإن متوسط دخل الفرد السنوي فً البلدان المت

ا ، وفً أفرٌمٌا بحدود متوسط دخل الفرد السنوي فً البلدان اآلسٌوٌة المتخلفة بحدود مبة دوالر أمرٌكً سنو ٌا

ا .ٌا الالتٌنٌة بحدود ثالثمابة وخمسوفً أمرٌك اا ن دوالرٌمبة وست  ن دوالراا سنوٌا

 

 :االجتماعٌة للتخلف  الخصابص 4 – 11

تتمٌز البلدان المتخلفة بخصابص اجتماعٌة تإثر فً الخصابص االلتصادٌة أو تنتج عنها ،ومن هذه    

 الخصابص :

% ٌمابله تحسن الوضع 4,5ارتفاع معدالت الوالدة فً البلدان المتخلفة ، إذ تصل هذه النسبة إلى      – 1

ا مما ٌملل نسبة الوفٌات ، هذه الزٌادة الكبٌرة فً السكان لم تمابل بإحداث تطور التصادي ملحوظ  الصحً نسبٌا

مما أدى إلى تعمٌك المشكلة االلتصادٌة فً البلدان المتخلفة وعدم المدرة على إشباع حتى الحاجات األساسٌة 

للمواطنٌن وبالتالً انتشار الفمر واألمٌة وبماء الحٌاة العامة دون المستوى المطلوب ، وعمك بذلن حالة حال 

ا نتٌجة للة فرص العمل التً ٌسببها ضعؾ النمو االلتصادي .التخلؾ ،   وانتشار البطالة أٌضا

طبٌعة البنٌة االجتماعٌة التً تعمك من الفوارق بٌن أفراد المجتمع الواحد ، إذ ظهرت فً البلدان  – 2

وااللتصادٌة ، مما المتخلفة طبمات مستفٌدة من النظام السٌاسً المابم ولامت باالستحواذ على السلطة السٌاسٌة 

أدى إلى زٌادة إفمار الطبمات الفمٌرة واستؽاللها بشكل واسع ، ولد ظهرت مثل هذه الشرابح أو الطبمات 

 االجتماعٌة بصورة واضحة فً البلدان األفرٌمٌة بعد االستمالل .

 :مفهوم التنمٌة االلتصادٌة  5 – 11

الحظنا من موضوع التخلؾ إن أؼلبٌة شعوب العالم تعانً من حالة التخلؾ ، لذا نجد إن الكثٌر منها اخذ     

ا بعد زوال السٌطرة االستعمارٌة علٌها بعد الحرب العالمٌة  ٌشعر بضرورة التخلص من هذه الحالة خصوصا

دم االلتصادي وتجاوز العمبات الثانٌة ، ولذلن أخذت تصنع سٌاسات تنموٌة هدفها تحمٌك نوع من التم

االلتصادٌة التً تواجهها فً محاولتها تحسٌن مستوى المعٌشة فٌها ، لذا فان التنمٌة االلتصادٌة تعنً عملٌة 

االنتمال وتجاوز حالة التخلؾ إلى حالة التمدم ، أي إن ذلن ٌعنً تحسٌن مستوى دخل الفرد الحمٌمً وتطوٌر 
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هٌكلٌة فً لطاعات االلتصاد الوطنً وتحسٌن مستوى التعلٌم وتطوٌره الزراعة ومعالجة االختالالت ال

وتكوٌن الخبرة ، لذا فان االهتمام بكل ذلن ٌعنً العمل على تملٌص فجوة التخلؾ بٌن البلدان المتخلفه والبلدان 

ٌن مستوى المتمدمة ، إذ إن التنمٌة االلتصادٌة تعنً الزٌادة المستمرة فً اإلنتاج االجتماعً من خالل تحس

األداء االجتماعً فً جمٌع لطاعات االلتصاد الوطنً ، األمر الذي ٌإدي إلى رفع مستوى دخل الفرد 

 .  الحمٌمً مما ٌإدي إلى تحسٌن مستواه المعاشً

ومن األمور المهمة التً ٌجب االنتباه إلٌها حتى تإدي عملٌة التنمٌة االلتصادٌة أهدافها ، هً ضرورة     

االجتماعٌة فً توزٌع الدخل المومً لكً تنعكس ثمار التنمٌة على مختلؾ الشرابح االجتماعٌة  تحمٌك العدالة

ا الفمٌرة منها والتً تمثل الؽالبٌة.   ، خصوصا

ٌمكننا تعرٌؾ )) التنمٌة االلتصادٌة (( بإنها ) العملٌة التً ٌتم من خاللها تحمٌك ألصى ناتج محلً      

 لات المإدٌة لتحمٌك العدالة االجتماعٌة ( .إجمالً ممكن وتعٌد بناء العال

ا       إن تجاوز صفة من صفات التخلؾ ال تعنً تحمٌك عملٌة التنمٌة االلتصادٌة الى كما ٌجب أن نشٌر أٌضا

، كؤن ٌرتفع متوسط دخل الفرد الحمٌمً مثالا ، إذ لد ٌكون سبب االرتفاع هذا مصدره زٌادة أسعار المواد 

بلد معٌن ، كما هو الحال عندما ترتفع أسعار النفط ، إذ البد أن ٌكون االرتفاع سببه التمدم الخام التً ٌنتجها 

ا األساسٌة منها ، وتجاوز االختالالت  والتطور فً أسالٌب اإلنتاج فً لطاعات االلتصاد الوطنً خصوصا

ماعً ومن ثم زٌادة الدخل الهٌكلٌة التً ٌعانً منها االلتصاد الوطنً ، مما ٌنعكس على زٌادة اإلنتاج االجت

المومً بسبب زٌادة متوسط دخل الفرد الحمٌمً ، وهنا ٌكون االلتصاد الوطنً لد دخل مرحلة النمو والتكامل 

 بٌن لطاعاته المختلفة .

 -وهنالن بعض األسس التً تساعد فً نجاح عملٌة التنمٌة االلتصادٌة ومنها :  

 : تكوٌن اإلطار المالبم لعملٌة التنمٌة – 1

إذ تتطلب عملٌة التنمٌة االلتصادٌة إجراء التؽٌرات المانونٌة وإصدار التشرٌعات المركزٌة التً تضمن    

نجاحها ونشر الوعً بٌن أبناء المجتمع من خالل الحرص على نجاح العملٌة التنموٌة والشعور بالمسإولٌة 

جات التً تتطلبها عملٌة التنمٌة من شؤنه أن الوطنٌة ، كما ان االهتمام بنظام التعلٌم وتوجٌهه على وفك االحتٌا

 ٌوفر المالكات المتخصصة الضرورٌة لتنفٌذ البرامج التنموٌة واستمرار دٌمومتها.

 االهتمام بعملٌة التصنٌع : – 2

إن لعملٌة التصنٌع فً البلدان النامٌة دوراا رابداا فً إحداث التؽٌٌر االلتصادي واالجتماعً واالنتمال    

اإلنتاج من المرحلة البدابٌة المتخلفة إلى أسالٌب فنٌة حدٌثة تعتمد األسس العلمٌة والتمنٌة ، وهذا بؤسالٌب 

ٌساعد على تكوٌن األساس المادي الذي تنطلك منه عملٌة التنمٌة المومٌة الشاملة ألي بلد من البلدان ، 

 فاالهتمام بالتصنٌع ٌإدي إلى :

 واإلنتاجٌة من الحمول الصناعٌة المختلفة .زٌادة مستوٌات اإلنتاج  –أ 



167 

 

ٌسهل من عملٌة نمل التمنٌة من البلدان المتمدمة الى البلدان المتخلفة نتٌجة زٌادة مستوى الخبرة الوطنٌة  –ب 

. 

ٌعالج التصنٌع االختالالت الهٌكلٌة فً االلتصاد الوطنً باتجاه تكوٌن االعتماد المتبادل بٌن كافة  -جـ 

 مكونة له .المطاعات ال

ٌساعد على تطوٌر المطاعات األخرى ، كالمطاع الزراعً نتٌجة لٌام الصناعة بتوفٌر مستلزمات اإلنتاج  –د 

 الزراعً من مكابن وأسمدة ومعدات وؼٌرها .

 اٌجاد فرص العمل المناسبة لتشؽٌل األٌدي العاملة وتملٌل عدد العاطلٌن عن العمل . -هـ 

 اعً :االهتمام بالمطاع الزر – 3

من األسس المهمة التً تساعد فً انطالق التنمٌة االلتصادٌة بصورة صحٌحة هو إعطاء أهمٌة خاصة     

للمطاع الزراعً لما ٌحتله من دور كبٌر فً توفٌر فرص العمل ألؼلب مواطنً البلدان المتخلفة وكونه 

عات الؽذابٌة والنسٌجٌة والجلدٌة ، مصدراا للمواد الخام التً تحتاجها لطاعات أساسٌة فً الصناعة ، كالصنا

وبذلن فان االهتمام باإلصالح الزراعً والتنمٌة الزراعٌة ٌعتبر من الشروط األساسٌة لنجاح عملٌة التنمٌة 

 االلتصادٌة .

، مع  االستفادة من االستثمار األجنبً المباشر وفك الموانٌن المرسومة والمخطط لها من لبل الدولة – 4

عتبار التخلص من الشركات االحتكارٌة األجنبٌة ، وإخضاع الثروة للسٌاسة الوطنٌة واالستفادة األخذ بنظر اال

 من األموال التً تنتجها هذه المصادر فً بناء االلتصاد الوطنً واإلسراع بالعملٌة التنموٌة .

السلطة الوطنٌة أن تموم فؤن على الدولة أو  ، نظراً لضعف إمكانٌات المطاع الخاص فً البلدان المتخلفة – 5

بدور أساسً فً إحداث التنمٌة لكونها المالن الوحٌد لمصادر الثروة األساسٌة فً البلد وبذلن تتمكن من 

 توجبه االستثمارات األساسٌة وتحمٌك فابض تراكمً ٌساعد على زٌادة مستوى االستثمار الالحك .

ا من للة  نٌةتشجٌع المطاع الخاص واالستفادة من المدخرات الوط – 6 ، إذ تعانً البلدان المتخلفة عموما

رأس المال الوطنً الذي ٌمكنها فً بناء المشارٌع التنموٌة المختلفة ، لذلن فانه من الضروري العمل على 

ا إلى جنب مع مشارٌع الدولة  تشجٌع المطاع الخاص الستثمار مدخراتها فً المشارٌع التنموٌة المختلفة جنبا

ا تلن األن شطة االلتصادٌة التً ال تحتاج إلى رأس مال كبٌر ، وٌمكن للمطاع الخاص المٌام بها ، مثل خصوصا

 مشارٌع الصناعات االستهالكٌة المختلفة .

، إن من األمور المهمة لنجاح عملٌة التنمٌة ، هو اختٌار اإلسلوب  اختٌار اإلسلوب المناسب للتنمٌة – 7

التخطٌط الشامل أم إسلوب حرٌة السوق ، ونظراا لكون اؼلب المناسب لها ، هل ٌكون باختٌار إسلوب 

مصادر الثروة تملكها الدولة لذلن ال بد من اعتماد إسلوب التخطٌط الشامل الستثمار أموال الدولة فً مختلؾ 

المطاعات االلتصادٌة بصورة تتناسب وأهمٌة كل لطاع ، أما فً ما ٌخص استثمارات المطاع الخاص ، 

ا فً المدة األخٌرة .فتترن عملٌة ت ا آللٌة السوق وهذا ما تم اعتماده فً البلدان النامٌة ، خصوصا  حدٌدها طبما
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 :معولات التنمٌة االلتصادٌة  6 – 11

 -سنحاول أن نشٌر إلى أهم معولات التنمٌة االلتصادٌة بما ٌؤتً :     

تعط الجانب االجتماعً االهتمام المطلوب لمد اهتمت التجارب التنموٌة المختلفة بالجانب االلتصادي ولم  – 1

، مما افمدها الشمولٌة وعدم االنسجام بٌن الجانب االلتصادي والجانب االجتماعً ، إذ إن االهتمام باإلنسان 

 وتطوٌر مستواه المعاشً ٌإثر إلى درجة كبٌرة فً نجاح التنمٌة وبلوؼها ألهدافها المخططة .

تنموٌة بتحمٌك العدالة االجتماعٌة فً توزٌع الدخل ، مما أدى إلى تكوٌن لم تهتم الكثٌر من التجارب ال – 2

شرابح اجتماعٌة طفٌلٌة استؽلت الؽالبٌة العظمى من أبناء المجتمع ، األمر الذي افمد الكثٌر منهم الحماس فً 

 تشجٌع عملٌة التنمٌة واإلٌمان بإهدافها .

افإ الفرص ولم تهتم بموضوع الرجل المناسب فً المكان لم تحمك الكثٌر من التجارب التنموٌة مبدأ تك – 3

المناسب ، مما افمد المشارٌع التنموٌة للمالن اإلداري الكفإ، وهذا أدى إلى فشل اؼلب هذه المشارٌع ، وتحول 

 الكثٌر منها إلى أعباء تثمل كاهل االلتصاد الوطنً وتعٌمه من التمدم المنشود .

التنموٌة أهمٌة لشمول المطاعات االلتصادٌة المختلفة بعملٌة التطوٌر مما أدى لم تعط الكثٌر من التجارب  – 4

ا بالمطاع الصناعً  ا خاصا إلى عدم التوازن فً نمو المطاعات وإخفاق البعض منها ، فمد أعطت اهتماما

 وأهملت المطاع الزراعً الذي ٌشكل العصب الربٌس فً توفٌر الؽذاء للمواطنٌن ، فضالا عن كونه مصدر

 المواد الخام الضرورٌة لفروع ربٌسة فً الصناعة .

تؤثر بعض التوجهات التنموٌة بالمصالح االستعمارٌة والدول المتمدمة ، ولذلن فمد أدت التنمٌة إلى مزٌد  – 5

 من التبعٌة االلتصادٌة للدول المتمدمة ، مما أبمى البلدان النامٌة التً تؤثرت بهذه التوجٌهات فً خانة التخلؾ .

 : فً العراق ةلٌات التنمٌه الزراعٌأ 11-7

لتحمٌك التنمٌة االلتصادٌة ال بد من وضع ألٌات للتخطٌط االلتصادي وإدارة االلتصاد الوطنً          

وتطوٌره نحو األهداؾ المرسومة له من لبل الدولة ، إذ ٌمكن تحدٌد مفهوم التخطٌط االلتصادي بؤنه ) التحدٌد 

النمو المستمر فً اإلنتاج ورفع فاعلٌته ،  العملً لمتطلبات المجتمع ، ووسابل تلبٌة تلن المتطلبات عن طرٌك

وإدخال المبتكرات العلمٌة والتمنٌة فٌه ، وضمان التطور المتناسب والمتوازن لجمٌع لطاعات االلتصاد 

الوطنً ( ، فالتخطٌط الزراعً ٌعنً بؤنه ) اإلسلوب المنسك الذي تعتمده إدارة المطاع الزراعً بمصد توجٌه 

ة فٌه لتحمٌك االستؽالل األمثل لها وتلبٌة حاجات المواطنٌن للسلع والمنتجات الزراعٌة استؽالل الموارد المتاح

والمساهمة من خالل ذلن فً التطور االلتصادي واالجتماعً أسوة بالمطاعات األخرى المكونة لاللتصاد 

 الوطنً ( .

) بؤنه العملٌة    ن تعرٌفه أما التخطٌط على مستوى المزرعة أو ما ٌطلك علٌه بالتخطٌط المزرعً فٌمك    

التً تنسك استؽالل الموارد المتاحة لإلنتاج الزراعً فً المزرعة بما ٌحمك االستؽالل األمثل لها والوصول 

 إلى أعلى إنتاج ممكن وبؤلل تكالٌؾ ممكنة ( .
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 -ٌنبؽً أن نتبناها عند وضع الخطة الزراعٌة وكما ٌؤتً: ةوهنان ألٌات أساسٌة مهم     

دراسة البٌانات االحصابٌة لالنتاج الزراعً الحٌوانً والنباتً وتحلٌلها ومعرفة إتجاهات االنتاج  -1

 .والظروؾ المحٌطة به ضمن مدة زمنٌة سابمة ومحددة 

إعداد دراسات عن طلب منتجات المشارٌع الزراعٌة داخلٌا وخارجٌا وتحدٌد السلع البدٌلة والمنافسة  -2

 . حة وإعداد الحلول للعمبات المحتملةلالنتاج موضوع الخطة الممتر

تحدٌد المستلزمات االساسٌة لتنفٌذ الخطة المزرعٌة من حٌث الكمٌة والنوعٌة الالزمة والمناسبة لحجم  -3

االنتاج الممترحة والمستهدفة، منها ما متوفر محلٌا أو المستورد ،فضال عن تحدٌد المدة الزمنٌة فً 

 . الالزم وتوزٌع العمل فً الخطة على الجهات المعنٌةالخطة بداٌة ونهاٌة وممدار المال 

 .إعداد دراسات مٌدانٌة لحساب الكلفة والعابد لكل مشروع زراعً فً الخطة  -4

من االعتبارات المهمة التً ٌجب اخذها بنظر االعتبارالمرونة فً الخطة الموضوعة لمواجهة  -5

زراعً ،وذلن لخضوع الزراعة لعوامل التعدٌالت الناتجة بسبب التملبات المتولعة فً االنتاج ال

 . الطبٌعة والتً من ؼٌر الممكن السٌطرة علٌها،مثل الجفاؾ او الرٌاح وؼٌر ذلن

 -منها: ةوٌخضع إسلوب تصمٌم الخطة المزرعٌة آللٌات مهم

معرفة انواع المشارٌع الزراعٌة النباتٌة والحٌوانٌة المالبمة لظروؾ المزرعة،ومدى مالبمة بعضها  -1

عدم تعارضها فً العملٌات المزرعٌة على مدار السنة ومدى لابلٌة تكاملها ،كإن تكون لبعض و

 . مخلفات المشروع النباتً علؾ للمشروع الحٌوانً

 .معرفة تصمٌم الدورة الزراعٌة بما ٌالبم زٌادة االنتاج والمحافظة على خصوبة التربة -2

ت التً تالبم طبٌعة التربة ونوع المشروع تمدٌر مدى استخدام االالت والمكابن الزراعٌة بالمواصفا -3

الزراعً ومعرفة استخدامها وادامتها ومفاضلتها مع إفتراض استخدام الموى البشرٌة لنفس المهام 

 . واختٌار االلل كلفة

 ة.تحدٌد المزٌج االفضل لعناصر االنتاج وتعٌٌن انسب الطرابك الداء العملٌات المزرعٌ -4

 ة .طرٌك استثمار السالالت النباتٌة والحٌوانٌة ذات االنتاجٌة العالٌ السعً دوما لتطوٌر المزرعة عن -5

 . الدلة الكاملة فً حساب التكالٌؾ وتمدٌر المصروفات للمشارٌع المتولع المٌام بها -6

وهنان عدة طرابك لمتابعة الخطة المزرعٌة،إذ ٌمكن تحدٌد مفهوم المتابعة فً أبسط معانٌها على   

ي عمل لتمتد وتشمل ابسط االعمال التً ٌموم بها اي مزارع او مجموعة من إنها مرحلة من مراحل أ

والمزارع التعاونٌة.  ، الدولة مال وأعمدها التً تموم بها اجهزةالفالحٌن ،كما تشمل اوسع االع

مة من مراحل التنمٌة الزراعٌة،إذ تبدأ مع بداٌة تنفٌذ الخطة وتسٌر معها متالزمة مهوالمتابعة مرحلة 

فإنها تتركز  التنفٌذ،اما العاللة المتحركة مع الزمن التً تربط مراحل التخطٌط والتنفٌذ والمتابعة ،مع 

على إن الخطط الزراعٌة الموضوعة لكل مدة زمنٌة باالعتماد على مجموع العوامل والظروؾ 
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لمدة المخطط لها السابدة عند إعدادها بما فٌها كافة الموارد المتاحة ،فضال عما ٌتولع أن ٌسود خالل ا

 .وحجم االهداؾ المطلوبة وطبٌعتها

وإن تنفٌذ الخطة ٌضٌؾ عوامال وظروفا جدٌدة تختلؾ عن تلن التً كانت سابدة عند اعداد الخطة فٌؤتً دور 

المتابعة فً تصوٌر تلن الظروؾ والعوامل الجدٌدة الى المخطط ،اي تصوٌر الوالع الجدٌد الذي ٌموم فً 

 . للمدة المادمة وهكذا تستمر العملٌة فً المراحل الثالث مع الزمن هخطت المخطط بإعداد هضوب

ان المتابعة هً تمٌٌم تنفٌذ الخطط الزراعٌة  ) ومن ذلن ٌتضح إن مفهوم المتابعة للخطة المزرعٌة ٌعنً   

جاد وتشخٌص المشاكل والمعولات التً تواجة التنفٌذ فً الولت المناسب لؽرض معالجتها واالسهام فً إٌ

 . (  التنفٌذ هالحلول والمعالجات للمشاكل التً تواج

 -: للمشارٌع والبرامج والخطط الزراعٌة مٍاٌؤتً ةالمتابعطرابك وإن من أهم 

وبهذه الطرٌمة تتم عملٌة المتابعة وتنفٌذ الخطط الزراعٌة الموضوعة عن طرٌك  -طرٌمة التمارٌر: -1

وفما لطبٌعة البٌانات المطلوبة عن تنفٌذ المشروع او تصمٌم نموذج)إستمارة( أو مجموعة من النماذج 

،إذ ترسل االستمارات الى الجهة المشرفة المباشرة على مولع العمل والتً تتولى  هعن االنتاج وحجم

بدورها  مألها بالبٌانات المطلوبة وإعادتها الى الجهة التً ارسلتها،وبعد ذلن تتولى تلن الجهة تدلٌك 

تحلٌلها واسخراج المإشرات المطلوبة وعرضها من خالل تمارٌر للمتابعة وهذه البٌانات وتبوٌبها و

ن إسبوعٌة وشهرٌة وسنوٌة او موسمٌة تصل فً النهاٌة الى الجهات واضعة الخطة والتمارٌر عادة تك

لؽرض تصحٌح سٌر عملٌة التنفٌذ وصوال لالهداؾ المرسومة،ومن ممٌزات هذه الطرٌمة ،صٌاؼة 

ء البٌانات ،كذلن فإنها ادها من االشخاص المسإولٌن عن ملسهل التعامل معها وإعدالبٌانات بشكل ٌ

التحتاج الى كادر بشري كثٌر العدد ،وٌمكن تؽطٌة كافة المشارٌع الزراعٌة وموالع االنتاج مهما كان 

افمة عددها وتباعدت موالعها وفً نفس المدة الزمنٌة المطلوبة للمتابعة وعادة التكون التكالٌؾ المر

لهذه الطرٌمة كبٌرة،ومن العوامل المإثرة فً نجاح هذه الطرٌمة هو االلمام بكافة الجوانب المتعلمة 

 . بتنفٌذ المشروع ودلة البٌانات المثبتة من لبل الشخص المسإول عن ذلن ومدى صحتها

هً زٌارات مٌدانٌة لموالع التنفٌذ او االنتاج من الشخص او الفرٌك الذي  -طرٌمة المتابعة المٌدانٌة : -2

ٌتولى عملٌة المتابعة وبؤستمرار لؽرض االلمام عن لرب بخطوات تنفٌذ الخطة ومرالبة العاملٌن 

بالمشروع ومعرفة مدى التزامهم بالمرارات والتعلٌمات المرافمة للخطة،وااللتماء بالمسإولٌن عن 

حصول على كافة البٌانات المطلوبة ومنالشتها معهم والخروج بمجموعة من النتابج تكتب فً التنفٌذ وال

تمرٌر فً نهاٌة الزٌارة المٌدانٌة ،ولد تكون هذه المتابعة ٌومٌة عن طرٌك مسإولٌن عن التنفٌذ ٌكون 

المشاكل تواجدهم فً مولع المشروع الٌومً،وٌمتاز هذا االسلوب للمتابعة بدلة البٌانات ومعرفة 

والمعولات فً مولع العمل وتطوٌر العاللات بٌن مسإول المتابعة والعاملٌن فً المشروع مما ٌإدي 

الى االخذ بؤلتراحاتهم ومعالجاتهم للمشاكل والمعولات المرافمة لخطوات التنفٌذ ،ومن العوامل التً 
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ألمور المتابعة وتسهٌل  المدرب والمختص المالنهو توفر  تساعد على انجاح هذه الطرٌمة للمتابعة

 . وسابط النمل لهم

ولكً تتحمك عملٌة التنمٌة االلتصادٌة بشكل عام والتنمٌة الزراعٌة بشكل خاص وتؤخذ أبعادها المطلوبة ،     

ال بد من توفر اإلرادة الوطنٌة المستملة التً تحرص كل الحرص على تنفٌذ البرامج التنموٌة وتطوٌرها نحو 

 وضمان االستمالل السٌاسً وااللتصادي .األفضل باستمرار 

لالستثمار فً هذا  هومن اجل تنمٌة المطاع الزراعً ،فؤن ذلن ٌستلزم وجود المدخرات  التً توج    

المطاع،وأن االدخار ٌتطلب تحمٌك مستوى من الدخل ٌفوق مستوى االستهالن بشمٌه العام والخاص،لذا البد 

المٌام باستصالح االراضً وشك االنهار والتوسع فً التصنٌع للدولة من مشاركة المطاع الخاص فً 

الزراعً،فضال عن االهتمام بادارة المٌاه وانشاء نظام للتسلٌؾ الزراعً وتموٌل المشروعات الرٌفٌة 

 الصؽٌرة، والبد من تنمٌة زراعٌة تتطور بتطور متطلبات المجتمع العرالً.

م مع توجهات االصالح الشاملة فً العراق، ٌحتاج الى ءبما ٌتالاعً وان التفكٌر فً تنمٌة المطاع الزر     

تطوٌر هذالمطاع من اجل تحمٌك االمن الؽذابً واٌجاد فرص للعمل وتنوٌع االلتصاد واٌجاد بٌبة مإاتٌة 

 لمطاع زراعً ٌعتمد على السوق. 

ات الخطة وبخصوص تنمٌة المطاع الزراعً فً العراق فان وزارة الزراعة لامت بوضع ألٌ     

  -، تضم مجموعة من االولوٌات وكما ٌؤتً: 2007اإلستراتٌجٌة الوطنٌة فً نٌسان 

  . تحسٌن االمن الؽذابً -1

 . زٌادة حجم االستثمارات الزراعٌة وتوفٌر السلع الؽذابٌة الستراتٌجٌة -2

 . تطوٌر مإهالت ولدرات العاملٌن فً المطاع الزراعً -3

 . رفع لٌمة المنتجات الزراعٌة الوطنٌة -4

 . تحسٌن البٌبة من خالل المٌام بحمالت التشجٌر ومكافحة التصحر والامة مناطك طبٌعٌة محمٌة -5

تطبٌك برنامج متكامل لمكافحة االفات الزراعٌة بؽٌة الحد من استعمال المبٌدات الكٌمٌاوٌة وادخال  -6

جهة، وحماٌة نظام لمرالبة استعمال هذه المبٌدات فً سبٌل حماٌة انتاج المحاصٌل الزراعٌة من 

 . البٌبة من جهة اخرى

اذ سٌكون على رأس اولوٌاتها السٌطرة على  ، وضع خطة عمل وطنٌة للصحة الحٌوانٌة العامة -7

 . االمراض الربٌسة التً تهدد الثروة الحٌوانٌة فً العراق

ٌة كما تم تؤسٌس صندوق الراض المزارعٌن بفوابد تمل عن معدالتها الحالٌة لدى المصارؾ التجار  

، ولد ساهم شركاء التنمٌة الدولٌٌن فً تموٌل برامج  2005 -2004،وبدأ العمل به خالل سنة 

التسلٌؾ الزراعً وتمدٌم المروض للشركات والمشارٌع الزراعٌة الصؽٌرة فضال عن المشارٌع 

 . االروابٌة
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ٌع تطوٌر المزارع فٌما وتجري حالٌا المزٌد من االصالحات على نظام حٌازة االراضً ، اذ ٌمكن تسر       

اذا كان باالمكان تمدٌم عمود استبجار لانونٌة طوٌلة االمد لالراضً كضمان ممابل الحصول على لروض 

المجتمع الدولً السٌما  ها، كما ٌعمل لطاع الزراعة على االستفادة من فرص التدرٌب التً ٌمدم مصرفٌة

 . التً تإكد على تطوٌر المدرات

اما التنمٌة الزراعٌة فً مجال الري،فمد تم االنتهاء من المرحلة االولى من الخطة الوطنٌة الدارة الموارد     

إذ لدمت شركات استشارٌة دولٌة عروضها الجراء دراسات مفصلة بالتعاون مع وزارة الموارد  ، المابٌة

ة، وتسعى اٌضا لترشٌد استخدام المٌاه من المابٌة،وإن ذلن ٌستلزم توفٌر االموال الالزمة لتنفٌذ هذه الخط

خالل ادخال تكنلوجٌا الري الحدٌثة،وحل هذه المشكلة مع الدول المجاورة من خالل االتفاق على تحدٌد حصة 

  . العراق من نهري دجلة والفرات
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 أعئهخ َٔشبطبد انفظم احلبد٘ ػشش
 

 تها بالتنمٌة االلتصادٌة ؟الزراعٌة ؟ وما عاللنً بالتنمٌة / ماذا نع 1س

 / تكلم عن مفهوم التخلف االلتصادي مبٌناً أهم أسبابه ؟ 2س

 / ما هً خصابص التخلف بشكل عام والتخلف االلتصادي بشكل خاص ؟ 3س

 / عدد أهم الخصابص االجتماعٌة للتخلف ؟ 4س

األسس التً تساعد على نجاحها / اشرح مفهوم التنمٌة االلتصادٌة ؟ وما هً أهم  5س

 ؟

 / ما هً أهم معولات التنمٌة االلتصادٌة ؟ 6س

 -/ تكلم عن : 7س

 مفهوم التخطٌط االلتصادي . –أ 

 مفهوم التخطٌط الزراعً . –ب 

 مفهوم التخطٌط المزرعً . -جـ 

 ؟ة الزراعٌ طة/ماهً اهم االعتبارات التً ٌجب مراعاتها عند وضع الخ8س

 ؟ةالمٌدانٌ ةوممٌزات المتابع/ماهً فوابد 9س

 ؟ ةالمزرعٌ ةفً الخط ة/حدد اآللٌات االساس10ٌس

 ؟2007لسنة  ةالوطنٌ ة/عدد أهم اولوٌات اآلستراتٌج11ٌس
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 االسشبد انضساػٙ

 

  ٙتؼشٚف اإلسشبد انضساػ 
  ٙاْذاف االسشبد انضساػ 
  ٙيجبدٖء االسشبد انضساػ  
  َِشأح اإلسشبد انضساػٙ ٔتطٕس 
  ّٛانتُظٛى االسشبد٘ ٔانؼبيهٌٕ ف 
  ٙادلششذ انضساػ 
  ٘انتخطٛط اإلسشبد 
  اًْٛخ انتخطٛط 
  إَاع انتخطٛط 
  ٘كٛفٛخ اخشاء ػًهٛخ انتخطٛط اإلسشبد 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفظم انثبَٙ ػشش
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 أْذاف انفظم انثبَٙ ػشش
  االسشبدٚخ .انتؼشف ػهٗ ادلفبْٛى ٔانتؼبسٚف 

 . ٙانتؼشف ػهٗ ثذاٚخ َشأح ػهخ االسشبد انضساػ 

 . انتؼشف ػهٗ طشائك االسشبد انضساػٙ ٔاتجبػٓب 

 . ٙتؼهٛى انطبنت ػًهٛخ دتٛٛض االعهٕة ادلُبعت نإلسشبد انضساػ 
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 انفظم انثبَٙ ػشش

 االسشبد انضساػٙ

Agricultural Extension 

 /  تؼريف اإلرشبد انسراػي 1- 12
البد من اإلشارة إلى إن اإلرشاد فً أول ظهوره وفً العدٌد منن دول العنالم كنان ٌتوجنه لإلرشناد فنً 

وسنع نشناطه لٌشنمل الزراعنة ونشناطات تنموٌنة تانه وبمرور الزمن ولمتطلبنات تنموٌنة  إالالمجال الزراعً. 

 اإلرشنادٌعبنر عنن  اآلتنًرٌنؾ تعالفنؤن  الرٌفٌنة، لنذا األسنرة أركنان أومستهدفا فنً ذلنن كافنة عناصنر  أخرى

الدراسة النظامٌة حٌنث تنتعلم  إطارالزراعً عملٌة تعلٌمٌة تجرى خارج  ] اإلرشادالزراعً فً هذه الصورة 

والمعنارؾ التنً  ةالخبنروالرٌفٌة بتوجٌه منن مإسسنات حكومٌنة وشنعبٌة عنن طرٌنك العمنل  األسرمن خاللها 

الزراعنً عمنل تعلٌمنً، فهنو لنٌس  اإلرشنادذا التعرٌنؾ فنؤن وبموجب هن أفضل [لحٌاة  وصوالا تنمً لابلٌاتهم 

تعلننٌمهم كٌفٌننة اسننتعمالها بالصننورة  وإنمنناالفالحننٌن  إلننىوالبننذور  كاألسننمدةمجننرد تمنندٌم خنندمات زراعٌننة 

الصحٌحة، وكما وان كلمة )تعلٌمً( فً هذا المجنال تعننً ضنرورة اعتمناد عناصنر عملٌنة التعلنٌم التنً هنً: 

الفالحننٌن حٌننث ٌمابننل هننذه  وإرشننادعننند االتصننال  األفعننالالمعلننم والرسننالة ووسننٌلة االتصننال والمننتعلم وردود 

والوسننٌلة  األخننرى واإلرشننادٌةشنند الزراعننً والمواضننٌع الزراعٌننة : المراإلرشننادٌةالعناصننر فننً العملٌننة 

 اإلرشنادانه ومنع كنون  إال. األفعالالذٌن ٌتصل بهم وردود  األسرةاآلخرٌن من  األفراد أواإلرشادٌة والفالح 

ا تعلٌمٌن الزراعً عمنالا  والمحنددات المدرسنٌة، فنال مراحنل  األطنروفنك  يٌجنر فاننه تعلنٌم ؼٌنر نظنامً أي ال ا

ؼٌابننات ٌحاسنب علٌهننا عننند عنندم  التالٌننة وال إلنىمننن أحنداها بعنند نجاحننه فٌهننا  سنٌة ٌمننر بهننا الفنالح منننتمالا درا

ا حضوره االجتماعات وال منهج ا دراسٌ ا ا وثابت اا محدد ا ٌعلم فً هذه االجتماعات، إنما ٌتلمنى الفنالح منن المرشند  ا

اكل التنً ٌعنانً منهنا وبنالطرق والوسنابل المعلومات التً ٌحتاجها فً الولت الذي ٌحتاجهنا فٌنه وحسنب المشن

جهند المرشند  إلنىاإلرشادٌة المناسبة .فالفالح المعنً أو المتخصص بتربٌة الدواجن على سبٌل المثنال ٌحتناج 

جهنننود المرشننند الزراعنننً ومعلوماتنننه فنننً  إلنننىالزراعنننً ومعلوماتنننه فنننً هنننذا االختصننناص وال حاجنننة لنننه 

 ما شابه.و ةكالمحاصٌل والبستن األخرىاالختصاصات 

مإسسنات حكومٌنة كالهٌبنة  أو أجهنزةالزراعنً كعمنل تعلٌمنً ؼٌنر نظنامً لند تمنوم بنه  اإلرشنادهذا وان 

، كاالتحنادات أهلٌنة أوجهنات شنعبٌة  أوضنمن وزارة الزراعنة،  ةالعامة لإلرشاد والتعاون الزراعنً الموجنود

شننركات اسننتثمارٌة. إضننافة إلننى ذلننن فننؤن التعرٌننؾ ٌإكنند أن مننا ٌعلمننه المرشنندون الزراعٌننون  أوالفالحٌننة 

ومعارؾ ومهارات زراعٌة وؼٌر زراعٌة مفٌدة لهنم فنً حٌناتهم، حٌنث  ةللمستفٌدٌن من أبناء الرٌؾ هً خبر

منا هنو مفٌند لهنم انه ووفما لذلن لد ٌكون ما ٌنمل للفالحٌن وأسرهم أمور صحٌة وسٌاسٌة وثمافٌة وؼٌر ذلنن م
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كنان الحندٌث  إذاالمنزل  وإدارةلد تكون فً مجال تربٌة الطفل  إنها، كما أحوالهمفً تطوٌر لابلٌاتهم وتحسٌن 

ومنن هنذا المنطلنك نجند أن التعرٌنؾ السنابك لند أكند ضنمنا علنى اإلرشناد لشنرابح ، المرأة الرٌفٌنة  إرشادعن 

فمد ظهرت أجهزة إرشادٌة فرعٌه لهذه الشرابح ضنمن ذلنن  المجتمع الثالث )الرجال والنساء والشباب( ولذلن

فننً عندد مننن النندول متخصصننة بتمندٌم الخنندمات اإلرشننادٌة لهنذه الشننرابح مجسنندة مجنناالت  اإلرشنناديالجهناز 

 -:كاآلتًالزراعً وهً موضحة  اإلرشاد

 األمننورالفالحنٌن فنً  إلرشنادٌنفنذه المرشند الزراعنً وذلننن  أوالفالحنٌن: وٌنإدي هنذا العمننل  إرشناد -1

، مما له عاللة بتطوٌر لابلٌاتهم . األخرىالحٌاتٌة  األمور إلى باإلضافةالزراعٌة وما له عاللة فٌها، 

التوعٌة والتثمٌؾ  إلى باإلضافةالفالحٌن فً العملٌات الزراعٌة المختلفة  إرشادوٌتضمن هذا المجال 

فً حالة توفر  األمٌةة مكافحة دخل ضمن ذلن المساعدة فً عملٌتو األخرىفً الجوانب االجتماعٌة 

 لذلن. اإلمكانات

تنفنذه مرشندات المنرأة الرٌفٌنة وتتضنمن  أو اإلرشنادإدي هنذا الننوع منن ٌنالنسناء الرٌفٌنات: و إرشاد -2

العابلنة  وأفنرادشنإون البٌنت، وتربٌنة الطفنل واالهتمنام بنالزوج  إدارةبرامجه تعلٌم النسناء الرٌفٌنات 

الزراعٌننة التنننً تإدٌهننا النسنناء فنننً الحمننل مسننناعدة  األمنننورفننً  اإلرشنناد إلنننى باإلضننافة اآلخننرٌن

 .ألزواجهن

مرشدة الشنباب لألسنر  أوٌنفذه مرشد  أو(: وٌإدي هذا العمل واإلناثالشباب الرٌفٌٌن)الذكور  إرشاد -3

الرٌفٌة من اجل توجٌههم وإعدادهم لٌكونوا مواطنٌن صالحٌن فاعلٌن فنً المجتمنع سنواء عملنوا فنً 

الزراعنً تعلنٌم الشنباب  لإلرشادوتتضمن مناهج هذا المجال  األخرىالمطاعات  أوالمطاع الزراعً 

الزهنور،  زراعنةالندواجن،  الرٌفٌٌن معارؾ ومهارات زراعٌة فً مشارٌع مثل تربٌة النحل،وتربٌة

،كالنشننناطات الرٌاضنننٌة  األخنننرىالمجننناالت االجتماعٌنننة  فنننً نشننناطاتال إلنننى باإلضنننافةوؼٌرهنننا 

 ذلن.  إلىوالتروٌحٌة وما 

 

  / انسراػي اإلرشبد أْذاف 2 – 12
ٌمكن تعرٌؾ الهدؾ اإلرشادي على انه حالة أو وضع معٌن تبؽً المإسسة اإلرشادٌة الوصنول إلٌنه منن      

خالل الجهود والعملٌات التً تمنوم بهنا. وان بعنض المنإلفٌن ٌمسنمون األهنداؾ اإلرشنادٌة إلنى أهنداؾ حسنب 

 -:ؤتًتكون كما ٌ اإلرشادٌة األهداؾ إننتابجها،حٌث ٌرون 

 وهذه تتحمك عن طرٌك:   -:التصادٌة أهداف -1

الطرق الحدٌثة فً الزراعة  إتباعالزراعً وتحسٌنه عن طرٌك  إنتاجهزٌادة دخل الفالح نتٌجة لزٌادة  - أ

 إلنىوالمبٌندات واآلالت الزراعٌنة وأتبناع الندورة الزراعٌنة ومنا  واألسنمدةواستخدام التماوي المحسنة 

 ذلن.
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عاملنة ورأس منال اسننتؽالال  وأٌنديمننن ارض ومٌناه  اإلنتناجالمنزارع باسنتؽالل عوامنل  إدارةتطنوٌر -ب

ا   وبكلفة الل من وحدة المساحة المستؽلة. زراعً عالِ  إنتاجبحٌث ٌإمن الحصول على  التصادٌا

 وتتحمك عن طرٌك:  -اجتماعٌة: أهداف -2

 لدرة على تفهم مشاكلهم وخلك الرؼبة فً نفوسهم لحلها. أكثرالرٌؾ  أهلجعل  - أ

 نتٌجة لرفع المستوى المعاشً بصورة عامة. أفضلٌحٌوا حٌاة منزلٌة  أنالرٌؾ على  أهلمساعدة -ب

 الزراعٌة. األعمالكثٌر من  أداءتموٌة الروح التعاونٌة بٌن سكان الرٌؾ فً  -ج 

لننادة محلٌننٌن ٌشنناركون المرشنند الزراعننً مسننإولٌة تخطننٌط وتنفٌننذ  وإٌجننادتطننوٌر المٌننادة فننً المرٌننة  -د

فً مناطمهم حٌث ٌموم المرشند الزراعنً باختٌنار الفالحنٌن النذٌن لندٌهم اسنتعداد لتمبنل  اإلرشادٌةالبرامج 

 إرشاداته وتطبٌمها فً حمولهم.

 تؽٌٌرات فً المعرفة والمهارة والتفكٌر والعمل مثل:  أحداثوتتحمك عن طرٌك  -:تعلٌمٌة أهداف -3

والخدمنة منن بداٌنة الزراعنة وحتنى  األرضتعلٌم الفالحنٌن الطنرق الزراعٌنة الصنحٌحة فنً تحضنٌر  - أ

 الحصاد.

 العالبك المتوازنة والرعاٌة الصحٌحة.  وإعدادتعلٌم الفالحٌن على تربٌة الحٌوان -ب

 الفالحٌن كخبرات جدٌدة. إلىنمل نتابج البحوث الزراعٌة بعد تبسٌطها من مراكزها -ج

 -:آلتٌةمة بالصورة االعا أهدافهاوالتعاون الزراعً  لإلرشادلمد حددت الهٌبة العامة 

العلمٌنة المعتمندة  األسنالٌبتطوٌر معارؾ ومهارات الفالحٌن والمزارعٌن وتشجٌعهم على اعتمناد    

وتحسٌن نوعٌته باستخدام الطنرق العلمٌنة  اإلنتاجعلى النتابج البحثٌة بالعمل الزراعً بما ٌسهم فً زٌادة 

تنمٌنة وتطنوٌر  إلنى باإلضنافةفً المطناع الزراعنً  والتطوٌرٌة للمزارعٌن والعاملٌن اإلرشادٌةوالبرامج 

 التدرٌبٌننة اإلرشنادٌةالوالنع الزراعنً فننً العنراق منن خننالل األلسنام والشننعب الفنٌنة والمراكنز والمننزارع 

ا   ذلن تطوٌر العمل مع المرأة والفتاة الرٌفٌة والنشا واالشباب الرٌفً. إلى مضافا
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 / يجبدئ اإلرشبد انسراػي 3 – 12
الزراعننً وٌلنزم االهتننداء بهنا حتنى ٌمكننن تٌسنٌر مهمننة  اإلرشنادتننرتبط بعملٌنة  أساسنٌةتوجند عندة مبننادئ 

 -:ٌؤتًهذه المبادئ فٌما  أهمالمرشد الزراعً ونجاحه فً تطوٌر الرٌؾ وٌمكن حصر 

 الرٌفٌة )الرجل والمرأة والشباب(. األسرة أركان أوكافة عناصر  إلى اإلرشاديٌوجه العمل  أنٌجب -1   

كنالتً  ثابتنةلٌسنت  اإلرشناديبرامج العمل   إنأي  ، اإلرشاديفً العمل  ةٌتوفر عنصر المرون أنٌجب -2  

وهننذا ٌوجننب الدراسننة والتؽٌٌننر  أخننرى إلننىفننً المنندارس فظننروؾ الفالحننٌن ومشنناكلهم تختلننؾ مننن منطمننة 

 وؼٌر لادرة على تلبٌة احتٌاجات الفالحٌن. المستمرٌن للخطط والبرامج كً ال تبمى جامدة

تسعى انه ٌجري وفك خطط  أيعمل مخطط  اإلرشاديالعمل  إن، حٌث اإلرشاديضرورة التخطٌط للعمل -3

ا ارتجالٌ عمالا  ولٌس لتحمٌك هدؾ محدد  .ا

 .اإلرشاديمبدأ الالمركزٌة فً العمل -4

ٌجنب علنى المرشند  إذ ، الزراعنً اإلرشنادة للبٌبنة الرٌفٌنة التنً ٌتعامنل معهنا التعرؾ علنى المعنالم الربٌسن-5

االلتصننادٌة ومننا ٌواجههننا مننن  واألوضنناعاالجتماعٌننة للمجتمننع الرٌفننً  األوضنناعالزراعننً التعننرؾ علننى 

 صعوبات فً سبٌل التطوٌر والتنمٌة وكذلن التعرؾ على الخدمات العامة المتوفرة فً المجتمع الرٌفً.

ٌبدأ ببرامج  أنٌجب على المرشد الزراعً  ، إذء فً العمل من المستوى الذي علٌه الفالحون وعوابلهم البد-6

 خبراتهم السابمة وتتناسب ومستوى معارفهم ولٌمهم أساسومبنٌة على  من الفالحٌن ةبسٌطة واضحة ومفهوم

. 
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دودٌننة هننذه المسننتلزمات مننن وفننً حالننة مح ، اإلرشننادٌة باألنشننطةضننرورة تننوفٌر جمٌننع مسننتلزمات المٌننام -7

 . فرةاالمتو اإلمكاناتعلى ضوء  اإلرشاديالضروري تحدٌد حجم العمل 

اهتمامنننا باحتٌاجننات ورؼبننات  إنإذ المنطمننة وتلبٌننة االحتٌاجننات الحمٌمٌننة  أهننلمعرفننة احتٌاجننات ورؼبننات -8

برؼبنات واحتٌاجنات الفالحنٌن  واألخنذالفالحٌن منبثك من كون الفالح الوسٌلة والهندؾ فنً أي عملٌنة تنموٌنة 

ولعنا  أكثنرالعمنل ٌكنون  منن ثنمالبنرامج التعلٌمٌنة محناولٌن االنتفناع منن نتابجهنا و إلنى أكثرٌجعلهم مشدودٌن 

 سلون الفالحٌن. على تؽٌٌر وتؤثٌراا 

 إرشنادأن عملٌنة  إذأشران جمهور المسترشدٌن فً تخطٌط وتنفٌنذ  وتمنوٌم األنشنطة والبنرامج اإلرشنادٌة: -9

سنلون الفالحنٌن وبنذلن فنؤن مسناهمته تسنهل  هنافٌ ٌة تهدؾ إلى أحداث تؽٌٌرات مرؼوبفالحٌن عملٌة تعلٌمال

أحداث التؽٌرات المنشنودة فنً سنلوكه وتنمنً لابلٌاتنه منن خنالل تنفٌنذهم ومتنابعتهم لإلعمنال التنً تسنند إلنٌهم 

 وكذلن سرعة انجاز العمل.

مالٌند الجمهنور اإلرشنادي حٌنث تسنود المجتمنع الرٌفنً لنٌم تكٌٌؾ العمل اإلرشنادي بمنا ٌتفنك وعنادات وت-10

 وعادات وتمالٌد مختلفة أصٌلة وبمعرفة ذلن نستطٌع العمل مع الفالح وإلناعه بالتؽٌٌر نحو األفضل.

 العمل مع المادة المحلٌٌن.-11

 استعمال وسابل االتصال الفعالة.-12

 اإلرشاد ٌموم على مبادئ الدٌممراطٌة.-13

 ى كسب ثمة جمهور المسترشدٌن وتكوٌن عاللات طٌبة معهم.العمل عل-14

 االتصال والتعاون بٌن جمهور المسترشدٌن وجهاز اإلرشاد الزراعً وأجهزة البحث العلمً.-15

 التموٌم والمتابعة المستمرة.-16

 /َشأح اإلرشبد انسراػي ٔتطٕرِ  4 – 12
مرة خالل المرن التاسنع عشنر فنً الوالٌنات  ألولالزراعً بمعناها الحمٌمً ظهرت  اإلرشادفكرة  إن

تسنمح  متعلٌم سكان الرٌؾ من الذٌن فاتتهم فنرص التعلنٌم ولن إلىحٌث دعت الحاجة الملحة  األمرٌكٌةالمتحدة 

ٌتمكننوا منن  ولملهم الظروؾ من االلتحاق بالمعاهد التعلٌمٌة لكً ٌحصلوا على المعلومات والخبرات الجدٌدة 

العلمنناء  إلٌهنناوالتجننارب الزراعٌننة التننً ٌتوصننل  األبحنناثالعلمننً واالسننتفادة مننن نتننابج مواكبننة مسننٌرة التمنندم 

 .فً مجال الزراعة  والباحثون

أما فً البلدان العربٌة فمد بندأ التفكٌنر الجندي فنً تنظنٌم اإلرشناد الزراعنً وإنشناء أجهنزة مسنتملة لنه 

عمب مإتمر اإلرشاد الزراعً األول للشرق األدنى الذي عمدته منظمنة األؼذٌنة والزراعنة لألمنم المتحندة فنً 

ربٌنة بؤهمٌنة اإلرشناد الزراعنً بإثنارة وعنً البلندان الع كبٌنر دورالمنإتمر  كنان لهنذاولد  1953بٌروت عام 

الزراعنً مننذ ذلنن التنارٌخ رؼنم  لإلرشاددوابر  إنشاءالبلدان العربٌة فً  بدأت، ولد  أهمٌتهكجهاز مستمل له 

 1928، إذ ٌرجع ظهور أول دابرة زراعٌة معنٌة باألعمال اإلرشادٌة إلى عام لبل هذا التارٌخ العراق بدأ  إن
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حنطننة والتننً لسننمت إلننى شننعبتٌن هما)المحاصننٌل الحملٌننة( و)المننناطك حٌننث اسننتحدثت مالحظٌننة تحسننٌن ال

الزراعٌة( ضمن وزارة االلتصاد والمواصنالت، وكاننت شنعبة المنناطك الزراعٌنة تشنرؾ علنى بنث اإلرشناد 

الزراعنً( وفنً  اإلرشناد)شنعبة  ــنالزراعً فً مختلؾ مناطك العراق بصورة محندودة ثنم سنمٌت فٌمنا بعند ب

الزراعنً وكنان ذلنن عنام  لإلرشنادفٌهنا لسنم  دٌرٌة الزراعة العامنة ولند اسنتحدثلت مشك 1939عام  أواخر

 هكمنا ننص علٌن هسٌسنؤوكنان الؽنرض منن ت 1946لسننة  85وبموجب نظام وزارة االلتصاد المنرلم  1946

ا النظننام هننو المٌننام بتنندرٌب الننزراع   واألنظمننةوتطبٌننك المننوانٌن  اإلنتنناجوسننابل  أصننلح إلننى وإرشننادهم عملٌننا

المختلفنة وجمنع  األلسناممتطلبنات  بتؤدٌنةزراعٌة وتوزٌع البذور وبث الثمافة الزراعٌة بصورة عامة والمٌنام ال

الزراعٌة. وكان فً مركز المسم ثالثة مفتشٌن كمساعدٌن لمدٌر المسم وان كل منهم مسإول عن  اإلحصابٌات

بالمحافظات(، وكان فً كل لواء مرشد زراعً لنه مسناعدون  اآلنعدد من األلوٌة) التً تسمى  وإدارةتفتٌش 

منن الناحٌنة  أماالزراعً  اإلرشادبمسم  اإلدارٌة الناحٌةمن  مرتبطة الدوابرلضٌة والنواحً وكانت هذه ألفً ا

 الفنٌة. باأللسامالفنٌة فكانت مرتبطة 

تشكٌل جدٌد هنو  1952لسنة  27رلم نظامها الماستحدثت وزارة الزراعة بموجب  1952وفً عام 

ا الزراعً العامة( وضمت هذه المدٌرٌة  واإلرشاد)مدٌرٌة البحوث   الزراعً والولاٌة النباتٌة. لإلرشاد لسما

تطننوٌر معننارؾ  أهنندافهاوكننان مننن ضننمن  1968الزراعننً العامننة عننام  اإلرشننادواسننتحدثت مدٌرٌننة 

العلمٌة بالعمنل الزراعنً بمنا ٌسناهم فنً  لٌباألساالعابلة الفالحٌة وتشجٌعهم على اعتماد  أفرادومهارات كافة 

والتطوٌرٌنة للمنزارعٌن  اإلرشنادٌةالزراعً وتحسٌن نوعٌته باستخدام الطرق العلمٌة والبنرامج  اإلنتاجزٌادة 

 والعاملٌن فً المطاع الزراعً.

 دمجت مع المإسسة العامة للثمافة الفالحٌة فً دابرة واحده سمٌت )المإسسنة العامنة 1978وفً عام 

هٌبنة عامنة تسنمى الهٌبنة العامنة للتثمٌنؾ  إلى،تحولت المإسسة 1979للتثمٌؾ واإلرشاد ألفالحً (. وفً عام 

لٌصننبح اسننمها الهٌبننة العامننة  1982واإلرشنناد ألفالحننً ودمجننت  الهٌبننة مننع الهٌبننة العامننة للتنندرٌب فننً عننام 

والتعناون الزراعنً  لإلرشنادة اسنتحدثت الهٌبنة العامن 1993للتدرٌب واإلرشاد الزراعنً وفنً حزٌنران عنام 

 م.1993( لسنة 7بموجب لانون وزارة الزراعة ذي الرلم )

 والتعاون الزراعً. لإلرشادالهٌكل التنظٌمً للهٌبة العامة  اآلتٌة ةنبٌن فً الصفحسو

 / ٔانؼبيهٌٕ فيّ اإلرشبديانتُظيى  5 – 12
توجه  عاده ما اإلدارٌةذلن الن الجهود  ،ٌرون التً ٌموم بها المد األساسٌة األعمالٌعتبر التنظٌم احد 

 تنظٌماا من خالل هذه الجهود تتطلب  األهداؾمجموعة  أووان تحمٌك الهدؾ  أهداؾمجموعة  أولتحمٌك هدؾ 

 للمٌام بها.
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،  التنظننٌم مننن زاوٌننة كونننه هننٌكالا  إلننىالبنناحثون للتنظننٌم تعننارٌؾ متعننددة فمنننهم مننن نظننر  أعطننىلمنند 

، وضنمن هنذا إدارٌنةوالتعناون الزراعنً، ومننهم منن اعتبنره عملٌنة  لإلرشنادالعامنة  كالهٌكل التنظٌمً للهٌبنة

 -:اآلتًٌكون بالشكل  اإلرشاديالمنظور فؤن تعرٌؾ التنظٌم 

 

 

المنراد المٌنام بهنا لتحمٌنك  اإلرشادٌة واألنشطةتتضمن تجمٌع المهام  إدارٌةعملٌة  اإلرشاديالتنظٌم ] 

أهداؾ المنظمة اإلرشادٌة فنً وحندات تنظٌمٌنة )مدٌرٌات،ألسام،شنعب( وتحدٌند المسنإولٌات والسنلطات لهنذه 
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ا الوحدات واإلفراد العاملٌن فٌها والتنسٌك بٌن أنشنطة هنذه الوحندات التنظٌمٌنة افمٌن وعمودٌنا داخلٌنا وخارجٌنا  ا

 [ . ألهداؾا   )مع خارج التنظٌم( من اجل تحمٌك 

 

  -الزراعً: اإلرشادالعاملون فً 

ٌعمل فً التنظٌم اإلرشادي أعداد كبٌرة ومختلفة من العاملٌن، ٌمكن تصنٌفهم حسب األلسام المعروفة 

موظفٌن أساسٌٌن أو فنٌٌن وموظفٌن إدارٌٌن باإلضافة إلى الموظفٌن المستشنارٌن، وان منن  إلىفً أي تنظٌم 

اإلرشنادٌٌن واألخصنابٌٌن الموضنوعٌٌن  ٌرٌنك المنظمنة اإلرشنادٌة ألهندافها المندالموظفٌن المهمٌن فً تحمٌن

هنو الممصنود  نعنرؾ منا أنٌجنب  الا وأأدناه التوصٌؾ الوظٌفً لكل من هإالء ولكن ، والمرشدٌن الزراعٌٌن 

نها التحدٌد الكامنل للواجبنات والمسنإولٌات إنعرؾ عملٌة التوصٌؾ الوظٌفً ب أن: ٌمكن  الوظٌفًبالتوصٌؾ 

ٌمنوم  أنالمنإهالت الواجنب توفرهنا فنٌمن ٌشنؽل تلنن الوظٌفنة منن اجنل  إلنى باإلضنافةالخاصة بوظٌفة معٌنة 

بصننورة مرضننٌة فالممصننود بالتوصننٌؾ الننوظٌفً لكننل مننن وظٌفننة المنندٌر اإلرشننادي  ومسننإولٌاتهبواجباتننه 

ً تحدٌد واجبات كل من هذه الوظابؾ وصنفات الشنخص النذي واألخصابً الموضوعً والمرشد الزراعً ه

 اإلرشنناديهنننا علننى المننإهالت للمنندٌر  التؤكٌنندٌننإدي الواجبننات بصننورة مرضننٌة وسننٌتم  أنٌشننؽلها مننن اجننل 

 -والمرشد الزراعً فمط.وكاالتً:

 هً اإلرشاديالمإهالت الواجب توفرها فً المدٌر  إن -:اإلرشادي:المدٌر الً وأ

 (.اإلرشاديمن مجاالت العمل الذي ٌدٌره)المجال  أكثر أوخبرة فً مجال ال-1

 ممن ٌعملون معهم اآلخرٌنشخصٌة لٌادٌة لادرة على كسب ثمة  -2

 رٌفٌة. أوخلفٌة زراعٌة -3

 .األللمستوى تعلٌمً جامعً على -4

 صفات شخصٌة مثل:-5

 االستمامة والتكامل. -أ

 والحكم. اإلنصاؾ-ب

 الصحة.-ج

 بالهدؾ. اإلحساس-د

 التفوق الفنً.-هـ

 الحسم والبت.-و

 بالعمل. اإلٌمان-ز

 المرونة.-ح

 لوة التعبٌر فً الكتابة والكالم. -ط
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 :بالصورة اآلتٌة إجمالهامإهالت المرشدٌن الزراعٌٌن ٌمكن  إن -ثانٌؤ: المرشد الزراعً:

ا ٌكننون المرشنند الزراعننً  أنٌجننب  إذالمنندرة الفنٌننة:  -1 ا المامنن ملمننا  ومننزوداا بننالنواحً الفنٌننة لعملننه  اا جٌنند ا

 بصورة كفوءة. اإلرشادٌةالمهام  لتؤدٌةبالمعارؾ والمعلومات العلمٌة الضرورٌة 

علنى انتخناب الوسنٌلة  لنادراا ٌكنون  أنٌجب على المرشد الزراعنً  إذ: اإلرشادٌة  أوالمدرة التعلٌمٌة  -2

لرسنالته  وإفهنامهمالمسترشندٌن  إلنناعه فنً لابلٌتن إلنى باإلضنافةالمناسبة بالولنت المناسنب  اإلرشادٌة

ا ٌكون معلم أنأي ٌفترض بالمرشد  اإلرشادٌة  ناجحا. ا

علنى العمنل منع الفالحنٌن  لنادراا ٌكون المرشند الزراعنً  أنالمدرة االجتماعٌة الشخصٌة: وهنا ٌجب  -3

ا  دور وبنرٌفً مإمنا بضرورة تطوٌرهم  أصلٌكون من  أنلاللتماء بهم والتعاٌش معهم وٌفضل  محبا

 الزراعً فً ذلن. اإلرشاد

 / انتخطيط اإلرشبدي 6 – 12
 اإلرشناديفٌهنا المعنٌنون فنً التخطنٌط  هً عملٌة ٌشترن -تعرٌف عملٌة التخطٌط اإلرشادي: 1 – 6 – 12

ومن له عاللة بهذا العمل فً عملٌات  اإلرشادٌةوممثلٌن من المستفٌدٌن من الخدمات  اإلرشادٌٌنمن العاملٌن 

جمع المعلومنات عنن المنطمنة المنراد التخطنٌط لهنا وتحدٌند المشناكل واحتٌاجنات النناس فٌهنا وبلنورة ذلنن فنً 

 األخنرىوالتنراح الوسنابل التعلٌمٌنة والمسنتلزمات المادٌنة  األهنداؾمنن هنذه  األولوٌةوتحدٌد  إرشادٌة أهداؾ

ٌكنون وثٌمنة  عادة ما اإلرشاديحصٌلة عملٌة التخطٌط  إنالتموٌم المناسب.  أسلوبمع تبٌان  األهداؾلتحمٌك 

المراد تحمٌمهنا والوسنابل التعلٌمٌنة والمادٌنة المطلوبنة لتحمٌنك  واألهداؾمكتوبة تتضمن على العموم المشاكل 

حسنب المسنتوٌات التموٌم. ولهذه الوثابك مسمٌات معٌنة وتكون  وأسلوبوالنتابج المتولعة بعد التنفٌذ  األهداؾ

 اإلرشناديللعمنل  النوطنًكاننت تمثنل المسنتوى  إذا اإلرشنادٌة، فهً تسمى بالخطة اإلرشاديللتنظٌم  اإلدارٌة

ا ٌضأوالتعاون الزراعً .وتسمى  لإلرشادللهٌبة العامة  اإلرشادٌةكما هً الخطة   أو لإلللٌم اإلرشادٌةبالخطة  ا

خطة المرشند  أمافً هذه المستوٌات.  اإلرشادٌةللتنظٌمات  طةأنشكانت معنٌة بما مخطط له من  إذاالمحافظة 

الننذي ٌمكننن  اإلرشنناديالمضنناء( تسننمى بالبرنننامج  أوالزراعنً الننذي ٌعنندها لٌنفننذها فننً منطمننة عملننه )الناحٌنة 

) منطمة عمل المرشد      تعرٌفه بؤنه بٌان ٌتضمن صورة عن المولؾ الحالً فً المنطمة المراد التخطٌط لها

الممترحة لممابلة وحل هذه المشاكل والحاجات  واألهداؾالزراعً( وحاجات الناس المنبثمة من تحلٌل المولؾ 

 اإلرشناديفً المحافظة. ومنن البرننامج  اإلرشادٌةالتعلٌمٌة وهو جزء من الخطة  اإلرشادٌةمن خالل العملٌة 

الصننورة التننً تمكنننه مننن تنفٌننذ ذلننن الجننزء والنشنناط بسننهولة ٌمننوم المرشنند الزراعننً بتفصننٌلها ب أجننزاءتشننتك 

 ألوجنهبؤنهنا عنرض مفصنل  اإلرشناديبخطنط العمنل، حٌنث تعنرؾ خطنة العمنل  األجنزاءوتسمى خطط هذه 

كل من :كٌؾ  عن اإلجابةالبرنامج ، ومنها )خطة العمل(،  لجمٌعل عامن التنفٌذ الف هالنشاط مرتبة بكٌفٌة تمكن

 العمل ؟  ومن سٌإدي وأٌنومتى 
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 .اإلرشاديعملٌة التخطٌط  إجراءعند التكلم عن كٌفٌة  أكثرهذه الوثابك ستكون واضحة  إن

  -التخطٌط: أهمٌة 2 – 6 – 12

توجنه  إنالخنروج بخطنة تمثنل الحصنٌلة التنً ٌفتنرض  أوأن الهدؾ المباشر لعملٌة التخطٌط هنو التوصنل -1

 الخطة لها وفً ذلن توفٌر لكثٌر من الولت. أعدتالجهود فً الفترة الزمنٌة التً  إلٌها

اعتماد الطرٌمة العلمٌة والمنطمٌة فً التوصل إلى المشاكل واألهداؾ للمنطمة المخطط لهنا وتحدٌند مراحنل -2

 العمل مما ٌبعدنا عن االرتجال والولوع فً أخطاء.

 لتنفٌذ البرامج.المطلوبة  واإلمكاناتوتوفٌر المستلزمات  األموالٌسهل عملٌة الحصول على -3

 تحدٌد النتابج المتولع تحمٌمها بولت مسبك.-4

 جاء به من معاٌٌر للممارنة. من خالل اعتماد ما ةٌة الرلابلٌسهل عم -5

 بٌن المنظمات المعنٌة. أوٌسهل عملٌة التنسٌك واالنسجام بٌن وحدات التنظٌم الداخلٌة -6

 التخطٌط وذلن الن العملٌة التخطٌطٌة بحد ذاتها تعلٌمٌة.تنمٌة لابلٌة المواطنٌن المشتركٌن فً عملٌة -7

 ٌساعد على تحمٌك رضاء العاملٌن واطمبنانهم النفسً من خالل معرفة مولعهم فً العمل. -8

المسننإولٌن والمننواطنٌن عننن  أمننامالخطننة التننً ٌسننتفاد منهننا كوثٌمننة معتمننده  ًحصننٌلة عملٌننة التخطننٌط هنن-9

 نشاطات ومنجزات المإسسة.

 :اآلتٌةٌمكن تصنٌؾ التخطٌط وفك عدد من المعاٌٌر وبالصورة  -التخطٌط: أنواع 3 – 6 – 12

 وهً:  أنواعثالثة  إلىالتخطٌط وفمؤ لولت تنفٌذ الخطة حٌث ٌنمسم -1

 الخطط لمدة تتراوح بٌن خمس سنوات وخمس وعشرٌن سنة، وعادة ما عضالتخطٌط طوٌل المدى: حٌث تو-أ

 وعشر سنوات.توضع الخطط بٌن خمس سنوات 

 التخطٌط متوسط المدى: حٌث توضع الخطط لتنفذ خالل فترة تتراوح بٌن ثالث سنوات وخمس سنوات.-ب

ا حٌانأالسنتٌن و علىتزٌد  التخطٌط لصٌر المدى: حٌث توضع الخطط لفترة ال-ج  توضع لمدة سنة واحدة. ا

فٌكنون هننان  األعمال أومعرفة الهدؾ: حٌث تكون الخطط حسب حمول ال أوالنشاط  أنواعالتخطٌط حسب -2

التخطٌط الصناعً والزراعً والتجاري وؼٌر ذلن ٌتضمن التخطٌط االجتماعً والتخطٌط االلتصادي والذي 

 .من فروع التخطٌط الزراعً هو فرع  اإلرشاديالتخطٌط  إن إلى اإلشارة، وال بد من األنشطة أنواعمن 

 التخطٌط وفمؤ للمستوى حٌث ٌكون:-3

 التالٌة: باألنواعالجؽرافً وٌكون  أو اإلداريوفمؤ للمستوى -أ

 .البالد التخطٌط على المستوى -1

 .اإلللٌمالتخطٌط على المستوى -2

 التخطٌط على مستوى المحافظة.-3

 التخطٌط على المستوى المحلً.-4

 وفمؤ للمستوى التنظٌمً وٌشمل:-ب
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 التخطٌط المومً . -1

 اع.التخطٌط على مستوى المط-2

 إعندادتموم كل منظمة ضمن لطناع معنٌن وعلنى ضنوء إمكاناتهنا  أنالتخطٌط على مستوى المنظمة: وهً -ج

 خطط خاصة بها ولكافة مستوٌاتها.

 عملٌة التخطٌط اإلرشادي: إجراءكٌفٌة  4 – 6 – 12

منن مجموعنة مراحنل متداخلنة ومتكاملنة ٌمكنن  ةعملٌنة التخطنٌط اإلرشنادي علنى أنهنا عملٌنة مكونن إلىٌنظر 

 :اآلتٌةتوضٌحها بالصورة 

والتً تإكد ضرورة وجود إطار عام تجرى بموجبه عملٌة التخطٌط اإلرشادي متضمنا كٌفٌة  حلة األولى:المر

منن  اإلطنارتإكند وٌحندد هنذا  أنوعلى ماذا ٌجنب ،  أجراء عملٌة التخطٌط اإلرشادي  ومن الذي ٌشارن فٌها

بمسناعدة المسنإولٌن عنن هنذا العمنل فنً المسنتوٌات  اإلرشنادٌةلبل المسإولٌن فً الجهات العلٌا من المنظمنة 

 ٌلتزم به جمٌع المعنٌٌن بعملٌة التخطٌط. أناألدنى، على 

علننى المٌننام  اإلرشنناديوالتننً تإكنند ضننرورة تحفٌننز وترؼٌننب المكلفننٌن بعملٌننة التخطننٌط  -المرحلةةة الثانٌةةة:

هذه العملٌة، هذا وتتضمن هنذه المرحلنة تعرٌنؾ المعنٌنٌن بعملٌنة التخطنٌط  إلنجاح وإخالص ةبجدٌبواجباتهم 

 العام لهذه العملٌة والذي ٌفترض االلتزام به. اإلطار اإلرشادي

والتً تإكد ضرورة تشكٌل جهاز أو لجننة تخطٌطٌنة فنً كنل مسنتوى أداري منن مسنتوٌات  -لمرحلة الثالثة:ا

المهننام التخطٌطٌننة فننً المسننتوى المتواجنند فٌننه. فبالنسننبة للتخطننٌط  تؤدٌننةخننذ علننى عاتمننه التنظننٌم اإلرشننادي ٌؤ

الزراعنً فعلٌنه  اإلرشنادالمرشد الزراعً هو المسإول الرسمً عنن  إنفً المستوى المحلً حٌث  اإلرشادي

معنه فنً فً هنذا المسنتوى سنواء كنان منن العناملٌن  اإلرشاديان ٌموم بمعرفة من ٌشترن فً عملٌة التخطٌط 

ا العملٌنة المحندد  إلطناروفمنؤ  اإلرشناديوالفالحٌن ومن لنه عاللنة بالعمنل  اإلرشادٌةالدابرة  وٌتصنل بهنم  سنابما

ا وٌعلمهم بالموضوع المطلوب منهم وٌطلب مساعدتهم فٌه،وبعد منوافمتهم علنى المسناعدة ٌشنكل اللجننة   رسنمٌا

 ت المتكررة والمنتظمة.عن طرٌك دابرته، حٌث ٌستمر العمل معهم عن طرٌك االجتماعا

المنراد التخطنٌط لها،حٌنث تمنوم اللجننة  اإلرشنادٌةوالتً تتضمن الدراسة المولعٌة للمنطمنة  -المرحلة الرابعة:

المشكلة فً المرحلة السابمة بما فٌهم المرشد الزراعً بدراسة المنطمة وجمع المعلومات عنها وتبوٌب وتحلٌل 

 اا خٌنرأفً حالة تحمٌمها منن خنالل تنفٌنذ البرننامج، و بإزالتهاالكفٌلة  داؾواألههذه المعلومات وتحدٌد المشاكل 

 تحدٌد الوسابل التعلٌمٌة والمستلزمات المادٌة لتنفٌذ هذا البرنامج.

الممتننرح فٌضننمنه ممدمننة عننن المنطمننة  اإلرشنناديوالتننً تتضننمن كتابننة وثٌمننة البرنننامج  -مرحلةةة الخامسةةة:ال

سنلوب إ إلنى باإلضنافةوالممترحنات لحلولهنا  أهمٌتهنا أولوٌنةمرتبنة حسنب  واألهنداؾالمخطط لهنا، والمشناكل 

 التموٌم.

الندوابر  ةوالمتضمنة منالشة وتنسٌك البرامج اإلرشادٌة الممترحة من كافة نواحً والضنٌ -المرحلة السادسة:

ٌهنا حسنبما ذكنر اإلرشادٌة فٌها، حٌث ٌتم ذلن فً المنظمة اإلرشادٌة فً المحافظة ومن لبنل اللجننة المشنكلة ف
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للمحافظة وهكذا تنسك الخطط اإلرشادٌة الممترحة من المحافظات واإلللنٌم فنً  إرشادٌةسابما والخروج بخطة 

حٌنث تضنمن منع  بالدوالتعاون الزراعنً فنً خطنة واحندة مركزٌنة )ممترحنة( لعمنوم الن لإلرشادالهٌبة العامة 

لمسنتوى )وزارة التخطنٌط،وزارة المالٌنة .... خطط وزارة الزراعنة وتننالش منع الجهنات المسنإولة فنً هنذا ا

 تعدل أو تمر كما هً وتعاد بعد إلرارها من الجهات العلٌا كخطة إرشادٌة ممررة ومعدة للتنفٌذ. إذالخ( 

الخطة اإلرشنادٌة للهٌبنة العامنة لإلرشناد والتعناون  إلراروتتضمن كتابة خطة العمل ، بعد  -المرحلة السابعة:

الزراعً ضمن وزارة الزراعة وضمان حصول األموال الالزمة للتنفٌنذ تعناد وبننفس المسنار التنً رفعنت بنه 

عنن البرننامج اإلرشنادي النذي  الا المرشند الزراعنً النذي ٌكنون مسنإو إلنىالجهنات التنً رفعتهنا وصنوال  إلى

تعمل معه، حٌنث ٌمنوم بكتابنة خطنة عمنل تفصنٌلٌة عمنا  ٌمنوم بنه وفمنؤ للممترحنات  الترحه واللجنة التً كانت

األهداؾ المحددة تحسبا ألحوال المستفٌدٌن  أوالواردة فً البرنامج محاوال أتباعها بدلة من اجل تحمٌك الهدؾ 

 من أعماله اإلرشادٌة.

ث ٌمكننن عمننل ذلننن مننن خننالل تمننوٌم والتننً تتضننمن عملٌننة التمننوٌم لعملٌننة التخطننٌط، حٌنن -المرحلةةة الثامنةةة:

الحصٌلة النهابٌة لعملٌة التخطٌط أي نموم الخطط المثمنرة ومندى احتوابهنا علنى مكوننات الخطنة الجٌندة ومنن 

 دان جراء تنفٌذ الخطة اإلرشادٌة.خالل متابعة ولٌاس النتابج المتحممة فً المٌ
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 انثبَٙ ػشش انفظمَٔشبطبد أعئهخ 

 

 : ما هو مفهوم اإلرشاد الزراعً ؟4س

 : كٌف نحمك األهداف االلتصادٌة لإلرشاد الزراعً ؟0س

 : كٌف تتحمك األهداف االجتماعٌة لإلرشاد الزراعً ؟3س

 : عدد مبادئ اإلرشاد الزراعً. واشرح واحدا منها ؟1س

 : ما هً مإهالت المرشد الزراعً ؟ وما عاللتها بطبٌعة عمله ؟5س

 واع التخطٌط وفما لولت تنفٌذ الخطة مع الشرح ؟: اذكر أن1س

 : هنان مإهالت مهمة ٌجب توافرها فً المدٌر االرشادي ، عددها ؟  7س

الت االخرى ، ا: ٌعمل فً التنظٌم االرشادي عدد كبٌر ومختلف عن العاملٌن فً المج 8س

 نالش ذلن ؟

 التخطٌط االرشادي ؟: بٌن اهمٌة عملٌة التخطٌط الزراعً وخاصة فً مجال  9س

 : تكلم عن مراحل اجراء عملٌة التخطٌط االرشادي باٌجاز ؟ 11س
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 االتظبل االسشبد٘

 

  ٘تؼشٚف ػًهٛخ االتظبل اإلسشبد . 

 ٘ػُبطش ػًهٛخ االتظبل اإلسشبد . 

 ّانؼٕايم ادلؤثشح يف ػًهٛخ االتظبل اإلسشبد٘ ٔفبػهٛت . 

 ٙطشائك اإلسشبد انضساػ . 

 ٙادلؼُٛبد انغًؼٛخ ٔانجظشٚخ يف اإلسشبد انضساػ . 

 ٘خطٕاد ػًهٛخ انتمٕٚى اإلسشبد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفظم انثبنث ػشش
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 أْذاف انفظم انثبنث ػشش
 . انتؼشف ػهٗ ػًهٛخ االتظبل 

 . اٌ ٚهى انطبنت ثؼُبطش ػًهٛخ االتظبل 

 . اٌ ٚهى انطبنت ثبنؼٕايم ادلؤثشح يف االتظبل 

  ٌٚتؼشف انطبنت ػهٗ طشائك االسشبد .ا 

 . اٌ ميٛض انطبنت انطشٚمخ ادلُبعجخ نألتظبل ثبالفشاد 

 . دتٛٛض انطشٚمخ ادلُبعجخ نألتظبل ثبجلًبػبد 

 . دتٛٛض انطشٚمخ ادلُبعجخ نألتظبل ثبجلًبْري 

 . اٌ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ يضاٚب االتظبل 

 . انتؼشف ػهٗ كٛفٛخ انتخطٛط نهربَبيح 

  إَاع انتخطٛط االسشبد٘ .دتٛٛض انطبنت 

 . ٘انتؼشف ػهٗ كٛفٛخ اػذاد انربَبيح االسشبد 
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 انفظم انثبنث ػشش

 االتظبل اإلسشبد٘

Care Contact Extension 
 /تؼريف ػًهيخ االتصبل اإلرشبدي 1 – 13

ٌمكن تعرٌؾ عملٌة االتصال اإلرشادي بؤنها العملٌة التً ٌستطٌع منن خاللهنا شخصنان معنٌنان بالعمنل        

اإلرشننادي أو أكثننر مننن تبننادل األفكننار والحمننابك والمعلومننات والمشنناعر واالنطباعننات المتعلمننة بننذات العمننل 

اإلرشناد الزراعنً تنإدي  بطرٌمة ٌتمكن كل منهم من الفهم المشترن لمعنى ومضمون ومحتوى الرسنالة. ففنً

ا فً  الرسنالة اإلرشنادٌة متمثلنة بالمعلومنات والمهنارات الزراعٌنة  إٌصالعملٌة االتصال اإلرشادي دوراا مهما

ٌحتناجون تلنن المعلومنات والمهنارات لزٌنادة  نولذٌن هم فً الؽالب مزارعنالجدٌدة إلى جمهور المسترشدٌن ا

ى هذه العملٌة االتصالٌة بعملٌنة االتصنال الننازل، كمنا ٌنتم منن خبراتهم ومهاراتهم وتطوٌر حٌاتهم، حٌث تسم

خالل عملٌنة االتصنال اإلرشنادي إٌصنال المشنكالت والحاجنات للفالحنٌن فنً مجنتمعهم المحلنً إلنى البناحثٌن 

والمختصٌن فً الجهات العلٌا عن طرٌك المرشد الزراعً ومن له عاللة بهذا العمل إلٌجاد الحلول لها، حٌث 

 العملٌة االتصالٌة بعملٌة االتصال الصاعد.تسمى هذه 

 /ػُبصر ػًهيخ االتصبل اإلرشبدي 2 – 13

 :آلتٌةتشمل عملٌة االتصال اإلرشادي العناصر ا

: وهو فً االتصال اإلرشادي مراكز البحنث العلمنً حٌنث أنهنا تصندر نتنابج األبحناث مصدر الرسالة -1

ال ٌسنتطٌع الفنالح االسنتفادة منهنا بصنورة مباشنرة لنذا ٌجنب صنٌاؼتها بؤسنلوب  والتًالعلمٌة الحدٌثة 

تكنون حلمنة االتصنال بنٌن الباحنث والمرشند الزراعنً لتطبٌمً من لبنل المرشند أو الجهناز اإلرشنادي 

 . ضرورٌة جداا لتسهٌل عملٌة التطبٌك

وهو المرشد الزراعً فكلما كان المرشد الزراعنً كفنوءاا ولنه المابلٌنة علنى إٌصنال الرسنالة  المتصل: -2

اإلرشادٌة عبر المننوات المناسنبة إلنى مسنتمبلٌها منن النزراع كاننت عملٌنة االتصنال ناجحنة ولنذا فمنن 

ا لحاجنات  ا بؤهنداؾ عملٌنة االتصنال بدلنة ووضنوح مندركا الضروري أن ٌكون المرشند الزراعنً ملمنا

 . لمزارعٌن وان ٌتمتع بشخصٌة جٌدة وٌستطٌع أن ٌكسب ثمة المزارعٌنا
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  -منٕرج ٕٚػح انؼُبطش انشئٛغخ نؼًهٛخ االتظبل اإلسشبد٘  -

 

 

 

 

 

عننن الموضننوع أو المواضننٌع الزراعٌننة التننً ٌحنناول : وهننً عبننارة الرسةةالة اإلرشةةادٌة أو المحتةةوى -3

 المرشد الزراعً أن ٌنملها إلى الفالح من أجل إفادته ولد تكون كلمة أو جملة.

: والممصود بها الطرق اإلرشادٌة والتً هً طرق اإلرشاد الزراعً بؤنواعها الفردٌنة لنوات االتصال -4

عنند اختٌنار لننوات االتصنال واسنتعمالها والجماعٌة والجماهٌرٌة، وٌجنب مراعناة بعنض االعتبنارات 

 انرضبنخ

 ادلطتمجم لُٕاد االتصبل ادلتصم

 اضتجبثخ اجلًٕٓر
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ومنها هدؾ الرسالة وطبٌعتها ومضمونها وخصابص جمهور المسترشدٌن وكذلن الولنت المتناح لكنل 

 من المرشد الزراعً وجمهور المسترشدٌن.

وٌمصد بمعاملة الرسالة طرٌمة عرض الرسالة الذي بواسطته ٌمدم المرشد الزراعً  معاملة الرسالة: -5

ات لجمهنور المسترشندٌن وٌكنون الهندؾ منن معاملنة الرسنالة جعنل الرسنالة اإلرشنادٌة بعض المعلوم

واضنحة ومفهومنة وواضننحة الهندؾ وتتناسنب معاملننة الرسنالة منع لنننوات االتصنال المسنتخدمة ومننن 

ا توفر المهارة الفنٌة فً عرض الرسالة اإلرشادٌة وتمدٌمها بشكل جذاب ومشوق.  المهم أٌضا

الفالحننون وعننوابلهم حٌننث ٌتوجننه اإلرشنناد الزراعننً فننً عملٌننة االتصننال  وهننم مسةةتمبل الرسةةالة: -6

لذٌن ٌفترض أن ٌستفٌدوا من المعلومات والخبرات واألسنالٌب إلرشادي نحو جمهور المسترشدٌن واا

الزراعٌة المستحدثة والجمهور هنا ٌشمل الرجال والنساء والشباب وكبار السنن والناشنبة. وكلمنا كنان 

فادة منهننا كلمننا كانننت عملٌننة سننتإلارتننه علننى فهننم الرسننالة واسننتٌعابها وٌرؼننب الجمهننور ٌتصننؾ بمد

 االتصال ناجحة.

وهً الؽاٌة النهابٌة لعملٌة االتصال بعد أن ساهمت عناصر االتصنال السنابمة فنً  استجابة الجمهور: -7

ٌب جمهننور المسترشنندٌن بفابنندة مننا ٌمنندم لهننم مننن أفكننار وخبننرات وأسننال إللننناعتهٌبننة الجننو المناسننب 

زراعٌننة مسننتحدثة وأهمٌننة لٌننامهم بوضننعها موضننع التنفٌننذ الفعلننً وهننذا ٌعنننً أن عملٌننة االتصننال 

لنند حندثت فننً سنلون المسترشنندٌن تخنص معننارفهم  فٌهنا اإلرشنادي لند نجحننت وان تؽٌنرات مرؼننوب

 ومهاراتهم واتجاهاتهم.

 

 

 /انؼٕايم ادلؤثرح يف ػًهيخ االتصبل اإلرشبدي  3 – 13

اإلرشناد الزراعننً ٌتعامنل مننع جمهننور المسترشندٌن اللننذٌن هنم المننزارعٌن وعننوابلهم منن المعننروؾ أن 

سواءا كانوا أفراداا أو جماعات أو جماهٌر وال ٌمكن لهذا التعامل أن ٌحدث وٌكنون منإثراا وفناعالا عنند حدوثنه 

ألفكننار ن اسننتٌعاب جمهننور المننزارعٌن وتفهمهننم لإدون اسننتعمال وسننابل ولنننوات متنوعننة لهننذا االتصننال، و

 والخبرات الجدٌدة المستحدثة وتطبٌمهم لها ٌبٌن مدى فاعلٌة ونجاح االتصال اإلرشادي.

وان عملٌنة اإلرشناد الزراعنً ، وٌموم االتصال اإلرشادي بهذه العملٌة بوسابل ولنوات اتصنال متنوعنة 

 لمهارات المراد تعلٌمها. هً عملٌة تعلٌمٌة وال ٌمكن لهذه العملٌة أن تكون كفوءة دون إٌصال ناجح لألفكار وا

التؽٌٌنرات المرؼنوب فٌهنا  إلحنداثولهذا تبرز هنا كفاءة المرشد الزراعً فً عملٌة االتصال وفاعلٌتها 

وتحمٌك األهداؾ النهابٌة لإلرشاد الزراعً لؽرض تطوٌر الفالح وأسرته وتحسٌن وضعه. أن كل ذلن ٌرتبط 

 :منها ما ٌؤتًبعدة عوامل 
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الكافٌة عنن طبٌعنة جمهنور المنزارعٌن لالتصنال بهنم منن الناحٌنة الثمافٌنة  ضرورة جمع المعلومات -1

 واالجتماعٌة وااللتصادٌة وتصمٌم عملٌة االتصال اإلرشادي فً ضوء ذلن.

 تنظٌم األفكار واألسالٌب المستحدثة ووضوحها لٌتسنى توصٌلها بكفاءة عالٌة. -2

ه فً استخدام الكلمات المدعمة بالمعٌنات توفر الكفاءة الفنٌة والشخصٌة فً المرشد الزراعً وكفاءت -3

ا المعٌنات البصرٌة المناسبة التً تساعد فً نمل األفكار الجدٌدة إلى اآلخرٌن.  خصوصا

المرشد الزراعً بالمبادئ التعلٌمٌنة للكبنار واإللمنام بالبٌبنة  المادٌنة وااللتصنادٌة واالجتماعٌنة  إلمام -4

 المحٌطة بهم.

ووضننوح معانٌهننا وخاصننة المسننتخدمة فننً وسننابل االتصننال اإلرشننادي سننهولة الكلمننات والمفننردات  -5

 )عند االتصال بالمسترشدٌن(.

 إلنٌهمالتعرؾ علنى الخبنرات الجدٌندة الممدمنة  فًضرورة مساعدة جمهور المسترشدٌن المزارعٌن  -6

 والربط بٌنها وبٌن مشكالتهم المابمة والحاجة إلى التؽٌٌر نحو األفضل. وأهمٌتها

ا لندى الفنرد المسترشند وازداد عدد المسترشدٌ -7 ن حٌث تزداد كفاءة االتصال كلما ارتفع التؤثٌر إٌجابٌنا

 عدد المسترشدٌن المتعلمٌن ضمن الفترة الواحدة.

 . عدد الرسابل المستمبلة حٌث ٌزداد التؤثٌر والتؽٌر السلوكً بازدٌاد الرسابل اإلرشادٌة المستمبلٌة -8

 

 

 

 اإلرشبدي / تصبلك اإلائطر 4 – 13

طرق اإلرشاد تمسم بعدة أشكال وحسب معاٌٌر مختلفنة، والتمسنٌم الشنابع هنو تمسنٌم الطنرق اإلرشنادٌة 

 : اآلتٌةحسب عدد أو حجم الفالحٌن اللذٌن ٌتصل بهم حٌث تمسم إلى الطرق 

 أوالا: الطرق الفردٌة.

ا: الطرق الجماعٌة.  ثانٌا

ا: الطرق الجماهٌرٌة.  ثالثا

 :ٌؤتًاله كما وسنشرح كل طرٌمة من الطرق أع

 / انطرق انفرديخ 1 – 4 – 13
وتعنً ببساطة االتصال بٌن المرشد الزراعً وفرد واحد من أفنراد المسترشندٌن منن النزراع بصنورة 

مباشرة عادة لؽرض نمل المعلومة أو الحصول علنى معلومنة. وتعند هنذه الطرٌمنة منن أهنم الطنرق اإلرشنادٌة 
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محتنوى الرسننالة اإلرشنادٌة وأحننداث  إٌصننالالتنً ٌعتمند علٌهننا العمنل اإلرشننادي وأكثرهنا فاعلٌننة وتنؤثٌراا فنً 

 -واهم أنواعها الطرق الثالث اآلتٌة : التؽٌٌر المطلوب

 الزٌارات وتشمل: -1

 الزٌارات الشخصٌة التً ٌموم بها المرشد الزراعً للمزارع سواء كان فً حمله أو منزله. - أ

 تً ٌموم بها المزارع لالتصال بالمرشد الزراعً فً مكان عمله.الزٌارات ال - ب

 الطرق اإلرشادٌة األخرى. إعداداالتصاالت الهاتفٌة: وتعتبر من الطرق اإلرشادٌة التً تساعد فً  -2

 األفنننرادالخطابنننات الشخصنننٌة: وهنننً تلنننن المراسنننالت المتبادلنننة بنننٌن المرشننند الزراعنننً وأي منننن  -3

 المسترشدٌن دون أي برنامج مخطط لتحدٌد توارٌخ هذه المكاتبات وأهدافها.

 

 : مميساد انطرق انفرديخ

تنمً عاللات متٌنة ولوٌة ومثمرة بٌن المرشد والمزارع مما ٌخلك فابدة كبٌرة وثمة عالٌة بالمرشد  -1

 مما ٌإدي إلى النجاح فً إٌصال الرسالة اإلرشادٌة.

 الرسالة ومضمونها وأهدافها.النجاح فً استٌعاب محتوى  -2

المرشد الزراعنً والفنالح ٌتبنادالن طنرح المشناكل بشنكل ملمنوس حٌنث ٌتعنرؾ المرشند علنى  إن -3

ا مما ٌساعد على إعطاء النصابح والحلول الوالعٌة للمشاكل المطروحة.  مشاكل الفالح مٌدانٌا

 تمدٌم بعض المساعدات اإلرشادٌة للفالحٌن. -4

 عرؾ على المادة المحلٌٌن والتعاون معهم.ٌستطٌع المرشد الزراعً الت -5

 ٌجمع البٌانات والمعلومات عن المنطمة وخصابصها. أنٌستطٌع المرشد الزراعً  -6

ا بنالطرق  -7 ٌستطٌع المرشد الزراعً الوصول إلى األفراد اللنذٌن منن المتعنذر الوصنول إلنٌهم أحٌاننا

 األخرى.

 : يطبٔئ انطرق انفرديخ

ا إلى ؼٌرها. طرٌمة االتصال باألفراد تعد من -1  الطرق المكلفة لٌاسا

 تحتاج إلى عدد كبٌر من المرشدٌن الزراعٌٌن. -2

ا  -3  لوصول إلى المزارعٌن.لمن المرشد الزراعً  طوٌالا تستنفذ ولتا

 

 

 



196 

 

 / انطرق اجلًبػيخ 2 – 4 – 13

والتً تعنً االتصال بٌن المرشد الزراعً ومجموعة من المسترشدٌن فً مولؾ تعلٌمً معٌن وعادة ما 

واهم الطرق اإلرشادٌة  ٌكون بصورة مباشرة. كما هو الحال فً االجتماعات اإلرشادٌة أو اإلٌضاحات الحملٌة

 -الجماعٌة هً :

االجتماعنات اإلرشننادٌة: وتعننً وجننود المرشند الزراعننً مننع مجموعنة المسترشنندٌن فنً مكننان معننٌن  -1

 لؽرض تعلٌمً معٌن.

الحملٌة )لطرٌمة العمل وللنتابج(: وهما وسٌلتا اتصال بالجماعنات، حٌنث تسنتخدم األولنى  اإلٌضاحات -2

الحملٌة لطرٌمة العمل فنً تعلنٌم جماعنة منن المسترشندٌن خطنوات عملٌنة زراعٌنة جدٌندة  اإلٌضاحات

ذات مهننارة أو مهننارات معٌنننة، واألخننرى اإلٌضنناحات الحملٌننة لعننرض النتننابج ومنهننا ٌكننون االهتمننام 

ا على عرض ومشاهدة ما تحمك منن نجناح جنراء تطبٌنك أسنلوب جدٌند فنً الزراعنة أو تطبٌنك منصب ا

 صنؾ جدٌد أو ؼٌر ذلن

الرحالت اإلرشادٌة: تعتبر الرحالت وسٌلة إرشادٌة جماعٌة حٌث ٌموم المرشد الزراعً بندعوة عندد  -3

عرض خبرة معٌنة فنً  لبٌان النتابج ومشاهدتها بؤنفسهم أو إٌضاحٌةمعٌن من الفالحٌن لزٌارة حمول 

ا ألكثر من ؼرض واحد لمشاهدة نشاطات وخبرات زراعٌة مختلفة فنً  المزرعة وتكون الرحلة أحٌانا

 حمول أخرى فٌتعلم الزابرون أشٌاء جدٌدة وٌتبادلون الخبرة فٌما بٌنهم.

المحاضننرات: ٌكننون عننرض المواضننٌع علننى شننكل محاضننرة علننى مجموعننة مننن الفالحننٌن أثننناء  -4

اإلرشادٌة حٌث تلمى الكلمة على الحاضرٌن من لبل المحاضر بشكل مفهنوم عنندما ٌنراد االجتماعات 

 نشر معلومات فنٌة جدٌدة.

 يسايب انطرق اإلرشبديخ اجلًبػيخ :

 االتصال بعدد كبٌر من األفراد فً ولت واحد. -1

 تكالٌفها للٌلة إذا ما لورنت بالطرق الفردٌة ومدى تؤثٌرها. -2

 المرشدٌن الزراعٌٌن ممارنة بالطرق الفردٌة. ال تحتاج إلى عدد كبٌر من -3

تؽٌٌنر فنً سنلون  أحنداثٌكون التؤثٌر الجماعً على األفراد كبٌراا وفعال وٌمكن من خنالل الجماعنة  -4

 واتجاهات األفراد.

 ال تحتاج إلى وسابط نمل كثٌرة ممارنة بالطرق الفردٌة. -5

 تساعد على اكتشاؾ المادة المحلٌٌن. -6
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 اجلًبػيخ: ػيٕة انطرق اإلرشبديخ

 عدم إمكانٌة جمع الفالحٌن فً مكان واحد وفً ولت واحد.  -1

ا لجمع الفالحٌن واللماء بهم.ءعدم مال -2  مة الظروؾ الجوٌة أحٌانا

 عدم توفر وسابط النمل أو رداءة طرق المواصالت. -3

 الصعوبة فً توفٌر المكان المالبم لالجتماع فً بعض األحٌان. -4

ا فترة أطول وخاصة إذا كان هنان تباٌن بٌن  إن -5 عملٌة أخذ لرار من جانب المجموعة لد ٌتطلب أحٌانا

 أفراد المجموعة من حٌث رؼباتهم ومشاكلهم وخبراتهم.

 

 

 

 

 

 

 / انطرق اجلًبْرييخ 3 – 4 – 13

وتعنً االتصال بجمهور كبٌر منن النزراع وٌسنتخدم المرشندون الزراعٌنون هنذه الطنرق التنً ال تعتمند 

ونجنناح العمننل اإلرشننادي. وتسننتخدم الطننرق الجماهٌرٌننة  فاعلٌتننهعلننى االتصننال الشخصننً المباشننر لزٌننادة 

 : ٌؤتًماهٌرٌة ما ومن أهم الطرق اإلرشادٌة الج للمساعدة على ترؼٌب المزارعٌن فً تبنً األفكار الجدٌدة
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 المطبوعات اإلرشادٌة. -1

 اإلذاعة )الرادٌو(. -2

 التلفزٌون. -3

 المعارض الزراعٌة. -4

 الخطابات الدورٌة. -5

 الحمالت اإلرشادٌة. -6

 الملصمات والبوسترات. -7

 

 : يسايب انطرق اجلًبْرييخ ْي

 السرعة فً الوصول إلى أعداد كبٌرة من المسترشدٌن بانتظام وفً نفس الولت. -1

 فً هذه الطرٌمة. للة التكالٌؾ -2

 الرسابل اإلرشادٌة التً تمدم من خالل الطرق الجماهٌرٌة تعتبر ذات نوعٌة عالٌة الجودة. -3

تكون على شنكل ممناالت أو بنرامج  أنتمتاز بالتنوع فً معاملة الرسابل اإلرشادٌة حٌث من الممكن  -4

 رٌفٌة أو إخبارٌة وؼٌرها.

 ي:أيب انؼيٕة أٔ انمصٕر يف انطرق اجلًبْرييخ فٓ

 الطرق الجماهٌرٌة ال تضمن المشاركة من الجمهور المستهدؾ. -1

 معالجة المشكالت المحلٌة أو الفردٌة أو الحاالت الخاصة تعتبر محددة. -2

من الطرق الفردٌة بصفة عامنة ومنن الطنرق الجماعٌنة إلنى  اإللناعالطرق الجماهٌرٌة ألل كفاءة فً  -3

 حٍد ما.

فنً كثٌنر منن المجتمعنات النامٌنة النخفناض المسنتوٌات  تعد بعض هذه الطرق ؼٌر عملٌنة أو ممكننة -4

التعلٌمٌة بحٌث ال ٌمكنهم االستفادة من النشنرات والمطبوعنات اإلرشنادٌة والتنً هنً وسنابل ضنمن 

 هذه المجموعة.

 :وكما ٌؤتًوسٌتم توضٌح عدد منها 

المكتوبنة فنً : وهً أحدى وسابل االتصال الجماهٌري التً تعتمد علنى الكلمنة المطبوعات اإلرشادٌة -1

ا  عملٌة نشر األفكار اإلرشادٌة وذلنن لؽنرض توصنٌل المعلومنات والمنواد العلمٌنة للمنزارعٌن. وحالٌنا

ا تحتنوي علنى كافنة  تموم الهٌبة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعً بإصدار الكثٌنر منن النشنرات سننوٌا
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ا وولاٌتها من األمراض اإلرشادات حول زراعة الخضر والفواكه والمحاصٌل الحملٌة وطرق تسمٌده

ا.  وتوزع مجانا

ا والتً تصل إلنى اإلذاعة )الرادٌو -2 (: وتعد من أهم وسابل اإلعالم الجماهٌرٌة وذات تكالٌؾ للٌلة نسبٌا

جمهور كبٌر جداا متبناٌن فنً السنن والثمافنة والمعرفنة. وٌسنتعمل اإلرشناد الزراعنً الرادٌنو إلٌصنال 

ا أبناء الرٌؾ اللمسترشالمعلومات الزراعٌة إلى جمهور ا ذٌن ٌمٌلنون إلنى االسنتماع إلنى دٌن خصوصا

 الرادٌو وٌحبون برامجه.

: ٌعد التلفزٌون منن الوسنابل اإلرشنادٌة ذات األهمٌنة الكبٌنرة لكوننه وسنٌلة إرشنادٌة تسنتؽل التلفزٌون -3

حاستً السمع والبصر مما ٌزٌد وٌدعم عملٌة النتعلم وبهنذا ٌصنبح أكثنر وسنابل االتصنال الجماهٌرٌنة 

 وتؤثٌراا. فاعلٌة
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 / ادلؼيُبد انطًؼيخ ٔانجصريخ يف اإلرشبد انسراػي 5 – 13

المعٌننات: وٌمصنند بهننا األجهننزة أو المعندات التمنٌننة التننً ٌسننتفاد منهنا لتسننهٌل عملٌننة التعلننٌم أو اإلرشنناد 

التعلٌم كما فً العٌنات والنماذج والصور والملصمات وؼٌرها. والمعٌنات لد تكون سمعٌة أو  فاعلٌةوٌزٌد من 

المعٌنننات السننمعٌة والبصننرٌة تسنناعد  إنبصننرٌة أو مزدوجننة )سننمعٌة وبصننرٌة( لمنند أتضننح مننن الدراسننات 

ا.الشخص فً أن ٌتعلم أكثر وأسرع وان ٌتذكر ما تعلمه لمدة أطول وأن ٌكون التعلم أكثر اتمان  ا

ومن فوابند اسنتعمال هنذه المعنٌنات التعلٌمٌنة هنو أنهنا تجعنل التعلنٌم أكثنر والعٌنة وألنرب للحمٌمنة وتتنٌح 

للمتعلم فرصة التعرؾ على الخبرات التً تمع خارج مجتمعنه وتثٌنر لدٌنه الرؼبنة للنتعلم وتجعنل عملٌنة النتعلم 

الطنرق  فاعلٌنةن وتسناعد علنى زٌنادة أسهل وتعمل على توضٌح األفكار التً ٌحملهنا المرشند إلنى المسترشندٌ

اإلرشادٌة المستخدمة وٌوجد كثٌر من المعٌنات البصرٌة والسمعٌة التً ٌمكن للمرشد الزراعً االسنتعانة بهنا 

ا وتؤثٌراا ومن هذه المعٌنات ا وجاذبٌة وتفهما  :هً ما ٌؤتً لٌجعل تعلٌمه أكثر وضوحا

تعتبر  فإنهاج الحمٌمٌة فً كثٌر من األعمال اإلرشادٌة : نظراا لتوافر العٌنات والنماذالعٌنات والنماذ  -1

همة. والنماذج الحمٌمٌة هنً عبنارة عنن الشنًء الطبٌعنً الحمٌمنً، ممن الوسابل التعلٌمٌة البصرٌة ال

ا أما العٌنات فتعتبر نموذج  لمجموعة من األشٌاء الحمٌمٌة.ٌزاا مم ا

البصرٌة التً ٌمكن للمرشد الزراعً االستعانة الصور الفوتوؼرافٌة: تعتبر الصور من أهم الوسابل  -2

 بها فٌما ٌموم به من نشاط إرشادي.

ا من التنبٌه لفكرة معٌنة بحٌث ٌتمكن الملصمات الجدارٌة -3 : وتستخدم كوسٌلة إرشادٌة بهدؾ خلك نوعا

 أي فرد ٌلمً نظرة علٌها أن ٌدرن الفكرة اإلرشادٌة بسهولة وبشكل ٌجلب االنتباه وٌشنوق الفالحنٌن

 على تطبٌك الفكرة التً ٌحملها.

من الوسابل اإلرشادٌة البصرٌة التً تساعد كثٌراا فنً نشنر المعلومنات الزراعٌنة  األفالم السٌنمابٌة: -4

وتستعمل فً االجتماعات اإلرشادٌة لتوضٌح جوانب موضنوع االجتمناع ومنن فوابندها أنهنا مشنولة 

 ع ما ٌعرض من األفالم الزراعٌنة وأنهنامشجعة على الحضور حٌث كثٌراا ما تعرض أفالم مسلٌة م

ا   ٌمكن أن تإثر بؤلل الناس تعلما

 إَٔاع  ادلؼيُبد اإلرشبديخ:

: وهً التً تعتمد فً تؤثٌرها على حاسة السمع فمط ونذكر منها )اإلذاعة المعٌنات اإلرشادٌة السمعٌة -1

 أو الرادٌو، والتسجٌالت الصوتٌة، ومكبرات الصوت(.
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التً تعتمد فً تؤثٌرها على حاسة البصنر فمنط ومنهنا )الصنور، الملصنمات،  : وهًالمعٌنات البصرٌة -2

 الخرابط، الرسوم البٌانٌة والنماذج(.

وهً التً تعتمند فنً تؤثٌرهنا علنى حاسنتً السنمع والبصنر  البصرٌة(:-المعٌنات المزدوجة )السمعٌة -3

 ثٌلٌات وؼٌرها(.اعً اإلرشادي، والتلفزٌون، والتمزرومنها )السٌنما الزراعٌة، والمسرح ال

 

 /  تؼريف انتمٕيى اإلرشبدي 6 – 13

ٌمكن أن نعرؾ التموٌم اإلرشادي بؤنه )عملٌة منظمة لتحدٌد التؽٌٌرات التً تحندث فنً سنلون الفالحنٌن 

المسترشنندٌن المعرفٌننة و/أو المهارٌننة و/أو الشننعورٌة( نتٌجننة للنشنناطات والبننرامج التننً ٌمننوم بهننا المرشنندون 

للمسترشدٌن مجسدٌن فً ذلن مدى تحمك أهداؾ البرامج واألنشنطة اإلرشنادٌة التنً تخطنط وتنفنذ الزراعٌون 

 إلفادة الفالحٌن المسترشدٌن.

هذا ٌعنً أن عملٌة التموٌم اإلرشادي عملٌة منظمة تتكنون منن مجموعنة عملٌنات أو خطنوات نسنعى  إن

ن تم تخطٌطه وتنفٌذه لمجموعة محددة من من خاللها معرفة ما تحمك من أهداؾ نشاط أو برنامج إرشادي معٌ

الفالحٌن من أجل أن نمرر وعلى ضوء ما تظهنره نتنابج التمنوٌم االنتمنال إلنى نشناط أو برننامج آخنر أو إعنادة 

 النشاط المموم أو جزء منه، وبصورة عامة وبسٌطة فؤن عملٌة التموٌم هذه تتضمن ثالثة أشٌاء هً:

 لمجموعة من المسترشدٌن.هدؾ لنشاط أو برنامج ٌراد تحمٌمه  -1

( بعد االنتهاء منن عملٌنة تنفٌنذ 1صورة عن ما تم تنفٌذه للمسترشدٌن من الهدؾ المذكور فً الفمرة ) -2

 النشاط أو البرنامج.

 (1( بناءا على ما تم تحدٌده فً الفمرة )2حكم عما تم تنفٌذه من الهدؾ فً الفمرة ) -3

 :اآلتًرشادي هً كما فً الجزء هذا وأن الخطوات التفصٌلٌة لعملٌة التموٌم اإل

 /  خطٕاد ػًهيخ انتمٕيى اإلرشبدي

 :  اآلتًل البل الشروع فً شرح خطوات عملٌة التموٌم اإلرشادي، نسوق المث

لهدؾ حدده أحد المرشدٌن الزراعٌٌن المسإول عن لرٌة ما لبرنامج أعده لٌتم تنفٌذه لفالحً الحمضٌات 

فً هذه المرٌة بعد أن شخص انخفاض فً إنتاجٌة هذه األشجار جراء الممارسات ؼٌر الصحٌحة فً عملٌنات 

والمهنارات واالتجاهنات  مرٌنة المعنارؾال)إكساب فالحً الحمضٌات فنً )التسمٌد حٌث ٌكون الهدؾ كاآلتً: 

ا ل  .(تنفٌذ البرنامج( ءلتوصٌات العلمٌة وخالل سنة من بدفٌما ٌتعلك بتسمٌد محصولهم )أشجار الحمضٌات وفما
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 إن خطوات عملٌة التموٌم اإلرشادي تكون كاآلتً:

تحدٌد نبذة مختصرة عن الوضع النراهن للنشناط أو البرننامج المنراد تموٌمنه. حٌنث ٌنذكر هننا وعلنى  -1

ضوء الهدؾ أعاله وبصورة مختصرة والع الفالحٌن بما ٌراد تموٌمه )انخفاض إنتاجٌة الحمضٌات( 

ا، اوالعناصر أو الجهات المعنٌة أو المسببة لذلن وهً الفالح لوحده أو المرشند لوحنده أو األثنن ن معنا

ء فنً عملٌنة مع إبراز الجهة األكثر تؤثٌراا وفً أي مجال )إن أمكن( من أجل أن ٌسنلط علٌهنا الضنو

التمننوٌم اإلرشننادي، ففننً المثننل  أعنناله فننؤن الموضننوع ٌنندور حننول عنندم معرفننة تطبٌننك الفالحننٌن 

 للممارسات الصحٌحة فً التسمٌد.

الفالحنٌن المعنارؾ والمهنارات  إكسنابتحدٌد أهداؾ البرننامج أو النشناط النذي أعند للتنفٌنذ منن أجنل  -2

واالتجاهننات ومننن أجننل المضنناء علننى المشننكلة، ولنند حنندد الهنندؾ كمننا فننً الممدمننة المننذكورة لبننل 

 الخطوات.

تحدٌد هدؾ أو أهداؾ التموٌم أي تحدٌد ما الذي ترٌند أن تحممنه منن خنالل عملٌنة التمنوٌم، وٌنتم ذلنن  -3

فبالنسنبة للهندؾ مندار النمناش فنً هنذا الفصنل على ضوء أهداؾ النشاط أو البرنامج المراد تموٌمه. 

)الفمنننرة لبنننل الخطنننوات( النننذي حننندد كهننندؾ للبرننننامج، إكسننناب الفالحنننٌن المعنننارؾ والمهنننارات 

ا كهدؾ للتموٌم أو تعتمد جزءاا منه كنؤن ٌكنون التؤكٌند علنى تمنوٌم أو  واالتجاهات...الخ لد تعتمده كلٌا

ذي طبك توصٌة ما ٌكون لد عرفها وأكتسب االتجاه لٌاس تطبٌك المهارات على اعتبار أن الفالح ال

اإلٌجابً لتنفٌذها، حٌث أن المهم فً هذا المجال تحدٌد أهنداؾ التمنوٌم وبدلنة وفنً أي اتجناه تكنون، 

أي هل فً اتجاه تمنوٌم كامنل أننواع السنلون )المعرفنة والمهنارة واالتجناه( أم  باتجناه تمنوٌم عنصنر 

االتفنناق حصننل علننى تحدٌنند أهننداؾ التمننوٌم كنناآلتً: تمنندٌر مننا  إنواحنند )كننالتطبٌك( مننثالا ولنفننرض 

ن للحمضٌات جراء جهد المرشد الزراعنً المسنإول عننهم منن واكتسبه فالحو المرٌة المعنٌة المنتج

 تطبٌمات للممارسات الصحٌحة فً تسمٌد الحمضٌات.

ث تتطلننب الخطننوة جمنع البٌانننات التننً ٌننتم بواسنطتها التؤكنند مننن تحمننك أهننداؾ التمنوٌم اإلرشننادي حٌنن -4

 اآلتً:

تحدٌد المجموعة المعنٌة بهدؾ التموٌم اإلرشادي والتً تجمنع منهنا البٌاننات حٌنث أن هنذه المجموعنة  - أ

ا بنالمجتمع ولكنن عنندما ٌكنون حجنم المجتمنع كبٌنراا أي أن إعنداده كثٌنرة تتطلنب عملٌنة جمنع  تسمى إحصنابٌا

ه إلننى أسننلوب اعتمناد مجموعننة صنؽٌرة تمثننل فننً المعلومنات الكثٌننر منن الجهنند والمننال والولنت ٌمكننن االتجنا

صفاتها المجتمع، حٌث ٌطلك على هذه المجموعة الصنؽٌرة العٌننة والتنً ٌمكنن تعرٌفهنا بؤنهنا عندد للٌنل منن 

المجتمع تنتخب بؤسلوب معٌن ٌمكن من خالله أن تعتمد لتمثٌل أفراد المجتمنع ككنل، وفنً المثنل السنابك فنؤن 
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مذكور )المجتمع( هً مجموعة فالحً الحمضنٌات فنً المرٌنة المعنٌنة حٌنث أننه المجموعة المعنٌة بالهدؾ ال

 عندما ٌكون عددهم كبٌراا ٌمكن انتخاب مجموعة صؽٌرة منهم )عٌنة( إلجراء التموٌم علٌها.

تحدٌد المصنادر التنً تجمنع منهنا المعلومنات والطنرق التنً تجمنع بواسنطتها فبالنسنبة للمصنادر التنً  - ب

فهً إما مصنادر أولٌنة والمتمثلنة بناألفراد والجماعنات ذوي العاللنة بموضنوع التمنوٌم  تجمع منها المعلومات

)فالحننو الحمضننٌات أو عٌنننة منننهم فننً المثننال السننابك( أو مصننادر ثانوٌننة )التمننارٌر والبحننوث والدراسننات 

ا. أمنا بالنسنبة لطنرق جمنع المعلومنات فهننان العدٌند منهنا ننذكر منهنا  المتعلمة بموضوع التموٌم( واالثننٌن معنا

 اآلتً:

والتً هً عبارة عن اسنتمارة متضنمنة عندد منن األسنبلة تؽطنً بصنورة أساسنٌة  ستبانة البرٌدٌة:إلا -1

النماط التً ٌشملها هدؾ التموٌم، حٌث ترسل إلى المستجوب لإلجابة عنها ومن محاسننها إمكانٌنة إرسنالها إلنى 

مستوى جٌد من التعلٌم المستجوبٌن لإلجابة عنها بدلنة، ها فؤنها تحتاج إلى وبعدد كبٌر من للمستجوبٌن أما مسا

 لذلن فؤنها ال تستعمل فً أوساط تسود فٌه األمٌة.

ا لهدؾ التموٌم، إال أن اإلجابة  الممابلة الشخصٌة: -2 وفٌها تعد استمارة لتحتوي على مجموعة أسبلة وفما

هننذه الطرٌمننة إمكانٌننة اسننتعمالها فننً علننى أسننبلتها تننتم مننن خننالل ممابلننة جننامع البٌانننات للفننالح، ومننن محاسننن 

األوساط الفالحٌة األمٌة مع إمكانٌة توضٌح جامع البٌانات للفالحٌن لبعض النماط ؼٌر الواضحة كنون الممابلنة 

ا لوجه.  تكون وجها

فالتبوٌب عملٌة تنظٌم البٌانات المجمعة بواسطة االسنتمارات أو منن  تبوٌب وتحلٌل وتفسٌر البٌانات: -5

ا للخطننة الموضننوعة للتمننوٌم وفننً جننداول ضننمن أبننواب معٌنننة لتسننهٌل عملٌننة  خننالل المالحظننة الشخصننٌة وفمننا

ا التفسٌر لهذه المعلومات أو البٌانات أما التحلٌل فهً الطرٌمة التً نضع بها أرلام كثٌرة بصنورة ٌمكنن معرفنة  ا

تبانة، حٌننث ٌمكننن سننإلماهٌتهننا وفهمهننا، حٌننث ٌمكننن جننراء ذلننن معرفننة معنننى أجوبننة األسننبلة المسننتعملة فننً ا

 استعمال النسب المبوٌة والمتوسطات الحسابٌة فً ذلن.

والتفسٌر هو عملٌة تنطٌك األرلام سواء كاننت نسنب مبوٌنة أو متوسنطات حسنابٌة أو ؼٌنر ذلنن واكتشناؾ منا 

 تعنٌه تلن األرلام فً عبارات لؽوٌة.

الموجهة إلى الفالحٌن الستكشاؾ مدى  إال من بٌن األسبلةسفبالعودة إلى المثال السابك وعلى افتراض وجود 

تطبٌننك أنننواع األسننمدة فننً تسننمٌد أشننجار الحمضننٌات فننؤن التبوٌننب المناسننب هننو أن توجنند ثالثننة حمننول تبننوب 

 بموجبها إجابات الفالحٌن وهً:

 فالحون استعملوا األسمدة الكٌمٌاوٌة فمط. -1

 فالحون استعملوا األسمدة الحٌوانٌة فمط. -2

 نوعٌن من األسمدة.فالحون استعملوا كال ال -3

 والنسب المبوٌة فً كل مجموعة ولتكن كاآلتً: األعدادهذا وٌمكن أن ٌكون التحلٌل بؤن تحسب 
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 انُغجخ  ػذد انفالحني 

 %30 15 المجموعة األولى-1

 %30 15 المجموعة الثانٌة-2

 %40 20 المجموعة الثالثة-3

 %100 50 المجموع الكلً

 

 

 

  

 

أن ٌكون التفسٌر لهذه األرلام هو أن تطبٌك الفالحٌن الستعمال أنواع األسمدة فً تسمٌد  وفً هذه الحالة ٌمكن

ا % منهم استعملوا نوع60أشجار الحمضٌات فً بساتٌنهم لٌس جٌداا بداللة أن  % 40من األسنمدة وأن  اا واحد ا

 فمط استعملوا النوعٌن من األسمدة وهً الممارسة الصحٌحة فً هذه الحالة.

ت وكتابة التمرٌنر بنتنابج وتوصنٌات التمنوٌم: فنً هنذه الخطنوة تحندد التوصنٌات علنى ضنوء التوصٌا  -6

النتابج التً أظهرتها عملٌة التموٌم اإلرشادي وبالنسبة لكافة متؽٌرات أو فمرات التموٌم، إذ على سبٌل المثنال 

حٌن علٌهنا حٌنث أن أكثنر تكون التوصٌة بالنسبة إلى استعمال أنواع األسمدة الصحٌحة هً إعادة إرشاد الفال

مننن نصننؾ الفالحننٌن لننم ٌطبمننوا العملٌننة بصننورة صننحٌحة وهكننذا بالنسننبة للممارسننات األخننرى التننً تكننون 

 التوصٌات علٌها حسب ما تظهره النتابج لكل منها.

وأخٌراا فالبد منن كتابنة تمرٌنر حنول عملٌنة التمنوٌم لهنذا البرننامج منع مالحظنة أن ٌحنوي التمرٌنر علنى فكنرة 

ه والنتنابج والتوصنٌات التنً تمخضنت عننه، بعن البرنامج المموم وأهدافه وأهداؾ التموٌم وكٌفٌة أجرا مبسطة

 ٌحتفظ المرشد بنسخة من التمرٌر فً دابرته وٌرسل نسخة أخرى إلى مرجعه األعلى فً الدابرة.

 أهمٌة التموٌم:

االنتمنال إلنى  باإلمكنانفٌكنون  تبٌان المتحمك من الهدؾ أو األهداؾ للبرنامج النذي ٌنتم تموٌمنه وبنذلن -1

منه فً حالة عدم تحمٌك األهداؾ، مما  اا برنامج آخر إذا كان الهدؾ لد تحمك بؤجمعه أو إعادة البرنامج أو جزء

 ٌنعكس على تحسٌن األعمال اإلرشادٌة.
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 بٌة.ٌزٌد من ثمة المرشدٌن الزراعٌٌن بؤنفسهم فً حالة كون نتابج تموٌم البرامج المسإولٌن عنها إٌجا -2

االستفادة من توجٌه المرشدٌن الزراعٌٌن اللذٌن تكون نتابج تموٌم البرامج المسإولٌن عنها سلبٌة إلى  -3

 تلمً التدرٌب.

إعننالم الجمهننور الننذي ٌعمننل معهننم المرشنند الزراعننً بالنجاحننات التننً حممهننا والتننً تظهرهننا عملٌننة  -4

 .التموٌم مما ٌزٌد من ثمة الجمهور ومساندتهم  لإلرشاد الزراعً

 إعالم الجهات المسإولة عن أعمال المرشد الزراعً باإلنجازات المتحممة. -5

 تمكٌن المرشد الزراعً على الحصول على الموارد والمخصصات المالٌة بناءا على نتابج التموٌم. -6

له االستفادة من نتابج التموٌم فً العملٌات اإلدارٌة األخرى للمرشد الزراعً كترلٌته وتمدٌم المكافآت  -7

 معالبته وؼٌر ذلنأو 
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 انثبنث ػشش انفظمَٔشبطبد أعئهخ 

 

 : ما هو مفهوم اإلرشاد الزراعً ؟4س

 : كٌف نحمك األهداف االلتصادٌة لإلرشاد الزراعً ؟0س

 : كٌف تتحمك األهداف االجتماعٌة لإلرشاد الزراعً ؟3س

 منها ؟: عدد مبادئ اإلرشاد الزراعً. واشرح واحدا 1س

 : ما هً مإهالت المرشد الزراعً ؟ وما عاللتها بطبٌعة عمله ؟5س

 : اذكر أنواع التخطٌط وفما لولت تنفٌذ الخطة مع الشرح ؟1س

 : ما هً اهم الطرق االرشادٌة الجماهٌرٌة ؟ 7س

 : ما هً مزاٌا وعٌوب الطرق االرشادٌة الجماعٌة ؟ 4س

 : تكلم عن اهم طرق جمع المعلومات ؟ 2س
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