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 املقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصـالة والسالم علـى أشـرف املرسلني سيدنا حممـد وعلـى آلـه    

  وصحبه وسلم.. وبعد،،،
أَْحَيْيَناَها َوأَْخَرْجَنا ِمْنَهـا َحبا فَِمْنُه َيـأْكُلُونَ.   َوآَيةٌ لَُهُم الْأَْرُض الَْمْيَتةُيقول املولـى عز وجل: {

ِملَْتُه أَْيـِديهِْم أَفَلَـا   َوَجَعلَْنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن َنِخيلٍ َوأَْعَنابٍ َوفَجَّْرَنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن. ِلَيأْكُلُوا ِمْن ثََمرِِه َوَما َع
  ].٣٣} [سورة يس: اآلية َيْشكُُرونَ

ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طري أو ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: "
  ]٨٩٣" [أخرجه البخاري: إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة

فمن هذه النصوص تتضح لنا أمهية الزراعة ومن مث أمهية دراسة مادة االقتصاد الزراعي، واليت تعترب 
االقتصاد يف دراسة العلوم االقتصادية، ومن مث كان اهتمامنا بإعداد كتاب شامل عن "من األعمدة األساسية 

" حيتوي على كل املوضوعات اليت يتناوهلا، والذي يشتمل أبوابه على العديد من املوضوعات اهلامة الزراعي
  فنذكر منها:

  الفصل األول: علم االقتصاد وفروعه
  الفصل الثاين: اقتصاديات األرض

  الثالث: إقتصاديات اإلنتاج الزراعيالفصل 
  الفصل الرابع: إدارة أعمال املزرعة

  الفصل اخلامس: األسعار الزراعية ودور الطلب يف حتديد األسعار.
  الفصل السادس: عــرض أسعار املنتجات الزراعية ودور العرض يف حتديد األسعار

  الفصل السابع: التسويق الزاعي
  عيالفصل الثامن: التمويل الزرا

  الفصل التاسع: التكاليف الزراعية
  الفصل العاشر: العمال الزراعيون

  الفصل احلادي عشر: السياسة الزراعية
  الفصل الثاين عشر: الدخل الزراعي

  الفصل الثالث عشر: اإلرشاد الزراعي
  الفصل الرابع عشر: التنمية الزراعية مفهومها ومؤشراهتا

  ع الزراعيالفصل اخلامس عشر: االستثمار يف القطا
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والبد لنا أن نوضح أن املراجع اليت اعتمدنا عليها يف إعداد الكتاب قليلة جداً نظراً لعدم اهتمـام  
االقتصاديني بالكتاب يف علم االقتصاد الزراعي، وقد اعتمدنا بشكل أساسي على كتاب األستاذ الـدكتور/  

يه املؤلف من جهد كبري جعله اهللا يف ميزان عبد الوهاب مطر الذي يعترب مرجع أساسي يف الدراسة ملا بذل ف
  حسناته.

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 الفصل التمهيدي

  الزراعة وأمهيتها وخصائصها ونظمها وأنواعها
بالرغم من تباين أمهية الزراعة يف دول العامل إال اهنا تعترب عماد اإلقتصاد القومي لكثري من الـدول  

  والنامية اإلشتراكية منها والرأمسالية.املتقدمة 
  :ونتناول يف هذا الفصل التمهيدي ما يلي

  أمهية الزراعة يف اإلسالم.-٢    أمهية الزراعية.-١
  : أمهية الزراعية يف القرآن الكرمي.أوالً  

  : أمهية الزراعة يف السنة النبوية.ثانياً
  اخلصائص االقتصادية واالجتماعية للزراعة.-٣
  أنواع الزراعة.-٥    زراعية.النظم ال-٤

-١-  
  أمهية الزراعة

  :وترجع أمهية الزراعة إىل ما يلي
: فاحتياجـات  أوالً: توفري االحتياجات الغذائية لألفراد، واالكتفاء الذايت من هذه االحتياجـات 

يزداد  األفراد تتنوع وتزداد، والبد من الوفاء هبذه االحتياجات وخصوصاً أن الطلب على املنتجات الزراعية
  يف املراحل األوىل للتنمية االقتصادية وذلك ملواجهة ثالثة أمور:

  الزيادة العامة يف عدد السكان نتيجة الرتفاع معدالت الزيادة السكانية.-١
  ازدياد عدد سكان املدن نتيجة الرتفاع معدالت اهلجرة من الريف إىل املدن.-٢
  د الغذائية نتيجة للزيادة يف دخول األفراد.ازدياد الطلب على املنتجات الزراعية من املوا-٣

وال سبيل إىل مواجهة هذه الزيادة يف الطلب على املنتجات الزراعية إال بزيادة حجم اإلنتاج ورفع 
  معدالت اإلنتاجية الزراعية.

ويعترب الغذاء عامالً هاماً من عوامل االستقرار السياسي يف كثري من األمم وخصوصاً يف بالد العامل 
نامي، والذي توجد فيه عالقة قوية بني وفرة املواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنني وبني استقرار األوضاع ال

  السياسية يف البالد.
فإذا ما حدث نقص يف هذه املواد الغذائية األساسية فإن األسعار ترتفع األمـر الـذي يـؤدي يف    

اسي أيضاً، وتزداد اخلطورة إذا اعتمدت الدولة على حاالت كثرية إىل عدم االستقرار االقتصادي، بل والسي
استرياد غذائها من اخلارج، فالغذاء األساسي يعترب سلعة استراتيجية ال تقـل يف أمهيتـها عـن األسـلحة     

  العسكرية، فقد تتخذ وسيلة للضغط من أجل أهداف سياسية أو غريها من األهداف.
: فقد أخرت الواليات األمريكية الت كثريةيف حا –وخصوصاً القمح–وقد استخدم هذا السالح 

م بسبب بيع األخرية ملنتجاهتا من اجلوت لكوبـا، وكـذلك   ١٩٧٤شحنات القمح إىل بنجالدش يف عام 
م. وقد سبب هذا ١٩٨٠ – ١٩٧٥بني عامي  -سابقاً–تعطلت شحنات القمح األمريكي لالحتاد السوفييت 
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بذل جمهوداً كبرياً لتدبري كميات بديلة للقمح األمريكـي   التأخري مشكالت كبرية لالقتصاد السوفييت، فقد
خالل سنوات األزمة حيث كانت الواليات املتحدة تصدر حنو عشرة ماليني طن سنوياً، وكانت األسـعار  

  اليت دفعها السوفيت أعلى بكثري من األسعار العادية.
اء وامتنان اهللا على عباده هبذه وقد دلت نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية على أمهية توفري الغذ

  النعمة العظيمة.
َوآَيةٌ لَُهُم الْأَْرُض الَْمْيَتةُ أَْحَيْيَناَها َوأَْخَرْجَنا ِمْنَها َحبا فَِمْنُه َيأْكُلُونَ. َوَجَعلَْنا ِفيَهـا  قال عز وجل: {

  ).١}(أْكُلُوا ِمْن ثََمرِِه َوَما َعِملَْتُه أَْيِديهِْم أَفَلَا َيْشكُُرونََجنَّاٍت ِمْن َنِخيلٍ َوأَْعَنابٍ َوفَجَّْرَنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن. ِلَي
ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طري أو ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: "

  ).٢"(إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة
  الغذاء األساسي الذي ال بديل عنه.فمن هذه النصوص تتضح لنا أمهية الزراعة واليت تنتج 

كلكم راع وكلكـم مسـئول عـن    وإذا أضفنا إىل هذه النصوص قوله صلى اهللا عليه وسلم: "
  ).٣"(رعيته

رأينا كيف يلقي على عاتق احلاكم أمر رعيته ومسئوليته عن اختاذ كل ما يلزم لتوفري احتياجـاهتم  
  الغذائية وغريها.

: تؤدي زيادة السكان إىل ازدياد حجم املوارد البشرية مما د البشريةثانياً: توفري فرص العمل للموار
يتطلب العمل على خلق فرص جديدة، ويعترب النشاط الزراعي مبثابة القطاع الرئيسي السـتيعاب القـوى   

  العاملة يف كثري من الدول النامية.
القومي تشغيالً للقوى  ويف مصر يعترب القطاع الزراعي من أكثر القطاعات االقتصادية يف االقتصاد

من إمجايل العمالة مبختلف القطاعات املكونـة لالقتصـاد القـومي     %٢٨,٢العاملة حيث يستوعب حنو 
عـامالً   ٤٦٨٢١١١م إىل حنو ٢٠٠٣م، ووصل يف عام ١٩٩٩مليون عامل يف عام  ١٧,٤واملقدرة بنحو 

  من عدد العمالة الكلية. %٢٧,١٧بنسبة 
مالة يف القطاع الزراعي بعد تنفيذ عدد من املشـروعات االقتصـادية   ومن املنتظر زيادة نسبة الع

) مليون نسمة مـع  ٧الزراعية الكربى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي الذي يهدف إىل استيعاب قرابة (
م باإلضافة ملشروع تنمية مشال سيناء الذي يهدف لتوفري ٢٠١٧مليون فرصة عمل حىت عام  ٢,٨توفري حنو 

  ليون فرصة عمل.ما يقرب من م
: يتعرض القطاع الصناعي يف الدول النامية لتحـديات  ثالثاً: توفري املواد األولية للقطاع الصناعي

كبرية خاصة يف ظل وجود ميزات هائلة للصناعة يف الدول املتقدمة من توافر رؤوس األموال، واملهـارات  
  خنفاض تكاليف الطاقة والقوى احملركة.اإلدارية والتنظيمية، وارتفاع الكفاءة اإلنتاجية للعمال، وا

                                                 
  .٣٥، ٣٤، ٣٣) سورة يس، اآليات ١(
  .٥٣) احلديث سبق خترجيه ص٢(
  .٤٤١، ص٢، ج٨٩٣) احلديث رواه البخاري، يف كتاب اجلمعة. باب اجلمعة يف القرى واملدن، ح/٣(
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ولكي تستطيع الصناعة يف مصر مواجهة هذه املنافسة الشرسة فالبد من تعويض هذه املزايا بـوفرة  
  واخنفاض تكاليف املواد اخلام واأليدي العاملة.

وهذا الدور البد أن تقوم به الزراعة املصرية واليت جيب أن ترفع معدالت اإلنتاجيـة يف القطـاع   
  الزراعي إىل أقصى معدل مكن.

وقد ثبت أن أي قصور يف القطاع الزراعي وختلفه عن مواكبة القطاع الصناعي، وتلبية احتياجاتـه  
من مواد أولية يؤدي إىل فشل العديد من التجارب التنموية لبعض الدول النامية نتيجة وضع خطط تعتمـد  

  زراعي نسبياً.على القطاع الصناعي يف احملل األول وهتمل القطاع ال
وكذلك فإن الزراعة تقوم بدور هام يف التجارة اخلارجية املصرية، حيث بلغت نسـبة مسـامهة   

  م.١٩٩٨-٩٧من إمجايل الصادرات السلعية املصرية يف عام  ٩,٥الصادرات الزراعية حوايل 
تصاد املصري فـإن  : نظراً للدور اهلام الذي تقوم به الزراعة يف االقرابعاً: متويل التنمية االقتصادية

عليها االعتماد يف تدبري األموال الالزمة لعملية التنمية االقتصادية، ويتطلب ذلك ازدياد الناتج يف القطـاع  
الزراعي الذي يعين بالضرورة ارتفاع حجم الدخل القومي من القطاع الزراعي، وهذه الزيـادة يف حجـم   

واليت ميكـن اسـتخدامها بكفـاءة يف متويـل     الدخل القومي سوف ختلق فرصة الزدياد حجم املدخرات 
  مشروعات التنمية.

 %١٣,١) مليون دوالر بنسبة بلغـت  ٥٨٦م (١٩٩٩فقد بلغ حجم الصادرات الزراعية يف عام 
مـن   %١١,٤م بنسبة بلغـت  ٢٠٠٣مليون دوالر عام  ٩٣٨,١من إمجايل الصادرات الكلية بينما بلغت 
ة وإن اخنفضت إال أن هذه األموال بالنقد األجنيب تشكل مسامهة إمجايل الصادرات الكلية ملصر، وهذه النسب

كبرية يف عملية التنمية االقتصادية، واألمل معقود على القطاع الزراعي يف جلـب املزيـد مـن األمـوال     
للمساعدة يف عملية بناء اجملتمع وحتديثه، وذلك من خالل زيادة الصادرات واحلد من الـواردات الزراعيـة   

  احملاصيل التصديرية اليت حتقق عائداً كبرياً. والتوسع يف
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  )١جدول رقم (
  م.٢٠٠٣-١٩٩٧األمهية النسبية للصادرات الزراعية إىل إمجايل الصادرات الكلية خالل الفترة من 

 الصادرات الزراعية لإلمجايل قيمة الصادرات الزراعية إمجايل قيمة الصادرات السنوات

٨,٢ ٤٤٢,٣ ٥٣٤٥,٤ ١٩٩٧ 

١١,١ ٥٧١,٨ ٥١٢,٠ ١٩٩٨ 

١٣,١ ٥٨٦,٠ ٤٤٤٥,٠ ١٩٩٩ 

٨,١ ٥١٨,٣ ٦٣٨٧,٦ ٢٠٠٠ 

٩,٠ ٦١٤,٤ ٧٠٦٨,٢ ٢٠٠١ 

١٢,٠ ٧٧٤,٢ ٦٦٤٣,٤ ٢٠٠٢ 

١١,٤ ٩٣٨,١ ٨٢٠٥,٢ ٢٠٠٣ 

م، وموقع املنظمة علـى  ٢٠٠٢) ٥٦املصدر: منظمة الفاو / الكتاب السنوي / التجارة / اجمللد (
  شبكة اإلنترنت.

الصدد: "لقد خلقت االقتصاديات املتقدمة من مواردهـا الطبيعيـة سـلعاً    يقول روستو يف هذا 
تصديرية هامة، واستخدمت هذا النمو املتزايد يف الصادرات لتمويل وارداهتا من املعدات الرأمسالية، وخلدمة 

ـ  دا القروض العامة اخلارجية يف مراحل االنطالق حنو التنمية االقتصادية. ففي كل من أمريكا وروسيا وكن
  قامت الصادرات من القمح واحلبوب هبذا الدور، ويف السويد اخلشب ولب الورق.

: مما الشك فيه أن زيادة الدخل للسكان الزراعيني سـوف  خامساً: تكامل القطاعات االقتصادية
  يؤدي إىل إحداث رواج وانتعاش يف كافة قطاعات االقتصاد األخرى.

لقطاعات االقتصادية األخرى من أمسدة، ومبيدات، فمن ناحية سوف يزداد الطلب على منتجات ا
وآالت زراعية وهندسة زراعية وغريها رغبة يف حماولة الوصول باإلنتاج الزراعي إىل احلد األقصـى، ومـن   
ناحية أخرى فإن زيادة حجم اإلنتاج الزراعي سوف يؤدي إىل خلق وتطوير قطاع اخلدمات مثل خدمات 

  ويق وغريها.النقل والتجارة والتأمني والتس
وكذلك فإنه مع ازدياد نصيب الفرد من الدخل الزراعي ورغبة منه يف التمتع برفاهيـات احليـاة   

  سوف يؤدي ذلك إىل ظهور ومنو صناعات مل تكن موجودة من قبل كالسلع االستهالكية واملعمرة.
هتا : الزراعة مصدر من مصادر امليزان التجاري حيث تعتمد بعض الـدول علـى صـادرا   سادساً

  الزراعية يف جلب العملة الصعبة .
: تعترب الزراعة النشاط اإلقتصادي الوحيد اخلالّق، والذي يضيف إىل القيمة املضافة القوميـة  سابعاً

  قيماً حقيقية مبعىن كميات حقيقية و ليست قيمية فقط.
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: حتاول كثري من ثامناً: قدرة الزراعة على مواجهة التحديات اليت تفرضها اتفاقات التجارة العاملية
جتنب األضرار السلبية اليت سوف تنتج عن تطبيق اتفاقات التجارة العامليـة،   –ومنها مصر  –الدول النامية 

  وذلك باختاذ الوسائل الكفيلة ملواجهة هذه التحديات.
إال أن هذه الوسائل جمرد حماوالت لتجنب السلبيات الكثرية اليت تضمنتها االتفاقات، حيث هتدف 

ملها إىل املساعدة على مواجهة املنافسة العاملية يف جمال جتارة السـلع املصـنوعة وخاصـة املالبـس     يف جم
  واملنسوجات، وجتارة اخلدمات.

ويف حالة مصر، فإن اعتمادها بصفة أساسية على حتديث الصناعة لن حيقق هلا القدرة على مواجهة 
لن تستطيع مواجهة أو منافسة  –كل الدول النامية شأهنا يف ذلك شأن  –سلبيات هذه االتفاقات، ذلك أهنا 

التطور الصناعي املذهل الذي تتمتع به الدول الصناعية املتقدمة نتيجة ما متلكه من تفوق تكنولوجي، وعمالة 
  ماهرة، وخربة تسويقية من الصعب توافرها للدول النامية يف املدى القصري على األقل.

لقيام بدور رئيس يف مواجهة هذه التحديات ويتضح ذلك من ولذلك فإن القطاع الزراعي مؤهل ل
  خالل عرض النقاط التالية:

: تطبيق اتفاقيات حترير التجارة الدولية يف جمال السلع الزراعية سوف يترتب عليه خسـائر  األوىل
  كبرية يف اجملال الزراعي وذلك لألسباب اآلتية:

الزراعية، واملواد الغذائية من اخلارج، وهـذه  أن مصر تعتمد على استرياد جزء كبري من السلع -١
  السلع سوف ترتفع أسعارها نتيجة ألمرين:

: اخنفاض الدعم الزراعي، ومن مث حصول املزارعني على أسعار أقل، وهو مـا يـؤدي إىل   األول
  اخنفاض املعروض من املنتجات الزراعية.

ا احمللية، وخصوصـاً يف الـدول   : اخنفاض التعريفات اجلمركية الذي قد خيفض من أسعارهالثاين
  األوربية، وهذا قد يزيد من الطلب على املنتجات الزراعية، وبالتايل يعمل على رفع أسعارها العاملية.

، حتددها بعض %١٥وتشري بعض التقديرات إىل أن نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ستصل إىل 
الطبع سيؤدي هذا االرتفاع إىل اخـتالل ميـزان   وب %٢٠-١٠الدراسات إىل أن الزيادة ستتراوح ما بني 

املدفوعات املصري، خصوصاً وأن بعض السلع الغذائية اليت سترتفع أسعارها حتتل مكانة هامة يف الواردات، 
مـن إمجـايل الـواردات     %٢٩,٦مليون جنيه بنسبة تصل إىل  ١٩٩٣مثل القمح فقد مت استرياد ما قيمته 

. وذلـك يف عـام   %٣٢,٩مليون جنيه بنسبة تصـل إىل   ٢٢١٢اد ما قيمته الغذائية، الذرة فقد مت استري
من  %٣٣,٤مليون جنيه بنسبة  ٣٠٦٩م فقد بلغ مجلة ما مت استرياده من القمح ٢٠٠٣م أما يف عام ١٩٩٩

مـن إمجـايل    %٣٤,٣مليون جنيه بنسبة  ٣١٥١إمجايل الواردات الزراعية، وبلغ ما مت استرياده من الذرة 
  زراعية.الواردات ال
تأثر مصر سلبياً نتيجة انتهاء نظام التفضيل الذي كانت تتمتع به صادراهتا يف الدول الصـناعية  -٢

كدول االحتاد األورويب، والواليات املتحدة، حيث كانت الصادرات الزراعية املصرية حتصل على ختفـيض  
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ائب اجلمركية املفروضـة  من معدل الضر %١٠٠إىل  %٢٠مجركي يف دول االحتاد األورويب يتراوح بني 
  على السلع املماثلة املستوردة من دول أخرى.

قد يصعب على املنتجات الزراعية املصرية منافسة الواردات من هذه السلع، وذلـك بسـبب   -٣
  جودة الواردات واخنفاض تكلفة إنتاجها.

الزراعي، وذلـك  : وكنتيجة ملا سبق فإن الواجب على الدولة أن توجه إهتمامها إىل النشاط الثانية
رغم تناقص االستثمارات املوجهة إليـه   -بزيادة االستثمارات املوجهة إىل هذا القطاع خصوصاً وأنه يساهم

  بأكرب نسبة يف الدخل القومي املصري. –
م قد ١٩٩٨فيظهر من اإلحصاءات أن نسبة مسامهة الدخل الزراعي يف الدخل القومي املصري عام 

 %١٢ثمارات املوجهة إىل القطاع الزراعي يف نفس السنة قد بلغت نسبتها يف حني أن االست %٢٠,٧بلغ 
  من مجلة االستثمارات.

: أن مصر متلك كافة العوامل اليت متكنها من تنمية القطاع الزراعي من رؤوس أموال وأيـد  الثالثة
  راعية حملية.عاملة رخيصة ومدربة، وأراض شاسعة، ومناخ مناسب، ومصادر متنوعة للمياه، وتكنولوجيا ز

على مواجهة حتـديات اتفاقيـات    –بعون اهللا وتوفيقه–وهلذا فإن الباحث يرى أن القطاع قادر 
التجارة الدولية، وهو دور مهم للغاية ميكن أن تسهم به الزراعة يف حل كثري من املشاكل اليت يتعرض هلـا  

  ميزان املدفوعات املصري.
-٢-  

  أمهية الزراعة يف اإلسالم
م الزراعة كل عناية ورعاية، ولقد ظهر هذا واضحاً جلياً يف القرآن الكـرمي والسـنة   أوىل اإلسال

  النبوية املطهرة، وكذلك يف التنظيم الشرعي للعقود الزراعية.
ولذلك فإن السري على الدرب من االهتمام بالزراعة يف خالل العصور اإلسالمية أمثر أمـة قويـة   

كان التدهور واالضمحالل يصيب كل جنبات األمة تبعاً لبعدها عن مزدهرة، أما حني أمهلت الزراعة فقد 
  منهج رهبا تبارك وتعاىل.

: لقد ظهرت الدعوة إىل اإلسالم يف واد غـري ذي زرع، ويف  أوالً: اهتمام القرآن الكرمي بالزراعة
جـاء   جمتمع اشتهر بالنشاط التجاري، وليس للنشاط الزراعي فيه شأن كبري، وعلى الرغم من ذلك فقـد 

القرآن الكرمي حافالً بعشرات اآليات اليت تتحدث عن األرض، واملاء، والزرع وهي تدعو اإلنسان إىل التدبر 
  يف ملكوت اهللا عز وجل، والتأمل يف قدرة اخلالق جل وعال.

قَْنا الْأَْرَض َشقًّا. فَأَْنَبْتَنا ِفيَهـا  فَلَْيْنظُرِ الْإِْنَسانُ إِلَى طََعاِمِه. أَنَّا َصَبْبَنا الَْماَء َصبا. ثُمَّ َشقَقال تعاىل: {
)، وقال عز وجل: ٤}(كُْمَحبا. َوِعَنًبا َوقَْضًبا. َوَزْيُتوًنا َوَنْخلًا. َوَحَداِئَق غُلًْبا. َوفَاِكَهةً َوأَبا. َمَتاًعا لَكُْم َوِلأَْنَعاِم

                                                 
  .٣٢-٢٤) سورة عبس: اآليات ٤(
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أَْعَنابٍ َوَزْرٌع َوَنِخيلٌ ِصْنَوانٌ َوغَْيُر ِصْنَواٍن ُيْسقَى بَِماٍء َواِحـٍد  َوِفي الْأَْرضِ ِقطٌَع ُمَتَجاوَِراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن {
  ).٥}(َوُنفَضِّلُ َبْعَضَها َعلَى َبْعضٍ ِفي الْأُكُلِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ

لَكَُه َيَنابِيَع ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ ُيْخرُِج بِـِه َزْرًعـا   أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسوقال تعاىل: {
  ).٦}(لَْبابُِمْخَتِلفًا أَلَْواُنُه ثُمَّ َيهِيُج فََتَراُه ُمْصفَرا ثُمَّ َيْجَعلُُه ُحطَاًما إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَ

من إنتاج زراعي متنوع وفـري يشـبع    وقد أمنت اهللا سبحانه وتعاىل على عباده مبا خلقه هلم وهيأه
َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوغَْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخـلَ َوالـزَّْرَع   كافة االحتياجات. يقول تعاىل: {

ِه إِذَا أَثَْمَر َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َولَـا  ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمَتَشابًِها َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه كُلُوا ِمْن ثََمرِ
  ).٧}(ُتْسرِفُوا إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني

َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى الْأَْرَض َخاِشَعةً فَإِذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت إِنَّ الَّـِذي  وقال تعاىل: {
  ).٨}(ُمْحيِي الَْمْوَتى إِنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌرأَْحَياَها لَ

ونبهنا تبارك وتعاىل إىل أن هذه النعم ما هي إال اختبار لقدرة اإلنسان على إخـالص العبـادة هللا   
  ).٩}(َملًاإِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى الْأَْرضِ زِيَنةً لََها ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعسبحانه. قال تعاىل: {

ومن خالل ما سبق يتضح وجبالء أن اهللا تبارك وتعاىل هبذا االهتمام البالغ بالزراعة قـد نبـهنا إىل   
حقيقة هامة وهي أن الزراعة ما دامت هي املصدر األساسي لقوام اإلنسان وحياته فيجب االهتمام والعناية 

لإلنسان بدوهنا وحىت ال يستخدم كسـالح يف  هبذا النشاط إشباعاً هلذه احلاجات األساسية واليت ال وجود 
م تنامت ١٩٧٣وجه أتباع هذا الدين احلنيف، هذا اخلطر الذي نشعر به يوماً بعد يوم، فبعد حرب أكتوبر 

آراء هتدد العرب: وبوضوح "إذا كان العرب ميتلكون سالح البترول إال أن أمريكا متتلك سالحاً أقوى وهو 
  سالح الطعام".

: اهتمت السنة النبوية بالزراعة اهتماماً كبرياً نظراً ألمهيتها البالغة م السنة النبوية بالزراعةثانياً: اهتما
يف قيام دولة إسالمية مكتملة األركان والدعائم، وقدم النيب صلى اهللا عليه وسـلم كـثرياً مـن احلـوافز     

  والتشجيعات للنهوض بالزراعة وذلك على النحو التايل:
اهللا عليه وسلم حافزاً دينياً قوياً لالهتمام بالزراعة فقال صلى اهللا عليه وسـلم:  قدم النيب صلى -١

  ".ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة، إال كان له به صدقة"
فاألجر مستمر ما بقى الزرع أو الغرس أو ما تولد منه، قال النووي: "يف هذه األحاديث فضـيلة  

  الغرس وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع، وما تولد منه إىل يوم القيامة".

                                                 
  .٤) سورة الرعد: اآلية ٥(
  .٢١ ) سورة الزمر، اآلية٦(
  .١٤١) سورة األنعام، اآلية ٧(
  .٣٩) سورة فصلت، اآلية ٨(
  .٧) سورة الكهف، اآلية ٩(



١٨ 
 

حث النيب صلى اهللا عليه وسلم على الـزراعة حتـى يف ظل أصعب الظـروف فقال صلـى -٢
  ".فليفعل إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حىت يغرسهااهللا عليه وسلـم: "

وهذا ترغيب من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الزراعة حىت ولو مل ينتفع الزارع هبا، أو مل ينتفـع  
  أحد هبا.

قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم أقوى حافز دنيوي ملن يقوم باستصالح األرض وزراعتها، وهو -٣
  ).١٠"(ليست ألحد فهو أحق من أعمر أرضاًمتلك هذه األرض، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "

وطبق النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا احلث عملياً فقد أقطع األرض كل مـن طلـب ذلـك    -٤
  للزراعة، كما أقطع بالل بن احلارض وغريه.

قام النيب صلى اهللا عليه وسلم بوضع التشريعات املنظمة الستغالل األراضي ومتويلها واالستثمار -٥
وسلم وإجارة، كما وضع الضوابط الكفيلة مبنع النزاع بني األفـراد يف تسـويق   فيها، من مزارعة ومساقاة 

  املنتجات الزراعية، ومن ذلك ما يعرف ببدو الصالح ووضع اجلوائح، ورفض التسعري.
ومعىن ذلك كله أن السنة النبوية قد عنيت كل العناية مبحددات ومقومات قيام نشاط زراعي من 

شع هلا، وتنظيم لنظم االستغالل الزراعي وكذلك نظم األسعار، والفـرائض  خالل تقنني للملكية ونشر وا
  املالية.

  
-٣-  

  اخلصائص االقتصادية واالجتماعية للزراعة
تعترب الزراعة أحد فروع النشاط االقتصادي ، وهي بذلك شاهنا شان أي نشاط بشرى آخـر هلا 

  أربعة أركان رئيسية هي :
  قتصد الزراعي .: وهي رغبات سكان املالدوافع -١
: وهي إشباع تلك الرغبات إما باستهالك السلع واخلدمات الزراعية مباشرة أو بعد االهداف -٢

  إستبداهلا بغريها من انتجة الفروع األخرى للنشاط االقتصادي .
: وهي االساليب الفنية والتقنية الزراعية السائدة يف اجملتمع، أي جمموعة املعارف االساليب -٣

ة والكيمائيـة واهلندسيـة وغريها املتعلقة برسائل وأساليب حتويل املوارد الزراعية، واليت تتدرج الفيزيقي
إىل سلع  -وهي األرض والعمل ورأس املال وعنصر اإلدارة  - بشكل عام حتت عناصر اإلنتاج االربعة 

  وخدمات زراعية.

                                                 
 ٢٣، ص٥) احلديث رواه البخاري يف صحيحه من حديث عائشة، كتاب احلرث واملزارعة. باب من أحيـا أرضـاً مواتـاً، (ج   ١٠(
  فتح). ٢٣٣٥ح
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ذي يتم فيه انتاج وتبادل : وهو الذي جيري فيه النشاط االقتصادي الزراعي أي الامليدان -٤
وإستهالك املنتجات الزراعية وتوزيع العائد من العملية اإلنتاجية بني العناصر اإلنتاجية اليت أسهمت فيها، 

  ويطلق عليه املقتصد الزراعي أو البنيان االقتصادي الزراعي.
ن االنشطة وعموماً فان الزراعة تتسم مبجموعة من اخلصائص والسمات اليت متيزها عن غريها م

االقتصادية األخرى ، ولذلك كان من الضرورى دراسة وتفهم أهم هذه اخلصائص والسمات حىت ميكـن 
  تفريغ الظواهر االقتصادية املرتبطة بالزراعة واختيار االساليب املناسبة يف معاجلة بعض مشكالهتا .

بق يف جمموعها ومن اجلدير بالذكر انه يصعب سرد خصائص للنشاط االقتصادي الزراعي تنط
وبنفس الدرجة على كل الزراعات لتفاوهتا بني زراعات متقدمة ونامية وتقليدية وبني امناط اإلنتاج والظروف 
اخلاصة بكل منها وبني درجة الكثافة السكانية االرضية ومدى وفرة أو ندرة بعض املوارد االقتصادية الزراعية 

حتدد طبيعة العالقات اإلنتاجية الزراعية والتدخل يف عمل  وبني خمتلف النظم االقتصادية والفلسفات اليت
النشاط من خالل النظم والتشريعات الزراعية . اال انه ميكن سرد بعض اخلصائص والسمات املميزة للنشاط 
االقتصادي الزراعي بشكـل عام، قد تنطبق على بعض الزراعات بشكل أكرب من غريها، وقد تشترك بعض 

مع الزراعة يف بعض هذه اخلصائص، اال ان الزراعة تكاد تكون هي الصناعة الوحيدة الصناعات االخـرى 
  اليت تنفرد باجلمـع بني هذه اخلصائص، وميكن تلخيص أهم خصائص الزراعة فيما يلــى:

  ويقصد باملومسية ان العمليات اإلنتاجية املزرعية تتم يف مواسم معينة من السنة.أوالً: املومسية: 
يرتبـط اإلنتاج الزراعي بالظروف البيولوجية للنبات أو احليوان، واليت تتأثـر  األسـبـاب:

  بالقوى الطبيعية مبا فيـها الظروف املناخية.
  يتـرتب على مومسية اإلنتاج الزراعي نتائج بعضها داخلية وبعضها خارجية.اآلثـار: 
  وهي اآلثـار اليت تظهـر داخـل املزرعة نفسها ومنها: داخليـة:

: حيث توجد بعض املواسم وخاصة مواسم الزراعة واحلصاد تشتد فيها مومسية العمل املزرعى أ)
احلاجة إىل العمالة املزرعية ، بينما توجد بعض املواسم اليت تقـل فيها احلاجـة إىل العمـالة املزرعيـة 

ة العمل املتاحة األمر الذي يستلزم ضرورة اختبارغط انتاجى يسمح بنوع من االستقرار يف تشغيل طاق
  للمزرعـة .

حيث ان املنتج الزراعي يظـل ينفق على احملصول طوال الفترة  ب) مومسية الدخل املزرعى:
اإلنتاجية وال حيصـل على إيراد إال بعد نضـج احملصـول وحصاده وبيعه والذي عادة ما يكون يف مواسم 

مويلية الزراعية يف متويـل املنتجني حمـددة. وهذا األمر يلقى الضـوء على أمهيـة املؤسـسات الت
الزراعيني وخاصة صغار املنتجني. وختتلف املنتجات الزراعية يف قوى مومسية  الدخـل الذي تقله، فالزروع 

  البنـاتيـة مثل القمح تقل دخلها مرة واحدة يف العام أما املنتجات احليوانية تقل دخوهلا بانتظام نسـيب.
  يت تظهـر خارج نطاق املزرعة وفيها:وهي اآلثـار ال  خارجـيـة:

  مومسية بعض الصناعات الزراعية أى الصناعات اليت تعتمـد علـى املواد اخلام الزراعية . أ)
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مشكلـة التوزيع الزمىن لالنتاج الزراعي على شهـور االستهالك املختلفة منـذ ظهـوره  ب)
لعوامـل اليت تسـاعد على التوزيـع مـرة أخـرى يف املـوسـم التايل. وتعتبـر األسعار هي أهم ا

الزمىن لالنتاج الزراعي املومسى، فإذا فـرض ان هناك منتج زراعى معيـن ، يكـون اإلنتاج قد تـم 
بالفعـل يف موسم معيـن، وبالتايل تكون الكمية املعروضة يف السـوق كبرية جداً يف ذلك املوسم األمر 

يف موسم احلصاد ، ونظراً لعدم وجود انتاج يف بقية شهـور الذي يؤدي إىل اخنفاض األسعار بشكل كبري 
تلعب دوراً كبرياً يف عملية  -خاصة يف املنتجات القابلة للتخزين مثل القمح  - العام فان عملية التخزين 

التوزيع الزمىن لالنتاج الزراعي على شهور العام فان عملية التخزين تتضمن تكاليف تزيد بزيادة فترة 
طاملا ان األسعار املتوقعة يف املواسم التالية تكون مرتفعة بالقدر الذي يسمح بتغطية األسعار يف التخزين، ف

موسم اإلنتاج مضافاً إليها تكلفة التخزين وتسمح بعائد جمز للقائمني بعملية التخزين، فان ذلك يشجـع 
وقـت احلصاد لطرحها عملية التخزين. وطاملا ان التخزين يعىن سحـب كميات من الكميات املعروضة 

األمر الذي  -يف السـوق يف خمتلف شهـور السـنة، فان هذا معناه تقليل العـرض يف موسـم اإلنتاج 
األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض السعر  - وزيادة العـرض يف بقية شهـور السنة  -يؤدي إىل إرتفاع السـعر 

  م ويترتب على ذلك ما يـلـى:وبذلك تقوم األسعار بعمل املوازنات الزمنية خالل العا -
  توزيع اإلنتاج على مواد السنة. - ١
تقليل اإلختالفات الكبرية يف األسعار بني مواسم السنة وخاصة يف املنتجات القابلة للتخـزين   -٢

وحبيث تكون اإلختالفات السعرية مساوية فقط لتكاليف التخزين وذلك على  إعتبار ان األرباح العاديـة  
  ة التخزين داخلة ضمن هذه التكاليـف .للقائمني بعملي

: ويقصد مبرونة العرض التغري النسيب ثانياً: اخنفاض مرونة العرض والطلب على املنتجات الزراعية
كما يقصد مبرونة الطلب السعرية التغري النسيب يف الكمية  %١يف الكمية املعروضة عندما يتغري السعر بنسبة 

  .%١بة املطلوبة عندما يتغري الدخل بنس
يقصد بالتركيب السوقى مدى ما يتمتع به البائعون أو ثالثاً: التركيب السوقى للمنتجات الزراعية: 

املشترون يف سوق ما من قدره على التحكم يف الكمية أو السعر فإذا انعدمت هذه القدره بانسبه ألى بـائع  
ه، وإذا كانت هذه القدرة يف أقصـى  فرد أو مشترى فرد كنا بصدر حالة أقرب ماتكون إىل املنافسه الكامل

حاالهتا كنا بصدد حاله االحتكار الكامل مها  حالتان متطرفتان يندر ان مل يشمل وجوهبما يف الواقع العلمى. 
وما هو موجود بالفعل درجات خمتلفة عن املناقشة الكاملة. وعموماً فان الزراعـة تتصـف باهنـا أقـرب     

  الصناعات إىل ان تكون متنافسة:
  ســبـاب:األ
  كرب عدد املزارع وضآلة تأثيـر أى منها يف العرض الكلى أو يف األسعار مبفـردها . -١
  التجانس النسيب للمنتجات الزراعية املنتجة يف خمتلف املزارع . -٢
عدم وجود مواقع أو عوائق تقف يف سبيل دخول أو خروج منتجني يف جمال اإلنتاج الزراعـي   -٣

  انتاج سلفة زراعية معينة .عموماً أو يف جمال 
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  أهـم آثار ونتائج التركيب التنافسـي:
  :ميكـن تلخيص أهـم نتائج التركيب التنافسي للزراعة فيما يــلى

 عدم جتاوز أســعــار املنتجات الزراعية للحــد االدىن ملتوسـط تكاليف انتاجهـا: -١
طيع مبفرده التأثري يف سعـر السوق ، وكل مـا  نظراً للتركيب التنافسي لصناعة الزراعة فان أى منتج ال يست

يفعله هو ان خيضع هلذا السعر ويضع خطته اإلنتاجية املناسبة له يف ضـوء هذا السعـر. فإذا كانت األسعار 
السوقية مواتية فان املنتجني املوجودين فعالً يف جمال انتاج السلعة حيققون أرباحها غري عادية ، وهذه األرباح 

طاملا توجد حرية يف الدخول أو اخلروج من -تغرى منتجني جدد للدخول يف جمال انتاج السلعة  غري العادية
وهذا بالطبع يؤدي إىل زيادة العرض ، ومن مث تنخفض األسعار ، وهكذا حىت ختتفي األرباح  -سوق السلعة

ا كانت بعض املزارع حتقـق  غري عادية، وتبقى فقط األرباح العادية اليت حتقق التوازن. ويف احلالة العكسية إذ
خسائر غري عادية من انتاج سلطة زراعية معنية، فان هذا األمر يقودها إىل اخلـروج من جمال انتـاج هـذه   
السلعة، وبالطبع فان كل املزارع اخلاسـرة ختـرج من جمال انتاج هذه السلعة، وهذا األمر يؤدي يف النهاية 

إىل حتسن األسعار إىل الدرجة اليت تنعدم فيها اخلسائر غـري   إىل نقص العرض يف سـوق السلعـة مبا يؤدي
العادية من ذلك نستنتج ان ميكانيكية عمـل األسعار يف ظـل التركيـب السـوقـى التنافسي لصناعـة 

  الزراعـة حتصـل األسعار متمشـية من احلـد االدنـى لتكاليـف انتاج السـلـع الزراعيـة.
بسـبب التركيب السوقى التنافسي فان القطاع الزراعي عة الزراعة: اجلـدارة االقتصادية لصنا -٢

الـذي   -حيافـظ على درجة عالية من اجلدارة االقتصادية ذلك الن حالة املنافسة جتعـ املنتج الكـفـؤ 
يبيع بسعـر منخفض وطاملا ان السلعة موجـودة يف الســوق    -ميكنه انتاج السلعـة بتكاليف منخفضة 

ـر منخفض فال يستطيع املنتج األقل كفاءة ان يفـرض سعـر أعلى ليغطـى تكاليفـه   بسعـر يبيع بسع
املرتفعة مضطر للبيع بسعـر السوق وكـل ما يف األمر انه خيسـر وهذه اخلســارة جتعله أمام خيارين: 

افسيه ، إما ان حيسن يف أساليبه اإلنتاجية حىت يقـلل التكاليف اإلنتاجية ويستطيع ان حيقق أرباح مثـل من
أو ان يتخلى عن العملية اإلنتاجية ملن هم أكثر منه كفاءة. وخالصة األمر ان ظروف املنافسـة جتعـل جمال 

ويف  -قاصراً على املنتجني االكفاء ومن مث حتـتفظ الزراعـة    -خاصة يف املدى الطويل  -اإلنتاج الزراعي 
  ة.ظــل تركيبها التنافسي  بدرجه عاليه من الكفاءة اإلنتاجي

: التوجيه األمثل للموارد االقتصادية الزراعية استخدامها فيما حيقق أعلى رفاهية ألفراد اجملتمع -٣
فاملستهلك يقارن بني بدائل املنتجات من حيث أسعارها واملنافع اليت حتققها له وهويعترب عن تفضيالته مـن  
خالل سلوكه السوقى ،فهو يزيد من طلبه على السلعة اليت يقل تفضيله هلا وحمصلة ذلك بالنسبه للمجتمع هو 

لزيادة درجة اشباعهم  ومفـاهيمهم  منـها   زيادة الطلب على املنتجات الزراعية اليت يتجه املستهلكون هلا 
ونقص الطلب على املنتجات اليت يقل تفضيلهم هلا ، وبالطبع فان ذلك ينعكس يف األسعار ،اذ تؤدى زيادة 
الطلب على املنتجات ذات التفضيل األعلى من وجهة نظر املستهلكني إىل اريفاع اسعارها، كما يؤدي نقص 

األقل إىل اخنفاض أسعارها. ومن ناحية أخرى فان املنتج الزراعي يسعى  الطلب على املنتجات ذات التفضيل
يف توجيه موارده الزراعية احملدودة بني بدائل استخدامها املختلفه إىل حتقيق أعلى ربـح ممكـن ، ومـن مثّ  
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س فهـو يزيد من انتاج السـلع اليت ترتفع أسعارها ، ويـقـلل من انتاج السلع اليت تنخفض أسعارها لي
جملـرد حتقيق رغبة املستهـلك ، ولكن لتحقيق أعلى ربح من مزاولة العمـل الزراعي يف مزرعته، وحمصلة 
ذلك اننا نالحظ ان التركيب التنافسي لصناعة الزراعة يؤدي إىل ان املوارد الزراعية تتجه النتاج املنتجـات  

تفاع واخنفـاض األسـعار هـي    اليت يرتفع سعرها على حساب تلك اليت ينخفض سعرهـا، وملا كان إر
مؤشـراً لتفضيالت املستهلـك فان معىن ذلك ان التركيب التنافسي لصناعة الزراعة حيقق التوجيه االمثـل 

  للموارد االقتصادية الزراعية ، أى توجيهها النتاج مال يفضله املستهلكون.
سـيب للمنتجـات   نظـراً للتجـانس الن عدم جـدوى االعالن والدعاية يف معظم اجملاالت:  -٤

الزراعية فال تكون هناك حاجـة لعملية االعالن عن منتج زراعى من قبـل املنتج الفرد طاملا ال توجــد  
فـروق أو إختالفات بني منتج زراعى قد انتج يف مزرعة عن نفس املنتج الذي قد انتج يف مزرعة أخـرى ، 

ة ما عن القمح الذي انتج يف مزرعة أخرى فمثـالً ال يوجـد أى إختـالف بني القمح الذي انتج يف مزرع
طاملا انه من نوعية واحدة ودرجة واحدة. ولكن ميكن االعالن عن املنتجات الزراعيـة ويكـون لالعـالن    

  جدوى للمنتجني يف احلالتني التاليتني:
  يف حـالة إمكانيـة متييز املنتجات من خالل خدمات تسـويقيـة متميـزة. -أ

ماعى من قبـل إحتادات املنتجيـن لسلعـة معينـة، حيـث يشـترك يف حالة االعالن اجل -ب
  مجيـع املنتجون يف تكاليـف االعالن وليستفيدون مجيعاً من توسـيع الطلب على منتجهم .

تتصـف صناعة الزراعة بإرتفاع نسـبة رابعــاً: ضخامة رأس املال الثابـت يف الـزراعـة : 
إلنتاجية وخاصـة عند مقارنتها بغريها من الصناعات ، اذ متثــل األرض  رأس املال الثابت الالزم للعملية ا

واملباىن واالَبار والتحسينات املزرعية الرأمسالية معظم رأس املال املزرعى. وهذه االصـول الثابتة (الرأمسالية) 
 ينتج، انتج مقادير هي مصدر التكاليف الثابتة اليت يتحملها املنتج الزراعي يف املدى القصري سـواء انتج أو مل

كبرية أو مقادير قليلة. وبعبارة أخـرى فان التكاليف الثابتة يلـزم سدادها بغض النظـر عن القدر املنـتج  
من املنتجات الزراعية. أما يف الصناعة، فيمثل رأس املال اجلارى اخلاص باملواد اخلام وأجـور العمال وغريها 

يف العملية اإلنتاجية، ومن مثّ تكون معظم التكـاليف يف الصـناعة   الشـطر األكرب من رأس املال املستغـل 
  تكاليف متغرية، أى تتوقف على القدر املنتج من السلعـة.

تغرى أمهية ضخامة رأس املال الثابت يف الزراعة إىل مـدى تأثريهـا علـى القـرارات     اآلثـار: 
اإلنتاج خسائر صافية، وعلى الرغم من ذلك االقتصادية اليت يتخذها املنتج بوصفه مديرا للمزرعة، فقد حيقق 

فان املنتج يستمـر يف العملية اإلنتاجية يف املدى القصري، وذلك النه إذا توقف عن اإلنتاج فـان خسـائره   
ستكون أكرب، وهذا ما يفسـر إستمرار اإلنتاج الزراعي يف األزمات االقتصادية يف الوقت الذي تتوقف فيه 

  اجـر وغريها من الوحدات االقتصادية الالزراعيـة توقفاً كامالً عن اإلنتاج.الكثري من املصانـع واملت
الزراعة عبارة عن صناعة بيولوجية شديدة التأثر خامسـاً: املخاطـرة وصعـوبـة التمـويـل: 

بالعوامل الطبيعية ، ويؤدي ذلك باالضافـة إىل ما تتـسم به الزراعة من ضخامة نسبة رأس املال الثابـت  
ومن شـدة تقلبات األسعار وما تتصـف منتجاهتا من ضخامة احلجم والقابلية الســريعة للتلـف   فيها 
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والفسـاد إىل زيادة املخاطـرة يف اإلنتاج الزراعي. وهذه العـوامـل جمتمعـة تـؤدى إىل املشـكالت   
  ـد هذا الفوانج .التمويلية اليت يواجهها اإلنتاج الزراعي ، ومن مثّ يأيت دور بنوك االقراض الزراعي يف س

تتصـف املنتجات الزراعية بصفات خاصـة سـادسـاً: الطبيعـة اخلاصـة باملنتجات الزراعية: 
  متيزها عن غريها من انتجة الصناعات االخـرى وهذه الصفات هي:

  سرعة التلف.   -٢  ضخامة احلجم بالنسبة للقيمة. -١
  ودة.صعوبة التوحيد القياس والتفاوت الكبري يف درجة اجل -٣
  االحتياج إىل عمليات جتهيزية قبـل االستهالك . -٤

  ويترتـب على هذه الصفات بعـض املشكــالت التسـويقيـة .
إضافـة إىل ما تقدم فان الزراعة تتســم بكثيــر مـن    سـابعـاً: خصـائـص أخـرى: 

ية واالجتماعية اخلصـائص األخـرى منها مكانة األرض البارزة يف االسـتغالل الزراعي والظروف املعيش
ومنـط احلياة يف ممارسـة العمـل الزراعية والدخـول النفسية واملعنوية الغري مقيسة واليت قـد تؤخـذ يف 
االعتبار عند تقييم املزارع من وجهة نظـر املنتجني الزراعيني ، وميـل املوارد الزراعيـة للثبـات علـى    

لتخصص النطاقى، وانتشار امللكيـة الفردية وانـدماج  مسـتوى الصناعة ، والتغري االتقين واالقتصادي ، وا
  اإلدارة واحليازة وغريها من اخلصـائص االقتصاديـة واالجتماعية ال يتسـع اجملال لتناوهلا .

-٤-  
  أنواع الزراعة

  :تقسم الزراعة إىل عدة أنواع، وأهم هذه األنواع هي ما يلي
: يتوقف نوع الزراعة وتقدمها على Shifting Agricultureأوالً: الزراعة البدائية املتنقلة: 

البيئة وعلى املستوى العلمي الذي وصل إليه شعب من الشعوب، فمثالً حتدث الزراعة املتنقلة يف األقـاليم  
االستوائية اليت يقوم املزارعون فيها باقتالع الغابات وزراعة األرض، فإذا استنفذت خصوبة األرض هجروها 

غريها، أي أهنم ال حياولون جتديد خصوبة األرض بسبب نقص ثقافتهم الزراعية بل  وانتقلوا إىل أرض جديدة
  ينتقلون عنها.

: عندما ازداد ميل اإلنسان إىل االستقرار Intensive Agricultureثانياً: الزراعة الكثيفة: 
ـ  ن حمصـول،  واتسعت ثقافته الزراعية وتناقصت األراضي اجلديدة أخذ الزارع يف تقسيم أرضه إىل أكثر م

وصار ال يـزرع الـزرع اجملهـد     Crop Rotationوأخذ يستعمل املخصبات وابتكر الدورة الزراعية 
لألرض إال سنة بعد أخرى أو سنة بعد سنتني، وهنا بدأت الدورة الزراعية الثنائية والثالثية، وعلى هذا تنشأ 
الزراعة الكثيفة يف األماكن اليت يزدحم هبا السكان وترتفع قيمة األراضي الزراعية، كمـا هـو احلـال يف    

التنويع يف الزراعة من إجهاد األرض ويفسح هلـا جمـاالً لتجديـد     أحواض األهنار الرئيسية. وخيفف هذا
  خصوبتها.

: تقوم هذه الزراعة يف املناطق اليت تتوفر فيها األراضي الزراعية، ولكنـها ال  ثالثاً: الزراعة الواسعة
تستغل على الوجه األكمل بسبب قلة السكان. فإذا توفرت اآلالت واخلربات وسهولة نقـل احملاصـيل إىل   
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أسواق االستهالك، فتزرع تلك األراضي الواسعة، حيث أن اآلالت تعوض عن قلة األيدي العاملة. غري أن 
  أقل بكثري منه يف املناطق الزراعية الكثيفة. –إنتاجية 

: يف هذا النوع من الزراعة ينتج املزارع عدة حماصيل بعضها حيتـاج إليـه   رابعاً: الزراعة املتنوعة
فهو ال يعتمد كلية على حمصول رئيسي واحد. وهذه املزارع هي الـيت تعتمـد يف    والبعض اآلخر للسوق.
  من دخلها النقدي السوى من أكثر من حمصول أو مشروع زراعي واحد. %٥٠احلصول على أكثر من 
  ) احملافظة على خصوبة التربة، عن طريق إتباع نظام الدورات الزراعية.١: (ومن فوائدها

صول السنة وعلى حماصيل خمتلفة لالستفادة من العمـال واآلالت طـوال   ) توزيع العمل على ف٢(
  السنة.

  ) إمكانية إنتاج أغلب احملاصيل اليت حيتاجها املزارع وعائلته.٣(
  ) جتنب اخلسارة احلتمية.٤(
  ) اجلمع بني عدة مشاريع على املزرعة يساعد على االستفادة من نتائج أحد املشاريع.٥(
ع موزعاً على مدار السنة بدالً من أن يتحقق مرة واحدة وفائدة ذلك عدم ) يصبح دخل املزار٦(

  اإلنفاق الزائد، وعدم االلتجاء إىل املاربني، وعدم البيع بأسعار منخفضة.
: وهي اليت تتخصص بزراعة حمصول معني كمزارع piantationsخامساً: الزراعة املتخصصة 

ملزارع تتخصص بإنتاج حمصول واحد أو أكثـر وتعتمـد يف   الشاي واملطاط والنب والفطن وغريها. وهذه ا
من دخلها النقدي السنوي من إنتاج حمصول واحد. أن إنتاج هذه املـزارع   %٥٠احلصول على أكثر من 

  خمصص للتصدير، وال يستهلك منه حملياً إال النزر اليسري. ومن أهم فوائد التخصص ما يلي:
  ري، ومقاومة اآلفات الزراعية.كاحلرث وال –) يسهل عمليات الزراعة ١(
  ) يسهل عملية تصنيف احلاصل.٢(
  ) يساعد على قيام األحباث العلمية والدراسات الفنية.٣(
  ) يسهل عملية التسويق، حيث أن تسويق حمصول واحد أهم من تسويق عدة حماصيل.٤(
  ) املزارع املختلطة:٦(  ) يزيد يف مهارة املزارع.٥(

اصيل نباتية ومنتوجات حيوانية، وجتمع بينهما خطة مزرعيـة واحـدة،   وهي املزارع اليت تنتج حم
ويكون الدخل ناتج من بيع احملاصيل النباتية، واملنتجات احليوانية. أن هذا النوع من املزارع يكون متكامالً. 

  وهذا النوع مياثل املزارع املتنوعة، غري أنه ميتاز عنها بوجود خطة مزرعية منسقة.
  

-٥-  
  زراعيةالنظم ال

لقد ظهرت عدة نظم زراعية يف أوقات خمتلفة، ويف دول خمتلفة وحققت النجاح بدرجات متفاوتة. 
  ونستطيع تقسيم هذه النظم الزراعية إىل ما يأيت:
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: يشبه هذا النوع من املزارع املؤسسات الصـغرية  أوالً: املزارع الصغرية (مزارع صغار املزارعني)
و املالك ويقوم بنفسه ومبساعدة أفراد أسرته بزراعة األرض حسبما يرغـب  اخلاصة، وفيها يكون املزارع ه

فهو الذي حيدد نوع احملصول، ويقوم بزراعته وحيتفظ به أو يبيع جزء منه يف السوق دون تـدخل أحـد.   
ويالحظ هنا أن استعمال اآلالت حمدود لصغر حجم املزرعة، وال يسمح باملكننة ويستهلك املالك اجلـزء  

  ن اإلنتاج. وميكن تصنيف هذا النوع إىل ما يلي:األكرب م
تنتشر هذه الطريقة بني صغار املزارعني الذين ميلكون مساحات صغرية مـن   -:(أ) زراعة املالك

  األرض، يقوم املزارع باستثمارها مبساعدة عائلته (حسب نظام املزارع العائلية).
راعة باستئجار قطعة من األرض مقابل دفع يقوم املزارع يف هذا النوع من الز -:(ب) نظام التأجري

أجور معينة نقدية أو عينية حسب االتفاق. وغالبا ما ينظم عقد بني املالك واملسـتأجر يتضـمن شـروط    
  التأجري.

: وهذا يعين اشتراك مالك األرض واملـزارع يف اسـتغالل األرض   (ج) نظام املزارعة أو املشاركة
  ميكن أن يكتب حتريريا أو يترك حسب العرف املتبع. حسب اتفاق يتم بينهما. وهذا االتفاق

: يف هذا النوع من الزراعة ميتلك األفراد مساحات شاسعة من ثانياً: املزارع اإلقطاعية (الرأمسالية)
األرض يديروهنا على غرار املشروعات احلديثة (الشركات). يقوم الفرد أو األفراد رأس املـال املسـتعمل،   

  الشركات، وتتصف وحدة التنظيم باالتساع، وينتج احلاصل ألجل البيع يف األسواق. وتدار املزرعة كإحدى
: لقد اختذت املزارع التعاونية إشكاالً عديدة منها التعاون الزراعي لالستفادة ثالثاً: املزارع التعاونية

الـذي يتفـق عليـه    اجلماعية من اخلدمات األساسية دون جتميع احليازات وتوحيد إدارهتا. ومنها التنظيم 
املزارعون أو الذي تقره الدولة، والذي مبوجبه جتمع احليازات الفردية، أو توزيع حق امللكية على الفالحـني  
وإجبارهم على االنضمام إىل مجيعات تعاونية لغرض زراعة األراضي احملددة هلم وإدارهتا كوحـدة واحـدة   

فظ هذا التنظيم بامللكية الفردية لألرض، كما يتحـدد  حتت إشراف ناظر تعاوين وإدارة مجاعية منتخبة. وحيت
نصيب الفرد من اإلنتاج على أساس حصته من األرض وعمله. فاملزارع التعاونية أذن نظام يقوم بالضـرورة  
على أساس امللكية الفردية لألرض واإلدارة املشتركة، وهدفه األساسي اجلمع بني حوافز امللكيـة اخلاصـة   

  ا اإلنتاج الكبري.واالستفادة من مزاي
: ظهر هذا النظام من املزارع يف السنوات األخرية، وقد تبنته عدة دول من رابعاً: املزارع اجلماعية

أمهها االحتاد السوفييت، ورغم وجود بعض االختالفات بني املزارع اجلماعية يف الدول املختلفة من حيـث  
السمات املميزة من حيث امللكية واإلنتاج والتوزيع. تكوينها وتنظيمها وسريها ... إخل إال أنه توحيد بعض 

تقتضي نظم املزارع اجلماعية بصورة عامة أن تكون ملكية األرض ورأس املال املستخدم واإلنتـاج ملكـاً   
للجماعة ما عدا يف الكلخوزات يف روسيا واألجيدو يف املكسيك فيسمح لألعضاء بامتالك عدد حمدد مـن  

عة مساحة صغرية حول مساكنهم حلساهبم اخلاص. وما عدا ذلك فاملزرعة تعتـرب  احليوانات والدواجن وزرا
وحدة واحدة يف اإلدارة واإلنتاج، ومن الطبيعي أن يكون حجم العمليات الزراعية كبرياً وجمـال املكننـة   

  متسعاً ويضطلع األعضاء أنفسهم بالعمل وفق نظام الكلخوز.
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وع من املزارع املؤسسات احلكومية األخرى من ناحيـة  : يشبه هذا النخامساً: املزارع احلكومية
تنظيمها وإدارهتا، إذ متتلك احلكومة األراضي، وتقوم بزراعتها وإدارهتا واختاذ القرارات املناسـبة وحتمـل   
املخاطر. وتتم زراعة األراضي حتت إشراف مديرين أو موظفني تعينهم احلكومة طبقاً للسياسة اليت ترمسها. 

  رعون عماالً أجراء.ويعترب املزا
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 الفصل األول

  علم االقتصاد وفروعه
يعد علم االقتصاد من أهم العلوم اليت جيب دراستها واالستفادة منها يف تقدم اجملتمعات من خالل 

  هذا الفصل نتناول ما يلي:
  
 فروع علم االقتصاد.-٢  مفهوم علم االقتصاد.-١

ــاد-٣ ــة يف االقتص ــف الزراع تعري
 الوصفي.

مفهوم الزراعة يف االقتصاد اإلسالمية.-٤ 

ــاد-٥ ــة يف االقتص ــف الزراع تعري
 الزراعي.

 تعريف االقتصاد الزراعي.-٦ 

عالقة االقتصاد الزراعي باالقتصـاد  -٨ أهداف اقتصاديات اإلنتاج الزراعي.-٧
 العام.

   نشأة علم االقتصاد الزراعي-٩

-١-  
  علم االقتصاد

الفعاليات اليت يقوم هبا أفراد اجملتمع البشري يف حماولتهم املوازنة بـني   أنه العلم الذي يدرس مجيع
  حاجاهتم ومواردهم ألجل احلصول على العيش.

ويتضمن هذا العلم دراسة فروع اقتصادية عديدة ويرتبط ببقية العلوم األخرى ارتباطا وثيقا كعلم 
  سة والعلوم القانونية وغريها.االجتماع وعلم النفس وعلم احلضارة وعلم األخالق وعلم السيا

-٢-  
  فروع علم االقتصاد

  :أن أهم الفروع االقتصادية اليت تتضمنها دراسة االقتصاد هي
: يوجد يف النظريات االقتصادية وفيه نبحث عن طرق حلل املشاكل االقتصاد النظري أو البحت-

هم البعض ومبواردهم الطبيعية، ويقـوم  االقتصادية ويقوم ببحث العالقات االقتصادية اليت تربط األفراد ببعض
  بدراسة الظواهر االقتصادية الكتشاف القوانني اليت تربط تلك الظواهر.

: يبحث يف العالقات واملؤسسات واألنظمة اليت تتصل بشؤون العمل والعمال على اقتصاد العمل-
  أساس العدل وطبقا ملتطلبات املصلحة العامة.

العالقات االقتصادية الدولية، والروابط الناشئة بني الدول املختلفـة.  : يبحث يف االقتصاد الدويل-
  ويتناول التبادل الدويل.
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: يبحث يف املشروعات االقتصادية العامة الضرورية اليت تقوم هبا الدولة اقتصاديات املنافع العامة-
الت واقتصاديات الكهرباء أو تشرف على إدارهتا وتنظيمها. ويتناول هذا املوضوع اقتصاديات النقل واملواص

  واملاء، والربيد والتلفونات، وكذلك مجيع املشاريع العامة اليت تقوم هبا الدولة.
: يبحث يف موضوع النقود والبنوك والنظام املصريف. ويتناول طبيعـة  اقتصاديات النقود والبنوك-

  النقود ووظائفها والنظم النقدية.
فقات الدولة وإيراداهتا، ويقوم بدراسة الناحيـة السياسـية   : يبحث يف ناقتصاديات املالية العامة-

واالقتصادية والفنية والقانونية بقصد حتقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية النابعة من فلسفة الدولة الـيت  
  تسري عليها.
: يبحث يف استعمال الرياضيات لتحليل الظـواهر االقتصـادية، أي تطبيـق    االقتصاد الرياضي-

ات على االقتصاد. ويتناول الناحية العملية والفنية لعلم االقتصاد. إذ أنه يعمل على تطبيق القـوانني  الرياضي
اليت يستنتجها االقتصاد النظري بصورة رياضية على احلياة العملية. وقد منا هذا الفرع يف الوقـت احلاضـر   

اإلحصاء االقتصـادي،   –لفرع وحتول االقتصاد من اقتصاد وضعي إىل اقتصاد تطبيقي. ويدخل ضمن هذا ا
  الرياضيات املالية، تقديرات الدخل، حسابات الكلفة، التفاضل والتكامل.

: يبحث يف طرق وأساليب التخطيط، تصميم اخلطة االقتصـادية،  اقتصاديات التخطيط والتنمية-
  االقتصادية.أجهزة التخطيط واملتابعة للحصول على منو اقتصادي معني للتخلص من التخلف والتبعية 

  
-٣-  

  :تعريف الزراعة يف االقتصاد الوضعي
  :للزراعة مفهومان

) وتعين التربـة أو  Agerمشتقة من كلمتني ( Agriculture: فكلمة الزراعة مفهوم ضيق-١
  ) مبعىن الرعاية أو العناية.cultureاحلقل أو األرض، وكلمة (

  وعلى هذا تصبح الزراعة العناية باألرض واحلرث.
  املعىن غري مراد لالقتصاديني الذين يعرفون الزراعة مبفهوم أوسع. لكن هذا

  :ويشمل ما يقوم به الزراع ويتعلق بـ: مفهوم واسع-٢
  اإلنتاج النبايت (حماصيل حقلية وبستانية).-
  اإلنتاج احليواين والصيد.-
  تربية الدواجن، والنحل، ودودة القز وتربية األمساك.-

  زرعة متصل بالعمليات الزراعية املختلفة، كإعداد احملصول للسوق.كما يشمل أي عمل جيري بامل
ويرى األستاذ "زمرمان" أن الزراعة تشمل: األعمال املنتجة اليت يقوم هبا املزارعون للنهوض بعملية 
اإلنتاج، ولتحسني عمليات منو النبات واحليوان، وذلك بقصد توفري املنتجات النباتية واحليوانيـة املطلوبـة   

  نسان.لإل
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-٤-  
  تعريف الزراعة يف االقتصاد اإلسالمي

عرف ابن خلدون الزراعة أو الفالحة كما أطلق عليها بأهنا: القيام على إثارة األرض هلا واردراعها 
وعالج نباهتا وتعهده بالسقي والتنمية إىل بلوغ غايته مث حصاد سنبله واستخراج حبه من غالفه، وإحكـام  

  ابه ودواعيه".األعمال لذلك، وحتصيل أسب
فالزراعة عند ابن خلدون مؤسس علم االقتصاد تضم جمموعة من العمليات اليت هتدف إىل هتيئـة  

  األقوات لالستهالك.
: جيب العناية باألرض من حرث وتسميد، مث إلقاء البذور فيها، وتعهد هذه البذور بالرعايـة  فأوالً

 متابعة الزرع إىل أن يصل إىل متام النضج، مث ما يعقب واالهتمام والسقي والتنقية وإزالة احلشائش الضارة مث
ذلك من خدمات من احلصد، واجلمع، والقطاف والتصفية والتخزين والتسويق حىت خيرج الغـذاء صـاحلاً   

  لالستخدام.
فابن خلدون يوسع من مفهوم الزراعة، فهو يدخل فيها تربية احليوان، والصيد، وإنتـاج العسـل   

   عملية الزرع والغرس.واحلرير باإلضافة إىل
-٥-  

  مفهوم الزراعة يف االقتصاد الزراعي
تعترب الزراعة أحد أهم االنشطة اإلقتصادية اليت تستهدف إستغالل الطاقات واملوارد املتاحة و انتاج 

مل خمتلف السلع الزراعية الالزمة إلشباع الرغبات االنسانية. وتعترب الزراعة من أقدم االنشطة اإلقتصادية وان 
  تكن أمهها يف الوقت احلايل لبعض اجملتمعات إال اهنا العمود الفقري للنشاط اإلقتصادي لتلك اجملتمعات.

مفهوم كلمة الزراعة يف علم اإلقتصاد الزراعي عن ذلك إختالفاً جوهرياً. فالزراعة أحد الفـروع  
افها إشباع تلك الرغبات إمـا  الرئيسية للنشاط اإلقتصادي، دوافعها رغبات سكان املقتصد الزراعي، و أهد

باستهالك السلع و اخلدمات الزراعية مباشرة أو بعد إستبداهلا بغريها من منتجات الفروع األخرى للنشـاط  
اإلقتصادي. أما أساليبها فهي األساليب التكنولوجية الزراعية، أي جمموعة املعارف الفيزيقية و الكيماوية و 

و أساليب حتويل املوارد البشرية الزراعية وغري البشرية إىل سلع وخـدمات  اهلندسية وغريها املتعلقة بوسائل 
زراعية. أما امليدان الذي الذي جيري فيه النشاط اإلقتصادي الزراعي أي الذي يتم فيه انتـاج و إسـتهالك   

البشـرية  النعم اإلقتصادية الزراعية هو الفرع من املقتصد الذي يضم القدر من املوارد اإلقتصادية الزراعيـة  
وغري البشرية، ويطلق عليها املقتصد الزراعي أو البنيان اإلقتصادي الزراعي، أي ان الزراعة هي صناعة انتاج 

  الزروع النباتية و احليوانية.
-٦-  

  مفهوم االقتصاد الزراعي
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االقتصاد الزراعي فرع من فروع االقتصاد العام يبحث يف املشاكل االقتصـادية املتعلقـة جبهـود    
ان يف مهنة الزراعة ويعترب من فروع االقتصاد التطبيقية ألنه يقوم بتطبيق النظريات االقتصـادية علـى   اإلنس

  الفعاليات الزراعية عمليا، ويوضح العالقة بني هذه الفعاليات والفعاليات االقتصادية األخرى.
عام. وهو علم وهكذا حتولت املزرعة من وحدة بيولوجية إىل وحدة اقتصادية وربطها باالقتصاد ال

يوضح العالقة بني االقتصاد والزراعة ويستمد مبادئه من العلوم االقتصادية والزراعية. وعلى هذا فاالقتصادي 
الزراعي حيتاج إىل أن يلم مبواضيع عديدة باإلضافة إىل االقتصاد العام ليكون اقتصاديا زراعياً، وذلك لتشعب 

  املواضيع األخرى.موضوع االقتصاد الزراعي وكثرة ارتباطاته ب
كذلك يعترب علم االقتصاد الزراعي من العلوم االجتماعية، إذ أنه يبحث يف األمور املرتبطة باجملهود 
اإلنساين يف مهنة الزراعة، ويبحث يف الوسائل اليت ميكن بواسطتها استغالل املوارد الطبيعية واملوارد البشرية 

العالقات والروابط بني عوامل اإلنتاج يف املزرعـة وخارجهـا    استغالالً اقتصادياً وذلك بالعمل على تنظيم
لتوفري أفضل الوسائل لتحسني حالة الفالحني واستمرارها على التقدم. فبما أنه فرغ من الفروع االجتماعية 
فهو يستمد مبادئه منها، أي العلوم اليت اختصت بدراسة سلوك اإلنسان وتصرفاته كعلـم الـنفس وعلـم    

في وعلم السياسة. ويعتمد كذلك على جمموعة العلوم الزراعية الطبيعية والبيولوجية لكونه من االجتماع الري
العلوم الزراعية. وحياول استخالص احلقائق منها للتعرف على مسببات املشكلة وإمكانيات حلـها حـال   

  اقتصاديا.
ياة العملية. ولذا فهو وحيث أن االقتصاد الزراعي اقتصاد تطبيقي فهو يهتم بتطبيق املعارف على احل

يعترب فن من الفنون اإلنتاجية ألنه ال يكتفي بإظهار ما هو كائن بل مبا جيب أن يكون. فاملطلوب من نتائج 
البحث يف هذا العلم أن تكون ذات فائدة تطبيقية تؤدي إىل تغيري مرغوب فيه وإىل تطور وتقـدم الكيـان   

م عوامل اإلنتاج أو يف طريق استغالل املوارد الطبيعية واملوارد الزراعي واالقتصاد العام، سواء أكان يف تنظي
  البشرية.

-٧-  
  أهداف إقتصاديات اإلنتاج الزراعي

  الوصول إىل أكفاء إستخدام لعناصر اإلنتاج الزراعي (من وجهة نظر اقتصاديات اإلستهالك). -١
  مكنة.مساعدة املزارعني يف حتقيق أهدافهم باحلصول على أقصى األرباح امل -٢

(و هو بذلك يهتم باستعمال العمل و رأس املال و األرض و عنصر اإلدارة و الدخول املتأتية من إستخدامهم 
  هبدف تدنية التكاليف املزرعية و تعظيم رحبية املزرعة.

" أو "املخـاطرة  Uncertaintyإالّ ان من املشاكل اليت يعاين منها هي مشكلة "عدم التأكـد  
Riskمج اإلستخدامية للمزرعة). و بصورة عامة فان اقتصاديات اإلنتاج الزراعي هتتم بكل " يف وضع الربا

  الظواهر املتصلة بالكفاءة اإلقتصادية يف استخدام املوارد الزراعية.
  وبصورة أكثر تفصيال فانه ميكن إعادة حتديد أهداف إقتصاديات اإلنتاج الزراعي بالصورة التالية:  
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الواجب توافرها للحصول على أفضل استخدام للمـوارد اإلقتصـادية   ) تقدير ووصف الشروط ١
  الزراعية يف انتاج احملاصيل الزراعية النباتية و احليوانية.

) حتديد مدى االحنراف عن اإلستخدام األمثل للموارد اإلقتصادية الزراعية مقارنـة بالعمليـات   ٢
  اإلنتاجية الزراعية املثلى.

حليلية للقوى اليت حتدد النظم اإلنتاجية و استخدام عناصـر اإلنتـاج   ) التعرف على العالقات الت٣
  الزراعي.

) التعرف على الوسائل و الطرق اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل اإلستعمال األمثل للمـوارد  ٤
  اإلقتصادية الزراعية.

-٨-  
  عالقة االقتصاد الزراعي باالقتصاد العام

اعي واالقتصاد العام. حيث أن أهداف االقتصاد الزراعـي ال  هنالك عالقة قوية بني االقتصاد الزر
ختتلف من حيث األساس عن أهداف األصل الذي تفرع منه. غري أن االقتصاد الزراعي هتمه بالدرجة األوىل 
معرفة فعاليات أصحاب مهنة الزراعة ورفاهيتهم لذا فإنه يسعى إلجياد احللول املناسبة للمشاكل الزراعية. فال 

لزراعة أن تنمو وتتطور بدون تطور ومنو الفعاليات االقتصادية األخرى. فالزراعة ما هـي إال جـزء   ميكن ل
متمم للفعاليات االقتصادية يف البلد، وال ميكن فصلها عن تلك الفعاليات. وهذا بالطبع يعـود إىل طبيعـة   

ـ  ع الزراعـة إىل التطـورات   العوامل اليت تتحكم يف إنتاجية املزرعة وتؤثر يف الطلب على منتجاهتا. وختض
االقتصادية اليت تتصل حبركة التصنيع والتجارة ومالية البلد، وذلك بإمكانية تزويد الزراعة مبا حنتاج إليه مـن  

  اآلالت واألمسدة واملبتكرات اجلديدة اليت تتطلبها الزراعة ألجل تطورها.
قتصاد الزراعي واالقتصـاد  وعلى هذا نستنتج أنه ليس هنالك اختالف كبري بني أهداف وجمال اال

العام. واالقتصاد الزراعي ما هو إال متمم إىل االقتصاد العام وال خيتلف عنه، ولكنه يزيد عن االقتصاد العام 
بتركيزه على العلوم الزراعية الفنية والتطبيقية كعلم احملاصيل احلقلية، وعلم تربية احليوان، وعلـم التربـة،   

ة الزراعية، فيستقى من هذه العلوم العوامل الفعالة يف حتسني كمية ونوع اإلنتـاج  واهلندسة الزراعية، واملكين
الزراعي، وبعد تنسيق املعلومات املتوفرة من هذه العلوم إلجياد أفضل الوسـائل املناسـبة حلـل املشـاكل     

  االقتصادية اليت تعترض طريق منو الزراعة.
-٩-  

  نشأة علم االقتصاد الزراعي
الزراعي كعلم قائم بذاته، وكاختصاص يعترب من فروع االقتصاد احلديثة. إذ بدأ أن علم االقتصاد 

عند تأزم املشاكل االقتصادية الزراعية يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ففي هذه اآلونة 
ا وأملانيـا  مرت الزراعة يف ظروف عصيبة، وهذه الظروف القاسية دفعت الكثري من االقتصاديني يف انكلتـر 

والواليات املتحدة األمريكية إىل القيام بتقصي أسباب هذه األزمة والبحث عن احللول املناسبة هلـا. لقـد   
بدأت بوادر هذا العلم تظهر يف انكلترا، إذ بدأ بعض الناهبني والراغبني يف البحث بالقيام بدراسة األحبـاث  
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االجتماعيون واالقتصاديون واملزارعون. وكان مـن أوائـل   واآلراء واألفكار املتأثرة اليت قام هبا املصلحون 
 J. Cairoوكـريو   w. Marshallومارشـال   .Prothero R.Eالباحثني يف انكلترا هم بروثريو 

وتبعهم بعد ذلك عدد كبري من الباحثني ولكن املعاهد االنكليزية بقيت تفتقر إىل هذا النوع من التـدريس  
مدة طويلة إىل أن أنشئت مؤخراً كراسٍ يف اجلامعات االنكليزية. وعلى هذا ميكن القـول بـأن الكتـاب    

  االنكليز هم أول من وضع أسس االقتصاد الزراعي.
 Julus kuhn Freiherأوائل املشتغلني يف هذا احلقل هم األسـاتذة  أما يف أملانيا فكان من 

Der Joltz Max Seringe    فقد قاموا باإلضافة إىل البحوث يف اقتصـاديات الزراعـة بتـدريس .
االقتصاد الزراعي يف اجلامعات األملانية. وتعترب اجلامعات األملانية أسبق اجلامعات يف القيام بتدريس املوضوع. 

الب البعثات األمريكية يتوافدون إليها من كل صوب، وهم الذين محلوا راية هـذا العلـم يف   وقد كان ط
الواليات املتحدة األمريكية خالل هذا القرن. لقد كانت أمريكا ترسل البعوث العلمية إىل أوربـا للتـزود   

نت أوىل اجلامعـات  بالعلم. فعند مطلع هذا القرن بدأ عدد من الباحثني يف تنظيم وتطوير هذا الفرع. وكا
وجامعة  Wisconsinاألمريكية اليت اهتمت مبوضوع االقتصاد الزراعي وتدريسه هي جامعة وسكنسن 

. حيث بدئ بتدريس هذا املوضوع يف هذه اجلامعات الـثالث  Cornellوكورنيل  Harvardهارفرد 
 جامعة وسكنسـن  أستاذ االقتصاد الزراعي يف H.C. Tayler. وكان الربوفسور تايلر ١٩٠٣منذ عام 

يف  T.N. Carver. وقد تبعـه الربوفسـور   ١٩٠٥أول من ألف كتاباً يف هذا املوضوع يف أمريكا عام 
حيث نشر كتاباً يف مبادئ االقتصاد الريفي. وبعد ذلك بدأت األحباث واملؤلفات  ١٩١١جامعة هارفرد عام 

دة، وأصبحت له األمهية الكربى يف املواضيع تظهر شيئاً فشيئاً إىل أن عم تدريس هذا املوضوع بفروعه املتعد
  االقتصادية.
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 الفصل الثاىن

  إقتصاديات اإلنتاج الزراعي
ونقوم يف هذا الفصل بدراسة كل النواحي املتعلقة باستعمال املوارد و كيفية الوصول إىل معدالت 

 أقصى ربح للمنتجني.اإلنتاج الزراعي اليت حتقق الرفاهية اإلقتصادية القصوى للمستهلكني، وكذلك 

كما نوضح يف هذا الفصل حتليل املبادئء والعالقات اليت جتعل من املمكن اختيار ووضع اخلطـة  
  املثلى للزراعة.

  :ونتناول يف هذا الفصل املوضوعات التالية
  
 طبيعة املوارد اإلنتاجية.-٢  تعريف اقتصاديات اإلنتاج الزراعي.-١

 الدالة اإلنتاجية.-٤  عوامل اإلنتاج الزراعي.-٣

 طرق التعبري عن دالة اإلنتاج.-٦  فروض دالة اإلنتاج.-٥

 دالة اإلنتاج الكالسيكية.-٨  طبيعة الدالة اإلنتاجية.-٧

قانون تناقص الغلة واملراحـل  -١٠  املشتقات االقتصادية لدالة اإلنتاج.-٩
 الثالث لإلنتاج.

تأثري التكنولوجيـا احلديثـة علـى-١١
 اإلنتاج.

 توليفات املدخل (املورد).-١٢ 

 معايري وتقييم اإلنتاج الزراعي.-١٤  أنواع القرارات اإلنتاجية.-١٣

  
-١-  

  تعريف إقتصاديات اإلنتاج الزراعي
Agricultural Production  

  قبل أن نبدأ بتعريف اقتصاديات اإلنتاج الزراعي نقوم بتعريف اإلنتاج:
إثنني أو أكثر من املدخالت (املوارد) إىل واحد أو أكثـر مـن   : اإلنتاج هو حتويل تعريف اإلنتاج

املنتجات، وعملية التحويل تتم بتوليف املدخالت يف كميات خمتلفة ملختلف اإلحتياجات و اإلستخدامات. 
وإذا فكرنا يف خمتلف املنتجات اليت نستعملها جند أن كل منتج حيتاج بعض األنواع من املـوارد الفيزيقيـة   

ل وبعض التنظيمات التمويلية للعملية اإلنتاجية. واإلدارة تعترب ضرورية أيضاً لتدخل يف فكـرة  وبعض العم
  اإلنتاج لغرض املخاطر ووضع القرارات خبصوصها وحل املشكالت اليت هلا عالقة بإنتاجها.

 : هي تطبيق مبادئء اإلختيار على استعمال رأس املال و العملتعريف اقتصاديات اإلنتاج الزراعي
و األرض و عنصر اإلدارة يف الزراعة؛ بالطريقة اليت تعظم اإلنتاج أو تقلل التكاليف أو كليهما معاً مبا حيقـق  

  تعظيم االكتفاء يف االقتصاد.
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هذا و جيب ان يالحظ ان دور علماء إقتصاديات اإلنتاج الزراعي ال يقتصر على استعمال املـوارد  
ب إهتمامهم أيضاً على استعمال املوارد مبـا حيقـق الكفـاءة    على مستوى املزارع الفردية فقط، بل ينص

اإلقتصادية على مستوى االقتصاد القومي. مبا حيقق تعظيم إشباع املستهلك و حتقيق الرفاهية لكافـة أفـراد   
  اجملتمع.

-٢- 

  طبيعة املوارد اإلنتاجية
اسـتخدامها يف  وهي اليت ميكن : Stock Resourcesاملوارد ذات اخلدمات املخزونة: -١

العمليات اإلنتاجية يف فترات خمتلفة و حسب متطلبات العمليات املذكورة. مثـل (األمسـدة الكيماويـة و    
  األعالف).
وهي اليت جيب إسـتخدامها يف  : Flow Resourcesاملوارد ذات اخلـدمات املتدفقة: -٢

 نفس املدة الزمنيـة، مثـل (العمـل    العملية اإلنتاجيـة وال ميكن اإلستفادة منها يف فترة انتاجية أخرى يف
  املزرعي).
مثل (العدد واالالت الزراعية) فأن إهـالك اآللـة   املوارد ذات اخلدمات املخزونة واملتدفقة:  -٣

حيـدث نتيجة استخدامها يف العمليات اإلنتاجية. أو ميكن اإلحتفاظ هبا دون استعمال إلئ فتـرة انتاجيـة   
  ا و ال ميكن ختزينه كأشعة الشمس.قادمة، و بعض املوارد متدفقة كلي

على سبيل املثال (يعترب املخزون من اخلدمات اليت تستعمل يف سنة أو فتـرة انتاجيـة ((تكـاليف    
  متغرية)) و تتصل بانتاج معني. بينما خدمات املوارد املتدفقة تعترب ((تكاليف ثابتة)).

بيعة تدفقات اخلدمات واملوارد ومن مث فان ان عنصر الزمن مينع إمكانية املعرفة الكاملة و احلقيقية لط
مسألة التكهنات و عدم التأكد تعد طبيعية يف بعض جوانب وضع اخلطة اإلنتاجية املزرعية نتيجة عدم املعرفة 

  و نقص املعلومات.
-٣-  

  Factors of Productionعوامل اإلنتاج الزراعي 
االفراد . ولذا فان االهتمام بالبحوث والدرسات يعد الناتج القومي أحد مصادر قوة الدولة ورفاهية 

  املتعلقة بالعملية اإلنتاجية أخذ بالتزايد علي املستوى الكلي أو اجلزئي يف اإلقتصاديات املتقدمة.
واتفق العديد من اإلقتصاديني ان اإلنتاج عبارة عن (خلق املنافع او زيادهتا) ويف هذا اجملـال فـان   

  املنفعة تقسم إىل:
  : وتعين إحدث تغري يف شكل املادة كتحويل العناصر املوجودة يف التربة ايل حمصول.شكليةمنفعة -
: ويقصد هبا نقل حمصول ما إىل مكان ترتفع فية املنفعة املتأتية منه. فنقل حمصول الرز منفعة مكانية-

  .من مكان انتاجه حيث يكثر املعروض منه إىل مراكز اإلستهالك يضيف عليه منفعة مكانية 
: تنشأ نتيجة ختزين احملاصيل إىل وقت تكون فيها أكثر نفعاً. كتخـزين احلبـوب يف   منفعة زمنية-

  صوامع يف حالة زيادة عرضها يف وقت احلصاد إىل حني زيادة الطلب عليها .
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: وتعين زيادة منفعة السلعة عند انتقاهلا من أفراد إلسـتخدامها إىل مسـتهلكني   املنفعة التملكية-
  نتفاع هبا.ميكنهم اال

  وتقسم عناصر اإلنتاج إىل األرض والعمل ورأس املال والتنظيم.
  :ومييل البعض إىل تقسيم عوامل اإلنتاج إىل

  : وتتضمن األرض واملصادر النباتية واحليوانية واملياه واملتغريات املناخية.موارد طبيعية-
  واملباين.: وتشمل السلع املنتجة كااملعدات املوارد الرأمسالية-
  : وتضم اجلهود البشرية كالتنظيم والعمل . املوارد البشرية-

وبالرغم من تأكيد بعض املدارس اإلقتصادية على أمهية بعض عناصر اإلنتاج مقارنة بعناصر أخرى 
من إالّ ان أمهيتها تتأيت من دورها يف العملية اإلنتاجية الزراعية من ناحية، ومرحلة النمو والتقدم اإلقتصادي 

  ناحية أخرى. 
ففي إقتصاد متخلف تعد األرض ذات أمهية نسبية عالية إلعتماد الزراعة عليها. بينما يف اجملتمعات 
املتقدمة يعد العامل املاهر ورأس املال ذا أمهية نسبية أكرب، وهكذا فبالرغم من أمهية عناصر اإلنتاج كافّـة يف  

  وء مرحلة التنمية األقتصادية الزراعية لتلك الدولة.العملية الزراعية، اال ان أمهيتها تتباين يف ض
تشمل األرض يف معناها الواسع كل الظواهر الطبيعية اليت تتعامـل مـع   : Landأوالً: األرض 

. ويتضمن ذلك سطح األرض وما متتاز به من استعماالت خمتلفـة،  Soilاحملاصيل الزراعية من خالل التربة 
وارد معدنية ومياه هلا آثار مفيدة يف تغذية النباتات، هذا باإلضافة إىل وكذلك ما حيتويه جوف األرض من م

ما يغلف األرض من أجواء متميزة بدرجات متفاوتة من احلرارة والرطوبة، واليت تؤدي جمتمعـة إىل امليـزة   
  النسبية  يف انتاج حماصيل معينة دون أخرى.

  قتصادية األخرى منها:وتتسم األرض ببعض اخلصائص اليت متيزها عن املوارد اإل
  اهنا هبة من هبات الطبيعة واهنا ليست من جهود االنسان. -
  كما اهنا مستدمية أي هلا صفة الدوام حيث ميكن احلفاظ على قواها الطبيعية. -

هذا باإلضافة إىل اهنا تعد حمدودة يف كميتها وثابتة يف موقعها، وبالرغم من إمكانية زيادة مساحة  -
 اال اهنا ال تشكل إالّ نسبة ضئيلة من إمجايل املساحة الزراعية يف العامل.األراضي الزراعية، 

 وأخرياً فان عرض األراضي يعد غري مرن يف بعض احلاالت لصعوبة نقلها من مكان إىل آخر. -

أما من حيث طبيعة إستعماالت األرض الزراعية. فتختلف املوارد املستخدمة لالنتاج احملصـويل .  
إستخدام العناصر اإلنتاجية يف وحدة املساحة (الفدان) (كالزراعة الكثيفة) يقصد هبا زيادة  وذلك بتباين كثافة

  إستخدام العمل ورأس املال يف وحدة األرض .
وتزداد نسبة العنصر األول مقارنة بالثاين يف الدول ذات العرض املرتفع من العمل وحيث يكـون  

من الزراعة يف دول كمصر والسودان ومعظم الدول النامية، بينما رأس املال نادراً وغالباً ما يسود هذا النوع 
  يزداد رأس املال مقارنة بالعمل يف الزراعة املتقدمة وحيث إمكانية اإلستبدال تعد ممكنة.
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) و اليت يقصد هبا اخنفاض نسبة إستخدام عناصر اإلنتاج الزراعي مقارنة بوحدة الزراعة اخلفيفةأما (
ود هذا النوع من الزراعة يف الدول اليت تتسم بالوفرة يف عنصـر األرض الزراعيـة و   األرض، وغالباً ما يس

  اخنفاض الكثافة السكانية ومن مث اخنفاض عرض العمل.
  كما تقسم األراضي الزراعية من حيث اإلستخدام إىل (زراعة متخصصة) (زراعة متنوعة).

ن احملاصيل باإلضـافة إىل حماصـيل   وهي ان يغلب على املزرعة نوع واحد م الزراعة املتخصصة:-
  إضافية أو مكملة، ومن مث فان إيرادات احملصول املزروع تشكل نسبة متميزة يف دخل املزارع .

و يقصد هبا قيام املزارع بانتاج عدة حماصيل ومن مث فان دخله يتأتى من جمموع الزراعة املتنوعة: -
مـن إمجـايل دخـل     %٥٠حملاصيل املزروعة بأقل من إيرادات احملاصيل املزروعة ويسهم أي من إيرادات ا

  املزارع.
: يقصد بالعمل اجلهد املبذول إختياريا من قبل الفرد يف حتقيق منفعة، أو انه Laborثانياً: العمل 

اجلهد املبذول إلشباع حاجات الفرد واجملتمع، ونظرا هلذه األمهية اليت حيتلها هذا العنصر يف العملية اإلنتاجية 
  ذهب بعض اإلقتصاديني إىل ان قيمة السلعة تتحدد مبا انفق فيها من عمل.فقد 

  ويؤكد آخرون اىل ان قيمة مبادلة أي سلعة يتوقف على كمية العمل الالزم النتاجها.
  وللعمل خصائص متعددة:

  ان يكون اجلهد املبذول يستهدف حتقيق منفعة. -
  املال.يتسم العمل باخنفاض مرونة انتقاله مقارنة برأس  -
كما مييل عرض العمل إىل ان يكون مستقالً عن الطلب عليه فإذا زاد الطلب على العمل فجـأة   -

  لسبب أو آخر فان املعروض منه ال ميكن ان يزيد بالسرعة نفسها و العكس صحيح أيضا.
 وغالباً ما يرتبط تقسيم العمل املزرعي حبجم املزرعة و طبيعتها، فكلما كرب حجم املزرعة أصـبح 

  تقسيم العمل أكثر ضرورة، هذا باإلضافة إىل حجم السوق الذي يتعامل بالسلع الزراعية املنتجة.
وجيب األخذ يف اإلعتبار مستويات  املهارة املختلفة عند إحتساب ساعات العمل اليومية إذ جيب ان 

  حيتسب وزناً نسبياً للعمل املاهر مقارنة بالعمل غري املاهر.
: يعد رأس املال من العناصر اإلنتاجية ذات األمهية النسبية العالية Capitalثالثاً: رأس املال   

يف الزراعة احلديثة، و بالرغم من إختالف تعريف رأس املال إال ان تعريفه العام بانه:  الثروة اليت تستخدم يف 
ومسـتلزمات   انتاج ثروة أخرى يعد أكثر عمومية و يقصد به يف جمال دراستنا جممـوع اآلالت و األدوات 

  اإلنتاج األخرى الثابتة، اليت تستخدم يف جمال اإلنتاج الزراعي.
وتظهر أمهيته يف الدول النامية حيث تتسم بالندرة مقارنـة بعناصـر اإلنتـاج     -

  األخرى.
و يعد تكوين رأس املال يف الزراعة مسألة مرتبطة بالتقـدم يف جمـال اإلنتـاج     -

الزراعي ووسائله، و غالبا ما يعتمد اإلستثمار  يف هذا اجملال على النشاط العام باعتبار ان اإلستثمار 



٣٧ 
 

يف الزراعة كاستصالح األراضي و انشاء السدود ذات عوائد على املدى املتوسط. ومن مث فان رأس 
  ال الفردي يستهدف العوائد على املدى القريب، و ال يرغب يف هذا النوع من اإلستثمارات.امل

يرتبط اإلستثمار حبجم املدخرات ومن مث بسعر الفائدة و طبيعة الكفاية احلدية لرأس املال املستثمر، 
ستثمار و املنـاخ  و هذه مجيعها متغريات مؤثرة يف حجم اإلستثمار جبانب متغريات أخرى كاحلوافز على اإل

 اإلجتماعي و درجة اإلستقرار اإلقتصادي.

: تتمثـل اإلدارة  Administration, Managementرابعاً: اإلدارة املزرعية والتنظيم 
 باختاذ القرارات من قبل املدير و تتخذ العملية اإلدارية مخس مراحل هي:

والتقـديرات  ويشمل حتديد أهداف املشروع ووضع السياسـات  . Planningالتخطيط  -
  املختلفة جلوانب املشروع من ميزانيات تقديرية وإجراءات وخطط زمنية...اخل.

ويتضمن اهليكل الوظيفي للمشروع مبا حيويه مـن مسـتويات     Organizationالتنظيم. -
إدارية و مسؤليات و سلطات و ميكن القول بان مرحليت التخطيط و التنظيم تعتربا مراحل جتهيزية غالباً مـا  

  ق العمل باملشروع.تسب
وهبذا يكون التنظيم هو أحد أدوات اإلدارة، ويف اجملال الزراعي فان التنظيم يهتم بصورة رئيسـية  

 بإعادة تنظيم عناصر اإلنتاج لتحقيق الكفاءة اإلقتصادية.

.الحظنا ان املـرحلتني السـابقتني (التخطـيط و    Directing &Guidanceالتوجيه -
از عمل املشروع، و بالتايل فان مرحلة التوجيه ضرورية حبيث تتضـمن إرشـاد   التنظيم) ال يؤديان إىل اجن

    املرؤوسني يف تنفيذ أعماهلم، وإجياد طرق اإلتصال املختلفة إلمتام العمل بطريقة سليمة وإقتصادية.
 Coordinationالتنسيق. -

اإلتصـال  بالرغم من أعمال املشروع تتم عادة عن طريق توجية اإلدارة و Control.الرقابة -
بينها و بني املرؤوسني إال انه ال ميكن التأكد من إمتام العمل هنائياً إالّ مبطابقة مامت تنفيذه مبا كان مفروضـاً  
تنفيذه، ومن هنا تنشاْ ضرورة وجود مرحلة الرقابة اليت تشمل حتديد معايري الرقابة، و قياس نتائج األعمال مث 

 ا.التوصل إىل االحنرافات و حتليل أسباهب

وتعد اإلدارة املزرعية يف هذا الصدد إحدى األدوات الرئيسية يف العملية اإلنتاجية، وذلك للـدور  
الفاعل الذي تقوم به يف إعادة توزيع املوارد اإلقتصادية الزراعية، و ربطها بصورة حتقق مستويات مثلى مـن  

 النتائج من خالل وضع املوارد اإلقتصادية يف جماالت استخدامها.

-٤-  
  Production Functionالدالة اإلنتاجية 

يستعمل اإلصطالح دالة يف الرياضيات للداللة علي عالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع ويعين 
اإلنتاج الطبيعي لسلعة أو احملصول ما، وهي: العالقة بني كمية مستلزمات اإلنتاج وكمية الناتج. أو ما حيدث 

ة عوامل اإلنتاج املستعملة . أو هي عالقة طبيعية أو تقنية موجودة بني اإلنتاج وواحد للناتج عندما نغري كمي
 أو أكثر من عوامل اإلنتاج مع االفتراض بثبات املعرفة واخلربة الفنية.
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والدالة اإلنتاجية عبارة العالقة اليت تربط بني املوارد االقتصادية املستخدمة يف العمليـة اإلنتاجيـة   
  حتصل علية من هذه العملية. والناتج الذي

ويستلزم انتاج أية سلعة إقتصادية إستخدام عدد من عناصر اإلنتاج، فانتاج القطن مـثالً يتطلـب   
  إستخدام األرض واملاء والبذور واألمسدة والعمل وكذلك اإلدارة وهكذا.

ج وبني أكـرب قـدرمن   والدالة اإلنتاجية هي اليت تبني العالقة بني املقادير املختلفة من عناصر اإلنتا
اإلنتاج ميكن احلصول عليه منها خالل فترة زمنية معينة بغض النظر عن األسعار السائدة، بعبارة أخرى فـان  
الدالة اإلنتاجية توضح النسب اليت متزج هبا عوامل اإلنتاج ألجل حتويلها إىل ناتج، عليه فانه يوجد عدد مـن  

متزج هبا هذه املوارد لتتحول إىل ناتج. وميكن التعبري عن دالـة   الدوال يتساوى مع عدد الطرق اليت ميكن ان
  اإلنتاج رياضياً كما يلي:

),...,,( 21 nxxxfy   
  حيث :

Y،حجم اإلنتاج =  
n,…,x2,x1x .الوحدات املستخدمة من عناصر اإلنتاج املختلفة =  
ƒنتاج.= يوضح نوعية العالقة الرياضية اليت تربط مدخالت اإلنتاج مبخرجات اإل  

وهكذا فان حجم الناتج يتحدد وفقاً للكميات املوظفة من عناصر اإلنتاج. ولكن ما دام اإلنتاج يف 
العادة ميكن ان يتم باستخدام جمموعات خمتلفة من املوارد (بنسب خمتلفة) ، فاإلنتاج ميكن ان يصل إىل أقصاه 

  العناصر األخرى ثابتاً.باستخدام عنصر متغري واحد فقط من عناصر اإلنتاج، مع بقاء حجم 
فعلى سبيل املثال ميكن انتاج القمح باستخدام توليفات (جمموعات ) خمتلفة من األرض و العمل و 
املخصبات و البذور، ومن املتوقع ان يزيد اإلنتاج مع زيادة املخصبات و إبقاء العوامل األخرى على مـاهي  

مستوى له. وهكذا فان الدالة ميكن إعادة كتابتها كمـا   عليه ثابتة دون تغيري إىل ان يصل اإلنتاج إىل أقصى
  يلي:

),...,|,( 21 nxxxfy   
  ) وباقي العناصر تعد ثابته.1xحيث ان العنصر الوحيد املتغري يف هذه الدالة هو املخصبات (

غري أن الدالة قد حتوي أكثر من عنصر متغري واحد، فإذا فرضنا أنه يتم عند زراعة األرض الزراعية 
واملبيدات...اخل) فإن األرض يف هذه احلالة هي العنصر الثابت وبقية -والتقاوي-تستخدم توليفة من (األمسدة

  العناصر اإلنتاجية تعد متغرية، فتصبح الدالة كما يلي:
)|,...,,( 121 nn xxxxfy   

  .nxوالعنصر الوحيد الثابت يف الدالة هو األرض 
-٥-  

  نتاجفروض دالة اإل
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  :هناك ثالثة فروض أساسية ألي دالة انتاج هي
تستخدم نتائج دراسات إقتصاديات اإلنتاج عادة يف : Perfect Certaintyالتأكد التام  -١

عما سيكون عليه الناتج يف املستقبل إذا مت إستخدام نفس توليفة املوارد السابقة إذ ان املزارع يتوقع ان التنبؤ 
القادم مساوٍ أو على األقل قريباً من الناتج هذا العام أو العام السابق إذا إسـتخدم نفـس   يكون الناتج للعام 
  القدر من املوارد.

ان هذا التوقع غالباً ال يتم حتقيقة يف الزراعة اليت يعرف عنها باهنا صناعة حيوية معقدة تتدخل فيها 
ع مثالً ان يـتحكم يف الظـروف اجلويـة و    عوامل كثرية ال ميكن التحكم فيها بسهولة إذ ال يستطيع املزار

احليوية اليت تواجه زراعته، حىت إذا كانت التقنية املتقدمة قد قللت من العناصر غري املتحكم فيها إالّ انـه ال  
زالت هناك بعض العوامل اليت ال يستطيع املزارع النحكم فيها مثل عملية التمثيل الضوئي للنبات مثالً، وهذا 

ل عملية التأكد من كمية الناتج املتوقعة يف الزراعة أمراً مشكوكاً فيه فإذا إستخدم املـزارع  من شانه ان جيع
توليفة املوارد السابقة نفسها فانه قد الحيصل على كمية اإلنتاج نفسها إذ ان هذا ممكن يف الناتج الصـناعي  

موارد معينة يف حلظـة   فالناتج من توليفة Static Instantaneousمثالً حيث ان الناتج حلظي ساكن 
  معينة هو نفسه يف أي حلظة.

ورغم هذا فان ظروف التحليل تقتضي فرضية التأكد التام و املعرفة التامة بكافة الظروف اليت تواجه 
املزارع أي انه على دراية مبا سيكون عليه ناجته عند إضافة وحدات مساد أكثر، كذلك ماسوف تكون عليه 

  ميات اليت سيقوم بتسويقها باإلضافة إىل أسعار موارده.  أسعار منتجاته وكذلك الك
اليت  Perfect Certainty Assumptionsمثل هذه الفروض هي مايطلق عليها فروض التأكد التام 

  يفترض ان تصاحب العملية اإلنتاجية وذلك حىت ميكن تبسيط وشرح دوال اإلنتاج.
ان العملية اإلنتاجية توضـح  : Level of Technologyمستوى التقنية  -٢

كما سبق و أشرنا إىل الطريقة اليت يتم هبا مزج عناصر اإلنتاج إذ يوجد العديد من طرق املزج 
  هذه للحصول على الناتج. 

وإلغراض التحليل فانه يفترض ان املزارع يستخدم أكفأ طريقة متاحة لديه للحصول على الناتج أي 
  رد املتاحة لديه.انه حيصل على أعلى ناتج من املوا

 Level ofان طريقة مزج املوارد أو طريقة اإلنتاج عادة ما يطلق عليها مستوى التقنية او فـن اإلنتـاج  

Technology or the State of arts.  
يفترض عادة ان الناتج املتحصل عليه : Length of Time Periodطول الفترة الزمنية  -٣

صول عليه يف فترة زمنية معينة، فإذا طالت الفترة الزمنية عن نظريهتـا  من توليفة موارد معينة هو ناتج يتم احل
  السابقة فان الناتج سوف خيتلف ومن هذا املنطلق فانه ميكن تقسيم موارد اإلنتاج إىل ثابته و متغرية.

فمورد اإلنتاج الثابت هو ذلك املورد الذي ال تتغري كميته خالل فترة اإلنتاج بعكس مورد اإلنتاج 
  غري الذي تتغري كميته سواء بالزيادة أو النقص خالل الفترة اإلنتاجية.املت

  أن ثبات املوارد غالباً ما يكون له أسبابه العديدة:  
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فمدير املزرعة أو املشروع غالباً ما حياول استخدام قدر معني من املوارد دون زيادة أو نقصان  -
  ف يغري أرباحه.للمحافظة على أرباحه الن أي تغيري يف هذه املوارد سو

كذلك قد تكون الفترة اإلنتاجية من القصر حبيث ال يستطيع  املزارع ان يغري من كميات املوارد  -
  اليت يف حوزته.

ان أفضل مثال لذلك هو األرض فقد يرى املزارع انه من الضروري شراء أرض زراعية اخرى حىت 
حيققها الناتج الزراعي حالياً إالّ انه اليستطيع فعل ذلك يف يتمكن من زيادة انتاجه إلغتنام فرصة األرباح اليت 

  التو و اللحظة إما لبعد األرض الزراعية املعروضة للبيع أو لعدم توفر مثن هذه األرض.
  والسبب الثالث لثبات بعض موارد اإلنتاج هو عدم الرغبة من قبل املزارع يف تغيري املورد ذاته. -

  املزارع ان يغري املوارد اليت يف حوزته كافة إذا رغب يف ذلك.ولكن يف املدى الطويل يستطيع 
  وعلى ذلك فان املوارد الثابته و املتغرية تستخدم لتمييز طول فترة اإلنتاج كالتايل:

  وهو من القصر حبيث ان كل املوارد ثابته.:  Very Short-runاملدى القصري جداً 
  ورد واحد على األقل و تظل باقي املوارد ثابته.وفيه ميكن تغيري م:  Short-runاملدى القصري  
  وفيه ميكن تغيري كافة املوارد.: Long-runاملدى الطويل 

غري ان التقسيم السابق رغم إتفاق العديد من اإلقتصاديني عليه فانه يعاين من القصـور، فـاملزارع   
قصري إىل مدى قصري آخـر.   دائماً يواجه مبشكلة عدم التحكم يف بعض املوارد، وهو بذلك ينتقل من مدى

ولكن تقسيم املوارد وفقاً للنظام السابق كثرياً ما يساعد يف فهم طبيعة العملية اإلنتاجية و يساعد يف التحليل 
  أيضاً.
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-٦-  
  طرق التعبري عن دالة اإلنتاج

  وميكن عادة صياغة الدالة اإلنتاجية إما يف:
  صيغة رياضية-    شكل بياين-  جدول حسايب-

حنصل علي ناتج ما باستعمال عامل واحد من عوامل اإلنتاج كاألرض وحدها مثالً فهذا  "وعندما
ال يعين اننا إستعملنا عامالً واحداً فقط وامنا عوامل طبيعية أخرى كا ملاء واألمسـدة الطبيعيـة...اخل".وقبل   

ملوارد املستخدمة استعراض كل من هذه الصيغ الثالث سوف نفترض تغري احد املوارد فقط مع ثبات باقي ا
يف العملية اإلنتاجية حىت ميكن تبسيط شرح العالقات املوجودة بني املوارد و منتجات العملية اإلنتاجية. ففي 
اإلنتاج الزراعي يكون أي حمصول كالقمح يعتمد علي كميات البذور واألمسدة والعمل وغريها من املـوارد  

 باستخدام مورد انتاجي واحد. األخرى. إال ان ذلك يبدو أكثر تعقيداً مقارنة

يوضح اجلدول التايل شكل دالة  :Schedule Tableأوالً: الدالة اإلنتاجية يف جدول حسايب.
انتاجية إفتراضية لنوع معني من األمسدة عند إستخدامه يف زراعة األرض مع افتراض ثبـات بـاقي املـوارد    

 املستخدمة.

جية عبارة عن العالقة  بني كل من الصف األول (الذي ويتضح من اجلدول املذكور ان الدالة  اإلنتا
  يعرب عن تغري الوحدات املستخدمة من مورد معني من األمسدة).

والصف الثاين [والذي يعرب عن إنتاجية األرض الزراعية نتيجة تغري الوحدات املستخدمة يف كميـة  
أردب. بينما إذا استخدمت  ٤٠٠ من األمسدة] (وهو فرض غري واقعي) فان متوسط إنتاج األرض من القمح

  أردب للفدان. ٤٤٠عشر وحدات فقط من األمسدة فإن إنتاجية األرض من القمح يصبح 
  الدالة اإلنتاجية لنوع معني من األعالف

 ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١ صفر الوحدات املستخدمة من األمسدة

إنتاجية الفدان يف حالة استخدام كميات متزايدة
 من األمسدة

٥٠٠ ٤٩٠ ٤٧٠ ٤٤٠ ٤٠٠

  أ)٢جدول رقم (
وحدة من األمسدة املستخدم فإن متوسط إتاجية الفدان من القمـح   ٤٠، ٣٠، ٢٠وعند استخدام 

أردب على التوايل . وهذه العالقة احلسابية بني الوحدات املستخدمة من األمسدة  ٥٠٠,٤٩٠,٤٧٠يزيد إىل 
  ومتوسط إنتاج الفدان من القمح هو ما يسمى بالدالة اإلنتاجية يف شكلها احلسايب . 

ميكن التعبري عن الدالة اإلنتاجية بيانياً يف الشـكل   :Graphانياً: الدالة النتاجية يف شكل بياين ث
  التايل و الذي مت رمسه علي اساس اجلدول السابق اخلاص بالدالة اإلنتاجية لنوع معني من القمح.
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  )١شكل رقم (
ويوضح الشكل الدالة اإلنتاجية للعلف حيث يوضح احملور األفقي الوحدات املسـتخدمة لعنصـر   
اإلنتاج املتغري (األمسدة). بينما ميثل احملور الرأسي متوسط إنتاجية الفدان من القمح باألردب املقابـل لكـل   

وعلي ذلك فان املنحين (أ،ب،ج،د) ميكـن اعتبـاره   مقدار من وحدات األمسدة املستخدمة يف املدة الزمنية 
  الشكل البياين اللدالة اإلنتاجية القمح باألردب.

وميكن التعبري عموما عن الدالة اإلنتاجيـة يف صـيغتها   ثالثاً: الدالة اإلنتاجية يف صيغتها الرياضية: 
  الرياضية كما يأيت :

Q = f ( L . C . T )  
املـدخالت أو املـوارد    (L .C .T)تغري تابع . بينما كالً من) تعترب الناتج الكلي كم Qحيث (

) عن كمية العمل املسـتخدم .  Lاالقتصادية املستخدمة يف العملية اإلنتاجية كمتغريات مستقلة حيث تعرب (
)C) عبارة عن رأس املال (T عبارة عن مساحة األرض الزراعية. وللتبسيط سوف يفترض ان حجم الناتج (

 جة لتغري أحد املوارد اإلنتاجية املستخدمة فقط مع ثبات باقي املوارد .سوف يتغري كنتي

وتأخذ عادة الدالة اإلنتاجية صيغاً رياضية تتحدد يف ضوء متغريات عديدة ولذلك جيب إجراء عدة 
الت إختبارات إقتصادية وإحصائية قبل إختبار الصيغة الرياضية املناسبة للدالة اإلنتاجية املطلوب دراستها مبجا

اإلنتاج الزراعي املختلفة، وكل احلاالت املشار اليها تعين العالقة نفسها بني املوارد اإلنتاجي واحملصول . االانه 
  ميكن متثيلها بصيغ خمتلفة وحسب متطلبات الدراسة . 
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ستخدمة يف علي املتغريات املكمياً ففي الدراسات القياسية غالباً ماتستخدم الدالة يف صيغتها الرياضية للتعرف 
  الدالة املستخدمة .

كما تستخدم  األشكال البيانية للدالة يف حالة الرغبة يف التعرف علي طبيعة العالقة بـني املـوارد   
  بصورة مباشرة علي الشكل البياين . النظرواحملصول من 

لغرض اعدادها  حصر البياناتأما الصيغة األوىل  وهي العرض اجلدويل للدالة فغالباً ما تستخدم يف 
  للدراسات القياسية .

-٧-  
  طبيعة الدالة اإلنتاجية

حتدد طبيعة الدالة اإلنتاجية شكل العالقة املوجودة بني املورد املتغري (بفرض ثبات املوارد االخري ) 
  متزايدة.  واإلنتاج. وميكن عادة التعبري عن هذه العالقة أما يف صورة انتاجية ثابتة أو انتاجية متناقصة أوانتاجية 

ميكـن احلصـول علـي    : (قانون الغلة الثابته) Fixed Productionأوالً: اإلنتاجية الثابتة 
اإلنتاجية الثابتة يف حالة ما إذا أدت الزيادات املتتالية من املورد اإلنتاجي املتغري إيل احلصول علـي زيـادات   

القة بني العنصر املتغري والناتج باهنا عالقـة  متساوية يف اإلنتاج بفرض ثبات بقية املتغريات. وعندئذ تسمي الع
  خطية.

فمثالً يؤدي إضافة وحدات متتالية من فيتامن معـني إيل غـذاء حيوانـات احلليـب باملقـادير      
) كيلوجرام علي التوايل. فعندئذ ميكـن  ١٦،١٤،١٢،١٠) للحصول علي كميات احلليب ( ٣،٢،١(صفر،

ث ان كل وحدة مضافة من هذا الفيتأمني تؤدي ايل احلصول علـي  القول ان هلذا الفيتامني إنتاجية ثابتة حي
  عدد كيلو جرام إضافة من احلليب وميكن رسم الدالة اإلنتاجية كما موضح بالشكل التايل:

  
  )٢شكل رقم (

دالة إنتاجية ثابته في الغذاء الحيواني
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 كمية الناتج

المتغير المورد كمية

 دالة انتاجية ذات عائد أو انتاجية متناقصة

) أن العالقة املوجودة بني املورد املتغري (وحدات الفيتامني املسـتخدمة يف  ٢ويوضح الشكل رقم (
ة) واإلنتاج (احلليب) عبارة عن عالقة خطية. وميكن توضيح عائد الغلة أو اإلنتاجية الثابتة من العليقة احليواني

املثلثات املبينة بالرسم البياين حيث يتضح ان كل زيادة مقدارها وحدة واحدة من الفيتامني تؤدي ايل زيـادة  
  قدرها وحدتني من احلليب يف أي مستوي من املستويات الدالة .

نتاجية بصورهتا الثابتة ال توجد يف الزراعة اال نادراً . أذ غالباً ما تسود االشكال االخري والدالة اإل
  من الدول يف القطاع الزراعي واليت سنتناوهلا بالشرح.

تتحقـق  : (قانون الغلة املتناقصـة)  Decreasing Productionثانياً: اإلنتاجية املتناقصة 
املتغري يف حالة ما إذا أدت الزيادات املتتالية من هذا املورد اإلنتـاجي إىل   اإلنتاجية املتناقصة للمورد اإلنتاجي

) ٥احلصول علي زيادات متناقصة يف الناتج فمثالً تؤدي الوحدة األويل من املورد ايل زيادة الناتج مبقـدار ( 
كمـا تـؤدي    ) وحـدات . ٤وحدات . بينما تؤدي الوحدة الثانية من هذا املورد ايل زيادة الناتج بقدار (

) وحدة علي التوايل. ويوضح الشـكل  ١،٢،٣الوحدات الثالثة والرابعة واخلامسة إىل تناقص الناتج مبقدار (
  ) العالقة املوجودة بني املورد املتغري والناتج يف حالة حتقق اإلنتاجية املتناقصة للمورد املتغري.٣رقم (

ل خط مستقيم كنتيجة لزيادات النـاتج  ويتضح من هذاالشكل ان الدالة اإلنتاجية ليست علي شك
  املتناقصة . ولكنها تأخذ شكل منحين مقعر ناحية نقطة األصل أو احملور األفقي .

  

 

  )٣شكل رقم (
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اذ بإضافة وحدات متتالية من السماد فـان   هذا النمط من الدوال غالباً ما يسود اإلنتاج الزراعي .
الناتج يزداد. إالّ أنه عند مستوي معني فان اإلضافات املتتالية من السماد تـؤدي ايل عوائـد متناقصـة يف    

  احملصول املنتج كا لقطن مثالً.
  (قانون الغلة املتزايدة)Increasing Productionثالثاً : اإلنتاجية املتزايدة 

املتزايدة للمورد اإلنتاجي املتغري يف حالة ما إذا أدت الزيادات املتتالية من هذا املورد تتحقق اإلنتاجية 
) يوضح املنحين (أ، ب) دالة انتاجية ذات ٤إىل احلصول علي زيادات متزايدة من الناتج. ويف الشكل رقم (

ة ناحية نقطة األصـل أو احملـور   عائد أو انتاجية متزايدة. أن الدالة اإلنتاجية ذات العائد املتزايد تكون حمدب
األفقي. وتوضح املثلثات املوضحة بالشكل طبيعة اإلنتاجية املتزايدة حيث تؤدي الواحدة األويل من املـورد  
اإلنتاجي املتغري إىل زيادة وحدتني من الناتج . بينما تؤدي اضافة الوحدة الثانية من املورد املتغري ايل زيـادة  

ات كما تؤدي إضافة  كل من الوحدات املتتالية بعد ذلك ايل زيادة وحدات الناتج الناتج مبقدار اربعة وحد
) وحدات. وتؤدي اضـافة الوحـدة   ٦مبقادير حيث تؤدي الوحدة الثالثة من املورد ايل زيادة الناتج مبقدار (

يف اإلنتـاج  ) وحدات وهكذا. ولكن هذه احلالة غري موجـودة  ٨الرابعة من املورد إيل زيادة الناتج مبقدار (
  الزراعي.

  

  
  )٤شكل رقم (

   

المتغير المورد كمية

كمية 
 الناتج

 دالة اإلنتاجية ذات عائد أو انتاجية متزايدة
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 ب
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-٨-  
  دالة اإلنتاج الكالسيكية

The Classical Production Function  
هذه الدوال ميكن فهـم   إن اهلدف األساسي من دراسة دوال اإلنتاج الكالسيكية هو انه من خالل

طبيعة العالقات بني املوارد واإلنتاج بوضوح و بذلك ميكن إعطاء مديري املزارع بعض املؤشرات عن طبيعة 
  هذه العالقات اليت قد تواجه انتاجه يف مزرعته و أمهها اإلنتاجية احلدية و اإلنتاجية املتوسطة و مرونة اإلنتاج.

دوال اإلنتاج كافة لذا سنبدأ بأبسطها وهو دالة اإلنتاج يف متغري  وبالطبع الميكننا هنا دراسة أشكال
  إىل الناتج يف حني يشري: Yللعنصر املتغري، و يشري  Xواحد حيث يشري 

  
)APPإىل متوسط الناتج الفيزيقي ( )Average Physical Product(  
)MPP( إىل الناتج احلدي الفيزيقي )Marginal Physical Product(  
)E (مرونة اإلنتاج )Elasticity of Production(  

  اجلدول التايل يوضح العالقة املواد واإلنتاج و كذلك الناتج احلدي املتوسط ومرونة اإلنتاج.
  الدالة اإلنتاجية الكالسيكية

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  املورد

X 

 الناتج

Y 

متوسط

  الناتج

APP 

 الناتج احلدي

MPP 

 الفعلي           املتوسط

مرونة 

  اإلنتاج

APP

MPP 

٠,٠ - ٠ ٠                  - - 

١,٩ ١,٩             ٣,٦ ١,٩ ٣,٧ ٢ 

١,٨ ٥,١             ١٠,٢ ٣,٥ ١٣,٩ ٤ 

١,٨ ٧,٥             ١٥,١ ٤,٨ ٢٨,٨ ٦ 

١,٦ ٩,١             ١٨,٢ ٥,٩ ٤٦,٩ ٨ 
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١,٥ ٩,٩           ١٨,١٨ ٦,٧ ٦٦,٧ ١٠ 

٩,٩١,٥             ١٨,١٨ ٧,٢ ٨٦,٤ ١٢ 

١,١ ٩,١             ١٨,١٨ ١٠٤,٥٧,٥ ١٤ 

٠,٨ ٧,٥             ١٥ ١١٩,٥٧,٥ ١٦ 

٠,٥ ٥,١             ١٠,٢ ١٢٩,٦٧,٢ ١٨ 

٠,٠ ١,٩             ٣,٨ ١٣٣,٣٦,٧ ٢٠ 

٠,٧ -٢,١          -٤,٤ ١٢٩,١٥,٩ ٢٢ - 

من اجلدول السابق حنصل على دالـة اإلنتـاج املتقطعـة     ٢و رقم  ١رقم وبتوقيع بيانات العمود 
)Discrete Production Function:املوضحة يف الشكل التايل (  

  
وتشري دالة اإلنتاج املتقطعة إىل عدم إمكانية جتزئة مورد اإلنتاج وأفضـل مثـال لـذلك إعتبـار     

فال ميكن يف هذه احلالة جتزئة العمالة ، إالّ إذا تغري مـن (رجـل/يوم) إىل    X(رجل/يوم) هي عنصر اإلنتاج 
ساعة عمل بشري ويف هذه احلالة ميكن جتزئـة مـورد اإلنتـاج و تتحـول إىل دالـة انتـاج متصـلة        

)Continuous Production Function:كما يف الشكل التايل (  
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  )٥شكل رقم (

الكلي يساوي الصفر عند عدم إضافة أي قدر من املـورد  ) أن الناتج ٥ويتضح من الشكل رقم (
املتغري إىل املوارد الثابته، مث يزداد الناتج مبعدل متزايد مث مبعدل متناقص عند إستمرارإضافة املورد املتغري. يصل 

ـ Yالناتج الكلي ( اتج ) إىل أقصى إنتاج، وباستمرار إضافة وحدات املورد املتغري إىل الثابت بعد ذلك فان الن
  الكلي ينخفض.

-٩-  
  املشتقات االقتصادية لدالة اإلنتاج

تتضمن الدالة اإلنتاجية بعض املشتقات . وأهم تلك املشتقات اليت ال ميكن للطالـب أو الباحـث   
واليت ميكن إشـتقاقها مـن الدالـة      االستغناء عنها يف جمال اختاذ القرارات يف اضافة مورد أو االنقاص منه

  اإلنتاجية هي :
  Average production    الناتج املتوسط_ 

  Marginal production       _ الناتج احلدي

 Elasticity of production       _ مرونة اإلنتاج

يتحدد اإلنتاج : Average Physical Product(APP)أوالً: الناتج املتوسط الفيزيقي 
علي عدد وحدات املورد املتغري املسـتخدمة   Y  املتوسط للمورد اإلنتاجي من حاصل قسمة اإلنتاج الكلي

 . ومبعين أخر فــان :  X للحصول علي الناتج

  و الناتج املتوسط Y=66.7فان الناتج الكلي  X=10من اجلدول السابق جند انه عندما 
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بوحدات قيمية هذا وتشري كلمة فيزيقي إىل املقياس بوحدات فيزيقية (كجم مثالً أو أردب) وليس 
 أو نقدية (اجلنيه مثالً).

هذا ويشري الناتج املتوسط الفيزيقي إىل معدل حتويل املورد إىل ناتج إذ من الشكل السابق يتضح ان 
من املورد املتغري وبعدها يبداء الناتج املتوسط الفيزيقـي يف   ١٥الناتج املتوسط يصل إىل أقصاع عند الوحد 

  تج املتوسط يعتمد على شكل منحىن الناتج الكلي الفيزيقي.التناقص الن شكل منحىن النا
ويستخدم الناتج املتوسط عموماً لقياس مدى كفاءة  املورد املتغري املستخدم يف العملية اإلنتاجية إذ   

تزداد كفاءة املورد يف بداية العملية اإلنتاجية و ينعكس ذلك على تزايد ممنحىن الناتج املتوسط الفيزيقي مبعدل 
سرع،  مث يستمر الناتج املتوسط يف اإلرتفاع ولكن مبعدل أقل مشرياً إىل ان كفاءة املورد وان كانت مازالت أ

مرتفعة فاهنا ليست كسابقتها حىت يصل الناتج املتوسط ألقصاه مث تبداء كفاءة املورد املتغري يف التناقص ممـا  
  ينعكس على منحىن الناتج املتوسط.

يقاس الناتج احلدي الفيزيقي هندسياً مبيل اخلط الـذي  : (MPP)لفيزيقي  ثانياً: الناتج احلدي ا
 ١٠ميس دالة اإلنتاج عند النقطة املقابلة هلذا املستوى من املورد املتغري. وعلى هذا فان اإلنتاجية احلدية عنـد  

. ويالحـظ ان  وحدات من املورد املتغري تساوي ميل املماس لدالة اإلنتاج الكلي عند هذا املستوى املوردي
) حيث ان Inflection Pointالناتج احلدي يصل ألقصاه عند هذه النقطة اليت تسمى نقطة االنعكاس (

ميل املماس عند هذه النقطة أكرب من أي ميل ملماس آخر عند أي نقطة أخرى على منحىن الناتج الكلي. يبدأ 
الكلي أقصاه. ويالحظ ان الناتج احلـدي   الناتج احلدي يف التناقص حىت يصل إىل الصفر عندما يصل الناتج

يتزايد مبعدل متزايد عندما يكون شكل منحىن الناتج الكلي متزايد مبعدل متزايد أيضاً. كما ان معدل الزيادة 
يف الناتج احلدي قد تكون متناقصة يف بداية العملية اإلنتاجية ومع ذلك نتوقع اال مير منحىن النـاتج الكلـي   

تزايد بل يبدأ بالزيادة مبعدل متناقص خالل هذه املرحلة، اي ان شكل منحىن الناتج احلـدي  مبرحلة الزيادة امل
  يتوقف إىل حد كبري على شكل منحىن الناتج الكلي.

ويعرف الناتج احلدي بانه الزيادة يف الناتج الكلي الراجعة إىل الزيادة يف كمية املورد املتغري بوحـدة  
  ) أي ان :واحدة(الوحدة ال تعين واحد صحيح
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 للمورد املتغري هي: ١٢و١٠ومن اجلدول السابق يالحظ ان الناتج احلدي فيما بني الوحدتني 
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MPP  
من املورد املتغري فان إضافة وحدة واحدة من املورد املتغري تـؤدي   ١٢و  ١٠ومن مث فانه فيما بني الكميتني 

 ٢٢و  ٢٠وحدة. كذلك جند ان الناتج احلدي الفيزيقي بني الكميـتني   ٩,٩الكلي بالقدر إىل زيادة الناتج 
  هي:
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1.2
2

2.4

2022

3.1331.129








MPP  
من املورد املتغري فان إضافة وحدة واحدة من املورد املتغري  ٢٢و ٢٠ومن مث فانه فيما بني الكميتني
  وحدة أي مبعىن سالبية الناتج احلدي.  ٢,١تؤدي إىل اخنفاض الناتج الكلي بالقدر 

خمتلفـة مـن    مبستويات Xوهذا مساوٍ متاماً مليل منحىن دالة اإلنتاج الكلي، وعليه فانه ميكن بالتعويض عن 
  املورد للحصول على مستويات خمتلفة للناتج احلدي الفيزيقي.

  ):Eثالثًاُ: مرونة اإلنتاج (
أي هي عبـارة    Xللتغري يف املورد املتغري  Yتستخدم مرونة اإلنتاج لتقدير درجة إستجابة الناتج 

  وعلى ذلك فان : X املستقل مقسوماً على التغري النسيب يف املتغريYعن التغري النسيب يف املتغري التابع 
  

  املرونة اإلنتاجية = مرونة منحىن الناتج الكلي = التغري النسيب يف الناتج / التغري النسيب يف مورد اإلنتاج
  

  ويعرب عن ذلك رياضياً كما يلي :

APP

MPP
X

Y

X

Y

X

X

Y

Y
E















  

ذكر ذلـك عنـد    هذا وتستخدم مرونة اإلنتاج عادة يف توضيح مراحل اإلنتاج الثالث كما سيأيت
  شرح قانون تناقص الغلة فيما بعد.

) Arc Elasticityوعليه فمن اجلدول السابق ميكن احلصول على مرونة اإلنتـاج القوسـية (  
  بقسمة متوسط الناتج احلدي على الناتج املتوسط.

  توسط.) فيتم حساهبا بقسمة الناتج احلدي الفعلي على الناتج املPoint Elasticityأما مرونة النقطة (
-١٠ -  

  قانون تناقص الغلة واملراحل الثالث لالنتاج
Low of Diminishing Returns  

وينص القانون على أنه عند ثبات مجيع العناصر اإلنتاجية عند مستوى معني فيما عدا عنصر واحد 
الناتج الكلـي  فإن إستخدام وحدات متتالية و متساوية من هذا العنصر يف العملية اإلنتاجية يؤدي إىل إزدياد 

مبعدل متزايد إىل أن يبلغ القدر املستخدم من العنصر حداً معيناً يأخذ الناتج الكلي بعده يف اإلزدياد مبعـدل  
متناقص، و باإلستمرار يف زيادة وحدات العنصر املتغري يتم الوصول إىل حداً آخر يأخذ الناتج الكلي بعده يف 

  التناقص.
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أن وحدات متساوية من مدخل متغري (العمل) قد أضـيفت إىل   ولشرح قانون تناقص الغلة نفترض  
  مدخل ثابت (كمية من عنصر األرض) ومت احلصول على البيانات التالية:

  مراحل قانون )٥( )٤( )٣( )٢( )١(

 اإلنتاج العمل األرض تناقص الغلة

  الكلي

 الفيزيقي

 اإلنتاج الفيزيقي

 احلدي للعمل

اإلنتاج الفيزيقي

املتوسط للعمل

  املرحلة ٣ ٣ ٣ ١ ١

 ٣ ٤ ٧ ٢ ١ األوىل

٤ ٥ ١٢ ٣ ١ 

  املرحلة ٤ ٣ ١٦ ٤ ١

 ٣,٨٠ ٤ ١٩ ٥ ١ الثانية

٣,٥٠ ٢ ٢١ ٦ ١ 

٣,١٤ ١ ٢٢ ٧ ١ 

  املرحلة ٢,٧٥ صفر ٢٢ ٨ ١

 ٢,٣٣ ١- ٢١ ٩ ١ الثالثة

١,٥٠ ٦- ١٥ ١٠ ١ 

  )٢جدول رقم (
ويالحظ أنه إبتداًء بوحدة العمل الرابعة بدأ قانون تناقص الغلة يف العمل، كما يالحظ أن إستخدام 

  وحدات من العمل مع وحدة األرض الثابتة فإن اإلنتاج يبلغ حده األقصى.  ٨
ملورد ما بأنه الزيادة يف الناتج الكلي الناشئة عـن زيـادة    MPPوعرف اإلنتاج احلديي الفيزيقي   
) من اجلدول السـابق  ٤املستخدمة من املدخل املتغري وحدة واحدة لكل وحدة زمنية و يبني العمود ( الكمية

للمدخل  APP) من نفس اجلدول فيبني الناتج الفيزيقي املتوسط ٥. أما العمود ( MPPكيفية إحتساب 
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ة من املـدخل املـتغري   املتغري أي العمل وهو عبارة عن إمجايل اإلنتاج مقسوماً على عدد الوحدات املستخدم
  (العمل).
  بدمج أفكار إنتاجية املوارد و العوامل احملددة فإنه يصبح من املمكن توضيح صورة الدالة اإلنتاجية.  

وشـكله العـام    TPPإن الكمية الكلية من اإلنتاج املنتج نتيجة ملدخل متغري تعرف باناتج الكلي الفيزيقي 
يشبه تل صغري، وزيادة العائد مبعدل متزايد يتضح عند بداية اإلنتاج حىت إستخدام الوحدة الرابعة من العامل 
املتغري، مث يبداء الناتج الكلي يف الزيادة مبعدل متناقص حىت الوحدة الثامنة من العامل املتغري مث يصل إىل أعلى 

 يبداء يف التناقص بعد ذلك. بسبب العوامل الغري مساعدة(الضارة) و مستوى له باستخدام الوحدة الثامنة مث
  اليت تتواجد نتيجة لزيادة املدخل املتغري.

  ) ما يلي:٦ويبني الشكل رقم (

  
  )٦شكل رقم (

ميكن تقسيم املراحل اإلنتاجية لدالة اإلنتاج السابقة إىل ثالث مراحل انطالقاً مـن  مراحل اإلنتاج: 
  صادية.قواعد فنية و إقت

دالة اإلنتاج الكلي، المتوسط و الحدي
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تبدأ من النقطة اليت تكون فيها الوحدات املستخدمة م عنصر اإلنتاج املتغري مساوية املرحلة األوىل:   
  للصفر وتنتهي بالنقطة اليت يكون فيها متوسط اإلنتاج يف أعلى قمة له.

دي مسـاوياً  تبدأ من هناية املرحلة األوىل و تنتهي بالنقطة اليت يكون فيها اإلنتاج احلاملرحلة الثانية:   
  للصفر.

  تبدأ من نقطة هناية املرحلة اإلنتاجية الثانية.املرحلة الثالثة:   
  وعموماً ميكن تلخيص خصائص املراحل اإلنتاجية الثالث الواردة يف الشكل السابق كما يلي:

وية الناتج الكلي يساوي الصفر عندما تكون كمية املورد املتغري مسا-١تتسم املرحلة األوىل بالتايل: 
  للصفر.

  يزداد الناتج مبعدل متزايد مث مبعدل متناقص.-٢  
 الناتج احلدي يتزايد ويكون أعلى من الناتج املتوسط و يصل ألقصى قيمة مث يهبط.-٣  

 من الناتج احلدي. أقلالناتج املتوسط يتزايد ولكن -٤  

عندها يصل الناتج يتساوى الناتج احلدي مع الناتج املتوسط عند هناية املرحلة األوىل و -٥  
 املتوسط ألقصاه.

مرونة اإلنتاج للمورد املتغري تكون أكرب من الواحد الصحيح (الناتج احلدي يتزايـد  -٦  
 مبعدل متزايد) أو أقل من الواحد الصحيح (ناتج حدي يتزيد مبعدل متناقص)

 قمتـه يف هنايـة   الناتج الكلي يتزايد مبعدل متناقص حىت يصل إىل-١تتسم املرحلة الثانية بالتايل: 
 املرحلة الثانية.

  الناتج احلدي ينخفض وكذلك الناتج املتوسط.-٢
 الناتج احلدي يكون أقل من الناتج املتوسط أثناء االخنفاض.-٣

 الناتج احلدي يصل إىل الصفر عندما يصل الناتج الكلي إىل حده األقصى.-٤

 ≥ ١ولكن أكرب من أو تساوي الصفر(مرونة اإلنتاج للمورد املتغري أقل من أو تساوي الوحدة -٥
E ≤ (صفر 

 الناتج الكلي يتناقص.-١تتسم املرحلة الثالثة بالتايل: 

  الناتج املتوسط يتناقص ولكن ال يصل إىل الصفر.-٢
الناتج احلدي يتناقص بعد ان يكون قد وصل إىل الصفر أي يقع يف منطقـة اإلنتـاج   -٣

 السالب.

 ).E<0قل من الصفر (مرونة اإلنتاج للمورد املتغري أ-٤

هناك خالف كبري بني اإلقتصاديني و الفنيني على حتديد املرحلة املثلى لالنتاج، فالفنيني غالباً مـا  
يريدون أقصى انتاج ممكن من العملية اإلنتاجية أي يف هناية املرحلة الثانية، ولكن اإلقتصاديني يرغبـون يف ان  

نية كما يعتربون املرحلة األوىل و الثالثة ليسـتا إقتصـاديتني إذ ان   يكون اإلنتاج عند نقطة ما يف املرحلة الثا
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اإلنتاج يف املرحلة الثالثة ميثل سلوكاً غري رشيداً وهذا مناقض لفروض النظرية اإلقتصادية حيث ال يقبـل ان  
 يستمر يف إضافة وحدات متتالية من عنصر اإلنتاج املتغري بينما اإلنتاج الكلي يتناقص.

يف املرحلة األوىل لالنتاج جند ان كفاءة الوحدات املتتالية املضافة من عنصر اإلنتاج املـتغري  كما انه   
تتزايد وينعكس هذا على تزايد الناتج املتوسط وكذلك جند ان اإلنتاجية احلدية لوحدات املورد املتغري أيضـاً  

لك فانه سـوف خيسـر إمكانيـة    يف إرتفاع فال يقبل ان يتوقف املنتج وهو يف هذه احلالة النه لو حدث ذ
احلصول على ناتج كلي أكرب باستمرار إضافة وحدات املورد املتغري وهذا يتحقق فقط يف املرحلـة الثانيـة   

  لالنتاج .
وهكذا فان قرار التوقف عن اإلنتاج أو مبعىن آخر قرار عدم إستمرار إضافة وحدات متتاليـة مـن   

ى من عنصر اإلنتاج املتغري امنا تتم خالل املرحلة الثانيـة لالنتـاج إذا   املورد املتغري ومن مث حتديد الكمية املثل
  حتققت هذه املرحلة. 

-١١ -  
  تأثري التكنولوجيا احلديثة

للتكنولوجيا تأثري يف رفع دالة اإلتناج وهذا يعين أن ناتج إمجايل أكرب ميكن إنتاجه بواسطة أو مـن  
كمية اإلنتاج ميمكن إنتاجها مبـوارد أقـل. هـذه    مدخالت قد أستخدمت مببتكرات تكنولوجية أو نفس 

تأثريات كمية. ويف بعض األحيان التغريات النوعية تدخل يف املنـتج اجلديـد. وعلـى كـل فـالتغريات      
الكيفية(النوعية) يعترب قياسها صعب جداً، و التغريات من هذا النوع غالباً ميكن تقييمها من خالل اجلهـاز  

  دالة اإلنتاج. السعري و ليس عن طريق حتليل
ويف كلتا احلالتني الكمية و الكيفية فالتكنولوجيا تغري من الدالة اإلنتاجية فـالتغريات يف اإلنتـاج   
الكلي من وحدة املدخل تؤدي إىل تغريات يف معظم مستويات اإلنتاج. وقد يؤدي إىل التغري التكنولوجي إىل 

ة التكنولوجية(مساد خاص أو تركيبة عليقة كأمثلة زيادة إستخدام عناصر معينة وذلك لشدة تعقيدات الناحي
على ذلك) أو قد تدعو إىل التقليل من إستخدام عنصر معني(تقليل العمل املسـتخدم إلنتـاج أردب مـن    

  الذرة).
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  توليفات املدخل (املورد)
هناك العديد من صور توليفات املدخل (العنصر) املتكاملة واإلستبدالية واملفرد واملتعدد والثابـت،    

واملدخالت تعترب متكاملة حينما تولف معاً بنسب حمددة متاماً يف العملية اإلنتاجية، والعناصر تعترب إستبدالية 
نتاجية ملدخل معني لإلستبدال مبدخل آخر. فعالئق احليوانات اليت تسـتخدم الـذرة   حينما تسمح الدالة اإل

كمادة كربوهيدراتية ميكن أن تستفيد من الشعري بدالً الذرة إذا أصبحت أسعار الذرة مرتفعة جداً بالنسـبة  
  ني إستبداليتني.ألسعار الشعري. ويستخدم مريب احليوانات و منتجي األلبان السيالج و الدريس أحياناً كمادت

وميكن دراسة العملية اإلنتاجية بتغيري متغري واحد وتثبيت الباقي (حتليل متغري واحد) أو بتغيري إثنني 
أو أكثر من املدخالت (حتليل متعدد) وعامل اإلنتاج  الثابت هو العامل الذي يبقى ثابتاً يف الكمية بغـض  

الً فدان من األرض يستخدم يف إنتاج الذرة يبقى فداناً بغض النظر عن العملية اإلنتاجية اليت يدخل فيها. فمث
  النظر عن كمية الذرة املزروعة و كمية األمسدة املستخدمة وعدد العّمال املستخدمني لزراعته وحصاده.

وهناك ثالثة أنواع من القرارات اإلدارية اليت تتعلق مبضمون الدالة اإلنتاجية و توليفات املـدخل.  
تساعد يف تقرير ماهي املنتجات اليت ستنتج وكيف ننتجها وما هي كمية اإلنتاج مـن أي  وهذه القرارات 

  منتج.
   

في ظل التكنولوجي 
القدي

الحديث التكنولوجي ظل في

اإلنتا

المورد

 أثر التكنولوجيا على دالة اإلنتاج
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  أنواع القرارات اإلنتاجية

  :تنقسم قرارات اإلنتاج إىل ما يلي
يف هذا النوع القرارات فإن على املزارع أن يقرر أنواع املدخالت العنصر:  -أوالً: قرارات العنصر

يستخدمها يف إنتاج منتج معني، وحيدد الكمية من كل نوع و اليت ميكن أن تتغري إستجابة للتغري اليت سوف 
يف أسعارها. فمثالً مدير مزرعة ألبان ميكنه تغيري توليفة احلبوب و الدريس يف عليقة قطيعه، وترك البقر يأخذ 

كمية اللنب املطلوب إنتاجه  كمية من السيالج. وعملية تغيري نسب الدريس و احلبوب تتوقف على كل من
و األسعار النسبية لكل من املدخلني وقرارات العنصر العنصر تعين إستبدال عنصر إنتاجي بآخر، وهذا اليعين 
بالضرورة أن حيل عنصر كلية حمل عنصر آخر، فهي تعين أكثر عملية تغيري نسبة املدخل يف حـدود معينـة   

  ا).أكثر مما تعين إخراج كلي للمدخالت (أحدمه
هذه احلالة هي الصورة العامة املستخدمة اليت بدأنا هبا مناقشة الدالة املنتج:  –ثانياً: قرارات العنصر 

اإلنتاجية فاإلنتاج يعتمد على كمية من مدخلل متغري واحد و الذي يؤلف مع جمموعة ثابته مـن املـوارد   
تنتج منتج واحد أو العديد من املنتجات. كذلك إدخل يف تقسيم القرارات، قرارات العديد من العناصر اليت 

فمثالً الذرة واملواد الربوتينية تعترب عوامل عديدة تستخدم يف إنتاج احليوانات. ولكـن الـذرة والسـيالج    
(عناصر عديدة) ميكن أن تنتج حلم الضألن والصوف (منتج متعدد) واملثل على عالقة العنصـر املتعـدد و   

ن املزرعة اليت يستخدم فيها السماد و املاء يف إنتاج احملاصيل الشتوية باإلضافة املنتجات املتعددة ميكن أن تكو
  للمحاصيل الصيفية بعدها يف نفس املوسم.

يف هذه الفئة من القرارات يقرر مديري املزارع عدد املشروعات يف املزرعة املنَتج:  –قرارات املنَتج 
قطيع من احليوانات، وجمموعة من اإلنـاث الـوالدة    وكمية اإلنتاج يف كل مشروع فإذا كان عند املزارع

فيجب عليه حتديد عدد أفراد القطيع وعدد اإلناث الوالدة اليت ميكن أن يقتنيها حىت يستطيع أن يدير جمموعة 
  املوارد اليت يف حوزته بصورة مرحبة.

ى ذلـك آليـاً   بعض املشروعات تعترب متكاملة مبعىن أنه لزيادة إنتاج مشروع معني فإنه يترتب عل
زيادة اإلنتاج من اآلخر. واملثال على احملصول املتكامل هو إنتاج اللحم و الصوف. فعندما يزيد إنتاج اللحم 
إىل حد معني فإن  مزيداً من الصوف ينتج أيضاً، ودورات احملاصيل هي أيضاً أمثلة على املشروعات املتكاملة 

كيب التربة اليت تركتها زراعة احملاصيل البقولية تؤدي إىل زيادة فزيادة النيتروجني باملادة العضوية وحتسني تر
  احملصول الذي يأيت بعد ذلك يف نفس احلقل.

والتنافس بني املشروعات حيدث حينما تكون زيادة الناتج من أحد املشروعات التـتم إالّ علـى   
ين اليت تتطلب نفس املـوارد يف  حساب إنقاص الناتج من املشروع اآلخر، و إنتاج احملاصيل أو اإلنتاج احليوا

نفس الوقت تعترب متنافسة. فمثالً إذا كان هناك حمصولني جيب أن حيصدا حاالً فإهنما يتنافسان على مـوارد  
  العمل و رأس املال (آلة احلصاد) اليت تستخدم يف احلصاد.
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تلفة خـالل  املشروعات املضافة تعترب واضحة يف احلاالت اليت تستخدم نفس املوارد يف أوقات خم
مواسم اإلنتاج. فمثالً الدريس عادة ما يصنع قبل أن حتصد حبوب الشتاء وإن كليهما يكون خارج العمل 
قبل قطع الذرة. يف هذه احلالة الدريس واحلبوب الشتوية وحصاد الذرة تضيف إىل بعضـها مـن حيـث    

تكون مشروعات مضافة من ناحيـة   إستخدام العمل واآلالت املتاحة، واإلنتاج احليواين واحملاصيل ميكن أن
موارد العمل خالل العام، وميكن أن يقوم الفالح بتغذية املواشي يف موسم الشتاء عندما ال يكون هناك عمل 

  يف احلقول.
-١٤ -  

  معايري وتقييم اإلنتاج الزراعي
يف أي مشروع، أن املعايري املهمة اليت حيتاجها االقتصاد الزراعي لتقييم اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي 

  أو لإلنتاج الزراعي الكلي يف البلد هي معرفة واإلجياد ما يلي:
  اإلنتاج الزراعي الفعلي. –حجم االحنراف يف اإلنتاج الزراعي = اإلنتاج الزراعي املقدر -١
  معدل االحنراف يف اإلنتاج الزراعي =-٢

   حجم االحنراف يف اإلنتاج الزراعي
 املقدراإلنتاج الزراعي  ١٠٠× 

  إنتاجية اجلنيه يف املشروع الزراعي =-٣
 قيمة اإلنتاج الزراعي اإلمجايل

 مقدار التكاليف الزراعية الكلية

  
 اإلنتاج الزراعي الصايف عائد اجلنيه يف املشروع الزراعي=-٤

 التكاليف الزراعية الكلية

  
 املنتج الزراعي الفعلينسبة األداء يف اإلنتاج الزراعي=- ٥

 ×١٠٠ املنتج الزراعي النمطي
  

  
 إنتاجية العامل الزراعي=-٦

 قيمة اإلنتاج الزراعي القومي

 عدد العمال الزراعيني

  
  
 إنتاجية ساعة العمل الزراعي=-٧

 قيمة اإلنتاج الزراعي القومي

 عدد ساعات العمل الزراعي
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 إنتاجية الفدان من حمصول معني=-٨

 احملصول املعنيقيمة اإلنتاج الزراعي من 

 عدد العمال الزراعيني

  
  
 الكفاية اإلنتاجية يف املشروع=-٩

 زيادة اإلنتاج الزراعي القومي

 صايف االستثمار الزراعي

  
  

 إنتاجية اجلنيه املستثمر =-١٠

 اإلنتاج اإلمجايل

 االستثمارات اإلمجالية

  
  

 الغلة الزراعية =-١١

 املنتجات املستحصلة

 املنزرعةاملساحات 

  
  

 معامل رأس املال/ اإلنتاج =-١٢

 رأس املال

 اإلنتاج

  
  

 درجة االستغالل يف املشروع=-١٣

 فائض القيمة

 رأس املال املتغري

  

 معامل التشغيل الزراعي = -١٤
  عدد الساعات احملسنة

 ×١٠٠  عدد الساعات الفعلية

  اإلنتاجية الكلية اإلمجالية للمشروع الزراعي =-١٥
 املخرجات

 مدخوالت عوامل اإلنتاج + املواد اخلام
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 الفصل الثالث

  عــرض أسعار املنتجات الزراعية
  ودور العرض يف حتديد األسعار

Of Agricultural Products Supply  
  :نتناول يف هذا الفصل ما يلي

 قانون العرض-٢  تعريف العرض-١

 منحىن العرض ملنتج واحد-٤  جدول العرض-٣

العوامل املـؤثرة علـى العـرض-٦  منحىن عرض السوق-٥
 املزرعي

 مرونة العرض بالنسبة للسعر-٨  التغري يف العرض-٧

 خصائص العرض املزرعي-١٠  أنواع مرونة العرض-٩

مرونة العرض يف املدى القصـري-١٢  العوامل املؤثرة يف مرونة العرض-١١
 والطويل

والطلبأسباب اخنفاض مرونة العرض-١٣
 على املنتجات الزراعية

أهم أثار مرونة العرض والطلب-١٤ 
 على السعر

أثر التغري يف الطلب والعرض يف توازن-١٥
 السوق

تطبيقات حول عرض املنتجات-١٦ 
الزراعية والطلب عليهـا يف سـوق

 املنافسة الكاملة

بعض التطبيقات حول عرض املنتجات-١٧
 الزراعية والطلب عليها

  

  
-١-  

  تعريف العرض
هو الكمية اليت يعرضها املنتجون للبيع يف السوق من سلعة ما، عند سعر معني ويف فتـرة زمنيـة   

  حمددة، مع بقاء العوامل األخرى على حاهلا.
منحىن العــرض الناجتى الزراعي هو عبارة عن املنحىن الذي يبني مقدار املعروض من ناتج  زرع 

تج يف فترة زمنية معينة، وجيب التفرقة بني الكميـة املخزونـة والكميـة    معني وسعـر الوحدة من هذا النا
املعروضة من السلعة، فالعرض هو الكمية اليت يكون املنتجون قادرون على عرضها يف فترة زمنية حمددة وعند 

  مثن معني، وهذه ختتلف عن الكمية اليت خيزهنا املنتجون دون عرضها للبيع يف السوق.
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-٢-  
  رضقانون الع

كلما إرتفع مثن السلعة كلما زادت الكمية املعروضة و اليت يرغب املنتجون يف عرضها، والعكـس  
صحيح يف حالة اخنفاض السعر، فالعرض يرتبط بتكلفة اإلنتاج، فاملنتج اليعرض سلعته بكميات كـبرية إذا  

الوحيد الذي يؤثر على كانت األسعار التغطي التكلفة، ومن ناحية أخرى فان سعر السلعة ليس هو العامل 
الكميات اليت تعرض يف السوق، فهناك التدخل من قبل الدولة والسياسة املالية والضريبية اليت تتبعها الدولة، 

  كما أن العوامل الطبيعية من حرارة وأمطار وثلوج وغريها هلا أثر يف حتديد الكمية املعروضة. 
عالقة طردية حيث تتغري الكمية املعروضة من سلعة  وعليه فان العالقة بني الكمية املعروضة و السعر

معينة تغرياً طردياً مع تغري الثمن الذي تباع به يف السوق فتزداد بارتفاعه وتقل باخنفاضه. وميكن تفسري ذلك 
  بالعوامل التالية:
قيني هلا : أن السعر املرتفع مثالً يكون أكثر جاذبية للمنتجني الزراعيني للسلعة والوسطاء التسويأوالً

بالنسبة لعرضها للبيع يف السوق بدالً من ختزينها يف خمازهنم فيميلون إىل عرض كميات أكرب لإلستفادة مـن  
  السعر املرتفع و العكس صحيح.

ويتضح أثر هذا العامل بصفة خاصة عندما يكون مصدر العرض للسلعة الزراعية هـو الكميـات   
ني أو املسوقني، وتتوقف الكمية املتوفرة فعالً هذه على عدد مـن  املتوفرة فعالً من السلعة لدى هؤالء املنتج

  العوامل اهلامة منها:
  قدرة املنتجون و الوسطاء على متلك وسائل خزنية صاحلة لتخزين السلعة.  )أ

  مدى قابلية السلعة ذاهتا للتخزين.  )ب
 طول فترة التخزين ومدى عالقتها بتكاليف اخلزن.  )ت

يبدو أكثر وضوحاً يف الفترة الزمنية قصرية األجل، ومن اجلـدير  وعليه فإن أثر مفعول هذا العامل 
 بالذكر اإلشارة إىل أن صايف العرض من سلعة زراعية ما يف األجل القصري ميكن تقديره من املعادلة التالية:

  التصدير –صايف العرض= اإلنتاج اجلاري + الكميات املتبقية من العام املاضي + اإلسترياد 
  حيث:

اجلاري: هو ما ينتج فعالً من السلعة الزراعية خالل املوسم احلايل (الفترة الزمنيـة قصـرية   اإلنتاج 
  األجل).

الكميات املتبقية من العام املاضي: متثل كمية السلعة املوجودة يف خمازن الزراع واملسـوقني هلـا،   
  وبصفة خاصة السلع اليت ميكن ختزينها لفترة طويلة.

  ملستوردة من السلعة من اخلارج.اإلسترياد: وهي الكميات ا
  التصدير: وبصفة خاصة إذا كان هناك إرتباطات تصديرية معينة للسلعة موضع العرض.
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: أن السعر املرتفع للسلعة الزراعية يشجع املنتجني الزراعيني احلاليني هلا إىل توجيه بعض أو كل ثانياً
حنو إنتاج هذه السلعة. فتزداد املساحة املزروعـة  عناصر اإلنتاج املتاحة لديهم أو تكثيف بعض هذه العناصر 

  منها، أو تزداد اإلنتاجية ويترتب على ذلك زيادة الكمية املنتجة من السلعة و بالتايل زيادة املعروض منها.
كما يؤدي السعر املرتفع أيضاً إىل دخول منتجني زراعيني جدد يف اإلنتاج الزراعي هلـذه السـلعة   

الزراعة نفسها (أي منتجني لسلع زراعية أخرى) أو من خارج هـذه الصـناعة،    سواء كانوا داخل صناعة
  فتزداد املساحة املزروعة من السلعة و بالتايل املنتجة و العرض منها.

الفترة الزمنية اليت تسمح بتنظيم أو إعادة عنلصـر   -أي–ويتضح أثر هذا العامل يف األجل الطويل 
  ة السعر املرتفع.اإلنتاج املتاحة مبا ميكن من مواكب

  
-٣-  

  جدول العرض
كما ذكرنا سابقاً فان املنتجني يقومون بعرض كمية أكرب من السلعة عند إرتفاع السعر و عـرض  
كميات أقل عندما ينخفض السعر، فإرتفاع السعر عن التكلفة للوحدة يغري املنتج بعـرض كميـة أكـرب    

  ن أقل من التكلفة أو مساوية هلا.لتحقيق أرباح أعلى، ولكنه خيفض من عرضة إذا كان الثم
جنيه  ٢٠٠مليون طن عند السعر  ٨ولنأخذ سلعة القمح مثالً ونفترض ان املنتجني كانوا يعرضون 

جنيه للطن الواحد وإىل  ٢٤٠مليون طن إذا إرتفع السعر إىل  ١٠للطن الواحد، ولكنهم على إستعداد لعرض 
ذا وعليه ميكن عمل جدول يبني الكميات املعروضة جنيه للطن وهك ٢٦٠مليون طن عند السعر  ١٢عرض 

  عند أسعار خمتلفة لسلعة ما وهذا اجلدول هو مايسمى جبدول العرض:
 السعر/ ريال الكمية املعروضة/مليون/ الطن

٢٠٠ ٨ 

٢٤٠ ١٠ 

٢٦٠ ١٢ 

٣٠٠ ١٦ 

  )٧جدول رقم (
املعروضة حيث كانت الكمية حيث من اجلدول السابق تتضح العالقة الطردية بني الثمن و الكمية 

  اليت يعرضها املنتجون تزيد كلما إرتفع السعر.
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-٤-  
  منحىن العرض ملنتج واحد

A producer Supply Curve  
  بإفتراض ان الكميات اليت يعرضها منتج واحد عند األسعار املختلفة كانت كما يلي:

  
  

 السعر/ جنيه الكمية املعروضة/كج

١٠ ٢٠٠ 

٢٠ ١٠٠٠ 

٣٠ ١٤٠٠ 

٤٠ ١٦٠٠ 

٥٠ ٢٠٠٠ 

  )٨جدول رقم (
وميكن متثيل األرقام الواردة باجلدول السابق بيانياً وذلك على النحو التايل (على احملور الرأسي نقيس 

  السعر و على احملور األفقي نقيس الكمية املعروضة.

  
  )١٦شكل رقم (

إىل اليمني مما يدل على ان الكمية املعروضة من ويالحظ على هذا املنحىن أنه يرتفع من أسفل إىل أعلى ومن اليسار 
  املنتج تزيد بإرتفاع السعر، والعكس صحيح.

-٥-  
  منحىن عرض السوق

هو التجميع االفقى ملنحنيات عرض البائعني اللذين يتكون منـهم   -منحىن عرض الســـوق :
بواسطة مجيع املنتجني للسلعة  السوق أو هو عبارة عن العالقة بني أسعار السلعة و إمجايل الكميات املعروضة

  ) التايل: ١٧يف سوق معينة ويف فترة زمنية معينة. كما هو واضح يف الشكل (
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  )١٧الشكل رقم (
املنـتجني  كّنا قد كونا جدول العرض ملنتج واحد، و باستطاعتنا تكوين آالف اجلـداول الآلف  

وجبمع الكميات اليت يعرضها املنتجون املختلفون عند األمثان املختلفة ننشئ ما يسمى جبدول عرض السـوق  
  وذلك على النحو التايل:
 السعر/ جنيه الكمية املعروضة/كج

٤ ٢٠٠٠٠ 

٨ ٣٠٠٠٠ 

١٢ ٥٠٠٠٠ 

١٦ ٦٠٠٠٠ 

٢٠ ٨٠٠٠٠ 

  )٩جدول رقم (
  اجلدول السابق بيانياً كما يلي:كما ميكن متثيل البيانات الواردة يف 

١مزرعة ٢مزرعة ٣مزرعة

منحنى عرض 
ناعة ال
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  )١٨الشكل رقم (

ويالحظ على هذا املنحىن انه يرتفع من أسفل إىل أعلى ومن اليسار إىل اليمني مما يـدل علـى ان   
  الكمية املعروضة من املنتج تزيد بإرتفاع السعر، والعكس صحيح.

ه دون تغيري فما هي حمـددات  هذا التحليل بافتراض بقاء العوامل األخرى املؤثرة على العرض ثابت
  العرض؟

-٦-  
  العـوامـل املؤثـرة على العـرض املزرعى

Determinants of Supply  
ميكن القول بصفة عامة ان الكمية املعروضة من سلعة أو خدمة ما خالل فترة زمنية معينـة تتـأثر   

 -بالعديد من العـوامل أمهها :

عالقة طردية بني الكمية املعروضة من سلعة معينة توجد  -:أوالً: سعـر السلعـة واخلدمة نفسها
وسعرها مع بقاء العوامل األخرى على حاهلا وعادة ما يؤدى التغري يف سعـر السلعـة نفسها إىل االنتقـال  

  من نقطة ألخرى على نفس املنحىن .
ـ  -:ثانياً: اسعار السلع املنافسـة يف استخدام نفس املوارد ـة توجد عالقة عكسيـة بني الكمي

املعروضـة من السلعة وأسعار السـلع واخلدمات األخـرى املنافسـة هلا يف استخدام نفس املوارد مع بقاء 
  العوامل األخرى على حاهلا، وهذه تسـبب انتقال يف منحىن العـرض.

: توجد عالقـة عكسية بـني الكميـة   Input Pricesثالثاً: أسعـار مدخـالت اإلنتـاج 
عار عوامل اإلنتاج مع بقاء العوامل األخرى على حاهلا وهذه تسبب انتقال يف منحىن املعروضة من السلع واس

  العرض.
: توجد عالقة طردية بني الكمية املعروضة من السلعة Technologyرابعاً: املستوى التكنلوجى

مثل البذور ومستوى التكنلوجيا املستخدمة فكلما تطور املعرفة التكنلوجية تقل تكلفة اإلنتاج ويزيد العرض 
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احملسنة، إستخدام آالت جديدة، إستخدام األمسدة الكيماوية لزيادة انتاج األرض. مع بقاء العوامل األخـرى  
  على حاهلا.

: فإذا ما توقع املنتجون إرتفاع األسعار يف املستقبل القريـب فـاهنم  خامساً: توقعات املنتجيـن
ألسعار فاهنم سيعرضون كميـة أكـرب، و العكـس    سيلجأون إىل خفض الكمية املعروضة، وعندما ترتفع ا

  صحيح.
فـالربامج   Taxes and Subsidies: مثل الضرائب واإلعانـات  سادساً: قيـود مؤسسية 

احلكومية كتحديد ومراقبة املساحة املزروعة حيث يتأثر عرض السلع الزراعية بالعوامل و القيود املؤسسـية  
  كزيادة أو نقصان املساحة املزروعة .

: ال شك ان املوسم الزراعي ومدته الزمنية يؤثران على عرض اً: املوسم الزراعي واملدة الزمنيةسابع
  السلع الزراعية فمنها ما حيتاج ملدة قصرية لالنتاج ومنها ما حيتاج لسنوات عديدة .

  .ثامناً: االمراض واحلشرات والعوامل الطبيعية كاملناخ
: (أي احملاصيل الزراعية اليت تنتج مع بعضها البعض ا البعضتاسعاً: أسعار احملاصيل املرتبطة ببعضه

  كصوف وحلم الضان) تعتمد كميات العرض لعدد من السلع الزراعية جزئياً على عالقة االرتباط.
احملاصيل املرتبطة مع بعضها البعض هي تلك احملاصيل اليت تنتج تقريبا بنسبة ثابتة كزيـت وفـول   

دد عرض كميات الصوف بواسطة سعر الضان وكذلك سـعر الضـان . أي   الصويا وعلى سبيل املثال يتح
  كلما زاد سعر اخلروف يفضل املزارع بيع اخلروف وال يبيعه للصوف.

: فكلما زاد عدد املزارع اليت متد السوق بالسلعة كلما زادت الكمية عاشراً: عدد املنتجني (البائعني)
املعروضة يف السوق الن كل منتج يهمه تصريف منتجاته وذلك بعرضها يف السوق، وهذا يؤدي بالتـايل إىل  
انتقال منحىن العرض إىل اليمني، والعكس صحيح يف حالة نقص عدد البائعني أو املنتجني. وميكن بيان هذه 

القة من خالل منحىن عرض الصناعة (واملقصود بالصناعة هنا هو جمموع املنتجني الزراعيني الذين ينتجون الع
نفس السلعة) لسلعة زراعية ما بعملية جتميع بسيط جلدوال العرض ومنحنيات التكلفة احلدية جملموعة مـن  

  املنتجني الزراعيني هلذه السلعة.  
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  التغري يف العرض
التغري يف العرض هو انتقال منحىن العرض بأكمله عند نفس األسعار إىل اليمني أو اليسار نتيجة لتغري 

  ) التايل:١٩ظروف العرض السابق شرحها، وميكن متثيل ذلك بيانياً بالشكل رقم (
  
  
  
  

  
  
  
  
  

)١٩الشكل رقم (  

عرض املنتج لعدد معني من املنتجني و بزيادة عدد املنتجني مـع بقـاء العوامـل    ميثل املنحىن (ع) 
األخرى على حاهلا فان العرض سيزداد وعند نفس األسعار حيث ينتقل منحىن العرض بأكملـه إىل الـيمني   

على ) داللة ٢) و باخنفاض عدد املنتجني فان منحىن العرض سينتقل بأكمله إىل اليسار ليصبح (ع١ليصبح (ع
  ان العرض نقص نتيجة لنقص عدد املنتجني.

 ٨وبالرجوع إىل الشكل جند انه عند مستوى معني لعدد املنتجني كان عرض السلعة عند السـعر  
وحدات وبزيادة عدد املنتجني  و عند نفس السعر و بانتقال منحىن العرض إىل اليمني ليصـبح   ٣جنيه مثالً 

وحدات، والعكس يف حالة نقص عدد املنتجني فان مـنحىن   ٤ت ) جند ان الكمية املعروضة قد أصبح١(ع
  ) وتنخفض الكمية املعروضة عند نفس السعر إىل وحدتني.٢العرض ينتقل إىل اليسار ليصبح (ع

   

٨

 السعر

الكمية 
ة ال

 ع

١ع

٢ع

٣ ٢ ٤ 
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-٨-  
  Price Elasticity of Supplyمرونة العــرض بالنسبة للسعر 

الكمية املعروضـة مـن   التغري النسيب يف   Responsivenessهي مقياس يقيس درجة استجابة
 سلعة أو خدمة ما للتغري النسيب يف سعرها مع بقاء العوامل األخرى على حاهلا، أي ان:

  ٢س  -  ١س              ٢ك - ١ك                 
  ÷ م ع    =   ـــــــــــــــــــــــــ   

  ٢+  س  ١س        ٢+  ك  ١ك             
  

  يف الكمية املعروضة من السلعة/ التغري النسيب يف السعر املرونة= إذاً هي التغري النسيب

P

QS

S 



%

%
  

  حيث:

S،معامل مرونة العرض السعرية =  
sQ ،الكمية املعروضة =  

P.سعر السلعة =  
  ونتيجة هذه القسمة على ان تتراوح القيم بني صفر و ما الهناية، فإذا كان

S<عرض مرن،١ =  

S>عرض غري مرن،١=  

S=عرض متكافئ املرونة.١=  
وحيث ان هناك عالقــة طردية بني الكمية والسعــر . اذاً نتــوقـــع ان تكـــون   

  املرونـة ذات اشارة موجبـة .
مع إختالف الكمية األصلية و السـعر  وكما سبق وحتدثنا بالنسبة ملورنة الطلب و إختالف قيمها 

األصلي، وجلوء اإلقتصاديني إىل ما يسمى مبرونة نقطة الوسط، فقد أعتمدت نفس الطريقة للتعبري عن مرونة 
  عرض السلعة.
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مرونة العرض السعرية عند نقطة الوسط = 
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  حيث:
1Q ،1= الكمية املعروضة األوىلp ،2= السعر األولQ =  ،2الكمية املعروضة الثانيـةp  السـعر =

  الثاين.
  

  مثال:
  إحسب مرونة العرض السعرية عند نقطة الوسط يف ضوء املعلومات التالية:

 الكمية املعروضة السعر

١٠٠ ١٠ 

١٣٠ ١٢ 

  )١٠جدول رقم (
  مرونة العرض السعرية عند نقطة الوسط: 

4.1
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-٩-  
  أنواع مرونة العــرض

  -ميكننـا ان منيــز بيـن مخسـة انواع تتراوح مرونة العـرض بينها كاآليت:
تكون مرونة العرض مساوية للصفـر ( م :  Perfictly Inelasticأوالً: عرض عدمي املرونة 

ع = صفـر ) وهذا يعىن انه مهما تغري سعـر السلعـة فان الكمية املعروضة لن تتغيـر . ويف هذه احلالة 
العرض ميثل بيانياً خبط مستقيم موازي حملور السعر (أ) وعمودي على حمور الكمية (ب) كما يف فان منحىن 

  الشكل التايل:
    )٢٠الشكل رقم (

 السعر

 س

 ٢س

 ١س

 ع

الكمية
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  مثال:
 الكمية املعروضة السعر

٢٠ ٨ 

٢٠ ١٠ 

  )١١جدول رقم (
  املعروضة/ التغري النسيب يف السعرمرونة العرض = التغري النسيب يف الكمية 

التغري النسيب يف الكمية املعروضة = 
20

0

20

2020


  
التغري النسيب يف السعر = 

8

2

8

810


  
0درجة املرونة = 

8

2

20

0
  

ال هناية) وهذا تكون مرونة العرض مساوية ماالهناية (م ع = ما ثانياً: عرض تام املرونة (الهنائى): 
يعىن انه اذا تغري السعر ولو بنسبة ضئيلة جداً تتغري الكمية املعروضة بنسبة ال هنائية . ومنحىن العرض علـى  

  ) التايل:٢١شكل خط مستقيم موازي حملور الكمية (س) األفقي كما يف الشكل رقم (

  
  

  )٢١الشكل رقم (
  احلالة فان السعر يبقى ثابتاً أما الكمية فهي اليت ترتفع، وبتطبيق قانون درجة املرونة:يف هذه 

  درجة مرونة العرض = التغري النسيب يف الكمية / التغري النسيب يف السعر
 الكمية املعروضة السعر

٢٠ ١٠ 

٣٠ ١٠ 

  )١١جدول رقم (

P 

Qs 

Q1 q Q2 
Supply Curve 
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  وبتطبيق قانون درجة مرونة العرض:
5.0التغري النسيب يف الكمية املعروضة = 

20
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20

2030


  
التغري النسيب يف السعر = 

10

0

10
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درجة مرونة العرض = 

10

0
/

20

10  
: التغري النسيب يف السعر يؤدي إىل تغري أكرب يف الكمية ثالثاً: العرض املرن: ويتميز باخلصائص التالية

املعروضة،املعامل العددي للمرونة أكرب من الواحد الصحيح، ويأخذ منحىن العرض شكل منحين بطيء(قليل) 
االحندار و أقرب مايكون إىل اخلط املستقيم املوازي حملور الكمية (س) (األفقي)  كما هو مبني يف الشـكل  

  ) التايل:٢٢رقم (

 
  )٢٢الشكل رقم (

  حيث يتضح من الشكل ان التغري النسيب يف الكمية أكرب من التغري النسيب يف السعر.
 الكمية السعر

20 20 
30 60 

  )١٢جدول رقم (
  :وبتطبيق قانون درجة مرونة العرض

2التغري النسيب يف الكمية املعروضة = 
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5.0التغري النسيب يف السعر = 
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4درجة مرونة العرض = 
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  إذاً درجة املرونة أكرب من الواحد الصحيح إذاً العرض مرن.
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  :رابعاً: العرض غري املرن: ويتميز باخلصائص التالية
للمرونة أقل من التغري النسيب يف الكمية املعروضة أصغر من التغري النسيب يف السعر، املعامل العددي 

الواحد الصحيح، ويأخذ منحىن العرض شكل منحين شديد االحندار و أقرب مايكون إىل اخلـط املسـتقيم   
  ):٢٣املوازي حملور السعر (أ) الرأسي  كما هو مبني يف الشكل رقم (

 
  )٢٣الشكل رقم (

  النسيب يف الكمية أقل من التغري النسيب يف السعر.حيث يتضح من الشكل ان التغري 
  مثال:

 الكمية السعر

10 10 
12 11 

  )١٣جدول رقم (
  :وبتطبيق قانون درجة مرونة العرض

التغري النسيب يف الكمية املعروضة = 
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التغري النسيب يف السعر = 
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50.0درجة مرونة العرض = 

20

10

2

10

10

1

10

2

10

1
  

  إذاً درجة املرونة أقل من الواحد الصحيح إذاً العرض غري مرن.
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  :خامساً: العرض متكافئ املرونة: ويتميز باخلصائص التالية
التغري النسيب يف الكمية املعروضة مساوي للتغري النسيب يف السعر، واملعامل العددي للمرونة يساوي 

كما هو   ه٤٥العرض شكل خط مستقيم يبدأ من نقطة األصل بزاويه قدرها  الواحد الصحيح، يأخذ منحىن
  ):٢٤مبني يف الشكل رقم (

 
  )٢٤الشكل رقم (

S 

q q1 

p

p

Quantity 
Supplied

 السعر
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  مثال:
 الكمية السعر

٢٠ ١٠ 

٢٤ ١٢ 

  )١٤جدول رقم (
-١٠ -  

  خصائص العرض املزرعي
Characteristics of Agricultural Supply  

تتعلق خصائص العرض الزراعي بصفة أساسية مبدى إستجابة الكميات املعروضة من السلع الزراعية 
  للتغريات اليت تطراء على أسعارها واليت تتسم لصفة عامة بضعف مرونتها العرضية السعرية.
  األسباب: ويرجع ذلك إىل عدة أسباب متثل يف جمموعها خصائص العرض الزراعي ومن هذه

ويرجع ذلك إىل أن اإلنتاج الزراعي أوالً: صعوبة التحكم يف الكميات املنتجة من السلع الزراعية: 
يتأثر بعدد من العوامل العشوائية البيولوجية و املناخية اليت ال ميكن التحكم فيها من قبل املزارعني الفـرديني.  

هذه السلع و بالتايل يف العرض هلا. لكن مـع تقـدم   وهذه العوامل تسبب تقلبات يف الكميات املنتجة من 
الزراعة إخنفضت حدة أثر هذه العوامل البيولوجية و املناخية وذلك عن طريق إستخدام البذور و التقـاوي  
املقاومة لألمراض و اآلفات و الصقيع و الربد، أو استخدام امليكنة الزراعيـة ألداء العمليـات الزراعيـة يف    

  حملاصيل قبل تعرضها لفعل العوامل السالف اإلشارة إليها.مواعيدها وحصاد ا
تـؤدي الـتغريات أو   ثانياً: التغريات أو التحسينات التكنولوجية وإتباع الفن اإلنتاجي املتطـور:  

التحسينات التكنولوجية و إتباع الفن اإلنتاجي املتطور إىل إمكانية إحداث زيادات سـريعة يف اإلنتاجيـة   
إلنتاج الزراعي املتاحة و بالتايل يف الكميات املنتجة من السلعة ومن أمثلة ذلـك إدخـال   الزراعية لعناصر ا

امليكنة الزراعية احلديثة، إقامة مشروعات الري و البزل، إدخال منجزات الكيميـاء العصـرية يف الزراعـة،    
يل النباتية و تغيري طرق و إستخدام األصناف اجلديدة املستنبطة و املنتقاه من البذور و التقاوي ملختلف احملاص

مواعيد زراعتها، إختيار و إنتخاب األنواع احملسنة من نسل و سالالت احليوانات وتطوير طرق تغذيتـها و  
تربيتها، تبديل الدورات الزراعية املتلعة، إحداث تغريات يف التركيب اهليكلي لإلنتاج الزراعي أو التركيـب  

  احملصويل...اخل.
املقصــــود   : Cost Structureقتصادي لتكاليف اإلنتاج الزراعي ثالثاً: التركيب اإل

بالتركيب اإلقتصادي للتكاليف هو نسبة التكاليف الثابتة إىل التكاليف املتغرية، وتتسـم صـناعة الزراعـة    
بتة بارتفاع نسبة التكاليف الثابتة باملقارنة بالتكاليف املتغرية، ويرجع هذا اإلرتفاع إىل أن مصدر التكاليف الثا

هو املوجودات الرأمساليه الثابتة اليت متثل رأس املال الثابت كاألرض الزراعية واملباين واآلالت وما خيصها من 
  من إمجايل رأس املال املزرعي. %٧٥حتسينات رأمسالية، حيث يقدر البعض قيمة هذه املوجودات بنحو 
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إستجابة الكميات املعروضة من سـلعة  ويعترب تركيب التكاليف املشار إليه ذو تأثري هام جداً على   
التغري يف أسعارها، وتعترب هذه السمة عامة بالنسبة لغالبية السلع الزراعية، ويتضـح أو يتـبني ذلـك مـن     

  اإلستنتاجات التالية:
أنه مادامت التكاليف الثابته متثل نسبة كبرية من التكاليف الكلية لإلنتاج، فإن املنتج يضطر إىل   )أ

نتاج يف فترة األجل القصري حىت يف حالة إخنفاض األسعار، ألنه حياول أن يسـترجع أكـرب   اإلستمرار يف اإل
كمية من التكاليف الثابته اليت البد وأن يتحملها بغض النظر عن مستوى اإلنتاج، وعليه تكـون إسـتجابة   

  الكمية املنتجة لتغري السعر قليلة، أي أن مرونة العرض تكون منخفضة.
املنشأة تفترض إستمرار املزارعني املنتجني يف إمداد السوق بالسلعة يف فترة  أنه مادامت نظرية  )ب

األجل القصري وطاملا أن العائد يغطي التكاليف املتغرية فإن األسعار متيل حنو اإلخنفاض ملستوى منخفض قبل 
  أن يتوقف املنتجون الزراعيون عن اإلنتاج.

ية أبان األزمات اإلقتصادية العامة كما حـدث يف  وهذه النتيجة تفسر إخنفاض أسعار السلع الزراع
ازمة الثالثينيات بالنسبة للدول املتقدمة، كما تفسر إستمرار اإلنتاج الزراعي أبان تلك األزمات يف الوقـت  

  الذي تتوقف فيه الكثري من الوحدات اإلنتاجية غري الزراعية عن اإلنتاج.
روات أن أجور العمال املومسيني الذين تتطلبهم كما يالحظ بالنسبة لبعض منتجات الفاكهة واخلض

عملية احلصاد مثالً (وهي متغرية) متثل نسبة عالية من التكاليف الكلية، وهذه الظاهرة تؤدي إىل أن بعـض  
هذه املنتجات (كالتفاح مثالً يف بعض الدول املنتجة له) تترك بدون حصاد يف ظل السعر السائد يف السـوق  

  يعاته التغطي التكاليف الالزمة حلصاده فقط.حيث أن العائد من مب
 Cycles of Plantsرابعاً: إعتماد اإلنتاج الزراعي على الدورات احلياتية للنبات و احليوان 

and Animals:    وهذا يؤدي إىل ضرورة اإلنتظار فترة زمنية كافية إلمتام دورة حياة النبـات أو
ات اليت تطرأ على األسعار، فإذا كان املنتج الزراعي قد بدأ فعالً احليوان قبل أن يستجيب املنتج الزراعي للتغري

يف العملية اإلنتاجية ومضى فترة من دورة حياة النبات أو احليوان، وحدث وأن إرتفع السعر أو إخنفض أثناء 
ـ  ه يف هذه الدورة فإنه ال يستطيع أن يوسع من حجم إنتاجه أو يقلله، بل يضطر لإلستمرار يف إنتاج ما بدأ ب

أول املوسم وبيعه باألسعار السائده يف السوق بعد جين احملصول. هلذا السبب يتصف عرض بعـض السـلع   
الزراعية بأنه غري مرن متاماً يف الفترة الزمنية القصرية جداً وهي الفترة اليت الميكن خالهلا إمتام الدورة احلياتية 

  للنبات أو احليوان.
إن إتصاف بعـض املنتجـات   خامساً: قابلية بعض املنتجات الزراعية للتلف أو العطب السريع: 

الزراعية بسرعة تلفها أو عطبها كبعض أنواع الفواكه و اخلضروات و املنتجات احليوانية تـؤدي بـاملنتجني    
بة الكميات املعروضة الزراعيني هلا و مسوقيها إىل ضرورة التخلض منها بأي سعر سائد يف السوق، إن إستجا

من هذه املنتجات للتغري يف أسعارها تكون ضئيله جداً، و بالتايل فهي ضعيفة املرونة. وإذا أصبح تلف السلعة 
أمراً مؤكداً يف األجل القصري جداً فإن العرض يصبح عدمي املرونة ، أي ان املنتجني جيب أن يعرضوا كل ما 

  عندهم بأي سعر كان.
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-١١ -  
  ؤثرة يف مرونة العرضالعوامل امل

اذا كانت عوامل اإلنتاج املستخدمة يف السلعة ذات عـرض   -أوالً: مرونة عرض عوامل اإلنتاج :
مرن (قابلة لالنتقال) فانه يصبح يف االمكان وبسهولة نسبياً زيادة عرض السلعة اليت تساهم عوامل اإلنتاج يف 

اإلنتاج الالزمة النتاج السلعة يف الوقت املناسب ، فان إنتاجها، اما اذا كان من الصعب توفري (نقل) عوامل 
  عرض السلعة ذاهتا يصبح غري مرن.

هناك انواع من السلع تأخذ بطبيعتها وقتاً حىت يتم انتاجهـا  ثانياً: طول الوقت الالزم لالنتاج :ـ 
الزراعية اليت حيتاج  وبالتايل  ال يؤدى تغري سعرها إىل أثر يذكر يف حجم الكمية املعروضة ومثال ذلك السلع

انتاجها إىل فترة نضج كافية . أما السلع الصناعية فقد يكون أمر انتاجها أسهل بعض الشئ حيث ال حتتـاج  
بطبيعتها إىل الوقت الالزم الذي حتتاجه السلع الزراعية، وبالتايل فان مرونة عرض السلع الصناعية تكون أكرب 

  من مرونة عرض السلع الزراعية .
اذا كانت السلعة غري قابلة للتلف ومن املمكن ختزينها فـان  مدى قابلية السلعة للتخزين:ـ  ثالثاً:

  مرونة عرضها تكون أكرب من تلك السلع القابلة للتلف واليت ال ميكن ختزينها لفترات كافية .
صـرية  إذا كنا نقوم بدراسة مرونة العرض لسلعة معينة خالل فترة زمنية قطول الفترة الزمنية :ـ -١  

فان إحتمال عدم مرونة عرض هذه السلعة يصبح أمراً طبيعياً، أما إذا استمرت دراسة العرض خالل فتـرة  
  زمنية طويلة فانه من الطبيعى ايضاً ان تصبح مرونة عرض السلعة كبرية . 

كـن  ان إرتفاع سعر السلعة يؤدي طبيعياً إىل زيادة الكمية املعروضة منها، ولالقدرة اإلنتاجية:ـ -٢  
ذلك يتوقف إىل حد بعيد على قدرة املنتج يف زيادة انتاجه، فإذا كان قادراً على التوسع وزيادة اإلنتاج ومن 
مث زيادة الكمية املعروضة فان العرض يعترب مرن أما إذا مل يستطيع املنتج زيادة قدراته اإلنتاجيه فان العـرض  

  يعترب غري مرن.
-١٢ -  

  املدى الطويل مرونة العرض يف املدى القصري و
  عامل الزمن من العوامل اهلامة احملددة ملرونة العرض،  وميكن التمييز بني ثالث فترات كالتايل:

يف هذه احلالة فانه مهما إرتفعت األسعار فان الكميات املعروضة لن تزيد أوالً: األجل القصري جداً: 
كميات خمزونة من السلعة، وبالتـايل فـان    الن املنتج غري قادر على زيادة انتاجه، خاصة إذا مل تكن هناك

  العرض يعترب يف هذه احلالة غري مرن.
يف خالل هذه الفترة فان املنتج يستطيع زيادة بعض عناصر انتاجه املـتغرية،  ثانياً: األجل القصري: 

ويستطيع زيادة انتاجه و كمياته املعروضة وهذا يعين ان منحىن العرض مييل من أسفل إىل أعلى مما يدل على 
عناصـر   ان مرونة العرض موجبة وليست صفراً، ومع مرور الزمن تزداد املرونة الن قدرة املنتج على زيادة
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اإلنتاج تزداد ويف هذه الفترة فان زيادة الطلب تؤدي إىل إرتفاع األسعار ولكن بنسبة أقل مما لو كان العرض 
  ثابتاً.

خيتلف الوضع يف املدى الطويل عنه يف املدى القصري، فارتفاع األسعار يشجع ثالثاً: األجل الطويل: 
املنتجة، كما ان هناك إمكانية لزيادة عدد املشروعات املنتجني على التوسع يف مشروعاهتم وزيادة الكميات 

اليت تعمل يف نفس اجملال و السماح ملنتجني جدد بدخول حلبة اإلنتاج الزراعي هلذه السلعة سواء من داخل 
صناعة الزراعة نفسها أو خارجها هذا باإلضافة إىل أن هذه الفترة تتيح اجملال أمام منتجي السلعة للتحول من 

  أو خروجهم من صناعة الزراعة نفسها، وعليه فان العرض يف املدى الطويل يعترب مرناً.إنتاجها 
ولكن الوضع يف الصناعة خيتلف عنه يف الزراعة، فمثالً لو إرتفعت أسعار زيت الزيتـون إرتفاعـاً     

تون حتتاج إىل كثرياً فان املزارعني غري قادرين على زيادة الكميات املعروضة خالل فترة قصرية الن شجرة الزي
  سنة حىت تعطي انتاج إقتصادي جيد.١٥حوايل 

-١٣ -  
  أسباب اخنفاض مرونة العـرض والطلب على املنتجات الزراعيـة

، كمـا  %١ويقصد مبرونة العرض التغري النسيب يف الكمية املعروضة عندما يتغري السعـر بنسـبة  
، ويقصد %١املطلوبة عندما يتغري السعر بنسـبة يقصـد مبرونة الطلب السعـرية التغري النسيب يف الكمية 

  .%١مبرونة الطلب الداخلية التغري النسيب يف الكميـة املطلوبـة عندما يتغري الدخـل بنسبـة 
أى تكون أقل من الواحد الصحيح  -وعموماً فان املنتجات الزراعية تتسم باخنفاض مرونة عرضها 

  وذلك لألسباب التالية : -
حجـم االستثمارات الالزمـة لالنتاج الزراعي وإرتفاع نسبة رأس املـال الثابـت   : إرتفاع أوالً

  األمر الذي حيـد من قدرة املنتجالزراعي من مواكبة التغريات اليت حتدث يف االسعار.
: خضـوع الزراعة للقوى الطبيعية األمر الذي يتعذر معه على املنـتجني الـزراعيني تغيـيري    ثانياً

  فقاً للتغريات يف أسعارها .منتجاهتم فورياً و
  : صعـوبة أو تعذر وصـول االنبـاء واملعلومات السـوقيـة إىل املنتجني.ثالثاً

كما تتسـم املنتجات الزراعية باخنفاض مرونة الطلب السعـرية وكذلك اخنفاض مرونة الطلـب  
  : لألسباب التاليةالداخلية وذلك 
رية الهنـا متثـل االحتياجات االنسانية األساسية : السـلع الزراعيـة يف جمموعها سلع ضروأوالً

  من غذاء وكسـاء ومسكـن .
  : صعوبة انتاج بدائل صناعية حتـل يف إستخدامها حمـل املنتجات الزراعية.ثانياً
  : الطـاقـة االستهـالكيـة الشخصية من املنتجات الزراعية مرتبطة بعوامـل بيولوجيـة .ثالثاً

  
  

-١٤ -  
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  مرونة العرض والطلب السعـريـةأهم آثار اخنفاض 
يترتب على اخنفاض مرونة الطلب السعرية تقلبات كبرية يف أسعار املنتجات الزراعية نتيجة لتغريات 
طفيفة يف الطلب عليها كما يترتب على اخنفاض مرونة عرض املنتجات الزراعية تقلبات كبرية يف أسـعارها  

  لك كمايـلى:نتيجة لتغريات طفيفة يف عرضها وميكن توضيح ذ
  أوالً: أثـر اخنفاض مرونة الطلب السعريـة على املنتجات الزراعية على تقلبات أسعارها :

لتـوضيـح أثـر اخنفاض مرونة الطلب السعـريـة على تقلبات األسعار يكون ذلك من خالل 
الطبــع  مقارنة أثـر تغريات منحىن طلب أحدمها أقل مرونة من اآلخـر على تقلبات السـعـر، وهذا ب

يستدعى ان يبقى منحىن العرض دون تغري يف كلتا احلالتني، وملا كانت املرونة السعرية تتوقف على ميــل  
وان مرونـة الطلـب    -حيث ان مرونة الطلب السعرية تتوقف على ميـل منحىن الطلب  -منحىن الطلب 

ان منحىن الطلـب األكرب السعرية تساوى ميـل منحىن الطلب مضروبـاً يف نسبة السعـر إىل الكميـة ف
ميالً يكون أعال يف مرونته عند نقطة معينة ، لذلك نستعني مبنحنيات طلب خمتلفة يف امليـل لتوضيح أثــر  

  االختالف يف املرونة على تقلبات األسعار
 ٢ط ٢ططلباً أقل يف مرونته السعرية من املنحىن  ١ط ١ط) ميثل املنحىن ٢٤(أ) ففي الشكـل رقم (

يف كلتا احلالتني . فإذا  ١سوبذلك يتحـدد سعـر التوازن  أعند النقطة  ع عمع منحىن العرض  ويتقاطعان
تغري الطلب مبقدار ثابت يف احلالتني وبقى العرض على حالته فيمكن مقارنة التقلبـات الـيت حتــدث يف    

نـة السعــر يف   السعـر نتيجة لتغري كـل منهما بنفس املقدار حىت ميكن التدليل على أثـر اخنفاض مرو
  تقلبات األسعار .

أى انتقـل بأكمله إىل جهة اليمني وإىل أعلى أى انتقال منحىن الطلب األقل  -فإذا زاد الطلـب 
وانتقال منحىن الطلب األكرب مرونة إىل وضـع جديد أيضاً هــو  ١ط* ١ط* مرونة إىل وضح جديد هو

فإته يتضح من الشكـل ان زيادة كل من منحىن الطلب قد أدت إىل زيادة األسـعار . ولكنـه    ٢/ط ٢/ط
يالحظ انه على الرغم من ان مقدار الزيادة يف الطلب هو نفسه يف احلالتني إال ان السعـر قد زاد مبقدار أكرب 

زيادة كـــــل مـن    يف حالة تغري الطلب األقل مرونة عنه يف حالة تغري الطلب األكرب مرونة. أى ان
إىل  ١الطلب األقل مرونة والطلب األكرب مرونة بتفس املقدار قد ترتب عليه زيادة السعر مـن املسـتوى س  

يف احلالة الثانية أى ان زيادة الطلب األقل مرونة وهذه هي حالة املنتجات الزراعية يترتب عليها  ٣املستوى س
  إرتفاع شديد يف األسعار.

          ١ط         ١*ط              
  ع            
  /٢ط                 

  ٢ط                                        
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  )٢٤الشكل رقم (
  الكمية

(ب) وباملثل ميكن توضيـح ان نقـص الطلب يترتب عليه اخنفاض أكرب يف األسعار يف حالة مـنحىن      
  ألقل مرونة مقارناً بنظريه األعلى مرونة كما يف الشــكـل التايل والذي يستخدم نفس الفكرة.الطلب ا

    

٢ط

 أ

س
٢

س
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 السعر
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ب
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  )٢٥الشكل رقم (

) ان نقص كل من الطلب األقل مرونة والطلب األكرب مرونـة  ٢٥ويتضح من الشـكـل رقم (
يف احلالة األوىل، واخنفاض  ٢إىل املستوى س ١بنفس املقدار قد ترتب عليه اخنفاض السعـر من املستوى س

يترتب عليه يف احلالة الثانية، أى ان نقص الطلب األقل مرونة،  ٣إىل املستوى س ١السعـر من املستوى س
  اخنفاض شديد يف األسعار .  

وذلـك نتيجـة    -زيادةً أو نقصاً  -مما سبق يتضح لنا ان تغريات الطلب على املنتجات الزراعية 
لتغريات أى من أو بعض العوامل املؤثرة عليه واليت تؤدى إىل انتقاله مثل عدد السكان ومسـتوى الـدخول   

وذلك بفرض ثبـات أو بقـاء    -تقلبات شديدة يف أسعارها  وغريها من العوامل األخـرى ، يترتب عليها
  منحىن العرض دون تغيــر .

ميكن توضيح أثر اخنفاض ثانياً: أثـر اخنفاض مرونة عرض املنتجات الزراعية على تقلبات أسعارها: 
الزراعية على تقلبات األسعار بنفس الكيفية اليت إتبعناها يف حالة أثر اخنفاض مرونـة  مرونة عرض املنتجات 

الطلب ، وذلك من خالل مقارنة أثر تغريات منحىن عرض أحدمها أقل مرونة من اآلخر على تقلبات السعر 
  مع بقاء منحىن العرض دون تغري يف كلتا احلالتني :

  أثـر زيادة العرض منخفض املرونة : -
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  )٢٦الشكل رقم (
يؤدي  -قليلة املرونة  -) ان زيـادة عـرض املنتجـات الزراعيـة ٢٦ويتضـح مـن الشكـل رقم (

منحىن الطلـب   إىل اخنفاض األسعار بشكل كبري إذا ما قورنت باملنتجات األكرب مرونة وذلك إذا ما بقى
  دون تغري .
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  أثــر نقـص العــرض منخفـض املرونـة :
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٧الشكل رقم (
يؤدي إىل زيادة  -قليلة املرونة  -) ان نقص عرض املنتجات الزراعية ٢٧ويتضح من الشكل رقم (

كبري إذا ما قورنت باملنتجات ذات مرونة العرض األكرب وذلك بغرض بقـاء الطلـب دون   األسعار بشكل 
  تغيـر .

والنتيجة اليت مت التوصـل إليها من دراسة الشكلية التوضيحية السابقني ان تغريات عرض املنتجات 
ت شـديدة يف  يترتب عليهـا تقلبـا   -نتيجة لتغري الظروف اليت تؤدى إىل انتقال منحىن العرض  -الزراعية 

أسعارها وذلك بغرض بقاء منحىن الطلب دون تغري . مما سبق يتضح شدة تأثري قوى العرض والطلب علـى  
املنتجات الزراعية يف تقلبات أسعارها نتيجة الخنفاض مرونة كل من الطلب  والعرض، وملا كانـت قـوى   

القوتني لتدفع األسعار يف إجتاه معني  العرض وقوى الطلب ميكن متثيلها بقوتني هائلتني فإذا ما إحتجت هاتني
فيكون من املنتظر تغريا كبرياً فيها فمثالً إذا زاد الطلب على منتج زراعى معني ، ويف نفس الوقـت قــل   
عرضه يف الســوق الخنفض سـعره إىل مستويات متدنية جداً . ومن الطبيعى ان نالحظ بعض االستقرار 

م اخنفاض مرونة الطلب عليها وكذلك اخنفاض مرونة عرضها وذلـك  يف اسعار بعض املنتجات الزراعية رغ
نتيجة لتضاد قوى العرض والطلب يف التأثري على األسعار فتبقى شبه مستقرة ، فقد يزيد الطلب على ذلـك  
املنتج ويف  نفس الوقت يزيد العرض بالدرجة اليت تواكب الزيادة يف الطلب ومـن مث متيـل األسـعار إىل    

  االستقرار.
-١٥ -  

  أثر التغري يف الطلب و العرض يف توازن السوق
التغري يف الطلب هو انتقال منحىن الطلب إىل أعلـى يف   أوالً: التغري يف الطلب مع ثبات العرض :

  حالة الزيادة أو إىل أسفـل يف حالة النقصان ويرجع التغيري يف الطلب إىل العوامل االتية:
  غري يف دخل املستهلكني.الت -٢  التغري يف عدد السكان .    -١

 ٢ع
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التغري يف اسعــار السلع البديلة أو املكملة. يف حالة  -٤التغري يف رغبات واذواق املستهلكني. -٣
) وهبذا تـزداد كميـة   ٢ط٢) إىل (ط ١ط١زيادة الطلب ينتقل منحىن الطلب إىل اليمني وإىل أعال من ( ط

بينما  -) ٢٨) كما هو موضح يف الشكل ( ١، س ١) بعد ان كانت ( ك ٢، س ٢وسعـر التوازن إىل ( ك
)  وهبـذا    ٣ط٣) إىل ( ط١ط١لو نقص الطلب فان منحىن الطلب ينتقل إىل اليسار وإىل اسفــل من (ط

  ).١س ١)  بعد  ان  كانت ( ك ٣س ٣تقل  كمية  وسعــر  التوازن  إىل  ( ك
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٨الشكل رقم (
  (التغيري يف الطلب مع ثبات العرض)

هناك عدة عوامل تؤدى إىل التغري يف العـــرض  ثانياً: التغري يف السعـر مع ثبات الطلــب : 
  وهي :
  التغري يف األسعار املتوقعة .-٢التغري يف اسعار عوامل اإلنتاج.   -١      
  التغري يف العوامل الطبيعية كاملناخ.-٤التغري يف التكنولوجيا .  -٣      

  التغري يف االنظمة والقوانني احلكومية .-٥
) تأثري انتقال منحىن العرض إىل أعلى (نقصانه) أو إىل اسفــل (زيادتـه)  ٢٩يبني الشكـل رقم (

ثبات منحىن الطلب فان سعر التوازن يرتفـع  على سعــر التوازن. فعندما ينتقل منحىن العرض إىل أعلى مع 
  ).٢) إىل (ك١) وكمية التوازن تنخفض من (ك٢) إىل (س١من (س

أما إذا انتقل منحىن العرض إىل اسفـل وثبت منحىن الطلب فان سعــر التوازن سينخفض مـن  
  . ٢إىل  ك  ١) وكميـة التوازن سـترتـفـع من  ك٣) إىل (س١(س
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  )٢٩الشكل رقم (
قد حيدث ان يتغري كــل من منحىن الطلب ومنحىن العرض يف ثالثاً: تغري الطلب والعرض معاً: 

نفس الوقت . وسيتأثر سعـر التوازن نتيجة لذلك حسـب اإلجتاه الذي يأخذه حتـرك قـوى العـرض   
  درجة وحدة هذا التحـرك.والطلب وحسـب 

فزيـادة كـــل مـن العــرض    تغري ظروف العرض و الطلب بالزيادة و بنفس اإلجتاه: -١
والطلـب يف وقـت واحـد وبنـفـس النسـبة يـؤدى إىل زيادة كمية التوازن، قبل التغري يف ظروف 

ـ ١العرض و الطلب كانت نقطة التوازن (أ) وعنها كان سعر التوازن (س ). وبـتغري  ١وازن (ك) وكمية الت
) إىل اليمني من املنحىن األول، وتقـاطع  ٢ظروف العرض و الطلب بالزيادة أصبح منحىن الطلب اجلديد (ط

  . ٢وكمية التوازن ك ٢) عند النقطة (ب) وأصبح سعر التوازن اجلديد س٢مع منحىن العرض اجلديد (ع
جتاه بالزيادة فان كمية التـوازن  ومن هنا نستنج انه إذا تغريت ظروف العرض و الطلب يف نفس اإل

  تزيد و مثن التوازن يعتمد على حجم التغري النسيب يف العرض و الطلب فقد يرتفع أو ينخفض أو يبقى ثابتاً.
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  )٣٠الشكل رقم (

فـنقص كـــل مـن العــرض     تغري ظروف العرض و الطلب بالنقص و بنفس اإلجتاه: -٢
والطلـب يف وقـت واحـد وبنـفـس النسـبة يـؤدى إىل نقص كمية التوازن، قبل التغري يف ظروف 

). وبـتغري  ١) وكمية التـوازن (ك ١العرض و الطلب كانت نقطة التوازن (أ) وعنها كان سعر التوازن (س
) إىل اليسار من املنحىن األول، وتقـاطع  ٢الطلب بالنقص أصبح منحىن الطلب اجلديد (ط ظروف العرض و

) عند النقطة (ب)  بقي سعر التوازن على حاله وكمية التوازن نقصـت إىل  ٢مع منحىن العرض اجلديد (ع
  .  ٢ك

ـ  وازن ومن هنا نستنج انه إذا تغريت ظروف العرض و الطلب يف نفس اإلجتاه بالنقص فان كمية الت
  تقل و مثن التوازن يعتمد على حجم التغري النسيب يف العرض و الطلب فقد يرتفع أو ينخفض أو يبقى ثابتاً.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )٣١الشكل رقم (
تؤثر على الطلـب بالزيـادة أو   هناك عوامل تغري الطلب و العرض ولكن باجتاهني متعاكسني: -٣

النقص وعوامل أخرى تؤثر على العرض بالزيادة و النقص أيضاً وسنأخذ عاملني يؤثران علـى الطلـب و   
  العرض بصورة متعاكسة.

لو زاد عدد املستهلكني فان هذا سيؤدي إىل زيادة الطلـب  رابعاً: زيادة الطلب و نقص العرض : 
  نقص العرض من السلعة كما يلي:ولو نقص عدد البائعني فاننا نتوقع 
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  )٣٢الشكل رقم (

) نستنج ان سعر التوازن قد إرتفع ولكن كمية التوازن تعتمـد علـى   ٣٢من الشكل البياين رقم (
  تنخفض أو تبقى ثابته. حجم التغري النسيب يف العرض و الطلب، فقد تزيد أو

زيادة عدد املنتجني يؤدي إىل زيادة العـرض وتغـري أذواق   خامساً: زيادة العرض ونقص الطلب: 
  املستهلكني لغري صاحل السلعة يؤدي إىل نقص الطلب عليها:
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  )٣٣الشكل رقم (
من الشكل البياين السابق نستنج ان سعر التوازن قد اخنفض ولكن كمية التوازن تعتمد على حجم 

  التغري النسيب يف العرض و الطلب، فقد تزيد أو تنخفض أو تبقى ثابته.
-١٦ -  

  تطبيقات حول عرض املنتجات الزراعية والطلب عليها
  يف سوق املنافسة الكاملة

زراعي بتطبيقات العرض و الطلب بالنسبة للمنتجات الزراعيـة و  هتتم بعض فروع علم اإلقتصاد ال
  بصفة خاصة فروع األسعار الزراعية و التسويق الزراعي و التعاون الزراعي وغريها.

وقبل التعرض لبعض هذه التطبيقات جيب اإلشارة إىل طبيعة أسواق األنتجـة الزراعيـة و كيفيـة    
  إحداث التوازن فيها.

 Perfectly Competitiveالشروط اخلاصة بأسواق املنافسة الكاملة  فكما سبق دراسته فإن

Market  تتوافر يف صناعة الزراعة أكثر منها بالنسبة ألي صناعة أخرى يتضح ذلك من إستعراض الشروط
  الرئيسية لوجود املنافسة الكاملة التايل ذكرها:

تتطلـب املنافسـة   : Large Number, Small Sizeأوالً: كثرة العدد و صغر احلجم 
الكاملة كثرة عدد الوحدات اإلقتصادية املتعاملة يف السوق (املنتجني بصفتهم بائعني و املستهلكني بصـفتهم  
مشترين) وحبيث تكون كل وحدة إقتصادية تدخل السوق من الصغر بالنسبة حلجم السوق ككل حبيـث ال  

  تستطيع إحداث تأثري على األسعار اليت تتحدد يف هذا السوق.
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من الشروط الضرورية للسوق : Homogeneous Productsثانياً: جتانس السلع املنتجة 
  كاملة التنافس أن تكون السلع املباعة أو املشتراه يف السوق متجانسة و متماثلة متاماً.

إىل حد –ومن املالحظ ان غالبة السلع الزراعية الناجتة من خمتلف املزارع تعترب متجانسة أو متماثلة 
بالنسبة للنوع أو الصنف املعني من هذه السلع حبيث يصعب متييز نوع أو صنف من سلعة منتجـة يف   -كبري

  مزرعة ما عن نفس النوع أو الصنف من السلعة منتجة يف مزرعة أخرى.
   Free Mobility of Resourcesثالثاً: قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل و احلركة 

  :ليويعين هذا الشرط بالضرورة ما ي
  قدرة عنصر العمل على اإلنتقال جغرافياً ووظائفياً.-١
  إن عناصر اإلنتاج ليست حمتكرة من قبل أحد املالك أو املنتجني.-٢
 حرية دخول منتجني جدد أو رؤوس أموال جديدة إىل الصناعة وخروجهم منها.-٣

س كاملـة  لكي تكون السوق كاملة التناف: Perfect Knowledgeرابعاً: املعرفة الكاملة 
التنافس فالبد أن يكون املنتجون واملشترون ومالكي عناصر اإلنتاج على علم تام مبا جرى يف السـوق، أي  
على علم باألسعار واألجور والتكاليف ليس بالنسبة للوقت احلاضر فقط، بل وللماضي واملسـتقبل أيضـاً   

 وكذلك الظروف الطبيعية اليت تؤثر على اإلنتاج.

  بدرجة أكرب يف الزراعة بالدول املتقدمة عنه يف الدول النامية. ويتوفر هذا الشرط
ويعين ذلـك أن  : Maximize Profits and Utilityخامساً: تعظيم األرباح و املنافع 

سلوك املنتجني يف ممارسة املنتجني يف ممارسة عملياهتم اإلنتاجية يكون هبدف معظمة األربـاح وأن سـلوك   
  شباع من إستهالك السلع الزراعية.املستهلكني يهدف معظمة اإل

-١٧ -  
  بعض التطبيقات حول عرض املنتجات و الطلب عليها

  ونورد فيما يلي:
تتعرض السلع الزراعية عادة لتقلبات سعرية سوقية كبرية املـدى  أوالً: التقلبات السعرية الزراعية: 

السعرية -السعرية، و املرونة الطلبية–العرضية نسبياً باملقارنة بالسلع الصناعية، ويعزى ذلك إىل ضعف املرونة 
  هلذه السلع كما سبق بيانه. فيي خصائص الزراعة اإلقتصادية.

ختتص هذه النظرية بدراسة طبيعة :  The Cobweb Theoremثانياً: النظرية العنكبوتية 
أسعارها و النامجة عـن  التغريات الدورية اليت حتدث لكل من الكميات املنتجة من خمتلف السلع الزراعية و 

  خصائص العرض الزراعي السالف اإلشارة إليها.
سـنة  Moor H.Lوظهرت أوىل ااحملاوالت املبذولة لوصف هذه التغريات يف كتابات و أحباث   
فقط طور احملـاوالت   Ezekielم . أما ١٩٣٤سنة  .Leontief W و   .Koldor Nم و ١٩١٧

م ومنذ ١٩٣٨و الذي نشر سنة  Cobweb Theormلة املوسم السابقة إىل النظرية العنكبوتية يف مقا
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ذلك احلني أصبحت تعرف هبذا اإلسم. كما ظهرت مقاالت علمية ختتص بتطبق و تطوير هذه النظريـة ل  
Nerlov  و النموذج العنكبويت لWaugh .وغريهم  

، للسـلع الزراعيـة و   السعرية -إستناداً إىل العالقة بني املرونة العرضيةحاالت النظرية العنكبوتية: 
السعرية هلا، ميكن تقسيم التقلبات العنكبوتية لكل من األسعار و الكميات إىل ثالثة أنـواع  -املرونة الطلبية
  رئيسية هي:
تعترب التقلبات العنكبوتية لسـلعة  :  Converging Cobwebالتقلبات املتقاربة   )أ(

أكثر إحنداراً من منحىن الطلب عليها (ط ط)،  زراعية ما متقاربة عندما يكون منحىن العرض للسلعة (ع ع) 
  أي عندما تكون مرونة العرض أقل من مرونة الطلب كما هو موضح بالشكل التايل:

  
  )٣٤الشكل رقم (

السعرية و الكمية للسلعة تأخذ إجتاهاً متناقضاً مبرور الزمن وتقترب وتعين هذه التقلبات أن الفروق 
  تدرجيياً من وضع التوازن.

فبفرض أن بعض معوقات اإلنتاج الزراعي تسببت يف أن الكميات املعروضة من السلعة يف الفتـرة  
أي أن الكميـات  )  كانت أقل من الكميات املطلوبة (ك) الالزمة إلحداث التوازن يف السوق، ١الزمنية (ت

)، ويـؤدي  ١)، فيترتب على ذلك إرتفاع سعر السوق للسلعة إىل (س١املعروضة ستنخفض من (ك) إىل (ك
فلــو   ).  ٢) لعرض كمية أكرب (ك٢هذا السعر املرتفع إىل زيادة إستجابة منتجي السلعة يف الفترة التالية (ت

فإهنا ستفوق بالتايل الكمية املطلوبة مـن  )، ٢حتققت خططهم اإلنتاجية املوضوعة لعرض هذه الكمية أي (ك
) ويؤدي هذا السعر املنخفض اجلديد إىل تقليص الكمية ٢السلعة، ويترتب على ذلك إخنفاض السعر إىل (س

) اليت تكون أقل من الكمية املطلوبة فريتفع ٣) إىل (ك٣املخطط إلنتاجها من السلعة يف الفترة الزمنية التالية (ت
) ٤ذا السعر املرتفع نسبياً يؤدي بدوره إىل إستجابة املنتجني يف الفترة الزمنية التالية (ت). وه٣السعر إىل (س

ك

س

س

س
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). وهكذا تستمر الكميات املنتجة (املعروضة) وكذلك السعر يف التقلب أو التأرجح ٤لعرض كميات أكرب (ك
  حنو اإلقتراب من وضع التوازن.

التقلبات املتقاربة، أي تتحقق عندما وهي عكس :  Diverging Cobwebالتقلبات املتباعدة   )ب(
يكون منحىن العرض للسلعة أقل إحنداراً من منحىن الطلب عليها أي عندما تكون مرونة العرض أكرب مـن  

  ):٣٥مرونة الطلب، كما هو مبني بالشكل رقم (

  
  )٣٥الشكل رقم (

السعرية و الكمية للسلعة تأخذ إجتاهاً متزايداً مبرور الزمن وتبتعـد  وتعين هذه التقلبات أن الفروق 
  تدرجيياً عن وضع التوازن.

وهي حالة خاصـة مـن التقلبـات    :  Continuous Cobweb(ج) التقلبات املستمرة 
العنكبوتية، وتتحقق عندما يتساوى إحندار كال من منحىن  العرض للسلعة و منحىن الطلب عليها، أي عندما 

  ):٣٦تتساوى مرونة العرض مع مرونة الطلب كما هو مبني بالشكل رقم (
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إن التقلبات الكبرية يف األسـعار الزراعيـة   :  Price Supportثالثاً: تعزيز أو دعم األسعار 
تؤدي يف أغلب األحوال إىل حصول املزارع على سعر منخفض يف العادة، وتفوهتم فرصة احلصـول علـى   
السعر املناسب. وقد حاولت بعض الدول معاجلة هذه الظاهرة باتباع سياسة تعزيز أو دعم األسعار لـبعض  

تطبيقها إما من قبل احلكومات ذاهتا أو من قبل اجلمعيات التعاونية  احلاصالت الزراعية. وهذه السياسة ميكن
  الزراعية إذا كانت تتبوأ مكاناً مرموقاً وذات قدرات مالية كبرية.

وهناك طريقتان رئيسيتان لدعم األسعار تشغالن إهتمام اإلقتصاديني الزراعيني وواضعي السياسـة    
  الزراعية مها:

وتتلخص هذه الطريقـة يف قيـام   :  Storage and Loan(أ)برامج اإلقراض و التخزين 
مؤسسات اقراض التابعة للدولة(أو اجلمعيات التعاونية) بتقدمي القروض للزراع يف وقت احلصاد حبيث تكون 
هذه القروض مصحوبة بسعر مضمون أو سعر مدعم(وهو السعر الذي يعلن للمزارعني لشراء احملاصيل) على 

ل لتضعه يف خمازن تابعة هلا ومعده خصيصاً هلذا الغرض أو يف خمـازن تعينهاالدولـة   أن تستلم الدولة احملاصي
  حبيث تكون مستوفيه لشروط التخزين.

وعادة ماتسمى هذه القروض بالقروض اليت اليسمح باملطالبة بدفع قيمتها، وهذا يعين أنه لو حدث 
الذي مت إعالنه مسبقاً ( وذلك طبعـاً   بعد موسم التسويق وكان سعر السوق للسلعة مرتفعاً عن سعر الدعم

بعد تغطية التكاليف التخزينية) فإن للمنتج احلق يف ان يأخذ حاصله إىل السوق لبيعه وحيصل على دخل أكثر 
  مما حيصل عليه فيما لو باع بسعر الدعم، وبعد ذلك يرد املبلغ الذي إستلمه مضافاً إليه تكاليف التخزين.

ن سعر السوق يف موسم التسويق منخفضاً عن سعر الدعم فإن على وعلى العكس من ذلك إذا كا
  املنتج أن حيتفظ بالقرض الذي ميثل قيمة حمصوله ويترك احملصول للدولة للتصرف فيه مبعرفتها.

  وعليه، فإن سعر السوق للسلعة يبقى دائماً قريباً من سعر الدعم.
ة الذكر لدعم األسعار. ففي حالـة  ) كيفية سريان مفعول الطريقة سالف٣٧ويوضح الشكل رقم (

عدم إتباع هذه السياسة فإن سعر التوازن يف السوق للسلعة يكون (س) و الكميات املعروضة و املطلوبة يف 
) فإن الكمية املطلوبة يف هذا السـوق  ١السوق هي (ك). وبفرض أن سعر الدعم الذي تعلنه الدولة هو (س

) متثل فائض الميكن ٢ك ١). وعليه فإن الكمية (ك٢املعروضة هي (ك) فقط، يف حني أن الكميات ١تكون (ك
بيعه يف السوق يف ظل سعر الدعم املوضوع ويعود هذا الفائض للدولة لتصديره أو تصنيعه أو التصرف فيـه  

  كما تشاء.   
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الشكل  

)٣٧رقم (  الشكل 

لتوضيح هذه الطريقة نفتـرض أن  :  Subsidies(ب)طريقة املساعدات أو اإلعانات املباشرة  
طلب السوق على سلعة زراعية ما ميثله املنحىن (ط ط) وأن منحىن العرض هو (ع ع) وسعر التـوازن (س)  

  ):٣٨كما يف الشكل (
    

س

س
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المطلوبة الكميات
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  )٣٨الشكل رقم (
) ويكون املستهلكني للسـلعة  ٢) فإن املزارعني سيعرضون الكمية (ك١فإذا كان سعر الدعم هو (س

) فقط هلذه الكمية، ويف هذه احلالة تكون اإلعانة اليت جيب أن تتحملها الدولة هي ٢راغبني يف دفع السعر (س
)للوحدة الواحدة من السلعة، وتكون مجلة تكاليف املساعدات أو اإلعانات اليت تتحملها الدولـة  ١س ٢(س

  ).٢ك١ك)×(١س٢نتيجة القيام بسياسة الدعم وفقاً هلذه الطريقة هي (س
  ومن اجلدير بالذكر أن هذه الطريقة قد تتميز عن الطريقة السابقة مبا يلي:

  التخلص من تكاليف القروض والتخزين.عدم تراكم فائض من السلعة ومن مث  -١
  إتاحة الفرصة امام املستهلكني للسلعة للحصول على كميات أكرب منها بأسعار منخفضة. -٢
متكني كل فرد يف اجملتمع من أن يلمس أثرها، إذ أنه يف ظل الطريقة السـابقة ال يسـتطيع    -٣

 سعر الدعم أو العكس. املنتجون و ال املستهلكون أن يلمسوا ما إذا كان سعر السوق أفضل من

وترتكز سياسة تقييد العرض على أسـاس  :  Supply Restrictionsرابعاً: تقييد العرض 
قيام الدولة أو التعاونيات الزراعية باختاذ عدد من اإلجراءات التشريعية أو التنظيمية اليت يكون مـن شـاهنا   

عية الرئيسية جهة اليسـار (أي تقليـل   املسامهة يف العمل على حتريك منحنيات عرض بعض احملاصيل الزرا
العرض عند مستوى معني من الطلب) مما يترتب عليها  إرتفاع أسعار هذه احملاصيل ولعل من أهـم هـذه   

أو دفع مكافآت أو  Acreage Allotmentsاإلجراءات هو حتديد املساحات املزروعة من حمصول ما 
تطبيق سياسة العرض حيث (ط ط ، ع ع ) ميـثالن   ) كيفية٣٨فوائد يتم الوعد هبا. ويوضح الشكل رقم (

منحنيا الطلب و العرض للسلعة على التوايل، (س) متثل سعر السلعة، (ك) متثل الكمية املباعة يف السوق مـن  
  السلعة.
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س) أي ×وعليه يكون إمجايل املبلغ املستلم بواسطة املزارع املنتج للسلعة نتيجة بيعه الكمية هو (ك 
املساحة (ل ك صفر س) من الشكل. فلو قامت الدولة مثالً بسن قانون أو وضع تشريع ميكن من حتريـك  

) وتكون الكمية املباعة (املنتجـة)  ١إىل (س) فإن السعر سوف يرتفع ١ع ١منحىن العرض جهة اليسار إىل (ع
)، وبذلك ينتقل املستهلكون إىل أعلى جهة اليسار على منحىن الطلب (ط ط) من الوضـع (ل) إىل  ١هي (ك

  الوضع (ن).
إن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد هو : ماذا حيدث نتيجة هلذا الوضع اجلديـد بالنسـبة   

  سطة املنتجني للسلعة، وللقدر من املبالغ املنفقة من قبل املستهلكني هلذه السلعة؟ للقدر من املبالغ املستلمة بوا
  إن اإلجابة على هذا السؤال يعود بطبيعة احلال إىل طبيعة مرونة الطلب على السلعة.

فإذا كان الطلب على السلعة غري مرن بالنسبة للزيادة يف السعر كما هو موضح بالشكل حيث يبدو 
) اليت متثل إمجايل العائد بعد تغري العرض أكرب من املساحة (صفر س ل ١ن ك ١ساحة (صفر سواضحاً أن امل

ك ) اليت متثل إمجايل العرض قبل تغري العرض، و بالتايل فإن إمجايل املبلغ املستلمة بواسطة الـزّراع املنـتجني   
فلن يكون تغري يف إمجايل العائد سوف تزيد، وإذا كانت مرونة الطلب بالنسبة لزيادة السعر تساوي الوحدة 

  املستلم. ولو كان الطلب مرناً فإن إمجايل العائد يتناقص.
وعليه، فإن هذه السياسة تتبع عادة يف حالة كون الطلب على السلعة غري مرن، وهي السمة الغالبة 

  لألنتجة الزراعية.
ميكن بيـان تـأثري التجـارة    خامساً: التجارة اخلارجية (الواردات و الصادرات) للسلع الزراعية: 

اخلارجية على سوق سلعة زراعية ما من الشكل التايل و الذي يوضح الكميات املعروضة من السلعة يف دولة 
  ما يف فترة زمنية معينة وعند خمتلف املستويات السعرية هلا و املمثله مبنحىن العرض (ع) و الطلب (ط).
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فلو كانت سوق السلعة يف الدولة معزولة عن السوق العاملية، فإن التوازن العام للسلعة يف السـوق  
  احمللية يتحقق عند السعر (س) للوحدة املباعة وبكمية قدرها (ك).

منحىن العرض و الطلب على السلعة يف السوق العاملية يف نفس الفترة وبفرض أن الشكل (ب) ميثل   
) ميثل دالزمنية وعند خمتلف املستويات السعرية املوضوعة للسلعة يف خمتلف الدول، فيكون منحىن العرض (ع

إمجايل الكميات من السلعة اليت ميكن أن تعرض يف السوق العاملية (أي الصادرات) ويكون منحىن الطلـب  
) ممثالً للكميات املطلوبة ملختلف أسواق دول العامل (أي الواردات)، ويتحقق التوازن العام للسـلعة يف  د(ط

) باأللف وحدة مـن  د) الوحدة من السلعة و بكميات متبتدلة عاملياً قدرها (كدالسوق العاملية عند السعر (س
  السلعة.

تستطيع التعامل حبرية يف السوق العامليـة   -أو القائمني بعمليات التجارة فيها –فإذا كانت الدولة   
بالنسبة لبيع أو شراء السلعة، وإن هذه السوق كاملة التنافس (أي أن الكميات املعروضة و املطلوبـة مـن   
السلعة يف الدولة الواحدة من الصغر بالنسبة للكمية املتعامل فيها عاملياً حبيث التؤثر على األسـعار العامليـة   

  أحد أمرين: للسلعة) فإنه يتحقق
لو كانت األسعار العاملية للسلعة أقل من األسعار احمللية، فإن السعر احمللي مييل إىل اإلخنفاض  -١

ليصل إىل مستوى السعر العاملي (وذلك بافتراض أن تكاليف النقل قليلة حبيث ميكن إمهاهلا) وبناًء على ذلك 
) وتكون الكميـة  ٢لعرض احمللي من (ك) إىل (ك) و يقل ا١يزداد الطلب (اإلستهالك) احمللي من (ك) إىل (ك

  ) عبارة عن واردات من السوق العاملي (أي جيب على الدولة أن تستوردها) كما يف الشكل السابق.٢ك ١(ك

طع
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والعكس صحيح حيث حيدث عندما يكون السعر العاملي للسلعة أكرب من السعر احمللي حيث  -٢
عبارة عن صادرات إىل السوق العاملية (أي جيب على الدولة  )٤٠) املبينة يف الشكل رقم (٢ك ١ان الكمية (ك

  أن تصدرها). أي أن هذا الوضع ميثل إحتمال كون الدولة مصدرة للسلعة.
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 الفصل الرابع 

  التنمية الزراعية مفهومها ومؤشراهتا
  :نتناول يف هذا الفصل ما يلي

  تعريف التنمية الزراعية.-٢مفهوم التنمية الزراعية. -١
  أهداف وسائل التنمية الزراعية.-٤أمهية التنمية الزراعية. -٣
  معايري تقييم التنمية الزراعية.-٥

-١-  
  مفهوم التنمية الزراعية

من عملية تنموية واسعة وشاملة يطلق عليها بالتنمية االقتصـادية تسـتهدف   التنمية الزراعية جزء 
تنمية مجيع قطاعات االقتصاد الوطين، لذلك البد من التعرف على مفهوم التنمية االقتصادية والتمييز بينـها  

  وبني النمو االقتصادي قبل التطرق إىل مفهوم التنمية الزراعية.
تصادية: على الرغم من استخدام كل من مفهوم النمـو ومفهـوم   النمو االقتصادي والتنمية االق-

التنمية أحدامها كبديل لآلخر أحيانا وكأهنما وجهان لعملة واحدة، إال أن املفهومني ال ينصرفان إىل معـىن  
واحد يف اللغة العربية فاألول (النمو) تلقائي أو طبيعي يتحصل مبرور الزمن، يف حني أن الثـاين (التنميـة)   

ي على فعل، وبالتايل حيدث بشكل متعمد (مقصود وخمطط له) حيث تكمن وراءه إرادة موجهة، ميكن ينطو
أن يطلق عليها بإرادة التنمية، أما من الناحية االقتصادية فيمكننا التمييز بني املفهومني من حيث إن النمـو  

ادة يف الدخل القومي خالل مدة االقتصادي هو (تلك الزيادة يف بعض الكميات االقتصادية الكلية، مثل الزي
زمنية حمددة)، حيث تتعرض اقتصاديات الكثري من اجملتمعات إىل مجلة تغريات يف مكوناهتـا علـى تـوايل    
السنوات، وميكن أن يوصف ذلك بالنمو االقتصادي، إذا عكست تلك التغيريات زيادة يف اإلنتاج احلقيقـي  

ج املستخدمة يف العملية اإلنتاجية أو ارتفاع إنتاجيـة هـذه   (السلع واخلدمات)، أو زيادة يف عناصر اإلنتا
  العوامل (زيادة كفاءهتا اإلنتاجية)، أو حدوث زيادة حقيقية يف متوسط الدخل الفردي.

وهناك من العوامل ما جيعل اجملتمعات بصفة عامة تنمو منوا طبيعياً، فتزايد املعرفة اإلنسانية جـيالً  
لى مر الزمن، فضال عن زيادة السكان اليت خيرج منها زيـادات يف القـوة   بعد جيل، وتراكم رأس املال ع

العاملة من ناحية، وزيادة الطلب على إنتاج عوامل اإلنتاج من ناحية أخرى، كل ذلك من املسببات الـيت  
 جتعل اجملتمعات تنمو منوا طبيعيا حبيث تتحقق مظاهر النمو املشار إليها فيما ورد أعاله أو بعضـها، وأهـم  

الشواهد العملية على حتقيق النمو والتطور التلقائي من غري تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، هـو مـا   
حصل يف بعض اجملتمعات األوربية يف املدد الزمنية التالية للثورة الصناعية، والسيما خالل القرن التاسع عشر 

  يف ظل األنظمة الرأمسالية.
ة تتحقق من خالل إجراء تغيريات وحتوالت جذرية يف تركيبـة  أما التنمية االقتصادية فهي (عملي

االقتصاد وهيكله البنيوي، مع ما يرافقها من حتوالت اجتماعية واقتصادية تسهم يف توسيع حاجات اجملتمع 
  والقدرة على إشباعها باملوارد املتاحة، وتؤدي يف النهاية إىل حتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية).
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طلب التنمية االقتصادية أن تأخذ الدولة يف اجملتمع النامي على عاتقها حماولة دفع املتغريات كما وتت
االقتصادية إىل األمام لتنمو مبعدل أسرع من معدل منوها الطبيعي لغرض التوصل إىل مثار هذا النمو بأسـرع  

، التغيريات األساسـية يف  وقت ممكن وهي تتضمن عدا زيادة اإلنتاج وعوامل اإلنتاج وكفاءة هذه العوامل
التنظيمات األساسية يف التنظيمات املرفقية املتخصصة، وفنون اإلنتاج، كما تتناول الـتغريات يف اهليكـل   
اإلنتاجي، ويف ختصيص املستخدمات للقطاعات االقتصادية املختلفة، فضال عن ضرورة حدوث تغريات يف 

  ات وطموحات التنمية.تفكري اجملتمع وأسلوب يف العمل مبا ينسجم ومتطلب
إن كثري من جمتمعات الدول النامية تضطرها ظروفها على التذبذب وعدم حتقيق النمو، بل أن منها 
إذا ما تركت دون توجيه لرمبا تنخفض لديها معدالت اإلنتاج احلقيقية وإن مل تكـن يف جمموعهـا ففـي    

  ذلك. املتوسط لكل فرد من السكان، ودول العامل النامي خري شاعد على
كما تلزم التنمية االقتصادية واالجتماعية التدخل املقصود من قبل الدولة ومشاركة واعية وشـاملة  
من اجملتمع لتاليف ذلك اجلمود والقضاء على عوامل التخلف وما يترتب عليها من مظاهر سلبية يف خمتلـف  

  القطاعات االقتصادية الصناعية والزراعية واخلدمات.
  أن مفهوم التنمية االقتصادية أوسع وامشل من مفهوم النمو االقتصادي. إزاء ما تقدم يتضح

-٢-  
  تعريف التنمية الزراعية

: يعد اجلانب الزراعي جزءاً من التنمية االقتصادية من خالل مـا يعـرف   تعريف التنمية الزراعية
نتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية، بالتنمية الزراعية، واليت ميكن تعريفها بأهنا (الزيادة اإلرادية واملخططة يف اإل

  واليت ميكن التوصل إليها من خالل اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها الدولة).
أو أهنا (عملية خلق الظروف املالئمة للوفاء باملتطلبات الزراعية، وتوفري اإلمكانيات الزراعية الالزمة 

  خالت واملخرجات الزراعية).مثل تراكم املعرفة والتكنولوجيا، فضال عن توزيع املد
أو أهنا (اإلجراءات اليت تؤدي إىل زيادة الكفاءة يف إنتاج السلع الزراعيـة، وباسـتخدام املـوارد    

  واملدخالت اإلنتاجية الزراعية املتاحة).
من التعاريف السابقة ميكن التوصل إىل تعريف شامل للتنمية الزراعية وهو (أن التنميـة الزراعيـة   

فة الوسائل واإلجراءات اليت من شأهنا زيادة اإلنتاج واإلنتاجية يف القطاع الزراعي هبـدف  تنصرف إىل كا
حتقيق عملية التنمية االقتصادية)، فزيادة اإلنتاجية الزراعية تعد مؤشراً مهماً لتحقيق التنمية الزراعية، والسيما 

ي يف اإلنتاج الزراعـي، أي اسـتخدام   عندما تكون الزيادة يف اإلنتاجية الزراعية نامجة عن التوسع العمود
  التقنيات واألساليب احلديثة واملتطورة يف اإلنتاج الزراعي.

وقد اختلف االقتصاديون يف حتديد وقياس اإلنتاجية، إذ كثريا ما خيتلط علـى الـبعض مفهـوم    
ملنتجات الزراعية مـن  اإلنتاجية باإلنتاج، فاإلنتاجية الزراعية ميكن تعريفها بأهنا (عالقة القياس الكمي بني ا

جهة واملوارد االقتصادية الزراعية املتاحة من جهة أخرى)، وكذلك ميكن القول بأهنا (الناتج لكل وحدة من 
  املدخالت، مثل الناتج لكل ساعة عمل).
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أو أهنا العالقة بني حجم اإلنتاج الزراعي واملستلزمات املستخدمة يف العملية اإلنتاجية يف صـورهتا  
  ميكن حساهبا وفق الصيغة اآلتية.الكلية، و

 
 اإلنتاجية الزراعية الكلية =

 حجم اإلنتاج الزراعي

 عناصر اإلنتاج الزراعية املستخدمة يف العملية اإلنتاجية

-٣-  
  أمهية التنمية الزراعية

بشكل بعد إن تناولنا تعريف التنمية الزراعية، البد لنا من توضيح مدى أمهية التنمية الزراعية للدول 
  -عام والسيما الدول النامية منها، وذلك من خالل النقاط اآلتية:

سد حاجة اجملتمع من املنتجات الزراعية، ومن مث تقليص حجم االستريادات الزراعية وتوفري النقد -
األجنيب، وأخريا القضاء على العجز يف امليزان التجاري، كون البلدان النامية تتصف بشـكل عـام بأهنـا    

  صافية للغذاء. مستوردة
توفري املواد األولية ونصف املصنعة للقطاع الصناعي، إذ هنالك العديد من الصناعات التحويليـة  -

واليت تعد املنتجات الزراعية مصدرا مهما من مصادر تزويدها باملواد اخلام األولية ونصف املصـنعة. مثـال   
  ألعشاب الطبية ... إخل).صناعة ا –(الصناعات الغذائية والنسيجية والزيوت بشكل عام 

املسامهة يف متويل عملية التنمية االقتصادية، من خالل توفري العمالت األجنبية سواء من خـالل  -
تقليل االستريادات أم زيادة الصادرات الزراعية، ومن مث توجيه هذه العمالت األجنبية حنو شـراء املعـدات   

  االقتصادية. اليت تساهم يف مضاعفة الناتج احمللي اإلمجايل.التكنولوجية احلديثة الالزمة لعملية التنمية 
توفري القوى العاملة للصناعات الناشئة، إذ غالبا ما يعاين القطاع الزراعي يف البلدان النامية مـن  -

البطالة املقنعة، واخنفاض األجر بسبب زيادة عرض العمل على الطلب عليه يف القطاع الزراعي، وبالتايل عند 
لصناعة فإهنا سوف تستقطب الزيادة الفائضة يف العمل الزراعي، مما يساعد على إدخـال األسـاليب   قيام ا

  التكنولوجية احلديثة واملتطورة يف الزراعة.
إجياد وتوفري سوق مناسبة للسلع غري الزراعية، إذ إن تنمية القطاع الزراعي سوف تعمل علـى  -

يف زيادة الطلب من قبل جمتمع الريف على كافة أنواع السـلع  حتسني القوة الشرائية للمزارعني، مما ينعكس 
  واخلدمات املنتجة يف القطاعات األخرى، وبالتايل يؤدي إىل منو القطاعات غري الزراعية.

زيادة معدل تراكم وتكوين رأس املال القومي، نتيجة القيام باالستثمارات الزراعية املنتجة، واليت -
  اعية.تتطلبها عملية التنمية الزر

مما سبق يتضح لنا مدى أمهية التنمية الزراعية، إذ أنه ليس هنالك مبالغة يف العبارة املوجزة الكلمات 
  كبرية املعىن القائلة بأن (الزراعة نفط دائم).
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-٤-  
  أهداف ووسائل التنمية الزراعية

أبرز األهداف الـيت  بعد أن تناولنا مفهوم وأمهية التنمية الزراعية أضحى من الضروري اإلشارة إىل 
  تسعى التنمية الزراعية إىل حتقيقها السيما يف البلدان النامية ومن أمهها:

استثمار املوارد الطبيعية والبشرية يف الريف أفضل استثمار، والعمل على تشجيع وتسريع دخول -
  النشاط اخلاص يف جمال التنمية االقتصادية.

عية ومن مث زيادة الرفاهية االقتصـادية واالجتماعيـة   حتقيق التنوع والتخصص يف املنتجات الزرا-
  لسكان الريف.

  القضاء على العالقات اإلنتاجية املتخلفة وتشجيع التصنيع الزراعي والقضاء على البطالة املقنعة.-
  العدالة االجتماعية ألهل الريف.-

هـو مـا يعـرف    إن من أهم الوسائل املستخدمة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية سابقة الذكر 
باإلصالح الزراعي الذي يعد األسلوب الكفيل يف توفري الظروف املناسبة واملالئمة لنجاح عمليـة التنميـة   

  الزراعية.
-٥-  

  معايري التنمية الزراعية
يقاس مدى حتقيق التنمية الزراعية ألهدافها املنشودة يف القطاع الزراعي بعدد من املؤشرات واملعايري 

  منها.
  ؤشرات االقتصادية والقنية، وتتضمن ما يأيت:أوالً: امل

  نسبة الناتج الزراعي من الناتج احمللي اإلمجايل:-أ
يقيس هذا املؤشر النسبة املئوية للناتج الزراعي مقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل، ويتم حسـابه وفـق   

  الصيغة اآلتية:
  -حيث إن:

APR-.هي النسبة املئوية للناتج الزراعي  
AP- الزراعي.الناتج  

  الناتج احمللي اإلمجايل.-:
) مرتفعة دل ذلك على فاعلية التنمية الزراعية يف حتسـني مسـتوى   APRفكلما كانت النسبة (

  الناتج الزراعي.
نصيب الفرد من اإلنتاج الزراعي: وحيسب نصيب الفرد من قيمة اإلنتاج الزراعي بتقسيم قيمة -ب

رية يف عام معني على عدد السكان يف نفس ذلك العـام، ووفـق   اإلنتاج الزراعي مقيم بأسعار السوق اجلا
  الصيغة اآلتية:

  حيث إن:
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A-نصيب الفرد من قيمة اإلنتاج الزراعي  
AP-.اإلنتاج الزراعي مقيم باألسعار اجلارية  

P-.عدد السكان  
) مرتفعة دل ذلك على زيادة حصة الفرد من الناتج الزراعي، حيث تزداد Aفكلما كانت النسبة (

هذه النسبة كلما زادت قيمة اإلنتاج الزراعي أو اخنفض حجم السكان، فزيادة اإلنتاج الزراعي يرجع سببها 
  بالدرجة األساس لفاعلية التنمية الزراعية.

إنتاجية العامل الزراعي: يعكس مؤشر إنتاجية العامل الزراعي مقدار الكفاءة اإلنتاجية للعامـل  -ج
  ا وفق الصيغة اآلتية:الزراعي، واليت باإلمكان حساهب

  إنتاجية العامل الزراعي =
  ساعات عمل... إخل) –كمية العمل املبذول (عند عمال ÷ كمية اإلنتاج الزراعي 

معدل استخدام امليكنة الزراعية: يعكس مؤشر استخدام امليكنة الزراعية الكفاءة التقنية للقطاع -د
ية من خالل حساب عدد اجلرارات املستخدمة لكـل  الزراعي، ويتم حساب معدل استخدام امليكنة الزراع

) هكتار، أو من خالل حساب خدمة اجلرار الواحد للسكان الزراعيني، حيـث بلغـت كثافـة    ١٠٠٠(
) جرار لكل ألف من السكان الزراعيني أو جـرار  ٣٧١استخدام اجلرارات يف الزراعة األوربية ما مقداره (

  وهذا يعكس مدى التقدم التقين يف الزراعة األوربية.) من السكان الزراعيني، ٣تقريباً لكل (
يوضح هذا املؤشر مدى استخدام األنواع املختلفة مـن   -معدل استهالك األمسدة الكيماوية:-هـ

األمسدة الكيماوية لتوفري بعض العناصر الغذائية الضرورية لتغذية ومنو النبات، ويقاس هذا املؤشـر بـالكيلو   
قسمة كمية األمسدة املستخدمة سنوياً على مساحة األراضي الزراعية، حيـث   غرامات للهكتار، من خالل

-١٩٧٠) كغم/هكتار للمدة ٣٥٤,٧٠يبلغ متوسط استهالك األمسدة الكيماوية يف اليابان مثال ما يقارب (
، بينما بلغ متوسط استهالك األمسدة الكيماويـة  ١٩٩٠-١٩٨٩) كغم/هكتار للمدة ٤١٧,٩٠، و(١٩٧١

) كغم/هكتار على التوايل، مما ٥٢,٠٠) كغم/هكتار و(١٥,٠٧عريب وللمدة نفسها ما يقارب (يف الوطن ال
يوضح الفارق الكبري يف استخدام األمسدة الكيماوية يف الزراعة احلديثة بني البلدان املتقدمة والبلدان العربيـة  

  كبلدان النامية.
  -:املؤشرات األرضية واملائية، وتتضمن ما يأيت-ثانياً
  :سبة األراضي الزراعية من إمجايل مساحة البلدن-أ

ويقاس هذا املؤشر من خالل قسمة إمجايل املساحة الزراعية واملقاسة باهلكتار على إمجايل املساحة 
الكلية للبلد واملقاسة باهلكتار أيضاً، إذ كلما ارتفع هذا املؤشر دل ذلك على فاعلية التنمية الزراعيـة، مـع   

ن أن تكون زيادة األراضي الزراعية مصحوبة بتحسن نوعية األراضي مـن حيـث   ضرورة األخذ باحلسبا
  خصوبتها وارتفاع إنتاجيتها.

: يشري هذا املؤشر إىل درجة االختالل بني عدد السـكان  نصيب الفرد من األراضي الزراعية-ب
اعيـة واحملسـوبة   ومساحة األراضي الزراعية املتاحة يف البلد، ويقاس من خالل قسمة مساحة األراضي الزر
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باملتر املربع على عدد السكان، وهنا ينبغي اإلشارة أيضاً إىل ضرورة األخذ باحلسبان نوعية األراضي الزراعية 
من حيث اخلصوبة ومستوى اإلنتاجية، إذ قد يزداد هذا املؤشر يف بعض البلدان لكنه ال يعكس بالضـرورة  

  الزراعية احملسوبة أو املشمولة بالقياس.وجود تنمية زراعية، نتيجة ضعف إنتاجية األراضي 
يوضح هذا املؤشـر مقـدار مسـاحة     -:نسبة مساحة حماصيل احلبوب إىل املساحة املزروعة-ج

  األراضي املزروعة باحلبوب من بني إمجايل املساحة املزروعة.
ي للـدول  إذ يبني هذا املؤشر األمهية النسبية حملاصيل احلبوب باعتبارها ذات مساس باألمن الغذائ

بشكل عام والبلدان النامية بشكل خاص، فكلما ارتفع هذا املؤشر دل ذلك على حتسن وتطور الزراعـة يف  
  تلك الدولة.
ويتم حساب هذا املؤشر من خـالل   -:نصيب الفرد السنوي من املوارد املائية املتجددة املتاحة-د

  لسكان يف تلك السنة.حاصل قسمة كمية املوارد املائية السنوية املتجددة على عدد ا
يعكس هذا املؤشر مقدار املوارد املائية املتاحة لكل فرد، إذ كلما ارتفع هذا املؤشر، دل ذلك على 

  حتسن يف األمن املائي لذلك البلد ومن مث إمكانية االستفادة من هذه املوارد املائية يف عملية التنمية الزراعية.
وحتسب إنتاجية املتر املكعب من املياه  -:ستخدمة يف الزراعةإنتاجية املتر املكعب من املياه امل-هـ

املستخدمة يف الزراعة من خالل قسمة الناتج الزراعي على إمجايل كمية املياه املستخدمة سنويا، إذ يستهلك 
) من إمجايل االستهالك املائي العاملي، ومع االستخدام الكثيف %٩٠-٨٨القطاع الزراعي سنويا ما نسبته (

نات الري احلديثة يف دول العامل فقد بدأت هذه النسبة بالتراجع، حيث زادت أمهية املياه وندرهتا النسبية لتقا
أثر ظاهرة االحتباس احلراري يف املناخ العاملي وما جنم عنها من ارتفاع درجات احلرارة يف املناخ العاملي، مما 

  ادة نسبة الكميات املتبخرة من املياه.انعكس يف اخنفاض مناسيب املياه يف دول العامل نتيجة زي
  -:املؤشرات االجتماعية والسكانية، وتتضمن ما يأيت-ثالثاً
ويقاس هذا املؤشر من خالل قسمة جمموع سـكان   -:نسبة سكان الريف إىل إمجايل السكان-أ

ـ    ع الريف على إمجايل السكان، حيث كلما زاد هذا املؤشر دل ذلك على كثافة العمـل الزراعـي وتراج
  استخدام احلزمة التكنولوجية مما يعكس ضعف عملية التنمية الزراعية.

: يوضح هذا املؤشر مدى كثافة السكان يف املناطق نصيب الفرد الريفي من األراضي الزراعية-ب
الريفية من عدمها، إذ كلما كانت الكثافة السكانية يف الريف مرتفعة دل ذلك على ضعف عملية التنميـة  

جة كثافة العمل الزراعي ذات اإلنتاجية املنخفضة واخنفاض استخدام احلزمة التكنولوجيـة ذات  الزراعية نتي
  اإلنتاجية املرتفعة.

وحيسب هذا املؤشر من خالل قسمة  -:نسبة القوى العاملة الزراعية إىل إمجايل القوى العاملة-ج
قطاعات، فكلما كـان هـذا املؤشـر    جمموع القوى العاملة الزراعية على إمجايل القوى العاملة يف مجيع ال

منخفض دل ذلك على حتسن عملية التنمية الزراعية، إذ أن اخنفاض القـوى العاملـة الزراعيـة يعكـس     
  االستخدام الكثيف للحزمة التكنولوجية يف القطاع الزراعي للدول عامة.
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الـذين  : يقيس هذا املؤشر نسـبة السـكان   نسبة السكان حتت خط الفقر إىل إمجايل السكان-د
يعيشون حتت خط الفقر، حيث يأخذ هذا املؤشر حد معني من دخول األفراد كحد فاصل (خط الفقر) بني 
السكان الذين يعيشون فوق مستوى خط الفقر والذين يعيشون حتت مستوى خط الفقر، وكلما ارتفع هذا 

  بشكل خاص. املؤشر دل ذلك على ختلف البلد وضعف التنمية فيه بشكل عام والتنمية الزراعية
يقيس هذا املؤشر نسبة السكان  -:نسبة السكان املعرضني لسوء التغذية إىل إمجايل السكان-هـ

  املعرضني لسوء التغذية من خالل املقادير املستهلكة من الغذاء واملقاسة بالغرامات.
تينـات  يأخذ هذا املؤشر باحلسبان نوعية الغذاء املستهلك من قبل سكان ذلك البلد ومقدار الربو

  والسعرات احلرارية اليت حيتويها هذا الغذاء، وكلما ارتفع هذا املؤشر دل ذلك على حتسن التنمية الزراعية.
  -:املؤشرات البيئيئة، وتتضمن ما يأيت-رابعاً

يوضح هذا املؤشر مساحة األراضي املصابة بالتصحر ونسبتها  -:التصحر والزحف الصحراوي-أ
  -لة املعنية، وباإلمكان حسابه وفق الصيغة اآلتية:إىل املساحة اإلمجالية للدو

  حيث إن:
ADC.نسبة التصحر يف الدولة :  

L.األراضي املصابة بالتصحر :  
D.املساحة اإلمجالية للدولة :  

ويشري ذلك إىل أنه كلما ازدادت املساحة املعرضة للتصحر أو املتصحرة، دل ذلك على ضـعف  
  ضعف التنمية الزراعية يف ذلك البلد من البلدان النامية.عمليات استصالح األراضي وبالتايل 

حيث تتجه معظم دول العامل حنو االهتمام باحلفاظ على بيئة التنوع  -:مناطق احملميات الطبيعية-ب
احليوي املتوفرة لديها وذلك من خالل التوجه املتزايد حنو إنشاء احملميات الطبيعية للحفاظ على هذه البيئات 

  ض والتدهور.من االنقرا
  وهو من املؤشرات احلديثة ضمن مؤشرات التنمية يف العامل. -:احملميات البحرية-ج
النباتات) -الطيور-ويتضمن هذا املؤشر على عدد األجناس (الثدييات -:مؤشر األجناس املهددة-د

و غري معروفة بشكل واملصنفة من قبل احتاد متابعة احملافظة على البيئة العاملي، وتعد هذه األجناس يف خطر أ
  كاف.

  
  



١٠٤ 
 

 الفصل اخلامس

  االستثمارات الزراعية يف مصر
  :نتناول يف هذا الفصل ما يلي

  السياسات اليت تنظمها احلكومة.-١
  التوسع يف إنشاء البنية األساسية.-٢
  متويل املؤسسات الزراعية من خالل املؤسسات العملية.-٣
  والتكنولوجيا احلديثة.التوسع يف استخدام نتائج األحباث العلمية -٤
  وجود نظام فعال للتسويق.-٦  تيسري إجراءات التصدير.-٥

ميثل القطاع الزراعي يف مصر ركناً أساسياً من أركان االقتصاد القومي، وواحداً من أهم القطاعات 
اإلنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبرية من السكان كمصدر للدخل، ويف توفري أكـرب قـدر ممكـن مـن     
احتياجات اجملتمع من املواد الغذائية، باإلضافة إىل كونه مصدراً هاماً من مصادر النقد األجنيب والذي تتطلبة 
خطط التنمية الشاملة يف البالد، األمر الذي جيعل من تنمية هذا القطاع مبعدالت تفوق معدالت منو السكان 

أثر بالغ يف التنمية الشاملة، وما يترتب عليه من أسـباب   أمراً بالغ األمهية، وذلك ملا متثله التنمية الزراعية من
  االستقرار االقتصادي والسياسي.

ويعترب االستثمار أحد أهم الوسائل اليت تساهم بدور كبري يف إحداث التنمية الزراعية املنشـودة،  
  وسد الفجوة الغذائية القائمة، وإصالح العجز يف امليزان التجاري.

م بالعديد من الضمانات واحلوافز لضمان جذب ١٩٩٧) لسنة ٨مار رقم (وقد جاء قانون االستث
أكرب قدر ممكن من االستثمارات، غري أن هذه الضمانات واحلوافز ال ميكن أن تؤيت مثارها إال وفق منظومـة  
متكاملة من السياسات اليت جيب أن تنسجم مع بعضها حت هتيئ املناخ املناسب واملالئم لضخ أكرب قـدر  

  من االستثمارات اخلاصة.ممكن 
وميكن تلمس ثالث متطلبات أساسية لزيادة االستثمارات الزراعية إضافة إىل ما سبق من ضمانات 

  وحوافز:
-١-  

  السياسات اليت تتبعها احلكومة
والظروف اليت توفرها لتشجيع االستثمار مبستوياته املختلفة بدءاً من املسـتثمر الصـغري وحـىت    

دعم غري املباشر الذي ميكن أن تقدمه وأن تسـتخدمه يف توجيـه االسـتثمارات،    الشركات الكبرية، وال
واملسائندة اليت ميكن أن تقدمها لفتح األسواق والتصدير واحلماية من اإلغراق األجنيب، واالستثمار احلكومي 

  نمية البشرية.املباشر يف جماالت حتسني البنية األساسية، ودعم وتطوير األجهزة البحثية، واإلرشادية، والت
: ويعين هذا أن يكون نظام التسويق قـادراً علـى تسـويق    أوالً: قيام نظام قوي وفعال للتسويق

املنتجات بأفضل أسعار ممكنة ويف األوقات املناسبة وبأقل قدر من املفقود أو التالف، وذلك من خالل شبكة 
  من األفراد واحتاد املنتجني واجلمعيات التعاونية والشركات.
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: فاملؤسسات احلكومية وغري احلكومية تقوم بدور رئيسـي يف  ياً: قيام مؤسسـات خدمية قويةثان
قيادة عملية التنمية الزراعية، ومن مث فإنه من احملتم حتديثها بصورة متواصلة لكي تؤدي واجباهتا على أكمل 

  وجه، ويتوافق مع روح العصـر اليت تتطلب الدقة والسرعة والكفاءة.
  ه السياسات ميكن اقتراح عدد من الوسائل لزيادة وحتسني االستثمارات الزراعية:ومن خالل هذ

  التوسع يف إنشاء البنية األساسية.-١
  متويل االستثمارات الزراعيـة من خالل املؤسسـات البنكية.-٢
  إنشـاء مراكـز لألحباث العلمية واستخدام التكنولوجيا احلديثة.-٣

  تيسري إجراءات التصدير.-٤
  وجود نظام فعال للتسويق.-٥

  
-٢-  

  التوسع يف إنشاء البنية األساسية
يعترب إنشاء البنية األساسية والتوسع فيها من أهم وسائل تشجيع االسـتثمار الزراعـي وتقلـيص    

  مشاكله سواء من حيث الكلم أو الكيف.
ـ     وافر وتتمثل هذه اخلدمات يف وجود شبكة كبرية للطرق ووجود طاقـة كهربائيـة كافيـة، وت

  االتصاالت اجليدة اليت تربط بني املناطق االستثمارية ومناطق التسويق والتصدير واجلهات اإلدارية التابعة هلا.
توافر اخلدمات الصحية والتعليمية،  -هي يف الغالب تقام يف مناطق نائبه–وتتطلب االستثمارات الزراعية 

هذه املشروعات اإلقامة الكرمية هلم وألسرهم، وعـدم  ومياه الشرب وغريها من اخلدمات اليت تتيح للعاملني 
  توافر هذه اخلدمات قد يؤدي إىل عزل بعض املناطق.
  :وعدم توافر البنية األساسية ينتج عن سببني

  : عدم توافر التمويل الالزم للقيام بتلك األعمال.األول
األساسية الالزمة الستغالل  : عدم وجود تنسيق بني هذه االستثمارات وبني تنفيذ مرافق البنيةالثاين

  هذه االستثمارات.
ولذلك فإنه من الواجب على الدولة أن تثبت األموال الالزمة إلقامة مشاريع البنية األساسـية يف  

  مناطق االستثمارات الزراعية واليت يرغب القطاع اخلاص يف إقامة مشروعاته فيها.
ىن ذلك املستوى املوجـود يف املـوطن   وجيب أن تكون هذه اخلدمات يف مستوى مياثل حده األد

األصلي هلؤالء املستثمرين والعاملني يف هذه املشروعات، وإال فلن جتد رغبة الدولة يف زيادة التوسع األفقـي  
  أي استجابة تذكر.

-٣-  
  متويل االستثمارات الزراعية من خالل املؤسسات البنكية
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اليت تساعد علـى النـهوض باالسـتثمارات    يعترب متويل االستثمارات الزراعية أحد أهم الوسائل 
  الزراعية إىل املستوى املطلوب.

  ويتخذ متويل املشروعات االستثمارية الزراعية أحد شكلني:
: ويتم هذا التمويل من خالل الدخل املدخر من قبل املستثمر، ويعترب هـذا  األول: التمويل الذايت

زراعة التقليدية ذات الدخل املنخفض واليت ال تتطلب املصدر هو املصدر الرئيسي للتمويل خاصة يف حالة ال
  استخدام مستوى تكنولوجي عال.
: ويتم هذا التمويل من خالل عدد من املؤسسـات التمويليـة اخلاصـة    الثاين: التمويل اخلارجي

  والعامة، واألفراد الذين يعملون يف هذا اجملال، وذلك على النحو التايل:
  :أوالً: مصادر التمويل اخلاص

  :وتتعدد هذه املصادر على النحو التايل
: وهذا املصدر يعترب حمدوداً، فاملبالغ اليت يتم إقراضها عـادة مـا تكـون    األقارب واألصدقاء-١

  بسيطة، ولفترة قصرية، غري أن هذا الطريق له ميزة كبرية، إذ أنه يتم عادة بدون فوائد أو نفقات.
والوسطاء ببيع وشراء احملاصيل الزراعية، ويقـوم   : حيث يقوم هؤالء التجارالتجار والوسطاء-٢

هؤالء بتمويل الزراع برأس املال النقدي أو العيين يف مقابل حصة معينة أو شراء احملصول كله، وهـو مـا   
  يعرف يف الفقه اإلسالمي ب "السلم".

بأخبس لكن البعض يتخوف من استغالل هذه الفئة حلاجة الزراع إىل التمويل، فيبتاعون حماصيلهم 
األمثان، لكن ميكن القول بأنه كلما زادت أعداد التجار والوسطاء كلما زادت املنافسة بينهم، وقلت نسـبة  

  االستغالل وحتسن مستوى اخلدمات واخنفضت تكلفتها.
وال حيصل التجار أو الوسطاء على فائدة هلذه األموال، وإمنا حيصلون على أرباح مرتفعة من بيـع  

  األجل، واخنفاض باألجل، واخنفاض سعر احملاصيل اليت يشتروهنا قبل وجودها.مستلزمات اإلنتاج ب
: حيـث تقـوم هذه الشركات ببيع اآلالت واملعدات والتجهيــزات  الشركات الزراعيـة-٣

الزراعية املختلفة للمزارعيـن باألجل، وذلك بسعر يوازي عادة سعـر البيع النقدي يضاف إليـه نسبـة 
  ة الفائدة املصرفيـة ونفقات التحصيل واملصروفات اإلدارية.مئوية تكفي لتغطي

: وتقوم هذه البنوك بإقراض الفئات القادرة على تقدمي الضمانات العقارية اليت البنوك التجارية-٤
  تقبلها وجتعلها مطمئنة إىل استرداد قيمة القرض.

وسيلة ألهنم يستطيعون تقـدمي  وغالبا فإن كبار املستثمرين الزراعيني هم الذين يلجئون إىل هذه ال
  الضمانات اليت تتطلبها هذه البنوك.

أما صغار املستثمرين الزراعيني فال يستطيعون تقدمي مثل هذه الضمانات، ولذلك فإن القروض ال 
  تصل إليهم، وإن وصلت فمن خالل وسطاء بتكلفة أعلى من غريهم.
الضمانات املطلوبة، وال تشترط أهداف  وتتميز مصادر التمويل اخلاصة بسهولة اإلجراءات وتسهيل

  معينة الستخدام القرض، غري أنه يعاب عليها التكلفة املرتفعة للقرض.
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  :وتتمثل هذه املصادر يف:  ثانياً: مصادر التمويل العام
  املؤسسات احلكومية لإلقراض الزراعي.-أ

أهدافها غري أن هلـذه  مؤسسات التمويل شبه احلكومية واليت تساعدها الدولة يف سبيل حتقيق -ب
املؤسسات نظاماً إدارياً مستقالً وميزانية خاصة هبا، مثل املؤسسات اليت تعمل يف جمال التسويق الزراعي، أو 

  بنوك اإلنشاء والتعمري.
مؤسسات اإلقراض الزراعي التعاوين، ويتميز هذا الطريق بأن املـزارعني يشـاركون يف إدارة   -ج

شراف عليها، كما تعمل هذه املؤسسات يف إشراك املزارعني أنفسهم يف عملية برامج اإلقراض وتنفيذها واإل
  التمويل.

وبالرجوع إىل البيانات لبيان مدى تطور حجم االئتمان املصريف الزراعي تبني أن حجم االئتمـان  
 –م ٨٤/٨٥مليار جنيه خـالل الفتـرة (   ٣٩,٨املصريف املقدم لكافة قطاعات االقتصاد القومي قد زاد من 

م) بنسبة زيادة قدرها ٢٠٠١/٢٠٠٢ –م ٩٢/٩٣مليار جنيه خالل الفترة ( ١٦٤,٦م) إىل حنو ٩١/١٩٩٢
مليار جنيه خـالل الفتـرة    ٣,٥، بينما زاد االئتمان املصريف املقدم للقطاع الزراعي من حوايل %٣١٣,٦

م) بنسبة ٢٠٠١/٢٠٠٢ –م ٩٢/٩٣مليار جنيه خالل الفترة ( ١١,٥م) إىل حنو من ٩١/٩٢ –م ٨٤/٨٥(
من إمجايل االئتمـان املصـريف،    %٧,٠إىل  %٨,٨بالرغم من تناقص نسبته من  %٢٨٨,٦زيادة قدرها 

  وذلك ألن الزيادة يف إمجايل االئتمان الزراعي مل تواكب الزيادة يف إمجايل االئتمان املصريف.
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صريف خالل الفترة ) حجم االئتمان املمنوح للقطاع الزراعي من اجلهاز امل١٦يوضح اجلدول رقم (
  م).٢٠٠١/٢٠٠٢ –م ٨٤/١٩٨٥من (

  

متوسط 
الفترات الزمنية

 مصدر االئتمان الزراعي

إمجايل 
االئتمان 
 املصريف

ــبة  نس
االئتمان 
الزراعي 

إىل 
املصرف

بنوك االستثمار البنوك التجارية
 واألعمال

بنوك الرئيسي
للتنمية واالئتمان 

 الزراعي

إمجايل االئتمان 
لقطاع املصريف 

 الزراعة

 % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة

٨٤/٨٥-  
٩١/٩٢ 

٨,٨٠ ١٠٠٣٩٧٧٢,٨ ٣,٢٢٦٢٩,٨٧٥,١٣٥٠١,٢ ٢١,٧١١٣ ٧٥٨,٤ 

٩٢/٩٣-  
٢٠٠١/٢٠٠٢

٢٢٦٥,٨١٩,٧٣٥٢,١٣,١٨٩٠٢,٣٧٧,٢١١٥٢٠,٢١٠٠١٦٤٥٩١,٢٧,٠ 

  القيمة باملليون جنيه)            ١٦جدول رقم (
الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي، إدارة اإلحصاء، بيانات غري منشـورة البنـك   املصدر: البنك 

  املركزي املصري، النشرة االقتصادية، أعداد متفرقة.
ويالحظ أن البنوك املتخصصة متمثلة يف البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي حتتـل املركـز   

، فقد بلغت نسبة ما تقدمه هلذا القطاع يف الفتـرة مـن   األول من حيث املسامهة يف متويل القطاع الزراعي
م) ٢٠٠١/٢٠٠٢ – ٩٢/٩٣يف الفترة من ( ٧٧,٢، وحوايل %٧٥,١م) حوايل ٩١/١٩٩٢ – ٨٤/٨٥(

من إمجايل حجم االئتمان املصريف املقدم للقطاع الزراعي، بينما ال تساهم البنوك التجارية سـوى بنسـبة   
يف الفترة الثانية، وهي نسبة حمدودة وال تتناسب مع أمهية  %١٩,٧ يف الفترة األوىل اخنفضت إىل %٢١,٧

  البنوك التجارية يف اجلهاز املصريف واليت جيب أن تنهض بدورها املناسب يف هذا اجملال.
كمتوسط للفتـرة األوىل   ٣,١، و%٣,٢وبالنسبة لبنوك االستثمار واألعمال فلم تساهم إال بنسبة 

  والثانية.
ضآلة مشاركة اجلهاز املصريف يف جممله يف متويل القطاع الزراعـي، ويرجـع   ويالحظ بشكل عام 

ذلك الحنياز اجلهاز املصريف لصاحل قطاعات أخرى، فهو جهاز يهدف إىل تعظيم الربح بشكل مسـتمر ويف  
  فترات قصرية، وأن ال تنطوي عملية استرداد القروض منه على خماطرة كبرية.

مليـون جنيـه    ٥٩٤٣,٥إىل  ١٨٥٩,٤ية فقد تزايدت قيمتها من وأما بالنسبة للقروض االستثمار
خـالل   %٦٨,٤إىل  %٦٧,٥، وتزايدت أمهيتها النسبية إلمجايل القروض من %٢١٩,٦بنسبة زيادة بلغت 
  الفترتني السابقتني.
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) حجم االئتمان املمنوح من البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعـي  ١٧يوضح اجلدول رقم (
  راعات واالستثمار بآجاهلا املختلفة.ألغراض الز

متوسط الفترات 
 الزمنية

 القيم اجلارية

إمجـــايل
ــروض  ق

 زراعية

ــروض ق
زراعيــة 
قصـــرية 

 األجل

 قروض استثمارية

 إمجايل طويلة متوسطة قصرية

١٤/٩٥- 
٩١/٩٢ 

١٤,٥١٨٥٩,٤ ٦٨٦,٩ ١١٥٨ ٢٧٥٢,٦٨٩٣,٢

٩٢/٩٣- 
٢٠٠٢/٢٠٠٣

٨٦٨٢,٨٢٧٣٩,٣٤٠٧٧,٦١٨٥٥,٢١٠,٧٥٩٤٣,٥

  القيمة باملليون جنيه  )١٧جدول رقم (              
  املصدر: البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي، إدارة اإلحصاء، بيانات غري منشورة.

  لكن يالحظ على هذه اإلحصاءات أمران أساسيان:
القطاعات االقتصادية، إذ بلغت ً: ضعف التمويل املوجه حنو القطاع الزراعي مقارنة بغريه من أوال

م حنواً مـن  ٢٠٠١/٢٠٠٢م وحىت ٩٢/١٩٩٣نسبة االئتمان املصريف املقدم للقطاع الزراعي يف الفترة من 
مليار جنيـه. وهـذه    ١٦٤,٦من إمجايل حجم االئتمان املصريف البالغ حنو  %٧مليار جنيه بنسبة  ١١,٥

  ن أمهية بالغة على حنو ما سبق بيانه.النسبة تعترب ضئيلة مقارنة مبا للقطاع الزراعي م
: اجتاه التمويل الذي تقدمه اجلهات االئتمانية إىل القروض قصرية ومتوسـطة األجـل، دون   ثانياً

القروض طويلة األجل، وهذا ال يتالئم مع طبيعة القطاع الزراعي الذي ال يعطي النتائج يف خالل هذه املدة 
  عد مضي سنتني أو أكثر على األقل.القصرية، بل إن العائد ال يظهر إال ب

م ٢٠٠٢/٢٠٠٣م وحىت ٩٢/١٩٩٣فقد بلغت القروض االستثمارية قصرية راألجل يف الفترة من 
مليون جنيه يف نفس الفترة، يف حـني   ١٨٥٥,٢مليون جنيه، وبلغت القروض متوسطة األجل  ٤٠٧٧,٦

  مليون جنيه. ١٠,٧بلغت القروض طويلة األجل يف ذات الفترة 
فإنه جيب إعادة النظر يف سياسة التمويل الزراعية يف ظل سياسة التحرر االقتصادي والـيت   ولذلك

  تنتجها الدولة حالياً مبا يسمح بتحقيق أمرين:
: توفري التمويل الالزم للقطاع الزراعي واملستثمرين الزراعيني، وخصوصاً يف هذه املرحلـة  األول

ة نتيجة إتباع سياسة التحرر االقتصادي يف اجملـال الزراعـي،   واليت ارتفعت فيها أسعار املدخالت الزراعي
  فيجب العملى على زيادة التمويل لالستثمارات الزراعية مبا يهدف إىل تلبية املطالب الفعلية للمستثمرين.
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: زيادة القروض طويلة األجل مبا يتالءم مع طبيعة القطاع الزراعي وإتاحة القروض املتوسطة الثاين
  جل ألكثر شرحية ممكنة من طاليب التمويل من املستثمرين الزراعيني.والطويلة األ

فلقد كانت هذه القروض ال تتاح إال لكبار املستثمرين الـزراعيني والـذين يسـتطيعون تقـدمي     
  الضمانات الكافية هلذه القروض.

ى ، لكن مثة قـروض أخـر  %١٠فبنك التنمية واالئتمان الزراعي يقدم قروضه للمزارعني بفائدة 
، وقـد  %١٣، %١٢، وقروض متوسطة وطويلة األجل بسعري %١١قصرية األجل مينحها البنك بسعر 

  .%٢٢يصل سعر الفائدة للقروض اليت مينحها البنك إىل 
فإن كـثرياً   –فضالً عن عدم جوازها أصالً من الناحية الشرعية  –ومن أجل هذه الفائدة املرتفعة 
رهناً لضمان هذه القروض قد أرهقوا كثرياً مما أدى إىل تعثـرهم يف   من املزارعني والذين يقدمون أراضيهم

  السداد.
وعندما تشتد أزمة التعثر يف سداد القروض وتصبح ظاهرة تزعج الكثريين وترتفع األصوات مطالبة 
بتدخل احلكومة يصدر األمر جبدولة هذه الديون، ويتبع اجلدولة فوائد أخرى، وتزداد املشـكلة يف ازديـاد   

  ديونية وحيدث تعثر جديد يف السداد ويتعرض اآلالف من الفالحني للسجن والتشريد.امل
وبناء على ما سبق فإن دور هذا البنك ميكن أن يفعل من خالل حتويله إىل نظام متويل يتفـق مـع   
أحكام الشريعة اإلسالمية، على أن يتخذ هذا التمويل أحد األشكال أو النظم اليت عرضها الباحث من قبل 

  لتمويل االستثمارات الزراعية.
-٤-  

  التوسع يف استخدام نتائج األحباث العلمية والتكنولوجيا احلديثة
تعني على الدولة أن متكن املسـتثمرين   –بطبيعتها  –يف ظل اإلمكانات واملوارد املتاحة واحملدودة 

واليت تتناسـب مـع ظروفنـا     الزراعيني من األخذ بنتائج األحباث العلمية، واستخدام التكنولوجيا احلديثة
  وأوضاعنا.

وبطبيعة احلال فإنه من الواجب على الدولة أن تدعم مراكز البحث العلمي حىت تتمكن من إجيـاد  
  توازن بني ثالثة أمور:

  الطلبات املتزايدة على اإلنتاج الزراعي نتيجة لنمو السكان املتزايد.-
  اء هبذه االحتياجات املتزايدة.املوارد الطبيعية احملدودة واليت ال تستطيع الوف-
  االحتياجات البيئية لرفاهية اإلنسان.-

  غري أن قيام املؤسسة البحثية الزراعية بأدائها لوظائفها يرتبط بأربعة مبادئ أساسية:
: فيجب أن ترتبط أهداف الربنامج البحثي باألهـداف الزراعيـة   أوالً: االرتباط بأهداف التنمية

صادية واالجتماعية بشكل أعم، وأن يكون هذا االرتباط وثيقاً ومتفـاعالً، وهـذا   األوسع وباألهداف االقت
يستلزم من اجلهاز البحثي أن يكون على وعي كامل بأهداف خطة التنمية الوطنية واإلمكانيـات املتاحـة   

  ا.واملعوقات احملتملة، وأن يشارك يف إعدادها من البداية، وبنفس الدرجة اليت يشارك فيها يف تنفيذه
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: جرت العادة باحتساب مدى التقـدم يف البحـوث   ثانياً: االهتمام بعائد استثمار املوارد الطبيعية
الزراعية حبساب مقدار الزيادة يف إنتاجية الفدان، أو مدى اخلفض يف تكلفة اإلنتاج، واملعياران صـحيحان  

هو الزمن، فـنحن حباجـة إىل   لكنهما غري كافيني، وذلك أن حمدودية عامل األرض تقودنا إىل عنصر ثان و
تعويض حمدودية املساحة املنزرعة بتفصري فترة مكث احملصول يف احلقل حىت ميكن زراعة أكثر من حمصول يف 

  العام مبا يترتب على ذلك من خفض يف تكاليف اإلنتاج املتمثلة يف العمالة والري ومكافحة اآلفات وغريها.
ي حنو إجياد نظم مزرعية تعظم اإلنتاجية من املـوارد  وكذلك جيب أن يهتم البحث الزراعي بالسع

  الطبيعية مبرونة أكرب يف استخدام مدخالت اإلنتاج.
: جيب أن يرتبط تطوير األحباث العلمية بصغار املستثمرين ثالثاً: االرتباط بالقاعدة العريضة للزراع

  البحوث والتكنولوجيا عالية التكلفة.الذين ال تتوافر لديهم اإلمكانيات والقدرات العالية الستخدام نتائج 
فالتركيز على حتقيق إنتاج أكرب يدفع الباحثني تلقائياً إىل كبار الزراع أو متوسطيهم، أو إىل املناطق 
األكثر مناسبة، حيث ميكن حتقيق أكرب قدر من املكاسب يف اإلنتاج بأقل قدر من الصعوبات، مما يعين ترك 

يل يكون تأثري الربامج البحثية على صغار املزارعني حمدوداً ومن مث فإنـه مـن   صغار الزراع وإمهاهلم، وبالتا
  الواجب قيام هذه املراكز بتوجيه نشاطاهتا البحثية أساساً حنو خدمة صغار الزراع وذلك لثالثة أسباب:

أن صغار الزراع يشكلون الغالبية العظمى من املستثمرين، وأهنم يف حاجة ماسة لتحسني وتنميـة  
  اهتم.قدر

  من املمكن هبذه األحباث زيادة إنتاجيتهم اليت تتميز بالضعف بوجه عام.
  أنه من املمكن تطبيق البحوث اليت توجه لصغار الزراع على املزارع التابعة لكبار املستثمرين.-ج

: من الضروري أن يتم حتقيق األهـداف احملـددة طبقـاً    رابعاً: الوعي الكامل بأمهية عنصر الزمن
االقتصادية املوضوعة يف خالل فترة زمنية حمددة، فأي تأخري سيترتب عليه قصـور شـديد يضـر    للخطط 

  بتحقيق األهداف املبتغاة.
كذلك فإنه من املهم أن تقوم األحباث مبعاجلة املشاكل القائمة أو احملتملة يف الوقت املناسب، فأي 

ميكن أن جتعل التكنولوجيا الزراعية السائدة غري تغريات كبرية يف الظروف الطبيعية أو االقتصادية بأي منطقة 
  ذات جدوى، وتستلزم إجياد تكنولوجيا جديدة.

ومن األمثلة على ذلك: تغيري نظام الري بعد إنشاء السد العايل، فقد كان من املتوقع قبل البدء يف 
زم إجـراء البحـوث   إنشاء السد أنه سيترتب عليه تغيريات يف مستوى املاء واحتياجات التسميد، ومن مث ل

جملاهبة هذه التغيريات مع البدء يف إنشاء السد حىت تكون التكنولوجيا اجلديدة سواء يف إنشـاء املصـارف،   
  والعناصر الدقيقة الالزمة لتسميد احملاصيل املختلفة جاهزة مع حدوث التغيري املرتقب عند اكتمال بناء السد.

م من خالل احلوافز الضـريبية الـيت مينحهـا    ١٩٩٧لسنة  ٨وجيب أن يتدخل قانون االستثمار 
للمستثمرين بإعطاء أفضلية أو ميزة نسبية لتلك املشروعات اليت تربط بني اجلديد يف عامل األحباث الزراعيـة  
احلديثة، أو تستخدم التكنولوجيا اليت تساعد على إعطاء أكرب قدر من الناتج الزراعي، أو توفر يف استخدام 

  ة اليت تعاين منها العديد من املشروعات االستثمارية الزراعية.املياه، وهي املشكل
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ويوجد يف مصر العديد من مراكز األحباث الزراعية واليت جتمع يف خمتلف ختصصاهتا أكثر من سبعة 
آالف باحث حاصل على الدكتوراه، لكن مما يعاب على هذه األجهزة عدم وجود تنسيق مشترك بني هذه 

أحباثها املختلفة وكأهنا تعيش يف جزر منعزلة عن بعضها مما يؤدي إىل ضـياع الوقـت   املراكز عند قيامها ب
  واجلهد واملال.

كذلك فإن امليزانية املخصصة هلذه املراكز ضعيفة للغاية، فاإلنفاق على هذه املراكز يتم يف حـدود  
  من مجلة الدخل القومي. %٠,١من الدخل الزراعي، و  %٧٠,٧أقل من 

ويل ميكن حلها عن طريق املراكز البحثية اليت جتلب إيرادات خاصة هبا، ويكفـي  لكن مشكلة التم
مليـون   ٩٠أن نعلم أن وحدة بيع املصل واللقاح مبركز البحوث الزراعية قد حقق دخالً سنوياً يف حدود 

  م.١٩٩٨جنيه قبيل العام 
ع اليت يستهدف تطوير وكذلك فإنه ميكن متويل البحوث الزراعية عن طريق االحتادات املنتجة للسل

  إنتاجيتها.
-٥-  

  تيسري إجراءات التصدير
تسعى الدولة جاهدة إىل تيسري إجراءات التصدير وخاصة بالنسبة للصادرات الزراعية اليت تتلـف  

  سريعا إذا ما تأخرت إجراءات تصديرها.
اهلدف املرجو وتتعدد املعوقات واليت جيب على الدولة التغلب عليها حىت حتقق الصادرات الزراعية 

  :منها من سد العجز يف امليزان التجاري الزراعي، وتنمية دخل الدولة من العمالت األجنبية، ومن أمهها
ارتفاع الرسوم اجلمركية على مستلزمات اإلنتاج الالزمة لعملية التصدير، األمر الذي يترتب عليه -

  ارتفاع تكلفة املنتج وضعف قدرته التنافسية.
ابة واإلشراف والفحص وطول فترة اإلجراءات وارتفاع وتعدد الرسوم علـى  تعدد جهات الرق-

  خدمات وإجراءات التصدير.
ففي دراسة أجريت عن أهم مشكالت الصادرات الزراعية املصرية لالحتاد األورويب تبني أن أهـم  

وذلـك  املعوقات الداخلية للتصدير كان تعدد وارتفاع الرسوم على خدمات وفحص وإجراءات التصـدير  
من إمجايل العينة، يف حني جاء تعدد جهات الرقابة واإلشراف والفحص يف املرتبة الثانية مـن   %٦٧بنسبة 

  .%٥٢هذه املعوقات بنسبة 
ارتفاع تكاليف النقل البحري والشحن والتفريغ والتخزين واألرضيات والرسوم اإلدارية باملوانئ -

  واملطارات املصرية.
بينما  %٥٢رتفاع تكلفة الشحن يعترب من أهم معوقات التصدير بنسبة وجاء يف هذه الدراسة أن ا

  من العينة. %٤٤جاء عدم توافر مساحات مربدة مبوانئ الشحن يف املرتبة الثانية بنسبة 
عدم وجود تنسيق بني القطاع اخلاص من جهة، والبعثات الرمسية املختصـة بعمليـات تـرويج    -

  الصادرات يف اخلارج من جهة أخرى.
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د تضمنت الدراسة أهم املعوقات اليت تواجه الصادرات املصرية الزراعيـة لالحتـاد األورويب   وق
  :وقدمت حلوالً مقترحة لدعم الصادرات، ومن أمهها على الترتيب

  أن تكون هناك جهة تقدم للمصدر كافة املعلومات.-
  توحيد إجراءات التصدير.-
  رجوع اجلهات البحثية إىل االحتادات النوعية.-
  توفري مستلزمات اإلنتاج بتكلفة أقل.-
  خفض الرسوم التصديرية.-
  تقليل رسوم الفحص.-
  التعرف على املواسم الفعلية واالحتياجات الفعلية.-
  ختفيض أسعار النقل.-

-٦-  
  وجود نظام فعال للتسويق

ـ  ة يهدف وجود نظام قوي وفعال للتسويق إىل حتقيق عدة أهداف من بينها: توفري السلع الزراعي
  باألسعار اليت تتناسب ومستويات دخول األفراد، وكذلك حتقيق عائد جمظ للمستثمر الزراعي.

ويتأثر وجود نظام تسويق حيقق هذه األهداف مبدي حرص الدولة على التدخل يف كيفية تسـويق  
  السلع الزراعية.

الثورة املصرية مما وقد لعبت الدولة الدور الرئيسي يف تسويق احلاصالت الزراعية يف مصر بعد قيام 
  محلها الكثري من األعباء يف توفري اخلدمات التسويقية املطلوبة.

  من خالل تدخلها يف نظام التسويق إىل حتقيق عدة أهداف: –أي دولة  –وهتدف الدولة 
محاية املزارعني واملستهلكني من استغالل التجار الطفيليني، حيث يكـون هـامش الـربح يف    -١

عاً يف ظل أنظمة جتارية خاصة منه يف نظام تسويق تنافسي حقيقي أو مع نظام تسـويق  التسويق أكثر اتسا
  تديره الدولة.
استقرار أسعار بوابة املزرعة أو زيادهتا: ولتحقيق هذا االستقرار البد من تدخل الدولة، فتدخل -٢

واملنتجات وختزينـها   جتار القطاع اخلاص له من األثر ما حيول دون استقرار األسعار بفضل شرائهم للسلع
  للمضاربة عليها.

حتسني نوعية املنتجات: من بني أهداف تدخل الدولة يف نظام التسويق حماولة رفـع وحتسـني   -٣
  نوعية ناتج املزرعة خصوصاً نوعية حماصيل التصدير.

 زيادة األمن الغذائي: فتدخل جتار القطاع اخلاص لشراء وختزين املنتجات واملضاربة عليها يدفع-٤
  الدولة إىل التدخل من أجل حتقيق وفرة يف السلع الغذائية واستقرار ألسعار السلع الغذائية.

غري أن الدولة ومنذ بدأت يف سياسة التحرر االقتصادي جلأت إىل حترير املنـتجني مـن التوريـد    
   جمال التسويق.اإلجباري للسلع واملنتجات الزراعية. وإعطاء التعاونيات الزراعية املزيد من املسئوليات يف
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ويف دراسة إلمكانيات ومعوقات التنمية الزراعية يف مصر، تبني أن النظام التسويقي الزراعي يواجه 
  العديد من الصعاب والتحديات من بينها:

قصور الفهم العلمي والتطبيقي املتكامل لدور األجهزة التسويقية الزراعية وعالقتـها بالتنميـة   -١
  شاملة يف مصر.االقتصادية الزراعية وال

زيادة االهتمام بالتوسع يف اإلنتاج الزراعي دون االهتمام باملرافق واألجهزة التسويقية الزراعيـة  -٢
  بالقدر الكايف يف خطط التنمية املختلفة.

عدم توجيه القدر الكايف من الطاقات واملوارد إلجراء الدراسات والبحوث الكافيـة يف جمـال   -٣
  التسويق الزراعي.

وافر البيانات واملعلومات واإلحصارات التسويقية الزراعية الكافية لألجهـزة التسـويقية   عدم ت-٤
  الزراعية.

وقد أدت هذه الصعوبات إىل تناقص نصيب الزراع يف أسعار التجزئة، وإىل ارتفاع نسبة الفاقـد  
  خالل العمليات التسويقية املختلفة.

ة فعاليته، وعليه فإنه جيب اختاذ العديد مـن  ولذلك فإنه من الضروري حتسني نظام التسويق وزياد
  اإلجراءات ومن بينها:

دعم املؤسسات التسويقية خاصة التعاونيات التسويقية الزراعية واحتاد املصـدرين واملنـتجني،   -١
  ودراسة الطاقة االستيعابية لألسواق اخلارجية، وحتديث هذه الدراسات.

واضحة تنظم منح التراخيص وأوجـه النشـاط،   اقتصار دور الدولة على سن قوانني ولوائح -٢
والضمانات الالزمة ملباشرة النشاط، والعقوبات يف حالة اإلخالل هبا، واإلشراف الدقيق والصـارم علـى   

  التطبيق.
تقوم الدولة كذلك بتشجيع جهود حتديث أساليب وأدوات التسويق جبميع مراحله، بدءاً مـن  -٣

كز اإلنتاج، وحتسني وسائل النقل، وطرق ووسائل التداول، والصوامع إنشاء مراكز التجميع القريبة من مرا
  والثالجات واألسواق املركزية، ومصانع التعبئة والتعليب.
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 الفصل السادس

  التمويل الزراعي
  :ونتناول يف هذا الفصل ما يلي

  مصادر التمويل الزراعي.-٢  مفهوم التمويل الزراعي.-١
  اع السلف الزراعية حسب آجاهلا.أنو-٤  مصادر السلف الزراعية.-٣
  التسليف املوجه.-٥
  معاييـر وتقييـم التـسليـف والتسهيالت االئتمانية.-٦

-١-  
  مفهوم التمويل الزراعي

يتناول موضوع التمويل الزراعي الكيفية اليت بواسطتها ميكن احلصول على رأس املال واستعماله يف 
سائل اليت ميكن بواسطتها جتميع رأس املال الـذي حتتاجـه   القطاع الزراعي، أي أنه يبحث يف الطرق والو

  الزراعة ويف أفضل الطرق الستعمال رأس املال يف اإلنتاج والتسويق الزراعي.
أن املقصود برأس املال هو جمموعة العوامل اإلنتاجية املطلوب استعماهلا يف العمليـات الزراعيـة.   

عي حيث يعترب األساس يف رفع مستوى معينـة املـزارع إذا   ولرأس املال دور مهم يف عمليات اإلنتاج الزرا
أحسن استثماره، حيتاج املزارع عادة إىل رأس املال لشراء العوامل واألدوات اإلنتاجية اليت تسـاعده علـى   
انتاج احملاصيل الزراعية اليت يروم انتاجها، ومن هذه العوامل االنتاجية ما يستعمل مرة واحـدة كالبـذور   

ملبيدات ومنها ما يستعمل لعدة مرات كاألرض واملكائن واحليوانات. وميكن إمجال العمليـات  واألمسدة وا
  الرئيسية اليت تستعمل فيها رؤوس األموال يف النقاط التالية:

    شراء األرض وإنشاء املباين املطلوبة يف املزرعة.-١
  متويل عمليات اإلنتاج.-٣    شراء احليوانات.-٢
  إلنتاجية احلديثة املطلوب استخدامها يف العمليات الزراعية.سد احتياجات الفنون ا-٤

تتوقف زيادة إنتاجية األرض وحيوانات املزرعة على مقدار األموال اإلضافية اليت يستطيع املـزارع  
احلصول عليها وعلى الطريقة اليت تتبع والتناسب األفضل يف عملية التنسيق بني عوامل االنتـاج، ألن رأس  

إىل حد معني حيث أن انتاجية املزارع ال تقتصر على احلصول على رأس املال فقط بل علـى  املال ضروري 
  طرق استثمار رأس املال وكفاءة املزارع اإلدارية يف استخدام األموال املتوفرة لديه.
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-٢-  
  مصادر التمويل الزراعي

  ميكن احلصول على رأس املال الذي حتتاجه املزرعة بإحدى الطرق التالية:
  : االدخار.ثانياً  : الوراثة والزواج واهلبة.أوالً
    : التسليف أو اإلقراض.ثالثاً

: غالباً ما حيصل املزارع على املزرعة ورأس ماهلا بطريقة الوراثة، فنظام أوالً: الوراثة والزواج واهلبة
املزرعـة الـيت    الوراثة حيتم نقل رؤوس أموال املالك إىل ورثته. ففي بعض األحيان يعين الوريث بتحسـني 

ورثها. ولكن يف أغلب األحيان تظهر بعض املشاكل عندما ال تكون لدى الوارث خربة أو رغبة يف الزراعة، 
  أو إذا كان للمزرعة أكثر من وريث واحد أو كان على املزرعة دين واجب التسديد.

اليت تنشأ عن  وكذلك ميكن احلصول على رأس املال الزراعي عن طريق الزواج أو اهلبة. واملشاكل
هذه الطرق ال ختتلف مشاكلها عن مشكلة الوراثة، فاملزرعة اليت تكتسب بواسطة الزواج أو اهلبة ال تكسب 

  صاحبها اخلربة االدارية والفنية املطلوبة.
: يعترب االدخار مصدرا مهما لتكوين رأس املال، وذلك بقيام املزارع بتوفري جزء من ثانياً: االدخار

  درجيية وإضافته إىل رأس املال املستثمر. وأهم العوامل اليت تؤدي باملزارع إىل االدخار هي:دخله بصورة ت
  توقعه احلصول على أسعار جيدة حملاصيله يف املستقبل.-أ

  الطريقة الزراعية اليت ورثها املزارع عن آبائه.-ب
  طريقة االستهالك اليت تعود عليها.-ج

ملزارع إىل االدخار، ولكنها طريقة بطيئة وخاصة يف األقطار الشك أن هذه العوامل تؤثر على ميل ا
النامية اليت تكون فيها دخول املزارعني قليلة جداً باإلضافة إىل خضوهم إىل بعض العادات والتقاليـد الـيت   
تقودهم إىل تبذير القسم األكرب من مدخوالهتم لقيامهم ببعض الفعاليات الشـكلية كمناسـبات الـزواج    

  العياد والقيام بالكرم احلامتي.واحلفالت وا
: السلفة أو القرض هنا هو املبلغ الذي يستلفه أو يقترضه شخص معني ثالثاً: التسليف أو االقتراض

أو مؤسسة من شخص آخر أو من مؤسسة للتسليف مع التعد هلم برد هذا املبلغ أو ما يساويه بعد مضـي  
عمال يسمى الفائدة. والتسليف هـو الطريقـة املتبعـة يف    فترة معينة مضافاً إليه جزء معني نظري هذا االست

احلصول على األموال اليت حيتاجها املزارع. وهبذه الطريقة يستطيع املزارع توسيع أعماله واالسـتفادة مـن   
األموال اليت يوفرها اآلخرون. وتعترب عملية التسليف أكثر أمهية بالنسبة لصغار املزارعني الـذين ينقصـهم   

  لون مزارعهم دون احلد األدىن من اإلنتاج ألهنم حباجة إىل رؤوس األموال.الصغار يستغ
وجيب أن يكون واضحاً أن السلفة أداة ذات حدين فإن استخدمت بصورة صحيحة وسـليمة يف  
العمليات اإلنتاجية أدت إىل حل الكثري من مشاكل املزارعني وإن استعملت يف غري الطريقة اليت استلفت من 

  مشاكل للمزارعني.أجلها خلقت 
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ولذلك استدعت الضرورة أن تقوم املؤسسات االرشادية بدور فّعال يف إرشاد املستغلني عن كيفية 
  استعمال السلفة وبصورة عامة على املستلف مالحظة النقاط التالية قبل أقدامه على السلفة:

  كاليف السلفة.معرفة ما إذا كان مبلغ السلفة الذي ينوى طلبه يعطي إيرادا يزيد على ت-١
  معرفة إمكانية تسديد مبلغ السلفة عند استحقاقه.-٢
  قابلية املستلف على حتمل املخاطر اليت قد حتدث بعد استالم السلفة.-٣

  :وتتوقف قابلية املستلف على حتمل املخاطر على ما يلي
  إمكانية احلصول على املال.-أ

  استقرار دخله.-ب
  يف أي وقت يشاء.إمكانيته يف احلصول على القروض -ج
  إمكانية تقليل النفقات املزرعية والعائلية يف أوقات األزمات.-د

  إمكانيته على تكوين رأس مال احتياطي لسد النفقات غري االعتيادية أو اخنفاض الدخل.-هـ
-٣-  

  مصادر السلف الزراعية
جداً ألنه يؤثر تأثرياً توجد مصادر عديدة لتقدمي السلف إىل املزارعني، فاختيار املصدر املالئم مهم 
  كبرياً على جناح العمليات الزراعية. وتقسم مصادر القروض إىل ثالثة أقسام رئيسية هي:

  : املصادر اخلاصة.أوالً
  : املصادر العامة (احلكومية وشبه احلكومية).ثانياً
  : اجلمعيات التعاونية.ثالثاً

والتجار والسماسرة والباعة والبنـوك التجاريـة   : وتتضمن األفراد العاديني أوالً: املصادر اخلاصة
  اخلاصة والشركات.

: يقوم األفراد بتقدمي السلف الزراعية ذوات األجل القصري. أن عـدم كفايـة مصـادر    األفراد-أ
التسليف احلكومية وتعقد الطرق املتبعة أدى إىل االقتراض من مصادر غري حكوميـة كـاألفراد العـاديني،    

التجار واملالكني وغريهم. غري أنه من الواضح أن األفراد العاديني ليس لديهم اإلملـام  والسماسرة والباعة و
  الكايف وال اخلربة الفنية بالتسليف كاملؤسسات التمويلية املتخصصة.

: يلجأ املزارع إىل االقتراض من السماسرة والباعة والتجار والوسطاء عنـد عـدم   السماسرة-ب
لزراعية من مؤسسات التسليف لعدم توفر الضمانات املطلوبة، ويعترب هذا استطاعتهم احلصول على السلف ا

املصدر من املصادر القدمية اليت تقوم بعملية التسليف، ومتتاز بأن مقدار املبلغ قليل ومدة القـرض قصـرية   
 وذات فائدة عالية، وتعطي هذه القروض للمزارعني للمدة ما بني بداية املوسم الزراعي وموعـد احلصـاد.  

  وكثريا ما يتم تسديد هذه السلف عن طريق املقرض على جزء من احلاصل بسعر أقل من سعر السوق.
ومن الطرق األخرى اليت يلجأ إليها املقرض هي استقطاع مبلغ الفائدة من مبلغ القـرض السـلفة   

  مقدما أو مشاركة املقرض بنسبة معينة من احلاصل عوضاً عن مبلغ القرض.
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والزراعية اخلاصة: ختتلف إمكانية البنوك التجارية يف تقدمي القروض الزراعيـة،  البنوك التجارية -ج
فمنها من ال يستطيع حتمل خماطر التوسع يف إعطاء السلف ولذا تلجأ إىل تأمني نفسها عن طريـق املبـالغ   

لوبة. وهلذا تكـون  االحتياطية اإلضافية، أي حتاول أن تكون املبالغ االحتياطية اليت لديها أكرب من املبالغ املط
على استعداد دائم لتلبية طلبات املزارعني. وتكون السلف املقدمة مضمونة يف الغالب حباصالت املقترضني، 
وبصورة عامة ال ترغب البنوك التجارية يف تقدمي السلف الزراعية يف البالد املتخلفة وذلك لكثرة التكـاليف  

ني أكثرهم أميون ويتعرض إنتاجهم ملخاطر كثرية، وأهم اليت تصرف لإلشراف على هذه السلف ألن املزارع
  األسباب اليت تؤدي إىل تردد البنوك التجارية يف تقدمي السلف الزراعية هي:

  تعرض املنتجات الزراعية للتلف.-٢     طول فترة اإلنتاج.-١
  صعوبة تقدمي الضمانات الكافية من قبل املستلفني.-٣

حلكومات بدور مهم يف تقدمي السلف إىل الزراع حلاجتهم املاسـة  : تقوم ااملصادر احلكومية-ثانياً
واحلكومة لديها اإلمكانيات الواسعة للقيام بالتسليف وعليها أن تقوم بتقدمي السلف إىل صـغار املـزارعني   

  الذين ال يستطيعون احلصول على السلف بفوائد مناسبة.
وقتاً طويالً، ألهنا متر بروتني طويل يكلف : تأخذ عملية تسليف اجلمعيات التعاونية عملية التسليف

اجلمعيات كثريا من اجلهد واملال، تبدأ هذه العملية بقيام اجلمعية طالبة السلفة بتقدمي الطلب إىل املصـرف  
تبني فيه مبلغ السلفة ومدته والغرض الذي طلبت من أجله، كما أهنا تبني يف هذا الطلب عدد أعضاء اجلمعية 

واالحتياط ومنطقة عملها ومسؤوليتها واألعمال اليت قامت هبا. يقدم الطلب إىل جملـس   ورأمساهلا املدفوع
إدارة املصرف ويصادق عليه وزير العمل والشؤون االجتماعية، ويف حالة رفض الطلب من قبل جملس إدارة 

  املصرف فللجمعية حق االعتراض لدى الوزير املختص، ويكون قراره هنائياً.
  شروط التالية يف تقدمي الطلب:وجيب أن تتوفر ال

  أن يرفق بالطلب قرار اهليئة العامة للجمعية باملوافقة على طلب القرض.-١
أن يرفق بالطلب قرار جملس إدارة اجلمعية باملوافقة على طلب السلفة وختويل عضو أو أكثر من -٢

  أعضائه باستالمها وتعقيب السلفة.
  ارة مصدقة من كاتب عدل.كفالة تضامنية من قبل أعضاء جملس اإلد-٣
  كفالة تضامنية من قبل األعضاء املستفيدين من السلفة.-٤
  أية ضمانات أخرى لتوثيق مبلغ السلفة.-٥

أن عملية التسليف اليت يقوم هبا املصرف هي التسليف حتت اإلشراف أو التسليف املوجه، فيكون 
من أجلها. تعطي السـلف إىل املسـتلف   له احلق يف استرجاع أية سلفة ال تصرف يف الوجوه اليت طلبت 

حسب حاجياته الزراعية احلقيقية، وعلى األكثر تكون هذه السلف عينية وتدفع أمثاهنا من السلف نفسـها  
  وهي لشراء البذور واألمسدة واحلراثة وغريها.

-٤-  
  أنواع السلف الزراعية بالنسبة آلجاهلا
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  :تقسم إىل ثالثة أقسام هي
: تتراوح مدهتا ما بني بضعة أشهر وسنة، وهي السلف اليت تعطي لسد جلأوالً: السلف قصرية األ

متطلبات اإلنتاج خالل املوسم الزراعي من بدئه إىل هنايته لشراء البذور، واألمسدة، والعلف، وشراء مبيدات 
  احلشرات واألوبئة، وغري ذلك من املصاريف الزراعية.

ا بني سنة ومخس سنوات، وهي السلف اليت تعطـي  : تتراوح مدهتا مثانياً: السلف متوسطة األجل
إىل الزارع لالستعانة هبا على شراء اآلالت الزراعية، أو حيوانات السحب أو املواشـي أو إلقامـة بعـض    

  املنشآت، وهي تستعمل للحصول على رأس املال املتداول يف اإلنتاج الزراعي.
سنوات وثالثني سنة، وهي السلف الـيت  : تتراوح مدهتا ما بني مخس ثالثاً: السلف طويلة األجل

تعطي لشراء األرض الزراعية، أو إنشاء املنشآت الرئيسية، أو القيام بإصالحات رئيسـية يف نظـام الـري    
  والبزل، أو إلنشاء بستان أو غابة وغري ذلك.

أن كل نوع من هذه السلف له ضمان خاص به، والضمان إما أن يكون ضمانا شخصياً أو عينياً. 
السلف قصرية األجل قد يقبل الضمان العيين. أما يف السلف متوسطة األجل وطويلة األجل فالضـمان  ففي 

العيين هو املفضل. ويتألف الضمان العيين من األموال غري املنقولة كاألرض واملنشآت وامللحقات الثابتة اليت 
 من األموال املنقولـة كـاآلالت   تربط برهن لصاحل الدائن ضماناً لسداد دينه، أو أن يتألف الضمان العيين

  واملضخات واملواشي واحملصوالت واألشياء الفضية والذهبية الثمينة.
-٥-  

  Supervised Creditالتسليف املوجه: 
التسليف املوجه هو التسليف الذي يعطي لصغار املزارعني مع شرط اإلشراف والتوجيه، واإلرشاد 

سة حاجات املستلف الفعلية لتطوير مزرعته، فيقومون بتحديـد  الفين من قبل زراعيني خمتصني يقومون بدرا
  املبلغ الذي حيتاجه. ويسمى أحياناً بالتسليف املشرف عليه أو التسليف حتت اإلشراف.

يهدف منهاج التسـليف املوجـه إىل مساعـدة املزارعيـن من ذوي الدخول احملدودة والذيـن 
ـم بإرشـاد وتوجيه املرشديـن الزراعييـن. وهــذا  لديهم الرغبـة واالستعـداد لتحسيـن مزارعه

يتطلب دراسة وافية ألحـوال الفالحيـن االقتصادية واالجتماعية ومعرفة احتياجاهتم احلقيقيـة، وتقـدمي   
  السلف لسد هذه االحتياجات.

لقد أخذت الدوائر احلكومية يف البلدان النامية تستعني خبدمات اإلرشاد الزراعـي ومؤسسـات   
الزراعي التعاوين إلجياد احللول املناسبة ملشاكل الزراعة املهمة، والتغلب على الصعاب اليت تعترض  التسليف
  تقدمها.

يتطلب احلصول على السلف الزراعية من املؤسسات املالية وجود ضـمان قـوى تقبلـه هـذه     
املؤسسات ألجل منح السلفة، ولذلك ال يستطيع صغار املزارعني تقدمي مثل هذه الضمانات بالنظر مللكياهتم 

الضرورة الصغرة، وحيث أن هؤالء املزارعني الصغار هم أوىل باملساعدة للحصول على السلف، فقد دعت 
إىل إجياد نظام التسليف املوجه، ففي هذا النوع من التسليف تقوم املؤسسات املالية مبد صـغار املـزارعني   
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بالسلف الالزمة بضمان الدولة. وتقوم مؤسسات اإلرشاد الزراعي باإلرشاد واإلشراف على االستفادة من 
اعد علـى ضـمان تسـديد السـلف     هذه السلف وتوجيههم إلتباع أفضل الطرق الزراعية، وهذا مما يس

واالستفادة من زيادة اإلنتاج وحتسني حالة املزارع املادية واالجتماعية وتعلمه للطرق الزراعية احلديثة. حيث 
أنه قد ثبت من التجارب اليت أجريت بأن نشر املعلومات الفنية وحدها عن طريق األساليب اإلرشـادية ال  

ية، ما مل يقترن ذلك اإلرشاد باملعونة املادية لكي يستطيع املزارع مـن  يكفي لإلسراع بعملية التنمية الزراع
  تطبيق وصايا املرشد وتوجيهاته.

  
-٦-  

  قواعد التسليف املوجه
  :توجد بعض األسس اليت جيب مالحظتها عند القيام بعملية التسليف هي

جتمـاعي معرفـة   : القيام مبسح عام وشامل للمجتمع الريفي ومعرفة الوضع االقتصادي واالأوالً
  دقيقة.

  : اختاذ العائلة كوحدة قائمة بذاهتا ومعرفة ما حتتاجه.ثانياً
  : اعتبار السلفة كوسيلة من وسائل التعليم.ثالثاً
  : منح السلفة للمزارعني الذين تعوزهم الضمانات الالزمة للحصول على السلفة.رابعاً

  املزرعة والبيت.: متنح السلفة بعد تقدمي خطة مدروسة إلدارة خامساً
  : اعتبار الكفاءة الشخصية أساساً لضمان السلفة.سادساً
  : االهتمام باإلرشاد وإعطائه املكانة األوىل.سابعاً
: ترتب أقساط تسديد السلفة على أساس إمكانية الدفع وأن تتناسب مع الدخل الذي حيصل ثامناً

  عليه من جراء االستفادة من السلفة.
-٧-  

  لتسليف والتسهيالت االئتمانيةمعايري وتقييم ا
  ملعرفة موقف التسليف والتسهيالت االئتمانية جيب استخراج املؤشرات التالية:

  التأريخ الفعلي للسداد. –االحنراف الزمين يف السداد = التأريخ املقدر للسداد -١
  الفوائد املدفوعة نتيجة التأخري يف السداد = (مجلة اجلنيه يف السنة).-٢

  املبلغ×  دة  امل            
 

نسبة استخدام القرض =- ٣
  ما استخدم من القروض

 ×١٠٠  قيمة القرض الكلية

  

 نسبة القروض احمللية إىل عملية التحويل =-٤
  قيمة القروض احمللية

 ×١٠٠  إمجايل املوارد



١٢١ 
 

  

 نسبة القروض األجنبية إىل عملية التحويل =-٥
  قيمة القروض األجنبية

 ×١٠٠  املوارد إمجايل

  نسبة العملة احمللية املطلوبة لنوع معني خالل السنة إىل إمجايل القيمة املطلوبة خالل السنة  =-٦
  العملة احمللية املطلوبة لنوع معني خالل السنة

 ×١٠٠  إمجايل العمل املطلوب (لآلالت) خالل السنة

  إمجايل القيمة املطلوبة خالل السنة = نسبة العملة األجنبية املطلوبة لنوع معني خالل السنة إىل-٧
 قيمة العملة األجنبية املطلوبة للنوع املعني خالل السنة

 إمجايل العمل املطلوب (لآلالت) خالل السنة

  األرقام القياسية للعملة احمللية املطلوبة لشراء آالت املزرعة =-٨   
  قيمة العملة احمللية الالزمة خالل سنة املقارنة

 ×١٠٠  قيمة العملة احمللية الالزمة خالل سنة األساس

  األرقام القياسية للعملة األجنبية املطلوبة لشراء آالت املزرعة =-٩
 قيمة العملة األجنبية الالزمة خالل سنة املقارنة

 قيمة العملة األجنبية الالزمة خالل سنة األساس
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