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 مقدمة
مصـــــر  فـــــيالقطاعـــــات االقتصـــــادية المنتجـــــة  أىـــــميعتبـــــر قطـــــاع الزراعـــــة مـــــن       

حيـــــــث تبـــــــين  ,الزراعـــــــيمصـــــــادر الـــــــدخل  أىـــــــممـــــــن  النبـــــــاتي اإلنتـــــــاجكمـــــــا يعتبـــــــر 
ــــــي  ارتفــــــاع صــــــافي قيمــــــة ــــــدخل الزراعــــــي ف ــــــ  8.6 بنســــــبة 4104/4102ال %, ليبم

مميـــــــــــار جنيـــــــــــو خـــــــــــ ل عـــــــــــام  0.1.6مقابـــــــــــل  مميـــــــــــارات جنيـــــــــــو  412.6قيمتـــــــــــو 
4100/4104. 

صــــــــافي الــــــــدخل النبــــــــاتي بمســــــــاىمتو بنســــــــبة  زيــــــــادة إلــــــــ  الزيــــــــادة وأرجــــــــع أســــــــباب
يميــــــو صــــــافي الــــــدخل الحيــــــواني بنســــــبة   % مــــــن صــــــافي الــــــدخل الزراعــــــي,82..8
ـــــدخل الســـــمكي بنســـــبة 40.81 ـــــرا صـــــافي ال أن قيمـــــة  كمـــــا ..%6.88%, وأخي

ــــــــــــاج الزراعــــــــــــي زادت بنســــــــــــبة  ــــــــــــ  2.8اإلنت ــــــــــــو عــــــــــــام  464.2% لتبم ــــــــــــار جني ممي
 .4100/4104 عــــــــام مميــــــــار جنيــــــــو 488.2جنيــــــــو, مقابــــــــل قيمــــــــة  4104/4102

% مــــــــن إجمــــــــالي قيمــــــــة اإلنتــــــــاج الزراعــــــــي, 26.2نســــــــبة اإلنتــــــــاج النبــــــــاتي بم ــــــــت 
%, ..8%, ثــــــم اإلنتـــــــاج الســــــمكي بنســـــــبة 22.8ويمييــــــا اإلنتـــــــاج الحيــــــواني بنســـــــبة 

ــــــرا المنتجــــــات الحشــــــرية بنســــــبة   اإلنتــــــاجمســــــتمزمات مــــــا عــــــن قيمــــــة أ ..%1.0وأخي
ــــــد ارتفعــــــت الزراعــــــي ــــــاج الزراعــــــي بنســــــبة  فق ــــــ  4.8قيمــــــة مســــــتمزمات اإلنت %, ليبم

مميـــــــارا خـــــــ ل الفتـــــــرة المـــــــذكورة مقابـــــــل  86.8قيمـــــــة مســـــــتمزمات اإلنتـــــــاج الزراعـــــــي 
ــــــة,  88.8 ــــــرة المقارن ــــــو خــــــ ل فت ــــــتمميــــــار جني ــــــ  نســــــبة مــــــن قيمــــــة  حيــــــث كان أعم

ــــــــواني بنســــــــبة  ــــــــاج الحي ــــــــي اإلنت ــــــــت ف ــــــــاج الزراعــــــــي تمثم %, 86.2مســــــــتمزمات اإلنت
%, ثـــــــــم مســـــــــتمزمات اإلنتـــــــــاج 2..4وتمييـــــــــا مســـــــــتمزمات اإلنتـــــــــاج النبـــــــــاتي بنســـــــــبة 

 اإلنتـــــاجدراســـــة مســـــتمزمات  أىميـــــةيســـــتوجب  الـــــذي األمـــــر..%4.4الســـــمكي بنســـــبة 
 .(1)النباتي
التنمية  إستراتيجيةىم محاور أكأحد  الزراعي اإلنتاجوتيدف تنمية وتطوير       

مصر لمواجية االحتياجات االستي كية المتزايدة, وتعد  فياالقتصادية واالجتماعية 
تمعب دورا  والتي النباتي اإلنتاجىم عناصر أمن  النباتي الزراعي اإلنتاجمستمزمات 

                                                 

 .23/2/2115بيان منشور بتاريخ  , الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء (2)

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=75&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0632%u064A%u0627%u062F%u0629&exp=1492492
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=75&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0632%u064A%u0627%u062F%u0629&exp=1492492
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=75&ifr=1&kwn=%u0632%u064A%u0627%u062F%u0629&exp=1492492
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=75&ifr=1&kwn=%u0632%u064A%u0627%u062F%u0629&exp=1492492
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 -الزراعية  اإلنتاجيةالتنمية الزراعية لما ليا من دور فعال ف  زيادة  في أساسيا
الكيماوية ف   األسمدةىمية أفض  عن  –العمفية  أوسواء من المحاصيل ال ذائية 
الضرورية لتعويض النقص ف   اإلنتاجمستمزمات  أىمتحسين خواص التربة كأحد 

الجيدة  التقاوي أن إل  باإلضافةالزراعية  األرضالعناصر ال ذائية  المستنفذة من 
 أما. الزراعي اإلنتاج فيحدوث زيادة  إل يمكن التوسع ف  استخداميا تؤدى  والتي

والحشرات  اآلفاتالقضاء عم   أوالتقميل  إل يؤدى  فاستخدامياممبيدات بالنسبة ل
 .(1)الزراعي اإلنتاج فيتسبب خسائر كبيرة  التي

يث تدخل حقد مر بعدة مراحل من  الزراعي اإلنتاجن تسويق مستمزمات أكما       
 مقدمتيا: في يأتيالتسويق  فيالدولة 

حيث قامت الدولة بدعم وتوفير مستمزمات  االقتصادي اإلص حفترة ما قبل      
(  .0.6 – 0.68) بالكمية والسعر المناسبين الحتياجات الزراع, يمييا فترة اإلنتاج

والتخفيف من قيود التسويق, وتخفيض دعم  األسعارحيث حدث فييا إص ح ىيكل 
( حيث حدث فييا تقمص دور 2..0 -1..0) الفترة وأما,  اإلنتاجمستمزمات 
االئتمانية  اإلعاناتوخفض  اإلنتاجتوزيع مستمزمات  فيالقطاع العام  مؤسسات

ص ح ىيكل إنتاج وتسويق   أخذتحت  اآلن( فقد  -2..0الفترة ) وأخيرا. التقاويوا 
بدور نشط لبنك التنمية واالئتمان  بدأت النباتي اإلنتاجعدة صور لتوزيع مستمزمات 

 , الزراعينك التنمية واالئتمان , ثم تمتيا تساوى دور كل من ب فقط الزراعي
 ., والتجار بواقع الثمث لكل منيماوالجمعيات التعاونية الزراعية

  :مشكمة الدراسة
 الزراعيلمقطاع  االقتصادي اإلص حلقد ترتب عم  حزمة وسياسات وبرامج      

ورغم تعدد  سمبيومنيا ما ىو  ايجابيالعديد من الظواىر االقتصادية , منيا ما ىو 
و تخفيض ثم إل اء الدعم حالدولة ن اتجاهانحصر ف  :  أىميا أنالسمبية إال  اآلثار

الكيماوية  واألسمدة التقاوي في متمث ً  النباتيبشقية  الزراعي اإلنتاجعن مستمزمات 
البيطرية. ولقد ترتب عم   واألدويةالمركزة  األع ف في متمث ً  والحيوانيوالمبيدات, 

                                                 

اإلصاااا ح ( جيهااااان محمااااد ابااااراهيم العفيفااااى ي   دراسااااة امتصااااادية لتسااااويق مسااااتمزمات ا نتاااااج الزراعااااى فااااى ظاااال سياسااااة 1)
 .2112األمتصادى   ي رسالة ماجيستير ي مسم ا متصاد الزراعى ي كمية الزراعة بمشتهر ي جامعة الزمازيقي 
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 واألسمدةسعار المستمزمات بصفة عامة, أذلك حدوث ارتفاع ممحوظ ومستمر ف  
 ةمع ضعف القدرة المالية لمزراع بصف تعقيداً  األمرالكيماوية بصفة خاصة . وازداد 

 الزراعي اإلنتاجعامة ولص ارىم بصفة خاصة. ثم حدوث خمل ف  سوق مستمزمات 
االرتفاع الممحوظ ف  سعر الدوالر المنتجة محميا, و  األسمدةخاصة ف  ظل تصدير 

والقطاع  الرسميالمستوردة من الخارج. والمنافسة الشديدة بين القطاع  لألسمدة
وكذلك تعدد صور ومصادر  .الزراعي اإلنتاجتسويق مستمزمات  الخاص ف 
نتشار تجار المستمزمات دون وجود رقابة اوصعوبة التمييز بينيا. و  اإلنتاجمستمزمات 

 عم  االست  ل وانتشار ال ش والتدليس.صارمة شجع 
  :ف الدراسةاهدأ

,  عيالزرا اإلنتاجرفع الكفاءة االقتصادية لتسويق مستمزمات  إل تيدف الدراسة 
 :وذلك من خ ل دراسة كل من

 .مصر في النباتي اإلنتاجالوضع الراىن لمستمزمات  .0
 .النباتي اإلنتاجمميزات وعيوب المصادر الرسمية وغير الرسمية لمستمزمات  .4
 (4102 -4118ف  الفترة من ) النباتي اإلنتاجور كمية وقيمة مستمزمات طت .2

 .الزراعي اإلنتاجلمستمزمات  ةالتسويقي ) المسالك(التعرف عم  المسارات .2

 الزراعي اإلنتاجمحاولة وضع رؤية اقتصادية مستقبمية لصناعة مستمزمات  .2
 الراىنة.  والتسويقية واإلنتاجيةة ظل األوضاع االقتصادي فيفي مصر 

جروميك أالشركات الزراعية بالمنطقة وى  شركة  ىحددراسة ميدانية إل .8
  -لمتنمية الزراعية وتتضمن الدراسة االت :

 .نبذة عن الشركة , والييكل االدارى ليا 
  لمشركة . االقتصاديالتقييم 
 . تحميل نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات 
 الشركة ومحاولة حميا وتواج التيىم المشك ت أ 
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 :الطريقة البحثية ومصدر البيانات
 الوصفيالتحميل  أدواتالطريقة البحثية لمدراسة عم  استخدام بعض  عتمدتا     
عم   أىدافياالدراسة. وتعتمد الدراسة لتحقيق  أىداف إل , وذلك لموصول والكمي

 نوعين من البيانات .

الجياز  من من البيانات المنشورة والت  تم الحصول عمييا :الثانويةوال البيانات أ
بوزارة  اإلحصائية النشرات ,واإلحصاءلمتعبئة العامة  المركزي

ديوان عام  وأخرى غير منشورة من الزراعة واستص ح االراض ,
 .بمحافظة الفيوم المحافظة ومدرية الزراعة

تم الحصول عمييا مباشرة من شركة اجروميك, ومن  والتي :األوليةثانيا البيانات 
جروميك والت  تم أاستمارات االستبيان الخاصة بعم ء شركة 

 من العم ء. جمعيا ميدانياً 

 

 :تنظيم الدراسة
بواب رئيسية , ع وة عم  مقدمة تبين أىمية أ ث ثةاشتممت الدراسة عم       

البحث والطريقة البحثية ومصادر  ىدافأال   باإلضافةالبحث والمشكمة البحثية 
المفاىيم األساسية والدراسات  األول, فيتناول الباب  والتوصيات والمراجع البيانات

ويتكون من فصمين : الفصل األول  الزراعيالمرجعية ف  تسويق مستمزمات اإلنتاج 
 المرجعيفقد تناول العرض  الثانيلمدراسة, أما الفصل  النظريعبارة عن اإلطار 

فيعرض الوضع الراىن لمستمزمات  الثانيمدراسات السابقة. أما بالنسبة لمباب ل
الشركات  ىحددراسة ميدانية إلمصر. وأخيرًا يتناول الباب الثالث  في النباتي اإلنتاج

 .جروميك لمتنمية الزراعيةأالزراعية بالمنطقة وى  شركة 
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 األولالباب 
 والدراسات المرجعية ةاألساسيالمفاهيم 

 الزراعي اإلنتاجتسويق مستمزمات  في
 تمييد:
ىـم أريـًا يبـين ظن إطـاراً يتضـمن  األولعم  فصـمين  ةيشتمل ىذا الباب من الدراس     

فيشـتمل  الثـانيمـا الفصـل أ, ةبموضـوع الدراسـ ةذات الصـم ةالمفاىيم والتعـاريف العمميـ
 اإلنتـاجتناولـت تسـويق مسـتمزمات  التـي ةعم  عرضًا مرجعيًا لـبعض الدراسـات السـابق

 . الزراعي
 األولالفصل 

 لمدراسة النظري اإلطار
التعـــــــاريف والمفـــــــاىيم والمصـــــــطمحات  أىـــــــم ةلمدراســـــــ النظـــــــري اإلطـــــــاريشـــــــمل       

ــــــاجبمســــــتمزمات  ةذات الصــــــم وأخــــــرى , ةعامــــــ ةبالتســــــويق بصــــــف ةذات الصــــــم  اإلنت
 . الزراعي

 
 بالتسويق: الصمةمفاهيم وتعاريف ذات  :أو 

والتكـاليف  الضوء عم  تعريف كل من التسـويق , بإلقاء ةمن الدراس التاليييتم الجزء 
 واالنتشـــــــار الســـــــعرى , , ةوالمســـــــتويات الســـــــعري , ة, والنفقـــــــات التســـــــويقي ةالتســـــــويقي
 وتعريف السوق وغيرىا من الموضوعات . , ةالسعري ةوالتعمي , التسويقيةواليوامش 

فــــ  تــــدفق الســــمع  ةالمتضــــمن األعمــــال أنشــــطةىــــو أداء جميــــع  :(1)تعريااااف التسااااويق
تصــــب  فــــ  يــــد المســــتيمكين حتــــ   األولــــ  الزراعــــي اإلنتــــاجوالخــــدمات مــــن منــــاطق 

 والت  تيمو : ةب ةالخاص الناحيةالتسويق من  إل وكل فرد ينظر  .النيائيين
 .األسعاريحصل عم  كل شئ بأقل  أن: يردي المستهمك  - أ
 .ومنتجاتفوائد من بيع  اعمييحصل عم   أن: يريد المزارع  - ب

                                                 

محمااااد ذكااااى جمعااااة ) دكتااااور( ي   محاضاااارات فااااى التسااااويق الزراعااااى المتقاااادم  ي مساااام ا متصاااااد الزراعااااى ي ( 1)
 .2119كمية الزراعة ي جامعة الزمازيق ي 
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مقابـل مـا تقـوم بـو  األربـاح أفضـلتحصـل عمـ   أن: تريـد  ةالمنشآت التسويقي - ت
 .ةأنشطمن 

تبــذل لمعمــل عمــ   التــيالنشــاط والجيــود  ووجــأجميــع  أنــو عمــ  :كمااا يعاارف التسااويق
 ال  مستيمكييا النيائيين. إنتاجياانتقال وتدفق السمع والخدمات من مراكز 

 ةالوظـائف والخـدمات التسـويقي ةىـو مجموعـ :الزراعايويوجد  تعرياف اخار لمتساويق 
ـــــؤدى مـــــن اجـــــل انتقـــــال المنتجـــــات  ـــــ   الزراعيـــــةالتـــــ  ينب ـــــ  ان ت مـــــن المـــــزارعين ال

 رغباتيم وحاجاتيم. إشباعالمستيمكين النيائيين بيدف 
يا كيلمســتيم ةالزراعيــ تــوفير النــواتج إلــ  ييــدف التســويق :(1)الزراعاايالتسااويق  ةأهمياا

 ةولمـا كانـت السـمع الزراعيـ , ةالمناسـب وباألسـعارف  الوقت والشكل والحجـم المناسـب 
 أكثـرتتصف ف  غالب االحيان بكبر الحجم وسرعو التمف فقـد بمـ  الفاقـد مـن بعضـيا 

 ةالتسـويق لمنـواتج الزراعيـ ةمرحمـ ةأىميـالنـاتج منيـا , وىـذا يعنـ   ةمن كمي %81من 
التســــويقي حتــــ   زبيــــدف رفــــع كفــــاءة الجيــــا ةالتســــويقيوضــــرورة االىتمــــام بالدراســــات 

ـــاد ـــ ةيتحقـــق زي ـــ  خفـــض التكـــاليف التســـويقي ةفـــ  رفاىي  ةالمجتمـــع , حيـــث يترتـــب عم
 أســعارمــن المنــتج الزراعــ  فــ  صــورة زيــادة فــ  الــ  كــل  ةتحويــل ىــذه المبــال  المتــوفر 

او قد يترتـب  يشترييا , التياقل لمسمع  أسعاروالمستيمك ف  صورة  ,ة الزراعي ةنواتج
 ةالخــدمات التســويقي تـؤدى الــ  زيــاد ةتحســين نوعيـ التســويقيعمـ  رفــع كفــاءة الجيـاز 

 لمدخول النقديو لممستيمكين. الحقيقية ةالقيم ةدخل المنتجين الزراعيين وزياد
لتحريـك السـمع والخـدمات مـن المنـتج  ةال زم ةى  النفقات الفعمي :ةالتكاليف التسويقي

 بذلك شروط الشكل والمكان والزمان المرغوب فيو . ةال  المستيمك مستوفا
التــ  تتكبــدىا الييئــات  ةوالمت يــرة الفعميــ ةتشــمل التكــاليف الثابتــ ةالتكــاليف التســويقي -

 التسويقيو.
وفـ   ةيـر الطبيعيـغ األربـاحالييـا  مضـافاً  التسـويقيةىـ  التكـاليف  :ةالنفقات التساويقي

لتصـب  التكـاليف  ةغيـر الطبيعيـ األربـاحالحرة تنعدم  ةالمدى الطويل وف  ظل المنافس

                                                 

 .2119ي مرجع سابق دكتور( ي محمد ذكى جمعة ) ( 1)
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وليـــا صـــور  وعمميـــاً  وضـــوحاً  األكثـــرىـــ   ةلمنفقـــات وتعتبـــر النفقـــات التســـويقي ةمســـاوي
 كثيرة . وأشكال

اال انــو  الزراعــي اإلنتــاجلمســتمزمات  ةتتعــدد المســتويات الســعري :ةالمسااتويات السااعري
 -: ةمستويات سعري ةأربعيمكن حصرىا ف  

 ةمضـافا الييـا كافـو الرسـوم والضـرائب المفروضـ ةىو تكمفو انتاج السـمع :سعر المنتج 
وجـدت اى سـعر تسـميم بـاب المصـنع  أن واإلعانـاتمطروحا منيا الـدعم  السمعةعم  

 يكون سعر المنتج ىو سعر تسميم محل المشترى. أنوقد يحدث 
  تســميم مينــاء الوصــول  ةالســمعىــو ســعر  :ا سااتيرادسااعر(cif) مضــافا  ,ســيف

 .ةاليو الرسوم الجمركي
 منشــات  ةبــدون ت يــر فــ  شــكميا بواســط ةىــو ســعر بيــع الســمع :ةسااعر الجمماا

والييئـات  ةوالصـناعي ةالمنشات التجاريـ إل  أو ةال  تجارة التجزئ ةتجارة الجمم
 .آخرين ةلتجار جمم أو ةالمختمف

  يــر فــ  شــكميا بواســطة تجــار بــدون ت ي ةىــو ســعر بيــع الســمع :ةالتجزئااسااعر
 الشخصـيبقصـد االسـتي ك  ةلمسـمع النيائيالمشت مين ال  المستيمك و  التجزئة

 . العائمي وأ

 : ةبعض مؤشرات الكفاءة التسويقي* 
 األداءيوجــد العديــد مــن المقــاييس والمؤشــرات التــ  يمكــن اســتخداميا فــ  قيــاس كفــاءة 

 ف  مقدمتيا : ويأتي , الزراعي اإلنتاجلمستمزمات  التسويقي
 . ةلمجموعــو مراحــل تســويقي ةىــو مجمــوع الفــروق الســعري :ا نتشااار السااعرى .0

عمــ  انــو الفــرق بــين  ويمكــن تعريــف االنتشــار الســعرى بــين المنــتج والمســتيمك
    .                                                      ةمــن المنتجــات الزراعيــ ةمعادلــ ةفيزيقيــ ةالمــزارع لكميــ ةالســعر الــذى تقاضــا

التـ  يحصـل عمييـا الوسـطاء الـذين  ةالمطمقـ ةاجمـال  الفـروق التسـويقياو هو 
ــــ ــــ ةيتــــداولون تســــويق كمي ــــ   زراعــــيمــــن نــــاتج  ةمكافئ معــــين مــــن منتجييــــا ال
 مستيمكييا النيائيين.
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لكـــل مرحمـــو فـــ   المـــأخوذىـــو الفـــرق بـــين ســـعر البيـــع  :ةالهاااوامش التساااويقي .2
غالبــا فــ  تحميــل  ةسمســمو التســويق وســعر الشــراء وتســتعمل اليــوامش التســويقي

 كفاءة انظمو التسويق .

لكـل كجـم  ةالمزرعـ ةسعر بواب  –المستيمك  سعر شراء =هامش الربح ا جمالى  * 
 من سمعو مرجعيو.                                              

جـــرام مـــن  دائمـــا ىــ  تكمفـــو الكيمــو البدايــةىـــ  ان تكــون نقطـــة  :ةالمرجعيااا ةالساامع –
 ال  المستيمك . ةالباع السمعة

 التكاليف . –ىامش الرب  االجمال   = هامش الربح الصافى-
 . ةالتكاليف التسويقي –اليامش التسويق   =الربح 

مــن ســمعو  ةىــ  الفــرق بــين ســعر الشــراء وســعر البيــع لموحــد :ةالهااوامش التسااويقي*
 معينو .

 :ةتعريف الهوامش التسويقي
 . ةالفرق بين السعر المدفوع من المستيمكين وسعر است م المنتجين لنفس السمع-0
 طمب وعرض ىذه الخدمات . أسعاروى   ةسعر جميع الخدمات التسويقي-4

المكــان  :, فقــد يعــرف الســوق بأنــو ةن  متعــددالســوق معــا ةتعنــ  كممــ :تعريااف السااوق
ـــل الســـوق العامـــ الـــذي او ســـوق  ةاو محـــل بيـــع التجزئـــ ةيحـــدث فيـــو البيـــع والشـــراء مث

او السـوق  ةبيو األور مثل السوق  السمعةالت  تباع فييا  ةالمنطق)الخضر بمدينو ما .أو
مجموعــــو مــــن النــــاس تقــــوم بــــالبيع  ) عــــن عبــــارة (.أو ىــــو او الســــوق المحمــــ العــــالمي

كمـــا يعـــرف  (. ةثـــل ال ـــرف التجاريـــم ةمنظمـــ أو ةمنظمـــ غيـــر والشـــراء إمـــا ان تكـــون
 او سوق القطن(. األرزسوق  ول مثلالت  يحدث فييا التدا ة)السمع بأنةالسوق 

 .( ةاآلجمأو ىو )الزمن مثل سوق التجارة الحاضرة أو سوق التجارة 
تتفاعـــل فييـــا قـــوى  التـــي ة)ىـــو المنطقـــأولمبيـــع والشـــراء  ةىـــو فرصـــ مفهاااوم الساااوق:

 ( األسعارخدمو معينو لتعيين  أوالعرض والطمب لسمعو ما 
الســـمع ونقـــل ممكيتيـــا  فـــييجـــرى فيـــو التعامـــل  الـــذيذلـــك المحـــيط  ةبأنـــكمـــا يعـــرف    

 عمميا. لألسعاروتؤدى فيو القوى المحددة 
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 : ةدرجه المنافس أساس*التقسيم عمى 
الت  اليكون الى من البـائع والمشـترى  األسواقوتشمل  :ةالكامم ةالمنافس أسواق -1

 البيع او الشراء لمسمع والخدمات الت  يتعاممون فييا. أسعارعم   تأثيراو كمييما 
الت  يكـون لمبـائع او المشـترى او  األسواق:وتشمل  ةغير الكامم ةالمنافس أسواق -2

 مل :السوق لمسمع والخدمات الت  يتعاممون فييا وتش أسعارعم   تأثيرلكمييما 
والبـديل  ةمعينـ ةوى  الت  يوجـد فييـا بـائع واحـد لسـمع :ا حتكار الكامل أسواق - أ

ليـــــــا ضـــــــعيف وعـــــــدد كبيـــــــر مـــــــن المشـــــــترين مثـــــــل شـــــــركات الميـــــــاه والكيربـــــــا 
 والمواص ت.

وىـ  التـ  تتميـز بوجــود عـدد قميـل مـن البــائعين  :ةا حتكارياا ةالمنافسا أساواق - ب
 خدمو وعدد كبير من المشترين. أولسمعو 

: ويتضــمن ىــذا الســوق مشــتريا واحــدا لســمعو معينــو الكاماال ا سااتحكار أسااواق - ت
فـ  حالـو شـراء محصـول  القطـن مـن  ةمع عدد كبير من البائعين مثل الحكومـ

 المزارعين  بسعر محدد.
عـدد المشـترين قميـل وعـدد البـائعين  : ويكـون ة )احتكار(استحكار القم  أسواق - ث

عمــ  تحديــد ســعر الشــراء مثــل اســواق  ويكــون لكــل مــنيم تــاثير مباشــر كبيــر ,
 (. الزراعي اإلنتاج)مستمزمات  ةالسمع الوسيط

 
 .اإلنتاجبمستمزمات  ةمفاهيم وتعاريف ذات صم :ثانيا

 ةالزراعيـــــ اإلنتـــــاجكـــــل مـــــن مســـــتمزمات  ةالضـــــوء ودراســـــ بإلقـــــاء التـــــاليييـــــتم الجـــــزء 
 ة.خاص ةبصف ةعامو والنباتي ةوالمدخ ت الزراعي

 :الزراعيةمستمزمات التعريف 
 زراعـيوتسـتيمك خـ ل موسـم  ةاإلنتاجيـ ةى  تمك المـدخ ت التـ  تسـتخدم فـ  العمميـ

والمبيــدات وىــذه المــدخ ت تتميــز  والتقــاوي ةمثــل االســمد ةنمعــين او خــ ل نفــس الســ
 ةومـــد االفتراضـــيوقصـــر عمـــر  ,لوحـــدات القيـــاس ةترك بينيـــا بالنســـببوجـــود قاســـم مشـــ

 . ةاإلنتاجي ةف  العممي إى ك ليا ال يحسب أنياالستخداميا كما  ةالص حي
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كــل مـــا يشــترى مـــن خــارج وداخـــل وىـــو:  الزراعــي اإلنتـــاجمســتمزمات , تعريــف آخـــر ل
 والتقــاويالكيماويــة والمبيــدات  األســمدةمثــل  الزراعــي لإلنتــاجالقطــاع الزراعــ  والــ زم 

                .البمديوالسماد 
 (1)المدخ ت الزراعية                            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

رؤياااااة فنياااااة لممااااادخ ت الزراعياااااة ودورهاااااا فاااااى العممياااااة اإلنتاجياااااة بياااااع عماااااى عماااااى ياااااونس ي) دكتاااااور ( ي  ر  (1)
 . 2119الزراعية وع مات التشابك ا متصادي   ي مركز البحوث الزراعية ي 

 المدخ ت الوسيطة ثانيا:
 :الزراعي اإلنتاجتسمى مستمزمات 

 

  هستلزهاخ االًتاج الحٍىاًى        هستلزهاخ االًتاج الٌثاتى

 * األػالف انخضراء       انرقاوٌ                       -1

 * األػالف انًركزج                            جاألسًذ -2

 * األنثاٌ واالحطاب       انًثُذاخ                      -3

  ح* األدوَ       انطاقح وانزَىخ            -4

 *  انطاقح                                          

 لها عذج خظائض هوٍزج لها:

 .االنتاجية ف  اى مرحمة من مراحميا العمميةتدخل ف   -0
 . أخرى إنتاجيوتنتج من عممية  -4
 .تستنفذ ف  العممية االنتاجية الت  تدخل فييا  -2
عمرىا يتحدد بتوقيت استعماليا بحيث ال يزيد عن عمر  -2

 . اإلنتاجيةالعممية 
 .ليا وحدات قياس واحدة  -2
 إى ك.غير معمرة ال يحسب ليا  -8
 .تفسد بعدىا ةليا فترة ص حي -8
 .ويمكن االست ناء عنيا  ةليا بدائل متعدد -6
 بين قطاعات االقتصاد  ةتمثل الع قات التشابكي -.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدخ ت االولية :أوال
 الزراعي اإلنتاجوتسمى عناصر 

 وى  عبارة عن :
 (االيجار )  االرض وعائدىا  -0
 (االجور )   العمل وعائده    -4
 ( الفائدة ) راس المال وعائده -2
 ( الرب  ) االدارة والتنظيم     -2

 -عدة خصائص : ولها
 منذ بدايتيا  اإلنتاجية ةتدخل ف  العممي -0
 إنتاجية. ةال تنتج من عممي -4
  اإلنتاجية. ةال تستنفذ ف  العممي -2
 اإلنتاجية ةعمرىا يتمثل ف  عمر العممي-2
 ة.ليس ليا وحدات قياس واحد -2
 إى ك.معمرة ويحسب ليا  -8
 ة.ليس ليا فترة ص حي -8
 .ليا بدائل محددة وال يمكن االست ناء عنيا  - 6
 بين القطاعات  ةالتمثل ع قات تشابكي-.
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 :النباتي اإلنتاجمستمزمات 
 والتقاوي والمبيدات( ةاألسمدالجزء عمي ) ذا سوف يتم التركيز في ى

 التقاوي: )تعريف التقاوي(او  
عادتياحياه النبات  ةبدا دور  بو جزء من النبات يمكن أيىي   .أخريمرة  وا 

 التقاوى:نتاج إمراحل 
 العامــــة اإلدارة إشــــرافالتقــــاوي تحــــت  إكثــــارطريقــــو  0.80ســــنو00حــــدد القــــانون رقــــم

 ة:في الخطوات التالي ةبحوث الزراعيلمركز ال ةلمتقاوي والتابع
يقـوم بيـا عـالم النبـات عـن طريـق تربيـو نـوع معـين مـن النباتــات  تقـاوي المربـي: .1

وتحمـــل لصـــفات  إكثارىـــاويريـــد  التـــي يـــتم الحصـــول عمييـــا الجديـــدةاو اليجـــن 
 المرغوب فييا. ةالوراثي

ويقـــوم بيـــا عـــالم النباتـــات فـــي محطـــات التجـــارب عـــن طريـــق  :األســـاستقـــاوي  .2
مـــن تثبيـــت الصـــفات  التأكـــدتقـــاوي المربـــي فـــي محطـــات التجـــارب ويـــتم  إكثـــار
 .ةالمرغوب الوراثية

تنــــتج فــــي محطــــات التجــــارب بعــــد الحصــــول عمــــي تقــــاوي  :ةالتقــــاوي المســــجم .3
وتســجل كصــنف جديــد بعـد التأكــد مــن انيــا مسـمرة فــي حمــل الصــفات  األسـاس
 .وتحدد ليا مناطق زراعية ةالمرغوب ةالوراثي

يارىـا فـي منـاطق الصـنف التـي يـتم اخت اإلكثـارفي  إكثارىاويتم  :ةتقاوي معتمد .4
 لتحديد مناطق تركيز زراعتيا. ةضافباإلالمسجل 

 تداول التقاوي وتوزيعها:
طــرق تـــداول التقــاوي وشـــروط توزيعيــا ومعـــدالتيا  0.80لســـنو  00حــدد القـــانون رقــم 

 لـإلدارة ةوتابعـ (ةوطرق تخزينيا .وشكمت لتمك لجنو تسـمي )لجنـو الحاصـ ت الزراعيـ
 لمتقاوي وعمميا ىو: ةالعام
 التقاوي إنتاج متابعو خطوات .1
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 ةوالتركيز لتعميم التقاوي المعتمد اإلكثارتحديد مناطق  .2

 ونظام عمميا ةوالتعبئ ةتحديد محطات الفحص الفحص وال ربم .3

تـــراخيص التجـــار واالســـتيراد والتصـــدير لمتقـــاوي وفـــرض خطـــر خـــروج  إصـــدار .4
صدار إنشاء اآلند وتم حتي تقاوي القطن من الب   تراخيص لحوالي: وا 

 (44إ ) لفحـــــص  ةالمركزيـــــ اإلدارةدارة تقـــــاوي فـــــي عواصـــــم المحافظـــــات وتتبـــــع
 واعتماد التقاوي.

 (00 )فحص معممي لمتقاوي ةمحط. 

 (60 ) التقاوي. إنتاجشركو مرخص ليا في 

 (.211 )مح ت مرخص ليا االتجار والتعامل في التقاوي. 

ولجنــو تســـجيل  ,لجــان ىــي المجمـــس العمــي لمتقـــاوي( 2) إشـــرافتحــت  ةلــك كمـــذويــتم 
وتـم تــوفير التقــاوي لمعظــم الحاصــ ت  ةولجنــو تقــاوي الحاصــ ت الزراعيــ,  األصـناف
 وىي : ةبنسبو مختمف ةالزراعي
 %011تم توفير تقاوي القطن بنسبو  .1

 % 62تم توفير تقاوي القم  بنسبو  .2

 %61بنسبو  األرزتم توفير تقاوي  .3

 %82بنسبو  الذرةتم توفير تقاوي  .4

 %011تم توفير تقاوي الفول الصويا بنسبو  .5

 %21تم توفير الخضر بنسبو لم تصل  .6

 %21تم توفير شت ت الفاكية بنسبو لم تصل  .7
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 :األسمدة ثانيا 
و أخصـوبتيا  ةالمـاء  ب ـرض زيـاد أو ةالتربـ إلـي ةمـاده تضـاف لمتربـ أيىـي  :تعريفيا

         .األوراق أو الجـذوريمكـن امتصاصـيا عـن طريـق   " مركـزة"توفيرىا لمنبات في صوره 
 نظـرا الراسي االتجاه في الزراعي اإلنتاج لزيادة الرئيسية العوامل أحد األسمدة تعتبرو 

 اسـتنزاف ونتيجـة السـكان, تعـداد فـي الكبيـرة ولمزيـادة المنزرعـة المسـاحات لمحدوديـة
 إنشـاء قبـل المصـرية التربـة فـي تتـوافر كانـت التـي والثانويـة الرئيسـية السـماد عناصـر

 التربـة تعرضـت كما المرتفعة, الخصوبة ذات العميا الطبقة عمي والتعدي العالي السد
 ييـدد الـذي العمرانـي واالمتـداد األحمـر الطـوب إلنتـاج التجريـف لعمميـات المصـرية
 استخدام األسمدة. نحو االتجاه من مفر ىناك يعد ولم يومًيا, القديمة الزراعية الرقعة

 وتشتمل عمي :
ت تحـــت امـــن تحمـــل بقايـــا النباتـــات والحيوانـــ ةوىـــي ناتجـــ العضاااوية: ةاألسااامد .1

 ةياالصطناع أو ةالظروف الطبيعي

 ةالمختمفــــ بأنواعيــــا ةاألســــمدمــــن تصــــنيع  ةوىــــي الناتجــــ المعدنيااااة: ةاألساااامد .2
 (ةوالبوتاسي ةوالفوسفاتي ة) الزوتي ةوخاص

 :ا حتياجات السمادية
عمـــي مـــدار العـــام لتعطـــي  ةالمحصـــولي ةالتـــي تحتاجيـــا المســـاح ةســـمدمقـــدار األىـــي 
 .ةوىي كميو فيزيقي األمثل اإلنتاج

   :المقننات السمادية
ويقـــــوم بيـــــا  ةالفعالـــــ ةىـــــي التقـــــدير المعممـــــي لحاجـــــو النبـــــات مـــــن العناصـــــر الســـــمادي

 النبات( ةت ذي ة)وحد المختصين بمعيد بحوث االراضي والمياه
 المقننات المثمي لكل نبات عن طريق االتي:ويتم تقدير 

 نوع وصنف المحصول. .4    صفراء( ,  رممية,  )طينية رضنوع األ .0
 ( المستوردــــــــ المحمي  ) اإلنتاجعبارة عن ىو  :العرض السمادي

المتاحــة لممســتثمرين فــي مكــان محــدد  ةاألســمدىــو عبــارة عــن كميــو  :األساامدةسااوق 
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 ووقت وسعر معين.
 تحديد ا حتياجات السمادية بناء عمي مجموعة من العوامل وهي:ويتم 
 المحصولية. ةالمساح .1

 المعدالت )المقررات( السمادية الموصي بيا لوحدة المساحة. .2

 التركيب المحصولي. .3

 التوسع االفقي والرأسي. .4

 مشاريع تحسين التربة .5

 ونستعرض ىنا العناصر السمادية الكبري فقط.: نواع ا سمدةأ
 ( الطمب عمييا ضعيف المرونة)   :سمدة ا زوتية( األ1)

  عنصر فعال(42% ) اي الشكارة تعادل 28اليوريا% 

 عنصر فعال (.08.82)الفرنساوي: والشكارة تعادل  %22.2نترات النشادر% 

  عنصر فعال(01.2% )المم : والشكارة تعادل 41.8سمفات نشادر % 

  عنصر فعال(02.2% )الفرنساوي: الشكارة تعادل 20نترات نشادر% 

  عنصر فعال(8.82% )عبود:الشكارة تعادل 02.2نترات الجير% 

اإلنتــاج % مــن 6.4مميــون طــن ازوت صــافي تمثــل 8.2منيــا  وينــتج الــوطن العربــي ,
 .العالم 

ـــــدول العربيـــــة المنتجـــــة ليـــــاأ ـــــت, % ..02ومصـــــر ,%42قطـــــر  ىـــــي: ىـــــم ال  والكوي
 %01.6 % والسعودية..00

 وتنــــتج مــــن حجــــر ( والطمــــب عمييــــا ضــــعيف المرونــــة)  :( األساااامدة الفوساااافاتية2)
 :وصنافأىم أالفوسفات المتوفر في مصر ودول الم رب العربي و 

 %عنصر فعال(8.2% )الشكارة بيا02 أحاديسوبر فوسفات  .1

 %عنصر فعال(06.2%( )الشكارة بيا 28سوبر مركز)تربل او ث ثي فوسفات  .2
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مـــن  %..02 فوســـفات صـــافي تمثـــليـــون طـــن مم 2.2 حـــوالي  وينـــتج الـــوطن العربـــي
 .العالمي اإلنتاج

ــــدول المنتجــــة ليــــا ــــر,  الم ــــرب, : مصــــر أىــــم ال ــــونس, الجزائ ــــتج مــــا ي طــــ   ت ) وتن
 (. العربياحتياجات الوطن 

ييــا غيــر والطمــب عم ,الطمــب عمييــا مــرن فــي الفتــرة الســابقة :ا ساامدة البوتاسااية (3)
 ية.المستقبم الفترة فين و مرن اآل

 ليا. مال ز لعدم توفر عنصر البوتاسيوم  اآلنفي مصر حتي تنتج ال  األسمدة ىذةو 
 ( فـــي االردن) كميـــا الكميـــة ىـــذهمميـــون طـــن وتـــنج  2.2ينـــتج حـــوالي  :العربـــي اإلنتـــاج

 .لتوفر عنصر البوتاسيوم في البحر الميت
 

   :ثالثا المبيدات
والقــــوارض  واألمـــراض اآلفـــاتمــــادة تســـتخدم لمكافحـــة  أيىـــي  :والتعريـــف العـــام ليـــا

عمي طريقة  0.88لسنة 042كائنات ضارة بالنبات وقد نص القانون  وأيوالحشائش 
ــــدات واالتجــــار فييــــا  ــــذلكالمختصــــة  واألجيــــزةالتعامــــل فــــي المبي فــــي وزارة الزراعــــة  ب

 وقسمت المبيدات لنوعين:
 مبيدات مسجمو وموصي بيا وباستعماليا. .1

تزيـــد الكميـــات  نأيجـــب مبيـــدات غيـــر مســـجمو وغيـــر موصـــي  باســـتعماليا وال  .2
 ذلـــكالتجـــارب العمميـــة ويقتصـــر  ألغـــراضالمتعامـــل فييـــا عمـــا ىـــو ضـــروري  

 والمعمل المركزي لممبيدات. الجامعة ومراكز البحوث عمي

 تقسم المبيدات تبعًا لنوع اآلفة ال : وأيضاً , 

ــــــ مبيـدات ديـة مبيدات حشرية ـــــ مبيدات حشائش ـــــ مبيدات أكاروسـية ــــــ مبيـدات نيماتو 
 قوارض ـــــ مبيدات قواقع ـــــ مبيدات طيور.

 بترخيص من الوزارة. إاليجوز االتجار بالمبيدات  ال* 
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 الفصل الثاني
 سابقةالمدراسات ل ا ستعراض المرجعي

الضــوء عمــي نتــائج بعــض البحــوث والدراســات الســابقة  بإلقــاءييــتم الجــزء التــالي      
ــــم تقســــيميا  ــــةوالتــــي ليــــا صــــمة بموضــــوع الدراســــة وت وىــــي  موضــــوعات رئيســــية لث ث

والدراســــــات الخاصــــــة  ســــــمدةوالدراســــــات الخاصــــــة باأل الدراســــــات الخاصــــــة بالتقــــــاوي
 .بالمبيدات

 بالتقاوي: دراسات خاصة او :
وتوزيــع الحاصــ ت   إلنتــاجدراســة اقتصــادية "عــن  (1)يلمروتيناادراســة  أوضــحت     

يرجـع ليبـوط مسـتوي جـودة  ان زيادة كميـات التقـاوي ال يـر موزعـة "في مصر الزراعية
تمسـك الكثيـر مـن الـزراع  كـذلكو  .إنتاجيتيـاالتقاوي المعتمدة لبعض الـزروع وانخفـاض 

معــام بتقاليــد موروثــة مثــل حجــز جــزء مــن محصــول العــام الســابق الســتخدامو كتقــاوي ل
اسـتخدام التقـاوي المعتمـدة  ألىميـةالزراع  في توعية اإلرشاد أجيزةالتالي وقصور دور 

الـــي مــا بعـــد  واألرزتوزيـــع التقــاوي المعتمـــدة وخاصــة تقـــاوي القمــ   تــأخرلك فـــان ذوكــ
مـــن تمـــك  عالميعـــاد المناســـب لزراعتيـــا  يـــؤدي لزيـــادة الكميـــة ال يـــر موزعـــة عـــن التوزيـــ

 .0.82ك خ ل لذو  ,التقاوي
ىـــي , مراحـــل بأربعـــةالتقـــاوي فـــي مصـــر يمـــر   إنتـــاجن أالدراســـة  أوضـــحتكمـــا      

وتكـــون صـــالحة  إلكثارىـــاالمربـــي لكميـــة تكفـــي  اجتـــإنتقـــاوي المربـــي وىـــي عبـــارة عـــن 
ــبإنتاجيــا إويــتم  ,األســاسوالثانيــة تقــاوي  ,لمزراعــة لجميــع  ةكثــار تقــاوي المربــي الحامم

والثالثـــة التقـــاوي المســـجمة فـــي  ,الصـــفات الوراثيـــة المرغوبـــة بمعرفـــة محطـــات التجـــارب
العامـة  اإلدارةوالتـي تشـرف عمييـا  اإلنتـاجالمطابقـة لشـروط  المـزارعكثار فـي حقول اإل
 اإلعـــدادوتجـــري عمييـــا عمميـــات  األراضـــيالتقـــاوي بـــوزارة الزراعـــة واستصـــ ح  إلنتـــاج

 .والرابعــة التقــاوي المعتمــدة .وتصــب  صــالحة لمزراعــة,  نباتيــاإالمختمفــة وتحــدد نســبة 
       

                                                 

جمهورياااة  فااايالحاصااا ت الزراعياااة  تقااااوي  دراساااة امتصاااادية إلنتااااج وتوزياااع ( محماااد شاااومى محماااد الرويناااى ي 1)
 .1977ي كمية الزراعة ي جامعة القاهرةي  الزراعيي مسم ا متصاد  ماجستيرمصر العربية   ي رسالة 
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الزراعي فـي ضـل سياسـات  اإلنتاجسوق مستمزمات "عن  (1)لهدهودوفي دراسة       
عــــرف عمــــي بعــــض جوانــــب المشــــكمة فــــي مجــــال ســــوق تاســــتيدفت ال "زراعيــــة متبدلــــة

الناتجــة عــن حريــة التعامــل  اآلثــاروالتعــرف عمــي بعــض  ,الزراعــي  اإلنتــاجمسـتمزمات 
بعض المحاصيل الزراعية. واعتمـت  إنتاجعمي تكاليف  اإلنتاجزمات مفي سوق المست

 .6الدراسة عمي البيانـات الثانويـة المنشـورة وغيـر المنشـورة والبيانـات الميدانيـة لعـامي 
 اإلحصـــــائيةمـــــن اســـــتبيان بعـــــض قـــــري محافظـــــة الشـــــرقية واســـــتخدمت الدراســـــة  0.و

التـــي  ليبااألســـمعنويـــة الفـــرق بـــين المتوســـطات وغيرىـــا مـــن  أســـموب وأيضـــاالوصـــفية 
النتـائج ان سياسـة  ىـذه أىمتخدم الدراسة. وتوصمت الدراسة الي نتائج ىامة فكان من 

 أدتقـــــد  .0.6-82التـــــي اتبعـــــت خـــــ ل الفتـــــرة  الزراعـــــي جاإلنتـــــادعـــــم مســـــتمزمات 
الزراعــي مــن جممــة التكــاليف  اإلنتــاج مســتمزماتالنســبية لتكــاليف  ىميــةاألالنخفــاض 

 اإلنتــــاجمســــتمزمات  أنالبيانــــات الميدانيــــة  أوضــــحتكمــــا  ,ىــــم المحاصــــيل الحقميــــةأل
مـن غيرىـا نتيجـة ت شـي سياسـة دعـم  أسـرعرتفـاع بمعـدالت فـي اال تذأخـالزراعي قد 
دور القطــاع الخــاص فــي ســوق المســتمزمات  ةزيــاد وأيضــاالزراعــي  اإلنتــاجمســتمزمات 

اغمـب المسـتمزمات الزراعيـة بـين  أسـعارالفرق بين متوسط  ةحيث بينت الدراسة معنوي
 الحكومي. و األىميالمصدر 

المـزارعين حـول مزايـا وعيـوب التعامـل  ةراء لعينـىـم اآلأ أنوضحت الدراسة أكما      
المــزارع يفضــل المصــدر  أنالدراســة  وأوضــحتالزراعــي  اإلنتــاجي ســوق مســتمزمات فــ

 وارتفاع كفاءة المستمزم الزراعي. باألجلالتعامل  وأسموب ةر استعاالحكومي النخفاض 
غيـــــر الســـــيل وكثـــــرة التـــــردد عميـــــو   التعامـــــل ألســـــموبل المصـــــدر الحكـــــومي وال يفضـــــ

كفي كمية المسـتمزم وقـد ال يتـوفر المسـتمزم فـي تال قد  أيضا, لمحصول عمي المستمزم 
تركـز عمـي  األىمـيلممصـدر  ةراء المـزارعين بالنسـبآ أنكما ي حظ , لموعد المناسب ا
المصــدر  مــا عيــوبأو  ,ىــي ســيولة التعامــل وتــوفر الكميــات المناســبة ومميزاتــ أىــمن أ

 المستمزم وعدم ضمان وكفاءة المستمزم الزراعي. أسعارفتتمثل في ارتفاع  األىمي

                                                 

فااااى ظاااال سياسااااات زراعيااااة  الزراعااااي اإلنتاااااجعمااااى محمااااد عبااااد او هاااادهود )دكتااااور( ي   سااااوق مسااااتمزمات ( 1)
ساااابتمبر  24اااااا  23ي المااااؤتمر الثااااانى ل متصاااااديين الاااازراعيين ي  الزراعاااايمتبدلااااة   الجمعيااااة المصاااارية ل متصاااااد 

1992 . 
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ىـم المحسـنة أل لألصـنافثـار االقتصـادية عـن اآل" (1)لساهرة عطاافي دراسـة  أما      
ـــاجاالقتصـــادية المتعمقـــة  األوضـــاعاســـتيدفت دراســـة " ع الحقميـــة فـــي مصـــرالـــزرو   بإنت

ــــع التقــــاوي  ــــار دراســــة وأيضــــاوتوزي ــــا  اآلث  المحســــنة. األصــــنافاالقتصــــادية لتكنولوجي
وتوصـمت الدراسـة  المسـتقبمية لصـناعة التقـاوي فـي مصـر. اإلسـتراتيجيةوالتعرف عمـي 

تقاوي الحاص ت الزراعية بجنية واحد يـؤدي  ةن زيادة قيمأىميا ألعدة نتائج كان من 
تقــــــاوى  ةن زيــــــادة قيمــــــأجنيــــــو. و  28.42اج النبــــــاتي بمقــــــدار اإلنتــــــ قيمــــــة زيــــــادةالـــــ  

 46.02بمقــدار الحاصــ ت الحقميــة  ةقيمــ ةزيــادالــ  يــؤدي  ةبجنيــ الحاصــ ت الحقميــة
فتـرة  الجارية مع فرض ثبات العوامل االخـري عمـي مـا ىـي عميـو خـ ل سعاراألب اً جني

 .(2..0 -0.60) الدراسة
 سمدة الكيماوية:األب : دراسات خاصةثانيا
الكيماويـــة فـــي  األســـمدةالطمـــب عمـــي  عـــن  (2)وعاااامر يرزقوفـــي دراســـة لرجـــاء      

اســـتيدفت تحديـــد وقيـــاس " ر االقتصـــادير الزراعـــة المصـــرية فـــي ضـــوء سياســـات التحـــ
, فوســفاتية, )نيتروجينيــة  الكيماويــة األســمدةالعوامــل والمت يــرات المحــددة لمطمــب عمــي 

العوامـــــل بالنظريـــــة  ىـــــذةســـــواء مـــــا يتعمـــــق  مـــــن  ,المصـــــرية فـــــي الزراعـــــة ( بوتاســـــية
عكــس الت يـــرات االقتصــادية والسياســـية الييكميــة فـــي تخـــري أمت يــرات  أو ,االقتصــادية
 .نشــورة وغيــر المنشــورةمواعتمــت الدراســة عمــي البيانــات الثانويــة ال الزراعــي.المقتصــد 

فـي  الصـ رىسموب المربعات أالمعادلة الواحدة وتم تطبيق  نموذجواستخدمت الدراسة 
كثــر دول العــالم مــن حيــث أن مصــر مــن أنتــائج  الدراســة  وأوضــحت تحميــل البيانــات.
تزايـــد لمعـــدالت التســـميد الكيمـــاوي فـــي الم جـــاهتاالا وقـــد يعـــزي ذىـــ, معـــدالت التســـميد

نقـص ,  الصـحراوية األراضياستص ح  عوامل متجمعة وىي: ةالزراعة المصرية لعد
 األسـمدة أسـعار دعـم, التركيب المحصولي ونوعية المحاصيل الزراعيـة , طمي النيل 

 ذاوعمـي ىـ .التحـرر االقتصـادي ةة مـا قبـل سياسـو المستوردة خ ل فتـر أواء المحمية س
 اإلنتـــاجعمـــي ضـــرورة دراســـة ســـوق مســـتمزمات  ةجـــاءت نتـــائج الدراســـة مؤكـــد األســـاس

                                                 

( سهرة خميل عطاي   اآلثار ا متصادية لألصناف المحسنة ألهم الزروع الحقمية فى جمهورية مصر العربية   ي رسالة 1)
 1995ي مسم ا متصاد الزراعى ي كمية الزراعة ي جامعة القاهرة ي  ماجستير

رزق ي السيد حسن مهدى عامر ) دكاترة ( ي الطمب عمى األسمدة الكيماوية فى الزراعة المصرية فاى  رجاء محمود( 2)
   .1991ي المجمد الثانى ي العدد الثانى سبتمبر  الزراعي ل متصاد  ي المجمة المصرية  ا متصاديضوء سياسات التحرر 
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بصــفة خاصــة فــي المرحمــة القادمــة فــي ضــل سياســة  كيماويــةســمدة البصــفة عامــة واأل
 التحرر االقتصادي.

 ودورســـمدة الكيماويـــة ألســـوق اتحريـــر اثـــر "عـــن  (1)لساااالي باااواديوفـــي دراســـة      
ـــي اقتصـــاديات اإل ـــة نتـــاج الزراعـــي فـــي األالتعاونيـــات عم ـــدة فـــي جميوري راضـــي الجدي

ســـمدة الكيماويـــة والتعـــرف عمـــي اســـتيدفت توصـــيف وتحميـــل ســـوق األ"  مصـــر العربيـــة
نتـــــاجطـــــراف المتعاممـــــة فـــــي تجـــــارة وتوزيـــــع لـــــدي األ مكانيـــــاتاإل  األســـــمدةوتســـــويق  وا 

نشـورة المنشـورة وال يـر م الثانويـةواعتمدت الدراسة عمي البيانـات  الكيماوية في مصر.
وبنـــك ,  واإلحصـــاءمـــن نشـــرات االقتصـــاد الزراعـــي والجيـــاز المركـــزي لمتعبئـــة العامـــة 

اعتمـت عمـي  كذلكو , (...0-6..0) التنمية واالئتمان الزراعي وغيرىا خ ل الفترة
الجديـــدة بمنطقـــة النوباريـــة  األراضـــيوليـــة لدراســـات ميدانيـــة تـــم تجميعيـــا مـــن أبيانـــات 
اسـموب  الدراسة عمي اسموب التحميل الكمي مثـل:واعتمدت (,  4118/4118 )خ ل

 سة.االدر  أىدافالتحميل التي تخدم  أساليباالنحدار البسيط وغيرىا من 
ن الكميــــة المتاحــــة ل ســــتي ك أىميــــا أعــــدة نتــــائج مــــن إلــــ  وتوصــــمت الدراســــة      

وكــــان  %02.2 الــــف طــــن مــــادة فعالــــة 2228.2نحــــو  (...0-6.) المحمــــي عــــام
 ألـف 8..20طـن والـواردات المصـرية تمثـل نحـو ألـف ..26.6المحمي منيـا  اإلنتاج

فقـد قامـت ثـ ث  طـن. ألـف 820.2 طن مع طـرح قيمـة الصـادرات والتـي تعـادل نحـو
ىميــا تجــار القطــاع الخــاص أفــي الســوق المصــري و  جيــات تقــوم بتســويق تمــك الكميــة

يـــات التعاونيـــة مـــن المتـــاح لمعـــرض المحمـــي والجمع %82.2نحـــو  حيـــث قـــاموا بتوزيـــع
فــــي حــــين قــــام بنــــك التنميــــة بتوزيــــع  مــــن ىــــذه الكميــــة. %06.0قامــــت بتوزيــــع نحــــو 

متعاونيـــات لان  أيضـــاً  ىـــم النتـــائجأوكـــان مـــن  مـــن تمـــك الكميـــة لممـــزارعين. %6.4نحـــو
سـعار اقـل مــن أوب األسـمدةالكيماويـة دور فعـال فـي تـوفير  األسـمدةالزراعيـة فـي سـوق 

   .القطاع الخاص

                                                 

 اإلنتااج( سالى عبد الحميد حسن بوادى ي   أثار تحريار ساوق األسامدة الكيماوياة ودور التعاونياات عماى امتصااديات 2)
ي مسام ا متصااد الزراعاى ي كمياة الزراعاة ي  ماجساتيرفى األراضى الجديدة فى جمهورية مصر العربياة   رساالة  الزراعي

 .2117جامعة عين شمس ي 
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 ةالكيماويــ ةالقتصــاديات اســتخدام المــوارد الســمادي ةتحميميــ ةبدراســ (1)زغمااولوقــام      
 اإلنتـاجالمثمـي وكـذلك  ةوقـد تمكـن مـن تحديـد المعـدالت السـمادي ةالمصري ةفي الزراع

والبصـــــل فـــــي بعـــــض منـــــاطق  واألرزلمحاصـــــيل القمـــــ  والقطـــــن  األمثـــــلاالقتصـــــادي 
المتماثـل ومعـدالت  اإلنتـاجفقـط بـل تـم كـذلك اسـتخراج منحنيـات  ىذا ليس ة,الجميوري
وقـــــد  ة,رض لكـــــل محصـــــول عمـــــي حـــــدألاو   بـــــين المـــــوارد الســـــمادي ةالحديـــــ اإلحــــ ل

 ةثبـات المعـام ت السـمادي ةمت مب عمـي مشـكمل ةالمت يرات الصوري ةاستخدمت الدراس
  .ةلألسمد ةوذلك عند حساب درجو استجابة المحاصيل المدروس

فــي  ةالكيماويــ ةســمدنتــاج وتوزيــع األإسياســات "  ةبدراســ  (2)نصااار ورخاارونوقـام       
 ةالكيماويـــ ســـمدةاأللمي والعربــي مـــن االعـــ اإلنتـــاج ةوقـــد تناولــت الدراســـ "لمامصــر والعـــ

 ةالطاقــــــ ةدراســــــ وأيضــــــاً  ةالتجاريــــــ ةســــــمدمــــــن األ يةوالمصــــــر  ةوكــــــذلك التجــــــارة الدوليــــــ
سـمدة تناولـت نظـام تسـويق وتوزيـع األ وأخيـراً  ,المصـريةو والعربيـة  ةالعالمي ةاالستي كي

ـــة فـــ  ثـــ ث مراحـــل ـــاء أاالقتصـــادي و  اإلصـــ حمـــا قبـــل  وىـــ : الكيماوي  اإلصـــ حثن
نتــاج بعــض السياســات إل ةوبعــد التحــرر االقتصــادي وقــد اقترحــت الدراســ االقتصــادي

 .السوق آلياتفي ظل  ةسمدوتوزيع وتداول األ
 

 :بالمبيدات : دراسات خاصةثالثا
بيـدف  ة "وكميـات المبيـدات المسـتورد أنـواعحـول تقيـيم " (3)لمنصاور ةوف  دراس      

تبـــين ان االســـتعمال المكثـــف  لألمـــراض ةالمســـبب اآلفـــاتحمايـــة المحاصـــيل ومكافحـــة 
 اآلفـاتلحماية المحاصيل من  األثر أعظمكان لو  اآلفاتلممبيدات ف  مجال مكافحة 

 ةلمجابيــ ةالمصــري ةجيــا الزراعــيتنت والتــي ةالضــارة وخصوصــا تحــت الظــروف المكثفــ

                                                 

ميااااة  متصاااااديات اسااااتخدام المااااوارد البشاااارية الكيماويااااة فااااى الزراعااااة المصاااارية ي ( عاااازت زغمااااول ي دراسااااة تحمي1)
 . 1987ي كمية الزراعة ي جامعة عين شمس ي  ماجستيررسالة 

( سااااعد نصااااار )دكتااااور( ي حساااان خضاااار )دكتااااور( ي محمااااود العضاااايمى )دكتااااور(ي ورخاااارون ي سياسااااات إنتاااااج 2)
ارة العاماااااة لمدراساااااات الدولياااااة با شاااااتراك ماااااع البناااااك الكيماوياااااة فاااااى مصااااار والعاااااالم ي ا د األسااااامدةوتوزياااااع 
 .1998لمتنمية وا ئتمان الزراعىي ووزارة الزراعة واستص ح ا راضى  الرئيسي

ااااااا امتصااااااديات وتكنولوجياااااا المبيااااادات ي مسااااام المبيااااادات ي كمياااااة  اآلفاااااات(  نبيااااال منصاااااور )دكتاااااور( ي مكافحاااااة 3)
 .1988الزراعة ي جامعة اإلسكندرية 
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 لموقــف اســتيراد المبيــدات منــذ عــام ةىــم الم مــ  الرئيسـيأومــن  ةضـرار الفجــوة ال ذائيــأ
ـــين  اآلنوحتـــ   0.81 تبعـــا  تـــزداد او تقـــل الـــف طـــن متـــرى ســـنوياً  42تـــدور أنيـــايتب

فــــ  الســــنوات  خــــذ الشــــكل الممتــــزم خصوصــــاً أن الحظــــر لــــم يأاال  ,ل حتيــــاج القــــوم 
 .عندما سم  لمقطاع الخاص باستيراد المبيدات األخيرة

 ةإسـتراتيجيدور الجامعات في رسـم  ةبدراس (1)الشعراويقام بيا  أخري ةوفي دراس     
ووســائل تحقيقيــا  ةالمتكاممــ ةفييــا مفيــوم المكافحــ أوضــ  ,فــات فــي مصــرمكافحــو اآل

ســـــاليب أو  ةلـــــاالفع يةاإلســـــتراتيجلوضـــــع  ةاألساســـــيمـــــن المعمومـــــات  ةبيـــــدف االســـــتفاد
وســـائل  أىـــم أن أوضـــ فـــات القطـــن حيـــث آ ةفـــي مصـــر خاصـــ اآلفـــاتالســـيطرة عمـــي 

 ةوالكيمائيــــ ةالحيويــــ ةوالطبيعيــــ ةوالميكانيكيــــ ةىــــي اســــتخدام الطــــرق الزراعيــــ ةالمكافحــــ
 التعقيد. ةلدرج تبعاً  ةوىذه الطرق مسمسم ةيوالتنظيم ةوالتشريعي ةوالوراثي
عين العــــام اتطــــور اســــتخدام المبيــــدات فــــي القطــــ" عــــن  ةبدراســــ  (2)ةخميفااااوقــــام       

 ةالكيميائيــ ةن االعتمــاد عمــي المكافحــأووجــد  " ةاألخيــر والخــاص خــ ل العشــرين ســنو 
ـــ ـــدات فقـــد وجـــد ز ت ـــالرغم مـــن تكـــرار شـــعار ترشـــيد المبي ـــ أنداد عامـــا بعـــد عـــام ب  ةالبيئ

تظيـــر  وبـــدأتداد عامـــا بعـــد عـــام ز مـــن المبيـــدات تـــ ةتســـتيمك  كميـــات ىائمـــ ةالمصـــري
صـبحت تشـكل أ ةفـات ثانويـآ المبيدات وبدا التوازن البيئـي ينيـار وذلـك بظيـور أضرار
اسـتيراد المبيـدات وتـداوليا  ةتـم تنظـيم عمميـ ولـذلك ة,فـات رئيسـيآن وتعتبر اآل ة,خطور 

نســـان اإل ةعمـــي صـــح اً ظـــصـــري حفابمـــا يضـــمن عـــدم تـــركم المبيـــدات فـــي الســـوق الم
   ة.المصري ةالمصري والبيئ

 
 
 
 

 

                                                 

 . 1991( محمد فوزى الشعراوى )دكتور( ي مؤتمر عن دور الجامعات فى رسم إستراتيجية مكافحة اآلفات 1)
( محمد خميفة )دكتور( ي تطاور اساتخدام المبيادات فاى القطااعين العاام والخااص ي نادوة المكافحاة المتكامماة وترشايد 2)

  .1991جامعة إسكندرية  المبيدات وحماية البيئة ي مسم وماية النبات ي كمية الزراعةي
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 الثانيالباب 
 مصر في النباتي اإلنتاجالوضع الراهن لمستمزمات 

 
 : الوضع الراهن لمستمزمات اإلنتاج النباتي في مصر.أو ً 
الجيـــــاز المركـــــزي لمتعبئـــــة العامـــــة واإلحصـــــاء برئاســـــة المـــــواء أبـــــو بكـــــر  أعمـــــن      

ــــــــدي,  ــــــــيالجن ــــــــاري   ف ــــــــو بت ــــــــان ل ــــــــدخل 42/4/4102بي ــــــــاع صــــــــافي قيمــــــــة ال . ارتف
ـــــــــي  ـــــــــ  قيمتـــــــــو 8.6 بنســـــــــبة 4102-/4104الزراعـــــــــي ف ـــــــــارات  412.6%, ليبم ممي

 .4104-4100مميــــــــــــــــــار جنيـــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــ ل عـــــــــــــــــــام  0.1.6مقابـــــــــــــــــــل  جنيــــــــــــــــــو 
ــــــ  الزيــــــادة وأرجــــــع اإلحصــــــاء أســــــباب ــــــادة إل ــــــاتي بمســــــاىمتو  زي ــــــدخل النب صــــــافي ال

مــــــن صــــــافي الــــــدخل الزراعـــــــي, يميــــــو صــــــافي الــــــدخل الحيـــــــواني % 82..8بنســــــبة 
 .%6.88%, وأخيــــــــــــــــرا صــــــــــــــــافي الــــــــــــــــدخل الســــــــــــــــمكي بنســــــــــــــــبة 40.81بنســــــــــــــــبة 

مميــــــــار  464.2% لتبمــــــــ  2.8وأوضــــــــ  أن قيمــــــــة اإلنتــــــــاج الزراعــــــــي زادت بنســــــــبة 
ــــــــــــــــــــو, مقابــــــــــــــــــــل قيمــــــــــــــــــــة  4102-4104جنيــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــار  488.2جني ممي

ــــــــــو ــــــــــا4104-4100 عــــــــــام جني ــــــــــ  أن نســــــــــبة اإلنت ــــــــــاتي بم ــــــــــت , مشــــــــــيرا إل ج النب
ــــــواني بنســــــبة 26.2 ــــــاج الحي ــــــاج الزراعــــــي, ويمييــــــا اإلنت % مــــــن إجمــــــالي قيمــــــة اإلنت
وأخيــــــــــرا المنتجــــــــــات الحشــــــــــرية  %,..8الســــــــــمكي بنســــــــــبة  %, ثــــــــــم اإلنتــــــــــاج22.8

ــــــــاج الزراعــــــــي ..%1.0بنســــــــبة  ــــــــاع قيمــــــــة مســــــــتمزمات اإلنت ــــــــين "اإلحصــــــــاء" ارتف وب
مميــــــــارا خــــــــ ل  86.8%, ليبمــــــــ  قيمــــــــة مســــــــتمزمات اإلنتــــــــاج الزراعــــــــي 4.8بنســــــــبة 

ــــــل  ــــــرة المــــــذكورة مقاب ــــــ  أن  88.8الفت ــــــا إل ــــــة, الفت ــــــرة المقارن ــــــو خــــــ ل فت ــــــار جني ممي
أعمـــــ  نســـــبة مـــــن قيمـــــة مســـــتمزمات اإلنتـــــاج الزراعـــــي تمثمـــــت فـــــي اإلنتـــــاج الحيـــــواني 

%, ثـــــــــــم 2..4%, وتمييـــــــــــا مســـــــــــتمزمات اإلنتـــــــــــاج النبـــــــــــاتي بنســـــــــــبة 86.2بنســـــــــــبة 
 .(0).%4.4مستمزمات اإلنتاج السمكي بنسبة 

 

                                                 

 .23/2/2115بيان منشور بتاريخ  , الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء (2)

http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=75&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0632%u064A%u0627%u062F%u0629&exp=1492492
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=75&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0632%u064A%u0627%u062F%u0629&exp=1492492
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=75&ifr=1&kwn=%u0632%u064A%u0627%u062F%u0629&exp=1492492
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=75&ifr=1&kwn=%u0632%u064A%u0627%u062F%u0629&exp=1492492
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بم ـــــت عـــــام  الزراعـــــيلـــــ  أن قيمـــــة صـــــاف  الـــــدخل إ( 0جـــــدول )تشـــــير نتـــــائج       
 حـــوالياالرتفـــاع لتبمـــ   فـــيمميـــار جنيـــة , وتذبـــذبت  028.88 حـــوالي 4118/4116
عــــــام  فــــــيزادت عــــــن مثيمتيــــــا  أنيــــــا أي 4104/4102مميــــــار جنيــــــة عــــــام  213.8
 % . .2 بحوالي 4118/4116

 4118/4116بم ـــت عـــام  انزراػاااٍ اإلَراااا إلـــ  أن قيمـــة   ئجنتـــاالتشـــير  كمـــا     
مميـــار  464.2  حـــوالياالرتفـــاع لتبمـــ   فـــيوتذبـــذبت  مميـــار جنيـــة , 062.88 حـــوالي

 بحــوالي 4118/4116عــام  فــيثيمتيـا زادت عــن م أنيــا أي 4104/4102جنيـة عمــم 
24 . % 
 4118/4116فقـــد بم ـــت عـــام  الزراعـــي اإلنتـــاجأمـــا بالنســـبة لقيمـــة لمســـتمزمات      

 مميــار جنيــة 86.8 حــوالياالرتفــاع لتبمــ   فــيمميــار جنيــة , وتذبــذبت  0..26 حــوالي
 بحـــوالي 4118/4116عــام  فــيزادت عــن مثيمتيــا  أنيــا أي 4104/4102عــام  فــي
81  . % 
 

 4118/4116مــن عــام  ومســتمزماتو الزراعــي واإلنتــاج الزراعــي( تطــور صــاف  الــدخل 0جــدول )
 , بالمميار جنية. 4104/4102ال  عام 

 الثٍاى             

 

 السٌىاخ

 

طافى الذخل 

 الزراعً

 

 الزراعً اإلًتاج

 

 اإلًتاجهستلزهاخ 

 الزراعً

1337/1338 225.75 284.57 38.92 

1338/1339 228.34 289.33 42.28 

1339/1323 243.72 139.24 48.53 

1323/1322 279.58 139.99 73.22 

1322/1321 293.81 157.31 75.52 

1321/1322 213.8 282.4 78.6 

 .واإلحصاءلمتعبئة العامة  المركزيالمصدر: الجياز 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 إلــ  4111مــن عــام  الزراعــي اإلنتــاجقيمــة مســتمزمات  إلــ ( 4وتشــير نتــائج جــدول )

 8..41 حـــوالي 4111عـــام  الزراعـــي اإلنتـــاج. حيـــث بم ـــت قيمـــة مســـتمزمات 4102
  4102عــام  فــيمميــار جنيــة  86.8 حــوالياالرتفــاع لتبمــ   فــيمميــار جنيــة , وتذبــذبت 

 %. 482 بحوالي 4111عام  فيأى انيا زادت عن مثيمتيا 
 

 ( 4102 ــــــ 4111الفترة من ) في الزراعي( تطور قيمة مستمزمات اإلنتاج 4جدول )

 

 المؤشر قيمة مستلزمات اإلنتاج الزراعى

 الملحوظة القيمة البيان

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 20969 2000

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 21119 2001

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 23772 2002

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 28307 2003

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 29293 2004

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 34083 2005

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 35053 2006

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 39638 2007

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 48911 2008

 القيمة "بالمليون جنيه"سنة زراعية  51384 2009

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 58641 2010

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 70313 2011

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 76608 2012

 سنة زراعية القيمة "بالمليون جنيه" 78600 2013

 

 المصدر الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء
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يوضح تطور صافى الدخل الزراعى واالنتاج الزراعى ومستلزماتة من ( رسم بيانى)
 بالمليار جنية,  2012/2013الى عام 2007/2008عام 

 مستلزمات االنتاج الزراعى االنتاج الزراعى صافى الدخل الزراعى
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 .4100/4104لعام  الزراعي اإلنتاجمات ( قيمة مستمز 2ويوض  جدول )

 
 البيان

 
 القيمة باأللف جنية

 
% 

 
 الزراعي اإلنتاجمستمزمات  إجمالي

 
76618341 

 
111 

 
 النباتي اإلنتاججممة مستمزمات 

 
22519381 

 
29.38 

 
 الحيواني اإلنتاججممة مستمزمات 

 
52527936 

 

 
68.57 

 
 السمكي اإلنتاججممة مستمزمات 

 
1571123 

 
2.15 
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 (3)شكل توضيحى لجدول 
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 .(1) 4100/4104لعام  النباتي اإلنتاجفيوض  قيمة مستمزمات ( 2أما جدول )
 

 الثٍاى

 

 جٌٍح تاأللفالقٍوح 

 

 الٌثاتً اإلًتاجاجوالى هستلزهاخ 

 

11439282 

 

 والشتالخ التقاوي

 

3534537 

 

 األسوذج الكٍواوٌح

 

4354482 

 

 األسوذج الثلذٌح

 

8282398 

 

 الوثٍذاخ

 

829273 

 

 الىقىد والزٌىخ والشحىهاخ

 

 اإلهالك والظٍاًح

 

2833743 

 

2525472 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 
 

                                                 

 .الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء (2)

التقاوى 
 والشتالت

21% 

األسمدة 
 الكيماوية

24% 

 األسمدة البلدية
36% 

 المبيدات
4% 

 الوقود والزيوت
8% 

 اإلهالك والصيانة
7% 

 2011/2012النسب المئوية لمستلزمات االنتاج النباتى لعام 
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 من المصادر الحكومية النباتي: مزايا وعيوب شراء مستمزمات اإلنتاج ثانيا
 والقطاع الخاص

 
  

 الوزاٌا
 

 العٍىب

 

 

 

شراء 

الوستلزهاخ هي 

 القطاع الخاص
 

 

 

 

 

 

 ذىافرها تصفح دائًح. .1

 ذىافر جًُغ انًسرهزياخ. .2

 انرؼايم تاألجم. .3

 

 

 

 نهًسرهزياخ.انغش وانرذنُس  .1

 .األسؼارارذفاع  .2

 ضؼف انرقاتح انحكىيُح. .3

 

 

 

 

 

شراء الوستلزهاخ 

هي الوظادر 
 الحكىهٍح

 

 

 األسؼار يؼهُح ويؼروفح. .1

ػٍ انقطاع  األسؼاراَخفاض  .2

 انخاص.

ذحًم انحكىيح أي خسائر فً  .3

حانح ظهىر أي ػُة 

 تانًسرهزو.

 ضًاٌ انجىدج. .3

 

 

 ػذو ذىافرها وقد انحاجح إنُها. .1

 .اإلجراءاخكثرخ  .2

 االَرظار نفررج طىَهح نهصرف. .3

 اَرشار انًحسىتُاخ. .4

 ػذو ذىافر انًثُذاخ. .5

 ػذو ذىافر انًسرهزياخ كايهح. .6

يٍ  ألكثرانرردد ػهً انجًؼُح  .7

 يرج.

 

تـــم تجميـــع بيانـــات الجـــدول مـــن اســـتمارات اســـتبيان خاصـــة بعمـــ ء شـــركة * 
 أجروميك لمتنمية الزراعية.
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 التسويقية لبعض مستمزمات ا نتاج النباتى مسارات )المسالك(ثالثا : ال
 
 

 لألسمدة الكيماوية. التسويقي( المسمك 1)
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 لممبيدات التسويقي( المسمك 2)
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 الباب الثالث 

 جروميك لمتنمية الزراعيةأشركة لدراسة ميدانية 
 مقدمة عن الشركة:

وكانت تعمل ف   4112تأسست شركة أجروميك ل ستيراد والتصدير منذ عام       
الشت ت واالستشارات الزراعية تحت اسم )الصفوة الزراعية( ومع تطور  إنتاجمجال 

قامت الشركة بتعديل ترخيصيا  الحالي اإلدارةفريق العمل المكون االساس  لمجمس 
( عام  لمتنمية الزراعيةجروميك أ م )لتصب  شركة الستيراد المواد الزراعية تحت اس

4101. 
المجـــــال  فـــــيالشـــــركة مـــــن مجموعـــــة مـــــن شـــــباب البـــــاحثين  إدارةيتكـــــون مجمـــــس      

ـــــــزراعيين ذوى الخبـــــــرة والكفـــــــاءة. الزراعـــــــي والميمـــــــة  ومجموعـــــــة مـــــــن الميندســـــــين ال
التأكيـــــد عمـــــ  عمميـــــات التحســـــين والتطـــــوير المســـــتمر  ىـــــيلفريـــــق العمـــــل  األساســـــية

لمواكبـــــــة أحـــــــدث المواصـــــــفات القياســـــــية العالميـــــــة مـــــــع الحفـــــــاظ مـــــــة خـــــــدمات المقدلم
عمــــ  الجــــودة واألمــــان البيئــــي مــــن خــــ ل منظومــــة عمــــل جمــــاعي بــــين كافــــة أفــــراد 

( وصــــــوال الــــــ  الريــــــادة  الماااااازارع هااااااو محااااااور اهتمامنااااااا ) الشــــــركة تحــــــت شــــــعار
يـــــا عم ئالتـــــام لرضـــــاء الوصـــــول الـــــ  وتيـــــدف الشـــــركة الـــــ  ال .وكســـــب ثقـــــة المـــــزارع

ـــــل ىـــــو اول واىـــــم مصـــــادر تبـــــر , ويع مـــــة ىـــــي مي يم, و احتياجـــــاتليـــــا اإلليـــــامالعمي
 .تمتع بأفضل خدمة يمقاىا عميل من شركوي, و يجب ان األساسية الشركة
شـــركة فارمـــا عممـــت الشـــركة كمـــوزع لكبـــرى الشـــركات الزراعيـــة فـــ  مصـــر مثـــل      

ـــا لمكيماويـــاتســـيوتيكا لمكيماويـــات  شـــركة ســـينجنتا واجريمـــاتكو و  واألدويـــة وشـــركة ىرب
 إلنتـاجوتكنوجرين ل نتاج الصناع  كما انيا وكي  وحيدا لشركة يورو زادن اليولنديـة 

البــذور, كمــا ان الشــركة تقــوم باســتيراد خــاص لــبعض المنتجــات الزراعيــة مــن اســمدة 
ومبيــــدات مــــن الســــوق الســــعودى, وفــــ  الوقــــت الحــــال  تقــــوم الشــــركة بتســــجيل بعــــض 

الســائمة والمركبــة  األســمدة إنتــاجكة اجروكيــر كنــدا المتخصصــة فــ  المنتجــات مــن شــر 
لجميوريــة  التجــاريتعمــل الشــركة عمــ  المســتوى  لتصــب  وكــي  وحيــدا ليــا فــ  مصــر.
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قطــاع الصــعيد بمحافظاتــو المختمفــة بظييــرة  صــر العربيــة وتتمركــز بشــكل كبيــر فــ م
 .عم  مدار العام  الخضروات والمحاصيل الحقمية أنواعالمنزرع بكافة  الصحراوي

 
 ية ورسالة وأهداف شركة أجروميك لمتنمية الزراعيةؤ ر 

 :الرؤية
تطـــوير العمـــل عمـــ  المـــدخ ت الزراعيـــة مـــن خـــ ل البحـــث المســـتمر عـــن المنتجـــات 

 مما يساىم ف  عممية التنمية الزراعية.  إنتاجية أعم تحقق  والتيعالية الجودة 
 الرسالة:

منفــت  عمــ  التكنولوجيــا العالميــة الحديثــة مــن خــ ل شــركة  زراعــيأن نصــب  مجتمــع 
 قادرة عم  نقل تمك التكنولوجيا ولدييا الميارات الفنية والمؤسسية لتحقيق رسالتيا. 

 :األهداف
 طويمة المدى األىداف: أوال

التحــول إلــ  شــركة رائــدة فــي التنميــة الزراعيــة عمــ  مســتوى جميوريــة مصــر العربيــة, 
مستويات الجودة العالمية , واالسـتمرار فـي تقـديم منتجـات متميـزة ,  والعمل وفق أعم 

قميميـًا , والتوسـع األفقـي والرأسـي , والتطـور  والوصول بيـا إلـ  مكانـة مرموقـة محميـًا وا 
المســــتمر مــــن خــــ ل مواكبــــة ونقــــل التكنولوجيــــا الحديثــــة ســــواء منفــــردة أو مــــن خــــ ل 

ـــــة والبشريـــــة مشــــاركات مــــع ال يــــر , واالســــت  ل األمثــــل لإلم ــــات والمــــوارد المادي كاني
المتاحـــة , والعمـــل عمـــ  تعظـــيم وزيـــادة حقـــوق المســـاىمين والســـعي المتواصـــل لتنميـــة 

 عوائدىم.
 قصيرة المدى األىدافثانيا: 
 .عن منتجات الشركة لحالة الرضاء التام ء الشركةالوصول بعم  .0

درجــة مــن  م بــأعتحســين المواصــفات الفنيــة لممنتجــات وتقــديم منتجــات تتمتــع  .4
 .واألمان الجودة

 تنويع االستثمارات وتطوير األداء المالي لمشركة.  .2
 زيادة الحصة السوقية لمشركة في السوق.  .2
 تنمية الموارد البشرية وتطوير العمل المؤسسي.  .2



35 

 

 لمشركة: دارياإلالهيكل 

 
 :الوظيفيالتوصيف 

 اإلدارةرئيس مجمس 
صــدار تقريــر  ىــو منتخــب مــن مــ ك الشــركة لمتابعــة جميــع العمميــات داخــل الشــركة وا 

عن الوضع العام لمشركة لعرضيا عمـ  المـ ك, وال يجـوز توقيـع أى عقـود  سنويربع 
 .اإلدارةمع شركات محمية او دولية دون موافقة كتابية من رئيس مجمس 

 المدير العام 
صــداريقــوم بمتابعــة  ع العــاممين بالشــركة مــن خــ ل مــدرائيم. وتوقيــع التعميمــات لجميــ وا 

صـدار تقريـر نيـائ   الجزاءات والمكافئات لمعاممين بالشـركة.ومتابعة تقـارير اإلدارات وا 
 .اإلدارةعن وضع كل إدارة لعرضيا عم  مجمس 

 مدير المبيعات والتسويق
والبيعــ  ورســم السياســات التســويقية  التســويقيالتخطــيط والتنظــيم والرقابــة عمــ  النشــاط 
عـــن تحديـــد احتياجـــات إدارة البيـــع مـــن  أيضـــاً والبيعيـــة داخـــل الشـــركة, وىـــو المســـئول 

 .اإلدارةالموارد البشرية. إعداد التقارير الدورية ورفعيا ال  مجمس 
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  الفنيمدير الدعم 
وحـل المشـاكل  الفنـيالتـ  يقـوم بيـا ميندسـون الـدعم  الفنيمتابعة تقديم خدمات الدعم 

 الميندسين ورفع التقارير ال  مجمس االدارة. أداءالت  تواجييم, وتقييم 
 الماليالمدير 
الفــواتير لممبيعـات والمشــتريات والحســابات الماليـة لمعمــ ء) مــوردين او  إصــدارمتابعـة 
اقتـــراح و الماليـــة لمشـــركة . بـــاإلدارةوتخطـــيط وتنفيـــذ ومتابعـــة الخطـــة الخاصـــة  تجـــار (,

مســاكنيــة الســنوية المناســبة لمشــركة, الميزا وحفــظ وصــيانة جميــع المســتندات الماليــة  وا 
 .اإلدارةالخاصة بالشركة, ورفع التقارير ال  مجمس 

 مدير المخازن
وتنظــيم  تخطــيط وتنظــيم كــل األمــور المتعمقــة بالمخــازن وتحديــد االحتياجــات المطموبــة,

وتوزيـع العمـل بالشـكل الم ئـم بـين  دخول وخروج المخزون طبقا لإلجـراءات المعتمـدة.
 .إدارة المخازن موظفي

 التنفيذية ةالسكرتاري
الشــركة , واســتقبال وطمــب المكالمــات الياتفيــة  فــي الســكرتارية أعمــالعمــ   اإلشــراف
والتحضــير ل جتماعــات والمقــاءات .  وتنظــيم مواعيــد المــدير واالجتماعــات, وتحويميــا,

 .تكمف بيا من المدير أخرى أعمالوالقيام بأية 
 
 

 ( تحميل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) 
 نقاط القوة:

جروميك الشركة الوحيدة ف  محافظة الفيوم الت  تقوم بتوزيع أتعد شركة  .0
 . فنيبميندسين دعم  اإلنتاجالمستمزمات الزراعية مدعومة من شركات 

اكتساب  إل  أدىتتمتع المنتجات الت  تستوردىا الشركة بالجودة المميزة مما  .4
 الشركة.  فيثقة العم ء 

 حكيمة بالشركة وفريق عمل مميز مما يعط  قوة لممؤسسة. إدارةوجود  .2
  لمشركة. الماليقوة المركز  .2
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 .تجارية مميزة وقوية ةع م .2
  .شبكة توزيع واسعة في السوق .8
  وتطوير استثماراتيا. تنوع منتجات الشركة .8

 
 نقاط الضعف:

 بالشركة . الفنيميندسين البيع والدعم  فيوجود عجز  .0
 محدود )بعض محافظات الصعيد(.  ج رافياالقتصار عم  نطاق  .4
 الترويج لمشركة . أساليب فيبعض القصور  .2
 السوق. فيبعض المواد المطموبة  فيوجود نقص لدى الشركة  .2

 
 الفرص:
محافظة الفيوم  فيالشركة الوحيدة  أنياتتمتع الشركة بميزة تنافسية ىامة حيث  .0

بميندسين  اإلنتاجتقوم بتوزيع المستمزمات الزراعية مدعومة من شركات  التي
 . فنيدعم 

الطيبة والجودة المميزة عن بقية الشركات  بالسمعةتتمتع منتجات الشركة  .4
 السوق. فيالمنافسة 

 نمو مستمر. في الزراعي اإلنتاجسوق مستمزمات  .2
 عدم وجود قوة احتكارية مييمنة عم  السوق .  .2

 
 التهديدات:

بتكنولوجيا ومنتجات  لسوق مستمزمات اإلنتاج الزراعيدخول منافسين جدد  .0
 وأدوات تسويقية جديدة.

 وعدم توفر بعضيا محميًا. الزراعي اإلنتاجارتفاع تكمفة مستمزمات  .4
 بصورة عامة والبيئية بصورة خاصة.األنظمة والتشريعات  .2
كل ربوع مصر وعدم قدرة  فيانتشار المستمزمات الزراعية الم شوشة والمقمدة  .2

 .أصم المزارع عم  التفرقة بين ما ىو م شوش وما ىو 
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 لشركة أجروميك لمتنمية الزراعية ا متصاديالتحميل 
 

 :4102والخسائر ( لعام  األرباحقائمة الدخل ) 
 .4102مصروفات عام  بإجماليبيان 

 توزيع م كى إيجارات فواتير مرتبات نثريات الشهر
شحن 
 اإلجمالى ومواص ت

 1320 ـــــ ـــــ ـــــ 650 300 270 100 يناير
 2495 65 ـــــ 75 650 125 1345 235 فبراير
 6369 335 50 700 650 95 2585 1954 مارس
 10835 460 2045 270 650 90 6660 660 أبريل
 18185 415 7935 315 1950 205 6100 1265 مايو
 20435 445 1715 2470 4450 205 10040 1110 يونيو
 12585 285 1355 1100 1450 525 6675 1195 يوليو

 17160 1105 2952 1715 1450 169 7280 2489 أغسطس
 18952 135 1500 815 1450 672 12190 2190 سبتمبر
 12287 390 2016 750 1450 410 5820 1451 أكتوبر
 10337 675 652 360 800 240 7070 540 نوفمبر
 13954 540 538 708 800 298 10295 775 ديسمبر
  144914  4850  20758  9278  16400  3334  76330  13964  اإلجمـــــال 

 

 

 نثريات
10% 

 مرتبات
53% 

 فواتير
2% 

 إيجارات
11% 

 مالكى
7% 

 توزيع
14% 

 شحن ومواصالت
3% 

 النسب المئوية لتقسيمات المصروفات فى السنة
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 . 4102عام  إيرادات بإجماليبيان 
 
 النسبة المئوية المبماااااغ البنااااد  م

 ــــ 1483534 4102مشتريات فارما   0
 ــــ 1483534 4102مبيعات فارما   4
عم  مبيعات  اجروميكعمولة شركة   2

4102 
 % من المبيعات08 252211

 ــــ 724511 4102مشتريات السعودى   2
 ــــ 817961 4102مبيعات السعودى   2
 % من المبيعات01 83451 4102أرباح الشركة من السعودى   8
المترحل من بضاعة السعودى ل   8

4102 
 % من المشتريات2 38211

 ــــ 11464 4102( 4مشتريات مخزن )  6
 % من المشتريات28 5315 4102( 4مبيعات مخزن)  .
 % من المشتريات22 6149 4102( 4المترحل من مخزن )  01
  385315 اإليراداتإجمال    00

 
 الشركةمصروفات  إجمالي - الشركة إيرادات إجمالي=   الربحصافى  

                =385315   - 144914  
                =241411 
 46111, الضرائب = 

 46111 -421210بعد خصم الضرائب =  األرباحصاف  
                                         =212411 

 جنية  ألف 211 ىي 0/0/4102 في, قيمة الشركة 
 011 × 211111÷ 404210مال الشركة =  رأسمن  األرباحنسبة  أذا

                                      =24.2 % 
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** بــــــــــذلك تكــــــــــون الشــــــــــركة قــــــــــادر عمــــــــــ  اســــــــــترداد راس ماليــــــــــا فــــــــــ  اقــــــــــل مــــــــــن 
 سنتين ونصف السنة. 

  2202+  618.80+  0262222حجم مبيعات الشركة =   جماليإ, 
                               =44.8601 

 
 x 011 =08.6% 44.8601÷  262202=  من حجم المبيعات اإليراداتنسبة 

=  x011 44.8601÷  022.02=  نسبة المصروفات من حجم المبيعات
8.2 % 

 .44.8601x 011   =..2%÷   404210=  نسبة االرباح من حجم المبيعات
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 النباتي اإلنتاجالتوصيات الخاصة بتسويق مستمزمات 
 

 :األتيتأسيسًا عم  ما سبق عرضة فإن الدراسة توص  بأىمية 
المحسـنة فـان الدراسـة توصـ   التقـاوينتاجيـة الفدانيـة ووجـود ف  ظل ارتفاع اإل .0

تـــاح منيـــا مـــن جانـــب والقيـــام بـــدور ارشـــادى فـــ  مزيـــادة المعـــروض وال بأىميـــة
مناسـبة , ويتضـ   بأسـعارتوضي  ممارسات االستخدام وكـذلك تقـديميا لمـزراع 

 .المحسنة كمرتدات لممصادر الرسمية التقاويذلك من وجود جزء من 
المحمــ  ثــم بعــد ذلــك  اإلنتــاجتــوفير احتياجــات الســوق المحمــ  اوال مــن  أىميــة .4

 .االزوتية والفوسفاتية األسمدةف  لمخارج وذلك القيام بتصدير الفائض 
 اإلنتـــاجوالتـــدليس لمســـتمزمات  التجـــاريتشـــديد الرقابـــة لمنـــع االحتكـــار وال ـــش  .2

شكاليانماطيا أب الزراعي  .ذلك لمحد من جشع واست  ل التجارالمختمفة و  وا 
ى أالقانونيــة ,  األىميــةىميــة أكيــد عمــ  أوجــود حصــر شــامل لمتجــار والت أىميــة .2

 يصب  جميع التجار خاضعين لمظمة الترخيص والرقابة .ن أ
تشجيع شباب الخريجين عامة وحممـة المـؤى ت المتوسـطة خاصـة عمـ  تجـارة  .2

وذلـك لمحـد مـن جشـع التجـار والمـزارعين والمسـت مين لمـزراع  اإلنتاجمستمزمات 
 عامة ولص ارىم بصفة خاصة .

زراعيــة , وذلــك كضــمانة نشــط لمجمعيــات التعاونيــة ال تعــاونيتشــجيع قيــام دور  .8
المناســــبة  وباألســــعار األوقــــات فــــيلمــــزراع  الزراعــــي اإلنتــــاجلبيــــع مســــتمزمات 

 الحتياجات الزراع .
قروض وبفائدة ميسـرة لصـ ار الـزراع لتشـجيعيم عمـ  شـراء المسـتمزمات  توفير .8

 المحسنة واستخداميا ثم سدادىا عقب حصاد المحصول .
ت طـ  االحتياجـات الحاليـة وتصـدير سـمدة جديـدة حتـ  أقامة مصانع أضرورة  .6

 الفائض .
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لتـوفيير المعمومـات  لمستمزمات االنتاجو مركز معمومات أ ةنشاء قاعدأضرورة  ..
 لمسوق المحمي او الخارجي ةاألزم

 جديدة . أسمدةمصانع  إلقامةدعوة االستثمار االجنب   .01
مــــن المحظــــورة تــــداوليا  ألنــــواعاومنــــع اســــتيراد  الرقابــــةضــــرورة تشــــديد  .00

 .البيئةوتساعد عمي تموث  ة لإلنسانالخطير  اإلمراضالتي تسبب  المبيدات
 لبيـان اإلرشـادية البـرامج وتنفيـذ لتخطـيط الزراعـي اإلرشـاد دور تعظـيم .04

 وعمـل التربـة, خـواص تحسـين عمـ  وأثـره العضـوي السـماد اسـتخدام أىميـة
 المواعيـد فـي الكيماويـة األسـمدة اسـتخدام أىميـة عمـ  تركـز بـرامج إرشـادية
 الموص  بيا.

 الفوسفاتية األسمدة ف  بالتوسع ينص  عامة الكيماوية لألسمدة بالنسبة .02
 األسـمدة شـركات يشـجع ممـا عالميـا النـوع ىـذا عمـ  الطمـب لزيـادة وذلـك

 .العالمية التصدير أسواق تدخل حت  اإلنتاج وتطوير التوسع ف  الفوسفاتية
 الطبيعـ  لم ـاز ضـخم مخـزون وجود فان النيتروجينية لألسمدة بالنسبة .02

 النيتروجينيـة األسـمدة إنتـاج فـ  التوسع ف  الدول ىذه شجع العربية الدول ف 
 صنف كل من تنتج الت  لمكميات بالنسبة تعاون ىناك يكون ان ينص  ولذلك
 مجـال فـ  التعـاون ضـرورة يؤكـد وىـذا الطمـب عـن يزيـد العـرض ال حت  منيا
 .عربية سوق إنشاء
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 المراجع

 .الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء .0
 اإلنتـــــــاججييـــــــان محمـــــــد ابـــــــراىيم العفيفـــــــ  , " دراســـــــة اقتصـــــــادية لتســـــــويق مســـــــتمزمات  .4

, قســــــــم  ماجســــــــتير" , رســــــــالة  االقتصــــــــاديفــــــــ  ظــــــــل سياســــــــة اإلصــــــــ ح  الزراعــــــــي
 .4114, كمية الزراعة بمشتير , جامعة الزقازيق,  الزراعياالقتصاد 

رجــــاء محمـــــود رزق , الســـــيد حســــن ميـــــدى عـــــامر ) دكــــاترة ( , الطمـــــب عمـــــ  األســـــمدة  .2
ــــة  االقتصــــاديالكيماويــــة فــــ  الزراعــــة المصــــرية فــــ  ضــــوء سياســــات التحــــرر  " , المجم

 . 1..0سبتمبر  الثاني, العدد  الثاني, المجمد  الزراعي ل قتصادالمصرية 
سمدة الكيماوية ودور التعاونيات سال  عبد الحميد حسن بوادى , " أثر تحرير سوق األ .2

جميورية مصر العربية "  فيالجديدة  األراضيف   الزراعي اإلنتاجعم  اقتصاديات 
 .4118, كمية الزراعة , جامعة عين شمس ,  الزراعي, قسم االقتصاد  ماجستيررسالة 

سعد نصار )دكتور( , حسن خضر )دكتور( , محمود العضيم  )دكتور(, وآخرون ,  .2
العامة لمدراسات  اإلدارةالكيماوية ف  مصر والعالم ,  األسمدةإنتاج وتوزيع  سياسات

لمتنمية واالئتمان الزراع , ووزارة الزراعة واستص ح  الرئيسيالدولية باالشتراك مع البنك 
 .6..0االراض  

ـــة فـــ   .8 ـــار االقتصـــادية لألصـــناف المحســـنة ألىـــم الـــزروع الحقمي ـــل عطـــا, " اآلث ســـيرة خمي
, قســم االقتصــاد الزراعــ  , كميــة الزراعــة ,  ماجســتيرجميوريــة مصــر العربيــة " , رســالة 

 2..0جامعة القاىرة , 
عزت زغمول , دراسة تحميمية القتصاديات استخدام الموارد البشرية الكيماوية ف  الزراعة  .8

 . 0.68, كمية الزراعة , جامعة عين شمس ,  ماجستيرلمصرية , رسالة ا
ف  ظل  الزراعي اإلنتاجعم  محمد عبد اهلل ىدىود )دكتور( , " سوق مستمزمات  .6

 الثاني, المؤتمر  الزراعيسياسات زراعية متبدلة " الجمعية المصرية ل قتصاد 
 . 4..0سبتمبر  42ــ  42ل قتصاديين الزراعيين , 

مد خميفة )دكتور( , تطور استخدام المبيدات ف  القطاعين العام والخاص , ندوة مح ..
المكافحة المتكاممة وترشيد المبيدات وحماية البيئة , قسم وقاية النبات , كمية الزراعة, 

 .1..0 إسكندريةجامعة 
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ـــــــــيمحمـــــــــد ذكـــــــــ  جمعـــــــــة ) دكتـــــــــور( , " محاضـــــــــرات  .01  الزراعـــــــــيالتســـــــــويق  ف
 ..411, كمية الزراعة , جامعة الزقازيق ,  الزراعيالمتقدم ", قسم االقتصاد 

ــــــ  ,  شــــــوقيمحمــــــد  .00 ــــــع محمــــــد الروين ــــــاج وتوزي ــــــاوي" دراســــــة اقتصــــــادية إلنت  تق
, قســــــــم  ماجســـــــتيرجميوريـــــــة مصــــــــر العربيـــــــة " , رســـــــالة  فـــــــيالحاصـــــــ ت الزراعيـــــــة 

 .0.88, كمية الزراعة , جامعة القاىرة,  الزراعياالقتصاد 
 إسـتراتيجية, مؤتمر عن دور الجامعات فـ  رسـم  الشعراوى )دكتور( فوزيمحمد  .04

 . 0..0مكافحة اآلفات 
ــ اقتصاديات وتكنولوجيا المبيدات ,  اآلفاتنبيل منصور )دكتور( , مكافحة  .02

 .0.66قسم المبيدات , كمية الزراعة , جامعة اإلسكندرية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


