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 الباب األول
 مقدمة

االقتصاا أحد ااأحام اااساحاة أاا  جتحدسحاالاتت  جااتحامتااكحتااأانحامأاااس حاة أاا  كح
سجتاأال ح اااحاالقتصا أحتاكحام مجااحتاامحام ااساحاة أا  جتحاةلاامحسل صاتح اااحامأج أااتح
سمقااااأح اااا محتاااامحاةأااااع فحامتااااكحا اتاااايحج اااااتحدااااسج حع القتصاااا أحامأج أااااك حسج تتااااأح

م ااااساحاةأ أاااجتحسعصاااإلتحل صاااتحاة صااا  حساماج  اااتحاالقتصااا أح ااااكحأااأاااتحع ااا حا
سج تعاحدأاحأتجثحدس حتامح ااتح اااحاالقتصا أح ااكحد ايحأااأاتحةاكحدعج اتحستأاعع  ح
شاااا حاةتااانحستاامحامت اجإلاا  حام أجمااتحم ااااحاالقتصاا أحت اجااتحاسج اا حع  اايحج  ااكحأااأااتح

ااأهحام ااا أاوحام شااا دحاة أااا  كحةاااكحأااا جتحةشاااع ةحااع تااايحام مجااااوحسامتت اجاااأوحعساأااادتحتاااسح
حامت أسأونح

ست ااااأحامااعاااا  حاة أاااا  جتحامت ااااا حاماألجأااااكحدسحامااااأاةكحاةأ أااااكحةمح شاااا دح
اقتصااا أمحةاشاااع  ح حسام ااا  ح اااةم حج اااأح ح جاااتحدسحياااأتحام شااا دحاالقتصااا أم حسجتسقاااتح
تاأمحششاع ةحااعا  حدةاااأحتاتتاكحت اجمح ااكحتقاأااحتا حج اس هحدةاااأحامتاتتاكحتامحتاسااأح

حكحاةأع فحاة ت اجتحامتتع تنح ت حس س  حع ة  ةتحشم
ست ااتحامتاسااأحع  حا حامسأا أل حدسحاةشااج  حساملاأت  حامتت  اتحالأاتلأاتيحسةااكح
ع ج محاقتص أمحجساأحد ساةحتلتاإلتحتمحامتسااأحتمحعج ح حام ت حعتلتااتحصاساهحسامتاسااأح

حامل احساةا حساآلال حسامتع  كحسامتسااأحامسأجدتحساجاحةم ن
قتصاا أح اااكحتاا حجأااتكحعاا متسااأحاالقتصاا أجت حدمحتااا حستقتصاااحأااأااتح ااااحاال

امتاااسااأحةا حام تجاااتحامت اااأسأوحع م أاااعتحالأااات ت مح حع ة ااا ةتحشماااكحت اااأأحاالأااات ت ال ح
حس اساوحت اح حع أعتحتتع ج تحة ت جحأا تحت ج تن

ستمحي  حتعا حديتجتح ااحاالقتصا أحةاكحد ايحةما حامإلااةحتامحام ااساحاالاتت  جاتح
ست ظجاحامتسااأحاالقتص أجتحعغجتحت قجا حامقاأاحاة عااحتامحاماة يجاتحامةمحجلتصحعأااأتح

ةةااااأحامتاتتااكح اامحداجاا حتسظجااتحامتااسااأحامت ااأسأوحماسصااس حعااعاا  حامتاتتااكحشمااكح
حدقصكح أحتت محتمحاةشع ةنح
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دمحداااااافحامأاااااكحام  تااااتحةشااااع ةح  ااااا  حاة أاااا م حالحجاااااأي حامتااااا ح جااااثح
 حالعااأح اجاايحدمحجقااساحعا ت احاا حسم ااكحجقااساحعحااةهحجاجااأي حسةااكحام تجاا  حامتااكحجااعحاا  حعاا

شااع ةح ام تاجااتحاة ت اجااتحة عااأحتاامحامع ااثح اامحامل تاا  حساا د ألحاا حامشاا  حامت  أاافحساا
حام  ا  نح

سقااأحاأاااتد ةحاة أااا محدمحجأااالاحقاااسمحامدعج ااتحمت  س ااايحةاااكح تاجااا  حاة تااا جح
مت ااا أمحة أاااتد ةحدمحج تشاااتحقاااسوحام حاعااا  حسامعلااا ا ح تااا حاأاااتد ةحدمحج اااس حع ااا حا

امتساااسأوحةااكحامتاعااتحشمااكحةال ح  ة ااتحستاامحماااحدصااعاحتاامحامتت اامحم  أاا محدمحجأااتلأاح
ام حاعاا  حسامعلاا احمتااأجاحماايحاآلال حسمت  س اايحةااكحامقجاا احعاا م مجاحتاامحام تاجاا  حاة ت اجااتح
سم اامحياا حدأ حيااةهحاماحااسأحامتت  س ااتحم  أاا محتااكحاآلال حامتااكحد تاحاا حستااكحامل تاا  ح

 دمحاةا حدسحتااامح ااااكحظحايااا  حستاااكحامقاااسمحامدعج جاااتحامتاااكحامتاااكحجأاااتلااح حتااامحعااا
حألاي حملأتتيحشمكحدمحجصعاحش ت جحامأاكحامتلتاإلتح  ةج حةشع ةح  ا  حامعشانح

سامااااسافح ااااكحةمااا حشمحششاااع ةحامأااااكحامتلتاإلاااتحسماااسحد ااايح اأح جااا أوح عجااااوحةاااكح
  ا  حام ا نحستامحامت ألتحأ تحاةلجاوحشالحد يحماحجأتدجكحدمحج   حام ج أوحام عجاوحةكح

ماااحةحااسحاجاااح اا تحةشااع ةحيااةهحام  ااا  نحسجت   اا حدمح غاا سح ااأاح إل جااتحش تاا جحامأاااكح
امتصاا س تحةشااع ةح  ااا  حامعشاااجتحشمااكح ااأاوح ساتاا حاة تاا جحامتساااسأوحمااأج  حستاامحدياااح

حيةهحام سات حاةا حسام ت نح
جكحتااا حة ااأاوح ساتاا حاة تاا جحت شاا ح تجاااتحم ماااوحام  ااا  حاة أاا  جتحامتااكحتأااتد

ام ساتااا حدمحتشااااع ح  حس اااأاح إل جااااتحام ساتاااا حةشاااع ةح اااا حيااااةهحام  اااا   حسمتاااا ح   اااا ح
  ااا  حاة أاا محق عاااتحمات اجااأ حسمااجنحي اا  ح ااأحم تسياا  حدصااعاحدتااااح تتجاا  حدمحج ااسمح

حي   ح أاوحةكح سات حاة ت جنحح
 المشكلة االقتصادية:

جتحسق  اااأحشةاح  ااا ح قاااس حعااا محاالقتصااا أح اااااحة ااايحجقاااساح ااااكحدأااانحتس اااس 
سقسا جمحت  تيح ت حيسحام   حةاكحام ااساحامدعج جاتحةا  ا ح قاس حدج ا حد ايح اااحااتتا  كح
س قصااأحعااةم حد اايحام ااااحامااةمحج اا س حتإلأااجاحام  قاا  حاالقتصاا أجتحعااجمحدةااااأحامتاتتااكح
سس اكحاةأاانحسامتعاا أيحامتااكحت  اااح  قاا  حاةةااااأحعع  ااحاحس  قاا تحاحتااكحامات  ااتح
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  ح حسيةاحامس كحجتتاأحتامحد مااحامتاتت ا  حامعشااجتحعأا دتحس  قتحامات    حتكحع
حسعأاألجتح تكحد ماي حت قجأاحستأ جتنح

سمتااا حت اااأأحامسااااسأحاآلأتاااكحسظحاااا حامتاتت ااا  حامصاااغجاوحست اااأأ حامااعااا  ح
عت اأأحاةةاااأحةااكحامتاتتاكح اأح ااااحامااعا  حامتداااسفحششاع  ح حسعااأ حامصاساوحامإلاأجااتح

ا اااتحامتداااساحق صااااوح ااامحشت   جاااتحاةشاااع ةحةأااا كحشماااكحةشاااع ةحامااعاااتحامتت اجاااأوحتاااكح 
دصاااعاحاة أااا محةاااكحصاااساتيححامات  جاااتحج تااا حتاااكحعااا قكحدةاااااأحامتاتتاااكح تاااكحامصاااساو

امإلاأجتحسامات  جاتح ا ا اح امحششاع ةح  ا تايحامتا اتح ظاااحمقصاساحاةت   جا  حامتت  اتح
)ياااكحح ااامحت قجااا حاةشاااع ةحتتااا حا اااايحجسااااايحتشااا اتحااج جاااتحتااااتعدحع أاااتتاااحسااااسأه

حتش اتحاةشع ة(حسجااكحامقصساحاة أ  كحةكحةم حشمكح أوح سات حت ح :ح
ح أاحتساةاحتص أاحاةشع ةنح-
حتسةاحيةهحامتص أاحتكح أاحامقأاوح اكحاأتغ مح نح-
ح أاحاةمت احععأاأل حاةشع ةح ظااحمت لاحامتاتت   نح-

   ج  حست حجتاسةاحس  مح اكحامإلاأحس اكحامتاتتكحدمحجقااحةكح أسأحت حجت ححميحتمحشت
ماايحتاامحلعاااا حدمحج ااأأحدسمسجاا  حماااعاا  حسدة اااج  حملأاا مجفحسامسأاا أل حامتااكحتت  اايح

حتمحت قج حدقصكحاأتإل أوحتمحتسااأهحامت أسأونح
سامإلااااأحةاااكح ا تااايحياااةهحت  اااساحعاااأساةكحاقتصااا أجتحااج جاااتحت اااأأحمااايحأساهحةاااكح

ا حةااكحتااا  ح ااااحتاتت اايحستا ااايحةااكحتإل  ااايحتااكحعجألتاايحسامظاااستحامت جدااتحش تاا حجت اا
االقتصاا أحامااةمحددااا ح اااكحيااةهحامتسااحااتحعااجمحاة أاا محعااع تاايحامتااكحجأاا كحتاامحدااا ح
ششع  ح حسعجمحاةت   ج  حامتت  تحام  ا وح محششع ةح  حااع تيح"ع متشا اتحاالقتصا أجتح

"Economic Problemسياااةهحامتشااا اتحتحااااحامتاتتاااكحامعشاااامح اااايحتحتااا حت اااأأ حح
ست ااااأأ حاأاااا متح ااااااحح–هحست س اااا حد ت تاااايحس صااااساهحصااااساوحسالتاإلاااا حأاااااا  حتدااااساح

حاالقتص أحةكحام ت ح اكح  حيةهحامتش اتحم أ فحاة أ محستمحدااتنح
حستقساحامتش اتحاالقتص أجتح اكحدأ أجمحيت :ح-
حححUnlimited Needsت أأح  ا  حاة أ محح-1
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حححlimited Resourcesامتسااأحساةت   ج  حت أسأوح" أعج "حح-2
 ة للموارد:الندرة النسبي

ام ااأاوحي اا حمااجنحامتقصااسأحت حاا حام ااأاوحامتداقااتح جااثحالحجتصااساحساااسأحتاتتااكح
ساأااتتاااهحةااكح  مااتحاجاا فحتااسااأحتتماا ح ااأا حدأ ااكحةت   جااتحامعقاا  حساالأااتتااانحسمااةم ح
جداااا ح اجحااا حام اااأاوحام أاااعجتح جاااثحدمحام أاااعجتحي ااا حتشاااجاحشماااكحد حااا حاجااااح  ةجاااتحماسةااا  ح

تحام ااااحامتتااا ححتاامحامتاااسااأحشمااكحام اااااحامتااااأحةشاااع ةحع ال تج ااا  نحياااكحت  ااكح أاااع
امااعا  نحةقااأحجتااساةاحمااأمحتاتتاكح تجااتحتاامحاةلشاا فحمجأا حعاا م مجاوحمتإلااكحع  تج ااا  ح
دةااأحامتاتتكحتمحلشفحاة ساخنحدسحقأحتساأح أعتحتامحام جسا ا  حالحتإلاكحع  اتايحتامح

  صاج حامتداسعاتنحةااةاحاما ساحدسحتأا  تحتامحاةا حام اا جاتحمجأا ح  ةجاتحة تا جحامت
 ظا  حشمكحاةشا احدسحام جسا   حدسحاةا حام اا جتحةكحةاتح حقاأح ااأي حتتاسةاوحع مجااح
سم محشةاحق ا  حامقأاحامتت ححت حا ح ااكح ماتحا حع  ااتحامتاتتاكحةغ معا حتا ح ااأي حق صااوح

ح محامسة  حع  تج ا  حامتاتتكنح
ااعااا  حسا تج اااا  حامإلااااأححساا ا حام اااأاوحام أاااعجتحماتاااسااأحسقصاااساي ح ااامحششاااع ة

سامات  اتح ا مح ااكحامإلاااأحسامتاتتاكحشجاا أحتلاااجحمحاةهحامتشا اتحاماألجأااجتحةاكح جا وح اا ح
ت حتا نحستت اامحامتإل جااحاماتاا  كحملةاااأحتاامحت  ماااتحامتشا اتحتاامحلا  حتعاا أيحماا ثح

حتت  تاتحسيك:ح
 ا ا احح ظااحمت أأح  ا  حاة أ محست س ح حستدسايا حسااأحاة أا مح إلأايحالتعاون: -1

عتإلااااأهح ااامحتاااسةجاح ااا حا تج ا تااايحم اااا حقأاتااايحامإلاأجاااتح ااامحامسةااا  حعحااا حتتااا حدأمح
حتاق ألج حشمكحاة أ نحع مااعتحةكحام ت حامات  كحساماحأحامتت  ت حمص ماحام  نح

 اا محتاامح تجاااتحقصااساحاماحااأحامإلاااأمحامتأااتق ح اامحششااع ةحامااعاا  حالتخصصص :  -2
 ياوحتس جاااكحاةأسااحسامتأاااألسمج  حسظحاااساحامت ااا سمح صاااجغتحم ااا حامتشااا اتحعااااس حظااا

 أاافح إلاا  وحسقااأاا حدةااااأحامتاتتااكحةجتااسمكحدتااساحام اا ااتحتاامحجاجااأسمحتت اأااتح ح
سجتسمكحتأألسمجتحامق صحسصجأحام جسا   حسقداكحاةشاا احساا اأاأحامتأا  محستاحجا ح
امت عاااانحتاااامحجظحاااااسمحتحاااا اوحد ماااااحةجحاااا نحيااااةهحصااااساوحتاااامحتس جااااكحامتأااااألسمج  ح

ةاح  ااااا حدساأ ااااا حتعاااااأدححسامسااعااااا  حدداااااا ح اجحااااا  االقتصااااا أجسمحتعاااااأدحامتلصاااااصنحساا
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امتلصصحةكحصساتيحامعأاألجتحدسحامعأاجدتحةاكحتاتتاكحعاأاألكحةاكح ا ا  حامأا ع  ح
ةامح  ماحامجساحامت  صاحجتما حصاساوحسا ا تحتامحصاساحامتلصاصحاماةمحت س ا ح
صااساوحست ااأأ حدشاا  ميحةإلااكح اا حتاامحتااا ال حام اا ااتحسامصاا   تحساملااأت  ح اااأح

تامحامتلصصا  حاة مااحأقاتحتت  أافحت  أافحداأجا حتاكحتاأمحتداساحصسااح أجاأوح
امتاتتكحستسةاحاةت   ج  حمينحسقأحاتتأ ح ظاجاتحامتلصاصحتامحامتاا  حاةقاجتاكح
شمااكحامتااا  حام اا متكحسدصااع  ح ظاجااتحامتلصااصحامااأسمكحتتماا ح ااااحام اسجااتحةااكح

حاالقتص أج  حامأسمجتنح
 اا حامتشاا اتحاالقتصاا أجتحسظحاااحتاامححشةاح اا محتعااأدحامت اا سمحقااأحأاا ياحةااكالتبصصا: :  -3

ل ماايحة اااوحامتلصااصحامتااكحدأ حشمااكح جاا أوحتحاا اا حستدااساحقااأاا حاةةااااأنح اا مح
العأحتمحاأت ت  حدش   حامت  سمح محداج حامتلصصحةكحششع ةحام  اا  نحستامح
ي ااا حظحااااحدأااااسفحامتعااا أ حعاااجمحاةةاااااأحالأااات ت  حششاااع ةحامااعااا  حعااا محجتعااا أ حتااا ح

اااايحياااسنحسقاااأحدلاااةحامتعااا أ حصاااسااحتلتاإلاااتحتااامحامتعااا أ حام ج اااكحج تاااايحاجااااهحعتااا حج ت
عت  ااكحتعاا أ حأااا تحعأااا تحع ااأحتقجااجاحامأاااكحامتلتاإلااتحتقااأاوحع مأاااكحاةلااا حامعأجاااتح

ح تكحظحا حام قسأحسق ت حعأساحس أا حامتقججاحسامتقأجاحسأحا ح تاجتحامتع أ ن
تح ا حامتشا اتحيةهحامتع أيحامم ثحسدمح    حتقساحع مأساحاماألجأاكحةاكحت  سما

االقتصاااا أجتحملةااااااأحسامااااأس حةا حاااا حتا اااافحامااااأساحاماألجأااااكحدج اااا حةااااكح تاجااااتحامت تجااااتح
االقتصاا أجتنحةعقااأاحتاا حجاا أاأح ااااحامتعاا أ حامتااا امحست ااسةحامتلصصاا  حعقااأاحتاا ح اأ ح

ح ااحام تاج  حاالقتص أجتحتت حجؤأمحشمكحاال أي احسامتقأانحح
ت اااكحجتمااا ح صااافحامتداااساححساة تااا جحةاااكح ااا ماحامجاااساحسد مااااحتااامحدمحسقااا 

سامت تجااتنحسدصااعاحامشااغ حامشاا ا حم قتصاا أحساالقتصاا أجسمحيااسحت أااج حست  تاا حاماحااسأح
االقتصاااا أجتحمت قجاااا حد عاااااح  ألااااأحع قاااا حش إلاااا  حتاااامحلاااا  حاالأااااتغ  حاةتماااا حماتااااسااأح
االقتص أجتحامتت  ت حسامتاتتكح ج ت حج تا حتامحااا حت قجا ح جا أوحقأاتايحاة ت اجاتحةاكح

ت ح اكح ج أوحاة تا جحسام اأحتامحاالأاتح  حستساجايحامإلا أل حشماكحاأاتمت احامتأتقع حج 
حاأجأحةكحصساوحتشاس   حاأجأوحةكحشد احامت تجتحاالقتص أجتنح

 علم االقتصاد الزراعي:

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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يااسحااا  حتدعجقااكحتاامح ااااحاالقتصاا أحجلااتصحع أااتلأااحامتااسااأحام اا جااتحةااكح
م  ااا  حاةةااااأحةااكحامتاتتااك ححش تاا جحامأاااكحام اا جااتحمت قجاا حد عاااحأااااتحتاامحاةشااع ة

سجت محت اجإلايحعشا  حدلااح"ع  ايحام اااحاماةمحتت ا س حتع  مايحام اسمحام اا اكحدمحصا   تح
ام اا اااتحسياااسحجت اااتمحتاتس اااتحتااامحام ظاجااا  حساةة ااا احساآلاا حامتاااكحتااااعدحام قااا أل ح
ع  ااااح حعااااع  ح تااااكحجحتااااأمحاة أاااا محعحاااا حماأااااجداوح اااااكحامقااااسوحامدعج جااااتحامتت اقااااتح

تااسااأحامعشاااجتحساالقتصاا أجتحامتساااسأوحةااكحام ااسمحاالقتصاا أمحدمحيااسحام ااااحع أااتغ  حام
امااةمحجسااايحاالأااتغ  حام اا ااكحامساحااتحام إلجاااتحع م صااس ح اااكحد عاااحقااأاحتاامحامأاااكح
ام اا جاااتحام ع تجاااتحسام جسا جاااتحع قااا حقاااأاحتااامحاماحاااسأحامعشااااجت حس ااااكحةمااا حجحاااأتح اااااح

عج جاااتحساالقتصااا أجتحسام اا جاااتحم جااا أوحاالقتصااا أحام اا اااكحشماااكحامأاااجداوح ااااكحامقاااسمحامد
امااأل حسصااج  تحست تجااتحصاا ةكحامااأل حام اا ااكحامااةمحجتماا حامإلااا حعااجمحامااأل حاةاتاا مكح

ات مكحامت  مجتحام اا جتحسجشت حقد ةحاة ت جحام اا كح اك: ححح-ساا
اةاا ااكحام اا جااتحسلصااسعتح حسصاا     حتأااتا ت  حاة تاا جحام اا ااكحتاامحعااةساححأواًل:

 حست  ج اااا  حسد اااا تحست ااااأا حم  تاااا جحام جااااسا كحستجاااا هحامااااامحسدأااااتأوحستعجااااأا
حس ةم حام ت متحام اا جتحستص أاحامتتسج نح

 ااةم حجت ااتمحامقداا ةحام اا ااكح تاجاا  حاة تاا جحماأاااكحام اا جااتح إلأااح حسدأاا مجفححثانيصصًا:
ش ت احاا حستشاات حش تاا جحامت  صااج حام قاجااتحسامل اااجتحسامإل  حجااتحسام ع تاا  حامدعجااتح

ح ت جحام جسا كنسام داجتحساة
جحاتاحاالقتصا أحام اا اكحدج ا حع متأااسج حمات تاا  حام اا جاتحعتا حةجايحتامحلااأت  ححثالثصًا:

تأ  أحامتأتحا ح اكحام صاس ح ااكحتاا حامأااكحع مشا  حامتدااسفحسةاكحامت ا مح
سام ت محامت  أعجمح ةم حجحتاحاالقتص أحام اا كحدج  حةاكحاماأس حام  تجاتحع متاا اوح

 ااكح اااكحامأاااكحام اا جاات ح جااثحت تتااأحيااةهحامااأس ح اااكحامل ااجااتحسامدااافحاملاا
ام اا تحدأ أ حةكحامتصأجاحسام صس ح اكحام تا  حاةا عجاتحام  تاتحمشااا حتا ح
ت ت اااايحتاااا حاماااأس حتااامحتأاااتا ت  حش تااا جحسدأااا نحتتداااساوح ااااساجتحم تاجااا  ح
حامت تجتحاالقتص أجتحستدسجاحامص   تحسام اا تحسام حس حع ملأت  حام اساجتنح
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أحظحا حديتجتحيةاحام ااح تجااتحماتداساحاة تا اك حسا تق مايحتامحتا ااتحاة تا جحسق
شمااكحتا اااتحاة تاا جحماأااس ح تجاااتحتدااساحقااسمحح–دمحم إل جااتحاةأاااوحح–م  تإلاا  حامااةاتكح

اة تااا جحساأاااتلأااحاآلماااتحسام اااااحام اااأجثحةاااكحام تاجاااتحاة ت اجاااتنح اااةم ح تجااااتحمظحاااساح
صا  ع حامتقاأاحاة تا اكحام عجااحل صاتحةاكحام قاأجمحامتش   حاالقتصا أجتحام عجااوحامتاكح

اةلجاااااجم حتاااااا حامتشاااا   حامتاااااكحال تاااا حتقاعااااا  حاةأاااا  احام اا جاااااتحعأااااعفحام ااااااسفح
حساة ت  حاالقتص أجتحس  ق تح حع مع ج محاالقتص أمحام اا كنننحامخن

 مباحث علم االقتصاد الزراعي:

حم:حدت محتقأجاح ااحاالقتص أحام اا كحشمكحتع مجمحاألجأجج
ام ساتااا حامتتصااااتحع مس اااأوحاة ت اجاااتحامت ا جاااتحستااا حجت اااا حعاأااتحااا حسداااا حت أجاااأحح-1

 إل  تحااا حاة ت اجااات حستاااأمحداع جاااتحامت ا ااات حعأااأاااتحامت ااا مجتحاة ت اجااات حسعصاااإلتح
  تتحأااأتحام سات حامت ا جتحامأالاجتحامتاكحتصا حع ة تا جحشماكحدقصاكح اأحتت امح

حتحدمح" ااحاةأااوحامت ا جت"نحأسمحاة اااحعلساصحاةا حامدعج ج
دت حامتع ثحامم  ك حةحاسحجلاتصحعع اثحامظااستحاالقتصا أجتحامل اااتح امحت اجدحح-2

امت ا ت حسامتكحت اأأحستاؤماحةاكحام تا حامت ا اكحست اأأحام  قا  حامق ألتاتحةاكحياةهح
امت ا ااات حسياااةهحتشااات حاالقتصااا أحامقاااستكحس  قتااايحعااا مإلاأحست ا تاااي حتمااا حتأاااسج ح

 جات حسام  قا  حامأا اجتحعاجمحامت  صاج حام اا جاتحساجايا  حساماأل حامت  صج حام ااح
ام قجقكحمات ااة حسامأج أ  حاماتا جاتحسام اااألعجتحساجايا حننحمااحأج أاتحامأسماتحتامح
 جاثحاةأاا  ا حساالألتتا م حساةاااساحشماكحدلاااحام ساتا حامتااكحتاامحامأسمااتحدمحتتااأل ح

حتتنحةجح حعلدتحدسحأج أتحتساحتحد ج   حمت قج حديأاتح  
حسجت محتقأجاح ااحاالقتص أحام اا كحعصإلتح  تتحشمكحامإلاسةحامت مجت:ح

 اإلدارة المزرعية:

سياااسحا اااأحةاااااسةح اااااحاالقتصاااا أحام اا اااكحساماااةمحج  ااااكحع مقسا اااأحساةااااااا ا ح
سامت ااا اتحسامقاااسا جمحامل صاااتحعشاااألسمحامت ا اااتح تشااااسةحاأاااتمت امحع أاااتلأااحامتاااسااأح

حااح نحاالقتص أجتحامتت  تحع مت ا تحسل 
 التسويق المزرعي: 

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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سجحاتاح اااحامتأاسج حامت ا اكحعتاا ا حتأاسج حام  صا  حام اا جات حاةأاسا  ح
تقاجااااحاةمتااا محةاااكح ااا حتا اااات حدمااااحت ااا مجتحاملاااأت  حامتأاااسجقجتحةاااكحتقاجااااحاةمتااا مح
ننناماااخ حاةاااكحام إلااا  وحامتأاااسجقجت حسةمااا ح تاااكحتصااا حامأاااا تحدسحاملأتاااتحشماااكحامتأاااتحا ح

ح  ح ح س  حسأ اانحع مصساوحامتكحجا ك
 األثمان الزراعية:

جااأانح ااااحاةمتاا محام اا جااتحامحج اا حامأاا امحام اا ااكحس  قتاايحعاا مقسوحامشااااألجتح
ماااااا اسةحسل اااااسةحاماااااأل حام قاااااأمحماتااااا ااةحمتقاعااااا  حتأاااااتسج تح ح تجااااااتحتقاااااافحام شااااا دح
االقتص أمحسام قأمحست اج حدأنحامأج أا  حامأا اجتحام اا جاتحس  قاتحاةلجااحع م إلا  وح

حاة ت اجتحس أامتحتس جكحامأل حسامسة  حع  ا  حامأسمتنح
 االئتمان الزراعي:

سجشااات حياااةاحام تااا ح  ااااتحام اا اااتحشماااكحامتتسجااا  حع اااأح تاااسحاة تااا جحامأاااا كح
سامأااسقك ح ااااحامتتسجاا حام اا ااكحستصاا أاهحستسقجتاايحست  مجإلااي حسأساحامأسمااتحةااكحتااسةجاح

حتقست  ح إل  وحاأتلأااحامتسااأحام اا جتن
 التعاون الزراعي:

سج تعااااحسأاااجاتحمت ظاااجاحامقاااسمحاالقتصااا أجتحام اا جاااتحةاااكحتجاااأامحت ظاااجاحاة تااا جح
ام ظااا احح–ديأاةااايحح–تدعجقااايحح–حدأااانحامت ظاااجاحامت ااا س كحتع أألااايح–سامتأاااسج حسامتتسجااا ح

امت  س كحاتتأاأحةاأاإلتحامت ظاجاحاالقتصا أمحساالاتتا  كحامقا ألاحع مأسماتحسسأاجاتح حمت قجا ح
حديأاةح حةكحامال  حاالقتص أمحساالاتت  كنححح

 التخطيط االقتصادي:

سجشااات حأج أااا  حسعاااااتاحمت تجاااتحاماااأل حامقاااستكحام اا اااكحعقاااأاحتتاااسا محتاااكح
امتأاااااتسمحامقدااااا  كحسامتأاااااتسمحامقاااااستك حس اااااةم حمت قجااااا حاملدااااادحاالقتصااااا أجتح ااااااكح

حاةيأاتحامأج أجتحساالاتت  جتح اكحامتأتسج  حامقستجتحسامإلاأجتح اكحامأسا ن
 اقتصاديات األراضي:

سيسحام ااحامةمحجأانحامتش   حاالقتص أجتحامتت اقتحع ةا ح   صاحش تا اكح
 ااكحلصاسعتحاةا ح تا ححسدياحيةهحامتش   حام جا  وحس اااألفحساقتصا أج  حامت  ةظات
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سدماياا ح اااكحاالقتصاا أحعصااإلتح  تااتحتقااساحعت اجاا حامتشاا   حاة ت اجااتحسامألاجااتحام اا جااتح
حنننحامخنح

 السياسة والتنمية الزراعية:

ستشااات حأج أااا  حسعاااااتاحساأاااتااتجاج  حمت تجاااتحاماااأل حامقاااستكحام اا اااكحعقاااأاح
محامقاااستك حس اااةم حاالقتصااا أجتح ااااكحامتأاااتسمحامقدااا  كحسامتأاااتسححتتاااسا محتاااكحاملداااد

حمت قج حاةيأاتحامأج أجتحساالاتت  جتح اكحامتأتسج  حامقستجتحسامإلاأجتح اكحامأسا ن
 اقتصاديات العمالة الزراعية:

سجحااتاحيااةاحامإلاااةحتاامحاالقتصاا أحام اا ااكحعأااأااتحامقااسوحام  تاااتحام اا جااتحام  تاااتح
تحما ت متحام اا جاتحسدمااح حسأل حام  ت حام اا كحساةأاوحاماجإلجتحستأتسمحامت جشع م اا ت

حامظاستحامتلتاإلتح اكحام ت متحسامأل حماقسوحام  تاتحع م اا تن
 اقتصاديات الميكنة الزراعية:

ام ساتااا حامتاااؤماوح ااااكحامتج  اااتحام اا جاااتحس  قاااتحامتج  اااتححسجت ااا س حياااةاحامإلااااة
حام اا جاااتحع م تااا حامت ا اااكحسامت ااا مجتحساة تااا جحساةاعااا ححستشااا   حاأاااتلأااحامتج  ااات

حةكحام اا تنححتام اا جتحةكحتصاحس  قتحةم حع مقسوحام اا جتحام  تا
 الباب الثاني

 أهمية الزراعة في الدخل القومي

ةاااكحتاا ااا حام جااا وحاة أااا  جتحامتلتاإلاااتحاة تااا جحام اا اااكحمقاااأحتداااسا حدأااا مجفح
ةاكحتا اتايحح–ة    حامدعج تحامداج حامتع شااحاماةمحج صا حت ايحاة أا مح ااكحاةاألايح

ة اا محجأااتحا يحع  متاايحأسمحش ااأاأحدسحت  ااجا حماااح ح اا حامصاا   تحامجأسجااتحح–اةسمااكح
اماةمحد اأثحةما ااحةاكحامتكحتدسا حع ال ق فحامص   كحةاكحدسالااحامقاامحامما تمح شااح

امت سا حامص   كحامةمح  محأ ألأاحةاكحةما حامسقا حسةاكحاة تا جحام اا اكحدج ا نحستتما ح
االقتصاااا أحامقااااستكحامتصااااامحةااااكححصاااا   تحام اا ااااتحةااااكحتصاااااحديتجااااتحاأااااتااتجاجتحةااااك

 تاجااا  حاة تااا جحساالأاااتح  حام اا اااكحسامصااا   كحستصاااأاحيااا احماتصاااأجاحسام صاااس ح
 اكحام قاأحاةا عاك حع ة ا ةتحم س حا حتصاأااح عجاااحماقاسمحام  تااتحسأاس حساأا  حما تا ح

حستصأاحي احماأل حماغ معجتحام ظتكحتمحأ  محاماجت حسجت احةم حتت حجاك:

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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جأا ياحامقدا ةحام اا اكحةاكحاماأل حامقااستكحح  فص  الص:خ  المصوم :مسصامم  الراا ص -1
حسل صااتحةااكحامااأس حام  تجااتحسامتااكحت حاا حتصااا حسقااأحتماا حامقداا ةحام اا ااكحتاا حجقاااف

%حةااكحةتاااوحاملتأااج    حماااحدلااةحةااكحاال لإلاا  حةااكحتأاا يتتيحةااكحام قااسأح41تاامح
محقااأحامم مااتحاةلجاااوحسيااةاحاااااكحشمااكحظحااساحقد  اا  حدلااامحةااكحاالقتصاا أحامتصاااح

أاا يت حةااكح جاا أوحامااأل حامقااستكحتماا حقد  اا  حامعتاااس حست تا تاايحسامأااج  ت حسقااأح
 حةاكح اجمح%15عاكحتأ يتتحامقد ةحام اا كحةاكح ح جاتحامتأا ج ج  حتا حجقاافحتامح
%حتاااامحامااااأل ح18عااااااحتأاااا  تحامقداااا ةحام اا ااااكحةااااكحعأاجااااتحاةمإلجااااتحامم ممااااتح  ااااسح

دلاااةحةاااكحام تاااسحلااا  حياااةهححياااةاحتاااكحام اااااحعااا محاماااأل حامقاااستكحام اا اااكحامقاااستكن
حامأ سا حسم محاةيتجتحام أعجتحميحع م أعتحمع قكحامقد    حدلة حةكحامت  قصن

ت تعاااحام اا ااتحتاامحامتااا ال حاما عااتححالراا صص  سصصوي ا يسصص  ل عمالصص  فصص  مصصصا: -2
امتكحتأتس فح أأح عجاا حتمحامقسمحام  تاتحةكحتصا حةاقأحعااح اااحامقاسمحام  تااتح

%حتااامح47سياااسحتااا حجتمااا ح  اااسحح1973تاجاااسمح  تااا ح ااا احح4.16ام اا جاااتح  اااسح
تاجاااسمح  تااا حةاااكح إلااانحح8.86امقاااسمحام  تااااتحامتصااااجتحامتاااكحعاغااا ح  اااسحشاتااا مكح

ام  ا حسمقأحدلاة حامقاسمحام  تااتحام اا جاتحةاكحام جا أوحامعأاجدتحةاكحعأاجاتحاممت  ج ا  ح
%حتاامح36.3سع أااعتحعاغا ح  اسحح1982  تا ح ا احتاجااسمحح4.3 جاثحعاغا ح  اسح

تاجااسمح  تاا حةااكح إلاانحام اا اح11.7مكحامقااسمحام  تاااتحةااكحتصاااحسامع مغااتح  ااسحشاتاا 
تتاا حجت اااحا لإلاا  حاةيتجااتحام أااعجتحمقداا ةحام اا ااتحع م أااعتحةاتاا مكحامقد  اا  ح

ح4.8 حعاا حاأااتتاحقداا ةحامقااسمحام  تاااتحام اا جااتحةااكحام جاا أوح تااكحعااااح  ااسحاةلااا 
ام  تااتحامتصااجتحقاسمحتامحشاتا مكحامح33.7سع أاعتح  اسحح1994تاجسمح  ت ح ا اح

تاجاااسمح  تااا  حسج  اااظحد ااايح ااااكحامااااااحتااامح14.4سامع مغاااتحةاااكح إلااانحام ااا اح  اااسح
ااتإلاا ةح ااااحامقااسمحام  تاااتحةااكحامقداا ةحام اا ااكحةااكحاماام ثح قااسأحاةلجاااوحشالحدمح
اةيتجتحام أعجتحماقسمحام  تاتحةكحام اا تحدلة حاتا ي حتا لإل حةاكحامم ماجمح ا اح

ةماا حشمااكحيااااوحامقااسمحام  تاااتحشمااكحتااا ال حدلااامحتماا ححاةلجاااونحسجت اامحدمحج اا م
تاااا ال حاملاااأت  حسامتاااا اوحامصااا   تحسامت تجااااحامتشاااججأ حتتااا حتاتااافح اجااايح جااا أوح
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امحااااوحتاامحاماجااتحشمااكحام  ااا حستاامحماااح اا محأاةااكحم جاا أوحامااألس حساةااكحتأااتسمح
ح(نحح1اأاس حاقاح)ح–امت جشتحمحةاحامقد ةحام اج حتمحامأ  مح

ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

( تطوا األممي  النسبي  ل موي العام   فص  المطصاا الراا ص  فص  مصصا 1قم )ج:و  ا 
حبالم يون حححح(1771 -1793خال  الفتاة )

 السن 
إجمال  
الموي 
 العام  

الموي 
العام   
 بالراا  

الموي العام   
بالمطا ات 
 الس عي 

األممي  
النسبي  
 ل راا  

األممي  النسبي  
 ل مطا ات الس عي 

ح74.17ح47ح5.61ح4.16ح8.86ح1973
ح73.7ح45.6ح5.72ح4.21ح9.24ح1974
ح71.7ح43.9ح5.88ح4.22ح9.61ح1975
ح71.7ح42.2ح5.79ح4.17ح9.65ح1976
ح71.1ح41.5ح5.86ح4.11ح9.89ح1977
ح68.7ح41.5ح6.12ح4.14ح11.22ح1978
ح67.1ح39.4ح6.21ح4.16ح11.56ح1979
ح65.6ح37.9ح6.39ح4.19ح11.16ح1981
ح66.2ح37.1ح6.35ح4.21ح11.34ح1981
ح66.1ح36.3ح6.42ح4.25ح11.69ح1982
ح65.2ح35.5ح6.59ح4.31ح12.11ح1983
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ح64.4ح35.2ح6.81ح4.39ح12.47ح1984
ح67.6ح37.2ح6.43ح4.35ح11.59ح1985
ح67.1ح37.3ح6.69ح4.48ح12.11ح1986
ح66.5ح36.6ح6.83ح4.54ح12.42ح1987
ح63.8ح35.6ح6.8ح4.45ح12.52ح1988
ح63.4ح35.5ح7.21ح4.56ح12.88ح1989
ح62.8ح35.2ح7.42ح4.66ح13.25ح1991
ح61.3ح33.3ح7.33ح4.51ح13.53ح1991
ح61.8ح33.11ح7.54ح4.58ح13.9ح1992
ح61.96ح33.8ح7.75ح4.72ح13.99ح1993
ح62ح33.7ح7.84ح4.83ح14.44ح1994

عج  اا  ححس ااوحام اا اات حاةأااوحامتا  جااتحم قتصاا أحام اا ااكحساة صاا   حأااا  حامت اا مجت حالمصصص:ا:ح
ححححاجاحت شساونح

ةح اا  حام مجاااحتاامحامصاا     ححالراا صص  مصصص:ا الخامصصات الالرمصص  لميصصام الصصصنا  : -2
حام اا جااتحامتااكحتقااساح اااكحامل تاا  حام اا جااتح صاا   تحام جااس حام ع تجااتحسام أااجاحنن

تااامحاماااأل حامصااا   كحةاااكحتصااااحت تتاااأح ااااكحل تااا  ح  تااااتحتااامحح41سقاااأاحدمح
%حتاامحاتاااتحامتشااتغاجمح45أحامتشااتغاجمحعحاا ح  ااسحامقداا ةحام اا ااك ح تاا حجتماا ح ااأ

ع مقداا ةحامصاا   كحعسااايح اا ا حستاامحامدعج ااكحدمحت ااسةحامل تاا  حام اا جااتحأااجؤأمح
شمكحتا ال حاأجأوحما  تاجمحس ج أوحاماأل حامقاستك حسااتإلا ةحتأاتسمحامت جشاتحعساايح

ح  انح
 اكح جاااثحجاااؤأمحاالاتإلااا ةحع متأاااتسمحاة تاااحالراا صصص  مصصصص:ا السصصص ي التصصصص:ياي : -3

ام اا كحشمكحت اسجمحامإلا أل حاة تا اكحع اأحامسةا  حع  ااتحاالأاتح  حامت ااكحأاسا ح
 ااااكحتأاااتسمحامغاااةا حدسحامصااا   تحاماااةمحجت ااامحدمحجصاااأاحت ققااا حمااااأس حام صاااس ح

حظحااا اااكحام تاا  حاةا عجااتحامتااكحتأاا  أحةااكحقجاا احتااا ال حامصاا   تحامتلتاإلاات حسح
ش اااأاثحامتااااا احامادأااات مك حاآلمحدمحام اا اااتحمجأااا حس اااأي حياااكحامتاااكحتاااتت محتااامح

ام  متجاتحدأمحشماكح ا تحاال تتا أح ااكححةظحاساحامعتااس حسااتإلا ةحدأا  اهحع ةأاسا 
ام اا اااتحةاااكحاماااأس حامت تااااتحمااايح ااااكحاةقااا حما صاااس ح ااااكح  اتحااا حمتلداااسح  اااسح
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صاا   تحتتقأتاات حع ة اا ةتحشمااكحصاا   تحامأااج  تحةااكحتصاااحت تعاااحتاامحتصاا أاح
ححاحم تاج  حامت تجتحامتتساصاتنحام صس ح اكحام قأحاةا عكحام  ح

شةاح ااأحدمح مجاااحتامحاماأس حام  تجاتحالراا   مص:ا لصاأ  المصا  وميرانيص  ال:ولص :  -1
ت تتاااأح ااااكحام اا اااتح تصاااأاحمااااأل حعتااا حتإلا ااايح اجحااا حتااامح اااااألفحدسحت أجاااأح

ام اا اتحمإلتااوحدسجااتحياكحتصاأاحح دأ  احامت  صج حام اا جتحعقاأاحت اجمحةقاأح   ا
 تجاااتحةاااكحتصاااا حس اتااا حتقاااأت حامأسماااتحاقتصااا أج حدمحت اااسةحتصااا أاحامتصااا جكحسامت

سقد  اا  حاالقتصاا أحعحاا حقاا حا تت أياا ح اااكحام اا ااتح تصااأاحمااادنحامتاا  نحس ااةم ح
االأتإل أوحتمحامإل أل حام اا كحالأتغ ميحةاكحامصا   تحلا اجحامقدا ةحاماجإلاكح جاثح

ساكحس ظااحجتسقتحشمكح أح عجاح اكحتاأمحتا حسصاا حشمجايحام اا اتحتامحتقاأاحت  سما
ام جاا  وحام اا جااتحامأاا ألأوحسامت ااسا حامأاا ألأحةااكحتس جااكحامااأل حماااحامتجاا حشمااكحاالألاا ا ح
ستااساةاحةاااصحاالأااتمت احلاا اجحامقداا ةحام اا ااكح اااكحدمحتأااتسمحامااأل حامت ا ااكح

حساماأااوحاة ت اجتحيت حام  ت محاةأ أج محمتساةاحامإل أل حامألاكحم أل انح
ام أجمااتحةااكح تجاااتحالأااتلأااحامتق جااتحي العام صص : الراا صص  مصصص:ا أو مخصصرن المصصو  -5

ام اا اااتحساةاااكحام إلااا  وحاة ت اجاااتحام اا جاااتحج تااا ح ااااكحت اااسجمحةااا أل حةاااكحام ت ماااتح
ام اا جاات حجت اامحاأااتلأاتيحةااكحاة شاادتحاالقتصاا أجتحاجاااحام اا جااتحسجا اا حةاصااتح

تاامححامع ااثح اامحتااا ال حاأجااأوحما ت مااتحسااأو ح اااكحدمحا تقاا  حيااةهحام ت مااتحام األااأو
اماجاااتحشماااكحامتأج اااتحجتسقاااتح ااااكح اااأوح ساتااا حااتت  جاااتحساقتصااا أجتحسعجألجااات حتمااا ح
تساةاحا تت ال حام ج أوحةكحاةا حام اا جتح محداج حاةص ححسجق حت ايحشت ا مح

تأااتس فحام اا ااتحيااةهحاة اااأاأحا تقاا  حيااةهحام ت مااتحشماااكحام تاا حامصاا   كحةاااةاحمااااح
اأجاأوحاجااح اا جاتح تا حجاؤأمححامإل أل تحجصعاحتمحام اسامحامع اثح امحتاا ال 

اأااتلأااحامتج  ااتحام اا جااتحشمااكحظحااساحيااةاحامإلاا أل حتتاا حتصااعاحت اايح ااأاحامتغاا الوح
ةااكحاأااتلأاتح حقعاا حشجااا أحاة تاا  حام  ةجااتحم  ااأاأحامتتاا ماوحعحااةاحاالأااتلأااحسعااةم ح
جاتعدح أأحامقسمحام ت متحةاكحاماجاتحعتقاأااحدسحتأاتسمحامتقاأاحامتق اك حةإلاكحامتا ااتح

كحمات تجتحاالقتص أجتحجأتلأاح تجتح عجاوحتمحام تا حامتتاساةاحماادنحامتا  حتتا حاةسم
ج  اااكحا لإلااا  حش ت اجاااتحام  تااا حام اا اااك حدتااا حةاااكحامتا ااااتحامتتقأتاااتحتااامحامت تجاااتح
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ةجاا أاأحاأااتلأااحسأااا أل حامتق جااتحام اا جاااتحست  اا هح جاا أوح أاااعتحادنحامتاا  حامتأاااتلأاح
مكحا لإل ح  حامقسوحام  تاتحام اا جتنح محام ت حس ج أوح ت ألاحام ت  حساا

ة  تاايحامصا     حاةلاا حتااأحأاسق ححالراا   سوي ألنتجص  الصصنا ات األخصا : -6
محاااا حةااااكحام قاااا حام اا ااااكح جااااثحتأااااتحا حامأاااااكحامصاااا   جتحامت تاااااتحسيااااكحامأاااااكح

تاااا حاامادأاااات مجتحام  تااااتحما اا ااااتحتماااا حاآلال حساةأااااتأوحسامتعجااااأا حام جت سجاااات حس 
ا حشمكحامت جأحت ح حةجأا  أحةما ح ااكح جا أوحام اااحاة تا اكحتدسا حام اا تحا ت 

محاااةهحامأااااكحساة شااادتحاالقتصااا أجتحامت تااااتحمحااا  حة ااا ح ااامحامأااااكحاالأاااتح  جتح
امصاا   جتح)امت  مجاات(حسجتسقااتحديتجااتحتاا حتأااحاحعاايحام اا ااتحةااكحيااةاحامتااا  حع  أجاا أح

أااااكحاالأاااتح  جتحامتقاااأاحاة تااا اكحساماااألاك حسديتجاااتحامقدااا ةحام اا اااكح تأاااتحا حما
ح) ج أوحامأل (نح

 
 الباب الثالث

 الخصائص االقتصادية واالجتماعية للزراعة

اقتصاااااا أجتحسااتت  جااااااتح اااااامحأاااااا ألاحامقد  اااااا  ححتتتجاااااا حام اا ااااااتحعلصاااااا ألص
االقتص أجتحاةلا حسامتاكحت اأأح س جاتحامأج أا  حست  مااتحامتشا   حامل صاتحعحا حسايااح

ح-يةهحاملص ألص:
ج حام اا جاتحست صاأحستااامحام تاجا  حام اا جاتحاةلاا حتا اةحامت  صاحالموسصمي : -1

امتتصاتحع م تاجتحاة ت اجتحةاكحتساأااحت ج اتحت اأأي حامظااستحاماسجاتحتتا حجتداافح
 جاا أوحامدااافح اااكحام تاا حامت ا ااكحةااكحدسقاا  حت ج ااتحجإلااس حا تج ا تاايحةااكحدسقاا  ح

عحااةاححدلااا حسج شاا ح اامحيااةاحظاا ياوحامعد مااتحامتسأااتجتحعااجمحام تاا  حاماا اا ججمحسيااك
تلتااااتح ااامحامصااا   تحامتاااكحتأاااتتاحةاااكح تاجاااتحاة تااا جحت ااا حامظااااستحامتلتاإلاااتح

ححع إلنحام أعتحسأسمحا قد ةنحح
تشاا اتحامتلاا جم حتلاا جمحح–تااكحاأااتتاااحاالأااتح  حح–سج شاا ح اامحتسأااتجتحاة تاا جح

امت  صاااج حتااامحسقااا ح صااا أي ح تاااكحظحاااساحامت صاااس حاماأجاااأحةاااكحامتسأااااحامتااا مك ح
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امتأااااتحا حامتأااااتتاوح تاااا حجتاتاااافح اااااكحامتسأااااتجتحدج اااا ححس تااااكحجت اااامحامسةاااا  حع  ااااات
تسأتجتحامأل حةكحداافحاة سا ح جثحج ماحامألس حستأاس حام قسأحتمحت اا اكحامقدامح

ااااكحتسأاااتجتح سي اااةاحسقاااأحتاتااافحح–ام  ااافحسقااا حات ااايحح–تاااكحت اا اااكحح–سقااا حا جاااتح
تاامحام قااسأححامااأل حامت ا ااكحاةيتجااتحام عااامحم ألتتاا محام اا ااكحامااةمحجتااجاحماتاا ااةحقااأاا

امأااا ألاتحامتاااكحتاااا احم  إلااا  ح ااااكح اا تاااي حسجتاتااافح ااااكحتسأاااتجتحاماااأل حتسأاااتجتحأةاااكح
امأجسمح جثحجت أأحةكحيةهحاةسق  حعداجقاتحتلتااتح امحام ا تاجمحع مقدا ةحامتاا امحدسح

امأسمااتح جااثحجت اامحتاتجاافحأااأاأحامااأجسامحعداجقااتحتتإلاا حدج اا حتااكحامصاا   كحدسحسظاا ألتح
حتسأتجتحألسمحانح

تتمااا حقجتاااتحاةا حسامتعااا  كحنسصصصب  اأ  المصصصا  الثابصصصت فصصص  الراا صصص :  ضصصصخام  -2
%حتاامحاتاااتحادنحامتاا  حامتأااتمتاحةااكح75-71سامت شاا  حامم عتااتحساجاياا ح ااسامكح

ام تااا حام اا اااكحسياااةهحاةصاااس حجق عاحااا ح إلقااا  حم عتاااتحتمااا حامإل ألاااأوح ااااكحادنحامتااا  ح
اةا حدسحماااحدمحتااأةكحأااسا حاأااتغا ححمصااج  تحساالأااتح  نحسيااةهحاتج حاا حجااافاسح

 حسعصاتحام ظااح امح جإلجاتحاة تا جحدسح اااحامت صاس حام ا تا حماةم حج اتاحتأتغ 
ص ماحام ااةحدمحجأةكحعا ت ايحشمكحدقصكح اأح تاكحجقا حتا حجلاصحامس اأوحام  تااتحم

تمحامت  مجتحامم عتتحشمكحدأ كح أحتت منحسجلتاتحام ا  ح امحةما حع م أاعتحم  تا جح
 اا مجتحاما اجاتحتاامحل تا  حسسقااسأحسدااساحستاامحامصا   كح جااثحت جاأحقجتااتح أاعتحامت

اة تاا ج حةجااتت محامقداا ةحدعج ااتحامتصاااسة  حاما اجااتحدمحت جااأحدسحتقاا حتع اا حم تجااتح
امص   كحتمحام أحتمحش ت ايح  أت حتتج حاةمت محماحعسدحةجؤأمحةم حشماكحام إلا ظح

حاعدح اكحتأتساي حامأ ام حدت حامقد ةحام اا كحة حجت  يحام أحتمحش ت ايح  اأت حت
اةمت محام اا جتحعأعفحااتإل ةح أعتحامت ات تيحست  مجإليحامم عتتحسج ا س ح جا أوحش تا احاح
ةااكحتسااحااتحيعااسدحدمتاا محاماا اسة حسم اامحتماا حيااةاحاةااااا حقااأحجااؤأمحشمااكحاأااتتاااح
ا لإلااا  حامااامتمحمحاااةاح اااامحدمحاةأااا  احام اا جاااتحتحاااعدحعأاااااتحد عااااحتااامحاةأااا  اح

تتاااا حجتاتاااافح اجااااتحا أجاااا أحأااااس ح  مااااتحةألااااتححامصاااا   جتحسقاااا حاة تاااا  حاالقتصاااا أجت
حام اا ججمنح

 الطبيع  التنافسي  لإلنتاج الراا  :  -3
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ح-تتج حام اا تحعدعج تح حشمكحاة ت جحامتت  ةنحم أوحدأع ف:
دمحاة ت جحجتاحةكحس أا حش ت اجتحتت اأأو حسياةهحامس اأا ح ا أوحتا حت اسمحصاغجاوححأوال:

ام  ألاجتحامت تتأوح اكحامإلااأحس  ألاتاي حتتا ححةكحأ تح حاة ت اجت حال تش احامت ا ت
ج تاح  يح اأاحشت ا مح ااحامت تااجمحةاكحات ا أا حت اأأحش تا احاح تجاتحس س ا حاسح

ححتاأح اسالحمتش   حاة ت جحسامتأسج نحح
دمح جاا أوح ااأأحامت تاااجمحسااأحةااكحامقداا ةحام اا ااكحسالح اا أل حةااكحأااعج حةماا  حدمححثانيصصًا:

ح حت تاجمحاأأنالحتساأحتسا كحتقتحةكحأعج حألسح
 ثالثا: التجان  النسب  لألنتج  الراا ي  مي اختالف أحجام المرااا

م اا حةماا حةااامحامت ااتاحام اا ااكحامإلاااأمحالحجت  اايحدمحجااؤماحةااكح تجااتحام اا تاحدسح
ام ااا حام اااكحسع متاا مكحماامحجااؤماح اااكحاةأاا  احامأاا ألأوحةااكحامأااس حسم  اايحجتاا ماحعحااةهح

حايح تجتحس س  نحاةأ  احةكحتقاجاحداع  يحست أجأحش ت 
تااكح أاحامقأاوح ااكحت أجاأحاة تا جحح :م الم:اة     تح:ي: اإلنتاج ف  الراا  : -1

ام اا ك حةم حةمحاة تا جحام اا اكحش تا جحدعج اكحل  اكحمظااستحدعج تايح)اماجا حح
امصااقجك(حسيااسح ااةم حت ااا حماتاا ماحعاا ةتاا حساآلةاا  حسام شاااا حح–اةتداا احح–

تحامت تااااتحت ااايحأاااسا حع م جااا أوحدسحعااا م قصح)ةاااكحامتاااأمحسالحجت اامحامااات  احةاااكحام تجااا
امقصاجاحسامتتسأاادحد ج  ا (حةااكح اس حاةمتاا محامتااكحجتسقاكحاماا ااةحتغججايا حماامحجتجأاااح
ماااا ااةحاال تإلااا ةحع اتإلااا ةحاةمتااا محع جااا أوحاة تااا جحعتسأاااجكحامتأااا  تحامت اس اااتحتااامح

ةمتا محت صس حت جمنحدسحش ق صحتأ  تحامت صس حع أح اا تيحلسة حال لإلا  حا
ح"دت ت"نحح

حتتاا انحام اا ااتحةااكحس ااأا حش ت اجااتااتبصصاط العمصص  المرا صص  بالمعييصص  الايفيصص :  -5
ت ااأسأوحام ااااح اا أوحتقااساحاةأاااوحاماجإلجااتح اااكحاأااتغ مح حعتاا حجااسةاهح  ألاحاا حسدةااااأح
اةأااااوحاآللااااجمحدأ أااا حتااامحام تااا حامت ا اااك حس تاااكحةاااكحامتأااا    حامساأااا تحجاااتاح

أااجتح حشمااكح جاا  ا حت ااأسأوحام ااااحدج اا  حيااكحس ااأا حاأااتغ مح ح اااكحدأاا نحتق
اجإلجت حسدأمحا أت جحاةأااوحسام جا  وحشماكحش ت اجتحتقساح اكحاأتغ  ح  حت ح ح  ألاتح
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امسصاااس حع مس اااأوحاة ت اجاااتحشماااكحت قجااا حام إلااا  وحاالقتصااا أجتحام اا جاااتح ااامحداجااا ح
حت ظجاحص ةكحامأل حةكحامتأمحامقصجاحسامدسج نح

ام ا ألاكحم  تا جحام اا اكحشماكحشاأوحاالاتعا دحعاجمحام تا حامت ا اكح سدأمحيةاحامت اسا ح
ست جشااتحاةأاااوحاماجإلجاات حست جااتح تاادحاة تاا جحةااكحامت ا ااتحس أااعتحتاا حجأااتلأاحةجحاا ح

احاايحشمااكحاة إلاا  حاةأااامحدسحاة تاا جحأ حستقااأااحتاا حجااألاهحتاامحألاا حدسحجسحتاامحتااسا
امظااستحامل صااتحام قااك حس اةم حجاؤماحةاكحتقاأااحتاا حجأاسقيحتامح  صا تح حسةا ح

  ملأاو ح أأحاةةااأ حد ت ايا حدأاسفحت جشتحاحس ةاحةكحالتج اح سةحام اسةنح
ت تعاااحاةا حتاامحام   جااتحامقجتجااتحدياااحاألاض  امصص  م صصم فصص  اإلنتصصاج الراا صص :  -6

 ساتااا حاة تااا جحام اا اااكحةحاااكحتإلاااس حع مجااااحديتجتحااا حةاااكحامصااا   تحسامتاااا اوح جاااثح
ساتااا حقجتااات حستااامحمااااحجت ااامحامتإلاقاااتحعاااجمحظااااستحت تعااااحادنحامتااا  حياااسحد عااااحام 

اة تااا جحام اا اااكحسامصااا   كحةااالا حلاقحااا حاحسجااا اس ح اجحااا حاة أااا مح شااا دي ح
ت حا  حست حا ححالتج احد ساةحام اسةحستاأمحداع جاتحاحام اا ك حسامتكحتؤماح س جتح حةك

محأا امص ماحم  ت جحساجاحامص ماحدسحامتأتمتاحةكح جمحدمحادنحامت  حدسااأهحاة 
سةا ح  ااتحاة تا جحامتاا امحسامصا   كحس ااأأححستامحصا  يحجت امح جا أوح تجتايحت ااي

ام اا تاجمحساماااااعجمحةااكحامت جشااتح اجحاا  حدتاا حاةا حةاا حجت اامح جاا أوح تجتحاا ح تااكح
ح اكحةا حشص ححت حجت مح اا تيحت ح نح

تتصاتحامت  صاج حام اا جاتحعصاإلتحل صاتحالطبيع  الخاص  ل محاصي  الراا ي :  -9
حي ح محاجاي حتمحد تايحامص     حاآلتجت:حتتج ح

اة ت جحدمحص سعتحت أجأح تدحاة تاتحام اا جاتحستس جاأه حةحاكحتلتااتحد(ح أاحتا  نح
تمحت دقتحةلا حستمحت ا تحةلا حستمحأ تحةلا حتتا حج اداحامت اتاحماقجا اح
عع  حاملأت  حامتأسجقجتحتم حامإلا حسامتأاجا حدت حةاكحامصا     حاةلاا حةاجت مح

مااات  احةاااكحشااا  حاة تااا جحس اتااايحس س ااايحعأاااااتح عجااااوحسياااسحتااا حجأاااتكحع ة تااا جحا
ام تداااكحتتااا حالحج اااداحت ااايحامت اااتاحةاااااا ح مجااااحتااامحاملاااأت  حامتأاااسجقجتحامتاااكح

حتاامح اكحام اسةنح
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ف(ح اال تتح ااااحاة تاااتحام اا جااتحع م أااعتحةس ا حاا حتتاا حج جااأحتاامحامت اا مجتحامتأااسجقجتح
تاا حاة تااتحامتاكحمحسامتاكحتلتااتح س ا حس إلا  وحل صاتحتم حامتاتجكحسام ق حسامتلا ج

حتتصتحع ل تتح اتح ح ت حت جأحعةم حامحساتشحامتأسجقجتنح
تتاااا حج ااااداحت اااايحامتاااا ااةحمأااااا تحح– تاااااتحام اا جااااتحج(حأااااا تح داااافح مجاااااحتاااامحاة

حامتأسج حسامعجكحدسحامتل جمحامت اتحد ج   حسجت ا حت يحمتل داي نح
تتتجا حام اا اتحعداس حأساوحادنحامتا   حسياكحلراا  : المخاطاة وصعوب  التموي  ا -8

امتا  حشماكحامتأاتمتا حسجاااكحةما حدأ أا حشماكحدمححامإلتاوحامتكحجاتاحةجحا حاأات  أوحادن
ل تتح أاااعتحادنحام اا اااتحصااا   تحعجسمساجاااتحشاااأجأوحامتااا ماحع م ساتااا حامدعج جاااتحس ااا

اماات  احةاااكحامتاا  حامم عااا حةجحاا  حسامتا جااافحامت  ةأااكحمع ج  حااا حاالقتصاا أمحسصااا سعتح
تق أجاحش ت اح حس ل تتحيةهحاة تاتحسق عاجتح حامأاج تحماتات ح  حةما حجاؤأمحشماكح
 اااال تتح  صاااااحامتلاااا داوحةااااكحاالأااااتغ  حام اا ااااك حة اااا ح اااامحظحااااساحعااااأاأل ح

حص   جتحدة  حاسأوحسدق حمت  نح
يةهحام سات حتاتت يحتؤأمحشمكحص سعتحامتتسجا حام اا اكحعاتجاكحد سا ايح ااكحساايح 

ا ح اااكحامتااأمحامقصااجاحامااةمحجتااجاحماتاا ااةحام صااس ح اااكحادنحامتاا  حام تااساحأااسح
ام  احماسصس حع م إل  وحاة ت اجتحامت ا جتحشمكحد اكحتأتسمحدسحةكحامتاأ حامدسجا ح

حجؤأمحشمكحا لإل  حام إل  وحامت  سمساجتحساالقتص أجتحم  ت جحام اا كنح
ياااةاحامتلصاااصحالحتقعااا حام اا اااتحعدعج تحااا حامتلصاااصحام تااا مكحةمحالتخصصصص :  -7

جتداااافحاأاااتتاااجتحتساااااأحام تااا حامسا اااأحت تظتااا حستس  ااا ح ااااكحداااس حامإلتااااوحامتاااكح
اةتاااحةااكحام اا ااتحتتاا عكحام تاجاا  حام اا جااتحتأااتغاقح حام تاجااتحاة ت اجاات حسجتدااافح

سدأاؤياااا حسةااااا حامظااااااستحامدعج جاااات حسعاااااةم حجقاااااساحامتاااا ااةحعااااا أا حاتجاااااكحام تاجااااا  ح
تجتحامتاااكحجت ااامحدمحت اااأثح تجااااتحامتلصاااصحام اا جااات حةااا حت اااأثحامعد ماااتحامتسأااا

دت حامتلصصحامت دقكحدمحتلصصحت دقتحت ج اتحةاكحش تا جحت صاس حح–ام ت مكح
عةاتااايحةحاااسحد مااااحا تشااا ااحةاااكحام اا اااتح ظاااااحمتااا ماحام اا اااتحامشاااأجأحعااا مقسمحامدعج جاااتح
سالت ةحا حتامحت دقاتحةلااا حستعا جمحاة تااتحام اا جاتحسةاا حياةهحامظااست حستقااأااح

ح أاحاالأتح  نحقاعح حمتص
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ياااسحامت جااا احام تاااكحمقجااا نحتاااأمحضصصصعف الماونصصص  ال:خ يصصص  ل سصصص ي الراا يصصص :  -11
اأتا عتحامتق أجاحامتكحجأتحا ح حشالصحت اجمحدسح  ألااتحت ج اتحدسحع جا محاقتصا أمح

سجت امحح–ت جمحتمحأا تحت حماتغججاحةاكحألا حةما حامشالصحدسحام  ألااتحدسحامع جا مح
أجاحامتداسعااتحت حاا حعاا متغجاحةااكحألاا حامتأااتحا حتقأااجاحامأاااكحتاامح جااثحتاا مجاحامتقاا 

حححححح-سيةاحج لةحم متحد ساة:
اكحةا حامتاس اا  حسجااؤأمحا أجاا أحألاا حامإلاااأحامتداااسفحت حاا حدمحامأااأ( السصص ي العا:يصص : 
حامألاجتحامتساعت

سيااكحامتاكحالحتتاا ماحام تجاتحامتداسعااتحت حا حعااأل حامتأااتحا حدمححب( السص ي الضصصاواي :
حتمع حام تجتح  أون

 قااصحامقااأاححشمااكسامتااكحجااؤأمحا أجاا أحامااأل حامإلاااأمحح( السصص ي الا:ي صص  أو الناقصصص :ج
حامتداسفحت ح حدمحد ح حةا حتاس تحأ معتنح

:حجق عاا حامأاااس حاة تاا اكحماقداا ةحام اا ااكحتم بصصات األثمصصان وانخفاضصص ا النسصصب  -11
حأااااس  ح  أاااج حع م أاااعتحملمتااا محساماااأل حامااا اا ججم حةعج تااا حجظااا حتأاااتسمحاة تااا ج
ام اا اااكحام ااااكحم عتااا حتااامح ااا احةلااااحس ااااكحتاااأمحدساااايحتداااساحاماااأساوحاالقتصااا أجتح
جتةعةفحتأتسمحاةمت محام اا جتحتمح ا احةلاا حسجشاتأحتقاافحاةمتا محام اا جاتحةاكح

دعج ااااتحتاس ااااتحدااااافحس ااااا حظاااااستحاالأااااتقاااحاالقتصاااا أمحسجااااااكحةماااا حشمااااكح
سثحتةعااةفحد عااااحام  صاا  حام اا جااتحشةحتااؤأمح اا متحتاس ااتح اا حت حتاا حشمااكح ااأ

ح أعج حةكحاةمت محام اا جتح تجاتحدمحتغجاحةكحام ا حدسحامدافحدسح اجحت نح
سمت ح ا مح اا حامأااكحام اا جاتحج ا أحج اسمحم عتا ح)تاكح ا متحتاس اتحياةاحام اا (ح
ةااامحد ماااحتقاعاا  حتأااتسمحاةمتاا محةااكحام اا ااتحجت صاا حةااكحتغججاااحامدااافح اااكحامأاااكح

حام اا جتنح
ام اا جاااتحشماااكحتةعاااةفحاماااأل حام اا اااكحسجشاااتأحتقاااافحاماااأل ححسجاااؤأمحتةعاااةفحاةمتااا م

ام اا كحامص ةكح محتقافحامأل حام اا كحاةات مكح ظااحمامع  حام أعكحةاكحتأاتسج  ح
حدمت محامأاكحاجاحام اا جتحام  تتحم  ت جحام اا كحدسحاالأتح  ن

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 جامعة بنها –التعليم المفتوح 
 

(21) 

ةاح اااا محأاااااس حاةمتاااا محام اا جااااتحجلتاااااتح اااامحأاااااس حاةمتاااا محامصاااا   جتحامتااااك حساا
تتصااتحعمع تحااا حام أااعكح ظاااااحمقااأاوحامت تااااجمحامصااا   ججمح اااكحام اااأحتاامحش تااا احاحةاااكح
تسااحتحا لإل  حاةمت محدسحااتإل  ح  حةامحاةمت محام اا جتحسا لإل  اح حام أاعكحج  انح

ام تا حام اا اكح امح ظجاتحا ححاا لإل  حام  ألأح ااكحاالأاتمت احام اا اكحسا لإلا  حدااسح
حةكحامقد ةحامص   كنح

شماكحدمحش تا جحستأاسج حت تاا  حامقدا ةحام اا اكحجاتاحةاكحظا حامت  ةأاتحسجااكحةم ح
حعج ت حجتتتكحش ت جحامقد ةحامص   كحستأسجقيحع مجاحتمح   صاحاال ت  انح

سقجتحامتتسق ااتحةااكحام اا ااتحسامتااكحسجعااجمحامشاا  ح)ح(ح اال تتحامتقاعاا  حامأاا اجتحامأاا
اح)حح(ح اا تحعج تاا حجتماا حامشاا  حاقااح–تصااتحتاس ااتح اا حتاامحدااافحس ااا حت تا تحاا ح

ح أوحيةهحامتاقع  حةكحص   تحدلا حتتصتحعتاس تح  حتمحدافحس ا حت تا تح نح
ح

 الرابع الباب
 الموارد االقتصادية المصرية

ج تعااااحتاااأمحتاااساةاحامتاااسااأحاالقتصااا أجتحةاااكحدمحعااااأحتااامحامعااااأامحتؤشااااح ااااكح
ةاااأحستامحمااحشت   جتحاالأتإل أوحت ح حسقأاتح ح اكح ج أوحاة ت جحساةكحتأتسمحامألس حمل

 أحتساةاحامتسااأحاالقتص أجتح صفحام ج وحةمحقدا حس اجايحأاستح أات ا حامتاسااأحج
حاةا اااجتحسامتاااسااأحامتصاااجتحاماألجأاااجتحسامتااكحجت ااامحاأاااتغ مح حسيااكحتتتمااا حةاااكحامتااسااأ

حامت ألجتحسامتسااأحامعشاجتحسامتسااأحامادأت مجتنح
 أوالً: الموارد األرضية

دياااح   صاااحاة تاا جحام اا ااك ح تاا حت ااأحام  صاااححت تعاااحامتااسااأحاةا ااجتحتاام
ماتسأااكحاةةقااكحةااكحام اا ااتحامتصاااجتحستعااااحاتاااتحامتأاا  تحاةا ااجتحاماألجأااكحامت ااأأح
تاجسمحةأام حت قأاحشمكحداا اكحساأمحسأمتا حام جا حستعاااحتأا  تح ح244امتصاجتح سامكح

ةااااأام حتاجااااسمحح161تاجااااسمحةااااأام حسامصاااا اا حامغاعجااااتحتعااااااحتأاااا  تح ح  ااااسحح8  ااااسح
تاجاسمحةاأام حستعاااحتأا  تحشاعتحا جااوحأاج   ح61امص اا حامشاقجتحتعااحتأ  تح ح  اسح

%حتاااامحشاتاااا مكحامتااااسااأح4تاجااااسمحةااااأام حستتماااا حتأاااا  تحساأمحام جاااا ح  ااااسح16  ااااسح
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%حتمحتأ  تحاماتحساجت حستقاأاحامتأا  تح96اةا جت حةكح جمحتتم حامص اا ح  سح
جااسمحةااأامحتتماا حاةاا ااكحامقأجتااتحت حاا حتاح7.2اةا ااجتحامتصاااجتحامت اس ااتحع ااسامكح

تاجااسمحةااأامحتاامحاةاا ااكحاماأجااأوحامتااكحح1.4حتاجااسمحةااأامحس ااسامكح5.8تأاا  تحتعااااح
حنحح1988س تكح  احح1952اأت ا  حت ةح  اح

ستت أأحامتأ    حامتكحجت محش  ةتح حشمكحاةاا كحام اا جاتحةاكحتصااحتع ا  ح
  حامتاسااأحاةلاا حالأاجت حتجا هحاماامحمع  حاال تع اا حامإل جتحامتت اقتحعتأمحشت  تحع
ع اااسامكحح2111امتسأاااكحاةةقاااكحشماااكح ااا اححستأاااتسمحاةاااكحياااةهحامتجااا ه حستقاااأاحشت   جااا  

تاجااسمحةاااأامحسةمااا ح اااكحدأااا نحامتقاااأجاا حامل صااتحعتااا حياااسحتتاا ححتااامحامتاااسااأحح2.33
تتاااا حستتاااس ةحياااةهح151االقتصااا أمحعتااا حالحجتاااا س حامت ألجاااتحاماساألجاااتحةاااكح اااأسأحاماةاااكح

دماااتحةاااأامحعسأااادحاماااأمت حح571 تح ااااكحامت ااا د حامتلتاإلاااتح ااااكحدأااا نح اااسامكحامتأااا 
دماااتحةاااأامحح559.5دماااتحةاااأامحعتصااااحامسأااادكحس  اااسحح229ع ة ااا ةتحشماااكح اااسامكح

دمااتحةااأامحعاا مساأمحح111دمااتحةااأامحعشااعيحا جاااوحأااج   حس ااسامكحح254عتصاااحام اجاا حسح
حاماأجأنح

مااكحلتأااتحدصاا  تحستاامح   جااتحدلااامحجت اامحتقأااجاحداا ااكحامتسأااكحاةةقااكحش
سةقاا  حمدعج ااتحامتاعااتحسيااكحاةاا ااكحامت لإل ااتحستاعتحاا ح   تااتحسعحاا حتاس ااتح  مجااتحستعااااح

دمتحةأام حساةاا كحاماجاجتحام   تاتحسامتتسأادتحام عجعا  حتما حداا اكحح412.5  سح
تتسأاادتححدمااتحةااأام حساةاا ااكحامصاا ااسجتح191ام سع اجااتحسامااساأمحاماأجااأحستعااااح  ااسح

دمااااااتحةااااااأام حساةاا ااااااكحح392.5جعاااااا  حسامتأااااااتسجتحستعااااااااح ااااااسامكحشمااااااكحاملشاااااا تحام ع
دمااااتحةاااااأام حح553.5امصاااا ااسجتحةا حامدعساااةجااااا حامتتغجاااااوحامت  أاااااجفحستقااااأاحع  اااااسح
دمااااتحةااااأامحح781.5ساةاا ااااكحامصاااا ااسجتحةا حاةاا ااااكحاملشاااا تحسامتااااكحتعااااااح  ااااسح

حدمتحةأامحاجاحتص إلتنحح12ع ة  ةتحشمكح  حةم حةح   ح سامكح
عاغاا حامتااسااأحاةا ااجتحح2117اأجااأحماتااسااأحاةا ااجتح تااكح اا احسةااكحتدااساح
تاجااسمحةااأامحعت دقااتحا ااسفحتصاااحح6تاجااسمحةااأامحت حاا ح ااسامكحح8االقتصاا أجتح ااسامكح

%حتاامحشاتاا مكحامتأاا    حامصاا م تحما اا ااتح71.92سامصاا اا حامغاعجااتحع أااعتح ااسامكح
حعتصانح

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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   2119م ( يوضح األااض  الصالح  ل راا   بمصا حت   ا2ج:و  اقم )
 % المساح  بالف:ان المنطم 
ح5.1ح413311حأج   
ح21.88ح1819451حامأمت 

ح1.21ح99151حتصاحامسأدك
ح11.46ح947911حتصاحام اج 

ح1.61ح51111حشسادئحع جاوح  صا
ح11.47ح948511حامص اا حامغاعجت
ح7.26ح611111ح  جفحسش تجم

ح41.2ح3411111حا سفحامساأمح)تسش ك(
ح111ح8268311حاةات مك

امحجألاااااتحام  تاااااتحمتشااااااس   حامت تجااااااحسامت تجاااااتحام اا جااااات حاةأااوحام  تاااااتحمأااأااااا  ححالمصصصصصص:ا:
ح2119إسصصتااتيجي  التوسصصي األفمصص  فصص  استصصصالت األااضصص  حتصص   صصام اةاا ااك ح

حنح1997س ااوحام اا ت حامق ياو ح
 ثانيا: الموارد المائية 

حدممقااأحدصااعاحتاامحامسا اااحامت تجااتحسححت تعاااحامتااسااأحامت ألجااتحتاامحدياااحت ااأأا 
امتجااا هحياااكحامقجاااأحاماألجأاااكح ااااكحامتسأاااكحسامت تجاااتحستظحااااحديتجاااتحامتاااسااأحامت ألجاااتح  اااأح
اأتصاا ححساأاات ااةحاةاا ااكحاماأجااأوحةااكحصاا اا حتصاااحست قأاااحامتااسااأحامت ألجااتحةااكح
تصاااحشمااكحتااسااأحتقاجأجااتحسدلااامحاجاااحتقاجأجااتحسيااكحتتتماا حةااكحتجاا هح حاااحام جاا  حامتجاا هح

جاا هحامصاااتحام اا ااكحامت اا أحاأااتلأاتح  حاةتداا احسامأااجس  حع ة اا ةتحشمااكحاماسةجاات حت
حتج هحامصاتحامص كحامت  ماتنح
 أوال: مواا: المياه التم ي:ي : 

ج تعاااح حاااحام جاا حامتصااأاحاماألجأااكحماتجاا هحامأااد جتحةااكحتصاااحسقااأححن صصا النيصص : -1
التإل قجااتحأاا سج حسةقاا حح3تاجاا احاح55.5ت ااأأح صااجفحتصاااحتاامحيااةهحامتجاا هحعتقااأااح

سامتاااكحت  ااااحشمجحااا حأس ح اااس ح حااااحام جااا ح تاااكحاآلمحسياااكححتاااكحامأاااسأامح1959
ح–اسا ااااأاحح–دسا ااااأاحح– األجاااااحح– ج جاااا حح–دمجسعجاااا حح–داتجاجاااا حح–امأااااسأامحح–)تصاااااح
ت  ا جا (حسج تعااحامأاأحام ا مكحع أاسامحامتاأل حامس جاأحمحاةاحامتصاأاحاماةمحح–عاس أمح
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أحامت ألجااتحةااكحتصاااحسم حاااحام جاا ح%حتاامحشاتاا مكح ااا حامتااسااح95جأاا ياحع ااسامكح
م مااتحتصاا أاحج صاا حتاامحل محاا ح اااكحتج ياايحسيااكحتاتس ااتحامت اا عكحاالأااتساألجتح
"د  مكحام ج " حتاتس اتح اس حع ااحامغا ا حسع ااحام اافحسامتاتس اتحاةلجااوحياكح
امت  عكحاةمجسعجتح"ام عشت"حسيكحامتصأاحامتسأتكحمتج هحام جا حسجت امحتس جاكحاةجاااأح

% ح15% ح16م جاا ح  ااأحع جاااوح  صاااحع أااسامح أاافحتصاا أاهحشمااكحام اااكحمتجاا هحا
%حياااكح ااااكحامتاتجااافحتااامحشقااااجاحامع جااااا حاالأاااتساألجت ح حااااحامأاااسع د ح13% ح56

ح حاحام ج حاة ا  ح حاح دعاونح
ت تعااااحامتصاااأاحاماألجأاااكحم ااا حتصااا أاحتجااا هحاماااامحاةلاااا حسياااكحد اااأحاألمطصصصاا:  -2

امغاعااكحسامشاااقكحح حامأاا   حامشاات مكامتصاا أاحاماألجأااجتحامتااكحت تتااأح اجحاا ح اا اا 
سجتتاااأحتسأااااحأاااقسدح حتااامحشاااحاحد تاااسعاحس تاااكحعأاجاااتحشاااحاحتااا جسحتااامح ااا ح ااا اح

عسص  حأ سج حسجلتااتحت اأ حأاقسدحاةتدا احتع ا حح11-8عتتسأدحتأ قدح سامكح
اللاااات تحامت دقااااتحسةصااااس حامأاااا تحةإلااااكحامت اااا د حامادعااااتحت تتااااأحام اا ااااتح اااااكح

سقاأحتااجتتا/أا تحح1111ق حت اأ حأاقسدح ح امحاةتد احا تت أاحاألجأج ح جثحالحج
تااجتتا/أ تحةكحامت ا د حامادعاتحااأا  حستقا حح2111ج أاأحيةاحامت أ حسجص حشمكح

ديتجاااتحاةتدااا احةاااكحتصااااح تصاااأاحتااامحتصااا أاحامتجااا هحع م أاااعتحما اا ااات حشةاحتااا ح
قسا اا حع حاااحام جاا حسجلتاااتحت ااأ حأااقسدحاةتداا اح اااكحاتتااأاأحامااساأمح جااثح اااأح

تدااا احةاااكحامت دقاااتحامت صاااساوحتااا حعاااجمح اااأسأحامأاااسأامحسامقااا ياوحتعاااااحدمح تجاااتحاة
تااجتتا/أااا تحعج تااا حجااا أاأحت اااأ حأاااقسدح حتاااأاجاج  ح اتااا حاتاح ااا ح   جاااتحح25 اااسامكح

تااجتتا/أاا تحستعااااح تجااتحح111شا دئحامع اااحاةعااج حامتتسأاادح جااثحتعااااح ااسامكح
/أاا تح3 احاتاجااح1.8اةتداا احامتأااتإل أحعحاا حةااكحتصاااح اااكحدقصااكحتقااأجاح ااسامكح

ستتاااسحح تجا  حأاقسدحاةتدا احامتااكحتأاقدحةاكحتصااحتاا حعاجمحصاإلاحةاكحامت اا د ح
تااجتتا/أاااا تحةااااكحشقاااااجاحامأاااا   حامشاااات مكحسةااااكحدة اااا حح211امصاااا ااسجتح ااااسامكح

امظااااستحتتأااا قدحاةتدااا احع تجااا  ح عجااااوحتااااوح ااا حأااا تجمحدسحمااا ثحأااا سا ح ظاااااح
 تجااتحاةتداا احةااكحتصاااحمدعج ااتحامت اا خحام اا احصااجإل حةااكحتصاااحسالحج جااأحشاتاا مكح

حاتسااأحامت ألجتحةكحتصانحع م أعتحم/أ تحسيكح ألجاتحاأاح3تاج احاح4.1 اكح

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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ت ااااتحامتجااا هحاماسةجاااتحع  حااا حامتجااا هحامتاااكحتتأاااافحتااامحاةتدااا اححالميصصصاه الجوفيصصص : -3
سيااكحت إلااةحشمااكححستااا امحامااامحسامل ا اا  حدسحتجاا هحامااامحام األااأوح اامحامأاا تحام قاجاات

ةااااس حدعقاااتحصاااات  حت س اااتحعااااةم حامل ا ااا  حاماسةجااااتحعااا دمحاةا ح جااااثحتتاتاااكح
سامتجاااا هحامت اجااااتحت تعاااااحامتصااااأاحاماألجأااااكحم تااااأاأحع متجاااا هحةااااكحت ظاااااحامت اااا د ح
امص ااسجتنحسامتج هحاماسةجتحةاكحتصااحتسااأحةاكحام أجاأحتامحامل ا ا  حامت تشااوحةاكح
ا حاتجااكحشقاااجاحامااع أحتاامحامااأمت حسساأمحام جاا حشمااكحامأاا   حامشاات مكحامغاعااكحسامصاا اح

امغاعجتحسامص اا حامشاقجتحسشت  حسا سفحأج   حستسااأحامتجا هحاماسةجاتحةاكحل ا ا  ح
ةا حد ا احتتع ج تحس اكحد ت  حتلتاإلتحتمح أوحدتت احشمكحةالتحاةتتا احستتساااأح
ةاااكحل ا ااا  حسدعقااا  حاجسمساجاااتحتتاااااسححتااا حعاااجمحاماساأااافحام أجماااتحشماااكحصااالساح

امل ا   حاماسةجتحشمكحل ا ا  حتتااأأوححامق  أوحامتتعاساوحسع   ح اكحةم حتاحتص جت
حسدلا حاجاحتتاأأونح

قاااجاحامااأمت حست تسج تحاا ح :الخرانصصات المتجصص::ة فصص  مصصصا -أ تتااس ةحتاا حعااجمحساأمحام جاا حساا
سياااةهحامتجااا هحاااا  حتااامحتاااسااأحح3تاجااا احاح311 ح3تاجااا احاح211ياااكح ااااكحامتاتجااافح

ا اااكحساماشااااحجتأاااافحشماااكحل ا حااا حتااامحتجااا هحامصااااتحام احام جااا حسياااكحتتااااأأوحتتااا ح
سشع   حامامحستج هحام ج حس اكحامااااحتامح ال تتحياةاحامتلا سمحشالحدمحامتأاتسحح
عأ عتحةكح د  حت أال حش محامل امحعتج هحاأجأوحمات  ةظتح اكحامتسا محامتا ألكح
مالاا امحسمتظاا حد تاا  حامتجاا هحاماسةجااتحةااكح ااأسأحاالأااتلأااحاالقتصاا أمحست ااأال ح

امل امحامت ألكحةكح ت جاتحام د قا  حامشات مجتححمكحأساحيةاشامأ فحاآلتمحع ة  ةتح
تااامحاماااأمت حتااامحألاااس حتجااا هحامع ااااحشماااكحداا اااجح حسقاااأاحتااا حجأااا فحتااامحتجااا هحياااةاح

سالحجأاتاحع أاات  اتحتجا هحيااةهحح1997 اا احح3تاجا احاح8.4امتصاأاحامتا ألكحع ااسامكح
امل ا   حشالح  أح أسثحق دحمإلتاوح ت جتحدسجاتحماةم حج ظااحمحاةهحامتجا هح ااكحش حا ح

حقجتتحشأتااتجاجتنححةا 
تتتاأحت ا حامصا اا حامشااقجتحسامغاعجاتحسشاعتححالخرانات غيا المتج::ة فص  مصصا: –ب 

ا جاااوحأااج   حة يتحاا حسدشااحاي حلاا امحام ااااحاماتاااكحام ااسعكحةااكحامصاا اا حامغاعجااتح
سامااةمحجتتااأحةااكحشقاااجاحشاات  حشااا حدةاجقجاا حسجشاات حداا ااكح)تصاااحسامأااسأامحسمجعجاا ح
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محتامحديااحتصا أاحامتجا هحاماسةجاتحام ةعاتحةاكحتصااحاجااحستش أ(حسج تعاحياةاحاملا ا
امتت  تحم أتلأااح ظااحم ت حيةهحامل ا ا  حسصا سعتحام صاس ح ااكحتج يايحس اأاح
تااااااأأي حسااتإلااااا ةحت ااااا مجتحداعااااا  حاةاااااكحس اااااخحامتجااااا هحت حااااا حسقاااااأحدأ حأااأااااا  ح
ت   جااتحأاا فحتاا ح االأتشاا  احشمااكحتدااسجاحيااةاحاملاا امحةااكحت دقااتحامااساأمحاماأجااأحساا

/أ تحتمحتج يايحمت اأال حاقتصا أجتحالأاتلأاتح حةاكحاماامح3تاج احاح1.6تمحجقافح
 اااكح داا  حساأااكحةااكحامااا  حاما ااسعكحامغاعااكحتاامحتصاااح)ت دقااتحام سج اا  حسيااةهح

دمااتحةااأامحتتاا حح43دمااتحةااأامحت حاا حح151امتجا هحت إلااكحمااامحتأاا  تحتقااأاحع ااسامكح
امتجاا هحاماسةجااتحستاامحامتتسقااكحدمحجاا أاأحت ااأ حامأاا فحامأاا سمحتاامح اا تحاا حع مإل اا ح

/أاااا تح  ااااأحةتاااامح3تاجاااا احاح2.5اجاااااحامتتاااااأأوحةااااكحتصاااااحتأااااتقع حشمااااكح ااااسامكح
ساقتص أمحمحةاحامأا فحسجقاأاحتلا سمحامتجا هحاماسةجاتحاجااحامتتااأأوحسامتاكحتتساااأح

ستااكحأاا فحح3دمااتحتاجاا احاح41 اااكحد تاا  حتتإل ستااتحتاامحامصاا اا حامغاعجااتح ااسامكح
متتتااائحتاق ألجاا حتاامحامتصاا أاحامتااكحت س اا حامتجاا هحتاامحامل ا اا  حاماسةجااتحةا حاا حت ااسأح

ح ت حااا حستأاااتغ ح تاااساأحش ااا ةكحتااامحامتجااا هحامتاااكحت اااجكحشماااكحامع ااااحسامت لإل ااا 
ي تاا  حتاامحتصاا أاحامدعج جااتحأسمحة ألااأوحست تعاااحامتجاا هحاماسةجااتحةااكحتصاااحتصااأاا ح

امتجاا هحامتااكحجت اامحاالأااتإل أوحت حاا حع متسأااكحةااكحامتأاا  تحامت اس ااتحتاامحدااا ح جاا أوح
حاا كنحاة ت جحام ح

سياكحامتاسااأحامتاكحالحجت امحاأاتغ مح حتع شااوحدسححالمواا: الما ي  غيصا التم ي:يص :حثانيا:
يكحامتسااأحامتكحتأتلأاحة ماحتمحتاوحستتتم حيةهحامتسااأحةكحتج هحامصااتحام اا اك ح

حامتج هحامتأسأتح)اآلأ ت(نحسحتج هحامصاتحامص كحامت  ماتحست اجيحتج هحامع اح
ح18-12تتاااسححام تجا  حامت صااةتحأا سج حةاكحامع ااحعاجمححاا ص :مياه الصاف الر  -1

ستتسقاااتح تج تحااا ح ااااكح تااادحامتا جااافحامت صاااسمكحس إلااا  وحاماااامحس تجاااتحح3تاجااا احا
امتجا هحامتتااسةاوحةاكحدأااسامحسقااأحعاأد حتصاااحةاكحامأاا سا حاةلجاااوحامتسأاكحةااكحش اا أوح

تجا هحام جا ححاأتلأااحقأاحتمحتج هحامصاتحام اا كحس أي حدسحع أحلادح حع أعتحتم
ام ةعاااتحمت  مااااتحأاااااتحامتاس اااتحعحااا حساأاااتلأاتح حةاااكحاماااامحسقاااأا حياااةهحام تجااا  ح

نحستحااأتحامأج أااتحامت ألجااتحةااكحامسقاا حام   اااح1997 اا احح3تاجاا احاح4.5ع ااسامكح

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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شمااكحامتسأااكحتااأاجاج حةااكح تجااتحتجاا هحامصاااتحام اا ااكحامت اا أحاأااتلأاتح حةااكحشقاااجاح
س ج أتحاا حةااكحاة ااسااحامت مجااتحماايحح2111اح اا ح3تاجاا احاح7امااأمت حمتصاا حشمااكح ااسامكح

حقأاحاةت  منح
جت اامحع ااأحت  ماتحاا حدمحتأااتلأاحتااكحتجاا هحامااامححميصصاه الصصصاف الصصصح  المعالجصص : -2

سمتصاااحلعاااوحدسجاااتحةااكحيااةاحامتااا  حت ااةحعااأد حةااكحاأاات ااةحاماعاا حاةصااإلاحأاا تح
امصااا ااسجتحامتاااكحتقاااأاححتسجلصاااصحياااةاحامتصاااأاحعصاااإلتحل صاااتحما اا اااح1915
حةأامنحح2511كحع سام

تااا حشمجحا حع ا حأس حام ا ماحامتاكحالحتتاسةاحمحا حتصا أاحامتجا هححتح ي  مياه البحا: -3
امتقاجأجتحماامحعج ت حتتاسةاحةجحا حتصا أاحامد قاتحشماكحاأاتلأااحداا حتت اأأوحمت سجا ح

تجاا هحصاا م تحماشااافحدسحتقاجاا ح أااعتحامتاس ااتحالأااتلأاتح حةااكححامتجاا هحامت م ااتحشمااك
 حتقدجااااحامتجااا هحعااا متعلجاحدسحشاااااا ح   تحستااامحياااةهحامداااا داااااا حاماااامحدسحامصااا

 تاجتحت اج ح حاعكحمات  حماحاأتلأااحتاش   حت  أعتحمإلص حاةتا ححت حا حسياةاح
امتصأاحامت ألكحج تعاحاجاحاقتص أمحةاكحتصااحساجااح تااكحةاكحامسقا حام   ااح

جااحام ظااوحستاكحةما حقاأحتتغ ظااحالاتإل ةحت اإلتيحستسةاحتص أاحامتجا هحام ةعاتحامعأجااتح
محةاحامتصاأاحةاكحامتأاتقع حعإل ا حامتداساحامت  سماساكحست ا ح اغدحت اجاأحامداافح

ح اكحامتج هحام ةعتحس أاتح ن
امتجاااا هحاماسةجااااتحامتأسأااااتح)اآلأاااا ت(حسامتااااكحت ااااسمحالميصصصصاه المسوسصصصص  )ا سصصصصن (:  -1

 مجاااااوححدقاااا مجاااااا  حةااااكحامتاجااااسمحست تشاااااحةااااكحح7111-2111تاس تحاااا حةااااكح ااااأسأح
سل صتحامت  د حامأا  اجتحست اسمح ااكحد تا  ح ا اتح) ااكححع مص  امحامتصاجت

تتاااا(حسماااةم حةاااامحش ت احااا حج اااسمحاقتصااا أمحاجااااحدمحش اماااتحتاس اااتحامتجااا هح111ع اااأح
 تستاا حجت اامحدمحج ااسمحاقتصاا أج حع م أااعتحملااااا حامت  مجااتحدسحامصاا   جتحسم  اايح

ماسةجااتحاجاااحاقتصاا أمحع م أااعتحما اا ااتحسم اامحتاامحامتؤ ااأحدمحش امااتحتاس ااتحامتجاا هحا
امتأسأاااتحج تعااااحاقتصااا أج حع متق ا اااتحعا اماااتحتاس اااتحتجااا هحامع اااا حساةع ااا ثحا اجاااتح
الأات ع دحدصا  تحاأجاأوحتت تا حامتاس اتحدت امحاأاتلأاتح ح تا حياكحةاكحاماامحةاامح

حةم حأستحجتم حشت   جتحي ألاتحم اا تحت  د حص ااسجتح عجاونح
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  ااا  ح ااااكحاأاااتلأااحتت ااا ةنحتاتس اااتحتااامحامقدحاسصصصتخ:امات المصصصواا: الما يصصص : -5
امتااااسااأحامت ألجااااتحسيااااكحقداااا ةحام اا اااات حقداااا ةحامصاااا   ت حقداااا ةحامت اااا    حسقداااا ةح

ح1997امت  ااات حسمقاااأحعاااااحشاتااا مكحاأاااتلأات  حياااةهحامقد  ااا  حةاااكحتصااااح ااا اح
حنحح3تاج احاح65.1 سامكح

سياكحتتتما حةاكحاماامحستتما حاماا  حاة عااحتامحشاتا مكحاحتياجات قطاا الراا ص :  -1
دمحتاا حح3تاجاا احاح53.1تجاا هحةااكحتصاااح جااثحلصااصحمحاا ح ااسامكحامدااافح اااكحام

%حتمحشاتا مكحاالأاتح  حامتا ألكحامقاستكحستشاتت حياةهحام تجاتح ااكح82جقافحتمح
  تاحتامحاأاتلأااح ظا احح3تاج احاح2تقأااحامإل قأحامأ سمحتمحامتج هحسامتقأاحع سامكح

ةاا اااكحاماااامحامأاااد كحامأااا ألأحةاااكحام اا اااتحساماااةمحتااا ح ا حق ألتااا حسجأاااتلأاحةاااكحا
ام اا جتحامقأجتتحعتصاحسيسحجأتحا ح تج  ح عجاوحتمحامتج هح تا حد ايحجتداافحشق تاتح

حشع تحماصاتحتت اتحد ماحتمحت اإلتح ظاحامامحام أجمتنح
ح3تاجااا احاح4.5تقاااأاحا تج اااا  حياااةاحامقدااا ةحتااامحامتجااا هحع اااسامكحقطصصصاا المنصصصار :  -2

ااتإلاا ةحتأااتسمحامت جشااتحستتسقااتحام جاا أوحامتأااتقعاجتح اااكحت ااأال حام تااسحامأاا   كحسح
امتس جااكحامتاا ألكحمتقاجاا حةساقااأحامتس جااكحامتااكحتقااأاح  مجاا حعصااإلتح  تااتحس إلاا  وحشااع   ح

مع  حاالأتح  حامتا ألكحدسحا لإل  ايحعحاةاحامقدا ةحةاكح%حستمحامتتسقكح51ع سامكح
ح%نحح21اة سااحامتقعاتحتكحا لإل  ح أعتحامإل قأحشمكح سامكح

ح3تاجااا احاح7.5ت ألجاااتحمحاااةاحامقدااا ةحع اااسامكحتقاااأاحاال تج اااا  حامحقطصصصاا الصصصصنا  : -3
سعااا ماااحتااامحدمحامتقاااأجاا حمجأااا حأقجقاااتحةاااامح اااااحح1997أااا سج ح أااافحتقاااأجاا ح

االأااتح  حامتاا ألكحةااكحقداا ةحامصاا   تح  مجاا حسةااكحامتأااتقع حامقاجاافحجتسقااتح اااكح
تأمحام تسحةكحشق تتحامص     حس ةم ح ااكح اأأحامتشااس   حامتاكحتشاتاح حلداتح

حكحامص   كنحامأسمتحةكحامتسأ
تتتم حا تج ا  حيةاحامقد ةحةكح إل جتحت أسفحتج هحام ج حسةاس ايححقطاا المالح : -1

م اات محتأااججاحام  ألتاا  حسامأااإلمحامأااج  جتحسأااإلمحامشاا محسام قاا حست تعاااحت  أااجفح
امتجاا هحسام جاا ح  ةجااتحمتسااحااتحا تج ااا  حامت  ااتحام حاجااتحدااسا حام اا احس تااكحلاا  ح
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غ ألحا حةاكحدسالااحةتااوحامتأا ج   حستقاأاحا تج اا  حقداا ةحامأاأوحامشاتسجتحع اأحقااااحشم
/أا تحس ا أوحتاةيفحياةهحام تجا  حتع شااوحشماكحامع ااح3تاجا احاح1.8امت  تحع سامكح

ةاكحامإلتااوحام  مجاتحح3تاج احاح1.3ستمحامتتسقكحدمحت لإل حيةهحام تج  حشمكح سامكح
أاتح حةااكحت  أااجفحامتجاا هحستااكحشت   جااتحاأااتلحتااسةجاسةماا حتاامحلاا  حت  اااحدة اا حسح

امع جاااا حامشااات مجتحسامااااأس حامتاا مكحجس ااااحامتجااا امحامتااا ألكحةااكحتصااااحةاااكح ااا تكح
سجت ااااااحةجااااايحدمحشاتااااا مكحامتاااااسااأحامت ألجاااااتحامتت  اااااتحم أاااااتلأااحح2111 حح1997

ستصاا حح1997/ح اا احح3تاجاا احاح66سامتتااسةاوحتاامحاتجااكحامتصاا أاحتقااأاحع ااسامكح
ةااااكحامإلتاااااوحامق أتااااتحستاااامحيااااةاحجت اااااحشمحح2111 اااا احح3تاجاااا احاح74شمااااكح ااااسامكح

حنحح3تاج احاح4.6أج سمحي   حة أل حتمحامتج هحجقأاحع سامكح
 الموارد المائية اإلضافية بمصر

ح25.95حتشجاحامتسق   حشمكح ج أوحتسااأحتصاحامت ألجتحةاكحامإلتااوحامتقعااتحع  اس
/أ سج حتتأااتحتمحتص أاح أجأوح جثحتعااحتأا يتتحتشااس   حد ا مكحام جا ح3تاج احا

/أاا سج حش اا ةتحشمااكحتاا حجأاا ياحعاايحامصاااتحام اا ااكح3تاجاا احاح919سامكحعتاا حجقااافحع اا
/أاا سج  حستشاا ا حدج اا حامتجاا هحاماسةجااتحعتاا ح3تاجاا احاح5.2امت اا أحاأااتلأااحتجاا هحع ااسامكح

ح2.1/أا سج  حمااحامصااتحامصا كحع اأحت  ماتايحسجأا ياحع  اسح3تاجا احاح4.5جقافحتمح
ع جااااوحامعاااامن(حح–اوحامت  ماااتحامع جااااا ح)ع جااا/أااا سج حة ااا ح ااامحامتلااا جمحةاااكح3تاجااا احا
/أاا سج حس اامحداجاا حتشاااس   حتدااسجاح ظاااحامااامحسامتااكحأااجتسةاح3تاجاا احاح2.3ع ااسامكح

/أاا سج  حسعااةم حجصااعاحشاتاا مكحام تجااتحامت اا ةتحشمااكح3تاجاا احاح2.1 اامحداجقحاا ح ااسامكح
ح/أ سج نح3تاج احاح25.95تسااأ  حامت ألجتحام  مجتح

  /سن 3بالم ياا م 2111و ام  1779(: الميران الما   ف  مصا  ام 3ج:و  )

 احتياجات المطا ات المست  ك  المواا: الما ي  المتاح 
ح2.11ح1997حامقد ةحامتأتحا ح2.11ح1997حامتصأاحامت ألك

ح59.9ح53.1حام اا تح57.5ح55.5ح حاحام ج 
ح3.1ح4.5حامت    ح4.9ح4.8حامتج هحاماسةجتحةكحامساأمحسامأمت 

ح6.1ح5.7حامص   تح2.5ح1.6حامتج هحاماسةجتحةكحامص اا 
ح3.11ح1.8حامت  تح7.11ح4.5حش  أوحاأتلأااحتج هحامصاتحما اا ت
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حححح1.1ح7.1حش  أوحاأتلأااحتج هحامصاتحامص كحامت  مات
حححح1.11ح-حت أجمحشأااوحامتج ه

ح69.4ح65.1حح74ح66.1حاةات مك

حامتصأا:حات  حتمحامتص أاحامت مجت
 حامتقاجااااحامتعاااأألكحماا اااتحامتاااسااأحامت ألجاااتحةاااكحتصااااحسسأااا أل حت تجتحااا سام حتااااانحامشاااح1997عج  ااا  ح ااا احح-1

حنحح24 حص1997اة ت جحام اا كحسامامحساأتص ححاةاا كح
أج أااااا  حاالأاااااتلأااحامتااااا ألكحس تااااادحامتا جااااافح حلأجااااااتحت تاااااأحاة أااااااح)أ تاااااسا( حح2111عج  ااااا  ح ااااا احح-2

حنح247 حصح1998تمحام أأحاةس  حت انحامتااتحامتصاجتحم قتص أحام اا ك حامتااأحامم حامت صسمك 
 ثالثا: الموارد البشرية 

 تاجااااتحامت تجاااتحسيااااأةح حس  صاااااا حدأ أااااج  حتاااامحت تعااااحامتااااسااأحامعشاااااجتحدأاااا نح
   صااااحاة تااا جحسامقاااسوحامعشااااجتحام  تااااتحةاااكحقدااا ةحام اا اااتحسسا اااأوحتااامحديااااح   صااااح

أحامعشاااجتحام  تاااتحةااكح%حتاامحشاتاا مكحامتااسااح55ام تاجااتحاة ت اجااتحام اا جااتحستتماا ح  ااسح
اتحساجتحتصاحام اعجتحستمحماحةاامح أامحاأاتلأااحياةاحامتاساأحاة تا اكحجإلجاأح ا حتامح
امتاتتااكحاماجإلااكحسامقااستك حةساااسأحعد مااتحعااجمحقااسوحام تاا حام اا ااك حدسحا لإلاا  ح إل  تحاا ح
ش تاا حيااسحعتم عااتحأااس حاأاااتلأااحست دجاا حمااا  ح عجاااحتااامحقااسوحام تاا حعاا متاتتكحسةقاااأامح

تمحامأل حامقستكح ا محجت امحدمحجت قا حماسحدت امحاأاتلأااح تجا  حام تا حما  فح عجاح
امتت  ااتحع إلاا  وحد اااكحسعت اجاا حسأااأااتحام ت مااتحام اا جاات حجتعااجمحساااسأحد ااساةحت ج ااتحتاامح
امعد مااتحةااكحامقداا ةحام اا ااكحسدج اا حساااسأح قااصحةااكحامقااسمحام  تاااتحام اا جااتنحستشااجاح

م ت مااتحيتجااتحام أااعجتحمحاا حةجتعااجمحدمح ااااحاامعج  اا  حامت مجااتحشمااكحتدااساح ااااحام ت مااتحساة
%حتاامحاةاتاا مكحام اا احم ااااحام ت مااتح47محجتماا ح ااسامكحعاتجااكحامقد  اا  حامأااا جتح اا 

%ح33ماحاأتتاحياةاحامت اأ حةاكحاال لإلا  حشماكحدمحعاااح اسامكحح1973سةم حةكح  اح
شمااكحدمحسصاا حيااةاحامت ااأ حح1992تاامحاةاتاا مكحام اا احم ااااحام ت مااتحسةماا حةااكح اا اح

%حتمحاةات مكحام  احما ت متحةاكحتصااحست تعااحام ت ماتحام اا جاتح55ج  حشمكح سامكح  م
تمحدياحام سات حامتكحتؤماح اكحاة ت جحام اا كح جاثحتشا  حاةااساحام اا جاتحاةيتجاتح
ام أااعجتحاةسمااكحةااكحت اا مجتحش تاا جحدمحت صااس  حستعااجمحدج اا  ح جاا أوحامتتسأاادحامأاا سمح

ا جحاا  ح اا احح1131.3شمااكح  ااسحح1972 اا احماا حا جت/أاا تحسةح61.5ملااااحتاامح  ااسح
 حسمقااأحقااأاحتتسأاادح2111ا جت/أاا تح اا احح4264شمااكحدمحسصاا ح  مجاا  ح ااسامكحح1992
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ا جاااااتحسةمااااا حةاااااكحح11.71 ح4.81 ح4.21اةاااااااحامجاااااستكحما  تااااا حام اا اااااكحع اااااسامكح
حنح2111 ح1992 ح1973امأ سا حامت مجتح اكحامتاتجفح

-69/1971ا جااااتحلاااا  حامإلتاااااوح)ساماااااأس حامتاااا مكحجعااااجمحتدااااساحام ت مااااتحام اح
(ح جااااثحت اااا قصح أااااعتحام ت مااااتحام اا جااااتحةااااكحتتسأاااادحامإلتاااااوحاةسمااااكحتاااامح98/1999

(حساأااتتاحياااةاح81/1981-1974%حةااكحتتسأاادحامإلتاااوح)41.1%حشمااكح ااسامكح47.8
(حسمقااااأح89/1991-81/1982%حةااااكحتتسأاااادحامإلتاااااوحتاااامح)36امت اااا قصحمجعااااااح  ااااسح

تاااامحح32.4ام ت مااااتحام اا جااااتحشمااااكح  ااااسحا لإلاااا  حدظحاااا حع اااا حامتقااااأجاا حاأااااتتاااح
ماااحاأااتتاحيااةاحاال لإلاا  حح93/1994شاتاا مكحامقااسوحام  تاااتحامتصاااجتحسةماا حةااكح اا اح

حنحح98/1999ةكح  احح28.2شمكحدمحسص حشمكح
 – 67/91( المصصصصوي العام صصصص  فصصصص  المطصصصصاا الراا صصصص  خصصصصال  الفتصصصصاة 1جصصصص:و  اقصصصصم )

 )ألف  ام (       . 78/1777
 % اإلجمال  العام ا  قطاا الرا  متوسط السنوات

ح48.9ح8274.7ح4148.3ح69/1971
ح47.7ح8516.1ح4159.9ح71/1971

ح47.5ح8711.7ح4133.7ح1972
ح47.1ح8859.7ح4163.8ح1973

ح47.8ح8587.8ح4111.8ح1973-69/71حتتسأدحامإلتاو
ح45.6ح9243.3ح4212.4ح1974
ح43.9ح9616.2ح4217.9ح1975
ح42.2ح9645.6ح4167.8ح1976
ح41.5ح9885.3ح4113.5ح1977
ح41.1ح11337.3ح4135.1ح1978
ح38.5ح11827.8ح4165.1ح1979

ح37.1ح11338.6ح4216.2ح81-1981
ح41.1ح11126.3ح4158.3ح81/1981-74حتتسأدحامإلتاو
ح36.3ح11685.4ح4296.4ح81/1982
ح35.5ح12111.7ح4296.4ح82/1983
ح35.2ح12469.1ح4384.9ح83/1984
ح37.5ح11594.2ح4345.1ح84/1985
ح37.3ح12116.1ح4481.1ح85/1986
ح36.6ح12418.1ح4542.6ح86/1987
ح35.6ح12515.3ح4451.1ح87/1988
ح35.5ح12881.1ح4568.1ح88/1989
ح35.2ح13247.7ح4664.1ح89/1991
ح36.1ح12325.2ح4442.2ح89/1991-81حتتسأدحامإلتاو
ح33.3ح13527ح4511.1ح91/1991
ح33.1ح13911ح4588.1ح91/1992
ح32.97ح14111ح4621.1ح92/1993
ح32.43ح14436ح4682.1ح93/1994
ح31.8ح14879ح4744.1ح94/1995



 جامعة بنها –التعليم المفتوح 
 

(31) 

ح31.4ح15341ح4812.1ح95/1996
ح31.1ح15825ح4747.1ح96/1997
ح29.5ح16344ح4821.1ح97/1998
ح29.14ح16869ح4899.1ح98/1999
ح28.2ح15114.6ح4712.4ح98/1999-91حتتسأدحامإلتاو

حات عألتحام  تتحساة ص   ح ت فحاة ص ألكحامأ سم(حاماح  حامتا  محم1)حالمص:ا: 
ح(حس ااوحامتلدجد حتق اجاحتت ع تحاملدتحمأ سا حتلتاإلتنح2)
حح(حام شاوحاالقتص أجتحماع  حاةياكحامتصام3)

 تطوا نصيب الفا: من الاقع  الراا ي  والمساح  المحصولي : 
ح5.8ت  ا ااتحتاامحتشااجاحامعج  اا  حامااسااأوحع ماااأس حامتاا مكحشمااكح جاا أوحامتأاا  تحام

ح2.21ع جاااا أوحقااااأاي حح2111تاجااااسمحةااااأامح اااا احح8.12شمااااكحح1982تاجااااسمحةااااأامح اااا اح
%حتامحامتأا  تحامت  ا ات حستا   نح31ياسحح1982تاجسمحةأامحست أمح حع م أاعتحم ا اح

حيةهحام ج أوح اكحامتأ  تحامت صسمجتحدج   ح ت حجاك:ح
ح11.1تحتاااامحستشاااجاحعج  اااا  حاماااااأس حامتاااا مكحشماااكح جاااا أوحامتأاااا  تحامت صااااسمج

تاجاسمحح2.8ع جا أوحقاأاي حح2111تاجاسمحةاأامح ا احح13.9شماكحح1982تاجسمحةأامح  اح
ح%حتمحامتأ  تحامت  ا تنح25يسحح1982ةأامحست أمح حع م أعتحم  اح

ساااااااااحاماحااااااسأحامتعةسمااااااتحم جاااااا أوح اااااا حتاااااامحامتأاااااا  تحامت  ا ااااااتحسامتأاااااا  تح
ادحتااامحامتأااا  تحقجااااحح3.1امت صاااسمجت حشالحدمح صاااجفحامإلااااأحقاااأحا لإلااا حت حتااا حتااامح

قجاااادحح2.93شمااكحح1982قجاااادحتاامحامتأاا  تحامت صااسمجتحةااكح اا احح6.12امت  ا اات ح
ح2111قجااااااادحتااااامحامتأااااا  تحامت صاااااسمجتحةاااااكح ااااا احح5.1تااااامحامتأااااا  تحامت  ا ااااات ح

%حتااامحامتأااا  تحامت  ا اااتحسامت صاااسمجتح12% ح7.6سعت اااأال حعاغااا ح ااااكحامتاتجااافح
امأ   كحعت أال حد اكحتامحت اأال حسجااكحةم حشمكح ج أوحت أال حام تسحح1982  اح

%ح ااا اح41ام تاااسحةاااكحامتأااا  تحامت  ا اااتح جاااثحعاااااحت اااأ حام جااا أوحامأااا   جتح اااسامكح
حنح1982 ت ح    ح اجيحةكح  احح2111

ح
ح
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ح
ح
ح
ح
ح

 (2111-1782( تطوا نصيب الفا: من المساح  المحصولي  خال  الفتاة )5ج:و  )

 :: السكان  السنوات
 باأللف نسم 

  الاقع  الراا ي
 بالف:ان

 نصيب الفا: من الاقع  الراا ي 
 بالميااط بالف:ان

ح6.12ح11167149ح1.251ح44516ح1982
ح5.86ح11138748ح1.244ح45721ح1983
ح5.64ح11126534ح1.235ح46991ح1984
ح5.54ح11174729ح1.231ح48349ح1985
ح5.35ح11136685ح1.223ح49912ح1986
ح5.18ح11126949ح1.216ح51398ح1987
ح5.14ح11325848ح1.214ح52876ح1988
ح5.19ح11525479ح1.212ح54259ح1989
ح5.26ح12181114ح1.219ح55635ح1991
ح5.23ح12415951ح1.218ح56922ح1991
ح5.16ح12489454ح1.215ح58113ح1992
ح5.18ح12779967ح1.216ح59231ح1993
ح5.16ح13112596ح1.215ح61541ح1994
ح5.35ح13814461ح1.223ح61911ح1995
ح5.28ح13719684ح1.221ح62336ح1996
ح5.26ح13829131ح1.219ح63239ح1997
ح5.18ح13858655ح1.216ح64141ح1998
ح5.14ح13938535ح1.214ح65143ح1999
ح5.1ح13921866ح1.211ح65945ح2111
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ات ااا حس أاااع حتااامحاةأااوحامتا  جاااتحم قتصااا أحام اا اااك حقدااا ةحامشاااألسمححالمصصصص:ا:
االقتصاا أجت حس ااوحام اا ااتحساأتصاا ححاةاا ااك حام شاااوحاالقتصاا أجت حد ااأاأح

حتتإلاقتنح
 تاامحتا اا حامت استاا  حامتاا عكحمااحاا  حامتا اا محح2111-1997امأاا سا حتاامح

حنحح2111مات عألتحام  تتحساة ص  حأعتتعاح
ح
ح

 الموارد الرأسمالية رابعاً: 

اماألجأااجتحامتااكحتساااايحامااأس حام  تجااتحةااكحت تجااتحع ج  حاا حاالقتصاا أمحتامحام قعاا  ح
سيكحااا اتحشماكح ا تحقاأاوحاةةاااأح ااكحاالألا احساالأاتمت اح تجااتح أاوحادنحامت   ح

ام إلاااا  وحال لإلاااا  حامااااأل حامقااااستكحس جاااا أوح ااااأأحامأاااا  محتتاااا حجتاتاااافح اجاااايحا لإلاااا  ح
اماألس حامت ا جات حةاكحامسقا حاماةمحتت اجاأحةجايحت اأال حامداافح ااكحاة ت اجتحسع مت مكح

امت تااااا  حام اا جااااتحمأااااأحاال تج ااااا  حاالأااااتح  جتحماأاااا  م حس اااااكحامأسمااااتحدمحتتع ااااكح
تمحش  ح حاةكحام إلا  وحاة ت اجاتح امحداجا حتقاأجاحامتأاحج  حاال تت ألجاتحأاسا حأج أ  ح

امد قاتحاة ت اجاتحعتتسجا حام تاجا  حةكحصساوح ج جتحدسح قأجتحتأا ياحةاكحت أاجمحس جا أوح
حامإل اجتحامق ألتتحدسحعتتسج حماتشاس   حاالأتمت اجتحام  تتحم تاج  حامت تجتنح

سماتتسج حام اا اكحأساحيا احةاكحتتسجا حام أجاأحتامحتلتااتحام تاجا  حاة ت اجاتح
سامتشاااس   حاالأااتمت اجتحام اا جااتحةااكحتصاااحل صااتحسدمحامتااألاا حامشلصااجتحمااا ااةح

احتااامحتدعجااا حاةأااا مجفحامت  سمساجاااتحام أجمااات حس ظاااااحمتااا حجتصاااتحعااايحقدااا ةحالحتت ااا ح
ام اا تحتمحصغاحستإلت حام ج  ا حام اا جاتحستامحامتاسااأحامتاكحتساايحامتاسااأحامادأات مجتح

حستؤماح اكحامقد ةحام اا كحاالأتمت احام اا كحسامتتسج حام اا كنح
  صاااحي تا حةاكحتلداجدحامت تجاتح:حجشا  حاة إلا  حاالأاتمت امحأواًل: االسصتثماا الراا ص 

االقتصاا أجتحساالاتت  جااتحسمااةاحت اا  كحامااأس حام  تجااتح ااا احةااكحتسااأياا حامت مجاات حاةتاااح
امت ااسجمحامادأاات مكحةااكحت قجاا حت ااأال ح تااسحتاتإل اات حامااةمحت اايحتت اااحستتعاااساحديتجااتح
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سةمااا ح ااامحداجااا حتلصاااجصحاااا  حتااامحامتاااسااأحامتلصصاااتحم أاااتح  حام ااا مكح  اااسح
ااحال لإل  حت أ حاالأل احةكحيةهحامأس حةا ح حتاا حشمكحام صاس ح ااكحاالأل ا حس ظ

امتاااسااأحامادأااات مجتح ااامحداجااا حام صاااس ح ااااكحقااااس حدسحتأااا  أا حل ااجاااتحمت قجااا ح
حديأاتحامت تجتنحح

سج تعاااحاة إلاا  حاالأااتمت امحةااكحتصاااح اا ت حتااؤمااحةااكحت ااأ ح تااسحاالقتصاا أح
ةاااكحتصااااحتاااكحعأاجاااتحامأاااتج   ح جاااثحامقاااستكحسياااةاحجاااااكحشماااكحاأاااتااتجاجتحاالأاااتمت اح

ايتتااا حامأسماااتحعتاااسةجاحامتتسجاااا حامااا  احملداااتحامت تجااااتح تاااكح ح جاااتحامأااااع ج    حشالحدمح
ت تتاااأح ااااكحامتتسجااا حام  اااستكحساأاااتحأة حاملداااتحامأج أاااتحاالأاااتمت اجتحماأسماااتحظاااا ح

%حتاااامحشاتاااا مكحاأااااتمت اا ح39(حتتسجاااا ح ااااسامكح1992-91ح-87/1988املتأااااجتح)
د ةحاملا ص حسقاأح   ا حام أاعتحةاكحعأاجاتحةتااوحامأاع ج   حالحتت اأمحاملدتحعساأدتحامق

%حلاااا  حام صااااتحاةلجاااااحتاااامح إلاااانحامإلتاااااوحس تااااكحعأاجااااتحاملدااااتح18%حس ااااسامكح11
(حسامتاااكح ااا مح صاااجفحتأااا يتتحامقدااا ةحاملااا صحةاااكحاالأاااتمت اح82/83-86-1987)

ح%نحح23اةات مكحمالدتحالحجت أمح  سح
  اسحتشااس   حامتسأاكحاةةقاكحستتتما حستسايحاالأتمت اا حةكحقدا ةحام اا اتح

ةااكحش اا ةتحتأاا    حاأجااأوحتاامحاةا حام اا جااتحع ة اا ةتحشمااكحتساجاايحااا  حتاامحيااةهح
امس اأا حام اا جاتحاالأتمت اا حشمكحامتسأكحامادأكح محداج ح ج أوحساةكح إل  وحش ت اجتح

)ححامق ألتت حأسا ح    حاأتمت اا ح  ستجتحدسحقد ةحل ص حستشاجاحعج  ا  حامااأس حاقااح
(حشمااكحت اجااأحأساحامقداا ةحاملاا صحةااكحت إلجااةحاأااتمت اا حامتسأااكحام اا ااكحامادأااكح جااثح
 اأ ح أااعتحاالأااتمت اا حةااكحيااةاحامقداا ةحشمااكحشاتاا مكحاالأااتمت اا حةااكحتااا  حامتسأااكح

ح(نحح95/1996%حةكح  اح)49(حشمكح92/1993%حةكح  اح)33امادأكحتمح
لمطصا ين العصام والخصا  خصال  الفتصاة ( إجمال  االستثمااات المنفذة مور       ا6ج:و  )

 )م ياا جني (   ( 75/1776 – 72/73)

 جم   االستثمااات % المطاا الخا  % المطاا العام السنوات
ح31.6ح33ح11.5ح67ح21.1ح92/1993
ح33.5ح34ح11.3ح66ح22.2ح93/1994
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ح39.4ح41ح16.1ح59ح23.3ح94/1995
ح42.1ح49ح21.7ح51ح21.4ح95/1996

ح146.6ح41ح58.6ح61ح88.1حاةات مك

تاااااانحامشااااسام حتقاجاااااحما ااااتحامشااااألسمحامت مجااااتحساالقتصاااا أجتح اااامحلدااااتحامت تجااااتححالمصصصصص:ا:
حنح1996 حت جسح96/1997االقتص أجتحساالاتت  جتحم  اح

تشجاحعج    حامااأس حدج ا حشماكحت ا قصح أاعتحتا حجأا ياحعايحامقدا ةحام ا احةاكح
مااااحت  قصاااا حيااااةهحح92/1993%ح اااا اح67االأاااتمت اا حامت إلااااةو ح جااااثحأااا ياحع أااااعتح

%حشاتاا مكحاالأااتمت اا حامت إلااةوحماقداا ةحام اا انح51متصاا حشمااكحح95/1996ام أاعتح اا اح
ح58ع ااسامكحح97/1998االقتصاا أجتحساالاتت  جااتحم اا احستقااأاحاأااتمت اا حلدااتحامت تجااتح

تاجاا احا جاات حح36.54%حعتاا حقجتتاايح63تاجاا احا جااتح جااثحجقااساحامقداا ةحاملاا صحعت إلجااةح
حتاج احا جتنحح21.46%حعت حقجتتيح37تحقأاي حسامقد ةحام  احع أع

امتتسجا حام اا اكحاةأانحسامقسا اأحسام ظاجا  حامل صاتححجت تمحثانيا: التموي  الراا  :
ع ا حسدافحستس جكحساأات ت  حامتاسااأحامت مجاتحامت اأسأوحمتق عااتحاال تج اا  حام اا جاتح

جقتصااااحامتتسجااا ححعحاااأتحت تجاااتحستداااسجاحام اا اااتحست أاااجمحتأاااتسمحامت جشاااتحماااا ااة حسال
ام اا ااكح اااكح تاجاا  حاة تاا جحام اا ااكحةقااد حساا تاا حجشاات حدج اا حت تجااتحامتااساأحام اا جااتح
تمااا حتشااااس   حاأتصااا ححساأااات ااةحاةا حساماااامحسامصااااتحسامصااا     حامغةاألجااات ح

ححح-سجلتاتحتإلحساحامتتسج حام اا كح محتإلحساحاالألتت مح جثحدم:ح
أااتحااا حع محالتمويصصص   جإلجاااتحامتاااكحت قااا حأاااااتح  مجاااتحتااامحام إلااا  وح عااا اوح ااامحاةتاااسا حساا

ماتشااااتغاجمحع ة تاااا جح عاااا اوح اااامحتااااسةجاحامأااااجسمتحامت مجااااتححاال تمصصصصان:االقتصاااا أجتحعج تاااا ح
 قأجتحدسح ج جتحتت  حاحتمحتت اأتح شا دحاحاة تا اكحسامتسأاكحام اا كحأس حةكحصساوح

حححاأت ق قح نحةجيحتق ع حامت اتحاحعأأاأحتا حاةتسا حسامإلساألأحامتتاتعتح اجح حسق ح
امت تجاتحام اا جاتحةاكحتصااح  اسحام حاس ححمتساجيسج تعاحاالألتت محام اا كحسأجاتحة  متح

ع مقد ةحام اا كحعصإلتح  تتحس ةاحام حس حعقد    حت ج تحأال حياةاحامقدا ة حسةما ح
 محداج حتقاأجاحتأاحج  حاألتت  جاتحتتتما حةاكحدأا  احة ألاأوحت لإل اتحدسحتأاحج  حةاكح
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ماقد    حامتداسفحت تجتح نحسمقأحتااحامتتسجا حام اا اكحةاكحتصااحداج حامأأاأنحسةم ح
ع اااااأوحتاا ااااا حشماااااكحدمحدصاااااعاحامع ااااا حاماألجأاااااكحمات تجاااااتحساالألتتااااا محام اا اااااكحسةاس ااااايح

 جااثحجقااساحح1976ع مت  ةظاا  حامتأااألس ح اامحتتسجاا حامقداا ةحام اا ااكحا تعاا ااحتاامح اا اح
س حقصااجاوحدسحتتسأاادتحعتقااأجاحامقاااس حام قأجااتحسام ج جااتحمااا ااة حأااسا ح   اا حيااةهحامقاااح

حة ألأوحتتإل ستتحدعق حم سةحسظاستحامقاس نححدسحدسجاتحاةا  حع أ  ا
 الماوض الراا ي  طبما  جال ا:  أنواا

شااحااحح14سيااكحامقاااس حامتااكحتتاا احمتااأوحالحت جااأح اامححالمصصاوض قصصصياة األجصص : -1
ستتااا احةاااكحتاااا مجمحاألجأاااججمحاةس حياااسحامتأااا  أوحةاااكحتتسجااا حام تاجااا  حام اا جاااتح

 تااا جحام  صااا  حساآللااااحمغاااا حش اااأاثحت تجاااتح اا جاااتحأااااج تح تتسجااا حع ااا حة
اة شاادتحسامتشاااس   حامتاتعدااتحع م اا ااتح تتسجاا حامتأااتا ت  حاة ت اجااتحامل ااجااتح
ماصااااا     حامأاا اااااتحساة تااااا جحام جاااااسا كحسصااااا   تحام  ااااا حسامصااااا     حام اا جاااااتح

ةااااكحصااااساوح ج جااااتححامغةاألجااااتحامصااااغجاوحامت اجااااتحت ااااأسأوحام اااااا حستقااااأجاحامقاااااس 
  متقااا سمحساةأاااتأوحسامتعجاااأا حياااةاحةاااكح  ماااتحش تااا جحام  صااا  حشتااا حةاااكحام ااا ال ح

حاةلامحةت سمحةكحصساوح قأجتحمتسةجاحا  فحامتتسج حام قأمحام  انح
شاحاا حح14سياكحامقااس حامتاكحتتا احمتاأوحالحتقا ح امححالماوض متوسط  األجص : -2

 حدأ أااا حةاااكحتاااا ال حاممااااسوحسالحت جاااأح ااامحلتااانحأااا سا  حستتا ااا حياااةهحامقااااسح
ام جسا جااتحسامأاا اااتحسامتج  ااتحام اا جااات حسةمااا حع ة اا ةتحشماااكحع اا حقااااس حش شااا  ح
امعأاااااا تجمحسامتصاااااا جكحام اا ااااااكحستشاااااااس   حامماااااااسوحامأاااااات جتحستدااااااسجاحاملااااااأت  ح
امتأااسجقجتحساجاياا نحسجلتاااتح ااااحامقااا حامتقااأاحةااكح اا ح  مااتحتع اا حم ااسةحام شاا دح

حمحقأاتيح اكحامأأاأنسامتا  حامت مكحما تج حستأ
سيكحامقاس حامتاكحتتا احمتاأوحالحتقا ح امحلتانحأا سا ححالماوض طوي   األج : -3

ق تااتحح15سالحت جااأح اامح أاا ت حستتاا احيااةهحامقاااس حة شاادتحاأتصاا ححاةاا ااكحساا
حتشاس   حامع جتحاةأ أجتنح
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(ح اسامكح92/1993-77/1978سمقأحعااحشات مكحامقااس حام اا جاتحلا  حامإلتااوح)
تاجااسمحا جااتحع أااعتحقااأاي حح59.7تاجااسمحا جااتحس   اا ح صااتحامقاااس حام ج جااتحح132.8
تاجاسمحا جاتحع أاعتحتاسا محح73.1% حدت ح صاتحامقااس حام قأجاتحةقاأا حع اسامكح44.9
ح1687.1%حساأتتا حام ج أوحةكحشات مكحامقااس ح جاثحعاغا ح اسامكح55.14 سامكح

ا جتحع أاعتحتصا حشماكحتاجسمحح554.9   ح صتحامقاس حام ج جتحت ح حتاجسمحا جتحس 
تاجاااسمحا جاااتحح1132.3%حس صاااتحامقااااس حام قأجاااتحت حااا حعاغااا ح اااسامكح32.9 اااسامكح

 حسعسااايح اا احجت اااحت قاا ح جاا أوحة اجااتح92/1993%حلاا  حامإلتاااوح67.1ع أااعتحقااأاي ح
تاجاااسمحا جاااتحدمحامإلاااا حعاااجمحدس حامإلتااااوحح1554.3ةاااكحشاتااا مكحامقااااس حعاغااا ح اااسامكح

حح(نحح92/1993-77/1978ةلاي ح)
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
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ح
ح
ح
ح

 الباب الخامس

 مفهوم اإلنتاج

ةاااكححدمحاماااةمحجاااأةكحامت تااااجمحشماااكح اااا حت تاااا تحاحمعنصصص  اإلنتصصصاج قصصص:يما:
امأس  حيسحا  فحامدافحتمحقع حامتأاتحا جمحسجقت اكح اا حامأااكحساملاأت  حامقجا اح
ع تاج  حاة ت جحامتلتاإلتنحسقأحتدسا ح ظاجتحاة ت جح غجاي حتمحام ظاجا  حاالقتصا أجتح
اةلا حتدسااح عجااحتمح حأحامدعج ججمحةقأح ظاحامدعج جسمحشماكحاة تا جح ااكحد ايحلاا ح
امتااا أو حسمحاااةاحا تعااااساحام اا اااتحياااكحام تااا حامت اااتاحامس جاااأ حةااا ةا حةاااكحادجحااااحت داااكح
ام مجااااحتااامحامدجعااا  حتااامحعاااةساحقاجااااتحسمحاااةاحةحاااكحت تاااات حسعج تااا ح ظااااساحشماااكحامتاااا اوح

ح حاجاحت تاتنحساملأت  حاةلا ح اكحد ح حد ت 
 اااكحامتلصااصحماااحج ااأحي اا  ححسم اامحع ااأحدمحقاا احام ظاا احاالقتصاا أمحام ااأجث

حتقأجاحاة شدتحامتلتاإلتحشمكحت تاتحساجاحت تاتنحا تت  ح
ت  ااكحاة تاا جحةااكحامتإلحااساحام ااأجث:حةياافحامإل اااحام ااأجثحشمااكحا تعاا احاة تاا جح

ت إل اتحاأجاأوحعت  اكححمجنحلا حامت أوح ت حظمحاةسمسمحساا ت حيسحلا حامت إل ت حساا  ةت
دلااااحشجااااا أحاأااات ت ال حاأجااااأوحمااااحت اااامحتسااااسأوحتاااامحقعااا نحةاااا ملا حماااجنحتاااامحصاااا كح
اة أ م حساا ت حيسحتمح ت حج إلاأحعيحامل م حامتعأةحأع   يحست  مك حس  حت حةاكحد قاتح

حاة أ محستقأساهحش ت حيسحتغجاحش  حامت أوحعت حجت  أفحسدا حششع ةحام  ا  نح
     إطالي اإلنتاج    : وق: تعااف االقتصا:يون

تااا حام تاجاا  حامتااكحتغجاااحتاامحشاا  حامتاا أوحةتا احاا حصاا م تحةشااع ةح  اااتحتاا حدسحح-1
ع ع اوحدلا حتا حام تاج  حامتكحتمحش  ح حلا حامت إل تحدسح ج أوحامت إل اتحسياةهحياكح

حامت إل تحامش اجتحتم  حت سج حاةلش فحشمكحتساألأحدسحدأاوحساجاي نح



 جامعة بنها –التعليم المفتوح 
 

(39) 

أحت اايحامت إل ااتحةجاايحت إل ااتحامشاائحشمااكحت اا محدلاااحتاااححمحت قاا  تاجاا  حام قاا حتاامحت اا ح-2
حأسمحتغجاحش اح  حسيةهحيكحامت إل تحامت   جتنح

 تاجاا  حامتلاا جم ح جااثحج ااجتحامتلاا جمحت إل ااتحشمااكحامأااا ت حيااكحاال تإلاا ظحعحاا حح-3
م اااجمح  ااااتحام ااا نحشمجحااا  حسقاااأحجقت اااكحامتلااا جمحشاااااا حع ااا حام تاجااا  حامشااا اجتح

اةصاااجتحةتداااا ح اجحاا حامت إل ااتحام ت جااتنحتماا  حةمااا ححسم  حاا حتظاا حت تإلظااتحعتااأتح 
سامل ااسا ح اامحداجا حامتعاجااأ ح اةم حاال تإلاا ظحعتجا هحامإلج اا محاال تإلا ظحع مإلسا اايح

ح محداج حامل ا   حسامأأسأن
املااأت  حامتااكحتاامحشاا  ح حتأااحج ح تاجااتحامتعاا أ  حة متعاا أ حتاامحشاا  يحدمحج جااأحتاامحح-4

حمداج حجدا ح اجح حامت إل تحامتتاج جتنحامت إل ت حسامت إل تحامتكحت تاح محيةاحا
دتااا حدصااا  فحامتسايااافحامإل اجاااتح  متح اااأنحسامتاااأانحسامدعجااافحسامت ااا تكحس تااا  حح-5

امت اا  حام  تااتحستؤأأاا  حام قاا حسامأااج  تحساجاياا  حيااؤال حاتج اا حجقااأتسمح تاحاااح
جقستااسمحياااحةااكحتأااجنحام  اااتحشمجحاا حسياااحشةاحجشااع سمحيااةهحام  ااا  حش تاا ححةةااااأ

محماااااحج اااامحةااااكحصااااع ة تاااا جحسح ساوحت أجااااتحيااااةاحاة تاااا جحاجاااااحامتاااا أمحجدااااا ح اجاااايحاا
حاملأت  ن

 قياس حجم اإلنتاج

جت اامحت اجااتح ااااحاة تاا جحع  اايح تجااتحامأاااكحساملااأت  حامت تاااتحلاا  حةتاااوح
تاا حت ااسمحامإلتاااوحامتااكحتلت اياا حمقجاا نحاة تاا جحتاامحامأاااكحساملااأت  حح ت جااتحت ج ااتحس اا أو

دمحع  حامت  صج حام اا جتحامح تاتحالحجا اكحدسحتلتاتحتمحتسأاحشمكحةلا حل صتحسح
ج صااأحتاااوحسا ااأوحةااكح اا ح اا اح ت صااس حامقداامحسامقتاااحتاام نحةاااةاح ااأثحس اا محتاا ح

امحيةهحام تجاتحتا أاأحلا  حتصأاهحامأسمتحجشتت ح اكحا  ح عجاحتمحت صس حت جم حة
مح ااا محياااةاحامشاااحساح امتاااكحتااااكحتسأااااحاما اااكحسام صااا أح  حااا حةاااكحامشاااحساحاةلاااا  حساا

لااات تحجتسقاااتح ااااكحتقاااأااحامتلااا سمحماااأمحاماااأس حامتأاااتساأوحمات صاااس حقاااأاحتااا حاال
حجتسقتح اكحتقأااحت حأت تايحامأسمتحامتصأاهحمينح
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ةاح  محامتاتتكحج تاح تج  ح عجاوحتمحتاتس تح عجاوحتمحامأااكحساملاأت   ح ساا
ة جااتحجت اامحات حاا حماسصااس حشمااكحاقاااحتس ااأحجتأاا كحعتساعااتحتق ا ااتح ااااحاة تاا جحتاامح

شمكحةلا حت حأات حتإلاأا حياةهحامتاتس اتحاجااحتتا  أاتنحماجنحي ا  حتامحأاعج ح  اح
ماسصااس حشمااكحيااةاحاماااقاحشالحعا اا ةتحامقجتااتحام قأجااتحما تجاا  حامت تاااتحتاامح اا حأااا تحدسح
لأتتحل  حةتاوحام ا انحستامحاماااكحدمحامقاجاحام قأجاتحما تجاتحاةات مجاتحامت تااتحتامحدجاتح

 تجاتحةااكحأا احامأااا تحدسحاملأتات حاجاااحدمحأاا تحدسحلأتااتحياكح  صاا ح اافحيااةهحام
تقاااأجاحقجتاااتحام ااا تاحام ااااكحتااامحامأااااكحساملاااأت  حدسحتااا حجأاااتجيحاالقتصااا أجسمح"ع م ااا تاح

ححح-امقستك"حجساايحع  حامص سع  حامتكحجت محدمح سا ي حةجت حجاك:
 أوالً: عزل التغيرات في مستوي األسعار

الحح1991ح حةكحأا تحتاتإل تح  ح1995قأحت سمحقجتتحام  تاحامقستكحةكحأ تح
ةمحام تجا  حامت تااتحتامحامأاااكحساملاأت  حقاأح اأ  حعا حةمحاةأاا  احقاأحااتإل ا حةااكح

 حسع عاا اوحدلااا حةقااأحتاتإلااكحقجتااتحام اا تاحامقااستكحالح1991  حاا حةااكحأاا تحح1995أاا تح
مشااائ حشالحمااامحاةأااا  احماأااااكحساملاااأت  حقاااأحااتإل ااا ح ااامحةمحقعااا حااااااحمعااا  ح اااااح

ةم حة عاااأحتااامح ااا  حامتغجااااا حةاااكحاةأااا  احماسصاااس حشماااكحاة تااا جحدسحاال لإلااا  نحسمااا
حامتغجاحام قجقكحةكح ااحام  تاحامقستكنحح

ستاامحي اا حجت اامحاتلاا ةحاةأاا  احامأاا ألأوحةااكحأاا تحت ج ااتح  أاا نحمتقااأجاحقجتااتحح
 أ تحاةأ نحتم  حس  محأ احامق د احتمحامقدامحياسحح1991ام  تانحةاساحاتلة  حأ تح

العاأحدمحجقاجاحح1995 ا حق دا احجاتاحش ت اايحةاكحأا تح حةاامح1991ا جحا حةاكحأا تح111
ا جح  حتحت حعااحامأ احامإل اكحماقدمحتمحاالاتإل ةحدسحاال لإلا  حتامحامأا تح111عتعااح

دلاا حتاأل ح اتمحام ا تاحامقاستكحاةلجاوحسج دع حةم حدج  ح اكح ا حأاا تحدسحلأتايح
 حالح1995 تحنحسع عاا اوحدلااا حة عااأحتاامحتقااأجاحقجتااتحام اا تاحامقااستكحةااكحأاا1995مأاا تح

 حعااا ح ااااكحدأااا نح1995ةاااكحأااا تحامتق ا اااتحسياااكحأااا تحح ااااكحدأااا نحاةأااا  احامأااا ألأو
سةما حع اافح تجاتح ا حأاا تحدسحح1991اةأ  احامأا ألأوحةاكحأا تحاةأا نحسياكحأا تح

سماتااأمج ح اااكحديتجااتح اا  حح1991ةااكحأاا اي حةااكحأاا تحح1995لأتاايحت تااايحةااكحأاا تح
تاجاسمحح11امت تاتحتمحامقدمحقأحعاغ ححامتقاع  حةكحتأتسمحاةأ  احم إلا حدمحام تجت
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ا جحاا  حسع متاا مكحعاغاا حقجتااتحام اا تاحتاامح111امق داا اححق داا ااحةااكحأاا تحاةأاا نحسأاا ا
تاجاسمحا جحا  حةاكح اجمحدمحام تجاتحامت تااتحتامحامقدامحقاأحح1111امقدمحةكحتا حامأ تح

اغا حا جح  حسع متا مكحع211تاجسمحق د ااحةكحأ تحامتق ا تنحسأ احامق د احعااحح5عاغ ح
د ايحااااحتاجسمحا جحا  حسياةاحج  اكحعس اسحح1111قجتتحام  تاحتمحامقدمحةكحتا حامأ تح

ا لإلاا  حام تجااتحامت تاااتحتاامحامقداامحةااكحأاا تحامتق ا ااتح  حاا حةااكحأاا تحاةأاا ن حشالحدمح
ااتإل ةحأ احامقدمحةكحأ تحامتق ا تح  ح حةكحأ تحاةأا ن حقاأح اس حاال لإلا  حةاكح

معا  حقجتاتحام ا تاحاااااحا لإلا  ح تجتاينحس ااكحةماا ححام تجاتحامت تااتحت اي حتتا حأ اا حشماك
ة حجت محدمحجأتأ ح اكحامتغجاا حةكح ااحام  تاح محدجتحأا تحع متغجاا حةاكحقجتتحا  ح

امتغجاا حةكحأ احيةهحامأا تنحسع مت مكحالحجت محدمحتأتأ ح ااكحامتغجااا حشالحشةاح  م  ح
حشةاح  م ااا حامتغجااااا حةاااكحةاااكح اااااحام ااا تاحتااامحامأااااكحساملاااأت  حدمحام ااا تاحامقاااستك حشال

حتأتسمحاةأ  اح  تتنح
 ثانياً: تجنب التكرار في تقدير قيمة الناتج القومي 

 متساأحدج اا حتا اافحامت اااااحةااكحتقااأجاحقجتااتحام اا تاحامقااستك حةااحستاامحام اااسام
تلتاإلات حقعا حدمحتصاعاحامأاا تحةاكحشا اح حام حا ألكح أاا تححاةسمجتحتتااحعتاا ا حش ت اجات

ع  حتام حعصا   تحاملعا  حةاامحام تاجاتحاة ت اجاتحتعاأدحعا تا جحامقتااحت تتحامص كحسماسح ااح
دلا  حتعاأدحتامح جاثحت تحاكحام تاجاتحاةسماك ح جاثحجاتاحت سجا حماحتتاسي ح تاجتحش ت اجتح

امقتاااحشمااكحأقجاا حست حااكحتاا اا حاة تاا جحعت سجاا حامااأقج حشمااكحلعاا نحسمااسحدلااةح اا ح تاجااتح
ح اكح أوحالحت احدم:

 و:(وح:ة نم 11ثمن الممح )
حس أوح قسأ(ح41=حت  مجتح سات حاة ت جحامتكحأ يت حةكحش ت جحامقتاح)ح

 وح:ة نمو:( 61ثمن ال:قيي )
س اأوح قاسأ(حاحامقجتاتحامت ا ةتحدمحت ا مجتح ساتا حاة تا جحح41=حمتمحامقتاح)ح

حس أوح قسأ(ح21امتكحأ يت حةكحت سج حامقتاحشمكحأقج ح)
 وح:ة نمو:( 91ثمن الخبر )
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س أوح قسأ(حاحامقجتتحامت ا ةتحدمحت ا مجتح ساتا حاة تا جحح61=حمتمحامأقج ح)ح
حس أا حتمحام قسأ(ح11امتكحأ يت حةكحت سج حامأقج حشمكحلع ح)

متمحامقتاحع ة  ةتحشمكحمتامحاملعا حمتعاجمح ااكحامإلاساحد ايححستمحماحةاسحات   
كحةكحتقأجاحام  تاحقاأحا تأاع  حامقتااحما ثحتااا نحسا تأاع  حاماأقج حتااتجم حسماةم حج عغا

حتحاةسمجتحدم:حا اةكحتقأجاحقجتتحام  تاحا تأ فحامقجتتحامت  ةتحشمكحامت
حس أوح قسأح71=حح11احح21احح41

دسحا تأ فحقجتتحامأا تحام ح ألجتحت تتحامص ك حتكحاأتع  أح  حامأااكحامسأاجدتح
حس أوح قسأنحح71)امأقج حسامقتا( حدمحمتمحاملع حسيسحجأ سمح

 ك:ثالثا: استبعاد ما يقابل االستهال

 تاا حدمحاالأااتح  حجتماا حتشاا اتحدلااا حةااكحتقااأجاحقجتااتحام اا تاحامقااستكحشةحدمح
ااا  حاجاااحجأااجاحتااامحام اا تاحجتماا حامتاأجااأا حةاااكحام ااأأحساآلال حسامت ااأا حامادأااات مجتح
ساجاياا حتاامحاةصااس حامم عتااتحامتااكحتعاااكحع الأاات ت  حشةحد اايحتاا حماااحتااتاحيااةهحامتاأجااأا  ح

اةصااس حامم عتااتحاماأجااأوحت اا حاآلال حسامت ااأا حاآلال حسامت ااأا حسححست  ااكحعحاا حش اا  
سدصاااع  حاجااااحصااا م تحم أااات ت   حةاااامحياااةاحساةصاااس حامم عتاااتحامقأجتاااتحامتاااكحعاجااا ح

جت تمح قصا حتا سظا حةاكح"ادنحامتا  حةاكحامتاتتاكنحسمتا ح ا محادنحامتا  حتتام حةاكح
ق اكحامأاكحاة ت اجتحجأاحاحةاكحش تا جحامأااكحاالأاتح  جتحةاامحدمح قاصحةاكحتقاأااهحأج

حالحت  متحشمكحام قصحةكح ااحام  تاحتمحيةهحامأاكحسع مت مكحةكح ااحام  تاحام اكن
سمااااةم حةقااااأحت اااا اتحاالقتصاااا أجسمح اااااكحقجاااا نح"صاااا ةكحام اااا تاحامقااااستك"حع ااااأح

%حتامحشاتا مكحام ا تاحامقاستكحجتما ح11اأتع  أحت حجق ع حاالأتح  حةااةاحقاأاحتام حدمح
تاام حتأاا سج حةااكحح1995امقااستكحةااكحأاا تححاالأااتح  حس اا محشاتاا مكحام اا تاحتاا حجق عاا 
تاجااسمحا جااي حدتاا حح911تاجااسمحا جااي حةااامحصاا ةكحام اا تاحامقااستكحجأاا سمحح1111قجتتاايح

ة  ماايحت اا حامتأااتحا حتاامحاآلال حح1995امإلااا حةجتماا حتاا حد تااايحامتاتتااكحةااكح اا اح
حست أا حسدصس حم عتتحةكحأعج حش ت جحام  تاحامقستكحم إلنحيةاحام  انح
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احتاامح اا حيااةهحامصاا سع  حامتااكح ا اا  حمحاا حةااكحقجاا نح ااااحسم اامح اااكحاماااا
 حة حجأتدجكحدمحت صتحما قجقتحدمحجش حةكحدمحدمح ج أوحةكح اااحام ا تاحم ا حام  تا

حةاأحةكحامتتسأدحيكحامأمج حاةس ح اكح ج أوحأااتحششع  يحسااتإل ةحتأتسمحامت جشتنح
ع اتحمقجا نح اااحست اة  ح اكحامداا حامتلتاإلاتحسامتتحع أحدمحاأت ا   حاة ت ج
 اا حمحا حعشائحامت اتح اكح   صاحاة ت ج حسأاستح اة ت ج حجاأاحع  حاةش اوحشمكح

حتمحاةجا  نح
ةتااامحامتأاااااحعااايحدمحامحاااأتحام حااا ألكحتااامحام شااا دحاالقتصااا أمحياااسحاالأاااتح  ح

جحةاكحدمحجأاع حاالأاتح  حتا ااتحاة تا جنح تا حقاأت  حدمحاة تا سم كحجت ق حةما حالعاأح
أمحياااسحلاااا حامت ااا ةكحع  سا حااا حامتلتاإلاااتحدسح ج أتحااا نحسدمحلاااا حياااةهحتإلحستااايحاالقتصااا 

امت  ةكحجتدافحت  ةاحع ا حدأسا حت ج اتحدداا ح اجحا حاالقتصا أجسمحاأااح   صااحدسح
ح سات حاة ت جنح

سقااأحقأاات ح   صاااحاة تاا جحةااكحتإلحستحاا حاالقتصاا أمحام ااأجثحشمااكح   صاااح
اتجكحامتسااأحامدعج جاتحعتا حتت ات يححاة ت جحاةاع تحامت مجت حاةا حدسحامدعج تحستشت 

تمحدا ح اا جاتحست ا ااحستأا قدحتجا ه حستا حشماكحةما حتامحيعا  حامدعج اتنحدتا حام تا ح
اماحاااسأحامتاااكحجعاااةمح حاة أااا محةاااكحأاااعج حاة تااا جحدمحةاااكحأاااعج حلاااا حامت ااا ةكحدسحةحاااسح

اةحةي جاتحداحجأسجاتنحسدتا حادنحامتا  حةجشات حاتجاكحد اسح ج أتح  حأسا حد    حيةهحاماحاسأح
امأاااكحامت تاااتحامتااكحتأااحاحةااكحش تاا جحأاااكحدلااا  ح  م ااأأحساآلال حسامتعاا  ك حستاا حشمااكح
ةمااا حتااامحت اااأا حادأااات مجتحتلتاإلااات حسياااةهحامأااااكحتأاااتكحع مأااااكحامادأااات مجتحساة ت اجاااتح
ساالأتمت اجتنحستمحامسا احدمحيةهحامتأتجتحت شتح محد حا حادأات  ح ج اكحجأاتلأاحدسح

كحسدلجااحةامحامت ظاجاحياسحام  صااحاة أا  كحاماةمحجؤماتحجأتمتاحةكح تاج  حش ت جحامأا
عجمحام   صاحامم متحامأ عقتحع أفحت ج تحت أأحسةق حمت حيسحت استحتمحدأا مجفحام إلاكح

حاة ت اك حع جثحجتاحش ت جحامأا تحدسحاملأتتحع ق حت اإلتحتت  تنح
حسجأت ا ح   صاحاة ت جحعاجا  حةجت حجاك:ح

 أوالً: الطبيعة:
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ةااكحاة تاا جحةمحساسأياا حأاا ع ح اااكحام تاا ححام  صاااحاةصاااكامدعج ااتحيااكح
سعاااحدمحامدعج تح  صاحأاعكحةكحاة ت جحةاامحام جا وحاالقتصا أجتحتتسقاتح ااكحامعجألاتح
امدعج جتنحة مدعج تحيكحامتكحتؤي حم  أ محام جا وحعتا حتقأتايحمايحتامحت ا محج جاكحةجاي ح

 شس ح جا وحش أا  جت ح تا حدمحسيسا حسشتنحست  حست حشمكحةم حتمحام اساج  حام  تتحم
امدعج اااتحتت ااا سمحتاااكحاة أااا محةاااكحاة تااا جنحةإلاااكحامعجألاااتحامدعج جاااتحجااااأحاة أااا محدأسا ح
حام ش دحاالقتص أم ح  ةا حامق عاتحما اا ت حسامت  أمحستساأحامسقسأحسامقسمحامت ا تنح
 ت حالحجقتحاة أ محت تستحامجأجمحدت احت  ااحامدعج اتنحعا حجأا كحةاكح اأسأح

ةاح  محاة أ محالحجأتدجكحتشمكحتلجاي حمتقأاتيح دمحجغجاحتامحاتاا هح  احتكح  ا تينحساا
اج ححدسحتس جكحةصس نحةا يحجأتدجكحدمحجاأل حع ا حامت اأج  ح ااكحامعجألاتحامدعج جاتنح
ةإلكحيسم أاحا ت ةحاة أا محاةا حام اا جاتحتامحدتاساجحامع اانحسةاكحتصااح اس حام تا ح

كحت اس ات حسجاؤماحاة أا محةاكحامعجألاتحامدعج جاتحاة أ  كحا  احتمحامص اا حشماكحداا ا
ق تااتح اماأااساحساا شاا  حسأاا أل حماااامحامصاا   ك ح تاا حجااؤماحةااكحعشاا حامتاااةحساأاحامعااا حساا

تتا ااتحام عاا  حسام جااسامحعاا  ت اةحدسحشياا  حتاا حالحجاجااأحسعااا   حامإلصاا أل حساة ااساةحامتااكح
حجامحت تجتح نح
 ثانياً: العمل

التجاا امحجعةماايحاة أاا محةااا حامسصااس ححج اااتحام تاا حاقتصاا أج حع  اايحتاحااسأا
 ااا ةك حست  اااكح س اايحالتج اجااا حدمحاة أااا محياااسحس ااأهحاماااةمحج تااا  حةجلااااجححشمااكحااااا 

تاحااسأحام جااسامح اامحأاألاااوحام تاا حاالقتصاا أمنحشةحمااجنحما جااسامحدلجاا احدمحشااأونحسقااأح
حقأاحاالقتص أجسمحاة ت  حتمح أوحد ساةحشمك:

جحاةسمااكحشمااكحتاحااسأح  اااكحعج تاا حامماا  كحست تاا وأ مصصا   م يصص :  أ مصصا  ي:ويصص  -1
سدمححتاحسأاحةي ج حسيةاحامتقأجاحاجاح  أاحة  ح ت حج تا جحشماكحامتاحاسأجمحت ا ن

التاإل حأااتح  حت حت حة عأدح ت حجؤأجايحام  تا حج تا جحشماكحأاااتحتامحامتإل جاانح
س اااةم ح تااا حام اتااا  حجتداااافحشاااجأل حتااامحامتاحاااسأحام  ااااكنحة تااا حاةع ااا ثحةاااكح

 احتاحااسأاح  ااج نحسع اا حاة تا  حتتداافحتاحااسأاح  ااج حسة اجاا حامت  تا حجأاتا
حع إلنحامأااتحتم ح ت حامتصساحسام ق شنح
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اة تاا  حامت إلجةجااتحيااكحامتااكحت ااسمحتحتااتحام  تاا حأ مصصا  تنفيذيصص  وأ مصصا  إ:اايصص :  -2
ةجحا حت إلجاةحاةساتااحساة تا  حاةأااجاتحتشات حت ظاجاحاة تا جحسالتجا احام  تا حسس ااكح

حشاسةنحلدتح  تتحمات
دتا حاةسماكحجقاساحعحا ح تا  حتاأاعسمحأ ما  تتط ب كفاءة خاص  وأ ما  بسصيط :  -3

تماااا حاة تاااا  حامتج   ج جااااتحسامم  جااااتح  ة تاااا  حامجأسجااااتحسالحتتدااااافحأااجااااتحل صااااتح
سج  ااااااظحدمحت ظاااااااحاة تااااااا  حامصاااااا   جتحدصااااااع  حتج   ج جاااااااتح ظااااااااحال تشااااااا اح

حامص     حام عا نح
حتتسقتح اجح ح إل جتحام ت حةكحاة ت جحسيك:يةاحستساأحع  حام سات حامتكح

جتاا ماحش تاا جحام تاا حع معجألااتحامدعج جاات حةإلااكحامااع أحامتتقأتااتحج ااسمحالبي صص  الطبيعيصص :  -1
ام تاا حد ماااحش ت ااا حت اايحةااكحامااع أحام اا اوحدسحامقدعجااتننح تاا حدمحش تاا جحام تاا حجاا أاأح

د عااحت ايحتامح ات حص أتحماسوحدعج جتح عجاونحةا تا جحام تا حةاكحاةا حاملصاعتح
حاةا حاةق حلصسعتنح

عتاأمحاأات ت  حاآلال حسع اسةحاآلال حامتأاتلأتتحجت ماحش ت جحام تا حأ:وات العم :  -2
 ج ح اأحةاااكحاة تااا ج حةإلاااكحامقاااامحاةلجااااح  اااأت ح ماااا حاأااات ت  حاآلال حةاااكحاة تااا

ش تاا جحام تاا ح جاا أوح عجاااو ح تاا حدمحاأاات ت  حاآلال حام أجمااتحجااؤأمحشمااكحش تاا جح عجاااح
حمحاآلال حامقأجتتنحت

تااؤماحةااكح تجااتحام اا تاحس اااأحدمحتقأااجاحامداجقااتحامتتع ااتحةااكحام تاا ححطايمصص  العمصص : -3
حام ت حامإل كحسامت ظجاحام اتكحما ت حجؤأمحشمكح ج أوحش ت جحام ت نح

ام ساتاا حامم مااتحامأاا عقتحتلاااجح اامحشاالصحام  تاا ححالصصصفات اليخصصصي  ل عامصص : -1
 حستت اا حعصاإل تيحامشلصاجتحسعتاأمحت اجتايحدأع فحتااكحشمكحشلصحام  تاحسي   

امإل ااكنحدتاا ح اامحصااإل  حام  تاا حامشلصااجت حةاا حشاا حةااكحدمحش تاا جحام  تاا حجتسقااتح
 اكحتأمحقستيحاماأت  جتحست اج هحامإل اجت حسصإل تيحاملاقجتنحسدتا ح امحامت ااجاحامإل اكح

تا حةامحام  ت حامت أحش أاأحة ج ح ا ت ح ا ملعجاحعتح تاي حج اسمحد مااحش ت اا حتامحام  
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تاامحامت اااجاحامإل ااكنحسجقتاااححاالقتصاا أجسمحتسأااجكحامت اااجاحامااةمحماااحجتااا حأااااتح  ةجااتح
حامإل كحعا ش  حامتأاانحستساجيحامد فحتمح أامتحاحشمكحاة ت  حامتكحت ألتحانح

 ثالثا: رأس المال:

ع  اايحامماااسوحام  تاااتح اامح تاا حأاا ع  حامتااكحتأااتلأاححج اااتحادنحامتاا  حامت ااتا
تاا  حام  أاافحسجشاات حسعا  اافحادنحامتاا  حامت ااتاحجساااأحادنحامةااكحش تاا جحماااسوحدلااا نح

مصاا  عح حألاا حسمااسحماااحتأااتلأاحةااكحاة تاا جنح اااكحدمحامماااسوحام  تاااتححامماااسوحامتااكحتغاا 
 حألاا حمصاا  عح  حعاا حتأاات ت حالحتأات ت حةااكحاة تاا جنحسقااأحالحتغاحتامح تاا حأاا ع حقااأ

حتمحدتسا حاالأتح  نةكحششع ةح  اتحمي حسةكحيةهحام  متحت تعاحيةهحامماسوحت الح
سي اا  حتقأااجت  ح أجاااأوحمااادنحامتااا   حسدياااحتقأاااجاحةجحاا حياااسحامااةمحجقأااااحادنح

ةكحاة تا جحد مااحتامححامت  حشمكحم ع حستتأاس  حسادنحامت  حامم ع  حسيسحامةمحجأتلأا
تمااا حامتعااا  كحساآلال  حدتااا حادنحامتااا  حامتتاااأاس حةحاااسحاماااةمححتااااوحأسمحدمحجتغجااااحشااا اي

ححتاوحسا أوحةقدحتم حامعةساحسامإل احسامقدمحسامأت أنحجأتلأاحةكحاة ت جح
حجت محتقأجاحادنحامت  ح أفحامتقأجت  حاآلتجت:حسح

ح:حسيسحادنحامت  حام قأمحسادنحامت  حام ج كحدسحام قجقكنح تمح جثحامش ح-1
حتمح جثحامغا :حسيسحادنحامت  حاة ت اكحسادنحامت  حاةجااأا نحح-2
حسحادنحامت  حامم ع حسادنحامت  حامتتأاس نتمح جثحدعج تحاالأت ت  :حسيح-3
حتمح جثحدعج تحامت سجم:حسيسحادنحامت  حامت أمحسادنحامت  حام ت أ نح-4
حتمح جثحامتا جت:حسيسحادنحامت  حامل صحسادنحامت  حام  انح-5
حتمح جثحامتصأا:حسيسحادنحامت  حامسد كحسادنحامت  حاةا عكنحح-6
 دارة: إلعنصر التنظيم وا -4

تتااااا حتقاااااأاحدمحش تاااا جحامأااااااكحساملاااااأت  حامتلتاإلااااتحالحجت ااااامحدمحجاااااتاحشالحتعااااجمح
   صااحش ت اجايحت ج اتحياكحام تا حسامدعج اتحسادنحامتا  نحاجااحا ايحالحجت امححع أتلأاا

م   صاااحاة تاا جح ااااكحالاات تحد سا حااا حدمحتت اا ةاحتاق ألجااا حع  ااح حتاااكحامااع   حةاااكح
أا حسظجإلاتحاقتصا أجتحي تاتحياكحأعج حش ت جحدجيحأا تحدسحلأت  حت ج ت حالعأحشةمحتمحد

اماتااكحسامتاا متحعاااجمح ساتاا حاة تااا جحع م أاافحامت ألتاات حسامتااا ظاحيااسحاماااةمحجااؤأمحياااةهح
امسظجإلاات حسقااااتاايحامت ظجتجااتحيااكحامتااكحت ااأأحاةأاااسفحامإل ااكحةااكحاة تاا ج حعاا حسجتسقااتح
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 اجح حدعج تحيةاحاة ت جح ت حس جإل  حسج دع حةم ح اكح  حس أوحش ت اجاتحجشااتح اجحا ح
متا ظاحسجت تا حتأاألسمج  حاةأااوحتاامحامت ظاجاحةجحا  حتحتا ح اا مح اااحامس اأوحدسحشاا اح حا

سد وحامت  ةأتحشمكحت قجا حدقصاكححدسح سةح ش دح نح ةم حةامحامت ظاحجأ كحأاألت حت  
 اكنحستمحي ا حجت ااحديتجاتحامتا ظاحاماةمحجااعدح   صااحاة تا جحةاكحس اأوحسا اأوحاعاح

سمحاةاحةاامحديتجتايحالحتقا حشا   ح امحديتجاتح  صااححتت  تات حسجؤمتحعج ح حع أفحت ج ات 
حححححححححححام ت حدسح  صاحادنحامت  حةكحام تاجتحاة ت اجتنححح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب السادس

 السياسة االئتمانية الزراعية

ج تعااااحاالألتتااا محام اا اااكحد اااأحاةأسا حامح تاااتحساةأ أاااجتحة اااأاثحساأاااتتاااح
تامحامأا  محامااجإلججمحسةما حوحامألس حساةكحتأتسمحت جشتحامت تجتحام اا جتحساماجإلجتحس ج أ

ة شااادتحت اأاااتحتلتااااتحاة شااادتحام اا جاااتحس اااةم حالااا  حتاااسةجاحامأاااجسمتحام  تاااتحمت
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شمجحا حا معجاتحامتشاتغاجمحع مقدا ةحام اا اكحامتصاامنحسع متاا مكحامتاتعداتحعحا حسامتاكحجإلتقااح
حتحامأج أتحام اا جتنححةامحامأج أتحاالألتت  جتحتا فحأساا حي ت  حةكحت قج حديأا

 مفهوم السياسة االئتمانية الزراعية أهميتها

ام اا جااتحاالتااا هحام اا احماأسمااتحةااكحتااسةجاحاالألتتاا محجقصااأحع مأج أااتحاالألتت  جااتح
ما ش دحام اا كحسجت تمحامقسا أحسام ساعدحساةااا ا حامتكحت  ح حمتس جاكحتاا حام  اح

داجااا حتؤأأااا  حتتلصصاااتحتل اااكححاةتاااسا ح ااااكحامتااا اا جمحساأاااتاأاأي حتااا حاح ااام
ةشاااااةح حسأج أاااتحاالألتتااا محام اا اااكحأسمحاجايااا حتااامحامأج أااا  حامتصااااةجتحةاااكحتغجااااح
تأتتاحشةحتلتاتحع لت تحامظاستحاالقتص أجتنحسعحاأتحامأج أاتحام اا جاتحشماكحتاسةجاح
االألتت محمقد ةحام اا تحستقسجتحامقأاا حامت مجتحساالأل اجتحمصغ احامتا اا جم حسماأج أاتح

م اا جاات حديااأاتحةا جااتحةااكح اا حامتااا ال حام اا جااتحسامتااكحمحاا حلصاا ألصحتتج ياا ح اامحا
امتاااااا ال حاالقتصااااا أجتحاةلاااااا نحستتتجااااا حامأج أاااااتحاالألتت  جاااااتحام اا جاااااتحع م أجاااااأحتااااامح

حاملص ألصحديتح :
س اةم حاةاحا وحسامتؤأأا  حاالألتت  جاتحستاا حامتاكحتقاساححاليمولي  لكافص  المصراا ينح-1

ح ت جحسامتأسج حسامتل جمحسامتص جكحام اا كنحعتسةجاحتأتا ت  حاة
امتلااا داحاالألتت  جاااتحشةحجاااافحدمحتت اااتمحامأج أاااتحاالألتت  جاااتححتغطيصصص  المخصصصاطا:ح-2

حمح اكحاةق نحجأج سسأ أل حتسااحتح حمات اا جمحام
سيااكحي تااتحس اااساجتح ظاااا حمدعج ااتحامقداا ةحام اا ااكحستاا حتتتجاا حعاايحتاامحالماونصص : ح-3

ااافحتاس ااتحةااكح  ةااتحدسااايحستااا ال حامت  تاا حتماا ح ااااحظاااستحام جقااجمحامتااكحتتد
االألتت  جاااات حستسا جااااأحامصاااااتحسامأااااأاأحسدأاااااسفحامت  تاااا حعاااا حستسااحااااتحامقاااااس ح

حت ا حمح حامقد ةحام اا كنحستحامدعج جتحساجاحامدعج جتحامتكحجامظاح
تاحعت ااا  ح ااامحتاااا ال ح تااا حاةاحااا وحة الألتتااا محام اا اااكحالحجاااحالتصصصرثيا المتبصصصا: ح-4

اةلا حامتاكحت تا ح ااكحت قجا حامت تجاتحاالقتصا أجتحساالاتت  جاتحعصاإلتححمتصاةجتا
ام اا جتحعصإلتحل صتحسامتكحأت سأحع متا مكح ااكحاةاحا وحامتصااةجتحح  تتحسامت تجت

حتت حجأ احتمحأساي حةكحت قج حت أال حتاتإل تحةكحاة ت جحسامأل نح
 تطور المؤسسات اإلقراضية الزراعية
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أاع حتس اج يحع اأوحتاا ا حظحااحل محا حد مااحتامحتاحاالألتت محام اا كح ت ح
 حماااااحامع اااا حام اا ااااكح1881حتؤأأااااتحشقاا ااااجتحعأاجااااتحع مع اااا حام قاااا امحامتصااااامح اااا ا

مااااحظحااااحع ااا حح1936ستااااحتصاااإلجتيح ااا احح1916امتصاااامح جاااثحتااااحش شااا  هحقعااا ح ااا اح
 حمااااحع ااا حامتأااااجتحام اا اااكح1961ستااااحت تجتااايح ااا احح1915اةاا اااكحامتصاااامح ااا اح

امااةمحتاااحت سجااايحشمااكحع اا حامتأاااجتحسامت اا سمحام اا ااكحامتصااامحح1931امتصااامح اا اح
 حماحظحاحامع ا حاماألجأاكحمات تجاتحساالألتتا محام اا اكحسق  أتايحام اج اتحتامح1948  اح

حنحح1976مأ تحح117ع س حامقا حع صحامق  سمح
حس  ا حةجت حجاكح عةوحتلتصاوح مح  حتمحيةهحامتؤأأ  

امع  حدس حع  ح اا كحد ش حةاكحاتحساجاتحتصااححيةاج تعاحح:المصايالبنك العمااي  -أ
 حس ا محدااافحادنحت مايحةا أاكحمااحتااحتتصاجاهح1881ام اعجت حسقأحتاحش شا  هح ا اح

س ااا محجقاااساحعتااا احقاس ااا حملةاااااأحع ااات محداا اااكح اا جاااتحدسحتعااا  كحح1957 ااا اح
ح11سم اامحدااعحاا حتااا احمتااأوحتقاا ح ااامحأااا تح31-11ةااا حتتاااااسححتاا حعااجمحح ق اجاات

 احعتا احقاس ا حماحجألا  حسامتشااس   حس   ا حا معجاتحياةهحامقاااس حأا سا  ح تا حقا
اجاااح اا جااتحع ة اا ةتحشمااكحشصااأااحعجااكحامأاا أا حسقااأحدأمحساااسأحيااةاحامع اا حشمااكح

%ح4-2 اا محجتااااسححعااجمححدم%حأاا سج حع ااأح9.4تلإلااج حت ااأ حامإل ألااأوحشمااكح ااسامكح
حشحاج نح

محم ااكحجقااساحعتاا احعااادنحتاا  حش ااجاا ححد شاائحيااةاحامع اا حالبنصصك الراا صص  المصصصاي: -ب
صاااغ احامتااا  حقاس ااا حقصاااجاوحستتسأااادتحاةاااا  حسم  حااا ح   ااا حت  سماااتحة شااااتح

 ح1916تاجااسمحا جااتح اا احح8سعاغاا حقجتااتحامقاااس حامتااكحقااأتح حيااةاحامع اا ح ااسامكح
سااحتيحد تتحاقتص أجتحدأمحشمكحيعسدحتأتسمحاةأ  ا حستاا احاماأجسمحس مااوححسم م

شصأااحق  سمحاملتأاتحت حا داحام  ستتحشمكحامعجسةحامتا اجتحملاا كحامتايس تحت
محأاس ح دةأ يحم ت جتحصغ احام اا ججمحسامت  حسام إل ظح اكحامتا جا  حامصاغجاو حساا
اأاااتلأااحامقااااس حامتاااكحقاااأتح حامع ااا حياااكحامأاااعفحةاااكح اااأسثحاة تااات حساالاتعااا  ح
امتاا مكحستاااا احامااأجسم حس تجاااتحماتااأل حام  ااستكحا لإلاا ح شاا دحامع اا ح مجاااا  حسدلااةح
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امت  قصحأ تحع أحدلا حتت حأة يح اكحقصاحت  تاايحتاكحد ألإلاتح عا احامتا   ححةك
حان1936سقأحتاحتصإلجتيحةكح  اح

عااادنحتاا  حاااعاايحح1915تاااحش شاا  هحةااكح اا احح(:1715بنصصك األااضصص  المصصصاي ) -ج
أااحت  نحسجقااساحيااةاحح498ةا أااكحساا ااجاا م حسعاغاا حاةأااحاحامتتاس ااتحمتصاااح  ااسح

ا كح اا جتحتتم حا  ا حصغجاا حتمحاتاتحقاس يحستااحامع  حعتقأجاحقاس حعايمحداح
ح  ت  حع أحاةلاح تكح  احامت تجانحقاس يال لإل  حح1961ت تجتيح  اح

تاحش ش  حيةاحامع  حةكحصاساوحتأا يتتحح(:1731بنك التس يف الراا   المصاي ) -:
سقاااأحأااا يت حام  ستاااتحع صاااتحادنحت مااايحامت اااأأحح1931دسحشاااا تحامع اااس ح ااا اح

ا جاايح تاا حأاا يت حامع ااس حامتا اجااتحسام ق اجااتحع م صااتحاآللاااحعااأ سوححعتعااااحتاجااسم
%حتاامح5تاامحام  ستااتحامتااكح اات  حماتأاا يتجمحاع اا  ح اااكحدأااحتحاحجقااأاحع ااسامكح

حامقجتتحاالأتجتحملأحانح
يااةاحامع ااا حدس حلدااسوحالشاااتاا حام  ستااتحةااكح ظااا احاةقاااا حام اا اااكححج تعااا

 اعجاتحسامحاأتحتامحش شا  حياةاحامع ا حدس حع  ح  ستكحد شئحةكحاتحساجاتحتصااحامةحسح
شااااحاا حشمااااكحاةةااااااأحح14قاااااس حقصااااجاوحاةااااا حالحتتااااا س حتااااأتح حيااااسحقج تاااايحعتقااااأجاح

سامات ج  حامت  س جتحع ات مح ا حاالتتجا  حسةما حمتتسجا ح إلقا  حام تاجا  حام اا جاتحتامح
تقاا سمحسدأااتأوحس تاجاا  حلأتااتح تاا حتقااأاحيااةهحامقاااس حعااايمحام  صاا  حام اا جااتحةااكح

امقاااس حامتأااسجقجتح تااكحالحج ااداحاماا ااةحشمااكحعجااكح  صاا تحاحع ااأحام صاا أحدسح  مااتح
اما ااكحتع شاااوحسقاا حيعااسدحاةأاا  اح تجاااتحم جاا أوحام ااا  ح تاا حجقااساحعتقااأجاحقاااس حالح

صااا ححاةاا اااك ح تااا حجقاااأاحح11تتاااا س ح أااا سا حمشااااا حاآلال حام اا جاااتحسامت شاااجتحساا
صاااا ححاةااح21قاااااس حالحتتااااا س ح  ااااكحس   اااا حداااااافحامقاااااس حأاااا تحالأااااتغ  حساا

%حماات جا  حست  تا حامع ا حتع شااوح3%حملةاااأ ح5امتقأتتحقصجاوحاةاا حعأا احة ألاأوح
تااكحصااغ احاماا ااةحا احاااحج اتااسمح اامحاال  اات احماات جاا  حامت  س جاات حتتاا حا ااداح

ام اا ااكحشمااكحع اا حامتأاااجتحسامت اا سمحام اا ااكح اا احامتأاااجتحام  ستااتحشمااكحت سجاا حع اا ح
امات جاا  حامت  س جااتحةااكحادنحتاا  حامع اا نحسعااأد حتت اجااأحد ااأاأححسعااةم حأاا يت ح1948

امت  س جاا  حتااكحامع اا ح  تاا حع ااأحاآللااانحماااحعااأد حةااكحاال لإلاا  حسامتد معااتحةااكحش شاا  ح
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ع  حت ا س كحلا صحعحااحسم امحام  ستاتحاة ا حم اأاحامتقاأاوح ااكحتتسجا حع  اجمحما إلنح
ع صااتحتاجااسمحا جااي ححامغااا حسدااجاا حع اا حامت ااأج  حت حاا ح جاا أوحادنحامتاا  حماع اا 

%حماقااااس حامتقأتاااتحمات  س جااا  ح ااامحامتقأتاااتح2تاااكحتلإلاااج حعأااا احامإل ألاااأوحعتقاااأااح
حملةااأنح

امع اا حاماألجأااكحمات تجااتحساالألتتاا محام اا ااكحسق  أتاايحام اج ااتحتاامحع ااس حامقااا :حمقااأحح-يااا
ات احدمحاالألتت محام اا اكحامتصاامحتااحع م أجاأحتامحامتاا ا حةاكحش شا  حستقاافح

ةلاي حامع  حاماألجأكحمات تجتحساالألتت محام اا كحسةاس ايحع مت  ةظا  حامع س ح  مح
مأا تحح117سامتاا  حسق  أتيحام اج تحةكحع س حامقا حسامت أسعج  حع مقا  سمحاقااح

ححن(1)1976
سج تعااااحامع ااا حاماألجأاااكحمات تجاااتحساالألتتااا محام اا اااكحياااسحامتصاااأاحاماألجأاااكحدسح

ةاااااكحتصااااا ح جااااثحجقاااااساحح–اآلمح تااااكحح1976اةأ أااااكحمتتسجاااا حاماااا ااةح  مجااااا حت ااااةح
عاتااأاأياحعاا مقاس حام قأجااتحسام ج جااتحمتأاا  أتحاح اااكحامقااجاحع م تاجاا  حاة ت اجاات حستقااساح

م ااكحجأااتدجكحامقجاا احعسااعاايح اااكحد تاا حح–ام  ستااتحعتأاا  أتيح اااكحتااسةجاحادنحامتاا  ح
ساااااي ح تاااا حتت  اااايحاتتجاااا  ا حمتأااااحج حت صااااج حامااااأجسمحامتت س ااااتح تااااكحت ااااسمح تاجااااتح

ياةاحامع ا حدمحج اكحتاسااأهحاالألتت  جاتحنحسج ا س ح(2)متاوحسةاحت  مجتحت لإل اتاالألتت محت
تصااا حشماااكحاتجاااكحامااا ااةحعتلتااااتحتأاااتسج تحاحتاااكححةاااكحتت ااا س حامعجألاااتحامقاسجااات حع جاااث

ش داا  حاةة اااجتحماقاااس حام اا جااتحامتلصصااتحم اا ااتحامت  صااج حاةأ أااجتحسقصاااح
جااتحماأسماات حسجقااساحع اا حامت تجااتحتاا احامأاااتح اااكحاةااااا حامتااكحت قاا حاةيااأاتحاة ت ا

ساالألتتاا محام اا ااكحعتقااأجاحلأت تاايحاالألتت  جااتحسامتتسجاجااتح اامحداجاا حشااع تحاتأاا  حدةقجاا ح
سادأااج حسا تشااا حةااكح اا حد  اا  حاماجاات حسج ااسمحامتا اا حاماألجأااكحماع اا حاماألجأااكحمات تجااتح

 مت  ةظاا  حساالألتتاا محام اا ااكحةااكحتأج ااتحامقاا ياوحدتاا حع ااس حامت تجااتحساالألتتاا محام اا ااكحع
ةااااةحعتاا ااا ح161تقااتحااا حع ساصااااحتاااا حامت  ةظااا  حجتع حااا حع ااا  حتسااااأحح17س اااأأي ح

                                                 

حنح1976مأ تحح117(حتة اوحشج   جتحمتشاس   حق  سمحةكحش ش  حع  حامت تجتحساالألتت محام اا كحاقاح1)
اتتسجا حام اا اكحسأساحع ا حامت تجاتحساالألتتا محام اا اكح(حشعاايجاحصأج ح اكحأ تاساحسةلااسم حأااأاتحاقتصا أجتحم1)

حةكحت قج حلدتحامت تجتحةكحاتحساجتحتصاحام اعجت حتااكحأ ع نح
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ح668ع ااس حقااامحمات اا ت  حاةأاا تجتحتتع حاا حح6ع اا حقاجاات حح939امت  ةظاا  حتتع حاا ح
حس أوحتصاةجتنح

 رأس المال والتمويل

امتاا ااةحشتتاا احاة تاا جحام اا ااكحع أااتلأااح  صااامحاةا حسام تاا حالحجأااتدجكح
دحساا ت حج ت جحشمكحتأتا ت  حدلا حش ت اجتحتأ  أوحت جتحشماكحقاسوحجأسجاتحستح اتايحةق

حةكحام ت حساةأااوحيةهحامتأتا ت  حتأتكحادنحامت  حسيةهحت سمحةسحدعج تح ج جتنح
د ج    حج اتحامع  حاةتسا حامتأتمتاوحةكحام اا تح اكحد حا حادنحتا  حسم امح

جاااا احتأاااتا ت  حةمااا حامت اجاااتحاجااااحأقجااا حةحاااكحتاااااأحداصاااأوحت لصصاااتحمشااااا حساا
اة ت جحس اكحةما حة  حا حتصاأاحتتسجا حام تاجاتحاة ت اجاتحدسحتتسجا حتأاتا ت  حاة تا جح
امتاااااكحياااااكح ج جاااااتحةاااااكحدعج تحااااا حةحاااااكحتشااااات حاآلال حسامت اااااأا حسامعاااااةساحساةأاااااتأوح

حسام جت سج  حساجاي حتمحامتساأحامتأتلأتتحةكح تاج  حاة ت جنح
تسااأياحامل صتحةكحتتسجا حامتشااس   حاة ت اجاتححا مع حت حج تتأحام ااةح اك

امصغجاوحشمكحدمحع  حد ساةحاة ت جحساالأتمت اا حت تا جحشماكحادنحتا  ح الاحةج تا جح
حامت ااةحشمكحتصأاحل ااكحماتتسج نح

سجساااااايحامت اا ااااسمحصااااا سع  ح مجاااااوحةاااااكحام صااااس ح ااااااكحا تج ااااا تحمحتااااامح
  حس ااأاحام اات    حام  ةجااتحامقاااس حتاامحامع ااس حام  أجااتح ظاااحمصااغاح ااااحامتشاااس 

حتمحام   جتحامت أجتنح
مااااةم حايتتاااا حام  ستااااتحعاجااااا أحتصاااا أاحل صااااتحعتتسجاااا حامتاااا اا جمحستجأااااجاح
 صسمحاح اكحتأتا ت  حاة ت جحع أ  احت تأمتنحةقأحد شا حع ا حامتأااجتحام اا اكح ا اح

 ا س كحامةمحتدساحسدصعاحامع  حاماألجأكحمات تجتحساالألتت محام اا اكحسامتتسجا حامتح1931
 اااكحتأااتسمحاماتحساجااتحسجقااساحعتتسجاا حاالألتتاا محستااسةجاح  ةااتحتأااتا ت  حاة تاا جحأااسا ح

سجقاساحعاتجاكححاالأتجااأحدسحتمحاة ت جحامت ااكحست اكحأج أاتحتس ج حا حع م قاأحدسحع ةاا 
حملأتتحدااا حامتصأجاحساالأتجااأحةكحتا ال ح ش دحامع  نحام تاج  حامتصاةجتح
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 حامت تجاااتحساالألتتااا محام اا اااكحع مت  ةظااا  حسةاس ااايحسجتعاااكحامع ااا حاماألجأاااكحع اااسح
عاا متاا  حسع ااس حامقااامحستتااسمكحت قجاا حدااااا حامع اا حاماألجأااكحةااكح داا  حامت  ةظاا  ح

حسيكحعصإلتحل صتنح
ااااا حاة ت اجااتحامتااكحتقااساحاتجااكحاةشقاااا حامات جاا  حامت  س جااتحام اا جااتحمتع شاااوحح-د

تاكحت تا حةاكحامات جاتحام اا جاتح اجح حسمتلتاتحاةاج  نح ةم حشقااا حامت شا  حام
حسامتش ا تحةجح نححست أجأح 

حشقاا حام ااةحعت حةجحاحد    حامات ج  حامت  س جتحام اا جتنح-ف
س ااكحتقااااا حماأاااتحام ج جااتحسام قأجااتحمتلتاااتح اا اا  حتساأاااح اا ح اا اح اا ااكحح-ج

عاس ااوحأسا حمات  صج حام قاجتحدسحامعأت  جتحسع متق    حامتكحت ا ح حاةاحا وحامإل جاتح
حام اا تن

ت أجأحشاسدحامتأااجتحماا ااةحدسحامات جا  حامت  س جاتحام اا جاتحس ظااحت صاجاح ح  اأحح-أ
حاالأت ق  ن

ستحااااتاحع ااااس حاالألتتاااا محام اا ااااكحعتتسجاااا حتاااامحامتشاااااس   حام اا جااااتحام مجاااااوحتماااا ح
تشااااااس   حامتج  اااااتحسامتصااااا جكحام اا اااااكحساأتصااااا ححاةاا اااااكحساأااااات اا ح حملةاااااااأح

تاجاسمحح1111ا   حامل صتحسقأحعااح اااحامتتسجا حامتتا ححماع ا ح  اسحسامات ج  حسامش
حححنا84/1985ا جتح  اح

 أنواع القروض

 يمكن تمسيم الماوض من حيث الفتاة الرمني  إل : 
ح14تأاتلأاحلاا  حةتاااوحش ت اجااتحسا اأوحستااأتح حالحت جااأح اامححقصصاوض قصصصياة األجصص : -أ

 جااااثحتأااااتلأاحةااااكحشاااااا حشااااحاا حتاااامحتاااا اجخحام صااااس ح اجحاااا حشمااااكح ااااجمحأااااأاأي نح
حتأتا ت  حاة ت جحتمحتق سمحسأت أحستعجأا حمتق ستتحاآلة  حسما كحامت صس نح

شااحااحسالحتت ااأمحلتاانحأاا سا حح12تااأتح حتتااااسححعااجمحقصصاوض متوسصصط  األجصص :  -ب
ح–ع  ااح حمتتسجاا حشاااا حاآلال حام اا جااتحدسحتشاااس   حامتصاا جكحام اا ااكح)تغاجااتح
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تعاااا  ك(حستأااااتكحح–امت شاااا  ح)تلاااا  محت عألااااي(حسدلااااا حتلصااااصحةق تااااتحع اااا ح
حت اا حتتسأدتحاةا نماأت

ستاااااأتح حلتااااانحأااااا سا حدسحد مااااااحتلصاااااصحا معجتحااااا ححقصصصصصاوض طوي صصصصص  األجصصصصص : -ج
ق تااتح الأتصا ححاةاا ااكحست أااجمحلاساصحامتاعااتحس ااةم حتشااس   حشاا حامتاااةحساا

حأ سا نح7امعأ تجمحامتكحت ت جحتا اتحاأتمت اح سامكح
ح
ح

حححالنو ي  إل :ويمكن تمسم الماوض من حيث 
ستتاا احماتاا اا جمح اااكحامت  صااج حاماألجأااجتحتماا حامقداامحسامقصاافحح-سصص ف نم:يصص : -أ

ساةا حسامعصاااا حسةماااا حمتاااا حتتداعاااايحيااااةهحامت  صااااج حتاااامح إلقاااا  ح اااا م اثحسامااااامح
حسامتق ستتحسام ص أن

يااكح عاا اوح اامحتأااتا ت  حاة تاا جحتاامحتقاا سمحستعجااأا حسدأااتأوحح-سصص ف  ينيصص : -ب
ححسد  تحسل ةينح

ح-ن تمسيم مصا:ا التموي  الراا   إل :يمك
سيااسحألاا حامتاا ااةح إلأاايحسدأاااتيحسجتسقااتح اااكح تجااتحاألاا اهحسيااسححمصصص:ا ذاتصص : -1

امإلا حعاجمحاماأل حساة إلا  ح ااكحاالأاتح  حس ظاااحمصاغاح اااحام جا  ا حس ا تح
حأل حامت ااةحة محامتألاا حا مع حت حت سمح ألجاتن

صاااسمح اااكحع اا حامتاا  حاماا  احمشاااا ح:حع اا حامتاا اا جمحج الوسصصطاء والتجصصااة -2
تأااااتا ت  حاة تاااا جحتاااامحامسأااااد  حسامتااااا احامت اجااااسمحام عاااا اح ظجاااااحش إلاااا  ح اااااكح
 صااااسمحاح اااااكحامت صااااس حمتأااااسجقيحسةماااا حتق عاااا حة ألااااأوحت ج ااااتحما صااااس ح اااااكح

حامقا نح
تقااساحامت  س جااا  حام اا جاااتحعاااأساحدأ أااكحةاااكحشتاااأاأحامتااا ااةحالجمعيصصصات التعاونيصصص :  -3

 حاة تاااا جحتماااا حتااااسةجاحامتقاااا سمحساةأااااتأوحام جت سجااااتح تاااا حتقااااساحعااااع  حتأااااتا ت 
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امات جااا  حعتقاااأجاحاملاااأت  حةاااكحتاااا  حامتج  اااتحام اا جاااتحم  تااا جحساماااامحستق ستاااتح
حاآلة  حستأ ياحامات ج  حدج  حةكحتأسج حام  ص  حام اا جتنح

تحماتا اا جمحتحتاحامع س حام اا جتحعتسقجكحاةتسا حام  تاالبنوك الراا ي  والتجااي :  -1
سامات جااا  حام اا جاااتحسيااااحديااااحتصاااأاحمتتسجااا حام مجااااحتااامحامتشااااس   حام اا جاااتح

حسامقاس حدسجاتحاةا نح
 أسباب صعوبة تعامل البنوك مع المزارعين

جاااااكحد اااا احامع اااس ح ااامحامت  تااا حتاااكحامتااا اا جمحستااا  حاحامقااااس حام  تاااتح
حمتتسج حامتشاس   حام اا جتحملأع فحاآلتجت:ح

حاحام ج  ا حس  تحامتقأاوحامت مجتحمات اا جمح اكحأأاأحامقاس نحصغاح اح-د
امتقاع  حامشأجأوحاجااحامتتسق اتحةاكحدأا  احامأااكحام اا جاتحةقاأحتق اكح ااكحداعا ححح-ف

حامت اا جمحستأعفح ا ياح محأأاأحامقاس نح
 أاحامتلصصحةكحش ت جحسصغاحام تجتحامإل أل اتح امحاالأاتح  حاماةاتكحمات ا اتحح-ج

حجااأحام قأمحمات ا تنجقا حتمحاة
ااتإلاا ةحشت   جااتحشصاا عتحام  صاا  حام اا جااتحع آلةاا  حساةتاااا حامتااكحتق ااكح اااكحح-أ

حداع ححامت اا جمنح
تسأااتجتحاة تاا جحام اا ااكحسامتااكحج ااتاح  حاا حدااس حامإلتاااوحعااجمحتسا جااأحاال تجاا جحشمااكحح-يااا

امتتسجاااا حسام صااااس ح اااااكحامقاااااس حام اا جااااتحسعااااجمحةتاااااوحعجااااكحامت  صااااج حسأااااأاأح
تحعشااا  حسا ااااحةاااكحتشااااس   حةاااكح ح جاااتحامتسأااااحستظحااااحياااةهحامتشااا اامقااااس ح

حامعأ تجمحساة ت جحام جسا كنح
 بنك التنمية واالئتمان الزراعي: 

ايتتاا حام  ستااتحعاجااا أحتصاا أاحل صااتحعتتسجاا حامتاا اا جمحستجأااجاح صااسمحاح
ح1931 اكحتأتا ت  حاة ت جحع أ  احت تأمتنحةقأحد ش  حع  حامتأااجتحام اا اكح ا اح

امااةمحتدااساح تااكحدصااعاحامع اا حاماألجأااكحمات تجااتحساالألتتاا محام اا ااكحسامتتسجاا حامت اا س كنح
سيسحيجألتح  تاتحتتاسمكحامتلداجدحامتا ا محم ألتتا محح1976مأ تحح117عتقت كحق  سمح
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ام اا كحسامتتسج حامت  س كح اكحتأتسمحاماتحساجتحسجقساحعتتسجا حاالألتتا محستاسةجاح  ةاتح
ع الأتجااأحدسحتمحاة ت جحامت اكحسج كحأج أاتحتس ج حا حع م قاأححتأتا ت  حاة ت جحأسا 

دسحع ةااا حسجقااساحعاتجااكحام تاجاا  حامتصاااةجتحملأتااتحدااااا حامتصااأجاحساالأااتجااأحةااكح
 ااجمحعااأد حامأسماتحتااأاجاج حشأاا  أحح1991سظا ح ااةم ح تااكح ا احتاا ال ح شاا دحامع اا نح

ماااكحامات جااا  حامت  س جاااتحتحتاااتحتاااسةجاحتأاااتا ت  حاة تااا جحستس ج حااا ح ااااكحامتااا اا جمحش
ام اا جاااتحعاااأالحتااامحع ااا حامت تجاااتحساالألتتااا محام اا اااكحاماااةمحأجقتصااااحأساهح ااااكحصااااتح

حامأاتحام قأجتنح
ةظااا  حسةاس ااايحسجتعاااكحامع ااا حاماألجأاااكحع اااس حامت تجاااتحساالألتتااا محام اا اااكحع مت  

 حتتااسمكحت قجاا حدااااا حامع اا حاماألجأااكحةااكح داا  حامت  ةظاا  حعاا متاا  نحسع ااس حامقاااح
حصإليحل صت:حسيكحع

شقاااا حامات جاا  حامت  س جااتحام اا جااتحمتع شاااوحاتجااكحاةااااا حاة ت اجااتحامتااكحتقااساحح-د
 اجحاا حسمتلتاااتحاآلااا  ح ااةم حشقاااا حامت شاا  حامتااكحت تاا حةااكحامت تجااتحام اا جااتح

حست أجأح حسامتش ا تحةجح نح
حشقاا حام ااةحعت حةجحاحد    حامات ج  حامت  س جتحام اا جتنحح-ف
اسدحامتأاجتحما ااةحدسحامات ج  حامت  س جاتحام اا جاتحس ظااحت صاجاح ح  اأحت أجأحشح-ج

االأاات ق  حستحااتاحع ااس حاالألتتاا محام اا ااكحعتتسجاا حام مجاااحتاامحامتشاااس   حام اا جااتح
تم حتشاس   حامتج  تحسامتص جكحام اا كحساأتص ححاةاا كحساأات اا ح حملةاااأح

ح1111سجااا حامتتااا ححماع ااا ح  اااسحسامات جااا  حسامشاااا   حامل صاااتحسقاااأحعاااااح اااااحامتت
 تجاااتحتصاا أاحتتسجااايحامتااكحتشاات حسأاألااكحتااألاا حح84/1985تاجااسمحا جااتح اا اح

تاجااسمح583اماا ااةحسات جاا تحاحسس ااأا حام  اااحامت اااكحسقااأحعااااح ااااحيااةهحامسأاألااكح
حنحح84/1985ا جتح  اح

 مصادر تمويل بنك التنمية واالئتمان الزراعي: 

 مص:اين أساسيين مما:  تنمسم مواا: التموي  ل بنك إل  -1
 أواًل: المصا:ا ال:اخ ي : وأمم ا
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:حسيكح قاس حامتا جاتحدسح قاس حامتأا يتجمحدسحدصا  فحاأ  ما  البنك واحتياطات  -أ
ادنحامت  حستتسقتحقأاوحامع  ح اكحامتسأكحةكحت  ت تيحس ج أوح اااح شا ديح ااكح

مع اااا ح اااااكحيااااةاحامتصااااأاحدمحادنحتاااا  حامع اااا حة اتاااا ح اأحادنحتاااا  ح اأ حقااااأاوحا
حامت  ت حتكحامت اا جمحستكحامع س حاةلا نح

ستشجاحامعج    حشمكح ج أوحادنحامت  حماع ا حاماألجأاكحمات تجاتحساالألتتا محام اا اكحتامحح
حنحح1986تاجسمحا جتح  احح56شمكحح1981حتاجسمحا جتح  ا25

ةحااكحامتعاا ماحامتااكحجااتاحا جحاا حتاامحداعاا ححامع اا حةااكحشاا  حا تجاا دكححاالحتياطيصصات: -ب
احامتا اا حامتاا مكحماع اا نحسقااأحااتإل اا حقجتااتحاال تجاا دكحماع اا حاماألجأااكحمات تجااتحمااأ 

تاجااااسمحا جااااتح اااا اح79شمااااكحح1981تاجااااسمحا جااااتح اااا اح12ساالألتتااا محام اا ااااكحتاااامح
حنحح1986

حتمحدياحيةهحامتص أاحت حجاك:ححثانيًا: مصا:ا خااجي :
ألاكحةاا نحسياكحتامحديااحتصا أاحامتتسجا حماع اس حل صاتحامسأاحالو:ا ي والم:خاات: -1

تاجاسمح135سقأحا أاأ حد سا حامتسأ جمحتمح أ ع  حا اجتحسسأاألكحستألاا حتامح
حنحح1986تاجسمحا جتح  اح731شمكحح1981ا جتح  اح

)أاا فح اااكحامت شااست(حسقااأحا أاأ حيااةهحامقاااس ححقصصاوض مصصن بنصصوك مح يصص : -2
نح1986تاجااسمحا جااتح اا اح693شمااكحح1981تاجااسمحا جااتح اا اح63عأاااتح عجاااوحتاامح

%حتاامح12 اااحدمح أااعتحتصا أاحامتتسجاا حامااأالاكحقااأحا لإل ا حتاامح  ااسحتامحامسا
سجااااس كحةماااا ح جاااا أوحح1986%ح اااا اح9شمااااكح  ااااسحح1981شاتاااا مكحتصاااا أاح اااا اح

حناال تج دج  حةكحامتأتقع حتكحلإل حتقأااحامأ ف
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 بعاسالباب ال

 السياسة السعرية الزراعية

 أمحامقاااستكحعصاااإلتحتتمااا حامأج أاااتحامأااا اجتحديتجاااتح عاااا حةاااكحامع جااا محاالقتصااا
ةحااكحساةتاااح ااةم حتأااتحأتحتقاجاا حامتقاعاا  ح  تااتحسةااكحاة تاا جحام اا ااكحعصااإلتحل صااتح

امساأ تحامتكحتت ا حمح حاةأ  احسامألس حامت ا جتحعا  افحت قجا حتأاتسمحت اجمحتامح
امأل حمات اا جمحتكحام تا ح ااكحت قجا حاأاتقاااحاماألس حامت ا جاتح تاكحجاتت محاما ااةح

ت اجاااتحمإلتااااوح ت جاااتحدسجاااات ح تااا حتأاااتحأتحامأج أاااتحامأااا اجتحتااامحس اااكحلددحااااحاة 
ام اا جتحت  سمتحت قج حام  ق  حامتماكحعاجمحاةأا  احام اا جاتحساجااحام اا جاتحسع متا مكح

حعجمحامألس حام اا جتحسام  اا جتنح
 دور األسعار في القطاع الزراعي

ةمحت تا حالحشا حدمحامأج أاتحامأا اجتحتلتااتحعا لت تحام ظا احاالقتصا أمحاما
حةكحظايحاةأ  احسعصإلتح  تتحج  صاحأساحاةأ  احةكحاآلتك:ح

 توجي  اإلنتاج نحو الس ي أو الراوا الت  يحتاج ا المجتمي:  -1
دمحجغجاااحاماا ااةح تاادحاة تاا جحتع اا حم اع جااتحام أااعجتحتاامحتلتاااتححتاامحامتاا مست

حماا اسةحاةقاا اماا اسة حةجتسأاا سمحةااكحش تاا جحاماا اسةحاة ماااحاع جااتحسجقااااسمحتاامحش تاا جحا
أج أ  حامأا اجتحدمحت اأثحامأسماتحتا مجاا حتلتاإلاتحداع جت حسع مت مكحجت مح محداج حام

حم سأصاةكح ااحاة ت جحس ا حاما اسةحامتلتاإلاتحسةما حعا اأاثحتغججااا حةا حاتاا هح
اااحيةهحامتغجاا حمإلتاوح ت جتحدسجاتح جاثحجاؤأمحةما حشماكحتغجااا حتةكحاةأ  احتكحاأت
 ااأاثحشأماايحامت تاااسمحعحااأتح جاا أوحاةاع جااتنحسجت اامحماتاا اا جمحةااكحيج اا حاة تاا جحج 
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تغجااااا حةاااكحامتقااا أجاحامت تااااتح ااامحداجااا ح جااا أوحس قاااصحاماق اااتحاةا اااجتحامت اس اااتح
اأااااتا عتحماتغجاااااا حامأاااا اجتحسعل صااااتحةااااكح  مااااتحاماااا اسةحام قأجااااتح جااااثحت تتااااأحاماق ااااتح

حام اسةحامتت  ةأتنحاةا جتحامت اس تحعتا حام اسةح اكحام أعتحامأ اجتحعجمحتلتاتح
ح

 توجي  االست الك من الس ي الراا ي :  -2
تامحامتحا احاةأ أااجتحامتاكحجت اامحدمحت اداكحعحاا حامأج أاتحامأاا اجتحةاكحامااأس ح

تساجاايحيج اا حاالأااتح  حتاامحامأاااكحام اا جااتحامساحااتحامتااكحجااعحاا حامتاتتااكححامصاا   جت
ج حاالأااتح  ح اااكحست قجاا حامتااسا محعااجمحامدااافحسام ااا ح اااكحامأاااكحام اا جااتحستلإلاا

ع ااا حامأااااكحقاااأاحاةت ااا محياااةاحة ااا ح ااامحام تااا ح ااااكح جااا أوحامأااااكحامعأجااااتحماأااااكح
ام اا جااتنحسجت اامحامقااس حعاا محتاا مجاا حامتغجاااا حامأاا اجتح اااكحاأااتح  حامأاااكحام اا جااتح
جإلااااس ح ظجاااااهح اااااكحاة تاااا جنحةتأااااتسمحاةأاااا  احجااااؤماح اااااكحامااااألس حام قجقجااااتحمد ألإلااااتح

ةامحام  قتحامق ألتتحعجمحاةأ  احسامألس حام قأجاتحت اأحتامحام ساتا حامتأتحا جمحسع مت مكح
اةأ أجتحةكحت أجأحاالأتح   حسةكحظ حمع  حامتأتسج  حامألاجاتحمد ألإلاتحامتأاتحا جمح
ةامحت مجاحامتغجاا حامأا اجتحجتاتافح اجايح تا ألاحاقتصا أجتحي تاتحستا افحام أافحامأا اجتح

 حامتأتحا ح  سحأاكحت ج اتحت اسمحتغجااا حعجمحتلتاتحامأاكحأسااحي ت حةكحتساجيحأاسح
ام أفحامأ اجتحةكحص م ح حست   ج  حاةشع ةحامتتت م حجت امحدمحت  انحياةاحامتإلحاساح
عس اااسححمتأاااتحا حجتاااايح  اااسح جااا أوحاأاااتح  يحتااامحأاااا تحت ج اااتحسجقااا حتااامحاأاااتح  يح
مأااا تحدلااا ح تااكحجت قاا ح س اا حتاامحامتااسا محاالأااتح  كح جااثحجت اا أ حت ااأ حاة اا  ح

حححأمحعجمحامأا تجمحتكحام أعتحعجمحتأتسج تحت حامأ اجتنحام 
 :وا األسعاا ف  توريي ال:خ : -3

جؤماحتأتسمحاةأ  احام اا جتح اكحتس جكحامأل حامقستكحعجمحامقد ةحام اا اكح
ساجااااهحتااامحامقد  ااا  حام  اا جااات ح تااا حتاااؤماحاةأااا  احةاااكحتس جاااكحاماااأل حامقاااستكحعاااجمح

ةاحامتاا مجاح اااكحام أاافحامأاا اجتحعااجمحتلتاااتحاماا اسةحامتاا اا جمحساجاااياحتاامحامأاا  محس اا
ة اا أوحتس جااكحامااأل حعااجمحامتاا اا جمحأالاا حقداا ةحام اا ااتنحسجت اامحدمحتا اافحامأج أااتح

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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امأ اجتحأساا حة  ال حةكحتا  حتساجيحامتسااأحاالقتص أجتحام اا جاتحست تجتحا حعاجمحتلتااتح
اتاااسااأحام اا جاااتحسع متااا مكحدساااايحاأااات ت التح حامعأجااااتحع جاااثحجت قااا حاالأاااتلأااحاةتمااا حم

حجت محت أجأح ااحامأل حتمحاة ت جحام اا كح  أحتأتسج  حتااسعتحماأ  محام اا جمنح
 أثا السياس  السعاي  ال:خ ي      اإلنتاج الراا  :  -1

الحشاا حدمح جاا أوحاة تاا جحام اا ااكحت تعاااحتاامحام اااساج  حامتا ااتحةااكحامااأس ح
سااأحام اا جااتحةااكحتقصااأاتح حامقستجااتنحسم اا حتاامحام  تجااتحسعل صااتحامتااكحتتأاااحعتااساةاحامتاا

دياااحام ساتاا حامتؤأجااتحشمااكح جاا أوحاة تاا جحساااسأح ااساة حس اات    حمااا ااةحتشااا حاح اااكح
امأاكحام اا جتحست اأحام اساة حاالقتصا أجتحتامحامقاس حامتاكحت تا ح ااكحح ت احاحتمش ج أوح

 ااا ح ااامحدمح جااا أوحت اااأ حام تاااسحس أااامحتس جاااكح   صااااحاة تااا جحةاااكحام اا اااتنحياااةاحة
اأااااتقاااحدأاااا  احامأاااااكحام اا جااااتحج ااااتمحمااااا ااةحاأااااتقااااح أااااعج حةااااكحألااااسمحانحدمحدمح
اأاااااتقاااحاةأااااا  احجت ااااامحدمحجاااااؤأمحشماااااكحت ظاااااجاحاة تااااا جح     ااااا نحمت قجااااا حام إلااااا  وح
االقتص أجت ح جاثحجتاتافح ااكحةما حتلإلاج حظااستحس ساتا حامتلا داوحسام جقاجمحقاأاح

تاامحس ااكحلددحاااحاة ت اجااتحست ظااجاحاأااتمت ااتحاححت اامحاماا ااةتاةت اا محع مأااااتحامتااكح
حةكحظاستحدة  ن

 بعض أساليب تنفيذ السياس  السعاي  الراا ي : 
ع أحدمحجتاحت أجأحدأ  احامأاكحام اا جتحسةق حماأج أتحامتس اس تحجصاعاحت إلجاةح

ت اا محامت اااتح اااكحعايااةهحامأج أااتحامحااأتحاةأ أااكحتاامحساا حت تجتحاا نحستاامحاةيتجااتح
 ا حتامححسدةحامأج أتحامأ اجتح تم  حمغجاي حتمحامأج أ  حسقاأحجتعاكحع ا حدأ مجفحت إلج

حاةأ مجفحامت مجتحساجاي حتمحاةأ مجفحمت إلجةحامأج أتحامأ اجت:ح
 التح:ي: المبايا لألسعاا:  -1

تااسمكحامأسمااتح اامحداجاا حتؤأأاا تح حعج تعاااحامت أجااأحامتع شاااحملأاا  احتايس اا ح
 حامتؤأأااا  حع تاجااا  حامشااااا حسامعجاااكحسع ااا ح تاجااا  حشااااا حامأااااكحدسح  اااأت حتقاااساحتاااا

ا حام تاجااا  حامتأاااسجقجتحاةلاااا حدسحتشااااتح اجحااا حستساححااا ح ااامحداجااا حاماحااا  حامأااا 
نحدمحدمحشت   جااتحساااسأحأاا احت ااأأحس ج تاايحيااةاحتصااعاحاةأاا  احامت ااأأوح قجقااتحساق اات
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ةااكحامأااجداوح اااكحتقستاا  حام ااا حامأا احت تتااأحم ااأحع جااأح اااكحشت   جااتحتقااأاوحامأسمااتح
امدااافحمتلتاااتحامت تااا  حدسحت تااا  حت ج ااتنحسج تعاااحيااةاحاةأاااسفح اااااا حدأ أااكحسح

اتإلاااا ةحامت ااالتكحملأاااا  انحسةاااكحع اااا حام ااا ال حقااااأحج اااسمحت أجااااأحالماتغاااافح ااااكحا
اةأ  اح  ااحتمحديتجتحامأا تحستأمح اساجتح ح تكحج اسمحي ا  ح أاماتحةاكحتس ج حا ح

امأااا ا حعحاااأتحام اااأحتااامحش تااا جحعاااجمحتلتااااتحةألااا  حامتاتتاااكنح تااا حقاااأحج اااسمحامت أجاااأح
ع اااا حدسح جاااا أوحش تاااا جحأااااا تحت ج ااااتحدسحقااااأحج ااااسمحمتساجاااايحامتااااسااأحاة ت اجااااتحة تاااا جح

حت صس حت جمنح
 السيطاة     العاض:  -2

سج  كحةم حةكحامتق احاةس حتساألتايحامت ااس حامأاا كحتاكحا تج اا  حامداافح
امأاااجداوح ااااكحامأاااس حةاااكح اااس حاةأااا  احامتاااكحأاااع حت أجاااأي حستحاااأتححامتأاااتتاحةاااك

ام ا حةكحامتأمحامقصجاحشماكحت قجا حت اأ ح تاسحت  أافحةاكحت صاس ح اا اكحت اجمح
جأاا سمحت ااأ ح تااسحامدااافح اجاايحسةااكحامتااأمحامدسجاا حتأااتحأتحامأااجداوح اااكحام ااا ح
اتااا مكحامداااافح اجااايحعتااا حج قااا ح جاااا أحت  أااافحالألااا حعاااجمحشاتااا مكحاة تااا جحام اا اااكحساا ساا

تعاااا اح  ااااأحشتعاااا ةحدأاااااسفحامأااااجداوح اااااكحاةيااااأاتحامقستجااااتحسجااااافحدمحجؤلااااةحةااااكحاال 
ام اااا حتشااا اتحامعاااأاأل حاة ت اجاااتحماأاااا تحتس اااكحاال تعااا احستاس اااتحامداااافحامأااا اجتح
سعل صتحدمحامأاكحام اا جاتحةاكحت ظتحا حأااكح ااساجتحتتأااحع ا تحامتاس اتحامداعجاتح
امأاا اجتحسيااةاحجااؤأمحشمااكحاتأاا ةحامتقاعاا  حامأاا اجتح اامحاجاياا حتاامحامأاااكحامتااكحالحتتأاااح

تحتاس ااتحامدااافحامأاا اجتحمحاا نح تاا حجااافحدمحجؤلااةحةااكحاال تعاا احتأاا جاوحدأاااسفحع اا 
حامأجداوح اكحام ا حمعااتاحتتقأتتحماشاا حسامعجكحسامتل جمنح

 دور األسعار في االقتصاد القومي: 

ةاااكححت تعااااحش حااا أااوحاالقتصااا أحامقاااستكح جاااثحشتاااؤأمحاةأااا  احأساا حي تاااتحةاااكح
ماألجأاااجتحمت دقاااتحامتاااسااأحعاااجمحتلتااااتحاالأاااتلأات  حام ظااا احامادأااات مكحام ااااحامسأاااجاتحا

س محداجقح حجتاحتس جكحام  تاحامقستكحس اةم حت اأأحاةأا  احامحج ا حاماسظجإلكحم قتصا أح
حامقس نحسعصإلتح  تتحتؤأمحاةأ  احدأساااحةكحام ج وحاالقتص أجتحماتاتتكحتمحديتح :ح
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االأات ت ال حامتاكحتاأاحة متسااأحاة ت اجاتحتتاايح  اسححمنطم  المواا: وتخصيص ا: -1
د عاااحصاا ةكح  ألااأحتت اامحسجت قاا حةماا حع اتإلاا ةحامتأااتسج  حامأاا اجتحمأااا تحتاا حتااكح
ا لإلاا  حامت اا مجتحاة ت اجااتحمحاا حسةماا حةااكحامتااأ حامقصااجاحدتاا حةااكحامتااأ حامدسجاا ح
ة عأحدمحجت ق حت  أ حقجتتحام  تاحام أمحمتساأحت جمحةكحاأتلأااحت جمحتاكحقجتاتح

ساأحةااكحاأااتلأااحدلاااح تااكحجت اامحت دقااتحامتااسااأحت دقااتحام اا تاحام ااأمحماا إلنحامتاا
حححححححتماكنحححح

تاااؤأمحاةأااا  احأسااحي تااا حةاااكحتس جاااكحاماااألس حعاااجمحدةاااااأحسةألااا  ححتوريصصصي الصصص:خو : -2
حامتاتتكحامتلتاإلتنح

تأتلأاحاةأ  احةكح مجاحتمحام  ال حامتاكحتتداافحةما حمتقججاأحتميي: االست الك:  -3
حق حةيأاتحقستجتح  تتن قجع  حامأاكحتحاالأتح  حتمحأا تحت ج تحستم

الحشاا حدمحاةااااحامااةمحجتق  اا هحامإلاااأحج ااأحد ااأحتح:يصص: ال يكصص  الصصوأليف  األمثصص :  -1
اةأ  احامتكحجافحدمحج أأي حامتاتتكحماةم حةاامحاةاااحشماكحا  افحت أجاأهحما تدح

حتس جكحامألس حةا يحج أأحتس جكحامقسوحام  تاتحعجمحامتحمحسامسظ ألتحامتلتاإلتنحح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
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ح
ح

 ثامنالباب ال

 التسويق الزراعي

ج تعااااااحامتأاااااسج حام اا اااااكحد اااااأحةااااااسةح اااااااحاالقتصااااا أحام اا اااااكحاماااااةمحجإلاااااكح
حت أجاااتعااا متاحسأا حامأالااااتحةاااكحش ااا ةتحامت ااا ةكحاالقتصااا أجتحامتتصااااتحع قااا حامأاااا تحدسح

متأااااتحا حسا احاااا حد ماااااحقجتااااتحست إل ااااتنحسةماااا حاملأتااااتحاالقتصاااا أجتحتاااامحامت ااااتاحشمااااكحا
 ح  ح جااتحما شاا دحشمااكح جااثحجت اامحاأااتلأاتح حدسحاأااتح  ح حساال تإلاا ةحام حاا ألكحعتسصااجاح

سجتاحدم   حيةاحامأاس ح ق حتا جتح حشمكحتمحج تاح حةاكحام تا محسامت ا محسع مشا  حح–عح ح
سام تااا حامتأاااسجقكحجحاااأتحشةاحشماااكحتسصاااج حامأااااكحتااامحامت اااتاحح–امت  أااافحسامتدااااسفح

حاةصاكحشمكحامتأتحا حام ح ألكنح
 ل التسويقية أو طرق دراسة التسويق الزراعي: المداخ

 عاض ا فيما ي  :نمناك ثالث طاي ا يسي  ل:ااس  التسويي الراا   
   Functional Approach:ااس  التسويي من الناحي  الوأليفي   -1

ست تمحيةهحامداجقتحأااأتحامتأسج حعسايح  احأسمحام ظاحشماكحامأاا تح إلأاح ح
لتاإلااتحتاامح جااثحديتجتحاا حسدأاا مجفحامقجاا احع اا حسظجإلااتحدسحسج قأاااحامتأااسج حشمااكحتاا اا حت

تا اااتحسد أاافحامسأاا أل حامساااافحاتل ةياا حمت أااجمح إل  تحاا حسامتااكحتاا   نحع متاا مكح اااكح
 إل  وحام ظ احامتأسج حستدعج حامتع أيحاالقتصا أجتح ااكحامتاا ا حساملاأت  حامتأاسجقجت ح

حام ق حسامتل جمحسامتأاجاحسامتتسج حساة  محنننحشمخنح
 :  Agency Approach:ااس  التسويي من ناحي  الميتغ ين  -2

ستت ااتمحيااةهحامداجقااتحأااأااتحد ااساةحامسأااد  حسامعجااسا حامتأااسجقجتحسامتشااتغاجمح
حع متأسج حعصإلتحي تتنح

 :  Commadity Approach:ااس  التسويي من ناحي  الس ع   -3
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 ااتحستتدااافحيااةهحامداجقااتحسصااتحسأااأااتحام ظاا احامتأااسجقكحاملاا صحعأاااكحت ج
ست اجااا حتشااا  اح حسداااا حستاا ااا حتأاااسجقح حست  سماااتحشجاااا أحام ااااس حامت  أاااعتنحسعاااةم ح

أااأاااتحام تاجااا  حامتأاااسجقجتحامتاااكحتااااامح ااااكحامأاااا تحتااامحعاااأدحتت اااتمحياااةهحامداجقاااتح
ش ت احاا ح تااكحتصاا حماتأااتحا ح تاا حتت اااتمحت اا مجتحامتأااسج حسأااأااتحشاا  حستس اااكح

ست اجا حدأا  احأاا تحت ج اتحعأااأاتحستاس تحامدافحمتلتاتحام اسةحةكحاتجاكحاةأاسا ح
تإلصاااتح ااامحامحجألاا  حسامت شااا  حامتأااسجقجتحامتاااكحتت  تاا حةاااكحيااةهحامأاااا ت ح تاا حتشااات ح
أااأتحامحساتشحسامإل أل حساةاع ححست أ ح ج أوحامأا احةاكحام ظا احامتأاسج حم ا حأاا ت ح

هحامتغججااا(حساةأاا  احامتتماااتحمحااةح–دمحياكحأااأااتحتد ماافحامتأااتحا جمحمااا ااةح)امتاس اتح
حامتد مفحسامحساتشحامتأسجقجتحامأالاجتحعجمحامت تاجمحسامتأتحا جمنح

سجت محا تع احام ت حامتأاسجقكحتا ااتحتامحتاا ا حاة تا جحامتلتاإلاتحسالحجصاعاح
ش ت جحامأا تحت تحج حشالحشةاحدت محش ت اح حع مصساوحامتكحجت محاأتلأاتح حعحا حستسصاجاح ح

ح–مسقااا حاماااةمحج تااا جحشمجحااا حةجااايحمتااامحجااااافحةاااكحام صاااس ح اجحااا حةاااكحامت ااا محسةاااكحا
حسامتأسج ح  تاجتحش ت اجتحجلا حدسحج جتحت  ةكحداعكحيك:حح

جتصااتحاة تاا جحام اا ااكحع متسأااتجت حساأااتتاااجتح أااعجتحالأااتح  يححمنفعصص  رمنيصص : -1
ستأسجقح ح اكحتأااحامأ ت ح ت حيسحام   حةكحام عاسف حدسح ااكحدجا احاةأاعسةح تا ح

ح حتحسامل انيسحام   حةكحع  حد ساةحامإل 
ست  تحع ق حامأا تحتمحت  د حاة تا جح جاثحج جاأح امح  ااتححالمنفع  المكاني : -2

االأتح  حسالحجت امحاالأاتإل أوحت حا حسجقت اكحاةتااح ااساوحتصااجإلح حشماكحت ا د ح
حدلا حت ت جحشمكحامأا تحدسحجت محاأتح  ح حةجح نح

جأااجتحماأااا تحعتاحجاا حت اا تحعتغججاااحامتظحاااحدسحامصااإل  حاماأل : يالمنفعصص  اليصصك  -3
جاحا حشمااكحأااكحاأااتح  جتحامتاساأحام اا جاتحاملاا احتما حامقدامحدسحامقتاااحدسحامااعمحست سح

مت عنحساملعاا حست تاااا  حاةمعااا محتاامحشااا  يحش ااا ةتحت إل ااتحشااا اجتحعحاااةهح ح ألجااتح ااا 
حاملأت  نح
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ت اا تحشمااكحامأااا تحقجتااتح قاا حتا جتحاا حشمااكحدمحتشااتامحدم اا  حالمنفعصص  التم يكيصص :  -1
حمأا تحةكحداجقح حامتأسجقكنحتاساحا

امغااا حاةأ أااكحتاامحامتأااسج حيااسحتسصااج حامأاااكحتاامحامت ااتاححالغصصاض مصصن التسصصويي:
ححةهحامسظجإلتحم ثحظساياحيك:حمشمكحامتأتحا حسح

حححامت  أ حعجمحام ا حسامدافنح-3ححامتصاجتحح-2حامتاتجكحح-1
ماااكح جاااثحشياااسحتاتجاااكحامت  صاااج حام اا جاااتحام األاااأوح ااامح  ااااتحامت اااتاحالتجميصصصي:  -1

جأااح حتل ج حااا حستصاا ج ح حس قاحااا حستس ج حااا حعساأاادتحامتاااا احسامسأااد  حسماااةاحج اااسمح
حامتاتجكحةكحتاا  حاة ت جحةاتح حدسحةكحدأسا حاماتاتحدسحةكحامتص  كن

 ا تحا حتامحامأاس حع اأحتاتج حا ححيكحامتا اتحامتكحتش اح حامأاا تحةاكالتصايف:  -2
ظاااحاماا اسةحامغةاألجااتحدسحع ااأحتغججااااحدتاا حع  متحااا ح ت ح–داجقحاا حشمااكحامتأااتحا ححةااك

ستس جكحامأاكحماتأتحا جمحتع شاوحتمحامت تااجمحدسح امحح–يجألتح حع مص   ت حامقدمح
حداج حامسأد  نح

امتقصااسأحعاايحامتد عقااتحعااجمح  مااتحام ااا حسامدااافحالتعصصا:  بصصين العصصاض والط صصب:  -3
تتاا ححتاامح جااثحامظاااستحسام تجاا  حامتداسعااتحساماا تمحسامصااإل  حساةأااسا حامتلتاإلاات

حححجأ سحاليتت احامتأسقجمحمات  صج حام اا جتنح
 أهم الخدمات التسويقية: 

سجاتاحعا مقافحتامحت ا د حاة تا جحدسحامتا ااةحمااحتجميي الس ي من منطاي اإلنتاج:  -1
ت ق حشمكحاةأاسا حامت اجاتحست حا حشماكحدأاسا حاماتااتحسجقاساحعحا حةاكحت ظااحاة جا مح

حامتا احامت اجسمنح
سيكحتس جاكحامأااكح ااكحاةأاسا حامتلتاإلاتحسجتسقاتحةما ح ااكحتاأمححتوريي الس ي: -2

ت تاااا حامأاااااكحما قاااا حسامتلاااا جمنحة مأاااااكحامأاااااج تحام داااافحتشاااا محدسحت قاااا حتع شاااااوح
ملأااسا حامتا  جااتحاللتصاا احامسقاا  حدتاا حامأاااكحامق عاااتحماتلاا جمحةااجت محتا ج ياا حدسح

حجتن قاح حدسالحشمكحاةأسا حامت اجتحماحت ق حشمكحاةأسا حامتا  ح
 موارن  العاض والط ب: -3
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ع م تجاا  حامتداسعااتححسيااكح عاا اوح اامحام تاا ح اااكحتأاا سمحام تجاا  حامت اس اات
حةكحاةأسا حامتلتاإلتحع ةأ  احامتكحت ق ح  ألأحت  أفحماتشتا جمحةكحامتأسج نح

ستشاات حشاااا حامتااا احامسأااد  حماأاااكحام اا جااتحماااحشاااا حامتأااتحا جمحمحااةهححاليصصااء: -1
اا حد ج   ح اكحدأ نحامت  ج اتحدسحع م ج اتحدسحع متساصاإل  حامت تسعاتحامأاكنحسجتاحامش
ماتعتحستتدافحيةهحاملأتتحامع ثح محتصأاحامشااا حس تا حات أجأحدسح اكحدأ نح

االتصاااا ال حسامع ااااثح اااامحت استاااا  ح اااامحدتاااا  محامعجااااكحس ت اااايحسدأاااا  احامعجااااكحماااااح
ححماحا تق  حامتا جتنحاالتص ال حام  تتحع مع أل جمحساالتإل  ح اكحشاسدحشتت احامصإلقتح

ستشاات ح تاجاا  حامعجااكحةااكحاتجااكحامتاا اا حامتأااسجقجتحةااكحاةأااسا حامتلتاإلااتحالبيصصي:  -5
حاحةاكحامشااا حساالتإلا  ح ااكحشااسدحشتت تا حدياحلدساتيحامع ثح محتشاتاجمحستاااعسح

حامعجكحماح ق حامتا جتنح
  نحسديااااحجصاااعاحام قااا حت إل اااتحت   جاااتحماأاااا تحسجقاااساحع م قااا حامتاااا احامسأااادحالنمصصص : -6

داااا حام قااا حأاااج اا حام قااا نحسامأااا  حام أجأجاااتحسام قااا حامت  اااكحسد ج  ااا حامدااا ألاا ح
ستتسقااتحت اا مجتحام قااا ح اااكحتاااأمحامتأاا ةتحس اااسةحامأااا تحسق عاجتحااا حما داافحس اااااح

حامأا تحسس  ح نح
سماتلااا جمحديتجاااتحل صاااتحةاااكحامتأاااسج حح ت جاااتج اااجتحامتلااا جمحت إل اااتحالتخصصصرين:  -9

 تاا جحةجااا احتلاا جمحااا  حتاامحاة تاا جحم ا اايحةااكحدسقاا  حام اا ااكحعأااعفحتسأااتجتحاة
ام ا حتمحاة ت جحل صتحماأاكحامتكحجتأ سمحامدافح اجح حدسحجأاتتاح ااكحتاأااح
امأ تحة متل جمحجقساحع تاجتحامتسا محعجمحام ا حسامدافحماأااكنحسج اأحتامحامتقاعا  ح

دج اااا ححامشااااأجأوحملأاااا  احسعااااةم حجأااااتإلجأحاتجااااكحامتشااااتا جمحةااااكحامتأااااسج حسجأااااتإلجأ
ححامتأتحا نح

جااتاحامإلاا حسامتااأاجاحعتقأااجاحامت صاس حشمااكحأااا  حدسحشمااكحدقأاا اححالفصار والتصص:اي : -8
 اا حأااااتحدسح اا حقأاااحتتت ماا حةااكحصااإل تيحسجتماا حأااااتحت ج ااتحتاامحاماااسأونحسقااأح
ت سمحيةهحامصإلتحيكحام ااحدسحأااتحام  احدسحأااتحام ق سونحستغدكحامأاا تح ا ح

إل تح حسجأاا  أحامتااأاجحست أجااأحتساصااإل تح حامأااا تحقأاااحاأاااحأااااتحجااأ ح اااكحتساصاا
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 ااااكحشتتااا اح تاجااا  حامعجاااكحسامشااااا حع جاااثحج صااا حامتشاااتامح ااااكحتااا حجداعااايحتااامح
تساصااإل  حسج صاا حامعاا ألكح اااكحمتاامحت  أاافحم س جااتحامأااا تحامتااكحجعج حاا حةجأااح ح

حعةم حشتت احامت  قأنح
ظااتح اجحاا حتاامحامتاااتحعت عألااتحامأاااكحجأااح ح تاحاا حس قاحاا حستل ج حاا حسامت  ةالتعب صص :  -7

ستلتااااتحداااا حامت عألاااتحعااا لت تحامأاااا تحةج عااا حامقدااامحسام عاااسفحةاااكحداسماااتحست عااا ح
حامل احسامإل  حتحةكحدقإل صحست ع حامأاكحامتص  تحةكح افحدسح ا ا  نح

امتدااااسفححشااا اجتحماأاااا تح تاااكحتصاااعاحع مشااا   سياااسحش ااا ةتحت إل اااتالتج يصصصر:  -11
ستغاجاااتحستاتجاااأحامل ااااسا ح محستأاااتكحد ج  ااا حتصااا جكحتمااا  :حةمااا حتصااا جكحاةمعااا

سامإل  حااتحستاحجاا حستقدجااكحاما ااساحس ااااحامقداامحس ااافحاةا حسد اامحام عااسفحننح
حشمخنح

يااسحتااسةجاحام قااأحاماا  احم اا حامقاا ألتجمحع ملااأت  حامتأااسجقجتحتماا حامتااا احالتمويصص :  -11
امت اجااجمحستااا احاماتاااتح تااكحجت اا حاحشتت تاا ح تاجاا  حامشاااا حسامعجااكحةااكحاةأااسا  ح

احمااجنحمأجاتحام قااأحام ا ةكحسمااةم حةحااحج تتااأسمح ااكحامقاااس حامتاكحتقااأتح حست ظتحا
حمحاحامع س حدسحع  حامتتسمجمحع ة  ةتحشمكحدتسامحاحامل صتنح

ستت ااسةحامتلاا داوحةااكحتأااسج حامت  صااج حام اا جااتحتاامحتقاعاا  حتحمصص  المخصصاطاة:  -12
د ج  اا حت ااتاحاةأاا  احسا لإل  ااح حد ج  اا حشمااكحتأااتسمحدقاا حتاامحامت اا مجتحامتأااسجقجتحسح

 محظاستحعجألجتحاسجتحدسحةة  حدسحدتااا حتصاجفحامأااكحدم ا  حامتلا جمحسقاأحت اتاح
حتمحتل داحام ق حسامتاتح محأس حامت عألتنح

 العوامل التي تحكم الطلب في السوق

جااافحامتأاتحا حةاكحشااا ح اعاتحتامحامااعمحت اسمحياةهحح ج تا حأ( العوام  الفسصيولوجي :
ااااتحششاااع ةح  مجاااتح  اااأهحسج اااسمحتأااات أاحماااأةكحم ماااتحام اعاااتحمحااا حت إل اااتح أجاااتحدسحأاح

ا جحاا  حمت اا حمحااةهحام اعاات حسم اامحام اعااتحامم  جااتحالحت ااسمحمحاا ح إلاانحامت إل ااتحام أجااتح
امت ققتحتامحام اعاتحاةسماكحةع م ااساوحت اسمحامت إل اتحام أجاتحدقا حتامحام اعاتحاةسماكح

األح حشالحشةاحسةم حتمحساحتح ظااحامتأاتحا  حسماةم حالحج اسمحامتأاتحا حتأات أاحمشااح
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ا لإل حأ اي حشماكحا جحاجم حساعتا حج اسمحتأات أاحمشااا حام اعاتحامم مماتحشةاحا لإلا ح
مشاااا حام اعاتحامااع اتح ااكحاةداا  نححامأا احشماكحا جاتحةقاادحساعتا حالحج اسمحتأات أا

سمااةم حةااامحام ساتاا حامإلأااجسمساجتحسل صااتحع م أااعتحمات تااا  حام اا جااتحاالأااتح  جتح
جاحأااااس حامتأاااتحا حةاااكحامأاااس حدعقااا حم ظاتااايحامل صاااتحتا ااافحأسااح عجاااااحةاااكحتإلأااا

حامت تا  حام اا جتحتمحساقكحت إل تح حاالأتح  جتحامت ققتنح
 جاااثحجلتااااتحامتأاااتحا سمحةاااكحدةساقحااااحس إلأاااج تحا ححب( العوامصصص  النفسصصصي  والثمافيصصص :

ةاا مع  حج عااسمحامإل صااسمج حسجقعاااسمح اااكحشااااألح  حسامااع  حج  اس حاا حةقاادحشةاح   اا ح
ع  حالحج  اس حاا حسالحجااعااسمحةااكحاأااتح  ح ح ح ألجاا  حس اااكحةماا حةاااةاحالجصاات حساماا

تامحام ا ن ح  محأ احامإل صسمج حتاتإل  حج  صااحتأاتحا سي حةاكحامتاتس اتحاةسماكح
ةاحا لإلاا حأاا اي حتتأااكحأاألاااوحاأااتح  ح حتاامحلاا  ح جاا أوحام تجاا  حامتااكحجداعحاا ح ساا

امتاتس اتحامم  جاتححامتاتس تحاةسمكحتمحامتأاتحا سم حستامحلا  حألاس حتأاتحا ك
ةاحا لإل اا حدأاا  اي حاااأاح اأ حام تجااتحامتااكحجأااتحا  ح ةااكح تاااوحتاامحجأااتحا سي  حساا

ح  حتمحامتاتس تجمن
 اااكحاماااااحتاامحامتاا مجاحامسا اااحمااةس حامتأااتحا حستإل ااج تيححج( العوامصص  االقتصصصا:ي :

أاكح اكحام تجتحامتكحجشتاجح حتمحأا تحت ج تحشالحدمحألاتحام قجقكحمايحامتا مجاحاماألج
ام تجتحةكحظ حاةأ  احامأسقجت حسعا مدعكحالحجت امحشاإلا  حامظااستحةكحت أجأحيةهح

سامأج أاا  حاالقتصاا أجتحةااكحامتاتتااكحسامأج أااتحامت مجااتحستاا حجتتا اايحامإلاااأحدسحاةأاااوح
حتمحدصس ح ج جتحةكحامت مجاح اكحام تجتحامتكحجشتاجح حامإلاأحتمحدمحأا تنح

مجمحدمحاماأل حياسحامت اأأحاماألجأاكحم  إلا  حا تعاح مجااحتامحامعا  حال:خ  الحميم : -2
 اااكحامأاااكحساملااأت  نحستتسقااتحامقااسوحامشااااألجتحماااأل حام قااأمح اااكحامتأااتسمحام اا اح
ةأ  احامأاكحساملأت  حة حتأ ح ج أوحامأل حام قأمح اكحتأاتسمحاماة يجاتحملةاااأح

اماأل حةاةاح اأحامأل حام قأمحعت أ حد اكحتمحااتإلا ةحاةأا  احأ حةما ح ااكح جا أوح
ةاح اأحامااأل حعت ااأ حدقاا كام قجقاا تاامحااتإلاا ةحاةأاا  احأ حةماا ح اااكحا لإلاا  حح حساا

امأل حام قجقك حدت حشةاحت ح اأ حاةأ  احع إلنح أعتح ج أوحامأل حام قاأمحةاامحةما ح
جاااأ ح ااااكح اااأاحتغجااااحاماااأل حام قجقاااكنح تااا حدمحامتسق ااا  حامتأاااتقعاجتحما جااا أوحةاااكح
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ش إل قااايحام   ااااح ااااكحدمحج جاااأحتااامحاألااا اهحاماااأل حقاااأحتاااأةكحامتأاااتحا حما جااا أوحتااامح
حامتأتقعاكحسةم حم أاح  اتيحام   اوحم أل انح

ةا حت مجاحسا اح اكحاأتح  حامأااكحساملاأت   ح جاثححت تعاحاةأ  ااألسعاا:  -3
تإلتا حام ظاجتحاالقتص أجتحد يحع ج أوحدأ  احأا تحت حةاامحاأاتح  ح حجقا ح تا حدمح

ج أوحام تجتحامتداسعتحت حا حسةما حةاكح  ماتحامأااكحا لإل  حأ احامأا تحجؤأمحشمكح ح
ام  أجتنح ت حدمحمتسق   حامتأتحا جمحتا هحاةأ  احستا هحاأتح  حاحةاكحامتأاتقع ح

كحامتأاتحا حااتإلا ةحأا احأاا تحتا ح اكحاة إل  حاالأتح  ك حةاةاحتسقات مجاحسا اح
تحاا حماتلاا جمحةقااأحجأة اايحيااةاحشمااكح جاا أوحاأااتح  يحام   اااحمحااةهحامأااا تحعإلااا حق عاج

 تاا حدمحتسق اايحال لإلاا  حأاا احأااا تحتاا حقااأحجأة اايحشمااكحلإلاا حاأااتح  يحتاامحتااا ح
حامأا تنح

تؤماحامأج أتحامت مجاتحةاكحامتجا حم  إلا  ح ااكحامأااكحساملاأت   حالسياس  المالي :  -1
ة مأج أاا  حام اااجعجتحامتااكحتتع حااا حع اا حامااأس حتااؤماحعداجقاااتحتع شاااوح اااكح اااااح

ااأحامتصاااااتحعحاااا ح جااااثحجتاااا ماحاة إلاااا  حاالأااااتح  كحامااااألس حامتااااكحجأااااتدجكحاةةاااا
عاااا م قصحشمح   اااا حامأج أااااتحاةااااكحام اااااجعتحسع م جاااا أوحشمح   اااا حامأج أااااتحتلإلاااا ح
ام اااااجعت ح تاااا حدمحأج أااااتحاة   اااا  حتااااؤماحتاااا مااح  أااااج حمتاااا مجاحام ااااااألفح اااااكح

حاأتح  حامأا تنحح
 جاتح مجااوحت  انحةا ةةااأحدسحاةأااوحامتاكحتتاا حدصاس ح جم كي  األصصو  العينيص :  -5

 جاا أوحةااكحش إلاا قحاحاالأااتح  كحسةماا حم ااأاحايتتاا تحاحع الألاا اح ظااااحمتااسةاحدصااس ح
 ج جااتحمااأجحاحتدتألاا حاحتاامحتقاعاا  حامتأااتقع  حعج تاا حاةأاااحامتااكحالحتتااا حشالحامقاجاا ح
تااامحاةصاااس حام ج جاااتحةا حااا حتحاااتاحع الألااا احساماااةمحمااايحتااا مجاحأااااعكح ااااكحش إل قحااا ح

حاالأتح  كنح
 ا المست  ك:ممومات قاا

حتت ماحا تج ا  حستمحماحااع  حامتأتحا جمحعت حجاك:ح
سيةهحامقجتتحامسظجإلجتحتاتعدحع م سا كحامإلأاجسمساجتحامأا ع حح( الميم  الوأليفي  ل س ع :1

حتس ج ح  حةتم حامأا تحامغةاألجتحت سمحسظجإلتح حامت  ةظتح اكحام ج ونح
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ااتت  جااتحسأج جااتحسقستجااتحتقعسمجااتحامأااا تحةااكحظاا حامظاااستحامت جدااتحتاامحظاااستح(ح2
ححامأ ع حتس ج ح نحتاتعدحع مظاستحسام سا كحام إلأجتححسدعج جتح)اسجت( حسيةه

ح(حتأمحتسةاحست اةتحامعأاأل حماأا ت حسيةهحتاتعدحع مظاستحامأسقجتحام  تتنح3
(حااعااا  حامتأاااتحا جمحستجاااسمحاحم س جااا  حسدصااا  تحت ج اااتحةا حلصااا ألصحسصاااإل  ح4

حتعدحع م سات حام إلأجتنحت ج تحع مأا ت حسيةهحدج  حتاح
 الجوانب اإلنتاجية للمنتجات الزراعية: 

الحجت اامحتإلأااجاحام مجاااحتاامحد شاادتحستت اأاا  حاةاحاا وحامتأااسجقجتحعت اا  ح اامح
أااأتحسا تع احدعج اتحامأاا تحامتأاسقتحسامتاكحجااامح اجحا حتلتااتحاملاأت  حسامسظا ألتح

تا جحامأاا تحامتأاسقتحةجاافحساملص ألصحامت جدتحع تاجاتحش حساةمت احع ماسا فامتأسجقجتح
ةاااكحصاااساتيححدمحجعاااأدحامتا جااا ح ااااكحام تاجااا  حامتأاااسجقجتحامتاااكحتاااتاحةاااكحام قااا نحةااا مت تا

دت حدمحجأتحا حتع شاوحعاأسمحشاااا حدمح تاجاتحت سجاجاتح اجايح) ا ملن حسامعاج ححاةسمجت
س مجاحتمحامإلسا يحامد  ات(حدسحد يحجتااحع تاجا  حت سجاجاتحعأاجدتح) ا متقدجكحم مجااحتامح

ل  احساما ساحامد  اتحدسحت سجا حامقتااحشماكحد اجم(حدسحت قاأوح) ت سجا حامقتااحشماكحام
ت اس ااتحدسحامدتاا داحشمااكحصاصااتحدسحام اجاافحشمااكحاااعم(نحتاامحاحااتحدلااا حةااامح أااعتح
امت تا  حام اا جتحامتأسقتحتص حشمكحامتأتحا حام ح ألكحةكحصاساتح حاةصااجتحأسمحدمح

%( حستلتاااتحيااةهحام أااعتحتاامحت ااتاح61تغججاااحةااكحامشاا  حالحجأااتح محعحاا ح)تصاا حشمااكح
 اا اااكحشماااكحت اااتاح اا اااكحدلاااا نحسماااةم حةاااامحامعأاجاااتحامصااا ج تحماأااأااا  حامتأاااسجقجتح
ام  ا تحسأااأتحاماسا افحاة ت اجاتحمات تاا  حام اا جاتحسامغةاألجاتحامتأاسقتحمات ااتح ااكح
تحامدعج اااتحاة ت اجاااتحماقدااا ةحام اا اااكحس اااةم حاملصااا ألصحامتت اقاااتحع مت تاااا  حام اا جااا
حسامتكحتا  حتمحامتأسج حام اا كحتش اتحتلتاإلتح محتأسج حامت تا  حاجاحام اا جتنح

 خصائص المنتجات الزراعية: 

مات تا  حام اا جتح مجاحتمحاملص ألصحامتكحتاقكح اكحد ظتتحتأسجقح حد عا  ح
ستأاااألسمج  حاأاااجتتحةجتسقاااتح اااا ححاة ظتاااتحامتأاااسجقجتحمات تاااا  حام اا جاااتحةاااكحش اااا  ح

حتأمحت ألتتح حست جإلح حتكحدعج تحسلص ألصحيةهحامت تا  نتح تح ح اكح
حح

 ومن أمم الخصا   المميرة ل منتجات الراا ي  ما ي  : 
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ت ظااااحامت تاااا  حام اا جاااتحتااا أوحلااا احالحح صصص:م الصصصصالحي  لالسصصصت الك المبايصصصا: -1
أسمحدمحتااااا ح اجحااا ح تاجااا  حتاحج جااات حقاااأحت اااسمحياااةهححتصاااااحة تااا جحامتع شاااا

جااااتحامتااااكحتااااتاح اااااكحامت ااااتاحام اا ااااكحاةسمااااكحعأااااجدتحتماااا حةعاااااحام تاجاااا  حامتاحج ح
ام جسا   حسأاالح حستاحج يا حةاكحصاساوحم اساحامتأاتحا  حسقاأحت اسمحياةهحام تاجا  ح
امتاحج جااتحت قااأوحتماا ح تاجاا  حتصاا جكحامقتاااحشمااكحت اس اات حسام قجقااتحامتااكحالحتإلاااح

تإلقاااأحيسجتحااا ححت حااا حدمح مجاااااحتااامحامت تاااا  حامتاااكحجعج حااا حامت اااتاحام اا اااكح)امإلااا ح(
اةسمجااااتحامتااااكحلاااااا حعحاااا حتاااامحعاااا فحامت ا ااااتحم ااااكحتصااااعاحاااااةا حت  أااااع حمدااااافح

حامتأتحا حام ح ألكنح
ت ظاااحامت تااا  حام اا جااتحتتصااتحع م اال تت حةحااكحتشااغ ح جاا ح عجااااححالضصصخام : -2

  ااأح تاجاا  حام قاا حسامتلاا جمحسامتااأاس حسجاا   نحةماا حعشاا  حدسحعاا لاح اااكحااتإلاا ةح
حت  مجتحتأسجقح نح

ة مت تااا  حام اا جااتحعصااإلتح  تااتحتتأاااحعق عاجتحاا حماتاااتحدسحامإلأاا أححماب يصص  ل ت صصف:ال -3
سعاا مدعكحةااامحامق عاجااتحماإلأاا أحتتعاا جمحتاامحت ااتاح اا ااكحشمااكحةلااا حةااع  حامت تااا  ح
ام اا جتحتم حامل اسا حسامإل  حتحساما ساحساةمع محأاج تحامإلأ أحسالحجت محتل ج حا ح

ااااتح ااااااوحسادسعاااتحساجايااا حستاااكحةمااا حالحتل ج جاااتحت ج اااتحتااامحأاحشالحت ااا حظااااستح
جت اامحتل ج حاا حشالحمإلتاااا حت ااأسأو حسع اا حامت تااا  حام اا جااتحتماا حام عااسفحتاام ح
ةاجت محت ا حت اا ت  حت ج اتحتل ج حا حمإلتاااا حدسجااتح أاعج نحسأااا تحامق عاجاتحماتاااتح
ةااكحامت تااا  حام اا جاااتحتا اا حتاامحام ااااسامحااليتتاا احع اا حامظااااستحامتااكحت إلااا ح

حساةأااةحعتاحج حيةهحامت تا  حست سجاح حشمكحصساوحدق حق عاجتحماإلأ أنحأا تحام ق ح
شةحتتغجاااح س جااتحدسحاااسأوحامت تااا  حام اا جااتحتاامحأاا تحشمااكححالتفصصاوت فصص  الجصصو:ة: -1

دلااا حعاا حتاامحتسأاااح اا ااكحشمااكحتسأاااح اا ااكحدلاااح ظااااحمتعاا جمحظاااستحام اا ااتح
امظااستحت  أاعتحسقاأحت اسمححساة ت جحعاجمحياةهحامأا سا حدسحتاا حامتساأاا حةقاأحت اسم

اجاحت  أعتحستمحمااحتتسقاتحااسأوحامت صاس حام ا تاح ااكحالات تحياةهحامظااستنح
ستقاعااا  حااااسأوحامت تاااا  حام اا جاااتحتا ااا حتااامحامصااا فحتس جاااأحتساصاااإل  حامأااااكح
ام اا جااتحمإلتاااوحدسجاااتحشالحا اايحتاامحاماااأجاحع مااة احي اا حدمحامتقااأاحامتق ااكحامااةمح ااأثح
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تع اااات حسةااااكحاماااات  احةااااكحامظاااااستحامعجألجااااتحتاااامحلاااا  حةااااكحاةأاااا مجفحام اا جااااتحامت
ام اا   حامت تجتحسل ةحا  حسةاكحداا حامتق ستاتحسامتعجاأا  حسةاكحامح أأاتحامساامجاتح
قااأحتاتاافح اجاايح ااسةحتاامحاماات  احام أااعكحةااكح س جااتحامت تااا  حام اا جااتحاةتاااحامااةمح

جااأةححت ماا حامت تااا  حام اا جااتحةااكحاسأتحاا حشمااكح ااأح عجاااحعتاا حالتادمحت اايحامااع  ح
امتأااتحا حأااعع حمتإل ااج حت ااتاحت ااجمح اااكحةلاااحاةتاااحامااةمحتتأاا سمحةجاايحاةأاا  اح

حد مت حدمحأااتحاماسأوحتتت ماتنح
 خصائص اإلنتاج الزراعي: 

جتصتحاة ت جحام اا كحتمحساحتحام ظاحامتأسجقجتحعتاتس اتحتامحاملصا ألصح
حجت مح صاحديتح حةجت حجاك:

ت اااحصاا   تحام اا ااتح ااأأح عجااااحتاامححصصصغا حجصصم الوحصص:ات اإلنتاجيصص  الراا يصص : -1
امس أا حاة ت اجتحامتكحجغاافح اجحا حعشا  ح ا احدا عكحصاغاحامأا تحشةاحتا حقسا ا ح
عغجاياااا حتاااامحامتشاااااس   حامصاااا   جتحاةلااااا  ح ظاااااا حمصااااغاحامس ااااأا حاة ت اجااااتح

اةيتجااتحام أااعجتحم اا حتشاااسةح اا ااكحدسحت ا ااتح اااكح ااأوحةجتاا حامت ا جااتحس اا متح
 ااظحدمحتاا حت تااايحام أجااأحامت تاااتحتاامحأااا تح اا جااتحت ج ااتحج جلااصحام تجااتحام اجااتح

تاامحيااةهحامتاا ااةحامصااغجاوحجااتاحتأااسجقجتحةااكحام اا أوحعساأاادتح ااأأحت ااأسأح أااعج حتاامح
امت شاا  حامتااكحتتاا انحاة شاادتحامتأااسجقجتحعدااا حاجاااح اات  حش اا ةتحشمااكحامتعاا جمح
امشااااأجأحةااااكحامتا جاااافحامأاااااسقكحامااااةمحج  اااااحامت ااااا ت  حأالاااا حدأااااسا حامت تااااااجمح

 ت اجتحام اا جتحامتت ا ماونحس ااكحدمحام ا ال حةاامحامتساسأوحةكحتلتاتحامت  د حاة
اة تاااا جحام اا ااااكحيااااسحت صاااااتحش تاااا جحتلتاااااتحامتاااا ااةحسامت شاااا  حامتااااكحتتاااا انح
اة شاادتحاة ت اجااتحام اا جااتحتحتاا حالتاااتحأاا  تح حسد ا تحاا حستحتاا حتع ج اا حأااااتح
ا تج احاااا حشمااااكحداحاااا وحتأااااسجقجتحتتلصصااااتحتقااااساح اااااكحتاتجااااكحساا اااا أوحت تا تحاااا ح

امتأاااتحا حام حااا ألكنحستااامحام ااااسامحام ظااااحع أاااتتاااحةاااكحتشااا ج ححح حشماااكستصااااجإل
ستحجألتحامظاستحامتأسجقجتحمتتتشاكحتاكحاةس ا ةحام اا جاتحامت اداأوحامتداساحستاكح

جااأحسحدعج ااتحامس ااأا حاة ت اجااتحام اا جااتحامأاا ألأوحامتااكحت تعاااحامتصااأاحاةأ أااكحمت ح
حامتأتحا جمحع مت تا  حام اا جتنح
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جتااا ماحاة تااا جحام اا اااكحعإل ااا حام ساتااا ح  فصصص  اإلنتصصصاج الراا صصص : التم بصصصات السصصصنوي -2
امدعج جتح  متداحساماإل تحس اااوحاماسحدسحعاسأتيحستأمحا تش احاآلةا  حسام شااا ح
سامإلداج  حسام سات حامعجسمساجتحسامساامجتحساجاي حتمحام سات حامدعج جتحامتكح ا أوحتا ح

نحس ااااكحامااااااحتااامحدمحت اااسمحل اااااتح ااامحت  ااااحاة أااا محةاااكح مجااااحتااامحاة جااا م
ت  سماااتحاة أااا محأاألتاااتحستأاااتتاحماااات  احسماااسحا ألجااا حةاااكحياااةهحامظااااستحامدعج جاااتح
امتتغجاااوحسامأااجداوح اجحاا حةااامح مجااااحت حاا حالحجاا ا حع جااأاح اامحشت   جااتحامأااجداوح اجحاا ح
دسح تااكحامتلإلجااتحتاامحدماياا نحس تجاااتحمتغجاااا حيااةهحام ساتاا حامدعج جااتحتاامحأاا تحشمااكح

 تااا جحام اا اااكحةاااكحع ااا حامأااا سا حس قصااا  يحةاااكحاماااع  حدلاااامحج  اااظحت اجاااأحاة
اآللا حسع مدعكحةامحا  ا حتمحتغجاا حاة ت جحش ت حجاااكحم ساتا حاقتصا أجتح  تجااتح
الأااااتا عتحامت تاااااجمحاماااا اا ججمحمتغجاااااا حامظاااااستحاالقتصاااا أجتحامت جدااااتحع م تاجااااتح

حححححاة ت اجتح تغجاا حدأ  احامت تا  حدسحتغجاا حدأ  اح   صاحاة ت جن
س تست حةامحمتغجاا حاة ت جحام اا كحت مجااحسا   ح اكحام تاجا  حامتأاسجقجتحةتاأة ح

ا جاااحةااكحع ا حامأاا سا ح تجاااتحمت  أااعتحامظاااستحامدعج جااتححامت تاا  حام اا جااتحعشاا  
دسحاالقتصاااا أجتحامتااااؤماوح اااااكحاة تاااا جحجأااااتاحعتشااااغج ح  تاااا حمسأاااا أل حام قاااا حسامت عألااااتح

جت محاأتغ  حامد ق  حاة ت اجتحماس اأا حاة ت اجاتحسامتل جمحستص  كحام إلظحستمحماح
ةااكحتااا  حامتأااسج حسةااكح  مااتحا لإلاا  حامد قاا  حامتت  ااتحماحجألاا  حامتأااسجقجتحامتساااسأوح
ةكحامتقصاأحام اا اكحةاامحاا ااوحاة تا جحةاكحع ا حامأا سا حقاأحجتاتافح اجحا حالت  قا  ح

ل صاتحةاكح اس حق عاجتحا ححتأسجقجتحس ج أوحامإل قأحاالقتص أمحمات تا  حام اا جتحامتأاسقت
امأااااج تحماتااااتحسامإلأااا أنحس ااااكحام  ااانحتااامحةمااا حةاااامحا لإلااا  حاة تااا جحام اا اااكحةاااكح
ع  حامأ سا حش ت حج   نح اكحامحجأل  حساةاحا وحامتأاسجقجتحتامحلا  حت دجا حع ا ح
امد قااا  حساةت   جااا  حامتأااااسجقجتحامتت  اااتنحستاااامحمااااحااتإلااا ةحامت اإلااااتحامتأاااسجقجتحماس ااااأوح

 وحامتأاسجقجتنح ااكحد ايحجاافحامت  جاأحةاكحياةاحامتاا  ح ااكحدمحامتقاعاا  حسا لإلا  حام إلا 
اة ت اجااتحم اا حأااا تح اا جااتح اااكح ااأوحدشااأحع مجاااحتاامحتقاعاا  حاة تاا جحام اا ااكح  اا نح
سيااةهحامتقاعاا  حتحتااتحاااأاحماتؤأأاا  حامتأااسجقجتحامتتلصصااتحسامتحتتااتحعتااأاس حستاحجاا ح

امقتاحتم حأاستحجاؤماح ااكحامت شا  ححأاكح اا جتحع ج ح  حة ال لإل  حام  أحةكحش ت ج
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امتأسجقجتحامتتصااتحعتاأاس حستاحجا حامقتااحتما حامتدا  محسامتلا ع حأسمحدمحج اسمحماةم ح
حدمحت مجاح اكحامت ش  حامتأسجقجتحامتتلصصتحةكحش أاأحستاحج حست عألتحاما سانح

جاتحتمحامت اساحدمحت ظااحام تاجا  حام اا حالتم بات الموسمي  ف  اإلنتاج الراا  : -3
تاااا حةااكحتساأاااحت ج ااتحت ااأأي حامظاااستحاماسجااتحسدعج ااتحام عاا   حستاامحماااحج ااسمح
تسأاحام ص أحةكحةتاا حت ج تحت سمحقصجاوحااأاح تا حةاكحامقتااحسقاأحتتاس ةحةتااا ح
ام صاا أحعااجمحتساأاااحتلتاإلااتحلاا  حام اا احتماا حامتسأاااحامشااتس حدسحامتسأاااحامصااجإلكح

سجاتحتا   نحةاكحتعا جمحامت صاس حة ت جحامدتا داحتام نحشالحدمحتعا جمحامظااستحاما
عااجمحتلتاااتحامتسأااانح تاا حدمحاة تاا جحام جااسا كحدج اا حجتأاااحعحااةاحامتقااافحامتسأااتكح

تقاجعا ح ااكحتاأااحام ا احةا تا جحامعاج حسام اجافححسااسأوةكحاة تا جح ااكحامااااحتامح
تاام حج ااسمحد عاااحةااكحاماعجااكحسدساألاا حامصااجتحت اايحةااكحةصاااكحاملاجااتحسامشاات  حةااكح

تماا حدساعاا حسدتاج اا حامشاات مجتح)سةااكحامشاات  حساماعجااكحتق ا ااتحع مصااجتحامت اا د حامعاا اأوح
حساملاجتحةكحامت  د حام  اوحتم حأس حاملاجاحام اعك(نحح

 ااا محامت اااتاحةسحامدعج اااتحامتسأاااتجتحةاااكحش ت اااايحقااا ع حماتلااا جمحةاااامحامحجألااا  حةااااةاح
حامتل ج جااتحأااستحت ااسمحتأااتلأتيحةااكحااا  حت ااجمحتاامحامأاا تحةقااد حدتاا حشةاح اا محامت ااتا
ام اا ااكحتس ااكحاال تعاا احاجاااحق عاا حماتلاا جمحةتاامحامساااافحدمحجأااتحا حتع شاااوحدسحدمح
تاااا ح اجاايح تاجاا  حتاحج جاات حاةتاااحامااةمحج  ااكحدمحتصاا  كحاةاةجااتحدسحاجاياا حتاامح
امتصاااا  كحدسحامس ااااأا حامتاحج جااااتحامتحتتااااتحعتاحجاااا حامت تااااا  حام اا جااااتحأااااستحت تاااا ح

محاة ت جحدسحت ت حعد ق  حا ألجتحةاكحد قتحتت  تحةكحةتاا حت ج تحستتسقتح حع قصى
ام اا متجمحةااامحام تجاااتحام ح ألجااتحيااكحااتإلاا ةحامت اا مجتحةتاااا حدلااا حتاامحام اا احسةااكح اتاا ح

امتأااسجقجتنحسمقااأحدأ حامتدااساا حامتق جااتحام أجمااتحشمااكحتقاجاا حامتقاعاا  حامتسأااتجتحةااكحش تاا جح
جااتحةااكحام اا اات حام مجاااحتاامحامت تااا  حام اا جااتحتماا حامتسأااكحةااكحاأااتلأااحامعجااس حامت ت

سااليتت احع تاج  حامتحاجمحسل ةحا حتامحام تاجا  حامتاكحتأا  أح ااكحا تشا تحدصا  تح
حتت ت حامظاستحاماسجتحاجاحامت  أعتنح

 اااكحاماااااحتاامحدمحد ااساةحتلتاإلااتحتاامحامأاااكححالتاكيصصر الجغاافصص  لإلنتصصاج الراا صص : -1
احةااااكحام اا جااااتحت ااااتاحةااااكحداااااافحامت اااا د حشالحدمحي اااا  حتلصااااصحاغااةااااكحسا اااا
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امت تااااا  حام اا جاااات ح جااااثحتتلصااااصح اااا حت دقااااتحةااااكح اا ااااتحساا تاااا جحامت تااااا  ح
امت ألتتحمظاستحامت دقتحد ماحتامحاجايا نحسمتا ح ا محاأاتح  حامت تاا  حام اا جاتح
جااتاحةااكح اا حعق ااتحتاامحامااع أحد متاا حساااأ حامتات اا  حامأاا   جتحةااامحأساحامتأااسج ح

تاحجاا حستس جااكحيااةهحامت تااا  حام اا ااكحي اا حجتماا حت ااسااحي تاا حس جسجاا حةااكحتاتجااكحسح
ام اا جااتحامتااكحد تااا حةااكحت اا د حتت اا ماوحجغااافح اجحاا حداا عكحامتلصااصحاة تاا اكح

 حسامداااافحعاااجمحتلتااااتحاحشماااكح  ةاااتحد  ااا  حاماااع أحةلاااةاحةاااكحا تعااا اهحتسا  اااتحام ااا
امت ا د حسماتجاكحامت تاا  حام اا جااتحسعاجمحتلتااتحامإلتااا حام ت جااتحداسا حام ا احعاا ح

ح محعجمحتلتاتحدش   حامت تا  حام اا جتحامتأسقتنحست قج ح سةحتمحامتسا
 مجاااحتاا حتتإلا س حدسح تااكحتتأا سمحاةأاا  احامأاسقجتحامتااكححتفصاوت تكصصاليف اإلنتصصاج: -5

ج ص ح اجح حامت تاجمحاما اا ججمحمأاا تحسا اأوحةاكحأاس حت اجمحسل صاتحشةاح   ا ح
جمحتتأا سجمحع إلنحامأااتحسام س جت حسقاأحجتعا أاحشماكحاماةيمح ج ألاةحدمحاتجاكحامتا اا 

اةاعاا ححامصاا ةجتحامتت ققااتحتاامح اا حس ااأوحتأااسقت حسم اامحةااكححتقاجعاا حةااكحام ساألااأحدس
ةاا حتأا سمحةاكحح تاكسحساقكحاةتااحدمحياةاحاجااحصا جاحةاكح مجااحتامحام ا ال نح

امت ا مجتحامتأااسجقجتحعااجمحاتجااكحامت تاااجمح)سياةاحالحجت اامحامتأاااجاحعاايح ظااااحاللاات تح
 حامتااكحتاا   نحةااكحالاات تحت اا مجتحام قاا حتساقااكحتاا اا حاحع ااأحدسحقاعاا حتاامحامأااسح

 اااكحاةقااا (حةااامحامت ااا مجتحاة ت اجااتح ااا أوحتاا حت اااسمحتلتاإلااتحعاااجمحامت تاااجمحةحاااكح
تتسقتح اكح مجااحتمحام سات ح)امتكحقأحتتإل س حسةق حمظاستحتلتااتحامتا ااة(حتما ح
حام سات حاماسجتحسامعجألجت حسامظاستحامتق جات حستأا  تحاةا حامتت  اتحما اا اتحسامتاك
تشاتاح حامت ا اات حسامتحا اا حاةأااجااتحماإلا حح إلأااينحةاقاأحدمعتاا ح مجاااحتاامحامأااأاا  ح
دمحتتسأدحت اإلتحامس أوحتمحاة ت جحام اا كحتت  قصحع ج أوح ااحامت ا تحشماكح اأح
ت ااجمحدسحأاا تحت ج ااتحمات ا ااتحع ااأي حالحتااؤأمح جاا أوح ااااحامت ا ااتحشمااكحا لإلاا  ح

حتتسأدحت اإلتحامس أونح
اة تاا جحام اا ااكحيااسحت صاااتحش تاا جحس ااأا ححم فصص  حجصصم النصصات :صصصعوب  الصصتحك -6

ش ت اجاااتحصاااغجاوحشأااجااا حستت ااا ماوحاغااةجااا  حستااامحامصااا فح ااااكحامت تااااجمحامااا اا ججمح
ت اااأج حش تااا احاحدسحامااات  احةجااايحعأقاااتحتتشاااج حتاااكحامظااااستحامأاااسقجتحامتتغجااااوحمأاااعفح
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أح عجاااحسةماا حعأااجدحاااأاحسيااسحدمحام اا تاحام حاا ألكحجلاااجح اامحشااأوحامإل  ااجمحشمااكح اا
 ساتاا حجصاا فحاماات  احةجحاا حدسحامأااجداوح اجحاا حمسقااسةحاة تاا جحام اا ااكحت اا حتاا مجاح

تماا حامظاااستحامت  لجااتحدسحاةتاااا حدسحاجاياا حتاامحامظاااستنحمااةم حجااافحامسقااستح
ي  ح  اأح قجقاتحقاأحالحت لاةح جا احتامحايتتا حام مجااجمحسياكحسااسفحاأاتا عتحاةاحا وح

اس حام اا جاااتحالحدمحجت جاااتحامإل  اااجمحتاااكحامتأااسجقجتحةاااكحامتاااأمحامقصاااجاحتاااكحام اا
ظااااستحاةاحااا وحامتأاااسجقجتنحةتااام حجاااافح ااااكحداحااا وحامتصااا جكحام اا اااكحدمحتقاااأاح
 ااحتعج  تح حامتكحجت  ح حت قجقح حعأ احت جمحمتأوح  اح  ت حتأاعق  حسع ا  ح ااكح
حةم حجت محدمحتت  قأحتكحامت تااجمحاما اا ججمحامت  جاجمحعا تا جحامأاا تحام اا جاتحامتاك
أاااجاامحتصااا ج ح حم اا اااتحتأااا  تحت ج اااتحت حااا  حةااااةاح   ااا حتقاااأجاا حياااةهحاةاحااا وح
امتصاااا ج جتحصاااا ج تحةأااااستحجت  حاااا حعجااااكحاتجااااكحت تا تحاااا حتاااامحامأااااا تحام اا جااااتح
امتصاا  تحشالحدمحامظاااستحاماسجااتحقااأحت ااسمحاجاااحت  أااعتحع جااثحجقاا حاة تاا جح تاا ح

حامتص ج جتنحيسحتتسقكحسع مت مكحجق ح محاال تج ا  حام  تتحملاح وح
جت اامحامقااس حعاا محام ظاا احامتأااسجقكحام اات حدتاااحالحجحاااحامت ااتاحسع اا  ح اااكحتاا حتقااأاح

ام اا اااكحسامتأاااألسمجمح ااامحام اا اااكحةقااادحعااا حجحااااحدج ااا حاماحااا  حامتحتتاااتحعحاااةاحامت اااتاح
ستأااا  أتيحةاااكح تاج تااايحامتأاااسجقجت حةاااأل حامت اااتاحام اا اااكحتااامحعجاااكح صااا يحستساجحااايح

اأ ح تاج  حاماح  حامتأسجقك حسماةم حةاامحامت اةاتحاماجاأوحت تا تيحاةسمجتحيسحأامتحمتأ
ع متأسج حام اا كحستش  ايحتأ  أحامت تاحام اا اكح ااكحاتلا ةحامقااااا حامتحتاتحع م أاعتح

حةأااوحت ا تيحست حجتص حعةم حتمح تاج  حتأسجقجتنح
 األسواق

حفماأاااس حت ااا اجتحتت س اااتحتحاااأتحشماااكحت ااا  كحتتت مااااتحتلتااااتح أاااحتعايصصصف السصصصوي:
ةجاايحقااسمحام ااا ححامسأاادحامااةمحجتإل  اا حع  ااي تاا حج اااتححعج ااتحامأااا تحسساحااتحام ظااا د

سامداااافحسجااااتاحتعاااا أ حامأاااااكحساملااااأت  حةجاااايحست ااااأأحاةأاااا  احسيااااسحااتتاااا ةحامعاااا أل جمح
سقاأحجتجا حح–سامتشتاجمحةكحت  محت جمحسةم حةتت اح تاجتحامعجكحسامشااا حستعا أ حامأااكح

ةجايحامأاا تحدسحتاتس اتحامأااكحسجشاجاحامت اجاتحامأس حع  يحامت ا محامتاا امحاماةمحتعا ةح
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االقتصاااا أمحماأااااس حشمااااكحامقااااس حامتتإل  اااااتحعااااجمحامعاااا أل جمحسامتشااااتاجمحسامت س ااااتحماأاااا اح
حسعصإلتح  تتحجت محدمحتة احدمحدا  محامأس حتشت :ح

حامت  محامةمحتتاحةجيح تاجتحامعجكحسامشاا حستع أ حامأا تنح -
 (نامتت  تاسمحةكحامأس ح)امع أل سمحسامتشتاسم -

  سةحامأا تحامتكحجت جمحتع أمح حدسحامت  ت حةجح نح -

ام تمحدسحامإلتاوحام ت جتحامتكحجت أأحةجح حاممتمحسجتاحةجح حامت  سمحسج سمحامأاس ح اااح
  أت حتاتتكحةجيحقس حام ا حسامدافحم كحت اسمحأا ااحتس اأاححFree Market  ت ح

Unifief priceج اات حسجت اا حيااةاحمأاا تحت ج ااتحعصاإل  حت ج ااتحسياكحةتاااوح ت جاتحتح 
امأااا احامتس اااأحماتغجااااح تجااااتحامتغجااااحةاااكحامقاااس حامتاااؤماوح ااااكحام اااا حسامداااافح ااااكح
امأااا تحسةااكح  مااتحاتأاا ةحاق ااتحامأااس حجتجاا حيااةاحامأاا احامتس ااأحشمااكحامتأاا سمحتاامح اا ح
ااا  حتاامحدااا ا حامأااس حتااكحالاات تحجقااافحشمااكحت اا مجتح قاا حامأااا تحعااجمحيااةهحاةااا ا ح

حامأس حام  ت ح اكحام سات حاآلتجت:حسج تتأحامأ احامتس أحةكح
امأاكحعجمحدا ا حامأس حامتلتاإلتنحةإلكح  متحاتأ ةحاق تحامأس حجتسقاتحح اجتح ا تح-د

تأاا سمحاةأاا  احعااجمحاةااا ا حامتلتاإلااتحتاامحامأااس ح اااكحتااسةاحسأاا أل حام قاا حسامتااكح
حتحجئحامإلاصتحمأحسمتحام ا تح اأحة  حمتغجاحاةأ  احعجمحيةهحاةا ا نح

حاالتص  حعجمحامع أل جمحسامتشتاجمحةكحامأس نححتجأجاح-ف
تجأااجاحام صااس ح اااكحامت استاا  حامل صااتحعظاااستحام ااا حسامداااف حساةأاا  احح-ج

متاا احامعاا أل جمحسامتشااتاجمحعحااةهحامت استاا  حسات قااااااتحاحامل صااتحعاا معجكحسامشاااا ححة لااساا
حع   ح اكحتا حامت است  نح

 أنواع أسواق الزروع

 حاا حسظا ألتحتتشاا عيحةاكحااا  ح عجااحت حاا نحشالحد اايحتاؤأمحاةأااسا حعتلتااتحد ساح
جت ااامحتقأاااجتح حتااامحساحاااتحام ظااااحامتأاااسجقجتحست ظاااجاحام تااا حامتأاااسجقكحشماااكح اااأوحد اااساةح

حديتح :ح
 :  Local Marketاألسواي المح ي   -1

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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ستأاااتكحد ج  ااا حع أاااسا حامت تااااجمحامت اجاااتحدسحتاا ااا حامتصاااأجاحع مقاجاااتحستتااااح
ةأااسا حامتااكحتقااكحعاا مقافحتاامحتاا اا حاة تاا جحةااكحت ظاااحام  صاا  حام اا جااتحةااكحيااةهحا

امقااا حسامتااأمحامصااغجاو حسةااكحيااةهحاةأااسا حجااتت محامت ااتاحتاامحعجااكحت صااسميحستأااحج ح
تاتجكحاة تاتحام اا جتحتمحامت تااجمحامت جداجمحتامح تجا  ح  ةجاتح جاثحجت امحشا  ح ح

امتأاتحا حدسححاقتص أج نحسجتاحعجكحامت تاحمأا تيحع أهحداا ح قاأحجعجاكحأاا تيحتع شااوحشماك
ماتص كحدسحماتد محدسحماات جا  حامت  س جاتحدسحماتاا احامت اجاجمحدسحماتصاأاحدسحمتاا اح

ةاااكحاةأاااسا حامت اجاااتحتااامححامتا ألاااتحدسحاجااااياحتااامحامسأاااد  نحسج تعااااحتاتجاااكحامااا اسة
 ااااااجحاحح صاااااتحع م أاااااعتحمصاااااغ احامت تااااااجمحدسحجصااااا فام تاجااااا  حامتأاااااسجقجتحامح تاااااتحل
ع شاااونحمااةم حجاااا سمحشمااكحعج حاا حماتااا احامت اااجمحامااةجمحاالتصاا  حع ةأااسا حامتا  جااتحت

سجقستاسمحامتاا احح–جقستسمحعتاتجاكح تجا  ح عجااوحتامح اس حااحجأاح حشا  ح حاقتصا أج ح
سامتلاا جمحسام قاا حسامتااأاجاحح مامت اجااسمح اا أوحعااع  حامسظاا ألتحامتأااسجقجتحاةلااا ح اا مسح

حسامتغاجتح ت حج أثحةكحاةأسا حامت اجتحمال احسامإل  حتنح
 :  Central Marketاألسواي الماكري   -2

ادج اا حدمحع اا حاماا اسةحجااتاحتاحج ياا حا ألجاا حدسح اجاا حةااكحاةأااسا حامت اجااتحع ااأح
شاااااألح حتااامحامت اااتاحتع شااااوح)  مإل  حاااتحسامل ااااحسع ااا حت تاااا  حامااااعم(نحسم ااامحي ااا  ح
ع اا حام  صاا  حام اا جااتح) اا مقتاحسامت شااجت(حتتدااافحتاتج حاا حستاحج ياا حةااكحدأااسا ح

د  حدسأكحتمحاةأاسا حامت اجاتحجداا ح اجحا حاةأاسا حامتا  جاتح جاثحجاتاحت ت ح اكح 
 حتامحد مااحتامحأاس حت ااكحستاحج يا حساا اأاأي حماشا محةأاسا ح تاتجكحياةهحام  صا

اماتاااتحماتس جااكحدسحدأااسا حامتصااأجاح جااثحتشاا محمالاا اجنحدسحدأااسا حامتا ألااتحتع شاااونح
ماااةم حةحاااكحت اااأحع  ةاااتحسأااا أل حست تعااااحياااةهحاةأاااسا حامتا ااا حاماألجأاااكحمتاااا اوحامأااااكحسح

حاأتقع  حامت تا  حع تج  ح عجاوحستاحج ي حستل ج ح حستأحج حعج ح حدسحتصاجإلح نح
 :Wholerale Distribution Marketأسواي الجم   ل توريي  -3

جااتاحتاتجااكح تجاا  ح عجاااوحتاامحامأاااكحام ح ألجااتحةااكحيااةهحاةأااسا حتاامحاةأااسا ح
دسحتااامحامااا اا جمحتع شااااوحدسحتااامحاةأاااسا ح)أااااكحد  ااااتح  مل ااااحسامإل  حااات(ححامت اجااات
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امتا  جااتح)س اا أوحتصاا س تح  مت أااسا  (حس ظااااحالأااتقع  حيااةهحاةأااسا ح تجاا  ح عجاااوح
تاااامحامأاااااكحتاااامحاةأااااسا حامت اجااااتحدسحامتا  جااااتحدسحدأااااسا حامتاحجاااا حةحااااكحتاااا سأحع  ةااااتح
هحامتأحج  حام  تتحمتأاس حاأت احستل جمح تجا  ح عجااوحتامحامت تاا  حسجااامحةاكحياة
اةأاااسا حتا ألااايحام تجااا  حام عجااااوحتااامحامأااااكح تاااكحجأاااح حتصااااجإلح حستا عحاااتحداعااا  ح
حامتس  جمحستا احامتا ألتحدمحتس ج ح ح اكحدأسا حامتا ألتحدسح اكحامتأتحا جمحتع شاونح

 :  Export Marketأسواي التص:يا  -1
سظجإلااتحياااةهحاةأااسا حتاتجاااكحامأااااكحةااكحصاااساتح حاملااا احدسحع ااأحتاحج يااا حتااامح

امتا  جااتحدسحدأااسا حامتاحجا حدسحتاامحاةأااسا حامت اجاتحمتصااأجاي حمالاا اجحسمحااةهحاةأاسا ح
أح ا أوحع  ةاتحاةت   جا  حسامتأاحج  ح عجااوحةاكحامتاا اوحامل ااجات حستا سحاةأاسا حديتجاتح

ام إلجااااتحماقجااا احعاااع  حاملاااأت  حامتأاااسجقجتحامح تاااتح  مشااا محسامتإلاجااااحسامإلاااا حسامتاااأاجاح
 ح  م قااا حساالتصااا  ح تااا حجقاااساحعاصاااأااحام شااااا حسامت عألاااتحشماااكحا  ااافحتأاااحج  حدلااااح

امل صتحع ة ع  حسامت است  حامتأسجقجتحستقكحدأسا حامتصاأجاح ا أوحةاكحامتاأمحامأا  اجتح
حدسحةكحع  حامت  د حقافحام أسأن

حح
 :  Retail Marketأسواي التجر    -5

ةااكحيااةهحاةأااسا حجااتاحتاتجااكحامأاااكحام اا جااتحةااكحصااساتح حام ح ألجااتحتاامحدأااسا ح
اتاتحدسحاةأسا حامتا  جاتحدسحتامحامت اتاحتع شااوحستس ج حا ح ااكحامتأاتحا جمحام حا ألجمحام

ح–ست تعاحيةهحاةأسا حام اقتحاةلجاوحةكحأاأااتحتس جاكحأااكحامتأاتحا جمحح–محةهحامأاكح
ستظحاحيةهحاةأسا حةكحصساوحت   حامعق متحست   حاماا ااوحسعجاكحامل ااحسامإل  حاتح

حنححامت تشاوحةكحامتأمحسامقا 
تت حتقأاحجت احدمحم ا ح اسةحتامحاةأاسا حتحتاتحاألجأاجتحةاكحام ظا احامتأاسجقكح

سقااأحتت ااأأحتحاا احأااس حع ج اايحمتااأال حاةأااسا حتااكحع  ااح حتتاا حجصاا فحت اايحس ااكحح–
حامأس حت  حدمحاة ساةحامش أل تحملأسا نح

 المسالك التسويقية والعوامل المحددة الختبارها: 
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تأاا م حتلتاإلااتحالت ةاا حح–مااكحامتأااتحا حت لااةحامأاااكحةااكحا اتحاا حتاامحامت ااتاحش
حسا حيةهحامتأ م حةكحاآلتك:ح  مجااحسجت محدمح

حامتأتحا نح---------امت تاحح-1
حامتأتحا نحح------ت ااحامتا ألتحح--------امت تاحح-2
حامتأتحا نح-----ت ااحامتا ألتحح------ت ااحاماتاتحح-------امت تاحح-3
حامتأتحا نحح–ت ااحامتا ألتحح----اماتاتححت ااح----امس ج حح-----امت تاحح-4

 وأمم العوام  الت  تؤثا ف  اختباا المس ك التسويم  ل س ع . 
ةع  ااح حجت اامحدمحح–تااؤماحدعج ااتحامأااا تح اااكحتأااا ح حامتأااسجقكححطبيعصص  السصص ع : -أ

تأتحا حتع شااوحأسمحشاااا ح تاجا  حتأاسجقجتحتاة اح اجحا حتما حامل ااحسامااعمحسجتداافح
اسةحأاج تحامتاتحشااا حلأت  حت تاحتاساحامأا تحةاكحدأاسا ح أجاأوحتأسج حع  حام ح

ماقجاا احعااع  حاملااأت  حامتأااسجقجتحامح تااتحمتقاجاا حامتاا متحت حاا حسةماا حقعاا حسصااسمح حشمااكح
حامتأتحا نحح

جت ماحتأا حامأاا تحعاجمحامت اتاحسامتأاتحا حعاع  حام ساتا ححطبيع  سوي الس ع : -ب
حهحام سات نحستمحيةح–امتاتعدتحعأس حامأا تح إلأح ح

ة اتا حصاغاح اااحام تجاتحامتاكحجتداعحا حامتأاتحا حام حا ألكحححجم البيي ل مسصت  ك: -1
تااامحامأاااا تح اتااا حاأاااتا احةمااا حاأاااتلأااحامسأاااجدحسدصاااعاحتااامحاجااااحامتت ااامحشاااااا ح
 تاجتحامعجكحامتع شاحةتص  كحامأا ألاحتم حجت  حا حدمحتاس ةحاماأل محع تجا  ح عجااوح

اونحستاامحامدعج ااكحدمحتاتإلااكحت اا مجتحتأااسج حامس ااأوحشةاحاتع اا حداجقااتحامعجااكحامتع شاا
حامتع  تحتمحامأا تنح

قأحجشت حتس جكحامأا تحأسق ح عجااحدسحأسق حصغجااحةاةاح ا محامتس جاكححاقع  السوي: -2
ماأااا تحجااتاحةااكحأااس حصااغجاوحدسحقاجاافحت اايحةااامحامت ااتاحةااكحيااةهحام  مااتحجت اامحدمح

تحامتااكحتااس ةحةجحاا حامأااا تحةااامحجأااس حتع شاااوحدتاا حشةاحاتأاا  حاق ااتحامأااس حدسحاماحاا
 اااكحامت ااتاحدمحجأااتلأاحسأااجد حسقااأحجتااأاس حامأااا تحد ماااحتاامحسأااجدحاةتاااحامااةمح
جت ةاحت يحامعجاكحامتع شااحماتأاتحا نحسقاأحجشات حتس جاكحامأاا تحت ا محسا اأحدسح اأوح
احااا  حسدت  اااتحتت اااأأوحستتإلاقاااتنحةااااةاحتا ااا حتس جاااكحامأاااا تحةاااكحت ااا محةاااامح تاجاااتح
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كحامأا تح اأوحدتا  محتت اأأوحةاامحقأحتصعاحتت  تنحشةاحشت حتس جامتأسج حامتع شاوح
امعجااكحامتع شاااحماتأااتحا حجصااعاحدتاااا حتت ااةاحاةتاااحامااةمحجتدااافحاأاات ت  حح تاجاات

حتأ م حسسأد  حماقج احع تاجتحامتس جكنحح
:حج تعااحسااسأحامسأاجدحساأات أاأهحمتقاأجاحاملاأت  حس ول  الحصو      الوسصطاء -ج

ستتا حالحح–امأاا تحاماأجاأوح ا ت حي تا حج اس حايتتا احامت اتاححام  تتحسل صاتحتاا ه
شاا حدمحتااسةاحتماا حيااؤال حامسأااد  حامااةجمحمحاااحاالأاات أاأحمتقااأجاحاملااأت  حامتأااسجقجتح

الحد اايت ااتاح اااكحام صااس ح اااكحمتاااوحاحااأهحامماايحدماااهحةااكحتشاااجكح أج ااداحشمااكححساا
حع إلأينحتأسجقي

امت ااااتاحدمحامتأاااا م حامتأااااسجقجتحح  ااااأحالتجاااا احالمماانصصصص  بصصصصين المسصصصصالك المخت فصصصص :ح-:
حجإل اح حمتصاجتح اس يحةا يحجأل حةكحا تع اهح  تاجمحدأ أجمنح

ت اااا مجتحامتأااااسج حستقااااأااحاةصااااس حامتااااكحتا تاااايحماقجاااا احع م تاجااااتحامتأااااسجقجتحستاااامحح-1
حامدعج كحدمحجإل  حامتأ م حامتأسجقجتحاةق حت اإلتنح

معجاااكحع أاااتلأااحامتأااا م حصااا ةكحاةجاااااأحاماااةمحجت  ااايحام صاااس ح اجااايحتااامح تاجاااتحاح-2
امتأااسجقجتحامتلتاإلاااتحسةااكحياااةهحام  مااتحجلتااا احامت ااتاحامتأاااا حامااةمحج قااا حماايحد عااااح

حص ةكحاعاحتت منح
 الباب التاسع

 التكاليف التسويقية

تشجاحامت  مجتحامتأسجقجتح)دسحامحساتشحامتأسجقجت(حشماكحامإلاا حعاجمحامأا احاماةمح
 اايحامتأااتحا حام حاا ألكحمتاا حج تااايحيااةاحج صاا ح اجاايحامت ااتاح)امتاا ااة(حسامأاا احامااةمحجأة

امتاااا ااةحستت ااااتمحت اااا مجتحام تاجاااا  حساملااااأت  حامتأااااسجقجتح  م قاااا حسامتلاااا جم حامأاااا اح
حسامتأاجاحسامعجكحننحامخحت  ة حشمكحةم ح ايحاةاع ححامتكحج ص ح اجح حامسأد  نح

سجحااتاح اا حتاامحامتأااتحا حسامت ااتاحسامسأااجدحعأااأااتحامت اا مجتحامتأااسجقجتحشةحد حاا ح
اح اااكحامأاا احامااةمحجأة اايحامتأااتحا  ح تاا حت ااأأح صااجفحامت ااتاحتاامحيااةاحامأاا ا حتااؤم

حة  ح محديتجتح حةكحت أجأحداع ححامسأد  نح
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تت اااااتمحامت ااااا مجتحامتأاااااسجقجتحدسحامداااااا حامتأاااااسجقجتحح ناصصصصصصا التكصصصصصاليف التسصصصصصويمي :
ح  صاجمحاألجأجمحيت :ح

ست عااح امححMarketing Costsت ا مجتحت أجاتحاملاأت  حسام تاجا  حامتأاسجقجتحدسحح-1
ام إلق  حامإل اجاتحامتاكحتت تاحا حامحجألا  حامتأاسجقجتحماقجا احعحاةهحاملاأت  حامتلتاإلاتحسقاأح
أماااا حامأااأاااا  حسامتقاااااأجاا حامل صااااتحعاااا مإلاس حامتأاااااسجقجتحام اا جااااتح اااااكحدمحديااااااح
   صاحامت ا مجتحامتأاسجقجتحياكحاةااساحستاتعا  حاماةجمحجقستاسمحع م تا حامتأاسجقكح

حاإلتحيكحام ق حسامتل جمحسامعجكحع متا ألتنحسدمحد ماحام تاج  حت 
ع ة اا ةتحشمااكحت اا مجتحت أجااتحام تاجاا  ححMarketing Profitاةاعاا ححامتأااسجقجتحح-2

امتأسجقجتحتت تمحامإلاس حامتأاسجقجتحاةاعا ححامتاكحج ا س حامسأاد  حام صاس ح اجحا ح
قاتحداع ححامسأاد  ح أاعتح عجااوحتامحياةهحامإلااس نح تا حتتسححتشغ ةس حت  مجإلحانحسقأح

 أاااعتحامااااعاحاماااةمحج صااا ح اجااايحامسأاااد  ح أااافحظااااستحام اااا حسامداااافح ااااكح
حاملأتتحدسحاملأت  حامتكحجؤأجح ح اكحدعج تحامأس حامةمحج ت حعينح

ح
 دراسة التكاليف التسويقية: أهميتها وأهدافها الرئيسة: 

جحاااااتاحامتشاااااتغاسمحع متأاااااسج حام اا اااااكحعأااأاااااتحامت ااااا مجتحساةاعااااا ححامتأاااااسجقجتح
تااكحتااؤماح اجحاا حستع ااثحامأااأاا  حامل صااتحع مت اا مجتحامتأااسجقجتحتاامح ااسا كحسام ساتاا حام

حتلتاإلتحديتح :ح
تقااااأجاحامت اااا مجتحامتأااااسجقجتحستق ا تحاااا حعت اااا مجتحاة تاااا جحدسحع ةأاااا  احامتااااكحجت اااامحح-1

حام صس ح اجح نح
أااأتحتس جكحامت  مجتحساةاع ححامتأسجقجتحعاجمحامسأاد  حدسحعاجمحامسظا ألتحامتأاسجقجتحح-2

حاإلتنحامتلت
أااأاتحام ساتا حامدعج اتحسامت  سمساجااتحساالقتصا أجتحامتاكحتااؤماح ااكحت ا مجتحتأااسج حح-3

حامأاكنح
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ستإلجأح ت ألاحيةهحامأااأ  حةكحأااأاتحست اجا حامتشا   حامتأاسجقجتحامح تاتحستحاتاح
احةاااكحت قجاا حام إلاا  وحامتأاااسجقجتحست أااجمحسأااا أل حألامحجألاا  حامتأااسجقجتحعأااأاااتحيااةهحام تاا 

  حةكح ج أوحأل حامتا ااةحس اةم حقجتحة  ح محاالأتإل أوحعحةهحامأااأامتأسجحاةااا ا 
حةكحس كحامتشاج   حاالقتص أجتحامل صتحع متتسج حسامأج أتحام اا جتنح

اةاع جتحامتأاسجقجتحدسحتق ا اتحامت ا مجتحساةاعا ححامتأاسجقجتحمتلتااتح  أحتقأجاح
ج عااحامإلا أل حم ا حسأاجدحسحح(Absalute Margin)امسأد  حج أافحامإلا أل حامتداا ح

امتدااا ح اامحامإلااا حعااجمحامأاا احامااةمحجأة اايحسامأاا احامااةمحجأااتاتيحامسأااجدحدسحتاتس ااتح
تاامحامسأااد  ح)تااا احاماتاااتحدسحتااا احامتا ألااتحةااكحتاتااس حا(نحسد ج  اا حج عاااح اامحيااةاح

حامإل أل حع أعتحتألسجتحتمحاممتمحامةمحجأتاتيحامسأجدنح
 العوامل التي تؤثر علي التكاليف التسويقية: 

امت ا مجتحامتأاسجقجتحالت ةا ح عجااحتامحأاا تحةلاا نحسجتعاكحةما حسااسأحتلتاتح
حالت تح عجاحتمح صجفحام اسةن

سجااااكحااللاات تحةااكحامت اا مجتحامتأااسجقجتحمتلتاااتحاماا اسةحشمااكح ااأوح ساتاا ح
حتاتعدحعدعج تحيةهحام اسةحسدعج تحتأسجقح نحسةجت حجاكحأستح  ا حدياحيةهحام سات نحح

تااا أاأحامت ااا مجتحامتأاااسجقجتحةاااكح  ماااتحامااا اسةحامتاااكحج يصصصر: االحتيصصصاج لعم يصصصات الت -1
حت قأوحمت سجاح حماصساوحامتكحجااعح حامتأتحا نحتتدافح تاج  حتاحج جتح

جت اأأحداس حامأاأااتحامتأاسجقجتحماأاا تحع اأأحاملاأت  حطو  الس سص   التسصويمي :  -2
امتأاااااسجقجتحس اااااأأحامسأاااااد  حامتتلصصاااااجمحةاااااكحت أجاااااتحاملاااااأت  حستااااا أاأحاةاعااااا حح
امتأااااسجقجتحمااااع  حامااااا اسةحست تا تحاااا حامتاااااكحتتاااااحعأاأاااااتحدسجااااااتحتاااامحام تاجااااا  ح

حامتأسجقجتحةكحدجأمح أأح عجاحتمحامسأد  حستمحدتماتحيةهحامت تا  حاملع نح
تاا أاأحت اا مجتحامتأااسج ح  ااأت حج ااسمح ااااحامأااا تحالعالقصص  بصصين الحجصصم والميمصص :  -3

اتإلا ةحت ا مجتح قا حستلا جمح عجاحاأاحع م أعتحمأا اي حسجاااكحامأاعفحةاكحةما حشماكحا
حامس أوحامسا أوحةكح  متحت حج سمح ااحامأا تح عجاحع م أعتحمأ اي نح
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تااكحمعاا  حقاب يصص  السصص ي ل عطصصب أو تعاضصص ا لالنكمصصاث والت صصف أثنصصاء تسصصويم ا:  -1
ت أاأحت  مجتحامتأسج ح اتا ح اأ حق عاجاتحامأاا تحما دافحح–ام سات حامم متحامتة ساوح
اااكحةماا حشمااكحااتإلاا ةحت اا مجتح قاا حستلاا جمحيااةهحامأاااكحدم اا  حدسحت ا ااح حماتاااتحسجاح

تأااسجقح ح  مدتاا داحسامشاااج حسامتااساماحساملاانحةحااكحتاامحامأاااكحأاااجكحامتاااتحاةتاااح
اماااةمحج ااااتح مجااااحةاااكحتأاااسجقح ح ااامحامت  صاااج حاةلاااا ح اااةم حام ااا  حةاااكحام عاااأح

احاا حسامعااج حساجاياا حتاامحامأاااكحامق عاااتحماتاااتحعأااا تحسامتااكحجااا احش ااأاأح اعاا  حم ق
ت اا ة حشمااكحةماا حح–سدتاا  محمتل ج حاا حعتعاااأا حل صااتحم إلظحاا نحسيااةهحت تعاااحت اإلااتح

ت أاأحامتل داحامتكحجت تاح حامتأسقجمح تجاتح ج أوح أعتحامت متحدسحتاأيساحامصا تح
دم ا  ح قا حستلاا جمحياةهحامأااكحاةتاااحاماةمحج جااأحتامحت ا مجتحامتأااسج نحسة ا ح اامح

 ا مجتحتأاسج حامأاا تح إلأاح حتامحسقا حالت تحامتأسج حتمحأا تحةلا حتلتاتحت
آللاحست  حتلتاتحامظاستحسجااكحامتغجاحةكحت  مجتحامتأسج حماا اسةحتامحسقا ح

حآللاحما سات حامت مجت:ح
حامتغجاحةكحت أال حاةاساحسامتاتع  حامتكحتأل حةكحت  مجتحامتأسج نحح-1
تااكحتاا أاأحتغججااحامتأااتسمحام اا احملأاا  اح جااثحجاا أاأح صاجفحاماا ااةحةااكحامأاا سا حامح-2

ةجحااا حاةأااا  انحةإلاااكحامإلتااااا حامتاااكحجاتإلاااكحةجحااا حدأااا  احامااا اسةحست تا تحااا حج صااا ح
حامت اا سمح اكح أفحتاتإل تحتت حجأة تحامتأتحا حمحةهحامأاكنح

 الكفاءة التسويقية

جت ااتمحام تاا حامتأااسجقكحتاتس ااتحاملااأت  حسامسظاا ألتحام  تااتحمتقااأجاحامأاااكح
جا احع م تا حامتأاسجقكحتأاتلأاحامحجألا  حامتأاسجقجتحشمكحامصساوحامتكحجااعح حامتأاتحا حسماق

أااوح تاا حت اا س حتساجاايحيااةهحامتااسااأح ع اا حامتااسااأحاالقتصاا أجتحتاامح تاا حسادنحتاا  حساا
امتت  ااتحساأااتغ مح حع مداجقااتحامتااكحجت  حاا حت اايحتقااأجاحد عاااحقااأاحتت اامحتاامحاملااأت  ح

ةلاااحتقااأجاحامتأااسجقجتحماسصااس حشمااكحدقصااكحششااع ةحتت اامحمااعاا  حامتأااتحا حدسحعت  ااكح
حاملأت  حامتأسجقجتحامتكحتشعكحااع  حامتأتحا حع ق حقأاحتت محتمحامت  مجتنح
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ششااااع ةحااعاااا  حامتأااااتحا حعتسصااااج حامأااااا تحشمجاااايحةااااكحامصااااساوحامتااااكحسجت قاااا ح
جااعح حسامت ا محاماةمحجأاح حام صاس ح اجحا  حسةاكحامسقا حسعا ممتمحاماةمحج  أاعيحست عااح

لاأت  حامتأاسجقجتحام  تااتحتامحس اأوحتا عاتحتامحام إل  وحامتأسجقجتحعتإلحستح حام ا اح امحام
امتسااأحامتت  تحدسحامتأتلأتتحةكحام تاجتحامتأسجقجت ح تا حت  اكح جا أوحام إلا  وحامتأاسجقجتح

تامحششاع ةححاةقا  اتل ةح  حامسأ أل حعلإل حت  مجتحت أجتحاملاأت  حامتأاسجقجتحسعاأسمح
 عجمحاألجأااااجمحيااااكحااعاااا  حامتأااااتحا جمحسعااااةم حجت ااااتمحتإلحااااساحام إلاااا  وحامتأااااسجقجتحااااا 

شاااع ةحااعااا  حامتأاااتحا جمح ياااةا حستقأااااحام إلااا  وحامتأاااسجقجتحشمااااكحامت ااا مجتحامتأاااسجقجتحساا
حقأتجمحيت :ح

ستحااتاحعت أااجمحامسأاا أل حسامدااا حامإل جااتحام  تااتحملإلاا ححالكفصصاءة التكنولوجيصص :
ت اا مجتحت أجااتحاملااأت  حامتأااسجقجتحسعااأسمحاةقاا  حتاامحتأااتسمحيااةهحاملااأت  حسجت قاا ح

ااأتحست اةتحدة ا حسأا أل حمتصا جكحامتأاسجقكحتامح جاثحتاحجا حامت تاا  حةم ح  أوحعأ
ام اا جااتحست عألتحاا حس قاحاا حستل ج حاا حساا ااأاأي حستع أمحاا حةااكحاةأااسا نح تاا حتت قاا حدج اا ح

حعاةكح إل  وحام ت حةكحاماح  حامتأسجقكح محداج حتأاجفحام ت  حسامتسظإلجمنح
أ حامأاااااكحست ااااجمحستحااااتاحعت أااااجمحستأااااحج ح تاجاااا  حتعاااا حالكفصصصصاءة السصصصصعاي :

حاةأ  احةكحتلتاتحاةأسا حستت ق حام إل  وحامأ اجتحع أوح سات حديتح :ح
أااأااتحااعاا  حامتأااتحا جمحتاامحامأاااكحسام تجاا  حام  تااتحمحاااحساةأاا  احامتااكح -1

حجااعسمحةكحأة ح نح
 ت أجمحستس جأحتق ججنحاةص  تحساماتفحمتلتاتحام اسةنح -2

جااااا أحامتااااسا محعااااجمحش تاااا جحاتااااكحامعج  اااا  حامل صااااتحع متأااااسجقكحساالأااااتح  -3  حساا
 ساأتح  حام اسةحست تا تح نح

ت ظجاحاةأسا حت ظجت حج إل حماتأاتحا حدقصاكحششاع ةحتت امحسماا ااةحام صاس ح -4
  اكح صجفح  أ حتمحأ احامتأتحا نح

 المعلومات التسويقية
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جتسقتحت ظاحام ش دحاالقتص أمحامةمحجقساحعيح  حتمحامت تااجمحسامتأاتحا جمح
شماااكح اااأح عجااااح ااااكحامت استااا  حامتأاااسجقجتحامتاااكحتصااااحاح ااامحداجااا حعتأاااسج حامااا اسةح

امحجألااا  حامتلتصاااتحعاتاااكحس شااااحد عااا  حاةأاااسا حامتاااكحج تااااسمحدسحجت ااا تاسمحةجحااا  حسالح
تتسقتح إل  وحيةهحام ش دح اكح إل جتحامت استا  حامتأاسجقجتحة أافنحعا ح ااكحتاأمحأقاتح

ت ااااا محتإل أاااااجاي حامتإلأاااااجاحياااااةهحامت استااااا  حسأاااااا تحسصاااااسمح حةاااااكحامسقااااا حامت  أااااافحساا
حامص جانح

سع م أعتحمات ااةحت تعاحامت است  حامتأاسجقجتحتامحام ساتا حام ااساجتحةاكحت اجمح
 شاا ديحاة تاا اكحسامتأااسجقكحشةحج تتااأحامتاا ااةح اااكحاالأاات ت جحامااةمحجت اامحدمحجتسصاا ح
شمجيحتمحامت است  حامتلتاإلتحامتكحتؤماحةكحدأسا ح اس يحسةكحتأتسمحدأ  اي حست أجاأح

 ااا محامت  أااافحمعجاااكح  صااا تينحسجتسقاااتح اااا ححامقااااااا حامل صاااتحعس اااكحامسقااا حسامت
امعا  تاحاة ت اكحسامتأسجقكحةكحامتأتقع ح اكح إل جتحسأقتحامت استا  حامتأاسجقجتحس ااكح

حص تحت عس حامت ااةحعظاستحامأس حسامتغجاا حامت تظاوح اكحاةأ  احامتأتقعاجتنح
متأاسجقكحسامأج أاتحاالقتصا أجتحس ظااحةيتجتحامت است  حامتأسجقجتحةاكحام تا حا

ام اا جتحجاافحدمحت لاةحياةهحامت استا  ح صاجع ح عجاااحتامحااليتتا احتامحا  افحاةسأا دح
امتا اجااااتح اااا مغاتحامتا اجااااتحسامحجألاااا  حام  ستجااااتح ااااس ااوحاالقتصاااا أحسام اا ااااتحسامتتااااسجمح

امت استااا  حامتاااكحجاااافحدمحت اااسمحشااا تاتححع تلااا ةحاملداااسا حام إلجااااتحعتاتجاااكحس شااااحياااةه
كحام ااسا كحامتااكحج تاا جحشمجحاا حامت اا ااسمحسامتشااتغاسمحعتأااسج حام  صاا  حام اا جااتحماتجاا

حستشت حيةهحامت است  :ح
اة صاا  ا حسامت استاا  حامت اجاجااتحامتااكحتت ااا حع ة تاا جحام اا مكحساة تاا جحامت تظاااحح-1

حس تجتحامتل سمحتمحتلتاتحام اسةنح
حةهحام اسةنحت است  ح محداع  حاةأسا حامأالاجتحسامل ااجتحتمحيح-2
ت است  حتت ا حع م سا كحامتشااج جتحساالقتصا أجتحامتاكحت اجدحع ةأاسا حام اا جاتحشةحح-3

جااافحتأاااج حقجتاااتحامتعج اا  حتااامحتلتاااتحامأااااكح تاا حجاااافحتاتجااكحاة صااا  ا ح
ع ةأاا  احام  مجااتحسامتأااتقعاجتحساا ااأاأحيااةهحاةأاا  احأااستحجأااح حتأااسج حامل صااتح
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قجااا نحماقجتاااتحامأاااسقجتحماأاااا تحسعاااةم حت داااكحامأااااكحع مأااا احامت اااامح  ااايحج تعااااح ت
اةأاا  احامت ا ااتحاةأاا نحامتااا امحم تاجاا  حامعجااكحسامشاااا  حسمتأااحج ح شاااحاة عاا  ح
امل صتحع ةأ  احجإل  حتقأاجاحامأااكحشماكحأااا  حت تظتاتحساتافحتتجا وحست اأسأوح

ح تكحج سمحامأ احامت امح  يحتتم حماقجتتحام قجقجتحماأا تحةكحامأس نح
ةقدحعتاتجكحستأاج حيةهحامت است  حع حجافح اكحامتتلصصاجمحامقجا اححسالحج تإلك

حححع آلتك:ح
ت اج حستإلأجاحامت است  حامل صتحعظاستحام ا حسامداافحساةأا  احساجايا حتامحح-1

امت استاا  حامتااكحت ااجمح اااكح ااا ححام تاجاا  حاالقتصاا أجتحامتااكحجقااساحعحاا حامت اا ااسمح
حساجاياحتمحامتشتغاجمحع متأسج نح

شةحجااااافحتعأااااجدحيااااةهحامت استاااا  حسداعحاااا حح–س شاااااحامت استاااا  حامتأااااسجقجتحشةا ااااتحح-2
حستس ج ح ح اكحامتأتإلجأجمحعح حةكحامسق حسامت  محامت  أعجمنح

 األسعار واإلنتاج في ظل المنافسة الكاملة

  ا حةجت حجاكحعج محداجقتحت أجأح  حتمحاةأ  احسامتعج   حلا  حامإلتااا ح
حامتلتاإلتحم  ت جن

 ج  المصيا: أواًل: ف  األ
جت محامقس حدمحامت ش وحدسحامس أوحاة ت اجتحتأتدجكحةكحاةا حامقصاجاحتغججااح
ت ااأ حش ت احاا حةااكحظاا حام ااااحامقاا ألاحماتشاااسةحسج ااسمح ااأأحامت شاا  حةااكحامصاا   تحةااكح
ياااةهحامإلتااااوحم عتااا  حشةاحدمحقصااااحامإلتااااوحالحجأاااتاحمات شااا  حاماأجاااأوحع ماااألس حةاااكحتاااا  ح

مات شا  حامق ألتاتحعتصاإلجتحتاا  يا حساملااسجحتامحياةاحامتاا  ححاة ت جنح ت حياسحالحجأاتا
سع مت مكحج سأحدمحتغججاحةكحام تجتحامت تاتحشمكحتغججااحت اأ حاأاتلأااحامد قاتحاة ت اجاتح
مات ش  حامق ألتاتنحسةاكحياةهحام  ماتحتسااايحامت شا  حامإلاأجاتحتشا اتحت أجاأح تجاتحش ت احا ح

احاا حاجاااحقاا أاوح اااكحامتاا مجاح اااكح جااثحدمحصااغاح اا حت شاا وحع متق ا ااتحشمااكحامأااس حجا 
ححمتمحامأا تحستمحماحت تعاح  حت ش وحاممتمحامةمحتعجكحعيحم عت نح

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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ستتتمااا حامتشااا اتحامتاااكحتسااااايحامصااا   تحع  تاحاااا حةاااكحت أجاااأح ااا حتااامحاماااامتمح
سام تجاااتحامت تااااتحسعإلاااا حدمحامحاااأتحاةس حمات شااا وحياااسحام صاااس ح ااااكحدقصاااكحاعااااح

احج اااامحةااااكحاةت اااا محت قجاااا حداعاااا ح حستاااامحشةاحمااااتت اااامحدسحت تاااا حدقاااا حلأاااا اوحتت  ااااتح
حامت استحدمحاماعاحيسحامإلا حعجمحاةجااأا حام اجتحمات ش وحس إلق تح حام اجتنح

سجس ااااحامشااا  حامتااا مكحت   جااا  حامت اإلاااتحامتتسأااادتحسام اااا حسامداااافحاماااةمح
جساااايحامت شاا وح تاا حأااع حامقااس حاةجااااأحسام ااا حسمتاامحامأاااكحةااكحيااةهحام  مااتنحسمااةم ح

اةجااااأا حام ااأمح اااكحت  ااكحامدااافحامااةمحجتماا حلاادحتأااتقجاحمت ااساححج دعاا حت   ااك
حام تج  نح

 تحميي أقص  ابح باستخ:ام المنحنيات المتوسط 
سجت اامحت قجاا حدقصااكحاعاااحع أااتلأااحامت   جاا  حامتتسأاادتح جااثحجعااااحاماااعاح
دقصااكح ااأحجت اامح  ااأت حتتأاا سمحامت اإلااتحام أجااتحتااكحاةجااااأحام ااأمح  ااأحام تجااتحسح ح

دكحمحححتااكحدححنحس  ااأحدمحتأااتسمحتاامحتأااتسج  حاة تاا جحامت صااساوحعااجمح جااثحجتقاا 
ح(نحح1ام تجتجمحسح  ح)سح ح

جإلااس حاةجااااأحام ااأمحقجتااتحامت اإلااتحام أجااتنحستاامحماااحج جااأحاماااعاحع جاا أوح  ااأي ح
امت اإلاتحام أجاتحح حشةاحت اأ حاة تا جحامتقاأاحسح حت ااساة ت جحةكح أسأحيةهحامت دقتنحدتا

شجاحشمكحت  قصحاماعانحسمةم حجص حاماعاحشمكحدقصا وح  اأحتأاتسمحاةجااأحام أمحتت حج
اة ت جحسح حست قج حامت ش وحدقصاكحاعااحةاكحامس اأوحامتع  اتحسةما حةمحياأتحامت شا وح

حيسحت قج حدقصكحاعاح اكحةقصكحاعاحتتسأدنح
الحشا حدمحشت   جا  حتغججااحاة تا جحت اسمحا عااحةاكححج  الطويص :ثانيًا: ف  األ

ااا حامقصااجانحسجااااكحةماا حشمااكحشت اا محت ااأج حاة تاا جح اامح حاا حةااكحاةااا حامدسجاا ح اة
داجاا حتغججاااحامت شاا  حامق ألتااتحم اتحاا حع ة اا ةتحشمااكحتغججاااحت ااأ حش ت احاا نح تاا حدمح
 أأحامت شا  حةاكحامصا   تحقاأحجتغجااحلا  حياةهحامإلتااوح امحداجا حاماألس حدسحاملااسجح

امإلتااوحامدسجااتحد عااحت حا ححتمحتا  حاة ت جنحستمحماحتسقكحدمحت سمحتاس تحام ا حةاك
حةكحامإلتاوحامقصجاونح
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سجتعاااجمحتااامحامشااا  حامأااا ع حدمحامت شااا وحامتتمااااتحت قااا حداع  ااا حش ااا ةجتحساجااااح
  أجااتحتاااةفحتأااتمتاجمحاااأأحشمااكحامااألس حةااكحامصاا   تحتتاا حجااؤأمحشمااكح جاا أوح ااا ح
ح–امأا تنحسع مت مكحجا لإل حأا اي ح امحامتأاتسمحسحثنحسجتاتافح ااكحا لإلا  حامامتمح

تااا مكحاةجاااااأحام اااأمحاماااةمحج ققااايح ااا حتشااااسةنحا لإلااا  حش تااا جح ااا حت شااا وحس اااةم حسع م
 اتحاا ح اامحام ااااحامتعااجمحةااكحامشاا  حامأاا ع حسةماا ح تااكحجت قاا حامت اا أ حعااجمحاةجااااأح

حام أمحسامت اإلتحام أجتنح
لاعاا ححاجاااحام  أجااتح تااكحجااأل حامصاا   تح ااأأح اا تحتظاا حامت شاا  حت ققااتحم

 تاااا حيااااسحتعااااجمحع مشاااا  حامتاااا مكنحس  أألااااةحت ااااسمحح1ت حاااا حسجاااا لإل حامأاااا احشمااااكحسحثح
امت شااا  حقاااأحد قصااا ح اتحااا حشماااكحام اااااحاةتمااا حمحاحدحست تااا ح ااااكحش تااا جحامت اااأ ح
اةتم حم  ت جحستلتإلكحاةاع ححاجاحام  أجاتنح تا حج  اأاحام ا ة حماأمحامت شا  حاماأجاأوح

اااا حامدسجااا ح  اااأت حتصااا ح ااا حتاااا  حامصااا   تنحسجت قااا حامتاااسا محةاااكحاة ااااكحألاااس ح
ح ش وحشمكحامس كحامتتم حةكحامش  حامت مكنحت

سجت احتمحامش  حامأ ع حدمح ااحاة ت جحامتسا  كحجت ق ح  أحتأا سمحامامتمح
حتكحامت اإلتحامتتسأدتحةكحاآلااجمحامقصجاحسامدسج حدمحدم:ح

حثح حمحاحدح=حثحاح 
 ا حتاامحةاكحسامت شا  حامإلاأجاتنحسم امحيااةاحامشاادحماجنح  ةجا حشةحج ااسمحامتاسا مح

سامت شااا وحامإلاأجاااتحق ألتااا حةاااكحامإلتااااوحامقصاااجاوحتاااكح اااأاحت قااا حةمااا حةاااكحامإلتااااوحامصااا   تح
ا حامدسج حد مااح تستجاتحتامحتاسا محامت شا وحةاكحامدسجاتنحةإل اوحتسا محامص   تحةكحاة

حححاةا حامدسج حدسحامتسا محقصجاحاةا حم  حتمحامص   تحسامت ش ونح
س حتشااس   حاأجااأوح إلقا  ح تا حتتغجاااحاةأا  اح  اأحألااامسدلجاااحتتغجااح اا أوح

اأااتتاااجتحملاعاا ححاة اا ةجتحةااكحصاا   تحتاا نحسجتسقااتحاتااا هحتغجاااحتااكحتااا  حاة تاا جح
ام إلقاا  ح اااكحتاا حشةاح   اا حامصاا   تحت تاا حةااكحظاا حامت اا مجتحامتت اجااأوحدسحد حاا حتل ااكح

ححم إلق  حامت اإلتحدسحت  قصح نحمت جأح
ح
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 الباب العاشر

 الدخل القومي والناتج الزراعي
 : الدخل القومي: أوالً 

دمحامأل حاةياكحةمحأسمتحيسح صفحاقتصا أي حس تا أح ج  حا حامقاستكحماةم ح
 ااا محاماااأل حامقاااستكحياااسحامتاااساأحاةأ أاااكحمااة يجاااتحاالقتصااا أجتحعقاااأاحتااا حياااسحتااااساأح
امتشا   حاالقتصا أجتحةاكحدمحعااأحتامحاماع أحدمحتاساأحامتشا   حامتاكحتاؤماح ااكحاة يجااتح

 مااا حد  أجااثحامأج أااتحسامتصااا جمحتاتتااكحسالح ااافحشةاحأحتاامحدةااااأحامسأاا  أوح اا حةاااح
 محامأل حاةياكحااعتحت حاحةكحتقسجتحق  أوحامتاتتاكحامتاكح ااكحدأ أاح حجع اكحام اسمح
االقتصا أمحمحاااحمااةم حاتااج حاحجأاا كحشمااكحش امااتحام ساألاا حسام ساتاا حامتمعدااتحم تااسحامااأل ح

ماتحتس ج ايحست تا ح ااكحاةياكحست شجدحام سات حامتكحت تكح اااحياةاحاماأل حست إلا ح أا
حاأتتاااح تسهنح

سدمحامدااا حامتماااكحمأااأااتحامااأل حاةياااكحست س  تاايحيااكحدااا حقج أاايحدسالحماااح
حدا حت سج يحم  ج نح

 قياس الدخل األهلي: 

اامح اتحامأس حامتلتاإلتح اكحقج نحامأل حاةياكحةكحدمحةتاوحتامحامإلتااا ح
ش تااا جحامأااااكحساملاااأت  حامتاااكحمأااا تح ت جاااتحدمح تجااااتح تااا حاةةاااااأحةاااكحةمااا حامعااااأحياااكح
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أاااكحسلااأت  حاأااتح  جتحح–ج تاحاا حيااؤال حاةةااااأحست قأاااحامأاااكحساملااأت  حشمااكح ااس جمح
سيكحتا حامتاكحتأاتلأاحةاكحششاع ةح  اا  حاةةاااأحامشلصاجتنحسي ا  حامأااكحساملاأت  ح
امادأت مجتحتم حاآلال حسامل ت  حامتكحتأاتلأاحةاكحش تا جحامأااكحساملاأت  حاالأاتح  جتح

مادأت مجتح اكحامأسا نحسام  تاحام اكحةمحعاأحةكحدمحأ تحيسحتاتسةحش تا جحياةاحامعااأحسا
حتمحاتجكحد ساةحامأاكحةكحامإلتاوحام ت جتحامت أأوحعأ تنح

ح
ح

 طرق قياس الدخل األهلي: 

 يتم قيا  ال:خ  األم   بإح:ي الطاي الثالث  ا تي : 
جت اامح: An Dinet National Productionإحصصصاء قيمصص  النصصات  الك صص   -1

ش ص  حقجتتحام ا تاحام ااكحعا صا  حقجتاتح ا حامأااكحساملاأت  حامتاكحت تاحا حامأسماتحةاكح
الحت تأافحقجتاتحدمحأاا تحالححدم   حام  احسجافحتاا  و دسحلأتاتحد مااحتامحتااوحسا اأوحساا

    حامقجتتحالحتتم حام قجقتحسمحةاحجاافحاأاتع  أحامأااكحامتاكحتأاتلأاحةاكحش تا جحاجايا ح
ةتاام حامااااعمحسام   اا سحأاااا ت محجت اامحدمحجاااأل محةااكحصااا   تحامشاااج سالتي ححتاامحامأااااكن

س اكحةما حا تأا فحاماأل حاةاتا مكحمااعمحسام   ا سحجاافحش ا ةتحاماا  حاماةمحاأات ت ح
ةكحص   تحامشج سالتيحتاوحسا أوحسةكحيةاحامتم  ح  أت ح اجأح أ فحقجتتحام ا تاحام ااكح

 ا حتؤأأاتح ااكح اأوحعاجاا أحامإلاا حعاجمحةمحأسمتحج اسمحع  تأا فحامقجتاتحامت ا  إلتحم
متااامحعجاااكحش تااا جحياااةهحامتؤأأاااتحسمتااامحشااااا حامتاااساأحاةسمجااات حسةاااكحامتمااا  حامأااا ع ح ااامح
امشااج سالتيحساماااعمحسام   اا سحةا  اا ح داااححتاامحقجتااتحش تاا جحامتؤأأااتحامتااكحت ااتاحامشااج سالتيح

امقجتااااتحمتااامحاماااااعمحسام   اااا سحسامتاااساأحاملاااا احامتااااكحاأاااتلأت  ي حسامتتعقااااكحتاااامحةمااا حيااااسح
 ااح ا حعامت ا ةتحست تأافحامقجتاتحامت ا ةتحماتجاكحد اساةحاة تا جحام اا اكحسامصا   كح

تقأتاايحام  ستااتح ااةم حقجتااتحاة تاا جحام  ااستكحامااةمحامقااجاحامت اا ةتحشمااكحع  ااح حسج اااح
كحعايح  اا  حاماتحاساحةت صا حعاةم ح ااكحامقجتاتحعةكحش  حلأت  حتا  جاتح  تاتحتشا

اةات مجاااتحاملاااأت  حامتاااكحتؤأجحااا حامت ااا   حامتاااكحاةات مجاااتنحسج ااا تح ااااكحياااةهحامقجتاااتح
جأ  ح حدص  عح ح جثحدمحاأتح  حياةهحامت ا   حالحجاتاحأة اتحسا اأوح  اأحشاااألح حسم امح
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جااتاح اااكحتاااساحامأاا جمحامتااكحجت اامحمحااةاحامت اا  حدمحجتع  ياا حس اااكحةماا حةاا مت   حج دااكح
 حةاااكحدمحأااا تحش ت اااا حداااسا ح ج تااايح ااااكحا تعااا احدمحقجتاااتحاة تااا جحامتاااكحج دجحااا حامت ااا ح

ت تعاااحت  أمااتحماقجتااتحاةجا اجااتحمحااةاحامت اا  نحسامقجتااتحاةات مجااتحما اا تاحامقااستكحتشااتت ح
 اااااكحام ااااااألفحامتااااكحتإلا ااااح حام  ستااااتحسجااااأة ح حامقاااا ألتسمحع ة تاااا ج حةماااا حدمحيااااةهح
ام ااألفحامغجااحتع شااوحج تاحا حامت تااسمحامتأاتحا سمحستصاعاحقجتاتحام ااجعتحاا  حتامح

احام اكحةامحاا  حتامحستمحماحة  أحا تأ فحامقجتتحاالات مجتحما  تحمتمحامأا تحامتع  تن
جأل حةكحاجفحتسظإلكحامتؤأأا  حدسحدصا  عح حساا تا حألا حةاكحشجاااأا ححيةهحامقجتتحال

حام  ستتح  ااألفحاجاحتع شاونح
سمسحد   حدا   حقجتتحام ااألفحامغجاحتع شاوحتمحامقجتتحاالات مجتحما ا تاحام ااكح

تاحام اكحع أ  اح سات حاة ت ج حسةكح  متح أاحدااححام اااألفحم صا  ح اكحقجتتحام  
اآلال حامتااكحح امغجاااحتع شاااوحم صااا  ح اااكحامقجتااتحاالات مجااتحع أاا  احامأااس نحسمتاا ح   اا

تأل حةاكحام تاجاتحاة ت اجاتحت اأسأوحام تااحدمحتأاتحا حلا  حةتااوح ت جاتحت ج اتحس ااكح
ام ااكحاالاتا مكحسعاةم ح  اسمححةم حجافحدمح داححت أ حاالأتح  حامأ سمحتامحام ا تا

حقأح صا  ح اكحام  تاحامص ةكحاالات مكنح
:حتقأاحياةهحامداجقاتح ااكحدأا نحتاتجاكحGross Net Productم  ال:خو  يطا  -2

اةجااااأا حماتجااكحامااألس حامتااكح تااا ح اامحامتأاا يتتحةااكحاة تاا جحعتاا حةااكحةماا حاةاعاا حح
ؤأأاا  حامت ع ااتحشمجحاا  حس ااةم حامتااكحالحتس  حاا حامشااا   حست جااأحاأااتمت اي حةااكح إلاانحامت

ام ااااا  حع م أاااااعتحم جاااااااأا حامتاااااكحت صااااا ح اجحااااا حامتؤأأااااا  حامقستجاااااتحتااااامحاةاا اااااكح
سام قاا اا حامتااكحتتا حاا حسيااةهحامداجقااتحتقااجنحم اا حامااأل حاةياااكحع ااأحدمحتاااحتس ج اايح اااكح
اةةااااأحسامتؤأأاا  ح  صااجفحتأاا يتتح اا حت اايحةااكحاة تاا جنحسجااافحةااكحيااةهحامداجقااتح

متكحاتع  حةكحتقأجاحقجتتحام  تاحاةياكنحةاةاح   حةكحتقاأجاحقجتاتحام ا تاحشتع ةحاةأنحا
ام اكحقاأحدلاة  حةاكحام أاع محقجتاتحاة تا جحام اا اكحاماةمحجأاتحا يحامإل  اسمحةجاافحدمح
ت لةحيةاحامتاحةكحام أع مح  أحتقأجاحشات مكحامألس حستأل حقجتتحيةاحاة تا جح اتمح

جااا احألااسمحانحستاتااسةحشجااااأا حاةةااااأحسألاا سمحاحتاامحداااساحسةساألااأحساؤسنحاةتااسا حساا
داعاا حح اااكحام  ااسحامااةمحعج اا هحةجتاا حأاااتحجتأاا سمحتااكحقجتااتحام اا تاحامصاا ةك حة اا حشجااااأح
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ج تكحتمحةم حام  تاحام ااكحام األاأحسجاأةكحةاكح ظجااحتأا يتتحاةةاااأحدسحاجااياحعاحاسأياح
حدسحعتتتا  تحانح

كحقجا نح اااح ا حتامحاالأاتح  حت تتاأحياةهحامداجقاتح اااالست الك واالسصتثماا:  -3
حس ااح  حتمحاالأتمت احامةمحتاحةكحدم   حام  انح

سجقصاااأحع الأاااتح  حقجتاااتحاتجاااكحامأااااكحساملاااأت  حامتاااكحتااااحاأاااتح  ح حدم ااا  ح
امأاا تحستتعااكح إلاانحاملدااسا حامتااكحاتع اا حةااكحتقااأجاحام اا تاحام اااك حةتاام حشةاح  اا ح أااع  ح

سمح ااتمحقجتااتحاة تاا جحام اااكحةااكحامداجقااتحمتاامحاة تاا جحام اا ااكحامااةمحاأااتحا يحامت تااا
اةسمااكحس ااتمحألاا حامتاا اا جمحةااكحامداجقااتحامم  جااتحةجااافحدمحج أاافحمتاامحيااةاحام اا تاح

ح تمحقجتتحامأاكحاالأتح  جتحامتكحتاحاأتح  ح حدم   حام  انح
سجقصااأحع الأااتمت احقجتااتحام جاا أوحامتااكح صااا حةااكحاةصااس حامادأاات مجتحامتااكح

امتاااكحم قااا حعحاااةهحاةصاااس  حدمحح ع اااأحا تأااا فحاالأاااتح  ج جتتا حااا حامتاتتاااكحسةمااا ح
ام جاا أوحامصاا ةجتحةااكحدصااس حامتاتتااكحامادأاات مجتحامتااكح ااأم حدم اا  حام اا احسةماا حمت اةااتح

حقجتتحاةصس حةكحةلاحام  احست اةتحقجتتحاةصس حةكحدس حام  انح
حسعت اةتحقجتتح  حتمحاالأتح  حساالأتمت احةامحقتجتح حت  حالعأحسدمحتتأا سم

امأسمتحمجأ حمحا ح  قا  حتا اجاتحتاكححدمتكحقجتتحام  تاحام اكحامص ةكحسةم حع ةتاا ح
ة اا حامأاااكحامتااكحت ااتاحأالااا حامأسمااتحشتاا حدمحتأااتحا حدسحت اا تح ااتمحامأااااكحاملاا اجح

مح    حتمحام سةحامم  كحألا ح تمحقجتتحامأاكحاالأتمت اجتنح حاالأتح  جتحساا
  :The National Accountsالنات  الموم  

جت محدمح  ظاحشمكحامتاحاسأحاة تا اكحةاكحعااأحتا حتامح ساجا حتت اأأو ح أاتدجكح
دمح  ظاااحماايحتاامحلاا  حقجتااتحامأاااكحساملااأت  حامتااكحجااتاحش ت احاا حةااكحأاا تحت ج اات حدمح

 حامشاااتسجتحشماااكحقجتاااتح  ةاااتح ت ااا تحقجتاااتحامقدااامحشماااكحقجتاااتحاةا حشماااكحقجتاااتحام  صااا
تااااتحامت أااااسا  حشمااااكحقجتااااتحاملااااأت  حام  صاااا  حام اا جااااتح ع تجااااتحدسح جسا جااااتحشمااااكحقج

 National ت اح حل  حأ تحت ج تحسجدا حاصد ححام  تاحامقستكحشامتلتاإلتحامتكحتاح

productionح اكحتاتسةحقجتتحامأاكحساملأت  حامتكحتاحش ت اح حل  حأ تحت ج تنحح
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سجت محدمح قجاحامتاحسأحاة ت اكحل  حأ تحت ج تحتمح اسجاتحتاتاسةحاماألس ح
احملةاااااأحسامتؤأأااا  حلااا  حامأااا تحدمحت ااا تحاةااااساحشماااكحامتاتعااا  حشماااكحامتاااكحتأاااا

اةاع ححشمكحةساألأحادنحامتا  حشماكحاماجاكح)دمحشجاااأحاةتاسا حسامتعا  كحساةاا اك(حسجداا ح
حاصد ححامأل حامقستكح اكحتاتسةحيةهحامألس نح

حامأل حامقستكح=حاةاساحاحامتاتع  حاحةساألأحادنحامتا  حاحاةاعا ححاحاماجاك 
سا كح محامة احدمحامأل حامقستكحسام  تاحاةياكحتتأ سج محل  حأ تحعصااتحام ظااح

ح محام  ق  حاالقتص أجتحتكحامل اجن
سجت ااااامحدمح  ظااااااحشماااااكحامتاحاااااسأحاة تااااا اكحلااااا  حأااااا تحت ج اااااتحتااااامحلااااا  ح
االأااتح  حساالأااتمت احستاامحامعااأجحكحدمحامااأل حامااةمحج صاا ح اجاايحاةةااااأحش تاا حج تعاااح

 ظاحتامحجقاساحعاأةكحياةاحاماأل  حستامحمااحشةاح صاا  حتاتاسةحتا حد إلا ححش إل  حتمحساحت
لاا  حأاا تحت ج ااتحت ااسمحةااكح إلاانحامسقاا ح صااا  حتاتااسةحامااألس حامت اس اات حدسحقجتااتح

 اااكححNational Expenditureامأااكحساملاأت  حسجداا حاصااد ححاة إلا  حامقاستكح
حنححاة إل   أ فحامتاحسأحاة ت اكح محداج حتاتسةح

 اا  حةااا حعااجمحامااأل حامقااستكحسادنحامتاا  حامقااستك حةااادنحامتاا  حسامساقااكحدمحي
امقاااستكحج صااااتحشماااكحتااا حماااأمحامأسماااتحةاااكحم ظاااتح ت جاااتحت ج اااتحتااامحداا اااكح اا جااات ح

 حساآلال حق ألتتحع ة ت ج حسأ  حام أجأجتحست حشمكحةم  حدت حامأل حامقستكحةحاسحستع  ك
وح ت جاتحت ج اتحسماجنحشماكحج صاتحشمكحاملاأت  حامتاكحتؤأجحا حاةتاسا حام  تاتحلا  حةتااح

حم ظتح ت جتحت ج تنح
حسقأحجاامحتقأجاحام  تاحامأ س حسةق حم سةحامأاكحامت تاتحشمكحت حجاك:ح

:حسيكحامأاكحاالأتح  جتحامت تاوحساجاحامت تاوحساملاأت  حامتاكحالس ي االست الكي  -أ
متاكحتؤأمحشمكحامتأتحا ح لأت  حاةدع  حسامتأاأجمحسامتاسج جات حستما حامتأا  محا

حتع كحةكح إلنحامأ تحستأل ح تمحامأاكحامادأت مجتنح
امأاكحامادأت مجت:حتم حامأاكحامتكحت تاحةاكح إلانحامأا تحسالحتأاتحا حةاكح إلانحأا تحح-ف

سامتااساأحام صااتحامتصاا س تحساآلال  حسامتلاا سمحمااأمحش ت احاا  حتماا حامتااساأحاةسمجااتح
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مت ا   حامتاكحع جا حتا احامع  ألكحأاسا ح   ا حأااكحاأاتح  جتحاسحادأات مجت ح اةم حا
ةكحامأ سا حامأ عقت حسدتا حامت ا   حامتاكحع جا حةاكح إلانحام ا احةا حجاأل حةاكحام ا تاح

حامقستكحةجا اي نح
املااأت  حام  ستجاات:حسيااكحامتااكحتقااساحعحاا حام  ستااتحةااكحصااساوحامتشاااس   حام  تااتحح-ج

امصاااااا   جتحسام اا جااااااتحسامتا اجاااااات حسيااااااكحاملااااااأت  حامتااااااكحتااااااأل ح ااااااتمحامأاااااااكح
اسحامأااااااكحامادأااااات مجت حسي ااااا  ح س ااااا حتااااامحاملاااااأت  حام  ستجاااااتحشاااااعتحاالأااااتح  جتح

امتا  جاااتحتمااا حلاااأت  حاةتااامحسامتدااا ةئحسامت ااااجاحسامإل ااا  حساماااأة ةحسياااكحلاااأت  ح
حتؤأمحماتساد جمحعمتمح يجأنح

 الناتج القومي واالجمالي والصافي: 

شةاح اااا محام اااا تاحامقااااستكحجقااااأاح اااااكحدأاااا نحاتااااكح  صاااا حاتااااكحقااااجاحامأاااااكح
تااكحتاااحش ت احاا حلاا  حأاا تحت ج اات حةا اايحجااافحتإلاا أمحا أساجح أاا فحقجتااتحساملااأت  حام

دمح أاا فحقجتتحاا حتاااتجمحسيااكحتاا أوحلاا اححDouble Countin إلاانحامأااا تحتاااتجمح
ا جاتحساأات ت حةاكحح111سيكحأا تح ح ألجت حستم حةم حشةاح  محمأج  حقدمحت اتاحقجتتايح

ا جاااتحمااااحح151جتتااايحا جحااا حمااااحاأااات ت حةاااكحام أاااجاحس ااا محقح121امغااا  حس ااا محقجتتااايح
ا جت حةتامحاملدا حامسا ااحدمح قاس حدمحح211اأت ت حةكحص   تحت عنحس  محقجتتيح

حامتاحسأحاة ت اك:ح
ححا جتنححح571=حح211احح151احح121احح111

سم اامحامصااسافحا تأاا فحامقجتااتحامت اا ةتحةااكح اا حتا اااتحتاامحتاا اا حاة تاا جح
)امقجتتحامت  ةتحتامحام ااا(حح21)قجتتحامقدم(حاحح111ةعةم حج سمحام  تاحامص ةكح=ح

)امقجتتحامت ا ةتحتامحام أاجا(ح=حتااكحامقاجاحح51)امقجتتحامت  ةتحتمحامغ  (حاحح31اح
حا جتنحح211امت  ةتح

ستااامح   جاااتحدلاااا حتشااات حقجتاااتحامأااااكحام ح ألجااات حةاااكح مجااااحتااامحاة جااا محتااا ح
تإلا اايحامأسمااتح ااااألفحتع شاااوحسةااكحيااةهحام  مااتحجأااتكحأاا احيااةهحامأاااكحأاا احامأااس  ح

 ااأحا تأاا فحامااأل حامقااس حامصاا ةكحجااافحاةااكحقجتااتحام ااااألفحامغجاااحتع شاااو حس ااةم حس 
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اةكحقجاحت أ حاالأتح  حامأ سمحمااح  حاة ت اكحتامحاآلال حسامتعا  كحسامداا حساجااح
حةم نح

س اكحةم حة م  تاحامقستكحامص ةكحيسح عا اوح امحقجتاتحامأااكحساملاأت  حامتاكح
أساجحام أاا فحسع ااأحاأااتع  أحام ااااألفحامغجاااحتاااحش ت احاا حلاا  حتااأوحت ج ااتحتااكح ااأاحا ح

حتع شاوحساأتع  أحت أ حاالأتح  حامأ سمحمااح  حاة ت اك حساا  ةتحقجاحاة     نح
 القيمة النقدية والقيمة الحقيقية للناتج القومي: 

قااجاحامأاااكحساملااأت  حامتااكحا تااا حلاا  حأاا تححدمحام اا تاحامقااستكحيااسحتاتااسة
امأاكحيكحلاجدحاجاحتتا  نحتمحامأاكحدمحيكحلااجدححسا أوحسةكحساقكحاةتاحدمحيةه

تاامحامقداامحسامقتاااحساةا حسامإلااس حامأااسأا كحننحامااخحسمحااةاحج أاافحاالقتصاا أجسمحام اا تاح
امقستكحع مقجتتحام قأجتحمتس جأحامتقج نحدسحامت ج احةتم :ح تجتحامقدامحامتاكحا تاا ح ا اح

محامقتااااح ااا احمتااا×حح1995اح تجاااتحامقتااااح ااا احح1995متااامحامقدااامح ااا اح×حح1995
حاحننننننننحامخنحح1995

سعاةم ح  صاا ح اااكحامقجتااتحام قأجااتحم اا حأاا تحتاامحامأاااكحامت تاااتحلاا  ح إلاانح
حام  انح

ةاحح1111 ااا محح1994سماااسحاةتا ااا  حدمحام ااا تاحامقاااستكحم ااا اح تاجاااسمحا جاااتحساا
ع أاعتحح1994ج جأح محتأاتسمحاةأا  اح ا احح1995  محامتأتسمحام  احملأ  اح  اح

تاجااسمحا جاات حةااامح1211شمااكحح1995مااسحااتإلااكحام اا تاحامقااستكح اا اح%حة اااكحةماا ح21
حيةهحام ج أوحالحتأ ح اكح ج أوح قجقجتحةكحام  تاحساا ت حيكحا    نحااتإل ةحاةأ  انح

(حمج ااااسمح1994ع ةأاااا  احاما اجااااتح)دمحدأاااا  احح1994ام اااا تاحامقااااستكح اااا اح
(ح1995محدأا  احع ةأ  احاما اجاتح)دح1995تاجسمحا جت حام  تاحامقستكح  احح1111
%حةاااكحامتأاااتسمحام ااا اح21ا جااات حةااااسحاةتا ااا  ح اااأسثحااتإلااا ةحتاجاااسمحح1211مج اااسمح

دصااع  حح1994ا جااتح اا احح111ملأاا  ا حةت  ااكحةماا حدمحامأااا تحامتااكح اا محمت حاا ح
حا جتنحح21ا جتحدمح اأحامتأتسمحام  احملأ  احع  سحح121قجتتح ح

حححجقجم:حس اكحةم حالأتع  أحدماحتقاع  حاةأ  احدت ت  حداح
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 ح1994ع ةأا  احامتااكح   ا حأا ألأوح اا احح1995شتا حدمحج اسمحام ا تاحامقااستكحم ا احح-د
حنحح1994سةكحيةهحام  متحت ص ح اكحقجتتحام  تاحامقستكحع أ  اح

ت حدمحجقساحام  تاحامقاستكحم ا احح-ف ستامحامتما  حامأا ع حح1995ع أا  اح ا احح1994ساا
 تاا حاماةمحتغجااحيااسحامتأاتسمحام اا احجت ااحم ا حدمح تجاا  حام ا تاحامقاستكحماااحتتغجااحسااح

حملأ  انح
تت حأع حد يحما صس ح ااكحصاساوحصا أقتحمااأل حامقاستكحام قجقاكحجاافححس الصح

دمحجأااتع أحةمااا احامتغجاااحةاااكحتأاااتسمحاةأاا  ا حسعاااةم حجتإلااا أ حامتقاعاا  حامتاااكحتداااادح
ح اكحتأتسمحاةأ  احعجمحأ تحسدلا نح

 الدخل القومي واحتسابه: 

اوح ااامحامتاحاااسأحاة تااا اكحلااا  حأااا تحع  تعااا اهحقجتاااتحدمحاماااأل حامقاااستكح عااا 
امأاااكحساملااأت  حامتااكحجااتاحش ت احاا حلاا  حأااا تحتاا  حدمحد اايحتاتااسةحامااألس حامتااكحتاااح
ا تأاا عح حلاا  حيااةهحامأاا ت حدمحدمحتاتااسةحامااألس حجأاا سمحقجتااتحامأاااكحامت تاااتحلاا  ح

شمجح حت حج ققايحتامحامتاحسأحاة ت اك حةم حدمحقجتتحامأا تحتأ سمح إلقتحش ت اح حت  ة ح
مح إلقااتحاة تاا جحةااكحامت اجاا اعااا حسظاا ياحدمحيااةاحاماااعاحيااسحألاا حامتاا  ام حاا ألكححظا حساا

مااجنحشالحداااساحام تاا   حسةساألااأحادنحامتاا   حساجااكحاةا حسامتعاا  ك حس اااكحةماا حش اا ةتح
 حسقجتاتحةساألااأحاؤسنحامتااسا  حسمتامحامتااساأحاملاا احاةاااساحسامتاتعا  حدسحقجتااتحاماجااكحقجتات

امقجتاااتحامت ااا ةت حةااااسحةا ااا  حدمحتصااا   حما ااافحاةدإلااا  حج اااتاحةاااكحامأااا تح ااا محةمااا ح
حةالتحا جتحجت محت اجاح ح اكحامسايحامت مكنحح11.111

حا جتح11.111
حا جتححا جتححا جتححا جتححا جت

حح2111حح2111حح2111حح2111حح2111
حاعاحشجا احتع  كحمتمحتساأحل اححةساألأححداسا

جا احامتع  كحساماعاحت تعاحستمحامتم  حامأ ع ح امحدمحاةاساح سامإلساألأحساا
ا جتحةحكح  تاحتص كحدلاحسجت محت اجاح حح2111ألس  حسدت حمتمحامتساأحامل احيكح

ح  مت مك:ح
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حا جتحح2111
حا جتححا جتححا جتححا جتححا جت
حح411حح411حح411حح411حح411
حاعاحشجا احتع  كحمتمحتساأحل اححةساألأححداسا

جا احامتع  كحساةاع حح اح حألس حت ح أاحسي ةاح امحدمحاةاساحسامإلساألأح ساا
حمتمحامتساأحاةسمجتحةجت محت اجاح ح  مت مك:ح
حا جتحح411

حا جتححا جتححا جتححا جتححا جت
حح81حح81حح81حح81حح81
حاعاحشجا احتع  كحمتمحتساأحل اححةساألأححداسا

حس  أحش  ةتحامألس حةكحامتم  حامأ ع :ح
حجتا ح2481=حح81احح411احح2111اةاساح=ح
حا جتح2481=حح81احح411احح2111امإلساألأح=ح

حا جتح2481=حح81احح411احح2111شجا احامتع  كح=ح
حا جتح2481=حح81احح411احح2111اةاع حح=ح

حا جتحح9921تاتسةحامألس ح=ح
حح81ةاةاحد جإل حشمجيحمتمحامتساأحامل اح=ح

حا جتح11.111  محام  تاحامقستكح=ح
ح

 هثانياً: الناتج القومي الزراعي وقياس

ام  تاحامقستكحجتتم حةكحامد قتحاة ت اجتحام اا جتحام  تاتحتمح اسةح ع تجتح
حس جسا جتحتق أيحعتقأااحاة تح حسمت ح حةكحامأساوحام اا جتحدمحةكحةتاوح ت جتحت ج تنح
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ام  تاحامقستكحام اا كحتقج أ حمتق ا تحد ا احامت ااةحسأ تح ححسجأتلأا
ع مت مكح ااحامت ااةحامقستجت حستمحماحجأتلأاحاة ت اجتحسقج نح ااحام  تاحام اا كحسح
ح أوحتق ججنحديتح حامتق ججنحامت مجت:حح

 : Physicoal farm incomeال:خ  الراا   الطبيع   -أ
سيسحتقج نحدعج كحج عاح مح ااحاة ت جحام اا كحامأ سمحتمح ا حامتشا اجكح

ةجقاا  حدمحام اا تاححامت ا جااتحةااكحصااساوحدعج اات حسام اا تاحتاامحاأااتلأااحامتااسااأحاة ت اجاات 
 حس اةاحق دا احةاحدمحتمحاةا حس ةاحشاأعا حتامحامقتااام اا كحامدعج كحتمحت ا تحت ح 

امتقج نحج تعااحتقج أا حدعج جا حمتقاأجاح اااحتمحامقدمحس ةاح جاسحااااحتمحاماعمننحسيةاح
ام اا تاحامدعج ااك حسعاايحجقاا نحامتتسأااد  حامإلأا جااتحامت صااسمجتحةااكحامأاا سا حام  أجااتحسالح

يااةاحامتقجاا نحةااكحامأاا سا حامشاا ةو حشالحدمحيااةاحامقجاا نحالحجظحاااحتقجااجاحام اا تاحجأاات ت ح
امت ا ااكحةااكحصااساوحاقاااحسا ااأحمت ااأأحت س اا  حاة تاا جحام اا ااك حسالحجظحاااح ااةم حقجتااتح

حامت  مجتحام اجتحدسحاةاع ححامص ةجتنح
 :  Monetary farm incomeال:خ  المرا   النم:ي  -2

اتا مكحامأا سمحع متقجا نحام قاأمحةاكحصاساوحاقااحجت محتقججاحام ا تاحام اا اكحاال
سا ااأحسيااةاحاماااقاحج عاااح اامحقجتااتحاة تاا جحامت ا ااكحامأاا سمحام اا تاحتاامحاأااتلأااحاتجااكح

حامتسااأحام اا جتحاة ت اجتنح
امااأل حامت ا ااكحام قااأمحاالاتاا مكحتاامحتاتااسةحاةجااااأا حامتت صاااتحححسجت ااسم

محتعج ا  حدسحةاكحصاساوحاجااح قأجاتحدمحتمحاة تايحام ع تجتحساة تاتحةكحصساوح قأجاتحد
اأتح    حسلأت  حتأتلأاحعساأدتحام  ألاتحامت ا جات حدسحام تا  حاما اا ججم حسج ا تح
جا احتشاغج حامقاسوحامإل أل اتحتامح شمكحاةجااأا حام اا جتحساة     حام  ستجتحام اا جت حساا

امتسااااسأا حاآلال حامتج   ج جاااتحسامتسااااسأوحماااأمحامغجاااا حسدمح جااا أوحدسح قاااصحةاااكحقجتاااتح
حام ع تجتحسام جسا جتحع مت ا تنح

سجت ماحامقج نحامألاكحامت ا كحام قأمحعتأتسمحاةأ  احسامقاسوحامشاااألجتحما قاسأح
سمااةم حم ااكح ت ةااكحامتغجاااا حام  شااألتحتاامحالاات تحقااسوحام قااسأحسااافحا تأاا فحامااألس ح
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ح اااكحدأاا نحتأااتسمحدأاا  احم عاا  حسدمح جاا أوحةااكحامااأل حت عاااح اامح جاا أوحةااكحامااأل 
ةماا حجقااجاحامااأل ح اااكحاماااقاحامقجاا نحةأاا  احاماتاااتحةج ااتاحامااأل حام قجقااك حمتصاا جاح

ام قجقااااك حسجتتجاااا حةااااكحامااااأل حام اا ااااكحام اااا تا حامااااأل حام اا ااااكحاةاتاااا مك حسامااااأل ح
ححامت ا كحامص ةكحسامأل حامت ا كحاالاتت  كنح

 :  Cross farm outputال:خ  المرا   االجمال   -3
تداس ا حاة ت اجتحام قأجاتحسامغجااح قأجاتحت ا ة حشمجحا حدسحيسح ع اوح محام إل  وح
ح حام ع تجتحسام جسا جتحعجمحدس حس ح جتحام  انحت ح حامإلا حةكحقجتتحام  ص 

سجأ ياحةكحت سجمحامأل حام اا كحاةات مكحام   صاحاة ت اجتحع ة  ةتحشماكح
حاة سامحاالقتص أجتحاةلا حسةق حمات مك:

حمحدا حاحادنحامت  حاح ت ح اا كحاحشأااون ت جحام اا كحت   صاحاة -1
   صاااااحتأااااتتأوحتاااامحام ااااسمحامصاااا   كحسامت ااااأج كحتماااا حامسقااااسأحاحاةأااااتأوح -2

 ححام جت سجتحاحامتعجأا حاحاآلال نح

   صااااحتأاااتتأوحتااامحامس اااأا حاة ت اجاااتحام اا جاااتحتمااا حامتقااا سمحاحام ااااتحاح -3
اةاتا مكحياسححام جسا   حامتشتااهنحستمحامأ ع حجت ااحم ا حدمحاة تا جحام اا اك

ت صاااتحتإل  ااا حام   صاااحاة ت اجاااتحام اا جاااتحامدعج جااتحسامعشااااجتحسامصااا   جت ح
 سيسحالحج عاح مح  تاحامت ا تح إلأح حشالحشةاح    حامت ا تحتأت إلجتحةاتج  نح

سجااافحاأااتع  أحام   صاااحامتااكحالحت تعاااحألاا ح اا جاا  ح  ة   اا  حام  ستجااتح
ت اااا  حامتاااا ااةح اااا مسقسأحسمتاااامحام   صاااااححسقجتااااتحامتااااساأحامتل  ااااتحامتااااكحاأااااتحا  حةااااك

حامادأت مجتحساجاحةم ح مح أ فحامأل حاةات مكنح
 :  Net farme outputال:خ  المرا   الصاف   -1

امتتعقااكحتاامحشاتاا مكحامااأل حام اا ااكحع ااأححامتعااااصاا ةكحامااأل حامت ا ااكحيااسح
سمحسامسقااسأحشاتاا مكحامت اا مجتحامت ا جاات حةاا اساحام تاا   حدمتاا محاةأااتأوحسامتقاا حاأاات  ا 

سامتعجااااأا حسةساألااااأحامقاااااس حس ااااةم حقجتااااتحاأااااتح    حامتعاااا  كحساآلال نحسجتماااا حقجتااااتح
ص ةكحامأل حامت ا كحأل حام ت حام  ألاكحعت حةكحةم ح ت حامتا ااةحامعاأ كحساماةي ك ح
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ألاا حادنحامتاا  حامت ا ااكحامتتاااس حعتاا حةااكحةماا حاةا حع  تع اياا حتااا س احادنحتاا   ح
امااااعاحامت ا اااكنحسصااا ةكحاماااأل ح حةحاااسحجتمااا حصااا ةكحسةاااكح  ماااتحتعقاااكحشااائحع اااأحةمااا

 ج احام قجقكحمت اةتحتأمحدة اجتحامأج أتحام اا جاتحام ع تجاتحسام جسا جاتحتامت ا كحيسحام
 ااامحأج أاااتح اا جاااتحدلاااا  حسام عااااوحمجأااا حامتإل  ااااتحعاااجمحاماااأل حام اا اااكحام ااا تاح ااامح

ت ا ااكحمأج أااتحأج أااتح اا جااتحت ج ااتح اامحأج أااتحدلااا حسم اامحام عاااوحعصاا ةكحامااأل حام
 اا جااتحت ج ااتح اامحأج أااتحدلااا حسجت ااسمحصاا ةكحامااأل حامت ا ااكحتاامحصاا ةكحامااأل ح

حام اا كحاالتت  ك حسص ةكحامأل حاالأتمت امحسامأل حام اا كحاةاا نح
   Social Outputال:خ  االجتما    -5

يسح ع اوح مح صجفح  حتمحامتشتغاجمحع ة ت جحام اا كحتامح صاجاتحاماأل ح
عيحص   تحام اا تحةكحت اسجمحيج ا حاماأل حامقاستكحةاكح ع اوح ت حتأحاححامت ا كحسيس

صساوحد صعتحم  حتمحامت م حسامتأت ااحملا حسام  تا حام اا اك حس اااألفحام  ستاتح
)اةتااسا حاةتجاجاات(حسامحجألاا  حامت  جااتحع ة تاا جحام اا ااكحتماا حس ااوحام اا ااتحساأتصاا حح

ماجكحدمحا  حتمحامإل ألأوح ظجااحتقأجتايحاةاا كحة صجفحت م حاةا حتمحاة ت جحيسحا
  صااااحاةا حاماااةمحا تعااااحتاااا س احادنحتااا   حس صاااجفحتأااات ااحاةا حاااا  حتااامح
أااوحس صاجفحتأات ااحاةا حتا حجقأتايح امإل ألأوحساماجاكح ظجااحتا حجقأتايحتامحادنحتا  حساا
تاامحتاحااسأح  اااكحسةي ااكحست تاا حمتلاا داحاة تاا جحس صااجفحام  تاا حاةاجاااحاةاااا ح

اةتااسا حسام ااااألفحاةتجاجاات حست اا مجتحاملااأت  حامتااكحتقااأتح حس ااوحس صااجفحام  ستااتح
حام اا ت ح  متعجأا حسل ةينح

 طرق تقدير الناتج الزراعي القومي

 :  Value Added Methodطايم  الميم  المضاف   -1
ا حعاااجمحقجتاااتحشاتااا مكحاة تااا ج حسقجتاااتحع ااا حتأاااتا ت  حإلاااياااكح عااا اوح ااامحام

حاةاتاااا مكستأاااات ت حيااااةهحامداجقااااتحةااااكحتقااااأجاحقجتااااتححاة تاااا جحةااااكحةتاااااوح ت جااااتحت ج اااات 
اة ت اكحام اا كحام جسا كحساماأاا كحسام  ااكحام أااك حسام عا تكحامت صاسمكحسامل اامح
سامإل  حت حسام ج تحماحجلصاحتمحةم حقجتتحامأاكحساملأت  حامتشتااهحتامحس اأا حش ت اجاتح

 ااا ةتحشماااكحقجتاااتحدلاااا حتمااا حامتقااا سمحساة ااا تحدمحقجتاااتحت تاااا  حتااا ااةحدلاااا  حع ة
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تأااتا ت  حاة تاا جحتاامحام ااسمحاالقتصاا أمحامصاا   كحسامت ااأج كحتماا حامسقااسأحساةأااتأوح
ام جت سجاااتحسامتعجاااأا حساأاااتح  حاآلال حسصاااج  تحادنحامتااا  نحسياااةهحت اااسمحتأاااتا ت  ح

حاة ت جحام اا كحع ة  ةتحشمكحام  صاحاة أ  ك حةج تاحتمحةم حص ةكحاة ت جنح
 :  Distributure sharer Methodور   طايم  األنصي  الم -2

سيكحامداجقتحامتكحتشت حتقأجاح ساألأحاة ت جحامتكح صا ح اجحا حاةةاااأحاماةجمح
قااا تساحعتقاااأجاح   صااااحاة تااا جحدمحاةا حسادنحامتااا   حسام تااا  حساةأااو حدمحاةةاااااأح

حامةجمحس ةح اجحاحام  تاحام اكح ظجاحتأ يتتحاحةكحام تاجتحاة ت اجتنح
 :  Total farm Costsالتكاليف المرا ي  الك ي   طايم  -3

تأتلأاحقجتتحامت  مجتحامت ا جتحام اجاتحامأا سجتحتقج أا حمتق ا اتحد اا احامتا ااةح
ةاا مت ااةحام عجاااوحامت اا مجتحا معاا حتاا حت ااسمح عجاااوحاة ااا احسامت اا مجتح عاا اوح اامحاماحااسأح

ححامتكحاأتلأت حةكحام صس ح اكحامأل حتقستتحع م قسأنحح
 محقجااا نحامت ااا مجتحجقاااساحعااا م قسأحماااةم حجاااافحتاا ااا وحتأاااتسمحاةأااا  احسمتااا ح ااا

سامتغجااا حامتااكحتدااادح اااكحامقااسوحامشااااألجتحما قااسأ حسامتغجاااحةااكحتأااتسمحاةأاا  احستأااتسمح
اةاااااساحأاألاااااحتاااامحأاااا تحشمااااكحأاااا تحستاااامحأسمااااتحشمااااكحأسماااات حسيااااةاحجااااؤأمحشمااااكحظحااااساح

حاال    أ  حةكحتأتسمحامت  مجتنح
 :  Profitالابح  -1

مح ااااحاماااعاحجااأ حجأاات لأاحاماااعاح تقجاا نحدجاافحمأاا تحامت ا ااتحس إل  تحاا حساا
 اااكح ااااحامااأل حام اا ااك حةحااسحجااأ ح ااةم ح اااكح ااااحس إلاا  وحامت ا اات حسامساقااكحدمح
امااااعاحتقجااا نحشااا ت حج اااتاحتااامحتإل  ااا حاتجاااكحام ساتااا حاة ت اجاااتنحسج ااااتحامااااعاحع  ااايح

م ا حتامح   صااحاة تا جححامإل أل حع أحلصاحت  مجتحاة ت ج حساماعاحجتم ح  ألأحتا ف
ح)ادنحامت  حاحاةأااوحاحام ت (نح

ح
ح
ح
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 عشر الباب الحادي 

 التنمية االقتصادية
 مفهوم التنمية االقتصادية:

امااأل حت اااتحامت تجااتحاالقتصاا أجتحع  حاا ح عاا اوح اامح تاجااتحجاتإلااكح اامحداجقحاا ح
ةاح ا محت اأ ح تجاتحد عااحااتإل  ا حتامحامت امقستكحام قجقكحل  حةتاوحتتتأوحتامحاما تم حساا

ام قجقاك حسع متا مكحامصا ةكحةا ايحجاؤأمحشماكحااتإلا ةحاماأل حامإلااأمحت أ حام تسحامأا   كح
ةااااامحامتغجاااااحةااااكحام اااا تاحامقااااستكحج ااااسمحتصاااا سع حعتغجاااااا حدلااااامحةااااكح داااا  ح ااااا ح

امتغجاااا حجاافحامدااافح اااكحامت تااا   حدتاا حاة ت اجااتحاةأ أااجتحسةااكح داا  حتاتحام   صااا
ستاتجااكحم ااا حةتشااتت ح اااكحا تشاا تحتااسااأحش اا ةجتحاأجااأو حامتصاا  عتحةااكح داا  حا

ألا  حدأا مجفحش ت اجاتحاأجاأوحت أا ت ح ادنحامت   حست اجأحامأ  محست أجمحامتحا اا  حساا
ست ااأج  حتؤأأااجتحست ظجتجااتحدلااا حةااكح ااجمحتشااتت حامتغجاااا حامتصاا  عتحةااكحتا جاافح

ح ااايحسدةسا ستأاااتسمحاماااأل حس تااادحتس جامداااافح ااااكح اااااحامأااا  محستاااا جعحاحام تاااا ح
حامتأتحا جمحسامتاتجع  حامتؤأأجتحسامت ظجتجتحاةلا نح
 النمو االقتصادي وعالقته بالتنمية االقتصادية: 

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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يااسحتااااأحام جاا أوحةااكحامااأل حامإلاااأمحام قجقااكحاةتاااحامااةمححام تااسحاالقتصاا أم
سجااتحأسمحاتلاا ةحتااأعجاا حإلجااؤأمحشمااكحتااا حامتقااأاحاالقتصاا أمحساالاتتاا  كحماظاااستحام 

ام تااسحاالقتصاا أمحامااةمحجت قاا حعحااةهحامصااساوحامتاق ألجااتحالعااأحدمحت تا اايح أجااأحت تتااأوحسح
تمحامتش   حتم حد ت  حام أ أحسامعد متحستمحماحج لاةحت اأ حام تاسحةاكحع ا حامإلتااا ح

حقجت حأ معتنح
ة م تسحاالقتص أمحج  كحام ج أوحام تجاتحةاكحع ا حامتؤشااا حاالقتصا أجتحامتاكح

ت حدتاا حامت تجااتحاالقتصاا أجتحةحااكحت  ااكح  ةااتحامتغجاااا ح ااأأتح حعااااتاحامت تجااتحاالقتصاا أج
امحج اجتحةكحامع جتحاالاتت  جتحسام  ق  حاة ت اجتحامتكحتصا  فحام تاسحام تاكحدمحد حا ح
 ا اااتحتأاااتحأتحقجتاااتحام ظاااا احاالاتتااا  كحع أااااوحسعاااةم حالحت  ااااكحع ة تااا جحعااا حت  ااااكح

حع ماة يجتحاالقتص أجتحساالاتت  جتحدج   نح
محعااتاحامت تجتحت  ماحاما  افحاالقتصا أمحساالاتتا  كحةاكحسجت احتمحةم حد

 إلنحامسق حةمحام تاجتحامت تسجتحامش تاتحالحجت محت  مااتحد اأحاسا عحا حأسمحاآللااحعا ح
جتاحت  ماتح حتمحل  حشد احتت  أ حستت  ت ح تكحجتاحامسصس حشمكحت قجا حاةياأاتح

امت تسجااتحماااأس حام  تجااتحماااححامتااااسحت قجقحاا  حسدعااا حأمجاا ح اااكحةماا حدمحت ظاااحامتااا اف
ت قاا حديااأاةح حعصاااساوحتؤ ااأوحة حااا حماااحت اا ماحام تاجاااتحامت تسجااتحعداجقاااتحتت  تاااتح جاااثح
ايتتاا حع ما  اافحاالقتصاا أمحةقاادحسديتااا حاماسا اافحاةلااا حسل صااتحدعج ااتحام  قاا  ح
االاتت  جااتحتتاا حجتاتاافح اجاايح جاا أوحام اا تاحاةاتاا مكحع م أااعتحامتأااتحأةتحعج تاا حماااحت قاا ح

حامتحتس جكحةم حام  تاحاةات مكنح أ
سةااااا حت إلجااةحعااااتاحامت تجااتحع مصااساوحامشاا تاتحامت تظتااتحامتت  تاااتحة عااأحتاامح
شااا حتغجااا ح أجاأوحةاكحام اسا كحاالقتصا أجتحساالاتت  جاتحسامت ظجتجاتحت حا حام جا أوحةاكح
ام ااا تاحامقاااستكحسةاااكحتتسأااادحألااا حامإلااااأحتتااا حجاااؤأمحشماااكحتغجااااا حت ااا ظاوحةاااكحد اااا اح

تاألاا حامقستجاتحسامإلاأجاات حسدج ا ح جاا أوحتاتسأاتحةااكحامت سج ا  حامادأاات مجتحسةاكحامتقااأاحام
امت  سمساكحساعت حج أثح ةم حتقأاحةاكحامتؤأأا  حاالاتت  جاتحماةاكحتأاتسمحاملاأت  ح

حام  تتحتم حامت اجاحسامص تحسامتساص  حام  تتنح
 مقومات التنمية االقتصادية:
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اتجااااتحمات تجااااتحتاااامحدياااااحتقستاااا  حامت تجااااتحتااااسةجاحامظاااااستحام  تااااتحامتسححج تعااااا
االقتصااا أجتحستتتمااا حةاااكحت  سماااتحام اااأحتااامحام جااا أوحامأااا   جتحامأااااج ت حستغجااااحع ااا ح
ام ااا أا حسامتق مجاااأحامقأجتاااتحامتاااكحتقاااتح قعاااتحةاااكحداجااا حامت تجاااتحستاااساةاحاحااا  ح  اااستكح

تامحتأتقاحةسح إل  وح  مجاتحمتاسةجاح  ةاتحاملاأت   حستغجااحامع جا محاالقتصا أمحماأسمات حسح
تقستاا  حامت تجااتحاالقتصاا أجتحدج اا حيااسحتس ااجاحست أجااأحامإلساألااأحامتتسق ااتحتاامحتلتاااتح
حامعااتاحامت تسجتحأسا ح اكحتأتسمحامأسمتحدسحاا  حاة ت  حدسحدةااأحامتاتتكحةاتينح

ستقااااساحامأسمااااتحعااااأساح عجاااااحةااااكحامت تجااااتحاالقتصاااا أجتح جااااثحتقااااساحع م أجااااأحتاااامح
جااتحتماا حتشاااس   حامع جااتحاةأ أااجتحسامتااكحاالأااتمت اا حةااكحتشاااس   حةا حديااأاتحقست

تأتحأتحت قج ح  ألأحااتت  كحساقتص أمحت ا  حستتلاةحامأسماتحاةأا مجفحامتاكحتأاتحأتح
تشاااجكحامقداا ةحاملاا صحامااةمحج تعاااحد ااأاحامتقستاا  حمات تجااتحاالقتصاا أجت حستتاا حأااع ح
جت ااااحدمحام  صااااحامعشاااا حياااسحياااأتحامت تجاااتحع مأاااااتحاةسماااكحسياااسحدج ااا حسأاااجاتح ح

حألجأجتحة ا ححعااتاحامت تجتحاالقتص أجتحست قج حديأاةح نحاماح
 التنمية االقتصادية الزراعية: 

ام اا جتحةاةحي احتمحةاسةحامت تجتحاالقتص أجتح جاثححت تعاحامت تجتحاالقتص أجت
تااااامحشاتااااا مكحام ااااا تاحامقاااااستكحح2111%ح اااا اح16.6جأاااا ياحام ااااا تاحام اا اااااكحع اااااسامكح

 ياحةاااكح ااا حتشااا اتحامعد ماااتحستاااااكحديتجاااتحأساحاةاتااا مكحع ة ااا ةتحم س ااايحقدااا ةحجأااا
حقد ةحام اا تحةكحامت تجتحاالقتص أجتحشمكحاةأع فحامت مجت:ح

شمحت تجااتحقداا ةحام اا ااتحجااؤأمحشمااكح جاا أوحةااكحام اا تاحام اا ااكحعصااإلتحل صااتحسةااكحح-1
حام  تاحامقستكحاةات مكحماأسمتحعصإلتح  تتنح

  محع  تج اا تحاحامغةاألجات حسماةم حت تعاحام اا تحياكحامتصاأاحاةأ أاكحمت سجاأحامأاح-2
ةامحامت تجتحام اا جتحتؤأمحشمكح ج أوحةكحتقأاوحامأسماتح ااكحتسااحاتحامداافحامتت اجاأح

ح اكحامغةا نح
شمحامت تجتحام اا جتحتؤأمحشمكح جا أوحةاكح صاجاتحامأسماتحتامحام تا  حاةا عجاتحتامحح-3

حل  حامتصأجانح

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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أاجااااتحتا اااااتحامت تجااااتحةااااكحت ااااسجمحج تعاااااحامااااأل حام اا ااااكحةسحديتجااااتحل صااااتحةااااكحعح-4
حاالأتمت اا حام  تتحمت تجتحقد    حدلا نح

ت تجااتحامقداا ةحام اا ااكحتااؤأمحشمااكحتسأااجكحأااس حامت تااا  حامصاا   جتح جااثحامت تجااتحح-5
ام اا جاااتحتاااؤأمحشماااكح جااا أوحألاااس حامااا ااةحسياااةاحجاااؤأمحشماااكح جااا أوحقاااأاتحاحامشاااااألجتح

عاااأساهحشماااكح جااا أوح تاااسحقداااا ةحل صاااتحع م أاااعتحمات تاااا  حامصااا   جت حسياااةاحجاااؤأمح
امص   ت حسعةم حة مت تجتحام اا جتحت تعاح  ت  حتأ  أا حمات تجتحامصا   جتحتامحياةهح

حامساحتنح
تات  حامت تجتحام اا جتحةكح مجاحتامحامتاتت ا  حام  تجاتح ااكحاأتصا ححاةاا اكحح-6

اماامحامعساحساةاا كحاماأجأو حست أاجمحامتاعاتحساأاتلأااحامتلصاع   حستاسةجاحتجا هح
ام  تتحساأتلأااحاةأسا حام اا جتحام أجمت حسااليتتا احعتصا جكحامت تاا  حام اا جات ح
ستسةجاحامقاس حام ج جتحسام قأجتحمات اا جمحأسا ح محداج حامات جا  حامت  س جاتحدسح

حع س حامقاجتنح
حتأ ياحعأساح عجاحةكحامتساأحامل احام  تتحمقد ةحامص   تنحح-7

ماوح ااااكحامت تجاااتحام اا جاااتح تاجاااتحامتأاااسج ح جاااثحستااامحامتشااا   حامح تاااتحامتاااؤح
عأاعفح اأاحسااسأححجساايحامت ااةحص سع  ح مجاوحةكحتأسج حت تا تيحست  صاجاي حسةما 

دأسا حت ظتتحسع أحامتأ ةتحعجمحت ا د حاة تا جحساالأاتح  ح جاثحتتصاتحامت  صاج ح
امتت  ااتححام اا جااتحعتا  جااتحةااكحاة تاا جحسالحتا  جااتحاالأااتح  حس ااةم ح قااصحامت استاا  
ح محاةأسا حساةأ  ا حيةاحشمكحا  فحامظاستحامدعج جتحسامعجألجتحسامت  لجتنح

 أهداف التنمية االقتصادية الزراعية: 

حستتا  حديأاتحامت تجتحام اا جتحةجت حجاك:
ت قج حتأتسمحاةاألكحتتسا محست ألااحماأا  محمتا حتتصاتحعايحامغ معجاتحام ظتاكحتامحح-1

حححكحتأتسمحاةا حدةااأي نحأ  محيةهحامع أحتمحا لإل  حة
ت قج حاال تت أح اكحامةا حةكحاة ت جحام اا كحتت حجؤأمحشماكحام اأحتامحاماسااأا حح-2

حتمحامأاكحامغةاألجتنح
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امتأااا يتتحةاااكح ااا حتشااا اتحامعد ماااتح ااامحداجااا حشت  اااتحام أجاااأحتااامحةااااصحام تااا حح-3
حمااااعجمحةجينح

حام ت ح اكحت سجكحست تجتحامص أاا حماأاكحام اا جتنحح-4
حام ت ح اكحااتإل ةحتأتسمحامألس حام اا جتحستقاجفحامإلساا حعجمحع  ح حامع  نحح-5
حت قج حاالأتقاااحام أعكحماألس حام اا جتنحح-6
 ف برامج التنمية االقتصادية: اهدأ

تحاااأتحعاااااتاحامت تجاااتحاالقتصااا أجتحام اا جاااتحشماااكحتداااسجاحامع جااا محاالقتصااا أمح
ام اا ااكحام قجقااك حامااأل حت  اات حعحااأتح جاا أوحام اا ااكحساةااكح إلاا  وحامتااسااأحام اا جااتحامت

ست قجااا حاماة يجاااتحاالقتصااا أجتحساالاتت  جاااتحماتاتتاااك حسجاااافحتاااسةاحامقاااأاحام ااا ةكحتااامح
حاالأتمت اا حمت قج حيةهحامعااتانح

حست تعاحدياحعااتاحتشاس   حامت تجتحاالقتص أجت:
  باام  التنمي  الراا ي  الاأسي :  -1

وحامتااسااأحام اا جاااتحامتأااتلأتت حم اااكحجت قااا حتأااتحأتحياااةهحامعااااتاحاةاااكح إلااا  
د عااااحع أاااتلأااح إلااانحامقاااأاحتااامحامتاااسااأحامتت  ااات حدسحت قجااا ح إلااانح تجاااتحش تااا جحح تجااات

اة تاا جحع أااتلأااحتااسااأحدقاا  حعت  ااكح جااا أوحامد قااتحاة ت اجااتحام اا جااتحامقستجاات حسةمااا ح
 ااا  حسةمااا حعاةاااكح إلااا  وح   صااااحاة تااا جحام اا اااكحامتأاااتلأتتحةاااكحاماق اااتحامت اس اااتحة

عت ااأج حتسمجإلاا  حتااا حام   صاااحة اا ح اامحت أااجمحصااإل تح  حسقااأحق تاا حس ااوحام اا ااتح
ع ماحأحام عجاحةكحتا  حامت تجتحام اا جتحامادأجتحةكحت إلجةحام أجأحتمحتشااس   حامت تجاتح

حححومن أمم مذه المياو ات:تمحل  حامتؤأأ  حامت ع تحمح  ح
 : ت اااايحاأااااتلأااحاة اااا اح حامغاااااححميصصصصاوا تطصصصصويا مااكصصصصر الصصصص: م اإل المصصصص

ام اا اااكحامت تاااسمحةاااكحت قجااا حامت تجاااتحامشااا تاتحمت أاااجمحاة اااسا حاالقتصااا أجتح
ساالاتت  جاااااتحسامصااااا جتحساممق ةجاااااتحةيااااا مكحامت ااااا د حاماجإلجاااااتحسااااااافحتأج اااااتح
اةأاا  أاجتحسع اا حت اا د حامأاا   حامشاات مكحامغاعااكحست اا د حشقاااجاحام سع اجااتح

ع مجااتحسامت إلجةجااتحسامشاا عجتحامتحتتااتحتاامحلاا  حاماااعدحسامت أااج حعااجمحاماحاا  حام

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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ع مت تجااتحسعااجمحأاا  محيااةهحامت اا د حسةماا ح اامحداجاا حشتعاا ةحامسأاا أل حامأاات جتح
سامعصاااجتحست إلجااةحام تاا  حامقستجاااتحسام ااأسا حما صااس ح ااااكحد عاااح  ألااأحتااامح
حامت تاحاالقتص أمحمحةهحاةاا كحع أتلأااحاةأ مجفحامت  سمساجتحام أجمتنح

  جحااأتحشمااكح جاا أوحش ت اجااتحامإلااأامحتاامحامت  صااج ح: ميصصاوا التكثيصصف الراا صص
ام اا جاااات حسامتأاااا  أوحةااااكحش ااااأاأحامتشاااا ت حة تاااا جحامشاااات  حاماجااااأو حس اا ااااتح
اة اا تحامل اااا حماق اا  ح اااكحتشاا اتح قااصحاة اا تحاةتاااحامااةمحجااؤأمح

 شمكحت تجتحامماسوحام جسا جتحةكحتصانح

 ::جحااأتحشمااكحتدااسجاححميصصاوا تنميصص  اإلنتصصاج الراا صص  بصصإق يم يصصما  الصصصعي
جاااا أحامت أاااج حعج حتااا حتتااا حجاااؤأمحشماااكح لاااأت  حامع اااسثحساآلمااا احساالألتتااا محساا

 ت أجمحامأل حام اا كحامص ةكحمصغ احامت اا جمنح

 : ما حااس حعت  صااج حامإل  حااتحسامل اااححميصصاوا تطصصويا الخصص:مات البسصصتاني
 س ج أوحاة ت جحامعأت  كحست تجاحشت  حامإل  حتحةا حاة ت اجتحام  مجتنح

 .مياو ات التنمي  اليام   بالبحياة 

 : سةمااا حمت تجاااتحامد قااا  حامعشااااجتححميصصصاوا تطصصصويا مااكصصصر التصصص:ايب الراا يصصص
ستدااااسجاحاةأا حما اااا تاجمحعاااا ةاح وحامتا  جااااتحمات  ةظاااا   حستااااأ جاحاة شاااادتح
ق تااااتح اممق ةجااااتحام اا جااااتحم شاااااحامااااس كحاممقاااا ةكحعااااجمحامتح أأااااجمحاماااا اا ججم حساا

دمااتحح168ظاا   حسجأااتإلجأحتاامحيااةاحامتشاااسةح ااسامكحت  ج اا  حتت قاااتحع مت  ة
متااااا ال حامتتلصصااااتنحسةماااا حمت قجاااا حديااااأاتحلدااااتحةااااكحتلتاااااتحاتتااااأافح

 امت تجتحام اا جتنح

 : نياء محطات الحجا الراا ص سجحاأتحام إلا ظح ااكحاممااسوححمياوا تطويا وا 
ام اا جاااتحست اااكحا تشااا احاآلةااا  حام اا جاااتحساةتااااا حام ع تجاااتحام ااا او حس جااا أوح

 ححا حامأسمتحتمحاماأساحامتت صاتحتمحة صحس  جحاماأ أل حام اا جتنحشجااأ

 : جحاااأتحتقاااأجاحلاااأت  ححميصصصاوا اسصصصتكما  وتطصصصويا محطصصصات الخ:مصصص  ا ليصصص
امتج  ااتحام اا جااتحع أاا  احات جااتحستقااأجاحاملااأت  حاةاشاا أجت حستلدااجدحست إلجااةح
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شااغج حشأااوحستحعااااتاحشاشاا أجتحتأاجعجااتحما تاا  حاماا اا ججمحسداعااتحامتااأاانح اااك
 سصج  تحاآلال حام اا جتن

 :سجحاااأتحشماااكحت أاااجمحش ت اجاااتححميصصصاوا حمايصصص  البي صصص  باسصصصتخ:ام التيصصصجيا
اةشا احسام لج حساالأتإل أوحع متلاإل  حتمحامااجأحسامسا حةاكحصا     حعجألجاتح
س ااااةم حاأااااتلأااحام ااااسمحمتغةجااااتحام جااااسامحسمااااةم حجااااتاحامتسأااااكحةااااكحتشاااااس   ح

 سثنحامتشاجاحعحأتح ت جتحامعجألتحتمحامتا

  :دمحش شاا  حق  ااأوحعج  اا  ح اااكحميصصاوا ماكصصر المع ومصصات الا يسصص  بصصالورااة
تأاتسمحقدا ةحام اا اتح امح  ةااتحامت استا  حسامت ا ماحاالقتصا أجتحساة صاا ألجتح
امتاكحتلااأاحتتلااةمحامقااااحس ااةم حامتسأااكحةااكحشاع تحامت استاا  حسلااأت تح حتاامح

كحتلتاااتحامشااع   حلا  حاعدحتاا حع مشااع تحام  متجااتحمات استاا  ح  اساوحمااااعدحتاا
امت اجااااتحعاااا مس ااا حسامتاا اااا حامع مجااااتحمتااااسةجاحاالتصاااا  حعتصاااا أاحامت استاااا  ح

 ت اج حسل ااج  نح

 : عحااأتحتقااأجاححميصصاوا تثميصصف وتنميصص  األمومصص  والطفولصص  بصصالايف المصصصا
امتس جااتحسامعااااتاحاةاشاا أجتحةااكحتلتاااتحتااا ال ح تاا حامتااادوحاماجإلجااتحستمقجااتح

مق ةااتحعجألجااتح اا جااتحصاا جتحم اتقاا  حستااسةجاح اااجاحدإلاا حامقاجااتحامتتأااافحتاامحامت
 ع متأتسمحامص كحساممق ةكحمحانح

 :سجحاأتحامتشااسةحشماكحش اأاثحت تجاتححمياوا التنمي  الراا يص  بجنصوب مصصا
 اا جااتحشاا تاتحع جاا أوح إلاا  وحاأااتغ  حامتااسااأحام اا جااتحامتت  ااتحعاا ةقاجاحساةااكح

 م ت نحامتأتسمحاالقتص أمحملأاحاماجإلجتحس ج أوحةاصحا

 : عحاااأتحامتأااا  أوحةاااكحت إلجاااةحعا ااا تاححميصصصاوا إصصصصالت السياسصصصات الراا يصصص
جاااا أح امأج أااا  حس جااا أوحاة تااا جحساة ت اجاااتحساماااألس حةاااكحامقدااا ةحام اا اااك حساا

امتتجا  حست قجاا حام تاسحام اا اكحامتأااتتاحع ة ا ةتحشماكحتااأ جاح ظا احماتأاسج ح
 امأل حس ج أوحةاصحام ت نح

 األفمي :  باام  التنمي  الراا ي  -2
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تأاااتحأتحياااةهحامعاااااتاح جااا أوحامد قاااتحاة ت اجاااتحام اا جاااتحامقستجاااتح ااامحداجااا ح
شألاا  حست تجااتحتااسااأحدا ااجتحاأجااأو حست إلجااةحعااااتاحاأتصاا ححساأاات ااةحاةاا ااكحامتااكح
ت اااجتحتأااا    حاأجاااأوحتااامحاةاا اااكحشماااكحاماق اااتحام اا جاااتحام  مجااات حسدج ااا حش ااا ةتح

أح صااجفحامإلاااأحتاامحاةاا ااكحام اا جااتحستاامحماااحتااسااأحدا ااجتحاأجااأوحتاامحشاا  ح حدمحج جاا
ح ج أوح صجعيحتمحامت تا  حام اا جتحامتلتاإلتنح

(ح1سقااأحايتتاا حامأسمااتحععااااتاحامتسأااكحام اا ااكحاةةقااكحسجس اااحاماااأس حاقاااح)
 جاثحعاغا حح1999ح–ح1952تدساحاةاا كحامتأتصا تحةكحتصاحل  حامإلتاوحتامح

دمااتحةااأامحح78.9 ااسامكحح1961ح–ح1952تأاا  تحاةاا ااكحام اا جااتحةااكحامإلتاااوحتاامح
 ح1999ح–ح1952%حتمحشات مكحامتأا  تحامتأتصاا تحلا  حامإلتااوحتامح2.94ع أعتح

ح–ح1961دمتحةأامحلا  حامإلتااوحح536.4سقأح اأ حتأ  تحاةاا كحامتأتصا تحشمكح
دماااتحةاااأامح ااامحامإلتااااوحاةسماااكنحدمحت ااا  إل حامتأااا  تحح457.5ع جااا أوحقاااأاي حح1965

 حسعاغااااا ح أاااااعتح1961متأااااا  تحامتأتصاااااا تح تاااااكح ااااا احد ماااااحتااااامحأاااااتتحد ااااا  تحا
%حتاامحاتاااتحاةاا ااكح21 ااسامكحح1965-1961اةاا ااكحامتأتصااا تحلاا  حامإلتاااوح

ح–ح1965دماااااتحةاااااأامحلااااا  حامإلتااااااوحح254.7امتأتصاااااا ت حستااااااحاأتصااااا ححتأااااا  تح
%حتاااامحاتاااااتح9.5 حسعاغاااا ح أااااعتحاةاا ااااكحامتأتصااااا تحلاااا  حيااااةهحامإلتاااااوح1969

أحا لإلا حت اأ حام جا أوحةاكحاةاا اكحامتاكحتااحاأتصا  ح  حاةاا كحامتأتصا ت حسق
دأمحشماااكحا لإلااا  حاالأاااتمت اا حامقستجاااتحعصاااإلتح  تااات حح1967 تجااااتحم شاااسفح اااافح

ح–ح1969سام اا جتحعصإلتحل صتحستمحماحت ما حعااتاحامتسأكحاةةقكحدتا حلا  حامإلتااوح
كح ااكحامتلصصاتحماتس جادماتحح171.7ةقأحعاغ حامتأ  تحامتأتصاا تح اسامكحح1982

شااع فحاملااااجاجمحستشاااجكحاأاااتلأااحامت  سمساجااا حامتتدااساوحةاااكحاة تااا جحتماا ح ظااااحاماااامح
امتتداااساحسعتاااا حجت  أاااافحسدعج اااتح اااا حت دقااااتحسقااااأحعاغااا حامتأاااا  تحامتأتصااااا تح  ااااسح

دمااتحةااأامح اامح111.6ع جاا أوحقااأاي حح1987ح–ح1983دمااتحةااأامحلاا  حامإلتاااوح282.3
%حتاااامحاتاااااتحاةاا ااااكح11.52حامإلتاااااوحامأاااا عقتح جااااثحعاغاااا حاةاا ااااكحامتأتصااااا ت

عاغاا حح1998-1993 حسلاا  حامإلتاااوحتاامح1998ح–ح1952حامتأتصااا تحلاا  حامإلتاااو
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%حتاامحاتاااتح23.12دمااتحةااأامحع أااعتحقااأاي حح621.1تأاا  تحاةاا ااكحامتأتصااا تح
حنحح1998 تكح  احح1952اةاا كحامتأتصا تحتمح  اح

 حةااكحسجت اااحتتاا حأااع حدمحا اااكح جاا أوح ااأم حةااكحاأتصاا ححاةاا ااكح   اا
(ح جاااااثحعاغااااا حشاتااااا مكح أاااااعتح ح اااااسامكح1998-1993( ح)1992-1988امإلتااااااتجمح)
%حتااااامحاتااااااتحاةاا اااااكحامتأتصاااااا تحتتااااا حج  ااااانحايتتااااا احامأسماااااتحعأج أاااااتح51.66

حاأتص ححاةاا كحس ج أوحاماق تحام اا جتنح
 (1ج:و  اقم )

 .1777-78حت   1752مااح  استصالت األااض  ف  الفتاة من 

  األااض  مساح متوسط الماح  
 المستص ح  باأللف ف:ان

% من جم   األااض  
 المستص ح 

ح2.94ح78.9ح31/6/1961 تكحح1952
ح21ح536.4ح31/6/1965 تكحح1/7/1961
ح9.5ح254.71ح31/6/1969 تكحح1/7/1965
ح6.37ح171.7ح1/8/1982 تكحح1/7/1969
ح11.52ح282.3ح6/8/1987 تكحح2/8/1983
ح27.54ح738.7ح1/9/1992 تكحح7/8/1988
ح23.12ح621.1ح7/9/1998 تكحح2/9/1993

ح111ح2681.8حاةات مك

اماحااا  حامتا ااا محمات عألاااتحام  تاااتحساة صااا   حام شااااوحامأااا سجتحالأتصااا حححالمصصصص:ا: 
ححححنح2111اةاا كحعاتحساجتحتصاحام اعجت حامق ياو حت انح
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 عشر الباب الثاني

 الجات وجولة أورجواى

 النتائج واآلثار

اما  حةكحاآلس اتحاملجااوحت   ا حعا ا احةاكحايتت تا  حاماادمحام ا احا ت حتس سةح
اماأجاأوححةكحتصا ح جثحالتاإل حاآلاا حست أأ حاالاتح أا ح اس حتقجاجاحةما احاالتإل قجات

 اكحامأس حام  تجتحعصاإلتح  تاتحستصااحعصاإلتحل صات حسةاكحام قجقاتحد ايحت اةحاة ا مح
 اااكح ت جااتحاتإل قجاا  حح1993أجأااتعاحح15 اامحاتإل قجااتحما ااتحامتإل س اا  حامتا اجااتحةااكح

اسمااتحدسااااسا حا تاا حتس ااسةحامااا  حت اا محامصااأااوحةااكحأس حام اا ماحتشاااقتحستغاعااي ح
أاا سا حتاامحامتإل س اا  حح7 جااثحدمحتاتس ااتحاالتإل قجاا  حامتااكحتاااحامتسصاا حشمجحاا حع ااأح

امتأااتتاوحعااجمحد ماااحتاامحت ألااتحأسمااتحقااأحا تحاا حعس ااكح ظاا احتااا ا ح اا متكحجتتجاا ح اامح
حعقتحع أهحت تاحاألجأجتحديتح :اماحسأحامأسمجتحامأ 

ت ااااس حامااااا  ح اااامحاالتإل قجااااتحشمااااكح"امت ظتااااتحامأسمجااااتحماتااااا او"حتااااكحاتأاااا ةحح-
شااتسمح حمت ظااجاحتااا اوحاملااأت  حسامتااا  حامتقاجااأمحماااا  حسيااسحتااا اوحامأاااك حع ة اا ةتح

حشمكحاماسا فحامتا اجتحةكحامتا جتحامإل اجتنح
أسماتحتامحامت تظااحدمحح117ح ج أوح أأحامتش ا تحةكحيةاحام ظ احمجص حشمكح-

أسماااتحدلاااا حعصاااإلتحح15جااا أاأحلااا  حامأااا سا حامقاجااااتحامق أتاااتحع اااأحا  ااات احد مااااحتااامح
امتااقفحتمحعج ح حاسأج حاالت  أجتحسأس حام ست سماثحاماأجاأوحسامصاجمحامشا عجتحسامتتا اتح

حام اعجتحامأ سأجتحساجاي نح
 صاااااححتغججاااااحامت اااا خحامأج أااااكحساالقتصاااا أمحامااااأسمكحتاااامح جااااثحا تحاااا  ح-

ام تاتااجمحتااكحا إلتاا ححأسا حام اا ماحمأج أاا  حامأااس حعتاا حةااكحةماا حأس حشااا حدساعاا حسامااأس ح
حام  تجتحتكحش  أوحامحج اجتحاالقتص أجتحساةلةحعأج أتحت اجاحامتا اوحامل ااجتنح

ساااسأح ظاا احة اا  حمتأااسجتحامت    اا  حامتا اجااتحعااجمحاة  اا  حعتاا حةااكحةماا حح-
ح اجتنحام  حةكحاتل ةحشااا ا حاتإل قجتحتا
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سةكحتصاح  محااليتت احع تإل قجا  حاماا  حاةلجااوحعشائحتامحااليتتا احسام إلا ح
 س حةم اي ح ظااحمتسا فحاة ا مح ااكحا تحا  حامتإل س ا  حتاكحاملداسا حامتاكحاتلاة ح
ةاااكحشدااا احأج أاااتحاةصااا ححاالقتصااا أمحستااامحديتحااا حاالتاااا هح  اااسحتلإلاااج حامت اجإلاااتح

أج أااااتح ظاااااحاالأااااتجااأحساحااااسأححاماتا جااااتح اااااكح ااااأأحتاااامحامأاااااكحتااااكحامتلاااااكح اااام
حت   إلتحمتشاجكحامص أاا حامتصاجتحشمكحاةأسا حامل ااجتنح

ستاااكحديتجاااتحتقجاااجاحتااا حتااااحامتسصااا حشمجااايحتااامحاتإل قجااا  حس ااا  حدأااانحسقسا اااأح
ةااساحقجاا احامت ظتااتحح1995ام ظاا احامتااا ا حامااأسمكحمجعااأدحتدعجقاايحا تعاا ااحتاامحدس حج اا جاح

ااوحاالتإل قااا  حامتاااكحتااااحامتسصااا حشمجحااا حسمت ااا حامتاااكحأاااتتسمكحشأحWTOام  متجاااتحماتاااا اوح
ت ااا حاتإل قجااايحاماااا  حامتاااكحأاااتةسفحةاااكحأالااا حامت ظتاااتحاماأجاااأوحشالحدمح تاجاااتحامتقجاااجاح

(ح جاااثحامح1948امتداسعاااتحجاااافحدمحتقاااساح ااااكحدأااا نحةحااااحمقسا اااأحاتإل قجاااتحاماااا  ح)
تاتس ااااتحاالتإل قاااا  حاماأجااااأوحتقااااساح اااااكح إلاااانحاةأاااانحسامقسا ااااأ حتااااكحتإلأااااجاحست أجااااأح

سا ااأي حسةقاا حماتت اأااتحامإل اجااتحمحاا  حتااكحتسأااجكحشااتسمح حمجشاات حقد  اا  حاأجااأوحةااكحمق
حامأاكحام اا جتحسامت تا  حام أاجتحساملأت  حسامتا جتحامإل اجتنح

سمحاةاحةا اايحتاامحامت دقاكحدمح ت اا س حتس ااسةحامااا  حسةما اهح اااكحتاا اا حماا ثح
حيك:

 عقتحساسمااااتحاةسمااااك:ح عااااةوحت اجلجااااتحتت ااااتمحة اااااوحامااااا   حسامتإل س اااا  حامأاااا
حاسااسامنح

حامم  جت:حدياح ت ألاحاسمتحدسااسا ن
حامم ممت:حاالمت ات  حسام قس حةكحاالتإل ق  حسةم اي نح

 نبذة تاايخي : 
د تاسعاحح31أسماتحةاكحح23سق ا حاالتإل قجاتحام  تاتحمات اجإلا  حسامتاا اوح)اماا  (ح

ا محست اات  حد   تاا حل صااتحعاق تااتحامتاااسحح1948سعااأدحأاااج  ح حةااكحدس حج اا جاحح1947
عااجمح ت جااتحاة تاا جحامت اااكحس جاا أوحت ااأال حامتااا اوحامأسمجاات ح جااثحس اا  حامت اتاا  ح

حس قس حملدااتحامتت  قأوحل صتحعت اجاحامتا اوحامأسمجتنح
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 وأمم أحكام االتفاقي  بإيجار ي:ي:: 
اماااةمحجاتااافح قاااس حم  ةاااتحاةداااااتحامتت  قاااأوححيصصصاط ال:ولصصص  األكثصصصا ا ايصصص : -

ةجتحتج وحدسحت    حاتا اكحتقأتايحش اأ حاماأس حةمحع التإل  حع متدعج حامإلسا ح
حداتحةلانح

ننحسةمااا حعااا المت ااحع اااأاحامتإلاقاااتحةاااكحامت  تااااتحعاااجمحامأااااكححالمعام صصص  الوطنيصصص  -
ع ااااأحأااااأاأحاماأااااساحاماتا جااااتحع جااااثحتتتتااااكحامأااااا تحح–امسد جااااتحسامتأااااتساأوح

تحامتأتساأوحتمح جثحامقسا جمحسامقسا اأحسةاا حام اااألفحساماأاساحعا إلنحت  تاا
 امأاكحامسد جتنح

س ااأثحتدااساحتاا اجلكحياا احالتإل قجااتحامااا  حةااكحامأااتج   ح  ااأت حأ اا حامااأس ح
ام  تجاااتحشماااكح قاااأحامتاااؤتتاحاماااأسمكحماتاااا اوحسامت تجاااتحاماااةمحاعااادحعاااجمحتس اااس كحامتاااا اوح
ع مت تجااات حستااامحعاااجمحام تااا ألاحمدااااححياااةهحامإل ااااوحش ااا ةتحامإلصااا حامااعاااكحالتإل قجاااتحاماااا  ح

تجااات"ح تااا حدأاااإلا حاسماااتحتإل س ااا  حدس جاااسح ااامحاتإل قجاااتحاةدااا احع  اااسام:ح"امتاااا اوحسامت 
ستت ااتمحق  ااأوحامتت ااجمحسعتقت اا ي حتااتت محامااأس حام  تجااتحتاامحام صااس ح اااكحت اجاا حالح
جتاحت تجتح ح اكحع قكحامأس حاة    حةكحاما   ح ت حتأتاحتمح   جاتحدلاا حعتعا أ ح

حامت اج حةجت حعج ح حأسمحت تجتح حدج  نح
  ت:  فكاة اتفاقي  الجا

ج تعاااااحامحااااأتحاةأ أااااكحتاااامحاالتإل قجااااتحام  تااااتحمات اجإلاااا  حسامتااااا اوح)امااااا  (ح
ح التإل قجااتحسةماا عتت اجمحامأسمااتحام  ااسحتامح"ام إلاا ةحشمااكحاةأاسا "حمعاا قكحامااأس حاة  ا  ح

  تاا جحامت اااكحسعااجمحتااأة حساأااتقاااحامتااا اوحامتااسا محعااجمحام ت جااتحامت  أااعتحمحعتاا حج قاا 
حامأسمجتنح

امااا  ح اااكحامتاا ااحاةدااااتحامتت  قااأوححتتإل قجااحااأتحتقااساحة اااوحاسمت قجاا حيااةاحام
حححةجح حع س جمحتمحاالمت ات  :حح

امت اتااا  ح  تاااتحع متعااا أيحام  تاااتحم تإل قجاااتحسامتاااكحتدعااا ح ااااكح  ةاااتححاألولصصص :
 اااأاحع ااا حامتاس اااتحامتت س اااتحمااااأس حام  تجااات حسياااةهحاالمت اتااا  حح–اةداااااتحامتت  قاااأوح
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 قجااتحسيااكحامأسمااتحاةسمااكحع ما  جااتحسامت  تاااتحامسد جااتحس ااأاحتتماا حامتعاا أيحام  تااتحم تإل
حامااس حشمكحقجسأح  أعتحشالحت ح ص ح اجيحاالأتم   ا حامت أأوحع التإل قجتحننحشمخنح

ساةصااا حدمحامأسماااتحالحتقعااا ح  اااسجتح ح  تااااتحةاااكحاالتإل قجاااتحشالحع اااأحدمحجت  اااأح
تدعا حياةهحامتعا أيحام  تاتحع قكحاةدااتحامتت  قاأوحعحا حتامحدمحامأسماتحد معاتحام  اسجتح

لا  حتاتس اتححتامةكحأج أتح حامتا اجتحتكحاالمت ااحع أتتاااحيةهحامأج أت حسجتاحةما ح
 تاا حعااجمحامااأس حاة  اا  حمع ااثحدااافحام  ااسجتحاماأجااأوحسيااةاحجإلأاااحتاا لاحامعاا حةااكح

حام  سجتحمأ سا ح أجأونح
 حع ااسأحامت اتاا  حت ااأأوحسجقصااأحعحاا حقجاا احامأسمااتح)تمعجاا (ح اا حدسحع ااحالثصصان :

ت اجإلح حاماتا جتحشمكح أسأحتقعسمتحتمحعا قكحاةداااتحامتت  قاأوحاالتإل قجاتحع جاثحالحجاتاح
تغججاااحيااةاحاماااعدح)امتمعجاا (حشالحع ااأحامااااسةحشمااكحاةدااااتحامتت  قااأوحاةلااا حست ااسج ح

حامتت اججمحت حاحعحةاحامتغججاحسةم حسةق حم صسصحاالتإل قجتن
مت اأأو"حة حا حتلتااتحتامحأسماتحةلاا حسجدا ح اكحياةاحاالمتا ااح"االمت اتا  حا

حست أأوح جثحد ح حتاة حععاستس س حا  ت اح  حأسمتحشمكحاالتإل قجتنح
ستااامحاةيتجاااتحاةشااا اوحشماااكحدمح"االمت اتااا  حامت اااأأو"حجاااتاحاالتإلااا  ح اجحااا حعاااجمح

دااااتحاةلااا ح  ااأحامداااتحاماأجااأحامااةمحجاااافحةااكحاال  اات احشمااكحاالتإل قجااتحسعاا قكحاة
ت أاجمححوحستحأتحاسال حامتإل س   حامتتت مجتحةاكحشدا احاماا  حشماكاال  ت احةس حتاح

ةااصح"ام إلاا ةحشماكحاةأااسا "ح امحداجاا حامتإلا س حمت أجااأحاالمت اتا  حامت ااأأوحةاكحاتااا هح
حامتلإلج حاماتا كحدسحش امتحامقجسأحاجاحاماتا جتنح

 جوالت مفاوضات الجات: 
إل س ا  حامتا اجاتحت تعاحاتإل قجتحاما  حياكحامت إلا حاماأسمكحامت  اكحعشاألسمحامت

تت أأوحاةدااتحع ة  ةتحشمكحد ح حتاتس تحامقسا أحامأسمجتحامتكحت  ااحام ظا احاماأسمك ح
ح ت حد ح ح"ت  تت"حتأسجتحامت      حامتا اجتحعجمحاةدااتحامتت  قأوحةجح نح

اااسال حح7سةااكحتااا  حامتإل س اا  حامتا اجااتحةقااأح قااأ حامااا  حت ااةحا شاا ؤي ح
 جاحستقسجاتحاالمت اتاا  حام  تاتحست أااجمحس جا أوحاالمت اتاا  حماتإل س ا  ح   اا ح ت ألاحا حتااأ
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امت ااأأوحاةدااااتحامتت  قااأو حست تعاااحاسمااتحتإل س اا  حدسااااسا حام  مجااتحاماسمااتحامم ت ااتح
حححماتإل س   حامتا اجتحتت أأوحاةداات:ححح

 قأحااتت ةح"اةدااتحامتت  قأو"حامةمحج تعاحعتم عتحامات جاتحام تستجاتحمااا  ح
 جاااثحصاااأاحح1986ماااس اامحةاااكحعس ت أمأااا ح)دساااااسا (حةاااكحأاااعتتعاح ااااكحامتأاااتسمحا

اة اا محامااس اامحمعأاجااتحيااةهحاماسمااتحةااكحامتإل س اا  حامتا اجااتحتت ااأأوحاةدااااتح جااثح
ح أأحيةاحاة  محامتع أيحام  تتحامت مجت:ح

دمحتااااا حامتإل س ااا  حع أااااسفحسا ااااح)شاااإل ت(حم  ةاااتحاةداااااتحعتااا حجتإلااا حتاااكحح-1
حمتتإل ح اجح حةكحاة  محستكحتع أيحاالتإل قجتحام  تتنححاةيأاتحساالمت ات  حا

دالحتتسقكحاماأس حامتتقأتاتحامت  تااتحع متما حةجتا حجت اا حع المت اتا  حامتاكحتقاأتح حةاكحح-2
امتإل س اا  حامتا اجااتحمتلإلااج حدسحش امااتحامقجااسأحامت اجإلجااتحدتاا احتااا اوحامااأس حام  تجااتح

ححشمكحدأسا حامأس حامتتقأتتنح
أس حام  تجاااااتحلااااا  حامتإل س ااااا  حعتقاااااأجاحامت اتااااا  حالحتتإلااااا حتاااااكح اااااأاحتد معاااااتحاماااااح-3

حا تج ا تح حامت تسجتحسامت مجتحسامتا اجتنح
امت حأحع أاحةاا حقجاسأحاأجاأوحلا  حامتإل س ا  حتاكحشمغا  حامتإلااس حت حا ح ااكحح-4

تاا  حسةكحةتاوح ت جتحالحج جأحدااح حت اجخحا تح  حامتإل س   حتكحتااقعتحت إلجاةحياةهح
حامت حأا نح

 يتكون اإل الن الورااي الصا:ا ف  )بوتنا:لست( من جر ين: و 
سجت ا حع متإل س   ح س حتاا اوحامأااكح جاثحتحاأتحامتإل س ا  حةاكححالجرء األو :

حيةاحامتا  حشمكحت حجاك:ح
ت قجاا حامت جااأحتاامحتسأااجكحست اجاااحامتااا اوحمصاا ماح  ةااتحامااأس حسل صااتحامااأس ح -

لس حاةأسا ح محداج حش اماتحام  تجتحساةق ح تساحعت حةكحةم حت أجمحةاصحأ
ستلإلاااااج حامت اجإلااااا  حاماتا جاااااتحس اااااةاحامقجاااااسأحام تجاااااتحساةاااااااا ا حسام ساألااااا ح

حاةلا حاجاحامت اجإلجتنح



 جامعة بنها –التعليم المفتوح 
 

(117) 

أساحاما  حست أجمحام ظ احامتا امحتت أأحاةداااتحامقا ألاح ااكحتعا أيحتقسجتح -
سقسا أحاما  حسامتسص حشمكحتغدجتحدسأكحماتا اوحامأسمجتحةكحظا ح ظا احتت اأأح

 ااتحسق ع حماتدعج نحاةد

 جااا أوحتاااا سفح ظااا احاماااا  حمات ااا خحاالقتصااا أمحاماااأسمكحامتتداااساحتااامحلااا  ح -
تأاااااحج حلدااااادحاةصااااا ححامحج ااااااكحتاااااكحتاااااأ جاحاماااااا  حع مت ظتااااا  حامأسمجاااااتح

 امت  جتنح

تقاااأجاحامتأااا  أوح ااااكحامتأاااتسمحمتاقاااكحمتقسجاااتحام  قاااتحعاااجمحامأج أاااتحامتا اجاااتح -
 تؤماح اكح تاجتحام تسحسامت تجتنحساجاي حتمحامأج أ  حاالقتص أجتحامتكح

تاتس ااتحماتإلاا س حح14سمت قجاا حيااةهحاةيااأاتحتتاا حامتإل س اا  حةااكحلاا  ح
حسةق حماتس س   حامت مجت:

ت تاا  حح–امت تاا  حامتأااجاتحح–امقجاسأحاجااحامت اجإلجاتحح–امت اجإل  حاماتا جاتح
مسق جااتح ظا احاح–تااساأحاماا  حح–ام اا اتحح–امت أااسا  حسامت عانحح–امتصا أاحامدعج جاتح

ح–امااأ احساةااااا ا حامت سج ااجتحح–االتإل قاا  حسامتاتجعاا  حام  تاااتح اامحاسمااتحدس جااسحح–
اماسا ااافحح–اماسا ااافحامتا اجاااتحامتاتعداااتحع قاااس حامتا جاااتحامإل اجاااتحح–تأاااسجتحامت    ااا  ح

ح ظ اح ت حاما  نحح–امتا اجتحةااا ا حاالأتمت اح
 جااثح ااأأحيااأتححسجت ااا حع متإل س اا  ح ااس حتااا اوحاملااأت   حالجصصرء الثصصان :

امتإل س ااا  حةاااكحس اااكحاتإل قجاااتحتت اااأأوحاةداااااتحتت اااتمحقسا اااأحامتاااا اوحامأسمجاااتحةاااكح
املأت  حعت حجأتاحع ج أوحامتا اوحامأسمجتحةجح حسج جأحتمحتأ يتتح صاجفحاماأس حام  تجاتح

حتمحيةهحامتا اونح
ستشااات حتإل س ااا  حتاااا اوحاملاااأت  حع ااااثح  ةاااتحامقد  ااا  حاملأتجاااتحامق عاااااتح

حجتحأسمحاأتم   نحماتا اوحامأسم
ستلتااتحاسماتحدساااسامح تا حأاعقح حتامحااسال حدلاا حماتإل س ا  حةاكحشدا اح

حاما  حةكح ق دح أجأوحديتح :ح
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أسماتحسا تحا حح97ت تعاحد عاحاماسال حتامح جاثحاماأس حامتشا ا تح جاثحعاأدحعااح -
أسماااتح  تجااات(حسياااسحدس حاسماااتحماتإل س ااا  حتت اااأأوحح87أسماااتح)ت حااا حح117عااااح

حةجح حامأس حام  تجتنحاةدااتحامتكحتش ا ح
ش  أوحام ظاحةكحتاساأحاماا  حعحاأتحت اأجاح حدسحتإلأاجاي حتاكحتااا اتح اأأحتامح -

 اتإل قج  حامأس حامأ عقتح)اسمتحدس جس(نح

شأااجحامتس اااااس   حاماأجاااااأوحسياااااكحامتاااااا اوحةاااااكحاملاااااأت  حسامتا جاااااتحامإل اجاااااتح -
 ساالأتمت انح

   حدسحتاة ح   نح دمح ت ألاحامأسمتحشت حتقع ح -

امتقااااحدمحت تحااكحيااةهحاماسمااتحةااكحاالاتتاا ةحامااس اامحامااةمح قااأححسقااأح اا محتاام
حةااكحعسا أااج حشالحدمحاملاا تحةااكحتس ااسةحام اا ااتحسام  اااتحشمااكح1991ةااكحأجأااتعاح

اأاات ت  ح أجااأحتاامحام قاا دحامإل جااتحةااكحع اا حامتس ااس   حاةلااا ح  ماا حأسمحا تحاا  ح
حاماسمتحةكحةم حامت اجخنح

أجأاااتعاحح15  حامتا اجاااتحةاااكحستااامحامتقاااااحع اااأحدمحتسصاااا حما اااتحامتإل س ااا
دمحت تحااكحاماسمااتحلاا  حاالاتتاا ةحامااس اامحامتقااااحا  قاا أهحةااكحت تصااتحشااحاحح1993
مااأس حةاكحح1994ةكحتاا شحع متغاف ح اكحدمحتتا حامإلتااوح تاكح ح جاتحح1994دعاج ح

ش ح  حشااا اتح حامأأتساجتحعقعس ح ت ألاحاماسماتحساال  ات احشماكحامت ظتاتحام  متجاتحماتاا اوح
أتتسمكحشأااوح  تتحاالتإل ق  حامتكحتاحامتسص حشمجح  ح اكحدمحجعأدحامتدعجا حا تعا ااححامتك

حححنحح1995تمحدس حج  جاح
 أهم نتائج الجولة:

(حاتإلا  ح28ا تح حاسمتحتإل س   حدسااسامحعصأساحتاتس تحتامحاالتإل قا  ح)
س ااأأحتاامحامقاااااا حامس ااجااتحامتااكحتاا ظاحعا اا تاح تاا حتأااتقعاكحم ااأأحتاامحامتس ااس   ح

متكحتاحامتسص حةجح حشمكح تا ألا حسجت امحتقأاجاحتس اس   حاالتإل قا  حامتاكحتااحامتسصا حا
حشمجح حةكحم متحدقأ انح

حام إل ةحشمكحاةأسا ن -
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 امتس س   حامتؤأأتنح -

 امتس س   حاماأجأونح -

شمجاااايحاسمااااتحامتإل س اااا  حةااااكحاتإل قجاااا  حةااااكحح سةجتاااا حجاااااكح ااااا حمتاااا حتسصااااا
حامتا ال حامم ثنح

 ل  األسواي:المسم األو : النفاذ إ
ح حجاك:ححةجتت ظاحتاتس تحاالتإل ق  حامتكحتاحامتسص حشمجح حةكحيةاحامتا  ح

 باوتوكو  النفاذ إل  األسواي:  -
سجقصأحعحةاحامعاستس س حاماةمحجداا ح اجايح"عاستس اس حاسماتحدساااسام"حااأاس ح

اتحاةدااححاالمت ات  حامت أأوحم  حأسمتحسامتكحتأسمحةجح ح تجاتحامتإل س ا  حامم  ألجاتحعاجم
حامتت  قأوحع التإل قجتحعا امتحدسحتلإلج حامقجسأحاماتا جتحسدج  حاجاحاماتا جتنح

قااأحامت تاا حعاا الحجقاا حتأااتسمححام عااا سةااكحيااةاحامتااا  حةااامحامااأس حامصاا   جتح
تتسأااادحتلإلاااج حامت اجإلاااتحاماتا جاااتح ااامحاماااةمحتااااحامتسصااا حشمجااايحةاااكحاماسماااتحامأااا عقتح

 م اتاا  حامااأس حام  تجااتح ااأاحتاا حتاااح%حعج تاا حالحجساااأحتأااتسمحت ااجمحع33)دس جااس(حسيااسح
حامتسص حشمجيحةكحاتإل ق  حدلا حةكحقد  كحام اا تحسامت أسا  نح

 اتفاي الراا  : -
سج تعاااحيااةاحاالتإلاا  حاةس حتاامح س اايحةااكحيااةاحامتااا   ح جااثحةشااا حاااسال ح
أاا عقتحةااكحت  ماااتحيااةاحامتااا  نحسيااسحلدااسوحشجا عجااتحةااكحاتااا هحت اجاااحامتااا اوحامأسمجااتح

ل ااا  ح حمقسا اااأحاماااا  حسجت ااا س حاالتإلااا  حاالمت اتااا  حةاااكحامتاااا ال حماأااااكحام اا  جاااتحساا
حامت مجت:ح

تلإلاااج حامقجاااسأحاماتا جاااتحسةمااا حع اااأحت سجااا حامقجاااسأحاجااااحاماتا جاااتحشماااكحت اجإلااايح -حد
 أ سا نحح11شمكحح6اتا جتحتكحامتمعج حسامتلإلج ح اكحتأمحتمح

عتا حالحجقا ححةتاحاةأسا حدت احامسااأا حامتاكح   ا حل  ا تحمقجاسأحاجااحاتا جاتح -حف
 نحح2111%حةكح  اح5%حت أاأحشمكح3 مح
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ام أاعتحح2/3%ح اكحامتاسامكح)26% ح21تلإلج حأ احاة ت جحسامتصأجاحع أفحح-ج
ححةقدحماأس حام  تجت(نح

حت ظجاح  حامأس حةكحاماق عتحامص جتحسامعجداجتحعت حالحجش  ح  أل حتا امنحح-أ
 اتفاي المنسوجات: -

  حةااكح ظاا احامااا  حسةماا حع ةمغاا  حقداا ةحامت أااساحعاألاا  سجق ااكحاالتإلاا  ح
سجاتاحامتأاجاكحم ظ احام صصحامتكح    حت ظاحامتا اوحامأسمجاتحةاكحامت تاا  حام أااجتح

حاةمغ  حتأاجاج ح اكحداع تحتاا  حسةكحل  ح شاحأ سا حسةم حسةق حما أفحامت مجت:ح
ححح أعتحامت اجاحححامت اجخحححامتا اتح
ح%16حح1/1/1995ححح(1)ح
ح%17حح1/1/1998ححح(2)ح
ح%18حح1/1/2111ححح(3)ح
ح%49حح1/1/2115ححح(4)ح

 المسم الثان : مجمو   االتفاقات المؤسس : 
دياحاالتإل ق  حةكحتا  حتاأ جاح ظا احسقسا اأحاماا  ح)ام اسا كحامتؤأأاجت(حياكح
اتإل قاا  حامااأ ا حسامسق جاات حست  ة ااتحاةااااا حسيااةهحاالتإل قاا  حمجأاا حاأجااأوحةااكحام ظاا اح

ح حتدع حت ةحاسمتحدس جس حسلا  حاسماتحدساااسامحتااحاالتإلا  حامتا امحامأسمك ح جثحد 
تاامحلاا  حامتإل س اا  ح اااكحتإلأااجاحت ااأج  حدإلجإلااتحةااكحاتااا هح صااسصحد ماااحق عاجااتح

  اااأت حعاااأد حاةداااااتحح1971ماتدعجااا حع اااأحاملعااااوحام تاجاااتحامتاااكحا تأاااع حت اااةح ااا اح
حححامتت  قأوحتدعج حيةهحاالتإل ق  حسةجت حجاكحتسا حاالتإل ق  حامم مت:

 اتفاي ال: م: -1
دأإلا حاسمتحدس جسح محاتإل  حعش محامأ احساا حتإل س   حاسماتحدساااسامح
ةكحاتا هحت  ج حستقسجتح ظا احةاا حاماأاساحامت سج اجتح ااكحامأااكحامتأ تاتحتاكح جإلجاتح
شمع  حام ااحماص   تحامسد جتحتكحاااا حا تحا جحأج أاتحاماأ احامصا أاا حسجأاامحياةاح
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عج تاا حتدعجاا حد  اا احاتإلاا  حام اا ااتحةجتاا حجت ااا حع مااأ اححاالتإلاا  ح اااكحامأاااكحامصاا   جت
ح اكحامأاكحام اا جتحس أي نح

 اتفاي مكافح  االغااي: -2
ا تحاا حاسمااتحدس جااسحع متسصاا حشمااكحاتإلاا  حمت  ة ااتحاالااااا  حسيااأة حامتإل س اا  حةااكح
اسمااتحدسااااسامحشمااكحتس ااجاحستإلأااجاحد  اا احاالتإلاا  حسل صااتحامتاتعدااتحعداجقااتحت أجااأح

محجااؤأمحشمااكحاااااا حاةأااسا نحست اا ججاحت أجااأحام ااااحامااةمحجأااععيحامت ااتاحامت ااتاحامااة
ااا ا حت  ة تحاالااا  حس جإلجتحت إلجةي نح حامتأتساأحماص   تحامت اجتحساا

 اتفاقي  الوقاي :  -3
عتسااافحيااةاحاالتإلاا  حج اا حماااأس حاتلاا ةحشااااا ا ح  ستجااتحم ت جااتحصاا   تحت اجااتحةجحاا ح

تحعشاا  حاجاااحتتسقااكحتتاا حجأااعفح اااااحع مغاا حمحااةهح  ااأح جاا أوحامااسااأا حتاامحأااا تحت ج اا
حامص   تحسج دكحاالتإل  حام  حةكحد أحامعأاأل حامت مجت:ح

حةا ح صتح اكحامأا تحامتأتساأونح -
 ةا حاأساحش  ةجتح اجح حح-دسح

ححححأ فحامت ااحعت   ال حاتا جتح اكحيةهحامأاكنحححح–دسح
شماكحأا سا ح  اأحأا سا  حسجت امحتاأي حح4سجت محتدعج حيةهحاةاااا ا حمتاأوح

حاأتتاااحمعس حام ااحماص   تحامت اجتن
سعلااا تحياااةهحاالأاااتم   ا حامااام ثحةاااامح اااأأحتااامحاالتإل قااا  حاةلاااا حاةقااا ح
ديتجااتحتاامحعج حاا حام ساألاا حامإل جااتحماتااا او حشااااا ا حتاااالجصحاالأااتجااأ حقسا ااأحشااح أا ح

داا احيااسحشق تااتحامت شاا  حاتإلاا  حامتمتااجمحاماتا ااك حستاامحعااجمحام تاا ألاحامح تااتحةااكحيااةاحاة
امت ظتاااتحام  متجاااتحماتاااا اوحامتاااكحأاااتقساحعااااأااوحاالتإل قااا  حاتج حااا حستاااةسفحةجحااا حاتإل قجاااتح

ح سمح حعشئحتمحامتإلصج حةجت حع أن اما  حسأ ت
 القسم الثالث: االتفاقات في الموضوعات الجديدة:

ت  سمااا حاسماااتحدساااااسامحع ة ااا ةتحشماااكحامتس اااس   حامتقاجأجاااتحم شااا دحاماااا  ح
 حةس حتاوحاأس حد ت  حامتإل س ا  حامتا اجاتحتت اأأوحاةداااتحسياةهحتس س   حألا
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امتس اااس   حياااكحشاااااا ا حاالأاااتمت ا حامتا جاااتحامإل اجااات حامتاااا اوحةاااكحاملاااأت  ح جاااثح
حامتسص حشمكحم ثحاتإل قج  حةكحيةهحامتس س   نح

 اتفاي الجوانب التجااي  ف  إجااءات االستثماا:  -1
امشااسدحامتاكحتإلاا ح ااكحامتأاتمتاحح  محياأتحامتإل س ا  حياسحش اماتحع ا 

اةا عكحتؤأمحشمكحت ا ا حتاكحاتإل قجاتحاماا  حسل صاتحةجتا حجت اا حع مت  تااتحامسد جات ح
حسةا حقجسأح تجت حسشاسدحاالأتمت احامتكحت أثحيةهحامتشسي  حيك:ح

حاأتلأااح أعتحتمحامت سمحامت اكحةكحامت تاحام ح ألكنح -حد
 أااعتحتاامحاة تاا جحح ا  اانحجتااتصااأجاح صااتحتاامحاة تاا جحشمااكحاملاا اج حدسحامح -حف

 ةكحامأس حامت اكنح

حاالمت ااحع متسا محعجمحامص أاا حامسااأا نحح-ج
سقااأح ااصحاالتإلاا  حةااكحيااةاحامتااا  ح اااكحتدعجاا حتعااأدحامت  تاااتحامسد جااتحامتااكح
تق ااكحع متأاا ساوحعااجمحامتشاااس   حامت اجااتحساالأااتمت اجتحاةا عجااتحسقااأحد دااكحاالتإلاا  ح

تحمتااأوحلتاانحأاا سا حمتسةجاا حدس اا  ح  حستاااأاحاةشاا اوحدمحةتاااوحا تق مجااتحماااأس حام  تجاا
تصااااحقاااأحاتلاااة حلداااسا حةاااكحشدااا احلداااتحاةصااا ححاالقتصااا أمحةاااكح إلااانحاتاااا هح

حاالتإل  نح
ح

 اتفاي الجوانب التجااي  ف  مجا  الم كي  الفكاي :  -2
امتكحأاا ح س حيةاحامتس سة حساالتإلا  حاماةمحتااحامتسصا ححيأتحامتإل س   

 جتح قس حامتا جتحامإل اجتحست إلجةي حياسحاةأاح احةاكحتشااجكحاالعت ا احشمجيحجحأتحشمكح ت
مات تااااااجمحامت  سماااااساكحس قااااا حس شااااااحامت  سمساجااااا حسةمااااا حتااااامحداااااا حامإلساألاااااأحامتشاااااتا تح

سامتأاااااتلأتجمحمات ااااا اتحامت  سمساجاااااتحس ااااااكحام  اااااسحاماااااةمحجاعاااااكحتتداعااااا  حامتصااااا ماح
حت ات  نحاالقتص أجتحساالاتت  جتحسج ق حامتسا محعجمحام قس حساالم
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سقأحاتاح حاالتإل قجتحاماأجأوحةكحاتا هحامت  جاأح ااكحاالمتا ااحع   ا احاالتإل قجا  ح
سامت  يااأا حامأسمجااتحامتت اقااتحع قااس حامتا جااتحامإل اجااتحع  سا حاا حامتت ااأأوحسع ة اا ةتحشمااكح

حةم ح ص حاالتإل قجتح اكحأاج محتع أيحاتإل قجتحاما  حاماألجأجتحسيت :ح
تحاماةمحجق اكحعتا اح إلانحامت اجا حامتاكحتتا احمأسماتحشادحامأسمتحاةسماكحع ما  جا -حد

حت حشمكحع قكحاةدااتحاتج ح نح
شااااااادحامت  تاااااااتحامسد جااااااتحامتااااااكحتتاااااا احةااااااكحامت  تاااااااتحع ةا  اااااافحامتت س ااااااتح -حف

 ماتساد جمنح

 تاا ح ااصحاالتإلاا  ح اااكح اات محة  اجااتحتااسةجاحام ت جااتحم قااس حامتا جااتحامإل اجااتح
م ا ح ااكح قسقايحتاكح ات محة  متحت إل ح صاس حصا  فحاح محداج حس كحشااا ا 

 ااااأاحاأااااتلأاتح حع أاااااسفحجتماااا ح ساألاااا حدتاااا احامتااااا اوحامتشاااااس تحسجعااااأدحاالمتاااا ااحعحااااةهح
 حستتااا احاماااأس حام  تجاااتحةتااااوح ت جاااتحدداااس ح جاااثحتدعااا حةاااكح1/1/1996االتإل قجاااتحةاااكح

االتإلاا  حت حاا حعاااا ا حااللتااااةحةتاااوحش اا ةجتحدلااا ححدااا ا  تاا حدمحع اا حح1/1/2111
حنحح1/1/2115االمت ااحعح حةكححلتنحأ سا حدمحجت م

سجتماا حيااةاحاالتإلاا  ح اا حسأااد حتسةجقجاا حعااجمحامتصاا ماحامتت  ا ااتحماااأس حامتااكح
حش ا  حةكحامتإل س   حامتكحاتأت حع مص سعتحسامت قجأنح

حتاتس تجمحاألجأجتجم:ححشمكسجت محتقأجاحت تسمحيةاحاالتإل  ح
ح

 المجمو   األول : 
أعجااتحامتأااتس تحسامتاألجااتحعتاا حةااكح قااس حامتؤمااتحسام  شااا حس قااس حاة تاا  حاة

ةماا حد تاا  حام تعجااستاحسيااةاحامتااا  حجحاااحتصاااح جااثحد حاا حأسمااتحت تاااتحستصااأاهحمحااةهح
محجتاتافحد عا  حش ا ةجتحعا حدمح مجااحاة ت  ح ت حد ح حتأتساأي حدج ا  حستامحمااحةا ايحما

حنححتمحامتقأجاا حتأجاحةكحاتا هحامتقججاحاةجا عكحمتشتس حيةهحامتاتس تحع م أعتحمتصا
 المجمو   الثاني :
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سايااااحتشاااتس حامتاتس اااتحعااااا ا حااللتاااااةحامتاااكحتت اااتمحتاااا ال حامت تاااا  ح
امغةاألجتحساةأسجتحسام جت سج  ح جثحشتا حاالتإل قجتحع ة ا ةتحشماكحامت تاا  حةاتحا حشماكح
دأاااا مجفحصاااا  ح حتتاااا حقااااأحتاتاااافحع اااا حاة عاااا  حاة اااا ةجتح اااااكحصاااا   تحامت تااااا  ح

حامتأتتاونح
 لخ:مات:التجااة ف  ا -3

االتإل  حامةمحتاحامتسص حشمجيحةكحشد احاسمتحدساااسامحدس حاتإلا  حأسماكحج تعاح
تت ااأأحاةدااااتحمت ظااجاحامتااا اوحامأسمجااتحةااكحاملااأت  حسجت ااتمحاالتإلاا  حتاتس ااتحتاامح
امقسا أحامتكحتاحتدسجاي حتمحاتإل قجتحاما  حم كحتتساألاحتكحدعج اتحاملاأت  حسامتاكحت تقا ح

ح عاحداع تحسأ أل حيك:ححتمحشقاجاحامأسمتحشمكحدلام
ح ا تحام أسأ -
  ا تحامتأتحا  -

   حامت أجن -

  ا تحام ت مت -

سقاأحت اات  حاالتإل قجااتحتاتس اتحتاامحاالمت اتاا  حام  تاتحستتماا حامتعاا أيحام  تااتح
م تإلاااا  حتاااامحعج حاااا حشااااادحامأسمااااتحاة ماااااحا  جااااتحسامت  تاااااتحامسد جااااتحساممق ةجااااتحساجاياااا ح

ي ح اا حأسمااتحتاامحامااأس حامتشاا ا تحةااكحستاتس ااتحدلااامحتاامحاالمت اتاا  حيااكحامتااكحت ااأأ
االتإلاا  حسامتااكحجأااتاحةجحاا حماتااساأجمحاةا  اافحعااألس حامأااس حامت اجااتحع مشاااسدحامتأس ااتح

حةكحاماأس حسةق حمسأ أل حا تق  حاملأتتحامتش احشمجح ن
سااةااا حع التإل قجاااتحتاتس اااتحتااامحامت  ااا حامقد  جاااتحامتاااكحت ااا ماحاالتإل قجاااتحتاااكح

امتكحت أأحدعج تح  حقد ةحلأتكح جاثحساأحع التإل قجاتحاةلةحةكحاال تع احااللت ة  ح
حداع تحت   حتغدكحامقد    حامت مجت:ح

حاملأت  حامت مجت -
 االتص ال  -
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 ام ق حاماسم -

 ا تق  حاةجأمحام  تات -

سقاأحس ا  حما اتحامتإل س ا  حةاكحاملاأت  حعا ا تاح تا حت ماتحا تعا ااحتامح
ححح حاملأت  نحالأت ت  حع  حام سا كحامإل جتحةكحقد   ح1992شحاحت جسح

 المنظمة العالمية للتجارة: 

اةلجااااوحتااامحتإل س ااا  حاسماااتحدساااااسامحةاااكحاتاااا هح ا  حااا ححلااا  حامتاا ااا 
س اصحاةدااتحامتلتاإلاتح ااكحتدعجا حتاتس اتحاالتإل قا  حامتاكحتااحامتسصا حشمجحا حةاكح
يةهحاماسمت حةظحا حة اوحامت ظتتحام  متجتحماتا اوحمت سمحاةد احامت ظجتاكحسامتؤأأاكح

عجااا حياااةهحاالتإل قااا  ح جاااثحتت اااسمحامت ظتاااتحاماأجاااأوحتااامحتااااانحس اامحج ااااح  ةاااتحمتد
اةدااتحامتت  قأوحةكح  تتحاتإل ق  حاسمتحدسااسامحسامتإلتا حدص حد حاحد  ا  حةاكح
حححححاتإل قجتحاما  حام  مجتحستت سمحامتا منحامتتلصصتحةكحامت ظتتحام  متجتحماتا اوحتم:ح

حتاانحامتا اوحةكحامأاكن -1
  اوحةكحاملأت  نتاانحامتا -2

 تاانحامتا اوحةكح قس حامتا جتحامإل اجتنح -3

ع ة  ةتحشمكحاماح  حامتت  ت حمتأسجتحامت      حةكحامتاا ال حامتشا احشمجحا ح
حس ظاااا احمتااا ااااتحامأج أااااتحامتا اجااااتحماااااأس حاة  اااا  حةااااكح إلاااانحامتااااا ال حسامت ظتاااات

ظااا احامتاااا امحامتقتا اااتحةا حشلصاااجتحا تع اجاااتحتأاااتقاتحتا ااافحاماااأساحاةأ أاااكحةاااكحام 
حامأسمكنح

ستاأاحاةش اوحدمحة اوحيةهحامت ظتتحتااكحت ةحاتإل قا  ح"عسجتاسمحسسأ "حما ظا اح
االقتصااا أمحاماااأسمكحت اااةحاةاع ج ااا  حسم ااامحةشااا حامتاتتاااكحاماااأسمكحةاااكحاالتإلااا  ح ااااكح

حا ش ؤي حت ةحةم حامت اجخنح
حسعا شاا  حامت ظتااتحام  متجااتحماتااا اوحت تتاا حتااكح اا حتاامحصاا أس حام قااأحامااأسمك
سامع ااااا حاماااااأسمكحم  شااااا  حسامت تجااااااح اقااااا  حامتاااااا اوحسامتتسجااااا حسام قاااااأحمتشااااا  حام ظااااا اح

حاالقتص أمحسامتا امحام  متكنح
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 أورجواي علي المستوي القومي ةآثار تطبيق أهم اتفاقات جول

اتإلا  حح28امتاكحتتا حةاكحشدا احاسماتحدساااسامحشماكححماا محامتإل س ا  حا تح 
اجااتحستااة اا حامتإلاا ياحتحااأتحةااكحتاتس حاا حت ظااجاحس ااأأحتاامحامقاااااا حساة   اا  حامس ا

امتا اوحامأسمجتحتكحتدااكحامقاامحاماأجاأحساا شا  ح"امت ظتاتحام  متجاتحماتاا اوح"امتاكحأاتتسمكح
شأااوحست ظجاحيةهحاالتإل ق  حعت حةجح حاتإل قجاتحاماا  حام  مجاتحتاكحاةيتجاتحاةشا اوحشماكحدمح

عا مت اجاحام  تا حماتاا اوح جاثحدلاة حح–االتإل ق  حاماأجأوحالحتا احامأس حل صتحام  تجتح
عتعااأدحامت اجاااحامتااأاجاكحسعتاا حالحجت اا ا حتااكحلداادحامت تجااتحاالقتصاا أجتحامتااكحت تاحاا ح

حامأس حام  تجتنح
شالحد يحتمحاةيتجاتحت  جاأحدمحتاتس اتحاالتإل قا  حاماأجاأوحتشا  حت اأج حجإلاا ح

ةااتحاةأااسا ح اااكحامصاا   تحساملااأت  حامتصاااجتحم اتإلاا ةحشمااكحتأااتسمحامت  ةأااتحةااكح  
امسد جتحساةقاجتجاتحسامأسمجات حسةجتا حجااكحت اجا حتاسا حم تا يا  حاةجا عجاتحسامتصا  فح

حامتكحقأح ق عاح حةكحتاا  حامتدعج حل صتحاةسمكحت ح حع م أعتحمتصان
ح
ح

 أوالً: في مجال تجارة السلع: 

سةقاااا حم تإلاااا قجتجمحةااااكحيااااةجمحح–امت تاااا حتصاااااحةااااكحتااااا  حام اا ااااتحسامت أااااسا  حح-1
عتلإلاااج حستمعجااا حماإلألااا  حاماتا جاااتحتاااكحاأاااتلأااحامتاس اااتحامتت س اااتحح–اااا مجمحامت

 ت حتاحاأتم   حع  حامت تا  حةا حام أ أاجتحةاكحتاا  حام اا اتحح–ماأس حام  تجتح
متصاحستمحعج حا حاماأساامحسام جاس ح جاثحتااحاةاكحات ا حا حع اأحش اماتحام ظاا ح تا ح

عا حد دج ا حامتاس اتحتاكحام ا حد   حماح اتا احعتلإلج ا  حةاكحت ظااحامأااكحامصا   جتح
%حتاامحامت اجإلااتحام  مجااتحشةاحا تاا جحشصاا ححيج اا حامت اجإلااتح11ةااكح ج أتحاا حع ااسامكح
حاماتا جتحشمكحةم نح

جتاتفح اكحاالمت ااحامأ ع حام  حماأاكحامتصاجتحام إل ةحشماكحدأاسا حاماأس حامتتقأتاتحح-2
% حسع أافح33ع أحش امتحام مجاحتمحام ساا حسامتلإلاج حاماتا اكحاماةمحجعاااح  اسح

دق حع م أعتحمصا أاات  حشماكحاماأس حام  تجاتحاةلاا  ح تا حت داكحاالتإل قا  حام ا حةاكح
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ألسم اااا حشمااااكحامتات اااا  حاةقاجتجااااتحالحت أاااا فحامت اجاااا حامتتع أمااااتحةجتاااا ح اااااكحعاااا قكح
حاة    نح

جتاتاافح اااكحتقسجااتح ظاا احامااا  حسةقاا حمتاا حتاااحامتسصاا حشمجاايحةااكحاالتإل قاا  حاماأجااأوحح-3
ساالااااا حسامسق جااتحساجاياا حتاامحامتت اأاا  حاجاااحام  أمااتحامتااكحتقااساحمت  ة ااتحامااأ اح

حةكحدأسا حامأس حام  تجتنححام عا عح حامأس ح
 ثانياً: في مجال الخدمات: 

قأت حتصاحامت ات  حت أأوحةكح أأحامقد    حاملأتجتحامتكحتت  أافحتاكحقاأاتح حح-1
 جمحسامقسا ااأحامتااكحت  اااحامت  ةأااجتحدسحامتااكحتاااحت اجاياا حع مإل اا حسةقاا حما ااساعدحسامقااسا

د شاادتحيااةهحامقد  اا  حسقااأحتاااحش ااأاأحيااةهحاالمت اتاا  حع مت أااج حتااكحيااةهحامقد  اا  ح
سيكحاملأت  حامت مجتح)ع س  حت تجم حأس حامت  (حسامأج  ت حامتشججأحسامع ا   حام قا ح

حامع امنح
حاا ااا حامت ات ت ااا حسةقااا حماشااااسدحامتاااكحتااااحتاااأسج ح حةاااكحااااأاس حاالمت اتااا  حدمحت اااسمح-2

تتتشجتحتكحامقسا جمحسامقسا أحامتصاجتحامتكحت  احتا اوحاملأت  حأسمحت تا حد عا  ح
امت اتاا  حش اا ةجت حستاامحديااأاتحامت ات ت اا حدج اا حتشاااجكحاالأااتمت اا حاةا عجااتحةااكح
يااةهحامتااا ال حتاامحلاا  حامأاات ححعا شاا  حامشااا   حامتشااتا تحسةقاا حة  اا احقاا  سمح

حاالأتمت انح
متاااكحقاااأت  ي حألسم ااا حةاااكحاالتإلااا  حاماااأسمكحاماأجاااأحمتاااا اوحجتاتااافح ااااكحاالمت اتااا  حاح-3

ةااكحامقد  اا  ححاةلااا املااأت  حامااةمحج دج اا حام اا حةااكحام إلاا ةحشمااكحدأااسا حامااأس ح
املأتجااتحامتصاااجتحامتااكحعاغاا حتا اااتحتتقأتااتحتاامحامقااأاوح اااكحامت  ةأااتحستاامحعج حاا ح

  مجااتحةاااكحامتح جااجمحامتصاااججمحساةلصاا ألججمحسامتشاااس   حاملأتجااتحةا حام م ةااتحام
تشااغج حيااؤال حامتح جااجمح  ملااأت  حامت اجتجااتحسامصاا جتحسامتااكحتاا انحع  ااح حة اا ح
 شاا دحلاا ااكحةااكحامااأس حامتااا ساوحدسحةااكحامااأس حامتتقأتااتح اا مع س حامتصاااجت ح تاا ح
دمحقد ةحاة ش  ا حجت امحدمحجتا انح شا دحةاكحاةأاسا حامل ااجاتحمالعااوحامأا عقتح

حتحساةةاجقجتنحمحةاحامقد ةحل صتحةكحاةأسا حام اعج
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 ت حجتجاحاتإل  حاملأت  حمتصاحام صس ح اكحامت  سمساجا حاماأجاأوحسامسصاس حشماكحح-4
ق ااسا حاالتصاا  حستاا اا حامت استاا  حامتت اقااتحع  شاادتحستااا اوحاملااأت  حةااكحامااأس ح
امتلتاإلااتحساالأااتإل أوحتاامحتااا افحتااا حامااأس حتاامح جااثحامقااأاوح اااكحاةداا ةح اااكح

حنححاةلا عقح حامأس ح  ةتحام ظاحسامقسا أحامتكحتد
 ثالثاُ: في مجال الملكية الفكرية: 

تاامحامتؤ ااأحدمحي اا  حامت اتاا  حتت اات ح حتااا حاالتإل قجااتحد اااكحتاامحامتشاااج   ح
امسد جتحدسحامسااأوحةكحاالتإل ق  حامق ألتتح  مج  حستق ع حةما حةاامحي ا  حت اجا حش ا ةجتحدسح

تحتصااحجاافحاةشا اوحشماكحتا حتاس تحت لةحةكحاال تع احقأاا حامأس حام  تجتحدسحةكح  م
ححجاك:ح
جاااؤأمحاةاااكحتأاااتسمحام ت جاااتحسس اااكحامسأااا أل حامتاااكحت إلااا حام صاااس ح ااااكح قاااس حح-1

امإل جاااااتحتااااكحت تاحاااا حتصااااااح  ة تاااا  حاةأعجااااتحسحامتا جااااتحامإل اجااااتحةااااكحامتاااااا ال حام
امتأااتس تحسامتاألجااتحشمااكحت قجاا حت اجاا حش اا ةجتحمتصااا ح جااثحجااافحس ااكحامت ظااجاح

ححححكحتا حام قس حةكح س حاالتإل  حاماأجأنحامةمحج إل حم  ح صسم  ح ا
أا سا حتامحعاأ حأااج  يحسجاافحح11أا سا  حح5ج دكحاالتإل  حةتاوحا تق مجاتحتا حعاجمحح-2

ام تاا حةت  ااتحامإلاصااتحمتساألتاااتحظاسة اا حلاا  حتااا حامإلتااااا حاال تق مجااتحل صااتحةاااكح
امتس اااس   حامتاااكحتشااا  ح اااف حش ااا ةكحاأجاااأحةاااكحتاااا  حااللتاا ااا  حام جتج ألجاااتح

جااتحسام قااا قجاحامدعجااتحسامتا عااا  حامصااجأمجتح جاااثحجتاتاافح ااااكحاالتإلاا  حامتااا ااحسامغةاأل
حتصاحعتسةجاحعاا وحااللتااةح اكحدأ نحامت تانح

ت داكحاالتإل قجاتحام اا حةاكحتدعجاا ح ظا احامتااالجصحاةاعا امحشةاحتاا حتأاتحصاا  فحح-3
حامعاا وحةكحاأتلأااحام قس حامتلسمتحميحدسحت انحشااا ا حاجاحت  لجتن

 حدج اا حسةقاا حم تإل قجااتحةااا ح ظاا اح ااعدحدأاا  احامااأسا حم ت جااتحامصاا تحتاامح ق ااح-4
حام  تتنح

ح
ح
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 عشر  الباب الثالث

   أثر اتفاق الزراعة في جولة أورجواي 

 علي الزراعة المصرية 
 مقدمة: 

ج تعاااحاتإلاا  حام اا ااتحامااةمحتاااحامتسصاا حشمجاايحةااكحلتاا احاسمااتحدسااااسامحتاامحدياااح
  حاا حاماسمااتحسد ااأح   صاااحامتااسا محاماألجأااجتحةااكح تاا ألاحاماسمااتححاالتإل قاا  حامتااكحدأااإلا 

امتاكحد  قا حامتسصا حشماكحش حا  حاماسماتحةاكححسقأح  محتس اسةحام اا اتحياسح اااحام مااو
ساأاااتتاااحامتإل س ااا  حمااام ثحأااا سا حش ااا ةجتح تجااااتحح1991تس اااأي حةاااكح ح جاااتح ااا اح

مأااااكحام اا جاااتحمت ااا افحتصااا ماحاماااأس حامتشااا ا تحةاااكحامتإل س ااا  حةاااكحتاااا  حتاااا اوحا
س أ أاااجتحياااةاحامقدااا ةحاماااةمحجاااتاحامتإلااا س ح اجااايحةس حتااااوحةاااكحتااا اجخحااااسال حاماااا  ح

ح– اا  حاماتا جااتحجماتإل س اا  حامتا اجااتحتت ااأأوحاةدااااتحمااجنحةقاادحتاامح اسجااتحامتلإل
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شاسي حتاا اوحتااحشماكحاماسا افحاةلاا حامتاكحعا حا تاسا حاةح– تا  حتقاجأمحماتإلا س ح
حححامأاكحام اا جتنح
حدياحت تاحاتإل  حام اا تحةكحاآلتك:حستتتم ح

ام إلا ةحشمااكحاةأااسا حتاامح جااثحاعاادحاماأااساحاماتا جااتح)تمعجتحاا حس ااأاح جاا أوحح-1
امإلأل  حامتكحت أأي ح  حأسمت(حستلإلج حيةهحاماأساحع أفحت أأوحةكحتاأمحةتااوح ت جاتح

حت ج تنح
سجااااتعدحعاااةم حت سجااا ح  ةاااتحامقجاااسأحساةاااااا ا حاجااااحاماتا جاااتحامتاااكحتإلا اااح ح

س ح اكحسااأتح حتمحامأاكحام اا جتحةكحشد احامأج أ  حام ت ألجتحشمكحاأاساحاتا جاتحامأ
ت ااأأوحتل ااكحمااااعدحسامتلإلج اا  حشاا  ح حاماأااساحاماتا جااتحام  أجاات حستاامحدتماااتحيااةهح

ام صااااصحح–تاااااالجصحاالأااااتجااأحح–ام صااااصحح–امقجااااسأحساةااااااا ا حامقجااااسأحام تجااااتح
 ظاااحح–اماأاساحامتتغجاااوح ااكحاماسااأا حح–ام اأحاةأ اىحةأاا  احاالأاتجااأحح–امتسأاتجتح
حححاالأتجااأنح
امااأ احأااسا حامتت ااسححمات تاااجمحاماا اا ججمحدسحمتصااأجاحامأاااكحام اا جااتحتاامحح-2

 جثحتلإلج حقجتتحأ احاة ت جحاةاتا مكحستلإلاج حقجتاتحس تجاتحامصا أاا حامتأ ستاتح
 حاماأ احتمحامأاكحام اا جتحع أافحت اأأوح ااكحتاأ حةتااوح ت جاتحت ج ات حسج تعااحتلإلاج

ام ت جااتحم  تاا جحامت اااكحسأ اااحامتصااأجاحامااةمحجأااتلأاححامااأالاكحامااةمحجأااتلأاحمتااسةجا
مت قج حامت  ةأتحةكحاةأسا حامأسمجتحس أفحام ت  حامتأتساأجمحماأااكحام اا جاتحعتم عاتح
لدسوحدسمكحةكحشد احعا  تاحةص ححتا اوحامأاكحام اا جاتحسأاستحتأات ت حاملداسا ح

أاا سا حح5متإل س اا  حتت ااأأوحاةدااااتحامتااكحأااتاامحع ااأحتاااساحتاامحلاا  حاح–امت مجااتح
ح اكحعأ حت إلجةحاالمت ات  حامسااأوحةكحاتإل  حام اا تحعاسمتحدسااسامنح

شاااااا ا حامسق جاااتحامصااا جتحسامصااا تحام ع تجاااتحامتاااكحتتلاااةي حاماااأس حمتاااسةجاحح-3
ق ااكحام ت جااتحة ت احاا حامت اااكحستأااتلأتح ح سأااجاتحما ااأحتاامحسااأاتحاا حتاامحاملاا اج حسج

االتإلااا  حاماااةمحتااااحامتسصااا حشمجااايحةاااكحياااةاحاملصاااسصحشماااكحت قجااا ح تاجاااتحت  أااا حعاااجمح
شااااا ا حامااأس حامتلتاإلاات حعتاا حج ااتمحةااكحام ح جااتح ااأاحاأااتلأااحيااةهحاةااااا ا ح قجااسأح
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محت ااسمحتع جااتح اااكحدأاانح اتجااتحتتإلاا ح اجحاا  ح  اااكحامتااا اوحامأسمجااتحماأاااكحام اا جااتحساا
تحامةمحاأتقا ح  ايحاسماتحدساااسامح ااكحتاا اوحامأااكحسمت  سمتحتقججاحةم احاتإل  حام اا 

ام اا جاااتحع م أاااعتحمتصاااا حةا ااايحجحت ااا حامتا جااا ح ااااكحامت اااساجمحاةس حساممااا  كحم تإلااا  ح
حسيت :ح
 ام إل ةحشمكحاةأسا نحح -1

 امأ احأسا حامتلصصحم  ت جحدسحماتصأجان -2

 أوالً: النفاذ إلي األسواق:

امتإلاس ااتح اااكحامااسااأا حتاامحامأاااكححج تعاااحام إلاا ةحشمااكحاةأااسا حساا امااتحامقجااسأ
)ةاكحام اا جتحتمحدياحديأاتحاتإل  حام اا تحننح جثحجا احاالتإل  ح  ةاتحاماأس حاة  ا  ح

ت ظتاااتحامتاااا اوحام  متجااات(حعااااعدحستلإلاااج حاماأاااساحاماتا جاااتح ااااكحسااأاتحااا حتااامحامأااااكح
حام اا جتح اكحام  سحامت مك:
%ح ااكحسااأاتحا ح31ع أاعتححتات احعتلإلج حاماأاساحاماتا جاتحال:و  المتم:م :

 اااكحدالحتقاا ح أااعتحامتلإلااج ح اااكحح1986تاامحاماأااساحامتااكح   اا حتإلاس ااتحةااكح اا اح
-1995أا سا ح)ح6%حسجاتاحامتلإلاج حع قأا دحتتأا سجتح ااكحتاأمح15دمحأا تح امح

امااةمحجأااامحدج اا ح اااكحامقجاااسأحح–%حأاا سمحسج قاا حيااةاحاالمتااا ااح6(حدمحعساقااكح2111
ةاااصح إلا ةحامصاا أاا حح–شماكحاأاساحاتا جااتحتاعسداتححاجااحاماتا جاتحامتااكحجاتاحت سجاحاا 

امتصااااجتحشماااكحدأاااسا حاماااأس حامتتقأتاااتحتااامحامأااااكحام اا جاااتحنننح تااا حدمحاعااادحاماأاااساح
اماتا جااتحةااكحدأااسا حتااا حامااأس حج قاا ح  صاااحامس ااسححدتاا احتصااأامحامأاااكحام اا جااتح

أج أااتحامتصاااجتحس ااأاحامتلااستحتاامحا تتاا ال ح جاا أوحاماأااساحاماتا جااتحدسحام ااسأوحشمااكح
ام ت جاااتحعإلاااا حقجاااسأحاتا جاااتح ااااكحياااةهحامصااا أاا ح  اااأحألسمحااا حشماااكحدأاااسا حاماااأس ح

حامتتقأتتنح
سج إلااكحدمحاالأااتم   ا حامتت س ااتحمااع  حامااأس حامتتقأتااتحعإلااا حقجااسأح تجااتح
 ااااكحسااأاتحااا ح)امسالجااا  حامتت اااأوحع م أاااعتحماقدااامحسامأااا احسامإلاااس حامأاااسأا ك(حسأسجأاااااح
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 تاا  حاةمعاا محأااستحجااتاحشمغ ؤيا حعتسااافحامت ااس حشمااكحع م أاعتحمال اااسا حسامإل  حااتحست
حاأساحاتا جتحت أأونح
امتاكحاأاتحا حاستات احعتلإلج حاماأساحاماتا جتحامتاعسدتح اكحسححال:و  النامي :

-1995أاااا سا ح)ح11%ح اااااكحتااااأمح24ع أااااعتحح1986   اااا حتإلاس ااااتحةااااكح اااا اح
اتا جااتحاجاااح%حأاا سج حسع م أااعتحماأاااكحامتإلاااس ح اجحاا حاأااساح2.4(حدمحعساقاكح2114

اماأااساحاماتا جااتح  ااأحح–تاعسدااتحةا اايحتاامح اا حامااأس حام  تجااتحستاامحعج حاا حتصااأاحاعاادح
امتأااتسج  حامتااكحت ااأأي حسعتاا حج قاا حام ت جااتحام  ةجااتحمت تا تحاا حساا ت احاا حام اا ااكحتاامح

حامت  ةأتحاجاحام  أمتحتمحامسااأا حتمحامأس حاةلا ن
اأااساحاتا جاتحتاعسدااتحةا اايح اةم حع م أااعتحمت سجا حامقجااسأحاجاااحاماتا جاتحشمااكح

ج  حمتصاحت أجأحامت أ حمااأاحاماتا كحعت حج ق حام ت جاتحم  تا جحامت ااكحام اا اكح
نننحل صااتحسدمحامقجااسأحاجاااحاماتا جااتحا معاا حتاا حتإلااا ح اااكحامأاااكحام أ أااتحامتااكحمحاا ح

حتمج حتمحاة ت جحامت اكنح
حامح تتحسيك:ححع ة  ةتحشمكحت حتقأاحةا يحتاأاحاةش اوحشمكح أأحتمحام   صا

دمحامأس حامتتقأتتح  أحت إلجةحامت ات تح حةكحتا  حام إل ةحشماكحاةأاسا حت لاةحةاكح -
ا تع ايااا حامظااااستحساال تج اااا  حامل صاااتحع ماااأس حام  تجاااتحتااامحلااا  حت أاااجمح
ةاصحسشاسدح إل ةحامأااكحامتاكحتحااحاماأس حام  تجاتحتامحام   جاتحامتصاأجاجتحشماكح

حاكحاالأتساألجتنحدأسا حامأس حامتتقأتتحعت حةكحةم حامأ
دمحامااأس حامتتقأتااتحتاتاا احعتااسةجاح ااأحدأ ااكحتاامحةاااصحام إلاا ةحشمااكحدأااساقح حتاامح -

%حتااامح3امأااااكحامتاااكحالحتأاااتساأحت حااا ح تجااا  ح عجااااوحننحستتمااا حياااةهحامإلااااصح
سةماا حةااكحامأاا تحاةسمااكحح1988-86تتسأاادح ااااحاالأااتح  حامت اااكحماإلتاااوح

ةاااكح ح جاااتحةتااااوحت إلجاااةحح%5(حستاتإلاااكحياااةهحام أاااعتحشماااكح1995مت إلجاااةحاالتإلااا  ح)
 (نحح2111االتإل  ح)
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ةاح  محيةاحاالمت ااحجأاامحدج ا ح ااكحاماأس حام  تجات حةا ايح  اأحتدعجقايح ااكح ساا
امااأس حامتتقأتاااتحةا ااايحجتماا حةاصااا حش ااا ةجتحدتااا احصاا أاا حاماااأس حام  تجاااتحشماااكح

 امأس حاةلا نح

تحشماااكح  اااأحت إلجاااةحامت ات تحااا حعت سجااا حامقجاااسأحاجااااحاماتا جاااح–دمحاماااأس حام  تجاااتح -
ج اا حمحاا حتدعجاا حشااااا ا حسق جااتحل صااتح اااكحسااأاتحاا حتاامحح–اأااساحاتا جااتح

%ح25امأاكحامتكح    حت ا حمحاةهحامقجاسأحشةاح اأ حاماسااأا ح امح اأحت اجمح)
 ج أوحةكحد أحاة سااح محتتسأادحسااأا حما ثحأا سا حت ا (حستتتما حياةهح
ساحاةااااااا ا حةااااكحةااااا حاأااااساحش اااا ةجتحالحت جااااأح اااامحماااااثحتاااامحقجتااااتحاماأاااا

 اماتا جتحامتدعقتنح

دمحاماااأس حاةقااا ح تاااساحالحتت تااا حدجاااتحامت اتااا  حسااأوحةاااكحاتإلااا  حام اا اااتحسةاااكح -
***حةا ح حتتتتكحع  ةتحام قاس حسامت اجا حامتاكح اصح اجحا حاالتإلا  حساالمت اتا  ح

 امتكحتت تاح حامأس حاةلا حأسا حامتتقأتتحدسحام  تجتنح

ح
 ثانياً: الدعم:

اماأ اح اااحام اسجاتحةاكحاتإلا  حام اا اتحح حتلإلاج تم حاماا  حاملا صحع مت اتا 
س   ا ح أاافحامتلإلااج حيااكحد اأحامتشاا   حاماألجأااجتحامتااكحدااا  حامتسصاا حشمااكحاتإلاا  ح
ةاااااكحياااااةاحاملصاااااسصحالأاااااجت حعاااااجمحامشااااااج جمحامتاااااا اججمحاة عااااااحامسالجااااا  حامتت اااااأوح

حسامتاتس تحاةساعجتنح
ح سحامت مكحسجق كحاالتإل  حع مت ااح  ةتحامأس حعتلإلج حامأ اح اكحام 

 ال: م ال:اخ  : 
تاتااااا احعتلإلاااااج حقجتاااااتحاماااااأ احام ااااااكحامتت اااااسححمات تااااااجمححالصصصصص:و  المتم:مصصصصص :

 ح1988-86%حتاامحتتسأاادحتأااتساهحامااةمح اا محأاا ألااحةااكحامإلتاااوح36اماا اا ججمحع أااعتح
دمحعت ااأ حح1995أاا سا حا تعاا ااحتاامح اا احح6سةماا ح اااكحدقأاا دحتتأاا سجتح اااكحتااأمح

حمإلتاون%حتقاجع حأ سج حل  حيةهحا3.3
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حستكحةم حجأتاحاالتإل  حعا إل  حدش   حامأ احامت مجتحتمحامت ات  حامتلإلج ن
ح%حتمحشات مكحقجتتحامأا تنح25امأ احامةمحالحجتا س ح -
امأ احم  ت جحام قأمحعشادحدمحج سمحتصأاهحعا ا تاح  استكحعتتسجا ح ا احسالح -

حجت تمحت سج  حتامحامتأاتحا جمحسدالحج اسمحةاكحشا  حأ ااحدأا  احمات تااجم
 ام اا ججمنح

 بانام  الخ:مات الحكومي  مث :  -

 حاةع  ثحامل صتحعا ت جحامت  صج حام اا جتنح
 ححتق ستتحاآلة  حسام شاا حساماق عتح اكحام ااحام اا كنح 

 امتااااااااأاجفحساالأتشاااااااا اا حستقااااااااأجاحامت استاااااااا  حس تاااااااا ألاحاةع اااااااا ثحمات تاااااااااجمح
 سامتأتحا جمنح

 لأت  حامتأسج حسامتاسجاحست است  حامأس نح 

 ح–امتجاااا هحح–امتااااسا ئحح–امدااااا حسسأاااا أل حام قاااا حح– جااااتحاةأ أااااجتح)ام حاعاااا  حامع
 تشاس   حامصات(نحح–امأأسأح

امتأااا  أا حام  ستجاااتحعغاااا حعجاااكحامتلااا سمحتااامحامتاااساأحامغةاألجاااتحةاااكحشدااا اح -
حعااتاحاةتمحامغةاألكنح

 امتأ  أا حامغةاألجتحامت اجتحمقد    حتمحامأ  محع أ  احتأ ستتنح -

احمات تاجمحام اا ججمحعشاادح اأاحاعادحياةاحاماأ احع اسةحدسحامأ احام قأمحامتع ش -
 اااااحاة تااا جحدسحاةأااا  احامت اجاااتحدسحامأسمجاااتحدسح ساتااا حاة تااا جحدسحع ة تااا جح

 ةاتينح

امتأ يت  حامت مجتحما  ستتحةكحعااتاحت تجمحألاس حاما اا ججمح)لأا ألاحألاس ح -
%حتاااامحلأاااا ألاحامااااأل حسدالحت ااااسمحيااااةهح71امتاااا اا جمحعشااااادحدمحتقاااا ح اااامح

امتأ يت  حتاتعداتحع اسةحدسح اااحاة تا جحدسحامت شاجتحدسحاةأا  احامت اجاتحدسح
 ام  متجت(نح
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امتااأةس   حمتلإلجااتحام ااسااثحامدعج جااتحأااسا حتااأةس   حتع شاااوحدسح اامحداجاا ح -
 تأ يتتحام  ستتحت مج حةكحعااتاحت تجمحامت  صج نح

 تأ  أا حاةص ححام اكحمقد ةحام اا تحامتكحتاحتمحل  :ح -

 ح عتح*حدسحت سجاحاح محاة ت جحام اا كنحعااتاح ق
 أ سا ح اكحاةق نحح3عااتاح  ةحاةاا كحام اا جتحمتأوح 

 تأ  أا حاالأتمت اح)تم حلصلصتحاةاا كحام اا جت(نح 

حامتأةس   حامتكحتتاحعتسافحعااتاحامعجألتنح -
امتأةس   حامتكحتتاحعتسافحعااتاحامتأ  أا حمات  د حامإلقجاوحدسحامتاكحت ا  كح -

 ع  ح  اتتح محظاستحاجاحتؤقتتنحتمحص سح

ح
ح

 ال:و  النامي  )ومن بين ا ال:و  العابي  األ ضاء(: 
%ح ااكح13.3ستات احعتلإلج حاماأ احام قاأمحامتع شااحم  تا جحام اا اكحع أاعتح

%ح1.3دمحعساقاااكحح1995دقأااا دحتتأااا سجتح ااااكحتاااأمح شااااحأااا سا حا تعااا ااحتااامح ااا اح
حأ سج حتقاجع نح

مااكحا  اافحدشاا   حامااأ احامااأا لاكحامتااكحجتج جحاا حاالتإلاا  حماااأس حامتتقأتااتح تاا حساا
حأع حدمحدس     حجأتاحاالتإل  حماأس حام  تجت/حام اعجتحاة    حع أتلااجنح

 حأ احاالأتمت اا حما اا تنح
 أ اااحتااأل  حاة تاا جح)ام قااأمحدسحام ج ااك(حمات تاااجمحامإلقاااا حدسحةسمحامااألس ح

 امتتسأدتنح

إلاج حأ ااحاة تا جحام قاأمحامتع شااحسجت تمحاالتإل  حش إلا  حياةهحاماأس حتامحتل
ح%حتمحامقجتتحاةات مجتحم  ت جن11شةاح  محالحجتا س ح
 : م التص:يا: 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 جامعة بنها –التعليم المفتوح 
 

(136) 

تاتاااا احعتلإلااااج حامااااأ احام قااااأمحامتع شاااااحمتصااااأجاحامأاااااكححالصصصص:و  المتم:مصصصص :
ححام اا جتح اكحام  سحامت مك:حح

 ح1991-86%حتامحتتسأادحقجتاتحاماأ احماإلتااوح36تلإلج حقجتتحاماأ احع أاعتح
أاا سا حا تعاا ااحتاامح اا احح6)دجحتاا حد عااا(ح اااكحتااأمحح1992-91سأاادحدسحتت
ح%حأ سج نح6ع قأ دحتتأ سجتحننحدمحعت أ حح1995

 حتمحتتسأدح تجتحامصا أاا ح21تلإلج ح تجتحامص أاا حامتأ ستتحع أعتح%
)دجحااحد عاا(ح ااكحح1992-91دسحتتسأدحامإلتااوحح1991-86امتأ ستتحماإلتاوح

ع قأاااا دحتتأاااا سجتحننحدمحعت اااااأ حح1995أاااا سا حا تعاااا ااحتاااامح اااا احح6تااااأمح
 %حأ سج نح3.5

حسجشت حأ احامتصأجاحامةمحجل كحماتلإلج حاةش   حامت مجت:ح
امأ احامتع شاح)عت حةكحةما حاماأ احام ج اك(حاماةمحتقأتايحام  ستاتحيجأل تحا حشماكح (1)

شا تحدسحص   تحدسحت تاكحأاكح اا جتحدسحشت ا أحتا اا جمحدسحتااانحتأاسج ح
ح حامتصأجامنحسج سمحامأ احتاتعد حع ةأا

عجكحام  ستتحامتل سمحاجاحامتا امحتمحامأاكحام اا جتحماتصأجاحع أا  احدقا ح (2)
 تمحدأ  احامعجكحةكحامأس حامت اجتنح

 أ احامتصأجاحامةمحجتاحتتسجايحتمحاأساحدسح اجعتحتإلا ح حام  ستتنح (3)

أ اااحامتصااأجاحامااةمحجتاا احمتلإلااج حت اا مجتحتأااسج حصاا أاا حامأاااكحام اا جااتح (4)
 امأسمكنحست  مجتحامش مح

 اماأساحامت لإل تح اكحام ق حامأالاكحمش    حامتصأجانح (5)

 أ احامأاكحام اا جتحامتكحجاتعدحعاأل مح حةكحأاكحماتصأجانح (6)

 ال:و  النامي : 
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%حتمحتتسأادحقجتاتح24ستات احيةهحامأس حعتلإلج حقجتتحأ احامتصأجاحع أعتح
اااااكحدقأاااا دح)دجحتاااا حد عااااا(ح ح1992-91دسحتتسأاااادحامإلتاااااوحح1991-86امااااأ احماإلتاااااوح

ح%حأ سج نح2.4دمحعساقكحح1995أ سا حا تع ااحتمح  احح11تتأ سجتح اكحتأمح
%حتااامحتتسأااادح14 تااا حتاتااا احعتلإلاااج ح تجاااتحامصااا أاا حامتأ ستاااتحع أاااعتح

)دجحتاا حح1992-91دسحتتسأاادحامإلتاااوحح1991-86 تجاا  حامصاا أاا حامتأ ستااتحماإلتاااوح
ننحدمحح1995 ااا اححأااا سا حا تعااا ااحتااامح11د عاااا(ح ااااكحدقأااا دحتتأااا سجتح ااااكحتاااأمح

ح%حأ سج نح1.4عساقكح
حسجأتاحاالتإل  حمحةهحامأس حعت احأ احامتصأجاحةكحامش اجمحامت مججم:ح

اماأ احامتت ااسححمتلإلااج حت اا مجتحتأاسج حامصاا أاا حام اا جااتحست اا مجتحامشاا مح (1)
حامأسمكنح

 اماأساحامتلإل تح اكحام ق حامأالاكحمش    حامتصأجانح (2)

 تأثير الدعم علي مصر: 

ات  حتلإلج حامأ احم  ت جحسامتصأجاحماأااكحام اا جاتحعتم عاتحأا ححت تعاحامت ح
حةسح أجمنح

شةاحح–   جااتحتأااتدجكحتصاااحتلإلااج حامااأ احامااأالاكحدسحأ اااحامتصااأجاحةتاامح
   ااا حتتااا احأ تااا حة ت احااا حدسحصااا أااتح حام اا جاااتحع أااافحدقااا حتااامحامت ات تحااا حاماااأس ح

تاا حجا اا ح أاافحامتلإلااج حأاا سا (حتح11امتتقأتااتحس اااكحةتاااا ح ت جااتحددااس ح)تااأتح ح
حامتكحتات احعح حمجأ ح عجاوحع متق ا تحع مأس حامتتقأتتنح

سةاكحامسقاا ح إلأااي حةاامحتصاااحجت  حاا حاأااتلأااحامتاس اتحسامت اجاا حامتت س ااتحمحاا ح
ةاكحتاا  حأ اااحاة تا جحسأ ااحامتصااأجاحعحاأتحت تجاتحقداا ةحاة تا جحام اا اكحسام جااسا كح

ا حامأسمجاااتحننحسل صااتحدأاااسا حامااأس حامتتقأتاااتحةجحاا حم جاا أوحقاااأااتح حامت  ةأااجتحةاااكحاةأااسح
امتاااكحأااااجتاتفح ااااكحامت ات تحاااا حعتلإلاااج حامااااأ احشتااا حعا اااا أوحيج ااااتحقد  اااا  حاة تاااا جح
ام اا كحسامتا جا ح ااكحامأااكحاماألجأاجتحدسحااتإلا ةحاةأا  اح تجااتحتلإلاج حأ ااحاة تا جح

حسأ احامتصأجاحسةق حما أفحامتش احشمجح حتمحقع نح
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امت اتاا  حامااأس حامتتقأتااتحعتلإلاج حأ اااحاة تاا جحسأ اااحستامح   جااتحدلااا حةاامح
امتصاااأجاحتااامحامت تتااا حدمحجاااؤأمحشماااكحااتإلااا ةحدأااا  احاماااسااأا حامتصااااجتحتااامحامأااااكح

حامغةاألجتحل  حةتاوحت إلجةحاالتإل  نح
شمكح قجقتحي تتحةكحيةاحامصاأأ حسياكحدمحتلإلاج حاماأ اح ا محسجحت  حاةش اوح

  حةااكحتااا اوحامأاااكحام اا جااتحسسقااتحأااع  حامتشااسيح تتجاا حةااكحامتإل س اا  حم اا جحدتاااا
امأ احعجمحامأس حامتتقأتتحسامةمحدأإلاح امحتشاأجأحامأج أا  حام ت ألجاتحامتاكحتتع حا حياةهح
امااأس حمغااا حدأااساقح حدتاا احت تااا  حامااأس حامصااغجاوحتاامح   جااتحساأااتتاااح أاافحدأااسا ح

حماتصأجاحتمح   جتحدلا نح
اوحماأااااكحام اا جاااتحج ااا تحشماااكحةمااا حدمحي ااا  حتاتس ااا  حتااامحاماااأس حامتصاااأ

   ااااا حتأااااا كحلااااا  ححCAIRNSامتتقأتاااااتحسام  تجاااااتحسامتاااااكحدداااااا ح اجحااااا حتاتس اااااتح
امتإل س اا  حشمااكحشمغاا  حامااأ احتت تاا حم جاا أوحةاااصحامتصااأجاحدت تحاا حسم ااأاحقااأاتح ح اااكح

حتسا عتحأع  حامأ احتكحامأس حام عا نح
سجت اااامحدمح شااااجاحشمااااكحع اااا حداقاااا احأ اااااحامأاااااكحام اا جااااتحةااااكحأس حت ظتااااتح

ح اكحام  سحامت مكح)امقجتت:حتاج احأسالا(ح1991  سمحاالقتص أمحسامت تجتحةكح  احامت

 النسب  بيان

ح83.6حامتاتس تحاةساعجت

ح34.7حامسالج  حامتت أو

ح31.5حامج ع م

ح7.7ح  أا

ح5.1حأسجأاا

ح4.5حة ا أا

ح9.9حع قكحامأس حامت ظتت
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ح177حاةات مك

ح حماااأ احامأااااكحامتاااكحجاااتاحتلصجصاااحامتعااا ماحماااكح ااال تتشحستشاااجاحياااةهحاةاقااا ا
ام اا جتحةكحيةهحامأس  حسيسحت حا  حاتإل  حام اا تحمت  مااتح ااكحتاا ا حعاأد حعإلاا ح

حامت ات  حعتلإلج حيةهحامتع ماحس أاح ج أتح حل  حامأ سا حامأ حامتتقأتتن
اماةمحتت  ايحاماأس حامتتقأتاتحقاأح ا محمايحةما ااحسالحجغجفح محاةةي محدمحامأ اح

صاحساجاي حتمحامأس حام  تجتحامتكحت سما حلا  حام قاأجمحامت  اججمحشماكحأاعجتح اكحت
أس حتأااااتساأوحتت تاااا حماأاااااكحام اا جااااتح تجاااااتحمااااالصحدأاااا  احامااااسااأا حس ااااأاحتشاااااجكح
اة ت جحامت اكحتت حا  حقد ةحام اا تحةكحيةهحامأس حاجااحتت ا ةنحل صاتحةاكحامأااكح

حامغةاألجتحاماألجأجتنح
ادأح حتصاحسامتغاافحسع ا حاماأس حاةةاجقجاتححسقأحت عح حامأس حام  تجتحس اك

سامااأس حاةقاا ح تااساحشمااكحاآلماا احامأاااعجتحامتااكحقااأحتتاتاافح اااكحتلإلااج حامااأ احةااكحامااأس ح
امتتقأتاااتحس جااا أوحدأااا  اي حام اا جاااتح تجااااتحماااةم حنننحس ا ااا حياااةهحاماااأس ح ااااكحشق ااا ةح

 اا حامااأس حاةلااا حةااكحامتإل س اا  حعاا ال تااتحع  تتاا  ح ااأسثحةماا احأاااعجتحسس ااكحع
حام ت    حسامأع حامتكحت أحتمحيةهحاآلم احةكح  متح أسمح نح

سااا  حيااةاحاال تااااتحةااكحشاا  حقاااااحس اامح)اتلااةح اااكحتأااتسمحس اا حامااأس ح
امتشااا ا تحةاااكحاسماااتحدساااااسامح   اااأح تااا ألاحاماسماااتحساةشااا اوحشمجااايحةاااكحاتإلااا  حام اا اااتح

ماايحتمجاا ح جااثحدمح ااأحيااةاحامقاااااحشااااا حماااحجأااع حجستسا ااكحدلااا حةااكح تاا ألاحاماسماات(حسح
اما  حيكحشد احماتإل س ح س حشمغ  حستلإلجاتحام اساا حامتت اقاتحدتا احا أاج فحامتاا اوح
امأسمجاااتحسماااجنحتااامحالتص صاااح حتقاااأجاح ااات    حت أجاااتحةجاااتحأسماااتحقاااأحتتااا ماحأااااع حتااامح

حامتا اوحامأسمجتنحت اجاح
 وأمم ما تضمن  مذا المااا: 

تااكحت صاا ح اجحاا حامااأس حستااا ااتحتأااتسمحامتأاا  أا حامغةاألجااتحاماأاات اا ح -1
ام  تجااتحامتأااتساأحامصاا ةكحماتااساأحامغةاألجااتحسامااأس حاةقاا ح تااساحعتسااافحاتإل قجااتح
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اااااا حتإل س ااا  ح اااس حت أجاااأحتأاااتسج  حماتأااا  أا ح امتأااا  أا حامغةاألجاااتحساا
حامغةاألجتحت إلكحال تج ا  حتا حامأس نح

حاتل ةحامأس حاة    حتساجح  حم ات محدجاتح جا أوحةاكحامتأا  أا حتامحامتاساأ -2
امغةاألجااتحاةأ أااجتحت ااسمحةااكحشاا  حتاا احالحت جااأحدسحتعج اا  حعشاااسدحتجأاااوحدسح

 ححح  حاالم جمنح

االيتتاا احام  تااا حعداعااا  حيااةهحاماااأس حما صاااس ح اااكحتأااا  أا حت مجاااتحسة جاااتح -3
 ةت أجمحاة ت اجتحام اا جتحسامع جتحاةأ أجتحما اا تحةجح نح

مسااأاتحا حامتا اجااتحمتسااحاتحامصا سع  حةاكحامتاأمحامقصااجاحمتتسجا حياةهحاماأس ح -4
تمحامأااكحام اا جات حةا ايحجت  حا حام صاس ح ااكحتأاحج  حامتؤأأا  حامت مجاتح
امأسمجتح)امتأحج  حام  مجتحدسحامتكحجتاحس  ح حتأاتقع (حةاكحشدا احاةصا حح

 االقتص أمحامتكحتدعقح حيةهحامأس نح

تحةااكحساماا ااتحاال تق مجااتحسما ااتحامت تجااح24ستاااأاحاةشاا اوحشمااكحدمحتاتس ااتحاماااح
صااا أس حام قاااأحاماااأسمكحتاااسمكحايتت تااا ح عجاااااحةاااكحااتت   تحااا حمتس اااسةحاآلمااا احامأااااعجتح
امت تتاااتحالتإلاا  حام اا ااتح اااكحامااأس حام  تجااتحامتأااتساأوحماغااةا حسامااأس حاةقاا ح تااساحةااكح

ححشد احأااأتحيةهحاةاح وحم ت ألاحاسمتحدسااسامنح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
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ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

 يةاحتماالت ارتفاع أسعار السلع الزراع

 وتأثيرها علي واردات مصر

تاااأأ حةااكحاآلس ااتحاةلجاااوحتاامحاآلاا حساةقااسا حامتااكحتشااجاحشمااكح تتجااتحااتإلاا ةح
دأاا  احامأاااكحام اا جااتحس جااا أوحت اا مجتحشجااااأا حامااأس حام اعجاااتحتاامحيااةهحامأاااكح  تجااااتح
تع شااااوحستاق ألجاااتحمتلإلاااج حقجتاااتحاماااأ احاماااةمحتت  ااايحاماااأس حامتتقأتاااتحسامتصاااأاوحماأااااكح

حتنحام اا ج
سلاااا حام مجاااحتاامحامأااأاا  حامتااكح ااأأ حداق تاا حملأاا ألاحامااأس حام اعجااتحتاامح
ااااااا حامت اتاااا  حتلإلااااج حامااااأ احننحساةتاااااحامحاااا احامااااةمحجااااافحامتا جاااا ح اجاااايحدمحيااااةهح
امأااأ  حقأحا تتاأ ح ااكحأاج  اجسي  حمااحتت قا ح  تااتحساا   ح تجااتحياةهحامأااأا  ح

اتإلا ةحاةأا  احقعا حتقاأجاحاماأس حامتشاا ا تحاجااحأقجقاتحس ظاااحالأات  أي حشماكحتقااأجاا حاال
ةااكحامتإل س اا  حعاااأاس حامت ات تحاا ح ااس حتلإلااج حقجتااتحس تجااتحامااأ احامتت ااسححم  تاا جح

حام اا كحستصأجاحامأاكحام اا جتنح
سةااكحت اا س حمتقجااجاحةماا احتلإلااج حامااأ احةااكحامااأس حامتتقأتااتحسا    أاا  حةماا ح

جاا حاالمت اتاا  ح اا حتاامحامتاتس ااتح اااكحدأاا  احسااأا حامااأس حام اعجااتحننحتعااجمحتاامحت ا
اةساعجااتحسامسالجاا  حامتت ااأوحةااكحتااا  حتلإلااج حأ اااحاة تاا جحسأ اااحامتصااأجاحسامتا جاا ح
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 اااكحامأاااكحامتااكحتحاااحامااأس حام اعجااتحتاامح   جااتحامااسااأا حسيااكحامقتاااحسامااأقج حساما ااساح
حسام عأحامتكحتتم حام أعتحاة عاحمسااأا حامأس حام اعجتحتمحامأاكحامغةاألجتنح

اااااكحالتجااا احامتاتس اااتحاةساعجاااتحسامسالجااا  حامتت اااأوحمت اجااا حامت ات تحااا حشماااكحسج
حأععجم:ح

دمحيااةهحامااأس حتتماا حدياااحدأااسا حتصاااحتاامح جااثحامااسااأا حتاامحامأاااكححاألو :
حام اا جتنح

دمحياااةهحاماااأس حت تعااااحتااامحد عااااحاماااأس حامتاااكحتتااا احأ تااا حة ت احااا ححالثصصصان :
ح متلإلج حأج سمحتاتسأ نحستصأجاي حام اا كحسدمحت إلجةحامت ات تح حع

سج اااا حةجتااا حجااااكحعج  ااا  حاماااأ احاماااةمحتت  ااايح ااا حتااامحامتاتس اااتحاةساعجاااتح
سامسالجاا  حامتت ااأوحس جإلجااتحت إلجااةحاالمت اتاا  حسقااأحا تتااأ  حةااكحيااةاحام ااا ح اااكحاااأاس ح
االمت اتااا  حامتاااكحقاااأتتح حياااةهحاماااأس حشماااكحاماااا  حستاااأل ح اااا  حالحجتاااا دحتااامحامسمجقاااتح

ح–سامحامتكحتاحشقاااي حةكحامتؤتتاحاماس اامحة حا  حاماسماتح)تااا شحاملت تجتحماسمتحدساا
ح(نحح1994دعاج حح15

 المجموعة األوربية:

 أواًل: ال: م ال:اخ   ): م اإلنتاج(: 
قجتتحاماأ احةاكحأس حامتاتس اتحاةساعجاتحةاكحامإلتااوحاةأ أاجتحامتاكححعااحتتسأد

قجتااتحامااأ احلاا  حح(حسامتااكحأااتتلةح اا محتلإلااج 1988-86 صاا ح اجحاا حاالتإل قجااتح)
تاجسمحس أوح قأحاةساعجتح)أ احامصااتحامتقاجعاكحح7353(ح2111-1995ةتاوحامت إلجةح)

حأسالاحدتاج كنحح1.1مس أوحام قأحاةساعجتح
سجاا صحاالتإلاا  ح اااكحامتاا ااحامتاتس ااتحاةساعجااتحعتلإلااج حقجتااتحيااةاحامتتسأاادح

لإلااج حم اا حأاا سا حسع قأاا دحتتأاا سجتحسأسمحت أجااأح أااعتحتح6%ح اااكحتااأمح21ع أااعتح
أاا تح اااكح اأوحدمحتلإلااج حتتسأادحقجتااتحاماأ احام اااكحاماةمحجتاا احم  تا جحسامت تاااجمح

حام اا ججمنح
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سجس اااحاماااأس حامتاا مكحقجتااتحامااأ احامااةمحتت  اايحامتاتس ااتحاةساعجااتحم  تاا جح
حام اا كحل  حأ سا حت إلجةحاالتإل  ن

حتاجسمحس أوح قأحدساعجتححح
ح71476حاكقجتتحامأ احامأالح1995حامأ تحاةسمك
ح69422حقجتتحامأ احامأالاكح1996حامأ تحامم  جت
ح69363حقجتتحامأ احامأالاكح1997حامأ تحامم ممت
ح65313حقجتتحامأ احامأالاكح1998حامأ تحامااع ت
ح63259حقجتتحامأ احامأالاكح1999حامأ تحامل تأت
ح61214حقجتتحامأ احامأالاكح2111حامأ تحامأ أأت

تلإلاااج حقجتاااتحاماااأ احاماااأالاكحةاااكحامتاتس اااتحدحسجت ااااحتتااا حأاااع حدمحتتسأااا
تاجااسمحس ااأوح قااأحدساعجااتحأاا سج ح اااكحتااأمحامأاا سا حامأاا حنننحتااكحح2.54اةساعجااتحجعااااح

%ح5اةلةحةكحاال تع احد يحجأتم كحتامحةما حامأااكحامتاكحالحت جاأحةجحا حقجتاتحاماأ اح امح
حتمحشات مكحامأا تنح

إلاااج ح ااااكحامأااااكحستاااكحةمااا حةاااامحتااامحاجااااحامسا ااااح جإلجاااتحتس جاااكحياااةاحامتل
سامت تااا  حام اا جااتحامتااكحت صاا ح اااكحأ اااحاة تاا جح ظااااحةمحاالتإلاا  حجااا احامتاتس ااتح
اةساعجااتحةقاادحعتلإلااج حتتسأاادحقجتااتحامااأ احامااأالاكح  اا حأسمحتلصااجصحقجتااتحأ اااح

حمأا تحدسحدلا نح
 ثانيًا: : م التص:يا:

تح اسامكحتتسأدحقجتتحأ احامتصأجاحةاكحامتاتس اتحاةساعجاتحماأااكحام اا جاحعاا
حتس  تح اكحام  سحامت مك:حح1991-86%حس أوح قأحدساعجتحةكحامإلتاوح11.6

ح
ح
ح
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ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

 الس ع 
       متوسط قيم  ال: م

 م يون وح:ة نم: 1
 النسب  إل  إجمال  ال: م

% 
ح18.6ح1963.8حاما احامعقام

ح17.1ح1783.1حامقتاح)أقج حامقتا(
ح13.1ح1379.5حام عسفح)امةاوحسامش جا(

ح12.5ح1325.4حعأحسامتأاكحامدعج كام ح
ح9.5ح1118.1حت تا  حدمع محدلا 

ح7.4ح776.5حامأ ا
ح5.4ح572.5حأاكحتص  ت

ح4.2ح439.2حاماعم
ح3.5ح371.1حمعمحعسأاو

ح1.7ح183.4حم ساحامل  جا
ح1.4ح143.2حامأساام
ح1.4ح141.2حاملتسا
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ح1.4ح112.9حل اسا حسةسا يحد  ات
ح1.8ح85.9ح ج حام جتسم

ح1.6ح61.8ح اةاح
ح1.6ح64.5حام عجة

ح1.6ح62.9حتعاحل ا
ح1.4ح39.8حامعج 

ح1.3ح32.2حعاساحاماإل 
ح1.1ح15.4حل اسا حسةسا يحتص إلت

ح%111ح11564.3حشات مك

أجاحتاااحتلصجصااح حلاا  حيااةهحسجت اااحتتاا حتقااأاحدمحد عاااحتعاا ماحمااأ احامتصاا
تما حامشا جاحساماةاوحس  ا س ححما ساحامعقاجتحجاجح حامقتاحسامأقج حماحام عاسفحامغةاألجاتامإلتاوح

ديااحامأااكحام اا جاتحةاكحقتاحس تجاتحأ ااحتصاأجاحأ احام جإلجتحتلإلج ححةجت حجاكح ا 
امتاتس اااااتحاةساعجاااااتحسامتاااااكحتحااااااحاماااااأس حام اعجاااااتحأاااااسا حتااااامحام   جاااااتحاالأاااااتجااأجتحدسح

حامتصأجاجتنح
 ( الممح وال:قيي: 1)

 ستاتحتامحا  افحعاغ حتتسأدح تجتحامقتاحسأقج حامقتاحامتاكحتااحتصاأجاي حتأ
داامحسعاغاا حتتسأاادحقجتااتحح17118111أس حامتاتس ااتحاةساعجااتحلاا  حةتاااوحاةأاا نح
تاجااسمحس ااأوح قأجااتحدساعجااتحنننحدمح1783امااأ احامتت ااسححمحااةهحام تجااتحلاا  ح إلاانحامإلتاااوح

حس أوح قأحدساعجتنحح114.8دمحتتسأدحقجتتحأ احامدمحعاغ ح
عجاتحامت ات تحا حمتلإلاج حأ ااحسجس احامعج محامت مكح جإلجاتحت إلجاةحامتاتس اتحاةساح

حتصأجاحامقتاحسأقج حامقتاحل  حةتاوحاالتإل  :ح

كمي  الصا:اات  قيم  ال: م السن 
 متوسط قيم  قيم  التخفيض الم: وم 
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 : م الطن ف  : م الطن )ألف طن( )م يون وح:ة نم:( 

ح118.2ح3.4اح19118.6ح2169.4حاةسمك

ح114.8ح3.4-ح17962.1ح1883.7حامم  جت

ح111.8ح4.1-ح16845.7ح1698.1ح ممتامم

ح96.3ح4.5-ح15719.3ح1512.4حامااع ت

ح91.1ح5.3-ح14532.8ح1326.8حامل تأت

ح85.1ح6.1-ح13436.4ح1141.1حامأ أأت

ح
 يتضح من الج:و  السابي:

(حأااسا حتاامح1991امتاتس ااتحاةساسعجااتحةااكحامأاا تحاةسمااكح)حدمحامت اتاا  ح-1
تاااحدسحقجتااتحامااأ احامتت ااسححمحااةهحام تجااتحد عاااح جااثحام تجااتحامتأ ستااتحتاامحصاا أاا حامق

تتا حح1996تمحتتسأدحقجتتحس تجتحةتااوحاةأا ن حس اةم حام ا  حع م أاعتحماأا تحامم  جاتح
 ااأسثحةماا احأاااعجتحمت إلجااةحاالمت اتاا  ح اااكحدأاا  احامأاااكحح– اااكحاةقاا ح ظاجاا حح–ج إلااكح

ح(ن1996-95ام اا جتحل  ح  تجمحامق أتجمح)
/حأقج حامقتاحأت جأحل  حام ا احاةس ح) اأاحأا تحدمحقجتتحأ احدمحامقتاح-2

اةأ ن(حستتأ سمحةكحامأا تحامم  جاتحتاكحأا تحاةأا نحتتا حجؤ اأحاماادمحامأا ع حتس اجاح
حنحح1ةكحامع أح
س تاكحح1997دمحتتسأدحقجتتحأ احامقتا/حامأقج حأت جأحا تع ااحتامح ا احح-3

حس أوح قأحدساسعجتحةكحامتتسأدنحح4.9عت أ حح2111  اح
تاجاااسمحح1.1جاااتحامصااا أاا حامتأ ستاااتحأاااستحتااا قصحأااا سج حعت اااأ حدمح تح-4
حدمحتقاجع نح

 ( الرب: والمس  :2)
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عاااااحتتسأااادح تجاااتحام عاااأحسامتأااااكحامدعج اااكحامتاااكحتااااحتصاااأجاي حتأ ستاااتحتااامح
دماااتحدااامحسعاااااحتتسأااادحح463.4ا  ااافحأس حامتاتس اااتحاةساعجاااتحلااا  حةتااااوحاةأااا نح

تاجااسمحس ااأوح قااأحدساعجااتحح1325.4إلتاااوحقجتااتحامااأ احامتت ااسححمحااةهحام تجااتحلاا  ح إلاانحام
حس أوح قأحدساسعجتنح2861نننحدمحدمحتتسأدحقجتتحأ احامدمحعاغ ح

سجس احامعج محامت مكح جإلجاتحت إلجاةحامتاتس اتحاةساعجاتحامت ات تحا حمتلإلاج حأ ااح
حتصأجاحام عأحسامتأاك:ح

ح
ح
ح

 قيم  ال: م السن 
كمي  الصا:اات 

 : م الطن طمتوس الم: وم 
قيم  
 المتوسط

 : م الطن متوسط قيم  : م الطن )ألف طن( )م يون وح:ة نم:( 

ح74ح2786ح447.2ح1245.9حاةسمكح

ح81ح2716ح431.1ح1166.3حامم  جت

ح85.3ح2621.7ح414.7ح1186.8حامم ممت

ح93.1ح2527.7ح398.5ح1117.3حامااع ت

ح111.8ح2426.9ح382.3ح927.8حامل تأت

ح111.1ح2316.9ح366.1ح848.2حامأ أأت

امتأ ستااتحتاامحام عااأحسامتأاااكحامدعج ااكحأاات لإل حأاا سج حمح تجااتحامصاا أاا حد -1
حدمتحدمنحح16.2عت أ ح

ح74(حع اسامكح1995دمحقجتتحأ احامدمحأت لإل حا تع ااحتامحامأا تحاةسماكح) -2
 س أونحح111س أوح قأحننحست اجأحقجتتحامتلإلج حتأاجاج حمتص حشمكح
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عااجمحامصاا أاا حدمحداامحام عااأحدسحامتأاااكحج صاا ح اااكحد اااكح أااعتحأ اااحتاامح -3
 ام اا جتحةكحامتاتس تحاةساعجتنح

دمحامت اتااا  حامتلإلاااج حاااا   حتد عقاااتحتت تااا حمل  ااا احام  تاااتحم تإلااا  حاعتااا ح -4
 ماأعفحامأ ع نح

 ( ال حم الب :ي:3)
امعقاجااتحامتااكحتاااحتصااأجاي حتأ ستااتحتاامحا  اافحأس حعااااحتتسأاادح تجااتحاما ااساح

م حسعاااحتتسأادحقجتاتحاماأ احدماتحداح1134.3امتاتس تحاةساعجاتحلا  حةتااوحاةأا نح
تاجاااسمحس اااأوح قاااأحدساعجاااتحننحدمحدمحح1967.8امتت اااسححمحاااةهحام تجاااتحلااا  ح إلااانحامإلتااااوح

حس أوح قأحدساعجتنحح912.5تتسأدحقجتتحأ احامدمحعاغ ح
سجس احامعج محامت مكح جإلجتحت إلجاةحامتاتس اتحاةساعجاتحامت ات تحا حمتلإلاج حقجتاتح

حأ احتصأجاحم ساحاةعق انح

 ال: م قيم  السن 
كمي  الصا:اات 

 قيم  : ممتوسط  الم: وم 
قيم  
 التخفيض

 : م الطنف   الطن )ألف طن( )م يون وح:ة نم:( 

ح312.5-ح1699ح1118.7ح19.6حاةسمكح

ح24.5-ح1674.5ح1158.4ح1772.2حامم  جت

ح27.3-ح1647.2ح998.1ح1644.1حامم ممت

ح31.6-ح1616.61ح937.7ح1515.9حامااع ت

ح35.1-ح1581.5ح877.4ح1387.6حامل تأت

ح41.2-ح1541.3ح817.1ح1259.4حامأ أأت

 ويتضح من الج:و  السابي: 
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دمح تجتحامص أاا حامتأ ستتحتمحاما احامعقامحقاأحت جاأحقااج حةاكحامأا تجمحح-1
اةسمكحسامم  جتح محتتسأدح تجتحأ تحاةأا نحنننحمااحت لاةحةاكحاال لإلا  حا تعا ااحتامح

حأ حامتداسفحةكحامأ تحامأ أأتنحامأ تحامم ممتحمتص حشمكحامت 
ةكح س حت حتقأاحةامحاتإلا  حام اا اتحعتا حةجايحتامح قاس حستا حجتاتافح اجايحتامح
امت ات  حج أحعتم عتحصاإلقتحتت  تااتحس ا حسأادحتااحامتسصا حشمجايحةاكح ح جاتحامتإل س ا  ح
تأااامح اااكح  ةااتحامااأس حامتااكحتقعاحاا حلاا  حامإلتاااوحامق أتااتحقعاا حامااألس حةااكحامتإل س اا  ح

حأ سا نحح5ت اجاحتا اوحامأاكحام اا جتحع أححالأت ت  
سةجتاا حجت ااا حعتصاااحةا اايح تااكحجت  حاا حاالأااتإل أوحامقصااسمحتاامحد  اا احاالتإلاا  ح
ستسظجاااتحاأاااتلأاتيحملأتاااتحديااااأاةح حةاااكحت تجاااتحقدااا ةحام اا ااااتحةجحااا  حةقاااأحج اااسمحتاااامح

حامت  أفحاةلةحةكحاال تع احام ق دحامت مجت:ح
 بالنسب  ل نفاذ إل  األسواي: 

امت اتااا  حاماااأس حامتتقأتاااتحةاااكحتاااا  حامتلإلج ااا  حاماتا جاااتحست سجااا ححأااأااات -
امقجااسأحاجاااحاماتا جااتحشمااكحاأااساحاتا جااتحتاعسدااتحست أجااأحديااأاتحتصااأجاجتح
ماأاااكحامتااكحتقااسمح اااكحامت  ةأااتحامأسمجااتحةااكحظاا حام ظاا احاماأجااأحامااةمحجتأاااح

مأج أاا  حع الأااتقاااحساماق عااتحامإل  مااتح اااكحت إلجااةحاالمت اتاا  حس ااأاحام ااسأوحشمااكحا
حام ت ألجتنح

امأج أااااتحاماتا جااااتحع م أااااعتحماااااسااأا حتاااامحامأاااااكحام اا جااااتح اااااكحتااااأمحاأاااااح -
امأاااا سا حام شاااااحامق أتااااتحعتاااا حج قاااا حامتااااسا محعااااجمحت إلجااااةحامت اتاااا  حامتلإلااااج ح
اماتا كحتمح   جتحستسةجاحام ت جتحم  تا جحام اا اكحامت ااكحستا حجااتعدحعاةم ح

  ةجتحتمح   جتحدلا نحتمح صجاتحاماأساحاماتا جتحساماأساحاة 

ت  ج حستدسجاحامت  سمحاةقاجتكحةكحتاا  حامتلإلج ا  حساة إلا  ا حاماتا جاتح -
 ااااكحتاااا اوحامأااااكحام اا جاااتحةجتااا حعاااجمحاماااأس حام اعجاااتحم جااا أوحامت اجااا حامت  ةأاااجتح
ماأاااكحام اا جااتحام اعجااتح اااكحتمج تحاا حاةا عجااتحسامأاا كح  ااسحتدااسجاحامت  تاا ح
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محةااكحام ح جااتحشمااكحتقاجاا حاال تتاا أح اااكحامااسااأا حاة تاا اكحسامأااا كحعتاا حجااؤأ
 اةا عجتحعقأاحاةت  منحح

 بالنسب  ل : م:

االأاااتإل أوحامقصاااس حتااامح  ةاااتحامت اجااا حامتاااكحجتج حااا حاالتإلااا  حةاااكحتاااا  حأ اااااح -
اة ت جحسأ احامتصأجاحم ج أوحةاصحسصس حامص أاا حامتصاجتحام اا جاتحشماكح

امقاااا أاوح اااااكحامت  ةأااااتحسامتااااكححدأااااسا حامااااأس حامتتقأتااااتحسامتا جاااا ح اااااكحامأاااااك
 أتل كحةكحامأس حامتتقأتتحاالمت ات  حتلإلج حامأ احامتت سححمح نح

أااأتحامت ات  حتلإلج حامأ احامتت اسححم  تا جحسامتصاأجاحةاكحاماأس حامتتقأتاتح -
سل صااتحامأاااكحامتااكحتأااتساأي حتصاااحعصااإلتحاألجأااجتحعحااأتحام ااأحتاامحاآلماا اح

امأا سا حامق أتات حسجت امحمااأس حام اعجاتحامأاعجتحالاتإل ةحدأ  احيةهحامأااكحةاكح
تدااسجاحش ت احاا حتاامحيااةهحامأاااكحمتقاجاا حسااأاتحاا حت حاا ح)ع أااتلأااحاماااأ اح أوح جاا

س ساة حاة ت جحام اا كحةكح س حد  ا احاالتإلا  (حس اةم حامتاأاجحةاكحتلإلاج ح
اماأساحاماتا جتحسام ااألفحامتإلاس تح اكحامسااأا حتمحياةهحامأااكحمتسااحاتح

 ل  حامأ سا حامق أتتنححااتإل ةحاةأ  ا

ش اا أوحيج اااتحاة تاا جحام اا ااكحعتاا حج قاا حامتسأااكحةااكحتصااأجاحامأاااكحام اا جااتح -
امت  ةأاااتحةاااكحاةأاااسا حامأسمجاااتحدسحتاشاااجأحاماااسااأا حتااامحامأااااكحام اا جاااتحتااامح

 امل اجحدسحت قج حامتسا محقأاحاةت  محعجمحاالتا يجمنح

ةأاسا حام  متجاتحل صاتحش ش  حداح وحتتلصصتحةكحتت ع تحستااقعتحتداساا حا -
ةكحامأ سا حاةسمكحمت إلجةحاالتإلا  حساأااحامأج أاتحام اا جاتحةاكح اس حتؤشااا ح

  تاجتحامتت ع تحملأ  احساة ت جحسامتل سمحتمحامأاكحام اا جتنح

تدعجاا حأج أااتح اااوحةااكحاأااتجااأحامأاااكحام اا جااتحسأااأااتحدأاا  احامتصااأجاحةااكح -
تحاللات تح تا ألاحتلإلاج حاماأ احةاكحامأس حامتلتاإلتحسامتكحتتأااحع متعا جمح تجاا

 حامأس حامت تاتحسامتصأاوح)أسا حامتتقأتتحدسحام  تجت(نح

 وهللا ولي التوفيق ،،، 
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حح
حح
حح
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