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رابعة وقاية نبات:  فرقةال      كلية الزراعة        قسم : االقتصاد الزراعي     –جامعة بنها   
     م4102/ 4102للعام الجامعي  ثانيامتحان الفصل الدراسي ال

الزمن : ساعتان                  01درجة اإلمتحان :         عية    المادة: إدارة مزر         

       
 السؤال األولــ :)41درجة(

، وما هي وظائف اإلدارة  اإلدارة المزرعيةأهداف عرف اإلدارة المزرعية ، ثم أشرح  ) أ (
درجات ( 01. )  ةوضح المجاالت التي البد أن يلم بها مدير المزرع . المزرعية  

 
درجات ( 01)   ما المقصود بالمزرعة ، ووضح أهم أنواع التقسيمات للمزارع . ) ب (  

 
------------------------------------------------------------  

 السؤال الثاني :)41درجة(
 قارن بين كال مما يأتي : ) أجب عن خمس نقاط  ، كل نقطة 2 درجات (

 . المهام التي يقوم بها الرقيب  -  المهام التي يقوم بها المنظم -0
 األنشطة غير المتنافسة .  –األنشطة المتنافسة  -4
 الاليقين  .طرق التغلب علي  –  الاليقين أنواع -3
 . ثمن الجرديال -  ثمن الكسبيال -2
 الميزانية التقديرية . -الميزانية الجزئية   -2
العوامل التي تحدد كيفية تقسيم   –العوامل التي يتوقف عليها تثمين المزرعة  -0

 المزارع .
------------------------------------------------------------  

 السؤال الثالث : ) 41 درجة ( 
للتعرف علي حسن العمل في المزرعة وكيفية استغالل موارد المزرعة الثابتة  "  ) أ ( 

والمتغيرة، وكذلك للوصول إلي الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية المرجوة من النشاط المزرعي، 
رباح والخسائر فكان لزاما التعرف علي بعض المقاييس التي تستخدم في الحكم علي األ

" . بالمزرعة  
 في ضوء تلك العبارة :    ) 01 درجات (

 .فسر تلك العبارة   -0

 .، مع شرح إثنين منها  أذكر تلك المقاييس المستخدمة -4

 
وما هي مقاييس الكفاءة االنتاجية التي تستخدم في المزارع ،  عرف الكفاءة االنتاجية ) ب (

.  المصرية  
  درجات ( 01)                                                                 

------------------------------------------------------------  
 مع أطيب التمنيات بالتوفيق

 د/ السيد جادو
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 رابعة وقاية نباتقسم : االقتصاد الزراعي         الفرقة :      كلية الزراعة  –جامعة بنها 

------------------------------------------------------ 
 اداسة مزسعيةإجابة امتحان مقشس ومىرج 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إجابة السؤال األولــ :)41درجة(
، وما هي وظائف اإلدارة  اإلدارة المزرعية أهدافعرف اإلدارة المزرعية ، ثم أشرح  ) أ (

درجات ( 01. )  ةوضح المجاالت التي البد أن يلم بها مدير المزرع . المزرعية  

 تعريف اإلدارة المزرعية:
يعرف عمم اإلدارة المزرعية بأنو أحد فروع عمم االقتصاد الزراعي الذي يختص بدراسة 

في الوحدة اإلنتاجية الزراعية التي تسمي بالمزرعة.  تنظيم ومراقبة العمميات المزرعية المختمفة
وعمي ذلك فيو من العموم التطبيقية التي تعتمد عمي مبادئ مستمدة من كل من العموم 

 التكنولوجية والعموم االجتماعية. 

 أهداف اإلدارة المزرعية :
ناعة تعتبر اإلدارة المزرعية عمال إنتاجيا الغرض منو تطبيق األصول العممية في ص

الزراعية لمحصول عمي أكبر غمة ممكنة اقتصاديا بصفة مستمرة مع المحافظة عمي خصوبة 
–األرض ،وكذا المحافظة عمي األصول المزرعية األخرى  خالف األرض   – ألطول فترة زمنية  

 ممكنة وبعبارة أخرى الحصول عمي اكبر قدر من الغمة بأقل قدر من التكاليف .
 ظائف التالية : يشزح الطالب بإيجاس الو

  التخطيط 

 التنفيذ 

 المتابعة 

 مجال البحث في إدارة األعمال المزرعية)وظائف االدارة المزرعية ( :
 يدور البحث في عمم اإلدارة المزرعية في المجالين الرئيسيين التاليين :

 أوال : التنظيم أو التخطيط المزرعي .
 ثانيا : الرقابة أو التنفيذ المزرعي .

------------------------------------------------------------  
درجات ( 01)   ما المقصود بالمزرعة ، ووضح أهم أنواع التقسيمات للمزارع . ) ب (  

 :المزرعة 

تعرف المزرعة من وجية النظر االقتصادية عمي أنيا الوحدة اإلنتاجية في البنيان االقتصادي  -1
النظر اإلحصائية عمي إنيا مساحة من األرض متصمة )أي  الزراعي في حين أنيا تعرف من وجية

قطعة واحدة( أو منفصمة )أي عدة قطع متباعدة( تستغل كميا أو جزئيا في اإلنتاج الزراعي )نباتي 
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أو حيواني( يديرىا شخص طبيعي واحد أو بمساعدة غيره أو يدرييا شخص معنوي )ىيئة أو شركة( 
اج التي تستخدم في إنتاج الزروع والخدمات المزرعية وىذا وتضم المزرعة قدرا من عناصر اإلنت

 الشخص يسمي بالمزارع وقد يكون مالك أو مستأجرا أو مديرا باألجر.
 يمكن تصنيف المزارع وفقا لخمسة مبادئ :

 أوال: التقسيم وفقا لنوع اإلنتاج والسياسات الزراعية .
 ثانيا :التقسيم وفقا لمساحات المزارع .

قسيم وفقا ألحجام المزارع .ثالثا : الت  
   رابعا: التقسيم وفقا لطبيعة المشروعات المزرعية .

)  علي الطالب شرح أي مبدأ (            . خامسا : التقسيم وفقا لطبيعة المزارع   
 أوال: التقسيم وفقا لنوع اإلنتاج والسياسات الزراعية  :.

ة أيام الحروب تخطط لنفسها .الزراعة المستكفية : أن الكثير من الدول وخاص-0
السياسات الزراعية لتستغل مواردها استغالال يضمن لها االكتفاء الغذائي والكسائي الزراعي 

 الذاتي .
زراعة التخصص : تقوم زراعة التخصص علي محصول نقدي يتعدى مداه أكثر - 4

لمحصول % من الدخل النقدي الزراعي السنوي وتعتبر الزراعة متخصصة إذا كان ا21من 
% وقياسا علي ذلك تعتبر 21الرئيسي لها يدر من صافي الدخل المزرعي السنوي أكثر من 

مصر متخصصة في إنتاج القطن وأن أي انخفاض في ثمن المحصول الرئيسي يؤدي ألي 
مقابل ، أي انخفاض في الدخول من حصيلة الصادرات ،وقد انتشرت  زراعة التخصص  نقص

 لألسباب اآلتية :
معدل التبادل التجاري الدولي لسهولة المواصالت . ارتفاع       0 -    

- 4       أن الدول  بدأت في تخطيط إنتاجها الزراعي وفقا لمبدأ الميزة النسبية .  

 ولنجاح مبدأ التخصص الزراعي يجب توفر شرطين أساسيين .

 حرية التجارة العالمية . -1
 وية .تقدم وسائل المواصالت البرية والبحرية والج  -2

ويمكه االستفادة مه تقسيم المزاسع مه حيث أهذاف مششوعاتها العامة لزلك ، فمه 

الضشوسي التعشف علي المىافع والمعاييش االقتصادية للتخصص اإلوتاجي وللتىىيع اإلوتاجي 

 أي مزايا وعيىب لكل مه التخصص والتىىيع اإلوتاجي .
------------------------------------------------------------  

 إجابة السؤال الثاني :)41درجة(
 قارن بين كال مما يأتي : ) أجب عن خمس نقاط  ، كل نقطة 2 درجات (

 
 . المهام التي يقوم بها الرقيب  -  المهام التي يقوم بها المنظم -0

02أنظر الكتاب ص   

 أهم األعمال التي يقوم بها الرقيب أو مدير المزرعة ما يمي:
ة التي وضعيا المنظم مع عدم إجراء تغيير جوىري فييا إال بعد الرجوع إليهو فيمها تنفيذ الخط .1

عدا ما يتطمبو منيا السرعة فهي التنفيهذ بسهبب مها قهد يحهدث مهن تغيهرات طارئهة فهي الظهروف 
 الحيوية والظروف االقتصادية. 
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مناسههب وضههع خطههة تنفيههذ العمههل اليههومي وذلههك لتنظههيم أداء العمميههات المختمفههة فههي الوقههت ال .2
حيهههههث ال تتعهههههارض العمميهههههات مهههههع بعضهههههيا ممههههها يههههه ثر عمهههههي الكفهههههاءة اإلنتاجيهههههة لمعناصهههههر 
المسهههتخدمة ويتطمهههب ىهههذا اختيهههار أفضهههل الطهههرق واألسهههاليب لتنفيهههذ العمميهههات المزرعيهههة مهههع 

 تحديد كيفية ووقت إجراءىا في ضوء خبرتو وظروفو البيئية. 

فير العنايههة الضهرورية ليههم لرفههع كفههاءتيم اختيهار العمههال الالزميههين ألداء العمهل المزرعههي وتههو  .3
 اإلنتاجية. باإلضافة إلي مراقبة العمال والموظفين والتأكد من قياميم باألعمال المكمفين بيا. 

اإلشههراف الفعمههي عمههي سههير العمههل بجميههع مرافههق المزرعههة والتأكههد مههن أن العمههل يسههير طبقهها  .4
 لمخطة المرسومة.

واالسههتئجار واإلصههالحات والترميمههات الالزمههة والمعههدات  تنفيههذ جميههع أنههواع التعاقههد كالتههأخير .5
 والمباني المزرعية. 

 مباشرة تمويل العمميات المزرعية مع تنفيذ عمميات الشراء وتسويق المحاصيل. .6

إمسههاك السههجالت المزرعيههة وفههتا الحسههابات التههي ررىهها المههنظم ضههرورية لالسههتفادة بيهها فههي  .7
 ا. األعمال التنفيذية والتقييد فييا يومي

عداد التقارير الالزمة لذلك.  .8  إخطار المنظم عن الخطوات التي تم تنفيذىا أول بأول وا 

*************************** 

 األنشطة غير المتنافسة .  –األنشطة المتنافسة -4
 األنشطة المتنافسة :

نتاجية ىي تمك المشاريع أو األنشطة الزراعية التي يتنافس كل منيا في استخدام العوامل اإل
المزرعية، أي التي تكون بينيا عالقة تنافسية. بمعني أن التوسع في إنتاج مشروع مزرعي معين يتم 
عمي حساب المشروع المنافس، فمثال يعد محصولي القما والشعير مشروعان متنافسان لتنافسيما 

  عمي استخدام عنصري األرض والعمل في وقت واحد. 

 األنشطة المرتبطة:

ىي تمك المشاريع أو األنشطة الزراعية التي ال يتنافس كل منيا في استخدام العوامل اإلنتاجية 
المزرعية، أي التي ال تكون بينيا عالقة تنافسية. بمعني أن التوسع في إنتاج مشروع مزرعي معين ال 

  يتم عمي حساب المشروع المنافس

*************************** 

 الاليقين  .طرق التغلب علي  –  أنواع الاليقين -3

 أنواع الاليقين

Price Uncertainty : 1- عدم التأكد من الناحية السعرية 

فالمزارع الفرد يعمل في ظل المنافسة الحرة ال يمكنه أن ينحكم في أسعار 
المحاصيل التي ينتجها وال أسعار عناصر اإلنتاج نظرا لكونه أحد األفراد في مجموعة كبيرة من 

نتجين عالوة علي أن تغير مستويات األسعار يتحدد نتيجة لتفاعل عوامل كثيرة طبيعية الم
واقتصادية وعدم استقرار األسعار يظهر بصورة أوضح وبدرجه أكبر مما يظهر به قطاع الصناعة 
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أو أي قطاع أخر ، وذلك ألن المنتج الصناعي يتمتع بدرجة من التحكم في األسعار ال يتمتع بها 
.  المزارع  

        Yield  Uncertainty.          : 4-عدم التأكد من ناحية غله المحصول    
ويشير ذلك ألي االختالفات التي تظهر في اإلنتاج نتيجة الستخدام أسلوب إنتاجي معين ، 
وهذا النوع من عدم التأكد قائم في جميع مجاالت النشاط اإلنتاجي الزراعي ، وال يوجد 

الصناعي ، وعلي سبيل المثال فدان اإلنتاج بالنسبة لمحصول ما ، ال  في مجال اإلنتاج
يستطيع المزارع أن يقرر بالنسبة لهال الكمية المنتجة مستقبال بواسطة استخدام 

مجموعة معينة من عناصر اإلنتاج . وعلي هذا فالمزارع يجب أن يضع قراراته اإلنتاجية 
للمحاصيل المختلفة .علي أساس عمل توقعات من اإلنتاج بالنسبة   

       Teconological  Uncertainty                     : 3-عدم التأكد التكنولوجي
ويقص به التغيرات التي تنشأ نتيجة للتقدم التكنولوجي ، وتؤدي في كثير من              

أعراضهم األحيان ألي ظهور إنتاج جديد يؤدي ألي اتجاه المستهلكين ألي اإلنتاج الجديد و
عن اإلنتاج القديم مما يؤثر في مبيعات بعض السلع وبالتالي في أرباحها أو قد تؤدي ألي 

العزوف عن سلعة معينة ، ويصبح غير قادر علي مواجهة المنافسة السوقية ، وهذا 
 النوع من عدم التأكد ال تتأثر به الزراعة كما تتأثر به فروع اإلنتاج غير الزراعي . 

 
Social Uncertainty            : 2-عدم التأكد االجتماعي      

ويشير ألي التغيرات التي تنشأ نتيجة لعدم استقرار السياسة االقتصادية للدولة أو النقابات 
 المهنية كاتحادات العمل بالنسبة لسياسة األجور علي سبيل المثال .

 اإلجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الاليقين 
تياطية يمكن اتباعها لمواجهة حالة عدم التأكد والتي تسود مجال اإلنتاج هناك إجراءات اح

 الزراعي ، وهذه اإلجراءات يمكن تقسيمها ألي ثالث مجموعات ولكنها ترتبط ببعضها :
 إجراءات تتخذ لتقليل مقدار التغير في الدخل .

 إجراءات تتخذ لمنع انخفاض الربح عن حد معين .
وحدة اإلنتاجية لمقاومة الظروف االقتصادية غير المنافسة ،وتتمثل إجراءات لزيادة مقدار ال

المجموعتين األولي والثانية من اإلجراءات في االختيار توليفة السلع التي يمكن إنتاجها 
واختيار توليفة عناصر اإلنتاج التي تستخدم في العملية اإلنتاجية وكذلك اختيار األساليب 

اإلنتاج بالمحاصيل المنتجة ( .اإلنتاجية ) أي عالقة عناصر   
أما المجموعة الثالثة من اإلجراءات والتي تتخذ لزيادة مقدرة المنشأة علي مواجهة الظروف 

 االقتصادية الصعبة وتشمل السيولة وتكوين رأس المال وحجم اإلنتاج .

*************************** 

 . ثمن الجرديال -  ثمن الكسبيال-2
لثمن الذي تساويه المزرعة في ضوء أثمان المزارع المماثلة هو ا الثمن المثلي

 لها في جميع الخصائص االقتصادية واالجتماعية والطبيعية . والمجاورة

يمثل الثمن الجردي القيمة الحالية لممزرعة ويحصل عميو بعمل قائمة جرد لجميع  جرديالثمن ال
ة كل منيا باستخدام الطرق الجردية موجودات المزرعية من أصول ثابتة ومتداولة وتقدير قيم

المعروفة، ويمثل حاصل جمع ىذه القيم الثمن الجردي الذي ييتدي بو في معرفة الثمن الفعمي 
لممزرعة وتعتمد ىذه الطريقة عمي الخبرة والمران الفعمي مع مراعاة ظروف المنطقة ويجب أن ي خذ 
في االعتبار المطموبات التي عمي المزرعة. 

*************************** 

 الميزانية التقديرية -الميزانية الجزئية  -2

 : الميشانية التقديزية المشرعية: 
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وىي عبارة عن برنامج مالي يتضمن العمميهات الزراعيهة المختمفهة خهالل مهدة زمنيهة معينهة )عهادة 
ألىميههة بمكههان سههنة(، وقههد تكههون ىههذه السههنة ماليههة أو زراعيههة إال أن بعههض االقتصههاديين يههرون أنههو مههن ا

 وضع الميزانية التقديرية قبيل السنة الزراعية حيث أن ىذه الميزانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالنسبة الزراعية. 
031أنظر الكتاب المقرر ص  -:الميشانية الجشئية   

*************************** 

فية تقسيم العوامل التي تحدد كي  –العوامل التي يتوقف عليها تثمين المزرعة  -0
 المزارع .

06ص  – 00العوامل التي يتوقف عليها تثمين المزرعة :  أنظر الكتاب ص   
تقسم المزارع إلي مجموعاات متماثلاة وفقاا ألساس كثيارة تتمثال فاي العوامال 

االجتماعية أو الطبيعية فمن الناحية االقتصادية فإن أىم ىذه األسس ىي:  االقتصادية أو  
 .سعة المزرعة "بالفدان" -1
 حيواني(. –نوع اإلنتاج الذي ينتج بالمزرعة )نباتي  -2

 مقدار الدخل النقدي الناتج من المشاريع المزرعية. -3

 نوع التربية -4

 الحافز اإلنتاجي أو درجة االستكفاء الذاتي.  -5

 ومن الناحية االجتماعية فإن أهم هذه األسس هي: 
 النظم االجتماعية السائدة. -1
 جماعية حكومية(.  -تعاونية –ارع فردية الفمسفة السائدة في المجتمع )مز  -2

 القيم والمعتقدات السائدة )نظام اإلرث في اإلسالم والمعتقدات األخرى(. -3

 الكثافة السكانية.  -4

 أساليب حيازة األراضي. -5

 ومن الناحية الطبيعية فإن أهم هذه األسس هي: 
 الموقع الجغرافي. -1
 طر(.بالم –باآللة  –بالراحة  –حوض  –طرق الري )مستديم  -2

------------------------------------------------------------  

 إجابة السؤال الثالث : ) 41 درجة (
درجات ( 01)   ) أ (  

 . مقاييس الربح المزرعي  -  مقاييس الحالة المالية
 مقاييض الحالة المالية:

ين، تعاارف الحالااة الماليااة للماازارع، بأنهااا مقاادار ثروتااه الحقيقااة فااي وقاات معاا
 وللحصول علي تقييم حقيقي لإليرادات الكلية السنوية يتطلب ذلك:

يجب مقارنة الحالة المالية المزرعياة فاي أخار السانة بالحالاة المالياة فاي أول  -
 السنة لمعرفة التغيرات التي طرأت علي القيمة الكلية للمواد المستعملة. 

 ارع )كفرد( أي:وتختلف الحالة المالية للمزرعة عن الحالة المالية للمز -
بالنساابة للمزرعااة: تتضاامن المااوارد المزرعيااة، النااواتج المزرعيااة، الاادخول  - أ

 المزرعية. 
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الاادخول المزرعيااة، مااوارد  –النااواتج  –بالنساابة للماازارع تشاامل: المااوارد  - ب
 ديونه الغير مزرعية.  –المزارع 

أهم المقاييض المستعملة لقياص الحالة المالية 

 للعمل المشرعي: 

.الجرد المزرعي قائمة -1  
األصول المزرعية . -0  
الخصوم المزرعية . -3  

 مقاييض الزبخ المشرعي: 

أن المقياس األفضل ألي مزارع أو عمل مزرعي يعتمد علي عدة عوامل 
منها: حجم العمل المزرعي، مقدار العمل العائلي غير مدفوع األجر، مقدار عمل مدير 

: هي المزرعة نفسه. وأهم المقاييس المستخدمة  
الدخل المزرعي:  -1  

ويضاف إلي  –إجمالي المصروفات المزرعية  –وىو عبارة عن المتحصالت المزرعية
ذلك: ما يحصل عميو المدير من استعمالو لمنزل المزرعة، استيالكو الشخصي لنواتج المزرعة، 

 ويالحظ أنيا طريقة وسيطة لحساب الطرق األخرى: 
دخل العمل المزرعي: -0  

الفائدة عمي رأس المال طبقا لمعدل الفائدة السائدة.  –عن الدخل المزرعي  وىو عبارة
دارتو.  أي ىو عبارة عن المبمغ النقدي الذي يحصل عميو مقابل عممو وا 

--------------------------------------------------------- 

تي تستخدم في المزارع وما هي مقاييس الكفاءة االنتاجية ال،  عرف الكفاءة االنتاجية ) ب (
  درجات ( 01)                                                                 .  المصرية

 : الكفاءة اإلنتاجية 
 تشير الكفاءة اإلنتاجية المزرعية إلي: 

إنيا عبارة عن معدل إنتاج الفدان من المحاصيل المنتجة. أو معدل اإلنتاج الحيواني لكل 
بالمزرعة. حيوان   

 : وأهم مقاييس الكفاءة االنتاجية هي
 96أنظر الكتاب المقرر والمحاضرات ص 

 
********************************************

********** 

 أستاذ المادة

 د /السيد حسن محمد جادو

 م   2112/  6/  13

 

 


