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رابعة أمراض 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 وظابف 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 المكملة .  –األنشطة المرتبطة  -4
 يقين  .الال –  المخاطرة -3
 العوامل التي يتوقف عليها تثمين المزرعة. –طرق تثمين المزرعة  -2
 . الرقابة -  التخطيط  -2
 الميزانية التقديرية . -الميزانية الجزبية   -0

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

 السؤال الثالث : ) 41 درجة ( 
ه يتم في ظروف ال يمكن أن يتحكم فيها اإلنسان تحكما تاما يتميز اإلنتاج الزراعي بأن"  ) أ (

كما يحدث في معظم أنواع اإلنتاج الصناعي، وعلي ذلك فالقرارات المزرعية تتخذ في معظم 
األحيان في ظروف الاليقين ألن الخطط المزرعية يتم وضعها اآلن للحصول علي إنتاج في 

."  فترة زمنية مستقبلية  
 في ضوء تلك العبارة :    ) 01 درجات (

 ما المقصود بالمخاطرة والاليقين . -0

 أنواع الاليقين . وضح -4

 فسر الكيفية التي  يتم بها مواجهة  الاليقين .  -3

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

  درجات ( 01)                                                                 .  المصرية
------------------------------------------------------------  

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق
 د/ السيد جادو
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 رابعة أمراض نباتقسم : االقتصاد الزراعي         الفرقة :      كلية الزراعة  –جامعة بنها 

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

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

 إجابة السؤال األولــ :)41درجة(
، وما هي وظابف اإلدارة  يةاإلدارة المزرعأهداف عرف 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 

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

 التكنولوجية والعموم االجتماعية. 

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

محصول عمي أكبر غمة ممكنة اقتصاديا بصفة مستمرة مع المحافظة عمي خصوبة الزراعية ل
–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 .
 يشزح الطالب بإيجاس الوظائف التالية : 

  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 
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تعرررف المزرعررة مرررن وجيررة النظررر االقتصرررادية عمرري أنيرررا الوحرردة اإلنتاجيررة فررري البنيرران االقتصرررادي  -1
ئية عمي إنيرا مسراحة مرن األرض متصرمة  أي الزراعي في حين أنيا تعرف من وجية النظر اإلحصا

قطعة واحردة  أو منفصرمة  أي عردة قطرع متباعردة  تسرتغل كميرا أو جزئيرا فري اإلنتراج الزراعري  نبراتي 
أو حيواني  يديرىا شخص طبيعي واحد أو بمساعدة غيره أو يردرييا شرخص معنروي  ىيئرة أو شرركة  

م فرري إنترراج الررزروع والخرردمات المزرعيررة وىررذا وتضررم المزرعررة قرردرا مررن عناصررر اإلنترراج الترري تسررتخد
 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 .

حجام المزارع .ثالثا : التقسيم وفقا أل  
   رابعا: التقسيم وفقا لطبيعة المشروعات المزرعية .

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

ب تخطط لنفسها .الزراعة المستكفية : أن الكثير من الدول وخاصة أيام الحرو-0
السياسات الزراعية لتستغل مواردها استغالال يضمن لها االكتفاء الغذابي والكسابي الزراعي 

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

% من الدخل النقدي الزراعي السنوي وتعتبر الزراعة متخصصة إذا كان المحصول 21من 
% وقياسا علي ذلك تعتبر 21سي لها يدر من صافي الدخل المزرعي السنوي أكثر من الربي

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

 لألسباب اآلتية :
ل التجاري الدولي لسهولة المواصالت .ارتفاع معدل التباد       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
 تقدم وسابل المواصالت البرية والبحرية والجوية .  -2

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

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:
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المنظم مع عدم إجراء تغيير جوىري فييا إال بعد الرجوع إليرو فيمرا تنفيذ الخطة التي وضعيا  .1
عدا ما يتطمبو منيا السرعة فري التنفيرذ بسربب مرا قرد يحردث مرن تغيررات طارئرة فري الظرروف 

 الحيوية والظروف االقتصادية. 
وضررع خطررة تنفيررذ العمررل اليررومي وذلررك لتنظرريم أداء العمميررات المختمفررة فرري الوقررت المناسررب  .2

تتعرررررارض العمميرررررات مرررررع بعضررررريا ممرررررا يرررررصثر عمررررري الكفررررراءة اإلنتاجيرررررة لمعناصرررررر حيرررررث ال 
المسرررتخدمة ويتطمرررب ىرررذا اختيرررار أفضرررل الطررررق واألسررراليب لتنفيرررذ العمميرررات المزرعيرررة مرررع 

 تحديد كيفية ووقت إجراءىا في ضوء خبرتو وظروفو البيئية. 

لضررورية ليررم لرفررع كفرراءتيم اختيرار العمررال الالزميررين ألداء العمرل المزرعرري وترروفير العنايررة ا .3
 اإلنتاجية. باإلضافة إلي مراقبة العمال والموظفين والتأكد من قياميم باألعمال المكمفين بيا. 

اإلشررراف الفعمرري عمرري سررير العمررل بجميررع مرافررق المزرعررة والتأكررد مررن أن العمررل يسررير طبقررا  .4
 لمخطة المرسومة.

اإلصررالحات والترميمررات الالزمررة والمعرردات تنفيررذ جميررع أنررواع التعاقررد كالتررأخير واالسررتئجار و  .5
 والمباني المزرعية. 

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

إمسرراك السررجالت المزرعيررة وفررتا الحسررابات الترري ررىررا المررنظم ضرررورية لالسررتفادة بيررا فرري  .7
 األعمال التنفيذية والتقييد فييا يوميا. 

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

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

 األنشطة المكملة .  –األنشطة المرتبطة  -4

تعرف المشاريع المزرعية أو المنتجات المزرعية المرتبطة عمي أنيا ناتجين أو أكثر األنشطة المرتبطة 
 عممية إنتاج واحدة.يتحصل عمييما من 

تمك المشاريع التي يساعد بعضيا البعض في استخدام العناصر اإلنتاجية مثل تعني  كملةاألنشطة الم
زراعة الحاصالت النجيمية عقب الحاصالت البقولية. أو ىي المشاريع التي يجري إنتاجيا بغرض 

دال من تبديدىا أو تركيا تتمف أو االستفادة من بقايا أو فضالت الزروع األخرى الناتجة من المزرعة ب
بغرض تقميل عوامل اإلسراف المزرعية إلي ادني الحدود مما يتيا لممزارع الحصول من عممو المزرعي 

ترك األغنام ترعي فضالت البرسيم بعد حشة أو تركيا حرة تأكل ومن أمثلتها عمي أقصي دخل ممكن. 
 لحظائر أثناء تغذيتيافضالت العالئق التي تتساقط من الماشية عمي أرض ا

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

 الاليقين  . –  المخاطرة -3

تشير المخاطرة إلي التغيرات أو األحداث المستقبلية التي يمكن :  المخاطرة -4
. تحديدها أو قياسها بطريقة عملية وكمية  

: الاليقين  
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أو قياسها يمكن تحديدها  أل  إلي التغيرات أو األحداث المستقبلية التي يشير 
.بطريقة عملية وكمية  

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

 العوامل التي يتوقف عليها تثمين المزرعة. –طرق تثمين المزرعة  -2
 06ص  – 03أنظر الكتاب المقرر ص 

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

 . الرقابة -  التخطيط  -0

 :التخطيط 
وعة القواعد والطرق واألساليب التي يسترشد بيا ويتضمن ىذا الجزء من إدارة األعمال المزرعية مجم

عند دراستو ورسم السياسة المزرعية أو النظام المزرعي أو خطة اإلنتاج المرسومة لالستغالل المزرعي، 
أي تحديد األىداف ووضع البرامج الكفيمة بتحقيقيا ويقوم المنظم بعممية التنظيم المزرعي التي يكون 

 ل أو نظام مزرعي.الغرض منيا وضع أفضل منوا

 

 الزقابة المشرعية:

ىي جزء من اإلدارة المزرعية التي تختص بالييمنة عمي تنفيذ الخطة المزرعية أو بعبارة أخري ىو 
المجال الذي يتضمن مجموع القواعد واألساليب التي ييتدي بيا في توجيو أو مراقبة تنفيذ العمميات 

 .المزرعية بما يكفل تحقيق األىداف المنشودة

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

 الميزانية التقديرية . -الميزانية الجزبية   -7
 

 الميشانية التقديزية المشرعية: 

وىي عبارة عن برنامج مالي يتضمن العمميرات الزراعيرة المختمفرة خرالل مردة زمنيرة معينرة  عرادة 
رون أنررو مررن األىميررة بمكرران سررنة ، وقررد تكررون ىررذه السررنة ماليررة أو زراعيررة إال أن بعررض االقتصرراديين يرر

 وضع الميزانية التقديرية قبيل السنة الزراعية حيث أن ىذه الميزانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالنسبة الزراعية. 
-:الميشانية الجشئية   

 031أنظر الكتاب المقرر ص 
------------------------------------------------------------  

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

  ما المقصود بالمخاطرة والاليقين .

تشير المخاطرة إلي التغيرات أو األحداث المستقبلية التي يمكن :  المخاطرة -1
تحديدها أو قياسها بطريقة عملية وكمية، وبمعني آخر فإن المخاطرة تعني 

التنبؤ بإمكان حدوث األحداث التي يمكن التنبؤ بها وال يعني ذلك أنه يمكن 



 6 

شا معين بالذات ولكن المقصود هو إمكان التنبؤ بوقوع الحادث في 
 مجموع يتكون من عدد كبير من الحاالت واألحداث. 

الاليقين هو:   -2  

أنه ال يمكن فيه  تحديد احتمال وقوع الحدث بطريقة عممية كما يشمل كل الظروف التي يجب أن 
  عمومات غير كاممة عن المستقبل.تتضمن القرارات اإلنتاجية وكذا م

 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 

منتجين عالوة علي أن تغير مستويات األسعار يتحدد نتيجة لتفاعل عوامل كثيرة طبيعية ال
واقتصادية وعدم استقرار األسعار يظهر بصورة أوضح وبدرجه أكبر مما يظهر به قطاع الصناعة 

أو أي قطاع أخر ، وذلك ألن المنتج الصناعي يتمتع بدرجة من التحكم في األسعار ال يتمتع بها 
ع . المزار  

        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 قابم في جميع مجاالت النشاط اإلنتاجي الزراعي ، وال يوجد 

ج الصناعي ، وعلي سبيل المثال فدان اإلنتاج بالنسبة لمحصول ما ، ال في مجال اإلنتا
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              

وأعراضهم األحيان ألي ظهور إنتاج جديد يؤدي ألي اتجاه المستهلكين ألي اإلنتاج الجديد 
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 
احتياطية يمكن اتباعها لمواجهة حالة عدم التأكد والتي تسود مجال اإلنتاج هناك إجراءات 

 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 .
الوحدة اإلنتاجية لمقاومة الظروف االقتصادية غير المنافسة ،وتتمثل إجراءات لزيادة مقدار 

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

ر اإلنتاج بالمحاصيل المنتجة ( .اإلنتاجية ) أي عالقة عناص  
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أما المجموعة الثالثة من اإلجراءات والتي تتخذ لزيادة مقدرة المنشأة علي مواجهة الظروف 
 االقتصادية الصعبة وتشمل السيولة وتكوين رأس المال وحجم اإلنتاج .

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

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

  درجات ( 01)                                                                 .  المصرية
 

 : الكفاءة اإلنتاجية 
 تشير الكفاءة اإلنتاجية المزرعية إلي: 

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

 

 : وأهم مقاييس الكفاءة االنتاجية هي
 76أنظر الكتاب المقرر والمحاضرات ص 

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

********** 

 أستاذ المادة

 د /السيد حسن محمد جادو

    م2112/  6/  13


