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 التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات اإلنتاج وتسويق الناتج الزرعى في مصر )دراسة حالة في محافظة القليوبية( دور
 عباس مصيلحى السيدأ.د/سمير عطيه محمد عرام     د/إبراهيم محمد عبدالعزيز الحفنى     د/ حنان 

 الوحدة البحثية بالقليوبية  - معهد بحوث اإلقتصاد الزراعي
 

 المقدمة: 
يؤدي القطاع التعاوني دورًا هامًا في مجال التنمية الشاااااااام ة مةاااااااعة  امة والةرا ية والريعية مةاااااااعة  اةاااااااة  و د   تمد    ي  الدولة 

 جتما ية  ُوتعتمر الجمعيا  التعاونية الةرا ية من أهم الوسااااااايل التي تساااااات دمقا الدولة لعترا  طوي ة في تنعيذ سااااااياساااااااتقا و ططقا ا  تةااااااادية وا
جتما ية تعتمد   ا ذاتقا في القيام مجمي  أ مالق . ولقد التوفير ال ادما  ل مةار ين في القطاع الةرا ي يي  أن التعاونيا  منمما    تةااااااااااااااادية واع

العترة األ يرة في مل تطميق ساااياساااة ا ةااادي ا  تةاااادي في مةااار وةيادة منافساااة القطاع ال ا    نيةااار دور الجمعيا  التعاونية الةرا ية في
ا أدي ملقا  ونقل معض مقام الجمعيا  التعاونية الةرا ية  لي المنك الةرا ي المةاااااااااري مما أ ر مالسااااااااا     ي دور الجمعيا  التعاونية الةرا ية   

عيا  التعاونية الةرا ية   ي مساتو  القر  مما أد   لي ضاع  أدايقا وممارستقا ألنشطتقا و دم تم ينقا  لي ضاع  المرا ة المالية ل عديد من الجم
ر ةااااامن تأدية مقامقا تجاه األ ضااااااإل  ما ضاااااافة  لي وجود معض المشاااااا ل التا تعاني منقا الجمعيا  التعاونية الةرا ية والتي تنتشااااار في رموع م

و ان نةااااااي   7800جمعية  ام  0588  يي  م غ  دد الجمعيا  متعددة األغراض نيو 7802 ام جمعية مم ت   ت ةااااااةاااااااتقا  3085معدد 
منتشاااااااااااااارة فا القر  والمرا ة األمر الاذ  يتط ا    ااادة  ( 0) من  جمااالا الجمقورياة %0,0جمعياة مم  ااة نيو 098مياافماة الق يومياا  منقاا يوالي 

ت ةما  ساااااااااييويًا مالنسااااااااامة أل ضاااااااااايقا من الةراع ميي  تم نقم من ا نتا  واليةاااااااااول   ي متنميمقا. يي  ت ع  التعاونيا  الةرا ية دورًا هامًا و 
 . ا نتا  وتسويق منتجاتقم

 
 مشكلة البحث:
تجاهقا  لي أنشاااطة أ ري لم ي ن م طط   تتم ل مشااا  ة المي  في ت  ي معمم ال يانا  التعاونية  ن ومايعقا التيُ أنشاااي  من أج قا واع

نةااا  ا   دد  ميرر لقا منذ مداية التأسااايا  ا تجار في السااا   ال مالية وال قرمايية  األمر الذي أ ر   ي  عاإلة األداإل لمعمم الويدا  التعاونية مل واع
ضاااااااطرارهم لتساااااااويق ت ك من المةار ين  ن التعامل م   الجمعيا  التعاونية وشاااااااراإل معمم  يتياجاتقم ومسااااااات ةما   نتاجقم من الساااااااوق الير  مل واع

تير  الي ومة  ل  ام   ي رف  أساااعار المياةااايل و اةاااة  والتيمياةاااي قم  لي التجار المي يين مما يؤدي  لي يرمانقم من العروق التساااويقية 
  ُ  راتيجية منقا  القمح والقطن و ةا  السا ر والمنجر لتشاجي  المةار ين   ي التوسا  في ةرا ة المسايا  المةرو ة منقا  ل  ام.    أن الواا سات

يشاااااير  لي أن المساااااتعيد األسااااااساااااي من رف  األساااااعار هم التجار وليا المةار ين مما أيد  النتايص الع ساااااية التي أد   لي الةاااااورة المتردية ا  تيلُُ
 أةمي    يقا ت ك الجمعيا  التعاونية.

 
 هدف البحث:

  وضاااا  رؤية مسااااتقم ية لدور التعاونيا  الةرا ية في توفير مساااات ةما  ا نتا  وتسااااويق الناتص الةرا ا في ميافمة الق يوميةيقد  المي   لي 
  التي ي الةرا ي مالميافمة  والتعر    ي أهم المشاا د سااتتم  ذلك ميمو ة من األهدا  العر ية والتي تتضاامن التعر    ي هي ل المنيان التعاون

يسااين أداإل ت تتعرض لقا الجمعيا  التعاونية الةرا ية وتيد من فعاليتقا  وتقييم  عاإلة أداإل هذه الجمعيا  التعاونية الةرا ية وذلك  ساات شااا  وسااايل
 .دورها يتا تمارا  م قا في مل السياسا  الةرا ية القايمةالجمعيا  التعاونية الةرا ية ووض  المقتريا  التي يم ن  تما قا لتععيل 

 
 األسلوب البحثى ومصادر البيانات:

  تمد المي    ا األسااااا و  الوةاااااعي وال مي  يي  تم  سااااات دام معض األدوا  ا يةاااااايية المسااااايطة م ل النسااااا  الميوية  والمتوساااااطا  
 تيقيق  من المي  وفقًا لمراي   الم ت عة.وغيرها والتي تتناس  م  طميعة الميانا  والقد  المراد 
عتمد البحث على نوعين من البيانات اإلحصاااةية: أولقا الميانا  ال انوية المنشااورة وغير المنشااورة ل متتيرا  المي ية موضاا  الدراسااة  و د تم  وا 

ومية  ةااادية موةارة الةرا ة  ومديرية الةرا ة مالق ياليةااول   ا هذه الميانا  من نشاارا  وتقارير وسااجد  العديد من الجقا    قطاع الشاايون ا  ت
 وا دارة العامة ل تعاون الةرا ا مالق يومية  والويدا  المي ية ممرا ة و ري العينة الم تارة وغيرها.
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يا  وأ ضااااإل جمعو انيقما الميانا  األولية من  دل  ساااتمارتي  ساااتميان  ا ساااتمارة األولي  اةاااة مالمةار ين  وال انية  اةاااة ممديري ال
مجاالا ا دارة . ونعاذ  ممياافماة الق يومية و د تم تجمي  الميانا  من  دل المقام ة الشاااااااااااااا ةااااااااااااااية ل مميو ين  دل شااااااااااااااقر  )ديسااااااااااااااممر  يناير( 

7809/7878. 
 

 -نتاةج الدراسات السابقة:
مي  فقد تم التوةاال  لا مجمو ة من واألميا  السااامقة والتي تناول  موضااوع ال 9و6و 3و 7ر م في ضااوإل ما توةاا    لي  الدراسااا  

 -النتايص لعل من أهمقا اآلتا:
ل قيام  ةضااارورة تععيل دور التعاونيا  الةرا ية من  دل تيقيق الر امة الذاتية م  تطوير أنشاااطتقا التساااويقية من  دل المرامص التدريمية الدةم -0

 مأنشطة الجمعيا .
التعاونية الةرا ية مما يتط   وجود تشاااااري  تعاونا مويد ل تعاونيا  مم ت   أنوا قا يديم المتتيرا  تطوير أداإل ال دما  التساااااويقية ل جمعيا   -7

ل يا  تةاااااااادية وا جتما ية اليالية  ضااااااارورة  نشااااااااإل منك تعاونا لتمويل أنشاااااااطة ت ك الجمعيا  التعاونية م  توفير التمويل الدةم لشاااااااراإل مياةااااااا
 األ ضاإل.

عاونيا  واع ادة توةي  المقندساااااااااين   ا الجمعيا  وفقا ل ةمام الذي ت دمة التعاونية  وا ساااااااااتعادة من الساااااااااعا  توييد جقة ا شااااااااارا    ا الت -5
 الت ةينية لد  التعاونيا  ورف   عاإلتقا.

سااااااتةاااااادي األراضااااااا وترمية الدواجن  دمص الجمعيا   -0  ل ألاتشااااااجي  التعاونيا    ا الد ول في مجا    نتاجية جديدة  التةااااااني  الةرا ا واع
 فدان في جميعا   ميرة مقد  ةيادة يجم رأا المال المست مر. 388من
ة والداجنة يتوفير المعونة العنية ل تعاونيا    نشااااااااإل التعاونيا  لةاااااااناديق التأمين وا د ار وا سااااااات مار  توجي  التعاونيا  لتنمية ال روة الييوان -3

 ونشر الجمعيا  المت ةةة ل  روة الييوانية.
ونيا  ال ريجين ومد أ ضاااااااااايقا مالمع وما  اليدي ة وتدريمقم   ا أ مال الةرا ة يتا ي تساااااااااموا ال مرة الدةمة في هذا المجال  ا هتمام متعا -6

 ا.قتعيين أ ةاييين  رشاديين مالتعاونيا    تماع نمام مياسما مويد في  افة الويدا  التعاونية ذا  النشاط الوايد يتا يم ن متامعة أنشطت
المرونة  دارة الجمعيا  التعاونية م  تشااااااجي  تشاااااا يل مجالا  دارة التعاونيا  مطريق ا نت ا   ا هتمام منشاااااار ال قافة والع ر  توفير  در من -2

 والو ا التعاونا م  رمط م افأ  ا نتدا  ما نجاةا  العع ية المتيققة.
في  ةرا ة التعا دية مما تمت    من  وادر مشاااارية ومقار تنتشاااارضاااارورة  شااااراك الجمعيا  التعاونية الةرا ية  سلية أساااااسااااية في تنعيذ سااااياسااااة ال -0

ستدم الميةول   يام المنك الرييسا ل تنمية وا يتمان الةرا ا مدوره المةرفا.  جمي  القر    اةة فيما يتةل ممري تا التعا د واع
ية ا دارية  السااعا نيو من  التعددية في الجمعيا  المر ة ضاارورة تععيل دور واع تةاااةااا  الجمعيا  التعاونية المشااتر ة   ا مسااتو  المرا ة  -9

نو ية لفي نطاق الميافمة و ذلك مالنسااااااامة ل جمعيا  العامة متعددة األغراض   ا مساااااااتو  الجمقورية  واع ادة هي  ة الجمعيا  التعاونية الةرا ية ا
 ذه الجمعيا .نمرًا لضع  المرا ة المالية وتشام  وتدا ل ا  تةاةا  واألنشطة لتالمية ه

 
 :الهيكل التعاوني بمحافظة القليوبية 

 ان ة. ويوضح ال –شمين القناطر  –القناطر ال يرية  –  يو   –طوخ  - عرشا ر –تضام ميافمة الق يومية سامعة مرا ة  دارية هي: منقا 
 اآلتي:  والذي يشير  لي 58/6/7809(  دد الجمعيا  الةرا ية ممرا ة ميافمة الق يومية يتي 0الجدول )
 تنقسم الجمعيا  التعاونية مالميافمة  لي  سمين وهما:  -

 جمعية مقسمة  لي  د ة أ سام  ما ي ي: 090: ويم غ  ددها جمعيات تعاونية متعددة األغراض -أ
o  07جمعية ي ي  مر ة منقا والذي يضاااااااام  03جمعية أ  رها ممر ة طوخ يي  يضاااااااام  098جمعيا  متعددة األغراض مي ية... وتضاااااااام 

 جمعية يم  ون معًا  57جمعية ي ي  مر ة شمين القناطر وم  
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 الهيكل التعاوني لمحافظة القليوبية:
 .معد اليذ  والدمص 58/6/7809المسج ة يتي  دد الجمعيا  التعاونية مميافمة الق يومية .  1جدول

المركز 
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 األغراض
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1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 22 

 طوخ
4

5 
1 - 

4
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- - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 2 48 
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1 - 

2

2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 

القناط
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1
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1 - 
1
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- - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 3 22 

شبين 
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1 - 
3
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- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 34 

الخان
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1 - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 
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1

9
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1
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2 - 5 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 15 213 

 ( )مر ة(7) ) رية(    (0) حيث أن:     
 ميانا  غير منشورة. – دارة التوجي   –ا دارة العامة ل تعاون الةرا ي  –:  طاع الةرا ة مالق يومية المصدر

 
  ما مالجدول.من  جمالي  دد الجمعيا  متعددة األغراض المي ية مالميافمة   م تأتي مقية المرا ة  ًد يس  ترتيم   %67,65نيو

o  جمعية موة ة ممعدل جمعية وايدة م ل مر ة.  2جمعيا  متعددة األغراض مشتر ة... وتضم  دد 
o  جمعية في مر ة منقا. 0جمعيا  متعددة األغراض مر ةية... وتضم  دد 

   جمعيات تعاونية نوعية: -ب
ممر ة طوخ وجمعيااة واياادة في  7ممر ة القناااطر ال يريااة و 5جمعيااا  ممر ة منقااا و 0جمعيااة منقااا  03ويم غ  ااددهاا ممياافمااة الق يومياة 

ل ي ًد من مر ةي  عر شااااااا ر وشااااااامين القناطر.  وتتم ل في جمعيا  ل  روة الييوانية  والنيل  والمطاطا  والعراولة  وال ضاااااااروالعا قة  والمياةااااااا
 .اليق ية  واليرير  والتمويل التعاوني

  وعدد الحاةزين وعدد الجمعيات التعاونية متعددة األغراض وعدد أعضااااااااا  مجلس  8112/8112الزمام المنزرع بمحافظة القليوبية موسااااااام
 :إدارة جمعيات اإلةتمان الزراعي التعاونية

  في يين م غ 7800/7809فدان موساااام  039557م غ يوالي  مميافمة الق يومية( أن  جمالي مساااااية الةمام المنةرع 7يوضااااح الجدول )
 .7800ياية  دل  732860لميافمة يوالي  جمالي  دد اليايةين ما

جمعية  ويم غ  دد أ ضااااااإل مج ا  دارة جمعيا  ا يتمان  098مينما م غ  جمالي  دد الجمعيا  المي ية متعددة األغراض مالميافمة 
الساام  في  ًد من الةمام    ويتضااح من الجدول أن مر ةي منقا وطوخ هما المر ةين األ  ي من مين المرا ة ضااو. 0006الةرا ي مالميافمة نيو 

 االمةروع و دد اليايةين و دد الجمعيا  المي ية متعددة األغراض و دد أ ضااااااااااإل مج ا  دارة الجمعيا    ما تمين تعوق مر ة طوخ  ن مر ة منق
 في  ًد من مساية الةمام المةروع و دد اليايةين و دد الجمعيا  المي ية متعددة األغراض.
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و دد اليايةين و دد الجمعيا  التعاونية متعدة األغراض المي ية و دد أ ضاإل مج ا  دارة جمعيا   7800/7809موسم  لمةروع  ا الةمام . 8جدول 
 ا يتمان الةرا ي التعاونية مميافمة الق يومية.

 المركز اإلدارى

 الزمام المنزرع

عدد  %
 الحاةزين

% 

عدد 
الجمعيات 
متعددة 
األغراض 
 المحلية

% 

عدد أعضا  
مجلس إدارة 
جمعيات 
اإلةتمان 
الزراعي 
 التعاونية

% 
 ف ط

 23.65 342 22.11 42 20.91 41705 19.24 11001 12 بنها
 10.51 152 10.53 20 10.68 87541 7.26 11408 2 كفر شكر
 22.75 329 23.68 45 29.46 74711 26.03 51521 81 طوخ
 10.93 158 11.05 21 10.71 87410 13.08 81255 17 قليوب

 9.75 141 9.47 18 7.07 12171 10.7 17141 2 القناطر الخيرية
 16.05 232 16.84 32 15.62 51141 16.18 84771 88 شبين القناطر

 6.36 92 6.32 12 5.55 15805 7.51 11247 2 الخانكة
 100 1446 100 190 100 847102 100 142118 2 إجمالي المحافظة

 .7800/7809موسم  -ميانا  غير منشورة  - دارة الدورة الةرا ية -مديرية الزراعة بالقليوبية -0: المصدر
 .7800 –ميانا  غير منشورة  - دارة اليياةا   -مديرية الزراعة بالقليوبية -7
 .منشورةميانا  غير  – دارة التوجي  –ا دارة العامة ل تعاون الةرا ي –قطاع الزراعة بالقليوبية -5           

 
 

 :مراحل إختيار عينة الدراسة الميدانية 
 أواًل: مراكز العينة:

 تم   تيار مر ةين من مين مرا ة ميافمة الق يومية الساااااااام  وفقًا لنهمية النساااااااامية لعدد الجمعيا  التعاونية متعددة األغراض المي ية م ل
( تم   تيااار مر ة طوخ وماا  7 ادد من اليااايةين  ف مااا أوضااااااااااااااح الجاادول)مر ة والتي ت اادم أ مر مسااااااااااااااايااة مةرو ااة مااالمياافمااة وتتعاااماال م  أ مر 

 %77,00  %75,60( جمعية  يي  يم دن يوالا 07( جمعياة والاذي  يتال المر ة األول  ومر ة منقاا والاذي  يتال المر ة ال اني معدد)03 ادد)
 .098 ددها  من  جمالا  دد الجمعيا  التعاونية متعددة األغراض المي ية مالميافمة والمالغ

 ثانيًا: قري العينة:
ية الةمام المنةروع العع ي م ل  رية يي  ت دم الجمع لمساااااااايةتم   تيار  ريتين من مر ةي الدراساااااااة )طوخ  منقا( وفقًا لنهمية النسااااااامية 

يار   ي ار ين  و  ي  فقد و   ا  تالتعااونياة الةرا ية الموجودة في  ل منقما أ مر مساااااااااااااااية مةرو ة مالقرية وتتعامل م   دد ليا مالق يل من المة 
من  %00,73فدان مم  ة نيو  0666معينة الدراسااااااااااة والتي  يت   المر ة األول يي  م ت  مسااااااااااايتقا يوالي  طوخلتم يل مر ة  ميت كنانة رية 

 فدان. 00000 جمالي مساية الةمام المنةرع مالمر ة والمالغ يوالي 
في العينة والتي  يت   المر ة األول من يي  مسااااااااية الةمام المنةرع فيقا  بنهالتم يل مر ة  شااااابلنجةفي يين و   ا  تيار   ي  رية  

 فدان.       58667الةمام المنةرع مالمر ة والمالغ يوالي مساية من  جمالي  %2,60فدان مم  ة نيو  7536يي  م ت  مسايتقا يوالي 
 ثالثًا: المزارعون:

) رية مي   نانة   رية شام نجة( وفقًا ل مساية المةرو ة  نمةارع من  ريتي المر ةين الم تاري 78موا   مةارع  شاواييًا  08تم   تيار  دد 
  دما  م ل جمعية.  7من سجد  

 رابعًا: الفةات الحيازية:
 -( تةني  المةار ين الذين تم   تيارهم  شواييًا وفقًا ليياةتقم المةر ية يي   تضح اآلتا:5يوضح الجدول )

 ةراع من  رية )شم نجة(. 9ةراع من  رية)مي   نانة(  0مةارع منقم  02اليياةية)أ ل من فدان(=العية  -0
 ةراع من  رية )شم نجة(. 0ةراع من  رية)مي   نانة(  2مةارع منقم  03فدان(=5-0العية اليياةية) -7
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  رية )شم نجة(.ةراع من  5ةراع من  رية)مي   نانة(  3ةراع منقم  0فدان فأ  ر(= 5العية اليياةية) -5
 خامسًا: إجمالى مساحة العينة: -5
 فدان موة ين   ا اليياةا  الم ت عة سامقة الذ ر. 38القرية األولا ممر ة طوخ ) رية مي   نانة(  -0
 فدان موة ين   ا اليياةا  الم ت عة سامقة الذ ر. 03القرية ال انية ممر ة منقا ) رية شم نجة(  -7

 جلس اإلدارة:سادسًا: مديرى الجمعيات وأعضا  م
[ مديرين من  ل مر ة  يي  تم   تيارهم 08[ من مديري الجمعيا  الةرا ية التامعة لمر ةي طوخ ومنقا موا    دد  78  تياار  ادد   تم

ي ت  .  فيما 7800/7809وفقًا لنهمية النسااااااامية لمسااااااااية  ل جمعية من جمعيا   ل مر ة معد ترتيمقا تناةليًا وفقًا ل مسااااااااية المةرو ة موسااااااام 
ياي( مممر ة طوخ فقد تم   تيار القري التالية: )مي   نانة  مشاااااتقر أجقور ال مري   ر شاااااندة  طنط الجةيرة  نامول  سااااانقرة  مندر طوخ  اليةاااااة  أ

[ من  جمااااالي الةمااااام المنةرع %7,60 %7,60  %5,86  %5,06  %5,77  %5,20 %0,00 %0,08  %2,80  %00,73يم  ون نيو  
 .فدان 00000لغ نيوممر ة طوخ والما

 وفيما يتع ق مقري مر ة منقا فجاإل  وفقًا ل مساااية المةرو ة معد ترتيمقا تناةليًا   ا هذا النيو)شاام نجة  مرةاااعا  دجو   م منقا  طي ة 
  %5,07  %5,62  %5,27 %5,90  %3  %6,26  %6,00  %2,60الشاااااااااااااامو   جةيرة م ي  سااااااااااااااناااادنقور  الرم ااااة  دم و( يم  ون نيو 

 .7800/7809فدان  دل نعا الموسم  58667[ من  جمالي الةمام المنةرع ممر ة منقا والمالغ نيو5,52%  5,59%
( أ ضااااااااإل من أ ضااااااااإل مج ا  دارة  ل جمعية من الجمعيتين التي و     يقما ا  تيار )مي   نانة  شااااااام نجة( 3 ما تم   تيار  دد )

 سااااتمارة  سااااتميانُ  ةااااةاااا  ا سااااتمارة األولا لجم  الميانا  ال اةااااة مالمةار ين  في يين ُ ( 7( أ ضااااإل و  ي  فقد تم تةااااميم  دد )08مإجمالا )
ُُ ةااااااااااةاااااااااا   سااااااااااتمارة ا سااااااااااتميان ال انية لجم  الميانا  من مدير  الجمعيا  وأ ضاااااااااااإل مج ا ا دارة و د تم تجمي  الميانا  من  دل المقام ة 

 .7809/7878الش ةية ل مميو ين  دل شقر  )ديسممر  يناير( 
 
 .7809/7878توةي  معردا   ينة الدراسة الميدانية ممر ة  الدراسة مميافمة الق يومية موسم . 3دول ج

 الوحدة البيان
 المركز الثانى  المركز األول 

 اإلجمالى
 بنها طوخ

 51 81 81 عدد عدد المزارعين

الفةة الحيازية بعينة 
 الدراسة

 17 2 2 عدد )أقل من فدان (
 14 2 7 عدد فدان( 1-1)
 2 1 4 عدد فدان فأكثر( 1)

 51 81 81 عدد اإلجمالى

مساحة كل فةة من 
 الفةات الحيازية

 17 2 2 فدان )أقل من فدان (
 12 81 17 فدان فدان( 1-1)
 51 14 84 فدان فدان فأكثر( 1)

 24 54 41 فدان اإلجمالى
 81 11 11 عدد مديرى الجمعيات

 11 4 4 عدد أعضا  مجلس اإلدارة
 : جمع  ويسم  من  ستمارة ا ستميان معينة الدراسة. المصدر

 
حتياجاتهم السمادية:ا  -لتركيب المحصولى لزراع العينة وا 

(  لي التر ي  الميةاااااااااولا ل ةراع المميو ين معينة الدراساااااااااة الميدانية و مية األسااااااااامدة األةوتية المقنن منقا والمنةااااااااار  موسااااااااام 0يشاااااااااير جدول )
 مميافمة الق يومية. 7809/7878

 
 أواًل: األسمدة األزوتية للعروة الشتوية بعينة الدراسة:

يشاير الجدول ) (  لا أن  مية األسامدة األةوتية المقنن والمنةار  والعجة غير المنةار  منقا ميسومًا ل عدان من  ل ميةول   ا 0ُُ
 النيو التالا:
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شااي ارة معجة م غ شااي ارة ل ل  7شااي ارة يوريا ل عدان  مينما المنةاار  ل مةارع هو  5و د  تضااح مأن المقنن ل  من السااماد األةوتا  د م غ  القمح: -أ
شااااااااي ارة مالمر ة األول  مينما تم ةاااااااار  المقنن المط و  لميةااااااااول القمح مال امل ل قرية المم  ة ل مر ة ال اني أ  أن  08فدان مإجمالا م غ نيو 

 .%09,83 جمالا نسمة العجة لميةول القمح معينة الدراسة يقدر منيو 
شاااي ارة  08شاااي ارة معجة شاااي ارة وايدة ومإجمالا  00شاااي ارة يوريا ةااار  منقا  07و د  تضاااح مأن المقنن ل عدان م غ نيو محصااول الفراولة: -ب

شااااااااااي ارة  جة مالمر ة ال اني  أ  أن  جمالا العجة م غ  58الا م غ نيوشااااااااااي ارة ل ل فدان مإجم 7مالمر ة األول  مينما م غ العجة مالمر ة ال اني 
 شي ارة. 588لما ييتاج  ميةول العراولة معينة الدراسة والذي يم غ  %08شي ارة منسمة  جة م ت  نيو 08نيو
 

 ثانيًا: األسمدة األزوتية للمحاصيل الصيفية بعينة الدراسة:
شي ارة ل عدان وهذا يعنا أن العجة يقدر مشي ارة  5شاي ارة يةر  منقا  0المقنن ل  من األسامدة األةوتية و د  تضاح أن  محصاول الررة الشاامية: -أ

من  جمالا ال مية المط ومة ل مسااااااية المةرو ة  مينما  %73شاااااي ارة معينة الدراساااااة مالمر ة األول ومنسااااامة تم ل نيو 73ل عدان مإجمالا يقدر منيو
 من  يتياجا  المساااااااااية المةرو ة مالذرة مالمر ة %38شااااااااي ارة العدان وهذه ال مية تم ل نيو 7شااااااااي ارة موا    08لام غ العجة مالمر ة ال اني يوا

 083ال اني  و د م غ  جمالا العجة من األسااااااامدة األةوتية الدةمة  جمالا المسااااااااية المةرو ة مالذرة الشاااااااامية   ا مساااااااتو   ينة الدراساااااااة يوالا
 .%08,0قدر منيوشي ارة منسمة  جة  جمالا ي

 
شي ارة أ  أن هناك  جة  00شي ارة يوريا يةر  منقا يوالا 07و د  تضاح مأن مقنن الساماد األةوتا لعدان القةا  يم غ نيو قصاب الساكر: -ب

   ما م ت  نساامة العجة مالمر ة ال اني لميةااول %73شااي ارة ومنساامة  جة تم غ نيو 73يقدر مشااي ارة وايدة ل عدان مالمر ة األول مإجمالا يوالا
 ضًا.أي %73القة  يوالا

 
التر ي  الميةولا ل ةراع المميو ين معينة الدراسة الميدانية و مية األسمدة األةوتية المقنن منقا والمنةر  والعجة موسم  . 5جدول 
 ممر ةي الدراسة. 7809/7878

 الوحدة البيان
 المركز الثانى )بنها( المركز األول )طوخ(

 % ف % ف

 الشتوى
 00.7 11 21 51 فدان القمح
 11.1 14 81 11 فدان الفراولة
 111 54 111 41 فدان اإلجمالى

 الصيفى
 22.2 51 41 84 فدان الررة الشامية
 11.1 4 41 84 فدان قصب السكر
 111 54 111 41 فدان اإلجمالى

 الشتوى

 القمح
األسمدة 
 األزوتية

 111 1 111 1 شيكارة المقنن /ف
 111 1 00.7 8 شيكارة الموزع/ف
 - - 11.1 1 شيكارة العجز/ف

 الفراوله
 111 18 111 18 شيكارة المقنن /ف
 21.1 11 21.7 11 شيكارة الموزع/ف
 10.7 8 2.1 1 شيكارة العجز/ف

 الصيفى

الررة 
 الشامية

األسمدة 
 األزوتية

 111 5 111 5 شيكارة المقنن /ف
 41 8 74 1 شيكارة الموزع/ف
 41 8 84 1 شيكارة العجز/ف

قصب 
 السكر

 111 5 111 5 شيكارة المقنن /ف
 74 1 74 1 شيكارة الموزع/ف
 84 1 84 1 شيكارة العجز/ف

 .7809/7878: جمع  ويسم  من  ينة الدراسة الميدانية موسم المصدر
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 ومقترحاتهم لتطوير أدا  الجمعيات الزراعية أهم الجهات التي يتعامل معها زراع العينة للحصول على مستلزمات اإلنتاج:   
(  لي الت رار النساااما ألهم الجقا  المتعامل معقا من  مل الةراع المميو ين ومقترياتقم لتطوير أداإل الجمعيا  الةرا ية 3يشاااير الجدول )

 .7809/7878ممر ةي الدراسة مميافمة الق يومية موسم لتيقيق أهدافقا المنشودة وتوفير مست ةما  ا نتا   ما جاإل  معينة الدراسة الميدانية 
 :كما جا ت بعينة الدراسة الجهات التي يتعامل معها الزراع في الحصول على مستلزمات اإلنتاج -1

ت    تضااح أن المةار ين يتعام ون م   د ة جقا  تم    األولا في القطاع التعاونا )الجمعية الةرا ية( المي ية أوالمت ةاااةااة منسااامة م
م ًد من المر ةين األول وال انا   ا الترتي    ما تتعامل نعا النساااااامة م  القطاع الي وما ) منك التنمية وا يتمان( أو المنوك  %53  %73نيو 

ع ال ا  م ًد من المر ةين األول وال انا ل تعامل م  ميد  القطا %58  %38التجارية األ ر  ال اضاااااعة ل شااااارا  الي وما  مينما ي جأ نيو 
 في اليةول   ا مست ةما  ا نتا  التي يست دمقا الةراع.

 مدى رضى الزراع المبحوثين عن أدا  الجمعية: -8
فقط من  جمالا  دد المميو ين راضااا  ن أداإل الجمعية الةرا ية المنتساامون لعضااويتقا م ًد من المر ةين  %08 %73 تضااح أن يوالا

من  دد المميو ين م ًد من  %98  %23م ت  نسااامة  دد التير راضااااين  ن أداإل الجمعيا  الةرا ية يوالا األول وال انا   ا الترتي   في يين 
 المر ةين األول وال انا   ا الترتي   وذلك نتيجة لت  ا الجمعيا   ن دورها المنوط مقا  دل العترة السامقة.

 أهم مقترحات المبحوثين لتطوير أدا  الجمعية: -1
تشير نتايص ال  دراسة الميدانية لمجمو ة من المقتريا  التي أشار مقا المميو ين مقد  تطوير أداإل الجمعية لتيقيق أهدافقا وها:ُُ

م د من المر ةين األول  %73  %70,6توفير مساااااااااااات ةما  ا نتا  طول العام ... و د م ت  نساااااااااااامة أراإل المقرين مقذا المقتري يوالا  -أ
  ل مر ة.وال انا من  جمالا أراإل المميو ين م

من  جمالا أراإل المميو ين م ًد من المر ةين  %00,2  %00,5توفير القروض ... و د م ت  نسااااااااااامة أراإل المقرين مقذا المقتري يوالا  -ب
 األول وال انا   ا الترتي .

ألول وال انا   ا من  جمالا أراإل المميو ين م ًد من المر ةين ا %73  %70,6تساااويق المياةااايل الةرا ية ...  منسااامة م ت  يوالا  -ت
 الترتي   وتاتا هذه النس  ونسمة مقتريا توفير مست ةما  ا نتا  سامقة الذ ر   ا رأا المقتريا .

من  جمالا المقتريا  معينة الدراسااااااااة الميدانية م ًد من المر ةين  %00,2  %00,5توفير المي نة ... و د أشااااااااار مقذا المقتري يوالا  -ث
 طوخ  منقا   ا الترتي .

من  جمالا األراإل والمقتريا  معينة  %07,6  %00,5ي  الةراع   ا أسااااااااالي  الةرا ة اليدي ة ... و د م ت  نساااااااامة األراإل يوالا تدر  -ج
 الدراسة مالمر ةين األول وال انا   ا الترتي .

   المشاركة في عضوية مجلس اإلدارة: -5
ا دارة مالمر ةين األول وال انا   ا الترتي   مينما أشاااااار  من المميو ين مالمشاااااار ة في  ضاااااوية مج ا  %3  %08نيوأشاااااار  يي 

الترتي   وهم يشاااا  ون األغ مية  نعا مالمر ةين   ا %93  %98األغ مية أنقم لم يشااااار وا في  ضااااوية مج ا ا دارة من  مل منساااامة م ت  يوالا
   .ري   ن  يعية المشار ة في  دارة الجمعية وتةييح مسارهايتط    قد دورا  ل تو ية ول تدمما   مما يعنا  دم الرغمة في تيمل المسيولية.

 الجانب اإلرشادى الري تقدمه الجمعية للمزارعين: -4
مالمر ةين األول وال انا   ي الترتي   أن الجمعية تقدم لقم الجان  ا رشاااااااااااد  في مجال  %78  %73ومسااااااااااؤال المميو ين أجا  نيو 
من  جمالا  ينة الدراساااااااااااة الم تارة من المر ةين األول وال انا   ي الترتي   مأن  %08  %23  نيوالمياةااااااااااايل ا ساااااااااااتراتي ية فقط  مينما أجا

تقديم و الجمعية   تقدم الجان  ا رشااااااد  مالقدر المناسااااا  مما يشاااااير  لا أهمية ا هتمام مالجان  ا رشااااااد  يتا يم ن النقوض ما نتا  الةرا ي 
 ال دما  ا رشادية المط ومة.

 :  بالقدر الكافي عية وتوزيع مستلزمات اإلنتاجالجم -0
م ًد من المر ةين األول وال انا   ي الترتي   مأن الجمعية تقدم لقم مساااااااااااااات ةما  ا نتا   %03  %78ومسااااااااااااااؤال المميو ين أجا  نيو

ة  تقدم مسااااااااااااات ةما  ا نتا  ل افة في  ًد من المر ةين   ي نعا الترتي   مأن الجمعي %03  %08ول ن مالقدر التير  افي  في يين أجا  نيو
 المياةيل المةرو ة ول ن لمياةيل دون غيرها ومأ ل من القدر المناس  مما يدف  غالمية المةار ين لشرايقا من ال ار .

 أسعار مستلزمات اإلنتاج الموزعة من خالل الجمعية:  -7
مأن أسااااااااعار مساااااااات ةما  ا نتا  المقدمة من  دل الجمعية أ ل م ًد من المر ة األول وال انا   ي الترتي    %03  %93أشااااااااار نيو 

 م  ير من نميرها المما ة من  دل القطاع ال ا .
 بداةل الجمعيات التي يمكن شرا  مستلزمات اإلنتاج منها:  -2
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من  جمالا  %78  %08ممر ةي الدراساة مأنقم يشترون مست ةما  ا نتا  من القطاع ال ا   مينما أشار نيو  %23يي  أشاار نيو 
 %3  %03 دد المميو ين مالمر ةين مأنقم ييةاااا ون   ا معمم مساااات ةما  ا نتا  من  دل المنةل  التقاو  واألساااامدة الم دية  مينما أشااااار نيو 
يقا من اليقول  مأنقم يعتمدون   ا الجمعيا  وي تعوا مما يةااااار  لقم مما جعل متوساااااطا   نتاجقم أ ل م  ير مما تشاااااير  لي  النتايص المتيةااااال  

 ا رشادية من جقة وما توةا م  األميا  الع مية من يقة أ ري.
 

الدراسة  ةالت رار النسما ألهم الجقا  التي يتعامل معقا الةراع ومقترياتقم لتطوير أداإل الجمعية لتيقيق أهدافقا وتوفير مست ةما  ا نتا  معين.  4 جدول 
 .7809/7878يومية موسمالميدانية ممر ةي الدراسة مميافمة الق 

 البيان
 المركز الثانى المركزاألول

 البيان 
 المركز الثانى المركزاألول

 % بنها % طوخ % بنها % طوخ

هل ترى أن الجمعية 
من األنظمة الهامة 
 التى يمكنها خدمتك 

هل تقدم لكم الجمعية  24 17 74 14 نعم
الجانب اإلرشادى 

المناسب لكافة األنشطة 
 الزراعية 

 81 5 84 4 نعم 
 21 10 74 14 ال 14 1 84 4 ال

 111 81 111 81 اإلجمالى 111 81 111 81 اإلجمالى

 ما هى الجهات
 التى يتعامل معها  

المزارع لتعويض أوجه 
 القصور

هل تقدم لكم الجمعية  14 7 84 4 القطاع التعاونى
 مستلزمات اإلنتاج 
بالقدر الالزم لكافة 
 المحاصيل المزروعة 

 14 1 81 5 نعم 
 24 17 21 10 ال 14 7 84 4 القطاع الحكومى
 111 81 111 81 اإلجمالى 11 0 41 11 القطاع الخاص 

 111 81 111 81 اإلجمالى

 مدى الرضا 
 عن أدا  الجمعية حالياً 

هل ترى بأن أسعار  11 8 84 4 راضى 
مستلزمات اإلنتاج 
بالجمعية أفضل من 
 القطاع الخاص 

 24 17 24 12 نعم
 14 1 4 1 ال 21 12 74 14 غير راضى

 111 81 111 81 اإلجمالى 111 81 111 81 اإلجمالى

 ما هى أهم 
مقترحاتك لتطوير أدا  

 الجمعية 
 لتحقق أهدافها 

توفير  -1
مستلزمات اإلنتاج 

 العامطول 
ما هى البداةل التى  84 81 82.0 81

 تشترى منها 
مستلزمات اإلنتاج لتوفير 

 متطلبات مزروعاتك

القطاع 
 74 14 74 14 الخاص

 81 5 11 8 المنزل
 4 1 14 1 الشئ  12.7 14 15.1 11 توفير القروض-8

تسويق  -1
 111 81 111 81 اإلجمالى 84 81 82.0 81 المحاصيل المزروعة 

هل جربت تصنيع السماد  12.7 14 15.1 11 توفير الميكنة  -5
 العضوى

كبديل لألسمدة الكيماوية 
 وتصنيع األعالف من
 مخلفات المزرعة

 81 5 84 4 نعم 
تدريب الزراع  -4

على أساليب الزراعة 
 الحديثة 

11 15.1 11 18.0 
 21 10 74 14 ال

 111 81 111 81 اإلجمالى
 111 21 111 71 اإلجمالى

هل تشارك فى مجلس 
 اإلدارة 
 كعضو 

هل تحضر إجتماعات  4 1 11 8 نعم
مجلس إدارة  الجمعية  
 والجمعية العمومية 

 01 18 74 14 نعم
 51 2 84 4 ال 24 12 21 12 ال

 111 81 111 81 اإلجمالى 111 81 111 81 اإلجمالى
 . 7809/7878: جمع  ويسم  من ميانا   ستمارا  ا ستميان المجمعة من مر ةي الدراسة مميافمة الق يومية  دل موسم المصدر

 
 تصنيع السماد البلدى:  -2

من  جمالا  دد المميو ين م ًد من المر ةين األول وال انا   ا الترتي   مأنقم يقتمون متةااااااني  السااااااماد  %78 %73يي  أشااااااار نيو
مالمر ةين األول وال انا   ي الترتي   معدم األ دام   ا تةاااااااني  الساااااااماد الم د  وا  تماد   ا  %08  %23مالمةر ة مينما أشاااااااار نيوالعضاااااااو  

 السماد ال يماو .
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 حضور إجتماعات الجمعية العمومية: -11
اع الجمعية العمومية لشااااااااااعورهم مأن م ًد من المر ةين األول وال انا   ا التوالي  معدم يضااااااااااورهم  جتم %68  %23يي  أجا  نيو 

 .الجمعيا  الةرا ية  د س    طريق أ ر غير الطريق والقد  الذيُ أنشي  من أج  
 :نتاةج إستطالع أرا  الزراع حول النشاط التسويقى واإلرشادى للجمعيات الزراعية 

يشااااير الجدول ) المياةاااايل الةرا ية وتقديم القروض ل ةراع وتدريمقم (  لي  سااااتطدع أراإل الةراع يول  يام الجمعية التعاونية متسااااويق 6ُُ
 .7809/7878من  دل اليقول ا رشادية  ما جاإل  معينة الدراسة الميدانية ممر ةي طوخ ومنقا مميافمة الق يومية موسم 

 
روض ل ةراع وتدريمقم من  دل اليقول ا رشادية  ما  ستطدع أراإل الةراع يول  يام الجمعية متسويق المياةيل الةرا ية وتقديم الق . 0جدول                  

 .7809/7878جاإل  معينة الدراسة الميدانية ممر ةي ميافمة الق يومية موسم 

 البيان
 العينة المركز الثانى المركز األول

 % عدد % عدد % عدد

التسويق 

الزراعى 

للمحاصيل 

 المزروعة

هل تقوم الجمعية بتسويق 

 المحاصيل المزروعة 

 - - - -  - نعم

 122 02 122 22 122 22 ال

 122 02 122 22 122 22 اإلجمالى

القروض 

 الزراعية

هل حصلت أنت أو أحد 

عائلتك على قرض من 

الجمعية الزراعية أو بنك 

 التنمية الزراعي

 1775 7 25 5 12 2 نعم

 1275 33 75 15 02 11 ال

 122 02 122 22 122 22 اإلجمالى

المشاكل التى  ما هى

واجهتك عند اإلقتراض من 

 الجمعية أو البنك الزراعى

 25 12 25 5 25 5 إرتفاع سعر الفائدة -1

 25 12 25 5 25 5 البيروقراطية المعقدة -2

 32 12 35 7 25 5 صغر حجم القرض -3

القروض تصرف لمحصول  -0

 الفراولة واإلنتاج الحيوانى
5 25 3 15 1 22 

 122 02 122 22 122 22 اإلجمالى

كيفية التغلب على مشاكل 

اإلقتراض التى تواجه 

المزارعين من الجمعية 

 أوالبنك الزراعى

 2275 0 25 5 22 0 خفض سعر الفائدة -1

 22 1 22 0 22 0 تيسير اإلجراءات -2

فتح السلف للمحاصيل  -3

 األخرى
0 22 3 15 7 1775 

وخصم تسويق المحاصيل  -0

 قيمة القروض
0 22 5 25 0 2275 

 1775 7 15 3 22 0 تيسير الضمانات -5

 122 02 122 22 122 22 اإلجمالى

التدريب 

 واإلرشاد

هل شاهدت حقول إرشادية 

للمحاصيل المزروعة وتم 

 التدريب على خدمتها

 1275 5 15 3 12 2 نعم

 1775 35 15 17 02 11 ال

 122 02 122 22 122 22 اإلجمالى

ما هو المطلوب لتحقيق 

الجانب التدريبى 

واإلرشادى بصورة الئقة 

للنهوض باإلنتاج الزراعى 

من خالل الجمعيات 

 التعاونية الزراعية

 05 11 02 1 52 12 التوسع فى الحقول اإلرشادية

عقد دورات تدريبية وإرشادية 

 بصورة منتظمة
5 25 1 02 13 3275 

لتمكينهم من تدريب المرشدين 

 تدريب الزراع
5 25 0 22 0 2275 

 122 02 122 22 122 22 اإلجمالى

 .7878/ 7809:جمع  ويسم  من ميانا   ستمارا  ا ستميان المجمعة من مر ةي ميافمة الق يومية  دل موسم المصدر
 

 أواًل: تسويق المحاصيل الزراعية المنتجة:
الجمعية أةاااامي    تقتم متسااااويق المنتجا  الةرا ية المنتجة مما يجعل الةراع فريسااااة لتجار مأن  %088أشااااار  افة المميو ين ومنساااامة 

يت ارهم شراإل مياةيل المةار ين.  القطاع ال ا  واع
 ثانيًا: اإلقتراض من الجمعية أو بنك التنمية:

 ةاااااااااااايرة األجل لشااااااااااااراإل  جول  م ًد من المر ة األول وال انا   ي الترتي  مأنقم  د يةاااااااااااا وا   ا  روض %73  %08أشااااااااااااار نيو 
من  جمالا المميو ين من المر ة األول وال انا   ي الترتي  مأنقم لم ييةااااااا وا   ا أ   روض من  %23  %98وتسااااااامينقا. مينما أشاااااااار يوالا 

 ( وفقًا لمدة القرض والميرو راطية في التعامل.%77  %00الجمعية الةرا ية أومنوك القر   رتعاع سعر العايدة )
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 ًا: مشاهدة الحقول اإلرشادية: ثالث
من  جمالا  دد المميو ين مالمر ة ال اني وممتوساااط  %03فقط من  جمالا  دد المميو ين مالمر ة األول ونيو  %08يي  أشاااار نيو 

األول وال انا من  جمالا  دد المميو ين مالمر ةين  %03  %98مأنقم  د شاااااااااهدوا يقول  رشااااااااادية  في يين أشااااااااار نيو  %07,3 ام  در منيو 
 مأنقم لم يروا أ  يقول  رشادية أل  ميةول. %02,3  ي الترتي  وممتوسط  ام  در ميوالا 
 :واإلرشادي رابعًا: المطلوب لتحقيق الجانب التدريبى

لةرا ا ا مسااااااااؤال المميو ين من ةراع العينة  ن ما هو المط و  من وجقة نمرهم لتيقيق الجان  التدريما وا رشاااااااااد  ل نقوض ما نتا 
 -أشار المميو ين ماآلتا:

مقد  تع يم الةراع مالعم يا  الةرا ية التي من شاااااااااأنقا ةيادة ا نتا   يي  أشاااااااااار مقذا المقتري يوالا  التوسااااااع في عدد الحقول اإلرشااااااادية: -0
 .%03لا من  جمالا  دد المميو ين م ًد من المر ةين األول وال انا   ا الترتي  وممتوسط  ام  در ميوا 08%  38%

رشااااادية للزراع: -7 مقد  تع يمقم  يعية أداإل العم يا  الةرا ية وال دمية المناسااااامة ل ل ميةاااااول من المياةااااايل المةرو ة  عقد دورات تدريبية وا 
ني من  جمالا  دد المميو ين مالمر ة ال ا %08من  جمالا المميو ين مالمر ة األول ونيو  %73مالمنطقة  يي  أشاااااااار مقذا ا  تراي يوالا 

 لمر ة  العينة. %57,3وممتوسط  ام  در ميوالا 
عدادهم إعداد جيد: -5 وذلك يتا يم نقم مد الةراع مال مرة ا رشااااادية الم تساااامة من التدري  مأساااا و    ما  يي   اإلهتمام بتدريب المرشااادين وا 

ال انا   ا الترتي  وممتوسااااااط  ام  در ميوالا من  جمالا  دد المميو ين م ًد من المر ةين األول و  %78  %73أشااااااار مقذا ا  تراي يوالا 
77,3%. 

 
 أهم المشاكل التي تواجه الزراع ومقترحات حلها:

 :التكرارالنسبى ألهم المشاكل التي تواجه المبحوثين في التعامل مع الجمعيات الزراعية ومقترحات حلها 
يشاااااااااير الجدول ) العينة  ند التعامل م  الجمعيا  الةرا ية مميافمة الق يومية (  لي الت رار النساااااااااما ألهم المشاااااااااا ل التي تواج  ةراع 2ُُ

 .7809/7878ومقتريا  ي قا موسم 
 أواًل: أهم المشاكل التي تواجه المبحوثين في التعامل مع الجمعيات الزراعية:

مالمر ة األول وال انا   ا من  جمالا  دد المميو ين  %78  %06,63 دم توفر األساااااامدة والمميدا  و   الياجة  ليقا  يي  أشااااااار نيو  -0
 . %00,33الترتي  وممتوسط  ام  در منيو 

  اة  ادد العاام ين ماالجمعيااة مماا يعوق ساااااااااااااار اة ا نجاااة وتاأدياة ال ادماا   لا الةراع  ناد التعاامال م  الجمعيااة الةرا ياة  ييا  أشااااااااااااااار نيو  -7
 من األراإل مذلك. %00,50ام  در ميوالي من  جمالا المميو ين مالمر ةين األول وال انا   ا التوالي وممتوسط   05,57%

 ن عاض المسااااتو  الع ما ل مرشااااادين مالجمعية الةرا ية ويرج  هذا  لا  دم ا هتمام معقد دورا   رشااااادية وتدريمية مناسااااامة ل مرشااااادين  يي   -5
 .%00,50م غ نيو م ًد من المر ةين األول وال انا   ا الترتي  وممتوسط  ام  %07  %06,63أ ر موجود هذه المش  ة نيو 

من  %03  %09,90 دم ا هتمام متساااااويق المياةااااايل المنتجة  يي  تمين أنقا من أهم المشاااااا ل التي تواج  المميو ين منسااااامة م ت  نيو  -0
 .%02,09 جمالا أراإل المميو ين مالمر ةين األول وال انا   ا الترتي  وممتوسط  ام  در ميوالا 

التجارية غير الةرا ية  يي   تجق  لمي  األدوا  المنةلية وال قرمايية   ا يساااااااا  مسااااااات ةما  ا نتا    هتمام الجمعيا  الةرا ية ماألنشاااااااطة -3
 .%00,00من  جمالا أراإل المميو ين مالمر ةين األول وال اني   ا الترتي  وممتوسط  ام  در منيو  %00  %00,0الةرا ا  يي  أشار يوالي

من أراإل المميو ين م ًد من المر ةين  %08  %00,0اليياة   يي  أشااااار مقذه المشاااا  ة نيو الرسااااوم التيُ تعرض   ا التةااااني  الةرا ا  -6
 .%08,68األول وال انا   ا الترتي  وممتوسط  ام  در منيو 

مجامد  المعض التي تيد   ند تةااني  ويةاار المياةاايل المةرو ة  يي  يتم ةاار  المقررا  الساامادية لمياةاايل ليساا  مةرو ة في  -2
 .%08,68من  جمالا أراإل المميو ين مالمر ةين األول وال انا   ا الترتي  وممتوسط  ام م غ نيو  %08  00,0يي  أشار مذلك نيو  الطميعة 
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الت رار النسما ألهم المشا ل التي تواج  ةراع العينة  ند التعامل م  الجمعيا  الةرا ية مقر  مر ةي الدراسة مميافمة الق يومية  . 7جدول 
 .7809/7878ومقتريا  ي قا موسم 

 البيان
 العينة المركز الثانى المركز األول

 % عدد % عدد % عدد

راع
الز
جه 

 توا
لتى

ل ا
شاك

الم
هم 

أ
 

 12.44 14 81 81 10.04 14 عدم توفير األسمدة والمبيدات وقت الحاجة إليها. -1
قلااة عاادد العاااملين بااالجمعيااة ممااا يعوق سااااااااارعااة  -8

 اإلنجاز.
18 11.18 14 14 87 15.11 

 15.11 87 18 18 10.04 14 إنخفاض المستوى العلمى للمرشدين بالجمعية. -1
 17.52 11 14 14 12.22 12 عدم اإلهتمام بتسويق المحاصيل المنتجة. -5
 15.25 82 12 12 11.1 11 إهتمام الجمعيات باألنشطة التجارية غير الزراعية. -4
تفرض -0 على التصااااااااانيف الزراعى  الارساااااااااوم الاتى  

 11.01 81 11 11 11.1 11 والحيازات.

مجامالت البعض التى تحدث عند تصااااانيف وحصااااار  -7
يصااااااااارف لها مقررات سااااااااامادية وظلم  المحاصااااااااايل التى  

 اآلخرين.
11 11.1 11 11 81 11.01 

 111 121 111 111 111 21 اإلجمالى
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والمبيااادات والتقااااوى المحساااااااااناااة توفير األسااااااااامااادة  -1
 بالجمعية.

14 14 81 81 14 17.4 

 7.4 14 4 4 11 11 تدريب الجهاز اإلداري على المعاملة مع الزراع. -8
 81 51 81 81 81 81 تدريب المرشدين الزراعيين بصفة مستديمة. -1
العودة للتجميع الزراعى لساااااااااهولااااة أدا  عمليااااات  -5

 14 11 14 14 14 14 والحصر الزراعى. المقاومة والخدمة اآللية

 11 81 11 11 11 11 توفير محطات آلية بالقدر المناسب. -4
 81 51 81 81 81 81 أهمية العودة لتسويق المحاصيل الزراعية. -0
التفرغ للعمال الزراعى وخدمة المزارعين والتوقف على  -7

 11 81 11 11 11 11 ممارسة تجارة السلع غير الزراعية.

 111 811 111 111 111 111 اإلجمالى
 .7809/7878: جمع  ويسم  من ميانا   ستمارا  ا ستميان المجمعة  دل موسم المصدر

 
 ثانيًا: أهم مقترحات المبحوثين لحل المشاكل التي تواجههم عند التعامل مع الجمعية:

مالمر ةين  %78  %03مقذا ا  تراي وجاإل  نساااااامة أراإل المميو ين منيو توفير األساااااامدة والمميدا  والتقاو  الميساااااانة مالجمعية: يي ُ أشااااااير -0
 .%02,3األول وال انا   ا الترتي  وممتوسط  ام  در منيو 

من  جمالا  دد المميو ين مالمر ةين األول  %3  %08تدري  الجقاة ا دار    اُ يسااااااااان معام ة الةراع:  يي  أشاااااااااار مقذا المقتري نيو  -7
 .%2,3  وممتوسط  ام  در منيو وال انا   ا الترتي

 نساامة م ت متدري  المرشادين الةرا يين مةااعة مسااتمرة يتا يم نقم مد الةراع م ل يدي  في  دمة المياةايل ورف  مسااتو  الجودة وا نتا    -5
 و ذلك المتوسط العام. مالمر ةين   ا السواإل  %78يوالا 

الةرا ية وال دمة اآللية ومقاومة اآلفا  و م يا  اليةااااااااار الةرا ا  يي  جاإل  نسااااااااامة هذا العودة ل تجمي  الةرا ا لتساااااااااقيل أداإل العم يا   -0
   .مالمر ةين و ذلك المتوسط العام %03 يا  تراي يوال

 نتوفير الميطا  اآللية والمي نة مالقدر المناساا  مقد  ساار ة أداإل  م يا  ال دمة ما ضااافة  لا جودة األداإل  يي  جاإل  نساامة أراإل المقري -3
 .%08م ًد من المر ةين   ي السواإل   ما جاإل  نسمة المتوسط العام منعا النسمة  %08مقذا ا  تراي يوالا 
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ن عاض د ل المةار ين  -6 الي منسااااااامة م ت  يو أهمية العودة لتساااااااويق المياةااااااايل الةرا ية ليماية الةراع من  ساااااااتتدل تجار القطاع ال ا  واع
 وسط العام. مالمر ةين   ا السواإل و ذلك المت 78%
تعرغ الجمعيا  الةرا ية ل عمل الةرا ا والتو    ن ممارساااااااااة تجارة السااااااااا   غير الةرا ية يي  جاإل  نسااااااااامة أراإل المقرين مقذا المقتري نيو  -2
 العينة.من  جمالا أراإل المميو ين   ا مستو   08%
 

 عينة مديري الجمعيات الزراعية:
  بعينة الدراسة:وتقييم أداةهم اإلداري كما جا  الجمعيات الزراعية  ينتاةج إستطالع أرا  مدير 

 التقييم اإلدارى للجمعية من وجهة نظر مديريها: -1
( توةااي   ينة الدراسااة الميدانية من مديري  دارة الجمعيا  الةرا ية وتقييم أدايقم ا داري من  دل الدراسااة الميدانية 0يوضااح الجدول )

 يي   تضح اآلتا: 7809/7878افمة الق يومية موسم ممر ةي الدراسة ممي
مدير جمعية مناةاااااااااااعة مين مر ة  الدراساااااااااااة من أ مر الجمعيا  وفقًا ل مسااااااااااااية المةر ية و دد  78م غ  جمالا  دد  ينة الدراساااااااااااة الميدانية  -

 أ ضايقا.
 %38 متوساااااط  ام وميد أ ةاااااا م غ يوالا  %03 تضاااااح أن المؤهل الدراساااااا لمديري الجمعيا   نيةااااار مين مؤهل متوساااااط )دم وم( منيو  -

ميد أ ةااااا م غ نيو  %33ممر ة منقا  مينما م ت  نساااامة يام ا المؤهد  الع يا )الم الوريوا( يوالا  %08ممر ة طوخ  ويد أدنا م غ نيو 
 .ممر ة طوخ وتعد هذه العية ها األمل في تطوير أنشطة الجمعيا  %38ممر ة منقا ويد أدنا م غ نيو  68%

دارة الجمعية م غ نيو  ما - ساانة  وهذا العدد من ساانوا  ال مرة يعد مريق أمل  70تمين أن المتوسااط العام لعدد ساانوا  ال مرة في العمل الةرا ا واع
 في الرغمة والمعرفة المناسمة لتطوير  مل الجمعية.

في يين م ت  نسمة غير الياة ين   ا دورا   متوساط  ام   %03م ت  نسامة  دد الياةا ين   ا دورا  تدريمية في  دارة الجمعيا  يوالا -
   األمر الذي يتط   أهمية  قد دورا  تدريمية ل مقندسين العام ين في  دارة الجمعيا  الةرا ية.%33تدريمية يوالا

 توساااااااااط ما  تضااااااااح من نعا الجدول أن درجا  تقييم أداإل  مل مديري الجمعيا   د  نيةااااااااار مين )  إل  غير   إل  ليد ما(  يي  م غ الم -
ومعممقم من الذين لم ييةااا وا   ا دورا  تدريمية في  دارة الجمعيا   %08العام لنسااامة المديرين الذين يةااا وا   ا درجة غير   إل يوالا 

ومعممقم من الذين يةاااااااا وا   ا دورا  تدريمية في  %58الةرا ية  في يين م غ المتوسااااااااط العام لنساااااااامة من يةاااااااا وا   ا درجة   إل نيو 
  متوسط  ام   ا درجة ليد ما. %58ية   نسمة ا دارة   ما 

 متوسااااااط  ام لعدد المميو ين  أما نساااااامة من أ روا مأن  %03أن نساااااامة من أ روا مأن العمل مالجمعية يتم وفقًا ل طة مرسااااااومة يوالا تمين ما  -
  متوسط  ام. %33العمل   يتم وفقًا ل طة مرسومة يوالا

ار  مين  م قم ا داري ومج ا  دارة  ل جمعية من الجمعيا  التي يديرونقا  منساامة م غ متوسااطقا  ما تمين مسااؤال مديري الجمعيا  وجود تضاا -
ضاااااااااااااامان أةااااااااااااااواتقم لنتيجة لرغمة معض أ ضاااااااااااااااإل مج ا  دارة الجمعيا  ل مياماة لمعض المةار ين لوجود  رامة مينقم أو  %73العاام يوالي 

توساااااااااااااط  ام لعدد المميو ين معدم وجود تضاااااااااااااار  مين  مل مديري  دارة الجمعية  م %23أ ر يوالي   مينماا نت امية  ند تجديد العضاااااااااااااوية
   يي  ي مل  ًد منقما  مل اآل ر.وأ ضاإل مج ا ا دارة وذلك ألهمية التعاون فيما مينقم 

ا دارية  العنية )المقندساااين( أو أما مالنساامة لعدد العمالة مالجمعيا  ميل الدراسااة فقد  تضااح وجود  ن عاض  مير وم يوم في  دد العمالة سااواإل  -
  مما ييد من  نجاة  مل ت ك الجمعيا  في الو   المناساااااااااا  ومالد ة العالية مماُ ينعر المةار ين من التعامل م  الجمعية وتعضاااااااااايل التعامل م

 .%03القطاع ال ا   يي  م غ المتوسط العام لعدم وفرة العمالة مالجمعية نيو 
 أشااااااار  النساااااامة األ مر معدم رغمتقا في ا سااااااتمرار في  دارة الجمعيا  نمرًا لعدم توفيرفقد تمرار في  دارة الجمعية فيما يتع ق مالرغمة في ا ساااااا -

مساااااااااااااات ةماا  ا نتا  مالقدر المناساااااااااااااا  مما يدف  المةار ين ل تعامل مأساااااااااااااا و  غير  يق لعدم  درة الجمعيا    ا ت مية  يتياجاتقم  يي  م غ 
 م  المةار ين. تعام قم  ل  رة المشا ل التي تيد   ند %23مين في الت  ا  ن  دارة جمعياتقم يوالاالمتوسط العام لنسمة الراغ
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أدايقم ا داري ممر ةي الدراسة مميافمة الق يومية موسم   توةي   ينة الدراسة الميدانية من مديري  دارة الجمعيا  الةرا ية وتقييم . 2جدول 
7809/7878. 

 المركز الثانى المركز األول )طوخ( الوحدة البيان
 اإلجمالى )بنها(

 81 % 11 % 11 عدد عينة الدراسة الميدانية من مديري الجمعيات

 المؤهل الدراسي
 54 51 5 41 4 عدد دبلوم

 44 01 0 41 4 عدد بكالوريوس
 111 111 111 111 11 عدد اإلجمالى

 85 - 81 - 84 سنه متوسط عدد سنوات الخبرة فى اإلدارة
عدد الحاصلين على دورات تدريبية فى إدارة 
الجمعيات والتعرف على قوانين التعاون 

 الجديدة

 54 41 4 51 5 عدد حاصل
 44 41 4 01 0 عدد غير حاصل
 111 111 11 111 11 عدد اإلجمالى

 تقييم أدا  مديري الجمعيات بعينة الدراسة

 51 51 5 51 5 عدد غير كف 
 11 81 8 51 5 عدد كف 
 11 51 5 81 8 عدد لحد ما
 111 111 11 111 11 عدد اإلجمالى

 العمل بالجمعية هل يتم وفقًا لخطة مرسومة
 54 51 5 41 4 عدد نعم
 44 01 0 41 4 عدد ال

 111 111 11 111 11 عدد اإلجمالى

هل يوجد تضارب بين عمل مدير الجمعية 
 ومجلس اإلدارة

 84 81 8 11 1 عدد نعم
 74 21 2 71 7 عدد ال

 111 111 11 111 11 عدد اإلجمالى

 عدد العمالة بالجمعية مناسب أم ال
 14 11 1 81 8 عدد نعم
 24 21 2 21 2 عدد ال

 111 111 11 111 11 عدد اإلجمالى

الرغبة فى اإلستمرار فى إدارة الجمعية 
 الزراعية

 84 11 1 81 8 عدد نعم
 74 71 7 21 2 عدد ال

 111 111 11 111 11 عدد اإلجمالى
 .7809/7878: جمع  ويسم  من ميانا   ستمارا  ا ستميان المجمعة  دل موسم المصدر

 
من  دل العرض السااامق  تضااح أن  دارة الجمعيا  الةرا ية لم تعد الوميعة التي  ان   ير من المقندسااين الةرا يين يسااعون  ليقا في 

السااايية من  مل المةار ين من جقة  و  رة تعرضاااقم ل مسااااي ة من الجقا  القيادية   ا الرغم من  دم توفير السااا طة الماضاااا لتعرضاااقم ل معام ة 
ند   المناساااااامة لقم ويتمية وجودهم في العمل جمي  األيام مدون وجود يوافةُ مجةية لقم تتناساااااا  م  طميعة  م قم م    رة المشااااااا ل التي تقام قم

 التعامل م  المةار ين.
 

 مدى حاجة الجمعيات الزراعية لتطوير نشاطها وتحديث قوانين التعاون: -8
يشااااااااااير الجدول ) (  لي الت رار النساااااااااامي ألهم أراإل المميو ين من مديري الجمعيا  يول مدي أهمية تطوير نشاااااااااااط الجمعية ا نتاجي 9ُُ

مميافمة الق يومية  يي  تم توجي   دة أساااااااي ة  7809/7878وسااااااام وتيدي   وانين التعاون  ما أمقرتة نتايص الدراساااااااة الميدانية ممر ةي الدراساااااااة م
 -توضييية لمديري الجمعيا  لتقييم الوض  اليالي لقا م ل:

 %98هل نشااااااط الجمعيا  اآلن يتناسااااا  م  األهدا  التي ُأنشاااااي  من أج قا ووفقًا لقانون التعاونا جاإل  ا جامة مالنعي منسااااامة تراوي  مين  -
من أراإل مديري الجمعيا  ممر ة منقا وهذا ما يشاااير  لا ا نيرا  ال مير الذي يد  في تيول  %088  ممر ة طوخ  من أراإل مديري الجمعيا
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متعد   ن تأدية دورها الةرا ي الذي ي دم المةار ين وفقًا  قوانين لأنشاااطة غالمية الجمعيا   لا نشااااط غير ةرا ا  التجارة في السااا   المنةلية واع
 ط و مل الجمعيا .التعاون التي تيدد نشا

-  
الت رار النسما ألهم أراإل المميو ين من مديري الجمعيا  يول تطوير نشاط الجمعية وتيدي   وانين التعاون ممر ةي الدراسة موسم (: 2جدول )

 مميافمة الق يومية.7809/7878
 % مركز بنها % مركز طوخ الوحدة البيان
هل نشاط الجمعيات اآلن يتناسب مع 

أنشةت من أجلها ووفقًا    األهداف التى
 لقانون التعاون ?

 - - 11 1 عدد نعم
 111 11 21 2 عدد ال

 111 11 111 11 عدد اإلجمالى

ترى ما هو المطلوب إلعادة   ُ
الجمعيات إلى سابق عهدها فى تقديم 

 الخدمات ألعضاةها ?

 81 4 82 7 عدد تقديم الخدمات التسويقية -1
 82 7 18 2 عدد تقديم الخدمات اإلرشادية -8
 81 4 81 4 عدد إعادة الدورة الزراعية -1

تقديم مستلزمات اإلنتاج  -5
 18 2 81 4 عدد بالقدر الكافي

 111 84 111 84 عدد اإلجمالى

هل تفضل أن تكون الجمعية إنتاجية 
 وتحقق ربح ألعضاةها أم خدمية ?

 01 0 71 7 عدد نعم
 51 5 11 1 عدد ال

 111 11 111 11 عدد اإلجمالى
قانون التعاون الحالى هل يحتاج إلي 

تعديل وفقًا للتطوير والتحديث 
 والتغيرات اإلقتصادية ?

 71 7 01 0 عدد نعم
 11 1 51 5 عدد ال

 111 11 111 11 عدد اإلجمالى

 زمام الجمعية هل هو مناسب أم ال ?
 81 8 51 5 عدد نعم
 21 2 01 0 عدد ال

 111 11 111 11 عدد اإلجمالى

عدد أعضا  مجلس اإلدارة هل هو 
 مناسب للنهوض بالجمعية أم ال ?

 51 5 41 4 عدد نعم
 01 0 41 4 عدد ال

 111 11 111 11 عدد اإلجمالى
 .7809/7878: جمع  ويسم  من ميانا   ستمارا  ا ستميان المجمعة  دل موسم المصدر
 

 ما هو المط و    ادة الجمعيا   لا سامق  قدها متقديم ال دما  أل ضايقاا  -
 ومتوجي  هذا السؤال  لا المميو ين من مديري الجمعيا  أشاروا  لا ضرورة  يام الجمعيا  ماآلتا:

من أراإل مديري الجمعيا   %70تقديم ال دما  التساااااااااااويقية ل مياةااااااااااايل ا نتاجية  يي  جاإل  نسااااااااااامة األراإل اُلمقرة مقذه ال دمة  لي يوالي  -0
 من أراإل المميو ين ممر ة منقا. %78ممر ة طوخ  ونيو

جراإل العم يا  الةرا ية في التو ي  واألساااا و  المناساااا  -7  تقديم ال دما  ا رشااااادية التي تسااااا د المةار ين   ا ةرا ة المياةاااايل المناساااامة واع
من المميو ين ممر ة  %70  %57 ايد مجةي ل مةارع  يي  أشاااااااااااااار مذلك نيومقد  ةيادة ا نتا  وتيقيق الجودة المناسااااااااااااامة والتي تيقيق 

 طوخ ومنقا   ا الترتي .
العودة  لي الادورة الةرا ياة: يري  ادد من المميو ين من ماديري الجمعياا  أهمية العودة ل دورة الةرا ية ل ميافمة   ا  ةااااااااااااااومة األرض من  -5

وتيقيق ا  تعاإل الذاتي من التذاإل من جقة أ ري  يي  م ت  نسمة األراإل اُلمقرة مأهمية جقة وتوفير مسات ةما  ا نتا  الةانا ي من  اما  
 مالمر ةين   ا السواإل. %78هذا القد  يوالا 

م ًد من أراإل  %57  %78تقديم مساااات ةما  ا نتا  مالقدر ال افي وفا و   الياجة  ليقا ل افة المياةاااايل المةرو ة: يي  أشااااار مقذا نيو  -0
 ن مالمر ة األول وال انا   ا الترتي .المميو ي
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 هل تعضل أن ت ون الجمعية  نتاجية تيقق رمح أل ضايقا أم  دمية: -
م ًد من  %68  %28ومتوجي  هذا الساااااؤال  لي المميو ين من مديري الجمعيا  الةرا ية أشاااااار مالقمول ووفقًا لنراإل ال اةاااااة مالتطوير يوالا 

م ًد من المر ة األول  %08  %58وال اااانا   ا الترتيااا   مينماااا أجاااا  ماااالنعي ووفقاااًا ألراإل المميو ين نيو  أراإل المميو ين ماااالمر ةين األول
 وال اني   ي الترتي .

مالمر ةين األول وال انا  %28  %68ياجة  وانين التعاون ل تطوير والتيدي  وفقًا ل تتيرا  ا  تةااااااادية: يي  أشاااااااار المميو ين مالقمول منيو  -
 من مميو ين المر ةين األول وال انا   ا نعا الترتي . %58  %08تي   مينما أشار مالرفض ووفقًا لنراإل نيو   ا التر 

فدان( وهذه المسااااااااية  م قا المعض ورفضاااااااقا المعض اآل ر  0388– 388ةمام الجمعية مناسااااااا  أم  ج يي  وجد  جمعيا  ةمامقا ما مين) -
مالمر ةين األول وال انا   ا الترتي   مينما ير  التالمية مأهمية دمص الجمعيا  الةاااااتيرة األ ل  %78  %08يي  م ت  نساااامة الموافقين يوالي

 مالمر ةين األول وال اني   ا الترتي . %08 %68فدان م  معضقا المعض أويتا  لتايقا  يي  جاإل  نسمة األراإل مين 0888من 
مالمر ةين األول  %08  %38ل نقوض مقا من  دم   أفاد مالموافقة يواليومالسااااااااؤال  ن مد  مناساااااااامة  دد أ ضاااااااااإل مج ا  دارة الجمعيا   -

فدان مالرغمة في أن ي ون العدد يتناساااااا  م   5888وال انا   ا الترتي   مينما   ترض   ا العدد و اةااااااًة الجمعيا  التي يقتر  ةمامقا من 
 مالمر ةين األول وال انا   ا الترتي . %68 %38المساية التي ت دمقا الجمعية  يي  م ت  نسمة األراإل المعترضة يوالي

 التكرار النسبى ألهم المشاكل التي تواجه مديري الجمعيات ومقترحات حلها: -1
(  لي الت رار النساامي ألهم المشااا ل التي تواج  مديري الجمعيا  الةرا ية في  م قم ومقتريا  ي قا  ما جاإل  معينة 08يشااير الجدول )

 -مميافمة الق يومية يي   تضح اآلتا: 7809/7878مر ةي الدراسة موسم الدراسة الميدانية م
 

 أواًل: أهم المشاكل التي تواجه مديري الجمعيات الزراعية بمركزي العينة:
من المميو ين مالمر ةين  %08  %07مشااااااا ل مالية  اةااااااة معدم توفير الممالغ الدةمة ل نعاق   ا أ مال الجمعية  يي  أشااااااار مذلك نيو  -0

 ألول وال انا   ا الترتي .ا
من  %00مشااااااا ل  اةااااااة معدم وفرة العمالة ال افية الدةمة  نجاة  مل الجمعية وساااااار ة تأدية ال دما  أل ضااااااايقا  يي  أشااااااار مذلك نيو  -7

 المميو ين م ًد من المر ةين األول وال انا منعا النسمة.
 دمة مساااااااااااااااية الةمام التام  ل جمعية ل عض الت الي  وتيقيق  ايد مجةي مشاااااااااااااا ل  اةاااااااااااااة معدم وجود اآل   الةرا ية مالجمعية والدةمة ل -5

 ل ل مر ة   ا يدة. %00أل ضاإل الجمعية  يي  أشار مذلك نيو
مشااااااا ل  اةااااااة معدم وجود م اةن  افية مالجمعية مما ييد من  درة الجمعية   ا ت ةين مساااااات ةما  ا نتا  والمعدا  الدةمة أل مال مقاومة  -0

 م ًد من المر ةين األول وال انا   ا الترتي . %00  %07وغيرها  يي  أشار المميو ين مأرايقم مقذا ال ةو  منسمة م ت  نيو اآلفا  
 دم وجود م اةن م ك أومساااتأجرة يم ن من  دلقا  تمينمشااا ل  اةاااة معدم وجود مر ة تجمي   سااتتدل  في أ مال تساااويق المياةاايل  ما  -3

 ل ل مر ة %07ويق الساا   المنتجة من  مل أ ضاااإل الجمعية  يي  م ت  نساامة أراإل المميو ين والمطالمين مذلك نيوممارسااة نشاااط تجمي  وتساا
 .  ا يدة

 مشااااااا ل متع قة معدم  قد دورا  تدريمية لمديري الجمعيا  والعام ين مالجمعية. مقد  رف  مسااااااتو  الجقاة ا داري مالجمعية  يي  أشااااااار مذلك -6
 ول وال انا   ا السواإل منعا النسية.ل مر ةين األ %07نيو 

من  جمالا أراإل  %00  %07مشاااااااااا ل متع قة معدم وفرة مسااااااااات ةما  ا نتا  من أسااااااااامدة وتقاو  ومميدا   يي  أشاااااااااار مقذه المشااااااااا  ة نيو  -2
 المميو ين ممر ة  العينة )طوخ  منقا(   ا الترتي .

م ًد من  %08  %07ر موجود هذه المشاااااااا  ة ووفقًا ألراإل المميو ين نيو مشااااااااا ل متع قة م  رة التعديا    ا األراضااااااااا الةرا ية  يي  أشااااااااا -0
 المر ةين األول وال انا   ا الترتي .
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 7809/7878الت رار النسمي ألهم المشا ل التا تواج  مديري الجمعيا  الةرا ية فا  م قم ومقتريا  ي قا ممر ةي الدراسة موسم  . 11جدول 
 .مميافمة الق يومية

 الوحدة البيان
 المركز الثانى المركز األول

 % بنها % طوخ

عية
لزرا

ت ا
عيا
جم
ي ال

دير
ه م

واج
ى ت

 الت
اكل

مش
م ال

أه
 

مشاااااكل مالية خاصااااة بتوفير المبال  الالزمة لىنفاق على أعمال 
 11 4 18 0 عدد الجمعية. 

 15 7 15 7 عدد مشاكل خاصة بعدم وفرة العمالة الكافية. 
 15 7 15 7 عدد بعدم وجود أالت زراعية بالجمعية.مشاكل خاصة 

 15 7 18 0 عدد مشاكل خاصة بعدم وجود مخازن كافية بالجمعية. 
مشاااااااكل خاصاااااااة بعدم وجود مركز تجميع إلساااااااتغالله فى أعمال 

 تسويق المحاصيل. 
 18 0 18 0 عدد

مشااااااااااكاال متعلقااة بعاادم عقااد دورات تاادريبيااة لهم وللمهناادساااااااااين 
 18 0 18 0 عدد بالجمعية.

 15 7 18 0 عدد مشاكل متعلقة بمستلزمات اإلنتاج. 
 11 4 18 0 عدد مشاكل متعلقة بكثرة التعديات على األراضى الزراعية. 

 111 41 111 41 عدد اإلجمالى

ري 
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جه 
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 11 5 18.4 4 عدد الحيازات الزراعية.رفع الرسوم على تصنيف البطاقات ونقل 
 18.4 4 18.4 4 عدد تعين عمالة كافية ولو بالعقود. 

 14 0 18.4 4 عدد عمل محطات ألية كافية بكل مركز. 
بناا  مخازن كافية لتخزين مساااااااااتلزمات اإلنتاج ومعدات الجمعية 

ستةجارها.   18.4 4 11 5 عدد أوا 

عمل مراكز لتجميع المحاصااايل وتساااويقها حتى ولو على مساااتوى 
 كل جمعيتين أو ثالثة. 

 18.4 4 11 5 عدد

 18.4 4 14 0 عدد توفير مستلزمات اإلنتاج بالقدر الكافى لمساحة كل جمعية. 
 18.4 4 14 0 عدد تنفير القرارات الخاصة باإلزالة بكل حزم ودون محاباة. 

عمل دورات تدريبية بصاااااااااورة منتظمة لجميع العاملين بالجمعيات 
 18.4 4 18.4 4 عدد الزراعية واإلهتمام بالجانب اإلرشادى للمزارعين. 

 111 51 111 51 اإلجمالى
 .7809/7878: جمع  ويسم  من ميانا   ستمارا  ا ستميان المجمعة  دل موسم المصدر

 
 التي تواجه مديري الجمعيات الزراعية من وجهة نظرهم:ثانيًا: أهم مقترحات حل المشاكل 

أشااااااار مديري الجمعيا  معينة الدراسااااااة الميدانية  لا مجمو ة من المقتريا  التي من شااااااأنقا التت     ا المشااااااا ل التي تواجققم أ ناإل  
 -ممارستقم العمل مجمعياتقم والتي جاإل   ا النيو التالا:

من مجموع أراإل مديري  %08  %07,3ونقل اليياةا  المةر ية مين المةار ين منسااااااااااااامة م ت  نيو رف  الرساااااااااااااوم   ا تةاااااااااااااني  المطا ا   -0
 الجمعيا  م ًد من مر ة طوخ ومر ة منقا   ا الترتي .

  ا مساااااااااااتو  مديري الجمعيا  ممر ة  العينة الميدانية  ًد  %07,3تعيين  مالة  افية ولو مالعقود من  ايد الجمعيا  منسااااااااااامة م ت  نيو  -7
   ا يدة.

 ماال ميطااا  أليااة  ااافيااة م اال مر ة أو في م ااان متوسااااااااااااااط و رياا  لمجمو ااة من المرا ة ت ون اآل   فيقااا مااأ ااداد  ااافيااة منساااااااااااااامااة م تاا   -5
 من  جمالا األراإل ممر ةطوخ ومنقا   ا الترتي .  %03 %07,3نيو

ة م ت  المناإل يم ن  سااااتيجارها مم ان  ري  ل جمعية منسااااممناإل م اةن  افية لت ةين مساااات ةما  ا نتا  ومعدا  الجمعية مقا  وفا يالة تع ر  -0
 ممر ةي طوخ ومنقا   ا الترتي . %07,3  %08نيو 
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 مل مرا ة لتجمي  المياةااايل وتساااويققا يتا ولو   ا مساااتو  أ ر  جمعيتين أو  د ة ووفقًا لمسااااية الةمام الذي ت دم   ل جمعية لي ون  -3

 ممر ةي العينة   ا الترتي .  %07,3  %08مر ة التجمي  مجان  أ مرهما  منسمة م ت  يوالا 
ية وذلك من األسااامدة والتقاو  اليدي ة والمميدا  في و   الياجة  منسااامة م ت  نيو توفير مسااات ةما  ا نتا  مالقدر ال افا لمسااااية  ل جمع -6

 ممر ة  العينة   ا الترتي . 07,3%  03%
تنعيذ القرارا  ال اةااااااة ما ةالة م ل يةم دون مياماه أليد يتا يم ن اليد من نساااااامة ا  تداإل   ا األراضااااااا الةرا ية  ومنساااااامة م ت  نيو  -2

 رتي .  ي الت 07,3%  03%
رين ق مل دورا  تدريمية مةااااورة منتممة لجمي  العام ين مالجمعيا  الةرا ية وا هتمام مالجان  ا رشاااااد  ل مةار ين  و د م ت  نساااامة أراإل الم -0

 . %07,3مقذا المقتري يوالا 
 

 عينة أعضا  مجلس اإلدارة:
يشااااااااااااااير الجادول )  تارة ممر ةي طوخ ومنقا مميافمة الق يومية موساااااااااااااام (  لي  سااااااااااااااتطدع أراإل أ ضاااااااااااااااإل مج ا  دارة الجمعياا  الم00ُُ

 .  والتي جاإل    ي هذا النيو:7809/7878
( أ ضاااااااااإل فقط ومنساااااااامة 3 دد ) أ ضاااااااااإل  يي  تم   تيار 2م غ متوسااااااااط  جمالا  دد أ ضاااااااااإل مج ا  دارة الجمعيا  الم تارة م ل مر ة -0

 وتقييمقم ل وض  الراهن الذي وة    لي  غالمية الجمعيا  الةرا ية. من  جمالا  دد أ ضاإل مج ا ا دارة ل تعر    ا وجقة نمرهم 20,0%
ساانة  وهذا ماُ يشااير  لا أن شااما  المةار ين   يرغمون  33,3متوسااط  مر العضااو: م غ المتوسااط العام لعمر العضااو ممج ا ا دارة يوالا  -7

 في  ضوية هذا النوع من الجمعيا . 
ضااااإل الياليين مإيت ار  ضاااوية الجمعية  ما ألهدا  شااا ةاااية أول ونقم   يجدون منافساااًا لقم تمساااك األ  يي  تمين دد سااانوا  العضاااوية:  -5

 .سنة 77,3عضوية يوالي الفترة متوسط  يي  م ت في الترشح 
من المميو ين  متوسااااط  ام غير راضااااا  ن أداإل  %98تقييم الوضاااا  الراهن ل جمعية ومد  نجايقا في  دمة أ ضااااايقا: يي   تضااااح أن  -0

 واليال الذي وة    لي . الجمعية
  مينما جاإل  %58 د ة أ ضاااااااااإل مج ا ا دارة ممديري الجمعيا : يي   تضااااااااح أنقا  نيةاااااااار  مين  د ة جيدة ممتوسااااااااط  ام م غ نيو -3

  متوسااااااااط  ام مأن  د تقم غيرُ مرضااااااااية م  مدير %78  في يين أشااااااااار يوالا%38العد ة المقمولة في المرتمة األولا ممتوسااااااااط  ام م غ نيو
 الجمعية.

مأنقم د  وا مج ا ا دارة  %98أما مالنساامة لطريقة اليةاااول   ا  ضاااوية الجمعية فأشااار  النسااامة األ مر والتي م غ متوساااطقا العام يوالا  -6
 ما .شمالتة ية ومدون وجود منافسة يقيقية نتيجة ألن  ضوية  دارة الجمعيا  الةرا ية لم تعد الم انة التي يسعا لقا ال  يرين  اةة من ال

(  م)ياةااااااال   ا ا  دادية و د م غ %08أما  ن اليالة التع يمية فجاإل  في ةاااااااور  د  )يقرأ وي ت  منسااااااامة م غ متوساااااااطقا العام يوالي  -2
أيضااااااًا(  في يين جاإل المسااااااتو  ال ال  في)الياةاااااا ين   ا مؤهل متوسااااااط منساااااامة م غ متوسااااااطقا العام نيو  %08المتوسااااااط العام لقذه العية نيو

78%.) 
 

من األراإل  متوساااااااط  ام جاإل  مالرفض و دم مناسااااااامة  دد العام ين مالجمعية  %28 ن مد   عاإلة  دد العام ين مالجمعية  تضاااااااح أن  أما -0
 فقط من المميو ين م عاية  دد الموجودين من  مالة مالجمعية  نجاة العمل مقا. %58لعم قا  مينما أشار يوالي 

 متوساااط  ام ما ساااتمرار  نوع من الوجاهة  %28ضاااوية مج ا  دارة الجمعية فقد أشاااار يواليأما من يي  رغمة األ ضااااإل المميو ين في   -9
 متوسااااااط  ام لعدد المميو ين معدم الرغمة في ا سااااااتمرار في  %58من جقة وليةااااااولقم   ا ال دما  لقم وأل ارمقم من جقة أ ر   مينما أشااااااار

  ضوية الجمعية.
 متوساااااااااااط  ام مأن  %98  الةرا ية لتتمشاااااااااااا م  المتتيرا  ا  تةاااااااااااادية ل مدد فأشاااااااااااار يواليوفيما يتع ق  مأهمية تطوير أداإل الجمعيا -08

 الجمعيا  فقد  شعميتقا ودورها األساسا سواإل ا نتاجا أوالتسويقي.
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 .7809/7878أراإل أ ضاإل مج ا  دارة الجمعيا  الم تارة ممر ةي طوخ ومنقا مميافمة الق يومية موسم  ستطدع . 11جدول 

 الوحدة البيان
الجمعية األولى 
 بمركز طوخ

الجمعية الثانية 
 اإلجمالي بمركز بنها

 % عدد % عدد % عدد

 111 15 111 7 111 7 عدد اإلجمالي عدد أعضا  مجلس اإلدارة
 71.5 11 71.5 4 71.5 4 عدد العينة

  40.4 - 47 - 40 سنه اإلجمالي متوسط عمر العضو/سنة
  44.4 - 40 - 44 سنه العينة

  85  88  80 سنه اإلجمالي عدد سنوات العضوية
  88.4  81  84 سنه العينة

تقييم الوضع الراهن للجمعية ومدى 
 نجاحها فى خدمة أعضاةها

 11 1 - - 81 1 عدد مرضي
 21 2 111 4 21 5 عدد غير مرضي

 111 11 111 4 111 4 اإلجمالي

 العالقة مع مدير الجمعية هل هى :

 11 1 51 8 81 1 عدد جيدة
 41 4 51 8 01 1 عدد مقبولة

مرضية  81 8 81 1 81 1 عدد غير  
 111 11 111 4 111 4 اإلجمالي

طريقة الحصول على العضوية 
 بالجمعية

 11 1 - - 81 1 عدد باإلنتخابات
 21 2 111 4 21 5 عدد بالتزكية

 111 11 111 4 111 4 اإلجمالي

 التعليمية للمبحوثينالحالة 

 51 5 81 1 01 1 عدد يقرأ ويكتب
 51 5 01 1 81 1 عدد إعدادية
 81 8 81 1 81 1 عدد متوسط

 111 11 111 4 111 4 اإلجمالي

الهيكل الوظيفي بالجمعية ومدى 
 مناسبته لعملها

 11 1 81 1 51 8 عدد مناسب
 71 7 21 5 01 1 عدد غير مناسب

 111 11 111 4 111 4 اإلجمالي

الرغبة فى اإلستمرار فى عضوية 
 الجمعية

 71 7 21 5 01 1 عدد مستمر
 11 1 81 1 51 8 عدد عدم اإلستمرار

 111 11 111 4 111 4 اإلجمالي

هل تحتاج الجمعية للتطوير 
 لتتمشى مع التغيرات اإلقتصادية

 21 2 21 5 111 4 عدد نعم
 11 1 81 1 - - عدد ال

 111 11 111 4 111 4 اإلجمالي
 .7809/7878: جمع  ويسم  من ميانا   ستمارا  ا ستميان المجمعة  دل موسم المصدر
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 والتوصيات النتاةج

 
 من خالل الدراسة الميدانية تم التوصل إلى مجموعة من النتاةج والتوصيات علي النحو التالي:

 -النتاةج:أهم أواًل: 
والا ي مذلكأشاااااااار الةراع  لا أهمية دور الجمعية الةرا ية في يالة العودة  لا ممارساااااااة نشااااااااطقا  ساااااااامق  قدها  يي  م ت  نسااااااامة المقرين  -

 مقريتا المر ةين األولا وال انية   ا الترتي . 03%  23%
طاع ا )القطاع التعاونا الي ومي  منك القرية  القأشاااار المميو ين  لا أنقم يتعام ون م   د ة جقا  في اليةاااول   ا مسااات ةما  ا نتا  وه -

   ا الترتي . %08  %58  %58ال ا ( منسمة 
معدم رضااااااهم   ي أداإل الجمعيا  الةرا ية  نةااااارا  معمم الجمعيا   ن تأدية  %98  %23أشاااااار غالمية المميو ين ومنسااااامة م ت  يوالي  -

 هدفقا اليقيقا وهو تقديم ال دما  أل ضايقا.
يو ين  لا أهمية تطوير أداإل الجمعيا  الةرا ية من  دل توفير مسااااااااات ةما  ا نتا   وتقديم القروض معايدة من عضاااااااااة  وتساااااااااويق أشاااااااااار المم -

 %73 - %07,6وتوفير المي نة والميطا  اآللية  وتدري  الةراع   ا طرق الةرا ة اليدي ة منسااااااااا  تراوي  ما مين   الياةاااااااااد  الةرا ية
 .وفقًا ألهمية  ل مند

معةوفقم  ن المشاااار ة في  ضاااوية مج ا ا دارة أو يضاااور  جتما ا  الجمعية  %93 - %98أشاااار أغ   المميو ين ومنسااامة م ت  ما مين  -
 العمومية.

 - %08(  لا أن الجمعيا    تقتم مالجان  ا رشااااااادي   ما   تقوم متقديم  ل مساااااات ةما  ا نتا )%03-%23)منساااااامة أشااااااار دد المميو ين -
مقريتا المر ةين ( من  دد المميو ين %03 - %23 جأ الةراع  لا  سااااااااااااات مال متط ماتقم ا نتاجية من القطاع ال ا  منسااااااااااااامة)( لذا ي03%

 األولا وال انية   ا الترتي .
تمدوا عأشاااار الةراع  لا وجود  ةاااور في الجان  ا رشاااادي لتع يم الةراع  م ية تةاااني  األسااامدة العضاااوية واأل د  من م  عا  المةر ة مل ي -

 ( من  جمالا  دد المميو ين مالقريتين المم  تين لمر ة  العينة.%08 - %23  يًا   ا شراإل  ل ذلك من القطاع ال ا  منسمة م ت  نيو)
( معدم   دامقم   ا %98 - %23من المميو ين مأن الجمعيا    تقوم متساااااااااويق المياةااااااااايل الةرا ية.  ما أشاااااااااار ما مين) %088أشاااااااااار  -

( والميرو راطيااة  نااد ا  تراض فااالقروض تقاادم %77 - %00الجمعيااا  الةرا يااة أومنوك القر  نتيجااة  رتعاااع سااااااااااااااعر العاااياادة)ا  تراض من 
 ألنشطة دون غيرها.

معدم رؤيتقم أ  يقول  رشاااااادية لتدريمقم   ا  دمة مياةاااااي قم ومشااااارو اتقم  %02,3أشاااااار  نسااااامة  ميرة من المميو ين م غ متوساااااطقا العام  -
 ذا  مد من ا هتمام مقذا الجان .الةرا ية ل

أهم المشااااااا ل التي تواجققم أ ناإل التعامل م  الجمعية ورغمتقم في  يام الي ومة متذلي قا ها  دم توفر األساااااامدة والمميدا   أنأشااااااار المميو ين  -
وفقًا  %00,33-%08,6  تراوي  مين والتقاو  اليدي ة مالقدر والو   المناساا  م    ة  دد العام ين مالجمعية يي  جاإل  هذه المشااا ل منساا

 ألهمية  ل مش  ة.
 متوساااااط  ام  مينما م ت  نسااااامة  دم التوافق يوالا  %23 ما  تضاااااح مأن نسااااامة التوافق مين  مل مدير الجمعية ومج ا ا دارة م ت  يوالا  -

 والذي  د يرج  لمعض العةمية. 73%
 متوسااط  ام نتيجة ل  رة المشااا ل التي تواجققم  ند التعامل  %23د م ت  يوالا  ما  تضااح مأن نساامة الرافض ل سااتمرار في  دارة الجمعية   -

 م  المةار ين و دم  درة الجمعية   ا توفير متط ما  المةار ين مالقدر المناس  وفا الو   المناس .
هدا  التيُ أنشاااااي  من أج قا مأن نشااااااط الجمعيا  األن   يتناسااااا  م  األ %088 - %98أشااااار مديري الجمعيا  ومنسااااامة تنيةااااار ما مين  -

 ووفقًا لقانون التعاون نتيجة  تجاه  دد  مير من الجمعيا   لا تيويل أنشطتقا  لا أنشطة غير ةرا ية  التجارة في الس   المنةلية.
القد   غمين فيأشاااااااااااااار المميو ين يول الرغمة في أن ت ون الجمعية  نتاجية وتيقق رمح أل ضاااااااااااااايقا أم ت ون  دمية   لا  رتعاع نساااااااااااااامة الرا -

 %08 - %58من مر ةي الدراساااااااااة  في يين  ن عضااااااااا  نسااااااااامة الدا ين لت ون الجمعيا   دمية فقط لنيو %28 - %68ا نتاجي ميوالي
 مالمر ةين ميل الدراسة.

ما    م من  جمالا المميو ين من مديري الجمعيا  يطالمون مأهمية تيدي   انون التعاون ل ي يتناساااااا %28 - %68 ما  تضااااااح أن يوالا  -
 يد  من تتيرا    تةادية مي ية و المية.

فدان ما ضااااااااافة  لا أن ي ون  دد مج ا ا دارة يتناساااااااا  م   0888أشااااااااار مديري الجمعيا   لا أهمية دمص الجمعيا  التي ةمامقا أ ل من  -
 مةيادة الةمام  ن هذه المساية. فدان يةيد 0388 – 0888( أ ضاإل في الجمعيا  التي مسايتقا 3مساية ةمام الجمعية   ا أ  يقل  ن )
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 ثانيًا: التوصيات:

 
 -باآلتي: بوضع رؤية مستقبلية لتعاوينات حسب التوصات االتية  وفقًا ألهم النتاةج السابق اإلشارة إليها فإن الدراسة توصي

لية ال دما  أل ضااايقا وليا مي  الساا   المنة ضاارورة  ودة الجمعيا   لا سااامق  قدها و ما ن    ي   انون التعاون   ا أن هدفقا هو تقديم  -0
 وغير الةرا ية.

  يتوفير مساات ةما  ا نتا  الم ت عة مالقدر المناساا  وفا الو   المناساا  أل ضااايقا يتا  يتم شاارايقا من السااوق الير والذي يؤدي لرف  ت ال -7
 ا نتا .

ق  ايد مجةي أل ضااااااايقا وتجنمقم المي  لتجار القطاع ال ا  وما أهمية  يام الجمعيا  متسااااااويق المياةاااااايل المنتجة لةااااااالح أ ضااااااايقا لتيقي -5
 يعع وه من  يت ار مقد  الشراإل مأسعار من عضة.

تطميق تجرمة تجمي  ومي  األلمان لةاااااااااالح أ ضاااااااااايقا  ما يد  في  يد  الجمعيا  ممنا ساااااااااوي  لتيقيق  ايد مجة  لن ضااااااااااإل من منتجا  -0
 األلمان.

ر ين لتدريمقم   ا طرق الةرا ة اليدي ة وا نتا  النمي  لرف  العايد من ت ك المنتجا  المنتجة مدون مميدا  ا هتمام مالجان  ا رشاااااااااد  ل مةا -3
 )المنتجا  العضوية(.

 مناسمة ومجودة  الية وفا الو   المناس . التوس  في  نشاإل الميطا  اآللية لتقديم  دماتقا ل مةار ين مأسعار -6
 ري الجمعيا  لرف   عايتقم ا دارية التي تنع ا   ا  دارتقم لقذه الجمعيا .ا هتمام معقد دورا  تدريمية لمدي -2
  عض العايدة   ا القروض ا نتاجية الةرا ية وتيسير ضمانا  اليةول   يقا واليد من الميرو راطية والتعقيدا  ا دارية. -0
ضاااااااااااااي القديمة  الية ا نتاجية منسااااااااااااامة أ مر من ا  تداإل   ا تت يم  قومة التعدي   ا األراضاااااااااااااا الةرا ية نمرًا ألن ا  تداإل يتم   ا األرا -9

 األراضا الجديدة من عضة ا نتاجية.
تيعية الشااااااااااما    ا الترشااااااااااح لعضااااااااااوية مج ا  دارة الجمعيا  الةرا ية لمدها مع ر جديد والت    من األ ضاااااااااااإل القداما الذين يعتمرون  -08

ساانوا  يتا  ُ يسااتعيل العساااد  ما هو اليال اآلن  0العضااوية   ا فترتين  ل فترة   ضااوية مج ا ا دارة تر   لقم وأل ارمقم فقط و ةاار فترة
 مالجمعيا .

 ضرورة  قد دورا  تدريمية سواإل  ان ذلك ل مرشيين الجدد لعضوية مج ا ا دارة أو لن ضاإل القدماإل لرف  و يقم ا دار . -00
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Summary 
Cooperatives are among the most important institutions and organizations that work to achieve a common goal 

and maximize returns by providing the requirements for agricultural production and marketing and providing 

various agricultural services to serve the agricultural and rural communities and achieve economic and agricultural 

development. In the recent period, after the implementation of economic reform programs and the entry of the 

private sector in the production and marketing of agricultural production requirements, the role of agricultural 

cooperative societies of all kinds in achieving their goals diminished and devoted themselves to other non-

agricultural purposes, which makes farmers vulnerable to losing their rights to obtain the highest price to market 

their crops or obtain Productive and agricultural returns for the intervention of other parties in the trade and 

marketing of agricultural and livestock crops. 

The research problem is represented in most cooperative entities giving up their functions for which they were 

established and turning to other activities that were not planned since the beginning of the establishment, which 

affected the performance efficiency of most cooperative units and the dismissal of a large number of farmers from 

dealing with these cooperative societies. Developing a future vision for the role of agricultural cooperatives in 

providing production requirements and marketing agricultural output in Qalyubia Governorate. This was followed 

by a set of other sub-objectives. In light of the research findings, a set of recommendations were reached, the most 

important of which were the following: 

1-The necessity of returning associations to their previous state and as stipulated in the cooperation law that 

their goal is to provide services to their members and not to sell household and non-agricultural goods. 

2- Providing various production requirements to the appropriate extent and at the appropriate time for its 

members so that they are not purchased from the free market, which leads to raising production costs. 

3- The importance of associations marketing the produced crops for the benefit of their members in order to 

achieve a rewarding return for their members and to avoid selling to private sector traders and the monopoly they 

do in order to buy at low prices. 

4-The application of the experience of collecting and selling dairy for the benefit of its members, as happened in 

one of the associations in Beni Suef to achieve a profitable return for the members of dairy producers. 

5- Paying attention to the extension side for farmers to train them in modern agricultural methods and clean 

production to raise the yield of those products produced without pesticides (organic products). 

6- Expanding the establishment of automated stations to provide its services to farmers at reasonable prices, high 

quality and at the right time. 

7- Paying attention to holding training courses for association directors to raise their administrative efficiency, 

which is reflected in their management of these societies. 

8- Reducing interest on agricultural productive loans, facilitating access to guarantees, and reducing bureaucracy 

and administrative complications. 

9- Intensifying the penalty for encroachment on agricultural lands, given that the assault is carried out on old, 

highly productive lands with a greater rate than the assault on new, low-productivity lands. 

10- Encouraging young people to run for membership in the board of directors of agricultural societies in order 

to provide them with a new idea and get rid of old members who consider board membership to leave it to them 

and their relatives only, and limit the membership period to two periods every 4  years so that corruption does not 

escalate, as is the case now in the societies. 

11-The necessity of holding training courses, whether for new candidates for membership of the Board of 

Directors or for old members to raise their administrative awareness. 


