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يشير مصطلح اإلنتاج  ازرراياإ ىزال تلاع ازةمليات اإلنتجليات ازتاإ        •
يتم بمولبهج تحويل ملمويت ما  ازةنجصار اإلنتجليات ازرراييات ازمتجحات 
ىزل سلع رراييت قجبلت زالستهالع ازمبجشر م  قبل ازمستهلكي  ازنهاجييي  
زهااج وازايااجم بةمليااجث تحويلياات لعاارم زلساالع ازمنتلاات ب  ااج ت ينجصاار 

 .ىنتجليت لديدة زكإ تصبح صجزحت زالستهالع

هااإ ازوحاادة ( ازمررياات)Farm Firmوتةتباار ازمنشاالة ازمرريياات       •
اإلنتجلياات داعاال ازبنيااج  ايقتصااجدي ازررايااإ ازتااإ تناات  معتلاا  ازساالع 
ازرراييت حيوانيت كجنث لم نبجتيت، وذزع نتيلت ازاراراث ازتإ تتعذ يلال 
مستوم هذه ازوحدة وازمتةلات بجستعدام ازماوارد ازمتجحات إلنتاج  معتلا  

 :ازسلع ازرراييت وذزع يلل سبيل ازمثجل 

 مج هإ ازسلةت لو ازسلع ازرراييت ازتإ يمك  ىنتجلهج؟•

 كم يدد ازوحداث ازمنتلت ؟•

 مج هإ طريات اإلنتج  ازتإ يلب ىتبجيهج ؟•

مج هإ لنواع وكميجث ينجصر اإلنتج  ازالرمت زلةمليت اإلنتجليت؟ وذزع •
زماجبلت احتيجلجث اإلنسج  م  ازغذاء وازكسجء وتو ير ازمواد األوزيت 

 .زلصنجيت وتحايق األهدا  ازتنمويت األعرم

 



 ـلم إدارة الـــــمزارعع 

 مـــــفـهـوم عــــلم اإلدارة -:أولا 

زاد ظهر يلم اإلدارة م  بي  ملمويت ازةلوم ايقتصجديت زيمثل •
ازمحور ازرييسإ وازلوهر األسجسإ ازذي يمك  اييتمجد يليه  إ 

وزيظهر األهميت ازةلميت وازةالقت . تنميت ازموارد ازطبيةيت وازبشريت
ازتنظيميت  إ دم  يوامل اإلنتج  وتشغيلهج وازتنسيق  يمج بينهج 

آللل  مج  تحايق ليلل مج يمك  م  ازدعل بهد  ريجدة مةديث 
 .ازنمو وازتطور ايقتصجدي وايلتمجيإ

زاد شهد يلم اإلدارة تطوراً وا حج وملحوظج بةد ازتطور •
ايقتصجدي وازصنجيإ ازذي لياب ازثورة ازصنجييت وازذي لدم 

ىزل تحديد ازكثير م  ازمفجهيم اإلداريت وتعصيص ملجيث 
 .استعدامهج  إ شتل ملجيث حيجتنج ازيوميت

 



إْ اٌغّخ األعبع١خ ٌؼٍُ اإلداسح ٚاٌزٟ ر١ّضٖ ػٓ غ١شٖ ِٓ اٌؼٍَٛ •
األخشٜ ٟ٘ اٌحبعخ اٌّبعخ إ١ٌٗ فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌؼًّ اإلٔزبعٟ ِٓ 
صساػخ ٚصٕبػخ ٚثٕبء ٚغ١ش٘ب ثبإلظبفخ ٌٍّغبالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخذ١ِخ 

 .ٚاٌغ١بع١خ

٘زٖ اٌغّخ اٌزٟ ٠ٕفشد ثٙب ػٍُ اإلداسح رزطٍت ِٓ ٘زا اٌؼٍُ اٌزغبٚة •
اٌغش٠غ ِغ حً اٌّشىالد اٌزٟ رؼزشض اٌؼًّ اإلداسٞ أصٕبء ع١ش 
اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ٚثبٌزبٌٟ اٌؼًّ اٌّغزّش فٟ رط٠ٛش اٌطشق اإلداس٠خ 
اٌمبئّخ ٚاٌجحش ػٓ غشق إداس٠خ عذ٠ذح رغزط١غ رغبٚص اٌصؼٛثبد 
ٚاٌؼمجبد اٌزٟ رؼزشض اٌؼًّ اإلٔزبعٟ ٚرٌه ثبالػزّبد ػٍٝ اٌمٛاػذ 

ٚإٌظش٠بد ٚاٌّجبدئ اٌؼ١ٍّخ االلزصبد٠خ ٚاعزٕبدا إٌٝ اٌزغبٚة ا١ٌّذا١ٔخ 
 .  ٚاألثحبس اٌزطج١م١خ

٘زا ِب لبَ ثٗ اٌشٚاد األٚائً ٌؼٍُ اإلداسح ػٕذِب دسعٛا اٌحشوخ ٚاٌضِٓ •
ٚرأص١ش رٌه فٟ اإلٔزبط ٚاٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ إظبفخ ٌٍزغبٚة ٚاألثحبس 

اٌزٟ رّذ فٟ ِغبي اٌجحٛس إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ عبّ٘ذ فٟ خٍك 
 .اٌؼًّ ٚص٠بدح اإلٔزبط ػبئذ اٌج١ئخ إٌّبعجخ ٌزحغ١ٓ 

 



٠ٚؼذ ػٍُ اإلداسح فشػب ِٓ فشٚع اٌؼٍَٛ االلزصبد٠خ •

ٚ٘ٛ االلزصبد٠خ اٌزٞ ٠جحش فٟ ع١ّغ أشىبي إٌشبغبد 

 -:٠شزًّ ػٍٝ

 دارة اإلنـتاج وإدارة الـمشاريعإ•

 اإلدارة الـماليت •

 إدارة األفراد•

 .اإلدارة الـتضويقيت•

 



رٙزُ ثٛظغ خطػ اإلٔزابط ٚاعازخذاَ اٌّاٛاسد ثبٌطبلاخ ....إداسح اإلٔزبط ( 1)
اإلٔزبع١اااخ اٌمصاااٜٛأ وّاااب أٔٙاااب رجاااشِظ ٚرخطاااػ ٌزطااا٠ٛش ٚعااابئً اإلٔزااابط 

ٕٚ٘ب الثاذ ِآ رؼابْٚ ع١ّاغ اٌّغاز٠ٛبد اإلداس٠اخ ِاغ . اٌّغزخذِخ ٚرحغ١ٕٙب
ثؼعٙب اٌجؼط ثٙاذ  رحم١اك اٌٙاذ  إٌٙابئٟ ٌٍّشاشٚع ثخبصاخ فاٟ ِغابي 

 .رحغ١ٓ ٔٛػ١خ اإلٔزبط ٚرم١ًٍ رىب١ٌف ٚحذح إٌّزغبد
 
 فإٔٙب رٙزُ ثبالعزضّبساد ٚاٌز٠ًّٛ ٚرحذ٠ذ اٌغذٜٚ ......اإلداسح اٌّب١ٌخ ( 2)

 .االلزصبد٠خ  ٚرحذ٠ذ ِصبدس٘ب ٚأعٍٛة سفغ ػٛائذ٘ب                   
 
رٙزُ ثبخزجبس اٌؼب١ٍِٓ ٚاخز١بسُ٘ ٚرأ١ٍُ٘ٙ ٚراٛص٠ؼُٙ  .....إداسح األفشاد( 3)

ػٍااٝ أِاابوٓ ػٍّٙااُ ٚفااك االحز١بعاابد ٚفااٟ إغاابس اٌّاا ٘الد ٚاٌشغجاابدأ 
ٚرٙاازُ إداسح األفااشاد ثااإعشاء اٌااذٚساد اٌزذس٠ج١ااخ ٚاٌزأ١ٍ١٘ااخ ٌٍؼااب١ٍِٓ ثٙااذ  

 .سفغ ِغزٛاُ٘ ٚص٠بدح رأ١ٍُ٘ٙ ٚلذسارُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ
 
رغااابُ٘ فاااٟ رحذ٠اااذ حغاااُ اٌّج١ؼااابد فاااٟ ظاااٛء  ....اإلداسح اٌزغااا٠ٛم١خ( 4)

اٌذساعاابد ػاآ احز١بعاابد األعااٛاق ِاآ اٌغااٍغ إٌّزغااخأ ِٚااذٜ ِغاابّ٘خ 
وّااب رغاابُ٘ اإلداسح اٌزغاا٠ٛم١خ فااٟ . اٌّشااشٚع فااٟ رااأ١ِٓ ٘اازٖ االحز١بعاابد

 .رخط١ػ احز١بعبد اٌّششٚع ٚرأ١ِٕٙب ِٓ ِغزٍضِبد اإلٔزبط

 



 بتطبٌق المفهوم  Marketing Managementوتعنى اإلدارة التسوٌقٌة 
 :التسوٌقً فً المجالٌن التالٌٌن 
 األنشطت ازتسويايت  إ ازمشروع يلب ل  تنظم وتنسق وتدار بشكل : األول•

 .ل  ل            
 سم روازتعطيط ازةجم زلمشروع  ازتسويق دوراً  إ يلب ل  ُيةطل مدي: الثانً•

 .سيجسته            
وتتحاق اإلدارة ازتسويايت  إ ظل يلم اإلدارة ي  طريق اتعجذ ازاراراث، حيث ل  •

 مةظم ازاراراث اإلداريت هإ قراراث تسويايت تةتمد يلل حجلجث ازمستهلع 
 و إ ازمشجريع اإلنتجليت قد تتعذ ازاراراث ازتسويايت قبل ازاراراث . وتف يالته    
 اإلنتجليت و إ  اإلنتجليت أل  م  ازاراراث ازتسويايت مج يلب اتعجذه قبل بدء ازدورة    
 ىطجر اإلدارة ازتسويايت يةد ازمشروع وحدة متكجملت مولهت نحو ازسوق زتجمي        
 .احتيجلجث ازمستهلع وطلبجته      

 ويةبر يلم اإلدارة ي  ازلهد ازلمجيإ بي  معتل  مستويجث ازلهجر اإلداري يلل•
 ازرغم م  اعتال  طبيةت ازةمل اإلداري بي  ازمستويجث اإلداريت ازمعتلفت، زهذا  هو    
 لهد مشترع زكل ازتعصصجث اإلداريت  جإلدارة ازةليج تةمل يلل رسم ازسيجسجث     
 بينمج تةد ازحلات . وتحديد األهدا  ومتجبةت ازتنفيذ م  عالل لهجر ىداري متعصص    
 اإلداريت ازوسطل صلت ازوصل بي  ازمستويجث اإلداريت ازتإ تتلال األوامر اإلداريت     
 م  ازمستويجث األيلل وتحويلهج ىزل واقع يملإ، لمج ازحلات اإلداريت ازدنيج   نهج تةد     
 .ازلهت ازمشر ت يلل ازةمليجث ازتنفيذيت  إ األقسجم اإلنتجليت    
 



ِٚغ رطٛس االحز١بعبد اإلٔغب١ٔخ ٚاصد٠بد٘ب ٚرشبثىٙب ِغ ِشٚس •
اٌضِٓ ٚوزٌه ص٠بدح األػجبء اٌٍّمبح ػٍٝ ػبرك اٌٛحذاد اإلٔزبع١خ 
ٌٍٛفبء ثٙزٖ االحز١بعبد ِٚغ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ اٌزٞ شٙذرٗ اٌجشش٠خ 
ٚص٠بدح اٌعغػ اٌّغزّش ػٍٝ اٌّٛاسد اٌّزبحخ إلشجبع حبعبد 
اإلٔغبْأ ظٙشد اٌحبعخ إٌٝ اعزخذاَ األعٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ إداسح 
اٌٛحذاد اإلٔزبع١خأ ٚٔظشاً ٌّب ٌؼٕصش اإلداسح اٌّضسػ١خ ِٓ 
إِىب١ٔبد وج١شح فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ اٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح اٌغذاسح 

اإلٔزبع١خ ٚااللزصبد٠خ ٚحغٓ اعزغالي اٌّٛاسد اٌّزبحخ ثىفبءح 
الزصبد٠خ ػب١ٌخ فإٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛي إْ ػ١ٍّخ رخط١ػ ٚإداسح اٌٛحذاد 
اإلٔزبع١خ اٌّضسػ١خ رؼزجش ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ ٚاالػزجبساد االلزصبد٠خ 
ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ ٠غت اٌؼٕب٠خ ثذساعزٙب ٚرٌه ِب أسدٔب اٌّحبفظخ 
ػٍٝ اٌج١ٕبْ االلزصبدٞ اٌضساػٟ اٌغؼٛدٞ ِٓ اٌزؼشض ألٞ 

أخفبض أٚ ٔمصبْ فٟ عذاسرٗ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ػٍٝ حذد 
 .عٛاء

اإلداسح اٌّضسػ١خ رؼذ أحذ ِجبحش ػٍُ االلزصبد اٌضساػٟ اٌزٞ •
٠زعّٓ رطج١ك اٌّؼبس  ٚإٌظش٠بد االلزصبد٠خ فٟ ِغبي اإلٔزبط 

  . اٌضساػٟ

 



٠غبُ٘ ػٍُ اإلداسح فٟ ػ١ٍّخ رٕظ١ُ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّشبس٠غ فٙٛ ٠ٙزُ •

ثبٌٕبح١خ اٌزٕظ١ّ١خ وٛٔٙب رٕغك عٙٛد اٌؼب١ٍِٓ ٚرشرت إٌشبغبد 

إْ رٕظ١ُ ٘زٖ إٌشبغبد ٠ؼذ أعبط . ٚرٛص٠غ اٌغٙٛد ٚاٌفؼب١ٌبد

 .اٌؼ١ٍّخ اإلداس٠خ اٌزٞ ٠عّٓ ٔغبػ اٌؼًّ اإلداسٞ ٚرحم١ك أ٘ذافٗ

ٚلذ رطٛسد اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ فٟ اٌغٕٛاد اٌّبظ١خ رطٛساً ٍِحٛظب •

ثبالػزّبد ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼبس  ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش 

االلزصبد٠خ ٚاالرغب٘بد اإلٔغب١ٔخ ثح١ش ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌؼًّ 

اإلداسٞ لذ رطٛس وّٕٙخ ٚوٛظ١فخ رّبسط ِٓ لجً اٌىض١ش ِٓ 

 .اٌّخزص١ٓ فٟ ِغبالد اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ وبفخ

 



يسهم عـلم اإلدارة في تــــحـقـيق 
 :الـــــمسائل الـــــــتالية

ر ع ازمستوم ايقتصجدي وايلتمجيإ زلةجملي   إ ازمشجريع ي  •
طريق ريجدة اإلنتج  وتحسي  نوييته بجييتمجد يلل ازلهجر اإلداري 
ازفةجل ازاجدر يلل تنسيق ازلهود وازتفجيل بي  ازفةجزيجث واألنشطت 

 .ازمعتلفت
ايستعدام ازةاالنإ زلموارد ازمتجحت  إ ىطجر ازموارد ازوطنيت و إ •

 .حدود ازمشروع
يةتمد يلم اإلدارة يلل ازلهد ازلمجيإ ازمنظم زسجير ازةجملي   إ •

ازلهجر اإلداري  إ ىطجر ازمستويجث اإلداريت ازمعتلفت بداء م  
و ع ازعطط اإلنتجليت، وو ع ازبرام  ازرمنيت ازالرمت زتنفيذهج، 

وم  ثم مراقبت يمليت ازتنفيذ وتتبةهج وتصحيح اينحرا جث واألعطجء 
 .وازتغلب يليهج  إ حجل حدوثهج

اتعجذ ازاراراث اإلداريت بجييتمجد يلل ازبحوث ازةلميت وازبرملت •
 .ازريج يت واعتيجر ازبديل األ  ل م  بي  ملمويت ازبدايل

ىيلجد ازلهجر اإلداري ازاجدر يلل قيجدة شؤو  ازمشروع وتسييرهج •
 .م  عالل ازمةر ت ازةلميت وازةمليت زهذا ازلهجر

 



 تـــــعـريــف عــــــلم إدارة الــــــــمـزارع      

وحدة  يجيديت ى  تعل  ازاطجع ازررايإ بصورة يجمت وانعفجض •
ازاطجع تركير  ذاازمسجحت  إ ازبلدا  ازنجميت يحتم يلل ازمهتمي  به

اهتمجمهم يلل ازطرق ازمؤديت ىزل ريجدة اإلنتج  ازررايإ كمج 
ازةجيد ونويج كجستةمجل ازبذور ازمحسنت وررايت األصنج  ذاث 

واستةمجل األسمدة ازمةدنيت وازة ويت وازطرق ازفةجزت  إ  مرتفعاز
 .مكج حت األمراض وازحشراث واستةمجل ازميكنت ازرراييت

يةتمد يلم ىدارة ازمرارع يلل دراست طرق ينجصر اإلنتج  •
ووسجيل تنظيمهج وتطبيق ازمةر ت ازتانيت وازمهجراث كإ تتمك  

 .ازمشجريع ازرراييت م  تحايق لهدا هج

 إ آ  واحد،  هو يةد يلمج علم وفن يلم ىدارة ازمرارع هو •
ألنه يةتمد يلل تطبيق ازاواني  وازمبجدئ ايقتصجديت  إ ازمشجريع 

ازلسميت وازةاليت بحيث  ءةويةد  نج ألنه يةتمد يلل ازكفج. ازرراييت
يمك  ازةجمل ازررايإ لو ازفالح م  ازايجم بوالبجته بطريات ل  ل 
 .  ولسرع ولسهل م  غيره وهو بهذا يو ر ازكثير م  ازوقث وازلهد

 



وأل  ىدارة ازمرريت يلمج  يلب يلل ازمنت  ازررايإ ازمةر ت •
ازةلميت بلنواع ازحشراث ازتإ يتةرض زهج كل محصول يرريه 
ول  ل ازطرق واألوقجث زلمكج حت وازايجم بةمليجث ازتةشيب 
ومةر ت األمراض وطرق ياللهج واعتيجر ازدورة ازرراييت 

 .ازماليمت
و إ ملجل اإلنتج  ازحيوانإ يلب يلل ازمنت  ل  يملع ازمةر ت •

ازةلميت ازمتةلات بتهييت ل  ل ازظرو  ازماليمت واعتيجر نوع 
ازةل  وكميته زكل مرحلت م  يمر ازحيوا  وتحسي  ظرو  

ازتغذيت ومةر ت األمراض ازتإ تصيب ازحيوانجث وطرق ماجومتهج 
 .وازا جء يليهج وازوقجيت منهج

وازنواحإ ازفنيت ي تال لهميت ي  ازنواحإ ازةلميت  جستةمجل •
ازلرار  إ انلجر األيمجل ازحاليت يتطلب مةر ت ازايجدة زللرار 

بطريات  نيت ألداء ازةمليجث ازمطلوبت بمهجرة وزيكو  يمق ازحراثت 
ماليمج زنمو ازنبجث ونوع ازتربت كمج ى  ازلرار يحتج  ىزل تصليح 

حتيجطيت تطلب مةر ت ازاطع اييوصيجنت ىذا توق  ي  ازةمل وهذا 
 .ازالرمت وكيفيت تركيبهج بصورة صحيحت

 



 مفاهيم أخرى إلدارة المزارع     

  مو وع لنهج) ازمررييت األيمجل ىدارة Adams آدمر يةر  •
 زلمكتشفجث استةراض ىيا  هإ مج (مو وع) هإ (طريات ولنهج
 يلل تطبياهج وطرق ايقتصجديت األيمجل ب دارة ازصلت ذاث ازةلميت
 م  ممكنت كميت لكبر يلل منهج زلحصول ازرراييت األيمجل
 تنظيم  إ ازةلميت ازاوايد استةمجل  هإ (طريات) لمج .ازدعل

 زلمنت  ت م  بطريات اإلنتجليت يمليجتهج يلل وازسيطرة ازمرريت
 يمله ينتله األربجح م  ممك  قدر لكبر يلل ازحصول ازررايإ
 . ازررايإ

بلنهاج : )ىدارة األيماجل ازمررييات  Effersonويةار  ايفففرسافو  •
ازةلم ازذي يدرس ويعتبر ازانظم وازةملياجث اإلنتجليات  اإ ازمرريات 
مااا  ولهااات ازنظااار ازعجصااات بجزكفاااجءة اإلنتجليااات واساااتمرار تاااد ق 

 (.األربجح يلل ازمنت  م  مرريته

 



كمج ل  بةض ازمعتصي   إ يلم اإلدارة ليطل تةريفج زةلام            

 The Science ofىدارة ازماارارع، بلنااه يلاام اتعااجذ ازاااراراث 
Decision Making  لي ى  اتعاجذ ازاارار هاو يباجرة يا  اعتياجر

ى  اتعاجذ ازاارار هاو . احد ازبدايل م  بي  ازبدايل األعرم أل  ليته

مرحلت م  ازمراحل ازهجمت ازتإ تؤدي زلوصول ىزال تحاياق ازهاد  

ازمو وع زلمرريت او ازمشروع ويالتإ اتعاجذ ازاارار كمرحلات ما  

ازمراحل ازتإ تلإ تحديد ازهد  وازفر ايجث وما  ثام تالتإ مرحلات 

هاذا ازتةريا  يةتبار تةريفاجً لريياجً  ااط أل  اتعاجذ . اتعجذ ازاراراث

 جتعجذ . ازارار يةر  بلنه اعتيجر ازبدايل م  بي  األعرم أل  ليته

ازارار وى  كج  يمثل مرحلات مهمات ما  ازمراحال ازتاإ تاؤدي يلال 

تحايق ازهد  ازماصود ما  اإلدارة، ىي ل  هاذه ازمرحلات تالتإ بةاد 

مراحل تةيي  ازهد  وتحديد ازفر يجث وتحليال ازمةلوماجث، ويلاإ 
  .ذزع اتعجذ ازاراراث

 



 مفجهيمازتإ اشرنج ىزيهج سجباج يولد ازكثير م  از مفجهيم بجإل ج ت زل•

زةلم ىدارة ازمرارع ازتإ تمثل ولهجث نظر اقتصجديت معتلفت 

ىيا ى  ازمفهوم ازةلمإ . تعتل  بجعتال  ازنظجم ايقتصجدي ازسجيد

زةمل ىدارة ازمرارع بشكله ازةجم يةتمد يلل يجملي  يرتبطج  

 -:  ببة همج بةالقت وثيات ومتبجدزت

يةطإ مفهومج زةلم اإلدارة  إ ىطجر ازمنجطق ازرراييت لو  :األول•

ازمنجطق اإلداريت وايقتصجديت كو  ازمشروع ازررايإ حلر 

 .األسجس  إ ىدارة هذه ازمنجطق

يتحاق مع ازتنظيم ازةلمإ زلميع ازةنجصر األسجسيت  إ : الثانً•

ازتركيب ازتنظيمإ زلمرريت بجييتمجد يلل ازبنجء ازةلمإ وازمنطاإ 
 .زلتركيب ازداعلإ زلمرريت

 



 (....ملخصت) مفاهيم أخرى إلدارة المزارع        
 ايقتصجد ازررايإ ازذي هو يلم م  ازةلوم م لنهج احد  روع يل•

 ايلتمجييت ازتطبيايت وتهد  ىزل تنظيم وتوريع ازموارد ازبشريت        
 تحايق لهدا  زغرض ( ازمرريت)وازطبيةيت داعل ازوحدة اإلنتجليت        
 .تلع ازوحدة       

 .كمج ير ث بلنهج ازلرء ازغير منظور م  يمليت اإلنتج •
 اد قجم بتةري  ىدارة ازمرارع  إ كتجبه ( Forster)  ورسترلمج •

(Farm Organization and Management )   لنهج يلم و
 : نصه ومشروع يمل حيث ذكر مج

 تةر  ىدارة ازمرارع بلنهج دراست طرق ووسجيل تنظيم ينجصر"•
 اإلنتج  م  ارض ويمل ورلس مجل، وكذزع تطبيق ازمةر ت ازفنيت        
 وازعبراث وازمهجراث زكإ تنت  ازمرريت اكبر قدر م  ازدعل         
 ".ازصج إ لو األربجح        

•" Farm Management may be defined as study of 
ways and means of organizing land, labor, and 

Capital, and the application of technical knowledge 
and skill, in order that the farm may be made to 

yield the maximum net returns''  
 



 

 لهج ثالث (( ازريقإ  )) لمج ىدارة ازمرارع م  ولهت نظر      •
 -:روايج معتلفت  هإ

،يلم 

،   

ويمل اقتصجدي 

 رع م  يلم ايقتصجد ازررايإ ازذي  وازمرارع يلم  ه ارة جد 
ازمررييت بوصفهج ازوحدة ايقتصجديت اإلنتجليت  إ  هتتنجول مبجحث

يلل لنهج دراست تكوي  وتنميت  (   )ازبنيج  ايقتصجدي، ويةر هج 
ازمهجرة ازتإ يكتسبهج ازمرارع  إ لداء ازةمليجث ازمررييت ازمعتلفت 

حيث ى  مهجرة ازرراع زيسث متوارثت م  ازنجحيت ازبيوزوليت، ) 
ازمكتسبت م  عالل ايعتبجر ازةميق  اريتوزكنهج م  ازصفجث ايد

زأل كجر ازتإ تت منهج دراسجث نظريت عجصت بتنميت ازمهجراث 
 . وتكوينهج  إ تلديت األيمجل ازمررييت ازمعتلفت

 

 



يلتإ يلال لساجس لنهاج ي تعتلا  كعمل اقتصادي واإلدارة             

ي  لي يمل اقتصجدي آعر تلري  يه معتل  ازةمليجث اإلنتجليات 

ويلل ذزع يمك  ازاول ل  ىدارة ازمرارع مج هاإ ىي . زاصد ازربح

ذزع ازةلم ازذي يعتص بدراست ازاوايد واألسجزيب ازالرمات زو اع 

عطاات ايسااتغالل ازمرريااإ زلمااوارد ازررايياات ازمتجحاات ومراقباات 

تنفيذ تلع ازعطت بطريات تسمح بجزحصاول يلال اكبار تياجر متصال 
  م  األربجح ازمررييت

 



 نستخلص من هذه المفاهٌم 
 Social)إْ إداسح اٌّضاسع ٟ٘ احذ فشٚع اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ •

Science) 
اٌّضسػخ ) ْ إغبس ٘زا اٌزؼش٠ف ٘ٛ ٚحذح اإلٔزبط اٌضساػٟ إ•

 (ٚاٌّششٚع اٌضساػٟ
 أٗ ٠ٙزُ فٟ ٘زا اإلغبس ثؼ١ٍّزٟ اٌزٕظ١ُ ٚاٌزٛص٠غ ٌٍّٛاسد اٌّزبحخ •
 األسضأ ا١ٌّبٖأ اٌؼّبيأ ٚوبفخ اٌّٛاسد ) ِٓ ثشش٠خ ِٚبد٠خ رشًّ     
 أٞ أٗ ٠ٙزُ ثزٛع١ٗ اٌّٛاسد اٌّخزٍفخ ٚاٌّحذٚدح ( اٌّزبحخ    
 ٌالعزخذاِبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ رزٕبفظ ػ١ٍٙب ٚرٌه ٌزحم١ك أ٘ذا      
 :ٚحذح اإلٔزبط اٌزٟ لذ رشًّ ثؼط أٚ وً ِٓ األ٘ذا  اٌزب١ٌخ    
ٌإٌجبر١خ ٚاٌح١ٛا١ٔخ ّٕزغبدرحم١ك أػٍٝ ِؼذالد اإلٔزبط ِٓ ا . 
ٟرحم١ك أػٍٝ ِؼذي ٌٍذخً اٌّضسػ . 
ٟرحم١ك أػٍٝ ِؼذي ٌٍّٕٛ اٌّضسػ . 
 ِٓ رحم١ك االعزمشاس األعشٞ فٛق ٚحذاد اإلٔزبط ٚغ١ش٘ب 
 . األ٘ذا  اٌزٟ رعؼٙب ٚحذح اإلٔزبط   

 



 المزارع وتحقيق أهـذاف وحـذاث اإلنتاج إدارة            
رؼزجش اٌّضاسع ٚحذاد اٌجٕبء ٌمطبع اٌضساػخ وأحاذ لطبػابد             

االلزصاااابد اٌٙبِااااخ ٌٚاااا١ظ ٕ٘اااابن ِاااآ شااااه فااااٟ أْ ٔغاااابػ اٌز١ّٕااااخ 
االلزصبد٠خ ٚخبصخ فٟ لطبع اٌضساػخ ٠زطٍات ٔغابػ ٚحاذاد اٌجٕابء 

فٟ رحم١ك أ٘ذافٙبأ أٞ أْ اعزخذاَ األعاٍٛة اٌؼٍّاٟ فاٟ ( اٌّضاسع)
إداسح اٌّاااضاسع عااا١ىْٛ اٌشاااشغ األعبعاااٟ ٚاٌىااابفٟ فاااٟ أْ رزحماااك 
أ٘اااذا  اٌز١ّٕاااخ اٌضساػ١اااخأ وّاااب أٔاااٗ ِااآ اٌّؼٍاااَٛ ٌزحم١اااك اٌز١ّٕاااخ 
االلزصااابد٠خ اٌشااابٍِخ الثاااذ ِااآ األعااابط اٌضساػاااٟ اٌماااٛٞ ٚحزاااٝ 
ثّشاعؼخ اٌزبس٠خ اٌحذ٠ش ٔغذ أْ اٌذٚي اٌصٕبػ١خ ٌُ رصً إٌٝ اٌمٛح 
االلزصبد٠خ إال ػٓ غش٠ك اال٘زّابَ ثمطابع اٌضساػاخ ٚرٌاه ٌبعاجبة 

 :اٌغٛ٘ش٠خ اٌزب١ٌخ
 اٌصٕبػبد ِٓ اٌؼذ٠ذ إللبِخ اٌالصِخ األ١ٌٚخ اٌخبِبد اٌضساػخ رمذَ•

 ثٕغش) األٔغغخ ٌصٕبػ١خ (ٚاٌىزبْ اٌمطٓ) ِضً اٌّّٙخ اٌضساػ١خ
 اٌطج١خ األػشبة ثؼط اٌغىشأ ٌصٕبػخ (اٌغىش لصت اٌغىشأ

 وحفع اٌّخزٍفخ اٌضساػ١خ اٌصٕبػبد ٚوزٌه اٌطج١خأ ٌٍصٕبػبد
 .أٔٛاػٙب ثّخزٍف األغز٠خ ٚرؼ١ٍت

 



 

رمذَ اٌضساػخ اٌغزاء اٌالصَ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ لطبع اٌصٕبػبد ٚاٌخذِبد •
اٌّخزٍفخ فٟ لطبػبد االلزصبد اٌّخزٍفخ ٚثزٌه رمذَ اٌضساػخ 

 .األعبط العزّشاس٠خ اإلٔزبط فٟ اٌمطبػبد اٌّخزٍفخ

رمَٛ اٌضساػخ ثبعزخذاَ األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌزم١ٕخ ثزٛف١ش األ٠ذٞ •
اٌؼبٍِخ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ ح١ش إٔٗ ٠ىفٟ ِغّٛػخ ل١ٍٍخ ِٓ 
اٌؼب١ٍِٓ فٟ لطبع اٌضساػخ ٌزمذ٠ُ اٌغزاء ٢ال  اٌؼب١ٍِٓ فٟ 
اٌمطبػبد األخشٜ ٚثزٌه ٠زحٛي اٌىض١شْٚ ٌٍؼًّ فٟ لطبع 

 .اٌصٕبػخ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌمطبػبد األخشٜ

أٞ أْ اال٘زّبَ ثٙزا اٌمطبع ٚثبألخص ثٛحذاد اٌجٕبء ف١ٗأ ٠ دٞ إٌٝ  
اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ اٌشبٍِخ ٚأْ اٌحٍمخ اٌّفمٛدح فٟ ٘زا اإلغبس ٘ٛ 
اال٘زّبَ ثبألعٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ إداسح اٌّضاسع اإلداسح اٌزٟ رعّٓ 
اٌٛصٛي ثٛحذاد اإلٔزبط إٌٝ اٌىفبءح االلزصبد٠خ فٟ اعزغالي 

اٌّٛاسد االعزغالي األِضً ٚاٌّحبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌّزبحخ ٚر١ّٕزٙب 
 .ِٓ اٌىفبءح وّبً ٚٔٛػبً  ثغ١خ رحم١ك إعزّشاس٠خ اإلٔزبط ٚاٌشفغ



 األســـس االقتصادية لـــعـلـم إدارة الــــــمزارع
 تعتل  نظم ازررايت بجعتال  ازشروط ايقتصجديت وازظرو  ازمنجعيت 
 زلمنجطق ازرراييت وزك  يلل ازرغم م  ظهور مثل هذا ايعتال ، تولد

 لسس يجمت اقتصجديت تشمل لميع ازنظم ازرراييت مهمج اعتلفث ازظرو  ويند 
 ذكر األسس ايقتصجديت زةلم ىدارة اإلنتج  ازررايإ يلب ازنظر قبل كل شإ ىزل 
 نظجم اإلنتج  ازنبجتإ، ونظجم اإلنتج : نظجم ازررايت م  عالل ينصريه األسجسيي  
 . ازحيوانإ 

 وتسهيال زدراست األسس ايقتصجديت زةلم ىدارة ازمرارع يمك  توريع               
 :ىزل لربع ملمويجث هإ هذه األسس  

 النباتً مــجـمـوعــة األســس القتصادٌة لعلم اإلنتاج: المجموعة األولى
 يلم ىدارة ازمرارع يهد   إ ملجل اإلنتج  ازنبجتإ ىزل تحايق ريجدة كميت            

 ونوييت  إ ىنتج  ازمحجصيل ازنبجتيت بجإل ج ت زتحسي  ىنتجليت األرض ازرراييت  
 :ويتحاق ذزع م  عالل اإللراءاث ازتجزيت 
،تنظيم األرا إ ازرراييت وتطبيق دورة رراييت صحيحت 
،ليمجل ازتربت وعدمت ازمحصول 
،استةمجل األسمدة ازمةدنيت وازة ويت 
، استةمجل ازبذار ازمحس  وازهلي 
،ىتبجع نظم ازري ايقتصجديت 
ازمحج ظت يلل ازبييت ازرراييت. 
 



 مجموعة األسس القتصادٌة لعلم اإلنتاج : المجموعة الثانٌة•

 :الحٌوانً                                      

يةمل يلم ىدارة ازمرارع دايمج  إ ملجل اإلنتج  ازحيوانإ ىزل          
تحاياااق ىمكجنيااات رياااجدة يااادد رؤوس ازمجشااايت واألغناااجم وازااادوال  
وغيرهج م  حيوانجث ازمرريت، ور ع ىنتجليتهج م  ازلحام وازحلياب 

، وياااتم ذزاااع بجييتماااجد يلااال األسااافس  ازااا ... وازبااايض وازصاااو 
 - :ايقتصجديت ازتجزيت

 . ىنتج  األيال  بجزطرق ايقتصجديت# 

بشكل يحاق ليلل م مو  غذايإ  إ )تركيب ازةليات ازغذاييت # 
 .(محتوم ازةليات بلقل مج يمك  م  ازتكجزي 

 . نظجم ازتربيت# 

 . تحسي  ازساليث وازةروق ازحيوانيت# 

 . ازعدمجث ازبيطريت# 

 



   نت الزراعيتنمجموعت األصش االقتصاديت للمك :  المجموعت الثالثت•

ازرراييااااات بشاااااكل كاااااجي  وتهاااااد  ىزااااال تشاااااغيل اآليث وازم         
اقتصجدي أللال ازنهاوض ب نتجليات ازةمال ازرراياإ أل  ايساتةمجل 
ايقتصااجدي زااايث ازررايياات سااجهم بشااكل داياام يلاال ر ااع ىنتجلياات 
ازةمل ازررايإ  إ ازملجيث كج ت ازتإ استةملث اآليث ازرراييات 

 -:  يهج ويتحاق ذزع ي  طريق

تو ير األيدي ازةجملت . 

تو ير وقث ازةمل ازحالإ وتاليصه . 

انلجر بةض األيمجل ازتإ يتةذر انلجرهج م  قبل ازةجمل ازررايإ 

ازتوسع  إ ازررايت . 

 



 مجـموعت األصش االقتصاديت للعمل والحضاباث: المجموعت الرابعت•

يند ازتحدث ي  األسس ايقتصجديت زلةمل وازحسجبجث يلب األعذ           
 ،بجييتبجر ل  هذه األسس تنطبق يلل كال اإلنتجلي  ازنبجتإ وازحيوانإ

 : يمج يلإ لهم هذه األسسو    

لشكجل تنظيم ازةمل وطرقه . 

مايجس ازةمل. 

نظجم ازحسجبجث ود ع األلور. 

 لعيرا يبد م  اإلشجرة ىزل ى  لميع األسس ايقتصجديت زةلم ىدارة
ازمرارع ازتإ اشرنج ىزيهج يلب ل  تةتمد يلل لسجس األ  ليت  إ 
استةمجل وسجيل اإلنتج  واستةمجل األرا إ ازرراييت وتلهيرهج 
بجزمةداث واآليث ازرراييت ازالرمت بجإل ج ت يستثمجر ازةمل 

ازررايإ وتوريع ازاوم ازةجملت حسب ازظرو  ازتنظيميت 
 .  وايقتصجديت
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