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  :المقدمة
تبين الدراسات ان هناك بعض العوامل المحددة في تنمية القطاع الزراعي في اليمن بالشكل 

وت تبعاً للمكان والزمان، وجميع هذه الدراسات تؤكد ان المطلوب ولكن حدة تأثير هذه العوامل متفا
 إلىفاليمن يعاني من شح مصادر المياه . المشكلة الرئيسية، حالياً ومستقبالً،تكمن في شح المياه

 يؤثر ليس  فقط على احتياجات القطاع الزراعي، بل وعلى توفر مياه الشرب في أصبحالحد الذي 
إلى ذلك هناك عوامل متعددة ومختلفة التأثير على القطاع الزراعي  باإلضافةبعض المدن الرئيسية، 

 الزراعي، ومنها ما هو مرتبط بعدم كفاية مستلزمات واإلرشاد األبحاثمنها ما يتصل بضعف 
وبناء على . الخ.. والمدخالت الزراعية وضعف البنية األساسية للتسويق والنقل والتخزين اإلنتاج

اسة تسلط الضوء على األسمدة والمبيدات الكيميائية كأحد العوامل التي كل ما تقدم، فان هذه الدر
تؤثر على النشاط الزراعي في اليمن كما تقدم عرضا للتجربة اليمنية في معالجة المشاكل المرتبطة 

 والمبيدات الكيميائية موضوع الدراسة، وتلخص الدروس المستفادة من هذه التجربة باألسمدة
قيق األغراض التي تخدم قضايا المجتمع الزراعي ومدى مساهماتها وتأثيرها ومدى نجاحها في تح

  . االجتماعية واالقتصاديةوآثارها الزراعي اإلنتاجالمتوقع على 
وللمساهمة في تخطي بعض العوائق آنفة الذكر تم تأسيس الجمعية التعاونية العامة للمستلزمات 

 دعم النشاط الزراعي في اليمن وهي بذلك إلى  المحاوالت الهادفةكإحدى 5/4/97الزراعية في 
 جديدة للتجربة التي بدأتها اليمن في مضمار العمل التعاوني المنظم والموجه لدعم إضافةتمثل 

في )  للجمعيةاألساسيكما ورد في النظام ( الجمعية أهداف تتلخص أهم إذ. القطاع الزراعي
 المختلفة بمواصفات عالية كماً ونوعاً من نتاجاإلمساعدة الجمعيات التعاونية لتوفير مستلزمات "

 األسمدة الكيماوية والعناصر الغذائية ومخصبات التربة – البذور التقاوي المحسنة -: خالل توفير
 آالت الرش – المبيدات الحشرية والفطرية المختلفة ذات الجودة العالية والمسجلة في اليمن –

                                           
امات المـستدامة لألراضـي     ندوة المنظمات غير الحكومية حول االسـتخد       "إلىورقة قطرية مقدمة     )  1(

  .1998 سبتمبر 9-2، المنعقد في تونس "الزراعية
/ كليـة الزراعـة   / األغذيـة مستشار فني لالتحاد التعاوني الزراعي ورئيس قسم علوم وتكنولوجيا          )   2(

  .جامعة صنعاء  في الجمهورية اليمنية
  .جمهورية اليمنيةوزارة الزراعة والموارد المائية في ال:  المرأة الريفيةإدارة)  3(



للدفع نحو زيادة (سياسة تقديم حوافز مادية غير مباشرة وهي بذلك تسعى الى تطبيق ". المختلفة
 حماية المزارعين من إلىبتسويقها للمزارعين بأسعار مشجعة، وهي بذلك تسعى )  الزراعياإلنتاج

ويبلغ . االستغالل المتمثل في المبالغة بأسعار هذه المواد من قبل المستوردين في القطاع الخاص
 مليون ريال يمني 600 من بدء التأسيس بحوالي األولى أشهر رأسمال  الجمعية المقدر للستة

  :بتمويل من الجهات التالية
  . مليون ريال100صندوق التشجيع الزراعي والسمكي  )1
  . مليون ريال206مساهمة المزارعين  )2
  . دوالر2ر260ر000البنك الدولي  )3

نتاجية الهكتار حيث يصل  في رفع معدل إأساسياوكما هو معروف ، تلعب األسمدة الكيميائية دوراً 
 الضعف كما ال يخفي على احد دور المبيدات الكيميائية في الحفاظ إلىالمعدل في بعض المحاصيل 

 الحشرات أو مهاجمتها بالقوارض أو باآلفات إصابتهاعلى المحاصيل الزراعية من التلف جراء 
 والمبيدات الزراعية حيث ال وبالرغم من ذلك تعتبر اليمن اقل الدول استخداماً لألسمدة. الضارة

/  طن 3500 – 2500سنة و/  طن 25ر00ر000-20ر000يتجاوز ما يتم استيراده من األسمدة 
 يتركز معظم استخدامات هذه المواد على محصول القات الذي تقدر إذسنة بالنسبة للمبيدات 

ير في النشاط وسيستحوذ على حيز كب)  المرويةاألراضيفي % 25( هكتار ألف 80مساحته بنحو 
 ما قورنت بالمعدل المتداول إذاوتعتبر هذه الكميات المستخدمة من الكيماويات متواضعة . الزراعي

في الدول التي ظروفها مشابهة لظروف اليمن كبنجالدش وباكستان واندونيسيا والتي تقدم معونات 
  .كحوافز مادية مباشرة% 30 – 10 تصل نسبتها من لألسمدةدعم 

  
  :ضع الراهنالو: أوال

  :للقطاع الزراعي  )1
 مليون هكتار 55ر5أي ) بدون الربع الخالي (2 كمألف  555تبلغ مساحة الجمهورية اليمنية  

من % 7 هكتار أي ما يقارب ألفوتشكل المساحة الصالحة للزراعة  ثالثة ماليين وسبع مائة 
وقت الحالي وبصورة دائمة   التي تستغل في الاألراضي مساحة الجمهورية، وتبلغ مساحة إجمالي

من المساحة الكلية الصالحة %39أي ما يقارب ( هكتار 1ر063ر540في الزراعة ما يزيد عن 
) من المساحة الكلية% 5ر4( من ثالثة ماليين هكتار هامشيا أكثربينما تزرع ) 1 جدول –للزراعة 

 مليون نسمة 15ر915كما بلغ عدد سكان الجمهورية . األمطار سنوات وبحسب توفر 5-3كل 
 عامل 3ر553ر660 قوة العمل والبالغة إجمالي عامل وعاملة من 3ر229ر042وعدد العاملين 

  %.60-50ويشكل العاملون والعامالت في قطاع الزراعة ما نسبته 
 موضحة في جدول 96 للعام اإلنتاج المساحة المزروعة لبعض المحاصيل الزراعية وكمية إجمالي

هـ وللمحاصيل / طن 12ر268هـ وللخضروات / كغم965 الحبوب عن إنتاج حيث ال يتعدى 2
 الهكتار ما زالت إنتاجيةويتضح من ذلك ان . هـ/ طن4ر959هـ وللفواكه /كغم668النقدية عن 



حيث تصل  نتاجية .  بعض الدول النامية ناهيك عن الدول المتقدمةبإنتاجيةمنخفضة مقارنة 
، وفي 4ر2 الشمالية أميركا وفي 3ر3ي الدول المتقدمة للحبوب ف) 1ملحق  (1990المسجلة لعام 

هـ طبقا /طن1.51هـ وفي الوطن العربي / طن2ر4 وفي الدول النامية 4ر3 الغربية أوروبا
  ).1996ياسين  (1991 إلحصائيات

 مليون ريال باألسعار الثابتة من الناتج 43945بالرغم من ان القطاع الزراعي يساهم بمقدار 
 أهموهو بذلك يشكل أحد . 1996في عام % 29ر1أي بنسبة )  الثابتةباألسعار (لياإلجماالمحلي 

ومع ذلك نجد ان قيمة الصادرات من المحاصيل . القطاعات التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم
 مليون ريال، بينما وصل 2467ر9لم تتجاوز ) الحبوب والخضروات والمحاصيل النقدية(الزراعية 
،  وبالتالي فان الميزان التجاري للسلع 96 مليون ريال في عام 30533لواردات منها  قيمة اإجمالي

 من عجز الميزان 51ر4 مليون ريال ويمثل ذلك بنسبة 28065الزراعية يعاني من عجز مقداره 
 الزراعي ال يفي باحتياجات المستهلك المحلي، وعليه اإلنتاج ان إلىالتجاري للدولة، ويعزى ذلك 

 إنتاجية زيادة الناتج من القطاع الزراعي ومواجهة المشاكل التي تعيق أهميةن نتبين نستطيع ا
  .المحاصيل الزراعية

  )1(جدول 
   يبين المساحة الصالحة للزراعة والمزروعة

   بالهكتار1996-1991 لألعوام
Cultivable and cultivated areas  

 for the years   1991 – 1996 (hectares) 
 

  السنوات          
  1996  1995  1994  1993  1992  1991   المساحة

Years 
                
           

Item  
Cutivable  1663858  1660972  1660972  1630972  1630972  1630972  المساحة الصالحة

Area  

  1063540  1067668  1052786  1071295  1040254  897428  المساحة المزروعة
Cultivate

d       
Area  

 
  .وزارة التخطيط. 1996 السنوي العام اإلحصاءكتاب : المصدر 

  
  
  
  
  
  



  )2(جدول 
   المساحة المزروعةإجمالييبين 

  96 للعام اإلنتاجلبعض المحاصيل الزراعية وكمية 
  

  نوع المحصول
المساحة 

  )هكتار(
Area (H)  

  )طن(الكمية 
Quantity (ton)  

  )ريال.م(القيمة 
Value 

(M.Rial)  
Products type  

  Total of Cereals  16702  731169  758114   الحبوبإجمالي
  .Total of Veg  18823  703244  57322   الخضرواتإجمالي
 المحاصيل إجمالي
 Total of Cash  4202  50174  75071  النقدية

Crops  
  Total of Fruits  18923  391278  78901   الفواكهإجمالي
  ).زارة التخطيطو( 1996 السنوي لعام اإلحصاءكتاب : المصدر

 
  :للمواد الكيميائية  )2

  :األسمدة الكيميائية)أ
فيما يتعلق باستخدام األسمدة الكيميائية، فان الحال ال يختلف عن المبيدات، ويكفي ان نجد ان معدل 
استخدام السماد في الجمهورية اليمنية يعتبر واحدا من اقل المعدالت في العالم، حيث تشير 

هـ ، كما /كغم12 ال يتعدى 1996 إلى 92 كميات السماد المستخدمة للفترة  أن متوسطاإلحصائيات
ان هذا المعدل ال يزيد كثيرا عن المعدل الذي كان يستخدم في عقد الثمانينات والذي بلغ في عام 

وبمقارنة ذلك ببعض الدول يتضح مدى الفارق ). 1991منصر (هـ / كغم11ر4 بحوالي 1983
 الكيميائية وما تستخدمه البلدان االخرى حيث األسمدةامه في اليمن من الكبير بين ما يتم استخد

، 29ر3( حوالي إلى في بعض الدول العربية يصل األسمدة ان معدل استخدام إلىتشير التقارير 
في كال من المغرب، األردن، سوريا ، تونس والجزائر على ) هكتار/ كغم21ر3، 16، 32، 39ر4

 المستخدمة في الوطن العربي ال تزال اقل من المعدل العالمي والذي يصل التوالي، كما ان المعدالت
هكتار وهذا الفرق الكبير في استخدام األسمدة الكيماوية يفسر المستوى / كغم59ر1 حوالي إلى

 الهكتار في الدول إنتاجيةمن % 40 إلى الهكتار في الدول النامية والذي ال يصل إلنتاجيةالمنخفض 
  . نتيجة ألن معظم المزروعات في الدول العربية مطريةالمتقدمة وذلك

 ضرورة التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه األسمدة في تحسين إلى هنا اإلشارةوتجدر 
 األسمدة ال يوجد حتى اآلن في إلىوفي الوقت الذي تتزايد الحاجة فيه .  المحاصيلإنتاجية

 إدخال النباتي، وبالذات اإلنتاجوعلى ذلك فان تطور . ي سماد كيميائإنتاجالجمهورية اليمنية 
 من المحاصيل الزراعية والتي تمتاز باستجابتها لألسمدة، يتطلب منا زيادة اإلنتاجية عالية أصناف



وبالتالي فان .  ان التكلفة العالية لهذه المواد تجعل ذلك صعب التحقيقإالحجم الكميات المستورة 
 متوفرة محليا هو االختيار األمثل تعلى خاما العضوية المعتمدة ألسمدةاالتفكير في إنتاج بعض 

 كيميائية سائلة ولكن باستخدام مواد أسمدة إنتاجولقد بدأت بالفعل محاولة . لمعالجة هذا القصور
ولكنها ) جمعية اليمن الخضراء( الجمعيات التعاونية الزراعية إحدىخام مستوردة وذلك من خالل 

 وعدم قدرتها على توفير وسائل التعبئة اإلنتاجالصعوبات المتمثلة في تصريف تعاني من بعض 
كمية بعض المستلزمات ) 4(وجدول رقم ) 3(ويبين جدول رقم . والتغليف الجذابة للمستهلك

  .المستوردة وقيمتها
  )3(جدول 

  يبين كمية بعض المستلزمات المستوردة 
  1996 – 1992 من لألعوام

  
  1996  1995  1994  1993  1992  النوع
  25937  3416  16183  22462  )طن (أسمدة

22648  
  

  501  2059  23259  27925  3263  )طن(بذورة زيتية 
المبيدات الحشرية 

  )طن(
-  1944  730  2121  1866  

مضخات زراعية 
  23352  53585  1591  5128  14712  )وحدة(

  .وزارة الزراعة. 1996 الزراعي العام اإلحصاءكتاب : المصدر
  )4(جدول 

   المستلزمات الزراعيةأنواعيوضح قيمة 
  )القيمة باأللف الريال(في السوق اليمنية المستوردة 

  
  1996  1995  1994  1993  1992  النوع

  14ر054  179ر752  27ر528  176ر694  9ر253  بذور زينة
  655ر135  318ر426  14ر086  49ر963  75ر154  أسمدة

  592ر809  276ر790  65ر706  125ر567  -  مبيدات حشرية
  695ر070  408ر178  54ر002  203ر470  1ر037  مضخات زراعية

  . وزارة الزراعة– 1996 الزراعي عام اإلحصاء: المصدر
  



  :مبيدات اآلفات النباتية)ب
 ارتفاع الكميات المستخدمة من المبيدات إلى العالمية الزراعية اإلحصائياتفي الوقت الذي تشير 

% 16منها يستخدم على الفاكهة والخضروات، % 20 وان حوالي% 5-4وبنسبة تتراوح ما بين 
. تستخدم على الذرة% 4تستخدم على األرز، % 15تستخدم على المحاصيل النقدية كالقطن، 

من المواد الكيميائية، حيث بلغت كمية % 20والدول النامية % 80تستخدم الدول الصناعية 
  .في الدول الصناعية% 76ا بليون دوالرا منه) 40 (1997المبيعات من المبيدات لعام 

وبمقارنة ذلك بالوضع في اليمن نجد ان معدل استخدام هذه المواد ما زال اقل من المستوى 
ان معدل ) 5جدول  (اإلحصائياتففي ما يتعلق باستخدام المبيدات في اليمن ، تشير . المطلوب

 أساسسوب على هـ وهذا المعدل مح/ غم573 ال يتجاوز 97-91استخدام المبيدات للسنوات 
 في أماوهو معدل نظري ) 1جدول (الكميات المستورد من هذه المبيدات والمساحة المزروعة 

الواقع العملي، فان معظم الكميات المستوردة من المبيدات تستخدم في رش القات، التي تقدر 
  . المبيدات المستوردةإجماليمن % 70نسبتها بـ 

 1935واد الكيميائية في الزراعة في اليمن بدء في عام  استخدام المإدخالوتذكر المراجع ان 
، )الفرسك( لمعالجة جرب التفاح، والكبريت الطبي لمعالجة مرض الدراق األسودباستخدام الصابون 

 في المحافظات الجنوبية من اليمن إما.  الأم كانت هذه المواد مستوردة إذاوليس هناك ما يشير ما 
لمبيدات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد دخول فمن المحتمل ان يكون دخول ا

 مثل اإلنساناالستعمار البريطاني، حيث استعملت بعض المركبات في مكافحة اآلفات التي تؤثر على 
بق الفراش، القمل ، البعوض حفاظا على صحة الجنود وعوائلهم، تلي ذلك استخدام تلك المواد في 

 الصادرة عن اإلحصائياتتشير بعض . النخيل كمحاصيل رئيسيةمكافحة الجراد وآفات القطن و
  ).5( انخفاض كمية المبيدات المستوردة وكما هو واضح في جدول إلىمشروع وقاية المزروعات 

  
  )5(الجدول رقم 
   المبيدات المستوردةوأنواعيوضح كمية 

  1997 – 1991بالطن خالل الفترة من 
  

  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  نوع المبيد
  604  540  338  264  490  431  559  مبيد حشري
  92  100  21  184  87  219  118  مبيد فطري

  0  0  100  102  8  2  2  فطري حشري
  0  0  0  0  0  1  0  مبيد حشائش

  696  640  459  550  585  653  679  اإلجمالي
  



  :المركبات الكيميائية المتداولة
مبيدات التي تستخدم في البالد ويمكن ان يبلغ حاليا هناك مجموعة من األسماء التجارية لل  

مركبا، تتبع مجاميع كيميائية مختلفة وتختلف نسبة تداولها في األسواق وهي ) 46(عددها حوالي 
  :كاآلتي

  :مبيدات الحشرات والعناكب )1
  %2ر9      المبيدات الحشرية غير العضوية-
  %25ر7       الكارباماتية العضوية-
  %8ر66           ةالباير وثرويدية العضوي-

  %45ر6             :المبيدات الفطرية )2
  %2ر6        :مبيدات القواقع )3

  
 التي تدخل األنواع إلى باإلضافةوالمبيدات المتداولة في اليمن هي تلك المبيدات المسموح بتداولها 

وتتعدد البلدان المصنعة لهذه المركبات كما تتعدد الشركات .  البالدإلىبطريقة غير مشروعة 
وقائمة المبيدات المسموح بتداولها ال تحتوي على . لمية والمنتجة والمصنعة لهذه الموادالعا

 هيبتاكلور والتي أوتي، اندرين، جامكسان، كلوريدان، .د.المركبات الهيدروكربونية المكلورة مثل د
لية السمية  المركبات تراكما وثباتا في البيئة، كما ال تحتوي القائمة على المبيدات عاأكثرتقع ضمن 

  .كالمبيدات المحتوية على المواد الزئبقية
 طن والتي يبلغ ثمنها طبقا لما تم استيراده في عام 700 – 500تقدر كميات االستيراد السنوي بين 

تشير التقارير المقدمة من مشروع وقاية المزروعات بان معدل .  مليون دوالر9ر4 حوالي 1997
باعتبار ان ) 5جدول رقم (غم في السنة لكل هكتار زراعي  المبيدات ال يزيد عن ربع كإضافة

 هكتار، وهذا يعني ان استخدام المبيدات ال يزال ألفالمساحة المزروعة تساوي مليونين ومائتي 
حيث ال تزال الكميات المستخدمة .  من تلوث الغذاء بالمبيداتأخطارفي الحد المأمون وليس هناك 

اعية منخفضة جدا عند مقارنتها بمعدل ما يستخدم في كثير من من المبيدات على المحاصيل الزر
 معدل الستخدام هذه المبيدات يتم على محصول القات، أعلىوعلى العكس من ذلك، نجد ان . الدول

وهذا المعدل يفوق كثيرا ما يتم استخدامه على أي .  المحاصيل النقدية في اليمن أهموالذي يعتبر 
ان لمحصول القات تأثيرات اقتصادية واضحة . المحلي والدوليمحصول زراعي على المستوى 

وبالذات ما يتعلق بمستويات الدخل للمزارعين والعاملين في قنوات تسويقه كما ان له تأثيرات 
 ان المستوى المرتفع من المبيدات إال. صحية واجتماعية ليس هناك مجال لشرحها في هذه الورقة

ب منا العمل على تصحيح هذا الوضع، وهو ما يهمنا جميعا المستخدمة في محصول القات يتطل
 نتائج المسح الميداني التي أوضحتفعلى سبيل المثال لقد .  كفنيين متخصصينأوسواء كمستهلكين 

 العامة للوقاية خالل الفترة من اإلدارةقام بها مشروع وقاية المزروعات ان تحاليل مخبرية نفذتها 
  :ثار المتبقية للمبيدات على شجرة القات وقد وجدت ان بهدف معرفة اآل1994 – 1991



  . القات بدون استثناءأشجارجميع المزارعين يستخدمون المبيدات على  )1
  . الموصى بهااألمانان قطف القات يتم قبل انتهاء فترة  )2
 إلىمن العينات التي تم تحليلها وبمقدار يصل % 25وجود آثار متبقية للمبيدات في حوالي  )3

كغم وهذا الحد اكبر من المستوى المسموح به / ملغم2ر7كغم وفي عينات اخرى / ملغم4ر2
  .كغم/ملغم1 والذي يقدر ألمانيافي الخضروات في بعض الدول مثل 

  
  :البذور الزراعية المحسنة

 وحدة المساحة، إنتاجيةال شك ان لنوعية البذور المستخدمة في الزراعة تأثيرا مباشرا على 
 الحشرية ومدى أو الفطرية باألمراض لإلصابة قابليتها أو للبذور نتاجيةاإلفتدهور الخصائص 

 خسائر كبيرة في إلى درجة حرارة سيؤدي أوتأثرها بالظروف المحيطة بالنمو من مياه وتربة 
وقد أولت .  ارتفاع المحصولإلى، بالعكس من ذلك فاستخدام البذور المحسنة سيؤدي اإلنتاج

 مراكز للبذور المحسنة من إنشاءاً في توفير البذور المحسنة، حيث تم الحكومة اهتماماً متزايد
الحبوب وتقاوي البطاطس في عدة محافظات ومع ذلك فال زال االحتياج قائما لتوفير كميات اكبر 

 توفير بذور الخضر والتي يتزايد حجم الطلب إلى من هذه البذور كما ان هناك احتياج أفضلوبجودة 
 بحوالي 97 ونصف العام96يث بلغت كمية البذور الزراعية المستوردة خالل عليها باستمرار ح

حسب بيانات االستيراد لدى وزارة التموين ( دوالر 4ر041ر570 طن بقيمة تصل الى 22218
  ).6 جدول –والتجارة 

  )6(جدول 
  يبين كمية البذور الزراعية وقيمتها

  97 وبداية عام 96خالل العام 
  

  الجهة المستوردة  البلد  )دوالر(القيمة   الكمية  نوع البذور
  شركة سابحة  أميركا  38ر500  -  بذور خضر
  شركة سابحة  فرنسا  27ر935  -  بذور خضر
  عبد اهللا الحريبي  هولندا  19ر000   كغم1000  بذور بصل
  نشوان  أميركا  48ر695  -  بذور خضر
  جمعية الحداء التعاونية  فرنسا  22ر557  -  بذور طماطم
  هايل سعيد  السودان  37ر500   طن500  بذور سمسم
  هايل سعيد  السودان  32ر1500   طن100  بذور سمسم
  شركة القاسمي  السودان  36ر250   طن280  بذور سمسم
  شركة نشوان للتجارة  أميركا  48ر695   طن14909  بذور خضر
  مدهش الحاج الغاتمي  الهند  7ر200   طن20  بذور خضر



  معية العامة التعاونيةالج  فرنسا  62ر157   رطل4500  بذور متنوعة
  الجمعية العامة التعاونية  الحبشة  140ر000   طن200  بذور سمسم

  .الجمهورية اليمنية. 1997وزارة التموين والتجارة : المصدر
  )7(جدول 

  يبين قيمة بعض المستلزمات الزراعية المستوردة
  ك1995 – 1990خالل العام ) باأللف ريال(
  

  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  نوع المستلزمات
ر717 35ر724   زينةوأثماربذور 

174  
ر393 95ر626

176  
ر531
127  

ر803
179  

  810ر195

األسمدة الطبيعية 
  ومعادن خام

ر975 44ر936
101  

ر997
176  

ر780 66ر026 69ر226
112  

  414ر391

ر425 14ر087 49ر962 75ر216 32ر024 29ر398  األسمدة المصنعة
318  

  655ر095

ر058  اإلجمالي
110  

ر716
308  

ر839
347  

ر881
295  

ر466
207  

ر008
611  

ر879ر681
1  

  .الجمهورية اليمنية. لإلحصاءالجهاز المركزي . 1996 السنوي العام اإلحصاءكتاب : المصدر
  

  :تحديد طبيعة المشكلة: ثانيا
ا  المنخفضة للمحاصيل الزراعية هي المشكلة الرئيسية التي تتناولهاإلنتاجية مما سبق يتضح ان 

 كثيرة منها ما ال يمكن السيطرة عليه مثل شح المياه أسباب إلىهذه الورقة وتعود هذه المشكلة 
 ان هناك عوامل يمكن السيطرة إال الهكتار، إنتاجيةوالظروف الجوية غير المناسبة التي تؤثر على 

 الهكتار إنتاجيةادة  الكيماوية، االستخدام االمثل لها، والتي ثبتت فعاليتها في زياألسمدةعليها مثل 
 واإلصاباتوالمبيدات الكيميائية الضرورية لوقاية النباتات من اآلفات % 200 – 100بمقدار 

 إنتاجية حيث تعطي زيادة في اإلنتاج المباشر على زيادة تأثيرهاالضارة، والتي تدل الدراسات على 
لزراعية المتمثل بانخفاض  معوقات التنمية اإحدىوان التغلب على . أضعاف 5 إلىالهكتار يصل 

  .معدل المستلزمات الزراعية خطوة في طريق معالجة هذا االنخفاض
 حوالي 96 للحبوب، الخضروات، المحاصيل النقدية والفواكه لعام اإلجماليةتبلغ المساحة 

 96-92 المستخدمة للسنوات ما بين األسمدة هكتار، بينما ال يتجاوز متوسط كمية 1ر063ر540
من المعدل المستخدم في % 14وهي تساوي ) 1جدول (هـ /كغم12 طن أي بمعدل 18ر129عن 

 المبيدات إجمالي، )2ملحق (من المعدل المستخدم في الوطن العربي % 10الدول النامية واقل من 
هكتار من مساحة /  جرام 602 بمعدل أو/(هكتار /  غم602أي بمعدل ) 5جدول ( طن فقط 640

وهو معدل منخفض مقارنة بمعدل ما يستهلك في بعض الدول المتقدمة مثل )  المزروعةاألراضي



 أشاروهذا طبقا لما ) هـ/ غم1490 /(أميركا) هـ/ غم1870 (أوروبا) هـ/ غم10790(اليابان 
 الهكتار من المحاصيل تتطلب توفير المستلزمات إنتاجيةوالوسيلة الممكنة لرفع . 1991 منصر إليه

 في مقدمتها ذلك ان استعمال السماد في الوقت المالئم والكمية األسمدةشكل عام، وتأتي الزراعية ب
 والحال كذلك بالنسبة للبذور المحسنة والمبيدات التي تعتبر من اإلنتاجيةالمناسبة كفيل برفع 

  ).1996ياسين ( الضرورية الالزمة لوقاية المحاصيل اإلنتاجمستلزمات 
ا القول ان هناك نقص في المستلزمات الزراعية وان معدل استخدامها في ومن خالل ما تقدم، يمكنن

 توفير المستلزمات الزراعية لتلبية الحاجة وبما األمرالوقت الحالي منخفض، وبالتالي يتطلب 
وعلى افتراض ان الطلب على المستلزمات الزراعية سوف . يتناسب مع حجم الطلب المتزايد
 الزراعي الذي بدوره يتزايد طبقا لمعدل الزيادة في عدد اإلنتاج في يتناسب حجمه مع حجم الزيادة

 من الناحية النظرية على األقل، يمكننا ان نتنبأ بحجم الطلب المتوقع خالل العشرين فإنناالسكان، 
  .سنويا% 3ر7عاما القادمة باالعتماد على نسبة معدل النمو السكاني المقدر ب 

  
  :اء والرجال في المجتمع محل المشروع حجم تأثير المشكلة على النس

 الهكتار له تأثير مباشر على المزارعين ومن يعولونهم من إنتاجيةليس هناك شك من ان انخفاض 
 تكاتف الجهود إلى الهكتار المنخفضة بشكل يدعو إنتاجية وكما هو واضح من وأطفالنساء 

ناتجة عن استخدام مدخالت زراعية مثل كما ان الزيادة ال. الرسمية والشعبية لحل مثل هذه المشكلة
 الهكتار وهذا ما تؤكده تجارب إنتاجية ارتفاع إلى المبيدات سيؤدي أو األسمدة أوالبذور المحسنة 

  .العديد من الدول وقد تم تأكيده عمليا
 الهكتار يؤدي إنتاجية الهكتار على المزارعين يأخذ صور متعددة، حيث ان ضعف إنتاجيةان تأثير 

عف العائد الذي يحصل عليه هؤالء المزارعون وهذا بدوره يؤثر على قدرتهم الشرائية  ضإلى
وينعكس ذلك على مستوى معيشتهم من مأكل ومشرب وعالج كما يؤثر على نشاطاتهم االجتماعية 

 مادية لدى المزارعين يحرمهم من وإمكانياتوالثقافية واالقتصادية حيث ان عدم توفر سيولة نقدية 
 اخرى بأعمال المدارس ليقوموا األطفالحيث يترك هؤالء ) خصوصا البنات(ار في التعليم االستمر

 اإلنتاج تراجع إلى الزراعي بغرض توفير مصدر دخل وهذا بدوره يؤدي باإلنتاجغير مرتبطة 
 والمناسبات االجتماعية االخرى والتي تتأثر كاألفراح االجتماعية األنشطةالزراعي كما يؤثر على 

  . نتيجة لهذا العامل وذلك ينعكس على الوئام والتآلف االجتماعيأيضا
  :تأسيس الجمعية التعاونية العامة للمستلزمات الزراعية: ثالثا

 وذلك بناء على 5/4/1997لقد تم تأسيس الجمعية التعاونية العامة للمستلزمات الزراعية في تاريخ 
 وفقا للنظام األساسي 7/5/1997تاريخ ب) 19(تصريح وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم 

ان عملية تأسيس الجمعية لم يأت من خالل قرار فوقي، ولكن جاء . مادة) 58(للجمعية المكون من 
من خالل الحاجة التي فرضها الواقع والجهود التي بذلتها الفئات التي تعاني من مشاكل عدم توفر 

لفردية المخلصة تم تنظيمها من خالل االتحاد هذه الجهود ا. المدخالت الزراعية وارتفاع سعرها



  وتنسيق في اتجاه تحقيق الهدف وذلك من وإعدادالتعاوني الزراعي ووضعت كفكرة، تالها تنظيم 
  : التاليةواألنشطة اإلجراءاتخالل سلسلة من 

  
  :اإلنتاجبنقص في بعض مستلزمات .. تشخيص المشكلة  )1

 في وثائق األولوية اإلنتاجت الزراعية من مستلزمات لقد كانت لمسألة توفير احتياجات الجمعيا
المؤتمر الثاني لالتحاد التعاوني الزراعي، وحظيت بقسط كبير في مناقشات مندوبي المؤتمر وكثمرة 
من ثمار الجهود المتواصلة التي بذلتها قيادة االتحاد منذ تأسيسه جاء تشكيل الجمعية التعاونية 

 بعقد اجتماعها التأسيسي الذي تمخض عنه قرار 97في ابريل العامة للمستلزمات الزراعية 
 ولجنة الرقابة أعضاء 7 للجمعية مكون من إدارةاالتجاهات العامة لنشاط الجمعية وانتخاب مجلس 

كما ان العملية ) في بداية التأسيس( وقد بلغ رأسمال الجمعية خمسون مليون رياال أعضاء 3من 
قروض وتسهيالت مالية تبلغ ثالثمائة مليون ريال تقريبا في  لحصول الجمعية على اإلجرائية

طورها النهائي، سيمكن الجمعية من متابعة تنفيذ مهامها الخاصة بتوفير احتياجات الجمعيات 
 جمعية زراعية منتشرة في عموم محافظات 296الزراعية البالغ عددها في الوقت الحالي 

 فدان زراعي ويعولون 1ر211ر000ون في مساحة  عضوا يعمل132ر000الجمهورية يستفيد منها 
  . فردا720ر000 أفرادها يبلغ تعداد أسرة 90ر000

 طابع النقاش للفكرة والتشاور والتحاور وعرض أخذتولتحقيق هذه الوسيلة بذلت جهود كبيرة 
 ووزارة التخطيط والتنمية والبنك –للخيارات مع بعض الجهات ذات العالقة في وزارة الزراعة 

 دراسة الجدوى االقتصادية وإعداد مواقع النشاط المحتمل إلىدولي، وجرى النزول الميداني ال
.  منهاجية عمل الجمعية العامة ونواحي نشاطهاإلقرار صالحا أساساوالفنية للمشروع التي مثلت 

  .ي نوعية لتعزيز العمل التعاونإضافة جمعية المستلزمات الزراعية لتكون إنشاءوقد استقرت فكرة 
  

  :تصميم مقترح مشروع إنشاء الجمعية )2
 للمزارعين وفرضته ظروف الضرورة أساسيةتم لتلبية احتياجات ) الجمعية(تصميم المشروع 

 هذه المدخالت وانخفاض جودتها وعدم انتظام أسعارلمعالجة هذه المشكالت المتمثل في ارتفاع 
ل من قبل الوكالء الموزعين لهذه ، يتم ممارسة االستغالاألحيان، وفي بعض األسواقتوفرها في 

المواد، ونتيجة لذلك بدأ التفكير لدى القيادات التعاونية في االتحاد في البحث عن وسيلة فعالة 
 بعض التسهيالت إعطاء مناسبة مع وبأسعار للجمعيات التعاونية الزراعية اإلنتاجلتوفير مستلزمات 

 في المؤتمر العام الثاني لالتحاد المنعقد في قرارهاوإفي الدفع وتم تقديم عدة خيارات تم مناقشتها 
 وتم تكليف المكتب التنفيذي بالتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العالقة مثل وزارة 1995مايو 

حيث تم عقد عدة لقاءات مع هذه الجهات وتبادل . التخطيط والتنمية والبنك الدولي ووزارة الزراعة
وقد تم . روحة من قبل االتحاد ومدى مالءمته، لتحقيق الهدفوجهات النظر حول الخيارات المط

 جمعية بإنشاء اتفاق مع هذه الجهات على صيغة مشتركة للمشروع المقترح والمتمثل إلىالتوصل 



 نوعية لتعزيز العمل التعاوني وعلى ضوء ذلك تم تحديد إضافةللمستلزمات الزراعية لتكون 
 دراسة جدوى للمشروع وقدم إعداد حيث تم للتأسيسصاص  من قبل االتحاد، جهات االختاألهداف

مثل وزارتي الزراعة والتخطيط ( هذا المشروع إنشاء جهات مشورة يتوقع مساهمتها في دعم إلى
 بشكلها النهائي وإنجازها بعض التعديالت والمالحظات على الدراسة إجراءوتم )ومكتب البنك الدولي

 بصورتها األولية من قبل المختصين في االتحاد ادهاإعدوتحديد أهداف المشروع التي سبق 
 االجتماع التأسيسي للجمعية العامة لمناقشتها إلىالتعاوني الزراعي، ثم قدمت كمقترح متكامل 

 قد األهداف بصورتها النهائية وبالتالي فان هذه وإقرارهاوإجراء بعض التعديالت الضرورية عليها 
يد التنفيذ من خالل المجتمع الزراعي الممثل بالجمعيات  المدروس لها ووضعها قاإلعدادتم 

  .الزراعية وقيادات االتحاد
  :أهداف الجمعية )3

 العامة للجمعية من قبل هيئات االتحاد التعاوني والجمعيات المساهمة وفقا األهدافلقد تم تحديد 
ذات العالقة  الجهة إلىللمؤشرات المبينة في دراسة جدوى المشروع، بعدها تم تقديم المقترح 

  : ما يليأهدافها أهمبصورته النهائية، ومن 
 من بين التعاونيات الزراعية ألعضائهاتقديم الخدمات وتوفير المستلزمات الزراعية  )1

 األعضاء خططها وبرامجها ومتطلبات إطاروالمنتجين الزراعيين بصفة عامة وذلك في 
  .والمتعاملين معها

 والجمعيات التعاونية أعضائهاادل بينها وبين تكوين وتنمية عالقات التعاون والتب )2
  .والمنتجين الزراعيين

 الزراعي من خالل تقديم الخدمات وتوفير مستلزمات اإلنتاج في زيادة وتحسين اإلسهام )3
  . والجمعياتواألفراد والجمعيات والمنتجين الزراعيين لألعضاء الزراعي اإلنتاج

 وإنشاءالزراعي دون مغاالة باألسعار  اإلنتاجالقيام باستيراد وتصريف مستلزمات  )4
المشروعات االستثمارية المرتبطة بمجال نشاطها ونطاق عملها الجغرافي بعد التأكد من 

  .مقومات نجاحها والجدوى االقتصادية لكل منها وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
يذ نشاطها في االقتراض من المصادر المختلفة وبما يفي بحاجيات ومتطلبات الجمعية وتنف )5

  . اختصاصاتهاإطار
توسيع نطاق التعامل والتبادل بالسلع والمواد الخاصة بالمستلزمات الزراعية والقيام  )6

بالدراسات العلمية والتقنية التي من شأنها تسهيل نشاط الجمعية وتوسيعه وبما يتالئم 
  .واحتياجات البيئة وخصوصيات كل منطقة

صادية واالجتماعية وتنمية الخبرات والمهارات الفنية  الجمعية االقتأعضاء أحوالتحسين  )7
  .والعملية لها وللعاملين في وحدتها

 إطار تجاه الغير وفقا للقانون وفي األعضاءالدفاع عن ممتلكاتها وحقوقها وحقوق  )8
  . واالختصاصات التي انشأت ألجلها واحترام القوانين واألنظمة النافذةاألغراض



التحاد والوزارات والجهات المختصة في مجال توفير واستيراد تنظيم وتنسيق نشاطها مع ا )9
 المشاريع المتصلة وإنشاء الزراعي اإلنتاجوتصريف المواد والسلع الخاصة بمستلزمات 

 رغبت بذلك كمشروعات إذابنشاطها باالشتراك مع الجمعيات والهيئات االعتبارية االخرى 
  .استثمارية واقتصادية

بيع بشكل مستمر وذلك لغرض بناء الثقة بين الجمعية والمزارعين تقديم خدمات ما بعد ال )10
 آليات ال تخدم احتياجاتهم وال تحل مشاكلهم الواقعية أوالذين تعودوا على شراء مواد 

. ولكنها ترسخت بسبب الدعاية التي يركز عليها التجار المحتكرين لمثل هذه المواد
 تقوم بتحديد احتياجات المزارع الفعلية إنهاع بل  البيإلىوبالتالي فان الجمعية ال تهدف فقط 

  ). الجمعيةإنشاء بعد إضافتههذا الهدف تم (والضرورية لنشاطه 
  

 من تلك األهداف للجمعية العديد من االختصاصات لتنفيذ ذلك األساسيكما ابرز النظام 
  :االختصاصات

  .واألعضاءتوفير المستلزمات الزراعية وتقديم الخدمات للجمعية  
  . المتعلقة بمجال نشاطهاواألبحاثالقيام بالدراسات  
 األهداف القروض والمعونات التي تحصل عليها الجمعية بما يحقق وإدارةاستخدام وتشغيل  

  . التي انشأت من اجلهاواألغراض
 اإلنتاجالقيام بعمليات استيراد وتخزين وتصريف المواد والسلع الخاصة بمستلزمات  

  .الزراعي
 والوسائل المستخدمة في عمل الجمعية وتسهيل قيامها واألراضير المنشآت تملك واستئجا 

  .بواجباتها
  .اإلدارة ورفع كفاءة األداء تحقيق حسن إلى الرامية األعمالوضع الخطط والبرامج وتنظيم  
  .تأهيل وتدريب العاملين 

  
  : الجمعيةإنشاء أثناءالفرص التي ظهرت / المعوقات  )4

 المادية اإلمكانيات هي محدودية إنشاءهااجهت الجمعية عند البدء في لعل أهم المعوقات التي و
للجمعية والمساهمين فيها من الجمعيات الزراعية األخرى وكذا ندرة فرص الحصول على مصادر 

 أو المانحة ذات الصلة مثل بنك التسليف التعاوني الزراعي أوتمويل من الجهات االئتمانية 
 عديدة منها مثال ان بنك التسليف يدخل ضمن مهامه أسباب إلىراجع وذلك . المشاريع الحكومية 

توفير مستلزمات زراعية والتي يقوم ببيعها وبأسعار غير مشجعة وبالتالي يرى في الجمعية منافسا 
رئيسيا له، مما دفع بالجمعية للبحث عن مصادر تمويل اخرى على مستوى المؤسسات المحلية 

 ارتفاع سعر الديزل آثار ذلك الحصول على تسهيالت من لجنة معالجة منها والخارجية وكان نتيجة
التابعة لمجلس الوزراء كما نجحت الجمعية في الحصول على قرض من البنك الدولي ب 



وهناك بعض المعوقات .  دوالر ويتم تسديد ذلك القرض على مراحل زمنية عديدة2ر100ر000
  :ها ما يمكن تلخيصه بالنقاط اآلتية الجمعية منإنشاءالتي واجهت المؤسسين قبل 

 إنشاءفي دعم ) الممول المحلي الوحيد في مجال الزراعة(عدم تحمس البنك الزراعي  )1
 للجمعية هي األساسية األهداف ان إلىوهذا راجع . الجمعية وتقديم القروض الالزمة لها 

  . البنكأهداف تتماثل مع األهدافتقديم المستلزمات الزراعية وهذه 
تحمس بعض الجهات ذات العالقة بمهام الجمعية بسبب التجارب الفاشلة لمجموعة من عدم  )2

 حد ما لنشاط الجمعية التعاونية المزمع إلى ولها نشاط مماثل إنشاءهاالجمعيات التي سبق 
  .إنشاءها

 من ضريبة الدخل، اإلعفاءتأخر صدور القانون الذي يعطي ميزات كبيرة للجمعيات مثل  )3
  .1994 أكتوبرركي للمدخالت وغير ذلك من الميزات النسبية، وحتى  الجمواإلعفاء

 العوائق وذلك إحدى وكانت 94-91االضطرابات السياسية والتي استمرت طول الفترة بين  )4
وباستقرار الوضع استطاعت .  سياسية بحتةبأمورالنشغال السياسيين وصانعي القرار 

  . المشروعوإنجازتغلب على المعوقات قيادة االتحاد، وبدعم من القيادة السياسية ال
  في قيام الجمعية؟) المتأثرة بالمشكلة(دور الفئات المستهدفة  )5
  

 جمعية منتشرة في 296 حد ما بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ إلىتعتبر الهيئات المستهدفة ممثلة 
وني زراعي  تعاكإطارعموم محافظات الجمهورية وتندرج تحت مظلة االتحاد التعاوني الزراعي 

 واألفراد المشروعات وتنفيذه وبدأت الجمعيات إنشاءفاالتحاد هو الجهة التي وضعت فكرة . شامل
 والمبيدات ومن المستلزمات الزراعية االخرى عن طريق الجمعية، مما األسمدةبتقديم طلباتهم من 

عامة، وليس من جعل هذه الطلبات المتزايدة تفوق القدرة الحالية للتوفير من قبل الجمعية ال
 ان الدور إال الجمعية، إنشاءالسهولة تحديد الدور الذي لعبه كل فرد او فئة ذات عالقة بموضوع 

 المشروع قد بذل من قبل قيادة االتحاد وبعض اعضاء الجمعيات الزراعية المنتسبة إلنجاحالرئيسي 
 االخرى األطرافثه مع بدء من فكرة المشروع، وتقديم المقترح، والترويج له، ثم مناقشته وبح

 التي األنشطة أهم التنظيمية ويمكن تلخيص اإلجراءاتوالبحث عن مصادر التمويل وغير ذلك من 
  : الجمعية التعاونية للمستلزمات الزراعية باآلتيلنشاء مشروع إنجاحقام بها االتحاد في سبيل 

  .وضع فكرة المشروع 
  . للمشروعاإلعداد 
  .عالقةتقديم المشروع للجهات ذات ال 
  . المرجوة منه والعائد الممكن تحقيقهواألهداف أقامتهالترويج للمشروع وتوضيح مبررات  
  . رسمية وقانونيةإجراءاتتسجيل المشروع بعد تجهيز متطلبات التسجيل من  
المساهمة في تمويل المشروع حيث بادر االتحاد في تقديم جزء من تكلفة المشروع  

  ).الجهات المستفيدة(مة وبالتعاون مع الجمعيات المساه



  : المشروع والتي تتمثل في الحصول علىإنشاءتقديم الطلبات لدعم  
  . الجهات المسئولة بأهمية المشروعإقرار يتمثل في تأمين –دعم معنوي  �
  . يتمثل في تمويل للمشروع من الجهات المانحة المحلية والخارجية–دعم مادي  �

  
   نشاط الجمعيةأسلوب: رابعا

ير المستلزمات الزراعية يتم التواصل مع جهات عديدة منها ما يختص بتقديم المشورة من اجل توف
 الزراعي، قسم الري والميكنة الزراعية واإلرشادفي الجانب الفني مثل الهيئة العامة للبحوث 

ومنها ما يختص .  تقاوي البطاطسإكثاربوزارة الزراعة، وكذا مشروع تحسين البذور ومشروع 
 الجمعية على القروض الزراعية من الممولين مثل البنك الدولي حيث تقوم هذه بتسهيل حصول

المؤسسات بدور التنسيق بين المانحين والجمعية فعلى سبيل المثال يقوم المشروع الوطني للبذور 
بدور الوسيط المنظم لتحديد االحتياج الضروري من البذور المحسنة ومن ثم دعم الجمعية في 

 التواصل مع كل من المشروع إجراءوتم . مويل المناسب من الممولين مثل البنكالحصول على الت
 النشاط وتنفيذ المهام المشتركة أوجهالوطني للبذور والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية لتنسيق 

بين الثالث جهات حيث يقوم المشروع الوطني بدور مساعدة تنظيمية تسهل حصول الجمعية على 
 من األولى مظاهر ذلك النشاط استيراد الدفعة أهمب لبعض المستلزمات، ومن التمويل المطلو

 مع توابعها بصورة مشتركة ما بين الجمعية والمؤسسة العامة 83الحراثات الزراعية وعددها 
للخدمات كما تم تنسق ما بين المشروع الوطني للبذور والجمعية العامة لتنظيم توفير البذور 

  . شركة متخصصة في مجال توفير البذورإنشاءجية وكان نتيجة ذلك المحلية منها والخار
  

  : التي نفذتها الجمعيةاألنشطةبعض 
 ومبيدات أسمدة من اإلنتاج توفير بعض مستلزمات 98-97لقد استطاعت الجمعية خالل العامين 

  :وبذور كما تم توفير بعض اآلليات ويمكن تلخيص ذلك بالتالي
 طنا وبمبلغ وقدره بثالثمائة وثالثة وتسعين 340مقدار بذور الخضروات والبطاطس ب �

 ما تم توفيره في بداية العام إلى باإلضافة ريال ألفمليونا وستمائة وواحد وخمسين 
  . ريال62ر855ر000 وبقيمة 967الحالي من تقاوي البطاطس بكمية تصل 

  .ن ريالمبيدات حشرية بمقدار اثنين وتسعين طنا بمبلغ مائة وتسعة وتسعين مليو �
 عشر وإحدى ومعدات زراعية مختلفة بمبلغ مائة وواحد وعشرين مليونا وثمانمائة أسمدة �

  . ريالألف
 حراثة كما تم توفير آالت ومعدات زراعية اخرى 83تم توفير مجموعة الحراثات وعددها  �

والطريقة التي تتعامل بها الجمعية العامة مع .  ريال107ر236ر000بقيمة تصل 
  :ختلف باختالف الحالة فمثالالمزارعين ت

  



  : والمبيداتاألسمدة  )أ
 ما لم يتم إرجاعتعطي الجمعيات بضائع تحت التصريف لمدة ثالثة اشهر حيث يمكن للجمعيات  •

  .تصريفه
استيراد حاجات الجمعيات بعد معرفة الحاجات الفعلية لكل جمعية وعلى ضوء ذلك يتم حساب  •

كهامش ربحي للجمعية لتغطية النفقات % 5-3 مبلغ ةإضافالتكلفة الفعلية لهذه المواد مع 
  . والتنظيميةاإلدارية

 وفق كل حالة بحسب حجمها ونوعها ووفقا اإلجراءات على اإلنفاقالتعامل المرن بحيث يتم  •
 تحصيل القيمة إلى فيما يخص الجمعية فان التوجه أمالوجود تسهيالت مقدمة من طرف ثالث 

و الغالب عليه تسمح الميزة بفارق السعر في الجودة وفي الكاملة بعد تسليم البضاعة ه
  .الخدمات المميزة في توصيل البضاعة وخدمات ما بعد البيع والضمان

  
  :اآلليات  )ب

 وفي حالة معينة يحصل المزارع على ميزة خاصة في الدفع فمثال  بالنسبة للحراثات التي تم 
قبل لجنة معالجة الديزل ويتحمل بقيمة القيمة من قيمتها من % 30تم تغطية . توزيعها هذا العام

تلك هي . أرباح سنوات وبدون 5والباقي يقسط على % 25 أولىالتي وزعت على دفعات دفعة 
 التي تتبعها والخدمات والميزات التي واإلجراءاتالطريقة المتبعة في تعامل الجمعية مع المزارعين 
  .اريمكن للمزارع الحصول عليها من الجمعية باختص

  الدروس المستفادة: خامسا
ان الدروس المستفادة والتي يمكن استخالصها من هذه التجربة ومنذ بدء نشاط هذه الجمعية والذي 

  :ال يتجاوز العامين، ويمكن تلخيصها فيما يلي
  .األسواق الحالية في لألسعار منافسة بأسعار اإلنتاج توفير مستلزمات أمكن •
  . بجودة عاليةاإلنتاج توفير مستلزمات أمكن •
المساهمة في تنظيم االستيراد في هذه المواد والمستلزمات وطبقا لالحتياج الفعلي مما وفر  •

  .على المزارع وعلى الدولة
تقديم خدمات فنية للمزارعين لم يكن من الممكن تقديمها بدون تأسيس هذا المشروع وبالتالي  •

  .استفادة المزارع من هذه الخدمات المجانية
 الجيد والمدروس له ومدى اإلعداد بمدى أساسا ان نجاح أي مشروع مرتبط إلى هنا شارةاإلتجدر 

كما ان العمل التعاوني المرتكز على تقديم الخدمات . أهدافهمالئمة هذا المشروع في تحقيق 
 التوسع في إلى أدىومحدودية الربح وجودة المواد والتسهيالت قد عزز ثقة عموم المزارعين، مما 

كما ان تقديم خدمات للمزارعين لم يكن من . لتعامل مع الجمعية لتوفير مختلف احتياجاتهمنطاق ا
 هذا المشروع،  وبالتالي فان المزارع قد استفاد من هذه الخدمات دون تأسيسالممكن تقديمها قبل 

 خالل ، وبالمقابل فان الجمعية بتوجهها هذا قد عززت الثقة بالتعامل معها منإضافيةتحمله لنفقات 



اهتمامها بمشاكل المزارعين ومحاولة مساعدتهم في التغلب على هذه المشاكل بتقديم المشورة 
  .والخدمات الفنية الممكنة
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