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  الملخص
من إجمالى الناتج المحلى الزراعى % 18.6    تشیر اإلحصاءات الرسمیة الى أن الواردات الزراعیة تمثل نحو 

من إجمالى الناتج الزراعى % 10 ، بینما تمثل الصادرات الزراعیة نحو 2018 ملیار جنیه عام 500.4والمقدر بنحو 
 ، ونسبة تغطیة 2018 ملیار دوالر عام 2.4غت قیمة العجز فى المیزان التجارى الزراعى نحو  كما بل2018عام 

وانخفاض  الوارداتحجم  مما یشیر لوجود زیادة كبیرة فى 2018عام % 53الصادرات الزراعیة للواردات الزراعیة نحو 
تماد الصادرات المصریة الكلیة على خاصة مع اعلى الدخل القومى فى حجم الصادرات الزراعیة مما ینعكس سلبیا ع

یمكن أن یكون وفى ظل رغبة الدولة فى زیادة حصیلة الصادرات الزراعیة . الصادرات الزراعیة بشكل اساسى 
ًللجمعیات التعاونیة الزراعیة دورا بارزا في تسویق المنتجات الزراعیة  حیث یؤدي ذلك إلي  تحسین المركز وتصدیرها ً

، ومن ثم خفض العجز فى المیزان التجارى الزراعى وسیع مجال تصریف منتجات أعضائها التفاوضي للزراع ، ت
لم تستطع أن تتفاعل مع المتغیرات وزیادة قیمة الناتج الزراعى ، اال ان الجمعیات التعاونیة الزراعیة بوضعها الحالى 

  الزراعیة فرصة كاملة لتسویق المحاصیلتعطي التعاونیاتاألهداف المرجوة منها حیث لم  حققالدولیة والمحلیة ولم ت
محدودیة دور التعاونیات الزراعیة في تسویق المحاصیل الزراعیة بمختلف أنواعها أدي إلي عدم استقرار دخول بل إن 

 األمر الذي ترتب علیه لجوء المزارع إلي التجار والوسطاء لتصریف محاصیلهم بأسعار غیر عادلة في ،  المزارعین
ومن ثم یفتقد قطاع التجارة الخارجیة الزراعیة لعوائد اشتراك القطاع التعاونى الزراعى فى التجارة  . وقاتكثیر من األ

ومن ثم استهدف البحث . الخارجیة مما انعكس سلبا على قوة هذا القطاع وقدراته على اختراق األسواق الخارجیة 
 تعوقالمشكالت التى ، باإلضافة الى التعرف على التجارة الخارجیة الزراعیة على دور التعاونیات فى التعرف 

والوردات من خالل التعاون مع   الزراعیة وتخفیض قیمة القیام بدورها فى زیادة حجم الصادراتعن  الزراعیةالتعاونیات
لجمعیة وقد اعتمد البحث فى تحقیق أهدافه على إجراء دراسة حالة ل. الجمعیات والكیانات التعاونیة المنتجة فى الخارج 
  .  SWOT تحلیل سوات تطبیق التعاونیة الزراعیة العامة لمنتجى البطاطس وذلك ب

حیث أظهرت نتائج تحلیل سوات الكمى ان الجمعیة لدیها نقاط قوة داخلیة كبیرة مما یشجع على دعم الجمعیة 
   .وتطویرها واالستفادة منها حتى ال تتحول الى نقاط ضعف تؤثر بالسلب على أداء الجمعیة

ومن ثم هناك فرصا خارجیة جیدة للجمعیة مما یشجع على دعم الجمعیة واالستفادة من تلك الفرص فى زیادة نشاط 
  .الجمعیة فى مجال التصدیر مع مراعاة عدم إهمالها حتى ال تتحول الى تهدید یشكل خطرا على الجمعیة ونشاطها

تجـى البطـاطس علـى أراضـى فـى المنـاطق اآلمنـة حتـى      ومن ثم یوصى البحـث بتـسهیل حـصول الجمعیـة العامـة لمن
 فحص اراضى الدلتا الكتشاف االراضى اآلمنة بما یزید من الرقع المحـصولیة  ، یمكن استغاللها فى التوسع فى الزراعة

  والتى أسهمت من قبل فى دعم دور الجمعیة فـى االنتـاج والتـصدیر وذلـك122االستفادة من مزایا قانون التعاون رقم ، 
ضـرورة رفـع الـوعى القـانونى لـدى  .بإلغاء القرارات الوزاریة التى صدرت علیه وحدت من مزایاه وعوقـت مـسار الجمعیـة 

 أعضاء مجالس إدارة الجمعیات فیها یتعلق بالنصوص الخاصة بمجال التسویق الزراعى فى قانون التعاون
 لمنتجى البطاطس ، تحلیل سوات لعامةونیة الزراعیة االجمعیة التعا ، المیزان التجارى الزراعى: الكلمات الدلیلیة 

  الكمى 
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  مقدمة
 إذ الموضوعات فى عالمنا المعاصـر لمـا لهـا مـن آثـار هامـة علـى التنمیـة االقتـصادیة ، أهمتعتبر التجارة الخارجیة من 

 تـشكل الـصادرات یثح.  و االستهالك و االستثمار من خالل تطور الصادرات و الواردات اإلنتاج تعكس متغیرات أنها
 تحول مصر إلى نظام السوق الحر وخضوع قطاع اإلنتاج والتجارة وقد أتاح ،  القومى الدخلمنو الواردات جزءا هاما 

اثـر بـشكل ممـا الفرصة أمام كیانات وتنظیمات وهیئات خاصة للمشاركة فـى العملیـة االنتاجیـة والتـسویقیة آللیات السوق 
  . جیة المصریة بصفة عامة والتجارة الخارجیة الزراعیة بصفة خاصة قطاع التجارة الخاركبیر على

 ، بینما بلغ العجز فى )1( 2019عام % 44   وتشیر التقدیرات الى ان المیزان التجارى المصرى شهد عجزا قدر بنحو 
 الزراعـى فـى نفـس العـام ممـا یـشیر لـضرورة خفـض هـذا العجـز ، خاصـة فـى المیـزان% 54.6المیزان التجارى الزراعـى 

وذلك من خالل زیادة كمیة الصادرات الزراعیة من المحاصیل المختلفة عامة والمحاصیل ذات المیزة التنافسیة المرتفعة 
 التعاونیـــة لجمعیــاتامـــع منظمــات المجتمـــع وعلــى رأســـها یجـــب أن تتــضافر جهـــود الدولــة ولكــى یتحقـــق ذلــك . خاصــة 
  مـن جهـات المجتمـع فـي تحقیـق أهـداف التنمیـة المطلوبـة ةور كـل جهـ ضمن خطـة تنمویـة متوازنـة یحـدد فیهـا دالزراعیة

   .          أهداف اقتصادیة واجتماعیة تسعي إلي تحقیقها تسایر أهداف التنمیة الزراعیة لما لها منالتعاونیاتوبوجه خاص 
نتـاج وذلـك یـأتي مـن خـالل في تحقیق األمن الغذائي من خالل العمل علـي زیـادة اإل     كما تسهم التعاونیات الزراعیة 

 الجمعیـــات ، ومـــن ثـــم تعتبـــرتقـــدیم التـــسهیالت التـــسویقیة والتخزینیـــة وقیامهـــا بتـــوفیر التمویـــل الـــالزم للمنتجـــین والمـــربین 
   . التعاونیة الزراعیة سواء متعددة األغراض أو متخصصة منظمات حیویة وفاعلة للتنمیة الزراعیة

توفر التعاونیات  كما .اإلنتاج الزراعي العالمي یسوق عن طریق التعاونیاتمن % 50وتشیر التقدیرات إلي أن     
للمزارعین آلیات لتجنب المنافسة المدمرة فیما بینهم وتعزیز قوة تفاوضهم الجماعي في وجه تجار التجزئة ، وعادة تعمل 

كة من أجل اتخاذ موقف تعاونیة التسویق عن طریق منظمة علیا تقوم بالتنسیق مع التعاونیات األخرى في الشب
تفاوضي موحد في التعامل مع المشترین ، ومن خالل هذه العملیة یتمكن صغار المزارعین من زیادة إیرادات مزارعهم 
وخفض تكالیف التسویق وجمع المعلومات والدخول كذلك في سالسل اإلمداد العالیة القیمة التي ال یستطیعون النفاذ 

  . إلیها بمفردهم 
  : ث مشكلة البح

من إجمالى الناتج المحلى الزراعى والمقدر % 18.6تشیر اإلحصاءات الرسمیة الى أن الواردات الزراعیة تمثل نحو 
من إجمالى الناتج الزراعى عام % 10  بینما تمثل الصادرات الزراعیة نحو )2(2018 ملیار جنیه عام 500.4بنحو 
 ، ونسبة تغطیة 2018 ملیار دوالر عام 2.4راعى نحو  كما بلغت قیمة العجز فى المیزان التجارى الز2018

وانخفاض  الوارداتحجم  مما یشیر لوجود زیادة كبیرة فى 2018عام % 53الصادرات الزراعیة للواردات الزراعیة نحو 
خاصة مع اعتماد الصادرات المصریة الكلیة على لى الدخل القومى فى حجم الصادرات الزراعیة مما ینعكس سلبیا ع

  .ادرات الزراعیة بشكل اساسى الص
ًیمكن أن یكون للجمعیات التعاونیة الزراعیة دورا بارزا      وفى ظل رغبة الدولة فى زیادة حصیلة الصادرات الزراعیة  ً

حیث یؤدي ذلك إلي  تحسین المركز التفاوضي للزراع ، توسیع مجال وتصدیرها في تسویق المنتجات الزراعیة 
، ومن ثم خفض العجز فى المیزان التجارى الزراعى وزیادة قیمة الناتج الزراعى ، إال أن تصریف منتجات أعضائها 

األهداف  حققلم تستطع أن تتفاعل مع المتغیرات الدولیة والمحلیة ولم تالجمعیات التعاونیة الزراعیة بوضعها الحالى 
محدودیة دور التعاونیات  بل أن حاصیلتعطي التعاونیات الزراعیة فرصة كاملة لتسویق المالمرجوة منها حیث لم 

 األمر الذي ترتب ،  الزراعیة في تسویق المحاصیل الزراعیة بمختلف أنواعها أدي إلي عدم استقرار دخول المزارعین
ومن ثم یفتقد  . علیه لجوء الزارع إلي التجار والوسطاء لتصریف محاصیلهم بأسعار غیر عادلة في كثیر من األوقات

 الخارجیة الزراعیة لعوائد اشتراك القطاع التعاونى الزراعى فى التجارة الخارجیة مما انعكس سلبا على قوة قطاع التجارة
  .هذا القطاع وقدراته على اختراق األسواق الخارجیة 

                                                
   واإلحصاءلعامة  ، الجهاز المركزى للتعبئة انشرة التجارة الخارجیة ) 1(
  .2018 ، قطاع الشئون االقتصادیة ، وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، نشرة تقدیرات الدخل الزراعى)  2(
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  هدف البحث
رف على التجارة الخارجیة الزراعیة ، باإلضافة الى التعالتعرف على دور التعاونیات فى البحث الى هدف ی     

والوردات   الزراعیة وتخفیض قیمة القیام بدورها فى زیادة حجم الصادراتعن  الزراعیة التعاونیاتتعوقالمشكالت التى 
  :من خالل التعاون مع الجمعیات والكیانات التعاونیة المنتجة فى الخارج وذلك من خالل 

 التعریف بالتعاونیات الزراعیة ودورها فى التنمیة الزراعیة 
 سویق التعاونى وأهمیته والكمیات المسوقة تعاونیا من المحاصیل الزراعیة الت 
  دراسة حالة الجمعیة العامة للبطاطس 
 إجراء تحلیل سوات الكمى Quantitative SWOT Analysis للجمعیة التعاونیة الزراعیة العامة لمنتجى 

  البطاطس 
  الطـریقة البحثـیة ومصادر البیانات

 أمكن الى المنهج التحلیلي حیث باإلضافةكل من أسلوب التحلیل الوصفي قیق أهدافه على لتح البحث اعتمد    
حیث تم االستعانة ،  فى التحلیل والتقدیر للبیانات الثانویة األخراستخدام بعضها فى العرض والتوصیف والبعض 

بشقیه الوصفى  SWOT وات تحلیل س الى تطبیق باإلضافة،  والنسب  مثل المتوسطات،اإلحصائیة األسالیبببعض 
 حیث  وغیر المنشورةوقد اعتمد البحث على البیانات الحكومیة المنشورة  .و الكمى الذى یستند الى قواعد االحتماالت

 على شبكة المعلومات الدولیة واإلحصاءالمركزى للتعبئة العامة   من موقع الجهازاألساسیةاستمدت البیانات الثانویة 
باإلضافة الى البیانات األولیة والتى تم  الشئون االقتصادیة ، وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، قطاع ، ) االنترنت(

  .الحصول علیها من دراسة حالة للجمعیة التعاونیة الزراعیة العامة لمنتجى البطاطس 
  

  النتائج والمناقشة
  -:الجمعیات التعاونیة الزراعیة

ًیة جزءا ملموسا من    تشكل التعاونیات الزراعیة والغذائ القطاع التعاوني العالمي بالبلدان المتقدمة والبلدان النامیة،  ً
ًالزراعیة أن تتخذ أشكاال متنوعة،  ویمكن للتعاونیات.  تعاونیة في القطاع الزراعي300من أكبر % 30  نحوكما یعمل

ففي البرازیل ینتج . ت والغرف الزراعیةسكان الریف األساسیة إلى االتحادا من تعاونیات سكان الریف الصغیرة وروابط
اإلجمالي من خالل التعاونیات الزراعیة، وفي مصر تعتبر التعاونیات الزراعیة أحد أهم  من الناتج المحلي % 37

 المصري لما قدمته وتقدمه من خدمات ودعم عیني ونقدي للفالح على مدار عقود سبل التنمیة في القطاع الزراعي
من السكان في مصر تحت مظلة  %55  ملیون مزارع یشكلون بأسرهم حوالي5 یقرب من طویلة حیث هناك ما

بل ویحصلون على دخلهم من خالل عضویة التعاونیات الزراعیة، كما یصل هذا الرقم  . )1(االتحاد التعاوني الزراعي
 ملیون 12 على أیدي یوم  ملیون لتر حلیب كل16.5أما في الهند، فیجري جمع .  مزارعألف 900إثیوبیا الى في

ّالتعاونیات الزراعیة في أوروبا على حصة كلیة في السوق  وتستحوذ. مزارع من أعضاء تعاونیات منتجات األلبان
    .من إمدادات المدخالت % 50من تجهیز السلع الزراعیة وتسویقها، ونحو  % 60تقارب 
تضم الرجال والنساء الذین اتحدوا طواعیة لتلبیة  وحدة اقتصادیة مستقلة :الجمعیة التعاونیة بأنها  تعرف     

 وغیر للرقابة دیمقراطیة وتخضع بأسساحتیاجاتهم االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة من خالل ملكیة مشتركة تدار 
  .)2 (هادفة للربح وان كانت تسعى الى تحقیق التوازن بین مصالح األعضاء واحتیاجاتهم  وصالح مجتمعهم

                                                
بحوث  معهد ،دراسة میدانیة حول إعادة هیكلة التعاونیات الزراعیة لتفعیل دورها فى التنمیة الزراعیة فى مصروآخرون ، ) دكتور(فوزى عبد العزیز الشاذلى ) ( 1

   .2010مركز البحوث الزراعیة ، االقتصاد الزراعى، 
(2) Agricultural cooperatives: paving the way for food security and rural development , IFAD & FAO& WFP, Italy,  2012 
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 وحدات اقتصادیة اجتماعیة تهدف الى تطویر الزراعة فى مجاالتها :تعرف بأنها عیات التعاونیة الزراعیة فالجم أما    
 إطار اقتصادیا واجتماعیا فى أعضاءهاالمختلفة كما تسهم فى التنمیة الریفیة فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى 

    )1(الخطة العامة للدولة 
التغلب  تلك الجمعیات التي یتحد فیها المزارعون فیما بینهم من أجل:  بأنها ات الزراعیةتعریف التعاونیومن ثم یمكن 

مستلزمات اإلنتاج المختلفة وخفض تكالیفه  على المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة التي تعترضهم من حیث توفیر
 .اونیةالخدمات االجتماعیة لهم وفقا للمبادئ التع وتسویق المنتجات الزراعیة وتأدیة

  :)2( هيأنواع من التعاونیات البنیان التعاوني الزراعي من مجموعة من الوحدات التعاونیة موزعة بین أربع یتكونو
  -: رئیسیین هماقسمینتتكون من و:  االئتمان الزراعيتعاونیات .1

 زراعیة متعددة األغراض تعاونیات  
 التعاونیة للثروة الجمعیات .میكنة الزراعیة التعاونیة للالجمعیات:  مثل  تعاونیة زراعیة نوعیةجمعیات 

  وغیرها من الجمعیات النوعیة  التعاونیة للدواجنالجمعیات ، الحیوانیة
  .عاونیات اإلصالح الزراعيت .2
 . األراضياستصالح تعاونیات .3
  . الثروة السمكیةتعاونیات  .4

ل إلى قمتها فى صورة جمعیة عامة  حتى تصاالرتفاعوتتكون كل مجموعة من وحدات تعاونیة فى القاعدة تتدرج فى 
على مستوى الجمهوریة، وتتمثل القیادة العلیا للبنیان التعاونى الزراعى بكل نوعیاته فى اإلتحاد التعاونى الزراعى 
المركزى، أما الجهة اإلداریة المختصة بالنسبة لكل التعاونیات الزراعیة فهى وزارة الزراعة واستصالح األراضى وهى 

  ة اإلداریة المختصة بالنسبة لالتحاد التعاونى الزراعىذاتها الجه
   القانون إطارالتعاونیات فى 

  :دور وحدات البنیان التعاونى الزراعى فى التنمیة الزراعیة كما یلى 1980 لسنة 122حدد قانون التعاون الزراعى رقم 
ق علیها فى إطار الخطة العامة بحث التراكیب المحصولیة للدورات الزراعیة ومتابعة تنفیذ الخطة التى یتف - 1

 .للدولة فى منطقة عمل الجمعیة
 .ًالقیام بعملیات تسویق محاصیل األعضاء تعاونیا على مستوى الجمهوریة - 2
 .تصدیر المنتجات لحساب أعضائها - 3
ًتخطیط وتنفیذ المشروعات المحلیة اإلنتاجیة طبقا إلمكانیاتها االقتصادیة على أسس تعاونیة وعلى األخص  - 4

ٕ مصانع لألعالف واألسمدة والمبیدات أو قطع الغیار لآلالت وانشاء صناعات زراعیة على مستوى إنشاء
لتصنیع بعض المحاصیل الزراعیة بما فى تلك مشروعات تصنیع األلبان واللحوم  الجمهوریة للتعبئة أو

 .والعصائر وتعبئة الخضر والفاكهة وتجفیف األسماك
 لزمات اإلنتاج وحفظ المحاصیل إنشاء مخازن أو ثالجات لتخزین مست - 5
توفیر احتیاجات األعضاء من اآلالت وقطع الغیار ومستلزمات اإلنتاج المختلفة واألسمدة والبذور والمبیدات  - 6

 .سواء من اإلنتاج المحلى أو عن طریق االستیراد
 .تحقیق التنسیق والتكامل االقتصادى بین الجمعیات على مستوى الجمهوریة - 7
لالزمة لدعم النشاط االقتصادى فى كل مجال من المجاالت النباتیة والحیوانیة واستصالح إنشاء الصنادیق ا - 8

 .األراضى واإلصالح الزراعى
    :مصر فى الزراعیة التعاونیة للجمعیات الراهن الوضع تحلیل

                                                
  1980یویو ) أ (27 ، العدد  ، الجریدة الرسمیة1980 لسنة 122قانون التعاون الزراعى رقم   الباب األول، ) 1(مادة ) 1(
معهد التخطیط ) 137( ، سلسلة قضایا التخطیط والتنمیة رقم  ومستقبل التعاونیات الزراعیة فى المرحلة القادمةأفاقواخرون ، )  دكتور(أحمد عبد الوهاب برانیة )  2(

    .2001القومى ، مصر ، 
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 عدد من إجمالى% 98.3 جمعیة تمثل نحو 5801یقدر متوسط عدد الجمعیات التعاونیة متعددة األغراض بنحو    
األهمیة ) 1(، ویوضح الجدول رقم  ) 2017/2018- 2014/2015(الجمعیات التعاونیة الزراعیة خالل الفترة خالل 

النسبیة لعدد الجمعیات التعاونیة الزراعیة فى مصر وفقا للغرض منها حیث یتبین أن عدد الجمعیات التعاونیة لالئتمان 
، ثم % 13.1، یلیها تعاونیات اإلصالح الزراعى بنسبة بلغت % 74.3الزراعى یأتى فى المرتبة األولى بنسبة بلغت 

  .لكل منهما على الترتیب % 1.7، % 10.8تعاونیات االراضى المستصلحة و تعاونیات الثروة المائیة بنسبة بلغت 
التعاونیات من إجمالى % 1.7 جمعیة بنسبة بلغت 102كما بلغ متوسط عدد الجمعیات التعاونیة الزراعیة النوعیة بنحو 

  .الزراعیة 
% 99.7 ملیون عضو یمثلون نحو 4.7ویقدر متوسط عدد أعضاء الجمعیات التعاونیة متعددة األغراض بنحو        

من أعضاء % 82.6من إجمالى أعضاء الجمعیات التعاونیة الزراعیة ویمثل أعضاء جمعیات االئتمان الزراعى نحو 
  الجمعیات التعاونیة الزراعیة   

     )2016/2017 -2014/2015(األهمیة النسبیة لعدد الجمعیات التعاونیة الزراعیة فى مصر خالل الفترة ) 1(رقم جدول 
  باأللف عضو: عدد األعضاء                               

  بالملیون جنیه :        القیمة                                                                                                    
 األغراضالجمعیات التعاونیة الزراعیة متعددة 

الجمعیات 
ة لالئتمان التعاونی

 الزراعى

الجمعیات التعاونیة 
  الزراعىلإلصالح

الجمعیات التعاونیة 
لالراضى 
 المستصلحة

الجمعیات التعاونیة 
 السنة للثروة المائیة

عدد 
عدد  % الجمعیات

عدد  % الجمعیات
عدد  % الجمعیات

 % األعضاء

 اإلجمالى

الجمعیات 
التعاونیة 
الزراعیة 
 النوعیة

إجمالى 
عدد 

الجمعیات 
 الزراعیة

 األھمیة
النسبیة 

لعدد 
الجمعیات 
متعددة 
 األغراض

 األھمیة
النسبیة 
لعدد 

الجمعیات 
 النوعیة

2015/2014 4306 74.3 761 13.1 629 10.85 99 1.71 5795 99 5894 98.3 1.7 
2016/2015 4310 74.3 761 13.1 630 10.86 100 1.72 5801 105 5906 98.2 1.8 
2017/2016 4312 74.2 761 13.1 635 10.93 101 1.74 5809 99 5908 98.3 1.7 
2018/2017 4313 74.3 761 13.1 626 10.79 101 1.74 5801 106 5907 98.2 1.8 

 1.7 98.3 5903.8 102.3 5802 1.73 100.3 10.86 630 13.1 761 74.3 4310.3 المتوسط
 األغراضالجمعیات التعاونیة الزراعیة متعددة 

الجمعیات 
التعاونیة لالئتمان 

 الزراعى

الجمعیات التعاونیة 
  الزراعىلإلصالح

الجمعیات التعاونیة 
لالراضى 
 المستصلحة

الجمعیات التعاونیة 
 السنة للثروة المائیة

عدد 
عدد  % األعضاء

عدد  % األعضاء
عدد  % األعضاء

 % األعضاء

 اإلجمالى 

عدد 
 أعضاء

الجمعیات 
التعاونیة 
الزراعیة 
 النوعیة

إجمالى 
عدد 
 أعضاء

الجمعیات 
 الزراعیة

 األھمیة
النسبیة 

لعدد 
 األعضاء

بالجمعیات 
متعددة 
 األغراض

 األھمیة
ة النسبی
لعدد 

 األعضاء
بالجمعیات 

 النوعیة

2015/2014 3984 83.1 417 8.7 298 6.22 94 2.0 4793 15.4 4808.4 99.7 0.3 
2016/2015 3885 82.6 425 9.0 298 6.33 97 2.1 4705 16.2 4721.2 99.7 0.3 
2017/2016 3667 81.6 431 9.6 301 6.69 97 2.2 4496 13.8 4509.8 99.7 0.3 
2018/2017 4033 83.3 417 8.6 296 6.11 97 2.0 4842 16.3 4858.3 99.7 0.3 

 0.3 99.7 4724.4 15.4 4709.0 2.0 96.3 6.3 298.3 9.0 422.5 82.6 3892.3 المتوسط
 األغراضالجمعیات التعاونیة الزراعیة متعددة 

الجمعیات 
التعاونیة لالئتمان 

 الزراعى

الجمعیات التعاونیة 
  الزراعىلإلصالح

الجمعیات التعاونیة 
لالراضى 
 المستصلحة

الجمعیات التعاونیة 
 السنة للثروة المائیة

رأس 
رأس  % المال

رأس  % المال
رأس  % المال

 % المال

 اإلجمالى 

إجمالى 
رأس مال 
الجمعیات 
التعاونیة 
الزراعیة 
 النوعیة

إجمالى 
 مال  رأس

الجمعیات 
 الزراعیة

 األھمیة
النسبیة 

 مال لرأس
الجمعیات 
متعددة 
 األغراض

 األھمیة
النسبیة 

 مال لرأس
الجمعیات 

 النوعیة

2015/2014 87.3 38.1 125.2 54.7 14.3 6.2 2 0.9 229 11.3 240.3 95.3 4.7 
2016/2015 100.1 39.3 138.9 54.5 14.3 5.6 2 0.8 255 4.2 259.2 98.4 1.6 
2017/2016 118.2 47.3 115.6 46.2 14.3 5.7 2.1 0.8 250 11.5 261.5 95.6 4.4 
2018/2017 159.6 54.8 114.7 39.4 14.1 4.8 2.2 0.8 291 11.7 302.7 96.1 3.9 

 3.4 96.4 266 10 256 1 2 6 14 48 124 44 116 المتوسط
  . الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة النشاط التعاونى بالقطاع الزراعى ، أعداد مختلفة :المصدر

-2014/2015(مال التعاونیات الزراعیة فى مصر خالل الفترة رأس متوسط األهمیة النسبیة لوبدراسة          
 یتبین ان تعاونیات اإلصالح الزراعى تأتى فى المرتبة األولى على مستوى الجمعیات التعاونیة  )2017/2018

یلیها تعاونیات االئتمان الزراعى % 48 ملیون جنیه وبنسبة بلغت نحو 124الزراعیة متعددة األغراض بمتوسط قدره 



 6

من إجمالى % 96عاونیة متعدد األغراض نحو كما یمثل متوسط إجمالى رأس مال الجمعیات الت% . 44بنسبة بلغت 
  % .3.4رأس مال الجمعیات التعاونیة الزراعیة ، بینما قدر متوسط األهمیة النسبیة لرأسمال الجمعیات النوعیة بنحو 

      
  األهمیة النسبیة لمساحة الزمام الجمعیات التعاونیة الزراعیة متعددة األغراض فى مصر) 2(جدول رقم 

  )   2016/2017 - 2014/2015(خالل الفترة 
  باأللف فدان:                                                                                                       المساحة 

 الجمعیات التعاونیة الزراعیة متعددة األغراض
  الجمعیات التعاونیة
 لالئتمان الزراعى

  عاونیةالجمعیات الت
  الزراعىلإلصالح

الجمعیات التعاونیة 
 السنة لالراضى المستصلحة

مساحة 
مساحة  % الزمام

مساحة  % الزمام
 % الزمام

 اإلجمالى

2015/2014 6462 75.3 659 7.68 1455 17.0 8576 
2016/2015 6254 66.5 1692 17.99 1457 15.5 9403 
2017/2016 6311.5 74.9 634.8 7.54 1478 17.5 8424.3 
2018/2017 5904 71.7 835 10.14 1496.3 18.2 8235.3 

 8659.7 17.0 1471.6 10.1 955.2 72.0 6232.9 المتوسط
  . الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة النشاط التعاونى بالقطاع الزراعى ، إعداد مختلفة :المصدر

 متوســط المــساحة المزروعــة أنوع تعاونیــا حیــث یتبــین األهمیــة النــسبیة إلجمــالى الزمــام المــزر) 2(یوضــح الجــدول رقــم 
، )   2016/2017 -2014/2015(الفتـــرة  ملیـــون فـــدان خـــالل 8.65ضـــمن زمـــام التعاونیـــات الزراعیـــة یقـــدر بنحـــو 

 ملیـون فــدان وبنــسبة بلغــت 6.2 بمتوســط مـساحة بلــغ حــوالى األولــىحیـث تــأتى تعاونیــات االئتمـان الزراعــى فــى المرتبـة 
، بینمـا تمثـل % 17 ملیـون فـدان بنـسبة بلغـت 1.47تـستحوذ تعاونیـات االراضـى المستـصلحة علـى نحـو ، بینما % 72

  .من متوسط مساحة الزمام المزروع تعاونیا خالل نفس الفترة %  10تعاونیات اإلصالح الزراعى حو 
  التسویق التعاونى للحاصالت الزراعیة فى مصر

م التسویقیة فى الدول النامیة بصفة خاصة من المحددات الرئیسیة للتنمیة  والمؤسسات والهیئات والنظاألسواقتعد    
االقتصادیة واالجتماعیة ، وتتسم هذة المنظومة التسویقیة عامة والزراعیة منها على وجة الخصوص بالتخلف ، حیث 

 جهة والوظائف التسویقیة من بدائیة االسالیب التسویقیة وارتفاع التكالیف التسویقیة وعدم التوافق بین هذة التكالیف من
ویرتبط بالنظام التسویقى اربع مجموعات رئیسیة هم الزراع او المنتجون ، والمستهلكین ، والوسطاء التسویقیون . جهة 

، واجهزة الدولة ومؤسساتها ، وعادة ما تتضارب اهتمامات هذة المجموعات فالزراع یستهدفون الحصول على اعلى 
مستهلكین یستهدفون بدورهم الحصول على احتیاجاتهم من السلع والخدمات عند ادنى مستوى االسعار لمنتجاتهم وال

سعر ممكن ، اما الوسطاء فیبتغون تحقیق اقصى االرباح بغض النظر عما یستهدفة كل من الزراع والمستهلكین ، فى 
   .)1(ادیة للبنیان االقتصادىحین ان اجهزة الدولة ومؤسساتها تستهدف تحقیق اقصى قدر ممكن من الكفاءة االقتص

الفالحین   تعاونیاتحققتففى الهند   وتشیر التجارب التعاونیة الزراعیة الدولیة الى مدى كفاءة التعاونیات الزراعیة 
 واالكتفاء الذاتي للغذاء وحولت الهند من دولة مستوردة إلي دولة مصدرة الشعبیة الدیمقراطیة الثورة الزراعیة الخضراء

 من تصنیع األسمدة  %100  وتملك نسبة  ، والتصدیر  والتصنیعاإلنتاج التعاونیات في الهند عملیة مارستحیث .  للغذاء
   . )2( صناعة األلبان ومنتجاتهاوأبرزهاوجمیع الصناعات الغذائیة   واآلالت الزراعیة والسكر

 في حین توفر التعاونیات الفنلندیة من األرز% 95وفي الیابان تقوم تعاونیات التسویق الزراعیة بتسویق نسبة 
من اإلنتاج الالزراعي، وقد ُأدرجت أربع عشرة تعاونیة زراعیة في % 31من اإلنتاج الزراعي ونسبة % 79نسبة 

  . وهي قائمة تضم أكبر الشركات" Fortune 500"الوالیات المتحدة على قائمة 
                                                

 ، المجلة المصریة للبحوث الزراعیة، مركز  البحوث الزراعى فى تسویق القطن فى محافظة البحیرة اإلصالحدور جمعیات ، ) دكتور(یحیى عبد الرحمن یحیى )  1(
 2014،  القاهرة ، 3 ، عدد 92الزراعیة ،مجلد 

(2 ) Institute for the Development of Agricultural Cooperation in Asia (IDACA). "The Present Situation of Japanese 
Agriculture and JA Group: Case of Agricultural Cooperatives of Japan. Available at: 
 www.agricoop.org/resources/resources_UpFile/IDACA_Nakashimal.pdf.  

http://www.agricoop.org/resources/resources_UpFile/IDACA_Nakashimal.pdf.
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 المرتبطة بنقل السلعة من نقطة اإلنتاج إلى نقطة   سلسلة الخدماتبأنه  التسویق  Dixieعرف دیكسى وقد     
  )1(ٕ المستهلك واشباعه تاالستهالك وبمعنى أخر فان التسویق هو القوة التكاملیة التي توائم اإلنتاج مع احتیاجا

 ذلك األسلوب الطوعى الذى یتم بمقتضاه تجمع مجموعة من:  فیعرف بأنه التسویق التعاونى الزراعىأما مفهوم        
 مجموعة من الوظائف والخدمات التسویقیة  خالل مراحل تدفق ألداء زراعیة نیة فى إطار منظمة تعاونالزراعییالمنتجین 

 وحتى وصولها للمستهلك النهائى بهدف تحقیق وفورات ومنافع اقتصادیة  من خالل إنتاجهاالسلع والمنتجات الزراعیة منذ 
 والحصول على سعر تن و خفض التكالیف االنتاجیة والتسویقیة للمنتجا وفق احتیاجات المستهلكیلإلنتاجالتخطیط 

  )2(مناسب لها ، مما یساهم فى زیادة دخولهم الحقیقیة  وتحقیق التنمیة الزراعیة
  التجربة المصریة فى التسویق التعاونى

محصول القطن من قبل  من خالل تسویق 1953    بدأ النشاط التسویقى للجمعیات التعاونیة الزراعیة فى مصر عام 
 الستینات انتشر التسویق التعاونى أواخر الزراعى ثم ظهرت جمعیات تسویق الخضر والفاكهة وفى اإلصالحجمعیات 

 بنحو اآلنلمعظم المحاصیل الزراعیة وزاد عدد الجمعیات النوعیة المعنیة بتسویق الحاصالت الزراعیة ویقدر عددها 
   .2017/2018 جمعیة عام 106
 المحاصیل ألهم ، وذلك فى المحافظات الرئیسیة المنتجة األمرًقد كان نظام التسویق التعاونى اختیاریا فى بادئ     و

الزراعیة ، ومع التوسع فى تطبیق هذا النظام أصبح هناك بجانب اختیاریة التسویق التعاونى لبعض المحاصیل 
ًنظاما إلزامیا فى تطبیقه ) كالبطاطس والخضر والفاكهة (  األخرىعند تسویق بعض الحاصالت الزراعیة الرئیسیة ً
 الى الدولة إجباریاوذلك بهدف تورید معظم أو جزء من هذه الحاصالت )  وقصب السكر والذرة واألرزكالقطن والقمح (

ًفى إطار أنظمة ثابتة یصدر بتنظیمها قرارات وزاریة حیث یصدر قرارا سنویا لكل محصول على حده وذلك خالل فترة ً 
  .)3( 1987السبعینات وحتى عام 

 التعاونیات الزراعیة ال تقوم بالدور المأمول منها و 1976 لسنة 117 انه ومنذ صدور قانون بنوك القرى رقم إال    
فى تسویق الحاصالت الزراعیة رغم أن ذلك حق كفله لها قانون التعاون الزراعى ومن  صمیم عملها ، وذلك لصدور 

 الحكومیة المنظمة لعملیات التسویق الزراعي والتى كانت فى غالبیتها تحد من دور التعاونیات بل العدید من القرارات
 العملیات التسویقیة تتم فى ظل حریة السوق واالتجاه نحو أنوتعمل على تهمیش دورها رغم أهمیته، على الرغم من 

  .ًاتهم ومنحهم أسعارا غیر مناسبة التكتل واالحتكار واستغالل بعض التجار حاجة المزارعین لتصریف منتج
   مزایا التسویق التعاونى

تنعكس مزایا التسویق الزراعى على كل من المنتج والدولة ومن ثم یمكن إیجاز أهم مزایا التسویق التعاونى بالنسبة 
   :)4(للدولة فیما یلى

 ر العام وتحقیق درجة من األمن ضمان انتظام تدفق السلع والمنتجات الزراعیة إلشباع حاجات المواطنین على مدا
  .الغذائى 

  تحقیق أهداف الدولة التصدیریة والحصول على العمالت األجنبیة الالزمة لتنفیذ خططها التنمویة .  
 على األموال المستحقة للدولة وبنوك القرى والتعاونیات من خالل ربط نضمان الحصول من المنتجین الزراعیي 

الل التعاونیات حتى یتسنى خصم المستحقات من قیمة المحاصیل المسوقة اإلقراض بتسویق منتجاتهم من خ
  .للتعاونیات 

  الحصول على البیانات  والمعلومات واإلحصاءات الدقیقة عن مختلف المحاصیل الزراعیة مما یساعد الدولة فى
  وضع خططها االقتصادیة الزراعیة على أسس سلیمة

                                                
(1) Grahame Dixie , Horticultural Marketing , Food and Agriculture Organization of the United Nations , (2005) 

 .1999 ، ، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر التسویق الزراعى بین النظریة والتطبیق، )دكتور ( الشاذلى عبد العزیز فوزى)  2(
  ، مرجع سابق التسویق الزراعى بین النظریة والتطبیق، )دكتور (فوزى عبد العزیز الشاذلى )  3(
   .2014 ، معهد بحوث االقتصاد الزراعى ، ى جدید لتسویق الحاصالت الزراعیة الرئیسیة فى مصرنحو نظام تعاون، ) دكتور(فوزى عبد العزیز الشاذلى )  4(
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 اإلستراتیجیةزراعیة قد قامت بتسویق العدید من المحاصیل الزراعیة خاصة ان التعاونیات ال) 3(ویوضح الجدول رقم 
   . )1(2017/2018 ملیار جنیه عام 27.2منها حیث قدرت قیمة المحاصیل المسوقة تعاونیا بنحو 

  
  مستصلحة الزراعى واالراضى الاإلصالحًكمیة وقیمة المحاصیل المسوقة تعاونیا من خالل جمعیات االئتمان و) 3(جدول رقم 

  2017/2018 خالل الموسم الزراعى 
 الجمعیات التعاونیة الزراعیة متعددة األغراض

جمعیة اإلصالح  جمعیة االئتمان الزراعى
 الزراعى

جمعیة االراضى 
 المستصلحة

 
 

 المحصول اإلجمالى
الكمیة 

 بالملیون طن
القیمة 

 بالملیون ج
الكمیة 
 بالطن

القیمة 
 بالملیون ج

الكمیة 
 باأللف

القیمة 
 القیمة الكمیة بالملیون

 13230 3.04 - - 8.2 7473.3 13221 3.03 القمح
 1604 594.3 64.3 20.75 137.7 46.3 1400 527.2 القطن
 6692.4 9.32 339.3 472.4 558.4 798.4 5800 8.05 القصب

 5610 8 - - - - 5610 8 بنجر السكر
 10.6 1367 - - 10.6 1367 - - فول الصویا

 5 628 - - 5 628 - - رزاأل
 2.4 92 - - 2.4 92 - - البرسیم
 11.5 535 - - 11.5 535 - - الذرة

 27166  403.6  734  26031   اإلجمالى 
  .2019جمعت وحسبت من نشرة النشاط التعاونى ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، : المصدر 

زراعیة على اختالف أنواعها قد قامت بعملیات التسویق التعاونى لبعض ویوضح الجدول ان الجمعیات التعاونیة ال
 ملیون طن قصب 8.05 ملیون طن قمح و نحو 3.03الحاصالت الزراعیة حیث قامت تعاونیات االئتمان بتسویق 

ت  ملیار جنیه ، بینما قامت تعاونیا26وقدرت قیمة المحاصیل المسوقة تعاونیا من قبل جمعیات االئتمان بنحو 
  . ملیون جنیه 734اإلصالح بتسویق حاصالت زراعیة بقیمة 
  إنتاج و تسویق محصول البطاطس 

   یعتبر محصول البطاطس من المحاصیل الغذائیة الهامة لكافة المستهلكین على اختالف ثقافتهم وأعراقهم وفى 
المزروعة بمحصول مصر تعتبر البطاطس وجبة أساسیة لكثیر من فئات الشعب وینعكس ذلك على المساحة 

  .البطاطس والتى تختلف من عام ألخر وفقا لحصص التصدیر واالستهالك المحلى 
   البطاطس فى العروات الثالثإنتاج إجمالى النسبیة للمساحة المزروعة واألهمیة) 4(جدول رقم 

  ) 2019- 2016( خالل الفترة من 
   فدانألف: المساحة 
   طنألف : اإلنتاج

  إجمالى 
 وات البطاطسعر

  إجمالى العروات
 لمحاصیل الخضر

   النسبیةاألهمیة
 السنوات   لمحصول البطاطس

 انتاج مساحة انتاج مساحة انتاج مساحة
2016 376.6 4113.4 1986 20025 18.96 20.5 
2017 414.9 4841.4 1874.3 19452.6 22.14 24.9 
2018 408.1 4960.1 1901 19829.4 21.47 25.0 
2019 430 5137 1961.9 20626 21.92 24.9 

 24 21 19769 1920.4 4638.3 399.9 المتوسط
  .نشرة اإلحصاءات الزراعیة ، قطاع الشئون االقتصادیة ، وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، أعداد متفرقة: المصدر

                                                
  بالبحث) 3(جمعت وحسبت من جدول رقم ) 1(
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الث من حوالى تزاید المساحة المزروعة من محصول البطاطس خالل العروات الث) 4(    ویوضح الجدول رقم 

 ألف فدان 400 وذلك بمتوسط بلغ حوالى 2019 ألف فدان عام 430 الى نحو 2016 ألف فدان عام 376.6
   ) 2019- 2016( ألف طن خالل الفترة 4638وبمتوسط انتاج قدر بنحو 

إجمالى     وبدراسة األهمیة النسبیة لمتوسط المساحة المزروعة من محصول البطاطس خالل العروات الثالث الى 
من  % 21المساحة المزروعة من محاصیل الخضر فى ذات العروات تبین ان مساحة محصول البطاطس تمثل نحو 

  ) .2019-2016(من متوسط انتاج الخضر خالل الفترة % 24متوسط إجمالى مساحة محاصیل الخضر ، ونحو 
من محصول البطاطس فى العروة النیلى بملحق البحث الى ان متوسط المساحة المزروعة ) 1( كما یشیر الجدول رقم

من إجمالى محاصیل الخضر فى نفس العروة وبكمیة انتاج تمثل نحو % 39یأتى فى المرتبة األولى حیث یمثل نحو 
من إجمالى المساحة المزروعة % 31من إجمالى انتاج العروة النیلي ، بینما تمثل العروة الشتوى نحو % 43

من إجمالى انتاج العروة ، بینما یمثل متوسط انتاج % 31ة انتاج تمثل نحو بمحاصیل الخضر الشتویة وبكمی
   ) 2019- 2016(من إجمالى انتاج الخضر الصیفى خالل الفترة % 16البطاطس الصیفى نحو 

  .مما یشیر الى مدى أهمیة محصول البطاطس فى الخریطة الزراعیة المصریة بوجه عام والتصدیریة بوجه خاص
  یة لمحصول البطاطس التجارة الخارج

 الى 2016 طن عام ألف 408 كمیة الصادرات من البطاطس قد تزایدت من حوالى أن) 5(یوضح الجدول رقم     
 ملیون دوالر تمثل نحو 221.4 طن وبقیمة بلغت ألف 656 وذلك بمتوسط بلغ 2019 طن عام ألف 681.6نحو 

- 2016( ملیار دوالر وذلك خالل الفترة 5.4المقدر بنحو من إجمالى متوسط قیمة الصادرات الزراعیة المصریة % 8
2019. (   

 طن ألف 185 كمیة الواردات فى التذبذب صعودا وهبوطا خالل فترة الدراسة حیث تناقصت من حوالى أخذتبینما    
 طن وبمتوسط قیمة بلغ حوالى ألف 160.6 وذلك بمتوسط بلغ حوالى 2019 طن عام ألف 180الى نحو 2016عام 
 ملیار دوالر وذلك خالل 4.9من متوسط قیمة الواردات الزراعیة المقدر بنحو % 2.2 ملیون دوالر ، تمثل نحو 106
   ) .2019-2016(الفترة 

  
 )2019- 2016(المیزان التجارى الزراعى والمیزان التجارى لمحصول البطاطس خالل الفترة ) 5(جدول رقم 

  بالملیون دوالر :  القیمة                                                                                                           
 محصول البطاطس المیزان التجارى الزراعى

 واردات  صادرات الصادرات الواردات
كمیة  السنة

بالملیون 
 طن

 قیمة 
كمیة 

ملیون بال
 طن

 قیمة 

عجز 
المیزان 
 التجارى

نسبة 
تغطیة 

الصادرات 
 للواردات

كمیة 
 باأللف
 طن 

 قیمة 
كمیة 
 باأللف
 طن 

 قیمة 

2016 2254 4576 4005 2697 -1879 58.9 407.9 144.7 185.4 162.8 
2017 914 4524 4837 2802 -1722 61.9 809.4 271.7 156.2 85.7 
2018 10386 5225 5556 2792 -2433 53.4 724.7 205.7 120.4 83.4 
2019 4871 5278 7353 2883 -2395 54.6 681.6 263.4 180.4 91.4 
 105.8 6 .160 221.4 655.9 57.1 2107- 2793.5 5437.8 4900.8 4606.3 المتوسط
   .واإلحصاء ، موقع الجهاز المركز للتعبئة العامة اإلحصائیةقاعدة البیانات : المصدر 

  
بالبحث یتبین انه على الرغم من أهمیة محصول ) 5(، ) 4(، ) 3(مما سبق ومن دراسة بیانات كل من الجدول رقم 

البطاطس محلیا وتصدیریا إال انه لم یحظى باى أهمیة من قبل المعنیین بالتسویق التعاونى سواء من داخل التعاونیات 
او خارجها رغم االهتمام بمحاصیل أخرى قد تقل أهمیة عن محصول البطاطس باإلضافة الى وجود أول وأقدم جمعیة 

ونیة زراعیة متخصصة فى محصول البطاطس وهى الجمعیة العامة لمنتجى البطاطس مما جعل المزارع فریسة تعا
سهلة لجشع التجار والمصدرین ومستوردى التقاوى خاصة مع تراجع وتهمیش دور الجمعیة التعاونیة العامة لمنتجى 
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 واختفاء دورها كمصدر أوحد او حتى احد البطاطس وابتعادها عن خدمة المزارعین بعد أن أصبحت جمعیة جمعیات ،
مما یتطلب مزید من الدراسة لألسباب التى دفعت بالتعاونیات الزراعیة بعیدا عن . أهم المصدرین لمحصول البطاطس 

  .التصدیر من خالل دراسة حالة للجمعیة التعاونیة العامة لمنتجى البطاطس 
  منتجى البطاطسالجمعیة التعاونیة الزراعیة العامة لدراسة حالة 

    لتحقیــق األهــداف المرجــوة للبحــث ، تــم االعتمــاد علــى البیانــات المیدانیــة التــى تعمــل علــى وصــف الظــاهرة كمیــا و 
 المعوقـات التـى تواجـه التعاونیـات الزراعیـة فـى أهـموذلك للتعرف على . وصفیا حتى یمكن دراستها من جوانبها المتعددة

لزراعیة لما لذلك من مردود اقتصادى كبیر على المقتصد الزراعى بوجه خـاص ممارسة دورها فى تصدیر الحاصالت ا
 حلـول إیجـاد دراسـة میدانیـة للوقـوف علـى تلـك المعوقـات ومحاولـة إجـراءوذلـك مـن خـالل . والمقتصد القومى بوجه عام 

ا مـن قبـل التعاونیـات  هناك اى كمیات من المحاصیل تـم تـصدیرهأنو ذلك فى ظل عدم توافر بیانات ثانویة تفید . لها 
 الجمعیـات أهـمحیـث حـاول البحـث تحدیـد .  هو الوسیلة الوحیـدة األولیةومن ثم  كان االعتماد على البیانات . الزراعیة 
   . أنشطتها وتسویق المحاصیل التصدیریة ذات المیزة التنافسیة و الوقوف على بإنتاجالمعنیة 

 جمعیــة عــام 106د الجمعیــات التعاونیــة النوعیــة الزراعیــة یقــدر بنحــو  عــدأنبالبحــث ) 1(    ومــن بیانــات الجــدول رقــم 
ــاالت 55 جمعیـــة متخصـــصة فـــى المحاصـــیل الزراعیـــة و 51 منهـــا 2017/2018 ــى مجـ ـــاج جمعیـــة فـ ــوانى اإلنت  الحیـ

 الجمعیـة ًوقد تم اختیـار الجمعیـة التعاونیـة الزراعیـة العامـة لمنتجـى البطـاطس عمـدیا نظـرا لكونهـا. )1(والداجنى والمیكنة 
 أهـــم وتـــسویق محـــصول البطـــاطس بوجـــه خـــاص والـــذى یعـــد احـــد ٕوانتـــاج لتـــسویق الحاصـــالت الزراعیـــة بوجـــه عـــام األم

 مــع هــدف تــتالءم الممكنــة والتــى األســئلةتتــضمن كــل  اســتمارة اســتبیان إعــدادوقــد تــم . المحاصــیل التــصدیریة القومیــة 
 مــن خــالل األولیــة مــنهج دراســة الحالــة فـى الوصــول للبیانــات البحـث والنتــائج المرجــوة منــه، ومــن ثــم اعتمـد البحــث علــى

   .المقابلة الشخصیة مع رئیس مجلس إدارة الجمعیة 
ــة التــي أن مــنهج دراســة الحالــة الــى التعــرف علــى وضــعیة واحــدة معینــة وبطریقــة تفــصیلیة دقیقــة بمعنــى مــدتیع     الحال

ممیــزة او الفریــدة یمكــن التركیــز علیهــا بمفردهــا وجمــع ویــصعب إصــدار الحكــم علیهــا نظــرا لوضــعیتها ال یــصعب فهمهــا،
  البیانات والمعلومات الخاصة بها ثم تحلیلها والتعرف على جوهر موضوعها تمهیدا للتوصل الى نتیجة واضـحة بـشأنها

ویــرى الكثیــرون أن دراســات الحالــة هــي ضــمن الدراســات المــسحیة،ألن كثیــرا مــن اإلجــراءات البحثیــة فــي كــال النــوعین 
  .)2(تشابهة الى حد كبیرم

  الجمعیة التعاونیة الزراعیة العامة لمنتجى البطاطس
    الجمعیة التعاونیة الزراعیة العامة لمنتجى البطاطس هى احد وحدات البنیان التعاونى وهى جمعیة متخصصة فى 

 1936ت عام محصول البطاطس وهى أحد أقدم الجمعیات النوعیة المتخصصة فى مصر والشرق األوسط وقد أسس
یر التقاوى فتووذلك لرعایة وخدمة منتجى البطاطس من حیث مع تزاید عدد مزراعى البطاطس فى محافظات الدلتا 

وقد سمیت باسم الجمعیة التعاونیة المركزیة للبطاطس وفى عام  . وتوزیعها على األعضاء وتسویق المحصول محلیا
كان الهدف الرئیسى من إنشاء الجمعیة . الزراعیة لمنتجى البطاطس  ثم تم تغییر االسم الى الجمعیة التعاونیة 1949

انتاج التقاوى المحسنة فى أفضل هو استیراد التقاوى وتوزیعها على األعضاء وتسویق المحصول منعا لالحتكار، 
ة  جمعی1100 ألف عضو باإلضافة الى 45 ویقدر عدد أعضائها حالیا بنحو .)3(المناطق ، التسویق ، التصدیر 

 تعتبر الجمعیة العامة لمنتجى البطاطس 1980 لسنة 122محلیة على مستوى الجمهوریة ووفقا لقانون التعاون رقم 
األم الشرعیة للجمعیة المركزیة لمنتجى البطاطس و جمعیات تسویق الخضر والحاصالت البستانیة فى مناطق انتاج 

   .)4(محصول البطاطس 
                                                

  2019 ، واإلحصاء ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة النشرة السنویة النشاط التعاونى بالقطاع  الزراعى)  1(
 ، المجلة المصریة "دراسة حالة"معوقات االستثمار االجنبى الزراعى فى قطاع استصالح االراضى ، ) دكتوران(الرحمن یحي  دوعاء ممدوح محمد ، یحي عبد)  2(

  .2016  ، 3 ، العدد 26 الجمعیة المصریة لالقتصاد الزراعى ، المجلد  لالقتصاد الزراعى ،
   .1980یة الزراعیة لمنتجى البطاطس ، دار التعاون للطبع والنشر ،  ، الجمعیة التعاون البطاطسإنتاج محمد عالء الدین السركى ، ) 3(
  2018 التقریر السنوى للجمعیة التعاونیة الزراعیة العامة لمنتجى البطاطس ، ) 4(



 11

  تطور نشاط الجمعیة 
جمعیة منذ نشأتها على دعم المنتجین وتوفیر احتیاجاتهم حیث كان أول أهداف الجمعیة هو شراء       عملت ال

 طن تقاوى كما تم تسویق المحصول محلیا 184.5التقاوى لألعضاء عن طریق االستیراد من الخارج حیث تم شراء 
الجمعیة بافتتاح محل بسوق روض فى األسواق الرئیسیة ، باإلضافة الى تسویق المحصول محلیا وخارجیا حیث قامت 

ویمكن  . )1(الفرج لتولى بیع المحصول للمزارعین ، كما قامت بتسویق المحصول المصرى فى أسواق سوریا وفلسطین
  :إیضاح تطور نشاط الجمعیة فى خدمة المزارعین فیما یلي 

  قاصرا على وزارة الزراعة  قامت الجمعیة باستیراد التقاوى من هولندا بعد ان كان االستیراد1947وفى عام 
المصریة  وفى نفس العام أجرت الجمعیة عدد من المحاوالت مع وزارة المالیة و وزارة التجارة بهدف تصدیر فائض 
المحصول الصیفى وطلبت تخصیص حصة تصدیریة للجمعیة تتناسب مع كمیة التقاوى التى وزعتها فى العروة 

  بین المزارعین الصیفى ولتشجیع فكرة التسویق التعاونى 
  قامت الجمعیة بتأجیر احد ثالجات حفظ البطاطس األهلیة لتخزین تقاوى األعضاء ونظرا الن 1948فى سنة 

أصحاب الثالجات كانوا یفضلون التعامل مع التجار ولیس المزارعین فقد فكر مجلس اإلدارة فى إنشاء ثالجة 
قد شجعها على ذلك أن القانون كان یسمح لها بالحصول خاصة بجمعیة البطاطس تتولى تخزین التقاوى واإلنتاج و

من قیمة التقاوى عند شراءها من وزارة الزراعة نظرا لكونها جمعیة تعاونیة بل وطالبت الجمعیة % 5على خصم 
بالخصم على األسمدة من بنك التسلیف مثل باقى الجمعیات الزراعیة حیث تم إنشاء أول ثالجة لها بمنطقة شبرا 

 ، ومع تزاید نشاط الجمعیة تم إنشاء ثالجة 1949 طن لتخزین تقاوى العروة الصیفیة عام 1500سعة الخیمة ب
  لتدعیم عالقاتها باألعضاء ، وقد تم 1952 طن عام 3000أخرى بقریة كفر بولین بمركز كوم حمادة بسعة 

 تمویلهما بقرض من البنك إنشاء باقى الثالجات بتمویل ذاتى من الجمعیة عدا ثالجتى دمنهور والصباحیة تم
الدولى ، ویمثل االستثمار فى إقامة الثالجات الجزء األكبر واالهم بالنسبة للجمعیة ولذلك فإنها تعمل دائما على 

  رفع كفاءة وتشغیل تلك الثالجات
  بیان بعدد الثالجات المملوكة للجمعیة التعاونیة الزراعیة العامة لمنتجى البطاطس) 6(جدول رقم 

  ن تواجدها والسعات التخزینیة لكل منها وأماك
  تاریخ اإلنشاء  السعة بالطن  العنوان  الثالجة  م
  1953  3000   البحیرة–كوم حمادة   كفر بولین  1
  1963  3000   المنوفیة–اشمون   شطانوف  2
  1963  3000   الدقهلیة–طلخا   الطویلة  3
  1963  3000   الجیزة–البدرشین   الشوبك  4
  1973  3000  المنیا  المنیا  5
  1976  6000   الغربیة–كفر الزیات   كفر الزیات  6
  1980  6000   اإلسكندریة–ابیس   الصباحیة  7
  1980  6000   كفر الشیخ–طریق دمنهور   دمنهور  8

  .محمد عالء الدین السركى ، انتاج البطاطس ،مرجع سابق : المصدر 
 ن المحطات المعتمدة لتصدیر البطاطس تمتلك الجمعیة ثالث محطات لفرز وتعبئة البطاطس للتصدیر وهى م

المعبأة بها للسوق األوروبیة وهى محطة دمنهور وهى ملحقة بثالجة جمعیة دمنهور، محطة كفر الزیات وهى 
 ملحقة بثالجة جمعیة كفر الزیات ،  ومحطة كفر بولین وهى ملحقة بثالجة جمعیة كفر بولین 

 أالف طن 10حدة حیث بلغت كمیة صادرات الجمعیة نحو مارست الجمعیة التصدیر خاصة لسوق المملكة المت 
وقد قامت الجمعیة فى بعض السنوات بتصدیر إنتاج المزارعین بمعرفتها باإلضافة إلى مساعدة 1980عام 

المصدرین فى توفیر الكمیات التى یتعاقدون علیها ولتحقیق كل ذلك أنشأت الجمعیة محطات فرز وتدریج وتعبئة 
   بأحدث اآلالت واألجهزة لتكون فى خدمة التصدیر والمصدرین ودعمت تلك المراكز

                                                
  . ، مرجع سابق البطاطسإنتاجمحمد عالء الدین السركى ،  )  1(
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  حالیا تساهم الجمعیة فى عملیة التصدیر وذلك بتأجیر محطات الفرز والتعبئة لبعض مصدرى القطاع الخاص
 10وتصدیر الناتج لألسواق األوروبیة والعربیة نظرا الن المحطات معتمدة وقد بلغت الكمیات فى بعض السنوات 

  ن باإلضافة الى كمیة من البصل آالف ط
  أصبحت جمعیة منتجى البطاطس جمعیة جمعیات ولیست جمعیة أفراد وبالتالى ووفقا للقانون 1971فى عام 

من ثمن المحصول % 3تتقاضي جمعیة منتجى البطاطس باالشتراك مع الجمعیات األعضاء عمولة قدرها 
و الجمعیات % 2 بحیث تحصل جمعیة منتجى البطاطس على المسوق ویتم توزیعها بین الجمعیة وأعضاؤها

 % 1المحلیة األعضاء على 
  قامت الجمعیة بدور كبیر فى تنشیط تصدیر المحصول وذلك عن طریق إدخال العدید من األصناف المرغوبة فى

  یا والیونان ولبنان بعض األسواق الخارجیة كأسواق انجلترا والمانیا وفرنسا وبعض األسواق العربیة لتنافس بذلك ترك
  تم تطویر وتجدید ممتلكات الجمعیة من ثالجات ومحطات فرز وتعبئة  بما یحقق أهداف الجمعیة حیث تم زیادة

ساعة ، كما / طن 7 ماكینات بما یسمح بفرز وتدریج حوالى 6عدد آالت الفرز والتدریج بثالجة كفر بولین بنحو 
ساعة باإلضافة الى ماكینة حدیثة /  طن 7 وتدریج لیصبح اإلنتاج  ماكینات فرز5تم زیادة محطة دمنهور بعدد 

 ماكینات لمحطة شطانوف بإنتاج 5ساعة ، وبالمثل فى كفر الزیات ، باإلضافة الى /  طن20یقدر إنتاجها بنحو 
 ساعة/  طن 5
  2018 عام  طن30600تم رفع السعة التخزینیة لثالجات الجمعیة المختلفة حیث بلغت السعة التخزینیة نحو . 

هذا باإلضافة الى تخزین بعض السلع الزراعیة األخرى مثل التقاوى المحسنة لبعض الحاصالت البستانیة 
  والبطاطس ، التفاح واللحوم المجمدة والخضروات والفواكه لصالح الغیر 

  
  للجمعیة العامة للبطاطس   SWOT Analysisتحلیل سوات 

 التحلیل الكمى لوصف العالقة بین العوامل أدواتبعدد من ین و المخططین االقتصادیخبراء كثیر من ال یستعین  
 مثل مصفوفة مجموعة األدواتوالمتغیرات المحیطة بالظاهرة موضع الدراسة وفى هذا السیاق ظهرت العدید من 

 , SWOT ) Strength , Weaknessً وحدیثا ظهرت مصفوفة جدیدة هى مصفوفة  BCGبوسطن
Opportunities , Threats ( حیث  1960ستانفورد للبحوث عام نتیجة للدراسات التى قام بها معهد ظهرت والتى

للوصول الى الفرص اعتمد تحلیل سوات على تحلیل العوامل الخاصة بكل من البیئة الداخلیة والخارجیة للمشروع وذلك 
  .او التهدیدات الموجودة فى البیئة الخارجیة 

  SWOT Analysis سوات اإلطار النظري لتحلیل: أوال 
  SWOT Analysisمفهوم 
ُ أو ما یعرف بمصفوفة سوات هو إطار تحلیلى یستخدم لتقییم موقع الشركة التنافسي ویحددSWOTتحلیل  نقاط  ُ

یعتبر تحلیل سوات . )1(التي تتعرض لها األعمال التجاریة على وجه التحدید  التهدیداتو الفرصو الضعفو القوة
ًنموذجا تقییما  القیام به، باإلضافة إلى فرصها والتهدیدات المحتملة التي شركة یقیس ما یمكن و ال یمكن للًیاساس أً

 .)2(تواجهها 
 عملیة تخطیطیة یقوم بها المدیرون لتحدید نقاط القوة والضعف الداخلیة بالمنظمة والبیئة الخارجیة المتمثلة     او هو

 سواء  المدیرین في مختلف المراحل اإلداریة  SWOT عد تحلیلیسامن ثم  الفرص المتاحة والتهدیدات، و في
   .)3( الوظیفیة أو التشغیلیة لتحقیق مهمة وأهداف المنظمةاو األعمال، او ، اإلستراتیجیة 
  SWOT  أهمیة تحلیل

 . )1(التعرف على نقاط القوة وتعظیم االستفادة منها لتحقیق أهداف العمل .1

                                                
   .2005 ، األردن، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، " اتیجياسترمدخل  "اإلستراتیجیة المعلوماتنظم حسن على الزعبى ، )  1(
   .1994  ، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، االستراتیجيالتخطیط ، ) دكتور(نبیل مرسى خلیل )  2(

(3 ) Ali Gorener , Kerem Toker &et.., Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for a Manufacturing Firm , 
8th International Strategic Management Conference , Procedia - Social and Behavioral Sciences , Vol 58, Turkey ( 2012 )  
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 . لصالحهمتغیرهاحابها فرصة لظهر نقاط ضعف الشركة ویمنح أصت .2
یستكشف الفرص التي تظهر أمام الشركة لالستفادة منها في خطة التطویر ، كما یساعد على دراسة التهدیدات  .3

 .)2(ٕالمحتملة لألعمال، وادخال التحسینات األساسیة على ترتیبات العمل وخطط التطویر 
 . )3(حاالت الطوارئ یشجع على وضع الخطط التكمیلیة أو البدیلة، والترتیب ل .4

   SWOTعناصر تحلیل 
  مفهوم تحلیل البیئة الخارجیة  
والتكنولوجیة والسیاسیة واالجتماعیة   العوامل والمتغیرات االقتصادیةاستكشاف:  عرف تحلیل البیئة الخارجیة بأنه    ی

المباشرة وغیر (منظمة الخارجیة والتهدیدات الموجودة فى بیئة ال والثقافیة وقوى المنافسة وذلك من أجل تحدید الفرص
ومكونات هذه الفرص والتهدیدات من خالل تجزئتها إلى عناصر أو أجزاء فرعیة وفهم  ومعرفة مصادر) المباشرة
  )4( عالقات
  الداخلیةمفهوم تحلیل البیئة   

 لتولید الفرص والتهدیدات المصدر الرئیسي  البیئة الداخلیة للمنظمة عن بیئتها الخارجیة التي هيأبدا فصلال یمكن      
  .  القوة والضعف الداخلیة للمنظمة، وتحدید نقاطفحص عوامل البیئة مما یتطلب من المنظمة . لهابالنسبة 

  )5(إموارد المنظمة وامكانیاتهفى التي توجد داخل المنظمة وتؤثر فیها من الداخل، وتتمثل  : البیئة الداخلیة هي
  : فیما یلى  SWOTحلیل     ومن ثم یمكن صیاغة عناصر ت

   نقاط القوةStrength:  تصف نقاط القوة الكفاءات األساسیة للعمل التجاري، والعوامل اإلستراتیجیة التي  
ًقد تجعل مشروعا معینا أكثر احتمالیة للنجاح والمجاالت التي قد یكون فیها النشاط التجاري ممیزا مقارنة  ً ً

مة تجاریة قویة  ، قاعدة عمالء موالین ، میزانیة عمومیة قویة ، عال :باألعمال المشابهة األخرى، مثل
فالشركات التي تدرك نقاط قوتها هي أفضل قدرة على تحسینها واستغاللها .تكنولوجیا فریدة، وما إلى ذلك 

 .)6(لصالحها 
  نقاط الضعفWeaknesses:   ،والتي هي العناصر التي یمكن أن تجعل مشروعا معینا أقل احتماال للنجاح

تعوق الشركة وتمنعها من األداء عند المستوى األمثل، مما یتطلب من الشركة تحسینها لتبقى قادرة على 
على سبیل المثال قد تكون شركة جدیدة غیر معروفة لمعظم المستهلكین، او انخفاض الوعي . المنافسة 

بمجرد تحدید نقاط الضعف،  .ط الضعفبالعالمة التجاریة وضآلة قاعدة العمالء ذوي الوالء یمكن أن تكون نقا
 .)7(تتخذ الشركة خطوات لتقلیل التأثیر أو تحویلها إلى نقاط قوة 

                                                                                                                                                                     
  .مرجع سابق " مدخل استراتیجى "اإلستراتیجیة المعلوماتنظم حسن على الزعبى ، )  1(
   .2008  ، القاهرة ، تفكیر والتخطیط االستراتیجىمهارات ال، ) دكتور(محمد عبد الغنى حسن )  2(
   .2001 ، مركز الخبرات المهنیة ، القاهرة ، " الفكریة واألصولالمعرفة "  االسترتیجیى األداءتقییم ، ) ترجمة عال احمد صالح( كریس اشتون )  3(
   . 1998 ، األردن التوزیع ، و  ، دار الیازورى العلمیة للنشراإلستراتیجیة اإلدارةسعد غالب یاسین ، )  4(
  .مرجع سابق " مدخل استراتیجى "اإلستراتیجیةلومات عنظم المحسن على الزعبى ، )  5(
  . مرجع سابق "المعرفة واألصول الفكریة " تقییم األداء االسترتیجیى ، ) ترجمة عال احمد صالح( كریس اشتون )  6(
  . ، مرجع سابق اتیجىالتخطیط االستر، ) دكتور(نبیل مرسى خلیل )  7(
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  الفرص  Opportunities :  تشیر الفرص إلى العوامل الخارجیة التي یمكن أن تستخدمها الشركة لمنحها میزة
نتاجیة كالتغییرات في اللوائح الحكومیة تنافسیة وهي تلك العناصر التي تمنح الشركة فرصة لزیادة األرباح واإل

تخفیض الرسوم الجمركیة فى بلد ما بشكل كبیر مما یجعل الشركة : ُالتي تسهل على الشركات تحقیق الربح مثل 
 .)1(قادرة على تصدیر منتجاتها ألسواق جدیدة مما ویزید من مبیعاتها في السوق العالمي 

 التهدیدات  Threats  : أن تكون الموزع :مل التي لدیها القدرة على إلحاق الضرر بالشركة مثل تشیر إلى العوا 
ٍالوحید لمنتج ما في السوق، ثم ظهور منافس جدید قوي ، حدوث تغیر في القوانین والضرائب ، تغیر اذواق 

 .رهاومن ثم یساعد تحدید التهدید أصحاب األعمال على الحد من تأثی. المستهلكین ، ارتفاع تكالیف المدخالت
     Quantitative SWOT Analysis  الكمىتحلیل سوات

 تحلیل سوات الكمى البد من فحص كل من البیئة الداخلیة والخارجیة ومن ثم تحدید البدائل اإلستراتیجیة لتطبیق
لواردة فى وتقییمها ثم اتخاذ القرارات بناء على التقییم ولتحقیق ذلك یجب اخذ قیم لكل عامل من العوامل اإلستراتیجیة ا

  .  عن طریق تكامله مع مصفوفتى تقویم العوامل الداخلیة والخارجیة SWOTتحلیل 
  :حیث یتم تحلیل وتقییم كل من  

 مصفوفة تقویم العوامل الخارجیة )External Factors Analysis Matrix( 
 مصفوفة تقویم العوامل الداخلیة) Internal Factors Analysis Matrix   (  

  : لى وذلك كما ی
تحدید قائمة بعدد خمسة من الفرص األكثر أهمیة باإلضافة إلى نفس العدد من التهدیدات ذات التأثیر األكبر  .1

 نظمة وكذلك لنقاط القوة و الضعفبالم
حیث یمثل الواحد الصحیح العامل )  ، صفـر 1( تحدید وزن نسبي لكل عامل من العوامل السابقة ما بین  .2

 . وفقا لقاعدة االحتماالتر العامل األقل في األهمیةاألكثر أهمیة ویمثل الصف
 السابقة سواء أكانت فرص أو تهدیدات كل على حدة وذلك  اإلستراتیجیةتحدید ترتیب كل عامل من العوامل  .3

 .بترتیبها من خمسة إلى واحد صحیح
 ثم ي لكل عاملیتم ضرب الوزن النسبي لكل عامل في ترتیب هذا العامل وذلك للحصول على الوزن الترجیح .4

 .جمع األوزان الترجیحیة للحصول على الوزن الترجیحي الكلي للمنظمة
والتي تم ) 3(مقارنة مجموع نتائج خانة األوزان الترجیحیة بنتیجة متوسط الدرجة الكلیة المرجحة وهي تمثل  .5

ً مقسوما على عددهم   الحصول علیها من خالل مجموع ترتیب العوامل اإلستراتیجیة
 وفي حالة زیادة مجموع األوزان الترجیحیة للمنظمة عن المتوسط الكلي المرجح 3= 5÷15=1+2+3+4+5

ًفإن البیئة الخارجیة تمثل فرصا للمنظمة، أما في حالة زیادة المتوسط الكلي المرجح عن مجموع األوزان 
  )2( .ًالترجیحیة بالمنظمة فإن البیئة الخارجیة تمثل تهدیدا للمنظمة

    للجمعیة العامة للبطاطس SWOT Analysisوات تحلیل سنتائج 
، وطرح ما تضمنته استمارة االستبیان من أسئلة من خالل المقابلة الشخصیة مع رئیس مجلس إدارة الجمعیة 

أمكن صیاغة مصفوفة سوات للجمعیة العامة للبطاطس كما .  مع هدف البحث والنتائج المرجوة منهواستفسارات تتالءم
  )8(، و) 7( رقم موضح بالجدولین

 :عناصر البیئة الداخلیة : أوالً 
  نتائج تحلیل عناصر البیئة الداخلیة للجمعیة العامة للبطاطس) 7(جدول رقم 

  )S(نقاط القوة 

                                                
  . مرجع سابق "مدخل استراتیجى "اإلستراتیجیة المعلوماتنظم الزعبى ، حسن على )  1(
  Quantitative SWOT Analysis ، shawky0ahmed/suser/com.kenanaonline://httpsتحلیل سوات الكمى احمد شوقى سلیمان ، ) 2 (
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 بلغ االحتیاطى القانونى ، جنیه 136 بحوالى 1936 مال الجمعیة عم رأسحیث بدا : موقف مالى جید  .1
 ملیون جنیه عام 6 أخرى أرصدة الى  باإلضافة ملیون جنیه ،27.3 ملیون جنیه ، والرصید العام 28.2
تتضمن استیراد البذور ، تصدیر جنیه  ملیون 90  بنحوكما یقدر حجم التعامالت السنوى . 2018

  البذور المحسنة ٕوانتاجالحاصالت التخزین 
ثالجات التبرید   ویتضمن فى ذلك ملیون جنیه100 تتمتع الجمعیة بحجم ضخم من األصول یقدر بنحو  .2

تمتلك الجمعیة ثمان ثالجات موزعة على ثمان حیث  .  ملیون جنیه100ومحطات الفرز والتعبئة بحوالى 
 باإلضافة . 2018 طن عام ألف 33محافظات فى كل من الوجه البحرى والقبلى بسعة تخزینیة بلغت 

معتمدة للتصدیر من قبل الى عدد من محطات الفرز والتعبئة ملحقة بالثالجات منها ثالث محطات 
 .االتحاد االوروبى 

 الجمعیة كجمعیة بدأتاتساع نطاق عمل الجمعیة لیشمل معظم المزارعین فى الریف المصرى حیث  .3
 وتسویقیة إنتاجیة جمعیة تعاونیة زراعیة 15 جمعیة جمعیات تضم فى عضویتها أصبحتمزارعین ثم 

صیل الحقلیة موزعة على مختلف المحافظات ، لمحصول البطاطس وبعض الحاصالت البستانیة والمحا
 جمعیة محلیة على مستوى 1100 الى باإلضافة عضو ألف 45 حالیا بنحو أعضائهاویقدر عدد 
 .الجمهوریة 

 مع بدایة نشأة 1936تمتلك الجمعیة خبرة طویلة فى مجال استیراد تقاوى البطاطس تعود الى عام  .4
 فى عملیة االستیراد بقیامها أعضاءها االستمرار فى خدمة حیث حاولت الجمعیة . اآلنالجمعیة وحتى 

 األسعار أفضلوبشروط تضمن لها الحصول على ) الغیر محتكرة( التقاوى المفتوحة أصنافباستیراد 
 وتحت ماركة الجمعیة وقد قامت الجمعیة باستیراد الكمیات التالیة األجنبیةوالتعاقد المباشر مع الشركات 

ومن  . )1( 2012/2013 طن عام 3000 انخفضت الى نحو 2010/2011 طن عام 3700نحو 
 أسعار على بأسعارها تؤثر أنها إال الجمعیة اتستوردهالمالحظ انه حتى مع انخفاض كمیة التقاوى التى 

من إجمالى الكمیات المستوردة سنویا كما انها تتیح من خالل % 50التقاوى المفتوحة والتى تمثل نحو 
  المنتشرة على مستوى الجمهوریة توفیر احتیاجات صغار المنتجین من التقاوى) اتالثالج(فروعها 

تمتلك الجمعیة خبرة طویلة فى مجال تسویق البطاطس سواء محلیا او خارجیا حیث بدأت عملیات  .5
كما وضعت الالئحة الداخلیة   . 1996 مع بدایة وتوقف التصدیر عام 1945تصدیر البطاطس عام 

 عملیة التسویق التعاونى للمحصول على مستوى المحافظات وشكلت إلتماملتعامل  اآلیاتللجمعیة 
الجمعیة مكتب لتنسیق التسویق الداخلى لتوفیر احتیاجات التصدیر حیث یتعاقد المكتب مع الجمعیات 

 محددة ، كما یعمل المكتب على تیسیر قیام جمعیة منتجى ألسعارالمحلیة بتورید كمیات التصدیر وفقا 
   والحصول على التقاوى الجیدةاإلنتاجطاطس بتصدیر الب

 األصناف العدید من إدخالقامت الجمعیة بدور كبیر فى تنشیط تصدیر المحصول وذلك عن طریق  .6
 العربیة لتنافس بذلك األسواق وفرنسا وبعض وألمانیا انجلترا كأسواق الخارجیة األسواقالمرغوبة فى بعض 
  تركیا والیونان ولبنان

 الجمعیة أنشئت الضارة بمحصول البطاطس حیث اآلفاتلجمعیة خبرة كبیرة فى مجال مكافحة تمتلك ا .7
  عقب تطبیق معاییر واشتراطات االتحاد االوربي للتصدیر1974مشروع مكافحة العفن البنى منذ عام 

وسع  التإمكانیة جدیدة من تقاوى البطاطس الختبار مدى أصناف التجارب وزراعة بإجراءتقوم الجمعیة  .8
  . التقلیدیة المزروعة وقد خصصت مزرعة خاصة لذلك باألصناففى زراعتها مقارنة 

  )W(نقاط الضعف 
 والفنیة بالجمعیات األعضاء فى الجمعیة العامة لمنتجى البطاطس اإلداریةضعف الكوادر التعاونیة  .1

 إنتاجیا الجمعیة أداء كفاءة  مما اثر علىنشأتهامقارنة بالخبرات والقوة التى بدأت بها الجمعیة فى بدایة 
                                                

  2018 للجمعیة التعاونیة الزراعیة العامة لمنتجى البطاطس ، التقریر السنوى)  1(
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 .وتسویقیا 
 كأعضاء بها یتمتعون بكافة خدماتها ثم االستقالل عنها ومنافستها بدءوااستغالل البعض للجمعیة حیث  .2

فى مجال االستیراد والتصدیر ودعم المزارعین فى ظل ضعف الجمعیة تجاههم وعدم قدرتها على 
 المنافسة

  لعدم قدرة الجمعیة على ممارسة التصدیر أدى للجمعیة )ت ص( واستمارة االنطالق حد إلغاء .3
 فى المحافظات ال تؤدى اى خدمة األعضاءخدمة مباشرة للزراع حتى الجمعیات بتقدیم الجمعیة ال تقوم  .4

 طن من 500للمنتجین ، حیث تبین حصول الجمعیة العامة للبطاطس على ترخیص باستیراد نحو 
دارة الجمعیة وقیادات وزارة الزراعة مع الجمعیات األعضاء وذلك التقاوى ، وتم عقد اجتماع لمجلس إ
 لعرض بعض التسهیالت على الجمعیات األعضاء منها باإلضافةلمناقشة مشاكل االستیراد والتوزیع ، 

عدم سداد تأمین الحجز واالكتفاء بمحضر مجلس إدارة الجمعیة الطالبة ، ومد فترة سداد الحجز اال ان 
 عن طلب التقاوى  حیث بلغت الكمیة المطلوبة األعضاء الجمعیات بإحجامالعامة فوجئت إدارة الجمعیة 

  طن ومن ثم قرر مجلس إدارة الجمعیة العامة للبطاطس عدم االستیراد 70حوالى 
  ال یوجد تعاون بین الجمعیة والجمعیات التعاونیة فى الخارج .5

   من إعداد الباحث:المصدر 
  :خارجیةعناصر البیئة ال: ثانیاً 

  نتائج تحلیل عناصر البیئة الخارجیة للجمعیة العامة للبطاطس) 8(جدول رقم 
  )O(الفرص 

 بقصر استیراد تقاوى البطاطس على الجمعیة المركزیة لمنتجى 1973إصدار مجلس الشعب لقرار عام  .1
 .طاطس البطاطس ، وذلك لمنع اتحاد مصدري الحاصالت البستانیة من دخول سوق استیراد تقاوى الب

یوسف والى باصدر قرار وزارى استثنائى فى الثمانیات سمح للجمعیة / قام وزیر الزراعة األسبق د .2
بالمشاركة فى العملیة التصدیریة حیث بلغت كمیة الصادرات من البطاطس للمجموعة المصریة حوالى 

  طن10000
 . بعملیة التصدیر  قیام التعاونیات الزراعیة2014 لسنة 204لم یمنع قانون التعاون رقم  .3
تتمیز مصر بمیزة نسبیة فى زراعة البطاطس بشكل دائم حیث یتم زراعة البطاطس من اكتوبر الى  .4

 شهر ، باالضافة الى بعض 18مارس ومن ثم تصل العملیة االنتاجیة والتصدیریة الى حوالى 
یتم التصدیر من و.  المحافظات التى تزرع عروة نیلى وتحقق منها أرباح جیدة مثل محافظة سوهاج

العروة الشتوى فقط نظرا للخصائص الممیزة للمحصول من حیث نسبة السكر والصالبة وسمك القشرة 
ولذلك . أما المحصول الصیفى فیتم تخزینه فى الثالجات إلعادة الزراعة و التصدیر ألسواق أخرى 

 التصدیر هو مصدر الربح األعظم للمنتج
لهم مساحات تخزین للتقاوى المعتمدة فى ثالجات الجمعیة مثل الجمعیة تخدم المصدرین فهى توفر  .5

 شركة دالتكس و سوناك
وضعت الدولة قیود على التصدیر للحفاظ على حصتها السوقیة العالمیة من البطاطس وذلك من خالل  .6

  . طن ، كما یجب أن یكون للمصدر اسم وسابقة تصدیر 4000وضع حد أدنى للكمیة المصدرة 
  )T(التهدیدات 

 وذلك لقصر التصدیر على االراضى الخالیة من مرض العفن 1996توقف نشاط التصدیر بالجمعیة عام  .1
البنى والتى ذاد سعر إیجارها زیادة باهظة تجعل تكلفة التصدیر عالیة وبالتالى نتائجه غیر ایجابیة ولعدم 

باالضافة الى وضع تخصیص اى مساحة من هذه االراضى للجمعیة رغم تكرار طلب شراء جزء منها ، 
الدولة خرائط لمناطق زراعة البطاطس إال انه تم استبعاد مناطق كاملة إلصابة بعض المساحات بداخلها 
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بالعفن البنى على الرغم من وجود مساحات أخرى غیر مصابة داخل نفس المنطقة ، مما دفع الجمعیة 
ى الدلتا و الوادى بهدف زیادة الرقعة لالحتجاج لدى وزارة الزراعة وتقدیم طلب بإعادة فحص جمیع اراض

المسموح بها لزراعة البطاطس و منح المزارعین شهادات خلو من العفن البنى بما یعطى لهم فرصة فى 
التصدیر  وان كانت إدارة مشروع العفن البنى التابع لمركز البحوث الزراعیة هى المسیطر على القرار 

  .كالت ومنح الشهادات مما یثیر الكثیر من المش
عدم وجود دور لمكاتب التمثیل التجارى فى دعم أنشطة الجمعیة فى الخارج خاصة فى استیراد البذور او  .2

 .محاوالت التصدیر
 أصبح للشركات األجنبیة وكالء فى مصر مما اثر على دور الجمعیة فى االستیراد 1983منذ عام  .3

 والتصدیر 
ى تراجع أداء الجمعیة ودورها فى تصدیر المحصول أدى تطبیق سیاسات وبرامج التحرر االقتصادى ال .4

حیث ، حیث سمح الى شخص ممارسة االستیراد والتصدیر مما اثر على قدرة الجمعیة على البقاء فى 
 سوق المنافسة 

 والجمعیة تقوم بإنتاج وتقاوى محسنة وتقوم بتوزیعها ومتابعة الزراعة و التفتیش على 1964منذ عام  .5
معیة بتبني مشروع قومى إلنتاج التقاوى المحسنة باسم مشروع انتاج التقاوى المحسنة المنتجین وقامت الج

فى محافظات انتاج البطاطس بالدلتا وذلك باالشتراك مع مركز البحوث الزراعیة بغرض انتاج تقاوى محلیة 
ولكن مع تطبیق على أن یحصل المزارعین التابعین للمشروع على أسعار ممیزة . للزراعات النیلیة والمحیرة 

 اتفاق الشراكة المصریة األوروبیة توقف المشروع بل أن تطبیق التحرر االقتصادى أدى الى إعدام المشروع 
 كونت الجمعیة مع اتحاد المصدرین كیان یعرف باسم المجموعة المصریة إلنتاج التقاوى وذلك 1989 عام  .6

 بالتقاوى المستوردة وقد بلغت الكمیات التى أنتجتها لزراعة العروات المختلفة بعد العروة الصیفى والتى تزرع
 ألف طن ونظرا لفتح باب االستیراد لكل من یرغب باالضافة لقصر انتاج 50المجموعة كمیة حوالى 

 فدان للمساحة التى تزرع 50التقاوى على االراضى الخالیة من مرض العفن البنى وتحدیدا حد أدنى 
 ملیة انتاج التقاوى المعتمدة محلیا بغرض انتاج التقاوى فقد توقفت ع

 .للمصدر القدرة على الثبات فى السوق وتحمل األوضاع لفترة طویلة عكس الجمعیة  .7
 أدى الى خسائر ضخمة للقطاع الزراعى فقد ارتفع سعر طن التقاوى 2016قرار تحریر سعر الصرف عام  .8

لعدم قدرتهم على تحمل تلك  ألف جنیه مما جعل المزارعین یحجمون عن زراعة المحصول 12الى 
التكالیف المرتفعة وتحولهم لمحاصیل أخرى اقل تكلفة وأعلى عائد ، مما أدى لخسارة الجمعیة ما یقرب من 

  .2016/2017 طن خالل الموسم 440 ألف جنیه نظرا الستیراد الجمعیة 700
تقنین كمیات التقاوى عدم تحدید حصص استیرادیة للتقاوى لعدم وجود تشریع یمنع ذلك ، مما یتطلب  .9

المستوردة للحفاظ على سقف اإلنتاج اآلمن خاصة مع وجود صناعات قائمة على البطاطس مثل البطاطس 
 .المصنعة خاصة مع اتجاه تلك المصانع بزراعة المحصول بنفسها 

المجموعة قامت الجمعیة بالتعاون مع كل من اتحاد المصدرین والجمعیات التسویقیة فى المحافظات بإنشاء .10
 المصریة لتصدیر البطاطس اال ان القانون أعاق تكوین المجوعة المصریة لمنتجى ومصدرى البطاطس

الى زیادة أعباء الجمعیة باالضافة الى فرض ضریبة % 14أدى فرض ضریبة القیمة المضافة بنحو . 11
  على التخزین سواء كانت البطاطس ملك الجمعیة او الغیر % 14مبیعات 

  من إعداد الباحث: المصدر 
     Quantitative SWOT Analysis  الكمى للجمعیة العامة للبطاطس تحلیل سواتنتائج 

  عناصر البیئة الداخلیة: أوالً 
  للجمعیة العامة للبطاطس) القوة والضعف (لنتائج التحلیل الكمى لعناصر البیئة الداخلیة ) 9(جدول رقم 

  لوزن الترجیحيا  الوزن النسبى  الترتیب  القوة والضعف
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  القوة
  0.65  0.13  5  موقف مالى جید 

تمتلك الجمعیة ثمان ثالجات موزعة على ثمان محافظات فى كل من 
باالضافة الى عدد من . الوجه البحرى والقبلى بسعة تخزینیة ضخمة 

  .محطات الفرز والتعبئة ملحقة بثالجات معتمدة للتصدیر 
5  0.13  0.65  

عیة لیشمل معظم المزارعین فى الریف اتساع نطاق عمل الجم
المصرى حیث بدأت الجمعیة كجمعیة مزارعین ثم أصبحت جمعیة 

  . جمعیة زراعیة إنتاجیة وتسویقیة 15جمعیات تضم فى عضویتها 
5  0.13  0.65  

تمتلك الجمعیة خبرة طویلة فى مجال استیراد تقاوى البطاطس تعود 
  0.24  0.08  3  ى اآلن  مع بدایة نشأة الجمعیة وحت1936الى عام 

تمتلك الجمعیة خبرة طویلة فى مجال تسویق البطاطس سواء محلیا 
  0.44  0.11  4   .1945او خارجیا حیث بدأت عملیات تصدیر البطاطس عام 

        الضعف
ضعف الكوادر التعاونیة اإلداریة والفنیة بالجمعیات األعضاء فى 

  0.65  0.13  5  الجمعیة العامة لمنتجى البطاطس 
استغالل البعض للجمعیة حیث بدءوا كأعضاء ثم االستقالل عنها 

  0.11  0.06  2  ومنافستها فى مجال االستیراد والتصدیر 
للجمعیة أدى لعدم قدرة ) ت ص(إلغاء حد االنطالق واستمارة 

  0.03  0.03  1  الجمعیة على ممارسة التصدیر
ات األعضاء  حتى الجمعیخدمة مباشرة للزراعبتقدیم الجمعیة ال تقوم 

  0.44  0.11  4  فى المحافظات ال تؤدى اى خدمة للمنتجین 
  0.44  0.11  4  ال یوجد تعاون بین الجمعیة والجمعیات التعاونیة فى الخارج

  4.30  1    المجموع
  من إعداد الباحث: المصدر 

 ، 4.3تقدر بنحو عامة لمنتجى تبین أن القیمة الترجیحیة لعناصر البیئة الداخلیة للجمعیة ال) 9(من نتائج الجدول رقم 
تبین أن القیمة الترجیحیة للجمعیة اكبر من متوسط القیم المرجحة ) 3 (تساوى المرجحة وهي القیمةتوسط وبمقارنتها بم

ومن ثم فان الجمعیة لدیها نقاط قوة داخلیة كبیرة مما یشجع على دعم الجمعیة وتطویرها واالستفادة منها حتى ال 
  .عف تؤثر بالسلب على أداء الجمعیة تتحول الى نقاط ض

      
  عناصر البیئة الخارجیة: ثانیاً 

  للجمعیة العامة للبطاطس) الفرص و التهدیدات (لنتائج التحلیل الكمى لعناصر البیئة الخارجیة ) 10(جدول رقم 
  الفرص و التهدیدات

  الوزن الترجیحي  الوزن النسبى  الترتیب  الفرص
 بقصر استیراد تقاوى 1973ر عام إصدار مجلس الشعب لقرا

  0.1  0.05  2  البطاطس على الجمعیة المركزیة لمنتجى البطاطس 
یوسف والى باصدر قرار وزارى / قام وزیر الزراعة األسبق د

  0.44  0.11  4  استثنائى فى الثمانیات سمح للجمعیة بالتصدیر 
 قیام التعاونیات 2014 لسنة 204لم یمنع قانون التعاون رقم 

  0.44  0.11  4  زراعیة بعملیة التصدیرال
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تتمیز مصر بمیزة نسبیة فى زراعة البطاطس بشكل دائم حیث 
یتم زراعة البطاطس من اكتوبر الى مارس ومن ثم تصل 

   شهر 18العملیة االنتاجیة والتصدیریة الى حوالى 
5  0.13  0.65  

 الجمعیة تخدم المصدرین فهى توفر لهم مساحات تخزین 
  0.03  0.03  1  عتمدة فى ثالجات الجمعیة للتقاوى الم

        التهدیدات    
 وذلك لقصر 1996توقف نشاط التصدیر بالجمعیة عام 

التصدیر على االراضى الخالیة من مرض العفن البنى 
باالضافة الى وضع الدولة خرائط لمناطق زراعة البطاطس اال 
 انه تم استبعاد مناطق كاملة إلصابة بعض المساحات بداخلها

  بالعفن البنى على الرغم من وجود مساحات أخرى غیر مصابة 

5  0.13  0.65  

 أصبح للشركات األجنبیة وكالء فى مصر مما 1983منذ عام 
  0.65  0.13  5  اثر على دور الجمعیة فى االستیراد والتصدیر

للمصدر القدرة على الثبات فى السوق وتحمل األوضاع لفترة 
  0.44  0.11  4  طویلة عكس الجمعیة 

  0.24  0.08  3   2016قرار تحریر سعر الصرف عام 
باالضافة الى فرض % 14فرض ضریبة القیمة المضافة بنحو 

على التخزین سواء كانت البطاطس ملك % 14ضریبة مبیعات 
  الجمعیة او الغیر 

4  0.11  0.44  

  4.08  1    المجموع
  من إعداد الباحث: المصدر 

تقدر بنحو  القیمة الترجیحیة لعناصر البیئة الخارجیة للجمعیة العامة لمنتجى تبین ان) 10(من نتائج الجدول رقم 
تبین ان القیمة الترجیحیة للجمعیة اكبر من متوسط القیم ) 3 (تساوى المرجحة وهي القیمةتوسط  ، وبمقارنتها بم4.08

فادة من تلك الفرص فى زیادة المرجحة ومن ثم هناك فرصا خارجیة جیدة للجمعیة مما یشجع على دعم الجمعیة واالست
نشاط الجمعیة فى مجال التصدیر مع مراعاة عدم إهمالها حتى ال تتحول الى تهدید یشكل خطرا على الجمعیة 

  .ونشاطها
 للجمعیة العامة للبطاطس ومن نتائج مصفوفة تقویم العوامل الخارجیة ونتائج مصفوفة تقویم العوامل الداخلیةوبتطبیق 
 بینما بلغ مجموع نقاط 2.63یتبین ان الوزن الترجیحي لعناصر القوة فى الجمعیة یساوى ) 10(، ) 9(الجدولین 
   0.96 وبطرح نقاط الضعف من القوة یساوى 1.67الضعف 

 ومن ثم ینتج 2.42 بینما الوزن الترجیحى للتهدیدات یساوى 1.66وبتقدیر الوزن الترجیحي للفرص تبین انه یساوى 
   .0.76-الفرص قیمة تساوى عن طرح التهدیدات من 

ومن ثم یتضح ان نتیجة مصفوفتى تقویم العوامل الداخلیة والخارجیة هى نتیجة ایجابیة سلبیة على الترتیب ومن ثم یتم 
  ) تهدیدات( البیئة الخارجیة –)  نقاط القوة(طرح البیئة الداخلیة 

  : معیة التالى  ونظرا لكون النتیجة ایجابیة یجب على الج0.20 = 0.76- 0.96اذن 
  . إبراز نقاط القوة الهامة التي تمتلكها والتي ستساعد في تنفیذ القرار االستراتیجي

  .عرض أهم التهدیدات التي تواجهها والتي ستؤدي الي عدم فاعلیة وكفاءة تنفیذ القرارات
ستساعد في تطبیق القرار والتي ) التهدیدات(النتیجة السلبیة  تلك تقدیم التوصیات واإلرشادات الالزمة لمعالجة

  .التنافسي في المستقبلالجمعیة االستراتیجي وتقویة مركز 
 للجمعیة تالفى نقاط الضعف والتغلب علیها واستغالل نقاط القوة  یرى الباحث أنه یمكنوبناء على ما سبق 

  .یة والخارجیةتحقیق الرقابة الشاملة على كافة عناصر البیئة الداخلفى االستفادة من الفرص المتاحة و 
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  التوصیات
  :بناء على النتائج السابقة یوصى البحث بما یلى 

  تسهیل حصول الجمعیة العامة لمنتجى البطاطس على اراضى فى المناطق اآلمنة حتى یمكن استغاللها فى
 التوسع فى الزراعة

  فحص اراضى الدلتا الكتشاف االراضى اآلمنة بما یزید من الرقع المحصولیة 
 استیراد كمیات التقاوى بما یحافظ على العملة الصعبة وال یفقد المحصول قیمتهالتدرج فى  
  تنشیط دور مكاتب التمثیل التجارى لفتح مزید من األسواق للمحصول او التوسع فى أسواق قائمة بالفعل سواء

 لإلنتاج من البطاطس او اإلنتاج المصنع
  أسهمت من قبل فى دعم دور الجمعیة فى اإلنتاج والتصدیر  والتى 122االستفادة من مزایا قانون التعاون رقم

 .وذلك بإلغاء القرارات الوزاریة التى صدرت علیه وحدت من مزایاه وعوقت مسار الجمعیة 
  إعادة النظر فى نسب ضریبة القیمة المضافة وضریبة المبیعات المفروضة على الجمعیة وما تقوم به من أعمال

   لصالح أعضاءها أو المصدرین
  ضرورة دعم الدولة للكیانات الفاعلة فى القطاع التعاونى للمساعدة فى محو اآلثار السلبیة لدى الكثیرین الناتجة

 .عن الممارسات الخاطئة للعمل التعاونى 
  تبعیتها للعدید من الوزارات مما ینعكس ایجابیا على ٕوالغاءتوحید الجهات الحكومیة المشرفة على النظام التسویقى 

 ویق والتصدیر خاصة فى المحاصیل ذات المیزة النسبیةالتس
  التــصدیر بمــا یعــود بالفائــدة علــى وأســعار الحقیقیــة اإلنتــاجالعمــل علــى وضــع نظــام تــسعیر حقیقــى یراعــى تكــالیف 

  .المزارع ومن ثم االقتصاد القومى 
 لخاصة بمجال التسویق ضرورة رفع الوعى القانونى لدى أعضاء مجالس إدارة الجمعیات فیها یتعلق بالنصوص ا

 الزراعى فى قانون التعاون
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   ABSTRACT 
   It indicates that agricultural imports represent about 18.6% of the total agricultural GDP and the 
average is 500.4 billion pounds in 2018, while exports represent about 10% of the total agricultural output 
in 2018.The value of the agricultural trade balance deficit amounted to about $ 2.4 billion in 2018, the 
percentage of agricultural exports Agricultural imports were about 53% in 2018, which basically leads to 
an increase in agricultural exports. 
  In light of the state's desire to increase the outcome of agricultural exports, agricultural cooperative 
societies can have a prominent role in marketing and exporting agricultural products, as this leads to 
improving the bargaining position of farmers, expanding the field of disposal of their members' products, 
and then reducing the deficit in the agricultural trade balance and increasing the value of agricultural 
output, 
     However, agricultural cooperative societies in their current status were not able to interact with 
international and local variables and did not achieve the desired goals, as agricultural cooperatives did not 
give a complete opportunity to market the crops. Rather, the limited role of agricultural cooperatives in 
marketing agricultural crops of all kinds led to instability of farmers' income, which led to the instability 
of farmers ’income. As a result, the farms resort to merchants and middlemen to sell their crops at unfair 
prices in many times. Hence, the agricultural foreign trade sector lacks returns from the participation of 
the cooperative agricultural sector in foreign trade, which has negatively affected the strength of this 
sector and its ability to penetrate foreign markets. 
        Then the research aimed to identify the role of cooperatives in agricultural foreign trade, in addition 
to identifying the problems that hinder agricultural cooperatives from playing their role in increasing the 
volume of agricultural exports and reducing the value of imports through cooperation with cooperative 
societies and entities producing abroad. In achieving its objectives, the research relied on conducting a 
case study for the General Agricultural Cooperative Society of Potato Producers by applying SWOT 
analysis. 
    Where the results of the quantitative SWOT analysis showed that the association has significant 
internal strengths, which encourages support, development and utilization of the association so that it 
does not turn into weaknesses that negatively affect the association’s performance. 
And then there are good external opportunities for the association, which encourages support for the 
association and take advantage of these opportunities to increase the association’s activity in the field of 
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export, taking into account not to neglect it so that it does not turn into a threat that poses a danger to the 
association and its activities. 
      Hence, the research recommends facilitating the General Assembly for Potato Producers to obtain 
lands in safe areas so that they can be exploited in expanding agriculture, examining the delta lands to 
discover safe lands to increase crop areas, and taking advantage of the advantages of Cooperation Law 
No. 122, which previously contributed to supporting the role of the association In production and export, 
by canceling the ministerial decisions that were issued to it, which limited its advantages and obstructed 
the course of the association. The necessity to raise the legal awareness of the members of the boards of 
directors of the associations in them regarding the texts related to the field of agricultural marketing in the 
cooperation law 
Keywords : Agricultural Trade Balance, General potato growers co-operative producers, SWOT 
Quantitative Analysis 

 المالحق
  ٕمساحة وانتاج محصول البطاطس عرواتاألهمیة النسبیة إلجمالى ) 1(جدول رقم 

  )                2019- 2016(خالل الفترة 
                                                                 المساحة باالف فدان ، اإلنتاج بالملیون طن 

 العروة الشتوى

 إجمالى خضر  بطاطس
 النسبیة لمحصول األھمیة

 البطاطس
 انتاج مساحة انتاج مساحة انتاج احةمس السنوات 

2016 211 2230 781.4 9080.1 27.0 24.6 
2017 231 2634 807.1 9314 28.6 28.3 
2018 255 3227 820 9659 31.1 33.4 
2019 260 3176 847.9 10133 30.7 31.3 

 28.5 28.9 9546.5 814.1 2816.75 239.3 المتوسط
 العروة الصیفى

 إجمالى خضر   بطاطس
 النسبیة لمحصول األھمیة

 البطاطس
 انتاج مساحة انتاج مساحة انتاج مساحة السنوات 

2016 124 1505.5 1065 9661.4 11.6 15.6 
2017 133.7 1697.3 928 8836 14.4 19.2 
2018 101.4 1265 943.2 9039.4 10.8 14.0 
2019 115 1460.5 972 9323 11.8 15.7 

 16.1 12.2 9215.0 977.1 1489.3 118.525 المتوسط
 العروة النیلى

 إجمالى خضر  بطاطس 
 النسبیة لمحصول األھمیة

 البطاطس
 انتاج مساحة انتاج مساحة انتاج مساحة السنوات 

2016 42 378.1 139.7 1283.6 30.1 29.5 
2017 50.3 510 139.1 1303 36.2 39.1 
2018 51.7 468.4 138 1131 37.5 41.4 
2019 55 500.5 142 1170 38.7 42.8 

 36.3 34.4 1221.9 139.7 452.2 49.75 المتوسط
   جمعت وحسبت من نشرة اإلحصاءات الزراعیة ، قطاع الشئون االقتصادیة ، وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، أعداد مختلفة :المصدر 
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