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 الزراعات التعاقدية 

 

 مقدمة 

عام. وتعددت    26كانت للمؤسسة خبرة طويلة في مدخل الزراعات التعاقدية من خالل عمل المدير التنفيذي في كير لمدة 

 وكانت كالتالي األمثلة 

ففي مجال الخضر والفاكهة كان مشروع الشمس يركز على الزراعات التعاقدية خاصة في الخضر والفاكهة  .1

وزارة الزراعة   ةللتصدير والتصنيع المحلى كخيار ثاني بعد التصدير وسجلت قصة مشروع الشمس في استراتيجي

تمثل المزارعين وتتفاوض وتتعاقد  الجمعيات االهلية كقصة نجاح لدمج الجمعيات االهلية في الزراعة وكانت  2030

الكبار  نراعات التعاقدية تتم غالبا مع المزارعيمع المصدرين المصرين والمصنعين المحلين. والفكرة هنا ان الز 

أصحاب الحيازات الكبيرة. ولكن من خالل جمعية تنمية المجتمع أمكن تجميع الحيازات الصغيرة في محاصيل  

معينة. وكان المصدر يوقع عقد واحد مع الجمعية وكانت الجمعية توقع عقد مع كل مزارع. وكان المشروع او كير 

بين األطراف المختلفة. كان المصدر يحدد الصنف المراد تصديره ويقدم البزرة لبناء الثقة مع  تلعب دور المسهل

المزارع ويتم تحديد وقت اإلنتاج ومواصفات الجودة والسعر كان يحدد سعر يغطى التكلفة وربح بسيط ولكن السعر 

وكان أشهر المحاصيل التي عمل  يوم سعر بما يتماشى مع أسعار السوق وأفضل منها  15األساسي كان يقدم كل 

 فيها المشروع محصول الفاصوليا الخضراء. 

تم استثمار التعلم من تلك الخبرة في مجال الزراعات التعاقدية في بناء شراكة بين شركة دانون مع بعض الجمعيات   .2

بعمل مركز تجميع   التعاونية الزراعية لتوريد كميات من االلبان بشكل يومي بعد ان ساهم الممول في دعم المجتمع

البان ألنه التدخل المناسب الذي يؤهل الجمعية للتعامل مع شركات االلبان. والجيل في هذا المشروع انه تم امتداد  

سنوات والعالقة مستمرة بين دانون والجمعيات الى  7المشروع الى المرحلة الثالثة وبالتالي كان عمر المشروع 

خاص هو مدخل سلسلة القيمة الذي ساعدنا في تحديد التدخل المناسب وهو  االن. وأفضل مدخل يفضله القطاع ال

عمل محطة تجميع البان وتعلمنا كثيرا في تلك المشروعات كيفية بناء شراكة مع القطاع الخاص وتكون الشراكة  

ة.  عادلة مستديمة مربح لكل األطراف. خسارة أي طرف من األطراف يؤثر بالسلب على استمرارية تلك الشراك

وكان المشروع يبذل جهود كثيرة لتحقيق العدالة بين كل األطراف. العديد من المطبوعات سجلت الشراكة مع دانون  

قصة ناجحة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص. وبصفة عامة كان تلك المشروع تعلم عالي جدا لكل األطراف  

ي البعد االقتصادي كما تعلم القطاع الخاص البعد فتعلم المجتمع المدني إدارة المشروعات من القطاع الخاص أ

 3المجتمعية. وكان اتفاق التعاقد على أسعار للبن يتغير كل  ةاالجتماعي لفهم الفقر والفقراء وكيف يكون المسؤولي

 شهور ويتم االتفاق علية مع الحفاظ على معايير الجودة. 

ل المتخصصة في صناعة الزيوت من فول الصويا.  تم أيضا استثمار هذا التعلم في عمل شراكة مع شركة كارج .3

والشركة لها مصنع كبير في برج العرب وهي من الشركات الكبرى في العالم. ونظرا ألهمية محصول الصويا 

إلنتاج الزيوت وأيضا تعتمد صناعة االعالف على استخدام كسب الصويا كمصدر للبروتين لصناعة اعالف  

لكبيرة. تم التعاقد مع بعض التعاونيات الزراعية للترويج لزراعة فول الصويا الن  ا تالدواجن واالسماك والحيوانا

% بروتين ويسميها البعض الحبة الذهب. وخاصة تستورد مصر 20% زيت وأيضا على   20البذرة تحتوي على 

الصويا صب  كميات كبيرة من الزيوت. وكان شرط من الشروط باإلضافة الى معاير الجودة في العقد ان يتم النقل

طن الن ذلك متطلبات المصنع الن مصنع كارجل لدية ونش يتم تفريغ   50في سيارات نقل كبرى تسع أكثر من 

دقائق. وبالتالي كان لون الزيت وسالمة الحبة ولون البذرة ومحتويات البذرة من الزيت   4الى    3الحمولة بين 

محصول لكبر حجم واردات مصر من الصويا كما نتمنى االهتمام والبروتين. وتعلمنا الكثير ونتمنى بلدنا تهتم بهذا ال

الن المكسب في تصنيع فول الصويا. وبالتالي يكون لمدير  ليس فقط بإنتاج وزراعة الصويا بل بتصنيع الصويا.

 عام في الزراعات التعاقدية والشراكات مع القطاع الخاص  15مؤسسة الخدمات الزراعية أكثر من 
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 تعريف الزراعات التعاقدية  

 

 

 

وبالتالي كان تدخل الزراعات التعاقدية مناسب لسلبيات عديدة في التسويق في مصر منها تعدد الوسطاء وارتفاع التكاليف التسويقية  

ضعف معامالت ما  خاصة في ظروف  ارتفاع معدالت الفاقد والهادر من المنتجات الزراعية وحدوث تقلبات سعرية من موسم الى اخر. 

. وكان الرابح هم التجار والوسطاء على حساب المنتج تدهور جودة المنتج من المزرعة الى المستهلكلى التي تؤدى ابعد الحصاد 

  ت كلها سلبيا . ضعف دور التعاونيات الزراعية في التسويقووضوح  توافر المعلومات التسويقية  والمستهلك. وبصفة عامة يمكن القول قلة 

 الزراعية   موجودة في نظام التسويق للحاصالت والمنتجات 

بناء على   اتفاق توريد للمنتجات الزراعية بين المزارعين وشركات تصنيع او تسويق ببساطة يمكن ان نقول عن الزراعات التعاقدية هو  

 خدمات معينة مثل مستلزمات انتاج او خدمات ارشادية او تمويلية  سعر مسبق وبناء على مواصفات جودة معينة ويتم تقديم 

 

قيمة مضافة ومحافظ على الموارد والبيئة ويحقق  ويتم عمل  وحلمنا هو وجود مدخل لتحسين سلبيات التسويق في مصر ليكون عادل 

حدثت في مصر عدة  نتج. خاصة رغبات المستهلك ويحقق الصحة وسالمة الغذاء ويسمح بالتنافس الصحي لمصلحة المستهلك والم

سالسل التجارة الكبرى   تغيرات تخلى الحكومة والتعاونيات عن تسويق المحاصيل خاصة بعد تبنى مفهوم السوق الحر. أيضا ظهور 

ة  القيمة المضافيمكن ان يكون جاذب للمستهلك ومهم وجود  التعبئة وأيضا أصبح شكل الجودة والمواصفات وتاريخ اإلنتاج واالهتمام ب 

 أسبوعي بدل من التسوق اليومي  للمرأة  لزيادة فرص العمل وزيادة العائد. مع عمل المرأة أصبح التسوق 

   

   2014 الزراعة التعاقدية ودستور مصر 

االعتداء عليها كما تلتزم  وزيادتها وتجريمالدولة بحماية الرقعة الزراعية   وتلتزم الوطنيلالقتصاد   أساسيمقوم  الزراعة  (29مادة ) 

  والحيواني، وتشجيع الزراعي وتعمل على تنمية االنتاج  البيئيةوحمايتها من المخاطر  سكانه  معيشة بتنمية الريف ورفع مستوى 

االساسية بسعر   الزراعية ،وشراء المحاصيل  والحيواني الزراعيوتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات االنتاج  تقوم عليهما  التيالصناعات 

مناسب يحقق هامش ربح للفالح ،وذلك باالتفاق مع االتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية ،كما تلتزم الدولة بتخصص نسبة من  

من االستغالل ،وذلك كله على النحو الذى   الزراعيالمستصلحة لصغار الفالحين وشباب الخريجين ،وحمايه الفالح والعامل  األراضي

 قانون ينظمه ال

 مميزات الزراعات التعاقدية  

 

 

 

 

 

 

 

 

والمشترى هنا شركات او افراد    حيواني.هو اتفاق او تعاقد بين البائع والمشترى ويكون البائع هنا هو المزارع والمنتج نباتي او 

تدخالت التطوير   أحدالعقد شروط وحقوق وواجبات طرفي التعاقد. والزراعة التعاقدية  التسويق. ويوضحيعملون في التصنيع او 

 لوصول الى األسواق التسويقي لدعم المنتجين ل

 

 تصلح لجميع الحيازات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة  •

من غيرهم لعدم قدرتهم الوصول الى األسواق ولضعف قدراتهم المالية والتفاوضية    أكثريحتاج اليها صغار المزارعين  •

 واغلبية مزارعين مصر من أصحاب الحيازات الصغيرة  

 الوسطاء  ووالسماسرة  الزراعة التعاقدية بديل عن ظلم التجار  •

 الزراعات التعاقدية تعطى فرص مع سوبر ماركت كبير وشركات تصنيع او أسواق محلية او أسواق تصديرية   •

 فرصة لتقليل المخاطر والمشاركة فيها  •

   فرصة للحصول على خدمات تمويلية او ارشادية   •
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 أهمية الزراعات التعاقدية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيجابيات الزراعة التعاقدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمهمشين في سالسل القيمة المختلفة  استبعاد الوسطاء ودمج الفقراء  •

 خاصة مع االهتمام بمعامالت ما بعد الحصاد   الحفاظ على جودة المنتج من المنتج الى المستهلك •

 تقليل التكاليف التسويقية لصالح المنتج والمستهلك   •

 العمل مع من لديهم معرفة ومعلومات تسويقية تقليل تقلبات األسعار نتيجة •

 وفرصة الستخدامات التكنولوجيا  الممارسات  أفضل تطوير الممارسات الزراعية والتعرف على  •

 الذي قدرته منظمة الفاو بحوالي ثلث الغذاء يتم فقدة من المزرعة الى المستهلك  تقليل الفاقد والتالف والهدر   •

 بين أسواق تصدير وأسواق محلية وتصنيع االختيارات اتاحة األسواق للفقراء وتعدد  •

 لشباب سيدات او رجال   زيادة فرص التصنيع والقيمة المضافة وفرص العمل •

 فرصة لتقليل الفرق بين الصادرات والواردات الكبيرة في مصر   زيادة فرص الصادرات  •

 

 المزارعين والمنتجين الوصول الى األسواق تسهل على  •

 خاصة نحن في ظروف هجرة الشباب لقطاع الزراعة لقلة العائد  تحسين العائد من اإلنتاج الزراعي   •

 من خالل تقليل أرباح الوسطاء والتجار  المزارعين زيادة دخل  •

 تعدد الفرص التسويقية تصنيع محلى او تصدير •

 في ظروف كورونا بدا العالم يفكر كثيرا في مبدا زيادة معدل االكتفاء الذاتي خاصة الغذائي المساهمة في االمن  •

 البائع وهو المنتج والمشترى وهو المصنع او شركات التسويق للطرفين مكسب  •

 مهم ان نعرف السعر العالمي والمحلى للوصول الى مكسب للجميع  المحلى  – التسعير حسب السوق  •

 مرتبطة بالكمية او تكون مرتبطة بالجودة او التوقيت  قد تكون  قد يضاف عالوة تشجيعية  •

 في سالسل القيمة   الدمج وليس االستبعاد •

 والممارسات الجديدة خاصة مفاهيم الزراعة الذكية  تحسين اإلنتاجية بالمعرفة واإلرشاد  •

 خاصة عند التعاقد مع شركات كبرى في التصدير او التصنيع  استخدام التكنولوجيا زيادة فرص  •

 كمقدم او يكون بذور معينة تقدمها الشركات   عينيتسهيل الحصول على تمويل كاش او  •

 نتيجة لمعرفة الشركات المعلومات التسويقية تقل تلك المخاطر   تقلل من المخاطر على الطرفين •

 توقيع العقود وحل الخالفات   فيعاونيات  مثل الجمعيات االهلية والت  تساهم المؤسسات •

 بدل الفردية بين المنتجين بعد اإلحساس بالعائد من التعاون  تعزز الروابط والتعاون  •

   الن معظم الشركات تقوم بعمل تحاليل ومعاير لجودة المنتج زادت فرص انتاج الغذاء االمن  •
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 سلبيات الزراعات التعاقدية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشطة الحكومة في مجال الزراعات التعاقدية  أ

 .بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية .1

بشأن اإلصالح الزراعي؛ وعلى قانون الزراعة   1952لسنة   178بعد االطالع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 
؛ وعلى قانون 1980لسنة   122قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم  ؛ وعلى  1966لسنة  53الصادر بالقانون رقم 

؛ وعلى قانون التحكيم في  1983لسنة  124صيد األسماك واألحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 
زراء؛ وبناًء على ما ارتآه مجلس  ؛ وبعد موافقة مجلس الو1994لسنة   27المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

 :الدولة؛ قرر القانون اآلتي نصه

الزراعة التعاقدية هي اإلنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استناداً إلى عقد بين المنتج  :(1) المادة
 .وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات واألصناف والجودة والسعر

 .يُنشأ بوزارة الزراعة واستصالح األراضي مركز يسمى )مركز الزراعات التعاقدية( :(2) المادة

عقود الزراعة التعاقدية متى   تسجيل- يختص المركز المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون باآلتي: أوالً  :(3) المادة
للعقود المشار   استرشاديهنماذج  وضع-واإلرشاد والترويج للزراعات التعاقدية. ثالثاً  التوعية-فين ذلك. ثانياً طلب أي من الطر 

- قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق. خامساً  إنشاء-إليها. رابعاً 
ير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك  في المنازعات التي تنشأ عن تفس  الفصل

العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزماً للطرفين، وفقاً للقواعد واإلجراءات  
لقواعد واإلجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه  التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصالح األراضي. كما تطبق هذه ا

 ً  .المحتكمون إلى المركز اختياريا

يصدر وزير الزراعة واستصالح األراضي قراراً بتعيين رئيس المركز لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد   :(4) المادة
 .هذا القرار معاملته المالية

 .األراضي القرارات المنظمة للعمل بالمركزيصدر وزير الزراعة واستصالح  :(5) المادة

 .يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره :(6المادة )

    رئيس الجمهورية -عبد الفتاح السيسي   التوقيع: 

م 2015مارس سنة  4هـ، الموافق  1436جمادى األولى سنة  13 الثامنة والخمسون السنة   -مكرر )ج(  9 العدد- لجريدة الرسمية   

وجدنا اهتمام الرئيس ورئيس الوزراء  2021مارس  17ولم نجد طفرة في الزراعات التعاقدية خالل الفترة السابق ولكن  
زراعة التعاقدية في فول الصويا وعباد  الحكومة تعلن تطبيق الووزير الزراعة بعملية الزراعات التعاقدية وتم اإلعالن عن ان  

 عملية اقناع الشركات بعمل عالقة تعاقدية  تفتت الحيازات يصعب 

 يروج للزراعة األحادية يذيد من فرص االمراض واآلفات  النجاح في التعاقد في محصول معين 

 غير متكافئة   قوى التفاوض بين الشركة والمزارع الصغير 

 لى  يقلل من فرص االستمرار للتعاقد في مواسم أخرى  او وجود سعر اع البيع خارج التعاقد في حالة تأخر سداد المستحقات 

 عدم توافر قانون للزراعة التعاقدية  

 عدم وجود الية لفض المنازعات 

 يقلل من فرص الزراعات التعاقدية   ضعف التعاونيات الزراعية 

 عدم وجود شركات عمالقة في التسويق 

 خضر والفاكهة     التنافس بين االكتفاء الذاتي للحبوب والمحاصيل النقدية ال 
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حضرة . تم عقد اجتماع الزراعة التعاقدية تستهدف تقليل فاتورة استيراد سلع استراتيجيةوأعلن رئيس الوزراء بان  الشمس
عبد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية، بحضور الدكتور محمد 

المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير   على، وزير الموارد المائية والري، والدكتور يالعاط
، وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري،  معبد العظيجب الزراعة واستصالح األراضي، والدكتور ر

وأّكد رئيس الوزراء، في بيان صادر اليوم، أنَّ هذا االجتماع يأتي  .والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية
ليل فاتورة االستيراد من السلع االستراتيجية، التي يتم التعاقدية، وفق أولوية تستهدف تق في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعة

ووجه مدبولي، بأهمية أن يتم تحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، واإلعالن   .االتفاق عليها، والعمل على تحقيق األمن الغذائي
إلى ضرورة إعداد مذكرة مشتركة بين الوزارات  الفتامن هذه اآللية،  االستفادةعنها في أقرب وقت، حتى يستعد المزارعون لذلك ويحققوا 

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس  .المعنية لتنظيم هذا األمر، وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت
لشمس، سواء من حيث المساحات الزراعية المستهدفة في ضوء  الوزراء، أنَّه تّم االتفاق على ما يخص التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد ا

رة الكميات المطلوبة، أو سعر التوريد، الستغالل هذه المحاصيل في توفير سلعة الزيت، لسد حاجة البالد من المحاصيل الزيتية، وتقليل فاتو
األمن الغذائي الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لألمن القومي، كما كما تناول االجتماع، متابعة جهود تحقيق .من هذه السلعة االستراتيجية  االستيراد

عن الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة   فضالاالستراتيجية،  والمحاصيل تّم استعراض موقف األرصدة من السلع
. وبالتالي لدينا االن الرغبة  2025الزراعية حتى عام  سلعالمزروعة ومدى تحقق الكفاية المحصولية، وكذلك الرؤية المستقبلية للمحاصيل وال

 ق السياسية في احداث تقدم في الزراعات التعاقدية مع العلم بان المؤسسة ترى ان الزراعات التعاقدية مدخل مناسب للوصول المنتجين لالسوا

 

 

 من خالل الزراعات التعاقدية    ةمشروع الشمس في تصدير الخضار والفاكه

 اعتبرت مشروع الشمس قصة نجاح وكتبت عنة في االستراتيجية المقال التالي:  2030اتيجية وزارة الزراعة المصرية  في استر

 من التجارب الناجحة لمؤسسات المجتمع المدني في الحد من مشاكل الزراعة 

أشكال جمعيات المجتمع المدني   أحدث  ومصر العليافي كل من إقليمي مصر الوسطى   2002تعد جمعيات الشمس التي أنشأت عام  

الفنية   وتقديم الخبرة تجميع جهود صغار المزارعين في تلك المحافظات على أساس طوعي   والتي استهدفتالعاملة في مجال الزراعة.  

وتم    والمؤسسات األهليةجمعية وفق قانون الجمعيات   109إنشاء   وقد تم نتاج المحاصيل غير التقليدية، امجال  واإلدارية والتسويقية في 

 على: التركيز

 تدعيم القدرة المؤسسية للجمعيات من خالل التدريب.  -
 غير التقليدية.   ومصدري الحاصالتالربط بين هذه الجمعيات  -
 . وفي أدارتها  مشاركة المرأة في كل أنشطة الجمعياتالتركيز على  -
 على أفضل األسعار.  والتفاوض للحصول توفير كادر فني من أعضاء الجمعية قادر على التسويق   -
 الزراعي.  وشركات التصنيعاالعتماد على أسلوب الزراعات التعاقدية مع الشركات التصديرية  -

  160مليون جنية خالل أربع سنوات إال أنها استطاعت أن تحقق   120المخطط لتلك الجمعيات أن تحقق دخول ألعضائها يبلغ  وقد كان 

على دخول الجمعيات   وقد ترتب    مليون جنية. 75حجم الصادرات من هذه المنتجات ما قيمته   وقد بلغ% عن المخطط.  30مليون بزيادة 

  860لهذه الجمعيات أن تبرم أكثر من   وقد أمكن.  وخاصة النساء دة في الطلب على العمالة الزراعية  مجال التحصيل غير التقليدية زيا

  10.000في حين كان المستهدف   12547حجم العضوية بتلك الجمعيات  وقد بلغالزراعي،  وشركات التصنيعتعاقد مع المصدرين  

 عضو  2574عضو بزيادة  

 لتالي  وتم عمل اتجاهات للتطوير التعاونيات كا

  2030اتجاهات التطوير المؤسسي للتعاونيات في استراتيجية  

 السوق. والتي تتعارض مع استقالل التعاونيات حتى تتوافق مع شروط اقتصاديات  1982لسنة  122تعديل مواد القانون   •

 الذاتية. بة اديمقراطية االدارة والرق ومبدأاعادة صياغة دور الجهة االدارية بما يتفق  •
 اصالح _استصالح(.  التعددية في االشكال التعاونية على مستوى القرية )ائتمان_ ءالغا •
النشاط   المالية وحجمالتعاونيات الضعيفة وتكوين تعاونيات ذات حجم اقتصادي مناسب من حيث حجم العضوية والموارد  جدم •

 التي تخدمها التعاونية.  والمساحة
 تشكيل الهياكل الوظيفية اعتمادا على جهاز وظيفي محترف وعدم االعتماد على الموظفين المنتدبين من الجهاز الحكومي.   •
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للتعاونيات بأنشاء الصناديق المختلفة   حالسما  .صياغة دور الجمعيات المشتركة على مستوى المراكز االدارية او الغائها ةاعاد •

 التامين........الخ(  ل، صناديقالتموي  االدخار، صناديق)صناديق 
يؤدى الى اعتبار التعاونيات مراكز النشر التقنيات   الذي صياغة العالقة بين التعاونيات ومراكز البحوث واالرشاد بالشكل  •

 الحديثة في مختلف المجاالت االنتاجية  
نية وانتاج المخصبات وخالفه من خالل  مجاالت تسويق المنتجات النباتية والحيوا في ودعم وقيام التعاونيات المختصة  عتشجي  •

 مناسبة. الدعم الفني وتوفير التمويل طويل ومتوسط االجل بشروط 
تنمية الموارد البشرية للتعاونيات وتطوير البرامج والموارد التدريبية بما يؤدى الى تنمية قدرات ومهارات الجهاز الوظيفي   •

 واجهاز المنتخب 

 ودانون لتسويق االلبان كير تفاصيل الشراكة بين 

 لتعلم سوف نركز على التحديات والدروس المستفادة  

والتعامل معها  تحديات اثناء التنفيذ  

كيلو يوميا. كلما تم وضع سعر معين لكيلو اللبن بدا   200طن وفى الشهرين االولين جمعنا فقط  2,5قدرة مراكز التجميع  •

ش. وتم تعاون وتكاتف من التجار من اجل افشال فكرة المشروع والقائمين قرو   10او  5التجار بوضع سعر اعلى منا بحوالي 

كيلو ال يمكن نقلهم بسيارة مبردة الى شركة دانون. تم عمل لقاء مع السيدات وركز الحديث   200على تنفيذه. وبالتالي جمع  

المركز سوف يعود التاجر الى  على االن فقط يرفع التاجر األسعار لوجود مركز التجميع كمنافس ولكن في حالة اغالق 

األسعار القديمة. فأخذت السيدات القرار بان نصف االلبان المنتجة سوف تورد للسيدات والنصف االخر للتاجر. وبالتالي بدا  

 مركز التجميع في فقط تغطية تكاليف التشغيل. وهنا يمكننا ان نقول تحدى في الوصول الى كمية االلبان المطلوبة.  

المزارعين كان لديهم ثقة في ان الجمعيات التعاونية سوف تفشل وبالتالي ال نترك التعامل مع التاجر رغم عيوبه.  ان كثير من  •

وكان تدخلنا في تحسين التغذية وشراء االعالف بالجملة من خالل الجمعية إثر ملموس وواضح في زيادة كمية االلبان  

لقيح الصناعي بالتعاون مع الطب البيطري. وبالتالي كان شراء االعالف  للحيوانات. كما أيضا العمل في تحسين الساللة بالت 

 والتلقيح الصناعي من الخدمات التي كانت لها إثر إيجابي في صالح المشروع وبناء ثقة بين المزارعين مع الجمعية الزراعية.    

جودة البن ضعيفة جدا من حيث العدد البكتيري العالي وأيضا نسبة المياه الموجودة في اللبن  وهى عملية الغش بالماء وأيضا   •

وتواجد بعض المضادات الحيوية في االلبان كل تلك األسباب زاد من   انخفاض نسبة البروتين عن المسموح به لشركة دانون 

يقولون   ا وبدا التجار ليس فقط يستغلون نقطة األسعار التي كنا ننافسهم فيها بل كانو رفض دانون للعديد من كميات االلبان

للمزارعين نحن لم نرفض أي لبن منكم وكانت طريقة التعامل مع التاجر بعلبة يقيس بها اللبن وليس وزن بالجرام كما نحن  

ف النقل .وبدانا في التوعية للممارسات الحلب  نفعل .وفى حالة رفض اللبن عند شركة دانون كنا نخسر اللبن وأيضا تكالي 

النظيف والتغذية وأدوات لقياس البروتين والدهن والمياه امام المزارع وتم إعطاء حافز للبن المتميز في الجودة . وتم االتفاق  

تى ال تتلف ويتم  مع السيدات ان كانت تعطى الحيوان مضاد حيوي تقول لنا ونقوم بشراء البن والتخلص منة امام المربية وح 

 كيلوا لبن    7او  5رفض نقلة سيارة بالكامل فذلك اربح لنا عند التخلص من 

تحديد األسعار مع دانون ليس بالدور السهل فكانت كير تحاول ان تكون محايدة بين دانون والجمعية التعاونية ولكن في الحقيقة   •

من مراحل التفاوض للحصول على سعر عادل ومنافس وهذا تحدى   لم نكن محايدين وكنا نقف بجوار المزارع الفقير في العديد

 ليس سهال. 

يوجد بعض المربين كان لديهم الرغبة في بيع اللبن للجمعية الزراعية بعد ظهور استدامة فكرة مركز االلبان وتوزيع ثمن اللبن   •

 يستطيعوا نقل اللبن من منازلهم الى  في موعدة وأيضا عمل خدمات للمزارعين الموردين لأللبان للجمعية الزراعية ولكن ال

الجمعية مثل باقي الناس. ومن هنا بدانا في تشغيل فرد لجمع االلبان من األماكن االبعد من الجمعية يتحمل تكلفته المنتج اللبن 

ر ودانون  وكانت فكرة عملية ولكن كان هناك تخوف كبير من دانون ان نصنع تاجر لبن جديد. وكانت نقطة حوار دائمة بين كي 

الدمج وليس االستبعاد  ولكن وضحنا وجه نظرنا طالما يضيف قيمة ال يفضل استبعاد تلك الوظيفة او الدور وكان تركيزنا على 

 في سلسلة القيمة 
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الفردية والتشتت كانت سائدة بين المزارعين وكن ركز المشروع على ان الجمعية التعاونية هي األداة التي تجعلنا أقوياء من   •
 االتحاد ونصبح مجموعة ونشترى االعالف بالجملة ونبيع اللبن بالجملة.  خالل  

صعوبة التعامل مع دانون كشركة بمفهوم القطاع الخاص الذي يركز على الربح أي ابعد االقتصادي وكير تركز على البعد    •
جتماعات الصعبة أمكنا ان  االجتماعي وان تصنع مزيج عادل من االقتصادي االجتماعي صعب ولكن مع الوقت والحوار واال

 نمزج بين البعد االجتماعي واالقتصادي.  فكيف نصنع من االختالف تكامل كانت أيضا تحدى كبير  

الخالف السياسي بين اوروبا واالتحاد السوفيتي أدى الى اتخاذ اوروبا قرار بعدم تصدير اللبن البودرة الى روسيا. وبالتالي بدا   •
ن في شراء اللبن البودرة وتقليل من شراء اللبن الطازج من مصر مما إثر سلبيا في األسعار  الكثير من المصنعين المصريي 

 على المزارع البسيط وبالتالي وجدنا خالف سياسي بعيد عنا ولكن يؤثر على المزارعين الفقراء    

تسببت في بعض الخسارة  مرت مصر بمرحلة ضعف وعدم توافر التيار الكهربائي في الماضي وبالتالي انقطاع الكهرباء   •
ولكن عمل مولدات الكهرباء كانت الحل ولكن برفع تكاليف الشغيل. وبالتالي يمكننا ان نقول رغم تعلمنا من قصص فشل  

مراكز تجميع االلبان قبل بداية المشروع لكن واجهنا العديد من التحديات اثناء التنفيذ ولكن مع النجاح تحولت التحديات الى  
 ي إدارة التحديات الخاصة بالتعاونيات ومراكز تجميع االلبان خبرة ومهارة ف

 الالئحة وتوزيع األرباح والمرتبات وكيفية إدارة مركز التجميع بشكل اقتصادي اجتماعي •

 دروس مستفادة من التعاونيات ومراكز التجميع 

- شراكة بين التعاونيات والقطاع الخاص وتكون شراكة عادلة ومستديمة ومنية على مكسب  عمل الزراعات التعاقدية تسهل   •
كسب للطرفين والتركيز هنا ان يتم العمل في سلسلة قيمة يهتم بها الطرفين لتكون شراكة مستديمة. الوصول الى مكسب  م

 للجميع هام لالستمرارية   
اهم من التمويل وهو التسويق    والشراكة مع القطاع الخاص نجد ما هالرؤية األولية للقطاع الخاص كمصدر تمويل ولكن ب  •

وإدارة االعمال من القطاع الخاص. وبالتالي المشروع جعلنا نتعلم دور دانون في التسويق كان لنا اهم من دور دانون كممول  
 ر في الجبن يقلل المخاطرة وأيضا لو أمكن ان يكون لدى الجمعية التعاونية أكثر من مشترى واحد يعمل في الزبادي واخ

دمج المرأة ليكون لها دور فعال ساهم نجاح المشروع خاصة معظم الموردين لأللبان من السيدات. بدأنا استخدام السيدات   •
الحالين كمثل لكي يعرف الرجال قدرات المرأة لو حصلت على حقوقها مثل الرجل. كما انه دمج مجمع االلبان في سلسلة  

 ر في زيادة كمية االلبان الموردة للمركز التجميع   القيمة كان له إث 
 وضع سعر عادل يتطلب فهم لسوق المحلى والقومي والعالمي وأيضا مهارة التفاوض مع دانون   •
تطبيع مبادئ الحوكمة وتقديم خدمات للمزارع من خالل التعاونيات تساهم كثيرا في بناء ثقة المزارعين في التعاونيات كما ان    •

 ودة والكمية المطلوبة من االلبان تساهم في بناء ثقة القطاع الخاص في التعاونيات    انتاج الج
 تخصيص جزء من األرباح لصيانة المعدات والتوسع في تنكات ومعدات تضمن الربحية واالستمرارية   •
وبالتالي شكل من اشكال  التعاونيات يمكن ان تكون قطاع خاص بشكل اجتماعي أي كما قال القانون وحدات اقتصادية اجتماعية   •

تنفيذ وإدارة االعمال الزراعية بشكل مختلف عن القطاع الخاص. ويمكن لتعاونيات ان تكون منافس للقطاع الخاص أحيانا  
 وممكن شريك في أحيانا أخرى. 

 ربط الحوافز باإلنتاج حافز في مصلحة الجميع الموظفين والتعاونيات والمزارعين  •
يمكن لهذا المشروع التوسع األفقي في قدرات مراكز التجميع الحالية او التوسع األفقي في عمل مراكز تجميع جديدة في مناطق   •

 كار في بعض األماكن  جديدة ومع شركات جديدة ومن خالل العمل في محافظات مختلفة لتقليل االحت 
أنشأت كير مؤسسة الخدمات الزراعية والتنمية بناء على خبرة القطاع الخاص والتعاونيات وتقديم مثل عملي لمنظمات العمل   •

المدني الموجودة في المناطق الريفية أي مناطق اإلنتاج وجمعيات المجتمع المدني الموجودة في المدينة لتلعب دور في التسويق  
 ستهلك  وخدمة الم

 عوامل هامة لنجاح فكرة مركز تجميع االلبان 

العديد من الجهات بعد مشروع كير ودانون في مراكز تجميع االلبان يفكرون في التوسع على مستوى الجمهورية وبالتالي نقدم من خبرة  
 : وهي كالتالي كير العملية مع القطاع الخاص العناصر الهامة لنجاح مراكز تجميع االلبان

 شراكة مع القطاع الخاص يفتح فرصة تسويقه قوية لأللبان الن التسويق عنصر هام للنجاح  وجود  •
موقع مركز التجميع هام ان يكون قريب من أماكن انتاج االلبان وعدد االبقار الموجودة بالقرية. الموقع يسمح بمرور سيارة من   •

 ليس بعيد عن مصنع الشركة التي تشترى اللبن طن لبن. مهم ان يكون بعيد ان مصادر التلوث وأيضا  5طن او  2,5

 كمية البن المتاحة وحجم المنافسة بين التجار على كمية اللبن   •
جودة البن عنصر هام عند التعامل مع شركات كبرى تهتم بسمعتها وجودتها. رفض البن بسب عدم الجودة يسبب خسائر   •

 ثم مركز التجميع ثم النقل الى دانون   علنقل الى مركز التجمي . والجودة تبدأ من عند المربين وطرق الحلب الصحية واىكبر
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المالية تذيد  مملكية مركز الجميع للمجتمع أي مزارعين وتعاونيا. الشعور بالملكية يساهم في نجاح المشروع وأيضا مساهمته •
 هنا ليس من المزارعين فقط بل الجمعيات   ةمن الشعور بالملكية وتذيد من رغبتهم في نجاح المشروع. المساهم

بناء قدرات االفراد المسؤولين عن إدارة مركز تجميع االلبان من مهارة استالم البن والفحص او التحليل ثم التصفية والتبريد ثم   •
ية تخص االلبان بل  النقل. وبناء القدرات هنا التدريب العملي اهم بكثير من التدريب النظري. والمهارات المطلوبة ليس فقط فن 

 مهارات مثل التسجيل وعالقات مع الموردين. كما ان ربط الحوافز باإلنتاج يذيد الرغبة في التعلم. 
اختيار الجمعية التي لديها رغبة وأيضا قدرات الجمعية مهمة جدا وعالقتها بالمجتمع. رغبة الجمعية في دمج النساء. الزيارات    •

 مركز التجميع يساهم في بناء القدرات والتعلم  التبادلية بين التعاونيات وأيضا
قدرة الجمعية التعاونية على تغطية تكاليف التشغيل ووجود سيولة لدى التعاونية يعطى قدرة لتعاونية في التعامل مع االزمات   •

 في حالة التأخر لسداد ثمن اللبن للموردين قبل الحصول على المبلغ من دانون  
ية مع تجار االلبان شيء وعلى سبيل المثال قد نتساوى في األسعار ولكن يفضلنا الموردين لوجود  القدرة على المنافسة الصح •

خدمات تقدمها التعاونيات من خالل المشروع. وتوضح أهمية وجود وعمل مركز التجميع لتقليل احتكار التجار والسعي نحو  
 فردي  عدالة األسعار. العمل الجماعي للمزارعين يؤثر أكثر من العمل ال

الية وضع األسعار. مهم ان يكون ديناميكي ومتفاعل مع األسعار المحلية والعالمية ويتناسب مع مواسم ارتفاع وانخفاض   •
األسعار. قدرة التفاوض مع دانون وأيضا التوازن بين مكسب الجمعية ومكسب المزارعين. مع العلم ارتفاع األسعار اثناء  

 موسم تصنيع الجبن  
تبعاد. دمج الشباب ودمج السيدات ودمج جامعي االلبان في سلسلة القيمة. دمج ليس فقط صغار المزارعين بل  الدمج وليس االس •

أيضا المزارع المتوسط طالما يصب في مصلحة المزارع الصغير كما حدث معنا في زيادة كمية اللبن يقلل مصاريف النقل  
 على الكيلو الواحد 

 ادية اجتماعية تطبق مبادى الحوكمة الرشيدة  إدارة مركز تجميع االلبان كوحدة اقتص •

 

 الزراعات التعاقدية بين شركة كارجل وكير ومؤسسة الخدمات الزراعية 

 المهم لنا ان نوضح أسباب اهتمام كير ومؤسسة الخدمات الزراعية بمحصول فول الصويا  

الجميع يعلم وهو مغمض عينة ان مصر الدولي األولى في العالم في استيراد القمح ولكن اليوم أوضح لحضراتكم من الرسمة   •
%. أي ان  4% والذرة 3.5وواردات الصويا  %2,2المرفقة من الجهاز المركزي لتعبئة واالحصاء. نجد واردات القمح تمثل 

  أكبر ثالث محاصيل تستوردهم مصر هما الذرة ثم فول الصويا ثم القمح. ومن هنا تتضح لنا أهمية فول الصويا.  
أنتاج   وفول الصويا في أمريكا من التصنيع  الن ربحأمريكا ان يكون حجم انتاجها من فول الصويا أكبر من القمح. تركز  •

  من الصويا وإنتاج الزيت ثم تصدير فول الصويا. بدا الجيش المصري في عمل مصانع الستخراج الزيت من الصويامأكوالت 
   ونتمنى التوسع ليس فقط في الزراعة بل الزراعة والتصنيع.

هل نحن نأكل فول الصويا كمصرين بصورة غير مباشرة. نعم الن كل اعالف الدواجن واالسماك وأيضا والحيوانات الكبيرة   •
مصدر البروتين هو فول الصويا. كيف نقول نريد تحقيق االكتفاء الذاتي العالي من األسماك والدواجن ومصدر البروتين للعلف  

ء لدينا ليس تحت سيطرتنا كبلد او نسبة االكتفا
 ال تذكر  

لدينا ازمة في توفير اللحوم الحمراء والتوجه   •
العالمي الصحي هو تقليل اللحوم الحمراء  
والتركيز على السمك والدواجن كمصدر  

للبروتين الحيواني وبالتالي ال بد من إيجاد بديل  
وهو البروتين النباتي وبالتالي البقوليات. عند  

ين الفول  الكالم عن البقوليات مهم لنا كمصر
وعمل مشروع دروسوس   المدمس والطعمية 

في تقديم العديد من الوجبات من البلح وفول  
فول الصويا لم يكن   الصويا والفول البلدي.

   معروف لدى سيدات الريف 
العديد من الباحثين في مركز البحوث المصرية   •

يسمون بذرة فول الصويا بالبذرة الذهبية ألنها 
 % زيت ال يوجد بذرة تماثلها في تلك القيمة   20% بروتين و  40ما يقارب تحتوي على 

اليابان تجرى أبحاث عديدة لتقليل نسبة الزيت وزيادة نسبة البروتين في فول الصويا حتى يأكلوه كخضار كما نأكل اللوبيا   •
 والفاصوليا والبسلة ألنها كلها بقوليات 
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ساعات فقط   7في الموسم األول كان يكفي فقط لعمل مصنع برج العرب لمدة  ونود ان نشيد بشركة كارجل الن ما قدمنها من فول صويا

أيام مع العلم بان المصنع يركز على االستيراد من أمريكا والبرازيل   3ولكن مع االستمرار وصلنا الى ان نجعل المصنع يعمل لمدة 

 واألرجنتين وهم أكبر دول انتاجا لفول الصويا في العالم.  

 :  دة من الزراعات التعاقدية مع كارجل هي كالتاليوالدروس المستفا

% فقط. الن اللون األخضر  3تركز كارجل على جودة البذور ان تكون ناضجة وليست خضراء والمسموع بالبذور الخضراء   •

كان يؤثر على لون الزيت المنتج من تلك البذور الخضراء. وكان ذلك تحدى للمزارعين ألنه المزارع يرغب في سرعة  

صاد لزراعة محصول اخر الن زراعة فول الصويا كان يتم في دورة ثالثية. وكانت بعض األصناف لها ميزة في نضج كل  الح

 البذور على النبات رغم الصنف المستخدم كان يتأخر في النضج. 
في مدة تتراوح   طن الن المصنع لدية رافعات لتفريغ السيارة  40النقل أيضا مهم ان يكون نقل صب في سيارات تسع أكثر من   •

دقائق واهمية عدم وجود شوائب مثل المجموع الخضري الجاف للفول الصويا وكان المزارعين يستخدموا تلك   4الى  3من 

 المجموع الخضري الجاف في سد أي فتحات بالسيارة خوفا من تسرب وفقد البذرة اثناء النقل  
فول الصويا في العالم مع العلم بان كارجل تهتم بسعر فول  تركيز المزارعين على سعر فول الصويا في مصر وتجاهل سعر   •

 الصويا في السوق العالمي. وبالتالي كان سعر الدوالر مقابل الجنية المصري لما له من اثار إيجابية وسلبية حسب سعر العملة  
% ولكن تمكنا   14من  % وكانت البذرة المقدمة من المزارعين تحتوي على اقل   14كما كانت نسبة الرطوبة المطلوبة هي  •

 من ضبط ذلك. 

بالتركيز على الزراعات التعاقدية في فول الصويا وعباد الشمس نرها فرص   2021مارس   17ومن خالل اعالن الحكومة المصرية في  

 لمصر في الزراعة والتصنيع من اجل االعالف والزيوت التي تكلفنا كثيرا كواردات     

 

 روسوس في عمل الزراعات التعاقدية مع الدجاج  رغبة المشروع الحالي الممول من د

 

 يركز المشروع الحالي على االستفادة والتعلم من الثالث امثلة السابقة والتفكير في تطبيق نظام الزراعات التعاقدية للدواجن  

تنفذ مؤسسة الخدمات الزراعية والتنمية مشروع دواجن بشابات اسوان الممول من مؤسسة دروسوس. ويركز مكون الدواجن  

  اإلنتاج بقطاع لالهتمام  المصرية الزراعة لوزارة  2030 استراتيجية مع المكون افقيتوللدواجن. و ةعلى التربية المنزلي

  على والتركيز. االمراض وانتشار النفوق نسبة لتقليل والتحصينات الحيوية الممارسات تطبيق على التركيز مع الريفي

 المعلومة تقديم ويتم. الرومي والديك والحمام البط أيضا  بل الفراخ فقط ليست هنا الدواجن.  الفراخ في  المصرية السالالت

 ممارسات بتطبيق مرتبط حافز  وإعطاء   التحصينات تكاليف بتحمل المشروع ويقوم وجذابة سهلة تكون حتى وافالم بصور

استهدف المشروع . ونجح المشروع في تحيق المستهدف. ومنع انتشار االمراض التفوق نسبة تقليل وبالتالي الحيوي األمان

من السيدات. استهدف المشروع الوصول الى   1125سيدة في التربية المنزلية للدجاج وتم الوصول الى عدد   400العمل مع 

شهور على نهاية عمر   10وباقي  2021مارسكتكوت في ألف  210ألف كتكوت دواجن وتم الوصول الى    240عدد 

تم عمل دراسة لسلسلة القيمة للدواجن في اسوان. تم عمل بروتكول تعاون مع مديرية الطب البيطري لتعاون معنا   المشروع.

في التحصين للحماية من انفلونزا الطيور واألمان الحيوي.  قامت المؤسسة بأعداد كتيب بالرسومات لتوصيل ممارسات  

التحصينات من خالل عمل رائدات مكون الدواجن تم الوصول على  األمان الحيوي بأبسط صورة. ممارسات األمان الحيوي و

% في أجمالي توزيعات كتاكيت الدواجن. السيدات او المربيات يتحملون تكلفة الكتاكيت والعلف والمشروع  2نسبة النفوق من 

م إقامة شراكات  يتحمل فقط التحصينات وإعطاء حافز جنية ونصف لكل طائر حي نظير تطبيق ممارسات األمان الحيوي. ت

رائدة في مجال الدواجن. يتم شراء الكتاكيت والعلف بالجملة من خالل الرائدات. تم تدريب   15مع القطاع الخاص وتدريب 

جارى التفكير في عمل  دراسة جدوى.  15المربيات من اعداد مكان التربية حتى التسويق وجارى انتاج كتيب خاص بعدد 

 ع الخاص.  وحدة علف او الشراكة مع القطا 

  50كتكوت الى  25من المعروف ان تربية الدواجن التربية المنزلية من اجل االستهالك المنزلي. فكانت السيدات تربى من 

ده معناة ان هناك تحول من االستهالك المنزلي الى التجارة  200او   100او   50كتكوت ولكن عند زيادة عدد الكتاكيت الى 
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% من حجم الطلب على الدجاج في   1زلي. مع العلم بان انتاج اسوان من الدواجن ال يصل الى  باإلضافة الى االستهالك المن

اسوان. فرغم األسعار في اسوان اعلى أسعار نتيجة لتكاليف نقل الدجاج من الدلتا او الفيوم والمنيا واسيوط وسوهاج واالقصر  

عالية ترغب السيدات في زيادة األرباح من خالل تقليل كل تلك المحافظات تورد دواجن حية الى اسوان. ورغم األسعار ال

التكاليف وتحسين الفرص للوصول الى األسواق من خالل الزراعات التعاقدية. والفرص المتاحة امام دجاج التربية المنزلية 

 في البدائل االتية:

 تجار من خالل البيع بالجملة   •

 بيع دجاج مذبوح او حي الى مطاعم الدجاج في اسوان   •

 التعامل مع بعض الفنادق في اسوان   •

 التعامل مع بعض الفنادق العائمة •

 عمل منفذ بيع للدجاج في األماكن الحكومية بالتعاون مع الطب البيطري •

 التعاقد مع أصحاب المريشات الموجودة في القرية او المدن    •

لتلك الجهات المختلفة. والمهم هو تنظيم السيدات كلها بدائل نتمنى اكتشاف المناسب لسيدات التربية المنزلية ليصبحوا موردين 

في عمليات  تللبيع بالجملة من خالل جمعيات تنمية المجتمع. مطلوب اكتشاف نظام التسعير ونظام الدفع. ومهم دخول الرائدا

لعائد  التفاوض من اجل الوصول لسعر مناسب للسيدات. مع اتاحة فرص عمل قيمة مضافة تشمل الذبح والتنظيف لزيادة ا

   للسيدات  

 مطلوب من فريق العمل االتي: 

 فهم الزراعات التعاقدية من خالل تلك الورقة  

  والجمعية والسيدات  تشرح فكرة التعاقدات مع الرائدا 

 زيارة بدائل التسويق وكتشاف إمكانيات وميزة وعيوب كل بديل ودمج الرائدات في اثناء الزيارات 

   عرض النتائج النهائية الختيار األفضل منها 

 

 مع تحياتي للجميع  

 المدير التنفيذي للمؤسسة  

 سمير  


