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 المقدمــة
 تمهيد:

تعتبر الزراعة القطاع الرئيسي في االقتصاد القومي المصري إذ مازالت  
الزراعة تمثل حجر الزاوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية حيث تصل مساىمة 

% من الناتج المحمي 18مميار جنيو تمثل حوالي  86اإلنتاج الزراعي إلى نحو 
، كما (1)(7..4-4..4ميار جنيو كمتوسط لمفترة )م 6.04اإلجمالي والمقدر بنحو 

يقوم قطاع الزراعة بدور ىام في التجارة الخارجية المصرية حيث بمغت قيمة 
% من قيمة الصادرات 16مميار جنيو تمثل نحو  601الصادرات الزراعية نحو 

، ويمثل (2)(7..4-4..4مميار جنيو كمتوسط لمفترة ) 5.07القومية والبالغة حوالي 
لقطاع الزراعي أىم قوى الدفع لباقي القطاعات اإلنتاجية بالمواد الخام الالزمة ا

إلحداث التنمية الصناعية، وسوقًا الستيعاب وتوظيف منتجات القطاعات األخرى 
باإلضافة إلى أنو مسئول عن تحقيق األمن الغذائي والوصول إلى أكبر قدر من نسب 

ضافة إلى أن قطاع الزراعة اليزال يستوعب االكتفاء الذاتي لمعديد من السمع، باإل
جزءًا كبيرًا من العمالة وتعتبر تنمية القطاع الزراعي المصري ىدفًا استراتيجيًا ىامًا 
لرفع الكفاءة اإلنتاجية ليذا القطاع حيث يتم بواسطتيا تحويل القطاع الزراعي 

منتجاتو والالزمة التقميدي إلى قطاع زراعي تجاري بما يتالئم مع زيادة الطمب عمى 
لموفاء باحتياجات كل من الزيادة السكانية والتصدير، خاصة في ظل المتغيرات 
االقتصادية الجديدة التي يشيدىا العالم. وتعتمد التنمية الزراعية عمى محورين 
أساسين ىي التنمية الزراعية الرأسية والتنمية الزراعية األفقية، حيث يعتمد المحور 

في التنمية الزراعية الرأسية عمى زيادة إنتاجية المساحة المزروعة األول والمتمثل 
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باستخدام جميع المستحدثات واألساليب التكنولوجية الحديثة لرفع إنتاجية كافة 
األنشطة الزراعية، في حين يعتمد المحور الثاني عمى التوسع الزراعي األفقي بإضافة 

لذلك قامت الدولة بتوجيو االستثمارات مساحات جديدة من األراضي القابمة لمزراعة، و 
لمعديد من المشروعات القومية الكبرى حيث قامت بتنفيذ مشروع شق ترعة السالم 
لتوصيل المياه إلى سيناء وتنفيذ مشروع شرق التفريعة وشرق الوادي وتوشكى وجنوب 

 الوادي.
وقد أعطت الحكومة اىتمامًا خاصًا لمشروعات شباب الخريجين في  
ي الجديدة، وقدمت لتمك المشروعات الحزم االئتمانية والمساعدة الفنية وعممت األراض

مدادىم بالمعرفة التكنولوجية سواء  عمى إكساب الشباب الميارة المطموبة لمنجاح، وا 
 نكانت مصرية أو أجنبية وذلك لتحقيق عدد من األىداف االقتصادية واالجتماعية وم

لجدد ، رفع نسبة االكتفاء الذاتى من بعض أىميا : توفير فرص عمل لمخريجين ا
المحاصيل، تنمية الصادرات المصرية،إيجاد آليات من شأنيا حماية الفئات المتضررة 

إنشاء مجتمعات عمرانية من سياسة اإلصالح االقتصادى وتحسين مستوى معيشتيا، 
السكان  جديدة لمحد من ارتفاع الكثافة السكانية فى المدن والحضر)إذا كانت تقديرات

مميونًا، فإن الكثافة عمى ىذا األساس وفى حدود الوادي الحالية  07: 07تتراوح بين 
فى الميل المربع!  مما يجعل 7777نسمة في الكيمو متر المربع، أي نحو  0777

مصر من أكثر بالد العالم كثافة وال يمكن أن يكون ليذا الرقم من معنى سوى أن 
لوادي إلى الصحراء، سوف تنفجر عمى نفسيا من الداخل الكثافة إذا لم تنفجر خارج ا

وىو انفجار ال يمكن أن يكون إال مدمرًا، وىنا تبرز الصحراء كصمام األمن األخير 
 .(1)المجال الحيوي الوحيد  بل

: في ظل ظروف تحرير االقتصاد المصري واالتجاه نحو مشكمة الدراسة 
قتصادي، فقد تزايد اىتمام الدولة اقتصاديات السوق وتطبيق برنامج اإلصالح اال

                                           

 .1997، دار اليالل، شخصية مصر( جمال حمدان ، 1)
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بالتنمية الزراعية األفقية وبالتالي أولت الدولة اىتمامًا كبيرًا بمشروعات شباب 
 الخريجين باألراضي الجديدة.

ومنيا تمثمت مشكمة الدراسة في التعرف عمى ماىية مشروعات شباب  
عرفة مدى مساىمتيا الخريجين باألراضي الجديدة ودراسة الكفاءة االقتصادية ليا، وم

في حل مشكمة البطالة، وما تسيم بو في تنمية اإلنتاج الزراعي لتحقيق قدر يناسب 
معدل االكتفاء الذاتي وتنمية الصادرات مما يؤدي إلى زيادة الدخل الزراعي، ورفع 
معدالت التنمية الزراعية، األمر الذي يتطمب دراسة تحميمية لمشروعات شباب 

ءة المشروعات اإلنتاجية ومحاولة وضع الحمول والمقترحات الخريجين لرفع كفا
 لممشكالت القائمة في بعض المشروعات المتعثرة.

: انطالقًا من العرض السابق لمشكمة الدراسة فقد تحددت أهداف الدراسة 
أىداف الدراسة في قياس الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمشروعات شباب الخريجين 

ق ىذه المشروعات ألىدافيا المرجوة مع بيان ما حققتو من لمحكم عمى مدى تحقي
نجاحات والتعرف عمى أسباب القصور، كذلك العمل عمى تعزيز المشروعات التي 
حققت نجاح ووضع الحمول والمقترحات لزيادة إنتاجية المشروعات ذات اإلنتاجية 

 المنخفضة.
ات ىذه الدراسة تم الحصول عمى بيان الطريقة البحثية ومصادر البيانات: 

من مصدرين أوليما البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من عدة مصادر مثل 
الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، ووزارة الزراعة واستصالح األراضي اإلدارة 
المركزية لالقتصاد الزراعي وجياز مبارك لشباب الخريجين ومديرية الزراعة بالنوبارية 

لتنمية واالئتمان الزراعي، بينما تمثل المصدر الثاني في البيانات األولية وبنك ا
لمدراسة من خالل استمارة استبيان لجمع ىذه البيانات من عينة مشروعات شباب 
الخريجين بمنطقة الدراسة، وقد استخدمت األساليب اإلحصائية الوصفية والكمية، كما 

يف وتحميل التباين ومقاييس الكفاءة استخدم حساب دوال اإلنتاج ودوال التكال
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االقتصادية باإلضافة إلى النسب المئوية لوصف بعض البيانات واستخالص بعض 
 المؤشرات االقتصادية اليامة.

: تشتمل الدراسة عمى خمسة أبواب رئيسية: بعد المقدمة التي خطة الدراسة 
ة ومصادر جمع تحتوي عمى مشكمة الدراسة واليدف من الدراسة والطريقة البحثي

 البيانات.
يتناول الباب األول االستعراض المرجعي ألىم الدراسات السابقة في مجال  

نتاج نحل العسل، كذلك يتناول الباب الثانى الوضع الراىن إلنتاج  إنتاج األلبان وا 
المبن ونحل العسل في جميورية مصر العربية وأىم العوامل المؤثرة عمى كاًل منيما، 

ل الباب الثالث عينة الدراسة الميدانية لمشروعات شباب الخريجين لمزارع بينما يتناو 
نتاج نحل العسل بمنطقة النوبارية، ويعرض الباب الرابع التحميل  إنتاج المبن وا 
نتاج  اإلحصائي لدوال إنتاج وتكاليف مشروعات شباب الخريجين لمزارع إنتاج المبن وا 

الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمشروعات عسل النحل، وأخيرًا يعرض الباب الخامس 
نتيت الدراسة بممخص بالمغة  نتاج عسل النحل وا  شباب الخريجين إنتاج المبن وا 
العربية وآخر بالمغة اإلنجميزية والتوصيات التي تم استخالصيا والمراجع العربية 

 واإلنجميزية.


