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ثبٌثخ الزصبد : االلزصبد اٌضساػي      اٌفشلخ : وٍيخ اٌضساػخ   لسُ  –خبِؼخ ثٕٙب 

َ  2015/ 2014اٌفصً اٌذساسي األٚي ٌٍؼبَ اٌدبِؼي  ّٔٛرج ئخبثخ رأشيشي

دسخخ  60: سيبسخ صساػيخ                                    دسخخ االِزسبْ : اٌّبدح

       

( دسخخ20):ئخبثخ اٌسإاي األٌٚــ 

" رزؼذد اٌٛسبئً اٌّزجؼخ في رسميك أ٘ذاف اٌسيبسخ ٚفمب ٌٍفىش االلزصبدي اٌّطجك " 

( دسخبد 5وً ٔمطخ ) : في ضٛء رٍه اٌؼجبسح  

 :ٚضر ِفَٙٛ اٌسيبسخ االلزصبديخ ٚاٌسيبسخ اٌضساػيخ -1

 .ِفَٙٛ اٌسيبسخ االلزصبديخ 

الي رٕفيز٘ب أ٘ذاف ِؼيٕخ رجغي ِؼظّخ ٘ي اٌجشاِح اإلٔشبئيخ ٚاإلصالزيخ اٌزي يسمك اٌّدزّغ ِٓ ش

: اٌشفب٘يخ االلزصبديخ 

: ِفَٙٛ اٌسيبسخ اٌضساػيخ 

 . للمقتصد الزراعي القطاع الزراعيهي الجزء من السياسة االقتصادية التي يجري تنفيذها في مجال 

 -----------------------------

 :ٚضر اٌزذسج اٌٙشِي أل٘ذاف اٌسيبسخ االلزصبديخ  -2

: ٌٙشِي أل٘ذاف اٌسيبسخ االلزصبديخ اٌزذسج ا

سسُ اٌّذسج ٚششذ ِجسظ ٌٗ  وّب ثبٌىزبة اٌّمشس                     

----------------------- 

:  يزوش اٌطبٌت اٌؼٕبصش اٌزبٌيخ فمظ   :أسس ٔدبذ اٌسيبسبد االلزصبديخ  -3

  ٚخٛد سٍطخ رٕفيزيخ .

  ٚخٛد خطخ دليمخ ِزىبٍِخ .

 سبٌيت اٌسيبسيخ سالِخ ِٚشٚٔخ ٚسٌٙٛخ األ .

  اٌمجٛي اٌؼبَ أل٘ذاف ٚٚسبئً ٚأسبٌيت اٌسيبسخ االلزصبديخ اٌّزجؼخ .

  اسزّشاس ِزبثؼخ رمييُ اٌسيبسخ االلزصبديخ .

---------------------------- 

 :أسبٌيت رسميك اٌسيبسخ اٌضساػيخ  -4

: يمَٛ اٌطبٌت ثششذ األسبٌيت اٌزبٌيخ 

  اٌزسذيذ اٌّجبشش ٌألسؼبس .

 ٌي اٌؼشض اٌسيطشح ع. 

 ----------------------------------------------------------------------------------

( دسخخ20:)ئخبثخ اٌسإاي اٌثبٔي 

( دسخبد 5وً ٔمطخ : ) لبسْ ثيٓ وال ِّب يأري   

 :أسس ٔدبذ اٌسيبسخ االلزصبديخ -ح أ٘ذاف اٌسيبسخ االلزصبدي -1

ششذ ِب يٍي  يزُ :  أ٘ذاف اٌسيبسخ االلزصبديخ

  ًرسميك إٌّٛاي اٌزٛصيؼي األِثً ٌٍذخ .

  ِؼظّخ صبفي إٌبرح اٌمِٛي. 

 

 يششذ اٌطبٌت اٌؼٕبصش اٌزبٌيخ ثبٌزفصيً وّب ثبٌىزبة اٌّمشس:  أسس ٔدبذ اٌسيبسبد االلزصبديخ

a.  ٚخٛد سٍطخ رٕفيزيخ .

b.  ٚخٛد خطخ دليمخ ِزىبٍِخ .

c.  سالِخ ِٚشٚٔخ ٚسٌٙٛخ األسبٌيت اٌسيبسيخ .

d. اٌؼبَ أل٘ذاف ٚٚسبئً ٚأسبٌيت اٌسيبسخ االلزصبديخ اٌّزجؼخ  اٌمجٛي. 

e.  اسزّشاس ِزبثؼخ رمييُ اٌسيبسخ االلزصبديخ .
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 -----------------------------------

 :ٔظشيخ اٌسيبسخ االلزصبديخ اٌسشح -ٔظشيخ سيبسخ اٌزٛظف اٌىبًِ   -2

: ٔظشيخ سيبسخ اٌزٛظف اٌىبًِ 

 48  -47أظش اٌىزبة صــ 

: ٌسيبسخ االلزصبديخ اٌسشح ٔظشيخ ا

 44أظش اٌىزبة صــ 

---------------------------------- 

 :اٌسيبسخ اٌسؼشيخ  –اٌسيبسخ اٌزسٛيميخ  -3

: اٌسيبسخ اٌزسٛيميخ 

 29 -27أظش اٌىزبة صــــ 

 :اٌسيبسخ اٌسؼشيخ 

األسعار هي الجزء من السياسة االقتصادية التي يجري تنفيذها في مجال : السياسة السعرية  -
. الزراعية للمقتصد الزراعي 

تحقيق مستوي معين من  –تقليل التقلبات الكبيرة في األسعار والدخول المزرعية : أهدافها 
 .محاولة تحقيق العالقة المثلي بين األسعار الزراعية وغير الزراعية  –الدخل 

-------------------------------- 

 : ي اٌّذخالد ٚاٌّخشخبدّٔٛرج رسٍي  -ّٔٛرج داٌخ اإلٔزبج  -4

:        يزُ ششذ ِجسظ ٌّب يٍي  :ّٔٛرج داٌخ اإلٔزبج 

  رؼشيف إٌّٛرج .

  اٌصٛسح اٌخطيخ ٚاٌٍٛغبسريّيخ ٌٍّٕٛرج .

  ِٗاسزخذا .

: يزُ ششذ ِجسظ ٌّب يٍي :  ّٔٛرج رسٍيً اٌّذخالد ٚاٌّخشخبد 

  رؼشيف إٌّٛرج .

  اٌصٛسح اٌخطيخ ٚاٌٍٛغبسريّيخ ٌٍّٕٛرج .

 اسزخذا ِٗ. 

 ------------------------------------------

( دسخخ20:)ئخبثخ اٌسإاي اٌثبٌث 

( دسخبد  4وً ٔمطخ ) : في ضٛء رٍه اٌؼجبسح 

 :ِفَٙٛ اٌسبسيخ اٌّبئيخ  -1

٘ي ِدّٛػخ ِٓ األ٘ذاف اٌؼبِخ اٌّطٍٛة رسميمٙب ٚرزفك ٚاأل٘ذاف اٌمِٛيخ ٚرسظي ٌّٛافمخ 

ٌذٌٚخ ٚرٌه في ضٛء اٌٙذف االسزشاريدي ٌٛصاسح األشغبي اٌّزخصصيٓ ِٚزخزي اٌمشاس ثأخٙضح ا

. ٚاٌّٛاسد اٌّبئيخ 

يششذ اٌطبٌت اإلطبس اٌّإسسي ٚاٌمبٔٛٔي ٚ٘ٛ  

اإلطبس اٌّإسسي يشًّ وً اٌدٙبد اٌزي رسُٙ في ئداسح اٌّيبح في ِصش سٛاء ِٓ زيث اٌزٛصيغ أٚ - أ

 اٌشلبثخ ِثً 

 .ٚصاسح األشغبي اٌؼبِخ ٚاٌّٛاسد اٌّبئيخ  -

 .ٚصاسح اٌضساػخ  -

 .ٚصاسح اٌجيئخ  -

 .ٚصاسح اٌصسخ ٚاٌسىبْ  -

 .ٚصاسح إٌمً  -

. ٚصاسح اٌذاخٍيخ  -

------------------------------- 

 :اإلطبس اٌّإسسي ٚاٌمٛأيٓ إٌّظّخ إلداسح اٌّيبٖ -2
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ي رشًّ وبفخ اٌزششيؼبد ٚاٌمٛأيٓ اٌزي رٕظُ اسزخذاَ ِيبٖ إٌيً ثّب يىفً ٌٍدّيغ زك االسزفبدح ٚرشُ

: اٌزششيؼبد ٌّؼبٌدخ اٌمضبيب اٌزبٌيخ 

 .اٌزسىُ في ِيبٖ إٌيً ٚدسء األخطبس  -

 .رٛصيغ زصخ اٌّيبٖ ثيٓ إٌّزفؼيٓ  -

 .زّبيخ ِيبٖ إٌيً ٚخسٛسٖ ٚاٌميبَ ثأػّبي اٌصيبٔخ  -

------------------------------- 

 : اسزشاريديبد اٌّٛاسد اٌّبئيخ -3

: رٕبٌٚذ ٘زٖ اإلسزشاريديخ ػذح ِسبٚس ٚ٘ي 

 .اسزشاريديبد االسزخذاَ األِثً ٌٍّٛاسد - أ

 .اسزشاريديبد رّٕيخ اٌّٛاسد  - ة

 .اسزشاريديبد اٌسفبظ ػٍي ٔٛػيخ اٌّيبٖ  - د

------------------------------- 

 : أسبٌيت رسميك اٌسيبسخ اٌّبئيخ -4

 يمَٛ اٌطبٌت ثششذ وً ِٓ

 .رّٕيخ اٌٛػي اٌّبئي - أ

 .رطٛيش ٔظُ ئداسح اٌّيبٖ  - ة

 اٌّسزّش اٌّزبثؼخ ٚاٌزمييُ - د

------------------------------- 

ويفيخ زً رٍه اٌّشىٍخ ِٓ ٚخٙخ ٔظشن ٚخبصخ في ظً اٌظشٚف اٌشإ٘خ ٚاٌّزّثٍخ في ئلبِخ سذ  -5

 :إٌٙضخ ٚرأثيش رٌه ػٍي ثشاِح اٌزّٕيخ اٌضساػيخ اٌّصشيخ 

ِىزسجخ ِٓ اٌسٛاس يمَٛ اٌطبٌت ثزسٍيً اٌّشىٍخ ِٓ ٚخٙخ إٌظش اٌّجٕيخ ػٍي رؼٍّٗ اٌزاري ٚاٌخجشاد اي

 .اٌّدزّؼي اٌسبٌي ٚاٌزي يذٚس زٛي رٍه اٌّشىٍخ ٚطشق ِؼبٌدخ رٌه

 ----------------------------------------------------------

اٌسيذ زسٓ ِسّذ خبدٚ / د .أ :أسزبر اٌّبدح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

ثبٌثخ الزصبد : اٌفشلخ   االلزصبد اٌضساػي    : وٍيخ اٌضساػخ   لسُ  –خبِؼخ ثٕٙب 

َ  2015/ 2014اِزسبْ اٌفصً اٌذساسي األٚي ٌٍؼبَ اٌدبِؼي 

دسخخ  60: سبػزبْ             دسخخ االِزسبْ : سيبسخ صساػيخ                اٌضِٓ : اٌّبدح

       

أخت ػٍي خّيغ األسئٍخ اٌزبٌيخ  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

( دسخخ20:)اٌسإاي األٌٚــ 

" رزؼذد اٌٛسبئً اٌّزجؼخ في رسميك أ٘ذاف اٌسيبسخ ٚفمب ٌٍفىش االلزصبدي اٌّطجك " 

( دسخبد 5وً ٔمطخ ) : في ضٛء رٍه اٌؼجبسح  

. ٚضر ِفَٙٛ اٌسيبسخ االلزصبديخ ٚاٌسيبسخ اٌضساػيخ  -1

 .٘ذاف اٌسيبسخ االلزصبديخ ٚضر اٌزذسج اٌٙشِي أل -2

 .زذد أسس ٔدبذ اٌسيبسخ االلزصبديخ  -3

 .فسشأسبٌيت رسميك اٌسيبسخ اٌضساػيخ  -4

 ----------------------------------------------------------

( دسخخ20:)اٌسإاي اٌثبٔي 

( دسخبد 5وً ٔمطخ : ) لبسْ ثيٓ وال ِّب يأري   

. اذ اٌسيبسخ االلزصبديخأسس ٔح -أ٘ذاف اٌسيبسخ االلزصبديخ  -1

 .ٔظشيخ اٌسيبسخ االلزصبديخ اٌسشح -ٔظشيخ سيبسخ اٌزٛظف اٌىبًِ   -2

 .اٌسيبسخ اٌسؼشيخ  –اٌسيبسخ اٌزسٛيميخ  -3

 .ّٔٛرج رسٍيً اٌّذخالد ٚاٌّخشخبد   -ّٔٛرج داٌخ اإلٔزبج  -4

 ----------------------------------------------------------

( خخدس20:)اٌسإاي اٌثبٌث 

رؼزجش اٌّٛاسد اٌّزبزخ ٌذي ثٍذ ِب ِٓ أُ٘ اٌؼٕبصش اٌزي رسزبخٙب اٌجٍذ ٌٍٕٙٛض ٚاٌزمذَ ، ٚخبصخ اٌّٛاسد " 

"  اٌطجيؼيخ ِثً اٌّيبٖ ،ٚ رؼبٔي ِصش في اٌٛلذ اٌسبضش ِٓ ٚخٛد فمش ِبئي 

( دسخبد  4وً ٔمطخ ) : في ضٛء رٍه اٌؼجبسح 

 .ٚضر ِفَٙٛ اٌسبسيخ اٌّبئيخ -1

 .ؤسسي ٚاٌمٛأيٓ إٌّظّخ إلداسح اٌّيبٖأروش اإلطبس اٌُ -2

 .فسش اسزشاريديبد اٌّٛاسد اٌّبئيخ  -3

 .ػذد أسبٌيت رسميك اٌسيبسخ اٌّبئيخ  -4

ثيٓ ويفيخ زً رٍه اٌّشىٍخ ِٓ ٚخٙخ ٔظشن ٚخبصخ في ظً اٌظشٚف اٌشإ٘خ ٚاٌّزّثٍخ في ئلبِخ سذ  -5

 .إٌٙضخ ٚرأثيش رٌه ػٍي ثشاِح اٌزّٕيخ اٌضساػيخ اٌّصشيخ 

   

 ----------------------------------------------------------

ِغ أطيت اٌزّٕيبد ثبٌزٛفيك 

 اٌسيذ خبدٚ/ د

 


