
بعض التعديالت التشريعية السراعية التى  

 تم إنجازها

ابراهٌم صدٌق/ دكتور  

ابراهٌم / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د
 صدٌق  



األهداف اإلستزاتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 

2030حتى عام   
مستوى معٌشة السكان الرٌفٌٌن وتخفٌض معدالت الفقر تحسٌن • 

 .الرٌفى 

 .  اإلستخدام المستدام للموارد الزراعٌة الطبٌعٌة •

 .  تطوٌر االنتاجٌة الزراعٌة لوحدتى االرض والمٌاه •

 .  تحقٌق درجة أعلى لألمن الغذائً من سلع الغذاء االستراتٌجٌة •

تدعٌم القدره التنافسٌة للمنتجات الزراعٌة فى األسواق المحلٌة •
 .  والدولٌة 

 .  تحسٌن مناخ االستثمار الزراعً •

ابراهٌم / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د
 صدٌق  



المقتزحة لتنفيذهااألليات وأهداف إستزاتيجية التنمية بين التزابط   
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ابراهٌم / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د
 صدٌق  



 التشريعات التى تم انجازها

 القوانٌن التى صدرت القوانٌن التى أعدت ولم تصدر

 تعدٌالت قانون التعاون الزراعى. 1 قانون معاشات الفالحٌن. 1

قانون انماط واسالٌب التصرف فى . 2

 اراضى االستصالح

 قانون الزراعة التعاقدٌة. 2

 قانون التكافل الزراعى. 3 قانون الثروة السمكٌة. 3

 قانون التأمٌن الصحى للفالحٌن. 4 قانون حماٌة األراضى. 4

 قانون حماٌة الملكٌة الفكرٌة. 5 قانون بنك التنمٌة واالئتمان الزراعى. 5

 لألصناف النباتٌة

 قانون اكثار تقاوى القطن. 6 قانون نقابات الفالحٌن المستقلة. 6
ابراهٌم / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د

 صدٌق  



 قانون التعاون الزراعىتعدٌالت : أوال

ابراهٌم / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د
 صدٌق  



 لماذا التعديل ؟؟؟
ًالنشاط حركة تحكم التً القوانٌن من الكثٌر تعدٌل فٌه تم الذي الوقت ف 

 بكفاءة بوظائفه للقٌام الخاص للقطاع الحرٌة من المزٌد إعطاء بهدف اإلقتصادى
 فً تدخلها فً استمرت الحكومة فإن والمنافسة، الحرٌة على ٌقوم مناخ فً

 للقطاع  المؤسسً لإلصالح جادة إجراءات أى تتخذ ولم  التعاونً القطاع
 .التعاونً

للتعاون المركزٌة اإلدارة فً ممثلة الزراعة وزارة قبل من الشدٌد التدخل أدى 
 قادرة غٌر كٌانات إلى التعاونٌات تلك تحوٌل إلى التعاونٌة، الجمعٌات عمل فً
 ضرورة ماٌستلزم وهو الزراعٌة التنمٌة فً الفعالة المشاركة أو العمل على
 التنظٌمٌة وبنٌتها عملها آلٌات وتعدٌل التعاونٌة الحركة هٌكله إعادة على العمل

 .عملها ومجاالت وتوجهاتها

جمعٌة 54 , الجمهورٌة مستوى على عامه جمعٌة 15 التعاونٌة الحركة تضم 
  , اإلدارٌة المراكز مستوى على مشتركة جمعٌة 227 , المحافظات مستوى على

 . محلٌة تعاونٌة جمعٌة 5708

 

ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د   



 المشكالت والمعوقات التً تواجه الحركة التعاونٌة
أكثر األحٌان بعض وفى بل قرٌة كل فً جمعٌة توجد حٌث , للجمعٌات اإلقتصادى الحجم مشكلة 

 .الواحدة القرٌة فً واحدة جمعٌة من
حجم ذات مشروعات إقامة من ٌمكنها ال بما التعاونٌات من للكثٌر المالٌة المراكز ضعف 

 .اقتصادي

الجمعٌة لقروض كضمان لممتلكاتهم االدارة مجلس اعضاء تقدٌم المالٌة المؤسسات اشتراط 
 مشروعاتها تموٌل على الجمعٌات قدرة عدم وبالتالى

ًاحتٌاجات توفٌر علً قدرتها وعدم ألعضائها الجمعٌات تقدمها التً الخدمات مستوي تدن 
 .اإلنتاج مستلزمات من أعضائها

الذي الدور بأهمٌة اإلحساس األعضاء من الكثٌر لفقدان وذلك العمومٌة الجمعٌات انعقاد صورٌة 
 .الجمعٌات به تقوم أن ٌمكن

علً االعتراض فً الحكومً الجهاز وحق ,التعاونٌات إدارة فً المباشر الحكومً التدخل 
 الحكومً التدخل لهذا ونتٌجة ,األحٌان بعض فً اإلدارة مجلس وحل بل ,اإلدارة مجلس قرارات
 لمواكبة سرٌع بشكل تستجٌب أو مبادرة أي تتخذ أن التعاونٌات من ألي ٌمكن ال الشدٌد

 .بكفاءة وأموالها أعمالها وإدارة المتغٌرات
على القدرة عدم وبالتالى التعاونٌة، الجمعٌات فى القرار إتخاذ بطئ إلى الحكومى التدخل أدى 

 فٌما الخاص القطاع منافسة على قدرتها وعدم واإلستثمارٌة التسوٌقٌة الفرص من اإلستفادة
  . اإلنتاج مستلزمات تدبٌر أو المنتجات بتسوٌق ٌتعلق

وهو الجمعٌات، تلك إدارة مجالس دور من كبٌرة درجة إلى أضعف قد الشدٌد الحكومى التدخل ان 
 .اإلدارة مجالس لعضوٌة الترشح من الكثٌرٌن عزوف إلى أدى ما

التعاونٌة الحركة تحرٌر محاوالت لكل الحكومً الجهاز قبل من الشرسة المقاومة. 
 

ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



اتجاهات التطوٌر المؤسسً التى ٌمكن تحقٌقها من خالل التعدٌالت 
 :المقترحة

اإلدارة مع تتعارض التً القانون مواد بعض تعدٌل 
 شروط مع تتوافق حتى التعاونٌة واستقالل الدٌمقراطٌة
 .السوق اقتصادٌات

األشخاص مع للمشاركة للتعاونٌات الفرصة إعطاء 
 على بالنفع تعود التى المشروعات تموٌل فى اإلعتبارٌة
 .المزارعٌن

فٌما المساهمة الشركات بـتأسٌس للتعاونٌات السماح 
 شركات فى بالمساهمة او الغٌر مع باإلشتراك أو بٌنها
 الكثٌر فى الحال هو كما الزراعٌة، التنمٌة تخدم قائمة
 .والنامٌة المتقدمة الدول من

ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



 :اتجاهات التطوير المؤسسي التى يمكن تحقيقها من خالل التعديالت المقترحة
 

 رؤوس أموال الجمعٌات التعاونٌة بالشكل الذى ٌمكنها زٌادة
 .من القٌام بالدور اإلقتصادى المنوط بها

 تفعٌال لنص دستور  –مشاركة التعاونٌات مع الدولة

 .توفٌر مستلزمات االنتاجفى  -2014

 إعطاء المزٌد من الفعالٌة للدور الذى ٌمكن أن ٌقوم بة

 .اإلتحاد التعاونى المركزى

 تنمٌة الموارد البشرٌة للتعاونٌات وتطوٌر البرامج والموارد

التدرٌبٌة بما ٌؤدي إلً تنمٌة قدرات ومهارات الجهاز 
 .الوظٌفً والجهاز المنتخب

 
ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



 رقم
 المادة

 المادة بعد التعدٌل المادة قبل التعدٌل

 مادة

(6) 

ال ٌجوز أن تنشأ فً المنطقة 

الواحدة أكثر من جمعٌة تعاونٌة 

زراعٌة من نوع واحد فً البنٌان 

الواحد إال بقرار من المحافظ 

المختص فً نطاق المحافظة ، 

وبقرار من الوزٌر المختص إذا كانت 

منطقة عملها تشمل أكثر من 

محافظة أو على مستوى 

 .الجمهورٌة

ال ٌجوز أن تنشأ فً المنطقة الواحدة 

أكثر من جمعٌة تعاونٌة زراعٌة من 

نوع واحد فً البنٌان الواحد إال 

بقرار من المحافظ المختص فً 

نطاق المحافظة ، وبقرار من الوزٌر 

المختص إذا كانت منطقة عملها 

تشمل أكثر من محافظة أو على 

وذلك بعد أخذ  مستوى الجمهورٌة

رأى االتحاد التعاونً الزراعً 

 .المركزي

ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



 مادة

(8) 

 - االعتبارٌة لألشخاص ٌجوز ال

 لهذا طبقا   المشكلة الجمعٌات باستثناء

 ووحدات المحلٌة والوحدات القانون

  كاملة ملكٌة للدولة المملوكة العام القطاع

 التعاونٌة الجمعٌات فً المساهمة -

 الالئحة وتحدد . القانون لهذا طبقا   المنشأة

 منها لكل ٌجوز لما األقصى الحد  التنفٌذٌة

 .الجمعٌة مال رأس فً به المساهمة

 مال رأس فً المساهمة االعتبارٌة ألشخاصل

 طبقا المنشأة الجمعٌات تنشأها التً المشروعات

 رأس من %25 عن ٌزٌد ال بما القانون ألحكام

 أٌة ذلك على ٌترتب أن دون المشروعات تلك مال

 الفائض فً حق للسهم وٌكون العضوٌة فً حقوق

 المال رأس فً المساهمة بنسبة ٌوزع

 الجمعٌة موافقة بعد التعاونٌة، للجمعٌات وٌجوز

 ذات العامة الجمعٌة رأى وأخذ منها لكل العمومٌة

 بٌنها فٌما مساهمة شركات تؤسس أن الصلة،

 تعود وتجارٌة استثمارٌة مشروعات واقامة

 تنمٌة بغرض التعاونٌة الجمعٌة على بالربح

 هذا من (3) المادة فى علٌها المنصوص المجاالت

 التى واالجراءات للقواعد وفقا وذلك القانون،

 .التنفٌذٌة الالئحة تحددها

ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



 المادة بعد التعدٌل
 المادة قبل التعدٌل

 

 رقم
 المادة

 

 والمركزٌة العامة الجمعٌات تتولى

 حدود فً كل والمشتركة

 الجمعٌات معاونة اختصاصها

 وعلى وظائفها أداء فً المنتمٌة

 :ٌأتً ما األخص

1 

2 

 

 

 
8 
 

 فً كل العامة الجمعٌات تتولى

 معاونة اختصاصها حدود

 أداء فً المنتمٌة الجمعٌات

 :ٌأتً ما األخص وعلى وظائفها

1 

2 

 

 

 
8 
 

 مادة
(16) 

ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



 

 

 المادة قبل التعدٌل المادة بعد التعدٌل
 رقم
 المادة

 

 :تتكون أموال الجمعٌة مما ٌأتً 
وٌتكون من : رأس المال المسهم( أوال )  

وٌحدد النظام  عدد غٌر محدود من األسهم 

والحد , الداخلً للجمعٌة قٌمة السهم

األدنى لرأس مال الجمعٌات باشكالها 

 .  المختلفة 
 

 :تتكون أموال الجمعٌة مما ٌأتً 
رأس المال المسهم وٌتكون ( أوال  )

من عدد غٌر محدود من األسهم 

وٌحدد النظام الداخلً للجمعٌة قٌمة 

، بحٌث ال تقل عن جنٌه السهم 

وٌكون اكتتاب العضو الحائز ألرض 

زراعٌة فً الجمعٌة المحلٌة متعددة 

األغراض بالقرٌة بجنٌه على األقل 

عن كل فدان أو كسر الفدان ٌكون 

فً حٌازته ملكا  أو إٌجارا  أو بوضع 

 .الٌد طبقا  لما ٌقرره النظام الداخلً 
 

 مادة
(19) 

ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



 المادة بعد التعدٌل
 المادة قبل التعدٌل

 

 رقم
 المادة

 

ٌقصد بالفائض فً تطبٌق أحكام هذا 
 ..............القانون 

تودع فً حساب % 5( خامسا  )

خاص الستثماره وتوجٌهه لرعاٌة 

العمال الزراعٌٌن والعاملٌن 

 بالجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة وٌضع

مجلس إدارة االتحاد التعاونً 

قواعد الصرف  الزراعً المركزي

من هذا الحساب وٌصدر بهذة 
 .القواعد  قرار من وزٌر الزراعة

 

 تطبٌق فً بالفائض ٌقصد

 .............. القانون هذا أحكام

 حساب فً تودع %5 (خامسا  )

 وتوجٌهه الستثماره خاص

 الزراعٌٌن العمال لرعاٌة

 التعاونٌة بالجمعٌات والعاملٌن

 قواعد وٌنظم الزراعٌة

 قرار الحصٌلة فً التصرف
 .الزراعة وزٌر من ٌصدر

 

 مادة
(21)  

ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



 المادة بعد التعدٌل
 المادة قبل التعدٌل

 

 رقم
 المادة

 

 عن الجمعٌة أعضاء مسئولٌة تكون

 من منهم لكل ما بقٌمة محددة التزاماتها

 اإلدارة مجلس أعضاء وٌعتبر ، أسهم

 التى األضرار عن بالتضامن مسئولٌن

 الذى الجسٌم الخطأ بسبب بالجمعٌة تلحق

 .بالمجلس عضوٌتهم مدة خالل منهم ٌقع

 مسئولٌة مدى العمومٌة الجمعٌة وتقرر

 ٌقدم ما ضوء فى اإلدارة مجلس أعضاء

 .اإلدارٌة الجهة من إلٌها

 عن الجمعٌة أعضاء مسئولٌة تكون

 منهم لكل ما بقٌمة محددة التزاماتها

 األساسى النظام ٌنص لم ما أسهم من

 وٌعتبر ،المسئولٌة هذة زٌادة على

 مسئولٌن اإلدارة مجلس أعضاء

 تلحق التى األضرار عن بالتضامن

 الذى الجسٌم الخطأ بسبب بالجمعٌة

 عضوٌتهم مدة خالل منهم ٌقع

 العمومٌة الجمعٌة وتقرر .بالمجلس

 اإلدارة مجلس أعضاء مسئولٌة مدى

 الجهة من إلٌها ٌقدم ما ضوء فى

 .اإلدارٌة

مادة 

(32) 

ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



 المادة بعد التعدٌل
 المادة قبل التعدٌل

 

 رقم
 المادة

 

 : اآلتٌة الحاالت فً العضوٌة تزول

 .........(ج)  ........(ب) ....... (أ)

 .........(د)
 فً صفته زالت الذي العضو وٌتحمل

 ج ، ب ، أ بنود فً إلٌها المشار الحاالت

 فً عجز من الجمعٌة ٌصٌب ما بنسبة

 قٌمة حدود فً خسائر أو مالها رأس

 .................اكتتابة
 

 : اآلتٌة الحاالت فً العضوٌة تزول

   ........(ج)  ........(ب) ....... (أ)

 .........(د)
 صفته زالت الذي العضو وٌتحمل 

 أ بنود فً إلٌها المشار الحاالت فً

 الجمعٌة ٌصٌب ما بنسبة ج ، ب ،

 خسائر أو مالها رأس فً عجز من

 ٌتضمن لم ما اكتتابه قٌمة حدود فً

 هذه زٌادة الداخلً النظام

 .................المسئولٌة
 

 مادة
(33)  

ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



 المادة قبل التعدٌل المادة بعد التعدٌل
 رقم
 المادة

 

 غٌر اجتماعا   العمومٌة الجمعٌة تعقد

 قبل ٌوجه طلب على بناء عادي

 عشر بخمسة لالنعقاد المحدد الموعد

 اإلدارة مجلس من األقل على ٌوما  

 الزراعً التعاونً االتحاد أو

 أعضاء من %20 أو المركزي

 للنظر األقل على العمومٌة الجمعٌة
 : ٌأتً فٌما

(1)........(2)..........(3)..........
.........(4)........(5)......... 

 اجتماعا   العمومٌة الجمعٌة تعقد

 ٌوجه طلب على بناء عادي غٌر

 لالنعقاد المحدد الموعد قبل

  من األقل على ٌوما   عشر بخمسة

 أو المختصة اإلدارٌة الجهة

 من %20 أو اإلدارة مجلس

 على العمومٌة الجمعٌة أعضاء
 :ٌأتً فٌما للنظر األقل

(1)........(2)..........(3)......

.............(4)........  
(5)......... 

 مادة
(39)  
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 المادة قبل التعدٌل المادة بعد التعدٌل
 رقم
 المادة

 

ٌشترط فٌمن ٌكون عضوا  فً مجلس اإلدارة ما 
 :ٌلً 

أن ٌكون متمتعا  بالجنسٌة المصرٌة وبحقوقه  -1

وأن ٌكون قد أدى الخدمة السٌاسٌة والمدنٌة 

 . العسكرٌة أو أعفً منها
 

 .أن ٌجٌد القراءة والكتابة  -2

3- ...........    12 
  علٌهم ٌنطبق الذٌن , الفالحٌن لصغار وٌحتفظ

  لسنة (46) رقم بالقانون الوارد الفالح تعرٌف

 من %80 عن تقل ال بنسبة الٌة المشار 2014
 .جمعٌاتهم فى اإلدارة مجالس مقاعد

ٌشترط فٌمن ٌكون عضوا  فً مجلس 
 :اإلدارة ما ٌلً 

أن ٌكون متمتعا  بالجنسٌة المصرٌة  -1
 .وبحقوقه السٌاسٌة والمدنٌة 

  
وتستثنى من أن ٌجٌد القراءة والكتابة  -2

ذلك الجمعٌات التعاونٌة التً لم ٌتقدم 

للترشٌح لعضوٌة مجالس إدارتها سوى 

 .من ٌلمون بالقراءة والكتابة 
3-     ...........12 

 مجالس مقاعد من %80 بنسبة وٌحتفظ

 الذي جمعٌاتهم فً للفالحٌن اإلدارة

 الوارد الفالح تعرٌف علٌهم ٌنطبق

 شأن فً 1972 لسنة 38 رقم بالقانون
 .وتعدٌالته الشعب مجلس

 مادة
(46)  
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 المادة بعد التعدٌل
 المادة قبل التعدٌل

 

 رقم
 المادة

 

لكل من الوزٌر المختص بالنسبة للجمعٌات 

العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعٌات 

بعد أخذ رأى التً تقع فً نطاق المحافظة 
 : ما ٌلً االتحاد التعاونً الزراعً المركزي

وقف عضو مجلس اإلدارة لمدة ال تزٌد على 

ذلك إذا اقتضت مصلحة التحقٌق شهرٌن 

وٌكون الوقف بناء على طلب المحقق ، 

وٌعود العضو إلى ممارسة نشاطه فً 

مجلس اإلدارة فً نهاٌة هذه المدة ما لم ٌكن 

قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائً بإسقاط 
 . العضوٌة عنه

لكل من الوزٌر المختص بالنسبة 

للجمعٌات العامة والمحافظ المختص 

بالنسبة للجمعٌات التً تقع فً نطاق 
 :المحافظة ما ٌلً 

  
وقف عضو مجلس اإلدارة لمدة ال تزٌد 

على شهرٌن إذا اقتضت مصلحة 

التحقٌق ذلك وٌكون الوقف بناء على 

طلب المحقق ، وٌعود العضو إلى 

ممارسة نشاطه فً مجلس اإلدارة فً 

ما لم ٌكن قد صدر قرار نهاٌة هذه المدة 

مسبب بإسقاط العضوٌة عنه أو قدم 
 .للمحاكمة الجنائٌة 

 

 مادة
(52)  
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 المادة بعد التعدٌل
 المادة قبل التعدٌل

 

 رقم
 المادة

 

وٌحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل 

من أوقفت عضوٌته من حصل فً 

االنتخاب األخٌر على أكثر األصوات إن 

وجد ، وال ٌجوز وقف كل أعضاء مجلس 
 .اإلدارة أو غالبٌتهم 

اسقاط العضوٌة عن عضو أو  -2

أكثرلألسباب المشار الٌها فى المادة 

من هذا القانون بعد اجراء تحقٌق ( 51)

وال ٌجوز بأى . كتابى ٌنتهى الى االدانة

حال من األحوال حل الجمعٌات التعاونٌة 

أو حل مجالس إدارتها الجمعٌة إال بحكم 
 .قضائً

 

وٌحل بصفة مؤقتة عند الضرورة 

محل من أوقفت عضوٌته من 

حصل فً االنتخاب األخٌر على 

أكثر األصوات إن وجد ، وال 

ٌجوز وقف كل أعضاء مجلس 
 .اإلدارة أو غالبٌتهم

 

أو حل مجلس إدارة الجمعٌة  -2

إسقاط العضوٌة عن عضو أو 

أكثر لألسباب المشار إلٌها فً 

المادة السابقة بعد إجراء تحقٌق 
 .مكتوب ٌنتهً إلى اإلدانة
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 المادة بعد التعدٌل
 المادة قبل التعدٌل

 

 رقم
 المادة

 

 : التالٌة األنشطة المركزي الزراعً التعاونً االتحاد ٌتولى
(1)............(8) 

إقامة احتفالٌة سنوٌة بمناسبة عٌد الفالح  بمشاركة ( 9)

الجمعٌات باالشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنٌة 

 .األخرى
التوفٌق بٌن الجمعٌات المنتمٌة إلٌه أو بٌن مجالس ( 10)

اإلدارة وأعضاء كل منها أو بٌن الجمعٌة والجهات 

 .  المتعاملة  فٌما قد ٌنشأ بٌنها من منازعات
التنسٌق مع الجهة االدارٌة فى أعمال تصفٌة (  11)

 .الوحدات التعاونٌة
االتفاق مع الدولة، من خالل اجهزتها المعنٌة ( 12)

 .لتوفٌر مستلزمات االنتاج الزراعى والحٌوانى
 

 االتحاد ٌتولى

 الزراعً التعاونً

 األنشطة المركزي

 : التالٌة

(1)............(8) 
 
 

 مادة
(71)  
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 قانون التكافل الزراعى: ثانٌا 
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 هل هناك حاجة للتأمٌن الزراعى؟
 

 (اقتصادٌة –بٌولوجٌة  –طبٌعٌة ) تعدد المخاطر •

 التقلبات الشدٌدة لدخل المزارعٌن•

صغار المزارعٌن هم الغالبٌة العظمى وبالتالى عدم قدرتهم •

 على مواجهة المخاطر

 الغاء الدعم على مستلزمات االنتاج•

 عدم وجود نظام لدعم أسعار المنتجٌن•

 على اإلقتراض باإلٌجارتعزٌز قدرة المزارعٌن •

 اتفاقٌة منظمة التجارة التمنع تقدٌم الدعم من خالل التأمٌن•
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 :  األهداف األساسٌة  

زٌادة قدرة المنتجٌن الزراعٌٌن على تحمل آثار الكوارث الطبٌعٌة . 

تحسٌن البٌئة االستثمارٌة للعدٌد من األنشطة الزراعٌة  . 

توفٌر بٌئة أكثر مالئمة لتطبٌق نظم الزراعة التعاقدٌة  . 

 : والمكونات العناصر 

 :  التالٌة اإلعتباراتإصدار قانون لتنظٌم إجراءات التكافل الزراعى ٌراعى 

االشتراك فى النظام اختٌارى  . 

 من أقساط التأمٌن لصغار المزارعٌن مرتبطة نسبة تغطٌة الحكومة

االستراتٌجٌة ، وبما ٌخدم توجهات التنمٌة الزراعٌة المحاصٌل بزراعات 
 .  على النطاق القومى

تحدٌد جهة تحكٌمٌة معترف بها لفض المنازعات  . 

دعوة شركات التأمٌن لوضع تفاصٌل اجراءات التنفٌذ  . 

 

 
ابراهٌم صدٌق  / بعض التعدٌالت التشرٌعٌة الزراعٌة           د  



أشكال التأمين الزراعى   
   Single-Peril (risk) insurance:    التأمٌن ضد نوع واحد من الخطر. 1

 (  الجفاف  –البرد  –الصقٌع )

 من المستوى المحصولى المؤمن علٌة% 50ٌغطى الخسائر التى تزٌد عن  -  

 .  ٌتم احتساب التعوٌض عن طرٌق قٌاس نسبة الضرر فً الحقل بعد حدوث الضرر مباشرة -  

والذى  قد ٌكون تكالٌف اإلنتاج أو )هذة النسبة ٌتم تطبٌقها غلى المبلغ المؤمن علٌة  - 
 (.  المتوقعة من المحصول اإلٌرادات  

حٌث أن الضرر ال ٌمكن قٌاسه بدقة على الفور بعد الخسارة ، ٌجوز تأجٌل التقٌٌم حتى وقت  - 
 .  الحق فً موسم الحصاد  

 Multiple Peril Insurance (MPI) التأمٌن ضد مجموعة من المخاطر   . 2

 ٌغطى جمٌع المخاطر التى ٌتعرض لها المحصول  - 

ٌحتاج الى معاٌنة قبلٌة ومعاٌنات حقلٌة مستمرة خالل مراحل نمو    –تكلفة ادارتة مرتفعة  - 
 المحصول   

ٌؤثر ٌكون سلوك المؤمن ٌمكن أن عندما  Moral Hazardعرضة للمخاطر السلوكٌة  - 
 . المسؤولٌةوعدم لدفع مبلغ التأمٌن، مثل الالمباالة مدى الضرر الذي ٌؤهل على  

العمالء المحتملون ٌعلمون عن )  Adverse Selection مشكلة االنتقاء العكسى - 
الخطر أكثر مما تعلم شركات التأمٌن، وبالتالى اشتراك العمالء ذوى المخاطر المرتفعة  
 ).واحجام ذوى المخاطر المنخفضة 
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 (تابع)   أشكال التأمين الزراعى 
   Yield insurance  الفدانٌة                تأمٌن االنتاجٌة . 3

عادة ما ٌكون )التأمٌن ضد انخفاض المحصول عن مستوى معٌن هو  - 
 (السابقةللمزرعة فى السنوات العام  المتوسط  

    فٌهاتوافر سجالت مزرعٌة موثوق ٌتطلب  - 

احتسابة كنسبة من متوسط االنتاجٌة الفدانٌة للمزارع صاحب وثٌقة ٌتم  - 
 (.سنوات 10-5)خالل فترة زمنٌة مناسبة التأمٌن  

 .  من متوسط محصول المزرعة%  70-50التأمٌن عادة على ٌتم  - 

 إذا كان المحصول المحقق أقل من المحصول المؤمن علٌة ٌتم دفع  - 
 . ، بما ٌوازى الفرق مضروبا فى النسبة المؤمن علٌهاالتعوٌض 

النوع من التأمٌن ٌغطى مخاطر متعددة ألنه من الصعب تحدٌد السبب هذا  - 
 .للخسارةالدقٌق  

 :تأمٌن الصوب الزراعٌة. 4

التأمٌن الذي ٌجمع بٌن تغطٌة األضرار المادٌة لهٌكل الصوبة و المعدات و كذا 
 .التأمٌن على محصول الصوبة ضد نوع معٌن من الخطر
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 (تابع)   الزراعى التأمين أشكال 
  Revenue insurance    تأمٌن العائد الفدانى                   . 5

 .االنتاجٌة الفدانٌة  وانخفاض األسعاركل من مخاطر ٌغطى  - 

 .  المتحدةبصفة خاصة فى الوالٌات مطبق  - 

 .الحاضرةبورصة للبضاعة  –توافر مصدر للمعلومات السوقٌة ٌستلزم  - 

، تم تسوٌق هذا المنتج على أساس تجاري فقط فً الوالٌات  2009من عام اعتبارا  - 
 .بالنسبة للحبوب و المحاصٌل الزٌتٌةالمتحدة  

  Area yield index insurance  تأمٌن االنتاجٌة القٌاسٌة         . 6

التأمٌن ضد انخفاض انتاجٌة منطقة معٌنة  عن نسبة معٌنة من المتوسط العام هو  - 
 للمنطقة 

   من المتوسط التارٌخى للمحصول بالمنطقة%( 90-50)ٌتم التأمٌن على نسبة  - 

ٌتم دفع التعوٌضات اذا انخفض المحصول المحقق بالمنطقة عن المحصول المؤمن  - 
 .بغض النظر عن المحصول الذى حققة كل حامل وثٌقة على حدة ، علٌة 

  ٌتطلب هذا النوع من التأمٌن توافر بٌانات تارٌخٌة عن االنتاجٌة الفدانٌة بالمنطقة - 

وجود جهاز محاٌد لتقدٌر االنتاجٌة الفدانٌة على مستوى المناطق من خالل ٌتطلب  - 
 العٌنات  
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 (تابع)   أشكال التأمين الزراعى 

   Indirect index insuranceالتأمٌن على أساس مؤشر غٌر مباشر . 7

 التأمٌن على أساس مؤشرات الطقس . أ

  الطقس مؤشرات أحد وصول على التأمٌن من النوع هذا فى التعوٌض تقدٌر ٌستند
  منخفض أو جدا مرتفع) معٌن مستوى الى (المطر سقوط معدالت – الحرارة درجات)

  مسبقا محددة زمنٌة ولفترة (المحصول فى خسائر حدوث الى ٌؤدى الذى بالشكل جدا

   .مسبقا محددة ارصاد محطة فى

 لكل مسبقا علٌه والمتفق علٌة المؤمن اإلجمالً المبلغ أساس على التعوٌض ٌحسب

 .(األمطار من مللٌمتر / دوالر ، المثال سبٌل على) المؤشر من وحدة

 التأمٌن على أساس مؤشر الفروق القٌاسٌة للغطاء النباتى. ب

 صور من زمنٌة سلسلة إلى استنادا المؤشر تكوٌن ٌتم التأمٌن من النوع هذا فى

 دفع فى ٌستخدم والذى المعٌارى الفرق ٌحسب ثم ، النباتى للغطاء بعد عن األستشعار

 .المراعى مناطق فى لإلٌستخدام صالح وهو .التعوٌضات

 األفرٌقٌةمطبق على مستوى تجرٌبى فى بعض البلدان  –  
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 الحٌوانى تأمٌن االنتاج 

 (النموذج الوحٌد للتأمٌن الزراعى فى مصر)
 من دول العالم% 85ٌتواجد فى حوالى 

غالبا التأمٌن لكل حٌوان على حدة. 

التأمٌن ضد الوفاة والحوادث. 

التأمٌن ضد األمراض الوبائٌة ٌقدم فى الدول ذات الدخل المرتفع 

 نسب التغطٌة محدودة  وبالتالى حجم االشتراكات الكلى أقل بكثٌر عن
 تأمٌن المحاصٌل

–الصٌن : من الدول التى لدٌها سوق متخصص لتأمٌنات االنتاج الحٌوانى 
 أسبانٌا –المكسٌك  –المانٌا 

ارتباط التأمٌن بالحصول على قرض: صندوق التأمٌن على الماشٌة 

 مخصص لمواجهة : صندوق دعم المنتجٌن باتحاد منتجى الدواجن
 الكوارث
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 Ad-hoc aid and insurance   المعونات الطارئة والتأمين

 إقتصادٌة آلٌة التتوافر حٌنما market based instrument إلدارة 
 وقت الزراع لمساعدة الطارئة المعونات تقدٌم إلى الحكومات تلجأ المخاطر
   .الطبٌعٌة الكوارث

الطارئة للتعوٌضات حكومى صندوق لدٌها األوروبٌة الدول غالبٌة 
 الكوارث لمواجهة

الحكومات لكن المحاصٌل لكل تأمٌنٌة تغطٌة لدٌها األوروبٌة الدول بعض 
 الحٌوانٌة األمراض حالة فى تتدخل

 (Netherlands, Ireland, and the United Kingdom) 

فى مبلغ عام كل تخصص الكوارث لتعوٌضات صنادٌق لدٌها التى الدول 
 الى عام كل الفائض ترحٌل مع الصندوق، لحساب للدولة العامة الموازنة

 .للدولة العامة الموازنة فى خلل الٌحدث حتى وذلك التالى، العام

على رسوم فرض خالل من الكوارث صندوق تموٌل الى تلجأ الدول بعض 
   .الصندوق لصالح المنتجات بعض
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 الزراعة التعاقدٌة: ثالثا
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أوضاع الزراعة التعاقدية في مصر    
 خصوصٌة ٌراعى – التعاقدٌة للزراعة متكامل نظام مصر فً ٌوجد ال

 فً فقط به ٌعمل للتعاقد نظام هو المتاح وإنما ، الزراعٌة العقود
  . والمصنعٌن المصدرٌن كبار ٌدٌرها للتعاقد ومبادرات ، السكر صناعة

للزراعة متكامل نظام لتطبٌق حاجة العالم دول أكثر من تعد مصر 
  : التالٌة لألسباب التعاقدٌة

 واألسواق المنتجٌن بٌن الترابط ضعف .   

الثالثة دون المساحات تشكل إذ ، المصرٌة الزراعة فً التفتت معدالت زٌادة 
   . والوادى الدلتا أراضى نصف قرابة أفدنة

تعاظم مع المستهلكٌن أسعار من المزارعٌن لنصٌب الواضح االنخفاض 
 المنتجات غالبٌة فً (%60-%40 بٌن تتراوح النسبة ) الوسطاء انصبة

   . الزراعٌة

من بالعدٌد مقارنة الزراعٌة للمنتجات التصنٌع نسب فً الواضح االنخفاض 
   . الدول
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 االنخفاض الواضح لنسب المصدر قٌاسا  إلى اإلنتاج من العدٌد من

المنتجات الزراعٌة ، خاصة منتجات الخضر والفاكهة على الرغم 

 . من تواجد فرص باالسوق وبأسعار مالئمة 

اداه ٌعد والذي المتخصص الزراعً اإلرشاد لنظم الشدٌد الضعف 

 المزارعٌن مجتمع لدى الزراعٌة المعارف لتطوٌر ضرورٌة

   . صغارهم خاصة

أسعار وكذا منتجاتهم أسعار فً شدٌدة لتقلبات المزارعٌن تعرض 

 الدخول معدالت على بشدة ٌؤثر الذي األمر ، اإلنتاج مدخالت

 االجتماعٌة المشاكل من وغٌره الفقر ظواهر تفشى على وٌساعد
   . المجتمع استقرارا على سلبا   تؤثر قد التً
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 اإلطار التنظيمى والمؤسسى لنظام الزراعة التعاقدية 

 : ٌرتكز النظام المقترح إلى خمسة ركائز أساسٌة هى 

  ًوالمشترى اول كطرف الزراعً المنتج فً والمتمثلٌن التعاقد طرف 

   . ثان كطرف كان اٌا

المخل الطرف تحدٌد فً للبت الكافٌة والخبرة القدرة ٌمتلك ثالث طرف 

 ارادة عن خارجه كونها فً الخلل هذا وأسباب ، العقود فً بالتزاماته

   . المبرمة العقود بتسجٌل ٌقوم كما . عدمة من المخل الطرف

كطرف وٌعمل - كافٌة فنٌة خبره وذو محاٌدا   – الطرف هذا ٌكون أن ٌلزم 

 . المنازعات فً والحكم للبت متخصص قضائى لنظام استشارى

المرتبطة المنازعات فً السرٌع والبت للحكم متخصص قضائى نظام 
 ( االقتصادٌة المحاكم ) الزراعٌة بالعقود
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 القائمة التأمٌن شركات مسئولٌاته تتولى ، المبرمة العقود لتأمٌن نظام 

 بتعوٌض المبرمة بالعقود االخالل حالة فً الشركة تقوم حٌث . حالٌا  

 تتولى ثم ومن ، العقد قٌمة من %75 إلى تصل بنسبة المتضرر الطرف

 برأى مدعومة القضائٌة الدوائر أمام المخل الطرف مقاضاه التأمٌن شركة

   . االستشارٌة التحكٌم هٌئة

 العقود بضمان للمزارعٌن المناسبة القروض بتوفٌر ٌقوم ائتمانى نظام 
 النظام هذا تنفٌذ وٌتولى – التأمٌن شركات فً علٌها والمؤمن المبرمة

   . االهلى البنك مثل التجارٌة البنوك من وغٌره الزراعً البنك االئتمانى
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 اإلطار التشريعى والمؤسسى الالزم لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية 
 التفاصٌل كافة ٌشمل الزراعٌة للعقود خاص تشرٌع 

 التقاضى وإجراءات تسجٌلها وكٌفٌة العقود ببنود المرتبطة
  . التفاصٌل من ذلك وغٌر

 لتقدٌم الزراعٌٌن الخبراء من استشارٌة هٌئة استحداث 
 الهٌئة هذه تتولى أن على ، القضائى للنظام المشورة
  . العقود تسجٌل إجراءات

والبنوك الزراعً البنك لدى ائتمانٌة خطوط استحداث 
 والمؤمن المبرمة الزراعٌة العقود بتموٌل تسمح التجارٌة
  . العقود هذه قٌمة من %75 تعادل بنسبة علٌها
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 الهيكل المؤسسى المقترح الدارة وتنفيذ نظام الزراعة التعاقدية

 المشترٌن

الدوائر االقتصادٌة 
 للتقاضى

 المنتجٌن 

 البائعٌن

 مركز التسجٌل والتحكٌم

 شركات التأمٌن

هٌئات التموٌل 
 واالقراض
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