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 ملخص اسبحث:
، من خالل دراسة إنتاج (0202-0222خالل الفترة )قياس أثر السيـاسات الزراعية على محصـول الذرة الشـامية فى مصـر يتناول البحث 

ستهالك وواردات ما يتناول البحث ك ، الذرة الشامية ، قياس مصفوفة تحليل السياسات لمحصول الذرة الشاميةمن وأسعار المنتج والجملة والتجزئة وا 
من  0202، وأخيرًا يتناول البحث التنبؤ بحجم الفجوة من محصول الذرة الشامية حتى عام قياس نموذج التوازن الجزئي لمحصول الذرة الشامية 

ستقبلية للتنبؤ وهى :نموذج معدل إزدياد الطلب ، نموذج الخط المستقيم للمعادالت اإلتجاهية ، خالل إستخدام أربعة نماذج قياسية للتقديرات الم
 نموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األسى المزودج ، نموذج هولت ذات المعلمتين للتنعيم األسى المزودج.

( إلى فترتين زمنيتين ، 0202-0222قســـــيم فترة الدراســـــة )وللتعرف على أثر الســـــياســـــة الزراعية على  محصـــــول الذرة الشـــــامية فقد تم ت
(، فى حين تمثلت الفترة الثانية فى فترة ما بعد الثورة 0202-0222حيث تمثلت الفترة األولى فى فترة ما قبل الثورةوســياســات تحرير ســعر الصــرف )

لمنتج ، الجملة والمســــــــتهلك لمحصــــــــول الذرة ( ، حيث تبين من خالل نتائج تطور أســــــــعار ا0202-0200وســــــــياســــــــات تحرير ســــــــعر الصــــــــرف )
خالل ســياســات  %0.2.1،  %0.2.1،  %0.2.2الشــاميةوجود زيادة فى أســعار المنتج ، الجملة والمســتهلك لمحصــول االذرة الشــامية بل  حوالى 

 الفترة الثانية عن الفترة األولى من الدراسة.
ى أهم العوامل المرتبطة باألمن الغذائى لمحصــــول الذرة الشــــاميةحدوث زيادة فى كما تبين من خالل نتائج قياس أثر الســــياســــات الزراعية عل

على الترتيب خالل ســـياســـات الفترة الثانية عن الفترة األولى من الدراســـة  %2.0،  %..2المســـاحة المزروعةوكمية إنتاج الذرة الشـــامية بلغت حوالى 
على الترتيب خالل  %0..2،  %02.2،  %..12الفجوة من الـذرة الشــــــــــــــامية بحوالى ، فى حين تبين زيـادة كميـة الواردات ، كميـة اإلســــــــــــــتهالك و 

حلى من الذرة مســـياســـات الفترة الثانية عن الفترة األولى من الدراســـة ، فى حين تبين إنخفاك نســـبة اإلكتفات الذاتى ، فترة كفاية اإلنتاج ل ســـتهالك ال
ياســــــات الفترة الثانية عن الفترة األولى من الدراســــــة . كما تبين من خالل نتائج نموذج على الترتيب خالل ســــــ %01.2،  %01.2الشــــــامية بحوالى 

( وما تبعها من ثورة 0202-0200التوازن الجزئى لمحصـــــــــول الذرة الشـــــــــامية أن هناك تنثيرًا إيجابيًا لتنفيذ لســـــــــياســـــــــات الفترة الثانية من الدراســـــــــة )
مية خاصــــة على الجانب اإلنتاجى ،الجانب اإلســــتهالكى ، إجمالى العوائد االجتماعية ، وســــياســــات تحرير ســــعر الصــــرف على محصــــول الذرة الشــــا

ار التوزيعية ثاآلثار التوزيعية للمنتجين ، وحصــــيلة النقد األجنبى لمحصــــول الذرة الشــــامية ، فى حين كان لتنفيذ هذأ الســــياســــات تنثيرًا ســــلبيًا على اآل
يرادات وعوائد   الحكومة خالل فترتى الدراسة. لمستهلكى الذرة الشامية وا 

 %2..2كما تبين من نتائج حســــاب الكفاتة التســــويقية لمحصــــول الذرة الشــــامية إرتفاق الكفاتة التســــويقية لمحصــــول الذرة الشــــامية إلى حوالى 
 .عن متوسط الفترة األولى %...0بنسبة زيادة بلغت حوالى ( 0202-0200خالل متوسط الفترة الثانية من الدراسة )

بإستخدام أربعة نماذج قياسيةهى )معدل إزدياد الطلب  0202كما تبين من خالل التنبؤ بحجم الفجوة من محصول الذرة الشامية حتى عام 
 ( أن الحدج، الخط المستقيم للمعادالت االتجاهية ، براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األسى المزودج ، هولت ذات المعلمتين للتنعيم األسى المزود

كانت وفقًا لنموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم .020مليون طن عام  6.34األدنى للفجوة المحتملة من محصول الذرة الشامية يقدر بحوالى 
 طلب.وفقًا لنموذج معدل ازدياد ال 0202مليون طن عام  ....0األسى المزدوج ، بينما بل  الحد األقصى للفجوة الذرة الشامية المحتملة حوالى 

 
 :استوصيا  استى تفيد صانعى اسقرار فى اسسياسة االقتصادية اسزراعية هذا اسمجال من نتائج فإنه يوصى ببعضوفى ضوء ما توصل اسبحث 

ســتهالك الذرة الشــاميةحتى عام  -0 ، أنه  0202وضــس ســياســات هدفها الحد من إســتيراد الذرة الشــامية ، حيث تبين من نتائج التنبؤ بكميتى إنتاج وا 
، فى حين يتوقس حدوثزيادة فى كمية إســـــتهالك الذرة الشـــــامية بل  حوالى  %00.2يتوقس حدوثإنخفاك فى كمية إنتاج الذرة الشـــــامية بل  حوالى 

 طبقًا لنموذج معدل إزدياد الطلب، وبالتالى يجب وضس سياسات هدفها ترشيد اإلستهالك المحلى من الذرة الشامية.  .020من عام  10%
رة ذتشـــــجيس المزارعينعلةزيادة المســـــاحة المزروعةوزراعة األصـــــناف عالية اإلنتاجية من الذرة الشـــــامية ، مما يؤدذ إلى تحســـــين األمن الغذائى ال -0

عن الفترة  %01.2حيث تبين إنخفاك نســــــبة اإلكتفات الذاتى من الذرة الشــــــامية خالل ســــــياســــــات الفترة الثانية من الدراســــــة بحوالى  الشـــــامية ،
 األولى.
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 9102(  4)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ية الشـــام ةمراعاة البعد اإلجتماعى واآلثار الســلبية للســياســات الزراعية الراهنة حيث تبين أن تلك الســـياســات لها تنثيرًا إيجابيًا على محصــول الذر  -1
خـاصــــــــــــــة على الجـانـب اإلنتـاجى ،الجـانب اإلســــــــــــــتهالكى ، إجمالى العوائد االجتماعية ، اآلثار التوزيعية للمنتجين ، وحصــــــــــــــيلة النقد األجنبى 

يرادات وعو  لحكومة ئد االمحصـول الذرة الشـامية ، فى حين كان لتنفيذ هذأ السـياسـات تنثيرًا سـلبيًا على اآلثار التوزيعية لمستهلكى الذرة الشامية وا 
 خالل فترتى الدراسة.

ضـــــرورة إتخاذ التدابير الالزمة للمحافىة على مخزون الذرة وتنميته ووضـــــس ســـــياســـــات تتعل  بزيادة اإلنتاج وخفك اإلســـــتيراد من الذرة ، حيث  -.
ى ،حيث تعتبر الفترة الثانية خالل الفترة الثانية عن الفترة األول %01.2تبين إنخفاك فترة كفاية اإلنتاج ل ســـــــــــتهالك من الذرة الشـــــــــــامية بنحو 

 هى فترة سحب أكبر من المخزون اإلستراتيجى.
 

ة وتوزيس جنيه الكفاتة التســـويقي-نموذج التوازن الجزئي  -مصـــفوفة تحليل الســـياســـات الزراعية  -انتاج واســـتهالك الذرة الشـــامية: ةمفتاحياسكلما  اس
 .التنبؤنماذج - المستهلك

 
 مقدمة:

د توزيس العالم ، حيث لم يعمصـــــــر و من أهم المشـــــــاكل الرئيســـــــية فى ســـــــلس األمن الغذائى لوتحقي  اإلكتفات الذاتى تعتبر مشـــــــكلة نقء الغذات 
نما يتحدد بناتًا على إلعتبارات ا فـائك الغـذات فى التجـارة الـدوليـة يتم طبقـًا ل عتبارات اإلقتصــــــــــــــادية أو أنه ينســــــــــــــاب إلى الدول األكثر حاجة إليه وا 

يث ترتبط زيادة حاإلقتصـــــادية والســـــياســـــية .  الســـــياســـــية ، ومن ثم تخضـــــس تلك الدول الغير قادرة على توفير الغذات بالقدر الكافى فى دائرتى التبعية
الحادث فى  لالفجوة الغذائية من أهم الســـــلس اإلســـــتراتيجية باإلختالالت الهيكلية للموارد اإلقتصـــــادية وزيادة معدل النمو الســـــكانى باإلضـــــافة إلى الخل

ومى على توفير الحاجات األســـــاســـــية الغذائية المتزايدة  ســــياســـــة تخصـــــيء الموارد الزراعية من شـــــننه تحقي  األمن الغذائى ومدذ قدرة االقتصـــــاد الق
اج تســــــوات بزيادة اإلنتاج المحلي أو بتوفير حصــــــيلة عوائد الصــــــادرات بحيث يمكن إســــــتخدامها فى إســــــتيراد اإلحتياجات الغذائيةلســــــد العجز فى اإلن

 الجغرافيــة من ريف وحضــــــــــــــر من نــاحيــة وبين فئــات وطبقــات المحلى منهــا، حيــث ترتبط الفجوة الغــذائيــة بكيفيــة توزيس الــدخــل القومى بين المنــاط 
 المجتمس من ناحية أخرذ ، أذ ترتبط بضــــــعف القدرة على اإلنتاج من ناحية وضــــــعف القدرة الشــــــرائية الالزمة للحصــــــول على الحاجات الغذائية من

لى الغذائية حيث تصــــــــــبط مرونة الطلب الدخلية عناحية أخرذ.وقد يترتب على إنخفاك الدخل الفردذ النقدذ إنخفاك أكبر فى إســـــــــتهالك الســـــــــلس 
 الغذات منخفضة نسبيًا فى ىل زيادة الفجوة بين اإلنتاج واإلستهالك.

يتطلب تضـــــافر الجهود لوضـــــس الخطط واإلجراتات اإلقتصـــــادية القومية والزراعية فإناألمر من أهم الســـــلس اإلســـــتراتيجيةاألمن الغذائى لتحقي  و 
رية للســـلس التصـــدي ةقصـــى قدر ممكن من ناحية وترشـــيد اإلســـتهالك الغذائى من ناحية أخرذ ، وزيادة الطاقألنتاج الزراعى بهدف زيادة اإلنتاجية واإل

بعك  ثذات الميزأ التنافســية للتغلب على زيادة الواردات للســلس اإلســتهالكية . وقد يتطلب األمر تصــحيط الخلل في القطاق الزراعي المصــر  بإحدا
ية في الســـياســـات الزراعية الســـعرية والتســـويقية وســـياســـات الدعم الزراعى أو ســـياســـات التجارة الخارجية الزراعية وكذلك الســـياســـات التعديالت الهيكل

لخاء ا المـاليـة والنقـديـة المرتبطـة بالقطاق الزراعى ،  باإلضــــــــــــــافة إلى إجرات تعديالت في دور بنك التنمية واالئتمان الزراعي ،  وتشــــــــــــــجيس القطاق
حداث تكامل التصـــنيس الزراعىاإلتجاأ نحو و راضـــي الجديدةألخريجين علي اســـتزراق اوشـــباب ال مية من لســـياســـات الســـعرية الزراعية ونىيرتها القو ل، وا 

ـــــــــــــــة وســـياســـات الدخل واألجور   تحريرىل  فىالتجارة الخارجية الزراعية من ناحية أخر  . و و ناحية والســـياســـات الضـــريبية والمالية والنقدية واالئتمانيـ
م هأســـــعار المحاصـــــيل الزراعية وتركها لقو  العرك والطلب ، وتقليء دور الدولة في تحديد المســـــاحات المحصـــــولية واإلكتفات بزراعات تعاقدية أل

بعك  بالمحاصــــــيل اإلســــــتراتيجية ، وزيادة دور القطاق الخاء في تجارة وتوزيس مســــــتلزمات اإلنتاج الزراعي والتجارة الخارجية الزراعية ، إلى جان
زالة العوائ  أمام المســـتثمر األجنبى تســهيالت  من و يؤدذ إلى زيادة اإلســـتثمار الزراعى   أن بمن شـــنن كل ما ســـأو المحلى ، اإلجراتات البنكية ، وا 

لصادرات الزراعية ا ادةوخفك الفجوة الغذائية من أهم السـلس اإلسـتراتيجية وتحقي  اإلسـتقرار واألمن الغذائى ، إضافة إلى زياإلنتاج الزراعى زيادة ثم 
 خفك العجز فى الميزان التجارذ الكلى والزراعى المصرذ.بالتالى من ناحية وخفك الواردات الزراعية من ناحية أخرذ و 

 
 اسمشكلة اسبحرثية:

 الغذائية اعاتالصــن من الكثير فى دخوله إلى إضــافة للخبز ثانىال المكون يمثل حيث الحبوب محاصــيل أهم من الشــامية ذرةال محصــول يعتبر
 حوالى إلى .020 عام فدان مليون .0.02 حوالى من مصـــــر فىالشــــــامية ذرةبال المزروعة المســـــاحة إجمالىزادت وقد ، األخرذ والحلويات المختلفة
 المساحة إجمالى من %02.0 حوالى الشـامية بالذرة المزروعة المسـاحة تمثل حيث ، %2.0 حوالى بلغت زيادة بنسـبة .020 عام فدان مليون 0.1

 إلى .020 عام طن مليون 0.2.. حوالى من الكلى اإلنتاج زاد حين فى ، .020 عام فدان مليون 1.01 حوالى والبالغة مصـــــــــر في المزروعة
 من المحلى ل ســـــــتهالك المتاح إجمالى زاد حين فى ، .020 عام من %1..0 حوالى تمثل زيادة بنســـــــبة .020 عام طن مليون 2.2.1 حوالى

 ،020. عام من %12.1 حوالى تمثل بنســـبة .020 عام طن مليون 0...0 حوالى إلى .020 عام طن مليون 00.01 حوالى من الشـــامية ذرةال
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 تمثل بنســــــــــبة .020 عام طن مليون 2.22 حوالى إلى .020 عام طن مليون 12.. حوالى من واإلســــــــــتهالك اإلنتاج بين الفجوة زادت وبالتالى
 ، 2020 عام طن مليون .... حوالى بلغت حيثالشـــــــامية ذرةال من المســـــــتوردة الكمية زيادة تطلب الذذ األمر ،020. عام من %0.0. حوالى

 اإلنفا  لمرونة النســــــــبى اإلنخفاك لى فى .020 عام جنيه ألف 20..0 حوالى بل  حيث الحقيقى الســـــــنوذ الفردذ الدخل إنخفاك إلى إضـــــــافة
 تلك أن فيه شــــــــــك ال مماو  ،(.020-0222) الفترة متوســــــــــط خالل 2... ، 1.2. التوالى على اتبلغ حيث الدخلية الطلبية والمرونة للدخل الكلى

  عدة عية المصــرية على تحقيوقد إعتمدت الســياســة الزرا.الحبوب محاصــيل فى خاصــة المصــرذ الغذائى األمن تحقي  عاقةإ إلى تؤدذ قد األســباب
فقًا و أهداف منها زيادة ســـــعر الفائدة ليصـــــل لســــــعر الفائدة الســـــوقى ، حرية المزراق فى إختيار المحاصـــــيل الزراعية وترك األســــــعار المزرعية تتحدد 

صـــــرف الدوالر  تحرير ســـــعرزراعية ، لتفاعل قوذ العرك والطلب، تحرير تجارة مســـــتلزمات اإلنتاج الزراعى، تخفيف القيود على التجارة الخارجية ال
كتفات الذاتى من تحقي  اإلعلى قد تؤثر رات إقتصــــادية بالقطاق الزراعى يث تغيو تلك الســـياســـات قد تؤدذ لحدكل والشـــك أن مقابل الجنيه المصـــرذ ، 

فى القطاق  اتحقي  أهدافهفى يةزراعالاآلثار المتوقعة للســـــــياســـــــات  بعك، األمر الذذ يدعو إلى أهمية التعرف على  اإلســـــــتراتيجيةالزراعية الســـــــلس 
 .الزراعى

 
 الهداف اسبحرثية:

 :  تطور ، من خالل دراسة ذرة الشاميةمحصول اللقياس أثر السياسات الزراعية على تحقي  األمن الغذائى  البحثستهدف ي
ستهالك و كمية  (0  .(0202-0222خالل الفترة ) ذرة الشاميةلل تجزئةالالجملة و وأسعار المنتج و واردات إنتاج وا 
 .ذرة الشاميةأثر السياسات الزراعية على المساحة واإلنتاج واإلنتاجية واألمن الغذائي لمحصول ال (0
 أثر السياسات الزراعية على تخصيء الموارد الزراعية لمحصول الذرة الشامية. (1
نفا   (. المســـتهلكين واآلثار التوزيعية واإلنتاج  واإلســـتهالك والتجارة الخارجية الزراعية وحصـــيلة النقد أثر الســـياســـات الزراعية على دخول المنتجين وا 

 .ذرة الشاميةاالجنبي والدعم لمحصول ال
 .ذرة الشاميةحساب الهوامش التسويقية والكفاتة التسويقية لمحصول ال (2
 .ذرة الشاميةالمحصول  التقدير القياسى لدالة الطلب اإلستهالكى ودالة الواردات الخارجية من (.
 .0202حتى عام  ذرة الشاميةالتنبؤ بحجم الفجوة من محصول ال (.
 

 اإلسلوب اسبحرثى ومصادر اسبيانا : 
ســـتهالك وصـــادرات وواردات  تم إســـتخدام إســـتخدام ب ذرة الشـــاميةل الو محصـــوأســـعار إســـلوب تحليل بيانات الســـالســـل الزمنية المتعلقة بإنتاج وا 

حصــول مأدوات التحليل اإلحصــائى اإلقتصــادذ الوصــفى واإلســتداللى ونماذج تحليل اإلنحدار البســيط والمتعدد لدراســة أثر الســياســات الزراعية على 
، كما تم إســــتخدام نموذج التوازن الجزئى إلســـــتكشــــاف أثر الســـــياســــة الزراعية على كل من اإلنتاج واإلنتاجية واإلســـــتهالك والمتغيرات  ذرة الشــــاميةال

، باإلضـافة إلى إسـتخدام مصـفوفة تحليل السـياسـات الزراعية للتعرف على أثر السـياسـة الزراعية على كفاتة إستخدام الموارد  المتعلقة بها اإلقتصـادية
، كما تم إســــــــتخدام نماذج )معدل إزدياد الطلب ، الخط المســــــــتقيم للمعادالت االتجاهية ، براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األســــــــى  الزراعية وعوائدها

نات الثانوية اعلى البيوقد اعتمدت الدراســــة . ذرة الشــــاميةن للتنعيم األســــى المزودج( للتنبؤ بحجم الفجوة من محصــــول اليالمزودج،هولت ذات المعلمت
ســتصــالح األراضــي، و  نشــرات الصــادرة من الجهاز المركز  للتعبئة العامة واإلحصــات، الالمنشــورة في العديد من الجهات الرســمية مثل وزارة الزراعة وا 

 كما تم اإلستعانة ببعك األبحاث والرسائل والدراسات والكتب العلمية التي لها صلة بموضوق البحث. 
 

 ومناقشتهااسبحرثية  اسنتائج
 (:0228-0222ل اسفترة  اسدراسة خل  يرا اإلتجاه اسزمنى اسعام سمتغتطور أواًل :  

ألف طن عام  201.إلى حوالى  0222ألف طن عام  ....أنها زادت من حوالى  ذرة الشــــــــــاميةدراســــــــــة تطور كمية إنتاج الخالل تبين من 
خالل  ذرة الشــــــــــــــامية(. وبتقدير معادلة اإلتجاأ الزمني لتطور كمية إنتاج ال0جدول ) - 0222من كميتها عام  %02.1بزيادة تمثل حوالى  0202
من متوســـــط فترة  %0.0ألف طن ، يمثل حوالى  2.2.( تبين أنها اتخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا معنويًا إحصـــــائيًا بل  حوالى 0202 - 0222الفترة )

 121.تبين من خالل دراســـة تطور كمية واردات الذرة الشـــامية أنها إنخفضـــت من حوالى كما (. 0جدول ) – ألف طن 021.الدراســة البال  حوالى 
(. وبتقـــدير 0جـــدول ) - 0222من كميتهـــا عـــام  %1.1بـــإنخفـــاك يمثـــل حوالى  0202ألف طن عـــام  2...إلى حوالى  0222ألف طن عـــام 

( تبين أنها اتخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا معنويًا إحصـــــائيًا بل  0202 - 0222معادلة اإلتجاأ الزمني لتطور كمية واردات الذرة الشـــــامية خالل الفترة )
فى حين تبين من خالل دراســــــة (. 0جدول ) – ألف طن 222.من متوســــــط فترة الدراســــــة البال  حوالى  %..0طن ، يمثل حوالى  2..00حوالى 
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بزيادة تمثل  0202ألف طن عام  11..0إلى حوالى  0222ألف طن عام  02122تطور كمية إســـــــــــــتهالك الذرة الشـــــــــــــامية أنها زادت من حوالى 
 - 0222(. وبتقدير معادلة اإلتجاأ الزمني لتطور كمية إســــــــــــتهالك الذرة الشــــــــــــامية خالل الفترة )0جدول ) - 0222من كميتها عام  %22حوالى 
من متوســــــط فترة الدراســــــة البال   %0.0ن ، يمثل حوالى ألف ط 2...0( تبين أنها اتخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا معنويًا إحصــــــائيًا بل  حوالى 0202
 (.0جدول ) – ألف طن .0011حوالى 

 
ستهالك وواردات وأسعار ال( : 2جدول    (0202 - 0222خالل الفترة ) ذرة الشاميةتطور كمية إنتاج وا 

 السعر :جنيه/طن(  -)الكمية : ألف طن
 سعر اسمستهلك سعر اسجملة اسمنتج سعر اسمتاح سإلستهلك كمية اسواردا   اإلنتاج اسسنة
0222 .... 4959 02122 608 705 1010 
0222 .2.0 4797 00.22 613 696 1010 
0220 ..10 4721 00021 629 776 1070 
0222 .012 4053 02112 693 974 1190 
0222 ..02 2429 1022 1036 1097 1350 
0222 ..12 5095 00202 1036 1156 1330 
0222 .121 3769 02... 1079 1183 1410 
0222 .112 4474 00111 1289 1402 1690 
0228 ..20 2564 00201 1414 1906 2420 
0222 ..20 1940 110. 1279 1393 1940 
0222 ...2 5060 00221 1497 1871 0222 
0222 222. 7048 0.2.1 0201 0121 02.2 
0220 .02. 4200 02022 000. 0000 0.22 
0222 .020 7410 0.02. 00.1 011. 0222 
0222 .0.2 4282 0000. 00.. 02.. 1002 
0222 .221 5475 0.1.2 0122 02.. 1.22 
0222 .202 5743 012.. 0.22 1200 1..2 
0222 22.1 4627 0..00 .222 22.. 2.02 
0228 .201 4470 0..11 ..2. 202. 2102 

 0208 0202 2222 20222 228252 2222 اسمتوسط
-0222متوسط  

0222) 2822 228252 22202 2222 2222 2222 
-0222متوسط  

0228) 2202 222252 22222 0822 2222 2222 
 0000 2228 2282 0822 222252 22252 أرثر استغير بين اسفترتين

 22852 22252 22258 0258 2252 850 نسبة الرثر
 *كمية تقديرية

 : جمعت وحسبت من : اسمصدر
أعداد  ، نشرة حركة اإلنتاج واستجارة اسخارجية واسمتاح سإلستهلك من اسسلع اسزراعيةالجهاز المركزذ للتعبئة العامة واإلحصات ، -0

 متفرقة.
 www.capmas.gov.egالموقس اإللكترونى للجهاز المركزذ للتعبئة العامة واإلحصات:   -0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.capmas.gov.eg/
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ستهالك وواردات وأسعار ال( : 0جدول    (0202 - 0222خالل الفترة ) ذرة الشاميةمعادالت اإلتجاأ الزمنى العام لتطور إنتاج وا 

 اسنموذج اسمتغير
اسمتوسط 
 اسسنوى

 معدل اسنمو
 % اسسنوى

2R F 

 كمية اإلنتاج
  أسف طن(

Ŷt= 6347.8 +75.5 T 

(3.44)**                                                         
7103 1.1 0.410 **11.8 

 كمية اسواردا 
  أسف طن(

Ŷt= 3494.1 +117.5 T 

(2.14)*                                                         
4585 2.6 0.214 *4.6 

 كمية اإلستهلك
  أسف طن(

Ŷt= 9569.1 +276.5 T 

(4.27)**                                                         
12334 2.2 0.516 **18.2 

  جنيه/طن( سعر اسمنتج
Ŷt= 85.2 +185.2 T 

(7.98)**                                                         
1767 10.5 0.789 **63.7 

 سعر اسجملة
  جنيه/طن(

Ŷt= 71.0 +210.0 T 

(8.31)**                                                         2029 10.3 0.802 **69.0 

 سعر اسمستهلك
  جنيه/طن(

Ŷt= 111.2 +231.7 T 

(8.92)**                                                         
2428 9.5 0.824 **79.5 

  2.20معنوذ عند                       2.22معنوذ عند                  
 ( بالدراسة.0: جمعت وحسبت من جدول ) اسمصدر

 
جنيه/طن عام  .2..إلى حوالى  0222جنيه/طن عام  22.فى حين تبين من دراســــــــة تطور ســــــــعر منتج الذرة الشــــــــامية أنه زاد من حوالى 

(. وبتقدير معادلة اإلتجاأ الزمني لتطور ســــــعر منتج الذرة الشــــــامية خالل 0جدول ) - 0222من ســــــعرأ عام  %1.1..بزيادة تمثل حوالى  0202
من متوســـط فترة  %02.2جنيه/طن ، يمثل حوالى  022.0( تبين أنه اتخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا معنويًا إحصـــائيًا بل  حوالى 0202 - 0222الفترة )

جنيه/طن عام  22.كما تبين من دراســــة تطور ســــعر جملة الذرة الشــــامية أنه زاد من حوالى (. 0جدول ) – /طنجنيه ...0الدراســــة البال  حوالى 
(. وبتقدير معادلة اإلتجاأ الزمني 0جدول ) - 0222من ســعرأ عام  %1.1..بزيادة تمثل حوالى  0202جنيه/طن عام  .202إلى حوالى  0222

جنيه/طن ،  002( تبين أنه اتخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا معنويًا إحصــــــائيًا بل  حوالى 0202 - 0222) لتطور ســــــعر جملة الذرة الشــــــامية خالل الفترة
فى حينتبين من دراســــــة تطور ســــــعر مســــــتهلك الذرة  (.0جدول ) – جنيه/طن 0201من متوســــــط فترة الدراســــــة البال  حوالى  %02.1يمثل حوالى 

من ســـــــــــعرأ عام  %22.0.بزيادة تمثل حوالى  0202جنيه/طن عام  2102إلى حوالى  0222جنيه/طن عام  0202الشـــــــــــامية أنه زاد من حوالى 
( تبين أنه اتخذ اتجاهًا عامًا 0202 - 0222(. وبتقدير معادلة اإلتجاأ الزمني لتطور سـعر مسـتهلك الذرة الشـامية خالل الفترة )0جدول ) - 0222

 (.  0جدول ) – جنيه/طن 0.02من متوسط فترة الدراسة البال  حوالى  %1.2يمثل حوالى جنيه/طن ،  ..010متزايدًا معنويًا إحصائيًا بل  حوالى 
 

 :ذرة اسشاميةعلى أهم اسعوامل اسمرتبطة بالمن اسغذائى سمحصول اسرثانيًا : أرثر اسسياسا  اسزراعية 
( إلى فترتين زمنيتين ، 0202-0222الدراســـة )ويمكن التعرف على أثر الســـياســـةالزراعيةعلى  محصـــول الذرة الشـــامية بتقســـيم الفترة موضـــس 

-0200( ، فى حين تتمثل الفترة الثانية خالل )0202-0222حيث تتمثل الفترة األولى فى فترة ما قبل الثورةوسـياسـات تحرير سعر الصرف وهى )
ت اإلتجاأ نحو تحرير التجارة الخارجية وســياســات تحرير ســعر الصــرف وبد 0200( حيث شــهدت تلك الفترة بعك التغييرات أهمها ثورة يناير 0202

 ، وذلك بهدف تحليل أثر تلك السياسات على محصول الذرة الشامية. .020فى نوفمبر 
مليون فدان  0.21( حوالي 0202-0222أن متوســـط مســـاحة الذرة الشـــامية قد بلغت خالل متوســــط الفترة ) -( 1وقد تبين من نتائج جدول )

من إجمالي الدخل النباتي  %5.9مليون فدان، و يســـــــــاهم بحوالي  .0..0المســـــــــاحة المحصـــــــــولية البالغة حوالى  من إجمالي %00.1تمثل حوالى 
 .(0مرجس) مليار جنيه خالل متوسط فترة الدراسة 000.0البال  حوالى 
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نتاج محصول الذرة الشامية( : 2جدول   نتاجية وا   (0202 - 0222خالل الفترة ) تطور مساحة وا 
 اإلنتاج  أسف طن( اإلنتاجية اسفدانية  طن( اسمساحة  أسف فدان( اسسنة
0222 2007 3.40 .... 
0222 2079 3.40 .2.0 
0220 1917 3.40 ..10 
0222 1986 3.42 .012 
0222 1877 3.46 ..02 
0222 2076 3.55 ..12 
0222 1813 3.60 .121 
0222 1847 3.45 .112 
0228 2229 3.40 ..20 
0222 2341 3.37 ..20 
0222 2306 3.13 ...2 
0222 2115 3.34 222. 
0220 1786 3.33 .02. 
0222 2139 3.31 .020 
0222 2186 3.31 .0.2 
0222 2260 3.11 .221 
0222 2141 3.65 .202 
0222 0122 1.1. 22.1 
0228* 2334 3.35 .201 

 2222 2522 0222 (0228-0222اسمتوسط اسعام  
(0222-0222 متوسط   0222 2520 2822 
(0228-0222متوسط    0222 2522 2202 

252- 22252 استغير بين اسفترتين أرثر  222 
052- 252 نسبة الرثر  850 

 *كمية تقديرية
 : جمعت وحسبت من : اسمصدر

أعداد  ، سإلستهلك من اسسلع اسزراعيةنشرة حركة اإلنتاج واستجارة اسخارجية واسمتاح الجهاز المركزذ للتعبئة العامة واإلحصات ، -0
 متفرقة.

 .  www.capmas.gov.egالموقس اإللكترونى للجهاز المركزذ للتعبئة العامة واإلحصات:   -0
 

 الشـــــــامية ومدذ حدوث إضـــــــافة أو نقءوللتعرف على أثر الســـــــياســـــــات الزراعية على أهم العوامل المرتبطة باألمن الغذائى لمحصـــــــول الذرة 
، اإلنتاجية  المســاحة المزروعةللمخزون اإلســتراتيجى لمحصــول الذرة الشــامية، فقد تم اإلســتعانة بكل من إختبار )ت( للفر  بين متوســطين، لكل من 

 (..دول )ج –ة كفاية الواردات ل ستهالك اإلنتاج، الواردات ، اإلستهالك ،الفجوة ، اإلكتفات الذاتى، فترة كفاية اإلنتاج ل ستهالك ، فتر ، 
ألف فدان ، فى حين بلغت حوالى  02.1( حوالي 0202-0222حيث بلغت متوســـط مســـاحة الذرة الشـــامية خالل الفترة األولى من الدراســـة )

عن الفترة األولى ،  %..2ألف فـدان تمثـل حوالي  .00( بزيـادة بلغــت حوالى 0202-0200ألف فـدان خالل الفترة الثــانيـة من الـدراســــــــــــــة ) .002
( وجود فرو  غير معنوية إحصـــائيًا بين متوســـط الفترتين عند tوهذا يعتبر مؤشـــرًا إيجابيًا فى صـــالط الســـياســـة اإلقتصـــادية ، كما تبين وفقًا إلختبار )

 . 2.22مستوذ إحتمالى أكبر من 
طن ، ثم إنخفضـــت لتبل  حوالى  0..1( حوالي 0202-0222ة )فى حين بلغت متوســـط إنتاجية الذرة الشـــامية خالل الفترة األولى من الدراســـ

عن الفترة األولى من  %0.0طن ، يمثــــل حوالي  2.0( بــــإنخفــــاك بل  حوالى 0202-0200طن خالل الفترة الثــــانيــــة من الــــدراســــــــــــــــة ) .1.1
،وأن هناك  2.22د مســـــتوذ إحتمالى أكبر من ( وجود فرو  غير معنوية إحصـــــائيًا بين متوســـــط الفترتين عنt، كما تبين وفقًا إلختبار)2.20الدراســـــة

كما بل  متوسـط إنتاج الذرة الشامية خالل الفترة األولى من .ثبات نسـبى فى متوسـط اإلنتاجية الفدانية من محصـول الذرة الشـامية خالل فترتى الدراسـة
( بزيادة 0202-0200الثانية من الدراســــــة )ألف طن خالل الفترة  01..ألف طن ، فى حين بل  حوالى  2.2.( حوالي 0202-0222الدراســــــة )

عن الفترة األولى من الدراسـة ، وهذا يعتبر مؤشـرًا إيجابيًا فى صـالط السـياسة اإلقتصادية، كما تبين  %2.0ألف طن يمثل حوالي  ..2بلغت حوالى 
 .2.22كبر من ( وجود فرو  غير معنوية إحصائيًا بين متوسط الفترتين عند مستوذ إحتمالى أtوفقًا إلختبار )

 .2.2ألف طن كمتوسط للفترة األولى إلى حوالى  .112فى حين أوضـحت النتائج أن كمية الواردات من الذرة الشامية قد إزدادت من حوالى 
رًا ســـلبيًا من الفترة األولى من الدراســـة ، وهذا يعتبر مؤشـــ %..12ألف طن ، تمثل حوالي  0.02ألف طن كمتوســـط للفترة الثانيةبزيادة بلغت حوالى 

 . 2.22( وجود فرو  معنوية إحصائيًا بين متوسط الفترتين عند مستوذ إحتمالى tفى غير صالط السياسة اإلقتصادية، كما تبين وفقًا إلختبار )
 

 ألف طن كمتوســــــــــط للفترة األولى إلى حوالى 00002كما أوضــــــــــحت النتائج أن كمية اإلســــــــــتهالك من الذرة الشــــــــــامية قد إزدادت من حوالى 
من الفترة األولى من الدراســـــــــة ،وهذا يعتبر  %02.2ألف طن ، تمثل حوالي  02.0ألف طن كمتوســـــــــط للفترة الثانية، بزيادة بلغت حوالى  .0111

http://www.capmas.gov.eg/
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الى تم( وجود فرو  معنوية إحصـائيًا بين متوسط الفترتين عند مستوذ إحtمؤشـرًا سـلبيًا فى غير صـالط السـياسـة اإلقتصـادية، كما تبين وفقًا إلختبار )
ألف طن كمتوســـط  0.2.. كما تبين من النتائج أن الفجوة بين اإلنتاج المحلى للذرة الشــامية واإلســـتهالك المحلى منها قد إزدادت من حوالى  2.20

عليه عمـا كانت  %54.2ألف طن تمثـل حوالي  0122ألف طن كمتوســــــــــــــط للفترة الثـانيـة، أ  انهـا ازدادت بحوالي  2.2.للفترة األولى إلى حوالى 
( وجود فرو  معنوية إحصــائيًا بين متوســط tفي الفترة األولى، وهذا يعتبر مؤشـرًا ســلبيًا فى غير صـالط الســياســة اإلقتصـادية، كما تبين وفقًا إلختبار )

 . 2.20الفترتين عند مستوذ إحتمالى 
احة المزروعة من محصــول الذرة الشــامية بجانب وفى ىل إســتخدام ســياســة تســتهدف تحقي  أســعار مجزية للمزارعين مما يؤدذ الى زيادة المســ

حيث تبين  ، اإلهتمام بزراعة أصــناف عالية اإلنتاجية مما يؤد  الى زيادة نســـبة اإلكتفات الذاتي وتقليل الواردات الزراعية من محصــول الذرة الشـــامية
خالل الفترة الثانية من  %53.4( إلى حوالى 0202-0222خالل الفترة األولى من الدراســـــــــة ) %0.1.إنخفاك نســـــــــبة اإلكتفات الذاتي من حوالى 

من الفترة األولى ، وهذا يعتبر مؤشـرًا سـلبيًا فى غير صـالط السـياسة  %01.2يمثل حوالى  %1.2( ، بإنخفاك بل  حوالى 0202-0200الدراسـة )
، وقد يرجس ذلك إلى الزيادة  2.22عند مســــتوذ إحتمالى  ( وجود فرو  معنوية إحصــــائيًا بين متوســــط الفترتينtاإلقتصــــادية، كما تبين وفقًا إلختبار )

 المستمرة فى عدد السكان.
ن الذرة مو فيما يتعل  بكفاية كل من اإلنتاج والواردات ل ســـتهالك المحلى من الذرة الشـــاميةفقد تبين أن فترة كفاية اإلنتاج ل ســـتهالك المحلى 

من الفترة  %01.2يوم كمتوسط للفترة الثانيةبإنخفاك يمثل نحو  .01رة األولى إلى حوالى يوم كمتوسـط للفت 002الشـامية فقد إنخفضـت من حوالى 
( وجود فرو  معنوية tاألولى وقد يرجس ذلك إلى عجز اإلنتاج عن مواجهة اإلحتياجات المتزايدة للســـــكان من الذرة الشــــــامية، كما تبين وفقًا إلختبار )

،ووفقًالذلك نسـتنتج أن الفترة األولى تعتبر فترة سـحبمن المخزون اإلسـتراتيجى للقمط ، كما  2.22إحتمالى إحصـائيًا بين متوسـط الفترتين عند مسـتوذ 
نميته ، تتعتبر الفترة الثانية هى فترة ســــــحب أكبر من المخزون اإلســــــتراتيجى بما يدعو إلى ضــــــرورة إتخاذ التدابير الالزمة للمحافىة على المخزون و 

يوم  012فى حين تبين تزايد فترة كفاية الواردات ل ســـتهالك المحلى من حوالى 5ة إنتاج وخفك إســـتيراد الذرة الشـــاميةووضـــس ســـياســـات مرتبطة بزياد
من الفترة األولى ، وقد يرجس ذلك لزيادة الواردات من  الذرة  %02.0يوم كمتوســــط للفترة الثانية تمثل حوالى  0.1كمتوســــط للفترة األولى إلى حوالى 

   .  2.22( وجود فرو  غير معنوية إحصائيًا بين متوسط الفترتين عند مستوذ إحتمالى tالفترة الثانية ، كما تبين وفقًا إلختبار )الشامية خالل 
 
( 0202-0222خالل الفترتين) ذرة الشامية( للفر  بين متوسطين ألهم العوامل المرتبطة باألمن الغذائى من الtنتائج إختبار )( :2جدول رقم  

 **(0202-0200و)

متوسط اسفترة الوسى  اسوحدة اسمتغيـــــر
 0222-0222) 

متوسط اسفترة اسرثانية 
 0222-0228) 

اسفرق  بين 
 اسمتوسطين

قيمة   ( سلفرق 
 بين اسمتوسطين

 1.398- 114 .002 02.1 ألف فدان اسمساحة 
 1.173 0.07- .1.1 0..1 طن اإلنتاجية اسفدانية 
 1.819- 563 7429 6865 ألف طن اإلنتاج اسمحلى

 -2.512* 1420 5407 3987 ألف طن اسواردا 
 -3.453** 2871 13996 11125 ألف طن اإلستهلك اسمحلى

 -3.022** 2308 6568 4260 ألف طن اسفجـوة
 2.157* 8.6- 53.4 61.9 % نسبة اإلكتفاء اسذاتى

 2.150* 30.6- 197 228 يوم ىاسمحل فترة كفاية اإلنتاج سإلستهلك
 0.870- 13 143 130 يوم فترة كفاية اسواردا  سإلستهلك اسمحلى

  2.20معنوذ عند                       2.22معنوذ عند                  
 ( بالبحث .0جمعت وحسبت من بيانات جدول ) اسمصدر :
 

 :ذرة اسشاميةسمحصول اسًا : مصفوفة تحليل اسسياسا  اسزراعية سرثرثا
 :ذرة اسشاميةاس من محصولاسحماية السمية سإلنتاج  معامل( 2 

خالل الفترة األولى 1.243بل  حوالى قدذرة الشــــــــاميةالحماية األســــــــمية ل نتاج من محصــــــــول ال معاملأن-( 2نتائج جدول )ســــــــتعراك إيتبين ب
وتعكس ،تحرير ســــعر الصــــرفســـياســــات الثورةو فترة مابعد وهى ( 0202-0200)خالل الفترة الثانية .2..0حوالى( ، فى حين بل  0222-0202)

مل فإذا كانت قيمة هذا المعا ،قيمة هذا المعامل حجم الدعم الضــــــمنى أذ الحماية للمنتج المحلى أو حجم الضــــــرائب الضـــــــمنية التي يتحملها المنتج 
عالمى لأكبر من الواحد الصــحيط فإن هذا يعنى أن الســياســة الزراعية المتبعة تحق  دعم وحماية للمنتجين بما يجعل الســعر المحلى أكبر من الســعر ا

متبعة تحق  فرك ضــرائب ضــمنية على للســلعــــــــــــــــة ، أما إذا كانت قيمة هذا المعامل أقل من الواحد الصــحيط فإن هذا يعنى أن الســياســة الزراعية ال
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الســو  المحلى ب ذرة الشــاميةأســعار ال رتفاقإأن ســياســات الدولة ترتب عليها  تبينحيث المنتجين وأن الســعر المحلى للســلعة أقل من الســعر العالمى. 
 .لدراسةا الفترة األولى مننت أكبر من كاالفترة الثانية فترتى الدراسة اإل أن خالل على حساب المستهلك نتجعن أسعارأ العالمية لصالط الم

 
 :ذرة اسشاميةاس من محصولاإلنتاج  ستلزما اسحماية السمية سم معامل( 0 

خالل الفترة األولى 2.11حوالىبل  ذرة الشاميةاإلنتاج من محصـول السـتلزمات الحماية األسـمية لم معاملأن-( 2نتائج جدول )سـتعراك إتبين ب
. تحرير ســـــــــعر الصـــــــــرفســـــــــياســـــــــات الثورةو فترة ما بعد وهى ( 0202-0200خالل الفترة الثانية )2.101( ، فى حين بل  حوالى 0222-0202)

 وتعكس قيمة هذا المعامل حجم الضــــرائب أو الدعم الضــــمنى ، فإذا كانت قيمة هذا المعامل أكبر من الواحد الصــــحيط فإن هذا يعنى وجود ضــــرائب
ن. يضــــــمنية على المنتجين الزراعيين ، أما إذا كانت قيمة هذا المعامل أقل من الواحد الصــــــحيط فإن هذا يعنى وجود دعم ضــــــمنى للمنتجين الزراعي

ن ووجود دعم ضـــــمنى للمنتجيبعك اإلجراتات الحمائيــــــــــــــــــة لصـــــالط المنتج  تى الدراســـــةفتر خالل تتخذإأن الدولة  تبين من خالل قيمة المعامليث ح
 .اإلنتاجرد ستلزمات وموامتمثل في إنخفاك أسعار الزراعيين

 :ذرة اسشامية( معامل اسحماية اسفعال سمحصول اس2 
-0222خالل الفترة األولى ) 0.100بل  حوالى ذرة الشــــــــــاميةأن معامل الحماية الفعال لمحصــــــــــول ال -( 2تبين بإســــــــــتعراك نتائج جدول )

ـــــا تحقي  صالط  ،(0202-0200خالل الفترة الثانية من الدراسة ) 0.221( ،فى حين بل  حوالى 0202 حيث يتضط أن سياسات الدولة ترتب عليهـ
 سياسات تحرير سعر الصرف.الثورة و ما بعد أذ اصة خالل الفترة الثانية المنتج على حساب المستهلك خالل فترتى الدراسة ، وخ

 
 ( معامل اسميزة اسنسبية اسطبيعية فى ظل سياسة استدخل اسحكومى:2 

والى قد بل  ح ذرة الشــاميةأن معامل الميزة النســبية الطبيعية فى ىل ســياســة التدخل الحكومى لمحصــول ال -( 2تبين بإســتعراك نتائج جدول )
وقــــد تبين من خالل قيمــــة ( 0202-0200خالل الفترة الثــــانيــــة ) .1..2( ، فى حين بل  حوالى 0202-0222خالل الفترة األولى ) 2.220
سة ة من الدرازادتخالل الفترة الثانيطوال فترتى الدراسة ، إال أن هذأ الكفاتة ذرة الشاميةفى إنتـــــــــــــاج الكفاتة إستخدام الموارد الطبيعية المتاحة  المعامل
 من الفرصة البديلة إلستخدام تلك الموارد. قللمما ي

 :( معامل اسميزة اسنسبية اسطبيعية فى ظل استخلى عن سياسة استدخل اسحكومى فى سعر اسصرف2 
 ميةالشـــاذرة أن معامل الميزة النســـبية الطبيعية فى ىل التخلى عن ســـياســـة التدخل الحكومى لمحصـــول ال -( 2تبين بإســـتعراك نتائج جدول )

ــــــــــــــــــى ) 2.211قد بل  حوالى  ( . 0202-0200خالل الفترة الثانية من الدراســــــة ) 1...2( ، فى حين بل  حوالى 0202-0222خالل الفترة األولـ
ايدت تز قد  إال أن هذأ الميزة النســـبية الطبيعية، فى مصـــر له ميزة نســـبية طبيعية طوال فترتى الدراســـة  ذرة الشـــاميةحيث يتضـــط أن إنتاج محصـــول ال

مواجهة الفجوة من الخارج ل امحليًا واللجوت فقط إلســـــتيراده ذرة الشـــــاميةاألمر الذذ يشـــــير إلى ضـــــرورة إنتاج المن الدراســـــة خالل الفترة الثانية نســـــبيًا 
 .ذرة الشاميةإستهالك المن زيادةالناتجة 

 
   لى محصول الذرة الشاميةنتائج مصفوفة تحليل السياسات لقياس أثر السياسات الزراعية ع –( 2جدول رقم  

 اسبيـــان
متوسط اسفترة 

 الوسى
0222-0222 

متوسط اسفترة 
 اسرثانية

0222-0228 
 1.404 1.243 معامل اسحماية اإلسمية سإلنتاج

 0.929 0.930 معامل اسحماية اإلسمية سمستلزما  اإلنتاج 
 1.503 1.321 معامل اسحماية اسفعال

 0.496 0.502  تكلفة اسموارد اسمحلية( فى ظل سياسة استدخل اسحكومى معامل اسميزة اسنسبية اسطبيعية
 0.663 0.599 معامل اسميزة اسنسبية اسطبيعية فى ظل استخلى عن سياسة استدخل اسحكومى

 0.159 0.185 اسمعدل اسنسبى سلدعم اسحكومىللمنتجين
 0.496 0.502 معامل تكلفة سياسة اسدعم

 ( بالبحث.0جمعت وحسبت من جدول رقم ) اسمصدر :
 
 :  ذرة اسشامية( اسمعدل اسنسبى سلدعم اسحكومى سلمنتجين سمحصول اس2 

خالل الفترة األولى  2.022قد بل  حوالى  ذرة الشــــــاميةأن المعدل النســــــبى للدعم الحكومى لمحصــــــول ال -( 2تبين بإســــــتعراك نتائج جدول )
حيث يتضــــــــــــط أن تكلفة الموارد التجارية المســـــــــــــتخدمة فى  ،( 0202-0200خالل الفترة الثانية ) 2.021( ، فى حين بل  حوالى 0222-0202)

ه فى الفترة الفترة عما كان عليتلك بما يعنى إنخفاك المعدل النســـــــــبى للدعم الحكومى خاللخالل ســـــــــياســـــــــات الفترةالثانية قد زادتذرة الشـــــــــاميةإنتاج ال
 األولى.
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 :معامل تكلفة سياسة اسدعم ( 2 
من خالل الفترة األولى  2.220قد بل  حوالى  ذرة الشــــــاميةأن معامل تكلفة ســــــياســــــة الدعم لمحصــــــول ال -( 2تبين بإســـــتعراك نتائج جدول )

(، مما يعنى أن القيمة المضـــافة تزيد عن تكلفة الموارد 0202-0200خالل الفترة الثانية ) .1..2( ، فى حين بل  حوالى 0202-0222)الدراســـة 
الل خ كقيمة مضـــــــافة مما يدل على زيادة كفاتة اســــــــتخدام الموارد المحلية اً واحدجنيهًا جنيهًا من تكلفة الموارد المحلية تعطى  .2.22إذ أن  المحلية

 .سياسات تلك الفترة
 

 :   ذرة اسشاميةسمحصول اسنموذج استوازن اسجزئى ًا : رابع
( .جدول )-رة الشاميةذمحصـول العلى الزراعية المتبعة سـياسـات السـتعراك نتائج تحليل وتطبي  نموذج التوازن الجزئى فى قياس أثر إتبين ب

فترة ماقبل وهى ( 0202-0222)األولى خالل الفترة .0.00بل  حوالى  قدذرة الشـــــــــــــاميةال من محصـــــــــــــولأن معامل الحماية األســــــــــــمية ل نتاج  -
وتحرير ثورة يناير فترة ما بعد وهى ( 0202-0200)الثانية خالل الفترة .0.00حوالى، في حين بل  وما قبل تحرير ســــعر الصــــرف 0200ثورةيناير 

زيادة قيمة المعامل عن الواحد الصــحيحنن تلك الســياســة كانت تميل لمصــلحة المنتج ويعنى ، ســعر الصــرفوبدت االتجاأ نحو تحرير التجارة الخارجية 
 مصلحة المنتج.كانت فى المعامل فى كال الفترتين على الرغم من أن قيمة هذا ، األولى عن الفترة الثانية رة خالل الفتأكثر 

( ، في 0202-0222)األولى خالل الفترة .0..2بل  حوالى قد ذرة الشـــــاميةال من محصـــــولل ســـــتهالكتبين أن معامل الحماية األســـــمية كما 
ويعنى إنخفاك قيمة المعامل عن الواحد الصـــــــــــحيط أن تلك الســـــــــــياســـــــــــة كانت تميل ، (0202-0200)الثانية خالل الفترة 01..2حين بل  حوالى 

 ( ..جدول ) –ذرة الشاميةلمحصول الا فى صالط المستهلك تكانتين سياسالتباق كل من إأن  حيث تبينلمصلحة المستهلك ، 
( ، في 0202-0222)األولى مليون طن خالل متوســط الفترة  2.2..قد بلغت حوالى  ذرة الشــاميةكما تبين أن كمية اإلنتاج من محصــول ال

خالل الفترة الثــانيــة عن  ذرة الشــــــــــــــاميــةكميــة إنتــاج الــ زيــادة( ، ممــا يعنى 0202-0200)الثــانيــة مليون طن خالل الفترة  01...حين بلغــت حوالى 
( .كما تبين أن كمية .جدول ) –تحرير ســـــــعر الصـــــــرفالثورة وســـــــياســـــــات ا قبل عن الفترة األولى وهى م %2.0بلغت حوالى  زيادةاألولى بنســـــــبة 

 .2..2حوالى  زادت إلى( ، في حين 0202-0222)األولى مليون طن خالل الفترة  .1.12قد بلغت حوالى   ذرة الشاميةالواردات من محصول ال
خالل الفترة الثانية عن األولى بنســــــــــــــبة زيادة بلغت  ذرة الشــــــــــــــاميةواردات ال( ، ممـا يعنى زيادة كمية 0202-0200)الثـانيـة مليون طن خالل الفترة 

 ( .  .جدول ) –تحرير سعر الصرف الثورة و عن الفترة األولى وهى ما قبل  %..12حوالى 
-0222)األولىمليون طن خالل الفترة  00.002قد بلغت حوالى  ذرة الشـــــــــاميةفى حين تبين أيضـــــــــا أن كمية اإلســـــــــتهالك من محصـــــــــول ال

خالل الفترة  ذرة الشـــــــــامية( ، مما يعنى زيادة كمية إســـــــــتهالك ال0202-0200مليون طن خالل الفترة ) 2..0حوالى  زادت إلى( ، في حين 0202
 ( ..جدول ) -تحرير سعر الصرف الثورة و عن الفترة األولى وهى ما قبل  %02.2الثانية عن األولى بنسبة زيادة بلغت حوالى 

صـــول فى حين تبين زيادة اإلســـتهالك من مح ذرة الشـــاميةأثر ســـياســـات الفترة الثانية على زيادة كمية اإلنتاج من محصـــول الويتبين مما ســـب  
حرير ســـعر تالثورة و خالل الفترة الثانية عن الفترة األولى وهى ما قبل  ذرة الشــاميةمما انعكس على زيادة حجم الواردات من محصـــول ال ذرة الشــاميةال

ــــــــــــــــى فإن إســـتمرار إتباق تلك الســــياســـات قد يؤدذ إلى زيادة اإلنتاج بنســـبة أقل من نســـبة زيادة اإلســــتهالك مما قد يؤدذ إلى زيادة الصـــرف ، وبا لتالـ
 بنسبة أكبر من نسبة زيادة اإلستهالك.ذرة الشاميةالواردات من ال

-0222مليون جنيه خالل الفترة األولى ) 001حوالى  قد بل  ذرة الشـــاميةفى حين تبين أن متوســـط العائد االجتماعى ل نتاج من محصـــول ال
سياسات الثورة و ( وهى فترة ما بعد 0202-0200مليون جنيه خالل الفترة الثانية ) 0.20العوائد اإلجتماعية حوالى  وسـطتم ( ، في حين بل 0202

 تحرير سعر الصرف. 
-0222مليون جنيه خالل الفترة األولى ) 0112قد بل  حوالى  شــاميةذرة الكما تبين أن متوســط العائد االجتماعى ل ســتهالك من محصــول ال

ــــــــــد 0202-0200الفترة الثانية )متوسط مليون جنيه خالل  2.0.( ، في حين زاد إلى حوالى 0202 سياسات تحرير سعر الثورة و ( وهى فترة ما بعـ
 الصرف.

-0200فى ىل انتهاج ســــــياســــــات الفترة األولى ) ذرة الشــــــاميةول الكما تبين أن اجمالى الزيادة فى العائد اإلنتاجى واإلســــــتهالكى من محصــــــ
( ، في حين 0202-0222مليون جنيه خالل متوســـــــط الفترة األولى ) 0222( يترتب عليها زيادة فى اجمالى العائد القومى حيث بل  حوالى 0202

ســياســات تحرير ســعر الصــرف ، حيث الثورة و خالل فترة ما بعـــــــــــــــد أذ ( 0202-0200الفترة )متوســط مليون جنيًه خالل  00..زادت إلى حوالى 
 (..جدول ) –جنيه عن متوسط الفترة األولى ارملي ..22ترتب عليها زيادة فى اجمالى العائد القومى بل  حوالى 

-0222الفترة )توســـــــــط م( مليار جنيه خالل 102..قد بلغت حوالى ) ذرة الشـــــــــاميةفى حين تبين أن متوســـــــــط اآلثار التوزيعية لمســـــــــتهلكى ال
ســـــــــياســـــــــات تحرير ســـــــــعر الثورةو ( وهى فترة ما بعد 0202-0200الفترة )متوســـــــــط ( مليار جنيه خالل .22..0( ، في حين بلغت حوالى )0202

ل ذلك دالصـرف . ويبين هذا المعامل أثر تنفيذ سـياسـة اقتصـادية معينة على مقدار فوائك المستهلكين ، فإذا كانت فوائك المستهلكين موجبـــــــــــــــة في
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ـــــانت سالبة فإن ذلك يدل على أن تنفيذ هذأ السياسات  فى غير انت كعلى أن تنفيذ هذأ السياسات فى صالط الجانب االستهالكى السلعى ، أما إذا كـ
 رة الشــــاميةذفى غير صــــالط مســــتهلكى الكانت قيمة هذا المعامل أن اآلثار التوزيعية الســــالبة لشــــارة اإلصــــالط الجانب االســــتهالكى ، حيث تبين من 

 .  (.جدول ) –خالل فترتى الدراسة
( ، 0202-0222الفترة األولى )متوســـط مليون جنيه خالل  ...قد بلغت حوالى  ذرة الشـــاميةكما تبين أن متوســـط اآلثار التوزيعية لمنتجى ال

ســــــياســــــات تحرير ســــــعر الصــــــرف. لثورةو ا( وهى فترة ما بعد 0202-0200الفترة الثانية )متوســــــط مليون جنيه خالل  ..2.في حين بلغت حوالى 
ن أ ويبين هذا المعامل أثر تنفيذ ســــــياســــــة اقتصــــــادية معينة على مقدار فوائك المنتجين ، فإذا كانت إشــــــارة فوائك المنتجين موجبة فيدل ذلك على

الجانب  الســــياســــات فى غير صــــالط فى صــــالط الجانب اإلنتاجى ، أما إذا كانت ســــالبة فإن ذلك يدل على أن تنفيذ تلككانت تنفيذ تلك الســــياســــات 
راســة اإل أنها خالل فترتى الد ذرة الشــاميةفى صــالط منتجى الكانت قيمة هذا المعامل أن اآلثار التوزيعية الموجبة لشــارة اإلاإلنتاجى ، حيث تبين من 

 .صالط المنتج أكثر خالل الفترة الثانية عن الفترة األولىتميل إلى كانت 
( ، 0202-0222جنيه خالل الفترة األولى ) ارملي (0.21)تبين أن متوســـــــــط التغير الســـــــــنوذ فى اإليرادات الحكومية قد بل  حوالى  فى حين

( . ويبين هذا المعامل أثر تنفيذ ســـياســــة اقتصــــادية معينة على الميزانية 0202-0200مليار جنيه خالل الفترة الثانية ) (1.12)في حين بل  حوالى 
ــــــــــــــــــى أن تنفيذ هذأ الســــــياســــــات العامة لل فى صــــــالط حصــــــيلة الحكومة من كانت دولة ، فإذا كانت حصـــــيلة اإليرادات الحكومية موجبة فيدل ذلك علـ

ير صـــالط فى غكانت اإليرادات أذ يوجد تزايد في حصـــيلة الحكومة من اإليرادات ، أما إذا كانت ســـالبة فإن ذلك يدل على أن تنفيذ هذأ الســـياســـات 
قد فى فقيمة هذا المعامل وجود ل ســــــالبةالشـــــارة اإلة من اإليرادات أذ يوجد فقد في حصــــــيلة الحكومة من اإليرادات ، حيث تبين من حصـــــيلة الحكوم

 –صــــالط حصــــيلة الحكومة من اإليرادات غير فى ها أذ أن تى الدراســــة،مليار جنيه خالل فتر  (0.10)حوالى بل  عوائد اإليرادات الحكومية الســــنوية 
 .(.جدول )

جنيه  ونملي(1..)( قد بل  حوالى 0202-0222الفترة األولى )متوســـط تبين أن متوســـط التغير الســـنوذ فى حصـــيلة النقد األجنبى خالل  كما
ســــياســــات تحرير ســــعر الصــــرف وبدت الثورةو ( وهى فترة ما بعد 0202-0200الفترة الثانية )متوســــط جنيه خالل  ونملي .02، في حين بل  حوالى 

 .   (.جدول ) –جنيه خالل متوسط تلك الفترة ونملي .02تحرير التجارة الخارجية األمر الذذ يعنى زيادة حصيلة النقد األجنبى بحوالى  اإلتجاأ نحو
ســــياســــات تحرير ثورة و وما تبعها من ( 0202-0200ســـياســــات الفترة الثانية )لتبين اســـتنادًا إلى ما ســــب  أن هناك تنثيرًا إيجابيًا لتنفيذ وي

ة ، اآلثار التوزيعيالعوائد االجتماعية إجمالى ، الجانب اإلســــــتهالكى ،خاصــــــة على الجانب اإلنتاجى  ذرة الشــــــاميةعلى محصــــــول الســــــعر الصــــــرف 
ذرة مســــتهلكى اللية ع، فى حين كان لتنفيذ هذأ الســــياســــات تنثيرًا ســــلبيًا على اآلثار التوزي ذرة الشــــاميةمحصــــول الحصــــيلة النقد األجنبى لو ، للمنتجين 
يرادات وعوائد الحكومة الشامية  خالل فترتى الدراسة.وا 

 
 خالل فترتى الدراسة ذرة الشاميةنتائج التوازن الجزئى لمحصول ال( : 2جدول  

 متوسط اسفترة الوسى اسفئة اسبيـــان
0222-0222 

 متوسط اسفترة اسرثانية
0222-0228 

 .0.00 .0.00 - الحماية االسمية ل نتاج
 01..2 .0..2 - الحماية االسمية ل ستهالك

    :ذرة اسشاميةلساتعلى المن اسغذائى سياسأرثراس
 01.. 2.2. ألف طن اإلنتاج -
 .2.2 .112 ألف طن الواردات -
 .0111 00002 ألف طن اإلستهالك -

    :اسناشئةاآلرثار االقتصادية 
 0.20 001 جنيهمليون  العائد أو الخسارة االجتماعية فى اإلنتاج -
 2.0. 0112 مليون جنيه العائد أو الخسارة االجتماعية فى اإلستهالك -
 00.. 0222 مليون جنيه اجمالى العائد أو الخسارة االجتماعية -
102.- مليون جنيه اآلثار التوزيعية للمستهلكين -  -0.22.  
 ..2. ... مليون جنيه اآلثار التوزيعية للمنتجين -
0210- مليون جنيه الحكومية التغير فى اإليرادات -  -1122  
1..- مليون جنيه التغير فى حصيلة النقد األجنبى -  02. 

 ( بالبحث.0جمعت وحسبت من جدول رقم ) اسمصدر :
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 9102(  4)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (0228-0222خلل اسفترة   ذرة اسشاميةواسكفاءة استسويقية سمحصول اساستسويقية توزيع اسهوامش  -خامساً 
 (:0228-0222خلل اسفترة   ذرة اسشاميةسمحصول اساسهوامش استسويقية  -2

ين أن نصـيب ، حيث تبذرة الشـامية(نتائج توزيس جنيه المسـتهلك بين كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة لمحصـول ال.يبين جدول )
، أما تاجر التجزئة فيحصـــــــــل على حوالي %1.2فى حين يحصـــــــــل تاجر الجملة على حوالي  ، %2.0.المنتج من جنيه المســـــــــتهلك قد بل  حوالي 

 قد تراوحت بين ذرة الشــامية(.كما تبين أن الهوامش التســويقية المطلقة لمحصــول ال0202–0222من جنيه المسـتهلك خالل متوســط الفترة ) 1%..0
تمثل حوالي  طنجنيه/ .002، وحد أقصـــــــــى بل  حوالي  0222من ســـــــــعر التجزئة عام  %00.0تمثل حوالي  طنجنيه/ .01حد أدنى بل  حوالي 

، حيث توزق بين كل  %02.1تمثل حوالي  طنجنيه/ 0... وقد بل  متوســـــــط الهوامش التســـــــويقية حوالي  0202من ســـــــعر التجزئة عام  %..02
 طنجنيــه/ 400، في حين يخء تــاجر التجزئــة حوالي طنجنيــه/ 262من تــاجر الجملــة وتــاجر التجزئــة، حيــث يخء تــاجر الجملــة منهــا حوالي 

 (.  0202–0222الل متوسط الفترة )خ
 
 ( 0202-0222خالل الفترة ) ذرة الشاميةالهوامش والكفاتة التسويقية لمحصول الاألنصبة و تطور ( :2جدول  
 

 اسسنة
اسكفاءة  اسهوامش استسويقية توزيع النصبة

 منتج -تجزئة  جملة-تجزئة  منتج -جملة  استسويقية
 % % مطلق % مطلق % مطلق اسوسطاء استجزئة اسجملة اسمنتج

2000 60.2 9.6 30.2 39.8 97 13.7 305 30.2 402 39.8 40.6 
2001 60.7 8.2 31.1 39.3 83 11.9 314 31.1 397 39.3 42.0 
2002 58.8 13.8 27.4 41.2 147 19.0 294 27.4 441 41.2 39.6 
2003 58.2 23.6 18.1 41.8 281 28.9 216 18.1 497 41.8 40.6 
2004 76.7 4.5 18.8 23.3 61 5.6 253 18.8 314 23.3 53.6 
2005 77.9 9.1 13.1 22.1 121 10.4 174 13.1 294 22.1 57.5 
2006 76.5 7.4 16.1 23.5 104 8.8 227 16.1 331 23.5 56.0 
2007 76.2 6.7 17.0 23.8 114 8.1 288 17.0 401 23.8 56.3 
2008 58.4 20.3 21.3 41.6 491 25.8 514 21.3 1006 41.6 38.9 
2009 65.9 5.9 28.2 34.1 114 8.2 547 28.2 661 34.1 49.1 
2010 74.9 18.7 6.4 25.2 374 20.0 129 6.4 503 25.2 61.5 
2011 72.0 6.3 21.7 28.0 161 8.1 551 21.7 711 28.0 54.1 
2012 79.8 3.7 16.5 20.2 97 4.4 439 16.5 536 20.2 62.3 
2013 78.7 5.4 15.9 21.3 153 6.4 454 15.9 607 21.3 62.3 
2014 72.6 10.0 17.4 27.4 313 12.1 543 17.4 856 27.4 54.9 
2015 67.6 16.1 16.3 32.4 546 19.2 554 16.3 1100 32.4 52.4 
2016 67.3 15.7 17.0 32.7 572 18.9 618 17.0 1190 32.7 48.6 
0222 80.2 10.1 9.7 19.8 564 11.1 546 9.7 1110 19.8 59.4 
0228 79.6 9.8 10.6 20.4 580 11.0 626 10.6 1206 20.4 59.6 

متوسطاس  70.2 9.5 17.3 28.3 262 11.7 400 17.3 661 28.3 51.4 
-0222متوسط 

0222)  67.2 10.1 19.1 31.2 181 12.8 296 19.1 477 31.2 48.0 
-0222متوسط 

0228)  74.5 8.6 15.2 24.8 373 10.3 541 15.2 914 24.8 56.5 
أرثر استغير بين 

 852 252- 222 252- 022 052- 222 252- 252- 252- 252 اسفترتين
- 2252 نسبة الرثر

2258 
-

0252 -0252 22252 -
0250 8052 -

0252 2252 -0252 2252 
 ( بالبحث.0)رقم : جمعت وحسبت من بيانات جدول اسمصدر

 
 (:0228-0222استسويقية سمحصول اسذرة اسشامية خلل اسفترة  اسكفاءة  -0

 يعتمد حســــــاب التكاليف التســــــويقية على تكاليف التســــــوي  وتكاليف اإلنتاج ، حيث أن تدنية التكاليف التســــــويقية تؤدذ إلى معىمة الكفاتة ، و
 لتسويقية و التكاليف اإلنتاجية(.تحسب الكفاتة التسويقية بخارج قسمة التكاليف التسويقية على )مجموق التكاليف ا

 222]  استكاسيف استسويقية(/ استكاسيف استسويقية+استكاسيف اإلنتاجية([*  - 222اسكفاءة استسويقية = 
،  0201، 0200أعوام  %62.3( أن الكفاتة التســويقية لمحصــول الذرة الشــامية قد بلغتحدها األقصــى حوالى .حيث تبين من نتائج جدول )  

( 0202-0222خالل متوســـــط الفترة األولى من الدراســـــة ) %2.2.، حيث بلغت حوالى  0220عام  %39.6بلغت حدها األدنى حوالى فى حين 
، بمتوســـــــط بل  حوالى %...0بنســـــــبة زيادة بلغت حوالى ( 0202-0200خالل متوســـــــط الفترة الثانية من الدراســـــــة ) %2..2زادت إلى حوالى ثم

 (.0202-0222خالل إجمالى الفترة ) %..20
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 :ذرة اسشاميةسادسًا : استقدير اسقياسى سدوال اسطلب اإلستهلكى واسواردا  من  اس
ن للتعرف علي أكثر المتغيرات تنثيرًا فى إجمالى الطلب اإلســـــتهالكى م ذرة الشـــــاميةتم إجرات التقدير القياســـــى لدالةالطلب اإلســـــتهالكى لل

 وعدة متغيرات تفسيرية متمثلة فـى : ،  (tY) باأللف طن ذرة الشاميةال
)1tX(  =(./طن)جنيه ذرة الشاميةسعر التجزئة لل )2tX(  =(./طن)جنيهقمطسعر التجزئة لل 
)3tX( ذرة الشامية= كمية واردات ال)4( )ألف طنt(X  =عدد السكان .)مليون نسمة( 
)5tX(  =الدخل الفردذ النقدذ .)جنيه(  

باأللف  ة الشـــاميةذر للتعرف علي أكثر المتغيرات تنثيرًا فى إجمالى الواردات من ال ذرة الشـــاميةالقياســـى لدالةواردات الكما تم إجرات التقدير 
 وعدة متغيرات تفسيرية متمثلة فـى : ،  (tY) طن
)1tX(  =الذرة الشامية إجمالى إنتاج.)2( )ألف طنtX(  =الذرة الشامية إجمالى إستهالك.)ألف طن( 
)3tX = )4( )دوالر/طن(. ذرة الشاميةسعر إستيراد الtX( ذرة الشامية= متوسط نصيب الفرد منال)كجم/فرد( 
)5t(X  =عدد السكان .)6( )مليون نسمةtX(  =الدخل الفردذ النقدذ .)جنيه( 

 
وذلك بعد اســــتخدام الصــــور الرياضــــية المختلفة للدوال وهى الخطية والنصــــف لوغاريتمية واللوغاريتمية المزدوجة، حيث تم إختيار أفضــــل 

. وقد تبين أفضـــــلية النموذج  R-2و  Fلمعامالت المتغيرات المســـــتقلة التى تتضـــــمنها الدالة باإلضـــــافة إلى إختبارذ (t)هذأ الصـــــور إســـــتنادًا إلى قيم 
 .ذرة الشاميةال محصولاللوغاريتمى المزدوج فى دالتى اإلستهالك والواردات من 

 
 :ذرة اسشاميةداسة إجماسى اسطلب اإلستهلكى سل-2

تبين أن معامالت اإلنحدار تتف  مس المنط  اإلحصـائى واإلقتصادذ من حيث اإلشارة،  ذرة الشـاميةبتقدير دالة إجمالى اإلسـتهالك من ال
توقف ي(Y)باأللف طن ذرة الشــــــــــــامية( ، حيث تبين أن إجمالى اإلســــــــــــتهالك من ال2.20كما ثبتت معنوية معامالت اإلنحدار عند مســــــــــــتوذ معنوية)

 .   (4Xمليون نسمة )بال، عدد السكان (3Xباأللف طن ) ذرة الشاميةالكمية واردات ،  (1Xسعر تجزئة الذرة الشامية بالجنيه/طن )علة
جمالى اإلستهالك من الذرة  X)1(بين سعر تجزئة الذرة الشامية  عكسيةوجود عالقة (2جدول ) -تبين من النموذج اللوغاريتمى المزدوج وا 

.فى حين  %2.00إجمالى إستهالك الذرة الشامية بحوالى إنخفاضفى سعر تجزئة الذرة الشامية يؤدذ إلى  %0الشامية، حيث تبين أن زيادة قدرها 
حيث تبين أن زيادة قدرها X)4(السكانعدد ،  X)3(ذرة الشاميةكمية واردات الإجمالى إستهالك الذرة الشامية وكل من بين  طرديةوجود عالقة تبين 

بحوالى  ، %2.02بحوالى على الترتيب ذرة الشاميةإجمالى إستهالك الزيادةؤدذ إلى وعدد السكان يذرة الشاميةكمية واردات الكل من فى  0%
 ذرة الشاميةلكمية المستهلكة من المن التغيرات فى ا %..1.، مما يعنى أن حوالى   .1..2حوالى المعدل . وقد بلغت قيمة معامل التحديد %.2.1

 يعكس تنثيرها متغيرات النموذج سالفة الذكر.
 

 :ذرة اسشاميةداسة إجماسى اسواردا  من اس-0
تبين أن معامالت اإلنحدار تتف  مس المنط  اإلحصــــائى واإلقتصــــادذ من حيث اإلشــــارة،  ذرة الشــــاميةبتقدير دالة إجمالى الواردات من ال

إجمالى تتوقف علة (Y)باأللف طن ذرة الشــــــــــــامية( ، حيث تبين أن إجمالةواردات ال2.20كما ثبتت معنوية معامالت اإلنحدار عند مســــــــــــتوذ معنوية)
 بالكجم /الســـنة ذرة الشـــاميةمتوســـط نصـــيب الفرد من ال،  (3Xبالدوالر/طن )الذرة الشـــامية ســـعر إســـتيراد،  (1Xباأللف طن ) ذرة الشـــاميةكمية إنتاج ال

(4X) بال، عدد السكان( 5مليون نسمةX) (6، الدخل الفردذ النفدذ بالجنيهX)   . 
، سعر إستيراد X)1(ذرة الشاميةإجمالةإنتاج الكل من بين  عكسيةوجودعالقة ( 2جدول ) -حيث تبين من النموذج اللوغاريتمى المزدوج

جمالةواردات ال(3X)الذرة الشامية على الترتيب ذرة الشاميةيؤدذ إلى إنخفاضإجمالةواردات الكل منهما فى  %0، حيث تبين أن زيادة قدرها ذرة الشاميةوا 
 . %2.12،  %...0بحوالى 
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-0222ترة )خالل الف محصول الذرة الشاميةمن الخارجية الواردات إجمالى الطلب اإلستهالكى ودالة إجمالى نتائج التقدير القياسى لدالتة( : 8جدول  
0202) 

 النمــــــــوذج                     الدالـــة

 دالة الطلب اإلستهالكى 

 )لوغاريتمى مزدوج(

logŶt = 09221  – 19002log X1+ 0.248 log X3+ 19251 logX4 

                  (1012)**   (-3.29)**   (3.81)**      (6.01)** 

F=24.6**R-2 =0.797        D.W=2.4 

 دالة الواردات 

 )لوغاريتمى مزدوج(

logŶt = 079770 – 1.757 logX1- 0.347 logX3+ 1.145 logX4+ 0.474log X6 

                  (2.93)         (-3.01)**    (-2.28)*    (2.48)*   (4.43)** 

F=11.8**R-2 =0.706        D.W=1.9 

 10110*معنوية عند مستوى إحتمالى   0  1012**معنوية عند مستوى إحتمالى 

 ( بالدراسة20رقم ) جدول: جمعت وحسبت من بيانات  المصدر

 
جمالةواردات  X)6(، الدخل الفردذ النقدذ X)4(بين كل من متوسط نصيب الفرد من الذرة الشامية طرديةفى حين تبين وجود عالقة  وا 

، بحوالى  %0.02فى كل منهما يؤدذ إلى زيادة إجمالةواردات الذرة الشاميةعلى الترتيب بحوالى  %0الذرة الشامية، حيث تبين أن زيادة قدرها 
الشامية يعكس  من التغيرات فى كمية واردات الذرة %..2.وهو ما يعنى أن حوالى  .2..2حوالى المعدل .وقد بلغت قيمة معامل التحديد %...2

 تنثيرها متغيرات النموذج سالفة الذكر.
 

 :  0202حتى عام  ذرة اسشاميةًا : استنبؤ بحجم اسفجوة من محصول اسسابع
 هى :و ةذرة الشاميال من محصولحجم الفجوة بقياسية للتقديرات المستقبلية نماذج نربعةالتنبؤ علة تقدير حيث تم اإلعتماد فى

 : ذرة اسشاميةاس محصول على (22 زدياد اسطلبإنموذج معدل بإستخدام اسمتوقعةاستقديرا  ( 2 
، ومعدل ازدياد الدخل الفردذ الحقيقى ، (1جدول ) –ويســــتند هذا النموذج إلى كل من معدل االزدياد الســــكانى ، ومرونة الطلب الدخلية  

( معدل االزدياد pE، )ذرة الشــــــاميةاالزدياد الســــــنوذ في الطلب على ال( معدل dE، حيث تمثل ) rE*i (E +pE=  dE وينخذ الصــــــورة الرياضــــــية : 
ــــــل الفردذ الحقيقى . rE( مرونة الطلب الدخلية ، )iEالسكانـــــــى ، ) ـــــــ ــــــدل ازدياد الدخـ ــــــة( معـ  : ويقدر الدخل الفردذ الحقيقى المتوقس باستخدام المعادلـ

nr)1+( 0Rn=  tRn حيث ، ( تمثلtRn الدخل الفردذ الحقيقى )( ، 0المتوقسRn( ، الدخل الفردذ الحقيقى فى ســــــــــنة األســــــــــاس )r معدل النمو )
( وســــــنة األســــــاس وذلك بفرك ثبات كل من األســــــعار النســــــبية t( عدد الســــــنوات المحصــــــورة بين الســــــنة )nالســــــنوذ فى الدخل الفردذ الحقيقى ، )

 التنبؤ الدقي  بها. ةوالمرونات السعرية للفترة المستقبلية لصعوب
 (.1جدول ) –...2أنها بلغت حوالى  ذرة الشاميةتبين من خالل تقدير المرونة الطلبية الدخلية لمحصول الوقد 
 

مرونة اإلنفا  الكلى للدخل والمرونة الطلبية اإلنفاقية والمرونة الطلبية الدخلية لمحصــــــــــــــول الذرة الشــــــــــــــامية فى مصــــــــــــــر خالل الفترة  -( 2جدول  
(0222-020. ) 

 **اسمرونة اسطلبية اسدخلية *اسمرونة اسطلبية اإلنفاقية اسكلى سلدخلمرونة اإلنفاق 
2522 25822 2522 

 Log(Y)= 5.673 + 0.833 Log(x)(  بالبحثمن خالل المعادلة:02( ، ) 0*  تم احتسابها من بيانات جدول )
 اإلستهالك الكلى .: تمثل االنفا  على X: االنفا  اإلستهالكى على الذرة الشامية ، Yحيث تمثل

تســـــاب مرونة االنفا  الكلى للدخل وذلك باح× **  تم احتســـــابها من معادلة المرونة الطلبية الدخلية لســـــلعة معينة = المرونة االنفاقية لتلك الســـــلعة 
 ( .  1..2مرونة اإلنفا  الكلى للدخل = )

 : جمعت وحسبت من : اسمصدر
 ، أعداد متفرقة. اسكتاب اإلحصائى اسسنوىالجهاز المركزذ للتعبئة العامة واإلحصات ، -0
 www.capmas.gov.egالموقس اإللكترونى للجهاز المركزذ للتعبئة العامة واإلحصات:   -0
ستصالح األراضى ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعى ، -1  ، أعداد متفرقة.نشرة اإلحصاءا  اسزراعيةوزارة الزراعة وا 

 

http://www.capmas.gov.eg/
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بل  قد .020أن متوســـــــط الدخل الفردذ الحقيقى عام ذرة الشـــــــاميةمعدل إزدياد الطلب على محصـــــــول الســـــــتنادًا إلى نموذج إتبين فى حين
 (.  02جدول )- %.1.2( حوالى .020-0222الفترة ) خاللجنيهًا ، فى حين بل  معدل النمو السنوذ فى الدخل الفردذ الحقيقى 0.2.0حوالى

جنيهًا على التوالى 0.102حوالىجنيه ، و 02211بحوالى 0202،  .020عامى ويقدر متوســــط الدخل الفردذ الســــنوذ الحقيقى المتوقس 
 الساب  اإلشارة إليه.فتراك ثبات معدل النمو السنوذ إب

ســـتنادًا إلى معدل النمو إمليون نســـمة على التوالى  ...02، ..022بحوالى  0202،  .020عامىيقدر عدد الســـكان المتوقس فى حين  
 .%..0حوالى  بال ( ال.020-0222السكانى خالل الفترة )
مليون طن عام  .2..، وحوالى  .020مليون طن عام  2..بحوالى (أن اإلنتاجالمتوقس لمحصــــــــــول الذرة الشــــــــــامية يقدر 00تبين من نتائج جدول )

مليون طن  .2.2البال  حوالى  .020على الترتيب من متوســــــط إنتاج الذرة الشــــــامية عام  %00.1،  %00.1، أذ بإنخفاك يبل  حوالى  0202
والى ســـتهالك المتوقس لمحصـــول الذرة الشـــامية أنه يقدر بحفى ىل ســـياســـات الفترة الثانية. فى حين تبين من نتائج نموذج معدل ازدياد الطلب أن اإل

على الترتيب من متوســــــــــــــط  %..11،  %..02، أذ بزيادة تبل  حوالى  0202مليون طن عام  00.00، حوالى  .020مليون طن عام  .00.1
 (.00جدول ) –مليون طن 0...0البال  حوالى  .020إستهالك الذرة الشامية عام 

، وحوالى  .020مليون طن عام  .01.2ن تبل  الفجوة من محصـــول الذرة الشـــامية اســـتنادًا إلى هذا النموذج حوالى ويســـتنتج أنه يتوقس أ
 .020على الترتيب من متوســــط الفجوة الذرة الشــــامية عام  %20.0،  %0.2.أذ أنها ســــتزداد بزيادة تبل  حوالى  0202مليون طن عام  ....0

 ( .00جدول ) – وما تبعها من سياسات تحرر سعر الصرف سياسات الفترة الثانية مليون طن فى ىل 2.22البالغة حوالى 
 

 (.020-0222عدد السكان والدخل الفردذ الحقيقيى فى مصر خالل الفترة )تطور  –( 22جدول  
 عدد اسسكان اسسنة

  مليون نسمة(
 *اسدخل اسفردى اسحقيقى

  جنيه(
2000 63.3 11846 
2001 64.7 12122 
2002 66.0 12123 
2003 67.3 11667 
2004 68.6 11412 
2005 70.0 11930 
2006 71.3 12460 
2007 72.9 12042 
2008 74.4 10934 
2009 76.1 10669 
0222 77.8 10410 
2011 79.6 15328 
2012 81.6 18974 
2013 83.7 20215 
2014 85.8 18955 
2015 88.0 18128 
2016 90.1 18054 
2017 96.3 17542 
 14156 76.5 اسمتوسط
 3.22% 2.4% معدل اسنمو

 100=2010لسنة أساس الرقم القياسى ألسعار المستهلكبإستخدام  حقيقىتم حساب الرقم ال* 
 : جمعت وحسبت من : اسمصدر

 ، أعداد متفرقة. اسكتاب اإلحصائى اسسنوىالجهاز المركزذ للتعبئة العامة واإلحصات ، -0
 www.capmas.gov.egالموقس اإللكترونى للجهاز المركزذ للتعبئة العامة واإلحصات:   -0

 
 ( استقديرا  اسمتوقعة بإستخدام نموذج اسخط اسمستقيم سلمعادال  االتجاهية :0 

، وحوالى  .020مليون طن عام  .2.0تبين اســــــــــتنادًا إلى هذا النموذج أن اإلنتاج المتوقس من محصــــــــــول الذرة الشـــــــــــامية يقدر بحوالى 
البال  حوالى  .020على الترتيب من متوســــط إنتاج الذرة الشــــامية عام  %1.2،  %...، أذ بإنخفاك يبل  حوالى  0202مليون طن عام  2.00
،  .020مليون طن عام  ...02(. فى حين تبين أن اإلســـــــــتهالك المتوقس لمحصـــــــــول الذرة الشـــــــــامية يقدر بحوالى 00ل )جدو –مليون طن  .2.2

 .020على الترتيب من متوســــــط إســــــتهالك الذرة الشــــــامية عام  %1..،  %2.2، أذ بإنخفاك يبل  حوالى  0202مليون طن عام 02.1وحوالى 
 ( .00جدول ) – ت الفترة الثانية وتحرر سعر الصرفمليون طن فى ىل سياسا 0...0البال  حوالى 

http://www.capmas.gov.eg/
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، وحوالى  .020مليون طن عام  20..ويســــتنتج أنه يتوقس أن تبل  الفجوة من محصـــــول الذرة الشــــامية إســـــتنادًا إلى هذا النموذج حوالى 
 .020لفجوة الذرة الشـــامية عام على الترتيب من متوســـط ا %1..،  %2..أذ أنها ســـتنخفك بإنخفاضـــيبل  حوالى  0202مليون طن عام  2...

 .( 00جدول )  – مليون طن فى ىل سياسات الفترة الثانية وتحرر سعر الصرف 2.22البالغة حوالى 
 :   *( استقديرا  اسمتوقعة بإستخدامنموذج براون ذا  اسمعلم اسواحد سلتنعيم السى اسمزودج2 

ـــــــــــــــــوذج أن اإلنتاج من محصـــــول ال ، وحوالى  .020مليون طن عام  2.22ذرة الشـــــامية المتوقس يقدر بحوالى تبين اســـــتنادًا إلى هذا النمـ
البال  حوالى  .020على الترتيب من متوســــــــط إنتاج الذرة الشـــــــــامية عام  %0.0،  %.2.2، أذ بزيادة تبل  حوالى  0202مليون طن عام  0..2
،  .020مليون طن عام  22..0( . فى حين تبين أن اإلســـــــتهالك المتوقس لمحصــــــــول الذرة الشــــــــامية يقدر بحوالى 00جدول ) –مليون طن .2.2

 .020على الترتيب من متوســط إســتهالك الذرة الشــامية عام  %1.2،  %02.2، أذ بإنخفاضــيبل  حوالى  0202مليون طن عام  .02.2وحوالى 
 ( .00جدول ) – تحرير سعر الصرفو ل سياسات الفترة الثانيةمليون طن فى ى 0...0البال  حوالى 

، وحوالى  .020مليون طن عام  .1..ويســــتنتج أنه يتوقس أن تبل  الفجوة من محصـــــول الذرة الشــــامية إســـــتنادًا إلى هذا النموذج حوالى 
 .020متوسـط الفجوة الذرة الشامية عام  على الترتيب من %02.2،  %..00أذ أنها سـتنخفك بإنخفاضـيبل  حوالى  0202مليون طن عام  ...

 ( .   00جدول ) –مليون طن أذ بعد تنفيذ سياسات تحرير سعر الصرف  2.22البالغة حوالى 
 

ســـتهالك وحجم الفجوة المتوقعمن محصـــول الذرة الشـــامية حتى ( : 22جدول   أثر الســـياســـات الراهنة على  التقديرات المتوقعة لنماذج التنبؤ بإنتاج وا 
 . 0202عام 

 النموذج 

 اإلنتاج المتوقع 

 )مليون طن(

 اإلستهالك المتوقع

 )مليون طن( 

 الفجوة المتوقعة

 )مليون طن( 

    نموذج إزدياد الطلب

2021 7.26* 19.05** 11.79 

2022 7.34* 19.80** 12.46 

2023 7.42* 20.57** 13.15 

2024 7.50* 21.37** 13.81 

2095 7.57* 22.21** 14.64 

    نموذج المعادالت اإلتجاهية

2021 7.92 14.92 7.00 

2022 8.00 15.17 7.18 

2023 8.07 15.41 7.34 

2024 8.14 15.66 7.52 

2015 8.22 15.90 7.68 

    نموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األسى المزدوج

2021 8.26 14.40 6.14 

2022 8.35 14.56 6.21 

2023 8.45 14.72 6.27 

2024 8.55 14.88 6.34 

2095 8.64 15.04 6.40 

    نموذج هولت ذات المعلمين للتنعيم األسى المزدوج

2021 8.55 17.55 9.00 

2022 8.65 18.26 9.61 

2023 8.75 18.98 10.23 

2024 8.86 19.69 10.84 

2095 8.96 20.41 11.45 

( ، %0.0( البالـــ  حوالـى ).020-0222الشــامية إستنــــادًا إلى معدل نمو إنتــــاج الذرة الشاميــــة خالل الفتــــرة )* تم حساب اإلنتاج المتوقــــــــس من الذرة 
مليون طن وفقًا لمعادلة إزدياد الطلب على الذرة الشــــامية ، وذلك  ....كســــنة أســــاس والبال  حوالى  0202واســــتنادًا إلى إنتاج الذرة الشــــامية عام 

 ا المعدل خالل الفترة المستقبلية.بإفتراك ثبات هذ
( البال  حوالى .020-0222** تم حســــــــاب اإلســــــــتهالك المتوقس من الذرة الشــــــــامية إســــــــتنادًا إلى معدل نمو إســــــــتهالك الذرة الشــــــــامية خالل الفترة )

لى إســــتهالك الذرة الشــــامية عام 1.1%) ســــاب متوســــط للمرونة الطلبية مليون طن ، كما تم احت 00.20كســــنة أســــاس والبال  حوالى  0202( ، وا 
 وفقًا لمعادلة ازدياد الطلب على الذرة الشامية. ...2الدخلية بحوالى 

                                                           
* Double Exponential Smoothing. 
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 ( بالبحث.0جمعت وحسبت من جدول رقم ) اسمصدر :
 

 ( استقديرا  اسمتوقعة بإستخدام نموذج هوس  ذا  اسمعلمين سلتنعيم السى اسمزودج:2 
، وحوالى  .020مليون طن عام  .2.2المتوقس من محصــــــــــول الذرة الشـــــــــــامية يقدر بحوالى  تبين اســــــــــتنادًا إلى هذا النموذج أن اإلنتاج

البال  حوالى  .020على الترتيب من متوســــــــــــط إنتاج الذرة الشــــــــــــامية عام  %1..،  %..1، أذ بزيادة تبل  حوالى  0202مليون طن عام  .2.1
(. فى حين تبين أن اإلســــتهالك المتوقس من محصــــول الذرة الشــــامية 00جدول ) -مليون طن أذ بعد تنفيذ ســــياســــات تحرير ســــعر الصــــرف  .2.2

على الترتيب  %00.2،  %02.2، أذ بزيادة تبل  حوالى  0202مليون طن عام  0..02، وحوالى  .020مليـــــون طن عام  1..01يقدر بحوالى 
 (.00جدول ) – فيذ سياسات تحرير سعر الصرفمليون طن أذ بعد تن 0...0البال  حوالى  .020من متوسط إستهالك الذرة الشامية عام 

، وحوالى  .020مليون طن عام  .02.2ويســـتنتج أنه يتوقس أن تبل  الفجوة من محصـــول الذرة الشـــامية إســـتنادًا إلى هذا النموذج حوالى 
 .020فجوة الذرة الشامية عام على الترتيب من متوسط ال %..0.،  %0..1، أذ أنها سـتزداد بزيادة تبل  حوالى  0202مليون طن عام  2..00

 (.00جدول ) –مليون طن أذ بعد تنفيذ سياسات تحرير سعر الصرف  2.22البالغة حوالى 
 نونســتنتج من نتائج التقديرات التى تم التوصـــل إليها من مختلف النماذج اإلقتصـــادية القياســـية الســـابقة أن الحد األدنى للفجوة المحتملة م

كانت وفقًا لنموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األســــــــى المزدوج ، بينما بل  .020مليون طن عام  6.34بحوالى  يقدر ذرة الشــــــــاميةمحصــــــــول ال
 وفقًا لنموذج معدل ازدياد الطلب.  0202مليون طن عام  ....0المحتملة حوالى  ذرة الشاميةالحد األقصى للفجوة ال

 
 اسمراجع :

 www.capmas.gov.egالموقس اإللكترونى للجهاز المركزذ للتعبئة العامة واآلحصات  .0
 ،اسمؤشـــرا  اإلقتصــادية اسرئيســـية آلرثار اسســياســـا  اإلصــلحية على اسقطاى اسزراعى اسمصـــرىأحمد أبو اليزيد الرســـول، عون خير او عون ، .0

 .0112(، 0)1.لبحوث الزراعية مجلة اإلسكندرية ل
ـــقـــمـــ  -رشــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــالــــط مــــنصـــــــــــــــــور .1 ـــزراعـــيـــــة عـــلـــى مـــحصــــــــــــول اس ـــر اسســــــــــــيـــــاســــــــــــــا  اس ، دراســــــــــــــة اقـــتصــــــــــــــاديـــــة لرث
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Summary 

The research deals with measuring the impact of agricultural policies for the maize crop in Egyptduring 

the period (2000-2018), through study of production, consumption, imports, prices of maize, wholesale and retail, 

measurement of policy matrix analysis. Analysis of the partial equilibrium model of maize , calculation of nominal 

protection factors, effective, net social returns and loss, on producer and consumer, distributional effects of 

producers and consumers, total government revenues, foreign exchange earnings for the maize during the study 

period. It also deals with estimating the marketing efficiency, distribution of consumer Egyptian pound for the 

maize during the study period, estimating the consumption demand function, external import function of maize, 

forecasting the gap of maize until 2025, through the four standard models: Increase in demand, straight line model 

of trend equations, Braun single-parameter model for the double-sided exponential smoothing, Holt double-sided 

model for the double-sided exponential smoothing. 

In order to identify the impact of agricultural policy on the maize , the study period (2000-2018) was 

divided into two time periods, the first period is in the period before the revolution and exchange rate liberalization 

policies (2000-2010), while the second period is in the post-revolution period and exchange rate liberalization 

policies (2011-2018), while the results of  development of prices  shows  the increasing  in the prices of producer, 

wholesale, consumer of maize by about 175.8%, 165.3%, 148.9% during the period policies Second about the 

first period of study. 

 

Research Recommendations: 

1- Developing policies aimed at decreasing the import of maize, where the results of the forecast in 2025 shows 

it is expected that there will be decrease in the production representing about 11.8% andexpected that there 

will be increase in the consumption of maizerepresenting about31% from 2017, therefore the target of policies 

will be rationalize consumption of maize. 

2. Encouraging farmers to increase the cultivated area and cultivate high-yielding varieties, which leads to 

improved food security of maize, where the self-sufficiency rate during the second period of the study showed 

a decrease of about 13.8% from the first period. 

3. Taking into account the social dimension, the negative effects of agricultural policies, where it was found that 

these policies have a positive impact on a maize, especially on the production, consumptionside, total social 

returns, distributional effects of producers and foreign exchange earnings, while the implementation of these 

policies have a negative impact on the distributional effects of maize consumers and government revenues 

during the two study periods. 

4- The necessity to take the necessary measures to maintain the maize stockpile and develop policies related to 

increasing production and decreasing the import of maize, where the period of production adequacy for 

consumption decreased by about 13.5% during the second period from the first period, where shows the 

second period is a period of greater withdraw from the strategic stock. 
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