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 المقدمة:
يتأثر تطوير القطاع الزراعي بمجموعه من السيييييياسييييياة العت ييييياايس ولات المعا السيييييياسييييياة السييييياريس الزراعيس  والتي ت ت   الاا عا م             

جراء ا  ولكلا ااة سييياسييه ال ييالص العت ييااو لقطاع الزراعس الاولس ي  المتباسلسييياسيياة العت يياايس ا تال  مراحت التطور العت ييااو ولكلا ا
لر من ياا مح يولي ع يا السلر وب جر السو  تاايالة  ي السيياسيس الزراعيس المتا قس بأسياار المحا ييت الم تجس وايسيا اسياار ع ا ير ال تا   

الولياة ع ا  وال يييييين  و السيييييلر ليم  ي م ييييير  حسيييييا بت  ي ماث  اوت الاال  مثت البرازيت  والالمحا يييييت السيييييلريس التي تسيييييت ا   ي  ييييي اعس 
  والملسيييا وت ب  الميس المح ييولين من الميس السييلر المسييت ر  م عما   لكا وياتبر الط ا ع ي لكين المح ييولين ط باا ملييت  من الط ا المتحاة

 .ع ي س اس السلر
ر  ي الاال  لوياتما إ تا  السيييلر  ي الاال  ع ح مح يييولي ع يييا السيييلر وب جر السيييلر وياا ع يييا السيييلر المح يييوت الر يسيييي   تا  السييي      

  وتب غ مسيياحس ع ييا السييلر الاالميمن ا  تا   %25ويسييال  مح ييوت الب جر ب حو  الاالميمن ا  تا  الل ح ل سييلر %75حيث يسييال  بحوالي 
م يون  اان ت تج 10.9طن  بي ما ب غة مسييييييييياحس ب جر السيييييييييلر عالميا  حو  ون م ي 1861.2م يون  اان ت تج حوالي  63.2ميا  حو الم زرعس عال

ول وعو  ع ي مالمح السييييياسييييس   بي ما ياتما إ تا  السييييلر  ي م يييير ع ح مح ييييولي الق ييييا والب جر    (8)2016عا   م يون طن 276.9حوالي 
ومن ث  التار  ع ح  Policy Analysis Matrix( PAM)السيييياريس الزراعيس ل محا يييييت السييييلريس   قا املن حسيييياا م يييي و س تح يت السييييياسيييياة 

رة او غير مباليييجولر السيييياسييياة الزراعيس الم يييريس التي تتباعا الاولس  ي ا تا  المح يييوت سيييواء لا ة سيييياسيييه حمايس او سيييياسيييس  ر  سيييرا ا 
 .(2)مبالرة

  :(1)قصب السكر وبنجر السكر لمحصولياالهمية االقتصادية 
اسيياسيييس  لكا  ال يي اعس ال باتيس التي ُيقا  ع يه الاايا من ال يي اعاة باء من  يي اعس السييلر ل يي اعس ح  احا عالعُياا مح ييوت الق ييا ب        

 رى مثت الليييم   ال ميرة الجا س  ا اللحولة بجمي  ا واععا لكا با سيييا س إلح م تجاة ثا ويسبجا ا ال ييي اعس الثا ويس التي تقو  ع ح المولم مثت 
  يي اعس با  امسييماة و يي اعس لا الور  وال لييا الحبيبي  لما ان امورا  ال سييراء لا   ا سيير لتغكيس الماليييس  وبا سييا س   ميرة البيرة  

 ا  الاست امسوا  ي م ر.لكلا ياتبر مح وت ع ا السلر الم ار الوحيا   ت
و ح ثت ت اع  وتزايا ال جوة الغكا يس السيييلريس تزايا اللتما   ي السيييي واة ام يرة بمح ييييوت ب جر السيييلر لمح ييييوت سييييلرو  ي م يييير  

اممر الكو   يس وكلا  تيجس لاا  ل ايس سييييلر الق ييييا لتحقي  اللت اء الكاتي من السييييلر و ي ثت محاوايس الموارا امرسيييييس ومحاوايس الموارا الما
ااى إلي التجاه  حو العتماا ع ح مح ييييوت ب جر السييييلر  ي إ تا  السييييلر  ي م يييير والتوسيييي   ي زراعته  ي م اط  السييييت ييييالص الجاياة حيث 

  ا ل لالارش ام سييييييير وعم  الجكور م  اسيييييييت اا  م   اة المح يييييييوت السيييييييلر من الب جريتلامت إ تا   وتجوا زراعته  ي مثت لكه الم اط    
 لمزارع ا  تا  الحيوا ي. كو عيمس عاليس حيوا ي

 مشكلة الدراسة:
عن مالحقس الزيااة  ي متط باة السييييييتعالا ال  طن   2196والبالغ  حو تلمن ملييييييل س الاراسييييييس  ي عجز ا  تا  المح ح من السييييييلر 

ثت عا  إملا يس التوسيي   ي زراعس ع ييا السييلر بو يي ه مح ييوت اسيياسييي ور يسييي  ي إ تا    يال  طن  3230والبالغ  حو المح ح المتزايا م ه
  ومن ث  زيااة ال جوة السيييتيراايس  اممر الكو ي الم سييي باا  (7)ال  طن 964ب غة  حو  والتي ا ال جوة الغكا يس السيييلريسيتزاو السيييلر  ي م ييير   

مار ه التغيراة  ي السيييياسييياة الزراعيس الم يييريس والتغيراة التي  تج ع عا حاوة تليييولاة  ي السيييوا    ن التجارو الزراعي  مما يترتاع ح الميزا
ي  سييييواء لا ة تلييييولاة اا  يس ترج  الي ب يه السييييو  او  ثامه مثت الحتلار  او تلييييولاة  ارجيه والتي تتا   بالسييييياسيييياة العت يييياايس المطبقس 

و ي لكه الحالس يجا مار ه ماو ا حرا  اسييييييييييياار  ((6ن توثي  الموارا يلون اعت من التوثي  المثتا  ولكلا  جا ل محا ييييييييييييت السيييييييييييلريس  الاولس
ل  يتحق  تاثي  المحا يييييت و ت ا ن التغير  ي لكه السييييياسيييياة احاث تغيراة ليل يه  ي ربحيس إوبالتالي   السييييو  ل سيييي   عن السيييياار العت يييياايس

 الماا رة.والمتغيراة العت اايس  ال  يسالملا ياة الاا ا العت ااو م عا  ي ثت 
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 9109(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 أهداف الدراسة:
ة ا لتقاير با  الماامالالعامس وكل السييييتراتيجيساسييييتعا  البحث اراسييييس اموسيييياع الحاليس لق ييييا السييييلر لأحا المحا يييييت الزراعيس 

ه حمايس او سيييواء لا ة سيييياسييي ا تا  المح يييوت  يتتباعا الاولس  التيالزراعيس الم يييريس السييياريس لسيييياسييياة العت ييياايس وكلا ل تار  ع ح جولر ا
لااء ع ح     ا م عالبحث إملا يس زيااة ا  تا  من السييلر وبالتالي     الوارااة من السييلر و سييياسييس  ر  سييرا ا مبالييرة او غير مبالييرة 

 ميزان الما وعاة  ي م ر.  
 مصادر البيانات:

 ساسية لهذه الدراسة باالعتماد على البيانات المنشورة وغير المنشورة من عدة جهات من أهمها:تم الحصول على البيانات األ       
اب س الاامس ل ت المرلزو وسييجالة امسيياار والتلالي   والجعاز  الزراعيل لييرة العت يياا من  الت اعااا م ت  س  امراسيييوزارة الزراعس واسييت ييالص 

اساار الري  والحسر   و   ي و ليراة امرعا  القياسييس للت من اساار الجم س   و  قاة المايلس  اآللي والح ياء من  الت عاعاة بيا اة الحاسيا 
 ما وماة  وال ليييييييييراة   وزارة الت طيط من  الت الاارة الاامس ل السييييييييي وو ا ح يييييييييا يمسيييييييييت زماة ا  تا    و ليييييييييراة التجارة ال ارجيس   واللتاا 

  ة   وزارة العت ياا   ال ليرة العت ياايس اللييعريس   وبيا اة امم  المتحا الم ييرو امل ي  الب ا  الم يرو المرلزوي يارلا الب ا  التيالعت ياايس 
لا ميس وامبحاث ا  لاراسيياة والمراج  ولييبلس الما وماة الاوليس ) ال تر ة(   با سييا س إلح امبحاث وا  من  الت  لييراة م ثمس امغكيس والزراعس 

 كاة ال  س بالمراج .
 اإلطار التحليلي للدراسة :

 ي تقيي  اثر السياساة المتباس ع ي ل اءة است اا  الموارا  Policy Analysis Matrix (PAM) تسيت ا  م ي و س تح يت السيياساة الزراعيس      
مرسييييييس  االزراعيس وع ي ربحيس الم تجين الزراعيين وع ي اسيييياار الموارا ا  تاجيس  مسيييييت زماة ا  تا  الزراعي  واسييييياار  اماة الموارا البليييييريس و 

 قاا  يييييييييت مقيمس مالياا او و وكلا من  الت مقار س عوا ا وتلالي  المحا السييييييييتراتيجيسوع ي  يييييييا ي عوا ا ال ليييييييياط ا  تاجي مل  السيييييييي   الزراعيس 
 لسييمياال قايس ل سييو  واعت ييااياا و قاا مسيياار الثت  وكلا لمتاباس السييياسيياة العت يياايس الزراعيس من  الت عيام لت من ماامت الحمايس  لألسيياار

 ال سبيس. ل م تجاة  والما الة  وماامت الحمايس ال اات  وماامت الميزة
الي  تا   بآثار سياسيس زراعيس او  مط إ تاجي سا ا ع ي عوا ا وتلمعمس تو تاطي م  و س تح يت السياساة الزراعيس مؤلراة اعت اايس تح ي يس 

 : (5) ا  تا  الزراعي وكلا ع ي ثالث مستوياة
  رو ت تج مح ياا.  تاجعا بالمقار س بس   زراعيس ا مستوو الس اس الزراعيس الم تجس كاتعا لاراسس الميزة ال سبيس (ا)
وكلا باراسس اثر ت ا السياسس الزراعيس المتباس او ال مط التل ولوجي السا ا ع ي التجارة الاا  يس وال ارجيس   مستوو المزرعس كاتعا (ا)

 ل ما الة والم رجاة .
 المتب   ي عال  ملالت القطاع العت ااوال مط ا  تاجي او القومي اللامت وماو  جاص او  لت ت ا السياسس او  العت اامستوو  ( )

 الزراعي .
 وع يه  إن است اا  م  و س تح يت السياساة الزراعيس يستاعي اراسس ملو اتعا امساسيس التاليس :

 ( إجمالي ا يراا ال اا ي 2إ تاجيس المح وت                                     ) (1)
 ( تل  س الموارا المح يس4)     تا                           مست زماة ا  تل  س (3) 

  ا ي الاا ا (6) يس                             جم س التلالي  ا  تاج5) )
 

سواء لا ة لكه ا  تاجيس ل  اتج الر يسي او الثا وو ولي تالم برامج التوس  الراسي الم ت  س سواء تا قة بتل ولوجيا ا  تا  إنتاجية المحصول:  -1
او مجموعس التو ياة البحثيس او السياسس الساريس   ولما تلير إلي عارة السياساة الزراعي إلي حاوث تغير موجا  ي متوسط ا  تا  

 ما. التالي زيااة ا  تا  الل ي من مح وت ل وحاة المساحيس وب
   لكه الاوا ا بأساار السو  )التقيي  المالي(  ث  بامسااريولو يالم عوا ا المح وت من الام يس ا  تاجيس   وتقي إجمالي اإليراد الفداني : -2

الماالس وتل  س  الستيرااا من  الت اساار الت اير او )اساار الثت( والتي تالم عيمس الس اس  ي امسوا  الاالميس  ويت  تقايرل العت اايس
  ووس  السارين المح ي والث ي  ي م  و س واحاة يلير إلي سياستين احالما تاتما ع ي تقيي  الس اس  ام رىال قت والعوامش التسويقيس 

سار س ل س اس  ي ثت الم ا سس اللام س   وال ر  بين اليتوسح القيمس الحقيق وام رىالمح يس بغ  ال ثر عن وساعا  ي التجارة الاوليس   
  االمح ي والسار الث ي يالم ماو التا ت الحلومي  ي إ تا  الس اس   لما يالم حا ز الم تج سواء لان س بياا او إيجابياا  ي زيااة ا  ت

ي  تج  وع اما يزيا السار المح ي عن السار الاالم   ا اما يزيا السار الاالمي عن السار المح ي يا ي كلا وجوا سرا ا سم يس ع ي الم
 .يا ي كلا اع  الم تج 
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س يملن تااولعا اا  ياا و ارجياا ولي الجا ا المؤثر  ي حساباة القي  المسا  بارة عن تل  س عوامت ا  تا  التيولي ع اإلنتاج:تكلفة مستلزمات  -3
)سار الثت( وزيااة عيمتعا بسار الحاوا عن عيمتعا بسار السو  يا ي مرة بسار السو    ومرة بسار الحاوا  وتحسال مح وت   

  حيح. وجوا اع  ل م تج والالم 
وبق ا بعا عوامت ا  تا  التي ل يت  تااولعا تجارياا مثت امر  والامت ورام المات والكو ي تر  ا ع  ل ي تق ون إلي  تكلفة الموارد المحلية : -4

   وغالباا ما يلون سار السو  لو   سه سار الثت او الحاوا لعكه الا ا ر .  ام رىالاوت 
ولي مجموع تلالي  مست زماة ا  تا  والموارا المح يس وتحسا مرة بأساار السو  السا اة  ي المجتم  ومرة ا رو  جملة التكاليف اإلنتاجية : -5

 بأساار الثت . 
 ن إجمالي عوا ا ا  تا  وبين التلالي  ا  تاجيس وحسا ايساا بأساار السو  المح ي وبأساار الحاوا . ولي ال ر  بي صافي العائد الفداني : -6
 

    وفيما يلي عرض ألهم المقاييس المشار إليها :
 قياس مؤشرات السياسة السعرية لمحصول قصب السكر 

 أسس حساب القيم االقتصادية :
ل و يوت إلي التل  س العت ياايس)اسياار الثت(   تا  مح يوت ع يا السيلر   قا ت  كلا باسيت اا  ماامالة التحويت التي تو ييت إليعا 

لتلالي  التقاوو   1.149لتلالي  السييييييماا الليماوو   1.6لتلالي  اسييييييت اا  الميل س   1.159( ولي 1991 براء الب ا الاولي حوت م يييييير )عا  
 .(1)ع ي حين بقية الب وا ام رى ع ي حالعا 0.5المبيااة اما ع  ر الامت البلرو  ماامت تحوي ه لتلالي  1.976

ت  عيام لت من ماامت الحمايس امسييييمح للت من ال واتج والمسيييييت زماة وعيام ماامت الحمايس ال اات ولكلا عيام ماامت الميزة ال سيييييبيس  
 )تل  س الا  ر المح ي( لما ي ح :

 Nominal  Protection coefficient  (NPC):الحماية األسمىمعامل 
ماى ل اءة السييييييييياسييييييييس السيييييييياريس  التي يملن من  اللعا التار  ع يسييييييييمح من المؤلييييييييراة العت يييييييياايس العامس ياا ماامت الحمايس ال 

السياسس  يالم او ب ورة ا روسيرا ا سم يس م ير حيث يالم لكا المؤلير ماى تحمت المزارعين ل  يلمح يوت ع يا السيلر و ب جر السيلر 
و سيي بيس اثر السييياسييس الزراعيس ع ي  واتج ومسييت زماة المح ييوت  ويحسييا بقسييمس عا ا المح ييوت مقيماا االحما يس  لإل تا   والتي عا تلون إيجابيس 

لس  ل تقو  ن الاو اال يييييحيح  عكا يبين  بسيييييار السيييييو  )مالياا( ع ي عوا اه مقيماا بسيييييار الثت )اعت يييييااياا(  اكا لا ة  عيمس الماامت  تسييييياوى الواحا
السييييييييو  المح ح  بي ما  اكا ما لا ة عيمس  ماامت الحمايس   يسييييييييياسييييييييس  حما يس  لحمايس ا تا  السيييييييي اس   اوب ر  سييييييييرا ا ع ح الم تج ول تت ك 

ع ح  و ا عا تاع  الم تج  وت ر  سرا االسيمح البر من الواحا  عكا يبرلن ع ح وجوا سيياسيس حما يس ايجابيس عن طري  اع  ا تا  لكه الس اس ا
ا كالمسيييييتع ا  اما ع اما تلون عيمس ماامت الحمايس السييييييمح اعت من الواحا ال يييييحيح  عكا يا ح ان الاولس تقو  ب ر  سييييييرا ا ع ح الم تج وكلا ا

    اسيياار المح ح ل ييالح المسييتع ا حتح ت لا ة السيي اس ت ييايريس بي ما اكا لا ة السيي اس اسييتيراايس  إ عا تقو  باع  اسيياار لكه السيي اس بالسييو  
 ت ا الس اس  ح السو  المح يس.

 Effective Protection Coefficient (EPC): معامل الحماية الفعال
لت من  كيأ ن لان ياتما ع ي القيمس المسييا س إل ا ه ا  سييمح  و ر الكو يقو  به ماامت الحمايس الويقو  ماامت الحمايس ال اات ب  م الاو  

س  ال واتج ومسييييت زماة ا  تا  مااا  ي العتبار  حيث يحسييييا بقسييييمس القيمس المسييييا س ل مح ييييوت مقيمس مالياا )اسيييياار السييييو ( ع ي القيمس المسييييا
 س بامساار ال مح يوت مقيمس اعت يااياا )اسياار الثت(   ا اما تلون عيمس ماامت الحمايس ال اات مسياويس ل واحا ال يحيح  عكا يا ح ان القيمس المسي

و  ب ر  تقو اجراءاة حما يس    تا  السييييييي اس ولكلا ل تت ك الاولس ا ي لكه الحالس ل  اوالمح يس تتسييييييياوو م  القيمس المسيييييييا س بأسييييييياار الحاوا 
س من  الت ن الاولو المسيييييتع ا  وع اما تلون عيمته البر من الواحا يا ح كلا ان السييييي اس يت  ا تاجعا  ي ثت وجوا حمايس مسيييييرا ا ع ي الم تج ا

 حالس ان عيمس الماامت اعت من الواحا ال حيح.  ياع  الم تج و ر  سرا ا ع ح المستع ا  والالم  حيح 
 Domestic Resource Cost  (DRC): تكلفة الموارد المحلية

 ي القيمس عيمس الموارا المح يس ع او يار  بماامت الميزة ال سيييبيس لو مؤلييير يالم الميزة ال سيييبيس   تا  المحا ييييت ويت  حسيييابه بقسيييمس  
كا ا     لكا الماامت عن الواحا ال ييحيح ات لكه ع ي وجوا ميزة  سييبيس ل اولس  ي إ تا  لكا المح ييوت  يلييير و المسييا س ل عا مقيمس اعت ييااياا  وا 

ح يس البر من الواحا  عكا يلييييييييييييييير الي ان الاولس الي ان الياوليس تو ر عم يس اج بييس  من إ تيا  السيييييييييييييي ايس مح يا  بي ما اكا لا ة عيمس تل  س الموارا الم
تتحمت تلالي  من إ تا  ت ا السيييييي اس مح يا ول تو ر عم س  ييييييابس  و ح حالس ما اكا لا ة عيمته مسيييييياويه ل واحا ال ييييييحيح  عكا يلييييييير الح وسيييييي  

 التوازن حيث ان الاولس ل تلسا ول تو ر من إ تا  ت ا الس اس.
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 -: وبنجر السكر علي المستوي العالمي قصب السكر يمن محصول واإلنتاج واإلنتاجيةتطور المساحة  أواًل:
 : محصول قصب السكر _1
 تطور المساحة المزروعة عالميًا: -

تتكبكا ( 2016/2000 الت  ترة الاراسيييييس ) عالمياا  السييييييلر ع يييييا  من مح ييييييوت المسييييياحس المزروعس( إلح ان 1تليييييير بيا اة الجاوت )        
  ب سييييييبس 2000عا    اانم يون  46.1 الت  ترة الاراسييييييس  بحا اا ي ب غ  حو   اانم يون  55حوالح بالتزايا والت اعص حوت المتوسييييييط الاا  البالغ 

عن  %17.1وبزيااة ب غة  سيييييييييييبتعا  حو  2014عا    اانم يون  64.4عن المتوسيييييييييييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  %16.2إ   ا  ب غة  حو 
  الت  ترة الاراسس. السلر ع ا من ل مساحس المزروعسالمتوسط الاا  

(  2016/  (2000( لتطور المسياحس المزروعس من مح يوت ع يا السلر  الت ال ترة 2الزم ي الاا   يتسيح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        
م يون  اان سييي وياا  وبماات تزايا  1.3( بالجاوت  إلي ان المسييياحس المزروعس من مح يييوت ع يييا السيييلر تتزايا بحوالح 1والتي توسيييحعا المااالس )

من التغير  ي المساحس يرج  إلي  %92إلي ان  ال تا جلير ت  لما 0.01  وعا ثبتة ما ويتعا إح يا ياا ع ا مسيتوو ما ويس%2.36سي وو ب غ  حو 
 الزمن.  امتع
 الكلي عالميًا: تطور اإلنتاج -

تكبكا بالت اعص  (2016/2000( إلح ان ا  تا  الل ي من مح ييييوت ع ييييا  السييييلر عالمياا  الت  ترة الاراسييييس )1تلييييير بيا اة الجاوت )       
  ب سييييييييبس 2000م يون طن عا   1252.7م يون طن  الت  ترة الاراسييييييييس  بحا اا ي ب غ  حو  1593.8والتزايا حوت المتوسييييييييط الاا  البالغ حوالح 

عن  %19.3وبزيااة ب غة  سيييييبتعا  حو  2013م يون طن عا   1901.6عن المتوسيييييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  %21.4   ا  ب غة  حو ا
 من ع ا السلر  الت  ترة الاراسس. لإل تا  الل يالمتوسط الاا  

(  والتي 2016/  (2000من مح وت ع ا السلر  الت ال ترة ا  تا  ( لتطور 2الزم ي الاا   يتسح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        
ن س وياا  وبماات تزايا س وو ب غ  حو طم يون  47.1من مح وت ع ا السلر تزايا بحوالح  ا  تا ( بالجاوت  إلي ان 2توسحعا المااالس )

 .الزمن  عامتيرج  إلي   تا ا من التغير  ي  %92ان  ال تا ج إلحلير ت  لما 0.01  وعا ثبتة ما ويتعا إح ا ياا ع ا مستوو ما ويس2.9%
-2000تطور المساحس المزروعس وال تا  الل ي وال تاجيس لمح ولي ع ا السلر وب جر السلر ع ي مستوو الاال   الت ال ترة من ) .1 جدول 
2016) 

 البيان
 

 الس واة

 ب جر السلر ع ا السلر
 ال تا   المساحس المزروعس )م يون  اان(

 )م يون طن(
 ا  تاجيس 

 (  اان/طن)
 ا  تاجيس  ال تا  )م يون طن( المساحس المزروعس )م يون  اان(

 ( اان/طن)
2000 46.1 1252.7 27.2 14.3 250.1 17.5 
2001 46.6 1257.7 27.0 14.3 230.3 16.1 
2002 48.2 1326.8 27.5 14.4 259.6 18.1 
2003 48.9 1371.9 28.1 13.5 232.7 17.3 
2004 47.9 1333.1 27.8 13.0 251.6 19.3 
2005 46.8 1306.3 27.9 12.9 253.7 19.7 
2006 48.9 1417.4 29.0 12.9 254.0 19.6 
2007 54.1 1605.1 29.7 12.3 246.9 20.1 
2008 57.5 1721.3 30.0 10.1 221.2 21.8 
2009 56.5 1677.6 29.7 10.1 228.0 22.6 
2010 56.4 1682.8 29.8 11.2 228.4 20.4 
2011 60.7 1794.0 29.5 12.1 278.8 23.1 
2012 61.9 1830.7 29.6 11.5 269.6 23.4 
2013 63.9 1901.6 29.8 10.4 247.8 23.9 
2014 64.4 1883.0 29.2 10.7 270.4 25.4 
2015 63.3 1872.0 29.6 10.0 241.1 24.0 
2016 63.2 1861.2 29.5 10.9 276.9 25.4 
 21.0 249.5 12.0 28.9 1593.8 55.0 المتوسط
 http/www. Fao.org               -1جماة وحسبة من :  الم ار
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 2000-2016) مااالة ا تجاه  الزم ي الاا  لتطور مساحس وا  تا  وا  تاجيس مح ولي ع ا السلر وب جر السلر ع ي مستوو الاال   الت ال ترة ) .2 جدول 
 الما ويس ماات ال مو 2R F المااالس البيا اة  
^iX 1.3 + = 43.1 مساحس ع ا السلر  ((1

iY 
      **12.8) )   **(40.5)      

0.92 162.8 2.4 ** 

^iX = 1170.1+47.1 إ تا  ع ا السلر ((2
iY 

**12.9)     )**(31.2)         
0.92 165.8 2.9 ** 

^i= 27.3+0.17X إ تاجيس ع ا السلر  ((3
iY 

**5.67) )      **(89)      
0.69 32.1 0.6 ** 

^i0.27X-= 14.4 مساحس ب جر السلر  ((4
iY 

**6.8)-     )**35.8))      
0.75 46.1 2.23- ** 

 _ - - - ل  تثبة ما ويس او من ا ور الح ا يس إ تا  ب جر السلر  ((5

^i= 16.04+0.55 X إ تاجيس ب جر السلر  ((6
iY 

    * *3.6))  **38.3))      
0.93 184.4 2.6 ** 

 (1):جماة وحسبة من الجاوت  المصدر
   حيث ان :
         ^

iY .المساحس الم زرعس وا  تا  الل ي وا  تاجيس من مح ولي ع ا السلر وب جر السلر  ي الاال  بالم يون طن = 
          iX  =2             الزمن    الترتيا الزم ح لاامتR      عيمس               = ماامت التحايا = )  (T            المحسوبس 

 0.05ع ا مستوى ما ويس  ما وو*  =            0.01ع ا مستوى ما ويس  ما وو** =          
 تطور اإلنتاجية عالميًا: -

( تكبكا بالت اعص والتزايا 2016/2000 الت  ترة الاراسس )( إلح ان ا  تاجيس من مح يوت ع يا السلر عالمياا 1تليير بيا اة الجاوت )         
  ب سيييييييبس إ   ا  ب غة  حو 2001طن/ اان عا   27طن/ اان  الت  ترة الاراسيييييييس  بحا اا ي ب غ  حو   28.9حوت المتوسيييييييط الاا  البالغ حوالح

من  يسعن المتوسييييييييط الاا  لإل تاج %3.8عا  حو وبزيااة ب غة  سييييييييبت 2008عا   / اانطن 30عن المتوسييييييييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  6.6%
 ع ا السلر  الت  ترة الاراسس.

(  والتي 2016/  (2000من مح يييييوت ع يييييا السيييييلر  الت ال ترة  يس( لتطور ا  تاج2الزم ي الاا   يتسيييييح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        
سيييي وياا  وبماات تزايا سيييي وو ب غ  حو  / اانطن0.17 من مح ييييوت ع ييييا السييييلر تزايا بحوالح  يس( بالجاوت  إلي ان ا  تاج3توسييييحعا المااالس )

 .الزمن  امتيرج  إلي ع يسمن التغير  ي ا  تاج %69إلي ان  ر ال تا جليت  لما 0.01  وعا ثبتة ما ويتعا إح ا ياا ع ا مستوو ما ويس0.6%
 :_ محصول بنجر السكر 2
 عالميًا:تطور المساحة المزروعة  -

تكبكا بالزيااة ( 2016/2000( إلح ان المسييياحس المزروعس من مح يييوت ب جر السيييلر عالمياا  الت  ترة الاراسيييس )1تليييير بيا اة الجاوت )        
إ   ا     ب سيييييبس2015م يون  اان عا   10م يون  اان  الت  ترة الاراسيييييس  بحا اا ي ب غ  حو  12حوالح  وال ق يييييان حوت المتوسيييييط الاا  البالغ

عن المتوسييييط الاا   %20وبزيااة ب غة  سييييبتعا  حو  2002م يون  اان عا   14.4عن المتوسييييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  %16.7ب غة  حو 
 السلر  الت  ترة الاراسس. ب جرل مساحس المزروعس من 

(  2016/  (2000السيلر  الت ال ترة  ب جر المزروعس من مح ييوتتطور المسياحس ل  (2الزم ي الاا   يتسيح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        
م يون  اان سييييي وياا  وبماات  0.27بحوالح  ت اعصالسيييييلر ت ب جر( بالجاوت  إلي ان المسييييياحس المزروعس من مح يييييوت 4والتي توسيييييحعا المااالس )

التغير  ي المسييياحس  من %75ان  ما تليييير ال تا ج إلح  ل0.01  وعا ثبتة ما ويتعا إح يييا ياا ع ا مسيييتوو ما ويس%2.23سييي وو ب غ  حو   اعصت
 يرج  إلي عامت الزمن.

 عالميًا: تطور اإلنتاج الكلى -
( تكبكا بالت اعص 2016/2000السيييييييلر عالمياا  الت  ترة الاراسيييييييس )ب جر ( إلح ان ا  تا  الل ي من مح يييييييوت 1تليييييييير بيا اة الجاوت )        

  ب سيييييييييييييبس 2008م يون طن عا   221.2م يون طن  الت  ترة الاراسيييييييييييييس  بحا اا ي ب غ  حو  249.5والتزايا حوت المتوسيييييييييييييط الاا  البالغ حوالح 
عن  %11.1وبزيااة ب غة  سيييييييييبتعا  حو  2016م يون طن عا   276.9عن المتوسيييييييييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  %11.3إ   ا  ب غة  حو 

 السلر  الت  ترة الاراسس. ب جرالمتوسط الاا  لإل تا  الل ي من 
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(  والتي 2016/  (2000السييييييييييلر  الت ال ترة  ب جر( لتطور ا  تا  من مح ييييييييييوت 2الزم ي الاا   يتسييييييييييح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        
س او ان البيا اة تاور حوت متوسييطعا ح ييا يال س ال ييورما وي تثبة السييلر ل  ب جر( بالجاوت  إلي ان ا  تا  من مح ييوت 5توسييحعا المااالس )

   .ال سبي(  باةالحسابي  الت  ترة الاراسس )الث
 تطور اإلنتاجية عالميًا: -

( تكبكا بالت اعص 2016/2000السييييييلر عالمياا  الت  ترة الاراسييييييس ) ب جر ( إلح ان ا  تاجيس من مح ييييييوت1تلييييييير بيا اة الجاوت رع  )         
  ب سييييبس إ   ا  ب غة 2001طن/ اان عا   16.1طن/ اان  الت  ترة الاراسيييس  بحا اا ي ب غ  حو   21والتزايا حوت المتوسيييط الاا  البالغ حوالح

عن المتوسييييييييط  %21.1وبزيااة ب غة  سييييييييبتعا  حو  2016 2014طن/ اان عا   25.4عن المتوسييييييييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  %23.3 حو 
 السلر  الت  ترة الاراسس.ب جر  لإل تاجيس منالاا  
(  والتي 2016/  (2000السييييييييلر  الت ال ترة  ب جر ( لتطور ا  تاجيس من مح ييييييييوت2الزم ي الاا   يتسييييييييح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        

اان سييييي وياا  وبماات تزايا سييييي وو ب غ  حو طن/ 0.55 السيييييلر تزايا بحوالح  ب جران ا  تاجيس من مح يييييوت  ( بالجاوت  إلح6توسيييييحعا المااالس )
 .الزمن  عامتمن التغير  ي ا  تاجيس يرج  إلي  %93ان  ال تا ج إلحلير ت  لما 0.01  وعا ثبتة ما ويتعا إح ا ياا ع ا مستوو ما ويس2.6%

 
 جمهورية مصر العربية : فيثانيًا: تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجية من محصولي قصب السكر وبنجر السكر 

 :_ محصول قصب السكر 1
 ًا:محليتطور المساحة المزروعة  -

تتكبكا  (2016/2000 الت  ترة الاراسيييييس ) اا مح يالمسييييياحس المزروعس من مح يييييوت ع يييييا  السيييييلر  ( إلح ان3تليييييير بيا اة الجاوت )         
  ب سيييييبس 2001 اان عا   ال  312 اان  الت  ترة الاراسيييييس  بحا اا ي ب غ  حو  ال  324.3حوالح  بالتزايا والت اعص حوت المتوسيييييط الاا  البالغ

عن  %3.3 وبزيااة ب غة  سييييييييييييييبتعا  حو 2007 اان عا   ال  335.1عن المتوسييييييييييييييط الايا   بحيا اع ح ب غ حوالح  %7.3إ   يا  ب غية  حو 
 المتوسط الاا  ل مساحس المزروعس من ع ا السلر  الت  ترة الاراسس.

(  2016/  (2000( لتطور المسياحس المزروعس من مح يوت ع يا السلر  الت ال ترة 4الزم ي الاا   يتسيح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        
 اان سيي وياا  وبماات تزايا  ال  0.56 ان المسيياحس المزروعس من مح ييوت ع ييا السييلر تتزايا بحوالح  ( بالجاوت  إلح1توسييحعا المااالس ) والتح
من التغير  ي المساحس يرج  إلي  %25ان  ال تا ج إلحير تل  لما 0.05  وعا ثبتة ما ويتعا إح يا ياا ع ا مسيتوو ما ويس%0.17و ب غ  حو سي و 

   عامت الزمن.
 يًا:حلتطور اإلنتاج الكلي م -

( تكبكا بالت اعص 2016/2000الاراسيييس )ياا  الت  ترة مح ( إلح ان ا  تا  الل ي من مح يييوت ع يييا  السيييلر 3تلييير بيا اة الجاوت )          
  ب سيييييييبس 2009م يون طن عا   15482.2طن  الت  ترة الاراسيييييييس  بحا اا ي ب غ  حوال   15993.9والتزايا حوت المتوسيييييييط الاا  البالغ حوالح 

عن  %6.4وبزيااة ب غة  سييييييييييييبتعا  حو  2007طن عا   ال  17014.3عن المتوسيييييييييييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  %3.1إ   ا  ب غة  حو 
 المتوسط الاا  لإل تا  الل ي من ع ا السلر  الت  ترة الاراسس.

(  والتي 2016/  (2000( لتطور ا  تا  من مح يييييييوت ع يييييييا السيييييييلر  الت ال ترة 4الزم ي الاا   يتسيييييييح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        
ي المرح س   ا  تا  من مح ييوت ع ييا السييلر س لي ا سييت ال ييور الرياسيييس حيث تزاياية التلايبال ييور  ( بالجاوت  إلي ان2توسييحعا المااالس )

  لما تلييير 0.05  وعا ثبتة ما ويتعا إح ييا ياا ع ا مسييتوو ما ويس طن سيي وياا  ال  11.82 الولي  ث  ا ك  ي الت اعص ث  تزايا مرة ا رو بمقاار
 يرج  إلح عامت الزمن . من التغير  ي ا  تا  %48 ال تا ج إلح ان 

 تطور اإلنتاجية محليًا: -
( تكبكا بالت اعص والتزايا 2016/2000( إلح ان ا  تاجيس من مح ييوت ع ييا السييلر مح ياا  الت  ترة الاراسييس )3تلييير بيا اة الجاوت )         

  ب سيييييبس إ   ا  ب غة  حو 2016طن/ اان عا   47.3طن/ اان  الت  ترة الاراسيييييس  بحا اا ي ب غ  حو 49.3 حوت المتوسييييط الاا  البالغ حوالح
عن المتوسييييط الاا  لإل تاجيس من  %3.2وبزيااة ب غة  سييييبتعا  حو  2008طن/ اان عا   50.9عن المتوسييييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  4.1%

 ع ا السلر  الت  ترة الاراسس.
(  والتي 2016/  (2000ور ا  تاجيس من مح يييييوت ع يييييا السيييييلر  الت ال ترة ( لتط4وبتقاير التجاه الزم ي الاا   يتسيييييح من الجاوت )       

طن/ اان سيييي وياا  وبماات ت اعص سيييي وو ب غ 0.16 ( بالجاوت  إلي ان ا  تاجيس من مح ييييوت ع ييييا السييييلر ت اعص بحوالح 3توسيييحعا المااالس )
من التغير  ي ا  تاجيس يرج  إلح عامت  %46ل تا ج إلح ان   لما تليييييييير ا0.01  وعا ثبتة ما ويتعا إح يييييييا ياا ع ا مسيييييييتوو ما ويس%0.32 حو 

 الزمن .
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ل ترة من  الت ا  ي جمعوريس م ر الاربيستطور المساحس المزروعس وال تا  الل ي وال تاجيس لمح ولي ع ا السلر وب جر السلر  .3 جدول 
(2000-2016) 

 البيان
 

 السنوات

 بنجر السكر قصب السكر
 المساحة المزروعة

 )الف فدان(
 كمية اإلنتاج
 )الف طن(

 المساحة المزروعة فدان( /اإلنتاجية )طن 
 )الف فدان(

 فدان(/اإلنتاجية )طن كمية االنتاج )الف طن(

2000 318.9 15705.8 49.2 135.6 2890.4 21.3 
2001 312.0 15571.5 49.9 142.6 2857.7 20.0 
2002 323.4 16016.8 49.5 153.8 3168.3 20.6 
2003 327.2 16245.5 49.6 131.3 2691.5 20.5 
2004 322.0 16230.4 50.4 141.0 2860.5 20.3 
2005 321.4 16317.3 50.7 167.3 3429.5 20.5 
2006 326.9 16656.3 51.0 186.4 3905.0 21.0 
2007 335.1 17014.3 50.8 248.3 5458.2 22.0 
2008 323.6 16470.2 50.9 257.7 5132.6 19.9 
2009 316.7 15482.2 48.9 264.6 5333.5 20.2 
2010 320.3 15708.9 49.0 385.7 7840.3 20.3 
2011 325.5 15765.2 48.4 361.9 7486.1 20.7 
2012 325.7 15550.5 47.7 423.8 9126.1 21.5 
2013 329.2 15780.0 47.9 460.5 10044.3 21.8 
2014 332.0 16055.0 48.4 504.3 11045.6 21.9 
2015 328.1 15903.3 48.5 554.9 11982.9 21.6 
2016 325.9 15422.5 47.3 559.7 11209.2 20.0 
 20.8 6262.5 298.8 49.3 15993.9 324.3 المتوسط

رعس ل  ترة اعااا مت لزراعي  ا اارة المرلزيس لالعت اا الزراعي   لرة العت اا ا وزارة الزراعس واسيت الص امراسي : جماة وحسيبة من   الم يار
(2016-2000.) 
 

مااالة ا تجاه  الزم ي الاا  لتطور مساحس وا  تا  وا  تاجيس مح ولي ع ا السلر وب جر السلر  ي جمعوريس م ر الاربيس  الت  .4جدول 
 2000-2016) ال ترة )

 الما ويس ماات ال مو R2 F المااالس البيا اة  

مساحس ع ا  ((1
 السلر

^i0.56 X= 319.4 + ^iY 
2.2)*    )         (125.3)**     0.25 4.98 0.17 * 

إ تا  ع ا  ((2
 السلر

3
i+ 1.97 X2

i63 X -iX 547.4 14974.7 +^= iY 
2.7) **   (-2.4)**  (2.1)*     )      (34.3)**   

0.48 4.1 11.82 * 

إ تاجيس ع ا  ((3
 السلر

i0.16 X -^= 50.73 iY 
                         3.58)**-(** )112.3) 

0.46 12.79 -0.32 ** 

مساحس ب جر  ((4
 السلر

i^= 30.6 + 29.8 XiY 
                     14.2)** )   1.42))  0.93 199.3 10.1  

** 

إ تا  ب جر  ((5
 السلر

i^=539.7 + 635.8 XiY 
                                (12.9)** (1.07) 

0.92 166.9 10.2  
** 

إ تاجيس ب جر  ((6
  - - - ل  تثبة ما ويس او من ال ور الح ا يس السلر

- 
 (3)الم ار :جماة وحسبة من الجاوت 

  حيث ان :
         ^

iY .المساحس الم زرعس وا  تا  الل ي وا  تاجيس من مح ولي ع ا السلر وب جر السلر  ي جمعوريس م ر الاربيس بامل  طن = 
        i X  =2   الزمن    الترتيا الزم ح لاامتR  ماامت التحايا      )  ( = عيمس =T            المحسوبس 

 0.05ع ا مستوى ما ويس  = ما وو*       0.01ع ا مستوى ما ويس  ** = ما وو          
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 :_ محصول بنجر السكر 2
 يًا:محلتطور المساحة المزروعة  -

( تكبكا بالزيااة 2016/2000( إلح ان المسييياحس المزروعس من مح يييوت ب جر السيييلر عالمياا  الت  ترة الاراسيييس )3تليييير بيا اة الجاوت )        
  ب سيييييبس 2003م يون  اان عا   131.3م يون  اان  الت  ترة الاراسيييييس  بحا اا ي ب غ  حو  298.8وال ق يييييان حوت المتوسيييييط الاا  البالغ حوالح 

عن  %87.3وبزيااة ب غة  سيييييييبتعا  حو  2002م يون  اان عا   559.7عن المتوسيييييييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  %56.1إ   ا  ب غة  حو 
 المتوسط الاا  ل مساحس المزروعس من ب جر السلر  الت  ترة الاراسس.

(  2016/  (2000(  لتطور المسياحس المزروعس من مح ييوت ب جر السيلر  الت ال ترة 4الزم ي الاا   يتسيح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        
 زايا اان سيييي وياا  وبماات تال   29.8بحوالح  زايامن مح ييييوت ب جر السييييلر تت( بالجاوت  إلي ان المسيييياحس المزروعس 4والتي توسييييحعا المااالس )

التغير  ي المساحس يرج  إلي  من %93ان    لما تلير ال تا ج إلح0.01  وعا ثبتة ما ويتعا إح يا ياا ع ا مسيتوو ما ويس%10.1سي وو ب غ  حو 
 عامت الزمن.

 يًا:حلتطور اإلنتاج الكلي م -
( تكبكا بالت اعص 2016/2000ياا  الت  ترة الاراسييييييس )مح ( إلح ان ا  تا  الل ي من مح ييييييوت ب جر السييييييلر 3الجاوت )تلييييييير بيا اة          

  ب سييييييييييبس 2003طن عا   ال 2691.5 م يون طن  الت  ترة الاراسييييييييييس  بحا اا ي ب غ  حو  6262.5والتزايا حوت المتوسييييييييييط الاا  البالغ حوالح 
عن  %91.3وبزيااة ب غة  سييييييييييبتعا  حو  2015طن عا  ال   11982.9الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  عن المتوسييييييييييط %57إ   ا  ب غة  حو 

 المتوسط الاا  لإل تا  الل ي من ب جر السلر  الت  ترة الاراسس.
(  والتي 2016/  (2000( لتطور ا  تا  من مح ييييييييييوت ب جر السييييييييييلر  الت ال ترة 4الزم ي الاا   يتسييييييييييح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        

طن سيييييي وياا  وبماات تزايا سيييييي وو ب غ  حو  ال  635.8( بالجاوت  إلي ان ا  تا  من مح ييييييوت ب جر السييييييلر تزايا بحوالح 5توسييييييحعا المااالس )
 ت الزمن.لتغير  ي ا  تاجيس يرج  إلي عاممن ا %92ان    لما تلير ال تا ج إلح0.01ع ا مستوو ما ويسة ما ويتعا إح ا ياا تثبعا   و 10.2%

 ًا:محليتطور اإلنتاجية  -
( تكبكا بالت اعص 2016/2000ياا  الت  ترة الاراسييييييييس )مح ( إلح ان ا  تاجيس من مح ييييييييوت ب جر السييييييييلر 3تلييييييييير بيا اة الجاوت رع  )        

  ب سييييييييبس إ   ا  2008طن/ اان عا   19.9طن/ اان  الت  ترة الاراسييييييييس  بحا اا ي ب غ  حو   20.8والتزايا حوت المتوسييييييييط الاا  البالغ حوالح
عن المتوسيييييييط الاا   %5.3وبزيااة ب غة  سيييييييبتعا  حو  2014طن/ اان عا   21.9عن المتوسيييييييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  %4.3ب غة  حو 

 لإل تاجيس من ب جر السلر  الت  ترة الاراسس.
(  والتي 2016/  (2000( لتطور ا  تاجيس من مح ييييييييوت ب جر السييييييييلر  الت ال ترة 4الزم ي الاا   يتسييييييييح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        

س ال يييييييييور الح يييييييييا يس او ان البيا اة تاور حوت ة ما ويتثب السيييييييييلر ل ( بالجاوت  إلي ان ا  تاجيس من مح يييييييييوت ب جر 6توسيييييييييحعا المااالس )
 .إح ا ياا  متوسطعا الحسابي  الت  ترة الاراسس )الثباة ال سبي(

 حليًا:عالميًا وم من المحاصيل السكرية ومتوسط نصيب الفردمن محصولي قصب السكر وبنجر السكر  لالستهالكتطور كمية المتاح  ثالثًا:
 :محصول قصب السكر -1
 عالميًا: كمية المتاح لإلستهالكتطور  -

( 2016/2000من مح ييوت ع يا  السييلر عالمياا  الت  ترة الاراسييس ) لميس المتاص لإلسيتعالا متوسييط ( إلح ان5تليير بيا اة الجاوت )         
عن  %22.3  ب سيييييييييييبس إ   ا  ب غة  حو 2000م يون طن عا   1250م يون طن  الت  ترة الاراسيييييييييييس  بحا اا ي ب غ  حو 1609حوالح  ب غة

للمييس المتيياص عن المتوسييييييييييييييط الايا   %23.9وبزييااة ب غية  سييييييييييييييبتعيا  حو  2016م يون طن عيا   1994المتوسييييييييييييييط الايا   بحيا اع ح ب غ حوالح 
 من ع ا السلر  الت  ترة الاراسس. لإلستعالا
 (2000ع ا السلر  الت ال ترة من مح وت  لميس المتاص لإلستعالا عالمياا  ر( لتطو 6وبتقاير ا تجاه الزم ي الاا   يتسح من الجاوت )       

م يون طن س وياا   51.2من مح وت ع ا السلر تزايا بحوالح  لميس المتاص لإلستعالا ( بالجاوت  ان1(  والتي توسحعا المااالس )2016/
لميس من التغير  ي  %94ان    لما تلير ال تا ج إلح0.01  وعا ثبتة ما ويتعا إح ا ياا ع ا مستوو ما ويس%3.2وبماات تزايا س وو ب غ  حو 

 .الزمن عامت يرج  إلح لالستعالاالمتاص 
 محليًا: لالستهالكتاح تطور كمية الم 

( 2016/2000ياا  الت  ترة الاراسييس )ح من مح ييوت ع ييا  السييلر م لالسييتعالا( إلح ان متوسييط لميس المتاص 5تلييير بيا اة الجاوت )         
عن المتوسيييط  %3.1ب غة  حو  ا   ا   ب سيييبس 2010م يون طن عا   15.5م يون طن  الت  ترة الاراسيييس  بحا اا ي ب غ  حو 16ب غة حوالح 

من ع ييييا  لالسييييتعالاعن المتوسييييط الاا  للميس المتاص  %6.3وبزيااة ب غة  سييييبتعا  حو  2008م يون طن عا   17الاا   بحا اع ح ب غ حوالح 
 السلر  الت  ترة الاراسس.
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/  (2000 وت ع ا السلر  الت ال ترة ( لتطور لميس المتاص لالستعالا مح ياا من مح6وبتقاير التجاه الزم ي الاا   يتسح من الجاوت )       
لي ا ست ال ور الرياسيس وان  لميس المتاص لالستعالا مح ياا من مح وت  التلايبيس( بالجاوت  ان ال ورة 2(  والتي توسحعا المااالس )2016

ع ا مستوو  ا ويتعا إح ا يا وعا ثبتة م ياس و  م يون طن 0.012ب جر السلر تزايا ث  ت اعص ث  ا ك  ي التزايا مرة ا رو بماات تزايا ب غ  حوالح 
 من التغير  ي لميس المتاص لالستعالا مح يا ترج  الي عامت الزمن.  % 45 لما تلير ال تا ج الي ان  0.05ما ويس 

 

 طن :م يوناللميس (2000-2016الاربيس  الت ال ترة) م ر س وياا ع ي مستوو الاال  وجمعوريسالمتاص لالستعالا ومتوسط   يا ال را  .5جدول 

 البيان
 

 السنوات

 المحاصيل السكرية بنجر السكر قصب السكر

 كمية المتاح
 عالمياً  لالستهالك

كمية المتاح 
 لالستهالك محلياً 

 كمية المتاح
 عالمياً  لالستهالك

كمية المتاح 
 لالستهالك محلياً 

نصيب الفرد 
 سنه(/عالميًا)كجم

نصيب الفرد 
 )كجم/سنه(محلياً 

2000 1250 15.7 249.0 2.9 5.2 7.7 
2001 1265 15.7 228.9 3.1 4.6 7.1 
2002 1329 16.0 258.2 3.2 4.5 8.2 
2003 1374 16.0 229.6 2.7 4.5 8.2 
2004 1337 16.3 249.3 2.9 4.5 9.4 
2005 1310 16.2 253.7 3.4 4.5 8.8 
2006 1418 16.3 253.5 3.9 4.7 9.2 
2007 1610 16.7 244.9 5.5 5.3 8.5 
2008 1722 17.0 219.3 5.1 4.8 8.9 
2009 1677 16.5 230.1 5.3 4.2 9.1 
2010 1684 15.5 226.8 7.8 4.3 7.7 
2011 1800 15.7 272.1 7.5 4.6 7.2 
2012 1837 15.8 268.2 9.1 4.7 7.5 
2013 1878 15.6 250.5 10.0 4.6 7 
2014 1916 15.8 276.1 9.3 4.6 6 
2015 1955 16.1 285.1 12.0 4.7 5.8 
2016 1994 15.9 294.1 11.2 4.7 5.5 
 8 5 6 252 16 1609 المتوسط

 . 2016)-2000الغذائي، أعداد متفرقة للفترة ) ، الميزانوزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي -0  المصدر:

9- http/www.fao.org 

 يا لمح ولي ع ا السلر وب جر السلر عالميا  ومح لميه المتاص لالستعالا ومتوسط   يا ال را مااالة التجاه الزم ي الاا  لتطور .6جدول 
 2000-2016)  الت ال ترة )

 المعنوية معدل النمو 2R F المعادلة البيان م المحصول

قصب 
 السكر

^ + i51.2X= 148.3 لميس المتاص لالستعالا عالميا  ((1
iY 

    **3.9)  )**(36.8)           
0.94 282 3.2 ** 

3 لميس المتاص لالستعالا مح يا  ((2
i+ 0.002 X2

i0.6 X -iX 15+0.54= ^Y 

  2.5)*    (2.1)*      -** ()2.8 )**)35.9(    
0.45 3.5 0.012 * 

بنجر 
 السكر

^i= 229.6 + 2.5 X  لميس المتاص لالستعالا عالميا  ((3
iY 

                         **(2.8)  **(25.2) 
0.35 8.02 0.99 ** 

^i= 0.73 + 0.60 X              لميس المتاص لالستعالا مح يا  ((4
iY  

               **12.3)     )1.5)) 
0.91 152.1 10  

** 

المحاصيل 
 السكرية

 متوسط   يا ال را ((5
 عالميا 

  - - - اح ا يا  تثبة ما ويس او من ال ور ل
- 

^i= 9. 09 + 0.15 X متوسط   يا ال را مح يا  ((6
iY 

              ** 3.1)-(  **18.4)) 
0.38 9.48 1.9  

** 
  (5):جماة وحسبة من الجاوت المصدر 
^    حيث ان :

iY .لميس المتاص لإلستعالا من مح ولي ع ا السلر وب جر السلر عالمياا ومح ياا بالم يون طن = 
               iX    2       = متغير الزمنR      عيمس      = ماامت التحايا = )  (T            المحسوبس 
 0.05ع ا مستوى ما ويس  *  = ما وو                    0.01ع ا مستوى ما ويس  ** = ما وو              
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 محليًا: لالستهالكتطور كمية المتاح  -
( 2016/2000( إلح ان متوسيييط لميس المتاص لالسيييتعالا من مح يييوت ب جر السيييلر عالمياا  الت  ترة الاراسيييس )5بيا اة الجاوت )تليييير          

عن المتوسيييييط  %51.7ب غة  حو ا   ا   ب سيييييبس 2000م يون طن عا   2.9م يون طن  الت  ترة الاراسيييييس  بحا اا ي ب غ  حو  6ب غة حوالح 
من ب جر  لالسييييييتعالاعن المتوسييييييط الاا  للميس المتاص  %100وبزيااة ب غة  سييييييبتعا  حو  2015م يون طن عا   12الاا   بحا اع ح ب غ حوالح 
 السلر  الت  ترة الاراسس.

/  (2000السلر  الت ال ترة  ب جرمن مح وت  مح ياا  لالستعالا( لتطور لميس المتاص 6الزم ي الاا   يتسح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        
م يون طن س ويا   وبماات تزايا س وو ب غ   0.60تزايا بحوالي  مح ياا  لالستعالالميس المتاص ( بالجاوت  ان 4(  والتي توسحعا المااالس )2016
 لزمن.  من التغير  ي ال تا  يرج  الي عامت ا %91  لما تلير ال تا ج الي ان  0.01  وعا ثبتة ما ويتعا اح ا يا ع ا مستوو ما ويه  %10 حو 
 
 :من المحاصيل السكرية تطور متوسط نصيب الفرد3- 
 عالميًا: -

( ب غة حوالح 2016/2000عالمياا  الت  ترة الاراسيييس ) المحا ييييت السيييلريس ( إلح ان متوسيييط   ييييا ال را من 5تليييير بيا اة الجاوت )         
عن المتوسيييط الاا   بحا اع ح  %16  ب سيييبس ا   ا  ب غة  حو 2009لج /سييي س عا    4.2لج /سييي س  الت  ترة الاراسيييس  بحا اا ي ب غ  حو  5

 عن المتوسط الاا  ل  يا ال را من ا ستعالا  الت  ترة الاراسس. %6وبزيااة ب غة  سبتعا  حو  2007لج /س س  عا   5.3ب غ حوالح 
/  (2000 الت ال ترة   را من المحا يت السلريس عالمياا متوسط   يا ال( لتطور 6وبتقاير ا تجاه الزم ي الاا   يتسح من الجاوت )         

 ل  تثبة ما ويس ال ور ا ح ا يس او ان البيا اة تاور حوت متوسطعا الحسابي  الت  ترة الاراسس )الثباة ال سبي(.  (2016
 
 يًا:حلم

( ب غة حوالح 2016/2000ياا  الت  ترة الاراسييييس )ح م من المحا ييييت السيييلريس  ( إلح ان متوسيييط   يييييا ال را5تليييير بيا اة الجاوت )         
عن المتوسط الاا   بحا اع ح  %31.3  ب سيبس ا   ا  ب غة  حو 2016لج /سي س عا   5.5لج /سي س  الت  ترة الاراسيس  بحا اا ي ب غ  حو  8

ال را من ا ستعالا من ع ا السلر  الت عن المتوسيط الاا  ل  يا  %17.5وبزيااة ب غة  سيبتعا  حو  2004لج /سي س  عا   9.4ب غ حوالح 
    ترة الاراسس.

/  (2000 الت ال ترة  متوسط   يا ال را من المحا يت السلريس مح ياا ( لتطور 6وبتقاير ا تجاه الزم ي الاا   يتسح من الجاوت )       
م يون طن س وياا   0.15 بحوالي  اعصتمتوسط   يا ال را من المحا يت السلريس ( بالجاوت  إلي ان 6(  والتي توسحعا المااالس )2016

من التغير  ي  % 38ان ال تا ج إلحلير   لما ت0.01  وعا ثبتة  ما ويتعا إح ا ياا ع ا مستوو ما ويس%1.9س وو ب غ  حو   اعصوبماات ت
 عامت الزمن.ا  تا  يرج  إلي 

 
 (:2012-2016من قصب السكر وبنجر السكر على مستوى العالم خالل الفترة ) رابعًا: كمية المعروض لالستهالك 

 
 كمية المعروض لالستهالك من قصب السكر:  -1

م يون طن وي يعا الع ا وال ين حيث احت تا المرتبس 732.8 المرتبس امولي بمتوسط ب غ حوالي  احت ة البرازيت ان(7) تبين من جاوت   قا        
  وعا احت ة م ر المرتبس السااسس علر من اع ي علرين اولس ع ي م يون طن ع ي الترتيا127.5  348.4الثا يس والثالثس  وبمتوسط ب غ حوالي 
 م يون طن . 15.7مستوو الاال  بمتوسط ب غ حوالي 

 
 السكر: كمية المعروض لالستهالك من بنجر  -2

م يون طن وي يعا  ر سا والولياة المتحاة اممريليس  37.6 المرتبس امولي بمتوسط ب غ حوالي احتت ا تحاا الروسي  ( ان7 قا تبين من جاوت )      
 من اع ي علرالساباس م يون طن ع ي الترتيا  وعا احت ة م ر المرتبس 27.4  33.5حيث احت تا المرتبس الثا يس والثالثس  وبمتوسط ب غ حوالي 

 م يون طن . 11.0اوت ع ي مستوو الاال  بمتوسط ب غ حوالي 
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                                        ( 2012-2016لميس المارو  لالستعالا من ع ا السلر وب جر السلر ع ح مستوى الاال   الت ال ترة )  . 7 جدول 
 الكمية: مليون طن

 المحصول
 الدول

 المعروض لالستهالك من قصب السكر) مليون طن (كمية 
 المرتبة المتوسط  2016 2015 2014 2013 2012

 الولح 732.8 736.7 735.4 731.5 739.3 721.1 البرازيت
 الثا يس 348.4 347.0 344.7 348.2 341.2 361.0 الع ا

 الثالثس 127.5 137.0 125.7 122.3 129.1 123.5 ل ينا
 الراباس 99.6 102.3 99.1 98.1 100.1 98.4 تايال ا
 ال امسس 62.2 66.9 60.6 59.5 61.8 62.4 بالستان
 السااسس 57.8 65.4 57.6 54.0 61.2 50.9 الملسيا
 الساباس 34.3 34.4 34.6 34.4 34.9 33.4 لولومبيا
 الثام س 32.2 38.5 31.3 28.8 33.7 28.7 إ او يسيا
 التاساس 31.8 29.8 32.4 33.0 31.9 32.0 ال  بين

 الاالرة 28.5 29.3 27.9 27.9 27.9 29.2 سمريليالولياة المتحاة ام
 الحااو علر 26.8 28.0 26.6 26.1 27.1 26.0 استراليا
 الثا ي علر 25.5 29.3 24.9 23.5 26.3 23.7 غواتيمال
 الثالث علر 22.4 25.0 22.4 21.1 23.7 19.8 امرج تين
 الراب  علر 19.8 21.5 19.5 18.9 20.1 19.0  يت ا 

 ال امم علر 19.1 21.3 19.0 18.0 20.0 17.3 ج وا ا ريقيا
 الساام علر 15.7 15.7 15.7 15.7 15.8 15.5 م ر
 الساب  علر 15.6 15.8 15.8 15.5 16.1 14.7 لوبا

 المحصول
 الدول

 كمية المعروض لالستهالك من بنجر السكر) مليون طن (

 المرتبة المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012
 الولح 37.6 30.1 33.8 37.6 41.3 45.1 التحاا الروسي

 الثا يس 33.5 33.4 33.5 33.5 33.6 33.7  ر سا
 الثالثس 27.4 22.6 25.0 27.4 29.8 32.2 اممريليسالولياة المتحاة 
 الراباس 18.2 8.5 13.4 18.2 23.1 27.9 الما يا
 ال امسس 18.0 21.0 19.5 18.0 16.5 15.0 ترليا
 السااسس 13.5 12.7 10.8 14.6 10.8 18.4 اولرا يا
 الساباس 11.0 12.8 11.9 11.0 10.0 9.1 م ر
 الثام س 10.1 7.9 9.0 10.1 11.2 12.4 بول اا

 التاساس 9.6 11.9 10.7 9.6 8.4 7.3 المم لس المتحاة
 الاالرة 7.0 2.6 4.8 7.0 9.3 11.5 ال ين

 http/www.fao.org           -1: الم ار
 

 (.2000-2016السكر خالل الفترة )سلعة من  وة السكرية ونسبة اإلكتفاء الذاتيوالفج خامسًا: تطور اإلنتاج واالستهالك المحلي
 السكر : سلعة نتاج المحلى منإل اتطور  -

( تتكبكا بالتزايا والت اعص حوت 2016/2000السيييييييييلر  الت  ترة الاراسيييييييييس ) سييييييييي اس ( إلح ان ال تا  المح ح من8تليييييييييير بيا اة الجاوت )
  ب سيييبس إ   ا  ب غة  حو 2003ال  طن عا   1285.3ال  طن  الت  ترة الاراسيييس  بحا اا ي ب غ  حو  1803.5المتوسيييط الاا  البالغ حوالح 

لال تا  عن المتوسيييط الاا   %27.4بزيااة ب غة  سيييبتعا  حو و  2014ال  طن عا   2298.3عن المتوسيييط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  28.7%
 السلر  الت  ترة الاراسس.س اس من  المح ح 

(  والتي 2016/  (2000السيييييييييييييلر  الت ال ترة سيييييييييييي اس من  ال تا  المح ح( لتطور 9وبتقاير ا تجاه الزم ي الاا   يتسييييييييييييح من الجاوت )
  %4سيي وياا  وبماات تزايا سيي وو ب غ  حو  طنال   72.2 السييلر تتزايا بحوالح  سيي اس المح ح منال تا  ( بالجاوت  إلي ان 1توسييحعا المااالس )

يرج  إلي  السيييلر سييي اس ال تا  المح ح منمن التغير  ي  %89إلي ان   لما تلييير ال تا ج 0.05 وعا ثبتة ما ويتعا إح ييا ياا ع ا مسيييتوو ما ويس
 الزمن. عامت
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 9109(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 السكر : سلعة تطور االستهالك المحلى من -
( تتكبكا بالتزايا والت اعص حوت 2016/2000السييييلر  الت  ترة الاراسييييس ) سيييي اس ( إلح ان السييييتعالا المح ح من8تلييييير بيا اة الجاوت )
  ب سيييييييبس إ   ا  ب غة  حو 2000ال  طن عا   1800ال  طن  الت  ترة الاراسيييييييس  بحا اا ي ب غ  حو  2574.4المتوسيييييييط الاا  البالغ حوالح 

المتوسيط الاا  لالسييتعالا  عن %25.5وبزيااة ب غة  سيبتعا  حو  2016ال  طن عا   3230عن المتوسيط الاا   بحا اع ح ب غ حوالح  30.1%
 السلر  الت  ترة الاراسس. س اس من المح ح

(  والتي 2016/  (2000 السييييييييييييلر  الت ال ترةسيييييييييييي اس ( لتطور ال تا  المح ح من 9وبتقاير ا تجاه الزم ي الاا   يتسييييييييييييح من الجاوت )
ال  طن سييي وياا  وبماات تزايا سييي وو ب غ  حو  88.2  بحواليالسيييلر تتزايا سييي اس ( بالجاوت  إلي ان السيييتعالا المح ح من 2توسيييحعا المااالس )

السلر  س اس المح ح منمن التغير  ي السيتعالا  %97إلي ان    لما تليير ال تا ج0.05  وعا ثبتة ما ويتعا إح يا ياا ع ا مسيتوو ما ويس3.4%
 عامت الزمن.يرج  إلي 

 السكر :سلعة تطور الفجوة الغذائية من  -
( تتكبكا بالتزايا والت اعص حوت المتوسيييييط الاا  البالغ 2016/2000( إلح ان ال جوة السيييييلريس  الت  ترة الاراسيييييس )8تليييييير بيا اة الجاوت )

عن المتوسييييييييط  %46.8  ب سييييييييبس إ   ا  ب غة  حو 2000ال  طن عا   406ال  طن  الت  ترة الاراسيييييييس  بحا اا ي ب غ  حو  763.5حوالح 
 عن المتوسط الاا  ال جوة السلريس  الت  ترة الاراسس. %28وبزيااة ب غة  سبتعا  حو  2006ال  طن عا  977.5 الاا   بحا اع ح ب غ حوالح 

 
 2000-2016)السلر  الت ال ترة )س اس الكاتي من  اللت اءالمح ي و سبس  والستعالاتطور ا  تا   .  8 جدول 

 الكمية: باأللف طن
س اس ا  تا  المح ي من  الس واة

 السلر )ال  طن(
السلر س اس المح ي من  الستعالا

 )ال  طن(
السلريس )ال  ال جوة 

 طن (
ر السل س اس الكاتي من اللت اء سبس 

 المح ي %
2000 1393.5 1800 406 77.4 
2001 1406 1860 454 75.6 
2002 1372.6 2000 627.4 68.7 
2003 1285.3 2100 814.7 61.2 
2004 1369.6 2200 830.4 62.3 
2005 1497.7 2432 934.3 61.6 
2006 1575.5 2553 977.5 61.7 
2007 1757.9 2600 842.1 67.6 
2008 1710.7 2564 853.3 66.7 
2009 1772 2720 948 65.1 
2010 2174.8 2795 620.2 77.8 
2011 2187.3 2750 562.7 79.5 
2012 2102.8 2900 797.2 72.5 
2013 2187.8 3000 812.2 72.9 
2014 2298.3 3100 807.1 74.1 
2015 2372 3160 728 76.5 
2016 2196 3230 964 69.5 
 70.0 763.5 2574.4 1803.5 المتوسط

 وزارة الزراعس واست الص امراسي  مج م المحا يت السلريس  التقرير الس وو  اعااا مت رعس. :الم ار
 
(  والتي توسييييحعا 2016/  (2000السييييلر  الت ال ترة سيييي اس من  ال جوة السييييلريس( لتطور 9الزم ي الاا   يتسييييح من الجاوت ) التجاهوبتقاير        

ص ث   ي المرح س امولي ث  ا كة  ي الت اع السيييييلريس تتزاياإلي ان ال جوة  ان ال يييييورة التلايبيس لي ا سيييييت ال يييييور الرياسييييييس  ( بالجاوت 3المااالس )
من    %74 لما تليييييييير ال تا ج إلي ان 0.01ع ا مسيييييييتوو ما ويس  إح يييييييا ياا  عا ثبتة ما ويته  و %7.2  وبماات تزايا سييييييي وو ب غ  حو التزايا مرة ا رو

 .التغير  ي ال جوة السلريس ترج  إلي عامت الزمن  
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 : السكر المحليسلعة الذاتي من  االكتفاءتطور نسبة  -
( تتكبكا بالتزايا 2016/2000 الت  ترة الاراسيييييس ) السيييييلر المح يسييييي اس ت اء الكاتي من ( إلح ان  سيييييبس الل8تليييييير بيا اة الجاوت )

   ا  ب غة  حو   ب سييييييييييييبس ا2003عا  % 61.2 الت  ترة الاراسييييييييييييس  بحا اا ي ب غ  حو  % 70 البالغ حواليص حوت المتوسييييييييييييط الاا  والت اع
لت اء متوسييييييييط الاا   سييييييييبس ا عن ال %13.6وبزيااة ب غة  سييييييييبتعا  حو  2011عا  %79.5 لمتوسييييييييط الاا   بحا اع ي ب غ حواليعن ا 12.6%

  الت  ترة الاراسس. السلر المح يس اس الكاتي من 
(  2016/  (2000( لتطور ا لت اء الكاتي من سيييييي اس السييييييلر  الت ال ترة 9وبتقاير التجاه الزم ي الاا   يتسيييييح من الجاوت )       

( بالجاوت  ان ال يييييورة التلايبيس لي ا سيييييت ال يييييور الرياسييييييس  إلي ان ا لت اء الكاتي تت اعص  ي المرح س امولي ث  4والتي توسيييييحعا المااالس )
 لما تليييير 0.01  وعا ثبتة ما ويته إح يييا ياا ع ا مسيييتوو ما ويس %0.3ا كة  ي التزايا ث  الت اعص مرة ا رو  وبماات ت اعص سييي وو ب غ  حو 

 ترج  إلي عامت الزمن  .ا لت اء الكاتي التغير  ي من    %76ال تا ج إلي ان 
الت ال ترة السلر المح ي   س اس الكاتي من  اللت اءوال جوة السلريس و سبس  والستعالاالزم ي الاا  لتطور ا  تا    التجاهمااالة  .9 جدول 

( (2016-2000 
 الما ويس ماات ال مو 2R F المااالس البيا اة  
^i= 1153.6 + 72.2 X           السلرس اس ا  تا  من  ((1

iY    
11.5)*      )(17.9)**                      

0.89 131.5 4.0 ** 

س اس من   الستعالا ((2
 السلر

           i88.2 X += 1780.3 ^
iY    

                           23.3)**   )(45.9)**           
0.97 544.8 3.4 ** 

3 ال جوة السلريس  ((3
i 1.2 X +2i 34.8 X -iX 2.307 + 6.50= ^

iY 
            5.4)** (-4.8)** (4.4)**(   )0.42) 

0.74 12.04 7.2 ** 

 الكاتي اللت اء سبس  ((4
 من السلر المح ي

3
i

 0.05 X- 2i + 1.4 Xi11.2 X -= 89.4 ^Y 
5.7)** (5.6)** (-5.2)**-(** )21.4) 0.76 13.9 0.3  

** 
 (8: جماة وحسبة من الجاوت ) المصدر

    -حيث ان :
         ^

iY بامل  طن. المح ح السلرس اس من  والستعالليس وال جوة السلريس و سبس اللت اء الكاتح = الطاعس ا  تاجيس 
        iX  =2   الزمن    الترتيا الزم ح لاامتR  ماامت التحايا      )  ( = عيمس =T            المحسوبس 

 0.05ع ا مستوى ما ويس  *  = ما وو      0.01ع ا مستوى ما ويس  ** = ما وو          
 

 -في مصر:  السكرية للمحاصيل Policy Analysis Matrix( PAM)مصفوفة تحليل السياساتسادسًا : 
 تتاتبر اراسيييييس التقيي  المالي والعت يييييااو لتلالي  ا  تا  وا يراااة ال اا يس ل محا ييييييت الزراعيس احا الا ا ييييير الر يسييييييس لم ييييي و س تح ي         

 سيييييارلالسيييييياسييييياة الزراعيس   وتتسيييييمن م ييييي و س تح يت السيييييياسييييياة ب اين لامين لما تلالي  إ تا  ال اان وعوا ا ا  تا  مقومان بالقيمس الماليس با
 تا  ) المح ي )سييييار السييييو ( مرة وبالقيمس العت يييياايس بالسييييار الاالمي مرة ا رو   ويالحث ان ب وا تلالي  ا  تا  تتمثت  ي تلالي  مسييييت زما ا 

ا سييا س إلي يس( بالتقاوو  السييماا الب او  السييماا الليماوو  المبيااة(  وتل  س المورا المح ي )اجور الامات واآللة والحيوا اة والم ييرو اة الاموم
 سإيجار امر   لما يالحث ان عوا ا ا  تا  والتي تمثت ال واتج او الم رجاة من المحا ييييييت الزراعيس ما لي إل عبارة عن حا يييييت سيييييرا اللمي

لاا ا س يط   ع يه ال وحاة اما إكا ت  اسييييت اا  اسيييياار الحاوا بالا من السييييار المزرعي   ي لكه الحال المزروعيالم تجس من المح ييييوت  ي السييييار 
 ال اا ي العت ااو.  

 التحليل المالي واالقتصادي لبنود تكاليف إنتاج الفدان للمحاصيل موضع الدراسة :* 
 قا ت  حسييييياا التح يت المالي لمتوسيييييط ب وا تلالي  إ تا  ال اان لمحا ييييييت ع يييييا السيييييلر وب جر السيييييلر المحسيييييوا بامسييييياار المزرعيس          

لمتوسيييييط ب وا تلالي  إ تا  ال اان والمحسيييييوا بأسييييياار الحاوا  العت يييييااومقار س بالتقيي    2000-2016)المحا ييييييت  الت ال ترة )المح يس لت ا 
 لكاة المحا يت  الت  ترة الاراسس الملار إليعا .

 بالنسبة لتكلفة المورد المحلي : -1
 أجور العمال :  -

( ان التقيي  المالي لب ا اجور الامات المسيييييييت امس   تا  ت ا المحا ييييييييت  حيث ب اة متوسيييييييط القيمس الماليس 10يتسيييييييح من بيا اة الجاوت )      
ع يييا السيييلر وب جر السيييلر ع ي الترتيا    يييوتج يه لمح 750.4   1309.4حوالي2016حتي عا  2000 مجور الامات  الت ال ترة من عا  
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ج يه مجور عمات المحا يييييييييت  الت كاة ال ترة ع ي الترتيا  او ان عيمس اجور 375.2  654.7بي ما ب غة متوسييييييييط القيمس العت يييييييياايس حوالي 
   .الامات الزراعيين ل محا يت موس  الاراسس بامساار المح يس اع ي من عيمس ت ا امجور المحسوبس بامساار الاالميس

 بالنسبة ألجور اآلالت : -
ع يييا السييييلر وب جر السييييلر   ييييوت( ان التقيي  المالي لب ا اجور اآللة المسييييت امس  ي إ تا  مح10حيث توسيييح البيا اة الواراة بالجاوت )      

 ةلا ة اعت من التقيي  العت ييييييييييااو مجور اآللة المسييييييييييت امس   تا  ت ا المحا يييييييييييت حيث ب غ متوسييييييييييط القيمس الماليس مجور اآللة  الت ال تر 
ع يييا السيييلر وب جر السيييلر ع ي الترتيا . بي ما ب غ متوسيييط القيمس العت ييياايس حوالي   يييوتج يه لمح334.1  913.5( حوالي 2016-2000)

ج يه مجور اآللة المسييييييييت امس  ي إ تا  المحا يييييييييت  الت كاة ال ترة ع ي الترتيا  اممر الكو يوسييييييييح ا   ا  امسيييييييياار 387.2  1058.7
 .المح يس مجور اآللة الزراعيس ع عا بال سبس لألساار الاالميس 

 بالنسبة لتكاليف مستلزمات اإلنتاج : -2
ن مع يييييا السيييييلر وب جر السيييييلر ( ان التقيي  المالي لمتوسيييييط تلالي  مسيييييت زماة إ تا  مح يييييولي 10يتبين من البيا اة الواراة بالجاوت )        

( لا ة اعت من  ثيرتعا المحسييييوبس بالتقيي  العت ييييااو ل محا يييييت  الت كاة ال ترة   2000-2016اسييييماة ليماويس ومبيااة وتقاوو  الت ال ترة )
ج يه ع ي الترتيا 670.5 1873.7حيث ب غة القيمس الماليس لمسييييت زماة إ تا  محا يييييت ع ييييا السييييلر وب جر السييييلر بامسيييياار المح يس حوالي 

 ي الترتيا  حيث يالحث ان امسيياار المح يس لت ا المسييت زماة اعت من  ثيرتعا ج يه ع 977.4 2544.1بي ما ب غة القيمس العت يياايس لعا حوالي 
اممر الكو يليييييير إلي تحمت الاولس لااء ع يت من اع  مسيييييت زماة إ تا  ت ا المحا ييييييت  ي با  سييييي واة ال ترة المليييييار إليعا   وكلا   الاالميس 

امسييماة من مسييت زماة ا  تا  العامس جااا والسييروريس لإل تا  الزراعي والتي يحتاجعا  تلييجيااا لسييتمرار زراعتعا والتوسيي   ي إ تاجعا.  ا اما لا ة
ن وكلا يال باة  ي مواعيا محااة  اا  توا رلا يلون له تأثير مباليييييييييير ولبير ع ي ا  تا  . اممر الكو يتط ا تو ير جمي  ا واع امسييييييييييماة ل مزارع

ل محا يييت الم ت  س   و ي الوعة الم اسييا وبامسييياار التي تقترا من تل  تعا الحقيقس اون ام ك  ي  بالماااة التي تت اسييا م  الحتياجاة ال ا يس
 العتبار التغيراة التي تطرا ع ي امساار الاالميس   وكلا سو  يامت ع ي زيااة ا  تاجيس ال اا يس من المحا يت الر يسيس .  

 : دان للمحاصيل موضع الدراسةنتاج الفتحليل المالي واالقتصادي لعوائد إال **
يس لمح ييييولي ع ييييا السييييلر وب جر السييييلر  الت ال ترة من عا  اا م يييي و س تح يت السييييياسيييياة الزراعالمؤلييييراة السييييابقس لحسيييي باسييييت اا          

  وكلا ل وعو  ع ي توجعاة السيييياسيييس الزراعيس التي ا تعجتعا الاولس باا التحرير اللامت   تا  وتجارة ت ا السييي     والتي  2016حتي عا   2000
تتسييييييييمن ماو ا حرا  امسيييييييياار المح يس لت ا المحا يييييييييت عن  ثيرتعا الاالميس   ولكلا الوعو  ع ي ماو وجوا تلييييييييولاة سيييييييياريس  ي اسييييييييوا  

 محا يت او الميزة ال سبيس لعما متمث س  ي ا يراااة المحققس من لت م عما . مست زماة ا  تا  لت ا ال
ج يه/ اان  بي ما ب غ  12167.6ان  تيا ج تقيي  الاوا يا المياليس لا ة اعت من الاوا ا العت يييييييييييييياايس  حيث ب غ متوسييييييييييييييط الاوا ا الماليس  حو         

ح يييوت ع يييا السيييلر  ي م ييير  الت متوسيييط  ترة الاراسيييس  ولكا يا ي ان الم تجين عا ج يه/ اان لم 16426.3متوسيييط الاوا ا العت ييياايس  حو 
 تحم وا سرا ا سم يس تتمثت  ي ال رو  بين القيمس العت اايس والقيمس الماليس   تاجع  من المح وت.

ج يه/ اان  بي ما ب غ متوسييييييييييييط  5525.7ليس  حو وان  تا ج تقيي  الاوا ا الماليس لا ة اعت من الاوا ا العت يييييييييييياايس  حيث ب غ متوسييييييييييييط الاوا ا الما
ج يه/ اان لمح ييييييوت ب جر السييييييلر  ي م يييييير  الت متوسييييييط  ترة الاراسييييييس  ولكا يا ي ان الم تجين عا تحم وا  7315.1الاوا ا العت يييييياايس  حو 

 سرا ا سم يس تتمثت  ي ال رو  بين القيمس العت اايس والقيمس الماليس   تاجع  من المح وت.
 : ( 12(  ) 11 تا ج م  و س تح يت السياساة الزراعيس ل محا يت موس  الاراسس  ي جااوت ) وتوسح

(  ولي 2000-2016ج يه ل  اان لمتوسييط ل ترة الاراسييس ) 12167.6تقار بحوالي  ع ييا السييلرإجمالي ا يراااة الماليس المحققس لمح ييوت  -1
ج يه ل  اان. 16426.3لت ا ا يراااة حوالي  العت ييييييييييياايسحيث ب غة القيمس  %25.93لت ا ا يراااة بحوالي   العت ييييييييييياايستقت عن القيمس 

(  ولي تقت 2000-2016ج يه ل  اان لمتوسيييط ل ترة الاراسيييس ) 5525.7بحوالي  ب جر السيييلرح يييوت مبي ما ب غة ا يراااة الماليس المحققس ل
ج يه ل  اان. 7315.1لت ا ا يراااة حوالي  العت يييييياايسحيث ب غة القيمس  % 24.46المقومس لت ا ا يراااة بحوالي  العت يييييياايسعن القيمس 

اعت من  ثيره بامساار الاالميس .  ولو ما يلير إلي ان م تجي ت ا المحا يت لا وا يتقاسون ساراا مح يا ا
 1873.7والي تقار بح لمبيااة  والتقاوو(المتباالس تجارياا )امسيييييماة الليماويس  الب ايس  ا ع يييييا السيييييلرعيمس تل  س مسييييت زماة إ تا  مح يييييوت  -2

 ي حين ان تل  س مسيييت زماة  ج يس  2544.1 ل  اان العت ييياايسالتل  س    م عيمس   حيث ب غة (2000-2016ج يه ل  اان لمتوسيييط ل  ترة )
ج يه ل  اان لمتوسيييييييط  670.5المتباالس تجارياا )امسيييييييماة الليماويس   الب ايس  المبيااة  والتقاوو( عارة بحوالي  ب جر السيييييييلر إ تا  مح يييييييوت

ج يه ل  اان.  قا تبين من  977.4حوالي  العت يييييياايسالمقومس   حيث ب غة التل  س  العت يييييياايسعن التل  س  تقت (  ولي2000-2016ل  ترة )
لا ة موجبس ل يييييييييالح الم تجين الزراعيين لت ا المحا ييييييييييت حيث تحم ة الاولس اع  ت ا المسيييييييييت زماة ل محا ييييييييييت تحويالة ت ا التل  س ا عا 

ج يه ل  اان للت من مح ييولي ع يا السييلر وب جر السييلر ع ي الترتيا  وكلا لمحاولس  306.9 670.4موسي  الاراسييس حيث عارة بحوالي 
 لموجعس   تاجعا. لتلجي  م تجي ت ا المحا يت ع ي زيااة المساحاة ا
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-2016ج يه ل  اان لمتوسيييييييييييط ل  ترة ) 4244.8عارة بحوالي ع يييييييييييا السيييييييييييلرعيمس تل  س الموارا المح يس غير المتباالس تجاريا لمح يييييييييييوت  -3
 جر بج يه ل  اان  بي ما عارة عيمس تل  س الموارا المح يس غير المتباالس تجارياا لمح ييييوت  3735.3بحوالي  العت يييياايسالتل  س وعارة ( 2000
ج يه ل  اان.  قا لا ة  1976.6بحوالي  العت يييييياايسالتل  س  وعارة(  2000-2016ج يه ل  اان لمتوسييييييط ل  ترة ) 2298.7بحوالي  السييييييلر

لمح ييييييولي ع يييييا السيييييلر وب جر السييييييلر ع ي الترتيا  ويملن إرجاع  نج يه ل  اا 322.1  509.4بحوالي  موجبهتحويالة الموارا المح يس 
يت اسيييتراتيجيس لعا إلي الميتعا لمحا ييي العت ييياايساعتراا عيمس ت ا التل  س من الموارا المح يس غير المتباالس تجارياا لت ا المحا ييييت من القيمس 

 لتحقي  اممن الغكا ي. 
 40.38(  ولو يقت بحوالي 2000-2016ج يه ل  اان لمتوسيييط ل  ترة )6049.2 عار بحوالي  السيييلرع يييا  يييا ي الاا ا ال اا ي لمح يييوت  -4

ج يه ل  اان. بي ما عار  10146.9ل يييييا ي الاا ا ال اا ي حوالي  العت ييييياايس  حيث ب غة القيمس العت ييييياايسعن  ثيره المحسيييييوا بالقيمس  %
عن  % 41.4(  ولو يقت بحوالي 2000-2016ج يه ل  اان لمتوسيييط ل  ترة ) 2556.5بحوالي  ب جر السيييلر ي لمح يييوت ا يييا ي الاا ا ال ا

ج يه ل  اان  وبالتالي  قا لا ة ت ا  4361 ثيره المحسيييييوا بالقيمس ا عت ييييياايس  حيث ب غة القيمس ا عت ييييياايس ل يييييا ي الاا ا ال اا ي حوالي 
ج يه ل  اان للت من مح ييييولي 1804.6  4097.7س حيث عارة بحوالي التحويالة ل ييييا ي الاا ا ال اا ي سييييالبس ل محا يييييت موسيييي  الاراسيييي

ت ا المحا يييت لا وا يتقاسييون سيياراا مح ياا اعت من  ثيره بامسيياار الاالميس  م تجيع ييا السييلر وب جر السييلر ع ي الترتيا  ولو ما يؤلا ان 
 مساار المح يس و ثيره مقوماا بامساار الاالميس.  وبالتالي تحم ع  لسريبس سم يس تتمثت  ي ال ر  بين  ا ي الاا ا مقوماا با

 مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لتلك المحاصيل :   باستخدامنتائج أثر السياسة السعرية الزراعية علي أهم المحاصيل السكرية *** 
ل ما الة المتباالس تجارياا   السييييييييييييميل م تج  وماامت الحمايس  السييييييييييييمي(  تا ج عيام لت من ماامت الحمايس 12توسييييييييييييح بيا اة الجاوت )       

حتي  2000وماامت الحمايس ال اات  وماامت تل  س الموارا المح يس  وماامت الربحيس لمح يولي ع يا السيلر وب جر السلر لمتوسط ل  ترة من عا  
 وم عا يتسح اآلتي :   2016عا  

 بالنسبة لمحصول قصب السكر :   -1
 الت متوسيييط  ترة الاراسيييس  حيث اعترا  0.74امت الحمايس السيييمي لمسيييت زماة ا  تا  من مح يييوت ع يييا السيييلر  ي م ييير ب غ  حو ان ما -

عيمس لكا الماامت من الواحا ال يييحيح  اممر الكو يليييير إلي اعتراا اسييياار مسيييت زماة ا  تا  لمح يييوت ع يييا السيييلر من مثي تعا الاالميس  
  الاا  السيييييييياسييييييييس الزراعيس ولكا ما يت   م %26وا   ا  حج  الاع  الكو تقامه الاولس لمسيييييييت زماة ا  تا  حيث عار حج  الاع  بحوالي 

 والتي تتجه  حو إلغاء الاع  تاريجياا ع ي مست زماة ا  تا  لت بح متمليس م  تل  تعا العت اايس. ولكا ما الاته  تا ج الاراسس.
يلييييير إلي  الت متوسييييط  ترة الاراسييييس  اممر الكو  0.74ان ماامت الحمايس السييييمي لإل تا  من مح ييييوت ع ييييا السييييلر  ي م يييير ب غ  حو  -

 تيجس عا  ح ولع   %26ا   ا  اسياار ع يا السيلر المح يس عن مثي تعا الاالميس  وبالتالي تحمت الم تجين إلي سرا ا سم يس تمثت  حو 
 ع ي امساار الحقيقيس   تاجع .

 ي ا   ا  القيمس المسيييا س مما يليييير إلي  ر  سيييرا ا سيييم يس ع ي م تجي ع يييا السيييلر  مما يا 0.74ان ماامت الحمايس ال اات ب غ  حو  -
لمح ييوت ع ييا السييلر بامسيياار المح يس عن مثي تعا الاالميس  ولكا يا ي ان مح ييوت ع ييا السييلر ل  يلن يتمت  بحمايس  الت  ترة الاراسييس 

  وكلا يلير إلي ان الاولس تقو  ب ر  سرا ا ع ي الم تجين او ا عا تاع  استيراا السلر من ال ار . 
  اممر الكو يلييير إلي وجوا ميزة  سييبيس لم يير  ي إ تا  مح ييوت ع ييا السييلر  الت  ترة الاراسييس  %27ة ال سييبيس ب غ حوالي ان ماامت الميز  -

 وحاة موارا مح يس لتوليا وحاة  قا اج بيس. 0.27حيث ي ز  
 محصول بنجر السكر: -2

التقيي  المالي والعت ييييااو لب وا التلالي  والاوا ا ا  تاجيس ل  اان  ( والتي توسييييح  تا ج 12(   )11(  )10باسييييتارا  بيا اة الجااوت )          
 ( حيث يتبين اآلتي:2000-2016و تا ج م  و س تح يت السياساة من مح وت ب جر السلر  ي م ر  الت ال ترة )

ج يه/ اان  بي ما ب غ متوسيييييييييط  5525.7ليس  حو ان  تا ج تقيي  الاوا ا الماليس لا ة اعت من الاوا ا العت ييييييييياايس  حيث ب غ متوسيييييييييط الاوا ا الما -
ج يه/ اان لمح يييوت ب جر السيييلر  ي م ييير  الت متوسيييط  ترة الاراسيييس  ولكا يا ي ان الم تجين عا تحم وا  7315.1الاوا ا العت ييياايس  حو 

 سرا ا سم يس تتمثت  ي ال رو  بين القيمس العت اايس والقيمس الماليس   تاجع  من المح وت.
 الت متوسط  ترة الاراسس  حيث اعترا عيمس  0.69ماامت الحمايس السيمي لمسيت زماة ا  تا  من مح يوت ب جر السيلر  ي م ر ب غ  حو ان  -

  لكا الماامت من الواحا ال يحيح  اممر الكو يليير إلي اعتراا اسياار مست زماة ا  تا  لمح وت ب جر السلر من مثي تعا الاالميس  وا   ا
ولكا ما يت   م  الاا  السييييييياسييييييس الزراعيس والتي تتجه  %31الكو تقامه الاولس لمسييييييت زماة ا  تا  حيث عار حج  الاع  بحوالي حج  الاع  

  حو إلغاء الاع  تاريجياا ع ي مست زماة ا  تا  لت بح متمليس م  تل  تعا العت اايس. ولكا ما الاته  تا ج الاراسس.
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 الت متوسيييييط  ترة الاراسيييييس  اممر الكو يليييييير إلي  0.76من مح يييييوت ب جر السيييييلر  ي م ييييير ب غ  حو  تا ان ماامت الحمايس السيييييمي لإل  -
 تيجس عا  ح ييولع   %24ا   ا  اسيياار ب جر السييلر المح يس عن مثي تعا الاالميس  وبالتالي تحمت الم تجين إلي سييرا ا سييم يس تمثت  حو 

 ع ي امساار الحقيقيس   تاجع .
مما يلييييير إلي  ر  سييييرا ا سييييم يس ع ي م تجي ب جر السييييلر  مما يا ي ا   ا  القيمس المسييييا س  0.77مايس ال اات ب غ  حو ان ماامت الح -

لمح ييييوت ب جر السييييلر بامسيييياار المح يس عن مثي تعا الاالميس  ولكا يا ي ان مح ييييوت ب جر السييييلر ل  يلن يتمت  بحمايس  الت  ترة الاراسييييس 
 تقو  ب ر  سرا ا ع ي الم تجين او ا عا تاع  استيراا السلر من ال ار .  وكلا يلير إلي ان الاولس 

  اممر الكو يليييير إلي وجوا ميزة  سيييبيس لم ييير  ي إ تا  مح يييوت ب جر السيييلر  الت  ترة الاراسيييس  %31ان ماامت الميزة ال سيييبيس ب غ حوالي  -
 وحاة موارا مح يس لتوليا وحاة  قا اج بيس. 0.31حيث ي ز  

 
 (2016 -2000واعت ااياا  الت ال ترة ) ال اان من المحا يت السلريس مقيمس مالياا  ا تا تلالي  ب وا متوسط ا يراا و  .10 جدول رقم 

 عناصر التكاليف وااليراد البيان
 بنجر السكر قصب السكر

 القيمة االقتصادية القمية المالية القيمة االقتصادية القمية المالية

مستلزمات 
االنتاج

 122.9 106.9 305.0 265.4 تقاوو 
 9.7 9.7 1.8 1.8 سماا ب او
 513.3 320.8 1657.4 1035.9 سماا ليماوو
 199.4 100.9 18.9 9.6 مبيااة

 132.1 132.1 561.0 561.0 م اري  عموميس
 977.4 670.5 2544.1 1873.7 جملة مستلزمات االنتاج

الموارد المحلية
 

 375.2 750.4 654.7 1309.4 الامت البلرو
 387.2 334.1 1058.7 913.5 الامت اآللي
 - - 0.7 0.7 الامت الحيوا ي

 762.4 1084.5 1714.0 2223.5 جم س ع  ر الامت
 1214.2 1214.2 2021.3 2021.3 إيجار الر 

 1976.6 2298.7 3735.3 4244.8 جم س الموارا المح يس
 2969.2 6279.4 6118.4 6118.4 ال تاجيس ال اا يساجمالي التلالي  

إجمالي الناتج
 20.8 20.8 49.3 49.3 ا  تاجيس ال اا يس )طن/ ( 

 326.3 241.7 336.0 248.9 السار المزرعي )ج يه/طن(

 6901.9 5112.5 16426.3 12167.6 عيمس ال اتج الر يسي
 413.2 413.2 0.0 0.0 عيمس ال اتج الثا وو
 7315.1 5525.7 16426.3 12167.6 إجمالي الاا ا

 :: جماة وحسبة منالمصدر
مت رعس  اعاااوزارة الزراعس   بيا اة وزارة الزراعس واسييييت ييييالص امراسييييي  ا اارة المرلزيس لالعت يييياا الزراعي   لييييرة العت يييياا الزراعي   -1

 (.2016-2000ل  ترة )
ا اارة المرلزيس لالعت يياا الزراعي   لييرة اح يياء التلالي  و  ييا ح الاا ا   وزارة الزراعس  بيا اة وزارة الزراعس واسييت ييالص امراسييي   -2

 (.2016-2000اعااا مت رعس ل  ترة )
 .الاراسس ة الت متوسط  تر  يهالسلر ت حا يمالاثر السياساة العت اايس ع ي  . 11 جدول رقم 

 البيان
 بنجر السكر قصب السكر

 آثر السياسة التقييم االقتصادي التقييم المالي آثر السياسة االقتصادي التقييم التقييم المالي
 306.9- 977.4 670.5 670.4- 2544.1 1873.7 مستلزمات اإلنتاج
 0.0 1214.2 1214.2 0.0 2021.3 2021.3 عنصر األرض
 322.1 762.4 1084.5 509.4 1714.0 2223.5 عنصر العمل

 322.1 1976.6 2298.7 509.4 3735.3 4244.8 جملة الموارد المحلية
 1789.4- 7315.1 5525.7 4258.7- 16426.3 12167.6 إجمالي العائد

 1804.6- 4361.0 2556.5 4097.7- 10146.9 6049.2 صافي العائد للفدان
 1482.5- 6337.7 4855.2 3588.3- 13882.2 10294.0 القيمة المضافة

 ( بالبحث.10): جماة وحسبة من بيا اة جاوت المصدر
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 . محا يت السلريس  ي م ر  الت  ترة الاراسسل  تا ج م  و س تح يت السياساة 12 جدول 

 بنجر السكر قصب السكر البيان

 0.69 0.74 معامل الحماية االسمي لمستلزمات االنتاج
 0.76 0.74 معامل الحماية االسمي للمنتجات

 0.77 0.74 معامل الحماية الفعال
 0.23 0.26 الحماية الفعالمعدل 

 0.31 0.27 معامل الميزة النسبية
 .بالبحث (11(، )10): جمعت وحسبت من بيانات جدول المصدر

 
 الملخص

يتأثر تطوير القطاع الزراعي بمجموعه من السييييياسيييياة العت يييياايس ولات المعا السييييياسيييياة السيييياريس الزراعيس  والتي ت ت   الاا عا م  
التطور العت ييااو ولكلا السييياسيياة العت يياايس المتباس  ي الاولس  ولكلا ااة سييياسييه ال ييالص العت ييااو لقطاع الزراعس اجراء ا تال  مراحت 

 تاايالة  ي السيياسيس الزراعيس المتا قس بأسياار المحا ييت الم تجس وايسيا اسياار ع ا ير ال تا    وياا مح يولي ع يا السلر وب جر السلر من
ا  تا    ي عجز الدراسكككةوتمثلت مشككككلة  يس التي تسيييت ا   ي  يييي اعس السيييلر ليم  ي م يييير  حسيييا بت  ي ماث  اوت الاال المحا ييييت السييييلر 

ال  طن  ي  3230ال  طن عن مالحقس الزيااة  ي متط باة السييييييييتعالا المح ح المتزايا م ه والبالغ  حو 2196المح ح من السييييييييلر والبالغ  حو 
ثت عا  إملا يس التوسيي   ي زراعس ع يييا السيييلر بو يي ه مح يييوت اسييياسيييي ور يسييي  ي إ تا  السيييلر  ي م ييير   و تزايا ال جوة الغكا يس السيييلريس 

ار ه مال  طن   ومن ث  زييااة ال جوة السييييييييييييييتيرااييس  اممر الكو ي الم سيييييييييييييي باا ع ح الميزان التجارو الزراعي  مما يترتا  964والتي ب غية  حو 
ر با  الماامالة تقاي ولذلك اسككتهدفت الدراسككة   التغيراة  ي السييياسيياة الزراعيس الم ييريس والتغيراة التي  تج ع عا حاوة تلييولاة  ي السييوا 

  و العت ييييياايس وكلا ل تار  ع ح جولر السيييييياسييييياة الزراعيس الم يييييريس التي تتباعا الاولس  ي ا تا  المح يييييوت لمار س ماو ا حرا  اسييييياار السييييي
 وتم التوصل الي النتائج التالية: ل محا يت السلريس عن الساار العت اايس لمار س  ارجه عا  توثي  الموارا .

تبين من  تا ج عيام تح يت م ييي و س السيييياسيييس الزراعيس ل محا ييييت موسييي  الاراسيييس ان ماامت الحمايس السيييمي لمسيييت زماة ال تا  عار 
وب جر السيييييلر ع ي التوالي مما يؤلييييير الي عا  وجوا اع  لمسيييييت زماة ال تا . وعار ماامت  السيييييلر ع يييييا يلمح يييييول  0.69   0.74بحوالي 

وب جر السييييلر ع ي التوالي مما يؤليييير الي عيا  الاولس ب ر  سييييرا ا  السييييلر ع ييييا يلمح ييييول  0.76  0.74الحمايس السييييمي لإل تا  بحوالي 
 مبالرة وغير مبالرة ع ي الم تج وتقا  اع  ل مستع ا.

لمح ييييولي ع ييييا السييييلر وب جر السييييلر ع ي التوالي مما يؤليييير الي  0.77   0.74والكو عار بحوالي يوسييييح ماامت الحمايس ال اات 
 وجوا سرا ا سم يس ويا ي كلا ا   ا  القيمس المسا س لت ا المحا يت وبالتالي  أ عا ل  تلن تتمت  بحمايس  الت  ترة الاراسس.

 السييلر وب جر السييلراممر الكو يلييير إلي وجوا ميزة  سييبيس لم يير  ي إ تا  مح ييوت ع ييا  %31   %27حوالي ان ماامت الميزة ال سييبيس ب غ 
لمح يييولي ع يييا السيييلر وب جر السيييلر  الت  وحاة موارا مح يس لتوليا وحاة  قا اج بيس  0.31  0.27  حيث ي ز  ع ي التوالي  الت  ترة الاراسييس

  ترة الاراسس ع ي التوالي.
   المراجع
يستير  رسالس ماج اعت ااياة زراعاة ع ا السلر  ي م ر  ي سوء المتغيراة والمحاااة الماا رةاحما عبا ال بور امير احما     -1

 .2013 عس  العت اا الزراعي  ل يس الزراعس  جاماس عين لمم  
 لالعت ااريس   المج س الم وا  ي م راراسس تح ي يس لم  و س السياساة الزراعيس لمحا يت الحبالسيا حسن م ط ي جااو  "التور"   -2

 . 2017الااا الثا ي _يو يو –المج ا الساب  والالرون  -الزراعي 
 ي  اوة السياساة الساريس والتسويقيس    الزراعيساا زلح   ار )التور(   محموا م  ور )التور(   السياسس الساريس وال تا   -3

المتحاة    بامم الم ريس  م ثمس الغكيس و الزراعس  امراسي  الجزء الوت   وزارة الزراعس و است الص جمعوريس م ر الاربيس 
 .  1987القالرة 

اور السياساة الزراعيس  ي توجيه إ تا  ال  محا يت الحبوا عاات محما م ط ي  "التور"   احما محما عبااهلل "التور "  آ رون    -4
 .2015الزراعي   المج ا ال امم والالرون   الااا الراب    ايسمبر    لالعت ااالم ريس    المج س الر يسيس  ي م ر

ا يت محم  و س تح يت السياساة الزراعيس مل  اراسس  عبا الوليت ابرالي  محما )التور( ط اة حا ث اسماعيت )التور( ا رون  -5
 . 2016( عا  54  المج ا)بملتعر   مج س حولياة ل ا و  الزراعيس راايس  ح م ر يالحبوا الست
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The development of the agricultural sector is influenced by a range of economic policies, the most 

important of them is the agricultural price policies, whose objectives vary with different stages of economic 

development as well as the economic policies followed in the country. Sugar cane and sugar beet crops are 

sugar crops that are used not only in Egypt but in most countries of the world. The problem of the study was 

the inability of the local sugar production of 2196 thousand tons to cope with the increase in the requirements 

of increasing domestic consumption of about 3230 thousand tons in the light of the inability to expand the 

cultivation of sugar cane as a main crop in sugar production in Egypt, and the growing food gap. Sugar 

imports, which amounted to about 964 thousand tons, and then increase the import gap, which reflects 

negatively on the agricultural trade balance, which entails knowing the changes in the Egyptian agricultural 

policies and the changes that resulted in distortions in the markets. Therefore, the study aimed to estimate 

some economic transactions to identify the essence of the Egyptian agricultural policies followed by the state 

in the production of the crop to know the extent of deviation of market prices for sugar crops from economical 

prices to see the degree of non-employment of resources. The following conclusions were reached:  

            The results of the analysis of the agricultural policy matrix of the crops under study showed that the 

nominal protection coefficient of production inputs was estimated at 0.74 and 0.69 for sugarcane and sugar 

beet crops, respectively, indicating that there is no support for production inputs. The nominal protection 

coefficient of production was estimated at 0.74 and 0.76 for sugarcane and sugar beet crops, respectively, 

indicating that the state imposes direct and indirect taxes on the product and provides subsidies to the 

consumer. 

The effective protection coefficient, estimated at 0.74 and 0.77, for sugarcane and sugar beet crops, 

respectively, indicates implicit taxes, which means that the value-added of these crops is low and therefore 

not protected during the study period. 

         The comparative advantage coefficient was about 27% and 31%, indicating a comparative advantage 

for Egypt in the production of sugarcane and sugar beet crop during the study period respectively, where 0.27 

and 0.31 local resources are needed to generate unit of foreign currency for sugar cane and sugar beet crops 

during Period of study, respectively. 
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