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 دراسة مصفوفة تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب االستيرادية في مصر
 

 *الصغير،    أ.د. طلعت حافظ اسماعيل* ،      أ.د. جالل عبدالفتاح  *أ.د. عبد الوكيل ابراهيم محمد
 سيد*سيد عبدالناصر 

 مقدمة :
بأل خمما الشكككي  أن ال طاع ال طاعىطيت أر إى اأياًأاس بيكككبًأاس ًميمبيل مل طايكككأايكككاا طالعرقكككاإلأل طامرلبعل ًاواراج بطاريكككبأ  بطارياى  طاإلط

عىطيأل ، طايكككأايكككاا طايكككلىأل طاطاعىطييطارت ريكككايإل يبت ر بأى طاع ال   ، بالل مل اًىع طايكككأايكككاا طالعرقكككاإلأل طاعبميبطاخاىيأل إلطخل طالعرقكككاإل 
ااحأل اخىى .  برىشكككأإل طا بن مل طاغذطئيمل ااحأل ، برحىأي طاعبى طامؤإى  يبت طاليكككر  ي  طاعىطييرحىأي عبى طواراج   يرؤإلى إلبىطس  لاالس  بطاري

العرقاإلأل طايلىأل طاعبمأل مل طايأاياا ط   بأين ال رركامل طايكأايكاا طايكلىأل طاعىطيأل مل طايكأايكاا طايلىأل طاعبمأل ، بكذاي رركامل طايأاياا
  يل ، بكذاي طايككأايككاا طالعرقككاإلأل طامرًل طالعرقككاإل بطاع ايأل طألخىى . برخربف اهإلطف طايككأايككاا طايككلىأل طاعىطيأل مل طخر ف مىطحل طار بى 

  يبت آاأاا طايكككككككب  اى ل طاكقاص  طالعرقككككككككاإلأل رلرمإل ي بطاري، طالعرقكككككككاإل  طوقككككككك  ًىطمج  1891اذاي رًاا مقكككككككى طيرًاىطس مل يا   .(1)طاإلبال
  ي ئأيكككيطاى ، برشكككيأل طاع ال طاخال يبت طاعأا  ًااإلبى طألاشككك ل طالارايأل  يال ًاارإلخل ، بذاي مل خ ل طاحإل مل إلبى طاإلب  طامقكككى طالعرقكككاإل 
حا ع طاًىع ، كما ال يكككككككأايكككككككل طاربيأن اات طامعأإل مل حىأل طاع ال طاخال ال ألات طارقاص  ، طذ أقكككككككًع طاإلط ل يبت  طااشكككككككا  طالعرقكككككككاإل طااشكككككككا  

اما رلات طيككككككرخإلط  طامؤشككككككىطا طالعرقككككككاإلأل بطاليرمايأل مل ايل ربيأن مبطىإل طاميرمل ب اعار اات  نميككككككئباأل طاإلبال يل اإلطى  طايككككككأايككككككل طالامل ، بطا
. (2)مبطىإلأأى ربعأل ك  مل طاإلخل بطارغ  ألل هذط ألات ،طامعا  طألبل  يال طاخال يمبأل يككأايككأل طاميككاى طاقككحأع ، كما رلرًى يمبأل طارحبل ابع 

ىطيأل ايككلاى طاحاقكك ا طاع طايككأايككل طاعىطيأل طامرلبعل ًاأليككلاى يككبطص   يرلإلأ ا  ايىطصاع ال طاعىطيل  طالعرقككاإل بعإل شككمبا يككأايككل طوقكك   
أل طامحاقكككككأل طاغذطئ اه يبت حإل يكككككبطص ، حأب ألرًى محقككككباي طاعمع بطاذى  طاشككككامأل مل  ااراي ا  يبل طاإلطخ طواراج، اب ايككككلاى يااقككككى طاماريل

عىطيأل ، باببعبف يبت م مع طايأايل طايلىأل طاطاعبمي طاعىطييمقكى، برلرًى مقإلىطس هاماس مل مقاإلى طاإلخل   ي طا املبطارقكاألأل طويكرىطرأيأل 
، بذاي مل Policy Analysis Matrix  (PAM)حيككككان مقككككقب ل رحبأل طايككككأايككككاا امكل عإل  ،(4)ي مقككككىأله  محاقككككأل طاحًبن طاليككككرأىطإلأل  

 ىض  يككليككأااب  حماصأن يككأايككلبطاقلاال، بمل إ  طارلىف يبت طايككأايكل طامرًلل مل عًل طاإلبال يككبطص كااا  طاليككمألخ ل حيكان ملام ا طاحماأل 
 .اايًألط طامأع ربي طامحاقأل، بكذاي حيان ملامل ركبقل طامبطىإل طامحبأل اببعبف يبت  مارييضىطئن مًاشى  اب ضىطئن غأى مًاشى  يبت 

 مشكلة البحث:
، الحركاىاظامن مإل ط طأليكبط  ، يكبطص كااا رشكبهاا إلطخبأل رىيل اات ًاأل طايب  اب  يارأيل ا ذط طارإلخل حإلب طالإلأإل مل طارشكبهاا  

، بكما ال طأليكلاى طالعرقككاإلأل رؤإلى اات ربظأف طمإل  (7)طاإلبال  يررلب  ً يكًان رىرً  ًاايككأايكاا طالعرقككاإلأل طام ًعل  بطارياب رشكبهاا خاىيأل 
 إل  ًااراايب ال ربظأف طامبطىإل يككأكبل طعل مل طاربظأف طألمإل،  ،اعقككت إلىياا طواراج بطاماقلل بطالكس يككبف أرىرن يبأن ااي ابمبطىإل مما أؤإلى

لل يكككركبل اعل مل طاميكككربى طاممكل رحعأعن، ب ت هذل طاحاال أحراج قككككاالبط طايكككأايكككل ملى ل مإلى طاحىطف ايككككلاى طايكككب  ابيككككبل يل طواراج بطاماق
 .(9)طأليلاى طالعرقاإلأل

طاقاأل  اامكااأطوظل   ي طالعرقكككككككاإل ًلض طارغأىطا طا أكبأل ً إلف رلظأ  طالائإل  احإلطبطايكككككككابطا طألخأى  اات   ياذط طري ا طايكككككككأايكككككككل طاعىطيأل 
 .بطامحإلإلطا طالعرقاإلأل طامحبأل بطامرغأىطا طالاامأل

 الهدف من البحث : 
طاعمع بطاذى    ي مقككى بهت طاليككرأىطإلألطيككر إلف هذط طاًحب رعإلأى مقككقب ل رحبأل طايككأايككاا طاعىطيأل طامقككىأل أله  محاقككأل طاحًبن  

طاشكككككككامأل، بذاي مل خ ل رعإلأى ًلض طامعاأأس اب طاملام ا ابرلىف يبت يبهى طايكككككككأايكككككككل طارت ررًل ا طاإلبال ابمحاقكككككككأل طامخراى  يكككككككبطص كااا 
لإل  حماصأنيكأايكل   1881ى ماذ يا   ا مقطرًلر طاري طالعرقاإل يأايل طارحىى  ارًالاب يكأايكل  ىض ضكىطئن مًاشى  اب غأى مًاشى  بذاي عًل ًب
 . 2112يا  حرت 

 مصادر البيانات : 
 تم الحصول على البيانات األساسية لهذه الدراسة باإلعتماد على البيانات المنشورة وغير المنشورة من عدة جهات من أهمها : 

رلًئل طالامل اب طامىكع طاي اع بيي ا طأليلاى بطاركااأف، ب  طاعىطييمل خ ل ايإلطإل مخربقل ااشكى  طالعرقاإل  طألىطضكيبعطى  طاعىطيل بطيكرقك    
اى طاىأف بطاحضكككى ، بايكككل  يباشكككىطا طألىعا  طاعأايكككأل اكل مل ايكككلاى طايمبل باقعاا طاملأشكككل  طآلايبطوحقكككاص مل خ ل عايإل  ًأاااا طاحايكككن 

 طااشكككككككككىطاب  خ ل طوإلطى  طالامل ابملببماا،بعطى  طارخ أ  مل  ،طايكككككككككاب  طوحقكككككككككائيميكككككككككربعماا طواراج ، باشكككككككككىطا طارياى  طاخاىيأل ، بطاكران 
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اااا طألم  طامرحإل  ًأ ، طااشككى  طالعرقككاإلأل طاشكك ىأل، ببعطى  طالعرقككاإل ، ب طامقككى  طألهبي، بطاًاي طامقككى  طامىكع أقككإلىها طاًاي  طاريطالعرقككاإلأل 
 مل خ ل اشىطا ماظمل طألغذأل بطاعىطيل بشًكل طاملببماا طاإلباأل " طالارىاا ".

 ًاوضا ل اات طألًحاب بطاإلىطياا بطامىطيل بطاىيائل طالبمأل ذطا طاقبل ًمبضبل طاإلىطيل . 
 األسلوب البحثى :

يائإل يبت  ارايياأل ألهمأر ا  أما أرلب  ًآإاى يكأايكل عىطيأل اب ام  رل ت مقكقب ل رحبأل طايكأايكاا طاعىطيأل مؤشكىطا طعرقكاإلأل رحبأب
 :  (1)بذاي يبت إ ب ميربأاا طاعىطيييبطئإل بركااأف طواراج 

 ًاامعاىال ًيبل عىطيأل اخىى رارج محبأا.  واراي ا)ا( ميربى طايبلل طاعىطيأل طاماريل ذطر ا اإلىطيل طامأع  طاايًأل 

مإلخ ا طايككائإل يبت طارياى  طاإلطخبأل ب طاخاىيأل اب طاركابابيي)ن( ميككربى طامعىيل ذطر ا، بذاي ًإلىطيككل اإى ربي طايككأايككل طاعىطيأل طامرًلل اب طاام  
 بطامخىياا. 

 ج مشككككاكل طاع ال ي  يطامرًل  طالعرقكككاإل اب  طواراييطاشكككامل ب مإلى ايا  اب  شكككل ربي طايكككأايكككل اب طاام   طاعبمي)يككككككككككككككككك( ميكككربى طالعرقكككاإل 
 طاعىطيت.

 بيبأل  ال طيرخإلط  مققب ل رحبأل طايأاياا طاعىطيأل أيرإليت إلىطيل مكباار ا طأليايأل طارااأل:

 الفدائيااليراد  إجمالي)أ( انتاجية المحصول                                             )ب( 

 )د( تكلفة الموارد المحلية                 )جـ( تكلفة مستلزمات االنتاج                       

 )هـ( جملة التكاليف االنتاجية                                       )و( صافى العائد 

ركابابيأا طامخربقل يككككككبطص رلبعا ً طاىايكككككيبهت رلكس ًىطمج طاربيكككككل  طاإااب اب  طاىئأيكككككياباارج  طوارايأل هذليكككككبطص كااا  حصــــول:مانتاجية ال -أ
بي  طالاراج مر  يطالاراج اب ميمبيل طاربقأاا طاًحإأل اب طايأاياا طايلىأل، بكمككككككككككككككككا رشأى طات عإلى  طايأاياا طاعىطيأل طات حإلبب رغأى مبين 

اارااياببحكككإل  طامياحأل   عأاإل  طالاراج طاكبت مل محقبل ما . ًب

 األيكككككككلاىً(، إ  طاماايألكس يبطئإل طامحقكككككككبل مل طالمبأل طالارايأل، برعأ  هذ  طالبطئإل ً يكككككككلاى طايكككككككب  )طارعأأ  بهب  :الفداني اإليراد إجمالي -ب
ركبقل طااعل ب  طالعرقاإلأل )ايلاى طاظل( بطارت رلكس عأمل طايبلل  ت طاليبط  طالاامأككككككككككل، بأر  رعإلأىها مل خ ل ايلاى طارقإلأى اب طاليرأىطإل طاملإلال

مققب ل بطحإل  أشأى طات يأايرأل طحإلهما رلرمإل يبككككككككككككككككككت رعأأ  طايبلل طامحبأل   يككككككبأعأل طألخىى، ببضل طايلىأل طامحبت بطاظبت بطا بطمش طاريكككككككككككك
طايكككلى ماا يكككل طاكامبل، بطاقى  ًأل طايكككلى طامحبت ب طاًغض طااظى يل بضكككل ا  ت طارياى  طاإلباأل، بطألخىى ربضكككع طاعأمل طاحعأعأل ابيكككبلل  ت ظل 

مإلى طارإلخل طاحكبمت  ت طاراج طايبلل، كما ألككككككككككككككككس حا ع طامارج يبطص كال يبًأا اب طأياًأا  ت عأاإل  طواراج،  لاإلما أعأإل طايلكككككككككككككككى  طاظبت ألكس
 رج .ماألات ذاكككي إلي  طا طالاامييل طايلككى طامحبي ألاككت ذاي بيبإل ضىطئن ضماأل يبت طامارج، بياإلما أعأإل طايلى طامحبككت يل طايلى  طالاامي

أمكل رإلطبا ا إلطخبككككككككككككككككككككأا بخاىيأا بهت طاياان طامؤإككككككككى  ت حياًاا طاعأ   طاريبهت يًاى  يل ركبقل يبطمل طواراج  )جــــــــ( تكلفة مستلزمات اإلنتاج:
لات بيبإل إلي  أطامضكا ل ابمحقكبل، برعأ  مى  ًيكلى طايكب   بمى  ًيكلى طاحإلبإل )يلى طاظل( بعأاإل  عأمر ا ًيلى طاحإلبإل يل عأمر ا ًيلى طايب  

 ابمارج ب طالكس قحأع.

 أارعببل أقرىض اا   ال بطاذ ال أر  رإلطبا كككككككككككككككا رياىأكككككككككككككككا مإل طألىض بطالمل بىاس طامال  طاريبأعقإل ً ا يبطمل طواراج  )د( تكلفة الموارد المحلية:
 طالااقى . ا ذليلى طاظل اب طاحإلبإل  اقينطاإلبل طألخىى، بغااًككا ما أكبل يلى طايب  هب  اات

ـــ( جملة التكاليف اإلنتاجية: ــــ بهت ميمبل ركااأف ميربعماا طواراج ب طامبطىإل طامحبأل برحيككككككككككككككككككككن مى  ً يلاى طايب  طايائإل   ت طاميرمل بمى   )هـ
 اخىى ً يككلاى طاظل .

أل طاركااأف طوارايأل برحيككن اأضا ً )و( صافى العائد:   يلككاى طايككب  طامحككبت ًب يلاى طاحإلبإل.بهت طاقى  ًأل طيماات يبطئإل طواراج ًب
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 وفيما يلى عرضا ألهم المقاييس المشار إليها:
 ( معامل الحماية االسمى: 1) 

بهب أعأس اإى طايأايل طاعىطيأل يبت طامارياا ب ميربعمار ا،  قت حاال طامارياا رحين ًعيككككككمل ابطركككككككككج طامحقبل طاقإلطات معأمل مااأا 
عماا ب)ًيلى طايب ( يبت ابطرج طامحقبل طاقإلطات معأمل طعرقاإلأا)ًيلى طاحككككككككككككككككككككككككككككككإلبإل(، اما  ت حاال ميربعماا طواراج  أحين ًعيككككككككككمل عأمل مير

 :   طآلرألطواراج مااأا يبت عأمل ميربعماا طواراج طعرقاإلأا ، بأمكل طارلًأى يل هذ  طاملام ا ًااملاإلالا 
 الفداني ماليا   اإليراد إجمالي  =  معامل الحماية األسمى للمنتجات

 الفداني اقتصاديا اإليراد إجمالي                                       
 

 ماليا   اإلنتاجقيمة مستلزمات =    األسمى لمستلزمات اإلنتاجمعامل الحماية 
 اقتصاديا   اإلنتاجقيمة مستلزمات                                                  

 إذط كال ملامل طاحماأل طأليمت ابمارياا ميابأا اببطحإل طاقحأع إلل ذاي يبككككككككككت ريككككككككككابى كل مل طايلى طامعىيت بيلى طاحإلبإل. بهذط ألات 
يككأايككل حمائأل احماأل ااراج طامحقككبل  ت طايككب  طامحبت، اما  ا ال طايككأايككل طاعىطيأل ياإلال بال رعب  ًقىض ضككىطئن يبت طامارج بكذاي ال ررخذ 

عطإل يل طابطحإل طاقحأع  ألكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككات ذاي بيبإل يأايل حمائأل اى بيبإل إلي  ابمارج ، ًأاما طاخقاضل يل طابطحإل طاقحأع ألات بيبإل ضىطئن  اذط
 ضماأل يبت طامارج، اما  ت حاال ميربعماا طواراج  إل عأمل هذط طاملامل رقيى ً ىأعل يكيأل ااظأى   ت حاال طامارياا.

   معدل الحماية االسمى: (2)
بأحين ً ى  طابطحإل طاقحأع مل ملامل طاحماأل طاليمت ابمحاقأل مبضل طاإلىطيل  ت حككككككككككككككككاال طامارياا بميربعمار ا ،  إذط كال هذط 
طاملإلل ميككككابأا ابقككككقى إلل ذاي يبت ريككككابى طايككككلى طامعىيت بيككككلى طاحإلبإل بال طاإلبال ال ررخذ اى يككككأايككككل حمائأل بال رعب  ًقىض ضككككىطئن يبت 

 بي، اما اذط طاخقض يل طاقككقى  ألات ال طاإلبال رعب  ًقىض ضككىطئن مًاشككى  بغأىمًاشككى  يبت طامارج برعب  ًإلي  طاميككر بي، ًأاما طامارج اب طاميككر
 طىرقاين يل طاققى أشأى اات ال طاإلبال ررًل يأايل حمائأل اإلي  طامارج برعب  ًقىض ضىطئن يبت طامير بي. 

 ( معامل الحماية الفعال:3)
( يبت  ًيلى طايب كل طامارياا بميربعماا طواراج ملا، بأحيككككككككككككن ًعيككككككمل طاعأمل طامضا ككككككل ابمحقبل معأمل مااأا ) أ خذ  ت طاليرًاى

 طاعأمل طامضا ل ااقس طامحقبل معأمل طعرقاإلأا )ًيلى طاحإلبإل(، بأمكل طارلًأى يل هذط طاملامل ًااملاإلال طارااأل:
  

 ابمحقبل ًيلى طايب        طاعأمل طامضا ل   =  معامل الحماية الفعال
 طاعأمل طامضا ل ابمحقبل ًيلى طاظل                                  

اظأىر ا  ضأقنرعكككككككككإلى أريابى مل كل ما  طاعبمي إذط ريابى هذط طاملامل ًاابحإل   ألات ال ااراج ربي طايبلل محبأا أضأف اات طالعرقاإل 
ألات ال ربي طايبلل أر  ااراي ا  ت ظكككككككككككككككل حماأل مل طاإلبال، اما اذط اعل يل طابحإل  أكبل ذاي مؤشى    الً يلاى طاحإلبإل، اما اذط عطإل يل طابحإل  

 ما ا . طيرأىطإللرككككبي طايككككبلل ضىطئن  عإل ركبل  مًاشى  اب غأى مًاشى  اب رإلي  ما أر   ماريييبت ال طاإلبال رقىض يبت 
 ( معامل الميزة النسبية:4)

طابطحإل   إذط طاخقض طاملامل يل ،يبت قككككككا ت طالائإل طاقإلطات معأ  طعرقككككككاإلأا طالعرقككككككاإل طامبطىإل طامحبأل ًاارعأأ   بأحيككككككن ًعيككككككمل عأمل
ااراج طامحقكككبل، اما اذط عطإل يل طابطحإل طاقكككحقكككأع إلل يبت اال ال أبيإل مأع  ايكككًأل  ت ااراج   يطاقكككحأع إلل ذاي يبت بيبإل مأع  ايكككًأل ابإلبال 

بقىقكل ا مكل ال رمإل طاركااأف طامًاشكى   األيكلاى طالاامأل )ممإبل  ت ايكلاى طاحإلبإل( أ ،ل اات ااراج محاقكأل اخىىطامحقكبل بمل طأل ضكل طارحب 
 عا أليككككككككلاى ب  طاًإلأبل طارت أرحمب ا طاًبإل اب ريككككككككرقأإل ما ا ًااايككككككككًل ابيككككككككبل طاعىطيأل طارت رإلخل  ت طارياى  طاإلباأل، اذاي  عإل ر  رعإلأى ايككككككككلاى طاحإلبإل

( ابيككبل طارت أر  رقككإلأىها، بايككلاى طاليككرأىطإل )يككأف( ابيككبل طارت أر  طيككرأىطإلها ًلإل رلإلأب ا ب عا أليككلاى طاقككىف  ت طايككب  طاحى، طارقككإلأى ) بن
 بركبقل طااعل ب طا بطمش طاريككككبأعأل طألخىى.

 
 =  ركبقل طامبىإل طامحبي طعرقاإلأاس  معامل الميزة النسبية

 طامضا ل ًيلى طاظلطاعأمل                              
باببقكككبل اات طاركبقل طالارايأل معأمل ً يكككلاى طاظل ) طارعأأ  طالعرقكككاإلى ( ر  طيكككرخإلط  ملام ا طارحبأل طارت ربقكككل طاأ ا خًىطص طاًاي 

ابيكككككككككماإل  101ابرعاب  ،  1011 بهي: 2111ب عا املإلالا طاًاي طامشكككككككككاى طاأن الا   حأب عإلىا هذل طاملام ا (8)1881طاإلبات يل مقكككككككككى يا  
اآلالا،  ت حأل ًعأا طاًابإل طألخىى يبت حاا ا إلبل رغأأى ، اما ًااايككًل اضىض  101الاقككى طالمل طاًشككى  ،  1017ابمًأإلطا ،  102طاكأماب  ، 
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رقككاإلى عيت ، بهت ياإل  طوأياى طال ركبقل  ىقككر ا طاًإلأبل هت مإلى امكااأل حقككبل طامارج يبت يائإل ما ا إلبل رحمبن أليًاص مخا ى طواراج طاعىط
 كامل ( معبماس ًمإل  مكب طامحقبل يبت طألىض .  ) اأياىها ابغأى امإل  يا 

 نتائج البحث :

ل رحبأل طاقإلطاأل ابمحاقكككأل طاعىطيأل طحإل طالااقكككى طاىئأيكككأل امقكككقب  بطوأىطإلطا طواراجرلرًى إلىطيكككل طارعأأ  طامااي بطالعرقكككاإل  اركااأف  
اايكككككلى معبمال ًااعأمل طامااأل ً طواراجطاقإلطل بيبطئإل  ااراج، بررضكككككمل مقككككقب ل رحبأل طايكككككأايكككككاا ًاإلأل هامأل هما ركااأف (1)طايككككأايكككككاا طاعىطيأل

ااعأمل طالعرقككككككاإلأل ًاايككككككلى طالاامي )يككككككل ررمإل  ي ركااأف  طواراجًابإل ركااأف  ال، بأ حظ (2)اخى ى طاحإلبإل( مى  طامحبي )يككككككلى طايككككككب ( مى  ًب
ا طالمال بطآلالا بطاحأبطااا بطامقكككككىب ا ايبى) طارعاب ، طايكككككماإل طاًبإل ، طايكككككماإل طاكأماب ، طامًأإلطا(، بركبقل طامبىإل طامحبي )  طواراجميكككككربعماا 
يًاى   االبطاري رمإل طاابطرج طب طامخىياا مل طامحاقكككككأل طاعىطيأل ما هي  طواراجيبطئإل  ال، كما أ حظ (1)طألىض اأياى ااي ًاوضكككككا لطالمبمأل( 

طاحإلبإل ًإلال مل طايكككلى طامعىيي  قي هذل  ايكككلاىر  طيكككرخإلط   اذطيل حاقكككل ضكككىن طاكمأل طاماريل مل طامحقكككبل  ي طايكككلى طامعىيي اببحإل  اما 
 .(2)طاحاال أ ب  يبأن طالائإل طاقإلطاي طالعرقاإل 

بن طاي ملى ل آإى طايكككأايكككل طاعىطيأل أله  محاقكككأل طاحً ًاوضكككا لطاقإلطل  ااراجطاضكككبص يبي ًابإل ركااأف بيبطئإل  يكككأر  طاعاصذط  اان با 
 .2112يا   حرت 1881طاليرأىطإلأل، بارائج عأاس طامققب ل طاخاقل ًرحبأل طايأاياا طاعىطيأل خ ل طاقرى  مل يا  

 لبنود تكاليف انتاج الفدان للمحاصيل موضع الدراسة: : التحليل المالي واالقتصاديأوال  
طاقإلطل امحقكككباي طاعمع بطاذى  طاشكككامأل طامحيكككبن ًاأليكككلاى طامعىيأل طامحبأل  ااراج عإل ر  حيكككان طارحبأل طامااي امربيككك  ًابإل ركااأف 

 قإلطل بطامحيكككككككبن ً يكككككككلاى طاحإلبإل اذطاطا ااراج(، معاىال ًاارعأأ  طالعرقكككككككاإل  امربيككككككك  ًابإل ركااأف 2112-1881اربي طامحاقكككككككأل خ ل طاقرى  )
 طامحاقأل خ ل  رى  طاإلىطيل طامشاى طاأ ا.

 بالنسبة لتكلفة المورد المحلي: -1
( ال طارعأأ  طامااي اًاإل ايبى طالمال طاميككككرخإلمل  ي طاراج محاقككككأل طاعمع بطاذى  طاشككككامأل أقب  1: أرضككككع مل ًأاااا طايإلبل ىع  )أجور العمال -أ

 1881حأب ًبغا مربيككككك  طاعأمل طامااأل أليبى طالمال خ ل طاقرى  مل يا   ،ربي طامحاقككككأل واراجطالعرقككككاإل  أليبى طالمال طاميككككرخإلمل طارعأأ  
مربيككككككك  طاعأمل طالعرقكككككككاإلأل حبطاي  طاشكككككككامأل يبي طارىرأن، ًأاما ًب  ياأن امحقكككككككباي طاعمع بطاذى  121019،  494081حبطاي  2112حري يا  
طاقرى  يبي طارىرأن، ا  طل عأمل طيبى طالمال طاعىطيأأل ابمحاقكككككككككأل مبضكككككككككل  ياأن  أليبى يمال  طامحاقكككككككككأل خ ل ذطا 422022،  224082

ل ًاأليلاى طالاامأل.  طاإلىطيل ًاأليلاى طامحبأل ايبي مل عأمل ربي طاليبى طامحيًب
طارعأأ  طامااي اًاإل ايبى طآلالا طاميكرخإلمل  ي طاراج محاقأل طاعمع ( طل 1: حأب ربضكع طاًأاااا طابطىإل  ًاايإلبل ىع  )بالنسـبة ألجور االالت -ب

ا مربيكككككك  طاعأمل طامااأل أليبى طآلال إلمل الاراج ربي طامحاقككككككأل حأب ًب خريككككككعأأ  طالعرقككككككاإل  أليبى طآلالا طامبطاذى  طاشككككككامأل كااا اعل مل طار
أل مربيكك  طاعأمل طالعرقككاإل طاشككامأل يبي طارىرأن. ًأاما ًب  ع بطاذى ياأن امحقككبل طاعم 219082،  211091( حبطاي 2112-1881خ ل طاقرى  )

طاذ  أبضككككككع طاخقاض  طألمىطاقرى  يبي طارىرأن،  بى طآلالا طاميككككككرخإلمل  ي طاراج  طامحاقككككككأل خ ل ذطاياأن ألي 281091،  297011حبطاي 
 طأليلاى طامحبأل أليبى طآلالا طاعىطيأل يا ا ًااايًل اضيلاى طالاامأل.

   االنتاج: مستلزماتبالنسبة لتكاليف  -2
( ال طارعأأ  طامااي امربيكك  ركااأف ميككربعماا طاراج محقككباي طاعمع بطاذى  طاشككامأل مل ايككمإل  1أرًأل مل طاًأاااا طابطىإل  ًاايإلبل ىع  )

ل ًاارعأأ  طالعر(، كااا اعل مل اظأىر ا ط2112-1881كأمابأل بمًأإلطا برعاب  خ ل طاقرى  مل ) طاقرى ،  قكككككككككاإل  ابمحاقكككككككككأل خ ل ذطاامحيكككككككككًب
ياأن يبي طارىرأن ًأاما  492012،  424011حأب ًبغا طاعأمل طامااأل اميكككربعماا طاراج محقكككباي طاعمع بطاذى  طاشكككامأل ًاأليكككلاى طامحبأل حبطاي 

اربي طاميكككككربعماا اعل مل اظأىر ا  حأب أ حظ طل طاليكككككلاى طامحبأل ،ياأن يبي طارىرأن 127077،  411018ًبغا طاعأمل طالعرقكككككاإلأل ا ا حبطاي 
 طالاامأل.

بذاي  ،طاقرى  طامشكككككاى طاأ امل إلي  ميكككككربعماا طاراج ربي طامحاقكككككأل  ي ًلض يكككككابطا  عبأل رحمل طاإلبال النص أشكككككأى طايطألمى طاذ  
طاري أحراي ا طاعىطيي ب  اإلاراجطا امل يإلط بطاضككىبىأل  طواراجرشككيألا اليككرمىطى عىطير ا بطاربيككل  ي طاراي ا.  لاإلما كااا طأليككمإل  مل ميككربعماا 

بعبل  اهم ا  مل كإأى  ا ىطف،   ااي مشكككككككككاكل يإلأإل  رشكككككككككرىي  أ ا طواراجطااًاا  ي مبطيأإل محإلإل   لإل  رب ىها أكبل ان ر إأى مًاشكككككككككى بكًأى يبي 
بضككل رحا ر إأى طأليككلاى طالاامأل طاري رحقع طاشككىكاا يبي ر ىيع طاكمأاا طاملى  اايمما أؤإل   ،رياى  طأليككمإل  رحا يككأ ى  رياى طاع ال طاخال

ايككككن ابمعطىيأل بذاي ًااملإلالا طاري ررا طأليككككمإل طاذ  أر بن   رب أى يمأل اابطل  طألمىرقضككككأل طايككككب  طاخاىيي يل طحرأاياا طايككككب  طامحبأل. 
األيكككلاى طاري ر أىطا طاري عرىن مل ركبقر ا طاحعأعأل إلبل طألخذ  ي طاليرًاى طارغمل طالحرأاياا طاقلبأل ابمحاقكككأل طامخربقل، ب ي طابعا طاماايكككن ًب

 طاقإلطاأل مل طامحاقأل طاىئأيأل. طوارايألر ىا يبي طأليلاى طالاامأل، بذاي يبف ألمل يبي عأاإل  
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 1881ل يا  ى خ ل طاقرى  مطاقإلطل أله  محاقأل طاحًبن طاليرأىطإلأل  ي مق ااراج: طارعأأ  طامااي بطالعرقاإل  اًابإل ركااأف (1جدول رقم )
 .2112حري يا  

 المحصول
 بنود التكاليف

 الذرة الشامية القمح

 التقييم االقتصادي* التقييم المالي التقييم االقتصادي* التقييم المالي

تكلفة المورد المحلي
 422422 19..43 324482 494484 اجور عمال 

 4.48 4.48 1441 1441 اجور حيوانات
 281491 249.82 39,4.1 311494 االتاجور 

 2,.131 2,.131 131431 131431 مصاريف عمومية
 48..,, 48..,, 8494,2 8494,2 ايجار االرض

 1428413 .2..191 1921441 1844424 اجمالي تكلفة المورد المحلي

تكلفة مستلزمات االنتاج
 144482 2..139 133421 .12448 ثمــن تقـــاوى 

 11..12 11..12 14498 14498 سـماد بلدىثمـن 
 33,448 3.4.91 2,2494 2494.4 ثمـن سماد كيماوى
 41434 .9.,3 .1844 ,4844 ثمــن مبيـــدات

 44,499 3,.4.2 12.419 4,8411 اجمالي مستلزمات االنتاج

 4.1,,22 2412.83 2341488 24214,1 اجمالي التكاليف     
لعنصـــر  ,44.للمبيدات ،  142للســـماد الكيماوي ،  141للتقاوي ،  14.1: االتية التحويل معامالت باســـتمداماب القيمة االقتصـــادية * تم حســـ

 لآلالت. 141العمل البشري ، 
 ( بالملحق.1: جمعت وحسبت من بيانات: الجدول رقم ) المصدر

 
 محاصيل موضع الدراسة:ثانيا : التحليل المالي واالقتصادي لعوائد انتاج الفدان لل

محاقككأل طاعمع بطاذى  طاشككامأل خ ل طاقرى  مل يا   واراج( طارعأأ  طامااي امربيكك  طالبطئإل طاكبأل 2ربضككع طاًأاااا طامإلبال ًاايإلبل ىع  )
ل ًاأليككككككلاى طامعىيأل طامحبأل اربي طامحاقككككككأل، معاىال ًاارعأأ  طالعرقككككككاإل  ابلبطئإل طاكبأل طامح ،2112حري يا   1881 ل ً يككككككلاى يككككككًببطامحيككككككًب

ارائج طارعأأ  طل طالبطئإل طامااأل كااا اعل مل طالبطئإل طالعرقككككككاإلأل  طاحإلبإل )طالاامأل( اذطا طاميمبيل مل طامحاقككككككأل خ ل ذطا طاقرى ، بعإل ابضككككككحا
ياأن ابقإلطل امحقكككباي طاعمع بطاذى  طاشكككامأل كمربيككك   4129082،  4421022أل محل طاإلىطيكككل، حأب ًبغا طالبطئإل طامااأل حبطاي ايمأل طامحاقككك

 ياأن ابقإلطل اذطا 1249048،  1191047طاقرى  حبطاي  ربيكككككككككك  طالبطئإل طالعرقككككككككككاإلأل خ ل ذطام ( يبي طارىرأن، ًأاما ًب 2112-1881ابقرى  )
 ن.طامحاقأل يبي طارىرأ

ويتبين من ذلك ان منتجي تلك المحاصـــيل االســـتراتيجية قد تحملوا ضـــريبة ضـــمنية تتمثل في الفروق بين القيمة االقتصـــادية والقيمة 
 تلك المحاصيل مالل فترة الدراسة. إلنتاجهمالمالية 
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 حرت 1881طاقإلطل أله  محاقأل طاحًبن طاليرأىطإلأل  ي مقى بذاي خ ل طاقرى  مل يا   ااراجطارعأأ  طامااي بطالعرقاإل  البطئإل  (:2جدول رقم )
 .2112يا  

 المحصول
 البيان

 الذرة الشامية القمح

 التقييم االقتصادي التقييم المالي التقييم االقتصادي التقييم المالي

للوحدة من المحصـــول الرئيســـي )بالجني (  المزرعىالســـعر 
 .193344 1141418 11,14.1 .,12894 للطن

 ـــــــ 3431 ـــــــ 24,4 متوسط انتاجية الفدان من المحصول الرئيسي )طن(
 4142414 3922488 43.4449 3119444 قيمة انتاج الفدان من المحصول الرئيسي )بالجني (

 2.1483 2.1483 9,44,8 9,44,8 قيمة انتاج الفدان من الناتج الثانوي )بالجني (
 4349448 4.29482 ,119144 4431423 اجمالي ايراد الفدان )بالجني (

 ( بالملحق.1: جمعت وحسبت من بيانات: الجدول رقم ) المصدر
 

لزراعية اثالثا : نتائج آثر السـياسـة الزراعية علي أهم محاصـيل الحبوب االسـتيرادية )القمح ، الذرة الشامية(، باستمدام مصفوفة تحليل السياسات 
 لتلك المحاصيل:

ابمإلخ ا طامرًاإلال  طاليكميابمارج، بملامل طاحماأل  طاليكمي( ارائج عأاس كل مل ملامل طاحماأل 1( ، )4) اىعا ربضكع ًأاااا طايإلطبل 
 2112يا   حرت 1881رياىأا، بملامل طاحماأل طاقلال، بملامل ركبقل طامبطىإل طامحبأل امحقكككككككباي طاعمع بطاذى  طاشككككككككامأل كمربيككككككك  ابقرى  مل يا  

 بما ا أرضع طآلري:
 

 (.2112-1881مققب ل رحبأل طايأايل طاعىطيأل امحقبل طاعمع خ ل طاقرى  )(: 3جدول رقم)       
 

تكلفة المستلزمات  اجمالي العائد البيان
 التجارية

 تكلفة الموارد المحلية
جملة عنصر  صافي العائد

 العمل
 االجمالي األرض

 8449..2 1844424 8494,2 412,,8 4,8411 4431423 التقييم المالي
 334.4.4 1921441 8494,2 912448 12.419 ,119144 التقييم االقتصادي

 (131.419) 124493 ـــــــ 124493 (,..41) (44424,) اثر السياسة
 .األرقام ما بين القوسين سالبة

 ( بالبحث.2( ، )1: جمعت وحسبت من بيانات: الجدول رقم ) المصدر
 

 (.2112-1881عأاس مققب ل رحبأل طايأايل طاعىطيأل امحقبل طاعمع  ي مقى خ ل طاقرى  ) ارائج(: 4جدول رقم )
 طاعأمل طاًأال

 494. معامل الحماية االسمي لالنتاج
 482. معامل الحماية االسمي لمستلزمات لالنتاج

 491. الحماية الفعالمعامل 
 438. معامل تكلفة الموارد المحلية

 ( .3المصدر : حسبت من بيانات الجدول رقم )
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 (.2.13-1884(: مصفوفة تحليل السياسة الزراعية لمحصول الذرة الشامية مالل الفترة )1جدول رقم)
 
 اجمالي العائد البيان

تكلفة المستلزمات 
 التجارية

 تكلفة الموارد المحلية
 صافي العائد

 االجمالي األرض جملة عنصر العمل
 1411488 .2..191 48..,, 1.38411 3,.4.2 4.29482 التقييم المالي

 1449,.4 1428413 48..,, 919444 44,499 4349448 التقييم االقتصادي
 (2411448) ,..191 ـــــــ ,..191 (41411) (,231841) اثر السياسة
 .القوسين سالبةاألرقام ما بين 

 ( بالبحث.2( ، )1: جمعت وحسبت من بيانات: الجدول رقم ) المصدر
 

 (.2.13-1884لمحصول الذرة الشامية في مصر مالل الفترة ) (: نتائج قياس مصفوفة تحليل السياسة الزراعية4جدول رقم )
 طاعأمل طاًأال

 443. معامل الحماية االسمي لالنتاج
 83.. لمستلزمات لالنتاجمعامل الحماية االسمي 
 .44. معامل الحماية الفعال

 428. معامل تكلفة الموارد المحلية
 ( .1المصدر : حسبت من بيانات الجدول رقم )                 

 
 بالنسبة لمحصول القمح: -1
 :(NBCO)معامل الحماية األسمي لالنتاج  -أ

طأليككككلاى طالاامأل، بمل إ  عأاس اإى رإلخل طاحكبمل  ي طايككككأايككككل طايككككلىأل احماأل بأيككككرخإل  ارعإلأى مإل  طاحىطف طأليككككلاى طامحبأل يل 
 طالاراج طامحبي يككككبطص ًإلي  طامارج طب ًقىض ضككككىطئن غأى مًاشككككى  يبأن، بذاي مل خ ل رعإلأى ملام ا طاحماأل طأليككككمأل امحقككككباي طاعمع خ ل 

 (.2112-1881طاقرى  )
خ ل  رى  طاإلىطيكككككككككككككل  1091ملامل طاحماأل طأليكككككككككككككمي ا اراج امحقكككككككككككككبل طاعمع عإل ًب  حبطاي ، ال (4 عإل رًأل مل ارائج طايإلبل ىع  )

(، مما أبضكككع يإل  بيبإل يكككأايكككل طارايأل ياإلال خ ل ربي طاقرى  اظىط الاخقاض عأمل هذط طاملامل يل طابطحإل طاقكككحأع، اب ًملاي 1881-2112)
ا ارأيل يإل  حقككبا   يبي  1014ارااي رحمل طاماريأل ضكىطئن ضكماأل رقكل طاي حبطاي طخى طاخقاض طيكلاى طاعمع طامحبأل يل مإأبر ا طالاامأل ًب

 ع  مل عأمل طاراي   ًاأليكككلاى طالاامأل بطاري رقكككل طاي حبطاي  %91طأليكككلاى طاحعأعأل الاراي  ، اب ًملاي طخى طل ماريي طاعمع أحقكككببل يبي 
 ياأن /  ل خ ل ربي طاقرى . 1191047

عار المحصـــول بالنســـبة ألســـ هذااســـات التي انتهجت مالل تلك الفترة لمنتجي القمح في غير صـــالح منتجي وهذا يعني ان تلك الســـي
 .المنتجات

 :(NBCD)معامل الحماية األسمي لمستلزمات االنتاج  -ب
يكلاى طالعرقككاإلأل، ًاألباعأاس طاايكًل ًأل ركبقل طامإلخ ا طاري أمكل رًاإلا ا رياىأاس )ميككربعماا طالاراج( ً يكلاى طايككب  بربي طامإلخ ا 

اراج محقكككككبل ط عإل ر  عأاس ملام ا طاحماأل طأليكككككمأل ابمإلخ ا طامرًاإلال رياىأاس )طأليكككككمإل  طاكأمابأل بطاًبإلأل بطامًأإلطا بطارعاب ( بطاميكككككرخإلمل  ي 
 (.  2112-1881طاعمع خ ل طاقرى  )

ا ذط  1082يكككككككككمي اميكككككككككربعماا طالاراج عإل ًب  حبطاي ، امحقكككككككككبل طاعمع طل ملامل طاحماأل طأل(4)حأب طرضكككككككككع مل ارائج طايإلبل ىع  
طاإلبال اميككككككربعماا طالاراج حأب طعرًىا عأمل هذط طاملامل مل   طامحقككككككبل، هذط مما أبضككككككع طالاخقاض طابطضككككككع  ي حي  طاإلي  طاذ  كااا رعإلمن

مل  %9طابطحإل طاقككحأع، ًما ألاي طعرىطن ايككلاى ميككربعماا طالاراج امحقككبل طاعمع مل مإأبن طالاامي، بأعإلى حي  طاإلي  امحقككبل طاعمع ًحبطاي 
 ل طامشاى طاأ ا ياًعاس.ياأن خ ل  رى  طاإلىطي 121019طايلى طالاامي ا ذل طاميربعماا بطاًاا  حبطاي 

المحصــــول وذلك بالنســــبة ألســــعار  هذاأن ســــياســــة التحرر االقتصــــادي لمحصــــول القمح قد جانت في غير صــــالح منتجي هذا مما يعني       
 مستلزمات االنتاج.

 :(EPC)معامل الحماية الفعال  -ج
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امحقككككككككككبل  1091حبطاي ، ال عأمل هذط طاملامل رعل يل طابطحإل طاقككككككككككحأع بطاري ًبغا (4)حأب ابضككككككككككحا ارائج طاعأاس ًاايإلبل ىع  
طاخقاض طاعأمل طامضكا ل امحقبل طاعمع ًاأليلاى طامحبأل  آخىاب ًملاي  ،بيبإل ضكىطئن ضكماأل يبي ماريي هذط طامحقكبل اايطاعمع، ًما أشكأى 

 ًحماأل خ ل ربي طاقرى .هذط طامحقبل ا  أكل أرمرل  ال ،يل مإأبر ا طالاامأل، ًما ألاي
 هذاتفرض علي منتجي  إنها إماالدولة  أنيتمتع بحمـايـة مالل تلك الفترة، وذلك مرشـــــــــر علي  صـــــــــول لم المح هـذا أنمـا يعني م

 . و انها تدعم ما يتم االستيراد منضرائب قد تكون مباشرة او غير مباشرة ا المحصول
 :DRCمعامل تكلفة الموارد المحلية )الميزة النسبية(  -د

امحقككككككككككككككبل طاعمع بذاي خ ل طاقرى   438.، طل عأمل هذط طاملامل عإل ًبغا حبطاي (4)حأكب اظ ىا اركائج طاعأكاس طامًأال ًاايإلبل ىع  
حأب أرًأل طل طاراج محقكككككبل طاعمع محبأاس ألإل ط ضكككككل مل طاليرماإل  ،( بهب ما أشكككككأى طاي بيبإل مأع  ايكككككًأل  ي طاراج طامحقكككككبل1881-2112)

 يبي طيرأىطإلل مل طاخاىج.
 بالنسبة لمحصول الذرة الشامية: -2
 :(NBCO)معامل الحماية األسمي لالنتاج  -أ

أل ي طايكككككأايكككككل طايكككككلى بأيكككككرخإل  طأضكككككاس ارعإلأى مإل  طاحىطف طأليكككككلاى طامحبأل يل طأليكككككلاى طالاامأل، بمل إ  عأاس اإى رإلخل طاحكبمل  
اذى  ط ملام ا طاحماأل طأليكككككمأل امحقكككككبل احماأل طالاراج طامحبي يكككككبطص ًإلي  طامارج طب ًقىض ضكككككىطئن غأى مًاشكككككى  يبأن، بذاي مل خ ل رعإلأى

 (.2112-1881طاشامأل خ ل طاقرى  )
خ ل  رى  طاإلىطيكككل  1012طاشكككامأل عإل ًب  حبطاي (، ال ملامل طاحماأل طأليككمي ا اراج امحقكككبل طاذى  1 عإل رًأل مل ارائج طايإلبل ىع  )

(، مما أبضكككع يإل  بيبإل يكككأايكككل طارايأل ياإلال خ ل ربي طاقرى  اظىط الاخقاض عأمل هذط طاملامل يل طابطحإل طاقكككحأع، اب ًملاي 1881-2112)
اارااي رحمل ماريي هذط طامحقك ارأيل  1027بل ضىطئن ضماأل رقل طاي حبطاي طخى طاخقاض طيكلاى طاذى  طاشكامأل طامحبأل يل مإأبر ا طالاامأل ًب

 ع  مل عأمل طاراي   ًاأليككككككلاى  %12يإل  حقككككككبا   يبي طأليككككككلاى طاحعأعأل الاراي  ، اب ًملاي طخى طل ماريي طاذى  طاشككككككامأل  أحقككككككببل يبي 
 ياأن /  ل خ ل  رى  طاإلىطيل طامشاى طاأ ا. 1249048طالاامأل بطاري رقل طاي حبطاي 

لك الســياســات التي انتهجت مالل تلك الفترة لمنتجي محصــول الذرة الشــامية في غير صــالح منتجيها بالنســبة ألســعار وهذا يعني ان ت
 .المنتجات

 :(NBCD)معامل الحماية األسمي لمستلزمات االنتاج  -ب
ا ذط  1082اج عإل ًب  حبطاي امحقكككبل طاذى  طاشكككامأل ال ملامل طاحماأل طأليكككمي اميكككربعماا طالار (1)حأب طظ ىا طاارائج ًاايإلبل ىع  

طحإل هذط طاملامل مل طاب  طامحقككككبل، مما أبضككككع طالاخقاض طابطضككككع  ي حي  طاإلي  طاذ  كااا رعإلمن طاإلبال اميككككربعماا طالاراج حأب طعرًىا عأمل
بطاي امحقككبل طاذى  طاشككامأل ًحما ألاي طعرىطن ايككلاى ميككربعماا طالاراج امحقككبل طاذى  طاشككامأل مل مإأبن طالاامي، بأعإلى حي  طاإلي  طاقككحأع، م

 ياأن خ ل  رى  طاإلىطيل.. 147099مل طايلى طالاامي ا ذل طاميربعماا بطاًاا  حبطاي  7%
لك المحصول بالنسبة ألسعار ذهذا مما يعني أن سـياسـة التحرر االقتصـادي لمحصول الذرة الشامية قد جانت في غير صالح منتجي 

 مستلزمات االنتاج.
 :(EPC)ة الفعال معامل الحماي -ج

امحقكككبل طاذى  طاشكككامأل،  1011 عإل طبضكككحا ارائج طاعأاس اعأمل هذط طاملامل بطاري رعل طأضكككا يل طابطحإل طاقكككحأع  بطاري ًبغا حبطاي 
اب ًملاي طخى طاخقاض طاعأمل طامضكا ل امحقكبل طاذى  طاشامأل ًاأليلاى طامحبأل  ،ًما أشكأى طاي بيبإل ضكىطئن ضكماأل يبي ماريي هذط طامحقكبل

 يل مإأبر ا طالاامأل.
المحصـــــــــول لم يكن يتمتع بحمـايـة مالل تلـك الفترة، وذلـك مرشـــــــــر علي ان الـدولـة اما انها بتفرض علي منتجي  هـذامـا يعني ان م

 منها. هاشرة او انها تدعم ما يتم استيرادمحصول)الذرة الشامية( ضرائب قد تكون مباشرة او غير مب
 :DRCمعامل تكلفة الموارد المحلية )الميزة النسبية(  -د

امحقككككككبل طاذى  طاشككككككامأل بذاي خ ل  1028، طل عأمل هذط طاملامل عإل ًبغا حبطاي (1)بكما رًأل مل ارائج طاعأاس طامًأال ًاايإلبل ىع  
 محقكككبل طاذى  طاشكككامأل محبأاس ألإل كذاي ااراج الحأب أرًأل  ،طامحقكككبل هذط ااراجبيبإل مأع  ايكككًأل  ي  ااي( بهب ما أشكككأى 2112-1881طاقرى  )
 مل طاليرماإل يبي طيرأىطإلل مل طاخاىج . ا ضل

شــــــر مما يعتبر مر  ،ويلي  محصــــــول الذرة الشــــــامية األوليولهذا يتضــــــح ان  وفقا لهذه المعامالت يعد انتاج القمح محليا في المرتبة 
تلك المحاصــيل ســوان علي حســاب بعضــها او وفقا ألفضــلية كل منها او علي حســاب  إنتاجالســياســة الزراعية نحو التوســع في  أولوياتجي  لتو 

 المحاصيل االمري.
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 رابعا : نتائج مصفوفات تحليل السياسات الزراعية:
  حًبن طاليكككرأىطإلأل  ي مقكككى )طاعمع ، طاذى طاًايكككرخإلط  طامؤشكككىطا طايكككاًعل احيكككان مقكككقب ل رحبأل طايكككأايكككاا طاعىطيأل أله  محاقكككأل 

، بذاي اببعبف يبي ربي اا طايكككككككأايكككككككل طاعىطيأل طاري طار ير ا طاإلبال ًلإل طارحىأى طاكامل 2112حري يا   1881طاشكككككككامأل(، خ ل طاقرى  مل يا  
  ربي طايككككككككبل، بطاري ررضككككككككمل مإل  طاحىطف طأليككككككككلاى طامحبأل اربي طامحاقككككككككأل يل اظأىر ا طالاامأل، بكذاي طابعبف يبي مإل  بيبإل الاراج برياى 

وتوضـــح نتائج ، (9)رشكككبهاا يكككلىأل  ي ايكككبط  ميكككربعماا طالاراج اربي طامحاقكككأل طب طامأع  طاايكككًأل ا ما مرمإبل  ي طالأىطإلطا طامحععل مل كل ما ا
 -السياسات الزراعية للمحاصيل موضع الدراسة ما يلي: مصفوفة تحليل

(، بهي رعل يل 2112-1881ياأن ابقإلطل كمربيكك  اقرى  طاإلىطيككل ) 4421022طيمااي طالأىطإلطا طامااأل طامحععل امحقككبل طاعمع رعإلى ًحبطاي  -1
ياأن  1191047اعأمل طالعرقكككاإلأل اربي طالأىطإلطا حبطاي حأب ًبغا ط %14041طاعأمل طالعرقكككاإلأل طامعبمل اربي  طالأىطإلطا ً يكككلاى طاحإلبإل ًحبطاي 

(، 2112-1881ياأن ابقإلطل كمربيكككككك  اقرى  طاإلىطيككككككل ) 4129082ابقإلطل. ًأاما ًبغا طالأىطإلطا طامااأل طامحععل امحقككككككبل طاذى  طاشككككككامأل ًحبطاي  
حأب ًبغا طاعأمل طالعرقاإلأل اربي طالأىطإلطا حبطاي  %21014ي بهي رعل طأضكاس يل طاعأمل طالعرقكاإلأل طامعبمل اربي طالأىطإلطا ً يكلاى طاحإلبإل ًحبطا

 ياأن ابقإلطل. بهب ماأشأى طاي طل ماريي ربي طامحاقأل كاابط أرعاضبل يلىط محبأا اعل مل اظأىل ًاأليلاى طالاامأل. 1249048
ياأن ابقإلطل  478011بطارعاب ( رعإلى ًحبطاي أل، طامًأإلطا، عأمل ركبقل ميككربعماا طاراج محقككبل طاعمع طامرًاإلال رياىأاس )طأليككمإل  طاكأمابأل بطاًبإل -2

حأب ًبغا طاركبقل طالعرقكككككككاإلأل حبطاي  ، %7098(، بهي رعل يل طاركبقل طالعرقكككككككاإلأل اربي طاميكككككككربعماا ًحبطاي 2112-1881كمربيككككككك  ابقرى  )
عاب ( ل رياىأاس )طأليككككمإل  طاكأمابأل بطاًبإلأل، طامًأإلطا، بطارياأن ابقإلطل.  ي حأل طل ركبقل ميككككربعماا طاراج محقككككبل طاذى  طاشككككامأل طامرًاإلا 121019

حأب ،  %1087(، بهي رعل يل طاركبقل طالعرقككاإلأل اربي طاميككربعماا ًحبطاي 2112-1881ياأن ابقإلطل كمربيكك  ابقرى  ) 112.72عإلىا ًحبطاي 
طاركبقكل طا كا ككااا مبيًل اقككككككككككككككااع طاماريأل طاعىطيأأل اربي ياأكن ابقكإلطل.  عكإل رًأل مل رحبأ ا ربكي  147099ًبغكا طاركبقكل طالعرقككككككككككككككاإلأكل حبطاي 

ياأن ابقإلطل اكل مل طاعمع  41011،  41017طامحاقككأل حأب رحمبا طاإلبال إلي  ربي طاميككربعماا ابمحاقككأل مبضككل طاإلىطيككل حأب عإلىا ًحبطاي 
 ياحاا طامبي ل الاراين.بطاذى  طاشامأل يبي طارىرأن، بذاي كمحابال ارشيأل ماريي ربي طامحاقأل يبي عأاإل  طام

(، بهي 2112-1881ياأن ابقإلطل كمربيكككك  ابقرى  ) 1841024عأمل ركبقل طامبطىإل طامحبأل غأى طامرًاإلال رياىأاس امحقككككبل طاعمع عإلىا ًحبطاي  -2
ىإل طامحبأكل غأى طامرًكاإلاككل ياأكن ابقككإلطل، ًأامكا عكإلىا عأمكل ركبقككل طامبط 1921041بطاري ًبغكا حبطاي  %1091رعأكإل يل طاركبقكل طالعرقككككككككككككككاإلأكل ًحبطاي 

(، بهي رعأإل يل طاركبقل طالعرقكككككككككككاإلأل ًحبطاي 2112-1881ياأن ابقإلطل كمربيككككككككككك  ابقرى  ) 1911021رياىأاس امحقكككككككككككبل طاذى  طاشكككككككككككامأل ًحبطاي 
ن ابقإلطل اكل ياأ 191017،  124092ياأن ابقإلطل.  عإل كااا رحبأ ا طامبطىإل طامحبأل يككككككككككككااًل ًحبطاي  1128012بطاري ًبغا حبطاي  11011%

ل مل طاعأمل أمل طاعمع بطاذى  طاشكككككككككامأل يبي طارىرأن، بأمكل طىيال طعرىطن عأمل ربي طاركبقل مل طامبطىإل طامحبأل غأى طامرًاإلال رياىأاس اربي طامحاقككككككككك
 طالعرقاإلأل ا ا طاي اهمأر ا كمحاقأل طيرىطرأيأل ارحعأ  طألمل طاغذطئي.

يل  %41021(، بهب أعل ًحبطاي 2112-1881ياأن ابقإلطل كمربيكككك  ابقرى  ) 2118049إلى ًحبطاي قككككا ي طالائإل طاقإلطاي امحقككككبل طاعمع ع -4
ياأن ابقإلطل. ًأاما عإلى قككككا ي طالائإل  2211011اظأىل طامحيكككبن ًااعأمل طالعرقككككاإلأل، حأب ًبغا طاعأمل طالعرقكككاإلأل اقككككا ي طالائإل طاقإلطاي حبطاي 

يل اظأىل طامحيككبن  %41021(، بهب أعل ًحبطاي 2112-1881ياأن ابقإلطل كمربيكك  ابقرى  ) 1111088طاقإلطاي امحقككبل طاذى  طاشككامأل ًحبطاي 
اارااي  عإل كااا ربي طارحبأ ا اقكككا ي  4171049ًااعأمل طالعرقككاإلأل، حأب ًبغا طاعأمل طالعرقكككاإلأل اقكككا ي طالائإل طاقإلطاي حبطاي  ياأن ابقإلطل، ًب

ياأن ابقإلطل اكل مل طاعمع بطاذى  طاشكككككككامأل يبي  2411048،  1211019أب عإلىا ًحبطاي طالائإل طاقإلطاي يكككككككااًل ابمحاقكككككككأل مبضكككككككل طاإلىطيكككككككل ح
اارااي رحمب   اضكككككىأًل ضكككككم أل اطارىرأن، بهب ما أؤكإل طل ماريي ربي طامحاقكككككأل كاابط أرعاضكككككبل يكككككلىط محبأا اعل مل اظأىل ًاأليكككككلاى طالاامأل، ًب

 حبأل باظأىل معبماس ًاأليلاى طالاامأل.ررمإل  ي طاقى  ًأل قا ي طالائإل معبماس ًاأليلاى طام
 ملمص البحث :

طري ا طايكككككأايكككككل طاعىطيأل  ت مقكككككى  ت طايكككككابطا طألخأى  طات طحإلطب ًلض طارغأىطا طا أكبأل ً إلف رلظأ  طالائإل طالعرقكككككاإلى  ت ظل  
بت مإلى رعاىن طأليككككككككككككككلاى طامحبأل مل اظأىر ا طالمككااأكاا طاقاأكل بطامحكإلإلطا طالعرقككككككككككككككاإلأكل طامحبأكل بطالكاامأكل . برربعف مكإلى امكااأل رحعأ  ذاي ي

  طالاامأل يكككبطص اإلاراج اب ميكككربعمارن. اذط  عإل طيكككر إلف طاًحب رعإلأى مقكككقب ل طايكككأايكككاا طاعىطيأل ابضكككل ط اى اعأاس مإلى طاحىطف ايكككلاى طايكككب 
بي بعبف يبت ميككربى طارشككبهاا  ت يككب  رابحاقكك ا مبضككل طاإلىطيككل بهت طاعمع بطاذى  طاشككامأل كحاقكك ا طيككرأىطإلأل يل طأليككلاى طالعرقككاإلأل اب

 طايبل بإلىيل يإل  ربظأف طامبطىإل .

 وقد تم التوصل إلى النتائج التالية :
رًأل مل ارائج عأاس رحبأل مقكقب ل طايكأايكل طاعىطيأل ابمحاقأل مبضل طاإلىطيل، ال ملامل طاحماأل طأليمت اميربعماا طواراج عإلى ًحبطات  -1

، بهذط أشكككككككأى اات يإل  بيبإل إلي   2112حري يا   1881اكل مل طاعمع بطاذى  طاشكككككككامأل يبت طاربطات خ ل طاقرى  مل يا   1082،  1082
 ابميربعماا . 
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، بهب طاإلىطيككككككككل طامشككككككككاى ااأ ا يككككككككاًعاس اكل مل طاعمع بطاذى  طاشككككككككامأل خ ل  رى   1012ب  1091 ًحبطايعإلى ملامل طاحماأل طأليككككككككمت ابابطرج  -2
 عإل  إلي  ابمير بي.ماأبضع ًعأا  طاإلبال ًقىض ضىطئن مًاشى  بغأى مًاشى  يبت طامارج بر

ماأل بيبإل ضككىطئن ضكك اايطاإلىطيككل، ًما أشككأى  خ ل  رى  طاعمع بطاذى  طاشككامألكل مل  أبضككع ملامل طاحماأل طاقلال بيبإل ضككىطئن ضككماأل يبت-2
اب ًملاي طخى طاخقاض طاعأمل طامضككككا ل امحقككككباي طاعمع بطاذى  طاشككككامأل ًاأليككككلاى طامحبأل يل مإأبر ا طالاامأل، ًما  ،يبي ماريي ربي طامحاقككككأل

   ي طاقرى .ررمرل ًحماأل خ ل رب  ألاي طل ربي طامحاقأل ا  ركل
حأب أرضكع ال ملامل طامأع  طاايًأل اعل  ،2112حري يا   1881ضكل طاإلىطيكل خ ل طاقرى  مل يا  بيبإل مأع  ايكًأل واراج طامحاقكأل مب  -4

 مل طابحإل  .
 المراجع :

، ىيككككاال ماييككككرأى، عيكككك  طالعرقككككاإل طاعىطيت ، كبأل  يبت ايككككلاى محاقككككأل طاحًبن طالعرقككككاإل اإى يككككأايككككل طارحىى ىطاأا محمإل يًإلل ًىغش ،  -1
 . 2112، يا   طويكاإلىألطاعىطيل ًإلما بى ، ياملل 

 ، اإلب  طايككأايككاا طايككلىأل ب طاريككبأعأل  ت يم بىأل طاعىطيت بطواراجطايككأايككل طايككلىأل يككلإل عكت اقككاى )إلكربى( ، محمبإل ماقككبى )إلكربى( ،  -2
 . 1897طامقىأل، ماظمل طألغذأل بطاعىطيل ًاألم  طامرحإل  ، طاعاهى  ،  طألىطضيىطيل بطيرق   مقى طالًىأل ، طايعص طألبل ، بعطى  طاع 

دور الســـــــياســـــــات الزراعية في توجي  انتاج أهم محاصـــــــيل الحبوب )إلكربى(، آخىبل، يًإل طهللياإلل محمإل مقككككككككككك قي)إلكربى(، طحمإل محمإل  -2
طاعىطيي، طاميبإل طاخامس بطالشككككىبل، طالإلإل  ا عرقككككاإل، طاميبل طامقككككىأل ا عرقككككاإل طاعىطيي، رقككككإلىها طايملأل طامقككككىأل الرئيســـية في مصـــر
 .2111طاىطًل، إلأيمًى، 

بلبب  ، طاميبل طاعىطيأل امصــر فيللســياســة الســعرية للبطاطس  االقتصــاديالتحليل مشككأى  محمإل يًإل طاميأإل طاً ىطل، محيككل محمبإل طاً ىطل،  -4
 .2112(، ياملل طاماقبى ، 11(، طالإلإل )2رقاإلأل بطاليرمايأل، طاميبإل )طالع

 ، ىياال إلكربىطل.إلىطيل رحبأبأل ألإاى طايأايل طاعىطيأل يبت حي  طاقيب  طاغذطئأل، حياع محمإل خضى  -1
عيكككك   ،إلكربىطل، ىيككككاال االقتصـــادي علي بعض المرشـــرات االقتصـــادية الزراعية في مصـــر اإلصـــالحتأثير ســـياســـات يككككأإل،  يًإل طالعأعمحمإل  -1

 .2114، ايأب طالعرقاإل طاعىطيي، كبأل طاعىطيل، ياملل 
 ، طامىحبل طاإااأل ) طارياى  طاإلباأل( إلاأل طامشاىي. ًىاامج رحبأل طعرقاإلأاا طايب ،  طألىطضيبعطى  طاعىطيل بطيرق    -7

8- Omran, M., The impact of the liberalization of Agricultural input and output prices on the cropping pattern. 
Ph.D. Dissertation, Faculty of Agriculture, Suez Canal University, 1997. 
9- World Bank, The economics of project analysis, Washington D.C, 1991. 
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"The study of the matrix of the agricultural polices analysis for the main imported 

cereals crops in Egypt" 
  

Dr. Abd El-wakeel Ibrahim Mohamed, Dr Talat Hafez Esmail, Dr. Galal Abd El-fattah El-sogheir 

Sayed Abdel-Nasser sayed 

  

Summary 

 The agroeconomic activity has been subjected to a state of static and depression before application of 

free economic strategy which brought about to low developmental rates.  The agricultural section was also 

vegetatively affected by Government interference in this section so that the Government rearranged her policy 

and oriented to free strategy. 

 Therefore the present study aims to have knowledge on the effects of application of free economic 

strategies on the agricultural policy matrix. 

According to the results of the analysis of the agriculture policy, there is a support to the requirements of the 

production of wheat, and maize during the periods under study. 

From the superior coefficient protection of the results, one can reach that the government imposed direct and 

indirect taxes on the product during the pre-liberalization period and partial liberalization period of the previous 

crops and during the economical liberalization of wheat.  During the economical liberalization period it can be 

observed that, the local prices of wheat, and maize surpassed their international peers. 

From the results of the effective protection coefficient it can be observed that, there are some underlying 

taxes during the pre-liberalization period and partial liberalization to the previous crops, and there is a protection 

policy during the economical liberalization period regarding wheat and maize. 

It can be observed that there is a relative excellence in the production of crops under study during periods 

related to every crop. 
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 .3112وحتى عام  –1991وذلك خالل الفترة من عام الجارية  تطور بنود التكاليف اإلنتاجية, والتكاليف الكلية, وسعر الحدود لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر باألسعار(: 1جدول )

 الذرة الشامية القمح المحصول

 البيان
 

 السنوات
أجــور 
 عمـــال

أجــور 
 حيـوانات

أجـــــور 
 آالت

ثمــن 
 تقاوي

ثمـن 

سـماد 

 بلدي

ثمـن 

سماد 

 كيماوي

ثمــن 
 مبيـــدات

التكاليف 

 الكلية

 جنيه / فدان

سعر 

 الحدود

 جنيه / طن

أجــور 
 عمـــال

أجــور 
 حيـوانات

أجـــــور 
 آالت

ثمــن 
 تقاوي

ثمـن 

سـماد 

 بلدي

ثمـن سماد 
 كيماوي

ثمــن 
 مبيـــدات

التكاليف 

 الكلية

 جنيه / فدان

 سعر الحدود
 جنيه / طن

1991 33823 621 31322 1,22 ,12, 121 1,22 118129 6,,2,, 39829 112, 11826 122, 63 18,2, 2128 112323 1,228, 

1996 32923 621 31821 6128 ,321 12129 312, 113121 ,612,1 3882, 2 18,22 1121 1623 18121 112, 111222 ,91216 

1998 3,,23 221 3,123 6829 2323 1,32, 1223 1,,329 ,192,, 39926 123 16929 8123 6123 19129 2622 1,91 ,22211 

1999 3,121 326 31,2, 18 2,2, 1,,2, 182, 1,2326 ,8,229 21626 1 18121 9126 1, 1112, 3121 1,1322 ,16219 

3111 31, 32, 3,22, 1628 ,,21 12,2, 192, 1,112, ,9,211 23821 32, 19226 9,23 ,321 1,821 3,23 1,2121 291211 

3111 38229 328 32,23 6,21 ,122 12128 3122 1,,321 11121, 2,122 12, 18928 9122 1929 16129 36 1,6129 ,,921, 

3113 39321 326 32223 6928 ,12, 12821 3, 1,,82, 111231 2,9 1 18, 111 18 113 3, 1,81 ,112,2 

3112 223 2 3,, 89 ,, 1,1 38 161, 892231 ,26 3 312 113 68 313 21 1619 6692,8 

311, 2,9 , 383 96 ,, 166 21 191, 112326, ,,9 2 311 116 111 328 21 18,1 921231 

311, 261 , 393 11, 26 188 21 1981 9,1211 ,16 3 333 1,1 13, 3,9 29 31,, 691231 

3111 ,11 , 233 132 ,9 311 ,1 31,2 9,2212 ,,2 3 326 1,, 111 363 21 3311 8392,1 

3116 ,61 1 2,, 131 19 3,, ,8 3,,, 1,92229 1,1 2 3,, 1,3 113 26, ,, 313, 118,218 

3118 ,92 6 ,38 111 29 268 112 21,, 38812,1 691 , 386 16, 112 ,2, 29 2396 ,,91226 

3119 1,8 6 ,,1 166 ,, ,1, 6, 2,,9 38,126, 811 1 233 113 1,, ,11 ,, 2212 291929, 

3111 198 8 ,82 188 ,9 ,31 91 2181 22912,1 1122 1 21, 166 166 ,82 16 2611 ,,2126, 

3111 8,, 6 ,,6 311 68 ,2, 92 ,119 23122,1 1311 8 ,16 319 162 ,91 ,6 ,183 ,21,231 

3113 1111 8 ,81 321 111 ,22 113 ,,3, 21,1296 131, 11 ,1, 3,9 311 ,91 ,1 ,2,1 ,293231 

3112 1161 11 166 311 111 ,,2 111 ,818 391,211 1,,, 11 ,,3 312 199 ,98 19 ,62, 22,1211 

 

 

 المصدر: 

 المركزية لالقتصاد الزراعي, نشرة االقتصاد الزراعي, أعداد مختلفة.جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي, قطاع الشئون االقتصادية, اإلدارة  -0

 التجارة الخارجية, أعداد متفرقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء, نشرات -2

 

 

 

  


