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 ألهم المحاصيل االستيرادية المصرية لتحرير سعر صرف الجنيه المصرى على التركيب المحصولى يةر االقتصاداثاآل
 د. محمد أحمد عمارة الفران

 المعهد العالي للتعاون الزراعي - مدرس
  مقدمة

ف لةس يررلع  تص ررلاع وررةعيعتبررسعا يررلع  يررةت ععيعتبررسعرررعسعف مررسالعورر عفقتصفدعفقاتمررةتيلعف تةوررلعف تررتعترررتلت عرررتعف تررة يسع  ررتع س ررلعف ت ررةس 
ي.عإقعأ ع ةذبيررلعفقرررت وةسفدعفي  بيررلعف وبةيررس عصايررسعف وبةيررس اعص يررةت عف مررةتسفدعصف  ررتعورر عف ررصفستفدعرررلعو ةص ررلع عرر  عف ل رر عرررلعف ويرر ف عف ت ررةسع

ةتيلعصف ريةررةدعف  قتيرلعصف وة يرلعصورترعارتستتةع  رتعف قتس ع  تعفرتلتف عرعسعف مسالع ت قيقعهرذ عفيهرتفالعإ ورةعيتصارالع  رتعرر ولعفيرر عفقاتمر
عف ت يالعوععف متوةدعصفي وةدعف تفل يلعصف لةس يلعف تلعيتعسضع تةعفقاتمةتعف قصول.ع

عي عف عو ررلعف و  يررلعبررة  سعورر عايوتتررةعف تصف  يررلعإ وررةعيع ررتع ةتررتفلعفارر ع  مررةتسفدعصت   ررلعفارر ع  ررصفستفدعووررةيررووررةعقعيررهعريررلعف عف وىررةق عرررتعتق
صهذفعيع تعت بيطعف  رةر عررتعف تصررععررتعإ ترة عرر ععف تمرتيسعإ رتع ة ر عررص ععيضسعبو ت تعف ر ععف تمتيسيلعصو ت تعف و ةمي عف و ةررلع  صفستفدا

تلمررياعف وررصفستعفج تة يررلع.فقعف ررلعورر عف ضررسصسرعف تة يررتع  ررتعف ع يررةت عف مررةتسفدعقعتعتوررتعرقررطع  ررتعف ل ررةضعايوررلعف عو ررلعص  رر ع  ررتع ررصت ع
عو ت ةدعف ومتس .عف 

ص  تعف  ة  عفقلسعرة لعرلع ة لعفست ةععرعسعف تصقسعوقةب عف   يلعرإ عأرعةسعف صفستفدعتست رععبير  ع بيرسعوورةعيرلتيعإ رتع رتصيعل ر عررلع
 ع  رررتعويررر ف عف ورررترص ةدعص رررتصيعل ررر عررررلعف وصف  رررلعف عةورررلعفيورررسعف رررذيعارررتعيرررترععص فس عف وة يرررلعإ رررتعررررسضعضرررسفت ع تيرررت عوورررةعي يرررتعوررر عفي برررة

  لتوةد.فقرت وةسفدعص  تعأرسفتعف قطةععف عةت لعبرب عفست ةععأرعةسعف ر ععصف و ت ةدعف ورتصست عفيوسعف ذيعيلتيعإ تعفست ةععت   لعفج تة عصف
ب يرريعأمرربرعو ررسسفلعبيرر  ع ةورر اعررر عتتررتل عع مررسالعف عو ررل بت سيررسعرررعسع6102صاررتعاررة عف ب ررهعف وس رر رعرررتعف  ة رريعورر ع ررصروبسع عررة ع

ف ترلعتررورعبت تيرتع ا يلعف عسضعصف ط ر  و عل   رصقعف عو د رلعت تيت عبي  عوبةيساعصف  وةعيت عإرسف  عت قةتيةعرل ف ومسالعف وس  ي ف   صولعأص
عرعسعمسالعف عو لعف صط يلعوقةب عف عو دعفي  بيل.

 ة البحث:لمشك
 ع  رصعبرتص عف قطرع61021يص تعف عتيتعور عف رر ععف  سف يرلعف ترتعيرت عفررتيسفتهةعور عف لرةس ع يريعب ىردعايورلعصفستفدعف رر ععف  سف يرلع عرة عع
و يرص عتصقسعبةجضرةرلعف رتعص رصتعر رص ع بيرس عع6262.22و يص عتصقسعرتع ي عب ىدعمرةتسفدعف رر ععف  سف يرلع ر   عف عرة عبرتص عف قطر عع2612.26

عسعصبعررضعف و ةمرري عف  يتيررلعصتعررصي عرررع2برري عفقرررتت هعصفج تررة عف ومررسرعورر عف ررر ععفقرررتسفتي يلعصهررتعف قورررعصف ررذس عف مرر سف عصبررذصسعرررص عف مررصية
عتق ي عف  ويةدعف ورتصست عو تةعفصعاتعيلترعف تع يةت عف تة تةعف و  ت.عف تعترعف مسالعفترعف تع يةت عفرعةسهةعفقرتيسفتيلعووةعاتعي

 هدف البحث:
يترررتالعف ب ررريعف رررتعف تعرررسالع  رررتعف رررسعفست رررةععفررررعةسعصفستفدعفهررر عف رررر ععف  سف يرررلعفقررررتيسفتيلعف  رررةت ع ررر عت سيرررسعررررعسعف مرررسالع  رررتع

ذ ررهععصأ سهررةعو تررةاع رر عطسيررقعسرررععرررعسعف ورر فسعع وررةعيررصف يعف رررعسعف عررة ولع  ررذس عف مرر سف عبعررتعتعررصي عف   يررلعف ومررسراعف  سف يررلعف وتصاعررلف ورررة ةدع
ص رررة عع6102لع عررة عف وتصاعررعف يرر عف و مررص يلة تسعف ورررة ةدعف و سص ررلعبة ررذس عف مرر سف عصف و ةمرري عف و ةرررررلع تررةع  ررلعف ساعررلعف و سص ررلعف مررري يلعب

صذ ررهعبتررتالعتق يرر عف عبررمع  ررلعف وصف  ررلعف عةوررلعف ومررسيلعصتق يرر عط بررةدعتررصريسعف عو ررلعف مررعبلعيرررتيسفتعف ررر ععمررةرلعف عةتررتعف وتصاررععو تررة.عصعع6162
عفيرتسفتي يلعف تةول.

 المنهج التحليلي للبحث ومصادر البيانات :  -
ف ررلعبية ررةدععبةجضررةرلبررص فس عف  سف ررلعصفرتمرر ضعفقسفضررلاعف تورتعف ب رريعبمرر لعفرةررريلع  ررلعف بية ررةدعف وتة ررلعف و يررصس عصايررسعف و يررصس ع
اع وررةعفررتلت عاصف ررتعف بية ررةدعف عة ويررلعف لةمررلعصفج مررة اة رت عف ت ررةس عف لةس يررلعبررة وس  عف قرصولع  وع صوررةدعف تررةبعع   تررة عف وس رر يع  تعبترلعف عةوررلع

ع.FAOسف لعف عة ويلعصوصاععو ظولعفقاذيلعصف  عع UN بيب لعفق تس دعف تةبعلع  و عف وت ت ع

                                                           

  عف وس  رع  تعبتلعف عةولعصفج مة ع)عبية ةدعت عتبصيبتةعصوعة  تتةعبقطةعع قطلعف ت ةس عف تص يل(ف  تةع1

اعبية عفرتيسفتعبعضعف ر ععف  سف يلعفقرتسفتي يلاع يريع مردع2102 ر لعع2992سا عطبقةع قسفسعستي عو   عف ص سف عع2
ف  ص عف مصيةعصف قوراعصف رذس عف ترلعتررتلت ععفآلتيل يلعفيم ةالعف وةت عفيص لعو عف قسفساعأ لعيقمتعبة ر ععف  سف يلعفقرتسفتي

ع.رلعم ة لعفي  ال
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8
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 وررةعترر عفرررتلتف عبعررضعأرررة ي عف ت  يرر عفج مررةتلعف  وررلعو رر  ععاصف توررتعف ب رريعرررلعت قيررقعأهتفرررلع  ررتعأررر ص عف ت  يرر عفج مررةتلعف صمرر ل
 يسفتترةع  رتع ر عف تىيرسفدعررتعفقررعةسعصتةعأرة ي عفق  تفسعف بريطعصف وتعتت.ع وةعفرتلتودعف تسفرلعفرر ص عف بسو رلعف لطيرلعف ترلعتةلرذعررتعفق تبرةس

ع.صمةرلعف عةتتعو عت هعف تسف ي عف و مص يلعو عف ورة ةدعف و سص لعو عهذ عف و ةمي اعصفج تة عف و  تعف وتصاع
 االطار النظرى:

 رتتععهصع تتعف ص تفدعو عف  قتعف و  لعف تلعو عف وو ر عأ عيرت عوبةت تترةعبص رت عصف رت عور عف  قرتعفي  برلاعأصعهرصع برةس ع ر ع:تعريف سعر الصرف 
 .ف ص تفدعو عف  قتعفي  بلعف تلعتترعع و ةع ص ت عصف ت عو عف عو لعف و  يل

 يررلعتعررصي عب يرريعأمررربرعو ررسسفلعبيرر  ع ةوررر اعررر عتتررتل عف   صورررلعف ررذيعطرررسأع  مرررسالعف عو ررل هررصعرررعس تعععويم العملعععة: أو سعععر الصععرف الععععا م
لعتررورعبت تيرتعررعسعف تر ا يرلعف عرسضعصف ط ر  ور علر   ررصقعف عور د رلعت تيرت عبير  عوبةيرساعصف  ورةعيرت عإررسف  عت قةتيرةعررل ف ومسالعف وس  ي أص

عمسالعف عو لعف صط يلعوقةب عف عو دعفي  بيرل.عصتتق ر عأررعةسعمرسالعف عو رلعف عةتورلعبةررتوسفسعورعع ر عتىيرسعييرتت عف عرسضعصف ط ر ع  رتعف عور د
  .في  بيلاع تتعإ تةعيو  عأ عتتىيسع ت عوسفدعرلعف يص عف صف ت

 يص تع ص ة عو عف تعصي  ع:أشكال التعويم
يت عتسهعت تيتعرعسعف مرسالع قرصرعف ررصقعصا يرلعف عرسضعصف ط ر عبير  ع ةور اعصتوت رععف تص رلع ر عأيعترتل عوبةيرسعأصع :التعويم الخالص .0

 .ايسعوبةيس
ععه: .6 يرت عتررسهعت تيررتعررعسعف مررسالع قررصرعف رررصقعصا يرلعف عررسضعصف ط رر اع  ر عف تص ررلعتتررتل ع) برسعومررسرتةعف وس رر ي(ع ررر ععالتعععويم المجوج:

  .مسالعرلعفت ةهةدعوعي لعو عل  عف تة يسعرلع   عف عسضعأصعف ط  ع  تعف عو دعفي  بيلف  ة لعو عأ  عتص يلعأرعةسعف 
   Linear  Programmingالبرمجة الخطية

ف تررلعطصسهررةعف ررت تصسع ررصس عع (Simplex)تعتبررسعف بسو ررلعف لطيررلعورر عأ بررسعإ  ررة فدعو تمررالعف قررس عف عيررسي عاع يرريعا عطسيقررلعف ررروب   ع
اعصهرتعف رترعف  ورةذ عف سيةضريلعف ترتعةت اعصتعررة  عف بسو رلعف لطيرلعويرة  عتص يرععف ورصفستعف و رتصت ع  رتعفي يرطلعف وت ةرررلتف    عرلع  عهرذ عف ورر

عععتتت عبة تص يععفقو  ع  وصفستعف وتة لعبي عفق يطلعف ولت  لعبتتالعت قيقعفامتع  ة  عف تة يلعصفاتمةتيلعو عفرتلتف عهذ عف وصفست.
سو لعف لطيلعو عأه عفيرة ي عف ت  ي يلعف عو يلع ت تيتعف تصسفدعف  سف يلعفقرض اعص  لعذ هعرة لعيو  عت قيقعيعتعفرتلتف ع وةذ عف بصع

.عتعتبسعف بسو لعف لطيلعو عبي عفقرة ي عف ت  ي يلعف تلعترتلت ع(0)تس ةدعف  لعو عف   ة  عفقاتمةتيلعرلعفرتعوة عف وصفستعف  سف يلعف وتة لع
(عوعظولعفقسبةضعفصعتت يلعف ت ة يالتضو لع  اةدعتف يلعلطيلع عتيتعو عف وتىيسفدعصترتتتالعوعظولعفصعتت يلعتف لعوعي لع) ةت ع   عف وية  عف و

عصذ هعرلع تصتعبعضعف قيصتعفصعف و تتفدعف تلعيو  عميةاتتةع بسية.ع
اع Well defined objective function لعف تتالت تيتع يتع تف :(2)الفروض الواجب توافرها الستخدام النماذج الرياضية للبرمجة الخطية هي

عف تتال عت قيق عبتفت  ع Alternative courses of actionتعتت عصف قيصتا عف تتال عتف ل  Linearity the objective function andلطيل
constraints ع عف قسفسا عفتلةذ ع وتىيسفد عف رة بل عايس ع Non-negatively of the decision variablesف قيصت ع  وصفستعاةبا عف ت  تل  يل

ع Divisibility of activities and resourcesصفق يطل عف وصفستا عوع  Proportionality of activity levels toت ةر عورتصرعفق يطل
resources .ع

 تطور واردات مصر من اهم المحاصيل االستيرادية:
-6110 يلعصهرتعف قوررعصف رذس عف مر سف عصررص عف مرصيةعلر  عف  ترس ع)بتسفرلعتطصسعصفستفدعومسعو عفه عف و ةمي عفقرتيسفتيلعفقرتسفتي

بي ورةعب رمعوتصررطععلر  عف  ترس عف ررةبقلو يرص عطر عع2.2ب ىردع  رصععقورر(اعيتضرعف عوتصرطع ويلعف صفستفدعف ومرسيلعور عف 0(عبة  تص عسا ع)6102
و يرص عطر عق ورة لعرترس عع0 ويرلعررص عف مرصيةع رة عوتصررطعي عرتع و يص عط عع4.22  صعع ويلعصفستفدعومسعو عف ذس عف م سف عل  ع   عف  تس 

و يرص عتصقسعفقعف رلعيعتبرسعف و رص عف ستيررتعع0122ايورلعب ىردع  رصعوتصررطعصو لعيتضرعف عف ذس عف مر سف عيعتبرسع رة تعو مرص عفررتيسفترعبف تسفرل.ع
 عفق ر العصتضرة العو ترس عوورةعفترعف رتعتضرة العفررعةسعهرذف رتصف  عصف  يصف رةدعف عف وررتلتولعررتعتىذيرلع%21ف وس ر  عب رربلعت يرتع ر عع أل  ال

ف سعفست ةععرعسعف صفستفدعف  ةت ع ر عت سيرسعررعسعف مرسالع  رتعفرعةسعف  يصف ةدعبعتعت سيسعرعسعف مسال.ع ذفعفت لعف ب يعف تعف تس ي ع  تعتسفرلع
ع. و مص تل يضعف صفستفدعو عهذفعفعف سهوةع  تصعو عف ذس عف م سف ععصفج تة ف ورة ةدعف و  س لع

ع
                                                           

فرررتلتف عفرررة ي عف بررسفو عف لطيررلع ت تيررتعف ررتصسفدعف  سف يررلعف و  ررلعف  ة يررلعصف وتصاعررلعبة قطررةععف يرروة لعو وررتع ةورر عسي ررة ع)ت تررصس(عصالررسص عاعع(0)
ع.ع0991(عاعتيروبسع2(اعسا ع)2ب صيعف عو يةدعاعو  تع)اعف ولتوسعف ر صرعف  ة لع  وتيسيلعف ت سيسعبومسع

رة لع يتعف  ويتع ر عبرصفتياععف تسف ير عف و مرص يلعف و  رلع   سف رلعف ومرسيلعررلعضرص عف تصررعةدعف  ة يرلعصف وتصاعرلعررلعفيسفضرلعف ورتمر  لعع(2)
ع.2112 تي ةاعسرة لعت تصسف اعار عفجاتمةتعف  سف لاع  يلعف  سف لاع ةوعلع ي عيو اع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8


 8977                    اآلثار االقتصادية لتحرير سعر صرف الجنيه المصرى على التركيب المحصولى ألهم المحاصيل االستيرادية المصرية

 2017(  4)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 2102-2110اجمالى واردات مصر من اهم المحاصيل االستراتيجية خالل الفترة من ( 8)  جدول رقم

    الكمية بالطن والقيمة بااللف دوالر والسعر بالدوالر للطن

 السنة

   فول الصويا   الذرة الصفراء  القمح

  قيمة كمية سعر الذرة قيمة  كمية بالطن سعر القمح قيمة  كمية

2001 4412941 666668 151,07 4797234 553088 115,29 349941 79258 226,49 

2002 5574748 815563 146,30 4720569 594568 125,95 322046 71291 221,37 

2003 4057234 606533 149,49 4052619 528772 130,48 332000 89000 268,07 

2004 4366841 727651 166,63 2429278 364819 150,18 214893 64507 300,18 

2005 5687760 924381 162,52 5094985 696223 136,65 574041 193914 337,81 

2006 8004151 1368343 170,95 3769368 545322 144,67 572893 163321 285,08 

2007 8241874 2160350 262,12 5263135 1076837 204,60 1136186 427606 376,35 

2008 8327793 2461716 295,60 3979948 1036637 260,46 1192400 450000 377,39 

2009 9120779 2200000 241,21 5416326 947763 174,98 1471700 656000 445,74 

2010 10593506 2598263 245,27 6170460 1271480 206,06 1752302 780762 445,56 

2011 9800061 3199207 326,45 7047864 2179859 309,29 1712400 970900 566,98 

2012 6428301 3689023 573,87 6061595 1958461 323,09 1815300 1029300 567,01 

2013 10288434 2715936 263,98 5771770 1984982 343,91 1571715 994061 632,47 

 388,5 459224,6 1001370,5 202,0 1056831,6 4967319,3 242,7 1856433,4 7300340,2 المتوسط

ع(عاعيب لعف وع صوةدعف تص يلاعفق تس د.FAOف ومتس عو ظولعفقاذيلعصف  سف لعف عة ويلع)
ع

ع6100ف  ترس عتت فيرتعت فيرتعوع رصرعبوعرت ع  رصععهذفعصبتسفرلعوعةت لعفقت ة عف  و لعف عة ع تطصسع ويلعصفستفدعومسعو عف ذس عف م سف عل  عت ره
 ورةعيتضررعفيضرةعور عوعةت رلع .ف تعف  و ع ي عهصعف عةو عف ول سعبتس لع بيس ع  تعهذ عف صفستفدعR2اعصاتعيس ععفق ل ةضعرتعايولعط عر صيةعف ال

عتصقسعر صية.ععف الع040220تعت فيتعوع صرعبوعت ع  صعتت فيف تةعف  تس عع   ل  ععذس عف م سف و عف عومسفقت ة عف  و لعف عة ع تطصسعايولعصفستفدع
عFع2Rعtعوعةت لعفقت ة عف عة عف وتىيسععو  عف تسفرل

ع7.8ع0.42ع2.8عX2011+3559  =1Yع ويلعصفستفدعومسعو عف ذس عف م سف ع
 141371X2Y 2.4 1.22 40.0+ 67211.4 =عايولعصفستفدعومسعو عف ذس عف م سف 

 بةق العط .ع6102-6110يلعصفستفدعومسعو عف ذس عف م سف عل  عف  تس ع عتو  عتطصسع و1Y ييعف  ع
 تصقس.ع البة ع2610-6110ل  عف  تس ععذس عف م سف و عف عومس عتو  عتطصسعايولعصفستفدع2Yععععععععع
ع عتو  عف  و .Xععععععععع

ع(.0ف ومتس ع ربدعو عبية ةدعف  تص عسا ع)
 

 عا د محاصيل الدراسة:وانتاجية وصافى اللمساحة الوضع الراهن 
صف تررتعيو رر عف عتررلترع يررةت عفرررعةسعف ررذس عف مرر سف عمرري يلعف تررتعتت ررةر عوررععورر عفهرر عف و ةمرري عف ة تعسالع  ررتعوتصرررطعف ورررة ةدعف و سص ررلعبرر

(اعيتضررع6سار ع)ع(عبة  رتص 6102-6102لر  عف  ترس ع)عصفستفدعف ذس عف م سف عف تعتق ي عورة لعهذ عف و ةمري عصهرتعف رذس عف يرةويلعصف سريعرلعصفقس 
لر  عف  ترس عف ررةبقلعبي ورةععررتف و يرص عع0.2  رصععب ىردوررة لعوتصررطعبرتعف وستبلعفقص رتعع ييع ة ف يةويلعع  ذس ف بسعورة لعو مص يلع ة دعف ع

و يررص عع1.42عوررة لوتصررطعف رذس عف مر سف عرررتعف وستبرلعف  ة  رلعبو يرص عطر عرررتع ري ع رة عع0.2  رصععوررة لبوتصرررطعيرةتتعفقس عررتعف وستبرلعف  ة يرلع
رررتعف وستبررلعف  ة يررلعبعررتعف ررذس عف مرر سف عبة يررةويلعصف سريعررلعيتضرررعف تررةعوتقةسبررلعصيررةتتعف ررذس عف مرر سف عصبوقةس ررلعوتصرررطعف تة يررلع.عي يررلعف ررذس عف سريعررلعرررتف 

عي عوتقةسبرررل.ع ورررةعيتضررررعوررر ع ورررةعف عوتصررررطعف ت رررة يالعصف وعرررةو دعف   يرررلع  ررر  يعو ةمرررط /ررررتف عع2.04ف يرررةويلعبوتصررررطعف تة يرررلعارررتسعب رررصف تع
  يرل/ع   رتف عصيرةتتعف رذس عف يرةويلعررتعف وستبرلعف  ة يرلعبوتصرررطعع2162ب ررمع  رصععمرةرتع ةترتع رة  تف عفقس عيرةتتعررتعف وستبرلعفقص رتعع6ف  رتص عسار 

ب ررةسقعبررريطع رر عف ررذس علع/ع   ررتف ع  يررع6622رررتعف وستبررلعف  ة  ررلعبوتصرررطع ةتررتعب ررمع  ررصععاعصيررةتتعف ررذس عف مرر سف   يررلع/ع   ررتف عتقسيبررةع6222مررةرتع
ف ررذس ععف يررةويلاعي يررلعف ررذس عف سريعررل.عصووررةعررربقعيتضرررعتقررةس عف ت ررة يالعصمررةرتعف عةتررتعص ررذ هعف وعررةو دعصف لررتوةدعصفق تية ررةدعف وةتيررلعبرري عف ررصفع

عععععع   عف صفستفدعو عف ذس عف م سف .عف ولت  لعصو ع  عيو  عف   عف تهوةعو ة عفقلسعفذفع ة عه ةهع ةتتعرتعتصريسعف عو لعف معبلعصتق ي ع
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نتاجية وصافى العا د للذرة الشامية والرفيعة والصفراء  .2جدول رقم ) نتاج وا   واألرزمتوسط مساحة وا 
  

 المحصول

 صافى العائد اجمالى ايرادات متوسط االسعار متوسط االنتاجية متوسط التكاليف متوسط االنتاج متوسط المساحة

 بالجنية للفدان بالجنية للفدان بالجنية/للطن بالطن بالجنية للفدان طنبال بالفدان

 2568,19 7544,86 2299,08 3,28 4976,67 1229019 0928912 الذرة الشـاميــــة

 1731,13 5020,80 2299,08 2,18 3289,67 919891 229222 الذرة الرفيعـــــــة

 3023,19 8516,19 2130,00 4,00 5493,00 1220922 0222112 األرز

 2298,03 7274,70 2313,36 3,14 4976,67 0221999 229002 الذرة الصــــفراء

 جمعت وحسبت من بيانات النشرات االقتصادية للشئون االقتصادية وزارة الزراعة واستصالح االراضى المصدر:

 
 مناقشة نتا ج البحث:

سعف مررسالع    يررلعف ومررسرع  ررلعف ررصفستفدعف ومررسيلعورر عف رررصقعف عررة ولعورر عف تررتالعفيرةرررلع  ب رريعهررصعف صاررصالع  ررلعتررة يسعتعررصي عرررعع
صف عصفتررتعف وتصاعررلعورر عت ررهعف تسف يرر عف و مررص يلععف ررر ععفيرررتسفتي يلعصتررة يسعذ ررهع  ررلعف تسف يرر عف و مررص يلعف ومررسيلعصفيرررعةسعف و س يررلع ت ررهعف ررر ع

ع.ععف وقتس ل
ستيرررلع  ب رريع رر عطسيررقعأاتررسفضعتسف يرر عو مررص يلع  ساعررلعف  سف يررلعف ومررسيلعتطبيررقعذ ررهعف تررتالعف عصب ررة فع  ررلعذ ررهعأت ررلعف ب رريعإ ررل

صذ ررهعبةتلررةذعع6102صو ةص ررلعإ رر  عف ررصفستفدعورر عأهرر عف ررر ععفيرررتسفتي يلعف ومررسيلعبةج تررة عف و  ررلعو تررةاعصذ ررهعبتس يرر عو مررص لعوقتررسضع عررةولع
صذ رهعبعرتعع6162علعبعتعتعصي عف   يلعف ومرسراعصتسف ير عو مرص يلعوقتس رلع عرة اسفسع ة لعبسرععرعسعف و فسععو عف ذس عف م سف ع يصف يع ظيس عف عة و

فدعصذ رهعأتلةذعاسفسفدعبسرععرعسعف و فسععو عف ذس عف م سف ع يصف يع ظيس عف عة ولعبعرتعتعرصي عف   يرلعف ومرسرعص  ر عبعرتعرترس ع و يرلعتررةصيعلور عرر صع
ف ررذس عف مرر سف عبعررتعوررتيع و ررلعيرررةصيعلورر عررر صفداعصوقةس ررلعف  تررةت ع  ورررة ةدعع تصضرريرع تررةت ع ررة عأتلررةذعف   صوررلعاررسفسعسرررععرررعسعف ورر فسععورر 

عريوةعي ل عف وقتس لعصف عصفتتعف وقتس لعو عف تسف ي عف و مص يلعف وقتس لع عةولعف تسفرل.عص ة دعف  تةت ع وةعهص عوصضر
 

 تكوين نماذج البرمجة الخطية:
لاعصذ رهعبعرتعت بيردعوررة لعف وعورسفداع يريعأ ترةعصف  ي يرعلصف مري يعلف يتصي  سف يلعف ومسيلعتضو دعف تسفرلع  عف  ةم دعفعاالنشطة الزراعية:-1

 يررلعورررة ةدع ةبتررلع ررربيةعبة تسف يرر عف و مررص يلعف ومررسيلاعصقعيو رر عف ورررة عبت ررهعف ورررة ةدعصتل يضررتةع عررت عأ تبررةسفداعأهوتررةعأ تررةعتةلررذعرتررس ع و
ع.طصي لع تعطلعإ تة 

صهرلعتتو ر عررلعوعظورلعمرةرلعف عةترتعور عفق يرطلعف  سف يرلعف ترلعتتضرو تةع ورةذ عف تسفررلعف ولت  رلعاع   Objective functionدالعة الهعدف:-2
عصتةلذعف وعةت لعف تة يلع 

MAX  Y  =  N0* X 0ع+ N6* X 6ع.  n* X n+ ……………. + N  
ع عمةرلعف عةتتعف  تف لع.عNعع عف وة لعمةرلعف عةتتع  تس ي عف و مص لعY ييع ع
ع....ع(ع.ع0 تتعفق يطلعف تفل لعرلعف تسفرلع)عو عع عn عورة لعف  يةطعف و مص لع.عععععععععععععععXعععععععع

 
 قيود البرمجة الخطية:-3
 

 اوال: القيود الفيزيقية: 
ايرتعوررة لعاعايرتعوررة لعف  ةمر دعف يرتصيلعصع(6102ع–6102 وتصررطع   ترس ع)عصف تلعتتضو عايتعف وررة لعف و مرص يلعقيود الرقعة المنزرعة: –1

تر عف ت برلعبة وررة ةدعف ترلعع6162اع6102ص  رتعتقرتيسعف تسف ير عف و مرص يلعف وتصاعرلع عرةولععف  ةم دعف مي يلاعصايرتعوررة لعف  ةمر دعف  ي يرل.
 رر عورر عف عررسصفدعاعص ة رردعف  تررةت عتو رر عايررصتعف ساعررلعف  سف يررلع ت ررهعف ررر صفدع يتصاررعع سف تتررةعبة  ةمرر دعف يررتصيلعصف مرري يلعصف  ي يررلع ت ررهعف ررر صفد

عف  سف يلعبومس.
و رتتفعيرتسيةع ويرة عف رسرع  رلعفقعيتعرترع ةمر عضرس عف وق  رةدعع06ف مريةالعف  بسيرلع  و رتتع  رلعفررة عصضرعععدتورع:قيود المعوارد الما يعة -2

ع.ععفق تبةسف وتة لعرلعف يتسعوصضعععف وةتيلعف  تف يلعرلعف ورة ةدعف تلعرصالعت تتعتفل يةعبة  وصذ ع  عف وة لع ويلعف وية 
.ع6162اع6102ف عوة لعف  سف يرلعقعتعرتع ة يرةعو رتتفع قيقيرةع  تسف ير عف و مرص يلعف  ة يرلعصف وقتس رلعوررتقب ع ترتع رة ععقيود العمالة الزراعية: -3

ع–مري عف ترتعيرت عف تعةور عوعترةعبةقضةرلعف تعف عف و ةصهذفعيس ععإ لعف صرس عف ر ة يلعف  ربيلعص ذ هعإو ة يلعفج توةتع  لعف عوة لعفآل يلعبي  عأ بس.
ع.وتيةبتةعرتعف عوة لعصف وية عوةع تفعفقس ع-ف ذس عف سريعلعصف يةويلعصف م سف ع

ع
ع
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   ثانيا: القيود التنظيمية: ع
 ورررة ةدع يرريعيرررتتتالعهررذفعف قيررتعتررصريسعف وررصفتعف لررة عف   وررلعقرررتوسفسعف مرر ة ةدعف ومررسيلاعصيتو رر عهررذفعف قيررتعرررلعفقعتقرر عفعالقيععود  الخاميععة:-1

عف و سص لعو عف  ةم دعف تم يعيلع  ع تهةعف و سصعع ة ية.عصتتو  عبم لعفرةريلعرلعف قط عصام عف ر س.
 يرريعترررتتتالعصضررعع ررتصتع  يررةع   ةمرر دعف تررلع ررصع فتدعورررة تتةع رر عف  ررتصتعف و سص ررلع ة يررةعتصف ررلعمررعصبةدع تيررت عرررلععقيععود تسععويقية:-2

عفدعف يتصيلعصف مي يل.ترصيقتةعصهلعتتضو عبم لعفرةريلعف لضسصع
بة صمررص عإ ررلع ويررلعمررةتسفدعومررسعورر عفيس عصصفستفتتررةعورر عف ررذس عف مرر سف اعصتتع ررقعت ررهعف ريةرررةدعع ثالثععا: قيععود اخععرى اقتصععادية محليععة وعالميععة
ععع  ويةدعو عفيس عصف ذس عف م سف .صت تيتعف ورة ةدعف ورتلتولعرلعإ تة عت هعف
 ي الزراعية المصرية:متوسط التركيب المحصولي الحالي لألراض

(اعصو ررلعأتضرررعأ ع6102-ع6102 ومررسيلعلرر  عف  تررس ع)يصضرررعف  ررتص عف تررة لعوتصرررطعف تس يرر عف و مررص لعف وطبررقعرعرر ع ألسفضررلعفع
رررتف اعص ررذ هعع6415747رررتف اع وررةعب ررمعوتصرررطع و ررلعورررة لعف مرري لع  ررصعع6809325وتصرررطع و ررلعورررة لعف  ةمرر دعف يررتصيلعب ىرردع  ررصع

و يرررص عع13.755875وتصررررطع و رررلعف وررررة لعف و سص رررلعبة  ةمررر دعف يرررتصيلعصف مررري يلعصف  ي يرررلع  رررصععصبرررذ هةمررر دعف  ي يرررل.ع  ررررتف ع ع530803
مرررةرلعف عةترررتعاعصع)و يررةسعيرررص ع وررر (ع0.9749667عف وط رررص عوررر عف عوة رررل(اعص رررذ هع2)و يررةسع ع43.073954ف وط رررص عوررر عف ويرررة عصف  ويرررلععرررتف ا

ع.)و يةسع  يل(ع79.529132
ف ب رريعإ ررلعت بيرردعورررة ةدعف وعوررسفدعصهررلعف بسررري عف   ررة يعصف  ليرر عصف  ررتفتقعصفقيرر ةسعف ليرربيلاعصذ ررهعي تررةعورررة ةدع ةبتررلععصأت ررلع

تص ررتع ررةتفدعصتقة يررتعتقسيبررةع عررت عأررربة عصأهوتررةعأ عت ررهعف  سف ررةدعتمرر عج تة يتتررةعف  تيررلعبعررتعرتررس ع و يررلعتقررتسعرررلعبعضررتةعبعررت عررر صفداعص ررذ هع
برربعضعت ررهعف وعوررسفدعصقعيو رر عف تل ررلع  تررة.عص ررذ هعرررإ عف ورررة لعف و مررص يلعف ورررتلتولعهررلعو وررصععف ورررة ةدعف يررتصيلعتبطع رربعضعف و ررةطقعتررسع

عصف مي يلعصف  ي يلعرقط.
 

ععع(عبة  تف  6102ع–ع6102ف تس ي عف و مص لعف وطبقعرع ع وتصرطعف  تس ع)ع(: 3جدول رقم )

 المحصـول  م

متوسط 

 المساحة ف

% 

 المحصـول  م

متوسط 

 المساحة ف

% 

1 

 التحريش( + مستديمالالبرسـيم) 

 6 23.1 1575845 )ش(
 السـمســم )ص(

69248 1.1 

 0.4 28268 فـول الصـويا )ص(  7 50.4 3430183 القمــــح  )ش( 2

 0.2 15719 عبــاد الشـمـس )ص( 8 2.1 142025 الشــــعير  )ش( 3

 0.1 7481 ــــل )ص( البصـ 9 1.5 100065 الفـول البلدى  )ش( 4

 2.1 135466 البطـاطــس )ص(  10 0.02 1098 العــــدس  )ش( 5

 3.9 248818 الطمـاطــم )ص(  11 0.1 5172 الحلبــــة  )ش( 6

 11.1 710212 الخضروات األخرى )ص( 12 0.02 1377 الحمـــــص  )ش( 7

 8.6 553910 المحاصيل األخرى )ص( 13 0.02 1101 الترمــــس  )ش( 8

 5.1 329765 القصـب )ص( 14 0.1 5912 الكتــــان  )ش(  9

 56.3 298922 القطــن )ص( 15 2.3 158066 البصــــل  )ش( 10

  6415747 جملة مساحة الحاصالت الصيفية 0.4 26099 الثــــــوم  )ش( 11

 37.6 199591 الذرة الشاميــة  )ن( 1 7.4 506576 بنجــر الســـكر  )ش( 12

 0.4 2065 الذرة الرفيعـة )ن( 2 3.3 223620 البطـاطــس  )ش( 13

 0.3 1481 األرز )ن( 3 2.9 194774 الطمـــاطــم  )ش( 14

 16.9 89903 الذرة الصــفراء )ن( 4 5.7 389914 الخضروات األخرى  )ش( 15

 1.8 9622 البصــل )ن( 5 0.7 47498 المحاصــيل األخرى  )ش( 16

 9.5 50348 البطـاطــس )ن( 6 26.9 6809325 الحاصالت الشتوية جملة مساحة

 8.5 45350 الطمـاطــم )ن(  7 5.4 1728753 الذرة الشـاميـة  )ص( 1

 15.4 81557 الخضروات األخرى )ن( 8 20.8 347323 الذرة الرفيعـــة )ص( 2

 9.6 50886 المحاصيل األخـرى )ن( 9 7.3 1333004 األرز )ص( 3

  530803 جملة مساحة الحاصالت النيلية 2.2 467112 ة الصـــفراء )ص(الذر 4

      141747 الفــول السـودانى )ص( 5

       ملخص النتائج:  

    13.755875 المساحة المحصولية )مليون فدان( 

    43.073954 (3المطلوب من المياه )مليار م 

    0.974967 المطلوب من العمالة )مليار يوم عمل( 

    79.529132 صافي العائد )مليار جنية( 

 : وزارة الزراعة واستصالح االراضي، قطاع الشئون اإلقتصادية، نشرات اإلقتصاد الزراعي.المصدر
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 عرريت عت تيرتعأ رسعتعرصي عررعسعمرسالعف   يرلعف ومرسرعررلعأثر تحرير سعر الصعرف علعي التركيعب المحصعولي ألهعم التراكيعب المحصعولية المصعرية
  رررلعف تسف يررر عف و مرررص يلعصأهررر عف و ةمررري عفيررررتيسفتيلعف ومرررسيلعصلةمرررلعأ عتعرررصي عررررعسعف مرررسالعأتيعإ رررلعت فيرررتعررررةتصس عف رررصفستفدعع2/00/6102

 ر عهرصعف ومسيلعووةعأتيعإ لعف ت فيتعف  بيسعرلعأرعةسعت هعف ر ععررلعف ررصقعف و  رلعصهرذفعإ رلع ة ر عمرعصبلعترصريسعف رتصقساعصبرذ هعي رص عف  ر عفيو
رررعسعف ورر فسعع ت ررهعف و ةمرري ع يمرربرعوررصف يع  ظيررس عف عررة ولاعصبررذ هعيررترععبة عو ررلعف و  يررل.عصذ ررهعرررلعظرر عررري ةسيصهي ع  تسف يرر عف و مررص يلععسرررع

عاعصت دع  عري ةسيصعأسبعلعبتفت اعصهلع ة تة ل 6162ع–ع6102ف وقتس لع عةولع
عالسيناريو األول: -1 عص رة عف6102ف تس ي عف و مص لعف وقتسضع عة  عف وترصعع ة يةعا عف و  ل عف تس ي عف و مص لعبة رعس عف  تف لع تذف  عةتت

لع يةت ع  و فسععف ومسراعص رة عف عةتتعف  تف لع تذفعف تس ي عف و مص لعرلع ة لعإ طة عو فسععف ذس عف م سف عرعسعوصف يع  ظيس عف عة ول.عصو ةص 
ف و سص لعبة  ةم دعف مي يلعصهلعف ذس عف سريعلعصف ذس عف يةويلعصفقس اعصذ هععورة لعف ذس عف م سف ع  لع رة عف و ةمي عف و ةررلع لعرلعف ساعل

عف م سعع%22ب ربلعقعت يتع  ع عبة ذس  ف اعصذ هعو عل  عأسبعلعبتفت عيلتيةسعأرض ت ع  صمص عإ لعف تتالعو عت هعف ورة ةدعوقةب ع سف تتة
عفيرةرلعو عف ري ةسيصعو  عف تسفرل.

عف تسعالسيناريو الثاني: -2 عف تس ي عف و مص لعبة رعسعف و  لعف وترصعع ة يةع6162 ي عف و مص لعف وقتسضع عة  عف  تف لع تذف عص رة عف عةتت ا
لع يةت ع  و فسععف ومسراعص رة عف عةتتعف  تف لع تذفعف تس ي عف و مص لعرلع ة لعإ طة عو فسععف ذس عف م سف عرعسعوصف يع  ظيس عف عة ول.عصو ةص 

  لع رة عف و ةمي عف و ةررلع لعرلعف ساعلعف و سص لعبة  ةم دعف مي يلعصهلعف ذس عف سريعلعصف ذس عف يةويلعصفقس اعصذ هعورة لعف ذس عف م سف ع
اعصذ هعو عل  عأسبعلعبتفت عيلتيةسعو عت هعف ورة ةدعوقةب ع سف تتةعبة ذس عف م سف عبة تسف ي عف و مص يلعف وقتس لع%22ب ربلعقعت يتع  ع
عإ لعف تتالعفيرةرلعو عف ري ةسيصعو  عف تسفرل.أرض ت ع  صمص ع

 
تحقيق أعلي إحالل ممكن للواردات  ن خالل، م2112ركيب المحصولي المقترح لعام السيناريو األول: تعظيم صافي العا د بالسعر العالمي للت

 : المصرية من الذرة الصفراء باإلنتاج المحلي منها
عي ةسيصع  عطسيق صريت عف عو ع  لعت قيقعف تتالعو عهذفعف ر

 :2112أقتراح التركيب المحصولي المعظم للعا د الفداني الصافي لعام 
ف ورة ةدعفيسضيلع  ورة ةدعولت العف  ةم دعف يتصيلعصف مي يلعصف  ي يلعف تلعت سععرلعومسع ة يةعرلعظ عايصتععهذفعف وقتسضعصيض 

-ع6111ظس ع ت هعف ورة ةدعل  عف  تس ع)ةت ة عف  و لعف عة ع  ورة ةدعف و اعصف تلعتصم عف ب يع تةع  عطسيقعفي6102فيسضيلعف وتصاعلع ة ع
عصف قيصتعف لةويلعصف ترصيقيل.اعصايصتع ويلعف وية عف وتة لاع6102(اعصذ هعصمصقع  تس ي عف و مص لعفيرض عف وقتسضع عة ع6102

ع%3صذ ررهعب يرةت ع  ررصععررتف ع7019897ررتب مع  ررصع و رلعورررة لعف  ةمر دعف يررتصيلعص ورةع ررة دعف  ترةت عبة  ررتص عف ترة لع تصضرررعأ ع
ورر عوتصرررطع ظيررس عف وطبررقعع%6صذ ررهعب يررةت ع  ررصععرررتف ع6541268اع وررةعب ررمعرررتب مع و ررلعورررة لعف مرري لع  ررصع رر عوتصرررطع ظيررس عف وطبررقع ة يررة

رررطع و ررلعف ورررة لعف و سص ررلع.عصبررذ هعوتصعورر ع ظيررس عف وطبررقع ة يررةع%01صذ ررهعبإ ل ررةضع  ررصععرررتف ع   ةمرر دعف  ي يررلع478629اعص ررذ هع ة يررة
اعصف  ويرررلعورر عوتصرررطع ظيررس عف وطبررقع ة يررةع%6صذ ررهعب يرررةت عتقررتسعب  ررصععو يررص عرررتف ع14.039794بة  ةمرر دعف يررتصيلعصف مرري يلعصف  ي يررلع  ررصع

 عف عوة رررلعاعص رررذ هعف وط رررص عوررروررر عوتصررررطع ظيرررس عف وطبرررقع ة يرررةع%0صذ رررهعب يرررةت عتقرررتسعب  رررصعع(2)و يرررةسع ع43.475301ف وط رررص عوررر عف ويرررة ع
ع)و يررةسع  يررل(ع84.236441اعصمررةرلعف عةتررتعورر عوتصرررطع ظيررس عف وطبررقع ة يررةع%1.6صذ ررهعب يررةت عتقررتسعب  ررصعع)و يررةسعيررص ع ورر (ع0.9772250

صررلعوقةبر عذ رهع  رتعأتلرةذعارسفسعبسررععف ررعسععاور عوتصررطع ظيرس عف وطبرقع ة يرةع%0)و رصبلعبة ررعسعف و  رلعف  رة ل(عصذ رهعبإ ل رةضعتقرتسعب  رصع
عس  رررلع  رررذس عف مررر سف عف و ت رررلعو  يرررةعإ رررلعف ررررعسعف ورررصف يع رررلع  وررر فس ي عف ومرررسيي عصبة عو رررلعف و  يرررلعص  رررلع  ررر عف وررررة ةدعف وقتس رررلع  سف تترررةف و

مرةرلعف عةترتع ترذفعف تس ير عف و مرص لعو ررص عف ررعسعف و  رلع  ر عف  ةمر دع رتفع ةترتعبة ب رياعررإ عع6102بة تسف ي عف و مص لعف وقتسضع عة ع
لعف و سص ررلعبة ررذس عف مرر سف عري ررر عبرررعسعضرروة عيمرر عإ ررلعف رررعسعف وررصف يع  رررعسعف عررة ولع تررةعريمرر عمررةرلعف عةتررتع  تس يرر عف و مررص لعف ورررة 

 و ررص عبة ررعسعف و  رلع  رذس عف مر سف عو عوتصرطع ظيس عفع%2قتسعب  صعيعبةست ةع)و يةسع  يل(عصذ هعع84.236441ف وقتسضع  لعهذفعف   صعإ لع
ع.ف وقتسضع و مص لب   عف تس ي عف

ع



 8893                    اآلثار االقتصادية لتحرير سعر صرف الجنيه المصرى على التركيب المحصولى ألهم المحاصيل االستيرادية المصرية
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  رذس عف مر سف عررلععصف عة ويرلعبة  رتف ع)ورععأررتلتف عفيررعةسعف و  يرلع6102 تس ي عف و مرص لعف وقترسضع عرة ع ع تةت عف ري ةسيصعفقص ع( ع4 تص عسا ع)
ع رة عمةرلعف عةتتعفج وة لع  تس ي عف و مص ل( 

  عام الحالي من المتوسط ال% 1981من عام  % متوسط المساحة ف المحصـول ش م

 98 22.00 1544032 البرســيم ) المستديم + التحريش( )ش( 1

 109 53.29 3740803 القمــــــــــح  )ش( 2

 103 2.08 146228 الشـــــــعير  )ش( 3

 111 1.58 111171 الفـول البلدى  )ش( 4

 113 0.02 1238 العـــــــــدس  )ش( 5

 149 0.11 7699 الحلبـــــــــة  )ش( 6

 112 0.02 1545 الحمــــــــص  )ش( 7

 170 0.03 1870 الترمــــــــس  )ش( 8

 107 0.09 6304 الكتـــــــــان  )ش(  9

 90 2.03 142475 البصـــــــــل  )ش( 10

 106 0.39 27709 الثــــــــــوم  )ش( 11

 108 7.80 547234 بنجــر الســـكر  )ش( 12

 101 3.22 225982 )ش( البطــاطــــس  13

 49 1.35 94853 الطمـــاطـــم  )ش( 14

 95 5.26 369508 الخضروات األخرى  )ش( 15

 108 0.73 51247 المحاصــيل األخرى  )ش( 16

 103 100.00 7019897 جملة مساحة الحاصالت الشتوية 

 100 26.46 1730753 الذرة الشـاميــــة  )ص( 1

 109 5.78 378323 )ص( الذرة الرفيعــــــة 2

 100 20.39 1334004 األرز )ص( 3

 113 8.06 527112 الذرة الصـــفراء )ص( 4

 101 2.18 142747 الفــول السـودانى )ص( 5

 103 1.09 71248 الســــمســــــم )ص( 6

 107 0.46 30268 فــــول الصـــويا )ص(  7

 132 0.32 20719 عبــاد الشــــمــس )ص( 8

 100 0.11 7481 البصـــــــــل )ص(  9

 101 2.09 136466 البطـاطــــــس )ص(  10

 100 3.80 248600 الطمـــاطـــــم )ص(  11

 100 10.87 711210 الخضروات األخرى  )ص( 12

 102 8.64 564910 المحاصـيل األخـرى )ص( 13

 100 5.02 328506 القصـــــــب )ص( 14

 103 4.72 308922 ص(القطــــــــن ) 15

 102 100.00 6541268 جملة مساحة الحاصالت الصيفية 

 100 41.87 200419 الذرة الشـاميـــة  )ن( 1

 51 0.22 1063 الذرة الرفيعـــــة )ن( 2

 32 0.10 481 األرز )ن( 3

 89 16.69 79903 الذرة الصــــفراء )ن( 4

 90 1.80 8622 البصـــــــــل )ن( 5

 80 8.43 40348 طــــاطــــس )ن(الب 6

 78 7.39 35350 الطمــــاطــــم )ن(  7

 88 14.95 71557 الخضروات األخرى )ن( 8

 80 8.54 40886 المحاصـيل األخـرى )ن( 9

 90 100.00 478629 جملة مساحة الحاصالت النيلية 

    ملخص النتائج:  

 14.039794 المساحة المحصولية )مليون فدان( 

 43.475301 (3المطلوب من المياه )مليار م 

 0.977225 المطلوب من العمالة )مليار يوم عمل( 

 78.557102 (صافي العائد )مليار جنية( )محسوبة بالسعر المحلي الحالي 

 84.236441 ( )محسوبة بإعطاء المزارع سعر موازي للسعر العالمي(صافي العائد )مليار جنية 

عت  ي عفج مةتلع  بلو لعف لطيلعبةرتلتف عف  ةر عفآل ل. تةت عف ع المصدر
ع
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عن طريق اإلحالل الجز ئ للذرة الصفراء محل  2112البديل األول: تعظيم صافي العا د بالسعر العالمي للتركيب المحصولي المقترح لعام 
 من المساحة المزروعة بالذرة الرفيعة:  57%

عبت بيدعف تسف ي عف و مصع عف ب يعه ة ع  لعف  ةم دعف مي يلريبتأ عايصت عإضةرل عوع عصف  ي يلا النه نظرا ع- لعف وقتسضع   ةم دعف يتصيل
ومن ثم وضعت قيود  %194والحلبة بالزيادة  %94الرتفاع سعر الذرة الصفراء اثر على محاصيل صيفية عديدة ومنها الطماطم بالنقصان الى 

ع%62ق تةعفق  سع ةتتع ييعت عت سي عفق   عع%22ف و سص لعبة ذس عف سريعلعب ربلعرقطعصهلعفج   عف   تلع  ورة ةدعع-على الصيفى ايضا
ع ع)ع%21ص ع تص  عرت ع وة ع ةتت عفا  عف  تةت  ع2ص ة د عت( عصبذ ه عف م سف . عبة ذس  عف و سص ل عتضةالع  ورة ةد عف تس ي عو تة ع و ل ع تةت  صضر

عف ري ةسيصعبعتعتطبيقعف بتي عفيص ع  يلع أ عمةرلعف عةتتع لعبة رعسعف و  لع   عف  ةم دعوععتطبيقعف رعسعف عة ولعف و مص لعف وقتسضع تذف
اعص ذ هع ققعهذفعف ري ةسيصع ربلع6102  ع ظيس عف وقتسضع  ري ةسيصعفيرةرلعف وقتسضع عة عع%2.4  لعو فس لعف ذس عف م سف عرقطعأست ععب  صع

عإ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع02%
ع

ترح (:5قم )جدول ر يب المحصولي المق بدائلها المقترحة بالترك لذرة الصفراء محل  حالل ا بدئل إ بار  سيناريو األول ألخت فة لل بدائل المختل تائج ال     ن

 :2108لعام 

 

  2108التركيب المحصولي المقترح لعام 

 )عائد الذرة صفراء بالسعر عالمي( 

 2108وبنفس مساحتة المقترحة لعام 

 البديل الثالث البديل الثاني البديل االول 

 )عائد الذرة صفراء بالسعر عالمي( 2108التركيب المحصولي المقترح لعام 

وباإلحالل الجزئئ 

للذرة الصفراء محل 

الذرة الرفيعة والذرة 

الشامية واألرز بنسبة 

21% 

وباإلحالل الجزئئ 

للذرة الصفراء محل 

الذرة الرفيعة والذرة 

سبة الشامية واألرز بن

11% 

وباإلحالل الجزئئ 

للذرة الصفراء محل 

الذرة الرفيعة والذرة 

الشامية واألرز بنسبة 

91% 

 432688 865377 1298065 1730753 الذرة الشـاميــــة  )ص( 1

 94580 189161 283742 378323 الذرة الرفيعــــــة )ص( 2

 1312257 1319688 1326846 1334004 األرز )ص( 3

 2130667 1595966 1061539 527112 صــــفراء )ص(الذرة ال 4

 142747 142747 142747 142747 الفــول السـودانى )ص( 5

 71248 71248 71248 71248 الســـمســـــم )ص( 6

 30268 30268 30268 30268 فــــول الصــويا )ص(  7

 20719 20719 20719 20719 عبــاد الشــمــس )ص( 8

 7481 7481 7481 7481 ل )ص( البصــــــــ 9

 136466 136466 136466 136466 البطـــاطـــس )ص(  10

 248600 248600 248600 248600 الطمــاطـــــم )ص(  11

 711210 711210 711210 711210 الخضروات األخرى  )ص( 12

 564910 564910 564910 564910 المحاصـيل األخـرى )ص( 13

 328506 328506 328506 328506 ص(القصــــــــب ) 14

 308922 308922 308922 308922 القطــــــــــن )ص( 15

 6541268 6541268 6541268 6541268 جملة مساحة الحاصالت الصيفية 

     ملخص النتائج:  

 14.039 14.039 14.039 المساحة المحصولية )مليون فدان( 

 43.375 43.410 43.444 (3المطلوب من المياه )مليار م 

 0.977 0.977 0.977 المطلوب من العمالة )مليار يوم عمل( 

 
( )محسوبة بإعطاء المزارع سعر صافي العائد )مليار جنية

 موازي للسعر العالمي(
89.831 95.407 100.986 

 78% 52% 26%   نسبة إحالل الواردات باالنتاج المحلي % 

ع ع تةت عف ت  ي عفج مةتلع  بسو لعف لطيلعبةرتلتف عف  ةر عفآل ل.المصدر
ع

عن طريق اإلحالل الجز ئ للذرة الصفراء محل  2112البديل الثاني: تعظيم صافي العا د بالسعر العالمي للتركيب المحصولي المقترح لعام 
 من المساحة المزروعة بالذرة الشامية: 57%

ععإضةرلعايصتع  لعف  ةم دعف مي يلعرقطعصهلعاعو6102 عف ري ةسيصعفيص ع  تس ي عف و مص لعف وقتسضع عة عت عتطبيقعهذفعف بتي ع  لع تةت
ع عب ربل عف يةويل عبة ذس  عف   تلع  ورة ةدعف و سص ل عصبذ هعتصضرع تةت ع و لعع%22فج    عف م سف . عبة ذس  عتضةالع  ورة ةدعف و سص ل و تة

ةسيصعبعتعتطبيقعف بتي عف  ة لع  يلعأ عمةرلعف عةتتع لعبة رعسعف و  لع   عف  ةم دعوععتطبيقعف رعسعف تس ي عف و مص لعف وقتسضع تذفعف ري 
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ع عب  ص عأست ع عرقط عف م سف  عف ذس  عو فس ل ع  ل عع%02.2ف عة ول ع عة  عف وقتسض عفيرةرل ع  ري ةسيص عف وقتسض ع ظيس  عهذفع6102   ع قق عص ذ ه ا
عة عف و  لعو عف ذس عف م سف .إ   عف صفستفدعبةق تع%24ف ري ةسيصع ربلع

عن طريق اإلحالل الجز ئ للذرة الصفراء محل  2112البديل الثالث: تعظيم صافي العا د بالسعر العالمي للتركيب المحصولي المقترح لعام 
 ألرز للخارج:ا المصدرة منللكمية  الموازيةمن المساحة  57%

ععإضةرلعايصتع  لعف  ةم دعف مي يلعرقطعصهلعاعو6102ص لعف وقتسضع عة عبة تطبيقع  لع تةت عف ري ةسيصعفيص ع  تس ي عف و م
و تةعتضةالع  ورة ةدعف و سص لعبة ذس عف م سف .عصبذ هعتصضرعع%22فج   عف   تلع  ورة ةدعف وصف يلع   ويلعف ومتس عو عفيس ع  لةس عب ربلع

عتطبيقع عف ري ةسيصعبعت عف تس ي عف و مص لعف وقتسضع تذف عبة رعسعف و  لع   عف  ةم دعوعععف  ة يف بتي ع تةت ع و ل ع ل   يلعأ عمةرلعف عةتت
اعص ذ هع ققع6102  ع ظيس عف وقتسضع  ري ةسيصعفيرةرلعف وقتسضع عة عع%1.6تطبيقعف رعسعف عة ولع  لعو فس لعف ذس عف م سف عرقطعأست ععب  صع

ع عف م سف .إ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذسعع%0هذفعف ري ةسيصع ربلع
عن طريق اإلحالل الجز ئ للذرة الصفراء محل  2112ع: تعظيم صافي العا د بالسعر العالمي للتركيب المحصولي المقترح لعام البديل الراب

 مجتمعين: الموازية للكمية المصدرة من األرز للخارجمن المساحة المزروعة بالذرة الرفيعة والذرة الشامية ومن المساحة  57%
ععإضةرلعايصتع  لعف  ةم دعف مي يلعرقطعصهلعاعو6102يقع  لع تةت عف ري ةسيصعفيص ع  تس ي عف و مص لعف وقتسضع عة عبة تطب
و تةعع   ع%22  ورة ةدعف وصف يلع   ويلعف ومتس عو عفيس ع  لةس عب ربلع  ورة ةدعف و سص لعبة ذس عف م سف عصف ذس عف يةويلعصعفج   عف   تلع

عف سفبععف و وع و سص لعبة ذس عف م سف .عصبذ هعتصضرع تةت ع و لعف تس ي عف و مص لعف وقتسضع تذفعف ري ةسيصعبعتعتطبيقعف بتي عتضةالع  ورة ةدعف
  عع%02.2  يلعأ عمةرلعف عةتتع لعبة رعسعف و  لع   عف  ةم دعوععتطبيقعف رعسعف عة ولع  لعو فس لعف ذس عف م سف عرقطعأست ععب  صع

عإ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع%22اعص ذ هع ققعهذفعف ري ةسيصع ربلع6102ي ةسيصعفيرةرلعف وقتسضع عة ع ظيس عف وقتسضع  ر
 

عام  (: 6جدول رقم ) نتائج البدائل المختلفة للسيناريو األول ألختبار بدئل إحالل الذرة الصفراء محل بدائلها المقترحة بالتركيب المحصولي المقترح ل

2108: 

 

 2108التركيب المحصولي المقترح لعام 

 )عائد الذرة صفراء بالسعر عالمي(

 2108وبنفس مساحتة المقترحة لعام 

 البديل الرابع البديل الثالث البديل الثاني البديل االول

 )الذرة صفراء بالسعر عالمي( 2108التركيب المحصولي المقترح لعام 

 وباإلحالل

الجزئئ للذرة 

راء محل الصف

 الذرة الرفيعة

 وباإلحالل

الجزئئ للذرة 

الصفراء محل 

 الذرة الشامية

 وباإلحالل

الجزئئ للذرة 

الصفراء محل 

 االرز

 وباإلحالل

لصفراء لالجزئئ 

محل الرفيعة 

 واألرزوالشامية 

 422916 1730753 422916 1730753 1730753 الذرة الشـاميــــة  )ص( 1

 112283 378323 362512 112283 378323 الذرة الرفيعــــــة )ص( 2

 1312530 1312530 1334004 1334004 1334004 األرز )ص( 3

 2122463 548586 1850761 793152 527112 الذرة الصــــفراء )ص( 4

 142747 142747 142747 142747 142747 الفــول السـودانى )ص( 5

 71248 71248 71248 71248 71248 الســـمســـــم )ص( 6

 30268 30268 30268 30268 30268 فــــول الصــويا )ص( 7

 20719 20719 20719 20719 20719 عبــاد الشــمــس )ص( 8

 7481 7481 7481 7481 7481 البصــــــــل )ص( 9

 136466 136466 136466 136466 136466 البطـــاطـــس )ص( 10

 248600 248600 248600 248600 248600 الطمــاطـــــم )ص( 11

 711210 711210 711210 711210 711210 الخضروات األخرى  )ص( 12

 564910 564910 564910 564910 564910 المحاصـيل األخـرى )ص( 13

 328506 328506 328506 328506 328506 القصــــــــب )ص( 14

 308922 308922 308922 308922 308922 القطــــــــــن )ص( 15

 6541268 6541268 6541268 6541268 6541268 جملة مساحة الحاصالت الصيفية 

      ملخص النتائج: 

 14.039795 14.039795 14.039795 14.039795 14.039795 المساحة المحصولية )مليون فدان( 

 43.373471 43.373471 43.475301 43.475301 43.475301 (3المطلوب من المياه )مليار م 

 
 المطلوب من العمالة

 )مليار يوم عمل(
0.977225 0.977225 0.977225 0.976731 0.976731 

 
( )محسوبة صافي العائد )مليار جنية

بإعطاء المزارع سعر موازي للسعر 

 العالمي(

84.236441 87.138454 97.933891 84.446345 100.873329 

 78% 1% 64% 13%  نسبة إحالل الواردات باالنتاج المحلي % 

 الحاسب اآللي. باستخداممجة الخطية ر: نتائج التحليل اإلحصائي للبالمصدر
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، مع تحقيق أعلي إحالل ممكن للواردات 2123السيناريو الثاني: تعظيم صافي العا د بالسعر العالمي للتركيب المحصولي المقترح لعام 
 المصرية من الذرة الصفراء باإلنتاج المحلي منها:

ع ع  لعت قيقعف تتالعو عهذفعف ري ةسيصع  عطسيق صريت عف عو
 :2123أقتراح التراكيب المحصولي المعظم للعا د الفداني الصافي لعام 

صيض عهذفعف وقتسضعولت العف  ةم دعف يتصيلعصف مي يلعصف  ي يلعف تلعت سععرلعومسع ة يةعرلعظ عايصتعف ورة ةدعفيسضيلع  ورة ةدع
-ع6111ظس ع ت هعف ورة ةدعل  عف  تس ع)ة تلعتصم عف ب يع تةع  عطسيقعفيت ة عف  و لعف عة ع  ورة ةدعف و اعصف6162فيسضيلعف وتصاعلع ة ع

عاعصايصتع ويلعف وية عف وتة لاعصف قيصتعف لةويلعصف ترصيقيل.6162(اعصذ هعصمصقع  تس ي عف و مص لعفيرض عف وقتسضع عة ع6102
ع%2ررتف عصذ ررهعب يرةت ع  ررصعع2216022 و رلعورررة لعف  ةمر دعف يررتصيلعررتب مع  ررصععص ورةع ررة دعف  ترةت عبة  ررتص عف ترة لع تصضرررعأ 

ورر عوتصرررطع ظيررس عف وطبررقعع%6رررتف عصذ ررهعب يررةت ع  ررصعع2214202 رر عوتصرررطع ظيررس عف وطبررقع ة يررةاع وررةعب ررمعرررتب مع و ررلعورررة لعف مرري لع  ررصع
ظيررس عف وطبررقع ة يررة.عصبرررذ هعوتصرررطع و ررلعف ورررة لعف و سص رررلعوررر ع ع%6رررتف ع   ةمرر دعف  ي يرررلعصذ ررهعبإ ل ررةضع  ررصعع422222 ة يررةاعص ررذ هع

ورر عوتصرررطع ظيررس عف وطبررقع ة يررةاعصف  ويرررلعع%2و يررص عرررتف عصذ ررهعب يرررةت عتقررتسعب  ررصعع04.214220بة  ةمرر دعف يررتصيلعصف مرري يلعصف  ي يررلع  ررصع
 وطبرررقع ة يرررةاعص رررذ هعف وط رررص عوررر عف عوة رررلعوررر عوتصررررطع ظيرررس عفع%4(عصذ رررهعب يرررةت عتقرررتسعب  رررصع2)و يرررةسع ع44.222042ف وط رررص عوررر عف ويرررة ع

)و يررةسع  يرررل(عع21.406142وررر عوتصرررطع ظيررس عف وطبررقع ة يرررةاعصمررةرلعف عةتررتعع%3.3)و يررةسعيررص ع ورر (عصذ رررهعب يررةت عتقررتسعب  ررصعع0.112212
تعأتلرةذعارسفسعبسررععف ررعسعور عوتصررطع ظيرس عف وطبرقع ة يرةاعصررلعوقةبر عذ رهع  رع%0)و رصبلعبة ررعسعف و  رلعف  رة ل(عصذ رهعبإ ل رةضعتقرتسعب  رصع

تترررةعف وس  رررلع  رررذس عف مررر سف عف و ت رررلعو  يرررةعإ رررلعف ررررعسعف ورررصف يع رررلع  وررر فس ي عف ومرررسيي عصبة عو رررلعف و  يرررلعص  رررلع  ررر عف وررررة ةدعف وقتس رررلع  سف 
 ر عف  ةمر دع رتفع ةترتعبة ب رياعررإ عمرةرلعف عةترتع ترذفعف تس ير عف و مرص لعو ررص عف ررعسعف و  رلع ع6162بة تسف ي عف و مص لعف وقتسضع عة ع

ف ورررة لعف و سص ررلعبة ررذس عف مرر سف عري ررر عبرررعسعضرروة عيمرر عإ ررلعف رررعسعف وررصف يع  رررعسعف عررة ولع تررةعريمرر عمررةرلعف عةتررتع  تس يرر عف و مررص لع
 عف مرر سف عورر عوتصرررطع ظيررس عف و رررص عبة رررعسعف و  ررلع  ررذسعع%8)و يررةسع  يررل(عصذ ررهعبةست ررةععيقررتسعب  ررصعع17...2ف وقتررسضع  ررلعهررذفعف   ررصعإ ررلع

عب   عف تس ي عف و مص لعف وقتسض.
 
في  2122لتركيب المحصولي المقترح لعام ل نتائج السيناريو الثاني (: 9جدول رقم ) لذرة الصفراء  ية ل بالفدان )مع أستخدام األسعار المحلية والعالم

 حساب صافي العائد اإلجمالي للتركيب المحصولي(:

 % 1913ام من ع متوسط المساحة ف المحصـول ش م

 1981من عام  

% 

من المتوسط %

  الحالي العام

1 
البرسيم ) المستديم + التحريش( 

 98 22.00 21.21 1549032 )ش(

 109 53.29 54.10 3950803 القمـــــــــح  )ش( 2

 103 2.08 2.01 146828 الشــــــــعير  )ش( 3

 111 1.58 1.69 123571 الفـول البلدى  )ش( 4

 113 0.02 0.10 7236 ــدس  )ش(العـــــ 5

 149 0.11 0.15 10899 الحلبــــــــة  )ش( 6

 112 0.02 0.11 7745 الحمـــــــص  )ش( 7

 170 0.03 0.11 8270 الترمـــــــس  )ش( 8

 107 0.09 0.14 10304 الكتــــــــان  )ش(  9

 90 2.03 2.03 148475 البصــــــــل  )ش( 10

 106 0.39 0.45 32709 وم  )ش(الثـــــــــ 11

 108 7.80 7.49 547234 بنجــر الســـكر  )ش( 12

 101 3.22 3.10 226482 البطــاطــــس  )ش( 13

 49 1.35 1.37 99853 الطمـــاطـــم  )ش( 14

 95 5.26 5.12 373508 الخضروات األخرى  )ش( 15

 108 0.73 0.81 59247 المحاصــيل األخرى  )ش( 16

 103 100.00 100.00 7302195 لة مساحة الحاصالت الشتويةجم 

 100 26.46 26.80 1823753 الذرة الشـاميـــة  )ص( 1

 109 5.78 6.24 424323 الذرة الرفيعـــــة )ص( 2

 100 20.39 20.19 1374004 األرز )ص( 3

 113 8.06 8.19 557112 الذرة الصـــفراء )ص( 4

 101 2.18 2.10 142797 الفــول السـودانى )ص( 5

 103 1.09 1.09 74248 الســمســـــم )ص( 6

 107 0.46 0.49 33268 فــول الصـــــويا )ص(  7

 132 0.32 0.60 40719 عبــاد الشــمــس )ص( 8
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 9تابع جدول 

 100 0.11 0.11 7481 البصـــــــــل )ص(  9

 101 2.09 2.03 138466 البطــاطـــــس )ص(  10

 100 3.80 3.65 248600 الطمـــاطــــم )ص(  11

 100 10.87 10.45 711210 الخضروات األخرى  )ص( 12

 102 8.64 8.39 570910 المحاصـيل األخـرى )ص( 13

 100 5.02 4.83 328506 القصــــــــب )ص( 14

 103 4.72 4.83 328922 القطـــــــــن )ص( 15

 102 100.00 100.00 6804318 جملة مساحة الحاصالت الصيفية 

 100 41.87 41.77 207967 الذرة الشـاميـــة  )ن( 1

 51 0.22 1.28 6363 الذرة الرفيعـــــة )ن( 2

 32 0.10 0.20 981 األرز )ن( 3

 89 16.69 16.21 80703 الذرة الصـــفراء )ن( 4

 90 1.80 1.93 9622 البصـــــــل )ن( 5

 80 8.43 8.32 41448 البطــاطــــس )ن( 6

 78 7.39 7.30 36350 الطمـــاطــــم )ن(  7

 88 14.95 14.57 72557 الخضروات األخرى )ن( 8

 80 8.54 8.41 41886 المحاصـيل األخـرى )ن( 9

 90 100.00 100.00 497877 جملة مساحة الحاصالت النيلية 

   ملخص النتائج:  

 14.604391 المساحة المحصولية )مليون فدان( 

 44.958145 (3المطلوب من المياه )مليار م 

 1.006709 المطلوب من العمالة )مليار يوم عمل( 

 80.412045 (صافي العائد )مليار جنية( )محسوبة بالسعر المحلي الحالي 

 86.605000 ( )محسوبة بإعطاء المزارع سعر موازي للسعر العالمي(صافي العائد )مليار جنية 

عو لعف لطيلعبةرتلتف عف  ةر عفآل ل.سعف ت  ي عفج مةتلع  بع ع تةت المصدر
 

عن طريق اإلحالل الجز ئ للذرة الصفراء محل  2123البديل األول: تعظيم صافي العا د بالسعر العالمي للتركيب المحصولي المقترح لعام 
 من المساحة المزروعة بالذرة الرفيعة:  57%

وععع مص لعف وقتسضع   ةم دعف يتصيلعصف  ي يلاعوععإضةرلعايصتع  لعف  ةم دعف مي يلعرقطريبتأعف ب يعه ةعبت بيدعف تسف ي عف و
ع ع عة  عف وقتس ل ع  ع ظيستتة عقعي يت عبوة عبةيس  عف و سص ل ع  لعف ورة ل عايت عبومساع6162إضةرل ع   سف ل عف وتة ل عف وةتيل عف وصفست عصذ هع  تس 

و تةعتضةالع  ورة ةدعف و سص لعبة ذس عف م سف .عصبذ هعتصضرعع%22لعبة ذس عف سريعلعب ربلعفج   عف   تلع  ورة ةدعف و سص عبةجضةرلعإ ل
ععتطبيقع تةت ع و لعف تس ي عف و مص لعف وقتسضع تذفعف ري ةسيصعبعتعتطبيقعف بتي عفيص ع  يلعأ عمةرلعف عةتتع لعبة رعسعف و  لع   عف  ةم دعو

عف م سف عرق عف وقتسضع  ري ةسيصعفيرةرلعف وقتسضع عة عع%4طعأست ععب  صعف رعسعف عة ولع  لعو فس لعف ذس  عص ذ هع ققعهذفع6102  ع ظيس  ا
عإ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع%14ف ري ةسيصع ربلع

ئ للذرة الصفراء محل عن طريق اإلحالل الجز  2123البديل الثاني: تعظيم صافي العا د بالسعر العالمي للتركيب المحصولي المقترح لعام 
 من المساحة المزروعة بالذرة الشامية: 57%

ععإضةرلعايصتع  لعف  ةم دعف مي يلعاعو6162ت عتطبيقعهذفعف بتي ع  لع تةت عف ري ةسيصعفيص ع  تس ي عف و مص لعف وقتسضع عة ع
ع%22 عف   تلع  ورة ةدعف و سص لعبة ذس عف يةويلعب ربلعصهلعفج  ع(6102)بةجضةرلع قيتعت بيدعورة لعفيس ع  تع ظيستتةعف وقتس لع عة ععرقط

 ة لعو تةعتضةالع  ورة ةدعف و سص لعبة ذس عف م سف .عصبذ هعتصضرع تةت ع و لعف تس ي عف و مص لعف وقتسضع تذفعف ري ةسيصعبعتعتطبيقعف بتي عف 
  عع%02.2 لعو فس لعف ذس عف م سف عرقطعأست ععب  صع  يلعأ عمةرلعف عةتتع لعبة رعسعف و  لع   عف  ةم دعوععتطبيقعف رعسعف عة ولع 

عإ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع%21اعص ذ هع ققعهذفعف ري ةسيصع ربلع6102 ظيس عف وقتسضع  ري ةسيصعفيرةرلعف وقتسضع عة ع
عن طريق اإلحالل الجز ئ للذرة الصفراء محل  2123ام البديل الثالث: تعظيم صافي العا د بالسعر العالمي للتركيب المحصولي المقترح لع

 الموازية للكمية المصدرة من األرز للخارج:من المساحة  57%
ع ع عة  عف وقتسض عف و مص ل ع  تس ي  عفيص  عف ري ةسيص ع تةت  ع  ل عو6162بة تطبيق عرقطا عف مي يل عف  ةم د ع  ل عايصت عإضةرل عع

صهلعفج   عف   تلع  ورة ةدعف وصف يلع   ويلعف ومتس عو عفيس ع  لةس عع(6102تتةعف وقتس لع عة ع)بةجضةرلع قيتعت بيدعورة لعفيس ع  تع ظيسع
عف ري ةسيصعبعتعتطبيقعع%22ب ربلع و تةعتضةالع  ورة ةدعف و سص لعبة ذس عف م سف .عصبذ هعتصضرع تةت ع و لعف تس ي عف و مص لعف وقتسضع تذف

عف م سف عرقطعأست ععب  صعف بتي عف  ة يع  يلعأ عمةرلعف عةتتع لعب ة رعسعف و  لع   عف  ةم دعوععتطبيقعف رعسعف عة ولع  لعو فس لعف ذس 
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إ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عع%1.2اعص ذ هع ققعهذفعف ري ةسيصع ربلع6102  ع ظيس عف وقتسضع  ري ةسيصعفيرةرلعف وقتسضع عة عع1.6%
عف ذس عف م سف .

عن طريق اإلحالل الجز ئ للذرة الصفراء محل  2123العا د بالسعر العالمي للتركيب المحصولي المقترح لعام  ع: تعظيم صافيالبديل الراب
 مجتمعين: الموازية للكمية المصدرة من األرز للخارجمن المساحة المزروعة بالذرة الرفيعة والذرة الشامية ومن المساحة  57%

ع  تس ي  عفيص  عف ري ةسيص ع تةت  ع  ل ععبة تطبيق ع عة  عف وقتسض عو6162ف و مص ل عرقطا عف مي يل عف  ةم د ع  ل عايصت عإضةرل عع
صهلعفج   عف   تلع  ورة ةدعف و سص لعبة ذس عف م سف عصف ذس عف يةويلعع(6102)بةجضةرلع قيتعت بيدعورة لعفيس ع  تع ظيستتةعف وقتس لع عة ع
   عو تةعتضةالع  ورة ةدعف و سص لعبة ذس عف م سف .عصبذ هعتصضرع تةت عع%22ص  ورة ةدعف وصف يلع   ويلعف ومتس عو عفيس ع  لةس عب ربلع

عف ري ةسيصعبعتعتطبيقعف بتي عف سفبععف و وعع  يلعأ عمةرلعف عةتتع لعبة رعسعف و  لع   عف  ةم د وععع و لعف تس ي عف و مص لعف وقتسضع تذف
عف وقتسضع  ري ةسيصعفيرةرلعف وقتسضع عة عع%61.2 صعتطبيقعف رعسعف عة ولع  لعو فس لعف ذس عف م سف عرقطعأست ععب  اعص ذ هع6102  ع ظيس 

عإ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع%22 ققعهذفعف ري ةسيصع ربلع
ع

 تس ير عف و مرص لعف وقترسضع عرة عيلتبةسعبرتت عإ ر  عف رذس عف مر سف عو ر عبرتفت تةعف وقتس رلعبةعف  ة ل ع تةت عف بتفت عف ولت  لع  ري ةسيصع(2جدول رقم )
ع 6162

 

 2122التركيب المحصولي المقترح لعام 

 عالمي( سعربالذرة صفراء عائد ال)

 2122وبنفس مساحتة المقترحة لعام 

 البديل الرابع البديل الثالث البديل الثاني البديل االول

 مي()عائد الذرة صفراء بالسعر عال 2122التركيب المحصولي المقترح لعام  

 

وباالحالل 

الجزئئ للذرة 

الصفراء محل 

 الذرة الرفيعة

وباالحالل 

الجزئئ للذرة 

الصفراء محل 

 الذرة الشامية

وباالحالل 

الجزئئ للذرة 

الصفراء محل 

 االرز

وباالحالل الجزئئ 

للصفراء محل 

الرفيعة الشامية 

 واالرز

 455938 1823753 455938 1823753 1823753 الذرة الشـاميــة  )ص( 1

 106081 424323 424323 106081 424323 الذرة الرفيعــــة )ص( 2

 1352530 1352530 1374004 1374004 1374004 األرز )ص( 3

 2264643 578586 1924927 875354 557112 الذرة الصـــفراء )ص( 4

 142797 142797 142797 142797 142797 الفــول السـودانى )ص( 5

 74248 74248 74248 74248 74248 )ص(الســـمســــم  6

 33268 33268 33268 33268 33268 فـــول الصــويا )ص( 7

 40719 40719 40719 40719 40719 عبـاد الشــمــس )ص( 8

 7481 7481 7481 7481 7481 البصــــــــل )ص( 9

 138466 138466 138466 138466 138466 البطـاطــــس )ص( 10

 248600 248600 248600 248600 248600 ــم )ص(الطمــاطــ 11

 711210 711210 711210 711210 711210 الخضروات األخرى  )ص( 12

 570910 570910 570910 570910 570910 المحاصـيل األخـرى )ص( 13

 328506 328506 328506 328506 328506 القصـــــــب )ص( 14

 328922 328922 328922 328922 328922 القطـــــــــن )ص( 15

 6804318 6804318 6804318 6804318 6804318 جملة مساحة الحاصالت الصيفية 

     ملخص النتائج: 

 14.604391 14.604391 14.604391 14.604391 14.604391 المساحة المحصولية )مليون فدان( 

 44.856316 44.856316 44.958145 44.958145 44.958145 (3المطلوب من المياه )مليار م 

 
 المطلوب من العمالة

 )مليار يوم عمل(
1.006709 1.006709 1.006709 1.006215 1.006215 

 
( )محسوبة صافي العائد )مليار جنية

بإعطاء المزارع سعر موازي للسعر 

 العالمي(

86.605000 90.076441 100.750233 86.814903 104.431578 

 
تاج المحلي نسبة إحالل الواردات باالن

% 
 %14 %60 %0.9 %75 

ع ع تةت عف ت  ي عفج مةتلع  بلو لعف لطيلعبةرتلتف عف  ةر عفآل ل.المصدر
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 وتوصيات الدراسة: والنتا ج الملخص
ف عصتتو ر عوير  لعف ب ريعررتعع.رعسعف مسالعو عفقتصفدعفقاتمةتيلعف تةولعف تتعترتلت عرتعف تة يسع  تع س رلعف ت رةس عف لةس يرلع  تص رل

تع يررةت عتعررصي عرررعسعف مررسالعفترعف ررتع يررةت عفرررعةسعف ررر ععفقرررتيسفتيلعفقرررتسفتي يلعووررةعاررتعيررترععف ررتعتق يرر عف  ويررةدعف ورررتصست عو تررةعفصعاررتعيررلترعف رر
 ع رر عت سيررسعف تة ترةعف و  ررت.عصيعتبرسعف تررتالعف ستيرررتعور عف ب رريعهررصعف تعرسالع  ررتعف ررسعفست رةععفرررعةسعصفستفدعفهرر عف رر ععف  سف يررلعفقرررتيسفتيلعف  رةت

عرعسعف مسالع  تعف ورة ةدعف  سف يلعف وتصاعلعو تةعصأ سهةع  تعف تس ي عف و مص تعف وتصاعع تذ عف ر ع.
صيعتبررسعف قورررعصف ررذس عف مرر سف عصرررص عف مررصيةعورر عفهرر عف و ةمرري عفقرررتيسفتيلعصيررةتتعف ررذس عف مرر سف عرررتعف وستبررلعف  ة يررلعورر ع يرريعف  ويررلعع

و يص عتصقسعفقعف لعيعتبرسعف و رص عف ستيررتع أل ر العف وس ر  عب رربلعت يرتع ر عع0122ترعبوتصرطعايولعب ىدع  صعص ذ هعيعتبسع ة تعو مص عفرتيسف
ف ورتلتولعرتعتىذيلعف تصف  عصف  يصف ةدعف و ترس عوورةعفترعف رتعتضرة العفررعةسعهرذ عفق ر العصتضرة العفررعةسعف  يصف رةدعبعرتعت سيرسعررعسعع21%

  تعتسفرلعف سعفست ةععرعسعف صفستفدعف  رةت ع ر عت سيرسعررعسعف مرسالع  رتعف وررة ةدعف و  س رلعصفج ترة عور ععف مسال.ع ذفعفت لعف ب يعف تعف تس ي 
عف ذس عف م سف عصف سهوةع  تعتل يضعف صفستفدعو عهذفعف و مص .

ع6102تع عررة عص ت قيررقعهررذفعف تررتالعب يرردعف تسفرررلع  ررتعو ررصسي عفقص عتسفرررلعهررذفعفق ررسع  ررتعف تس يرر عف و مررص تعص رررة عف عةتررتعف  ررتف 
و مرص تع ييعف لعف عة عفقص عف رذرعرريظتسعبرلعف رسعفست رةععف ررعسعف و  رتع  رذس عف مر سف عبورةعيرصف رعف ررعسعف عرة وتعصف  رة تعتسفررتلع  رتعف تس ير عف 

عفرعل  علو عر صفدعو عهذفعفقست ةععصوةعهصعف وتصاع.ع6162صف عةتتعف وتصاعع عة ع
اعص رة عف عةتتعف  تف لع تذفعف تس ي عف و مص لعبة رعسعف و  لعف وترصعع ة يةع  و فسعع6102ف وقتسضع عة عف ري ةسيصعفيص  عف تس ي عف و مص لع-0

صو ةص لع يةت عورة لععص رة عف عةتتعف  تف لع تذفعف تس ي عف و مص لعرلع ة لعإ طة عو فسععف ذس عف م سف عرعسعوصف يع  ظيس عف عة ول.عف ومسرا
صذ هعب ربلععةمي عف و ةررلع لعرلعف ساعلعف و سص لعبة  ةم دعف مي يلعصهلعف ذس عف سريعلعصف ذس عف يةويلعصفقس اف ذس عف م سف ع  لع رة عف و 

عو عت هعف ورة ةدعوقةب ع سف تتةعبة ذس عف م سف اعصذ هعو عل  عأسبعلعبتفت عيلتيةسعأرض ت .ع%22قعت يتع  ع
رإ عمةرلعف عةتتعبة رعسعف و  لع   عف  ةم دعو عف ورة لعف و سص لعبة ذس عف سريعل عع%22ف بتي عفيص  عفج   عف   تمع  ذس عف م سف عو  ع

عف ري ةسيصع ربلع6102  ع ظيس ع عة عع%2.4وععتطبيقعف رعسعف عة ولع  لعو فس لعف ذس عف م سف عرقطعأست ععب  صع ع%02اعص ذ هع ققعهذف
ع عف م سف . عف ذس  عو  عف و  ل عبةق تة  عف صفستفد عف بتإ    عو   عف م سف  ع  ذس  عف   تم عفج    عف  ة ل  عبة ذس عع%22ي  عف و سص ل عف ورة ل و 

عإ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع%24اعص ذ هع ربلع6102  ع ظيس ع عة عع%02.2رإ عمةرلعف عةتتعأست ععب  صعف يةويل ع
رإ عمةرلعف عةتتعأست ععب  صعف ورة لعف وصف يلع   ويلعف ومتس عو عفيس ع  لةس  عو عع%22ف بتي عف  ة ي عفج   عف   تمع  ذس عف م سف عو  ع

ف بتي عف سفبع عفج   عف   تمع  ذس عف م سف ععإ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع%0اعص ذ هع ربلع6102  ع ظيس ع عة عع1.6%
رإ عمةرلع  عف يةويلعصو عف ورة لعف وصف يلع   ويلعف ومتس عو عفيس ع  لةس عو توعي  و عف ورة لعف و سص لعبة ذس عف سريعلعصف ذسعع%22و  ع

عإ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع%22اعص ذ هع ربلع6102  ع ظيس ع عة عع%02.2ف عةتتعأست ععب  صع
عف تس ي عف و مص لعبة رعسعف و  لعوععتطبيقع   ععاعص رة عف عةتت6162ف ري ةسيصعف  ة ل عف تس ي عف و مص لعف وقتسضع عة ع-6 ف  تف لع تذف

.عصبتطبيقعف بتفت عفقسبعلعرة  لعف ذ سع  لعف ري ةسيصعفيص اع ة دع6162ف يسصطعصف قيصتع  ري ةسيصعفيص عص   عبة ورة ةدعف وتصاعع سف تتةع عة ع
عف  تةت ع ةآلتل 

عع ع عة ع  ع ظيع%4مةرلعف عةتتعأست ععب  صعف بتي عفيص   عف م سف .عع%14اعص ذ هع ربلع6102س  إ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس 
عإ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع%21اعص ذ هع ربلع6102  ع ظيس ع عة عع%02.2مةرلعف عةتتعأست ععب  صعف بتي عف  ة ل ع
عإ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع%1.2اعص ذ هع ربلع6102 ع عة ع  ع ظيسعع%1.6مةرلعف عةتتعأست ععب  صعف بتي عف  ة ي ع
 إ   عف صفستفدعبةق تة عف و  لعو عف ذس عف م سف .ع%22اعص ذ هع ربلع6102  ع ظيس ع عة عع%61.2مةرلعف عةتتعأست ععب  صعف بتي عف سفبع ع

صف وليتع إل   عف   تمع  ذس عف م سف عو  عع6162صف  ة لع عة عع6102سيصعفيص ع عة ع وةعأصملعف ب يعبتطبيقعف بتي عف سفبعع   عو عف ري ة
صذ هع ربلعفج   ععو عف ورة لعف و سص لعبة ذس عف سريعلعصف ذس عف يةويلعصو عف ورة لعف وصف يلع   ويلعف ومتس عو عفيس ع  لةس عو توعي ع22%

  لعف تستي ع عةولعف تسفرلاعهذفعإ لع ة  عتق ي عف عبمعع%22صع%22ف و  لعو تةعصذ هعب ربلع  صفستفدعو عف ذس عف م سف عف ورتصست عبةج تة ع
ع  لعف وصف  لعف عةولع  تص ل.
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ع.عUN Comtrade Databaseاعيب لعف وع صوةدعف تص يلاعفق تس داعف وت ت فقو ع-0
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ع.ع0222(عاعتيروبسع6(اعسا ع)6 وتيسيلعف ت سيسعبومسعاعف ولتوسعف ر صرعف  ة لع ب صيعف عو يةدعاعو  تع)
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6-Ministry of agriculture and land reclamation, and institute of international education Development, policy 
analysis Tools and practices Course, Module vi: liner programming 13-17 feb, 2000. 

7 – United Nations Statistics division "Disscussion paper on using Quantification to Operationalize the SDGs 
and Criteria for indicators selection, 2015. 
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Summary, Results and the study's recommendations: 

Exchange rate of the important economic instruments which is used in the effect on the foreign trade 

movement of the state. The problem of research is that float exchange rate led to an increase in the prices of 

strategic import commodities, which may lead to a reduction in quantities imported or may lead to increased 

domestic production. The research objective is to identify the impact of the high import prices of the most 

important imported agricultural goods resulting from floating exchange rate on the expected agricultural areas, 

and their impact on the expected crop composition of these commodities. 

 Wheat, maize and soybeans are the most important import crops, the yellow maize is second in 

quantity imported, as well as the second import crop with an average value of about 1057 million dollars, 

however, it is considered the main component of concentrated feed, it excess of 60% used for feeding poultry 

and ruminants, leading to a doubling in the prices of these feedstocks and prices of animals have doubled after 

the floating exchange rate. So the search turned to focus on study the impact of the high price of imports 

resulting from floating exchange rate on cultivated areas and production of maize and the impact on imports of 

this crop. To achieve this goal, the study was built on two axes, the first study of this effect on the cropping 

pattern, and fadan return in 2018, as it is the first year that will be shown by the rise in the domestic price of 

maize, after taking the global price as a guide number. And the second study on the cropping pattern and the 

expected return for 2023, which is after five years of this rise and what is expected.   

1- First scenario: Proposed crop structure for 2018, and calculation of the faddan revenue for this cropping 

pattern at the local price currently paid to the Egyptian farmer, and the calculation of the faddan revenue of this 

cropping pattern in the case of giving maize farms a price parallel to the world. And try to increase the area of 

yellow maize at the expense of competing crops in the area of summer crops, such as Sorghum, Maize and rice. 

With 75% of those areas compared to the cultivation of yellow maize, through four alternatives to choose the 

best.  

First alternative: partial substitution of yellow maize replaces 75% of the area planted with sorghum: The net 

faddan revenue at the local price of all crops with the global price applied only to maize farmers increased by 

about 3.4% from a counterpart for 2018, this scenario also achieved 13% substitution of imports with local 

maize production. Second alternative: The partial replacement of yellow maize replaces 75% of the area planted 

with maize: Net return increased by 16.3% over the equivalent of 2018, and 64% import substitution with local 

maize production. Third alternative: The partial replacement of yellow maize by 75% of the area parallel to the 

exported quantity of rice abroad: The net return increased by 0.2% over the equivalent of 2018, as well as 1% 

import substitution with local production of maize. Fourth alternative: The partial replacement of maize replaces 

75% of the area planted with sorghum and maize and the parallel area of the exported quantity of rice out 

together: The net return increased by 19.8% over the counterpart of 2018, as well as 78% import substitution 

with local production of maize.  

2- Second scenario: Proposed cropping pattern for 2023, and calculating the faddan revenue of this cropping 

pattern with a local price, with the same conditions and constraints applied to the first scenario but with areas 

expected for 2023, by applying the above four alternatives to the first scenario, the results were as follows: 

First alternative: net return increased by about 4% over the equivalent of 2018, as well as 14% substitution of 

imports with local production of maize. Second alternative: the net return increased by 16.3% over the 

equivalent of 2018, as well as 60% substitution of imports with local production of maize. Third alternative: Net 

return increased by 0.2% compared with the equivalent of 2018, and 0.9% import substitution with local 

production of maize. Fourth alternative: Net return increased by 20.6% over the equivalent of 2018, as well as 

75% substitution of imports with local production of maize. 

Also search recommend applying the fourth alternative for both the first scenario of 2018 and the second 

alternative of 2023, by partial replacement of yellow maize by 75% of the area cultivated with sorghum and 

maize, and from the parallel area of the exported quantity of rice together, this is the replacement ratio for 

imports of maize produced locally by 87% and 75%, respectively burden on the state budget. 


