
 

 

 
 

  

 

 ، مصر جامعة عين شمس، القاهرةللعلوم الزراعية،   مجلة اتحاد الجامعات العربية

 2021، 82  -  59 (، 1)دد ع  (، 29)جلد م

 Website: http://ajs.journals.ekb.eg 

DOI: 10.21608/ajs.2020.40679.1244 

 

 

 
 

59 
 

 أثر السياسات السعرية علي أهم المتغيرات االقتصادية لمحصول البطاطس في مصر 
]4[ 

 *حسين حسن علي ادم

 مصر -أسوان  – جامعة أسوان -كلية الزراعة والموارد الطبيعية   -االقتصاد الزراعي قسم 
 

*Corresponding author: hhussienadam@yahoo.com 

 Received 26 August, 2020     Accepted 21 Febraury, 2021 

 
 ز ــ ــــــــــــــالموجـ

   
تحتل البطاطس مكانة متميزة في المقتصددددددا الزراعي  

إسهامها في الاخل الزراعي أو المصري سواء من ناحية 
من ناحية المسددددداحة المزروعةض فا لدددددافة ل ونها احاي 
المحاصددددديل الة الية الهامة في اللمذ الة الي المصدددددري 
عالوة على كونهدا تحتدل مكداندة في سددددددددددددددلم الصددددددددددددددادرا  

يسدتها  البح  قيا  ارر السدياسدا   .الزراعية المصدرةةض
حصدددددددددو  السدددددددددعرةة علي ارم المتةيرا  االقتصدددددددددادية لم

من  كدددددددل  علي  التعر   خال   من  وخلدددددددف  البطددددددداطس 
المؤشدددددرا  ا نتاجية واالقتصدددددادية لمحصدددددو  البطاطس 
في مصددددددددرض ماي إنحرا  السددددددددعر ال ي يحصددددددددل علية  
الملتجون عن السدددددددددددعر الحقيقي ال ي متعين حصدددددددددددولهم 
عليدةض كاداءة اسددددددددددددددتزدااي الموارد  الزراعيدة لمحصددددددددددددددو  

بطاطس البطاطسض ارر السددددياسددددة السددددعرةة لمحصددددو  ال
علي رفداريدة الملتو والمسددددددددددددددتهلدف وعوالدا الحكومدة  وقدا 
تبين من نتالو البح  أن متوسددددددددذ المسدددددددداحة المزروعة  

ألف فدداانض    317.74فمحصددددددددددددددو  البطدداطس  ل  نحو  
طنض  10.82االنتدا  ال لي  ل  نحو  االنتداجيدة الاداانيدةض

متوسددددددددددددددذ   3477.12 ان  و  الترتيدددددن  علي  الف طن 
 لىض صددددددددددددددافي العدالا الاداانيض  الت داليف ال ليدةض ا مراد ال

  ض13704.05  ض9554.53السددددددددددددعر المزرعي  ل  نحو
وأن    جليهددددددا    1147.68ض  4149.58 الترتيددددددنض  علي 

نسدددددددبة إجمالي ا مراد ال لى الى الت اليف ال ليةض ار حية 
  ض0.53  الطن الملتوض أر حية الجليه المستثمر  ل  نحو  

الاترة   381.87  ض1.53 خال   الترتيددددددن  علي  جليهددددددا 
قيمددددة مسددددددددددددددتلزمددددا  2000-2018) (ض كمددددا تبين أن 

نحو المحددددددددددددددددددافدددددة  ل   القيمدددددة  ض  5606.16  االنتدددددا ض 

يها ض وقا  ل  متوسدددذ االسدددتهاليض وكمية  جل  8097.89
الاالض من محصددددو  البطاطس  في مصددددر  ل    الااقاض
طدن    1179.22  ض425.32  ض2297.89ندحدو   ألدف 

الددددد اتي من  اال تاددددداء  معدددددا   وقدددددا  ل   الترتيدددددنض  علي 
%ض  152.99محصددددددددددددددو  البطداطس في مصددددددددددددددر نحو  

متوسدددددددددذ اسدددددددددتهالي الارد من محصدددددددددو  البطاطس في 
م/سدددددددلةض وقا  ل  متوسدددددددذ  كج  28.51مصدددددددر  ل  نحو 

 ميددة وقيمددة الصددددددددددددددددادرا  وواردا  للبطدداطس  ل  نحو  
  76.47ض  145.63لف طنض  أ  418.02ض  106.44

مليون دوالر للطن علي الترتين وقا  ل  الميزان التجاري 
مليون دوالر خال  الاترة السددا     7469 للبطاطس نحو

االشدددددددددددددددارة اليهدداض كمددا تم تقددامر معددامددل ومعددا  الحمددايددة 
ي ونموخ  التوازن الجزلي وخلف لاراسددددددددددة  ت رير االسددددددددددم

السدددددددياسدددددددا  السدددددددعرةة علي كل من الملتو والمسدددددددتهلف  
والتجارة الزارجية واالمراد الحكومي نتيجة اتباع سددددياسددددة  
معيلة إسددددددددتلادا علي مؤشددددددددرا  الرفارية وال ااءة واالمراد 

حيددد  تبين أن متوسددددددددددددددذ معدددامدددل الحمدددايدددة    الحكوميض
سدددددمي لمحصدددددو  البطاطس معا  الحماية اال االسدددددميض
ندحدو الدادتدرة   0.62ض  0.38   دلد   خدال   الدتدرتديدددددددن  عدلدي 

(ض كمدا تبين أن متوسددددددددددددددذ صدددددددددددددددافي    2000-2018)
الزسددددددارة االقتصدددددداديةض صددددددافي االرر االقتصددددددادي علي  
الحكوميض  االمراد  الملتوض  فددددددالض  والدددددداولددددددةض  المجتمع 

نددحددو   االجددلددبددي  ددلدد   الددلددقدددددددا  فددي    ض247.176الددتددةدديددر 
  829.035  ض1309.882ض  904.352  ض426.96

 (  2018-2000لف جليه علي الترتين خال  الاترة )أ
 

الصدددددددادرا   ضالسدددددددياسدددددددة السدددددددعرةة   الكلمات المفتاحية:
 نموخ  التوازن الجزلي ضالبطاطس ضالزراعية المصرةة

http://ajs.journals.ekb.eg/
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 مقدمة  1
 

تحتل البطاطس مكانة متميزة في المقتصا الزراعي  
الزراعي أو  المصري سواء من ناحية إسهامها في الاخل  

احاي  ل ونها  فا لافة  المزروعةض  المساحة  ناحية  من 
المصري   الة الي  اللمذ  في  الهامة  الة الية  المحاصيل 
عالوة على كونها تحتل مكانة في سلم الصادرا  الزراعية  

وةعتبر  محاصيل  من البطاطس محصو  المصرةة 

 من المحاصيل فاعتباره مصر في ا ستراتيجية الزحر 

 الصلاعا   فعض عليه تقوي التي التصليعيةو  الة الية

 الزراعي  الاخل  مصادر راما  من مصارا   أنه  كما  الة اليةض

 عجلة  لافع الالزي األجلبي اللقا على  والحصو  القومي

 زةادة في  مسارمته إمكانية خال   من  االقتصادية  التلمية 

 البطاطس المصرةةض وةمثل الزراعية الصادرا  حصيلة

  ين متقاما   مركزا   والمحلي العالمي المستوى  على

غ اء   في متميزا   علصرا   يشكل الة اليةض حي  المحاصيل
اتجهت  التي للحبوب راما    امال   يعتبر أنه  ما ا نسانض
االرتااع األخيرة السلوا   في  أسعاررا  وة تي نحو 

االعتماد التي  السلع  مقامة في  البطاطس  عليها يمكن 

 اللسبية فالوفرة متميز حي  الة اء مشكلة حل في جزليا  

قورنت إخا  الااان  غلة في  الحبوبض فمحاصيل ما 

 عروة من أ ثر في زراعته تتم البطاطس أن إلى  فا لافة

الواحاض  في  واألرلية  الجوةة الظرو  أن   ما العاي 

 التوسع من  تمكن البطاطس زراعة  تلاسن التي المتباملة

 ا قليمية الظرو  تحت ملها المزروعة المساحة  في

 الهامة  المحاصيل  من  المحصو  ر ا  كما يعتبر  المزتلاةض

 في اللشاض وةاخل مله يستزر  حي  الصلاعة مجا  في

 الزمور صلاعة  في يستزاي  ما الجلوكوزض صلاعة

الال تيف ال حوال  واستزرا   والسترةف وحامض 

 اللشا  مصانع في الماقود السالل  من  البروتين واستزالص

صلاعة  يستزاي  ما  واألطعمة األقمشةو  الورق  في 

 استزاامه  إلى  فا لافة  وغيررا اللص   مواد  وصلاعة 

غ الية محصو     الاقيقة لل اللا   بيئة  يعا  كما 
سواء   مصر  في  الزحر  محاصيل  أرم  من  البطاطس 
لوء   وفي  سيما  وال  للتصامر  أو  المحلي  لالستهالي 

المصري وفي لوء  العجز التجاري  الميزان  في  ال بير 
التقلبا  العالمية المتعاقبة والمالية واالقتصادية العالمية 
والتي أرر  علي غالبية دو  العالمض مما يستاعي لرورة  
لللهوض فه والمحافظة   االرتماي  اراسة ر ا المحصو  

مله   الصادرا   لزةادة  وتاعيمها  التلافسية  قارته  علي 
ومن المعلوي أن محصو  البطاطس   عليهاض  والمحافظة 

تزداد أرميته التصامرةة في ظل اتااقية الشرا ة مع الاو   
أرميته  قلت  قا  القطن  محصو   أن  كما  األورو ية  
األرز   محصو   مواجهه  كما  قبل  خي  عن  التصامرةة 
مما   ترشيارا  لها ولرورة  يحاث  قا  وما  المياه  مشكلة 

ؤدي إلي لرورة االرتماي يستلزي ترشيا المساحة فه ور ا م
فالمحاصيل التصامرةة االخري مثل البطاطس واللباتا  
المحاصيل   من  البطاطس  يعا  كما  والعطرةةض  الطبية 
رملها  لرخص  المحلى  ا ستهالي  مستوى  على  الهامة 

 من  البطاطس محصو  وألنها تعتبر كبامل للزبزض يعتبر

 مكانة تحتل والتى  مصر فى  الرليسة  الزحر  محاصيل

 فى المحصولي التركين فى الزحرةة الزروع فارزة  ين

 المساحة المزروعة نحو إجمالى  متوسذ  ل   مصرض وقا

يمثل  (2018-2000فاان خال  الاترة ) ألف  317.74
متوسذ   % 17.80نحو    الزحر  مساحة  احمالي من 

 ألف  1785.14  لحو ال ى يقار في مصر و  المزروعة 

من  ا نتا   مية إجمالى متوسذ  ل   يلما فاانض
 18.35 نحو يمثل طن الف 3477.12 نحو البطاطس

 الزحر المصرةة إنتا   جمالي السلوي  المتوسذ من  %

 خال   مصر في طن الف  18951.52 يقار  لحو ال ى

السا   االشارة اليهض كما يعتبر محصو  البطاطس  الاترة
يمكن   التى  مصر  فى  الهامة  الزحر  محاصيل  من 

عليها فى زةادة حصيلة الصادرا  فقا تزاما    ا عتماد
مليون دوالر فى عاي    27.39قيمة صادراتها من نحو  

نحو    2000 عاي    272.75إلى  فى  دوالر  مليون 
الهامة   األدوا  أحا  السعرةة السياسة تعاو    2018
ان  الزراعية للسياسة  توجية على تعمل األسعار حي  

 البعض دون  المحاصيل إنتا  فعض في  الزراعية الموارد 

 المستهل ين على ا نتا  توزةع على  وتعمل اآلخرض

الملتجين زةادة على ت ريررا إلى فا لافة  رفارية 

 الاولة   عوالا على واخيرا تاريررا والمستهل ين
 

 مشكلة البحث 2
 

فالرغم من أن الاولة فى السلوا  األخيرة قا واجهت 
لمواردرا   نظرا   فاألسعار  المتعلقة  المشكال   من  ال ثير 
المحاودة والتى أد  إلى عاي معرفة أرر التةيرا  العالمية 
فعض  إنتا   فى  المتبعة  الزراعية  السياسا   على 
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الهامة فى مصر من حي  توافر   المحاصيل الزحرةة 
السعرة معها الحماية  يمكن  التى  اللسبية  الميزة  ة وماى 

ظل   فى  وخلف  السوق  فى  التواجا  من  أدنى  حا  توافر 
إتااقية التجارة العالمية ض فحال  عن انزااض آداء القطاع  
الزراعى نتيجة للتاخل الحكومى غير المتوازن فى دعم  
الزراعى  القطاع  حساب  على  الزراعية  غير  القطاعا  

رية االقتصادية للمجتمع  ل ا  وماى ت رير خلف على الرفا
 المحلية  السعرةة االختالال  أرر قيا  ت من المشكلة في 

واالقتصادية  االنتاجية  ال ااءة  علي  وت ريررا  والعالمية 
 قيا  خال   من  والتصامرةة لمحصو  البطاطس وخلف

 واستهالي إنتا  على الزراعية السعرةة السياسة أرر

مصر  محصو  في  ال البطاطس   إلى وصو  ومحاولة 

 ملتجي على األعباء تزايض إلى تؤدي زراعية سياسة

الملتجين  على والت رير المحصو   ر ا رفارية 
 األجلبي    اللقا حصيلة وعلى  والمستهل ين

 

 هداف البحثأ 3
 

يستها  البح  دراسة ارر السياسا  السعرةة علي  
االقتصادية   ال ااءة   وقيا   البطاطس  محصو  

والسعرةة في تحقي  أراافها  وخلف من خال   واالنتاجية  
 إلقاء الحوء على ما ملى: 

واالقتصادية   –1 ا نتاجية  المؤشرا   علي  التعر  
واالستهال ية والتجارة الزارجية لمحصو  البطاطس 

 في مصر  
التعر  علي ماي إنحرا  السعر ال ي يحصل علية    –2

الملتجون عن السعر الحقيقي ال ي متعين حصولهم 
 ة من خال  تقامر نموخ  التوازن الجزلي   علي

لمحصو     –3 السعرةة  السياسة  ارر  علي  التعر  
وعوالا   والمستهلف  الملتو  رفارية  علي  البطاطس 
من  االجلبي  اللقا  حصيلة  في  والتةير  الحكومة 

 خال  تقامر نموخ  التوازن الجزلي 
لمحصو     -4 السعرةة  السياسة  ارر  علي  التعر  

ا  ال ااءة والمثلة في صافي  البطاطس علي  مؤشر 
والمستهلف  الملتو  من  ل ل  االقتصادية  الزسارة 
 والمجتمع من خال  تقامر نموخ  التوازن الجزلي  

 
 طريقة البحثية ومصادر البياناتال
ال مى والوصاىض     التحليل  أسلوب  البح  على  اعتما 

الرةالية   األسالين  من  العاما  استزامت  حي  

وا حصالية لمعالجة البيانا  وماى توافقها مع الملط   
االقتصادى  واعتما البح  على البيانا  الثانوةة ضوقا تم  
الحصو  علي البيانا  الثانوةة من العاما من الوزارا  

المه البطاطسضوالهيئا   فمحصو   الزراعة   تمة  وزارة 
قطاع الشئون االقتصاديةض الجهاز    واستصالح االراليض

واالحصاءض للتعبئة  المعلوما     المركزي  وشبكة 
الاراسا   فاألنترنت و  االفحاث  فعض  الي  فااللافة  ض 

المزتلاة المتصلة فمولع البح ض ولقا تم االعتماد ايحا 
فااللافة الي تقامر على معامل ومعا  الحماية االسمي ض

 partial Equilibrium Modelنموخ  التوازن الجزلى  
لتوليح االختالال  السعرةة وحجم الاعم أو الحرالن  
المارولة على الملتو والمستهلف والتعر  على أرر خلف  
الحكومى   وا مراد  للمجتمع  االقتصادية  الرفارية  على 

 لمحصو  البطاطس   
 

 مناقشة النتائج 4

 
واالستهالكية  واالقتصادية  اإلنتاجية  المؤشرات  اوال: 

 والتجارة الخارجية لمحصول البطاطس في مصر
االنتاجية        المؤشرا   من  كل  الجزء  ر ا  متلاو  

االستهاليض  واالقتصاديةض التجارة   مؤشرا   مؤشرا  
 الزارجية كما ملي:

 
 المؤشرات االنتاجية واالقتصادية -4-1

ر ا   المزروعة  متحمن  المساحة  تطور  الجزء 
االمراد   واالنتاجية الااانية واالنتا  ال ليض الت اليف ال ليةض

الااانيض  ال ليض العالا  نسبة    صافي  المزرعيض  السعر 
ر حية الطن  أإجمالي ا مراد ال لى الى الت اليف ال ليةض  

الملا ض   جليهوار حية ال  الملتو من محصو  البطاطسض
اال مستلزما   لمحصو     نتا ضقيمة  المحافة  القيمة 
 البطاطس كما ملي:

 
 المساحه المزروعة  تطور -

تبين   1  بالجدول رقمفاستعراض البيانا  الوراردة         
أن متوسذ المساحة المزروعة فمحصو  البطاطس  ل   

فاانض  317.74نحو   نحو    ألف  من    %17.53يمثل 
نحو والبالةة  فالزحر  المزروعة  المساحة    جملة 

1785.14  ( الاترة  فاان خال   (  2018-2000الف 
 ما مالحظ أيحا  أن ر ه الرقعة كانت تت   ب انزاالا  
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ألف فاان    178.69وارتااعا ض وخلف  فحا أدنى  ل  نحو  
أقصى  ل  نحو    ض2000في عاي   ألف    437.39حا 

الف    258.7ض  زةادة قاررا نحو  2017فاان في عاي  
نحو  فاانض  زةادة  ل   عاي  144.78  فمعا   من   %

للمساحة  2000 العاي  الزملي  االتجاه  ض و تقامر معادلة 
(  1المزروعة فمحصو  البطاطس تبين من المعادلة رقم )

رقم   فمحصو     2بالجدول  المزروعة  المساحة  زةادة 
الف     15.31البطاطس فمقاار معلوي احصاليا  ل  نحو  

% من المتوسذ 4.82  فاانض فمعا  زةادة سلوي  ل  نحو 
عاي خال  الاترة السا   االشارة اليهاض وقا  ل  معامل  ال

نحو مما0.88  التحاما  نحو  ض  ان  من  88  يعلي   %
فمحصو    المزروعة  المساحة  في  الحادرة  التةيرا  
علصر  يعكسها  التي  التةيرا   الي  تعزي  البطاطس 

 الزمن  
 
 االنتاجية الفدانية -

تبين أن    1  بالجدول رقمستعراض البيانا  الوراردة  إف
البطاطس  ل  نحو   الااانية لمحصو   متوسذ االنتاجية 

( وخلف فحا  2018-2000طن  خال  الاترة )  10.82
حا أقصى    ض 2000طن في عاي    9.88أدنى  ل  نحو  

ض  زةادة قاررا نحو 2018طن في عاي    11.68   ل  نحو
زةادة  ل     طنض  1.8 عاي  18.22  نحوفمعا   من   %

ض و تقامر معادلة االتجاه الزملي العاي لالنتاجية  2000
(  2الااانية لمحصو  البطاطس تبين من المعادلة رقم ) 

رقم   لمحصو     2بالجدول  الااانية  االنتاجية  زةادة 
طنض    0.09البطاطس فمقاار معلوي احصاليا  ل  نحو 

اي  % من المتوسذ الع0.84فمعا  زةادة سلوي  ل  نحو  
ليهاض وقا  ل  معامل التحاما إخال  الاترة السا   االشارة  

   0.90نحو
 

 االنتاج الكلي -
تبين  1 بالجدول رقمسددددددددددددددتعراض البيانا  الوراردة  إف

أن متوسددددذ االنتا  ال لي لمحصددددو  البطاطس  ل  نحو  
% من جملدة 18.35طن ضيمثدل نحو  الف    3477.12

الف    18951.52االنتا  ال لي للزحددر والبالةة نحو  
( وخلدف فحدا أدنى  ل  2018-2000طن خال  الاترة )

حا أقصدى    ض2000الف طن في عاي    1764.91نحو 
 ض  زةدادة  2017الف طن في عداي   4955.45   ل  نحو

  فمعدا  زةدادة  ل  نحو  الف طنض  3190.54قدارردا نحو  
ض و تقددامر معددادلدة االتجدداه  2000% من عداي  180.78

 لي لمحصددددددددددددددو  البطداطس تبين الزملي العداي لالنتدا  ال
ــالجــدول رقم  (  3من المعدددادلدددة رقم ) زةدددادة االنتدددا     2ب

ال لي لمحصددددو  البطاطس فمقاار معلوي احصدددداليا  ل  
الف طن ض فمعا  زةادة سدددلوي  ل  نحو    190.99نحو 

% من المتوسددددددددددددددذ العداي خال  الاترة السدددددددددددددددا    5.49
  0.90االشارة اليهاض وقا  ل  معامل التحاما نحو

 
 تطور التكاليف اإلنتاجية -

ان متوسذ الت اليف ال لية   3  الجدول رقمتبين من  
نحو )  9554.53   ل   الاترة  خال   - 2000جليها 
ض وقا  تراوحت الت اليف ال لية  ين حا أدنى  ل   (2018
ض وحا أقصى  ل   2001في عاي    جليها  3310نحو   
ض  زةادة قاررا نحو 2018جليها في عاي    20814  نحو

% من  528.82جليهاض فمعا  زةادة  ل  نحو    17504
العاي  2001عاي   الزملي  االتجاه  معادلة  و تقامر    

المعادلة   من  تبين  البطاطس  لمحصو   ال لية  للت اليف 
( رقم  (  1رقم  من    4بالجدول  ال لية  الت اليف  زةادة 

اح معلوي  فمقاار  البطاطس  نحو  محصو   صاليا  ل  
% 8.64جليهاض فمعا  زةادة سلوي  ل  نحو    825.38

من المتوسذ العاي خال  الاترة السا   االشارة اليهاض وقا  
   0.86 ل  معامل التحاما نحو 

 

 اإليراد الكلى  -
أن متوسذ ا مراد ال لى    3  الجدول رقماتحح من  

البطاطس   محصو   نحومن  جليها  13704.05   ل  
(ض وقا تراوح االمراد ال لي 2018-2000خال  الاترة  )

ض  2001في عاي    جليها  6714ما  ين حا أدنى  ل  نحو  
ض  2018جليها في عاي    25418  وحا أقصى  ل  نحو 

جليهاض فمعا  زةادة  ل  نحو    18704 زةادة قاررا نحو  
   و تقامر معادلة االتجاه 2001% من عاي  278.58

الزملي العاي لالمراد ال لي  لمحصو  البطاطس تبين من 
زةادة االمراد ال لي من   4بالجدول رقم  (  2المعادلة رقم ) 

نحو   احصاليا  ل   معلوي  فمقاار  البطاطس  محصو  
%   6.45جليهاض فمعا  زةادة سلوي  ل  نحو  884.31

لاترة السا   االشارة اليهاض وقا  من المتوسذ العاي خال  ا
   0.78 ل  معامل التحاما نحو 
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الاترة    .1جدول   ال لى لمحصو  البطاطس فى مصر خال   الااانية وا نتا   تطور المساحة المزروعة واالنتاجية 

(2000-2018 ) 
 

 السنوات
 المساحة المزروعة 

 )الف فدان(
% 

من مساحة  
 الخضر 

 اإلنتاجية الفدانية 
 ) طن /فدان (

 % االنتاج الكلي )الف طن(
من انتاج  

 الخضر  البطاطس  الخضر  البطاطس  الخضر 
2000 178.69 1382.27 12.93 9.88 1764.91 14372.59 12.28 

2001 189.76 1296.78 14.63 10.03 1903.13 13500.03 14.10 

2002 196.64 1380.58 14.24 10.10 1985.32 14396.14 13.79 

2003 197.25 1493.31 13.21 10.34 2039.35 15476.53 13.18 

2004 248.04 1403.15 17.68 10.27 2546.61 15552.31 16.37 

2005 300.66 1504.00 19.99 10.53 3167.43 17145.38 18.47 

2006 220.20 1569.01 14.03 10.50 2312.79 17954.93 12.88 

2007 257.03 1615.51 15.91 10.74 2760.46 18092.68 15.26 

2008 327.42 1915.16 17.10 10.89 3567.05 21501.79 16.59 

2009 329.72 2151.39 15.33 11.10 3659.28 23247.40 15.74 

2010 334.64 2111.75 15.85 10.86 3634.22 21301.93 17.06 

2011 390.81 2058.67 18.98 11.10 4338.43 21217.49 20.45 

2012 421.88 2070.45 20.38 11.28 4758.04 22548.45 21.10 

2013 381.38 1982.56 19.24 11.18 4265.18 21131.03 20.18 

2014 409.54 2122.95 19.29 11.26 4611.07 21797.45 21.15 

2015 437.39 2116.68 20.66 11.33 4955.45 21338.41 23.22 

2016 376.63 1985.84 18.97 10.92 4113.44 20025.42 20.54 

2017 414.86 1874.34 22.13 11.67 4841.04 19452.59 24.89 

2018 424.61 1883.21 22.55 11.68 4842.03 20026.31 24.18 

 18.35 18951.52 3477.12 10.82 17.53 1785.14 317.74 المتوسذ 

االقتصدداد المصددار: وزارة الزراعة واسددتصددالح االرالددىض قطاع الشددئون االقتصدداديةض ا دارة المركزةة لالقتصدداد الزراعيض نشددرة  
 الزراعيض أعااد مزتلاة 
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لمجصو     .2جدول   ال لي   واالنتا   الااانية  واالنتاجية  المزروعة  المساحة  لتطور  العاي  الزملي  االتجاة  معادال  
 ( 2018- 2000البطاطس فى مصر خال  الاترة )

 
 المعادالت البيان  م

2R 
 
 

F  المتوسط 
معدل الزيادة 
 %او النقص 

 المساحة المزروعة  1
 )الف فاان( 

Ŷ=164.67+15.31x 
(10.74)**  (11.39)** 

0.88 129.64 317.74 4.82 
 االنتاجية الااانية 2

 )طن/فاان( 
Ŷ=9.20+0.09x 
(119.41)**  (12.42)** 

0.90 154.28 10.82 0.84 
 االنتا  ال لي 3

 )الف طن/ فاان( 
Ŷ=1567.24+190.99x 
(8.72)**  (12.11)** 

0.90 146.64 3477.12 5.49 
 (   19ض             ض3ض 2ض 1= متةير الزمن ) Xض   = الرقم التقامري للظاررة مولع البح  Ŷ حي  تشير  

2R  معامل التحاما ض == F     قيمة معلوةة اللموخ      ض) ( = القيمة التي  ين القوسين تعبر عن قيمة(T)    المحسو ة(** ) 
 (غير معلوةة  -ض )  05 0) *( مستوى معلوةة                   01 0مستوى معلوةة 

 (  1جمعت وحسبت من الجااو  رقم ): المصار
 

تطور الت اليف ال لية وا مراد ال لى وصافى العالا الااانى والسعر المزرعي ونسبة العالا للت اليف وأر حية    .3جدول  
 ( 2018- 2000الجلية الملا  وار حية الطن الملتو  لمحصو  البطاطس خال  الاترة )

                                القيمة: بالجنيه                                                                

 السنوات
التكاليف  
 االنتاجية 

 االيراد 
 الكلى

 صافى 
 العائد الفدانى

السعر 
 المزرعى 

 نسبة العائد
 للتكاليف 

  هاربحية الجني
 المنفق

اربحية الطن 
 المنتج

2000 3378 6934 3556 627 2.05 1.05 359.92 

2001 3310 6714 3404 628 2.03 1.03 339.38 

2002 3732 6946 3214 636 1.86 0.86 318.22 

2003 4504 7954 3450 717 1.77 0.77 333.66 

2004 6021 8138 2117 696 1.35 0.35 206.13 

2005 6352 8196 1844 694 1.29 0.29 175.12 

2006 7010 10073 3063 852 1.44 0.44 291.71 

2007 8014 14665 6651 1212 1.83 0.83 619.27 

2008 9342 14616 5274 1217 1.56 0.56 484.30 

2009 9491 15967 6476 1329 1.68 0.68 583.42 

2010 9397 15925 6528 1345 1.69 0.69 601.10 

2011 10962 18694 7733 1701 1.71 0.71 696.67 

2012 11336 14477 3141 1165 1.28 0.28 278.46 

2013 10989 14360 3371 1182 1.31 0.31 301.52 

2014 11053 14402 3349 1193 1.30 0.30 297.42 

2015 11088 14488 3400 1185 1.31 0.31 300.09 

2016 13939 17002 3063 1414 1.22 0.22 280.49 

2017 20804 25408 4604 2006 1.22 0.22 394.52 

2018 20814 25418 4604 2007 1.22 0.22 394.18 

 381.87 0.53 1.53 1147.68 4149.58 13704.05 9554.53 المتوسذ 

المصار: وزارة الزراعة واستصالح االرالىض قطاع الشئون االقتصاديةض ا دارة المركزةة لالقتصاد الزراعىض نشرة االقتصاد 
 الزراعىض أعااد مزتلاة 
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المزرعي    .4جدول   والسعر  الاااني  العالا  وصافي  ال لي  واالمراد  ال لية  للت اليف  العاي  الزملي  االتجاة  معادال  
 ( 2018-2000لمحصو  البطاطس فى مصر خال  الاترة )

 
 معدل الزيادة  المتوسط R2 F المعادالت البيان  م

 او النقص %
 الت اليف ال لية  1

 )جلية(
Ŷ=1300.74+825.38x 

 **(1.40)-  (10.14) 
0.86 102.72 9554.53 8.64 

 االمراد ال لي 2
 )جلية(

Ŷ=4860.91+884.31x 

(3.74)**  (7.75)** 
0.78 60.09 13704.05 6.45 

صافي العالا    3
 الااداني )جلية( 

Ŷ=3560.19+58.94x 

(4.49)**  (0.85)- 
0.25 0.72 4149.58 - 

المزرعي السعر  4  
 )جلية/طن(

Ŷ=477.96+66.97x 

(4.43)**  (7.08)** 

0.75 50.19 1147.68 5.83 

 (    19ض             3ض  2ض 1= متةير الزمن )  Xض   = الرقم التقامري للظاررة مولع البح  Ŷ حي  تشير    
2R معامل التحاما ض == F   قيمة معلوةة اللموخ      ض) ( = القيمة التي  ين القوسين تعبر عن قيمة(T)  المحسو ة 
 ( غير معلوةة -ض )   05 0( مستوى معلوةة * )                  01 0مستوى معلوةة  (**) 

 ( 3جمعت وحسبت من الجااو  رقم ) : المصار
 
 
 العائد الفدانىصافى   -

أن متوسذ صافي العالا    3  الجدول رقماتحح من        
البطاطس   محصو   من  نحوالاااني    4149.58   ل  

(ض وقا ت   ب صافي  2018-2000)  جليها خال  الاترة
وخلف فحا أدنى  ل     العالا الاااني  ين الزةادة واللقصانض

عاي    جليها  1844  نحو أقصى  ل     ض2005في  وحا 
ض  زةادة قاررا نحو  2011جليها في عاي    7733  نحو

% من  319.66جليهاض فمعا  زةادة  ل  نحو    5889
  و تقامر معادلة االتجاه الزملي العاي لصافي  2005عاي  

العالا الاااني لمحصو  البطاطس تبين من المعادلة رقم  
رقم  (  3) من    4بالجدول  الاااني  العالا  صافي  زةادة 

ير معلوي احصاليا  ل  نحو  محصو  البطاطس فمقاار غ
مما يعلي الثبا  اللسبي لصافي العالا    جليهاض  205.6

الاااني من محصو  البطاطس حو  المتوسذ الحسا ي  
 خال  الاترة السا   االشارة اليها 

 
 السعر المزرعى  -

أن متوسذ السعر المزرعي    3  الجدول رقم تبين من  
جليها خال     1147.68 ل  نحومن محصو  البطاطس  

  627(ض وخلف فحا أدنى  ل  نحو2018- 2000الاترة  )

عاي    جليها نحو2000في  أقصى  ل   وحا    2007ض 
جليهاض   1380ض  زةادة قاررا نحو  2018جليها في عاي  

نحو   زةادة  ل   عاي  220.11فمعا   من   %2000   
معادلة المزرعي    و تقامر  للسعر  العاي  الزملي  االتجاه 

المعادلة رقم ) البطاطس تبين من  ( الواردة  4لمحصو  
رقم   لمحصو     4بالجدول  المزرعي  السعر  زةادة 

نحو   احصاليا  ل   معلوي  فمقاار   66.97البطاطس 
% من المتوسذ 5.83  جليهاض فمعا  زةادة سلوي  ل  نحو

العاي خال  الاترة السا   االشارة اليهاض وقا  ل  معامل  
   0.75التحاما نحو 

 

   نسبة إجمالي اإليراد الكلى الى التكاليف الكلية -

ور ا المقيا  عبارة عن اللسبة  ين قيمة ا نتا  الى  
ت لاة علاصر ا نتا  المستزامة فى العملية ا نتاجيةض 

لاو  شطري العملية ا نتاجية في  أى أن ر ا المعيار مت
صورتها اللقاية ور ا المقيا  متيح المقارنة  ين الوحاا   
ا نتاجية المزتلاة و ك لف  ين األنماط المز رعية ض ولقا 

جليها خال  متوسذ الاترة   1.53 لةت ر ه اللسبة نحو  
   3الجدول رقم ( كما فى 2000-2018)
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 اربحية الطن المنتج من محصول البطاطس   -
ور ا المقيا  عبارة قسمة صافي العالا الاااني علي  

نحو   وقا  لةت  فالطن  الااان  جليها    381.87إنتاجية 
( الاترة  متوسذ  خال   فى  2018-2000للطن  كما   )

  3الجدول رقم 
 

 أربحية الجنيه المنفق –
ا وةتم الحصو  على ر ا المعيار فقسمة صافي العال
ا يجار  شاملة  للااان  الت اليف  إجمالي  على    الااانى 

وغيرراض وتعكس زةادة ر ا المعيار ارتااع ر حية   واألجور
وتبين   ضرتااع معامل  ال ااءة االقتصاديةا  الجليه الملا ض

أن متوسذ أر حية الجليه الملا  فى    3  الجدول رقممن  
جليها خال     0.53الموسم لمحصو  البطاطس  ل  نحو  

 (  2018-2000متوسذ الاترة )
 
 قيمة مستلزمات االنتاج –

أن متوسذ قيمة مستلزما     5  الجدول رقمتبين من  
جليها  8097.89 االنتا  لمحصو  البطاطس  ل  نحو

( الاترة   أدنى  2018-2000خال   فحا  نحو(ض    ل  
عاي    2759 في  نحو2001جليها  أقصى  ل    ض وحا 

عاي    17631 في  نحو 2017جليها  قاررا  ض  زةادة 
% من  539.04جليهاض فمعا  زةادة  ل  نحو    14872

  و تقامر معادلة االتجاه الزملي العاي لقيمة   2001عاي  
مستلزما  االنتا  لمحصو  البطاطس تبين من المعادلة  

الواردة  1رقم ) زةادة قيمة مستلزما     6دول رقم  بالج( 
االنتا  لمحصو  البطاطس فمقاار معلوي احصاليا  ل  

نحو    675.85نحو   سلوي  ل   زةادة  فمعا   جليهاض 
% من المتوسذ العاي خال  الاترة السا   االشارة 8.35

   0.87اليهاض وقا  ل  معامل التحاما نحو 

 
 القيمة المضافة لمحصول البطاطس  –

أن متوسذ القيمة المحافة    5  ول رقمالجدتبين من  
نحو البطاطس  ل   محصو    جليها   5606.16  من 

( الاترة  القيمة    (ض2018-2000خال   تراوحت  وقا 
أدنى  ل    البطاطس ما  ين حا  المحافة من محصو  

عاي    2582  نحو في  أقصى  ل   2005جليها  ض وحا 
ض  زةادة قاررا نحو  2011جليها في عاي    9997  نحو

% من  287.18جليهاض فمعا  زةادة  ل  نحو    7415
  و تقامر معادلة االتجاه الزملي العاي للقيمة  2005عاي  

المحافة من محصو  البطاطس تبين من المعادلة رقم 
الواردة  2) رقم  (  المحافة من    6بالجدول  القيمة  زةادة 

نحو   احصاليا  ل   معلوي  فمقاار  البطاطس  محصو  
% 3.72سلوي  ل  نحو   زةادة    جليهاض فمعا   208.46

من المتوسذ العاي خال  الاترة السا   االشارة اليهاض وقا  
   0.45 ل  معامل التحاما نحو 

 
من    – االنتاج  مستلزمات  الي  المضافة  القيمة  نسبة 

 محصول البطاطس  
أن متوسددددددددددذ نسددددددددددبة القيمة   5 الجدول رقمتبين من  

البطاطس المحدافة الي مسدتلزما  االنتا  من محصدو  
نحدو )79.92   لد   الادتدرة   خال    %2000-2018  )

ضوقا تراوحت نسدددددددددبة القيمة المحدددددددددافة الي مسدددددددددتلزما   
االنتدا  من محصددددددددددددددو  البطداطس مدا  ين حدا أدنى  ل  

ض وحا أقصددددى  ل  نحو 2005% في عاي  45.99 نحو
عددددددداي   144.24% نددحددو 2000فددي  ض  ددتددددددداقددص  ددلدد  

% من 213.62%ض فمعدددا  تلددداقص  ل  نحو  98.25
  و تقامر معادلة االتجاه الزملي العاي للسدبة 2005عاي  

القيمة المحددددددافة الي مسددددددتلزما  االنتا  من محصددددددو  
بــالجــدول ( الواردة  3البطدداطس تبين من المعددادلددة رقم )

تلاقص نسددددددددبة القيمة المحددددددددافة الي مسددددددددتلزما     6رقم 
االنتا  من محصددو  البطاطس فمقاار معلوي احصدداليا 

%  5.33ادة سلوي  ل  نحو%ض فمعا  زة4.26 ل  نحو  
من المتوسذ العاي خال  الاترة السا   االشارة اليهاض وقا 

  0.51 ل  معامل التحاما نحو 
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تطور قيمة االنتا  ال لي والقيمة المحافة الااانية ومستلزما  االنتا  لمحصو  البطاطس خال  الاترة    .  5جدول  
(2000-2018 ) 
 

 السنوات

االيراد الكلي )قيمة  
 االنتاج( 
 القيمة المضافة)جنية( قيمة مستلزمات االنتاج )جنية( ) جنية(

%القيمة  
المضافة من  
مستلزمات  

 االنتاج 

2000 6934 2839 4095 144.24 

2001 6714 2759 3955 143.35 

2002 6946 3181 3765 118.36 

2003 7954 3879 4075 105.05 

2004 8138 5315 2823 53.11 

2005 8196 5614 2582 45.99 

2006 10073 6206 3867 62.31 

2007 14665 6979 7686 110.13 

2008 14616 8040 6576 81.79 

2009 15967 8215 7752 94.36 

2010 15925 8046 7879 97.92 

2011 18694 8697 9997 114.95 

2012 14477 9912 4565 46.06 

2013 14360 9523 4837 50.79 

2014 14402 9584 4818 50.27 

2015 14488 9539 4949 51.88 

2016 17002 11266 5736 50.91 

2017 25408 17631 7777 44.11 

2018 25418 16635 8783 52.80 

 79.92 5606.16 8097.89 13704.05 المتوسذ 

الشئون االقتصاديةض ا دارة المركزةة لالقتصاد الزراعىض نشرة االقتصاد المصار: وزارة الزراعة واستصالح االرالىض قطاع  
 الزراعىض أعااد مزتلاة 
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 ( 2018-2000الاترة )

 
 معدل الزيادة  المتوسط 2R F المعادالت البيان  م

 او النقص % 

 قيمة مستلزما  االنتا   1
 (ه)جلي

Ŷ=1339.37+675.85x 

(1.82)-  (10.48)** 
0.87 109.82 8097.89 8.35 

 القيمة المحافة  2
 (ه)جلي

Ŷ=3521.54+208.46x 

(4.01)**  (2.70)** 
0.45 7.29 5606.16 3.72 

%القيمة المحافة من   3
 مستلزما  االنتا   

Ŷ=122.48-4.26x 

(9.94)**  (-3.94)** 
0.51 15.51 79.92 5.33 

 (    19ض             3ض 2ض 1= متةير الزمن ) Xض   = الرقم التقامري للظاررة مولع البح  Ŷ حي  تشير   
2R  معامل التحاما ض == F   قيمة معلوةة اللموخ      ض) ( = القيمة التي  ين القوسين تعبر عن قيمة(T)  المحسو ة 

 ( غير معلوةة-ض )   0.05)*( مستوى معلوةة                   0.01مستوى معلوةة  (**) 

 ( 5جمعت وحسبت من الجااو  رقم ) : المصار
 

 
 

 مؤشرات االستهالك  –2–4
ال ليض مية   االستهالي  من  كل  الجزء  ر ا  متلاو  

االستهالي   الااقا ضفالض االنتا ض ال اتيضنسبة  اال تااء 
متوسذ نصين    ال ليضنسبة الااقا لالنتا     الي االنتا ض

 الارد من البطاطس كما ملي:

 
 االستهالك الكلي   –

أن متوسذ االستهالي ال لي   7  الجدول رقمتبين من  
نحو   البطاطس  ل   طن    2297.89لمحصو   الف 

( وخلف  فحا أدنى  ل  نحو  2018- 2000خال  الاترة )
  حا أقصى  ل  نحو  ض2000الف طن في عاي    1190
عاي    3549 في  طن  نحو 2018الف  قاررا  ض  زةادة 
%  198.24  فمعا  زةادة  ل  نحو  الف طنض  2359

عاي   العاي  2000من  الزملي  االتجاه  معادلة  و تقامر  ض 
لالستهالي ال لي لمحصو  البطاطس تبين من المعادلة  

( رقم  (  1رقم  ال لي    8بالجدول  االستهالي  زةادة 
نحو   احصاليا  ل   معلوي  فمقاار  البطاطس  لمحصو  

طنضا  139.31 نحو    لف  سلوي  ل   زةادة  فمعا  
% من المتوسذ العاي خال  الاترة السا   االشارة 6.06

   0.93 اليهاض وقا  ل  معامل التحاما نحو

 كمية الفاقد  –
أن متوسذ كمية الااقا من    7  الجدول رقمتبين من  

طن خال   الف    425.32محصو  البطاطس  ل  نحو  
  171أدنى  ل  نحو  ( وخلف فحا  2018- 2000الاترة )

  838  حا أقصى  ل  نحو  ض 2001الف طن في عاي  
ض  زةادة قاررا نحو 2018ض 2017الف طن في عامي 

% من  390.06 فمعا  زةادة  ل  نحو الف طنض  667
ض و تقامر معادلة االتجاه الزملي العاي ل مية  2001عاي 

(  2الااقا من محصو  البطاطس تبين من المعادلة رقم )
زةادة كمية الااقا من محصو  البطاطس    8  بالجدول رقم

نحو   احصاليا  ل   معلوي  طنض    45.32فمقاار  الف 
نحو   سلوي  ل   زةادة  المتوسذ 10.66فمعا   من   %

العاي خال  الاترة السا   االشارة اليهاض وقا  ل  معامل  
 الااقا   مية ارتااع سب  مما وةتحح    0.83  التحاما نحو

 ااءة  لعاي خلف وةعزي  للبطاطس ال لى االنتا  من
 وصولها  حتى حصادرا مل  للبطاطس التسوةقية العمليا 

 .المستهلف
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تطور االستهالي ال لي وكمية الااقا وفالض االنتا  واال تااء ال اتي متوسذ نصين الارد ونسبة االستهالي    .7جدول  
 ( 2018- 2000الي االنتا  و نسبة الااقا الي االنتا  لمحصو  البطاطس خال  الاترة )

 

 السنوات 
 االنتاج الكلي 
 )الف طن 

 االستهالك الكلي 
 )الف طن( 

 كمية الفاقد 
 )الف طن( 

 اإلنتاج فائض 
 )الف طن( 

االكتفاء  
 الذاتي 

%االستهالك  
 الي االنتاج 

 %الفاقد الي 
 االنتاج  

متوسط 
نصيب الفرد  

 كجم/سنة

2000 1764.91 1190 198 574.91 148.31 67.43 11.22 18.63 

2001 1903.13 1343 171 560.13 141.71 70.57 8.99 20.60 

2002 1985.32 1361 177 624.32 145.87 68.55 8.92 20.46 

2003 2039.35 1348 190 691.35 151.29 66.10 9.32 19.85 

2004 2546.61 1572 179 974.61 162.00 61.73 7.03 22.68 

2005 3167.43 2045 181 1122.43 154.89 64.56 5.71 28.91 

2006 2312.79 1439 219 873.79 160.72 62.22 9.47 19.93 

2007 2760.46 1751 285 1009.46 157.65 63.43 10.32 23.78 

2008 3567.05 2356 201 1211.05 151.40 66.05 5.63 31.32 

2009 3659.28 2515 245 1144.28 145.50 68.73 6.70 32.69 

2010 3634.22 2389 330 1245.22 152.12 65.74 9.08 30.34 

2011 4338.43 2234 352 2104.43 194.20 51.49 8.11 27.78 

2012 4758.04 2515 567 2243.04 189.19 52.86 11.92 30.50 

2013 4265.18 2636 619 1629.18 161.81 61.80 14.51 34.22 

2014 4611.07 3228 830 1383.07 142.85 70.01 18.00 35.69 

2015 4955.45 3200 826 1755.45 154.86 64.58 16.67 34.62 

2016 4113.44 3450 835 663.44 119.23 83.87 20.30 36.53 

2017 4841.04 3539 838 1302.04 136.79 73.10 17.31 36.70 

2018 4842.03 3549 838 1293.03 136.43 73.30 17.31 36.44 

 28.51 11.40 66.11 152.99 1179.22 425.32 2297.89 3477.12 المتوسذ

الزراعة واستصالح االرالىض قطاع الشئون االقتصاديةض ا دارة المركزةة لالقتصاد الزراعيض نشرة وزارة  - 1المصار: 
 االقتصاد الزراعيض أعااد مزتلاة

 .http//www.capmas.gov.orgموقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء     –  2         

 http//www.FAO.org   موقع ملظمة االغ ية والزراعة )الااو( – 3         
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معادال  االتجاة الزملي العاي لتطور االستهالي ال لي وكمية الااقا وفالض االنتا  واال تااء ال اتي متوسذ   .8جدول  
 ( 2018- 2000نصين الارد لمحصو  البطاطس خال  الاترة )

 
معدل الزيادة او النقص   المتوسط 2R F المعادالت البيان  م

% 

 االستهالي ال لي 1
 )الف طن( 

Ŷ=904.82+139.31x 

(6.82)**  (15.13)** 
0.93 228.91 2297.89 6.06 

 كمية الااقا        2
 )الف طن( 

Ŷ=27.88+45.32x 

(0.50)-  (9.24)** 
0.83 85.43 425.32 10.66 

 فالض االنتا   3
 )الف طن(  

Ŷ=662.42+51.68x 

(3.42)**  (3.04)** 
0.45 9.23 1179.22 4.38 

 اال تااء ال اتي% 4
 

Ŷ=156.85-0.39x 

(18.76)**  (-2.07)* 

0.40 4.28 152.99 0.25 

%االستهالي الي  5
 االنتا  

Ŷ=63.49+0.26x 

(18.47)**  (2.01)* 

0.43 4.06 66.11 0.40 

 Ŷ=5.40+0.60x %الااقا الي االنتا  6

(3.58)**  (4.53)** 

0.55 20.50 11.40 5.30 

متوسذ نصين الارد  7
  جم/سلة

Ŷ=17.72+1.08x 

(14.26)**  (9.90)** 

0.85 98.11 28.51 3.79 

 (    19ض             3ض 2ض 1= متةير الزمن ) Xض   = الرقم التقامري للظاررة مولع البح  Ŷ حي  تشير  
2R معامل التحاما ض == F   قيمة معلوةة اللموخ      ض) ( = القيمة التي  ين القوسين تعبر عن قيمة(T)  المحسو ة 

 ( غير معلوةة-ض )   0.05) *( مستوى معلوةة                   0.01مستوى معلوةة  ( **)

 ( 7جمعت وحسبت من الجااو  رقم ) : المصار
 
 فائض االنتاج –

أن متوسذ فالض االنتا    7  الجدول رقمتبين من  
طن  الف    1179.22من محصو  البطاطس  ل  نحو  

( وخلف فحا أدنى  ل  نحو  2018- 2000خال  الاترة )
عاي    560.13 في  أقصى  ل     ض 2001الف طن  حا 

ض  زةادة قاررا  2012الف طن في عاي    2243.04  نحو
طنض  1682.91نحو   نحو  الف  زةادة  ل     فمعا  

ض و تقامر معادلة االتجاه 2001% من عاي  300.45
الزملي العاي لاالض االنتا  من محصو  البطاطس تبين 

زةادة فالض االنتا    8بالجدول رقم  (  3من المعادلة رقم ) 
من محصو  البطاطس فمقاار معلوي احصاليا  ل  نحو 

نحو    51.68 سلوي  ل   زةادة  فمعا   طنض  الف 
الاترة السا   االشارة   % من المتوسذ العاي خال 4.38

نحو التحاما  معامل  وقا  ل    سب  مما    0.45  اليهاض 

 االبح  سلوا   ل فى االنتا  فى فالحا رلاي أن يعلى

 أسواق عن  البح  من ال ا رم للزار  ومن تصامره يمكن

اللقا   من الاولة  حصيلة لزةادة  الاالض ر ا تستوعن
 األجلبي  

 
 االكتفاء الذاتي  –

أن متوسذ اال تااء ال اتي   7  الجدول رقمتبين من  
نحو   البطاطس  ل   محصو   خال     % 152.99من 

( من 2018- 2000الاترة  ال لتي  اال تااء  ت     وقا   )
واللقصانض الزةادة  البطاطس  ين  فحا    محصو   وخلف 

حا أقصى    ض2016% في عاي  119.23أدنى  ل  نحو  
 تلاقص  ل  نحو  ض  2011% في عاي  194.20   ل  نحو
% من عاي  62.88  فمعا  تلاقص  ل  نحو  %ض74.97
لال تااء  2016 العاي  الزملي  االتجاه  معادلة  و تقامر  ض 

(  4ال اتي من محصو  البطاطس تبين من المعادلة رقم )
رقم   محصو     8بالجدول  من  ال اتي  اال تااء  تلاقص 
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نحو   احصاليا  ل   معلوي  فمقاار  %ض  0.39البطاطس 
% من المتوسذ العاي  0.25ة سلوي  ل  نحو  فمعا  زةاد

خال  الاترة السا   االشارة اليهاض وقا  ل  معامل التحاما 
   0.40 نحو
 
 نسبة االستهالك الي االنتاج من محصول البطاطس    –

أن متوسذ نسبة االستهالي   7 الجدول رقمتبين من 
  % 66.11الي االنتا  من محصو  البطاطس  ل  نحو  

( وخلف فحا أدنى  ل  نحو  2018- 2000خال  الاترة )
عاي  51.49 في  نحو  ض %2011  أقصى  ل    حا 
عاي    83.87% نحو  2016في  قاررا  ض  زةادة 
% من عاي  62.88  فمعا  زةادة  ل  نحو  %ض32.38
االتج2011 معادلة  و تقامر  للسبة ض  العاي  الزملي  اه 

االستهالي الي االنتا  من محصو  البطاطس تبين من  
زةادة نسبة االستهالي    8بالجدول رقم  (  5المعادلة رقم )

معلوي  فمقاار  البطاطس  محصو   من  االنتا   الي 
%ض فمعا  زةادة سلوي  ل  نحو  0.26احصاليا  ل  نحو  

شارة % من المتوسذ العاي خال  الاترة السا   اال0.40
   0.43اليهاض وقا  ل  معامل التحاما نحو

 

 نسبة كمية الفاقد الي االنتاج من محصول البطاطس   –
أن متوسذ نسبة كمية الااقا    7  الجدول رقمتبين من  

  % 11.40الي االنتا  من محصو  البطاطس  ل  نحو  
( وخلف فحا أدنى  ل  نحو  2018- 2000خال  الاترة )

عاي  5.63 في  نحو  ض%2008  أقصى  ل    حا 
عاي  20.30 في  نحو  %2016  قاررا  ض  زةادة 
% من عاي  260.24  فمعا  زةادة  ل  نحو  %ض 14.66
ض و تقامر معادلة االتجاه الزملي العاي للسبة كمية  2008

تبين   البطاطس  محصو   من  االنتا   الي  من  الااقا 
زةادة نسبة كمية الااقا    8بالجدول رقم  (  6المعادلة رقم ) 

معلوي  فمقاار  البطاطس  محصو   من  االنتا   الي 
%ض فمعا  زةادة سلوي  ل  نحو  0.60احصاليا  ل  نحو  

% من المتوسذ العاي خال  الاترة السا   االشارة    5.30
   0.55اليهاض وقا  ل  معامل التحاما نحو

 
 الفرد  في السنة من البطاطس متوسط نصيب  –

الارد   7  الجدول رقمتبين من        أن متوسذ نصين 
نحو   البطاطس  ل   من  السلة    كجم/سلة   28.51في 

( وخلف فحا أدنى  ل  نحو  2018- 2000خال  الاترة )

 حا أقصى  ل  نحو  ض2000كجم/سلة في عاي    18.63
قاررا نحو  2017كجم/سلة في عاي    36.70 ض  زةادة 
% من  96.99فمعا  زةادة  ل  نحو  م/سلةض كج  18.07
العاي  2000عاي   الزملي  االتجاه  معادلة  و تقامر  ض 

لمتوسذ نصين الارد في السلة من البطاطس تبين من  
زةادة متوسذ نصين    8بالجدول رقم  (  7المعادلة رقم )

الارد في السلة من البطاطس فمقاار معلوي احصاليا  ل   
زةادة  1.08نحو   فمعا   نحو     كجم/سلةض  سلوي  ل  
% من المتوسذ العاي خال  الاترة السا   االشارة 3.79

   0.85 اليهاض وقا  ل  معامل التحاما نحو
 
 مؤشرات التجارة الخارجية   -4-3

الصادرا    وقيمة  كمية  من  كل  الجزء  ر ا  متحمن 
والواردا ض  والواردا ض  الصادرا   الميزان    سعر  صافي 

ونسبة كمية الصادرا  الي    التجاري لمحصو  البطاطسض
 االنتا  ال لي كما ملي:

 

 كمية الصادرات –
أن متوسذ كمية الصادرا    9  الجدول رقمتبين من  

نحو   البطاطس  ل   محصو   طن  الف    418.02من 
( وخلف فحا أدنى  ل  نحو  2018- 2000خال  الاترة )

عاي    156.63 في  أقصى  ل     ض 2000الف طن  حا 
ض  زةادة قاررا  2014عاي  الف طن في    697.71  نحو

طنض   541.08نحو   نحو   الف  زةادة  ل     فمعا  
ض و تقامر معادلة االتجاه 2000% من عاي  345.45

البطاطس   من محصو   الصادرا   ل مية  العاي  الزملي 
زةادة كمية   10بالجدول رقم    (1تبين من المعادلة رقم ) 

معلوي  فمقاار  البطاطس  محصو   من  الصادرا  
الف طنض فمعا  زةادة سلوي    25.36  احصاليا  ل  نحو

% من المتوسذ العاي خال  الاترة السا    6.07 ل  نحو  
   0.70 االشارة اليهاض وقا  ل  معامل التحاما نحو

 
 قيمة الصادرات  –

أن متوسذ قيمة الصادرا    9 الجدول رقمتبين من  
  مليون دوالر  145.63من محصو  البطاطس  ل  نحو  

( وخلف فحا أدنى  ل  نحو  2018- 2000خال  الاترة )
حا أقصى  ل     ض2000مليون دوالر في عاي    27.39

عاي    326.79  نحو في  دوالر  ض  زةادة 2014مليون 
 فمعا  زةادة  ل  نحو  مليون دوالرض   299.4قاررا نحو  
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ض و تقامر معادلة االتجاه 2000من عاي  %  1093.1
البطاطس  محصو   من  الصادرا   لقيمة  العاي  الزملي 

زةادة قيمة    10بالجدول رقم  (  2تبين من المعادلة رقم )
معلوي  فمقاار  البطاطس  محصو   من  الصادرا  

نحو   زةادة    14.69احصاليا  ل   فمعا   دوالرض  مليون 
ال  الاترة  % من المتوسذ العاي خ10.09  سلوي  ل  نحو

   0.79  السا   االشارة اليهاض وقا  ل  معامل التحاما نحو
 

 السعر التصديري  –
أن متوسذ السعر التصامري   9  الجدول رقمتبين من  

نحو   البطاطس  ل   خال     دوالر  338.37لمحصو  
( نحو  2018- 2000الاترة  أدنى  ل   فحا  وخلف   )

  حا أقصى  ل  نحو  ض2003دوالر في عاي    148.26
عاي    676.06 في  نحو 2009دوالر  قاررا  ض  زةادة 

% من  355.99  دوالرضفمعا  زةادة  ل  نحو  527.8
ض و تقامر معادلة االتجاه الزملي العاي للسعر  2003عاي  

ن من المعادلة رقم  التصامري من محصو  البطاطس تبي
رقم  (  3) من    10بالجدول  التصامر  السعر  زةادة 

نحو   احصاليا  ل   معلوي  فمقاار  البطاطس  محصو  
% 5.37  دوالرض فمعا  زةادة سلوي  ل  نحو  18.18

من المتوسذ العاي خال  الاترة السا   االشارة اليها ض وقا 
   0.48  ل  معامل التحاما نحو

 
 كمية الواردات –

أن متوسذ كمية الواردا     9  الجدول رقمتبين من  
نحو   البطاطس  ل   محصو   طن  الف    106.44من 

( وخلف فحا أدنى  ل  نحو  2018- 2000خال  الاترة )
  حا أقصى  ل  نحو  ض2004الف طن في عاي    23.22

ض  زةادة قاررا نحو  2016الف طن في عاي    279.10
طنض  255.88 نحو  الف  زةادة  ل    فمعا  

ض و تقامر معادلة االتجاه 2004% من عاي  11.01.98
الزملي العاي ل مية الواردا  من محصو  البطاطس تبين 

 ( رقم  المعادلة  رقم  (  4من  كمية   10بالجدول  زةادة 
الواردا  من محصو  البطاطس فمقاار معلوي احصاليا 

الف طنض فمعا  زةادة سلوي  ل  نحو    8.71 ل  نحو  
الاترة السا   االشارة   % من المتوسذ العاي خال 8.18

   0.61اليهاض وقا  ل  معامل التحاما نحو
 
 

 قيمة الواردات  –
أن متوسذ قيمة الواردا     9  الجدول رقمتبين من       

  مليون دوالر   76.47من محصو  البطاطس  ل  نحو  
( وخلف فحا أدنى  ل  نحو  2018- 2000خال  الاترة )

حا أقصى  ل     ض2004مليون دوالر في عاي    14.78
ض  زةادة قاررا 2016مليون دوالر في عاي    162.47نحو

دوالرض  147.69نحو   نحو  مليون  زةادة  ل    فمعا  
ض و تقامر معادلة االتجاه 2004% من عاي  999.26

محصو  البطاطس تبين   الزملي العاي لقيمة الواردا  من
( رقم  المعادلة  رقم  (  5من  قيمة    10بالجدول  زةادة 

الواردا  من محصو  البطاطس فمقاار معلوي احصاليا 
نحو   سلوي  ل     6.06 ل   زةادة  فمعا   دوالرض  مليون 

السا   7.92  نحو الاترة  خال   العاي  المتوسذ  من   %
   0.60 االشارة اليهاض وقا  ل  معامل التحاما نحو

 
 سعر الواردات –

أن متوسذ سعر الواردا     9  الجدول رقمتبين من        
خال    دوالر  738.97من محصو  البطاطس  ل  نحو  

( نحو  2018- 2000الاترة  أدنى  ل   فحا  وخلف   )
  حا أقصى  ل  نحو  ض2000دوالر في عاي    458.62

قاررا نحو  2009دوالر في عاي    2014.55 ض  زةادة 
%  314.84  فمعا  زةادة  ل  نحو  دوالرض  1528.93
عاي   العاي  2000من  الزملي  االتجاه  معادلة  و تقامر  ض 

لسعر الواردا  من محصو  البطاطس تبين من المعادلة  
( رقم  (  6رقم  من    10بالجدول  الواردا   سعر  زةادة 

محصو  البطاطس فمقاار غير معلوي احصاليا  ل  نحو  
اللسبي لسعر  7.16 الواردا     دوالرض مما يعلي الثبا  

الحسا ي خال    المتوسذ  البطاطس حو   من محصو  
ونستزلص من دراسة سعر    الاترة السا   االشارة اليها 

   مرتاعة مقارنة فسعر التصامر انهالواردا  
فقا يكون راجع خلف الي استيراد تقاوي محسلة عالية  
الاولة   ضل ا يجن علي  البطاطس  الااانية من  االنتاجية 

وا الملتجين  واالرتماي  دعم  وتطوةررا  الزراعية  لبحوث 
فانتا  تقاوي محسلة محلية عالية االنتاجية الااانية والتي  
يجن التركيز عليها مستقبالض حتي متثلي للا تقليل كمية  
الي   خلف  مؤدي  مما  البطاطس  واردا   وسعر  وقيمة 

  تحسين الميزان التجاري في مصر 
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تطور االنتا  ال لي وكمية وقيمة الصادرا  وكمية وقيمة الواردا  وسعر الصادرا  والواردا  وصافي    .9جدول  

 ( 2018-2000الميزان التجاري من محصو  البطاطس خال  الاترة )
 

 السنوات 

 االنتاج  
 الكلي 

 )الف طن 

 كمية 
 الصادرات 
 )الف طن( 

 قيمة  
الصادرات  
)مليون  
 دوالر( 

 السعر 
 التصديري  

 )دوالر/طن( 

 كمية 
 الواردات  
 الف طن 

قيمة  
الواردات  
)مليون  
 دوالر( 

سعر  
 الواردات 

 )دوالر/طن( 

صافي  
الميزان  
التجاري  
)مليون  
 دوالر( 

 %كمية 
 الصادرات 

 الي االنتاج  
 الكلي 

2000 1764.91 156.63 27.39 174.87 66.76 32.42 485.62 5.03 8.87 

2001 1903.13 185.51 29.75 160.37 34.59 18.31 529.34 11.44 9.75 

2002 1985.32 229.38 42.62 185.79 55.46 30.09 542.55 12.53 11.55 

2003 2039.35 296.29 43.93 148.26 69.48 41.99 604.35 1.94 14.53 

2004 2546.61 381.51 67.23 176.22 23.22 14.78 636.52 52.45 14.98 

2005 3167.43 392.18 77.45 197.48 72.91 46.40 636.40 31.05 12.38 

2006 2312.79 367.13 65.35 178.00 58.01 29.72 512.33 35.63 15.87 

2007 2760.46 389.70 108.09 277.37 69.23 60.89 879.53 47.2 14.12 

2008 3567.05 397.94 176.15 442.65 81.67 67.30 824.05 108.85 11.16 

2009 3659.28 215.08 145.41 676.06 52.91 106.59 2014.55 38.82 5.88 

2010 3634.22 298.56 129.56 433.96 146.79 108.28 737.65 21.28 8.22 

2011 4338.43 637.43 250.65 393.23 143.64 126.48 880.53 124.17 14.69 

2012 4758.04 430.00 127.35 484.24 120.25 89.61 745.20 37.74 9.04 

2013 4265.18 450.00 205.90 481.17 184.48 146.67 795.05 59.23 10.55 

2014 4611.07 697.71 326.79 477.28 154.98 120.42 777.00 206.37 15.13 

2015 4955.45 600.99 235.90 387.52 113.10 78.05 690.10 157.85 12.13 

2016 4113.44 473.07 162.01 342.46 279.10 162.47 582.12 0.46 11.50 

2017 4841.04 671.29 272.73 406.28 152.75 85.73 561.24 187 13.87 

2018 4842.03 672.03 272.75 405.86 143.10 86.75 606.22 186 13.88 

 12.00 69.74 738.97 76.47 106.44 338.37 145.63 418.02 3477.12 المتوسذ 

وزارة الزراعة واستصالح االرالىض قطاع الشئون االقتصاديةض ا دارة المركزةة لالقتصاد الزراعيض نشرة  - 1المصار: 
 االقتصاد الزراعيض أعااد مزتلاة

 .http//www.capmas.gov.orgموقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء     – 2         

 http//www.FAO.org  والزراعة )الااو( موقع ملظمة االغ ية  – 3        
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معادال  االتجاة الزملي العاي  لتطور كمية وقيمة الصادرا  وكمية وقيمة الواردا  وسعر الصادرا     .10جدول  
 ( 2018-2000والواردا  وصافي الميزان التجاري من محصو  البطاطس خال  الاترة )

 
معدل الزيادة او  المتوسط 2R F المعادالت البيان  م

 النقص % 

  مية الصادرا  1
 )الف طن( 

Ŷ=164.41+25.36x 

 (3.55)** (6.24) ** 0.70 38.72 418.02 6.07 

 قيمة الصادرا   2
 )مليون دوالر(

Ŷ=-1.31+14.69x 

(-0.61)-  (7.88)** 0.79 62.14 145.36 10.09 

 السعر التصامري  3
 )دوالر/طن(  

Ŷ=156.61+18.18x 

(2.92)**  (3.86)** 0.48 14.91 338.37 5.37 

 الواردا   مية  4
 )الف طن( 

Ŷ=19.33+8.71x 

(1.01)-  (5.15)* 
0.61 26.54 106.44 8.18 

 قيمة الواردا   5
 )مليون دوالر(

Ŷ=15.90+6.06x 

(1.16)-  (5.04)* 
0.60 25.36 76.47 7.92 

 سعر الواردا  6
 )دوالر(

Ŷ=667.34+7.16x 

(4.11)**  (0.50)- 
0.24 0.25 738.97 - 

 التجاري الميزان  7
 )مليون دوالر(

Ŷ=-15.16+8.49x 

(-0.62)-  (3.93)** 
0.49 15.43 69.74 12.17 

% مية الصادرا    8
 الي االنتا  ال لي 

Ŷ=11.40+0.06x 

(8.46)**  (0.51)- 
0.22 0.26 12.00 - 

 (    19ض             3ض  2ض  1= متةير الزمن )  Xض   = الرقم التقامري للظاررة مولع البح  Ŷ حي  تشير  
2R معامل التحاما ض == F   قيمة معلوةة اللموخ      ض) ( = القيمة التي  ين القوسين تعبر عن قيمة(T) 

 المحسو ة

 ( غير معلوةة -ض )   0.05)*( مستوى معلوةة                   0.01مستوى معلوةة  (**)

 ( 9الجااو  رقم ) جمعت وحسبت من : المصار
 
 صافي الميزان التجاري  –

أن متوسذ صافي الميزان   9  الجدول رقمتبين من        
مليون    69.74التجاري من محصو  البطاطس  ل  نحو  

( وقا ت   ب الميزان  2018-2000خال  الاترة ) دوالر
التجاري لمحصو  البطاطس  ين الزةادة واللقصان وقا  

مليون دوالر في عاي    0.46تراوح  ين حا أدنى  ل  نحو  
مليون دوالر في    206.37حا أقصى  ل  نحو  ض2016

ض و تقامر معادلة االتجاه الزملي العاي لصافي  2014عاي  
المعادلة  الميزان التجاري لمحص البطاطس تبين من  و  

( رقم  (  7رقم  التجاري   10بالجدول  الميزان  زةادة 
نحو   احصاليا  ل   معلوي  فمقاار  البطاطس  لمحصو  

نحو  8.49 سلوي  ل   زةادة  فمعا   دوالرض   مليون 

% من المتوسذ العاي خال  الاترة السا   االشارة  12.17
   0.49اليها ض وقا  ل  معامل التحاما نحو

 
ة كمية الصادرات الي االنتاج الكلي من محصول  نسب  –

 البطاطس  
من        رقمتبين  كمية    9  الجدول  نسبة  متوسذ  أن 

الصادرا  الي االنتا  من محصو  البطاطس  ل  نحو 
12%  ( الاترة  ت   ب  ين  2018- 2000خال   وقا   )

وقا واللقصان  نحو   الزةادة  أدنى  ل   حا  تراوح  ين 
عاي  5.88 في  نحوحا    ض%2009   أقصى  ل  

عاي  15.87 في  االتجاه   ض%2006  معادلة  و تقامر 
من   االنتا   الي  الصادرا   كمية  للسبة  العاي  الزملي 
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بالجدول  (  8محصو  البطاطس تبين من المعادلة رقم )
من   10رقم   االنتا   الي  الصادرا   كمية  نسبة  زةادة 

غير معلوي احصاليا  ل  نحو    محصو  البطاطس فمقاار
مما  0.06 كمية %ض  للسبة  اللسبي  الثبا   يعلي 

حو    البطاطس  محصو   من  االنتا   الي  الصادرا  
 المتوسذ الحسا ي خال  الاترة السا   االشارة اليها  

 

ونموذج   االسمي  الحماية  ومعدل  معامل  تقدير  تانيا: 
 التوازن الجزئي

يستزاي في قيا  ت رير السياسا  السعرةة علي كل 
والمستهلف والتجارة الزارجية واالمراد الحكومي  من الملتو  

نتيجة اتباع سياسة معيلة إستلادا علي مؤشرا  الرفارية  
 وال ااءة واالمراد الحكومي 

مولدددددح نموخ  التوازن الجزلي االختالال  السدددددعرةة  
وحجم الداعم أو الحددددددددددددددرالدن المارولددددددددددددددة على ملتجى 

فا لدافة إلى  ومسدتهل ى محصدو  البطاطس في مصدر  
التعر  على ت رير سدددددددددياسدددددددددا  تاخل الاولة فى مجالي 
ا نتا   واالسدددددددددتهالي وا مراد الحكومي  وأرر خلف على  
الرفارية االقتصدددددددادية للمجتمعض اسدددددددتلادا  على مؤشدددددددرا  
صددددافى خسددددارة الملتو والمسددددتهلف االقتصددددادية  والتةير 
في فدالض الملتو والمسددددددددددددددتهلدف لقيدا  مداى رفداريدة كدل  

ض كمدا تم قيدا  ا مراد الحكومي من خال  التعر  ملهمدا
على التةير في ا مرادا  الحكوميدددة  والتةير في اللقدددا 
األجلبي  وصددددددافى خسددددددارة المجتمع االقتصددددددادية  وخلف 

 فاألسعار الثا تة وفيما ملي توصيف اللموخ  
 صافى الزسارة االقتصادية في ا نتا  -

Net Economic Loss in production. 
NELP = (QW – Qd) * (Pb – Pd) / 2 

 لزسارة االقتصادية في االستهالي  صافى ا -
Net Economic Loss in Consumption. 

NELC = (CW – Cd) * (Pc – Pb) / 2 

 التةير في فالض الملتو -

Change in production Surplus.  
PS = Qd (Pd – Pb) – NELP 

 التةير في فالض المستهلف -

Change in Consumer Surplus 

CS = Cd (Pc – Pd) – NELC 

 التةير في ا مراد الحكومي   -
Change in Government Revenue 

GR = -NELP – NELC – PS – CS 

 التةير في اللقا األجلبي -

Change in Foreign Exchange 

FE = - Pb (QW – Qd + Cd – CW) 

 صافى األرر علي الصادرا  أو الواردا     -

Net Effect on Export or Import   
NET = PS + CS + GR 

= حجم ا نتا  سعر الحاود                                  QW حي  :
Qd    حجم ا نتا  علا السعر المزرعى = 
Pb                                                        سعر الحاود =
Pd    السعر المزرعى = 

CW                                  حجم االستهالي علا سعر الحاود =
Cd  حجم االستهالي علا السعر المزرعى = 
Pc   السعر المستهلف = 

رد ا وقدا قدار  مروندة العرض السددددددددددددددعرةدة من خال  
سددددددة العالقة ا نحاارةة البسدددددديطة  ين لوغارةتم ال مية درا

الملتجة من المحصدددددددو  كعامل تافعض ولوغارةتم السدددددددعر 
المزرعى الحقيقي فاسددددددددددتزااي الرقم القياسددددددددددي ألسددددددددددعار  

( كعامل مسدددتقلض 100=    2000الجملة لسدددلة أسدددا  )
  ري مرونة Bواعتبر  قيمة معامل ا نحاار البسدددددددددديذ  

لسدددددبة لمرونة الطلن السدددددعرةةض العرض السدددددعرةة  أما فال
فقددا تم تقددامررددا من خال  دراسددددددددددددددددة العالقددة االنحدداارةددة 
البسددديطة  ين لوغارةتم ال مية المسدددتهل ة من المحصدددو   
 عامل تافعض ولوغارةتم سددددددعر المسددددددتهلف مقسددددددوما  على  
الرقم القياسدددددددددي ألسدددددددددعار المسدددددددددتهل ين لسدددددددددلة أسدددددددددا  

 ( كعامل مسددددتقلض واعتبر  قيمة معامل100=  2000)
   ري مرونة الطلن السعرةة   Bاالنحاار البسيذ  

 

 قدير معامل ومعدل الحماية االسمي ت -1
متحددددددددددددددمن رد ا الجزء تقدامر معدامدل ومعدا  الحمدايدة 
االسدددددددمي وخلف  ها  التعر  علي التوجها  السدددددددعرةة 
التي تتبعها الاولة سدواء كانت سدياسدة حمالية أو سدياسدة 

 فرض لرالن كما ملي:

 Nominal Protection ة األسمىمعامل الحماي   -

Coefficient  (NPC) 
يعبر معددامددل الحمددايددة األسددددددددددددددمى عن االنحرا  أو  
 التشددوه السددعرى  ين األسددعار المزرعيةض وأسددعار الحاود

ض والتى تعبر عن  سددمة السددعر المزرعي/سددعر الحاود()فق
الت لاة الاعلية المباشددرة الحقيقية لت لاة الارصددة الباملة ض 
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لهدا أو تسددددددددددددددتايدا ملهدا الداولدة ورلداي رالث  التي قدا تتحم
حددداال  لتاسددددددددددددددير رددد ا المعدددامدددلض األولى إخا كدددان رددد ا  
المعامل مسدددددددداوةا  للواحا الصددددددددحيح  ما  خلف على عاي  
فرض لددددددددددددددرةبددة أو حمددايددة أو دعم داخليددا ض فمعلى أن  
الاولة تتبع سدياسدة حياديةض الثانية إخا كان المعامل أ بر 

على الحمدايدة والداعم  من الواحدا الصددددددددددددددحيح  فيدا  خلدف 
الدااخلي للملتوض والثدالثدة إخا كدان المعدامدل أقدل من الواحا  

لدددددرةبة لدددددملية على    الصدددددحيح  فيا  خلف على فرض
  الملتو داخليا  
أن متوسددددددددددددددذ معددامددل   11  الجــدول رقم  وتبين من

- 2000) خال  الاترة  0.62 الحماية االسدددمي  ل  نحو
المحلي  ( االمر الدد ي يعلي إنزاددداض السددددددددددددددعر  2018

لمحصددددددددددددو  البطاطس عن مثيالتها العالمية ضمما مؤدي  
الي تحمل الملتجين لدددرالن لدددملية ودعما للمسدددتهالي  

%من قيمدة اللداتو فداالسددددددددددددددعدار العدالميدةض  38 يمثدل نحو
حي  تبين أن قيمة معامل الحماية األسددددددمى لمحصددددددو   
اعدواي   فدى  الصددددددددددددددحديدح  الدواحدددددددا  مدن  أ دبدر  الدبدطددددددداطدس 

على وجود دعم  ممدا ي  2002ض  2001ض  20002000
لددددددددددملى لملتجى البطاطس خال  تلف السددددددددددلوا  ض فى 
حين أنده فى سددددددددددددددلوا  البحد  المتبقيدة كداندت قيمدة رد ا 

ملتو المعامل أقل من الواحا الصحيح مما يعلى تحمل ال
ض وقا قار  أعلى  لمحصددددو  البطاطس لددددرالن لددددملية

نسدددبة للحدددرالن الحدددملية التى متحملها مزارع البطاطس 
ض فى حين  لةت أدنى 2006عاي    % وخلف فى89نحو 

%ض  يلما أعلى 23 لحو  2007نسبة لها فى عاي 

نسددددددددددددددبددة دعم لددددددددددددددملى تلقدداه مزارع البطدداطس  ل  نحو 
ض وأدنى نسددددددددددددددبدددة دعم  2002% وخلدددف فى عددداي  11.9
  2001% فى عاي 10.4حوالى 

 
 معدل الحماية األسمى -

Nominal Protection Coefficient  (NPC) 
  (NPC-1)  معامل الحماية االسددميورو عبارة عن:  

تشدددددددددددددير قيمة معا  الحماية األسدددددددددددددمى إلى ماى وحي  
وجود تداخدل للداولدة من حيد  فرض لددددددددددددددرالدن أو دعم  
للملتو من عامة فإخا كان ر ا المعا  مسددددددداوةا  للصدددددددار  
فيا  خلف على عاي فرض لددددددددددرالن أو حماية أو دعما  

فيا    داخليا ض أما إخا  كان ر ا  المعا  أ بر من الصدار
خلدف على وجود دعمدا  داخليدا ض و خا كدان رد ا المعدا  أقدل  
من الصدددار فيا  خلف على فرض لدددرةبة لدددملية على  

ان    11 الجدول رقمالملتو داخليا   وةتحددددددددح من  يانا   
متوسددذ معا  الحماية االسددمي لمحصددو  البطاطس  ل  

االمر الدد ي يعلي ان نسددددددددددددددبددة الحددددددددددددددرالددن   0.38  نحو
%  38  بطداطس  لةدت نحوالمارولدددددددددددددددة على ملتجي ال

ا أن قيم معامل الحماية األسدمى ألعواي    ما متحدح أيحد 
مما    (1)قا أخ   قيم موجبة     2002ض  2001ض  2000

مدددا  على أن الددداولدددة كددداندددت تددداعم ملتجي محصددددددددددددددو  
فقددددا   البطدددداطسض البحدددد   أمددددا االعواي المتبقيددددة من فترة 

أخ   قيم سددددددددددالبة د  خلف علي فرض الاولة لددددددددددرالن  
حصدددددددددو  البطاطس خال  الاترة السدددددددددا    علي ملتجي م
 االشارة اليها 

 
 

 
  

 
إخا كانت قيمة معا  الحماية األسمى موجبة د  خلف على وجود  (1) 

الاعم وكلما ارتاعت قيمة ر ا الرقم الموجن د  خلف على زةادة قيمة  
لرالن  فرض  الاعم ض أما إخا كان ر ا الرقم سالن د  خلف على  

 وكلما ارتاع ر ا الرقم السالن  د  خلف على زةادة قيمة الحرالن  
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 (  2018-2000تطور معامل ومعا  الحماية االسمى  لمحصو  البطاطس  فى  مصر خال  الاترة ) .11جدول 
 

 السنوات

السعر المزرعي  
 الحقيقي  

Pd 

 سعر الحدود 
 الف جنية 

Pb 

معامل الحماية  
 االسمي 

 (NPC) 

 معدل الحماية االسمي 
 

(1-NPC) 
2000 0.159 0.148 1.07 0.07 

2001 0.162 0.156 1.04 0.04 

2002 0.164 0.138 1.19 0.19 

2003 0.154 0.191 0.81 -0.19 

2004 0.184 0.240 0.77 -0.23 

2005 0.192 0.503 0.38 -0.62 

2006 0.169 0.546 0.31 -0.69 

2007 0.131 0.576 0.23 -0.77 

2008 0.155 0.572 0.27 -0.73 

2009 0.159 0.521 0.31 -0.69 

2010 0.174 0.550 0.32 -0.68 

2011 0.152 0.558 0.27 -0.73 

2012 0.239 0.420 0.57 -0.43 

2013 0.260 0.342 0.76 -0.24 

2014 0.283 0.477 0.59 -0.41 

2015 0.309 0.387 0.80 -0.20 

2016 0.303 0.342 0.89 -0.11 

2017 0.218 0.422 0.52 -0.48 

2018 0.244 0.352 0.69 -0.31 

 0.38 0.62 0.39 0.201 المتوسذ 

وزارة الزراعة واستصالح االرالىض قطاع الشئون االقتصاديةض ا دارة المركزةة لالقتصاد الزراعيض نشرة  - 1: المصدر
 االقتصاد الزراعيض أعااد مزتلاة

 .http//www.capmas.gov.orgموقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء     – 2         

 http//www.FAO.org  موقع ملظمة االغ ية والزراعة )الااو(  – 3         
 
 
   تقدير نموذج التوازن الجزئي -2

(PEM  )Partial Equilibrium Model 
متلاو  ر ا الجزء تقامر ارر السياسة السعرةة والتي تمثلت 
البطاطس  محصو   صادرا   علي  لرةبة  فرض  في 

استزااي  استزاإف كااءة  علي  الجزلي  التوازن  نموخ   ي 
الماخال  والمزرجا  والرفارية االقتصادية علي مستوي 

 المجتمع واالمراد الحكومي كما ملي:

 مؤشرات الكفاءة -1
 
 صافي خسارة المنتج -

تبين أن    12بالجدول رقم  ستعراض البيانا  الواردة  إف
  247.176متوسذ صافي الزسارة االقتصادية  ل  نحو  

( وخلف فحا أدني  2018- 2000)  الف جليه خال  الاترة
وحا أقصي    ض2001الف جليه في عاي    0.169 ل  نحو  
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 زةادة    ض2011في عاي    هالف جلي  1881.920   ل  نحو
نحو جلي  1881.751  قاررا  نحو   ضهالف    أي 

وقا تبين ان االعواي     ض2001من عاي    1113462%
التي تقل فيها فرض الحرةبة أي يكون رلاي دعما تقل  

في   كما  االقتصادية  الزسارة  ض  2000األعواي  فيها 
وقا يعزي ر ا االنزااض الي إرتااع    2002ض  2001

االسعار المحلية لمحصو  البطاطس واقترا ها من السعر  

ترشيا   العالمي وزةادة الت اليف االنتاجية ضمما مؤدي الي
في   ال ااءة  زةادة  و التالي  االنتاجية  الموارد  استزااي 
استزااي ر ه المواردض أما التي تزةا فيها فرض الحرالن  
تزةا فيها الزسارة االقتصادية كما في فقية اعواي البح   
وقا يعزي خلف الي زةادة فرض الحرةبة علي الملتجين 

االسعا عن  المحلية  االسعار  انزااض  الي  أدي  ر  مما 
 العاليمة 

 
 

 ( 2018-2000نتالو تقامر نموخ  التوازن الجزلي لمحصو  البطاطس في مصر خال  الاترة ) .12جدول 
 

 السنوات

صافي الخسارة 
االقتصادية في 

 االنتاج 
(NELP) 

 صافي االخسارة 
 االقتصادية في

 االستهالك  
(NELC) 

 التغير في 
 فائض  

 المنتج
(PS ) 

 التغير في 

فائض  
 المستهالك

(SC ) 

التغير في 
االيراد  
 الحكومي

(GR ) 

 التغير في 
 األجنبيالنقد 
 (FE  ) 

 صافي االثر 
(NET ) 

2000 0.537 -4.339 18.877 -34.931 19.856 53.372 3.802 

2001 0.169 -2.467 11.250 -31.108 22.156 39.583 2.298 

2002 3.273 -0.015 48.345 2.737 -54.340 32.683 -3.258 

2003 7.252 -26.066 -82.708 -76.382 177.904 56.150 18.815 

2004 17.361 -80.223 -159.971 -114.705 337.538 161.731 62.862 

2005 638.244 -607.699 -1623.314 -101.916 1694.686 -302.741 -30.544 

2006 778.022 -919.218 -1649.944 296.131 1495.009 64.630 141.195 

2007 1669.130 -1641.773 -2897.535 799.542 2070.636 -388.921 -27.357 

2008 1600.698 -2306.135 -3088.158 1172.899 2620.696 1093.498 705.437 

2009 1206.356 -2353.888 -2531.015 1244.773 2433.774 2089.356 1147.532 

2010 1181.131 -2972.279 -2547.597 1827.948 2510.798 3370.257 1791.148 

2011 1881.920 -2771.433 -3643.322 1687.943 2844.893 1204.192 889.513 

2012 260.884 -1349.019 -1122.090 498.949 1711.275 2141.857 1088.134 

2013 44.122 -771.904 -393.867 98.368 1023.281 1694.391 727.782 

2014 245.290 -1376.618 -1139.837 214.538 2056.628 2441.820 1131.329 

2015 39.028 -645.655 -425.553 -183.145 1215.325 1542.210 606.627 

2016 8.259 -792.241 -168.684 -46.109 998.774 2085.153 783.981 

2017 369.660 -1346.126 -1357.232 217.185 2116.513 2032.158 976.466 

2018 92.586 -796.595 -615.525 -82.972 1402.506 1666.935 704.009 

 426.096 829.035 1309.882 20.566 904.352- 673.272- 247.176 المتوسذ 

 ( فالملح  1المصار: جمعت وحسبت من الجاو  رقم )
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 صافي خسارة المستهلك   -

ومن الجامر فال كر ان الحرالن الحملية المارولة  
المستهلفض متلقاة  لمليا  دعما  إال  ماري  الملتو   علي 

تبين أن    12بالجدول رقم  و استعراض البيانا  الواردة  
نحو   المستهلف  ل   خسارة    673.272متوسذ صافي 

( وخلف فحا أدني  2018- 2000)  الاترةالف جليه خال   
وحا أقصي    ض2002الف جليه في عاي    0.015 ل  نحو  
ضوقا    2010في عاي  ه  الف جلي  2972.279 ل  نحو

تبين ان االعواي التي تقل فيها خسارة االمستهلف كما في  
وقا يعزي ر ا الي    ض2002ض  2001ض  2000االعواي  

االمر ال ي    إرتااع االسعار المحلية لمحصو  البطاطسض
أما   الي كااءة توزةع وترشيا االنااق االستهال يض  أدي 

اعواي البح   التي تزةا فيها خسارة المستهلف كما في فقية  
وقا يعزي خلف الي اتباع سياسة دعم المستهلف مما ادي 
الي قياي المستهلف  زةادة االنااق مما ملش  عله سوء توزةع  
أنة توزةع رشيا من   المجتمع رغم  االنااق علي مستوي 

 وجهة نظر المستهلف 

 
 االقتصادية(  )صافي الخسارة  في االثر االقتصاديصا  -

  والمستلف وعوالا الاولةض  ورو محصلة فالض الملتو
ان متوسذ صافي االرر   12  الجدول رقمحي  تبين من  

  426.096  االقتصادي علي المجتمع والاولة  ل  نحو
( وقا تراوح  ين 2018- 2000خال  الاترة ) جليهالف 

  ض 2001في عاي    جليهالف    2.298حا أدني  ل  نحو
وقا     2010في عاي    1791.148وحا أقصي  ل  نحو  

ت   ب  ين الزةادة واللقصان خال  الاترة السا   االشارة 
اليها ضمما يعلي انة في حالة انزاالة يعود الي كااءة 
وترشيا  الملتو  مستوي  علي  االنتاجية  الموارد  توزةع 

 االنااق االستهال ي علي مستوي المستهلف والعكس 
 

 مؤشرات الرفاهية  -2
 
 التغير في فائض المنتج -

أن متوسذ فالض الملتو   12  ل رقمالجدوتبين من  
- 2000)  خال  الاترة  جليهالف    904.352 ل  نحو  

  جليه الف    11.250  ( وخلف فحا أدني  ل  نحو2018
عاي   نحو  ض2001في  أقصي  ل     3643.322  وحا 
جلي عاي   ه الف  وةتحح  2011  في  حالة    أنهض  في 

الي   خلف  مؤدي  دعما  الملتو  وتلقي  الحرالن  انزااض 
ض  2000األعواي  انزااض االعباء علي الملتو كما في  

فان   2002ض  2001 الحرالن  ارتااع  حالة  في  أما 
 الملتو متحمل عنء ا بر كما في فقية اعواي البح    

 
 التغير في فائض المستهلك:  -

من   رقمتبين  فالض    12  الجدول  متوسذ  أن 
نحو   جلي  20.566المستهلف  ل   الاترة  ه الف   خال  

الزةادة  2000-2018) ت   ب  ين  وجود  وةالحظ   )
 وخلف فحا أدني  ل  نحو  واللقصان في فالض المستهلفض

جلي  2.737 عاي  ه  الف  أقصي  ل     ض2002في  وحا 
ض وقا ترجع  2010  في عاي  هالف جلي  1827.948  نحو

شراء إلى  الزسارة  ف سعار   ر ه  قليلة  كميا   المستهلف 
مرتاعةض و التالي زةادة ا نااق ا ستهال ى على محصو  
انزااض رفارية مستهل ي   انعكس على  البطاطس مما 

 البطاطس 
 
 مؤشرات عوائد الحكومة  -3
 
 التغير في االيراد الحكومي:  -

أن متوسذ االمراد الحكومي    12  الجدول رقمتبين من  
- 2000)  خال  الاترة  هالف جلي  1309.882 ل  نحو  
 هالف جلي   19.856  ( وخلف فحا أدني  ل  نحو2018

عاي   نحو  ض2000في  أقصي  ل      2844.893  وحا 
قا  ل  ادني    أنهض  وةتحح  2011  في عاي  هالف جلي

ض  2001ض 2000األعواي عالا في االمراد الحكومي في 
الحرةبة    وخلف  2002 انزااض  الي  راجع  يكون  قا 

كما  الحكومةض  دعما من  الحكومة ووجود  الحملية من 
متحح ان أعلي عالا في االمراد الحكومي في فقية االعواي  
وقا يكون راجع الي ارتااع الحرةبة الحملية المارولة  

 من الحكومة  
 

 التغير في النقد االجنبي-
ر في اللقا  أن متوسذ التةي  12  الجدول رقمتبين من  

نحو   الاترة   جليهالف    829.035االجلبي  ل    خال  
  32.683  ( وخلف فحا أدني  ل  نحو2000-2018)

جلي عاي    هالف  نحو  ض2002في  أقصي  ل     وحا 
  أنه ض وةتحح  2010  في عايه  الف جلي  3370.257
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اللقا   في  العجز  يقل  فانة  الحرالن  انزااض  حالة  في 
اما  ض  2002ض  2001ض  2000األعواي  االجلبي كما  في  

في حالة زةادة فرض الحرةبة كلما زاد العجز في اللقا  
االجلبي وخلف في فقية اعواي البح ضوقا يكون راجع خلف 
الي زةادة االنتا  علا السعر المزرعي أو المحلي وزةادة  

المحلية    االستهالي األسعار  انزااض  ظل  في  المحلي 
كمية   انزااض  مع  العالمية  األسعار  عن  الحقيقية 
الصادرا  من محصو  البطاطس مما أدى إلى انزااض  

 قيمة الصادرا  خال  الاترة السا   االشارة اليها      
المستايا  رو  المستهلف  أن  سب   مما  ونستزلص 

ةة لمحصو   الوحيا ال ي حق  مكاسن من السياسة السعر 
المحصو    علي  لملية  لرالن  فرض  من  البطاطس 
وخلف الن الحرالن الحملية المارولة علي الملتجين 

كما تبين أن   ما ري إال دعما لمليا متلقاه المستهلفض
اللقا   من  حصيلتها  في  وفرة  تحق   أن  يمكلها  الاولة 
االجلبي اخا ما تم تطبي  السياسة السعرةة التي فمقتحارا 

لملتو علي العالا الحقيقي  نتاجة وتحميل  أن يحصل ا
قا مؤدي   الحقيقية  ستهال ة ورو ما  الت لاة  المستهلف 
الي ترشيا االستهالي ومن رم زةادة حجم صادرا  مصر  

 من البطاطس 
 التوصيات 6

 
 يلي ومن خالل النتائج السابق يوصي البحث بما

الزاصة    -1 الزراعية  فالسياسا   االرتماي  لرورة 
 تزايف الحرالن المباشرة والةير مباشرة المارولة  
في   أنة  البح   نتالو  أربتت  حي   الملتجين  على 
السلوا  التي مزداد فيها فرض الحرالن مزداد فيها  
صافى الزسارة االقتصادية في ا نتا  والعكس في 

 حالة الاعم   
ن الزارجى للبطاطس ودراسة ال وق  االرتماي فالطل   -2

للمستهلف الزارجى ودراسة الاو  الملافسة من حي   
 االسعار والمرونا  وتوقيت التصامر 

لرورة االرتماي فالسياسا  الزراعية الزاصة  اعم     -3
حي    الحرورةة  االستيرادية  للسلع  خاصة  الملتو 
تقل  للملتو  الاعم  أنه  تقايم  البح   نتالو  أربتت 
التي   واألعباء  والمستهلف  الملتو   خسارة  صافى 

ا كما يكون رلاي تةير   في اللقا  متحملها الملتو ايح 
   األجلبي في صالح الاولة

ال مية –  4 زةادة  لحمان  البطاطس  انتا   في  التوسع 
الصادار    قيمة  زةادة  و التالي  ملها  المصارة 

 الزراعية وعالا الحكومة من اللقا االجلبي  
توفير قاعاة البيانا  الالزمة للملتجين فيما متعل    –  5

التعاقاية  والترتيبا   واالسعار  المرغو ة  فال ميا  
  ين الزراع والمصارةن  
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 ثر السياسات السعرية علي أهم المتغيرات االقتصادية لمحصول البطاطس في مصر أ

  
 الملحق 

 (  2018- 2000تطور فعض المتةيرا  ا نتاجية واالقتصادية لمحصو  البطاطس فى مصر خال  الاترة )  .1جدول  
 

 السنوات 
 اإلنتاج الكلى 

       طن(   ) ألف
Qd 

االستهالك  
 الكلي 

)الف  طن(  
Cd 

 كمية 
 الصادرات  

 ) الف طن(

سعر  
المستهلك   

الحقيقي الف   
 Pc طن/جنيه

 

 السعر المزرعي 
 جنيه الف  

Pd 

سعر  
الحدود  

  جنيهالف  
Pb 

مرونة  
 العرض 

مرونة  
 الطلب 

انتاج 
 Qwالحدود

استهالك  
 Cwالحدود
 
 

2000 1764 91 1190 156.63 0.115 0 159 0 148 0.80 0.77 1667.23 1452.94 
2001 1903 13 1343 185.51 0.131 0 162 0 156 0.80 0.77 1846.74 1540.35 
2002 1985 32 1361 229.38 0.140 0 164 0 138 0.80 0.77 1733.52 1346.03 
2003 2039 35 1348 296.29 0.115 0 154 0 191 0.80 0.77 2431.33 2033.96 
2004 2546 61 1572 381.51 0.116 0 184 0 240 0.80 0.77 3166.65 2865.92 
2005 3167 43 2045 392.18 0.156 0 192 0 503 0.80 0.77 7271.89 5547.59 
2006 2312 79 1439 367.13 0.113 0 169 0 546 0.80 0.77 6440.23 5684.81 
2007 2760 46 1751 389.70 0.095 0 131 0 576 0.80 0.77 10262.17 8577.50 
2008 3567 05 2356 397.94 0.091 0 155 0 572 0.80 0.77 11244.26 11944.92 
2009 3659 28 2515 215.08 0.080 0 159 0 521 0.80 0.77 10324.23 13190.23 
2010 3634 22 2389 298.56 0.071 0 174 0 550 0.80 0.77 9916.83 14799.35 
2011 4338 43 2234 637.43 0.073 0 152 0 558 0.80 0.77 13608.97 13662.59 
2012 4758 04 2515 430.00 0.082 0 239 0 420 0.80 0.77 7640.74 10497.36 
2013 4265 18 2631 450.00 0.086 0 260 0 342 0.80 0.77 5341.32 8661.50 
2014 4611 07 3228 697.71 0.117 0 283 0 477 0.80 0.77 7139.83 10875.88 
2015 4955 45 3200 600.99 0.128 0 309 0 387 0.80 0.77 5956.16 8185.75 
2016 4113 44 3450 473.07 0.099 0 303 0 342 0.80 0.77 4537.00 9970.50 
2017 4841 04 3539 671.29 0.103 0 218 0 422 0.80 0.77 8465.16 11978.66 
2018 4842 03 3561 672.03 0.105 0 244 0 352 0.80 0.77 6556.58 10011.16 
 7039.61 6092.74 0.77 0.8 0.39 0.201 0.106 418.02 2298.26 3477.12 المتوسذ 
وزارة الزراعة واستصالح االرالىض قطاع الشئون االقتصاديةض ا دارة المركزةة لالقتصاد الزراعيض نشرة االقتصاد الزراعيض   -  1: المصدر 

 أعااد مزتلاة 
 .http//www.capmas.gov.orgموقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء     –  2       

                            .http//www.FAO.org  موقع ملظمة االغ ية والزراعة )الااو(  –  3       
 

 العرض×ا نتا  الاعلي ×مرونة 100السعر المزرعي  ×-سعر الحاود ا نتا  علا سعر الحاود = 
 100 + ا نتا  الاعلي  المزرعى السعر        

 
 ×ا ستهالي الاعلي الطلن×مرونة 100×  المستهلفالسعر -سعر الحاود ا ستهالي علا سعر الحاود = 

 100 + ا ستهالي الاعلي               المستهلف السعر        
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Abstract 

 

        Potato occupies a distinguished position 

in the Egyptian agricultural economy, whether 

in terms of its contribution to agricultural in-

come or in terms of cultivated area, in addition 

to being one of the important food crops in the 

Egyptian dietary pattern in addition to being 

one of the most important Egyptian agricul-

tural exports. The research aims to measure the 

effect of price policies on the most important 

economic variables of the potato crop by iden-

tifying both the productive and economic indi-

cators of the potato crop in Egypt. The extent 

of deviation of the price that producers get 

from the real price that they must obtain. The 

efficiency of using agricultural resources for 

the potato crop. The effect of the price policy 

of potato crop on the product's well-being and 

consumer and government revenues. It was 

found from the results of the research that the 

average area cultivated with the potato crop 

amounted to about 317.74 thousand feddans. 

The feddan productivity the total production 

amounted to about 10.82 tons, 3477.12 thou-

sand tons, respectively, and that the average to-

tal costs. Total income, net revenue per feddan, 

and farm price reached about 9554 53, 

13704.05, 4149.58, and 1147.68 pounds re-

spectively, and the ratio of total revenue to to-

tal costs. The profitability of the produced ton, 

and the profit of the invested pound amounted 

to about 1.53, 0.53 and 381.87 pounds, respec-

tively, during the period (2000-2018), as it 

turned out that. The value of production inputs, 

the added value amounted to about 8097.89, 

5606.16 pounds, and the average consumption. 

The amount of waste, and the surplus of the 

potato crop in Egypt amounted to about 

2,297.89, 425.32 and 1179.22 thousand tons, 

respectively, and the rate of self-sufficiency of 

the potato crop in Egypt reached About 

152.99%, the average per capita consumption 

of the potato crop in Egypt was about 28.51 kg 

/ year, and the average quantity and value of 

exports and imports of potatoes amounted to 

about 418.02, 106.44 thousand tons, 145.63 

and 76.47 million dollars per ton respectively, 

and the trade balance of potatoes reached about 

7469 million Dollars during the period Previ-

ous reference to it. The nominal protection co-

efficient and rate and the partial equilibrium 

model were also estimated in order to study the 

effect of price policies on both the producer. 

The consumer, foreign trade and government 

revenue as a result of following a certain pol-

icy based on the indicators of welfare, effi-

ciency and government revenue. About 0.62, 

0.38, respectively, during the period (2000-

2018), as it was found that the average net eco-

nomic loss. The net economic impact on soci-

ety and the state, producer surplus, govern-

ment revenue, and the change in foreign ex-

change amounted to about 247.176, 426.96, 

904.352, 1309.882, 829.035 thousand pounds, 

respectively, during the period (2000-2018).   

 

Keywords: Price policy; Egyptian agricultural 

exports; potato; Partial equilibrium model 
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