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 ز ــ ــــــــــــــالموجـ

 
يعتبر القطاع الزراعي الركيزة األسااااااااااااااساااااااااااااية للب يان 
اإلقتصاااااااادي المصاااااااري حيا يميس المصااااااادر الرئيساااااااي 
واألسااااااااساااااااي للبااض والإسااااااااض و اإل اااااااا ة  لي  ل   ا   
يسااااهم ء زض من الداس الق مي وج اج  مصااار ع زا  ي 
اال تاااال الزراعي حياااا إلزتاااد اإلسااااااااااااااته   عن اإل تاااال  
المحلي وتعتبر البااض  ااااارورة حي تة ل  ساااااان ال يم ن  

البااااااض  اإلسااااااااااااااتب اااااض ع اااا  الاااادولااااة علي ج  ير  وجعمااااس 
لمحدودي الداس ءصاااااااااا،ة مسااااااااااتمرة    ع دما إلتم اإل تال  
بادون التعر  علي للاا الساااااااااااااا ل  ا ن  لا  إل دي  لي  

ر علي الم تج والمسااااااتهل   تائج اقتصااااااادية سااااااالبة الت  ي
وعلي الت مية اإلقتصاااااااااااااادية   حيا يعتبر اإلساااااااااااااته    
البااائي ه  اااياة ال  ااااااااااااااااد االقتصاااااااااااااااادي  ه  الهاد  
األسااساي لإس   ااد   تاجي والاي من ا ل  إلتم  شاباع 
أكبر قدر مم ن من حاجات ورابات اإل ساان من السال   
والخدمات و صاا،ة عامة ء ن دراسااة الساا ل واا ااة  ي 

م السااااااااااااا ل الم،ت   إلتطلا جقديم السااااااااااااال  والخدمات  ظا
وتتضامن هاا ء  دة مرج،عة وجحساين ال ظام التسا تقي   

البحا ايضااااااا التقدإلر اإلحصااااااائي لل م  ل االقتصااااااادي 
القياسااااااااااي الإلي لمتبيرات للا وعرش الارة ال ااااااااااامية 

 ( ءاسااتخدام ال ما ل متعددة  2019-2005ا ل ال،ترة )

لة البااض من أهم الم ا  ت المعادالت   وأ ابح  م ا 
التي جهادد الت مياة  ي مصاااااااااااااار لماا لهاا من أءعااد اطيرة  
علي القطاع الزراعي ءصااااااا،ة اا اااااااة وعلي اإلقتصااااااااد 
المصاااااااري ءصااااااا،ة عامة وان مصااااااار ما  ال  جعا ي من 
   ة ااائية  ي أالا السل  الباائية ءص رة جهدد األمن 

رة  الباائي المصااااااااري   كما ج  اااااااات معادلة ال اردات للا
ح الي   بلبااااا   ب سااااااااااااااباااااة  ال اردات   ج ااااااق  ح م   لى 

%  لإس  تادة  ي سااااااااااعر االسااااااااااتيراد 0.70    0.31%
ءالدوالر للطن  مت ساااااااااااد  صااااااااااايا ال،رد من ا تال العام 

% أي أن أكير المتبيرات جاا  يرا  ي 1الحااالي ب ساااااااااااااابااة  
ح م ال اردات للارة   ي س ة معي ة كان  سعر االستيراد 

 صااايا ال،رد من اال تال.  وقد ءالدوالر للطن   مت ساااد 
  كما  0.05 بت  المع  تة اإلحصااااااااااااائية ع د مساااااااااااات    

%  65 بتاا  مع  تااة ال م  ل ك ااس كمااا جبين أن ح الي  
من التبيرات الحااااد اااة  ي ال اردات من للاااارة جرج   لى  

وان  التبير  ي المتبيرات المسااااااااااااااتقلاة محاس الادراساااااااااااااااة  
ل ااااااااامية مت سااااااااد ال اردات واإل تال واإلسااااااااته   للارة ا

الاا،ااتاارة   الاا،ااتاارة  اا،ااس    17.60     6.67 10.39ااا ل 
 ملي ن لن على الترجيا.

 
 

 الارة      العرش      الطلا     الت ب      اآل ية   :الكلمات المفتاحية 
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 المقدمة  1
 

يعتبر القطاع الزراعي الركيزة األسااااااااااااااساااااااااااااية للب يان 
اإلقتصااااااااااادي المصااااااااااري أل   ه  المصاااااااااادر الرئيسااااااااااي 
واألسااااااااساااااااي للبااض والإسااااااااض و اإل اااااااا ة  لي  ل   ا   
يسااااهم ء زض من الداس الق مي وج اج  مصااار ع زا  ي 
اإل ت ااة الزراعيااة حيااا إلزتااد اإلسااااااااااااااته   عن اإل تااال  

تة ل  ساااااان ال يم ن  المحلي وتعتبر البااض  ااااارورة حي  
اإلساااااااااتب اض ع   وجعد قضاااااااااية البااض من أهم القضاااااااااايا 
اإلساااااااتراجي ية التي جهم اإلقتصااااااااد المصاااااااري إلعتبارات  
ساااااااااااياساااااااااااية واجتماعية وجحاول الدولة ء س جهدها  تادة 
معاادالت اإلكت،اااض الاااجي وجقليااس ال،  ة الباااائيااة وجحقيق  

الم ت ااااا الساااااااااااااال  الزراعيااااة ومن  الباااااائي من  ت  األمن 
الحي ا ية وأيضاا الحد من اإلساتيراد و تي ة الجسااع ح م 
ال،  ة وإ خ،اش  سااابة اإلكت،اض الااجي ساااي دي  ل   لي  
حدوث م اااااااكس  ي ساااااا ض التباية علي المدي الط تس   
وجعمس الدولة علي ج  ير البااض لمحدودي الداس ءصااا،ة 
مساااااااااااااتمرة    ع دما إلتم اإل تال بدون التعر  علي للا 

 ل  إل دي  لي  تائج اقتصاادية ساالبة الت  ير السا ل   ن  
علي الم تج والمستهل  وعلي الت مية اإلقتصادية   حيا 
يعتبر اإلساااته   الباائي ه  ااية ال  ااااد االقتصاااادي 
 ه  الهد  األسااااااااااساااااااااي لإس   ااااااااااد   تاجي والاي من 
ا ل  إلتم  شاااااااااباع أكبر قدر مم ن من حاجات ورابات  

و صاا،ة عامة يم ن الق ل   اإل سااان من الساال  والخدمات
ء ن دراسااااااة الساااااا ل واا ااااااة  ي  ظام الساااااا ل الم،ت   
إلتطلا جقديم الساااااااال  والخدمات ء  دة مرج،عة وجحسااااااااين  

 ال ظام التس تقي.  
يعتبر جقدإلر ال م  ل اإلقتصااااااااااادي القياسااااااااااي متعدد 
المعادالت أكير  اااااااااااااع  ة  سااااااااااااابيا  مقار ة بتل  ال ما ل 
وحياادة المعااادلااة و لاا  لمااا يحتااال  لياا  من العاادإلااد من 
المراحس والخط ات الرئيسية بداية من ج  يف الع قات 
االقتصااااااااادية ) و قا  للم طق اإلقتصااااااااادي(  م جحدإلد أهم 

يتم  ستخدامها و قا  لمص،  ة معام ت  المتبيرات التي س
اإلرجباد البسيد   م جحدإلد أ ضس الص ر الرتا ية التي 
سااااايتم اساااااتخدامها  ي التحليس اإلحصاااااائي و عد اإل تهاض  
من  عااداد معااام ت ال م  ل  إلتم جحاادإلااد درجااة جعرت   
ال م  ل  م جحادإلاد الطرل األكير م ااسااااااااااااااباة للتقادإلر و ي 

تخدم  الصااااا رة اإلجمالية هاا الصااااادد   ن الدراساااااة اسااااا
جارة والصاااا رة المت سااااطة جارة أار  ع وة على الصاااا ر  

الل ااارتتمياة لإاس م هاا .كماا اسااااااااااااااتخادما  قيماة اإل تاال  
الق مي وقيمة اإلساته   الق مي ءصا رجها اإلجمالية مرة  
والمت سااااااااااااااطااة مرة أار  وقااد كااا اا  كااس هااا  التبااادإلااس 

المسااااااااااااااتخاااادم  ى ال م  ل  ظااااس   والت ا يق بين متبيرات 
المع  تااااة   االقتصااااااااااااااااااادي   معاااااإلير معي ااااة هي الم طق 
اإلحصاااااااااااااائية والبعد قدر اإلم ان عن م ااااااااااااااكس القيا  
الاااادقااااة  ى التقاااادإلرات   اإلي    متري  اااااااااااااامااااا ااااا  لتحقيق 
المتحصااس عليها ء كبر قدر مم ن وحتى يم ن اإلعتماد 

 عليها  ى الت ب   يما ءعد.
ن  يم ن جحدإلد أهم الع قات االقتصااااااااااااادية التي إلتإ  

م ها ال م  ل اإلقتصااادي القياسااي لطلا وعرش البااض 
محصاااااااااااااا ل الااارة ال اااااااااااااااااميااة  ي كااس من دالااة الطلااا 
)االسااااااااااااااته   والصااااااااااااااااادرات( ودالاااة العرش )اإل تاااال 

 وال اردات(.
 

 مشكلة الدراســـة 2
 

مصاااااااااااااار ماا  الا  جعاا ي من    ة اااائياة  ي أالاا 
السااااااال  الباائية ءصااااااا رة جهدد األمن الباائي المصاااااااري  

من الم حظ أيضاااااااا  الزتادة المساااااااتمرة  ي اإل ،ال علي  و 
البااض  ال ا    ما ال ال،رد المصاااااااااااري يعا ي من سااااااااااا ض 
التباية وعدم اإلجزان  ي الع ا ااااااار الباائية األسااااااااساااااااية 
ميس البروجين والده ن والسااااعرات الحرارتة حيا ما  ال  
أالا المصاااااااادر الباائية من مصاااااااادر  باجية  ات قيمة 

ضااة اا ااة من البروجين مقار ة ءالمصااادر ااائية م خ،
البااائياة الحي ا ياة عاالياة القيماة البااائياة   ومن  م جإمن 
م مت الم ااا لة األسااااساااية  ي وج د    ة ااائية     ة 
اساااااااااااتيرادية  وعدم وج د للية وا اااااااااااحة لل ه ش ءقطاع  

 البااض  ي مصر. 
وما  ال  م ااااااااااا لة ارج،اع واردات مصااااااااااار من الارة 

م اااااكس األساااااسااااية التي ج اج  االقتصاااااد ال ااااامية من ال
المصااااااري لما لها من ل ار ساااااالبية علي الميزان الت اري 
الزراعي المصاااااري  حيا جتزاإلد أهمية الارة ال اااااامية  ي 
ظس المعدالت الم خ،ضااااااااااااة ل كت،اض الااجي من الحب ب 
ووج د    ة اسااااااااااااااته كيااة م اا  والرابااة  ي ج ميااة اليروة  

التز  عااااادم  أن  الاااااارة الحي ا ياااااة   ال  م ت ي  كيير من  ام 
ال اااااااااااامية ببع  الممارساااااااااااات الزراعية الميلي وإا،الهم 
لبع  الع اماس الم  رة علي   تاااجيااة المحصاااااااااااااا ل التي 
إلترجاااا عليهاااا ا خ،ااااش الإ،ااااضة اإل تااااجياااة  مماااا إللقي 
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الزراعي  ح    ءااااالعاااااض األكبر علي جإ  ل جيااااا اإل تااااال 
سا   ي  تادة   تال محصا ل الارة ال اامية من ا ل الت  

المساااحات الم زرعة م     ضاا   عن أن ج  ت  مساااحت  
لل اااادارة  المختل،ااااة ال إلتم و قااااا   ي الم ااااالق اإل تاااااجيااااة 
اإل تاجية  مما يقلس من  اعلية السااااااااااااياسااااااااااااات اإل تاجية 
والتي إلترجا عليها ا خ،اش الإ،اضة االقتصااااااادية للم ارد  

  6. 83الزراعية وان مت سااااااااد اال تال المحلي بل  ح الي  
ي ن لن بي ماااا بل  مت سااااااااااااااد كمياااة ال اردات ح الي  مل

ملي ن لن ومت سااااد قيمة ال اردات  بل  ح الي    6.573
 ( . 2019-2005مليار  دوالر ا ل ال،ترة ) 1.471

 
 هـدف الدراســة  3

 

و ي  اااا ض ما ساااابق جهد  الدراسااااة الي حصاااار أهم 
المحددات التي ج  ر علي أهم الم شااااااااارات االقتصاااااااااادية 
المتميلة  ي اال تال واالساااااااااته   وال اردات لمحصااااااااا ل 
الاارة ال ااااااااااااااامياة لل ق   علي أهم ال تاائج والت  ااااااااااااااياات 

 لل ه ش ءمحص ل الارة ال امية.
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات  4
 

اعتمدت الدراساااااااااة على اساااااااااتخدام أسااااااااال ب التحليس 
ال  اااااااا،ي والإمي الم ئمة لطبيعة الهد  من الدراسااااااااة  

إلعتماد على األساااليا كالمت سااطات واألهمية حيا جم ا
ال ساااااااابية وال سااااااااا المح تة وأساااااااااليا اإل حدار البساااااااايد 
ءصاااااااااااااا ر  المختل،اااة لتقااادإلر االج ااااهاااات الزم ياااة العااااماااة  

 يا  والت ب   آلمتبيرات الادراسااااااااااااااة وعماس  م  ل معاادالت  
 ءمصادر للا وعرش الارة ال امية.     

ة الم  ااااااااا رة  واعتمدت الدراساااااااااة على البيا ات اليا  ت
واير الم  ا رة من مصاادرها المختل،ة ميس بيا ات قطاع 
ال اااااااااح ن االقتصاااااااااادية ب  ارة الزراعة  و  ااااااااارات ال ها  
المركزي للتعبحاة العااماة واإلحصاااااااااااااااض  ءااإل ااااااااااااااا اة الي  
 الدراسات والبح ث االاري  ات الصلة ءم ال الدراسة. 
وتتضااامن هاا البحا ايضاااا التقدإلر اإلحصاااائي لل م  ل 

تصااادي القياسااي الإلي لمتبيرات للا وعرش الارة االق
( ءاستخدام ال ما ل 2019-2005ال امية ا ل ال،ترة )

متعددة المعادالت. و ظرا  ألن الظ اهر االقتصادية االبا  
ليساااااا  من البسااااااالة ءحيا يم ن و اااااا،ها وجحليلها من 
ا ل معادلة واحدة  قد كان ه ا  حاجة دائما  ل  اااااااف 

ية ء   ها مركبة وجحت ي على العدإلد الظ اهر االقتصاااااااااد

من الع قات اإلقتصااااااااااادية المتداالة  ومن  احية أار  
 اا ن ال مااا ل متعااددة المعااادالت جع س التاا  ير التبااادلي 
بين المتبيرات التااءعاة والمسااااااااااااااتقلاة ءاال م  ل  وليس كماا 
ه  الحااال  ي ال مااا ل وحياادة المعااادلااة    جهتم ءااالتاا  ير 

ن المستقس  لى التاء   قد وال ج  ت  و االج ا  ال احد م
الت  ير الع سااي وجرجيبا  على  ل  قام  الدراسااة ءالتقدإلر  
اإلحصااااااااااااااائي لم   اات للاا وعرش الباااض لل م عاات 

 الباائية و ل  ء ستخدام ال ما ل متعددة المعادالت.
 

 نتائج البحث  5
 

تطور المساحة واالنتاجيه الفدانية واإلنتاج الكلى   1.5
ــامـية في مصـــــــــر   ل الفترة   لمحصـــــــــول الذرة الشـــــــ

(2005-2019  ) 
 

الذرة   1.1.5 لمحصول  المزروعة  المساحة  تطور 
 الشامية في مصر 

أن مساحة الارة    1الجدول  إلتبين من دراسة م شرات  
ال امية المزروعة ا ل  ترة الدراسة قد جراوح  بين حد  

ح الي   بل   عام    1. 71أد ى  وحد    2006ملي ن  دان 
ح الي   بل   عام    2. 33أقصى    2018ملي ن  دان 

ملي ن  دان ا ل ال،ترة   05.2ءمت سد س  ي بل  ح الي  
(2005 -2019  .) 

ا لتط ر  العامة  الزم ية  االج اهات  لمساحة  و دراسة 
إل  ت    2الجدول  المزروعة لمحص ل الارة ال امية   ن  

(  2019-2005 تائج التقدإلر االحصائى ا ل ال،ترة )
ال امية  معادلة )  الارة  ( لاا  1وم   إلتبين أن مساحة 

ملي ن  دان   ءما    0.04اج اها عاما متزاإلدا  بل  ح الي  
%   حيا  بت  المع  تة االحصائية   كما   2يميس  ح   

ان   ب ال تائج  او ح   كما  ك س  ال م  ل  مع  تة  ت  
ال امية   71ح الي   الارة  مساحة  التبيرات  ي  من   %

 جرج  الي المتبيرات التي يع س أ رها ع صر الزمن.  
 

الذرة   2.1.5 لمحصول  الفدانيه  اإلنتاجيه  تطور 
 الشامية في مصر 

أن   تاجية الارة   1الجدول  إلتبين من دراسة م شرات  
ال امية ا ل  ترة الدراسة قد جراوح  بين حد أد ى بل   

عام    3.12ح الي   بل     2015لن/ دان  أقصى  وحد 
ءمت سد س  ي بل    2006لن/ دان عام    3.60ح الي  
 .(2019- 2005لن/ دان ا ل ال،ترة ) 3.34ح الي  
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 ( 2019-2005لمساحة واال تاجي  ال،دا ية واإل تال الإلى لمحص ل الارة ال امية  ي مصر )جط ر ا .1جدول 

 
 االنتاج  االنتاجية  المساحة السنة

 مليون طن  طن/فدان  مليون فدان 
2005 1.94 3.54 6.87 
2006 1.71 3.60 6.15 
2007 1.78 3.45 6.14 
2008 1.86 3.39 6.31 
2009 1.98 3.36 6.64 
2010 1.98 3.36 6.64 
2011 1.76 3.35 5.89 
2012 2.16 3.34 7.21 
2013 2.14 3.32 7.10 
2014 2.19 3.32 7.25 
2015 2.26 3.12 7.06 
2016 2.21 3.25 7.18 
2017 2.30 3.33 7.66 
2018   2.33 3.19 7.43 
2019 2.15 3.24 6.96 
 6.83 3.34 2.05 المت سد 

 5.89 3.12 1.71 الحد االد ي 
 7.66 3.60 2.33 الحد االقصي 

قطاع ال ح ن االقتصادية و ارة الزراعة واستص      -المصدر: جمع  وحسب  من بيا ات   رات االقتصاد الزراعي  
 األرا ي

 
 
 

و دراساااااااة االج اهات الزم ية العامة لتط ر اإل تاجي  
الارة ال اااامية  ى مصااارت  ااات  تائج ال،دا ية لمحصااا ل  

( وم    2019-2005التقدإلر االحصااااااائى ا ل ال،ترة )
( لاا اج اها 2إلتبين أن مسااااااحة الارة ال اااااامية معادلة )

عاما  مت اقصاا  ءمقدار سا  ي مع  ي  حصاائيا بل  ح الي  
%   و ل   -0.6لن/ ادان هااا  ءماا يمياس  ح    02.0

%  72ع ى أن  مما ي  720. ح   R)2ع صاااااار التحدإلد )
من اجماالى التبيرات  ي   تااجيا  الاارة ال ااااااااااااااامياة  إلرج   

 الي للتبير التي يع س أ رها متبير الزمن.
 

تطور اإلنتاج الكلى لمحصـــول الذرة الشـــامية   3.1.5
 في مصر

أن   تال الارة   1الجدول  إلتبين من دراساة م شارات  
ال اااامية   ا ل  ترة الدراساااة قد جراو  بين حد أد ى بل  

وحد أقصاااااااااااى بل    2011ملي ن لن عام   89.5ح الي  
ءمت سااااااااد ساااااااا  ي  2017ملي ن لن عام   66.7ح الي  

حا الاي   )  83.6بالا   الا،اتارة  اا ل  لان  - 2005مالايا ن 
2019 .) 
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و ادراساااااااااااااااة االج ااهاات الزم ياة العااماة لتط ر   تاال 
إل  ت  2الجدول ارة ال امية  ى مصر   ن محص ل ال

(  2019-2005 تائج التقدإلر االحصاااااائى ا ل ال،ترة )
( لااا  3وم ا  إلتبين أن   تاال الاارة ال ااااااااااااااامياة  معاادلاة )

اج اها عاما  متزاإلدا  ءمقدار سااااا  ي مع  ي  حصاااااائيا بل  
%   1.2ملي ن لن هااا  ءماا يمياس  ح     0.08ح الي 

مما يع ى أن    500.   ح R)2و ل  ع صااااااااااااار التحدإلد )
% من أجمااالى التبيرات  ي   تااال الااارة ال ااااااااااااااااميااة  50

 إلرج  الي للتبير التي يع س أ رها متبير الزمن .
 

تطور قيـمة وممـية الواردات من محصـــــــــول اـلذرة  2.5
 الشامية في مصر

 

تطور ممـية الواردات من اـلذرة الشـــــــــامـية في   1.2.5
 مصر

أن كمياة   3الجـدول  إلتبين من دراسااااااااااااااة م شاااااااااااااارات  
ال اردات من الارة ال ااااااامية ا ل  ترة الدراسااااااة قد جراو  

ح الي   بل   أد ى  حاااااااد  عاااااااام    3.769بين  لن  ملي ن 
ملي ن لن عام    8.546وحد أقصاااى بل  ح الي    2006
 ن لن ملي  6.573ءمت ساااااد سااااا  ي بل  ح الي    2019

 ( .2019-2005ا ل ال،ترة )
و دراساااااااااة االج اهات الزم ية العامة لتط ر ال اردات  

إل  ت  تائج   4الجدول  من الارة ال امية  ى مصر   ن  
( وم    2019-2005التقدإلر االحصااااااائى ا ل ال،ترة )

( لاا اج اها 1إلتبين أن واردات الارة ال اااااااااامية معادلة )
ألف لن ساااااااااااااا  تاااا     343.5عااااماااا متزاإلااادا بل  ح الي  

%  حياااا  بتااا  المع  تاااة    5.2و معااادل  م  بل   ح   
االحصاااااااااااااااائيااة  كمااا  بتاا  مع  تااة ال م  ل ك ااس   كمااا  

% من التبيرات  ي 83او ااااااااااااااحااا  ال تاااائج ان ح الي  
ال اردات من الارة ال ااااااااااااااامياة  جرج  الي المتبيرات التي 

 يع س أ رها ع صر الزمن .
 

اـلذرة الشــــــــــامـية في تطور قيمـة الواردات من    2.2.5
 مصر

أن قيماة   3الجـدول  إلتبين من دراساااااااااااااااة م شاااااااااااااارات  
ال اردات من الارة ال ااااااااااااااامية   ا ل  ترة الدراسااااااااااااااة قد 

  545.3ح الي    2006جراوحاا  بين حاادهااا االد ى عااام  
مليار    2.180ملي ن  دوالر وحدها االقصاااى بل  ح الي  

  1.471ءمت ساااااااد سااااااا  ي بل  ح الي    2009دوالر عام  
 (. 2019-2005ر ا ل ال،ترة )مليار  دوال

و اادراساااااااااااااااة االج اااهااات الزم يااة العااامااة لتط ر قيمااة 
 4الجدول ال اردات من الارة ال اااااااااامية  ى مصااااااااار   ن 

- 2005إل  ااات  تائج التقدإلر االحصاااائى ا ل ال،ترة )
( وم   إلتبين أن قيمة ال اردات من الارة ال اااااامية  2019

  ح الي  ( لااااا اج ااااهاااا عااااماااا متزاإلااادا  بل2ءاااالمعاااادلاااة )
ملي ن  دوالر ساااااااااااااا  تااا   و معاادل  م  بل   ح     86.7

%  حياا  بتا  المع  تاة االحصااااااااااااااائياة  كماا  بتا   5.9
مع  تة ال م  ل ك س   كما او ااااااح  ال تائج ان ح الي  

% من التبيرات  ي ال اردات من الاااارة ال ااااااااااااااااامياااة  57
 جرج  الي المتبيرات التي يع س أ رها ع صر الزمن.

 
ــعر اال 3.2.5 ــامية في تطور ســ ــتيراد من الذرة الشــ ســ
 مصر

م شرات   دراسة  من  سعر    3الجدول  إلتبين  أن 
االستيراد من الارة ال امية   ا ل  ترة الدراسة قد جراوح  

دوالر للطن    136.6ح الي    2005بين حدها االد ى عام  
ح الي   بل   االقصى  عام    343.9وحدها  للطن  دوالر 

ح الي    2013 بل   س  ي  للطن  دوالر    223ءمت سد 
 (. 2019- 2005ا ل ال،ترة )

سعر   لتط ر  العامة  الزم ية  االج اهات  و دراسة 
مصر   ن   ال امية  ى  الارة  من   4الجدول  االستيراد 

- 2005إل  ت  تائج التقدإلر االحصائى ا ل ال،ترة )
( وم   إلتبين أن سعر االستيراد من الارة ال امية  2019

  3.1ل  ح الي  ( لاا اج اها عاما متزاإلدا ب3ءالمعادلة )
%  حيا لم  بت   1.4دوالر للطن  و معدل  م  بل   ح   

المع  تة االحصائية  كما لم  بت  مع  تة ال م  ل ك س 
ان   علي  إلدل  وهاا  م اسبة  رتا ية  الإل جد   رة  وأ   

 البيا ات جدور ح ل مت سطها الحسابي. 
 

 معالم النموذج القياسي اآلني للذرة الشاميه     تقدير   3.5
 Supply Functionدالة العرض  1.3.5

إلتضامن جا ا العرش  ي  م  ل الطلا المصاري للارة 
ع قتين رئيساااايتين جتضاااامن األولى الع امس الم  رة على  
أ تاال الاارة  بي ماا جتمياس الياا ياة  ي الع اماس الم  رة على  

  الطلا المصاري على  كمية ال اردات لمصار حيا إل اج
الارة ع زا  مساااااتمرا  ومتزاإلدا  سااااا  تا  األمر الاي اد   لى  
 تادة ال اردات  ظرا  لتزاإلد االحتيال لسااااااااد ال،  ة الباائية 

 للارة.
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الارة    .2جدول   لمحص ل  الإلى  واإل تال  ال،دا ي   واال تاجي   المزروعة  المساحة  لتط ر  العامة  الزم ية  االج اهات 

 (  2019-2005ال امية  ي مصر ا ل ال،ترة من )
 

التغير  2R F المعادلة المقدرة  المتغير م
  السنوي 

       Y1 = 1.74 + 0.04 X مساحة الارة ال امية    1
)27.8)  **  ) 5.6)* * 0.71 6.31 2 

      Y2 = 3.53 - 0.02 X اإل تاجي  للارة ال امية    2
)96.03)**    )-5.8) ** 0.72 33.5 -0.6 

اإل تال الإلى للارة  3
 ال امية   

Y3 = 6 .2 + 0.08 X   
     )29.7) **    )3.6) ** 0.50 13.03 1.2 

  حيث :
i X     متبير الزمن حيا =i   (1  2  3  ....................  15  ) 

 ( المحس  ة  (Tالقيمة الم ج دة بين األق ا  ج ير  لى قيمة           
 (2R       ع صر التحدإلد  )(F)      مع  تة  م  ل اال حدار 

 % . 1)**( ج ير الى مع  تة ع صر  اال حدار ع د مست ي   
 (  1المصدر: جمع  وحسب  من بيا ات ال دول )

 

 ( 2019-2005جط ر قيمة وكمية وسعر ال اردات من محص ل الارة ال امية  ي مصر ا ل ال،ترة ) .3جدول 
 

 سعر االستيراد   قيمة الواردات  الواردات السنة
 دوالر للطن  دوالرالف   ألف طن

2005 5095.0 696.2 136.6 
2006 3769.4 545.3 144.7 
2007 5263.1 1076.8 204.6 
2008 3979.9 1036.6 260.5 
2009 5416.3 947.8 175.0 
2010 6170.5 1271.5 206.1 
2011 7047.9 2179.9 309.3 
2012 6061.6 1958.5 323.1 
2013 5771.8 1985.0 343.9 
2014 8230.8 1825.0 221.7 
2015 7951.4 1477.2 185.8 
2016 8508.0 1544.2 181.5 
2017 8332.4 1723.2 206.8 
2018 8454.0 1882.7 222.7 
 223.5 1910.0 8546.0 المت سد 

 223.0 1470.7 6573.2 الحد االد ي 
 136.6 545.3 3769.4 الحد االقصي 

قطاع ال ح ن االقتصادية  و ارة الزراعة واستص     -بيا ات   رات االقتصاد الزراعي  المصدر: جمع  وحسب  من  
 األرا ي.
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 ( 2019-2005جط ر قيمة وكمية وسعر ال اردات من محص ل الارة ال امية  ي مصر ا ل ال،ترة ) .4جدول 
 

التغير  2R F المعادلة المقدرة  المتغير   م
  السنوي 

كمية ال اردات من الارة   1
 ال امية   

Y4 = 3825.4 + 343.5 X 
      9 ) .6)  ) 7.8)* 0.83 5.2 5.2 

قيمة ال اردات من الارة   2
 ال امية   

Y5 = 776.8  + 86.7 X 
    (4.1)        ) 4.2)* 0.57 17.4 5.9 

سعر االستيراد الارة   3
 ال امية   

Y6 = 198.2 + 3.1 X 
        )5.8)       (0.8 )   0.05 0.69 1.4 

  حيث : 
 Xi   متبير الزمن حيا =i   (1  2  3  ..........  14  . ) 

 ( ع صر التحدإلد .2R( المحس  ة    )Tالقيمة الم ج دة بين األق ا  ج ير  لى قيمة ) 
 % .1)**( ج ير الى مع  تة ع صر اال حدار ع د مست ي   
 ) ( ج ير الى عدم مع  تة ع صر  اال حدار .  

 (.3المصدر: جمع  وحسب  من بيا ات ال دول )
 

دالة االنتاج: يمكن توضـــــيح ا فى المعادلة  1.1.3.5
 التالية

Y1t= f(Y1t1, x1, x2 ,x3,x4,x5,x6, y2t1, 
y3t1) ………………………………… (1)                                

 حيا: 
y1t   مت سد  صيا ال،رد من اال تال ءالإ م لل،رد 

y1t1 
مت سد  صيا ال،رد من اال تال ءالإ م لل،رد  

(t-1 ) 
x1  )المساح  )ءالملي ن  دان 
x2  المساحة المزروعة محليا  الساءقة 

x3  السعر المزرعى للارة ج ي  / لن 
x4  السعر المزرعى للارة ج ي  / لنt-1 
x5 ا ي عائد ال،دان الارة  
x6 ( ا ي عائد ال،دان الارة t-1 ) 
Y2t1  استه   العام السابق 
Y3t1   واردات العام السابق 
 

 حيث توضح المعادلة التالية دالة الواردات   2.1.3.5
Y3t = f(Y3t1 ,x10)  ……………………… (2) 

 حيا: 
y3t   مت سد  صيا ال،رد من كمية ال اردات ءالإ م 

y3t1 
مت سد  صيا ال،رد من كمية ال اردات ءالإ م  

 (  t-1 ى الس ة الساءقة )
x10  االستيراد مصر ءالدوالر للطنسعر 
x10     سعر الصر 

 
 Demand Functionدالة الطلب  2.3.5

إلتإ ن جا ا الطلا للارة  ى   رة دالة االسته   للارة 
 وها  الدوال يم ن ج  حها  ى الص رة الرتا ية التالية:

 
التـــاليـــة لـــدالـــة   1.2.3.5 حيـــث توضـــــــــح المعـــادلـــة 
  اإلست  ك

Y2t = f(Y2t1,x7, x8 ,x9و, y1t1 , y3t1) …(3) 
 حيا: 

y2t 
مت سد  صيا ال،رد من المتا  ل سته    

 ك م لل،رد 

y2t1 
مت سد  صيا ال،رد من المتا  ل سته    

 t-1ك م لل،رد 
x7  سعر الت زئة للقمت ءال  ي  للطن 
x8  الداس الق مى ج ي  لل،رد صيا ال،رد من 
x9  سعر الت زئة للارة ءال  ي  للطن 
Y1t1  ا تال العام السابق 
Y3t1   واردات العام السابق 
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  تائج التقدإلر اإلحصائي -
إلتضااااااااااات من ال تائج السااااااااااااءقة أن ال م  ل  ائد التعرت   

Over identified  ولاالا  كاا ا  لرتقاة المر عاات الاد ياا
 Three stages least(  3SLS ات الي ث مراحس )

Squares   أ ساااااااااا الطرل المساااااااااتخدمة لتقدإلر ال م  ل
القياساااااااي التالي حيا جاضت  تائج التحليس اإلحصاااااااائي 

 كما إللي:
 معادلة اال تال: -1

lnY1t = .15 lnX1 +0.80 Y3t     ………… )4( 
  (13.4)**   (-2.8)** 

F = 40.6R-2 = 0.73    D.W=1.87 
 

 معادلة االسته  : -2
(5)  1t lnY 51.+ 91.1 lnX - 7=0.80lnX 2tlnY 

         (2.4)**  (-2.5)**   (79.5)**   
F = 28    R-2 = 0.70    D.W=2.06     

 معادلة ال اردات:   -3
… )6(  1T0.70 lnY - 10ln X 310. -=  3tlnY 

             (-2.6)**     (-3.4)** 
F = 31.9   R-2 = 0.65    D.W=1.42          

  .بالم حق 1جدول المصدر: جمع  وحسب  من 
 

كما إلتضاااااااااات أيضااااااااااا من معادلة اإل تال  للارة   لى 
% لإس  تادة ب سابة 0.80%    1.5جزاإلد  اإل تال ب ح   

المساااااااحة  %  ي ك   من  مت سااااااد  صاااااايا ال،رد من 1
المزروعة ومت سااااااد  صاااااايا ال،رد من ال اردات  أي أن  
أكير المتبيرات ج  يرا  ي ح م اإل تاال للاارة   ي ساااااااااااااا اة 
معي ة كان  صاايا ال،رد من المساااحة   مت سااد  صاايا  
ال،رد من ال ردات لإاااس م هم على الترجياااا  وقاااد  بتااا  

  كما  بت   0.05المع  تة اإلحصااااااااااااائية ع د مساااااااااااات   
ال م  ل % من 73ك ااااس كمااااا جبين أن ح الي    مع  تااااة 

التبيرات الحااد اة  ي اإل تاال من للاارة  جرج   لى التبير  
  ي المتبيرات المستقلة محس الدراسة.

للارة  لى  اإلساااااااااااته    مما سااااااااااابق إلتبين من معادلة  
% لإاس  تاادة 0.80%    1.5ب ح   اإلسااااااااااااااته    جزاإلاد  

%  ي مت سااد  صاايا ال،رد من اإل تال وسااعر 1ب ساابة 
ب سبة اإلسته    الت زئة للقمت   بي ما إلت اق  ح م 

لإس  تادة  ي سااااااعر الت زئة الارة   %1.1بلب  ح الي  
%. أي أن أكير المتبيرات جا يرا   1ءال  ية للإ م ب ساااابة  

ي ة كان مت ساااااد  للارة  ي سااااا ة معاإلساااااته     ي ح م 
 صااااايا ال،رد من ح م اإل تال   م ساااااعر الت زئة للقمت 
والاارة ءاال  ياة للإ م.  وقاد  بتا  المع  تاة اإلحصااااااااااااااائياة  

  كما  بت  مع  تة ال م  ل ك س كما  0.05ع د مست   
حا الاي   أن  الاحااااااااد اااااااة  اي  70جابايان  الاتابايارات  مان   %

االسااااااااااااااته   من للاااارة جرج   لى التبير  ي المتبيرات  
 لة محس الدراسة.المستق

كما ج  اااااات معادلة ال اردات للارة  لى ج اق  ح م 
%  0.70    %0.31ال اردات  ب سااااااااااااااباة بلبا  ح الي   

لإس  تادة  ي سااااااعر االسااااااتيراد ءالدوالر للطن  مت سااااااد 
%. أي أن أكير 1 صاااااايا ال،رد من ا تال العام ب ساااااابة 

المتبيرات ج  يرا  ي ح م ال اردات للارة  ي ساااااااا ة معي ة 
عر االساتيراد ءالدوالر للطن  مت ساد  صايا ال،رد كان سا

من اال تال.  وقد  بت  المع  تة اإلحصائية ع د مست   
  كماااا  بتااا  مع  تاااة ال م  ل ك اااس كماااا جبين أن  0.05

ال اردات من 65ح الي   الحااااااد اااااة  ي  التبيرات  % من 
للااارة جرج   لى التبير  ي المتبيرات المسااااااااااااااتقلااة محااس 

 الدراسة.
 

بالقيم   2.2.3.5 التنبؤ  في  اآلنية  النماذج  إستخدام 
 المستقبلية المتوقعة بمحصول الذرة الشامية

ج،يد الت قعات المسااااتقبلية لعو اااااع اإلقتصااااادية  ي  
جحدإلد ساياساة الدولة واج اهاجها ال  مة للتماشاي م  ها  
الامسااااااااااااااتاقاباااااااس   عالاى  الاتاعار   ياما ان  حاياااااااا  الاتا قاعاااااااات  

وعلى  ااااااااااا ض ها   االقتصاااااااااااادي لبع  السااااااااااال  الهامة
المعر ة جحدد الدولة سياستها ءال سبة لها  السل . وتم ن 
اسااااااااااااااتخدام ال م  ل القياسااااااااااااااي المقتر   ي التقدإلر للقيم 

 المت قعة للمتبيرات الداالية التي إلتضم ها ال م  ل.
 

بالقيم   3.2.3.5 التنبؤ  في  اآلنية  النماذج  إستخدام 
 المستقبلية المتوقعة للذرة الشامية  

وان مت سااااااااااااااد وال اردات    5الجــدول  من  إلتضاااااااااااااات  
واإل تال واإلساااااااااااته   للارة ال اااااااااااامية ا ل ال،ترة  ،س  

عاالااى    17.80   7.70   10.66الاا،ااتاارة   لاان  ماالااياا ن 
 الترجيا.
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 دراسة قياسيه لتقدير الطلب والعرض للذرة الشامية في مصر

 
 ( 2024-2020الت ب  ءطلا وعرش لمحص ل الارة ال امية ءاأللف لن ا ل ال،ترة ) .5جدول 

 

Model  كمية الواردات مليون طن االنتاج مليون طن 
Model: Linear trend Model: ARIMA(0,1,2) with constant 

Period Forecast Lower Limit Upper 
Limit Forecast Lower 

Limit 
Upper 
Limit 

2021 7.57 6.61 8.54 9.92 8.01 11.82 
2022 7.66 6.67 8.64 10.29 8.38 12.20 
2023 7.74 6.73 8.75 10.66 8.75 12.57 
2024 7.82 6.78 8.86 11.03 9.12 12.94 
2025 7.90 6.84 8.97 11.40 9.49 13.31 

 12.57 8.75 10.66 8.70 6.70 7.70 المت سد 
 Statgraphicالمصدر: بر امج 

 
 
 
 
 

 (  2024- 2020الت ب  ءطلا وعرش لمحص ل الارة ال امية ءاأللف لن ا ل ال،ترة ) .5تابع جدول 
 

 االست  ك مليون طن
Model: Linear trend 

Forecast Lower Limit Upper Limit 
17.20 14.90 19.51 
17.60 15.24 19.96 
18.00 15.57 20.42 
18.39 15.90 20.88 
18.79 16.23 21.34 
17.80 15.40 20.19 

 Statgraphicالمصدر: بر امج 
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 السيد  -محمد  – مسعد  –محمود 

 ( 2019-2005بيا ات ال م  ل اال ي للارة ال امية ا ل ال،ترة ) .6جدول 
 

 السنوات
 كمية اإلنتاج
 من الذرة

 كمية 
 اإلست  ك
 من الذرة

 كمية 
 الصادرت 

 كمية 
 الواردات

 الد ل 
 القومي
 لمصر

 عدد 
 السكان 
 مصر

 السعر
 التجزئة
 للذرة 

 
 بالمليون 
 طن

 مليون 
 طن

 الف
 طن

 الف
 طن

 مليون 
 دوالر 

 مليون 
 نسمة 

 بالجنيه
 للطن 

2005 6.87 11.9 4.4 5095.0 89430 75.52 1330 
2006 6.15 11.5 4.8 3769.4 108020 76.87 1400 
2007 6.14 11.4 5.3 5263.1 131660 78.23 1690 
2008 6.31 12.0 7.5 3979.9 164180 79.64 1820 
2009 6.64 12.0 20.4 5416.3 189140 81.13 1940 
2010 6.64 12.7 27.0 6170.5 214530 82.76 2000 
2011 5.89 14.1 2.3 7047.9 229950 84.53 2540 
2012 7.21 13.4 4.4 6061.6 272890 86.42 2650 
2013 7.10 13.9 2.5 5771.8 281180 88.4 2850 
2014 7.25 12.3 4.1 8230.8 298270 90.42 3130 
2015 7.06 14.9 2.5 7951.4 327000 92.44 3400 
2016 7.18 13.9 3.2 8508.0 328460 94.45 3920 
2017 7.66 16.6 2.6 8332.4 230950 96.44 6630 
2018 7.43 17.0 8.0 8454.0 244596 98.42 6787 
2019 6.96 17.1 9.1 8546.0 292150 100.4 7120 

WWW.FAO.org Source: 
Source: WWW.Tradmap.org 
Source: WWW.world bank.com . 

 
  

http://www.fao.org.com/
http://www.usda.gov/
http://www.usda.gov/
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 دراسة قياسيه لتقدير الطلب والعرض للذرة الشامية في مصر

 ( 2019-2005بيا ات ال م  ل اال ي للارة ال امية ا ل ال،ترة ) . 6تابع جدول 
 

 سعر اإلستيراد الذرة السعر المزرعي  مساحة الذرة سعر الصرف
 دوالر للطن  بالجنية للطن  مليون فدان 

5.78 1.94 1036 136.6 
5.73 1.71 1079 144.7 
5.64 1.78 1586 204.6 
5.43 1.86 1414 260.5 
5.54 1.98 1386 175.0 
5.62 1.98 1871 206.1 
5.93 1.76 1936 309.3 
6.06 2.16 2170 323.1 
6.87 2.14 2251 343.9 
7.08 2.19 2271 221.7 
7.69 2.26 2307 185.8 
10.03 2.21 2450 181.5 
17.78 2.30 2900 206.8 
17.77 2.33 3336 222.7 
16.77 2.15 3357 223.5 

WWW.FAO.org Source: 
Source: WWW.Tradmap.org 
Source: WWW.world bank.com . 

 
 

 التوصيات  6
 

توصل   التي  النتائج  ضوء  توصي  في  البحث،  إلي ا 
 الدراسة بضرورة ما يلي

ج  ي  اال تال المحلي و تادة المساحة المزروعة من    -1
ال امية  الارة  من  ال اردات  جقليس  بهد   ال امية  الارة 
وج  ير كميات أكبر ل سته   من ا ل االهتمام ب    
سعرتة   سياسة  جحدإلد  ا ل  من  عادل  مزرعي  سعر 

ا ج  ي   على  جعمس  الت س   ي  م اسبة  على  لمزارعين 
 المساحة المزرعة من الارة ال امية. 

السعي  ح  و   اطة متإاملة للت س   ي  راعة    -2
التقاوي المحس ة ء سعار  الارة ال امية إلتميس  ي ج  ت  
المحس ة   للتقاوي  المزارعين  استخدام  مما يضمن  رمزتة 

 .وما إلترجا علي  من  تادة اإل تاجية

 
 المراجـــــــع

 
 أوال: المراجع العربية

 
مصط،ي  مختار  سهير  الع رودي   مسعد       

جحليس اقتصادي للسياسات اإل تاجية لمحص ل   (2002)
الم لة  الارة ال امية الصي،ي  ي جمه رتة مصر العر ية   

 . 59  -41  12الم لد  المصرتة ل قتصاد الزراعي 
  (2002)ن حسان هبة ياساين عبد ال،تا   م ية بهاض الدإل

الم لة المصرتة جحليس اقتصادي لس ل الارة  ي مصر   
 .1066 - 1050  12الم لد  ل قتصاد الزراعي 

 

http://www.fao.org.com/
http://www.usda.gov/
http://www.usda.gov/


112            

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 29(1), 2021 

 السيد  -محمد  – مسعد  –محمود 

 قياسي اقتصادي ( جحليس2017ال ي ي ى ) سعيد أيمن
 ال اااااااامي والارة القمت لحا ااااااا ت التسااااااا تقي لل،ائ 

  الم لة المصاااارتة ل قتصاااااد الزراعي أسااااي د   ءمحا ظة
 .1119 - 1106  27الم لد 

  قتصااااادية ( دراسااااة2018هيدي علي حساااان ال  دي )
  ي ال اامية الارة محصا ل على الزراعية الساياساة أل ر

   28الم لد  الم لة المصرتة ل قتصاد الزراعي   مصر   
712- 728. 
 

 ثانيًا: المراجع اإلنجليزية
 

Jorgenson, D (1966) Rational Distributed 
Lag Functions, Econometrica, Vol 34, 
111-121. 
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Abstract 

 

The agricultural sector is the main pillar of 

the Egyptian economic structure, as it repre-

sents main source of food and clothing. In ad-

dition, it contributes to of the national income, 

and Egypt faces a deficit in agricultural pro-

duction, on the other hand consumption ex-

ceeds local production, and food is considered 

a vital necessity for people that cannot be dis-

pensed. This research includes the statistical 

assessment of the macroeconomic economet-

ric model of the variables of demand and sup-

ply of maize during the period (2005-2019), 

and the problem has become one of the most 

important problems threatening development 

in Egypt It has dangerous dimensions for the 

agricultural sector in particular and for the 

Egyptian economy in general, and that Egypt 

is still suffering from a food gap in most food 

commodities in a way that threatens Egyptian 

food security, as the equation of imports of  

corn shows that the volume of imports de-

creases by about 0.31%, 0.70% each An in-

crease in the import price in dollars per ton, the 

average per capita production of the current 

year by 1%, meaning that the most influential 

variable in the volume of imports of corn in a 

particular year was the import price in dollars 

per ton, the average per capita production.  It 

was also found that about 65% of the changes 

in imports of corn are due to the change in the 

independent variables under study, and that the 

average imports, production, and consumption 

of maize during the same period is 10.39, 6.67, 

17.60 million tons, respectively, 15 % increase 

in the import price causes decreased in the 

quantity imported by 0.31%, The average of 

imports, production, and consumption of 

maize during the same period was 10.66, 7.70 

and 17.80 million tons, respectively. 

 

Keywords: Realization, Forecast, Demand, 

Supply, Maize 
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