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 زــــــــــــــــالموجـ
  

تحليل مصففففففففياسة السففففففففياسففففففففا  تبين من نتائج قياس 
 الزراعية لمحصففالي الدراسففة عن معامل الحماية ا سففمي

لي لكل  519.0، 519.0 لمسففففتلزما  اجنتا  قد بلإ حاا 
، ا مر 35.2 -35.2من القمح اا رز خالل اليترة 

كما  الذي يشفير للي عدم اجاد دعم لمستلزما  اجنتا .
 يحصفففففالعن معامل الحماية اجسفففففمي للنااتج من متبين 
خالل سترة الفدراسففففففففففففففة قد بلإ  اا رز علي الترتيفب القمح
لي  عدم للي ياضففففففففح ، ا مر الذي 512.0، .5.22حاا 

اذلك لقيام الدالة بيرض  اجاد سفففففففففياسفففففففففة لنتاجية عادلة
ضفففففرائب مباشفففففرة ا ير مباشفففففرة علي المنتج اتقديم دعم 

كما تبين من النتائج للي اجاد ميزة نسفففففففبية  للمسفففففففت لك.
راسفة خالل نيس اليترة ، ا مر الذي يعني لمحاصفيل الد

 للي ان معامل الميزة النسفففبية عقل من الااحد الصفففحيح.

بمقارنة التقييم المإلي االتقييم االقتصففففففففففففادي كما تبين ان 
لكففففل من عجار ا ال ، امن التقففففااي، امن السففففففففففففففمففففاد 
الكيمااي، امن المبيدا ، نجد عن التقييم المإلي يقل عن 

ي ل ففففذب البناد ممففففا يفففدل عل  عن ففففا التقييم االقتصففففففففففففففففاد
كما تبين ان  مفدعامفة من جفانفب الدالة لمزارعي القمح.

بمقفففارنفففة التقييم المفففإلي ااالقتصففففففففففففففففادي لكفففل من ليجفففار 
ا رض، عجار الحياانفففففففا ، امن السففففففففففففففمفففففففاد البلفففففففدي، 
االمصفففففففففارية العمامية يتبين عن ما متسفففففففففاايان مما يدل 

كما تبين  .عل  عدم تدخل الدالة سي عسفففففعار هذب البناد
بمقفارنة التقييم المإلي االتقييم االقتصففففففففففففففادي لكل من ان 

عجار ا ال ، امن التقااي، امن السففففماد الكيمااي، امن 
المبيففففففدا ، نجففففففد عن التقييم المفففففففإلي يقففففففل عن التقييم 

االقتصففففففففادي ل ذب البناد مما يدل عل  عن ا مدعامة من 
يم التقي بمقارنةكما تبين ان  جانب الدالة لمزارعي ا رز.

المفففإلي ااالقتصففففففففففففففففادي لكفففل من ليجفففار ا رض، عجار 
الحياانا ، امن السفففففففماد البلدي، االمصفففففففارية العمامية 
يتبين عن ما متسففففففففففففاايان مما يدل عل  عدم تدخل الدالة 

ة عن قيمكما تبين من النتائج للي  سي عسفعار هذب البناد.
لي لمحصففففففففففففففال القمح معفامفل الحمفايفة اليعفال  بلغ  حاا 

ل سترة الدراسفففففففففففة، مما يعني عن محصفففففففففففال خال 5.200
كمفففا  القمح لم يتمتع بحمففايففة حكاميفففة خالل تلففك اليترة.

 عن قيمفففففة معفففففامفففففل الحمفففففايفففففة اليعفففففالمن النتفففففائج  تبين
لي  لمحصففففففففففففففال االرز خالل سترة  5.232بلغففففففف  حاا 

الدراسفففة، مما يعني عن محصفففال ا رز لم يتمتع بحماية 
 حكامية خالل تلك اليترة.

 
المصفففففففففياسا، تحليل السفففففففففياسفففففففففا ، : مفتاحيةالالكلمات 

 التقييم، محاصيل الحباب، القمح، ا رز

 
 المقدمة

 
تلعب السفففياسفففا  الزراعية دارا هاما س  تحديد حجم 
اناع اجنتا  الزراع ، سالسفففياسفففا  اجنتاجية اسفففياسفففا  
تازيع الماارد االسففففففياسففففففا  السففففففعرية اسففففففياسففففففا  تازيع 

اسففففياسفففففا  حماية اجنتا  عناصففففر اجنتا  امسفففففتلزماتا 
الزراع ، االتركيفففففب المحصففففففففففففففال  االفففففدارا  الزراعيفففففة 
البديلة، االسففففففياسففففففا  التمايلية ااالسففففففتامارية ا يرها من 
السفففياسفففا  ت ار س  تقييم اداا سفففياسفففا  لنتا  الحباب، 
ايعتبر قياس عار تلك السياسا  هامًا س  مجتمع يتحال 
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 ع الخاصلل  اقتصففففففففففاديا  رعسففففففففففمإلية يلعب سي ا الق ا
الدار الرئيسففففففففففف  س  التنمية، اتلعب لليا  السفففففففففففا  من 

  س  تحديد عسفففففعار السفففففلع عرض ا لب الدار الرئيسففففف
 .االخدما 

لتج   الحكامة منذ عاائل النصففففففففة الااني من عقد 
الامانينا  من القرن العشففففففففرين للي تحرير السففففففففياسففففففففا  
شففففففتمل   الزراعية ااجعتماد علي لليا  السففففففا  الحر، اا 

جصففففففالص االقتصففففففادي سي الق اع الزراعي علي عملية ا
عدد من اججرااا  تمشففففففففففففيا مع برنامج التكية ال يكلي 
كان من عهم ا تحرير ا سفففففففففعار االتحال من التسفففففففففايق 
لغاا الدعم تدريجيا  اججباري للي التسفففففايق اجختياري، اا 
علي مسفففففففتلزما  اجنتا  الزراعي، اكان الحد من تدخل 

تاجية مع لسفففففففتخدام الم شفففففففرا  الدالة سي ا نشففففففف ة اجن
اجقتصففففففففففففادية ااججتماعية لتاجيا ماارد المجتمع التاجا 
اليعفففال، اا عفففادة تازيع الفففدخفففل االماارد بمفففا يحقق زيفففادة 

 الدخل الزراعي ارسع مستاي المعيشة.

 
 مشكلة البحث

 
تنحصفففففر مشففففففكلة البحأ سي لختالة عاار سففففففياسففففففة 

ي عل اجصالص اجقتصادي علي محصالي القمح اا رز
مسففففتاي كل من الدالة االمنتج االمسففففت لك، خاصففففة بعد 

 لتجاب الدالة للي تحرير قرارا  اجنتا . 
 

 أهداف البحث
 

ي دة البحأ للي دراسففة مصففياسة تحليل السففياسففا  
الزراعيففففة لمحصففففففففففففففالي القمح اا رز بففففإعتبففففارهمففففا من 
المحففاصففففففففففففففيففل ال فففامففة، اتحفففديففد دار الفففدالففة سي كيفففااة 

تفاحفة اذلك من خالل تقدير حجم اسففففففففففففففتخفدام الماارد الم
التحاال  الناشففففففففففففئا عن تبني الدالة سففففففففففففياسففففففففففففة التحرر 
اجقتصادي االتعرة علي عن هذب السياسا  سااا كان  
حمائية عا ضففففرائبية، سضففففال عن قياس مدي التشففففاها  
السفففففففففففعرية المحلية لمعرسة مدي لنحراس ا عن ا سفففففففففففعار 
يد يالعالمية، جسففففففففففففففتخالص النتائج االم شففففففففففففففرا  التي ت

صففانعي القرار لاضففع اسففتراتيجيا  مسففتقبلية بما يتااسق 
 مع المتغيرا  المحليا ا العالمية المعاصرة .

 

 األسلوب البحثي ومصادر البيانات
لسفففففتخدم البحأ عسفففففلاب التحليل اجحصفففففائي الكمي 
لدراسفففة ت ار الم شفففرا  اجقتصفففادية  هم المحاصففففيل، 

 Policy analysis matrix (PAM)بفففففففإسففففففففففففففتخفففففففدام 
مصفففففففففففياسة تحليل السفففففففففففياسفففففففففففا  التي يمكن من خالل ا 
التعرة علي مسفففففففففففتايا  الحماية التي يتمتع ب ا منتجي 
محصفففالي الدراسفففة، امدي تحمل الدالة  عباا دعم ما 
سففففففففففففففااا كفففففان هفففففذا الفففففدعم ماجفففففا للمنتج الن فففففائي، عا 
لمسففففففتلزما  اجنتا ، امن ام لل ار التشففففففاها  الحاداة 

ائي امسفففففتلزما  اجنتا ، سي كل من عسفففففاا  المنتج الن 
 Effectiveاذلفك بتقفدير معامال  الحماية اجسففففففففففففففمية 

protection ،معفففامفففل الحمفففايفففة اليعفففال ، Nominal 

protection coefficient  عا مففففففففعففففففففامففففففففلDRC) 

Domestic Resources Costs امعففامففل الميزة ، )
 النسبية ، اتكلية الماارد المحلية. 

 كفإلية اجنتففاجيففةاقفد تنففاال البحفأ دراسففففففففففففففة بناد الت
لمحصففففالي القمح اا رز االتي تشففففمل تكلية مسففففتلزما  
اجنتا  )التقااي، السففففففففففففففماد البلدي، السففففففففففففففماد الكيمااي، 
 ) االمبيدا (، ادراسففة تكلية الماارد المحلية االتي تشففمل

 الففحففيففاانفففففففا ، عجففار ا   ، عجففار الففعففمفففففففالفففففففة، عجففار

ا رض  ليجار للي باجضفففففففففاسة العمامية، المصفففففففففراسا 
لزراعيففة(. كمففا لعتمففد البحففأ علي البيففانففا  المنشففففففففففففففارب ا

بازارب الزراعفة ااسففففففففففففففتصففففففففففففففالص الزراعفة ا يانا  الج از 
 المركزي للتعبئة العامة ااالحصاا.

 

 اآلطار النظرى للبحث

تعتبر مصفياسة تحليل السفياسا  من ا داا  ال امة 
المسففففففففتخدمة سي تحليل السففففففففياسففففففففا  الزراعية، خاصففففففففة 

اتقيس مصففففياسة تحليل السففففياسففففا  السففففياسففففة السففففعرية، 
التشاها  السعرية الحاداة سي اقتصاديا  سلعة عا ناتج 
معين. اتبين الكيااة االقتصففففففففادية سي اسففففففففتخدام الماارد 
االقتصفادية المتاحة سي ذلك النشا  السلعي، كما تسمح 
بمقارنة الر حية المإلية لسففففلعة معينة عا محصففففال معين 

 سففففففففففلعة عا الناتج سي للبالر حية االقتصففففففففففادية لنيس ال
 سيادة لراة المناسسة الحرة.

اتسفففففففففاعد مصفففففففففياسة تحليل السفففففففففياسفففففففففا  سي تاسير 
المعلاما  الالزمة التخاذ القرارا  الخاصفففففففة بسفففففففياسفففففففة 
معينة، لال عن ا ال تسفففففاعد سي التعرة الم كد علي مدي 
صففففففففففحة عا خ ا هذا القرار. كما عن ا تعد من عسففففففففففإليب 
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تمصفوفة تحليل السياساتقييم السياسات الزراعية آلهم محاصيل الحبوب بإستخدام   

ال لسفففففففياسفففففففا  الزراعية للدالتحليل الميضفففففففلة سي تقييم ا
التي تتسفففم مااردها االقتصفففادية المتاحة بالندرة النسفففبية، 
حيأ عن ا تاضفففففففففح عار تلك السفففففففففياسفففففففففا  ادرجة كيااة 

 استخدام تلك الماارد.
 

اســــات الزراعية علي وتســــتخدم مصــــفوفة تحليل الســــي
 ثالثة مستويات

علي مسففتاي السففلعة الزراعية لدراسففة ميزت ا النسففبية  (2)
ارنة بسفففففففففففففلعة زراعية عخري تنتج محليًا اهذا ما بالمق

 verticalي لق عليفففا نلفففام التاسففففففففففففففع الرعسففففففففففففففي 

commodity systems. 
علي مسففففففففتاي المزرعة، لدراسفففففففففة عار السفففففففففياسفففففففففا   (1)

الزراعيفففة عا التغيرا  الينيفففة علي التجفففارة الفففداخليفففة 
 االخارجية للمدخال  االمخرجا .

ي مل للتعرة علعلي مستاي االقتصاد الا ني الشا (3)
السففففففففففياسففففففففففا  المسففففففففففتخدمة عا التغيرا  الينية علي 
االقتصففففففففففففففففاد الا ني امفففدي قفففدرت فففا علي معفففالجفففة 
مشففففففففكال  الق اع الزراعي، اتسففففففففت يع المصففففففففياسة 
قيففاس لنحراة ا سففففففففففففففعففار الااقعيففة عن ا سففففففففففففففعففار 
اليعالية الما كان حساب ا سعار اليعالية  عمر بالإ 

ة مناسسففففة الكاملالصففففعابة جسففففتحالة تااسر عسففففاا  ال
الذلك تسفففتعمل مصفففياسة تحليل السفففياسفففا  الزراعية 
بداًل من ا سففعار اليعالية ما يسففمي باسففعار الحداد 

Border price . لكل من الصادرا  االااردا 

اسففففاة يتم التركيز سي هذب الدراسففففة علي المسففففتاي 
ا ال من هفففذب المسففففففففففففففتايفففا . الكي يمكن اسففففففففففففففتخفففدام 

سإن ا مر يت لب ضفففففرارة مصفففففياسة تحليل السفففففياسفففففا  
تقييم المففففدخال  االمخرجففففا  تقييمففففًا مففففإليففففًا من ج ففففة، 
اتقييمًا اقتصفففففففففففففاديًا من ج ة عخري. اعادة ما يتم التقييم 
االقتصففففففادي باسففففففتخدام معامال  التحايل الصففففففادرة من 

 البنك الدالي بعد سياسة التحرر االقتصادي.
 

 طط العام لمصفوفة تحليل السياساتالمخ -
المخ ط العام لمصفففففففياسة  (1جدول رقم )الياضفففففففح 

تحليل السففففياسففففا  اعهم مكانا  هيكل ا، حيأ يمكن من 
خاللا حسفاب الم شفرا  الخاصة بالسلعة عا المحصال 
لكفففل مرحلفففة من مراحفففل التحليفففل، امن ام تقفففدير بعض 
المعامال  التي يمكن اسفففففففففففففتخدام ا عا اسفففففففففففففتنتاج ا سي 

اتج ة عا النضففففففاا درجا  الحماية التي تتمتع ب ا السففففففلع
 سي مختلة المراحل.

من خالل الم شفففففففففففرا  الماضفففففففففففحة بجدال تحليل       
 يمكن اشتقا  المعامال  التإلية: PAMالسياسا  

 

 (NPC)( معامل الحماية اإلسمي 1)
 NPCOايحسففففففففففففففب معفامفل الحمفاية اجسففففففففففففففمي للنااتج 

 كالتإلي:
 

H

A
NPCO  

 

 كالتالي: NPCIكما يحسب لمستلزما  اجنتا  المشتراة 
 

I

B
NPCI  

 

 (NPR)( معدل الحماية اإلسمي 8)
 NPROايحسفففففففففففففففب معففدل الحمففايففة اجسففففففففففففففمي للنااتج 

 كالتالي:
 

NPRO = (NPCO – 1) x 100 
 

ايحسفففففففففب معدل الحماية اجسفففففففففمي لمسفففففففففتلزما  اجنتا  
 كالتالي: NPRIالمشتراة 

 
NPRI = (NPCI – 1) x 100 

 

 (EPC)( معامل الحماية الفعال 3)
 ايحسب هذا المعامل كالتالي:

 

N
G

I-H

B-A
EPC  

 

 (EPR)( معدل الحماية الفعال 4)
 

EPR = (EPC – 1) x 100 
 

( معـامل الميز  النســـــــــبية أو تكلفة الموارد المحلية 5)
(DRC) 

 ايتم حساب هذا المعامل كالتالي:
 

N

L

I - H

K  J
DRC 
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  ط العام لمصياسة تحليل السياسا المخ .1جدول 

 البيان
إجمإلي 
 العائد

مستلزمات 
 اإلنتاج

صافي  تكإليف الموارد المحلية
 العائد

القيمة 
 إجمإلي األرض العمل المضافة

 A B C D E F G تقيم مإلي

 H I J K L M N تقيم اقتصادي

 O P Q R S T U أثر السياسة

 حيأ عن:
A - .لجمإلي العائد باسعار السا  المحلي 

H -  االقتصادي.لجمإلي العائد بالتقييم 

B - .قيمة مستلزما  اجنتا  باسعار السا  المحلي 

I - .قيمة مستلزما  اجنتا  بالتقييم االقتصادي 

C - .قيمة العمل با سعار المحلية 

J - .قيمة العمل المعدلة بمعامل التحايل 

D - .ليجار ا رض با سعار المحلية 

K -  السعر المحلي(.ليجار ا رض بالتقييم االقتصادي )نيس 

E - .)لجمإلي قيمة العمل اا رض )ا سعار المحلية 

L - .لجمإلي قيمة العمل اا رض بالتقييم االقتصادي 

F -  صاسي العائد باسعار السا  المحلي، حيأF = [A – (B+E)] 

M -  صاسي العائد بالتقييم االقتصادي، حيأM = [H – (I + L)] 

G -  القيمة المضاسة باسعار السا  المحلي، حيأG = (A – B) 

N -  القيمة المضاسة، بالتقييم االقتصادي، حيأN = (H – I) 

O -  عار السياسة الزراعية علي لجمإلي العاائد، حيأO = (A – H) 

P -  عار السياسة الزراعية علي عسعار مستلزما  اجنتا  ، حيأP = (B – I) 

S -  عار السياسة الزراعية علي لجمإلي قيمة الماارد المحلية، حيأS = (E – L) 

T -  عار السياسة الزراعية علي لجمإلي صاسي العائد، حيأT = (F – M) 

U -  عار السياسة الزراعية علي القيمة المضاسة، حيأU = (G – N) 

 
 
 (SRP)للمنتجين  ( معدل الدعم الحكومي6)

 ايتم حسابا علي الاجا التالي:
 

H

B
SRP  

 

 (PPC)( معدل تكلفة سياسة الدعم 7)
 ايحسب علي الاجا التالي:

 

G

E
PPC  
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تمصفوفة تحليل السياساتقييم السياسات الزراعية آلهم محاصيل الحبوب بإستخدام   

 نتائج البحث ومناقشتها
 

الزراعية لمحصــــول القم  في أواًل: تحليل الســــياســــات 
 مصر
لتحليل السفففففففففياسفففففففففا  الزراعية لمحصفففففففففال القمح سي  

ااقتصفففففففففادي لكل من مصفففففففففر البد من لجراا تقييم مإلي 
التكفإلية اجنتفاجيفة اليفدانيفا االعفائد اجنتاجي اصففففففففففففففاسي 
العائد ل ذا المحصففال، هذا سضففاًل عن اسفففتعراض نتائج 
مصفففياسة تحليل السفففياسفففا  الزراعية اذلك للاقاة عل  
آاار تلك السففففففففياسففففففففا  عل  عائد المحصففففففففال ماضففففففففع 
الدراسففة اذلك باسففتخدام م شففرا  تحليل السففياسففة خالل 

 .1122 - 1123 اليترة
 
 فالتقييم المإلي واالقتصادي لبنود التكإلي -1

تعتبر بناد تكفإلية اجنتفا  اليفدانيا عحد العناصففففففففففففففر  
الرئيسففففية لمصففففياسة تحليل السففففياسففففا  الزراعية ايتضففففح 

االماضففففففففففففففح بففا بناد التكففإلية  (8جــدول )من بيففانففا  
اجنتاجية لمحصففففففففال القمح سي مصففففففففر االتي تتمال سي 
عجار العمففففففال، عجار ا ال ، عجار الحياانففففففا ، امن 
التقااي، امن السماد البلدي، امن السماد الكيمااي، امن 
المبيفففدا  االمصففففففففففففففففارية العماميفففة، التكفففإلية المتغيرة، 

يجار ا رض.   اا 
ن االتقييم االقتصففففففففادي لكل م ابمقارنة التقييم المإلي

عجار ا ال ، امن التقااي، امن السففففماد الكيمااي، امن 
المبيففففففدا ، نجففففففد عن التقييم المفففففففإلي يقففففففل عن التقييم 
االقتصففففففففادي ل ذب البناد مما يدل عل  عن ا مدعامة من 

 جانب الدالة لمزارعي القمح.
ابمقارنة التقييم المإلي ااالقتصففففففففادي لكل من ليجار  

عجار الحياانفففففففا ، امن السففففففففففففففمفففففففاد البلفففففففدي،  ا رض،
االمصفففففففففارية العمامية يتبين عن ما متسفففففففففاايان مما يدل 

 عل  عدم تدخل الدالة سي عسعار هذب البناد. 
ابمقفففارنفففة التكفففإلية المتغيرة اعجار العمفففال تبين عن 
لي  التقييم المإلي ييا  التقييم االقتصفففففففادي حيأ بلإ حاا 

لي جني فًا مفإليًا،  238191، 311293 سي حين بلإ حاا 
جني ففًا اقتصفففففففففففففففاديففًا عل  الترتيففب،  12292، 327293

اهفذا يعني لرتياع التكإلية المتغيرة اعجار العمال محليًا 
عن ا عالميًا لمحصففففففال القمح، ا تقدير التكلية اجنتاجية 
الكلية لليدان لمحصال القمح اقتصاديًا امقارنت ا بالتقييم 

يم دي  عقففل  من التقيالمففإلي يتبين عن التقييم االقتصفففففففففففففففا

المففإلي لمحصففففففففففففففال القمح، اهففذا يعني عففدم حصففففففففففففففال 
مزارعي القمح عل  دعم من الففففدالففففة لتكففففإلية اجنتففففا  
الكلية خالل سترة الدراسفففففة، ايشفففففير عيضفففففًا لل  لنخياض 
ا سففففعار العالمية ججمإلي التكإلية بمقارنت ا با سففففعار 

 .1122 -1123المحلية لمحصال القمح خالل اليترة 
 

 واالقتصادي للعائد الفداني التقييم المإلي -8
يعتبر العائد اليداني عهم عحد عناصفففففففففففففر مصفففففففففففففياسة  

تحليفففل السففففففففففففففيفففاسففففففففففففففففا  الزراعيفففة ايعبر عنفففا بفففالنااتج، 
االمخرجفففا  من المحصففففففففففففففال، اهي عبفففارة عن الكميفففة 
المنتجة من محصفال ما مضفرابة سي سعرها المزرعي. 

ر المزرعي عما لذا اسففففتخدم سففففعر الحداد بداًل من السففففع
سيي هذب الحالة ي لق عليا العائد اليداني االقتصففففففففادي، 

يتبين عن العائد اليداني  (3جـدول )ابفالنلر لل  بيفانفا  
لمحصال القمح المقيَّم با سعار االقتصادية ييا  نليرب 
المقيَّم بففا سففففففففففففففعففار المزرعيففة حيففأ قففدر العففائففد اليففداني 

لي  حين  علة جنيا، سي 2793االقتصفففففففففففادي للقمح بحاا 
لي  علة جنيا، ايرجع ذلك  2291قدر العائد المإلي بحاا 

للتياا  الكبير سي الير  بين ا سفعار المحلية اا سعار 
 العالمية المستخدمة سي تقدير العائد اليداني.

 
 واالقتصادي لصافي العائد التقييم المإلي -3

صفففاسي العائد اليداني لمحصفففال  (4جدول )ياضفففح  
 ااقتصففاديًا، حيأ يتبين منا عن صففاسي القمح مقّيمًا مإلياً 

العائد لمحصفال القمح مقيمًا با سعار االقتصادية ييا  
نليرب مقيمًا با سففعار المزرعية حيأ قدر صففاسي العائد 

لي  علة جنيفففا، سي حين بلإ  1931االقتصفففففففففففففففادي بحاا 
لي  علة جنيا لصفففففففففففففاسي العائد المالي بمقدار  7981حاا 

ا، ا مر الفففذي يعزي علة جنيففف 3928زيفففادة بلغففف  نحا 
للي التيفففاا  الكبير سي الير  بين ا سففففففففففففففعفففار المحليفففة 
 اا سعار العالمية المستخدمة سي تقدير صاسي العائد.

 

نتائج قياس مصــــفوفة تحليل الســــياســــات الزراعية  -4
 لمحصول القم  في مصر

سيما يلي عرضففففًا لنتائج مصففففياسة تحليل السففففياسففففا   
الزراعية لمحصفففال القمح سي مصفففر بإسفففتخدام م شفففرا  

خالل  (5جدول )تحليل السفففففففياسفففففففا ، االتي ياضفففففففح ا 
 .1122 -1123اليترة 
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 1122 -1123خالل اليترة  التقييم المإلي ااالقتصادي لبناد التكإلية لمحصال القمح سي مصر .8جدول 

 
 التقييم االقتصادي* التقييم المإلي بنود التكإليف

تكلفة المورد المحلي 
 للعمل

 917.1 1368.8 أجور عمال

 10.0 10.0 أجور حيوانات

 1004.5 913.2 أجور اآلالت

 341.0 341.0 مصاريف عمومية

 2272.6 2633 جملة المورد المحلي

 اإلنتاجتكلفة مستلزمات 

 436.2 415.4 تقاوي 

 141.4 141.4 سماد بلدي

 601.9 547.2 سماد كيماوي 

 305.3 254.4 مبيدات

 1484.8 135234 جملة مستلزمات اإلنتاج

 327293 311293 جملة تكإليف متغير 

 181298 181298 اإليجار

 8378 8711 التكإليف الكلية

 1982للمبيدا ،  291للسفففففففففففففماد الكيمااي،  292للتقااي،  2917البنك الدالي اهي * حيفأ قفدر  المعفامال  اسقفًا لمعامال  
 لآل  . 292للعمل البشري، 

جمع  احسفب  من بيانا  ازارة الزراعة ااستصالص ا راضي، ق اع الشئان االقتصادية، اجدارة المركزية لالقتصاد  :المصـدر
 الزراعي، نشرة اجحصااا  الزراعية، ععداد مختلية.

 
 1122 – 1123العائد اليداني مقيمًا مإليًا ااقتصاديًا لمحصال القمح س  مصر خالل اليترة  .3جدول 

 
 التقييم االقتصادي التقييم المإلي البنود

 71298 33191 متاسط سعر الاحدة )عردب( من الناتج الرئيسي

 13912 13912 متاسط لنتا  اليدان من الناتج الرئيسي )عردب/ سدان(

 2382192 21113 جملة اجيراد من الناتج الرئيسي )جنيا(

 2211 2211 جملة اجيراد من الناتج الااناي )جنيا(

 2732192 22112 جملة العائد اليداني )جنيا(

جمع  احسففففب  من بيانا  ازارة الزراعة ااسففففتصففففالص ا راضففففي، ق اع الشففففئان االقتصففففادية، اجدارة المركزية  المصـــدر:
 لالقتصاد الزراعي، نشرة اجحصااا  الزراعية، ععداد مختلية.
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 1122 – 1123مصياسة تحليل السياسا  الزراعية لمحصال القمح س  مصر خالل اليترة  .4جدول 
 

 انــــــــــالبي
 جمإليإ
 العائد 

 مستلزمات 
 اإلنتاج

 صافى تكإليف الموارد المحلية 
 العائد 

 القيمة
 إجمإلي األرض العمل المضافة

 10522.6 5623 6258 2607.6 2292 1358.4 11881 تقييم مإلي

 13925.9 9386.7 6024 2607.6 1931.6 1484.8 15410.7 تقيم اقتصادي

 3403.4- 3763.7- 234 0 360.4 126.4- 3529.7- عار السياسة

 (.3(، )1جمع  احسب  من بيانا  جدالي ) المصدر:
 
 

 1123نتائج معامال  مصياسة تحليل السياسا  الزراعية لمحصال القمح س  مصر خالل اليترة  .5جدول 
– 1122 

 

 البيــــان
 نتائج معامالت مصفوفة تحليل  

 السياسات الزراعية      

 NPCO 19222 اجسمي للنااتجمعامل الحماية 

 NPCI 19127 معامل الحماية اجسمي لمستلزما  اجنتا 

 -NPRO 13 معدل الحماية اجسمي للنااتج

 -NPRI 197 معدل الحماية اجسمي لمستلزما  اجنتا 

 EPC 19278 معامل الحماية اليعال

 -EPR 1393 معدل الحماية اليعال

 DRC 19318 )الميزة النسبية(معامل تكلية الماارد المحلية 

 SRP 19111 معدل الدعم الحكامي للمنتجين

 PPC 19388 معامل تكلية سياسة الدعم

 (.1جمع  احسب  من بيانا  جدال ) المصدر:
 
 ( معامل الحماية اإلسمي للنواتج) أ
عن معامل الحماية اجسففففففففففمي  (5الجدول )يتبين من  

للنااتج من محصففففففففال القمح خالل سترة الدراسففففففففة قد بلإ 
لي  ، اهذا ياضففففح عدم اجاد سففففياسففففة لنتاجية 1922حاا 

عادلة خالل تلك اليترة النخياض قيمة هذا المعامل عن 
الااحد الصففففففففففحيح، عا ما يعني انخياض عسففففففففففعار القمح 

زارعي مالمحلية عن مايلت ا العالمية، ابالتإلي حصففففففففال 
سقط من قيمففة نففاتج م  %22القمح عل  مففا يعففادل نحا 

بففالسففففففففففففففعر العففالمي، عي عن نسففففففففففففففبففة مففا يتحملففا المزارع 
لي  من قيمة ناتجة،  %13كضففففففففرائب ضففففففففمنية تبلإ حاا 

اتمال هذب النسففففففففففبة عيضففففففففففًا الدعم الذي يحصففففففففففل عليا 
 المست لكين ل ذا المحصال.
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 لحماية اإلسمي لمستلزمات اإلنتاج)ب( معامل ا
سففففففففففففففتعراض النتائج التي يعكسفففففففففففففف ا نيس الجدال ابا

السفففففففابق اجشفففففففارة لليا، يتضفففففففح عن قيمة معامل الحماية 
لي  ، عي 19127اجسففمي لمسففتلزما  اجنتا  قد بلإ حاا 

لي  من قيمة مسفففففففففففففتلزما   %1297عن المزارع يدسع حاا 
اجنتا  با سفففففففففففففعار العالمية، اهذا يعني لنخياض الدعم 

لي  من قيمت ففففا  %1.7الفففذي يحصففففففففففففففففل عليفففا لل  حاا 
العالمية، العل ذلك يتيق مع اتجاها  السفياسفة الزراعية 
التي تسفففففففففففير نحا للغاا الدعم تدريجيًا عن مسفففففففففففتلزما  
اجنتا  لتصفففففبح متماشفففففية مع تكليت ا االقتصفففففادية، اهذا 
من شففففففانا عن ي دي لل  عدم اجسففففففراة سي اسففففففتخدام ا 
االاصففففففففال لل  االسففففففففتخدام ا اسق ل ا، باجضففففففففاسة لل  

 يية العبا عل  ميزانية الدالة.تخ
 

 )ج( معامل الحماية الفعال
يتضفففففح من نتائج الجدال السفففففابق اجشفففففارة لليا، عن  

لي  خالل  19278قيمة معامل الحماية اليعال بلغ  حاا 
سترة الدراسفففففففففففة، مما يعني عن صفففففففففففاسي عار السفففففففففففياسفففففففففففة 
االقتصففادية قد تمال سي خضفففاع منتجي القمح لضفففرائب 

لي  ير مبففاشففففففففففففففرة عل   اجنتففا  امسففففففففففففففتلزمففاتففا بلإ حاا 
، اهذا يعني عن القيمة المضاسة باسعار السا  1393%

لي  لفمفحصففففففففففففففال الفقمح خالل هفففففففذب اليترة بلغففففففف  حاا 
لي  2171198 سقط  %27978جنيففففا/ سففففدان، عي حاا 

من القيمة المضففففففففاسة با سففففففففعار االقتصففففففففادية التي تبلإ 
لي  جني فففًا، اهفففذا يعني عن محصففففففففففففففال  2311791حاا 

 تمتع بحماية حكامية خالل تلك اليترة.القمح لم ي
 

 لموارد المحلية )الميز  النسبية() د( معامل تكلفة ا
عيضفففففًا عن معامل تكلية  (5الجدول )يتبين من نتائج 

لي  ، 19318الماارد المحلية لمحصال القمح قد بلإ حاا 
اهذا يعني عن هناك ميزة نسبية لمحصال القمح، بمعن  

احففدة نقففديففة محليففة من الماارد لتاليففد  19318عنففا يلزم 
احدة نقد عجنبي، عي عن هناك عسضفففلية جنتا  محصفففال 

اج فففففففة القمح محليففففففًا دان لسففففففففففففففتيرادب من الخفففففففار  لما 
اجسفت الك المحلي، كما يشير لل  لستمرار لرتياع تكلية 

 لستيرادب من الخار  مقارنة بإنتاجا محليًا.
 

 هـ( معدل الدعم الحكومي للمنتجين)
عن معدل الدعم  (5الجدول )يتبين بإستعراض نتائج  

لي  الفحفكفامي لمنتجي محصففففففففففففففال القمح قفففففففد بلإ حاا 
عم النسبي للد، اهذا يشير لل  لنخياض المعدل 19111

الحكامي لمنتجي هفذا المحصففففففففففففففال، اذلفك نتيجفة لتبني 
الدالة لسفففففففياسففففففففة اجصففففففففالص االقتصففففففففادي ااجتجاب نحا 

 تحرير التجارة الدالية.
 

 سة الدعم) و( معامل تكلفة سيا
عن معفففامففففل تكليففففة  (5الجـــدول )يتبين من بيففففانفففا   

سفففففياسفففففة الدعم لمحصفففففال القمح خالل سترة الدراسفففففة قد 
لي  بما يعني عن القيمة المضففاسة تزيد  19388بلغ  حاا 

جنيفا من  1978كايرًا عن تكليففة الماارد المحليففة، لذ عن 
تكلية الماارد المحلية تع ي ااحد جنيا كقيمة مضففففففففاسة، 

 اهذا يدل عل  زيادة كيااة الماارد المحلية.
 

ات الزراعية لمحصـــول األرز في ثانيًا: تحليل الســـياســـ
 مصر
 
 فواالقتصادي لبنود التكإليالتقييم المإلي  -1

تعتبر بناد تكفإلية اجنتفا  اليفدانيا عحد العناصففففففففففففففر  
الرئيسففففية لمصففففياسة تحليل السففففياسففففا  الزراعية ايتضففففح 

االماضففففففففففففففح بففا بناد التكففإلية  (6جــدول )من بيففانففا  
اجنتاجية لمحصففففففففال ا رز سي مصففففففففر االتي تتمال سي 
عجار العمففففففال، عجار ا ال ، عجار الحياانففففففا ، امن 
التقااي، امن السماد البلدي، امن السماد الكيمااي، امن 
المبيفففدا  االمصففففففففففففففففارية العماميفففة، التكفففإلية المتغيرة، 

يجار ا رض.  اا 
ابمقارنة التقييم المإلي االتقييم االقتصففففففففادي لكل من  

عجار ا ال ، امن التقااي، امن السففففماد الكيمااي، امن 
التقييم المبيففففففدا ، نجففففففد عن التقييم المفففففففإلي يقففففففل عن 

االقتصففففففففادي ل ذب البناد مما يدل عل  عن ا مدعامة من 
 جانب الدالة لمزارعي ا رز.

ابمقارنة التقييم المإلي ااالقتصففففففففادي لكل من ليجار  
ا رض، عجار الحياانفففففففا ، امن السففففففففففففففمفففففففاد البلفففففففدي، 
االمصفففففففففارية العمامية يتبين عن ما متسفففففففففاايان مما يدل 

 البناد.عل  عدم تدخل الدالة سي عسعار هذب 
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 1122 -1123التقييم المإلي ااالقتصادي لبناد التكإلية لمحصال ا رز سي مصر خالل اليترة  .6 جدول

 
 التقييم االقتصادي التقييم المإلي بنود التكإليف

تكلفة المورد المحلي 
 للعمل

 1173.0 1750.8 أجور عمال

 20.8 20.8 أجور حيوانات

 1081.3 983.0 أجور اآلالت

 360.6 360.6 مصاريف عمومية

 2635.7 3115.2 جملة المورد المحلي

 تكلفة مستلزمات اإلنتاج

 663.0 631.4 تقاوي 

 91.0 91.0 سماد بلدي

 512.4 465.8 سماد كيماوي 

 363.8 303.2 مبيدات

 1630.2 1491.4 جملة مستلزمات اإلنتاج
 4265.9 4606.6 تكإليف متغير جملة 

 2235.2 2235.2 اإليجار

 6501.1 6841.8 التكإليف الكلية

جمع  احسفب  من بيانا  ازارة الزراعة ااستصالص ا راضي، ق اع الشئان االقتصادية، اجدارة المركزية لالقتصاد  المصـدر:
 الزراعي، نشرة اجحصااا  الزراعية، ععداد مختلية.

 
 

ابمقفففارنفففة التكفففإلية المتغيرة اعجار العمفففال تبين عن 
لي  التقييم المإلي ييا  التقييم االقتصفففففففادي حيأ بلإ حاا 

لي  1750.8، 4606.6 جني فففًا مفففإليفففًا، سي حين بلإ حاا 
جني ًا اقتصفففففاديًا عل  الترتيب، اهذا  1173، 318791

ن ا رة اعجار العمال محليًا عيعني لرتياع التكإلية المتغي
عالميًا لمحصففال ا رز، ا تقدير التكلية اجنتاجية الكلية 
لليدان لمحصففففففففففففففال ا رز اقتصففففففففففففففاديًا امقارنت ا بالتقييم 
المففإلي يتبين عن التقييم االقتصفففففففففففففففادي  عقففل  من التقييم 
المففإلي لمحصففففففففففففففال ا رز، اهففذا يعني عففدم حصففففففففففففففال 

كففففإلية اجنتففففا  مزارعي ا رز عل  دعم من الففففدالففففة لت
الكلية خالل سترة الدراسفففففة، ايشفففففير عيضفففففًا لل  لنخياض 
ا سففففعار العالمية ججمإلي التكإلية بمقارنت ا با سففففعار 

 .1122 -1123المحلية لمحصال ا رز خالل اليترة 
 

 واالقتصادي للعائد الفداني التقييم المإلي -8
يتبين عن العفففائفففد  (7جــدول )ابفففالنلر لل  بيفففانفففا   

اليداني لمحصففففففال ا رز المقيَّم با سففففففعار االقتصففففففادية 

ييا  نليرب المقيَّم با سفففففففففعار المزرعية حيأ قدر العائد 
لي  علة جنيا، سي  2398اليداني االقتصادي لألرز بحاا 

لي  علة جنيففففا،  2192حين قففففدر العففففائففففد المففففإلي بحاا 
ر اايرجع ذلفففك للتيفففاا  الكبير سي الير  بين ا سففففففففففففففعففف

المحلية اا سففففففعار العالمية المسففففففتخدمة سي تقدير العائد 
 اليداني.

 
 واالقتصادي لصافي العائد التقييم المإلي -3

صفففاسي العائد اليداني لمحصفففال  (2جدول )ياضفففح  
ا رز مقّيمًا ماليًا ااقتصفاديًا، حيأ يتبين منا عن صاسي 
العائد لمحصفال ا رز مقيمًا با سعار االقتصادية ييا  
نليرب مقيمًا با سففعار المزرعية حيأ قدر صففاسي العائد 

لي  علة جنيفففا، سي حين بلإ  2931االقتصفففففففففففففففادي بحاا 
لي  علة جنيا لصفففففففففففففاسي العائد المالي بمقدار  3983حاا 

لي  علة جنيفا، ا مر الذي يعزي  3921زيفادة بلغف  حاا 
للي التيفففاا  الكبير سي الير  بين ا سففففففففففففففعفففار المحليفففة 

 لمستخدمة سي تقدير صاسي العائد.اا سعار العالمية ا
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 1122 – 1123العائد اليداني مقيمًا مإليًا ااقتصاديًا لمحصال ا رز س  مصر خالل اليترة  .7جدول 

 

 التقييم االقتصادي التقييم المإلي البنود

 312191 131191 متاسط سعر الاحدة ) ن( من الناتج الرئيسي

 3917 3917 متاسط لنتا  اليدان من الناتج الرئيسي ) ن/ سدان(

 23121 111198 جملة اجيراد من الناتج الرئيسي )جنيا(

 111 111 جملة اجيراد من الناتج الااناي )جنيا(

 23781 2121298 جملة العائد اليداني )جنيا(

جمع  احسففففب  من بيانا  ازارة الزراعة ااسففففتصففففالص ا راضففففي، ق اع الشففففئان االقتصففففادية، اجدارة المركزية  المصـــدر:
 لالقتصاد الزراعي، نشرة اجحصااا  الزراعية، ععداد مختلية.

 
 

 1122 – 1123مصياسة تحليل السياسا  الزراعية لمحصال ا رز س  مصر خالل اليترة  .2جدول 
 

 البيان
 إجمإلي
 العائد

مستلزمات 
 اإلنتاج

 تكإليف الموارد المحلية 
 صافى العائد

القيمة 
 إجمإلي األرض العمل المضافة

 8630.2 3640.4 6481.2 2235.2 2754.6 1491.4 10121.6 تقييم مإلي

 11931.8 7421.4 6140.5 2235.2 2275.1 1630.2 13562 تقيم اقتصادي

 3301.6- 3781- 340.7 0 479.5 138.8- 3440.4- عار السياسة

 (.7(، )6جدولي )جمع  احسب  من بيانا   المصدر:
 
 

ة ات الزراعينتائج قياس مصــــفوفة تحليل الســــياســــ -4
 لمحصول األرز في مصر

سيما يلي لستعراضًا لنتائج مصياسة تحليل السياسا   
الزراعية لمحصففال ا رز سي مصففر بإسففتخدام م شففرا  

خالل  (9جدول )تحليل السفففففففياسفففففففا ، االتي ياضفففففففح ا 
 .1122 -1123اليترة 

 

 ( معامل الحماية اإلسمي للنواتج)أ
عن معامل الحماية اجسففففففففففمي  (9الجدول )يتبين من  

للنااتج من محصففففففففال ا رز خالل سترة الدراسففففففففة قد بلإ 
لي  ، اهذا ياضفح عدم اجاد سياسة لنتاجية 19238حاا 

عادلة خالل تلك اليترة النخياض قيمة هذا المعامل عن 
الااحد الصففففففففففحيح، عا ما يعني انخياض عسففففففففففعار ا رز 

زارعي م المحلية عن مايلت ا العالمية، ابالتإلي حصففففففففال
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سقط من قيمفففففة  %2398ا رز عل  مفففففا يعفففففادل نحا 
ناتج م بالسففعر العالمي، عي عن نسففبة ما يتحملا المزارع 

لي  من قيمة ناتجة،  %1793كضففرائب ضففمنية تبلإ حاا 
اتمال هذب النسففففففففففبة عيضففففففففففًا الدعم الذي يحصففففففففففل عليا 

 المست لكين ل ذا المحصال.
 

 اج)ب( معامل الحماية اإلسمي لمستلزمات اإلنت
اباسففففففففففففففتعراض النتائج التي يعكسفففففففففففففف ا نيس الجدال 
السفففففففابق اجشفففففففارة لليا، يتضفففففففح عن قيمة معامل الحماية 

لي  ، عي 19127اجسففمي لمسففتلزما  اجنتا  قد بلإ حاا 
لي  من قيمة مسفففففففففففففتلزما   %1297عن المزارع يدسع حاا 

اجنتا  با سفففففففففففففعار العالمية، اهذا يعني لنخياض الدعم 
لي الفففذي يحصففففففففففففففففل عليفففا لل  حا  من قيمت ففففا  %197ا 

العالمية، العل ذلك يتيق مع اتجاها  السفياسفة الزراعية 
التي تسفففففففففففير نحا للغاا الدعم تدريجيًا عن مسفففففففففففتلزما  
اجنتا  لتصفففففبح متماشفففففية مع تكليت ا االقتصفففففادية، اهذا 
من شففففففانا عن ي دي لل  عدم اجسففففففراة سي اسففففففتخدام ا 

 لل االاصففففففففال لل  االسففففففففتخدام ا اسق ل ا، باجضففففففففاسة 
 تخيية العبا عل  ميزانية الدالة.

 
 )ج( معامل الحماية الفعال 

يتضفففففح من نتائج الجدال السفففففابق اجشفففففارة لليا، عن  
لي  خالل  19213قيمة معامل الحماية اليعال بلغ  حاا 

سترة الدراسفففففففففففة، مما يعني عن صفففففففففففاسي عار السفففففففففففياسفففففففففففة 
االقتصففادية قد تمال سي خضففاع منتجي ا رز لضففرائب 

لي   ير مبففاشففففففففففففففرة عل  اجنتففا  امسففففففففففففففتلزمففاتففا بلإ حاا 
، اهذا يعني عن القيمة المضاسة باسعار السا  1292%

لي  لفمفحصففففففففففففففال ا رز خالل هفففففففذب اليترة بلغففففففف  حاا 
لي  183191 سقط من  %21933جنيا/ سدان، عي حاا 

لي  القيمة المضففففاسة با سففففعار االقتصففففادية التي تبلإ حاا 
لم  جني ًا، اهذا يعني عن محصفففففففففففففال ا رز 2213291

 يتمتع بحماية حكامية خالل تلك اليترة.
 

 لموارد المحلية )الميز  النسبية()د( معامل تكلفة ا
عيضفففففًا عن معامل تكلية  (9الجدول )يتبين من نتائج 

لي  ، 19321الماارد المحلية لمحصال ا رز قد بلإ حاا 
اهذا يعني عن هناك ميزة نسبية لمحصال ا رز، بمعن  

احففدة نقففديففة محليففة من الماارد لتاليففد  19321عنففا يلزم 
احدة نقد عجنبي، عي عن هناك عسضفففلية جنتا  محصفففال 

اج فففففففة ا رز محليففففففًا دان لسففففففففففففففتيرادب من الخفففففففار  لما 
اجسفت الك المحلي، كما يشير لل  لستمرار لرتياع تكلية 

 لستيرادب من الخار  مقارنة بإنتاجا محليًا.
 

 هـ( معدل الدعم الحكومي للمنتجين)
عن معدل الدعم  (9الجدول )يتبين بإستعراض نتائج  

لي  ، 1922الحكامي لمنتجي محصال ا رز قد بلإ حاا 
 نسبي للدعم الحكامياهذا يشير لل  لنخياض المعدل ال

لمنتجي هفففذا المحصففففففففففففففال، اذلفففك نتيجفففة لتبني الفففدالفففة 
لسفففففففياسفففففففة اجصفففففففالص االقتصفففففففادي ااجتجاب نحا تحرير 

 التجارة الدالية.
 

 )و( معامل تكلفة سياسة الدعم
عن معفامفل تكليفة  (9الجـدول رقم )يتبين من بيفانفا  

سفففففياسفففففة الدعم لمحصفففففال ا رز خالل سترة الدراسفففففة قد 
لي  بما يعني عن القيمة المضففاسة تزيد  19721بلغ  حاا 

جنيفففا  19721كايرًا عن تكليفففة الماارد المحليفففة، لذ عن 
من تكليفففففة الماارد المحليففففة تع ي ااحفففففد جنيففففا كقيمفففففة 

 مضاسة، اهذا يدل عل  زيادة كيااة الماارد المحلية.
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ABSTRACT 

 

The results of measuring the analysis of the ma-

trix of agricultural policies for the study crops 

showed that the nominal protection coefficient of 

production requirements reached about 0.915, 

0.915 for wheat and  rice during the period 2013-

2017, which indicates that there is no support for 

production requirements.  It was also found that the 

nominal protection factor for the outputs of wheat 

and rice crops respectively during the study period 

amounted to about 0.771 and 0.746, which indi-

cates the absence of a fair production policy by the 

state imposing direct and indirect taxes on the prod-

uct and providing support to the consumer. The re-

sults showed that a comparative advantage for the 

studied crops during the studied period, which 

means that the comparative advantage factor is less 

than one. It was also found that by comparing the 

financial and economic evaluation of each of the 

machinery wages, the price of seeds, the price of 

chemical fertilizers, the price of pesticides, we find 

that the financial evaluation is less than the eco-

nomic evaluation of these items, which indicates 

that they are supported by the state for wheat farm-

ers. It was also found that by comparing the finan-

cial and economic evaluation of the land rent,  

animal wages, the price of municipal fertilizer, and 

the general expenses, they are found to be equal, 

which indicates that the state does not interfere in 

the prices of these items.  It was also found that by 

comparing the financial and economic evaluation of 

each of the machinery wages, the price of seeds, 

the price of chemical fertilizers, the price of pesti-

cides, we find that the financial evaluation is less 

than the economic evaluation of these items, which 

indicates that they are supported by the state for rice 

farmers. It was also found that by comparing the fi-

nancial and economic evaluation of the land rent, 

animal wages, the price of municipal fertilizer, and 

the general expenses, they are found to be equal, 

which indicates that the state does not interfere in 

the prices of these items. The results also show that 

the value of the effective protection coefficient for 

the wheat crop was about 0.756 during the study 

period, which means that the wheat crop did not en-

joy government protection during that period. The 

results also showed that the value of the effective 

protection coefficient of the rice crop reached about 

0.723 during the study period, which means that the 

rice crop did not enjoy government protection during 

that period. 
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