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 السكر في مصر في ظل مفهوم التنمية المستدامة األمن الغذائيالسياسات الزراعية وأثرها عمى 
 أ.د محمد عمى محمد شطا

 جامعة المنصورة –كمية الزراعة  –اإلقتصاد الزراعى  ورئيس قسم أستاذ

 العربىالممخص 

دًا لتأثيرتها اإلقتصادية واإلجتماعيةة والسياسةية عمةى إسةتقرار دًا لتأثيرتها اإلقتصادية واإلجتماعيةة والسياسةية عمةى إسةتقرار تعتبر قضية األمن الغذائي من القضايا الجوهرية التي تمقي إهتمامًا متزايتعتبر قضية األمن الغذائي من القضايا الجوهرية التي تمقي إهتمامًا متزاي
وعةةًا وعةةًا الةةدول ه هةةذا ويةةرتبط مألهةةوم األمةةن الغةةذائي بمألهةةوم التنميةةة المسةةتدامة نيةةث يعكةةس مألهةةوم التنميةةة المسةةتدامة زيةةادة معةةد ت اإلنتةةاج كمةةًا ونالةةدول ه هةةذا ويةةرتبط مألهةةوم األمةةن الغةةذائي بمألهةةوم التنميةةة المسةةتدامة نيةةث يعكةةس مألهةةوم التنميةةة المسةةتدامة زيةةادة معةةد ت اإلنتةةاج كمةةًا ون

اعيةة مةن نةأنها زيةادة اإلنتةاج وتةوغير الغةذاء ومةن ثةم تنقيةق األمةن اعيةة مةن نةأنها زيةادة اإلنتةاج وتةوغير الغةذاء ومةن ثةم تنقيةق األمةن وتنقيق أعمي معد ت لإلكتألاء الذاتي من السمع الغذائية ووضع سياسات زر وتنقيق أعمي معد ت لإلكتألاء الذاتي من السمع الغذائية ووضع سياسات زر 
 الغذائي . الغذائي . 

  1..17..7هذا ويعتمد إنتاج السكر غي مصر عمى مصدرين رئيسين هما قصب السةكر وبنجةر السةكر ويسةاهم كةًه منهمةا بننةو مميةون ه هذا ويعتمد إنتاج السكر غي مصر عمى مصدرين رئيسين هما قصب السةكر وبنجةر السةكر ويسةاهم كةًه منهمةا بننةو مميةون ه 
 مميون طن .مميون طن .1...1...ألس العام والبالغ نوالي ألس العام والبالغ نوالي % من إجمالي إنتاج السكر غي ن% من إجمالي إنتاج السكر غي ن44.5444.54% ه % ه 00.1400.14بما يعادل ننو بما يعادل ننو   171.171.مميون طن عام مميون طن عام 

وتتمثةةل منةةكمة البنةةث غةةي وجةةود غجةةوة سذائيةةة مةةن السةةكر نتيجةةة عةةدم قةةدرة الطاقةةة اإلنتاجيةةة المتانةةة عمةةى الوغةةاء بتمبيةةة اإلنتياجةةات وتتمثةةل منةةكمة البنةةث غةةي وجةةود غجةةوة سذائيةةة مةةن السةةكر نتيجةةة عةةدم قةةدرة الطاقةةة اإلنتاجيةةة المتانةةة عمةةى الوغةةاء بتمبيةةة اإلنتياجةةات 
ة غةى أعبةاء الميةزان التجةاري ة غةى أعبةاء الميةزان التجةاري اإلستههكية لمسكان ومن ثم اإلعتماد عمى األسواق الخارجية غي تأمين وسد تمك الألجوة وما يصانب ذلك من زيةاداإلستههكية لمسكان ومن ثم اإلعتماد عمى األسواق الخارجية غي تأمين وسد تمك الألجوة وما يصانب ذلك من زيةاد

ألة  طةن غةي نةين قةدرت اإلنتياجةات ألة  طةن غةي نةين قةدرت اإلنتياجةات   11..11..بننةو بننةو   171.171.الزراعى نيث تنير اإلنصائيات إلى أن الكمية المنتجة من السكر قدرت غي عام الزراعى نيث تنير اإلنصائيات إلى أن الكمية المنتجة من السكر قدرت غي عام 
  981981نةوالي نةوالي % وقدرت الألجوة الغذائية من السةكر ب% وقدرت الألجوة الغذائية من السةكر ب19.5419.54أل  طن ومن ثم غقد قدرت نسبة اإلكتألاء الذاتي بنوالي أل  طن ومن ثم غقد قدرت نسبة اإلكتألاء الذاتي بنوالي   541.541.اإلستههكية بنوالياإلستههكية بنوالي

أل  طن ومن ثم هل يمكن أن تساهم السياسةة الزراعيةة غةي سةد هةذج الألجةوة وخاصةة غةي ظةل مةا نةهدج اإلقتصةاد المصةري مةن تنةديات واتجةاج أل  طن ومن ثم هل يمكن أن تساهم السياسةة الزراعيةة غةي سةد هةذج الألجةوة وخاصةة غةي ظةل مةا نةهدج اإلقتصةاد المصةري مةن تنةديات واتجةاج 
  الدولةة إلةةي إجةراء برنةةامح لإلصةةهح اإلقتصةادي مةةؤخرًا باإلتألةاق مةةع صةةندوق النقةد الةةدولي نيةث تةةم إلغةةاء تةدريجي لمةةدعم عمةى الوقةةود ه وتنريةةرالدولةة إلةةي إجةراء برنةةامح لإلصةةهح اإلقتصةادي مةةؤخرًا باإلتألةاق مةةع صةةندوق النقةد الةةدولي نيةث تةةم إلغةةاء تةدريجي لمةةدعم عمةى الوقةةود ه وتنريةةر

   ه إضاغة إلى إتجاج الدولة ننو خألض المسانات المزروعة من منصول قصب السكر .ه إضاغة إلى إتجاج الدولة ننو خألض المسانات المزروعة من منصول قصب السكر .  179.179.ر الصر  غي نوغمبر ر الصر  غي نوغمبر سعسع
مةن خةهل تقسةةيم غتةرة الدراسةةة مةن خةهل تقسةةيم غتةرة الدراسةةة وقةد إسةتهد  البنةةث دراسةة وتنميةل السياسةةات الزراعيةة وأثرهةا عمةةى تنقيةق األمةةن الغةذائي مةن السةةكر وقةد إسةتهد  البنةةث دراسةة وتنميةل السياسةةات الزراعيةة وأثرهةا عمةةى تنقيةق األمةةن الغةذائي مةن السةةكر 

( نيةةث تةةم اإلعتمةةاد عمةةى نمةةوذج األرقةةام القياسةةية ه ( نيةةث تةةم اإلعتمةةاد عمةةى نمةةوذج األرقةةام القياسةةية ه   171.171.  –  117.117.( والثانيةةة ) ( والثانيةةة )   171.171.  –  110.110.( إلةةى غتةةرتين األولةةى ) ( إلةةى غتةةرتين األولةةى )   171.171.-  110.110.))
 ومصألوغة تنميل السياسات .ومصألوغة تنميل السياسات .

 وتوصل البحث إلى العديد من النتائج منها وتوصل البحث إلى العديد من النتائج منها 
  تركةةز زراعةةةة منصةةةول قصةةةب السةةةكر غةةي مناغظةةةات الصةةةعيد نيةةةث تةةةرزع مناغظةةات قنةةةا ه أسةةةوان ه األقصةةةر ه المنيةةةا نةةةوالي تركةةز زراعةةةة منصةةةول قصةةةب السةةةكر غةةي مناغظةةةات الصةةةعيد نيةةةث تةةةرزع مناغظةةات قنةةةا ه أسةةةوان ه األقصةةةر ه المنيةةةا نةةةوالي

تركةةز تركةةز تت( غةةي نةةين ( غةةي نةةين   171.171.  –  174.174.مزروعةةة بقصةةب السةةكر عمةةى مسةةتوي الجمهوريةةة خةةهل الألتةةرة )مزروعةةة بقصةةب السةةكر عمةةى مسةةتوي الجمهوريةةة خةةهل الألتةةرة )% مةةن المسةةانة ال% مةةن المسةةانة ال50.1050.10
% من المتوسط % من المتوسط 41.1441.14زراعة بنجر السكر غي مناغظات الدلتا نيث تساهم مناغظات كألر النيخ ه الدقهمية ه النرقية بنوالي زراعة بنجر السكر غي مناغظات الدلتا نيث تساهم مناغظات كألر النيخ ه الدقهمية ه النرقية بنوالي 

 السنوى لممسانة المزروعة ببنجر السكرالسنوى لممسانة المزروعة ببنجر السكر
  أل  طن إرتألع إلى نوالي  7487.41( بنوالى 171.-110.من السكر خهل الألترة )قدرالمتوسط السنوي لمكمية المنتجة

(ه قدر المتوسط السنوى لمكمية المستهمكة من السكر خهل الألترة األولى  171.- 177.ال  طن خهل الألترة )  101.17.
م متوسط الألجوة الغذائية من ال  طن خهل الألترة الثانية ومن ث 811.70.أل  طن إرتألع إلى نوالي  405.02.بنوالى 

رتألعت نسبة  829.02أل  طن إنخألض غي الألترة الثانية إلى نوالي  591.89السكر خهل الألترة األولي بننو  أل  طن وا 
 .% 11.88% إلي نوالي 18..9ا كتألاء الذاتى من نو 

  1.481.48ه ه   1.5891.589لسةةكر ننةةو لسةةكر ننةةو ولبنجةةر اولبنجةةر ا  1.501.50ه ه   1.5211.521بمةةغ معامةةل النمايةةة اإلسةةمى لممنتجةةات لمنصةةول قصةةب السةةكر ننةةو بمةةغ معامةةل النمايةةة اإلسةةمى لممنتجةةات لمنصةةول قصةةب السةةكر ننةةو  
 خهل غترتي الدراسة خهل غترتي الدراسة 

  وهةةو مةةا يعنةةى وهةةو مةةا يعنةةى   4..41..1ه ه   1.211.21ه ولمنصةةول البنجةةر ننةةو ه ولمنصةةول البنجةةر ننةةو   ..1..1هه  1.91.9قةةدر معامةةل الميةةزة النسةةبية لمنصةةول قصةةب السةةكر ننةةو قةةدر معامةةل الميةةزة النسةةبية لمنصةةول قصةةب السةةكر ننةةو
 تمتع مصر بميزة نسبية غى إنتاج المناصيل السكرية . تمتع مصر بميزة نسبية غى إنتاج المناصيل السكرية . 
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 المقدمة المقدمة 
تعتبةةةر قضةةةية األمةةةن الغةةةذائي مةةةن القضةةةايا الجوهريةةةة التةةةي تعتبةةةر قضةةةية األمةةةن الغةةةذائي مةةةن القضةةةايا الجوهريةةةة التةةةي 

مقةةةي إهتمامةةةًا متزايةةةدًا سةةةواء عمةةةى مسةةةتوي الةةةدول المتقدمةةةة أو الةةةدول مقةةةي إهتمامةةةًا متزايةةةدًا سةةةواء عمةةةى مسةةةتوي الةةةدول المتقدمةةةة أو الةةةدول تت
النامية نظرًا لتأثيرتها اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسةية عمةى إسةتقرار النامية نظرًا لتأثيرتها اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسةية عمةى إسةتقرار 
تمةةةةةةك الةةةةةةدول  نيةةةةةةث تعةةةةةةد منةةةةةةكمة تنقيةةةةةةق األمةةةةةةن الغةةةةةةذائي وتةةةةةةوغير تمةةةةةةك الةةةةةةدول  نيةةةةةةث تعةةةةةةد منةةةةةةكمة تنقيةةةةةةق األمةةةةةةن الغةةةةةةذائي وتةةةةةةوغير 
ا نتياجةةةات الغذائيةةةة لمسةةةكان مةةةن أهةةةم المنةةةاكل التةةةى تسةةةعي الةةةدول ا نتياجةةةات الغذائيةةةة لمسةةةكان مةةةن أهةةةم المنةةةاكل التةةةى تسةةةعي الةةةدول 

ل وضةةةةع سياسةةةةات تعمةةةةل عمةةةةى زيةةةةادة معةةةةد ت ل وضةةةةع سياسةةةةات تعمةةةةل عمةةةةى زيةةةةادة معةةةةد ت لمواجهتهةةةةا مةةةةن خةةةةهلمواجهتهةةةةا مةةةةن خةةةةه
 اإلكتألاء الذاتي من السمع وخاصة السمع اإلستراتيجية ومنها السكر .اإلكتألاء الذاتي من السمع وخاصة السمع اإلستراتيجية ومنها السكر .

هةةةةذا ويةةةةرتبط مألهةةةةوم األمةةةةن الغةةةةذائي بمألهةةةةوم التنميةةةةة هةةةةذا ويةةةةرتبط مألهةةةةوم األمةةةةن الغةةةةذائي بمألهةةةةوم التنميةةةةة           
المستدامة نيث يعكس مألهوم التنمية المستدامة زيادة معد ت اإلنتةاج المستدامة نيث يعكس مألهوم التنمية المستدامة زيادة معد ت اإلنتةاج 

تألةةاء الةةذاتي مةةن السةةمع تألةةاء الةةذاتي مةةن السةةمع كمةةًا ونوعةةًا وتنقيةةق أعمةةي نسةةبة ممكنةةة مةةن اإلككمةةًا ونوعةةًا وتنقيةةق أعمةةي نسةةبة ممكنةةة مةةن اإلك
الغذائيةةةة ووضةةةع سياسةةةات زراعيةةةة مةةةةن نةةةأنها زيةةةادة اإلنتةةةاج وتةةةةوغير الغذائيةةةة ووضةةةع سياسةةةات زراعيةةةة مةةةةن نةةةأنها زيةةةادة اإلنتةةةاج وتةةةةوغير 

 الغذاء ومن ثم تنقيق األمن الغذائي . الغذاء ومن ثم تنقيق األمن الغذائي . 
هةذا ويعةةد السةةكر مةن السةةمع اإلسةةتراتيجية الهامةة غةةى مصةةر هةذا ويعةةد السةةكر مةن السةةمع اإلسةةتراتيجية الهامةة غةةى مصةةر 

% مةن % مةن 7272يمةدج بننةو يمةدج بننةو   نيثنيثباعتبارج أند أهم مصادر الطاقة لإلنسان باعتبارج أند أهم مصادر الطاقة لإلنسان 
غضًه عمى أهمية صناعة السكر وما غضًه عمى أهمية صناعة السكر وما انتياجاته من السعرات النرارية انتياجاته من السعرات النرارية 

 تنققه من قيمة مضاغة غي اإلقتصاد المصري .تنققه من قيمة مضاغة غي اإلقتصاد المصري .
ويعتمد إنتاج السكر غي مصةر عمةى مصةدرين رئيسةين همةا ويعتمد إنتاج السكر غي مصةر عمةى مصةدرين رئيسةين همةا 

  1..17..7ه ه   بننةو مميةونبننةو مميةون  كةًه منهمةاكةًه منهمةا  يسةاهميسةاهمو و   وبنجةر السةكروبنجةر السةكر  قصب السكرقصب السكر
مةةن مةةن % % 44.5444.54ه ه % % 00.1400.14بمةةا يعةةادل ننةةو بمةةا يعةةادل ننةةو   171.171.طةةن عةةام طةةن عةةام   مميةةونمميةةون

 ..مميون طن مميون طن 1...1...العام والبالغ نوالي العام والبالغ نوالي إجمالي إنتاج السكر غي نألس إجمالي إنتاج السكر غي نألس 
 مشكمة البحث مشكمة البحث 

تكمةةةن منةةةكمة البنةةةث غةةةي وجةةةود غجةةةوة سذائيةةةة مةةةن السةةةكر تكمةةةن منةةةكمة البنةةةث غةةةي وجةةةود غجةةةوة سذائيةةةة مةةةن السةةةكر 
نتيجةةةةةة عةةةةةةدم قةةةةةدرة الطاقةةةةةةة اإلنتاجيةةةةةة المتانةةةةةةة عمةةةةةى الوغةةةةةةاء بتمبيةةةةةةة نتيجةةةةةة عةةةةةةدم قةةةةةدرة الطاقةةةةةةة اإلنتاجيةةةةةة المتانةةةةةةة عمةةةةةى الوغةةةةةةاء بتمبيةةةةةةة 
اإلنتياجةةةات اإلسةةةةتههكية لمسةةةةكان ومةةةةن ثةةةةم اإلعتمةةةةاد عمةةةةى األسةةةةواق اإلنتياجةةةات اإلسةةةةتههكية لمسةةةةكان ومةةةةن ثةةةةم اإلعتمةةةةاد عمةةةةى األسةةةةواق 

مةن زيةادة غةى مةن زيةادة غةى   الخارجية غي تأمين وسةد تمةك الألجةوة ومةا يصةانب ذلةكالخارجية غي تأمين وسةد تمةك الألجةوة ومةا يصةانب ذلةك
أعباء الميزان التجاري الزراعى والذي يعاني هو األخر من عجز دائةم أعباء الميزان التجاري الزراعى والذي يعاني هو األخر من عجز دائةم 
نيث تنير اإلنصائيات إلى أن الكمية المنتجة من السةكر قةدرت غةي نيث تنير اإلنصائيات إلى أن الكمية المنتجة من السةكر قةدرت غةي 

ألةةةة  طةةةةن غةةةةي نةةةةين قةةةةدرت اإلنتياجةةةةات ألةةةة  طةةةةن غةةةةي نةةةةين قةةةةدرت اإلنتياجةةةةات   11..11..بننةةةةو بننةةةةو   171.171.عةةةةام عةةةةام 
أل  طن ومن ثم غقةد قةدرت نسةبة اإلكتألةاء أل  طن ومن ثم غقةد قةدرت نسةبة اإلكتألةاء   541.541.اإلستههكية بنوالياإلستههكية بنوالي

% وقةةدرت الألجةةوة الغذائيةةة مةةن السةةكر بنةةوالي % وقةةدرت الألجةةوة الغذائيةةة مةةن السةةكر بنةةوالي 19.5419.54ي ي الةةذاتي بنةةوالالةةذاتي بنةةوال
ألةة  طةةةن ومةةةن ثةةم غسنةةةه يةةةدور تسةةةاؤل مهةةم وهةةةو هةةةل يمكةةةن أن ألةة  طةةةن ومةةةن ثةةم غسنةةةه يةةةدور تسةةةاؤل مهةةم وهةةةو هةةةل يمكةةةن أن   981981

تساهم السياسة الزراعية غي سد هذج الألجوة أم غي زيادتها وخاصة غي تساهم السياسة الزراعية غي سد هذج الألجوة أم غي زيادتها وخاصة غي 
واتجةاج واتجةاج ظل ما نهدج اإلقتصاد المصري غي الألترة األخيرة من تنةديات ظل ما نهدج اإلقتصاد المصري غي الألترة األخيرة من تنةديات 

ق مةةةع ق مةةةع اإلقتصةةةادي مةةؤخرًا باإلتألةةةااإلقتصةةةادي مةةؤخرًا باإلتألةةةا  الدولةةة إلةةةي إجةةراء برنةةةامح لإلصةةهحالدولةةة إلةةةي إجةةراء برنةةةامح لإلصةةهح
إلغةةةاء تةةةدريجي لمةةةدعم عمةةةى الوقةةةود ه إلغةةةاء تةةةدريجي لمةةةدعم عمةةةى الوقةةةود ه صةةةندوق النقةةةد الةةةدولي نيةةةث تةةةم صةةةندوق النقةةةد الةةةدولي نيةةةث تةةةم 

ه إضةاغة إلةى صةدور قةرار ه إضةاغة إلةى صةدور قةرار   179.179.وتنرير سةعر الصةر  غةي نةوغمبر وتنرير سةعر الصةر  غةي نةوغمبر 
بالنةةةةد مةةةةن زراعةةةةة منصةةةةول قصةةةةب السةةةةكر وكةةةةذلك قةةةةرار النكومةةةةة بالنةةةةد مةةةةن زراعةةةةة منصةةةةول قصةةةةب السةةةةكر وكةةةةذلك قةةةةرار النكومةةةةة 
المصرية إلغاء الرسوم المألروضة عمى صةادرات السةكر غةى أسسةطس المصرية إلغاء الرسوم المألروضة عمى صةادرات السةكر غةى أسسةطس 

ه نيةةث غرضةةت ه نيةةث غرضةةت 171.171.لةةذي سةةبق وأن تةةم إتخةةاذج غةةي أبريةةل لةةذي سةةبق وأن تةةم إتخةةاذج غةةي أبريةةل واوا    178.178.
آ   جنيةه آ   جنيةه   22وزارة التجارة والصناعة المصةرية رسةوم صةادرات بقيمةة وزارة التجارة والصناعة المصةرية رسةوم صةادرات بقيمةة 

األمةةر الةةذى يسةةةتدعي األمةةر الةةذى يسةةةتدعي   عمةةى طةةن السةةكره لتةةوغيرج غةةةي السةةوق المنميةةةعمةةى طةةن السةةكره لتةةوغيرج غةةةي السةةوق المنميةةة
ضةةرورة دراسةةة السياسةةات الزراعيةةة وأثرهةةا عمةةى إنتةةاج السةةكر ومةةن ثةةم ضةةرورة دراسةةة السياسةةات الزراعيةةة وأثرهةةا عمةةى إنتةةاج السةةكر ومةةن ثةةم 

 ..    عمى ا من الغذائي عمى ا من الغذائي 
 هدف البحث هدف البحث 

يسةةتهد  البنةةث بصةةألة أساسةةية دراسةةة وتنميةةل السياسةةات يسةةتهد  البنةةث بصةةألة أساسةةية دراسةةة وتنميةةل السياسةةات 
الزراعيةةةة وأثرهةةةا عمةةةى تنقيةةةق األمةةةن الغةةةذائي مةةةن السةةةكر مةةةن خةةةهل الزراعيةةةة وأثرهةةةا عمةةةى تنقيةةةق األمةةةن الغةةةذائي مةةةن السةةةكر مةةةن خةةةهل 

   -دراسة المناور التالية :دراسة المناور التالية :
لمؤنةةةةةةةةرات اإلنتاجيةةةةةةةةة واإلقتصةةةةةةةةادية لممناصةةةةةةةةيل لمؤنةةةةةةةةرات اإلنتاجيةةةةةةةةة واإلقتصةةةةةةةةادية لممناصةةةةةةةةيل اا -77

 السكريةالسكرية
تنميةةةةةةل المؤنةةةةةةرات الظاهريةةةةةةة والنقيقيةةةةةةة لمميةةةةةةةزان تنميةةةةةةل المؤنةةةةةةرات الظاهريةةةةةةة والنقيقيةةةةةةة لمميةةةةةةةزان  -..

 الغذائي لمسكر الغذائي لمسكر 
 لغذائي من السكر لغذائي من السكر تنميل مؤنرات األمن اتنميل مؤنرات األمن ا -22
دراسةةةةةةةة أثةةةةةةةر السياسةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةة عمةةةةةةةى إنتةةةةةةةاج دراسةةةةةةةة أثةةةةةةةر السياسةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةة عمةةةةةةةى إنتةةةةةةةاج  -00

المناصةةةةةةيل السةةةةةةكرية بسسةةةةةةتخدام بعةةةةةةض النمةةةةةةاذج المناصةةةةةةيل السةةةةةةكرية بسسةةةةةةتخدام بعةةةةةةض النمةةةةةةاذج 
القياسية ومنها نمةوذج األرقةام القياسةية ه ومصةألوغة القياسية ومنها نمةوذج األرقةام القياسةية ه ومصةألوغة 

 تنميل السياسات . تنميل السياسات . 
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات الطريقة البحثية ومصادر البيانات 

لتنقيةةق هةةدا  البنةةث تةةم اإلعتمةةاد عمةةي بعةةض األسةةاليب لتنقيةةق هةةدا  البنةةث تةةم اإلعتمةةاد عمةةي بعةةض األسةةاليب 
والكميةة لمتعةةر  عمةى األثةةار المختمألةة لمسياسةةات والكميةة لمتعةةر  عمةى األثةةار المختمألةة لمسياسةةات   اإلنصةائية الوصةةأليةاإلنصةائية الوصةةألية

مةن الغةذائي مةن السةكر  نيةث تةم تقسةيم غتةةرة مةن الغةذائي مةن السةكر  نيةث تةم تقسةيم غتةةرة الزراعيةة عمةى تنقيةق األالزراعيةة عمةى تنقيةق األ
  –  110.110.( إلةةى غتةةرتينه الألتةةرة األولةةي ) ( إلةةى غتةةرتينه الألتةةرة األولةةي )   171.171.  –  110.110.الدراسةةة ) الدراسةةة ) 
( (   171.171.  –  177.177.( وتمثةةةل غتةةةرة األسةةةاس ه الألتةةةرة الثانيةةةة ) ( وتمثةةةل غتةةةرة األسةةةاس ه الألتةةةرة الثانيةةةة )   171.171.

ا اإلقتصةةاد المصةةري العديةةد مةةةن ا اإلقتصةةاد المصةةري العديةةد مةةةن وتمثةةل غتةةرة المقارنةةة والتةةى نةةةهد غيهةةوتمثةةل غتةةرة المقارنةةة والتةةى نةةةهد غيهةة
التنةةديات وتةةم إتخةةاذ العديةةد مةةن اإلجةةراءات والسياسةةات لمواجهةةة تمةةك التنةةديات وتةةم إتخةةاذ العديةةد مةةن اإلجةةراءات والسياسةةات لمواجهةةة تمةةك 

 التنديات التنديات 
وقةةةد إعتمةةةةد البنةةةةث غةةةةي النصةةةةول عمةةةةى البيانةةةةات الهزمةةةةة وقةةةد إعتمةةةةد البنةةةةث غةةةةي النصةةةةول عمةةةةى البيانةةةةات الهزمةةةةة 
لمدراسةةةة عمةةةى البيانةةةات الثانويةةةة التةةةى تصةةةدرها المؤسسةةةات النكوميةةةة لمدراسةةةة عمةةةى البيانةةةات الثانويةةةة التةةةى تصةةةدرها المؤسسةةةات النكوميةةةة 

ستصةةهح األراضةةي   الجهةةاز المر  ستصةةهح األراضةةي   الجهةةاز المر ومنهةةا وزارة الزراعةةة واال كةةزي لمتعبئةةة كةةزي لمتعبئةةة ومنهةةا وزارة الزراعةةة واال
العامةةةة واإلنصةةةاء باإلضةةةاغة الةةةى اإلسةةةتعانة بمجموعةةةة مةةةن المراجةةةع العامةةةة واإلنصةةةاء باإلضةةةاغة الةةةى اإلسةةةتعانة بمجموعةةةة مةةةن المراجةةةع 

 والدراسات المتعمقة بموضوع الدراسة والدراسات المتعمقة بموضوع الدراسة 
سيتخ ص  سيتخ ص النماذج اإلحصائية التى تم اإلعتماد عميها فيي التحمييل وات النماذج اإلحصائية التى تم اإلعتماد عميها فيي التحمييل وات

 -النتائج :النتائج :
أواًل: اسيتخدام نميوذج معيدل النميو السينوي لقيياس تطيور أواًل: اسيتخدام نميوذج معيدل النميو السينوي لقيياس تطيور 

 متغيرات الدراسة متغيرات الدراسة 
Tx

T eY
 

 
وبأخةةةذ الموسةةةارتيم الطبيعةةةي لمطةةةرغين يصةةةب  النمةةةوذج عمةةةى وبأخةةةذ الموسةةةارتيم الطبيعةةةي لمطةةةرغين يصةةةب  النمةةةوذج عمةةةى 

 -النكل التالي :النكل التالي :
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TT xY  ln 
 ( المتغير المراد قياس معدل نموج السنوي ( المتغير المراد قياس معدل نموج السنوي   Yنيث ) نيث ) 

Ln      الموسارتيم الطبيعيالموسارتيم الطبيعي 
 ( (X   ( عامةةةةةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةةةةةزمنه) ( عامةةةةةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةةةةةزمنه)t   السةةةةةةةةةةةةةةةةنوات) السةةةةةةةةةةةةةةةةنوات)ه ه   3ه ه   2ه ه   1

 14........................ه ........................ه 
((ميةةةل معامةةةل ا ننةةةدار والةةةذي ينةةةير إلةةةى معةةةدل النمةةةو السةةةنوي )ميةةةل معامةةةل ا ننةةةدار والةةةذي ينةةةير إلةةةى معةةةدل النمةةةو السةةةنوي )  
 Index Numbers: نمييوذج األرمييام القياسييية اإلنتا ييية : نمييوذج األرمييام القياسييية اإلنتا ييية اً اً نييينيييثاثا

Model)) 
تسةةةةةتخدم األرقةةةةةام القياسةةةةةية كةةةةةأداة تنميميةةةةةة غةةةةةى تنميةةةةةل وقيةةةةةاس تسةةةةةتخدم األرقةةةةةام القياسةةةةةية كةةةةةأداة تنميميةةةةةة غةةةةةى تنميةةةةةل وقيةةةةةاس             

التغيةةةرات النادثةةةة غةةةى العوامةةةل المةةةؤثرة سةةةواء عمةةةى التكمألةةةة اإلنتاجيةةةة التغيةةةرات النادثةةةة غةةةى العوامةةةل المةةةؤثرة سةةةواء عمةةةى التكمألةةةة اإلنتاجيةةةة 
أو العائةةةةد الألةةةةدانيعن طريةةةةق النةةةةذ  التتةةةةابعى لتةةةةأثير البنةةةةود أو العائةةةةد الألةةةةدانيعن طريةةةةق النةةةةذ  التتةةةةابعى لتةةةةأثير البنةةةةود   الألدانيةةةةةالألدانيةةةةة

المختمألة بخه  البند المسةئول عةن التغيةر وقيةاس هةذا التةأثير بصةور المختمألة بخه  البند المسةئول عةن التغيةر وقيةاس هةذا التةأثير بصةور 
 نسبية وبصورة مطمقة .  نسبية وبصورة مطمقة .  

نمييوذج األرمييام القياسيييية لمتكيياليف االنتا ييية لممحاصييييل نمييوذج األرمييام القياسيييية لمتكيياليف االنتا ييية لممحاصييييل  -11
 السكرية السكرية 

سةةواء سةةواء   يمكةةن التعبيةةر عةةن تكةةالي  اإلنتةةاج الألدانيةةة لممناصةةيل السةةكريةيمكةةن التعبيةةر عةةن تكةةالي  اإلنتةةاج الألدانيةةة لممناصةةيل السةةكرية
 -( بالمعادلة التالية :( بالمعادلة التالية :  Cبنجر السكر او قصب السكر ) بنجر السكر او قصب السكر ) 

HGFEDCBAC \ 
 أننيث 
( ه ثمةةةن ( ه ثمةةةن C( ه ثمةةةن التقةةةاوى )( ه ثمةةةن التقةةةاوى )B( ه أجةةةور ا  ت )( ه أجةةةور ا  ت )Aأجةةةور العمةةةال )أجةةةور العمةةةال )
(  ه (  ه F( ه ثمن مبيةدات )( ه ثمن مبيةدات )Eثمن السماد الكيماوى )ثمن السماد الكيماوى )ه ه ((Dالسماد البمدى )السماد البمدى )

 ((H( ه ا يجار )( ه ا يجار )Gمصاري  عمومية)مصاري  عمومية)
ة عمةةةى بنةةةود تكةةةالي  إنتةةةاج الألةةةدان غقةةةد إعتمةةةدت ة عمةةةى بنةةةود تكةةةالي  إنتةةةاج الألةةةدان غقةةةد إعتمةةةدت ولقيةةةاس أثةةةر السياسةةةولقيةةةاس أثةةةر السياسةةة

 -الدراسة عمى أسموب األرقام القياسية عمى الننو التالى: الدراسة عمى أسموب األرقام القياسية عمى الننو التالى: 
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ولقياس أثر تغير كل بند من بنود التكالي  اإلنتاجية الألدانية 
لمنصول القطن عمى التغيرات النادثة غيها غقد تم تجزئة الرقم 

 -ج الألدان إلى المكونات التالية :القياسي لتكالي  إنتا
الرقم القياسى لمتوسط التكالي  نتيجة التغير غى قيمة أجور  -7

 العمال:
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الرقم القياسى لمتوسط التكالي  نتيجة التغير غى قيمة أجور  -2
 ا  ت:
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 غى ثمن التقاوى: الرقم القياسى لمتوسط التكالي  نتيجة التغير -0
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الرقم القياسى لمتوسط التكالي  نتيجة التغير غى ثمن السماد  -4
 البمدى:
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الرقم القياسى لمتوسط التكالي  نتيجة التغير غى ثمن السماد  -9
 الكيماوى:
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 يجة التغير غى ثمن المبيدات:الرقم القياسى لمتوسط التكالي  نت -1
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الرقم القياسى لمتوسط التكالي  نتيجة التغير غى المصاري   -8
 العمومية:
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 الرقم القياسى لمتوسط التكالي  نتيجة التغير غى قيمة ا يجار: -5
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ل يصامحالالعائد الفداني من  نموذج األرمام القياسية لصافى .2
 السكرية

لقيةةاس أثةةر التغيةةر غةةى كةةل عامةةل مةةن العوامةةل المسةةئولة عةةن لقيةةاس أثةةر التغيةةر غةةى كةةل عامةةل مةةن العوامةةل المسةةئولة عةةن               
التغير غى صاغى العائد الألدانى غقد نصر أهم العوامل المؤثرة عمى التغير غى صاغى العائد الألدانى غقد نصر أهم العوامل المؤثرة عمى 

( ه ( ه   Q( غةةةى  كميةةةة اإلنتةةةاج بةةةالطن ) ( غةةةى  كميةةةة اإلنتةةةاج بةةةالطن )   صةةةاغى العائةةةد الألةةةدانى )صةةةاغى العائةةةد الألةةةدانى )
( ه التكةالي  اإلنتاجيةة لمألةدان بالجنيةه ( ه التكةالي  اإلنتاجيةة لمألةدان بالجنيةه   P  السعر المزرعةى بالجنيةه )السعر المزرعةى بالجنيةه )

 ( (C    . )  . ) 
أى أن صةةاغى العائةةد يعتبةةر دالةةة غةةى هةةذج العوامةةل الةةثهث أى أن صةةاغى العائةةد يعتبةةر دالةةة غةةى هةةذج العوامةةل الةةثهث 

   -كما غى المعادلة التالية :كما غى المعادلة التالية :
),,( CPQF 

ويمكةةن تنويمهةةا إلةةى الصةةورة التاليةةة لنسةةاب قيمةةة صةةاغى ويمكةةن تنويمهةةا إلةةى الصةةورة التاليةةة لنسةةاب قيمةةة صةةاغى 
     -العائد الألدانى  :العائد الألدانى  :

 CPQ  ).( 
(نيةةةةةث أن نيةةةةةث أن    ى العائةةةةةد الألةةةةةدانيى العائةةةةةد الألةةةةةدانيتنةةةةةير إلةةةةةي قيمةةةةةة صةةةةةاغتنةةةةةير إلةةةةةي قيمةةةةةة صةةةةةاغ  )

( السةعر المزرعةى لمطةن ( السةعر المزرعةى لمطةن   P( كمية اإلنتةاج بةالطن  ه) ( كمية اإلنتةاج بةالطن  ه)   Qبالجنيه ه ) بالجنيه ه ) 
 ( تكالي  اإلنتاج لمألدان بالجنيه . ( تكالي  اإلنتاج لمألدان بالجنيه .   Cبالجنيه ه ) بالجنيه ه ) 

( (   Iوبذلك يكةون الةرقم القياسةي البسةيط لصةاغى العائةد الألةدانى )وبذلك يكةون الةرقم القياسةي البسةيط لصةاغى العائةد الألةدانى )        
 -ير جميع العوامل المسئولة كما غى النموذج التالي :ير جميع العوامل المسئولة كما غى النموذج التالي :نتيجة تغنتيجة تغ
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مقةةدار صةةاغى العائةةد الألةةداني غةةى غترتةةي مقةةدار صةةاغى العائةةد الألةةداني غةةى غترتةةي   1ه ه   0نيةةث نيةةث 

 األساس والمقارنة عمى الترتيب .األساس والمقارنة عمى الترتيب .
 111 ,, CPQ كميةةةةةةةة اإلنتةةةةةةةاج ه والسةةةةةةةعر المزرعةةةةةةةى ه كميةةةةةةةة اإلنتةةةةةةةاج ه والسةةةةةةةعر المزرعةةةةةةةى ه

 نتاج لمألدان غى غترة المقارنةنتاج لمألدان غى غترة المقارنةوتكالي  اإلوتكالي  اإل
 000 ,, CPQ كميةةةةةةة اإلنتةةةةةةاج ه والسةةةةةةعر المزرعةةةةةةى ه كميةةةةةةة اإلنتةةةةةةاج ه والسةةةةةةعر المزرعةةةةةةى ه

 وتكالي  اإلنتاج لمألدان غى غترة األساس  . وتكالي  اإلنتاج لمألدان غى غترة األساس  . 
أثةةر كةةل عامةل مةةن العوامةةل المكونةة لصةةاغى العائةةد أثةةر كةةل عامةل مةةن العوامةةل المكونةة لصةةاغى العائةةد   لقيةاسلقيةاسو و 

الألةةةةدانى عمةةةةى التغيةةةةرات النادثةةةةة غيةةةةه غقةةةةد تةةةةم تقسةةةةيم أو تجزئةةةةة الةةةةرقم الألةةةةدانى عمةةةةى التغيةةةةرات النادثةةةةة غيةةةةه غقةةةةد تةةةةم تقسةةةةيم أو تجزئةةةةة الةةةةرقم 
 -مكوناته التالية :مكوناته التالية :القياسي البسيط إلى القياسي البسيط إلى 

( الرقم القياسي البسيط لصاغى العائد نتيجة تغيةر كميةة ( الرقم القياسي البسيط لصاغى العائد نتيجة تغيةر كميةة 77))  

 ((  qIاإلنتاج ) إنتاجية الألدان ( )اإلنتاج ) إنتاجية الألدان ( )
 
 

100
).(

).(

000

001 





CPQ

CPQ
I q

 
( الرقم القياسي البسيط لصاغى العائد نتيجة تغير السعر ( الرقم القياسي البسيط لصاغى العائد نتيجة تغير السعر ..))

 ((  PIالمزرعى )المزرعى )
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( الةةةةةرقم القياسةةةةةي البسةةةةةيط لصةةةةةاغى العائةةةةةد نتيجةةةةةة تغيةةةةةر ( الةةةةةرقم القياسةةةةةي البسةةةةةيط لصةةةةةاغى العائةةةةةد نتيجةةةةةة تغيةةةةةر 22))

 ((  CIتكالي  اإلنتاج لمألدان )تكالي  اإلنتاج لمألدان )
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Policy PAM )ثانيييًا : أسييموف مصييفوفة تحميييل السياسييات   ثانيييًا : أسييموف مصييفوفة تحميييل السياسييات   

analysis Matrix 
تعتبةةةةةةةر مصةةةةةةةةألوغة تنميةةةةةةةةل السياسةةةةةةةات مةةةةةةةةن أهةةةةةةةةم األدوت تعتبةةةةةةةر مصةةةةةةةةألوغة تنميةةةةةةةةل السياسةةةةةةةات مةةةةةةةةن أهةةةةةةةةم األدوت 

سةةتنتاج مجموعةةة واألسةةاليب النديثةةة غةةى واألسةةاليب النديثةةة غةةى  سةةتنتاج مجموعةةة تنميةةل السياسةةات الزراعيةةة واال تنميةةل السياسةةات الزراعيةةة واال

من المعايير التى تساعد غى التعةر  عمةى توجهةات السياسةة الزراعيةة من المعايير التى تساعد غى التعةر  عمةى توجهةات السياسةة الزراعيةة 
 غى القطاع الزراعى .غى القطاع الزراعى .

وتعتمةةد مصةةألوغة تنميةةل السياسةةات عمةةى متطابقةةة نسةةابية وتعتمةةد مصةةألوغة تنميةةل السياسةةات عمةةى متطابقةةة نسةةابية   
 -بسيطة وهى :بسيطة وهى :

 التكالي  التكالي    –الرب  = العائد الرب  = العائد 
   -ى :ى :ويمكن إعادة كتابة هذج المعادلة عمى الننو التالويمكن إعادة كتابة هذج المعادلة عمى الننو التال

nnttq IPIPeQPeNSP )()()(  
 ( لصاغي الرب ( لصاغي الرب   NSP) )   -نيث أن :نيث أن :

         ( (e   سعر الصر  لمنقد األجنبي     ) سعر الصر  لمنقد األجنبي     ) 
         ( (Pq   سعر المنتح    ) سعر المنتح    ) 

         ( (Pt   سعر المدخهت القابمة لمتجارة     ) سعر المدخهت القابمة لمتجارة     ) 
                         ( (Pn   سعر المدخهت سير القابمة لمتجارة   ) سعر المدخهت سير القابمة لمتجارة   )                             

 ) الموارد المنمية ( ) الموارد المنمية (                                                 
            (  (Q   الكمية المنتجة  ) الكمية المنتجة  ) 
               ( (It   كمية المدخهت القابمة لمتجارة   ) كمية المدخهت القابمة لمتجارة   ) 
           ( (In   كمية المدنهت سير القابمة لمتجارة  ) كمية المدنهت سير القابمة لمتجارة  ) 

 ) الموارد المنمية () الموارد المنمية (                                    
وتعتمةةد مصةةألوغة تنميةةل السياسةةات الزراعيةةة بنةةكل أساسةةي وتعتمةةد مصةةألوغة تنميةةل السياسةةات الزراعيةةة بنةةكل أساسةةي 

رعية لمسمعة ) المناصيل السةكرية ( والتةى تظهةر رعية لمسمعة ) المناصيل السةكرية ( والتةى تظهةر عمى الميزانيات المز عمى الميزانيات المز 
غيها التكالي  والعائد ومةن ضةمنها تكةالي  اإلنتةاج لممةدخهت بنوعيهةا غيها التكالي  والعائد ومةن ضةمنها تكةالي  اإلنتةاج لممةدخهت بنوعيهةا 

( والتةةةةى يجةةةةرى غيهةةةةا المتةةةةاجرة عالميةةةةًا ( والتةةةةى يجةةةةرى غيهةةةةا المتةةةةاجرة عالميةةةةًا   Tradableالقابمةةةةة لمتجةةةةارة ) القابمةةةةة لمتجةةةةارة ) 
( مثةل ( مثةل   Non- Tradableإستيرادًا وتصديرًا ه وسير القابمةة لمتجةارة ) إستيرادًا وتصديرًا ه وسير القابمةة لمتجةارة ) 

نيةةث يجةرى نسةاب التكةةالي  والعائةد بأسةةعار نيةةث يجةرى نسةاب التكةةالي  والعائةد بأسةةعار   األرض والميةاج والعمالةةاألرض والميةاج والعمالةة
( ثةةةم باألسةةةعار اإلقتصةةةادية ) أسةةةعار ( ثةةةم باألسةةةعار اإلقتصةةةادية ) أسةةةعار   Private Pricesالسةةةوق ) السةةةوق ) 

(  وطرنهمةةا لمنصةةول عمةةى التنةةويهت ) (  وطرنهمةةا لمنصةةول عمةةى التنةةويهت )   Shadow Pricesالظةةلالظةةل
Transfers   والتةةى تعكةةس أثةةر السياسةةات نيةةث يةةتم تقةةدير ونسةةاب ( والتةةى تعكةةس أثةةر السياسةةات نيةةث يةةتم تقةةدير ونسةةاب )

  ياسةات .ياسةات .مجموعة مةن المعةايير التةى مةن خهلهةا يةتم قيةاس أثرتمةك السمجموعة مةن المعةايير التةى مةن خهلهةا يةتم قيةاس أثرتمةك الس

-هةةةةةةةةةذا وتأخةةةةةةةةةذ مصةةةةةةةةةألوغة تنميةةةةةةةةةل السياسةةةةةةةةةات الجةةةةةةةةةدول التةةةةةةةةةالي :هةةةةةةةةةذا وتأخةةةةةةةةةذ مصةةةةةةةةةألوغة تنميةةةةةةةةةل السياسةةةةةةةةةات الجةةةةةةةةةدول التةةةةةةةةةالي :

 

Profit 
 األرباح

∑ = nn IP )(  
المدخ ت غير القابمة 

 لمت ارة

∑ = tt IPe )(  
 المدخ ت القابمة لمت ارة

R = QPq )( 
 العوائد

 المؤشر
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ويةةتم إسةةتخدام عناصةةر مصةةألوغة تنميةةل السياسةةات لنسةةاب ويةةتم إسةةتخدام عناصةةر مصةةألوغة تنميةةل السياسةةات لنسةةاب 
 مجموعة من المقاييس التى تبسن تأثير مجموعة من المقاييس التى تبسن تأثير 

 Nominal Protectionمعامييييل الحماييييية اإلسييييمي معامييييل الحماييييية اإلسييييمي  -11
Coefficient  (NPC) 

 قسم هذا المعيار إلى نوعين:قسم هذا المعيار إلى نوعين:ويوي
 )أ( معامل النماية اإلسمي لممنتجات النهائية )أ( معامل النماية اإلسمي لممنتجات النهائية 

otection Coefficient Of Outputs Nominal Pr
(NPCO) 

ويقةةةاس بقسةةةةمة عائةةةةد المنصةةةةول مقيمةةةًا بسةةةةعر السةةةةوق ) التقيةةةةيم ويقةةةاس بقسةةةةمة عائةةةةد المنصةةةةول مقيمةةةًا بسةةةةعر السةةةةوق ) التقيةةةةيم           
المالي ( عمى عائد المنصول مقيمًا بسعر الظل ) التقيةيم ا قتصةادي المالي ( عمى عائد المنصول مقيمًا بسعر الظل ) التقيةيم ا قتصةادي 

وهات السةةةعرية أو ا ننراغةةةات السةةةعرية بةةةين القةةةيم وهات السةةةعرية أو ا ننراغةةةات السةةةعرية بةةةين القةةةيم ( وهةةةو يعكةةةس التنةةة( وهةةةو يعكةةةس التنةةة
الألعميةةة لإليةةرادات )أسةةعار السةةوق( والقةةيم اإلقتصةةادية ه أي أنةةه يقةةيس الألعميةةة لإليةةرادات )أسةةعار السةةوق( والقةةيم اإلقتصةةادية ه أي أنةةه يقةةيس 
أثةةر تةةدخل الدولةةة غةةى تسةةويق وتسةةعير المناصةةيل السةةكرية ه ويقةةاس أثةةر تةةدخل الدولةةة غةةى تسةةويق وتسةةعير المناصةةيل السةةكرية ه ويقةةاس 

عمةةى اإليةةرادات بةةالقيم اإلقتصةةادية  عمةةى اإليةةرادات بةةالقيم اإلقتصةةادية    (A)بقسةةمة اإليةةرادات بةةالقيم الألعميةةة بقسةةمة اإليةةرادات بةةالقيم الألعميةةة 
(E)     ( ذا كةةان ذا كةةان ) ه واال (  غةةسن ذلةةك ينةةير إلةةى وجةةود (  غةةسن ذلةةك ينةةير إلةةى وجةةود    NPCO > 1ه واال

سياسة نمائية لصال  المنتح عن طريق دعم إنتةاج المنصةول أى أن سياسة نمائية لصال  المنتح عن طريق دعم إنتةاج المنصةول أى أن 
السةةعر المنمةةى يألةةوق السةةعر العةةالمي ممةةثًه غةةى سةةعر الظةةل ه أمةةا إذا السةةعر المنمةةى يألةةوق السةةعر العةةالمي ممةةثًه غةةى سةةعر الظةةل ه أمةةا إذا 

( غةةسن هةةذا يعنةةى وجةةود ضةةرائب عمةةى منتجةةى ( غةةسن هةةذا يعنةةى وجةةود ضةةرائب عمةةى منتجةةى   NPCO < 1كةان ) كةان ) 
(  غهةةذا يعنةةي وجةةود (  غهةةذا يعنةةي وجةةود   NPCO = 1المنصةةول ه بينمةةا إذا كةةان ) المنصةةول ه بينمةةا إذا كةةان ) 

اسةةةةة نياديةةةةة أي   يوجةةةةد أي تةةةةدخل مةةةةن الدولةةةةة بألةةةةرض ضةةةةرائب اسةةةةة نياديةةةةة أي   يوجةةةةد أي تةةةةدخل مةةةةن الدولةةةةة بألةةةةرض ضةةةةرائب سيسي
مبانةةرة أو سيةةر مبانةةرة عمةةى المنتجةةين  وكةةذلك أيضةةًا   تقةةوم الةةدول مبانةةرة أو سيةةر مبانةةرة عمةةى المنتجةةين  وكةةذلك أيضةةًا   تقةةوم الةةدول 

 بأي سياسة نمائية لصالنهم . بأي سياسة نمائية لصالنهم . 
 )ب( معامل النماية اإلسمي لممدخهت القابمة لمتجارة:)ب( معامل النماية اإلسمي لممدخهت القابمة لمتجارة:

Tradable Inputs Nominal Protection 
(NPCI) Coefficient  

ثةةر السياسةةة الزراعيةةة عمةةى مسةةتمزمات اإلنتةةاج ثةةر السياسةةة الزراعيةةة عمةةى مسةةتمزمات اإلنتةةاج وهةةو يقةةيس أوهةةو يقةةيس أ
مةةةن خةةةهل تنديةةةد نجةةةم الةةةدعم الةةةذي تقدمةةةه الدولةةةة لمسةةةتمزمات إنتةةةاج مةةةن خةةةهل تنديةةةد نجةةةم الةةةدعم الةةةذي تقدمةةةه الدولةةةة لمسةةةتمزمات إنتةةةاج 
المنصةةةةةول أي أنةةةةةه يقةةةةةيس ا ننراغةةةةةات أو التنةةةةةوهات بةةةةةين األسةةةةةعار المنصةةةةةول أي أنةةةةةه يقةةةةةيس ا ننراغةةةةةات أو التنةةةةةوهات بةةةةةين األسةةةةةعار 
المنمية لممدخهت القابمة لمتجارة وأسعارها الندودية ه وينسةب بقسةمة المنمية لممدخهت القابمة لمتجارة وأسعارها الندودية ه وينسةب بقسةمة 

( عمةةةى قيمتهةةةا ( عمةةةى قيمتهةةةا   Bالسةةةوق ) السةةةوق ) قيمةةةة المةةةدخهت القابمةةةة لمتجةةةارة بأسةةةعار قيمةةةة المةةةدخهت القابمةةةة لمتجةةةارة بأسةةةعار 
( غةسن ذلةك ( غةسن ذلةك   NPCI > 1( ه إذا كانةت قيمةة ) ( ه إذا كانةت قيمةة )   Fبةالقيم اإلقتصةادية ) بةالقيم اإلقتصةادية ) 

ينةةةةةير إلةةةةةى وجةةةةةود ضةةةةةرائب عمةةةةةى المنتجةةةةةين أى أن السةةةةةعر المنمةةةةةى ينةةةةةير إلةةةةةى وجةةةةةود ضةةةةةرائب عمةةةةةى المنتجةةةةةين أى أن السةةةةةعر المنمةةةةةى 
 > NPCIلمستمزمات اإلنتاج يألوق أسعارها العالمية ه أما إذا كانت ) لمستمزمات اإلنتاج يألوق أسعارها العالمية ه أما إذا كانت ) 

ة ة (  غةةةسن ذلةةةك ينةةةير إلةةةى وجةةةود دعةةةم لمسةةةتمزمات اإلنتةةةاج القابمةةة(  غةةةسن ذلةةةك ينةةةير إلةةةى وجةةةود دعةةةم لمسةةةتمزمات اإلنتةةةاج القابمةةة   1
( غهذا يعكةس سيةاب ( غهذا يعكةس سيةاب   NPCI = 1لمتجارة ه غى نين إذا كانت قيمة ) لمتجارة ه غى نين إذا كانت قيمة ) 

التدخل غي سوق المدخهت القابمة لمتجةارة نيةث يتسةاوى أسةعار نةراء التدخل غي سوق المدخهت القابمة لمتجةارة نيةث يتسةاوى أسةعار نةراء 
 هذج المدخهت منميًا مع أسعار نرائها من السوق العالمي .هذج المدخهت منميًا مع أسعار نرائها من السوق العالمي .

 

 Effective Protectionمعاميييل الحمايييية الفعيييال معاميييل الحمايييية الفعيييال  -22
Coefficient (EPC) 
نألس دور معامةةةةل النمايةةةةة اإلسةةةةمى نألس دور معامةةةةل النمايةةةةة اإلسةةةةمى ويقةةةةوم هةةةةذا المعامةةةةل بةةةةويقةةةةوم هةةةةذا المعامةةةةل بةةةة

ولكن يعتبر أكثر نمولية وكألاءة غى نساب تأثير السياسةة ألنةه ينةير ولكن يعتبر أكثر نمولية وكألاءة غى نساب تأثير السياسةة ألنةه ينةير 
إجمةةةةةالي معامةةةةةل النمايةةةةةة نيةةةةةث يأخةةةةةذ غةةةةةى إعتبةةةةةارج كةةةةةل مةةةةةن إجمةةةةةالي معامةةةةةل النمايةةةةةة نيةةةةةث يأخةةةةةذ غةةةةةى إعتبةةةةةارج كةةةةةل مةةةةةن   إلةةةةةىإلةةةةةى

المستمزمات والنةواتح معةًا ه ويسةتخدم لقيةاس كاغةة  األثةار الناتجةة عةن المستمزمات والنةواتح معةًا ه ويسةتخدم لقيةاس كاغةة  األثةار الناتجةة عةن 
تمزمات تمزمات تةةةدخل الدولةةةة سةةةواء مةةةن خةةةهل تسةةةعير المنتجةةةات أو دعةةةم مسةةةتةةةدخل الدولةةةة سةةةواء مةةةن خةةةهل تسةةةعير المنتجةةةات أو دعةةةم مسةةة

اإلنتةةةةةاج  أو غةةةةةرض ضةةةةةرائب عمةةةةةى المنتجةةةةةين أي أنةةةةةه يعكةةةةةس األثةةةةةر اإلنتةةةةةاج  أو غةةةةةرض ضةةةةةرائب عمةةةةةى المنتجةةةةةين أي أنةةةةةه يعكةةةةةس األثةةةةةر 
الصةةةاغى لمسياسةةةات المتبعةةةة عمةةةى إنتةةةاج المناصةةةيل السةةةكرية ويقةةةاس الصةةةاغى لمسياسةةةات المتبعةةةة عمةةةى إنتةةةاج المناصةةةيل السةةةكرية ويقةةةاس 

( عمةةى القيمةةةة ( عمةةى القيمةةةة   A - Bبقسةةمة القيمةةة المضةةاغة بأسةةعار السةةوق ) بقسةةمة القيمةةة المضةةاغة بأسةةعار السةةوق ) 
 ( .( .  E - Fالمضاغة باألسعار ا قتصادية  ) المضاغة باألسعار ا قتصادية  ) 
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Cost Coefficient  (DRC) 

( لقيةةةةةاس الكألةةةةةاءة اإلقتصةةةةةادية لممةةةةةوارد ( لقيةةةةةاس الكألةةةةةاءة اإلقتصةةةةةادية لممةةةةةوارد   DRCيسةةةةةتخدم ) يسةةةةةتخدم ) 
المنمية وقياس الميزة النسبية إلنتاج المناصةيل السةكرية عمةى مسةتوى المنمية وقياس الميزة النسبية إلنتاج المناصةيل السةكرية عمةى مسةتوى 
اإلقتصةةةةاد القةةةةومى وذلةةةةك مةةةةن خةةةةهل مقارنةةةةة تكمألةةةةة الألرصةةةةة البديمةةةةة اإلقتصةةةةاد القةةةةومى وذلةةةةك مةةةةن خةةةةهل مقارنةةةةة تكمألةةةةة الألرصةةةةة البديمةةةةة 
  إلسةةةتخدام المةةةوارد المنميةةةة بصةةةاغى تةةةدغق النقةةةد األجنبةةةي المتولةةةد مةةةنإلسةةةتخدام المةةةوارد المنميةةةة بصةةةاغى تةةةدغق النقةةةد األجنبةةةي المتولةةةد مةةةن
إسةةتخدام هةةذج المةةوارد ه وتكةةون األننةةطة ذات التكمألةةة المنخألضةةة أكثةةر إسةةتخدام هةةذج المةةوارد ه وتكةةون األننةةطة ذات التكمألةةة المنخألضةةة أكثةةر 
كألةةةاءة ه ويقةةةاس معامةةةل تكمألةةةة المةةةوارد المنميةةةة بقسةةةمة تكمألةةةة المةةةوارد كألةةةاءة ه ويقةةةاس معامةةةل تكمألةةةة المةةةوارد المنميةةةة بقسةةةمة تكمألةةةة المةةةوارد 

( عمى ناصل الألةرق ( عمى ناصل الألةرق   Gالمنمية الغير قابمة لمتجارة مقيمة إقتصاديًا ) المنمية الغير قابمة لمتجارة مقيمة إقتصاديًا ) 
قيمة مستمزمات اإلنتاج التةى لهةا تجةارة ( مقيمةة قيمة مستمزمات اإلنتاج التةى لهةا تجةارة ( مقيمةة   –بين ) قيمة اإلنتاج بين ) قيمة اإلنتاج 

ذا كانةت قيمةة )   E – Fإقتصةاديًا ) إقتصةاديًا )  ذا كانةت قيمةة ) ( ه واال ( غةسن ذلةك ( غةسن ذلةك   DRC > 1( ه واال
ينةةير إلةةى أن تكمألةةة الألرصةةة البديمةةة  سةةتخدام المةةوارد المنميةةة تألةةوق ينةةير إلةةى أن تكمألةةة الألرصةةة البديمةةة  سةةتخدام المةةوارد المنميةةة تألةةوق 
قيمتهةةةةا المضةةةةاغة ه أي أن الدولةةةةة تتنمةةةةل تكةةةةالي  أعمةةةةى غةةةةى إنتةةةةاج قيمتهةةةةا المضةةةةاغة ه أي أن الدولةةةةة تتنمةةةةل تكةةةةالي  أعمةةةةى غةةةةى إنتةةةةاج 
المنصةةول منميةةًا ويعتبةةر هةةذا الننةةاط سيةةر مةةرب  وبالتةةالى غةةسن الدولةةة المنصةةول منميةةًا ويعتبةةر هةةذا الننةةاط سيةةر مةةرب  وبالتةةالى غةةسن الدولةةة 

ة التناغسةةية عالميةةًا غةةي إنتاجةةه ألنهةةا   تتمتةةع بميةةزة ة التناغسةةية عالميةةًا غةةي إنتاجةةه ألنهةةا   تتمتةةع بميةةزة لةةن تكةةون لهةةا القةةدر لةةن تكةةون لهةةا القةةدر 
نسبية غي إنتاجةه ه ويكةون مةن األغضةل تنويةل المةوارد مةن إنتةاج هةذا نسبية غي إنتاجةه ه ويكةون مةن األغضةل تنويةل المةوارد مةن إنتةاج هةذا 
المنصول إلى إنتاج مناصيل أخري ذات كألةاءة إنتاجيةة أعمةي وأكثةر المنصول إلى إنتاج مناصيل أخري ذات كألةاءة إنتاجيةة أعمةي وأكثةر 
ربنيةةة وتتمتةةع غيهةةا بميةةزة نسةةبية إنتاجيةةة تؤهمهةةا لممناغسةةة غةةي األسةةواق ربنيةةة وتتمتةةع غيهةةا بميةةزة نسةةبية إنتاجيةةة تؤهمهةةا لممناغسةةة غةةي األسةةواق 

( غةسن ذلةك ينةير إلةى ( غةسن ذلةك ينةير إلةى   DRC < 1كانةت قيمةة ) كانةت قيمةة )   العالميةة ه بينمةا إذاالعالميةة ه بينمةا إذا
أن  تكمألةةة إسةةةتخدام المةةةوارد المنميةةةة أقةةةل مةةةن قيمتهةةةا المضةةةاغة بسةةةعر أن  تكمألةةة إسةةةتخدام المةةةوارد المنميةةةة أقةةةل مةةةن قيمتهةةةا المضةةةاغة بسةةةعر 
النةةةةدود ممةةةةا يعكةةةةس تمتةةةةع هةةةةذج الدولةةةةة بميةةةةزة نسةةةةبية غةةةةي إنتةةةةاج تمةةةةك النةةةةدود ممةةةةا يعكةةةةس تمتةةةةع هةةةةذج الدولةةةةة بميةةةةزة نسةةةةبية غةةةةي إنتةةةةاج تمةةةةك 
المناصةةةيل ومةةةن األغضةةةل التوسةةةع غةةةي إنتاجهةةةا ه غةةةى نةةةين إذا كانةةةت المناصةةةيل ومةةةن األغضةةةل التوسةةةع غةةةي إنتاجهةةةا ه غةةةى نةةةين إذا كانةةةت 

ازن نيةةث أن ازن نيةةث أن ( غةةسن هةةذا ينةةير إلةةى وضةةع التةةو ( غةةسن هةةذا ينةةير إلةةى وضةةع التةةو   DRC = 1قيمةةة ) قيمةةة ) 
وبالتةالى   وبالتةالى     Break-Even Pointالدولة وصمت إلةى نقطةةة التعةادل الدولة وصمت إلةى نقطةةة التعةادل 

 تنقق مكاسب أو توغير من إنتاج هذج المناصيل .تنقق مكاسب أو توغير من إنتاج هذج المناصيل .
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  PC  ))Profitability Coefficient      معامل الربحيةمعامل الربحية  -44
( لقيةةةةةاس تةةةةةأثير سياسةةةةةة ( لقيةةةةةاس تةةةةةأثير سياسةةةةةة   PCيسةةةةةتخدم معامةةةةةل الربنيةةةةةة ) يسةةةةةتخدم معامةةةةةل الربنيةةةةةة ) 

معيةار أكبةر مةن الوانةد معيةار أكبةر مةن الوانةد التدخل غي األرباح المتنققة غسذا كانةت قيمةة الالتدخل غي األرباح المتنققة غسذا كانةت قيمةة ال
غسن ذلك يعكس أن منتجى المناصيل السكرية قد إستألادوا من سياسةة غسن ذلك يعكس أن منتجى المناصيل السكرية قد إستألادوا من سياسةة 
التدخل والعكس صني  وينسب من خهل قسمة قيمةة األربةاح بسةعر التدخل والعكس صني  وينسب من خهل قسمة قيمةة األربةاح بسةعر 

 السوق عمى قيمة األرباح بسعر الظل .السوق عمى قيمة األرباح بسعر الظل .
 PCR  ))Private Cost      معامل نسبة التكياليف الخاصية معامل نسبة التكياليف الخاصية     -  55

Ratio  
( مةن خةهل ( مةن خةهل   PCRالخاصة ) الخاصة )   معامل نسبة التكالي معامل نسبة التكالي   يقاسيقاس

المةةةةدخهت المةةةةدخهت   –عمةةةةى ) اإليةةةةرادات عمةةةةى ) اإليةةةةرادات ( ( Cقسةةةةمة تكمألةةةةة المةةةةوارد المنميةةةةة ) قسةةةةمة تكمألةةةةة المةةةةوارد المنميةةةةة ) 
( غةةةةسذا كانةةةةت قيمةةةةة المعامةةةةل اقةةةةل مةةةةن الوانةةةةد ( غةةةةسذا كانةةةةت قيمةةةةة المعامةةةةل اقةةةةل مةةةةن الوانةةةةد A-Bالقابمةةةةة لمتجةةةةارة )القابمةةةةة لمتجةةةةارة )

الصني  غسن ذلك يةدل عمةى أن المةزارع ينقةق خسةائر بينمةا إذا كانةت الصني  غسن ذلك يةدل عمةى أن المةزارع ينقةق خسةائر بينمةا إذا كانةت 
ي  أو ي  أو قيمةةة المعامةةل  أكبةةر مةةن الوانةةد غةةسن ذلةةك يةةدل عمةةى أن التكةةالقيمةةة المعامةةل  أكبةةر مةةن الوانةةد غةةسن ذلةةك يةةدل عمةةى أن التكةةال

األمةةةوال المسةةةتثمرة أقةةةل مةةةن القيمةةةة المضةةةاغة المنققةةةة أي أن المةةةزارع األمةةةوال المسةةةتثمرة أقةةةل مةةةن القيمةةةة المضةةةاغة المنققةةةة أي أن المةةةزارع 
 ينقق اربنًا .ينقق اربنًا .

 PSR  ))ProducerSubsidy      معامييييل إعانيييية المنييييتجمعامييييل إعانيييية المنييييتج  -  66
Ratio  

( مةةةن خةةةهل قسةةةمة ( مةةةن خةةةهل قسةةةمة   PSRمعامةةةل إعانةةةة المنةةةتح  ) معامةةةل إعانةةةة المنةةةتح  )   يقةةةاسيقةةةاس
الةةةةةرب  باألسةةةةةعار الخاصةةةةةة ) سةةةةةعر السةةةةةوق ( مطرونةةةةةًا منهةةةةةا الةةةةةرب  الةةةةةرب  باألسةةةةةعار الخاصةةةةةة ) سةةةةةعر السةةةةةوق ( مطرونةةةةةًا منهةةةةةا الةةةةةرب  

  Eعمى ) اإليرادات باألسعار اإلقتصادية )عمى ) اإليرادات باألسعار اإلقتصادية )( ( L) ) باألسعار اإلقتصادية باألسعار اإلقتصادية 
الصةةألر غةةسن ذلةةك يةةدل عمةةى أن الصةةألر غةةسن ذلةةك يةةدل عمةةى أن أكبةةر مةةن أكبةةر مةةن ( غةةسذا كانةةت قيمةةة المعامةةل ( غةةسذا كانةةت قيمةةة المعامةةل 

المةةزارع يتمقةةي دعمةةًا مةةن الدولةةة ه بينمةةا إذا كانةةت قيمةةة المعامةةل  أقةةل المةةزارع يتمقةةي دعمةةًا مةةن الدولةةة ه بينمةةا إذا كانةةت قيمةةة المعامةةل  أقةةل 
 من الصألر غسن ذلك يدل عمى أن المزارع يتنمل ضرائب ضمنية .من الصألر غسن ذلك يدل عمى أن المزارع يتنمل ضرائب ضمنية .

ًه مةةةن مسةةةتمزمات ًه مةةةن مسةةةتمزمات وقةةةد تةةةم نسةةةاب األسةةةعار اإلقتصةةةادية لكةةةوقةةةد تةةةم نسةةةاب األسةةةعار اإلقتصةةةادية لكةةة
اإلنتاج والنةواتح غةى ضةوء مجموعةة مةن المألةاهيم اإلقتصةادية غالبنسةبة اإلنتاج والنةواتح غةى ضةوء مجموعةة مةن المألةاهيم اإلقتصةادية غالبنسةبة 
لجانب اإلنتاج غقد تم تقةدير القةيم اإلقتصةادية لممناصةيل السةكرية مةن لجانب اإلنتاج غقد تم تقةدير القةيم اإلقتصةادية لممناصةيل السةكرية مةن 
خهل تقةدير سةعر المسةاواج لإلسةتيراد عةن طريةق خصةم تكةالي  النقةل خهل تقةدير سةعر المسةاواج لإلسةتيراد عةن طريةق خصةم تكةالي  النقةل 

جمالي الضرائب والرسوم من السعر العةالمي مقيمةًا بةة )جن جمالي الضرائب والرسوم من السعر العةالمي مقيمةًا بةة )جنواال يةة / طةن( يةة / طةن( واال
  أما بنأن نساب القيمة اإلقتصادية لتكالي  اإلنتاج غقةد تةم إسةتخدام   أما بنأن نساب القيمة اإلقتصادية لتكالي  اإلنتاج غقةد تةم إسةتخدام 
معةةامهت التنويةةل التاليةةة والتةةى توصةةل إليهةةا معهةةد بنةةوث ا قتصةةاد معةةامهت التنويةةل التاليةةة والتةةى توصةةل إليهةةا معهةةد بنةةوث ا قتصةةاد 

لتكةةةةالي  السةةةةماد لتكةةةةالي  السةةةةماد   7.77.7لمعمةةةةل األلةةةةي ه لمعمةةةةل األلةةةةي ه   7.77.7وهةةةةى وهةةةةى   75587558الزراعىعةةةةام الزراعىعةةةةام 
  1.911.91تكةةالي  التقةةاوي ه تكةةالي  التقةةاوي ه   7.147.14تكةةالي  المبيةةدات ه تكةةالي  المبيةةدات ه   ..7..7الكيمةةاوى ه الكيمةةاوى ه 

 أجور العمال ه غي نين تبقي بقية العناصر عمى نالها أجور العمال ه غي نين تبقي بقية العناصر عمى نالها قيمة قيمة 
 النتائج البحثية.

لمؤشيييرات اإلنتا يييية واإلمتصيييادية ألهيييم المحاصييييل السيييكرية لمؤشيييرات اإلنتا يييية واإلمتصيييادية ألهيييم المحاصييييل السيييكرية ااأواًل : أواًل : 
 ((20172017  –  20042004خ ل الفترة   خ ل الفترة   

التوزيةةع الجغراغةةي ألهةةم المناغظةةات المنتجةةة إلهةةم المناصةةيل التوزيةةع الجغراغةةي ألهةةم المناغظةةات المنتجةةة إلهةةم المناصةةيل  -77
 ( (   171.171.  –  174.174.السكرية غي مصر خهل الألترة ) السكرية غي مصر خهل الألترة ) 

منصةةول منصةةول   تركةةز زراعةةةتركةةز زراعةةة( ( 77يتضةة  مةةن النةةكل البيةةانى رقةةم )يتضةة  مةةن النةةكل البيةةانى رقةةم )                
قصةةب السةةكر غةةي مناغظةةات الصةةعيد نيةةث تةةرزع مناغظةةات قنةةا ه قصةةب السةةكر غةةي مناغظةةات الصةةعيد نيةةث تةةرزع مناغظةةات قنةةا ه 

% مةن المسةانة المزروعةة % مةن المسةانة المزروعةة 50.1050.10أسوان ه األقصر ه المنيا نوالي أسوان ه األقصر ه المنيا نوالي 
  –  174.174.بقصةةةةب السةةةةكر عمةةةةى مسةةةةتوي الجمهوريةةةةة خةةةةهل الألتةةةةرة )بقصةةةةب السةةةةكر عمةةةةى مسةةةةتوي الجمهوريةةةةة خةةةةهل الألتةةةةرة )

ي بأهمية نسبية ي بأهمية نسبية ( ه وقد جاءت مناغظة قنا غي المرتبة األول( ه وقد جاءت مناغظة قنا غي المرتبة األول  171.171.
% يمةةي ذلةةك غةةي المرتبةةة الثانيةةة مناغظةةة أسةةوان % يمةةي ذلةةك غةةي المرتبةةة الثانيةةة مناغظةةة أسةةوان .24.1.24.1بمغةةت ننةةو بمغةةت ننةةو 

األقصةةر غةةي المرتبةةة الثالثةةة األقصةةر غةةي المرتبةةة الثالثةةة   منةةاغظتيمنةةاغظتي% بينمةةا جةةاءت % بينمةةا جةةاءت 9.2.9.2.سةةبة سةةبة بنبن
% مةةن المتوسةةط السةةنوي عمةةى % مةةن المتوسةةط السةةنوي عمةةى 77.0077.00% ه % ه 1.08.1.08.نسةةبة نسةةبة ة بة ببعةةبعةةااوالر والر 
 ..والي والي التالت

 
 ا قتصادية ه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقةا قتصادية ه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقةوزارة الزراعة واستصهح األرضي ه قطاع النئون وزارة الزراعة واستصهح األرضي ه قطاع النئون نسبت من نسبت من   ::مصدر مصدر الال
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أما بالنسبة لمتوزيع الجغراغي ألهم المناغظةات المنتجةة لبنجةر السةكر أما بالنسبة لمتوزيع الجغراغي ألهم المناغظةات المنتجةة لبنجةر السةكر   
( تركةةز زراعةةة بنجةةر السةةكر غةةي ( تركةةز زراعةةة بنجةةر السةةكر غةةي   ..غيتضةة  مةةن النةةكل البيةةاني رقةةم ) غيتضةة  مةةن النةةكل البيةةاني رقةةم ) 

مناغظةةةةات الةةةةدلتا نيةةةةث تسةةةةاهم مناغظةةةةات كألةةةةر النةةةةيخ ه الدقهميةةةةة ه مناغظةةةةات الةةةةدلتا نيةةةةث تسةةةةاهم مناغظةةةةات كألةةةةر النةةةةيخ ه الدقهميةةةةة ه 
% مةةن المتوسةةط السةةنوى لممسةةانة المزروعةةة % مةةن المتوسةةط السةةنوى لممسةةانة المزروعةةة 441.141.14النةةرقية بنةةوالي النةةرقية بنةةوالي 

ببنجةةةر السةةةكر خةةةهل الألتةةةرة المنةةةار إليهةةةا وقةةةد جةةةاءت مناغظةةةة كألةةةر ببنجةةةر السةةةكر خةةةهل الألتةةةرة المنةةةار إليهةةةا وقةةةد جةةةاءت مناغظةةةة كألةةةر 
% يمةي % يمةي 9.08.9.08.النيخ غي مقدمة المناغظات بأهمية نسبية بمغت ننو النيخ غي مقدمة المناغظات بأهمية نسبية بمغت ننو 

ذلةةةك منةةةاغظتى الدقهميةةةة والنةةةرقية غةةةي المرتبةةةة الثانيةةةة والثالثةةةة بنسةةةبة ذلةةةك منةةةاغظتى الدقهميةةةة والنةةةرقية غةةةي المرتبةةةة الثانيةةةة والثالثةةةة بنسةةةبة 
ت مناغظةةةةةةات ت مناغظةةةةةةات %  ه غةةةةةةي جةةةةةةاء%  ه غةةةةةةي جةةةةةةاء72.9472.94% ه % ه 79.5279.52بمغةةةةةةت نةةةةةةوالي بمغةةةةةةت نةةةةةةوالي 

البنيةةةرة ه الأليةةةوم ه بنةةةى سةةةوي  ه بةةةور سةةةعيد ه المنيةةةا وتسةةةاهم بننةةةو البنيةةةرة ه الأليةةةوم ه بنةةةى سةةةوي  ه بةةةور سةةةعيد ه المنيةةةا وتسةةةاهم بننةةةو 
% مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن % مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 0.410.41% ه % ه 9..94..4% ه % ه 4.814.81% ه % ه 9..99..9% ه % ه 8.048.04

 المتوسط السنوي لممسانة المزروعة ببنجر السكر .المتوسط السنوي لممسانة المزروعة ببنجر السكر .
ألهييم المحاصييييل السيييكرية فيييي ألهييم المحاصييييل السيييكرية فيييي تطييور المؤشيييرات اإلنتا يييية تطييور المؤشيييرات اإلنتا يييية  -22

 (  (    20172017  –  20042004مصر خ ل الفترة   مصر خ ل الفترة   
  ية لمحصول مصف السكر ية لمحصول مصف السكر المؤشرات اإلنتا المؤشرات اإلنتا 

( أن المسةةةانة ( أن المسةةةانة   77يتضةةة  مةةةن دراسةةةة بيانةةةات الجةةةدول رقةةةم ) يتضةةة  مةةةن دراسةةةة بيانةةةات الجةةةدول رقةةةم )                   
المزروعة بمنصول قصب السكر غةى مصةر قةد تراونةت خةهل الألتةرة المزروعة بمنصول قصب السكر غةى مصةر قةد تراونةت خةهل الألتةرة 

ألةةة  غةةةدان عةةةام ألةةة  غةةةدان عةةةام   271271( بةةةين نةةةد أدنةةةى بمةةةغ نةةةوالى ( بةةةين نةةةد أدنةةةى بمةةةغ نةةةوالى 171.171.  –110.110.))
وقةدر وقةدر   111.111.أل  غدان غى عةام أل  غدان غى عةام   224224وند أقصى بمغ نوالى وند أقصى بمغ نوالى   171.171.

وبمةغ وبمةغ ألة  غةدان ألة  غةدان 7..72.4..2.4ممسانة المزروعة بنةوالى ممسانة المزروعة بنةوالى المتوسط السنوى لالمتوسط السنوى ل
إ  أنةةةةه لةةةةم تثبةةةةت معنويةةةةة ذلةةةةك إ  أنةةةةه لةةةةم تثبةةةةت معنويةةةةة ذلةةةةك % %   1.71.7نةةةةوالى نةةةةوالى معةةةةد النمةةةةو السةةةةنوي معةةةةد النمةةةةو السةةةةنوي 

إنصةةةائيًا ممةةةةا ينةةةةير إلةةةى الثبةةةةات النسةةةةبي لممسةةةانة المزروعةةةةة نةةةةول إنصةةةائيًا ممةةةةا ينةةةةير إلةةةى الثبةةةةات النسةةةةبي لممسةةةانة المزروعةةةةة نةةةةول 
 ..متوسطها السنوى متوسطها السنوى 

أما بالنسبة لإلنتاجية الألدانية لمنصول قصب السكر غقد تراونةت أما بالنسبة لإلنتاجية الألدانية لمنصول قصب السكر غقد تراونةت         
ونةةد أقصةةى بمةةغ ونةةد أقصةةى بمةةغ   171.171.طةةن لمألةةدان عةةام طةةن لمألةةدان عةةام   01.701.799بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ 

ه بمتوسةةط سةةنوى خةةهل غتةةرة ه بمتوسةةط سةةنوى خةةهل غتةةرة   119.119.طةةن لمألةةدان عةةام طةةن لمألةةدان عةةام .47.1.47.1نةةوالى نةةوالى 
طن لمألدان ه وأنها أخذت اتجاهًا تناقصياً  طن لمألدان ه وأنها أخذت اتجاهًا تناقصياً    05.7405.74الدراسة بمغ نوالى الدراسة بمغ نوالى 

 % .  % .    1.91.9بمعدل سنوى سير معنوى انصائياً  بمغ ننو بمعدل سنوى سير معنوى انصائياً  بمغ ننو 
  غيتضةةة  مةةةن دراسةةةةغيتضةةة  مةةةن دراسةةةةوغيمةةةا يتعمةةةق باإلنتةةةاج الكمةةةي مةةةن قصةةةب السةةةكر وغيمةةةا يتعمةةةق باإلنتةةةاج الكمةةةي مةةةن قصةةةب السةةةكر 

الجةةدول المةةذكور أنةةه قةةد تةةراوح خةةهل غتةةرة الدراسةةة بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ الجةةدول المةةذكور أنةةه قةةد تةةراوح خةةهل غتةةرة الدراسةةة بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ 
ونةةد أقصةةةى بمةةغ نةةةوالى ونةةد أقصةةةى بمةةغ نةةةوالى   171.171.ألةة  طةةةن عةةام ألةة  طةةةن عةةام   74728.9874728.98نةةوالى نةةوالى 

وقةةةةةدر المتوسةةةةةط السةةةةةنوى وقةةةةةدر المتوسةةةةةط السةةةةةنوى   111.111.ألةةةةة  طةةةةةن غةةةةةى عةةةةةام ألةةةةة  طةةةةةن غةةةةةى عةةةةةام   711.4.17711.4.17
ألةةة  طةةةنه كمةةةا يتضةةة  تناقصةةةه سةةةنوياً بمعةةةدل ألةةة  طةةةنه كمةةةا يتضةةة  تناقصةةةه سةةةنوياً بمعةةةدل 8..874580..74580بنةةةوالى بنةةةوالى 

 % .% .  1.91.9سنوى سير معنوي إنصائيًا بمغ نوالى سنوى سير معنوي إنصائيًا بمغ نوالى 
وبدراسةةة كميةةة السةةكر المنتجةةة مةةةن القصةةب غيتبةةين مةةن الجةةةدول وبدراسةةة كميةةة السةةكر المنتجةةة مةةةن القصةةب غيتبةةين مةةن الجةةةدول           

أنهةةا تراونةةت خةةهل غتةةرة الدراسةةة بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ نةةوالى أنهةةا تراونةةت خةةهل غتةةرة الدراسةةة بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ نةةوالى المةةذكور المةةذكور 
ألة  طةن ألة  طةن   71817181وند أقصةى بمةغ نةوالى وند أقصةى بمةغ نةوالى   179.179.أل  طن عام أل  طن عام   574574

أل  طةن ه أل  طةن ه 71.1.4171.1.41وقدر المتوسط السنوى بنوالى وقدر المتوسط السنوى بنوالى   .17..17.غى عام غى عام 
ى سيةةر معنةةوي إنصةةائيًا بمةةغ ى سيةةر معنةةوي إنصةةائيًا بمةةغ كمةةا يتضةة  تناقصةةها سةةنوياً بمعةةدل سةةنو كمةةا يتضةة  تناقصةةها سةةنوياً بمعةةدل سةةنو 

 %%  ..7..7نوالى نوالى 

    المؤشرات اإلنتا ية لمحصول بن ر السيكر خي ل الفتيرة   المؤشرات اإلنتا ية لمحصول بن ر السيكر خي ل الفتيرة
20042004  –  20172017    )  ) 

( أن المسةةةةةةانة ( أن المسةةةةةةانة   77يتضةةةةةة  مةةةةةةن دراسةةةةةةة بيانةةةةةةات الجةةةةةةدول رقةةةةةةم ) يتضةةةةةة  مةةةةةةن دراسةةةةةةة بيانةةةةةةات الجةةةةةةدول رقةةةةةةم )         
المزروعةة بمنصةةول بنجةر السةةكر غةى مصةةر قةد تراونةةت خةهل الألتةةرة المزروعةة بمنصةةول بنجةر السةةكر غةى مصةةر قةد تراونةةت خةهل الألتةةرة 

غةةةدان عةةةام غةةةدان عةةةام ألةةة  ألةةة    707707( بةةةين نةةةد أدنةةةى بمةةةغ نةةةوالى ( بةةةين نةةةد أدنةةةى بمةةةغ نةةةوالى 171.171.  –110.110.))
وقةدر وقةدر   179.179.أل  غدان غى عةام أل  غدان غى عةام   491491وند أقصى بمغ نوالى وند أقصى بمغ نوالى   110.110.

ألةة  غةةدان ه ألةة  غةةدان ه   291.70291.70المتوسةةط السةةنوى لممسةةانة المزروعةةة بنةةوالى المتوسةةط السةةنوى لممسةةانة المزروعةةة بنةةوالى 
كمةةةا يتضةةة  تزايةةةدج سةةةنوياً بمعةةةدل نمةةةو سةةةنوى معنةةةوي إنصةةةائيًا عنةةةد كمةةةا يتضةةة  تزايةةةدج سةةةنوياً بمعةةةدل نمةةةو سةةةنوى معنةةةوي إنصةةةائيًا عنةةةد 

ألةة  غةةدان ألةة  غةةدان   25.425.4% بمةةا يعةةادل ننةةو % بمةةا يعةةادل ننةةو   71.571.5% بمةةغ نةةوالى % بمةةغ نةةوالى 77مسةةتوى مسةةتوى 
 من المتوسط السنوي .من المتوسط السنوي .

أمةةةا بالنسةةةبة لإلنتاجيةةةة الألدانيةةةة لمنصةةةول بنجةةةر السةةةكر غقةةةد أمةةةا بالنسةةةبة لإلنتاجيةةةة الألدانيةةةة لمنصةةةول بنجةةةر السةةةكر غقةةةد                 
ونةةةد ونةةةد   118.118.طةةةن لمألةةةدان عةةةام طةةةن لمألةةةدان عةةةام   1.77.1.77.تراونةةةت بةةةين نةةةد أدنةةةى بمةةةغ تراونةةةت بةةةين نةةةد أدنةةةى بمةةةغ 

ه بمتوسةط سةةنوى ه بمتوسةط سةةنوى   111.111.طةن لمألةدان عةةام طةن لمألةدان عةةام   .7....7...أقصةى بمةغ نةةوالى أقصةى بمةغ نةةوالى 
طةةن لمألةةدان ه هةةذا ولةةم تثبةةت طةةن لمألةةدان ه هةةذا ولةةم تثبةةت   7.10.7.10.خةةهل غتةةرة الدراسةةة بمةةغ نةةوالى خةةهل غتةةرة الدراسةةة بمةةغ نةةوالى 

وى غةةي اإلنتاجيةةة الألدانيةةة ممةةا وى غةةي اإلنتاجيةةة الألدانيةةة ممةةا المعنويةةة اإلنصةةائية لمعةةدل النمةةو السةةنالمعنويةةة اإلنصةةائية لمعةةدل النمةةو السةةن
وغيمةا يتعمةق باإلنتةاج وغيمةا يتعمةق باإلنتةاج   ينير إلى ثباتهةا النسةبي نةول متوسةطها السةنويينير إلى ثباتهةا النسةبي نةول متوسةطها السةنوي

الكمةةي مةةن بنجةةر السةةكر غيتضةة  مةةن دراسةةة الجةةدول المةةذكور أنةةه قةةد الكمةةي مةةن بنجةةر السةةكر غيتضةة  مةةن دراسةةة الجةةدول المةةذكور أنةةه قةةد 
ألةة  ألةة    810.55.810.55.تةةراوح خةةهل غتةةرة الدراسةةة بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ نةةوالى تةةراوح خةةهل غتةةرة الدراسةةة بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ نةةوالى 

  ألةة  طةةن غةةىألةة  طةةن غةةى  7.141.527.141.52ونةةد أقصةةى بمةةغ نةةوالى ونةةد أقصةةى بمةةغ نةةوالى   110.110.طةةن عةةام طةةن عةةام 
ألةة  طةةن ه ألةة  طةةن ه   1915.411915.41وقةةدر المتوسةةط السةةنوى بنةةوالى وقةةدر المتوسةةط السةةنوى بنةةوالى   174.174.عةةام عةةام 

كمةةا يتبةةين مةةن الجةةدول زيةةادة اإلنتةةاج الكمةةي مةةن بنجةةر السةةكر سةةنويا كمةةا يتبةةين مةةن الجةةدول زيةةادة اإلنتةةاج الكمةةي مةةن بنجةةر السةةكر سةةنويا 
% يعةادل ننةو % يعةادل ننةو 77.777.7بزيةادة مؤكةدة إنصةائيًا بمةغ معةدلها السةنوى ننةو بزيةادة مؤكةدة إنصةائيًا بمةغ معةدلها السةنوى ننةو 

 أل  طن .أل  طن .  800.99800.99
وبدراسة كمية السكر المنتجة من البنجر غقد تراونت خهل غتةرة وبدراسة كمية السكر المنتجة من البنجر غقد تراونت خهل غتةرة             

ونةةد ونةةد   110.110.ألةة  طةةن عةةام ألةة  طةةن عةةام   2.12.1دراسةةة بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ نةةوالى دراسةةة بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ نةةوالى الال
وقةةدر المتوسةةط وقةةدر المتوسةةط   171.171.ألةة  طةةن غةةى عةةام ألةة  طةةن غةةى عةةام   7.117.11أقصةةى بمةةغ نةةوالى أقصةةى بمةةغ نةةوالى 

أل  طن ه وقد تزيةادت الكميةة المنتجةة مةن أل  طن ه وقد تزيةادت الكميةة المنتجةة مةن   151.41151.41السنوى بنوالى السنوى بنوالى 
% % 77سةةكر البنجةةر سةةنوياً بمعةةدل سةةنوى معنةةوي إنصةةائيًا عنةةد مسةةتوى سةةكر البنجةةر سةةنوياً بمعةةدل سةةنوى معنةةوي إنصةةائيًا عنةةد مسةةتوى 

 أل  طن .أل  طن .  81.981.900% ما يعادل نوالي % ما يعادل نوالي   ..71..71بمغ نوالى بمغ نوالى 
تطةور المؤنةةرات اإلقتصةةادية ألهةم المناصةةيل السةةكرية غةةي تطةور المؤنةةرات اإلقتصةةادية ألهةم المناصةةيل السةةكرية غةةي  -77

 (  (    171.171.  –  110.110.مصر خهل الألترة ) مصر خهل الألترة ) 
المؤنرات اإلقتصادية لمنصول قصب السةكر خةهل الألتةرة المؤنرات اإلقتصادية لمنصول قصب السةكر خةهل الألتةرة  ••
 ( (.110.110  –  .171.171     )   ) 

( أن السعر المزرعى لطةن ( أن السعر المزرعى لطةن   ..يتبين من دراسة الجدول رقم ) يتبين من دراسة الجدول رقم )                   
ة الدراسةةة بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ نةةوالى ة الدراسةةة بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ نةةوالى قصةةب السةةكر قةةد تةةراوح خةةهل غتةةر قصةةب السةةكر قةةد تةةراوح خةةهل غتةةر 

جنيهةةًا جنيهةةًا   1.11.1ونةةد أقصةةى بمةةغ نةةوالى ونةةد أقصةةى بمةةغ نةةوالى   110.110.جنيهةةًا لمطةةن عةةام جنيهةةًا لمطةةن عةةام   721721
 جنيهًا جنيهًا   2.4.772.4.77وقدر المتوسط السنوى بنوالى وقدر المتوسط السنوى بنوالى   171.171.لمطن غى عام لمطن غى عام 
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 (  2017 – 2004( المؤشرات االنتا ية لمحصولي بن ر ومصف السكر خ ل الفترة    1 دول رمم    

 
 صول  مصف السكرمح محصول بن ر السكر

 السنوات
المساحة 
 المزروعة

اإلنتا ية 
 الفدانية

كمية  اإلنتاج الكمي
 السكر

المساحة 
 المزروعة

اإلنتا ية 
 الفدانية

 كمية السكر اإلنتاج الكمي

2004 141 20.39 2874.99 320 322 50.43 16238.46 1045 
2005 167 20.62 3443.54 460 321 50.806 16308.73 1050 
2006 186 21.101 3924.786 499 327 51.017 16682.56 1102 
2007 248 22.124 5486.752 548 335 50.823 17025.71 1104 
2008 258 20.113 5189.154 484 324 50.943 16505.53 1027 
2009 265 20.299 5379.235 543 317 48.905 15502.89 1069 
2010 386 20.503 7914.158 750 320 49.511 15843.52 1070 
2011 362 20.905 7567.61 755 325 48.485 15757.63 1075 
2012 424 21.754 9223.696 900 326 47.791 15579.87 1080 
2013 460 21.997 10118.62 1083 329 48.028 15801.21 917 
2014 504 22.049 11112.7 1096 332 48.383 16063.16 917 
2015 555 21.726 12057.93 1150 328 48.481 15901.77 917 
2016 560 20.12 11267.2 1210 326 47.332 15430.23 915 
2017 526 20.848 10966.05 1270 321 47.161 15138.68 1000 
 1020.57 15984.28 49.15 325.21 790.57 7609.57 21.04 360.14 المتوسط

 12.25- 95.91- 0.29- 0.33 40.89 844.66 0.04 39.25 مقدار التغير
معدل النمو 
 السنوي

**(10.9) 0.2 **(11.1) **(10.2) 0.1 -0.6 -0.6 -1.2 
 المصدر : جمعت ونسبت من وزارة الزراعة واستصهح األرضي ه قطاع النئون ا قتصادية ه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقةالمصدر : جمعت ونسبت من وزارة الزراعة واستصهح األرضي ه قطاع النئون ا قتصادية ه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقة

السةةةعر السةةةعر   لمطةةةن ه وبدراسةةةة معادلةةةة النمةةةو لمسةةةعر المزرعةةةى تبةةةين زيةةةادةلمطةةةن ه وبدراسةةةة معادلةةةة النمةةةو لمسةةةعر المزرعةةةى تبةةةين زيةةةادة
  25.1725.17% سنويا تعادل ننو % سنويا تعادل ننو .7.7المزرعى لطن قصب السكر بنوالي المزرعى لطن قصب السكر بنوالي 

 %%77جنيها وقد تأكدت المعنوية اإلنصائية لتمك الزيادة عند مستوى جنيها وقد تأكدت المعنوية اإلنصائية لتمك الزيادة عند مستوى 
وبالنسةةبة لإليةةراد الكمةةي لألةةدان غقةةد تةةراوح خةةهل غتةةرة الدراسةةة بةةين نةةد وبالنسةةبة لإليةةراد الكمةةي لألةةدان غقةةد تةةراوح خةةهل غتةةرة الدراسةةة بةةين نةةد   

ونةةد أقصةةى بمةةغ ونةةد أقصةةى بمةةغ   110.110.جنيهةةًا لمألةةدان عةةام جنيهةةًا لمألةةدان عةةام   94499449أدنةةى بمةةغ نةةوالى أدنةةى بمةةغ نةةوالى 
وقدر المتوسط السنوى بنةوالى وقدر المتوسط السنوى بنةوالى   171.171.جنيهًا غى عام جنيهًا غى عام   2254922549نوالى نوالى 

جنيهةةةًا ه وقةةةدر معةةةدل النمةةةو السةةةنوى غةةةي اإليةةةراد الكمةةةى جنيهةةةًا ه وقةةةدر معةةةدل النمةةةو السةةةنوى غةةةي اإليةةةراد الكمةةةى   74115.0274115.02
جنيهةةةةا مةةةن المتوسةةةةط جنيهةةةةا مةةةن المتوسةةةةط   7158.897158.89% بمةةةا يعةةةةادل ننةةةو % بمةةةا يعةةةةادل ننةةةو 77.077.0بنةةةوالي بنةةةوالي 
 السنوى .السنوى .
وأمةةةا عةةةن التكةةةالي  المتغيةةةرة غقةةةد تراونةةةت بةةةين نةةةد أدنةةةى بمةةةغ وأمةةةا عةةةن التكةةةالي  المتغيةةةرة غقةةةد تراونةةةت بةةةين نةةةد أدنةةةى بمةةةغ                 
  11711171أقصةةةةى بمةةةةغ نةةةةوالى أقصةةةةى بمةةةةغ نةةةةوالى   ونةةةةدونةةةةد  110.110.جنيهةةةةًا عةةةةام جنيهةةةةًا عةةةةام   894.894.نةةةةوالى نةةةةوالى 

  8..80828..0828وقةةةدر متوسةةةطها السةةةنوى بنةةةوالى وقةةةدر متوسةةةطها السةةةنوى بنةةةوالى   171.171.جنيهةةةًا غةةةى عةةةام جنيهةةةًا غةةةى عةةةام 
% % 77جنيهًا ه تتزايةد زيةادة سةنوية مؤكةدة إنصةائيًا عنةد مسةتوى معنويةة جنيهًا ه تتزايةد زيةادة سةنوية مؤكةدة إنصةائيًا عنةد مسةتوى معنويةة 

 جنيها.جنيها.  242.75242.75% تعادل ننو % تعادل ننو 1.21.2بمغ معدلها بمغ معدلها 
وغيمةةةا يتعمةةةق بالتكةةةالي  الكميةةةة غقةةةد تراونةةةت بةةةين نةةةد أدنةةةى بمةةةغ وغيمةةةا يتعمةةةق بالتكةةةالي  الكميةةةة غقةةةد تراونةةةت بةةةين نةةةد أدنةةةى بمةةةغ           

    7041570415ونةةةد أقصةةةى بمةةةغ نةةةوالى ونةةةد أقصةةةى بمةةةغ نةةةوالى   110.110.عةةةام عةةةام   جنيهةةةاً جنيهةةةاً   07270727نةةةوالى نةةةوالى 
  1.10.41.10.4وقةةةةدر المتوسةةةةط السةةةةنوى بنةةةةوالي وقةةةةدر المتوسةةةةط السةةةةنوى بنةةةةوالي   171.171.جنيهةةةةًا غةةةةى عةةةةام جنيهةةةةًا غةةةةى عةةةةام 

% % 8.08.0جنيهًا ه وقدر معدل النمو السنوي غي التكالي  الكميةة بنةوالي جنيهًا ه وقدر معدل النمو السنوي غي التكالي  الكميةة بنةوالي 
 جنيها من متوسطها السنوىجنيها من متوسطها السنوى  914.78914.78بما يعادل ننو بما يعادل ننو 

راسة بين راسة بين وبالنسبة لصاغى العائد الألداني غقد تراوح خهل غترة الدوبالنسبة لصاغى العائد الألداني غقد تراوح خهل غترة الد            
وند أقصى بمغ نوالى وند أقصى بمغ نوالى   110.110.جنيهًا عام جنيهًا عام   0.4.0.4.ند أدنى بمغ نوالى ند أدنى بمغ نوالى 

وقةةةةةدر المتوسةةةةةط السةةةةةنوى بنةةةةةوالى وقةةةةةدر المتوسةةةةةط السةةةةةنوى بنةةةةةوالى   171.171.جنيهةةةةةًا غةةةةةى عةةةةةام جنيهةةةةةًا غةةةةةى عةةةةةام   7521175211
جنيهًا ه وبمغ معدل النمو السنوي غي صةاغى العائةد بنةوالي جنيهًا ه وبمغ معدل النمو السنوي غي صةاغى العائةد بنةوالي   8.42.48.42.4
 جنيها من المتوسط السنوي .جنيها من المتوسط السنوي .  7711.807711.80% بما يعادل ننو % بما يعادل ننو 70.770.7
غقد تراوح خهل غترة الدراسة بين ند أدنةى بمةغ غقد تراوح خهل غترة الدراسة بين ند أدنةى بمةغ وأما الهامش الكمي وأما الهامش الكمي         

  9.09.9.09.ونةةةد أقصةةةى بمةةةغ نةةةوالى ونةةةد أقصةةةى بمةةةغ نةةةوالى   110.110.جنيهةةةًا عةةةام جنيهةةةًا عةةةام   29572957نةةةوالى نةةةوالى 
  71507.7071507.70وقةةدر المتوسةةط السةةنوى بنةةوالى وقةةدر المتوسةةط السةةنوى بنةةوالى   171.171.جنيهةةًا غةةى عةةام جنيهةةًا غةةى عةةام 

جنيهةةةةةًا ه وقةةةةةدر معةةةةةدل النمةةةةةو السةةةةةنوي غةةةةةي الهةةةةةامش الكمةةةةةي بنةةةةةوالي جنيهةةةةةًا ه وقةةةةةدر معةةةةةدل النمةةةةةو السةةةةةنوي غةةةةةي الهةةةةةامش الكمةةةةةي بنةةةةةوالي 
 جنيها من المتوسط السنوي .جنيها من المتوسط السنوي .  7099.777099.77% يعادل ننو % يعادل ننو 72.072.0
وأمةةا عةةةن معةةدل العائةةةد لمتكةةالي  غقةةةد تةةراوح بةةةين نةةد أدنةةةى بمةةةغ وأمةةا عةةةن معةةدل العائةةةد لمتكةةالي  غقةةةد تةةراوح بةةةين نةةد أدنةةةى بمةةةغ             
جنيهةًا جنيهةًا   2.112.11وند أقصى بمغ نةوالى وند أقصى بمغ نةوالى   110.110.جنيهًا عام جنيهًا عام   7.457.45نوالى نوالى 
جنيهةًا ه وقةدر جنيهةًا ه وقةدر   71..71..وقةدر المتوسةط السةنوى بنةوالى وقةدر المتوسةط السةنوى بنةوالى   172.172.غى عةام غى عةام 

% بمةا يعةادل % بمةا يعةادل 22معدل النمو السنوي غي معدل العائد لمتكالي  بنةوالي معدل النمو السنوي غي معدل العائد لمتكالي  بنةوالي 
المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنويالمتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنوي  جنيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنجنيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  1.111.11ننةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ننةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
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 ( 2017 – 2004( المؤشرات االمتصادية لمحصول مصف السكر خ ل الفترة    2 دول رمم    
السعر  السنوات

 اإليراد الكمي المزرعى
التكاليف 
 المتغيرة

إ مالي 
 الهامش الكمي صافى العائد التكاليف

العائد إلى 
ت مص ع /  إيراد ك/ ت م ربحية الطن ربحية ال نيه التكاليف  

2004 130 6556 2865 4131 2425 3691 1.59 0.59 48.09 2.29 0.85 
2005 160 8129 3022 4302 3727 5107 1.89 0.87 73.36 2.69 1.23 
2006 170 8673 3087 4412 4261 5586 1.97 0.97 83.52 2.81 1.38 
2007 182 9250 3856 5348 3902 5394 1.73 0.73 76.78 2.40 1.01 
2008 200 10189 3981 5640 4549 6208 1.81 0.81 89.30 2.56 1.14 
2009 234.5 11468 4273 6031 5437 7195 1.90 0.90 111.17 2.68 1.27 
2010 280 13863 4616 6606 7257 9247 2.10 1.10 146.57 3.00 1.57 
2011 335 16242 4663 6691 9551 11579 2.43 1.43 196.99 3.48 2.05 
2012 360 17205 5421 7755 9450 11784 2.22 1.22 197.74 3.17 1.74 
2013 360 17290 5330 4590 9700 11960 3.77 2.11 201.97 3.24 1.82 
2014 400 19353 6053 8591 10762 13300 2.25 1.25 222.43 3.20 1.78 
2015 400 19392 6266 8736 10656 13126 2.22 1.22 219.80 3.09 1.70 
2016 620 29346 6593 13451 15895 22753 2.18 1.18 335.82 4.45 2.41 
2017 720 33956 7710 14579 19377 26246 2.33 1.33 410.87 4.40 2.51 
 1.6 3.1 172.46 1.12 2.17 10941.14 8353.5 7204.5 4838.28 15779.43 325.11 المتوسط

 31.25 21.08 61.04 33.38 23.79 60.6 58.57 45.28 30.21 50.79 53.44 معامل ا خته 
 0.11 0.13 25.35 0.06 0.07 1466.11 1177.84 605.18 353.19 1798.86 39.01 مقدار التغير
معدل النمو 
 السنوي

12 11.4 7.3 8.4 14.1 13.4 3 5.7 14.7 4.1 6.8 
 ه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقةه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقة  المصدر : جمعت ونسبت من وزارة الزراعة واستصهح األرضي ه قطاع النئون ا قتصاديةالمصدر : جمعت ونسبت من وزارة الزراعة واستصهح األرضي ه قطاع النئون ا قتصادية
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وبمةغ وبمةغ   110.110.وبالنسبة لربنيةة الجنيةه المنألةق غقةد بمةغ نةدج األدنةى عةام وبالنسبة لربنيةة الجنيةه المنألةق غقةد بمةغ نةدج األدنةى عةام 
  77..77..وبمةغ نةوالى وبمةغ نةوالى   172.172.جنيهًا ه وندج األقصةى عةام جنيهًا ه وندج األقصةى عةام   1.451.45نوالى نوالى 

جنيهةةًا ه وقةةدر معةةدل جنيهةةًا ه وقةةدر معةةدل   .7.7.7.7جنيهةةًا ه وقةةدر المتوسةةط السةةنوى بنةةوالى جنيهةةًا ه وقةةدر المتوسةةط السةةنوى بنةةوالى 
% بمةةا يعةةادل % بمةةا يعةةادل 4.14.1تثمر بنةةوالي تثمر بنةةوالي النمةةو السةةنوي غةةي ربنيةةة الجنيةةه المسةةالنمةةو السةةنوي غةةي ربنيةةة الجنيةةه المسةة

 جنيها من المتوسط السنوي .جنيها من المتوسط السنوي .  1.191.19ننو ننو 
وغيمةةا يتعمةةق بربنيةةة الطةةن غقةةد تةةراوح بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ نةةوالى وغيمةةا يتعمةةق بربنيةةة الطةةن غقةةد تةةراوح بةةين نةةد أدنةةى بمةةغ نةةوالى             
جنيهةةًا جنيهةةًا   071.81071.81ونةةد أقصةةى بمةةغ نةةوالى ونةةد أقصةةى بمةةغ نةةوالى   110.110.جنيهةةًا عةةام جنيهةةًا عةةام   08.1508.15
جنيهةةةًا ه جنيهةةةًا ه   09..0971..71وقةةةدر المتوسةةةط السةةةنوى بنةةةوالى وقةةةدر المتوسةةةط السةةةنوى بنةةةوالى   171.171.غةةةى عةةةام غةةةى عةةةام 

% بما يعادل % بما يعادل 70.170.1غي ربنية الطن بنوالي غي ربنية الطن بنوالي   وقدر معدل النمو السنويوقدر معدل النمو السنوي
 جنيها من المتوسط السنوي جنيها من المتوسط السنوي   4.24.4.24.ننو ننو 

وبالنسةةةةبة لمعةةةةدل العائةةةةد الكمةةةةى لمتكةةةةالي  المتغيةةةةرة غقةةةةد تةةةةراوح وبالنسةةةةبة لمعةةةةدل العائةةةةد الكمةةةةى لمتكةةةةالي  المتغيةةةةرة غقةةةةد تةةةةراوح                 
  110.110.جنيهةًا عةام جنيهةًا عةام   5...5...خهل غترة الدراسة بين ند أدنى بمغ نةوالى خهل غترة الدراسة بين ند أدنى بمغ نةوالى 

وقةدر المتوسةةط وقةدر المتوسةةط   179.179.جنيهةًا غةى عةام جنيهةًا غةى عةام   0.040.04ونةد أقصةى بمةغ نةوالى ونةد أقصةى بمةغ نةوالى 
جنيهةةًا ه وقةةدر معةةدل النمةةو السةةنوي غةةي لمعةةدل جنيهةةًا ه وقةةدر معةةدل النمةةو السةةنوي غةةي لمعةةدل   2.72.7سةةنوى بنةةوالى سةةنوى بنةةوالى الال

  1.721.72% بمةا يعةادل ننةو % بمةا يعةادل ننةو 0.70.7العائد الكمةى لمتكةالي  المتغيةرة بنةوالي العائد الكمةى لمتكةالي  المتغيةرة بنةوالي 
 جنيها من المتوسط السنويجنيها من المتوسط السنوي

وبالنسبة لمعدل صاغي العائد لمتكالي  المتغيرة لألدان قصب       
 110.م جنيها  عا 1.84السكر غقد تراوح بين ند أدنى بمغ نوالى 

بمتوسط سنوى  171.جنيها  غى عام  47..وند أقصى بمغ نوالى 
جنيها  ه وقدر معدل النمو السنوي غي معدل صاغي  7.9بمغ نوالى 

جنيها  1.77% بما يعادل ننو 9.8العائد لمتكالي  المتغيرة بنوالي 
          من المتوسط السنوي

  المؤشرات اإلمتصادية لمحصول بن ر السكر خ ل
 (   2017 – 2004ترة   الف

( أن السعر المزرعى لطن  2يتبين من دراسة الجدول رقم )          
قد تراوح خهل غترة الدراسة بين ند أدنى بمغ نوالى بنجر السكر 

جنيها   420وند أقصى بمغ نوالى  110.جنيها  لمطن عام  748
 جنيها   .215.5وقدر المتوسط السنوى بنوالى  171.لمطن غى عام 

% سنويا 8.5لمطن ه وبمغ معدل النمو غي السعر المزرعى بنوالي 
 جنيها. 1.14.يعادل ننو 

وبالنسبة لإليراد الكمي غقد تراوح خهل غترة الدراسة بين ند أدنى بمغ  
 7.757وند أقصى بمغ نوالى  110.جنيها  عام  ...2نوالى 

 9594.18وقدر المتوسط السنوى بنوالى  171.جنيها  غى عام 
% 5.8جنيها  ه وقدر معدل النمو السنوي غي اإليراد الكمي بنوالي 

 .جنيها من المتوسط السنوي 94..98 بما يعادل ننو
 114.عام  دنىاأل هاند بمغتوبالنسبة لمتكالي  المتغيرة غقد        

بمغ نوالى و  111.عام  قصىاأل هاوند هجنيها   7185بمغ نوالى و 
جنيها  ه  719.89.سنوى بنوالى جنيها  وقدر المتوسط ال 0195

وقدر معدل النمو السنوي غي التكالي  المتغيرة لمألدان بنوالي 
 جنيها. 04.55.% تعادل ننو 77.2
وغيما يتعمق بالتكالي  الكمية غقد تراونت بين ند أدنى بمغ      

 1250وند أقصى بمغ نوالى  114.جنيها  عام  7849نوالى 
 8..2170توسط السنوى بنوالي وقدر الم 171.جنيها  غى عام 

جنيها  ه وقدر معدل النمو السنوي غي التكالي  الكمية بنوالي 
 جنيها من المتوسط السنوي 0.1.70% بما يعادل ننو 77.4
صاغي العائد الألداني غقد تراوح بين ند أدنى بمغ نوالى النسبة لوب   

جنيها  غى  0545وند أقصى بمغ نوالى  110.جنيها  عام  7294
جنيها  ه وقدر  52..2.1وقدر المتوسط السنوى بنوالى  172.عام 

% بما يعادل ننو 9.5معدل النمو السنوي غي صاغى العائد بنوالي 
 جنيها من المتوسط السنوي . 4.82..
بمغ و  110.بمغ ندج األدنى عام وبدراسة الهامش الكمي غقد       
نوالى بمغ و  171.عام  قصىاأل جونده جنيها   727.نوالى 
جنيها  ه  0188.52السنوى بنوالى  هجنيها  وقدر متوسط ..87

% بما 5.7وقدر معدل النمو السنوي غي الهامش الكمي بنوالي 
 جنيها من المتوسط السنوي . 024.15يعادل ننو 

معدل العائد لمتكالي  غقد تراوح بين ند أدنى بمغ وأما عن       
جنيها   41..بمغ نوالى وند أقصى  179.جنيها  عام  9..7نوالى 
جنيها  ه وقدر  7.59وقدر المتوسط السنوى بنوالى  115.غى عام 

% 7.1معدل اإلنخألاض السنوي غي معدل العائد لمتكالي  بنوالي 
 جنيها من المتوسط السنوي 1.12بما يعادل ننو 

وبالنسبة لربنية الجنيه المنألق غقد تراوح بين ند أدنى بمغ       
جنيها   7.41وند أقصى بمغ نوالى  179.ها  عام جني 9..1نوالى 
جنيها  ه وقدر  1.51وقدر المتوسط السنوى بنوالى  115.غى عام 

% 0.1معدل اإلنخألاض السنوي غي ربنية الجنيه المستثمر بنوالي 
 جنيها من المتوسط السنوي . 1.14بما يعادل ننو 

الدراسة بين وغيما يتعمق بربنية الطن غقد تراونت خهل غترة       
وند أقصى بمغ  110.جنيها  عام  99.50ند أدنى بمغ نوالى 

وقدر المتوسط السنوى  171.جنيها  غى عام  21.15.نوالى 
جنيها  ه وقدر معدل النمو السنوي غي ربنية الطن  740.87بنوالى 
 جنيها من المتوسط السنوي . .8.8% بما يعادل ننو 4.1بنوالي 

الكمى لمتكالي  المتغيرة غقد تراوح بين ند أدنى معدل العائد وبالنسبة ل
 0.04وند أقصى بمغ نوالى  179.جنيها  عام  07..بمغ نوالى 

جنيها  ه  2.27وقدر المتوسط السنوى بنوالى  115.جنيها  غى عام 
معدل العائد الكمى لمتكالي  لوقدر معدل اإلنخألاض السنوي غي 

جنيها من المتوسط  1.14% بما يعادل ننو 7.4المتغيرة بنوالي 
 السنوي
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 ( 2017 – 2004( المؤشرات االمتصادية لمحصول بن ر السكر خ ل الفترة    3 دول رمم  
السعر  السنوات

 اإليراد الكمي المزرعى
التكاليف 
 المتغيرة

إ مالي 
 الهامش الكمي صافى العائد التكاليف

العائد إلى 
/ ت مإيراد ك ربحية الطن ربحية ال نيه التكاليف  ص ع / ت م 

2004 158 3222 1091 1857 1365 2131 1.74 0.74 66.94 2.95 1.25 
2005 160 3611 1089 1856 1755 2522 1.95 0.95 85.11 3.32 1.61 
2006 171 3608 1115 1886 1722 2493 1.91 0.91 81.61 3.24 1.54 
2007 187.5 4448 1196 1959 2489 3252 2.27 1.27 112.50 3.72 2.08 
2008 231 4646 1422 2368 2578 3224 1.96 1.09 128.18 3.27 1.81 
2009 317.22 6927 1555 2697 4230 5372 2.57 1.57 208.38 4.45 2.72 
2010 263 6054 1787 3003 3051 4267 2.02 1.02 148.81 3.39 1.71 
2011 355 7886 2079 3457 4429 5807 2.28 1.28 211.86 3.79 2.13 
2012 363.5 8720 2354 4092 4628 6366 2.13 1.13 212.74 3.70 1.97 
2013 386.7 9352 2651 4393 4959 6701 2.13 1.13 225.44 3.53 1.87 
2014 370.07 9039 3012 4869 4170 6027 1.86 0.86 189.12 3.00 1.38 
2015 378.52 9154 3459 5316 3838 5695 1.72 0.72 176.65 2.65 1.11 
2016 379.37 8663 3597 6853 1810 5066 1.26 0.26 89.96 2.41 0.50 
2017 534 12191 4069 7394 4797 8122 1.65 0.65 230.09 3.00 1.18 
 1.63 3.31 154.81 0.97 1.96 4788.93 3272.93 3714.28 2176.86 6965.78 303.92 المتوسط

 0.07- 0.05- 8.82 0.05- 0.03- 435.79 225.83 427.14 245.99 682.65 27.05 مقدار التغير
معدل النمو 
 السنوي

8.9 9.8 11.3 11.5 6.9 9.1 -1.7 -4.7 5.7 -1.5 -4.4 
 المصدر : جمعت ونسبت من وزارة الزراعة واستصهح األرضي ه قطاع النئون ا قتصادية ه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقةالمصدر : جمعت ونسبت من وزارة الزراعة واستصهح األرضي ه قطاع النئون ا قتصادية ه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقة
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صاغي العائد لمتكالي  المتغيرة غقد تراوح بين ند  وبالنسبة لمعدل
وند أقصى بمغ نوالى  179.جنيها  عام  1.4أدنى بمغ نوالى 

 7.92وقدر المتوسط السنوى بنوالى  115.جنيها  غى عام  .1..
جنيها  ه وقدر معدل اإلنخألاض السنوي غي معدل صاغي العائد 

جنيها من  1.11 % بما يعادل ننو0.0لمتكالي  المتغيرة بنوالي 
 المتوسط السنوي

: تنميل مقارن لمؤنرات األمن الغذائي من السكر غي مصر  ثانيا  
 خهل غترتى الدراسة 

قبل التعرض لدراسة وتنميل مؤنرات األمن الغذائي لمسكر          
غي مصر  بد من التألرقة بين المؤنرات الظاهرية والنقيقية لمميزان 

المؤنرات الظاهرية الألجوة الظاهرية الغذائي لمسكر نيث تعكس 
والتي تعكس مدى كألاية الكمية المنتجة من السكر لمقابمة اإلستههك 

الألعمية  المنمي بغض النظر عن مدي تنقيق هذج الكألاية لإلنتياجات
 .أو النقيقية لممستهمكين

بينما تعكس المؤنرات النقيقية لمميزان الغذائي الألجوة النقيقية والتي 
ا مدى كألاية الكمية المنتجة من السكر كما  ونوعا  لمقابمة يقصد به

ا نتياجات الألعمية لممستهمكين وهى تمثل الألرق بين ما ينصل عميه 
الألرد من السكر ) اإلستههك المنمي ( ونظيرج العالمي أو ما توصي 
به المنظمات الدولية كمنظمة الصنة العالمية والذي يمثل الند 

ينصل عميه الألرد ليقوم بممارسة مهامه  األدنى الذي يجب أن
 وأننطته غى المجتمع .

اإلستههك المهئم ) المبنى عمى اإلنتياجات هذا وبمقارنة        
          الألعمية ( بنظيرج المقدر دون أخذ اإلنتياجات غى اإلعتبار 

  -) اإلستههك الظاهري ( يوجد ثهث إنتما ت :
معايير الدولية ( يتساوي مع نظيرج اإلستههك المهئم ) وغق ال -7

يعنى عدم وجود غجوة نقيقية أو أن الألجوة وهذا الظاهري 
النقيقية هى نألسها الألجوة الظاهرية ومن ثم غه خه  بين 

 المؤنرات الظاهرية والنقيقية لمميزان الغذائي  
اإلستههك المهئم ) وغق المعايير الدولية ( أكبر من  -.

يعنى وجود عجز سذائي أي أن  ذاوهاإلستههك الظاهري 
الألجوة النقيقة أكبر من الألجوة الظاهرية أي أن المؤنرات 
الظاهرية لمميزان الغذائي أقل من نظيرتها النقيقية األمر الذي 

 ينعكس سمبا  عمي مؤنرات األمن الغذائي .
لية ( أقل من اإلستههك المهئم ) وغق المعايير الدو  -2

عنى وجود إسرا  وغقد غى الغذاء ومن ي ا ستههك الظاهري وهذا
ثم تكون الألجوة النقيقة أقل من الألجوة الظاهرية أي أن المؤنرات 

الظاهرية لمميزان الغذائي أكبر من نظيرتها النقيقية وغى هذج النالة 
 بد من تطبيق سياسة ترنيد ا ستههك األمر الذي يساهم إيجابا  

 من الغذائي .عمى مؤنرات األ
ذا وسيتم نساب المؤنرات النقيقية لمميزان الغذائي ومن ثم ه       

تقدير مؤنرات األمن الغذائي لمسكر من خهل نساب ا ستههك 
النقيقي بناء  عمى أساس نصيب الألرد عالميا  من السكر خهل غترة 

ه عمى الرسم من أن الند األقصى  كجم 72...والبالغ ننو  الدراسة
لتي يجب تناولها غي اليوم لمتغذية السميمة لكمية السكريات المضاغة ا

 وغقا  لجمعية القمب األمريكية وهى أند المؤسسات الطبية  
(American Heart  Association)  جراما    21.4ه بمغ ننو

 كجم سنويا  . 70جراما  لمنساء أي ما يعادل تقريبا  4.لمرجال أو 
في تطور المؤشرات الظاهرية لمميزان الغذائي لمسكر  -1

 -مصر:
( أن المتوسط السنوي لمكمية 0توض  مؤنرات الجدول رقم )       

( بمغ نوالى 171.-110.المنتجة من السكر خهل غترة الدراسة )
ال  طن خهل  101.17.أل  طن إرتألع إلى نوالي  7487.41
أل  طن  045.70( بزيادة بمغت ننو  171.- 177.الألترة ) 

ه بينما قدر ل الألترة األولي % من نظيرج خه5.12.تعادل ننو 
المتوسط السنوي لمكمية المستهمكة من السكر خهل الألترة األولي 

ال  طن  811.70.أل  طن إرتألع إلى نوالي  405.02.بنوالى 
أل  طن تعادل ننو  2.1.17خهل الألترة الثانية بزيادة بمغت ننو 

 % من نظيرج خهل الألترة األولي .84..7
ة لمألجوة الغذائية من السكر غقد بمغ متوسطها وبالنسي          

أل  طن إنخألض غي  591.89السنوي خهل الألترة األولي ننو 
أل  طن بمقدار إنخألاض بمغ  829.02الألترة الثانية إلى نوالي 

% مما كان عميه غي الألترة 72.48أل  طن يعادل ننو  727.02
اء الذاتى ننو األولي . وبالتالي قدر المتوسط السنوى لنسبة ا كتأل

% غي الألترة 11.88% غي الألترة األولي إرتألع إلي نوالي 18..9
% مما كانت 70.71% بما يعادل ننو 8.8الثانية بزيادة بمغت ننو 
 عميه غي الألترة األولي

وبدرسة كمية الواردات من السكر غقد قدر متوسطها السنوى        
ن إرتألع أل  ط 7111.41( بنوالى 171.-110.خهل الألترة )
( بزيادة  171.- 177.ال  طن خهل الألترة )  7.24إلى نوالي 
% من نظيرج 74.29أل  طن تعادل ننو  790.02بمغت ننو 

 خهل الألترة األولي
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 ( 2017 – 2004( المؤشرات الظاهرية والحقيقية لمميزان الغذائي من السكر خ ل الفترة    4 دول رمم   
 المؤشرات الحقيقية لمميزان الغذائي ظاهرية لمميزان الغذائيالمؤشرات ال السنوات

كمية  اإلسته ك اإلنتاج
 الواردات

الف وة 
 الغذائية

نسبة 
اإلكتفاء 
 الذاتي

متوسط 
نصيف 
 الفرد

فترة 
التغطية 
 اإلنتاج
 
 

نسبة 
اإلعتماد 
 عمى الخارج

متوسط 
نصيف الفرد 

 عالميا  

اإلحتيا ات 
 الفعمية

الف وة 
 الغذائية

ة نسب
 اإلكتفاء

فترة 
التغطية 
 اإلنتاج

نسبة 
اإلعتماد 
 عمى الخارج

2004 1365 2255 354.83 -890 60.53 31.91 220.94 15.74 21.00 1484.07 -
119.07 

91.98 335.72 23.91 
2005 1510 2485 826.58 -975 60.76 34.51 221.79 33.26 21.50 1548.22 -38.22 97.53 355.99 53.39 
2006 1601 2441 630.81 -840 65.59 33.15 239.40 25.84 21.30 1568.53 32.47 102.07 372.56 40.22 
2007 1652 2598 975.37 -946 63.59 34.55 232.09 37.54 22.00 1654.18 -2.18 99.87 364.52 58.96 
2008 1511 2690 790.81 -1179 56.17 34.97 205.02 29.40 21.90 1684.77 -

173.77 
89.69 327.35 46.94 

2009 1612 2748 1161.49 -1136 58.66 34.92 214.11 42.27 21.70 1707.57 -95.57 94.40 344.57 68.02 
2010 1820 2629 994.6 -809 69.23 32.65 252.68 37.83 21.70 1747.50 72.50 104.15 380.14 56.92 
- 819.21 2549.43 1581.57 المتوسط

967.86 
62.08 33.81 226.58 31.70 21.59 1627.83 -46.26 97.10 354.41 50.33 

2011 1830 2800 1074.54 -970 65.36 33.92 238.55 38.38 22.10 1824.36 5.64 100.31 366.13 58.90 
2012 1980 2850 1144.35 -870 69.47 33.68 253.58 40.15 22.40 1895.71 84.29 104.45 381.23 60.37 
2013 2000 2840 1050.32 -840 70.42 32.72 257.04 36.98 22.40 1944.54 55.46 102.85 375.41 54.01 
2014 2013 2870 1304 -857 70.14 32.26 256.01 45.44 22.80 2028.29 -15.29 99.25 362.25 64.29 
2015 2067 2900 1380 -833 71.28 31.86 260.16 47.59 22.80 2075.26 -8.26 99.60 363.55 66.50 
2016 2125 2930 1460 -805 72.53 31.81 264.72 49.83 23.10 2127.97 -2.97 99.86 364.49 68.61 
2017 2270 2950 1577.8 -680 76.95 31.05 280.86 53.48 23.10 2194.50 75.50 103.44 377.56 71.90 
- 1284.43 2877.14 2040.71 المتوسط

836.43 
70.88 32.47 258.70 44.55 22.67 2012.95 27.77 101.39 370.09 63.81 

 المصدر : جمعت ونسبت من وزارة الزراعة واستصهح األرضي ه قطاع النئون ا قتصادية ه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقة
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كجم  22.87الألرد من السكر غقد بمغ ننو  وبالنسبة لمتوسط نصيب 

كجم غي الألترة  01..2سنويا  غي الألترة األولي إنخألض إلي نوالي 
% مما 2.51كجم بما يعادل ننو  7.20الثانية بسنخألاض بمغ ننو 
 كان عميه غي الألترة األولي .

هذا وبدراسة غترة تغطية اإلنتاج لإلستههك من السكر السكر      
غي الألترة األولي إرتألع  يوما   ا9.48..طها السنوى ننو غقد بمغ متوس
 .27.7غي الألترة الثانية بزيادة بمغت ننو يوما   48.1.إلي نوالي 

 % مما كان عميه غي الألترة األولي .70.71بما يعادل ننو  يوما  
هذا وبدراسة غترة تغطية الواردات لإلستههك من السكر والتى        

عمى الخارج غي توغير السكر غقد بمغ متوسطها تعكس نسبة اإلعتماد 
غي الألترة األولي إرتألع إلي نوالي يوما   .9..74السنوى ننو 

بما يوما   9...7غي الألترة الثانية بزيادة بمغت ننو يوما   790.88
 % مما كان عميه غي الألترة األولي .8.12يعادل ننو 

نرات الميزان هذا ويتض  من التنميل المقارن السابق لمؤ        
الغذائي خهل غترتى الدراسة تنسن جميع المؤنرات غي الألترة الثانية 
وأن زيادة الواردات وكذلك زيادة اإلعتماد عمى الخارج غي توغير 
رتألاع نسبة تغطية اإلنتاج لإلستههك  السكر رسم تنسن اإلنتاج وا 
 األمر الذي يعكس إتجاج الدولة غي بعض سنوات الألترة الثانية من
الدراسة إلى تصدير السكر وهو ما تسبب غي بعض السنوات غي 
تجاج الدولة إلصدار قرارات بمنع تصدير  إرتألاع أسعار السكر وا 

 السكر .    
تطور المؤشرات الحقيقية لمميزان الغذائي لمسكر في  -2

 -مصر:
( أن متوسط نصيب 0يتبين من دراسة مؤنرات الجدول رقم )        

كجم سنويا  غي الألترة األولي  7.45.ميا  بمغ ننو الألرد من السكر عال
كجم غي الألترة الثانية بزيادة بمغت ننو  91...إرتألع إلي نوالي 

ه % مما كان عميه غي الألترة األولي 4كجم بما يعادل ننو  7.18
لإلنتياجات اإلستههكية غي ضوء ومن ثم قدر المتوسط السنوي 

( بنوالى 171.-110.ة )متوسط نصيب الألرد عالميا  خهل الألتر 
ال  طن خهل  .5..17.أل  طن إرتألع إلى نوالي  79.1.82
أل  طن  .284.7( بزيادة بمغت ننو  171.- 177.الألترة ) 

 % من نظيرج خهل الألترة األولي . 2.99.تعادل ننو 
وبالنسية لمألجوة الغذائية غقد بمغ متوسطها السنوي خهل الألترة      

  طن ه بينما نهدت الألترة الثانية وجود أل 9..09األولي ننو 
     .أل  طن  1.11.غائض من السكر قدر متوسطه السنوى بننو 

وبالنسبة لهكتألاء الذاتى من السكر غقد بمغ المتوسط السنوي      
% غي الألترة األولي إرتألع إلي نوالي 51.7لنسبة اإلكتألاء بننو 

% بما يعادل 5..0 % غي الألترة الثانية بزيادة بمغت ننو717.25
 % مما كانت عميه غي الألترة األولي ..0.0ننو 
هذا وبدراسة غترة تغطية اإلنتاج لإلنتياجات اإلستههكية من      

يوما  غي الألترة األولي  240.0السكر غقد بمغ متوسطها السنوى ننو 
يوما  غي الألترة الثانية بزيادة بمغت ننو  211.15إرتألع إلي نوالي 

% مما كان عميه غي الألترة .0.0ا  بما يعادل ننو يوم 74.95
 األولي .
هذا وبدراسة غترة تغطية الواردات لإلنتياجات اإلستههكية غقد        

ا  غي الألترة األولي انخألض يوم 25.24.بمغ متوسطها السنوى ننو 
 2.29يوما  غي الألترة الثانية بانخألاض بمغ ننو  24.55.إلي نوالي 

 % مما كان عميه غي الألترة األولي .7.0يوما  بما يعادل ننو 
هذا ويتض  من التنميل المقارن السابق لمؤنرات الميزان       

ا يعادل الغذائي النقيقية يتبين أن ترنيد اإلستههك من السكر بم
متوسط نصيب الألرد عالميا  من نأنه خألض الكميات المستهمكة ومن 

ه ذلك من عبء عمى الميزان مثم خألض الواردات منها وما يمث
التجارىوالذي ينهد عجزا  دائما  أو إعادة تصدير تمك الكميات وتنسين 
هذا العجز نيت قدر متوسط الكمية التى يمكن توغيرها غي الألترة 

أل  طن وغي الألترة الثانية ننو  5.7.9لدراسة بنوالي األولي من ا
 أل  طن .  890.5
تحميل مقارن لمؤشرات معامل األمن الغذائي من السكر  -3

 -خ ل فترتي الداسة :
بدراسة مؤنرات األمن الغذائي يتض  من دراسة الجدول رقم       

( أن المخزون اإلستراتيجي من السكر قد نهد وجود غائص عن 4)
ههك المنمي من السكر خهل سنوات غترة المقارنة بمغ متوسطه اإلست

 48.48أل  طن تكألي إلستههك نوالي  092.82السنوي ننو 
يوما مقابل ذلك نهدت بعض سنوات الألترة األولي وجود عجز غي 
السكر المخصص لإلستههك المنمي إ  أنه بصألة عامة قدر 

أل  طن تكألي  712.02متوسط الألائض عن اإلستههك بنوالي 
يوما   األمر الذي يعنى تنسن المخزون غي  70.87لتغطية نوالي 

 غترة المقارنة  عنه غي غترة األساس . 
وبدراسة المخزون اإلستراتيجي بعد إستبعاد الكميات التى تم      

تصديرها خهل غترتي الدراسة يتض  وجود عجز غي الكميات 
ي معظم سنوات غترتي المخصصة لإلستههك المنمي  من السكر غ

خهل غترة ا ساس ه  115.  118.ه  119.الدراسة عدا أعوام 
غترة المقارنة والتى نهدت وجود  171.ه  179.ه  170.وأعوام 

غائض غي المخزون اإلستراتيجي بعد إستبعاد الكميات المصدرة األمر 
الذي يعنى أن السياسة المتبعة   تأخذ غي إعتبارها تصدير الألائض 

 ناجة اإلستههك وأن إرتألاع األسعار العالمية لمسكر ينجع  عن
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 ( 2017 – 2004( مؤشرات معامل األمن الغذائي من السكر خ ل الفترة    5 دول رمم   
 الفرد عالميا  ( مؤشرات معامل األمن الغذائي من السكر   متوسط نصيف مؤشرات معامل األمن الغذائي من السكر   متوسط نصيف الفرد في مصر ( السنوات

االسته  
ك اليومي 
 ألف طن

فترة  
تغطية 
االنتاج 
لإلسته  
 ك  يوم(

فترة  
تغطية 
الواردات 
لإلسته  
 ك  يوم(

م موع 
الفترتين 
 يوم

ح م  أو الع ز  الفائض
المخزون 
اإلستراتي 

 ي

معامل 
 االمن

االسته  
ك اليومي 
 ألف طن

فترة  
تغطية 
االنتاج 
لإلسته  
 ك  يوم(

فترة  
طية تغ

الواردات 
لإلسته  
 ك  يوم(

م موع 
الفترتي
 ن يوم

ح م  أو الع ز الفائض
 المخزون

معامل 
فترة  ألف طن االمن

الكفاية 
 يوم

فترة  ألف طن
الكفاية 
 يوم

2004 6.16 221.43 146.00 367.4
3 

15 2.43 -135 -
0.06

0 

4.07 335.72 221.35 4.07 780.93 192.0
7 

630.93 0.42
5 2005 6.81 221.79 132.93 354.7

2 
-70 10.28 -70 -

0.02
8 

4.24 355.99 213.36 4.24 866.79 204.3
5 

866.79 0.56
0 2006 6.69 239.40 149.98 389.3

7 
163 24.37 63 0.02

6 
4.30 372.56 233.40 4.30 1035.4

7 
240.9

6 
935.47 0.59

6 2007 7.12 232.09 131.50 363.6
0 

-10 1.40 -110 -
0.04

2 

4.53 364.52 206.53 4.53 933.82 206.0
5 

833.82 0.50
4 2008 7.37 205.02 188.61 393.6

3 
211 28.63 161 0.06

0 
4.62 327.35 301.14 4.62 1216.2

3 
263.4

9 
1166.2

3 
0.69

2 2009 7.53 214.11 183.56 397.6
7 

246 32.67 146 0.05
3 

4.68 344.57 295.41 4.68 1286.4
3 

274.9
8 

1186.4
3 

0.69
5 2010 7.20 252.68 135.78 388.4

6 
169 23.46 -161 -

0.06
1 

4.79 380.14 204.27 4.79 1050.5
0 

219.4
2 

720.50 0.41
المتوس 2

 ط
6.98 226.65 152.62 379.2

7 
712.0
2 

14.81 -15.14 -
0.00

8 

4.46 354.41 239.35 4.46 1024.3
1 

228.7
6 

905.74 0.55
5 2011 7.67 238.55 192.93 431.4

8 
510 66.48 -40 -

0.01
4 

5.00 366.13 296.10 5.00 1485.6
5 

297.2
3 

935.65 0.51
3 2012 7.81 253.58 134.47 388.0

5 
180 23.05 -209 -

0.07
3 

5.19 381.23 202.17 5.19 1134.2
9 

218.4
0 

745.29 0.39
3 2013 7.78 257.04 155.25 412.3

0 
368 47.30 -32 -

0.01
1 

5.33 375.41 226.75 5.33 1263.4
6 

237.1
6 

863.46 0.44
4 2014 7.86 256.01 169.15 425.1

6 
473 60.16 123 0.04

3 
5.56 362.25 239.34 5.56 1314.7

1 
236.5

9 
964.71 0.47

6 2015 7.95 260.16 110.76 370.9
2 

47 5.92 -216 -
0.07

4 

5.69 363.55 154.78 5.69 871.74 153.3
2 

608.74 0.29
3 2016 8.03 264.72 196.45 461.1

7 
772 96.17 572 0.19

5 
5.83 364.49 270.49 5.83 1574.0

3 
269.9

8 
1374.0

3 
0.64

6 2017 8.08 280.86 195.12 475.9
8 

897 110.9
8 

425.1 0.14
4 

6.01 377.56 262.29 6.01 1652.5
0 

274.8
5 

1180.6
0 

0.53
المتوس 8

 ط
7.88 258.70 164.88 423.5

8 
463.8

6 
58.58 89.01 0.03

0 
5.51 370.09 235.99 5.51 1328.0

5 
241.0

8 
953.21 0.47
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النركات عمى التصدير بدون النظر إلنتياجات السكر المنمية ه 
مية إضاغة إلى إرتألاع معد ت ا ستههك المنمي مقارنة نظيرتها العال

ه ويمكن القول بصألة عامة من خهل إستعراض قيمة معامل األمن 
الغذائي وجود نالة من إنعدام األمن الغذائي من السكر غي مصر 

أكثر سنوات الدراسة تنقيقا  لألمن  171.ه  179.وأن عامى 
الغذائي وهو ما أنعكس غي إرتألاع قيمة معامل األمن الغذائي خهل 

 العامين .
راسة المخزون اإلستراتيجي من السكر إذا ما ندث هذا وبد     

ترنيد لإلنتياجات ا ستههكية غي ضوء متوسط نصيب الألرد عالميا  
غيتبين من دراسة الجدول المذكور وجود غائض غي المنزون 
اإلستراتيجي من السكر خهل غترتي الدراسة بمغ متوسط ننو 

ستههك أل  طن عمى الترتيب تكألي إل 72.8.14ه  71.0.27
يوما عمى التوالي وبعد إستبعاد  07.18.ه  8.19..نوالي 

الكميات التى تم تصديرها خهل غترتي الدراسة يتض  وجود غائض 
غي الكميات المخصصة لإلستههك المنمي  من السكر بمغ متوسطه 

ال  طن ومن ثم  7..542ه  514.10خهل غترتى الدراسة نوالي 
ه  1.444ي إرتألعت إلى نوالي غسن قيمة معامل األمن الغذائ

خهل غترتي الدراسة عمى الترتيب وهو ما يعكس قدرة مصر  1.428
 من تنقيق األمن الغذائي . 

 ثالثًا : أثر السياسة الزراعية عمى إنتاج أهم المحاصيل السكريةثالثًا : أثر السياسة الزراعية عمى إنتاج أهم المحاصيل السكرية
سةةةةبق اإلنةةةةارة إلةةةةى أن مألهةةةةوم التنميةةةةة المسةةةةتدامة يعكةةةةس زيةةةةادة سةةةةبق اإلنةةةةارة إلةةةةى أن مألهةةةةوم التنميةةةةة المسةةةةتدامة يعكةةةةس زيةةةةادة           

ومةةن ثةةم رغةةع نسةةبة اإلكتألةةاء الةةذاتي  مةةن ومةةن ثةةم رغةةع نسةةبة اإلكتألةةاء الةةذاتي  مةةن   معةةد ت اإلنتةةاج كمةةًا ونوعةةاً معةةد ت اإلنتةةاج كمةةًا ونوعةةاً 
السةةكر وهةةةذا يتطمةةب وضةةةع سياسةةات زراعيةةةة مةةن نةةةأنها العمةةل عمةةةى السةةكر وهةةةذا يتطمةةب وضةةةع سياسةةات زراعيةةةة مةةن نةةةأنها العمةةل عمةةةى 
تنأليةةةز المةةةزارعين لزراعةةةة المناصةةةيل اإلسةةةترتيجية ومنةةةه المناصةةةةيل تنأليةةةز المةةةزارعين لزراعةةةة المناصةةةيل اإلسةةةترتيجية ومنةةةه المناصةةةةيل 
السةةةكرية موضةةةوع البنةةةث ولةةةذا يسةةةتهد  البنةةةث دراسةةةة وتنميةةةل أثةةةر السةةةكرية موضةةةوع البنةةةث ولةةةذا يسةةةتهد  البنةةةث دراسةةةة وتنميةةةل أثةةةر 

صةة غيمةا صةة غيمةا السياسات الزراعية التةى تمةت عمةى المناصةيل السةكرية وخاالسياسات الزراعية التةى تمةت عمةى المناصةيل السةكرية وخا
يتعمةةق بأثرهةةا عمةةى مسةةتمزمات اإلنتةةاج الزراعةةى ه أو أسةةعرا المنتجةةات يتعمةةق بأثرهةةا عمةةى مسةةتمزمات اإلنتةةاج الزراعةةى ه أو أسةةعرا المنتجةةات 
ومةةةن ثةةةم العوائةةةد  ودورهةةةا غةةةي تقمةةةيص أو زيةةةادة الألجةةةوة الغذائيةةةة مةةةن ومةةةن ثةةةم العوائةةةد  ودورهةةةا غةةةي تقمةةةيص أو زيةةةادة الألجةةةوة الغذائيةةةة مةةةن 

 السكر.  السكر.  
أثير السياسية الزراعيية عميى إنتياج أهيم المحاصييل السييكرية أثير السياسية الزراعيية عميى إنتياج أهيم المحاصييل السييكرية  -11

 بإستخدام نموذج االرمام القياسية  بإستخدام نموذج االرمام القياسية  
اليف إنتييياج أهيييم المحاصييييل اليف إنتييياج أهيييم المحاصييييل أثييير السياسيييات الزراعيييية عميييى تكيييأثييير السياسيييات الزراعيييية عميييى تكييي  -أأ

 السكريةالسكرية
  أثر السياسات الزراعية عمى تكاليف إنتاج محصيول أثر السياسات الزراعية عمى تكاليف إنتاج محصيول

 مصف السكر مصف السكر 
الرقم القياسي لتكالي  إنتةاج الألةدان نتيجةة تغيةر جميةع بنةود الرقم القياسي لتكالي  إنتةاج الألةدان نتيجةة تغيةر جميةع بنةود  -77

 ( (   CIالتكالي  )التكالي  )
( أن المتوسط السنوى لقيمة التكالي  ( أن المتوسط السنوى لقيمة التكالي  99توض  مؤنرات الجدول رقم )توض  مؤنرات الجدول رقم )  

  –  110.110.ل قصةةةةب السةةةةكر غةةةةي غتةةةةرة ا سةةةةاس ) ل قصةةةةب السةةةةكر غةةةةي غتةةةةرة ا سةةةةاس ) اإلنتاجيةةةةة لمنصةةةةو اإلنتاجيةةةةة لمنصةةةةو 

جنيهةةا لمألةةدان إرتألةةع غةةي غتةةرة المقارنةةة ) جنيهةةا لمألةةدان إرتألةةع غةةي غتةةرة المقارنةةة )   4.714.71( بمةةغ نةةوالي ( بمةةغ نةةوالي   171.171.

جنيهًا ومن ثم قةدر  الةرقم جنيهًا ومن ثم قةدر  الةرقم   59.1.4159.1.41( إلى نوالي ( إلى نوالي   171.171.  –  177.177.
القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر جميةةع البنةةود قةةد بمةةغ ننةةو القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر جميةةع البنةةود قةةد بمةةغ ننةةو 

تةةةةاج الألةةةةدان مةةةةن تةةةةاج الألةةةةدان مةةةةن % وهةةةةو مةةةةا ينةةةةير إلةةةةى إرتألةةةةاع تكةةةةالي  إن% وهةةةةو مةةةةا ينةةةةير إلةةةةى إرتألةةةةاع تكةةةةالي  إن780.15780.15
% وقةدرت هةذج الزيةادة كقيمةة % وقةدرت هةذج الزيةادة كقيمةة 80.1580.15منصول قصب السةكر بنةوالي منصول قصب السةكر بنةوالي 

جنيها ه األمر الةذي يمكةن إرجاعةه إلةى مةا جنيها ه األمر الةذي يمكةن إرجاعةه إلةى مةا   0071.410071.41مطمقة بنوالى مطمقة بنوالى 
نةةهدج اإلقتصةةاد المصةةرى مةةن إرتألةةاع ممنةةوظ غةةى أسةةعار مسةةتمزمات نةةهدج اإلقتصةةاد المصةةرى مةةن إرتألةةاع ممنةةوظ غةةى أسةةعار مسةةتمزمات 
اإلنتاج الزراعةى وخضةوعها لقةوي السةوق باإلضةاغة إلةى إرتألةاع القيمةة اإلنتاج الزراعةى وخضةوعها لقةوي السةوق باإلضةاغة إلةى إرتألةاع القيمةة 

 راض الزراعية.راض الزراعية.اإليجارية لألاإليجارية لأل
القياسي لتكالي  إنتاج الألدان نتيجة تغير قيمة أجور  -7

 العمال 
( أن إرتألاع قيمة األجور غى 9توض  نتائح الجدول رقم )      

القطاع الزراعي كان لها تأثيرها الواض  عمى إجمالى التكالي  
اإلنتاجية لمألدان من منصول قصب السكر والتى تعزي إلى العديد 

منها إرتألاع األجور غى القطاعات الغير زراعية وما  من العوامل
صانبها من هجرة العمالة الزراعية خارج قطاع الزراعة وبالتالى 

نقص المعروض من هذا المورد اإلنتاجى نيث تنيرالنتائح إلى أن 
الرقم القياسي لتكالي  إنتاج الألدان نتيجة تغير قيمة أجور العمال قد 

% تعادل ننو .78.7يادة بمغت ننو % وبنسبة ز .778.7بمغ ننو 
 جنيها ) كقيمة مطمقة (  2..500
الرقم القياسي لتكالي  إنتاج الألدان نتيجة تغير قيمة العمل  -.

 األلي 
( أن الرقم القياسي لتكالي  إنتاج الألدان 9تنير نتائح الجدول رقم )

% بزيادة غى الرقم 7..711نتيجة تغير قيمة العمل األلي بمغ ننو 
 002.89% قدرت كقيمة مطمقة بنوالى 7..1بمغت ننو  القياسي

 جنيها وقد يعزي ذلك 
إلى ما نهدته غترة المقارنة من إجراءات كان لها اثرها الواض  عمي 

تكمألة العمل األلي منها اإللغاء التدريجي لمدعم عمى الوقود وما 
صانب ذلك من إرتألاع غي أسعار الوقود والتى بالطبع لها تاثيرها 

 اقي مستمزمات اإلنتاج .  عمى ب
الرقم القياسي لتكالي  إنتاج الألدان نتيجة تغير قيمة  .2

 التقاوي  
( أن بعض اإلجراءات 9يتبين من مؤنرات الجدول رقم )     

والسياسات التى إتبعتها الدولة غي غترة المقارنة كان لها أثارها عمى 
ن كان بسيط عمى  مستمزمات اإلنتاج الزراعى ومنها التقاوي وا 

التكالي  اإلنتاجية لمنصول قصب السكر مقارنه بغيرج من البنود 
نيث إرتألع الرقم القياسي لتكالي  اإلنتاج نتيجة تغير قيمة التقاوى 

% غى 2.07% ه بزيادة بمغت نوالى 712.07ليصل إلى نوالى 
جنيها لمألدان كقيمة مطمقة . 2..4..الرقم القياسي ه ونوالى 
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 ام القياسية لتكاليف إنتاج الفدان من محصول مصف السكر فى مصر خ ل فترتي الدراسةام القياسية لتكاليف إنتاج الفدان من محصول مصف السكر فى مصر خ ل فترتي الدراسة( األرم( األرم66 دول رمم   دول رمم  

 الف  نيه أوال   : تكاليف إنتاج الفدان من محصول مصف السكر بال نيه وفقا  لبنودها المختمفة 
7 0000000 GFEDCBA  5210 
. 0000001 GFEDCBA  6154.23 
2 0000011 GFEDCBA  6598.09 
0 0000111 GFEDCBA  6823.32 
4 0001111 GFEDCBA  7207.75 
9 0011111 GFEDCBA  7188.71 
1 0111111 GFEDCBA  7543.71 
8 

1111111 GFEDCBA  9627.57 
 -ثانيا  : األرمام القياسية لتكاليف إنتاج الفدان نتي ة تغير ك   من :

 184.79 711( [   × 7( ÷ )8] ) ع البنود مي 7
 118.12 711( [     × 7( ÷ ).] ) أ ييور عميييال .
 107.21 711( [     × .( ÷ )2] ) أ يييييور آالت 2
 103.41 711( [     × 2( ÷ )0] ) ثميين تقييياوى 0
 105.63 711( [     × 0( ÷ )4] ) ثمين السيماد الكيماوي  4
 99.74 711( [     × 4( ÷ )9) ] بنود أخري 9
 104.94 711( [     × 9( ÷ )1] ) مصياريف أخييرى 1
 127.62 711( [     × 1( ÷ )8] ) اإلي ار 8

 -التغير المطمق فى تكاليف إنتاج الفدان بالحنيه نتي ة تغير ك  من : -ثالثا  :
 0071.41 ( [   7) -( 8] )  ميع البنود 7
 944.23 ( [   7) -( .) ] أ ييور عميييال .
 443.86 ( [   .) -( 2] ) أ يييييور آالت 2
 225.23 ( [   2) -( 0] ) ثميين تقييياوى 0
 384.43 ( [   0) -( 4] ) ثمين السيماد الكيماوي  4
 19.04- ( [  4) -( 9] ) بنود أخري 9
 355 ( [   9) -( 1] ) مصياريف أخييرى 1
 2083.86    ( [1) -( 8] ) اإلي ار 8

 ( بالممنق .( بالممنق .77المصدر : جمعت ونسبت من جدول رقم )المصدر : جمعت ونسبت من جدول رقم )
الرقم القياسي لتكالي  إنتاج الألدان نتيجة تغير قيمة السماد  .0

 الكيماوي  
( تأثير بعض السياسات التى 9توض  مونرات الجدول رقم )

لغاء  انتهجتها الدولة غي غترة المقارنة ومنها تنرير سعر الصر  وا 
ر الوقود كان لها أثارها عمى إنتاج األسمدة الكيماوية الدعم عمى أسعا

رتقاع أسعارها نيث إنعكس ذلك غى إرتألاع الرقم القياسي لتكالي   وا 
إنتاج الألدان من قصب السكر نتيجة تغير قيمة السماد الكيماوي إلى 

% غى 4.92% خهل غترالمقارنة بزيادة بمغت ننو 714.92ننو 
 جنيها  كقيمة مطمقة . 280.02الرقم القياسي وننو 

الرقم القياسي لتكالي  إنتاج الألدان نتيجة تغير قيمة  .4
 المصروغات النثرية 

( أن الرقم القياسي لتكالي  إنتاج 9. يتض  من نتائح الجدول رقم )
الألدان نتيجة تغير قيمة المصروغات النثرية قد إرتألع خهل غترة 

م القياسي بمغت % بزيادة غى الرق710.50المقارنة ليبمغ نوالى 
 جنيها  244% وبزيادة مطمقة بمغت ننو 0.50نوالى 
الرقم القياسي لتكالي  إنتاج الألدان نتيجة تغير القيمة  .9

 األيجارية لمألدان 
توض  مؤنرات نألس الجدول أن الرقم القياسي لمقيمة اإليجارية لمألدان توض  مؤنرات نألس الجدول أن الرقم القياسي لمقيمة اإليجارية لمألدان 
  قةةد إرتألةةع بنةةكل ممنةةوظ غةةي غتةةرة المقارنةةة نيةةث إرتألةةع الةةرقم القياسةةيقةةد إرتألةةع بنةةكل ممنةةوظ غةةي غتةةرة المقارنةةة نيةةث إرتألةةع الةةرقم القياسةةي
لتكةةةةةةالي  اإلنتةةةةةةاج نتيجةةةةةةة تغيةةةةةةر بنةةةةةةد القيمةةةةةةة األيجاريةةةةةةة إلةةةةةةى ننةةةةةةو لتكةةةةةةالي  اإلنتةةةةةةاج نتيجةةةةةةة تغيةةةةةةر بنةةةةةةد القيمةةةةةةة األيجاريةةةةةةة إلةةةةةةى ننةةةةةةو 

% عن غتةرة األسةاس وقةدرت % عن غتةرة األسةاس وقةدرت .1.9..1.9.% بزيادة تقدر بنوالى % بزيادة تقدر بنوالى .7.1.9.7.1.9
 جنيها .جنيها .  182.89.182.89.تمك الزيادة كقيمة مطمقة بنوالى تمك الزيادة كقيمة مطمقة بنوالى 
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  أثر السياسات الزراعيية عميى تكياليف إنتياج محصيول بن ير أثر السياسات الزراعيية عميى تكياليف إنتياج محصيول بن ير
 السكر السكر 
تغيةر جميةع تغيةر جميةع   الرقم القياسي لتكالي  إنتاج الألةدان نتيجةةالرقم القياسي لتكالي  إنتاج الألةدان نتيجةة -77

 (  (    CIبنود التكالي  )بنود التكالي  )
( أن المتوسط السنوى لقيمة التكالي  ( أن المتوسط السنوى لقيمة التكالي  11توض  مؤنرات الجدول رقم )توض  مؤنرات الجدول رقم )  

  8...2..8...2..اإلنتاجية لمنصول بنجر السكر غةي غتةرة ا سةاس نةوالي اإلنتاجية لمنصول بنجر السكر غةي غتةرة ا سةاس نةوالي 
جنيهةةةًا جنيهةةةًا   5..54759..4759جنيهةةا لمألةةةدان إرتألةةةع غةةةي غتةةةرة المقارنةةةة إلةةةى نةةةوالي جنيهةةا لمألةةةدان إرتألةةةع غةةةي غتةةةرة المقارنةةةة إلةةةى نةةةوالي 

لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر جميةةع لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر جميةةع   ومةةن ثةةم قةةدر  الةةرقم القياسةةيومةةن ثةةم قةةدر  الةةرقم القياسةةي
% وهةةةو مةةةا ينةةةير إلةةةى إرتألةةةاع تكةةةالي  إنتةةةاج % وهةةةو مةةةا ينةةةير إلةةةى إرتألةةةاع تكةةةالي  إنتةةةاج 18..18.2..2.ننةةةو ننةةةو ببالبنةةةود البنةةةود 

% وقةةدرت كقيمةةة % وقةةدرت كقيمةةة 18..1872..72  بنسةةبةبنسةةبة  الألةةدان مةةن منصةةول بنجةةر السةةكرالألةةدان مةةن منصةةول بنجةةر السةةكر
األمر الذي يمكن إرجاعةه كمةا سةبق األمر الذي يمكن إرجاعةه كمةا سةبق جنيها جنيها   590.17.590.17.مطمقة بنوالى مطمقة بنوالى 

ر ر إلةةةةى مةةةةا نةةةةهدج اإلقتصةةةةاد المصةةةةرى مةةةةن إرتألةةةةاع ممنةةةةوظ غةةةةى أسةةةةعاإلةةةةى مةةةةا نةةةةهدج اإلقتصةةةةاد المصةةةةرى مةةةةن إرتألةةةةاع ممنةةةةوظ غةةةةى أسةةةةعا
مسةةةتمزمات اإلنتةةةاج الزراعةةةى وخضةةةوعها لقةةةوي السةةةوق باإلضةةةاغة إلةةةى مسةةةتمزمات اإلنتةةةاج الزراعةةةى وخضةةةوعها لقةةةوي السةةةوق باإلضةةةاغة إلةةةى 

 إرتألاع القيمة اإليجارية لألراض الزراعيةإرتألاع القيمة اإليجارية لألراض الزراعية
القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر قيمةةة القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر قيمةةة الةرقم الةرقم  -..

 أجور العمال أجور العمال 
( أن الةرقم القياسةي لتكةالي  إنتةاج ( أن الةرقم القياسةي لتكةالي  إنتةاج 11توض  نتائح الجدول رقم )توض  نتائح الجدول رقم )              
ر قيمةةةةة أجةةةةور العمةةةةال بمةةةةغ ننةةةةو ر قيمةةةةة أجةةةةور العمةةةةال بمةةةةغ ننةةةةو تغيةةةةتغيةةةةنتيجة نتيجة مةةةةن بنجةةةةر السةةةةكر مةةةةن بنجةةةةر السةةةةكر   الألةةةةدانالألةةةةدان

% % 29.0529.05% وبنسةةبة زيةةادة غةةةى الةةرقم القياسةةةي بمغةةت ننةةةو % وبنسةةبة زيةةادة غةةةى الةةرقم القياسةةةي بمغةةت ننةةةو 729.05729.05
 جنيهاجنيها  870.94870.94بزيادة مطمقة قدرت بننو بزيادة مطمقة قدرت بننو 

الةرقم القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر قيمةةة الةرقم القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر قيمةةة  -22
 العمل األلي العمل األلي 

( أن الةةةرقم القياسةةةي لتكةةةالي  ( أن الةةةرقم القياسةةةي لتكةةةالي  11تنةةةير نتةةةائح الجةةةدول رقةةةم )تنةةةير نتةةةائح الجةةةدول رقةةةم )
بنةةةةةد قيمةةةةةة العمةةةةةل األلةةةةةي قةةةةةد بمةةةةةغ ننةةةةةو بنةةةةةد قيمةةةةةة العمةةةةةل األلةةةةةي قةةةةةد بمةةةةةغ ننةةةةةو إنتةةةةةاج الألةةةةةدان نتيجةةةةةة تغيةةةةةر إنتةةةةةاج الألةةةةةدان نتيجةةةةةة تغيةةةةةر 

% % .1..1.7..7% بنسةةةبة زيةةةادة غةةةى الةةةرقم القياسةةةي بمغةةةت ننةةةو % بنسةةةبة زيةةةادة غةةةى الةةةرقم القياسةةةي بمغةةةت ننةةةو .1..1.77..77
جنيهةةةةا ا مةةةةر الةةةةذى يمكةةةةن جنيهةةةةا ا مةةةةر الةةةةذى يمكةةةةن   281.02281.02قةةةةدرت كقيمةةةةة مطمقةةةةة بنةةةةوالى قةةةةدرت كقيمةةةةة مطمقةةةةة بنةةةةوالى 

إرجاعةةةه إلةةةى مةةةا نةةةهدته غتةةةرة المقارنةةةة مةةةن إجةةةراءات كةةةان لهةةةا اثرهةةةا إرجاعةةةه إلةةةى مةةةا نةةةهدته غتةةةرة المقارنةةةة مةةةن إجةةةراءات كةةةان لهةةةا اثرهةةةا 
ى ى الواضةة  عمةةي تكمألةةة العمةةل األلةةي منهةةا اإللغةةاء التةةدريجي لمةةدعم عمةةالواضةة  عمةةي تكمألةةة العمةةل األلةةي منهةةا اإللغةةاء التةةدريجي لمةةدعم عمةة

الوقود وما صانب ذلك من إرتألاع غي أسعار الوقود والتى بالطبع لها الوقود وما صانب ذلك من إرتألاع غي أسعار الوقود والتى بالطبع لها 
 تاثيرها عمى باقي مستمزمات اإلنتاج .  تاثيرها عمى باقي مستمزمات اإلنتاج .  

الةرقم القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر قيمةةة الةرقم القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر قيمةةة  -00
 التقاوي  التقاوي  

( قةدر الةرقم القياسةي لتكةالي  ( قةدر الةرقم القياسةي لتكةالي  11يتبين مةن مؤنةرات الجةدول رقةم )يتبين مةن مؤنةرات الجةدول رقةم )          
% ه بزيةةادة بمغةةت % ه بزيةةادة بمغةةت 9..9717..717ى بنةةوالى ى بنةةوالى اإلنتةةاج نتيجةةة تغيةةر قيمةةة التقةةاو اإلنتةةاج نتيجةةة تغيةةر قيمةةة التقةةاو 

جنيهةةةا لمألةةةدان جنيهةةةا لمألةةةدان   02.7002.70% غةةةى الةةةرقم القياسةةةي ه ونةةةوالى % غةةةى الةةةرقم القياسةةةي ه ونةةةوالى 9..97..7نةةةوالى نةةةوالى 
 كقيمة مطمقة .كقيمة مطمقة .
الةرقم القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر قيمةةة الةرقم القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر قيمةةة  -44

 السماد البمدى  السماد البمدى  
( أن قيمة الرقم القياسي لتكةالي  ( أن قيمة الرقم القياسي لتكةالي  11توض  مونرات الجدول رقم )توض  مونرات الجدول رقم )
جةةة تغيةةر قيمةةة السةةماد البمةةدى بمغةةت جةةة تغيةةر قيمةةة السةةماد البمةةدى بمغةةت إنتةةاج الألةةدان مةةن بنجةةر السةةكر نتيإنتةةاج الألةةدان مةةن بنجةةر السةةكر نتي

% غةةةى % غةةةى 0..01..1% خةةةهل غترالمقارنةةةة بزيةةةادة بمغةةةت ننةةةو % خةةةهل غترالمقارنةةةة بزيةةةادة بمغةةةت ننةةةو 0..0711..711ننةةو ننةةو 
 جنيهًا كقيمة مطمقة .جنيهًا كقيمة مطمقة .  ...8...8الرقم القياسي وننو الرقم القياسي وننو 

الةرقم القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر قيمةةة الةرقم القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر قيمةةة  -99
 السماد الكيماوي  السماد الكيماوي  

( وجةةود تةةةأثير لمسياسةةات التةةةى ( وجةةود تةةةأثير لمسياسةةات التةةةى 11توضةة  مونةةةرات الجةةدول رقةةةم )توضةة  مونةةةرات الجةةدول رقةةةم )
جتهةةا الدولةةة غةةي غتةةرة نيةةث إنعكةةس ذلةةك غةةى إرتألةةاع الةةرقم القياسةةي جتهةةا الدولةةة غةةي غتةةرة نيةةث إنعكةةس ذلةةك غةةى إرتألةةاع الةةرقم القياسةةي انتهانته

لتكةةةةالي  إنتةةةةاج الألةةةةدان مةةةةن بنجةةةةر السةةةةكر نتيجةةةةة تغيةةةةر قيمةةةةة السةةةةماد لتكةةةةالي  إنتةةةةاج الألةةةةدان مةةةةن بنجةةةةر السةةةةكر نتيجةةةةة تغيةةةةر قيمةةةةة السةةةةماد 
% خةةهل غترالمقارنةةة بزيةةادة بمغةةت ننةةو % خةةهل غترالمقارنةةة بزيةةادة بمغةةت ننةةو 4..4711..711الكيمةةاوي إلةةى ننةةو الكيمةةاوي إلةةى ننةةو 

 جنيهًا كقيمة مطمقة .جنيهًا كقيمة مطمقة .  41..41.4..4.% غى الرقم القياسي وننو % غى الرقم القياسي وننو 4..41..1
ج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر ثمةةن ج الألةةدان نتيجةةة تغيةةر ثمةةن الةةرقم القياسةةي لتكةةالي  إنتةةاالةةرقم القياسةةي لتكةةالي  إنتةةا -11

 المبيداتالمبيدات
( أن قيمة الرقم القياسي لتكةالي  ( أن قيمة الرقم القياسي لتكةالي  11توض  مونرات الجدول رقم )توض  مونرات الجدول رقم )

إنتةةاج الألةةدان مةةن بنجةةر السةةكر نتيجةةة تغيةةر قيمةةة المبيةةدات بمغةةت ننةةو إنتةةاج الألةةدان مةةن بنجةةر السةةكر نتيجةةة تغيةةر قيمةةة المبيةةدات بمغةةت ننةةو 
% غةةى الةةرقم % غةةى الةةرقم 11..11..% خةةهل غترالمقارنةةة بزيةةادة بمغةةت ننةةو % خةةهل غترالمقارنةةة بزيةةادة بمغةةت ننةةو 11..1171..71

 جنيهًا كقيمة مطمقة .جنيهًا كقيمة مطمقة .  .11.0.11.0القياسي وننو القياسي وننو 
القياسي لتكالي  إنتاج الألدان نتيجة تغير قيمة الرقم  -8

 المصروغات النثرية 
( أن الرقم القياسي لتكالي  إنتاج 1. يتض  من نتائح الجدول رقم )

الألدان نتيجة تغير قيمة المصروغات النثرية قد إرتألع خهل غترة 
% بزيادة غى الرقم القياسي بمغت .712.2المقارنة ليبمغ نوالى 

 جنيها  7.9.48وبزيادة مطمقة بمغت ننو % .2.2نوالى 
الرقم القياسي لتكالي  إنتاج الألدان نتيجة تغير القيمة  -5

 األيجارية لمألدان 
توض  مؤنرات نألس الجدول أن الرقم القياسي لمقيمة اإليجارية لمألدان 

قد إرتألع بنكل ممنوظ غي غترة المقارنة نيث إرتألع الرقم القياسي 
% 727.87ة تغير القيمة األيجارية إلى ننو لتكالي  اإلنتاج نتيج
% عن غترة األساس وقدرت تمك الزيادة 27.87بزيادة تقدر بنوالى 
 جنيها . 7.40كقيمة مطمقة بنوالى 
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 ( األرمام القياسية لتكاليف إنتاج الفدان من محصول بن ر السكر فى مصر خ ل فترتي الدراسة( األرمام القياسية لتكاليف إنتاج الفدان من محصول بن ر السكر فى مصر خ ل فترتي الدراسة77 دول رمم   دول رمم  
 الف  نيه تاج الفدان من محصول مصف السكر بال نيه وفقا  لبنودها المختمفةأوال   : تكاليف إن

7 
00000000 HGFEDCBA  2232.28 

. 
00000001 HGFEDCBA  3046.93 

2 
00000011 HGFEDCBA  3434.36 

0 
00000111 HGFEDCBA  3477.5 

4 
00001111 HGFEDCBA  3485.72 

9 
00011111 HGFEDCBA  3738.29 

1 
00111111 HGFEDCBA  3815.71 

8 
01111111 HGFEDCBA  3942.29 

5 
11111111 HGFEDCBA  5196.29 

 -ثانيا  : األرمام القياسية لتكاليف إنتاج الفدان نتي ة تغير ك   من :
 232.78 711( [   × 7( ÷ )5] )  ميع البنود 7
 136.49 711( [     × 7÷ ) (.] ) أ ييور عميييال .
 112.72 711( [     × .( ÷ )2] ) أ يييييور آالت 2
 101.26 711( [     × 2( ÷ )0] ) ثميين تقييياوى 0
 100.24 711( [     × 0( ÷ )4] ) ثمين سيماد بمدى 4
 107.25 711( [     × 4( ÷ )9] ) ثمين سماد كيماوى 9
 102.07 711[     × ( 9( ÷ )1] ) ثميين مبييييدات 1
 103.32 711( [     × 1( ÷ )8] ) مصياريف أخييرى 8
 131.81 711( [     × 8( ÷ )5] ) اإلي ار 5

 -التغير المطمق فى تكاليف إنتاج الفدان بالحنيه نتي ة تغير ك  من : -ثالثا  :
 2964.01 ( [   7) -( 8] )  ميع البنود 7
 814.65 [    (7) -( .] ) أ ييور عميييال .
 387.43 ( [   .) -( 2] ) أ يييييور آالت 2
 43.14 ( [   2) -( 0] ) ثميين تقييياوى 0
 8.22 ( [   0) -( 4] ) ثمين سيماد بمدى 4
 252.57 ( [  4) -( 9] ) ثمين سماد كيماوى 9
 77.42 ( [   9) -( 1] ) ثميين مبييييدات 1
 126.58 ( [   1) -( 8] ) مصياريف أخييرى 8
 1254 ( [   8) -( 5] ) اإلي ار 5

 ( بالممنق .( بالممنق .77المصدر : جمعت ونسبت من جدول رقم )المصدر : جمعت ونسبت من جدول رقم )
أثر السياسات الزراعية عمى صافى العائد الفدانى أهم  - ف

 المحاصيل السكرية
أثر السياسات الزراعية عمى صافى العائد الفدانى  •

 محصول مصف السكر 
لألدانى نتيجة تغير جميع الرقم القياسي لصاغي العائد ا -7

 -العوامل )  ( :

( أن الرقم القياسي لصاغى العائد 8توض  مؤنرات الجدول رقم )
الألدانى من منصول قصب السكر قد إرتألع خهل غترة المقارنة ليصل 

% 715% بنسبة زيادة غى الرقم القياسي بمغت ننو 15.إلى نوالى 
ل غترة المقارنة جنيها خه 8725.05ه تعادل كقيمة مطمقة نوالى 

مما يعكس األثر اإليجابي لمسياسات المتعمقة بمنصول قصب السكر 
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 ( األرمام القياسية لصافى العائد الفدانى لمحصول القطن والتغيرات التى طرأت عميه باألسعار ال ارية خ ل فترات الدراسة . ( األرمام القياسية لصافى العائد الفدانى لمحصول القطن والتغيرات التى طرأت عميه باألسعار ال ارية خ ل فترات الدراسة . 88 دول رمم   دول رمم  
 مصف السكر بن ر السكر بيان م

 فداني بال نيةأوال :  صافى العائد ال
1 0  =  000 . CPQ  2175.58 4547.33 
2   001 . CPQ  2303.10 4082.23 
3   011 . CPQ  6203.63 16675.82 
4 

1  =  111 . CPQ  3239.63 12686.82 
 -اسية لصافى العائد الفدانى نتي ة تغير ك   من :ثانيا  : األرمام القي

 279.00 708.57 711( [   × 7( ÷ )0] )  ميع العوامل المؤثرة 1
 89.77 714.89 711( [   × 7( ÷ ).] ) اإلنتا ية الفدانية 2
 408.50 95.29. 711( [   × .( ÷ )2] ) السعر المزرعى 3
  76.080fy ...4 711( [   × 2( ÷ )0] ) تكاليف اإلنتاج 4

 -التغير المطمق فى صافى العائد الفداني بالحنيه نتي ة تغير ك  من : -ثالثا  :
 8139.49 1064.04 ( [7) -( 0] )  ميع العوامل المؤثرة 1
 465.10- 127.52 ( [7) -( .] ) اإلنتا ية الفدانية 2
 12593.59 3900.53 ( [.) -( 2] ) السعر المزرعى 3
 3989.00- 2964.00- ( [2) -( 0] ) اإلنتاج تكاليف 4

 ( بالممنق .( بالممنق .77المصدر : جمعت ونسبت من جدول رقم )المصدر : جمعت ونسبت من جدول رقم )
تباع  عمى صاغي العائد كنتيجة طبيعية لتنرير األسعار الزراعية وا 

 سياسة الزراعة التعاقدية .
الرقم القياسي البسيط لصاغى العائد نتيجة تغير اإلنتاجية  -.

 -الألدانية )  ( :
( األثر السمبي لمسياسات 8نتائح الجدول رقم )يتض  من 

الزراعية عمى إنتاجية الألدان من القصب نيث تنير النتائح 
الموضنة بالجدول أن الرقم القياسي لصاغى العائد الألدانى نتيجة 

% مقارنة بألترة األساس 85.11تغير اإلنتاجية الألدانية بمغ نوالى 
العائد الألدانى بننو  وهو ما يعنى إنخألاض الرقم القياسى لصاغى

% خهل غترة المقارنة ه وقد قدرت قيمة اإلنخألاض بنوالى 2..71
جنيها كقيمة مطمقة غى صاغى العائد ويمكن إرجاع ذلك  094.74

 غرض زراعة أصنا  معينة ه ونراء التقاوي من مصادر معينة .  
الرقم القياسي البسيط لصاغى العائد نتيجة تغير  -2

 ( السعر المزرعى ) 
( يتبين األثر اإليجابي 8بدراسة بيانات الجدول رقم )

لمسياسات المتبعة عمى إنتاج قصب السكر نيث إرتألع الرقم القياسي 
لصاغى العائد الألدانى نتيجة تغير السعر المزرعى بنكل ممنوظ 

% مقارنة بألترة األساس وقد بمغت الزيادة غى 018.4ليصل إلى 
جنيها وهذا منطقى  7.452.45صاغى العائد كقيم مقطمة نوالى 

رتألاع  نيث ندث إرتألاع ممنوظ غي أسعار التوريد غي الألترة األخيرة وا 

معد ت التضخم ودخول القطاع الخاص غى مجال تسويق هذا 
 المنصول مما ساعد عمى إرتألاع األسعار المزرعية بنكل ممنوظ

الرقم القياسي البسيط لصاغى العائد نتيجة تغير  -0
 تاج لمألدان )  (تكالي  اإلن

( األثر السمبي لمسياسات عمى 8توض  نتائح الجدول رقم )
تكالي  إنتاج قصب والناتجة عن العديد من ا جراءات التى تم 
اتخاذها ومنها ا ساء التدريجى  سعار الوقود وما نتح عنه من 

ارتألاع غي اسعار مستمزمات ا نتاج إضاغة إلي تنرير سعر الصر  
رتألاع معد  ت التضخم ه ودخول القطاع الخاص غى مجال تجارة ه وا 

مستمزمات اإلنتاج نيث توض  مؤنرات هذا الجدول إننألاض الرقم 
القياسي لصاغى العائد الألدانى من منصول قصب السكر ليصل إلى 

% خهل غترة المقارنة بنسبة إنخألاض عن غترة األساس 19.18ننو 
عائد الألدانى كقيمة % ومن ثن انخألض صاغى ال.2.5.بمغت نوالى 
 جنيها  . 2585مطمقة بننو 

أثر السياسات الزراعية عمى صاغى العائد الألدانى 
 منصول بنجر السكر 

الرقم القياسي لصاغي العائد الألدانى نتيجة تغير  -7
 -جميع العوامل )  ( :

( أن الةرقم القياسةي لصةاغى ( أن الةرقم القياسةي لصةاغى 88توض  مؤنرات الجدول رقم )توض  مؤنرات الجدول رقم )
السةكر قةد إرتألةع خةهل غتةرة المقارنةة السةكر قةد إرتألةع خةهل غتةرة المقارنةة   العائد الألدانى من منصول بنجرالعائد الألدانى من منصول بنجر

% ه % ه 08.5708.57% بنسةةبة زيةةادة بمغةةت ننةةو % بنسةةبة زيةةادة بمغةةت ننةةو 708.57708.57ليصةةل إلةةى نةةوالى ليصةةل إلةةى نةةوالى 
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جنيها خةهل غتةرة المقارنةة ممةا جنيها خةهل غتةرة المقارنةة ممةا   7190.107190.10تعادل كقيمة مطمقة نوالى تعادل كقيمة مطمقة نوالى 
يعكس األثر اإليجابي لمسياسات المتعمقة بمنصول بنجر السكر عمى يعكس األثر اإليجابي لمسياسات المتعمقة بمنصول بنجر السكر عمى 

تبةاع سياسةة صاغي العائد كنتيجة طبيعيةة لتنريةر األسةعار الزراعصاغي العائد كنتيجة طبيعيةة لتنريةر األسةعار الزراع تبةاع سياسةة يةة واال يةة واال
 الزراعة التعاقدية .الزراعة التعاقدية .

الةةةرقم القياسةةةي لصةةةاغى العائةةةد نتيجةةةة تغيةةةر اإلنتاجيةةةة الألدانيةةةة الةةةرقم القياسةةةي لصةةةاغى العائةةةد نتيجةةةة تغيةةةر اإلنتاجيةةةة الألدانيةةةة  -77

((qI  : ): )- 
( األثةةةةةةر اإليجةةةةةةابي ( األثةةةةةةر اإليجةةةةةةابي 88يتضةةةةةة  مةةةةةةن نتةةةةةةائح الجةةةةةةدول رقةةةةةةم )يتضةةةةةة  مةةةةةةن نتةةةةةةائح الجةةةةةةدول رقةةةةةةم )

لمسياسات الزراعية عمى إنتاجية الألدان من البنجر نيةث تنةير النتةائح لمسياسات الزراعية عمى إنتاجية الألدان من البنجر نيةث تنةير النتةائح 
لقياسةةةي لصةةةاغى العائةةةد الألةةةدانى نتيجةةةة لقياسةةةي لصةةةاغى العائةةةد الألةةةدانى نتيجةةةة الموضةةةنة بالجةةةدول أن الةةةرقم االموضةةةنة بالجةةةدول أن الةةةرقم ا

% مقارنةةة بألتةةرة األسةةاس % مقارنةةة بألتةةرة األسةةاس 714.89714.89تغيةةر اإلنتاجيةةة الألدانيةةة بمةةغ نةةوالى تغيةةر اإلنتاجيةةة الألدانيةةة بمةةغ نةةوالى 
وهةةةةو مةةةةا يعنةةةةى زيةةةةادة الةةةةرقم القياسةةةةى لصةةةةاغى العائةةةةد الألةةةةدانى بننةةةةو وهةةةةو مةةةةا يعنةةةةى زيةةةةادة الةةةةرقم القياسةةةةى لصةةةةاغى العائةةةةد الألةةةةدانى بننةةةةو 

% خةةةةةهل غتةةةةةرة المقارنةةةةةة ه وقةةةةةد قةةةةةدرت قيمةةةةةة الزيةةةةةادة بنةةةةةوالى % خةةةةةهل غتةةةةةرة المقارنةةةةةة ه وقةةةةةد قةةةةةدرت قيمةةةةةة الزيةةةةةادة بنةةةةةوالى 4.894.89
ذلةةةك مةةةا ذلةةةك مةةةا جنيهةةةا كقيمةةةة مطمقةةةة غةةةى صةةةاغى العائةةةد ويعكةةةس جنيهةةةا كقيمةةةة مطمقةةةة غةةةى صةةةاغى العائةةةد ويعكةةةس   .7.1.4.7.1.4

نةةهدته الألتةةرة األخيةةرة مةةن إهتمةةام الدولةةة بتنةةجيع زراعةةة بنجةةر السةةكر نةةهدته الألتةةرة األخيةةرة مةةن إهتمةةام الدولةةة بتنةةجيع زراعةةة بنجةةر السةةكر 
 والند من زراعة منصول القصب إلرتألاع مقنناته المائية .والند من زراعة منصول القصب إلرتألاع مقنناته المائية .

الةةةةةرقم القياسةةةةةي لصةةةةةاغى العائةةةةةد نتيجةةةةةة تغيةةةةةر السةةةةةعر الةةةةةرقم القياسةةةةةي لصةةةةةاغى العائةةةةةد نتيجةةةةةة تغيةةةةةر السةةةةةعر   -22

 ((  PIالمزرعى )المزرعى )
( يتبةةةةين األثةةةةر اإليجةةةةابي ( يتبةةةةين األثةةةةر اإليجةةةةابي 88بدراسةةةةة بيانةةةةات الجةةةةدول رقةةةةم )بدراسةةةةة بيانةةةةات الجةةةةدول رقةةةةم )

ياسات المتبعةة عمةى إنتةاج بنجةر السةكر نيةث إرتألةع الةرقم القياسةي ياسات المتبعةة عمةى إنتةاج بنجةر السةكر نيةث إرتألةع الةرقم القياسةي لمسلمس
لصةةةاغى العائةةةد الألةةةدانى نتيجةةةة تغيةةةر السةةةعر المزرعةةةى بنةةةكل ممنةةةوظ لصةةةاغى العائةةةد الألةةةدانى نتيجةةةة تغيةةةر السةةةعر المزرعةةةى بنةةةكل ممنةةةوظ 

% مقارنةةة بألتةةرة األسةةاس وقةةد بمغةةت الزيةةادة غةةى % مقارنةةة بألتةةرة األسةةاس وقةةد بمغةةت الزيةةادة غةةى 95.29.95.29.ليصةةل إلةةى ليصةةل إلةةى 
قةةد يعةةزى ذلةةك قةةد يعةةزى ذلةةك جنيهةةا و جنيهةةا و   2511.422511.42صةةاغى العائةةد كقةةيم مقطمةةة نةةوالى صةةاغى العائةةد كقةةيم مقطمةةة نةةوالى 

رتألةاع معةد ت التضةخم   إرتألاع أسعار التوريةد غةيإرتألاع أسعار التوريةد غةيإلى إلى  رتألةاع معةد ت التضةخم الألتةرة األخيةرة واال الألتةرة األخيةرة واال
ودخةول القطةاع الخةاص غةةى مجةال تسةويق هةةذا المنصةول ممةا سةةاعد ودخةول القطةاع الخةاص غةةى مجةال تسةويق هةةذا المنصةول ممةا سةةاعد 

 عمى إرتألاع األسعار المزرعية بنكل ممنوظ .عمى إرتألاع األسعار المزرعية بنكل ممنوظ .
الةةةةةرقم القياسةةةةةي البسةةةةةيط لصةةةةةاغى العائةةةةةد نتيجةةةةةة تغيةةةةةر الةةةةةرقم القياسةةةةةي البسةةةةةيط لصةةةةةاغى العائةةةةةد نتيجةةةةةة تغيةةةةةر   -00

 ((  CIتكالي  اإلنتاج لمألدان )تكالي  اإلنتاج لمألدان )
ألثر السمبي لمسياسات عمى ألثر السمبي لمسياسات عمى ( ا( ا88توض  نتائح الجدول رقم )توض  نتائح الجدول رقم )

الةةرقم القياسةةي لصةةاغى العائةةد الألةةدانى الةةرقم القياسةةي لصةةاغى العائةةد الألةةدانى نيةةث قةةدر نيةةث قةةدر تكةةالي  إنتةةاج البنجةةر تكةةالي  إنتةةاج البنجةةر 
% خةةةهل غتةةةرة المقارنةةةة وهةةةو مةةةا % خةةةهل غتةةةرة المقارنةةةة وهةةةو مةةةا ...4...4ننةةةو ننةةةو بب  صةةةبصةةةبمةةةن منصةةةول القمةةةن منصةةةول الق

يعنى إنخألاض الرقم القياسي لصاغى العائد غةى غتةرة المقارنةة عةن غتةرة يعنى إنخألاض الرقم القياسي لصاغى العائد غةى غتةرة المقارنةة عةن غتةرة 
د د إنخألةاض غةى صةاغى العائةةإنخألةاض غةى صةاغى العائةة  ممةا تسةبب غةىممةا تسةبب غةى% % 01.801.8األسةاس بنةوالى األسةاس بنةوالى 
 جنيهاً جنيهاً   590.590.الألدانى بننو الألدانى بننو 

أثييير السياسييية الزراعيييية عميييى إنتييياج أهيييم المحاصييييل السيييكرية أثييير السياسييية الزراعيييية عميييى إنتييياج أهيييم المحاصييييل السيييكرية   -22
 بإستخدام مصفوفة تحميل السياسات   بإستخدام مصفوفة تحميل السياسات   

 أثر السياسات الزراعية عمى إنتاج محصول مصف السكر أثر السياسات الزراعية عمى إنتاج محصول مصف السكر  -  أأ
توضةة  نتةةائح مصةةألوغة تنميةةل السياسةةات لمنصةةول قصةةب توضةة  نتةةائح مصةةألوغة تنميةةل السياسةةات لمنصةةول قصةةب 

ت الماليةةةةة ت الماليةةةةة ( أن إجمةةةةالي اإليةةةةرادا( أن إجمةةةةالي اإليةةةةرادا55السةةةةكر والموضةةةةنة بجةةةةدول رقةةةةم )السةةةةكر والموضةةةةنة بجةةةةدول رقةةةةم )

ه ه   41..41512..512المنققةةةةةةةةةةة بمغةةةةةةةةةةت خةةةةةةةةةةهل غترتةةةةةةةةةةي الدراسةةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةةوالي المنققةةةةةةةةةةة بمغةةةةةةةةةةت خةةةةةةةةةةهل غترتةةةةةةةةةةي الدراسةةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةةوالي 
جنيهةةةةًا لمألةةةةدان غةةةةي نةةةةين قةةةةدرت اإليةةةةرادات اإلقتصةةةةادية جنيهةةةةًا لمألةةةةدان غةةةةي نةةةةين قةةةةدرت اإليةةةةرادات اإلقتصةةةةادية   5..5.78.9..78.9.

  7.71.11.7.71.11.ه ه   17.2.817.2.8والمقومةةة بأسةةعار النةةدود ) الظةةل ( نةةوالي والمقومةةة بأسةةعار النةةدود ) الظةةل ( نةةوالي 
جنيهةةًا ومةةن ثةةم بمعةةت األربةةاح الماليةةة ) بسةةعر السةةوق ( والتةةى نصةةل جنيهةةًا ومةةن ثةةم بمعةةت األربةةاح الماليةةة ) بسةةعر السةةوق ( والتةةى نصةةل 

جنيهةًا جنيهةًا   7.758.177.758.17ه ه   2..20425..0425ى ى عميها منتجى قصب السةكر نةوالعميها منتجى قصب السةكر نةوال
  .151.0..151.0.غي نيت بمغت األرباح اإلقتصادية ) بسةعر الظةل ( ننةو غي نيت بمغت األرباح اإلقتصادية ) بسةعر الظةل ( ننةو 

جنيهةةةًا ه وقةةةد بمةةةغ األثةةةر الصةةةاغي لمسياسةةةات الزراعيةةةة جنيهةةةًا ه وقةةةد بمةةةغ األثةةةر الصةةةاغي لمسياسةةةات الزراعيةةةة   701.4.50701.4.50ه ه 
  والىوالىعمى التةعمى التة    2..2.4.1..4.1.  -هه  008.87.008.87.خهل غترتي الدراسة نوالى خهل غترتي الدراسة نوالى 

ة وتعكةةس ة وتعكةةس والةةذي يمثةةل الألةةرق بةةين األربةةاح الألعميةةة واألربةةاح اإلقتصةةاديوالةةذي يمثةةل الألةةرق بةةين األربةةاح الألعميةةة واألربةةاح اإلقتصةةادي
وجةود وجةود   ة ا ربةاح ا قتصةادية غةى غتةرة المقارنةة إلةىة ا ربةاح ا قتصةادية غةى غتةرة المقارنةة إلةىاإلنارة السالب لقيمةاإلنارة السالب لقيمة

تنةةةةوهات سةةةةعرية لمسياسةةةةات الزراعيةةةةة التةةةةى تةةةةم إتباعهةةةةا عمةةةةى إنتةةةةاج تنةةةةوهات سةةةةعرية لمسياسةةةةات الزراعيةةةةة التةةةةى تةةةةم إتباعهةةةةا عمةةةةى إنتةةةةاج 
منصول قصب السكر غي غترة المقارنةة نيةث ينصةل منتجةى قصةب منصول قصب السكر غي غترة المقارنةة نيةث ينصةل منتجةى قصةب 

أقةةل مةةن نظيةةرج باألسةةعار العالميةةة وبالتةةالي تنممهةةم أقةةل مةةن نظيةةرج باألسةةعار العالميةةة وبالتةةالي تنممهةةم   سةةعرسةةعر  عمةةىعمةةى  السةةكرالسةةكر
صةةاغي العائةةد مقومةةًا باألسةةعار صةةاغي العائةةد مقومةةًا باألسةةعار تتمثةةل غةةي الألةةرق بةةين تتمثةةل غةةي الألةةرق بةةين   ضةةريبة ضةةمنيةضةةريبة ضةةمنيةلل

 المنمية ونظيرج مقومًا باألسعار العالمية .المنمية ونظيرج مقومًا باألسعار العالمية .
كمةةةا تنةةةير نتةةةائح نألةةةس الجةةةدول إلةةةى أن تكمألةةةة المةةةدخهت كمةةةا تنةةةير نتةةةائح نألةةةس الجةةةدول إلةةةى أن تكمألةةةة المةةةدخهت 
القابمةةة لمتجةةارة غةةى السةةوق أقةةل مةةن تكمألتهةةا اإلقتصةةادية خةةهل غترتةةي القابمةةة لمتجةةارة غةةى السةةوق أقةةل مةةن تكمألتهةةا اإلقتصةةادية خةةهل غترتةةي 

قةدرت قةدرت الدراسة وهو ما ينير إلى وجود دعم لممدخهت اإلنتاجية نيث الدراسة وهو ما ينير إلى وجود دعم لممدخهت اإلنتاجية نيث 
جنيهًا عمةى  الترتيةب جنيهًا عمةى  الترتيةب   112.41.112.41.ه ه   7101.207101.20التكمألة المالية بنوالي التكمألة المالية بنوالي 

  899.79.899.79.ه ه   7841.277841.27بينمةةةةا قةةةةدرت التكمألةةةةة اإلقتصةةةةادية بنةةةةةوالي بينمةةةةا قةةةةدرت التكمألةةةةة اإلقتصةةةةادية بنةةةةةوالي 
جنيها ومن ثم يمكن القول أن السياسات المتبعةة خةهل غترتةي الدراسةة جنيها ومن ثم يمكن القول أن السياسات المتبعةة خةهل غترتةي الدراسةة 
كانت غي صال  المنتجين نيث تنممت الدولةة دعةم لتمةك المسةتمزمات كانت غي صال  المنتجين نيث تنممت الدولةة دعةم لتمةك المسةتمزمات 

 جنيهًا عمى الترتيب .جنيهًا عمى الترتيب .  45..4579..79ه ه   779779.51.51بمغ نوالي بمغ نوالي 
 مؤشرات تحميل السياسات لمحصول مصف السكر  مؤشرات تحميل السياسات لمحصول مصف السكر  

 ( (   NPCOمعامل النماية اإلسمى لممنتجات النهائية ) معامل النماية اإلسمى لممنتجات النهائية )  -77
( وجةةةود غةةةرق كبيةةةر بةةةين ( وجةةةود غةةةرق كبيةةةر بةةةين 55توضةةة  مؤنةةةرات الجةةةدول رقةةةم )توضةةة  مؤنةةةرات الجةةةدول رقةةةم )

السعر المنمى ونظيرج العالمى لمنصول القصب خهل غترتي الدراسة السعر المنمى ونظيرج العالمى لمنصول القصب خهل غترتي الدراسة 
وهةو وهةو   7.127.12ه ه   7.297.29لممنتجةات ننةو لممنتجةات ننةو نيث بمغت قيمة معامل اإلسةمى نيث بمغت قيمة معامل اإلسةمى 

مةةا يعكةةس ان سياسةةة الدولةةة كانةةت غةةي صةةال  المنتجةةين نظةةرًا إلرتألةةاع مةةا يعكةةس ان سياسةةة الدولةةة كانةةت غةةي صةةال  المنتجةةين نظةةرًا إلرتألةةاع 
قيمةةةةة هةةةةذا المعامةةةةل عةةةةن الوانةةةةد الصةةةةني  أي أن األسةةةةعار المنميةةةةة قيمةةةةة هةةةةذا المعامةةةةل عةةةةن الوانةةةةد الصةةةةني  أي أن األسةةةةعار المنميةةةةة 
لمقصةةةب تألةةةوق نظيرتهةةةا العالميةةةة ونصةةةول منتجةةةى منصةةةول القصةةةب لمقصةةةب تألةةةوق نظيرتهةةةا العالميةةةة ونصةةةول منتجةةةى منصةةةول القصةةةب 

ة ة % من قيمة اإليرادات اإلقتصةادي% من قيمة اإليرادات اإلقتصةادي2929عمى دعم من الدولة بمغ نوالي عمى دعم من الدولة بمغ نوالي 
جنيهةةًا أنخألةةض غةةي غتةةرة جنيهةةًا أنخألةةض غةةي غتةةرة   17.2.817.2.8غةةي غتةةرة األسةةاس والبالغةةة نةةوالي غةةي غتةةرة األسةةاس والبالغةةة نةةوالي 

% مةةةةن قيمةةةةة اإليةةةةرادات اإلقتصةةةةادية والبالغةةةةة % مةةةةن قيمةةةةة اإليةةةةرادات اإلقتصةةةةادية والبالغةةةةة 22المقارنةةةةة إلةةةةى نةةةةوالي المقارنةةةةة إلةةةةى نةةةةوالي 
ممةةةا يعنةةةةى أن الدولةةةة تسةةةةير غةةةةي إتجةةةاج خألةةةةض دعمهةةةةا ممةةةا يعنةةةةى أن الدولةةةة تسةةةةير غةةةةي إتجةةةاج خألةةةةض دعمهةةةةا   7.71.10.7.71.10.

 األخيرة األخيرة   ةةلمنتجى قصب السكر وهو ما يتألق غعه مع ما نهدته الألتر لمنتجى قصب السكر وهو ما يتألق غعه مع ما نهدته الألتر 
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 ج مصفوفة تحميل السياسات الزراعية لممحاصيل السكرية خ ل فترتي الدراسة وأهم مؤشرات المصفوفة ( نتائ9 دول رمم  

 الفترة الزمنية
 محصول مصف السكر محصول بن ر السكر نوع التقييم

 اإليرادات
 تكاليف المدخ ت

 اإليرادات األرباح
 تكاليف المدخ ت

غير مابمة  مابمة لمت ارة األرباح
 ةلمت ار 

 غير مابمة لمت ارة مابمة لمت ارة
        فترة األساس 

 2004 – 
2010) 

التقييم المالي   أسعار 
 السوق(

0904.70 444.15 7118 2381.35 9732.57 1740.34 3453 4539.23 
التقييم االمتصادي  سعر 

 الظل(
0115.11 912.08 74.2.88 2582.41 7123.8 1857.31 3176.07 2090.42 

تحوي ت   أثر ال
 السياسات (

 (90.92 )  (01.95 ) 790.7. ( 201.06) 2608.77 (116.97) 276.93 2448.81 
         فترة المقارنة

  2011 – 
2017) 

التقييم المالي   أسعار 
 السوق(

5.89.02 7192.1. 072..41 4090.14 21826.29 2703.57 6924.01 12198.71 
التقييم االمتصادي  سعر 

 ل(الظ
74544.04 7740.27 2108.89 11052.28 21217.04 2866.16 3624.94 14725.94 

التحوي ت   أثر 
 السياسات (

( 6669.02  ) (90.59) 383.71 ( 6962.14 ) 609.25 ( 162.59 ) 3299.07 ( 2527.23 ) 
 أهم مؤشرات مصفوفة تحميل السياسات

 كيفية الحساف  المؤشر
 محصول بن ر السكر

 

ل مصف السكرمحصو  
 فترة المقارنة فترة األساس فترة المقارنة فترة األساس

 287.24 0151.70 4539.23 12198.71. (A-B-C) األرباح الفعمية
 2582.41 11052.28 2090.42 14725.94 (E-F-G) األرباح اإلمتصادية   بسعر الظل (

 A-E)) ( 90.92 ) ( 6669.02  ) 2608.77 609.25 تحوي ت اإلنتاج   أثر السياسة عمى اإلنتاج (
 ( 162.59 ) (116.97) (90.59) ( 01.95)  (B-F) تحوي ت المدخ ت القابمة لمت ارة

 790.7. 383.71 276.93 3299.07 (C-G) تحوي ت المدخ ت غير القابمة لمت ارة
 ( 2527.23 ) ( 2527.23 ) ( 6962.14 ) (201.06 ) (D-H) التحوي ت الصافية   األثر الصافى لمسياسة (

 NPCO (A ÷ E) 1.589 1.48 1.36 1.03معامل الحماية اإلسمى لممنت ات  
 NPCI ) (B ÷ F) 1.5. 1.5.7 0.937 0.94معامل الحماية اإلسمى لممدخ ت  

 EPC (A-B) ÷( E-F) 1.554 1.44 1.5معامل الحماية الفعال   
44 

1.04 
 DRC  ) (G) ÷( E-F) 1.21 1..4 0.6 0.2   معامل الميزة النسبية
 DRC  ) (D) ÷( H) 0.922 1.29 2.17 0.83معامل الربحية    

 PSR  ) (C) ÷( A-B) 1.02 1.4 0.43 0.36نسبة التكاليف الخاصة    
 PSR  ) (L) ÷( E)  (1.10 )  (1.02 ) 0.34  (1.7. )معامل إعانة االنتاج    

 ( بالممنق .( بالممنق .77من جدول رقم )من جدول رقم )  المصدر : جمعت ونسبتالمصدر : جمعت ونسبت
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من صدور العديد من القرارات لعل أهمها الند من المسانات 
 المخصصة لزراعة قصب السكر .   

 (  NPCIمعامل النماية اإلسمى لممدخهت اإلنتاجية )  -7
ويعكس هذا المعامل أثر السياسة الزراعية من خهل نسبة الدعم 

يث توض  نتائح الجدول الذي تقدمه الدولة لتمك المستمزمات ن
المذكور أن قيمة معامل النماية اإلسمي لممدخهت بمغ نوالى 

خهل غترتى الدراسة وهو ما يعنى أن نسبة الدعم  1.50ه  1.521
% ه 9.2المقدمة من الدولة لمستمزمات إنتاج قصب السكر بمغت 

ه  7841.27% من السعر العالمي لهذج المستمزمات والبالغ 9
نسبة منخألضة تعنى إقتراب قيمة أسعار مستمزمات  وهى 899.79.

اإلنتاج منميا مع نظيرتها العالمية وهو ما يعنى أن سياسات الدول 
غيما يتعمق بمستمزمات اإلنتاج قد تقترب من النيادية أو انها غي سير 

 صال  المنتجين إلى ند ما .
 ( EPCمعامل النماية الألعال )  -.

أن قيمة معامل النماية الألعال  (5توض  مؤنرات الجدول رقم )
خهل غترتي الدراسة وهو ما ينير إلى أن  7.10ه  7.4بمغت ننو 

القيمة الألعمية المضاغة إلنتاج منصول القصب أكبر من قيمتها 
اإلقتصادية وقد يعزي ذلك إلى إرتألاع األسعار الألعمية عن األسعار 

ن اإلقتصادية ه ونصول المنتجين عمى دعم عمى مدخهت اإل نتاج وا 
انخألضت نسبته لهذا المنصول التى يتم إستيرادها هوأن صاغي أثر 

السياسة المنمية عمى كه  من أسواق اإلنتاج وأسواق مستمزمات 
اإلنتاج كانت غي صال  المنتجين ورسم ذلك  بد من اإلنارة إلى 
أنخألاض قيمة معامل النماية الألعال غي المقارنة بنظيرج غي غترة 

ما يعكس ويؤكد إتجاج الدوله وسياستها غيما يتعمق  األساس وهو
 بقصب السكر والند من زراعته .    

معامل الميزة النسبية او معامل تكمألة الموارد المنمية )  -2
DRC ) 

بدراسةةة أثةةر السياسةةة الزراعيةةة عمةةى الميةةزة النسةةبية لمنصةةول القصةةب بدراسةةة أثةةر السياسةةة الزراعيةةة عمةةى الميةةزة النسةةبية لمنصةةول القصةةب 
لمنميةةة ( بمةةغ لمنميةةة ( بمةةغ تبةةين أن معامةةل الميةةزة النسةةبية ) معامةةل تكمألةةة المةةوارد اتبةةين أن معامةةل الميةةزة النسةةبية ) معامةةل تكمألةةة المةةوارد ا

وهةةو مةةا ينةةةر إلةةى تمتةةع مصةةةر بميةةزة نسةةبية غةةةى وهةةو مةةا ينةةةر إلةةى تمتةةع مصةةةر بميةةزة نسةةبية غةةةى   ..1..1ه ه   1.91.9نةةوالى نةةوالى 
إنتةةةاج منصةةةول قصةةةب السةةةكر وقةةةدرتها عمةةةى المناغسةةةة غةةةى األسةةةواق إنتةةةاج منصةةةول قصةةةب السةةةكر وقةةةدرتها عمةةةى المناغسةةةة غةةةى األسةةةواق 
العالمية  خهل غترتي الدراسة وأن إنتاجه أغضل من اإلتجاج لإلسةتيراد العالمية  خهل غترتي الدراسة وأن إنتاجه أغضل من اإلتجاج لإلسةتيراد 

 من الخارج  ه من الخارج  ه 
ا سةاس ا سةاس   كما يتض  تمتع مصر بميزة نسبية غي غترة المقارنة عن غتةرةكما يتض  تمتع مصر بميزة نسبية غي غترة المقارنة عن غتةرة

إلنخألاض قيمة معامل الميةزة النسةبية نيةث تنةير النتةائح إلةى أن يمةزم إلنخألاض قيمة معامل الميةزة النسةبية نيةث تنةير النتةائح إلةى أن يمةزم 
 وندة موارد منمية لتوليد وندة نقد أجنبي .وندة موارد منمية لتوليد وندة نقد أجنبي .    ..1..1ه ه   1.91.9ننو ننو 

 ((  DRCمعامل الربنية ) معامل الربنية )  -..
يتضةةةة  مةةةةن مؤنةةةةرات الجةةةةدول المةةةةذكور أن قيمةةةةة معامةةةةل يتضةةةة  مةةةةن مؤنةةةةرات الجةةةةدول المةةةةذكور أن قيمةةةةة معامةةةةل 

وهةةةى تعنةةى أن منتجةةةى قصةةةب وهةةةى تعنةةى أن منتجةةةى قصةةةب   1.821.82ه ه   71..71..الربنيةةة بمغةةةت نةةوالي الربنيةةة بمغةةةت نةةوالي 

سةةةتألادو مةةةن اإلجةةةراءات والسياسةةةات التةةةى تمةةةت غةةةى غتةةةرة سةةةتألادو مةةةن اإلجةةةراءات والسياسةةةات التةةةى تمةةةت غةةةى غتةةةرة السةةةكر قةةةد إالسةةةكر قةةةد إ
 األساس وأنهم نصموا عمى دعم صاغي عكس غترة المقارنة .األساس وأنهم نصموا عمى دعم صاغي عكس غترة المقارنة .

 ((  PCRنسبة التكالي  الخاصة ) نسبة التكالي  الخاصة )  -22
دراسة مؤنةرات الجةدول المةذكور أن قيمةة معامةل دراسة مؤنةرات الجةدول المةذكور أن قيمةة معامةل يتبين من يتبين من 

نسةةبة التكةةالي  الخاصةةة كانةةت أقةةل مةةن الوانةةد الصةةني  نيةةث بمغةةت نسةةبة التكةةالي  الخاصةةة كانةةت أقةةل مةةن الوانةةد الصةةني  نيةةث بمغةةت 
ل غترتةي الدراسةة وهةو مةا يعنةى ان صةاغى ل غترتةي الدراسةة وهةو مةا يعنةى ان صةاغى خهخه  1.291.29ه ه   1.021.02نوالي نوالي 

القيمةةةة المضةةةاغة مةةةن األمةةةوال المسةةةتثمرة لتغطيةةةة التكةةةالي  اإلنتاجيةةةة القيمةةةة المضةةةاغة مةةةن األمةةةوال المسةةةتثمرة لتغطيةةةة التكةةةالي  اإلنتاجيةةةة 
لقصب السكر أكبر تمك التكالي  ومن ثم ينقةق اإلسةتثمار غةي زراعةة لقصب السكر أكبر تمك التكالي  ومن ثم ينقةق اإلسةتثمار غةي زراعةة 

 القصب أربانًا مجزية .القصب أربانًا مجزية .
 ( (   PSRمعامل إعانة اإلنتاج ) معامل إعانة اإلنتاج )  -00

نةة نةة يتض  من مؤنرات الجدول المذكور أن قيمة معامةل إعايتض  من مؤنرات الجدول المذكور أن قيمة معامةل إعا
وهةى تعنةى أن منتجةى قصةب وهةى تعنةى أن منتجةى قصةب   .1.7.1.7  -ه ه   1.201.20اإلنتاج بمغت نوالي اإلنتاج بمغت نوالي 

  غتةةةرةغتةةةرة  السةةةكر قةةةد إسةةةتألادو مةةةن اإلجةةةراءات والسياسةةةات التةةةى تمةةةت غةةةىالسةةةكر قةةةد إسةةةتألادو مةةةن اإلجةةةراءات والسياسةةةات التةةةى تمةةةت غةةةى
 األساس وأنهم نصموا عمى دعم عكس غترة المقارنةاألساس وأنهم نصموا عمى دعم عكس غترة المقارنة

 أثر السياسات الزراعية عمى إنتاج محصول بن ر السكر أثر السياسات الزراعية عمى إنتاج محصول بن ر السكر  -  فف
توضةة  نتةةائح مصةةألوغة تنميةةل السياسةةات لمنصةةول قصةةب توضةة  نتةةائح مصةةألوغة تنميةةل السياسةةات لمنصةةول قصةةب 

( أن إجمةةةةالي اإليةةةةرادات الماليةةةةة ( أن إجمةةةةالي اإليةةةةرادات الماليةةةةة 55سةةةةكر والموضةةةةنة بجةةةةدول رقةةةةم )سةةةةكر والموضةةةةنة بجةةةةدول رقةةةةم )الال
  5.89.025.89.02ه ه   0904.700904.70المنققة بمغةت خةهل غترتةي الدراسةة نةوالي المنققة بمغةت خةهل غترتةي الدراسةة نةوالي 

جنيهةةًا لمألةةدان غةةي نةةين قةةدرت اإليةةرادات اإلقتصةةادية والمقومةةة بأسةةعار جنيهةةًا لمألةةدان غةةي نةةين قةةدرت اإليةةرادات اإلقتصةةادية والمقومةةة بأسةةعار 
جنيهةةًا ومةةن ثةةم جنيهةةًا ومةةن ثةةم   74500.0474500.04ه ه   0115.110115.11النةةدود ) الظةةل ( بنةةوالي النةةدود ) الظةةل ( بنةةوالي 

ر السةةوق ( والتةةى نصةةل عميهةةا منتجةةى ر السةةوق ( والتةةى نصةةل عميهةةا منتجةةى بمعةةت األربةةاح الماليةةة ) بسةةعبمعةةت األربةةاح الماليةةة ) بسةةع
جنيهةةةًا خةةةهل غترتةةةي جنيهةةةًا خةةةهل غترتةةةي   0151.700151.70ه ه   287.24.287.24.بنجةةةر السةةةكر نةةةوالى بنجةةةر السةةةكر نةةةوالى 

الدراسةةةة غةةةي نيةةةت بمغةةةت األربةةةاح اإلقتصةةةادية ) بسةةةعر الظةةةل ( ننةةةو الدراسةةةة غةةةي نيةةةت بمغةةةت األربةةةاح اإلقتصةةةادية ) بسةةةعر الظةةةل ( ننةةةو 
جنيهًا ه وقد بمغ األثر الصاغي لمسياسةات جنيهًا ه وقد بمغ األثر الصاغي لمسياسةات   8...87714...7714ه ه   07..07.48..48.

  70..70959..959  -ه ه   17.19.17.19.  -الزراعيةةةة خةةةهل غترتةةةي الدراسةةةة نةةةوالى الزراعيةةةة خةةةهل غترتةةةي الدراسةةةة نةةةوالى 
وتعكس اإلنارة السالب لهةذج القةيم وجةود تنةوهات سةعرية وتعكس اإلنارة السالب لهةذج القةيم وجةود تنةوهات سةعرية والى والى مى التمى التعع

لمسياسات الزراعية التى تم إتباعها عمةى إنتةاج منصةول بنجةر السةكر لمسياسات الزراعية التى تم إتباعها عمةى إنتةاج منصةول بنجةر السةكر 
أقل أقل عمى سعر عمى سعر خهل غترتى الدراسة نيث ينصل منتجى بنجر السكر خهل غترتى الدراسة نيث ينصل منتجى بنجر السكر 

وبالتةةالي تنممهةةم لضةريبة ضةةمنية تتمثةل غةةي الألةةرق وبالتةةالي تنممهةةم لضةريبة ضةةمنية تتمثةل غةةي الألةةرق   ىىعةالمعةالمالالمةن نظيةةرج مةن نظيةةرج 
مقومةةًا باألسةةةعار المنميةةةة ونظيةةرج مقومةةةًا باألسةةةعار مقومةةًا باألسةةةعار المنميةةةة ونظيةةرج مقومةةةًا باألسةةةعار بةةين صةةةاغي العائةةةد بةةين صةةةاغي العائةةةد 

 العالمية .العالمية .
كمةةةا تنةةةير نتةةةائح نألةةةس الجةةةدول إلةةةى أن أسةةةعار المةةةدخهت كمةةةا تنةةةير نتةةةائح نألةةةس الجةةةدول إلةةةى أن أسةةةعار المةةةدخهت 
القابمةةة لمتجةةارة غةةى السةةوق أقةةل مةةن أسةةعارها اإلقتصةةادية خةةهل غترتةةي القابمةةة لمتجةةارة غةةى السةةوق أقةةل مةةن أسةةعارها اإلقتصةةادية خةةهل غترتةةي 
الدراسة وهو ما ينير إلى وجود دعم لممدخهت اإلنتاجية نيث قةدرت الدراسة وهو ما ينير إلى وجود دعم لممدخهت اإلنتاجية نيث قةدرت 

جنيهةةًا عمةةى  الترتيةةب جنيهةةًا عمةةى  الترتيةةب   7192.127192.12ه ه   1515..444444التكمألةةة الماليةةة بنةةوالي التكمألةةة الماليةةة بنةةوالي 
جنيهةا جنيهةا   7740.277740.27ه ه   912.08912.08بينما قدرت التكمألة اإلقتصادية بنوالي بينما قدرت التكمألة اإلقتصادية بنوالي 

ومن ثم يمكن القول أن السياسات المتبعةة خةهل غترتةي الدراسةة كانةت ومن ثم يمكن القول أن السياسات المتبعةة خةهل غترتةي الدراسةة كانةت 
نيةةةةث نيةةةةث   غيمةةةةا يتعمةةةةق بالمةةةةدخهت القابمةةةةة لمتجةةةةارةغيمةةةةا يتعمةةةةق بالمةةةةدخهت القابمةةةةة لمتجةةةةارة  غةةةةي صةةةةال  المنتجةةةةينغةةةةي صةةةةال  المنتجةةةةين
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  51.4551.45ه ه   01.9501.95تنممةةت الدولةةة دعةةم لتمةةك المسةةتمزمات بمةةغ نةةوالي تنممةةت الدولةةة دعةةم لتمةةك المسةةتمزمات بمةةغ نةةوالي 
 جنيهًا عمى الترتيب .جنيهًا عمى الترتيب .

 مؤشرات تحميل السياسات لمحصول بن ر السكر  مؤشرات تحميل السياسات لمحصول بن ر السكر  
معامةةةةل النمايةةةةة اإلسةةةةمى لممنتجةةةةات النهائيةةةةة ) معامةةةةل النمايةةةةة اإلسةةةةمى لممنتجةةةةات النهائيةةةةة )  -77

NPCO   ) ) 
( وجةةةود غةةةرق كبيةةةر بةةةين ( وجةةةود غةةةرق كبيةةةر بةةةين 55توضةةة  مؤنةةةرات الجةةةدول رقةةةم )توضةةة  مؤنةةةرات الجةةةدول رقةةةم )

السعر المنمى ونظيرج العالمى لمنصول البنجةر خةهل غترتةي الدراسةة السعر المنمى ونظيرج العالمى لمنصول البنجةر خةهل غترتةي الدراسةة 
  1.481.48ه ه   1.5891.589مى لممنتجةةةات ننةةةو مى لممنتجةةةات ننةةةو نيةةةث بمغةةةت قيمةةةة معامةةةل اإلسةةةنيةةةث بمغةةةت قيمةةةة معامةةةل اإلسةةة

وهو ما يعكس ان سياسة الدولة كانت غةي سيةر صةال  المنتجةين نظةرًا وهو ما يعكس ان سياسة الدولة كانت غةي سيةر صةال  المنتجةين نظةرًا 
إلنخألةةةاض قيمةةةة هةةةذا المعامةةةل عةةةن الوانةةةد الصةةةني  أي أن األسةةةعار إلنخألةةةاض قيمةةةة هةةةذا المعامةةةل عةةةن الوانةةةد الصةةةني  أي أن األسةةةعار 
المنميةةةة لمبنجةةةر تقةةةل عةةةن نظيرتهةةةا العالميةةةة ومةةةن ثةةةم تنمةةةل منتجةةةى المنميةةةة لمبنجةةةر تقةةةل عةةةن نظيرتهةةةا العالميةةةة ومةةةن ثةةةم تنمةةةل منتجةةةى 

% مةةةةةن قيمةةةةةة % مةةةةةن قيمةةةةةة 7.07.0منصةةةةةول البنجةةةةةر ضةةةةةرائب ضةةةةةمنية بمغةةةةةت ننةةةةةو منصةةةةةول البنجةةةةةر ضةةةةةرائب ضةةةةةمنية بمغةةةةةت ننةةةةةو 
  0115.110115.11ات اإلقتصةةةادية غةةةي غتةةةرة األسةةةاس والبالغةةةة نةةةوالي ات اإلقتصةةةادية غةةةي غتةةةرة األسةةةاس والبالغةةةة نةةةوالي اإليةةةراداإليةةةراد

% مةن قيمةة اإليةرادات % مةن قيمةة اإليةرادات .0.0جنيهًا ارتألعت غي غتةرة المقارنةة إلةى نةوالي جنيهًا ارتألعت غي غتةرة المقارنةة إلةى نةوالي 
جنيها مما يعنى أن الدولة تسير غي جنيها مما يعنى أن الدولة تسير غي   74544.0474544.04اإلقتصادية والبالغة اإلقتصادية والبالغة 

 إتجاج زيادة الضرائب عمى منتجى بنجر السكر .      إتجاج زيادة الضرائب عمى منتجى بنجر السكر .      
اإلنتاجيةةةة ) اإلنتاجيةةةة ) معامةةةل النمايةةةة اإلسةةةمى لممةةةدخهت معامةةةل النمايةةةة اإلسةةةمى لممةةةدخهت  -..

NPCI   ) ) 
ويعكس هذا المعامل أثر السياسة الزراعية مةن خةهل نسةبة ويعكس هذا المعامل أثر السياسة الزراعية مةن خةهل نسةبة 
الدعم الذي تقدمه الدولة لتمك المستمزمات نيث توضة  نتةائح الجةدول الدعم الذي تقدمه الدولة لتمك المستمزمات نيث توضة  نتةائح الجةدول 

  .1.5.1.5المذكور أن قيمة معامل النماية اإلسمي لممدخهت بمغ نوالى المذكور أن قيمة معامل النماية اإلسمي لممدخهت بمغ نوالى 
خهل غترتى الدراسة وهو مةا يعنةى أن نسةبة الةدعم المقدمةة خهل غترتى الدراسة وهو مةا يعنةى أن نسةبة الةدعم المقدمةة   1.5.71.5.7ه ه 

% مةةن % مةةن 1.51.5% ه % ه 88مةةن الدولةةة لمسةةتمزمات إنتةةاج بنجةةر السةةكر بمغةةت مةةن الدولةةة لمسةةتمزمات إنتةةاج بنجةةر السةةكر بمغةةت 
  7740.277740.27ه ه   912.08912.08السةةةةةعر العةةةةةالمي لهةةةةةذج المسةةةةةتمزمات والبةةةةةالغ السةةةةةعر العةةةةةالمي لهةةةةةذج المسةةةةةتمزمات والبةةةةةالغ 

تعنةةةى إقتةةةراب قيمةةةة أسةةةعار تعنةةةى إقتةةةراب قيمةةةة أسةةةعار   إلةةةى نةةةد مةةةاإلةةةى نةةةد مةةةا  جنيهةةةا وهةةةى نسةةةبة منخألضةةةةجنيهةةةا وهةةةى نسةةةبة منخألضةةةة
 مستمزمات اإلنتاج منميا مع نظيرتها العالمية .مستمزمات اإلنتاج منميا مع نظيرتها العالمية .

 ((  EPC) ) معامل النماية الألعال معامل النماية الألعال  -22
( أن قيمةةة معامةةل النمايةةة ( أن قيمةةة معامةةل النمايةةة 55ل رقةةم )ل رقةةم )توضةة  مؤنةةرات الجةةدو توضةة  مؤنةةرات الجةةدو 

خهل غترتي الدراسة وهو ما ينةير خهل غترتي الدراسة وهو ما ينةير   1.441.44ه ه 1.5541.554الألعال بمغت ننو الألعال بمغت ننو 
إلى أن القيمة الألعمية المضاغة إلنتةاج منصةول بنجةر السةكر أقةل مةن إلى أن القيمة الألعمية المضاغة إلنتةاج منصةول بنجةر السةكر أقةل مةن 
قيمتهةا اإلقتصةادية وقةد يعةزي ذلةك إلةى إنخألةاض األسةعار الألعميةة عةن قيمتهةا اإلقتصةادية وقةد يعةزي ذلةك إلةى إنخألةاض األسةعار الألعميةة عةن 

عمةةةةى مةةةةدخهت عمةةةةى مةةةةدخهت األسةةةةعار اإلقتصةةةةادية ه وتنمةةةةل المنتجةةةةين لضةةةةرائب األسةةةةعار اإلقتصةةةةادية ه وتنمةةةةل المنتجةةةةين لضةةةةرائب 
اإلنتةةاج لهةةذا المنصةةول التةةى يةةتم إسةةتيرادها هوأن صةةاغي أثةةر السياسةةة اإلنتةةاج لهةةذا المنصةةول التةةى يةةتم إسةةتيرادها هوأن صةةاغي أثةةر السياسةةة 
المنمية عمى كًه من أسواق اإلنتاج وأسةواق مسةتمزمات اإلنتةاج كانةت المنمية عمى كًه من أسواق اإلنتاج وأسةواق مسةتمزمات اإلنتةاج كانةت 
غةةي سيةةر صةةال  المنتجةةين ورسةةم ذلةةك  بةةد مةةن اإلنةةارة إلةةى أنخألةةاض غةةي سيةةر صةةال  المنتجةةين ورسةةم ذلةةك  بةةد مةةن اإلنةةارة إلةةى أنخألةةاض 
  قيمة معامل النماية الألعال غي المقارنةة بنظيةرج غةي غتةرة األسةاس وهةوقيمة معامل النماية الألعال غي المقارنةة بنظيةرج غةي غتةرة األسةاس وهةو
 ما يعكس ويؤكد إتجاج الدوله وسياستها غيما يتعمق ببنجر السكر .    ما يعكس ويؤكد إتجاج الدوله وسياستها غيما يتعمق ببنجر السكر .    

) ) او معامل تكمألة المةوارد المنميةة او معامل تكمألة المةوارد المنميةة معامل الميزة النسبية معامل الميزة النسبية  -00
DRC  )) 

بدراسة أثر السياسة الزراعية عمةى الميةزة النسةبية لمنصةول بدراسة أثر السياسة الزراعية عمةى الميةزة النسةبية لمنصةول 
بنجةةةر السةةةكر تبةةةين أن معامةةةل الميةةةزة النسةةةبية ) معامةةةل تكمألةةةة المةةةوارد بنجةةةر السةةةكر تبةةةين أن معامةةةل الميةةةزة النسةةةبية ) معامةةةل تكمألةةةة المةةةوارد 

وهةةو مةةا ينةةر إلةةى تمتةةع مصةةر وهةةو مةةا ينةةر إلةةى تمتةةع مصةةر   4..41..1ه ه   1.211.21نةةوالى نةةوالى المنميةةة ( بمةةغ المنميةةة ( بمةةغ 
بميةةزة نسةةبية غةةى إنتةةاج منصةةول بنجةةر السةةكر وقةةدرتها عمةةى المناغسةةة بميةةزة نسةةبية غةةى إنتةةاج منصةةول بنجةةر السةةكر وقةةدرتها عمةةى المناغسةةة 
غةةةى األسةةةواق العالميةةةة  خةةةهل غترتةةةي الدراسةةةة وأن إنتاجةةةه أغضةةةل مةةةن غةةةى األسةةةواق العالميةةةة  خةةةهل غترتةةةي الدراسةةةة وأن إنتاجةةةه أغضةةةل مةةةن 
اإلتجةةاج لإلسةةتيراد مةةن الخةةارج  ه كمةةا يتضةة  تمتةةع مصةةر بميةةزة نسةةبية اإلتجةةاج لإلسةةتيراد مةةن الخةةارج  ه كمةةا يتضةة  تمتةةع مصةةر بميةةزة نسةةبية 

الميةةزة النسةةبية نيةةث تنةةير الميةةزة النسةةبية نيةةث تنةةير   غةةي غتةةرة المقارنةةة إلنخألةةاض قيمةةة معامةةلغةةي غتةةرة المقارنةةة إلنخألةةاض قيمةةة معامةةل
ونةةةدة مةةةوارد منميةةةة لتوليةةةد ونةةةدة مةةةوارد منميةةةة لتوليةةةد   4..41..1ه ه   1.211.21النتةةةائح إلةةةى أن يمةةةزم ننةةةو النتةةةائح إلةةةى أن يمةةةزم ننةةةو 

 وندة نقد أجنبي .وندة نقد أجنبي .
 ((  DRCمعامل الربنية ) معامل الربنية )  -44

يتضةةةة  مةةةةن مؤنةةةةرات الجةةةةدول المةةةةذكور أن قيمةةةةة معامةةةةل يتضةةةة  مةةةةن مؤنةةةةرات الجةةةةدول المةةةةذكور أن قيمةةةةة معامةةةةل 
وهةةى تعنةةى أن منتجةةى بنجةةر وهةةى تعنةةى أن منتجةةى بنجةةر   1.291.29ه ه   ..1.5..1.5الربنيةةة بمغةةت نةةوالي الربنيةةة بمغةةت نةةوالي 

 السكر تنمموا ضرائب ضمنية  .السكر تنمموا ضرائب ضمنية  .
 ((  PCRالتكالي  الخاصة ) التكالي  الخاصة ) نسبة نسبة  -99

دراسة مؤنةرات الجةدول المةذكور أن قيمةة معامةل دراسة مؤنةرات الجةدول المةذكور أن قيمةة معامةل يتبين من يتبين من 
نسةةبة التكةةالي  الخاصةةة كانةةت أقةةل مةةن الوانةةد الصةةني  نيةةث بمغةةت نسةةبة التكةةالي  الخاصةةة كانةةت أقةةل مةةن الوانةةد الصةةني  نيةةث بمغةةت 

خةةهل غترتةةي الدراسةةة وهةةو مةةا يعنةةى ان صةةاغى خةةهل غترتةةي الدراسةةة وهةةو مةةا يعنةةى ان صةةاغى   1.41.4ه ه   1.021.02نةةوالي نةةوالي 
القيمةةةة المضةةةاغة مةةةن األمةةةوال المسةةةتثمرة لتغطيةةةة التكةةةالي  اإلنتاجيةةةة القيمةةةة المضةةةاغة مةةةن األمةةةوال المسةةةتثمرة لتغطيةةةة التكةةةالي  اإلنتاجيةةةة 

سةكر أكبةةر تمةك التكةالي  ومةةن ثةم ينقةق اإلسةةتثمار غةي زراعةةة سةكر أكبةةر تمةك التكةالي  ومةةن ثةم ينقةق اإلسةةتثمار غةي زراعةةة الال  بنجةربنجةر
 بنجر السكر أربانًا مجزية .بنجر السكر أربانًا مجزية .

 ( (   PSRمعامل إعانة اإلنتاج ) معامل إعانة اإلنتاج )  -11
يتض  من مؤنرات الجدول المذكور أن قيمة معامةل إعانةة يتض  من مؤنرات الجدول المذكور أن قيمة معامةل إعانةة 

وهةةةةى تعنةةةةى أن منتجةةةةى وهةةةةى تعنةةةةى أن منتجةةةةى   1.021.02  -ه ه   1.101.10  –اإلنتةةةةاج بمغةةةةت نةةةةوالي اإلنتةةةةاج بمغةةةةت نةةةةوالي 
 بنجر السكر تنمموا ضرائب ضمنية  .بنجر السكر تنمموا ضرائب ضمنية  .

 ت ت أهم التوصياأهم التوصيا
وخاصةة غةي وخاصةة غةي التوسع غي زراعة منصول بنجةر السةكر التوسع غي زراعة منصول بنجةر السةكر  -77

 الموارد المائية الموارد المائية ظل مندودية ظل مندودية 
نرنةةةةيد اإلسةةةةتههك المنمةةةةى بنألةةةةض متوسةةةةط نصةةةةيب نرنةةةةيد اإلسةةةةتههك المنمةةةةى بنألةةةةض متوسةةةةط نصةةةةيب  -..

 الألرد من خهل توعية المواطنينالألرد من خهل توعية المواطنين
تألعيةةةل الةةةدور الرقةةةابي لمدولةةةة عمةةةى سةةةوق مسةةةتمزمات تألعيةةةل الةةةدور الرقةةةابي لمدولةةةة عمةةةى سةةةوق مسةةةتمزمات  -22

 اإلنتاج لنألض التكالي  ومن ثم زيادة العائد  اإلنتاج لنألض التكالي  ومن ثم زيادة العائد  
من نأنها التقةارب من نأنها التقةارب   ضرورة العمل عمى وضع سياساتضرورة العمل عمى وضع سياسات -00

بين سعرى الندود والمزرعة وخاصةة لمنصةول بنجةر بين سعرى الندود والمزرعة وخاصةة لمنصةول بنجةر 
 السكر السكر 
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 مائمة المرا ع مائمة المرا ع 
طمعةةت رزق اا النقةةادي ) دكتةةور( ه عمةةاد مةةوريس عبةةد النةةهيد طمعةةت رزق اا النقةةادي ) دكتةةور( ه عمةةاد مةةوريس عبةةد النةةهيد  -77

) دكتةةةةةةةور ( : دراسةةةةةةةة إقتصةةةةةةةادية تنميميةةةةةةةة لمطاقةةةةةةةة اإلنتاجيةةةةةةةة ) دكتةةةةةةةور ( : دراسةةةةةةةة إقتصةةةةةةةادية تنميميةةةةةةةة لمطاقةةةةةةةة اإلنتاجيةةةةةةةة 
دورها غي تنقيق دورها غي تنقيق و و واإلستههكية واإلستيرادية لممناصيل السكرية واإلستههكية واإلستيرادية لممناصيل السكرية 

الخةةةةةامس والعنةةةةةرون لإلقتصةةةةةاديين الخةةةةةامس والعنةةةةةرون لإلقتصةةةةةاديين   المةةةةةؤتمرالمةةةةةؤتمره ه   الغةةةةةذائيالغةةةةةذائي  األمةةةةةناألمةةةةةن
 ..  171.171.نوغمبر نوغمبر   ..  –  77الزراعين ه الزراعين ه 

سةةادة سةةمبى عمةةى مهةةدى ) دكنةةور ( : دراسةةة تنميميةةة ألثةةر سةةادة سةةمبى عمةةى مهةةدى ) دكنةةور ( : دراسةةة تنميميةةة ألثةةر  -..
السياسةةات السةةعرية ألهةةم المناصةةيل السةةكرية غةةي مصةةر ه السياسةةات السةةعرية ألهةةم المناصةةيل السةةكرية غةةي مصةةر ه 
مجمة اإلقتصاد الزراعى والعموم اإلجتماعيةة ه كميةة الزراعةة مجمة اإلقتصاد الزراعى والعموم اإلجتماعيةة ه كميةة الزراعةة 

 ..178.178.ديسمبر ديسمبر   .7.7ه عدد ه عدد   55ة ه مجمد ة ه مجمد ه جامعة المنصور ه جامعة المنصور 
نسين السةيد سةرنان )دكتةور ( : تنميةل إقتصةادى لمسياسةات نسين السةيد سةرنان )دكتةور ( : تنميةل إقتصةادى لمسياسةات  -22

اإلنتاجيةةة لمنصةةول بنجةةر السةةكر غةةى مصةةر ه مجمةةة العمةةوم اإلنتاجيةةة لمنصةةول بنجةةر السةةكر غةةى مصةةر ه مجمةةة العمةةوم 
ه ه   7979ه مجمةةةةد ه مجمةةةةد   22الزراعيةةةة البيئيةةةةة ه جامعةةةة دمنهةةةةور ه عةةةدد الزراعيةةةة البيئيةةةةة ه جامعةةةة دمنهةةةةور ه عةةةدد 

.171.171           
 الم حق

 ل السكرية خ ل فترتي الدراسة ( التقييم المالي واإلمتصادي لبنود تكاليف المحاصي 1 دول رمم   
 محصول مصف السكر  محصول بن ر السكر بنود التكاليف

                   فترة األساس 
  2004 – 2010 ) 

                    فترة المقارنة
  2011 – 2017 ) 

                   فترة األساس 
  2004 – 2010 ) 

                   فترة المقارنة
  2011 – 2017 ) 

التقييم 
 المالي

التقييم 
 اإلمتصادي

التقييم 
 المالي

التقييم 
 اإلمتصادي

التقييم 
 المالي

التقييم 
 اإلمتصادي

التقييم 
 المالي

التقييم 
 اإلمتصادي

 أوال  : مستمزمات اإلنتاج الزراعى 
 480.60 457.71 244.10 232.48 154.35 147 109.05 103.86 ثمن التقاوي

 20.57 20.57 1.57 1.57 18.72 18.72 10.5 10.5 لسماد البمديثمن ا
ثمن السماد 
 الكيماوي

262.43 288.67 515 566.50 1012.57 1113.83 1397.00 1536.70 
 0.00 0.00 24.52 20.43 190.45 158.71 97.55 81.29 ثمن المبيدات
 828.29 828.29 473.29 473.29 224.29 224.29 97.71 97.71 مصاريف أخري
 ممة مستمزمات 

 اإلنتاج
555.79 603.48 1063.72 1154.31 1740.34 1857.31 2703.57 2866.16 

 ثانيا  : الموارد المحمية
أ ور العمل 
 البشري

536.86 359.70 1350 904.50 1089.00 729.63 2033.29 1362.30 

 1395.12 1268.29 906.87 824.43 679.65 617.86 253.47 230.43 أ ور العمل األلي

أ ور العمل 
 الحيواني

0 0  0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 

 2757.42 3301.58 1637.50 1914.43 1584.15 1967.86 613.17 767.29  ممة األ ور

إ مالي التكاليف 
 بدون إي ار

1323.08 1216.65 3031.58 2738.46 3654.77 3494.81 6005.15 5623.58 

 3622.43 3622.43 1538.57 1538.57 2164.71 2164.71 910.71 910.71 اإلي ار

 9246.01 9627.58 5033.38 5193.34 4903.17 5196.29 2127.36 2233.79 إ مالي التكاليف

 47.95 50.35 21.34 20.74 اإلنتا ية الفدانية

 456.43 193.79 395.31 212.53 السعر المزرعي

 ستصهح األرضي ه قطاع النئون ا قتصادية ه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقةستصهح األرضي ه قطاع النئون ا قتصادية ه ننرة اإلنصاءات الزراعية ه أعداد متألرقةالمصدر : جمعت ونسبت من وزارة الزراعة واالمصدر : جمعت ونسبت من وزارة الزراعة وا
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ABSTRACT 

 
        The issue of food security is one of the core issues that receive increasing attention to its economic, social and 

political impact on the stability of countries. This concept of food security is linked to the concept of sustainable 

development. Increase production, provide food and thus achieve food security. 

      Sugar production in Egypt is based on two main sources: sugar cane and sugar beet, each contributing about 1.27 

million tons in 2017, equivalent to 44.05%, and 55.95% of the total sugar production in the same year, amounting to 

about 2.27 million tons. 

      The problem of research is the existence of a food gap of sugar due to the inability of the available production 

capacity to meet the consumptive needs of the population and then reliance on foreign markets to secure and fill that 

gap and the associated increase in the burden of agricultural trade balance, where statistics indicate that the quantity 

produced In 2017, sugar consumption was estimated at 2270 thousand tons, while consumption needs were estimated at 

2950 thousand tons. Therefore, the self-sufficiency ratio was estimated at 76.95%. The food gap of sugar was estimated 

at 680 thousand tons. Shade The Egyptian economy witnessed the challenges and the tendency of the state to implement 

a program of economic reform recently in agreement with the International Monetary Fund, where the phasing out of 

fuel subsidies and the liberalization of the exchange rate in November 2016, in addition to the tendency of the state to 

reduce the cultivated areas of the sugarcane crop 

       The research aimed to study and analyze agricultural policies and their impact on achieving food security from 

sugar by dividing the study period (2004-2017) into two periods (2004-2010) and the second (2001-2017) 

The research has reached many results from them 

• Sugar cane cultivation is concentrated in Upper Egypt governorates, where the governorates of Qena, Aswan, Luxor, 

and Minya cultivate about 94.04% of the cultivated area of sugar cane at the level of the Republic during the period 

(2015 - 2017). El-Sheikh, Dakahlia, Sharkia at 57.05% of the annual average of the area planted with sugar beet 

• The average annual amount of sugar produced during the period (2004-2010) was about 1581.57 thousand tons, which 

increased to about 2040.71 thousand tons during the period (2011-2017). The average food gap of sugar during the first 

period decreased by 967.86 thousand tons in the second period to about 836.43 thousand tons and the self-sufficiency 

ratio increased from about 62.08% to about 70.88%. 

• Nominal protection coefficient of products for sugarcane crop was 0.937, 0.94 and sugar beet 0.986 and 0.58 during 

the two study periods 

• The relative advantage coefficient of sugarcane yield was estimated at 0.6, 0.2, and beet yield of 0.37, 0.25, which 

means that Egypt has a comparative advantage in the production  
 
 
 


