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 2022يناير 31 ىفى النشر ، الموافقة عل2021 ديسمبر 20 لبحث فىاستالم ا

 يالملخص العرب
إستهدف البحث دراسة الوضع الراهن إلنتاج محصول الفول 
البلدي في مصر من خالل دراسة تطور المساحة المزروعة منه 

نتاج والتكاليف واالستهالك وتطور كمية الواردات طور اإل وكذلك ت
الهوامش التسويقية  تقديرلفول البلدي باالضافة لمن محصول ا

والكفاءة التسويقية له ودراسة أهم العوامل المؤثرة على كمية 
الواردات منه, والتعرف على أثر السياسات االقتصادية على 

تحليل  مصفوفة ستخدام محصول الفول البلدي في مصر با
  .السياسات االقتصادية

احة المزروعة بالفول البلدي وكان من أهم النتائج أن المس
واالنتاج من محصول الفول البلدي اتخذت اتجاه متناقص معنوي 
إحصائيًا, في حين أن اإلنتاجية والتكاليف االنتاجية وااليراد الكلي 

ل من محصوغذائية وصافي العائد وكمية الواردات والفجوة ال
ين أن الفول البلدي اتخذت اتجاه متزايد معنوي إحصائيًا, كما تب

تبين أن  االستهالك اتخذ اتجاه متزايد غير معنوي إحصائيا. كما
متوسط نصيب الفرد من الفول البلدي اتخذ اتجاه متناقص غير 

 . 2018-2000خالل الفترة  معنوي إحصائيا
توسط نصيب ين أن مفقد تب أما بالنسبة للفروق التسويقية

مثل حوالي جنيها للكيلوجرام, ت 2‚02تاجر الجملة بلغ حوالي 
% من سعر التجزئة, كما قدر متوسط نصيب تاجر 28‚33

 %16‚41جنيها للكيلوجرام, تمثل حوالي  1‚17التجزئة بحوالي 
وبالنسبة نصيب المنتج والوسطاء من توزيع من سعر التجزئة. 

المنتج من جنيه  سط نصيبأن متو  جنيه المستهلك تبين
لك أي ما يقدر من جنيه المسته %60‚18المستهلك بلغ حوالي 

قدر نصيب  جنيها للكيلوجرام فول بلدي, كما 4‚29بحوالي 
من جنيه المستهلك أي ما يقدر  %39‚82الوسطاء بحوالي 

 جنيها للكيلوجرام فول بلدي. 2‚84بحوالي 

معنوية البلدي فول الللتقدير دالة كمية الواردات يعكس 
مل معا وقد بلغ %1ة للنموذج عند مستوى معنوية حصائياإل
أشارت نتائج تقدير دالة الواردات إلى  كما. 0‚96لتحديد حوالي ا

 %1عند مستوى معنوية  معنوية إحصائيا وجود عالقة عكسية
بين كمية الواردات من محصول الفول البلدي والكمية المنتجة من 

معنوية تبين وجود عالقة طردية  في حين البلدي, محصول الفول
بين كمية الواردات من  %1عند مستوى معنوية  إحصائيا

نصيب الفرد في مصر بالكيلوجرام  كل منمحصول الفول البلدي و 
 .الدوالر بالجنيه المصري صرفوسعر  من محصول الفول البلدي

كما تبين أن إشارات معامل االنحدار تتفق مع المنطق 
لكمية المنتجة من محصول الفول البلدي لكل من اقتصادي اال

منه, في حين كانت إشارة معامل اإلنحدار ونصيب الفرد في مصر 
االقتصادي بالنسبة لسعر صرف الدوالر  ال تتفق مع المنطق

بالجنيه المصري ولكنها تتفق وضرورة توفير الواردات من الفول 
ية لعة غذائعتباره سالبلدي لسد حاجة المستهلكين منه على ا
  هامة لقطاع كبير من الشعب المصري.       

أن قيمة معامل تحليل السياسات  تائج مصفوفةكما أوضحت ن
الحماية اإلسمي للناتج من الفول البلدي في مصر خالل الفترة  

يشير إلى وجود ضرائب مما  0‚74حوالي بلغ   2018 -2010
حماية معامل الأن قيمة و . ضمنية على الناتج من الفول البلدي

إلى يشير مما  0‚93حوالي بلغ اإلسمى لمستلزمات اإلنتاج 
جود دعم من قبل الدولة لمستلزمات إنتاج محصول الفول و 

حوالي بلغ  له الفعال أن قيمة معامل الحمايةوتبين البلدي. 
يشير إلى أن الدولة تفرض على منتجي الفول البلدي  مما 0‚72

الميزة  أن قيمة معاملو  .مباشرة شرة أوغيرضرائب قد تكون مبا
يشير إلى مما  0‚39حوالي  بلغللفول البلدي في مصر  النسبية 

أن كما تبين وجود ميزة نسبية لمصر في إنتاج الفول البلدي. 
بلغ الفترة نفس قتصادي لمحصول الفول البلدي خالل الفائض اال
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ألربحية جنيها للفدان وهو ما يعني زيادة ا 3263‚15حوالي 
 %113‚30قتصادية للدولة عن األربحية المالية للمزارع بنحو الا

مما سبق أن السياسات اإلنتاجية المتبعة في مصر خالل  حضويت
كانت في غير صالح زراع الفول البلدي  2018-2010الفترة 

لفرض ضرائب ضمنية عليهم مما أدى إلى انخفاض الحافز لديهم 
روعة به خالل فترة احات المز قرار المسوبالتالي عدم است هلزراعت

 الدراسة.
ة, الواردات, معامل تسويقيلاالكفاءة الكلمات المفتاحية: 

  الحماية اإلسمي, معامل الحماية الفعال.

  المقدمة
عد مشكلة نقص الغذاء وتحقيق االكتفاء الذاتي منه من ت  

أهم المشاكل التي تواجه مصر خاصة بعد تطبيق سياسات 
ختيار المحاصيل اة المزارع في ريوحالتحرر االقتصادي 

لقوى العرض  تتحدد وفقا   الزراعية وترك األسعار الزراعية
وما ترتب على ذلك من زيادة المساحة المزروعة  ،والطلب

معينة على حساب محاصيل أخرى األمر الذي محاصيل  من
وعجز في محاصيل أدى لوجود فائض من بعض المحاصيل 

أهم  لبلدي والذي يعتبر منوأهمها محصول الفول ا ،أخرى
البروتين ر داعد من أهم مصالمحاصيل الغذائية حيث ي  

. ويعد بديال عن البروتين الحيواني النباتي بالنسبة لإلنسان
في تغذية الطيور والحيوانات  كما يعتمد على بذوره ومخلفاته

بصفة عامة والفول المحاصيل البقولية  هلما تضيف باإلضافة
زوت بها وما ينعكس ة من زيادة نسبة اآلبصفة خاصة للترب
ونة وقد لوحظ في اآل التربة. يفالتالية له على المحاصيل 

ول المساحة المزروعة من محصول الفنخفاض ااألخيرة 
  .المصري البلدي وزيادة أسعاره في السوق

 مشكلة البحث:
انخفاض المساحة المزروعة بالفول البلدي من حوالي 

إلى  2002 -2000لفترة ل وسطكمتألف فدان  302‚67
. 2018 -2016لفترة ل كمتوسطألف فدان  95‚33حوالي 
دي من حوالي الفجوة الغذائية من محصول الفول البلوزادت 

إلى  2002 -2000لفترة ل كمتوسطألف طن  128‚33
 2018 -2016لفترة ل كمتوسطألف طن  769‚33حوالي 

نخفضت أيضا )نشرة اإلحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة( وا
تاج ناإلنسبة االكتفاء الذاتي منه ما ترتب على ذلك من عجز 

ول البلدي عن الوفاء باالحتياجات من محصول الف
االستهالكية منه وبالتالي زيادة كمية الواردات من محصول 

لفترة ل كمتوسطألف طن  168‚33لدي من حوالي الفول الب
 كمتوسطألف طن  809‚00إلى حوالي  2002 -2000

)نشرة الميزان الغذائي، أعداد مختلفة(، 2018 -2016لفترة ل
 299‚02راده من حواليإرتفاع أسعار استية إلى فاباإلض
إلى حوالي  2002 -2000لفترة ل كمتوسط للطن_دوالر
 2018 -2016لفترة ل كمتوسط  للطن_دوالر 726‚46

كتروني لمنظمة األغذية والزراعة( مما يؤدي إلى ل)الموقع اإل
لى  ميزان المدفوعات خاصة بعد تحرير سعر زيادة العبء ع

 .2016بر الصرف في نوفم
 ث:هدف البح

يهدف البحث لدراسة الوضع الراهن إلنتاج محصول الفول 
البلدي في مصر من خالل دراسة تطور المساحة المزروعة 
منه وكذلك تطور إنتاج وتكاليف واستهالك محصول الفول 

الهوامش فة لتقدير ضاباال هوتطور كمية الواردات منالبلدي 
العوامل المؤثرة هم ودراسة أ له ية والكفاءة التسويقيةالتسويق

، والتعرف على على كمية الواردات من محصول الفول البلدي
في  أثر السياسات االقتصادية على محصول الفول البلدي

  .مصفوفة تحليل السياسات االقتصادية باستخدام مصر 
 بيانات:االسلوب البحثي ومصادر ال

شئون قطاع ال على البيانات المنشورة منالبحث اعتمد 
الموقع ، واستصالح األراضي وزارة الزراعةب تصاديةقاال

الموقع و  لجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاءاإللكتروني ل
وقد استخدم االسلوب  منظمة األغذية والزراعةاإللكتروني ل

امل االختالف عمو وصفي المتمثل في المتوسط الحسابي ال
معادالت مثل في تم  (Kautsoyiannis,1981) الكميواالسلوب 
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للمتغيرات   لتقدير االتجاه الزمني البسيط النحدار الخطيا
كذلك االنحدار المتعدد الذي و المتعلقة بمحصول الفول البلدي 

المصرية منه خالل  دالة الوارداتإليه في تقدير تم االستناد 
السياسات ستخدام مصفوفة تحليل ضافة إل، باإلفترة الدراسة
صادية على السياسات االقت رعلى أث للتعرف االقتصادية

   محصول الفول البلدي في مصر.

 المناقشةو النتائج 
 :نتاج لمحصول الفول البلديواإل  نتاجيةواإل  تطور المساحة

المزروعة بتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور المساحة 
أنها  تبين 2018-2000لدي خالل الفترة بمحصول الفول الب

 13‚12بلغ حوالي  إحصائيامعنوي  تجاه متناقصااتخذت 
 حوالي البالغمتوسط ال من %7‚47يمثل حوالي  فدانألف 
 .(1)جدول  .فدان ألف 175‚74

تجاه الزمني لتطور اإلنتاجية من بتقدير معادلة اال
نها أتبين  2018-2000محصول الفول البلدي خالل الفترة 

طن  0‚006بلغ حوالي  معنوي إحصائيا تجاه متزايدااتخذت 
. طن 1‚39 من المتوسط البالغ حوالي %0‚43لي حوا يمثل

 .(1)جدول 
محصول اإلنتاج من بتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور 

تبين أنها اتخذت  2018-2000الفول البلدي خالل الفترة 
لف طن أ 16‚95 بلغ حواليمعنوي إحصائيا تجاه متناقص ا

 241‚47 من المتوسط البالغ حوالي %7‚02يمثل حوالي 
 .(1. جدول )طنألف 
 :لمحصول الفول البلديالتكاليف اإلنتاجية  تطور

 نتاجيةاإلبتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور التكاليف 
تبين أنها  2018-2000محصول الفول البلدي خالل الفترة ل

 384‚43بلغ حوالي  معنوي إحصائيا تجاه متزايدااتخذت 
 الغ حواليبتوسط المن الم %10‚35يمثل حوالي جنيه 
 .(2. جدول )جنيه 3714‚05

 :أهم بنود التكاليف اإلنتاجية لمحصول الفول البلدي تطور
في  بدراسة أهم بنود تكاليف إنتاج محصول الفول البلدي

أن  (2) جدولمن  تبين. 2018-2000مصر خالل الفترة 
جنيها للفدان  1522‚47متوسط إيجار الفدان بلغ حوالي 

جمالي تكاليف إنتاج الفول ن إم %40‚91يمثل حوالي 
حوالي  يليه أجور العمال حيث بلغ متوسطها ،البلدي
من إجمالي  %23‚64جنيها للفدان تمثل حوالي  877‚89

لي حيث بلغ متوسطها حوا آلالتا، يليها أجور تكاليف الفدان
من إجمالي  %11‚45جنيها للفدان تمثل حوالي  435‚32
لدي، يليها ثمن تقاوي الفول فول الباليف الفدان لمحصول التك
جنيها للفدان تمثل  280‚37لبلدي حيث بلغ متوسطها ا

من إجمالي تكاليف الفدان لمحصول الفول  %7‚55حوالي 
 البلدي، 

 

 2018-2000في مصر خالل الفترة  لفول البلديا لمحصول ية واإلنتاجنتاجالمساحة واإل االتجاه الزمني لتطور  .1جدول

 دةوحال البيان
 لة االتجاه الزمنيادمع

معامل  قيمة )ف(
 التحديد

سط المتو 
 حسابيال

 معدل التغير
 السنوي

% 

معامل 
 االختالف

 معامل االنحدار ثابت المعادلة %

 293‚80 ألف فدان المساحة
(52‚22**) 

-12‚13 
(-59‚10**) 18‚112** 87‚0 74‚175 -47‚7 07‚45 

 1‚33 طن اإلنتاجية
(17‚56**) 

006‚0 
(77‚2*) 67‚7** 31‚0 39‚1 43‚0 53‚4 

 394‚03 نألف ط اإلنتاج
(86‚23**) 

-95‚16 
(-82‚10) ** 97‚116** 87‚0 47‚241 -02‚7 27‚42 

 .%5، )*( معنوي عند  %1المحسوبة ، )**( معنوي عند  (t)القيم بين األقواس تمثل قيمة 
 أعداد مختلفة. ،ةيالزراعنشرة اإلحصاءات ، قطاع الشئون االقتصادية ،يألراضالح ا: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالمصدر
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 2018-2000 في مصر خالل الفترة بالجنيه لفول البلديا تكاليف إنتاج محصول الزمني لتطوراالتجاه .2ل جدو

 البيان
 معادلة االتجاه الزمني

معامل  قيمة )ف(
 التحديد

المتوسط 
 الحسابي

 معدل التغير
 نويلسا

% 

ل اممع
 االختالف

% 

األهمية 
 النسبية

 معامل االنحدار ثابت المعادلة %

 36‚62- عمالأجور 
(-42‚0) 

61‚10 
(36‚12**) 78‚152** 90‚0 89‚877 21‚1 66‚68 64‚23 

 0‚68 أجور حيوانات
(76‚1) 

012‚0 
 0‚021 107‚60 ــــــــ 0‚79 0‚01 0‚11 (0‚33)

 24‚83 التآأجور 
(46‚0) 

50‚44 
(36‚8**) 46‚74** 81‚0 32‚425 46‚10 25‚65 45‚11 

 77‚88 ثمن تقاوي
(53‚3**) 

50‚22 
(74‚10**) 25‚115** 87‚0 37‚280 03‚8 37‚48 55‚7 

 31‚16 ثمن سماد بلدي
(92‚8**) 

-49‚1 
(-50‚4**) 25‚20** 54‚0 74‚17 - 40‚8 15‚64 48‚0 

 57 ثمن سماد كيماوي
(57‚2*) 

09‚23 
(97‚10**) 42‚120** 88‚0 79‚264 72‚8 42‚52 13‚7 

 29‚16 ثمن مبيدات
(70‚4**) 

68‚10 
(13‚18**) 69‚328** 95‚0 32‚125 52‚8 20‚49 37‚3 

 18‚66 مصاريف عمومية
(18‚1) 

08‚20 
(36‚13**) 44‚178** 91‚0 42‚199 07‚10 31‚59 37‚5 

التكاليف بدون 
 اإليجار

74‚202 
(17‚1) 

98‚220 
(40‚13**) 49‚179** 91‚0 58‚2191 08‚10 37‚59 01‚59 

 51‚42 اإليجار
(22‚0) 

45‚163 
(39‚7**) 67‚54** 76‚0 47‚1522 74‚10 17‚69 99‚40 

 254‚15 جملة التكاليف
(65‚0) 

43‚384 
(41‚10**) 41‚108** 86‚0 05‚3714 35‚10 65‚62 100 

 .%5، )*( معنوي عند  %1نوي عند المحسوبة ، )**( مع (t)القيم بين األقواس تمثل قيمة 
 أعداد مختلفة. ،ةالزراعي إلحصاءاتانشرة  ،قطاع الشئون االقتصادية ،جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي: المصدر

 

 264‚79 متوسطه حوالي بلغ حيثلسماد الكيماوي من اثم ث
فدان تكاليف المن إجمالي  %7‚13جنيها للفدان تمثل حوالي

 %90‚76وهذه البنود تمثل حوالي  ،ول الفول البلديلمحص
من إجمالي تكاليف الفدان لمحصول الفول البلدي في حين 

من إجمالي  %9‚34أن باقي بنود التكاليف تمثل حوالي 
ل الفترة في مصر خال الفول البلدييف الفدان لمحصول تكال

2000-2018. 
 
 
 

لمحصول الفول  دانيلفا العائدصافي اإليراد الكلي و  تطور
 :البلدي

اإليراد الكلي بتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور 
-2000الفول البلدي خالل الفترة  الفدان من محصولل

بلغ إحصائيا وي معن أنها اتخذت إتجاه متزايد تبين 2018
من المتوسط  %10‚47لي يمثل حواجنيه  596‚59حوالي 

 .(3). جدول جنيه 5698‚74 البالغ حوالي
 الفداني بتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور صافي العائد

أنها اتخذت  تبين الفترة نفس لمحصول الفول البلدي خالل 
يمثل جنيه  212‚16بلغ حوالي معنوي إحصائيا  تجاه متزايدا

 1984‚68 من المتوسط البالغ حوالي %10‚69حوالي 
 .(3). جدول جنيه
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 2018-2000في مصر خالل الفترة  لفول البلدي بالجنيها اإليراد الكلي وصافي العائد لمحصولر االتجاه الزمني لتطو .3جدول 

 البيان
 معادلة االتجاه الزمني

معامل  قيمة )ف(
 التحديد

المتوسط 
 الحسابي

معدل 
 التغير
 السنوي

% 

معامل 
 معامل االنحدار عادلةثابت الم % االختالف

 329‚43 اإليراد الكلي 
 (44‚0) 

59‚596 
(38‚8**) 27‚70** 81‚0 74‚5698 47‚10 65‚65 

 75‚28 صافي العائد
(19‚0) 

16‚212 
(49‚5**) 08‚30** 64‚0 68‚1984 69‚10 26‚75 

 .%5ند ، )*( معنوي ع %1المحسوبة ، )**( معنوي عند  (t)القيم بين األقواس تمثل قيمة 
 أعداد مختلفة. ،ة الزراعي إلحصاءاتانشرة  ،قطاع الشئون االقتصادية ي،صالح األراض: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستالمصدر

 

ومتوسط نصيب الواردات واالستهالك وحجم الفجوة  تطور
 :محصول الفول البلديالفرد من 

حصول بتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور الواردات لم
خذت تبين أنها ات 2018-2000الفول البلدي خالل الفترة 

ألف طن  25‚87بلغ حوالي  معنوي إحصائيا يداإتجاه متز 
 420‚37المتوسط البالغ حواليمن  %6‚15يمثل حوالي 

 (4. جدول )ألف طن
من  ( أن متوسط االستهالك القومي4)تبين من جدول 

بلغ حوالي  2018-2000محصول الفول البلدي خالل الفترة 
مني لتطور بتقدير معادلة االتجاه الز و ألف طن.  636‚00

غير تجاه متزايد اتبين أنها اتخذت  همن القومي تهالكاالس
 .إحصائيا  معنوي 

بتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور الفجوة الغذائية من 
تبين أنها  2018-2000محصول الفول البلدي خالل الفترة 

ألف  26‚64ا بلغ حوالي معنوي إحصائيتجاه متزايد ااتخذت 
 394‚53لبالغ حواليمن المتوسط ا %6‚75يمثل حوالي طن 

 . (4جنيه. جدول )
 ( أن متوسط نصيب الفرد في السنة4)تبين من جدول 

بلغ  2018-2000من محصول الفول البلدي خالل الفترة 
. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور كيلوجرام 6‚11حوالي 
تبين أنها اتخذت من محصول الفول البلدي  ردالف نصيب
 .إحصائيا معنويغير  ام متناقصإتجاه ع

في مصر باأللف طن خالل  لفول البلديا محصول من وحجم الفجوة ستهالكاالو  الواردات االتجاه الزمني لتطور .4جدول
 2018-2000الفترة 

 البيان
 معادلة االتجاه الزمني 

معامل  قيمة )ف(
 المتوسط الحسابي يدالتحد

 معدل التغير
 السنوي

% 
معامل 
 االنحدارمعامل  دلةثابت المعا % االختالف

 394‚03 اإلنتاج المحلي
(86‚23**) 

-95‚16 
(-82‚10) 97‚116** 87‚0 47‚241 -02‚7 27‚42 

 187‚51 كمية الواردات
(48‚2*) 

87‚25 
(61‚3**) 13** 43‚0 37‚420 15‚6 62‚52 

 548‚84 قوميالك الاالسته
(59‚6**) 

68‚9 
ــ 636‚00 0‚08 1‚50 (1‚22)  30‚08 ــــــــ

 154‚81- حجم الفجوة
(- 05‚2) 

-64‚26 
(-71‚3**) 74‚13** 45‚0 -53‚394 -75‚6 82‚56 

متوسط نصيب الفرد 
 جرام في السنةبالكيلو 

50‚6 
 (74‚8*)* 

-04‚0 
ــ 6‚11 0‚02 0‚39 (0‚63-)   27‚17 ــــــــ

 .%5ي عند ، )*( معنو  %1المحسوبة ، )**( معنوي عند  (t)قيم بين األقواس تمثل قيمة لا
 أعداد مختلفة. ،الميزان الغذائينشرة  ،قطاع الشئون االقتصادية ،ألراضي: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح االمصدر
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 :لمحصول الفول البلدياألسعار والهوامش التسويقية 
 :لمحصول الفول البلديالمنتج والجملة والتجزئة ار أسع

المنتج بلغ حوالي  وسط سعر( أن مت5ل )تبين من جدو 
. وقد 2018 -2000جنيها للكيلوجرام خالل الفترة  3‚94

 1‚25حوالي  فول البلديبلغت القيمة الدنيا لسعر المنتج لل
، في حين بلغت القيمة القصوى 2002جرام عام و لجنيها للكي

. كما تبين أن 2018 عام جنيها للكيلوجرام 12‚78حوالي  له
جنيها للكيلوجرام خالل  5‚96لغ حوالي ر الجملة بمتوسط سع

 الفترة.تلك 
حوالي  فول البلديكما بلغت القيمة الدنيا لسعر الجملة لل

في حين بلغت القيمة  ،2001جنيها للكيلوجرام عام  1‚65
. 2018جنيها للكيلوجرام عام  17‚92القصوى له حوالي 

سط سعر تبين أن متو  فول البلديللوبدراسة سعر التجزئة 
فترة جنيها للكيلوجرام خالل ال 7‚13جزئة بلغ حوالي الت

 . وقد بلغت القيمة الدنيا لسعر التجزئة حوالي2018–2000
في حين بلغت القيمة  ،2000جنيها للكيلوجرام عام  2

 .2018جنيها للكيلوجرام عام  20‚25القصوى له حوالي 

( أن متوسط 5تبين من جدول ) الهوامش التسويقية:
تمثل  ،جنيها للكيلوجرام 2‚02جملة بلغ حوالي يب تاجر النص
كما قدر متوسط نصيب  ،% من سعر التجزئة28‚33والي ح

تمثل حوالي  ،جنيها للكيلوجرام 1‚17تاجر التجزئة بحوالي 
 من سعر التجزئة. 16%‚41

 نصيب المنتج والوسطاء من توزيع جنيه المستهلك:
يه منتج من جن( أن متوسط نصيب ال5تبين من جدول )

ك أي ما من جنيه المستهل %60‚18المستهلك بلغ حوالي 
كما قدر  ،فول بلديجنيها للكيلوجرام  4‚29لي يقدر بحوا

من جنيه المستهلك أي ما  %39‚82نصيب الوسطاء بحوالي 
 .فول بلديجنيها للكيلوجرام  2‚84يقدر بحوالي 

أن  (5تبين من جدول ) :البلديلفول الكفاءة التسويقية ل
 %51‚54للفول البلدي بلغت حوالي  التسويقية الكفاءة متوسط

لكفاءة . وقد بلغت القيمة الدنيا ل2018-2000خالل الفترة 
في ، 2016عام  %27‚95حوالي  فول البلديلل التسويقية

 .2010 عام %69‚04حوالي  احين بلغت القيمة القصوى له

ن جنيه المستهلك في مصر خالل ق التسويقية ونصيب المنتج مام والفروبالجنيه للكيلوجر  الفول البلدي أسعار .5جدول 
 2018–2000الفترة 

 الخطأ المعياري المتوسط أعلى قيمة يمةأدنى ق البيان
 فول البلديأسعار ال

 بالجنيه للكيلوجرام
 0‚64 3‚94 12‚78 1‚25 منتج
 1‚08 5‚96 17‚92 1‚65 جملة
 1‚26 7‚13 20‚25 2 تجزئة

ة يقيالتسو  الفروق
 المطلقة

 0‚51 2‚02 7‚73 0‚39 منتج -جملة 
 0‚20 1‚17 2‚33 0‚26 جملة -تجزئة 
 0‚68 3‚19 9‚98 0‚73 تجمن – تجزئة

الفروق التسويقية 
من سعر  ةنسبك

 التجزئة

 2‚56 28‚33 59‚46 11‚06 منتج -جملة 
 1‚17 16‚41 25‚10 9‚9 جملة -تجزئة 
 2‚52 44‚74 65‚44 24‚80 منتج –تجزئة 

 2‚52 60‚18 75‚20 34‚56 نصيب المنتج من جنيه المستهلك
 2‚52 39‚82 65‚44 24‚80 هلكنصيب الوسطاء من جنيه المست

 2‚50 51‚54 69‚04 27‚95 *الكفاءة التسويقية
 .100 ×(التكاليف اإلنتاجيةاالنتشار السعري + /االنتشار السعري) -100 الكفاءة التسويقية = *

   gwww. Capmas.gov.e من الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: وحسبتجمعت : درالمص
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 :الواردات المصرية من الفول البلديمحددات الطلب على 
بدراسة العوامل المؤثرة على الواردات من الفول البلدي 

بلدي ول الفول التبين أنها تتمثل في الكمية المنتجة من محص
ة منه باأللف طن، عدد السكان باأللف طن، الكمية المستهلك

م من بالمليون نسمة، نصيب الفرد في مصر بالكيلوجرا
دي للفول البل مصر ستيرادالبلدي، سعر امحصول الفول 

 . المصري الجنيهب الدوالر وسعر صرف للطن بالدوالر
 ةالمستقلرات وبتقدير دالة الواردات تبين أن معظم المتغي

سالفة الذكر غير معنوية إحصائيا بالرغم من معنوية الدالة 
مما كان دافعا الستخدام اسلوب اإلنحدار الخطي المرحلي 

Stepwise ية لمعرفة أكثر المتغيرات تأثيرا على كم
بعض  تالواردات، ولكن تبين أنه باستخدام هذا االسلوب حذف

لفول ل استيراد مصرهامة من الدالة مثل سعر المتغيرات ال
البلدي وسعر الصرف وبالتالي تم اإلعراض عن استخدام هذا 
االسلوب. ثم تم تقدير مصفوفة االرتباط للكشف عن وجود 

 Multicollinearity المتعدد مشكلة االمتداد الخطي
وتبين وجود ارتباط  مستقلةبين المتغيرات ال( 1982)سالفاتور،

ب على هذه وللتغل تقلةمسبين بعض المتغيرات القوي خطي 
المشكلة تم حذف متغير الكمية المستهلكة من محصول الفول 

ثم  .عر استيراد مصر للفول البلديسو  وعدد السكان ،البلدي
ية، النصف في الصورة الخطتم تقدير دالة الواردات 

واللوغاريتمية المزدوجة باستخدام المتغيرات لوغاريتمية 
ول الفول البلدي من محصتجة التالية: الكمية المن مستقلةال

م من محصول باأللف طن، نصيب الفرد في مصر بالكيلوجرا
أكثر وكانت الصورة الخطية صرف. الوسعر الفول البلدي، 

دالة  قدرت. و األخرى توفيقا لدالة الواردات من الصور
 الواردات في الصورة الخطية على النحو التالي:

 ه3س 02‚66 + ه2س 19‚29 +ه 1س 1‚90 - 22‚61 -=  هص
        (- 43‚0(  )- 02‚7  **) (40‚11(   **)34‚5**) 

 (**131‚86ف = )    0‚69=  2ر            
 

 حيث أن: 
 كمية الواردات من الفول البلدي باأللف طن. هص
 ية المنتجة من محصول الفول البلدي باأللف طن.الكم ه1س
نصيب الفرد في مصر من محصول الفول البلدي  ه2س

         .  بالكيلوجرام
 .المصري سعر صرف الدوالر بالجنيه  ه3س 
 األرقام بين األقواس تشير إلى قيمة )ت( المحسوبة 

، ** تشير إلى مستوى  %5* تشير إلى مستوى المعنوية 
  %1المعنوية 

 
معنوية اللفول البلدي قدير دالة كمية الواردات لتعكس ي
عامل م لغوقد ب %1ة للنموذج عند مستوى معنوية حصائياإل

الكمية المنتجة من  أن عنيمما ي  0‚96التحديد حوالي 
محصول الفول البلدي باأللف طن، نصيب الفرد في مصر 

 صرفوسعر ول الفول البلدي في العام بالكيلوجرام من محص
من التغيرات في  %96تفسر حوالى الدوالر بالجنيه المصري 

تائج ن رتأشا كمية الواردات من محصول الفول البلدي. كما
 معنوية إحصائيا وجود عالقة عكسيةتقدير دالة الواردات إلى 
بين كمية الواردات من محصول  %1عند مستوى معنوية 

 والكمية المنتجة من محصول الفول البلدي،الفول البلدي 
من وتشير قيمة معامل االنحدار إلى أن زيادة الكمية المنتجة 

 كمية الواردات ضنخفااالفول البلدي بوحدة واحدة تؤدي إلى 
تبين وجود  في حين. وحدة 1‚09 بحوالي من الفول البلدي
بين  %1عند مستوى معنوية  معنوية إحصائياعالقة طردية 

ة الواردات من محصول الفول البلدي ونصيب الفرد في كمي
وتشير قيمة  ،مصر بالكيلوجرام من محصول الفول البلدي

من د في مصر الفر نصيب معامل االنحدار إلى أن زيادة 
كمية الواردات زيادة  يترتب عليهاالفول البلدي بوحدة واحدة 
تبين وجود أيضا و وحدة.  91‚29من الفول البلدي بحوالي 

بين  %1عند مستوى معنوية  معنوية إحصائياالقة طردية ع
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وسعر صرف كمية الواردات من محصول الفول البلدي 
 .الدوالر بالجنيه المصري

ات معامل االنحدار تتفق مع المنطق إشار تبين أن  كما
ل الفول من محصو  االقتصادي لكل من الكمية المنتجة
ت إشارة في حين كان البلدي ونصيب الفرد في مصر منه،

بالنسبة صادي معامل اإلنحدار ال تتفق مع المنطق االقت
ولكنها تتفق وضرورة  المصري لسعر صرف الدوالر بالجنيه

لسد حاجة المستهلكين منه لبلدي ول االواردات من الف توفير
 سلعة غذائية هامة لقطاع كبير من الشعبعلى اعتباره 

        .المصري
محصول الفول البلدي في  أثر السياسات االقتصادية على

 مصر:
تناول البحث في هذا الجزء التحليل المالي واالقتصادي ي 

لمدخالت ومخرجات النشاط اإلنتاجي للفول البلدي خالل 
قتصادية وذلك لبيان أثر السياسات اال 2018 -2010رة الفت

ن خالل مصفوفة تحليل السياسات على هذا المحصول م
ة اإلنتاجية مقيمة بأسعار لتكلفقتصادية، وللوصول إلى ااال

إلى إستخدام استندت البحث  (الظل )التقييم االقتصادي
 (2019)حسب النبي وعبداللطيف،  معامالت التحويل

للمبيدات،  1‚2للسماد الكيماوي،  1‚1للتقاوى،  1‚05: التالية
في حين بقيت  ،لىللعمل اآل 1‚1للعمل البشري،  0‚67

ون تغيير. أما بالنسبة لألرض البنود األخرى على حالها د
فتكلفة فرصتها البديلة هي مدى إمكانية حصول المنتج على 

ي تاج الزراعي وهعائد منها دون تحمله ألعباء مخاطر اإلن
( إيجارها للغير لمدة عام كاملقتصادي )ادة اإليجار االع

وبالنسبة للتقييم  ،رضعلى األ مقوما بمدة مكث المحصول
من قيمة اإليراد  1‚35يعادل فد الفداني قتصادي لإليرااال

 الفداني باألسعار المالية.
 
  

التحليل المالي واالقتصادي لبنود تكاليف اإلنتاج الفدانية 
 لبلدي:ل امحصول الفول

يتناول هذا الجزء من البحث إجراء التحليل المالي  
لمتوسط بنود تكاليف إنتاج الفدان من محصول الفول البلدي 

ادا  إلى أسعارها المزرعية السائدة خالل الفترة والمقدر إستن
مقارنة بالتقييم االقتصادي لمتوسط بنود  2018–2010

ل فترة حدود خالال تكاليف اإلنتاج الفدانية والمقدر بأسعار
 الدراسة.

  أوال: تكاليف مستلزمات اإلنتاج: 
تكاليف مستلزمات اإلنتاج عبارة عن تكلفة عوامل اإلنتاج 

وخارجيا  وهي الجانب المؤثر في  ا  داولها داخليالتي يمكن ت
حسابات القيم المضافة للمحصول وتقيم بسعر السوق وبسعر 

عن قيمتها  الحدود سعرالحدود ) سعر الظل ( وزيادة قيمتها ب
 بسعر السوق يعني وجود دعم للمنتج. 

م المالي لمتوسط ي( أن نتائج التقي6تبين من جدول )
اج الفدانية لمحصول الفول البلدي في تكاليف مستلزمات اإلنت
تشير إلى أن قيمتها  2018-2010مصر خالل الفترة 

ا هجني 1246‚24المالية باألسعار المحلية والمقدرة بحوالي 
قتصادية والمقدرة بحوالي ن أقل من قيمتها االللفدا
جنيها للفدان مما يشير إلى إنخفاض األسعار 1338‚85

اج المستخدمة في إنتاج محصول المحلية لمستلزمات اإلنت
 %6‚92الفول البلدي في مصر عن أسعارها العالمية بنسبة 

وهو ما يشير إلى تحمل الدولة عبء جزء من تكاليف إنتاج 
عم مستلزمات إنتاجه صول الفول البلدي من خالل دمح

وبصفة خاصة في بنود المبيدات واألسمدة الكيماوية والتقاوي 
قتصادية للمبيدات في ث تزيد القيمة االفترة الدراسة حيخالل 

جنيها  213‚34إنتاج فدان الفول البلدي والمقدرة بحوالي 
لقيمة ا، وتزيد  %20ة بحوالي للفدان عن قيمتها المالي

الكيماوية المستخدمة في إنتاج الفول قتصادية لألسمدة اال
جنيها للفدان عن قيمتها  416‚54البلدي والمقدرة بحوالي 

 .%10بنحو  المالية
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خالل الفترة  الفول البلديلمحصول التقدير المالي واالقتصادي لتكاليف اإلنتاج واإليراد الكلي بالجنيه للفدان  .6جدول 
2010-2018 

 التكاليف وااليراد الكليقيمة عناصر  البنود
 القيمة االقتصادية القيمة المالية

  أوال: مستلزمات اإلنتاج
 402‚74 383‚56 ي ثمن التقاو       
 8‚67 8‚67 ثمن السماد البلدي       
 416‚54 378‚67 ثمن السماد الكيماوي      
 213‚34 177‚78 ثمن المبيدات      
 297‚56 297‚56 اريف عموميةمص      

 1338‚85 1246‚24 جملة مستلزمات اإلنتاج
  ثانيا: الموارد المحلية

 926‚61 1383‚00 قيمة العمل البشري      
 1‚00 1‚00 قيمة العمل الحيواني      
 705‚34 641‚22 قيمة العمل اآللي      
 1632‚95 2025‚22 جملة عنصر العمل               

 2315‚67 2315‚67 ايجار األرض      
 11430‚60 8467‚11 اإليراد الكلي

 اإلحصاءات الزراعية، أعداد مختلفة. ع الشئون االقتصادية ، نشرةراضي ، قطا: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األالمصدر
 

 :ثانيًا : تكاليف الموارد المحلية
عوامل اإلنتاج التي ال يتم ية يقصد بتكاليف الموارد المحل 

تداولها تجاريا  مثل األرض والعمل ورأس المال والذي يفترض 
 ما يكون سعر السوق أنها ال تنتقل إلى الدول األخرى وغالبا  

هو نفسه سعر الظل أوالحدود لهذه العناصر. وتبين من 
شري المستخدم في ( أن التكلفة الفدانية للعمل الب6جدول )

ول البلدي في مصر كمتوسط سنوى خالل الفإنتاج فدان 
والمقدرة بأسعارها المحلية قد زادت  2018-2010الفترة 

الفدانية بحوالي  قيمتها للعمل البشرى والمقدر تكلفته
جنيها عن قيمة تلك األجور المقدرة باألسعار  1383‚00

عمل اآللى . في حين أن تكلفة ال%49‚25العالمية بنحو 
جنيها للفدان  641‚22حلية بحوالي المالمقدرة باألسعار 

كانت أقل من تكلفتها المحسوبة باألسعار العالمية بنحو 
 خالل فترة الدراسة.  9%‚09

 قتصادي لعوائد إنتاج فدان الفول البلدي: المالي واالالتحليل 
من فدان الفول  الكلي ( أن اإليراد7تبين من جدول )

مقدر  2018-2010البلدي كمتوسط سنوي خالل الفترة 
حوالي بلغ قدرة باألسعار المزرعية المحلية بقيمته المالية الم

قتصادية يها للفدان وهي تقل عن القيمة االجن 8467‚11
مما  %25‚93المقدرة لإليراد الكلي بأسعار الحدود بنحو 

يتقاضون سعرا محليا أقل يشير إلى أن منتجي الفول البلدي 
 من نظيره باألسعار العالمية.
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 2018 -2010خالل الفترة  البلدي لفوللمحصول امصفوفة تحليل السياسات الزراعية  .7جدول 

 الوحدة: جنيه/فدان                                                                                         

 اإليراد الكلي البيان
تكلفة 

 المستلزمات
 التجارية

 ةالمحلي تكلفة الموارد
القيمة  صافي العائد

جملة عنصر  *المضافة
 اإلجمالي األرض العمل

 7220‚87 2879‚98 4340‚89 2315‚67 2025‚22 1246‚24 8467‚11 الماليالتقييم 
التقييم 
 10091‚75 6143‚13 3948‚62 2315‚67 1632‚95 1338‚85 11430‚60 االقتصادي

 السياسة أثر
 (2870‚88) (3263‚15) 392‚27 ــــــــــــــ 392‚27 (92‚61) (2963‚49) الزراعية

 .تكلفة المستلزمات التجارية  –* القيمة المضافة = اإليراد الكلي 
 قيم بين األقواس سالبةال

 (6: جمعت وحسبت من جدول )المصدر
 

 معامالت الحماية والمزايا النسبية للفول البلدي :
 معامل الحماية اإلسمي:

سمي يقيس أثر السياسة الزراعية على ماية اإلمعامل الح
، كما أنه يعكس الفول البلدي ومستلزمات إنتاجهن الناتج م

ة عن مثيلتها العالمية، بعد األسعار المحليمدى قرب أو 
وكذلك مدى تحمل الدولة عبء دعم المحصول أوفرض 
ضرائب على المنتجين. ومن خالل هذا المعامل يمكن قياس 

ن الناتج من الفول البلدي ة لكل ممعامالت الحماي
 تالي:ومستلزمات إنتاجه كال

 
 

 
 

( أن قيمة معامل الحماية اإلسمي 7تبين من جدول )
 -2010خالل الفترة ول البلدي في مصرللناتج من الف

مة هذا المعامل ويشير إنخفاض قي 0‚74حوالي  بلغ  2018
ب ضمنية على الناتج عن الواحد الصحيح إلى وجود ضرائ

ول البلدي، وتشير قيمته عندما تساوي الواحد الصحيح من الف

تساوى كل من السعر المزرعي وسعر الحدود وأن إرتفاعه 
دعم المنتج لمحصول الفول  الصحيح يعني وجودعن الواحد 

اإلسمى لمستلزمات  ية. كما تبين أن قيمة معامل الحماالبلدي
نخفاض قيمة هذا المعامل وا   0‚93حوالي بلغ اإلنتاج 

ستلزمات اإلنتاج عن الواحد الصحيح تفسر بطريقة عكسية لم
عن نظيره للناتج من الفول البلدي  حيث أنه يشير إلى وجود 

 من قبل الدولة لمستلزمات إنتاج محصول الفول البلدي.  دعم
 معامل الحماية الفعال:

مل الحماية الفعال يشير إلى النسبة بين القيمة معا
سعار المحلية السائدة في السوق المضافة لمنتج معين عند األ

ونظيراتها مقيمة باألسعار العالمية، وهذا المعامل يأخذ في 
ات ومستلزمات اإلنتاج معا ويحسب اإلعتبار كال من المنتج

 بالمعادلة التالية:
 

 
 

ال للفول الفع ( أن قيمة معامل الحماية7تبين من جدول )
حوالي بلغ   2018-2010صر خالل الفترة البلدي في م

نخفاض قيمة هذا المعامل عن الواحد الصحيح يشير  0‚72 وا 
إلى أن الدولة تفرض على منتجي الفول البلدي ضرائب قد 



في مصر محصول الفول البلدي نتاج وتسويقإ :.سهام عبدالمولى محمد قنديل  

 

103 

المعامل باشرة أوغير مباشرة، كما تشير قيمة هذا تكون م
ل ن إنتاج هذا المحصو أ إلىعندما يساوي الواحد الصحيح 

يفه ما تضقتصاد القومي قدر يتساوى مع يضيف إلى اال
ها بأسعار الحدود، كما أن زيادته عن الواحد يعني دعم تنظير 

 الدولة لهذا المحصول.
 : الميزة النسبية( معامل تكلفة الموارد المحلية )معامل

موارد المحلية قدرة الدولة على يوضح معامل تكلفة ال
نتاج وحدة واحدة من سلعة ما من إحالل مواردها المحلية إل

أجنبي كان يمكن أن توجه إلستيراد تلك أجل توفير وحدة نقد 
السلعة، كما أنه يعكس مفهوم كفاءة اإلنتاج المحلى بالنسبة 

التكلفة االقتصادية أوالعائد  إلى للسوق العالمي، فهو يشير
صادي من إنتاج السلعة بدال  من إستيرادها، لذلك فهو قتاال
ديره خدم كمقياس للميزة النسبية للنشاط اإلنتاجي ويمكن تقيست

 بالمعادلة التالية:

 
 

امل للفول ( أن قيمة هذا المع7من جدول ) ويتضح
حوالي  بلغ 2018-2010البلدي في مصر خالل الفترة 

ويشير إنخفاض قيمة هذا المعامل عن الواحد الصحيح  0‚39
 إنتاج الفول البلدي.إلى وجود ميزة نسبية لمصر في 

 
 
 
 

ى أربحية المزارع عل الزراعية قتصاديةسياسات االأثر ال
 الفول البلدي:والدولة من 

قتصادي لمحصول فائض اال( أن ال7تبين من جدول ) 
حوالي بلغ 2018-2010لفترةلمتوسط كالفول البلدي 

ن وهو ما يعني زيادة األربحية جنيها للفدا 3263‚15
للدولة عن األربحية المالية للمزارع بنحو قتصادية اال
30‚113% . 

اإلنتاجية المتبعة في ن السياسات ويتضح مما سبق أ
كانت في غير صالح  2018-2010مصر خالل الفترة 

إلى  زراع الفول البلدي لفرض ضرائب ضمنية عليهم مما أدى
وبالتالي عدم استقرار  هانخفاض الحافز لديهم لزراعت

 روعة به خالل فترة الدراسة.المز  المساحات
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ABSTRACT 

Production and Marketing of Faba Bean Crop in Egypt 

Siham A.M. Kandil 

The research aimed to study the current situation of 

faba bean crop production in Egypt by studying the 

evolution of cultivated area of it, production, costs, 

consumption and imports of faba bean crop. In addition 

to study the marketing margins and marketing 

efficiency of faba bean crop and aimed to study the 

most important factors affecting on imports quantity of 

faba Bean crop, and estimate policy analysis matrix.  

The most important results were that: the area and 

production of faba bean crop decreased by a statistically 

significant annual rate. While productivity, production 

costs, total revenue, net revenue, imports quantity and 

food gap of faba bean crop increased by a statistically 

significant annual rate during the period 2000-2018.  

The average of wholesaler share was 2.02 pound per 

kilogram (28.33%) of retail price. The average of 

retailer share was 1.17 pound per kilogram (16.41%) of 

the retail price. The average of producer share from the 

consumer’s pound was 60.18% (4.29 pounds per 

kilogram) of faba beans, and intermediaries share was 

39.82% (2.84 pounds per kilogram) of faba beans. 

The function of imports quantity for faba bean was 

statistically significant, and the coefficient of 

determination was 0.96. There was statistically 

significant negative relationship between the imports 

quantity and production quantity. While there were 

statistically significant positive relationship between the 

imports quantity of faba bean and the average per capita 

of faba bean, and exchange rate.  

The results of the policy analysis matrix showed that 

nominal protection coefficient of the output of faba bean 

in Egypt during the period 2010-2018 was 0.74, 

nominal protection coefficient of the input was 0.93, 

Effective protection coefficient was 0.72, and 

comparative advantage coefficient was 0.39. The 

economic surplus of the faba bean crop was 3263.15 

pound per feddan, which means increase economic 

profitability over financial profitability. 

Keywords: marketing efficiency, imports, nominal 

protection coefficient, effective protection coefficient. 

 

 

 

 


