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 2222مارس  17 ى، الموافقة عمى النشر ف2222فبراير  15 استالم البحث فى

 الممخص العربى
البحث بصفة رئيسية دراسة أثر سياسة تعووي  سوعر  استهدف

صووورف الهنيوووو بالووودوتر عموووى اقتصووواديات إنتووواج أ ووو  محاصووويل 
ب الرئيسووية والمتمثمووة فووي كوول موون القموول وال ووعير والفووول الحبووو 

البموودو وازرو والووارة ال ووامية البيصوواة الصوويفيةل واعتموود البحووث 
عمى البيانات الثانوية مون مصوادر ا المختمفوة فوي الحصوول عموي 
بيانووات الةمووة الفدانيووة وازسووعار المورعيووة وتكوواليف إنتوواج الفوودان 

وب موصو  الدراسوة خوالل الفتورة وبنود ا المختمفة لحاصالت الحب
( و ووي تمثوول فتوورة مووا قبوول تعوووي  سووعر الصوورف 1026-1024)

( والتوي تمثول 1027-1029(ل وفتورة المقارنوة )0كفترة أسوا  )
ل (1)فترة تطبيو  سياسوة تعووي  سوعر الصورف ويرموو لهوا بوالرمو 

وقد ت  استخدا  أسموب ازرقا  القياسوية لموقووف عموى أثور تعووي  
مووى كوول موون ربحيووة الفوودان والتكوواليف ا نتاهيووة سووعر الصوورف ع

الفدانيووة لمحاصوويل الحبوووب موصوو  الدراسووة وتمثمووت أ وو  النتووائ  
 فيما يمي:

ترتوووب عموووى سياسوووة تحريووور سوووعر الصووورف انخفوووا  صوووافي  -2
% لمحصووولي 19599%ل 9599ربحيوة الفوودان بنسوب بمةووت 

القموول وال ووعير عمووى الترتيووبل وارتفوواع صووافي ربحيووة الفوودان 
الفوول البمودو وازرو الصويفي والوارة ال وامية بنسوب لكل مون 

% 2571%ل 417524%ل 299504بمةووت لكوول موونه  نحووو 
عمووووى الترتيووووب والووووج بازسووووعار الهاريووووة  بينمووووا بازسووووعار 
الحقيقية كان  نواج أثور سومبي لسياسوة تحريور سوعر الصورف 
عمي صافي ربحيوة الفودان لكافوة محاصويل الدراسوة فيموا عودا 

 مدو وازرو كان ازثر إيهابي محصول الفول الب
تبين أن  ناج أثر إيهابي لسياسة تحرير سوعر الصورف عموى  -1

التكوواليف ا نتاهيووة الفدانيووة لكووول محاصوويل الحبوووب موصووو  

الدراسة بازسعار الهاريةل بينما بازسوعار الحقيقيوة كوان لتموج 
السياسة أثر إيهابي عمى التكاليف ا نتاهية الفدانية لكل مون 

 ال عير والفول البمدو القمل و 

وقووود أوصوووت الدراسوووة بصووورورة رفووو  كفووواةة اسوووتخدا  المووووارد 
ا نتاهيووووة كالعموووول الب وووورو وا لووووي والتقوووواوو لمحاولووووة خفوووو  
التكاليف ا نتاهية م  استنباط سالتت هديدة اات إنتاهية عاليوة 
ممووا يوونعك  بوودورز عمووي ويووادة صووافي العائوود الفوودانيل با صووافة 

المورعيووة لمحاصووالت الوراعيووة ممووا يسوواعد عمووى  لمراقبووة ازسووعار
 معظمة العائد لمحاصيل الدراسة 

الكممات المفتاحيوة: سوعر الصورفل محاصويل الحبووبل صوافي 
 العائدل ربحية الفدانل ازرقا  القياسية 

 المقدمة
يعددد قددرار تحريددر سددعر صددرف الجنيددذ المصددري والددذي تددم 

أهددم وطددوات مددن  2216تطبيقددذ فددي أواهددل شددرر نددوفمبر عددام 
اإلصددددالح االقتصددددادي، حيددددث يمكددددن تعريددددف سددددعر الصددددرف 

(Exchange Rate)  عمدددى أندددذ عبدددارة عددددن معددددد الوحددددات مددددن
العممة الوطنية )مثل الجنيدذ المصدريو والتدي يدتم التندازل عنردا 
فددي مقابددل وحدددة واحدددة مددن العممددة ااجنبيددة )مثددل الدددوالروم أو 

مددددن عممددددة  مهددددو عدددددد الوحدددددات التددددي يمكددددن الحصددددول عميرددددا
أجنبيددة مقابددل وحدددة مددن العممددة الوطنيددةم. وقددد شددرد االقتصدداد 
المصري العديد من اآلثار المرمة سواء سمبية أو إيجابية عمى 
كافة القطاعات الموتمفة منذ صدور قرار تحريدر سدعر صدرف 
الجنيدددددذ المصدددددري وهدددددذي اآلثدددددار تكدددددون كبيدددددرة فدددددي القطاعدددددات 

يددة مسددتمزمات انتاجردددا االقتصددادية التددي تعتمددد فددي تددوفير  الب
عمددددى االسددددتيراد مددددن الوددددارج، ويعتبددددر القطددددا  الزراعددددي مدددددن 
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القطاعددات المرمددة الداعمددة لمبنيددان االقتصددادي المصددري ن ددرا 
لمسدددداهمتذ الكبيددددرة فددددي عمميددددة التنميددددة االقتصددددادية والنرددددو  
بددددالمجتمم المصدددددري لددددذا فيعتبدددددر مدددددن أكثددددر القطاعدددددات تددددد ثرا  

المصري والذي يتضح فدي بسياسة تحرير سعر صرف الجنيذ 
ارتفدددا  تكمفدددة مسدددتمزمات اإلنتددداج واصدددة ااسدددمدة والمبيددددات 
والمعدددات الزراعيددة ممددا يددنعكس عمددى ااسددعار النراهيددة لمسددمم 
الزراعيدددة وبالتدددالي عمدددى ربحيدددة وتكمفدددة اإلنتددداج لمفددددان وبدددذلك 
يتضدددح تددد ثير تحريدددر سدددعر الصدددرف عمدددى كدددل مدددن المنتجدددين 

راسدددة أثدددر تحريدددر سدددعر صدددرف والمسدددترمكين، ممدددا يسدددتدعي د
الجنيذ المصري عمى كدل مدن ربحيدة وتكمفدة الفددان لمحاصديل 

 و.2222الحبوب الرهيسية في مصر )حسب النبي، 

 يةم كمة البحثال
تالح  في السنوات ااويرة ارتفا  قيمة مستمزمات اإلنتداج 
الزراعددددددي والتددددددي انعكسددددددت عمددددددى التكمفددددددة اإلنتاجيددددددة الفدانيددددددة 

ة الع مدي مدن الحاصدالت الزراعيدة المصدرية باالرتفدا  لماالبيد
عامة وحاصالت الحبوب بصفة واصة مما أثدر عمدى صدافي 
العاهدددد الفدددداني لتمدددك الحاصدددالت، وتكمدددن مشدددكمة البحدددث فدددي 
سددلال مددلداي  هددل لتحريددر سددعر صددرف الجنيددذ المصددري أثددر 
عمدددى التكددداليف اإلنتاجيدددة وصدددافي العاهدددد الفدددداني لمحاصددديل 

 صر؟الحبوب الرهيسية في م

  دف البحث
اسدددتردف البحدددث بصدددفة رهيسدددية دراسدددة أثدددر سياسدددة تعدددويم 
سددددعر الصددددرف بالجنيدددددذ دوالر عمددددى اقتصددددداديات إنتدددداج أهدددددم 
محاصددددديل الحبدددددوب الرهيسدددددية والتدددددي شدددددممت كدددددل مدددددن القمدددددح 
والشعير والفول واارز والذرة الشامية البيضاء الصيفية وقد تم 

ولى تمثل فترة مدا دراسة ذلك من والل المقارنة بين فترتين اا
و والثانيددددة تمثمرددددا 2214-2216قبددددل تعددددويم سددددعر الصددددرف )

و وذلدك مدن ودالل دراسدة مجموعدة مدن 2217-2219الفترة )
 ااهداف الفرعية التالية 

دراسة أثر سياسدة تحريدر سدعر الصدرف عمدى بندود صدافي  -1
 العاهد الفداني لممحاصيل موضم الدراسة.

ى كدل مدن بندود دراسة أثر سياسة تحرير سعر الصرف عمد -2
التكاليف اإلنتاجية لممحاصيل موضم الدراسة وكذلك عمدى 

 إجمالي التكاليف اإلنتاجية لتمك المحاصيل.

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات

اعتمدددد البحدددث عمدددى البياندددات الثانويدددة مدددن نشدددرة االقتصددداد 
الزراعددددددي والتددددددي تصدددددددرها اإلدارة المركزيددددددة بقطددددددا  الشددددددهون 

الزراعدددددة واستصدددددالح ااراضدددددي والجرددددداز  االقتصدددددادية لدددددوزارة
المركددزي لمتعبهددة العامددة واإلحصدداء فددي الحصددول عمددى بيانددات 
الامدددددة الفدانيددددددة واالسددددددعار المزرعيددددددة وتكدددددداليف انتدددددداج الفدددددددان 
وبنودهدددا الموتمفدددة لحاصدددالت الحبدددوب موضدددم الدراسدددة ودددالل 

و وهددي تمثددل فتددرة مددا قبددل تعددويم سددعر 2214-2216الفتددرة )
و 2217-2219و، وفتدددرة المقارندددة )0س )الصدددرف كفتدددرة أسدددا

والتي تمثل فترة تطبيق سياسة تعويم سدعر الصدرف ويرمدز لردا 
 .(1)بالرمز 

وتم استودام أسدموب اارقدام القياسدية المشدار اليردا لموقدوف 
عمدددى أثدددر تعدددويم سدددعر الصدددرف عمدددى كدددل مدددن ربحيدددة الفددددان 

سدة والتكاليف اإلنتاجية الفدانية لمحاصيل الحبوب موضم الدرا
والتددي شددممت كددل مددن القمددح والشددعير والفددول واارز الصدديفي 

 والذرة الشامية البيضاء الصيفية وذلك عمى النحو التالي 
أوًت: القيا  الكمي لمعالقة بين ربحية الفدان والتةيرات التوي 

 يحتمل أن تحدث في العوامل المؤثرة عميو:
جين ن را  ان الحاصالت الزراعية موضم الدراسة ذات نات

)نددداتئ رهيسدددي ونددداتئ ثدددانويو ولمدددا لمندددواتئ الثانويدددة مدددن أهميدددة 
بالاة فقد تم وضعرا في االعتبار عند التحميل حيث تم تحويل 
النددواتئ الثانويددة لمحاصددالت الزراعيددة موضددم الدراسددة إلددى مددا 

  يعادلرا من النواتئ الرهيسية وذلك وفقا  لممعادلة التالية 
p2 q2     

ددددددددد  + q1 = q adjusted 

p1     
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 حيث إن 
q adjusted مدددا يعدددادل الندددواتئ الثانويدددة مدددن النددداتئ الرهيسدددي  

 لمحصول ما.
p1 ،q1 السددددددعر المزرعددددددي والامددددددة الفدانيددددددة لمندددددداتئ الرهيسددددددي  

 لمحصول ما.
p2 ،q2 السدددددددعر المزرعدددددددي والامدددددددة الفدانيدددددددة لمنددددددداتئ الثدددددددانوي  

 لمحصول ما.
ياسدددية لصدددافي العاهدددد وقدددد تدددم اسدددتودام نمدددوذج اارقدددام الق

الفداني وذلك لقياس أثر تاير كل عامل من العوامل المسهولة 
عن تاير صافي العاهد الفداني حيث إن صافي العاهد الفداني 
يمثدددددل الفدددددرق بدددددين قيمدددددة االيدددددراد الكمدددددي والتكددددداليف اإلنتاجيدددددة 
لمحصددول مددا وددالل فتددرة زمنيددة معينددة كمددا توضددحذ المعادلددة 

 و 1988الزناتي،  ,2215التالية )نصار، 
 = ((Q × P) – C) 

 حيث إن 
   تشير لصافي العاهد الفداني لمحصول ما بالجنيذ. 

Q.تشير لكمية اإلنتاج لمفدان من محصول ما   
P تشدددددير لمسدددددعر المزرعدددددي لموحددددددة مدددددن نددددداتئ محصدددددول مدددددا  

 بالجنيذ.
C.تشير لمتكاليف اإلنتاجية لمفدان بالجنيذ   

سدددي البسدددديط لصددددافي العاهددددد لدددذا يمكددددن حسدددداب الددددرقم القيا
و نتيجددددة التايددددر فددددي كافددددة العوامددددل Iπالفددددداني لمحصددددول مددددا )

المسدددهولة عدددن تايدددر صدددافي العاهدددد الفدددداني كمدددا هدددو موضدددح 
 بالمعادلة التالية 

 
  π1  ((Q1 × P1) – C1)    

Iπ = دددددددد = دد  × 100  

  π0  ((Q0 × P0) – C0)    

 و1معادلة )
 

 حيث إن 

π0 ،Q0 ،P0، C0 ،تمثددل صددافي العاهددد الفددداني، كميددة اإلنتدداج  
السددعر المزرعددي، التكدداليف اإلنتاجيددة لمفدددان لمحصددول مددا 

 في فترة ااساس.
π1 ،Q1 ،P1 ،C1 ،تمثددل صددافي العاهددد الفددداني، كميددة اإلنتدداج  

السددعر المزرعددي، التكدداليف اإلنتاجيددة لمفدددان لمحصددول مددا 
 في فترة المقارنة.

عامدددل مدددن العوامدددل المسدددهولة عدددن وقدددد تدددم قيددداس أثدددر كدددل 
التايدرات الحادثدة فدي صدافي العاهدد الفدداني لمحصدول مدا وفقددا 

 لممعادالت التالية 
الددرقم القياسددي البسدديط لصددافي العاهددد الفددداني نتيجددة لتايددر   -

 :وIπqكمية اإلنتاج الفداني لمحصول ما )
  ((Q1 × P0) – C0)    

Iπq = دددددددد  × 100  

  ((Q0 × P0) – C0)   ( و2معادلة  

الددرقم القياسددي البسدديط لصددافي العاهددد الفددداني نتيجددة لتايددر   -
 و Iπpالسعر المزرعي لموحدة من ناتئ محصول ما )

  ((Q1 × P1) – C0)    

Iπp = دددددددد و3معادلة ) 100 ×   

  ((Q1 × P0) – C0)    

الرقم القياسي البسيط لصافي العاهد الفداني نتيجة لتاير  -
 و Iπcليف االنتاجية لمحصول ما )التكا

  ((Q1 × P1) – C1)    

Iπc = 100 × دددددددد  

  ((Q1 × P1) – C0)   ( و4معادلة  
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ثانيًا: القيا  الكمي لمعالقة بين التكاليف ا نتاهية الفدانيوة 
 والتةيرات المحتمل حدوثها في البنود المكونة لها:

البندود  (C)ة لمحصدول مدا تشمل التكاليف اإلنتاجيدة الفدانيد
 و 2212التالية )محمود وشطا، 

 (R) اإليجار    -1

 (L) أجور العمال -2

 (M) أجور اآلالت -3

 (F) قيمة اسماد الكيماوي -4

 (O) قيمة المصروفات النثرية -5

 (S) قيمة التقاوي -6

 (FM) قيمة السماد البمدي -7

 (A) أجور الحيوانات -8

 (T) تقيمة المبيدا -9

وبناء  عمى ذلك فإنذ يمكن التعبيدر عدن التكداليف اإلنتاجيدة 
 ,2225الفدانيدددددددة لمحصدددددددول مدددددددا بالمعادلدددددددة التاليدددددددة )عمدددددددي، 

 و 2226إسماعيل، 

C = R + L + M + F + O + S + FM + A + T 
لذا يمكن حساب الدرقم القياسدي البسديط لمتكداليف اإلنتاجيدة 

فدددي كافدددة العوامدددل  و نتيجدددة التايدددرICالفدانيدددة لمحصدددول مدددا )
المسهولة عن تاير التكاليف اإلنتاجية الفدانية كما هو موضح 

 بالمعادلة التالية 
  R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A1+T1   

IC = 100 × دددددددددددددددددددددد 

  R0+L0+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0   

 و5معادلة )
ات وقد تم قياس أثر كل بند من البنود المسهولة عدن التايدر 

الحادثدددة فدددي التكددداليف اإلنتاجيددددة الفدانيدددة لمحصدددول مدددا وفقددددا 
 لممعادالت التالية 

الدددرقم القياسدددي لمتكددداليف اإلنتاجيددددة الفدانيدددة لمحصدددول مددددا  -
  (IR)نتيجة لمتاير في اإليجار 

 
 

  R1+L0+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0   

IR = 100 × دددددددددددددددددددددد 

  R0+L0+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0   

 و6معادلة )

الدددرقم القياسدددي لمتكددداليف اإلنتاجيددددة الفدانيدددة لمحصدددول مددددا  -
  (IL)نتيجة لمتاير في أجور العمال 

  R1+L1+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0   

IL = 100 × ددددددددددددددددد 

  R1+L0+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0   

 و7معادلة )

ل مددددا الدددرقم القياسدددي لمتكددداليف اإلنتاجيددددة الفدانيدددة لمحصدددو  -
  (IM)نتيجة لمتاير في أجور اآلالت 

  R1+L1+M1+F0+O0+S0+FM0+A0+T0   

IM = ددددددددددددددددددددددد  × 100 

  R1+L1+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0   

 و8معادلة )

الدددرقم القياسدددي لمتكددداليف اإلنتاجيددددة الفدانيدددة لمحصدددول مددددا  -
  (IF)نتيجة لمتاير في قيمة السماد الكيماوي 

  R1+L1+M1+F1+O0+S0+FM0+A0+T0   

IF = 100 × دددددددددددددددددد 

  R1+L1+M1+F0+O0+S0+FM0+A0+T0   

 و9معادلة )

الدددرقم القياسدددي لمتكددداليف اإلنتاجيددددة الفدانيدددة لمحصدددول مددددا  -
  (IO)نتيجة لمتاير في قيمة المصروفات النثرية 

  R1+L1+M1+F1+O1+S0+FM0+A0+T0   

IO = 100 × دددددددددددددددددد 

  R1+L1+M1+F1+O0+S0+FM0+A0+T0   

 و12معادلة )

الددددرقم القياسددددي لمتكدددداليف اإلنتاجيددددة الفدانيددددة لمحصددددول مددددا  -
  (IS)نتيجة لمتاير في قيمة التقاوي 

  R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM0+A0+T0   

IS = 100 × دددددددددددددددد 

  R1+L1+M1+F1+O1+S0+FM0+A0+T0   

 و11معادلة )
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سدددي لمتكددداليف اإلنتاجيددددة الفدانيدددة لمحصدددول مددددا الدددرقم القيا -
  (IFM)نتيجة لمتاير في قيمة السماد البمدي 

  R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A0+T0   

IFM = 100 × دددددددددددددددددددد 

  R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM0+A0+T0   

 و12معادلة )

الدددرقم القياسدددي لمتكددداليف اإلنتاجيددددة الفدانيدددة لمحصدددول مددددا  -
  (IA)اير في قيمة أجور الحيوانات نتيجة لمت

  R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A1+T0   

IA = 100 × ددددددددددددددددد 

  R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A0+T0   

 و13معادلة )

الدددرقم القياسدددي لمتكددداليف اإلنتاجيددددة الفدانيدددة لمحصدددول مددددا  -
  (IT)نتيجة لمتاير في قيمة المبيدات 

  R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A1+T1   

IT = 100 × دددددددددددددددددد 

  R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A1+T0   

 و14معادلة )

 النتائ  البحثية ومناق تها

أوًت: أثر تعوي  سوعر الصورف عموى ربحيوة الفودان لحاصوالت 
 الحبوب الرئيسية:

في هذا الجزء سيتم دراسة أثر تحريدر سدعر الصدرف عمدى 
هيسدددية فدددي مصدددر وذلدددك ربحيددة الفددددان لحاصدددالت الحبدددوب الر 

بتقييم االثر الكمي النسبي والمطمق لمعالقدة بدين ربحيدة الفددان 
والتايدددرات التدددي يحتمدددل أن تحددددث فدددي العوامدددل المدددلثرة عميدددذ 

و وذلددددك بمقارنددددة متوسددددط 4، 3، 2، 1باسددددتودام المعددددادالت )
و والتددي تمثددل فتددرة مددا قبددل تعددويم سددعر 2214-2216الفتددرة )

و والتدي تمثدل فتدرة مدا 2217-2219الصرف بمتوسط الفتدرة )
 بعد تعويم سعر الصرف، وقد تم التوصل لمنتاهئ التالية 

 
 

أثووور تعووووي  سوووعر الصووورف عموووي صوووافي العائووود الفوووداني  -2
 لمحصول القمل:

ازرقا  القياسية لصافي العائد الفداني نتيهة لتةير همي   (أ 
و إلددددى ااثددددر السددددمبي 1تشددددير بيانددددات الجدددددول )العواموووول: 

الجنيدذ المصدري عمدي صدافي العاهدد الفدداني  لسياسة تعويم
لمحصدددول القمدددح حيدددث بمدددا الدددرقم القياسدددي لصدددافي العاهدددد 
الفددددداني نتيجددددة تايددددر جميددددم العوامددددل باسددددتودام كددددل مددددن 

% 54,27%، 92,45ااسددددعار الجاريدددددة والحقيقيددددة نحدددددو 
 512,59، 336,32وبددنقم مطمددق بمددا لكددل منرمددا نحددو 

 جنيذ عمى الترتيب.

ة لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور ازرقوووا  القياسوووي (ب 
يتضح مدن نفدس الجددول السدابق ااثدر ا نتاهية الفدانية: 

السددددمبي لسياسددددة تعددددويم الجنيددددذ المصددددري عمددددي اإلنتاجيددددة 
الفدانيدددة لمحصدددول القمدددح حيدددث بمدددا الدددرقم القياسدددي نتيجدددة 
لتايدر اإلنتاجيددة الفدانيددة لمقمددح بااسددعار الجاريددة والحقيقيددة 

% وبددددددنقم مطمددددددق بمددددددا نحددددددو 95,89%، 95,82نحددددددو 
 جنيرا  لكل منرما عمى الترتيب. 46,28، 147,14

ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (ج 
باسددتعرا  بيانددات نفددس الجدددول السووعر المورعووي لمنووات : 

السابق يتضح ااثر اإليجابي لسياسة تعويم سعر الصدرف 
القمدددح  عمدددى السدددعر المزرعدددي لموحددددة مدددن نددداتئ محصدددول

حيث بما الرقم القياسي لصافي العاهد الفداني نتيجة لتايدر 
السددعر المزرعددي لموحدددة مددن الندداتئ بااسددعار الجاريددة نحددو 

جنيردا ،  4142,82% وبزيادة مطمقة بمات نحو 222,82
بينمدددددا بااسدددددعار الحقيقيدددددة تبدددددين أن لسياسدددددة تعدددددويم سدددددعر 

% 62,72الصرف أثرا  سمبيا  حيث بما الرقم القياسي نحو 
 جنيرا .   422,83وبنقم مطمق بما نحو 

ازرقا  القياسية لصافي العائد الفداني نتيهة لتةير د( 
توضح بيانات نفس الجدول التكاليف ا نتاهية الفدانية: 

السابق ااثر السمبي لسياسة تعويم سعر الصرف عمى 
 التكاليف اإلنتاجية الفدانية
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                 (ل 1024-1026الفوووودان بازسووووعار الهاريووووة والحقيقيووووة ز وووو  حاصووووالت الحبوووووب فووووي مصوووور والتةيوووورات لمتوسووووط الفتوووورتين )  ازرقووووا  القياسووووية لربحيووووة 2هوووودول 
(1027 -1029)  

 البيان

 الارة ال امية ازرو الصيفي الفول ال عير القمل

ازسعار 
 الهارية

ازسعار 
 الحقيقية

ازسعار 
 الهارية

ازسعار 
 الحقيقية

ار ازسع
 الهارية

ازسعار 
 الحقيقية

ازسعار 
 الهارية

ازسعار 
 الحقيقية

ازسعار 
 الهارية

ازسعار 
 الحقيقية

 أوال   صافي العاهد الفداني لمحاصيل الدراسة 

π0=(Q0 × P0) – C0 3522,11 1122,94 2574,82 864,73 1968,66 626,92 2921,292 923,88 2261,35 722,12 

π1 =(Q1 × P1) – C1 3183,78 628,35 1822,66 344,38 5887,26 1124,91 15293,58 2922,35 2322,33 438,63 

 ((Q1 × P0) – C0) 3372,96 1274,86 2623,92 829,19 1725,75 543,18 2237,22 712,35 2712,13 861,76 

 ((Q1 × P1) – C0) 7515,78 674,22 6755,22 728,57 9711,82 1142,78 18771,25 2819,391 5652,52 364,12 

 ثانيا   اارقام القياسية لصافي العاهد الفداني نتيجة تاير كل من 

 62,91 121,72 316,31 527,13 179,43 299,24 39,83 72,21 54,27 92,45 جميم العوامل الملثرة

 119,67 119,85 77,124 77,12 86,65 86,65 95,89 121,13 95,89 95,82 اإلنتاجية الفدانية

 42,25 228,5 395,78 839,13 212,38 569,36 85,45 259,42 62,72 222,82 السعر المزرعي 

 122,47 42,71 123,65 81,41 98,43 62,62 48,62 26,69 92,25 42,36 التكاليف االنتاجية

 ثالثُا  التاير المطمق في صافي العاهد الفداني نتيجة تاير كل من 

 و281,43) 38,97 1998,47 12392,29 498,22 3918,39 و522,34) و772,15) و512,52) و226,32) جميم العوامل الملثرة

 141,65 448,77 و211,53) و664,29) و83,73) و262,91) و35,54) 29,27 و46,28) و147,14) اإلنتاجية الفدانية

 و497,66) 2942,37 2127,23 16534,25 599,62 8226,25 و122,62) 4151,12 و422,83) 4142,82 السعر المزرعي 

 74,53 و3352,17) 122,96 و3477,67) و17,87) و3824,74) و364,18) و4952,35) و65,67) و4332,2) التكاليف االنتاجية

π0 ،Q0 ،P0 ، :C0تمثل صافي العاهد الفداني، كمية اإلنتاج، السعر المزرعي، التكاليف اإلنتاجية لمفدان لمحصول ما في فترة ااساس. 
π1 ،Q1 ،P1 ،C1 العاهد الفداني، كمية اإلنتاج، السعر المزرعي، التكاليف اإلنتاجية لمفدان لمحصول ما في فترة المقارنة.  تمثل صافي 

 اارقام بين ااقواس أرقام سالبة.
 و بالممحق.1)جمعت وحسبت من بيانات الجدولالمصدر  



 ... أثر تحرير سعر الصرف عمى كل من ربحية  ميرة مصطفي محمد حمزةوالء محمود محمد الصريف، أ

 

403 

حيث بما الرقم القياسي لصافي العاهد الفداني نتيجة لتايدر 
ااسددددددعار الجاريددددددة والحقيقيددددددة نحددددددو التكدددددداليف اإلنتاجيددددددة ب

% وبنقم مطمق بما لكل منرما نحو %92,25، 42,36
 جنيرا  عمى الترتيب. 65,67، 4332

أثووور تعووووي  سوووعر الصووورف عموووي صوووافي العائووود الفوووداني  -1
 لمحصول ال عير:

ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (أ 
ااثددددر و إلددددى 1تشددددير بيانددددات الجدددددول )هميوووو  العواموووول: 

السمبي لسياسة تعويم الجنيدذ المصدري عمدي صدافي العاهدد 
الفداني لمحصول الشعير حيث بما الدرقم القياسدي لصدافي 
العاهد الفداني نتيجة تاير جميم العوامل باستودام كل مدن 

% 39,84%، 72,21ااسددددعار الجاريددددة والحقيقيددددة نحددددو 
 522,34، 772,15وبدنقم مطمدق بمدا لكدل منرمدا نحددو 

 ى الترتيب.جنيذ عم

ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (ب 
تبددين مددن ذات الجدددول السددابق ااثددر ا نتاهيووة الفدانيووة: 

اإليجدددابي لسياسدددة تعدددويم الجنيدددذ المصدددري عمدددي اإلنتاجيدددة 
الفدانيددة لمحصددول الشددعير حيددث بمددا الددرقم القياسددي نتيجددة 

لجاريدددة نحدددو لتايدددر اإلنتاجيدددة الفدانيدددة لمشدددعير بااسدددعار ا
% ممدددا يشدددير الدددى زيدددادة صدددافي العاهدددد الفدددداني 121,13

جنيردا ،  29,27% وبزيدادة مطمقدة بمادت نحدو 1,13بنحو 
إال أن كان لذ أثرا  سمبيا  باستودام ااسدعار الحقيقيدة حيدث 

% ممدددا يشدددير النوفدددا  95,89بمدددا الدددرقم القياسدددي نحدددو 
ااسددداس الربحيدددة الفدانيدددة فدددي فتدددرة المقارندددة مقارندددة بفتدددرة 

 جنيرا . 35,54% وبنقم مطمق بما نحو 4,11بنحو 
ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (ج 

باسددتعرا  بيانددات السووعر المورعووي لموحوودة موون النووات : 
نفس الجدول السابق يتضح ااثر اإليجدابي لسياسدة تعدويم 
سددددعر الصددددرف عمددددى السددددعر المزرعددددي لموحدددددة مددددن ندددداتئ 

بااسدددددعار الجاريددددددة حيدددددث بمدددددا الددددددرقم محصدددددول الشدددددعير 
القياسددددددي لصددددددافي العاهددددددد الفددددددداني نتيجددددددة لتايددددددر السددددددعر 

% وبزيدددددادة 259,42المزرعددددي لموحددددددة مدددددن النددددداتئ نحدددددو 

جنيردددددا ، بينمدددددا بااسدددددعار  4151,12مطمقدددددة بمادددددت نحدددددو 
الحقيقيددة تبددين أن لسياسددة تعددويم سددعر الصددرف أثددرا  سددمبيا  

بدددنقم مطمدددق % و 85,45حيدددث بمدددا الدددرقم القياسدددي نحدددو 
 جنيرا .   122,62بما نحو 

ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (د 
توضدح بياندات نفدس الجددول التكاليف ا نتاهيوة الفدانيوة: 

السدددابق ااثدددر السدددمبي لسياسدددة تعدددويم سدددعر الصدددرف عمدددى 
التكددداليف اإلنتاجيدددة الفدانيدددة لمحصدددول الشدددعير حيدددث أد  

جيددة النوفددا  ربحيددة الفدددان بنسددبة ارتفددا  التكدداليف اإلنتا
% وبنقم مطمق بما نحو 51,42%، 73,31بمات نحو 
جنيرددا  بااسددعار الجاريددة واالسددعار  364,19، 4952,36

 الحقيقية عمى الترتيب.

أثووور تعووووي  سوووعر الصووورف عموووى صوووافي العائووود الفوووداني  -4
 لمحصول الفول:

  ازرقا  القياسية لصافي العائد الفداني نتيهة لتةير همي (أ 
و إلدددى ااثدددر اإليجدددابي 1تشدددير بياندددات الجددددول )العوامووول: 

لسياسددة تعددويم سددعر الصددرف عمددى صددافي العاهددد الفددداني 
لمحصدددول الفدددول حيدددث ترتدددب عميدددذ ارتفدددا  صدددافي العاهدددد 

%، 199,24الفدددداني بااسدددعار الجاريدددة والحقيقيدددة بنسدددبة 
 498، 3918,39% وبزيدددادة مطمقدددة بمادددت نحدددو 79,43

ذلددك النوفددا  الامددة الفدانيددة فددي فتدددرة جنيرددا ، وقددد يعددز  
 المقارنة عن مستواها في فترة االساس.

ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (ب 
تبددين مددن ذات الجدددول السددابق ااثددر ا نتاهيووة الفدانيووة: 

السدددددمبي لسياسدددددة تعدددددويم سدددددعر الصدددددرف عمدددددى اإلنتاجيدددددة 
ياسدددي نتيجدددة الفدانيدددة لمحصدددول الفدددول حيدددث بمدددا الدددرقم الق

لتاير اإلنتاجية الفدانية لمشعير بااسعار الجارية والحقيقيدة 
% عمدددى حدددد سدددواء وبدددنقم مطمدددق بمدددا لكدددل 86,65نحددو 

 جنيرا  عمى الترتيب. 83,73، 262,91منرما نحو 
ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (ج 

باسددتعرا  بيانددات السووعر المورعووي لموحوودة موون النووات : 
س الجدول السابق يتضدح ااثدر اإليجدابي لسياسدة تعدويم نف
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سدددعر الصددددرف عمددددى العاهددددد الفدددداني نتيجددددة تايددددر السددددعر 
المزرعدددددي لموحددددددة مدددددن نددددداتئ محصدددددول الفدددددول بااسدددددعار 
الجاريدددة فقدددد أدت تمدددك السياسدددة الرتفدددا  السدددعر المزرعدددي 
من الوحدة من الناتئ باستودام ااسعار الجاريدة والحقيقيدة 

%، 469,36ماددددددت عمددددددى الترتيددددددب نحددددددو وذلددددددك بنسددددددبة ب
% وبزيدددددددادة مطمقدددددددة بمادددددددت لكدددددددل منرمدددددددا نحدددددددو 112,39

 جنيرا  عمى التوالي.  599,62، 8226,25
ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (د 

توضدح بياندات نفدس الجددول التكاليف ا نتاهية الفدانيوة: 
 السددابق ااثددر السددمبي لسياسددة تعددويم سددعر الصددرف ترتددب
عميرا ارتفا  التكاليف اإلنتاجيدة لمحصدول الفدول بكدل مدن 
ااسعار الجارية والحقيقية حيث بما الرقم القياسي لصدافي 

% 98,43%، 62,62العاهددددد الفددددداني لكددددل منرمددددا نحددددو 
عمى الترتيب أي أن ارتفا  التكمفة الفدانية في فترة ما بعد 
تعددويم سددعر الصددرف قددد ترتددب عميرددا انوفددا  فددي ربحيددة 

% عمدددى التدددوالي، 1,57%، 39,38عاهدددد الفدددداني بنحدددو ال
جنيردا  لكددل  17,87، 3824,75وبدنقم مطمدق بمددا نحدو 

 منرما عمى الترتيب.

أثووور تحريووور سوووعر الصووورف عموووي صوووافي العائووود الفوووداني  -4
 لمحصول ازرو الصيفي:

ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (أ 
و إلددددى ااثددددر 1) تشددددير بيانددددات الجدددددولهميوووو  العواموووول: 

اإليجدددددابي لتعدددددويم الجنيدددددذ المصدددددري عمدددددى صدددددافي العاهدددددد 
الفداني لمحصدول اارز الصديفي حيدث بمدا الدرقم القياسدي 
لصدددافي العاهدددد الفدددداني نتيجدددة تايدددر جميدددم العوامدددل نحدددو 

% باسدددددتودام كدددددل مدددددن ااسددددددعار %316,31، 527,13
الجاريدددددة والحقيقيدددددة عمدددددى الترتيدددددب وبنسدددددب زيدددددادة بمادددددت 

% في صدافي ربدح الفددان وبزيدادة %216,31، 427,13
 جنيذ عمى التوالي. 1998,47، 12392,29مطمقة 

ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (ب 
تبدددددين مدددددن نفدددددس الجددددددول السدددددابق ا نتاهيوووووة الفدانيوووووة: 

انوفددا  اإلنتاجيددة الفدانيددة لمحصددول اارز المصددري فددي 

عر الصدرفو أد  إلدى فترة المقارنة )فترة مدا بعدد تحريدر سد
انوفدددا  الدددرقم القياسدددي لربحيدددة الفددددان بااسدددعار الجاريدددة 

% عمددددى حددددد سددددواء، 22,9والحقيقيددددة بنسددددبة بماددددت نحددددو 
جنيرددا  لكددل  211,53، 664,29وبددنقم مطمددق بمددا نحددو 

 منرما عمى التوالي.
ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (ج 

تشددير بيانددات نفددس ت : السووعر المورعووي لموحوودة موون النووا
الجدددول السددابق إلددى ااثددر اإليجددابي لسياسددة تحريددر سددعر 
الصددرف عمددى العاهددد الفددداني نتيجددة تايددر السددعر المزرعددي 
لموحدة من ناتئ محصول اارز الصيفي بااسعار الجارية 
والحقيقيددددددددة وذلددددددددك بنسددددددددبة بماددددددددت عمددددددددى الترتيددددددددب نحددددددددو 

% وبزيدددددددادة مطمقدددددددة بمادددددددت لكدددددددل %295,79، 739,13
 جنيرا  عمى التوالي.  2127,24، 16534,25ما نحو منر

ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العائووود الفوووداني نتيهوووة لتةيووور  (د 
توضدح بياندات نفدس الجددول التكاليف ا نتاهيوة الفدانيوة: 

السابق ان تاير التكاليف اإلنتاجية الفدانية في فترة تحريدر 
سدددعر صدددرف الجنيدددذ المصدددري قدددد ترتدددب عميردددا انوفدددا  

قياسدددي لصدددافي العاهدددد الفدددداني بنسدددبة بمادددت نحدددو الدددرقم ال
% 3,65% بااسددعار الجاريددة، بينمددا ارتفددم بنسددبة 18,59

 122,96بااسدددددعار الحقيقيدددددة بزيدددددادة مطمقدددددة قددددددرة بنحدددددو 
 جنيرا .

أثووور تحريووور سوووعر الصووورف عموووي صوووافي العائووود الفوووداني  -9
 لمحصول الارة ال امية البيصاة الصيفي:

ئووود الفوووداني نتيهوووة ازرقوووا  القياسوووية لصوووافي العا  -2
و إلددددى 1تشددددير بيانددددات الجدددددول )لتةيوووور هميوووو  العواموووول: 

تضدددارب نتددداهئ تددد ثير سياسدددة تحريدددر سدددعر الصدددرف عمدددى 
صددددافي العاهددددد الفددددداني عنددددد اسددددتودام كددددال مددددن ااسددددعار 
الجاريددة والحقيقيددة حيددث بمددا الددرقم القياسددي لصددافي العاهددد 

% ممدددا يشدددير إلدددى أن 62,91%، 121,72الفدددداني نحدددو 
العوامددل المددلثرة عمددى صددافي العاهددد الفددداني قددد ترتددب  تايدر

عميردا زيدادة صدافي العاهدد الفدداني بااسدعار الجاريدة بنسددبة 
 %.39,29% وانوفاضذ بااسعار الحقيقية بنسبة 1,72
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ازرقا  القياسية لصافي العائد الفداني نتيهة لتةيور  -1
يتضح مدن نفدس الجددول السدابق ااثدر ا نتاهية الفدانية: 

يجددددابي الرتفددددم اإلنتاجيددددة الفدانيددددة عمددددي صددددافي العاهددددد اإل
الفداني لمحصول الذرة الشامية البيضاء الصيفي بااسعار 
الجاريددة والحقيقيددة حيددث بمددا الددرقم القياسددي لصددافي العاهددد 

% وبزيدددددادة مطمقدددددة 119,67%، 119,85الفدددددداني نحدددددو 
جنيردددا  عمدددى  141,66، 448,77بمادددت لكدددل منرمدددا نحدددو 

 الترتيب.
ا  القياسية لصافي العائد الفداني نتيهة لتةيور ازرق -4

تشددير بيانددات نفددس السووعر المورعووي لموحوودة موون النووات : 
الجدددول السددابق الددى ان تايددر السددعر المزرعددي لموحدددة مددن 
نددداتئ محصدددول الدددذرة الشدددامية البيضددداء الصددديفي قدددد ترتدددب 

% 128,5عميدددددددذ زيدددددددادة صدددددددافي العاهدددددددد الفدددددددداني بنسدددددددبة 
حددين ترتددب عميددذ انوفددا  صددافي بااسددعار الجاريددة، فددي 
 % بااسعار الحقيقية. 57,75العاهد الفداني بنسبة 

ازرقا  القياسية لصافي العائد الفداني نتيهة لتةيور  -4
توضدح بياندات نفدس الجددول التكاليف ا نتاهيوة الفدانيوة: 

السابق ان تاير التكاليف اإلنتاجية الفدانية في فترة تحريدر 
د ترتدددب عميردددا انوفدددا  سدددعر صدددرف الجنيدددذ المصدددري قددد

الدددرقم القياسدددي لصدددافي العاهدددد الفدددداني بنسدددبة بمادددت نحدددو 
% بااسددددددعار الجاريددددددة بددددددنقم مطمددددددق بمددددددا نحددددددو 59,29

% بااسدعار 22,47جنيرا ، بينما ارتفم بنسدبة  3352,17
 جنيرا . 74,53الحقيقية بزيادة مطمقة قدرة بنحو 

نتاهية ثانيًا: أثر تحرير سعر الصرف عمى بنود التكاليف ا  
 لحاصالت الحبوب الرئيسية في مصر:

في هذا الجزء سيتم دراسة أثر تحريدر سدعر الصدرف عمدى 
بنددددود التكدددداليف اإلنتاجيددددة لحاصددددالت الحبددددوب الرهيسددددية فددددي 

و وذلدك 14و وحتدى )5مصر باسدتودام المعدادالت أرقدام مدن )
و والتددي تمثددل فتددرة مددا 2214-2216بمقارنددة متوسددط الفتددرة )

و 2219-2217الصدددرف بمتوسدددط الفتدددرة )قبدددل تحريدددر سدددعر 

والتي تمثل فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، وقدد تدم التوصدل 
 لمنتاهئ التالية 

عمووى (IC)أثوور التةيوور فووي هميوو  بنووود التكوواليف الفدانيووة  -2
 التكمفة الفدانية لمحاصالت موص  الدراسة:

و ان الددددددرقم القياسددددددي لتكدددددداليف 2تبددددددين ملشددددددرات جدددددددول )
نتيجددة تايددر جميددم البنددود لمحاصدديل الحبدددوب اإلنتدداج الفدانيددة 

موضم الدراسدة بااسدعار الجاريدة والتدي شدممت كدل مدن القمدح 
والشعير والفول البمدي واارز والذرة الشامية قدد بمدا لكدل مدنرم 

%، 157,71%، 168,32%، 228,34%، 172,39نحدددددو 
% عمدددي الترتيدددب ودددالل فتدددرة مدددا بعدددد تحريدددر سدددعر 159,72

الصدددددددرف ممدددددددا يشدددددددير إلدددددددى أن تكددددددداليف إنتددددددداج الفددددددددان مدددددددن 
المحاصيل موضم الدراسة قد تزايدت والل فترة المقارنة بنحو 

72،39 ،%128,34 ،%68,32 ،%57,71 ،%
% عمددددى التددددوالي وقدددددرت هددددذي الزيددددادة كقيمددددة مطمقددددة 59,72

، 4952,66، 4332و بمادددددت لكدددددل مدددددنرم عمدددددى التدددددوالي نحددددد
جنيرددددا  اامدددددر الدددددذي يمكدددددن  3349,67، 3477,67، 3825

ارجاعددذ إلددى سياسددة تحريددر سددعر الصددرف التددي اتبعترددا الدولددة 
و. وعندد اسدتودام ااسدعار الحقيقيددة 2217-2219فدي الفتدرة )

و أن الدددرقم القياسدددي لتكددداليف 3والموضدددحة نتاهجردددا بالجددددول )
التكمفة لمحاصديل الحبدوب  إنتاج الفدان نتيجة تاير جميم بنود

موضددم الدراسددة والتددي شددممت كددل مددن القمددح والشددعير والفددول 
و البمدددي واارز الصدديفي والددذرة الشددامية قددد بمددا لكددل مددنرم نحدد

%، 94,63%، 121,21%، 125,22%، 123,45و
ممدددا يشدددير عمدددى ان تكددداليف ودددالل فتدددرة المقارندددة  % 95,83

%، 3,45ندددة بنحدددو انتدداج الفددددان قدددد تزايددددت وددالل فتدددرة المقار 
% لكددددل مددددن القمددددح والشددددعير والفددددول عمددددى %1,21، 25,22

% لكدددل 4,17%، 5,37الترتيدددب، فدددي حدددين تناقصدددت بنسدددبة 
 من اارز الصيفي والذرة الشامية الصيفي عمى الترتيب.
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عد تطبي  سياسة ازرقا  القياسية لتكاليف إنتاج الفدان ز   حاصالت الحبوب في مصر لمتوسط الفترتين ما قبل وب  1هدول 
 تحرير سعر الصرف بازسعار الهارية 

 الارة ال امية البيصاة ازرو الصيفي الفول ال عير القمل البيان

 أوًت: التكاليف ا نتاهية الفدانية وفقًا لبنود ا:

R0+L0+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0 5984,22 4571,34 5598,33 6226,33 5611,22 

R1+L0+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0 7824,22 6587,21 7379,66 6413,22 6298,67 

R1+L1+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0 8638,22 7897,68 9277,79 7788,34 7492,34 

R1+L1+M1+F0+O0+S0+FM0+A0+T0 9332,33 8585,34 9824,79 8428,21 8262,22 

R1+L1+M1+F1+O0+S0+FM0+A0+T0 9625,66 8999,22 9921,13 8722,68 8375,34 

R1+L1+M1+F1+O1+S0+FM0+A0+T0 9855,33 9313,66 12287,13 8993,68 8595,22 

R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM0+A0+T0 12116,99 9441,33 12421,79 9179,68 8792,66 

R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A0+T0 12282,33 9443,33 12393,12 9362,35 8881,99 

R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A1+T0 12282,33 9435,22 12391,79 9335,22 8869,99 

R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A1+T1 12316,22 9524,22 9423,33 9524,22 8962,67 

 ثانيًا: ازرقا  القياسية لتكاليف إنتاج الفدان نتيهة تةير كل من:

 172,39 228,34 168,32 157,71 159,72 (C)جميم البنود 

 112,26 126,42 131,82 144,29 132,41 وRاإليجار الفداني )

 118,95 121,45 125,72 119,92 112,69 وLأجور العمال )

 127,62 127,96 125,12 128,71 128,21 وMأجور اآلالت )

 123,89 123,52 122,78 124,82 123,17 وFقيمة السماد الكيماوي )

 122,62 123,41 121,88 123,52 122,39 وOالمصروفات النثرية )

 122,28 122,27 123,12 121,37 122,66 وSقيمة التقاوي )

 121,24 121,97 99,92 122,22 121,61 وFMقيمة السماد البمدي )

 99,86 99,73 99,99 99,91 122,22 وAأجور الودمة الحيوانية )

 122,35 122,94 92,68 121,81 122,52 (T)قيمة المبيدات 

 ة تةير كل من:ثالثًا: التةير المطم  في تكاليف إنتاج الفدان بالهنيو نتيه

 4332 4952,66 3825 3477,67 3349,67 (C)جميم البنود 

 687,67 386,67 1781,33 2215,67 1822 وRاإليجار الفداني )

 1193,67 1375,34 1898,13 1312,67 834 وLأجور العمال )

 569,66 619,67 547 687,66 692,33 وMأجور اآلالت )

 313,34 294,67 76,34 413,66 295,33 وFقيمة السماد الكيماوي )

 219,66 291 186 314,66 229,67 وOالمصروفات النثرية )

 242 186 314,66 127,67 261,66 وSقيمة التقاوي )

 91,33 182,67 و8,67) 2,22 163,34 وFMقيمة السماد البمدي )

 و12) و25,33) و1,33) و8,33) 2,22 وAأجور الودمة الحيوانية )

 44,34 168,98 و35,67 89 (968,46 (T) قيمة المبيدات

 .المتاير في فترة المقارنة.                           اارقام بين ااقواس أرقام سالبة 1المتاير في فترة ااساس،  0
 و بالممحق.2المصدر  جمعت وحسبت من بيانات الجدول )
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الت الحبوب في مصر لمتوسط الفترتين ما قبل وبعد تطبي  سياسة ازرقا  القياسية لتكاليف إنتاج الفدان ز   حاص  4هدول 
 تحرير سعر الصرف بازسعار الحقيقية 

 الارة ال امية البيصاة ازرو الصيفي الفول ال عير القمل البيان

 أوًت: التكاليف ا نتاهية الفدانية وفقًا لبنود ا:

R0+L0+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0 1925,56 1455,72 1782,74 1919,23 1786,77 

R1+L0+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0 1952,27 1583,62 1829,12 1712,25 1684,34 

R1+L1+M0+F0+O0+S0+FM0+A0+T0 1938,64 1719,18 1832,26 1768,66 1695,67 

R1+L1+M1+F0+O0+S0+FM0+A0+T0 1958,86 1772,94 1851,42 1768,22 1725,23 

R1+L1+M1+F1+O0+S0+FM0+A0+T0 1952,12 1827,96 1817,31 1769,32 1716,29 

R1+L1+M1+F1+O1+S0+FM0+A0+T0 1952,12 1833,23 1814,78 1782,13 1718,57 

R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM0+A0+T0 1963,43 1828,67 1816,32 1796,53 1722,34 

R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A0+T0 1982,21 1816,49 1813,56 1823,63 1729,92 

R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A1+T0 1982,21 1813,84 1813,14 1815,56 1726,28 

R1+L1+M1+F1+O1+S1+FM1+A1+T1 1971,22 1819,88 1822,66 1816,26 1712,24 

 ثانيًا: ازرقا  القياسية لتكاليف إنتاج الفدان نتيهة تةير كل من:

 123,45 125,22 121,21 94,63 95,83 (C)جميم البنود 

 94,27 89,11 122,62 128,79 122,45 وRني )اإليجار الفدا

 122,67 123,43 122,25 128,56 99,32 وLأجور العمال )

 121,74 99,97 121,16 123,13 121,24 وMأجور اآلالت )

 99,48 122,26 98,16 121,98 99,55 وFقيمة السماد الكيماوي )

 122,13 122,72 99,86 121,42 122,12 وOالمصروفات النثرية )

 122,12 122,81 122,28 99,75 122,58 وSقيمة التقاوي )

 99,39 121,51 125,67 99,33 122,85 وFMقيمة السماد البمدي )

 99,78 99,56 99,98 99,85 122,22 وAأجور الودمة الحيوانية )

 99,55 122,33 99,31 122,23 122,36 (T)قيمة المبيدات 

 تاج الفدان بالهنيو نتيهة تةير كل من:ثالثًا: التةير المطم  في تكاليف إن

 و74,53) و65,66 364,18 17,92 (122,97 (C)جميم البنود 

 و122,43) و228,98) 46,36 127,92 47 وRاإليجار الفداني )

 11,33 58,61 2,96 135,38 و13,63) وLأجور العمال )

 29,56 و1,46) 21,36 53,76 22,22 وMأجور اآلالت )

 و8,94) 1,12 و34,11) 35,22 و8,74) وFلكيماوي )قيمة السماد ا

 2,28 12,81 و2,53) 25,27 1,98 وOالمصروفات النثرية )

 1,77 14,42 1,54 و4,56) 11,33 وSقيمة التقاوي )

 و12,44) 27,12 2,76 و12,18) 16,78 وFMقيمة السماد البمدي )

 و3,82) و8,27) و2,42) و2,65) 2,22 وAأجور الودمة الحيوانية )

 2,52 2,52 و12,78) 6,24 و8,99) (T)قيمة المبيدات 

 .المتاير في فترة المقارنة.                اارقام بين ااقواس أرقام سالبة 1المتاير في فترة ااساس،  0
 و بالممحق.2المصدر  جمعت وحسبت من بيانات الجدول )

 
عمووووى  (IR)أثوووور التةيوووور فووووي القيمووووة ا يهاريووووة لمفوووودان  -1

 التكاليف ا نتاهية الفدانية:
أدت زيددادة القيمددة اإليجاريددة الددي زيددادة التكدداليف اإلنتاجيددة 
الفدانية بااسعار الجارية في فتدرة المقارندة لممحاصديل موضدم 

الدراسدددة والتدددي شدددممت كدددل مدددن القمدددح والشدددعير والفدددول واارز 
الصددددددديفي والدددددددذرة الشدددددددامية بنسدددددددب بمادددددددت لكدددددددل مدددددددنرم نحدددددددو 

32,41 ،%44,29 ،%31,82 ،%6,42 ،%12،26 %
، 2215,67، 1822بقيمدددددة مطمقدددددة بمادددددت لكدددددل مدددددنرم نحدددددو 



 2222مارس  -ينايرو 1العدد  43)مجمد -مجمة اإلسكندرية لمتبادل العممى 
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جنيرا  عمى الترتيب جددول  687,67، 386,67، 1781,33
و. وعندددد اسدددتودام ااسدددعار الحقيقيدددة والموضدددحة بالجددددول 2)
و فقد ارتفعت تكمفة انتداج الفددان فدي فتدرة المقارندة لكدل مدن 3)

%، 2,45لكدددددل مدددددنرم القمدددددح والشدددددعير والفدددددول بنسدددددب بمادددددت 
، 127,9، 47% بقيمدددددة مطمقدددددة بمادددددت نحدددددو %2,6، 8,79

جنيردددا  عمدددى الترتيدددب، فدددي حدددين انوفضدددت التكددداليف  46,36
% 5,73%، 12،89اإلنتاجيدددددة الفدانيدددددة بنسدددددب بمادددددت نحدددددو 

جنيردا لكدل مدن  122،43، 228,98بقيمة مطمقة بمات نحدو 
 اارز الصيفي والذرة الشامية الصيفية عمى الترتيب.

عمى التكاليف ا نتاهيوة  (IL)ر التةير في أهور العمال أث -4
 الفدانية:

و الددي ان أجددور العمددال قددد أدت 2تشددير بيانددات الجدددول )
الى زيادة تكداليف إنتداج الفددان بااسدعار الجاريدة بنسدب بمادت 

%، 21,45%، 25,72%، 19,92%، 12,69نحدددددددددددددددددددددددددددددددددددو 
، 1312,67، 834% بتايددددددددددر مطمددددددددددق بمددددددددددا نحددددددددددو 18,95

جنيردددددددددددددا  لكدددددددددددددل مدددددددددددددن  1193,67، 1375,34، 1898,13
محصول القمح والشعير والفول واارز الصيفي والدذرة الشدامية 
عمددي الترتيددب، بينمددا عنددد اسددتودام ااسددعار الحقيقيددة كمددا هددو 

و فقددددددد ارتفعددددددت تكدددددداليف انتدددددداج الفدددددددان 3موضددددددح بالجدددددددول )
لحاصدددددالت الشدددددعير والفدددددول واارز الصددددديفي والدددددذرة الشدددددامية 

%، 2,25%، 8,56لكددددل مددددنرم نحددددو البيضدددداء بنسددددب بماددددت 
، 135,38% بقيمددددددددة مطمقددددددددة بماددددددددت نحددددددددو %2,67، 3,43
جنيرا  عمى الترتيدب، فدي حدين أدت  11,33، 58,61، 2,96

الي انوفا  تكمفة انتاج الفددان لمحصدول القمدح بنسدبة بمادت 
 جنيرا .13,63% أي بنحو 2,7نحو 

( عموووووى التكووووواليف IMأثووووور التةيووووور فوووووي أهوووووور ا تت ) -4
 الفدانية: ا نتاهية

و أن أجدور اآلالت أدت إلدى ارتفدا  2يتضح من الجددول )
 %،8,21التكمفة الفدانية بااسعار الجارية بنسب بمات نحو 

% بتاير مطمق بما نحدو %7,6، %7,96، %5,12، 8,71
جنيرددددددددددددددددا   569,66، 619,67، 547، 687,66، 692,33

ة لكل من محصول القمح والشعير والفول واارز الصيفي والذر 
الشددامية عمددى الترتيددب. بينمددا عنددد اسددتودام ااسددعار الحقيقيددة 

و فقددددد أدت أجددددور اآلالت الددددى 3كمددددا هددددو موضددددح بالجدددددول )
ارتفددا  تكدداليف انتدداج الفدددان لكافددة المحاصدديل موضددم الدراسددة 
فيمددددا عدددددا اارز الصدددديفي والددددذي حقددددق انوفاضددددا  فددددي التكمفددددة 

ماددت نسددب جنيرددا  وب 1,46% أي بنحددو 2,23الفدانيددة بنسددبة 
%، 3,13%، 1,24الزيدددددددددادة فدددددددددي التكمفدددددددددة الفدانيدددددددددة بنحدددددددددو 

، 53,76، 22,22% بتاير مطمدق بمدا نحدو %1,74، 1,16
جنيرا  لكل من القمح والشدعير والفدول والدذرة  29,56، 21,36

 الشامية الصيفية عمى الترتيب.

عموى التكواليف  (IF)أثر التةير في قيمة السماد الكيمواوو  -9
 :ا نتاهية الفدانية

و إلددي ارتفددا  التكدداليف اإلنتاجيددة 2تشددير بيانددات الجدددول )
الفدانية نتيجة ارتفا  قيمة السماد الكيماوي لمحاصالت موضدم 

%، 2,78%، 4,82%، 3,17الدراسددددددة بنسددددددب بماددددددت نحددددددو 
، 295,33% وبقدددددددديم مطمقددددددددة بماددددددددت نحدددددددددو %3,89، 3,52

جنيردددددددا  لكدددددددل مدددددددن  313,34، 294,67، 76,34، 413,66
الفددول واارز الصدديفي والددذرة الشددامية البيضدداء القمدح والشددعير و 

عمدددددى الترتيدددددب. بينمدددددا باسدددددتودام ااسدددددعار الحقيقيدددددة كمدددددا هدددددو 
و فقد أدت زيادة قيمة السدماد الكيمداوي فدي 3موضح بالجدول )

فتدددرة المقارندددة النوفدددا  التكددداليف اإلنتاجيدددة الفدانيدددة لكدددل مدددن 
 القمدددددح والفدددددول والدددددذرة الشدددددامية البيضددددداء بنسدددددب بمادددددت نحدددددو

، 34,11، 8,74% أي بنحددددددددددددددددددددو %2,52، %1,84، 2,45
جنيرددا  لكددل مددنرم عمددى الترتيددب، فددي حددين أدت الرتفددا   8,94

تكدداليف انتدداج الفدددان لكددل مددن الشددعير واارز الصدديفي بنسددب 
% وبقدددددديم مطمقددددددة بماددددددت نحددددددو 2,26%، 1,98بماددددددت نحددددددو 

 جنيرا  عمى الترتيب. 1,12، 35,22
عمووى التكوواليف  (IO)أثوور التةيوور فووي المصووروفات النثريووة  -6

 ا نتاهية الفدانية:
و يتضدددددددددح أن ارتفدددددددددا  2باسدددددددددتعرا  بياندددددددددات الجددددددددددول )

المصروفات النثرية لمفدان لممحاصيل موضم الدراسدة فدي فتدرة 
مددا بعددد تطبيددق سياسددة تحريددر سددعر الصددرف قددد ترتددب عميردددا 
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ارتفدددددا  التكمفدددددة الفدانيدددددة لكافدددددة محاصددددديل الدراسدددددة بااسدددددعار 
%، 1,88%، 3,5%، 2,39حددددددددو الجاريددددددددة بنسددددددددب بماددددددددت ن

، 229,67% بقددددددددديم مطمقدددددددددة بمادددددددددت نحدددددددددو %2,62، 3,41
جنيرددددددا  لكددددددل مددددددن القمددددددح  219,66، 291، 186، 314,66

والشددعير والفددول واارز الصدديفي والددذرة الشددامية البيضدداء عمددى 
الترتيدددب. بينمدددا باسدددتودام ااسدددعار الحقيقيدددة كمدددا هدددو موضدددح 

جيدددة الفدانيدددة لكافدددة و فقدددد ارتفعدددت التكددداليف اإلنتا3بالجددددول )
محاصدديل الدراسددة فيمددا عدددا محصددول الفددول حيددث انوفضددت 

% بقيمدة مطمقدة بمادت نحدو 2,14التكاليف اإلنتاجية لدذ بنحدو 
 جنبرا . 2,53

عمى التكاليف ا نتاهيوة  (IS)أثر التةير في قيمة التقاوو  -7
 الفدانية:

ترتدددددددب عمدددددددى ارتفدددددددا  قيمدددددددة التقددددددداوي بااسدددددددعار الجاريدددددددة 
اسدة ارتفدا  التكمفددة اإلنتاجيدة الفدانيدة لمحاصدديل لمحاصديل الدر 

و بنسدددددب بمادددددت نحدددددو 2الدراسدددددة فدددددي فتدددددرة المقارندددددة جددددددول )
% وبقدددددددددددديم %2,28، %2,27، %3,125، %1,37، 2,66

، 186، 314,66، 127,67، 261,66مطمقددددة بماددددت نحددددو 
جنيرددا  لكددل مدددن القمددح والشدددعير والفددول واارز الصددديفي  242

مى الترتيب. بينمدا باسدتودام ااسدعار والذرة الشامية البيضاء ع
و فقددد أدت زيددادة قيمددة 3الحقيقيددة والموضددح نتاهجرددا بالجدددول)

التقدداوي فددي فتددرة المقارنددة الددي زيددادة التكمفددة الفدانيددة لكددل مددن 
القمددح والفددول واارز الصدديفي والددذرة الشددامية البيضدداء وحققددت 

 انوفاضا لمحصول الشعير بنسب ضهيمة جدا.

عموى التكواليف  (IFM)قيمة السوماد البمودو  أثر التةير في -8
 ا نتاهية الفدانية:

 و يتضح أن ارتفا  قيمة2باستعرا  بيانات الجدول )
السدددماد البمددددي لممحاصددديل موضدددم الدراسدددة فدددي فتدددرة مدددا بعدددد 
تطبيدددق سياسدددة تحريدددر سدددعر الصدددرف قدددد ترتدددب عميردددا ارتفدددا  

في التكمفدددددة الفدانيدددددة لمحاصددددديل القمدددددح والشدددددعير واارز الصدددددي
والدددذرة الشدددامية البيضددداء بااسدددعار الجاريدددة بنسدددب بمادددت نحدددو 

% وبقددديم مطمقدددة بمادددت %2,24، %1,97، %2,22، 1,61
جنيرددا  لكددل مددنرم  91,33، 182,67، 2,22، 163,34نحددو 

عمدددى الترتيدددب. بينمدددا باسدددتودام ااسدددعار الحقيقيدددة والموضدددحة 
تفدا  و تبين أن تكمفة السماد البمددي قدد أدت إلدى ار 3بالجدول )

التكددداليف اإلنتاجيدددة الفدانيدددة فدددي فتدددرة المقارندددة لكدددل مدددن القمدددح 
%، 5,67%، 2,85والفول واارز الصيفي بنسدب بمادت نحدو 

% فدددددي حدددددين ترتدددددب عميردددددا انوفدددددا  التكمفدددددة الفدانيدددددة 1,51
لمحصددولي الشددعير والددذرة الشددامية البيضدداء بنسددب بماددت لكددل 

 % عمى الترتيب.2,61%، 2,67منرما نحو 

عمووى  (IA)يوور فووي قيمووة أهووور الخدمووة الحيوانيووة أثوور التة -9
 التكاليف ا نتاهية الفدانية:

و اارقدام القياسدية لتكداليف انتداج الفدددان 2يوضدح الجددول )
بااسددعار الجاريددة لمحاصددالت الزراعيددة موضددم الدراسددة والددذي 
تبين منذ انوفا  طفيف في اارقام القياسية لكل مدن الشدعير 

الدددددذرة الشدددددامية بنسدددددب بمادددددت نحدددددو والفدددددول واارز الصددددديفي و 
% بقددددديم مطمقدددددة بمادددددت %2,64، %2,27، %2,21، 2,29
جنيردددا  عمدددى الترتيدددب، فدددي  12، 25,33، 1,33، 8,33نحدددو 

حين تبين ثبات قيمة أجور الودمة الحيوانية لمحصدول القمدح. 
وتشددابرت تمددك النتدداهئ مددم النتدداهئ المتحصددل عميرددا بااسددعار 

و حيث تبين أن أجور 3الجدول )الحقيقية والموضحة نتاهجرا ب
الودمددة الحيوانيدددة لمحصدددول القمدددح لدددم تتايدددر فيمدددا بدددين فترتدددي 
الدراسدة، فدي حدين أنردا أدت لزيدادة التكداليف اإلنتاجيدة الفدانيدة 
بتايددر طفيددف لكددل مددن الشددعير والفددول واارز الصدديفي والددذرة 

%، 2,44%، 2,22%، 2,15الشددددددامية بنسددددددب بماددددددت نحددددددو 
 % عمى الترتيب.2,22
عموووى التكووواليف  (IT)أثووور التةيووور فوووي قيموووة المبيووودات  -20

 ا نتاهية الفدانية:

أدت زيدددادة قيمددددة المبيدددددات إلدددى زيددددادة التكدددداليف اإلنتاجيددددة 
الفدانيددة بااسددعار الجاريددة لكددل مددن حاصددالت القمددح والشددعير 

%، 2,35واارز الصددديفي والدددذرة الشدددامية بنسدددب بمادددت نحدددو 
مدددددددددددا نحدددددددددددو % بتايدددددددددددر مطمدددددددددددق ب%2,52، %1,81، 2,94

جنيردددا  عمدددى الترتيدددب،  44,34، 168,98، 89,22، 35,67
فددي حددين أد  التايددر فددي قيمدددة المبيدددات وددالل فتددرة المقارندددة 
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الدددي انوفدددا  التكمفدددة الفدانيدددة لمحصدددول الفدددول بنسدددبة بمادددت 
جنيرددا  جدددول  968,46% بتايددر مطمددق بمددا نحددو 2,32نحددو 

و 3ل )و. وباسدددتودام ااسدددعار الحقيقيدددة والموضدددحة بالجددددو 2)
تبددددين أن التايددددر فددددي قيمددددة المبيدددددات أدت النوفددددا  التكمفددددة 
اإلنتاجيدددة الفدانيدددة لكددددل مدددن القمدددح والفددددول فدددي فتدددرة المقارنددددة 

% بتايددر مطمددق بمددا نحددو 2,69%، 2,45بنسددب بماددت نحددو 
جنيردددا لكدددل منرمدددا عمدددى الترتيدددب، فدددي حدددين  12,78، 8,99

في زادت التكمفددددددة الفدانيددددددة لحاصددددددالت الشددددددعير واارز الصددددددي
%، 2,23%، 2,33والذرة الشامية الصيفي بنسب بمات نحو 

 2,522، 2,52، 6,24% بتايدددددددر مطمدددددددق بمدددددددا نحدددددددو 2,36
 جنيرا  عمى الترتيب.

 المراه 

و، اآلثدددار االقتصدددادية لمسياسدددة 2226إسدددماعيل، سدددمية مصدددطفى )
السعرية عمى محصول الذرة الشامي الصيفي في مصدر، مجمدة 

 و.9و، العدد )31جمد )المنصورة لمعموم الزراعية، م
و، تحميددل السياسددات اإلنتاجيددة الزراعيددة 2222حسددب النبددي، إمددام )

اهددددم المحاصدددديل االسددددتراتيجية فددددي مصددددر، المجمددددة المصددددرية 
 و، ديسمبر.4و، العدد )12لالقتصاد الزراعي، المجمد )

و، التحميددددل االقتصددددادي اربحيددددة 1988الزنددداتي، المتددددولي صددددالح )
الرامددددة فددددي البنيددددان االقتصددددادي  بعدددد  الحاصددددالت الزراعيددددة

و، 9الزراعي المصري، مجمة البحوث الزراعية بالمنيدا، المجمدد )
 و.  4العدد )

و، أثددر السياسددات الزراعيددة عمددى إنتدداج 2225عمددي، أكددرم إبددراهيم )
أهم المحاصيل االستراتيجية فدي مصدر، مجمدة المنصدورة لمعمدوم 

 و.7و، العدد )32الزراعية، مجمد )

 ت الجراز المركزي لمتعبهة العامة واإلحصاء         قاعدة بيانا

http://campas.gov.eg. 

و، التحميدددددل 2212محمدددددد عمدددددي شدددددطا ) ,محمدددددود، شددددداهيناز عيدددددد 
االقتصادي لتكداليف انتداج محصدول الفدول فدي جمروريدة مصدر 

عيددددة، كميددددة العربيددددة، مجمددددة االقتصدددداد الزراعددددي والعمددددوم االجتما
 و.5و، العدد )3الزراعة، جامعة المنصورة، مجمد )

و، اآلثار االقتصادية لسياسدات اإلصدالح 2215نصار، وليد عمر )
االقتصادي عمى إنتاج محصول الفول البمدي في مصدر، مجمدة 
االقتصدداد الزراعدددي والعمددوم االجتماعيدددة، كميددة الزراعدددة، جامعدددة 

 يل.و، أبر 4و، العدد )6المنصورة، مجمد )

وزارة الزراعة استصالح ااراضي، قطا  الشدهون االقتصدادية، نشدرة 
 اإلحصاءات الزراعية، أعداد موتمفة.
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 الممحقات
 ( 1024-1029  صافي العائد الفداني لمحاصيل الحبوب الرئيسية في مصر بازسعار الهارية والحقيقية لمفترة )2هدول 

 المحصول
متوسط 
 الفترة

القيمة 
 اربازسع

 النات   السعر المورعي النات  الفداني
 الثانوو

معدل  
بنات  
 رئيسي 

 النات 
الفداني  

الرئيسي 
 المعدل 

اهمالي 
اتيراد 
الفداني 
 بالهنيو

التكمفة 
الفدانية 

بدون ايهار 
 بالهنيو

ايهار 
الفدان 
 بالهنيو

اهمالي 
التكمفة 
الفدانية 
 بالهنيو

صافي العائد 
 الفداني

 بالهنيو 
ت  النا

 الرئيسي 

النات  
الثانوو 
 بالحمل

 النات 
 الرئيسي  

 النات  
الثانوو 

 هنيو/حمل

 القمح

 فترة ااساس
 3522,11 5984 2364,22 3622 9524,11 22,99 4,32 161,67 413,33 11,26 18,66 الجارية

 1122,94 1952,55 752,79 1152,75 3226,49 22,99 4,32 51,48 131,62 11,26 18,66 الحقيقية

 فترة المقارنة
 3183,78 12316,2 4184,22 6122,22 13449,78 22,63 4,15 229,22 596,33 11,79 18,49 الجارية

 628,35 1971,22 799,49 1169,98 2579,57 22,63 4,15 39,93 113,94 11,79 18,49 الحقيقية

 الشعير

 فترة ااساس
 2574,12 4571,33 2222,22 2551,33 7146,15 15,53 2,33 132,33 469 8,25 12,93 الجارية

 864,73 1455,69 643,25 812,44 2322,43 15,53 2,33 421,42 149,34 8,25 12,93 الحقيقية

 فترة المقارنة
 1797,33 9524,22 4235,66 5488,33 11326,35 15,29 3,46 255,33 742,33 9,93 11,72 الجارية

 344,389 1819,88 771,15 1248,73 2164,27 15,29 3,46 48,75 141,46 9,93 11,72 الحقيقية

 الفول

 فترة ااساس
 1968,66 5598,33 2328,66 3289,66 7567,22 9,61 1,12 128,66 787,33 6,87 8,49 الجارية

 626,92 1782,73 735,17 1247,56 2429,64 9,61 1,12 42,97 252,71 6,87 8,49 الحقيقية

 ارنةفترة المق
 5887,22 9423,13 4292,22 5333,33 1531,33 9,27 2,71 146,33 1652,33 7,94 8,56 الجارية

 1124,91 1822,61 781,53 1219,27 2925,52 9,27 2,71 27,96 315,35 7,94 8,56 الحقيقية

اارز 
 الصيفي

 فترة ااساس
 2921,292 6226,33 2221,22 3825,33 8927,62 4,29 2,131 34 2178,22 8,58 3,96 الجارية

 923,889 1919,23 727,25 1211,77 2842,91 4,29 2,131 12,82 693,56 8,58 3,96 الحقيقية

 فترة المقارنة
 15293,58 9524,22 2627,67 6896,33 24797,58 3,79 2,29 36,22 6536,22 8,93 3,72 الجارية

 2922,35 1816,26 498,28 1317,77 4738,42 3,79 2,29 6,88 1248,92 8,93 3,724 الحقيقية

الذرة 
الشامية 
 البيضاء

 فترة ااساس
 2261,35 5611,22 1836,22 3775,22 7872,35 24,25 1,28 34,33 327,33 12,37 22,96 الجارية

 722,12 1786,77 857,82 1222,11 2526,87 24,25 1,28 12,93 124,23 12,37 22,96 الحقيقية

 ةفترة المقارن
 2322,33 8962,67 2523,67 6437,22 11261,52 25,42 2,26 87,66 443,22 11,28 23,14 الجارية

 438,63 1712,24 482,23 1232,22 2152,87 25,42 2,26 16,75 84,65 11,28 23,14 الحقيقية

 ح والشعير والفول.* الناتئ الرهيسي لمفدان بااردب والسعر المزرعي لمناتئ الرهيسي جنيذ/أردب لكل من القم
 ** الناتئ الرهيسي لمفدان بالطن والسعر المزرعي لمناتئ الرهيسي جنيذ/طن لكل من اارز الصيفي والذرة الشامية البيضاء.

 .http://campas.gov.egقاعدة بيانات الجراز المركزي لمتعبهة العامة واإلحصاء      -1المصدر 
 راضي، قطا  الشهون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، أعداد موتمفة.وزارة الزراعة واستصالح اا -2         
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( 1024-1029)متوسووط بنووود التكمفووة ا نتاهيووة الفدانيووة )أهووور ومسووتمومات ا نتوواج( بازسووعار الهاريووة والحقيقيووة ز وو  حاصووالت الحبوووب الرئيسووية لمفتوورة   1هوودول 
 بالهنيو 

 المحصول
متوسط 
 الفترة

القيمة 
 ازسعارب

قيمة 
 المبيدات

أهور 
 الحيوانات

قيمة 
السماد 
 البمدو

قيمة 
 التقاوو

المصروفات 
 النثرية

قيمة السماد 
 الكيماوو

أهور 
 ا تت

أهور 
 العمال

ايهار 
 الفدان

إهمالي 
 التكاليف
 الفدانية

 القمح
فترة 
 ااساس

 5984 2364,22 1358,33 882 511,67 329 323,67 113,33 --- 124 الجارية

 1952,55 752,79 432,55 282,23 162,94 124,77 96,72 36,29 --- 39,49 الحقيقية

فترة 
 المقارنة

 12316,2 4184,22 2192,33 1572,33 827 558,67 565,33 276,67 --- 159,67 الجارية

 1971,22 799,49 418,92 322,45 154,22 126,75 128,23 52,87 --- 32,51 الحقيقية

 الشعير

رة فت
 ااساس

 4571,33 2222,22 922 629,67 345,67 273,67 227,33 98,67 8,33 86 الجارية

 1455,69 643,25 287,23 194,14 112,28 87,15 72,39 31,42 2,65 27,39 الحقيقية

فترة 
 المقارنة

 9524,22 4235,66 2212,67 1297,33 759,33 588,33 355 122,67 --- 175 الجارية

 1819,88 771,15 422,81 247,92 145,12 112,42 67,83 19,24 --- 336,44 ةالحقيقي

 الفول

فترة 
 ااساس

 5598,33 2328,66 1424,33 653 382,33 299 362 8,67 1,33 181 الجارية

 1782,73 735,17 447,22 227,94 121,75 95,21 114,64 2,76 2,42 57,64 الحقيقية

فترة 
 المقارنة

 9423,13 4292,22 2345,33 1222 458,67 485 628 --- --- 236,33 الجارية

 1822,61 781,53 448,16 229,32 87,64 92,68 116,18 --- --- 45,16 الحقيقية

اارز 
 الصيفي

فترة 
 ااساس

 6226,33 2221,22 1623,33 933,33 433,33 336 252 58,33 25,33 165,67 الجارية

 1919,23 727,25 512,57 297,21 137,99 127 79,61 18,57 8,27 52,76 الحقيقية

فترة 
 المقارنة

 9524,22 2627,67 2978,68 1553 728 627 492 239 --- 278,67 الجارية

 1816,26 498,28 569,18 75، 296 139,11 119,81 94,21 45,67 --- 53,25 الحقيقية

الذرة 
الشامية 
 البيضاء

فترة 
 ااساس

 5611,22 1836,22 1722 622,67 542,33 311,67 279,67 219 12 87,67 الجارية

 1786,77 857,82 541,99 198,28 172,26 99,25 89,26 69,74 3,82 27,92 الحقيقية

فترة 
 المقارنة

 8962,67 2523,67 2895,67 1192,33 853,67 531,33 475,33 312,33 --- 178,33 الجارية

 1712,24 482,23 553,32 227,84 163,12 121,53 92,83 59,32 --- 34,28 الحقيقية

 .http://campas.gov.egقاعدة بيانات الجراز المركزي لمتعبهة العامة واإلحصاء   -1المصدر   
 وزارة الزراعة واستصالح ااراضي، قطا  الشهون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، أعداد موتمفة. -2          
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ABSTRACT 

The Impact of Exchange Rate Liberalization on Profitability and Feddan 

Production Cost of the Main Grain Crops in Egypt 

Walaa M. M. Elsarief, Amira M. Hamza 

The research aimed to study the impact of exchange 

rate floating policy in Egypt on the production of the 

most important major grain crops such as wheat, barely, 

beans, rice and summer sorghum. The research relied on 

secondary data from different sources to obtain the data 

feddan yield, farm prices, and feddan production cost 

for above mentioned crops. The study relied on a 

comparison between the period that was before 

exchange rate floating (2014-2016) and the period that 

witnessed applying exchange rate floating policy (2017-

2019), through using the index number method. The 

results indicated that as a result of applying exchange 

rate liberalization policy, the feddan’s net profitability 

of wheat and barley crops (in current prices) decreased 

by 9.55% and 29.99% respectively. The feddan’s net 

profitability of beans, rice and summer sorghum (in 

current prices) increased by 199.04%, 427.13% and 

1.72% respectively. Based on constant prices, the policy 

of exchange rate liberalization had a negative impact on 

the feddan’s net profitability for all crops except beans 

and rice crops. The study indicated also the policy of 

exchange rate liberalization had a positive impact on the 

feddan’s production costs for all the crops in this study 

in current prices. Based on constant prices, this policy 

had a positive effect on the production costs of wheat, 

barley and beans only. The study recommended that 

raising the efficiency of the use of productive resources 

such as labor and mechanical work and seeds, in an 

attempt to reduce production costs in order to reduce 

production costs, and this will increase the net yield per 

feddan. The state should also control the farm prices of 

agricultural crops in order to maximize the yield of the 

crops. 

Keywords:  Exchange rate, grain crops, net yield, 

feddan profitability, index numbers. 

 


