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Abstract 

This research aims to clarify price imbalances, and the size of subsidies or taxes imposed 
on producers and consumers of wheat crop in Egypt, besides identifying the impact of 
government intervention policies production, consumption, and government revenue. The results 
showed that the governmental burdens borne by the state in the event of its intervention or non-
intervention reached the highest value of about 684.6 and 1353.3 million dollars in 2017, for 
both cases, respectively, the year that witnessed support by the state, while the highest value of 
government revenues amounted to about 686.2, 1651.9 million $ in 2011 also for both cases, the 
year in which the highest implicit taxes were imposed. While Egypt bears governmental burdens 
in the event of the state’s intervention by imposing a tariff on imports, the results also showed 
that in the event of state intervention or non-intervention, the average net economic loss for the 
consumer as a result of importing the wheat crop during the period (2003-2020) was about 20, 
18.1 million $, with values ranging from a minimum of about 0.3 million dollars in 2012 and a 
maximum of about 112.2 million $ in 2010. The reason for the high net economic loss of the 
consumer may be due to the gap between the volume of consumption at the border price than the 
volume of consumption at the farm price. 
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 فى مصر  أثر السیاسة الزراعیة على محصول القمح 
 

 حسام سل�مان إبراه�م، مكادى عبد المجید سل�مان 
 جامعة المن�ا  -�ل�ة الزراعة   –قسم االقتصاد الزراعى 

 الملخص: 
البحث   ھذا  ومستھلكى استھدف  منتجى  على  المفروضة  الضرائب  أو  الدعم  وحجم  السعریة،  االختالالت  توضیح 

القمح باإلضافة    محصول  مصر،  واإلیراد   للتعرففي  واالستھالك،  اإلنتاج،  مجالي  فى  الدولة  تدخل  سیاسات  تأثیر  على 
على مؤشرات صافى   استناداً  للمجتمع.  االقتصادیة  الرفاھیة  على  ذلك  وأثر  االقتصادیة، الحكومي،  والمستھلك  المنتج  خسارة 

والتغیر في فائض المنتج والمستھلك لقیاس مدى رفاھیة كل منھما. كما تم قیاس اإلیراد الحكومي من خالل التعرف على التغیر 
االقتصادیة المجتمع  خسارة  وصافى  األجنبي،  النقد  في  والتغیر  الحكومیة،  اإلیرادات  نتائج  .  في  األعباء   أنالبحث  أوضحت 

ملیون دوالر فى عام  1353.3، 684.6 حوالىالحكومیة التى تحملتھا الدولة فى حالة تدخلھا أو عدم تدخلھا بلغت أعلى قیمة لھا 
الترتیب  2017 العام  على  الدولةالذى    وھو  قبل  من  دعم  الحكومیة  شھد  للعوائد  قیمة  أعلى  بلغت  حین  فى   ،686.2  حوالى، 

. فى حین تتحمل مصر أعباء وھو العام الذي فُرضت فیھ أعلى ضرائب ضمنیةأیضا    2011م  ملیون دوالر فى عا  1651.9
حكومیة فى حالة تدخل الدولة بفرض تعریفة على الواردات، كما تبین من النتائج أیضاً أنھ فى حالة تدخل الدولة أو عدم تدخلھا 

الفترة ( قد بلغ متوسط صافى خسارة المستھلك االقتصادیة نتیجة استیراده مح ،   20  حوالى)  2020-2003صول القمح خالل 
  74.2،  112.2  حوالىوحد أعلى بلغ    2012ملیون دوالر عام    0.3  حوالىملیون دوالر وبقیم تتراوح بین حد أدنى بلغ    18.1

االستھالك عند سعر  إلى الفجوة بین حجم    صافى خسارة المستھلك االقتصادیة  ارتفاعوقد یرجع سبب    2010ملیون دوالر عام  
 . الحدود عن حجم االستھالك عند السعر المزرعى

 
 نموذج التوازن الجزئى، السیاسة الزراعیة، فائض المنتج، محصول القمح. الكلمات المفتاحیة:

 
 المقدمة:

تعمل على تحفیز  تلعب السیاسة السعریة الزراعیة دوراً ھاماً وحیویاً مع غیرھا من السیاسات الزراعیة المكملة، فھي   
 ً كما الزراعي  اإلنتاج  ً   وزیادة  اإل  ،وكیفا انعكاساتھا  السعریة  للسیاسات  أنھ  القطاع كما  أداء  على  تؤثر  والتي  والسلبیة  یجابیة 

ً  وللسیاسة السعریة الزراعیة دوراً  ،الزراعي والتنمیة الزراعیة ً أ ھاما فاألسعار التي یحصل  ،ازدواجیة ھذا الدور إلىیرجع  یضا
الزراعیة  علیھ المنتجات  من  الغذائیة وغیرھا  السلع  مقابل  المستھلكون  یدفعھا  التى  وتلك  المنتجون    )Eliw et al., 2022(ا 

أبعاد الزراعي  اً تعكس  الموارد في اإلنتاج  فیھ مؤشرات لتخصص  الذي تمثل  الوقت  الزراعیة في  السعریة  للسیاسة  أو    ،ھامة 
،  تنمیط استھالك السلع الزراعیة. فاألسعار تمثل األداة التي یتوزع بمقتضاھا الدخل بین المنتجین وبین مختلف عوامل اإلنتاج

ویتم اقتسام العائد االجتماعي بین ھؤالء المنتجین وبین المستھلكین من حیث أن أسعار الغذاء ھي عامل محدد للظروف الغذائیة  
 ).2020عتز، م(وبالتالي المعیشیة 

 ً تعتبر سوقا الوقت  نفس  وفى  األخرى،  للقطاعات  الالزمة  الخام  المواد  أھم مصادر  المصریة من  الزراعة  وتعد   ھذا 
ً   القومي المصري اعتماداً   االقتصادلتصریف واستھالك منتجات تلك القطاعات. حیث یعتمد   على القطاع الزراعي في    رئیسیا

الشاملة   االقتصادیة  التنمیة  االقتصادیة )2017السید،  (تمویل  األنشطة  من  كغیره  یتأثر  الزراعي  اإلنتاج  أن  بھ  المسلم  . ومن 
بمدي نجاح وسالمة السیاسات االقتصادیة الزراعیة التي تنتھجھا الدولة من ترك الحریة للمزارع في زراعة أرضھ بما یرغب 

ي تدخل  أآلیات العرض والطلب وحركة األسعار باألسواق دون امن المحاصیل، واتخاذ قراراتھ اإلنتاجیة والتسویقیة في ضوء  
رغب وتتأثر  الدولة،  بفرض   ةمن  الزراعیة  سیاساتھا  خالل  من  الحكومة  بتدخل  المحاصیل  من  ألي  زراعتھم  في  المزارعین 

ي محصول  وتتمثل أھم محاصیل الحبوب الرئیسیة في مصر ف).  Eliw et al., 2019(و بدعم مستلزمات اإلنتاج  أالضرائب  
القمح فھو من المحاصیل اإلستراتیجیة واالجتماعیة المصریة التي لھا أھمیة كبیرة في النمط الغذائي السائد، ولذلك تسعي الدولة  

الزراعیة    المحاصیلیعتبر القمح من أھم  و.  )2015إیمان،  (  جاھدة لتأمین النسبة اآلمنة من االكتفاء الذاتي من ذلك المحصول
الشتویة وارداتھا  المصریة  أھم  اھتمام  ف  ،ومن  تنال  التي  المصري  الغذائي  باألمن  المرتبطة  اإلستراتیجیة  المحاصیل  من  ھو 

حیث بلغ متوسط المساحة المزروعة    ،وھو المكون الرئیسي في غذاء اإلنسان المصري  ،صانعي السیاسة االقتصادیة المصریة
كمیة اإلنتاج  فى حین بلغت    ) 2020-2003(ملیون فدان سنویاً خالل متوسط الفترة    3.07القمح في مصر حوالي  من محصول  

من متوسط    %38.07تساھم بنحو    ،)2020  نشرة اإلحصاءات الزراعیة،  وزارة الزراعة،(  ملیون طن  8.38المحلي حوالي  
الجھاز المركزى، نشرة  شار إلیھا (ملیون طن خالل متوسط نفس الفترة الم  22.01والبالغ حوالي  من القمح  االستھالك القومي  
   .)2020التجارة الخارجیة، 
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 مشكلة البحث:
النشاط االقتصادي    إلي  المصرى  تعرض  السنوات األخیرة  الزراعیة    حدوثفي  للمحاصیل  الھیكلیة  التغیرات  بعض 

عامة خاصة    ، بصفة  بصفة  االستیرادیة  الحبوب  محاصیل  القمحوألھم  محصول  أھمھا  الدولة  انتیجة    ومن  من    للعدیدنتھاج 
بشكل  الحكومي  التدخل  من  عدة  لجوانب  والرئیسي  اإلستراتیجي  المحصول  لذلك  منھا  السعریة  وخاصة  الزراعیة  السیاسات 

والتي جاءت بشكل عكسي على زیادة اإلنتاج الزراعي األمر الذي أدي إلي اتساع الفجوة بین اإلنتاج    ،مباشر أو غیر مباشر
مما ترتب علیھ صعوبة إمكانیة تحقیق أھداف السیاسة الزراعیة بصفة عامة    ،دات منھواالستھالك لھذا المحصول وزیادة الوار

خاصة  بصفة  السعریة  إلي   ،والسیاسة  أثرھا  یمتد  والتي  واإلنتاجیة  االقتصادیة  المتغیرات  من  كل  علي  كبیر  أثر  لھا  والتي 
 فضالً   ،المجتمع وحصیلة الدولة من النقد األجنبي  وكذلك  ،التأثیر علي رفاھیة كل من المنتجین والمستھلكینو،  األسواق المتصلة

 عن صعوبة تحقیق الكفاءة االقتصادیة المثلي في استخدام الموارد. 
 أھداف البحث:

یھتم بقیاس أثر السیاسات السعریة الزراعیة    والذي یستھدف ھذا البحث بصورة رئیسیة تقدیر نموذج التوازن الجزئى  
 على: 

 التغیر فى عوائد الحكومة وحصیلة النقد األجنبى. -1
 التغیر فى فائض كل من المنتج والمستھلك. -2
 . قیاس مؤشرات الكفاءة االقتصادیة المتمثلة فى صافى التأثیر على مستوى المنتج والمستھلك، وعلى المجتمع ككل -3

 ثیة ومصادر البیانات:الطریقة البح 
لتوضــیح االخــتالالت  Partial Equilibrium Modelالبحــث علــى اســتخدام نمــوذج التــوازن الجزئــي ھــذا اعتمــد  

التعــرف علــى تــأثیر  إلــىوحجم الدعم أو الضرائب المفروضة على منتجى ومستھلكى البطاطس في مصر، باإلضافة   السعریة،
، وأثر ذلك على الرفاھیة االقتصادیة للمجتمع. اســتناداً واالستھالك ، واإلیراد الحكومي  اإلنتاج،سیاسات تدخل الدولة فى مجالي  

والتغیر في فائض المنتج والمستھلك لقیاس مدى رفاھیة كل منھمــا.   االقتصادیة،على مؤشرات صافى خسارة المنتج والمستھلك  
كما تم قیاس اإلیراد الحكومي من خالل التعرف على التغیر في اإلیرادات الحكومیة، والتغیر في النقد األجنبي، وصافى خســارة 

المزرعى وســعر الحــدود، الســیناریو الثــانى: الســعر   وفقاً لثالثة سیناریوھات وھى السیناریو األول: السعرالمجتمع االقتصادیة  
 .)2010، منتصر وطارق( المزرعى وسعر الواردات، والسیناریو الثالث: السعر المزرعى والسعر العالمى

 توصیف النموذج
 

NELP = 0.5(QW – Qd) * (Pb – Pd)  
 

NELC =0.5 (CW – Cd) * (Pd – Pb)  
 

PS = Qd (Pd – Pb) – NELP 
 

CS = Cd (Pb – Pd) – NELC 
 

GR = -NELP – NELC – PS – CS 
 

FE = - Pb (QW – Qd + Cd – CW) 
 

NET = PS + CS + GR 
NELP  صافى الخسارة االقتصادیة فى اإلنتاج NELC  صافى الخسارة االقتصادیة فى االستھالك 

PS  التغیر فى فائض المنتج CS    التغیر فى فائض المستھلك 
GR  التغیر فى اإلیرادات الحكومیة FE التغیر فى النقد األجنبى 

NET  صافى األثر Qd   كمیة اإلنتاج عند السعر المزرعي 
Qd  كمیة اإلنتاج عند سعر الحدود Pb  سعر الحدود Pd  السعر المزرعي 
Cw  كمیة االستھالك عند سعر الحدود  Cd   االستھالك عند السعر المزرعي كمیة 
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 مصادر البیانات:
علیھا  ھذا  اعتمد   الحصول  تم  التي  المنشورة  الثانویة  البیانات  على  أساسیة  بصفة  اإلحصاءات البحث  نشرات  من 

باإلضافة  ب  الزراعیة ھذا  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  والجھاز  األراضي،  واستصالح  الزراعة  بعض   إلىوزارة 
 المراجع والدراسات المعنیة بموضوع الدراسة. 

 
 نتائج البحث ومناقشتھا: 

 أوالً: نتائج تحلیل نموذج التوازن لمحصول القمح: 
 المزرعى وسعر الحدود   األول: السعر(أ) السیناریو 

  :اإلسمىمعامل الحمایة 
الضرائب الضمنیة أو الدعم الضمنى الذى تتلقاه السلعة خالل فترة زمنیة معینة، حیث یتضح   إلىیشیر ھذا المعامل  

) كان أكبر من الواحد الصحیح فى السنوات 2020-2003خالل الفترة (  اإلسمي) أن معامل الحمایة  1(  رقم  جدولبیانات المن  
الحمایة    2020،  2016،  2013،  2011،  2003 بلغ معامل  القمح حیث  بدعم منتجي  تقوم  الدولة  أن  یعنى  لھذه   اإلسمىوھذا 

الترتیب    1.2،  1.3،  1.1،  1.3،  1.2  حوالىبلغ    السنوات مساوي   اإلسمىالحمایة  ما فى السنوات التى كان فیھا معامل  أعلى 
للواحد الصحیح وھذا یعنى عدم وجود دعم داخلى أو ضرائب مفروضة أى أن الدولة كانت تتبع سیاسة حیادیة خالل تلك الفترة، 

كان معامل الحمایة أقل من الواحد الصحیح    2019،  2017،  2010،  2009،  2007،  2006،  2005،  2004بینما فى السنوات  
على منتجي محصول القمح بالسوق المحلى لصالح دعم المستھلك، متمثالً فى )1(كانت تقوم بفرض ضرائبوھذا یعنى أن الدولة 

 دعم وحمایة اسعار المحصول لصالح المستھلك.   إلىانخفاض السعر المزرعى عن سعر الحدود مما ادى 
  التغیر فى العوائد الحكومیة:

من فرض ضرائب ضمنیة أو دعم ضمنى للسلعة إما فى صورة أعباء   تتمثل فى التغیرات على مستوى الدولة سواءً  
) أن األعباء الحكومیة التى 1(  رقم  جدولال  وتشیر بیاناتحكومیة تتحملھا الدولة أو فى صورة عوائد حكومیة تحصل علیھا،  

على    2017دوالر فى عام    ملیون   1353.3،  684.6  حوالىتحملتھا الدولة فى حالة تدخلھا أو عدم تدخلھا بلغت أعلى قیمة لھا  
ملیون   1651.9  ،686.2  حوالىوھو العام الذى شھد دعم من قبل الدولة، فى حین بلغت أعلى قیمة للعوائد الحكومیة    الترتیب

أیضا وھو العام الذي فُرضت فیھ أعلى ضرائب ضمنیة. فى حین تتحمل مصر أعباء حكومیة فى حالة   2011دوالر فى عام  
الدولة، وقد یرجع ذلك   الواردات، وتحصل على عوائد حكومیة فى حالة عدم تدخل  الدولة بفرض تعریفة على  أن    إلىتدخل 

قد    والذيأسعار الحبوب المنتجة محلیا والمدعمة عند إستھالكھا    ارتفاع  إلىردات یؤدى  تدخل الدولة بفرض تعریفة على الوا
 زیادة األعباء الحكومیة فى حالة تدخل الدولة وفرض تعریفة على واردات الحبوب.   إلىیؤدى 

   التغیر فى حصیلة النقد األجنبى:
دعم لسلعة ما سواء كانت ھذه السلعة تصدیریة أو   من النقد األجنبى نتیجة فرض ضرائب أو منحالدولة  تتأثر حصیلة   

 حوالىحیث بلغت أعلى قیمة لھا    2011حصیلة الدولة من النقد األجنبى فى عام    ارتفاع)  1استیرادیة، حیث یتضح من جدول (
یون دوالر  مل  394.6-  حوالىبلغت  بقیمة    2010ملیون دوالر، بینما انخفضت حصیلة الدولة من النقد األجنبى فى عام    210.2

حیث یتبین أنھ كلما زاد فرض الضرائب كلما زاد العجز في النقد األجنبي والعكس وفى حالة عدم    وذلك فى حالة تدخل الدولة،
النقد األجنبى حیث بلغت أعلى قیمة لھا فى عام    ارتفعتتدخل الدولة   ملیون دوالر   270.5  حوالىب   2011حصیلة الدولة من 

وذلك فى حالة عدم تدخل    2017ملیون دوالر فى عام    263.4-  حوالىبینما انخفضت حصیلة الدولة من النقد األجنبى  للدولة ب
 حالة تدخل أو عدم تدخل الدولة. فى حین تنخفض حصیلة النقد األجنبى لمصر سواء فى ، الدولة 

  صافى الخسارة االقتصادیة فى االستھالك:
) أنھ فى حالة تدخل الدولة  1بقیاس الخسارة االقتصادیة فى االستھالك لمحصول القمح تبین من بیانات الجدول رقم ( 

)  2020-2003قمح خالل الفترة (أو عدم تدخلھا قد بلغ متوسط صافى خسارة المستھلك االقتصادیة نتیجة استیراده محصول ال
وبقیم  18.1،    20  حوالى دوالر  بلغ  ةملیون  أدنى  حد  بین  عام    0.3  حوالى  تتتراوح  دوالر  بلغ  2012ملیون  أعلى   توحد 
االقتصادیة    ارتفاعوقد یرجع سبب    2010ملیون دوالر عام    74.2،  112.2  حوالى المستھلك  بین    إلىصافى خسارة  الفجوة 

حجم االستھالك عند سعر الحدود عن حجم االستھالك عند السعر المزرعى، زیادة حجم الضرائب المباشرة وغیر المباشرة،  
أخرى ذات منفعة أقل، بسبب انخفاض أسعارھا، وبالتالي یكون   إلىوبالتالي تحویل اإلنفاق االستھالكي من سلع عالیة المنفعة  

 
ھذه    )1( في  بالضرائب  مباشرة    الدراسة ضرائب المقصود  غیر  ضرائب  أو  الزراعیة  األرض  على  العقاریة  الضرائب  مثل  مثل  (ضمنیةمباشرة   (

 الضرائب  على اإلنتاج والصادرات. 
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توزیع   سوء  من  حالة  في  ھناك  أنھ  یالحظ  حیث  االستھالكي  قیمة   السنواتاإلنفاق  تزداد  الضرائب  فرض  فیھا  یزداد  التي 
 الخسارة االقتصادیة في االستھالك والعكس. 

  صافى الخسارة االقتصادیة فى اإلنتاج:
تصادیة  ) فى حالة تدخل الدولة أو عدم تدخلھا أن متوسط صافى خسارة المنتج االق1یتضح من بیانات الجدول رقم (  

  0.2  حوالىملیون دوالر وبقیم تتراوح بین حد أدنى بلغ    7.4  8.2  حوالى) قد بلغ  2020-2003لمحصول القمح خالل الفترة (
على الترتیب    2010ملیون دوالر عام    30،  45.4  حوالىوحد أعلى بلغ    2014،  2012،  2008  خالل السنوات ملیون دوالر  

النتائج أن   انخفاض  التى تزدا  السنواتویتضح من  فى اإلنتاج ویالحظ  الخسارة  بزیادة  الضمنیة تنعكس  قیمة الضرائب  فیھا  د 
 األسعار المزرعیة واقترابھا من أسعار الحدود. 

   التغیر فى فائض المستھلك:
 الستیرادمتوسط الخسارة فى فائض المستھلك نتیجة    بلغفى حالة تدخل الدولة  أنھ  )  1یتضح من بیانات الجدول رقم (  

) الفترة  خالل  القمح  تحملھ   38.6  حوالى)  2020-2003محصول  عبء  أدنى  كان  فقد  الفترة،  لتلك  كمتوسط  دوالر  ملیون 
حیث بلغ   2017ملیون دوالر بینما كان أعلى عبء تحملھ المستھلك فى عام    79.5  حوالىحیث بلغ    2012المستھلك فى عام  

خالل الفترة المشار الیھا فقد بلغ أقصى مكسب    السنواتملیون دوالر، وتحققت الرفاھیة للمستھلكین فى بعض    1383  والىح
المستھلك   عام    1571.1  حوالىحققھ  فى  دوالر  نتیجة   2011ملیون  مكاسب  حقق  قد  المحلى  المستھلك  أن  یعنى  الذي  األمر 

منخفضة. بأسعار  كبیرة  كمیات  أد  استھالك  عام  بینما  فى  المستھلك  حققھ  مكسب  بلغ    2015نى  ملیون    263.2  حوالىحیث 
نتیجة   االقتصادى  المستھلك  مكسب  متوسط  أن  الدولة  تدخل  عدم  حالة  فى  أنھ  الجدول  نفس  بیانات  من  أیضاً  ویتضح  دوالر، 

الفترة ( القمح خالل  بلغ  2020-2003استیراده محصول  قد  ال  40.5  حوالى)  لتلك  أدنى  ملیون دوالر كمتوسط  فقد كان  فترة، 
فى عام   المستھلك  بلغ    2015عبء تحملھ  فى عام   263.3  حوالىحیث  المستھلك  أعلى عبء تحملھ  بینما كان  ملیون دوالر 

خالل الفترة المشار الیھا فقد    السنوات ملیون دوالر، وتحققت الرفاھیة للمستھلكین فى بعض    1585.9  حوالىحیث بلغ    2011
المستھلك   حققھ  مكسب  أقصى  عام    1390.7  حوالىبلغ  فى  دوالر  عام    2017ملیون  فى  المستھلك  حققھ  مكسب  أدنى  بینما 

 ملیون دوالر. 79.5 حوالىحیث بلغ  2012
   التغیر فى فائض المنتج:

  49.9  حوالىط مكسب فائض المنتج االقتصادى  متوس  بلغ) أنھ فى حالة تدخل الدولة  1یتضح من بیانات الجدول رقم ( 
) للفترة  كمتوسط  دوالر  أیضاً  2020-2003ملیون  البیانات  وتشیر  المنتج   إلى)  فائض  نتیجة  للمنتجین  تحققت  قد  الرفاھیة  أن 

السبب   الدراسة وقد یرجع  فقد كان أقصى    إلىخالل بعض سنوات  الفترات  الحدود فى تلك  المزرعى على سعر  السعر  تفوق 
  حوالى بلغ    2008ملیون دوالر بینما أدنى مكسب حققھ المنتج فى عام    816.9  حوالىبلغ    2012كسب حققھ المنتج فى عام  م

وذلك بسبب انخفاض السعر المزرعى عن نظیره الحدودى    السنواتملیون دوالر، فى حین تحققت لھم الخسارة فى باقى    58
ة یالحظ انخفاض األعباء على المنتج والعكس صحیح، كما یتضح أیضاً كما عكست النتائج أنھ مع انخفاض الضرائب الضمنی

نتیجة   المنتج  فائض  خسارة  متوسط  أن  الدولة  تدخل  عدم  حالة  فى  أنھ  الجدول  نفس  بیانات  بلغ    الستیرادمن  القمح  محصول 
(  34.3  حوالى للفترة  كمتوسط  دوالر  أیضاً  2020-2003ملیون  البیانات  وتشیر  ق  إلى)  الرفاھیة  نتیجة  أن  للمنتجین  تحققت  د 

خالل   المنتج  السبب  2020،  2016،  2015،  2013،  2011،  2003(  السنواتفائض  یرجع  وقد  السعر    إلى )  انخفاض 
زیادة التكالیف عن االیرادات فى تلك الفترات فقد كان أقصى مكسب حققھ المنتج فى    إلىالمزرعى على سعر الحدود مما ادى  

ملیون دوالر،   131.3  حوالى) بلغ  2010ملیون دوالر بینما أدنى مكسب حققھ المنتج فى عام (  860.8  حوالىبلغ    2011عام  
 وذلك بسبب انخفاض السعر المزرعى عن نظیره الحدودى.  السنواتفى حین تحققت لھم الخسارة فى باقى 

   صافى األثر على الواردات:
المدونة بالجدول رقم (  النتائج  أنھ فى حا1یتضح من  الدولة  )  الخسارة االقتصادیة    بلغلة تدخل   28.2  حوالىصافى 

ملیون دوالر فى عام    157.6  حوالى) ولقد تراوحت بین حدین أدناھما بلغ  2020-2003ملیون دوالر كمتوسط لفترة الدراسة (
لخسارة قد تحققت ، كما یتضح أیضاً من بیانات نفس الجدول ان ا2012ملیون دوالر فى عام    0.5  حوالىوأعالھما بلغ    2010

ملیون    104.3  حوالىكمتوسط لفترة الدراسة وترواحت بین حدین أدناھما بلغ    25.5  حوالىأیضاً فى حالة عدم تدخل فقد بلغت  
 . 2012ملیون دوالر فى عام  0.4 حوالىوحد أعلى بلغ  2010دوالر فى عام 

 (ب) السیناریو الثانى: السعر المزرعى وسعر الواردات: 
  :اإلسمىة معامل الحمای

من    الیتضح  الحمایة  2(   رقم  جدولبیانات  معامل  أن  (  اإلسمي)  الفترة  الواحد  2020-2003خالل  من  أكبر  كان   (
) كان معامل الحمایة  2020،  2007(  عامىالصحیح فى معظم السنوات وھذا یعنى أن الدولة تقوم بدعم منتجي القمح أما فى  

للواحد الصحیح وھذا یعنى عدم وجود دعم داخلى أو ضرائب مفروضة أى أن الدولة كانت تتبع سیاسة حیادیة خ الل  مساویاً 
) كان معامل الحمایة أقل من الواحد الصحیح وھذا یعنى أن الدولة كانت تقوم بفرض  2010، 2006( عامىتلك الفترة، بینما فى 
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سعر   ضرائب عن  المزرعى  السعر  انخفاض  فى  متمثالً  المستھلك،  دعم  لصالح  المحلى  بالسوق  القمح  منتجي محصول  على 
 الواردات. 

  التغیر فى العوائد الحكومیة:
  369.6  حوالى) أن األعباء الحكومیة التى تحملتھا الدولة بلغت أعلى قیمة لھا  2(  رقم  جدولتشیر البیانات الواردة بال 

عام   فى  دوالر  الحكومیة    2010ملیون  للعوائد  قیمة  أعلى  بلغت  حین  فى  الدولة،  قبل  من  دعم  شھد  الذى  العام    حوالى وھو 
ام الذي فُرضت فیھ أعلى ضرائب ضمنیة، فى حین قدرت األعباء التى تتحملھا  وھو الع  2018ملیون دوالر فى عام    1316.9

حیث بلغت   2018بینما بلغت قیمة العوائد الحكومیة أعلى قیمة لھا فى عام  2010ملیون دوالر خالل عام  721.7 حوالىالدولة 
 ملیون دوالر فى حالة عدم تدخل الدولة.  3219.5 حوالى

   التغیر فى حصیلة النقد األجنبى:
حیث بلغت أعلى قیمة لھا   2018حصیلة الدولة من النقد األجنبى فى عام    ارتفاع)  2(  رقم  جدولبیانات الیتضح من   

ملیون دوالر   301.3  حوالىبلغت    2010ملیون دوالر، بینما انخفضت حصیلة الدولة من النقد األجنبى فى عام    499.5  حوالى
ما فى حالة أحیث یتبین أنھ كلما زاد فرض الضرائب كلما زاد العجز في النقد األجنبي والعكس،    وذلك فى حالة تدخل الدولة،

ر  ملیون دوال  791.1  حوالى 2018حصیلة الدولة من النقد األجنبى حیث بلغت أعلى قیمة لھا فى عام    ارتفعتعدم تدخل الدولة 
ب للدولة  النقد األجنبى   الدولة من  انخفضت حصیلة  فى عام    235  حوالى بینما  تدخل    2010ملیون دوالر  فى حالة عدم  وذلك 

 فى حین تنخفض حصیلة النقد األجنبى لمصر سواء فى حالة تدخل أو عدم تدخل الدولة. ، الدولة 
  صافى الخسارة االقتصادیة فى االستھالك:

یة فى االستھالك لمحصول القمح تبین أنھ فى حالة تدخل الدولة أو عدم تدخلھا أن المستھلك  بقیاس الخسارة االقتصاد 
) أن متوسط صافى خسارة المستھلك االقتصادیة نتیجة استیراده محصول 2قد حقق خسارة حیث تبین من بیانات الجدول رقم (

ر فى كلتا الحالتین على الترتیب حیث یالحظ أنھ في ملیون دوال  77.5،  55.5  حوالى) قد بلغ  2020-2003القمح خالل الفترة (
 التي یزداد فیھا فرض الضرائب تزداد قیمة الخسارة االقتصادیة في االستھالك والعكس.   السنوات

  صافى الخسارة االقتصادیة فى اإلنتاج:
 ) رقم  الجدول  بیانات  من  صافى  2یتضح  متوسط  أن  تدخلھا  عدم  أو  الدولة  تدخل  حالة  فى  أنھ  المنتج )  خسارة 

ملیون دوالر فى كلتا الحالتین، ویتضح من النتائج   22.2 15.9 حوالى) 2020-2003االقتصادیة لمحصول القمح خالل الفترة (
التى تزداد فیھا قیمة الضرائب الضمنیة تنعكس بزیادة الخسارة فى اإلنتاج ویالحظ انخفاض األسعار المزرعیة عن    السنواتأن  

 نظیرتھا أسعار الواردات.
   التغیر فى فائض المستھلك:

 ) رقم  الجدول  بیانات  من  استیراده 2یتضح  نتیجة  المستھلك  فائض  فى  المكسب  متوسط  أن  الدولة  تدخل  حالة  فى   (
الفترة (محص القمح خالل  بلغ  2020-2003ول  قد  أن   892.5  حوالى)  یعنى  الذي  األمر  الفترة،  لتلك  كمتوسط  دوالر  ملیون 

استھالك كمیات    إلىالمستھلك المحلى قد حقق مكاسب نتیجة سیاسة دعم مستھلكى محصول القمح على حساب المنتجین وبالت
نھ فى حالة عدم تدخل الدولة أن متوسط الخسارة فى فائض  أس الجدول  كبیرة بأسعار منخفضة. كما یتضح أیضا من بیانات نف

 ملیون دوالر كمتوسط لتلك الفترة.  914.6 حوالى) قد بلغ 2020-2003محصول القمح خالل الفترة ( الستیرادالمستھلك نتیجة 
   التغیر فى فائض المنتج:

  423  حوالى صافى الخسارة فى فائض المنتج بلغ    ) فى حالة تدخل الدولة أن متوسط2یتضح من بیانات الجدول رقم ( 
) للفترة  كمتوسط  دوالر  أیضاً  2020-2003ملیون  البیانات  وتشیر  المنتج   الرفاھیةأن    إلى)  فائض  نتیجة  للمنتجین  تحققت  قد 

ضح ، كما یتالسنواتانخفاض السعر المزرعى على سعر الواردات فى تلك    إلىخالل بعض فترات الدراسة وقد یرجع السبب  
محصول القمح   الستیرادأیضاً من بیانات نفس الجدول أنھ فى حالة عدم تدخل الدولة أن متوسط المكسب فى فائض المنتج نتیجة 

(  461.1  حوالىبلغ   للفترة  كمتوسط  دوالر  أیضاً  2020-2003ملیون  البیانات  وتشیر  للمنتجین   إلى)  تحققت  قد  الرفاھیة  أن 
انخفاض السعر المزرعى عن سعر الواردات فى تلك    إلىالدراسة وقد یرجع السبب  ت  سنوانتیجة فائض المنتج خالل بعض  

 السعر المزرعى عن سعر الواردات.  ارتفاعخرى وذلك بسبب أ سنواتفى حین تحققت لھم الخسارة فى  السنوات،
   صافى األثر على الواردات:

أن صافى الخسارة االقتصادیة قد  أو عدم تدخلھا  ولة  ) أنھ فى حالة تدخل الد 2یتضح من النتائج المدونة بالجدول رقم ( 
الدراسة (  401.7  ،71.4  حوالىبلغ   لفترة  بلغ  2020-2003ملیون دوالر كمتوسط  أدناھما  بین حدین   حوالى ) ولقد تراوحت 

ملیون دوالر فى عامى    2.3،  0.5  حوالى) على الترتیب وأعالھما بلغ  2004،  2017ملیون دوالر فى عامى (  10.6،  253.7
النقد األجنبى  2003،  2007( العجز فى حصیلة  الترتیب، ویرجع سبب  انخفاض    إلى ) على  المحلى فى ظل  زیادة االستھالك 

 األسعار المزرعیة عن أسعار الواردات. 
 :   اریو الثالث: السعر المزرعى والسعر العالمى (د) السین 
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  :اإلسمىمعامل الحمایة 
من    الیتضح  الحمایة  3(   رقم  جدولبیانات  معامل  أن  (  اإلسمي)  الفترة  الواحد  2020-2003خالل  من  أكبر  كان   (

) وھذا یعنى أن الدولة تقوم بدعم منتجي القمح حیث بلغ معامل 2009،  2008،  2005،  2004،  2003الصحیح فى السنوات (
 اإلسمى ما فى السنوات التى كان فیھا معامل الحمایة  أعلى الترتیب    1.2،  1.2،  1.1،  1.2،  1.4  السنواتلھذه    اإلسمىالحمایة  

مساوي للواحد الصحیح وھذا یعنى عدم وجود دعم داخلى أو ضرائب مفروضة أى أن الدولة كانت تتبع سیاسة حیادیة خالل  
بفرض   تقوم  كانت  الدولة  أن  یعنى  فھذا  الصحیح  الواحد  أقل من  الحمایة  معامل  فیھا  كان  التى  السنوات  فى  بینما  الفترة،  تلك 

معینة    ضرائب زمنیة  لمدة  السعر داخلیة  عن  المزرعى  السعر  انخفاض  فى  متمثالً  المستھلك،  دعم  لصالح  المحلى  بالسوق 
 العالمى.

  التغیر فى العوائد الحكومیة:
ال  بیانات  لھا  3(  رقم  جدولتوضح  قیمة  الدولة بلغت أعلى  التى تحملتھا  الحكومیة  أن األعباء  ملیون   2920  حوالى) 

ملیون   233.8 حوالىوھو العام الذى شھد دعم من قبل الدولة، فى حین بلغت أعلى قیمة للعوائد الحكومیة  2013دوالر فى عام 
عام   فى  الحكومیة    2003دوالر  العوائد  قدرت  حین  فى  أعلى ضرائب ضمنیة،  فیھ  فُرضت  الذي  العام   650.3  حوالىوھو 

عام   خالل  دوالر  ا  2003ملیون  تتحملھا  التى  األعباء  بلغت  عام  بینما  فى  لھا  قیمة  أعلى  بلغت    2013لدولة   حوالىحیث 
 ملیون دوالر فى حالة عدم تدخل الدولة.   4534.4

   التغیر فى حصیلة النقد األجنبى:
حیث بلغت أعلى   2012حصیلة الدولة من النقد األجنبى فى عام    ارتفاع)  3(  رقم  جدولالبیانات الواردة بالیتضح من   

ملیون    654.1  حوالىبلغت    2013والر، بینما انخفضت حصیلة الدولة من النقد األجنبى فى عام  ملیون د  30.8  حوالىقیمة لھا  
الدولة، النقد األجنبي والعكس وفى   دوالر وذلك فى حالة تدخل  العجز في  أنھ كلما زاد فرض الضرائب كلما زاد  یتبین  حیث 

ملیون   17.4  حوالى  2012بلغت أعلى قیمة لھا فى عام  حصیلة الدولة من النقد األجنبى حیث    ارتفعتحالة عدم تدخل الدولة  
وذلك فى حالة عدم    2013ملیون دوالر فى عام    349.8  حوالىدوالر بینما انخفضت حصیلة الدولة من النقد األجنبى  للدولة ب

 فى حین تنخفض حصیلة النقد األجنبى لمصر سواء فى حالة تدخل أو عدم تدخل الدولة. ،تدخل الدولة
  الخسارة االقتصادیة فى االستھالك:صافى 

  ) أنھ فى حالة تدخل الدولة 3بقیاس الخسارة االقتصادیة فى االستھالك لمحصول القمح تبین من بیانات الجدول رقم ( 
أن   تبین  تدخلھا  عدم  اأو  نتیجة  االقتصادیة  المستھلك  خسارة  صافى  (  الستیرادمتوسط  الفترة  خالل  القمح  -2003محصول 

الفجوة بین   إلىصافى خسارة المستھلك االقتصادیة    ارتفاعملیون دوالر وقد یرجع سبب    26.9،    42.9  حوالىلغ  ) قد ب2020
حجم االستھالك عند السعر العالمى عن حجم االستھالك عند السعر المزرعى، زیادة حجم الضرائب المباشرة وغیر المباشرة،  

أخرى ذات منفعة أقل بسبب انخفاض أسعارھا، وبالتالي یكون   إلىالمنفعة  وبالتالي تحویل اإلنفاق االستھالكي من سلع عالیة  
في   أنھ  یالحظ  حیث  االستھالكي  اإلنفاق  توزیع  سوء  من  حالة  قیمة   السنواتھناك  تزداد  الضرائب  فرض  فیھا  یزداد  التي 

 الخسارة االقتصادیة في االستھالك والعكس. 
  صافى الخسارة االقتصادیة فى اإلنتاج:

فى حالة تدخل الدولة أو عدم تدخلھا أن متوسط صافى خسارة المنتج االقتصادیة    )3یتضح من بیانات الجدول رقم (
ملیون دوالر فى كال الحالتین على ویتضح من النتائج   19.7،    31  حوالى) قد بلغ  2020-2003لمحصول القمح خالل الفترة (

الضمن  السنواتأن   الضرائب  قیمة  فیھا  تزداد  المزرعیة التى  األسعار  انخفاض  اإلنتاج ویالحظ  فى  الخسارة  بزیادة  تنعكس  یة 
 واقترابھا من األسعار العالمیة. 

   التغیر فى فائض المستھلك:
 ) رقم  الجدول  بیانات  من  استیراده 3یتضح  نتیجة  المستھلك  فائض  فى  المكسب  متوسط  أن  الدولة  تدخل  حالة  فى   (

) الفترة  خالل  القمح  بلغ  2020-2003محصول  قد  نتیجة    747.5  حوالى)  ذلك  ویرجع  الفترة،  لتلك  كمتوسط  دوالر  ملیون 
المحلى قد حقق مكاسب نتیجة استھالكھ كمیات   المستھلك  فإن  لذلك  لسیاسة دعم مستھلكى محصول القمح على حساب المنتج 

المشار، ویتضح أیضا من بیانات    خالل الفترة  السنواتكبیرة بأسعار منخفضة، ھذا وقد تحققت الرفاھیة للمستھلكین فى بعض  
ملیون دوالر كمتوسط   763.4  حوالىنفس الجدول انھ فى حالة عدم تدخل الدولة أن متوسط الخسارة فى فائض المستھلك قد بلغ 

 لتلك الفترة األمر الذي یعنى أن المستھلك المحلى قد حقق خسارة نتیجة استھالك كمیات قلیلة بأسعار مرتفعة. 
   المنتج: التغیر فى فائض

 ) رقم  الجدول  بیانات  من  استیراده 3یتضح  نتیجة  المنتج  فائض  فى  الخسارة  متوسط  الدولة  تدخل  حالة  فى  أنھ   (
للفترة (  435.9  حوالىمحصول القمح قد بلغ   ) ، وقد یرجع ذلك نتیجة إلنخفاض السعر  2020-2003ملیون دوالر كمتوسط 

فإن المنتج المحلى قد حقق خسائر اكبر نتیجة   إلىالتكالیف عن االیرادات وبالتزیادة    إلىالمزرعى عن السعر العالمى مما أدى  
بیع كمیات قلیلة بأسعار منخفضة مما انعكس على انخفاض رفاھیة منتجى المحصول، كما یتضح أیضاً من بیانات نفس الجدول  
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ملیون    385.2  حوالىمحصول القمح بلغ  أنھ فى حالة عدم تدخل الدولة أن متوسط المكسب فى فائض المنتج نتیجة استیراده  
أن الرفاھیة قد تحققت للمنتجین نتیجة فائض المنتج خالل بعض فترات   إلىدوالر كمتوسط لتلك الفترة. وتشیر البیانات أیضاً  

رات  تفوق السعر المزرعى عن السعر العالمى فى تلك الفترات فى حین تحققت لھم الخسارة فى فت إلىالدراسة وقد یرجع السبب 
أخرى وذلك بسبب انخفاض السعر المزرعى عن نظیره العالمى كما عكست النتائج أنھ مع انخفاض الضرائب الضمنیة یالحظ 

 انخفاض األعباء على المنتج والعكس صحیح.
   صافى األثر على الواردات:

النتائج المدونة بالجدول رقم (   ) أنھ فى حالة تدخل الدولة أو عدم تدخلھا قد تحققت الخسارة االقتصادیة 3یتضح من 
) فى كلتا الحالتین ولقد تراوحت بین حدین  2020-2003ملیون دوالر كمتوسط لفترة الدراسة (  46.7، 73.9 حوالىحیث بلغت 
لكلتا   2020ملیون دوالر فى عام    0.0  حوالىوأعالھما بلغ    2013ر فى عام  ملیون دوال  294.6،  550.8  حوالىأدناھما بلغ  

 .الحالتین على الترتیب
 التوصیات: 

 . التوسع في زراعة محصول القمح لتقلیل الكمیة المستوردة منھ.1
مصر یعمل علــى دراســة لة والمھتمة بالسیاسات السعریة الزراعیة في ئو. إنشاء جھاز أعلى لألسعار یشترك فیھ الھیئات المس2

األسعار العالمیــة للمحاصــیل بصــورة دوریــة لإلسترشــاد بھــا عنــد وضــع األســعار للمحاصــیل لتشــجیع الصــادرات والحــد مــن 
الواردات وتحقیق حمایة للمنــتج والمســتھلك مــن خــالل الــربط بــین السیاســة الزراعیــة الخاصــة بكــل منھمــا لتحقیــق اإلســتقرار 

 السعري.
 لــھالقمح في أھم المحافظات المنتجــة  صوللسیاسات الحكومیة مع ضرورة زیادة المساحات المزروعة بمح. إعادة النظر في ا3

 .صولالمح ابما یتالءم وجدارتھ االنتاجیة مع الوضع في اإلعتبار األربحیة النسبیة لھذ
م الــدعم للمــزارعین فــي صــورة . التوسع الرأسي من خالل استنباط أصناف عالیة اإلنتاجیة للعمــل علــى زیــادة اإلنتــاج وتقــدی4

 .ھذا المحصولتقاوي جیدة وأسمدة وغیرھا من مستلزمات اإلنتاج لتشجیع المزارعین على زراعة 
بثالثــة أشــھر حتــى یضــمن   ل. تحدید سعر عادل لتورید محصول القمح بما یتناسب مع السعر العــالمي قبــل زراعــة المحصــو5

 قول وسعر عادل للمستھلك.للمنتج تغطیة التكالیف وتحقیق ھامش ربحي مع
 المراجع:

 أوالً: المراجع العربیة:
النشرة السنویة لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح لالستھالك من السلع  الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،  

 .2020، الزراعیة
) أحمد  محمد  دور2015إیمان  المصري   )،  الغذائي  األمن  تحقیق  في  القمح  محصول  لالقتصاد  إنتاج  المصریة  المجلة   ،

 . 1694: 1682)، 4)، العدد (25الزراعي، المجلد (
، المجلة المصریة  دراسة تحلیلیة لمصفوفة تحلیل السیاسات الزراعیة لمحاصیل الحبوب في مصر)، 2017( حسن محمدالسید 

 . 486: 475)، 2، العدد () 27لالقتصاد الزراعى، المجلد (
تقییم السیاسات الزراعیة ألھم المحاصیل في مصر باستخدام مصفوفة تحلیل السیاسات  )،  2020معتز علیو مصطفى احمد (

)PAM( ،لالمج) 130: 115)، 1)، العدد ( 7ة السوریة للبحوث الزراعیة، المجلد. 
) هللا  عبد  أحمد  على  طارق  محمود،  محمد  بعض  )،  2010منتصر  واستھالك  إنتاج  على  الزراعیة  السعریة  السیاسة  أثر 

)، العدد  20، المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي، المجلد (المحاصیل المنتجة للزیوت باستخدام نموذج التوازن الجزئي
)4 .( 

 . 2020، ءات الزراعیةنشرة اإلحصاوزارة الزراعة واستصالح األراضى، 
 انیاً: المراجع األجنبیة:ث

Eliw, M., M., Negm. Rokayya., S. Eman Algarni, Garsa Alshehry, Huda Aljumayi, Nada 
Benajiba, Amina A. M. Al-Mushhin and Asmaa M. E. Bahloul (2022). Dynamic Modeling 
of Food Security in the Light of Reality and the Future: The Case of Maize Crop, 
Journal of Biobased Materials and Bioenergy 16(1) 24–37. 

Eliw, Moataz. Tarek, Ali. and Deyi, Zhou. (2019). Impact of Price Distortions on Potato 
Production and Consumption in Egypt. The Journal of Animal and Plant Sciences, 
29(6):1694-1706. 
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 . )2020-2003مصر خالل الفترة (نتائج تطبیق نموذج التوازن الجزئى على محصول القمح فى السیناریو األول ل) 1جدول (
 القیمة: ملیون دوالر 

تدخل الدولة عدم فى حالة   فى حالة تدخل الدولة  مرونة   
 الطلب 

مرونة  
 NPC السنة العرض

Pd/Pb 
GR FE NELc NELp WGc WGp Net 

Effect 
GR FE NELc NELp WGc WGp Net 

Effect 
2003 1.2 119.6 43.2 7.0 3.3 319.2 -189.3 -10.3 328.4 50.7 8.2 3.8 -320.4 196.4 -12.1 0.340 0.230 
2004 0.9 -45.9 -20.1 1.1 0.5 -112.2 67.9 -1.5 -111.2 -18.9 1.0 0.5 112.3 -67.0 -1.5 0.340 0.230 
2005 0.9 -125.6 -53.7 5.0 1.9 -246.7 128.0 -6.8 -242.8 -47.6 4.4 1.7 247.3 -124.5 -6.1 0.340 0.230 
2006 0.7 -232.5 -145.8 43.6 20.8 -587.5 419.5 -64.4 -571.0 -100.3 30.0 14.3 601.2 -384.3 -44.3 0.340 0.230 
2007 0.8 -201.1 -107.6 21.4 9.9 -495.7 325.8 -31.3 -483.3 -84.6 16.8 7.8 500.2 -308.1 -24.6 0.340 0.230 
2008 1.0 -36.6 -16.0 0.5 0.2 -93.9 58.0 -0.8 -93.4 -15.4 0.5 0.2 93.9 -57.6 -0.7 0.340 0.230 
2009 0.9 -76.8 -33.2 1.8 0.8 -180.7 106.5 -2.6 -179.1 -31.2 1.7 0.7 180.8 -105.0 -2.4 0.340 0.230 
2010 0.7 -670.3 -394.6 112.2 45.4 -1329.6 816.9 -157.6 -1293.1 -261.1 74.2 30.0 1367.5 -741.4 -104.3 0.340 0.230 
2011 1.3 686.2 210.2 51.6 21.4 1571.1 -811.9 -72.9 1651.9 270.5 66.4 27.5 -1585.9 860.8 -93.9 0.340 0.230 
2012 1.0 -20.4 -10.9 0.3 0.2 -79.5 59.5 -0.5 -79.2 -10.6 0.3 0.2 79.5 -59.2 -0.4 0.340 0.230 
2013 1.1 191.3 64.0 2.8 0.9 324.5 -129.6 -3.6 327.6 67.9 3.0 0.9 -324.7 131.3 -3.9 0.340 0.230 
2014 1.0 -78.5 -30.1 0.5 0.2 -152.7 75.0 -0.7 -152.2 -29.4 0.5 0.2 152.7 -74.6 -0.7 0.340 0.230 
2015 1.0 125.7 46.5 1.5 0.6 263.2 -135.4 -2.1 264.8 48.3 1.6 0.6 -263.3 136.6 -2.2 0.340 0.230 
2016 1.3 537.0 171.1 38.9 16.7 1279.9 -687.2 -55.6 1338.7 215.6 49.0 21.1 -1290.0 725.0 -70.1 0.340 0.230 
2017 0.8 -684.6 -318.0 45.0 17.7 -1383.0 761.1 -62.8 -1353.3 -263.4 37.3 14.7 1390.7 -728.7 -52.0 0.340 0.230 
2018 1.0 -108.3 -41.9 1.0 0.4 -211.8 104.9 -1.3 -210.9 -40.7 1.0 0.4 211.8 -104.2 -1.3 0.340 0.230 
2019 0.9 -229.4 -92.2 5.4 1.9 -433.1 211.1 -7.3 -428.4 -85.3 5.0 1.8 433.5 -207.3 -6.8 0.340 0.230 
2020 1.2 545.5 157.1 20.5 5.4 854.0 -282.6 -25.9 882.2 187.3 24.5 6.4 -858.0 294.4 -30.9 0.340 0.230 

 0.230 0.340 25.5- 34.3- 40.5 7.4 18.1 8.2- 22.5- 28.2- 49.9 38.6- 8.2 20.0 31.8- 16.9- 1.0 المتوسط
   0.4- 860.8 1390.7 30.0 74.2 270.5 1651.9 0.5- 816.9 1571.1 45.4 112.2 210.2 686.2  األقصى
   104.3- 741.4- 1585.9- 0.2 0.3 263.4- 1353.3- 157.6- 811.9- 1383.0- 0.2 0.3 394.6- 684.6-  األدنى

 . ، أعداد متفرقةنشرة اإلحصاءات الزراعیة  بواسطة الباحث باالعتماد على بیانات وزارة الزراعة واستصالح األراضى،  جمعت وحسبت المصدر:
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 . )2020-2003نتائج تطبیق نموذج التوازن الجزئى على محصول القمح فى مصر خالل الفترة (ل السیناریو الثانى )2جدول (
  القیمة: ملیون دوالر 

تدخل الدولةعدم فى حالة  فى حالة تدخل الدولة  مرونة   
 الطلب 

مرونة  
 NPC السنوات العرض

Pd/Pb 
GR FE NELc NELp WGc WGp Net 

Effect 
GR FE NELc NELp WGc WGp Net 

Effect 
2003 1.4 215.3 114.1 31.3 10.6 593.2 -336.0 -41.9 646.7 155.5 42.7 14.5 -604.6 361.1 -2.3 0.419 0.230 
2004 1.2 98.8 59.6 6.8 2.2 250.9 -143.0 -9.0 259.6 68.8 7.9 2.6 -251.9 147.8 -10.6 0.419 0.230 
2005 1.1 62.8 35.7 1.7 0.5 127.6 -62.6 -2.2 129.5 38.2 1.8 0.5 -127.7 63.6 -0.5 0.419 0.230 
2006 0.8 -91.3 -79.8 9.3 3.2 -238.6 159.8 -12.5 -232.1 -67.8 7.9 2.7 240.0 -153.8 -22.4 0.419 0.230 
2007 1.0 -22.0 -16.2 0.4 0.1 -56.1 34.6 -0.5 -55.8 -15.7 0.3 0.1 56.1 -34.4 -14.8 0.419 0.230 
2008 1.2 161.4 96.9 14.1 4.7 430.1 -250.0 -18.8 449.4 115.6 16.8 5.6 -432.9 260.4 -47.4 0.419 0.230 
2009 1.1 152.3 90.0 9.8 3.1 371.6 -206.4 -12.9 384.1 103.3 11.2 3.6 -373.0 213.1 -400.9 0.419 0.230 
2010 0.8 -369.6 -301.3 46.9 13.8 -748.2 439.3 -60.8 -721.7 -235.0 36.6 10.8 758.5 -414.7 -34.3 0.419 0.230 
2011 1.6 1135.8 464.2 194.3 58.6 2709.4 -1320.6 -253.0 3130.0 735.6 308.0 92.9 -2823.1 1472.1 -101.1 0.419 0.230 
2012 1.2 144.8 116.3 20.2 8.3 586.7 -413.5 -28.5 615.0 140.2 24.3 10.0 -590.9 431.7 -61.9 0.419 0.230 
2013 1.3 778.1 327.1 63.5 14.2 1372.0 -516.3 -77.7 1473.4 425.8 82.7 18.4 -1391.1 548.8 -108.3 0.419 0.230 
2014 1.2 585.1 290.8 40.6 10.9 1183.4 -546.8 -51.4 1240.3 350.2 48.8 13.1 -1191.7 570.8 -162.8 0.419 0.230 
2015 1.3 711.8 348.6 66.2 18.9 1548.2 -751.3 -85.2 1650.1 443.3 84.2 24.1 -1566.2 794.3 -181.8 0.419 0.230 
2016 1.4 699.0 340.5 90.8 28.3 1706.0 -888.0 -119.1 1862.9 465.4 124.1 38.7 -1739.3 955.0 -401.7 0.419 0.230 
2017 1.4 884.7 403.8 103.5 29.6 1948.7 -930.9 -133.1 2127.4 551.6 141.4 40.5 -1986.6 1001.0 -174.5 0.419 0.230 
2018 1.6 1316.9 499.5 199.7 53.9 2787.7 -1217.1 -253.7 3219.5 791.1 316.3 85.4 -2904.3 1356.4 -1.8 0.419 0.230 
2019 1.4 831.6 347.0 97.7 25.6 1687.5 -732.5 -123.3 1865.7 491.2 138.3 36.3 -1728.0 794.4 -99.7 0.419 0.230 
2020 1.0 -128.4 -69.1 1.6 0.3 -194.6 68.1 -1.9 -193.1 -66.5 1.5 0.3 194.6 -67.5 -0.5 0.419 0.230 

 0.230 0.419 401.7- 461.1 914.6- 22.2 77.5 249.5 991.7 71.4- 423.0- 892.5 15.9 55.5 170.4 398.2 1.2 المتوسط
   2.3- 1472.1 758.5 92.9 316.3 791.1 3219.5 0.5- 439.3 2787.7 58.6 199.7 499.5 1316.9  األقصى
   10.6- 414.7- 2904.3- 0.1 0.3 235.0- 721.7- 253.7- 1320.6- 748.2- 0.1 0.4 301.3- 369.6-  األدنى

 . ، أعداد متفرقةنشرة اإلحصاءات الزراعیة  جمعت وحسبت بواسطة الباحث باالعتماد على بیانات وزارة الزراعة واستصالح األراضى،  المصدر:
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 . )2020-2003خالل الفترة (نتائج تطبیق نموذج التوازن الجزئى على محصول القمح فى مصر  السیناریو الثالث ل) 3جدول (
 القیمة: ملیون دوالر 

تدخل الدولةعدم فى حالة  فى حالة تدخل الدولة  مرونة   
 الطلب 

مرونة  
 NPC السنوات العرض

Pd/Pb 
GR FE NELc NELp WGc WGp Net 

Effect 
GR FE NELc NELp WGc WGp Net 

Effect 
2003 1.4 233.8 9.8 14.5 12.5 624.6 -363.8 -27.0 650.3 13.8 20.4 17.6 -630.5 394.0 -38.0 0.165 0.230 
2004 1.2 104.8 6.1 3.0 2.5 261.9 -151.6 -5.5 265.7 7.1 3.5 2.9 -262.4 157.0 -6.4 0.165 0.230 
2005 1.1 76.6 7.0 1.0 0.7 154.6 -76.3 -1.7 155.7 7.6 1.1 0.8 -154.7 77.7 -1.8 0.165 0.230 
2006 0.9 -89.8 -5.5 3.5 3.1 -240.1 157.0 -6.6 -237.5 -4.7 3.0 2.6 240.6 -151.2 -5.6 0.165 0.230 
2007 1.0 -24.2 -1.5 0.2 0.1 -62.1 38.2 -0.3 -61.9 -1.5 0.2 0.1 62.1 -37.9 -0.3 0.165 0.230 
2008 1.2 159.9 8.2 5.4 4.6 417.7 -247.7 -10.1 424.9 9.7 6.5 5.5 -418.7 257.9 -12.0 0.165 0.230 
2009 1.2 181.8 11.4 5.5 4.4 437.4 -245.7 -9.9 444.7 13.5 6.5 5.2 -438.4 255.4 -11.7 0.165 0.230 
2010 0.8 -386.5 -44.5 20.2 15.1 -811.2 460.0 -35.3 -800.1 -34.4 15.6 11.7 815.8 -433.2 -27.2 0.165 0.230 
2011 0.9 -394.2 -37.7 9.2 7.1 -863.7 485.7 -16.3 -856.5 -33.4 8.2 6.3 864.7 -472.4 -14.4 0.165 0.230 
2012 0.6 -653.1 30.8 161.4 168.1 -2393.5 2069.8 -329.4 -2372.0 17.4 91.3 95.1 2463.5 -1806.7 -186.4 0.165 0.230 
2013 0.5 -2920.0 -654.1 351.5 199.3 -4559.1 2190.0 -550.8 -4534.4 -349.8 188.0 106.6 4722.6 -1884.0 -294.6 0.165 0.230 
2014 0.7 -1274.9 -178.0 75.7 51.7 -2414.5 1266.9 -127.4 -2379.4 -130.0 55.3 37.7 2434.9 -1177.5 -93.0 0.165 0.230 
2015 0.7 -1484.5 -200.6 113.2 82.3 -2977.6 1688.7 -195.6 -2933.9 -138.8 78.4 57.0 3012.5 -1549.4 -135.3 0.165 0.230 
2016 0.9 -328.6 -29.0 7.9 6.3 -751.5 437.0 -14.1 -745.3 -25.8 7.0 5.6 752.4 -425.2 -12.6 0.165 0.230 
2017 1.0 -54.2 -5.1 0.2 0.1 -112.9 58.9 -0.3 -112.7 -5.1 0.2 0.1 112.9 -58.7 -0.3 0.165 0.230 
2018 1.0 -51.7 -5.3 0.1 0.1 -101.5 50.0 -0.2 -101.3 -5.2 0.1 0.1 101.5 -49.8 -0.2 0.165 0.230 
2019 1.0 -28.2 -3.0 0.0 0.0 -54.0 25.8 -0.1 -53.9 -3.0 0.0 0.0 54.0 -25.7 -0.1 0.165 0.230 
2020 1.0 -6.2 -0.8 0.0 0.0 -9.4 3.3 0.0 -9.4 -0.8 0.0 0.0 9.4 -3.3 0.0 0.165 0.230 

 0.230 0.165 46.7- 385.2- 763.4 19.7 26.9 36.9- 736.5- 73.9- 435.9 747.5- 31.0 42.9 60.7- 385.5- 0.9 المتوسط
   0.0 394.0 4722.6 106.6 188.0 17.4 650.3 0.0 2190.0 624.6 199.3 351.5 30.8 233.8  األقصى
   294.6- 1884.0- 630.5- 0.0 0.0 349.8- 4534.4- 550.8- 363.8- 4559.1- 0.0 0.0 654.1- 2920.0-  األدنى

 . ، أعداد متفرقةنشرة اإلحصاءات الزراعیة  جمعت وحسبت بواسطة الباحث باالعتماد على بیانات وزارة الزراعة واستصالح األراضى،  المصدر:
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	التغير فى فائض المستهلك:
	يتضح من بيانات الجدول رقم (1) أنه فى حالة تدخل الدولة بلغ متوسط الخسارة فى فائض المستهلك نتيجة لاستيراد محصول القمح خلال الفترة (2003-2020) حوالى 38.6 مليون دولار كمتوسط لتلك الفترة، فقد كان أدنى عبء تحمله المستهلك فى عام 2012 حيث بلغ حوالى 79.5 مليو...
	التغير فى فائض المنتج:
	يتضح من بيانات الجدول رقم (1) أنه فى حالة تدخل الدولة بلغ متوسط مكسب فائض المنتج الاقتصادى حوالى 49.9 مليون دولار كمتوسط للفترة (2003-2020) وتشير البيانات أيضاً إلى أن الرفاهية قد تحققت للمنتجين نتيجة فائض المنتج خلال بعض سنوات الدراسة وقد يرجع السبب...
	صافى الأثر على الواردات:
	يتضح من النتائج المدونة بالجدول رقم (1) أنه فى حالة تدخل الدولة بلغ صافى الخسارة الاقتصادية حوالى 28.2 مليون دولار كمتوسط لفترة الدراسة (2003-2020) ولقد تراوحت بين حدين أدناهما بلغ حوالى 157.6 مليون دولار فى عام 2010 وأعلاهما بلغ حوالى 0.5 مليون دولا...
	(ب) السيناريو الثانى: السعر المزرعى وسعر الواردات:
	معامل الحماية الإسمى:
	يتضح من بيانات الجدول رقم (2) أن معامل الحماية الإسمي خلال الفترة (2003-2020) كان أكبر من الواحد الصحيح فى معظم السنوات وهذا يعنى أن الدولة تقوم بدعم منتجي القمح أما فى عامى (2007، 2020) كان معامل الحماية مساوياً للواحد الصحيح وهذا يعنى عدم وجود دعم ...
	التغير فى العوائد الحكومية:
	تشير البيانات الواردة بالجدول رقم (2) أن الأعباء الحكومية التى تحملتها الدولة بلغت أعلى قيمة لها حوالى 369.6 مليون دولار فى عام 2010 وهو العام الذى شهد دعم من قبل الدولة، فى حين بلغت أعلى قيمة للعوائد الحكومية حوالى 1316.9 مليون دولار فى عام 2018 وهو...
	التغير فى حصيلة النقد الأجنبى:
	يتضح من بيانات الجدول رقم (2) ارتفاع حصيلة الدولة من النقد الأجنبى فى عام 2018 حيث بلغت أعلى قيمة لها حوالى 499.5 مليون دولار، بينما انخفضت حصيلة الدولة من النقد الأجنبى فى عام 2010 بلغت حوالى 301.3 مليون دولار وذلك فى حالة تدخل الدولة، حيث يتبين أنه...
	صافى الخسارة الاقتصادية فى الاستهلاك:
	بقياس الخسارة الاقتصادية فى الاستهلاك لمحصول القمح تبين أنه فى حالة تدخل الدولة أو عدم تدخلها أن المستهلك قد حقق خسارة حيث تبين من بيانات الجدول رقم (2) أن متوسط صافى خسارة المستهلك الاقتصادية نتيجة استيراده محصول القمح خلال الفترة (2003-2020) قد بلغ...
	صافى الخسارة الاقتصادية فى الإنتاج:
	يتضح من بيانات الجدول رقم (2) أنه فى حالة تدخل الدولة أو عدم تدخلها أن متوسط صافى خسارة المنتج الاقتصادية لمحصول القمح خلال الفترة (2003-2020) حوالى 15.9 22.2 مليون دولار فى كلتا الحالتين، ويتضح من النتائج أن السنوات التى تزداد فيها قيمة الضرائب الضم...
	التغير فى فائض المستهلك:
	يتضح من بيانات الجدول رقم (2) فى حالة تدخل الدولة أن متوسط المكسب فى فائض المستهلك نتيجة استيراده محصول القمح خلال الفترة (2003-2020) قد بلغ حوالى 892.5 مليون دولار كمتوسط لتلك الفترة، الأمر الذي يعنى أن المستهلك المحلى قد حقق مكاسب نتيجة سياسة دعم م...
	التغير فى فائض المنتج:
	يتضح من بيانات الجدول رقم (2) فى حالة تدخل الدولة أن متوسط صافى الخسارة فى فائض المنتج بلغ حوالى 423 مليون دولار كمتوسط للفترة (2003-2020) وتشير البيانات أيضاً إلى أن الرفاهية قد تحققت للمنتجين نتيجة فائض المنتج خلال بعض فترات الدراسة وقد يرجع السبب ...
	صافى الأثر على الواردات:
	يتضح من النتائج المدونة بالجدول رقم (2) أنه فى حالة تدخل الدولة أو عدم تدخلها أن صافى الخسارة الاقتصادية قد بلغ حوالى 71.4، 401.7 مليون دولار كمتوسط لفترة الدراسة (2003-2020) ولقد تراوحت بين حدين أدناهما بلغ حوالى 253.7، 10.6 مليون دولار فى عامى (201...
	(د) السيناريو الثالث: السعر المزرعى والسعر العالمى:
	معامل الحماية الإسمى:
	يتضح من بيانات الجدول رقم (3) أن معامل الحماية الإسمي خلال الفترة (2003-2020) كان أكبر من الواحد الصحيح فى السنوات (2003، 2004، 2005، 2008، 2009) وهذا يعنى أن الدولة تقوم بدعم منتجي القمح حيث بلغ معامل الحماية الإسمى لهذه السنوات 1.4، 1.2، 1.1، 1.2، ...
	التغير فى العوائد الحكومية:
	توضح بيانات الجدول رقم (3) أن الأعباء الحكومية التى تحملتها الدولة بلغت أعلى قيمة لها حوالى 2920 مليون دولار فى عام 2013 وهو العام الذى شهد دعم من قبل الدولة، فى حين بلغت أعلى قيمة للعوائد الحكومية حوالى 233.8 مليون دولار فى عام 2003 وهو العام الذي ف...
	التغير فى حصيلة النقد الأجنبى:
	يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم (3) ارتفاع حصيلة الدولة من النقد الأجنبى فى عام 2012 حيث بلغت أعلى قيمة لها حوالى 30.8 مليون دولار، بينما انخفضت حصيلة الدولة من النقد الأجنبى فى عام 2013 بلغت حوالى 654.1 مليون دولار وذلك فى حالة تدخل الدولة، حيث...
	صافى الخسارة الاقتصادية فى الاستهلاك:
	بقياس الخسارة الاقتصادية فى الاستهلاك لمحصول القمح تبين من بيانات الجدول رقم (3) أنه فى حالة تدخل الدولة  أو عدم تدخلها تبين أن متوسط صافى خسارة المستهلك الاقتصادية نتيجة الاستيراد محصول القمح خلال الفترة (2003-2020) قد بلغ حوالى 42.9 ، 26.9 مليون دو...
	التغير فى فائض المستهلك:
	يتضح من بيانات الجدول رقم (3) فى حالة تدخل الدولة أن متوسط المكسب فى فائض المستهلك نتيجة استيراده محصول القمح خلال الفترة (2003-2020) قد بلغ حوالى 747.5 مليون دولار كمتوسط لتلك الفترة، ويرجع ذلك نتيجة لسياسة دعم مستهلكى محصول القمح على حساب المنتج لذ...
	جدول (1) السيناريو الأول لنتائج تطبيق نموذج التوازن الجزئى على محصول القمح فى مصر خلال الفترة (2003-2020).
	القيمة: مليون دولار
	المصدر: جمعت وحسبت بواسطة الباحث بالاعتماد على بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، نشرة الإحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
	جدول (2) السيناريو الثانى لنتائج تطبيق نموذج التوازن الجزئى على محصول القمح فى مصر خلال الفترة (2003-2020).
	القيمة: مليون دولار
	المصدر: جمعت وحسبت بواسطة الباحث بالاعتماد على بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، نشرة الإحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.
	جدول (3) السيناريو الثالث لنتائج تطبيق نموذج التوازن الجزئى على محصول القمح فى مصر خلال الفترة (2003-2020).
	القيمة: مليون دولار
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