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 دراسة حتليلية ملصفوفة حتليل الس ياسات الزراعية حملصول القطن املرصي 

 سلامين  ج الصايف مسعود فر   ، *  اللطيف البنا  محمد توفيق عبد ،  اجليد عبد املؤمن  شعبان عبد   ، أ محد محمد عبدللا 

 ، القاهرة، مرص جامعة ال زهر ،لكية الزراعة ابلقاهرة ،قسم الإقتصاد الزراعي

      Ahmedabdallah205@azhar.edu.eg :للباحث الرئييس ينالاليكرتوالربيد * 

 العرب   امللخص 

الزراعيةا العائد الايف    جتهت الس ياسة  الهيلكية، هبدف تعظمي  التغريات  اإحداث بعض  اإىل  الفنية،  يف    ،يقتصادمرص خالل الس نوات ال خرية  ظل الإماكنيات 

ماكنية حتقيق ذكلواحملددات الإقتصادية احمللية والعاملية.   اإ أ و مس تلزماته، ذلا فقد   ويتوقف مدى  نتاج  العاملية، سواء لالإ تقارب ال سعار احمللية من نظريهتا  عىل مدى 

طار لقياس مد  س هتدف هذا البحث تقدير مصفوفة حتليل الس ياسات الزراعيةا قوف لو ل  قتصادية، عن ال سعار الايحنراف أ سعار السوق حملصول القطن املرص ا ى  لوضع اإ

ليل مصفوفة الس ياسة الزراعية حملصول  : تبني من نتاجئ قياس حت اكلتايل  واكنت أ مه نتاجئ البحث  سوق تكل السلعة، ودرجة عدم توظيف املوارد.  عىل درجة التشوهات يف

نتاج قدر حبوايل   يمسالقطن أ ن معامل امحلاية الإ  نتاج، خالل   ا يشري اإىل عدم وجود دمع ملس تلزمات، وهذ2018-2000خالل متوسط الفرتة    0.94  ملس تلزمات الإ الإ

نتاج حبوايل  يمس قدر معامل امحلاية الإ و   هذه الفرتة. عىل املُنتِج أ و خالل الفرتة املزكورة، وهو ما يوحض أ ن ادلوةل اكنت تقوم بفرض رضائب مبارشة أ وغري مبارشة    0.91  لالإ

خنفاض القمية املضافة اخالل فرتة ادلراسة، أ و مبعىن أ خر  يحمصول القطن املرص  يئب مضنية عىل منتجة الفعال وجود رضاأ وحض معامل امحلاي و  أ هنا اكنت تدمع املس هتكل.

نتاج    لوحظ وجود مزيةو   حبامية من قبل ادلوةل، خالل فرتة ادلراسة.أ ن حمصول القطن مل يكن يمتتع    حملصول القطن ابل سعار احمللية عن مثيلهتا العاملية، مما يعين نسبية لإ

 . حمصول القطن املرصي خالل فرتة ادلراسة، حيث تبني أ ن معامل املزية النسبية اكن أ قل من الواحد الصحيح

 .يوالاقتصاد  التحليل املايل، داحمليلتلكفة املور، مس تلزمات الانتاج، يالقطن املرص ، مصفوفة الس ياسة الزراعية اللكامت الاسرتشادية: 

 قدمة امل

الس يا الزراعيةتعترب  للس ياسة    سة  الرئيس ية  الفروع  اإحدي 

الاقتصادية املتبعة داخل القطاع الزراعي، حيث يتأ ثر القطاع الزراعي  

مبجموعة من تكل الس ياسات املتعلقة ابلنتاج والتسويق والتجارة ادلاخلية  

الس ياسات   وأ برز  أ مه  من  ولعل  القويم،  الاقتصاد  داخل  واخلارجية 

تساعد  الاقتصادية   الزراعي   عىل اليت  القطاع  الس ياسات  يه    تطوير 

دورا   تؤدي  واليت  الزراعية،  قو   ل  افع  السعرية  حتريك  نتاج  الإ   ىيف 

اختالف    .الزراعي مع  الزراعية  السعرية  الس ياسات  أ هداف  وختتلف 

مراحل التطور الاقتصادي، وكذكل الس ياسات الاقتصادية املتبعة يف  

س ياوقد    .(1)  ةل ادلو الاصال مشلت  الاقتصاسة  الزراعة  دي  ح  لقطاع 

اكنت   سواء  ابل سعار،  املتعلقة  الزراعية  الس ياسة  يف  تعديالت  اإجراء 

نتاج ادلاخةل يف  سعار عنارص الإ أ  الزراعية املنتجة، أ و    يلاص احملأ سعار  

نتاهجا   ويعترب حمصول القطن املرصي من أ مه احملاصيل    . ءاحد سو   عىل اإ

يف  الهامة  و  الاسرتاتيجية  التعرف و .  العامل   يف مرص  مالمح    ميكن  عىل 

احملصول    اسةالس ي  لهذا  الزراعية  مصفوفة    عن طريقالسعرية  حساب 

( الس ياسات   وتعترب     P.A.M)Policy Analysis Matrixحتليل 

ال   من  الس ياسات  حتليل  الس ياسات  مصفوفة  حتليل  يف  الهامة  دوات 

وخاصة   ت الس ياسة  الزراعية،  اليت  ن نفالسعرية  لإ ادلوةل  أ مه  ذها  تاج 

يل الزراعية، حيث تقيس املصفوفة التشوهات السعرية احلادثة يف  احملاص 

نتاج القطن، ومد سعار العاملية، وذكل  سعار احمللية عن ال  ال  حنراف  ا  ىاإ

مسية والفعاةل، ومن مث التعرف عىل  معامالت امحلاية الإ   تقديرمن خالل  

أ و    ،س ياسة حامئيةال   ذهه  الس ياسة املتبعة من قبل ادلوةل، سواء اكنت

منتجي ذكل    رضائب غري مبارشة عىل و  أ    ، س ياسة فرض رضائب مبارشة

 

 

للوقوف عىل   تقدير احملصول، وكذكل   احمللية  املوارد  تلكفة  املزية    معامل 

نتاج هذا احملصول النسبية  .  (2) لإ

   مشلكة البحث 

حدوث ىل  اإ الس ياسات الزراعية املرصية،  يف    أ دت التغريات املس مترة

، سواء اكنت تشوهات  يسوق القطن املرص يف    العديد من التشوهات

  ي الإقتصادية تؤدالاسعار  داخلية أ و تشوهات خارجية. ومن املعلوم أ ن

من   قدر  أ كرب  اإىل حتقيق  يؤدى  مما  للموارد،  أ مثل  توظيف  الإنتاج  اإىل 

للموا أ مثل  غري  توظيف  الوضع  هذا  عكس  عىل  ويرتتب  رد،  واملنفعة. 

نتاج واملنفعة س تكوانن أ قل من املس توى ا ملرغوب  وابلتايل فاإن مكية الإ

اإىل  حتياج  احتقيقه، ال مر اذلي يرتتب عليه   الزراعية  الس ياسة  صانعوا 

.  (3)  هاأ سعار السوق للسلع عن ال سعار الإقتصادية ل  احنرافمعرفة مدى  

البحث يف متثلت مشلكة هذا  ال اث  ذلا فقد  الناجتةأ ن  التغري  ر  يف    عن 

القطن  حمصول  ل رحبية  املكونة  للتغري  العوامل  الس ياسات يف    نتيجة 

واليت ال خرية،  الس نوات  خالل  املتبعة  بعض    الإقتصادية  لها  حدث 

الهيلكية الا  اليت  التغريات  العائد  تعظمي  حتقق  ظل  يف    ها ل  يقتصادمل 

 ات العاملية. قتصادية احمللية، واملتغري نيات الفنية، واحملددات الإ الإماك

البحث ا  هذا  عىل    س هتدف  املتبعة  الزراعية  الس ياسة  أ ثر  دراسة 

نتاج حمصول القطن املرصى، وذكل من خالل تقدير بعض املقاييس، أ و   اإ

تتبعها ادلوةل لهذا احملصول،  اليت    املعامالت، للتعرف عىل جوهر الس ياسة

اك أ وسوأ ء  س ياسة حامية،  مب   نت  غري  س ياسة فرض رضائب  أ و  ارشة 

 مبارشة. 
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 الطريقة البحثية ومصادر البياانت 

الاحصاىئ   التحليل  أ ساليب  بعض  عىل  البحثية  الطريقة  اعمتدت 

اإىل  الوصفى   الإقتصادية موضوع ادلراسة، ابلإضافة  للظواهر واملتغريات 

الإمسية،  امحلاية  معامالت  مثل  الاقتصادية  املؤرشات  بعض  تقدير 

الس ياسات  والفع مصفوفة  حتليل  من خالل  احمللية،  املوارد  وتلكفة  اةل، 

ية. وقد  الزراعية خالل فرتة ادلراسة، فضال  عن الارحبية املالية والإقتصاد

عمت تصدرها  اليت    ،املنشورة وغري املنشورة    عىل البياانت الثانويةد البحث  اإ

مثل   املؤسسات  ال راىض،  بعض  واس تصالح  الزراعة  اجلهاز  و وزارة 

والإحصاء العامة  للتعبئة  املركزى  ،املركزى  املعلومات  ،  والبنك  وش بكة 

وادلراسات    .)الإنرتنت( ادلولية ال حباث  بعض  عىل  البحث  اإعمتد  كام 

 جع ذات الصةل مبوضوع البحث. واملرا

 الإطار النظري للبحث 

الزراعيةيتتطلب   الس ياسات  حتليل  مصفوفة  دراسة    ،اس تخدام 

 : (2)ويه ة التاليةمكوانهتا الاساس ي 

نتاجية احملصول    اإ

ء تعلقت بتكنولوجيا أ  سو   ، ويه تعكس برامج التوسع الرأ ىس اخملتلفة

  تشري   كامالس ياسات السعرية، و و  أ    ،و مجموعة التوصيات البحثية أ    ،نتاجلإ ا

أ يضا   نتاجية احملصول  الزراعية  اإىل    اإ الس ياسات  حدوث تغري    ىل عقدرة 

وابلتايل زايدة الانتاج اللكي   ،للوحدة املساحيةيف متوسط الانتاج    اإجياب

 من حمصول ما.  

      ين اإجاميل الإيراد الفدا 

  امي هذيقاحملصول من العملية الانتاجية، و   هذا الإجاميل عائديعكس  

ابل    ائدالع مث  املايل(،  )التقيمي  السوق  الإ بأ سعار  )أ سعار  سعار  قتصادية 

املية، ويمت تقديرها من  الع  سواقالظل( واليت تعكس قمية السلعة يف ال  

التصديرأ  خالل   املعدهلالإ أ سعار  و  أ    ،سعار  النقل  ،س ترياد   ،وتلكفة 

الاخري، ووضع السعرين احمليل والظيل يف مصفوفة  والهوامش التسويقية  

تعمتد احداإ   ،س ياس تنياإىل    واحدة، تشري احملليةعىل    هام  السلعة    ،تقيمي 

التجار  يف  وضعها  عن  النظر  ادلولية،  بغض  القمية  ال خرى  توحض    بيمن ة 

احمليل   السعر  بني  والفرق  الاكمةل،  املنافسة  ظل  يف  للسلعة  احلقيقية 

الظيل كام  مدى    يعكس   ،والسعر  السلعة،  نتاج  اإ يف  احلكويم  التدخل 

نتاج، فعندما  يف زايدة الإ   أ و اإجيابيا    ء اكن سلبيا  أ  ج سو نِت يعكس حافز املُ 

 يعين وجود رضائب مضنيةفاإن ذكل    ،ن السعر احمليليزيد السعر العاملي ع

يعين  فاإن ذكل  ج، وعندما يزيد السعر احمليل عن السعر العاملي  نِت املُ عىل  

 ج.  نِت د دمع للمُ وجو 

 تلكفة مس تلزمات الإنتاج  

داخليا   تداولها  ميكن  اليت  الانتاج  عوامل  تلكفة  عن  عبارة  ويه 

املضافة للمحصول، وتقمي    ةت القميوخارجيا، ويه اجلانب املؤثر يف حسااب

ومرة بسعر احلدود )سعر الظل(، وزايدة    ،مرة بسعر السوقهذه التلكفة  

بسعر احلدود قمي  ،قميهتا  السوقعن  بسعر  ج نِت لمُ ل يعين وجود دمع    ،هتا 

 . والعكس حصيح

 تلكفة املوارد احمللية  

رض، ويقصد هبا عوامل الانتاج اليت ل يمت تداولها جتاراي، مثل الا

ادلول الاخري،  اإىل    نتقل  ت ل  ا يفرتض اهنيتوالعمل، ورأ س املال، وال

دود لهذه  احلسعر  و أ  وغالبا ما يكون سعر السوق هو نفسه سعر الظل  

 . واملالع

 مجةل التاكليف الانتاجية  

سب حت ويه مجموعة تاكليف مس تلزمات الانتاج واملوارد احمللية، و 

 مرة أ خري بأ سعار الظل.  حتسب  و   ،اجملمتعمرة بأ سعار السوق السائدة يف  

 صايف العائد  

 تقدروهو الفرق بني اإجاميل عائد الانتاج وبني التاكليف الانتاجية، و 

 سعار احلدود.  أ  وب ،سعار السوق احمليلأ  يضا ب أ  

 مسي معامل امحلاية الإ 

املنتجات ومس تلزماهتا، ففي  عىل  وهو يقيس أ ثر الس ياسة الزراعية

املنتج )بسعر    يقدر  ،اتحاةل  ماليا  مقميه  الفداين  احملصول  نواجت  بقسمة 

قتصاداي )بسعر احلدود (، أ ما  اإ نواجت احملصول الفداين مقمية  عىل    السوق(،

بقسمة قمية مس تلزمات   قدر هذا املعامل في ،يف حاةل مس تلزمات الانتاج

ري عن  تعب ال   كن قتصاداي، ومي اإ قمية مس تلزمات الانتاج  عىل    الانتاج ماليا

 مالت ابملعادلت التية: هذه املعا 

مسي للمنتجات =  معامل امحلاية الإ 
 اإجاميل  الايراد  الفداين ماليا

قتصاداي  اإجاميل  الايراد  الفداين اإ
 

مسي ملس تلزمات الانتاج =معامل امحلاية الإ 
نتاج ماليا  قمية مس تلزمات  الإ

قتصاداي نتاج اإ  قمية مس تلزمات  الإ
 

يكون الإ   امل مع   فعندما  للواحد  امحلاية  مساواي  للمنتجات  مسي 

املزرعي وسعر  عىل    يدل ذكل    فاإن  ،الصحيح السعر  من  تساوي لك 

  يعين أ ن الس ياسة الزراعية عادةل ول تقوم بفرض رضائب   مما احلدود،  

نتاج احملصول يف  ت  ل تُ   كام أ هنا   ،جنِت املُ عىل   خذ أ ى س ياسة حامئيه محلاية اإ

فيعين ذكل   ،عن الواحد الصحيح هذا املعامل  ذا زاداإ أ ما  السوق احمليل،

عن الواحد    هخنفاضابيمن    ،جنِت وجود دمع للمُ   ي، أ  ةوجود س ياسة حامئي 

ج، أ ما يف حاةل مس تلزمات  نِت املُ عىل    يعين وجود رضائب مضنية  ،الصحيح

قمية  الإ  فاإن  لنظري نتاج  عكس ية  بطريقة  تفرس  املعامل  حاةل    ه هذا  يف 

 ات . املنتج

 مسي  معدل امحلاية الإ 

مسي  بطرح الواحد الصحيح من معامل امحلاية الإ هذا املعدل    قدروي

مس تلزماهتا، فاإذا    وأ  يف حاةل املنتجات  سواء  للمحصول موضع ادلراسة  

مساواي   املعدل  هذا  السعر  عىل    يدل ذكل    فاإن   ،للصفر  اكن  تساوي 

 ة، سة حامئي تتخذ أ ى س يا  أ ن ادلوةل لكام يعين    ،سعر احلدودمع  املزرعي  

هذا ذا اخنفض  اإ ج أ و املس هتكل، أ ما  نِت املُ عىل    ول تقوم بفرض رضائب

غري    وأ  فيعين أ ن ادلوةل تقوم بفرض رضائب مبارشة    ،عن الصفراملعدل  

بيمننِت املُ عىل    مبارشة املس هتكل،  بدمع  وتقوم  املعدل  رتفاعا  ج  عن    هذا 
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وتقوم بفرض    ،جنِت دلمع املُ   ةس ياسة حامئي   ةل تتبعأ ن ادلو اإىل    يشري  ،الصفر

 املس هتكل. عىل  رضائب

 معامل امحلاية الفعال  

نتاج  املنتجات ومس تلزمات الإ    من عتبار لك  يف الإ هذا املعامل  يأ خذ  

 ، وحيسب ابملعادةل التية: معا  

معامل امحلاية الفعال =  
 القمية املضافة للمحصول  بسعر السوق

 القمية املضافة للمحصول  بسعر الظل 
 

ذا تساوي هذا املعامل ابلوحدة يعين  اإن ذكل ف  )الواحد الصحيح(  فاإ

نتاج تكل السلعة حمليا   يتساوي مع    ا  الاقتصاد القويم قدر اإىل    يضيف  أ ن اإ

ذا زاد  نظريهتا بأ سعار احلدود، أ م  هلك ما تضيف   ، عن الوحدةهذا املعامل  ا اإ

نتاهجا يف ظل حاميعين أ ن تكل السلعة    ذكل  فاإن ما  أ  ية من ادلوةل،  يمت اإ

أ ن ادلوةل  عىل    ا  يكون ذكل مؤرشف  ،عن الوحدةهذا املعامل  ذا نقص  اإ 

رضائبعىل    تفرض السلعة  تكل  غري    ،منتجي  أ و  مبارشة  تكون  قد 

 . تدمع مايمت اس ترياده مهناأ هنا و أ   ،مبارشة

 معامل املزية النسبية  

عىل    ، الاقتصاديمياحمللية ابلتقي  ة املواردبقسمة قميهذا املعامل    يقدر

عن الواحد  هذا املعامل  ، فاإذا اخنفض  صايف العائد الفداين مقمي اقتصاداي  

نتاج احملصول،   ةوجود مزية نسبيعىل  دلفاإن ذكل ي الصحيح لدلوةل يف اإ

أ نه ل  عىل    دل فاإن ذكل ي   ،عن الواحد الصحيحهذا املعامل  أ ما اذا زاد  

مزية ي ال  لدلوةل  نسبية    وجد  ومن  احملصول،  نتاج  اإ التحوليف  اإىل    فضل 

نتاج حماصيل   سعار احلدود ( ميكن  أ  سعار العاملية )ممثةل يف  ، فال  ىخر أ  اإ

يتحملها البدل او تس تفيد اليت    بديةل أ ن متثل التاكليف املبارشة للفرصة ال 

نه  ارة ادلولية، ذلكل فابلنس بة للسلع الزراعية اليت تدخل يف التج  ،مهنا اإ

  سعار التصدير )فوب(، بعد تعديلها وفقا  تقدير أ سعار احلدود وفقا ل    يمت

 سعار الرصف يف السوق احلر. ل  

معامل املزية النسبية =  
 تلكفة  املورد احمليل اقتصاداي

 القمية املضافة بسعر الظل 
 

الاقتصادي  نتاجية مقمية بأ سعار الظل )التقمي  التلكفة الإ   اإىلوللوصول  

لهيا  اإ اس تخدام معامالت التحويل اليت توصل  يف هذا البحث  مت  فقد  (،  

حيث قدرت هذه  ،  (4)1199عام  خالل  خرباء البنك ادلويل عن مرص  

املشار    وفقا    ،املعامالت البنك  لعام  اإ ملعدلت    1.05ويه    ،2000ليه 

الكاميوي،    1.1للتقاوي،   العمل    0.67للمبيدات،    1.2للسامد  لعنرص 

ال  لل    1.1رشي،  الب  البنود  بقيت  حالها دون  عىل    ىخر لت، يف حني 

لل  ي تغ  ابلنس بة  أ ما  مدري،  يه  البديةل  فرصهتا  فتلكفة  ماكنية  اإ   ىرض 

نتاج الزراعي،  دون حتمهل ل عباء خماطر الإ   ،عائد مهنا  حصول املنتج عىل

دة  ويه عادة الإجيار الاقتصادي ) اإجيارها للغري ملدة عام اكمل( مقوما مب 

 رض. مكث احملصول يف ال  

 نتاجئ البحث ومناقش ته 

نتاج والإيرادات   تعترب دراسة التقيمي املاىل والإقتصادى لتاكليف الإ

العنارص أ حد  الزراعية،  للمحاصيل  حتليل  الفدانية  ملصفوفة  الرئيس ية   

الزراعية بندين  (3)الس ياسات  الس ياسات  حتليل  مصفوفة  وتتضمن   .

نتاج   اإ املالية هامني، هام تاكليف  نتاج مقومان ابلقمية  الإ الفدان، وعوائد 

احملىل ابلسعر  ابلسعر أ ي  أ ي  الإقتصادية  وابلقمية  مرة،  السوق(  )سعر 

نتاج  العاملى)سعر احلدود( مرة أ خرى، وتمتثل بنود تاكليف  يف    تاكليف الإ

)التقاو  نتاج  الإ البدليمس تلزمات  والسامد  الكاميو ي،  والسامد  ،  ي، 

فة املوارد احمللية )أ جور العامل، وال لت، واحليواانت، واملبيدات(، وتلك

نتاج،  (3)ة اإىل اإجيار ال رضواملصاريف العمومية(، ابلإضاف . أ ما عوائد الإ

اخملرجات أ و  النواجت  متثل  عبارة عن    والىت  فهىى  الزراعية  احملاصيل  من 

  السعر املزرعى للوحدة، ويف يف    حاصل رضب المكية املنتجة من احملصول

د بدل  من السعر املزرعى، ففى هذه احلاةل  حاةل اس تخدام أ سعار احلدو 

   .(1)ي الاقتصاد يُطلق عليه العائد الفداين

والإ  املايل  الفدان التحليل  نتاج  اإ تاكليف  لبنود  القطن    قتصادي  حملصول 

 املرصي  

نتاج الفدان حملصول القطن املرصي    تقدير مت   متوسط بنود تاكليف اإ

  2000خالل الفرتة )  ،املزرعية احمللية ذلكل احملصول  احملسوب ابلسعار

قتصادي ملتوسط بنود تاكليف مقارنة ابلتقيمي الا  كتقيمي مايل،   (م 2018  –

باإ  واحملسوب  الفدان  احملصولسعار  أ  نتاج  ذلات  فرتة    ، احلدود  خالل 

 لهيا. اإ ادلراسة املشار 

 املورد احمليل    تلكفة 

 أ جور العامل  

أ ن التقيمي املايل لبند أ جور العامل    ،(1رمق )يتضح من بياانت اجلدول  

نتاج حمصول القطن املرصي لها  قتصادي  يفوق التقيمي الإ   ،املس تخدمة يف اإ

  2000جور العامل خالل الفرتة من عام حيث بلغ متوسط القمية املالية ل  

حملصول القطن املرصي، بيمن بلغ    ا  جنهي  1676.1  حوايل   2018حيت عام  

القمية الا  أ  ا  جنهي  1123حوايل  هل  قتصادية  متوسط  أ جور  أ ن    ي ،  قمية 

ة تكل  ميمن ق  أ عىل اكنت العامل للمحصول موضع ادلراسة ابلسعار احمللية 

 سعار العاملية.ابل   قدرةجور املال  

 أ جور ال لت  

 املايل لبند أ جور  (، أ ن التقيمي1توحض البياانت الواردة ابجلدول رمق )

نتا اإ يف  املس تخدمة  القطنال لت  حمصول  التقيمي   ،ج  من  أ قل  اكنت 

نتاج ذكل احملصول، حيث بلغ  يف  جور ال لت املس تخدمة  الاقتصادي ل   اإ

(، حوايل  2018  -2000جور ال لت خالل الفرتة )متوسط القمية املالية ل  

القمية الاقتصادية  جنهيا    518.9 متوسط  بلغ  بيمن  ال جور  ل،  حوايل  هذه 

الفا ،  جنهي  570.8 ال  امر اذلي يوحض  رتة، ال  خالل نفس  سعار  خنفاض 

 سعار العاملية. جور ال لت الزراعية عهنا ابلنس بة لل  احمللية ل  

 مس تلزمات الإنتاج    تلكفة 

(، أ ن التقيمي املايل ملتوسط 1يتبني من البياانت الواردة ابجلدول رمق )

مس تلزمات   كاميوية  تاكليف  امسدة  من  املرصي  القطن  حملصول  الانتاج 

(، اكنت أ قل من نظريهتا  2018  - 2000خالل الفرتة )  ،ت وتقاويومبيدا

حيث بلغت القمية املالية    ،خالل نفس الفرتة  ،ابلتقيمي الاقتصادي  قدرةامل

نتاج حمصول القطن املرصي ابل     826.2سعار احمللية حوايل  ملس تلزمات اإ
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لها حوايل  ا  جنهي القمية الاقتصادية  بلغت  بيمن  ال مر  ات،  جنهي  903.9، 

نتاج حمصول  اإىل    شرياذلي ي  حتمل ادلوةل لعبء قليل من دمع مس تلزمات اإ

س مترار  لإ   لهيا، وذكل تشجيعا  بعض س نوات الفرتة املشار ا  خاللالقطن  

نتاج  . هزراعته والتوسع يف اإ

نتاج الفدان حملصول القطن املرصي   التحليل املايل والإقتصادي لعوائد اإ

  والإقتصادي  (، التقيمي املايل2دول رمق )ابجل  واردة توحض البياانت ال

لإ  اللكية  العوائد  الفرتة  ملتوسط  خالل  املرصي  القطن  حمصول  نتاج 

وامل(2000-2018) ابلتقيمي  ابل    قدرة،  مقارنة  احمللية،  املزرعية  سعار 

خالل    ، بأ سعار احلدود لنفس احملصول  ملقدرةالاقتصادي للعوائد اللكية ا

 نفس الفرتة. 

اكنت أ قل من العوائد    ،جئ التقيمي أ ن العوائد املاليةوحضت نتاأ  وقد  

املايل  العائد  بلغ  حيث  ادلراسة،  حمل  للمحصول  يل  حوا  هل   الاقتصادية 

)ات  جنهي  9710.8 للفرتة  مكتوسط  بلغ  2018  -2000للفدان  بيمن   ،)

الفرتة حوايل   نفس  العائد الاقتصادي خالل    ا  جنهي  10261.6متوسط 

رصي، ويتبني من ذكل أ ن منتجي حمصول القطن  للفدان حملصول القطن امل

يف الفرق بني القمية الاقتصادية    تقد حتملوا رضيبة مضنية متثل  ،املرصي

 خالل فرتة ادلراسة.  ،هذا احملصوللنتاهجم والقمية املالية لإ 

 صفوفة حتليل الس ياسات الزراعية م نتاجئ  

س تخدام املؤرشات السابقة ل مت   ات  مصفوفة حتليل الس ياس   قديرت اإ

(، وذكل  2018  - 2000الزراعية حملصول القطن املرصي خالل الفرتة )

نهتجهتا ادلوةل بعد التحرر  عىل    للوقوف توهجات الس ياسة الزراعية اليت اإ

لإ  واليت  الاكمل  املرصي،  القطن  وجتارة  اىلنتاج    احنراف مدى    تشري 

مدى    ملعرفةوكذكل    لعاملية،سعار احمللية ذلكل احملصول عن نظريهتا اال  

نتاج ذلكل احملصول .   وجود تشوهات سعرية يف أ سواق مس تلزمات الإ

توحض نتاجئ مصفوفة حتليل الس ياسات الزراعية حملصول القطن يف  و 

 ما ييل:  ( 3)  اجلدول رمق 

املرصيقدرت   القطن  حملصول  احملققة  املالية  الايرادات   ،اإجاميل 

مكتوسات  جنهي9710.8  حبوايل )للفدان،  ادلراسة  لفرتة    - 2000ط 

(، ويه تقل عن القمية الاقتصادية املقومة لتكل الايرادات بأ سعار  2018

، حيث بلغت القمية الاقتصادية لتكل الايرادات  %5.7احلدود حبواىل  

مايشري  ا  جنهي  10261.6حوايل   وهو  منتجي حمصول  أ ن    اإىل  للفدان، 

   .سعار العامليةابل   هنظري ل من حمليا أ ق سعرا   ن القطن اكنوا يتقاضو

الإ  مس تلزمات  جتاراي  قمية  املتبادةل  القطننتاج  حملصول  )الامسدة     

البدلية    –الكاميوية     حبوايل   توالتقاوي(، قدر   –املبيدات    –الامسدة 

(، ويه تقل عن  2018  -2000للفدان مكتوسط الفرتة )   ا  جنهي  826,2

حبوايل املس تلزمات  لتكل  الاقتصادية  بلغت  9.4  التلكفة  حيث   ،%

حوايل  الاقتصادية  يشري،  للفدان  اتجنهي  903.9  التلكفة  أ ن  اإىل    مما 

القطن  منتجيالتلكفة اكنت لصاحل   ادلوةل دمع    تحيث حتمل  ،حمصول 

ادلمع    هذا  نتاج ذلكل احملصول موضع ادلراسة، حيث قدرمس تلزمات الإ 

القطن  اجنهي77.7حبوايل   منتجي  لتشجيع  وذكل  زايدة    عىل  للفدان، 

 املساحة املزروعة منه.

تلكفة املوارد احمللية غري املتبادةل جتاراي حملصول القطن  القمية املالية ل 

  - 2000للفدان مكتوسط للفرتة )   ا  جنهي  4394.6وايل  قدرت حب  ،املرصي

%،  11.4  حبوايل  لهذه املوارد   (، ويه تزيد عن التلكفة الاقتصادية2018

قرتاب    وميكن تفسريللفدان،    ا  جنهي  3893.4قميهتا حوايل    حيث بلغت اإ

  ، من القمية الاقتصادية لها،قمية تلكفة املوارد احمللية غري املتاجر فهيا ماليا  

زايدة  عىل    يعمل  مكحصول اسرتاتيجياملرصي    أ مهية حمصول القطن  اىل

 ادلخل الفردي بشلك خاص وادلخل القويم بشلك عام. 

  ا  جنهي  4490صول القطن املرصي قدر حبوايل  ايف العائد الفداين حملص

م(، وهو  2018  -2000لفرتة )ل مكتوسط    ليةللفدان، حمسواب ابلسعار احمل 

احملسوب ابلسعار الاقتصادية، حيث    ه % عن نظري 21.7يقل حبوايل  

حوايل   الفداين  العائد  لصايف  الاقتصادية  القمية    ا  جنهي  5464.3بلغت 

ق بني قمية صايف العائد الفداين ابلسعار  ن الفر أ  ، ومن هذا يتضح  للفدان

الفداين ابلسعار الاقتصادية  لية،احمل  العائد  اكنت سالبة،     وقمية صايف 

للفدان حملصول القطن املرصي، مما يؤكد أ ن    ا  جنهي  974.3  قدرت حبوايلو 

ابلسعار  ه  أ قل من نظري   حمليا    سعرا    نمنتجي هذا احملصول اكنوا يتقاضو

يف الفرق بني    ترضائب مضنية متثل  نيتحملواكنوا  ايل فاإهنم  العاملية، وابلت 

 ابلسعار العاملية. ابلسعار احمللية ونظريه مقوما   صايف العائد مقوما  

الزراعية  الس ياسة  أ ثر  ابإ عىل    نتاجئ  املرصي  القطن  س تخدام  حمصول 

 احملصول   ياسات الزراعية ذلكل ي مصفوفة حتليل الس 

( نتاجئ قياس لك من معامل امحلاية  4اجلدول رمق )يي توحض بياانت  

نتاج مسي الإ امل امحلاية ي ، ومع نتاجلالإ مسي الإ  املتاجر فهيا،   ملس تلزمات الإ

الفعا امحلاية  غري  ي ومعامل  احمللية  املوارد  تلكفة  ومعامل  فهيا  امل ل،  تاجر 

ما  نه يتضح  (، وم2018-2000حملصول القطن املرصي مكتوسط للفرتة )

 ييل: 

 لالإنتاج مسي  لإ ا مل امحلاية  معا 

املعامل  يس تخدم   عن    احنرافمدى    لتقديرهذا  احمللية  الاسعار 

الاسعار العاملية، ومن مث قياس أ ثر تدخل احلكومة يف الس ياسة السعرية  

فرض رضائب غري مبارشة  بأ و    ،دمع املنتجبسواء    ،محلاية الانتاج احمليل

خالل   ومن  امحلعليه.  معامل  ا تقدير  القطن  لإ اية  حملصول  نتاج  لالإ مسي 

(،  4(، تبني من نتاجئ اجلدول رمق )2018  -2000املرصي خالل الفرتة ) 

عدم وجود    عينخالل فرتة ادلراسة، مما ي  0.94عامل بلغ حوايلهذا املأ ن  

نتاجية عادةل لإخنفاض قمية هذا املعامل    نظرا    ،خالل تكل الفرتة  ، س ياسة اإ

الواحد   للقطن عن  اإخنفاض ال  عىل    الصحيح، مما يدل عن  سعار احمللية 

  حوايل اإىل    ن رضائب مضنية تصلويل حتمل املنتجيالعاملية، وابلتا  هسعار أ  

نتاهجم من القطن، أ و  عىل    نتيجة عدم حصوهلم   0.6 الاسعار احلقيقية لإ

نتاهجم  94عىل    خر أ ن منتجي القطن حيصلون أ  مبعين   % فقط من قمية اإ

خالل فرتة  للفدان    ا  جنهي  10261.6اإىل    واليت تصل  ،يةالعامل ابلسعار  

نهتجهتا ادلوةل اكنت يف غري صاحل   مماادلراسة،  يعىن أ ن الس ياسات اليت اإ

 .  ، خالل الفرتة املذكورةمنتجي القطن املرصي
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 مسي ملس تلزمات الانتاج معامل امحلاية الإ 

الإ   تقديريمت   امحلاية  للمدخالمعامالت  فهيامسية  املتاجر    ، ت 

نتاج حمصول القطن املرصي )مس تلزمات الانتاج  من    ،(واملس تخدمة يف اإ

( املتاجر  النس بة بني تلكفة املدخالت )مس تلزمات الانتاج  خالل تقدير 

املايل )السعر  السوق  بأ سعار  وتلكفة(فهيا  ابل    ،  سعار  املدخالت 

اجئ اجلدول  من نت   تبني(، حيث  و سعر الظلأ  ود  الاقتصادية )سعر احلد

( الإ 4رمق  امحلاية  معامل  أ ن  القطن    حملصول   مسي ملس تلزمات الانتاج (، 

ادلمع    قميةخنفاض الواحض يف  الإ   شري اإىل مما ي   ،0.91قد بلغ حوايل  املرصي  

تقدم قمية هذا    ،ادلوةل ملس تلزمات الانتاج  هاذلي اكنت  اقرتبت  حيث 

مس تلزمات الإنتاج  سعار  أ  الصحيح، مما يعين اإقرتاب    املعامل من الواحد

ادلمع حملصول القطن حبوايل    وتقدر قميةاحمللية من أ سعار مثيلهتا العاملية،  

ات  جنهي  903.9والبالغ حوايل    ،% من السعر العاملي لهذه املس تلزمات9

ادلراسة،   فرتة  التحرر الاقتصادي حملصول    مماخالل  س ياسة  أ ن  يعين 

منتجي هذااكنقد    املرصي  القطن ابلنس بة   ،احملصول  ت يف غري صاحل 

 ، خالل فرتة ادلراسة املذكورة. سعار مس تلزمات الانتاجل  

 معامل امحلاية الفعال 

(، أ ن قمية معامل امحلاية  4ابجلدول رمق ) التقديرات الواردة  أ وحضت  

مما يدل    0,94بلغت حوايل    حيث  لواحد الصحيحتقل عن ا  اكنت  الفعال

عن الاسعار   ،ابلسعار احمللية  اإخنفاض القمية املضافة حملصول القطن عىل

من قبل ادلوةل  ، مبا يعين أ ن هذا احملصول مل يكن يمتتع حبامية  لها  العاملية

ما  اإىل    يشري  ال مر اذليخالل فرتة ادلراسة،   تفرض  اكنت  هنا  أ  أ ن ادلوةل اإ

  ، قد تكون مبارشة أ و غري مبارشة  ،منتجي حمصول القطنعىل    رضائب

هنا   . حساب القطن احمليلعىل  القطن املس تورد تدمعاكنت أ و اإ

 سبية( ن معامل تلكفة املوارد احمللية )املزية ال 

(، أ ن قمية هذا املعامل  4نتاجئ القياس املبينه ابجلدول رمق )  أ وحضت 

حوايل   بلغت  )   متوسط   خالل   0.41قد  وهو  ،  (2018-2000الفرتة 

نتاج حماإىل    مايشري صول القطن املرصي،  وجود مزية نسبيه لدلوةل يف اإ

نتاج حمصول القطن حمليا    تبني  حيث اإ عىل    يعد أ فضل من الاعامتد  أ ن 

نه  اس ترياده من اخلارج، فاإ واإ   ومن مث  التوسع يف زراعة  نتاج هذا  جيب 

 احملصول الاسرتاتيجي الهام. 

نتاج حمصول القطن حمليا  يعد مؤرشا    ووفقا  للمعامالت السابقة فاإن اإ

أ ولوايت   التوسعلتوجيه  الزراعية حنو  نتاج هذا احملصول  يف    الس ياسة  اإ

 الهام. 

 

 

   امللخص والتوصيات 

الزراعية الس ياسة  اإىل يف    اإجتهت  الس نوات ال خرية،  مرص خالل 

ظل  يف    اإحداث بعض التغريات الهيلكية، هبدف تعظمي العائد الإقتصادى،

والعاملية. ويتوقف مدى الإماكنيات الفنية، واحملددات الإقتصادية احمللية  

ماكنية حتقيق ذكل، عىل مدى تقارب ال سعار احمللية من نظريهتا العاملية،  اإ

البحث   هذا  اإس هتدف  فقد  ذلا  مس تلزماته،  أ و  نتاج  لالإ تقدير  سواء 

  احنراف مصفوفة حتليل الس ياسات الزراعية، لوضع اإطار لقياس مدى  

حملصول  السوق  ال سع  ييي أ سعار  عن  املرصى،  الإقتصادية، القطن  ار 

التش   درجة  عىل  عدم  يف    وهاتي للوقوف  ودرجة  السلعة،  تكل  سوق 

 توظيف املوارد. 

 أ مه نتاجئ البحث 

حت  قياس  نتاجئ  من  حملتبني  الزراعية  الس ياسة  مصفوفة  صول  ليل 

قدر حبواىل   نتاج  الإ ملس تلزمات  الإمسى  امحلاية  معامل  أ ن  ,  94القطن، 

الفرتة   متوسط  وهذ2018- 2000خالل  دمع  ،  وجود  عدم  اإىل  يشري  ا 

نتاج، خالل هذه الفرتة.   ملس تلزمات الإ

نتاج حبواىل خالل الفرتة املزكورة،    0.91قدر معامل امحلاية ال مسى لالإ

قوم بفرض رضائب مبارشة أ وغري مبارشة  وهو ما يوحض أ ن ادلوةل اكنت ت

 عىل املُنتِج أ و أ هنا اكنت تدمع املس هتكل. 

وجود رضائب مضنية عىل منتجى حمصول  أ وحض معامل امحلاية الفعال  

خالل فرتة ادلراسة، أ و مبعىن أ خر اإخنفاض القمية املضافة  املرصي    القطن

يعىن أ ن حمصول    حملصول القطن ابل سعار احمللية عن مثيلهتا العاملية، مما

 القطن مل يكن يمتتع حبامية من قبل ادلوةل، خالل فرتة ادلراسة. 

نتاج حمصول القطن املرصي خالل فرتة  لوحظ وجود مزية نسبي ة لإ

الواحد   من  أ قل  اكن  النسبية  املزية  معامل  أ ن  تبني  حيث  ادلراسة، 

 .الصحيح
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نتاج الفدان   . 1جدول    . م(2018 -2000) حملصول القطن املرصي خالل الفرتة ابجلنيه التقيمي املايل والاقتصادي لبنود تاكليف اإ

 مي الاقتصادييالتق التقيمي املايل  بنود التاكليف

 احمليل املوردتلكفة

 1123 1676.1 امةل برشية  ع
 1.2 1.2 أ جور حيواانت  
 570.8 518.9 أ جور أ لت  

 280.8 280.8 مصاريف معومية  
 1917.6 1917.6 اإجيار الارض  

 3893.4 4394.6 اإجاميل تلكفة املورد احمليل 

   نتاجالإ  مس تلزماتتلكفة 

 108.15 103 ن تقاوي  مث
 136.4 136.4 مثن سامد بدلي  
 493.35 448.5 مثن سامد كاميوي  
 166 138.3 مثن مبيدات 

 903.9 826.2 نتاج اإجاميل تلكفة مس تلزمات الإ 
 4797.3 5220.8 اإجاميل التاكليف 

لعنرص العمل   ,76للمبيدات،  1,2للسامد الكاميوي،  1,1للتقاوي،  1,05قتصادية ابس تخدام معامالت التحويل للبنك ادلويل بعد س ياسة التحرر الاقتصادي ال تية:القمية الا تقديرمت 

قتصاد الزراعدارة العامة  تصادية، الإ ، قطاع الش ئون الاقوزارة الزراعة واس تصالح ال رايضبياانت     مجعت وحسبت من:  املصدر   .لل لت  1,1البرشي، نرشة الإقتصاد  ،  ياملركزية لالإ

 اجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نرشات التجارة اخلارجية، أ عداد خمتلفة. ، ، أ عداد خمتلفةيالزراع

نتاج الفدان  . 2جدول    . م( 2018 -2000خالل الفرتة )   حملصول القطن املرصي ابجلنيه التقيمي املايل والاقتصادي لعائد اإ

 احملصول                                         
 البيان         

 
 مي الاقتصادي  يالتق  التقيمي املايل

 1227.4 1160.4 قنطار ( /السعر املزرعي للوحدة من احملصول )جنية
نتاجية الفدان )قنطا  7.22 7.22 ( ر متوسط اإ
نتاج الفدان الرئييس )جني   8861.8 8378 ( هقمية اإ
نتاج الفدان الثانوي )جني   165.21 156.21 (هقمية اإ

يراد الفدان )جني   10261.6 9710.8 ( هاإجاميل اإ
من:  املصدر ال رايضبياانت    مجعت وحسبت  واس تصالح  الزراعة  العامة  وزارة  الإدارة  الش ئون الاقتصادية،  قطاع  الزراع ،  قتصاد  لالإ ا،  ياملركزية  الإقتصاد  أ عداد  يلزراعنرشة   ،

 خمتلفة.,اجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نرشات التجارة اخلارجية، أ عداد خمتلفة. 

 . م(2018  -2000ل القطن املرصي خالل الفرتة ) مصفوفة حتليل الس ياسة الزراعية حملصو   . 3جدول  

اإجاميل العائد للفدان   البيان 
 (ه)جني 

تلكفة املس تلزمات  
 (هالتجارية )جني 

 (هلكفة املوارد احمللية )جني ت
  الفداين   العائد صايف

 (ه)جني 
القمية املضافة  

مجةل عنرص   (ه)جني 
 الاجامىل الارض العمل

 8884.6 4490 4394.6 1917.6 2477 826.2 9710.8 التقيمي املايل 
التقيمي  

 9357.7 5464.3 3893.4 1917.6 1975.8 903.9 10261.6 الاقتصادي 

ــ  501.2 ( 77.7) ( 550.8) أ ثر الس ياسة  ( 473.1) ( 974.3) 501.2 ـــــــــ

 (. 2، )(1) رمقي اجلدولني: مجعت وحسبت من بياانت املصدر  .(مابني ال قواس سالبةالقمي )

 . (2018-2000نتاجئ قياس مصفوفة حتليل الس ياسات الزراعية حملصول القطن املرصي خالل الفرتة )  . 4جدول  

 قمية املعامل  البيان 

نتاج معامل امحلاية الإ   94.0 مسي لالإ

 91.0 مسي ملس تلزمات الإنتاج معامل امحلاية الإ 

 94.0 معامل امحلاية الفعال  

 41.0 معامل تلكفة املوارد احمللية  
  .(3املصدر : حسبت من بياانت اجلدول رمق )
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ABSTRACT 

In the recent years, the Egyptian agricultural policy has led to some structural changes that aimed to maximizing 

economic returns under the technical potential and economic determinants of the local and global economies. The 

total financial income achieved for the Egyptian cotton crop is estimated at about 9710.8 pounds per acre, as an 

average for the period of study (2000-2018). Such income was less than the economic value of those revenues at the 

border prices by about 5.7%, with the economic value of that revenue amounting to about 10261,6 pounds to the 

ears. The value of the nominal protective coefficient for cotton production was about 0.94 during the study period, 

which illustrates the absence of a fair production policy during that period due to the depreciation of this coefficient 

from the correct coefficient. It turns out that the nominal protection factor for production requirements is about 0.91 

for this crop, which illustrates the apparent decrease in the amount of support provided by the state for the 

production requirements as the value of this coefficient approached the correct one. It turns out that the value of 

the effective protection coefficient is less than the correct one, which amounted to about 0.94 which shows that the 

value added of the cotton crop is reduced in domestic prices from world prices. The value of the local resource cost 

factor was about 0.41 during the period 2000-2018. 

Keywords: Policy agriculture matrix, Egyptian cotton, Production in puts, Cost of local resources, Economic and 

financial analysis 

 


