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 مقدمة :

زيادة االعتساد عمى  7101التشسية الدراعية فى مرخ حتى عام  يجيةتدتيجف استخات
بالؾصؾل الحرة الذامية بشؾعييا البيزاء والرفخاء االحتياجات مؽ محرؾل  الحات فى تؾفيخ

السحرؾل الى % عؽ طخيق زيادة انتاج مرخ مؽ  9019بشدبة االكتفاء الحاتى الى نحؾ 
 مميؾن  012 ة السدروعة الى نحؾوذلػ بديادة السداح 7101طؽ عام  مميؾن  0.11نحؾ 
ادة إقباليؼ عمى التؾسع فى ـىحا السحرؾل لدي ئج السدارعيؽ مؽالل تحديؽ عؾاـ، مؽ خفجان

 عؽ طخيق تخيبة وإكثار ونذخ طؽ/فجان وذلػ 1 ؾـى نحـزيادة انتاجية الفجان الو زراعتو 
األصشاف الستظؾرة عالية اإلنتاج مبكخة الشزج والسقاومة لألمخاض واآلفات، تظؾيخ  إستخجام

 1(6) أساليب اإلدارة السدرعية
مميؾن طؽ مشيا  2116حؾالى  7101وبمغ انتاج مرخ مؽ جسمة الحرة الذامية عام 

 % مؽ جسمة انتاج مرخ مؽ الحرة الذامية 1 77نحؾ  مميؾن طؽ ذرة صفخاء تسثل 0111
 الؾارداتفاتؾرة  قيسة في االستيخادية أىؼ السحاصيل مؽ الحرة الرفخاءمحرؾل  يعجو 
 ،) 0)مميؾن دوالر 0267حؾالى  الحرة الرفخاءالسرخية حيث بمغت قيسة واردات  الدراعية

مميؾن  8011الؾاردات الدراعية السرخية والتى تبمغ نحؾ  قيسة% مؽ .8719نحؾ  تسثل
  .7101دوالر لعام 
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تسثل نحؾ  7101ام ع (.) ألف فجان 109نحؾ  الحرة الرفخاءمحرؾل  ةحوتقجر مدا
 مؽ %7107 بشحؾقيسة انتاجو  ديؼوت الريفية ، سحاصيلال مداحة % مؽ إجسالي10.

 1قيسة االنتاج الشباتى لشفذ العام إجسالي
مكؾنات االعالف السخكدة فى  السكؾن الخئيدى مؽ الحرة الرفخاءيعتبخ محرؾل و 

 فى مرخ 1 ية وماشية المبؽ عالوة عمى نذاط انتاج بيض الججاجتدسيؽ الساش
  

 مذكمة البحث :
تتمخص مذكمة البحث فى تجنى ندبة 

فى  الحرة الرفخاءاالكتفاء الحاتى مؽ محرؾل 
% عام  0.119نحؾ شدبة تمػ الحيث تبمغ مرخ 
وعجم  ادة االستيالك الكمىلدينغخًا وذلػ ،  7101

 مديادة فى االستيالك،ج السحمى لمدايخة االنتا
واالتجاه الى االستيخاد مؽ الخارج لتغظية ىحا العجد 
وبالتالى تدايج فاتؾرة الؾاردات السرخية مؽ محرؾل 

في السيدان التجارى  تدايج العجدو  الحرة الرفخاء
فى الؾقت الحى تعانى فيو مرخ الدراعى السرخي 

 1 تؾفيخ العسالت األجشبيةفى مؽ صعؾبة 
 

 : البحث  هدف
السؤشخات البحث دراسة يدتيجف ىحا 

في مرخ مؽ  الحرة الرفخاءسحرؾل ل االقترادية
والتؾزيع  حيث اإلنتاج واالستيالك والؾاردات

الحج ليا واقتخاح الؾسائل التي مؽ شأنيا الجغخافى 
الحرة مؽ فاتؾرة الؾاردات السرخية مؽ محرؾل 

لحرؾل عمى نفذ كسية الؾاردات باوذلػ  الرفخاء
لسعالجة  لمحج مؽ فاتؾرة الؾاردات تكمفة مسكشة بأقل

العجد في السيدان التجارى الدراعى مؽ ناحية 
بأسعار لسشتجى المحؾم وااللبان  الحرة الرفخاءوتؾفيخ 
لخفض تكمفة انتاجيا وتؾفيخىا لمسدتيمػ  مشاسبة

مؽ الشيائي بأسعار مشاسبة لمحج مؽ ارتفاع أسعارىا 
التزخؼ مؽ ناحية  عالج عاىخةناحية ويداىؼ فى 

1 وسؾف يتؼ تحقيق اليجف الخئيدى لمبحث اخخي 
 : دراسة األىجاف الفخعية التاليةمؽ خالل 

  األىسية االقترادية لسحرؾل التعخف عمى
 .الدراعة السرخية في الحرة الرفخاء

  نتاج واستيالك الؾضع الخاىؽ الدراسة
 خ1في مر الحرة الرفخاءرؾل مح
  لسدرعى والتكاليف تظؾر الدعخ االتعخف عمى

 في مرخ1 الحرة الرفخاءوالعائج لسحرؾل 
  التخكيب الدؾقى لمحرة الذامية الرفخاء دراسة

 1فى مرخ
 واردات مرخ مؽ  تظؾر التعخف عمى

 والتؾزيع الجغخافى ليا1 الحرة الرفخاءمحرؾل 
  قيسة اقتخاح الؾسائل التي مؽ شأنيا الحج مؽ

رة الحفاتؾرة الؾاردات السرخية مؽ محرؾل 
 الطريقة البحثية ومرادر البيانات :1 الرفخاء

استخجم البحث أدوات التحميل الؾصفى 
لبيانات الدالسل الدمشية خالل الفتخة لكسى وا
نسؾذج ( ، حيث تؼ استخجام 7111-7101)

االتجاه الدمشى العام لقياس تظؾر الستغيخات 
السختمفة بالبحث، كسا استخجم البحث معامل 

الحرة السرخية مؽ محرؾل  استقخار الؾاردات
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سعخ سة و قيلقياس درجة التحبحب فى كسية و  الرفخاء
استخجم البحث نسؾذج البخمجة االستيخاد لمؾاردات ، و 

الخظية لتجنية قيسة الؾاردات السرخية مؽ محرؾل 
عمى نفذ مدتؾى مع السحافغة  الحرة الرفخاء

 1 الكسيات السدتؾردة
السشذـؾرة  ىحا وقج أعتسـج البحـث عمـى البيانـات

وغيــخ السشذــؾرة والتــي ترــجرىا الجيــات ذات الرــمة 
الؾثيقــة بسؾضــؾع البحــث كقظــاع الذــدؾن االقترــادية 
ــــــؾزارة الدراعــــــة واسترــــــالح االراضــــــى ، والجيــــــاز  ب
السخكـــدي لمتعبدـــة العامـــة واإلحرـــاء ، قاعـــجة بيانـــات 

، كسا تؼ االستعانة بالعجيج مـؽ  مخكد التجارة العالسي
ذات الرــــمة بسؾضــــؾع البحــــث البحــــؾث والجراســــات 

 والتي أعجتيا الجيات السختمفة 1
 

 النتائج ومناقذتها :
 الذرة الرفراءأوال :األهمية االقترادية لمحرهل 

 الزراعة المررية: في
 في الذرة الرفراءاألهمية الندبية لمحرهل  - أ

 الناتج المحمى الزراعى:
 ءالحرة الرفخانتاج اىسية الشدبية لقيسة األبجراسة  

( 0ججول )دراعى تذيخ بيانات مؽ قيسة االنتاج ال
 (9)مميار جشيو 0172حؾالى  تانتاجو بمغقيسة أن 

% ،  0192% ، 0116% ، 1198تسثل نحؾ 
قيسة اجسالى انتاج الحبؾب ،  مؽ كل مؽ% 0100

قيسة انتاج السحاصيل الحقمية ، قيسة اجسالى االنتاج 
عمى التؾالى الشباتى ، قيسة اجسالى االنتاج الدراعى 

( والبالغ نحؾ 7101 -7100كستؾسط لمفتخة )
مميار  7.8127، 068106، 011128، 18179

 جشيو عمى التختيب 1

األهمية الندبية لممداحة المزروعة بمحرهل  -ب
 الذرة الرفراء في المداحة المحرهلية:

مؽ جسمة  الحرة الرفخاء األىسية الشدبية لسداحةبجراسة 
( أن 7ذيخ بيانات ججول )السداحة السحرؾلية ت

ألف فجان تسثل  876متؾسط مداحتو بمغ حؾالى 
 % مؽ كل مؽ7128% ، 1198% ، .618نحؾ 

جسمة مداحة السحاصيل الريفية، جسمة مداحة 
الحبؾب، جسمة السداحة السحرؾلية عمى التؾالى 

( والبالغ نحؾ 7101 -7100كستؾسط لمفتخة )
 تيب1ألف فجان عمى التخ  01182، 2018، 6622

أهمية محرهل الذرة الرفراء فى مكهنات -ج
 :(5)عالئق االنتاج الحيهانى 

يذـــــتسل االنتــــــاج الحيـــــؾانى عمــــــى كـــــل مــــــؽ لحــــــؾم  
الساشيـــــة وااللبـــان ولحـــؾم الــجواجؽ وبـــيض الـــججاج ، 
وتعتبــخ الــحرة الرــفخاء الخامــة الخئيدــية فــى مكؾنــات 
االعــالف السخكــدة فــى تدــسيؽ الساشــية وماشــية المــبؽ 

عمــى نذــاط انتــاج بــيض الــججاج عمــى ســبيل  عــالوة
( إلــى 0السثــال حيــث تذــيخ البيانــات الــؾاردة بجــجول )

زيادة االىسية الشدـبية لكسيـات الـحرة الرـفخاء الجاخمـة 
فـــى مكؾنـــات العالئـــق السخكـــدة الـــثالث وىـــى تدـــسيؽ 
العجــؾل برــفة خاصــة والساشــية برــفة عامــة وذلــػ 

ة عميقـــال% كســـا ىـــؾ مؾضـــا فـــى مكؾنـــات 01بشدـــبة 
فـى  %71( ، وتدسيؽ العجـؾل الكبيـخة بشدـبة 0رقؼ )

% فـــى 78وتغحيـــة ماشـــية المـــبؽ  ،( 7العميقـــة رقـــؼ )
 1(<0العميقة رقؼ )
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 (جشيو سميؾن القيسة بال) (7101 – 7100في مرخ خالل الفتخة ) الدراعى نتاجاال بالشدبة لقيسة الحرة الرفخاءمحرؾل قيسة انتاج األىسية الشدبية ل(: 0ججول )

 البيان 
 ةالدش

 قيسة 
 نتاجاال

 الدراعي

  قيسة
 االنتاج
 الشباتى

 قيسة 
انتاج السحاصيل 

 الحقمية

 قيسة 
انتاج 
 الحبؾب

 قيسة 
  إنتاج
الحرة 
 الرفخاء

 الحرة الرفخاء%األىسية الشدبية لقيسة انتاج 
 قيسة إلى

االنتاج 
 الدراعي

 قيسة إلى
 االنتاج
 الشباتى

 قيسة  إلى
  لانتاج السحاصي

 الحقمية

 قيسة إلى
 انتاج الحبؾب

7100 7899.9 08.110 91116 86018 7177 11.0 0106 7107 8106 
7107 762878 061.17 018610 18171 7108 1191 011. 7187 8169 
7100 7.7808 061172 012227 16120 0162 0176 7106 0100 6100 
7108 011808 021910 019.97 12601 808. 0106 7180 0122 217 
7101 00.007 021102 001910 16.20 8162 017. 7107 0162 2101 
 1198 0116 0192 0100 .076 18790 011281 068061 7.8209 الستؾسط
  : جسعت وحدبت مؽ بيانات :المردر

 1 1تفخقةد ماأعج ، الدراعي نذخة الجخلوزارة الدراعة واسترالح االراضي، قظاع الذدؾن االقترادية ، 
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 ) (7101-7100)خالل الفتخة ومحاصيل الحبؾب ومداحة السحاصيل الريفية  السحرؾلية بالشدبة لكل مؽ السداحة الحرة الرفخاءاألىسية الشدبية لسداحة (: 7جول )ج

 (لف فجانباأل السداحة

 السداحة الدشة البيان
 السحرؾلية

مداحة 
 الحبؾب

 مداحة
 السحاصيل
 الريفية

 مداحة
الحرة 
 الرفخاء

 الحرة الرفخاء ىسية الشدبية لسداحةاأل %
سداحة ال الى

 السحرؾلية
مداحة  الى

 الحبؾب
مداحة السحاصيل  الى

 الريفية
7100 01018 611. 2076 080 7177 1160 8129 
7107 01161 68.. 2628 0.. 7189 119. 1116 
7100 01891 2.10 1927 801 716. 1107 6191 
7108 01691 2210 671. 862 719. 6110 2117 
7101 01602 2620 6816 109 0107 6122 .10 

 .618 1198 7128 876 6622 2018 01182 متؾسط الفتخة
1متفخقة أعجاد ، الدراعية اإلحراءات نذخة ، االقترادية الذدؾن  قظاع ، األراضي واسترالح الدراعة وزارة جسعت وحدبت مؽ بيانات المردر:
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 الجاخمة فى عالئق تدسيؽ الساشية وانتاج المبؽ فى مرخ الحرة الرفخاءة لكسية ىسية الشدبي(: األ0ججول )
 أنؾاع العالئق

 السكؾنات
( عمف متكامل 0عميقة رقؼ )

 لتدسيؽ العجؾل )%(
( عمف مخكد 7عميقة رقؼ )

 لتدسيؽ العجؾل الكبيخة )%(
( عمف مخكد 0عميقة رقؼ )

 لساشية المبؽ )%(
 78 71 01 الحرة الرفخاء

 76 02 6 بحرة القظؽ كدب
 01 .0 6 رجيع الكؾن 
 7 71 6 نخالة القسا

 1 - 00 مؾالس
 - 2 07 سؾسة االرز

 .7 . 77 *أخخى 
 011 011 011 االجسالى

 أخخى تذسل كل مؽ كدب كتان ، رجيع بمجى ، حجخ جيخى ، مما طعام وغيخىا 1* 
 ة عــؽ دور االعــالف واثخىــا فــى تشسيــة الثــخوةدراســة اقترــادي ، خــخون وا عمــى إبــخاىيؼ دمحم )دكتــؾر( المردددر:
الثــــخوة الحيؾانيــــة فــــى إطــــار التشسيــــة الدراعيــــة ، لالقترــــادييؽ الــــدراعييؽ الســــؤتسخ الخــــامذ عذــــخ، الحيؾانيــــة 
 71121أكتؾبخ  .0، 02 ، عىالجسعية السرخية لالقتراد الدرا ، السرخية
 

( إلى 8كسا تذيخ البيانات الؾاردة بججول )
فى مكؾنات  الحرة الرفخاء ىسةزيادة ندبة مدا

% 68حيث تسثل ندبة أيزًا عالئق دجاج البيض 
( السعخوفة بالبادى، نحؾ 0فى حالة العميقة رقؼ )

 ،( السعخوفة بالشامى 7% فى حالة العميقة رقؼ )60
% الستعمقة بالبياض فى حالة العميقة 6010وبشدبة 

 ( 01رقؼ )

 
  (2)دجاج انتاج البيض فى مرخ الجاخمة فى عالئق ة الرفخاءالحر ىسية الشدبية لكسية (: األ8)ججول 

 )%( ( بياض0عميقة رقؼ ) )%( ( نامى7عميقة رقؼ ) )%( ( البادى0عميقة رقؼ ) السكؾنات أنؾاع العالئق
 6010 60 68 الحرة الرفخاء

 7210 0216 0710 كدب فؾل الرؾيا
 - 0112 - نخالة القسا
 216 .01 018 حجخ جيخى 

 717 019 711 *أخخى 
 011 011 011 االجسالى

 السيثؾنيؽ 1لسعجنية والفتياميشات ، االمالح ا أخخى تذسل كل مؽ : مما طعام ،
الشذــــخة البحثيــــة لالرشــــاد ،  اعــــىاالدارة السخكديــــة لالقترــــاد الدر وزارة الدراعــــة واسترــــالح األراضــــى ،  :المردددددر 

 71061تخبية دجاج انتاج البيض عام  الدراعى،
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الذرة لمحرهل  دراسة المؤشرات االقترادية:  يا  ثان
 – 0222خالل الفترة ) في مرر الرفراء
0205:) 

واالستهالك واإلنتاج  تطهر المداحة واإلنتاجية -أ
 في مرر: الذرة الرفراءلمحرهل واالكتفاء الذاتى 

 السؤشخات االقتراديةاسة يتشاول البحث فيسا يمى در 
ظؾر تمؽ حيث  ،فى مرخ الحرة الرفخاءسحرؾل ل

، ة السدروعة، اإلنتاجية الفجانيةكل مؽ السداح
واالستيالك الكمى وندبة االكتفاء  اإلنتاج الكمى

 1الحاتى
 تطهر المداحة المزروعة : - 0

الحرة  ست السداحة السدروعة بسحرؾلاتد
 عمى مدتؾى الجسيؾرية بالديادة مرخ فى الرفخاء

ف أل .2( مؽ نحؾ 7101– 7111خالل الفتخة )
ألف فجان فى  109إلى حؾالى  7111فجان عام 

تسثل ألف فجان  880بمغت حؾالىبديادة  7101عام 
، وقج (1ججول )وذلػ كسا يتبيؽ مؽ  %161نحؾ 

ؾى أخحت السداحة السدروعة بالسحرؾل عمى مدت
، ة الجراسةًا خالل فتخ عامًا متدايج الجسيؾرية اتجاىاً 

الف  79106الدشؾي حؾالى  اذ بمغ مقجار الديادة
% مؽ متؾسط السداحة 01196فجان تسثل نحؾ 

 عمى مدتؾى  الحرة الرفخاء السدروعة بسحرؾل
 .76 الجسيؾرية خالل فتخة الجراسة والسقجر بشحؾ

عشج  ثبتت معشؾية ذلػ التدايج قجالف فجان ، و 
، كسا بمغت قيسة معامل  1110مدتؾى معشؾية 

 فى % مؽ التغيخ 96مسا يعشى ان  1196التحجيج 
مداحة السحرؾل يخجع الى العؾامل التى يذخحيا 

 1(6، ججول )الدمؽ متغيخ
 

 :تطهر االنتاجية الفدانية –0
تعتبخ اإلنتاجية الفجانية محرمة العجيج مؽ 
العؾامل أىسيا تفاعل العؾامل الظبيعية والدياسة 
الدراعية باإلضافة إلى مجى إقبال السدارعيؽ عمى 

اجية وإتباعيؼ األصشاف الججيجة عالية اإلنت
لألساليب التكشؾلؾجية 1 ومؽ السالحظ أنو قج اتدست 

عمى  الحرة الرفخاءانتاجية الفجان مؽ محرؾل 
-7111مدتؾى الجسيؾرية بالتحبحب خالل الفتخة )

طؽ/فجان  712.1 حجىا األدنى نحؾ بمغو ( 7101
 017.1 حجىا األقرى حؾالى وبمغ 7111 عام

كسا  ،% .0حؾ بديادة تسثل ن 7108طؽ/فجان عام 
بمغ الستؾسط الدشؾى النتاجية السحرؾل حؾالى 

 1(1ججول )، طؽ/فجان خالل فتخة الجراسة  011.0
أخحت انتاجية الفجان مؽ السحرؾل اتجاىا عامًا و 

 11110بسقجار زيادة سشؾى بمغ حؾالى متدايجًا 
تمػ ولؼ تثبت معشؾية  ،خالل فتخة الجراسةطؽ/فجان 

 1( 6) الديادة احرائيًا، ججول
 :تطهر اإلنتاج الكمى – 3

الحرة يعتبخ التغيخ فى إنتاج محرؾل 
محرمة التغيخات الحادثة فى كل مؽ  الرفخاء

السداحة السدروعة واإلنتاجية الفجانية، وتذيخ بيانات 
( إلى أن اإلنتاج الكمى مؽ السحرؾل قج 1ججول )

( مؽ نحؾ 7101–7111بالديادة خالل الفتخة )اتدؼ 
ألف  .018إلى حؾالى  7111عام ألف طؽ  702

تسثل ألف طؽ  0000بديادة  7101طؽ فى عام 
السحرؾل  مؤشخ انتاج ، وقج أتخح %600نحؾ 

عمى مدتؾى الجسيؾرية اتجاىا عامًا متدايجًا خالل 
حؾالى  ةفتخة الجراسة ، اذ بمغ مقجار الديادة الدشؾي

% مؽ متؾسط 01199ألف طؽ تسثل نحؾ  91191
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الجسيؾرية خالل فتخة  مى مدتؾى سحرؾل عال انتاج
ألف طؽ ، وقج ثبتت  72.الجراسة والسقجر بشحؾ 

سعشؾية العشج مدتؾى احرائيًا  تمػ الديادةمعشؾية 
مسا  1196، كسا بمغت قيسة معامل التحجيج  1110

% مؽ التغيخ فى انتاج السحرؾل 96يعشى ان 
ججول  متغيخ الدمؽ، فدخىايخجع الى العؾامل التى ي

(61) 
 تطهر االستهالك الكمى : -4

يتكؾن االستيالك الكمى مؽ محرؾل الحرة 
الؾاردات1  الرفخاء مؽ اإلنتاج السحمى مزافا إليو

واتدؼ االستيالك الكمى مؽ السحرؾل بالتحبحب 
( ، بمغ حجه األدنى 7101 -7111خالل الفتخة )

الف طؽ بيشسا بمغ  7.11حيث بمغ  7118عام 
ألف  070.بمغ  حيـث 7101حجه األقرى عـام 

( ، وأخح االستيالك الكمى مؽ 1طؽ ، ججول )
السحرؾل اتجاىًا عامًا متدايجا خالل فتخة الجراسة ، 

 096190حيث بمغ مقجار الديادة الدشؾية حؾالى 
% مؽ متؾسط االستيالك 0127ألف طؽ يسثل نحؾ 

الكمى مؽ السحرؾل خالل فتخة الجراسة والبالغ 
ة تمػ الديادة عشج ألف طؽ ، وثبتت معشؾي 1798

، وبمغت قيسة معامل التحجيج 1111مدتؾى السعشؾية 
% مؽ التغيخ فى  08مسا يعشى ان  1108

االستيالك الكمى لمحرة الذامية الرفخاء يخجع الى 
 ( 61العؾامل التى يذخحيا متغيخ الدمؽ ، ججول )

 تطهر ندبة االكتفاء الذاتى : -5
ل يقرج بشدبة االكتفاء الحاتى مؽ محرؾ 

الحرة الرفخاء ندبة تغظية االنتاج السحمى 
لالستيالك الكمى، وأوضحت الشتائج الؾاردة بججول 

( أن ندبة االكتفاء الحاتى مؽ السحرؾل بمغت 1)
 – 7111% كستؾسط سشؾى لمفتخة ) 011.2
( وانيا اتدست بالتحبحب خالل تمػ الفتخة 7101

 8180حيث بمغت  7111وبمغت حجىا األدنى عام 
حيث  7119حيؽ بمغت حجىا األقرى عام % في 
% ، وأخحت ندبة االكتفاء الحاتى مؽ 06187بمغت 

السحرؾل اتجاىًا عامًا متدايجا خالل فتخة الجراسة 
 2178تسثل نحؾ  0106الديادة الدشؾية  مقجار وبمغ

% مؽ متؾسط ندبة االكتفاء الحاتى مؽ السحرؾل 
% ، 06117خالل فتخة الجراسة والبالغ حؾالى 

وثبتت معشؾية تمػ الديادة عشج مدتؾى السعشؾية 
 ( 61، ججول ) 1111
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 (7101 – 7111خالل الفتخة )فى مرخ  الحرة الرفخاءلسحرؾل  السؤشخات االقترادية ( : تظؾر1ججول )
  البيان
  الدشة

  السداحة السدروعة
 )الف فجان(

  اإلنتاجية الفجانية
 ) طؽ / فجان (

  اإلنتاج الكمى
 )الف طؽ(

 اإلستيالك الكمى
 )الف طؽ( 

%  
 االكتفاء الحاتى

7111 2. 712. 702 8976 8180 
7110 90 01002 7.1 89.8 1127 
7117 00. 0172 810 1012 .1.0 
7110 9. 01108 791 871. 6190 
7118 016 01018 897 7.11 02170 
7111 091 01771 600 1116 00110 
7116 02. 01110 108 8776 07168 
7112 777 01190 6.6 1008 00180 
711. 722 01192 .1. 0006 711.2 
7119 082 0100 01.1 7966 06180 
7101 029 71.19 01.8 1970 0.101 
7100 080 01116 0180 2910 0010. 
7107 0.. 011.. 0099 6098 0.121 
7100 801 01061 0008 2117 0.160 
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7108 862 017.1 0101 1.16 76188 
7101 109 719.8 018. .072 0.119 
 06117 1798 72. 011.7 .76 الستؾسط

 < متفخقةالحراءات الدراعية، أعجاد وزارة الدراعة واسترالح األراضى ، قظاع الذدؾن االقترادية ، نذخة اجسعت وحدبت مؽ :  : المردر
 

 (7101-7111الفتخة ) خاللفى مرخ  الحرة الرفخاءلسحرؾل  لمسؤشخات االقترادية( : نتائج معادالت االتجاه الدمشى العام 6ججول )
 ب معشؾية ت ب ف 7ر معجل التغيخ الدشؾى % الستؾسط الحدابى ب أ الستغيخ
 معشؾى** 0.128 010107 1196 01196 .76 79106 0.17 السداحة )الف فجان(

 غيخ معشؾى  1181 11710 1110 1100 011.7 11110 0111 اإلنتاجية الفجانية )طؽ/فجان(
 معشؾى** 0.116 .08811 1196 01199 72. 91191 18110 اإلنتاج الكمى )الف طؽ(

 معشؾى* .716 2171 1108 0127 1798 096190 0671121 اإلستيالك الكمى )الف طؽ(
 معشؾى* 0170 01100 1187 2178 06117 0106 6102 % االكتفاء الحاتى

  1 1111* معشؾية عشج مدتؾى معشؾية  11101** معشؾية عشج مدتؾى معشؾية 
(1 1) جسعت وحدبت مؽ بيانات ججول - ردر :الم 
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الذرة محرهل  التهزيع الجغرافى إلنتاج -ب
 عمى مدتهى الجمههرية: الرفراء

مداحة وانتاجية وانتاج بجراسة تؾزيع 
مدتؾى محافغات عمى  الحرة الرفخاءمحرؾل 

( 2)ججول وضحت الشتائج السؾضحة بالجسيؾرية أ
ؾل عمى ان اجسالى السداحة السدروعة بالسحر

ألف فجان  099100مدتؾى الجسيؾرية قجرت بشحؾ 
محافغات  وتسثل، (7101-7100)تؾسط لمفتخة كس

اجسالى % مؽ اجسالى 89102الؾجة البحخى حؾالى 
، ى مدتؾى الجسيؾرية كستؾسط لمفتخةعمالسداحة 

بأىسية ندبية تقجر  العميا تمييا محافغات مرخ
جر مرخ الؾسظى فتق% ثؼ محافغات 7.171بشحؾ 

% 00188األىسية الشدبية لمسداحة بيا بشحؾ 
خارج الؾادى أما محافغات  ،كستؾسط لتمػ الفتخة

بيا ما  الحرة الرفخاءفتقجر األىسية الشدبية لسداحة 
عمى  السداحة% مؽ اجسالى 160.يقخب مؽ 

ة فى مقجمة بحيخ وتأتى محافغة ال مدتؾى الجسيؾرية1
لتى وا السدروعة حافغات مؽ حيث السداحةالس

 08101تسثل نحؾ  ألف فجان 16176بمغت نحؾ 
عمى مدتؾى الجسيؾرية ،  % مؽ اجسالى السداحة

جسالى فى السخكد الثانى بإ اسيؾطتمييا محافغة 
يسثل نحؾ  فجانألف  10168بمغ حؾالى مداحة 
فـى السخكد الثالث  سشياالمحافغة ، يمييا % 00188

ا وبس فجانألف  87110 نحؾبمغ  مداحةباجسالى 
 %011101يسثل نحؾ 

نتاجية باألىسية الشدبية إل وفيسا يتعمق
عمى مدتؾى محافغات  الحرة الرفخاءمحرؾل 
( تؾضا 7101-7100كستؾسط لمفتخة )الجسيؾرية 

الجقيمية احتمت محافغة ( أن 2)ججول بيانات 

السخكد األول مؽ حيث االنتاجية بيا والتى بمغت 
خ الذيخ طؽ/فجان، يمييا محافغة كف 01910نحؾ 

 01669فى السخكد الثانى بانتاجية بمغت حؾالى 
السشؾفية فـى السخكد محافغة ، يمييا  طؽ/فجان

طؽ/فجان حيث  01602الثالث بانتاجية بمغت نحؾ 
انتاجية تفؾق متؾسط  حققت تمػ السحافغات

االنتاجية عمى مدتؾى الجسيؾرية والبالغ نحؾ 
 طؽ/فجان1 01079

محرؾل الحرة اج أما فيسا يختص بتؾزيع انت
عمى محافغات الجسيؾرية واألىسية الشدبية الرفخاء 

( ، 7101-7100ليحا االنتاج كستؾسط لمفتخة )
تؾضا بيانات نفذ الججول الدابق ان اجسالى 
االنتاج عمى مدتؾى الجسيؾرية قجر بشحؾ 

ألف طؽ كستؾسط لتمػ الفتخة ، وقج  078.1.0
 فى مقجمة محافغات جاءت محافغة البحيخة

الجسيؾرية مؽ حيث اجسالى انتاج محرؾل الحرة 
ألف طؽ تسثل  092100الرفخاء والحى بمغ نحؾ 

% مؽ اجسالى االنتاج عمى مدتؾى 011.1نحؾ 
الجسيؾرية كستؾسط لتمػ الفتخة، تمييا محافغتى 
اسيؾط والسشؾفية فى السخكديؽ الثانى والثالث 

ألف طؽ،  060188باجسالى انتاج بمغ حؾالى 
ألف طؽ عمى التؾالى يسثل نحؾ  070102
% مؽ اجسالى االنتاج %91.6، 00119

بسحافغات الجسيؾرية كستؾسط لتمػ الفتخة عمى 
 التختيب1

تطهر الدعر المزرعى والتكاليف والعائد  -ج
 لمحرهل الذرة الرفراء في مرر.

 تطهر الدعر المزرعى : - 0
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 عمى مدتؾى السحافغات كستؾسطالحرة الرفخاءاجيـــة لسحرؾل التؾزيع الجغخافى لمسداحة واالنتاج واالنت: (2ججول )
 (7101-7100)لمفتخة 

 (3326-3322متوسط الفترة ) األهميت الىسبيت)%(
  البيا

 )طه( اإلوتاج المساحت اإلوتاجيت اإلوتاج ـتالمحافظ
 اإلوتاجيت

 )طه/فدان(

 المساحت

 )فدان(

يتاإلســـكىدر 9973 41357 5::37 3133 8146: 3127  

 البحــــــــيرة 67373 41638 2:8443 2512 22312 2619

 الغربيــــــــت :539 :4148 24929 2133 ::2381 2122

 كفر الشـــيخ 444: :4177 45354 3145 228136 3185

 الدقهليـــــــت 2:324 41:34 8::85 5192 235186 7132

 دميـــــــــاط 643 :4168 2:36 3124 225149 3126

 الشــرقيت 47893 41349 22:3:4 133: 234159 165:

 اإلسـماعيليت 25292 41295 56273 4166 232188 4173

 الســويس 2578 31:66 5444 3148 5154: 3146

 المىوفيــت 44973 41748 234277 9159 227135 197:

 القليوبيــت 22767 41353 48895 31:3 23417 4134

 جملت الوجه البحرى 2:7348 :4156 789933 5:128 223166 65147

 الجيــــزة 5393 41633 25483 2133 223169 2126

 بىي سـويف 6283 31939 25739 214 3149: 2128

 الفيــــوم 5523 31833 23333 212 971:9 31:7

 المىيـــــا 53337 ::319 232953 23164 3177: 187:

ت مصر الوسطيجمل 66799 31:35 273953 241:6 4156: 24135  

 أســيوط 64755 41358 274553 24155 8148: :2413

 ســوهاج 6675 :4147 29858 :214 238179 216

 قىـــــا :3336 2196 53923 6164 6:124 4138

 األقصــــر 29399 31257 4:363 5169 7917 4125

 أســـوان 242:2 :3122 38:65 4142 78184 3135

 جملت مصر العليا 223857 31685 3:3338 39136 93137 34135

 إجمالي داخل الوادى 475783 41235 2242982 2148: 13:: 3175:

 الوادى الجديد 3394 3184 7343 3168 98134 316

 جىوب سـيىاء 2266 31438 3776 :313 84185 3132

 الىوباريـــت 42574 41579 23:222 8199 223194 9185

 إجمالي خارج الوادى :4554 414:7 227:52 9174 239163 147:

 اإلجمـالي 222::4 :4123 2359923 233  233

نذخة  –قظاع الذدؾن االقترادية  –جسعت وحدبت مؽ : وزارة الدراعة واسترالح األراضيالمردر:
 1متفخقةاعجاد  -االحراءات الدراعية

اتدؼ الدـعخ السدرعـى الجـارى لسحرـؾل الـحرة 
ـــــــى مدـــــــتؾى  ـــــــى مرـــــــخ عم محافغـــــــات الرـــــــفخاء ف

( 7101–7111الجسيؾريــــة بالديــــادة خــــالل الفتــــخة )

ـــو/طؽ عـــام  612مـــؽ نحـــؾ  ـــى حـــؾالى  7111جشي إل
بديـــــادة بمغــــت نحـــــؾ  7101جشيــــو/طؽ عــــام  7011
( ، .% ، ججول )729جشيو/طؽ تسثل نحؾ  0690
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وقـــج أخـــح الدـــعخ السدرعـــى الجـــارى لمسحرـــؾل عمـــى 
ـــجًا  ـــة اتجاىـــا عامـــًا متداي مدـــتؾى محافغـــات الجسيؾري

ل فتـــخة الجراســـة ، اذ بمـــغ مقـــجار الديـــادة الدـــشؾية خـــال
% مــــؽ  9108جشيــــو/طؽ تسثــــل نحــــؾ  001حــــؾالى 

ــــحرة  متؾســــط الدــــعخ السدرعــــى الجــــارى لسحرــــؾل ال
الرــفخاء عمـــى مدـــتؾى محافغـــات الجسيؾريـــة خـــالل 

جشيـــو/طؽ ، وقـــج 0878فتـــخة الجراســـة والسقـــجر بشحـــؾ 
ــــت معشؾيــــة تمــــػ الديــــادة احرــــائيًا عشــــج مدــــتؾى  ثبت

ـــة السع ، كســـا بمغـــت قيســـة معامـــل التحجيـــج  1110شؾي
% مــؽ التغيــخ فــى الدــعخ  91مســا يعشــى ان  1191

السدرعى الجارى لمسحرـؾل يخجـع الـى العؾامـل التـى 
يذـــخحيا متغيـــخ الـــدمؽ1 كســـا اتخـــح الدـــعخ السدرعـــى 

لمسحرــؾل السعــجل بــالخقؼ القياســى لمــؾاردات  الحقيقــى
فتـــخة ( اتجاىـــا عامـــًا متدايـــجًا خـــالل 011=  7111)

 00110الجراســـة وبمـــغ مقـــجار الديـــادة الدـــشؾية نحــــؾ 
% مؽ متؾسط الدـعخ  01.7جشييا لمظؽ تسثل نحؾ 

 608السدرعــى الحقيقــى لمسحرــؾل والسقــجر بحــؾالى 
جشييــا لمظــؽ ، وثبتــت معشؾيــة تمــػ الديــادة احرــائيًا 

 (1 9، ججول )1110عشج مدتؾى السعشؾية 
 تطهر اجمالى تكاليف انتاج الفدان:-7

باألســعار انتــاج الفــجان  اســة تظــؾر تكــاليفبجر 
لــؾحظ أنيــا اتدــست  الــحرة الرــفخاءسحرــؾل الجاريـة ل
الـى  7111فجان عـام /جشيو 0801مؽ نحؾ  بالديادة
 .0.0بديـــادة  7101فـــجان عــام /جشيــو .176نحــؾ 

، وقـــج  (.جـــجول ) %، .76تسثـــل نحـــؾ  جشيو/فـــجان
لمسحرـؾل باألسـعار الجاريـة اإلنتـاج تكاليف  خحتات

ى مدــتؾى الجسيؾريــة اتجاىــا عامــًا متدايــجًا خــالل عمــ
حــؾالى  ةفتــخة الجراســة ، اذ بمــغ مقــجار الديــادة الدــشؾي

مــــؽ متؾســــط % 9168جشيــــو/طؽ تسثــــل نحــــؾ  769

سحرــؾل باألســعار الجاريــة ل لمفــجاناإلنتــاج تكــاليف 
الجسيؾريـــة خـــالل فتـــخة  عمـــى مدـــتؾى  الـــحرة الرـــفخاء

ثبتــت  وقــججشيــو/طؽ،  7290الجراســة والسقــجر بشحــؾ 
سعشؾيــة العشــج مدــتؾى احرــائيًا  تمــػ الديــادةمعشؾيــة 
مسـا  1197، كسـا بمغـت قيسـة معامـل التحجيـج  1110

الفـجان  تكاليف انتـاج فى % مؽ التغيخ 97يعشى ان 
لمسحرؾل يخجع الـى العؾامـل التـى باألسعار الجارية 

كســـا أخـــحت تكـــاليف اإلنتـــاج  الـــدمؽ1 يذـــخحيا متغيـــخ
مسحرـؾل السعـجل بـالخقؼ القياسـى باألسعار الحقيقيـة ل

اتجاىـــــــا عامـــــــًا متدايـــــــجًا  (011= 7111)لمـــــــؾاردات 
خــالل فتــخة الجراســة وبمــغ مقــجار الديــادة الدــشؾية نحــؾ 

ـــــل نحـــــؾ  71110 % مـــــؽ  0161جشييـــــا لمفـــــجان تسث
متؾسط تكاليف اإلنتاج باألسعار الحقيقية لمسحرـؾل 

ــــــجر بحــــــؾالى  جشييــــــا لمفــــــجان ، وثبتــــــت  0781والسق
ـــ ـــة تم ػ الديـــادة احرـــائيًا عشـــج مدـــتؾى معشؾيـــة معشؾي

 (1 9، ججول )1110
 تطهر صافى عائد الفدان : -3

باألسعار  جراسة تظؾر صافى عائج الفجانب
عمى  فى مرخ الحرة الرفخاءلسحرؾل الجارية 

مدتؾى الجسيؾرية فقج تبيؽ أنو اتدؼ بالديادة خالل 
جشيو/فجان  260( مؽ نحؾ 7101– 7111) الفتخة
جشيو/فجان عام  7708إلى حؾالى  7111عام 

تسثل جشيو/فجان  0820بديادة بمغت نحؾ  7101
صافى عائج  ( ، وقج أخح.ججول )% ، 090نحؾ 
 لمسحرؾل عمى مدتؾى  باألسعار الجارية الفجان

ة الجسيؾرية اتجاىا عامًا متدايجًا خالل فتخ  محافغات
حؾالى  ة، اذ بمغ مقجار الديادة الدشؾي الجراسة

% مؽ .811يو/فجان تسثل نحؾ جش 019172
باألسعار الجارية  متؾسط صافى عائج الفجان
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الجسيؾرية  عمى مدتؾى  الحرة الرفخاءلسحرؾل 
جشيو/فجان، 70.1 خالل فتخة الجراسة والسقجر بشحؾ

عشج مدتؾى احرائيًا  تمػ الديادةثبتت معشؾية  وقج

خح صافى عائج الفجان اتفى حيؽ ، 1111سعشؾية ال
ثبت قيقية اتجاىًا عامًا متشاقرًا ولؼ تباألسعار الح

 (91)ججول ، معشؾية ىحا التشاقص احرائياً 
 

لسحرؾل  باألسعار الجارية والحقيقية لدعخ السدرعى واجسالى تكاليف الفجان وصافى عائج الفجانا ( : تظؾر.ججول )
 ( 7101 – 7111خالل الفتخة ) الحرة الرفخاء

 (جشيو/طؽ) صافى عائج الفجان (جشيو/فجان) اجسالى تكاليف الفجان (و/طؽجشي) الدعخ السدرعى  الدشة البيان
 الحقيقى الجارى  الحقيقى الجارى  *الحقيقى الجارى 

7111 612 186 0801 07.6 260 6.6 
7110 608 182 0801 0720 298 212 
7117 679 176 0820 0700 7010 021. 
7110 690 112 08.1 01.7 7812 0292 
7118 0106 682 0101 988 7720 0809 
7111 0106 608 0.86 0191 7101 0718 
7116 01.6 610 7111 0081 7107 007. 
7112 0612 .00 7716 0000 0869 0211 
711. 0808 1.9 7678 0190 0876 0872 
7119 0012 122 0792 0811 0602 208 
7101 0..6 209 0010 0798 7.02 0000 
7100 0980 668 0201 0762 0101 0101 
7107 7008 211 0810 0008 008. 0189 
7100 7780 270 8201 0172 010. 9.1 
7108 7768 211 8972 0170 7970 910 
7101 7011 680 176. 0827 7708 678 

 0080 70.1 0781 7290 608 0878 متؾسط الفتخة
السخكدى لمتعبدة العامة الجياز  والرادر عؽ 7111عار الجسمة لدشة االساس تؼ استخجام الخقؼ القياسى ألس*

 1 ، اعجاد متفخقة ، الكتاب االحرائى الدشؾى واالحراء
دؾن االقترادية ، نذخة وزارة الدراعة واسترالح األراضى ، قظاع الذ: جسعت وحدبت مؽ : المردر

 1، أعجاد متفخقةاالحراءات الدراعية
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 :(4)لتركيب الدهقى لمذرة فى مرراثالثا  :
السدالػ التدؾيقية لمحرة بجءا مؽ السشتجيؽ  تسخ 

–والسدتؾرديؽ حتى وصؾليا لمسدتيمػ الشيائى)آدمى
 بعجة مخاحل ىى: حيؾانى(

 المدمك التدهيقى لمذرة المحمى :  -أ
الحرة الذامية بشؾعييا الرفخاء والبيزاء تشتج 

فى جسيع محافغات مرخ ، وىحا يعشى وجؾد حخية 
الجخؾل والخخوج مؽ مجال انتاج الحرة الذامية 
وتدؾيقيا، اي ان سؾق الحرة يتدؼ بدؾق السشافدة 
الكاممة1 كسا أن ىشاك عجة اختيارات أمام السدراعيؽ 

الك بعج حجد جدء مؽ االستي –لتدؾيق إنتاجيؼ 
الحاتى ، حيث يتؼ بيعو فى االسؾاق السحمية ) قخية 

مخكد( ، أو لتجار الجسمة والتجدئة، أو بتؾريج  –
إلى اربع جيات وىى: بشػ  –اختياريا –السحرؾل

التشسية واالئتسان الدراعى الجسعيات التعاونية 
الدراعية، وزارة التزامؽ االجتساعى وزارة الدراعة 

ىحة الجيات بجورىا  واسترالح االراضى، وتقؾم
ببيعو إلى السظاحؽ أو مرانع االعالف او مرانع 
استخالص الديؾت أو شخكات تدسيؽ وانتاج 
الجواجؽ، كسا يسكؽ لمسدارع أن يبيع ليحه السرارف 

 مباشخة 1 
وأما بالشدبة لتحميل االداء الدؾقى لسحرؾل 
الحرة فى مرخ وفقا لسعيار العالقات الدعخية ثبت 

–فى السخحمة التدؾيقية )مدرعة  أن سؾق الحرة
جسمة( يتدؼ بإختالف مخونة مشحشى الظمب أى 
التغيخات الدعخية فى طمب السدتيمػ ال تشتقل بشفذ 
الجرجة لمتأثيخ فى الكسية السظمؾبة عمى مدتؾى 
طمب السدرعة أوطمب الجسمة، وىحا يجل عمى وجؾد 
درجة مؽ االحتكار فى مخحمة الجسمة، مسا اليتيا 

التدؾيقية  افيا مؽ الحؾافد لتحديؽ الخجماتقجرا ك
والتؾسع فى عخض الحرة الذامية استجابة لمظمب 

 عمييا1 
المدددددددتهيات الدددددددعرية والفددددددرو  التدددددددهيقية  -ب

 :وتهزيع جنيه المدتهمك لمحرهل الذرة الرفراء
( إلى أن الدعخ 01أوضحت تقجيخات ججول )

جشيو/طؽ  7020السدرعى لمحرة الرفخاء بمغ نحؾ 
جشيو/طؽ لدعخ الجسمة وحؾالي  70.2ابل نحـؾ مق

جشية /طؽ لدعخ التجدئة كستؾسط الفتخة  7918
( كسا تبيؽ أن الفخوق التدؾيقية 7100-7101)

عمى مدتؾى تاجخ الجسمة لسحرؾل الحرة الرفخاء 
 102جشيو/طؽ مقابل  708قج بمغت فى الستؾسط 

جشيو /طؽ لشغيختيا عمى مدتؾى تاجخ التجدئة ، 
ارت بيانات نفذ الججول أن نريب كل مــؽ كسا أش

السدارع ، تاجـخ الجسمة وتاجخ التجدئة بمغ نحؾ 
% عمى التختيب  %0219 ،  .%61 ،  2110

مسا يجل عمى عجالة تؾزيع كستؾسط لفتخة الجراسة ، 
  جشيو السدتيمػ1

 المدمك التدهيقى لمذرة المدتهردة :  - ج
رة صفخاء ذ –بالشدبة لمحرة الذامية السدتؾردة 

التى يتؼ إستيخادىا بؾاسظة عجد  –برفة اساسية 
محجود مؽ الذخكات وىى عامة شخكات الجواجؽ 
الكبخى ، او بؾاسظة كبار السدتؾرديؽ لالعالف 
والتى تدتؾردىا لبيعيا إلى شخكات الجواجؽ الرغيخة 
أو مرانع االعالف أو مرانع الشذا والجمؾكؾز ، 

أيزًا ) عجد قميل مؽ وىحة الفدة السدتؾردة محجودة 
 1 البائعيؽ( ، مسا يعشى سيادة سؾق احتكار القمة
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خالل الفتخة  الحرة الرفخاءلسحرؾل باألسعار الجارية والحقيقية ( : نتائج معادالت االتجاه الدمشى العام لمدعخ السدرعى واجسالى تكاليف الفجان وصافى عائج الفجان 9ججول )
(7111-7101) 

 ب أ الستغيخ
تؾسط الس

 الحدابى
معجل التغيخ 
 الدشؾى %

 ب معشؾية ت ب ف 7ر

 الدعخ السدرعى
 )جشيو/طؽ(

 معشؾى** 06100 7661.0 1191 9108 0878 001119 0021.6 الجارى 
 معشؾى* 0100 9161 1180 01.7 608 00110 1011.7 الحقيقى

اجسالى تكاليف 
 الفجان

 )جشيو/فجان(

 معشؾى* 07112 01.116 1197 9168 7290 769177 .11111 الجارى 

 معشؾى* 7110 6179 1100 0161 0781 71110 0120108 الحقيقى

صافى عائج 
 الفجان

 )جشيو/طؽ(

 معشؾى** 0117 9100 1109 .811 70.1 019172 081612 الجارى 

 غيخ معشؾى  0101- 0121 1100 7102 0080 72118- 0027190 الحقيقى

 1111سعشؾية ال * معشؾية عشج مدتؾى  1110سعشؾية ال* معشؾية عشج مدتؾى * 
(1 .ججول )جسعت وحدبت مؽ بيانات  المردر : 
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لسحرؾل الحرة الرفخاء خال ل الفتخة )  السدتيمػ ية والفخوق التدؾيقية وتؾزيع جشيو(: السدتؾيات الدعخ 01ججول )
7100- 7101) 

 الدشة

 تؾزيع جشيو السدتيمػ ) % ( الفخوق التدؾيقية األسعار الجارية

سعخ 
 مدرعى

سعخ 
 جسمة

سعخ 
 تجدئة

 -جسمة 
 مدارع

 –تجدئة 
 جسمة

 نريب
 السدارع

 نريب
تاجخ 
 الجسمة

 نريب
تاجخ 
 التجدئة

7100 0980 09.9 7181 86 110 2611 01.7 7012 
7107 7008 7707 7611 9. 809 291. 016. 0611 
7100 7780 7000 7.11 21 8.2 .110 711 0218 
7108 7768 7129 0001 001 110 2710 0110 0216 
7101 7011 7.80 0811 180 112 6216 06 0618 
 0219 .61 2110 102 708 7918 70.2 7020 الستؾسط

 جسعت وحدبت مؽ : السرجر :
جسمة ( ،  – ئية )تجدئة( : الجياز السخكدي لمتعبدة العامة واإلحراء ، الشذخة الدشؾية ألسعار السؾاد الغحا0)

 ة 1أعجاد متفخق
، ي اإلدارة السخكدية لالقتراد الدراع، قظاع الذدؾن االقترادية  ،( : وزارة الدراعة واسترالح األراضي 7)

 1 أعجاد متفخقة،  نذخات اإلحراءات الدراعية
 

وأما بالشدبة لتحميل االداء الدؾقى لسحرؾل 
لذامية فى مرخ وفقا لسعيار العالقات الحرة ا

الدعخية ثبت أن سؾق الحرة فى السخحمة التدؾيقية ) 
جسمة ( يتدؼ بإختالف مخونة مشحشى  –مدرعة 

 الظمب أى التغيخات الدعخية فى طمب السدتيمػ ال
تشتقل بشفذ الجرجة لمتأثيخ فى الكسية السظمؾبة عمى 

جل مدتؾى طمب السدرعة أوطمب الجسمة ، وىحا ي
عمى وجؾد درجة مؽ االحتكار فى مخحمة الجسمة ، 

 يتيا قجرا كافيا مؽ الحؾافد لتحديؽ الخجمات مسا ال
التدؾيقية والتؾسع فى عخض الحرة الذامية استجابة 

 لمظمب عمييا 1 

 : (3)الفاقد من محرهل الذرة  -د 
تتخاوح ندب الفاقج عمى مدتؾى السدرعة مؽ 

% فى عسمية 1100محرؾل الحرة الذامية ما بيؽ 
% مؽ تأثيخ الظيؾر والقؾارض .118الحراد ونحؾ 

وبرفة عامة بمغت ندبة الفاقج عمى مدتؾى 
 % 1 7166السدرعة نحؾ 

وفى دراسة ألكاديسية البحث العمسي 
أن ندبة الفاقج فى الحرة خالل  والتكشؾلؾجيا تبيؽ

% ، بيشسا فى حالة  010مخحمة التخديؽ تبمغ حؾالي 
ردة تبمغ ندبة الفقج خالل عسمية التفخيغ الحره السدتؾ 

بيشسا  %، 118م فى السؾاني السرخية نحؾ واالستال
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 0- 111تؾزيع داخل البالد نحؾ تبمغ أثشاء الشقل وال
عسمية التخديؽ فى أثشاء  فى حيؽ تبمغ % ،

% مؽ 116سرانع وأماكؽ االستيالك بشحؾ ال
 تؾردة1السد لكسيةإجسالي ا

الذرة ت مرر من محرهل رابعا  : دراسة واردا
 : الرفراء

 دراسة قيسةيتشاول ىحا الجدء مؽ البحث 
االىسية الشدبية و  الحرة الرفخاءواردات مرخ مؽ 

قيسة الؾاردات  اجسالىالى  تمػ الؾارداتلقيسة 
والقيسة والتؾزيع  وتظؾر الكسية والدعخ، الدراعية

 1الحرة الرفخاءمؽ  الجغخافى لؾاردات مرخ
لندبية لقيمة الهاردات من محرهل االهمية ا -أ 

 (:0205 – 0222) خالل الفترة الذرة الرفراء
 الحرة الرفخاءنغخًا لؾجؾد فجؾة فى محرؾل  

في مرخ أي أن اإلنتاج السحمي ال يغظي 
فإنو يتؼ تغظية تمػ الفجؾة عؽ السحمية حتياجات اال

طخيق استيخاد الحرة الرفخاء مؽ الخارج ، وتذكل 
 06.2خ مؽ السحرؾل حؾالى قيسة واردات مر

% مؽ جسمة قيسة 01191تسثل نحؾ  مميؾن دوالر
 –7111ستؾسط سشؾى لمفتخة )وارداتيا الدراعية ك

، واتدست قيسة جسمة الؾاردات الدراعية (7101
 بمغت حجىا األدنى عامفتخة و بالتحبحب خالل تمػ ال

، وبمغت مميؾن دوالر 06.8حيث بمغت  7110
حيث بمغت حؾالى  7107حجىا األقرى عام 

 1(00)مميؾن دوالر ، ججول  11..
تطهر الكميات المدتهردة وأسعار االستيراد  -ب

 وقيم الهاردات لمحرهل الذرة الرفراء فى مرر :
 تطهر الكميات المدتهردة: -0

مؽ السالحظ تحبحب كسية واردات مرخ مؽ 
 -7111محرؾل الحرة الرفخاء خالل الفتخة ) 

نحؾ  7119ألدنى عام ( ، وبمغ حجىا ا 7101
 7100الف طؽ وبمغ حجىـا األقرى عـام  6..0
 8928الف طؽ بديادة قجرت بشحؾ  6.61حؾالى 

% ، وقج بمغ متؾسط 768ألف طؽ بسا تسثل نحؾ 
كسية واردات مرخ مؽ محرؾل الحرة الرفخاء 

ألف طؽ ، ججول  11.0خالل فتخة الجراسة حؾالى 
سحرؾل ( ، وأخحت كسية واردات مرخ مؽ ال07)

اتجاىًا عامًا متدايــجّا بسقجار زيادة سشؾية بمغ نحؾ 
ألف طؽ خالل فتخة الجراسة ولؼ ثبتت  011196

 ( 001معشؾية تمػ الديادة احرائيًا ، ججول )
 تطهر أسعار االستيراد: -0

إتدــؼ ســعخ اســتيخاد مرــخ مــؽ محرــؾل الــحرة 
ــــخة الجراســــة ) ــــحب خــــالل فت  – 7111الرــــفخاء بالتحب

 007نحــؾ  7111غ حــجه األدنــى عــام ( ، وبمـ7101
نحــــؾ  7108دوالر/ طــــؽ وبمــــغ حــــجه األقرــــى عــــام 

 011دوالر/ طــــــــــؽ بديــــــــــادة بمغــــــــــت حــــــــــؾالى  867
ـــــل نحـــــؾ  ( ، 07% ، جـــــجول ) 000دوالر/طـــــؽ تسث

وأخـــح ســــعخ اســــتيخاد مرــــخ مــــؽ السحرــــؾل اتجاىــــًا 
عامًا متدايـجًا خـالل فتـخة الجراسـة، وبمـغ مقـجار الديـادة 

%  1191دوالر/ طـؽ تسثـل  71120الدشؾية حـؾالى 
مــؽ متؾســط ســعخ اســتيخاد مرــخ مــؽ محرــؾل الــحرة 

ـــــالغ نحـــــؾ  ــــــة والب  .08الرـــــفخاء خـــــالل فتـــــخة الجراسـ
دوالر/ طـــؽ ، وثبتـــت مــــعشؾية تمـــػ الديـــادة احرـــائيًا 

، وبمغــت قيســة معامــل  1110عشــج مدـــتؾى السعشؾيــة 
% مــؽ التغيــخ فــى  68مســا يعشــى ان  1168التحجيــج 

سحرــؾل يخجــع الــى العؾامــل التــى ســعخ االســتيخاد لم
 ( 001ججول )يذخحيا متغيخ الدمؽ، 
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الى جسمة قيسة الؾاردات الدراعية خالل الفتخة  الحرة الرفخاءىسية الشدبية لقيسة وردات مرخ مؽ ( : األ00ججول )
 لقيسة باأللف دوالر(ا) (7101 -7111)

 البيان
  الدشة 

  قيسة جسمة
 الدراعية الؾاردات

اردات محرؾلو  قيسة  
الحرة الرفخاء   

 الى الحرة الرفخاء واردات % لقيسة
الدراعية الؾاردات قيسة جسمة  

7111 091.016 172019 76197 
7110 0970.88 181902 7.101 
7117 7011.61 1.0012 72116 
7110 06.0960 108110 01116 
7118 0211889 089900 71117 
7111 7812901 669290 721.7 
7116 7769801 171201 70102 
7112 0686602 9702.. 7117. 
711. 8.0980. 907172 09101 
7119 80.9901 .010.0 0.112 
7101 1600.07 0770006 70127 
7100 .701.11 7011212 71161 
7107 ..11178 09.6086 77116 
7100 10072.0 090.926 0212. 
7108 8068167 09286.9 82187 
7101 8011101 0267001 8719. 

 01191 06.6611 1226892 متؾسط الفتخة
 ، بيانات غيخ مشذؾرة1السخكد القؾمي لمسعمؾمات :الجياز السخكدى لمتعبدة العامة واالحراء ، المردر

 تطهر قيمة الهاردات : -3
 - 7111اتدــــست قيســــة واردات مرــــخ مــــؽ محرــــؾل الــــحرة الرــــفخاء بالتحبــــحب أيزـــــًا خــــالل الفتــــخة )

نحــؾ  7100مميــؾن دوالر، وبمـغ حــجىا األقرـى عــام  08919نحـؾ  7118وبمـغ حــجىا األدنـى عــام  ( ،7101
( ، وأخـــحت 07% ، جـــجول ) 117مميـــؾن دوالر تسثـــل  021119مميــؾن دوالر بديـــادة قـــجرت بشحـــؾ  .70111

ؾية حـؾالى قيسة واردات مرخ مؽ السحرؾل اتجاىـا عامـًا متدايـجًا خـالل فتـخة الجراسـة وبمـغ مقـجار الديـادة الدـش
% مـــؽ متؾســـط قيســـة واردات مرـــخ مـــؽ السحرـــؾل خـــالل فتـــخة الجراســـة  2101مميـــؾن دوالر تسثـــل  00911

،  1110مميـــؾن دوالر، وثبتـــت معشؾيـــة تمـــػ الديـــادة احرـــائيًا عشـــج مدـــتؾى السعشؾيـــة  06.616والسقــجر بــــشحؾ 
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لمسحرـؾل يخجـع  دات مرـخقيسـة وار فـى % مـؽ التغيـخ  .2مسا يعشـى ان  .112وبمغت قيسة معامل التحجيج 
 (001ججول )الى العؾامل التى يفدخىا متغيخ الدمؽ، 

 
 (  7101 – 7111خالل الفتخة ) الحرة الرفخاءتظؾر واردات مرخ مؽ محرؾل  ( :07ججول )

 البيان
 الدشة 

 كسية الؾاردات
 )ألف طؽ( 

  سعخ االستيخاد
 ) دوالر/ طؽ(

  قيسة الؾاردات
 )ألف دوالر(

7111 8219 007 172019 
7110 8699 001 181902 
7117 8616 071 1.0012 
7110 0960 001 108110 
7118 7060 08. 089900 
7111 8980 006 669290 
7116 0697 087 171201 
7112 887. 71. 9702.. 
711. 781. 029 907172 
7119 0..6 807 .010.0 
7101 8.09 710 0770006 
7100 6.61 012 7011212 
7107 1091 0.7 09.6086 
7100 120. 00. 090.926 
7108 8720 867 09286.9 
7101 6229 761 0267001 

 06.6611 .08 11.0 متؾسط الفتخة
 ، بيانات غيخ مشذؾرة1السخكد القؾمي لمسعمؾمات الجياز السخكدى لمتعبدة العامة واالحراء ،  المردر:
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 (7101 - 7111فى مرخ خالل الفتخة ) الحرة الرفخاءالعام لمؾاردات مؽ محرؾل  (: نتائج معادالت االتجاه الدمشى00) ججول
 ب معشؾية ب ت ف 7ر الدشؾى % التغيخ معجل الحدابى الستؾسط ب أ الستغيخ

 معشؾى غيخ  0188 7116 1100 7119 11.0 011196 01661.7 ( ألف طؽ الؾاردات ) كسية
 **معشؾى  1111 71118 1168 1191 .08 71120 .6911 /طؽ (دوالر االستيخاد ) سعخ
 **معشؾى  2101 10100 .112 2119 06.6611 009896111 .2117.19 (ألف دوالرالؾاردات )  قيسة

 1110 السعشؾية **معشؾى عشج مدتؾى 
  (071ججول ): جسعت وحدبت مؽ بيانات  المردر

 
خالل  الذرة الرفراءات المررية من محرهل درجة استقرار الهارد –ج 

 (: 0205 – 0222لفترة )ا
لقياس درجة التحبحب فى كسية و قيسة  الشدبى يدتخجم معامل االستقخار

و سعخ االستيخاد لمؾاردات ، وتعتبخ الحالة السثمى الستقخار الؾاردات ىى حالة 
يداوى صفخ وكمسـا زادت قيسـة ىـحا السعامـل عـؽ  ما اذا كان معامل االستقخار

وكمســـا انخفزــت قيســـة معامـــل  فـــى الــؾاردات الرــفخ كمســـا زاد عــجم االســـتقخار
االســـتقخار واقتـــخب مـــؽ الرـــفخ دل ذلـــػ عمـــى نـــؾع مـــؽ االســـتقخار خـــالل فتـــخة 

 : (00) ، ويقاس معامل االستقخار بالسعادلة التاليةالجراسة

 = معامل االستقخار
^

^

||

ص

صص

 ×0111 
الرـفخاء ومؽ السالحظ عجم وجؾد استقخار فـى واردات مرـخ مـؽ الـحرة 

( حيـــــث بمغـــــت قيســـــة معامـــــل االســـــتقخار 7101 – 7111كستؾســـــط لمفتـــــخة )
لكل مـؽ سـعخ  02100،  71191كسا بمغت  70116لمكسيات السدتؾردة نحؾ 

االستيخاد وقيسة الؾاردات عمى التختيب1 مسا يذكل عبدـا عمـى متخـح القـخار فـى 
(1 08جــجول ) تــؾفيخ الشقــج االجشبــى الــالزم لعسميــة االســتيخاد مــؽ عــام الخــخ ،
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 (7101 –7111)خالل الفتخة  الحرة الرفخاءؾاردات مرخ مؽ محرؾل ل (: معامل االستقخار الشدبى08ججول )

 الدشة
معامل االستقخار 

الؾاردات كسيةالشدبى ل  
 دعخمعامل االستقخار الشدبى ل

 االستيخاد
 قيسةمعامل االستقخار الشدبى ل

 الؾاردات
7111 001. 78118 02.101 
7110 72120 016 21111 
7117 70117 1119 06107 
7110 01.6 08120 6100 
7118 811.. 08117 8211. 
7111 71189 791.8 081.9 
7116 07172 001.0 87 
7112 7160 00119 01106 
711. 88109 8.116 0.119 
7119 1.100 16108 01116 
7101 8186 08190 00168 
7100 8812. 0189 81110 
7107 2178 07121 77108 
7100 01190 1199 00171 
7108 01110 70110 6110 
7101 00107 01101 00119 

 02100 7119 70116 الستؾسط اليشجسى
 1(07ججول ): جسعت وحدبت مؽ بيانات المردر 

محرهل رافى لهاردات مرر من التهزيع الجغ -د 
 0200كمتهسط سنهى لمفترة ) الذرة الرفراء

0205:) 
الحرة واردات مرخ مؽ محرؾل تتدؼ 

أوكخانيا ىى دول فقط  اربعبالتخكد فى  الرفخاء
 حيث تسثل نحؾ وأمخيكا البخازيلو شتيؽ األرجو 

% مؽ واردات مرخ مؽ  98170 %، 90181
لكل مؽ الكسية والقيسة عمى التختيب  الحرة الرفخاء

( ، وتحتل 7101 – 7100كستؾسط سشؾى لمفتخة )
لى حيث بمغ متؾسط الكسية السختبة االو أوكخانيا 

الف طؽ قيستيا  027217السدتؾردة مشيا نحؾ 
بستؾسط سعخ  دوالرمميؾن  60017 حؾالى

 07100 ، % 79198تسثل  دوالر لمظؽ 061180
الحرة مؽ إجسالي واردات مرخ مؽ محرؾل % 

لكل مؽ الكسية والقيسة عمى التختيب  الرفخاء
حؾ الف طؽ قيستيا ن 126.16والسقجرة بحؾالى 

 007100بستؾسط سعخ  مميؾن دوالر 091011
 – 7100كستؾسط سشؾى لمفتخة ) دوالر لمظؽ

في السختبة الثانية حيث  االرجشتيؽ(1 وتأتي 7101
ألف  000011بمغ متؾسط الكسية السدتؾردة مشيا 



 7102  جييان دمحم العفيفي

- 133 - 
 

 بستؾسط سعخ مميؾن دوالر 80110طؽ قيستيا 
 7011% ،  .7011تسثل  دوالر لمظؽ 01.102

واردات مرخ مؽ السحرؾل لمكسية % مؽ إجسالي 
الؾاليات الستحجة  والقيسة عمى التختيب 1 وتحتل

السختبة الثالثة حيث بمغ متؾسط الكسية  األمخيكية
ألف طؽ قيستيا نحؾ  071018السدتؾردة مشيا 

دوالر  001161بستؾسط سعخ دوالرمميؾن  09116
% مؽ إجسالي  71171، %  70120تسثل  لمظؽ

ية وقيسة السحرؾل عمى واردات مرخ مؽ كس
حيث  البخازيل السختبة الخابعةبيشسا تحتل التختيب 1 

ألف  012.11بمغ متؾسط الكسية السدتؾردة مشيا 
 عخبستؾسط س مميؾن دوالر 81012طؽ قيستيا 

 71162% ،  0.121تسثل  دوالر لمظؽ 028101
% مؽ إجسالي واردات مرخ مؽ السحرؾل لمكسية 

 ( 011جول )ج ، والقيسة عمى التختيب

 
 (7101 – 7100 كستؾسط سشؾى لمفتخة ) الحرة الرفخاءؾاردات مرخ مؽ محرؾل ( : التؾزيع الجغخافى ل01ججول )

 الجولة البيان
 القيسة الدعخ متؾسط الكسية

 الجسمة مؽ % ) ألف دوالر( ( دوالر/طؽ ) الجسمة مؽ % طؽ ( )
 07100 600061 061180 79198 0272022 اوكخانيا

 70111 801006 01.102 .7011 0000178 الرجشتيـؽا
 71162 810211 028101 0.121 .012.17 البخازيل
 71171 091679 001161 70120 0710026 أمخيكا

 1122 007616 79.110 6111 .02299 دول اخخى*
 011111 0910106 007100 011111 126.618 الجسمة

 (1 يا ، اسبانيا ، فخندا ، اورجؾاى ، جشؾب أفخيقيابمغاريا ، تخكيا ، رومان * اخخى تذسل ) 
،  لمسعمؾمات السخكد القؾمي : جسعت وحدبت مؽ : الجياز السخكدى لمتعبدة العامة واالحراء ، المردر 

 1 تفخقةأعجاد م
وفق لهاردات مرر من ى األ التهزيع الجغراف . ه

 : الذرة الرفراء
الحرة تتشؾع مرادر استيخاد مرخ مؽ 

، ويختمف سعخ االستيخاد لمظؽ مؽ كل ءالرفخا
وفق لمؾاردات رجر ويدتيجف التؾزيع الجغخافى األم

مؽ بيؽ السرادر السختمفة التى يتؼ االستيخاد مشيا 
تؾفيخ الكسيات السدتؾردة بتكمفة أقل مسا يؤدى الى 

السيدان التجارى الدراعى  خفض قيسة العجد فى
استيخاده  ، وتتؼ السقارنة بيؽ قيسة ما يتؼالسرخى 

بشسؾذج التؾزيع الجغخافى االوفق والؾضع الحالى مؽ 
حيث القيسة والتعخف عمى مجى الؾفخ الستؾقع مؽ 
ىحا الشسؾذج حيث يتؼ السحافغة عمى نفذ مدتؾى 
الكسيات السدتؾردة وذلػ باستخجام نسؾذج البخمجة 
الخظية وتكؾن دالة اليجف عمى الرؾرة الخياضية 

 :(01)التالية 
Min (v) =  qi1 pi1 + qi2 pi2 + qin pin 
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اما القيؾد فيتؼ صياغتيا فى الرؾرة الخياضية 
 التالية:

 Q =   qi1 + qi2 + qin   
 حيث : 
q الحرة مؽ  : الكسية السقتخح استيخادىا لسرخ

 i1بالظؽ مؽ الجولة  الرفخاء
p مؽ  الرفخاء الحرةمؽ  : سعخ استيخاد مرخ

 (71011 - 7100كستؾسط سشؾى لمفتخة )i الجولة
v مؽ جسيع  الحرة الرفخاءمؽ  : قيسة واردات مرخ

 (71011 - 7100الجول كستؾسط سشؾى لمفتخة )
Q الحرة الرفخاءمؽ  : الكسية التى استؾردتيا مرخ 

 - 7100مؽ جسيع الجول كستؾسط سشؾى لمفتخة )
71011) 

i : مشيا 1  الحرة الرفخاءتيخاد الجولة التى يتؼ اس 
القجرة الترجيخية  تؼ االخح فى االعتبارو 

 الحرة الرفخاءلمجول التى استؾردت مشيا مرخ 
باالضافة الى عجم  ،(7101 – 7100خالل الفتخة )

% مؽ 81ادة واردات مرخ مؽ اى دولة عؽ زي
الرفخاء خالل فتخة الجراسة  الحرةجسمة وارداتيا مؽ 

جغخافى وتتأثخ الؾاردات  حتى ال يحجث تخكد
السرخية مؽ االحرة الذامية الرفخاء اذا تعخضت 

ية غيخ ىحه الجولة الى عخوف اقترادية او سياس
مؽ الحرة الذامية مؾاتية، وبمغت وارادت مرخ 

الف طؽ قيستيا حؾالى  126.16الرفخاء نحؾ 
مميؾن دوالر كستؾسط سشؾى لمفتخة  091011

ئج نسؾذج ، وأوضحت نتا (7101 – 7100)
البخمجة الخظية انو يسكؽ استيخاد ذات الكسية بشحؾ 

 010.يؾفخ نحؾ  وىؾ ما دوالرمميؾن  0.2718
% مؽ قيسة الؾاردات 8101تسثل نحؾ  دوالرمميؾن 

الحى  مخاأل لفتخة الجراسة الحرة الرفخاءمرخ مؽ 
، وعمى ان السدتيمػ يشعكذ عمى انخفاض سعخ

الجول التى يتؼ  تتؾزع الكسية السدتؾردة عمى نفذ
الحرة مؽ الستيخاد مشيا غالبية واردات مرخ ا

 أمخيكا والبخازيلاألرجشتيؽ و ،  أوكخانياوىى  الرفخاء
الحرة ىحا الشسؾذج تتعاعؼ واردات مرخ مؽ وفى 

الف طؽ  000011 مؽ نحؾ رجشتيؽاألمؽ  الرفخاء
% فى الؾضع الخاىؽ الى حؾالى .7011تسثل نحؾ 
% فى الشسؾذج 81 حؾالف طؽ تسثل ن 701218

الحرة السقتخح ، كسا تدايجت كسية واردات مرخ مؽ 
خادىا مؽ الؾاليات الستحجة يقتخح استالس الرفخاء

الف طؽ تسثل  071018 مؽ نحؾ األمخيكية
 700716 % فى الؾضع الخاىؽ الى حؾالى70120

، % فى الشسؾذج السقتخح06192الف طؽ تسثل 
الحرة خ مؽ وجاءت الديادة فى كسية واردات مر

األرجشتيؽ والؾاليات الستحجة مؽ كل مؽ  الرفخاء
عمى حداب انخفاض كسية واردات مرخ األمخيكية 

أوكخانيا السقتخح استيخادىا مؽ  الحرة الرفخاءمؽ 
مؽ نحؾ بالشدبة ألوكخانيا والتى انخفزت والبخازيل 
% فى 79198 الف طؽ تسثل نحؾ 027217

ف طؽ تسثل ال 017218الؾضع الخاىؽ الى نحؾ 
، فى حيؽ  % فى الشسؾذج السقتخح021.0نحؾ 

السرخية مؽ الحرة الرفخاء كسية الؾاردات انخفزت 
الف طؽ تسثل نحؾ  012.11مؽ البخازيل مؽ نحؾ 

الف  01010% فى الؾضع الخاىؽ الى نحؾ 0.12
ججول % فى الشسؾذج السقتخح، 1177طؽ تسثل نحؾ 

(061)  
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 (7101 - 7100كستؾسط سشؾى لمفتخة ) الحرة الرفخاءمؽ  بخمجة الخظية لمتؾزيع الجغخافى األوفق لؾاردات مرخ( : نتائج نسؾذج ال06ججول )

  البيان
 الجولة

 وفقاأل التؾزيع الحالى الؾضع
 القيسة الكسية القيسة الكسية

الجسمة مؽ % )ألف دوالر( الجسمة مؽ % طؽ الجسمة مؽ % طؽ  الجسمة مؽ % ) ألف دوالر(   
 71111 021809 021.0 ..01720 07100 600061 79198 0272022 كخانياأو 

 .0219 2001.8 81 7012887 70 801006 .7011 0000178 األرجشتيـؽ
 6117 007271 1177 010070 71162 810211 0.12 .012.17 البخازيل
 01191 620027 06192 7007610 71171 091679 70120 0710026 أمخيكا

 -- -- -- -- 1122 007616 6111 .02299 باقى الجول
 011 0.27809 011 126.618 011 0910106 011 126.618 الجسمة

  8101 0002.       % ألف دوالر( ( الؾفخالستؾقع
 : نتائج حل نسؾذج البخمجة الخظية 1 المردر
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 والتهصيات: الممخص
تتمخص مذكمة البحث فى تجنى ندبة 

لحرة الرفخاء فى االكتفاء الحاتى مؽ محرؾل ا
وبالتالى تدايج فاتؾرة الؾاردات السرخية مؽ مرخ 

في  عجدالسحرؾل االمخ الحى يؤدى الى حجوث 
السيدان التجارى الدراعى السرخي فى الؾقت الحى 
تعانى فيو مرخ مؽ صعؾبة تؾفيخ العسالت 

واستيجف البحث دراسة التؾزيع الجغخافى األجشبية1 
ؾل الحرة الرفخاء االوفق لؾاردات مرخ مؽ محر

وذلػ لمحرؾل عمى نفذ كسية الؾاردات بأقل تكمفة 
مسكشة لمحج مؽ فاتؾرة الؾاردات وتؾفيخىا لمسدتيمكيؽ 

 بأسعار مشاسبة 1 
استخجم البحث أدوات التحميل الؾصفى ولقج 

والكسى لبيانات الدالسل الدمشية خالل الفتخة 
نسؾذج االتجاه حيث تؼ استخجام ( 7111-7101)

شى العام لقياس تظؾر الستغيخات السختمفة الدم
معامل  استخجم نسؾذجباالضافة الى بالبحث، 

جة التحبحب فى كسية و قيسة و االستقخار لقياس در 
الؾاردات، كسا استخجم البحث نسؾذج البخمجة سعخ 

الخظية لتجنية قيسة الؾاردات السرخية مؽ محرؾل 
ت لبحث عمى البياناوقج أعتسج االحرة الرفخاء 
السشذؾرة والتي ترجرىا الجيات ذات السشذؾرة وغيخ 

 1الرمة الؾثيقة بسؾضؾع البحث
 هم النتائج التالية:أوقد تهصل البحث الى 

تدايج االنتاج الكمى مؽ محرؾل الحرة 
ألف  91191الرفخاء بسقجار زيادة سشؾى بمغ نحؾ 

( وذلػ لتدايج 7101 – 7111طؽ خالل الفتخة )
تدايج االنتاجية الفجانية1 كسا السداحة السدروعة ول

أوضحت الشتائج زيادة ندبة االكتفاء الحاتى مؽ 

محرؾل الحرة الرفخاء بسعجل زيادة سشؾى بمغ 
% مؽ متؾسط ندبة االكتفاء الحاتى  2178حؾالى 

% خالل فتخة الجراسة ، كسا 06117والبالغ نحؾ 
تدايج االستيالك الكمى مؽ محرؾل الحرة الرفخاء 

( بسقجار زيادة بمغ 7101 - 7111ة )خالل الفتخ 
%  0127ألف طؽ سشؾيًا يسثل نحؾ  096190نحؾ 

مؽ متؾسط االستيالك خالل فتخة الجراسة والبالغ 
 ألف طؽ1 1798حؾالى 

اتجاه كل مؽ سعخ االستيخاد وقيسة الؾاردات 
عامًا متدايــجّا اتجاىًا السرخية مؽ الحرة الرفخاء 

قج بمغ معجل ( و 7101 - 7111خالل الفتخة )
% مؽ 2119 % ، 1191الديادة الدشؾية نحؾ 

متؾسط كل مؽ متؾسط سعخ استيخاد مرخ ومتؾسط 
قيسة وارداتيا مؽ الحرة الرفخاء خالل فتخة الجراسة 

مميؾن  06.616دوالر/ طؽ ،  .08والبالغ نحؾ 
  دوالر لكل مشيسا عمى التختيب1

عجم استقخار واردات مرخ مؽ الحرة الرفخاء 
بمغت قيسة ( حيث 7101 -7111الفتخة )خالل 

لكل  02100،  71191، 70116معامل االستقخار 
مؽ الكسية السدتؾردة وسعخ االستيخاد وقيسة الؾاردات 
لسحرؾل الحرة الرفخاء عمى التختيب مسا يذكل 
عبدًا عمى متخح القخار فى تؾفيخ الشقج االحشبى الالزم 

لحالة السثمى لعسمية االستيخاد مؽ عام الخخ، بيشسا ا
 لجرجة استقخار الؾاردات ىى صفخ1 

مؽ محرؾل الحرة  تخكد واردات مرخ
 دول فقط وىى أوكخانيا ، األرجشتيؽ الرفخاء فى أربع

 90181، البخازيل ، وأمخيكا حيث تسثل معا نحؾ 
% مؽ كسية وقيسة واردات مرخ مؽ  %98170، 

الحرة الرفخاء عمى التختيب كستؾسط سشؾى لمفتخة 
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( ، وتحتل أوكخانيا السختبة االولى 7101 – 7100)
حيث بمغ متؾسط الكسية السدتؾردة مشيا نحؾ 

 60017الف طؽ بمغت قيستيا حؾالى  027217
دوالر لمظؽ ،  061180مميؾن دوالر بستؾسط سعخ 

% مؽ  07100% ،  79198حيث تسثل نحؾ 
إجسالي كسية وقيسة واردات مرخ مؽ محرؾل 

تختيب كستؾسط سشؾى لمفتخة الحرة الرفخاء عمى ال
(1 فى حيؽ تأتي االرجشتيؽ في 7101 – 7100)

السختبة الثانية حيث بمغ متؾسط الكسية السدتؾردة 
مميؾن  80110ألف طؽ قيستيا  000011مشيا 

دوالر لمظؽ تسثل  01.102دوالر بستؾسط سعخ 
% مؽ إجسالي واردات  7011% ،  .7011حؾالى 

 يسة عمى التختيب 1مرخ مؽ السحرؾل لمكسية والق
بيشساجاءت الؾاليات الستحجة األمخيكية فى السختبة 

 071018الثالثة بستؾسط كسية واردات بمغ حؾالى 
مميؾن دوالر  09116قجرت بشحؾ  ألف طؽ بقيسة

% مؽ إجسالي واردات  71171% ،  70120تسثل 
مرخ مؽ كسية وقيسة السحرؾل عمى التختيب 

دوالر1 فى حيؽ  001161وبستؾسط سعخ بمغ حؾالى
جاءت البخازيل فى السختبة الخابعة بستؾسط كسية 

ألف طؽ قيستيا  012.11واردات بمغ حؾالى 
 71162% ،  0.121مميؾن دوالر تسثل  81012

% مؽ إجسالي واردات مرخ التختيب وبستؾسط 
 دوالر لمظؽ خالل نفذ الفتخة1 028101سعخ 

أوضحت نتائج نسؾذج البخمجة الخظية انو 
مميؾن  0.2718استيخاد ذات الكسية بشحؾ  يسكؽ

مميؾن دوالر تسثل  010.دوالر وىؾ ما يؾفخ نحؾ 
% مؽ قيسة الؾاردات مرخ مؽ الحرة 8101نحؾ 

الرفخاء لفتخة الجراسة األمخ الحى يشعكذ عمى 

انخفاض سعخ السدتيمػ، وعمى ان تتؾزع الكسية 
السدتؾردة عمى نفذ الجول التى يتؼ االستيخاد مشيا 

البية واردات مرخ مؽ الحرة الرفخاء وىى غ
أوكخانيا، األرجشتيؽ وأمخيكا والبخازيل وفى ىحا 
الشسؾذج تتعاعؼ واردات مرخ مؽ الحرة الرفخاء مؽ 

الف طؽ تسثل نحؾ  000011األرجشتيؽ مؽ نحؾ 
 701218% فى الؾضع الخاىؽ الى حؾالى .7011

% فى الشسؾذج السقتخح ، 81الف طؽ تسثل نحؾ 
دايجت كسية واردات مرخ مؽ الحرة الرفخاء كسا ت

السقتخح استخادىا مؽ الؾاليات الستحجة األمخيكية مؽ 
% فى 70120الف طؽ تسثل  071018نحؾ 

الف طؽ تسثل  700716الؾضع الخاىؽ الى حؾالى 
% فى الشسؾذج السقتخح، وجاءت الديادة فى 06192

كسية واردات مرخ مؽ الحرة الرفخاء مؽ كل مؽ 
تيؽ والؾاليات الستحجة األمخيكية عمى حداب األرجش

انخفاض كسية واردات مرخ مؽ الحرة الرفخاء 
السقتخح استيخادىا مؽ أوكخانيا والبخازيل والتى 

الف  027217انخفزت بالشدبة ألوكخانيا مؽ نحؾ 
% فى الؾضع الخاىؽ الى 79198طؽ تسثل نحؾ 

% فى 021.0الف طؽ تسثل نحؾ  017218نحؾ 
سقتخح ، فى حيؽ انخفزت كسية الؾاردات الشسؾذج ال

السرخية مؽ الحرة الرفخاء مؽ البخازيل مؽ نحؾ 
% فى الؾضع 0.12الف طؽ تسثل نحؾ  012.11

الف طؽ تسثل نحؾ  01010الخاىؽ الى نحؾ 
 % فى الشسؾذج السقتخح 11771

وفى ضهء النتائج التى تهصل اليها البحث فانه 
 يهصى بما يمى :

مؽ محرؾل الحرة الرفخاء فى  زيادة اإلنتاج -0
مرخ مؽ خالل زيادة السداحات السدروعة 
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بالسحرؾل، واالستسخار فى تحديؽ مدتؾيات 
االنتاجية عؽ طخيق تخيبة وإكثار ونذخ إستخجام 
أصشاف الحرة الرفخاء عالية اإلنتاج والسقاومة 

واتباع سياسات سعخية محفدة  ،لألمخاض واآلفات
 1ومجدية لمسدارعيؽ

يو الؾاردات السرخية مؽ الحرة الرفخاء الى تؾج -7
الجول ذات الدعخ السشخفض )األرجشتيؽ ، الؾاليات 

السدتؾرة  يض الكسياتخفتالستحجة األمخيكية( مع 
 مؽ أوكخانيا والبخازيل 1

الشغخ فى امكانية زراعة الحرة الرفخاء خارج  -0
مرخ عؽ طخيق االستثسار الدراعى فى بعض 

فخيقية وخاصة دول حؾض الشيل الجول العخبية واال
 التى يجؾد فييا زراعة الحرة الرفخاء1 

 
  المراجع

السخكـد  –الجياز السخكدي لمتعبدة العامـة واإلحرـاء 
 بيانات غيخ مشذؾرة1 -القؾمي لمسعمؾمات
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مدارع الجواجؽ " اكاديسية البحث العمسى 
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 71061يؾليؾ 
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عؽ دور االعالف واثخىا فى تشسية الثخوة 
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لالقتراد الدراعى، الشذخة البحثية لالرشاد 

 71061عام  الدراعى، تخبية دجاج انتاج البيض
وزارة الدراعة واسترالح األراضى ، قظاع الذدؾن 
االقترادية، نذخة االحراءات الدراعية، أعجاد 
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 The suggested means to eliminate the bill value of Egyptian imports of maize 

Crop 

  

 Gehan Mohamed Alafify  

 Agricultural Economics Research Institute 

 Summary 

The problem of research is the low self-sufficiency rate of the yellow maize 

crop in Egypt and consequently the increase in the Egyptian import bill of the crop, 

which leads to imbalance in the Egyptian agricultural trade balance while Egypt 

suffers from the difficulty of providing foreign currencies. The study aimed to 

study the geographical distribution of Egypt's imports of maize to obtain the same 

amount of imports at the lowest possible cost to reduce the value of import bill and 

provide it to consumers at reasonable prices1 

 The research used descriptive and statistical analysis tools. The general time trend 

model was used to measure the evolution of the different variables in the research. 

In addition, the model of stability coefficient was used to measure the fluctuation in 

the quantity, value and price of imports. Yellow maize was based on secondary 

data for the period (2000 - 2015). 

 The research reached the following main results: 

The total production of maize crop increased by an annual increase of about 

90.95 thousand tons during the period (2000 - 2015) due to the increase in 

cultivated area and the increase in the productivity of the feddan. The results 

showed an increase in the self-sufficiency ratio of maize crop at an annual ratio of 

7.24% of the average self-sufficiency ratio of about 16.02% during the study 

period. The total consumption of maize crop increased during the period (2000-

2015) 196.91 thousand tons annually representing about 3.72% of the average 

consumption during the study period of about 5294 thousand tons.Both the import 

price and the value of Egyptian imports of maize were increasing during the period 

(2000 - 2015). The average annual increase was about 5.95%, 7.09% of the average 

of the average import price of Egypt and the average value of imports of maize 

during the period of study 348 dollars / ton, 1686.6 million dollars respectively.  

 The instability of Egypt's imports of maize during the period (2000 - 2015), which 

the value of the stability coefficient was 23.06, 20.90 and 37.33 for the imported 

quantity, price and the value of the maize crop respectively, which is an increasing 

burden on the decision maker in providing the necessary cash for importation From 

year to year, while the optimal state of import stability is zero. 

Egypt's imports of maize crop are concentrated in only four countries: 

Ukraine, Argentina, Brazil and America. Together, they account for 93.45% of the 

total quantity and value of Egypt's maize imports, respectively, as an average for 

the period (2011-2015). The average quantity of imported imports reached 1727.2 

thousand tons valued at about 613.2 million dollars at an average price of 365.43 

dollars per ton, representing about 29.94% and 32.31% of the total quantity and 
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value of Egypt's imports of maize, respectively, as the average for the period 2011-

2015 ). While Argentina came second with an average of 1331.5 thousand tons 

valued at 410.3 million dollars at an average price of 308.17 dollars per ton 

representing about 23.08% and 21.0% of Egypt's total imports of the crop for 

quantity and value respectively. While the United States ranked third with an 

average quantity of imports of about 1253.4 thousand tons valued at 395.6 million 

dollars representing 21.73%, 20.25% of Egypt's total imports of the quantity and 

value of the crop, respectively, at an average price of about 315.65 dollars. While 

Brazil ranked fourth with an average volume of imports of about 1078.5 thousand 

tons valued at 403.7 million dollars representing 18.70%, 20.67% of Egypt's total 

imports and the average price of 374.35 dollars per ton during the same period. The 

results of the linear programming model showed that the quantity can be imported 

by about 1872.4 million dollars, which availability about 81.1 million dollars 

representing about 4.15% of the value of Egypt imports of maize for the period of 

study, which is reflected in the redction consumer price and distributed the quantity 

imported to the same countries Which imports from Egypt the majority of Egypt's 

maize imports are Ukraine, Argentina, America and Brazil. In this model, Egypt's 

imports of maize from Argentina increase from about 1331.5 thousand tons, 

representing about 23.08% in the same period to about 2307.4 thousand tons 

representing about 40% The proposal, as the amount increased Egypt imports from 

the proposed yellow maize from the United States of America from about 1253.4 

thousand tons representing 21.73% in the period of study to about 2132.6 thousand 

tons representing 36.97% in the proposed model. The increase in the quantity of 

imports of maize from Argentina and USA At the expense of the decrease in the 

quantity of imported Egyptian maize imports from Ukraine and Brazil, which 

decreased for Ukraine from about 1727.2 thousand tons representing about 29.94% 

during of the period (2011-2015) to about 1027.4 thousand tons representing about 

17.81% in the proposed model, while the quantity of Egyptian imports decreased 

Yellow maize from Brazil n H. 1078.5 thousand tons representing about 18.7% in 

the same period to about 301.1 thousand tons representing about 5.22% in the 

proposed model. 

 In light of the findings of the research, it is recommended that: 

 1. Increasing the production of maize crop in Egypt through increasing the 

cultivated areas of the crop, and continue to improve productivity levels through 

the identification and propagation and dissemination of the use of high-yielding 

maize varieties and resistance to diseases and pests, and the adoption of price 

policies stimulating and rewarding farmers. 

 2. Direct Egyptian imports of maize to low-price countries (Argentina, United 

States of America) while reducing the amount imported from Ukraine and Brazil. 

 3 - Consider the possibility of growing yellow maize outside Egypt through 

agricultural investment in some Arab and African countries, especially Nile Basin 

countries where the cultivation of maize yellow. 


