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  في مصر محصولي القمح والبرسیمبعرض المرتبطةسیاسات لاأدوات  تحلیل

 ٢مھا صفوت أحمد - ١حمد جابر عامرم -*١براھیم سلیمانإ
  مصر– جامعة الزقازیق – كلیة الزراعة -قسم االقتصاد الزراعي -١

  مصر–  مركز البحوث الزراعیة –معھد بحوث االقتصاد الزراعي  -٢

 الملخص

رض وتحلیل السیاسات التي اتبعتھا مصر في شأن محصولي القمح والبرسیم والتي تضمنت أربع سیاسات في ضوء ع
ھي السیاسة السعریة وسیاسة زیادة الغلة الفدانیھ وسیاسة دعم أسعار المستھلك، وسیاسة التجارة الخارجیة، تناولت الدراسة 

، وذلك نحو توصیف أھم المتغیرات )المتغیرات(ذه األدوات االتجاھات العامة ألدوات كل سیاسة وقیاس العالقات بین ھ
المؤثرة في استجابة العرض لمساحة كال المحصولین،  وتستخلص الدراسة أن المتغیرات الرئیسة الدالة على أداء السیاسات 

صرف للجنیھ االقتصادیة والتكنولوجیة المستھدفة لمحصولي القمح والبرسیم ھي السیاسة النقدیة الممثلة في سعر ال
المصري مقابل الدوالر األمریكي، والسیاسة المالیة بتقدیم عالوة إنتاج للمزارعین كحافز على زراعة القمح ممثلة في 
تحدید سعر ضمان یعادل على األقل أو یزید على السعر العالمي للقمح، والسیاسة التكنولوجیة الممثلة في نشر أصناف 

سائدة، ھذا مقابل السیاسات السلبیة في عدم التدخل للحد من إرتفاع أسعار المنتجات جدیدة ذات غلة فدانیة أعلى من ال
الحیوانیة بزیادة العرض من تلك المنتجات ومن ثم عدم الحد من ارتفاع ربحیة البرسیم وبالتالي توقع ضعف االنكماش في 

لمورد للمنافذ الرسمیة إلنتاج الخبز البلدي مساحتھ لصالح مساحة القمح، كما أدت سیاسة حافز زیادة سعر القمح المحلي ا
المدعم لیعادل أو یزید عن السعر العالمي إلى زیادة عبء الدعم ومن ثم التكالیف اإلجتماعیة الھادفة لزیادة نسبة اإلكتفاء 

ت، إال أن ًفقط سنویا خالل عقود أربعة مض% ١الذاتي من القمح، حیث أن السعر العالمي بالدوالر األمریكي نما بحوالي 
 ًمقوما بالجنیھ المصري، والحرص على زیادة السعر% ٦سعر الصرف للدوالر قد أدى ألن یصبح نمو ھذا السعر بحوالي 

متسارع النمو نتیجة تدھور قیم الجنیھ المصري یؤدي إلى دخول ھذه السیاسة لمنعطف للقمح المحلي وفق ھذا المستوى 
فروق األسعار، وعلى ذلك فبالرغم من األثر اإلیجابي للسعر المزرعي فإن المخاطرة في أعباء الدین المحلي لسداد 

اإلعتماد على سیاسة رفع السعر لتغطیة إرتفاع التكالیف لتحریر أسعار المستلزمات وفي ظل وجود ممارسات احتكاریة 
ًة بقاء السعر المحلي معادال أو وغش، وكذلك لتغطیة تقلبات اإلنتاجیة الفدانیة، عالوة على آثر إنخفاض قیمة الجنیھ ومحاول

إلى تضخم األعباء المالیة على كاھل المیزانیة الحكومیة، وھكذا یبدو أن إتباع سیاسات آلیات أدى یزید عن المستورد، 
السوق مازالت لصالح إرتفاع ربحیة فدان البرسیم مما یعیق إحالل جزء كبیر منھا لزراعة القمح، كما أن االعتماد فقط على 

ة سعر القمح باستمرار لیفوق سعر القمح المستورد لیست في صالح االقتصاد المصري لتوقع إنخفاض قیمة الجنیھ زیاد
ًالمصري لفترة غیر قصیرة مستقبال، ولذلك فإن اإلسراع بمضاعفة إنتاجیة البرسیم المصري ھي سیاسة ھامة في ھذا 

ت القمح عالیة اإلنتاجیة تعضدد جھود زیادة مساحة وإنتاج الصدد، وكذلك إصالح برامج إنتاج وإكثار ونشر تقاوي سالال
 .القمح وتخفف أعباء التكالیف اإلجتماعیة للدعم المباشر وغیر المباشر في االقتصاد المصري

 الربحیة، استجابة العرض التجارة الخارجیة، السیاسات المستھدفھ، السیاسة السعریة، :الكلمات االسترشادیة

  البحثیةالمقدمة والمشكلة

ُتعد قضیة توفیر اإلحتیاجات الغذائیة من القمح 
ًوالبروتین الحیواني من أھم القضایا التي تأخذ جانبا كبیرا  ً
من اھتمامات كافة الجھات الحكومیة والبحثیة وذلك 
بإعتبار أنھما یتمتعان بمكانة بارزة في النمط الغذائي 

 ویمثل محصول. المصري بطریق مباشر أو غیر مباشر
القمح أھم نشاط مزرعي سواء من حیث المساحة 

 ٢٠١٣/٢٠١٤عام الزراعي الوالتي بلغت في المزروعة 
من % ٥٨٫٥تمثل أكثر من ملیون فدان  ٣٫٣٩٣حوالي 
، أو من حیث لمحاصیل الحقلیة بالعروة الشتویةمساحة ا

أھمیتھ في النمط الغذائي المصري سواء كسعرات حراریة 
، كما )Soliman and Eid, 1995 (أو كمیة بروتین كلیة

ًیلعب دورا ھاما في التجارة الخارجیة الزراعیة، فالقمح  ً
من السلع الغذائیة والزراعیة الرئیسة في فاتورة الواردات 
الزراعیة، لیس ھذا فحسب بل إن السیاسات االقتصادیة 

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 

Zagazig J. Agric. Res., Vol. 43 No. (3) 2016 

 

* Corresponding author:  Tel.  : +201205026060 
 E-mail address:  Ibsoliman@hotmail.com 

 

1059-1068 



 
Soliman, et al. 

 

1060

جتماعیة ذات عالقة بأبعادھا المالیة والنقدیة بل وحتى اال
 وبعد التحرر ،اج وتسویق القمحقویة بسیاسات إنت

االقتصادي تحررت أسعاره وترك للمزارع حریة اتخاذ 
 مع تشجیع الدولة لتوریده والتسویقاإلنتاج قرارات 

سعار تزید عن السعر العالمي، حیث تقدم الدولة القمح أب
 في صورة خبز للمستھلك، وتتسع الفجوة بین كل ًامدعوم

واستمرار ھذا االتجاه من إنتاج واستھالك محصول القمح 
شإنھ یزید حجم االستیراد من ھذا المحصول وھو أمر من 

ًتھدید أمن المجتمع نظرا لمحدودیة عدد الدول المصدرة 
آلثار لمحصول القمح مما یعرض االقتصاد المصري 

  لھهللدول المصدر تبعیةال ًرسة االحتكار وربما أیضامما
لى اآلثار السلبیة اقتصادیا،ً باإلضافة إ وأًسیاسیا سواء 

لتعرض ھذا المحصول  لمخاطر انخفاض المعروض 
ارتفاع   ألن غالبیة نمط زراعتھ مطري ومن ثم ًعالمیا
 النخفاض معدالت  نتیجة تعرض الدول المصدرةهسعر

سعر  ھطول األمطار وانخفاض اإلنتاج ومن ثم ارتفاع 
ًیؤثر سلبا على المیزان التجاري  مما ً.اعالمیاستیراده 

عرض مصر لمشاكل غذائیة واجتماعیة ُیلمصري وكذلك ا
حتم العمل على ُ تر بأمن المجتمع كل تلك األسبابُتض

 مع االھتمام بالتوسع الرأسي في زیادة إنتاج ھذا المحصول
 .ًانتاجھ نظرا لمحدودیة الرقعة الزراعیة المصریة

ُوعلى الجانب االخر یعتبر البرسیم  من أھم محاصیل 
ھو المنافس الرئیسي راء الشتویة واألعالف الخض

یشتق الطلب علیھ لمحصول القمح على المساحة الشتویة، و
ًمن الطلب على المنتجات الحیوانیة، كما أنھ اقتصادیا سلعة 

لبرسیم من اعتبر ُلك یالذغیر قابلة للتصدیر أو االستیراد، 
أفضل المحاصیل البقولیة  وأعالھا كفاءة فى تحقیق نظام 

ُعى مستدام مع المحاصیل النجیلیة، كما یساھم تعاقب زرا
لحش تكرار الحصاد بافي التخلص من الحشائش  نتیجة 

ُ، وتستخدم زھرة البرسیم كغذاء لنحل خالل موسم زراعتھ
  كما أنھ المحصول األكثر ربحیة كقیمة مضافة،العسل

 )٢٠١٥ وزارة الزراعة واستصالح األراضي،(
شدید فإن التنافس  السابقینومع أھمیة المحصولین 

على استخدام الموارد االقتصادیة بینھما كمحاصیل  شتویة 
 األرض والرأسمالیة الزراعیة المحدودة في مصر خاصة

 ًیدا إذا ما تبین أن ھذا التنافسوتزداد األمور تعق. أو المیاه
ًھو بین الغذاء اآلدمي متمثال في محصول القمح، والغذاء 

 السیاسات  وتنحصر.سیم المستدیمًالحیواني متمثال في البر
 ھي السیاسة أربع،في  شأن ھذا الفي   مصراالتي اتبعتھ
نیھ وسیاسة دعم أسعار اوسیاسة زیادة الغلة الفدالسعریة 

  .المستھلك، وسیاسة التجارة الخارجیة

 شكلة الدراسةم
تتمثل مشكلة الدراسة في محدودیة الموارد االقتصادیة 

لزراعیة وفى مقدمتھا مساحة الرقعة الطبیعیة والرأسمالیة ا
الزراعیة ومیاه الري والعجز التمویلي العام، عالوة على 

التعارض بین أھداف السیاسة الزراعیة على المستوى 
الدولة إلى القومي وعلى مستوى المزارع، حیث تھدف 

 مساحة  زیادة  من خاللاالستراتیجي تحقیق األمن الغذائي 
 أكبر من االكتفاء ت إنتاجللحصول على معدالالقمح 

البرسیم  ع إلى زیادة مساحةالذاتي، في حین یسعى المزار
دى إلى تنافس  أ مماللثروة الحیوانیةالمستدیم كغذاء رئیسي 

وبالتالي بین المحصولین على المساحة الشتویة المحدودة، 
ومن ثم ثر في توزیع المقننات المائیة بین المحصولین أ
اتي من القمح وتوفیر ة اإلكتفاء الذلقي بظاللھ على درجی

 خاصة فیما  والتجارة الخارجیة الزراعیةعالئق الحیوان
 .یتعلق بالواردات القمحیة

 ھدف الدراسة
 ،ھدف كل سیاسة ل يتحلیل عرض إلى ھدفت الدراسة

العالقات بین ھذه ثم قیاس  ھا،واالتجاھات العامة ألدوات
یرات المؤثرة في  أھم المتغ لتحدید،)المتغیرات(األدوات 

 .استجابة العرض لمساحة كال المحصولین

 مصادر البیانات والطریقة البحثیة

ُاعتمدت الدراسة على البیانات الثانویة التي تعدھا 
ُوتنشرھا وزارة الزراعة واستصالح األراضي من خالل 
قطاع الشئون االقتصادیة، واإلدارة المركزیة لالقتصاد 

المنشورة عن منظمة األغذیة وكذلك البیانات الزراعي، 
، وقد )٢٠١٥-١٩٧٤(لسلسلة زمنیة  (FAO)والزراعة 

 لكونھا مرحلة ما ١٩٧٤ختیرت ھذه الفترة بدایة من عام ُأ
ًقبل التحرر االقتصادي مرورا بمرحلة التحرر االقتصادي 

ًوصوال إلى مرحلة ما ) االصالحات االقتصادیة(الجزئي 
عام   القطاع الزراعيبعد التحرر االقتصادي الكامل في

٢٠١٥. 

ومنھا والكمي  الوصفي ینواستخدمت الدراسة األسلوب
كما  )Chang, 1972(نموذج االتجاه الزمني العام"

في صورتھ الخطیة للمتغیرات ) ١معادلة رقم(توضحھ 
الشتقاق ،  المستدیمالمختلفة لمحصولي القمح والبرسیم

یر السنوي كنسبة مئویة للتغمعدل التغیر السنوي النسبي 
نوي لقیمة المتغیر موضوع المقدر من المتوسط الس

وإذا . )٢معادلة رقم( لھذه المتغیرات، باستخدام الدراسة
تد بمعدل التغیر، ُعأثبتت معنویة التغیر السنوي المقدر 

وفي حالة عدم ثبوت المعنویة اإلحصائیة عند مستوى 
    .فأقل، اعتبر أن معدل التغیر یؤول للصفر% ٥معنویة 

tt    ........) ....١(معادلة  XBBY 10 +=
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 : حیث

tY


 )t(القیمة السنویة المقدرة في السنة  :
X:  في صورة رقمیةمتغیر الزمن  
t  : ترمز إلى السنوات 

βº¸β¹:  معالم الدالة المقدرة 
 r: لتغیر النسبيمعدل ا(%) 
y: ع الدراسةووسط السنوي للمتغیر موضالمت 

السیاسات ) متغیرات (ولقیاس العالقات بین أدوات 
أھم المتغیرات لتحدید الزراعیة واالقتصادیة ذات العالقة، 

تم المؤثرة في استجابة العرض لمساحة كال المحصولین، 
خطي واللوغاریتمي المزدوج، ًكال من النموذج ال تقدیر 

 موائمة وتم تقییم النتائج المتحصل علیھا على أساس 
والمعنویة اإلحصائیة للدالة ) R-2(ج المقدر ذالنمو

اتجاه ومنطقیة ) t and F(ومعالمھا باستخدام اختباري 
 االقتصاديفي ضوء المنطق  المقدرةمعامالت المرونة 

 ١٤٢٣ ،المالح(المرونة   متوسط معاملتقدیر تم ومنھا
 ).٣(من المعادلة رقم ) ٤معادلة( ،  )ـھ

tXBBY 10 +=


…...….....…. ) ٣(معادلة   

y
x

x
yi

t

i
×

∆
∆

=ζ  …………….....….….. )٤(معادلة   

  :حیث

tŶ: القیمة التقدیریة للمتغیر التابع موضوع الدراسة. 

Xt: المستقلالقیمة التقدیریة للمتغیر . 
)βo, β1:( معالم الـدالة المقدرة.   

 النتائج والمناقشة

 السیاسة السعریة
ات نركزت الحكومة المصریة حتى منتصف ثمانی

 أسعار مستلزمات اإلنتاج  دعمالقرن الماضي على
 عدم رفع سعر القمح على لتعویضلمحصول القمح 
حكم في تتم ال وإال في حدود ضیقة مستوى المزرعة

إلنتاج التورید اإلجباري یات ھذا السعر من خالل مستو
تجھیز المنوط بھا الحكومیة إلى المؤسسات المزارعین 

یق یتضكان الھدف الرئیس ھو و ،وتوزیع محصول القمح
سعر مزرعة من خالل  الدعم المقدم لسعر المستھلك مقدار

 الفدان من  ونتج عن ذلك انخفاض ربحیةحدده الحكومةُت
ارعین لزیادة مساحة زم في توجھ المالقمح مما ساھ

البرسیم حیث كان المحصول الرئیسي الوحید الذي بقي 
 لیس ھذا ، آللیات السوق دون تدخل حكوميًخاضعا

 للضریبة غیر ا خاضعفحسب بل أصبح القمح محصوال
السعر المحلي إنخفاض مباشرة تحصلھا الحكومة نتیجة ال

ت اإلنتاج عم أسعار مستلزمادعن العالمي ولم یحقق 

الفروق بما یعوض  القمح  في تكالیف إنتاجًانخفاضا
في غیر صالح المزارع، وقد ظلت التي للقمح والسعریة 
ر أھداف ھذه السیاسة خالل النصف الثاني من یتم تغی

 تحریر أسعار كل من ثمانینات القرن الماضي، حیث تم
 للتغلب على مشكلة التشوھات القمح ومستلزمات إنتاجھ،

حیث تغیرت ریة بین المدخالت والمخرجات، السع
من خالل زیادة االستراتیجیة نحو رفع ربحیة المحصول 

كومیة، عر ضمان عند التورید للمنافذ الحسعر القمح كس
وات العقدین الماضیین أن نغلب سأوحرصت الحكومة في 

یتجاوز مستوى السعر المحلي سعر االستیراد من السوق 
تاج نتیجة تحریر ة تكالیف اإلنالعالمي، بما یغطي زیاد

القمح كحافز   لزیادة ربحیةً استھدافاأسعار المدخالت،
 ).٢٠١٤ ،مھدي( لتوسیع مساحتھ

 فدان القمح) إنتاجیة( غلة زیادةسیاسة 
ات القرن الماضي تبنت الحكومة یمنذ مطلع تسعین

تكثیف البحث العلمي نحو إنتاج سالالت من القمح عالیة 
ودعمت  على نشرھا بین المزارعین،  وعملت،اإلنتاجیة
 إلى إرشاد ا عرف بالحمالت القومیة التي تھدفذلك بم

 للمقننات ًالمزارعین إلضافة المستلزمات اإلنتاجیة وفقا
الموصى بھا وكذلك إلى اتباع الجدول الزمني الموصى بھ 

ت الحرث والتسویة والري لمواعید الزراعة وعملیا
تحقیق أفضل الظروف ومقاومة اآلفات، وذلك بھدف 

لم و المسستھدفة من السالالت الجدیدة،لتحقیق اإلنتاجیة 
تمكین  أدى لعدم الجھد الكافي لإلكثار، مماالحكومة تبذل 

 الحصول على احتیاجات  منعدد كبیر من المزارعین
  ألنً، ونظرا وإرتفاع السعر من التقاوي المحسنةھمرعامز

لجوء كثیر من دى فقد أھذه التقاوي عالیة اإلنتاجیة 
ھم و ،العام الماضيالستخدام تقاوي من إنتاج  المزارعین

 لدیھم تدھور اإلنتاجیةأدى لمما ،  صغار الحائزینمنً غالبا
جعل المتوسط العام للجمھوریة یتذبذب، كما أن الحمالت و

ً اروتین میة كانت في كثیر من األحیان تواجھالقو
 ,.Hazzel et al(ثمارھا  ومن ثم ال تؤتي ًابیروقراطی

1995.( 

 اسة دعم سعر الخبز في مرحلة التجزئةیس
بة في تطبیق سیاسة تقدیم استمرت الحكومات المتعاق

قیام مدعم السعر للمستھلكین كافة من خالل الخبز 
بسعر مدعم إلنتاج خبز قیق دالمطاحن بإمداد المخابز بال

منخفض السعر، ولكن أدت ھذه السیاسة لتسرب جزء كبیر 
 ھذا الدعم لغیر مستحقیھ، من خالل عدة قنوات لھذا من

تسرب والتسرب، أھمھا بیع الدقیق في السوق السوداء، 
في تغذیة استخدام الخبز المدعم و، مالخبز المدعم للمطاع
بیع النواتج الثانویة خارج سوقھا والماشیة والدواجن، 

إمداد مصانع تجھیز مخلوط األعالف بدال من الشرعي 
 كما أن تطبیق سیاسة الخصخصة سمحت للقطاع المركزة،
ج استیراد قمح إلنتاج مخبوزات أو منتجات خاربالخاص 
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ذلك  البعض  استغلمنظومة دعم الخبز البلدي، ولكن
الستیراد كمیات ردیئة النوعیة منخفضة السعر لتوریدھا 

كن افي أم  من إنتاج القمح المحليةالموردالحصص ضمن 
لحصول على السعر التشجیعي تجمیعھ في المحافظات ل

 یفوق السعر العالمي للنوعیة الجیدة من القمح، ًالذي غالبا
 األسلوب في الغش ھدفھ تحقیق ربح عالي في فترة ذاوھ

ولكل ذلك غیرت  ،)١٩٩٧سلیمان وآخرون، (قصیرة 
دعم باستخدام الدولة ھذه السیاسة من خالل توزیع الخبز الم

دة ومحاسبة المخابز  لحصص محدًالكروت الذكیة وفقا
 لعدد األرغفة ًومن ثم المطاحن على قیمة الدعم وفقا

 القضاء على وذلك بھدف الموزعھ على المستھلكین، 
 تسرب الدعم لغیر مستحقیھ، وما زالت التجربة في مھدھا

 .بما یصعب معھ تقییمھا

 جیة للقمحرسیاسة التجارة الخا
بحت في  للقمح، بل أصًارئیسی ًعتبر مصر مستورداُت

ه المستوردعلى مستوى العالم ولى خیر الدولة األالعقد األ
، وبعد أن كانت الحكومة المصریة ممثلة في الھیئة للقمح

مح، بل وكل قالعامة للسلع التموینیة المستورد الوحید لل
ات یالحبوب، فتحت الدولة السوق للقطاع الخاص في تسعین

ل والذرة ، لیس القمح فقط بلالستیرادالقرن الماضي 
وتؤثر ألعالف الدواجن والحیوان،  ً–الصفراء أیضا

السیاسة النقدیة ممثلة في سعر الصرف في سیاسة التجارة 
الخارجیة، فعلى وزارة التموین والتجارة الداخلیة بالتعاون 
مع وزارة الزراعة تقدیر العجز السنوى بین اإلنتاج 

على واالستھالك لتحدید الكمیة المطلوب استیرادھا، و
وزارة المالیة تدبیر االعتمادات المطلوبة من العمالت 

لسلع العامة للھیئة ا  القمح من خالل الستیرادالصعبة 
نتاج المحلي من اإلردة والمالستكمال الكمیات التموینیة 

 تدبیر العملة لدى ًیضاأوإلنتاج الخبز البلدي المدعم، 
 الخاص طاعالبنوك التجاریة لتوفیر العملة الستیراد الق

منتجات   في صورةالحرةللكمیات المعروضھ في السوق 
من القمح غیر مدعمة، على أن یسددھا بالسعر المحدد من 

  .)١٩٩٧سلیمان وآخرون، (المصري قبل البنك المركزي 

وقد ترتب على تعدد أسعار الصرف، وتعدد جھات 
من خالل استیراد رب والغش س منافذ للتوجود ،االستیراد
لتسریبھا یات رخیصة غیر مطابقة للمواصفات كملالبعض 

عتبار أن سعر الضمان المدفوع سیزید إلمنافذ التورید ب
 عن سعر استیراد قمح منخفض الجودة المتسرب ًكثیرا
 ).١٩٩٩، مانلیس(المخازن  لھذه ًغشا

وجود مبالغة في تقدیر أثبتت دراسات فنیة كما أنھ 
 إلنتاجیة ً سنویاةربرُ غیر م بزیادةًاإلنتاج المحلي سنویا

 متدني للكمیات الواجب ، ومن ثم وجود تقدیرالفدان
، االستھالك المتوقعوالفرق بین اإلنتاج لتغطیة  استیرادھا 

وھو أحد األسباب الرئیسة في أزمات الخبز المتكررة 
 كما أثبتت، )٢٠٠٢سلیمان،(مصر بصورة مزمنة في 

سرة أن الدراسات بالمسح المیداني وبحوث میزانیة األ
الك الریف من القمح كفرق  الستھًالمقدرة مكتبیاالكمیات 
أنھا أكدت أن الدراسات  إذورد واإلنتاج مبالغ فیھا ُبین الم
في  ًبیولوجیا أن یستوعبھا الفرد یة الممكنالكمتفوق 
باقي األغذیة والمشروبات،  استھالك إذا أضیف لھاالیوم ً

المحلي مما نتاج مما یبین أن ھناك مبالغة في تقدیر اإل
یقلص الكمیة المطلوب استیرادھا، وھو أحد األسباب 
الرئیسة في أزمات الخبز المتكررة بصورة مزمنة في 

 .)٢٠٠٢، وزارة التموین والتجارة الداخلیة( مصر
محصول القمح في األمن الغذائي لویبدو أن استراتیجیة 

تقلیص مساحة  لبذل كل جھد لزیادة إنتاجھ تقتضي مصر 
برسیم لصالح زیادة مساحة القمح، ومن ثم تخفیض حجم ال

، إال أن  أعباء تدبیر عملة أجنبیةالقمح لتقلیصاستیراد 
تقلیص مساحة البرسیم ال تعتمد فقط على ربحیة البدائل 

ربحیة البرسیم تزاید  بل تعتمد على ) القمح بصفة رئیسة(
د على یتشتق من الطلب المتزاألنھا كحافز لزراعتھ 

جات الحیوانیة، مع محدودیة الموارد الزراعیة تالمن
فع أسعارھا ومن ثم ربحیة مما یر) هایمالرض واأل(

، لیس ھذا فحسب بل إن المشاھد أن إنتاجیة فدان البرسیم
 طن ٤٠حوالي (القدرات المتاحة لذلك البرسیم لم تبلغ 

منتصف ثمانینات  منذ ًرغم التوصیة بذلك رسمیا) للفدان
 ).١٩٨٤ ،سلیمان(الماضي القرن 

 السعر العالمي للقمحوالسعر المحلي بین عالقة تقدیر ال
 دالة استجابة السعر المحلي لسعر القمح ١یبین جدول 
نیھ المصري، حیث تبین المعنویة المستورد بالج

 جنیھ ان كل زیادة مقدارھأحصائیة لھذه العالقة واإل
 تزید سعر المزرعة دمصري في سعر القمح المستور

 جنیھ، وقدر معامل التحدید ٠٫٩٨مح المصري بحوالي للق
 المحسوبة )F( وقیمة ٠٫٩المعدل لتلك العالقة بحوالي 

، وقدر متوسط معامل المرونة بین السعر ٣٦٢٫٥بحوالي
، أي أن كل ١٫٠٢المحلي للقمح ونظیره المستورد بحوالي 

في السعر العالمي بالجنیھ المصري لطن % ١٠زیادة 
زیادة في سعر القمح المحلي % ١٠٫٢زیادة القمح یقابلھا 
 ).٤، معادلة ٢جدول (،٢٠١٥-١٩٧٤خالل الفترة 

ھذا وبینما یرتفع سعر الطن من القمح المستورد 
 ٤١ً جنیھ سنویا یرتفع ھذا السعر بحوالي ٢١٧بحوالي 

ًدوالرا سنویا، أي أن سعر الطن من القمح المستورد  ً
في المتوسط بحوالي ًللسوق المصري بالدوالر یزید سنویا 

ًمقوما بالجنیھ المصري % ٦بینما یزید بحوالي % ١
، وتخلص الدراسة من ھذا التحلیل أن انخفاض )٢جدول (

قیمة الجنیھ المصري مقابل الدوالر األمریكي تجعل معدل 
 ٦نمو سعر القمح المستورد للسوق المصري یتضاعف 

مرات، مما یلقي بعبء ضخم على عاتق الدولة لتدبیر 
العملة األجنبیة ویضخم من حجم الفجوة التمویلیة، لیس ھذا 

ألعباء تتضاعف بزیادة حجم االستیراد فحسب بل إن ھذه ا
من القمح إن لم یجابھھ زیادة مضطردة في المتاح من 

 .اإلنتاج المحلي
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 )٢٠١٥-١٩٧٤( في مصر روسعر صرف الدوال المستورد ونظیره سعر طن القمح المحليعالقة  .١جدول 

 SE T R-2 F التقدیر المتغیر العالقة
 )طن/جنیھ(ستورد القمح المحلي للسعر الماستجابة سعر  ٠٫٣٨- ٤١٫٤٢ ١٥٫٦٣- قاطع الدالة

 ١٩٫٠٣ ٠٫٠٥ ٠٫٩٨ معامل االنحدار
٣٦٢٫٥ ٠٫٩ 

 ١٫٩٥- ٨٣٫٩٧ ١٥٣٫٦٨- قاطع الدالة
 جنیھالقمح المستورد بال االتجاه الزمني العام لسعر

 ٣٫٥٥ ٦١٫١٥ ٢١٧٫٠٧ معامل االنحدار
١٢٫٦ ٠٫٧٧ 

 ٢٫١١- ٨٣٫٠٨ ١٧٥٫٢٢- قاطع الدالة
 ١١٩٫٦٥ ٠٫٧٦ ١٠٫٩٤ ٣٫٧٦ ٤١٫١٥ معامل االنحدار دوالرمستورد بالاالتجاه الزمني العام لسعر القمح ال

  :جمعت وحسبت من :المصدر
، "الجزء األول المحاصیل الشتویة: نشرة اإلحصاءات الزراعیة"وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة،  -

 .أعداد متفرقة
  WWW.FAO.Orgغذیة والزراعة اللكتروني لمنظمة األالموقع ا -
 

 )٢٠١٥-١٩٧٤(المستورد مقابل سعر القمح المحلي ة ومرونمعدالت التغیر السنوي  .٢جدول 

سعر الطن من القمح  المتغیر
 )$(المستورد 

سعر الطن من القمح 
 )جنیھ(المستورد 

مح السعر المزرعي من الق
 )طن/جنیھ(

 ٥٧٧٫٩٧ ٦٠٦٫٦٥ ١٨١٫٢٢ المتوسط السنوي

%٠٫٩٤ (%)متوسط التغیر السنوي   ٦٫٧٨%  ١٠٢٫٧٠%  

 .١عت وحسبت من جدول  جم:المصدر
 

سیاسة حافز زیادة سعر القمح المحلي لیعادل أو  تؤدي
یزید عن السعر العالمي، والمورد للمنافذ الرسمیة إلنتاج 

یادة عبء الدعم ومن ثم الخبز البلدي المدعم إلى ز
 ، كتفاء الذاتيالھادفة لزیادة نسبة اإلاالجتماعیة التكالیف 

حیث أن السعر العالمي بالدوالر األمریكي نما بحوالي 
 خالل عقود أربعة مضت، إال أن سعر ًفقط سنویا% ١

ً ماومق% ٦ ھذا السعر حوالي نما الصرف للدوالر قد
زیادة السعر للقمح الحرص على لھذا فبالجنیھ المصري، و

منعطف   إلىیؤدي  تدھور قیم  الجنیھ المصري معالمحلي 
لسداد فروق المصري المخاطرة في أعباء الدین المحلي 

 .األسعار

 السیاسات االقتصادیة العالقات بین متغیراتتقدیر 
 نتاجیة لمحصولي القمح والبرسیماإلو

تعتبر ربحیة فدان القمح ھي الحافز النھائي لزیادة 
 زیادة لسیاستي  محصلة، وزیادة الربحیة ھي مساحة القمح

، غلة الفدانزیادة  وكذلك ًسعر التورید للقمح المنتج محلیا
، حیث تبین ٣جدول في وقدرت الدراسة تلك العالقات 

على ربحیتھ ، رغم القمح غلة فدان أثر عدم ثبوت معنویة 
أن السیاسة اإلنتاجیة ھدفت لنشر السالالت الھجین 

نتاج إلأحزمة ا مع ًطقیااة منم والمتأقلًمنتخبة محلیاال
ن ھذه السیاسة یبدو أنھا صادفت عوائق في أالمختلفة، إال 

 ھو مرتبط ، منھا ما ھو مؤسسي ومنھا ماإدارة ھذه السیاسة
على  لةوللدال، )٢٠٠٣خرون، آسلیمان و( ،التسویق بنظام

ام إلنتاجیة تجاه الزمني العذلك فقد قامت الدراسة بتحلیل اإل
 ل، ویبین الشك٢٠١٥-١٩٧٤الفدان من القمح خالل الفترة 

 تقلبات مستوى غلة الفدان خالل تلك الفترة، وأكد )١(رقم 
یة العام لھذه اإلنتاجالزمني ذلك تقدیرات معادلة االتجاه 
ام من  أن معادلة االتجاه العخالل تلك الفترة، حیث تبین
 خالل الفترة موضوع ًثیالالدرجة الثانیة ھي األوفق تم

الدراسة، والتي تعني حدوث زیادة في اإلنتاجیة حتى سنة 
 .)٥معادلة ( خالل فترة تالیة ًمعینة ثم انخفاضھا نسبیا

Y = -0.0004 X2 + 0.064 X + 1.085  R²=0.9437..(5) 

       (-2.3)*     (8.19)** (16)**  F= (301)** 
 :حیث

Y = غلة  بالطن المقدرةالفدان 

 X = السنوات باألرقام 
توزیع التقاوي، وعدم كفایتھا سؤ وھذه التقلبات ترجع ل

الستخدام وارتفاع سعرھا، ولجوء صغار المزارعین 
حتكاریة الممارسات االعلى عالوة بق تقاوي من العام السا

 التوزیع وبعض ممارسات التدلیس ىالقائمة علللشركات 
 ).٢٠١٥، الھادي ومحمد(والغش 
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 )٢٠١٥-١٩٧٤(غلة الفدان من القمح خالل الفترة  اإلتجاه الزمني العام لتطور .١شكل 

الجزء األول المحاصیل : نشرة اإلحصاءات الزراعیة"وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادیة، من  :المصدر
 .، أعداد متفرقة"الشتویة

ان فكبحیة فدان القمح رعلى أما أثر السعر المزرعي 
على سیاسة رفع االعتماد ، إال أن ً إحصائیاًای ومعنوًإیجابیا

سعار أنتیجة تحریر -السعر لتغطیة ارتفاع التكالیف 
ظل   وفيغش،الحتكاریة واالات ممارسوالالمستلزمات 

 فجوة تضخمیة مستمرة ألعباء یؤدينخفاض قیمة الجنیھ إ
 .ومتزایدة

ساب قمح على حومن جھة أخرى فإن زیادة مساحة ال
مساحة البرسیم المصري تتأثر بربحیة فدان البرسیم كعلف 
رئیسي للثروة الحیوانیة في مصر، وھذه الربحیة مشتقة 

 األلبانمن الطلب على المنتجات الحیوانیة خاصة 
رتباط مساحة البرسیم بعدد إ لثبوت )٢٠٠٧ ،سلیمان(

 ھذا عالوة على الجاموس،الرؤوس الحالبة خاصة من 
خیر یبدو أنھ  البرسیم ذاتھ، والمتغیر األإنتاجیة فدان

تعرض إلھمال كبیر طوال العقود الماضیة، مما جعل تلك 
، ھذا رغم وجود توصیات )٢شكل( الغلة الفدانیة شبھ ثابتة 

 ووجود دراسات وتجارب ،)١٩٨٤سلیمان، (بذلك وزاریة 
وزارة (عفاتھا مضالمعھد بحوث المحاصیل تشیر إلمكانیة 

وعلى ذلك قدرت ،.)٢٠١٥، الح األراضي واستصالزراعة
 أثر كل من سعر لبن الجاموس ولبن )٤جدول (الدراسة في 

، )٣شكل (على ربحیة فدان البرسیم ) طن/جنیھ(البقر 
واتضح ثبوت استجابة ربحیة فدان البرسیم للسعرین، إال 
أن أثر سعر لبن الجاموس كان أقوى وموجبا بینما أثر 

 ، وتفسیر ذلك أن الجاموس ھو سعر لبن البقر كان سالبا
من المزارعین % ٩٢حیوان اللبن األول في مصر، بینما 

یحوزون أقل من خمسة أفدنة وأقل من خمس رؤوس 
ًماشیة یعتبرون البقر مصدرا لعجول التسمین ویبقون 

سلیمان (العجول البقري لفترة رضاعة تطول لستة أشھر 
 إنخفاض ،  ألن لبن البقر أرخص نتیجة)٢٠١٣وآخرون، 

بل ویخلطون اللبن _ خاصة الدھن-نسبة المواد الصلبة
البقري بالجاموسي لزیادة كمیة الحلیب لالستفادة من 
إرتفاع نسبة دھن اللبن الجاموسي فیحققون أعلى ربح 

، وبینت دراسة أخرى أنھ كلما )٢٠١٤سلیمان وآخرون، (

استبدل األبقار بجاموس حالب زادت ثروة المزارع الصغیر 
)Soliman and Mashhour, 2000.( 

Y = 22.35 + 0.20 X    R² = 0.87  …… (6) 
         F= (250)** 15.81)**      ((76.9)** 

 حیث
Y = غلة الفدان بالطن 
 X = السنوات باألرقام 

وھكذا بین التحلیل أن آلیات السوق مازالت لصالح 
إرتفاع ربحیة فدان البرسیم مما یعیق إحالل جزء كبیر 

نھا إلى زراعة القمح، وأن االعتماد فقط على زیادة سعر م
القمح باستمرار لیفوق سعر القمح المستورد لیست في 
صالح االقتصاد المصري لتوقع إنخفاض قیمة الجنیھ 
ًالمصري لفترة غیر قصیرة مستقبال، ولذلك فإن اإلسراع 
بمضاعفة إنتاجیة البرسیم المصري ھي سیاسة ھامة في 

وكذلك إصالح برامج إنتاج وإكثار ونشر ھذا الصدد، 
تقاوي سالالت القمح عالیة اإلنتاجیة لتعضد جھود زیادة 
مساحة وإنتاج القمح مع تخفیف أعباء التكالیف االجتماعیة 

 .للدعم المباشر وغیر المباشر في االقتصاد المصري
ومقارنة تقدیرات  متوسط معامل المرونة بین ربحیة 

برسیم بالنسبة لسعر المزرعة للقمح فدان كل من القمح وال
یوضح رؤیة الدراسة في ) ٥جدول (واأللبان على الترتیب 

% ١٠السیاسة السعریة، فارتفاع سعر الطن من القمح 
، وھو الحافز المتاح %١١یزید ربحیة فدان القمح بحوالي 

 لزیادة مساحة القمح على ً-اختیاریا–ًحالیا لدفع المزارع 
% ١٠أن إرتفاع سعر لبن الجاموس حساب البرسیم، إال 

، مع %٤٣یزید ربحیة فدان البرسیم في المتوسط بحوالي 
سلیمان، (توقع استمرار زیادة الطلب على األلبان في مصر

، لعدم وضوح رؤیة لسیاسة زیادة  إنتاجھ، والتي )١٩٩٧
تحتاج إلى إصالحات مؤسسیة في النظام التسویقي، أخذا 

 النسبیة لمصر في إنتاج لبن في االعتبار  ثبوت المیزة
 ).١٩٩٧سلیمان ومشھور، (الجاموس 
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 ٢٠١٥-١٩٧٤غلة الفدان من البرسیم المستدیم خالل الفترة اإلتجاه الزمني العام لتطور . ٢شكل 

 الجزء األول: نشرة اإلحصاءات الزراعیة"راضى، قطاع الشئون االقتصادیة، وزارة الزراعة واستصالح األبیانات  :المصدر
 .، أعداد متفرقة"المحاصیل الشتویة

 

 أثر كل من سعر المزرعة وغلة الفدان على الربحیة الفدانیة للقمح المصري. ٣جدول 

 SE T R-2 F التقدیر المتغیر العالقة
٢٤٫٠٢- قاطع الدالة  ٠٫٠٧ ٣٤١٫٩٨ 

٤٧٫٢٣- استجابة غلة الفدان بالطن  ١٩٨٫٦٩ NS أثر السیاسات على ربحیة فدان القمح 
 ٩٫٩٤ ٠٫٢٠ ١٫٩٧ استجابة سعر طن القمح

٣١٣٫١٤ ٠٫٨٩**  

 : جمعت وحسبت من :المصدر
، "الجزء األول المحاصیل الشتویة: نشرة اإلحصاءات الزراعیة"راضى، قطاع الشئون االقتصادیة، وزارة الزراعة واستصالح األ -

 .أعداد متفرقة
 WWW.FAO.Orgالموقع االلكتروني لمنظمة األغذیة والزراعة  -

 
  آثر سعر لبن كل من الجاموس والبقر على ربحیة فدان البرسیم في مصر.٣شكل 

 : جمعت وحسبت من :المصدر
الجزء األول المحاصیل : نشرة اإلحصاءات الزراعیة""وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادیة،  بینات -

 . أعداد متفرقة،"الشتویة
 WWW.FAO.Orgالموقع االلكتروني لمنظمة األغذیة والزراعة  -
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  أثر سعر المزرعة لكل من اللبن الجاموس والبقر على ربحیة فدان البرسیم المصري.٤ جدول

 SE T R-2 F التقدیر المتغیر العالقة

٥٧٥٫٨٢- قاطع الدالة  ٢٫٧٧- ٢٠٨٫٠٦  

 ٤٫٨٣ ١٫٤١ ٦٫٨١ استجابة سعر طن لبن جاموس
ثر االسیاسات أ

على ربحیة فدان 
٥٫٥٥- استجابة سعر طن لبن بقر سیم المستدیمالبر  ٣٫٢٠- ١٫٧٣  

٢٩٩٫٣١ ٠٫٩٤**  

 : جمعت وحسبت من :المصدر
، "لجزء األول المحاصیل الشتویةا: نشرة اإلحصاءات الزراعیة"راضى، قطاع الشئون االقتصادیة، وزارة الزراعة واستصالح األ -

 .أعداد متفرقة
 WWW.FAO.Orgالموقع االلكتروني لمنظمة األغذیة والزراعة  -

 
 

 تقدیر متوسط مرونة استجابة ربحیة الفدان لكل من القمح والبرسیم لمتغیرات السیاسات الزراعیة. ٥جدول 

المتوسط  الوحدة المتغیر
 سنويال

مرونة االستجابة 
لصافي عائد الفدان 

(%) 

  االحصائیةالمعنویة

 - - ١٠١٤٫٧٨ جنیھ صافي عائد فدان القمح

٠٫١٠- ٢٫١٤ طن غلة فدان القمح  ًغیر معنوي إحصائیا 

 %١ًمعنوي إحصائیا على مستوى أقل من  ١٫١٢ ٥٧٧٫٩٧ جنیھ سعر المزرعة للقمح المحلي

 - - ٢٠٨٨٫٢٦ جنیھ تدیمصافي عائد فدان البرسیم المس

 %١ًمعنوي إحصائیا على مستوى أقل من  ٤٫٣٣ ١٣٢٧٫٦٤ جنیھ يسعر المزرعة للبن الجاموس

٣٫٠٥- ١١٤٨٫٨٧ جنیھ يسعر المزرعة للبن البقر  %١ًمعنوي إحصائیا على مستوى أقل من  

 : جمعت وحسبت من :المصدر
الجزء األول المحاصیل : نشرة اإلحصاءات الزراعیة"قتصادیة، وزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االمن  -

 .، أعداد متفرقة"الشتویة
 WWW.FAO.Orgالموقع االلكتروني لمنظمة األغذیة والزراعة  -
 

 المراجع

المدخل االقتصادي . )ھـ١٤٢٣(الفتاح جالل عبد ،المالح
 لدراسة لطلب والعرض لدراسة السوق، أدوات تحلیلیة

واألسعار، مكتبة الملك فھد الوطنیة، المملكة العربیة 
 .السعودیة

ة األغذیة والزراعة ـــــــروني لمنظمـــــلكتع اإلـــــالموق
WWW.FAO.Org     

تقریر مقدم من ممثل وزارة  .)١٩٨٤( إبراھیم ،سلیمان
تحاد األوروبي لإلنتاج  اإلالزراعة في مؤتمر

مقدم لمعالي وزیر :  المنعقد في مدرید،الحیواني
الزراعة، تم تعمیمھ على كافة المراكز البحثیة، 

لالستفادة من تجربة أسبانیا في مضاعفة اإلنتاجیة 
 .)األندلس(العلف األخضر في الجنوب 

تقدیر نماذج المحاكاة ألسواق ، )١٩٩٧( إبراھیم ،سلیمان
مجلة مصر المعاصرة ، " ت الحیوانیة الغذائیةالمنتجا

تصدرھا الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي 
 ): ٤٤٦ (٨٨واإلحصاء والتشریع، القاھرة، مصر، 

٢٧–١. 
 وزارة التجارة والتموین .)١٩٩٩( إبراھیم ،سلیمان

 ،تقریر المستشار الفني لشئون اقتصادیات االستھالك"
 .مصربیانات غیر منشورة، القاھرة، 

 وزارة التموین والتجارة .)٢٠٠٢( إبراھیم ،سلیمان
، تقریر تقییم تقدیرات االستھالك الغذائي"الداخلیة 
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مستشار الوزارة القتصادیات االستھالك، مكتب وزیر 
 .التموین والتجارة الداخلیة

 ارتفاع أسعار المنتجات .)٢٠٠٧( إبراھیم ،سلیمان
ة في االقتصاد  ظاھرة أصیلأزمة عابرة أم: الحیوانیة
 مجلد المؤتمر الخامس عشر لالقتصادیین ،المصري

الزراعیین، الجمعیة المصریة لالقتصاد الزراعي نادي 
 .الزراعیین، الدقي، مصر

. )١٩٩٧ (محمد جابر و، عثمان جاد إبراھیم ،سلیمان
تسویق القمح المحلي في ظل التحرر االقتصادي في 

عي، المجلد مصر، المجلة المصریة لالقتصاد الزرا
 .السابع، العدد الثاني

 الكفاءة .)١٩٩٧(أحمد مشھور و إبراھیم ،سلیمان
 كتاب المؤتمر السادس ،االقتصادیة لمزارع إنتاج اللبن

لالقتصاد والتنمیة في مصر والبالد العربیة، تنظمھ 
كلیة الزراعة جامعة المنصورة، مع المركز اإلقلیمي 

  ،ورة، مصرالتنمیة الزراعیة، المنصللتخطیط و
٣٤٣ -٢٢٥. 

 .)٢٠١٤(محمد جابر  و، أحمد مشھور إبراھیم،سلیمان
مدخل لألمن الغذائي : نشاط انتاج وتصنیع األلبان

، المجلة المصریة لالقتصاد والتنمیة الریفیة في مصر
 .٩ :)٣ (٢٤الزراعي، 

 د السنھوتي، علي عبد هللا ھدھود، سعی إبراھیم،سلیمان
دراسة تحلیلیة  .)٢٠٠٣(ربیع علي یونس و

مجلة ، مات الزراعیة في محافظة الشرقیةللمستلز
یة الزراعة، جامعة الزقازیق للبحوث الزراعیة، كل

 .٣ : ٣٠، الزقازیق، مصر
بشیر بھجات  و، محمد جابر عامر إبراھیم،سلیمان

 التقییم االقتصادي لمشروعات تربیة ماشیة .)٢٠١٣(
لة المصریة جم ال،اللبن في االراضي الجدیدة في مصر

 . ١ : ٢٣ لالقتصاد الزراعي، 
دراسة  .)٢٠١٥( فاتن محمد الھاديوأمیرة أحمد ، محمد

اقتصادیة لتكالیف انتاج محصولي القمح والذرة 
 المجلة المصریة لالقتصاد ،الشامیة الصیفیة في مصر

 .٢  :٢٥الزراعي، 
  التقدیر القیاسي لدوال استجابة.)٢٠١٤( نادیة محمود ،مھدي

عة المنزرعة لمحصول القمح في األراضي الرق
 .٣ : ٢٤الجدیدة، المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي، 

تقییم تقدیرات  .)٢٠٠٢(وزارة التموین والتجارة الداخلیة 
، تقریر الدكتور إبراھیم سلیمان، االستھالك الغذائي

مستشار الوزارة القتصادیات االستھالك، مكتب وزیر 
 .اخلیةالتموین والتجارة الد

 مركز .)٢٠١٥(راضي أل الزراعة واستصالح اوزارة
البحوث الزراعیة، معھد بحوث المحاصیل، دراسات 
إلنتخاب سالالت من البرسیم عالیة اإلنتاجیة ومعوقات 

 .غیر منشورة، تقاریر عدم تطبیقھا حتى اآلن
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ANALYSIS OF POLICY INSTRUMENTS AFFECTING THE SUPPLY  
OF WHEAT AND CLOVER IN EGYPT 

Ibrahim Soliman1, M.G. Amer1 and Maha S. Ahmed2 
1. Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt   
2. Agric. Econ, Res. Inst.,  Agric. Res. Cent., Egypt 

ABSTRACT 

This  study dealt with the  analysis of the related policies affecting the supply response of 
wheat and Egyptian clover (berseem) acreage in Egypt. These policies were the price policy, 
the policy of raising the yield (productivity) of wheat, bread price subsidy at the retail stage, 
foreign trade policy of wheat. In addition, the study estimated some econometric relationships 
between the policy variables, which included domestic price and the world price of wheat, the 
variables affecting the wheat profitability and berseem profitability in Egypt. The study 
concluded from the analysis of relations between the variables of the policies targeted 
modifying the prevailing competitiveness between wheat and berseem on the agricultural area 
produced several important results: the depreciation of the value of the Egyptian pound 
against the American dollar makes the growth rate in domestic wheat price to match imported 
wheat price to the Egyptian market would be doubled 6 times, the growth rate of world wheat 
price, which places a huge burden on the state to procure foreign currency and inflate the size 
of the funding gap. These burdens are compounded by increased imports of wheat due to 
population growth. Such policy would increase the subsidy burden and then social costs as the 
world price in US dollars has grown by about 1% a year over the four decades ago, while the 
exchange rate of the dollar to Egyptian pound led to make the growth rate of domestic wheat 
in Egyptian pounds about 6% which, will enter Egypt to fall in a dilemma of risk of 
enlargement of the national debt payment. Thus, despite the positive impact of increased farm 
price, depending on a policy of raising the price to cover the increase in the costs of 
production due to increase in the free agricultural input prices, monopolistic practices and 
fraud, with fluctuations in productivity of wheat through time, would cause burdens of 
distortions in the economy over the long term that might be of unbearable consequences. 

Key words: The price policy, foreign trade policy, the policies targeted, supply response.  
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