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أثر تحرير سعر الصرف على اقتصاديات محصول الذرة في مصر
فتحية رضوان سالم*، ورشدي شوقي العدوي*، والحسيني أحمد الحسيني النفيلي** وأم هاشم علي زكي حجازى**

*فرع االقتصاد الزراعي، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة كفرالشيخ

**معهد بحوث االقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، محافظة كفرالشيخ، مصر

تهدف الدراسة إلى تحليل وتقدير أثر تحرير سعر الصرف على محصول الذرة خالل الفترة )2019-2000(، 
وأوضحت النتائجأن المساحة المنزرعة ازدادت بمقدار سنوى بلغ 30.475ألف فدان، كذلك تبين أن كل من السعر 
 0.105 ،  0.089 ، بلغ 0.083  بمقدار  إزداد  قد  العائد  الكلية، وصافى  التكاليف   ، الكلى  اإليراد   ، المزرعى 
التقاوي، سماد  الخدمة األلية، ثمن  البشرى،  العمل  تبين أن كل من  الترتيب، فى حين  ،0.056 جنيه/فدان على 
بلدى، سماد كيماوي، ثمن المبيدات، اإليجارقد ازدادت بمقدار سنوي بلغ0.120، 0.101 ، 0.088، 0.088 ، 
0.091 ، 0.106 ، 0.097 جنيه/فدان على الترتيب، وبدراسة تأثير سعر الصرف على المؤشرات االقتصادية 
للذرة تبين أنها قد ازدادت من الفترة األولى )2015/2013( إلى الفترة الثانية )2019/2017( بمعدل تغير بلغ 
 ،%136.4  ،%79.27 ،%52.25 ،%72.43 ،%88.6،%73.78 ،%16.76-  ،%46.58،%86.83،%43.02
72.02% لكل من السعر المزرعى، اإليراد الكلى، التكاليف الكلية، وصافى العائد، العمل البشرى، الخدمة األلية، 
ثمن التقاوي، سماد بلدي، سماد كيماوي، ثمن المبيدات، اإليجار على الترتيب، )تم تقسيم هذا الجزء لفترتين األولى 
قيل التحرير )2015/2013( والثانية بعد التحرير )2019/2017( طبقا للبيانات المتاحة ، كذلك تجاهل الباحث عام 
2016 ألنه عام تحرير سعر الصرف وال يمكن إضافتة فى الفترة األولى أو الثانية(، وبدراسة )أثر التمرير( خالل 
الفترة )2000-2010/2009-2019( تبين أن ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري بمقدار 
جنيه واحد قد أدى إلى ارتفاع سعر استيراد إجمالي محصول الذرة  حوالي 4.32 جنيه، وأوضحت نتائج تقديرنموذج 
سعرالصرف عل ىسعراالستيراد وجودعالقة طردية حيث تبين ان زيادة سعرالصرف بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة 

سعر استيراد الذرة بنسبة3.6  % ،كما تبين عدم وجودعالقة سببية بين كل من سعرالصرف وسعراستيراد الذرة.

المؤشرات  السببية،  العالقة  التمرير،  أثر  التغير،  معدل  الذرة،  محصول  الصرف،  سعر  االفتتاحية:  الكلمات 
االقتصادية واإلنتاجية.

المقدمة                                                                        

تعتبر محاصيل الحبوب من المحاصيل االستراتيجية فى قطاع الزراعة 
فى معظم الدول، ويعتبر محصول الذرة من أهم محاصيل الحبوب 
المنتجة فى مصر من حيث األهمية االقتصادية والغذائية، حيث يعتمد 
عليه فى غذاء اإلنسان والحيوان، وبالرغم من الجهود التيتبذلها الدولة 
للنهوض والتوسع فى زراعة الذرة لزيادة اإلنتاج الكلى وإنتاجية الفدان 
باالحتياجات  يفي  اإلنتاج منه ال  أن  إال  )موسى وأخرون 2019(، 
االستهالكية التي تتزايد عام بعد األخر )الدناصورى وأخرون 2021)
حيث بلغت المساحة المزروعة منه 2506.58 ألف فدان، في حين 
بلغ اإلنتاج الكلى 7715.3 ألف طن عام 2019)قطاع الشئون وزارة 
الزراعة 2019(، كما كان لتحريرسعر صرف الجنيه المصري أمام 
الدوالر العديد من التحديات التى تسببت فى تدهور مؤشرات األمن 
الغذائى نتيجة إرتفاع المستوى العام لألسعار)فواز وأخرون 2020(، 
ومن المؤكد أن أزمة سعر الصرف أثرت على أداءاالقتصادالمصري 
فاتورة  زيادة  انعكس علية  الذى  األمر   ، الزراعي  القطاع  وخاصة 
الواردات من الذرة للوفاء بحاجة االستهالك المتزايد سنة بعد األخرى، 
ارتفاع  إلى  باإلضافة  السكان،  أعداد  فى  المستمرة  الزيادة  نتيجة 
قيمة  أكبر من  بمعدالت  الزراعية  الواردات  لسلع  العالمية  األسعار 

الصادرات)الصوالحى 2019).

المشكلة البحثية                                                                       

تعانى مصر من عدم االستقرارالنسبي للمعروض من الغذاء 
وزيادة االعتمادفي توفير معظم السلع الغذائية عن طريق االستيراد 
اإلنتاج  لزيادة  المبذولة  الجهود  من  الرغم  وعلى  الخارج،  من 
اإلستهالكية  باإلحتياجات  الوفاء  عن  مستمر  عجز  هناك  أن  إال 
المتزايدة )سالم وأخرون 2020(، ونظرا لما قام به محافظ البنك 
المركزي فى الثالث من نوفمبر عام 2016بتحرير سعر الصرف 
ارتفاع  إلى  ذلك  أدى  األمريكي،  الدوالر  مقابل  المصري  للجنيه 
تكاليف محصول الذرة، مما انعكس على ارتفاع األسعار المحلية، 
155.76دوالر/ من  الذرة  محصول  استيراد  سعر  ازداد  كذلك 
 2009/2000( الفترة  خالل  دوالر/طن   252.07 إلى  طن 
محصول  واردات  قيمة  زيادة  ألى  أدى  مما   ،)2019/2010-
دوالر  مليون  إلى 1774.28  دوالر  مليون  من 688.26  الذرة 
الفترة )FAO(، مما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات  خالل نفس 
الغذائية والزراعية خاصة بعد تحرير سعر الصرف ومن ثم زيادة 
المدفوعات)موسى وأخرون  التجاري وميزان  الميزان  العجز فى 
2019(، األمر الذى يتطلب دراسة أثر تحرير سعر الصرف على 

محصول الذرة فى مصر.
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األهدف البحثية                                                                                    

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقدير أثر تحرير سعر الصرف 
على محصول الذرة خالل الفترة )2000-2019( من خالل:1- 
دراسة تطور المؤشرات اإلنتاجية و اإلقتصادية لمحصول الذرة 
اإلقتصادية  المؤشرات  على  الصرف  سعر  تأثير  دراسة   -2  ،
أثر  دراسة   -3  ،  )2019-2013( الفترة  الذرة خالل  لمحصول 
خالل  الذرة  محصول  واردات  قيمة  على  الصرف  سعر  تحرير 
قياسي  نموذج  وضع   -4(2019-2010/2009-2000( الفترة 
لقياس أثر تغير سعر الصرف على سعر استيراد محصول الذرة. 

مصادر البيانات
تم اإلعتمادعلى البيانات الثانوية المنشورة بالجهاز المركزي 
)الفاو(،  والزراعة  األغذية  منظمة  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، والبنك األهلي المصري، 
باإلضافة إلى البيانات الثانوية غير المنشورة، مع االستعانة ببعض 

البحوث والدراسات  السابقة المتعلقة بموضوع البحث .

األسلوب البحثي 
اعتمد البحث على أسلوبي التحليل الوصفيوالكميلتحقيق أهداف 
لبعض  العام  الزمني  االتجاه  معادالت  استخدام  تم  حيث  البحثية 
المتغيرات موضع الدراسة، كذلك استخدام معدل التغير لمعرفة أثر 
تحرير سعر الصرف على المؤشرات االقتصادية لمحصول الذرة ، 
إلى جانب تقدير أثر التمرير على قيمة واردات محصول الذرة ، كذلك 
Cross correlation المتغيرات  بين  استخداماختباراالرتباط  تم 
اختبار سببية جرانجر Granger Causality وهو اختبارإحصائي 
يستخدم للتأكد من )وجود عالقة سببية تبادلية أى اكتشاف المتغيرات 
الداخلية اآلنية ، أو اختبار العالقة الزائفة Spurious أى ال يوجد 
عالقة سببية ، أو اختبار وجود عالقة سببية فى اتجاه واحد (، اختبار 
وحدة الجذور Unit Root Test وهو اختبار إحصائي يستخدم عند 

وجود ارتباط ذاتى للفترة الرجعية األولى.

النتائج البحثية ومناقشتها                                                        

يتناول هذا الجزء من البحث دراسة وتحليل المؤشرات اإلنتاجية 
 -2000( الفترة  خالل  مصر  في  الذرة  لمحصول  واالقتصادية 

2019( كما في جدولي رقمي )1،2( وذلك كما يلي: 

1- أوال تطور المساحة
أنها  تبين  الذرة  من  المزروعة  المساحة  تطور  باستعراض 
تراوحت بين حد أدني بلغ 1541.6ألف فدان عام 2016، وحد أقصي 
بلغ 2506.58ألف فدان عام 2019، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني 
العام تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً معنوى إحصائيا عند مستوى 
معنوية 1% ، حيث تزداد بمقدار سنوي يبلغ 30.475 ألف فدان بما 
يعادل نحو 1.58% من المتوسط البالغ1926.3 ألف فدان خالل فترة 
الدراسة، وتشيرقيمة معامل التحديد  إلى أن نحو 46.8% من التغيرات 

الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

2- اإلنتاجية الفدانية
باستعراض تطور االنتاجية الفدانية من الذرة تبين أنها تذبذبت 
بين حد أدني بلغ 80.3 طن/فدان عام 9102 وحد أقصي بلغ 15.4 
طن/فدان عام 6002 بمتوسط بلغ نحو 7.3 طن/فدان، وبتقدير معادلة 
االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متناقصمعنوى إحصائيا 
عند مستوى معنوية 1% ، حيث تتناقص بمقدار سنوي يبلغ 900.0ألف 
طن وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 9.0% خالل فترة الدراسة، وتشير 
قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 23% من التغيرات الحادثة ترجع إلى 

عوامل يعكس أثارها الزمن جدول )1،2(.

3- اإلنتاج الكلى
باستعراض تطور اإلنتاج الكلى من الذرة تبين أنه تذبذبت بين 
حد أدني بلغ 8205ألف طن عام 6102 وحد أقصي بلغ 0608 
وبتقدير  طن،  ألف   3307 بلغ  6002،ومتوسط  عام  طن  ألف 

ثباتها  الى  يشير  أنها غير معنوية، مما  تبين  العام  االتجاه  معادلة 
النسبي حول متوسطها خالل فترة الدراسة.

4- السعر المزرعى
باستعراض تطور السعر المزرعى من الذرة تبين أنه تراوح 
بلغ  أقصي  وحد   0002 عام  جنيه/طن   706 بلغ  أدني  حد  بين 
6.9933 جنيه/طن عام 8102بمتوسط بلغ 4.9571 جنيه/طن، 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً 
تزداد  حيث   ،%1 معنوية  مستوى  عند  إحصائيا  معنوي  متزايداً 
بمقدار سنوي يبلغ 380.0جنيهبما يعادل نحو 3.8%، وتشير قيمة 
الحادثة ترجع  التغيرات  إلى أن نحو 2.58% من  التحديد  معامل 

إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

5- اإليراد الكلى
باستعراض تطور اإليراد الكلى لمحصول الذرة تبين أنه تراوح 
بلغ  أقصي  وحد  عام 0002  جنيه/فدان  بلغ 3912  أدني  حد  بين 
جنيه،   6.9116 بلغ  ومتوسط   ،9102 عام  جنيه/فدان   08721
عاماً  اتجاهاً  أنها أخذت  تبين  العام  الزمني  وبتقدير معادلة االتجاه 
متزايداً معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية 1%، حيث يزداد بمقدار 
سنوي يبلغ 980.0جنيه/فدان، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو %9.8 
خالل فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو %2.59 

من التغيرات الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

6- التكاليف الكلية
باستعراض تطور التكاليف الكلية من الذرة تبين أنها تتراوح 
بلغ  أقصي  وحد   0002 عام  0341جنيه/جنية  بلغ  أدني  حد  بين 
7789 جنيه/فدان عام 9102 و متوسط بلغ 1514 جنيه، وبتقدير 
متزايداً  عاماً  اتجاهاً  أنها أخذت  تبين  العام  الزمني  معادلة االتجاه 
بمقدار  تزداد  حيث   ،  %1 معنوية  مستوى  عند  إحصائيا  معنوي 
نحو %5.01  يبلغ  سنوي  نمو  وبمعدل  يبلغ 501.0جنيه،  سنوي 
خالل فترة الدراسة، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو %2.89 

من التغيرات الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

7- صافى العائد
باستعراض تطور صافى العائد الفدانى  لمحصول الذرة تبين 
أقصي  بلغ 367 جنيه عام 0002 وحد  أدني  بين حد  تراوح  أنه 
بلغ 8743جنيه عام 2102، ومتوسط بلغ 9.9002 جنيه، وبتقدير 
معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها بين أنها أخذت اتجاهاً عاماً 
متزايداً معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية 1%، حيث يزدادبمقدار 
سنوي يبلغ 650.0جنيه، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 6.5% خالل 
فترة الدراسة، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 47.1% من 

التغيرات الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

8- قيمة العمل البشرى
باستعراض تطور قيمة العمل البشرى لمحصول الذرة تبين أنها 
تراوح بين حد أدني بلغ 823 جنيه/فدان عام 0002 وحد أقصي بلغ 
9633 جنيه/فدان عام 9102  ومتوسط بلغ 7611جنيه/فدان، وبتقدير 
معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار 
سنوي يبلغ 021.0جنيه، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 21% خالل فترة 
الدراسة  وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 4.89% من التغيرات 

الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

9- قيمة الخدمة اآللية
باستعراض تطور قيمة الخدمة اآللية لمحصول الذرة تبين أنها 
أقصي  بلغ 481 جنيه/فدان عام 2002 وحد  أدني  بين حد  تراوح 
بلغ 8141 جنيه/فدان عام 9102 ومتوسط بلغ 6.364 جنيه/فدان  
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً 
معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية 1%، حيث تزداد بمقدار سنوي 
يبلغ 101.0 جنيه، وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 1.01% خالل فترة 
الدراسة، وتشير قيمة معامل التحديد  إلى أن نحو 39 % من التغيرات 

الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن. 
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10- ثمن التقاوي
باستعراض تطور ثمن تقاوى محصول الذرة الفدانى تبين أنه 
تراوح بين حد أدني بلغ 49 جنيه/فدان عام 0002 وحد أقصي بلغ 
545جنيه/فدان عام 9102 و متوسط بلغ 4.122 جنيه، وبتقدير 
متزايداً  عاماً  اتجاهاً  أنها أخذت  تبين  العام  الزمني  معادلة االتجاه 
بمقدار  تزداد  حيث   ،%1 معنوية  مستوى  عند  إحصائيا  معنوى 
 %8.8 نحو  يبلغ  سنوي  نمو  وبمعدل  جنيه،   880.0 يبلغ  سنوي 
خالل فترة الدراسة، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو%9.59 

من التغيرات الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

11- ثمن سماد بلدي
باستعراض تطور ثمن سماد بلدي لمحصول الذرة الفدانى تبين 
أنه أخذ اتجاهاً متزايد حيث ارتفع من نحو 35 جنيه عام 0002 إلى 
نحو 053 جنيه عام 7102  بمتوسط بلغ 4.671 جنيه، وبتقدير 
متزايداً  عاماً  اتجاهاً  أخذت  أنها  تبين  العام  الزمني  االتجاه  معادلة 
معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية 1%، حيث تزداد بمقدار سنوي 
خالل   %8.8 نحو  يبلغ  سنوي  نمو  وبمعدل  جنيه،   880.0 يبلغ 
فترة الدراسة، وتشير قيمة معامل التحديد  إلى أن نحو9.98% من 

التغيرات الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

12- ثمن سماد كيماوي
باستعراض تطور ثمن سماد كيماوي لمحصول الذرة الفدانى 
تبين أنه تراوح بين حد أدني بلغ 951 جنيه/فدان عام 0002 وحد 
أقصي بلغ 059 جنيه/فدان عام 7102  ومتوسط بلغ 2.854 جنيه/
فدان، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاهاً 

عاماً متزايدا معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية 1%، حيث تزداد 
بمقدار سنوي يبلغ190.0 جنيه، وبمعدل تغير سنوي يبلغ نحو%1.9 
خالل فترة الدراسة  وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو%91.7 

من التغيرات الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

13- ثمن المبيدات
أنه  تبين  الذرة  لمحصول  المبيدات  ثمن  تطور  باستعراض 
بلغ  أقصي  وحد  عام 2002  جنيه   42 بلغ  أدني  حد  بين  تراوح 
091 جنيه عام 7102، ومتوسط بلغ 07 جنيه، وبتقدير معادلة 
االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً معنوى 
سنوي  بمقدار  تزداد  حيث   ،  %1 معنوية  مستوى  عند  إحصائيا 
خالل  نحو%6.01  يبلغ  سنوي  نمو  وبمعدل  جنيه،   601.0 يبلغ 
فترة الدراسة، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو8.88% من 

التغيرات الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

14- اإليجار
باستعراض تطوراإليجارلمحصول الذرة تبين انه يتراوح بين 
حد أدني بلغ 495جنيه عام 2001، حد أقصي بلغ 2528 جنيه 
عام 2017، متوسط بلغ 1272.5 جنيه، وبتقدير معادلة االتجاه 
الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً معنوى إحصائيا 
عند مستوى معنوية 1%، حيث تزداد بمقدار سنوي يبلغ 0.097 
الدراسة،  فترة  خالل  نحو%9.7  يبلغ  سنوي  نمو  بمعدل  جنيه، 
التغيرات  من  نحو%96.1  أن  إلى  التحديد  معامل  قيمة  وتشير 

الحادثة ترجع إلى عوامل يعكس أثارها الزمن.

جدول  )1( المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول الذرة في مصر خالل الفترة )2019-2000(.

السنوات
المساحة

)ألف فدان(
اإلنتاجية
)طن(

الإلنتاج 
الكلى 

)الف طن(

التكاليف 
الكلية 
)جنيه/
فدان(

اإليراد 
الكلى 
)جنيه/
فدان(

صافى 
العائد 
)جنيه/
فدان(

السعر 
المزرعى 

)جنيه/
طن(

عمالة 
بشرية

خدمة 
آلية

ثمن 
تقاوى

ثمن 
سماد 
بلدى

ثمن 
سماد 
كيماوى

ثمن 
مبيدات

اإليجار

20001679.453.66614414302193763607.1328194945315925489

20011779.453.65647514722224752607.1341190967017127495

20021668.494.1684214802304824621.43591841016816224500

20031667.83.88643117092565856685.64372031027821231548

20041684.923.8865301846378119351049.945920611710023831588

20051940.263.4767282055387618211049.951722214112524939643

20061707.994.5176982206408718811107.054323714516627230685

20071781.843.8869092624567530511678.464625515216237545838

20081860.363.7369303297505017531428.4790287174163534391126

20091977.573.7474013303491416111385.5810322162154461541157

20101998.253.8576863710614024301885.51033364177177483671195

201117594.0871834340674024001928.31205504249200491461390

201221573.1968764082756034782164.01216417209173496471285

201321393.7880944735777330382242.61454542263199498691420

201421863.6479594927784829212264.01512559281222493841475

20152259.73.5780605268750222342299.71694636272224536861508

20161541.63.265028.86638826716292449.71900673286211590932525

20171910.23.4565458953988517323071.117976553803509501902528

20182335.633.457428.7290631122821853399.6293212034823268661892525

20192506.583.087715.398771278029033263.9336914185453069251862521

1926.33.77033.14150.86119.62009.91759.41167.1463.6221.4176.4458.270.11272.5المتوسط

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، النشرة االقتصادية.
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االقتصادية  المؤشرات  على  الصرف  سعر  تحرير  ثانيا:أثر 
لمحصول الذرة

المؤشرات  وتحليل  دراسة  البحث  من  الجزء  هذا  يتناول 
 -2013( الفترة  خالل  مصر  في  الذرة  لمحصول  االقتصادية 

2017/2015-2019( كما في جدول رقم )3( وذلك كما يلي:

1- السعر المزرعى
تبين من تقديرالسعر المزرعى  خالل متوسط الفترة األولى 
إلى  حوالي 8.8622جنيه/طن،  إرتفعمن  قد   )5102 -  3102(
حوالي 8.4423 جنيه/طن  خالل متوسط الفترة الثانية )7102 
- 9102(، بمعدل تغير بلغ حوالى 20.34%  أى أن إرتفاع سعر 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى إرتفاع 

سعر محصول الذرة بنحو 679 جنيه/طن. 

2- التكاليف الكلية
خالل  التكاليف  متوسط  أن  الكلية  التكاليف  دراسة  من  تبين 
إلى نحو  الفترة األولى قد إرتفع من نحو 4976.7 جنيه/فدان ، 
9297.7 جنيه/فدان خالل متوسط الفترة الثانية، بمعدل تغير بلغ 
األمريكي  الدوالر  إرتفاع سعر صرف  أن  أى   ، نحو %86.83 
بنحو  الكلية   التكاليف  إرتفاع  إلى  أدى  المصري  الجنيه  مقابل 

4321 جنيه/فدان .

3- اإليراد الكلى
تبين من دراسة اإليراد الكلي أن متوسط اإليراد الكلى خالل 
نحو  إلى  جنيه/فدان،   7.7077 نحو  من  قدإرتفع  األولى  الفترة 
تغير  بمعدل  الثانية،  الفترة  متوسط  جنيه/فدان خالل   7.79211
بلغ نحو 85.64%، أى أن إرتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي 
مقابل الجنيه المصري أدى إلى إرتفاع اإليراد الكلى بنحو 0953 

جنيه/فدان .

4- صافى العائد 
تبين من دراسة صافى العائد  أن متوسط صافى العائد خالل 
نحو  ،إلى  جنيه/فدان   1372 نحو  من  إنخفض  قد  األولى  الفترة 

2273.3 جنيه/فدان خالل متوسط الفترة الثانية، بمعدل تغير بلغ 
األمريكي  الدوالر  إرتفاع سعر صرف  أن  أى   ،%16.76- نحو 
بنحو  العائد   صافى  إنخفاض  إلى  أدى  المصري  الجنيه  مقابل 

457.7 جنيه/فدان .

5- العمالة البشرية
الفترة  متوسط  خالل  البشرية   العمالة  دراسةتكلفة  من  تبين 
األولى )3102 - 5102( قد إرتفعت من حوالي 3.3551جنيه/
فدان، إلى حوالي 3.9962 جنيه/فدان خالل متوسط الفترة الثانية 
أن  أى    %87.37 حوالى  بلغ  تغير  بمعدل   ،)9102  -  7102(
إرتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري أدى 
بنحو 6411  القمح  البشرية  لمحصول  العمالة  تكلفة  إرتفاع  إلى 

جنيه/فدان . 

6- الخدمة األلية
تبين من نتائج دراسةتكلفة الخدمة األلية خالل متوسط الفترة 
األولى )3102 - 5102( قد إرتفعت من حوالي 975جنيه/فدان ، 
إلى حوالي 2901 جنيه/فدان  خالل متوسط الفترة الثانية )7102 
- 9102(، بمعدل تغير بلغ حوالى 6.88%  أى أن إرتفاع سعر 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى إرتفاع 

تكلفة الخدمة األلية محصول القمح بنحو 315 جنيه/فدان .  

7- ثمن تقاوى
تبين من نتائج دراسةثمن التقاوى  خالل متوسط الفترة األولى 
إلى  272جنيه/فدان،  حوالي  من  إرتفعت  قد   )5102  -  3102(
 -  7102( الثانية  الفترة  متوسط  جنيه/فدان  خالل  حوالي 964 
9102(، بمعدل تغير بلغ حوالى 34.27%  أى أن إرتفاع سعر 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى إرتفاع 

تكلفة التقاوى لمحصول القمح بنحو 791 جنيه/فدان .  

8- ثمن سماد بلدى
األولى  الفترة  متوسط  خالل  البلدى   السماد  تقديرثمن  تبين 
إلى  512جنيه/فدان،  حوالي  من  إرتفع  قد   )5102  -  3102(

جدول )2( معدالت اإلتجاه الزمنى العام لتطور المؤشرات الرئيسية لمحصول الذرة في مصرخالل الفترة )2000- 2019(.

حيث : الرقم بين القوسين يشير إلى قيمة t المحسوبة .
** معنوى عند 0.01                     * معنوى عند 0.05                 

المصدر : حسبت من جدول رقم )1) 

رقم 
 R2 F النموذج المتغير المعادلة

مقدار 
 التغير

 معدل النمو
 السنوى)%(

 المساحة 1
Y=1606.271+30.475x 
  (17.510)     (3.979)** 86460 (156036**) 386405 1633 

  (      )  (      )  اإلنتاجية 2
                    86328 (06402**) 86880 860 

  (      )(       )  التكاليف الكلية 3
                    86002 (0056418**) 86185 1865 

  (      )  (       )  اإليراد الكلي 4
                     86052 (3536654**) 86800 060 

  (     )  (      )     صافي العائد 5
                     86401 (166830**) 86856 566 

  (      )  (      )     السعر المزرعي 6
                     86052 (1806510**) 86803 063 

  (      )  (       )    عمالة بشرية 0
                     86004 (11186508**) 86128 1268 

  (      )  (      )  خدمة ألية 0
                     86038 (2306516**) 86181 1861 

  (      )  (      )  تقاوى   0
                     86050 (4106030**) 86800 060 

  (      )  (      )  سماد كيماوى  18
                     86010 (1006388**) 86801 061 

  (      )  (      )  مبيدات  11
                     86000 (1436258**) 86186 1866 

  (      )  (       )  إيجار 12
                    86061 (4406584**) 86800 060 
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الثانية )7102  الفترة  حوالي 3.723 جنيه/فدان  خالل متوسط 
- 9102(، بمعدل تغير بلغ حوالى 52.25%  أى أن إرتفاع سعر 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى إرتفاع 

تكلفة السماد البلدى لمحصول القمح بنحو 3.211 جنيه/فدان .  

9- ثمن سماد كيماوى
الفترة  متوسط  خالل  الكيماوى   السماد  تقديرثمن  من  تبين 
7.905جنيه/ حوالي  من  إرتفع  قد   )5102  -  3102( األولى 
فدان ، إلى حوالي 7.319 جنيه/فدان  خالل متوسط الفترة الثانية 
أن  أى    %79.27 حوالى  بلغ  تغير  بمعدل   ،)2019  -  2017)
إرتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري أدى 
 404 بنحو  القمح  لمحصول  الكيماوى  السماد  تكلفة  إرتفاع  إلى 

جنيه/فدان .  

10- ثمن مبيدات
األولى  الفترة  متوسط  خالل  المبيدات   تقديرثمن  من  تبين 
إلى   ، 7.97جنيه/فدان  حوالي  من  إرتفع  قد   )5102 -  3102(
حوالي 3.881 جنيه/فدان  خالل متوسط الفترة الثانية )7102 - 
9102(، بمعدل تغير بلغ حوالى 4.631%  أى أن إرتفاع سعر 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى إرتفاع 

تكلفة المبيدات لمحصول القمح بنحو 901 جنيه/فدان.

11- اإليجار
األولى  الفترة  متوسط  خالل  اإليجار   دراسةتكلفة  من  تبين 
)3102 - 5102( قد إرتفع من حوالي 7.7641جنيه/فدان ، إلى 
حوالي 7.4252جنيه/فدان  خالل متوسط الفترة الثانية )7102 
- 9102(، بمعدل تغير بلغ حوالى 20.27%  أى أن إرتفاع سعر 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى إرتفاع 

تكلفة اإليجار لمحصول القمح بنحو 7501 جنيه/فدان.

إستيراد  أسعار  التمرير(على  )أثر  الصرف  سعر  فى  التغير  أثر 
محصول الذرة فى مصر خالل الفترة )2000- 2019):

سعر  فى  التغير  أثر  متوسط  أن   )4( جدول  نتائج  من  تبين 
الصرف على تطور سعر إستيراد محصول الذرة خالل متوسط 
جنيه،   )4.84( حوالي  بلغ  قد   )2009  -  2000( األولى  الفترة 

 -  2010( الثانية  الفترة  متوسط  خالل  جنيه   4.32 وحوالي 
مقابل  األمريكي  الدوالر  صرف  سعر  إرتفاع  أن  أى   ،)2019
الجنيه المصري بمقدار جنيه واحد قد أدى إلى إرتفاع سعر إستيراد 

إجمالى محصول الذرة حوالي 4.32 جنيه خالل تلك الفترة.

التقدير القياسى ألثر سعر الصرف على  سعر استيراد محصول 
الذرة الشامية خالل الفترة )2000- 2019)

ألثر  قياسى  نموذج  وضع  الدراسة  من  الجزء  هذا  ويتناول 
الدراسة خالل  استيراد محاصيل  الصرف على سعر  تغير سعر 
الفترة )2000 - 2019( وذلك بإفتراض وجود عالقة خطية بين 

المتغير التابع والمتغير المستقل من خالل المعادلة التالية: 

Ŷ = f)X(

Ŷ = a + b X  + e
حيث :

Ŷ=  سعر االستيراد 
a  = ثابت الدالة   b  = الميل الذى يحدد العالقة بين المتغيرين

X = سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه المصرى
e  = الخطأ العشوائى 

وذلك بهدف تحديد طبيعة العالقة والوقوف على مدى إستخدام 
باإلضافة  مصر،  فى  االقتصادية  للسياسة  كأداة  الصرف  سعر 
النظرية  مع  المصرى  االقتصاد  حالة  تطابق  مدى  معرفة  إلى 
االقتصادية التى تؤكد على أن اإلنخفاض فى سعر صرف الجنيه 
كما  األسعار،  وإرتفاع  التضخم  تزايد   إلى  يؤدى  الدوالر  مقابل 
تم عمل إختبارات للتأكد من وجود عالقة فى المدى الطويل بين 
التغيرات التى تحدث فى سعر صرف الدوالر على سعر استيراد 
محصول الذرة الشامية، ومن أجل قياس درجة اإلرتباط بين سعر 
تدنية  تم اإلعتماد على طريقة  فقد  الذرة  استيراد  الصرف وسعر 
 (Ordinary Least Square( العادية  الصغرى  المربعات 
بإستخدام  الدراسة، وذلك  العام لسالسل متغيرات  لدراسة اإلتجاه 
معامل التحديد الذى يظهر مدى تأثر أحد المتغيرين بتغير اآلخر، 
حيث اقتصر نموذج الدراسة على دراسة العالقة سعر االستيراد 
خالل  وذلك  مستقل  كمتغير  الدوالر  صرف  وسعر  تابع  كمتغير 
الفترة )2000 - 2019( وبالتالى فإن أى تغير فى سعر الصرف 

سيؤثر على الميزان التجاري الزراعي.

جدول )3( المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول الذرة في مصر خالل الفترة )2019-2013(.

السنة
السعر 

المزرعي 
جنيه/طن

التكاليف 
الكليه 

جنيه/طن

االيراد 
الكلي 

جنيه/طن

صافى 
العائد 
جنيه/
طن

 عمالة 
بشرية *

خدمة 
آلية

ثمن 
تقاوى

ثمن سماد 
بلدى

ثمن 
سماد 
كيماوى

ثمن 
  اإليجارمبيدات

20132242.64735777330381454542263199498691420

20142264.04927784829211512559281222493841475

20152299.75268750222341694636272224538861508

20162449.76638826716291900673286211590932525

20173071.189539885173217976553803509501902528

20183399.69063112282185293212034823268661892525

20193263.99877127802903336914185453069251862521

متوسط 
الفترةاألولى

2268.84976.77707.727311553.3579272215509.779.71467.7

متوسط الفترة 
الثانية

3244.89297.711297.72273.32699.31092469327.3913.7188.32524.7

16.7673.7888.6072.4352.2579.27136.472.02-43.0286.8346.58معدل التغير%
المصدر :جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية ،النشرة االقتصادية، أعداد متفرقة

)أثر تحرير سعر الصرف= ما بعد التحرير- ما قبل التحرير/ما قبل التحرير*100)
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اوال- إختبار إستقرارية السالسل الزمنية
وإجراء  الزمنية  للسالسل  البياني  الشكل  خالل  من  تبين 
إختبارCorrologram، واختبار ديكي فوالر الموسع للمتغيرات 
)اسعار استيراد محصول الذرة، وسعر الصرف( أنها تعانى من 
ايضا  اتضح  الصفرى، حيث  المستوى  إستقرار عند  مشكلة عدم 
يمكن  انه ال   )ADF( باختبار  الخاص   )4( رقم  من  من جدول 
رفض فرضية العدم H0، وقبول الفرض البديل H1،بالنسبة لهذه 
المتغيرات والقائل بان بها جذر الوحدة عند المستوي الصفري،اي 

ان هذه السالسل غير مستقرة. 

وعند اخذ الفروق األولى لهذه المتغيراتتبين من خالل االشكال 
القائل بعدم   (H0) العدم  انه يمكن قبول فرض   )ADF( واختبار
وجود جذر الوحدة لهذه السالسل. اي ان هذه المتغيرات متكاملة 
من الرتبة )I)1. مما يعنى أن السالسل الزمنية تتحرك معا عبر 

أن  تفترض  التى  القياسية  النظرية  مع  تتفق  النتائج  وهذه  الزمن. 
المستوى  فى  ساكنة  غير  الكلية  االقتصادية  المتغيرات  أغلب 
الصفرى ، ولكنها تصبح ساكنة عند إجراء الفرق االول على جذر 

الوحدة.

ومن ثم فان النتائج تشير إلى أنه إذا كانت توجد عالقة طويلة 
جميع  أن  من  التأكد  ظل  وفى  األساسية،  المتغيرات  بين  األجل 
يتم إجراء طريقة  لذا فسوف  التكامل،  لها نفس درجة  المتغيرات 
المربعات الصغرى )Ordinary Least Square(، حيث تعتبر 
وصفاً مالئماً يربط بين القيم المشاهدة لهذه المتغيرات فى األجل 
القصير ومسارها التوازنى فى األجل الطويل، إضافة إلى ذلك فإن 
التحرك  المتغيرات  من  يمكن ألى  ال  أنه  تعنى  التوازنية  العالقة 

بإستقالل عن اآلخر.

جدول )4( أثرالتمريرلسعر الصرف على أسعار استيراد محصول الذرة خالل الفترة )2000- 2019(.

سعر الصرفالسنة
قيمة واردات الذرة

)مليون دوالر(

سعر االستيراد

)دوالر/طن(
أثر التمرير

20003.48541.57114.980

20013.98553.09115.290.15

20024.52591.57125.320.51

20035.97528.77130.48-0.33

20046.21364.82150.18-7.71

20055.79696.22136.65-13.43

20065.75545.32144.6731.37

20075.641076.84204.60-50.95

20085.451036.64260.461.11

20095.56947.76174.98-4.25

20105.661271.48206.0618.99

20115.972179.86309.2913.04

20126.101958.46323.09-4.66

20136.891984.98343.910.10

20147.091824.96221.72-2.78

20157.651477.19185.78-2.41

201610.21544.19181.00.14

201717.811723.19206.810.16
201817.871848.86303.6421.62
201917.081929.77238.88-0.99

4.84-5.23688.26155.76متوسط الفترة األولى
10.231774.28252.074.32متوسط الفترة الثانية

المصدر : جمعت وحسبت من :

المصدر : جمعت وحسبت من :
1-الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،نشرة التجارة الخارجية ، أعداد متفرقة.

 
Pi    معدل التضخم فى السنة :t 

Pit-1  معدل التضخم فى السنة السابقة :t-1 
Ei     سعر صرف الدوالر بالجنيه المصرى فى السنة :t 

Et-1  سعر صرف الدوالر فى السنة السابقة :t-1 

                                         Pi – Pit-1 
                                              Pit-1 
Pass Through Effect =   Ei – Et-1 
                                              Et-1 
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شكل )1( السلسلة واختبار  Corrologramلسعر استيراد محصول الذرة الشامية )Y( خالل الفترة )2019-2000(.

. Eviews المصدر: نتائج تحليل البيانات باستخدام برنامج

شكل )3( السلسلة واختبار Corrologram لسعر واردات محصول الذرة )dY( خالل الفترة )2000- 2019( بعد اخذ الفرق األول.
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شكل )2( السلسلة واختبار Corrologram لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي )X( خالل الفترة )2019-2000(.
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تقديرنموذج عالقة سعر الصرف بأسعار إستيراد محصول الذرة 
 yranidrO(الصغرى المربعات  طريقة  بإستخدام  الشامية 

(erauqS tsaeL

لتأثير سعر  القياسى  التقدير  الدراسة على  يقوم هذا الجزء من 
الصرف بأسعار إستيراد المحاصيل ، وقد تم إستخدام طريقة المربعات 
الطريقة  هى  تعد  حيث   (Ordinary Least Square) الصغرى 
األفضل من وجهة نظر المعايير االقتصادية واإلحصائية والقياسية 
لكونها تستند على مبدأ تدنية مجموع مربعات الخطأ ألدنى حد ممكن 

 . E-views6 عند مستوى معنوية 0.05 ، بإستخدام برنامج

أ- التفسيراإلحصائيلنتائجنموذج أسعار محصول الذرة الشامية:
حيث تبين من معادلة رقم )1( ان معامل التحديد المعدل بلغ حوالى 
0.228 وهذا يعني أن متغيرات النموذج المقدر تفسر حوالى  %22.8 
من التقلبات في سعر الصرف بينما النسبة الباقية من التقلبات ترجع الى 
عوامل أخرى لم يتضمنها النموذج.مما يدل علي ضعف تأثير سعر 
الصرف علي اسعار استيراد محصول الذرة باعتبار ان محصول الذرة 
الشامية من المحاصيل االستيراتيجية الهامة التي ال يمكن االستغناء 
عنها مهما حدث والذي يتاثر استيراده بنسبة كبيرة بكمية االنتاج المحلي 

واالستهالك المحلي وعدد السكان عن التغيرات في سعر الصرف.

Log (y) = 1.98 + 0.36 log (x)

(14.61)**      (2.31)*

R2= 0.228         f=5.24**       

من  كل  بين  احصائيا  معنوية  تبين وجود عالقة طردية  كما 
التغير في سعر الصرف  وسعر استيراد محصول الذرة الشامية، 

وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية، وتفسير ذلك أنه عند إرتفاع 
إلى  يؤدى  مما  المصرى  الجنيه  قيمة  تنخفض  الصرف  سعر 
إنخفاض تكاليف عناصر اإلنتاج المحلية بالنسبة للعالم الخارجى ، 
مما يؤدى إلى إنخفاض األسعار المحلية مقارنة باألسعار العالمية 
إرتفاعاسعار  وبالتالى  المحلية  للعملة  الشرائية  القيمة  وإنخفاض 
االستيراد. حيث تبين ان زيادة سعر الصرف بنسبة 10% تؤدي 

الي زيادة سعر االستيراد الذرة الشامية بنسبة %3.6 .

وتبين من خالل قيمة F  المحسوبة أنها بلغت حوالى 5.33، وهى 
أكبر من قيمة Fالجدولية عند مستوى معنوية 1%، ومن ثم يتبين معنوية 
النموذج المقدر ككل، وهذا يعني  قبول النموذج من الناحية االحصائية.

اختبار استقراريه سالسل البواقي: 
بعد تمام تقدير النموذج نحصل علي البواقي ويتم إجراء اختبار 
استقراريه سالسل البواقي لنموذج اسعار محصول الذرة الشامية 
باستخدام اختبار )ديكي فولر الموسع( )ADF( مع مراعاة عدم 
ادخال الحد الثابت او االتجاة الننا نتعامل مع البواقي وليس القيم 
القيم  من  اقل  tالمحسوبة  قيمة  أن  تبين  حيث  للمتغيرات  االصلية 
الحرجة الجدولية عند مستويات المعنوية المختلفة ، وبالتالي فان 
البواقي هي من الرتبة )I)1 لذلك نقبل الفرض العدمي ونرفض 
الفرض البديل أي أن سالسل البواقي غير مستقرة ، كذلك تبين من 
معامالت  correlogramأن  باختبار  الخاص   )5( الشكل  خالل 
لهذه   )PAC( الجزئي  االرتباط  ومعامل   )AC( الذاتى  اإلرتباط 
يؤكد علي عدم  ثقة 95% مما  فترة  داخل  تقع جميعها  البواقي ال 
إستقرار سلسلة البواقى لهذا التقدير ، وهذا يعنى عدم تحقق فرضية 
إستقالل األخطاء والتي تؤكد علي عدم وجود عالقة تكامل مشترك 
بين سعر صرف الدوالر وأسعار إستيراد محصول الذرة الشامية.
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(الرتبة(السلسلةالزمنية
الفرق االولالمستوي

بدون ثابت ثابت واتجاهثابت
بدون ثابت ثابت واتجاهثابتواتجاه

واتجاه

YtI(1)1,82-2,11-0,59**3,87-**3,17-**3,89-

XI(1)0.94-1,29-2,04*2,70-2,49-*2,42-

شكل )4( السلسلة واختبار Corrologram لسعر الصرف )dx( خالل الفترة )2000-2019( بعد اخذ الفرق األول.

ADF( وذلك لكل من سعر استيراد محصول الذرة الشامية وسعر الصرف. جدول )4( نتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار)ِ

Null hypothesis of testing unit root states that series is non-stationary or contains a unit root
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تحديد فترة اإلبطاء 
 AIC،FPE  ،LR يتضح من الجدول رقم )5( أن أربعة معايير
 SC , , اختارت فترة ابطاء واحدة وعلية سوف يتم التقدير الختبار 

التكامل المشترك في إطار VARفي إطار فترة ابطاء واحدة.

 tseT noitargetniocehT اختبار التكامل المشترك
الذرة  استيراد  اسعار  بين  المشترك  التكامل  اختبار  وبتطبيق 
 (6( رقم  الجدول  في  موضح  هو  كما  الصرف  وسعر  الشامية 
  (EigenvalueTestو(Trace) حيث تشير النتائج سواء في ظل
Maximal(عند مستوى 5%إلى رفض فرض العدم والذي يعني 
البديل  الفرض  وقبول  المشترك،  للتكامل  متجه  أي  وجود  بعدم 
ينبغي  المتغيرات  أن  يعني  مما  مشترك،  تكامل  متجه  بوجود 
القصيرة  اآلثار  لتقدير  الخطأ  تصحيح  نموذج  بتمثيل  تحظى  أن 

وطويلة المدى بين سعر الصرف والعرض النقدي.

نتائج نموذج تصحيح الخطأ:-
الخطوة  تأتي  المشترك  التكامل  وجود  من  التأكد  بعد 
 Model( ذاتي  انحدار  متجه  نموذج  بتصميم  والمتمثلة  التالية 
Autoregressive Vector( وكانت نتائج نموذج تصحيح الخطأ 

كما هي مبينة في الجدول رقم )7).

وبالنظر إلى النتائج في الجدول رقم )7( يتبين أن قيمة معامل 

التكيف أي المعلمة المقدرة لحد التصحيح في معادلة سعر الصرف 
وسعر استيراد محصول الذرة الشامية سالبة ولكنها غير معنوية 
وهذا يعني أن حد تصحيح الخطأ ال يساعد في تفسير التغيرات في 
سعر استيراد محصول الذرة الشامية، مما يعني عدم وجود عالقة 
سببية في األجل الطويل تتجه من سعر الصرف إلى سعر استيراد 
المحصول، او العكس مما يعني عدم وجود عالقة سببية بين سعر 

الصرف واسعار استيراد محصول الذرة الشامية.

:  ytilasuaC regnarG إختبار السببية لجرانجر-
محل  المتغيرين  بين  السببية  نتائج   )8( رقم  الجدول  يوضح 
وسعر  الشامية  الذرة  محصول  استيراد  اسعار  وهما  الدراسة 
تشير  حيث  األمريكي.  الدوالر  مقابل  المصري  الجنيه  الصرف 
إلى أن إحصائية  القصير  السببية في األجل  للعالقة  التقدير  نتائج 
نرفض  فإننا  بالتالي   )0.413( قدره  باحتمال   )0.705( Fبلغت 
مفهوم  حسب  يسبب  الذرة   استيراد  فيسعر  التغير  أن  فرضية 
جرانجر التغيرات الحاصلة في سعر الصرف، أما بالنسبة لنتيجة 
إلى  الصرف  سعر  من  تتجه  سببية  عالقة  وجود  فرضية  اختبار 
F أنإحصائية  إلى  التقدير  نتائج  المحصول فتشير  اسعار استيراد 
بلغت )0.843( باحتمال قدره )0.372( اي ان التغير في سعر 
ما  المحصول وهو  استيراد  في سعر  تغيرات  يسبب  الصرف ال 

يؤكد علي عدم وجود عالقة سببية بين المتغيرين.

شكل )5( اختبار Corrologramلسلسلة بواقي اسعار استيراد محصول الذرة الشامية.

.)VAR( في نموذج )Lag Structure( اختيار عدد فترات التباطؤ )جدول )5
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التوصيات                                                                                

مشروعات  استمرار  طريق  عن  اإلنتاج  زيادة  على  1-العمل 
استصالح األراضي، واستنباط أصناف جديدة عالية اإلنتاجية 
بهدف سد الفجوة المتزايدة من الذرة وبالتالي، توفير العمالت 
إتباع  ضرورة  مع  )الدوالر(،  لالستيراد  الالزمة  األجنبية 
الصرف خاصة  إرتفاع سعر  الحد من  نقدية هدفها  سياسات 

مع تأثر أسعار أهم السلع الغذائية بزيادة سعر الصرف.

توفير  طريق  عن  الذرة  محصول  تكاليف  خفض  على  2-العمل 

مستلزمات اإلنتاج بأسعار مخفضة، حيث إن زيادة التكاليف 
أدى إلى انخفاض صافى العائد من 2731 إلى 2273 جنيه/

فدان خالل الفترة)2019/2013).

3-العمل على ترشيد وتقليل االستهالك لتخفيض الكمية المستوردة 
زيادة  أن  الواردات، حيث  قيمة  انخفاض  وبالتالي  الذرة  من 
إلى زيادة سعر االستيراد  يؤدى  بمقدار جنيه  سعر الصرف 

بمقدار 4.32 جنيه.

جدول )6( نتائج جوهانسون للتكامل المشترك.

Hypothesized
 Trace 0.05

Critical
Value

0.05
Max Critical

Value
Trace StatisticMax-

EigenStatisticEigenvalue

None15.4913.9522.6114.260.53

At most 13.843.848.668.650.38

.Eviews 9 المصدر: حسبت باستخدام برنامج

.Eviews 9 المصدر: نتائج تحليل برنامج

جدول )7( نتائج نموذج تصحيح الخطأ لنموذج سعر محصول الذرة الشامية.

.Granger Causalit جدول )8( نتائج اختبار
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المراجع                                                                                  

الكتاب اإلحصائي  العامة واإلحصاء –  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
السنوي– القاهرة – أعداد متفرقة. -الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء،نشرة التجارة الخارجية ، أعداد متفرقة.

البنك األهلي– النشرة االقتصادية– القاهرة- أعداد متفرقة.

الدين،محمد: ممدوح  البسيوني: جابر أحمد، أحمد: نسرين نصر 
البدرى،)2009( أثر تغير سعر صرف الدوالر على أسعار 
أهم السلع الغذائية فى جمهورية مصر العربية فى ظل األزمة 
لالقتصاديين  عشر  السابع  المؤتمر  العالمية–  االقتصادية 

الزراعيين.

فواز: محمود محمد، الصفتى: محمد فوزى، عطا هللا: السيد محمد: 
الرقمى  التحول  أثر منظومة  البوهى: خالد محمد )2020(، 
مجلة  الغذائى،  الدعم  مؤشرات  بعض  على  الغذائى  للدعم 
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The impact of the exchange rate liberalization on the economics of the 
Maize crop
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Hashim E. Z. Hijazaa **
*Agricultural Econmic Dept. Faculty of Agriculture, Kafrelsheikh University, 
**Institute of Agric. Extension and Rural Development, Agric. Researches center, Egypt

THE STUDY aims to analyze and estimate the impact of the liberalization of the exchange 
rate on the corn crop during the period )2000-2019(, and the results showed that the 

cultivated area increased by an annual amount of 30,475 thousand feddans, and it was also 
found that the farm price, total revenue, total costs, and net return  It increased by 0.083, 0.089, 
0.105, and 0.056 pounds/feddan, respectively, while it was found that human labor, automated 
service, seed price, municipal fertilizer, chemical fertilizer, pesticide price, and rent increased by 
an annual rate of 0.120, 0.101, 0.088, 0.088, 0.091, 0.106, 0.097 pounds / feddan, respectively, 
and by studying the impact of the exchange rate on the economic indicators of corn, it was 
found that it had increased from the first period )2013/2015( to the second period )2017/2019( 
at a rate of change of 43.02%, 86.83%, 46.58%, -16.76%, 73.78%, 88.6%, 72.43%, 52.25%, 
79.27%, 136.4%, 72.02% for each of the farm price, total revenue, total costs, and net return, 
human labor, automated service The price of seeds, municipal fertilizer, chemical fertilizer, 
pesticide price, rent, respectively, and a study )the effect of passing( during the period )2000-
2009-2010-2019) It was found that the rise in the exchange rate of the US dollar against the 
Egyptian pound by one pound led to a rise in the import price of the total corn crop about 4.32 
pounds, and the results of estimating the exchange rate model on the import price showed a 
positive relationship, as it was found that the increase in the exchange rate  By 10% leads to an 
increase in the import price of corn by 3.6%, as it was found that there is no causal relationship 
between the exchange rate and the import price of corn.

Keywords: Exchange rate, corn yield, rate of change, pass-through effect, causation, economic 
and productivity indicators.


