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  دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقيةدراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقية

  عبد المنعم السيد عبد الفتاح ضيف عبد المنعم السيد عبد الفتاح ضيف 
  .. مركز البحوث الزراعية  مركز البحوث الزراعية ––معهد بحوث االقتصاد الزراعي معهد بحوث االقتصاد الزراعي ) ) باحث أولباحث أول((

  : : مقدمةمقدمة
يعتبر محصول بنجر السكر من المحاصيل السكرية االقتصادية الهامة إلنتاج السكر ، وترجع أهميتـه               يعتبر محصول بنجر السكر من المحاصيل السكرية االقتصادية الهامة إلنتاج السكر ، وترجع أهميتـه               

خراج مادة السكروز ذات القيمة الغذائية العالية والتي تستعمل في غذاء اإلنسان كمصدر للطاقة العالية               خراج مادة السكروز ذات القيمة الغذائية العالية والتي تستعمل في غذاء اإلنسان كمصدر للطاقة العالية               إلي است إلي است 
ويعتبر بنجر السكر من المحاصيل ثنائية الغرض حيث يستخرج من جـذورة الـسكر ويـستخدم المجمـوع                  ويعتبر بنجر السكر من المحاصيل ثنائية الغرض حيث يستخرج من جـذورة الـسكر ويـستخدم المجمـوع                  

ه يجود في األراضـي  ه يجود في األراضـي  الخضري كغذاء للحيوانات ، كما تؤدي زراعة البنجر إلي تحسين خواص التربة كما أن      الخضري كغذاء للحيوانات ، كما تؤدي زراعة البنجر إلي تحسين خواص التربة كما أن      
الملحية وحديثه االستصالح واألراضي الجيرية وتتيح زراعة البنجر فرص عمل كثيرة سواء فـي الحقـل أو        الملحية وحديثه االستصالح واألراضي الجيرية وتتيح زراعة البنجر فرص عمل كثيرة سواء فـي الحقـل أو        

من إجمالي إنتاج الـسكر  من إجمالي إنتاج الـسكر  % % ٥٣٥٣ مليون طن تمثل حوالي  مليون طن تمثل حوالي ١,٠٦١,٠٦في مصانع السكر ويساهم سكر البنجر بحوالي  في مصانع السكر ويساهم سكر البنجر بحوالي  
ديد من المشاكل والعقبات مما زاد مـن أهميـة   ديد من المشاكل والعقبات مما زاد مـن أهميـة   لنفس العام ، ولزيادة إنتاج السكر عن طريق القصب يوجد الع       لنفس العام ، ولزيادة إنتاج السكر عن طريق القصب يوجد الع       

  . . سكر البنجر في تقليص حجم الفجوة السكرية في مصر سكر البنجر في تقليص حجم الفجوة السكرية في مصر 
  : : مشكلة الدراسة مشكلة الدراسة 

  ٢٢تكمن مشكلة الدراسة في أهمية السكر كأحد المكونات الرئيسية للغذاء إال أن اإلنتاج المحلي منه نحو                 تكمن مشكلة الدراسة في أهمية السكر كأحد المكونات الرئيسية للغذاء إال أن اإلنتاج المحلي منه نحو                 
 مليون طن  مما يؤدي إلي وجود فجوة          مليون طن  مما يؤدي إلي وجود فجوة         ٢,٩٧٢,٩٧نه  نه  مليون طن سكر يعجز عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية م        مليون طن سكر يعجز عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية م        

 ، مما يؤدي إلي سـد تلـك الفجـوة            ، مما يؤدي إلي سـد تلـك الفجـوة           ٢٠١٣٢٠١٣ مليون طن وذلك خالل عام        مليون طن وذلك خالل عام       ٠,٩٨٢٠,٩٨٢غذائية سكرية تقدر بحوالي     غذائية سكرية تقدر بحوالي     
  . . باالستيراد من الخارج وتحميل الخزانة العامة ا لمزيد من األعباءباالستيراد من الخارج وتحميل الخزانة العامة ا لمزيد من األعباء

  : : هدف وأهمية الدراسة هدف وأهمية الدراسة 
ل العوامل والمتغيرات المؤثرة علي الكفاءة االقتـصادية        ل العوامل والمتغيرات المؤثرة علي الكفاءة االقتـصادية        تهدف الدراسة إلي إلقاء الضوء ودراسة وتحلي      تهدف الدراسة إلي إلقاء الضوء ودراسة وتحلي      

إلنتاج بنجر السكر وتصنيع سكر البنجر وبالتالي  االرتقاء بمستوي تلك الكفاءة  عن طريق تفعيـل وتنـشيط                   إلنتاج بنجر السكر وتصنيع سكر البنجر وبالتالي  االرتقاء بمستوي تلك الكفاءة  عن طريق تفعيـل وتنـشيط                   
المتغيرات اإليجابية وتثبيط وتحجيم السلبي منها ، كما أن نتائج هذه الدراسة وغيرها من الدراسات األخـرى                 المتغيرات اإليجابية وتثبيط وتحجيم السلبي منها ، كما أن نتائج هذه الدراسة وغيرها من الدراسات األخـرى                 

 المماثلة يمكن لمتخذ القرار االقتصادي والزراع واالسترشاد بنتائجها عند تحليل الوضع الحالي فـي                المماثلة يمكن لمتخذ القرار االقتصادي والزراع واالسترشاد بنتائجها عند تحليل الوضع الحالي فـي               الميدانيةالميدانية
  . . رسم السياسات والبرامج المستقبلية رسم السياسات والبرامج المستقبلية 

 تعتمد الدراسة علي مصدرين رئيسين للبيانـات وهمـا       تعتمد الدراسة علي مصدرين رئيسين للبيانـات وهمـا      ::األسلوب والطريقة البحثية ومصادر البيانات      األسلوب والطريقة البحثية ومصادر البيانات      
استصالح األراضي بقطاعاتها المختلفة وأخري ميدانية من خـالل  استصالح األراضي بقطاعاتها المختلفة وأخري ميدانية من خـالل  بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة و   بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة و   

  ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤ عن الموسم الزراعـي       عن الموسم الزراعـي      ٢٠١٦٢٠١٦استمارة استبيان صممت خصيصاً لذلك تم تجميعها خالل عام          استمارة استبيان صممت خصيصاً لذلك تم تجميعها خالل عام          
 استمارة أخـذت   استمارة أخـذت  ٤٠٤٠بواقع بواقع ) ) قرية الصوفية قرية الصوفية ( ( وأوالد صقر   وأوالد صقر   ) ) منطقة سهل الحسينية    منطقة سهل الحسينية    ( ( وذلك من مراكز الحسينية     وذلك من مراكز الحسينية     

 خدمات من جمعيات القرى موضع الدراسة ولكل مركز ليصبح إجمالي العينـة              خدمات من جمعيات القرى موضع الدراسة ولكل مركز ليصبح إجمالي العينـة             ٢٢سجل  سجل  بطريقة عشوائية من    بطريقة عشوائية من    
 مشاهدة كما تم استخدام مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية و التشغيلية ومعـدل النمـو فـي تحليـل           مشاهدة كما تم استخدام مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية و التشغيلية ومعـدل النمـو فـي تحليـل          ٨٠٨٠

  . . البيانات وعرض ما توصلت إليه من نتائج البيانات وعرض ما توصلت إليه من نتائج 
  : : نتائج الدراسة ومناقشتهانتائج الدراسة ومناقشتها

  .. والفجوة الغذائية ومتوسط نصيب الفرد للسكر في مصر  والفجوة الغذائية ومتوسط نصيب الفرد للسكر في مصر اإلنتاج واالستهالكاإلنتاج واالستهالك: : أوالأوال
) ) بـاأللف طـن   بـاأللف طـن   ((إلي اإلنتاج الكلي للسكر وإنتاج واستهالك سكر البنجـر                    إلي اإلنتاج الكلي للسكر وإنتاج واستهالك سكر البنجـر                    ) ) ١١((تشير نتائج جدول    تشير نتائج جدول    

  ) ) ٢٠١٣٢٠١٣--٢٠٠٧٢٠٠٧( ( وأهميته النسبية في مصر خالل الفترة وأهميته النسبية في مصر خالل الفترة 
) ) ٢٠١٣٢٠١٣--٢٠٠٧٢٠٠٧((خالل الفترة   خالل الفترة    بلغ متوسط اإلنتاج الكلي للسكر في مصر          بلغ متوسط اإلنتاج الكلي للسكر في مصر         :: اإلنتاج الكلي للسكر في مصر      اإلنتاج الكلي للسكر في مصر     --١١

 مليـون طـن ،       مليـون طـن ،      ٢,٠٠٥٢,٠٠٥ حيث بلـغ      حيث بلـغ     ٢٠١٢٢٠١٢ مليون طن سنويا ، ارتفع ليصل أقصاه عام           مليون طن سنويا ، ارتفع ليصل أقصاه عام          ١,٨٣٢١,٨٣٢حوالي  حوالي  

  ٢٠١٦مارس  – األول العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٣٩٦ دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقيةدراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقية
 مليون طن كما أن معدل النمو السنوي خـالل مـدة             مليون طن كما أن معدل النمو السنوي خـالل مـدة            ١,٥٨٢١,٥٨٢ حيث بلغ     حيث بلغ    ٢٠٠٨٢٠٠٨وانخفض ليصل أدناه عام     وانخفض ليصل أدناه عام     

  .  .    %%٣,٧٣,٧الدراسة بلغ الدراسة بلغ 
 ألـف طـن تمثـل        ألـف طـن تمثـل       ٨٢٢٨٢٢الل فترة الدراسة حـوالي      الل فترة الدراسة حـوالي      أما بالنسبة إلنتاج سكر البنجر فقد بلغ المتوسط خ        أما بالنسبة إلنتاج سكر البنجر فقد بلغ المتوسط خ        

  ١,٠٦١,٠٦ حيث بلـغ   حيث بلـغ  ٢٠١٣٢٠١٣من إجمالي إنتاج السكر في مصر كما بلغ إنتاج سكر البنجر أقصاه عام            من إجمالي إنتاج السكر في مصر كما بلغ إنتاج سكر البنجر أقصاه عام             %  % ٤٤,٨٦٤٤,٨٦
   % .  % . ١١,١١١,١مليون طن ، كما بلغ معدل النمو السنوي حوالي مليون طن ، كما بلغ معدل النمو السنوي حوالي 

ـ :: االستهالك القومي للسكر في مصر   االستهالك القومي للسكر في مصر  --٢٢ ـ  بلغ متوسط االستهالك القومي للسكر خالل فت   ٢,٧٥٧٢,٧٥٧رة الدراسـة  رة الدراسـة   بلغ متوسط االستهالك القومي للسكر خالل فت
 مليون طن ، وانخفض ليصل أدنـاه         مليون طن ، وانخفض ليصل أدنـاه        ٣,٠٣١٣,٠٣١ حيث بلغ     حيث بلغ    ٢٠١٠٢٠١٠مليون طن ارتفع االستهالك ليصل أقصاه       مليون طن ارتفع االستهالك ليصل أقصاه       

  %.%.١١,١١١,١ مليون طن كما بلغ معدل النمو السنوي  مليون طن كما بلغ معدل النمو السنوي ٢,٠٠١٢,٠٠١ حيث بلغ  حيث بلغ ٢٠٠٧٢٠٠٧عام عام 
  ١,٨٣٢١,٨٣٢ في الوقت الذي بلغ متوسط اإلنتاج الكلي للسكر في مصر حـوالى               في الوقت الذي بلغ متوسط اإلنتاج الكلي للسكر في مصر حـوالى              :: الفجوة السكرية في مصر       الفجوة السكرية في مصر      --٣٣

 مليون طن ، وهـذا يعنـي عجـز     مليون طن ، وهـذا يعنـي عجـز    ٢,٧٥٧٢,٧٥٧مليون طن ، فإن المتوسط السنوى لالستهالك القومى حوالى          مليون طن ، فإن المتوسط السنوى لالستهالك القومى حوالى          
اإلنتاج المحلي عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية للسكر في مصر ووجود فجوة سكرية في مصر تقدر               اإلنتاج المحلي عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية للسكر في مصر ووجود فجوة سكرية في مصر تقدر               

هـا عـام    هـا عـام     ألف طن سنوياً خالل فترة الدراسة ارتفعت حجم الفجوة السكرية لتصل أدنا             ألف طن سنوياً خالل فترة الدراسة ارتفعت حجم الفجوة السكرية لتصل أدنا            ٩٢٤,٣٢٩٢٤,٣٢بحوالي  بحوالي  
، ،  مليون طن   مليون طن  ٠,٢٤٣٠,٢٤٣ حيث بلغ     حيث بلغ    ٢٠٠٧٢٠٠٧عام  عام   مليون طن، وانخفضت لتصل أدناها        مليون طن، وانخفضت لتصل أدناها       ١,٢٥٣١,٢٥٣ حيث بلغ     حيث بلغ    ٢٠٠٨٢٠٠٨

   % . % .١١,٨١١,٨كما بلغ معدل النمو السنوي للفجوة الغذائية حوالي كما بلغ معدل النمو السنوي للفجوة الغذائية حوالي 
سنوياً سنوياً / /  كجم    كجم   ٣٥,٣٣٥,٣بلغ متوسط نصيب الفرد من السكر خالل فترة الدراسة حوالي           بلغ متوسط نصيب الفرد من السكر خالل فترة الدراسة حوالي           : :  متوسط نصيب الفرد    متوسط نصيب الفرد   --٤٤

سنوياً ، وانخفض المتوسط ليصل أدنـاه       سنوياً ، وانخفض المتوسط ليصل أدنـاه       / / كجم  كجم  ٣٨,٢٣٨,٢ حيث بلغ     حيث بلغ    ٢٠١٣٢٠١٣ل أقصاه عام    ل أقصاه عام    ارتفع المتوسط ليص  ارتفع المتوسط ليص  
   %. %.٠,٣١٠,٣١ كجم سنوياً كما بلغ معدل النمو السنوي  كجم سنوياً كما بلغ معدل النمو السنوي ٢٧,١٢٧,١ حيث بلغ  حيث بلغ ٢٠٠٧٢٠٠٧عام عام 

ومما سبق يتضح أهمية سكر البنجر في اإلنتاج الكلي للسكر وبالتالي الحد من تفاقم الفجوة السكرية                ومما سبق يتضح أهمية سكر البنجر في اإلنتاج الكلي للسكر وبالتالي الحد من تفاقم الفجوة السكرية                
لكفاءة اإلنتاجية والتشغيلية إلنتاج البنجر واستخراج السكر منه كما سـيتم           لكفاءة اإلنتاجية والتشغيلية إلنتاج البنجر واستخراج السكر منه كما سـيتم           في مصر ، مما يستلزم دراسة ا      في مصر ، مما يستلزم دراسة ا      

  . . في األجزاء التالية للدراسة في األجزاء التالية للدراسة 
    المساحة واإلنتاجية واإلنتاج الكلي لمحصول بنجر السكر في مصر ومحافظة الشرقيةالمساحة واإلنتاجية واإلنتاج الكلي لمحصول بنجر السكر في مصر ومحافظة الشرقية  ::ثانياًثانياً

اجية الفدانية وبالتالي   اجية الفدانية وبالتالي   يهتم الجزء التالي من الدراسة بإلقاء الضوء ودراسة المساحة المزروعة واإلنت          يهتم الجزء التالي من الدراسة بإلقاء الضوء ودراسة المساحة المزروعة واإلنت          
  . . اإلنتاج الكلي لمحصول بنجر السكر في مصر ومحافظة الشرقية مع المقارنة بينهما اإلنتاج الكلي لمحصول بنجر السكر في مصر ومحافظة الشرقية مع المقارنة بينهما 

  : :  المساحة المزروعة  المساحة المزروعة --١١
المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر واإلنتاج الكلي وإنتاجية الفـدان فـي            المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر واإلنتاج الكلي وإنتاجية الفـدان فـي            ) ) ٢٢((تشير نتائج جدول    تشير نتائج جدول    

أن متوسط المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر       أن متوسط المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر       ) ) ٢٠١٣٢٠١٣--٢٠٠٧٢٠٠٧((مصر ومحافظة الشرقية خالل الفترة      مصر ومحافظة الشرقية خالل الفترة      
 ألف فدان خالل فترة الدراسة، ارتفع المتوسط ليصل إلـي أقـصاه فـي عـام         ألف فدان خالل فترة الدراسة، ارتفع المتوسط ليصل إلـي أقـصاه فـي عـام        ٣٤٣,٢٣٤٣,٢في مصر بلغ حوالي     في مصر بلغ حوالي     

 حيـث بلغـت المـساحة        حيـث بلغـت المـساحة       ٢٠٠٧٢٠٠٧ الف فدان ، وانخفض ليصل أدناه عام          الف فدان ، وانخفض ليصل أدناه عام         ٤٦٠,٥٤٦٠,٥ حيث بلغت المساحة      حيث بلغت المساحة     ٢٠١٣٢٠١٣
  %.%.١١١,٣١,٣ ألف فدان وأن معدل النمو السنوي بلغ  ألف فدان وأن معدل النمو السنوي بلغ ٢٤٨,٣٢٤٨,٣

 أما بالنسبة لمحافظة الشرقية فقد بلغ المتوسط السنوي لمساحة محصول بنجر السكر لمتوسـط فتـرة                 أما بالنسبة لمحافظة الشرقية فقد بلغ المتوسط السنوي لمساحة محصول بنجر السكر لمتوسـط فتـرة                
من إجمالي مساحة المحصول في مـصر ارتفعـت   من إجمالي مساحة المحصول في مـصر ارتفعـت    %  % ٩,٦٥٩,٦٥ ألف فدان تمثل حوالي     ألف فدان تمثل حوالي    ٣٣,١١٣٣,١١الدراسة حوالي   الدراسة حوالي   

 حيـث    حيـث   ٢٠٠٧٢٠٠٧ ألف فدان ، وانخفضت لتصل أدناها عام          ألف فدان ، وانخفضت لتصل أدناها عام         ٥٦,٠٤٥٦,٠٤ حيث بلغ     حيث بلغ    ٢٠١٣٢٠١٣المساحة لتصل أقصاه عام     المساحة لتصل أقصاه عام     
   %. %.١٨,١١٨,١ ألف فدان ، كما بلغ معدل النمو السنوي  ألف فدان ، كما بلغ معدل النمو السنوي ١٩,٠٦١٩,٠٦بلغ بلغ 

  :: اإلنتاجية الفدائية  اإلنتاجية الفدائية --٢٢
بلغ متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر السكر في مصر خالل فترة الدراسة في مـصر حـوالي                  بلغ متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر السكر في مصر خالل فترة الدراسة في مـصر حـوالي                  

خفـضت  خفـضت   طن للفـدان وان     طن للفـدان وان    ٢١,٩٨٢١,٩٨ حيث بلغ     حيث بلغ    ٢٠٠٧٢٠٠٧للفدان ارتفعت اإلنتاجية لتصل أقصاها عام       للفدان ارتفعت اإلنتاجية لتصل أقصاها عام       / /  طن  طن ٢٠,٩٢٢٠,٩٢
   % .  % . ٠,٦٠,٦ طن للفدان كما بلغ معدل النمو السنوي  طن للفدان كما بلغ معدل النمو السنوي ١٩,٩٢١٩,٩٢ حيث بلغ  حيث بلغ ٢٠٠٨٢٠٠٨لتصل أدناه عام لتصل أدناه عام 



٣٩٧ دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقيةدراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقية
 طـن   طـن  ٢٠,٠٩٢٠,٠٩أما بالنسبة لمتوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية فقـد بلـغ       أما بالنسبة لمتوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية فقـد بلـغ       

  ٢٢٠٠٧٠٠٧من مثيله علي مستوي الجمهورية ارتفعت لتـصل أقـصاها عـام    من مثيله علي مستوي الجمهورية ارتفعت لتـصل أقـصاها عـام    % % ٩٦٩٦للفدان أي أن المتوسط يمثل     للفدان أي أن المتوسط يمثل     
 طن للفدان كمـا بلـغ        طن للفدان كمـا بلـغ       ١٩,٢٩١٩,٢٩ حيث بلغ     حيث بلغ    ٢٠٠٩٢٠٠٩ طن للفدان ، وانخفضت لتصل أدناها عام          طن للفدان ، وانخفضت لتصل أدناها عام         ٢٠,٨٣٢٠,٨٣حيث بلغ   حيث بلغ   

   %. %.٠,٠١٠,٠١معدل النمو السنوي بلغ معدل النمو السنوي بلغ 
  :: اإلنتاج الكلي لمحصول بنجر السكر  اإلنتاج الكلي لمحصول بنجر السكر --٣٣

، ، ٢٠١٣٢٠١٣  --٢٠٠٧٢٠٠٧ مليون طن خالل الفتـرة        مليون طن خالل الفتـرة       ٧,٢٠٧,٢٠بلغ المتوسط السنوي لإلنتاج الكلي في مصر حوالي         بلغ المتوسط السنوي لإلنتاج الكلي في مصر حوالي         
  ٢٠٠٨٢٠٠٨ مليون طن، وانخفض ليصل أدنـاه عـام           مليون طن، وانخفض ليصل أدنـاه عـام          ١٠,٠٤١٠,٠٤ حيث بلغ     حيث بلغ    ٢٠١٣٢٠١٣ليصل أقصاه عام    ليصل أقصاه عام    ارتفع المتوسط   ارتفع المتوسط   

   %. %.١١,٩١١,٩ مليون طن، كما أن معدل النمو السنوي بلغ  مليون طن، كما أن معدل النمو السنوي بلغ ٥,١٣٥,١٣حيث بلغ حيث بلغ 
 في مصر  في مصر وأهميته النسبيةوأهميته النسبية) ) باأللف طنباأللف طن((واستهالك سكر البنجر واستهالك سكر البنجر اإلنتاج الكلي للسكر وإنتاج اإلنتاج الكلي للسكر وإنتاج ) : ) : ١١((جدول جدول 

  ).).٢٠١٣٢٠١٣  --٢٠٠٧٢٠٠٧((خالل الفترة خالل الفترة 
  تتالسنواالسنوا

اإلنتاج الكلي اإلنتاج الكلي 
  للسكر للسكر 

  ))ألف طنألف طن((
إنتاج سكر إنتاج سكر 

  البنجرالبنجر
  ))ألف طنألف طن( ( 

(%)(%)  
االستهالك االستهالك 

  الكلي للسكر الكلي للسكر 
  ))ألف طنألف طن((

الفجوة الفجوة 
ألف ألف ( ( السكرية السكرية 
  ))طنطن

متوسط نصيب متوسط نصيب 
الفرد من السكر    الفرد من السكر    

  ))ألف طنألف طن( ( 
٢٧,١٢٧,١  ٢٤٣٢٤٣  ٢٠٠١٢٠٠١  ٣٨,٨٥٣٨,٨٥  ٦٨٣٦٨٣  ١٧٥٨١٧٥٨  ٢٠٠٧٢٠٠٧  
٣٧,٧٣٧,٧  ١٢٥٣١٢٥٣  ٢٨٣٥٢٨٣٥  ٣٢,٠٥٣٢,٠٥  ٥٠٧٥٠٧  ١٥٨٢١٥٨٢  ٢٠٠٨٢٠٠٨  
٣٥,٤٣٥,٤  ١١١٠١١١٠  ٢٧٢٠٢٧٢٠  ٣٧,٠٨٣٧,٠٨  ٥٩٧٥٩٧  ١٦١٠١٦١٠  ٢٠٠٩٢٠٠٩  
٣٨٣٨  ١٠٥٦١٠٥٦  ٣٠٣١٣٠٣١  ٥٠,١٣٥٠,١٣  ٩٩٠٩٩٠  ١٩٧٥١٩٧٥  ٢٠١٠٢٠١٠  
٣٥,٧٣٥,٧  ٩٧٠٩٧٠  ٢٨٦٨٢٨٦٨  ٤٨,١٠٤٨,١٠  ٩١٣٩١٣  ١٨٩٨١٨٩٨  ٢٠١١٢٠١١  
٣٤,٨٣٤,٨  ٨٦٦٨٦٦  ٢٨٧١٢٨٧١  ٥٠,٠٧٥٠,٠٧  ١٠٠٤١٠٠٤  ٢٠٠٥٢٠٠٥  ٢٠١٢٢٠١٢  
٣٨,٢٣٨,٢  ٩٨٢٩٨٢  ٢٩٧٠٢٩٧٠  ٥٣,٠٧٥٣,٠٧  ١٠٦٠١٠٦٠  ١٩٩٨١٩٩٨  ٢٠١٣٢٠١٣  
  ٣٥,٢٧٣٥,٢٧  ٩٢٤,٣٢٩٢٤,٣٢  ٢٧٥٦,٦٢٧٥٦,٦  ٤٤,٨٦٤٤,٨٦  ٨٢٢٨٢٢  ١٨٣٢,٢٨١٨٣٢,٢٨  المتوسطالمتوسط
معدل معدل 

  ٠,٣١٠,٣١  ١١,٨١١,٨  ١١,١١١,١  --  ١١,١١١,١  ٣,٧٣,٧  ))١١(((%)(%)النموالنمو
  ..ssppssssباستخدام برنامج باستخدام برنامج ) ) YY  ==    ++  BBllnn  xx((ير المقدر للمعادلة النصف لوغاريتمية ير المقدر للمعادلة النصف لوغاريتمية معدل التغمعدل التغ) ) ١١((

 حسبت وجمعت من بيانات منشورة وزارة الزراعة واستصالح األراضي قطاع الشئون االقتصادية، نشرة الميزان                حسبت وجمعت من بيانات منشورة وزارة الزراعة واستصالح األراضي قطاع الشئون االقتصادية، نشرة الميزان               ::المصدرالمصدر
    ..الغذائي، أعداد متفرقةالغذائي، أعداد متفرقة

الكلي للمحصول وإنتاجية الفدان في مصر الكلي للمحصول وإنتاجية الفدان في مصر المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر واإلنتاج المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر واإلنتاج ): ): ٢٢((جدول جدول 
  ):):٢٠١٣٢٠١٣--٢٠٠٧٢٠٠٧( ( ومحافظة الشرقية خالل الفترة ومحافظة الشرقية خالل الفترة 

  محافظة الشرقيةمحافظة الشرقية  الجمهوريةالجمهورية
  المساحةالمساحة  السنواتالسنوات

  ))ألف فدانألف فدان( ( 
  اإلنتاجيةاإلنتاجية

  ))فدانفدان/ / طنطن( ( 
  اإلنتاج الكلياإلنتاج الكلي

  ))ألف طنألف طن( ( 
المساحة المساحة 

  ))ألف فدانألف فدان((
  اإلنتاجيةاإلنتاجية

  ))فدانفدان/ / طنطن( ( 
  اإلنتاج الكلياإلنتاج الكلي

  ))ألف طنألف طن( ( 
٣٩٦,٩٣٩٦,٩  ٢٠,٨٣٢٠,٨٣  ١٩,٠٦١٩,٠٦  ٥٤٥٨,٢٥٤٥٨,٢  ٢١,٩٨٢١,٩٨  ٢٤٨,٣٢٤٨,٣١١  ٢٠٠٧٢٠٠٧  
٤٥٧,٤٤٥٧,٤  ١٩,٨٤١٩,٨٤  ٢٣,٠٥٢٣,٠٥  ٥١٣٢,٩٥١٣٢,٩  ١٩,٩٢١٩,٩٢  ٢٥٧,٦٧٢٥٧,٦٧  ٢٠٠٨٢٠٠٨  
٤٣٠,٤٤٣٠,٤  ١٩,٢٩١٩,٢٩  ٢٢,٣١٢٢,٣١  ٥٣٣٣,٥٥٣٣٣,٥  ٢٠,١٦٢٠,١٦  ٢٦٤,٦٠٢٦٤,٦٠  ٢٠٠٩٢٠٠٩  
٦٠٧,٦٦٠٧,٦  ٢٠,٣٣٢٠,٣٣  ٢٩,٨٨٢٩,٨٨  ٧٨٤٠,٣٧٨٤٠,٣  ٢٠,٣٣٢٠,٣٣  ٣٨٥,٦٨٣٨٥,٦٨  ٢٠١٠٢٠١٠  
٦٩٣٦٩٣  ١٩,٤٦١٩,٤٦  ٣٥,٦٢٣٥,٦٢  ٧٤٨٦,١٧٤٨٦,١  ٢٠,٦٩٢٠,٦٩  ٣٦١,٩٠٣٦١,٩٠  ٢٠١١٢٠١١  
٩٤٤,٨٩٤٤,٨  ٢٠,٦٢٢٠,٦٢  ٤٥,٨٣٤٥,٨٣  ٩١٢٦,١٩١٢٦,١  ٢١,٥٤٢١,٥٤  ٤٢٣,٧٦٤٢٣,٧٦  ٢٠١٢٢٠١٢  
١١٣٥,٦١١٣٥,٦  ٢٠,٢٦٢٠,٢٦  ٥٦,٠٤٥٦,٠٤  ١٠٠٤٤,٣١٠٠٤٤,٣  ٢١,٨١٢١,٨١  ٤٦٠,٤٩٤٦٠,٤٩  ٢٠١٣٢٠١٣  
  ١٦٥,١٨١٦٥,١٨  ٢٠,٠٩٢٠,٠٩  ٣٣,١١٣٣,١١  ٧٢٠٣,٠٣٧٢٠٣,٠٣  ٢٠,٩٢٢٠,٩٢  ٣٤٣,٢٣٤٣,٢  المتوسطالمتوسط

  ١٨,١١٨,١  ٠,٠٠٩٠,٠٠٩  ١٨,١١٨,١  ١١,٩١١,٩  ٠,٦٠,٦  ١١,٣١١,٣  ))١١(((%) (%) معدل النمو معدل النمو 
  ..ssppssssباستخدام برنامج باستخدام برنامج ) ) YY  ==    ++  BBllnn  xx((معدل التغير المقدر للمعادلة النصف لوغاريتمية معدل التغير المقدر للمعادلة النصف لوغاريتمية ) ) ١١((

قطاع الشئون االقتصادية ، نـشرة      قطاع الشئون االقتصادية ، نـشرة      حسبت وجمعت من بيانات منشورة وزارة الزراعة واستصالح األراضي          حسبت وجمعت من بيانات منشورة وزارة الزراعة واستصالح األراضي          ) ) ١١((: : المصدرالمصدر
  . . االقتصاد الزراعي ، إعداد متفرقة االقتصاد الزراعي ، إعداد متفرقة 

   . .٢٠١٦٢٠١٦، عام ، عام ر، سجالت رسمية، بيانات ثانويةر، سجالت رسمية، بيانات ثانوية ودعم اتخاذ القرا ودعم اتخاذ القرا––مديرية الزراعة بالشرقية، مركز المعلومات مديرية الزراعة بالشرقية، مركز المعلومات ) ) ٢٢   (   (
  

 يمثل   يمثل  دراسةدراسة ألف طن خالل فترة ال      ألف طن خالل فترة ال     ١٦٥,١٨١٦٥,١٨أما بالنسبة لمتوسط اإلنتاج الكلي لمحافظة الشرقية فقد بلغ          أما بالنسبة لمتوسط اإلنتاج الكلي لمحافظة الشرقية فقد بلغ          
 مليون   مليون  ١,١٣٦١,١٣٦ حيث بلغ     حيث بلغ    ٢٠١٣٢٠١٣، ارتفع األنتاج ليصل أقصاه عام       ، ارتفع األنتاج ليصل أقصاه عام       من مثيله علي مستوي مصر    من مثيله علي مستوي مصر    % % ٩,٣٩,٣حوالي  حوالي  

  %.%.١٨,١١٨,١ كما بلغ معدل النمو السنوي  كما بلغ معدل النمو السنوي  ألف طن ألف طن٣٩٦,٩٣٩٦,٩ حيث بلغ  حيث بلغ ٢٠٠٧٢٠٠٧طن وانخفض ليصل أدناه عام طن وانخفض ليصل أدناه عام 

  ٢٠١٦مارس  – األول العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٣٩٨ دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقيةدراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقية
  : : هيكل تكاليف إنتاج محصول بنجر السكر بمحافظة الشرقيةهيكل تكاليف إنتاج محصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية: : ثالثاًثالثاً

 إنتاج محصول بنجر السكر تكلفة كل من مستلزمات اإلنتاج الزراعي وعمليات الخدمـة               إنتاج محصول بنجر السكر تكلفة كل من مستلزمات اإلنتاج الزراعي وعمليات الخدمـة              تشمل تكاليف تشمل تكاليف 
، وإجمـالي   ، وإجمـالي   ) ) تكـاليف ثابتـة     تكـاليف ثابتـة     ( ( ، وتكلفة القيمة اإليجارية والمصروفات األخري       ، وتكلفة القيمة اإليجارية والمصروفات األخري       ) ) تكاليف متغيرة تكاليف متغيرة ( ( الزراعية  الزراعية  

  ..تكاليف اإلنتاجتكاليف اإلنتاج
ة كـل مـن التقـاوي واألسـمدة         ة كـل مـن التقـاوي واألسـمدة          تشمل تكلفة مستلزمات اإلنتاج تكلف      تشمل تكلفة مستلزمات اإلنتاج تكلف     :: تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي     تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي    --١١

األهمية النسبية لبنود تكاليف مـستلزمات اإلنتـاج        األهمية النسبية لبنود تكاليف مـستلزمات اإلنتـاج        ) ) ٣٣((الكيماوية والورقية والمبيدات وتشير نتائج جدول       الكيماوية والورقية والمبيدات وتشير نتائج جدول       
 إلي أن متوسط تكلفة التقـاوي بلغـت     إلي أن متوسط تكلفة التقـاوي بلغـت    ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤بمحصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية خالل عام        بمحصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية خالل عام        

، ،  %  % ٥٥,٤٥٥,٤ جنيها للفدان تشمل      جنيها للفدان تشمل     ١١٤٥١١٤٥ائية حوالي   ائية حوالي   ، وتكلفة األسمدة الكيمي   ، وتكلفة األسمدة الكيمي   % % ٥,٨٥,٨ جنيها للفدان يمثل      جنيها للفدان يمثل     ١٢٠١٢٠
  %. %. ١١١١ جنيها للفدان تمثل حوالي  جنيها للفدان تمثل حوالي ٢٤٠٢٤٠واألسمدة الورقية حوالي واألسمدة الورقية حوالي 

األهمية النسبية لبنود تكاليف مستلزمات اإلنتاج لمحصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية خالل األهمية النسبية لبنود تكاليف مستلزمات اإلنتاج لمحصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية خالل ): ): ٣٣((جدول جدول 
  ..٢٠١٥٢٠١٥/ / ٢٠١٤٢٠١٤الموسم الزراعي الموسم الزراعي 

من إجمالي من إجمالي % %   القيمة  جنيهالقيمة  جنيه  حدة  جنيهحدة  جنيهسعر الوسعر الو  الكميةالكمية  الوحدةالوحدة  اسم المستلزماسم المستلزم
  المستلزماتالمستلزمات

  ٥,٨٥,٨  ١٢٠١٢٠  ٢٤٢٤  ٥٥  كجمكجم  تقاويتقاوي
  --  ٩٤٥٩٤٥  ١٠٥١٠٥  ٩٩   كجم كجم٥٠٥٠شيكارةشيكارة  األسمدة الكيماوية أزوتياألسمدة الكيماوية أزوتي

  --  ٢٠٠٢٠٠  ٥٠٥٠  ٤٤   كجم كجم٥٠٥٠شيكارةشيكارة  فوسفاتيفوسفاتي
  ٥٥,٤٥٥,٤  ١١٤٥١١٤٥  --  --   كجم كجم٥٠٥٠شيكارةشيكارة  إجمالي األسمدة الكيماويةإجمالي األسمدة الكيماوية

  ١١,٦١١,٦  ٢٤٠٢٤٠  ٤٠٤٠  ٦٦  كجمكجم  أسمدة ورقيةأسمدة ورقية
  --  ٣٨٠٣٨٠  ٩٥٩٥  ٤٤  ترترلل  المبيدات كيماويةالمبيدات كيماوية

  --  ١٨٠١٨٠  ٦٠٦٠  ٣٣  لترلتر  حشائشحشائش
  ٢٧,٢٢٧,٢  ٥٦٠٥٦٠  --  --  لترلتر  إجمالي المبيداتإجمالي المبيدات

  ١٠٠١٠٠  ٢٠٦٥٢٠٦٥  --  --  لترلتر  إجمالي تكاليف المستلزماتإجمالي تكاليف المستلزمات
  ..٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤حسبت من بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية لعام حسبت من بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية لعام : : المصدرالمصدر

تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي    تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي    من إجمالي   من إجمالي   % % ٢٧,٢٢٧,٢ جنيها للفدان تمثل      جنيها للفدان تمثل     ٥٦٠٥٦٠وأخيراً المبيدات حوالي    وأخيراً المبيدات حوالي    
 جنيها للفدان، ومما سبق يتضح ارتفاع األهمية النسبية لألسمدة عامة واألسمدة الكيماويـة               جنيها للفدان، ومما سبق يتضح ارتفاع األهمية النسبية لألسمدة عامة واألسمدة الكيماويـة              ٢٠٦٥٢٠٦٥والتي بلغت   والتي بلغت   

منها خاصة، وانخفاض األهمية النسبية للتقاوي حيث أنها مدعمة وتقدم لزراع بنجر الـسكر  مـن المـصنع                   منها خاصة، وانخفاض األهمية النسبية للتقاوي حيث أنها مدعمة وتقدم لزراع بنجر الـسكر  مـن المـصنع                   
  ..مباشرة مباشرة 

أن بنود تكـاليف عمليـات الخدمـة الزراعيـة        أن بنود تكـاليف عمليـات الخدمـة الزراعيـة        ) ) ٤٤(( تشير نتائج جدول      تشير نتائج جدول     ::زراعيةزراعية تكلفة عمليات الخدمة ال     تكلفة عمليات الخدمة ال    --٢٢
 إال أن األهمية النسبية لبنـود عمليـات    إال أن األهمية النسبية لبنـود عمليـات   ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤لمحصول بنجر السكر بعينة الدراسة الميدانية عام     لمحصول بنجر السكر بعينة الدراسة الميدانية عام     

  ٨٤٠٨٤٠الخدمة وقد ارتفع متوسطها ليصل أقصاه في تكلفة عمليات الجمع والحصاد حيث بلـغ متوسـطها                 الخدمة وقد ارتفع متوسطها ليصل أقصاه في تكلفة عمليات الجمع والحصاد حيث بلـغ متوسـطها                 
 جنيها للفدان تمثل حوالي      جنيها للفدان تمثل حوالي     ٨٠٠٨٠٠، يليه تكلفة نقل المحصول حيث بلغت حوالي         ، يليه تكلفة نقل المحصول حيث بلغت حوالي         % % ١٨,٧١٨,٧ تمثل    تمثل   جنيها للفدان جنيها للفدان 

وبلغت تكلفـة   وبلغت تكلفـة   %. %. ١٦,٧١٦,٧ جنيها للفدان وهي تمثل       جنيها للفدان وهي تمثل      ٧٥٠٧٥٠، تم يليه تكلفة عملية الري حيث بلغت         ، تم يليه تكلفة عملية الري حيث بلغت          %  % ١٧,٨١٧,٨
وذلك من إجمالي تكلفـة عمليـات الخدمـة         وذلك من إجمالي تكلفـة عمليـات الخدمـة         % % ٤,٤٦٤,٤٦ جنيها للفدان وهي تمثل       جنيها للفدان وهي تمثل      ٢٠٠٢٠٠عملية الزراعة نحو    عملية الزراعة نحو    

  . .  جنيها للفدان  جنيها للفدان ٤٤٨٥٤٤٨٥راعية لمحصول بنجر السكر والتي بلغت راعية لمحصول بنجر السكر والتي بلغت الزالز
كما تشير نتائج الجدول إلي أن جملة تكلفة العمل البشري لجميع العمليات الزراعيـة بلغـت حـوالي                  كما تشير نتائج الجدول إلي أن جملة تكلفة العمل البشري لجميع العمليات الزراعيـة بلغـت حـوالي                  

 جنيها للفدان تمثـل حـوالي        جنيها للفدان تمثـل حـوالي       ٣٣٦٠٣٣٦٠في حين بلغت تكلفة العمل اآللي حوالي        في حين بلغت تكلفة العمل اآللي حوالي        % % ٢٥٢٥ جنيها للفدان تمثل      جنيها للفدان تمثل     ١١٢٥١١٢٥
 جنيها للفدان ، وهـذا يعنـي أن محـصول     جنيها للفدان ، وهـذا يعنـي أن محـصول    ٤٤٨٥٤٤٨٥عمليات الخدمة الزراعية والبالغة عمليات الخدمة الزراعية والبالغة من إجمالي تكلفة  من إجمالي تكلفة  % % ٧٥٧٥

  ..بنجر السكر محصول مكثف للعمل اآللي بنجر السكر محصول مكثف للعمل اآللي 
إجمالي تكاليف إنتاج محصول بنجـر  إجمالي تكاليف إنتاج محصول بنجـر  ) ) ٥٥((تشير نتائج جدول تشير نتائج جدول : :  إجمالي تكاليف إنتاج محصول بنجر السكر       إجمالي تكاليف إنتاج محصول بنجر السكر      --٣٣

 جنيهـا    جنيهـا   ٢٠٦٥٢٠٦٥مستلزمات اإلنتاج بلغـت     مستلزمات اإلنتاج بلغـت      إلي أن تكلفة      إلي أن تكلفة     ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤السكر لعينة الدراسة الميدانية عام      السكر لعينة الدراسة الميدانية عام      
، ، % % ٦٨,٥٦٨,٥ جنيها للفـدان تمثـل        جنيها للفـدان تمثـل       ٤٤٨٥٤٤٨٥، وتكلفة عمليات الخدمة الزراعية حوالي       ، وتكلفة عمليات الخدمة الزراعية حوالي       % % ٣١,٥٣١,٥للفدان تمثل   للفدان تمثل   



٣٩٩ دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقيةدراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقية
، أمـا   ، أمـا    %  % ٦٧,٤٦٧,٤ جنيها للفدان تمثـل       جنيها للفدان تمثـل      ٦٦٥٠٦٦٥٠وهذا يعني أن إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان تبلغ حوالي          وهذا يعني أن إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان تبلغ حوالي          

 جنيها للفدان ، تمثل      جنيها للفدان ، تمثل     ٣١٧٠٣١٧٠ والمصروفات اآلخري فقد بلغت       والمصروفات اآلخري فقد بلغت      التكاليف الثابتة والتي تشمل القيمة اإليجارية     التكاليف الثابتة والتي تشمل القيمة اإليجارية     
  . .  جنيا للفدان  جنيا للفدان ٩٧٢٠٩٧٢٠من إجمالي تكاليف إنتاج الفدان والتي بلغت من إجمالي تكاليف إنتاج الفدان والتي بلغت  %  % ٣٢,٦٣٢,٦حوالي حوالي 
هيكل بنود تكاليف عمليات الزراعية لمحصول بنجر السكر بعينة  الدراسة الميدانية عام هيكل بنود تكاليف عمليات الزراعية لمحصول بنجر السكر بعينة  الدراسة الميدانية عام ) ) ٤٤((جدولجدول

٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤. .   
  الجملةالجملة% %   قيمةقيمة  الجملةالجملة% %   قيمةقيمة  الجملةالجملة% %   قيمةقيمة  العمليةالعملية  جملةجملة  بشريبشري  أليألي

  ١٦,٧١٦,٧  ٧٥٠٧٥٠  ٢٦,٧٢٦,٧  ٣٠٠٣٠٠  ١٣,٤١٣,٤  ٤٥٠٤٥٠  الريالري
  ٤,٥٤,٥  ٢٠٠٢٠٠  --  --  ٦٦  ٢٠٠٢٠٠  زراعةزراعة

  ١٠,٥١٠,٥  ٤٧٠٤٧٠  ١٣,٦١٣,٦  ١٥٠١٥٠  ٩,٥٩,٥  ٣٢٠٣٢٠  تجهيز األرض الزراعيةتجهيز األرض الزراعية
  ٥,٦٥,٦  ٢٥٠٢٥٠    --  ٧,٤٧,٤  ٢٥٠٢٥٠  خف المحصولخف المحصول

  ٣,٣٣,٣  ١٥٠١٥٠    --  ٤,٥٤,٥  ١٥٠١٥٠  الترقيعالترقيع
  ٥,٠٥,٠  ٢٢٥٢٢٥  ٦,٧٦,٧  ٧٥٧٥  ٤,٥٤,٥  ١٥٠١٥٠  مقاومة اآلفاتمقاومة اآلفات
  ١٨,٧١٨,٧  ٨٤٠٨٤٠    --  ٢٥٢٥  ٨٨٤٠٤٠  الجمع والحصادالجمع والحصاد
  ١٧,٩١٧,٩  ٨٠٠٨٠٠  ٥٣,٣٥٣,٣  ٦٠٠٦٠٠  ٦٦  ٢٠٠٢٠٠  نقل المحصولنقل المحصول

  ٦,٧٦,٧  ٣٠٠٣٠٠    --  ٨,٩٨,٩  ٣٠٠٣٠٠  عملية إزالة المخلفاتعملية إزالة المخلفات
  ١١,١١١,١  ٥٠٠٥٠٠    --  ١٤,٨١٤,٨  ٥٠٠٥٠٠  عزيقعزيق

  ١٠٠١٠٠  ٤٤٨٥٤٤٨٥  ١٠٠١٠٠  ١١٢٥١١٢٥  ١٠٠١٠٠  ٣٣٦٠٣٣٦٠  إجمالي تكاليف عمليات الخدمةإجمالي تكاليف عمليات الخدمة
  ..٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤حسبت من بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية لعام حسبت من بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية لعام : : المصدرالمصدر

  ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤إجمالي تكاليف إنتاج محصول بنجر السكر لعينة الدراسة الميدانية إجمالي تكاليف إنتاج محصول بنجر السكر لعينة الدراسة الميدانية ): ): ٥٥((جدول جدول 
قيمة التكلفة قيمة التكلفة   البندالبند

  بالجنيةبالجنية
إجمالي إجمالي % % 

  التكاليفالتكاليف
  ٣٤,٥٣٤,٥  ٢٠٦٥٢٠٦٥  مستلزمات اإلنتاجمستلزمات اإلنتاج
  ٤٥,٦٤٥,٦  ٤٤٨٥٤٤٨٥  عمليات الخدمة عمليات الخدمة 

  ٦٨,٤٦٨,٤  ٦٥٥٠٦٥٥٠  لة التكاليف المتغيرة لة التكاليف المتغيرة جمجم
  --  ٣٠٠٠٣٠٠٠  القيمة اإليجارية القيمة اإليجارية 

  --  ١٧٠١٧٠  المصروفات األخرىالمصروفات األخرى
  ٣٢,٦٣٢,٦  ٣١٧٠٣١٧٠  جملة التكاليف الثابتة جملة التكاليف الثابتة 

  ١٠٠١٠٠  ٩٧٢٠٩٧٢٠  إجمالي التكاليف إجمالي التكاليف 
   . .٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤لعينة الدراسة الميدانية لعام لعينة الدراسة الميدانية لعام ) ) ٤٤((، ، ) ) ٣٣((حسبت من بيانات استمارة االستبيان ، وجدو لي حسبت من بيانات استمارة االستبيان ، وجدو لي : :  المصدر المصدر

  ::اإليراد الكلي لمحصول بنجر السكراإليراد الكلي لمحصول بنجر السكر: : رابعاً رابعاً 
أي اإليراد الكلي لمحـصول بنجـر الـسكر فـي الدراسـة الميدانيـة عـام                 أي اإليراد الكلي لمحـصول بنجـر الـسكر فـي الدراسـة الميدانيـة عـام                 ) ) ٦٦(( تشير نتائج جدول     تشير نتائج جدول    

 طن، بمتوسط سعر بما فيه حوافز التسكير والتبكير والـذي   طن، بمتوسط سعر بما فيه حوافز التسكير والتبكير والـذي  ٢٥٢٥ وأن متوسط إنتاجية الفدان بلغ    وأن متوسط إنتاجية الفدان بلغ   ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤
من إجمالي اإليـراد    من إجمالي اإليـراد     %  % ٩٦,٤٩٦,٤ جنيها للفدان تمثل      جنيها للفدان تمثل     ١٠١٠٦٢٥٦٢٥ جنيها للطن أي أن قيمة الناتج الرئيسي          جنيها للطن أي أن قيمة الناتج الرئيسي         ٤٢٥٤٢٥يبلغ  يبلغ  

مـن إجمـالي   مـن إجمـالي   % % ٣,٦٣,٦ جنيها للفدان تمثل  جنيها للفدان تمثل ٤٠٠٤٠٠الكلي إلنتاج بنجر السكر في حين أن قيمة الناتج الثانوي بلغت        الكلي إلنتاج بنجر السكر في حين أن قيمة الناتج الثانوي بلغت        
  . .  فيها للفدان  فيها للفدان ١١٠٢٥١١٠٢٥اإليراد الكلي للفدان والذي بلغ  اإليراد الكلي للفدان والذي بلغ  

  ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤ميدانية ميدانية هيكل بنود اإليراد الكلي لمحصول بنجر السكر للدراسة الهيكل بنود اإليراد الكلي لمحصول بنجر السكر للدراسة ال) ) ٦٦((جدولجدول
  %%  القيمة بالجنيهالقيمة بالجنيه  السعرالسعر  العددالعدد  الوحدةالوحدة  الناتجالناتج
  ٩٦,٤٩٦,٤  ١٠٦٢٥١٠٦٢٥  ٤٢٥٤٢٥  ٢٥٢٥  طنطن  اإلنتاج الرئيسياإلنتاج الرئيسي
  ٣,٦٣,٦  ٤٠٠٤٠٠  --  --  كاللةكاللة  اإلنتاج الثانوياإلنتاج الثانوي

  ١٠٠١٠٠  ١١٠٢٥١١٠٢٥  --  --  كاللةكاللة  اإلجمالي اإلجمالي 
   . .٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤حسبت من بيانات استمارة االستبيان لعينة  الدراسة الميدانية لعام حسبت من بيانات استمارة االستبيان لعينة  الدراسة الميدانية لعام : : المصدر المصدر 

  . . مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول البنجر مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول البنجر : : خامساًخامساً
تعدد وتنوع مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية إال أن الدراسة تركز علي أهـم تلـك المؤشـرات                 تعدد وتنوع مؤشرات الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية إال أن الدراسة تركز علي أهـم تلـك المؤشـرات                 

إلي أن اإليراد الكلي لمحصول بنجر      إلي أن اإليراد الكلي لمحصول بنجر      ) ) ٧٧((سواء علي مستوي الفدان أو طن بنجر السكر وتشير النتائج بجدول            سواء علي مستوي الفدان أو طن بنجر السكر وتشير النتائج بجدول            

  ٢٠١٦مارس  – األول العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٤٠٠ دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقيةدراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقية
 جنيها للفدان وهذا يعنـي   جنيها للفدان وهذا يعنـي  ٩٧٢٠٩٧٢٠جنيها للفدان ، في حين بلغت التكاليف الكلية حوالي     جنيها للفدان ، في حين بلغت التكاليف الكلية حوالي       ١١٠٢٥١١٠٢٥السكر بلغ نحو    السكر بلغ نحو    

جنيـه  جنيـه  / /  قرش  قرش ١٣,٤١٣,٤ جنيها ، وكذلك فإن أربحية الجنية المستثمر قد بلغت            جنيها ، وكذلك فإن أربحية الجنية المستثمر قد بلغت           ١٣٠٥١٣٠٥أن صافي العائد الفداني بلع      أن صافي العائد الفداني بلع      
 ونـسبة   ونـسبة  ١,١٣١,١٣بلـغ  بلـغ   جنيها كما أن نسبة اإليراد الكلي للتكاليف الكلية        جنيها كما أن نسبة اإليراد الكلي للتكاليف الكلية       ٧٨٥٥٧٨٥٥والهامش اإلجمالي قد بلغ حوالي      والهامش اإلجمالي قد بلغ حوالي      

 ،أما بالنسبة لمؤشرات الكفاءة لوحدة طن بنجر السكر          ،أما بالنسبة لمؤشرات الكفاءة لوحدة طن بنجر السكر         ١,٦٨١,٦٨اإليراد الكلي إلي التكاليف المتغيرة بلغت حوالي        اإليراد الكلي إلي التكاليف المتغيرة بلغت حوالي        
للطـن وهـذا   للطـن وهـذا   / /  جنيها جنيها٣٩٣,٤٣٩٣,٤ جنيها للطن ، في حين بلغت تكلفة إنتاج الطن  جنيها للطن ، في حين بلغت تكلفة إنتاج الطن ٤٢٥٤٢٥فقد تبين إن سعر الطن بلغ       فقد تبين إن سعر الطن بلغ       

  %.%.٧,٤٧,٤بالتالي فإن حافز المنتج قد بلغ حوالي بالتالي فإن حافز المنتج قد بلغ حوالي طن وطن و/ /  جنيها  جنيها ٣١,٦٣١,٦يعني أن صافي العائد للطن بلغ يعني أن صافي العائد للطن بلغ 
 ومما سبق يتضح أن محصول بنجر السكر يعتبر من المحاصيل المكلفة وذلـك لـشراهيته لألسـمدة                  ومما سبق يتضح أن محصول بنجر السكر يعتبر من المحاصيل المكلفة وذلـك لـشراهيته لألسـمدة                 
الكيماوية ولكثرة العمليات الزراعية التي تتم عليه وبصفة خاصة عمليتي التقليع والجمع والنقل حتى وصـول                الكيماوية ولكثرة العمليات الزراعية التي تتم عليه وبصفة خاصة عمليتي التقليع والجمع والنقل حتى وصـول                

  .. من عمل بشري مرتفع األجر وألي مرتفع التكلفة من عمل بشري مرتفع األجر وألي مرتفع التكلفةالمنتج إلي المصنع لما تحتاج إليهالمنتج إلي المصنع لما تحتاج إليه
مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول البنجر في عينة الدراسة بمحافظة الشرقية موسم مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج محصول البنجر في عينة الدراسة بمحافظة الشرقية موسم ) ) ٧٧((جدول جدول 

٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤..  
  القيمةالقيمة  الوحدةالوحدة  المؤشرالمؤشر

  ١١٠٢٥١١٠٢٥  جنيهجنيه  اإليراد الكلي للفداناإليراد الكلي للفدان
  ٩٧٢٠٩٧٢٠  جنيهجنيه  التكاليف الكلية للفدانالتكاليف الكلية للفدان
  ١٣٠٥١٣٠٥  جنيهجنيه  صافي العائد الفدانيصافي العائد الفداني

  ١٣,٤١٣,٤  بالقرشبالقرش  ))١١((أربحية الجنية أربحية الجنية 
  ١,١٣١,١٣  بالقرشبالقرش  نسبة اإليراد الكلي للتكاليف الكلية نسبة اإليراد الكلي للتكاليف الكلية 

  ١,٦٨١,٦٨  بالقرشبالقرش  نسبة اإليراد الكلي للتكاليف المتغيرةنسبة اإليراد الكلي للتكاليف المتغيرة
  ٧٨٥٥٧٨٥٥  بالجنيةبالجنية  ))٢٢((الهامش اإلجمالي الهامش اإلجمالي 

  ٤٢٥٤٢٥  بالجنيةبالجنية  سعر طن بنجر السكر الخامسعر طن بنجر السكر الخام
  ٣٩٣,٤٣٩٣,٤  بالجنيةبالجنية  تكلفة إنتاج طن بنجر السكرتكلفة إنتاج طن بنجر السكر

  ٣١,٦٣١,٦  بالجنيةبالجنية  في العائد للطن بالجنيةفي العائد للطن بالجنيةصاصا
  ٧,٤٧,٤  %%  ))٣٣((حافز المنتج حافز المنتج 

  . . اإليراد الكلي ناقص التكاليف الثابتةاإليراد الكلي ناقص التكاليف الثابتة) ) ٢٢. (. (صافي العائد علي التكاليف الكلية بالجنيةصافي العائد علي التكاليف الكلية بالجنية) ) ١١((
    ١٠٠١٠٠× × سعر الطن بالجنية سعر الطن بالجنية / / صافي العائد للطن صافي العائد للطن ) ) ٣٣((

  ..٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤لميدانية لعام لميدانية لعام جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة اجمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة ا: : المصدرالمصدر
  : : مؤشرات الكفاءة االقتصادية والتشغيلية لسكر البنجر مؤشرات الكفاءة االقتصادية والتشغيلية لسكر البنجر : : سادساًسادساً

مؤشرات الكفاءة التشغيلية لسكر البنجر إلي أن سعر توريد طن بنجـر الـسكر              مؤشرات الكفاءة التشغيلية لسكر البنجر إلي أن سعر توريد طن بنجـر الـسكر              ) ) ٨٨((تشير نتائج جدول    تشير نتائج جدول    
لفة طن بنجـر    لفة طن بنجـر     جنيها كتكاليف تصنيعية وبالتالي فإن إجمالي تك        جنيها كتكاليف تصنيعية وبالتالي فإن إجمالي تك       ٢١٠٢١٠ جنيها يضاف إليه      جنيها يضاف إليه     ٤٢٥٤٢٥إلي المصنع بلغ    إلي المصنع بلغ    

 كليو جرام سكر خام بـسعر الكيلـو          كليو جرام سكر خام بـسعر الكيلـو         ١٣٥١٣٥أما بالنسبة لنواتج تصنيع سكر البنجر فتشمل        أما بالنسبة لنواتج تصنيع سكر البنجر فتشمل        . .  جنيها  جنيها ٦٣٥٦٣٥السكر  السكر  
 كيلو جرام موالس بسعر جنيه واحد للكيلو جـرام، هـذا    كيلو جرام موالس بسعر جنيه واحد للكيلو جـرام، هـذا   ١٤٠١٤٠ جنيها ، كما تم إنتاج      جنيها ، كما تم إنتاج     ٤,٥٤,٥جرام تسليم المصنع    جرام تسليم المصنع    

و جرام بسعر جنيه واحد للكيلو جرام ، وبذلك         و جرام بسعر جنيه واحد للكيلو جرام ، وبذلك          كيل  كيل ٩٤٩٤باإلضافة إلي مخلفات ناتجة عن عمليات التصنيع وتبلغ         باإلضافة إلي مخلفات ناتجة عن عمليات التصنيع وتبلغ         
 جنيها للطن ، وعلـي ضـوء التكـاليف الـسابقة             جنيها للطن ، وعلـي ضـوء التكـاليف الـسابقة            ٨٤١,٥٨٤١,٥فإن إجمالي اإليراد الكلي لتصنع طن بنجر السكر         فإن إجمالي اإليراد الكلي لتصنع طن بنجر السكر         

/ /  قـرش   قـرش  ٣٢,٥٣٢,٥ جنيها للطن وبربحية للجنيه المستثمر بلغت         جنيها للطن وبربحية للجنيه المستثمر بلغت        ٢٠٦,٥٢٠٦,٥اإلشارة إليها فإن صافي العائد بالجنية بلغ        اإلشارة إليها فإن صافي العائد بالجنية بلغ        
  ..جنيهجنيه/ /  قرش قرش٤,٦٤,٦حوالي حوالي جنيه كما بلغ حافز التصنيع جنيه كما بلغ حافز التصنيع 

  
  
  



٤٠١ دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقيةدراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقية
  ..مؤشرات الكفاءة التشغيلية لسكر البنجرمؤشرات الكفاءة التشغيلية لسكر البنجر) ) ٨٨((جدول جدول 

  القيمةالقيمة  الوحدةالوحدة  المؤشرالمؤشر
  ٤٢٥٤٢٥  جنيهجنيه  تكلفة سعر طن بنجر السكر المورد للمصنعتكلفة سعر طن بنجر السكر المورد للمصنع

  ٢١٠٢١٠  جنيهجنيه  تكاليف تصنيع الطنتكاليف تصنيع الطن
  ٦٣٥٦٣٥  جنيهجنيه  إجمالي تكاليف طن البنجرإجمالي تكاليف طن البنجر

  ١٣٥١٣٥  كيلو جرامكيلو جرام  كمية السكر الخام الناتج من طن بنجر سكركمية السكر الخام الناتج من طن بنجر سكر
  ٤٥٠٠٤٥٠٠  جنيهجنيه  متوسط سعر الطن السكر الخاممتوسط سعر الطن السكر الخام

  ٦٠٧,٥٦٠٧,٥  جنيهجنيه  اجمالي قيمة السكر الناتج من الطناجمالي قيمة السكر الناتج من الطن
  ١٤٠١٤٠  كيلو جرامكيلو جرام  كمية الموالس الناتج من طن بنجر السكركمية الموالس الناتج من طن بنجر السكر

  ١٤٠١٤٠  جنيهجنيه  قيمة الموالس الناتجقيمة الموالس الناتج
  ٩٤٩٤  كيلو جرامكيلو جرام  كمية المخلفات األخرىكمية المخلفات األخرى
  ٩٤٩٤  جنيهجنيه  قيمة المخلفات األخرىقيمة المخلفات األخرى

  ٨٤١,٥٨٤١,٥  جنيهجنيه  طن بنجر سكرطن بنجر سكرإجمالي المبيعات من تصنيع إجمالي المبيعات من تصنيع 
  ٢٠٦,٥٢٠٦,٥  جنيهجنيه  صافي العائد من تصنيع طن بنجر سكرصافي العائد من تصنيع طن بنجر سكر

  ٣٢,٥٣٢,٥  قرشقرش  ))١١((العائد علي الجنية المستثمرالعائد علي الجنية المستثمر
  ٤,٦٤,٦  قرشقرش  ))٢٢((حافز التصنيعحافز التصنيع

  صافي العائد علي سعر بيع طن سكر البنجر الخام صافي العائد علي سعر بيع طن سكر البنجر الخام ) ) ٢٢((    . . صافي العائد علي التكاليف الكلية صافي العائد علي التكاليف الكلية   ))١١((
   . .٢٠١٥٢٠١٥سمية ، بيانات ثانوية غير منشورة ، عام سمية ، بيانات ثانوية غير منشورة ، عام شركة الدقهلية للسكر ، سجالت رشركة الدقهلية للسكر ، سجالت ر: : المصدرالمصدر

  : : ملخص توصيات الدراسةملخص توصيات الدراسة
في الوقت الذي يساهم سكر البنجر في الحد من تفاقم الفجوة السكرية في مصر حيث يعجـز اإلنتـاج                   في الوقت الذي يساهم سكر البنجر في الحد من تفاقم الفجوة السكرية في مصر حيث يعجـز اإلنتـاج                   
المحلي عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية من السكر فإن محصول بنجر السكر  تزداد أهميته فـي تحـسين           المحلي عن الوفاء باالحتياجات االستهالكية من السكر فإن محصول بنجر السكر  تزداد أهميته فـي تحـسين           

ولقد اسـتهدفت الدراسـة إلقـاء الـضوء     ولقد اسـتهدفت الدراسـة إلقـاء الـضوء     . . ربة الزراعية  وإمكانية زراعتها في أراضي أقل جودة   ربة الزراعية  وإمكانية زراعتها في أراضي أقل جودة   خواص الت خواص الت 
كمـا اعتمـدت    كمـا اعتمـدت    . . ودراسة وتحليل العوامل المؤثرة علي كفاءة األداء االقتصادي إلنتاج وتصنيع سكر البنجـر            ودراسة وتحليل العوامل المؤثرة علي كفاءة األداء االقتصادي إلنتاج وتصنيع سكر البنجـر            

 أولية لدراسـة ميدانيـة     أولية لدراسـة ميدانيـة    الدراسة علي مصدرين رئيسين للبيانات أولهما بيانات ثانوية منشورة ، ثانيهما بيانات           الدراسة علي مصدرين رئيسين للبيانات أولهما بيانات ثانوية منشورة ، ثانيهما بيانات           
من خالل استمارة استبيان صممت خصيصاً لذلك كما استخدمت الدراسة األسلوبين الوصـفي والكمـي فـي                من خالل استمارة استبيان صممت خصيصاً لذلك كما استخدمت الدراسة األسلوبين الوصـفي والكمـي فـي                

  : : تحليل البيانات وعرض ما توصلت إليه من نتائج من أهمها تحليل البيانات وعرض ما توصلت إليه من نتائج من أهمها 
مـن  مـن  % % ٤٥٤٥ ألف طن تمثل نحـو        ألف طن تمثل نحـو       ٨٢٢٨٢٢بلغ متوسط إنتاج محصول بنجر السكر من السكر حوالي          بلغ متوسط إنتاج محصول بنجر السكر من السكر حوالي          ) ) ١١((

  --٢٠٠٧٢٠٠٧(( مليون طن سـنويا لمتوسـط الفتـرة مـن      مليون طن سـنويا لمتوسـط الفتـرة مـن     ١,٨٣٠١,٨٣٠ سكر القصب  والبنجر والذي بلغ      سكر القصب  والبنجر والذي بلغ     إجمالي إنتاج إجمالي إنتاج 
٢٠١٣٢٠١٣.( .(   
 ألف فدان فاإلنتاجية الفدانيـة       ألف فدان فاإلنتاجية الفدانيـة      ٣٣,١١٣٣,١١بلغت المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر حوالي         بلغت المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر حوالي         ) ) ٢٢((
ي ي  ألف طن وذلك بمحافظة الـشرقية تمثـل حـوال    ألف طن وذلك بمحافظة الـشرقية تمثـل حـوال   ١٦٥,١٨١٦٥,١٨فدان واإلنتاج الكلي حوالي فدان واإلنتاج الكلي حوالي / /  طن طن٢٠,٠٩٢٠,٠٩حوالي  حوالي  
 ألف فدان واإلنتاجية الفدانية      ألف فدان واإلنتاجية الفدانية     ٣٤٣,٢٣٤٣,٢من المساحة الكلية للجمهورية والتي بلغت       من المساحة الكلية للجمهورية والتي بلغت       % % ٩,٣٩,٣،  ،   %  % ٩٦٩٦،  ،   %  % ٩,٦٥٩,٦٥

  . .  مليون طن  مليون طن ٧,٢٧,٢فدان وأخيرا اإلنتاج الكلي الذي بلغ فدان وأخيرا اإلنتاج الكلي الذي بلغ / /  طن طن٢٠,٠٩٢٠,٠٩التي بلغت التي بلغت 
ت ت ، وتكلفة عمليا  ، وتكلفة عمليا  % % ٢٢,٢٢٢,٢ جنيها للفدان تمثل      جنيها للفدان تمثل     ٢١٨٠٢١٨٠بلغ متوسط تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي       بلغ متوسط تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي       ) ) ٣٣((

  ٦٦٦٥٦٦٦٥  وهذا يعني أن جملة التكاليف المتغيرة بلغت            وهذا يعني أن جملة التكاليف المتغيرة بلغت          ٤٥,٦٤٥,٦ جنيها للفدان تمثل      جنيها للفدان تمثل     ٤٤٨٥٤٤٨٥الخدمة الزراعية حوالي    الخدمة الزراعية حوالي    
وتعتبر تكاليف ثابتة ، وذلك     وتعتبر تكاليف ثابتة ، وذلك      %  % ٣٢,٢٣٢,٢ جنيها للفدان تمثل      جنيها للفدان تمثل     ٣١٧٠٣١٧٠أما الباقي وبلغ    أما الباقي وبلغ     %.  %. ٦٧,٨٦٧,٨جنيها للفدان تمثل    جنيها للفدان تمثل    

  . .  جنيها للفدان  جنيها للفدان ٩٨٣٥٩٨٣٥من إجمالي تكلفة إنتاج الفدان والتي بلغت من إجمالي تكلفة إنتاج الفدان والتي بلغت 
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٤٠٢ دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقيةدراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع سكر البنجر بمحافظة الشرقية
تشير نتائج كفاءة األداء االقتصادي لمحصول بنجر السكر إلي أن الفدان حقق صافي عائد فـداني                تشير نتائج كفاءة األداء االقتصادي لمحصول بنجر السكر إلي أن الفدان حقق صافي عائد فـداني                ) ) ٤٤((

جنيه وهذا يعني أن محـصول بنجـر   جنيه وهذا يعني أن محـصول بنجـر   / /  قرش قرش١٢,١١٢,١ جنيها للفدان ، وبأريحية للجنية بلغت     جنيها للفدان ، وبأريحية للجنية بلغت    ١١٩٠١١٩٠قدر بحوالي   قدر بحوالي   
ال أنه يحقق صافي عائد وربحية      ال أنه يحقق صافي عائد وربحية      السكر بالرغم من ارتفاع تكاليف إنتاجه الرتفاع تكلفة العمل البشري واآللي إ           السكر بالرغم من ارتفاع تكاليف إنتاجه الرتفاع تكلفة العمل البشري واآللي إ           

  . . جنيه مناسبة جنيه مناسبة 
كما تشير نتائج كفاءة األداء لتصنيع سكر البنجر إلي أن طن بنجر السكر يحقق صافي عائد قـدره          كما تشير نتائج كفاءة األداء لتصنيع سكر البنجر إلي أن طن بنجر السكر يحقق صافي عائد قـدره          ) ) ٥٥((
جنيه وهذا يعني أن تصنيع سكر البنجر يعتبر مربحـاً          جنيه وهذا يعني أن تصنيع سكر البنجر يعتبر مربحـاً          / /  قرش  قرش ٣٢,٥٣٢,٥ جنيها للطن وبربحية جنيه بلغت        جنيها للطن وبربحية جنيه بلغت       ٢٠٦,٥٢٠٦,٥

  . . يه مرتفعة تشجع المستثمرين في العمل في هذا المجال يه مرتفعة تشجع المستثمرين في العمل في هذا المجال ومحققاً لصافي عائد وربحية جنومحققاً لصافي عائد وربحية جن
وعلي ضوء ما سبق فإن الدراسة توصي بأهمية زيادة المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر حيث               وعلي ضوء ما سبق فإن الدراسة توصي بأهمية زيادة المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر حيث               
يعتبر محصوال مربحاً ومحسناً لخواص التربة كما يصلح للزراعة في المراحل األولي الستصالح واستزراع              يعتبر محصوال مربحاً ومحسناً لخواص التربة كما يصلح للزراعة في المراحل األولي الستصالح واستزراع              

عيل وتنشيط اإلرشاد الزراعي نحو زيادة المساحة واإلنتاجية الفدانيـة لمحـصول     عيل وتنشيط اإلرشاد الزراعي نحو زيادة المساحة واإلنتاجية الفدانيـة لمحـصول     األراضي ، باإلضافة إلي تف    األراضي ، باإلضافة إلي تف    
  . . بنجر السكر وأخيرا تشجيع ووضع حوافر للمستثمرين للقيام بالعمل في مجال تصنيع سكر البنجر بنجر السكر وأخيرا تشجيع ووضع حوافر للمستثمرين للقيام بالعمل في مجال تصنيع سكر البنجر 
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An Economic Study About Beet Sugar Manufacturing and  Producing 
at  Sharkia Governorate 
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Summary: 
When the Beet sugar distributes to reduce the sugar gap at Egypt as the local 

production fails to fulfill consumer needs of sugar , sugar's beet crop is important in 
improving agricultural soil properties and its agriculture possibility at low quality 
soils . 

The study aimed to spotlight and analyze the affecting factors on the efficiency 
of beet sugar economic producing and manufacturing . the study depended on two 
main sources of data , the first is secondary published data , the second is primary 
data of field survey by questionnaire form specially designed for that , the study used 
both quantum and descriptive styles to analyze the data and present the results . 
Results: 
1- the average of sugar's beet crop production of sugar is 822,000 ton , represents 

about 45% of total beet and reed sugar production which reached 1.83 million ton 
annually for the average of period (2007-2013) . 

2- the cultivated area of sugar beet crop is 33,000.110 acre , acre productivity is 20.09 
ton/acre , the total production reached 165,000.18 ton and that is in governorate 
el-sharkia which represents 9.65% , 96% , 9.3% of the total country area which 
reached 343,000.2 acre and the acre productivity which reached 20.92 ton , the 
total production which reached 7.2 million ton . 

3- the agriculture accessories cost average reached 2180 pound per acre and it 
represents 22.2% , agriculture service cost is about 4485 pound per acre which 
represents 45.6% , that mean the total changing costs reached 6665 pound per acre 
which represents 67.8% . the other cost reached 3170 pound per acre which 
represents 32.2% is considered fixed cost , that's from the total acre production 
cost which reached 9835 pound per acre . 

4- sugar beet crop economic efficiency results refer that the acre has income about 
1190 pound per acre , the one pound has profit about 12.1 piaster per pound , 
that's for one acre , that's mean however the high cost of sugar beet crop producing 
because of human and machine high cost , but it make acceptable profit . 
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5- the performance efficiency of sugar beet manufacturing refers that one ton of sugar 

beet make income about 206.5 pound per ton with pound profit reached 32.5 
piaster per pound . that's mean sugar beet manufacturing is profitable and has a 
high pound profit , that's encouraging investors to invest in that field . 

Recommendations : 
The study recommends that's important to raise sugar beet cultivated area as 

it's considered a profitable crop and improving  to soil properties and it could be 
cultivated at the first stages of reclamation, it also recommends enabling and 
activating the role of agriculture guidance to raise the cultivated area and acre 
productivity of sugar beet , encouraging and putting incentives for investors to work 
and invest at the field of sugar beet manufacturing .   
 


