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Abstract 
This research aims to study the food security situation of the wheat crop in Egypt by 

studying production and economic indicators and shedding light on the current food security 
situation of the wheat crop in Egypt, besides studying the development of the area of
reclaimed land and the relative importance of the wheat area from the cropped area of the 
reclaimed land and identifying the geographical distribution of Egyptian wheat imports. 
Moreover, estimate the food security indicators of wheat crop such as the percentage of 
dependence on abroad, daily consumption, production sufficiency period for consumption, 
the import coverage period for consumption, the strategic stock and food security factor. The 
results showed that the wheat food gap increased from about 5.2 to about 12.9 million tons 
over the period (2005-2020), despite the increase in wheat area from about 2.9 to about 3.2 
million feddans, and the increase in agricultural prices from about 1120 to about 4533 
pounds/ton and the average per capita share of wheat decreased from about 177.7 to about 
156.1 kg/year, due to the decrease in the acre productivity of wheat from about 2.73 to about 
2.71 tons/acre and the consumption rate of wheat increased five times the rate of increase of 
total production, with the rate of increase of consumption and production reaching about 
65.33% and 11.80%, respectively . 
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 تحلیل اقتصادى لألمن الغذائى من محصول القمح فى مصر 
 على عبد الدا�م عبد الظاهر، معتز علیو مصطفى أحمد 

 جامعة األزهر  -�ل�ة الزراعة �أسیوط –قسم االقتصاد الزراعى 
 الملخص: 

مصر من خالل دراسة المؤشرات اإلنتاجیة    حالة األمن الغذائى لمحصول القمح فى  دراسةاستھدف ھذا البحث  
مصر، باإلضافة إلى دراسة تطور مساحة بمحصول القمح  لواالقتصادیة، وإلقاء الضوء على الوضع الراھن لألمن الغذائى  

األراضى المستصلحة واألھمیة النسبیة لمساحة القمح من المساحة المحصولیة من األراضى المستصلحة، والتعرف على  
اعتمد ھذا البحث على تقدیر مؤشرات األمن الغذائى لمحصول  ولجغرافى للواردات المصریة من محصول القمح،  التوزیع ا

نسبة اإلعتماد على الخارج، اإلستھالك الیومى، فترة كفایة اإلنتاج لإلستھالك، فترة تغطیة الواردات لالستھالك، القمح مثل  
االستراتیجى،   المخزون  الغذائ  مؤشروتقدیر  أناألمن  النتائج  أوضحت  وقد  من   ى،  تزایدت  قد  القمح  من  الغذائیة  الفجوة 

ملیون    2.9  حوالى  القمح منالمزروعة من  مساحة  التزاید    ، وكذلكملیون طن  12.9إلى حوالى  ملیون طن    5.2حوالى  
فدان،    3.2  حوالى  إلىفدان   إلى  ملیون  المزرعى  باإلضافة  السعر    4533  حوالى  إلى  جنیھ/طن  1120من حوالى  تزاید 

وذلك یرجع   سنةكجم/  156.1  حوالى  إلىكجم/سنة    177.7حوالى    وتناقص متوسط نصیب الفرد من القمح من  جنیھ/طن
ستھالك من القمح تزاید معدل االفدان، كما  /طن  2.71  نحو  إلى طن/فدان    2.73  نحو  تناقص اإلنتاجیة الفدانیة للقمح منإلى  

%  11.80%،  65.33الكلى، حیث بلغ معدل التزاید فى اإلستھالك واإلنتاج نحو    بخمسة أضعاف معدل الزیادة فى اإلنتاج
 . )2020-2005خالل الفترة ( على الترتیب

 
 محصول القمح.  -االستھالك  -اإلنتاج  -المخزون االستراتیجى -األمن الغذائى الكلمات المفتاحیة:

 
  المقدمة:

االكتفاء   زیادة معدالت  بكل جھدھا  وتحاول  بھا مصر،  تھتم  التي  االستراتیجیة  القضایا  أھم  الغذاء من  قضیة  تعد 
عام   بشكل  والغذائیة  الزراعیة  السلع  من  الغذائي  األمن  وتحقیق  الغذائیة  الفجوة  وتقلیل  الحبوبالذاتي  بشكل    ومحاصیل 

، وال تتمثل إشكالیة األمن الغذائي في مدي قدرة الدولة علي توفیر واتاحة إمدادات غذائیة  ومن اھمھا محصول القمح  خاص
تزاید   حالة  في  أنھ  كما  الغذاء،  علي  الحصول  في  األفراد  قدرة  بمدي  الخاصة  األوضاع  إلي  تمتد  وإنما  لشعوبھا،  كافیة 

فئات   فإن  الغذائیة،  للسلع  العالمیة  الفقراء ومحدواألسعار  السكان  الدخل ستواجھ مشكالت حادة في قدرتھا  دى  واسعة من 
  المشاكل ، فإذا ما تصاعدت واستمرت ھذه  )2017(سرحان ونوران،    علي الحصول علي احتیاجاتھا الضروریة من الغذاء

من تھدیدات خطیرة  دون حلول حاسمة، فإن مقدرة تلك الفئات علي التماسك والصمود ستتعرض لالنھیار بما یصاحب ذلك  
 ً ً   لالستقرار المجتمعي أمنیا واقتصادیا ، ویعتبر القطاع الزراعي الركیزة األساسیة للبنیان ،  )Eliw et al., 2019(  وسیاسیا
، مما یؤدي إلي زیادة اإلستھالك عن اإلنتاج  القمحمن محصول    في االنتاج الزراعي  القومي، إال أن مصر تواجھ عجزاَ 

ال غذاء ضرورة حیویة لإلنسان ال یمكن االستغناء عنھ فإن القطاع الزراعي من القطاعات المھمة في المحلي، وحیث أن 
اإلقتصاد المصري، إذ یلبي الحاجات االستھالكیة الغذائیة ویوفر المواد األولیة للكثیر من الصناعات التحویلیة، عالوة علي  

التشغیل فرص  وزیادة  البطالة  من  الحد  في  فى  المحاصأھم  من  القمح  محصول  یعتبر  و  ،أھمیتھ  اإلستراتیجیة  الغذائیة  یل 
باھتمام  أھم القضایا التى تحظى    منوتعد مشكلة القمح  ،  )Eliw et al., 2022(  مصر فھو الغذاء األساسى لغالبیة السكان

الدولة  من  الغذائى  خاص  األمن  أن  القومى  حیث  لألمن  الرئیسیة  المكونات  أحد  السیاسیة  للقمح  للتغیرات  ونظراً   ،
قد تعرض األمن دول فى صراعات عسكریة، وتكتالت اقتصادیة  بعض الودخول    التى یمر بھا العالموالوبائیة  واالقتصادیة  

من نقص اإلحتیاطى النقدى،   باإلضافة إلى المشاكل التى یمر بھا اإلقتصاد المصرى  ،  للخطرالغذائى المصرى من القمح  
وبالتالى    ، وارتفاع سعر الصرف الذى یؤدى لزیادة قیمة واردات القمح)2021(نصر وآخرون،    وعجز میزان المدفوعات

للدولة العامة  الموازنة  فى  العجز  ذلك  ،)2020(محمد ومى،    زیادة  القرار یلزم    كل  باتخاذ  المعنیة  بل ب  الجھات  ضرورة 
 .)2020(ھشام،  القمحیة المتزایدةفجوة تضییق ال وحتمیة العمل على

 البحث:مشكلة 
البحث  تتمثل   الغذائیة  زیادةفى  مشكلة  إلى  ملیون طن،    13  حوالى  إلىملیون طن    5  حوالى  من  الفجوة  باإلضافة 

  ، )2020-2005(  خالل الفترةملیون طن    2.4  حوالى  إلىملیون طن    0.5  حوالىمحصول القمح حیث بلغ    الفاقد من  زیادة
ملیار دوالر  13، بقیمة بلغت  )2020-2016(ملیون طن خالل الفترة    56  والبالغة حوالى  زیادة كمیة الوارداتفضالً عن  

القیمة   ظل تزاید أعداد السكان،    فى،  % من صافى اإلحتیاطى الدولى 7  كما تمثل  % من حصیلة الصادرات11تمثل تلك 
العالم   بھا  یمر  التى  والوبائیة  واالقتصادیة  السیاسیة  تناقصوالتغیرات  إلى   أدى  الذى  من   األمر  اإلستراتیجى  المخزون 

 .القمحمحصول تھدیداً لألمن الغذائى المصرى من ھذا یمثل  وبالتالى، القمح
 : ھدف البحث

إلقاء الضوء على  یستھدف البحث   من خالل مجموعة من االھداف الفرعیة    مشكلة القمح فى مصربصفة رئیسیة 
 التالیة: 

 . لمحصول القمح دراسة المؤشرات اإلنتاجیة واالقتصادیة -1
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   .لمحصول القمح مؤشرات األمن الغذائىتقدیر  -2
القمحدراسة    -3 من  الغذائى  لألمن  الراھن  مصر   الوضع  خالل    فى  تمن  المستصلحة  دراسة  األراضى  مساحة  طور 

 واألھمیة النسبیة لمساحة القمح من المساحة المحصولیة من األراضى المستصلحة. 
 القمح. محصول التوزیع الجغرافى للواردات المصریة من التعرف على  -5

  الطریقة البحثیة ومصادر البیانات:
تقدیر معادالت االتجاه الزمنى العام    المتمثل فى  والكمىقتصادى الوصفى  التحلیل اال  ىعتمد البحث على أسلوبا

  خالل المعادالت التالیة: القمح منلمحصول األمن الغذائى مؤشرات  تقدیر ، باإلضافة إلىفى الصورة الخطیة البسیطة
 100×على الخارج=كمیة الواردات/المتاح لإلستھالك  نسبة اإلعتماد) 1(
 . 365اإلستھالك الیومى = المتاح لإلستھالك / ) 2(
 .االستھالك الیومي كمیة اإلنتاج /فترة كفایة اإلنتاج لإلستھالك = ) 3(
 . االستھالك الیومي /فترة تغطیة الواردات لالستھالك = اجمالي كمیة الواردات ) 4(
)5  (/ الفائض  المخزون  (العجز  كمیة  الواردات  (=  اإلستراتیجى)  حجم  وتغطیة  المحلي  االنتاج  كفایة  فترتي  مجموع 

 .}{كمیة الصادرات -) *االستھالك المحلي الیومي365 –لالستھالك 
 اإلستھالك الیومى . اإلستھالك ÷= كمیة الفائض أوالعجز في العجزالفائض / فترة ) 6(
 العجز) / المتاح لإلستھالك .   - (الفائضمعامل األمن الغذائى=حجم المخزون اإلستراتیجى ) 7(

الجھــاز  تصدرھا الجھات الحكومیة الرسمیة ومنھا الثانویة التى البیاناتتحقیقاً ألھداف البحث فقد تم االعتماد على و
موقــع البنــك المركــزى المصــرى ، المنظمــة   األراضــى،المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، وزارة الزراعــة واستصــالح  

  .شبكة اإلنترنت (قاعدة بیانات منظمة األغذیة والزراعة) العربیة للتنمیة الزراعیة،
 

 ومناقشتھا: نتائج البحث 
 للقمح: المؤشرات اإلنتاجیة واالقتصادیة  أوالً:
  :المساحة المزروعة(أ) 

 حوالى   تزایدت من) یتضح أن المساحة المزروعة بمحصول القمح قد  1من خالل البیانات الواردة بالجدول رقم ( 
 حوالى   %، وبمتوسط بلغ7.20  نحو  ، بمعدل تزاید بلغ2020ألف فدان عام    3171  حوالى إلى  2005ألف فدان عام    2958
خالل    3126 فدان  ( ألف  بلغ  )2020-2005الفترة  بمقدار  القمح  مساحة  تزاید  العام  الزمنى  اإلتجاه  معادلة  وأوضحت   ،
 .للنموذج المقدرحصائیة ألف فدان سنویاً ولم تثبت المعنویة اال 20.02حوالى 

   یة الفدانیة:اإلنتاج(ب) 
 ) رقم  بالجدول  الواردة  البیانات  قد  1باستعراض  القمح  لمحصول  الفدانیة  اإلنتاجیة  أن  تبین  من)    نحو   تناقصت 

 حوالى   %، وبمتوسط بلغ0.73  نحو  ، بمعدل تناقص بلغ2020عام  فدان    /طن  2.71  نحو  إلى  2005عام  فدان    /طن  2.73
لقمح اإلنتاجیة الفدانیة ل  تزایدكما تبین من تقدیر معادلة االتجاه الزمنى العام  ،  )2020-2005(الفترة  خالل  فدان    /طن  2.71

 الزیادة. فدان سنویاً ولم تثبت المعنویة اإلحصائیة لتلك طن لل 0.003بمقدار بلغ حوالى 
   اإلنتاج الكلى:) ت(
 حوالى   من  تزاید) تبین أن اإلنتاج الكلى من محصول القمح قد  1من خالل دراسة البیانات الواردة الجدول رقم ( 

 حوالى  %، وبمتوسط بلغ11.80  نحو  ، بمعدل تزاید بلغ2020ألف طن عام    9102  حوالى إلى  2005ألف طن عام    8141
معنوى إحصائیاً بلغ  سنوى  اإلنتاج الكلى من القمح بمقدار    أوضحت معادلة اإلتجاه الزمنى العام تزایدكما  ألف طن،    8547

سنویاً،    79.59حوالى   طن  نحوبینما  ألف  السنوى  الزیادة  معدل  المتوسط0.93بلغ  من  معامل    وتشیر،  السنوى  %  قیمة 
أثرھا   التغیرات التى تحدث فى اإلنتاج الكلى لمحصول القمح ترجع إلى المتغیرات التى یعكس% من  29  نحوالتحدید أن  

 % من تلك التغیرات ترجع إلى متغیرات أخرى غیر مقیسھ فى النموذج.71متغیر الزمن، بینما نحو 
   المتاح لإلستھالك:) ث(
ألف طن   13310  حوالى  تزایدت من) تبین أن كمیة المتاح لالستھالك  1من خالل البیانات الواردة بالجدول رقم ( 

ألف    17349  حوالى  %، وبمتوسط بلغ65.33ل  ، أى تزایدت بمعد2020لف طن عام  أ  22006  حوالى   إلى   2005عام  
ألف طن سنویاً،    656.07تجاه الزمنى العام تزاید تلك الكمیة بمقدار معنوى إحصائیاً بلغ حوالى  طن، وأوضحت معادلة اال

التغیرات  % من  83  نحو، وأوضحت قیمة معامل التحدید أن  السنوى% من المتوسط  3.78وبلغ معدل الزیادة السنوى نحو  
%  17التى یعكس أثرھا متغیر الزمن، بینما نحو  التى تحدث فى الكمیة المستھلكة من محصول القمح ترجع إلى المتغیرات  

 من تلك التغیرات ترجع إلى متغیرات أخرى غیر مقیسھ فى النموذج.
   :كمیة الفاقد (ج) 

ألف طن عام    532  حوالى   تزایدت من) تبین أن كمیة الفاقد من محصول القمح قد  1بدراسة بیانات الجدول رقم ( 
 حوالى   ، وبمتوسط بلغ من الحد األدنى  %363.72  تزاید بلغ نحو   ل، بمعد2020لف طن عام  أ  2467  حوالى  إلى  2005
  260.23أوضحت معادلة اإلتجاه الزمنى العام تزاید تلك الكمیة بمقدار معنوى إحصائیاً بلغ حوالى  حیث  ألف طن،    2427

% من 62  نحوالتحدید أن    معامل  ویشیر،  السنوى% من المتوسط  10.72ألف طن سنویاً، وبلغ معدل الزیادة السنوى نحو  
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% من تلك 38التغیرات التى تحدث فى كمیة الفاقد من محصول القمح تعكسھا المتغیرات المرتبطة بعنصر الزمن، بینما  
   . التغیرات ترجع إلى عوامل أخرى غیر مقیسھ فى النموذج

   قیمة الفاقد:(ح) 
  596  حوالى  تزایدت من) اتضح أن قیمة الفاقد من محصول القمح قد  1من خالل استقراء بیانات الجدول رقم (

، من الحد األدنى  %1776.34، أى تزایدت بمعدل   2020ملیون جنیھ عام    11183  حوالى  إلى  2005ملیون جنیھ عام  
ً ملیون جنیھ  7007  حوالى  وبمتوسط بلغ بمقدار معنوى إحصائیاً    قیمة الفاقدزمنى العام تزاید  ، وأوضحت معادلة اإلتجاه الا
جنیھ  1043.46بلغ حوالى   بلغسنویاً،    ملیون  تزاید سنوى  معامل 14.89نحو    بمعدل  قیمة  المتوسط، وأوضحت  من   %
قیمة الفاقد من محصول القمح ترجع إلى المتغیرات التى یعكس أثرھا    من التغیرات التى تحدث فى%  83نحوالتحدید أن  

 % من تلك التغیرات ترجع إلى متغیرات أخرى غیر مقیسھ فى النموذج.17متغیر الزمن، بینما نحو 
  (د) كمیة الواردات:

بالجدول رقم ( الواردة  البیانات  تزایدت من حوا1توضح  قد  القمح  الواردات من محصول  أن كمیة    5688لى  ) 
% من الحد األدنى، وبمتوسط بلغ  126.52، بمعدل تزاید  2020ألف طن عام    12885إلى حوالى    2005ألف طن عام  

ألف طن، كما أوضحت معادلة اإلتجاه الزمنى العام تزاید تلك الكمیة بمقدار سنوى معنوى إحصائیاً بلغ حوالى   8902.93
الزیاد  552.55 بلغ معدل  بینما  السنوى نحو  ألف طن سنویاً،  أن  6.21ة  التحدید  قیمة معامل  المتوسط، وأوضحت  % من 

% من التغیرات التى تحدث فى كمیة الواردات من محصول القمح ترجع إلى المتغیرات التى یعكس أثرھا متغیر  72نحو  
 % من تلك التغیرات ترجع إلى عوامل أخرى غیر مقیسھ فى النموذج. 28الزمن، بینما 

  قیمة الواردات:(ذ) 
 ) رقم  الجدول  بیانات  حوالى  1توضح  من  القمح  محصول  من  الواردات  قیمة  تزاید  عام   5352)  جنیھاً  ملیون 

عام    50970إلى حوالى    2005 جنیھاً  نحو  2020ملیون  بلغ  تزاید  بمعدل  بلغ  852.35،  وبمتوسط  األدنى،  الحد  من   %
تزاید تلك القیمة بمقدار سنوى معنوى إحصائیاً بلغ حوالى  ملیون جنیھاً، حیث تبین من معادلة اإلتجاه الزمنى العام    24098

بلغ نحو    3171.78 تزاید سنوى  بمعدل  أن نحو 13.16ملیون جنیھ سنویاً،  التحدید  قیمة معامل  المتوسط، وتشیر  % من 
% من 21% من التغیرات التى تحدث فى قیمة الواردات ترجع إلى المتغیرات التى یعكس أثرھا متغیر الزمن، بینما  79

 تلك التغیرات ترجع إلى عوامل أخرى غیر مقیسھ فى النموذج.
   ) السعر المزرعى:ـ(ھ 
 ) رقم  بالجدول  الواردة  البیانات  حوالى   1باستعراض  من  تزاید  قد  القمح  لمحصول  المزرعى  السعر  أن  تبین   (

عام    1120 للطن  حوالى    2005جنیھاً  عام    4533إلى  للطن  بلغ  2020جنیھ  تزاید  بمعدل  الحد  304.73نحو  ،  من   %
المزرعى بمقدار سنوى    2487األدنى، وبمتوسط بلغ   السعر  العام تزاید  الزمنى  للطن، كما تبین من معادلة اإلتجاه  جنیھ 

حوالى   بلغ  إحصائیاً  نحو    211.48معنوى  السنوى  الزیادة  معدل  بلغ  بینما  طن،  معامل 8.50جنیھ/  قیمة  وتوضح   ،%
نحو   أن  التغیر90التحدید  من  یعكس  %  التى  المتغیرات  إلى  ترجع  القمح  لمحصول  المزرعى  السعر  فى  تحدث  التى  ات 

 % من تلك التغیرات ترجع إلى متغیرات أخرى غیر مقیسھ فى النموذج.10أثرھا متغیر الزمن، بینما 
   التكالیف اإلنتاجیة:(و)  

) رقم  بالجدول  الواردة  البیانات  حوالى  1توضح  من  تزایدت  قد  القمح  لمحصول  اإلنتاجیة  التكالیف  أن   (
عام  1981 فدان  حوالى    2005جنیھ/  عام  13469إلى  فدان  نحو  2020جنیھ/  بلغ  تزاید  بمعدل  الحد  579.90،  من   %

الزمنى العام تزاید تلك التكالیف بمقدار سنوى    جنیھ/ فدان، كما تبین من معادلة اإلتجاه  5845األدنى، بمتوسط بلغ حوالى  
%، وتوضح قیمة معامل التحدید أن 12.13جنیھ/ فدان، بمعدل تزاید سنوى بلغ نحو    709.32معنوى إحصائیاً بلغ حوالى  

% من التغیرات التى تحدث فى التكالیف اإلنتاجیة لمحصول القمح ترجع إلى المتغیرات التى یعكس أثرھا متغیر  88نحو  
 % من تلك التغیرات ترجع إلى متغیرات أخرى غیر مقیسھ فى النموذج. 12الزمن، بینما 

   (ي) صافى العائد:
) تبین أن صافى العائد الفدانى من محصول القمح قد تزاید من  1من خالل دراسة البیانات الواردة بالجدول رقم ( 

% من الحد  25.27، بمعدل تزاید بلغ نحو  2020م  جنیھ/ فدان عا   2389إلى حوالى    2005جنیھ/ فدان عام  1907حوالى  
جنیھ/ فدان، كما تبین من معادلة اإلتجاه الزمنى العام تزاید صافى العائد بمقدار سنوى    3067األدنى، وبمتوسط بلغ حوالى  

ال  44.79بلغ حوالى   الثبات  إلى  المقدر، مما یشیر  للنموذج  المعنویة اإلحصائیة  ولم تثبت  نسبى لصافى  جنیھ/ فدان سنویاً 
 العائد الفدانى حول متوسطھ السنوى. 
 ثانیاً: مؤشرات األمن الغذائى للقمح:

 مخزون أخر المدة:  )أ(
ألف  1738) تبین أن مخزون آخر المدة من محصول القمح قد تناقص من حوالى  2من خالل بیانات الجدول رقم (

ألف 1715بلغ  %، وبمتوسط  67.77، أى تناقص بمعدل بلغ نحو  2020ألف طن عام    560إلى حوالى    2005طن عام  
ألف طن سنویاً    27.23ناقص سنوى بلغ حوالى  طن، وتبین من معادلة اإلتجاه الزمنى العام تناقص ذلك المخزون بمقدار ت 

 ولم تثبت المعنویة اإلحصائیة للنموذج المقدر. 

https://nvjas.journals.ekb.eg/


Eldayem and Eliw, 2022                                              https://nvjas.journals.ekb.eg/ 

NVJAS. 2 (5) 2022, 254-269                                         258 
 

 ). 2020-2005( المتغیرات اإلنتاجیة واالقتصادیة للقمح فى مصر خالل الفترة :) 1( جدول  
 بیان

 السنوات 
 المساحة

 المزروعة 
 ألف فدان 

اإلنتاجیة  
 الفدانیة 

 طن / فدان 

 اإلنتاج
 ألف طن 

المتاح  
 لإلستھالك 
 ألف طن 

كمیة الفاقد  
 ألف طن  

 قیمة الفاقد  
 ملیون جنیھ  

 كمیة الواردات 
 ألف طن 

 قیمة الواردات 
 ملیون جنیھ 

 السعر المزرعى 
 جنیھ / طن 

اجمالى التكالیف 
 اإلنتاجیة 

 جنیھ / فدان 

 صافى العائد 
 جنیھ / فدان 

2005 2985 2.73 8141 13310 532 596 5688 5352 1120 1981 1907 
2006 3064 2.70 8274 14288 586 660 5817 5544 1127 2143 1808 
2007 2715 2.72 7379 13790 551 635 5916 8828 1153 2444 1769 
2008 2920 2.73 7977 14546 581 1096 7381 11495 1886 3145 5159 
2009 3147 2.71 8523 11250 450 726 4061 8564 1613 3459 2190 
2010 3001 2.39 7169 17685 1945 3526 9805 12127 1813 3680 1977 
2011 3049 2.75 8371 17153 1886 4426 9804 19079 2347 4069 3890 
2012 3161 2.78 8795 15682 3157 7956 6561 21521 2520 4425 4358 
2013 3378 2.80 9460 16477 3335 8604 6785 36653 2580 4808 4167 
2014 3393 2.73 9280 17333 3392 9294 8105 22854 2740 5271 3970 
2015 3469 2.77 9608 19563 3921 10724 9409 17521 2735 5627 3744 
2016 3353 2.79 9345 19342 3958 10976 10820 17828 2773 7054 2495 
2017 2921 2.88 8421 21374 4929 13308 12025 46877 2700 10000 3660 
2018 3157 2.64 8349 22549 4762 17905 14892 49854 3760 10631 2004 
2019 3135 2.67 8559 21251 2382 10497 12493 50509 4407 11326 3586 
2020 3171 2.71 9102 22006 2467 11183 12885 50970 4533 13469 2389 

 3067 5845 2487 24098 8902.93 7007 2427 17349 8547 2.71 3126 المتوسط 
 44.79 709.32 211.48 3171.78 552.55 1043.46 260.23 656.07 79.59 0.003 20.02 مقدار التغیر

 ـ 12.13 8.50 13.16 6.21 14.89 10.72 3.78 0.93 ـ ـ معدل التغیر% 
 ـ 0.88 0.90 0.79 0.72 0.83 0.62 0.83 0.29 ـ ـ 2ر

 ـ ** 10.15 ** 11.37 ** 7.18 ** 5.93 ** 8.52 ** 4.81 ** 8.29 * 2.39 ـ ـ ت
 ـ ** 103.11 ** 129.33 ** 51.64 ** 35.22 ** 72.69 ** 23.19 ** 68.80 * 5.73 ـ ـ ف

  2ر      .01.0** معنوى عند مستوى معنو�ة  ،0.05* معنوى عند مستوى معنو�ة التخز�ن، التصن�ع وغیرها).  فقدت من السلع والمنتجات خالل مراحل التسو�ق المختلفة (الفرز، التعبئة، النقل، �مثل الكم�ات التى   الفاقد:        
 المحسو�ة. (ف) معنو�ة النموذج. T(ت) تشیر إلى ق�مة   �شیر إلى معامل التحدید. 

 جمعت وحسبت من :  المصدر:       
 متفرقة.، أعداد الرى والموارد المائیة اتالنشرة السنویة إلحصاء واإلحصاء، الجھاز المركزى للتعبئة العامة  )1(        
.، أعداد متفرقة نشرة اإلحصاءات الزراعیة االقتصادیة، قطاع الشئون   األراضى، ) وزارة الزراعة واستصالح 2(        
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 ). 2020-2005( لقمح فى مصر خالل الفترةلمحصول ا مؤشرات األمن الغذائى : ) 2( جدول  
 البیان

 
 
 

 السنوات 

  القمح 
 أعداد السكان 

 بالملیون نسمة 

 
* المساحة  

المطلوبة لسد  
 الفجوة من القمح 

 ألف فدان  

مخزون أخر 
المدة ألف  

 طن 

 الفجوة الغذائیة 
 ألف طن 

% اإلكتفاء  
 الذاتى 

% اإلعتماد  
 على الخارج 

متوسط  
نصیب الفرد  
 كجم / السنة 

2005 1738 )5169 ( 61.16 42.73 177.7 70.748 1893 
2006 1161 )6014 ( 57.91 39.66 191.9 72.212 2227 
2007 659 )6411 ( 53.51 42.90 177.0 73.608 2357 
2008 1449 )6569 ( 54.84 50.74 182.7 75.225 2406 
2009 2578 )2727 ( 75.76 35.47 140.9 76.822 1006 
2010 1862 )10516 ( 40.54 55.44 160.1 78.728 4400 
2011 2880 )8782 ( 48.80 57.16 152.1 80.410 3193 
2012 2454 )6887 ( 56.08 41.57 122.5 82.550 2477 
2013 2021 )7017 ( 57.41 40.68 126.5 84.629 2506 
2014 1581 )8053 ( 53.54 45.47 133.6 86.814 2950 
2015 1035 )9955 ( 49.11 48.10 141.1 88.958 3594 
2016 5020 )9997 ( 48.31 55.23 137.8 91.023 3583 
2017 1091 )12953 ( 39.40 49.34 163.9 95.203 4498 
2018 778 )14200 ( 37.03 63.24 155.2 97.147 5379 
2019 579 )12692 ( 40.28 58.79 153.3 98.902 4754 
2020 560 )12904 ( 41.36 58.55 156.1 100.617 4762 

 3249 84.599 154.52 49.06 50.94 ) 8803( 1715 المتوسط 
 207.74 2.07 ) 2.06( 1.12 ) 1.44( 576.47 ) 27.23( مقدار التغیر

 6.39 2.45 - 2.28 ) 2.82( 6.54 - معدل التغیر% 
 0.64 0.99 - 0.41 0.46 0.71 - 2ر

 ** 5.00 ** 37.86 - ** 3.16 * * )3.48( ** 5.80 - ت
 ** 25.07 ** 1433.49 - ** 10.04 ** 12.14 ** 33.63 - ف

  �شیر إلى معامل التحدید.   2ر   . 01.0** معنوى عند مستوى معنو�ة  ،0.05* معنوى عند مستوى معنو�ة  الفدانیة. الفجوة الغذائیة / اإلنتاجیة   * 
 المحسو�ة. (ف) معنو�ة النموذج. T(ت) تشیر إلى ق�مة 

نشرة تطور حركة اإلنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح لإلستھالك  للتعبئة العامة واإلحصاء،    الجھاز المركزى  )1(  من:جمعت وحسبت    المصدر:
 ).�ال�حث  3، 1) ب�انات الجدولین ( 2(    ، أعداد متفرقة.من السلع الزراعیة 

 
 الفجوة الغذائیة: (ب) 

) اتضح أن الفجوة الغذائیة من محصول القمح قد تزایدت من حوالى 2باستعراض البیانات الواردة بالجدول رقم (  
% من الحد األدنى،  168.98، بمعدل تزاید بلغ نحو  2020ألف طن عام  12904إلى حوالى     2005ألف طن عام    5169

الزمنى العام تزاید تلك الفجوة بمقدار سنوى معنوى  ألف طن، وأوضحت معادلة اإلتجاه    8803بمتوسط سنوى بلغ حوالى  
%، وتوضح قیمة معامل التحدید أن نحو  6.54ألف طن سنویاً، بمعدل تزاید سنوى بلغ نحو    576.47إحصائیاً بلغ حوالى  

ن، % من التغیرات التى تحدث فى الفجوة الغذائیة لمحصول القمح ترجع إلى المتغیرات التى یعكس أثرھا متغیر الزم71
 % من تلك التغیرات ترجع إلى متغیرات أخرى غیر مقیسھ فى النموذج. 29بینما نحو 

 نسبة اإلكتفاء الذاتى:  (ج)  
  2005% عام  61.16من القمح قد تناقصت من نحو    ) إلى أن نسبة االكتفاء الذاتى2تشیر بیانات الجدول رقم ( 

%، وتوضح معادلة  50.94%، بمتوسط سنوى بلغ نحو  32.37، بمعدل تناقص بلغ نحو  2020% عام  41.36إلى نحو  
نحو بلغ  إحصائیاً  معنوى  سنوى  بمقدار  النسبة  ھذه  تناقص  العام  الزمنى  النقص 1.44اإلتجاه  معدل  بلغ  بینما  سنویاً،   %

نحو   ھناك  2.82السنوى  أن  التحدید  معامل  قیمة  وتشیر   ، المتوسط  من  الفجوة  %46  فى  تحدث  التى  التغیرات  من   %
% من تلك التغیرات ترجع إلى متغیرات 54الغذائیة لمحصول القمح تعكسھا المتغیرات المرتبطة بعنصر الزمن، بینما نحو 

 أخرى غیر مقیسھ فى النموذج.
   (د) نسبة اإلعتماد على الخارج:

(  من  رقم  بالجدول  الواردة  البیانات  دراسة  نحو  2خالل  من  تزایدت  قد  الخارج  على  االعتماد  نسبة  أن  تبین   (
عام  42.73 نحو    %2005  عام  58.55إلى  نحو  %2020  بلغ  تزاید  بمعدل  نحو  37.02،  بلغ  بمتوسط   ،%49.06 ،%

معنوى   بمقدار سنوى  النسبة  ھذه  تزاید  العام  الزمنى  اإلتجاه  معادلة  نحو  وتوضح  بلغ  بلغ  1.12إحصائیاً  بینما  سنویاً،   %
% من التغیرات التى تحدث  41% من المتوسط، وأوضحت قیمة معامل التحدید أن نحو  2.28معدل الزیادة السنوى نحو  
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التغیرات  59فى نسبة االعتماد على الخارج ترجع إلى المتغیرات التى یعكس أثرھا متغیر الزمن، بینما نحو   % من تلك 
  عوامل أخرى غیر مقیسھ فى النموذج.  ترجع إلى

   متوسط نصیب الفرد:(ه)  
 من   تناقص) تبین أن متوسط نصي الفرد من محصول القمح قد  2من خالل دراسة البیانات الواردة بالجدول رقم ( 

%، بمتوسط  12.15تناقص بلغ نحو    بمعدل،  2020م  عا  كجم/سنة   156.1  حوالى  إلى  2005عام    سنةكجم/  177.7حوالى  
 2.06بمقدار بلغ حوالى    ھذا المتوسط تناقص  إلى  معادلة اإلتجاه الزمنى العام    وتشیر ،  كجم/سنة  154.52  حوالى  بلغ سنوى  

للنموذج المقدر مما یشیر إلى الثبات النسبى لمتوسط نصیب الفرد من القمح ولم تثبت المعنویة اإلحصائیة لھذا  سنویاً    كجم
   .متوسطھ السنوىحول 
   أعداد السكان:(و) 

ملیون نسمة   70.748من حوالى    تتزاید) تبین أن أعداد السكان قد  2باستعراض البیانات الواردة بالجدول رقم ( 
  84.599  حوالى  %، بمتوسط بلغ42.21تزاید بلغ نحو  ، بمعدل2020عام    ملیون نسمة  100.617  حوالى  إلى  2005عام  

نسمة،   بمقدار    وتوضحملیون  السكان  أعداد  تزاید  العام  الزمنى  اإلتجاه  حوالى  سنوى  معادلة  بلغ  إحصائیاً    2.07معنوى 
% من 99  نحو قیمة معامل التحدید أن    وتشیر% من المتوسط،  2.45ملیون نسمة سنویاً، وبلغ معدل الزیادة السنوى نحو  

% من تلك التغیرات ترجع إلى 1ا المتغیرات المرتبطة بعنصر الزمن، بینما  التغیرات التى تحدث فى اعداد السكان تعكسھ
 متغیرات اخرى غیر مقیسھ فى النموذج. 

  المساحة المطلوبة لسد الفجوة من القمح:(ي) 
 تزایدت من) تبین أن المساحة المطلوبة لسد الفجوة الغذائیة من القمح قد  2بدراسة البیانات الواردة بالجدول رقم ( 

%، بمتوسط  151.55  نحو  ، بمعدل تزاید بلغ2020ألف فدان عام    4762  حوالى  إلى  2005ألف فدان عام    1893  حوالى
، وأوضحت م  3249  حوالى  بلغ الفترة  تلك  فدان خالل  المساحة  ألف  تلك  تزاید  العام  الزمنى  اإلتجاه  سنوى   بمقدارعادلة 

ً   207.74بلغ حوالى  معنوى إحصائیاً   قیمة   تشیر% من المتوسط، و6.39  نحو  ، وبلغ معدل الزیادة السنوىألف فدان سنویا
ترجع إلى المتغیرات  التغیرات التى تحدث فى المساحة الالزمة لسد الفجوة الغذائیة من القمح  %  64معامل التحدید أن نحو  

 % من تلك التغیرات ترجع إلى متغیرات أخرى غیر مقیسھ فى النموذج. 36التى یعكس أثرھا متغیر الزمن، بینما نحو 
 مؤشرات الفاقد من القمح: ثالثاً: 

 : الفاقدكمیة ) 1(
  %، 55.36  تناقصت بنحو ) تبین أن كمیة الفاقد من محصول القمح قد  3من خالل البیانات الواردة بالجدول رقم (

التر  4.92%  %،1.76  %،2.15 واإلنتاج  تیبعلى  الفاقد  كمیة  الحبوب    من  من  والواردات    2005عام  واإلستھالك 
نحو   لكل منھم، وبلغ معدل التزاید  2020عام  على الترتیب    %11.04%،  5.52،  %11.03%،  63.91نحو  إلى  وتزایدت
   .الترتیب% على 123.93 %،%213.63، %413.02، 15.44

%، 1.10%،  0.93وأوضحت معادلة اإلتجاه الزمنى العام تزاید ھذه النسبة بمقدار سنوى معنوى إحصائیاً بلغ نحو  
نحو  %1.02،  0.54 السنوى  التزاید  معدل  وبلغ  المتوسط  6.37%،  9%،  11%،  1.38% سنویاً،  من  الترتیب  على   %

البالغ نحو قیمة مع16%،  6%،  10%،  67السنوى  أن نحو  %، وأشارت  التحدید  % من  28%،  51%،  63%،  26امل 
 متغیر الزمن.   أثرھاالزیادة فى تلك النسب ترجع إلى المتغیرات التى یعكس 

 
% من  9.35% ، 4%، 6.53كما أوضحت بیانات نفس الجدول أن كمیة الفاقد من محصول القمح قد تناقصت بنحو 

اإلنتاج   عام    واالستھالككمیة  الترتیب  على  القمح  من  نحو     2005والواردات  إلى  %، 11.21%،  27.10وتزایدت 
التزاید لكل منھم نحو    2020% عام  19.15 الترتیب، وبلغ معدل  % على الترتیب، 104.81% ،180.25  %،315على 

نحو   بلغ  إحصائیاً  معنوى  سنوى  بمقدار  النسبة  ھذه  تزاید  العام  الزمنى  اإلتجاه  معادلة  %، 1.09%،  2.87وأوضحت 
% على الترتیب من المتوسط السنوى البالغ  6.61%،  8.33%،  10.25% سنویاً، وبلغ معدل التزاید السنوى نحو،  1.72
% من الزیادة فى نسبة كمیة 29% ،  49% ،  61وأشارت قیمة معامل التحدید أن نحو   %،  26%،  13.07%،  28نحو  

 الفاقد من القمح إلى اإلنتاج واإلستھالك والواردات من القمح ترجع إلى المتغیرات التى یعكس أثرھا متغیر الزمن.
 ) قیمة الفاقد والواردات من القمح: 2( 

الفاقد: قیمة  الوارد  (أ)  البیانات  (بدراسة  بالجدول رقم  تمثل  نحو4ة  القمح  من  الفاقد  قیمة  أن  تبین   (2.73  ،%2.94  ،%
الترتیب عام  11.14 القمح على  الغذائیة وواردات  الزراعیة والواردات  الواردات  قیمة  إلى نحو  2005% من  ، وتزایدت 
عام  %22.59،  %4.31،  3.81 الترتیب  نحو  2020%على  منھم  لكل  التزاید  معدل  وبلغ   ،39.56  ،%46.59  ،%

% ، 0.28%،  0.25%، على الترتیب، كما تبین من معادلة اإلتجاه الزمنى العام تزاید ھذه النسبة بمقدار بلغ نحو  102.78
%سنویاً، وثبتت المعنویة اإلحصائیة لنسبة قیمة الفاقد من القمح إلى قیمة الواردات من القمح فقط ، وبلغ معدل التزاید  2.13

% من الزیادة فى 35% ، وأشارت قیمة معامل التحدید أن نحو  28وسط السنوى البالغ نحو% من المت7.60السنوى نحو  
 تلك النسبة ترجع إلى الزمن. 
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   .)2020-2005( نسبة الفاقد من القمح إلى اإلنتاج واإلستھالك والواردات من الحبوب والقمح فى مصر خالل الفترة: ) 3( جدول  
   (ألف طن)الكمیة                                                                                                                                 

 البیان
 

 السنوات 

المتاح   اإلنتاج الفاقد 
 لإلستھالك 

كمیة  
 الواردات 

المتاح   اإلنتاج
 لإلستھالك 

كمیة  
 الواردات 

 من القمح  الحبوب من 
2005 55.36 2.15 1.76 4.93 6.53 4.00 9.35 
2006 61.43 2.29 1.95 6.11 7.08 4.10 10.07 
2007 57.70 2.25 1.85 5.24 7.47 4.00 9.31 
2008 55.97 2.30 1.77 4.64 7.28 3.99 7.87 
2009 51.43 1.86 1.58 7.54 5.28 4.00 11.08 
2010 71.61 9.27 5.39 13.25 27.13 11.00 19.84 
2011 69.34 9.11 5.18 11.22 22.53 11.00 19.24 
2012 80.41 14.16 9.73 31.94 35.90 20.13 48.12 
2013 75.64 13.69 8.95 25.63 35.25 20.24 49.15 
2014 78.19 14.24 9.27 27.32 36.55 19.57 41.85 
2015 70.83 16.31 9.77 24.89 40.81 20.04 41.67 
2016 71.87 16.54 10.11 23.32 42.35 20.46 36.58 
2017 72.80 19.89 10.38 23.30 58.53 23.06 40.99 
2018 71.83 20.94 10.17 20.01 57.04 21.12 31.98 
2019 64.50 9.98 5.59 11.08 27.83 11.21 19.07 
2020 63.91 11.03 5.52 11.04 27.10 11.21 19.15 

 26 13.07 28 16 6 10 67 المتوسط 
 1.72 1.09 2.87 1.02 0.54 1.10 0.93 مقدار التغیر

 6.61 8.33 10.25 6.37 9 11 1.38 معدل التغیر% 
 0.29 0.49 0.61 0.28 0.51 0.63 0.26 2ر

 * 40.2 ** 66.3 ** 64.4 * 31.2 ** 85.3 ** 88.4 * 23.2 ت
 * 77.5 ** 46.13 ** 57.21 * 35.5 ** 89.14 ** 90.23 * 97.4 ف

المحسو�ة.    T(ت) تشیر إلى ق�مة    �شیر إلى معامل التحدید.   2ر    .01.0** معنوى عند مستوى معنو�ة    ، 0.05معنوى عند مستوى معنو�ة  *  
 (ف) معنو�ة النموذج.

   من:جمعت وحسبت  المصدر:
واإلحصاء،    )1( العامة  للتعبئة  المركزى  السلع  الجھاز  من  لإلستھالك  والمتاح  الخارجیة  والتجارة  اإلنتاج  حركة  تطور  نشرة 

   متفرقة.، أعداد الزراعیة 
 ).�ال�حث 4، 1) ب�انات الجدولین ( 2( 
 

 (ب) قیمة الواردات:  
 ) رقم  بالجدول  الواردة  البیانات  دراسة  خالل  مثلت4من  القمح  محصول  من  الواردات  قیمة  أن  تبین  نحو   ) 

الترتیب عام  %26.38،  24.55 % ،  16.91وتناقصت إلى نحو     2005%، من قیمة الواردات الزراعیة والغذائیة على 
عام  19.10 نحو  %2020،  منھم  لكل  التناقص  معدل  وبلغ  معادلة  %27.32،  31.12،  أوضحت  كما  الترتیب،  على   %

بمقدار معنوى إحصائیاً  النسبة  تناقص ھذه  العام  الزمنى  التناقص 0.84%،  0.76بلغ نحو    اإلتجاه  معدل  % سنویاً، وبلغ 
%، وتشیر قیمة معامل التحدید أن  24%،  22% على الترتیب من المتوسط السنوى البالغ نحو  3.5%،  3.45السنوى نحو  

إلى  36%،  35نحو   ترجع  والغذائیة  الزراعیة  الواردات  قیمة  إلى  القمح  من  الواردات  قیمة  نسبة  فى  النقص  من   %
 ات التى یعكس اثرھا متغیر الزمن. المتغیر

 ) مقدار الفقد فى الموارد األرضیة والمائیة المرتبط بالفاقد من القمح:3( 
  (أ) مقدار الفقد فى الموارد األرضیة:

) من  2020-2005) تزاید مقدار الفقد فى الموارد األرضیة خالل الفترة (5توضح البیانات الواردة بالجدول رقم ( 
إلى حوالى  2005فدان عام    ألف  195حوالى   فدان عام    910،  بلغ نحو  2020ألف  تزاید  بمعدل  الحد 366.66،  % من 

األدنى، ومن خالل تقدیر معادلة االتجاه الزمنى العام تبین تزاید الفقد فى الموارد األرضیة بمقدار سنوى معنوى إحصائیاً 
الس  94.26بلغ حوالى   الزیادة  البالغ  10.61نوى نحو  ألف فدان سنویاً، حیث بلغ معدل  المتوسط  فدان،    888% من  ألف 

% من الفقد فى الموارد األرضیة ترجع إلى المتغیرات التى یعكس أثرھا متغیر  63وأوضحت قیمة معامل التحدید أن نحو
یعادل   ك بمالإلستھالمما سبق یمكن القول أنھ لو لم یكن ذلك الفقد فى اإلنتاج المحلى من القمح ألمكن زیادة المتاح    الزمن.
 ).  2020-2005ألف فدان كمتوسط للفترة ( 888إنتاج 
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 . ) 2020-2005( خالل الفترةفى مصر  والغذائیةإلى قیمة الواردات الزراعیة  من القمحوالواردات الفاقد  قیمة   نسبة :) 4( جدول  
 القیمة (ملیون جنیھ)                                                                                                                                 

 بیان 
 
 

 السنوات

قیمة 
الواردات 
 الزراعیة 

قیمة 
الواردات 
 الغذائیة 

% قیمة الفاقد من القمح إلى قیمة  
 الواردات

% قیمة واردات القمح 
 الوارداتإلى قیمة 

من  الغذائیة  الزراعیة 
 القمح 

 الغذائیة  الزراعیة 

2005 21801 20286 2.73 2.94 11.14 24.55 26.38 
2006 23349 19487 2.83 3.39 11.90 23.74 28.45 
2007 30676 26167 2.07 2.43 7.19 28.78 33.74 
2008 43091 40589 3.44 3.65 12.90 26.68 28.32 
2009 38478 35532 1.89 2.05 8.49 22.26 24.10 
2010 52123 48345 6.76 7.29 29.08 23.27 25.08 
2011 71696 65868 6.17 6.72 23.20 26.61 28.97 
2012 95644 90788 8.52 8.97 37.85 22.50 23.70 
2013 98561 93175 8.73 9.23 23.47 37.19 39.34 
2014 113200 87039 8.21 10.68 40.67 20.19 26.26 
2015 113591 105392 9.44 10.18 61.21 15.42 16.62 
2016 147936 139978 7.42 7.84 61.57 12.05 12.74 
2017 245628 219773 7.42 8.30 38.90 19.08 21.33 
2018 305601 275655 6.47 7.17 39.64 16.31 18.09 
2019 297249 257976 3.61 4.16 21.22 16.99 19.58 
2020 301425 266815 3.81 4.31 22.59 16.91 19.10 

 24 22 28 6 5 - - المتوسط 
 ) 0.84( ) 0.76( 2.13 0.28 0.25 - - مقدار التغیر 
 ) 3.5( ) 3.45( 7.60 - - - - معدل التغیر 

 0.36 0.35 0.35 - - - - 2ر
 * )82.2( * )76.2( * 74.2 - - - - ت
 * 95.7 * 66.7 * 52.7 - - - - ف 

المحسو�ة.    T(ت) تشیر إلى ق�مة    �شیر إلى معامل التحدید.   2ر    .01.0، ** معنوى عند مستوى معنو�ة  05.0* معنوى عند مستوى معنو�ة   
 (ف) معنو�ة النموذج.

 من: جمعت وحسبت  المصدر:
واإلحصاء،    )1( العامة  للتعبئة  المركزى  السلع  الجھاز  من  لإلستھالك  والمتاح  الخارجیة  والتجارة  اإلنتاج  حركة  تطور  نشرة 

 . ، أعداد متفرقةالزراعیة 
 متفرقة.، أعداد الكتاب السنوى لإلحصاءات الزراعیة العربیة  ) جامعة الدول العربیة المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 2( 

  الموارد المائیة: (ب) مقدار الفقد فى
) من 2020-2005) تزاید مقدار الفقد فى الموارد المائیة خالل الفترة (5تبین من البیانات الواردة بالجدول رقم ( 

عام    304حوالى   مكعب  متر  حوالى  2005ملیون  إلى  عام  1953،  مكعب  متر  نحو  2020ملیون  بلغ  تزاید  بمعدل   ،
تقدی542.43 خالل  ومن  األدنى،  الحد  من  بمقدار %  المائیة  الموارد  فى  الفقد  تزاید  تبین  العام  الزمنى  االتجاه  معادلة  ر 

بلغ حوالى   نحو    217.26معنوى إحصائیاً  السنوى  الزیادة  معدل  متر مكعب سنویاً، وبلغ  المتوسط  11.48ملیون  % من 
د المائیة یرجع إلى المتغیرات % من الفقد فى الموار63ملیون متر مكعب، وتشیر قیمة معامل التحدید أن نحو  1892البالغ  

 % من تلك التغیرات ترجع إلى متغیرات أخرى غیر مقیسة فى النموذج. 37التى یعكس اثرھا متغیر الزمن، بینما نحو 
ملیون متر مكعب من   1892لو لم یكن ذلك الفقد فى اإلنتاج المحلى من القمح ألمكن توفیر  إنھمما سبق یمكن القول  

 ).  2020-2005ألف فدان كمتوسط للفترة ( 888مساحة المیاه وتوجیھھا لرى 
 رابعاً: الوضع الراھن لألمن الغذائى لمحصول القمح فى مصر: 

   ) فترة كفایة اإلنتاج لإلستھالك المحلى:1(
 ) رقم  بالجدول  الواردة  النتائج  قد  6أوضحت  القمح  محصول  من  المحلى  لالستھالك  اإلنتاج  كفایة  فترة  أن   (

% ، 32.37، بمعدل تناقص بلغ نحو  2020یوم عام    150.97إلى حوالى    2005یوم عام    223.25  تناقصت من حوالى
أشھر، وتبین من تقدیرات معادلة اإلتجاه الزمنى العام تناقص تلك   6یوم أى ما یعادل حوالى    185.93بمتوسط بلغ حوالى  

%، وتشیر قیمة 2.82عدل تناقص سنوى بلغ نحویوماً في السنة بم  5.26الفترة بمقدار سنوى معنوى إحصائیاً بلغ حوالى  
حوالى   أن  إلى  التحدید  الزمن، 46معامل  عنصر  أثرھا  یعكس  التى  المتغیرات  إلى  یرجع  الفترة  تلك  في  النقص  من   %

 ). 2020-2005% خالل خالل الفترة (65.33ویرجع ھذا النقص إلى أن معدل الزیادة في اإلستھالك بلغ نحو 
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   الواردات لالستھالك المحلى:فترة تغطیة ) 2(
 ) رقم  الجدول  بیانات  قد 6باستعراض  القمح  محصول  من  المحلى  لالستھالك  الواردات  تغطیة  فترة  أن  تبین   (

حوالى   من  عام    155.98تزایدت  حوالى    2005یوم  عام    213.72إلى  نحو2020یوم  بلغ  تزاید  بمعدل   ،  37.01 ،%
، ومن خالل تقدیر معادلة االتجاه الزمنى العام اتضح تزاید تلك الفترة  أشھر  6أى مایعادل    182.32بمتوسط بلغ حوالى  و

حوالى   بلغ  إحصائیاً  معنوى  سنوى  نحو  4.54بمقدار  السنوى  الزیادة  معدل  وبلغ  السنة،  في  المتوسط 2.49یوماً  من   %
ى المتغیرات التى یعكس أثرھا  % من الزیادة في تلك الفترة ترجع إل47السنوى، وتشیر قیمة معامل التحدید إلى أن حوالى  

 .متغیر الزمن
 ) كمیة وفترة الفائض:  3(
، 2009، 2008، 2005) أنھ تحقق فائض عن اإلستھالك من القمح فى سنوات 6من خالل بیانات الجدول رقم ( 

 4.22ملیون طن تكفى لحوالى  5.215إجمالى الفائض خالل تلك السنوات بحوالى  وقدر 2018، 2016، 2011،2014
 شھراً.

 ) كمیة وفترة العجز من القمح: 4(
) أنھ قد حدث عجز فى مخزون القمح المخصص لإلستھالك فى السنوات 6توضح البیانات الواردة بالجدول رقم ( 

 شھراً. 2.52ملیون طن وبلغت مدة العجز 3.667األخرى وقدر إجمالى العجز بحوالى 
   ) المخزون اإلستراتیجى:5(
 ) رقم  الجدول  بیانات  توضح  حیث  الدراسة  فترة  خالل  والعجز  الفائض  من  لكالً  محصلة  المخزون 6ھو  أن   (

المتاح لإلستھالك    متوسط  وبلغ  شھراً،  1.69ملیون طن تكفى لحوالى    1.548اإلستراتیجى من محصول القمح بلغ حوالى  
 .) 2020-2005خالل الفترة ( ملیون طن 17349من القمح حوالى 

 عامل األمن الغذائى: ) م6(
البیانات الواردة بالجدول رقم (  خالل    0.09) أن معامل األمن الغذائى من محصول القمح قد بلغ نحو  6توضح 

)، كما توضح تلك القیمة أن األمن الغذائى للقمح فى مصر تعرض للخطر خالل تلك الفترة، ویتضح 2020-2005الفترة (
المخزون   وفترة  كمیة  انخفاض  معامل  ذلك من  زیادة  شأنھا  التى من  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  یجب  وبالتالى  اإلستراتیجى، 

 األمن الغذائى للقمح كزیادة اإلنتاج وترشید اإلستھالك ورفع مستوى المخزون اإلستراتیجى.
المزروع المساحة  من  القمح  لمساحة  النسبیة  واألھمیة  للقمح  اإلنتاجیة  للمتغیرات  الجغرافى  التوزیع  فى  خامساً:  ة 

 محافظات الجمھوریة: 
 المساحة المزروعة:(أ) 

والوسطى،     العلیا،  ومصر  البحرى،  الوجھ  في  وتتركز  الجمھوریة  محافظات  جمیع  في  القمح  زراعة  تنتشر 
الوادى (وخارج  رقم  بالجدول  الواردة  البیانات  توضح  حیث  بنحو  7،  تساھم  المناطق  تلك  أن   (52.19  ،%19.52 ،%

بلغت حوالى  %9.98،  18.25 والتى  الجمھوریة  القمح على مستوى  إجمالى مساحة  الترتیب من  ملیون    3.141% على 
حیث المساحة المزروعة بالقمح وتمثل فدان خالل متوسط تلك الفترة، حیث جاءت محافظة الشرقیة فى المرتبة األولى من  

بلغت  11.94نحو   بنسب  أسیوط  المنیا،  الدقھلیة،  البحیرة،  تلیھا محافظات،   ،%11.08  ،%7.33  ،%7.32،%7.10    %
البحرى،   بالوجھ  الشرقیة  محافظة  أن  یتبین  ثم  ومن  الجمھوریة،  مستوى  على  القمح  مساحة  إجمالى  من  الترتیب  على 

الوسطى، وأ الجدید  والجیزة بمصر  الوادى  الترتیب، وتشغل محافظة  المراتب األولى على  العلیا جاءوا فى  سیوط بمصر 
 المرتبة األولى من بین محافظات خارج الوادى. 

  (ب) اإلنتاجیة الفدانیة:
" محافظــة وھــى علــى الترتیــب: 19) أن إنتاجیــة محصــول القمــح تتركــز فــي "7یتضح من بیانات الجدول رقم ( 

، محافظة الجیزة، محافظــة الدقھلیــة، محافظــة بنــى ســویف، محافظــة المنیــا، محافظــة القلیوبیــة، محافظــة محافظة المنوفیة
أسوان، محافظة أسیوط، محافظة البحیرة، محافظة سوھاج، محافظة الشرقیة، محافظة النوباریة، محافظة الغربیة، محافظة 

دمیــاط، محافظــة اإلســماعیلیة، حیــث تتفــوق تلــك  قنــا، محافظــة الفیــوم، محافظــة الســویس، محافظــة بورســعید، محافظــة
%، 17.24%، 17.95%، بمــا یعــادل نحــو 2.60المحافظات على نظیرتھا بالنسبة إلجمــالى الجمھوریــة والتــي تبلــغ نحــو 

15.38  ،%13.25  ،%10.10  ،%9.95  ،%8.38  ،%7.38  ،%7.36  ،%5.46،%4.71  ،%4.07  ،%3.12 ،%
% علي الترتیب، في حــین كانــت اإلنتاجیــة الفدانیــة دون ذلــك %1.37،   %1.61 ،  %1.73 ،  %2.26  ،%2.97،  3.04

المتوسط في باقي محافظات الجمھوریة، ومن ثم تمثل المنوفیة والدقھلیــة بالوجــھ البحــرى، والجیــزة وبنــى ســویف بمصــر 
، % 113.25%  117.24% ،115.38% ، 117.95الوســطى المرتبــة مــن األولــى حتــى الرابعــة بأرقــام قیاســیة بلغــت 

%، وتشــغل النوباریــة المرتبــة 108.38وتشغل محافظة أسوان المرتبة األولى من بین محافظات مصر العلیا بــرقم قیاســى  
 %.104.07األولى من بین محافظات خارج الوادى برقم قیاسى 

   (ج) اإلنتاج الكلى: 
، والدقھلیــة، والمنیــا، وأســیوط، ) تبــین أن محافظــات الشــرقیة، والبحیــرة7بدراسة البیانات الواردة بالجــدول رقــم (

%، 7.20%، 7.61%، 7.98%، 11.23%، 11.81شغلت المرتبة من األولى حتى الخامسة على الترتیب بما یمثــل نحــو 
 .ملیون طن فى متوسط تلك الفترة 8.667 حواليبلغ  والذيمن إجمالى اإلنتاج الكلى للقمح على مستوى الجمھوریة 
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مما سبق یتضح أن ھناك سوء توزیع للمساحة المزروعة من القمح حیث شغلت المحافظات ذات اإلنتاجیة الفدانیة 
  المرتفعة للقمح مراتب متدنیة من حیث المساحة، كمحافظات المنوفیة، الجیزة، بنى سویف، القلیوبیة، أسوان، حیث شغلت 

والرابعة، والثانیة،  األولى،  المرتبة  المحافظات  والسابعة  تلك  للقمح،   والسادسة  الفدانیة  اإلنتاجیة  حیث  من  الترتیب  على 
والسابعة  عشر،  والثانیة  والعشرون،  عشر،  الحادیة  المراتب،  الترتیب  على  المساحة  حیث  من  المحافظات  تلك  وشغلت 

 عشر، السادسة عشر. 
   .)2020-2005(  یة المترتب على الفاقد من محصول القمح فى مصر خالل الفترةئمقدار الفقد فى الموارد األرضیة والما :) 5( دول  ج

 بیان
 
 

 السنوات 

كمیة الفاقد  
القمح  من 

 طن   باأللف

 المساحة 
باأللف  

 فدان 

 اإلنتاجیة 
 طن للفدان 

المائى  المقنن 
  للحقل

 /فدان 3م

 مقدار الفقد فى الموارد 

 األرضیة باأللف 
 فدان 

 3بالملیون مالمائیة 

2005 532 2985 2.73 1560 195 304 
2006 586 3064 2.70 1828 217 397 
2007 551 2715 2.72 1872 203 379 
2008 581 2920 2.73 1872 213 398 
2009 450 3147 2.71 1868 166 310 
2010 1945 3001 2.39 1678 814 1366 
2011 1886 3049 2.75 1667 686 1143 
2012 3157 3161 2.78 2039 1136 2316 
2013 3335 3378 2.80 2085 1191 2483 
2014 3392 3393 2.73 2727 1242 3388 
2015 3921 3469 2.77 2373 1416 3359 
2016 3958 3353 2.79 2309 1419 3276 
2017 4929 2921 2.88 2035 1711 3483 
2018 4762 3157 2.64 2085 1804 3761 
2019 2382 3135 2.67 2205 892 1967 
2020 2467 3171 2.71 2145 910 1953 

 1892 888 - - - - المتوسط 
 217.26 94.26 - - - - مقدار التغیر

 11.48 10.61 - - - - معدل التغیر% 
 0.63 0.63 - - - - 2ر

 ** 87.4 ** 90.4 - - - - ت
 ** 80.23 ** 05.24 - - - - ف
 المحسو�ة. (ف) معنو�ة النموذج. T(ت) تشیر إلى ق�مة   �شیر إلى معامل التحدید.  2ر   . 01.0عند مستوى معنو�ة  ** معنوى 

 السطحى. وحدة المساحة لمحصول ما ویشمل ذلك الفاقد بالتسرب والفائض  كمیة المیاه التى تعطى فعالً لرى :للحقلالمقنن المائى  
 من: جمعت وحسبت  المصدر:

 متفرقة.أعداد  ، الرى والموارد المائیة اتالنشرة السنویة إلحصاء واإلحصاء، الجھاز المركزى للتعبئة العامة  )1(        
 متفرقة.أعداد  ، الزراعیةنشرة اإلحصاءات  االقتصادیة، قطاع الشئون   األراضى، ) وزارة الزراعة واستصالح 2(      

 
 األھمیة النسبیة لمساحة القمح من المساحة المزروعة فى مصر: (د) 

) رقم  الجدول  نتائج  فى 7أوضحت  القمح  مساحة  إجمالى  أن  حوالى    )  بلغ  نحو   3.141مصر  تمثل  فدان  ملیون 
ملیون فدان، كما بلغ   8.926) والتى بلغت حوالى  2019-2016% من إجمالى المساحة المزروعة خالل الفترة (35.19

حوالى   الوادى  وخارج  البحرى،  والوجھ  والوسطى،  العلیا،  محافظات مصر  فى  القمح  مساحة  ،  0.573،  0.615إجمالى 
الترتیب، تمثل نحومل  0.314،  1.639 المساحة  19.10%،  35.77%،  41.30%،  46.48یون فدان على  % من إجمالى 

حوالى   بلغت  والتى  من  1.641،  4.583،  1.387،  1.313المزروعة  القمح  مساحة  وتمثل  الترتیب،  على  فدان  ملیون 
فى محافظة أسیوط نحو   المزروعة  الوادى63.24المساحة  المنیا،  یلیھا محافظات سوھاج،  یمثل    %،  بما  الفیوم،  الجدید، 

 % من إجمالى المساحة المزروعة فى كل منھم على الترتیب.  45.68% ، 47.27% ، 49.17% ، 59.05نحو 
األراضى   من  المحصولیة  المساحة  من  القمح  لمساحة  النسبیة  واألھمیة  المستصلحة  األراضى  مساحة  تطور  سادساً: 

 المستصلحة:
) رقم  بالجدول  الواردة  البیانات  الفترة  8توضح  خالل  أنھ  األراضى   2018/2019  -2004/2005)  مساحة  تزایدت  قد 

، وبلغ معدل  2018/2019فدان عام    115700إلى حوالى    2004/2005فدان خالل عام    14500المستصلحة من حوالى  
نحو   المستصلحة ح698التزاید  األراضى  فى  القمح  بلغت مساحة  كما  عام    540والى  %،  نحو    2006/2007فدان  تمثل 

فدان فى ھذا العام، وتزایدت   6725% من المساحة المحصولیة المزروعة بشركات االستزراع والتى بلغت حوالى  8.03
حوالى   عام    2788إلى  نحو  2018/2019فدان  االستزراع  9.08تمثل  بشركات  المزروعة  المحصولیة  المساحة  من   %
% من إجمالى 8.63فدان تمثل نحو  21875، وبلغ إجمالى مساحة القمح خالل تلك الفترة حوالى  فدان   30700والتى بلغت  
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حوالى   بلغت  والتى  االستزراع  بشركات  المزروعة  المحصولیة  عدد    253345المساحة  أن  الجدول  أوضح  كما  فدان، 
وذلك لسد    2019سنة عام    41لى  ، وحوا2005سنة عام    131السنوات المطلوبة لسد الفجوة من القمح فى مصر بلغ حوالى  

على الترتیب، تعادل   2019،  2005طن خالل عامى    12692000طن،    5169000العجز فى اإلنتاج والذى قدر بحوالى   
فدان خالل نفس العامین على الترتیب، وذلك بفرض تخصیص جمیع المساحات    4754000فدان،  1893000إنتاج مساحة  

ناحیة من  القمح  لزراعة  الفدانیة  المستصلحة  اإلنتاجیة  تعادل  األراضى  تلك  فى  الفدانیة  اإلنتاجیة  أن  أخرى  ناحیة  ومن   ،
 لألراضى القدیمة.

 
 

األمن    فترة:  ) 6( جدول   ومعامل  المخزون  فى  التغیر  ومقدار  المحلى  لإلستھالك  الواردات  وتغطیة  اإلنتاج  للقمحكفایة  فى مصر خالل    الغذائى 
   .)2020-2005( الفترة

   (ألف طن)الكمیة                                                                                                                               
 البیان

 
 
 

 السنوات 

ستھالك  اال
 الیومى 

كمیة   فترة 
 الصادرات 

كمیة الفائض  
أوالعجزفى 
 االستھالك 

فترة الفائض  
  أوالعجز فى

ستھالك  اال
 بالیوم 

معامل األمن  
 تغطیة الواردات  كفایة اإلنتاج  الغذائى 

 ستھالك بالیوم لال
 ألف طن 

 ألف طن 
2005 36.47 223.25 155.98 - 519 14.23 0.039 
2006 39.15 211.37 148.60 1 -198 -5.06 -0.014 
2007 37.78 195.31 156.59 7 -502 -13.29 -0.036 
2008 39.85 200.17 185.21 22 790 19.82 0.054 
2009 30.82 276.52 131.76 5 1329 43.12 0.118 
2010 48.45 147.96 202.36 5 -716 -14.78 -0.040 
2011 46.99 178.13 208.62 4 1018 21.66 0.059 
2012 42.96 204.70 152.71 - -326 -7.59 -0.021 
2013 45.14 209.56 150.30 - -232 -5.14 -0.014 
2014 47.49 195.42 170.68 - 52 1.10 0.003 
2015 53.60 179.26 175.55 - -546 -10.19 -0.028 
2016 52.99 176.35 204.18 3 820 15.47 0.042 
2017 58.56 143.80 205.35 1 -929 -15.86 -0.043 
2018 61.78 135.15 241.06 5 687 11.12 0.030 
2019 58.22 147.01 214.58 - -199 -3.42 -0.009 
2020 60.29 150.97 213.72 - -19 -0.32 -0.001 

 1.548 المخزون اإلستراتیجى  3.31 182.32 185.93 47.53 المتوسط 
 ملیون طن 

 
 ) 0.40( 4.54 ) 5.26( 1.79 مقدار التغیر

 - 2.49 ) 2.82( 3.76 معدل التغیر% 
 - 0.47 0.46 0.83 2ر

 0.09 معامل األمن الغذائى - ** 3.57 * * )3.48( ** 8.29 ت
 - ** 12.78 ** 12.14 ** 68.76 ف

المحسو�ة.    T(ت) تشیر إلى ق�مة    �شیر إلى معامل التحدید.   2ر    .01.0** معنوى عند مستوى معنو�ة    ، 0.05* معنوى عند مستوى معنو�ة  
 (ف) معنو�ة النموذج.

   . �ال�حث )  1( رقم جدول ال حسبت من ب�انات  المصدر:   
 سابعاً: التوزیع الجغرافى للواردات المصریة من محصول القمح:

-2005الواردات المصریة من محصول القمح خالل الفترة (  ) أن إجمالى9توضح البیانات الواردة بالجدول رقم (
بلغت حوالى  2020 قد  بلغت حوالى    56.040)  بقیمة  المصریة من    13.095ملیون طن  الواردات  وبلغت  دوالر،  ملیار 

% على 19.01% ،  60.77ملیون طن تمثل نحو    10.651،  34.057القمح من دولتى روسیا اإلتحادیة وأوكرانیا حوالى  
نحوالترتی منھما  القمح  واردات  نسبة مساھمة  وبلغت  العالم،  79.78ب،  من  القمح  من  المصریة  الواردات  إجمالى  % من 

% من إجمالى قیمة الواردات المصریة  79.71ملیار دوالر تمثل نحو  10.439وبلغ إجمالى قیمة الواردات منھما حوالى  
استر المتحدة،  الوالیات  فرنسا،  رومانیا،  یلیھما  القمح،  حوالى  من  الدول  ھذه  من  المصریة  الواردات  إجمالى  وبلغ  الیا، 

  2.180% من إجمالى الواردات المصریة من محصول القمح، وبقیمة بلغت حوالى  16.47ملیون طن تمثل نحو    9.230
% من  10.81% من إجمالى قیمة الواردات المصریة من محصول القمح والتى تمثل نحو  16.64ملیار دوالر تمثل نحو  

بلغت  حصیل والتى  الصادرات  دوالر    121.131ة  حوالى 7.45ملیار  بلغت  والتى  الدولیة  االحتیاطات  صافى  من   %
 ملیار دوالر خالل تلك الفترة.  175.767
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 التوصیات: 
 فى ضوء ما توصل إلیھ البحث من نتائج فإنھ یوصى بضرورة سد الفجوة القمحیة عن طریق:  

األمن    -1 معامل  زیادة  على  زراعتھ    الغذائيالعمل  فى  التوسع  عن طریق  وذلك  المعنیة،  الدولة  أجھزة  من خالل  للقمح 
 الجدیدة.  األراضيبالطرق التكنولوجیة الحدیثة خاصة فى  

المحلى لتحقیق    لالستھالكیكفى    االستراتیجيمن القمح، وذلك إلحداث تراكم فى المخزون    االستھالك بترشید    االھتمام  -2
 ح فى مصر.من القم الغذائياألمن 

إنتاج    -3 الترابط بین األجھزة    المنتقاة  التقاويالتوسع فى  من القمح وزراعة األصناف عالیة اإلنتاجیة منھا وذلك بتوطید 
   الزراعي.البحثیة ممثلة فى مركز البحوث الزراعیة واإلرشاد  

تطبیق    الحقیقيالعالج    -4 خالل  من  إال  یتم  ال  الغذائیة  للتنمیة  وسیا  استراتیجیاتللمشكلة  مالئمة   االقتصادیةسات 
 المصريمن القمح  الغذائي، تعتمد أساسا على الموارد واإلمكانیات الذاتیة، لتتمكن الدولة من حل مشكلة األمن واالجتماعیة

 فى األجل الطویل. 
 زیادة مساحات القمح فى المحافظات عالیة اإلنتاجیة والتى توصل إلیھا البحث.  -5

  المراجع:
 أوالً: المراجع العربیة:

 ، أعداد متفرقة. النشرة السنویة إلحصاءات الرى والموارد المائیةالجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،  -
،  النشرة السنویة إلحصاءات المساحات المحصولیة واإلنتاج النباتىالجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،   -

 .أعداد متفرقة
 ، أعداد متفرقة. نشرة استصالح األراضىالجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،  -
نشرة تطور حركة اإلنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح لإلستھالك من  الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،  -

 ، أعداد متفرقة. لع الزراعیةالس
 ، أعداد متفرقة. الكتاب السنوى لإلحصاءات الزراعیة العربیةالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،  -
تقییم حالة األمن الغذائى لمحاصیل الحبوب فى  )،  2017سرحان أحمد سلیمان، نوران عبد الحمید عبد الجواد ( -

، المؤتمر الخامس والعشرون لالقتصادیین الزراعیین، مستقبل الغذاء فى مصر الواقع والمأمول، الجمعیة مصر
 المصریة لالقتصاد الزراعى. 

لمحصولي    دراسة اقتصادیة تحلیلیة لألمن الغذائى)،  2020محمد على عبده حسین، مى فؤاد إبراھیم الغویط ( -
-281)، مارس،  1)، العدد (30، المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي، المجلد (القمح والذرة الشامیة فى مصر

298. 
- ) حسین  جبریل  عطیة  جمال  الحمید،  عبد  ُكریم  عاصم  القزاز،  محمد  من )،  2021نصر  الغذائیة  الفجوة  أبعاد 

المصرى الغذائى  باألمن  لالحبوب وعالقتھا  األزھر  (، مجلة  المجلد  الزراعیة،  العدد (46لبحوث  یونیو،  1)،   ،(
188-196. 

- ) الجندى  حسن  على  مصر)،  2020ھشام  فى  القمح  الستھالك  تحلیلیة  لالقتصاد  دراسة  المصریة  المجلة   ،
 . 676-661)، یونیو، 2)، العدد (30الزراعي، المجلد (

 .، أعداد متفرقةإلحصاءات الزراعیةنشرة اقطاع الشئون االقتصادیة،   األراضى،وزارة الزراعة واستصالح  -
 ثانیاً: المراجع األجنبیة:

- Eliw, M., Ismail, O., and El-Bardisy., H., 2019. Impact of Agricultural Price Policy 
on Major Crops in Egypt. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 
13, pp.1-13. 

- Eliw, M., M., Negm. Rokayya., S. Eman Algarni, Garsa Alshehry, Huda Aljumayi, 
Nada Benajiba, Amina A. M. Al-Mushhin and Asmaa M. E. Bahloul (2022). 
Dynamic Modeling of Food Security in the Light of Reality and the Future: The 
Case of Maize Crop, Journal of Biobased Materials and Bioenergy 16 (1) 24–37. 
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محافظات  فى  المزروعة  اإلنتاجیة الفدانیة واإلنتاج الكلي واألھمیة النسبیة لمساحة القمح من المساحة  و): التوزیع الجغرافي للمساحة  7جدول (
 . )2019-2016( خالل الفترةالمنتجة لھ  الجمھوریة

 بیان           
 
 
 

 المحافظات 

المساحة  اإلنتاج الكلي  اإلنتاجیة الفدانیة  مساحة القمح 
المنزرعة 

 فدان 

 %
مساحة  
 القمح 

یب
رت

الت
ان  

فد
 

   
ن  

 م
%

لى 
جما

اإل
یب 

رت
الت

 

قم   طن 
لر

ا
سي 

قیا
ال

یب 
رت

الت
 

 طن 

   
ن  

 م
%

لى 
جما

اإل
یب 

رت
الت

 
 27 0.12 21438 27 0.00 61 23 90.94 2.37 27 0.001 26 القاھرة 

 6 45.41 161700 15 2.17 188060 21 98.33 2.56 15 2.34 73421 اإلسكندریة 
 20 15.91 75947 23 0.37 32017 17 101.73 2.65 23 0.38 12082 بورسعید 
 21 12.56 42957 24 0.17 14369 16 102.26 2.66 24 0.17 5394 السویس
 18 22.08 111736 21 0.75 65308 18 101.61 2.65 21 0.79 24674 دمیاط 

 13 36.98 622536 3 7.98 692011 3 115.38 3.01 3 7.33 230238 الدقھلیة 
 7 42.29 887333 1 11.81 1023534 11 104.71 2.73 1 11.94 375221 الشرقیة 
 15 31.39 161189 17 1.67 144914 6 109.95 2.86 17 1.61 50595 القلیوبیة 

 8 40.57 549200 6 6.69 579933 20 99.90 2.60 6 7.09 222837 كفر الشیخ 
 12 37.46 350588 12 4.07 352801 13 103.12 2.69 10 4.18 131341 الغربیة 
 14 35.66 354159 10 4.48 388013 1 117.95 3.07 11 4.02 126277 المنوفیة 
 10 38.10 913408 2 11.23 973198 9 107.36 2.80 2 11.08 347992 البحیرة 

 22 11.89 331499 19 1.20 104079 19 101.37 2.64 18 1.25 39414 االسماعیلیة 
 19 16.67 210072 18 1.23 106946 2 117.24 3.05 20 1.11 35016 الجیزة 

 9 40.36 302761 11 4.16 360461 4 113.25 2.95 12 3.89 122180 بنى سویف
 5 45.68 407518 8 5.76 499316 15 102.97 2.68 8 5.93 186155 الفیوم 
 3 49.17 467470 4 7.61 659233 5 110.10 2.87 4 7.32 229849 المنیا 
 1 63.24 352659 5 7.20 623876 8 107.38 2.80 5 7.10 223022 اسیوط 
 2 59.05 337390 7 6.31 547318 10 105.46 2.75 7 6.34 199225 سوھاج 

 11 37.91 265384 14 3.12 270051 14 103.04 2.68 14 3.20 100606 قنا 
 17 25.46 214026 16 1.77 153814 7 108.38 2.82 16 1.73 54481 اسوان 
 16 26.36 144163 20 1.01 87763 24 88.65 2.31 19 1.21 38002 االقصر 

 4 47.27 383300 9 5.19 449769 22 95.30 2.48 9 5.77 181180 الوادى الجدید 
 24 8.39 180361 22 0.40 34875 25 88.50 2.31 22 0.48 15127 مطروح 

سیناءش   601 0.02 26 0.53 20.52 27 321 0.00 26 66340 0.91 26 
 25 2.62 27013 25 0.02 1482 26 80.43 2.10 25 0.02 707 ج سیناء
 23 11.77 984774 13 3.63 314241 12 104.07 2.71 13 3.69 115917 النوباریة 

بحري ج.  1639512 52.19 - 2.71 104.07 - 4558298 52.58 - 4583690 35.77 - 
 - 41.30 1387821 - 18.75 1625956 - 110.59 2.88 - 18.25 573200 ج مصرالوسطى 

مصر العلیا ج   615336 19.59 - 2.67 102.53 - 1682822 19.41 - 1313622 46.84 - 
 - 38.82 7285133 - 90.76 7867076 - 104.83 2.73 - 90.02 2828048 ج داخل الوادى
 - 19.10 1641788 - 9.23 800688 - 77.95 2.03 - 9.98 313532 ج خارج الوادى

 - 35.19 8926921 - 100 8667764 - 100 2.604 - 100 3141580 اإلجمالى 

العامة واإلحصاء،  جمعت وحسبت من   المصدر:  للتعبئة  المر�زى  الجهاز  الن�اتى:  المحصول�ة واإلنتاج  المساحات  السنو�ة إلحصاءات    ، النشرة 
 .أعداد متفرقة
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   .)2018/2019-2005/2006المستصلحة بشركات االستزراع طبقاً للمحافظات فى مصر خالل الفترة ( تطور مساحة األرضى المستصلحة واألھمیة النسبیة لمساحة القمح من المساحة المحصولیة من األراضى :) 8( جدول   
 بیان
 
 
 
 
 

 السنوات 

یة 
وف

من
ال

یة  
وب

قلی
ال

رة  
حی

الب
زة  

جی
ال

نیا  
الم

وط  
سی

أ
ـنا  

قــ
ان  

سو
أ

 

دید 
لج

ى ا
واد

ال
 

اجمالى 
مساحة  
القمح  
 بالفدان 

المساحة   اجمالى
المحصولیة  
المزروعة 
بشركات  

اإلستزراع  
 بالفدان 

% مساحة  
القمح /  
المساحة 
 المحصولیة 

مساحة  
األراضى  

 المستصلحة 
 بالفدان 

عدد السنوات  
المطلوبة لسد  
الفجوة الغذائیة 

 من القمح 
 بالسنة *

2004/2005 - - - - - - - - - - - - 14500 131 
2005/2006 - - - - - - - - - - - - 7800 286 
2006/2007 - - - - - - - - 540 540 6725 8.03 39600 60 
2007/2008 - - 320 850 - - - - 620 1790 10802 16.57 22900 105 
2008/2009 - - - - - - - - - - - - 36400 28 
2009/2010 - - - - - - - 117 602 719 10946 6.57 14700 299 
2010/2011 - - 500 - - - - - 1315 1815 10524 17.25 15500 206 
2011/2012 555 - 1000 - - - - 234 1168 2957 17430 16.97 39000 64 
2012/2013 - - 35 - - 400 - - 2584 3019 59400 5.08 22900 109 
2013/2014 - 15 30 - - 240 - - 888 1173 16218 7.23 22600 131 
2014/2015 - - 30 - 6 483 - 15 796 1330 14800 8.99 14500 248 
2015/2016 - - 30 71 7 466 - - 639 1213 18600 6.52 38500 93 
2016/2017 - - - 71 6 675 - 10 1684 2446 20900 11.70 38900 116 
2017/2018 - - - 71 6 220 - 460 1328 2085 36300 5.74 59200 91 
2018/2019 - - - 71 6 425 26 460 1800 2788 30700 9.08 115700 41 

 1834 502700 8.63 253345 21875 - - - - - - - - - اإلجمالى 
 .  2009/ 2008 ، 2004/2005،2005/2006وشعیر)، لم تتوفر بیانات عن مساحة القمح خالل أعوام  (قمح أسیوط )، (قمح، برسیم القلیوبیة المساحة: -

 بالفدان. عدد السنوات = المساحة المطلوبة لسد الفجوة الغذائیة بالفدان / مساحة األراضى المستصلحة  * 
 متفرقة.، أعداد نشرة استصالح األراضى للتعبئة العامة واإلحصاء،  الجھاز المركزى من:جمعت وحسبت  المصدر:        
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   .)2020-2016القمح خالل الفترة (محصول التوزیع الجغرافى للواردات المصریة من   :) 9( جدول  
 

 السنوات 
 الدول 

 قیمة الواردات بالملیون دوالر  كمیة الواردات باأللف طن 

 % من اإلجمالى  إجمالى الواردات  % من اإلجمالى  الواردات  إجمالى
 58.86 7708 60.77 34057 روسیا اإلتحادیة 

 20.85 2731 19.01 10651 أوكرانیا 
 8.57 1122 9.07 5084 رومانیا 
 3.97 520 3.69 2070 فرنسا 

 2.51 328 2.15 1203 الوالیات المتحدة 
 1.60 210 1.56 874 أسترالیا 

 3.64 477 3.75 2101 أخرىدول 
 100 13095 100 56040 الواردات من العالم 

 10.81 121131 * حصیلة الصادرات
 7.45 175767 * صافى االحتیاطات الدولیة 

  https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL               موقع منظمة الفاو   من:المصدر: جمعت وحسبت            
     https://www.cbe.org.eg                        2022، *موقع البنك المركزى المصرى النشرة االحصائیة الشھریة           
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