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 الملخص
ــیة   ــاس ــلع الغذائیة االس ــتورد معظم الس ــتوردة للغذاء حیث تس ــر اكبر الدول المس تعتبر مص

ملیون    12.8كالحبوب والزیوت والسـكر، وتعد أكبر مسـتورد للقمح في العالم حیث تسـتورد حوالي  
ــتھالك القمح   %71وھو ما یمثل نحو    2020ملیار دوالر عام  3.2  طن بتكلفة قُدرت بحوالي من اس

ــتورد حوالي    18والبالغ حوالي   ملیار  2ملیون طن ذرة بتكلفة قٌدرت بحوالي    9ملیون طن، كما تس
، ـھذا بخالف 2020ملیون طن ـعام    16من اســـــتھالك اـلذرة والـبالغ حوالي    %56دوالر تمـثل نحو 

االـساـسیة وھو    والـسكر وغیرھا من الـسلع الغذائیة  %97وارادات مـصر من الزیت والتي تـصل الى  
 ما یؤدي إلى ارتفاع قیمة الواردات مما یؤثر سلباً على المیزان التجاري المصري.  

 :تمثلت أھداف البحث في
 التعرف على المیزان التجاري المصري، )1(
 ، 2020الواردات المصریة من أھم السلع الزراعیة عام  )2(
 التبادل التجاري بین مصر وكٍل من روسیا واوكرانیا  )3(
 الذاتي،  االكتفاءاقتراح تركیب محصولي یعظم اإلنتاج لتحقیق قدر من  )4(
 المقترح في الحد من آثار الحرب الروسیا االوكرانیة.  يمدى مساھمة التركیب المحصول )5(

األوفق حقق الھدف منھ حیث عظم اإلنتاج    توصلت الدراسة الى أن التركیب المحصوليوقد  
ملیون طن بمقدار زیادة في اإلنتاج من   119من محاصـیل التركیب المحصـولي لیصـل الى حوالي  

طن وھو ـما یحقق ـھدف اـلدوـلة من تحقیق ـقدر من األمن   ألف 936معظم المـحاصــــــیل بلغ حوالي  
األرض والمیاه، كما حقق زیادة في الغذائي واالســـتخدام االمثل للموارد الزراعیة المتاحة خاصـــة  

ملیون جنیھ مما یحقق ھدف المزارع في تحقیق عائد مرضي، وحقق    429صافي العائد بلغ حوالي  
ــید اســــتخدام  3ملیار م 3.1وفر في الموارد المائیة بلغ حوالي   وھو ما یحقق ھدف الدولة في ترشــ

  الح إراضي جدیدة.الموارد المائیة ومن الممكن إعادة توجیھ تلك الكمیة الستص
ـفدان وھو ـما    ألف  247من نـتائج النموذج المقترح زـیادة  مســـــاـحة القمح بحوالي  كـما تبین  

 ألف  667ملیون جنیھ، و زیادة إنتاج القمح بحوالي    790  یترتب علیھ زیادة صــافي العائد بحوالي
ــریة من القمح وتوفیر حوالي   ، كما تم  دوالر  ألف 163طن، مما یؤدي الى خفض الواردات المصــ

فدان وھو ما یؤدي الى زیادة صـافي    ألف 217.6زیادة مسـاحة الذرة البیضـاء والصـفراء بحوالي  
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د بحوالي   اـئ ذرة بحوالي    631الـع اج اـل ادة إنـت ھ زـی ب علـی ا یترـت ھ ، وھو ـم طن   ألف  718ملیون جنـی
دوالر كمـا یخفض قـدر من    ألف  151الواردات من الـذرة بنفس المقـدار وتوفیر حوالي    وخفض

 واردات زیت الذرة.
فدان وھو   ألف  74.9كما زادت مـساحة محـصول فول الـصویا وعباد الـشمس والقطن بحوالي         

ملیون جنـیھ، وزـیادة اإلنـتاج من كالً    453ـما یؤدي الى زـیادة صـــــافي الـعاـئد من كالً منھـما بحوالي  
ا بحوالي   ا زادت   ألف  108منھـم ة. كـم ذور الزیتـی ا یؤدي الى خفض الواردات من الـب طن، وھو ـم

جر بحوالي  فدان وھو ما یؤدي الى زیادة إنتاج ســكر البن ألف  22.1مســاحة بنجر الســكر بحوالي  
فدان وھو   ألف  79.1طن ســكر، كما زادت مســاحة البطاطس من كال العروتین بحوالي   ألف  44.2

اج بحوالي   ادة االنـت ھ زـی ا یترـتب علـی ــادرات بحوالي    ألف  1028ـم ة الصـــ د قیـم   483طن وھو یزـی
ــاحة الطماطم من كال العروتین بحوالي   فدان مما یترتب  ألف  105.6ملیون دوالر، كما زادت مســ

ــجع على زیادة الصــادرات ألف  1745علیھ زیادة االنتاج منھا بحوالي   ــاھم   طن وھو ما یش مما یس
في خفض العجز في المیزان التجاري باإلضــافة إلى توفیر النقد األجنبي مما یســاھم في دفع عملیة 

 التنمیة.
ات   ة:لماالكلـم احـی ة  فـت ذائي؛  األمن  مشـــــكـل ة  الـغ ة؛  البرمـج ة  الخطـی ة  األزـم ذائـی ة؛  الـغ المـی ھ   الـع  توجـی
 الغذائیة  المحاصیل  الموارد؛

 مقدمة
من القضــایا الھامة وواحدة من أھم المشــكالت الرئیســیة التي  یعد الحفاظ على األمن الغذائي  

ویتحمل القطاع الزراعي العبء االكبر في   تواجھ الدول النامیة بـصفة عامة ومـصر بـصفة خاـصة،
رغم محدودیة الموارد الزراعیة بصفة عامة واألرض وتحقیق قدر من االكتفاء الذاتي    توفیر الغذاء

ــة، ــفة خاصـ ــر العدید من التحدیات التي تجعلھ ینمو    والمیاه بصـ ویواجھ اإلنتاج الزراعي في مصـ
غذائیة للـسكان األمر الذي یؤدي الى اتـساع الفجوة  بمعدالت اقل من معدالت النمو في االحتیاجات ال

تیراد من الخارج،  الدولةالغذائیة وھو ما یدفع  توردة للغذاء   الى االـس وتعتبر مصـر اكبر الدول المـس
وتعد أكبر مـستورد للقمح   كالحبوب والزیوت والـسكر،  حیث تـستورد معظم الـسلع الغذائیة االـساـسیة

ــتورد حوالي   2020ملیار دوالر عام   3.2بتكلفة قُدرت بحوالي  ملیون طن   12.8  في العالم حیث تس
  9ملیون طن، كما تســتورد حوالي    18القمح والبالغ حوالي    اســتھالكمن    %71وھو ما یمثل نحو 

اـلذرة والـبالغ    اســـــتھالكمن    %56تمـثل نحو    ملـیار دوالر  2ملیون طن ذرة بتكلـفة قـٌدرت بحوالي  
ــر من الزیت  ،)1،2(0202ملیون طن عام   16حوالي   والتي تصــــل الى    ھذا بخالف وارادات مصــ

رتفاع قیمة الواردات مما والســكر وغیرھا من الســلع الغذائیة االســاســیة وھو ما یؤدي إلى ا  97%
   .المصري  المیزان التجاري یؤثر سلباً على
 مشكلة البحث

ــلع الزراعیة للوفاء   ــكلة البحث في عدم كفایة اإلنتاج المحلي من السـ   باالحتیاجات تتمثل مشـ
ــلع  ــكانیة وھو ما یترتب علیھ وجود فجوة غذائیة في معظم السـ الغذائیة المتزایدة نتیجة الزیادة السـ

تعد الظروف المفاجئة  ،  وھو ما یؤدي إلى ارتفاع الواردات المصریةالغذائیة وخاصة القمح والذرة 
وھو ما یجعل ذات تأثیر كبیر على األمن الغذائي للدول المســتوردة    المصــدرةألى دولة من الدول 

نظراً االوكرانیة لھا تبعات اقتصــادیة كبیرة على الدول المســتوردة ومنھا مصــر   الروســیةالحرب  
من احتـیاـجاتـھا من   %87حـیث تســـــتورد مصـــــر منھـما نحو  للـغذاء  اـلدول المنتـجةأھم  لكونھـما من  
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اـجاتـھا من اـلذرة  %26القمح، ونحو   مـما    والـغذاء  ـھذا بخالف ارتـفاع اســــــعار الـطاـقة  ،)3(  من احتـی
ــره ،  یجعل تبعات تلك الحرب كارثیة على ــاؤل ما العالم بآس الحلول الممكنة  ھيوھو ما یدفع للتس

اـحة   داـئل المـت ا  والـب ة وـم ذائي المصـــــري في ـظل األزـمة الراھـن اظ على األمن الـغ داـئل   ھيللحـف الـب
  المتاحة التي تساعد متخذي القرار على تخطي تلك األزمة والحد من اآلثار السلبیة لھا.

 ھدف البحث
یتمثل الھدف الرئیسـي للبحث في التوجیھ االقتصـادي للموارد الزراعیة في إنتاج محاصـیل   

 خالل:األمن الغذائي لمواجھة األزمة الروسیة األوكرانیة واألزمة الغذائیة العالمیة وذلك من 

 .التعرف على المیزان التجاري المصري )1(

  .2020الواردات المصریة من أھم السلع الزراعیة عام  )2(

 .التجاري بین مصر وكٍل من روسیا واوكرانیا التبادل  )3(
 .الذاتي  االكتفاءمن  لتحقیق قدر  عظم اإلنتاجتراح تركیب محصولي یاق )4(
 مدى مساھمة التركیب المحصولي المقترح في الحد من آثار الحرب الروسیا االوكرانیة. )5(

 األسلوب البحثي ومصادر البیانات
 يالكمو  يالوصــف  ياالقتصــاد  اســلوب التحلیل  اســتخدامتحقیق أھدافھ على   فيعتمد البحث  ا

  الواردات المصــریة من أھم الســلع الزراعیة، ،  المیزان التجاري المصــري من خالل التعرف على
ــاستخو ــ ــأسل  دامــ ــ ــ ــ ــللتركیب المحص اإلنتاجلتعظیم  وب البرمجة الخطیة  ــ ــ ــ  باستخدام ولي وذلك ــ

ــادرة عن    ،(QSB)برنامج  ــورة الصـ ــورة وغیر المنشـ واعتمد البحث على البیانات الثانویة المنشـ
احصــائیات   وزارة الزراعة واســتصــالح األراضــي، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصــاء،  

 .www.trademap.org  نتشبكة االنترمركز التجارة الدولیة وموقعھ على 
 نموذج البرمجة المستخدم  مكونات

ــتخدم في حالة التعظیم على النحو  ــة بنموذج البرمجة الخطیة المسـ ــیاغة دالة الھدف الخاصـ تم صـ
 :التالي

nxn q+…………… + 2 x2 q+ 1 x1 q) = QMax ( 

 :التالیةالصورة الریاضیة   فيأما القیود فیتم صیاغتھا  
a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 +………+ a1n xn ≤  R1                 
a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 +………+ a2n xn ≤   R2 

aM1 x1 + aM2 x2 + aM3 x3 +………+ aMn xn  ≤  RM                                                      

x1 , x2 ,……xn ≥ 0                    
 حیث أن

Q من مختلف األنشطة.        يللتر�یب المحصول  المتوقع  ي اإلنتاجإجمال يتتمثل ف 
nq -1q النموذج.  يلفدان لكل نشاط من األنشطة الداخلة فإنتاج�ة ا 

 
 . www.trademap.org  نتش�كة االنتر احصائ�ات مر�ز التجارة الدول�ة وموقعه على  3
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nx-1X  المحاصیل الزراع�ة المختارة.  يالنموذج والمتمثلة ف ياألنشطة الداخلة فمساحة 
ma-1a      ،الكم�ة المستخدمة من الموارد داخل �ل قیدMR-1R .الكم�ة المتاحة من الموارد : 

 .≥ X 0  األنشطة فإن سالب�هولضمان شرط عدم 

 البدیلة األنشطة
  المحاصــیل  أھم  وتتضــمن  محصــوالً   37 تضــم وھي  الزراعیة  اإلنتاجیة  األنشــطة في تتمثل
 .االستراتیجیة

 یة:وتتمثل في القیود التال: النموذج   قیود

 األرضیة  الموارد  قیود -أ
ــتویة،  الزراعیة  للرقعة قیود أربعة تتضـــمن وھي ــیفیة، الشـ   المســـاحة   وجملة  والنیلیة  والصـ

 للتركیب   نظیرتھا   المســـاحات  ھذه  تتجاوز ال  بحیث  وذلك  الدراســـة  محل  للمحاصـــیل  المحصـــولیة
 .2020عام   القائم  المحصولي

  المائیة الموارد  قیود -ب
الدراســـة    محاصـــیل لري  المســـتخدمة المیاه  كمیة  إجمالي عن  یعبر  واحداً  قیداً  تتضـــمن ھي

 .2020بحیث ال تتجاوز ھذه الكمیة نظیرتھا للتركیب المحصولي عام 

 البشریة الموارد  قیود -ج 
 ).رجل/ یوم( العمال عدد  إجمالي عن یعبر  واحداً  قیداً  تتضمن وھي

 الكیماویة باألسمدة خاصة  قیود -د
فاتیة بحیث ال تقل  یة، والفوـس وتتضـمن ثالثة قیود تتمثل في كمیة األـسمدة األزوتیة، والبوتاـس

تھلكة عن نظیرتھا للتركیب المحصـولي القائم لزیادة اإلنتاج وتحقیق قدر من األمن    ھذه الكمیة المـس
 .ئيالغذا

 قید خاص بصافي العائد -ه
ویتضـــمن قیداً واحداً یعبر عن إجمالي صـــافي عائد محاصـــیل الدراســـة بحیث ال یقل عن   

 نظیره للتركیب المحصولي القائم، وذلك لتحقیق ھدف المزارع في تحقیق اقصى صافي عائد.

 قیود تنظیمیة وتتمثل في  -و

األرز فدان، حسبت على اساس أن متوسط استهالك الفرد من   ألف  800 مساحة األرز ال تتجاوز  -
  ملیون نســــــمة، وذـلك لتغطـیة   100  كجم وعلى افتراض أن ـعدد الســــــكان  29.6  حوالي  2020 ـعام

 قدر ال یستھان بھ من المیاه. وتوفیراالستھالك المحلي  
المحلي    السـوق   ومتطلبات  المصـانع  احتیاجات لتوفیر فدان،  ألف  250  مسـاحة القصـب ال تتجاوز -

 وترشید استھالك الموارد المائیة.  
  مســاحة القمح، والذرة البیضــاء والصــفراء، وبنجر الســكر، والمحاصــیل الزیتیة، والقطن ال تقل  -

لتقلـیل  ، 2020-2017  مســـــاـحة زرـعت بـكل منھـما كمتوســـــط ســـــنوي خالل الفترة من  أكبرعن  
 الواردات وتحقیق قدر من االكتفاء الذاتي.
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احة البطاطس - الصـیفي والطماطم الـشتوي والصـیفي والبصـل وبعض الخضـروات ال تقل عن    مـس
لتـشجیع  وذلك،  2020-2017أكبر مـساحة تمت زراعتھا بكل منھما كمتوـسط ـسنوي خالل الفترة من

 الصادرات من تلك المحاصیل.
بحیث ال    وضــع حدود دنیا وعلیا للرقعة المزروعة بكل محصــول من باقي محاصــیل الدراســة -

ــاحة تمت  ــالفة الذكر، وال تقل عن أقل مسـ ــاحة تمت زراعتھا بھا خالل الفترة سـ   تتجاوز أكبر مسـ
 زراعتها بها خالل نفس الفترة.

 النتائج
 المیزان التجاري المصريأوالً: 

قیمة الواردات الكلیة لمصــر بلغت   یتضــح أن  )1(البیانات الواردة بالجدول رقم   باســتعراض
  2020ملیار دوالر عام   69.8، انخفضــت لتصــل الى حوالي  2018ملیار دوالر عام    91.5حوالي  

عام   ملیار دوالر  29كما انخفضـت الصـادرات الكلیة الى حوالي    ،%24بنسـبة انخفاض بلغت نحو  
اض بلـغت نحو  2020 ة انخـف ام    %11بنســــــب ھ ـع اـنت علـی ا ـك الغ حوالي    2018عـم ار   32.7والـب ملـی

الى   2018ملـیار دوالر ـعام    59دوالر، كـما انخفض العجز في المیزان التـجاري الكلي من حوالي  
ویرجع انخـفاض العجز في   %31بنســــــبة انخـفاض بلـغت نحو    2020ملـیار دوالر ـعام   41حوالي  

ادرات المصـــــریة بین العامین أقل من معدل  المیزان التجاري الكلي الى أن معدل انخفاض الصـــــ
 .انخفاض الواردات الكلیة

تمثل   2018ملیار دوالر عام   17كما تبین أن قیمة الواردات الزراعیة لمصـر بلغت حوالي   
ملیار دوالر   16، انخفضــت لتصــل الى حوالي  من إجمالي قیمة الواردات في نفس العام  %19نحو

ام   ل نحو    2020ـع ة الواردات،  %23تمـث الي قیـم ت نحو    من إجـم اض بلـغ ة انخـف ا   ،%6بنســــــب كـم
من اجمالي    %18تمثل نحو    2020عام    ملیار دوالر  5.2انخفضت الصادرات الزراعیة الى حوالي  

والبالغ حوالي    2018عام عما كانت علیھ   %5نحو بنســـبة انخفاض بلغت   الصـــادرات المصـــریة،
ملـیار دوالر    11.6من حوالي  الزراعي  ملـیار دوالر، كـما انخفض العجز في المیزان التـجاري   5.5

ام   ل نحو  2018ـع اري المصـــــري  %20یمـث الي العجز في المیزان التـج   10.8الى حوالي    من إجـم
 .%7بنسبة انخفاض بلغت نحو  ،%27یمثل نحو  2020ملیار دوالر عام 

 .2020-2018 المیزان التجاري المصري بالملیون دوالر خالل الفترة من .1جدول 
 2020 2019 2018 البیان 

 16088 17166 17173 الواردات الزراعیة
 5266 5760 5493 الصادرات الزراعیة

 ) 10822( ) 11406( ) 11680( الزراعي يالمیزان التجار
 7373 8228 8901 الواردات الغذائیة
 2834 3400 3063 الصادرات الغذائیة

 ) 4539( )  4828( ) 5838( الغذائي يالمیزان التجار
 69891 80902 91551 الواردات الكلیة
 29061 32314 32739 الصادرات الكلیة

 ) 40830( ) 48588( ) 58812( الكلي يالمیزان التجار
 االقواس سالبةداخل م ااالرق

نشــرة التجارة الخارجیة   تصــادیة،ســتصــالح االراضــي، قطاع الشــئون االقوزارة الزراعة وا  :جمعت وحســبت منالمصــدر: 
 .2020  ،ةللصادرات والواردات الزراعی
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  %10تمثل نحو  2018ملیار دوالر عام   8.9كما بلغت قیمة الواردات الغذائیة لمصـر حوالي  
  2020ملیار دوالر عام   7.3من إجمالي قیمة الواردات في نفس العام، انخفـضت لتـصل الى حوالي  

ــبة انخفاض بلغت نحو   %10.5تمثل نحو  ــت    ،%18من إجمالي قیمة الواردات، بنســ كما انخفضــ
الغــذائیــة الى حوالي   من اجمــالي    %9.7تمثــل نحو    2020ملیــار دوالر عــام    2.8الصــــــادرات 

والبالغ حوالي    2018عما كانت علیھ عام   %6.6نحو ة، بنسـبة انخفاض بلغت  الصـادرات المصـری
ملـیار دوالر ـعام    5.8ملـیار دوالر، كـما انخفض العجز في المیزان التـجاري الـغذائي من حوالي    3

ملـیار   4.5من إجـمالي العجز في المیزان التـجاري المصـــــري الى حوالي    %10  یمـثل نحو  2018
 .%22بنسبة انخفاض بلغت نحو  ،%11یمثل نحو  2020دوالر عام 

 2020الواردات المصریة من أھم السلع الزراعیة عام  ثانیاً:
ــیة للوفاء باالحتیاجات المتزایدة للســـكان،   ــاسـ ــلع الغذائیة االسـ   تســـتورد مصـــر معظم السـ

یتضـــح أن واردات مصـــر من القمح بلغت حوالي   )2(البیانات الواردة بالجدول رقم   باســـتعراض
من إجمالي واردات مصر من الحبوب والبالغ حوالي  %57تمثل نحو   2020ملیون طن عام    12.8
من إجـمالي قیـمة واردات  %61تمـثل نحو    ملـیار دوالر  3.2بتكلـفة بلـغت حوالي    ملیون طن، 22.3

تبین أن معظم واردات مصـــــر من    ، كـما ملـیار دوالر  5.2والـبالـغة حوالي    الحبوب في نفس الـعام
ملیون طن تمـثل نحو   9.3حوالي  كمـیة الواردات منـھا  الذرة تتمـثل في الذرة الصـــــفراء حـیث بلـغت

من   %38ل نحو  ملیـار دوالر تمثـ  2حبوب، وبتكلفـة بلغـت حوالي  من إجمـالي واردات ال  41%
 إجمالي قیمة واردات الحبوب.  

  2.1ملیون طن بتكلفة قُدرت بحوالي   4.7كما بلغت واردات مصر من البذور الزیتیة حوالي 
طن تمثل واردات ســكر القصــب منھا  ألف  961حوالي   ، وبلغت وارداتھا من الســكرملیار دوالر

وقد بلغت إجمالي قیمة واردات الســــكر  ،%7وتمثل واردات ســــكر البنجر منھا نحو    ،%93نحو 
ملیون طن  1.8ملیون دوالر. كـما بلـغت واردات مصـــــر من الزیوت النـباتـیة حوالي   244حوالي  

حـیث بلـغت   %19ملـیار دوالر تمـثل واردات زـیت فول الصـــــوـیا نحو    1.3بتكلـفة قـُدرت بحوالي  
طن، وتمثل واردات زیت عباد الشـــمس  ألف  347لصـــویا حوالي  واردات مصـــر من زیت فول ا

، وتمثل واردات زیت النخیل النســبة االكبر من  2020من إجمالي الزیوت النباتیة عام  %18نحو 
حیث قُدرت   من واردات الزیوت النباتیة %59واردات مصــر من الزیوت النباتیة حیث تمثل نحو 

 .طن ألف 1072بحوالي  

ة   ألف  559حوالي    2020إجمـالي الواردات من اللحوم الحمراء عـام  كمـا بلغـت         طن بتكلـف
طن بتكلفة بلغت  ألف 46ملیار دوالر، وبلغت واردات اللحوم البیضـاء حوالي    1.6قُدرت بحوالي  

ــماك حوالي    76حوالي   ــر من االس طن بتكلفة  ألف  363ملیون دوالر، في حین بلغت واردات مص
 ملیون دوالر. 730قُدرت بحوالي  
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 ر وكٍل من روسیا واوكرانیاالتجاري بین مصالتبادل ثالثاً: 
ــح        ــیا عام   )3(من البیانات الواردة بالجدول رقم یتضـ ــریة من روسـ أن قیمة الواردات المصـ

ــل الى  دوالر ملیار    3.5بلغت حوالي    2019 ــبة   2020ملیار جنیھ عام   2.5انخفضــــت لتصــ بنســ
ملیون    351.5بلغت قیمة ـصادرات مـصر الى روـسیا حوالي  في حین   ،%28.5انخفاض بلغت نحو  

ادة بلغـت حوالي    2020ملیون دوالر عـام    416زادت الى حوالي    2019دوالر عـام   ة زـی بنســــــب
ا عام   ،18.3% ملیار دوالر   3.1بحوالي    2019وقُدر العجز في المیزان التجاري بین مصـر وروـس

ملـیار دوالر ـعام    2.1انخفض نتیـجة زـیادة الصـــــادرات وانخـفاض الواردات لیصـــــل الى حوالي  
2020. 

 .2020 المصریة من أھم السلع الزراعیة عام تالواردا .2جدول   
 دوالر)   ألفالق�مة ( الكم�ة (طن) السلعة

 3186403 12830711 اجمالي قمح 
 49995 74370 ارز

 1967677 9311293 الصفراءالذرة 
 290.7 174 ذرة شامیة
 23174 42851 ذرة اخرى

 1559 6971 الشعیر
 4485 6905 اخرى

 5233584 22273275 اجمالي الحبوب
 2182542 4711707 بذور زیتیة 
 212468 893288 سكر قصب 
 31834 68156 سكر بنجر 

 244303 961444 اجمالي سكر 
 249984 347084 زیت فول صویا

 41.7 12 زیت فول سوداني
 8887 4595 زیت الزیتون
 795996 1072238 زیت النخیل 

 14029 16273 زیت نوى النخیل
 40372 37731 زیت الذرة

 240688 320267 زیت عباد الشمس
 398.3 263 زیت بذر الكتان

 15819 12317 اخرى
 1366215 1810780 اجمالي الزیوت النباتیة 
 1696850 559938 اجمالي اللحوم الحمراء 
 76175 46643 اجمالي اللحوم البیضاء

 730098 363592 اجمالي اسماك
نشــرة التجارة الخارجیة  وزارة الزراعة واســتصــالح االراضــي، قطاع الشــئون االقتصــادیة،   :جمعت وحســبت منالمصــدر: 
 .2020  ،ةوالواردات الزراعی للصادرات

وقد تبین أن الحبوب وخاصــــة القمح تأتي على رأس واردات مصــــر من روســــیا حیث تم 
من قیمة ) 4(  %68تمثل نحو  دوالر ملیار   7.1بقیمة    2020ملیون طن قمح عام   7.6اســتیراد حوالي  

 
 .www.trademap.org  االنترنتشبكة  احصائیات مركز التجارة الدولیة وموقعھ على  4

http://www.trademap.org/
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یا   الواردات المصـریة تیراد حوالي  في نفس العام من روـس   284طن ذرة بقیمة   ألف  1.3، كما تم اـس
الى الوقود والمعــادن والنحــاس والطــائرات، كمــا تــأتي الفــاكھــة    بــاإلضــــــافــة، ھــذا  دوالر  ألف

 والخضروات من أھم الصادرات المصریة لروسیا.
 .2020، 2019 التبادل التجاري بین مصر وكٍل من روسیا واوكرانیا عامي .3جدول 

 البیان 
 او�ران�ا  روس�ا 

2019 2020 2019 2020 
 1840 2291.5 2567 3547 بالملیون دوالر الواردات

 64 61.5 416 351.5 الصادرات بالملیون دوالر
 ) 1776( ) 2230( ) 2151( ) 3195.5( المیزان التجاري

 االرقام داخل االقواس سالبة
 .2020  دیسمبرالنشرة السنویة للتجارة الخارجیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء،  :جمعت وحسبت منالمصدر: 

ملیار جنیھ    2.3بلغت حوالي    2019قیمة الواردات المصــــریة من اوكرانیا عام   تبین أنكما 
ــل الى   ــت لتصـ ــبة انخفاض بلغت نحو   2020ملیار دوالر عام   1.8انخفضـ في حین   ،%21.7بنسـ

زادت الى حوالي    2019ملیون دوالر عام   61.5بلغت قیمة صــادرات مصــر الى اوكرانیا حوالي  
وقُدر العجز في المیزان التجاري بین  ،%4بنســبة زیادة بلغت حوالي  2020ملیون دوالر عام   64

ملیار دوالر انخفض نتیجة زیادة الصـــادرات وانخفاض    2.2بحوالي    2019مصـــر واوكرانیا عام 
 .2020ملیار دوالر عام  1.7الواردات لیصل الى حوالي  

حیث تم اوكرانیا واردات مصـر من المرتبة األولي من   والذرة الحبوب وخاصـة القمحتحتل  
ــتیراد حوالي   من قیمة   %43تمثل نحو  ملیون دوالر    790بقیمة    2020ملیون طن قمح عام   2.3اسـ

ــریة ــتیراد  في نفس العام،   من اوكرانیا   الواردات المصــ   492  ذرة بقیمةملیون طن    2.2كما تم اســ
زیت عباد   الى  باإلضــافةھذا من قیمة واردات مصــر من اوكرانیا،    %27ملیون دوالر تمثل نحو 

الشـمس، وفول الصـویا والتبغ والیوریا واالبقار، كما تأتي الخضـروات والفاكھة وخاصـة البرتقال  
 صادرات مصر الى اوكرانیا. أبرز  ھيوالبطاطس والبصل واالدویة والزجاج  

 الذاتي  االكتفاءلتحقیق قدر من   قتراح تركیب محصولي یعظم اإلنتاج ارابعاً: 

 تحلیل مقارن للتركیب المحصولي الفعلي واألوفق وفقاً للمساحة واالنتاجیة وصافي العائد: -1

  37أن مســـــاـحة الزروع المخـتارة وـعددـھا    )4(الـجدول رقم  ـب  البـیاـنات الواردة  یتضـــــح من
  %73ملیون فدان تمثل نحو    11.9بلغت حوالي    2020لعام   التركیب المحصـــولي  محصـــول داخل

وھو یشـــــتـمل على جمیع  ملیون ـفدان  16.3  من إجـمالي المســـــاـحة المحصـــــولـیة والـبالـغة حوالي
في حین تتضــمن التركیب المحصــولي  ،  االعالف والخضــر والزیوت ومعظممحاصــیل الحبوب  

 المحصولیة.مساحة  نفس ال محصول تشغل 25  المقترح وفقاً لتعظیم اإلنتاجیة

بنسبة   فدان  ألف  247مساحة القمح داخل التركیب المحصولي األوفق بحوالي زیادة    تبین  كما 
ــولي القائم عام   %7.3زیادة بلغت نحو   وھو ما یترتب   ،2020عما كانت علیھ في التركیب المحصـ

، وزـیادة  عـما ـكاـنت علـیھ  %9بنســــــبة زـیادة بلـغت نحو    طن  ألف  667علـیھ زـیادة اإلنـتاج بحوالي  
بنجر السكر، والطماطم الشتوي  كٍل من  زادت مساحةجنیھ ، كما   ملیون  790ـصافي العائد بحوالي  

دان  ألف  7.2،    22.1بحوالي   ادة    على الترتـیب  ا لكالً منھـم  ـف ا یؤدي الى زـی اجوھو ـم بحوالي   اإلنـت
المســـاحة  ملیون جنیھ نتیجة زیادة   209،    80طن، وزیادة صـــافي العائد بحوالي   ألف  131،   438

  53.9  ،163.7حوالي  منھما. زادت مســاحة الذرة الشــامیة البیضــاء والصــفراء ب المزروعة من كالً 
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دان لكالً   ألف ا بحوالي    ـف اج من كالً منھـم ادة اإلنـت ا یؤدي الى زـی ب وھو ـم ا على الترتـی   ،540منھـم
 .ملیون جنیھ 156 ،475طن، وزیادة صافي العائد بحوالي   ألف 178

ــكر بحوالي  كما  ــاحة كالً من األرز وقصــب الس ــت مس فدان وھو ما  ألف  56  ،388انخفض
اج بحوالي    انخـفاضیترـتب علـیھ   اـئد بحوالي    ألف  2643،  1447اإلنـت ــافي الـع طن، وانخـفاض صـــ

لكالً منھما لتوفیر قدر من الموارد المائیة یســتخدم    ملیون جنیھ نتیجة خفض المســاحة  890،  1436
احات التي تم زیادتھا من المحاصـیل   احة المحاصـیل الزیتیة تبین زیادة  كما   ،األخرىلري المـس مـس

ــمس بحوالي   ــویا وعباد الش ــاحة فول الص وھو ما یترتب علیھ فدان  ألف  4.2  ،5.1حیث زادت مس
ملیون جنـیھ. كـما   6  ،11طن، وزـیادة صـــــافي الـعاـئد بحوالي    ألف  5.6  ،6.1زـیادة اإلنـتاج بحوالي  

 ألف  96الى زـیادة االنـتاج مـنھ بحوالي  ـفدان وھو ـما یؤدي   ألف 67بحوالي  زادت مســـــاـحة القطن  
زادت مســاحة البطاطس والطماطم الصــیفي  ملیون جنیھ،    436طن، وزیادة صــافي العائد بحوالي  

  1614،  1027ـفدان وھو ـما یؤدي الى زـیادة االنـتاج من كالً منھـما بحوالي    ألف 98.4  ،79بحوالي  
ــافي العائد بحوالي   ألف  یون جنیھ من كالً منھما. مل  2076  ،656طن، وھو ما یؤدي الى زیادة صــ

  429كما تبین زیادة إجمالي صـــافي العائد للتركیب المحصـــولي االوفق عن نظیره الفعلي بحوالي  
 ملیون جنیھ.

 الفعلي واألوفق وفقاً للمساحة واالنتاجیة وصافي العائد تحلیل مقارن للتركیب المحصولي .4جدول 

 المحصول 
 جنیھ)  (ملیونصافي العائد  طن) ألف(االنتاج  فدان) ألفالمساحة (

مقدار   أوفق فعلي
مقدار   أوفق فعلي *التغیر

مقدار   أوفق فعلي التغیر 
 التغیر 

 790 11680 10890 823 9855 9188 247 3650 3403 قمح 
 0 0 185 0 0 109 0 0 68.7 شعیر 

 0 0 659 0 0 124 0 0 89.1 فول بلدي 
 0 0 5 0 0 1 0 0 0.56 عدس
 0 0 26 0 0 5 0 0 3.57 حلبة 

 0 0 27 0 0 1 0 0 1.3 حمص
 80 1944 1864 438 10692 10254 22.1 540 517.9 بنجر السكر 

 ) 10( 26482.3 26492 ) 19( 49204 49223 ) 0.6( 1567 1567.6 برسیم مستدیم 

 ) 14( 871 885 ) 25( 1521 1546 ) 2.1( 130 132.1 برسیم تحریش 

 0 0 114 0 0 17 0 0 23.7 الكتان 

 31 3308.9 3278 23 2949.2 2926 1.9 203 201.1 بصل شتوي 

 17 632 615 10 380 370 1.1 40 38.9 ثوم

 0 1217.2 1217 1 4332 4331 0.1 358 357.9 بطاطس شتوي 

 209 5806 5597 131 3640 3509 7.2 200 192.8 طماطم شتوي 

 0 0 269 0 0 147 ) 31.3( 0 31.3 بسلة خضراء 

 25 1131.6 1107 13 578.1 565 0.9 41 40.1 باذنجان

 0 0 914 0 0 360 0 0 39.9 فلفل 

 59 240.9 182 108 438.9 331 8.1 33 24.9 كرنب 

 0 0 602 0 0 234 0 0 27.5 كوسة 

 ) 1614( 53313.9 54928 350 83590 83240 0 6762 6762 جملة شتوي 

 475 4553 4078 540 5181 4641 163.7 1570 1406.3 ذرة شامیة بیضاء 

 156 2320 2164 178 2640 2462 53.9 800 746.1 ذرة صفراء 

 2 907.5 906 2 798.6 797 0.7 363 362.3 ذرة رفیعة 

 ) 1436( 2960 4396 ) 1447( 2984 4431 ) 388( 800 1188 ارز 
 الفعلي. االرقام داخل االقواس تشیر الى أن األوفق أقل من الفعلي.  -مقدار التغیر = األوفق*
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 . تحلیل مقارن للتركیب المحصولي الفعلي واألوفق وفقاً للمساحة واالنتاجیة وصافي العائد4تابع جدول 

 المحصول 
 (ملیون جنیھ) صافي العائد  االنتاج (ألف طن) المساحة (ألف فدان)

مقدار   أوفق فعلي
مقدار   أوفق فعلي *التغیر

مقدار   أوفق فعلي التغیر 
 التغیر 

 ) 209( 988 1197 ) 39( 182 221 ) 27.5( 130 157.5 فول سوداني 

 )2( 489.6 492 2 61.2 59 ) 0.4( 102 102.4 سمسم 

 11 73.5 63 6.1 42 36 5.1 35 29.9 فول صویا 

 6 30.8 25 5.6 26.4 21 4.2 22 17.8 عباد شمس 

 ) 890( 4452 5342 ) 2643( 13216 15859 ) 56( 280 336 قصب السكر 

 436 1625 1190 96 325 229 67 250 183 قطن 

 656 1942.2 1287 1027 3042 2015 79 234 155 بطاطس صیفي

 2076 5697 3621 1614 4428 2814 98.4 270 171.6 طماطم صیفي

 1280 26038.6 24759 ) 659( 32926 33585 0 4856 4856 جملة صیفي 

 ) 118( 128.4 246 ) 150( 169.3 320 ) 53.43( 58.37 111.8 ذرة شامیة بیضاء 

 0 0 131 0 0 164 0 0 59.6 ذرة صفراء نیلي 

 0 0 4 0 0 4 0 0 2.6 ذرة رفیعة نیلي 

 0 0 5 0 0 1 0 0 1.6 سمسم نیلي 

 151 303.8 153 469 937 468 51.3 103 51.7 بطاطس نیلي 

 870 1214.4 344 1094 1527 433 65.93 92 26.07 طماطم نیلي 

 763 1646.6 883 1244 2634 1389 0 253.37 253.37 جملة نیلي 

 429 80999.16 80570 936 119150 118214 0 11871 11871 اجمالي عام
 االرقام داخل االقواس تشیر الى أن األوفق أقل من الفعلي. الفعلي.  -مقدار التغیر = األوفق*

 .2020 نشرة االحصاءات الزراعیة،األراضي، قطاع الشئون االقتصادیة،  وزارة الزراعة واستصالح  :جمعت وحسبت منالمصدر:  
  .QSBبرنامج ال  باستخدامبالملحق  )1(نتائج تحلیل البیانات الواردة بالجدول رقم 

تحلیل مقارن للتركیب المحصـــــولي الفعلي واألوفق وفقاً للموارد الزراعیة المســـــتخدمة في  -2
 االنتاج 

  2020عام   المحصـــوليیتضـــح أن التركیب  ) 5(البیانات الواردة بالجدول رقم   باســـتعراض
تھلك حوالي   تھلك التركیب المحصـولي األوفق حوالي    3ملیار م  1.40اـس   3ملیار م  8.38في حین یـس

  %2.3بنسبة انخفاض قُدرت بنحو    3ملیار م  3.1قدر بحوالي یحقق وفر في الموارد المائیة وھو ما ی
الـستخدام المیاه وزیادة  لـسكر لكونھم من المحاـصیل الـشرھة  نتیجة خفض مـساحات األرز وقـصب ا

 .األقل في استخدام المیاه  األخرىمساحة بعض المحاصیل  
ــریة  ــبة للموارد البشـ ــولي الفعلي الى حوالي    احتاجوبالنسـ ملیون یوم    806التركیب المحصـ

ــولي األوفق  عامل زراعي  ألف  2208بما یعادل  عمل الى حوالي    في حین یحتاج التركیب المحصـ
ـعدد    اض فيانخـف  ـعاـمل زراعي، وھو ـما حقق   ألف 2200ملیون یوم عـمل بـما یـعادل حوالي   803

 اآلف عامل زراعي. 8بما یعادل ملیون یوم عمل  3حوالي  قُدر بایام العمل  

طن أســمدة أزوتیة،    ألف  1001اتضــح أن التركیب المحصــولي الفعلي یســتھلك حوالي   كما 
طن من األســـمدة البوتاســـیة،    ألف  414طن من األســـمدة الفوســـفاتیة، وحوالي   ألف  319وحوالي  

زادت الكمیة  محاـصیل االـستراتیجیة لتحقیق قدر من االكتفاء الذاتيونظراً لزیادة مـساحات بعض ال
االسـمدة  طن من   ألف  1027داخل التركیب المحصـولي األوفق لتصـل الى  المسـتھلكة من االسـمدة 

ــتھلك حوالي   طن،   ألف  25.7حوالي  مقدار زیادة قُدر باآلزوتیة ب ــمدة طن من    ألف  329ویسـ االسـ
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طن من االســـمدة   ألف  460ویســـتھلك حوالي  طن،   ألف  10.2حوالي  مقدار زیادة بلغ الفوســـفاتیة ب
ــیة بمقدار زیادة بلغ حوالي   ــتخدام  طن.  ألف  46.9البوتاسـ ــبة الزیادة في اسـ والجدیر بالذكر أن نسـ

ــمدة داخل التركیب المحصــولي األوفق ال تعتبر كبیرة وال تشــكل عائق مقارنة بالفائدة العائدة  األس
 ة مساحات معظم المحاصیل التي یتم استیرادھا مما یخفض الواردات منھا.من زیاد

من العرض الســــابق أن التركیب المحصــــولي األوفق حقق الھدف منھ حیث عظم  یتضــــح
ــل الى حوالي   ــولي لیصـ ــیل التركیب المحصـ ملیون طن بمقدار زیادة في   119اإلنتاج من محاصـ

ــیل بلغ حوالي   طن وھو ما یحقق ھدف الدولة من تحقیق قدر   ألف  936اإلنتاج من معظم المحاصــ
االمثل للموارد الزراعیة المتاحة خاصــة األرض والمیاه، كما حقق   واالســتخداممن األمن الغذائي  

د بلغ حوالي   اـئ ــافي الـع ادة في صـــ ا یحقق ـھدف ا  429زـی ھ مـم د ملیون جنـی اـئ لمزارع في تحقیق ـع
وھو ـما یحقق ـھدف اـلدوـلة في   3ملـیار م  3.1مرضـــــي، وحقق وفر في الموارد الـمائـیة بلغ حوالي  

  .تلك الكمیة الستصالح إراضي جدیدة توجیھومن الممكن إعادة   ترشید استخدام الموارد المائیة
 .الفعلي واألوفق وفقاً للموارد الزراعیة المستخدمة في االنتاج تحلیل مقارن للتركیب المحصولي .5جدول 

 المحصول 
الموارد المائیة  

 )3(ملیون م
اجمالي عدد ایام العمل  

 یوم عمل) ألف(
 االسمدة االزوتیة  

 طن)  ألف(
 االسمدة الفوسفاتیة 

 طن)  ألف(
االسمدة البوتاسیة  

 طن)  ألف(
 أوفق فعلي أوفق فعلي أوفق فعلي أوفق فعلي أوفق فعلي

 87.6 81.7 54.75 51.0 273.75 255.2 156950 146329 8760 8167 قمح  
 0 1.6 0 1.0 0 3.2 0 3092 0 103 شعیر   

 0 0.0 0 2.0 0 1.3 0 4633 0 151 فول بلدي 
 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 6 0 1 عدس
 0 0.0 0 0.1 0 0.1 0 96 0 9 حلبة 

 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 53 0 3 حمص
 12.96 12.4 16.2 15.5 43.2 41.4 17820 17091 1404 1347 بنجر السكر 

 56.41 56.4 47.01 47.0 23.505 23.5 98721 98759 4231 4233 برسیم مستدیم 
 4.68 4.8 3.9 4.0 1.95 2.0 3120 3170 273 277 برسیم تحریش 

 0 0.0 0 0.4 0 1.2 0 1730 0 31 الكتان 
 18.27 18.1 6.09 6.0 24.36 24.1 27811 27551 406 402 بصل شتوي 

 1.92 1.9 0.88 0.9 3.28 3.2 5480 5329 104 101 ثوم
 41.17 41.2 21.48 21.5 61.576 61.6 17900 17895 537 537 بطاطس شتوي 
 38.4 37.0 12 11.6 24.6 23.7 17200 16581 300 289 طماطم شتوي 
 0 1.2 0 0.9 0 1.6 0 2692 0 47 بسلة خضراء 

 3.93 3.8 1.84 1.8 5.863 5.7 3526 3449 61.5 60 باذنجان
 0 3.8 0 1.8 0 5.7 0 3431 0 60 فلفل 

 3.17 2.4 1.485 1.1 4.719 3.6 2838 2141 49.5 37 كرنب 
 0 2.6 0 1.2 0 3.9 0 2365 0 41 كوسة  

 268.52 269.0 165.64 167.9 466.803 461.0 351366 356394 16126 15897 جملة شتوي 
 37.68 33.8 47.1 42.2 188.4 168.8 75360 67502 6280 5625 ذرة شامیة بیضاء 

 19.2 17.9 24 22.4 96 89.5 38400 35813 3200 2984 ذرة صفراء    
 0 0.0 7.98 8.0 29.04 29.0 13068 13043 1561 1558 ذرة رفیعة  

 0 0.0 12 17.8 55.2 82.0 56800 84348 5040 7484 ارز 
 3.12 3.8 3.9 4.7 3.9 4.7 22750 27563 442 536 فول سوداني 

 2.45 2.5 1.53 1.5 3.06 3.1 2652 2662 336.6 338 سمسم  
 0 0.0 0.77 0.7 0.525 0.4 1785 1525 161 138 فول صویا 
  :جمعت وحسبت منالمصدر: 

 .2020 نشرة الري والموارد المائیة،الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء،  -
وزارة الزراعة واســتصــالح األراضــي، اإلدارة المركزیة لالقتصــاد الزراعي، اإلدارة العامة لإلحصــاءات الزراعیة،   -

 بیانات غیر منشورة.
 .2020  االنتاج الزراعي،وزارة الزراعة واستصالح االراضي، نشرة احصاءات مستلزمات  -
 .  QSB بالملحق باستخدام برنامج ال )1( نتائج تحلیل البیانات الواردة بالجدول رقم -
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الفعلي واألوفق وفقاً للموارد الزراعیة المستخدمة في  تحلیل مقارن للتركیب المحصولي  .5تابع جدول 
 انتاجھ 

 المحصول 
 الموارد المائیة  

 )3(ملیون م
اجمالي عدد ایام العمل  

 یوم عمل) ألف(
 االسمدة االزوتیة  

 طن)  ألف(
  االسمدة الفوسفاتیة 

 طن)  ألف(
االسمدة البوتاسیة  

 طن)  ألف(
 أوفق فعلي أوفق فعلي أوفق فعلي أوفق فعلي أوفق فعلي

 0.528 0.4 0.66 0.5 0.66 0.5 3850 3115 68.2 55 شمس  عباد
 13.44 16.1 16.8 20.2 58.8 70.6 105840 127008 2912 3494 لسكر  قصب

 6.0 4.4 5.5 4.0 15.5 11.3 44000 32208 875 641 قطن 
 26.91 17.8 14.04 9.3 40.25 26.7 11700 7750 608.4 403 صیفي بطاطس

 51.84 32.9 16.2 10.3 33.21 21.1 42390 26941 702 446 طماطم صیفي
 161.17 129.6 150.48 141.6 524.54 507.7 418595 429478 22186 23702 جملة صیفي

 1.40 2.7 1.7511 3.4 7.0044 13.4 2743.39 5255 128 246 ذرة شامیة بیضاء
 0 1.4 0 1.8 0 7.2 0 2801 0 131 ذرة صفراء نیلي
 0 0.0 0 0.1 0 0.2 0 94 0 5 ذرة رفیعة نیلي

 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 42 0 4 سمسم نیلي
 11.8 5.9 6.18 3.1 17.72 8.9 16171 8117 196 98 بطاطس نیلي
 17.7 5.0 5.52 1.6 11.32 3.2 14444 4093 175 50 طماطم نیلي
 30.9 15.1 13.4511 9.9 36.03 32.9 33358.39 20401 499 535 جملة نیلي 
 460.6 414 329.577 319.4 1027.38 1001.7 803319.4 806272 38811 40134 اجمالي عام 

 :جمعت وحسبت منالمصدر: 
 .2020 نشرة الري والموارد المائیة، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، -
لالقتصــاد الزراعي، اإلدارة العامة لإلحصــاءات الزراعیة،  وزارة الزراعة واســتصــالح األراضــي، اإلدارة المركزیة   -

 بیانات غیر منشورة.
 .2020  وزارة الزراعة واستصالح االراضي، نشرة احصاءات مستلزمات االنتاج الزراعي، -
 .  QSB برنامج ال باستخدامبالملحق  )1( نتائج تحلیل البیانات الواردة بالجدول رقم -

 االوكرانیة الروسیةن آثار الحرب مدى مساھمة التركیب المحصولي المقترح في الحد مخامسأً: 
فدان وھو ما یترتب   ألف  247القمح بحوالي  یتضح من نتائج النموذج المقترح زیادة  مساحة

ــافي العائد بحوالي ــافي عائد فدان القمح   790  علیھ زیادة صــ جنیھ)، و    ألف 3.2ملیون جنیھ (صــ
اج القمح بحوالي   ادة إنـت ة من القمح   ألف  667زـی ا یؤدي الى خفض الواردات المصـــــرـی طن، مـم

ــتیراد طن القمح یقدر بحوالي   دوالر ألف  163وتوفیر حوالي   ــعر اس ) ، 2020دوالر عام   244(س
ــاحة الذرة البیضــاء والصــفراء بحوالي   فدان وھو ما یؤدي الى زیادة    ألف  217.6كما تم زیادة مس

ــافي العائد بحوالي   ــافي عائد فدان الذرة   631صـ جنیھ)، وھو ما یترتب  ألف  2.9ملیون جنیھ (صـ
ذرة بحوالي   اج اـل ادة إنـت ھ زـی دار وتوفیر   ألف  718علـی ذرة بنفس المـق طن وخفض الواردات من اـل

ــتیراد طن الذرة یقدر بحوالي    ألف  151  حوالي ــعر اسـ دوالر) كما یخفض قدر من   211دوالر (سـ
 واردات زیت الذرة.

فدان وھو   ألف  74.9كما زادت مساحة محصول فول الصویا وعباد الشمس والقطن بحوالي  
ملیون جنـیھ، وزـیادة اإلنـتاج من كالً    453الً منھـما بحوالي  ـما یؤدي الى زـیادة صـــــافي الـعاـئد من ك

كما زادت . الزیتیةالمحاصیل  طن، وھو ما یؤدي الى خفض الواردات من   ألف  108منھما بحوالي  
ــكر بحوالي   ــاحة بنجر الس ــكر البنجر بحوالي    ألف 22.1مس فدان وھو ما یؤدي الى زیادة إنتاج س

 .طن سكر) 2(فدان البنجر یعطي   طن سكر ألف 44.2
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 280الى   كما تم تخفیض مـساحة قـصب الـسكر لكونھ من المحاـصیل الـشرھة الـستخدام المیاه
والجدیر بالذكر أن قرار الدولة بزراعة القصـب بنظام الشـتالت والري المطور بالتنقیط   فدان  ألف

  الى توفیر اســتھالك االســمدة  باإلضــافة ،  طن 55-33ســوف یعمل على زیادة إنتاجیة الفدان من  
وتوفیر نفقات مكافحة الحشــائش وخفض تكالیف الزراعة، وترشــید اســتھالك المیاه بما ال یقل عن  

ـشھر في التربة في الزراعة    11یوم من عمر زراعة قـصب الـسكر حیث یـستمر    60وتوفیر     35%
ــتمر   ــھر 9التقلیدیة في حین یسـ ــتالت والري المطور )5(أشـ ، وعلى ھذا إذا تم في التربة بنظام الشـ

ــابفدان بھذا النظام   ألف  280راعة ز ــط انتاجیة    واحتسـ طن ، ســـوف یزید إنتاج   50الفدان متوسـ
ــكر  من  ــب السـ ــولي األوفق الى    13قصـ ملیون طن، وتوفیر    14ملیون طن في التركیب المحصـ

 والقمح واـلذرة    یمكن إـعادة توجیـھا لزـیادة المســـــاـحات من المـحاصــــــیل الزیتـیة  3ملـیار م 1حوالي  
 .تلزیادة االنتاج وخفض الواردا

ــاحة البطاطس من كال العروتین بحوالي   فدان وھو ما یترتب علیھ   ألف  79.1كما زادت مسـ
(ســعر   ملیون دوالر  483وھو یزید قیمة الصــادرات بحوالي  طن  ألف  1028زیادة االنتاج بحوالي  

  105.6، كما زادت مســاحة الطماطم من كال العروتین بحوالي  دوالر)  470تصــدیر طن البطاطس  
وھو ـما یشـــــجع على زـیادة   طن  ألف  1745ـفدان مـما یترـتب علـیھ زـیادة االنـتاج منـھا بحوالي    ألف

ان التجاري باإلـضافة إلى توفیر النقد األجنبي مما مما یـساھم في خفض العجز في المیز  الـصادرات
 یساھم في دفع عملیة التنمیة.

ــولي األوفق والبالغة حوالي   ــبة لكمیة الوفر في الموارد المائیة من التركیب المحص أما بالنس
الي زراعة القمح یؤدي   3ملیون م  5.661  ف ھذه الكمیة والبالغ حوالياذا ما تم توجیھ نص  3ملیون م  1323

، مـما یترـتب  )3م ألف  4.2ـفدان (المقنن الـمائي للقمح    ألف  6.275الى زـیادة مســـــاـحة القمح بحوالي  
ھ بحوالي   اج مـن ادة االنـت ھ زـی دان    ألف  744علـی ة الـف اجـی ــاـفة تـلك    2.7طن (إنـت طن)، اذا ـما تم اضـــ

ــاحة التي تم زیادتھا حوالي   ــبح إجمالي المس ــالفة الذكر تص ــاحة س ــاحة الى المس  ألف   522.6المس
ا یخفض الواردات بحوالي   دان، مـم ملیون دوالر. واذا تم    342ملیون طن ویوفر حوالي    1.411ـف

  125الذرة ســــوف یتم زراعة    من الكمیة المتبقیة من الموارد المائیة لزراعة 3ملیون م  500توجیھ  
طن، وعلى ھذا تصـــــبح الزیادة في مســـــاحة الذرة حوالي   ألف  413فدان ذرة وھو ما یؤدي   ألف

ا یؤدي الى خفض الواردات بحوالي    ألف  342.6 دان وھو ـم ا یوفر حوالي    1.13ـف ملیون طن مـم
المــائیــة    3ملیون م  5.111ملیون دوالر، وإذا تم توجیــھ    4.238 من الكمیــة المتبقیــة من الموارد 

ــاحة تقدر بحوالي   ــافة مسـ ــمس لتقلیل الواردات یتم اضـ فدان تؤدي الى   ألف 36لزراعة عباد الشـ
الـغة    ألف  2.43زـیادة االنـتاج مـنھ بحوالي     3ملیون م  50طن، وإذا ـما تم توجـیھ الكمـیة المتبقـیة والـب

فدان بزیادة في انتاج فول الصویا تقدر بحوالي   ألف 11لزراعة فول الصویا تزید المساحة بحوالي 
 المصري.  مما یخفف العبء على المیزان التجاري  طن، وھو ما یخفض من الواردات ألف 13

وبناًء على ذلك توصــي الدراســة بتطبیق التركیب المحصــولي المقترح لزیادة المســاحات من        
ــتیرادیة وفقاً لما تم عرضــھ، م ــلع االس ــتنباط اصــناف عالیة اإلنتاجیة  أھم الس من  ع العمل على اس

 ، والتوسع في زراعتھ  القمح
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ة   ذرة الصـــــفراء لتلبـی ة من اـل ات المزروـع ــاـح ادة المســـ ة المزارعین وحثھم على زـی توعـی
سـتخدام التقاوي مبكرة  احتیاجات صـناعة الدواجن من األعالف والحد من االسـتیراد، وارشـادھم ال

 ضاء والصفراء.االنتاجیة وقلیلة االستھالك للمیاه من الذرة الشامیة البیالنضج وعالیة 
ــتھالك للمیاه لكٍل من ــناف عالیة اإلنتاجیة وقلیلة االسـ ــتنباط اصـ ــوداني، اسـ فول   الفول السـ

 .الً منھم والتوسع في زراعتھم لخفض الوارداتالصویا وعباد الشمس والقطن لزیادة اإلنتاج من ك
التوســع في زراعة البنجر في األراضــي الجدیدة مثل الدلتا الجدیدة واســتنباط اصــناف عالیة  

االنتاجیة الفدانیھ    الرتفاعزراعة القصب بنظام الشتالت نظراً    توعیة المزارعین بأھمیةواإلنتاجیة، 
تھالك المیاهوتلھا   ید اـس ع،  رـش في زراعة الخضـروات في الصـوب الزراعیة لزیادة اإلنتاج   والتوـس

 لضبط االسعار وزیادة الصادرات، وتوفیر قدر من الموارد المائیة.
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 المالحق

 .2020صافي العائد واالحتیاجات المائیة والسمادیة والعمالة للتركیب المحصولي عام   .1  جدول رقم

 
صافي عائد 

 الفدان
 ) جنیھ ألف(

  االنتاجیة
 (طن)

 المقنن المائي 
 ) 3م ألف(

 العمالة
  /یوم عمل(

 رجل)

 ازوتى 
طن/ (

 )فدان

 فوسفاتي 
طن / (

 )فدان

   بوتاسي
(طن/ 
 فدان)

 0.024 0.015 0.075 43 2.4 2.7 3.2 قمح 
 0.024 0.015 0.046 45 1.5 1.6 2.7 شعیر 

 0 0.022 0.015 52 1.7 1.4 7.4 فول بلدي
 0 0.022 0.015 11 1.6 1.0 9.8 عدس 
 0 0.022 0.015 27 2.6 1.4 7.2 حلبة

 0 0.022 0.015 41 2.3 1.1 20.6 حمص 
 0.024 0.03 0.08 33 2.6 19.8 3.6 بنجر السكر 

 0.036 0.03 0.015 63 2.7 31.4 16.9 برسیم مستدیم
 0.036 0.03 0.015 24 2.1 11.7 6.7 برسیم تحریش 

 0 0.015 0.05 73 1.3 0.7 4.8 الكتان
 0.09 0.03 0.12 137 2 14.6 16.3 بصل شتوي

 0.048 0.022 0.082 137 2.6 9.5 15.8 ثوم
 0.115 0.06 0.172 50 1.5 12.1 3.4 بطاطس شتوي 
 0.192 0.06 0.123 86 1.5 18.2 29.03 طماطم شتوي 
 0.038 0.03 0.051 86 1.5 4.7 8.6 بسلة خضراء

 0.096 0.045 0.143 86 1.5 14.1 27.6 باذنجان
 0.096 0.045 0.143 86 1.5 9.0 22.9 فلفل

 0.096 0.045 0.143 86 1.5 13.3 7.3 كرنب
 0.096 0.045 0.143 86 1.5 8.5 21.9 كوسة 

 0.024 0.03 0.12 48 4 3.3 2.9 ذرة شامیة بیضاء
 0.024 0.03 0.12 48 4 3.3 2.9 ذرة صفراء 
 0 0.022 0.08 36 4.3 2.2 2.5 ذرة رفیعة 

 0 0.015 0.069 71 6.3 3.7 3.7 ارز 
 0.024 0.03 0.03 175 3.4 1.4 7.6 فول سوداني

 0.024 0.015 0.03 26 3.3 0.580 4.8 سمسم 
 0 0.022 0.015 51 4.6 1.2 2.1 فول صویا
 0.024 0.03 0.03 175 3.1 1.2 1.4 عباد شمس 

 0.048 0.06 0.21 378 10.4 47.2 15.9 قصب
 0.024 0.022 0.062 176 3.5 1.3 6.5 قطن 

 0.115 0.06 0.172 50 2.6 13.0 8.3 بطاطس صیفي
 0.192 0.06 0.123 157 2.6 16.4 21.1 طماطم صیفي

 0.024 0.03 0.12 47 2.2 2.9 2.2 ذرة بیضاء نیلي 
 0.024 0.03 0.12 47 2.2 2.8 2.2 ذرة صفراء نیلي
 0 0.022 0.08 36 2 1.6 1.6 ذرة رفیعة نیلي

 0.024 0.015 0.03 26 2.8 0.6 3.4 سمسم نیلي
 0.115 0.06 0.172 157 1.9 9.1 3.0 بطاطس نیلي
 0.192 0.06 0.123 157 1.9 16.6 13.2 طماطم نیلي
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Food Security Crops to Face the Russian-Ukrainian Crisis and the 
Global Food Crisis  

Yasmen S. Abdelrazek;  Mohamed M. Elmahy and Mohamed A. Fathallah 

Department of Economics and Agribusiness, Faculty of Agriculture, Alexandria 
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Abstract 
Egypt is the largest food importing country, as it imports most basic food 

commodities such as grains, oils and sugar, and is the largest importer of wheat in 
the world, as it imports about 12.8 million tons at a cost estimated at about 3.2 
billion dollars in 2020, which represents about 71% of wheat consumption, which 
amounts to About 18 million tons, and it imports about 9 million tons of corn at a 
cost estimated at about 2 billion dollars, which represents about 56% of corn 
consumption, which amounts to about 16 million tons in 2020, in contrast to 
Egypt’s imports of oil, which amount to 97%, sugar and other basic food 
commodities. This leads to an increase in the value of imports, which negatively 
affects the Egyptian trade balance. 

The objectives of the research were (1) to identify the Egyptian trade balance, 
(2) Egyptian imports of the most important agricultural commodities in 2020, (3) 
trade exchange between Egypt and each of Russia and Ukraine (4) a proposal for 
a crop installation that maximizes production to achieve a degree of self-
sufficiency, (5) The extent to which the proposed cropping structure contributes to 
reducing the effects of the Russian-Ukrainian war. 

The study concluded that the most appropriate crop composition achieved its 
goal, as the production of crops of the crop structure increased to about 119 million 
tons, with an increase in production from most crops amounted to about 936 
thousand tons, which achieves the state’s goal of achieving a measure of food 
security and optimal use of resources It also achieved an increase in the net return 
of about 429 million pounds, which achieves the goal of the farmer in achieving a 
satisfactory return, and achieved savings in water resources amounting to about 
1.3 billion m3, which achieves the state’s goal in rationalizing the use of water 
resources. Redirecting that amount to reclaim new lands. 

The results of the proposed model also showed an increase in the area of 
wheat by 247 thousand feddans, which results in an increase in the net return by 
about 790 million pounds, and an increase in wheat production by about 667,000 
tons, which leads to a reduction in Egyptian imports of wheat and saving about 
163 thousand dollars. The area of white and yellow corn is about 217.6 thousand 
feddans, which leads to an increase in the net return by about 631 million pounds, 
which leads to an increase in maize production by about 718,000 tons and a 
decrease in imports of maize by the same amount, saving about 151 thousand 
dollars, as well as reducing a certain amount of oil imports. Maize. 



 
 

  الغذائي ... األمن محاصیل إنتاج في  الزراعیة للموارد االقتصادي التوجیھ

 
Assiut J. Agric. Sci. 53 (4) 2022 (184-201)  201 

The sugar beet area also increased by about 22.1 thousand feddans, which 
leads to an increase in the production of beet sugar by about 44.2 thousand tons of 
sugar, and the area of potatoes from both lugs increased by about 79.1 thousand 
feddans, which results in an increase in production by about 1028 thousand tons. 
It increases the value of exports by about 483 million dollars, and the area of 
tomatoes from both lugs increased by about 105.6 thousand feddans, which results 
in an increase in production of them by about 1745 thousand tons, which 
encourages the increase in exports, which contributes to reducing the deficit in the 
trade balance in addition to saving cash. which contributes to the advancement of 
the development process. 
 


