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الجوانب االقتصادية، محصول : ةـــــــات الدالــــالكلم

 القمح، دراسة تحليلية 
 

 زــــــــــــــــالموجـ
  

يعتبرررر محصرررول  القمرررح لكونرررص مرررن  هرررم محاصرررريل  
الحبررروب، ومصررردراي اساسرررياي لدرررمار الوررررد المصرررر   وترررم 
دراسة المؤشرات االنتاجية واالقتصادية لمحصرول القمرح 
فررري مصرررر، ويتإرررح  ن اجمرررالا مسررراحة وانترررا  القمرررح  

 لرررررن فررررردان  71آخرررررمت اتجاهرررررا عامرررررا متزايررررردا بمقررررردار 
 لرررررن ورررررن سرررررنو  علررررري الترتيرررررب، عنرررررد  199سرررررنو ، 

  وقد بلغ معامل التحديد للمسراحة 01 0مستو  معنوية 
علري الترتيرب ممرا  80 0، 87 0نحرو R2) واالنترا    
% مرررررررن التديرررررررات فررررررري اجمرررررررالا 80%، 87يعنررررررا  ن 

مساحة واالنتا  للقمح  ترجع للعوامرل التري يعكرس  ارهرا 
 متدير الزمن  

من الدمائي ليصرل الرا اال  نص يجب زيادة معامل األ 
، حيررررررررد ان الحرررررررررد االدنرررررررررا لتحقيررررررررر  مخرررررررررزون  50 0

اسرررررتراتيجي امرررررن يتحقررررر  عنررررردما يكوررررري ملررررر  المخرررررزون 
اشرر ر علررا االقررل  وهررو مررا  6احتياجررات السرركان لمرردة 

مليون ون من القمح خرلل الوتررة  850 6يقدر بحوالي 
( والرررررم  يعرررررادل تقريبرررررا نورررررس السرررررعات 2000-2015 

لررم  قرردر متوسررو االسررت ل  القررومي التخزينيررة للقمررح وا
مليرون ورن، والرم   13.579من القمح خلل ا حروالي  

يعرررادل تقريبرررا نورررس اجمرررالي السرررعات التخزينيرررة للقمرررح ، 
كمررا يلحررخ انخوررال معامررل األمررن الدررمائي عررن الحررد 

 االدنا عالميا 
 

 مقدمة 
 

تعرررد مشررركلة الدرررمار مرررن اهرررم المشررراكل التررري تواجرررص  
مصرررر، وتعتبرررر الزراعرررة فررري مصرررر الدعامرررة األساسرررية 
للبنيان االقتصاد  واالجتماعي ف ي تسراهم بشركل كبيرر 
فرري احررداد التنميررة الشرراملة ويرررتبو بثنشرروت ا  كاررر مررن 
نصرررررن عررررردد السررررركان سررررروار فررررري النشررررراو ا نتررررراجي  و 

م دور الزراعررة وتخررزين التسررويقي  و التخزينرري   ويتعرراخ
الحبرروب فرري الوقررت الحررالي ألن قإررية الدررمار تعررد مررن 
 هررررررررم القإررررررررايا االسررررررررتراتيجية مات األبعرررررررراد السياسررررررررية 
واالجتماعيررة واالقتصررادية بمصررر ومعخررم الرردول الناميررة 
بسررربب الزيرررادة الكبيررررة للسررركان والتررري فاقرررت الزيرررادة فررري 

وتراجرع  ا نتا  والتي ساهمت في  تساع الوجروة الدمائيرة
معدالت االكتورار الرماتي لمعخرم السرلع الرئيسرية  ويعتبرر 
محصرررول القمرررح  حرررد محاصررريل الحبررروب الرئيسرررية و هرررم 
المحاصررررريل االسرررررتراتيجية التررررري تنرررررال اهتمرررررام صرررررانعي 
السياسررات االقتصررادية، ف ررو المصرردر الرئيسرري لصررناعة 
الخبررز الررم  يعررد الدررمار األساسرري لجميررع فئررات الشررعب، 

ا  المحلررري ال يكوررري االحتياجرررات السررركانية كمرررا ان االنتررر
مما يؤد  الي االستيراد لسد العجز، وزياده اعبار فراتورة 
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الواردات خاصة في خل تحرير سعر الصرن واالرتوراع 
المسرررتمر فررري االسرررعار عالميررراي  واصررربح انترررا  وتخرررزين 
محصول القمرح مرن  هرم القإرايا الترا تواجرص مصرر فري 

وملر  نخرراي للعردد المحردود الوقرت الحرالي وفري المسرتقبل 
مررن الرردول الترري يمكن ررا تصرردير القمررح وخإرروع خرررون 
ا نتررررا  والتخررررزين ب ررررا للتديرررررات الوبيعيررررة والمناخيررررة ، 
با إررافة الررا  ن الرردول المصرردرة للقمررح تسررتخدم سررل  
الدرررمار كاحرررد العناصرررر الإررراسوة فررري السياسرررات التررري 

 توردة علا الدول المس تتبع ا في المجال االستراتيجي
 

 مشكلة الدراسة
 

تتركز مشكلة الدراسة فري عجرز ا نترا  المحلرا مرن  
القمررررح عررررن ملحقررررة الزيررررادة فرررري متولبررررات االسررررت ل  
المحلا المتزايد نتيجة الزيرادة السركانية، وملر  فري إرور 
محرررددات كايررررة مررررن  هم رررا محدوديررررة المررروارد األرإررررية 

االسررررررت ل  ونرررررردرة المرررررروارد المائيررررررة، وارتورررررراع متوسررررررو 
الوررررد ، وعررردم وجرررود آليرررة فاعلرررة للترشررريد االسرررت لكي، 
هرما باألإررافة الري زيرراده الواقررد الزراعري   ويترتررب علررا 
عرردم كوايررة ا نتررا  المحلرري بعررل المشرراكل االسررتيرادية 
التري تواج  را الدولررة لسرد العجررز فري ا نتررا  وهري تركررز 

   كمرا  نصادرات القمح في عدد محدود من دول العالم
انخورررررال المسرررررتو  التكنولررررروجي والتج يرررررزات التخزينيرررررة 
يررررؤد  الرررري ارتورررراع ملحرررروخ فرررري نسرررربة الواقررررد الزراعرررري 
وبررررراألخم فررررري مرحلرررررة التخرررررزين، هرررررما باالإرررررافة الررررري 
القصررور فرري تورروير الواقررات والسررعات التخزينيررة بمررا ال 
يتناسررب مررع الكميررات المولرروب تخزين ررا للوفررار بولبررات 

 المست ل  المتزايده  
 

 الهدف من الدراسة
 

يست دن البحد التعرن علا بعل المؤشرات  
والجوانب االقتصادية واألهمية االقتصادية لمحصول 
القمح، وكمل  التعرن علي مستويات االسعار وتوزيع 
جنيص المست ل  لمحصول القمح، باالإافة الي معرفة 
كميات الواقد الزراعي من محصول القمح، و يإا القار 

السعات والقدرات التخزينية في الوجة الإور علي 
البحر  والقبلي في مصر وكمل  تقدير معامل األمن 
الدمائي، وبما يساعد علي رسم السياسات الزراعية 

االقتصادية ال ادفة الي زيادة الكميات المخزنة من 
القمح وتخويل العجز فا القدرات التخزينية من 

 المحصول 
 

 ناتالطريقة البحثية ومصادر البيا
 

لتحقي   هدان البحد يتم استخدم  سلوب التحليل  
الوصوا والكما فا معالجة موإوعات الدراسة، مال 
االتجاه العام والنسب المئوية وكمل  المتوسوات وبعل 
المؤشرات االقتصادية  ويعتمد البحد علا البيانات 
الواردة بنشرات االقتصاد الزراعا لقواع الشئون 

لزراعة، ونشرات الج از المركز  االقتصادية بوزارة ا
للتعبئة العامة واالحصار، الشركة المصرية القابإة 
للصوامع والتخزين  وكمل  الدراسات والبحود مات 

 الصلة بموإوع البحد    
 

 أوال : الطاقة االنتاجية للقمح في مصر 
 

يتإمن هما الجزر دراسة توور المساحة المزروعة  
تا  الكلا لمحصول القمح في وا نتاجية الودانية وا ن

 ( 2015-2000مصر خلل الوترة  
  

تطور المساحة المزروعة لمحصول القمح في  -1
 مصر

 

 ن اجمالا  (1الجدول )يتإح من دراسة مؤشرات  
مساحة القمح المزروعة خلل فترة الدراسة قد تراوحت 

 2001مليون فدان عام  3 2بين حد  دنا بلغ نحو 
 2015مليون فدان عام  4 3وحد  قصا بلغ نحو 

مليون فدان خلل الوترة  9 2بمتوسو سنو  بلغ حوالي 
 2000-2015  ) 

وبدراسة االتجاهات الزمنية العامة لتوور اجمالا  
جدول المساحة المزروعة لمحصول القمح يتإح من 

-2000نتائج التقدير االحصائا خلل الوترة   (2)
 ( والتي تبين  ن اجمالا مساحة القمح معادلة2015

 71( آخم اتجاهاي عاماي متزايداي بمقدار بلغ حوالي 1 
ائيا عند مستو  معنوية  لن فدان سنوياي معنو  احص

 87 0نحو  R2)معامل التحديد  بلغ هما وقد  01 0
من اجمالا التديرات من مساحة  87مما يعنا ان %

 القمح يرجع للعوامل التا يعكس  ارها عامل للزمن 
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يه الفدانيه لمحصول القمح في تطور اإلنتاج -2
 مصر

 
 ن انتاجية  (1) الجدوليتبين من دراسة مؤشرات  

القمح خلل فترة الدراسة قد تراوحت بين حد  دنا بلغ 
وحد  قصا بلغ نحو  2010ون/فدان عام  2 2 نحو
بمتوسو سنو  بلغ حوالي  2015ون/فدان عام  7 2
( وبدراسة 2015-2000ون/فدان خلل الوترة   6 2

االتجاهات الزمنية العامة لتوور ا نتاجيص الودانيص 
مصر تبين  ن اليوجد صورة  لمحصول القمح فا

رياإية مناسبة لوبيعة البيانات وهما يدل علي ان 
 البيانات تدور حول متوسو ا الحسابي 

 
توور المساحة واالنتاجيص الودانية وا نتا   .1جدول 

-2000الكلا لمحصول القمح في مصرخلل الوترة 
2015) 

 

 المساحة السنة
 الف فدان

 االنتاجية
 طن/فدان

 االنتاج
 الف طن

2000 2463 2.57 6564 
2001 2342 2.57 6255 
2002 2450 2.60 6625 
2003 2506 2.63 6845 
2004 2605 2.65 7179 
2005 2985 2.63 8141 
2006 3064 2.60 8274 
2007 2716 2.62 7379 
2008 2920 2.63 7977 
2009 3147 2.58 8523 
2010 3001 2.26 7169 
2011 3049 2.65 8371 
2012 3161 2.66 8795 
2013 3378 2.70 9460 
2014 3393 2.64 9280 
2015 3469 2 77 9408 
 7890 2.61 2916 المتوسو
 6255 2.26 2342 الحد االدني
 9460 2.77 3469 الحد االقصي

جمعت وحسبت من بيانات نشرات االقتصاد  المصدر:
قواع الشئون االقتصادية وزارة الزراعة  -الزراعي

 واستصل  األراإي 
 

االتجاهات الزمنية العامة لتوور اجمالا  .2جدول 
المساحة المنزرعص واالنتاجيص الودانيص وا نتا  الكلا 

-2000لمحصول القمح في مصر خلل الوترة من  
2015) 

  
F R المتغير م

2
 المعادلة المقدرة 

اجمالى مساحة  1
 0.87 101 القمح

Y1 = 2309.6 + 71.3 X 

)33)     )10) 

اجمالى اإلنتاج  2
 0.80 57 الكلى للقمح

Y2 = 6195.7 + 199 X 

)24)      )7.6) 

 حيث :
Y1    )اجمالا مساحة القمح   الن فدان = 
Y2   )اجمالا ا نتا  الكلا للقمح   لن ون = 
Xi     متدير الزمن حيد =i    1 ،2 ،3 ،              ،16  ) 

 ( المحسوبة  (Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير الا قيمة 
 R2            معامل التحديد    )Fمعنوية النموم  ككل ) 

  (1الجدول  )جمعت وحسبت من بيانات  المصدر:
 
 تطور اإلنتاج الكلى لمحصول القمح  في مصر -3
 

 ن اجمررالا ( 1الجــدول )يتبررين مررن دراسررة مؤشرررات  
انتا  القمح  خرلل فتررة الدراسرة قرد ترراو  برين حرد  دنرا 

وحررد  قصرا بلررغ  2001مليررون ورن عرام  2 6بلرغ نحرو 
بمتوسررو سررنو  بلررغ  2015مليررون وررن عررام  4 9نحررو 
(، 2015-2000مليون ورن خرلل الوتررة   8 7حوالي 

وبدراسة االتجاهات الزمنية العامرة لتورور اجمرالا انترا  
 (2جــــدول )ا مصررررر ويتإررررح مررررن محصررررول القمررررح فرررر

-2000يوإح نترائج التقردير االحصرائا خرلل الوتررة  
( 2( ومنص يتبين  ن اجمالا انتا  القمح معادلة  2015

 لررن  199آخررم اتجاهررا عامررا متزايرردا بمقرردار بلررغ حرروالي 
 01 0ورن سررنوياي معنررو  احصررائيا عنررد مسررتو  معنويررة 

ما يعنا م 0.80نحو R2) هما وقد بلغ معامل التحديد  
% مررن  جمررالا التديرررات فرري انتررا  القمررح يرجررع 80 ن 

 للعوامل التي يعكس  ارها عامل الزمن 
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 ثانيًا: االسعار والهوامش التسويقية للقمح في مصر
 
 تطور االسعار المزرعية  -1
 

بدراسررررة توررررور السررررعر المزرعرررري والجملررررة والتجزئررررة   
-2000بالجنيررص للوررن خررلل الوترررة   لمحصررول القمررح

(، حيررد  خررم السررعر المزرعرري والجملررة والتجزئررة 2015
،  728.3، 694.7اتجاهررررررا عامرررررراي متزايررررررداي برررررردراي مررررررن 

جنيررررص/ للوررررن علرررري الترتيررررب حتررررا بلررررغ ن ايتررررص  1122
 4590، 3506.7، 2786.7القصرررررررررررررررررررررررو  بنحرررررررررررررررررررررررو 

جنيررررص/للون  علرررري الترتيررررب وبمتوسررررو عررررام قرررردره بنحررررو 
 علي الترتيب   2342.2، 1693.4، 1493.3

وبدراسة العلقة االتجاهية للسرعر المزرعري  بالجنيرص   
( تبررين مررن المعادلررة 2015-2000للوررن خررلل الوترررة  

ـــم ) (1رقرررم   ان الصرررورة الخويرررة هررري   (3بالجـــدول رق
 فإررل الصررور ملئمررة لوبيعررة البيانررات حيررد  وإررحت 

يررررد نترررائج التحليرررل ا حصررررائي  ن السرررعر المزرعررري  يتزا
جنيررررص للوررررن سررررنوياي خررررلل فترررررة الدراسررررة  1 161بنحررررو 

حيرررد ابترررت المعنويرررة االحصرررائية عنرررد مسرررتو  معنويرررة 
 كما ابتت معنوية النموم  ككل  05 0
% مررن  88كمررا  وإررحت النتررائج ايإرراي  ن حرروالي  

التديرررات الحاداررة فرري السررعر المزرعرري لمحصررول القمررح 
 ارهرررا ترجرررع الررري مجموعرررة مرررن المتديررررات التررري يعكرررس 

 عامل الزمن 
وبدراسررررة العلقررررة االتجاهيررررة لسررررعر الجملررررص بالجنيررررص   

( تبررين مررن المعادلررة 2015-2000للوررن خررلل الوترررة  
ـــم )( 2رقرررم   ان الصرررورة الخويرررة هررري   (3بالجـــدول رق

 فإل الصور ملئمة االحصرائية حيرد  وإرحت نترائج 
التحليرررررررل ا حصرررررررائي  ن سرررررررعر الجملرررررررة يتزايرررررررد بنحرررررررو 

لوررررن سررررنوياي خرررلل فترررررة الدراسررررة حيررررد جنيرررص ل 4 186
كمرررا ابترررت  05 0ابترررت المعنويرررة عنرررد مسرررتو  معنويرررة 

 معنوية النموم  ككل 
% مرن التديررات 88كما  وإحت النتائج  ن حوالي  

الحادارررة فررري سرررعر الجملرررة لمحصرررول القمرررح ترجرررع الررري 
 مجموعة من المتديرات التي يعكس عامل الزمن 

 

لسرررررعر التجزئرررررة  بالجنيرررررص  وبدراسرررررة العلقرررررة االتجاهيرررررة 
( تبررين مررن المعادلررة 2015-2000للوررن خررلل الوترررة  

 ن الصورة الخوية هي  كار  (3بالجدول رقم )( 3رقم  
الصررور مناسرربة لوبيعرررة البيانررات حيرررد  وإررحت نترررائج 
التحليررررررل ا حصررررررائي  ن سررررررعر التجزئررررررة يتزايررررررد بنحررررررو 

جنيرررص للوررررن سررررنوياي خرررلل فترررررة الدراسررررة حيررررد  9 251
كمرررا ابترررت  05 0المعنويرررة عنرررد مسرررتو  معنويرررة  ابترررت

 معنوية النموم  ككل 
% مرن التديررات 93كما  وإحت النتائج  ن حوالي  

الحادارررة فررري سرررعر التجزئرررة لمحصرررول القمرررح ترجرررع الررري 
 التي يعكس عامل الزمن  اتمتدير المجموعة من 

 
 قياس المصروفات التسويقية لمحصول القمح  -2
 

التسرويقية هامرة فري مجرال يعتبر قيراس المصرروفات  
الدراسرررررات التسرررررويقية بصررررروة عامرررررة وفرررررا مجرررررال انترررررا  
الحاصرلت الزراعيرة بصروة خاصررة، حيرد يتعلر  األمررر 
بتحديرد  نصرربة الررزراع  المنتجرين( و نصرربة الوسرروار مررن 
تجار الجملرة والتجزئرة مرن الوحردات النقديرة التري يردفع ا 

لمصرروفات المست لكين الن ائين فان نتائج القياس لتل  ا
التسررررويقية يمكررررن  ن يكررررون ملررررر  مؤشررررراي فعرررراالي للكورررررارة 
التسررويقية بررل يمكررن  ن تويررد واإررعي السياسررة التسررويقية 

 للحاصلت الزراعية والم تمون ب ا  
 
ه المستهلك ـــــع جنيـــــة وتوزيـــــالهوامش التسويقي -3

 لمحصول القمح
 

ن بدراسررة المصررروفات التسررويقية لمحصررول القمررح مرر 
المنتجين الا المسرت لكين عرن ورير  حسراب الورر  برين 
 سرررررعار التجزئرررررة واألسرررررعار التررررري يتقاإررررراها المنتجرررررون، 
وتقرررررردير نصرررررريب المررررررزارع مررررررن مرررررردفوعات المسررررررت لكين 
با إررررررافة لتقرررررردير  نصرررررربة الوسرررررروار  تجررررررار الجملررررررة، 

 التجزئة( 
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نتائج التحليل ا حصائي لمعادالت االتجاه  .3جدول 
العام لتوور  سعار محصول القمح بالجنيص للون خلل 

 (2015-2000الوترة  
 
F R المتغير م

2
 المعادلة المقدرة 

السعر المزارع  1
 لمحصول القمح

100.1 0.88 
Y1=267.7 +161.1X  

      (1.7)   (10.1)        

سعر الجملة   2
 لمحصول القمح

105.5 0.88 
Y2=241.8 +186.4X  

      (1.6)   (10.3)        

سعر التجزئة  3
 لمحصول القمح

180.8 0.93 
 Y3=341.3 +251.9X  

      (1.9)   (13.4)        

 حيث :
Y1    )السعر المزرعي للقمح   بالجنيص للون = 

 Y2  )سعر الجملة للقمح   بالجنيص للون = 
Y3   )سعر التجزئة للقمح   بالجنيص للون = 

 Xi    متدير الزمن حيد =i    1 ،2 ،3 ،                     ،16  ) 
 ( المحسوبة  (Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير الا قيمة 

  R2            معامل التحديد    )F  معنوية النموم  ككل ) 
 بالبحد (4المصدر: جدول)

 
 

ـــمحيرررد يوإرررح   الوررررو  التسرررويقية  (4) الجـــدول رق
( 2015-2000المولقة لمحصول القمرح خرلل الوتررة  

وال ررررروامس التسرررررويقية النسررررربية با إرررررافة لتوزيرررررع جنيرررررص 
المسرررت ل  برررين كرررل مرررن المرررزارع والوسررروار خرررلل فتررررة 
الدراسرررررة، حيرررررد تبرررررين  ن الورررررر  التسرررررويقي برررررين تررررراجر 

جنيرص  2 200الجملة والمزارع قد بلغ فري المتوسرو نحرو 
جنيص  للون عام  7 33وتزايد هما الور  من نحو للون 
، وقرد 2015جنيص  للون عرام  720الا حوالي  2000

جنيررص   3 33تمبررمب هررما الوررر  بررين حررد  دنررا بلررغ قرابررة 
% مرن سررعر الجملررة بينمررا 5 4تماررل  2001للورن عررام 

 2015جنيررص  للوررن عررام  720بلرغ الحررد األقصررا نحررو 
ي حررين يشررير % مررن سررعر الجملررة، فرر5 20يماررل نحررو 

الجرررردول الررررا  ن الوررررر  التسررررويقي بررررين ترررراجر  الجملررررة 
جنيررص  للوررن عررام  7 393والتجزئرة قررد تزايررد مررن حرروالي 

  2015جنيررص  للوررن عررام  3 1083الرا حرروالي  2000

وقررررد بلررررغ متوسررررو الوررررر  التسررررويقي ل ررررمه المرحلررررة نحررررو 
(، 2015-2000جنيررررص  للوررررن خررررلل الوترررررة   8 648

نررا ل ررمه الوترررة والحررد األقصررا ل ررا وقررد تررراو  الحررد األد
جنيص  للون يمال  5 1437جنيص  للون،  8 168نحو 

% مررررن سررررعر التجزئررررة عررررامي 1 47%، 8 11حرررروالي 
فرري حررين يشررير الجرردول  علررا الترروالي  2008، 2005

الررا  ن الوررر  التسرررويقي بررين المررزارع والتجزئرررة قررد تزايرررد 
الا حوالي  2000جنيص  للون عام  3 427من حوالي 
وقررررد بلررررغ متوسررررو  2015جنيررررص  للوررررن عررررام  3 1803

جنيرص  للورن  9 848الور  التسويقي ل مه المرحلة نحرو 
(، وقررد تررراو  الحررد األدنررا 2015-2000خررلل الوترررة  

جنيرص  للوررن،  316ل رمه الوتررة والحرد األقصرا ل را نحرو 
% 30 39%، 22جنيص  للورن يمارل حروالي  3 1803

 علا التوالي  2015، 2005من سعر التجزئة عامي 
وبدراسة توزيع جنيص  المست ل  برين كرل مرن المرزارع  

والوسررروار تبرررين  ن متوسرررو نصررريب المرررزارع بلرررغ حررروالي 
% من سعر التجزئرة خرلل الوتررة المدروسرة وقرد  1 64

%  9 50تمبمب هما المتوسو بين حد  دنا بلغ حوالي 
وحررد  قصررا بلررغ حرروالي  2008مررن سررعر التجزئررة عررام 

  بينمررررا بلررررغ 2005سررررعر التجزئررررة عررررام % مررررن  0 78
% مرررن سرررعر  7 8متوسرررو نصررريب تررراجر الجملرررة نحرررو 

التجزئة وقد تراو   يإا هما المتوسو برين حرد  دنرا بلرغ 
وحررررررد  قصررررررا بلررررررغ حرررررروالي  2008% عررررررام 9 1قرابررررررة 
  2003% من سعر التجزئة عام 8 17
فررري حرررين بلرررغ نصررريب تررراجر التجزئرررة فررري المتوسرررو  
% مرن سررعر التجزئرة وتمبرمب بررين حرد  دنررا 2 27نحرو 

وحرد  2005% من سعر التجزئة عرام 8 11بلغ حوالي 
% مرررررن سرررررعر التجزئرررررة عرررررام  1 47 قصرررررا بلرررررغ نحرررررو 

، وبررمل  فقررد بلررغ متوسررو جملررة الوسرروار حرروالي 2008
% مرررن سرررعر التجزئرررة برررين حرررد  دنرررا بلرررغ قرابرررة  35.9

بينمرررا بلررررغ  2005% مرررن سررررعر التجزئرررة عررررام  01 22
% مررن سررعر التجزئررة عررام  1 49الحررد األقصررا حرروالي 

، ومن ام تبرين  يإرا  ن نصريب الوسروار مرتورع 2008
الي حد ما  مقابل الخدمات التسويقية التي يؤدي ا هؤالر 
الوسوار وانخوال نصيب المزارع ممرا يدفعرص المسرت ل  

 للحصول علا محصول القمح  
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ثالثًا: الفاقد الزراعي والطاقة التخزينية للقمح في 
 مصر

 

 تطور الفاقد  الزراعي من القمح ودقيقة   -1
 

بدراسة توور الواقد الزراعي من القمح ودقيقص  
(،حيد  خم 2015-2000باأللن ون خلل الوترة  

الواقد الزراعي من القمح ودقيقة اتجاهاي عاماي متزايداي 
حتا بلغ  2001 لن  ون( عام  393بدراي من  

 2015 لن  ون( عام  4142  ن ايتص القصو  بنحو
 لن ون كما هو  12 1789وبمتوسو بلغ نحو 

 ( 5بالجدول رقم )موإح 
 

كمية الواقد الزراعي من منتجات القمح  . 5جدول 
 (2015-2000بااللن ون خلل الوترة  

 

 القمح + الدقيق بعد السنوات
 الردة تحويله لقمح

2000 445 207 
2001 393 190 
2002 465 221 
2003 437 207 
2004 470 221 
2005 1167 236 
2006 1390 246 
2007 1377 236 
2008 1521 244 
2009 1605 237 
2010 1872 242 
2011 3376 246 
2012 3131 228 
2013 3275 253 
2014 3560 249 
2015 4142 265 
 233.01 1789.13 المتوسط

 265 4142 اكبر قيمة 
 190 393 اقل قيمة

وزارة الزراعة، نشرات الميزان الدمائي، اعداد  المصدر: 
 مختلوة 

  
 

بدراسة العلقة االتجاهية للواقد الزراعي من القمح  
( تبين من المعادلة 2015-2000ودقيقص خلل الوترة  

ان الصورة الخوية هي  (6بالجدول رقم )( 1رقم  
 فإل الصور االحصائية الملئمة لوبيعة البيانات 
حيد  وإحت نتائج التحليل ا حصائي  ن الواقد 

 لن ون سنوياي خلل  5 259الزراعي  يتزايد بنحو 
فترة الدراسة حيد ابتت المعنوية عند مستو  معنوية 

 كما ابتت معنوية النموم  ككل  05 0
% من التديرات 91 ن حوالي  كما  وإحت النتائج 

الحاداة في الواقد الزراعي من القمح ودقيقص ترجع الي 
 مجموعة من المتديرات التي يعكس متدير الزمن 

 
 تطور الفاقد  الزراعي من الردة  -2
 

كما تم دراسة توور الواقد الزراعي من الردة باأللن  
(، حيد  خم الواقد 2015-2000ون خلل الوترة  

 لن   190جاهاي عاماي متزايداي بدراي من  الزراعي ات
 265حتا بلغ ن ايتص القصو  بنحو   2001ون( عام 

 1 233وبمتوسو بلغ نحو  2015 لن  ون( عام 
 ( 5بالجدول رقم ) لن ون كما هو موإح 

بدراسة العلقة االتجاهية للواقد الزراعي من الردة  
( تبين من المعادلة رقم 2015-2000خلل الوترة  

ان الصورة الخوية هي  فإل  (6بالجدول رقم )( 2 
الصور ملئمة لوبيعة البيانات حيد  وإحت نتائج 

 5 3التحليل ا حصائي  ن الواقد الزراعي  يتزايد بنحو 
 لن ون سنوياي خلل فترة الدراسة حيد ابتت المعنوية 

كما ابتت معنوية النموم   05 0عند مستو  معنوية 
 ككل 
% من التديرات 71نتائج  ن حوالي كما  وإحت ال 

الحاداة في الواقد الزراعي من الردة ترجع الي مجموعة 
 رات التي يعكس عامل الزمن يمن المتد
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معادالت االتجاه العام لتوور الواقد من  .6جدول 
 (2015-2000الحبوب خلل الوترة  

 
F R المتغير م

2
 المعادلة المقدرة 

الواقد من القمح  1
 0.91 144.7 ودقيقة

Y= 416.4 +259.5 X 

(1.9)  (12.1) 

 0.71 34.7 الواقد من الرده 2
Y= 203.5 +3.5 X 

(35.6)  (5.9) 

Y1 )الواقد من القمح ودقيقة  بااللن ون = 
Y2 )الواقد من الرده  بااللن ون = 
Xi   متدير الزمن حيد =i    1 ،2 ،3 ،              ،16 ) 

 ( المحسوبة  (Tالقيمة الموجودة بين األقواس تشير الا قيمة 
 (5جدول رقم )جمعت وحسبت من بيانات  المصدر:

 
 رابعًا: التوزيع الجغرافي للسعات التخزينية للقمح 

 

 الصوامع التخزينية بالوجة البحري  (1
 

تعتبررر الصرروامع الوسرريلة الرئيسررية الترري يررتم اسررتقبال  
القمح المستورد والمحلي ب ا، وينتقرل القمرح الري صروامع  
البنررررر  الرئيسررررري للتنميرررررة واالئتمررررران الزراعررررري  وصررررروامع 
الشركة المصرية القابإة للصوامع والتخرزين والتري تبلرغ 
سعة تخزينية وفقراي للإروابو المنخمرة والمتداولرة للقمرا  

الرررررن ورررررن وان  5 108تقررررردر بحررررروالي  2016م لموسررررر
 2م 135600المساحة الصالحة للتخرزين تقردر بحروالي 

  (7بالجدول )بالوجة البحر  كما 
ان محافخة البحيرة تحتل  (7)جدول اليتإح من  

المركز االول من حيد المساحة الصالحة للتخزين 
%، بينما تحتل محافخة 8 19والسعة التخزينية بحوالي 

% 5 16والي ررررو حررررالااني بنح زررررررررالشيخ المرك ررررركو
للمساحة التخزينية والسعة التخزينية  يإا في حين 
تحتل محافخات دمياو والمنوفية والدربية واالسكندرية 
من المركز الاالد وحتي السادس بسعات ومساحات 

%، 9 10%، 1 12%، 2 14تخزينية تقدر بنحو 
ن تحتل محافخات % علي الترتيب، في حي4 9

االسماعلية، الدق لية، القليوبية، الشرقية من المركز 
السابع وحتي العاشر بسعات ومساحات تخزينية بنسب 

% علي 5 1%، 2 3%، 6 5%، 8 6حوالي 
الترتيب، بينما يبلغ مساحص وسعة تخزين الوجة البحر   

 % من اجمالي الجم ورية  21 51ككل حوالي 
 

 ( الصوامع التخزينية بالوجة القبلي 2
 

تبلررغ السررعات التخزينيررة للوجررة القبلرري وفقرراي للإرروابو  
تقردر بحروالي  2016المنخمة والمتداولة للقما  لموسرم 

الن ون وان المساحة الصرالحة للتخرزين تقردر  1 103
 (8بالجـدول )بالوجرة القبلري كمرا  2م 128800بحوالي 

نررررري سررررروين تحترررررل يتإرررررح مرررررن الجررررردول ان محافخرررررة ب
المركررررز االول مررررن حيررررد المسرررراحة الصررررالحة للتخررررزين 

%، بينما تحترل محافخرة 5 24والسعة التخزينية بحوالي 
% للمسرررراحة 4 22الاررراني بنحررررو حررروالي  الويررروم المركررررز

التخزينيررة والسررعة التخزينيررة ،فرري حررين تحتررل محافخررات 
قنرررا والمنيرررا اسررريوو والجيرررزة  مرررن المركرررز الاالرررد وحتررري 

بسررررررررعات ومسرررررررراحات تخزينيررررررررة تقرررررررردر بنحررررررررو السررررررررادس 
% علرررررري الترتيرررررررب، 9،%، 2 %10، 5 %11، 5 20

فررررري حرررررين تحترررررل محافخرررررات اسررررروان، سررررروها ، الرررررواد  
الجديرررررد، مرررررن المركرررررز السرررررابع وحتررررري التاسرررررع بسررررررعات 

%، 6 1%، 5 2ومسرررراحات تخزينيررررة  بنسررررب حرررروالي  
% علرري الترتيررب، بينمررا يبلررغ مسرراحص وسررعة تخررزين 6 1

% مرررررن اجمرررررالي 89 48ل حررررروالي الوجرررررة البحرررررر  ككررررر
 الجم ورية 

 

 خامسًا: تقدير معامل األمن الغذائي 
 

ترررم تقررردير مؤشرررر األمرررن الدرررمائي عرررن وريررر  قسرررمة  
المخررزون علررا االسررت ل  المحلرري، وهررو النسرربة المئويررة 

ان ( 9الجــدول )للمخرزون بالنسربة للسررت ل ، ويوإرح 
-2000متوسرررررو معامرررررل األمرررررن الدرررررمائي فررررري الوتررررررة  

، اال  نرررررص يجرررررب زيرررررادة 28 0( قرررررد بلرررررغ حررررروالي 2015
، حيد ان الحرد 50 0معامل األمن الدمائي ليصل الا 

األدنرررا لتحقيررر  مخرررزون اسرررتراتيجي امرررن يتحقررر  عنررردما 
اشررر ر  6يكوررري ملررر  المخرررزون احتياجرررات السررركان لمررردة 

 مليون ون  850 6وهو ما يقدر بحوالي  (1 علا االقل

                                                 
(1)

حسن عبدهللا محمد جريدة، نموذج قياسي النتاج القمح في   

مصر، رسالة دكتوراة، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، 

 .2014جامعة عين شمس، 
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 2016السعات التخزينية الخاصة بالشون بالوجة البحر  لعام . 7جدول 
 

 المحافظة
المساحة 
الصالحة 
 (2للتخزين)م

% 
السعة التخزينية وفقًا للضوابط 

المنظمة لتداول األقماح 
 )طن( 2016المحلية لموسم 

% 

 16.5 17920 16.5 22400 كور الشيخ
 19.8 21440 19.8 26800 البحيرة
 12.1 13120 12.1 16400 المنوفية
 14.2 15360 14.2 19200 دمياو
 5.6 6080 5.6 7600 الدق لية
 9.4 10240 9.4 12800 ا سكندرية
 6.8 7360 6.8 9200 ا سماعيلية
 3.2 3520 3.2 4400 القليوبية
 1.5 1600 1.5 2000 الشرقية
 10.9 11840 10.9 14800 الدربية

 100.0 108480 100.0 135600 اإلجمالي للوجة البحري
 وزارة التموين والتجارة الداخلية ، الشركة المصرية القابإة للصوامع والتخزين    المصدر:

 
 
 

 2016السعات التخزينية الخاصة بالشون بالوجة القبلي لعام . 8جدول 
 

 المحافظة
المساحة 
الصالحة 
(2للتخزين)م  

% 
السعة التخزينية وفقًا للضوابط 

المنظمة لتداول األقماح 
)طن( 2016المحلية لموسم   

% 

 9.0 9280 9.0 11600 الجيزة
 10.2 10560 10.2 13200 اسيوو
 2.5 2560 2.5 3200 اسوان
 22.4 23040 22.4 28800 الويوم
 20.5 21120 20.5 26400 قنا

 1.6 1600 1.6 2000 سوها 
 1.6 1600 1.6 2000 الواد  الجديد
 24.5 25280 24.5 31600 بني سوين
 11.5 11840 11.5 14800 المنيا

 100.0 103040 100.0 128800 اإلجمالي للوجة القبلي
 وزارة التموين و التجارة الداخلية ، الشركة المصرية القابإة للصوامع والتخزين    المصدر:
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( والررم  يعررادل 2015-2000مررن القمررح خررلل الوترررة  

تقريبا نورس السرعات التخزينيرة للقمرح والرم  قردر متوسرو 
 13.579االست ل  القرومي مرن القمرح خلل را حروالي  

مليررون وررن، والررم  يعررادل تقريبررا نوررس اجمررالي السررعات 
خ انخورررال معامرررل األمرررن التخزينيرررة للقمرررح ، كمرررا يلحررر

 الدمائي في مصر عن الحد االدنا لص عالمياي 
 

تقدير معامل األمن الدمائي المصر  . 9جدول 
-2000  لمحصول القمح بالمليون ون  خلل الوترة

2015) 
 

حجم  السنوات
 المخزون

المتاح 
 لالستهالك 

معامل األمن 
 الغذائي

2000 1.91 11.47 0.17 
2001 1.79 10.67 0.17 
2002 1.53 12.20 0.13 
2003 1.25 10.88 0.12 
2004 1.98 11.54 0.17 
2005 3.70 13.88 0.27 
2006 4.01 14.07 0.29 
2007 4.21 13.27 0.32 
2008 4.57 13.87 0.33 
2009 5.23 12.38 0.42 
2010 5.56 16.68 0.33 
2011 6.11 18.02 0.34 
2012 5.92 15.18 0.39 
2013 6.26 17.21 0.36 
2014 5.83 17.24 0.34 
2015 6.21 17.41 0.36 

 0.28 14.12 4.13 متوسط الفترة
جمعت وحسبت من موقع وزارة الزراعة االمريكية  المصدر:

www.usda.gov 
 
 
 

 التوصيات
 
  مإاعوة الج ود التا تبمل ا  ج زة ا رشاد الزراعا

جرار المزيد من حملت  توعية للن ول بالقمح، وا 
المزارعين باألصنان الجديده  و االساليب الزراعية 

 التي تزيد االنتاجية الودانية   
  العمل علا خول التكالين ا نتاجية لمحصول

القمح، وبصوة خاصة تكالين العمل المزرعا 
بصوة عامة، ومل  بنشر استخدام الميكنة الزراعية 

زيادة فا العمليات الزراعية، األمر الم  يؤد  الا 
 صافا الدخل المزرعا للمزارعين 

  التوسع في انشار الصوامع الستيعاب الكميات
 المنتجة والمستورده نخراي لزيادة االست ل   

 لتقليل الواقد والتالن من  تووير الشون الترابية
  القمح

    اعوار القواع العام والحكومي  ولوية التوريد 
 ابإة انشار شركات تابعة للشركة المصرية الق

للصوامع والتخزين ومل   دارة وتشديل الصوامع 
احداهما لصوامع الوجص البحر  و خر  لصوامع 

 الوجص القبلا  
   انشار شركة لوجيستية كبر  تعمل فا مجال تجارة

وتداول وتخزين المواد الدمائية والمنتجات الزراعية 
 والحبوب  

  زيادة المخصصات لبنار صوامع مات سعات
تستوعب الزيادة االنتاجية المتوقعة والناتجة تخزينية 

 عن خوة الدولة لتنمية االنتا  الزراعا  
 

 المراجــــع
 

 الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين،
قواع  -االدارة المركزية للمعلومات   2016

 التخزين واالستلم 
نموم  قياسي  .2014حسن عبداهلل محمد جريدة، 
رسالة دكتوراه، قسم ر، النتا  القمح في مص

االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين 
  131-130شمس، القاهرة، مصر،  ص ص. 
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