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 زــــــــــــــــالموجـ
  

تنعكس أىمية محصول القمح لكونو أحد محاصيل  
الحبوب الرئيسية وأىم المحاصيل االستراتيجية التي 
تنال اىتمام صانعي السياسات االقتصادية، فيو 
المصدر الرئيسي لصناعة الخبز الذي يعد الغذاء 
األساسي لجميع فئات الشعب، وعمى الرغم من ذلك 

ت السكانية، فإن االنتاج المحمي ال يكفي االحتياجا
باالضافة الى زيادة نسبة الفاقد من القمح  مما يؤدي 
الي زيادة االستيراد لسد العجز، ومن ثم زياده اعباء 

 فاتورة الواردات. 
ومن ناحية اخرى فقد أصبح انتاج وتخزين  

محصول القمح من أىم القضايا التى تواجو مصر في 
المحدود الوقت الحالي وفي المستقبل وذلك نظرًا لمعدد 

من الدول التي يمكنيا تصدير القمح وخضوع ظروف 
اإلنتاج والتخزين بيا لمتغيرات الطبيعية والمناخية، لذا 
تستيدف الدراسة حصر أىم محددات التخزين في 

انتاج مصر بيدف تضمينيا في اليو مقترحة لمنيوض ب
 تخزين القمح.و 

باستخدام نماذج ( وفى ضوء ذلك توصمت الدراسة 
المعادالت اآلنية( الى أن أىم محددات انتاج وتخزين 
القمح فى مصر تنحصر في كل من المساحة 
المزروعة من القمح، السعر المزرعي لمقمح، انتاج 
القمح من العام السابق، كمية الواردات في العام 
السابق، كمية االستيالك، المخزون من القمح، سعر 

كان، كمية االستيالك لمعام السابق، االستيراد، عدد الس

المخزون العام السابق، كمية الواردات، حيث ثبتت 
، كما ثبتت 5...المعنوية اإلحصائية عند مستوى 

-% 68(معنوية النموذج ككل، كما تبين أن حوالي 
من التغيرات الحادثة في انتاج ومخزون القمح  )91%

 الدراسة. ترجع إلى التغير في المتغيرات المستقمة محل
 

نماذج المعادالت اآلنية، انتاج القمح،   الكممات الدالة 8 
 تخزين القمح

   
 المقدمة

 
يعتبر القمح المحصول االستراتيجي الغذائي األول  

في مصر، فيو المصدر الرئيسي لصناعة الخبز والذي 
يعد الغذاء األساسي لجميع فئات الشعب، ويعتبر توفير 

لتي تواجو مصر في الوقت القمح من أىم القضايا ا
الحالي وفي المستقبل وذلك نظرًا لمعدد المحدود من 
الدول المتقدمة التي يمكنيا تصدير القمح إلى الدول 
النامية وخضوع ظروف اإلنتاج في ىذه الدول وغيرىا 
لمتغيرات الطبيعية والمناخية باإلضافة إلى تحكم 

مح حيث األىداف السياسية لمدول المصدرة في تجارة الق
انو من الثابت أن الدول المتقدمة تستخدم سالح الغذاء 
كوسيمة لمضغط السياسي وحيث يعتبر ىذا السالح من 
العناصر الحاكمة في السياسات التي تتبعيا الدول 
الرأسمالية المتقدمة في المجال االستراتيجي، كما يعتبر 
محصول القمح أحد محاصيل الحبوب الرئيسية وأىم 

االستراتيجية التي تنال اىتمام صانعي المحاصيل 
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السياسات االقتصادية، فيو المصدر الرئيسي لصناعة 
الخبز الذي يعد الغذاء األساسي لجميع فئات الشعب، 
كما ان االنتاج المحمي ال يكفي االحتياجات السكانية 
مما يؤدي الي االستيراد لسد العجز، وزياده اعباء فاتورة 

حرير سعر الصرف واالرتفاع الواردات خاصة في ظل ت
المستمر في االسعار عالميًا. وأصبح انتاج وتخزين 
محصول القمح من أىم القضايا التى تواجو مصر في 
الوقت الحالي وفي المستقبل وذلك نظرًا لمعدد المحدود 
من الدول التي يمكنيا تصدير القمح وخضوع ظروف 

اخية، اإلنتاج والتخزين بيا لمتغيرات الطبيعية والمن
باإلضافة الى أن الدول المصدرة لمقمح تستخدم سالح 
الغذاء كاحد العناصر الضاغطة في السياسات التي 

 عمى الدول المستوردة. تتبعيا في المجال االستراتيجي
 

 مشكمة وهدف الدراسة
 

اإلنتاج المحمى من  تتركز مشكمة الدراسة في عجز 
االستيالك القمح عن مالحقة الزيادة في متطمبات 

المحمى المتزايد نتيجة الزيادة السكانية عامًا بعد اخر 
وبمعدالت أعمي من زيادة االنتاج  مما يؤدي الي تزايد 
الفجوة الغذائية وانخفاض نسبة االكتفاء الذاتي وزيادة 
نسبة الفاقد من القمح مما يؤدي الي زيادة الواردات 

راعي القمحية التي تؤثر عمي الميزان التجاري الز 
، والمصري في ظل ارتفاع سعر الدوالر مقابل الجني

وذلك في ضوء محددات كثيرة من أىميا محدودية 
الموارد األرضية وندرة الموارد المائية، وارتفاع متوسط 
االستيالك الفردي، وعدم وجود آلية فاعمة لمترشيد 

ضافة الي زياده الفاقد . ويترتب إلاالستيالكي، ىذا با
ة اإلنتاج المحمي بعض المشاكل عمى عدم كفاي

االستيرادية التي تواجييا الدولة لسد العجز في اإلنتاج 
وىي تركز صادرات القمح في عدد محدود من دول 
العالم، لذا تستيدف الدراسة حصر أىم محددات انتاج 
وتخزين القمح في مصر بيدف تضمينيا في اليو 

 مقترحة لمنيوض بانتاج وتخزين القمح.
 

 البحثية ومصادر البيانات الطريقة
 

لتحقيق أىداف البحث يتم استخدم أسموب التحميل  
الوصفى والكمى فى معالجة موضوعات الدراسة،  

اسموب المعادالت اآلنية، كما تعتمد الدراسة عمى 
البيانات الثانوية الواردة بنشرات االقتصاد الزراعى 
لقطاع الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة، ونشرات 
الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء، الشركة 
المصرية القابضة لمصوامع والتخزين.وكذلك الدراسات 

 بموضوع البحث . والبحوث ذات الصمة 
ويتضمن ىذا الجزء التقدير اإلحصائي لمنموذج  

االقتصادي القياسي الكمي لمتغيرات انتاج واستيالك 
( 2.16-1995وواردات وتخزين القمح خالل الفترة )

باستخدام النماذج متعددة المعادالت. ونظرًا ألن 
الظواىر االقتصادية غالبًا ليست من البساطة بحيث 

وتحميميا من خالل معادلة واحدة فقد كان يمكن وصفيا 
ىناك حاجة دائمًا لوصف الظواىر االقتصادية بكونيا 
مركبة وتحتوي عمى العديد من العالقات اإلقتصادية 
المتداخمة، ومن ناحية أخرى فإن النماذج متعددة 
المعادالت تعكس التأثير التبادلي بين المتغيرات التابعة 

كما ىو الحال في النماذج  والمستقمة بالنموذج، وليس
وحيدة المعادلة إذ تيتم بالتأثير ذو االتجاه الواحد من 
المستقل إلى التابع فقط وال توضح التأثير العكسي 
وترتيبًا عمى ذلك قامت الدراسة بالتقدير اإلحصائي 
لمكونات طمب وعرض الغذاء لمجموعات الغذائية وذلك 

 بإستخدام النماذج متعددة المعادالت.
يعتبر تقدير النموذج اإلقتصادي القياسي متعدد  

المعادالت أكثر صعوبة نسبيًا مقارنة بتمك النماذج 
وحيدة المعادلة وذلك لما يحتاج إليو من العديد من 
المراحل والخطوات الرئيسية بداية من توصيف 
العالقات االقتصادية )وفقًا لممنطق اإلقتصادي( ثم 

تم إستخداميا وفقًا تحديد أىم المتغيرات التي سي
لمصفوفة معامالت اإلرتباط البسيط، ثم تحديد أفضل 
الصور الرياضية التي سيتم استخداميا في التحميل 
اإلحصائي وبعد اإلنتياء من إعداد معامالت النموذج، 
يتم تحديد درجة تعريف النموذج ثم تحديد الطرق األكثر 

خدمت مناسبة لمتقدير وفي ىذا الصدد فإن الدراسة است
الصورة اإلجمالية تارة والصورة المتوسطة تارة أخرى 
عالوة عمى الصور الموغاريتمية لكل منيا .كما 
استخدمت اإلستيالك القومي بصورتيا اإلجمالية مرة 
والمتوسطة مرة أخرى وقد كانت كل ىذه التباديل 
والتوافيق بين متغيرات النموذج المستخدم فى ظل 

االقتصادي، المعنوية معايير معينة ىي المنطق 
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اإلحصائية والبعد قدر اإلمكان عن مشاكل القياس 
اإليكونومتري ضمانًا لتحقيق الدقة فى التقديرات 
المتحصل عمييا بأكبر قدر ممكن وحتى يمكن اإلعتماد 

 عمييا فى التنبؤ فيما بعد.
 
توصيف النموذج اإلقتصادي القياسي لمحددات  -

 متعددة المعادالت ستخدام النماذجتخزين القمح با
 

يمكن تحديد أىم العالقات االقتصادية التي يتكون  
منيا النموذج اإلقتصادي القياسي لتخزين القمح في كاًل 

 من معادلة االستيالك وواردات واإلنتاج والمخزون .
 

تقدير معالم النموذج القياسي اآلني النتاج وتخزين 
 القمح فى مصر 

 
ن توضيحيا فى المعادلة يمكاواًل8 معادلة االنتاج8 

  التالية:
 

Y1t = f(x1, x2 , Y3(t-1), Y1(t-1), Y2(t-1))   8حيث 
Y1t  باأللف الكمية المقدرة من اإلنتاج من القمح

 طن
X1 مساحة القمح باأللف فدان 
X2  السعر المزرعي لمقمح بالجنية لمطن 

Y3(t-1)  كمية االستيالك من القمح العام السابق
  طنباأللف 

Y1t(t-1)  طن في باأللف اإلنتاج من القمح  كمية
 العام السابق

Y2t(t-1)  طن في باأللف الواردات من القمح  كمية
 العام السابق

 
ثانيًا8 معادلة الواردات8 حيث توضح المعادلة التالية 

   معادلة الواردات
 

Y2t = f(Y3(t-1),Y3(t-1), Y4, x3 ,x4)          حيث 8 
Y2t  الكمية المقدرة من الواردات من القمح

 باأللف طن 
Y3(t-1)  من القمح باأللف طن في اإلستيالك كمية

 السنة السابقة 

Y1t(t-1)  طن في باأللف اإلنتاج من القمح  كمية
 العام السابق

Y4t  كمية المخزون من القمح باأللف طن 
X3  عدد السكان بالمميون نسمة 
X4  بالدوالر لمطنسعر اإلستيراد 

 
ثالثًا8 معادلة االستهالك8 حيث توضح المعادلة التالية  

 اإلستهالكمعادلة 
  

Y3t = f(Y3(t-1), x3, x5)                      8حيث 
Y3t  من القمح اإلستيالك الكمية المقدرة من

 بااللف طن 
X3  عدد السكان بالمميون نسمة 

Y3(t-1)  من القمح باأللف طن في اإلستيالك كمية
 السنة السابقة 

X5 السعر التجزئة لمقمح بالجنية لمطن 
 

رابعًا8 معادلة المخزون8 حيث توضح المعادلة التالية 
 معادلة المخزون

  
Y2t = f(Y4(t-1) ,  x2, x3 ,x4,x5)            حيث 8 

Y4t  الكمية المقدرة من المخزون من القمح
 باأللف طن 

Y4(t-1)  كمية المخزون من القمح باأللف طن في
 العام السابق

Y1t(t-1)  طن في باأللف اإلنتاج من القمح  كمية
 العام السابق

Y2t  كمية الواردات من القمح باأللف طن 
X3  عدد السكان بالمميون نسمة 

 
 نتائج التقدير اإلحصائي -
 

يتضح من النتائج السابقة أن النموذج زائد التعريف  
Over identified  ولذلك كانت طريقة المربعات الدنيا
 Three stages least( 3SLSذات الثالث مراحل )

Squares  أنسب الطرق المستخدمة لتقدير النموذج
القياسي التالي حيث جاءت نتائج التحميل اإلحصائي 

 كما يمي:
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 معادلة االنتاج -3
 

lnY1t = 1.12 + 0.59 lnX1 + 0.07 lnX2+  

             (1.31)      (4.6)**           (2.1)*  

             0.24 lnY1(t-1)  +2  0.05 lnY2(t-1)  –  

              (2.7) **              (-0.12) 

R2 = 0.33     R-2 = 0.91       D.W=1.3 
 
 معادلة الواردات -2

 
InY2t = -3.6+1.6 lnY3t - 0.21 ln Y1(t-1) – 

           (-2.5)*  (8.3)**  (-2.2)*  

            0.03 lnY4t- 0.12 lnX4 

            (-0.01)       (-2.3)* 

R2 = 0.84      R-2 = 0.81      D.W=1.5  
 
 معادلة االستهالك -1

 

lnY3t = 3.41 + 1.2 lnX3 + 0.9 ln lnY3(t-1) 

          (3.5)**    (4.5)**      (4.4)**       

R2 = 0.80        R-2 = 0.78         D.W=1.7                       
 

 معادلة المخزون -2
 

LnY4t = -6.5+ 0.64 lnY4(t-1)+ 1.54 lnY1(t-1)   

               (-1.5)    (4.1)**           (2.7)** 

              + 0.91 lnY2t- 2.7 lnX3 

                  (2.2)*         (-2.7)**                         

R2 = 0.74     R-2 = 0.68        D.W=1.8                       
 

 حيث8
  

Y1t  كمية االنتاج المقدرة من القمح باأللف طن 
Y2t  كمية الواردات المقدرة من القمح باأللف طن 
Y3t  كمية االستيالك المقدرة من القمح باأللف

 طن 
Y4t  كمية المخزون المقدرة من القمح باأللف طن 

Y1(t-1)  في العام كمية االنتاج من القمح باأللف طن
 السابق

Y2(t-1)   في كمية الواردات من القمح باأللف طن
 العام السابق

Y3(t-1)  في كمية االستيالك من القمح باأللف طن
 السابق العام

Y4(t-1)  في كمية المخزون من القمح باأللف طن
 العام السابق

X1 مساحة القمح باأللف فدان 
X2 السعر المزرعي لمقمح  بالجنية لمطن 
X4 سعر االستيراد بالدوالر لمطن 
X3  عدد السكان مميون نسمة 

 . 1...**  مستوي معنوي معامالت االنحدار عند 
 .5...معامالت االنحدار عند *  مستوي معنوي 

 
مما سبق تشير معادلة االنتاج لمقمح إلى تزايد   

% لكل زيادة 24.. %،7...%، 59..االنتاج بنحو 
% في كال من  المساحة المزروعة من القمح ، 1بنسبة 

السعر المزرعي لمقمح، انتاج القمح من العام السابق 
االنتاج لكال منيم عمى الترتيب، بينما يتناقص كمية 

لكل زيادة في كمية   %5...بنسبة بمغت حوالي 
%. أي أن أكثر 1الواردات في العام السابق بنسبة 

المتغيرات تاثيرًا في كمية االنتاج  لمقمح في سنة معينة 
كان المساحة المزروعة من القمح، السعر المزرعي 
لمقمح، انتاج القمح من العام السابق وكمية الواردات في 

سابق وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية عند مستوى العام ال
، كما ثبتت معنوية النموذج ككل كما تبين أن 5...
% من التغيرات الحادثة في كمية االنتاج من 91حوالي 

القمح ترجع إلى التغير في المتغيرات المستقمة محل 
 الدراسة.

كما توضح معادلة الواردات لمقمح إلى تزايد  
% في كمية 1لكل زيادة بنسبة % 1.6الواردات بنحو 

االستيالك، بينما يتناقص كمية الواردات بنسبة بمغت 
%  لكل زيادة في  12..% ،3...،  %21..حوالي  

انتاج العام السابق، المخزون من القمح وسعر االستيراد 
%. أي أن أكثر المتغيرات تأثيرا في حجم 1بنسبة 

ستيالك الواردات لمقمح في سنة معينة كان  كمية اال
وانتاج العام السابق، المخزون من القمح وسعر 
االستيراد. وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية عند مستوى 

، كما ثبتت معنوية النموذج ككل كما تبين أن 5...
% من التغيرات الحادثة في الواردات من 81حوالي 

القمح ترجع إلى التغير في المتغيرات المستقمة محل 
 الدراسة.
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ح أيضًا من معادلة االستيالك لمقمح إلى كما يتض 
% لكل زيادة بنسبة 9..%، 1.2تزايد اإلنتاج بنحو 

% في كاًل عدد السكان، كمية االستيالك لمعام 1
السابق لكل منيم عمى الترتيب. أي أن أكثر المتغيرات 
تأثيرًا في كمية االستيالك من القمح في سنة معينة كان 

لمعام السابق لكل منيم  عدد السكان، كمية االستيالك
عمى الترتيب وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية عند مستوى 

، كما ثبتت معنوية النموذج ككل كما تبين أن 5...
% من التغيرات الحادثة في االستيالك من 78حوالي 

القمح ترجع إلى التغير في المتغيرات المستقمة محل 
 الدراسة.

القمح إلى ن المخزون ممما سبق يتبين من معادلة  
% 91..%، 1.54%، 64..بنحو اإلستيالك تزايد 

% في كال من المخزون العام 1لكل زيادة بنسبة 
السابق، اإلنتاج في العام السابق كمية الواردات، لكل 

بنسبة المخزون منيم عمى الترتيب، بينما يتناقص كمية 
لكل زيادة في عدد السكان بنسبة  %2.7بمغت حوالي 

المخزون ر المتغيرات تاثيرًا في كمية %. أي أن أكث1
في سنة معينة كان المخزون العام السابق، اإلنتاج في 
العام السابق كمية الواردات وعدد السكان. وقد ثبتت 

، كما ثبتت 5...المعنوية اإلحصائية عند مستوى 
% من 68معنوية النموذج ككل كما تبين أن حوالي 

لقمح ترجع إلى التغيرات الحادثة في المخزون من ا
 التغير في المتغيرات المستقمة محل الدراسة.

 
 التوصيات

 
  التوسع في انشاء الصوامع الستيعاب الكميات

 المنتجة والمستورده نظرًا لزيادة االستيالك. 
 لتقميل الفاقد والتالف من  تطوير الشون الترابية

 .القمح
  . اعطاء القطاع العام والحكومي أولوية التوريد 
 شركات تابعة لمشركة المصرية القابضة  إنشاء

لمصوامع والتخزين وذلك إلدارة وتشغيل الصوامع 
إحداىما لصوامع الوجو البحرى وأخرى لصوامع 

 الوجو القبمى .
  السماح لمقطاع الخاص بانشاء شركات لوجستية

كبري قادرة عمي المنافسة في السوق الدولية 
ر اكبر واالستفادة من الميزة التنافسيو لكون مص

مستيمك لمقمح عمي مستوي العالم. وبناء أكبر سوق 
لوجستي لمحبوب يحقق ارباح ضخمو سنويا نتيجة 
تجارة الجممة ولتحقيق ذلك يشترط وجود قدرة 

 تنافسية عمي مستوي الشركات والقطاع والدولة.
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   القمح في مصر آلية مقترحة لتطوير انتاج وتخزين
 
 
 
 
 

 
  

 النهوض بانتاج وتخزين القمح في مصر  
 

اوال8 زيادة االنتاج 
 الكمي

توعية المستهمكين لترشيد 
 استهالكهم من الخبز

 

تكثيف برامج االعالم المتخصصة والمتنوعة  لمتوعية 
 الغذائية والصحة البدنية لكافة فئات المستهمكين

 

عممية ادخال التكنولوجيا في 
 استالم وتخزين االقماح

 

الحد من االعتماد 
عمي العمالة 

البشرية وال سيما 
 العمالة غير المهرة

 

 ثانيا8 ترشيد االستهالك
 

ثالثا8 تطوير المستوي 
التكنولوجي لتخزين القمح 

 مصر

توجية المزارعين لزراعة 
االصناف االعمى انتاجية 
 وذات الصفات المرغوبة

 التوسع األفقي  التوسع الرأسي
 

 الحد من الفاقد

توجية المزارعين 
الستخدام التقاوي 
 المعتمدة في الزراعة

 

تفعيل دور جهاز االرشاد 
 الزراعي فى
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استخداو انميكىت انزراعيت 

 انحديثت

 

انزراعيت اخراء انعمهياث 

 في مىاعيدها

 

تىفير وسائم وقم 

ومالئمت نىقم  متطىرة

تقهيم انفاقد في 

عمهيت اوتاج 

 انقمح

تقهيم انفاقد في 

عمهيت تخزيه 

 انقمح

تقهيم انفاقد في 

 انقمح وقم عمهيت

  حديثتاستخداو طىامع 

 في تخزيه انقمح

في  انقمح عدو تخزيه

 انترابيت  انشىن

 الرتفاع وسبت انفقد بها

فحض انقمح قبم 

 انتخزيه

استخداو ومط انىقم انمدوى 

 نتكهفت وقم انقمح وانفاقد مىه

 الحد من الفاقد

 سياراثاستخداو 

نىقم انقمح مدهزة  

 شحه انسياراث

بانكمياث 

 انمىاسبت

احالل تكىىنىخي حديث 

وتفريغ  شحهفي 

 انسياراث

 

استخداو انبرامح انمتخظظت فى 

تكىىنىخيا انتخظيض انمكاوى 

 نظىامع تتخزيه انقمح

 وتحديد انسعاث انتخزيىيت انمثهى نها

 )كتطبيق ومىذج انىقم(
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 عــــــالمراج
 

 العربيةبالمغة أواًل8 المراجع 
 

كمال سالمة عرفات،  و رضوان، أحمد محمود إمام
الوضح الحالي لمفجوة الغذائية لمقمح في  .2131

مكانيات الحد منيا،  المجمة المصرية مصر وا 
  . 336-254 (2)21لالقتصاد الزراعي، 

طرق قياس  .3771القادر  محمد عبد القادر عبد
 دار الجامعات المصرية، ،العالقات اإلقتصادية

 .455-451ص ص ، مصر اإلسكندرية،
 عصام صبري سميمان،و  محمد فوزي شاهين

التحميل االقتصادي لواقع ومستقبل  .2133
المجمة  االكتفاء الذاتي من القمح في مصر،

-326(، 1)23المصرية لالقتصاد الزراعي، 
331. 

دراسة  .2132 عبد الحميد العباسي، وخميفة منى 
المجمة ، في مصراقتصادية لمسمع الغذائية 

-376 (،2)22المصرية لالقتصاد الزراعي، 
211. 

 

 

 االجنبيةبالمغة ثانيًا8 المراجع 
 
 

El-Kholi O.A. and Jouaili A.A. 1981.  
The Economics of Agricultural 
Intensification Strategies For The 
Attainment of National Goals. The 
Summary Paper Resulting From The 
Agricultural Development Systems, 
Egypt, California Economics Sub – 
Project Policy Workshop Held In Cairo, 
Egypt, March 28 – April 21, pp. 3-7.

 

تفعيل دور سياسات االصالح 
االقتصادي فيما يتعمق بزيادة 
 المساحات المزروعة بالقمح 

 

 تفعيل دور برامج االستزراع 
 فى اتجاه القمح

 التوسع االفقي

 زيادة المساحة المزروعة من القمح

التوسع في برامج تخصيص زراعة 
 القمح فى اراضى االستصالح الجديدة 

انتاج اصناف عالية االنتاجية من البرسيم 
وبالتالي تخفيض المساحة المزروعة من 

 البرسيم وتوجيهها الى القمح
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ABSTRACT 

 

 The importance of the wheat crop is reflected 

as one of the main cereals crops and the most 

important strategic crops that attract the attention 

of economic policy makers. It is the main source of 

the bread industry, which is the staple food for all 

population groups. However, domestic production 

is not sufficient for population needs. In addition to 

an increase in the percentage of wheat losses, 

which leads to increase imports to meet the deficit 

between wheat production and consumption, and 

then increase the burden of the import bill. 

 On the other hand, the production and storage 

of wheat has become one of the most important 

issues facing Egypt at present and in the future 

due to the limited number of countries that can 

export wheat and  all of production and storage 

conditions are subjected to natural and climatic 

changes. Therefore, the study aims at determining 

the main determinants of wheat production and 

storage in Egypt in order to include it in a proposed 

mechanism for improving the wheat production 

and storage. 

 In the light of this, the study found (using simu-

lataneous equations models) that the most im-

portant determinants of wheat production and stor-

age in Egypt are limited to the cultivated area of 

wheat, the farm price of wheat, wheat production in 

the previous year, the imports quantity in the pre-

vious year, consumption quantity, wheat storge, 

import price, population, consumption quantity for 

the previous year, previous year's storge, imports 

quantity, where the statistical significance was 

proved at 0.05 level, and the significance of the 

model as a whole was proved. It was also found 

that about (68% -91%) of changes in wheat pro-

duction and stock were due to the change in the 

independent variables under study. 

 

Keywords: Simulataneous equations models, 

Wheat production, Wheat storge. 
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