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 :مقدمة

مما يعمل على الـضغط علـى       ،  نا حاليا أهم المشكالت الرئيسية فى عالم    من   مشكلة توفير الغذاء     تعد
الذى أصبح من األهمية بمكان لوضعة فى       . )١( الغذائية وتحقيق األمن الغذائي    الدول لالتجاه لتأمين احتياجاتتها   

محـصول القمـح مـن أهـم        ويعتبر  . )١٨(من أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية    مرتبة مقدمة وذلك لما له      
 شـعوب المحاصيل الغذائية واالستراتيجية فى العالم وذلك لكونه من الحبوب التى تمثل الغذاء الرئيسى لمعظم        

مـن  ، مع اختالف طبقاتهم     على الخبز المصنوع من دقيق القمح     عتمد الغالبية العظمى من المواطنين      وتالعالم،  
% ٧٥ حـوالي  الحصول على الطاقة الحرارية الحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات تصل إلـى               أجل

تغيير منظومة تـدفق     القمح فى مصر مع      ملحة لزيادة إنتاج  حاجة  هناك  . )٧(والعديد من الفيتامينات، والمعادن   
ومن ثم الحاجة إلى طاقات تخزينية تكفى لتخزينـه فقـد           فى مصر،   النهائى  القمح من مصدره إلى المستهلك      

 فى حين بلغ اإلنتاج ٢٠١٧ مليون طن فى عام    ١٧,٦وصل اإلستهالك الكلى من القمح إلى ما يقرب من نحو           
 الطاقـات   إجمالي، وقد بلغ    )١٢(%٤٧,٧بنسبة اكتفاء ذاتى بلغت نحو       ماليين طن فقط أى      ٨,٤الكلى منه نحو    

لذا كان من الضرورى االتجـاه إلـى        ،  )١١( ماليين طن قمح   ٤,٤التخزينية على مختلف المحافظات إلى نحو       
 بغية تحقيق نتائج أفـضل مـن المتحـصل       من الناحية اإلنتاجية والتخزينية     اللوجيستية للقمح  تطوير الخدمات 

 الطلـب علـى     لتزايد وتتزايد تلك الحاجة بمرور الوقت       .)٣(الطرق التقليدية فى إدارة المنظومة الحالية     عليها ب 
 ٦,٦ جم بـروتين،  ٣٦,٧ كالورى، ١١٧٦ حوالي وقد بلغت مساهمة القمح ب  .تلك السلعة الغذائية االستراتيجية   

 جـم بـروتين،   ٣٤,٢كالورى، ١٠٨٥، وبلغت نحو )١٩٩٩ – ١٩٩١(جم دهن للفرد الواحد يوميا فى الفترة   
 بلغ متوسط نصيب الفـرد  ٢٠١٧، وفي عام )٦()٢٠٠٣ – ٢٠٠٠( جم دهن للفرد الواحد يوميا فى الفترة    ٦,٢

 ١٤٤٨ حـوالي  جرام فى اليوم مما يعنى مساهمة القمح ب        ٤١٣,٧سنة بمعدل   / كيلو جرام  ١٥١من القمح نحو    
 حـوالي ، إذ تعنى أن )١٣(قديرات ذات داللة بالغة جرام من الدهون وهى ت    ٥,٤ جرام بروتين،    ٤٨,٨كالورى،  

يحـصل  ) الطاقة، البروتين، الـدهن   (ثلث احتياجات المواطن المصرى اليومية من العناصر الغذائية الرئيسية          
 .عليها من القمح وحده، وباقى احتياجاته يحصل عليها من باقى السلع والمكونات الغذائية األخرى

 :مشكلة البحث
عدم كفاية الطاقات التخزينية وخصوصا الحديثة والمناسـبة فـى جمهوريـة        فى   لبحثاتتمثل مشكلة   

 إجماليحيث يبلغ   . مصر العربية لتخزين كميات األقماح المطلوبة لالستهالك، سواء كانت محلية أو مستوردة           
امع سواء كانت صو  .  ماليين طن قمح   ٤,٤الطاقات التخزينية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية نحو         

 ٨,٤ حـوالي  ٢٠١٧فى حين بلغت كمية إنتاج القمح فى عـام          . بأنواعها المختلفة أو شون بأنواعها المختلفة     
  .)١٢( مليون طن١٧,٦ماليين طن، وبلغ االستهالك نحو 

 : البحثهدف
تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى سواء كان ذلك على مـستوى            البحث دراسة إمكانية  ستهدف  ي

والوصول إلى حلول مناسبة لتحسين طـرق التخـزين وكفايـة           . ن أو زيادة الطاقات التخزينية    وحدات التخزي 
  .الطاقات التخزينية للقمح حتى يتم استهالكه على مدار العام

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دلمجلا –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٣٦ إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى فى مختلف المحافظات المصرية
 :الطريقة البحثية ومصادر البيانات
التحليـل   أسـلوب  وقد استخدم البحث .اإلحصائىالتحليل  على أسلوب   الهدفيعتمد البحث فى تحقيق     

  واستصالح األراضـى  النشرات الزراعية لوزارة الزراعةفىوقد تم االعتماد على البيانات الثانوية      . الوصفى
  .، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاءبقطاع الشئون االقتصادية

ة التى تـتم علـى سـلعة القمـح          يتناول البحث خدمة تخزين القمح وهى من أهم الخدمات اللوجيستي         
 للطاقات التخزينية على مستوى محافظـات الجمهوريـة،         الجغرافي، وذلك باستعراض التوزيع     اإلستراتيجية

  .وتوزيع الطاقات التخزينية طبقا للتبعية، وتوزيع الطاقات التخزينية طبقا لوسيلة التخزين
 الغذائية األخرى، مثل الخـضروات      لسلعامقارنة مع معظم    بالمن السهل نسبيا تخزين الحبوب      يعتبر  

 محتواها من الرطوبـة، فـسوف تـستمر         وتقليل الحفاظ على الحبوب خالية من الحشرات        في حالة . اللحومو
 نـوع التخـزين     ويعتبـر  . القيمة الغذائية   فى الجودة أو في  فقدان  الحد أدنى من    وتحافظ على    .لسنوات عديدة 

 تعتبر وسائل التخزين اللوجيستية لمحصول القمـح    . وتدنية الفقد بها   ةوتصميمه حاسما لسالمة الحبوب المخزن    
من األهمية بمكان لما يمثله هذا المحصول من مكون استراتيجى هام، ذو مدلول اجتماعى واقتصادى وأمنـى               

ومن هنا تولى اإلدارة اللوجيستية خدمة التخـزين        . على المستوى القومى بصفة عامة والفردى بصفة خاصة       
 باعتبارها من أهم الخدمات اللوجيستية التى تعمل على اسـتمرار تـدفق الـسلع لألسـواق                 )١٧( خاصة عناية

 ستيات بالتدفقات المادية والمعلوماتية   ي تهتم اللوج  . بصفة خاصة  الزراعيوالتغلب على صفة الموسمية لإلنتاج      
ستية على سلـسلة مـن      يظيفة اللوج تشتمل الو و. )١٥(لمنتج النهائي المواد الخام حتى توزيع     لالتخزين  ألساليب  

كمـا يعتبـر التخـزين      . )١٤(التخـزين واالسـتقبال،   والنقل،  و،  مثل الشراء ،  )٨(ببعضهااألنشطة ذات الصلة    
 مـن  فـالتخزين  .سواءحد أهمية كبرى في البالد المنتجة والمستهلكة لها على ذو  لحبوب الغذائية   اللوجيستى ل 

وهو من الوجهة التموينيـة أداة      .  للسلع المختلفة   بين العرض و الطلب    متعمل على التنظي  الوجهة التجارية أداة    
لتحقيـق األمـن الغـذائى    التخزين وسيلة أساسية تعتمد عليها الدول     يعتبر   و .تنظيمية بين اإلنتاج واالستهالك   

إنتاجهـا  وفي البالد التي يفوق     . من أجل الوصول باألمن الغذائى لدرجة مقبولة      وهو احتياط البد منه     . للسكان
و لالستفادة  . من الحبوب استهالكها الفعلي منها يصبح التخزين ضرورة للحفاظ على فائض اإلنتاج من التلف             

  .، ويكون التخزين وسيله لرفع سعر التصديرمنه كسلعة تصديرية مهمة
 ويعتبر من أهم العوامل المؤثرة على كميات الفاقد خالل مرحلة التخزين هى ارتفاع درجة الحـرارة،          
والمحتوى المائى للحبوب، وكذا اإلصابة الحشرية وأثرها الضار، والطيور بأنواعها والقـوارض وفطريـات              

  .)٢(من الكمية المخزنة% ٢,٥حيث تصل نسبة الفاقد نتيجة التخزين فى الشون الترابية إلى . )٥(التخزين
  :طرق تخزين القمح

في القمح  تخزين  ، و سنابلهاين الحبوب في    البداية إلى تخز  تخزين حبوب القمح في     يرجع تاريخ طرق    
 فـى طمر الحبوب في جـوف األرض       ، وهناك طريقة    ا أو داخل أكياس   هفي شكل أكوام تختلف حجم     العراء
 من  التخزين في غرف طينية   وهناك طريقة    ،  و مستديرة وبأعماق مختلفة   أ باألرض مستطيلة    يتم حفرها حفرة  
التخزين في  كما يوجد طريقة أخرى وهى      . لتخزين الحبوب ية  الريفزل  االمنفي  غرف  الص إحدى   يتخصخالل  

 كما يوجد طريقة أخرى للتخـزين مثـل         .تعتبر امتدادا و تطويرا لعملية التخزين في العراء        أحواض أسمنتية 
ويشترط أال يكون   ،  التخزين في مخازن تكون ملحقة بالمزرعة ويتم تخزين الحبوب فيها سائبة في شكل أكوام             

كما ينتشر في الريف التخـزين فـي        . و السيول بها  أض منخفضة حتى ال تتجمع مياه األمطار        رأالموقع في   
وتعتبـر   .صوامع طينية تمأل بالقمح السائب ثم تغلق جيدا بالطين وهى طريقة مناسبة لحفظ القمح من التلـف                

وصـول   تمتاز بمنـع     وهى. وأوفاها بالغرض  من أحدث وأفضل طرق التخزين       التخزين في صوامع  طريقة  
كما تمنع هجرة الحشرات إلى خارجهـا  . ذا كانت في األصل سليمة إلحبوب المخزونة بها من الخارج      لعدوى  



٢٣٧ إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى فى مختلف المحافظات المصرية
قـل حيـز    أن كميات كبيرة من الحبوب فـي        يخزتمكان  إ و من مميزاتها أيضا      .بااذا كان المخزون بها مص    إ

وتبـين أن أفـضل وأكفـأ    . قتى وأخاصة في الصوامع الكبيرة مع سهولة تدخينها بنفقات زهيدة في        . ممكن
طرق ووسائل التخزين للحبوب الغذائية انحصرت فى الصوامع، كما بلغ الحجم األمثل للكمية المخزنة والذى               

 ويخزن القمح في المخازن والـشون بطـريقتين         )٤( طن للصومعة  ٢,٠١٥ حوالييحقق أدنى تكاليف تخزين     
  .جوتوهما التخزين الصب أو التخزين معبأ فى أجولة من ال

  :  الفاقد من األقماح المخزنة
منها % ٦ -% ٥تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة الفاقد أثناء تداول محصول القمح يبلغ حوالي من                  
، ويكون الفاقد هنا بسبب العوامل البيولوجية والحيوية وكل من اآلفـات            )٢(في عملية التخزين وحدها   % ١,٨٦

، حيث تؤدى هذه العوامل مجتمعه أو منفردة إلى فقد جزء هام جدا             والحشرات والحشائش والقوارض وغيرها   
من هذا المحصول القومي االستراتيجى، كما يؤدى اإلهمال في التخزين إلى حدوث فقد نـوعى يتمثـل فـي                   

  .انخفاض نوعية وجودة هذه الحبوب نتيجة حدوث تغيرات غير مرغوبة في اللون والطعم أو القيمة الغذائية
 عن أسلوب التخزين فـي العـراء بالتوسـع فـي إنـشاء الـصوامع       التخليز أهمية ومن هنا تبر 

  .والمستودعات المغلقة
تتعدد أشكال الفقد أثناء تخزين القمح حيث يكون هناك فاقد في الوزن وفاقد في الجودة بسبب العديد مـن                   

  :)١١(المصادر لهذه األنواع من الفاقد وسيتم توضيح ذلك فيما يلى
يحدث أثناء التخزين نتيجة تسرب أو سقوط أجولة القمـح، أو العبـوات التالفـة، أو                و: وزنالفاقد في ال   .١

ويحدث كذلك الفاقد فـي وزن حبـوب   . المقطوعة، أو بسبب السرقة، أو نتيجة إلصابتها باآلفات المختلفة       
  .القمح أثناء التخزين نتيجة انخفاض محتوى رطوبة الحبوب أثناء تخزينها

 ويتمثل الفاقد في الجودة في العديد من التغييرات تصيب حبوب القمح والتى من أهمها :الفاقد في الجـودة   .٢
التغير في اللون وتحول القمح إلى اللون الداكن، والتغير في الرائحة والتى تبعث رائحة كريهة، كمـا أن                  

  ث في األقماح،هناك تغيرات في الطعم، التغيرات في القيمة الغذائية نتيجة التحول الكيميائى الذى يحد
 مقارنة بتقدير الفاقـد فـي الـوزن نظـرا           ويصعب تقدير االنخفاض في جودة األقماح نتيجة سوء التخزين        

  .لصعوبة تقدير هذه التغيرات التى تحدث للحبوب
  : أسباب الفقد وكيفية تجنبها أثناء التخزين

ى، والرطوبـة، واإلصـابة   للفقد مصادر وأسباب عديدة من أهمها الضرر الميكانيكى، والضرر الحرار   
  :الحشرية، والفقد عن طريق القوارض والتى سيتم عرضها فيما يلى

نتيجة سوء عمليات النقل والتحميل مثل استخدام الخطاف عند نقـل أجولـة القمـح    : الضرر الميكـانيكي   .١
  االحتراس عنـد نقـل أجولـة       ويمكن عالجه من خالل    .وتسليمها، ويسبب فقد في الوزن، وتلف العبوات      

األقماح في استخدام الطرق غير الممهدة، وإصالح أو تغيير األجولة التالفة لعدم التسبب في الفقد الكمـى،      
  .استخدام الخطاطيف بحرص وعناية عند نقل األجولة

ويكون عن طريق العديد من األخطاء والتى منها بناء مخازن غير مناسـبة االرتفـاع،      : الضرر الحراري  .٢
تسبب في الضرر الحرارى أيضا التكاثر الغزير للحشرات واآلفـات يـؤدى إلـى              ورديئة التهوية، وقد ي   

. ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن عالجه عن طريق بنـاء مخـازن ذات مواصـفات مناسـبة وقياسـية              
والتخزين بطريقة صحيحة، بحيث تكون نسبة الرطوبة منخفضة عند بداية التخزين، كما يجب العمل على               

  .ل الحشرات والقوارضعدم ترك فتحات لدخو
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٢٣٨ إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى فى مختلف المحافظات المصرية
 يتسبب في هذا الضرر األقماح غير مكتملة الجفاف، وكذا ارتفاع رطوبة            :الضرر بسبب ارتفاع الرطوبة    .٣

ويـؤثر هـذا النـوع مـن     . المخازن، والتخزين على األرض مباشرة، إلى جانب وجود إصابات حشرية   
حداث ضرر بمبانى المخـازن،     الضرر في حدوث فقد فى الوزن، وانخفاض جودة األقماح المخزنة، مع إ           

ويمكن عالجه عن طريق إحكام غلق المخازن، مع الحفاظ علـى التهويـة   . كما يتسبب في نمو الفطريات 
  .الجيدة للمحصول، والتأكد من نسبة الرطوبة قبل التخزين

جولـة  هناك العديد من األسباب لحدوث تلك اإلصابة والتى منها انتقال اإلصابة بين األ        : اإلصابة الحشرية  .٤
وبعضها، وهجرة الحشرات وقلة النظافة، كما يتسبب سوء التخزين ومواصفاته أيضا في هذا النوع مـن                

ويمكن عالجها من   . كما تؤدى إلى فقد فى الجودة أيضا      . وتؤدى تلك اإلصابة إلى فقد فى الوزن      . اإلصابة
 .تطهير بصفة مستمرةخالل القيام بالتنظيف اليومى المستمر للمخازن، مع القيام بالتبخير وال

إلـى جانـب   . يتسبب في ذلك الفقد بناء مخازن غير مناسبة ورديئة التهويـة : الفقد عن طريق القوارض   .٥
. ويؤدى ذلك إلى فقد فى وزن األقماح، مع تلوث الحبوب بمخلفات القـوارض            . التكاثر الغزير للقوارض  

 .لة من قبل الجهات المختصة بذلكويمكن العالج من خالل وضع المصايد والقيام بالمكافحة المتكام
  %.١,٨٦، % ١,٥مما سبق يتضح وجود فاقد في الشون المكشوفة ويتراوح بين 

 :اإلجراءات الصحيحة للتخزين
 والذى يتـضمن    ٢٠٠٢ لسنة   ٢قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار المنشور الدورى رقم          

يقة المثلى لتخزين األقماح والتى بمقتـضاها يـتم تخفـيض    الشروط الرئيسية الواجب توافرها بالشون، والطر   
  : )١١(نسبة الفاقد فى حبوب اآلقماح أثناء التخزين ألقل ما يمكن يجب فيها مراعاة اآلتى

  .رص األجولة بطريقة صحيحة بمواقع التخزين .١
  . التحكم الجيد فى تهوية المخزن .٢
  .فحص ومراقبة األقماح أثناء التخزين، وبصفة مستمرة .٣
 .ب عينات بصفة دورية لالطمئنان على سالمة األرصدةسح .٤

  :مميزات التخزين في الصوامع الحديثة
  :يتميز أسلوب التخزين في الصوامع بالعديد من المميزات والتى من أهمها

 ١١(من كمية القمح% ٢ حواليتخفيض الفاقد من الحبوب أثناء التداول بنسبة تقدر ب(.  
 ت اليدوية في التفريغ والتعبئةتوفير الجهد الناشئ عن العمليا.  
 توفير تكاليف ثمن شراء األجولة.  
                  تخفيض الفاقد من الحبوب نتيجة التخزين بالشون المفتوحة بـسبب اإلنبـات والقـوارض واإلصـابات

  .الحشرية
                   تسهيل التوزيع مع االحتفاظ باحتياطي استراتيجي مناسب يمكن االستفادة منـه فـي حالـة تـأخر ورود

  .ارجشحنات من الخ
  :التصنيفات المختلفة للطاقات التخزينية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية

، والتقسيم  الجغرافييمكن تصنيف الطاقات التخزينية على مستوى الجمهورية بعدة طرق ومنها التوزيع            
  :)١١(طبقا للتبعية، وطبقا لوحدة التخزين على النحو التالى

  ): شون–صوامع (ية  للطاقات التخزينالجغرافيالتوزيع 
 الـسعات التخزينيـة للـصوامع علـى         إجماليأن  ) ١(وشكل رقم   ) ١(يتبين من بيانات الجدول رقم      

، ممـا يـدل علـى زيـادة         %٧٢,٨ ماليين طن بأهمية نسبية بلغت نحو        ٣,٢مستوى الجمهورية بلغت نحو     



٢٣٩ إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى فى مختلف المحافظات المصرية
 الـسعات   إجمـالي ي حين بلغت    الطاقات التخزينية للصوامع عن الطاقات التخزينية للشون وذلك ألهميتها، ف         

 نحـو   -بكافة أنواعها - مليون طن بأهمية نسبية للطاقات التخزينية للقمح في الشون         ١,٢التخزينية للشون نحو    
 طاقات تخزينية   إجمالي، والتى تشرف عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مما يدل على وجود             %٢٧,١٧

خزين األقماح الخاصة بإنتاج الخبز المدعم المنتج مـن دقيـق            ماليين طن تختص بت    ٤,٤٣عاملة بلغت نحو    
  .سواء من القمح المحلى أو القمح المستورد% ٨٢استخراج

  على مستوى الجمهورية )  شون–صوامع (توزيع الطاقات التخزينية ): ١(جدول رقم 
  )السعة بالطن(                  ٢٠١٨ومتوسط نصيب الفرد من السعات التخزينية عام 

 المحافظة
  الطاقات
  التخزينية
 للصوامع

  الطاقات
  التخزينية
 للشون

  إجمالي
  الطاقات
 التخزينية

  األهمية النسبية
 إجماليمن 

 %الطاقات

  عدد السكان
بالمليون 

  ٢نسمه
  فرد/كجم

 ٥٩,٦٥ ٧,١٦ ٩,٦٥ ٤٢٧٢٩١ ١٢٣٢٩١ ٣٠٤٠٠٠ الشرقية
 ٦٢,٩٩ ٦,١٧ ٨,٧٨ ٣٨٨٧٢٠ ١٧٨٧٢٠ ٢١٠٠٠٠ البحيرة
 ٧٢,٩٨ ٥,١٦ ٨,٥١ ٣٧٦٨٤٠ ١٠٦٨٤٠ ٢٧٠٠٠٠ يةاالسكندر
 ٦٤,٢٣ ٥,٥٠ ٧,٩٧ ٣٥٣١٠٠ ٥١١٠٠ ٣٠٢٠٠٠ المنيا

 ٤٢,٣٣ ٦,٤٩ ٦,٢٠ ٢٧٤٨٣٠ ٧٩٨٣٠ ١٩٥٠٠٠ الدقهلية
 ٨٢,٧٦ ٣,١٥ ٥,٨٩ ٢٦١٠٤٠ ٦٦٠٤٠ ١٩٥٠٠٠ بنى سويف

 ٧١,٤٥ ٣,١٦ ٥,١٠ ٢٢٦٠٩٠ ٣٦٠٩٠ ١٩٠٠٠٠ قنا
 ٢٤,٦٢ ٨,٦٣ ٤,٨٠ ٢١٢٤٩٥ ٦١٤٩٥ ١٥١٠٠٠ الجيزة
 ٤٨,٨٥ ٤,٣٠ ٤,٧٤ ٢١٠١٢٠ ٢١١٢٠ ١٨٩٠٠٠ المنوفية
 ٥٧,٧٥ ٣,٦٠ ٤,٦٩ ٢٠٧٧٣٥ ٦٤٥٣٥ ١٤٣٢٠٠ الفيوم

 ٥٧,٣٥ ٣,٣٦ ٤,٣٥ ١٩٢٨٣٨ ٥٣٨٣٨ ١٣٩٠٠٠ كفر الشيخ
 ٣٧,٥٩ ٥,٠٠ ٤,٢٤ ١٨٧٩٤٠ ٨٧٩٤٠ ١٠٠٠٠٠ الغربية
 ٣١,٣٧ ٥,٦٣ ٣,٩٨ ١٧٦٥٢٠ ٢٦٥٢٠ ١٥٠٠٠٠ القليوبية
 ٣٨,١٦ ٤,٣٨ ٣,٧٨ ١٦٧٢٦٠ ٤٦٢٦٠ ١٢١٠٠٠ أسيوط
 ٢٩,٣٤ ٤,٩٧ ٣,٢٩ ١٤٥٧٥٠ ٣٥٧٥٠ ١١٠٠٠٠ سوهاج
 ١٤,٤١ ٩,٥٤ ٣,١٠ ١٣٧٥٠٠ ٢٢٥٠٠ ١١٥٠٠٠ القاهرة

 ٨٢,٩٣ ١,٣٠ ٢,٤٤ ١٠٨١٤٠ ١٦١٤٠ ٩٢٠٠٠ االسماعيلية
 ٧١,٤٨ ١,٤٧ ٢,٣٨ ١٠٥٣٦٠ ٧٥٦٠ ٩٧٨٠٠ أسوان

 ٤٠٤,٥٦ ٠,٢٤ ٢,٢٠ ٩٧٦٠٠ ٧٦٠٠ ٩٠٠٠٠ الوادى الجديد
 ١٢٩,٣١ ٠,٧٣ ٢,١٣ ٩٤١٦٠ ٣٤١٦٠ ٦٠٠٠٠ السويس
 ٢٤,٨٨ ١,٢٥ ٠,٧٠ ٣١١٠٠ ٣٠٠٠٠ ١١٠٠ االقصر
 ١٨,٩٥ ١,٥٠ ٠,٦٤ ٢٨٣٦٠ ٢٨٣٦٠ - دمياط

 ١٨,٦٨ ٠,٧٥ ٠,٣٢ ١٤٠٠٠ ١٣٠٠٠ ١٠٠٠ بورسعيد
 ١١,١٠ ٠,٤٥ ٠,١١ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ - شمال سيناء

     ١٠٠ ٤٤٢٩٧٨٩ ١٢٠٣٦٨٩ ٣٢٢٦١٠٠ جمالياإل
       %١٠٠ %٢٧,١٧ %٧٢,٨٣ األهمية النسبية

  ال يوجد) -(
  .، بيانات غير منشورةقطاع الرقابة والتوزيعوزارة التموين والتجارة الداخلية،  -١ :المصدر

  ٢٠١٧، الكتاب اإلحصائى السنوى الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء -٢  
  

ـ   قصرت تخزين القمح على  قدوكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية  الـصوامع التابعـة   ن كـل م
 للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وصوامع قطاع األعمـال        

فقط، وفقا لكميات القمـح التـى سـيتم         إليها   على أن يتم استخدام صوامع القطاع الخاص عند الحاجة           .العام
 المساحات الحكومية، يجوز حينها تأجير صـوامع        أنه حال امتالء جميع   ، و حصادها خالل موسم حصاد القمح    

القطاع الخاصة بشرط أن تكون الجهات الحكومية هى المسوقة للقمح وتقوم علـى تـشغيل هـذه الـصوامع                 
  .وإدارتها بشكل كامل من خالل موظفيها

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٤٠ إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى فى مختلف المحافظات المصرية
 علـى  أن الشرقية احتلت المرتبة األولى بالنسبة للطاقـات التخزينيـة     ) ١(وتشير التقديرات بالجدول رقم     

 آالف طـن سـعات تخزينيـة        ٣٠٤، منهـا    %٩,٦٥مستوى محافظات الجمهورية بأهمية نسبية بلغت نحو        
وقد جاءت محافظة البحيـرة فـي       .  ألف طن في الشون    ١٢٣ سعات تخزينية بلغت نحو      إجماليبالصوامع، و 

الـصوامع،   آالف طـن سـعات تخزينيـة ب       ٢١٠، منها نحو    %٨,٧٨المرتبة الثانية بأهمية نسبية بلغت نحو       
 سعات تخزينية في الشون، وقد جاءت محافظة االسكندرية في المرتبة الثالثـة     إجمالي ألف طن    ١٧٩ حواليو

 ألـف طـن ، و بلغـت    ٢٧٠ حوالي، بلغت السعات التخزينية للصوامع بها %٨,٥١بأهمية نسبية بلغت نحو    
 . آالف طن١٠٧ السعات التخزينية بالشون نحو إجمالي

   للطاقات التخزينية الجغرافيالتوزيع ) : ١(شكل بيانى رقم 
  ٢٠١٨على مستوى مختلف المحافظات بالطن عام 

  
  

  )١(بيانات الجدول رقم  : المصدر
  

 ألـف طـن   ٣٠٢، منها %٧,٩٧ثم جاءت محافظة المنيا في المرتبة الرابعة بأهمية نسبية بلغت نحو       
 ألف طن في الـشون، واحتلـت محافظـة    ٥١ سعات تخزينية بلغت نحو إجماليسعات تخزينية بالصوامع، و   

 ألف طن سعات تخزينية بالصوامع،      ١٩٥، منها نحو    %٦,٢الدقهلية المرتبة الخامسة بأهمية نسبية بلغت نحو        
 سعات تخزينية في الشون، وجاءت محافظة بنى سويف في المرتبـة الـسادسة            إجمالي ألف طن    ٨٠ حواليو

 ألـف طـن ، و بلغـت    ١٩٥ حواليات التخزينية للصوامع بها ، بلغت السع%٥,٨٩بأهمية نسبية بلغت نحو    
 ألف طن، ومحافظة قنا في المرتبة السابعة بأهمية نـسبية بلغـت             ٦٦ السعات التخزينية بالشون نحو      إجمالي
 ألف طـن سـعات    ١٩٠ ألف طن، منها     ٢٢٦ حوالي الطاقات التخزينية بها     إجمالي، حيث بلغت    %٥,١نحو  

 ألف طـن، ممـا يـدل علـى أن           ٣٦ حواليامع، وبلغت الطاقات التخزينية للشون بالمحافظة       تخزينية للصو 
مجموع الطاقات التخزينية لتلك المحافظات السبعة بلغت أكثر من نصف الطاقات التخزينيـة علـى مـستوى          

 لتلـك    طاقات تخزينيـة   إجمالي الطاقات التخزينية، ب   إجمالي من   %٥٢,١الجمهورية بأهمية نسبية بلغت نحو      
 ماليين طن، ثم جاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة األخيرة بأهميـة نـسبية            ٢,٣١المحافظات بلغت نحو    

  .%٠,١١بلغت نحو 
أن محافظتى دمياط وشمال سيناء ال يوجد بها صوامع، فيمـا احتلـت    ) ١(كما يتبين من الجدول رقم      

فـي  .  آالف طن  ٣٠٤بسعات تخزينية بلغت نحو     محافظة الشرقية المركز األول للطاقات التخزينية للصوامع        
 حـوالي حين احتلت محافظة البحيرة المركز األول من حيث الطاقات التخزينية للشون بسعات تخزينية بلغت               

أن متوسط نصيب الفرد من     ) ٢(وكذلك من الشكل البيانى رقم      ) ١(وقد تبين من الجدول رقم      .  ألف طن  ١٧٩



٢٤١ إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى فى مختلف المحافظات المصرية
فرد في محافظة شـمال سـيناء،   / كجم١١,١تراوح ما بين حد أدنى بلغ نحو الطاقات التخزينية لكل محافظة ي    

فرد في محافظة الوادى الجديد، وتحتل محافظة السويس المركز الثانى من           / كجم ٤٠٤,٦وحد أقصى بلغ نحو     
فرد، وجاءت محافظة االسماعيلية في المرتبـة  / كجم١٢٩,٣ حواليحيث نصيب الفرد من السعات التخزينية ب      

فـرد، وفـى المركـز الرابـع     / كجم٨٢,٩ة من حيث متوسط نصيب الفرد من الطاقات التخزينية بنحو           الثالث
فرد، وبالنسبة للمركز الخامس كانـت محافظـة        / كجم ٨٢,٨محافظة بننى سويف بمتوسط نصيب الفرد نحو        

ة أو وحـدات  فرد، بينما يتبين أن هناك محافظات ال يوجد بها أى سعات تخزيني        / كجم ٧٣االسكندرية بمتوسط   
تخزينية صوامع كانت أو شون أو غيرها من وحدات التخزين مثل محافظة البحر األحمر، ومحافظة جنـوب                 
سيناء، ومحافظة مطروح مما يدل على أهمية إعادة توزيع الطاقات التخزينية توزيعا جغرافيا أنسب وزيادتها               

  .من أجل توفير نفقات نقل القمح
  نصيب الفرد من الطاقات التخزينيةمتوسط ) : ٢(شكل بيانى رقم 

  ٢٠١٨على مستوى مختلف المحافظات بالكجم عام 
  

  
  )١(بيانات الجدول رقم  : المصدر

  

  :توزيع الطاقات التخزينية طبقا للتبعية
  :تتبع الطاقات التخزينية في مصر العديد من الجهات وهى

 الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.  
 لقابضة للصناعات الغذائيةالشركة ا. 
  المصرىالزراعيالبنك .  
 الشركة العامة للصوامع والتخزين.  

  :وفيما يلى بيان بالطاقات التخزينية التابعة لكل جهة
المصرية إلى أن الشركة    )  ٣(، وكذلك من الشكل البيانى رقم       )٢(تشير البيانات الواردة بالجدول رقم      

ة أكبر طاقات تخزينية علـى مـستوى محافظـات الجمهوريـة فـي         هى صاحب  القابضة للصوامع والتخزين  
 مليون طن احتلت    ٢,١٧ الطاقات التخزينية لها نحو      إجمالي حيث بلغت    إجماليصوامعها والشون التابعة لها ك    

بها المرتبة األولى على مستوى الطاقات التخزينية على مستوى الجمهوريـة بأهميـة نـسبية بلغـت نحـو                   
 بمفردها تستحوذ على ما يقرب مـن نـصف   المصرية القابضة للصوامع والتخزين  ة   أى أن الشرك   %٤٨,٩١
 ٢,١ الطاقات التخزينية على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ السعات التخزينية بصوامع الشركة نحـو               إجمالي

 ٢٠٢٠مارس  –ول األ العدد –الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٤٢ إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى فى مختلف المحافظات المصرية
الشركة القابـضة   مليون طن، وعدم وجود أى مخازن للشركة على مستوى محافظات الجمهورية، ثم جاءت              

 مليون طن، وقد بلغت األهمية      ١,٣٩ طاقات تخزينية بلغت نحو      إجمالي في المرتبة الثانية ب    عات الغذائية للصنا
 الطاقات التخزينية على مستوى الجمهورية، منها سعات        إجماليمن  % ٣١,٣٥النسبية لطاقاتها التخزينية نحو     

فـي حـين احتلـت      . مخازن مليون طن مع عدم وجود شون مطورة أو          ٠,٩ حواليتخزينية في الصوامع ب   
 مليون طن، وقـد بلغـت األهميـة         ٠,٥٦ حوالي المرتبة الثالثة ب    المصرى الزراعيلبنك  الطاقات التخزينية ل  

 الطاقات التخزينية على مستوى الجمهورية، ولم يوجـد         إجماليمن  % ١٢,٦٨النسبية لطاقاتها التخزينية نحو     
الـشركة  ظة من محافظات الجمهورية، وأخيرا جاءت        في أى محاف    المصرى الزراعيأى صوامع تابعة للبنك     

 مليون طن،   ٠,٣١ طاقات تخزينية بلغت نحو      إجمالي في المرتبة الرابعة واألخيرة ب     العامة للصوامع والتخزين  
 الطاقـات التخزينيـة علـى مـستوى         إجمالي من   %٧,٠٦وقد بلغت األهمية النسبية لطاقاتها التخزينية نحو        

  .الجمهورية
  توزيع الطاقات التخزينية طبقا للتبعية    بالطن): ٢(جدول رقم 

  %األهمية النسبية  جمالياإل  مخازن  شون مطورة  شون إسمنتية  صوامع
  الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

٤٨,٩١  ٢١٦٦٤٠٨  ٠  ٥٣٤٤٠  ٤٢٩٦٨  ٢٠٧٠٠٠٠ 
  الشركة القابضة للصناعات الغذائية

٣١,٣٥  ١٣٨٨٩٤٥  ٠  ٠  ٤٥٢٨٤٥  ٩٣٦١٠٠ 
  لبنك الزراعي المصرىا

١٢,٦٨  ٥٦١٨٧٦  ٠  ١٥٥٥٢٠  ٤٠٦٣٥٦  ٠ 
  الشركة العامة للصوامع والتخزين

٧,٠٦  ٣١٢٥٦٠  ٩٠٠٠٠  ٢٥٦٠  ٠  ٢٢٠٠٠٠ 
  جمالياإل

١٠٠  ٤٤٢٩٧٨٩  ٩٠٠٠٠  ٢١١٥٢٠ ٩٠٢١٦٩  ٣٢٢٦١٠٠  
  .، بيانات غير منشورة الزراعيةاالدارة العامة للحاصالتوزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع،  :المصدر

  ٢٠١٨توزيع الطاقات التخزينية حسب التبعية عام ) : ٣(شكل بيانى رقم 
  

  
  

  )٢(بيانات الجدول رقم  : المصدر
  :توزيع الطاقات التخزينية طبقا لوحدة التخزين

تتعدد وسائل تخزين الحبوب عامة والقمح خاصة كما سبق التوضيح، ويعرض هذا الجـزء وسـائل                
إلـى  ) ٤(والشكل رقـم  ) ٣(وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم   . تخزين القمح في مصر وطاقاتها التخزينية     

أن الصوامع تأتى في مقدمة الترتيب للطاقات التخزينية حسب وسيلة التخزين وهى صاحبة المرتبـة األولـى               
  .يليها الشون اإلسمنتية ثم الشون المطورة وأخيرا المخازن



٢٤٣ إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى فى مختلف المحافظات المصرية
      بالطن٢٠١٨توزيع الطاقات التخزينية طبقا لوسيلة التخزين عام ): ٣(جدول رقم 

  %األهمية النسبية    الطاقات التخزينيةإجمالي  وسيلة التخزين
 ٧٢,٨٣ ٣٢٢٦١٠٠ الصوامع

 ٢٠,٣٧ ٩٠٢١٦٩ الشون اإلسمنتية
 ٤,٧٧ ٢١١٥٢٠ الشون المطورة

 ٢,٠٣ ٩٠٠٠٠ المخازن
 ١٠٠ ٤٤٢٩٧٨٩ جمالياإل

  )٢(معت وحسبت من بيانات الجدول رقم ج :المصدر
  

 الطاقات التخزينية للصوامع صاحبة المرتبة األولى التـى     إجمالي) ٣(ومن هنا يتبين من الجدول رقم       
، ثم جاءت الشون اإلسمنتية فـي المرتبـة    %٧٢,٨٣ ماليين طن، وبأهمية نسبية بلغت نحو        ٣,٢٣بلغت نحو   

 مليون طن، وقد بلغت األهمية النسبية لطاقاتها التخزينية نحـو          ٠,٩  طاقات تخزينية بلغت نحو    إجماليالثانية ب 
 الطاقات التخزينية   إجماليفي حين احتلت    .  الطاقات التخزينية على مستوى الجمهورية     إجمالي من   %٢٠,٣٧

  مليون طن، وقد بلغت األهمية النسبية لطاقاتها التخزينيـة نحـو   ٠,٢١ حواليللشون المطورة المرتبة الثالثة ب    
 الطاقات التخزينية على مستوى الجمهورية، وفى المرتبـة الرابعـة واألخيـرة جـاءت        إجماليمن  % ٤,٧٧

 مليون طن، وقد بلغت األهمية النسبية لطاقاتها التخزينيـة          ٠,٠٩ طاقات تخزينية بلغت نحو      إجماليالمخازن ب 
  . الطاقات التخزينية على مستوى الجمهوريةإجمالي من %٢,٠٣نحو 

  ٢٠١٨توزيع الطاقات التخزينية حسب وسيلة التخزين عام ) : ٤(شكل رقم 
 

  
  )٣(بيانات الجدول رقم  : المصدر

  

  :تتمثل مشاكل خدمة التخزين اللوجيستية في النقاط التالية
 .إنخفاض السعات التخزينية .١
 .عدم القيام بالتبخير لألقماح والقيام بالمعامالت التخزينية عليها .٢
 .ي بعض الشون مما يعرض القمح للفقد بالعوامل الطبيعية والحشرات والطيورقلة األغطية مناسبة ف .٣
إلقاء األقماح على األرض ومالمسة األقماح باألرض مما يعرضها لرطوبة التربة مما يؤدى إلى سـرعة                 .٤

 .تلف األقماح
 يـؤدى إلـى     قيام بعض أمناء الشون بخلط األقماح بأشياء غريبة منها األتربة وغيره أثناء توزيعها، مما              .٥

 .صعوبة عمليات التنظيف داخل المطاحن فيما بعد
 .إمكانية نشوب حرائق في الصوامع الخشبية .٦
 وحيثمـا توجـد     .سوء التهوية مما يؤدى إلى نمو الحشرات والفطريات على حبـوب القمـح المخزنـة               .٧

يات  درجات الحرارة، وعلى األخص عندما يكون محتوى الرطوبة أعلى مـن المـستو             ترتفعالحشرات،  
 . يصبح تخزين الحبوب محفوفًا بالمخاطر، ويكون من الصعب تجنب الخسائر وهنااآلمنة،
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٢٤٤ إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى فى مختلف المحافظات المصرية
عدم توزيع المخازن على مستوى المحافظات توزيعا عادال يحقق مزيدا من األمن الغذائى ويـدنى مـن                  .٨

 .تكاليف النقل
  :كيفية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى

 أكبر من اتساعها لكـي   الصومعة أن يكون عمقو .السعات التخزينية بهاإنشاء الصوامع المعدنية وزيادة      .١
 سـهلة  وحدات التخـزين أن تكـون  و يكـون الجزء المعرض لإلصابة المباشرة بالحشرات أقل ما يمكن        

 .وأن تكون على طريق يسهل وصول وسائل النقل إليها. التعبئة والتفريغ
 .ول الحشرات والقوارض، وتحقيق األمان ضد السرقةالغلق، لعدم دخمحكمة وحدة التخزين أن تكون  .٢
رص أجولة األقماح داخل الشون بطريقة تسمح بإجراء العمليات التخزينية من التبخير وعمليات التوزيـع           .٣

 .من داخل الشونة لحماية القمح من مختلف اآلفات
فات بـين   ، وذلك مع تـرك مـسا      ) سم ١٥ -١٢( التخزين على طبالى خشبيه ترتفع عن سطح االرض          .٤

. بما يسمح بالتهوية وعمليـات الفحـص      )  سم ٥٠(لوطات التخزين وبعضها البعض وبين حوائط الشون        
  .وهنا يكون التخزين للقمح المعبأ

 .سحب األقماح بطريقة سلسة بانتظام من الشون والصوامع من خالل نظام ما يرد أوال يصرف أوال .٥
 غريبة كى ال تختلط باألقماح الـواردة للـشونة أو           المحافظة على نظافة الشون والصوامع من أى أشياء        .٦

 .الصومعة
  .جفاف وحدة التخزين وأرضيتها من أى رطوبة لمنع نمو الفطريات .٧
  .لتقليل الفاقد في القمح أثناء عملية النقلمطاحن بجانب الصوامع الإنشاء  .٨
 .يتم تخزين األجولة الفارغة في مكان بعيد عن مخزون القمح والدقيق .٩

الدوري للمخزون ليمكن اتخاذ الالزم في حالة اإلصابة الحشرية وكذلك مقاومـة القـوارض           يتم الفحص    .١٠
  .وإزالة أماكن تواجدها

 .تطهير المخزن والفوارغ والعروق الخشبية بعد صرف المخزون، وبين كل دورتى تخزين .١١
بـرك  أال تكون في منسوب منخفض عما حولها، مما يسبب غرقها في حالة نزول األمطـار، وتكـوين                   .١٢

 .الماء
  .صيانة المحركات التى تقوم بتشغيل البريمة الخاصة برفع القمح داخل الصومعة وإخراجه من الصومعة .١٣
  . التى يتم وضع الحبوب بها تمهيداً لرفعها داخل الصومعةالنقرةتنظيف  .١٤
لـصومعة   المنتشرة في جميع أجزاء ا     تشحيم األجزاء المتحركة  ، و التأكد من سالمة السيور الناقلة للحركة      .١٥

  .لسهولة حركة األقماح
التأكد من إحكام الفتحات الخاصة بالصومعة وكذلك وضع الشبك على فتحـات دخـول الهـواء داخـل                   .١٦

  .الصومعة
  الملخص 

لحصول على الطاقة المواطنين على خبز القمح كمصدر رئيسى للغذاء واالغالبية العظمى من يعتمد 
كما أن . الكربوهيدرات والعديد من الفيتامينات والمعادنالحتوائة على نسبة عالية من الالزمة للجسم 

وهو أهم المحاصيل التى تسعى فى العالم الغذائية أهم المحاصيل االستراتيجية يعتبر من القمح محصول 
  . الدول لتوفيرة وتحقيق األمن الغذائة وذلك ألنه يستخدم كسالح ضغط على الدول المستوردة له

. تأخر طرق التخزين فى مصر على مستوى الوحدات التخزينيةث فى وقد تحددت مشكلة هذ البح
وعدم كفاية الطاقات التخزينية فى جمهورية مصر العربية لتخزين كميات األقماح المطلوبة لالستهالك، سواء 

سواء كانت .  ماليين طن قمح٤,٤ الطاقات التخزينية نحو إجماليحيث يبلغ . كانت محلية أو مستوردة



٢٤٥ إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى فى مختلف المحافظات المصرية
 ماليين ٨,٤ حوالي ٢٠١٧فى حين بلغت كمية اإلنتاج للقمح فى عام . ون بأنواعهما المختلفةصوامع أو ش

تطوير لوجيستيات تخزين القمح  كما استهدف البحث إمكانية.  مليون طن١٧,٦طن، وبلغ االستهالك نحو 
 فى تحقيق حثواعتمد الب. المحلى سواء كان ذلك على مستوى وحدات التخزين أو زيادة الطاقات التخزينية

بقطاع الشئون المنشورة تم االعتماد على البيانات الثانوية  و.الكمىحصائى  اإلاألسلوب على هأهداف
واستصالح األراضى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، ووزارة وزارة الزراعة  باالقتصادية

  .التموين والتجارة الداخلية
ن اللوجيستية من انخفاض الطاقات التخزينية، وعدم القيام وقد ناقش البحث مشاكل خدمة التخزي

بالمعامالت التخزينية عليها، وسوء التهوية الذى يؤدى إلى نمو الحشرات والفطريات على حبوب القمح 
المخزنة، وعدم توزيع المخازن توزيعا عادال يحقق مزيدا من األمن الغذائى كما يعمل على تدنية تكاليف 

 البحث إلى عدم كفاية الطاقات التخزينية الحالية الستيعاب الكميات المطلوبة من األقماح، وقد توصل. النقل
  . وعدم األخذ باألساليب الصحيحة والحديثة في التخزين

ويوصى البحث أنه من الضرورى إنشاء مزيد من الصوامع، واألخذ بالطرق الصحيحة في تخزين 
ات المعنية من أجل االستفادة القصوى من الطاقات التخزينية القمح، واتباع التعليمات الصادرة من الجه

الموجودة، وتقليل الفاقد في مرحلة المخزون ألقل قدر ممكن، والمحافظة على التهوية المناسبة داخل وحدات 
التخزين، والمحافظة على نسب مناسبة من الرطوبة، وإعادة توزيع الطاقات التخزينية توزيعا أمثال على 

الجمهورية مع زيادتها الستيعابها لكميات أكبر من تلك السلعة االستراتيجية، واالستفادة من األوقات محافظات 
  .التى يباع فيها القمح عالميا بأسعار منخفضة
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Summary 
The current research problem is the present Storage methods are delayed in 

Egypt at the level of storage units. Insufficient storage capacity to store the quantities 
of wheat required for consumption. Whether it is domestic or imported. The total 
storage capacity is about 4.4 million tons of wheat. While the quantity of wheat 
production in 2017 was about 8.4 million tons. and consumption was about 17.6 
million tons.  

The aim of this research is studying the local  wheat storage logistics develop 
ability. At the storage unit. On the other hand increasing storage capacity. The 
research depend on the quantitative statistical analysis method in achieving the target. 

The research recommends to taken with the correct methods of storing wheat 
in order to make the most of the existing storage energies. Reducing losses in the 
inventory stage for the least amount possible. Optimum redistribution of storage 
energies to increase their assimilation of larger quantities of wheat. And take 
advantage of the times when wheat is sold globally at low prices. 


