
٢٨١ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
   مصرفيدراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية 

  مى فؤاد ابراهيم الغويط/ د      محمد على عبده حسين / د
   مركز البحوث الزراعية–معهد بحوث االقتصاد الزراعي 

  :مقدمة 
ـ             الغذائيتعتبر قضية األمن     راً  لتأثيرهـا     من أهم القضايا اإلستراتيجية التى تهـتم بهـا مـصر نظ

اإلقتصادى واإلجتماعى والسياسى على إستقرار الدولة، خاصة فى ظل المخاطر والتقلبات السياسية الـسائدة              
 وتوفير اإلحتياجات الغذائية للسكان من أهم المشاكل التى         الغذائيبين جميع الدول ، وتعد مشكلة تحقيق األمن         

 وتقليل حجم الفجوة    الذاتيل على زيادة معدالت اإلكتفاء      تسعى الدولة لمواجهتها من خالل وضع سياسات تعم       
  . وخاصة من السلع اإلستراتيجية الغذائيالغذائية وتحقيق األمن 

ويعتبر محصولى القمح والذرة الشامية من أهم محاصيل الحبوب الرئيسية  فى مصر نظـراً  لتعـدد            
 للسكان باإلضافة الى إعتمـاد العديـد مـن     مجاالت إستخدامهما ، كما  يعتبر محصول القمح الغذاء الرئيسى         

 مليـون فـدان عـام    ٣,٢الصناعات الغذائية على القمح ودقيقة، لذا فقد زادت المساحة المزروعة الى نحـو    
كذلك يعـد محـصول     .  مليون طن خالل نفس العام     ٨,٣ الكلى الى نحو     اإلنتاج مما ترتب عليه زيادة      ٢٠١٨

ب الرئيسية حيث يحتل المرتبة الثانية بعد القمح فى اإلستهالك اآلدمـى            الذرة الشامية أحد أهم محاصيل الحبو     
ويتم خلط دقيق الذرة الشامية مع دقيق القمح فى صناعة رغيف الخبز، باإلضافة الى دخوله فى العديـد مـن           
الصناعات الغذائية مثل زيت الذرة والنشا وإستخدامه كعلف للماشـية والـدواجن لـذا فقـد زادت المـساحة        

 مليـون   ٧,٤ الكلى الى نحـو      اإلنتاج مما ترتب عليه زيادة      ٢٠١٨ مليون فدان عام     ٢,٣زروعة الى نحو    الم
  .طن

  :المشكلة البحثية 
 الكلـى  اإلنتـاج تتمثل المشكلة البحثية فى أنه على الرغم من زيادة المساحة المزروعة ومن ثم زيادة    

لكة منهما ما زالت تتجـه نحـو الزيـادة المـستمرة      القمح والذرة الشامية ، إال أن الكميات المسته      لمحصولي
 بسبب الزيادة السكانية سنوياً  مما أدى الـى تزايـد حجـم الفجـوة        اإلنتاجبمعدالت أعلى من معدالت زيادة      

لمحـصول القمـح ،     % ٦١,٧٨الغذائية وإنخفاض نسبة اإلكتفاء الذاتى حيث بلغت نسبة اإلكتفاء الذاتى نحو            
لذلك تتجه الدولـة الـى إسـتيراد     ،)٢٠١٨- ٢٠٠٠(شامية كمتوسط للفترة منلمحصول الذرة ال% ٥٢,٤٩

مليون  ٣٥٥مليار جنية ،  حواليكميات كبيرة سنويا من المحصولين لتغطية العجز حتى بلغت قيمة الواردات 
 القمح والذرة الشامية على الترتيب خالل فترة الدراسة مما يشكل عبء كبيراً  على كل مـن                  لمحصوليجنية  

  .الميزان التجارى وميزانية الدولة
  :األهداف البحثية 

 القمح والذرة لمحصولي الغذائييستهدف البحث بصفة أساسية دراسة وتقدير أهم مؤشرات األمن 
، وذلك ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الشامية فى مصر بإعتبارهما من المحاصيل اإلستيرادية الهامة خالل فترة الدراسة 

  : ة من خال دراسة المحاور التالي
 ية واألقتصادية لمحصول القمح والذرة الشامية فى مصر خالل فترة الدراسةاإلنتاج دراسة المؤشرات -

)٢٠١٨-٢٠٠٠.(  
   . ٢٠١٨-٢٠٠٠ القمح والذرة الشامية خالل فترة الدراسة لمحصولي الغذائي تقدير مؤشرات األمن -
 القمح والذرة الشامية فى مصر خالل وليلمحص الغذائي تقدير حجم المخزون اإلستراتيجى ومعامل األمن -

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(فترة الدراسة 
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٢٨٢ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
  : الطريقة البحثية ومصادرالبيانات 

لتحقيق أهداف البحث تم اإلعتماد بصفة أساسية على األسلوب التحليلى الوصـفى والكمـى للبيانـات       
  : لقياس تطور متغيرات الدراسةسنويمتضمنة إستخدام نموذج معدل النمو ال

  معدل النمو السنوي لقياس تطور متغيرات الدراسة نموذج
Tx

T eY  
  -: الطبيعي للطرفين يصبح النموذج على الشكل التالي اللوغاريتموبأخذ 

TT xY  ln  
  .المتغير المراد قياس معدل نموه السنوي  ) Y( حيث 

Ln   الطبيعياللوغاريتم   
 )X(   ،عامل الزمن )t( ١٩، ........................ ، 3 ، 2 ، 1لسنوات ا  
) (ميل معامل االنحدار والذي يشير إلى معدل النمو السنوي  

  : من خالل المعادالت التالية الغذائيكما تم إستخدام العديد من المؤشرات اإلقتصادية فى مجال األمن  
  .١٠٠) *اإلستهالك المحلى ÷ ة الواردات كمي= (  نسبة اإلعتماد على الخارج -١
  . يوم ٣٦٥ ÷ سنوي اإلستهالك المحلى الإجمالي=  اليومي اإلستهالك المحلى -٢
   . اليومي اإلستهالك المحلى إجمالي÷  المحلى اإلنتاج إجمالي=  لإلستهالك اإلنتاج فترة كفاية -٣
   .اليومي اإلستهالك المحلى اليإجم÷ كمية الواردات  =  فترة تغطية الواردات لإلستهالك-٤
   .اليومياإلستهالك المحلى  ) * ٣٦٥ –مجموع الفترتين = (  كمية الفائض فى اإلستهالك المحلى -٥
   اليومياإلستهالك المحلى ÷ كمية الفائض فى اإلستهالك  =  فترة كفاية الفائض لإلستهالك المحلى-٦
  .اليومياإلستهالك المحلى ) *  مجموع الفترتين – ٣٦٥ = ( اليومي كمية العجز فى اإلستهالك المحلى -٧
   .اليومياإلستهالك المحلى ÷ كمية العجز فى اإلستهالك المحلى  =  فترة العجز فى اإلستهالك-٨
  . كمية العجز فى اإلستهالك المحلى–كمية الفائض فى اإلستهالك المحلى= كمية حجم المخزون اإلستراتيجى-٩

  .اإلستهالك المحلى ÷ حجم المخزون اإلستراتيجى  = ائيالغذ معامل األمن -١٠
  

هذا وقد أعتمد البحث فى الحصول على البيانات الالزمة للدراسة على البيانات الثانوية التى تصدرها               
 واإلحصاء للتعبئة العامة    المركزي والجهاز   األراضيالمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الزراعة وإستصالح       

كما تم اإلستعانة بمجموعة من المراجع والدراسات المتعلقة        ). الفاو(الزراعة لألمم المتحدة    ومنظمة األغذية و  
  .  بموضوع الدراسة

  النتائج والمناقشات
   )٢٠١٨ – ٢٠٠٠(  القمح والذرة الشامية  في مصر خالل الفترة لمحصوليية اإلنتاجتطور المؤشرات 

    :   ية لمحصول القمحاإلنتاجالمؤشرات : أوالً  
 :  تطور المساحة المزروعة -١

أن المساحة المزروعة بمحصول القمح فى مصر كانـت          ) ١( يتضح من دراسة بيانات الجدول رقم       
ألف فدان عام    ٢٣٤٢ حواليوذلك  بحد أدنى بلغ      ) ٢٠١٨ –٢٠٠٠(تتذبذب إنخفاضاً  وارتفاعاً  خالل الفترة        

ألف فدان بنـسبة   ١٠٥١  بزيادة قدرها نحو ٢٠١٤ألف فدان فى عام  ٣٣٩٣ حوالي وحد أقصى بلغ ٢٠٠١
 ٢٩١٣,٨٠ حـوالي  للمساحة المزروعة ب   السنوي، وقدر المتوسط    ٢٠٠١من عام   % ٤٤,٨٩ة بلغت نحو    زياد

 حـوالي بلـغ  % ١ معنوي إحصائياً عند مستوى سنويألف فدان ، كما يتضح تزايد مساحة القمح بمعدل نمو          
 ، ٠,٥٨من المتوسط السنوي ، وقد بلغ قيمة معامل التحديد نحـو      ألف فدان     ٤٦,٦٢بما يعادل نحو     % ١,٦



٢٨٣ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
من التغيرات الحادثة فى المساحة المزروعة بمحصول القمح تعزى الى التغيـرات             % ٥٨مما يعنى أن نحو     

  .من خالل مؤشرات معادلة النمو) ١(التى يعكسها عنصر الزمن ، كما هو مبين بالجدول رقم 
  :ية الفدانية اإلنتاج -٢

ية الفدانية لمحصول القمح  قد تراوحت       اإلنتاجتبين أن   ) ١(بإستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم      
 ،  ٢٠١٧ طـن للفـدان عـام        ٢,٨٨ حوالي وحد أقصى بلغ     ٢٠١٠طن للفدان عام     ٢,٣٩بين حد أدنى بلغ     

حصائية لمعدل النمـو  ولم تثبت المعنوية اإل طن للفدان ، ٢,٧٢ حوالي خالل فترة الدراسة بلغ سنويبمتوسط 
  .ية الفدانية مما يشير إلى ثباتها النسبي حول متوسطها السنوياإلنتاج في سنويال
  :  الكلى اإلنتاج -٣

ألـف طـن     ٧٩٣٨ الكلى من محصول القمح بلغ نحـو  اإلنتاجأن متوسط   ) ١(تبين من الجدول رقم     
ألف طن فى عام     ٦٢٥٥ حد أدنى بلغ نحو       الكلى ما بين   اإلنتاج، وقد تراوح    ) ٢٠١٨ – ٢٠٠٠(خالل الفترة   

 ألف طن بنسبة زيادة  ٣٢٠٥ ، بزيادة قدرها نحو ٢٠١٣ ألف طن عام ٩٤٦٠  ، وحد أقصى بلغ نحو٢٠٠١
 اإلنتـاج زيـادة   ) ١(،  وبتقدير معادلة النمو كما هو مبين بالجدول رقم           ٢٠٠١من عام   % ٥١,٢٥بلغت نحو   

ألف طـن    ١٤٣ يعادل نحو % ١,٨٠ نحو   سنويإحصائياً بلغ معدلها ال   الكلي من القمح  سنوياً  بزيادة معنوية         
   .٠,٦٢وقد بلغ معامل التحديد نحو 

  :  ية لمحصول الذرة الشامية اإلنتاجالمؤشرات : ثانياً  
  : المساحة المزروعة -١

تبين أن المساحة المزروعة بمحـصول الـذرة الـشامية تتذبـذب            ) ١(باستقراء بيانات الجدول رقم     
، وقد قدر حدها     ) ٢٠١٨ – ٢٠٠٠( ألف فدان خالل الفترة      ١٩٤٤ حواليضاً  وإرتفاعاً  بمتوسط بلغ       إنخفا

 ٢٠١٨ألـف فـدان عـام     ٢٣٣٦ حوالي ، وبلغ حدها األقصى  ٢٠٠٣ألف فدان عام     ١٦٥٨ حوالياألدنى ب 
معادلة النمـو   ، وبتقدير ٢٠٠٣من عام  % ٤٠,٨٩ألف فدان بنسبة زيادة بلغت نحو  ٦٧٨بزيادة قدرها نحو 

زيادة المساحة المزروعة من محصول الذرة الشامية سنوياً  بزيـادة معنويـة            ) ١(كما هو مبين بالجدول رقم      
   .٠,٨٦ألف فدان وقد بلغ معامل التحديد نحو  ٣٩يعادل نحو % ٢ نحو سنويإحصائياً بلغ معدلها ال

  :ية الفدانية اإلنتاج -٢
ية الفدانية من محصول الذرة الشامية خالل فترة الدراسة تاجاإلنأن ) ١(تشير بيانات الجدول رقم 

 ، ٢٠١٥طن للفدان عام  ٣,١٢قد اتسمت بالنقصان  حيث تراوحت بين حد أدنى قدره ) ٢٠١٨ –٢٠٠٠(
طن  ٣,٣٦ حوالي لإلنتاجية الفدانية بسنوي ، وقدر المتوسط ال٢٠٠٦طن للفدان عام  ٣,٦وحد أقصى قدره 

بما يعادل  % ٠,٤ حواليبلغ % ١ معنوي إحصائياً عند مستوى سنويصه بمعدل نمو ، كما يتضح تناقللفدان
  . طن للفدان من المتوسط السنوي ٠,٠١نحو  

  :  الكلى اإلنتاج -٣
ألف  ٦٥٠٥ الكلى من محصول الذرة الشامية بلغ حوالي اإلنتاجأن متوسط ) ١(تبين من الجدول رقم 

ألف طن  ٥٦٥٠ الكلى ما بين حد أدنى بلغ نحو اإلنتاجراوح ، وقد ت) ٢٠١٨ – ٢٠٠٠(طن خالل الفترة 
ألف طن بنسبة  ٢٠١٢ بزيادة قدرها نحو ٢٠١٧ألف طن عام  ٧٦٦٣ ، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠٠عام 

تبين زيادة ) ١( ، وبتقدير معادلة النمو كما هو مبين بالجدول رقم ٢٠٠٠من عام % ٣٥,٦زيادة بلغت نحو 
ً  عند مستوى  الكلى بمعدل نمواإلنتاج ألف  ١٠٤بما يعادل نحو % ١,٦٠بلغ حوالي % ١ سنوي إحصائيا

   .٠,٨٠ اليها ، وقد بلغ معامل التحديد اإلشارة خالل الفترة السابق سنويطن من المتوسط ال
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٢٨٤ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
  )٢٠١٨ -٢٠٠٠( مية  خالل الفترة  لمحصولي القمح والذرة الشايةاإلنتاجالمؤشرات  ) ١( جدول رقم 

  محصول الذرة الشامية   القمحمحصول
  المساحة  السنوات

  الف فدان
  يةاإلنتاج
  بالطن

  اإلنتاج
  الف طن

  المساحة
  الف فدان

  يةاإلنتاج
  بالطن

  اإلنتاج
  الف طن

2000 2463.27 2.66 6564.04 1679.4 3.36 5650.3 
2001 2341.79 2.67 6254.58 1773.4 3.44 6093.6 
2002 2450.43 2.7 6624.87 1668.4 3.4 5676.4 
2003 2506.18 2.73 6844.69 1657.7 3.43 5681.7 
2004 2605.48 2.75 7177.86 1684.9 3.47 5839.9 
2005 2985.29 2.73 8140.96 1790.7 3.55 6365.7 
2006 3063.7 2.7 8274.23 1707.9 3.6 6149.6 
2007 2715.53 2.72 7378.92 1781.8 3.45 6140.9 
2008 2920.38 2.73 7977.05 1860.3 3.39 6306 
2009 3147.03 2.71 8523 1977.6 3.36 6644.5 
2010 3001.38 2.39 7169.02 1998.2 3.14 6275.8 
2011 3048.6 2.75 8370.53 1758.5 3.35 5885.7 
2012 3160.66 2.78 8795.48 2157.1 3.34 7205.5 
2013 3377.87 2.8 9460.2 2139.19 3.32 7101.8 
2014 3393 2.73 9279.8 2185.5 3.32 7245.2 
2015 2749.9 2.86 7873 2259.7 3.12 7057.7 
2016 3353.15 2.79 9342.54 2214.6 3.24 7177.3 
2017 2921.71 2.88 8421.07 2299.7 3.33 7662.6 
2018 3156.8 2.64 8348.6 2335.6 3.18 7428.7 

 6504.68 3.36 1943.69 7937.92 2.72 2913.80  المتوسط
S . d 328.14 0.10 972.96 243.79 0.13 659.35 
C. V 11.26 3.72 12.26 12.54 3.75 10.14 

A 7.82 0.98 8.80 7.36 1.26 8.62 
B 0.02 0.002 0.02 0.02 (0.004) 0.02 

 104.07 (0.01) 38.87 142.88 0.01 46.62 سنويمقدار التغير  ال
 1.60 (0.40) 2.00 1.80 0.20 1.60 سنويمعدل النمو ال
t test 4.9 ** 1.20 5.320 ** 10.133 ** (3.605)** 8.343 ** 
R2 0.58 0.08 0.62 0.86 0.43 0.80 

، صادية ، نشرة اإلحصاءات الزراعية، قطاع الشئون االقتن وزارة الزراعة واستصالح األرضيجمعت وحسبت م  : المصدر  
  .أعداد متفرقة

  

   )  ٢٠١٨ – ٢٠٠٠(  القمح والذرة الشامية  في مصر خالل الفترة ليلمحصوتطور المؤشرات اإلقتصادية 
  :   المؤشرات اإلقتصادية لمحصول القمح: أوالً  

  : المزرعي السعر -١
قد تراوح خالل فترة الدراسة  لإلردب من القمح  المزرعيأن السعر  ) ٢( يتبين من الجدول رقم 

 ٥٦٤ حوالي  وحد أقصى بلغ ٢٠٠٠يهاً لإلردب عام جن ١٠٤ حواليأدنى بلغ بين حد )  ٢٠١٨- ٢٠٠٠(
 سنوي ، وقدر المتوسط ال٢٠٠٠من عام % ٤٤١,٣ بنسبة زيادة بلغت نحو ٢٠١٨جنيهاً لإلردب فى عام 

 لإلردب من المزرعي تبين زيادة السعر المزرعيجنيهاً لإلردب، وبدراسة معادلة النمو للسعر  ٢٨٨ حواليب
 جنيها وقد تأكدت المعنوية اإلحصائية لتلك الزيادة ٢٩نويا تعادل نحو س% ١٠,١٠محصول القمح بحوالي 

   .٠,٩٣وقد بلغ معامل التحديد نحو % .١عند مستوى 
  : اإليراد الكلى-٢

اتضح أن اإليراد الكلى من محصول القمح يتذبذب بين حد أدنى بلغ ) ٢(بإستقراء بيانات الجدول رقم 
ً  للفدان فى عام ١٩٨١  حوالي ً  للفدان عام  ١٢٨١٥  حوالي وحد أقصى بلغ ٢٠٠٥جنيها  ٢٠١٧جنيها

ً  وبنسبة بلغت نحو ١٠٨٣٤بزيادة قدرها  ً  معنوية ٢٠٠٥من عام % ٥٤٦,٨٩ جنيها  ، وقد تأكد إحصائيا



٢٨٥ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
 من محصول القمح وأنه يزيد سنوياً  الفدانيلمعادلة النمو لإليراد %  ١النموذج المقدر عند مستوى معنوية 

   . ٠,٨٩جنيهاً  ، وقد بلغ معامل التحديد  ٦٧٦ تعادل نحو %١٠,٤٠بمعدل 
  :يةاإلنتاج التكاليف إجمالي -٣
 حواليية  قد تراوحت بين حد أدنى بلغ اإلنتاج التكاليف إجماليأن ) ٢(اتضح من الجدول رقم    

 ٩١٢٠ حوالي بزيادة بلغت ٢٠١٨ جنيهاً فى عام ١٠٦٣١ حوالي وحد أقصى بلغ ٢٠٠٠جنيهاً عام  ١٥١٠
  . جنيهاً  ٣٩٩٨ بحوالي سنوي، وقدر المتوسط ال٢٠٠٠من عام % ٦٠٤جنيهاً  بنسبة بلغت نحو 

   )٢٠١٨ – ٢٠٠٠(  مصر  خالل الفترة فيالمؤشرات االقتصادية لمحصول القمح  ) ٢( جدول رقم 
  محصول القمح

السعر   السنوات
 المزرعي
  بالجنية

اإليراد الكلى 
  بالجنية

 التكاليف إجمالي
  بالجنيةية نتاجاإل

صافى العائد 
 الفداني
  بالجنية

العائد الى 
التكاليف 
  بالجنية

ربحية 
الجنية 
  بالجنية

ربحية الطن 
  بالجنية

2000 104.2 2417.5 1510.4 907.1 1.60 0.60 341.02 
2001 105.1 2419.4 1522.6 896.8 1.59 0.59 335.88 
2002 107.7 2530.7 1558.4 972.3 1.62 0.62 360.11 
2003 114 2731 1715 1016 1.59 0.59 372.16 
2004 150 3570 1904 1664 1.88 0.87 605.09 
2005 168 1981 1981 1956 1.00 0.99 716.48 
2006 169 4006 2143 1863 1.87 0.87 690.00 
2007 173 4213 2444 1769 1.72 0.72 650.37 
2008 383 8340 3145 5159 2.65 1.64 1889.74 
2009 242 5649 3459 2190 1.63 0.63 808.12 
2010 272 5657 3680 1977 1.54 0.54 827.20 
2011 352 7953 4096 3884 1.94 0.95 1412.36 
2012 378 8783 4425 4358 1.98 0.98 1567.63 
2013 387 9082 4808 4274 1.89 0.89 1526.43 
2014 411 9318 5271 4047 1.77 0.77 1482.42 
2015 413 9568 5627 3941 1.70 0.70 1377.97 
2016 416 9627 7054 2573 1.36 0.36 922.22 
2017 564 12815 8991 3824 1.43 0.43 1327.78 
2018 564 12773 10631 2142 1.20 0.20 811.36 

 948.65 0.73 1.68 2600.69 3998.18 6496.51 288.05  المتوسط
S . d 153.43 3566.10 2606.57 1368.23 0.34 0.31 485.11 
C. V 53.26 54.89 65.19 52.61 20.48 42.21 51.14 

A 4.50 7.57 7.03 6.93 0.54 (0.11) 5.95 
B 0.10 0.10 0.11 0.08 0.00 (0.03) 0.08 

 73.05 (0.02) (0.01) 205.45 431.80 675.64 29.09 مقدار التغير  السنوي
 7.70 (2.90) (0.40) 7.90 10.80 10.40 10.10 معدل النمو السنوي

t test 14.7 ** 11.633 ** 27.036** 4.946 ** (0.43) (1.60) 4.958** 
R2 0.93 0.89 0.98 0.59 0.01 0.13 0.59 

     . قيم سالبة األقواس ما بين األرقام -
    . التكاليفإجمالي/ اإليراد الكلى =  العائد الى التكاليف   -
  .  التكاليفإجمالي/   صافى العائد = ربحية الجنية    -
 .ية الفدانية اإلنتاج/ صافى العائد =   ربحية الطن    -

، صادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، قطاع الشئون االقتن وزارة الزراعة واستصالح األرضيم: جمعت وحسبت: المصدر 
  .أعداد متفرقة

  

جنيها من  ٤٣٢بما يعادل نحو % ١٠,٨٠لي ية بحوااإلنتاجوقدر معدل النمو السنوي في التكاليف 
  .سنويمتوسطها ال

  :الفداني صافى العائد -٤
  حوالي من محصول القمح بلغ الفدانيأن متوسط صافى العائد ) ٢(تبين من بيانات الجدول رقم 

  ما بين حد أدنى بلغالفداني، وقد تراوح صافى العائد ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠(جنيهاً  خالل فترة الدراسة  ٢٦٠١

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



٢٨٦ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
ً  للفدان عام  ٨٩٧ حوالي ً  للفدان عام  ٥١٥٩ حوالي ، وحد أقصى بلغ ٢٠٠١جنيها  بزيادة ٢٠٠٨جنيها
ً  بنسبة زيادة بلغت نحو  ٤٢٦٢ حواليقدرها   ، وبتقدير معادلة النمو ٢٠٠١من عام  % ٤٧٥,٢٧ جنيها

جنيها وقد تأكدت  ٢٠٥سنويا تعادل نحو % ٧,٩٠ لمحصول القمح بحوالي الفدانيتبين زيادة صافى العائد 
   .٠,٥٩وقد بلغ معامل التحديد نحو  .%١صائية لتلك الزيادة عند مستوى المعنوية اإلح

  : العائد الى التكاليف-٥
  المـستخدمة فـى العمليـة      اإلنتاج الى تكلفة عناصر     اإلنتاج عن النسبة بين قيمة      هذا المقياس يعبر           

 العائد الى التكاليف قد تراوح بين حد أدنى بلـغ  إجماليتبين أن ) ٢(قم ، ومن خالل بيانات الجدول ر     يةاإلنتاج
ـ    ٢٠٠٨ جنيهاً فى عام     ٢,٦٥ حوالي وحد أقصى بلغ     ٢٠٠٥جنيهاً عام    ١,٠٠ حوالي  سنوي وقدر المتوسط ال

بما يعـادل    % ٠,٤٠جنيهاً ، وقدر معدل اإلنخفاض السنوي في معدل العائد للتكاليف بحوالي             ١,٦٨ حواليب
  . جنيها من المتوسط السنوي ٠,٠١نحو 

  : أربحية الجنية المستثمر-٦
ية ويعكس هذا   اإلنتاج التكاليف   إجمالي على   الفداني على هذا المعيار بقسمة صافى العائد        يتم الحصول 

أن ربحية الجنيـه المنفـق قـد     ) ٢(المقياس ارتفاع معامل الكفاءة االقتصادية ، وتبين من خالل الجدول رقم            
 ٢٠٠٨جنيهاً فى عام     ١,٦٤ حوالي وحد أقصى بلغ     ٢٠١٨جنيهاً عام    ٠,٢٠ حوالين حد أدنى بلغ     تراوح بي 

جنيهاً ، وقدر معدل اإلنخفاض السنوي في ربحيـة الجنيـه المـستثمر          ٠,٧٣ حوالي ب سنويوقدر المتوسط ال  
  . جنيها من المتوسط السنوي ٠,٠٢بما يعادل نحو % ٢,٩بحوالي 

  :ن محصول القمح أربحية الطن المنتج م-٧
 على إنتاجية الفدان بالطن ومـن خـالل بيانـات           الفدانيهذا المقياس عبارة عن قسمة صافى العائد        

 -٢٠٠٠( المنتج من محصول القمح قد تراوحـت خـالل فتـرة الدراسـة              أن ربحية الطن  ) ٢(الجدول رقم   
جنيهـاً فـى عـام       ١٨٨٩ حوالي وحد أقصى بلغ     ٢٠٠١جنيهاً عام    ٣٣٦ حواليبين حد أدنى بلغ     )  ٢٠١٨
جنيهاً ، وقدر معدل النمو السنوي في ربحيـة الطـن بحـوالي              ٩٤٩ حوالي ب سنوي وقدر المتوسط ال   ٢٠٠٨
جنيها من المتوسط السنوي وتأكدت معنوية النمـوذج المقـدر إحـصائياً  عنـد          ٧٣بما يعادل نحو    % ٧,٧٠

  %.١مستوى معنوية 
  

  :   ة الشاميةالمؤشرات اإلقتصادية لمحصول الذر: ثانياً 
  : المزرعي السعر -١

 لمحصول  الذرة الشامية خالل فترة الدراسة المزرعيأن السعر ) ٣(يتبين من بيانات الجدول رقم 
  وحد أقصى ٢٠٠٠جنيهاً لإلردب عام  ٨٥ حواليقد اتسم بالزيادة بين حد أدنى بلغ  )  ٢٠١٨ – ٢٠٠٠(

جنيهاً لإلردب ، كما  ٢٣٣ حوالي بسنويقدر المتوسط ال ،  و٢٠١٨جنيهاً لإلردب فى عام  ٤٧٦ حواليبلغ 
 لإلردب من المزرعيلمعادلة النمو للسعر %  ١تأكدت إحصائياً  معنوية النموذج المقدر عند مستوى معنوية 

  . جنيها خالل فترة الدراسة  ٢٢سنويا تعادل نحو % ٩,٥٠محصول الذرة الشامية بحوالي 
  : اإليراد الكلى-٢

أن اإليراد الكلى من محصول الذرة الشامية قد اتسم بالزيادة بين حد أدنى ) ٣(ول رقم اتضح من الجد
، ٢٠١٨جنيهاً  للفدان عام  ١١٢٤٨ حوالي وحد أقصى بلغ ٢٠٠٠جنيهاً  للفدان فى عام  ٢١٩٣  حواليبلغ 

 ، وقد تأكد )٢٠١٨-٢٠٠٠( جنيهاً  خالل فترة الدراسة ٥٧٦٢ حوالي للمحصول الفدانيوبلغ متوسط اإليراد 
 من محصول الذرة الفدانيلمعادلة النمو لإليراد %  ١إحصائياً  معنوية النموذج المقدر عند مستوى معنوية 

   . ٠,٩٤جنيهاً  ، وقد بلغ معامل التحديد  ٥١٣تعادل نحو % ٨,٩٠الشامية  وأنه يزيد سنوياً  بمعدل 



٢٨٧ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
  :يةاإلنتاج التكاليف إجمالي -٣
 حواليفقد تراوحت بين حد أدنى بلغ ) ٣(ية كما هو مبين بالجدول رقم اإلنتاجف وفيما يتعلق بالتكالي   

 سنوي وقدر المتوسط ال٢٠١٨جنيهاً فى عام  ٩٠٦٣ حوالي وحد أقصى بلغ ٢٠٠٠جنيهاً عام  ١٤٣٠
 ٣٩١بما يعادل نحو % ١٠,٣٠جنيهاً ، وقدر معدل النمو السنوي في التكاليف الكلية بحوالي  ٣٧٩٨بحوالي 

  .ية الفدانية لمحصول الذرة الشامية خالل فترة الدراسة اإلنتاجا من متوسط التكاليف جنيه
  :الفداني صافى العائد -٤

كـان  ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠(  لمحصول الذرة الشامية خالل فترة الدراسـة         الفدانيتبين أن صافى العائد     
 ، وحد أقصى    ٢٠٠١ للفدان عام    جنيها ً  ٧٥٢ حوالييتذبذب بين اإلنخفاض واالرتفاع  حيث بلغ الحد األدنى          

لمحصول  الفداني ، وبتقدير معادلة النمو تبين زيادة صافى العائد          ٢٠١٢جنيهاً  للفدان عام      ٣٢٢٠ حواليبلغ  
جنيها وقد تأكدت المعنوية اإلحصائية لتلك الزيادة عند  ١١٢ سنويا تعادل نحو % ٥,٧٠الذرة الشامية بحوالي 

   .٠,٤٥حديد نحو وقد بلغ معامل الت% .١مستوى 
  )٢٠١٨ – ٢٠٠٠( مصر  خالل الفترة المؤشرات االقتصادية لمحصول الذرة الشامية فى ) ٣( جدول رقم 

  محصول الذرة الشامية 
  السنوات

السعر 
 المزرعي
بالجنية 

  لإلردب/

  اإليراد
الكلى 
  بالجنية

 إجمالي
التكاليف 

ية اإلنتاج
  بالجنية

صافى العائد 
 الفداني
  بالجنية

د الى العائ
التكاليف 
  بالجنية

ربحية 
  الجنية

ربحية 
  الطن

2000 85.1 2193 1430 762.9 1.53 0.53 227.05 
2001 85.8 2224.1 1471.9 752.2 1.51 0.51 218.66 
2002 88.1 2304 1480 824 1.56 0.56 242.35 
2003 97 2565 1709 856 1.50 0.50 249.56 
2004 145 3781 1846 1935 2.05 1.05 557.64 
2005 145 3876 2055 1821 1.89 0.89 512.96 
2006 151 4087 2206 1881 1.85 0.85 522.50 
2007 221 5675 2624 3051 2.16 1.16 884.35 
2008 198 5050 3297 1753 1.53 0.53 517.11 
2009 193 4914 3303 1611 1.49 0.49 479.46 
2010 262 6140 3710 2430 1.65 0.65 773.89 
2011 270 6740 4082 2658 1.65 0.65 793.43 
2012 303 7560 4340 3220 1.74 0.74 964.07 
2013 314 7773 4753 3038 1.64 0.64 915.06 
2014 317 7848 4927 2921 1.59 0.59 879.82 
2015 322 7502 5268 2234 1.42 0.42 716.03 
2016 343 8267 6638 1629 1.25 0.25 502.78 
2017 406 9736 7952 1784 1.22 0.22 535.74 
2018 476 11248 9063 2185 1.24 0.24 687.11 

 588.40 0.60 1.60 1965.58 3797.63 5762.27 232.74  المتوسط
S . d 114.97 2654.90 2233.38 796.84 0.25 0.25 242.98 
C. V 49.40 46.07 58.81 40.54 15.83 42.02 41.29 

A 4.36 7.65 7.05 6.91 0.60 (0.14) 5.66 
B 0.10 0.09 0.10 0.06 (0.01) (0.05) 0.06 

 36.48 (0.03) (0.02) 112.04 391.16 512.84 22.11 مقدار التغير  السنوي
 6.20 (4.60) (1.40) 5.70 10.30 8.90 9.50 معدل النمو السنوي

t test 18.45 ** 16.78 ** 34.27 ** 3.747 ** (2.4)** (2.78)** 4.13** 
R2 0.95 0.94 0.99 0.45 0.25 0.31 0.50 
، ألرضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعيةمن وزارة الزراعة واستصالح ا: جمعت وحسبت: المصدر 

  .أعداد متفرقة
  : العائد الى التكاليف-٥

 قد تراوح بين حد أدنى بلغ       أن معدل العائد للتكاليف لمحصول الذرة الشامية        ) ٣(يوضح الجدول رقم    
ـ    ٢٠٠٧جنيهاً فى عام     ٢,١٦ حوالي وحد أقصى بلغ     ٢٠١٧جنيهاً عام    ١,٢٢ حوالي  سنوي وقدر المتوسط ال

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



٢٨٨ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
بما يعادل نحو   % ١,٤ في معدل العائد للتكاليف بحوالي       سنويجنيهاً ، وقدر معدل االنخفاض ال      ١,٦٠ حواليب

  %.١ة هذا االنخفاض عند مستوى معنوية  جنيها من المتوسط السنوي وقد تأكد معنوي٠,٠٢
  : أربحية الجنية المستثمر-٦

تبين أن ربحية الجنيه المنفق  فى إنتاج محصول الذرة الـشامية            ) ٣(بإستعراض بيانات الجدول رقم     
 جنيهاً ، وحده األقصى عام      ٠,٢٢ حوالي وبلغ   ٢٠١٧قد بلغ حده األدنى عام      ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠(خالل الفترة   

جنيهاً ، وقـدر معـدل االنخفـاض     ٠,٦٠ حوالي بسنويجنيهاً ، وقدر المتوسط ال     ١,١٦ واليح وبلغ   ٢٠٠٧
 جنيها من المتوسط السنوي وقد تأكد       ٠,٠٣بما يعادل نحو    % ٤,٦ فى ربحية الجنيه المستثمر بحوالي       سنويال

  ).٢٠١٨ -٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة % ١معنوية هذا االنخفاض عند مستوى معنوية 
    : الطن المنتج من محصول الذرة الشامية  أربحية-٧

 وحد أقصى بلغ    ٢٠٠١جنيهاً عام    ٢١٩ حواليوفيما يتعلق بربحية الطن فقد تراوح بين حد أدنى بلغ           
وقـدر  % ٣٤٠,٨٩ جنيها بنسبة بلغت نحو   ٧٤٥,٤١ حوالي  بزيادة بلغت     ٢٠١٢جنيهاً فى عام     ٩٦٤ حوالي

بما يعادل  % ٦,٢٠ معدل النمو السنوي في ربحية الطن بحوالي         جنيهاً ، وقدر   ٥٨٨ حوالي ب سنويالمتوسط ال 
كمـا هـو    % ١جنيها من المتوسط السنوي  وقد تأكدت معنوية هذه الزيادة عند مستوى معنوية               ٣٦,٤٨نحو  

  ) .٣(مبين بالجدول رقم 
 ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠( القمح والذرة الشامية فى مصر خالل الفترة لمحصولي الغذائيتقدير مؤشرات االمن 

  : لمحصول القمح الغذائيمؤشرات األمن : أوالً  
  :  االستهالك المحلى-١

عن تطور االستهالك المحلى من محصول القمـح خـالل الفتـرة            )  ٤(بدراسة بيانات الجدول رقم     
 ، بينمـا بلـغ الحـد        ٢٠٠١ألف طن عام     ٩٢٤٢ حواليتبين أنه تراوح بين حد أدنى بلغ        ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(

بة بلغـت نحـو      ألف طن بنس   ١٠٧٧٧ حوالي ،  بزيادة بلغت      ٢٠١٧ ألف طن عام     ٢٠٠١٩ حوالياألقصى  
ـ      . ألف طن      ١٣١١٧ حوالي، وبمتوسط بلغ    ٢٠٠١عن عام   % ١١٦,٦ اك وبدراسة معادلة النمو تبين أن هن

بما % ٣,١٠ قدر بنحو    سنويفى االستهالك المحلى لمحصول القمح بمعدل نمو        زيادة سنوية معنوية إحصائيا ً    
 ممـا يعنـى أن   ٠,٨٠التحديد نحـو   ، هذا وقد بلغ معامل   سنويألف طن من المتوسط ال     ٤٠٧حوالي  يعادل  

من التغيرات الحادثة فى االستهالك ترجع الى عامل الزمن نتيجة الزيادة السكانية والباقى يرجع الـى                % ٨٠
  .عوامل أخرى 

  :  متوسط نصيب الفرد -٢
ذكور سابقاً  تبين أن متوسط االستهالك الفردى من محصول          باستعراض البيانات الواردة بالجدول الم       

 ، وحد أقـصى بلـغ       ٢٠٠١سنة عام   / كجم   ١١٢القمح خالل فترة الدراسة تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي           
عـن عـام     % ٣٤,٩ كجم بنسبة بلغت نحو      ٣٩,١، بزيادة بلغت حوالي     ٢٠١٧سنة عام   /  كجم ١٥١ حوالي
بمـا  % ٠,٦٠ بلـغ نحـو   سنويبمعدل نمو % ١المقدر عند مستوى معنوية  ، وتبين معنوية النموذج   ٢٠٠١

  .سنة /كجم  ١٣٢ والبالغ حوالي سنويكجم من المتوسط ال ٠,٧٩يعدل حوالي 
  : حجم الفجوة الغذائية-٣

-٢٠٠٠(أن الفجوة الغذائية لمحصول القمح فى مصر خالل فترة الدراسة           ) ٤(يتبين من جدول رقم     
 ١١٥٩٨  ، وحد أقصى بلغ حـوالي ٢٠٠١ألف طن عام  ٢٩٨٧أدنى بلغ حوالي  تراوحت بين حد ) ٢٠١٨

ألف طن ، وقد أتخذت  أتجاها عاماً  تصاعدياً  بمعدل نمـو       ٥١٧٩ بمتوسط بلغ حوالي     ٢٠١٧ألف طن عام    
 على  اإلحصائية وتؤكد البيانات    سنويألف طن من المتوسط ال     ٢٣٣بما يعدل حوالي    % ٤,٥٠  بلغ نحو  سنوي

  . عانى من وجود فجوة غذائية كبيرة فى محصول القمح خالل فترة الدراسةأن مصر ت



٢٨٩ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
  :الذاتي نسبة اإلكتفاء -٤

تبـين أنـه    ) ٢٠١٨-٢٠٠٠( من محصول القمح خالل فتـرة الدراسـة          الذاتيبتقدير نسبة اإلكتفاء    
 ،  ٢٠١٢عـام   % ٧١,٣٨ ، وحد أقصى بلـغ نحـو         ٢٠١٧عام  % ٤٢,٠٧تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو       

 من القمح سـنوياً  بمعـدل   الذاتيوبتقدير معادلة النمو تبين تناقص نسبة اإلكتفاء  % ٦١,٧٨توسط بلغ نحو    بم
كما هـو  % ٦١,٧٨ والبالغ نحو سنويمن المتوسط ال% ٠,٨٠بما يعادل حوالي    % ١,٣٠  بلغ نحو  سنوينمو  

  .  بالبحث) ٤(مبين بالجدول رقم 
  )٢٠١٨ – ٢٠٠٠( مصر  خالل الفترة لمحصول القمح فى  الغذائيتطور مؤشرات األمن ) ٤(جدول رقم 

  محصول القمح
االستهالك   السنوات

  بااللف طن
متوسط 

نصيب الفرد 
  سنة/كجم 

الفجوة 
الغذائية 
  بااللف طن

االكتفاء 
  الذاتى
(%)  

كمية 
  الواردات
  بااللف طن

قيمة الواردات 
  بااللف جنية

نسبة اإلعتماد 
على الخارج 

(%)  
2000 10493 129.6 -3928.96 62.56 4896.0 634521.60 46.66 
2001 9242 111.9 -2987.42 67.68 4412.9 493803.51 47.75 
2002 11010 128 -4385.13 60.17 5574.7 713561.60 50.63 
2003 10343 121.4 -3498.31 66.18 4057.2 492544.08 39.23 
2004 11105 127.3 -3927.14 64.64 4366.8 555893.64 39.32 
2005 12002 135 -3861.04 67.83 5687.7 767839.50 47.39 
2006 12704 141.2 -4429.77 65.13 8004.1 1130178.92 63.00 
2007 12221 132.9 -4842.08 60.38 8241.9 1095348.51 67.44 
2008 12756 136.6 -4778.95 62.54 8327.8 1137577.48 65.29 
2009 12807 135.4 -4284.00 66.55 9120.8 1234956.32 71.22 
2010 12923 133.9 -5753.98 55.47 10593.5 1418469.65 81.97 
2011 13312 135 -4941.47 62.88 9800.0 1323000.00 73.62 
2012 12322 121.7 -3526.52 71.38 11428.3 1390824.11 92.75 
2013 13730 132.3 -4269.80 68.90 10288.4 1361155.32 74.93 
2014 13577 127.5 -4297.20 68.35 11158.9 1422759.75 82.19 
2015 14068 128.8 -6195.00 55.96 10661.4 1373188.32 75.78 
2016 14868 133 -5525.46 62.84 11138.4 1481407.20 74.92 
2017 20019 151 -11597.93 42.07 10164.4 1534824.40 50.77 
2018 19714 145.7 -11365.40 42.35 10651.4 1551908.98 54.03 

 63.10 1111250.68 8346.03 61.78 5178.71- 132.01 13116.63  المتوسط
S . d 2758.32 8.78 2358.31 8.05 2658.38 376277.12 15.84 
C. V 21.03 6.65 -45.54 13.03 31.85 33.86 25.11 

A 9.16 4.82 8.029 4.25 8.39 14.678 3.84 
B 0.03 0.01 0.045 -0.01 0.06 0.153 0.03 

 1.70 170021.35 484.07 0.80- 233.04- 0.79 406.62 سنويمقدار التغير  ال
 2.70 15.30 5.80 1.30- 4.50 0.60 3.10 سنويمعدل النمو ال
t test 8.194 ** 2.549 **  4.321** -2.39 7.89 ** 14.4 ** 3.012** 
R2 0.80 0.28 0.52 0.25 0.78 0.92 0.35 
  :جمعت وحسبت من   :المصدر 

  . وزارة الزراعة واستصالح األرضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة اإلحصاءات الزراعية ، أعداد متفرقة-١ 
  2- Food and Agriculture Organization of The United Nations, Data, Trade, Crops and 

livestock Products. Import Quantity, Import value.     
  

  : كمية الواردات-٥
-٢٠٠٠الى أن كمية الواردات من محصول القمح خالل فتـرة الدراسـة             ) ٤(تشير بيانات الجدول    

ألف  ١١٤٢٨ حوالي ، وحد أقصى بلغ  ٢٠٠٣ألف طن عام     ٤٠٥٧ حوالي تراوحت بين حد أدنى بلغ       ٢٠١٨
نوية زيادة كمية الـواردات الـسنوية الـى         ألف طن وقد ثبت مع     ٨٣٤٦ حوالي بمتوسط بلغ    ٢٠١٢طن عام   

ألف طن من المتوسـط   ٤٨٤ حواليبما يعادل   % ٥,٨٠ بلغ نحو    سنويمصر من محصول القمح بمعدل نمو       
   .٠,٧٨ حواليومعامل تحديد بلغ % ١ وتأكدت معنوية الزيادة عند مستوى معنوية سنويال

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



٢٩٠ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
  : قيمة الواردات-٦

لقمح خالل فترة الدراسة المذكورة بالبحـث تبـين أنهـا           بدراسة تطور قيمة الواردات من محصول ا      
 ألف ١٥٥١٩٠٩ حوالي ، وحد أقصى بلغ     ٢٠٠١ألف جنية عام     ٤٩٣٨٠٣ حواليتراوحت بين حد أدنى بلغ      

ألف جنية ، وقد تأكدت معنوية النموذج المقدر عند مستوى           ١١١١٢٥١ حوالي بمتوسط بلغ    ٢٠١٨جنية عام   
ألـف جنيـة مـن المتوسـط      ١٧٠٠٢١ حواليبما يعادل % ١٥,٣٠ نحو  بلغسنويبمعدل نمو  % ١معنوية  

  ).٤(، كما هو موضح بالجدول رقم سنويال
  : نسبة اإلعتماد على الخارج-٧

تبين أن مصر اعتمدت على الخارج فى سـد أحتياجاتهـا مـن             ) ٤(باستعراض بيانات الجدول رقم     
 ، وحد أقصى بلـغ نحـو        ٢٠٠٣عام  % ٣٩,٢٣محصول القمح حيث تراوحت النسبة بين حد أدنى بلغ نحو           

خالل فترة الدراسة وقد تأكدت معنوية النمـوذج المقـدر          % ٦٣,١٠ بمتوسط بلغ نحو     ٢٠١٢عام  % ٩٢,٧٥
 .سنويمن المتوسط ال% ١,٧بما يعادل نحو % ٢,٧٠ بلغ نحو سنويبمعدل نمو 

 : لمحصول الذرة الشاميةالغذائيمؤشرات األمن : ثانياً 
  : ى االستهالك المحل-١

عن تطور االستهالك المحلى من محصول الذرة الشامية فى مـصر           ) ٥(بدراسة بيانات الجدول رقم     
 ١٦٩٨٨ حـوالي  األقصى ، بينما بلغ الحد      ٢٠٠٤ألف طن عام     ٨٩٠٧ حوالييتضح أن الحد األدنى قد بلغ       

إحـصائياً  فـى    يتضح أن هناك زيادة سنوية معنويـة         سنوي ، وبدراسة معادلة النمو ال     ٢٠١٨ألف طن عام    
ألـف   ٢٦٢,٧٦ حواليبما يعادل   % ٢,١٠ بلغ نحو    سنوياإلستهالك من الذرة الشامية فى مصر بمعدل نمو         

، هذا وقد بلغ    ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(ألف طن خالل فترة الدراسة       ١٢٥١٢ حوالي البالغ   سنويطن من المتوسط ال   
االستهالك من محصول الذرة الشامية     من التغيرات الحادثة فى     % ٦٧ مما يعنى أن     ٠,٦٧معامل التحديد نحو    

  .فى مصر ترجع الى عامل الزمن
  :  متوسط نصيب الفرد -٢

 تبين أن نصيب الفرد من محصول الـذرة الـشامية بلـغ نحـو             ) ٥(باستعراض بيانات الجدول رقم     
 ٣٦ حوالي، وقد تراوح نصيب الفرد بين حد أدنى بلغ           )٢٠١٨-٢٠٠٠( سنة كمتوسط للفترة    / كجم   ٦٤,٦٧

 وتشير نتائج التحليـل     ٢٠٠٤سنة عام   / كجم   ٧٩ حوالي ، فى حين بلغ الحد األقصى        ٢٠١٨سنة عام   /جم  ك
 لمتوسط نصيب الفرد من الذرة الشامية فى مصر بلـغ نحـو             سنويالى تناقص فى معدل النمو ال     اإلحصائى  

 عنـد مـستوى     وثبتت معنوية النمـوذج   . سنويسنة من المتوسط ال   / كجم   ٢,٥٩بما يعادل حوالي    % ٤,٠٠
  %.     ١معنوية 

  : حجم الفجوة الغذائية-٣
الى تطور الفجوة الغذائية من محصول الـذرة الـشامية فـى مـصر خـالل       ) ٥(يشير الجدول رقم    

 ٦٠٠٧ لحجم الفجوة الغذائية قدر بنحو       سنويويالحظ من الجدول الى أن المتوسط ال       ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة
، ٢٠٠٤  ألف طن عام     ٣٠٦٧ألف طن خالل الفترة المشار اليها ، هذا وقد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي                

بما يعـادل نحـو     % ٢,٦٠ بلغ نحو    سنوي بمعدل نمو    ٢٠١٨  ألف طن عام      ٩٥٥٩وحد أقصى بلغ حوالي     
  .سنوي ألف طن من المتوسط ال١٥٦

  : نسبة اإلكتفاء الذاتى-٤
 لمعدل اإلكتفاء الذاتى مـن محـصول الـذرة          سنويالى أن المتوسط ال   ) ٥(تشير بيانات الجدول رقم     

 وتراوح هذا المعدل بين حد أدنى بلغ نحو       ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠(وذلك خالل الفترة    % ٥٢,٤٩الشامية قدر بنحو    
 وبدراسة معادلة النمو لم تثبت      ٢٠٠٤عام  % ٦٥,٥٧، فى حين بلغ الحد األقصى نحو        ٢٠١١عام  % ٤١,٨٢



٢٩١ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
 من محصول الذرة الـشامية      الذاتي الى تناقص نسبة االكتفاء      سنوييرات كما يشير معدل النمو ال     معنوية التقد 

  % .     ٠,٥٠بنحو
  )٢٠١٨ – ٢٠٠٠(  لمحصول الذرة الشامية  فى مصر خالل الفترة الغذائيتطور مؤشرات األمن ) ٥(جدول رقم 

  محصول الذرة الشامية
االستهالك   السنوات

  بااللف طن
متوسط 

صيب الفرد ن
  سنة/كجم 

الفجوة 
الغذائية 
  بااللف طن

االكتفاء 
  الذاتى
(%)  

كمية 
  الواردات
  بااللف طن

قيمة 
الواردات 
  بااللف جنية

نسبة اإلعتماد 
على الخارج 

(%)  
2000 11085 71.3 -5434.70 50.97 4710 335823 42.49 
2001 11259 76.4 -5165.40 54.12 4797.2 366506.08 42.61 
2002 11526 77.7 -5849.60 49.25 4720.6 366790.62 40.96 
2003 10457 77.8 -4775.30 54.33 4052.6 315292.28 38.75 
2004 8907 79.4 -3067.10 65.57 2429.3 192886.42 27.27 
2005 11862 77.8 -5496.30 53.66 5094.9 396383.22 42.95 
2006 11482 78.1 -5332.40 53.56 3769.3 294382.33 32.83 
2007 11392 71.7 -5251.10 53.91 5263.1 377364.27 46.20 
2008 12000 67.5 -5694.00 52.55 3979.9 268643.25 33.17 
2009 12100 66.3 -5455.50 54.91 5416.3 359100.69 44.76 
2010 12663 71.7 -6387.20 49.56 6170.5 442424.85 48.73 
2011 14074 67.3 -8188.30 41.82 7047.9 474323.67 50.08 
2012 13381 60.9 -6175.50 53.85 6061.6 369151.44 45.30 
2013 13925 65.4 -6823.20 51.00 5771.8 377475.72 41.45 
2014 12313 58.1 -5067.80 58.84 8230.8 478209.48 66.85 
2015 14877 48.5 -7819.30 47.44 7951.4 385642.9 53.45 
2016 13909 39.9 -6731.70 51.60 8508 339469.2 61.17 
2017 13536 37.1 -5873.40 56.61 8332.4 309132.04 61.56 
2018 16988 35.9 -9559.30 43.73 8420.2 302285.18 49.57 

 45.80 355330.88 5827.78 52.49 6007.74- 64.67 12512.42  المتوسط
S . d 1808.15 14.40 1410.98 5.20 1811.09 68995.29 10.06 
C. V 14.45 22.26 -23.49 9.91 31.08 19.42 21.96 

A 9.22 4.54 8.41 4.01 8.15 14.23 3.539 
B 0.02 -0.04 0.03 -0.01 0.05 0.15 0.026 

 1.191 52944.30 273.91 0.26- 156.20- 2.59- 262.76 سنويمقدار التغير  ال
 2.600 14.90 4.70 0.50- 2.60 4.00- 2.10 سنويمعدل النمو ال
t test 5.925 ** (6.843)** 3.23** -1.19 5.376 ** 15.25 ** 3.625** 
R2 0.67 0.73 0.38 0.08 0.63 0.93 0.44 
   :جمعت وحسبت من  :المصدر 

   وزارة الزراعة واستصالح األرضي ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة اإلحصاءات الزراعية ، أعداد متفرقة-١ 
2- Food and Agriculture Organization of The United Nations, Data, Trade, Crops and 

livestock Products. Import Quantity, Import value.     
  : كمية الواردات-٥

بدراسة كمية الواردات لمحصول الذرة الشامية خالل فترة الدراسة تبين أنه تراوحت بين حـد أدنـى            
 بمتوسـط  ٢٠١٦ألف طـن عـام    ٨٥٠٨  حوالي ، وحد أقصى بلغ ٢٠٠٤ألف طن عام  ٢٤٢٩ حواليبلغ  

 ألف طن وتبين تزايد كمية الواردات من محصول الذرة الشامية سنوياً  بمعدل نمـو         ٥٨٢٨ حوالي بلغ   سنوي
 وتأكدت معنوية الزيادة عنـد      سنويألف طن من المتوسط ال     ٢٧٤ حواليبما يعادل   % ٤,٧٠ بلغ نحو    سنوي

       . )٥(كما هو موضح بالجدول رقم % ١معنوية مستوى 
  : قيمة الواردات-٦
تبين أن قيمة الواردات من محصول الذرة الشامية فـى مـصر            ) ٥(باستعراض بيانات الجدول رقم        

 ، وحد أقـصى بلـغ       ٢٠٠٤ألف جنية عام     ١٩٢٨٨٦ حواليخالل فترة الدراسة تراوحت بين حد أدنى بلغ         
ألف جنية ، وقـد تأكـدت معنويـة          ٣٥٥٣٣١ حوالي بمتوسط بلغ    ٢٠١٤ عام   ألف جنية  ٤٧٨٢٠٩ حوالي

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



٢٩٢ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
 ٥٢٩٤٤ حـوالي بما يعـادل    % ١٤,٩٠ بلغ نحو    سنويبمعدل نمو   % ١النموذج المقدر عند مستوى معنوية      

   .سنويألف جنية من المتوسط ال
  : نسبة اإلعتماد على الخارج-٧

ماد مصر على سد احتياجاتها من محصول الذرة        يتبين من بيانات الجدول المذكور سابقا  أن نسبة إعت         
 ٢٠١٤عام  % ٦٦,٨٥ ، وحد أقصى بلغ نحو       ٢٠٠٤عام  % ٢٧,٢٧الشامية قد تراوح بين حد أدنى بلغ نحو         

، وقد تأكدت معنويـة النمـوذج المقـدر         ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة    % ٤٥,٨٠بمتوسط بلغ نحو    
  . سنويمن المتوسط ال% ١,١٩و بما يعادل نح% ٢,٦ بلغ نحو سنويبمعدل نمو 

   القمح والذرة الشامية لمحصولي الغذائيالوضع الراهن للمخزون اإلستراتيجى ومعامل األمن 
  : لمحصول القمح الغذائيالوضع الراهن للمخزون اإلستراتيجى ومعامل األمن : أوالً  

   :اليومي  اإلستهالك المحلى -١
 ٣٥,٩٤ حـوالي  لمحصول القمح بلغ اليوميستهالك المحلى الى أن اإل )٦(تشير بيانات الجدول رقم 

 ، ٢٠٠١ ألف طـن عـام    ٢٥,٣٢حيث تراوح بين حد أدنى بلغ       ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠(ألف طن كمتوسط للفترة     
 ، ومن خالل معادلة النمو تبين تزايد كمية اإلسـتهالك           ٢٠١٧ ألف طن عام     ٥٤,٨٥ حواليوحد أقصى بلغ    

ألف طـن مـن    ١,١ حواليبما يعادل  % ٣,١ بلغ نحو سنويمعدل نمو  من محصول القمح باليوميالمحلى 
   .٠,٨٠ حواليوبمعامل تحديد بلغ % ١ وتأكدت معنوية هذه الزيادة عند مستوى معنوية سنويالمتوسط ال

  : المحلى لإلستهالك اإلنتاج فترة كفاية -٢
تبـين  ) ٢٠١٨ – ٢٠٠٠(ترة   المحلى لإلستهالك من القمح خالل الف      اإلنتاجبدراسة تطور فترة كفاية     

 ٢٠١٢ يوم عام    ٢٦٠,٥٤ حوالي ، وحد أقصى بلغ      ٢٠١٧ يوم عام    ١٥٣,٥٤أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ       
 لإلستهالك إتجهـت    اإلنتاج يوم ، وبتقدير معادلة النمو تبين أن فترة كفاية           ٢٢٥,٥ حوالي بلغ   سنويبمتوسط  

 والبـالغ   سنوي يوم من المتوسط ال    ٢,٩٣  حواليوياً    بما يعادل سن   % ١,٣ بلغ   سنويلإلنخفاض بمعدل نمو    
  . لمحصول القمح الغذائيوهذا مؤشر غير جيد يعطى داللة على انخفاض مستوى األمن .  يوم ٢٢٥,٥

  : فترة تغطية الواردات لإلستهالك -٣
بدراسة وتحليل فترة تغطية الواردات لإلستهالك المحلى من محصول القمح خـالل فتـرة الدراسـة                

 ١٤٣,١٨ حـوالي تبين انها تراوحت بين حد أدنى بلـغ   ) ٦(كما هو موضح بالجدول رقم      ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(
 حـوالي  بلـغ  سـنوي  بمتوسـط  ٢٠١٢ يوم فى عام ٣٣٨,٥٣ حوالي ، وحد أقصى بلغ   ٢٠٠٣يوم فى عام    

ـ   سنوي يوم وبتقدير فترة تغطية الواردات لإلستهالك تبين تزايد الفترة بمعدل نمو             ٢٣٠,٣١ % ٢,٧و   بلغ نح
   .  سنوي يوم من المتوسط ال٦,٢٢بما يعادل سنوياً  نحو 

  : كمية وفترة الفائض فى اإلستهالك المحلى -٤
تبين أن كمية وفترة الفائض فى اإلستهالك المحلـى لمحـصول           ) ٦(بإستعراض بيانات الجدول رقم     
 يوم  ١٤,٤٥بلغت حوالي    تكفى لفترة    ٢٠٠٤ ألف طن عام     ٤٣٩,٦٦القمح تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي        

 يـوم بمتوسـط   ٢٣٤,٠٧ تكفى لفترة بلغت حوالي ٢٠١٢ ألف طن عام  ٧٩٠١,٧٨، وحد أقصى بلغ حوالي      
  . يوم ١٠٣,٨١ألف طن تكفى لفترة بلغت حوالي  ٣٦٦٦,٢٧ بلغ حوالي سنوي

  : كمية وفترة العجز فى اإلستهالك المحلى – ٥
 اإلسـتهالك المحلـى مـن       فين متوسط كمية العجز     بالبحث تبين أ  ) ٦(بدراسة بيانات الجدول رقم     
 ألف طن تكفى لفتـرة بلغـت      ١٠٧٣,٧٦بلغت حوالي   ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠(محصول القمح خالل فترة الدراسة      

  . يوم ١٩,٧نحو 



٢٩٣ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
 لالستهالك وفترة تغطية الواردات اإلنتاج وفترة كفاية اليوميتطور االستهالك المحلى ) ٦(جدول رقم 

ة وفترة الفائض والعجز فى االستهالك المحلى  لمحصول القمح فى مصر  خالل لالستهالك وتقدير كمي
   )٢٠١٨ – ٢٠٠٠( الفترة 

  محصول القمح
  السنوات

االستهالك 
المحلى 
 اليومي

  بااللف طن

فترة كفاية 
 اإلنتاج

لالستهالك 
  باليوم

فترة تغطية 
الواردات 

لالستهالك  
  باليوم

مجموع 
الفترتين 

  باليوم

كمية 
فى الفائض 

االستهالك 
  بااللف طن

فترة كفاية 
الفائض 

لالستهالك 
  باليوم

كمية العجز 
فى 

االستهالك 
  بااللف طن

فترة 
العجز فى 
االستهالك 

  باليوم
2000 28.75 228.33 170.31 398.64 967.04 33.64 - - 
2001 25.32 247.02 174.28 421.30 1425.48 56.30 - - 
2002 30.16 219.63 184.81 404.44 1189.57 39.44 - - 
2003 28.34 241.55 143.18 384.72 558.89 19.72 - - 
2004 30.42 235.92 143.53 379.45 439.66 14.45 - - 
2005 32.88 247.58 172.97 420.55 1826.66 55.55 - - 
2006 34.81 237.73 229.97 467.69 3574.33 102.69 - - 
2007 33.48 220.38 246.16 466.54 3399.82 101.54 - - 
2008 34.95 228.26 238.29 466.55 3548.85 101.55 - - 
2009 35.09 242.91 259.94 502.85 4836.80 137.85 - - 
2010 35.41 202.48 299.21 501.69 4839.52 136.69 - - 
2011 36.47 229.51 268.70 498.22 4858.53 133.22 - - 
2012 33.76 260.54 338.53 599.07 7901.78 234.07 - - 
2013 37.62 251.49 273.51 525.00 6018.60 160.00 - - 
2014 37.20 249.48 299.99 549.47 6861.70 184.47 - - 
2015 38.54 204.27 276.61 480.88 4466.40 115.88 - - 
2016 40.73 229.35 273.44 502.79 5612.94 137.79 - - 
2017 54.85 153.54 185.32 338.86 - - 1433.53 26.1 
2018 54.01 154.57 197.21 351.78 - - 714 13.2 

 19.7 1073.765 103.81  3666.27 455.81 230.31 225.50 35.94  المتوسط
S . d 7.56 29.39 57.83 - - - - - 
C. V 21.03 13.03 25.11 - - - - - 

A 3.26 5.54 5.14 - - - - - 
B 0.03 -0.01 0.03 - - - - - 

 - - - - - 6.22 2.93- 1.11 سنويمقدار التغير  ال
 - - - - - 2.70 1.30- 3.10 سنويمعدل النمو ال
t test 8.19** -2.38 3.012** - - - - - 
R2 0.80 0.25 0.35 - - - - - 

      )  ٤(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر 

  : حجم المخزون اإلستراتيجى -٦
-٢٠٠٠(ط كمية الفائض فى محصول القمح عن اإلستهالك المحلى خالل فترة الدراسة             بتقدير متوس 

 يوماً  تقريباً      ١٠٣,٨١ حوالي ألف طن تكفى إلستهالك ما يقرب من         ٣٦٦٦,٢٧ حواليتبين أنه بلغ    ) ٢٠١٨
ـ                   ٣,٤٦ امى  شهراً ، ويستخدم هذا الفائض ليتم سحبه خالل الفترة التى يظهر فيهما عجز وهو ما ظهر فى ع
 حـوالي   ألف طن بفتـرة تقـدر ب        ١٠٧٤ حوالي حيث قدرت كمية العجز فيهما بمتوسط بلغ         ٢٠١٨،  ٢٠١٧
بالبحث ، ومن ثم بلغ متوسط حجم المخـزون  اإلسـتراتيجى         )٦( يوماً  كما هو موضح بالجدول رقم         ١٩,٧

 ٢,٩٤ تقريبـاً       يوما ً  ٨٨,١٣ حوالي  ألف طن تكفى ل     ٣١٦٧ حواليمن محصول القمح خالل فترة الدراسة       
  .بالملحق) ١(شهراً  كما هو موضح بالجدول رقم 

  : الغذائي معامل األمن -٧
 بين الصفر والواحد الصحيح فكلما إقتربـت قيمـة المعامـل مـن     الغذائيتتراوح قيمة معامل األمن   

لـصحيح   ، وكلما إقتربت قيمة المعامل مـن الواحـد ا          الغذائيالصفر أعطى داللة على إنخفاض حالة األمن        

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



٢٩٤ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
بالملحق تبـين أن قيمـة   ) ١( للسلعة فى الدولة،  وبإستعراض بيانات الجدول رقم  الغذائيإرتفعت حالة األمن    

 ويرجـع  ٠,٢٥ حـوالي بلغت ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠  ( لمحصول القمح خالل فترة الدراسةالغذائيمعامل األمن 
على اإلسـتيراد لـسد اإلحتياجـات     من هذا المحصول الى اإلعتماد الغذائياإلنخفاض فى قيمة معامل األمن    

المطلوبة منه باإلضافة الى إنخفاض المخزون اإلستراتيجى وبالتالى يصبح من الضرورى زيادة قيمة معامـل         
 من أجل زيادة حجم المخزون اإلسـتراتيجى ليكفـى اإلسـتهالك            ٠,٥ حوالي حتى يصل الى     الغذائياألمن  

 من خالل إتخاذ العديد من السياسات       الغذائي إلعتبارات األمن    المحلى للسكان لمدة ستة أشهر على األقل وفقا ً        
                       .والبرامج التنفيذية

  :    لمحصول الذرة الشاميةالغذائيالوضع الراهن للمخزون اإلستراتيجى ومعامل األمن : ثانياً  
   :اليومي  اإلستهالك المحلى -١
 لمحصول الذرة الـشامية    اليومي أن كمية اإلستهالك المحلى      تبين) ٧(باستعراض بيانات الجدول رقم        

ألـف طـن عـام     ٤٦ حوالي، وحد أقصى بلغ   ٢٠٠٤ ألف طن عام     ٢٤,٤٠ حواليتراوح بين حد أدنى بلغ      
 من محصول الذرة الشامية بمعـدل       اليومي ، وبتقدير معادلة النمو تبين تزايد كمية االستهالك المحلى           ٢٠١٨

 ٣٤,٢٨  حـوالي  والبالغ سنوي ألف طن من المتوسط ال٠,٧٢ حواليبما يعادل   % ٢,١ بلغ نحو      سنوينمو  
  % . ١ألف طن وتأكدت معنوية الزيادة عند مستوى معنوية 

  : المحلى لإلستهالك اإلنتاج فترة كفاية -٢
 لإلستهالك من محصول الذرة الشامية فى مـصر         اإلنتاجتبين أن فترة كفاية     ) ٧(بدراسة جدول رقم    

 حـوالي  ، وحد  أقـصى بلـغ        ٢٠١١يوم عام    ١٥٢,٦٤ترة الدراسة تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو         خالل ف 
يوم ، وبدراسة النمـوذج المقـدر تبـين          .١٩١,٥٨ حوالي بلغ   سنوي ، وبمتوسط    ٢٠٠٤ يوم عام    ٢٣٩,٣١

 يعـادل  بما% ٠,٥٠ سنوي لإلستهالك من محصول الذرة الشامية سنويا بمعدل نمو          اإلنتاجتناقص فترة كفاية    
   .سنوي يوم من المتوسط ال٠,٩٦ حوالي

  : فترة تغطية الواردات لإلستهالك-٣
تراوحت فترة تغطية الواردات لإلستهالك المحلى من محصول الذرة الشامية فى مصر خـال فتـرة                   

يـوم عـام    ٢٤٣,٩٩ حـوالي  ، وحد أقصى بلـغ      ٢٠٠٤يوم عام    ٩٩,٥٥ حواليالدراسة بين حد أدنى بلغ      
 بلـغ   سنوين تزايد فترة تغطية الواردات لإلستهالك لمحصول الذرة الشامية سنوياً  بمعدل نمو              ، وتبي ٢٠١٤
يوم وتأكدت معنويـة     ١٦٧,١٦ حوالي البالغ   سنوييوم من المتوسط ال    ٤,٣٥ حواليبما يعادل   % ٢,٦٠نحو  

  % . ١هذه الزيادة عند مستوى 
  : كمية وفترة الفائض فى اإلستهالك المحلى -٤
االستهالك المحلى من محصول    تبين أن متوسط كمية الفائض فى       ) ٧(اض بيانات الجدول رقم     باستعر   

 حواليألف طن تكفى لفترة بلغت       ١٥٠٩  حواليبلغت   ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠(الشامية خالل فترة الدراسة      الذرة
ـ يوم  وتراوحت كمية الفائض فى اإلستهالك المحلى من محصول الذرة الشامية بين حد                ٤٢,٠٦ ى بلـغ   أدن
ألف طـن   ٣١٦٣ يوم ، وحد أقصى بلغ نحو ٠,٣٨ تكفى لفترة بلغت حوالي ٢٠٠٧ألف طن عام   ١٢حوالي  

 .يوم  ٩٣,٧٦ تكفى لفترة بلغت حوالي ٢٠١٤عام 
  : كمية وفترة العجز فى اإلستهالك المحلى – ٥

حلـى مـن     أن متوسط كمية العجز فى اإلسـتهالك الم        تبينبالبحث  ) ٧(بدراسة بيانات الجدول رقم     
ألف طن تكفى لفترة بلغـت       ٧٨٣بلغت حوالي   ) ٢٠١٨ -٢٠٠٠(محصول الذرة الشامية خالل فترة الدراسة       

  .يوم ٢٣,٥٢نحو 



٢٩٥ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
 لالستهالك وفترة تغطية الواردات اإلنتاج وفترة كفاية اليوميتطور االستهالك المحلى ) ٧(جدول رقم 

الك المحلى  لمحصول الذرة الشامية  فى مصر  لالستهالك وتقدير كمية وفترة الفائض والعجز فى االسته
   )٢٠١٨ – ٢٠٠٠( خالل الفترة 

  السنوات  الذرة الشاميةمحصول 
االستهالك 
المحلى 
اليومي 
  بااللف طن

فترة كفاية 
اإلنتاج 

لالستهالك 
  باليوم

فترة تغطية 
الواردات 

لالستهالك  
  باليوم

مجموع 
الفترتين 

  باليوم

كمية 
الفائض فى 
االستهالك 
  بااللف طن

فترة كفاية 
الفائض 

لالستهالك 
  باليوم

كمية العجز 
فى 

االستهالك 
  بااللف طن

فترة 
العجز فى 
االستهالك 

  باليوم
2000 30.37 186.05 155.09 341.14 - - 724.7 23.9 
2001 30.85 197.55 155.52 353.06 - - 368.2 11.9 
2002 31.58 179.76 149.49 329.25 - - 1129 35.8 
2003 28.65 198.32 141.46 339.77 - - 722.7 25.2 
2004 24.40 239.31 99.55 338.86 - - 637.8 26.1 
2005 32.50 195.88 156.77 352.65 - - 401.4 12.4 
2006 31.46 195.49 119.82 315.31 - - 1563.1 49.7 
2007 31.21 196.75 168.63 365.38 12.00 0.38 - - 
2008 32.88 191.81 121.06 312.86 - - 1714.1 52.1 
2009 33.15 200.43 163.38 363.82 - - 39.2 1.2 
2010 34.69 180.89 177.86 358.75 - - 216.7 6.2 
2011 38.56 152.64 182.78 335.42 - - 1140.4 29.6 
2012 36.66 196.55 165.35 361.89 - - 113.9 3.1 
2013 38.15 186.15 151.29 337.44 - - 1051.4 27.6 
2014 33.73 214.77 243.99 458.76 3163.00 93.76 - - 
2015 40.76 173.16 195.08 368.24 132.10 3.24 - - 
2016 38.11 188.35 223.27 411.61 1776.30 46.61 - - 
2017 37.08 206.62 224.68 431.31 2459.00 66.31 - - 
2018 46.54 159.61 180.91 340.53 - - 1139.1 24.5 

  23.52  782.98  42.06 1508.48 358.74 167.16 191.58 34.28  المتوسط
S . d 4.95 18.99 36.71 - - - - - 
C. V 14.45 9.91 21.96 - - - - - 

A 3.315 5.30 4.83 - - - - - 
B 0.021 -0.005 0.026 - - - - - 

 - - - - - 4.35 0.96- 0.72 مقدار التغير  السنوي
 - - - - - 2.60 0.50- 2.10 و السنويمعدل النم

t test 5.92** -1.19 3.625** - - - - - 
R2 0.67 0.08 0.44 - - - - - 

  ) .٥(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر 
  

  : حجم المخزون اإلستراتيجى -٦
ذرة الشامية  بالبحث تبين أن متوسط كمية الفائض من محصول ال        ) ٧(بإستعراض بيانات الجدول رقم     

 ١,٤ يوماً  تقريباً       ٤٢,٠٦ حوالي ألف طن تكفى ل    ١٥٠٩ حواليبلغت  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة    
 ألف  ٧٨٣ حواليشهرا ، ويستخدم هذا الفائض لسد العجز حيث قدر متوسط كمية العجز خالل فترة الدراسة ب               

 من محصول الذرة الشامية خالل فترة        يوماً  وبتقدير متوسط حجم المخزون اإلستراتيجى       ٢٣,٥٢ حواليطن  
 ٢١,١٦ حـوالي   ألف طن تكفـى ل ٧٢٥ حواليبالملحق تبين أنه بلغ ) ١(الدراسة كما هو مبين بالجدول رقم  

  .يوماً  
   :الغذائي معامل األمن -٧

 لمحصول الذرة الـشامية  الغذائيبالملحق أن متوسط قيمة مغامل األمن      ) ١(تشير بيانات الجدول رقم     
 لمحصول الذرة الشامية الى حد كبير       الغذائي وتشير هذه النتائج الى تراجع قيمة معامل األمن          ٠,٠٢حو  بلغ ن 

   .الغذائيجداً  وانخفاض قيمة المعامل يشكل خطراً  على األمن 
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٢٩٦ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
  الملخص والتوصيات

ً  لتأثيرهاالغذائيتعتبر قضية األمن    من أهم القضايا اإلستراتيجية التى تهتم بها مصر نظرا
اإلقتصادى واإلجتماعى والسياسى على إستقرار الدولة خاصة فى ظل المخاطر والتقلبات السياسية السائدة 

 وتوفير اإلحتياجات الغذائية للسكان من أهم المشاكل الغذائيبين جميع الدول ، حيث تعد مشكلة تحقيق األمن 
 معدالت اإلكتفاء الذاتى وتقليل حجم التى تسعى الدولة لمواجهتها من خالل وضع سياسات تعمل على زيادة

 وخاصة من السلع اإلستراتيجية؛ ويعتبر محصولى القمح والذرة الشامية الغذائيالفجوة الغذائية وتحقيق األمن 
أحد أهم محاصيل الحبوب الرئيسية والهامة فى مصر نظراً  لتعدد مجاالت إستخدامهما؛ كما يعتبر محصول 

ن باإلضافة الى إعتماد العديد من الصناعات الغذائية على القمح ودقيقه؛ كذلك يعد القمح الغذاء الرئيسى للسكا
محصول الذرة الشامية أحد أهم محاصيل الحبوب الرئيسية حيث يحتل المرتبة الثانية بعد القمح فى اإلستهالك 

 الى دخوله فى اآلدمى حيث يتم خلط دقيق الذرة الشامية مع دقيق القمح فى صناعة رغيف الخبز باإلضافة
 وتتمثل مشكلة .العديد من الصناعات الغذائية مثل زيت الذرة والنشا وإستخدامه كعلف للماشية والدواجن

 القمح والذرة لمحصولي الكلى اإلنتاج فى أنه على الرغم من زيادة المساحة المزروعة ومن ثم زيادة البحث
تجه نحو الزيادة المستمرة بمعدالت أعلى من زيادة الشامية ، إال أن الكميات المستهلكة منهما ما زالت ت

 بسبب الزيادة السكانية سنوياً  مما أدى الى تزايد حجم الفجوة الغذائية وإنخفاض نسبة اإلكتفاء الذاتى اإلنتاج
لمحصول الذرة الشامية % ٥٢,٤٩لمحصول القمح ، % ٦١,٧٨حيث بلغت نسبة اإلكتفاء الذاتى نحو 

 الغذائي دراسة وتقدير أهم مؤشرات األمن وقد إستهدف البحث). ٢٠١٨- ٢٠٠٠( كمتوسط للفترة من 
وتوصل البحث الى العديد  ).٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل فترة الدراسة لمحصول القمح والذرة الشامية فى مصر

   :من النتائج منها
-٢٠٠٠(سة  القمح والذرة الشامية فى مصر خالل فترة الدرالمحصولي بتقدير ربحية الجنية المستثمر -

 القمح والذرة الشامية لمحصولي% ٤,٦، % ٢,٩ حواليتبين إنخفاض ربحية الجنية المستثمر ب) ٢٠١٨
   . على الترتيب

 القمح والذرة الشامية تبين تزايد حجم الفجوة لمحصولي وبدراسة حجم الفجوة الغذائية ونسبة اإلكتفاء الذاتى -
ً  بنحو   القمح والذرة الشامية، وتناقص نسبة اإلكتفاء الذاتى لمحصولي% ٢,٦، % ٤,٥الغذائية سنويا

 القمح والذرة الشامية، وبالتالى إعتمدت مصر على الخارج فى لمحصولي% ٠,٥، % ١,٣سنوياً  بنحو 
 القمح والذرة لمحصولي% ٤٥,٨، % ٦٣,١إستيراد كميات كبيرة لسد إحتياجاتها بمتوسط بلغ نحو 

   . )٢٠١٨-٢٠٠٠( لدراسةالشامية على الترتيب خالل فترة ا
 مليون طن تكفى ٣,٢ القمح والذرة الشامية تبين أنه بلغ لمحصوليبتقدير حجم المخزون اإلستراتيجى   -

 ٧٢٥,٥ حوالي شهراً  وذلك بالنسبة لمحصول القمح ، فى حين بلغ ٢,٩٤ يوماً  تقريباً  ٨٨,١٣ حواليل
  .لذرة الشامية خالل نفس الفترة المذكورة  يوماً  بالنسبة لمحصول ا٢١,١٦ حواليألف طن تكفى ل

 على الترتيب ٠,٠٢ ، ٠,٢٥ القمح والذرة الشامية تبين أنه بلغ لمحصولي الغذائيبتقدير معامل األمن   -
  . المصرىالغذائيخالل فترة الدراسة مما يشكل خطراً  على األمن 

  التوصيات
 حتى يكون هناك مخزون إستراتيجى يكفى ٠,٥لى  القمح والذرة المحصولي الغذائي زيادة معامل األمن -١

  . لستة أشهر 
 وتقليل اإلعتماد اإلنتاجية الفدانية للعمل على زيادة اإلنتاج التوسع الرأسى من خالل إستباط أصناف عالية -٢

  . على الخارج من أجل سد الفجوة الغذائية 
شجيع المزارعيين على خدمة االرض  لتاإلنتاج وضع سعر ضمان يتناسب مع إرتفاع أسعار مستلزمات -٣

 .بالطريقة الموصى بها من وزارة الزراعة وإستصالح األراضى 



٢٩٧ دراسة اقتصادية تحليلية لألمن الغذائي لمحصولي القمح والذرة الشامية في مصر
  المراجع

  المراجع العربية  : أوالً 
السياسات الزراعية وأثرها على األمن الغذائي من السكر في مصر ، ) دكتور ( محمد على محمد شطا -١

   .٢٠١٩نوفمبر ) ٥-٤(ولى األول ، جامعة بنى سويف في ظل مفهوم التنمية المستدامة ، المؤتمر الد
 لمحصول القمح فى الغذائيوآخرون ، دراسة اقتصادية تحليلية لألمن ) دكتور ( أوليفيا السيد صالح -٢

   .٢٠١٣ أكتوبر ٣١ – ٣٠مصر ، المؤتمر الحادى والعشرون لإلقتصاديين الزراعيين 
 لمحاصيل الحبوب فى الغذائيد الجواد ، تقييم حالة األمن  سرحان أحمد سليمان ، نوران عبد الحميد عب-٣

   . ٢٠١٧ نوفمبر ٢-١مصر ، المؤتمر الخامس والعشرون لإلقتصاديين الزراعيين 
 ألهم محاصيل الغذائي، الوضع الراهن ألهم مؤشرات األمن )وآخرون(ماء محمد فنجرى أبو جبل  الشي-٤

، ديسمبر ابع، العدد الرلد السادس والعشرون، المجلزراعيا، المجلة المصرية لإلقتصاد الحبوب فى مصر
٢٠١٦.  

 ألهم الغذائي، دراسة اقتصادية عن األمن )دكتور(الد عبد الحميد حسانين  يحيى محمد متولى خليل ، خ-٥
   .٢٠١٢ أكتوبر ١٧-١٦، المؤتمر العشرون لإلقتصاديين الزراعيين لع الغذائية اإلستراتيجة المصريةالس

، أهم العوامل المؤثرة على إنتاج محصول الذرة الشامية فى ) دكتور(محمد عبد العال سالمان  ناصر -٦
   .٢٠١٣ ، المجلد الثالث والعشرون ، العدد الثانى يونيو الزراعيمصر ، المجلة المصرية لإلقتصاد 

 .، أعداد متفرقةةصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعي، قطاع الشئون االقتوزارة الزراعة واستصالح األرضي -٧
  المراجع األجنبية : ثانياً  

8- Food and Agriculture Organization of The United Nations, Data, Trade, Crops and 
livestock Products. Import Quantity, Import value. 

  المالحق
 القمح والذرة الشامية ليلمحصو الغذائي ومعامل األمن اإلستراتيجيتقدير حجم المخزون ) ١(جدول رقم 

  )٢٠١٨-٢٠٠٠(فى مصر خالل الفترة 
  محصول الذرة الشامية    محصول القمح 

مقدار التغير فى حجم المخزون   السنوات
  اإلستراتيجى بااللف طن 

قيمة معامل 
   الغذائياألمن 

مقدار التغير فى حجم المخزون 
  اإلستراتيجى بااللف طن 

قيمة معامل األمن 
   الغذائي

2000 967.04 0.09 -724.7 -0.07 
2001 1425.48 0.15 -368.2 -0.03 
2002 1189.57 0.11 -1129 -0.10 
2003 558.89 0.05 -722.7 -0.07 
2004 439.66 0.04 -637.8 -0.07 
2005 1826.66 0.15 -401.4 -0.03 
2006 3574.33 0.28 -1563.1 -0.14 
2007 3399.82 0.28 12 0.00 
2008 3548.85 0.28 -1714.1 -0.14 
2009 4836.80 0.38 -39.2 0.00 
2010 4839.52 0.37 -216.7 -0.02 
2011 4858.53 0.36 -1140.4 -0.08 
2012 7901.78 0.64 -113.9 -0.01 
2013 6018.60 0.44 -1051.4 -0.08 
2014 6861.70 0.51 3163 0.26 
2015 4466.40 0.32 132.1 0.01 
2016 5612.94 0.38 1776.3 0.13 
2017 -1433.53 -0.07 2459 0.18 
2018 -714.00 -0.04 -1139.1 -0.07 

 0.02 725.50 0.25 3167.32  المتوسط
  بالبحث) ٥(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم  : المصدر 
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Crops in Egypt 
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Summary 
The issue of food security is considered one of the most important strategic 

issues that Egypt is interested in, as it has an economic, social and political impact on 
the stability of the country, especially in light of the prevailing political risks and 
fluctuations among all countries. As the problem of achieving food security and 
providing food needs for the population is one of the most important problems that 
the state seeks to confront by setting policies that increase self-sufficiency rates and 
reduce the size of the food gap and achieve food security, especially from strategic 
commodities. The wheat and maize crops are considered one of the most important 
and important cereal crops in Egypt due to the multiple areas of their use. The wheat 
crop is considered the main food for the population in addition to the dependence of 
many food industries on wheat and its flour. Also, the maize crop is one of the most 
important major cereal crops, as it occupies the second place after wheat in human 
consumption. In addition to entering it in many food industries such as corn oil and 
starch and using it as feed for livestock and poultry .  

The problem of research is that despite the increase in the cultivated area 
that hence the total production of wheat and maize crops, the quantities consumed of 
them are still heading towards the continuous increase at higher rates than the 
increase in production due to the annual population increase, which led to an increase 
in the size of the food gap and a decrease the rate of self-sufficiency, as the 
percentage of self-sufficiency reached 61.78% for wheat crop, 52.49% for maize crop 
as an average for the period 2000-2018.  

The research aimed to study and estimate the most important indicators of 
food security for wheat and maize crops in Egypt during the study period 2000-2018.  

The research has reached many results from them: 
- By estimating the profitability of the invested pound for wheat and maize crops in 

Egypt during the study period (2000-2018), it was revealed that the profitability of 
the invested pound decreased by about 2.9%, 4.6% for the wheat and maize crops, 
respectively. 

- By studying the size of the food gap and the percentage of self-sufficiency for 
wheat and maize crops, it was found that the size of the food gap increased 
annually by about 4.5%, 2.6% for the crops of wheat and maize, and the percentage 
of self-sufficiency decreased annually by about 1.3%, 0.5% for the crops of wheat 
and maize, and therefore Egypt depended on external imports of large quantities to 
meet their needs, with an average of about 63.1%, 45.8% for wheat and maize 
crops, respectively, during the 2000-2018 study period. 

- By estimating the strategic stock size of wheat and maize crops, it was found that it 
reached 3.2 million tons, enough for about 88.13 days, approximately 2.94 months, 
for the wheat crop, while it reached about 725.5 thousand tons, enough for about 
16.16 days for maize during the same period mentioned. 

- With an estimate of the food security factor for wheat and maize crops, it was 
found that it was 0.25 and 0.02, respectively, during the study period, which poses 
a threat to Egyptian food security. 

 


