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ـ دي ـ قـ ت  م ـ
 

معهد حبوث االقتصاد الزراعي مت تكوين جمموعات علمية إلعداد بعض  إدارة بتكليف من جملس 

الدراسات االقتصادية اهلامة التي تشغل فكر متخذي القرار، وفى ضوء ذلك مت تكليف الباحثني  

املوقف احلايل والتصور  عن " تقريربإعداد  حبوث التحليل االقتصادي للسلع الزراعيةيف قسم 

 اعتبار أن القمح من أهم احملاصيل االسرتاتيجية ملصر. "، ب املستقبلي للقمح يف مصر

استمرارية إلصدارات معهد حبوث االقتصاد الزراعي بصفة دورية حيث بدأت التقرير  اعترب هذيو

، والتي كانت تتمثلل يف دوريلات علن املوقلف احللايل والتصلور املسلتقبلي  هلم 1990منذ عام 

مثلل  القنلن والقملح وا را واللذرة الشلامية، وعناصر اإلنتاج الرئيسلية احملاصيل االسرتاتيجية 

بلاملوقف  2007نفت هلذ  اللدوريات يف علام ؤوا مسدة الكيماوية، ثلم اسلت والربتقالوالبناطس 

والفول البلدي  ستقبلي للقمح وا را والذرة والسكر والقنن والبناطس وا لباناحلايل والتصور امل

 .وا مسدة الكيماوية وا مساكواللحوم احلمراء  والعدس والشعري والزيوت النباتية

، ويتحقق اهلدف املرجو من إصدارها يف  ة ونتمىن أن يتم إصدار هذ  الدوريات بصفة مستمر

السياسات االقتصادية يف جمال اإلنتاج والتسويق والتجارة  خدمة متخذي القرار وخمنني 

 اخلارجية. 

 

 د ـ م ـ حـ داد م ـ اء شـ ن ـ ه أ.د./   
 رئيس قسم 

 حبوث التحليل االقتصادي للسلع الزراعية 
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 املوجز
مستوى  على  القمح  وإنتاج  وإنتاجية  مساحة  عن  البيانية  والرسومات  التفصيلية  البيانات  التقرير  هذا  يتضمن 

، والسوق اند الفالجمهورية والمحافظات، وأهم األصناف المزروعة، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر المزرعي، وأربحية  

 .متوسط نصيب الفرد ومعدل االكتفاء الذاتي من القمح الكلي وستهالك  اال، ولقمح والواردات المصرية من القمح العالمي ل 

 ويتلخص التقرير في النقاط التالية: 

مليون    3.16  حواليإلى    2018مليون فدان عام    3.157من حوالي  زيادة بسيطة  المساحة المزروعة بالقمح  زادت   -

طن عام    2.674  حواليإلى    2018طن عام    2.645  حوالي إنتاجية فدان القمح من  كما زادت  ،  2019فدان عام  

 2018مليون طن في عام    8.35  حوالي إنتاج القمح من  نتيجة ذلك زاد  ، وطن  0.029  حوالي   تبلغ بزيادة    2019

  3.4  حواليأن تبلغ مساحة القمح    2020  ومن المتوقع في عام  ،2018عام  في  مليون طن    8.45  حواليإلى  

مع زيادة المساحات من األصناف عالية اإلنتاجية  و  و،  2019في عام    مثيلتهاعن    %7.8نحو  بزيادة  مليون فدان  

  بزيادة طن    2.715  حوالي القمح إلى  إنتاجية فدان  يتوقع بأن تصل    2020ونسبة الزراعة على مصاطب في عام  

القمح عام  ، وعلى ذلك فمن المتوقع إن يصل إجمالي إنتاج  2019في عام    عن مثيلتها كجم    0.041  حوالي بلغ  ت

 . 2019 في عام عن مثيله % 9.3 نحومليون طن بزيادة تبلغ  9.2 حوالي إلى  2020

في   - القمح  من  المزروعة  األصناف  ،  "11"جميزة"،  12"سدس،  "1"مصرهي    2017/2018  موسمأهم 

  % 86.6  مثل إجمالي مساحة تلك األصناف نحوحيث      "2"، "مصر171"، "جيزة5"بني سويف  "،168"جيزة

، وتراوحت إنتاجية أصناف القمح عالية اإلنتاجية في  الموسممن إجمالي المساحة المزروعة من القمح في هذا  

القديمة   "إردب/17.95  حواليبين  ما  األراضي  لصنف  لصنف  /إردب  19.515  حوالي" و168جيزةفدان  فدان 

"  9جميزةفدان لصنف "/إردب  16.745  حواليبين  ما  ، بينما اإلنتاجية في األراضي الجديدة تراوحت  "95سخا"

خارج  "، وتراوحت إنتاجية أصناف القمح عالية اإلنتاجية في أراضي  95سخافدان لصنف "/إردب  18.15  وحوالي

 ". شندويللصنف "  فدان/ إردب 17.892 وحوالي" 1مصرفدان لصنف "/إردب 16.415 حواليبين ما الوادي 

 2019في عام    إردب/جنيه  675إلى حوالي    2018في عام    إردب/جنيه  564قمح من حوالي  للزاد السعر المزرعي   -

 2018في عام  جنيه    585القمح للحكومة من حوالي  إردب  زاد سعر توريد  كما  ،  %19.7بنسبة زيادة بلغت نحو  

الكمية المورد للحكومة من القمح  مما أدى لزيادة  ،  %14.5نحو  بلغت  بزيادة    2019جنيه عام    670إلى حوالي  

.  2019من إجمالي إنتاج القمح عام  %38.7مليون طن تمثل نحو  3.3 حوالي لتبلغ  %3.8بنحو  2019في عام 

للإردب القمح  التوريد  بناء على السعر  و بشأن    1/4/2020والصادر في  (  59قرار الوزاري مشترك رقم )وفقا 

المحلية   المتوقع في عام  ف  ، جنيه/إردب  685والمحدد بمتوسط  أستالم وتخزين االقماح  الكمية    زيادة  2020من 

من اإلنتاج المتوقع للقمح في    %39.5مليون طن تمثل نحو    3.650الموردة للحكومة من المزارعين إلى حوالي  

جنيه/إردب بنسبة زيادة    700حوالي  السعر المزرعي للقمح إلى    متوسط، حيث من التوقع بأن يصل  2020عام  

عن سعر    %48وبنحو    2020سعر التوريد لعام  متوسط  عن    %2.2و  2019عن مثيله في عام    %5.9تبلغ نحو  

 .2020استيراد القمح المتوقع في عام 

عام    جنيه  ألف  12.8إلى حوالي    2018جنيهاً في عام    آالف  10.6زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي   -

مثل  ألف جنيه    4.45حوالي  القمح  إيجار فدان  بلغ قيمة    2019في عام  ، و%20بنسبة زيادة بلغت نحو    2019

والسماد    إجمالي قيمة العمالة وخدمة اآلالتمثل  في نفس العام  ، وتكاليف إنتاج القمح إجمالي  من    %34.8نحو  

أن يصل إجمالي تكاليف إنتاج    2020ويتوقع في عام    .من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح  %52.6نحو   الكيماوي  

 . 2019عن مثيلها في عام   %14ألف جنيه بنسبة زيادة نحو  14.555فدان القمح إلى حوالي 
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تضاعف    2019والزيادة المتضاعفة في سعر تبن القمح عام    2018للنقص الملحوظ في إنتاجية فدان القمح في عام   -

زيادة  بنسبة    2019جنيه عام    ألف  7.75إلى حوالي    2018عام    اجنيه   آلفينصافي عائد فدان القمح من حوالي  

بنقص  ألف جنيه    2.975أن يصل صافي عائد فدان القمح إلى حوالي    2020، ويتوقع في عام  %287بلغت نحو  

جنيه/حمل   700نقص سعر تبين القمح من نحو  منمتوقع كنتيجة لما هو  2019عن مثيله في عام  %61.6نحو 

 . 2020جنيه في عام   400إلى نحو 

عن    %4.5نحو  بزيادة    2019/2020مليون طن في عام    765  حوالي أن يبلغ اإلنتاج العالمي من القمح  يتوقع  و -

بسب  وأستراليا  روسيا  وروبي ودول االتحاد االفي  المتوقع في إنتاج القمح  للزيادة  ويرجع ذلك    ،2018/2019عام  

بزيادة  مليون طن  172حوالي  2019/2020ومن المتوقع أن تبلغ التجارة العالمية في القمح خالل عام  . الطقس

مليون طن    759.5  حواليأن يبلغ إجمالي استخدامات القمح  من المتوقع  و،  2019/ 2018% عن عام  2.3نحو  

المخزون العالمي من القمح بنهاية  بزيادة  يتوقع  كما    ،2018/2019مقارنةً بعام    %1.5بزيادة    2019/2020في  

، ومن المتوقع 2018/2019مقارنة بعام    %1.9  نحوبزيادة    مليون طن   275  حوالي ليصل إلى    2020  موسمال

السعر العالمي  ينقص  أن  نكماش الطلب العالمي  ا والمعروض العالمي من القمح  زيادة  مع    2019/2020في عام  

 .2018/2019عن مثيله في عام   %3.3نحو بنقص دوالر  195لطن القمح إلى حوالي 

 2018عام  في    مليار دوالر  2.6  مليون طن قيمتها حوالى   11.6القمح من حوالي    من   المصريةواردات  الزادت   -

من إجمالي    % 78، حيث تأتي نحو  2019عام  دوالر في  مليار    2.9  حوالي  مليون طن قيمتها  12.2  حوالي إلى  

مع زيادة اإلنتاج المحلي واإلجراءات االحترازية الخاصة بعمليات  واردات من روسيا االتحادية وأوكرانيا، وهذه ال

واردات مصر من القمح في عام    فمن المتوقع نقص  2020االستيراد بانتشار فيروس "كورونا" في بداية عام  

قيمة  نقص  يتوقع  كما  ،  2019عن مثيله في عام    %6نحو  نقص تبلغ  بنسبة    مليون طن  11.5إلى حوالي    2020

نحو  بنقص    2020في عام    (جنيهمليار    36.2)بما يعادل نحو    دوالرمليار    2.3حوالي  لتصل إلى  هذه الواردات  

 . 2019ها في عام  عن مثيل 19.6%

 20.42  حواليإلى    2018مليون طن في عام    20.24القمح من نحو  إجمالي المتاح لالستهالك المحلي من  زاد   -

مليون    15حوالي  من  إجمالي المتاح للغذاء من القمح  كما زاد  ،  %0.9زيادة بلغت نحو  ب  2019مليون طن في عام  

ومن المتوقع في عام  ،  %1.5و  بنسبة زيادة بلغت نح  2019مليون طن في عام    15.3  حوالي إلى    2018عام  طن  

بزيادة    من الواردات(  %56)منها    مليون طن  20.5  حواليأن يصل إجمالي المتاح لالستهالك من القمح إلى    2020

من المتوقع مع اإلجراءات التي يتم اتخاذها من تقليل نسبة الفاقد  و،  2019عن مثيله المقدر في عام    %0.2نحو  

 %0.1مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو    15.3حوالي  سان إلى  اإلنلغذاء    المتاحمن القمح ان يصل إجمالي القمح  

 .2019عن مثيلها المقدر في عام 

عن    %0.3بلغت نحو  نقص  كجم/سنة بنسبة    153.2بحوالي    2019نصيب الفرد من القمح في عام  متوسط  قدر   -

  150.8يصل متوسط نصيب الفرد من القمح إلى حوالي  أن    2020في عام  قع  ومن المت، و2018مثيله في عام  

بمعدل    كنتيجة للتوقع بزيادة في عدد السكان  2019عن مثيله المقدر في عام    %1.6نحو  يقدر بكجم/سنة بنقص  

 . أكبر في الزيادة في المتاح من القمح كغذاء

إلى    2018في عام    %41.3من نحو  لى أساس إجمالي المتاح الستهالك  ع نسبة االكتفاء الذاتي من القمح  زادت   -

في عام    %55.4من نحو    للغذاء ، بينما نقصت هذه النسبة للقمح على أساس المتاح  2019في عام    %41.4نحو  

، ومن  وذلك لزيادة في حجم اإلنتاج المحلي من القمح المخصص للمخزون   2019في عام    %55.2إلى نحو    2018

،  %3.8نحو  قدر ب تبزيادة   %60.4،  %45أن تصل نسبة االكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو    2020المتوقع في عام  

 . على أساس إجمالي المتاح الستهالك القمح والمتاح للغذاء على الترتيب 2019  عن مثيله المقدر في عام 5%
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 ( للقمح 2020( والتصور املستقبلي )عام  2019- 2018 ) املوقف احلايل
 

 السنة

 البيان 
2018 9201   *2020 

 % تغير

 2019عن  2020

2340 3160 3157 فدان( ألف)                           المساحة        +7.7 

152.7 2.674 2.645 )طن/فدان(                      اإلنتاجية          +1.5 

3692 8450 8349 طن( ألف)                      اإلنتاج           +9.3 

7603 )جنيه/طن(                    السعر المزرعي    4500 4667 +3.7 

 3.7+ 700 675 564 )جنيه/االردب(

 20.3- 3150 3950 4338 ( 2))جنيه(           متوسط سعر استيراد الطن 

 2.2+ 4567 4467 3900 )جنيه/طن(              سعر التوريد الحكومي 

 2.2+ ( 1)685 670 585 )جنيه/االردب(

 11.6+ 3650 3271 3150 طن(ألف ):    كمية اإلنتاج الموردة للحكومة

 0.8+ 39.5 38.7 37.7 % من اإلنتاج

 14.8+ 9555 8320 6449 )جنيه(               التكاليف المتغيرة للفدان  

 12.4+ 5000 4450 4182 )جنيه(                 إيجار الفدان             

 14.0+ 14555 12770 10631 )جنيه(                 إجمالي التكاليف الفدان 

 14.6- 17350 20524 12635 )جنيه(                إجمالي إيراد الفدان     

 61.6- 2975 7754 2004 )جنيه(                   صافي عائد الفدان    

50011 12244 11582 طن( ألف )               كمية واردات القمح  -6.1 

62253 48357 46843 (2)جنيه( مليون)              قيمة واردات القمح:  -25.1 

0032 2862 2622 دوالر( مليون)       -19.6 

 0.2+ 20450 20419 20239 ( 3)طن( فأل)         إجمالي المتاح لالستهالك

 0.1+ 15304 15295 15074 ( 3)طن( ألف)  اإلنسان   إجمالي المتاح للغذاء

 1.6- 150.8 153.2 153.7 )كجم/سنة(                     نصيب الفرد   

 3.8+ 45.2 41.4 41.3 من إجمالي المتاح لالستهالك %: االكتفاء الذاتي 

 5.1+ 60.4 55.2 55.4 من إجمالي المتاح للغذاء% 

 . متوقعة* قيمة  
لعام      متوسط (1) التوريد  للقرار    2020سعر  )طبقا  رقم  لسنة  59الوزاري مشترك  موسم    2020(  المحلية  االقماح  أستالم وتخزين  ،  2020بشأن 

1/4/2020 . 
 .2020جنيه عام  15.75متوسط سعر صرف متوقع للدوالر   (2)
 قيم مقدرة.  2019استهالك عام  (3)
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 إنتاج القمح باجلمهورية
 

الشتوي  في   المساحة    ( 2018/ 2017) الموسم  حيث  من  الشتوية  الحاصالت  قائمة  القمح  محصول  تصدر 

من إجمالي مساحة    % 45مليون فدان مثلت نحو    3.157المزروعة، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالي  

  المزروعة بالبرسيم في المرتبة الثانية ، وتأتي المساحة  مليون فدان  7حوالي    البالغة   هي الشتووالخضر  الحاصالت  

 . ة شتويالوالخضر من إجمالي مساحة الحاصالت  %26.4نحو    تمثلمليون فدان   1.850بلغت حوالي والتي 

  األهمية النسبية لمساحة محصول القمح من إجمالي مساحة
 (. 2017/2018)لموسم  الحاصالت الشتوية

 املحصول 
 المساحة 

 )ألف فدان( 

 إلى   %

 إجمالي  

 الشتوية 

835.6315 القمح  45.0 
 26.4 1850.279 البرسيم

 7.0 492.708 السكر  بنجر
 3.6 254.971 البطاطس 

 2.7 190.139 البصل
 2.4 171.107 الطماطم

 1.3 88.884 البلدي  الفول 
 11.6 812.186 *محاصيل وخضر أخرى 

 100 7017.109 إجمالي الشتوي 
 . الشتوي في إجمالي  %1مساحتها عن مساهمة  محاصيل وخضر تقل  * 

، وزارة الزراعة  قطاع الشئون االقتصادية   ، اإلدارة المركزية للتخطيط،  اإلدارة العامة للموارد اإلقتصادية الزراعيةبيانات  جمعت وحسبت من    :المصدر

 األراضي، بيانات غير منشورة. واستصالح 

أن  إلى    2019/ 2018لموسم  مساحة القمح  الحصر األخير لشير  ي  المساحة المزروعة بالقمح: زيادة طفيفة في  

 .  2018/ 2017  موسم عن مثيلتها زادت زيادة طفيفة بلغت ثالثة آالف فدان   3.160هذه المساحة البالغة حوالي  

مليون فدان   3.402حوالي  إلى  القمح  مساحة المزروعة بالأن تصل  مع    2020/ 2019في موسم  يتوقع  و

  2018/2019   موسمفي  التي تم حصرها  عن مثيلتها   % 7.7ألف فدان تمثل نحو    242حوالي  قدر ببزيادة ت

، مليون فدان   3.500المقدرة بحوالي    2020/ 2019عن مساحة القمح المستهدفه لموسم    % 2.8نحو  بنقص  و

الذي توريد  لما شاهده مزارعين القمح في الموسم السابق من تيسيرات في عمليات توريد القمح وسعر الوذلك  

   الضعفين في العام السابق. كثر منألباألضافة إلى ارتفاع سعر تبن القمح  يحقق عائد عادل لمزارع القمح

 (2019/2020-2017/2018مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح على مستوى الجمهورية خالل الفترة )
 السنة

 المساحة 

 )ألف فدان( 
 المحصول الثانوي )تبن(  المحصول الرئيسي 

 اإلنتاج )ألف حمل( اإلنتاجية )حمل/فدان(  اإلنتاج )ألف طن(  اإلنتاجية )طن/فدان( 
2017/2018 3157 2.645 8349 11.85 37410 

8201/9201 3160 2.674 8450 12.13 38331 

9201/2020* 3402 2.715 9236 12.15 41371 

 . * قيم متوقعة

بيانات   –وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية  ،اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء : جمعت وحسبت منالمصدر 

 . غير منشورة

45.0%

26.4%

7.0%

3.6%

2.7%
2.4%

1.3%
11.6%

القمح سيم البر بنجر السكر
البطاطس البصل الطماطم
الفول البلدي محاصيل وخضر أخرى

 ساحة القمح على مستوى الجمهوريةم
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ى مستوى الجمهورية  علتشير البيانات اإلحصائية إلى أن إنتاجية فدان القمح  :  فدان القمحملحوظ في إنتاجية  زيادة  

عام  في  (  17.83) طن    2.674إلى حوالي    2018في عام  إردب(    17.63) طن    2.645من حوالي  زادت  

 . اإلنتاجية لتوسع في األصناف المحسنة عالية نتيجة وذلك  إردب(،   0.19) طن  0.03  حوالي  بزيادة   2019

المرتفع اإلنتاجية والتزام المزارع بتوصيات الفنية  الخريطة الصنفية لتقاوى محصول القمح  التوسع في  ومع  

، فمن المتوقع أن تصل  وفي ظل ظروف مناخية جيدة  2019/2020موسم الشتوى  الللحملة القومية للقمح  

بزيادة    2020في عام  (  إردب  18.1)طن    2.715حوالي  إلى  إنتاجية فدان القمح على مستوى الجمهورية  

 . 2019 في عام  تهاطن عن مثيل 0.041حوالي بتقدر 

 

 

مليون طن في عام    8.35إنتاج القمح من حوالي  إجمالي  زاد    2019إنتاجية فدان القمح في عام  لزيادة  نتيجة  

 . %1.2نحو  بلغت  نسبة  ب  2018مليون طن في عام    8.45حوالي  إلى  2018

  2020وإنتاجية فدان القمح في عام    2020/ 2019في موسم  وبناًء على التوقع بالمساحة المزروعة قمحاً  

مليون طن بزيادة    9.236حوالي    2020عام  فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج القمح في الجمهورية في  

 . 2019عن مثيله في عام   %9.3ألف طن بنسبة تمثل نحو  787حوالي تقدر 
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البيانات اإلحصائية إلى   القمح  زيادة  تشير  التبن  إنتاجية  إلى    2018حمل/فدان في عام  11.85من حوالي  من 

إجمالي إنتاج تبن  وعليه زاد    ،حمل/فدان  0.28حوالي    ت بلغبزيادة     2019  حمل/فدان في عام   12.13حوالي  

مثل  بزيادة ت  2019مليون حمل في عام    38.3حوالي  إلى    2018في عام  حمل  مليون    37.4من حوالي  القمح  

 . %2.5نحو  

حمل في عام    12.15إلى حوالي  تبن  المن  القمح  إنتاجية فدان  صل  تمع زيادة إنتاج القمح أن  ومن المتوقع  

وبناء على التوقع بالمساحة المزروعة بالقمح  ،  9201حمل عن مثيله في عام    0.02نحو  تقدر ببزيادة    2020

  41.4  حوالي  2020عام  هذا  إجمالي إنتاج تبن القمح في  يبلغ  أن  فمن المتوقع    2020/ 2019موسم  في  

 . 9201 عن مثيله في عام % 7.9حمل وبنسبة تمثل نحو ثالثة مليون حوالي بزيادة تبلغ مليون حمل 
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بالقمح   المزروعة  المساحة  بيانات  في  بالجمهورية  تشير 

المساحة بلغت حوالي  هذه  أن إجمالي    2017/2018موسم  

باراضي  مليون فدان   2.56مليون فدان منها حوالي  3.2

  %81.1نحو  بما يمثل  محافظات داخل الوادي  بالالقديمة  

من إجمالي مساحة المزروعة بالقمح بالجمهورية، وحوالي  

من    % 9.4،  %9.5ألف فدان بما يمثل نحو    296،  301

بالجمهورية   المزروعة  القمح  مساحة  باألراضي  إجمالي 

الوادي الجديد، مطروح، تضم محافظات  )خارج الوادي  

واألراضي    ( ، منطقة النوباريةجنوب سيناءسيناء،  شمال  

 على الترتيب.  الجديدة بالمحافظات داخل الوادي  

تصدر محافظات   2018/ 2017موسم  في  بمحافظات الجمهورية  تشير بيانات المساحة المزروعة بالقمح  كما  

محافظات الجمهورية من حيث إجمالي المساحة    ، سوهاجالشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، كفر الشيخ، أسيوط

ألف فدان تمثل    203،  222،  233،  236،  240،  350،  364القمح حيث بلغت هذه المساحة حوالي  المزروعة ب 

من إجمالي مساحة القمح بالجمهورية على الترتيب،   6.4،  %7،  %7.4،  %7.5،  %7.6،  %11.1،  %11.5نحو  

منطقة  ،  الوادي الجديد، الغربية، بني سويف، المنوفية، قناالفيوم،  ثم يأتي بعد هذه المحافظات في الترتيب كل من  

،  69،  98،  105،  124،  124،  135،  184،  193بمتوسط مساحة بلغ حوالي    اإلسكندرية، أسوانالنوبارية،  

من متوسط إجمالي    1.7،  %2.2،  %3.1،  %3.3،  %3.9،  %3.9،  %4.3،  %5.8،  %6.1ثل نحو  ألف فدان تم  53

األقصر،     محافظة )القليوبية،   11مساحة القمح بالجمهورية للمحافظات المذكورة على الترتيب، وتأتي بعد ذلك  

رة( بإجمالي مساحة  شمال سيناء، القاه  ،دمياط، مطروح، بورسعيد، السويس، جنوب سيناءالجيزة،  اإلسماعيلية،  

موسم  من إجمالي مساحة القمح المزروعة بالجمهورية في    %7.2ألف فدان تمثل نحو    224للقمح بلغت حوالي  

2017 /2018 . 

بالجمهورية   القمح  إنتاج  إجمالي  بيانات  موسم  تشير 

مليون طن    8.349بلغ حوالي  إلى أنه    2018/ 2017

طن    6.876حوالي  منها   االراضي  إنتاج  من  مليون 

الوادي   داخل  بالمحافظات  نحو  القديمة    % 82.3يمثل 

الج إنتاج  إجمالي  وممن  ،  733.5حوالي  هورية، 

طن    739.5 خارج  القمح  إنتاج  من  ألف  باألراضي 

  الوادي  واألراضي الجديدة بالمحافظات داخل الوادي  

  على الترتيب.

81.1%

9.4%

9.5%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي خارج الوادي

82.3%
8.8%

8.9%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي خارج الوادي

 القمح في محافظات الجمهورية مساحة وإنتاج 
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الشرقية  وتصدر محافظات البحيرة  إلى     2018/ 2017موسم  في  إنتاج القمح بمحافظات الجمهورية  وتشير بيانات  

محافظات الجمهورية من حيث إنتاج القمح والبالغ حوالي  والفيوم    سوهاج أسيوط وووالدقهلية والمنيا وكفر الشيخ  

،  %7.6،  %8.4،  %10.9،  % 11.5ألف طن تمثل نحو     507،  522،  579،  590،  632،  697،  907،  962

  9تليها  من إجمالي إنتاج القمح بالجمهورية للمحافظات المذكورة على الترتيب،    % 6.1،  6.2%،  6.9%،  7.1%

من إجمالي إنتاج الجمهورية( لمحافظة    %1.6ألف طن )يمثل نحو    135بإنتاج تراوح بين حوالي    ات محافظ

، وتأتي  الوادي الجديد من إجمالي إنتاج الجمهورية( لمحافظة  %5.3طن )يمثل نحو    ألف  439وحوالي   القليوبية 

ألف طن، حيث بلغ إجمالي إنتاج    100محافظات ال يتجاوز إنتاج القمح في كل منها    10في الترتيب األخير  

من إجمالي إنتاج القمح بالجمهورية في نفس    % 5.3مثل نحو  يألف طن    456القمح في هذه المحافظات حوالي  

 . الموسم 

 (.2017/2018)لموسم القمح في محافظات الجمهورية وإنتاج  األهمية النسبية لمساحة 
 اإلنتاج المساحة

 ألف فدان المحافظة 

% 

 من إجمالي

 الجمهورية

 ألف طن المحافظة 

% 

 من إجمالي

 الجمهورية 

 11.5 962 البحــــــــيرة  11.5 364 الشرقية 
 10.9 907  الشــــــــــرقية 11.1 350 البحيرة 

 8.4 697  الدقهـــــــــلية 7.6 240 الدقهلية
 7.6 632 المنيـــــــــــــــــــا  7.5 236 المنيا

 7.1 590 كفر الشـــيخ  7.4 233 كفر الشيخ
 6.9 579  أســـــــــــيوط 7.0 222 أسيوط
 6.2 522  ســــــــــــوهاج 6.4 203 سوهاج
 6.1 507 الفيـــــــــــــوم  6.1 193 الفيوم 

 5.3 439  الوادي الجديد 5.8 184 الوادي الجديد 
 4.6 383 المنوفيــــــــــــة 4.3 135 الغربية

 4.2 347 بني سويف 3.9 124 بني سويف
 4.1 340  الغربيـــــــــــــة 3.9 124 المنوفية 

 3.4 282  قـــــــــــــــــــنـا 3.3 105 قنا 
 3.0 254  النوباريــــــــــــةمنطقة  3.1 98  منطقة النوباريــــــــــــة

 2.1 176 األسكندرية  2.2 69 األسكندرية 
 1.7 141  أســـــــــــــــــوان 1.7 53  أســـــــــــــــــوان

 1.6 135 القليوبية   
 5.3 456 ** محافظات أخرى 7.2 224 * محافظات أخرى

 82.3 6876 األراضي القديمة إجمالي  81.1 2560 األراضي القديمة إجمالي 
 8.8 733.5 األراضي الجديدةإجمالي  9.4 296 األراضي الجديدةإجمالي 

 8.9 739.5 إجمالي محافظات خارج الوادي  9.5 301 الوادي إجمالي محافظات خارج 

 100 8349 إجمالي الجمهورية 100 3157 إجمالي الجمهورية

 ألف فدان. 50مساحة القمح المنزرع بكل منها أقل من ة محافظ 11* 
 ألف طن. 100محافظات إنتاج القمح بكل منها أقل من   10** 

وزارة الزراعة واستصالح ، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء: جمعت وحسبت من المصدر
 .بيانات غير منشورة -األراضي
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حيث    2018في عام  طن/فدان    2.645تشير البيانات إلى أن متوسط إنتاجية فدان القمح بالجمهورية بلغت حوالي  

  0.04طن تفوق عن متوسط إنتاجية الجمهورية بنحو    2.685األراضي القديمة البالغة حوالي  حققت إنتاجية فدان  

   طن   2.459،  2.482األراضي الجديدة وأراضي خارج الوادي حوالي  القمح ب حققت إنتاجية فدان  ، بينما  طن

 . لى الترتيب طن عن متوسط إنتاجية الجمهورية ع 0.186،  0.163بنقص حوالي  

المنوفية  نتاجية بمحافظات ، تبين أن هذه اإل 2018إما بالنسبة إلنتاجية فدان القمح بمحافظات الجمهورية في عام 

بإنتاجية للفدان بلغت   السادسةالمرتبة من األول إلى البحيرة تصدرت وبني سويف وة  والقليوبيالجيزة والدقهلية  و

أسوان  وقنا  محافظات  تليها  طن/فدان على الترتيب، ثم    2.75،  2.79،  2.87،  2.90،  2.92،  3.09حوالي  

متوسط  طن/فدان على الترتيب، ثم جاء    2.679،  2.684،  2.688بإنتاجية لفدان القمح بلغت حوالي  المنيا  و

لكل  اقل من مثيلتها بالجمهورية حيث بلغت إنتاجية فدان القمح  ومنطقة النوبارية    ظةمحاف  17ـ إنتاجية فدان القمح ل

بلغ    طن   2.38المحافظات حوالي    من هذه  ادنى  أعلى  شمال سيناء "طن/فدان بمحافظة    0.933)بحد  " وبحد 

 وم(. طن/فدان بمحافظة الفي 2.625

 . 2018عام إنتاجية فدان القمح في محافظات الجمهورية  
 إنتاجية الجمهورية بالطن  الفرق عن طن/فدان  المحافظة 

 0.442+ 3.087 المنوفيــــــــــــة 

 0.275+ 2.920  الجــــــــــــــيزة

 0.259+ 2.904  الدقهـــــــــلية

 0.226+ 2.871  القليوبيـــــــــــة

 0.149+ 2.794 سويف بني 

 0.105+ 2.750 البحــــــــيرة 

 0.043+ 2.688  قـــــــــــــــــــنـا

 0.039+ 2.684  أســـــــــــــــــوان

 0.034+ 2.679 المنيـــــــــــــــــــا 

 0.265- 2.380 * محافظات أخرى

 0.040+ 2.685 أراضي قديمة 

 0.163- 2.482 أراضي جديدة 

 0.186- 2.459 * خارج الواديأراضي 

 0.000 2.645 إجمالي الجمهورية 

 طن. 2.645بكل منها أقل من القمح إنتاجية فدان ومنطقة النوبارية  ةمحافظ 17* 

واستصالح وزارة الزراعة ، قطاع الشئون االقتصادية، جمعت وحسبت من اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء: المصدر
 .بيانات غير منشورة -األراضي

 
  

 القمح في محافظات الجمهوريةإنتاجية فدان 
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 ح ـاف القمــصنأ
 

 

  ت مثل  2018في عام    حيث تنتشر أصناف القمح المستخدمة في صناعة رغيف الخبز على مستوى الجمهورية  

والتي تتمثل  من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح وإجمالي إنتاج القمح، أما أصناف القمح الديورم    %87نحو  

أصناف  سويف"،  في  سويف"  "بني  سويف"،  "1بني  سويف ،  "2بني  " 5"بني  سويف "،  ،  "3سوهاج "،  "6بني 

افظات مصر  تتركز زراعته في بعض محبجانب الخبز  المستخدم في صناعة المكرونة    "5"سوهاج،  "4"سوهاج 

من إجمالي المساحة المزروعة    % 13الوسطى والعليا خاصة بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج حيث تمثل نحو  

   . إجمالي إنتاج القمح من بالقمح و

"،  1"مصرصنف من أصناف القمح وكان من أهمها    25زراعة أكثر من    2017/2018موسم الزراعة  تم في  وقد  

المساحة  إجمالي  حيث بلغت    " 2"، "مصر 171، "جيزة " 5"بني سويف "،  168"جيزة  "، 11"جميزة   ، "12"سدس

  ن إجمالي المساحة المزروعة بالقمحم   % 86.6  فدان تمثل نحو مليون    2.729  حوالي   بهذه االصناف المنزرعة  

ألف فدان مثل    676" حوالي  1حيث بلغت المساحة المزروعة بصنف "مصر   مليون فدان  3.157البالغ حوالي  و

بمن    %21.4حو  ن المزروعة  المساحة  المزروعة  القمحأصناف  إجمالي  المساحة  األصناف  هذه  بعد  وتأتي   ،

حيث بلغت المساحة المنزرعة بتلك   " 12، "جميزة "شندويل""،  1بني سويف " "،  93"سخا ،  "9"جميزة بأصناف  

من إجمالي    % 1.5،  %1.5  ،%2.3،  %2.6  ،  %2.9  ألف فدان تمثل نحو  47،  47  ،73،  82،  93  األصناف نحو

ألف فدان    86صنف من القمح  والبالغة حوالي   13مثل إجمالي مساحة أكثر من يمساحة القمح على الترتيب، و

 . 2018/ 2017 في موسم من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح  %2.6نحو  

2.380
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المنيـــــــــــــــــــا
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الدقهـــــــــلية 

الجــــــــــــــيزة 

المنوفيــــــــــــة

أراضي خارج الوادي

أراضي جديدة

أراضي قديمة

إجمالي الجمهورية

فدان/طن

 أصناف القمح المساحة المزروعة ب
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 .2017/2018موسم الزراعة أصناف القمح بالجمهورية في المزروعة ب مساحة  الجمالي إ
 إجمالي المساحة  البيان 

 

ألف   الصنف 
 فدان 

  من %
 إجمالي  

 21.4 676 (1مصر)

 16.8 529 (12سدس)

 13.0 409 (11جميزة)

 11.2 353 ( 168جيزة)

 10.4 328 (5بنى سويف)

 7.4 233 ( 171جيزة)

 6.4 201 (2مصر)

 2.9 93 (9جميزة)

 2.6 82 ( 93سخا)

 2.3 73 ( 1بني سويف)

 1.5 47 شندويل 

 1.5 47 (12جميزة)

 2.6 86 *أخرى أصناف 

 100 3157 الجمهورية 
 . الجمهوريةمساحة   من إجمالي  %1اقل من المساحة المزروعة لها * أصناف تمثل 

بيانات غير   -المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح األراضيجمعت وحسبت من اإلدارة :  المصدر
 .  منشورة.

8120أصناف القمح بالجمهورية في عام إنتاج   
 إجمالي اإلنتاج البيان 

 

 الصنف 
 ألف 
 إردب 

ألف  
 طن

من   %
 إجمالي 

 21.0 1755 11701 (1مصر)

 16.8 1406 9375 (12سدس)

 13.1 1097 7315 (11جميزة)

 11.0 922 6147 ( 168جيزة)

 10.3 863 5754 (5بنى سويف)

 7.5 623 4154 ( 171جيزة)

 6.4 532 3545 (2مصر)

 3.0 251 1672 (9جميزة)

 2.6 219 1460 ( 93سخا)

 2.3 195 1299 ( 1بني سويف)

 1.5 129 862 شندويل 

 1.5 129 862 (12جميزة)

 3 228 1514 *أخرى أصناف 

 100 8349 55660 الجمهورية

 . الجمهوريةإنتاج إجمالي من  %1* أصناف تمثل اقل من 
بيانات غير   -جمعت وحسبت من اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح األراضي:  المصدر

 منشورة. 
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(1)مصر (12)سدس (11)جميزة (168)جيزة
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أصناف أخرى 
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(93)سخا (  1)بني سويف شندويل (12)جميزة

أصناف أخرى 
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  % 86، منها نحو  2018في عام   (مليون طن  8.35مليون إردب ) 55.7  بلغ إجمالي إنتاج أصناف القمح حوالي 

  "168"جيزة و  "11"جميزة و  "12"سدسو   " 1مصر "للقمح وهي      أصناف سبع  من    تحققت   اإلنتاج  هذا  من إجمالي 

  3.5،  4،  5.8،  6،  7،  9، 12  حواليحيث بلغ أنتاج هذه األصناف " 2"مصر و " 171"جيزةو  " 5وبني سويف "

  " 12، "جميزة"شندويل"  "، 1"بني سويف   "،93"سخا  ، "9جميزة "كل من أصناف    تلتهاعلى الترتيب،  مليون إردب  

،  % 1.5،  %2.3،  %2.6،  %3تمثل نحو  مليون إردب    0.862،  0.862،  1.3،  1.5،  1.7  حوالي بإنتاج بلغ  

صنف من القمح حوالي    13بينما بلغ إجمالي إنتاج أكثر من    القمح على الترتيب،أصناف  من إجمالي إنتاج    1.5%

 . 2018القمح في عام أصناف من إجمالي إنتاج  %3يمثل نحو  مليون إردب  1.5

 

إنتاجية أصناف القمح.  تعد الظروف المناخية ومصدر مياه الري ونوع التربة من اهم المحددات المؤثرة على  

إردب، وفاقت إنتاجية فدان    17.9القمح باألراضي القديمة نحو    فدان بلغ متوسط إنتاجية    2018حيث أنه في عام  

" متوسط إنتاجية القمح باألراضي القديمة بنحو إردب حيث بلغت  2" و"بني سويف 12و"جيزة   "95سخا "أصناف  

صنف من القمح في هذه    13ب على الترتيب، بينما حقق  إرد   1.235،  1.238،   1.614هذه الزيادة حوالي  

  حوالي بين حد أدنى بلغ  األراضي إنتاجية أعلى من المتوسط باقل من إردب، حيث تراوحت إنتاجية هذه األصناف  

 ". 6"بني سويف   فدان لصنف/إردب  18.792  حوالي" وحد أعلى بلغ  168جيزة لصنف "إردب/فدان  17.95

 .2018ألصناف القمح بالجمهورية في عام إنتاجية الفدان  
 خارج الواديأراضي  أراضي جديدة  أراضي قديمة 

فدان /إردب الصنف   
 الفرق 

 (إردب) 
فدان /إردب الصنف   

 الفرق 
 (إردب) 

فدان /إردب الصنف   
 الفرق 

 (إردب) 

 1.499+ 17.892 شندويل  1.605+ 18.150 (95سخا) 1.614+ 19.515 (95سخا)
 0.834+ 17.227 ( 11جميزة) 1.059+ 17.605 (2مصر) 1.238+ 19.140 (12جيزة)

 0.368+ 16.761 ( 10جميزة) 0.827+ 17.372 شندويل  1.235+ 19.136 (2بنى سويف)
 0.136+ 16.529 (2مصر) 0.795+ 17.341 ( 10جميزة) 0.890+ 18.792 (6بنى سويف)

 0.083+ 16.476 (168جيزة) 0.737+ 17.282 ( 12جميزة) 0.639+ 18.541 ( 12جميزة)
 0.022+ 16.415 (1مصر) 0.442+ 16.987 (171جيزة) 0.474+ 18.375 شندويل 

    0.353+ 16.899 ( 11جميزة) 0.441+ 18.342 (94سخا)
    0.302+ 16.848 بنى سويف 0.355+ 18.257 (171جيزة)

    0.283+ 16.828 (93سخا) 0.311+ 18.212 (1بنى سويف)

    0.200+ 16.745 ( 9جميزة) 0.308+ 18.210 (93سخا)
       0.271+ 18.172 ( 9جميزة)
       0.269+ 18.171 ( 10جميزة)
       0.181+ 18.082 ايجاسيد 
       0.075+ 17.976 (12سدس)
       0.059+ 17.960 ( 11جميزة)
       0.049+ 17.950 (168جيزة)

 0.769- 15.624 أصناف أخرى*  0.665- 15.880 أصناف أخرى*  0.564- 17.338 * أصناف أخرى 

 0.000 16.393 إجمالي األصناف  0.000 16.545 إجمالي األصناف  0.000 17.901 إجمالي األصناف 

 . إنتاجية الفدان لها اقل من مثيلتها إلجمالي األصناف* أصناف 

بيانات غير   -الزراعة واستصالح األراضيجمعت وحسبت من اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة :  المصدر

 منشورة. 

 أصناف القمحإنتاجية 

 أصناف القمحإنتاج 
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،   2018فدان في عام  /إردب   16.545  حواليفبلغت  نتاجية أصناف القمح في األراضي الجديدة  أما بالنسبة إل 

، 1.605هذا المتوسط بأكثر من إردب حيث بلغت هذه الزيادة نحو   " 2مصر و" " 94"سخا صنفي وفاقت إنتاجية 

حيث باقل من إردب،  من القمح لهذا المتوسط  إردب للصنفي على الترتيب، بينما فاقت ثمانية أصناف    1.059

" وحد أعلى بلغ  10جميزة لصنف " إردب/فدان    16.745  حواليبين حد أدنى بلغ  إنتاجية هذه األصناف  تراوحت  

 "شندويل".   فدان لصنف/إردب  17.372  حوالي

فدان في  /إردب   16.393حوالي  خارج الوادي والتي بلغت  وأخيرا بالنسبة إلنتاجية أصناف القمح في أراضي   

تحديد    ، 2018عام   للقمح  أ  6فيمكن  اإلنتاجية  صناف  وهي"شندويل"  عالية  األراضي  هذه  "  11جميزة "وفي 

، 16.761،  17.227،  17.892حيث بلغت إنتاجيتها نحو    "1"مصرو"  168جيزة "" و 2مصرو"  "10جميزة و"

 .فدان على الترتيب /إردب  16.415، 16.476،  16.529
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 القمح  حمصول  وتكاليف وأرحبيهسعر  

 
جنيه    564محصول الرئيسي للقمح )الحبوب( من حوالي  ردب اللسعر المزرعي إلاتشير البيانات إلى ارتفاع  

الضعفين  أكثر من  زيادة    ت حدثكما    ، %19.7نحو  بلغت  بزيادة    2019جنيه عام    675إلى حوالي    2018  عام 

أي    2019جنيها عام    700إلى حوالي    2018جنيهاً عام    227من حوالي  غير مسبوقة  ر حمل تبن القمح  سعفي  

لتصنيع  المزارعين  من  القمح    قيام أصحاب مصانع األخشاب بشراء تبن ، وقد يرجع ذلك  %208بزيادة تقدر بنحو  

لصالح  المزارعين  من    2019عام  للقمح  محلى  من اإلنتاج    مليون طن   3.220نحو  توريد  تم  و  . الخشب المحبب 

هذا السعر  متوسط  حيث يزيد    ،حسب درجة النقاوة  إردب /جنيه   670متوسط سعر  بالهيئة العامة للسلع التموينية  

إجمالي قيمة القمح المورد من    وبلغ  ،%14.5بنحو  جنيه    585والبالغ حوالي    2018عن مثيله في الموسم السابق  

المطاحن المنتجة  ألف طن قمح صلب لشركات    90وتم تخصيص    ، مليار جنيه  14نحو    المزارعين للحكومة  

 فاتورة االستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خالل الفترة القادمة.للمكرونة وذلك لتخفيض 

بشأن أستالم وتخزين االقماح المحلية    2020( لسنة  59صدر القرار الوزاري مشترك رقم )   2020/ 4/ 1في  و

لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية    2020وتضمن توريد محصول القمح المنتج محليا موسم    2020موسم  

ة  لدرجإلردب القمح  جنيه      700،  685،  670بأسعار شراء    15/7/2020الى    2020/ 15/4اختياريا من  

جنيه/طن( وهو    4667)بما يعادل    جنيه/إردب  685على الترتيب بمتوسط سعر    23.5  ،23،  22.5  نقاوة

على ذلك فمن المتوقع في    ،% 2.2جنيه بنحو    670والبالغ حوالي    2019سعر في عام  اليزيد عن متوسط  

عن مثيله   %11.6مليون طن بنسبة   .6503الكمية القمح الموردة من المزارعين بحوالي زيادة  2020عام 

نسبة المتوقعة الرتفاع تكاليف  الوإذا ما تم االخذ في االعتبار تكاليف إنتاج طن القمح و.  2019المحقق في عام  

للمزارع   القمح،  المعيشة  من  المصرية  الواردات  المتوقع  وقيمة  يصل    2020عام  فمن  السعر  متوسط  أن 

متوسط  عن    % 2.2و  2019عن مثيله في عام    % 3.7جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو    700حوالي     المزرعي

، كما يتوقع أن 2020المتوقع في عام  القمح  سعر استيراد  متوسط  عن    % 48وبنحو    2020سعر التوريد لعام  

مثيله في  عن   % 43تبلغ نحو  نقص جنيهاً بنسبة   400السعر المزرعي لحمل تبن القمح حوالي متوسط  يصل 

 بعد أخذ اإلجراءات حيال عدم تكرار ارتفاع هذا السعر في عام السابق.  2019عام 

السعر المزرعي وسعر التوريد الحكومي والكمية الموردة من المزارعين للحكومة ونسبته من اإلنتاج  متوسط 
 (. 2020- 2018خالل الفترة ) الكلي للقمح 

 السنوات
 للمحصولالسعر المزرعي متوسط 

 اإلنتاج الكلي متوسط سعر التوريد الحكومي
 (3)الكمية الموردة

 الثانوي الرئيسي 
 % من  )ألف طن( 

 )ألف طن(  **  )جنيه/إردب( )جنيه/طن(  )جنيه/حمل(  ( إردب)جنيه/ )جنيه/طن(  اإلنتاج الكلي 

2018 3760 564 227 3900 585 8349 3150 37.7 

2019 4500 675 700 4467 670 8450 3271 38.7 

2020 * 4667                                                                                                  700 400 4567 685 9236 3650 39.5 
 . بشأن أستالم وتخزين االقماح المحلية  2020( لسنة 59الوزاري مشترك رقم )طبقا للقرار  2020سعر التوريد لعام   متوسط  **    * قيم متوقعة. 

  -واستصالح األراضيجمعت وحسبت من اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة   (1): المصدر 
 بيانات غير منشورة. 

جمعت وحسبت من الوحدات البحثية، قسم بحوث الدراسات اإلقليمية، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، الموازنة الزراعية لمحصول القمح   (2)
 بيانات غير منشورة. ، 2018/2019الموسم الشتوي 

 ( وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانات منشورة. 3)

 وسعر توريد القمح  السعر المزرعي
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البشرية وأجور  استحواز   القمح:    %71لية وااليجار على  اآلالعمالة  إنتاج فدان  تكاليف  البيانات من  توضح 

القمح  إجمالي  اإلحصائية أن   جنيه في عام    آالف   10.6من حوالي    على مستوى الجمهورية زاد تكاليف فدان 

إنتاج  إجمالي تكاليف    حيث زاد ،  %20نحو  بلغت  بزيادة    2019    جنيه في عام   فأل  12.8إلى حوالي    2018

بنسبة    2019ألف جنيه في عام    8.3إلى حوالي    2018الف جنيه في عام    6.4من حوالي    بدون إيجار القمح  

أجور العمالة  ودي  السماد البلوالسماد الكيماوي  بنود مستلزمات اإلنتاج  كل من  وكانت  ،  %29بلغت نحو  زيادة  

في حين   على الترتيب،  %12،  %20.8 ، %50 ، %141بنحو   2019إلى عام   2018من عام  زادت اآللية وأجور

  4.5إلى حوالي   2018جنيه في عام   4.2إيجار فدان القمح من حوالي زاد و،  %27.5نقص قيمة التقاوي بنحو  

مثل إجمالي قيمة مستلزمات إنتاج    2019وفي عام    .%6.4بنسبة زيادة بلغت نحو    2019ألف جنيه في عام  

إجمالي  ومثل ،  على الترتيب   من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح  % 34.8،  %65.2وقيمة إيجار فدان القمح نحو  

من إجمالي تكاليف فدان القمح،    % 52.6قيمة أجور العمالة البشرية وأجور خدمة اآلالت والسماد الكيماوي نحو  

،  525والبالغة حوالي    المصاريف األخرى، قيمة السماد البلدي، وقيمة المبيدات ومثلت كل من قيمة التقاوي،  

 . على الترتيب   % 2.3، %3،  %3.3، %4جنيه نحو   300، 400،  425

فدان القمح بدون االيجار  أن تستمر الزيادة في قيمة تكاليف    2020عام  من المتوقع  ف وفقا لمعدل التضخم  و

، ومن المتوقع في  2019في عام    ه عن مثيل  %14.8ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو    9.555حوالي  لتبلغ  

في    ه عن مثيل  % 12.4جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو  آالف    5قيمة إيجار فدان القمح حوالي  تبلغ  نفس العام أن  

يه بنسبة  ألف جن   14.555، أي أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة تكاليف فدان القمح حوالي  2019عام  

 . 2019عن مثيلتها في عام  % 14زيادة تبلغ نحو  
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السعر المزرعي سعر التوريد الحكومي سعر استيراد القمح

(2018-2020)السعر المزرعي وسعر التوريد للحكومي وسعر استيراد القمح خالل الفترة 
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(2020-2018)اإلنتاج الكلي والكمية الموردة للحكومة لمحصول القمح خالل الفترة 

إجمالي اإلنتاج

كمية المورد من اإلنتاج

 تكاليف إنتاج فدان القمح 
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2019و  2018  عاميفدان بالجنيه خالل وإيجار  تكاليف إنتاج    

 العام 
 بنود التكاليف 

8201(1) 

 )جنيه( 
2019(2) 

 من اإلجمالي % )جنيه( 

 21.3 2720 2252 عمالة  أجور  
 15.3 1950 1737 خدمة آالت أجور 

 16.0 2000 831 سماد كيماوي 
 4.0 525 600 تقاوي 

 3.3 425 586 أخرى مصاريف 
 3.0 400 267 سماد بلدي 

 2.3 300 176 مبيدات 

 65.2 8320 6449 جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج 

 34.8 4450 4182 اإليجار 

 100 12770 10631 المجموع الكلي للتكاليف 
بيانات  -لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح األراضيجمعت وحسبت من اإلدارة المركزية   (1): المصدر

 غير منشورة. 

جمعت وحسبت من الوحدات البحثية، قسم بحوث الدراسات اإلقليمية، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، الموازنة الزراعية لمحصول القمح   (2)

 ات غير منشورة. بيان، 2018/2019الموسم الشتوي 
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، وكنتيجة  الفدان  وإنتاجية وتكاليف محصول الرئيسي والثانوي  للسعار المزرعية  األبكل من    أربحية الفدانتتأثر  

  12.635  الكلي لفدان القمح من حوالي  االيراد زاد    2019في عام  وحمل تبن القمح    لزيادة سعر إردب القمح  

في  ،  %62.4بلغت نحو  زيادة  بنسبة    2019ألف جنيه في عام    20.524إلى حوالي    2018جنيه في عام    فأل

ومع    ،2018  عام في    بالمقارنة بمثيله  20.1  بنحو   2019في عام    فدان القمح  إنتاج  إجمالي تكاليف  زاد  كما  

  2.004  من حواليفدان القمح  تتضاعف صافي عائد    2019في عام  العائد الثانوي من القمح  الملحوظ في  الزيادة  

 . %287بلغت نحو  زيادة نسبة ب   2019عام  في   ف جنيه أل 7.754إلى حوالي   2018عام  في   ألف جنيه

في عام  واسعارهما المزرعية  وبناًء على التوقع السابق بإنتاجية فدان القمح من المحصول الرئيسي والثانوي 

نحو    بنقصألف جنيه    17.530فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي إيراد فدان القمح في هذا العام حوالي    2020

، وبناًء على التوقع لكالً من إجمالي  العاملزيادة العائد من تبن القمح في هذه    2019عن مثيله في عام    14.6%

عام  فمن المتوقع أن يصل صافي عائد فدان القمح في    2020  إيراد وإجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح في عام

 . 2019 عن مثيله في عام   %61.6نحو  بلغ بنقص  ألف جنيه  2.975حوالي إلى  2020

(2020 – 8201ن القمح على مستوى الجمهورية خالل الفترة )وصافي عائد فدا وإجمالي التكاليف اإليراد إجمالي   
* 2020 2019)2( 2018)1( السنة البيان   

 السعر المز رعي للمحصول 
 700 675 564 ( إردبالرئيسي )جنيه/

 400 700 227 ثانوي )جنيه/حمل( 

 إيراد المحصول
 12670 12033 9945 الرئيسي )جنيه/فدان( 

 4860 8491 2690 جنيه/فدان( ثانوي   )

 17530 20524 12635 )جنيه/فدان(جملة اإليراد       

 9555 8320 6449 بدون االيجار تكاليف الجملة 

 5000 4450 4182 اإليجار 

 14555 12770 10631 )جنيه/فدان(إجمالي التكاليف 

 2975 7754 2004 )جنيه/فدان(صافي العائد     

بيانات  -وحسبت من اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح األراضيجمعت   (1): المصدر

 غير منشورة. 

جمعت وحسبت من الوحدات البحثية، قسم بحوث الدراسات اإلقليمية، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، الموازنة الزراعية لمحصول القمح   (2)

 بيانات غير منشورة. ، 2018/2019م الشتوي الموس
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 السوق العاملي للقمح 

 

 

  765تبلغ توقعات منظمة األغذية والزراعة لإلنتاج العالمي من القمح نحو    :2019/2020اإلنتاج في  زيادة في  

، ( عن إنتاج العام الماضي %4.5مليون طن )  33  بزيادة تبلغ ما يقرب من  2020/ 2019مليون طن في عام  

وتعزى هذه التوقعات اإليجابية    ، وأستراليا  روسيا إنتاج في االتحاد األوروبي وتاتي هذه الزيادة من  المتوقع أن  ومن  

المساحة  في إجمالي    % 2بشكل عام والتوسع المقدر بنحو  لطقس الجيد  كانعكاس    إلى االرتفاع المتوقع في اإلنتاجية 

ب أن  المزروعة  المتوقع  من  الشمالية  أمريكا  وفي  أفضل.  ربحية  على  بالحصول  للتوقعات  نتيجةً  ص ق تن القمح 

المزروعة ب الطقس  المساحة  بسبب  اإلطالق  لها على  أدنى مستوى  إلى  األمريكية  المتحدة  الواليات  القمح في 

يتوقع  وفي آسيا    الزراعة الشتوية واحتماالت انخفاض الربحية نسبيا لمحاصيل القمح الربيعي.    الرطب خالل فترة 

. أما في الصين المنتج الرئيسي في المنطقة تقدر المساحة المزروعة بالقمح  2020في اإلنتاج في عام  زيادة معدل  

القمح على الرغم من انخفاض عوا  زيادة عائد مزارويعكس ذلك استمرار    ،تقارب متوسط الخمس سنوات السابقة

وهي سياسة تهدف إلى توجيه المزارعين بعيداً عن إنتاج  )   الحد األدنى لسعر الشراء للعام الثاني على التوالي 

. وفي الشرق األدنى من المتوقع أن يعزز الطقس المواتي من  ( القمح وبالتالي المساعدة في خفض المخزونات 

بالنسبة للعراق وإيران فقد تم خفض التوقعات مؤخًرا بسبب تأثير الفيضانات في  أما    ،  زيادة اإلنتاج في تركيا

وفي شمال إفريقيا من المتوقع ارتفاع اإلنتاج في مصر، ولكن في الجزائر والمغرب  .  أواخر مارس وأوائل أبريل 

أستراليا فعلى  أما في    إلى مستوى قريب من المتوسط.   2020من المتوقع أن تعود مستويات اإلنتاج خالل عام  

، فمن المتوقع  2019الرغم من استمرار الظروف الجافة في األجزاء الشرقية التي أثرت سلبًا على محصول عام  

وفي    جانب الزيادة المتوقعة في اإلنتاجيات بسبب الطقس. إلى    % 20أن تزداد المساحة المزروعة هذا العام بنسبة  

في شهر مايو في األرجنتين    2019ت زراعة محصول القمح للعام  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بدأ

ونتيجةً لذلك   ،واستناداً إلى األسعار المرتفعة السائدة فإنه من المتوقع أن يكون هناك توسع في المنطقة المزروعة

  أما في المكسيك حيث يجري حصد   األخيرة، فمن المتوقع أن يظل إنتاج القمح أعلى من متوسط الخمس سنوات  

سنوياً فمن المتوقع أن تكون هناك زيادة في    % 13واستناداً إلى زيادة المنطقة المزروعة بنحو    محصول القمح 

 .اإلنتاج على الرغم من أنه من المرجح أن يظل أقل بقليل من متوسط الخمس سنوات 

 

 

تشير التوقعات المبكرة الستخدامات القمح العالمية في  :  2019/2020استخدامات القمح في  بسيط في  ارتفاع  

مليون    759.5، ليصل إلى  2019/ 2018مقارنةً بعام    % 1.5إلى أن هناك زيادة محتملة قدرها    2020/ 2019

سنوات للموسم الثالث على التوالي. وقد    10أقل من االتجاه العام لمدة    ت ال زالالزيادة  ومع ذلك فإن هذا    ن ط

  في استهالك القمح كعلف بسبب توافر كميات كبيرة من البدائل الرخيصةالبطيئ  زيادة  و   هم تباطؤ النمو السكاني سا

في تباطؤ النمو في إجمالي استخدامات القمح مقارنةً بالسنوات    وأيضاً انخفاض الطلب على االستخدامات الصناعية

هذا من شأنه أن يحقق متوسط    ،لالستهالك البشري المباشر  ومن المتوقع أن يبلغ االستخدام العالمي للقمح   ،السابقة

يبلغ نحو   للفرد  العالم، وهو    67.4استهالك سنوي  عن مثيله في عام    % 0.4ما يزيد بنحو  كجم على مستوى 

 . 2020/ 2019في عام  دون تغير استهالك الفرد من القمح أن يظل مستوى كما أنه من المتوقع  ،2019/ 2018

 القمحاإلنتاج العالمي من 

 إجمالي المتاح الستخدامات القمح
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 ( 2018/2019-2016/2017التجارة العالمية واستهالك الفرد والسعر العالمي للقمح خالل الفترة )حركة 

 
 السنة

كمية  
 اإلنتاج

المخزون  (3)التجارة (2)االستخدام (1)المعروض
 ( 4)النهائي

استهالك 
 العالمي للفرد 

السعر 
 (b)العالمي

 )دوالر/طن(  ( a))كجم/سنة( ( a) (-----------------مليون طن  -------------------)
2017/2018   760 1016.3 737.9 177.4 284.5 67.4 209.9 

8201/9201 * 731.9 1016.4 748.0 168.2 269.8 67.1 201.7 
9201/2020 ** 765.0 1034.8 759.5 172.1 274.9 67.1 195.0 

 2019/2020% تغير
 3.3- 0.0 1.9+ 2.3+ 1.5+ 1.8+ 4.5+ 2018/2019عن 

 ( اإلنتاج + المخزون أول الفترة. 1)
 إجمالي الغذاء+إجمالي العلف+استخدمات اخرى  (2)
 ( تشير البيانات الخاصة بالتجارة إلى الصادرات استناداً إلى موسم التسويق الذي يبدأ في يناير وينتهي في ديسمبر.3)
 تساوي المخزون النهائي الفارق بين المعروض واالستغالل وذلك نتيجة لالختالفات في سنوات التسويق الخاصة بكل بلد على حدة. ( قد ال 4)

 * قيم تقديرية، ** قيم متوقعة. 
Source: (a) FAO, "Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets", November 2019 . 

 (b) World Bank, data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data . 

حيث   2018/2019عن مثيلها في  2019/2020في  %1.5بنحو    استخدام القمح كأعالف يزيد من المتوقع أن  

في الصين واالتحاد األوروبي )وهو أكبر سوق للقمح العلفي في العالم( واالتحاد تكون    الزيادة  هذه  معظم  أن  

ما بعد الفاقد ور والتي تشمل القطاع الصناعي والبذ )االستخدامات األخرى للقمح نزيد ومن المتوقع أن   ، الروسي

ما بعد الحصاد الجزء  الفاقد  وتمثل البذور و،  2018/2019  مثيلها في    عن   2020/ 2019في    % 2بنحو    (الحصاد 

الذي توسع  )  ومع ذلك فمن المتوقع أن يشهد االستخدام الصناعي للقمح   ،االستخدامات األخرىبنود  األكبر من  

الماضي العقد  والذي   (بسرعة خالل  النمو  إلى    تباطؤ في  الغالب  الوقود   نقص يرجع في  االستهالك في قطاع 

في إنتاج القمح في االتحاد األوروبي هذا العام بعض الزيادة في استخدامه    ة المتوقعالزيادة  وقد يشجع  ،  الحيوي

مليون طن تستخدم في تصنيع النشا، الذي يمثل    12كما أنه ال زال هناك    ،2020/ 2019إلنتاج اإليثانول في  

 خدام صناعي. أكبر است 

 

 

إلى إلنتاج   القمح  2020/ 2019في  المتوقعة  واالستخدامات    2019استناًدا  أن تصل مخزونات  المتوقع  ، من 

عن مثيلتها    ( %1.9) مليون طن    5بزيادة حوالي  ،  2020مليون طن بحلول نهاية مواسم عام    274.9العالمية إلى  

في حجم المخزونات العالمية    % 5نحو  زيادة  بعد    2020/ 2019وتأتي هذه الزيادة في  ،  2019/ 2018في عام  

 ( الحالي  التسويق  لموسم  األوروبي  2019/ 2018المقدرة  االتحاد  في  الكبيرة  السحب  عمليات  خلفية  على   ،)

الروسي.   المق  واالتحاد  من  للتوقعات  الحالية  للمستويات  العالمية  ووفقًا  القمح  مخزونات  نسبة  تصل  أن  رر 

 .. 2019/ 2018  التي تم توقعها للموسم الحالي  %35.4، أعلى من  %36.2إلى  2020/ 2019لالستخدام في  

 

 

القمح  بلغت التوقعات األولية لمنظمة الفاو عن التجارة العالمية في    : 2020/ 2019انتعاش تجارة القمح في عام  

  2018/2019موسم  عن  (  %2.3مليون طن )   4حوالي  مليون طن، بزيادة    172.1حوالي    2020/ 2019في  

إلى    2019/2020، يعود انتعاش التجارة العالمية في مليون طن  5.3بحوالي   2018/ 2017ولكن أقل من عام 

وفي أفريقيا من المتوقع أن  ،  يااالرتفاع المتوقع في شراء القمح من قبل العديد من الدول في آسيا وشمال إفريق

 المخزون العالمي من القمح

 للقمح التجارة العالمية

http://data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data
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  ، 2018/2019  عن الموسم الحالي   % 5.2إجمالي واردات القمح إلى أعلى مستوى على اإلطالق بزيادة  يزيد  

وتتركز معظم الزيادة المتوقعة في الواردات تقريبًا في الجزائر والمغرب وهما الدولتان اللتان تواجهان احتماالت  

إنتاجنقص   في  و  القمح. من    همافي  وفرة  أكثر  القمح  من  للتصدير  العالمي  المعروض  يكون  أن  المتوقع  من 

، حيث يتوقع كبار المصدرين إنتاًجا مماثاًل، إن  2018/2019  مما كان عليه في الموسم الحالي   2020/ 2019

ق في  وبالتالي فإن فمن المتوقع أن تزداد حدة المنافسة بين المصدرين على حصص السو  ، لم يكن أكبر، هذا العام

من المتوقع أن تتصدر روسيا االتحادية التجارة العالمية للقمح كأكبر مصدر، حيث من المتوقع  ، و2020/ 2019

ومن المرجح أن تحافظ الواليات المتحدة   ، 2019/ 2018أن يصدر شحنات من القمح ال تقل عما كانت عليه في  

لتحتل    2019/ 2018صديرها في  بتلتي قامت  مليون طن وهو أقل بقليل من الكميات ا  27األمريكية على مستوى  

من  ومع ذلك فمن المتوقع أن يؤدي محصول االتحاد األوروبي األكبر     . 2020/ 2019عام  في  المرتبة الثانية  

فإذا تحقق التوقع الحالي بانتعاش اإلنتاج في أستراليا فقد ترتفع    ،  %7هذا العام إلى زيادة صادراته بنحو  القمح  

على الرغم من أن إجمالي إنتاج القمح    ،2019/ 2018عن أدنى مستوياتها في  % 32بنحو    صادراتها من القمح

هذا ال يعكس فقط المنافسة الشاملة األكثر  و  ، %4بنحو  صادرتها    تقل زيادة عن العام الماضي فقد  اليتجه نحو  بكندا  

لى إيطاليا التي تعتبر سوقًا  صرامة من المصدرين اآلخرين، ولكن أيًضا القضية المتعلقة بمبيعات القمح الصلب إ

العام الماضي عانى الطلب على القمح الكندي الصلب نكسة خطيرة في إيطاليا  حيث   ،تقليديًا رائًدا للمنتج الكندي

 إلى بلد المنشأ. تشير لعالمات على المكرونة اوضع من إجراء   ( السوق الرئيسي للقشور الغنية بالبروتين)

 

أدت الحركة التصاعدية في األسعار العالمية للقمح في  :   الوفرة في المعروض تؤثر على األسعار العالمية للقمح 

تم صياغة أسعار القمح في    2019ففي بداية عام    ،2019إلى فتح االتجاه نحو االنخفاض منذ مارس    2018عام  

وأستراليا، والذي تاله تقارير عن انخفاض بذار  إطار التوقع بطقس أقل من المثالي أثناء الحصاد في األرجنتين  

القمح في فصل الشتاء في الواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى تزايد المخاوف بشأن تشديد المعروض القابل  

إلى أعلى مستوياتها    2019وقد تضافرت كل هذه الظروف لتدفع بأسعار فبراير    ،للتصدير في االتحاد الروسي

متأثرة بشكل أساسي    2019ومع ذلك فقد بدأت أسعار القمح تتراجع في شهر مارس  ،   2018ام  منذ أكتوبر ع

العام،   التي سيتم حصادها هذا  للمحاصيل  المواتية  الروسي والتوقعات  المستمرة من االتحاد  الكبيرة  بالمبيعات 

جلة للقمح لشهر سبتمبر  بلغ متوسط أسعار العقود اآل  2019وفي شهر أبريل    ، وخاصة بين المصدرين الرئيسيين

بنقص حوالي  تقريبًا عن بداية هذا العام و   % 14بنقص نحو  ،  والر/طند    170في بورصة شيكاجو نحو    2019

بنفس الشهر من    9% السعر العالمي للقمح إلى    تراجع  2020/ 2019حيث يتوقع في عام  .  2018عام  مقارنةً 

زيادة    2020وذلك للتوقع في عام    2019/ 2018عن مثيله في عام    %3.3نحو  بنقص    طن /دوالر   195نحو  

بتاثير   المرتبطة  للمخاوف  العالمي  الطلب  الدول المصدرة في مقابل نقص  القمح حيال  العالمي من  المعروض 

 . 2020خاصة خالل الفترة من مارس إلى سبتمبر   فيرس "كورونا" 

 
 

 قمحالسعر العالمي لل
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 الواردات املصرية من القمح 

 

 

كمية الواردات من القمح بلغت حوالي  إجمالي  وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تبين أن  

  11.582البالغ حوالي    2018  في عام عن مثيلتها    % 5.7بلغت نحو  بزيادة    2019مليون طن في عام    12.244

حجم االستهالك المحلي  في  ة الملحوظادة للزيكنتيجة وتاتي هذه الزيادة في واردات مصر من القمح ،  مليون طن

  2.622قيمة واردات القمح من حوالي  زادت  كما  .  منه من جانب أخرمع زيادة المخزون  من جانب  القمح  من  

( في  جنيهمليار    48.357) دوالر  مليار    2.862إلى حوالي    2018( في عام  جنيهمليار    46.843) دوالر  مليار  

في عام    دوالر    234  حوالي القمح ب طن  استيراد  سعر  متوسط    قدر، بينما  %9.2نحو  بلغت  بزيادة    2019عام  

بينما نقص هذا  ،  دوالر  226والبالغ نحو    2018في عام  بالدوالر  عن مثيله    % 3.5نحو  بلغت  بزيادة    2019

جنيه/دوالر بنسبة نقص بلغت نحو    3.950إلى نحو    2018جنيه/طن عام    4.045السعر بالجنيه من حوالي  

جنيه عام    16.86إلى حوالي    2018جنيه عام    17.87، وذلك لنخفاض متوسط سعر صرف الدوالر من  2.3%

2018 . 

ومع اإلجراءات    2020في عام  ون المحلي منه  وزيادة المخزمن القمح  المحلي  اإلنتاج  بزيادة حجم  ومع التوقع  

العام أن    " روناوك" االحترازية الخاصة بمكافحة فيرس   المتوقع في هذا  الواردات المصرية من    تنقصفمن 

، كما من 2019ه في عام  عن مثيل  % 14تبلغ نحو  نقص  مليون طن بنسبة    11.5إلى حوالي    لتصل    القمح

دوالر )بما يعادل حوالي    200المتوقع في نفس العام أن يصل متوسط سعر واردات الطن من القمح إلى نحو  

الجنيه  صرف  مع استمرار سياسة تعويم سعر  جنيه بافتراض أن متوسط سعر صرف الدوالر  ألف    3.150

الطلب  وذلك لتوقع لنقص المتوقع لحجم    2019له في عام  عن مثي  % 6نحو    بنقص  جنيه(  15.75يساوي  

مليار    2.3، أي أن إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح خالل هذا العام ستصل إلى حوالي  قمحللالعالمي  

 . 2019ه في عام عن مثيل %19.6نحو بنقص يبلغ نيه( مليار ج 36.225)أي ما يعادل حوالي  دوالر 

 ( 2020- 2018القمح خالل الفترة )اردات المصرية من وكمية وقيمة وسعر  

 واردات القمح 
 سعر الصرف

 )جنيه/دوالر( 
 سعرمتوسط ال القيمة   كمية  

 )دوالر/طن(  )جنيه/طن(  )مليون دوالر(  )مليون جنيه(  )ألف طن(  السنة

8201  11582 46843 2622 4045 226 17.87 

2019 12244 48357 2862 3950 234 16.86 

2020* 50011  62253  0032  3150 200 15.75 

 * قيم متوقعة. 

 موقع شبكة مركز المعلومات. -جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء:  المصدر

 

 

 الواردات المصرية من القمح
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  2.862مليون طن بقيمة بلغت حوالي    12.2حوالي    2019عام  بلغ إجمالي الواردات المصرية من القمح في  

نحو  دوالر  مليار   يعادل  االتحادية جنيهمليار    39.5)بما  من روسيا  القمح  من  المصرية  الواردات  وبلغت   ،)  

من إجمالي الواردات على الترتيب   %35.9،  %42.3مليون طن تمثل نحو    4.394،  5.176حوالي    أوكرانيا و

الواردات المصرية من  من إجمالي    %78.2بلغت نحو  الدولتين  أي أن إجمالي نسبة مساهمة واردات القمح من  

  36.21)بما يعادل  دوالر  مليار    2.1ا حوالي  مالسابق ذكرهالدولتين  إجمالي قيمة الواردات من    القمح، وبلغ

صادرات القمح  من إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح، وتأتي بعد ذلك    % 74.8( تمثل نحو  جنيهمليار  

، % 6.4نحو تمثل ألف طن   298،  562،  780  إلى مصر والبالغة حوالي  بولنداوالواليات المتحدة ورومانيا من 

الثالثة  من إجمالي واردات مصر من القمح على الترتيب، وبلغت إجمالي قيمة الواردات من الدول    2.4%،  4.6%

حوالي   دوالر    459السابقة  يعادلمليون  جنيه  7.7  )بما  نحو  مليار  تمثل  الواردات    % 16(  قيمة  إجمالي  من 

في   القمح  من  إلى مصر من    ،2019عام  المصرية  القمح  إجمالي واردات  بلغ  )كندا، روسيا    دول  سبع بينما 

هولندا( البرازيل،  مولدفيا،  بلغاريا،  استراليا،  نحو    298حوالي    البيضاء،  يمثل  طن  إجمالي    %2.4ألف  من 

مثلت نحو  (  جنيهمليار    1.325)بما يعادل  دوالرمليون    79وبقيمة بلغت حوالي  المصرية من القمح  الواردات  

 . العام من إجمالي قيمة واردات مصر من القمح في نفس  2.7%

 التوزيع الجغرافي لواردات القمح
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2019عام  التوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح    

 الدولة

 القيمة الكمية 

 % من إجمالي القيمة  دوالرمليون  جنيهمليون  % من إجمالي الكمية  )ألف طن( 

 45.3 1297 21868 42.3 5176 روسيا االتحادية 

 29.5 844 14341 35.9 4394 اوكرانيا 

 9.2 262 4420 8.4 1034 رومانيا 

 8.0 228 3842 6.4 780 الواليات المتحدة األمريكية

 5.3 152 2561 4.6 562 بولندا 

 2.7 79 1325 2.4 298 * دول أخرى

 100 2862 48357 100 12244 اإلجمالي

 . من القمح في إجمالي الواردات المصرية %1عن كل منها دولة تقل نسبة مشاركتها  7* 

 موقع شبكة مركز المعلومات. -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: جمعت وحسبت من المصدر
  

42.3%

35.9%

8.4%

6.4%

روسيا االتحادية

اوكرانيا

رومانيا

الواليات المتحدة األمريكية

بولندا

دول أخرى

2019التوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح عام 

45.3%

29.5%

9.2%

8.0%
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ةالواليات المتحدة األمريكي
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2019التوزيع الجغرافي لقيمة واردات المصرية من القمح في عام 
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 من القمح واالكتفاء الذاتي االستهالك الكلي ومتوسط نصيب الفرد 

حيث زاد عدد سكان    ،المحدد األساسي المؤثر على معدل الزيادة في استهالك القمح  السكانية هيتعتبر الزيادة  

حوالي  بزيادة    2019مليون نسمة في عام    99.8إلى حوالي    2018مليون نسمة في عام    98مصر من حوالي  

 . ( %1.7مليون نسمة )  1.7

أن يصل عدد السكان حوالي    2020عام بنهاية    المتوقع من  معدل الزيادة المتوقع لعدد سكان مصر فمن حيث  

 . 2019عن المتحققه في عام   % 1.7مليون نسمة تمثل نحو    1.7بزيادة حوالي   مليون نسمة 10.5

حيث   ،من سكانها  %85دعم للخبز ألكثر من  استمر نظام دعم الخبز كما مطبقا العام الماضي الذي يتضمن أتاحة  

  60)باقل من تكلفته الحقيقية البالغة حوالي    قروش للرغيفخمسة  يومية لكل مواطن بسعر    ارغفة  5تخصص  

المدعم  إجمالي  من    % 60، حيث نحو  قرش( للخبز  القمح يوجه  اإلنتاج    % 22.5نحو    توفير يتم  واستهالك  من 

للسلع التموينية  الهيئة العامة  الدولة ممثلة في  من استيراد القمح من الخارج عن طريق    %37.5  نحوالمحلي و

من    %67مليار جنيه )يمثل نحو    42.3قيمة دعم الخبز ودقيقه من حوالي  زادت  حيث  وزارة التموين،  التابعة ل 

  % 59.2مليار جنيه )يمثل نحو    51إلى حوالي    2018إجمالي قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية( في عام  

 . (% 20.6)   مليار جنيه  8.7بزيادة قدرها حوالي    2019التموينية( في عام  من إجمالي قيمة الدعم المخصص للسلع  

مليار جنيه لزيادة قيمة    100.8أن تزداد قيمة دعم السلع التمونية إلى حوالي    2020ومن المتوقع في عام  

من أنه  ، كما  2016في نوفمبر  التي بدءت  تحرير سعر الصرف  استمرار سياسة  الدعم المخصص للفرد و

من إجمالي قيمة دعم السلع   % 60)يمثل نحو مليار جنيه    60.5المتوقع زيادة الدعم المقدم للخبز إلى حوالي  

 . 2019عن مثيله في عام  %1.4نحو  تبلغ  بنسبة زيادة التمونية( 

 (. 2020- 2018) عدد السكان وقيمة دعم الخبز ودقيقه وإجمالي دعم السلع التمونية خالل الفترة 

 السنة
 عدد السكان 

 نسمة(مليون )

 )مليار جنيه( قيمة الدعم

 الخبز والدقيق 
 دعم  قيمة إجمالي

 القيمة  السلع التمونية 
 % من إجمالي قيمة 

دعم السلع التمونية   

2018 101.98  42.3 67.0 09563.  

2019 816.99  51.0 59.2 86.175 

2020 * 531.110  60.5 60.0 00100.8  
 * قيم متوقعة. 

 . موقع شبكة مركز المعلومات-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ( 1) : جمعت وحسبت من:المصدر
الوظيفي  النشرة السنوية للموازنة العامة للدولة طبقا للتصنيف " –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  ( 2)

 . أعداد متفرقة – "للحكومة 

 

وزاد ليصل إلى حوالي    2018مليون طن في عام    20.419ستهالك من القمح بحوالي  إجمالي المتاح لاليقدر  

حيث مثل  ،  %0.9نحو  بلغت  بنسبة  و طن  ألف    180بزيادة بلغت حوالي    2019مليون طن في عام    20.419

عن مثيله في    %2.7بزيادة    2019في عام  لالستهالك  لمتاح  من ا  %60نحو  واردات المصرية من القمح  الإجمالي  

بزيادة بلغت حوالي    2019طن في عام  مليون    15074من القمح حوالي  لإلنسان  كغذاء    المتاح، وبلغ  2018عام  

 . 2018عن مثيلها في عام   % 1.5بنسبة نحو  طن  ألف  221

 غذاء من القمح للالمتاح لالستهالك و 
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  مليون طن   .45020أن يصل إجمالي المتاح لالستهالك من القمح إلى حوالي    2020ومن المتوقع في عام  

وبإتخاذ  ،  9201عن مثيله المقدر في عام    %0.2نحو    تمثل بزيادة بسيطة  بنسبة  من الواردات(    %56.2)منها  

ان يصل إجمالي  مع الزيادة السكانية المتوقعة  اإلجراءات التي يتم اتخاذها من تقليل نسبة الفاقد من القمح  

في عام  المقدر مثيلها    عن  %0.1مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو    15.304القمح المخصص للغذاء حوالي  

9201 . 

 (.2020-2018واردات القمح خالل الفترة )المتاح لالستهالك والغذاء الصافي ونصيب الفرد للقمح وإجمالي 

 السنة
 المتاح لالستهالك 

 )ألف طن( 

 لالنسان غذاء المتاح ل

 )ألف طن( 

 نصيب الفرد 

 )كجم/سنة(

 واردات القمح

 ألف طن
 % من  

 المتاح لالستهالك 

8201 20239 15074 153.7 11582 57.2 

**2019 20419 15295 153.2 12244 60.0 

2020 * 20450 15304 150.8 11500 56.2 

 * قيم متوقعة.    قيم االستهالك تقديري. **

 موقع شبكة مركز المعلومات. -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء( 1) : جمعت وحسبت من: المصدر

الخارجية والمتاح لالستهالك من  النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة  " ، جهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ال(  2)

 2020، إصدار يناير 2018- 22123-71"، مرجع رقم 2018عام السلع الزراعية

 
 
 

كجم   153.2إلى حوالي   2018كجم في عام  153.7حوالي من نصيب الفرد السنوي من القمح متوسط  نقص 

 . % 0.3بنسبة نقص تبلغ حوالي   2019في عام 

أن يصل  مع زيادة معدل النمو السكاني أسرع من الزيادة المتاح من القمح كغذاء    2020ومن المتوقع في عام  

بنسبة تبلغ نحو  كجم و2.4بنقص حوالي  كجم    150.8إلى حوالي  من القمح  السنوي  متوسط نصيب الفرد  

 . 9201في عام المقدر عن مثيله  % 1.6

 متوسط نصيب الفرد من القمح
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(2018-2020)إجمالي المتاح من االستهالك والواردات القمح خالل الفترة 
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الذاتي  تشير   المئوية لمساهمة اإلنتاج المحلي في إجمالي االستهالك المصريإلى  نسبة االكتفاء  حيث    ،النسبة 

  %41.4نحو  إلى   2018في عام   % 41.3نحو  من على أساس إجمالي المتاح لالستهالك للقمح  هذه النسبة ت زاد 

إلى    2018في عام    % 55.4نحو  من    للغذاءالمتاح  على أساس  للقمح  نسبة  بينما نقصت هذه ال،  2019في عام  

 اإلنتاج المحلي من القمح المخصص للمخزون. وذلك لزيادة في حجم   2019في عام  % 55.2نحو  

يمكن    2020ومن خالل التوقع بكمية اإلنتاج المحلي من القمح وكذلك إجمالي االستهالك الكلي منه في عام  

عن    %5.1،  %.83بزيادة نحو    %.460،  %45.2ستبلغ نحو  حيث  التوقع بنسبة االكتفاء الذاتي من القمح  

لغذاء    9201في عام  المقدرة  مثيلتها   المتاح  المتاح لالستهالك وإجمالي  على  اإلنسان  على أساس إجمالي 

باإلضافة إلى    2020عام  من القمح  زيادة في كمية اإلنتاج المحلي  الالترتيب، وذلك كنتيجة لما هو متوقع ب

 استمرار اإلجراءات المطبقة لمنظومة دعم الخبز البلدي على مستوى الجمهورية. 

 

 (. 2020- 2018االستهالك الكلي واإلنتاج المحلي ونسبة االكتفاء الذاتي من القمح خالل الفترة ) 
 لالكتفاء الذاتي %  إجمالي اإلنتاج المحلي المتاح للغذاء المتاح لالستهالك  

 من إجمالي ( 1))ألف طن( ( 2))ألف طن( ( 2))ألف طن( السنة
 المتاح لالستهالك 

 من إجمالي
 المتاح للغذاء 

2018 20239 15074 8349 41.3 55.4 

9201** 20419 15295 8450 41.4 55.2 

2020* 20450 15304 9236 45.2 60.4 
   * قيم متوقعة.

   قيم االستهالك تقديري. **

جمعت وحسبت من اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح  (  1)  : جمعت وحسبت من:المصدر

 بيانات غير منشورة.  -األراضي

اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من  النشرة السنوية لحركة  " ، جهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ال(  2)

 2020، إصدار يناير 2018- 22123-71"، مرجع رقم 2018عام السلع الزراعية

  

 القمحمعدل االكتفاء الذاتي من  
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 املراجـع

 . بيانات غير منشورة   ، وزارة الزراعة واستصالح األراضي،  قطاع الشئون االقتصادية  ، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء  -

 . 2013-وزارة الزراعة واستصالح األراضي-مركز البحوث الزراعية-"القمح بين البحث والتطبيق "- أسعد أحمد حماده -

 موقع شبكة المركز القومي للمعلومات. -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -

والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السلع الزراعية النشرة السنوية لحركة اإلنتاج  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، "  -

 . 2020، إصدار يناير 2018-22123-71"، مرجع رقم  2018عام

أعداد    – "النشرة السنوية للموازنة العامة للدولة طبقا للتصنيف الوظيفي للحكومة"  –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء    -

 متفرقة. 

الموقف الحالي والتصور  "،  مركز البحوث الزراعية-معهد بحوث االقتصاد الزراعي-تصادي للسلع الزراعيةقسم بحوث التحليل االق  -

 . 9201فبراير  ،" المستقبلي للقمح

 .بيانات غير منشورة  ،وزارة التموين والتجارة الداخلية ، هيئة السلع التموينية  -

الزراعي،    - االقتصاد  اإلقليمية، معهد بحوث  الدراسات  البحثية، قسم بحوث  الموسم  "الوحدات  القمح  الزراعية لمحصول  الموازنة 

 بيانات غير منشورة.  ،" 2018/2019الشتوي 

 . 1920 القاهرة،  ،"9201/2020خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالي  "-وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري   -

 . www.arg-egypt.gov.eg على شبكة المعلومات الدوليةموقع الوزارة – وزارة الزراعة واستصالح األراضي -

- FAO, "Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets", May 2019, Pp. 11-16 

-  FAO, "Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets", November 2019, Pp. 3 

- World Bank,"http://data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data". 

- World Bank, "http://data.albankaldawli.org/indictor/SP.POP.GROW". 
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