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 مــديـقـت
 

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 

رة إلنتاج الذاملوقف احلايل بإعداد دراسة عن " حبوث التحليل االقتصادي للسلع الزراعيةيف قسم 

 ".الشامية البيضاء

استمرارية إلصدارات معهد حبووث االقتصواد الزراعوي بصووة دوريوة حيو   التقاريروتعترب هذه 

، والتي كانت تتمثل يف دوريات عن املوقف احلايل والتصور املستقبلي ألهم 1990بدأت منذ عام 

مثول  القنون والقموا واألرا والوذرة الشوامية، وعناصر اإلنتاج الرئيسوية احملاصيل االسرتاتيجية 

بواملوقف  2007نوت هوذه الودوريات يف عوام ؤواألمسدة الكيماوية، ثوم اسوت والربتقالوالبناطس 

احلايل والتصور املستقبلي للقما واألرا والذرة والسكر والقنون والبنواطس واألمسودة الكيماويوة 

 .والشعري والزيوت النباتية والوول البلدي والعدس واللحوم احلمراء واأللبان

، ويتحقق اهلدف املرجو من إصدارها يف ةونتمىن أن يتم إصدار هذه الدوريات بصوة مستمر

خدمة متخذي القرار وخمنني السياسات االقتصادية يف جمال اإلنتاج والتسويق والتجارة 

 اخلارجية.

 

 أ.د./ وائل أمحد عزت العبد 
 رئيس قسم
 للسلع الزراعية حبوث التحليل االقتصادي
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 املوجز
نتاج  نتاجية وا   الذرة الشامية البيضاءيتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن مساحة وا 

على مستوى الجمهورية والمحافظات، وأهم األصناف المزروعة، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر المزرعي، وأربحية 
 .الشامية البيضاء للذرة، الفان

 في النقاط التالية:ويتلخص التقرير 
عن مثيلتها في عام  %36، %16نحو ب 2016في عام والنيلي مساحة الذرة الشامية البيضاء الصيفي نقصت  -

إنتاجية فدان الذرة الشامية البيضاء على الترتيب. ونقصت  2015عن عام  %16، %11.4ونحو  2012
طن  3.26إلى حوالي  2012ام عفي طن في  3.38نقصت من حوالي الصيفي على مستوى الجمهورية 

طن في عام  2.69حوالي ، بينما زادت إنتاجية فدان الذرة الشامية البيضاء النيلي من 2016عام في للفدان 
 ونقص إجمالي إنتاج الذرة الشامية البيضاء الصيفي .2016عام في طن للفدان  2.76إلى حوالي  2012
 .على الترتيب 2012في عام  هعن مثيل 2016في عام  %34، %19بنحو  والنيلي 

تتركز زراعة الذرة الشامية البيضاء في محافظات المنيا والشرقية وبني سويف والبحيرة والفيوم بإجمالي مساحة  -
مليون فدان في  1.8الجمهورية البالغ حوالي مساحة الذرة الشامية البيضاء بمن إجمالي  %52.3بلغت نحو 

ققت المحافظات المذكورة إجمالي إنتاج من الذرة الشامية البيضاء (، حيث ح2014-2016متوسط الفترة )
 في متوسططن مليون  6من إجمالي إنتاج  الذرة الشامية البيضاء بالجمهورية البالغ حوالي  %51.3يمثل نحو 

دة طن/فدان بزيا 4الدقهلية أعلى إنتاجية للذرة الشامية البيضاء بلغت نحو  ةنفس الفترة، بينما حققت محافظ
 (.2016-2014طن عن المحقق للجمهورية في متوسط الفترة ) 0.8نحو 

)صيفي ونيلي(، وتمثل  صنف من أصناف الذرة الشامية البيضاء 43زراعة أكثر من  2016عام تم في  -
("، 10("، "هجين فردي )2031("، "هجين فردي )310المساحة المزروعة لستة أصناف وهي "هجين ثالثي)

من إجمالي مساحة  %65نحو (" 2030)هجين فردى "("، 321)هجين ثالثى  "("، 8ك//30) هجين فردى"
وبلغت نسبة مساهمة إجمالي اإلنتاج من  ،مليون فدان 3.4الذرة الشامية البيضاء بالجمهورية والبالغة نحو 

 5.5نحو  من إجمالي إنتاج الذرة الشامية البيضاء بالجمهورية والبالغ %67األصناف الستة المذكورة نحو 
عالية اإلنتاجية في األراضي القديمة بين نحو  الذرة الشامية البيضاءوتراوحت إنتاجية أصناف مليون طن. 

، بينما في األراضي "(2020هجين فردي )طن/فدان لصنف " 3.74" ونحو (2جيزة )طن/فدان لصنف " 3.24
طن/فدان  4.06" ونحو (101فردي )هجين طن/فدان لصنف " 3.17بين نحو اإلنتاجية هذه الجديدة تراوحت 

 ".(2020هجين فردي )لصنف "
 إردب/جنيه 288، 303ذرة الشامية البيضاء الصيفي والنيلي من حوالي للالسعر المزرعي لمحصول الرئيسي زاد  -

عن مثيله في  %13.5، %13.2بزيادة نحو  2016في عام  إردب/جنيه 327، 343إلى حوالي  2012عام 
 30، 33سعر حمل تبن الذرة الشامية البيضاء الصيفي والنيلي من حوالي زاد كما ، ترتيبعلى ال 2012عام 
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عن مثيله  %16.7، %6.1بزيادة تقدر بنحو  2016جنيها في عام  35، 35إلى حوالي  2012جنيهًا عام 
 على الترتيب. 2012في عام 

 2015جنيهًا في عام  فال 4، 5.3من حوالي الصيفي والنيلي  الذرة الشامية البيضاءزادت تكاليف إنتاج فدان  -
وفي متوسط الفترة  ،%29 ،%26بنسبة زيادة بلغت نحو  2016جنيهًا عام ف أل 5.2، 6.64إلى حوالي 

إجمالي من  %32.3، %32.7جنية مثل نحو  فأل 1.4، 1.84بلغ إيجار الفدان حوالي  (2016-2014)
، ومثل الف جنيه على الترتيب 4.4، 5.6لنيلي والبالغ حوالي الصيفي وا الذرة الشامية البيضاءتكاليف إنتاج 
من إجمالي  %74.5، %76نحو  الكيماوي السماد ثمن و  اآلالتأجور و  البشرية العمالةأجور إجمالي قيمة 

آالف جنيها  3 ،3.8 الصيفي والنيلي والبلغ حوالي تكاليف مستلزمات اإلنتاج لفدان الذرة الشامية البيضاءقيمة 
 الترتيب.على 

بالمقارنة  13.3، %9.4نحو ب 2016في عام الذرة الشامية البيضاء الصيفي والنيلي زاد االيراد الكلي لفدان  -
والنيلي ، بينما زاد إجمالي تكاليف إنتاج فدان الذرة الشامية البيضاء الصيفي على الترتيب 2012بمثيله في عام 

، مما انعكس ذلك في على الترتيب 2012له في عام بالمقارنة بمثي %32، %34.6بنحو  2016في عام 
في عام  األف جنيه 2.25، 3.2من حوالي والنيلي نقص صافي عائد فدان الذرة الشامية البيضاء الصيفي 

على  %64.4، %97.7بنسبة نقص بلغت نحو  2016عام  األف جنيه 1.37، 1.63إلى حوالي  2012
 .الترتيب
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 (2016-2012 )الفرتةإلنتاج الذرة الشامية البيضاء  املوقف احلايل

 السنة
 البيان

2012 2013 2014 2015 2016 
 % تغير
2016  

 2015عن 

       :المساحة
 11.4- 1542 1741 1718 1724 1839 فدان(ألف )صيفي            
 16.1- 162 193 189 216 252 فدان( ألف)نيلي              

       :اإلنتاجية
 2.8+ 3.26 3.17 3.32 3.36 3.38 فدان(/طن)صيفي             
 0.7+ 2.76 2.74 2.75 2.67 2.69 فدان(/طن)نيلي               

       :اإلنتاج
 8.7- 5029 5509 5711 5788 6217 (ألف طن)صيفي             
 15.7- 446 529 520 576 678 (طن ألف)نيلي               

       :مزرعيالسعر ال
 6.5+ 343 322 317 314 303 (جنيه/إردب)صيفي              
 8.3+ 327 302 297 291 288 (جنيه/إردب)نيلي                

       :مستلزمات اإلنتاجتكاليف قيمة إجمالي 
 9.4+ 4113 3760 3452 3315 2950 (جنيه/فدان)صيفي               
 1.8+ 3021 2969 2884 2664 2437 (جنيه/فدان)نيلي                 

       :قيمة اإليجار
 67.4+ 2525 1508 1475 1420 1390 (جنيه/فدان)صيفي               
 106+ 2156 1046 1034 1064 1088 (جنيه/فدان)نيلي                 

       :التكاليفقيمة إجمالي 
 26+ 6638 5268 4927 4735 4340 (جنيه/فدان)صيفي               
 29+ 5177 4015 3918 3728 3525 (جنيه/فدان)نيلي                 

       :يرادقيمة اإل إجمالي
 10+ 8267 7502 7848 7773 7560 (جنيه/فدان)صيفي               
 6.6+ 6546 6138 6005 5689 5776 (جنيه/فدان)نيلي                 

       :صافي العائد
 27.1- 1629 2234 2921 3038 3220 (جنيه/فدان)صيفي               
 35.5- 1369 2123 2087 1961 2251 (جنيه/فدان)نيلي                 
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 باجلمهورية الذرة الشامية البيضاءإنتاج 
 

ة الشامية الذر يتصدر محصول نيلية، حيث اليفية و الصيزرع الذرة الشامية البيضاء في مصر في عروتين 
مليون فدان مثلت  1.668بلغت حوالي بمساحة  من حيث المساحة المزروعةالصيفية قائمة الحاصالت بيضاء لا

، وتأتي المساحة المزروعة مليون فدان 6.5البالغة حوالي الصيفية من إجمالي مساحة الحاصالت  %25.6نحو 
من إجمالي مساحة الحاصالت  %20دان أي نحو مليون ف 1.311في المرتبة الثانية والتي بلغت حوالي األرز 

 .(2014-2016في متوسط الفترة )الصيفية 
 الصيفية من إجمالي مساحة الحاصالت  الصيفيالذرة الشامية البيضاء األهمية النسبية لمساحة محصول 

 (.2014-2016في متوسط الفترة )

 المحصول

 متوسط الفترة

(2014-2016) 

 

المساحة 
 ألف فدان()

من إجمالي  %

 مساحة

الحاصالت 

 الصيفية
 25.6 1668 الذرة الشامية البيضاء

 20.0 1311 األرز
 8.5 553 الذرة الصــــفراء

 5.4 352 الذرة الرفيعـــــــة
 5.0 329 القصـــــــــــــــــــب
 4.0 247 القطــــــــــــــــــــــن
 3.7 244 الطمـــــــــاطــــــــم

 2.2 143 فــول السـودانىال
 2.0 132 البطــــــاطـــــــــس
 1.1 73 الســـــــــمســـــــم

4146 *محاصيل وخضر أخرى  22.5 
 100 6516 الصيفيةالمحاصيل  إجمالي

 .من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية %1مساحتها عن مساهمة * محاصيل وخضر تقل 
نشرة االقتصاد  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –الزراعة واستصالح األراضي  جمعت وحسبت من وزارة: المصدر

 أعداد متفرقة. –" الصيفيةالزراعي "المحاصيل 

بمساحة  من حيث المساحة المزروعةالنيليلة قائمة الحاصالت الذرة الشامية البيضاء تصدر محصول كما 
 484البالغة حوالي النيليلة من إجمالي مساحة الحاصالت  %37.5فدان مثلت نحو  ألف 181.5بلغت حوالي 

فدان أي ألف  80.4في المرتبة الثانية والتي بلغت حوالي الذرة الصفراء ، وتأتي المساحة المزروعة فدانألف 
 (.2014-2016في متوسط الفترة )النيلية من إجمالي مساحة الحاصالت  %16.6نحو 
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الذرة الشامية البيضاء األرز الذرة الصــــفراء
الذرة الرفيعـــــــة القصـــــــــــــــــــب القطــــــــــــــــــــــن
الطمـــــــــاطــــــــم الفــول السـودانى البطــــــاطـــــــــس
الســـــــــمســـــــم محاصيل أخرى

 على مستوى الجمهورية الذرة الشامية البيضاءساحة م
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 العروة النيليةحاصالت النيلي من إجمالي مساحة األهمية النسبية لمساحة محصول الذرة الشامية البيضاء 
 (.2014-2016في متوسط الفترة )

 المحصول

 متوسط الفترة

(2014-2016) 

 

المساحة 
 ألف فدان()

من إجمالي  %

 مساحة

 النيليةالحاصالت 
 37.5 181.5 الذرة الشامية البيضاء

 16.6 80.4 ذرة الصــــفراءال

 9.7 47 البطــــــاطـــــــــس

 8.1 39 الطمـــــــــاطــــــــم

 1.7 8.3 البصــــــــــــــــــــل

 26.4 127.8 *محاصيل وخضر أخرى

 100 484 المحاصيل النيلية إجمالي

   
 .النيليلةلمحاصيل من إجمالي مساحة ا %1محاصيل وخضر تقل مساهمة مساحتها عن * 

نشرة االقتصاد  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي : المصدر
 أعداد متفرقة. –" الصيفيةالزراعي "المحاصيل 

الصيفي  الذرة الشامية البيضاءحة إلى أن مسا (2012-2016)تشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة و 
حوالي بنقص  2016عام في مليون فدان  1.542إلى حوالي  2012مليون فدان عام  1.839من حوالي  نقصت
 2015عن العام السابق  %11.4ونحو  2012 عامفي عن مثيلتها  %16نحو وبنسبة تبلغ ألف فدان  297
رة، كما نقصت مساحة الذرة الشامية البيضاء النيلي من حوالي توسع في زراعة األرز خالل هذه الفتنتيجة لكوذلك 
ألف فدان وبنسبة  90بنقص حوالي  2016عام في ألف فدان  162إلى حوالي  2012عام في ألف فدان  252
 .2015عن العام السابق  %16ونحو  2012 عامفي عن مثيلتها  %36نحو تبلغ 

نتاج  نتاجية وا   (2012-2016على مستوى الجمهورية خالل الفترة ) ءالذرة الشامية البيضامساحة وا 
 الذرة الشامية البيضاء نيلي الذرة الشامية البيضاء صيفي 

 السنة
 المساحة

 )ألف فدان(

 اإلنتاجية 

 فدان(/طن)

 اإلنتاج

 (طن)ألف 
 المساحة

 )ألف فدان(

 اإلنتاجية 

 فدان(/طن)

 اإلنتاج

 (طن)ألف 

2012 1839 3.380 6217 252 2.690 867  

2013 1724 3.357 5788 216 2.665 576 

2014 1718 3.323 5711 189 2.751 520 

2015 1741 3.165 5509 193 2.738 529 

2016 1542 3.262 5029 162 2.758 446 
نشرة  –راعي واإلحصاءاإلدارة المركزية لالقتصاد الز-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر 

 .أعداد متفرقة –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
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26.4%

الذرة الشامية البيضاء الذرة الصــــفراء البطــــــاطـــــــــس
الطمـــــــــاطــــــــم البصــــــــــــــــــــل محاصيل أخرى
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ى مستوى الجمهورية علالصيفي  الذرة الشامية البيضاءتشير البيانات اإلحصائية إلى أن إنتاجية فدان 

بزيادة نحو و  2016عام في طن للفدان  3.26إلى حوالي  2012عام في طن في  3.38نقصت من حوالي 
 2.69حوالي من إنتاجية فدان الذرة الشامية البيضاء النيلي زادت بينما  ، 2015طن عن مثيله في عام  0.10

طن عن مثيله في عام  0.02وبزيادة نحو  2016عام في طن للفدان  2.76إلى حوالي  2012طن في عام 
2015. 

 

إنتاج الذرة الشامية البيضاء الصيفي  إلى أن إجمالي (2012-2016)تشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة 
بنقص  2016في عام طن مليون  5.029إلى حوالي  2012مليون طن في عام  6.217نقصت من حوالي 

عن العام السابق  %9.5ونحو  2012 عامفي عن مثيلتها  %19نحو وبنسبة تبلغ  مليون طن 1.188حوالي 
 2012عام طن في ألف  678البيضاء النيلي من حوالي  الذرة الشامية، كما نقص إجمالي الجمهورية من 2015

في عن مثيلتها  %34نحو وبنسبة تبلغ طن ألف  232بنقص حوالي  2016عام طن في ألف  446إلى حوالي 
  .2015عن العام السابق  %18.6ونحو  2012 عام

 

 ةعلى مستوى الجمهوري الذرة الشامية البيضاءإنتاجية فدان 
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 مبحافظات اجلمهورية الذرة الشامية البيضاءاإلنتاج احمللي من 
 

( أن 2014-2016في متوسط الفتـرة )بالجمهورية  الذرة الشامية البيضاءمساحة المزروعة بتشير بيانات ال
مليون فدان بمحافظات الوجه البحري  1.705مليون فدان منها حوالي  1.848المساحة بلغت حوالي هذه إجمالي 
ألف  57، 310، 647ي بالجمهورية، وحوال الذرة الشامية البيضاءمن إجمالي مساحة المزروعة ب %45بما يمثل 

المزروعة بالجمهورية بمحافظات  الذرة الشامية البيضاءمن إجمالي مساحة  %3، %17، %35فدان بما يمثل نحو 
مصر الوسطى ومصر العليا وأراضي خارج الوادي على الترتيب، وبصورة أخرى بلغ متوسط المساحة المزروعة 

ية )الوادي الجديد، مطروح، محافظات الحدودالاضي الجديدة وأراضي باألراضي القديمة واألر  الذرة الشامية البيضاءب
من  %1، %7، %92ألف فدان أي بما يمثل نحو  14، 129، 1705حوالي  وجنوب سيناء(سيناء شمال 

 المزروعة بالجمهورية على الترتيب. الذرة الشامية البيضاءمتوسط إجمالي مساحة 

  
، البحيرة، بني سويف، الشرقية، المنيامحافظات ( تصدر 2014-2016متوسط الفترة )تشير بيانات و 
 الذرة الشامية البيضاءمحافظات الجمهورية من حيث إجمالي المساحة المزروعة بأسيوط  سوهاج، المنوفية،، الفيوم
ألف فدان تمثل نحو  133، 151، 152، 154، 173، 205، 207، 229المساحة حوالي بلغت هذه حيث 
الذرة الشامية من متوسط إجمالي مساحة  7.2%، 8.2%، 8.2%، 8.3%، 9.4%، 11% ،11.2%، 12.4%

لهذه المحافظات على الترتيب، ثم يأتي بعد هذه ألف فدان  1848والبالغة حوالي المزروعة بالجمهورية  البيضاء
متوسط مساحة بلغ ب ، الجيزة، كفر الشيخ، الدقهليةالقليوبية، الغربية اتالمحافظات في الترتيب كل من محافظ

من متوسط  %2.8، %2.8، %3.2، %3.3، %4.1ألف فدان تمثل نحو  51، 52، 59، 61، 59حوالي 
 ةمحافظ 14بعد ذلك  بالجمهورية للمحافظات المذكورة على الترتيب، وتأتي الذرة الشامية البيضاءإجمالي مساحة 

، االسماعلية، منطقة النوباريةفدان وهي  ألف 50تقل فيها إجمالي المساحة المزروعة بالذرة الشامية عن 
، جنوب شمال سيناء، القاهرةأسوان، األقصر، دمياط، السويس، مطروح، ، بورسعيد، الوادي الجديد، قنا، االسكندرية

 الذرة الشامية البيضاءمن إجمالي مساحة  %7.9ألف فدان تمثل نحو  146بإجمالي مساحة بلغت حوالي  سيناء
 .ية في متوسط نفس الفترةالمزروعة بالجمهور 

92%
7%

1%

أراضي قديمة أراضي جديدة أراضي حدودية

45%

35%

17%

الوجه البحري مصر الوسطى مصر العليا خارج الوادى

 في محافظات الجمهورية بالذرة الشامية البيضاءالمساحة المزروعة 
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 (.2014-2016في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة ) الذرة الشامية البيضاءاألهمية النسبية لمساحة 
  % ألف فدان المساحة

 السنة الجمهورية من إجمالي
 متوسط الفترة 2016 2015 2014 المحافظة

(2014-2016) 
 12.4 229 217 230 239 المنيـــــا
 11.2 207 177 221 222 يةالشــرق

 11 205 193 209 214 بنى سـويف
 9.4 173 167 177 176 البحــــــــيرة 

 8.3 154 145 150 166 الفيــــوم
 8.2 152 123 169 165 المنوفيــة
 8.2 151 147 151 154 ســوهاج
 7.2 133 128 132 138 أســيوط

 4.1 75 59 80 86 الغربيــــــــة
 3.3 61 51 64 68 ــةالقليوبي
 3.2 59 54 58 66 الجيــــزة

 2.8 52 60 61 35 كفر الشـــيخ
 2.8 51 43 70 41 الدقهليـــــــة

 7.9 146 138 162 138 *محافظات أخرى
 45 834 731 908 864 إجمالي محافظات الوجه البحري
 35 647 609 647 684 إجمالي محافظات مصر الوسطى

 17 310 298 316 318 مصر العلياإجمالي محافظات 
 3 57 66 64 42 ***إجمالى خارج الوادى

 92 1705 1559 1790 1766 إجمالي أراضي قديمة
 7 129 120 131 136 إجمالي أراضي جديدة

 1 14 24 13 5 **إجمالي أراضي محافظات حدودية
 100 1848 1703 1934 1907 إجمالي الجمهورية

 ألف فدان. 50المنزرع بكل منها أقل من  الذرة الشامية البيضاءحة مسامتوسط ة محافظ 14* 
 ** محافظات الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء.

 *** المحافظات الحدودية باإلضافة إلى منطقة النوبارية.
نشرة  –ة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدار-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي : المصدر

 .أعداد متفرقة –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
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 الذرة الشامية البيضاء( إلى أن متوسط إنتاجية فدان 2014-2016تشير البيانات في متوسط الفترة ) 
خارج الوادي، محافظات  لشامية البيضاءالذرة احيث حققت إنتاجية فدان فدان /طن 3.201بالجمهورية بلغت حوالي 
على  فدان/طن 2.871، 2.974، 3.48 ،3.491 مصر العليا حواليمصر الوسطى، مصر الوجه البحري، 

، األراضي الجديدة، في األراضي القديمة الذرة الشامية البيضاءإنتاجية فدان ووفقا لنوع األراضي فبلغت  الترتيب.
 طن/فدان على الترتيب. 2.857، 3.132، 3.209نحو  أراضي المحافظات الحدودية

الذرة الشامية البيضاء في محافظات الدقهلية ( احتلت إنتاجية فدان 2014-2016وفي متوسط الفترة )
، 4بإنتاجية بلغت حوالي السادسة إلى  تبة من األولالمر ومنطقة النوبارية وكفر الشيخ والمنوفية والجيزة والبحيرة 

والغربية دمياط و  الشرقيةعلى الترتيب، ثم جاءت بعدهم محافظات  فدان/طن 3.51، 3.55، 3.58، 3.6، 3.68
، 3.23، 3.4، 3.46، 3.46حوالي ب الذرة الشامية البيضاءلمحصول بإنتاجية المنيا والقليوبية و واإلسماعيلية 

ن عاقل  ةمحافظعشر خمسة ل الذرة الشامية البيضاءعلى الترتيب، ثم جاءت إنتاجية  فدان/طن 3.2، 3.23
 طن. 2.29حوالي تلك المحافظات ل الذرة الشامية البيضاءفدان إنتاجية بلغت مثيلتها بالجمهورية حيث 
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 .(2014-2016)في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة  الذرة الشامية البيضاءإنتاجية فدان 
 طن/فدان اإلنتاجية

 الفرق عن
 إنتاجية الجمهورية بالطن

 السنة
 متوسط الفترة 2016 2015 2014 ظةالمحاف

(2014-2016) 
 0.801+ 4.002 3.982 3.997 4.031 الدقهلية

 0.480+ 3.681 3.600 3.715 3.724 منطقة النوبارية
 0.403+ 3.604 3.588 3.630 3.586 كفر الشيخ
 0.376+ 3.577 3.559 3.499 3.669 المنوفية
 0.346+ 3.547 3.514 3.502 3.614 الجيــــزة

 0.311+ 3.512 3.345 3.453 3.729 البحــــــــيرة 
 0.263+ 3.464 3.530 3.381 3.493 الشــرقية
 0.262+ 3.463 3.489 3.438 3.449 دميـــــــــاط
 0.203+ 3.404 3.588 3.300 3.374 الغربيــــــــة

 0.030+ 3.231 3.157 3.116 3.402 اإلسـماعيلية
163.2 3.258 القليوبيــة  3.196 3.226 +0.025 

 0.009+ 3.210 3.363 3.076 3.200 المنيا
 0.912- 2.289 2.274 2.246 2.481 *أخرىمحافظات 

 0.278+ 3.479 3.458 3.424 3.553 الوجه البحريإجمالي محافظات 
 0.226- 2.975 3.074 2.917 2.942 مصر الوسطى إجمالي محافظات
 0.337- 2.864 2.852 2.592 3.145 مصر العليا إجمالي محافظات

 0.285+ 3.486 3.394 3.500 3.548 إجمالي محافظات خارج الوادي
 0.007+ 3.208 3.221 3.131 3.274 راضي قديمةأ

 0.069- 3.132 3.159 3.042 3.205 جديدة أراضي
 0.344- 2.857 3.075 2.745 2.051 محافظات حدودية أراضي

 0.000 3.201 3.214 3.123 3.267 إجمالي الجمهورية
 .طن 3.2 بكل منها أقل منإنتاجية الفدان  ةمحافظ 15* 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر
 .أعداد متفرقة –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 

 

مليون طن في  5.915بالجمهورية بلغ حوالي  الذرة الشامية البيضاءاج ر البيانات إلى أن إجمالي إنتتشي
، 2.902حوالي ومصر الوسطى إنتاج محافظات الوجه البحري إجمالي بلغ ( حيث 2016-2014متوسط الفترة )

، وبلغ إنتاج محافظات على الترتيب هوريةممن إجمالي إنتاج الج %32.5، %49نحو  يمثلمليون طن  1.924
 هوريةممن إجمالي إنتاج الج %3.4، %15طن يمثل نحو ألف  199، 890مصر العليا وخارج الوادي حوالي 

يأتي  الذرة الشامية البيضاءمن اإلنتاج الكلي من  %0.7، %6.8، %92.5ب، ويمكن القول أن نحو على الترتي
 ترة.في متوسط نفس الفافظات الحدودية على الترتيب من األراضي القديمة واألراضي الجديدة واراضي المح

 

 في محافظات الجمهورية امية البيضاءإنتاج الذرة الش
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 ملألقليوفقا الذرة الشامية البيضاء األهمية النسبية إلنتاج 

 (2014-2016) في متوسط الفترة

  
، بني سويف، البحيرة، الشرقية، المنيامحافظات ( تصدر 2014-2016متوسط الفترة )تشير بيانات و 

بلغت حيث  إنتاج الذرة الشامية البيضاءمحافظات الجمهورية من حيث إجمالي المنوفية، سوهاج، أسيوط، الفيوم 
، %12، %12.4تمثل نحو طن ألف  377، 409، 429، 545، 602، 609، 716، 734الي حو األنتاج  اهذ

جمهورية الذرة الشامية البيضاء للإنتاج من متوسط إجمالي  6.4%، 6.9%، 7.3%، 9.2%، 10.2%، 10.3%
 اتلهذه المحافظات على الترتيب، ثم يأتي بعد هذه المحافظات كل من محافظألف فدان  5915والبالغة حوالي 

، 206، 210، 255بلغ حوالي إنتاج بمتوسط  ، منطقة النوباريةالقليوبية، كفر الشيخالجيزة، الدقهلية،  ،الغربية
من متوسط إجمالي  %2.7، %3.2، %3.3، %3.5، %3.6، %4.3تمثل نحو طن ألف  158، 188، 196
تقل فيها  ةمحافظ 13بعد ذلك  وتأتي جمهورية للمحافظات المذكورة على الترتيب،لل الذرة الشامية البيضاءإنتاج 

، بورسعيد، الوادي الجديد، قنا، االسكندرية، وهي االسماعليةطن ألف  100الذرة الشامية عن إنتاج إجمالي 
 279بلغ حوالي إلنتاج بإجمالي  ، جنوب سيناءشمال سيناء،  ، القاهرةاألقصردمياط، أسوان، السويس، مطروح، 

 .جمهورية في متوسط نفس الفترةلل الذرة الشامية البيضاءإنتاج جمالي من إ %4.7تمثل نحو طن ألف 

  

49.1%

32.5%

15.0%

3.4%

الوجه البحري مصر الوسطى مصر العليا خارج الوادي

92.5%
6.8%

0.7%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي محافظات حدودية

لنوع األهمية النسبية إلنتاج الذرة الشامية البيضاء وفقا
(2014-2016)األراضي في متوسط الفترة 
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 (.2014-2016في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة ) الذرة الشامية البيضاءالنسبية إلنتاج  األهمية
 ألف طن اإلنتاج

% 
 الجمهورية إجماليمن 

 السنة
 المحافظة

2014 2015 2016 
 متوسط الفترة

(2014-2016) 
 12.4 734 731 707 764 المنيـــــا
.012 716 625 746 776 الشــرقية  

 10.3 609 559 612 656 البحــــــــيرة 
260 588 625 594 بنى سـويف  10.2 
 9.2 545 436 591 607 المنوفيــة
 7.3 429 417 377 493 ســوهاج
 6.9 409 392 382 453 أســيوط
737 364 352 417 الفيــــوم  .46  

 4.3 255 212 264 289 الغربيــــــــة
 3.6 210 189 204 238 الجيــــزة

 3.5 206 172 279 167 الدقهليـــــــة
 3.3 196 162 205 222 القليوبيــة

 3.2 188 217 223 125 كفر الشـــيخ
 2.7 158 149 187 139 النوباريـــةمنطقة 

 4.7 279 260 286 292 *محافظات أخرى
 49.1 2902 2528 3109 3070 الوجه البحريلي محافظات إجما

 32.5 1924 1872 1887 2012 مصر الوسطى إجمالي محافظات
 15.0 890 850 819 1000 مصر العليا إجمالي محافظات

 3.4 199 224 224 149 إجمالي محافظات خارج الوادي
 92.5 5471 5022 5604 5786 إجمالي أراضي قديمة
 6.8 404 378 397 436 إجمالي أراضي جديدة

 0.7 40 75 37 9 إجمالي أراضي محافظات حدودية
 100 5915 5474 6039 6231 إجمالي الجمهورية

 ألف طن. 100بكل منها أقل من  الذرة الشامية البيضاءإنتاج  ةمحافظ 13* 
 نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-ئون االقتصادية قطاع الش–: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 .أعداد متفرقة –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
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15.5%
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11.6%

9.5%

6.9%
6.6%

2.9%

21.2%

310هجين ثالثى  2031هجين فردى   10هجين فردى  
8/ ك / 30هجين فردى   321هجين ثالثى  2030هجين فردى  
9/ ك / 30هجين فردى   131هجين فردى   101هجين فردى 

(4وطنية )هجين فردى   أخرى

 الذرة الشامية البيضاءاف ــصنأ
 

 

طق المالئمة والتي تناسب زراعتها الظروف البيئية السائدة في منا الذرة الشامية البيضاءيتم اختيار اصناف 
صنف من أصناف  43زراعة أكثر من  2015/2016موسم الزراعة تم في وقد الجمهورية، على مستوى المختلفة 

هجين " "،(2031)هجين فردى " ،"(310)جين ثالثى هوكان من أهمها " )صيفي ونيلي(، الذرة الشامية البيضاء
"، (9ك//30)هجين فردى، ""(2030)هجين فردى"، "(321)هجين ثالثى، ""(8ك//30)هجين فردى""، (10)فردى 

بهذه المساحة المنزرعة إجمالي حيث بلغت " (4هجين فردى )وطنية "، "(101)هجين فردى"، "(131)هجين فردى"
 الذرة الشامية البيضاءن إجمالي المساحة المزروعة بم %78.8 فدان تمثل نحومليون  1.342 حوالي االصناف

والبالغة   الذرة الشامية البيضاءمن صنف  33إجمالي مساحة أكثر من  ، ومثلمليون فدان 1.703البالغ حوالي و 
 في موسم الذرة الشامية البيضاءمن إجمالي المساحة المزروعة ب %21.2ألف فدان نحو  361حوالي 
2015/2016. 

 .2016عام بالجمهورية في  الذرة الشامية البيضاءأصناف المزروعة بمساحة الجمالي إ
  ساحةإجمالي الم البيان

 الصنف
ألف 
 فدان

 من %
 إجمالي 

 15.5 265 310هجين ثالثى 
 15.0 256 2031هجين فردى  
 11.6 198  10هجين فردى  
 9.5 161 8/ ك /  30هجين فردى  
 6.9 117 321هجين ثالثى 
 6.6 113 2030هجين فردى  
 4.2 72  9/ ك /  30هجين فردى  
 3.4 58 131هجين فردى  
 3.1 53 101هجين فردى 

 2.9 50 (4هجين فردى  )وطنية 
 21.2 361 *أخرى

 100 3353 الجمهورية
 .ألف فدان 50اقل من لكل منها المساحة المزروعة * أصناف 

نشرة  –ي واإلحصاءاإلدارة المركزية لالقتصاد الزراع-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 .2018مايو  –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 

 

الذرة عد الظروف المناخية ومصدر مياه الري ونوع التربة من اهم المحددات المؤثرة على إنتاجية أصناف ت
ديمة نحو قباألراضي ال الذرة الشامية البيضاءبلغ متوسط إنتاجية فدان  2016. حيث أنه في عام الشامية البيضاء

 الذرة الشامية البيضاءأصناف إنتاجية 

 الذرة الشامية البيضاءأصناف المساحة المزروعة ب
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إنتاجية أعلى من هذا المتوسط، حيث تراوحت هذه  الذرة الشامية البيضاءمن صنف  23وقد حقق  طن 3.221
فدان لصنف /طن 3.739" وحد أعلى بلغ نحو (2)جيزةفدان لصنف "طن/ 3.242جية بين حد أدنى بلغ نحو اإلنتا

 3.145في األراضي الجديدة نحو  البيضاءالذرة الشامية بلغت إنتاجية أصناف بينما  ".(2020هجين فردي)"
لهذا المتوسط حيث تراوحت  الذرة الشامية البيضاءمن صنف  20،  وفاقت إنتاجية 2016في عام طن/فدان 

فدان /طن 4.06" وحد أعلى بلغ نحو (101هجين فردي)فدان لصنف "طن/ 3.168إنتاجيها بين حد أدنى بلغ نحو 
  ."(2020هجين فردي)لصنف "

 .2016بالجمهورية في عام  الذرة الشامية البيضاءالفدان ألصناف  إنتاجية
 أراضي جديدة أراضي قديمة

 طن/فدان الصنف
 نعالفرق 

 اإلجمالي )طن(
 طن/فدان الصنف

 نعالفرق 
 اإلجمالي )طن(

 0.915+ 4.060 2020هجين فردى   0.519+ 3.739 2020هجين فردى  
 0.482+ 3.627 311هجين ثالثى  0.421+ 3.642 13بشاير 

 0.422+ 3.567 125هجين فردى   0.347+ 3.567 3432هجين فردى 
 0.355+ 3.500  1100هجين فردى  0.347+ 3.567 132هجين فردى 
 0.352+ 3.497 129هجين فردى   0.287+ 3.508 130هجين فردى  
 0.348+ 3.493  122هجين فردى   0.276+ 3.497 131هجين فردى  

 0.323+ 3.468 2030هجين فردى   0.266+ 3.486 92ف  30هجين فردى   
 0.305+ 3.450 8/ ك /  30هجين فردى   0.242+ 3.463 324هجين ثالثى 
 0.297+ 3.442 321هجين ثالثى  0.207+ 3.427  1100هجين فردى 
 0.289+ 3.434 2010هجين فردى   0.199+ 3.419 11هجين فردى 
 0.268+ 3.413 324هجين ثالثى  0.189+ 3.410 125هجين فردى  
 0.220+ 3.366  1005هجين فردى   0.161+ 3.382 8/ ك /  30هجين فردى  
 0.220+ 3.365 300هجين ثالثى  0.161+ 3.382 2031هجين فردى  
 0.215+ 3.360 يونيكورن 0.158+ 3.378 329هجين ثالثي  
 0.123+ 3.269 2031هجين فردى   0.144+ 3.364 300هجين ثالثى 
 0.116+ 3.261 128هجين فردى   0.139+ 3.360 105هجين فردى 
 0.077+ 3.222  9/ ك /  30هجين فردى   0.134+ 3.355 323هجين ثالثى 
 0.052+ 3.197  10هجين فردى   0.117+ 3.338  10هجين فردى  
 0.035+ 3.181 (4هجين فردى  )وطنية  0.095+ 3.316 321هجين ثالثى 

 0.023+ 3.168 101هجين فردى  0.072+ 3.292 310ثى هجين ثال 
    0.051+ 3.271  1005هجين فردى  
    0.047+ 3.268 128هجين فردى  

    0.022+ 3.242  2جيزة 
 0.402- 2.743 أصناف أخرى* 0.85- 2.370 *أصناف أخرى

 0.000 3.145 إجمالي األصناف 0.000 3.221 إجمالي األصناف
 .اجية الفدان لها اقل من مثيلتها إلجمالي األصنافإنت* أصناف 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 .2018مايو  –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
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، منها نحو 2016في عام طن مليون  5.474حوالي  ة الشامية البيضاءالذر بلغ إجمالي إنتاج أصناف 
، "(310هجين ثالثي)"وهي  لذرة الشامية البيضاءلال  أصنافثمانية من  تحققت اإلنتاج هذا من إجمالي 74.8%

هجين  ، ""(321هجين ثالثي)"، "(8ك//30)هجين فردي"، "(10)هجين فردي"، "(2031)"هجين فردي
، 863، 865حيث بلغ أنتاج هذه األصناف نحو  "(131، هجين فردي)"(9ك//30هجين فردي)"، "(2030فردي)
ناف ، وجاءت بعد هذه األصناف كل من أصعلى الترتيبطن  ألف 201، 230، 347، 388، 547، 653

 "(314هجين ثالثي)" ،"(128"هجين فردي) "،(324هجين ثالثي)" "،(4وطنية)هجين فردي، ""(101هجين فردي)"
من  %2، %2، %2.2، %2.7، %3تمثل نحو ألف طن  107، 110، 123، 146، 168تاج بلغ نحو بإن

الذرة الشامية من صنف  30بينما بلغ إجمالي إنتاج أكثر من  على الترتيب، الذرة الشامية البيضاءإجمالي إنتاج 
في  الشامية البيضاءالذرة الجمهورية من من إجمالي إنتاج  %13.3يمثل نحو ألف طن  727حوالي  البيضاء

 .2016عام 

6120بالجمهورية في عام  الذرة الشامية البيضاءأصناف إنتاج   
 إجمالي اإلنتاج البيان

 

 الصنف
ألف 
 طن

 من %
 إجمالي

 15.8 865 310هجين ثالثى 
 15.8 863 2031 هجين فردى

 11.9 653  10 هجين فردى
 10.0 547 8ك//30 هجين فردى
 7.1 388 321هجين ثالثى 

 6.3 347 2030 هجين فردى

 4.2 230  9ك//30 هجين فردى
 3.7 201 131 هجين فردى
.03 168 101هجين فردى   

 2.7 146 (4)وطنية  هجين فردى

 2.2 123 324 هجين ثالثى
 2.0 110 128 هجين فردى
 2.0 107 314هجين ثالثى 

 13.3 727 *أخرىأصناف 

001 5474 الجمهورية  

 .ألف طن 100إجمالي اإلنتاج لها أقل من * أصناف 
نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 .2018مايو  –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
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13.3%

310هجين ثالثى  2031هجين فردى  10هجين فردى 
8/ك/30هجين فردى  321هجين ثالثى  2030هجين فردى 
9/ك/30هجين فردى  131هجين فردى  101هجين فردى 
(4وطنية )هجين فردى  324هجين ثالثى  128هجين فردى 

314هجين ثالثى  أصناف أخرى

 الذرة الشامية البيضاءأصناف إنتاج 
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 الذرة الشامية البيضاءالفدان وأرحبيه فدان وتكاليف إنتاج السعر املزرعي 

 
 لذرة الشامية البيضاءلالسعر المزرعي بشكل تدريجي للمحصول الرئيسي زيادة تشير البيانات اإلحصائية إلى 

من الصيفي والنيلي  الذرة الشامية البيضاء إردبسعر زاد (، حيث 2012-2016خالل الفترة )الصيفي والنيلي 
 %13.5، %13.2بزيادة نحو  2016عام في جنيه  327، 343إلى حوالي  2012 يه عامجن 288، 303حوالي 

الصيفي  الذرة الشامية البيضاءر حمل تبن مستمر لسعزيادة حدث . كما على الترتيب 2012عن مثيله في عام 
جنيها  35 ،35إلى حوالي  2012جنيهًا عام  30، 33، حيث زاد هذا السعر من حوالي خالل نفس الفترةوالنيلي 

 .على الترتيب 2012 عن مثيله في عام %16.7، %6.1أي بزيادة تقدر بنحو  2016عام في 
 (.2012-2016خالل الفترة ) الشامية البيضاءللذرة السعر المزرعي 

 السنوات
 الذرة الشامي النيلي الذرة الشامي الصيفي

 الرئيسي
 (إردب)جنيه/

 الثانوي
 )جنيه/محل(

 الرئيسي
 (إردب)جنيه/

 الثانوي
 )جنيه/محل(

2012 303 33 288 30 
2013 314 34 291 31 
2014 317 34 297 32 
2015 322 34 302 33 
2016 343 35 327 35 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي  -1: المصدر
 .أعداد متفرقة –" الصيفيةتصاد الزراعي "المحاصيل االق

 

 للذرة الشامية البيضاء السعر المزرعي
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الذرة الشامية النيلي الذرة الشامية الصيفي

(2016-2012)السعر المزرعي للذرة الشامية البيضاء خالل الفترة 
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 أوال: الذرة الشامية البيضاء الصيفي:
على مستوى الجمهورية الصيفي  الذرة الشامية البيضاءتكاليف فدان إجمالي توضح البيانات اإلحصائية أن و 

بنسبة زيادة بلغت  2016 جنيه في عامألف  6.638إلى حوالي  2015 ألف جنيه في عام 5.268من حوالي  زاد
تكاليف إنتاج فدان )إجمالي المتغيرة  يالصيف الذرة الشامية البيضاءإنتاج إجمالي تكاليف  حيث زاد، %26نحو 

ألف جنيه  4.133إلى حوالي  2015الف جنيه في عام  3.760من حوالي  (بدون إيجار الذرة الشامية البيضاء
أجور العمالة زيادة في بنود مستلزمات اإلنتاج الوكانت أكثر ، %9.4بنسبة زيادة بلغت نحو  2016في عام 

 %8.1 ،%9.7 ،%12.2بنحو  2016إلى عام  2015من عام زاد حيث البشرية والسماد الكيماوي والمبيدات 
اجراءها الخدمة اآللية حققت العمليات التي تعتمد على على الترتيب، ومن حيث العمليات الزراعية كانت بنود 

حيث تمثلت في عمليات تحضير األرض للزراعة  الذرة الشامية البيضاءتكاليف إنتاج فدان قيمة يادة في ز أعلى 
، %12.9، %14.6، %18.3نحو ب 2016إلى عام  2015من عام والتي زادت وخدمة المحصول والنقل والري 
ألف جنيه في عام  1.508ي من حوالالصيفي  الذرة الشامية البيضاءعلى الترتيب، كما زاد إيجار الفدان  12%

 .%67.4بنسبة زيادة بلغت نحو  2016ألف جنيه في عام  2.525إلى حوالي  2015

يجار فدان بلغ إجمالي تكاليف اإلنتاج المتغيرة و  (2014-2016) وفي متوسط الفترة  الذرة الشامية البيضاءا 
الذرة فدان إنتاج ي تكاليف من إجمال %32.7، %67.3 نحوالف جنيه مثل  1.836، 3.775الصيفي حوالي 
الذرة تكاليف إنتاج فدان ومثلت أهم بنود  على الترتيب، جنيهألف  5.611البالغ حوالي الصيفية  الشامية البيضاء
اآلالت والسماد  أجورأجور العمالة البشرية و قيمة من  كاللمستلزمات اإلنتاج المتغيرة الصيفي  الشامية البيضاء

 الذرة الشامية البيضاءتكاليف مستلزمات اإلنتاج لفدان قيمة من إجمالي  %76نحو يمتهم مثل إجمالي  ق الكيماوي
 التسميدكل من للعمليات الزراعية  المتغيرة الذرة الشامية البيضاءتكاليف إنتاج فدان الصيفي، بينما مثلت أهم بنود 

لفدان العمليات الزراعية اليف تكقيمة  من إجمالي %71.5نحو الحصاد والري والزراعة والتي مثل إجمالي قيمتهم و 
 .الصيفية الذرة الشامية البيضاء

 البيضاءالذرة الشامية تكاليف إنتاج فدان 
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جمالي تكاليف فدان الذرة الشامية البيضاء الصيفي خالل الفترة  (2016-2012)التكاليف المتغيرة واإليجار وا 
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يجار تكاليف إنتاج   (2014-2016)خالل الفترة بالجنيه الذرة الشامية البيضاء الصيفي فدان وا 

 (2014-2016) متوسط الفترة 2016 2015 2014 السنة

 من اإلجمالي % جنيه بنود التكاليف

 30.3 1702 1900 1694 1512 عمالة بشرية 
 0.2 12 20 0 16 خدمة حيوانية

 11.1 623 673 636 559 خدمة آلية
 5.0 280 286 272 281 ثمن تقاوى

 3.9 219 211 224 222 ثمن سماد بلدى
 9.6 540 590 538 493 ثمن سماد كيماوى

 1.6 88 93 86 84 ثمن مبيدات
 5.6 312 340 310 285 مصاريف أخـرى

 67.3 3775 4113 3760 3452 يف مستلزمات اإلنتاججملة تكال
 6.5 364 420 355 318 تحضير األرض للزراعة

 8.25 463 488 464 437 التقــاوى والزراعـة
 8.3 466 519 453 426 الـــــرى

 16.28 914 976 917 848 التســميد
 6.6 369 410 363 335 خدمة المحصول
 3.2 180 189 183 169 مقاومة اآلفـات

 8.8 492 527 497 453 الحصاد
 3.82 214 244 218 181 نقل المحصول

 5.55 312 340 310 285 مصاريف أخـرى
 67.3 3775 4113 3760 3452 جملة تكاليف العمليات الزراعية

 67.3 3775 4113 3760 3452 إجمالي التكاليف المتغيرة
 32.7 1836 2525 1508 1475 اإليجار

 100 5611 6638 5268 4927 لي للتكاليفالمجموع الك
نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي لمصدر

 .أعداد متفرقة –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
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(2016-2012)وااليجار في متوسط الفترة األهمية النسبية لبنود  تكاليف فدان الذرة الشامية الصيفي طبقًا لبنود مستلزمات اإلنتاج
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 :النيلي: الذرة الشامية البيضاء ثانيا
على مستوى الجمهورية  النيلي الذرة الشامية البيضاءتكاليف فدان إجمالي توضح البيانات اإلحصائية أن و 

بنسبة زيادة بلغت  2016 جنيه في عامألف  5.177إلى حوالي  2015 ألف جنيه في عام 4.015من حوالي  زاد
الذرة تكاليف إنتاج فدان المتغيرة )إجمالي  يالنيلحيث زاد إجمالي تكاليف إنتاج الذرة الشامية البيضاء ، %29نحو 

ألف جنيه في  3.021إلى حوالي  2015الف جنيه في عام  2.969من حوالي  (بدون إيجار الشامية البيضاء
السماد أجور اآلالت و ، وكانت أكثر الزيادة في بنود مستلزمات اإلنتاج %1.8بنسبة زيادة بلغت نحو  2016عام 
على الترتيب، ومن حيث العمليات  %2.6، %10.5بنحو  2016إلى عام  2015حيث زاد من عام بلدي 

 ،الزراعةالتقاوي و عمليات النيلي الزراعية حققت أعلى زيادة في قيمة تكاليف إنتاج فدان الذرة الشامية البيضاء 
ما على الترتيب، ك %12.2، %12.5بنحو  2016إلى عام  2015من عام التي زادت  تحضير األرض للزراعة

إلى حوالي  2015ألف جنيه في عام  1.046إيجار الفدان الذرة الشامية البيضاء النيلي من حوالي تضاعف قيمة 
 .%106بنسبة زيادة بلغت نحو  2016ألف جنيه في عام  2.156
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التكاليف المتغيرة اإليجار إجمالي التكاليف

جمالي تكاليف فدان الذرة الشامية البيضاء النيلي خالل الفترة  (2016-2012)التكاليف المتغيرة واإليجار وا 
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يجار فدان بلغ إجمالي تكاليف اإلنتاج المتغيرة و  (2014-2016) وفي متوسط الفترة  الذرة الشامية البيضاءا 
الذرة فدان إنتاج من إجمالي تكاليف  %32.3، %67.7 نحوالف جنيه مثل  1.412، 2.958نيلي حوالي ال

الذرة تكاليف إنتاج فدان ومثلت أهم بنود  على الترتيب، جنيهألف  4.370البالغ حوالي النيلية  الشامية البيضاء
 السماد الكيماويثمن و ور العمالة البشرية أجقيمة من  كاللمستلزمات اإلنتاج المتغيرة النيلي  الشامية البيضاء

الذرة تكاليف مستلزمات اإلنتاج لفدان قيمة من إجمالي  %74.5نحو التي مثل إجمالي  قيمتهم اآلالت  أجورو 
للعمليات الزراعية  المتغيرة الذرة الشامية البيضاءتكاليف إنتاج فدان النيلي، بينما مثلت أهم بنود  الشامية البيضاء

من  %73.2نحو والتي مثل إجمالي قيمتهم الحصاد وتحضير األرض للزراعة والري والزراعة و  لتسميداكل من 
 .النيلية لفدان الذرة الشامية البيضاءالعمليات الزراعية اليف تكقيمة إجمالي 

يجار تكاليف إنتاج   (2014-2016)خالل الفترة بالجنيه الذرة الشامية البيضاء النيلي فدان وا 

 (2014-2016) متوسط الفترة 2016 2015 2014 السنة

 من اإلجمالي % جنيه بنود التكاليف

 29.2 1275 1346 1337 1142 عمالة بشرية 
 0.0 0 0 0 0 خدمة حيوانية

 10.6 462 472 427 488 خدمة آلية
 5.4 238 229 238 246 ثمن تقاوى

 4.7 206 186 190 243 ثمن سماد بلدى
 10.7 466 476 464 457 ثمن سماد كيماوى

 1.5 67 63 68 70 ثمن مبيدات
 5.6 244 249 245 238 مصاريف أخـرى

 67.7 2958 3021 2969 2884 جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج
 6.4 279 288 275 273 تحضير األرض للزراعة

 8.2 358 352 352 371 التقــاوى والزراعـة
 9.0 394 431 383 367 الـــــرى
 19.0 829 826 831 829 ـميدالتسـ

 5.9 257 295 263 212 خدمة المحصول
 3 134 117 141 143 مقاومة اآلفـات

 7.0 306 300 317 302 الحصاد
 3.6 158 163 162 149 نقل المحصول

 5.6 244 249 245 238 مصاريف أخـرى
 67.7 2958 3021 2969 2884 جملة تكاليف العمليات الزراعية

 67.7 2958 3021 2969 2884 كاليف المتغيرةإجمالي الت
 32.3 1412 2156 1046 1034 اإليجار

 100 4370 5177 4015 3918 المجموع الكلي للتكاليف
نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي لمصدر

 .أعداد متفرقة –" الصيفية د الزراعي "المحاصيلاالقتصا
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 :الصيفي: الذرة الشامية البيضاء أوال
نتاجية وتكاليفمحصول الرئيسي والثانوي للسعار المزرعية األأربحية الفدان بكل من تتأثر  نتيجة كو  ،الفدان وا 

الذرة لفدان الكلي  االيرادزاد   (2012-2016خالل الفترة )سعر إردب الذرة الشامية البيضاء الصيفي  لزيادة
ألف جنيه في عام  8.267إلى حوالي  2012في عام  جنيه فأل 7.560 من حوالي الصيفي  الشامية البيضاء

الذرة فدان إنتاج إجمالي تكاليف زاد بينما ، 2012 في عام هعن مثيل %9.4بنسبة زيادة بلغت نحو  2016
مما انعكس ذلك في  ،2012في عام  بالمقارنة بمثيله %34.6 وبنح 2016في عام الصيفي  الشامية البيضاء

إلى حوالي  2012عام في جنيه ف أل 3.220 من حواليالصيفي  الذرة الشامية البيضاءفدان صافي عائد نقص 
 .%97.7بلغت نحو نقص نسبة ب 2016عام  ف جنيهأل 1.629
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(2016-2012)فترة األهمية النسبية لبنود  تكاليف فدان الذرة الشامية البيضاء النيلي طبقًا لبنود العمليات الزراعية وااليجار في متوسط ال
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(2016-2012)وااليجار في متوسط الفترة األهمية النسبية لبنود  تكاليف فدان الذرة الشامية النيلي طبقًا لبنود مستلزمات اإلنتاج

 ءالذرة الشامية البيضافدان إجمالي إيراد وصافي عائد 
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جمالي التكاليف اإليراد إجمالي   (2016–2012على مستوى الجمهورية خالل الفترة )الصيفي  امية البيضاءالذرة الشصافي عائد فدان و وا 
2201 السنة البيان  2013 2014 2015 6201  

 السعر المز رعي للمحصول
 343 322 317 314 303 (إردب/الرئيسي )جنيه

 35 34 34 34 33 (حمل/ثانوي )جنيه
 حصولمإيراد ال

 7916 7142 7491 7417 7214 (فدان/الرئيسي )جنيه
 351 360 357 356 346 (فدان/)جنيه   ثانوي

 8267 7502 7848 7773 7560 )جنيه/فدان(       جملة اإليراد
 6638 5268 4927 4735 4340 )جنيه/فدان( إجمالي التكاليف

 1629 2234 2921 3038 3220 )جنيه/فدان(     صافي العائد
نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –األراضي : جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح لمصدر

 .أعداد متفرقة –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
 

 :النيلي: الذرة الشامية البيضاء ثانيا
لفدان الكلي  يراداالزاد  (2012-2016خالل الفترة )سعر إردب الذرة الشامية البيضاء النيلي  لزيادةنتيجة ك

ألف جنيه في  6.546إلى حوالي  2012في عام  جنيه ألف 5.776 من حوالي النيلي  الذرة الشامية البيضاء
الذرة فدان إنتاج إجمالي تكاليف بينما زاد ، 2012 في عام هعن مثيل %13.3بنسبة زيادة بلغت نحو  2016عام 

مما انعكس ذلك في نقص  ،2012في عام  لمقارنة بمثيلهبا %32 بنحو 2016في عام النيلي  الشامية البيضاء
 1.369إلى حوالي  2012ألف جنيه في عام  2.251من حوالي النيلي  الذرة الشامية البيضاءفدان صافي عائد 

 .%64.4بنسبة نقص بلغت نحو  2016ألف جنيه عام 
جمالي التكاليف و   (2016–2012على مستوى الجمهورية خالل الفترة )النيلي  اءالذرة الشامية البيضصافي عائد فدان إجمالي اإليراد وا 

2201 السنة البيان  2013 2014 2015 6201  
 السعر المز رعي للمحصول

 327 302 297 291 288 (إردب/الرئيسي )جنيه
 35 33 32 31 30 (حمل/ثانوي )جنيه

 حصولمإيراد ال
 6216 5841 5717 5413 5507 (فدان/الرئيسي )جنيه

 330 297 288 276 269 (فدان/)جنيه   يثانو
 6546 6138 6005 5689 5776 )جنيه/فدان(       جملة اإليراد

 5177 4015 3918 3728 3525 )جنيه/فدان( إجمالي التكاليف
 1369 2123 2087 1961 2251 )جنيه/فدان(     صافي العائد

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-طاع الشئون االقتصادية ق–: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي لمصدر

 .أعداد متفرقة –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
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جمالي التكاليف وصافي عائد فدان الذرة الشامي الصيفي خالل الفترة  (2016-2012)إجمالي اإليراد وا 
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 املراجـع
 .لمعلوماتلشبكة المركز القومي  موقع-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -
، معهد بحوث المحاصيل الحقلية، برنامج بحوث الذرة الشامية-"يدةجدفي األراضي الالذرة الشامية زراعة خدمة و " -

 .2008( لسنة 1094نشرة رقم )-مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصالح األراضي
برنامج بحوث الذرة الشامية، معهد بحوث المحاصيل الحقلية، -"القديمةفي األراضي الذرة الشامية زراعة خدمة و " -

 .2008( لسنة 1093نشرة رقم )-الزراعية، وزارة الزراعة واستصالح األراضيمركز البحوث 
معهد بحوث االقتصاد -بحوث التحليل االقتصادي للسلع الزراعية قسم-موقف الحالي والتصور المستقبلي للذرة"ال" -

 .2012 -البحوث الزراعية مركز-الزراعي
معهد بحوث االقتصاد -ث التحليل االقتصادي للسلع الزراعيةبحو  قسم-موقف الحالي والتصور المستقبلي للذرة"ال" -

 .2014 -البحوث الزراعية مركز-الزراعي
 –واإلحصاءاإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي - قطاع الشئون االقتصادية– واستصالح األراضي وزارة الزراعة -

 .اعداد متفرقة- "الصيفية"المحاصيل  الزراعينشرة االقتصاد 
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جمالي التكاليف وصافي عائد فدان الذرة الشامي النيلي خالل الفترة  (2016-2012)إجمالي اإليراد وا 
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