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مثول  القنون والقموح واألرا والوذرة الشوامية، رئيسوية وعناصر اإلنتاج الاحملاصيل االسرتاتيجية 

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

والوول البلدي  احلايل والتصور املستقبلي للقمح واألرا والذرة والسكر والقنن والبناطس واأللبان

 .واألمسدة الكيماوية واالمساكللحوم احلمراء وا والعدس والشعري والزيوت النباتية

، 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.
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 املوجز
يتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح على مستوى 

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

 .متوسط نصيب الفرد ومعدل االكتفاء الذاتي من القمحستهالك الكلي واال، ولقمح والواردات المصرية من القمحالعالمي ل

 ويتلخص التقرير في النقاط التالية:

مليون فدان عام  3.16 حواليإلى  2017مليون فدان عام  2.9المساحة المزروعة بالقمح من حوالي زادت  -

 2018طن عام  2.65 واليحإلى  2017طن عام  2.88 حواليإنتاجية فدان القمح من نقصت ، بينما 2018

إنتاج القمح من  نقص، و2018عام  كنتيجة للطقس السيئ الذي واجه زراعة القمح طن 0.23 حواليبلغ بنقص 

. ومن المتوقع في 2018عام في مليون طن  8.35 حواليليصل إلى  2017مليون طن في عام  8.4 حوالي

، وتبلغ إنتاجية 2018في عام  عن مثيلتها %5نحو  بنقصمليون فدان  3 حواليأن تبلغ مساحة القمح  2019عام

، وعلى ذلك فمن المتوقع إن 2018في عام  عن مثيلتهاكجم  245 حواليبلغ ت بزيادةطن  2.89 حواليالفدان 

في  عن مثيله %3.8 نحومليون طن بزيادة تبلغ  8.67 حواليإلى  2019يصل إجمالي إنتاج القمح عام 

 .2018عام

حيث " 11"جميزة"، 168"جيزة "، 1"مصر"، 12"سدسهي  2017عة من القمح في عام أهم األصناف المزرو -

من إجمالي المساحة المزروعة من القمح في هذا العام، وتراوحت  %63.7 مثل إجمالي مساحة تلك األصناف نحوي

 حوالي" و(95)سخاطن/فدان لصنف "3.2 حواليبين ما إنتاجية أصناف القمح عالية اإلنتاجية في األراضي القديمة 

طن/فدان لصنف 3.1 حواليبين ما ، بينما اإلنتاجية في األراضي الجديدة تراوحت "(1مصر)طن/فدان لصنف "2.9

"، وتراوحت إنتاجية أصناف القمح عالية اإلنتاجية (6بني سويف)طن/فدان لصنف "2.7 وحوالي" (12جميزة)"

طن/فدان لصنف 2.5 وحوالي" (171جيزة)لصنف "طن/فدان 2.8 حواليبين ما  الحدوديةالمحافظات في أراضي 

 ".(164جيزة)"

في  جنيهاً ف أل 3.833إلى حوالي  2017جنيهاً في عام ألف  3.76القمح من حوالي  زاد السعر المزرعي لطن -

 565القمح للحكومة من حوالي إردب ، وعلى جانب أخر زاد سعر توريد %2بنسبة زيادة بلغت نحو  2018عام 

الكمية المورد للحكومة ، إال أن %1.6نحو بلغت بزيادة  2018جنيه عام  574إلى حوالي  2017جنيه في عام 

من إجمالي إنتاج  %37.7مليون طن تمثل نحو  3.15 حواليلتبلغ  %16نقصت بنحو  2018من القمح في عام 

 4.533والي القمح إلى حطن توريد لالمزرعي سعر الأن يصل  2019ومن المتوقع في عام . 2018القمح عام 

ً بنسبة ف أل الكمية الموردة للحكومة من زيادة ويتوقع ب، 2018عن مثيله في عام %18تبلغ نحو زيادة جنيها

 .2019من اإلنتاج المتوقع للقمح في عام  %46مليون طن تمثل نحو  4المزارعين إلى حوالي 

 2018جنيهاً عام  أالف 10ى حوالي إل 2017جنيهاً في عام  آالف 9زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي  -

مثل يجنية  أالف 3بلغ إيجار الفدان حوالي  (2017-2015)، وفي متوسط الفترة %12بنسبة زيادة بلغت نحو 

نحو  الكيماوي والسماد  مثل إجمالي قيمة العمالة وخدمة اآلالتي، وتكاليف إنتاج القمحإجمالي من  %43.3نحو 

أن يصل إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح  2019ويتوقع في عام  .فدان القمح من إجمالي تكاليف إنتاج 75.8%

 . 2018عن مثيلها في عام  %15ألف جنيه بنسبة زيادة نحو  11.850إلى حوالي 



 2019فبراير-املوقف احلايل والتصور املستقبلي للقمح

- 2 - 

جنيه  ألف 3.8صافي عائد فدان القمح من حوالي نقص  2018للنقص الملحوظ في إنتاجية فدان القمح في عام  -

أن يصل  2019، ويتوقع في عام %20.4بلغت نحو نقص بنسبة  2018جنيه عام  ألف 3إلى حوالي  2017عام 

كنتيجة لما هو  2018عن مثيله في عام  %33نحو بزيادة ألف جنيه  3.550صافي عائد فدان القمح إلى حوالي 

 .2018ن القمح عامتكاليف إنتاج فدافي إجمالي إيراد فدان القمح بمعدل اكبر عن الزيادة في إجمالي زيادة  منمتوقع 

 %3.8نحو  بنقص 2018/2019مليون طن في عام  728 حواليمن المتوقع أن يبلغ اإلنتاج العالمي من القمح  -

ورابطة روسيا وروبي ودول االتحاد االفي نقص المتوقع في إنتاج القمح للويرجع ذلك  ،2017/2018عن عام 

 2018/2019بلغ التجارة العالمية في القمح خالل عام ومن المتوقع أن ت .بسب الطقسالدول المستقلة في اسيا 

أن يبلغ إجمالي استخدامات من المتوقع و، 2017/2018٪ عن عام 0.9نحو يزيد مليون طن وهو  175حوالي 

نقص بينما يتوقع ب ،2017/2018مقارنةً بعام  %0.3بزيادة  2018/2019مليون طن في  740 حواليالقمح 

مقارنة  %3.3 نحو بنقص مليون طن 264 حواليليصل إلى  2019بنهاية موسم  المخزون العالمي من القمح

مع نقص المعروض العالمي من القمح أن يزيد السعر  2018/2019في عام ، ومن المتوقع 2017/2018بعام 

 .2017/2018عن مثيله في عام  %12دوالر بزيادة نحو  216العالمي لطن القمح إلى حوالي 

 2.6 مليار جنيه )بما يعادل 46.877 مليون طن قيمتها حوالى 12القمح من حوالي  من ريةالمصواردات الزادت  -

حوالى مليار جنيه )بما يعادل  53.352 حوالي مليون طن قيمتها 12.3 حواليإلى  2017عام في  (مليار دوالر

االتحادية وأوكرانيا من إجمالي واردات القمح من روسيا  %77.4، حيث تأتي نحو 2018عام دوالر( في مليار  3

 12.5إلى حوالي  2019واردات مصر من القمح في عام زيادة ، ومن المتوقع (2018-2016الفترة )خالل 

لتصل إلى هذه الواردات قيمة زيادة ، ويتوقع 2018عن مثيله في عام  %1.6نحو بلغت زيادة مليون طن بنسبة 

بالدوالر ها عن مثيل %6.6نحو بزيادة  2019في عام  (نيهجمليار  56.6)بما يعادل نحو  دوالرمليار  3.2حوالي 

 .2018في عام 

مليون  20.9 حواليإلى  2017مليون طن في عام  19.7القمح من نحو إجمالي المتاح لالستهالك المحلي من زاد  -

مليون  17.3، بينما بلغ إجمالي المتاح للغذاء من القمح حوالي %6.3بنسبة زيادة بلغت نحو  2018طن في عام 

ومن المتوقع في عام ، %8.7بنسبة زيادة بلغت نحو  2018مليون طن في عام  18.9 حواليطن ليزيد إلى 

عن مثيله  %1.8نحو بنقص مليون طن  20.6 حواليأن يصل إجمالي المتاح لالستهالك من القمح إلى  2019

يل نسبة الفاقد من القمح ان يصل إجمالي من المتوقع مع اإلجراءات التي يتم اتخاذها من تقل، 2018المقدر في عام 

عن مثيلها المقدر في عام  %0.4مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو  18.9حوالي اإلتسان إلى لغذاء  المتاحالقمح 

2018. 

عن  %6.1بلغت نحو زيادة كجم/سنة بنسبة  157.6بحوالي  2018نصيب الفرد من القمح في عام متوسط قدر  -

عام في كجم/سنة  156.4يصل متوسط نصيب الفرد من القمح إلى حوالي قع أن ومن المتو، 2017مثيله في عام 

 كنتيجة للتوقع بزيادة في عدد السكان. 2018عن مثيله المقدر في عام  %0.8نحو يقدر ببنقص  2019

نسبة بين ( حيث تراوحت هذه ال2018-2014نسبة االكتفاء الذاتي من القمح خالل الفترة )في عدم استقرار  يوجد -

 2014في عام  %65.3، %52.1وحد اقصى بلغ نحو  2018في عام  %44.3، %39.9حد ادنى بلغ نحو 

أن تصل  2019، ومن المتوقع في عام على الترتيب على أساس إجمالي المتاح الستهالك القمح والمتاح للغذاء

عن مثيلها المقدر  %1.5، %2.2 نحوتقدر ببزيادة  %45.8، %42.1نسبة االكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 

  .على أساس إجمالي المتاح الستهالك القمح والمتاح للغذاء على الترتيب 2018في عام
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 ( للقمح2019( والتصور املستقبلي )عام 2018-2014 املوقف احلايل )الفرتة
 

 السنة

 البيان

2015 2016 2016 2017 2018 2019 

 % تغير

2019 

 2018عن 

 5.0- 3000 3157 2922 3353 3469 3393 فدان( ألف)                         المساحة     

 9.3+ 2.89 2.645 2.882 2.786 2.77 2.735 )طن/فدان(                     اإلنتاجية        

 3.8+ 8670 8349 8421 9343 9608 9280 طن( ألف)                        اإلنتاج         

 18.3+ 4533 3833 3760 2773 2760 2740 )جنيه/طن(                     السعر المزرعي 

 18.3+ 680 575 564 416 414 411 )جنيه/االردب(

 4.3+ 4526 4338 3899 1966 1850 2100 (1))جنيه(           متوسط سعر استيراد الطن 

 18.4+ 4533 3827 3767 2800 2800 2785 )جنيه/طن(              سعر التوريد الحكومي 

 18.4+ 680 574 565 420 420 418 )جنيه/االردب(

 17.9+ 4.000 3.150 3.750 4.545 3.700 3.640 )مليون طن(    :كمية اإلنتاج الموردة للحكومة

 8.4+ 46.1 37.7 44.5 48.6 38.5 39.2 % من اإلنتاج

 17.7+ 6200 5257 4798 3849 3640 3371 )جنيه(              التكاليف المتغيرة للفدان  

 17.8+ 5650 4800 4193 3205 1987 1900 )جنيه(                إيجار الفدان             

 25.2+ 11850 10057 8991 7054 5627 5271 )جنيه(                إجمالي التكاليف الفدان 

 49.5+ 16400 13101 12815 9627 9568 9318 )جنيه(                إجمالي إيراد الفدان     

 17.9+ 4550 3044 3824 2573 3941 4047 )جنيه(                  صافي عائد الفدان    

 1.6+ 12.500 12.300 12.025 11.416 10.488 10.871 )مليون طن(                كمية واردات القمح

 6.0+ 56.575 53.352 46.877 22.441 19.403 22.829 (1))مليار جنيه(             قيمة واردات القمح:

 6.7+ 3.188 2.989 2.632 2.201 2.536 3.219 )مليار دوالر(    

 1.8- 20.57 20.94 19.707 19.592 19.563 17.825 (2))مليون طن(        إجمالي المتاح لالستهالك

 0.4+ 18.925 18.85 17.335 15.38 15.39 14.219 (2))مليون طن(   اإلنسان إجمالي المتاح للغذاء

 0.8- 156.4 157.6 148.6 137.8 141.1 139.6 )كجم/سنة(                       نصيب الفرد   

 2.2+ 42.1 39.9 42.7 47.7 49.1 52.1 من إجمالي المتاح لالستهالك %: االكتفاء الذاتي 

 1.5+ 45.8 44.3 48.6 60.7 62.4 65.3 من إجمالي المتاح للغذاء%  

 .2019جنيه عام  17.75متوسط سعر صرف متوقع للدوالر   (1)
 قيم مقدرة. 2018استهالك عام  (2)

 .متوقعة* قيمة 
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 إنتاج القمح باجلمهورية

يتصدر محصول القمح قائمة الحاصالت الشتوية من حيث المساحة  (2017-2015في متوسط الفترة )

من إجمالي  %48.2مليون فدان مثلت نحو  3.25المزروعة، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالي 

، وتأتي المساحة المزروعة بالبرسيم في مليون فدان 6.7حوالي  البالغة هيالشتووالخضر مساحة الحاصالت 

والخضر من إجمالي مساحة الحاصالت  %24.6نحو  تمثلمليون فدان  1.7بلغت حوالي ، حيث المرتبة الثانية

 .ةشتويال

 (.2017-2015في متوسط الفترة ) مساحة محصول القمح من إجمالي مساحة الحاصالت الشتويةاألهمية النسبية ل

 المحصول

 متوسط الفترة

(2015-2017) 

 

المساحة 
 ألف فدان()

من إجمالي  %

 مساحة

الحاصالت 

 الشتوية
 48.2 3248 القمح

 24.6 1655 البرسيم

 8.1 546 السكر بنجر

 3.5 238 البطاطس

 2.7 180 مالطماط

 2.7 179 البصل الشتوي

 1.5 101 الشعير

 1.1 71 البلدي الفول

551 *محاصيل وخضر أخرى  7.6 

 100 6733 الشتوي إجمالي
 .مساحة المحاصيل والخصر الشتويفي إجمالي  %1مساحتها عن مساهمة محاصيل وخضر تقل * 

 .( بالملحق1جدول )بيانات جمعت وحسبت من  :المصدر

 

 3.393من حوالي  نقصت( إلى أن مساحة القمح 2018-2014شير البيانات اإلحصائية خالل الفترة )ت

ألف  236حوالي بلغ بنقص  2017/2018مليون فدان عام  3.157إلى حوالي  2013/2014مليون فدان عام 

ابق عن العام الس %8نحو تمثل بزيادة و 2013/2014 عن مثيلتها عام %7نحو  بلغتوبنسبة فدان 

يحقق عائد توريد سعر موسم السابق لزراعة القمح إتحديد الالحكومة قبل بداية  إعالنبعد وذلك  2016/2017

 . مجزي لمزارع القمح

قدر بنقص مليون فدان  3حوالي إلى القمح مساحة المزروعة بالأن تصل  2018/2019في موسم يتوقع و

 %11.8ونحو  2017/2018موسم في تم حصرها  التيعن مثيلتها  %5ألف فدان تمثل نحو  157حوالي ب

، وذلك نتيجة للتوقع مليون فدان 3.400المقدرة بحوالي  2018/2019عن مساحة القمح المستهدفه لموسم 

 مساحة المزروعة بالبرسيم في الوجه البحري الذي حقق عائد اعلى من مثيله للقمح.البزيادة 

  

48.2%

24.6%

8.1%

3.5%

2.7%
2.7%

1.5%
1.1%

7.6%

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

 ساحة القمح على مستوى الجمهوريةم
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 (2018/2019-2013/2014لجمهورية خالل الفترة )مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح على مستوى ا
 السنة

 المساحة 

 )ألف فدان(
 المحصول الثانوي )تبن( المحصول الرئيسي

 اإلنتاج )ألف حمل( اإلنتاجية )حمل/فدان( اإلنتاج )ألف طن( اإلنتاجية )طن/فدان(

2013/2014 3393 2.735 9280 11.06 37526 

2014/2015 3469 2.770 9608 11.08 38436 

2015/2016 3353 2.786 9343 11.05 37051 

2016/7201(1) 2922 2.882 8421 11.12 32493 

2017/8201(1) 3157 2.645 8349 11.85 37410 

2018/9201* 3000 2.890 8670 12.00 36000 
  * قيم متوقعة.( بيانات غير منشورة   1)
نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –ح األراضي : جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالالمصدر 

 .2016و 2015و 2014أعوام أعداد  –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 

 
 

ية ى مستوى الجمهورعلتشير البيانات اإلحصائية إلى أن إنتاجية فدان القمح  نقص ملحوظ في إنتاجية فدان القمح:

 حواليبنقص  2018عام في طن للفدان  2.645إلى حوالي  2014طن في عام  2.735نقصت من حوالي 

لتعرض نتيجة وذلك  2017عام مثيلتها في طن عن  0.237 وحوالي 2014عام عن مثيلتها في طن  0.09

نتاج إجانب ووهي فترة العقد مما أدى الى عملية سلق القمح من  2018القمح لموجة حارة خالل شهر مارس 

 .حبوب صغيرة من جانب أخر

موضح بها التقاوى  2017/2018الخريطة الصنفية لتقاوى محصول القمح للموسم الشتوى التوسع في ومع 

، فمن المتوقع أن تصل إنتاجية فدان القمح وفي ظل ظروف مناخية جيدة التى تتناسب مع طبيعة كل محافظة

 تهاطن عن مثيل 0.245حوالي بتقدر بزيادة  2019ن في عام ط 2.89حوالي إلى على مستوى الجمهورية 

 .2018في عام
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إنتاج إجمالي  نقص، 2018ونقص إنتاجية فدان القمح في عام نتيجة لعدم انتظام المساحة المزروعة بالقمح 

نقص نسبة ب 2018مليون طن في عام  8.349حوالي إلى  2014مليون طن في عام  9.280القمح من حوالي 

 .على الترتيب 2017و  2014 يعن مثيله في عام %1، %10 نحو

فمن المتوقع أن يبلغ  2019وبناًء على التوقع بالمساحة المزروعة قمحاً وإنتاجية الفدان من القمح في عام 

ألف طن  321حوالي تقدر مليون طن بزيادة  8.670إجمالي إنتاج القمح في الجمهورية في هذا العام حوالي 

 .2018عن مثيله في عام  %3.8ل نحو بنسبة تمث

 

من حوالي من التبن إنتاجية القمح زيادة ( إلى 2018-2014تشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة )

، 0.79حوالي  تبلغبزيادة   2018 حمل/فدان في عام 11.85إلى حوالي  2014حمل/فدان في عام 11.06

من إجمالي إنتاج تبن القمح بينما نقص ، على الترتيب 2017وعام  2014حمل/فدان عن مثيله في عام  0.73

 %0.3بنقص يمثل نحو  2018مليون حمل في عام  37.4حوالي إلى  2014في عام حمل مليون  37.5حوالي 

 .2014عن مثيله في عام 

  
 9201م حمل في عا 12إلى حوالي تبن المن القمح إنتاجية فدان صل تمع زيادة إنتاج القمح أن ومن المتوقع 

وبناء على التوقع بالمساحة المزروعة بالقمح في ، 2018حمل عن مثيله في عام  .150نحو تقدر ببزيادة 

 يبلغ بنقصمليون حمل  36 حوالي عامهذا الإجمالي إنتاج تبن القمح في يبلغ أن فمن المتوقع  2019عام 

 .8201 عن مثيله في عام %3.8حمل وبنسبة تمثل نحو  ألفينحوالي 
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 اإلنتاج احمللي من القمح مبحافظات اجلمهورية  
 

هذه ( أن إجمالي 2017-2015في متوسط الفتـرة )بالجمهورية تشير بيانات المساحة المزروعة بالقمح 

مليون فدان بمحافظات الوجه البحري بما يمثل  1.692مليون فدان منها حوالي  3.248المساحة بلغت حوالي 

ألف فدان بما يمثل  330، 613، 612لمزروعة بالقمح بالجمهورية، وحوالي من إجمالي مساحة ا %52نحو 

من إجمالي مساحة القمح المزروعة بالجمهورية بمحافظات مصر الوسطى  %10.2، %19، %18.8نحو 

ومصر العليا وأراضي محافظات خارج الوادي على الترتيب، وبصورة أخرى بلغ متوسط المساحة المزروعة 

ية )الوادي الجديد، مطروح، شمال محافظات الحدودالالقديمة واألراضي الجديدة وأراضي  بالقمح باألراضي

من متوسط إجمالي  %6، %14، %80ألف فدان أي بما يمثل نحو  196، 454، 2598حوالي  وجنوب سيناء(

 مساحة القمح المزروعة بالجمهورية على الترتيب.

  
( تصدر محافظات الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، كفر 2017-2015تشير بيانات متوسط الفترة )كما 

الشيخ، أسيوط محافظات الجمهورية من حيث إجمالي المساحة المزروعة بالقمح حيث بلغت هذه المساحة حوالي 

، %6.9، %7.5، %7.5، %10.7، %12.1ألف فدان تمثل نحو  222، 224، 243، 243، 349، 395

حة القمح المزروعة بالجمهورية لهذه المحافظات على الترتيب، ثم يأتي بعد هذه من متوسط إجمالي مسا 6.8%

سوهاج، الوادي الجديد، الغربية، منطقة النوبارية، بني سويف، الفيوم، المحافظات في الترتيب كل من محافظات 

ان تمثل ألف فد 101، 129، 132، 134، 134، 178، 195، 197المنوفية، قنا بمتوسط مساحة بلغ حوالي 

من متوسط إجمالي مساحة القمح  %3.1، %3.97، %4.06، %4.1، %4.1، %5.5، %6، %6.1نحو 

محافظة )اإلسكندرية، اسوان، القليوبية،  13بالجمهورية للمحافظات المذكورة على الترتيب، وتأتي بعد ذلك 

وشمال سيناء، القاهرة( بإجمالي األقصر، دمياط، مطروح، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء الجيزة، اإلسماعيلية، 

من إجمالي مساحة القمح المزروعة بالجمهورية  %11.4ألف فدان تمثل نحو  371مساحة للقمح بلغت حوالي 

 .في متوسط نفس الفترة

  

80.0%

14.0%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي حدودية

52.1%

18.8%18.9%

10.2%

الوجه البحري  مصر الوسطى مصر العليا خارج الوادي

 المساحة المزروعة بالقمح في محافظات الجمهورية
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 (.2017-2015األهمية النسبية لمساحة القمح في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة )
 ألف فدان المساحة

%  

 مهوريةالج من إجمالي
 السنة

 المحافظة
 متوسط الفترة (1)2017 2016 2015

(2015-2017) 

 12.16 395 358 409 417 الشرقية
 10.75 349 309 378 361 البحيرة
 7.49 243.3 189 268 273 الدقهلية

 7.47 242.7 231 234 263 المنيا
 6.91 224.3 206 235 232 كفر الشيخ

 6.83 222 211 230 225 أسيوط
 6.07 197.3 185 181 226 الفيوم

 6.00 195 194 200 191 سوهاج
 5.49 178.3 152 186 197 الوادي الجديد

 4.13 134 103 152 148 الغربية
 4.13 134 114 143 146 منطقة النوبارية

 4.06 132 120 132 144 بني سويف
 3.97 129 122 130 135 المنوفية

 3.11 101 91 104 107 قنا
 11.43 371.1 338 369 403 *ظات أخرىمحاف

 52.1 1692.3 1485 1796 1796 إجمالي محافظات الوجه البحري
 18.8 612.1 577 580 679 إجمالي محافظات مصر الوسطى
 18.9 613.3 580 629 631 إجمالي محافظات مصر العليا

 10.2 330.3 280 348 363 إجمالي محافظات خارج الوادي

 100 3248 2922 3353 3469 يةإجمالي الجمهور
 ألف فدان. 100مساحة القمح المنزرع بكل منها أقل من ة محافظ 13* .  ( بيانات غير منشورة1)

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

 .2016و 2015عددين عامين  –ي "المحاصيل الشتوية" االقتصاد الزراع
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( إلى أن متوسط إنتاجية فدان القمح بالجمهورية بلغت حوالي 2017-2015تشير البيانات في متوسط الفترة ) 

طن/فدان حيث حققت إنتاجية فدان القمح بمحافظات مصر الوسطى، الوجه البحري، مصر العليا، خارج  2.813

 .طن/فدان على الترتيب 2.5، 2.739، 2.888 ،2.875 الوادي حوالي

 .(2017-2015)إنتاجية فدان القمح في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة 
 طن/فدان اإلنتاجية

 الفرق عن

 إنتاجية الجمهورية بالطن
 السنة

 المحافظة
 متوسط الفترة (1)7201 2016 2015

(2015-2017) 

 0.366+ 3.179 3.297 3.132 3.109 الجيزة

 0.300+ 3.113 3.202 3.096 3.042 المنوفية

 0.280+ 3.093 3.297 3.100 2.883 الدقهلية

 0.227+ 3.040 2.987 3.157 2.977 بني سويف

 0.143+ 2.956 2.991 2.984 2.894 المنيا

 0.132+ 2.945 2.910 2.891 3.033 الشرقية

 0.068+ 2.881 2.946 2.790 2.908 القليوبية

 0.066+ 2.879 3.024 2.760 2.854 طأسيو

 0.047+ 2.860 2.976 2.784 2.820 البحيرة

 0.070- 2.743 2.774 2.704 2.750 *محافظات أخرى

 0.071+ 2.884 2.940 2.850 2.863 أراضي قديمة

 0.178+ 2.991 3.234 3.054 2.685 الدقهلية

 0.213- 2.600 2.668 2.672 2.459 *محافظات أخرى

 0.198- 2.615 2.686 2.690 2.470 جديدة أراضي

 0.487- 2.326 2.515 2.180 2.284 *أراضي محافظات حدودية

 0.062+ 2.875 2.938 2.826 2.860 إجمالي محافظات الوجه البحري

 0.075+ 2.888 2.899 2.929 2.836 إجمالي محافظات مصر الوسطى

 0.074- 2.739 2.840 2.673 2.705 إجمالي محافظات مصر العليا

 0.313- 2.500 2.640 2.546 2.313 *إجمالي محافظات خارج الوادي

 0.000 2.813 2.882 2.786 2.770 إجمالي الجمهورية

 .طن 2.85 بكل منها أقل منإنتاجية الفدان * محافظات    .( بيانات غير منشورة1)

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

 .2016و 2015 عاميعددين  –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 
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بزيادة طن/فدان  2.94إلى أن إنتاجية فدان القمح في األراضي القديمة بلغت حوالي  2017تشير بيانات عام و

( بلغت إنتاجية 2017-2015وفي متوسط الفترة ) ،2016لتها في عام طن/فدان عن مثي 0.09بلغت حوالي 

طن عن متوسط إنتاجية  0.072حوالي بلغت بزيادة  طن/ فدان 2.884 حواليفدان القمح في األراضي القديمة 

 المنوفية والدقهلية وبني سويفو، حيث  احتلت إنتاجية الفدان لهذه األراضي بمحافظات الجيزة القمح للجمهورية

، 3.04، 3.09، 3.11، 3.18بإنتاجية للفدان بلغت حوالي  السادسةالمرتبة من األول إلى والشرقية والمنيا 

والبحيرة بإنتاجية لفدان القمح بلغت  أسيوط  ومحافظات القليوبية تليها طن/فدان على الترتيب، ثم  2.95، 2.96

اقل  ظةمحاف 12ـإنتاجية فدان القمح لوسط مت طن/فدان على الترتيب، ثم جاء 2.86، 2.879، 2.881حوالي 

  .طن 2.74المحافظات حوالي  لكل من هذهمن مثيلتها بالجمهورية حيث بلغت إنتاجية فدان القمح 

 حواليبزيادة بلغت  2017طن/فدان في عام  2.692وقد سجلت إنتاجية فدان القمح في األراضي الجديدة نحو 

( بلغت إنتاجية فدان القمح في 2017-2015وفي متوسط الفترة ) ،2016طن/فدان عن مثيلتها في عام  0.001

، طن عن متوسط إنتاجية القمح للجمهورية 0.2حوالي بلغ بنقص  طن/فدان 2.62 حوالياألراضي الجديدة 

 2.99حوالي البالغة من حيث إنتاجية فدان القمح  هذه األراضيمحافظات الجمهورية لالدقهلية  ةتصدرت محافظو

إنتاجية فدان القمح في كل منها اقل من مثيلتها بالجمهورية حيث بلغ متوسط كانت محافظة  19 تلتها، ثم  طن/فدان

 طن.  2.6إنتاجية فدان القمح لتلك المحافظات حوالي 

وبلغت إنتاجية فدان القمح في أراضي المحافظات الحدودية )الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب 

، 2016طن/فدان عن مثيلتها في عام  0.31 حوالي تبلغبزيادة  2017ن/فدان في عام ط 2.49سيناء( نحو 

طن/فدان بنقص  2.33 حوالي( بلغت إنتاجية فدان القمح في هذه األراضي 2017-2015وفي متوسط الفترة )

 طن/فدان عن مثيلتها بالجمهورية. 0.49 حواليبلغ 
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فترة في متوسط ال ملألقالياألهمية النسبية إلنتاج القمح وفقا 
(2015-2017) 

  

 9.124بلغ حوالي ( 2017-2015في متوسط الفترة )ح بالجمهورية اج القمتشير البيانات إلى أن إجمالي إنت 

من إجمالي  %53.2يمثل نحو إنتاج محافظات الوجه البحري من مليون طن  4.858حوالي منها مليون طن 

، 1.679، 1.766هورية، وبلغ إنتاج محافظات مصر الوسطى ومصر العليا وخارج الوادي حوالي مإنتاج الج

ب، ويمكن على الترتي هوريةممن إجمالي إنتاج الج %9، %18.4، %19.4ثل نحو مليون طن يم 0.821

يأتي من األراضي القديمة واألراضي الجديدة  من اإلنتاج الكلي من القمح  %5، %13، %82القول أن نحو 

 واراضي المحافظات الحدودية على الترتيب في متوسط نفس الفترة.

  

والمنيا ظات الشرقية والبحيرة والدقهلية محاف تصدرإلى ( 2017-2015)رة في متوسط الفتبيانات الوتشير 

، 994، 1154محافظات الجمهورية من حيث إنتاج القمح والبالغ حوالي والفيوم  وسوهاجوكفر الشيخ وأسيوط 

، %6.9، %7.8، %8.2، %10.9، %12.7ألف طن تمثل نحو   532، 540، 606، 628، 712، 745

 11تليها من إجمالي إنتاج القمح بالجمهورية للمحافظات المذكورة على الترتيب،  5.8%، 5.9%، 6.6%

لمحافظة  من إجمالي إنتاج الجمهورية( %1.2)يمثل نحو  ألف طن 113حوالي محافظة بإنتاج تراوح بين 

، ديدالوادي الجمن إجمالي إنتاج الجمهورية( لمحافظة  %4.6ألف طن )يمثل نحو  419وحوالي اإلسماعيلية 

حيث بلغ إجمالي  ،ألف طن 100 إنتاج القمح في كل منها ال يتجاوزمحافظات  ثمانيالترتيب األخير في وتأتي 

من إجمالي إنتاج القمح بالجمهورية في  %2.6مثل نحو يألف طن  236هذه المحافظات حوالي في إنتاج القمح 

 الفترة.متوسط نفس 
  

53.2%

19.4%

18.4%

9%

الوجه البحري  مصر الوسطى مصر العليا خارج الوادي

82%
13%

5%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي محافظات حدودية

وسط األهمية النسبية إلنتاج القمح وفقا لنوع األراضي في مت
(2017-2015)الفترة 

 لقمح في محافظات الجمهوريةإنتاج ا
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 (.2017-2015ات الجمهورية لمتوسط الفترة )النسبية إلنتاج القمح في محافظ األهمية
 ألف طن اإلنتاج

% 

 الجمهورية من إجمالي
 السنة

 المحافظة
2015 2016 2017 

 متوسط الفترة

(2015-2017) 

 12.7 1154 1032 1174 1257 الشرقية

 10.9 994 915 1051 1016 البحيرة

 8.2 745 622 826 788 الدقهلية

 7.8 712 685 689 762 المنيا

 6.9 628 629 625 629 أسيوط

 6.6 606 563 632 623 كفر الشيخ

 5.9 540 548 538 534 سوهاج

 5.8 532 497 499 600 الفيوم

 4.6 419 386 461 410 الوادي الجديد

 4.4 401 390 402 410 المنوفية

 4.4 398 356 413 425 بني سويف

 4.1 377 292 411 428 الغربية

 4.0 370 327 389 394 منطقة النوبارية

 2.9 265 244 277 273 قنا

 2.2 203 202 198 208 اإلسكندرية

 1.7 155 149 144 171 أسوان

 1.7 153 148 152 160 القليوبية

 1.4 124 135 98 138 الجيزة

 1.2 113 93 115 130 اإلسماعيلية

 2.6 236 208 249 252 *محافظات أخرى

 53.2 4858 4363 5076 5136 يإجمالي محافظات الوجه البحر

 19.4 1766 1673 1699 1926 إجمالي محافظات مصر الوسطى

 18.4 1679 1647 1683 1707 إجمالي محافظات مصر العليا

 9.0 821 738 885 839 إجمالي محافظات خارج الوادي

 100 9124 8421 9343 9608 إجمالي الجمهورية

 ألف طن. 100من  * محافظات إنتاج القمح بكل منها أقل
نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 .2016و 2015 عاميعددين  –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 
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 حـاف القمــصنأ
 تمثل 2017في عام  حيثناعة رغيف الخبز على مستوى الجمهورية تنتشر أصناف القمح المستخدمة في ص

والتي تتمثل من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح وإجمالي إنتاج القمح، أما أصناف القمح الديورم  %88نحو 

المستخدم  ("3)سوهاج"، ("6)بني سويف("، "5"بني سويف)، ("4)بني سويف"، ("1)بني سويف"في أصناف 

تتركز زراعته في بعض محافظات مصر الوسطى والعليا خاصة بني سويف بجانب الخبز مكرونة في صناعة ال

  .إجمالي إنتاج القمح منمن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح و %12والمنيا واسيوط وسوهاج حيث تمثل نحو 

همها صنف من أصناف القمح وكان من أ 21زراعة أكثر من  2016/2017موسم الزراعة تم في وقد 

المساحة إجمالي حيث بلغت  ("5، "بني سويف)"(11)"جميزة"، (168)"جيزة"، (1)"مصر ،"(12)"سدس

 ن إجمالي المساحة المزروعة بالقمحم %72.5 فدان تمثل نحومليون  2.117 حوالي بهذه االصنافالمنزرعة 

("، 93"سخا)أصناف ، وتأتي بعد هذه األصناف المساحة المزروعة بمليون فدان 2.922البالغ حوالي و

حيث بلغت المساحة المنزرعة بتلك  "(94)"سخا"، (1)بني سويف" ("،171"جيزة)، ("9"جميزة)، ("2)مصر"

 %2.6 ،%3، %3.2 ، %4.9، 6.2 ألف فدان تمثل نحو 75، 88، 94 ،107، 142، 181 األصناف نحو

صنف من القمح  والبالغة حوالي  12مثل إجمالي مساحة أكثر من يمن إجمالي مساحة القمح على الترتيب، و

  .2016/2017 في موسممن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح  %4ألف فدان نحو  118
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 .2016/2017موسم الزراعة أصناف القمح بالجمهورية في المزروعة بمساحة الجمالي إ
 المساحةإجمالي  البيان

 

ألف  الصنف
 فدان

 من %
 إجمالي 

 22.1 646 (12)سدس

 18.1 528 (1مصر)

 13.0 381 (168)جيزة

 10.5 306 (11)جميزة

 8.8 256 (5)بنى سويف

 6.2 181 (93)سخا

 4.9 142 (2مصر)

 3.7 107 (9جميزة)

 3.2 94 (171جيزة)

 3.0 88  (1بني سويف)

 2.6 75 (94سخا)

 4.0 118 *أخرى 

2292 الجمهورية  100 
 .الجمهوريةمساحة  من إجمالي %1اقل من لها  المساحة المزروعة* أصناف تمثل 

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

 

على إنتاجية أصناف القمح.  عد الظروف المناخية ومصدر مياه الري ونوع التربة من اهم المحددات المؤثرةت

ف اصنأ 8وقد حقق  طن 2.94بلغ متوسط إنتاجية فدان القمح باألراضي القديمة نحو  2017حيث أنه في عام 

فدان طن/ 2.943 حواليمن القمح إنتاجية أعلى من هذا المتوسط، حيث تراوحت هذه اإلنتاجية بين حد أدنى بلغ 

كما بلغت إنتاجية أصناف القمح  ".(95)سخافدان لصنف "/طن 3.177 حوالي" وحد أعلى بلغ (1)مصرلصنف "

من القمح لهذا أصناف  عشرة،  وفاقت إنتاجية 2017في عام طن/فدان  2.686 حواليفي األراضي الجديدة 

 حوالي" وحد أعلى بلغ (6)بني سويفلصنف "طن/فدان  2.706 حواليالمتوسط حيث تراوحت بين حد أدنى بلغ 

وأخيرا بالنسبة إلنتاجية أصناف القمح في أراضي المحافظات الحدودية  .("171)جيزةنف "طن/فدان لص 3.099

أصناف للقمح هامه في هذه األراضي وهي ثمانية فيمكن تحديد  2017طن/فدان في عام  2.515البالغة حوالي 

 "1"شندويلو "(1)"مصر(" و10( و"جميزة)5(" و"بني سويف)94و"سخا) "(2)"مصر(" و171"جيزة)

، 2.517، 2.528، 2.534، 2.569، 2.573، 2.604، 2.794" حيث بلغت إنتاجيتها نحو (164جيزة )"و

 ("1"شندويل)(" و12و"جميزة) "(95سخا)ف "اصنأومن المالحظ أيضا أن  .طن/فدان على الترتيب 2.516

فدان ألف  55عدى تيال إجمالي المساحة المزرعة بهذه األصناف  القمح عالية اإلنتاجية ولكن كان من أصناف

" (5بني سويف)"و ("2(" و"مصر )1(" و"مصر)168"جيزة) بالمقارنة بمثيلتها المنخفضة اإلنتاجية مثل

 .2017قد يرجع ذلك لكونها أصناف تجارب تم زراعتها ألول مرة في عام (" و93"سخا)و
  

 أصناف القمحإنتاجية 

22.1%
18.1%

13.0%

10.5%
8.8%

6.2%

3.2%
3.0%
2.6%

646( 12)سدس 528( 1)مصر 381( 168)جيزة
306( 11)جميزة 256( 5)بنى سويف 181( 93)سخا

142( 2)مصر 107( 9)جميزة 94( 171)جيزة
88(  1)بني سويف 75( 94)سخا 118أخرى 
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 .2017إنتاجية الفدان ألصناف القمح بالجمهورية في عام 
 حافظات حدوديةأراضي م يدةأراضي جد أراضي قديمة

فدان/طن الصنف  

 الفرق من

اإلجمالي 

 )طن(

 طن/فدان الصنف

 الفرق من

اإلجمالي 

 )طن(

 طن/فدان الصنف

 الفرق من

اإلجمالي 

 )طن(

 0.279 2.794 (171جيزة) 0.413 3.099 (12جميزة) 0.237 3.177 (95سخا)

 0.089 2.604 (2مصر) 0.224 2.910 (1شندويل) 0.171 3.111 (1شندويل)

 0.058 2.573 (94سخا) 0.164 2.850 ايجاسيد 0.115 3.056 (12جميزة)

 0.054 2.569 (5بنى سويف) 0.129 2.815 (93سخا) 0.094 3.035 (9جميزة)

 0.019 2.534 (10جميزة) 0.106 2.792 (9جميزة) 0.091 3.032 (1بنى سويف)

 0.013 2.528 (1مصر) 0.080 2.766 (11جميزة) 0.043 2.984 (11جميزة)

 0.002 2.517 (1شندويل) 0.067 2.753 (1مصر) 0.010 2.951 (12سدس)

 0.001 2.516 (164جيزة) 0.038 2.724 (2مصر) 0.003 2.943 (1مصر)

    0.020 2.706 (6بنى سويف)   

    0.000 2.686 (171جيزة)   

 0.316- 2.199 خرى*أصناف أ 0.130- 2.556 أصناف أخرى* 0.072- 2.868 *أصناف أخرى

 0.000 2.515 إجمالي األصناف 0.000 2.686 إجمالي األصناف 0.000 2.940 إجمالي األصناف

قطاع الشئون –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر.إنتاجية الفدان لها اقل من مثيلتها إلجمالي األصناف* أصناف 

 .بيانات غير منشورة–القتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية ل-االقتصادية 
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 من إجمالي %72.4، منها نحو 2017في عام طن مليون  8.421بلغ إجمالي إنتاج أصناف القمح حوالي 

وبني  "(11جميزة)"و "(168)"جيزةو (1مصر)و "(12)"سدسللقمح وهي   أصنافخمسة من  تحققت اإلنتاج هذا

على الترتيب، طن  ألف 732، 908، 1075، 1509، 1873 حواليناف حيث بلغ أنتاج هذه األص (5سويف)

 "(94)"سخا  "،(1)"بني سويف ("،171"جيزة) (،9جميزة) "،(2)"، "مصر(93سخا)"ناف كل من أص تلتها

، %3.2، %3.8، %4.8، %6.2تمثل نحو ألف طن  205، 259، 269، 322، 402، 521 حواليبإنتاج بلغ 

من القمح صنف  12بينما بلغ إجمالي إنتاج أكثر من  ج القمح على الترتيب،من إجمالي إنتا 2.4%، 3.1%

 .2017من إجمالي إنتاج القمح على مستوى الجمهورية في عام  %4.1يمثل نحو ألف طن  345حوالي 

7120أصناف القمح بالجمهورية في عام إنتاج   
 إجمالي اإلنتاج البيان

 

 الصنف
 ألف

 إردب
 ألف طن

من  %

 إجمالي

3187 12485 (12سدس)  22.2 

 17.9 1509 10062 (1مصر)

 12.8 1075 7168 (168جيزة)

 10.8 908 6051 (11)جميزة

 8.7 732.4 4882 (5)بنى سويف

 6.2 520.8 3472 (93سخا)

 4.8 402.4 2683 (2مصر)

 3.8 322.4 2149 (9جميزة)

 3.2 269 1793 (171جيزة)

13. 259 1727  (1بني سويف)  

 2.4 205 1366 (94سخا)

 4.1 345 2302 *أصناف أخرى

 100 8421 56140 الجمهورية

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

 .أعداد متفرقة –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 
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2.4%
4.1%

(12)سدس (1)مصر (168)جيزة (11)جميزة

(5)بنى سويف (93)سخا (2)مصر (9)جميزة

(171)جيزة (  1)بني سويف (94)سخا أخرى 

 أصناف القمحإنتاج 
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 القمحوتكاليف إنتاج الفدان وأرحبيه فدان السعر املزرعي 

 
تشير البيانات اإلحصائية إلى ارتفاع السعر المزرعي بشكل تدريجي للمحصول الرئيسي للقمح )الحبوب( 

إلى حوالي  2014 ألف جنيه عام 2.740حوالي  (، حيث ارتفع سعر طن القمح من2018-2014خالل الفترة )

على  2017عام و 2014عن مثيله في عام  %2، %40نحو بلغت بزيادة  2018ألف جنيه عام  3.833

جنيها  250إلى حوالي  2014جنيهاً عام  158من حوالي ر حمل تبن القمح سعزيادة في حدث الترتيب. كما 

 .على الترتيب 2017وعام  2014 عن مثيله في عام %48، %58.2أي بزيادة تقدر بنحو  2018عام 

 السعر المزرعي وسعر التوريد الحكومي والكمية الموردة من المزارعين للحكومة ونسبته من اإلنتاج الكلي للقمح 

 (.2019-2014خالل الفترة )

 السنوات

 السعر المزرعي للمحصول
 اإلنتاج الكلي سعر التوريد الحكومي

 الكمية الموردة

 الثانوي رئيسيال
 )ألف طن(

 % من

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

2014 2740 411 158 2785 418 9280 3640 39.2 

2015 2760 414 162 2800 420 9608 3700 38.5 

2016 2773 416 165 2800 420 9343 4545 48.6 

2017(1) 3760 564 169 3767 565 8421 3750 44.5 

2018(1) 3833 575 250 3827 574 8349 3150 37.7 

9201* 4533 680 275 4533 680 8670 4000 46.1 
 ( بيانات غير منشورة   * قيم متوقعة. 1)

نشرة  –زية لالقتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المرك-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي  -1: المصدر 

 أعداد متفرقة. –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 

 .والتجارة الداخليةوزارة التموين المعلن من جانب  -2

 600إلى  570بأسعار تتراوح بين المزارعين من  2018لعام مليون طن قمح محلى  3.150نحو توريد تم 

 ،%1.6بنحو  2017هذا السعر عن مثيله في الموسم السابق متوسط حيث يزيد حسب درجة النقاوة  إردب/جنيه
وزارة التموين نحو حيث تسلمت . مليار جنيه 12نحو  إجمالي قيمة القمح المورد من المزارعين للحكومة  وبلغ

لمكرونة ألف طن قمح صلب لشركات ا 120مليون طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية باإلضافة إلى  3.03

، حيث تم التابعة للقطاع العام والخاص لتخفيض فاتورة االستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خالل الفترة القادمة

شركات المطاحن ، نحو مليون طن لأربعة  جهات حكوميةإلى  2018تسويق الكمية الموردة من القمح لعام 

، شركة المصرية للصوامعمليون طن لل 1.2حو ، ونالتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمضـارب

 .الزراعيبنك للألف طن  700نحو و ، شركة العامة للصوامعللألف طن  125ونحو 

وقيمة نسبة المتوقعة الرتفاع تكاليف المعيشة للمزارع الوإذا ما تم االخذ في االعتبار تكاليف إنتاج طن القمح و

نحو  2019التوريد  قمح موسمللن يبلغ سعر توريد الحكومي فمن المتوقع أالواردات المصرية من القمح، 

إلى حد ما من متوسط سعر استيراد طن القمح  أكبرجنيه/طن وهو  3345جنيه لالردب )بما يعادل  068

 %18.5وبنسبة جنيه/إردب  601( بزيادة حوالي جنيه/طن 4526حوالي ب المقدر 9201المتوقع في عام 

 السعر المزرعي
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أن يحدث زيادة ملحوظة في الكميات الموردة للحكومة  9201، ومن المتوقع في عام 2018 عامعن مثيله في 

، حيث من 2018و 2017لعامي من المزارعين كنتيجة لإلجراءات التي ساهمت في نجاح موسم توريد القمح 

فس من إجمالي اإلنتاج المتوقع في ن %46مليون طن )تمثل نحو  4المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى حوالي 

لسعر التوريد الحكومي فمن المتوقع . ووفقا 2018عن مثيله المحقق في عام في  %27العام( بزيادة نحو 

جنيه( بنسبة  4533جنيه/إردب )يعادل حوالي  680حوالي   السعر المزرعيمتوسط أن يصل  2019في عام 

السعر المزرعي متوسط صل ، كما يتوقع في نفس العام أن ي2018عن مثيله في عام  %18.5زيادة تبلغ نحو 

ً  275لحمل تبن القمح حوالي   .2018عن مثيله في عام  %10بنسبة زيادة تبلغ نحو  جنيها
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ألف  5.271من حوالي  على مستوى الجمهورية زادتكاليف فدان القمح إجمالي توضح البيانات اإلحصائية أن 

عن  %10.6، %90.8نحو بلغت بزيادة  2018جنيه في عام  فأل 10.057إلى حوالي  2014جنيه في عام 

من حوالي  بدون إيجارإنتاج القمح إجمالي تكاليف  حيث زاد، على الترتيب 2017وعام  2014مثيله في عام 

 .%8.7بلغت نحو زيادة بنسبة  2018ألف جنيه في عام  5.257إلى حوالي  2017الف جنيه في عام  4.798

دي والسماد الكيماوي السماد البلزيادة في بنود مستلزمات اإلنتاج ال كانت أكثر( 2017-2014خالل الفترة )و

على  %39.6 ،%47.8 ،%121.6بنحو  2017إلى عام  2015حيث تضاعفت من عام والخدمة اآللية 

اجراءها الخدمة اآللية حققت أعلى العمليات التي تعتمد على الترتيب، ومن حيث العمليات الزراعية كانت بنود 

تحضير األرض نقل المحصول وخدمة الزراعية والتكاليف إنتاج فدان القمح حيث تمثلت في قيمة زيادة في 

وذلك كنتيجة لخفض قيمة الدعم عن  على الترتيب %36.8، %72.4، %75.7نحو بللزراعة والتي زادت 

إلى حوالي  2015جنيه في عام  الفينمن حوالي اكثر من الضعف حيث زاد إيجار الفدان القمح زاد ، كما الوقود

 .%111بنسبة زيادة بلغت نحو  2017ألف جنيه في عام  4.2

فدان القمح بدون االيجار أن تستمر الزيادة في قيمة تكاليف  2019عام من المتوقع فوفقا لمعدل التضخم و

، ومن المتوقع في 2018ها في عام تعن مثيل %17.9ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو  6.200حوالي لتبلغ 

عن مثيلتها  %18ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو  5.650قيمة إيجار فدان القمح حوالي تبلغ نفس العام أن 

ألف جنيه  11.850، أي أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة تكاليف فدان القمح حوالي 2018في عام 

 .2018عن مثيلتها في عام  %17.8بنسبة زيادة تبلغ نحو 

 3.1، 4.1إيجار فدان القمح حوالي بوبدون االيجار تكاليف ال( بلغ إجمالي 2017-2015)وفي متوسط الفترة 

ألف جنيه على  7.2من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح البالغ حوالي  %43.3، %56.7الف جنيه مثل نحو 

أجور العمالة البشرية لمستلزمات اإلنتاج كال من قيمة وفقا الترتيب، ومثلت أهم بنود تكاليف إنتاج فدان القمح 

من إجمالي تكاليف مستلزمات  %75.8اآلالت والسماد الكيماوي والتي تمثل إجمالي  قيمتهم نحو خدمة وأجور 

للعمليات الزراعية كل من قيمة التسميد وفقا اإلنتاج لفدان القمح، بينما مثلت أهم بنود تكاليف إنتاج فدان القمح 

من إجمالي تكاليف العمليات  %64.1مثل إجمالي قيمتهم نحو توالتي  الزراعة والتقاويوالحصاد والري و

 الزراعية لفدان القمح.

 تكاليف إنتاج فدان القمح
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 (2017-2015فدان بالجنيه خالل الفترة )وإيجار تكاليف إنتاج 

 
2015 2016 2017(1) 

 (2017-2015متوسط الفترة )

 % من اإلجمالي جنيه بنود التكاليف

 20.02 1446 1593 1392 1354 أجور عمال

 14.55 1051 1249 1008 895 خدمة آالت

 8.42 608 758 553 513 ثمن سماد كيماوي

 5.18 374 440 350 331 مصاريف عمومية

 4.50 325 350 325 301 ثمن تقاوي

 2.23 161 257 111 116 ثمن سماد بلدي

 1.8 131 151 110 130 ثمن مبيدات

 56.7 4096 4798 3849 3640 جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج

 12.07 872 1035 810 770 التسميد

 11.35 820 863 805 792 الحصاد

 6.66 481 567 454 423 الري

 6.28 454 531 435 396 التقاوي والزراعة

 5.18 374 440 350 331 مصاريف عمومية

 4.73 342 405 325 296 تحضير األرض للزراعة

 4.50 325 431 295 250 نقل المحصول

 3.88 280 324 249 267 ومة اآلفاتمقا

 2.05 148 202 126 115 الخدمة الزراعية

 56.7 4096 4798 3849 3640 جملة تكاليف العمليات الزراعية

 43.3 3128 4193 3205 1987 اإليجار

 100 7224 8991 7054 5627 المجموع الكلي للتكاليف

 .( بيانات غير منشورة 1)

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

 أعداد متفرقة. –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 
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(2015-2017)وااليجار في متوسط الفترة األهمية النسبية لبنود  تكاليف فدان القمح طبقًا لبنود مستلزمات اإلنتاج
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نتيجة ، وكالفدان وإنتاجية وتكاليفمحصول الرئيسي والثانوي للسعار المزرعية األأربحية الفدان بكل من تتأثر 

 فأل 9.318 الكلي لفدان القمح من حوالي االيرادزاد  2018في عام وحمل تبن القمح  لزيادة سعر إردب القمح 

 %2.2، %40.6بلغت نحو زيادة بنسبة  2018ألف جنيه في عام  13.101إلى حوالي  2014جنيه في عام 

في عام  فدان القمح إنتاج كاليف إجمالي تفي حين زاد ، على الترتيب 2017وعام  2014 في عام عن مثيله

نخفاض االومع  ،على الترتيب 2017وعام  2014 عامفي  بالمقارنة بمثيله %10.6، %90.8 بنحو 2018

عام في جنيه  4047 من حواليصافي عائد فدان القمح نقص  2018إنتاجية فدان القمح في عام الملحوظ في 

 2014 في عام %25.6، %24.8بلغت نحو نقص بة نسب 2018عام في  ف جنيهأل 3044إلى حوالي  2014

 على الترتيب. 2017وعام 

(9201 – 4201وصافي عائد فدان القمح على مستوى الجمهورية خالل الفترة )وإجمالي التكاليف اإليراد إجمالي   

6201 2015 2014 السنة البيان  )1(2017 )1(2018 9201*  

 السعر المز رعي للمحصول
 4533 3833 3760 2773 2735 2740 الرئيسي )جنيه/طن(

 275 250 169 165 162 158 ثانوي )جنيه/حمل(

 إيراد المحصول
 13100 10138 10936 7804 7773 7571 الرئيسي )جنيه/فدان(

 3300 2963 1879 1823 1795 1747 ثانوي   )جنيه/فدان(

 16400 13101 12815 9627 9568 9318 )جنيه/فدان(جملة اإليراد       

 6200 5257 4798 3849 3640 3371 بدون االيجارتكاليف الجملة 

 5650 4800 4193 3205 1987 1900 اإليجار

 11850 10057 8991 7054 5627 5271 )جنيه/فدان(إجمالي التكاليف 

 4550 3044 3824 2573 3941 4047 )جنيه/فدان(صافي العائد     

 . ( بيانات غير منشورة   * قيم متوقعة1)

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

 أعداد متفرقة. –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 

 فدان القمحإجمالي إيراد وصافي عائد 
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في عام واسعارهما المزرعية  وبناًء على التوقع السابق بإنتاجية فدان القمح من المحصول الرئيسي والثانوي

زيادة نحو بألف جنيه  16.400 حواليفي هذا العام توقع أن يبلغ إجمالي إيراد فدان القمح مفمن ال 2019

تكاليف إنتاج فدان القمح  ، وبناًء على التوقع لكالً من إجمالي إيراد وإجمالي2018عن مثيله في عام  25.2%

ألف جنيه  4.550حوالي إلى  2019عام ي عائد فدان القمح في فمن المتوقع أن يصل صاف 2019 في عام

 .2018 عن مثيله في عام  %49.5نحو بلغت زيادة ب

 

 السوق العاملي للقمح

 

 

 2019بشأن إنتاج القمح عام االغذية والزراعة )فاو( تشير أحدث توقعات المنظمة  :2018تراجع اإلنتاج في 

. ومن المتوقع أن يحدث معظم 2018عن عام  %3.8  قدرهمليون طن، بانخفاض  727.9أن يصل إلى 

االنخفاض في إنتاج هذا العام في االتحاد األوروبي وروسيا االتحادية وبلدان رابطة الدول المستقلة في آسيا، بما 

ومن المتوقع أن يؤدي التراجع في إنتاج أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية  ،يعكس انخفاض الغلة بسبب الطقس

في عام القمح في آسيا تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في إنتاج ، لى تراجع أكبر على المستوى العالميإ

في حين تستمر  ،ويرتبط هذا االنخفاض إلى حد كبير بالصين بسبب تراجع المساحة المزروعة ،2018

ا يبقي على انتاج القمح في الصراعات المستمرة في تقييد اإلنتاج الزراعي في أفغانستان والعراق وسوريا، مم

في شمال أفريقيا، عوضت األمطار المفاجئة في شهري فبراير ومارس العجز المبكر  مستوى أقل من المتوسط.

ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن  ،2018في األمطار الموسمية، وتحسنت احتماالت إنتاجية محصول القمح لعام 

استمرت ما  إذاالقمح بتونس ينخفض إنتاج ، بينما 2018عام  فييرتفع اإلنتاج في الجزائر ومصر والمغرب 

ان تزيد إنتاجية القمح في استراليا بشكل استمرار ظروف الطقس الجاف فإنه من المتوقع مع و ،الظروف الجافة

من المتوقع أن تشجع األمطار المفاجئة في األشهر األخيرة وارتفاع  وفي أمريكا الجنوبية ،2018عام بسيط 

ً 8من القمح بنحو إنتاجها يزيد مما عزز التوقعات بأن  ار التوسع في زراعة القمح في األرجنتيناألسع  ،٪ سنويا

أدى انخفاض زراعة القمح  (المنتج الرئيسي في المنطقة)المكسيك و وفي أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

 .2018انخفاض إلنتاج لعام يتوقع بمما  تاجاإلنزيادة بسبب عدم كفاية رطوبة التربة إلى التأثير بشدة على 
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 (2018/2019-2016/2017حركة التجارة العالمية واستهالك الفرد والسعر العالمي للقمح خالل الفترة )

 

 السنة

كمية 

 اإلنتاج
 (3)التجارة (2)االستخدام (1)المعروض

المخزون 

 (4)النهائي

استهالك 

العالمي 

 للفرد

السعر 

 (b)العالمي

 )دوالر/طن( )كجم/سنة( (a)(-----------------مليون طن  -------------------)

2016/2017  757.2 981.8 734.8 176.6 256.3 866.  157.88 

7201/8201* 756.8 1017 738.2 173.5 273.4 966.  192.94 

8201/9201** 727.9 1001 740.1 175.0 264.4 66.8 215.93 

 2018/2019% تغير

 2017/2018عن 
-3.8 -1.6 0.3 0.9 -3.3 -0.1 11.9 

 ( اإلنتاج + المخزون أول الفترة.1)
 +استخدمات اخرىإجمالي الغذاء+إجمالي العلف  (2)
 ( تشير البيانات الخاصة بالتجارة إلى الصادرات استناداً إلى موسم التسويق الذي يبدأ في يناير وينتهي في ديسمبر.3)
 لفارق بين المعروض واالستغالل وذلك نتيجة لالختالفات في سنوات التسويق الخاصة بكل بلد على حدة.( قد ال تساوي المخزون النهائي ا4)

 * قيم تقديرية، ** قيم متوقعة.
Source: (a)  -FAO, "Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets", ISBN 978-92-5-130768-7, 

ISSN 0251-1959, July 2018. 
-FAO, "Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets", ISBN 978-92-5-13096-7, 

ISSN 0251-1959, November 2018. 
(b) World Bank, data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data. 

حيث يتوقع انخفاضه  ،2018/2019المتوقع أن يتقلص التوازن العالمي للعرض والطلب على القمح عام  من

ويمثل االتحاد األوروبي  ،2017عن المستوى القياسي السائد عام  %3.8مليون طن، نحو  727.9إلى مستوى 

يضا وراء االنخفاض األخير في وهم أ ،وروسيا االتحادية والصين وأستراليا الجزء األكبر من االنكماش السنوي

 أما التوقعات في أمريكا الشمالية والجنوبية فقد تحسنت. ح،توقعات اإلنتاج العالمي من القم

 

 

٪ 0.3بنسبة  2018/2019من المتوقع أن يزداد إجمالي استخدام القمح في  :االستهالك يواكب النمو السكاني

مليون طن.  740.1لى أعلى مستوى له على اإلطالق عند ليصل إ  2017/2018عن المستوى التقديري للعام 

مليون  509ليصل إلى ما يقارب  %1.1ومن المتوقع أن يزداد استخدام القمح لالستهالك البشري المباشر بنسبة 

طن بما يتماشى مع النمو السكاني العالمي. وعند هذا المستوى سيكون نصيب الفرد من استهالك القمح العالمي 

ومن المتوقع  في البلدان المتقدمة.كجم  95في البلدان النامية و كجم  60سنوياً في حدود  كجم 66.8د نحو ثابتاً عن

. 2017/2018عن الفترة  %0.6مليون طن، بزيادة  144أن تبلغ كمية القمح المستخدم لتغذية الحيوانات نحو 

أن يصل إجمالي استخدام القمح لتغذية أكبر سوق قمح العلف من المتوقع يعتبر وفي االتحاد األوروبي الذي 

عام  عن المستوى  %1بزيادة  2018/2019مليون طن في  56الماشية إلى مستوى قياسي يقارب 

. وبالرغم من االنخفاض المتوقع في إنتاج هذا العام وزيادة الصادرات فإن اإلمدادات المحلية في 2017/2018

المرجح أن يحفز زيادة استخدام القمح كعلف للحيوانات في االتحاد األوروبي ستظل كبيرة، وهو عامل من 

( الصادرة عن مجلس الحبوب الدولي بلغ إجمالي االستخدامات 2018ووفقًا آلخر تقديرات )مايو  .2018/2019

، مع ارتفاع إنتاج النشا في 2017/2018٪ عن عام 2.7مليون طن، بزيادة  23.5الصناعية للقمح حوالي 

 الذي يمثل معظم هذا النمو.  االتحاد األوروبي

 إجمالي المتاح الستخدامات القمح

http://data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data
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واالستخدامات  2018استناداً إلى أحدث التوقعات عن اإلنتاج لعام  :2018/2019انخفاض المخزونات في 

 264يقل إلى أن  2019فمن المتوقع أن تنخفض مخزونات القمح العالمية بنهاية مواسم  2018/2019عام 

أن يحدث معظم االنخفاض السنوي المتوقع في مخزونات  . ومن المرجح2018عن عام  %3.3بنسبة  مليون طن

 ،%40رب من تكومنولث حيث تنخفض قيمة التحويالت في روسيا االتحادية بنسبة تقدول الالقمح العالمية في 

في الغالب بانخفاضات ترجع ومن المتوقع أيضا إجراء تخفيضات كبيرة في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 

وعلى النقيض من ذلك من المتوقع أن تزداد مخزونات القمح في الصين للموسم الرابع على  ،إلنتاجمحتملة في ا

( عن مستويات االفتتاح العالية على الرغم %8.8ماليين طن ) 9مليون طن أي بزيادة قدرها  111التوالي إلى 

من القمح هذا العام تتجه تاج بها زيادة اإلنأما في الهند وفي ظل  ،من االنخفاض المتوقع في إنتاج هذا العام

وبشكل عام من  مليون طن. 21سنوات يبلغ  4المخزونات إلى االرتفاع لتصل إلى أعلى مستوى متوقع في 

إلى  %37بشكل طفيف من  2018/2019نخفض نسبة المخزونات إلى االستخدام العالمي للقمح في يالمتوقع أن 

ئي لدى المصدرين الرئيسيين للقمح إلى إجمالي التوزيعات ومن المتوقع انخفاض المخزون النها ،35.7%

 2018/2019 عام %16.8إلى  2017/2018عام  %20.8)االستخدام المحلي باإلضافة إلى الصادرات( من 

إمدادات القمح في األسواق  في المحتملالنقص ويشير االنخفاض إلى  ،وهي النسبة األصغر خالل خمس سنوات

يحتفظ بها جميع المصدرين الرئيسيين اآلخرين تتجه الذي  القمح فإن مخزون رجنتين وكنداباستثناء األ الدولية

 .2018/2019نحو االنخفاض الحاد في 

 

، حيث توقعت منظمة األغذية والزراعة أن تبلغ 2018/2019من المحتمل زيادة التجارة العالمية للقمح عام 

. 2017/2018مليون طن عن  1.5، بزيادة 2018/2019عام  مليون طن في يوليو 175التجارة العالمية للقمح 

إلى حد كبير زيادة الواردات من قبل العديد من البلدان  2018/2019وتعكس الزيادة المتواضعة المتوقعة في عام 

في آسيا وأمريكا الالتينية، في حين من المتوقع أن تبقى الواردات من المناطق األخرى قريبة من مستويات عام 

 ،مليون طن 89إلى  2018/2019في آسيا من المتوقع أن يصل إجمالي واردات القمح في و ،2017/2018

إن الواردات المرتقبة من قبل أفغانستان وإيران والعراق فينظر إليها على أنها قد عوضت االنخفاض المتوقع و

تظل اإلمدادات المحلية كافية بسبب وال سيما تركيا، حيث من المتوقع أن  في الواردات من قبل العديد من البلدان

 ً ولكن بشكل عام من المرجح أن تظل واردات معظم البلدان اآلسيوية المستوردة قريبة  ،المخزونات المرتفعة نسبيا

تفاقية مؤقتة للتجارة الحرة لمدة ثالث الدخول الوفي شهر مايو قامت إيران ب ،جداً من مستويات العام السابق

في ، قتصادي األوروبي وهو تطور يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع واردات القمح هذا الموسمسنوات مع االتحاد اال

وستكون الزيادة في معظمها  2018/2019واردات القمح في زيادة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي من المتوقع 

ومن المتوقع  ،طلب المحليبسبب الواردات األكبر من البرازيل، أكبر مستورد للقمح في المنطقة بسبب ارتفاع ال

ثاني أكبر مستورد للقمح في المنطقة بسبب االنخفاض المتوقع في  أيضا أن ترتفع واردات المكسيك من القمح

 ،مليون طن 48.4من المتوقع أن تظل واردات القمح اإلجمالية ثابتة عند  في أفريقيا اإلنتاج المحلي لهذا العام.

 المخزون العالمي من القمح

 للقمح التجارة العالمية
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إلى أعلى مستوى لها على  أكبر دولة مستوردة للقمح في العالموهي مصر ومن المتوقع أن تصل مشتريات 

 ،بسبب ارتفاع الطلب المحلي على الغذاء 2017/2018٪ عن عام 4مليون طن بزيادة  12.5وهو  اإلطالق

وفي وقت سابق من هذا العام عدلت مصر اشتراطات العطاءات على القمح المستورد عن طريق خفض الحد 

في الجزائر من  ، بينماومن المتوقع أيضا زيادة طفيفة في الواردات بالنسبة للمغرب، البروتيناألدنى من محتوى 

ومع ذلك فمن المتوقع ارتفاع الواردات في  ،المتوقع أن تنخفض الواردات في ضوء االنتعاش المتوقع في اإلنتاج

واردات القمح على حالها دون  في أوروبا من المتوقع أن تظل، وتونس نظراً لالنخفاض المحتمل في اإلنتاج

من المتوقع أن تكون أكبر زيادة سنوية لالتحاد األوروبي في فوفيما يتعلق بالصادرات  .2017/2018تغيير في 

ومن المتوقع أن تصل شحنات القمح من االتحاد األوروبي  ،أعقاب المنافسة األقل من المصدرين في البحر األسود

كما من  ،2017/2018من انخفاض المبيعات في  %31ما يمثل انتعاًشا بنسبة  مليون طن وهو 27.5حاليًا إلى 

مليون طن، في حين من المتوقع أن ترتفع  25إلى  9نحو من المتوقع زيادة الصادرات من الواليات المتحدة 

عام على األقل من المستوى  %5تنخفض الصادرات من روسيا االتحادية بنسبة بينما  ،%2مبيعات كندا بنسبة 

مليون طن بسبب االنخفاض المتوقع في اإلنتاج المحلي لهذا العام. كما يتوقع أن  37لتصل إلى  2017/2018

 من األرجنتين وأستراليا.القمح صادرات وكذلك  ،الموسم السابقعن صادرات كازاخستان وأوكرانيا تقل 

 

عروض والمنافسة القوية للتصدير فقد ارتفعت بالرغم من وفرة الم :ارتفاع في األسعار العالمية عن العام الماضي

مدفوعةً بالقيود اللوجستية في وقت سابق من العام في العديد من  2018معظم األسعار العالمية للقمح منذ يناير 

المحصول في عدد من المناطق الزراعية الرئيسية عام نقص البلدان المصدرة، تليها المخاوف بشأن 

واء الزيادة في األسعار في بعض األحيان بسبب الظروف الجوية المواتية، بلغ وبينما تم احت ،2018/2019

من بداية العام  %6بزيادة تقرب من  طن/دوالر 241.5نحو  2018متوسط سعر القمح األمريكي في يونيو 

 طن/دوالر 278وقد حققت أسعار صادرات األرجنتين مكاسباً أعلى حيث ارتفع إلى  ،2017من يونيو  %7و

بسبب خفض الصادرات في وقت سابق، فضال عن  2017عن يونيو  %40، بزيادة تصل إلى 2018يونيو في 

تلقت  2018وفي أوائل شهر يونيو ، 2019/ 2018الظروف الجوية غير المواتية التي تهدد زراعات القمح عام 

ً بسبب تدهور آفاق اإلنتاج في االتحاد الروسي ً إضافيا قمح في العالم عام أكبر مصدر لل األسعار دعما

 في يونيوو ،، بالرغم من األمطار النافعة على مناطق زراعة القمح الربيعي في الواليات المتحدة2017/2018

دوالر أمريكي للطن  196في بورصة شيكاغو إلى  2018وصلت عقود القمح المستقبلية تسليم سبتمبر  2018

استمرت المخاوف بشأن المحصول في التأثير و ،عام الماضي٪ منذ بداية العام والفترة المماثلة من ال9بزيادة 

 على تحركات أسعار العقود اآلجلة في الواليات المتحدة مما أدى إلى العديد من االرتفاعات في األشهر األخيرة

ومع ذلك فإن الضعف العام في معظم أسواق السلع والذي يرتبط إلى حد كبير بالنزاعات التجارية ، 2018لعام 

الواليات المتحدة والصين قد حد من زيادة األسعار في أسواق القمح مما أدى إلى انخفاض أسعار عقود القمح بين 

دوالر  215.93زيادة السعر العالمي للقمح إلى نحو  2018/2019حيث يتوقع في عام  المستقبلية في يونيو.

 .2017/2018عن مثيله في عام  %11.9بزيادة نحو 
 

 قمحللالسعر العالمي 
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 ن القمحالواردات املصرية م

 

 

 10.9وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تبين أن كمية الواردات من القمح بلغت حوالي 

أي بنسبة زيادة بلغت  2018مليون طن في عام  12.3حوالي أقصاها وتزايدت لتبلغ  2014مليون طن في عام 

حجم في  ةالملحوظللزيادة كنتيجة رتيب، على الت 2017و 2014 يفي عامعن مثيلتها  %2.3، %13نحو 

قيمة واردات زادت كما . من جانب وعدم استيعاب المخزون منه من جانب أخرالقمح االستهالك المحلي من 

مليار  53.352لتصل إلى حوالي  2014( في عام دوالرمليار  3.219) جنيهمليار  22.829القمح من حوالي 

 2014 يفي عام تهاعن مثيل %13.8، %134نحو بلغت بزيادة  2018( في عام دوالرمليار  2.989) جنيه

 (الف جنيه 4.338)دوالر  243 حواليالقمح بالمستورد من طن سعر متوسط  قدر، بينما على الترتيب 2017و

عن مثيله  %17.9، وبنقص بلغ نحو 2017في عام بالدوالر عن مثيله  %11نحو بلغت بزيادة  2018في عام 

 .2014م بالدوالر في عا

فمن المتوقع في هذا  2019في عام بزيادة حجم االستهالك المحلي وزيادة المخزون المحلي منه ومع التوقع 

ها عن مثيل %1.6مليون طن بنسبة تبلغ نحو  12.5العام أن تزيد الواردات المصرية من القمح إلى حوالي 

 255واردات الطن من القمح إلى نحو ، كما من المتوقع في نفس العام أن يصل متوسط سعر 2018في عام 

مع استمرار سياسة تعويم جنيه بافتراض أن متوسط سعر صرف الدوالر ألف  4.526دوالر )بما يعادل حوالي 

كنتيجة لقلة العرض  2018له في عام عن مثي %4.9بزيادة نحو  جنيه( 17.75يساوي الجنيه صرف سعر 

، أي أن إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح خالل ة للقمحمن الدول الرئيسية المصدر العالمي من القمح

 %6.7نحو بلغت نيه( بزيادة مليار ج 56.6)أي ما يعادل حوالي مليار دوالر  3.2هذا العام ستصل إلى حوالي 

 .2018ها في عام عن مثيل

 (2019-2014القمح 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

2014 10871 29228  3219 1002  296 7.0916 

2015 10488 31940  2536 1850 242 7.6509 

2016 11416 12244  2201 1966 193 10.1964 

2017 12025 46877 2263  3899 219 17.8117 

8201  12300 53352 8929  4338 243 17.8500 

9201* 12500 56575 3188 4526 255 17.7500 

 * قيم متوقعة.

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

 الواردات المصرية من القمح



 2019فبراير-املوقف احلايل والتصور املستقبلي للقمح

- 27 - 

 

 

مليون طن بقيمة  11.9( حوالي 2018 – 2016ترة )بلغ إجمالي الواردات المصرية من القمح في متوسط الف

(، وبلغت الواردات المصرية من القمح من جنيهمليار  40.9)بما يعادل نحو دوالر مليار  2.607بلغت حوالي 

من إجمالي  %23.3، %54.1مليون طن تمثل نحو  2.776، 6.445حوالي  أوكرانياو روسيا االتحادية

من إجمالي  %77.4بلغت نحو الدولتين مالي نسبة مساهمة واردات القمح من الواردات على الترتيب أي أن إج

مليار  2.089ا حوالي مالسابق ذكرهالدولتين إجمالي قيمة الواردات من  الواردات المصرية من القمح، وبلغ

تأتي من إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح، و %80.1( تمثل نحو جنيهمليار  32.8)بما يعادل دوالر 

 ،488، 584، 965 إلى مصر والبالغة حواليوأستراليا  بولنداوفرنسا ورومانيا من صادرات القمح بعد ذلك 

من إجمالي واردات مصر من القمح على الترتيب،  %1.9، %4.1، %4.9، %8.1نحو تمثل ألف طن  226

( مليار جنيه 6.555 )بما يعادلر مليون دوال 418السابقة حوالي األربع وبلغت إجمالي قيمة الواردات من الدول 

(، بينما بلغ 2018-2016من إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح في متوسط الفترة ) %16تمثل نحو 

من إجمالي هذه الواردات  %3.6ألف طن يمثل نحو  429دولة حوالي  11إجمالي واردات القمح إلى مصر من 

من إجمالي قيمة  %3.8مثلت نحو ( جنيهمليار  1.566يعادل )بما دوالرمليون  100وبقيمة بلغت حوالي 

 واردات مصر من القمح في متوسط نفس الفترة.
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 (.2018-2016التوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح في متوسط الفترة )

 الدولة

 القيمة الكمية

 مة% من إجمالي القي دوالرمليون  جنيهمليون  % من إجمالي الكمية )ألف طن(

 61.83 1612 25282 54.1 6445 روسيا االتحادية

 18.30 477 7487 23.3 2776 اوكرانيا

 9.97 260 4073 8.1 965 رومانيا

 2.22 58 912 4.1 488 بولندا

 2.00 52 822 1.9 226 استراليـا

 1.84 48 748 4.9 584 فرنسا

 3.84 100 1566 3.6 429 *دول أخرى

 100 2607 40890 100 11913 اإلجمالي

 الواردات المصرية.قيمة في إجمالي  %1عن كل منها دولة تقل نسبة مشاركتها  11* 

 موقع شبكة مركز المعلومات.-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: جمعت وحسبت من المصدر
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(2016-2018)التوزيع الجغرافي لقيمة واردات المصرية من القمح في متوسط الفترة 
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 من القمحواالكتفاء الذاتي االستهالك الكلي ومتوسط نصيب الفرد 

حيث قدر النمو  ،المحدد األساسي المؤثر على معدل الزيادة في استهالك القمح سكانية هيتعتبر الزيادة ال

مليون نسمة  89.6، حيث زاد عدد سكان مصر من حوالي %1.83 ( بنحو2018-2014السكاني خالل الفترة )

في  عن مثيلتها %2، %9.5نحو بلغت بزيادة  2018مليون نسمة في عام  98.1إلى حوالي  2014في عام 

 على الترتيب. 2017و 2014عامي 

أن يصل عدد السكان حوالي  2019عام بنهاية  من المتوقعمعدل الزيادة المتوقع لعدد سكان مصر فمن حيث 

 .2018عن المتحققه في عام  %1.1مليون نسمة تمثل نحو  1.1بزيادة حوالي  مليون نسمة 99.200

ارغفة يومية لكل مواطن بسعر  5حيث تخصص  ،امن سكانه %85تتيح الحكومة دعم للخبز ألكثر من 

 %22.5نحو  توفيريتم واستهالك القمح يوجه للخبز المدعم إجمالي من  %60، حيث نحو قروش للرغيفخمسة 

الهيئة العامة للسلع الدولة ممثلة في من استيراد القمح من الخارج عن طريق  %37.5 نحومن اإلنتاج المحلي و

( من حوالي 2018-2014قيمة دعم الخبز ودقيقه خالل الفترة )تضاعفت حيث رة التموين، وزاالتابعة لالتموينية 

إلى  2014من إجمالي قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية( في عام  %69مليار جنيه )يمثل نحو  21.3

 2018 من إجمالي قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية( في عام %66مليار جنيه )يمثل نحو  42.3حوالي 

 .على الترتيب 2017و 2014عن مثيلتها في عامي  مليار جنيه 13.5، 21بزيادة قدرها حوالي 

مليار جنيه لزيادة قيمة  87.3أن تزداد قيمة دعم السلع التمونية إلى حوالي  2019ومن المتوقع في عام 

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

من إجمالي قيمة دعم السلع  %57)يمثل نحو مليار جنيه  49.8المتوقع زيادة الدعم المقدم للخبز إلى حوالي 

 .2018عن مثيله في عام  %17.7نحو بلغت بنسبة زيادة التمونية( 

 (.2019-2014عدد السكان وقيمة دعم الخبز ودقيقه وإجمالي دعم السلع التمونية خالل الفترة )

 السنة
 عدد السكان

 )ألف نسمة(

 )مليار جنيه( قيمة الدعم

 الخبز والدقيق
 دعم قيمة إجمالي

 القيمة السلع التمونية
 % من إجمالي قيمة

دعم السلع التمونية   

2014 89580 21.3 69.1 30.834 
2015 91508 23.5 74.5 31.557 
2016 93436 23.8 63.0 37.751 
2017 96200 28.8 070.  41.115 
2018 81009  342.  66.1 63.950 

9201* 00929  49.8 57.0 87.300 
 * قيم متوقعة.

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

 .أعداد متفرقة –للحكومة

 

وزاد ليصل إلى حوالي  2014مليون طن في عام  17.8ستهالك من القمح بحوالي إجمالي المتاح لاليقدر 

عن مثيلها في  %17.5نحو بلغت بنسبة مليون طن  3.1بزيادة بلغت حوالي  2018مليون طن في عام  20.9

حيث مثل ، 2017 عن مثيلها في عام %6.3نحو بلغت طن بنسبة مليون  1.2ي حوال تبلغبزيادة و 2014عام 

كغذاء  المتاح، وبلغ 2018في عام لالستهالك لمتاح من ا %58.7نحو واردات المصرية من القمح الإجمالي 

 المتاح لالستهالك والغذاء الصافي من القمح
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بنسبة نحو مليون طن  4.6بزيادة بلغت حوالي  2018طن في عام مليون  18.85من القمح حوالي لإلنسان 

عن مثيله في  %8.7نحو بلغت بنسبة طن مليون  1.5حوالي  تبلغبزيادة و 2014عن مثيلها في عام  32.6%

 .2017 عام

 مليون طن .57020أن يصل إجمالي المتاح لالستهالك من القمح إلى حوالي  9201ومن المتوقع في عام 

، وذلك توقع 8201ام عن مثيله المقدر في ع %1.8نحو  تمثلنقص بنسبة من الواردات(  %60.8)منها 

كما من المتوقع مع اإلجراءات التي يتم اتخاذها من تقليل نسبة الفاقد ، 2020زيادة حجم المخزون القمح لعام 

 %0.4مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو  18.925ان يصل إجمالي القمح المخصص للغذاء حوالي من القمح 

 .8201في عام المقدر مثيلها  عن

 (.2019-2014ك والغذاء الصافي ونصيب الفرد للقمح وإجمالي واردات القمح خالل الفترة )المتاح لالستهال

 المتاح لالستهالك السنة
 )ألف طن(

 لالنسانغذاء المتاح ل
 )ألف طن(

 نصيب الفرد
 )كجم/سنة(

 واردات القمح

 % من  ألف طن
 المتاح لالستهالك

2014 17825 14219 139.6 10871 61.0 

2015 19563 15390 141.1 10488 53.6 

2016 92195  38015  137.8 11416 58.3 

2017 19707 17335 148.6 12025 61.0 
)1(2018 20940 18850 157.6 12300 58.7 

9201* 20570 18925 156.4 12500 60.8 

 * قيم متوقعة.  ( قيم االستهالك تقديري.1)

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

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

 أعداد متفرقة.-السلع الزراعية

 

 144.9فرد السنوي من القمح حول متوسط بلغ حوالي نصيب المتوسط ( تذبذب 2018-2014خالل الفترة )

 .2018كجم في عام  157.6وبحد اعلى بلغ حوالي  2016كجم في عام  137.8كجم بحد ادنى بلغ حوالي 

كجم بنسبة نقص  156.4من القمح نحو السنوي أن يصل متوسط نصيب الفرد  9201ومن المتوقع في عام 

 .السكان ة في عدددازيتوقع بلكنتيجة ل، 8201عام في المقدر عن مثيلها  %0.8تبلغ نحو 
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إجمالي المتاح الستهالك القمح إجمالي واردات القمح إجمالي المتاح للغذاء االنسان

(2014-2019)إجمالي المتاح من االستهالك والواردات القمح خالل الفترة 

 متوسط نصيب الفرد من القمح
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لم يكن هناك استقرار في نسبة االكتفاء الذاتي )أي النسبة المئوية لمساهمة اإلنتاج المحلي في إجمالي االستهالك 

( حيث تراوحت هذه النسبة على أساس إجمالي المتاح لالستهالك بين حد 2018-2014المصري( خالل الفترة )

، أم نسبة االكتفاء الذاتي 2014في عام  %52.1وحد أعلى بلغ نحو  2018في عام  %39.9غ نحو أدني بل

وحد اعلى  2018في عام  %44.3أدنى بلغ نحو  الك الغذائي للقمح تراوحت بين حدعلى أساس إجمالي االسته

 .2014في عام  %65.3بلغ نحو 

 (.2019-2014تي من القمح خالل الفترة )االستهالك الكلي واإلنتاج المحلي ونسبة االكتفاء الذا

 % لالكتفاء الذاتي إجمالي اإلنتاج المحلي الغذاء الصافي المتاح لالستهالك 

 )ألف طن( )ألف طن( )ألف طن( السنة
من إجمالي المتاح 

 لالستهالك
 من إجمالي المتاح 

 للغذاء

2014 17825 14219 9280 52.1 65.3 

2015 19563 15390 9608 49.1 62.4 

2016 19592 15380 9343 47.7 60.7 

2017 19707 17335 8421 42.7 48.6 

2018 20940 18850 8349 39.9 44.3 

9201* 20570 18925 8670 42.1 45.8 

 * قيم متوقعه.

ة المركزية لالقتصاد الزراعي اإلدار-قطاع الشئون االقتصادية –( جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي 1) : جمعت وحسبت من:المصدر

 أعداد متفرقة. –نشرة االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية"  –واإلحصاء

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

 أعداد متفرقة.-السلع الزراعية

يمكن  2019اإلنتاج المحلي من القمح وكذلك إجمالي االستهالك الكلي منه في عام  ومن خالل التوقع بكمية

عن  %1.5، %2.2بزيادة نحو  %45.8، %42.1التوقع بأن نسبة االكتفاء الذاتي من القمح ستبلغ نحو 

ى علاإلنسان غذاء متاح لالستهالك وإجمالي المتاح لعلى أساس إجمالي ال 2018في عام المقدرة مثيلتها 

باإلضافة إلى  2019عام زيادة في كمية اإلنتاج المحلي من القمح الالترتيب، وذلك كنتيجة لما هو متوقع ب

  استمرار اإلجراءات المطبقة لمنظومة دعم الخبز البلدي على مستوى الجمهورية.

 معدل االكتفاء الذاتي من القمح
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