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ـ دي ـ قـ ت  م ـ
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .وا مسدة الكيماوية وا مساكواللحوم احلمراء  والعدس والشعري والزيوت النباتية

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

وخمنني   القرار  متخذي  والتجارة  خدمة  والتسويق  اإلنتاج  جمال  يف  االقتصادية  السياسات 

 اخلارجية. 

 

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

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

، والسوق العالمي  اندالفوالمحافظات، وأهم األصناف المزروعة، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر المزرعي، وأربحية  

 .متوسط نصيب الفرد ومعدل االكتفاء الذاتي من القمحالكلي وتهالك ساال، ولقمح والواردات المصرية من القمحل

 ويتلخص التقرير في النقاط التالية: 

بالقمح  زادت   - المزروعة  بسيطة  المساحة  عام    3.135من حوالي  زيادة  فدان    حواليإلى    2019/ 2018مليون 

  2018/2019طن عام    2.73  ليحواإنتاجية فدان القمح من  بينما نقصت  ،  2019/2020مليون فدان عام    3.171

نقص نتيجة ذلك ، وللطقس السيئكجم كنتيجة    7.8  حواليبلغ  بنقص    2019/2020طن عام    2.678  حواليإلى  

  ، 2020/ 2019عام  في  مليون طن    8.5  حواليإلى    2019/ 2018مليون طن في عام   8.6  حواليإنتاج القمح من  

 عن مثيلتها   %4نحو  بزيادة  مليون فدان    3.3  حوالي  أن تبلغ مساحة القمح  2020/2021  ومن المتوقع في عام

ومع زيادة المساحات من األصناف عالية اإلنتاجية ونسبة الزراعة على مصاطب ،  2020/ 2019في عام  المقدرة  

كجم    210  حواليبلغ  ت  بزيادةطن    2.888  حواليالقمح إلى  إنتاجية فدان  يتوقع بأن تصل    2020/2021في عام  

  2020/2021، وعلى ذلك فمن المتوقع إن يصل إجمالي إنتاج القمح عام  2020/ 2019في عام    المقدرة  عن مثيلتها

 . 2021/ 2019 في عام عن مثيله %11 نحومليون طن بزيادة تبلغ  9.53 حواليإلى 

في   - القمح  من  المزروعة  األصناف  "جميزة1"مصر هي    2019/ 2018  موسمأهم  "جيزة11"،   ،"171  ،"

  يل" "، "شندو14"، "سدس9"، "جميزة1"، "بني سويف2"، "مصر5سويف  "، "بني168"، "جيزة12"سدس

نحوحيث   األصناف  تلك  مساحة  إجمالي  هذا    %97  مثل  في  القمح  من  المزروعة  المساحة  إجمالي  ،  الموسممن 

القديمة   األراضي  في  اإلنتاجية  عالية  القمح  أصناف  إنتاجية  لصنف  إردب/  18.6  حواليبين  ما  وتراوحت  فدان 

تراوحت  " ايجاسيدفدان لصنف "إردب/19.73  اليوح " و95سخا" الجديدة  األراضي  اإلنتاجية في  بينما  بين  ما  ، 

"، وتراوحت إنتاجية 12جميزةفدان لصنف "/إردب  18.4  وحوالي"  171جيزةفدان لصنف "/إردب  17.1  حوالي

  وحوالي" 1مصر " فدان لصنف/إردب 16.9 حوالي بين ما خارج الوادي أصناف القمح عالية اإلنتاجية في أراضي  

 ".2مصر" لصنف فدان/إردب 17.7

إلى حوالي   2019/ 2018في عام    إردب/جنيه  670،  661قمح من حوالي  للوسعر توريد    زاد السعر المزرعي -

كما زادت ،  على الترتيب  %2.2  ، %2.9بنسبة زيادة بلغت نحو    2020/ 2019في عام    إردب/جنيه  685،  680

القمح في للحكومة من  المورد  نحو    3.5  حواليلتبلغ    %7.6بنحو    2020/ 2019عام    الكمية  تمثل  مليون طن 

الكمية الموردة للحكومة من    زيادة  2021من المتوقع في عام  ف  .  2020من إجمالي إنتاج القمح عام    41.5%

حيث من    ،2021من اإلنتاج المتوقع للقمح في عام    % 43.5مليون طن تمثل نحو    4.1المزارعين إلى حوالي  

  735،  730حوالي  للقمح إلى    وسعر التوريد الحكومي    السعر المزرعيمتوسط  بأن يصل    2021ام  ع  فيالتوقع  

 . 2020عن مثيله في عام    %6.8، % 6.9جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو 

  جنيه   ألف  13.5إلى حوالي    2018/2019جنيه في عام  ألف    11.3زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي   -

حوالي    2020/ 2019في موسم  القمح  إيجار فدان  بلغ قيمة  حيث  ،  %16بنسبة زيادة بلغت نحو    2019/2020عام  

مثل إجمالي قيمة العمالة وخدمة  في نفس العام  ، و تكاليف إنتاج القمحإجمالي  من    %39مثل نحو  ألف جنيه    5.3

أن يصل    2021/ 2020في عام  ويتوقع    .من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح  %48نحو   الكيماوي  والسماد    اآلالت

حوالي   إلى  القمح  فدان  إنتاج  تكاليف  نحو    15.2إجمالي  زيادة  بنسبة  جنيه  عام    % 11.5ألف  في  مثيلها  عن 

2019/2020  . 
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عن مثيله   %50  بنحوصافي عائد فدان القمح  نقص    2020/ 2019للنقص الملحوظ في إنتاجية فدان القمح في عام   -

أن يصل صافي عائد فدان   2020/2021، ويتوقع في عام  اجنيهألف  3.6البالغ حوالي   2018/2019 في عام  

  من متوقع كنتيجة لما هو  2019/2020عن مثيله في عام   %14.5نحو بزيادة ألف جنيه  2.8القمح إلى حوالي  

 .زيادة إنتاجية فدان القمح وسعر المزرعي لإلردب

عن    %0.5نحو  بنقص    2020/2021مليون طن في عام    758  حواليأن يبلغ اإلنتاج العالمي من القمح  يتوقع  و -

ومن المتوقع أن تبلغ التجارة العالمية في القمح   .للتوقع بظروف الطقس السيئويرجع ذلك    ،2019/2020عام  

لتخفيف إجراءات   2019/2020% عن عام 1.4نحو بزيادة مليون طن   177.5حوالي   2020/2021خالل عام  

  2020/2021مليون طن في  754 حواليأن يبلغ إجمالي استخدامات القمح لمتوقع ا منو ، 19المرتبطة بالكوفيد

المخزون  بزيادة  يتوقع  كما    ،إجمالي استخدام القمح في األعالفللنقص في    2019/2020مقارنةً بعام    %0.4بنقص  

بنهاية   القمح  من  إلى    2021  موسمالالعالمي  طن  280  حواليليصل    ارنة مق  %1.5  نحوبزيادة    مليون 

زيادة الطلب العالمي مع   2021/ 2020في عام ، ومن المتوقع لتوقع في نقص اإلنتاج العالمي 2020/ 2019بعام

عن مثيله في    %0.9نحو  بزيادة  دوالر    206السعر العالمي لطن القمح إلى حوالي  يزيد  أن  والمخزون من القمح  

 . 2020/ 2019عام 

حوالي    من  المصريةواردات  ال  نقصت - من  حوالى  11.3القمح  قيمتها  طن  دوالر  2.8  مليون  في    مليار 

كنتيجة لزيادة   2020/ 2019عام  دوالر في  مليار    2.5  حوالي  مليون طن قيمتها  10  حواليإلى    2019/ 2018عام

لمواجة "كوفيد   المتخذة  االحترازية  اإلجراءات  مع  القمح  المحلي من  نحو  "19المخزون  تأتي  من    %80، حيث 

اإلجراءات االحترازية  تخفيف  مع زيادة اإلنتاج المحلي وا االتحادية وأوكرانيا، و من روسيواردات  هذه الإجمالي  

"كوفيد   منفي  "  19لمواجة  الثاني  المتوقع    2020عام    المنتصف  في  زيادة  فمن  القمح  من  مصر  واردات 

كما  ، 2019/2020عن مثيله في عام   %8.8نحو  تبلغ  زيادة  مليون طن بنسبة   11إلى حوالي    2021/ 2020عام

نحو  بزيادة    (جنيهمليار   42.9)بما يعادل نحو    دوالرمليار    2.7حوالي  لتصل إلى  هذه الواردات  يمة  بزيادة قيتوقع  

 . 2019/2020ها في عام  عن مثيل 9.9%

المحلي من  زاد   - المتاح لالستهالك  نحو  المقدر  القمح  إجمالي  إلى   2019/ 2018مليون طن في عام    18.6من 

المقدر  إجمالي المتاح للغذاء  كما زاد  ،  %0.94زيادة بلغت نحو  ب  2020/ 2019في عام  ن طن  مليو  18.7  حوالي

  2019/2020مليون طن في عام    16.9  حواليإلى    2018/2019عام  مليون طن    16.7حوالي  من  من القمح  

نحو   في عام  ،  %1.1بنسبة زيادة بلغت  المتوقع  ا  2020ومن  لالستهالك من  المتاح  إجمالي  إلى  أن يصل  لقمح 

،  2020/ 2019عن مثيله المقدر في عام   %2نحو  بزيادة    من الواردات(  %57.5)منها    مليون طن  19.14  حوالي

  المتاح اإلجراءات التي يتم اتخاذها من تقليل نسبة الفاقد من القمح ان يصل إجمالي القمح  استمرار  من المتوقع مع  و

 . 2020/ 2019عن مثيلها المقدر في عام    %1.3  زيادة تبلغ نحو  مليون طن بنسبة  17.14حوالي  سان إلى  اإلنلغذاء  

  % 0.9بلغت نحو  زيادة  كجم/سنة بنسبة    136.7بحوالي    2019/2020نصيب الفرد من القمح في عام  متوسط  قدر   -

ل صلي متوسط نصيب الفرد من القمح  زيادة    2020/2021في عام  قع  ومن المت، و 2018/2019عن مثيله في عام  

كنتيجة للتوقع    2019/2020عن مثيله المقدر في عام    %0.6نحو  قدر ببزيادة تكجم/سنة    137.5إلى حوالي  

 . المتاح من القمح كغذاء مع زيادة معدل النمو السكاني

،  % 46من نحو  للغذاءالمتاح  وإجمالي المتاح الستهالك كل من لى أساس عنسبة االكتفاء الذاتي من القمح نقصت  -

حجم للنقص ، وذلك على الترتيب 2019/2020في عام  %50.2، % 45.3نحو ى إل 2018/2019في عام  51%

  تزيد أن    2020/2021، ومن المتوقع في عام  أول المدة  المخصص للمخزونوزيادة  اإلنتاج المحلي من القمح  

ر عن مثيله المقد  % 5.4،  % 4.5نحو  قدر بتبزيادة    %55.6، %49.8إلى نحو  لتصل  نسبة االكتفاء الذاتي من القمح  

 .على الترتيبمن القمح متاح للغذاء على أساس إجمالي المتاح الستهالك وال 2019/2020  في عام
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 ( للقمح 2020/2021والتصور املستقبلي )عام ( 2019/2020-2018/2019 )املوقف احلايل
 

 السنة 

 البيان 
2018/2019  2019/2020  *2021/2020 

 % تغير

عن   2020/2021

2019/2020 

0033 3171 3135 فدان(  ألف)                         المساحة       +3.9 

.7302 )طن/فدان(                      اإلنتاجية          2.678 8882.  +7.3 

2849 8559 طن(  ألف )                      اإلنتاج           9530 +10.9 

 6.9+ 4867 4533 4407 )جنيه/طن(                      السعر المزرعي  

307 680 661 )جنيه/االردب(  +6.9 

 1.7- 3894 3962 4399 (2))جنيه(            متوسط سعر استيراد الطن 

 6.8+ 4900 (1)4567 4467 )جنيه/طن(               سعر التوريد الحكومي 

 6.8+ 735 685 670 )جنيه/االردب(

 15.2+ 4150 3520 3271 )مليون طن( :    كمية اإلنتاج الموردة للحكومة

 2+ 43.5 41.5 38.2 % من اإلنتاج 

 13.1+ 9430 8199 7149 )جنيه(               التكاليف المتغيرة للفدان  

 9.1+ 5795 5270 4177 )جنيه(                  إيجار الفدان             

 11.5+ 15225 13469 11326 )جنيه(                  إجمالي التكاليف الفدان 

 12.0+ 18018 15858 14912 )جنيه(                  دان     يراد الفإجمالي إ 

 14.5+ 2793 2389 3586 )جنيه(                   صافي عائد الفدان    

 8.8+ 11000 10027 11287 )مليون طن(                كمية واردات القمح

84290 39715 49653 (2)جنيه( مليون)                قيمة واردات القمح:  +7.4 

 9.9+ 2733 2463 2813 دوالر(  مليون)     

 2.1+ 19142 18737 18561 (**))مليون طن(         إجمالي المتاح لالستهالك

 1.3+ 17139 16919 16734 (**))مليون طن(  اإلنسان   إجمالي المتاح للغذاء

.5137 136.7 135.5 (**) )كجم/سنة(                    نصيب الفرد     +0.6 

 4.5+ 49.8 45.3 46.1 من إجمالي المتاح لالستهالك  % : االكتفاء الذاتي  

 5.4+ 55.6 50.2 51.1 من إجمالي المتاح للغذاء % 

 .متوقعة* قيمة 
 .قيم مقدرة** 

لعام      متوسط (1) التوريد  ) طبقا للقرار    2020سعر  لسنة  59الوزاري مشترك رقم  المبشأن    2020(  االقماح  ،  2020حلية موسم  أستالم وتخزين 
1 /4 /2020 . 

 . 2021/ 2020جنيه عام    15.7متوسط سعر صرف متوقع للدوالر    (2)
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 إنتاج القمح باجلمهورية 
 

الشتوي  في   المساحة    (2018/2019)الموسم  حيث  من  الشتوية  الحاصالت  قائمة  القمح  محصول  تصدر 

من إجمالي    %44.9حو  ان مثلت نمليون فد  3.135المزروعة، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالي  

الحاصالت   فدان  6.983حوالي    البالغة  هيالشتو والخضر  مساحة  بالبرسيم  مليون  المزروعة  المساحة  وتأتي   ،

الثانيةالمستديم   المرتبة  حوالي  والتي    في  فدان    1.633بلغت  مساحة    %23.4نحو    تمثلمليون  إجمالي  من 

 . ةشتويالوالخضر الحاصالت 

  لقمح من إجمالي مساحةلمساحة محصول ا  األهمية النسبية
 (.2018/2019)لموسم   الحاصالت الشتوية

 املحصول 
 المساحة 

 )ألف فدان( 

 إلى   %

 إجمالي  

 الشتوية

 44.9 3135 القمح
 23.4 1633 املستديم  البرسيم

 8.7 605 السكر  بنجر
 3.7 260 البطاطس 

 2.9 199 البصل
 2.65 185 الطماطم

 2.6 181 برسيم التحريش 
 1.2 84 برسيم الرباية

 1 76 البلدي الفول 
 8.95 625 * محاصيل وخضر أخرى 

 100 6983 إجمالي الشتوي 
 . الشتويفي إجمالي  % 1مساحتها عن مساهمة محاصيل وخضر تقل * 

نشرة   –األراضي  عة واستصالح وزارة الزرا، قطاع الشئون االقتصادية  ،اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء جمعت وحسبت من :المصدر

 . 2018/2019- "المحاصيل الشتوية"الجزء األول -اإلحصاءات الزراعية

وفقا   2019/2020لموسم  مساحة القمح  الحصر األخير لشير  ي  في المساحة المزروعة بالقمح:متوقعة  زيادة  

الزراعة واستصالح األراضي  تقريرا  ل إلى وزير  الشؤون االقتصاديةمرفوع  القمح  شب  من قطاع  أن مساحات 

  ألف   36زادت زيادة طفيفة بلغت  مليون فدان    3.171حوالي  بلغت  أن هذه المساحة  إلى    2019/2020لموسم  

 مليون فدان.  3.135البالغة حوالي  2018/2019 موسمعن مثيلتها فدان 

قدر ت  ادةبزيمليون فدان    3.3حوالي  إلى  القمح  مساحة المزروعة بالأن تصل    2020/2021في موسم  يتوقع  و

نحو بنقص  و  2019/2020    موسم في  التي تم حصرها  عن مثيلتها    %4ألف فدان تمثل نحو    229حوالي  ب

لموسم    9% المستهدفه  القمح  بحوالي    2020/2021عن مساحة  فدان   3.6المقدرة  بهذه  و،  مليون  يتوقع 

ات في عمليات توريد القمح  لما شاهده مزارعين القمح في الموسم السابق من تيسيرالزيادة في مساحة القمح  

   .يحقق عائد عادل لمزارع القمحتوريد سعر ما هو متوقع بو

  

44.9%

23.4%

8.7%

3.7%

2.8%
2.6%

2.6%
1.2%

1%

9.0%

القمح سيم المستديم البر بنجر السكر
البطاطس البصل الطماطم
برسيم التحريش برسيم الرباية الفول البلدي
محاصيل وخضر أخرى

 ساحة القمح على مستوى الجمهورية م
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 ( 2021/ 2020- 2019/ 2018مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح على مستوى الجمهورية خالل الفترة )

 السنة 
 المساحة  

 )ألف فدان( 

 المحصول الثانوي )تبن(  الرئيسي المحصول  
 اإلنتاجية 

 )طن/فدان(

جية  اإلنتا

 فدان(/إردب )

 اإلنتاج 

 )ألف طن( 
 اإلنتاجية 

 )حمل/فدان( 
 اإلنتاج 

 )ألف حمل( 
2018/2019(1) 3135 2.730 18.2 8559 12.13 38331 

2019/2020(2) 3171 2.678 17.85 8492 12 38052 

2020/1220* 3300 2.888 19.25 9530 12.2 40260 

 . * قيم متوقعة

  –وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ،مركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاءرة الاإلدا جمعت وحسبت من ( 1): المصدر 

 . 2019/ 2018-الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-نشرة اإلحصاءات الزراعية

 . بيانات غير منشورة –وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، الشئون االقتصاديةقطاع   جمعت وحسبت من( 2)

 

 

 

قادت   القمح  الأصناف  نتيجة  القمح  إنتاج  الفاقد في  السئلخفض نسبة  إلى أن  :  طقس  البيانات اإلحصائية  تشير 

في  (  طن  2.730)إردب    18.2من حوالي  نقصت بشكل ملحوظ  ى مستوى الجمهورية  علإنتاجية فدان القمح  

 0.052 حواليبنقص  2019/2020 موسمفي ( طن 2.678) إردب 17.85إلى حوالي  2018/2019 موسم

وشدة هبوب  مع تخالل  الغزيرة  األمطار  هطول  التي تمثلت في  طقس السيئ  كنتيجة للوذلك  ،  ( كجم  7.8)  إردب

الرياح في منتصف شهر مارس حيث على العكس ساهم الطقس الجيد خالل الفترة من شهر يناير حتى األسبوع  

ة بشكل جيد وزاد صالبة سنبلة القمح الذي ساهم  حسنالمإلى نمو األصناف القمح من هذا العام األول من مارس 

رقاد النبات ومالمسته للتربة مما ساعد ذلك على تقليل الفاقد من المحصول بنسبة اقل في تلك  شدة  مقاومة  في  

 . الحاالت

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

، فمن المتوقع أن تصل  وفي ظل ظروف مناخية جيدة   2020/2021موسم الشتوى  الحملة القومية للقمح  لل

حوالي  بتقدر  بزيادة  (  طن  2.888)  إردب  19.25حوالي  إلى  إنتاجية فدان القمح على مستوى الجمهورية  

 . 2019/2020  في عامالمقدرة  تهاعن مثيل كجم(  210إردب )  1.4
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مليون طن في عام   8.559إنتاج القمح من حوالي إجمالي نقص  2020لقمح في عام  فدان ا إنتاجية لنقصنتيجة 

 .%0.81نحو بلغ  نقص ب 2020مليون طن في عام  8.492حوالي إلى  2019

 2021وإنتاجية فدان القمح في عام    2020/2021في موسم  وبناًء على التوقع بالمساحة المزروعة قمحاً  

مليون طن بزيادة    9.530حوالي    2021عام  ية في  لي إنتاج القمح في الجمهور فمن المتوقع أن يبلغ إجما

 .2020في عام المقدر عن مثيله  %11طن بنسبة تمثل نحو مليون  1.038حوالي تقدر 

 

 2018/2019موسم  حمل/فدان في  12.13من حوالي  من التبن  إنتاجية القمح  نقص  تشير البيانات اإلحصائية إلى  

في    12إلى حوالي   في    حمل/فدان  0.13حوالي    تبلغبنقص    2019/2020موسم  حمل/فدان  لنقص  كنتيجة 

القمح  إنتاج  القمح  نقص  وعليه    ، إجمالي  إنتاج تبن  إلى    2019في عام  حمل  مليون    38.3من حوالي  إجمالي 

 . %0.73مثل نحو  بنقص  2020مليون حمل في عام  38حوالي 

 على مستوى الجمهورية   لقمحتبن اإنتاج 
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حمل في عام    .212إلى حوالي  تبن  المن  القمح  إنتاجية فدان  صل  تمع زيادة إنتاج القمح أن  ومن المتوقع  

وبناء على التوقع بالمساحة المزروعة  ، 2020في عام  المقدر  حمل عن مثيله   .20نحو  تقدر ببزيادة    1202

  حوالي  1202عام  هذا  إجمالي إنتاج تبن القمح في  يبلغ  أن  فمن المتوقع    2020/1202موسم  بالقمح في  

  في عام المقدر  عن مثيله    %5.8حمل وبنسبة تمثل نحو  مليون    .22حوالي  تبلغ    ادةبزيمليون حمل    40.3

2020 . 

 

 

 

بالجمهورية في    بالقمح  المزروعة  المساحة  بيانات  تشير 

أن إجمالي هذه المساحة بلغت حوالي    2018/2019موسم  

مليون فدان بأراضي   2.53مليون فدان منها حوالي  3.1

من   %81ل الوادي بما يمثل نحو  القديمة بالمحافظات داخ

وحوالي   بالجمهورية،  بالقمح  المزروعة  مساحة  إجمالي 

من إجمالي    %7،  %12ألف فدان بما يمثل نحو    218،  385

خارج  باألراضي  بالجمهورية  المزروعة  القمح  مساحة 

الجديد، مطروح، شمال   الوادي  محافظات  الوادي )تضم 

األراضي الجديدة  سيناء، جنوب سيناء، منطقة النوبارية( و

 . ات داخل الوادي على الترتيببالمحافظ

تصدر محافظات    2018/2019كما تشير بيانات المساحة المزروعة بالقمح بمحافظات الجمهورية في موسم   

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

،  %11.8ألف فدان تمثل نحو    217،  218،  224،  229،  356،  370بلغت هذه المساحة حوالي  بالقمح حيث  

يأتي بعد هذه     6.9%،  7%،  7.1%،  7.3%،  11.3% ثم  الترتيب،  بالجمهورية على  القمح  من إجمالي مساحة 

38.3
38.1

40.3

36.5

37.0

37.5

38.0

38.5

39.0

39.5

40.0

40.5

2019 2020 2021

مل
ح
ن 

يو
مل

السنة

(2019-2021)اإلنتاج الكلي لتبن القمح خالل الفترة 

12.13

12

12.2

11.90

11.95

12.00

12.05

12.10

12.15

12.20

12.25

2019 2020 2021

مل
ح

/
ن
دا
ف

السنة

(2019-2021)إنتاجية فدان تبن القمح خالل الفترة 

80.77%

12.28%

6.95%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي خارج الوادي

 القمح في محافظات الجمهورية مساحة وإنتاج 
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طقة النوبارية،  المحافظات في الترتيب كل من الوادي الجديد، سوهاج، الفيوم، الغربية، المنوفية، بني سويف، من

،  103،  109،  112،  129،  135،  186،  200،  202كندرية، أسوان، القليوبية بمساحة بلغت حوالي  قنا، اإلس

فدان تمثل نحو    51،  56،  68 ،  %2.2،  %3.3،  %3.5،  %3.6،  %4.1،  %4.3،  %5.9،  %6.4،  %6.4ألف 

المذكورة على  1.6%،  1.8% للمحافظات  بالجمهورية  القمح  ذلك    من إجمالي مساحة    10الترتيب، وتأتي بعد 

محافظات )األقصر،  اإلسماعيلية، الجيزة، دمياط، مطروح، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء،  

من إجمالي مساحة القمح المزروعة    %5.5ألف فدان تمثل نحو    172القاهرة( بإجمالي مساحة للقمح بلغت حوالي  

 .2018/2019بالجمهورية في موسم 

نات إجمالي إنتاج القمح بالجمهورية موسم  ير بياكما تش

أنه بلغ حوالي    2018/2019 مليون طن    8.559إلى 

حوالي   االراضي    7.025منها  إنتاج  من  طن  مليون 

نحو   يمثل  الوادي  داخل  بالمحافظات  من   %82القديمة 

وحوالي   الجمهورية،  إنتاج   552.5،  981.5إجمالي 

باألرا القمح  إنتاج  من  طن  خارألف  الواضي  دي  ج 

على   الوادي  داخل  بالمحافظات  الجديدة  واألراضي 

 الترتيب. 

في   الجمهورية  بمحافظات  القمح  إنتاج  بيانات  وتشير 

الشرقية    2018/2019موسم   محافظات  تصدر  إلى 

والبحيرة و أسيوط والمنيا والدقهلية وسوهاج وكفر الشيخ والوادى الجديد والفيوم محافظات الجمهورية من حيث  

ألف طن تمثل نحو    495،    513،  536،  582،  623،  631،  662،  965،  982والبالغ حوالي  القمح  إنتاج  

من إجمالي إنتاج القمح بالجمهورية    5.8%،    6%،  6.3%،  6.8%،  7.3%،  7.4%،  7.7%،  11.3%،  11.5%

تليها   الترتيب،  المذكورة على  بإنتاج تراوح بين حوالي    10للمحافظات  )يمث ألف ط  375محافظات  ل نحو ن 

من إجمالي    %1.2ألف طن )يمثل نحو    103من إجمالي إنتاج الجمهورية( لمحافظة المنوفية وحوالي    4.4%

محافظات ال يتجاوز إنتاج القمح في كل منها    8إنتاج الجمهورية( لمحافظة األقصر، وتأتي في الترتيب األخير  

من    %2.9ألف طن يمثل نحو    245الي  ظات حوألف طن، حيث بلغ إجمالي إنتاج القمح في هذه المحاف  100

 إجمالي إنتاج القمح بالجمهورية في نفس الموسم. 

  

82%

11.5%

6.5%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي خارج الوادي
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 (.2018/2019)لموسم القمح في محافظات الجمهورية  وإنتاج األهمية النسبية لمساحة 
 اإلنتاج  المساحة 

 ألف فدان المحافظة 

% 

 من إجمالي

 الجمهورية 

 ألف طن المحافظة 

 % 

 من إجمالي 

 الجمهورية  

 11.5 982 الشــــــــــرقية  11.8 370 قية الشر 

 11.3 965 البحيـــــــــرة  11.36 356 البحيرة 

 7.7 662 أســـــــــــيوط 7.3 229 أســـــــــــيوط 

 7.4 631 المنيـــــــــــــــــــا  7.15 224 الدقهـــــــــلية 

 7.3 623 الدقهـــــــــلية  6.95 218 المنيـــــــــــــــــــا 

 7 582 ســــــــــــوهاج  6.9 217 كفر الشـــيخ 

 6.3 536 كفر الشـــيخ  6.44 202 الوادي الجديد 

 6 513 الوادي الجديد  6.38 200 ســــــــــــوهاج

 5.8 495 الفيـــــــــــــوم  5.9 186 الفيـــــــــــــوم 

 4.4 377 المنوفيــــــــــــة  4.3 135 الغربيـــــــــــــة 

 4.3 368 الغربيـــــــــــــة  4.1 129 المنوفيــــــــــــة 

 3.8 326 بني سويف  3.57 112 بني سويف 

 3.4 288 النوباريــــــــــــة  3.48 109 النوباريــــــــــــة 

 2.8 277 قـــــــــــــــــــنـا  3.29 103 قـــــــــــــــــــنـا 

 2.1 177 كندرية االســـ 2.17 68 االســـكندرية 

 1.8 156 أســـــــــــــــــوان  1.79 56 أســـــــــــــــــوان 

 1.7 145 القليوبيـــــــــــة  1.63 51 القليوبية 

 1.3 110 االســـماعيلية    

 1.2 103 األقصــــــــــــــر    

 2.9 245 **محافظات أخرى 5.49 172 *محافظات أخرى

 82 7025 األراضي القديمة إجمالي  80.77 2532 األراضي القديمة إجمالي 

 11.5 981.5 األراضي الجديدةإجمالي  12.28 385 األراضي الجديدةإجمالي 

 6.5 552.5 إجمالي محافظات خارج الوادي 6.95 218 إجمالي محافظات خارج الوادي

 100 8559 إجمالي الجمهورية  100 3135 إجمالي الجمهورية 

 ألف فدان. 50ح المنزرع بكل منها أقل من القم مساحةة محافظ 11* 
 ألف طن. 100محافظات إنتاج القمح بكل منها أقل من  10** 

نشرة   –وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية  ،لالقتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية  جمعت وحسبت من :المصدر

 . 2018/2019- "المحاصيل الشتوية" الجزء األول -اإلحصاءات الزراعية
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حيث   2019عام  في  طن/فدان    2.730تشير البيانات إلى أن متوسط إنتاجية فدان القمح بالجمهورية بلغت حوالي  

فدان   إنتاجية  البالغة حوالي  حققت  القديمة  بنحو    2.775األراضي  الجمهورية  إنتاجية  متوسط  تفوق عن  طن 

 2.532،  2.549وأراضي خارج الوادي حوالي  فدان القمح باألراضي الجديدة    طن، بينما حققت إنتاجية  0.045

 . لى الترتيبطن عن متوسط إنتاجية الجمهورية ع 0.198، 0.181طن  بنقص حوالي 

الجيزة نتاجية بمحافظات  ، تبين أن هذه اإل2019عام  إما بالنسبة إلنتاجية فدان القمح بمحافظات الجمهورية في  

بإنتاجية للفدان    السابعةالمرتبة من األول إلى  واسيوط والقليوبية تصدرت    والمنوفية والمنيا  وسوهاج  وبنى سويف

محافظات  تليها طن/فدان على الترتيب، ثم  2.86،  2.89، 2.89، 2.91، 2.92، 2.92، 2.94بلغت حوالي 

،  طن/فدان على الترتيب   2.75،  2.77،  2.79بإنتاجية لفدان القمح بلغت حوالي  أسوان واألسماعلية  والدقهلية  

اقل من مثيلتها بالجمهورية حيث بلغت إنتاجية  ومنطقة النوبارية    ظةمحاف  16إنتاجية فدان القمح  متوسط  ثم جاء  

طن/فدان بمحافظة "شمال سيناء"    0.92)بحد ادنى بلغ    طن  2.4المحافظات حوالي    لكل من هذهفدان القمح  

 . طن/فدان بمحافظة الغربية( 2.727وبحد أعلى 

 .2019عام  ح في محافظات الجمهورية إنتاجية فدان القم
 إنتاجية الجمهورية بالطن الفرق عن طن/فدان إردب/فدان المحافظة 

 0.21+ 2.94 19.59 الجــــــــــــــيزة  

 0.19+ 2.92 19.44 بني سويف 

 0.19+ 2.92 19.44 ســــــــــــوهاج  

 0.18+ 2.91 19.42 المنوفيــــــــــــة 

 0.16+ 2.89 19.26 المنيـــــــــــــــــــا 

 0.16+ 2.89 19.27 أســـــــــــيوط  

 0.13+ 2.86 19.04 القليوبيـــــــــــة  

 0.06+ 2.79 18.57 الدقهـــــــــلية 

 0.04+ 2.77 18.48 أســـــــــــــــــوان 

 0.02+ 2.75 18.36 االســـماعيلية

 0.33- 2.4 16.2 *محافظات أخرى

 0.045+ 2.775 18.5 أراضي قديمة

 0.181- 2.549 16.99 أراضي جديدة

 0.198- 2.532 16.88 *خارج الواديأراضي 

 0.000 2.730 18.2 إجمالي الجمهورية 

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

نشرة   –وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية  ،واإلحصاءلالقتصاد الزراعي اإلدارة المركزية  جمعت وحسبت من :المصدر

 . 2018/2019- الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-اإلحصاءات الزراعية

 

 القمح في محافظات الجمهورية إنتاجية فدان 



 2020سبتمبر-املوقف احلايل والتصور املستقبلي للقمح 

12 

 

 ح ـاف القم ــ صنأ
 

 

  تلثم  2019في عام    حيثتنتشر أصناف القمح المستخدمة في صناعة رغيف الخبز على مستوى الجمهورية  

والتي تتمثل  من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح وإجمالي إنتاج القمح، أما أصناف القمح الديورم    %87.8نحو  

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

ت مصر الوسطى والعليا خاصة  تتركز زراعته في بعض محافظابجانب الخبز  المستخدم في صناعة المكرونة  

إجمالي    منمن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح و  %12.2بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج حيث تمثل نحو  

من  صنف من أصناف القمح وكان من أهمها    24زراعة أكثر من    2018/2019موسم  تم في  وقد    .إنتاج القمح

المنزرعة   المساحة  "جميزة1"مصرحيث  سويف"،  168"جيزة"،  12"سدس"،  171ة"جيز  "، 11"،  ، "5"بني 

سويف"2"مصر "بني  "جميزة1،  "سدس9"،  "شندويل"  14"،  بلغت  "،  المنزرعة  إجمالي  حيث  بهذه  المساحة 

 3.135البالغ حوالي و إجمالي المساحة المزروعة بالقمحن م  %97.2 فدان تمثل نحومليون  3 حوالي االصناف

فدان المزر  مليون  المساحة  بلغت  "مصرحيث  بصنف  "جميزة"1وعة    " 12"سدس"،  171"جيزة  "، 11، 

إجمالي المساحة  من    %11.3،  %12.8،  %17.1،  %22.7حو  ألف فدان مثل ن  354،  401،  537،  710حوالي

"،  168"جيزة، وتأتي بعد هذه األصناف المساحة المزروعة بأصناف  على الترتيب   القمحأصناف  المزروعة ب

حيث بلغت المساحة المنزرعة  ، "شندويل"  "14"، "سدس9"، "جميزة1"، "بني سويف2، "مصر"5"بني سويف

  ،%6.2،  %7.9  ،  %9.2  ألف فدان تمثل نحو   40،  45،  109،  121  ، 195،  246،  288  بتلك األصناف نحو
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صنف    14مثل إجمالي مساحة أكثر من  يمن إجمالي مساحة القمح على الترتيب، و  1.3%،  1.4%،  3.5%،  3.8%

 .2018/2019موسم  من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح    %2.8ألف فدان نحو    89لي  والبالغة حوا  من القمح
 .2019/ 2018موسم الزراعة  أصناف القمح بالجمهورية في  المزروعة بمساحة الجمالي إ

 إجمالي المساحة  البيان

 

ألف   الصنف
 فدان 

  من %
 إجمالي  

 22.7 710 1مصر

 17.1 537 11جميزة

 12.8 401 171جيزة

 11.3 354 12سدس

 9.2 288 168جيزة

 7.9 246 5بنى سويف

 6.2 195 2مصر

 3.8 121 1بنى سويف

 3.5 109 9جميزة

 1.4 45 14سدس

 1.3 40 شندويل 

 2.8 89 * أخرى أصناف 

 100 3135 الجمهورية 
 .الجمهوريةمساحة  من إجمالي %1اقل من  المساحة المزروعة لها * أصناف تمثل 

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

 . 2018/2019- الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-اإلحصاءات الزراعية

 

 

 

 %97.3، منها نحو  2019م  عا  في  (مليون طن  8.6مليون إردب )  57  بلغ إجمالي إنتاج أصناف القمح حوالي

"، 12"سدس"،  171"جيزة  "، 11"، "جميزة1"مصرللقمح وهي  صنف    11من    تحققت  اإلنتاج  هذا  من إجمالي

حيث بلغ أنتاج "، "شندويل"  14"، "سدس9"، "جميزة1"، "بني سويف 2، "مصر"5"، "بني سويف168"جيزة

تمثل نحو  مليون إردب    0.7،  0.8،  2،  2.3،  3.5،  4.7،  5.2،  6.6،  7.2،  9.8،  12.5  حوالي هذه األصناف  

أصناف  من إجمالي إنتاج  1.3%، 1.5%، 3.5%، 4%، % 6.2، 8.2%، 9%، 11.7%، 12.7%، 17.2%، 22%

يمثل نحو   مليون إردب  1.6صنف من القمح حوالي    14بينما بلغ إجمالي إنتاج أكثر من    القمح على الترتيب، 

 .2019القمح في عام أصناف من إجمالي إنتاج  2.7%
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(1)مصر  (11)جميزة  (171)جيزة  (12)سدس 
(168)جيزة  (5)بنى سويف  (2)مصر  (1)بنى سويف 

(9)جميزة  (14)سدس  شندويل أصناف أخرى 

 أصناف القمح إنتاج 
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1مصر  11جميزة  171جيزة  12سدس 
168جيزة  5بنى سويف  2مصر  1بنى سويف 

9جميزة  14سدس  شندويل أصناف أخرى 

9120بالجمهورية في عام  أصناف القمح إنتاج   
 إجمالي اإلنتاج  البيان 

 الصنف 
 ألف 
 إردب 

ألف  
 طن

من  %
 إجمالي 

 22.0 1880 12535 1مصر

 17.2 1475 9830 11جميزة

 12.7 1083 7219 171جيزة

 11.7 997 6648 12سدس

 9.0 773 5154 168جيزة

 8.2 706 4705 5بنى سويف

 6.2 527 3511 2مصر

 4.0 346 2309 1سويفبنى 

 3.5 298 1988 9جميزة

 1.5 125 835 14سدس

 1.3 109 727 شندويل 

 2.7 240 1597 * أخرى أصناف 

 100 8559 57058 الجمهورية 

 . الجمهوريةإنتاج إجمالي من  %1* أصناف تمثل اقل من  

نشرة   –وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية  ،واإلحصاءالزراعي  اإلدارة المركزية لالقتصاد جمعت وحسبت من :المصدر

 . 2018/2019- الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-اإلحصاءات الزراعية

 

 

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

إردب، وفاقت إنتاجية    18.498القمح باألراضي القديمة نحو    فدانبلغ متوسط إنتاجية    2019  حيث أنه في عام

" متوسط إنتاجية القمح باألراضي القديمة بنحو إردب حيث  2سوهاج" و"1بني سويفو"  "ايجاسيد"فدان أصناف  

من القمح في هذه    فاصن أ  6  تب، بينما حققإردب على الترتي   1.19،  1.219،  1.232بلغت هذه الزيادة حوالي  

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

 ".5سوهاج" فدان لصنف/إردب 19.452 حوالي" وحد أعلى بلغ  95سخالصنف "إردب/فدان  18.587

،  2019فدان في عام  /إردب  16.995  اليوحفبلغت  نتاجية أصناف القمح في األراضي الجديدة  أما بالنسبة إل

من القمح لهذا  أصناف    7إردب، بينما فاقت    1.399نحو  بهذا المتوسط  عن    "12جميزة"صنف  وفاقت إنتاجية  

إردب/فدان   17.071  حواليبين حد أدنى بلغ  إنتاجية هذه األصناف  حيث تراوحت  باقل من إردب،  المتوسط  

   ".2مصر" فدان لصنف/إردب 17.687 حوالي" وحد أعلى بلغ 171جيزةلصنف "

 أصناف القمح إنتاجية  
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فدان في /إردب  16.881حوالي  خارج الوادي والتي بلغت  وأخيرا بالنسبة إلنتاجية أصناف القمح في أراضي   

تحديد    ، 2019عام   للقمح  أ  4فيمكن  اإلنتاجية  صناف  وهي"عالية  األراضي  هذه  "  12سدس"و"  2مصرفي 

إنتاجيتها نحو  "  1مصرو"  "3سوهاجو" بلغت  فدان على /إردب  16.938،  17.14  ، 17.41،  17.671حيث 

 . الترتيب
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 . 2019إنتاجية الفدان ألصناف القمح بالجمهورية في عام 
 خارج الوادي أراضي  أراضي جديدة  أراضي قديمة 

فدان/إردب الصنف  
 الفرق 

 (إردب) 
فدان/إردب الصنف  

 الفرق 
 (إردب) 

فدان/إردب الصنف  
 الفرق 

 (إردب) 

 0.790 17.671 2مصر  1.399 18.394 12جميزة  1.232 19.729 ايجاسيد

 0.529 17.410 12سدس   0.693 17.687 2مصر  1.219 19.716 1بنى سويف

 0.258 17.140 3سوهاج   0.629 17.624 9جميزة  1.190 19.688 4سوهاج

 0.057 16.938 1مصر  0.431 17.425 شندويل 0.955 19.452 5سوهاج

    0.222 17.217 11ة يزجم 0.935 19.433 5فبنى سوي 

    0.121 17.116 1مصر  0.764 19.262 12سدس

    0.097 17.091 168جيزة  0.522 19.020 21ايجاسيد

    0.077 17.071 171جيزة  0.269 18.767 6بنى سويف
       0.089 18.587 95سخا

 1.736- 15.145 أصناف أخرى*  1.142- 15.852 أصناف أخرى*  0.401- 18.096 * خرى أصناف أ

 0.000 16.881 إجمالي األصناف  0.000 16.995 إجمالي األصناف  0.000 18.498 إجمالي األصناف 

 . إنتاجية الفدان لها اقل من مثيلتها إلجمالي األصناف* أصناف 

نشرة   –صالح األراضي راعة واستوزارة الز، قطاع الشئون االقتصادية  ،اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء جمعت وحسبت من :المصدر

 . 2018/2019- الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-اإلحصاءات الزراعية
 

 القمح حمصول وتكاليف وأرحبيهسعر 

 
جنيه   661محصول الرئيسي للقمح )الحبوب( من حوالي  ردب اللسعر المزرعي إلاتشير البيانات إلى ارتفاع  

ر حمل تبن  سع زيادة في    تحدثكما    ، %2.8نحو  بلغت  بزيادة    2020جنيه عام    680إلى حوالي    2019  عام

 .%25.5أي بزيادة تقدر بنحو  2020جنيها عام  310إلى حوالي  2019جنيهاً عام  231من حوالي القمح 

لصالح الهيئة العامة للسلع  المزارعين  من    2020عام  للقمح  محلى  من اإلنتاج    مليون طن  3.520نحو  توريد  تم  و

هذا السعر عن مثيله في الموسم متوسط  حيث يزيد    ، حسب درجة النقاوة   إردب/جنيه  685سعر  سط  متوبالتموينية  

  إجمالي قيمة القمح المورد من المزارعين للحكومة   وبلغ  ،%2.2بنحو  جنيه    670والبالغ حوالي    2019السابق  

ونة وذلك لتخفيض المطاحن المنتجة للمكرألف طن قمح صلب لشركات    90وتم تخصيص    ،مليار جنيه  14نحو  

 فاتورة االستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خالل الفترة القادمة.

وفقا لمعدل التضخم وما هو مستهدف لكميات الموردة من    2021فمن المتوقع في موسم توريد القمح في عام  

وهو  جنيه/طن(    4900)بما يعادل    جنيه/إردب  735القمح أن يصل متوسط سعر توريد إردب القمح حوالي   

ذلك فمن المتوقع في  على    ، %.86جنيه بنحو    685والبالغ حوالي    2020سعر في عام  الن متوسط  يزيد ع

عن مثيله   %15مليون طن بنسبة    4.150الكمية القمح الموردة من المزارعين بحوالي  زيادة    1202عام  

بة المتوقعة الرتفاع تكاليف سنالوإذا ما تم االخذ في االعتبار تكاليف إنتاج طن القمح و.  2020المحقق في عام  

للمزارع   القمح،  المعيشة  من  المصرية  الواردات  المتوقع  وقيمة  يصل    1220عام  فمن  السعر  متوسط  أن 

، بينما يقل بنحو  2020عن مثيله في عام    %6.9جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو    730حوالي     المزرعي 

القمح  سعر استيراد  متوسط  عن    %20بنحو  يزيد  و  2021عام  المتوقع في  سعر التوريد  متوسط  عن    0.7%

جنيهاً    325السعر المزرعي لحمل تبن القمح حوالي  متوسط  ، كما يتوقع أن يصل  2021المتوقع في عام  

 .2020عن مثيله في عام   %4.6تبلغ نحو زيادة بنسبة 

 وسعر توريد القمح   السعر المزرعي
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اإلنتاج  مة ونسبته من السعر المزرعي وسعر التوريد الحكومي والكمية الموردة من المزارعين للحكومتوسط 
 (. 2021-2019خالل الفترة ) الكلي للقمح

 السنوات 
 السعر المزرعي للمحصول متوسط 

 اإلنتاج الكلي  متوسط سعر التوريد الحكومي 
 (3)الكمية الموردة

 الثانوي الرئيسي
 % من  )ألف طن( 

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

9201(1 ) 4407 661 231 4467 670 8559 3271 38.2 

2020  (2 ) 4533 680 310 4567 685 8490 3520 41.5 

2020 * 4867 730 325 4900 735 9530 4150 43.5 

    * قيم متوقعة. 
م وتخزين االقماح  بشأن أستال 2020( لسنة 59الوزاري مشترك رقم )طبقا للقرار  2020سعر التوريد لعام   متوسط **

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

 .2018/2019-الجزء األول "المحاصيل الشتوية" -نشرة اإلحصاءات الزراعية –واستصالح األراضي  
، قسم بحوث الدراسات اإلقليمية، معهد بحوث  المحافظات المنتجة للقمحهم بأ ( جمعت وحسبت من الوحدات البحثية2)

 غير منشورة. أولية بيانات ، 2019/2020الموسم الشتوي االقتصاد الزراعي، الموازنة الزراعية لمحصول القمح  
 ( وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانات منشورة. 3)
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البشرية وأجور  استحواز   وااليجار على  آلاالعمالة  القمح:    %78لية  فدان  إنتاج  تكاليف  البيانات  من  توضح 

أن   القمح  إجمالي  اإلحصائية  فدان  زادتكاليف  الجمهورية  مستوى  حوالي    على  في   فأل  11.326من  جنيه 

  حيث زاد ،  %16نحو  بلغت  بزيادة    2019/2020    جنيه في عام  فأل  13.469إلى حوالي    2018/2019عام

ألف    8.199إلى حوالي    2019الف جنيه في عام    7.149من حوالي    بدون إيجارإنتاج القمح  إجمالي تكاليف  

السماد  من  بنود مستلزمات اإلنتاج  قيمة  كل من  وكانت  ،  %12.8بلغت نحو  زيادة  بنسبة    2020جنيه في عام  

ووالبلدي   الكيماوي المبيدات  العمالة  واآللية  وأجور  السماد  عام  زادت  تقاوي  الو أجور  إلى    2018/2019من 

ت قيمة  زاد، كما  على الترتيب   %1.1،  %11.9،  %21.3،  %29.8  ، %33.3  ، %41.7بنحو    2019/2020عام

حوالي   من  القمح  فدان  عام  ألف    4.177إيجار  في  حوالي    2018/2019جنيه  في   5.270إلى  جنيه  ألف 

مستلزمات إنتاج  مثل إجمالي قيمة    2019/2020وفي عام    ، %20.7بنسبة زيادة بلغت نحو    2019/2020عام

قيمة  إجمالي ومثل ، على الترتيب من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح %39، %61قيمة إيجار فدان القمح نحو و

البشرية وأجور خدمة اآلالت   العمالة  الكيماوى أجور  القمح،    %48نحو    وقيمة سماد  فدان  تكاليف  من إجمالي 

، 228، 525، 754والبالغة حوالي  والمصاريف األخرى ومثلت كل من قيمة التقاوي، السماد البلدي، المبيدات 

 . على الترتيب  من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح %1.5، %1.7، %3.9، %5.6جنيه نحو  207

فدان القمح بدون  أن تستمر الزيادة في قيمة تكاليف    2020/2021عام  من المتوقع  فوفقا لمعدل التضخم  و

، ومن  2019/2020في عام    هعن مثيل  %13ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو    9.430لي  حواااليجار لتبلغ  

 % 10جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو  ف  أل  5.270قيمة إيجار فدان القمح حوالي  تبلغ  المتوقع في نفس العام أن  

  15.795الي  ، أي أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة تكاليف فدان القمح حو2019/2020في عام    هعن مثيل

 .2019/2020عن مثيلتها في عام   %9ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 

 2019/2020و 2018/2019 عامفدان بالجنيه خالل  وإيجار تكاليف إنتاج 
 العام

 بنود التكاليف 
2018/1920 

 )جنيه( 

2019/2020(2 ) 

 من اإلجمالي% )جنيه( 

 23.0 3100 2732 عمالة  أجور 
 16.3 2200 1731 خدمة آالت أجور 

 8.8 1185 832 سماد كيماوي 
 5.6 754 746 تقاوي 

 3.9 525 306 سماد بلدي
 1.7 228 152 مبيدات 

 1.5 207 650 أخرى مصاريف 

 60.9 8199 7149 جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج 
 39.1 5270 4177 اإليجار 

 100 13469 11326 المجموع الكلي للتكاليف 

بت من اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة  جمعت وحس ( 1): المصدر 
 .2018/2019-الشتوية" الجزء األول "المحاصيل -نشرة اإلحصاءات الزراعية –واستصالح األراضي  

الزراعي، الموازنة  ( جمعت وحسبت من الوحدات البحثية، قسم بحوث الدراسات اإلقليمية، معهد بحوث االقتصاد  2)
 بيانات أولية غير منشورة. ، 2019/2020لمحصول القمح الموسم الشتوي  الزراعية

 تكاليف إنتاج فدان القمح 
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سعار المزرعية  األبكل من    أربحية الفدانتتأثر    فدان القمح تتسبب في نقص صافي العائد منه:نقص إنتاجية  

في  وحمل تبن القمح    ة سعر إردب القمح  لزياد، وكنتيجة  الفدان  وإنتاجية وتكاليفمحصول الرئيسي والثانوي  لل

إلى حوالي   2018/2019جنيه في عام    فأل  14.912  الكلي لفدان القمح من حوالي  االيرادزاد    2020عام  

فدان إنتاج إجمالي تكاليف زاد  حينفي ، %6بلغت نحو زيادة  بنسبة  2019/2020ألف جنيه في عام  15.858

النقص الحادث في إنتاجية  ومع    ، 2018/2019  عامفي    له بالمقارنة بمثي  %16  بنحو  2019/2020  في عام  القمح  

القمح   عام  فدان  عائد  نقص    2019/2020في  القمح  صافي  حواليفدان  جنيه  3.586  من  في   ألف 

 .%50بلغت نحو نقص نسبة ب 2019/2020عام في  ف جنيهأل 2.389إلى حوالي  2018/2019عام

23.0%

16.3%

8.8%

3.9%
1.7%

1.5%

39.1% أجور عمالة 

أجور خدمة آالت

سماد كيماوي

تقاوي

سماد بلدي

مبيدات

مصاريف أخرى

اإليجار

2020وااليجار عام األهمية النسبية لبنود  تكاليف فدان القمح طبقًا لبنود مستلزمات اإلنتاج

7149

8199 9430

4177

5270 5795

11326

13469
15225

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2019 2020 2021

يه
جن

/
ن
دا
ف

السنة

(2019-2020)التكاليف المتغيرة واإليجار وإجمالي تكاليف فدان القمح خالل الفترة 

إجمالي التكاليف
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في عام  واسعارهما المزرعية الثانوي وبناًء على التوقع السابق بإنتاجية فدان القمح من المحصول الرئيسي و

نحو بزيادة  ألف جنيه    18فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي إيراد فدان القمح في هذا العام حوالي    2020/2021

إجمالي إيراد وإجمالي تكاليف إنتاج فدان  ، وبناًء على التوقع لكالً من 2019/2020عن مثيله في عام  12%

 2.793حوالي إلى هذا العام يصل صافي عائد فدان القمح في  فمن المتوقع أن  2020/2021 القمح في عام

 . 2019/2020 في عام  المقدر عن مثيله  %14.5نحو بزيادة تبلغ ألف جنيه 

( 1220  – 9201ة خالل الفترة )وصافي عائد فدان القمح على مستوى الجمهوريوإجمالي التكاليف اإليراد إجمالي   

 * 2020/2021 (1)2019/2020 2018/2019 السنة  البيان 

 رعي للمحصول السعر المز 
 730 680 661 ( إردب الرئيسي )جنيه/

 325 310 231 ثانوي )جنيه/حمل( 

 إيراد المحصول 
 14053 12138 12110 الرئيسي )جنيه/فدان( 

 3965 3720 2802 ثانوي   )جنيه/فدان( 

 18018 15858 14912 )جنيه/فدان(جملة اإليراد        

 9430 8199 7149 بدون االيجار تكاليف ال جملة 

 5795 5270 4177 اإليجار 

 15225 13469 11326 )جنيه/فدان(إجمالي التكاليف 

 2793 2389 3586 )جنيه/فدان(صافي العائد      

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

   .2019/ 2018-الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-ءات الزراعيةنشرة اإلحصا
ازنة الزراعية لمحصول القمح الموسم  جمعت وحسبت من الوحدات البحثية، قسم بحوث الدراسات اإلقليمية، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، المو (2)

 بيانات أولية غير منشورة. ، 2020/ 2019الشتوي  
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 السوق العاملي للقمح 

 

 

من المتوقع أن :  ، ولكنه ال زال أعلى من المتوسط  2019مقارنةً بعام    2020انخفاض إنتاج القمح في عام  

( عن اإلنتاج الجيد %0.5، بانخفاض طفيف )2021مليون طن في عام  758.3للقمح إلى يصل اإلنتاج العالمي 

مدعوًما بتراجع التوقعات   2021أثناء عام  . من المتوقع أن ينخفض إجمالي إنتاج القمح في أوروبا  2020في العام  

إلى   القمح  إنتاج  إجمالي  ينخفض  أن  المتوقع  من  أنه  حيث  األوروبي،  االتحاد  طنمل  131في  ويعتمد   ، يون 

االنخفاض المتوقع على االنخفاض في المساحة المزروعة، خاصة في فرنسا وذلك بسبب هطول األمطار الغزيرة  

التوقعات بانخفاض اإلنتاجية بسبب سوء األحوال الجوية في البلدان المنتجة الرئيسية  أثناء فترة الزراعة. وقد أدت  

لنقيض من ذلك من المتوقع أن يرتفع إنتاج القمح في االتحاد الروسي إلى تراجع التوقعات بشأن اإلنتاج. على ا

الجفاف في مارس وأبريل،  مليون طن بالرغم من االنخفاض في التوقعات السابقة لإلنتاج بسبب استمرار    77إلى  

ية على  زيادة سنوية ثان  2021عند هذا المستوى سيمثل إنتاج عام  ،والذي أدى إللى تقلص التوقعات بشأن العائد

التوالي إلى أعلى مستوى على اإلطالق مدفوعة في الغالب بالتوسع في الزراعات، والناجم عن ارتفاع األسعار.  

اإلنتاج بأن  التوقع  أن  على  يبلغ    وبناًء  في    50.8سوف  توسع  حدوث  المتوقع  فمن  كندا  في  أما  طن،  مليون 

رفع اإلنتاج إلى مستوى أعلى من المتوسط يقارب  الزراعات الشتوية بسبب ارتفاع األسعار، مما سوف يؤدي إلى  

وقع  وفي آسيا، من المت  مليون طن، وذلك بافتراض عدم تغير اإلنتاجية والمساحة المزروعة بمحصول الربيع.  34

مليون طن، ويرجع ذلك   105إلى مستوى قياسي مرتفع يبلغ    2021أن يصل إنتاج القمح في الهند خالل عام  

المساحات المزروعة بسبب األسعار المجزية. وقد أشارت التوقعات السابقة إلى إنتاج    بشكل أساسي إلى زيادة 

اضع للتوقعات بشأن اإلنتاج. أما في أكبر، لكن هطول األمطار غير الموسمي في أبريل أدى إلى تقليص متو

ت الزراعية إلى متوسط  الباكستان فمن المتوقع أن تؤدي الظروف المناخية المواتية واإلمدادات الكافية من المدخال

وفي    مليون طن، بينما في الصين من المتوقع حدوث زيادة طفيفة في إنتاج القمح.  26حصاد يزيد قليالً عن  

المرج  الشرق األدنى إلى  من  القمح  إنتاج  ذلك على %5.3مليون طن، بزيادة سنوية    20ح أن يرتفع  ، ويعتمد 

المواتية  المناخية  المجاور   ، الظروف  الدول  مقارنة  وفي  تغيير  دون  الغالب  في  اإلنتاج  يظل  أن  المتوقع  من  ة 

ريقيا في أوائل  ومع ذلك، فقد أدى انخفاض مستويات الرطوبة في شمال إف  ، بالمحاصيل الجيدة في العام الماضي

إلى جانب درجات الحرارة فوق المتوسطة، حيث يتوقع أن يصل الحصاد إلى أدنى مستوى في أربع    2020عام  

في أستراليا من المتوقع  و  درجة أقل في الجزائر وتونس مقارنة بالمستويات الجيدة خالل العام الماضي.سنوات، وب

نخفاض المحاصيل بسبب الجفاف، ويمكن أن يصل اإلنتاج إلى  أن ينتعش اإلنتاج بقوة بعد عامين متتاليين من ا

ول األمطار المواتية من احتمالية  . باإلضافة إلى ذلك دعمت توقعات هط%41مليون طن، بزيادة سنوية    21.4

إلى أعلى مستوياتها على    المساحاتالمتوقع أن تصل  فمن  . وفي أمريكا الجنوبية  2021زيادة المحاصيل في عام  

في األرجنتين، حيث تؤدي األمطار الموسمية المبكرة والطلب القوي على الصادرات وضعف العملة  اإلطالق  

  2021زروعة. وفقًا لذلك، من المتوقع مبدئيًا أن يصل إنتاج القمح في عام  إلى تشجيع التوسع في المساحة الم

توقع أيًضا أن تدعم المزارع مليون طن، بناًء على متوسط اإلنتاجية. ومن الم  20.3إلى مستوى قياسي قدره  

 . 2021الكبيرة في البرازيل حدوث زيادة طفيفة في اإلنتاج عام  
  

 القمح اإلنتاج العالمي من 
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 ( 2020/2021-2018/2019واستهالك الفرد والسعر العالمي للقمح خالل الفترة )حركة التجارة العالمية 

 
 السنة 

كمية  
 اإلنتاج 

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

هالك  است
 العالمي للفرد 

السعر 
 (b)العالمي

 )دوالر/طن(  (a))كجم/سنة( (a)(-----------------مليون طن  -------------------)
2018/2019   732.2 1016.7 751.1 168.2 271.9 567.  211.3 
2019/2020* 762.2 1034.1 757.5 175.1 276.2 667.  204.4 

2020/2120** 758.3 1034.5 754.3 177.5 280.3 67.4 206.2 

 2020/2021% تغير
 0.9+ 0.3- 1.5+ 1.4+ 0.4- 0.04+ 0.5- 2020/ 2019عن  

 اإلنتاج + المخزون أول الفترة. ( 1)
 إجمالي الغذاء+إجمالي العلف+استخدمات اخرى   (2)
 اير وينتهي في ديسمبر. ( تشير البيانات الخاصة بالتجارة إلى الصادرات استناداً إلى موسم التسويق الذي يبدأ في ين3)
 جة لالختالفات في سنوات التسويق الخاصة بكل بلد على حدة. ( قد ال تساوي المخزون النهائي الفارق بين المعروض واالستغالل وذلك نتي4)

 * قيم تقديرية، ** قيم متوقعة.
Source: (a) FAO, "Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets", June 2020 . 

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

 

 

، من  ليون طن م  754عند حوالي    تراجع االستخدام بشكل طفيف على الرغم من االستهالك الغذائي القياسي 

. 2019/2020( عن تقديرات  %0.4)بسيط بشكل    2020/2021ن ينخفض إجمالي استخدام القمح في  المتوقع أ

استخدام   في  المتوقع  االنخفاض  لتعويض  كاٍف  غير  المستوى  هذا  يعد  الغذاء  استهالك  في  المتوقع  النمو  ومع 

االستخدام   في  المحتمل  واالنكماش  الحيوانية  ا  ، الصناعي األعالف  الحالي  المستوى  يكون  وعند  لمتوقع سوف 

% من اتجاه العشر سنوات، مما يمثل المرة األولى التي  1.2أقل بنسبة  2020/2021إجمالي استخدام القمح في 

ينخفض فيها إجمالي االستخدام عن هذا االتجاه خالل ست سنوات. ومن المتوقع أن يصل استخدام القمح لالستهالك  

المب  نحو  البشري  يبلغ  قياسي  مستوى  إلى  في    525اشر  طن  عن 0.8بزيادة    ، 2021/ 2020مليون   %

% من إجمالي االستخدام المتوقع للقمح. وعند هذا المستوى سوف يصل  70، وهو ما يمثل نحو  2019/2020

إلى   القمح  من  للفرد  العالمي  عن    67.4االستهالك  طفيف  بانخفاض  سنويًا،  في   67.6كجم  سنويًا  كجم 

كجم سنويًا، ولكنه ينخفض بشكل طفيف   62.4ول النامية مستقًرا عند ، مع بقاء االستهالك في الد2019/2020

كجم سنويًا. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات المبكرة تستند إلى حد كبير على التوقعات    92.7في الدول المتقدمة إلى  

ون لها أي  ي المدى القصير على األقل لن يكف  "19كوفيد  "بأن الصعوبات االقتصادية السائدة الناتجة عن وباء  

 تأثير كبير على استهالك األسرة لغذاء أساسي مثل القمح. 

% على التوالي،  1.6% و  1.1وفي آسيا وأفريقيا، من المتوقع أن يزداد إجمالي استهالك الغذاء من القمح بنسبة  

نخفض  نقيض من الغذاء، من المرجح أن يعلى ال،  %1.7بينما في أمريكا الوسطى من المتوقع أن يرتفع بنسبة  

مليون    138.7، ليصل إلى  2020/2021مليون طن( في    3.7% )2.6إجمالي استخدام القمح في األعالف بنسبة  

خاصةً في أمريكا الشمالية واالتحاد األوروبي،   فمن المرجح أن يفقد القمح قدرته التنافسية في حصص العلف  ، طن

االن يكون  أن  المرجح  من  القحيث  علف  استخدام  في  السنوي  استمرار  خفاض  ونظًرا الحتمال  األكثر.  مح هو 

،  2020/2021التباطؤ في النشاط االقتصادي وانخفاض أسعار الطاقة، على األقل خالل النصف األول من موسم  

إنتاج اإليثانول، خاًصة  في  مع بعض االنخفاضات  للقمح،  االستخدام الصناعي  يتباطأ  الممكن أن  في    فإنه من 

 باطؤ في الطلب على إنتاج النشا. االتحاد األوروبي، يقابله ت

 

 إجمالي المتاح الستخدامات القمح 

http://data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data
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في   لها  المسجل  القياسي  الرقم  من  بكثير  أقل  بقائها  مع  طفيف  بشكل  المخزونات  ترتفع  أن  المتوقع  من 

مليون طن بحلول نهاية مواسم حصاد   280. ومن المتوقع أن تصل مخزونات القمح العالمية إلى 2017/2018

يات االفتتاح المرتفعة  مليون طن عن مستو  4.0% ، أو  1.4بنحو  ، مما يمثل زيادة  2021المحاصيل في عام  

بمقدار   انخفض  ولكنه  في    8بالفعل،  له  القياسي  المستوى  عن  طن  لمستويات    .  2017/2018ماليين  ووفقًا 

إلى االستخدامات نحو   العالمي  القمح  المتوقع أن تصل نسبة مخزون  فإنه من  الحالية  % خالل  37.2التوقعات 

عن  د  2020/2021 تقريبًا  تغيير  في  ، وأعل2019/2020ون  لها  المنخفض  التاريخي  المستوى  من  بكثير  ى 

.  2000/2001تقريبًا قبل عقدين من الزمن في    % 40% ولكن أقل من ذروتها البالغة  23.3والبالغ    2008/2009

مالي التوزيعات  ومع ذلك فمن المرجح أن تنخفض نسبة المخزونات الختامية لُمصدري القمح الرئيسيين إلى إج

فة باالستخد إلى أدنى مستوى لها في  )الُمعرَّ % في  15.7سنوات بنسبة    8ام المحلي باإلضافة إلى الصادرات( 

. وعلى الرغم من الزيادة الحادة المتوقعة في المخزونات  2019/2020% في  16.1مقارنة بـ    2020/2021

ر إلى  % ، يشي 15.7% إلى  16.1المصدرين ، من  ، فإن االنخفاض المتوقع في نسبة  2020/2021العالمية في  

. ومن المرجح أن تظل المخزونات النهائية 2019/2020أن أسواق القمح أضيق إلى حد ما مما كانت عليه في 

في الدول المصدرة الرئيسية قريبة من مستوياتها االفتتاحية، باستثناء الواليات المتحدة األمريكية، حيث يمكن أن  

طن في ضوء االنخفاض المتوقع في إنتاج هذا العام.   مليون  24سنوات عند    6مستوى لها منذ    تنخفض إلى أدنى

من المتوقع أن يكون الجزء األكبر من التوسع السنوي المتوقع في مخزونات القمح العالمية    وعلى النقيض من ذلك

فعا مخزونات القمح في لديها إلى في الصين حيث يمكن لإلنتاج الكبير وتباطؤ النمو في االستخدام المحلي أن ير

إلى    أعلى )  11نحو    بزيادة   مليون طن  137.5مستوى على اإلطالق يصل  ( فوق مستوى  %8.5مليون طن 

 االفتتاح.

 

 

من المرجح أن تصل تجارة القمح العالمية في :  2020/2021توقعات بنمو متواضع في تجارة القمح أثناء  

مليون طن( مقارنةً    2.4% )1.4مليون طن، بزيادة    177.5قياسي يبلغ  )يوليو/يونيو( إلى مستوى    2020/2021

دول  2019/2020بـ   بين  التجارية  التدفقات  إدراج  جزئيًا  تعكس  والتي  أوروبا  إلى  األكبر  الواردات  وتمثل   .

مح.  ح في التجارة العالمية للقمعظم النمو الواض  2021/ 2020االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة اعتباًرا من  

ومن المتوقع أن يساهم الطلب القوي على الواردات من قبل العديد من البلدان في آسيا وشمال إفريقيا في التوسع  

ومع انحسار المخاوف بشأن التمديد المحتمل للقيود المفروضة على تصدير القمح، تفترض التوقعات المبكرة لعام  

وفي أوروبا، من    تؤثر على التدفقات التجارية."  19  الكوفيد"ت جديدة مرتبطة بـعدم وجود عقبا 2020/2021

مليون    2.5مليون طن  بزيادة    9إلى ما يقرب من    2020/2021المتوقع أن يصل إجمالي واردات القمح في  

وبي  ومع ذلك يرتبط كل هذا التوسع بزيادة الواردات من قبل دول االتحاد األور   ، 2019/2020( عن  %38طن )

بسبب االنخفاض المحتمل في اإلنتاج اإلجمالي لهذا العام، والواردات    2019/2020عن    بزيادة قدرها مليون طن

مليون طن من قبل المملكة المتحدة والتي تم استبعادها من إجمالي واردات االتحاد    2المتوقعة من القمح بمقدار  

أما في إفريقيا فمن   ألوروبي.شترواتها من دول االتحاد ا، وبالتالي يتم إدراج م 2020/2021األوروبي بدايةً من  

 المخزون العالمي من القمح 

 للقمح  التجارة العالمية
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، أي دون تغيير يذكر تقريبًا عن 2020/2021مليون طن في    49.5المتوقع أن يصل إجمالي واردات القمح إلى  

ومن المتوقع أن يؤدي النقص في إنتاج القمح في المغرب وبدرجة أقل في    ، 2019/20المستوى المقدر لعام  

ول الواقعة في شمال إفريقيا. وهناك توقعات أكبر بزيادة في المغرب إلى زيادة واردات هذه الد  الجزائر وتونس

.  2019/2020ألف عن    500مليون طن بزيادة    5.5حيث يمكن أن تصل الواردات إلى مستوى قياسي يبلغ  

طن على غرار  مليون    13ومن المتوقع أن تصل واردات مصر من القمح أكبر مستورد للقمح في العالم إلى  

بزيادة    على  2019/2020 مؤخًرا  المعلنة  الحكومة  نية  على  بناًء  وذلك  الجيد  المحلي  المحصول  من  الرغم 

وقد تصل واردات    االحتياطيات استجابة للتهديدات التي يشكلها فيروس كورونا المستجد على اإلمدادات العالمية. 

ن طن على غرار المستوى  مليو 4.8إلى  مصر والمغرب( ثالث أكبر مستورد في القارة )بعد   نيجيريا من القمح

. ومع ذلك يشكل االنخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية وانخفاض سعر الصرف  2019/2020المقدر لعام  

األجنبي واالحتياطيات الناتجة عن انهيار أسعار النفط تحديات كبيرة لقدرة البالد على الحفاظ على قدرتها على  

التي تبوعل  ، االستيراد الجهود  الرغم من  الواردات، ال تزال  ى  المحلي والحد من  لتعزيز اإلنتاج  الحكومة  ذلها 

السكاني   النمو  جانب  إلى  القمح  لزراعة  المناسبة  أراضيها  محدودية  بسبب  مرتفعة  القمح  من  نيجيريا  واردات 

القمح. دقيق  على  القائمة  المنتجات  على  القوي  والطلب  ربط    السريع  تم  آسيا  في  في  القمح  واردات  إجمالي 

في حين أنه من المتوقع زيادة واردات    ، 2020/ 2019مليون طن بانخفاض طفيف عن    89.3عند    2020/2021

العديد من الدول، بما في ذلك أفغانستان والصين وإيران، فمن المتوقع أن تنخفض مشتريات القمح من قبل عدد 

ت إيران إلى مليوني طن، حيث  الجيدة يمكن أن تزيد واردا من الدول األخرى. وعلى الرغم من آفاق اإلنتاج  

على النقيض من ذلك قد تنخفض    ، تسعى الدولة إلى زيادة احتياطياتها نظًرا لألهمية االستراتيجية الوطنية للقمح 

مليون طن عن المستوى المرتفع بشكل استثنائي للموسم    2وهي دولة مصدرة صافية للقمح بمقدار    واردات تركيا

مليون طن، ويرجع ذلك في الغالب إلى االنتعاش المتوقع في اإلنتاج المحلي    7.5ابق لتصل واراداتها إلى  الس

لهذا العام وتوقعات األسعار المحلية األكثر استقراًرا. ومن المتوقع أن تؤدي اإلمدادات الوفيرة من حبوب األعالف  

ومن المرجح أن  ،  ريا ن قبل الفلبين وجمهورية كو ذات األسعار التنافسية إلى انخفاض واردات قمح األعالف م

مليون طن مع استمرار الطلب القوي    11تظل مشتريات القمح من إندونيسيا، أكبر مستورد في آسيا، ثابتة عند  

أما في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فمن المتوقع أن يصل إجمالي واردات    على القمح عالي الجودة.

ويمكن أن يرفع الطلب القوي  ،  2019/2020بزيادة طفيفة عن    2020/2021مليون طن في    24.5القمح إلى  

بسيط مليون طن وهو أعلى بشكل    7.3في البرازيل أكبر مستورد للقمح في المنطقة واردات البالد من القمح إلى  

المحلي   2020/ 2019من   اإلنتاج  قوة  من  الرغم  ا  ، على  واردات  ترتفع  أن  يمكن  أكبر  وبالمثل  ثاني  لمكسيك 

مليون طن مدعومة باستمرار الطلب القوي على القمح عالي    5.3إلى  بسيط  مح في المنطقة بشكل  مستورد للق

 الجودة واحتمال حدوث انخفاض طفيف في اإلنتاج. 

ببعض الشكوك في   2019/2020أما فيما يتعلق بالصادرات، ففي حين تميز النصف الثاني من موسم التسويق  

تجارية تقييدية من قبل عدد من الدول المصدرة؛ إال أن تلك اإلجراءات   قمح العالمية بعد فرض سياساتأسواق ال

للمستوردين في   التخلي عنها تدريجياً، وهو تطور مطمئن  تم  فأنه من    ، 2020/2021قد  الخلفية  في ظل هذه 

العالم،  في  للقمح  مصدر  كأكبر  مكانتها  االتحادية  روسيا  تستعيد  أن  تصل   المتوقع  أن  جًدا  المحتمل  من    حيث 

ومن المتوقع أيًضا أن يؤدي االنتعاش    .  2019/2020طن عن  ألف    500مليون طن ، بزيادة    33.0المبيعات إلى  

إلى   البالد  إلى زيادة شحنات  القمح في أستراليا  إنتاج  المتوقع في  )  14القوي  (. وبالمثل من  %69مليون طن 
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% أي نحو  16.3صادرات الكندية بنسبة تصل إلى  في إنتاج القمح إلى زيادة ال المتوقع أن يؤدي االرتداد المحتمل  

. وعلى النقيض من ذلك من المقرر أن تنخفض الصادرات األوكرانية ودول  2021/ 2020مليون طن في    25

سبب  وب،  االتحاد األوروبي بشكل ملحوظ، بينما من المتوقع أيًضا انخفاض المبيعات قليالً من الواليات المتحدة 

مليون طن   7.5في إنتاج هذا العام  يمكن أن تصل شحنات القمح من كازاخستان إلى  االنتعاش القوي المتوقع  

، بينما من المرجح أن تتطابق مبيعات األرجنتين في 2019/2020في  مثيلها  ( عن  %15.4مليون طن )  بزيادة

ع التوقع وهذا م  مليون طن  13.7البالغ  و  2017/2018)يوليو/يونيو( مع الحجم القياسي لعام    2020/2021عام  

 بوفرة اإلمدادات المحلية. 

 

بدأت األسعار العالمية للقمح العام بنبرة قوية، مدعومة بتجارة نشطة وتقارير عن مخاطر الطقس التي تؤثر على  

. وقد دعمت وتيرة المبيعات األسرع من قبل العديد من  2020/2021الزراعات خالل موسم التسويق الجديد  

ذا االتجاه، إلى جانب شح اإلمدادات في األرجنتين وكذلك وجود مشاكل لوجستية في الدول الُمصدرة الرئيسية ه

فرنسا وتقارير عن انخفاض حاد في مخزونات القمح األحمر اللين في الواليات المتحدة. من ناحية أخرى، وقد 

األسواق األخرى،  واآلثار غير المباشرة للتطورات في  "  19كوفيد    "خاوف بشأن االنتشار السريع  لـ  حالت الم

بما في ذلك أسواق األسهم والطاقة، إلى جانب تعزيز الدوالر األمريكي ، دون حدوث أي زيادات كبيرة في أسعار  

قييد الصادرات، من قبل موردي القمح  الصادرات خالل الشهور السابقة من العام. ومع ذلك فإن فرض إجراءات ت 

حافظ   قد  مؤقتة،  كانت  وإن  األسود،  البحر  ذلك، عززت  من  إلى  باإلضافة  لألسعار.  التصاعدي  االتحاه  على 

األسعار في األسابيع األخيرة سلسلة من عمليات الشراء الكبيرة التي قام بها بعض أكبر المستوردين في العالم،  

 رير عن استمرار الجفاف في عدد من المناطق المهمة. وذلك بالتزامن مع وجود تقا 

لعالمية أعلى بكثير من المستويات المقابلة لها خالل العام الماضي، وذلك كما ورد  بشكل عام، ظلت أسعار القمح ا

في تحركات مؤشر القمح لمجلس الحبوب الدولي، وهو مقياس لألسعار المرجحة بالتجارة لعشرة أسعار تصدير  

العام الماضي. نقطة عن نفس الشهر من    14، بزيادة    2020نقطة في مايو    191.5والتي بلغ متوسطها  رئيسية ،  

من   %8دوالًرا أمريكيًا للطن في مايو ، وهو أقل بنحو    223وقد بلغ متوسط معيار قمح الواليات المتحدة نحو  

اتجهت العقود اآلجلة   . وبالمثل2019 مما كان عليه في شهر مايو %5مستواه في بداية العام ، ولكنه أعلى بنحو 

لعرض اإلجمالي ولكن أيًضا عدم اليقين بشأن الطلب نتيجةً  دة في ا بزياتوقعات  للليس فقط    للقمح إلى االنخفاض 

للوباء  المدى  التأثير طويل  الحاد في توقعات اإلنتاج في    ، للمخاوف بشأن  وفي اآلونة األخيرة أدى االنخفاض 

ر العقود  قمح شيكاغو وهو أكثبشكل عام بلغ متوسط  وتحاد الروسي إلى رفع العقود اآلجلة.  االتحاد األوروبي واال

وال يزال منخفًضا     2020دوالًرا أمريكيًا للطن في مايو للتسليم في سبتمبر    188.3اآلجلة للقمح سيولة نحو  

. %10خالل العام الماضي بنحو    منذ بداية العام، ولكنه في ذات الوقت أعلى من الفترة المقابلة  %10بأكثر من  

  %0.9نحو  بزيادة  دوالر/طن    206لعالمي للقمح إلى نحو  سعر ازيادة طفيفة لل  2020/2021حيث يتوقع في عام  

 . 2019/2020عن مثيله في عام 

 
 

 قمح السعر العالمي لل



 2020سبتمبر-املوقف احلايل والتصور املستقبلي للقمح 

26 

 

 الواردات املصرية من القمح 

 

 

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

البالغ حوالي   2018/2019  في عامعن مثيلها    %12.6  بلغ نحوبنقص    2019/2020مليون طن في عام    10

لإلجراءات االحترازية لجائحة "كوفيد كنتيجة في واردات مصر من القمح النقص وتاتي هذه ، مليون طن 11.3

، في مقابل زيادة حجم المخزون االسترتيجي 2020" نحو الواردات الداخلة للبالد اعتبارا من شهر مارس  19

ليار  م  49.7)دوالر  مليار    2.8قيمة واردات القمح من حوالي  نقصت  كما  .  اشهر   6كفي لنحو  من القمح الذي ي

  بنقص  2019/2020( في عام  جنيهمليار    39.7)دوالر  مليار    2.5إلى حوالي    2018/2019( في عام  جنيه

بلغ   بنقص 2018/2019في عام  دوالر 249 حواليالقمح بطن استيراد سعر متوسط  قدر، بينما %25نحو  بلغ

نقص هذا السعر بالجنيه من حوالي    كما،  دوالر  246والبالغ نحو    2019/2020في عام  عن مثيله    %1.2نحو  

لنقص  ، وذلك  %11بنقص بلغ نحو  طن  جنيه/ألف    3.962إلى نحو    2018/2019جنيه/طن عام  ألف    4.399

 .2020/ 2019يه عام  جن  16.13إلى حوالي    2018/2019جنيه عام    17.65متوسط سعر صرف الدوالر من  

ومع   2020/2021في عام  وزيادة المخزون المحلي منه  من القمح  المحلي  اإلنتاج  بزيادة حجم  ومع التوقع  

الخاصة  تخفيف   االحترازية  أن    "19كوفيد  " بـ اإلجراءات  العام  هذا  في  المتوقع  زيادة  فمن  حجم  يحدث  في 

ه في  مثيلعن    %8.8تبلغ نحو    زيادةيون طن بنسبة  مل   11إلى حوالي  لتصل    الواردات المصرية من القمح

، كما من المتوقع في نفس العام أن يصل  لتعويض النقص في حجم اإلنتاج المحلي من القمح  2019/2020عام

جنيه بافتراض أن  ألف    3.9دوالر )بما يعادل حوالي    248متوسط سعر واردات الطن من القمح إلى نحو  

 بزيادة   ( مع تحسن االحتياطي النقدي األجنبي   جنيه   15.7توقع يصل إلى حوالي  الممتوسط سعر صرف الدوالر  

،  كنتيجة للزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على القمح   2019/2020في عام  بالدوالر  له  عن مثي  %0.8نحو  

مليار   2.733صل إلى حوالي  ي  2020/2021عام  أي أن إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح خالل  

 . 2019/2020ه في عام عن مثيل %9.9نحو بزيادة تبلغ نيه( مليار ج42.9ما يعادل حوالي  )أيدوالر  

 (2020/2021-2018/2019القمح خالل الفترة )اردات المصرية من و كمية وقيمة وسعر 

 واردات القمح  
 سعر الصرف 

 )جنيه/دوالر( 
 سعر متوسط ال القيمة   كمية  

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

2018/9201  11287 49653 2813 4399 249 17.65 

2019/2020  10027 15397  2463 2396  246 16.13 

2020/2120* 11000 84290  2733 3894 248 15.70 

 * قيم متوقعة. 

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

 

 الواردات المصرية من القمح 
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في   القمح  من  المصرية  الواردات  إجمالي  حوالي    10حوالي    2019/2020عام  بلغ  بلغت  بقيمة  طن  مليون 

حوالي  والتي بلغت    أوكرانياو   الواردات المصرية من القمح من روسيا االتحاديةتتركز  ، ودوالرمليار    2.431

الدولتتمثل  حيث  مليون طن    3.156،  4.871 الواردات من  الواردات    %80نحو  ين  إجمالي هذه  من إجمالي 

تمثل  دوالر  مليار    1.187ا حوالي  مالسابق ذكرهالدولتين  إجمالي قيمة الواردات من    المصرية من القمح، وبلغ 

فرنسا  ورومانيا  من صادرات القمح من إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح، وتأتي بعد ذلك  %79.6نحو 

،  %7.5نحو  تمثل  ألف طن    158،  215،  747،  751  ى مصر والبالغة حواليإل  واستراليا الواليات المتحدة  و

من إجمالي واردات مصر من القمح على الترتيب، وبلغت إجمالي قيمة الواردات من    1.6%،  2.1%،  7.4%

من إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح    %19.2تمثل نحو  مليون دوالر    471السابقة حوالي    االربعالدول  

بولندا، المجر،  كندا،  بلغاريا،  ) دولخمس  مح إلى مصر من  بينما بلغ إجمالي واردات الق  ، 2019/2020م  عافي  

وبقيمة بلغت حوالي  المصرية من القمح  من إجمالي الواردات    %1.3ألف طن يمثل نحو    129حوالي    مولدفيا(

 . العامس من إجمالي قيمة واردات مصر من القمح في نف %1.2مثلت نحو  دوالرمليون  32

 التوزيع الجغرافي لواردات القمح 
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 )يوليو/يونيو(  2019/2020 عامالتوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح 

 قيمة الواردات  كمية الواردات  

 % من إجمالي القيمة  مليون دوالر  % من إجمالي الكمية  )ألف طن( 

 48.2 1187 48.6 4871 روسيا االتحادية 

 31.4 773 31.5 3156 اوكرانيا 

 7.4 181 7.5 751 رومانيا 

 7.6 186 7.4 747 فرنسا

 2.4 59 2.1 215 الواليات المتحدة األمريكية 

 1.8 45 1.6 158 استراليا 

 1.2 32 1.3 129 *دول أخرى

 100 2463 100 10027 اإلجمالي 

 . من القمح  في إجمالي الواردات المصرية %1عن كل منها دولة تقل نسبة مشاركتها  5* 

 موقع شبكة مركز المعلومات. -جهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءال: جمعت وحسبت من المصدر

  

48.6%

31.5%

7.5%

7.4%

روسيا االتحادية

اوكرانيا

رومانيا

فرنسا

الواليات المتحدة األمريكية

استراليا

دول أخرى

2020/2019التوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح عام 

48.2%

31.4%

7.3%

7.6%

روسيا االتحادية

اوكرانيا

رومانيا

فرنسا

ةالواليات المتحدة األمريكي

استراليا

دول أخرى

2020/2019التوزيع الجغرافي لقيمة واردات المصرية من القمح في عام 
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 من القمح واالكتفاء الذاتي االستهالك الكلي ومتوسط نصيب الفرد 

حيث زاد عدد سكان    ،الزيادة في استهالك القمحالمحدد األساسي المؤثر على معدل    تعتبر الزيادة السكانية هي 

مليون نسمة في عام    101إلى حوالي    )يوليو/يونيو(  2018/2019في عام    مليون نسمة  99.8مصر من حوالي  

 . (%1.2نسمة ) مليون 1.2حوالي بزيادة  2019/2020

أن يصل عدد السكان حوالي    2020/2021عام    من المتوقعمعدل الزيادة المتوقع لعدد سكان مصر فمن  حيث  

المتحقق إجمالي عدد السكان عن  %0.74نسمة تمثل نحو ألف  750بزيادة حوالي  مليون نسمة 101.550

 . 2019/2020في عام 
 

 

وزاد ليصل إلى    2018/2019مليون طن في عام    18.561ستهالك من القمح بحوالي  إجمالي المتاح لاليقدر  

عام    18.737حوالي   في  طن  حوالي    2019/2020مليون  بلغت  نحو  بلغت  بنسبة  وطن  ألف    176بزيادة 

مثل  ،  0.94% القمح  الإجمالي  حيث  من  المصرية  ا  % 53.5نحو  واردات  في  لالستهالك  لمتاح  من 

من القمح لإلنسان  كغذاء    المتاح، وبلغ  2019/ 2018  عن مثيله في عام    %7.3بنقص نحو    2019/2020عام

عن مثيلها    %1.1بنسبة نحو  طن  ألف    185بزيادة بلغت حوالي    2019/2020طن في عام  مليون    16.9حوالي  

 . 2018/2019في عام 

مليون   19.142أن يصل إجمالي المتاح لالستهالك من القمح إلى حوالي    2020/2021ومن المتوقع في عام  

وبإتخاذ  ،  9201/2020عن مثيله المقدر في عام    %2نحو  زيادة  بنسبة  من الواردات(    %57.5)منها    طن

ان يصل إجمالي  سكانية المتوقعة  مع الزيادة الاإلجراءات التي يتم اتخاذها من تقليل نسبة الفاقد من القمح  

في عام    المقدرعن مثيلها    %1.3مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو    17.139القمح المخصص للغذاء حوالي  

9201/2020 . 

 (. 2020/2021-2018/2019للقمح وإجمالي واردات القمح خالل الفترة )المتاح لالستهالك والغذاء الصافي ونصيب الفرد 

 السنة 

 عدد السكان

مليون  )

 (1)نسمة(

المتاح  

 لالستهالك 

 **)ألف طن(

غذاء  المتاح ل

 لالنسان

 **)ألف طن(

نصيب  

 الفرد

 )كجم/سنة( 

 (1)واردات القمح

 ألف طن

 % من 

المتاح  

 لالستهالك 

2018/2019 100.790 18561 16734 135.5 11287 60.8 

2020/2019 101.000 18737 16919 136.7 10027 53.5 

2020/1202 * 101.750 19142 17139 137.5 11000 57.5 
 قيم االستهالك تقديري.  ** * قيم متوقعة.

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

  

 غذاء من القمح لل المتاح لالستهالك و 
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 136.7إلى حوالي  2018/2019كجم في عام  135.5حوالي من نصيب الفرد السنوي من القمح متوسط  زاد

 .%0.9حوالي زيادة بلغت بنسبة  2020/ 2019كجم في عام 

أن  مع زيادة معدل النمو السكاني  مع الزيادة المتاح من القمح كغذاء    2020/2021ومن المتوقع في عام  

بنسبة تبلغ  كجم و  0.8  حوالي بزيادة  كجم    137.5إلى حوالي  من القمح  السنوي  يصل متوسط نصيب الفرد  

 . 2019/2020في عام المقدر ه عن مثيل %.60نحو 
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الذاتي  تشير   المصريإلى  نسبة االكتفاء  المحلي في إجمالي االستهالك  اإلنتاج  لمساهمة  المئوية  حيث    ، النسبة 

نحو  إلى  2019/ 2018في عام  %46.1نحو من على أساس إجمالي المتاح لالستهالك للقمح هذه النسبة نقصت 

في    %51.1نحو  من    للغذاءالمتاح  على أساس  للقمح  نسبة  هذه ال  نقصتكما  ،  2019/2020في عام    45.3%

كنتيجة للنقص الحاد في اإلنتاج المحلي من وذلك    2019/2020في عام    %50.2نحو  إلى    2018/2019عام

 اإلنتاج المحلي من القمح المخصص للمخزون. زيادة في حجم مع  2019/2020القمح في عام 

 2020/2021إجمالي االستهالك الكلي منه في عام المحلي من القمح وكذلك ومن خالل التوقع بكمية اإلنتاج 

  % 5.4،  %4.5بزيادة نحو    %55.6،  %49.8ستبلغ نحو  حيث  يمكن التوقع بنسبة االكتفاء الذاتي من القمح  

مثيلتها   عام  المقدرة  عن  لغذاء    9201/2020في  المتاح  وإجمالي  لالستهالك  المتاح  إجمالي  أساس  على 

كنتياإلنسان   وذلك  الترتيب،  بعلى  متوقع  هو  لما  القمح  الجة  من  المحلي  اإلنتاج  كمية  في  عام  زيادة 

 باإلضافة إلى استمرار اإلجراءات المطبقة لمنظومة دعم الخبز البلدي على مستوى الجمهورية.   2020/2021

 (. 2020/2021-2018/2019االستهالك الكلي واإلنتاج المحلي ونسبة االكتفاء الذاتي من القمح خالل الفترة )

 % لالكتفاء الذاتي  إجمالي اإلنتاج المحلي  المتاح للغذاء  المتاح لالستهالك  

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

 من إجمالي 
 المتاح للغذاء  

2018/2019 18561 16734 8559(1 ) 46.1 51.1 

2019/2020 18737 16919 8490 45.3 50.2 

2020/1202 * 19142 17139 9530 49.8 55.6 
     * قيم متوقعة.

   قيم االستهالك تقديري.  **

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

 . 2019/ 2018-"المحاصيل الشتوية"األول   الجزء -نشرة اإلحصاءات الزراعية –األراضي 

 

 

 معدل االكتفاء الذاتي من القمح 
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 املراجـع 

نشرة اإلحصاءات   –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح األراضي  -

 . 2018/2019-الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-الزراعية

 موقع شبكة المركز القومي للمعلومات.-حصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل -

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

 متفرقة. 

الموقف الحالي والتصور  "،  اعيةمركز البحوث الزر-معهد بحوث االقتصاد الزراعي-الزراعيةقسم بحوث التحليل االقتصادي للسلع    -

 .2020 إبريل ،"المستقبلي للقمح

 .منشورةبيانات  ،وزارة التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية -

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

 بيانات غير منشورة.  ،"9120/2020الشتوي 

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

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

- FAO, "Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets", June 2020, Pp. 11-16 

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

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

http://www.arg-egypt.gov.eg/
file:///C:/Users/hammad/Desktop/World%20Bank
http://data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data
http://data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.GROW
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