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 م ــ دي ـ ق ـ ت 
 

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. "، باملستقبلي للقمح يف مصر

استتمرارية إلصتدارات معهد حبوث االقتصتاد الزراعي بصتوة دورية حيأ بدأت  التقرير  اعترب هذيو

، والتي كتاتتت تتمثتل يف دوريتات عن املوقف احلتايل والتصتتتور املستتتتقبلي  هم  1990منتذ عتا   

مثل: القطن والقمح وا رز والذرة الشتتامية،  وعناصتتر اإلتتاا الرسيستتية  احملاصتتيل االستترتاتيجية  

بتاملوقف    2007توتت هتذا التدوريتات يف عتا   ؤوا مستدة الكيمتاويتة، ام استتتت  والربتقتا والبطتاسس  

والوو  البلدي   ستتقبلي للقمح وا رز والذرة والستكر والقطن والبطاسس وا لباناحلايل والتصتور امل

 .وا مسدة الكيماوية  وا مساكواللحو  احلمراء    والعدس والشعري والزيوت النباتية

، ويتحقق اهلدف املرجو من إصدارها يف خدمة ةوتتمىن أن يتم إصدار هذا الدوريات بصوة مستمر

 السياسات االقتصادية يف جما  اإلتتاا والتسويق والتجارة اخلارجية. متخذي القرار وخمططي 

 

 د ـ م ـ ح ـ داد م ـ اء ش ـ 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  

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

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

 . الذاتي من القمح

 ويتلخص التقرير في النقاط التالية:

مليون   3.65 حوالي إلى   2021/ 2020مليون فدان عام   3.4المساحة المزروعة بالقمح من حوالي زادت  -

زادت  ،  2022/ 2021فدان عام   القمح من  كما  فدان  إلى    2020/2021طن عام    2.88  حوالي إنتاجية 

زاد  نتيجة ذلك  ، والجيدللطقس  كجم كنتيجة    26  حوالي   تبلغبزيادة    2021/2022طن عام    2.9  حوالي 

في  مليون طن    10.6  حوالي إلى    2021/ 2020مليون طن في عام    9.8  حوالي إنتاج القمح من  إجمالي  

مليون فدان    3.7  حوالي أن تبلغ مساحة القمح    2022/2023  ومن المتوقع في عام  ، 2022/ 2021عام  

ومع زيادة المساحات من األصناف عالية اإلنتاجية  ، 2022/ 2021في عام  % عن مثيلتها1.4نحو بزيادة 

إنتاجية  يتوقع بأن تصل    2023/ 2022في عام   يدةجوفي ظل ظروف مناخية   ونسبة الزراعة على مصاطب 

، وعلى  2021/2022في عام    عن مثيلتهاكجم    46  حوالي بلغ  ت  بزيادةطن    2.95  حوالي القمح إلى  فدان  

مليون طن بزيادة تبلغ   10.9 حوالي إلى    2023/ 2022ذلك فمن المتوقع إن يصل إجمالي إنتاج القمح عام 

 . 2021/2022 في عام % عن مثيله3 نحو

"،  5"، "بني سويف1"مصر ،  " 171"جيزةهي    2021/ 2020  موسمأهم األصناف المزروعة من القمح في   -

  % 65.7  تلك األصناف نحووإجمالي اإلنتاج ل  لمزروعة من القمحمساحة  المثل إجمالي  حيث    " 14سدس" 

المساحة    % 66.8و إجمالي  الترتيبمن  على  اإلنتاج  عالية  وإجمالي  القمح  أصناف  إنتاجية  وتراوحت   ،

" اردب/  21.2  حوالي بين  ما  اإلنتاجية   لصنف  سويففدان  لصنف  إردب/  19.33  حوالي و   " 6بني  فدان 

 . " 5سوهاج" 

إلى    2021/ 2020في عام    إردب/جنيه  725،  715قمح من حوالي  للوسعر توريد    زاد السعر المزرعي  -

على    % 20.7  %، 21.7بنسبة زيادة بلغت نحو    2022/ 2021في عام    إردب/جنيه  875،  870حوالي  

مليون    4.2 حوالي % لتبلغ 21.7بنحو    2022الكمية المورد للحكومة من القمح في عام  وزادت  ،  الترتيب

االستمرار في اإلجراءات  مع  .  2021عام  عن مثيلها في  % من إجمالي إنتاج القمح 39.6طن تمثل نحو 

الكمية  زيادة  2023من المتوقع في عام فعادل سعر توريد القمح  الخاصة بتوريد القمح وتحديد التيسيرية 

% من اإلنتاج المتوقع للقمح في 45.8مليون طن تمثل نحو    5الموردة للحكومة من المزارعين إلى حوالي 

  وسعر التوريد الحكومي   السعر المزرعيمتوسط  بأن يصل    2023في عام  حيث من التوقع    ،2023عام  

عن مثيله في عام    % 14.3،  % 29جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو    1000،  1125حوالي  للقمح إلى  

  2020/2021جنيه في عام  ألف    7.5زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي    .على الترتيب  2022

إيجار فدان  قيمة  تبلغحيث %،  19بنسبة زيادة بلغت نحو  2021/2022عام   جنيه ألف 9.9إلى حوالي  

،  تكاليف إنتاج القمحإجمالي  % من  32.6مثل نحو جنيه الف    4.8حوالي    2022/ 2021في موسم القمح  
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العام  و نفس  اآلالتفي  العمالة وخدمة  قيمة  إجمالي  إجمالي  50.8نحو   الكيماوي  والسماد    مثل  % من 

أن يصل إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح إلى    2022/2023ويتوقع في عام    .تكاليف إنتاج فدان القمح

 .  2021/2022% عن مثيلها في عام 14نحو تبلغ ألف جنيه بنسبة زيادة  17حوالي 

% عن مثيله في  31بنحو  صافي عائد فدان القمح  زاد    2021/2022إنتاجية فدان القمح في عام  لزيادة   -

أن يصل صافي عائد    2022/2023، ويتوقع في عام  ا جنيهألف    5.5البالغ حوالي    2020/2021عام   

كنتيجة    2022/ 2021% عن مثيله في عام 57.6نحو بزيادة  ألف جنيه    11.425فدان القمح إلى حوالي 

 . زيادة إنتاجية فدان القمح وسعر المزرعي لإلردب منمتوقع لما هو 

  عام في    مليار دوالر  3.1  مليون طن قيمتها حوالى  9.6القمح من حوالي    من  المصريةواردات  ال  نقصت -

كنتيجة    2021/2022عام  دوالر في  مليار    3  حوالي   مليون طن قيمتها  6.4  حوالي إلى    2020/2021

% من إجمالي  96، حيث نحو  اإلنتاج المحلي من القمح زيادة ملموسة في  من القمح مع  المخزون  لزيادة  

القمح جاءت من  واردات  ال االتحادية وأوكرانياالمصرية من  المع  ، وورومانيا  روسيا  في  زيادة  استمرار 

واردات نقص  مع استمرار ازمة الحرب الروسية األوكرانية فمن المتوقع  المخزون  حجم  اإلنتاج المحلي و

نحو  غ  تبلنقص  مليون طن بنسبة    4إلى حوالي  بشكل ملحوظ ليصل    2022/2023  مصر من القمح في عام

  1.9حوالي  لتصل إلى  هذه الواردات  يمة  قبنقص  يتوقع  كما  ،  2021/2022% عن مثيله في عام  37.3

 . 2021/2022ها في عام % عن مثيل35.8نحو بنقص  (جنيه مليار  41.8)بما يعادل نحو   دوالرمليار 

مليون طن    16.1،  19.7القمح من نحو  من  المتاح للغذاء  والمتاح لالستهالك المحلي  كال من  إجمالي  زاد   -

  %،1.5زيادة بلغت نحو  ب  2021/2022مليون طن في عام    16.3،  20  حوالي إلى    2021/ 2020  في عام

أن يصل إجمالي المتاح لالستهالك من القمح    2022/2023ومن المتوقع في عام    % على الترتيب، 1.4

عن مثيله المقدر في عام    % 3.3نحو  بزيادة    الواردات(% من  19.4)منها    مليون طن  20.7  حوالي إلى  

مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو    16.8حوالي  سان إلى  اإلنلغذاء    المتاح إجمالي القمح  و،  2021/2022

 . 2022/ 2021% عن مثيلها المقدر في عام  3.3

بلغت زيادة  كجم/سنة بنسبة    157.4بحوالي    2021/2022رد من القمح في عام  فنصيب المتوسط  قدر   -

مع الزيادة النسبية   2023/ 2022في عام  قع  ومن المت، و 2020/2021% عن مثيله في عام  0.5  نحو

في المتاح من القمح كغذاء وزيادة معدل النمو السكاني وحجم الدعم المقدم للخبز أن يزيد نصيب الفرد  

% عن مثيله  1.8كجم وبنسبة تبلغ نحو    2.9حوالي  كجم بزيادة    160.3السنوي من القمح إلى حوالي  

 . 2021/2022المقدر في عام 

من نحو    للغذاءالمتاح  وإجمالي المتاح الستهالك  كل من  لى أساس  عنسبة االكتفاء الذاتي من القمح  زادت   -

،  على الترتيب  2022/ 2021في عام  %  65،  % 53إلى نحو    2020/2021في عام    % 61.3،  % 50

القمح    2023/ 2022المتوقع في عام  ومن   المحلي من  اإلنتاج  المتوقعة في  الزيادة  ثبات  أن  مع  يحدث 

  % 0.1نحو  قدر ببنقص بسيط  %  64.9%،  52.9إلى نحو  لتصل  نسبة االكتفاء الذاتي من القمح  نسبي في  

من القمح والمتاح للغذاء  أعلى أساس إجمالي المتاح الستهالك    2021/2022  عن مثيله المقدر في عام

 .على الترتيب
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 ( للقمح 2022/2023والتصور املستقبلي )عام ( 2021/2022-2020/2021 )املوقف احلايل
 

 السنة 

 البيان 
2020/2021  2021/2022  *2023/2022 

 % تغير

عن   2022/2023

2021/2022 

 1.4+ 3700 3650 3419 فدان(  ألف)                         المساحة     

 1.6+ 2.95 2.904 2.878 )طن/فدان(                      اإلنتاجية        

 3.0+ 10915 10600 9842 طن(  ألف )                      اإلنتاج         

 29.3+ 7500 5799 4766 )جنيه/طن(                      السعر المزرعي  

1251 870 715 )جنيه/االردب(  +29.3 

 36.7+ 10450 7645 5053 (1))جنيه(            متوسط سعر استيراد الطن 

 14.3+ 6666 5833 4833 )جنيه/طن(               سعر التوريد الحكومي 

 14.3+ 1000 875 725 )جنيه/االردب(

 19.0+ 5000 4200 3450 طن(  ألف):    كمية اإلنتاج الموردة للحكومة

 15.7+ 45.8 39.6 35.1 % من اإلنتاج 

 19.1+ 11800 9905 7462 )جنيه(               التكاليف المتغيرة للفدان  

 8.4+ 5200 4800 4195 )جنيه(                  إيجار الفدان             

 15.6+ 17000 14705 12833 )جنيه(                  إجمالي التكاليف الفدان 

 29.5+ 28425 21953 18369 )جنيه(                  إجمالي إيراد الفدان     

 57.6+ 11425 7248 5536 )جنيه(                   صافي عائد الفدان    

 37.3- 4000 6379 9584 )مليون طن(                كمية واردات القمح

 14.3- 41800 48763 48430 (1)جنيه( مليون)                قيمة واردات القمح:

 35.8- 1900 2959 3061 دوالر(  مليون)     

 3.3+ 20650 20000 19700 طن(  ألف)         إجمالي المتاح لالستهالك

 3.3+ 16830 16300 16067 (**)طن( ألف)  اإلنسان   إجمالي المتاح للغذاء

 1.8+ 160.3 157.4 156.6 (**) )كجم/سنة(                    نصيب الفرد   

 0.1- 52.9 53 50 من إجمالي المتاح لالستهالك  % : االكتفاء الذاتي  

 0.1- 64.9 65 61.3 من إجمالي المتاح للغذاء % 

 .متوقعة* قيمة 
 .قيم مقدرة** 

 .2022/2023جنيه عام  22  الجمركي متوسط سعر صرف متوقع للدوالر (1)
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 إنتاج القمح باجلمهورية 
 

ب اقتراب نسبة مساحة   القمح  المزروعة  الشتوية:إلى نصف  محصول  الحاصالت  الموسم  في    إجمالي مساحة 

تصدر محصول القمح قائمة الحاصالت الشتوية من حيث المساحة المزروعة، حيث    (2020/2021) الشتوي  

% من إجمالي مساحة الحاصالت  48.5مليون فدان مثلت نحو    3.419بلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالي  

  في المرتبة الثانية المستديم  ، وتأتي المساحة المزروعة بالبرسيم  مليون فدان  7.1حوالي    البالغة   ه يالشتووالخضر 

 . ةشتويالوالخضر % من إجمالي مساحة الحاصالت 17.6نحو  تمثلمليون فدان  1.244بلغت حوالي والتي 

  األهمية النسبية لمساحة محصول القمح من إجمالي مساحة
 (. 2020/2021)لموسم   الحاصالت الشتوية

 املحصول 
 المساحة 

 )ألف فدان( 

 إلى   %

 إجمالي  

 الشتوية

 48.5 3419 القمح 

 17.6 1244 املستديم  البرسيم

 9.7 683 السكر  بنجر

 5.0 354 البطاطس 

 3.2 227 البصل

 2.5 175 الطماطم 

 1.8 127 برسيم تحريش

 1.7 117  الفول 

 1.1 78 برسيم الرباية

 8.9 625 *محاصيل وخضر أخرى 

 100 7050 الشتوي إجمالي 

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

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

 . 2019/2020- الشتوية"الجزء األول "المحاصيل -نشرة اإلحصاءات الزراعية   –األراضي 

  2021/2022لموسم  مساحة القمح  الحصر األخير لشير  ي  :مستهدفاكثر من ال  مساحة المزروعة بالقمحبلوغ ال

"ورشة العمل الختامية   خالل  لتصريح أ.د./ مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعيةوفقا 

زادت  مليون فدان    3.650حوالي  بلغت  أن هذه المساحة  إلى    "2022/ 2021للنهوض بمحصول القمح موسم  

فدان  3.419البالغة حوالي    2021/ 2020  موسمعن مثيلتها  %  6.8تمثل  فدان    ألف  231بحوالي   ،  مليون 

ألف فدان، وقد يرجع    150بنحو    2022/ 2021وتسجل هذه المساحة اكثر من المستهدف زراعته في موسم  

 في هذا العام.  العالن عن سعر توريد محصول القمح قبل بداية موسم زراعتهذلك 

مليون فدان بزيادة تبلغ    3.7أن تصل مساحة القمح الى نحو    2022/2023الشتوي    من المتوقع في الكوسمو

، وذلك مع اإلعالن  2021/2022% عن المتحقق في الموسم الشتوي السابق  1.4ألف فدان تمثل نحو    50

 .  لمزارع القمحمجزي ق عائد يحقبما يضمن ت 2022/2023المبكر لسعر توريد القمح لموسم 
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( 3220/ 2220- 1220/ 2020وإنتاج القمح على مستوى الجمهورية خالل الفترة )مساحة وإنتاجية   

 السنة 
 المساحة  

 )ألف فدان( 

 المحصول الثانوي )تبن(  المحصول الرئيسي 

 اإلنتاجية 

 )طن/فدان(

 اإلنتاجية 

 فدان(/إردب )

 اإلنتاج 

 )ألف طن( 

 اإلنتاجية 

 )حمل/فدان( 

 اإلنتاج 

 )ألف حمل( 

2020/1220(1) 3419 2.878 19.190 9842 15.76 53883 

2120/2220(2) 3650 2.904 19.361 10600 15.72 57378 

*2023/2022 3700 2.950 19.667 10915 15.75 58275 

 . * قيم متوقعة

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

 . 2022أغسطس  –" 2021 الجزء األول "المحاصيل الشتوية-نشرة اإلحصاءات الزراعية

الزراعية(  2) البحوث  مركز  الحقلية،  المحاصيل  بحوث  موسم  "،  معهد  القمح  بمحصول  للنهوض  الختامية  العمل    ،"2021/2022ورشة 

 . 2022سبتمبر20

 

 

 

 

ى مستوى الجمهورية  علتشير البيانات اإلحصائية إلى أن إنتاجية فدان القمح    طن:  3إنتاجية فدان القمح تقترب من  

(  طن  2.9)   إردب  19.36إلى حوالي    2020/2021  موسمفي  (  طن  2.878)إردب    19.19من حوالي  زادت  

يرجع  وذلك  ،  ( كجم  26)   إردب  0.171  حواليبزيادة    2022/ 2021  موسمفي   المساحات  ل قد  في  توسع 

 مع إيقاف زراعة األصناف سريعة اإلصابة باالصداء.  مقاومتها لمرض الصدأتزيد قمح التي باالالمزروعة 

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

، فمن المتوقع أن تصل  جيدةوفي ظل ظروف مناخية    2022/2023موسم الشتوى  الللحملة القومية للقمح  

  0.31حوالي  بتقدر  بزيادة  (  طن   2.95)   إردب  19.67حوالي  إلى  إنتاجية فدان القمح على مستوى الجمهورية  

 . 2022/ 2021 في عامالمقدرة  تهاعن مثيل كجم( 50إردب ) 
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إنتاجية  المساحة المزروعة بالقمح مع زيادة  لزيادة  نتيجة  القمح بالجمهورية:  زيادة قياسية في إجمالي إنتاج  

إلى    2021مليون طن في عام    9.8إنتاج القمح من حوالي  إجمالي  زاد   2022في عام  بشكل ملحوظ  فدان القمح  

 %. 7.7نحو  ت بلغبزيادة   2022مليون طن في عام  10.6حوالي 

فمن المتوقع أن    2023/ 2022في موسم  وإنتاجية فدان القمح  قمحاً  المتوقع زراعتها  وبناًء على المساحة  

  320حوالي  بتقدر  مليون طن بزيادة    10.7حوالي    2023عام  يبلغ إجمالي إنتاج القمح في الجمهورية في  

 . 2022في عام المتحقق % عن مثيله 3طن بنسبة تمثل نحو  ألف
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إنتاجية  نقص  تشير البيانات اإلحصائية إلى    المزروعة بالقمح:زيادة في كمية إنتاج تبن القمح لزيادة المساحة  

  2022موسم  حمل/فدان في    15.72إلى حوالي    2021عام  حمل/فدان في    15.76من حوالي  من التبن  القمح  

في عام  حمل مليون  54من حوالي إجمالي إنتاج تبن القمح رغم ذلك زاد و  ، حمل/فدان 0.04بلغ حوالي بنقص 

وذلك للزيادة الملحوظة في مساحة    %6.5نحو   ت مثلبزيادة    2022مليون حمل في عام    57حوالي  إلى    2021

 . 2022القمح في عام 

حمل    15.75إلى حوالي  تبن  المن  القمح  إنتاجية فدان  صل  تالقمح أن  ومساحة  مع زيادة إنتاج  ومن المتوقع  

متوقع    وبناء على المساحة،  2220في عام  المقدر  حمل عن مثيله    .030نحو  تقدر ببزيادة    3202في عام  

  2023عام  هذا  إجمالي إنتاج تبن القمح في  يبلغ  أن  فمن المتوقع    2220/0232موسم  في    زراعتها للقمح

  في عام المقدر  عن مثيله   % 1.6حمل وبنسبة تمثل نحو الف    897حوالي بزيادة تبلغ  مليون حمل    58 حوالي 

2220 . 
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قمحا  المزروعة  المساحة  حيث  من  المحافظات  بين  الثالثة  المرتبة  تحتل  الجديد  الوادي  محافظة  مرة    ألول 

القمح إنتاج  إجمالي  الخامسة من حيث  تشير    :والمرتبة 

في   بالجمهورية  بالقمح  المزروعة  المساحة  موسم بيانات 

  3.4أن إجمالي هذه المساحة بلغت حوالي    2020/2021

حوالي   منها  فدان  فدان    2.654مليون  بأراضي  مليون 

% 77.6نحو  بما يمثل  القديمة بالمحافظات داخل الوادي  

من إجمالي مساحة المزروعة بالقمح بالجمهورية، وحوالي  

فدان يمثل نحو    363،  403 من   10.6،  % 11.8ألف 

بالجمهورية   المزروعة  القمح  مساحة  بأراضي  إجمالي 

و الوادي  خارج  الجديدةالمحافظات  على    باألراضي 

 . الترتيب

تصدر محافظات    2021/ 2020موسم  في  بمحافظات الجمهورية  تشير بيانات المساحة المزروعة بالقمح  كما  

البحيرة،  الجديد،   الشرقية،  المنيا،   الوادي  إجمالي    أسيوط،   الدقهلية،  الجمهورية من حيث  الشيخ محافظات  كفر 

 232.6،  233.2،  241،  242،  254،  381،  409المساحة المزروعة بالقمح حيث بلغت هذه المساحة حوالي  

نحو   تمثل  فدان  القمح   %6.8،%6.82%،  7%،  7.1%،  7.4%،  11%،  12ألف  مساحة  إجمالي  من 

  المنوفية،  الغربية،   سوهاج، الفيوم، بالجمهورية على الترتيب، ثم يأتي بعد هذه المحافظات في الترتيب كل من  

ألف فدان تمثل   100،  104،  123،  127،  131،  201،  209حوالي    ت بمساحة بلغ  قنا، أسوان  بني سويف، 

مالي مساحة القمح بالجمهورية للمحافظات  من إج  %2.9%، 3%، 3.6%، 3.7%،  3.8%،  5.9%،  6نحو  

ذلك   بعد  وتأتي  الترتيب،  على  و المذكورة  النوبارية  القليوبية،  مطروح،  اإلسكندرية،  )  ةمحافظ12منطقة 

شمال سيناء، القاهرة( بإجمالي مساحة  ،بورسعيد، السويس، جنوب سيناءدمياط، الجيزة، األقصر، اإلسماعيلية، 

فدان تمثل نحو    431للقمح بلغت حوالي   بالجمهورية في  12.7ألف  المزروعة  القمح  % من إجمالي مساحة 

 . 2020/2021موسم 

بالجمهورية   القمح  إنتاج  إجمالي  بيانات  موسم تشير 

منها مليون طن    9.8بلغ حوالي  إلى أنه    2020/2021

طن    7.9حوالي   القديمة إنتاج  من  مليون  االراضي 

% من إجمالي 79.8يمثل نحو  بالمحافظات داخل الوادي  

ألف طن   976و  حوالي مليون طن  هورية، ومإنتاج الج

نحو   إجمالي    9.9،  % 10.3يمثل  ا من  لقمح إنتاج 

الوادي بالجمهورية   خارج  المحافظات  بأراضي 

 . وباألراضي الجديدة على الترتيب

77.6%

10.6%

11.8%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي خارج الوادي

82.7%

8.8%

8.5%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي خارج الوادي

 القمح في محافظات الجمهورية إنتاج 
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 (.2021/ 2020) لموسم  القمح في محافظات الجمهورية وإنتاج األهمية النسبية لمساحة 
 اإلنتاج  المساحة 

 ألف فدان المحافظة 
 من إجمالي %

 الجمهورية 
 ألف طن المحافظة 

 % 
 من إجمالي 

 الجمهورية  

 12.81 1260 الشرقية  11.96 409 الشرقية 

 11.11 1093 البحيرة 11.13 381 البحيرة 

 7.82 769 المنيا  7.43 254 الوادي الجديد 

 7.61 749 أسيوط 7.09 242 ية لالدقه

 7.00 689 الوادي الجديد  7.05 241 المنيا 

 6.82 671 ية لالدقه 6.82 233.2 أسيوط

 6.46 636 سوهاج 6.80 233.6 كفر الشيخ 

 6.27 617 كفر الشيخ  6.10 209 سوهاج 

 5.65 556 الفيوم  5.86 201 الفيوم 

 3.97 391 بني سويف  3.84 131 الغربية 

 3.85 379 الغربية  3.70 127 المنوفية 

 3.81 375 المنوفية  3.61 123 بني سويف 

 2.90 285 قنا 3.03 104 قنا

    2.92 100 أسوان

 13.92 1372 **محافظات أخرى 12.66 431.6 *محافظات أخرى
 79.8 7853 القديمة أراضي   77.6 2653.7 أراضي القديمة 
 9.9 976 أراضي الجديدة  10.6 362.6 أراضي الجديدة 

 10.3 1013 (1)خارج الواديأراضي  11.8 403.1 (1)خارج الواديأراضي 
 100 9842 إجمالي الجمهورية  100 3419.4 إجمالي الجمهورية 

 ألف فدان.  100مساحة القمح المنزرع بكل منها أقل من ومنطقة النوبارية ة محافظ 11* 
 ألف طن.  275إنتاج القمح بكل منها أقل من ومنطقة النوبارية محافظة  13 ** 

 .محافظات الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، منطقة النوبارية( أراضي 1)

وزارة الزراعة واستصالح  ،  قطاع الشئون االقتصادية  ،لالقتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية    جمعت وحسبت من  :المصدر 
 . 2020/2021- الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-نشرة اإلحصاءات الزراعية   –األراضي 

  البحيرة  الشرقية و  يتصدر محافظات إلى    2020/2021موسم  في  إنتاج القمح بمحافظات الجمهورية  وتشير بيانات  

% 11.1%، 12.8مليون طن يمثال نحو   1.093،  1.260محافظات الجمهورية من حيث إنتاج القمح بحوالي 

، الوادى الجديد،   المنيا، أسيوط  كفر  ، سوهاج،  الدقهليةمن إجمالي إنتاج القمح للجمهورية، ثم تليهم محافظات 

%، 7.8ألف طن تمثل نحو     556، 617، 636، 671،  689،  749، 769حوالي بإنتاج بلغ  ، الفيومالشيخ

بالجمهورية للمحافظات المذكورة    % %5.7،  %6.3،  %6.5،  %6.8،  %7،  7.6 من إجمالي إنتاج القمح 

،  375،  379،  391للقمح بلغ حوالي  بإنتاج  بني سويف والغربية والمنوفية وقنا    اتمحافظتليها  على الترتيب،  

نحو    285 تمثل  طن  للمحافظات  %  2.9%،  3.8%،  3.9%،  4ألف  بالجمهورية  القمح  إنتاج  إجمالي  من 

ال يتجاوز إنتاج القمح في كل  محافظة    13منطقة النوبارية و  وتأتي في الترتيب األخير ،  المذكورة على الترتيب

%  13.9مثل نحو  يطن  مليون    1.4قمح في هذه المحافظات حوالي  ألف طن، حيث بلغ إجمالي إنتاج ال  250منها  

 . الموسممن إجمالي إنتاج القمح بالجمهورية في نفس  
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  2020/2021عام  في  طن/فدان    2.88تشير البيانات إلى أن متوسط إنتاجية فدان القمح بالجمهورية بلغت حوالي  

طن تفوق عن متوسط إنتاجية الجمهورية بنحو    2.96األراضي القديمة البالغة حوالي  حيث حققت إنتاجية فدان  

طن    2.51،  2.69ي خارج الوادي حوالي  طن، بينما حققت إنتاجية فدان القمح باألراضي الجديدة وأراض  0.08

 . لى الترتيبطن عن متوسط إنتاجية الجمهورية ع 0.36،  0.19بنقص حوالي 

،  المنيا أسيوط،  محافظات  ، تبين أن  2021/ 2020عام  إما بالنسبة إلنتاجية فدان القمح بمحافظات الجمهورية في  

سويف إلى  صدرت  ت ،  الشرقية ،  بني  األول  من  للفدان    الرابعة المرتبة  حوالي  القمح  بإنتاجية  ،  3.212بلغت 

بإنتاجية  الغربية  ،  المنوفية،  سوهاج ،  الجيزة محافظات  تليها  طن على الترتيب، ثم    3.082،  3.168،  3.193

إنتاجية فدان متوسط  طن على الترتيب، ثم جاء    2.888  ، 2.959،  3.048،  3.052لفدان القمح بلغت حوالي  

 .كجم 170بحوالي  اقل من مثيلتها بالجمهوريةومنطقة النوبارية  ظةمحاف 18القمح 

 .2020/2021عام إنتاجية فدان القمح في محافظات الجمهورية 
 إنتاجية الجمهورية بالطن الفرق عن طن/فدان إردب/فدان المحافظة 

 0.334+ 3.212 21.416 أسيوط 

 0.315+ 3.193 21.288 المنيا 

 0.289+ 3.168 21.118 سويف بني 

 0.204+ 3.082 20.548 الشرقية

 0.174+ 3.052 20.348 الجيزة

 0.169+ 3.048 20.317 سوهاج

 0.081+ 2.959 19.728 المنوفية 

 0.009+ 2.888 19.252 الغربية 

 0.170- 2.708 18.054 *محافظات أخرى

 0.081+ 2.959 19.7 داخل الوادي  أراضي قديمة

 0.186- 2.692 17.9 داخل الوادي أراضي جديدة

 0.364- 2.514 16.8 خارج الوادي أراضي 

 0.000 2.878 19.189 إجمالي الجمهورية 

 طن.  2.878بكل منها أقل من القمح إنتاجية فدان ومنطقة النوبارية  ةمحافظ 18* 

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

 . 2020/2021-الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-نشرة اإلحصاءات الزراعية   –األراضي 

 

 القمح في محافظات الجمهورية إنتاجية فدان 
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 ح ـاف القم ــ صنأ
 

 

على مستوى الجمهورية البلدي  المستخدمة في صناعة الخبز  الطرية  أصناف القمح  مثلت المساحة المزروعة ب

القمح  % 85.7،  % 86.8نحو   إنتاج  وإجمالي  بالقمح  المزروعة  المساحة  إجمالي  الترتيب    من  عام  على  في 

،  " 1بني سويف"  والتي تتمثل في أصناف القمح الديورم  أصناف  وإنتاج  بينما مثل إجمالي مساحة  ،  2020/2021

المستخدم في صناعة   "5"سوهاج،  "4سوهاج""،  3"سوهاج،  "7، "بني سويف "6ويف بني س"، "5"بني سويف

  . على الترتيب  إجمالي إنتاج القمح  منمن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح و  %14.3،  % 13.2  المكرونة نحو

أصناف  أربعة  ، حيث استحوزت  صنف من أصناف القمح   24زراعة أكثر من    2020/2021موسم  تم في  قد  

من إجمالي  %  66.8و  %  65.7على نحو    " 14سدس"، "5"، "بني سويف1"مصر،  " 171"جيزةوهي  من القمح  

حوالي  وإجمالي إنتاج القمح  على الترتيب، حيث بلغت مساحة تلك األصناف  المساحة المزروعة باصناف القمح  

جمالي مساحة % من إ10.2%،  11.4%،  21.3%،  22.8ألف فدان تمثل نحو    348،  390،  728،  779

%، 21%،  23تمثل نحو  مليون إردب    7،  8،  14،  15وبلغ إنتاج هذه األصناف حوالي    القمح على الترتيب 

  "168جيزة "كل من أصناف  ت بعد هذه األصناف  ء، وجا% من إجمالي إنتاج القمح على الترتيب %10،  12.5

  202، 206، 223،  233والتي بلغت المساحة المزروعة لهم حوالي  "2مصر" " و11"جميزةو "12"سدسو

على الترتيب،    القمحأصناف  إجمالي المساحة المزروعة بمن    %5.9%،  6%،  6.5%،  6.8ألف فدان تمثل نحو  

%،  6.2%،  7%،  6.5مليون إردب تمثل نحو    3.8،  4،  4.6،  4.3وبلغ إنتاج هذه األصناف القمح حوالي  

وإجمالي إنتاج القمح  مثل إجمالي مساحة  يو،  2021/ 2020% من إجمالي إنتاج القمح على الترتيب في عام  5.8

 % 7.8،  %9.1نحو  ل  تمث   مليون إردب   5.1وألف فدان    310والبالغة حوالي    صنف من القمح  16كثر من  أل

 . 2019/2020موسم وإجمالي اإلنتاج على الترتيب في من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح 

2.708

2.888

2.959

3.048

3.052

3.082

3.168

3.193

3.212

2.959

2.692

2.514

2.675

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

محافظات أخرى

الغربية

المنوفية

سوهاج

الجيزة

الشرقية

بني سويف

المنيا

أسيوط

أراضي قديمة

أراضي جديدة

أراضي خارج الوادي

إجمالي الجمهورية

فدان/طن

 أصناف القمح وإنتاج  المساحة المزروعة 
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.2020/1220موسم الزراعة  أصناف القمح بالجمهورية في  المزروعة بمساحة الجمالي إ  
 إجمالي المساحة  البيان

 

ألف   الصنف
 فدان 

  من %
 إجمالي  

 22.8 779 171جيزة

 21.3 728 1مصر

 11.4 390 5بني سويف

 10.2 348 14سدس
 6.8 233 168جيزة

 6.5 223 12سدس
 6.0 206 11جميزة
 5.9 202 2مصر

 9.1 310 * أخرى أصناف 

1934 الجمهورية   100 
 . الجمهوريةمساحة  من إجمالي% 5اقل من المساحة المزروعة لها صنف تمثل  16أكثر من * 

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

 . 2020/2021-الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-نشرة اإلحصاءات الزراعية –
 

 

1202أصناف القمح بالجمهورية في عام إنتاج   
 إجمالي اإلنتاج  البيان 

 

 الصنف
 ألف 

 إردب 

ألف  

 طن

من  %

 إجمالي 

 23.1 2278 15186 171جيزة

 21.0 2071 13804 1مصر

 12.5 1229 8196 5بني سويف

 10.1 997 6645 14سدس

 7.0 688 4589 12سدس

 6.5 642 4277 168جيزة

 6.2 606 4039 11جميزة

 5.8 567 3782 2مصر

 7.8 764 5097 * أخرى أصناف 

 100 9842 65615 الجمهورية 

 .الجمهوريةإنتاج إجمالي % من 5اقل من صنف تمثل  16أكثر من * 

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

 . 2020/2021-"المحاصيل الشتوية"الجزء األول -نشرة اإلحصاءات الزراعية   –األراضي 

 

23.1%

21.0%

12.5%

10.1%
7.0%

6.5%

7.8%

171جيزة 1مصر 5بني سويف 14سدس 12سدس

168جيزة 11جميزة 2مصر أصناف أخرى 

22.8%
21.3%

11.4%

10.2%6.8%6.5%

9.1%

171جيزة 1مصر 5بني سويف 14سدس 168جيزة

12سدس 11جميزة 2مصر أصناف أخرى 
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تعد الظروف المناخية ومصدر مياه الري ونوع التربة من اهم المحددات المؤثرة على إنتاجية أصناف القمح.  

إردب، وفاقت إنتاجية فدان   19.189نحو  بالجمهورية  القمح    فدانبلغ متوسط إنتاجية    2021حيث أنه في عام  

عن إردب    بأكثر منمتوسط إنتاجية  "  14و"سدس"  94سخا " و"5بني سويفو"  "6بني سويف "االقماح  أصناف  

إردب    1.384،  1.528،  1.809،  2.013حيث بلغت هذه الزيادة حوالي  متوسط إنتاجية القمح بالجمهورية  

أعلى من المتوسط حيث تراوحت إنتاجية هذه  من القمح  ف  اصنأ لسبع  وجاءت بعدهم  إنتاجية فدان  على الترتيب،  

فدان  /إردب  20  حوالي" وحد أعلى بلغ  5سوهاجلصنف "إردب/فدان    19.334  حواليبين حد أدنى بلغ  األصناف  

سط إنتاجية القمح  صنف للقمح محدده إنتاجية كل منها اقل من متو  13، بينما كان هناك  "7بني سويف "  لصنف

"  93و"سخا  "3سوهاج"إرداب عن المتوسط وهي    1بالجمهورية حيث كان من هذه األصناف إنتاجيتها اقل من  

لم تتجاوز إجمالي المساحة المزروعة بهذه األصناف    2021/ 2020حيث في عام  "  4" و"سوهاج10و"جميزة

و توقف زراعة هذه األصناف خالل األعوام % من إجمالي مساحة الجمهورية بما يشير إلى االتجاه نح0.45عن  

 المقبلة. 

رم أن المساحة  أصناف القمح الديو مساحة  يتبين من  :  عن أصناف القمح االخرى   أصناف القمح الديورمتفوق إنتاجية  
%، 2.2%،  10.2%،  88.2" تمثل نحو  1بني سويف   " و"4" و"سوهاج1" و"بني سويف 5المزروعة من أصناف "بني سويف 

ألف فدان، ويمثل إنتاج هذه األصناف    453% من إجمالي المساحة المزروعة باصناف القمح الديورم والبالغة حوالي  1
حوالي  1%،  1.8%،  9.5%،  87.2نحو   والبالغ  الديورم  القمح  إنتاج  إجمالي  من  طن   %1.41  عام   مليون  في 
إردب   20.748من أصناف القمح الديورم تحقق متوسط إنتاجية تبلغ حوالي  توسط إنتاجية فدان  ، وتبين أن م2020/2021

كجم(، ويعد كال من صنفين   234إردب )  1.6طن( بما يفوق عن متوسط إنتاجية فدان القمح بالجمهورية بحوالي    3.112)
  2،  311بمساحة    2020/2021ام  " من األصناف التي بدءات في التوسع في زراعتها في ع7" و"بني سويف 5"سوهاج

"  4" و"سوهاج3هذه المساحة بل يمكن ان تحل محل أصناف القمح الديورم "سوهاجفدان على لترتيب، فمن المنتظر زيادة 
 .إردب على الترتيب  20، 19.334" اللذان بلغ انتاجيتهما 7" و"بني سويف 5التي يقل إنتاجيتهما عن صنفي "سوهاج

أنه تم التوصية بالتوسع في زراعة صنفي    2023/ 20222لمحصول القمح للموسم    وبالنظر للسياسة الصنفية

في محافظات مصر الوسطى ومصر العليا ومحافظة الوادي الجديد وتوشكى وشرق   "7" و "بني سويف5"بني سويفالقمح  
إردب    20بما ال يقل عن  العوينات ومستقبل مصر لتحقيق هذان الصنفين من القمح الديورم اعلى إنتاجية في هذه المناطق  

 طن/فدان(.  3للفدان )

 
 
 
 
 
 
 

 أصناف القمح إنتاجية  
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 .2021إنتاجية الفدان ألصناف القمح بالجمهورية في عام 

 فدان /إردب الصنف
إنتاجية   الفرق عن

 الجمهورية

 

2.013+ 21.202 6بني سويف  

1.809+ 20.998 5بني سويف  

1.528+ 20.717 94سخا  

1.384+ 20.573 12سدس  

0.811+ 20.000 7سويفبني   

0.807+ 19.996 3مصر  

0.460+ 19.649 11جميزة  

0.321+ 19.510 1بني سويف  

0.297+ 19.486 171جيزة  

0.152+ 19.341 22ايجاسيد   

0.145+ 19.334 5سوهاج  

0.101- 19.087 14سدس  

0.143- 19.046 9جميزة  

0.223- 18.966 1مصر  

0.295- 18.894 1شندويل  

0.319- 18.870 7جميزة  

0.417- 18.772 12جميزة  

0.492- 18.697 2مصر  

0.778- 18.411 95سخا  

0.830- 18.359 168جيزة  

1.331- 17.858 3سوهاج  

1.809- 17.380 93سخا  

2.071- 17.118 10جميزة  

2.129- 17.060 4سوهاج  

2.200- 16.989 * أخرى أصناف   

 0.000 19.189 الجمهورية 

 . طن 2إنتاجية الفدان لها اقل من * أصناف 

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

 . 2020/2021-الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-نشرة اإلحصاءات الزراعية –
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 القمح حمصول وتكاليف وأرحبيهسعر 

 
جنيه    715محصول الرئيسي للقمح )الحبوب( من حوالي  ردب اللسعر المزرعي إلاتشير البيانات إلى ارتفاع  

ر حمل تبن  سعزيادة في   تحدثكما  ، % 21.7نحو بلغت بزيادة  2022جنيه عام  870إلى حوالي  2021 عام

 . %12.5أي بزيادة تقدر بنحو  2022جنيها عام  325إلى حوالي  2021جنيهاً عام   289من حوالي القمح 

لصالح الهيئة العامة للسلع  المزارعين  من    2022عام  للقمح  محلى  من اإلنتاج    مليون طن  4.2نحو  توريد  تم  و

  2021السعر عن مثيله في الموسم السابق  هذا  متوسط  حيث يزيد    ، إردب /جنيه  875متوسط سعر  بالتموينية  

   ، %20.7بنحو جنيه  725والبالغ حوالي  

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

 (. 2023- 2021خالل الفترة ) الكلي للقمح

 السنوات 

متوسط سعر التوريد   السعر المزرعي للمحصول متوسط 

 (3)الحكومي
 اإلنتاج الكلي 

 (3)الكمية الموردة

 الثانوي الرئيسي
 )ألف طن( 

 % من 

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

2120(1) 4766 715 289 4833 725 9842 3450 35.1 

2022(2) 5799 870 325 5833 875 10600 4200 39.6 

2320* 7500 1125 400 6667 1000** 10915 5000 45.8 
 . 31/08/2022الصادر بتاريخ رئيس الوزراء طبقا للقرار ارشادي سعر التوريد  **  * قيم متوقعة. 

الزراعي واإلحصاء  جمعت وحسبت من(  1)  :المصدر  المركزية لالقتصاد  االقتصادية  ،اإلدارة  الشئون  الزراعة  ،  قطاع  وزارة 
 . 2020/2021-الجزء األول "المحاصيل الشتوية" -نشرة اإلحصاءات الزراعية –واستصالح األراضي  

جمعت وحسبت من الوحدات البحثية بأهم المحافظات المنتجة للقمح، قسم بحوث الدراسات اإلقليمية، معهد بحوث   (2)
 بيانات أولية غير منشورة. ،  2021/2022الموسم الشتوي  االقتصاد الزراعي، الموازنة الزراعية لمحصول القمح  

 ( وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانات منشورة. 3) 
 

للموسم الثاني اإلعالن عن سعر توريد محصول القمح قبل بداية موسم زراعته مع تشجيع على زيادة الكمية  

الماضي    31في    الموردة : السعر  من أغسطس  اجتماعه األسبوعي على اعتماد  الوزراء خالل  وافق مجلس 

″، ارتفاعا من 2023عام  جنيه للموسم المقبل “توريدات    1000االسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر اإلردب  

جنيها لإلردب الواحد، حسب درجة النقاوة وذلك في إطار   885و  575و  865سعر الموسم الحالي المحدد عند 

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة   اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

، حيث تم إلزام  2022يع المزارعين على توريد القمح لموسم  صدر مؤخرا أن الدولة قدمت حوافز إضافية لتشج

إردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، علماً بأن المزارع    12جميع المنتجين بتسليم  

جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق    3.8كيلو ردة خشنة بسعر    10إردب قمح يحصل على    12الذي يورد  

أن من الحوافز اإلضافية كذلك، حصول من يورد أكثر    2022وأكد البيان بمناسبة عيد الفالح  ، ه جني 4.5الحر  

  150كيلو ردة خشنة، إلى جانب تحديد وزن اإلردب من القمح بـ    20إردباً على    12من الكمية المحددة للفدان بـ 

 لحة الفالح. كيلو جرامات قمح في كل إردب لمص 5كيلو، مما يوفر  155كيلو فقط بدالً من 

 وسعر توريد القمح   السعر المزرعي



 2022  ديسمب -املوقف احلايل والتصور املستقبلي للقمح 

17 

 

تحديد سعر استرشادي قبل موسم زراعة القمح وهو ألف  لإلجراءات األخيرة لتوريد القمح والمتمثلة في وفقا 

فمن المتوقع في  جنيه لإلردب مع اإلجراءات التحفيزية لزيادة الكميات الموردة من اإلنتاج المحلي من القمح  

بزيادة  مليون طن    5كمية القمح الموردة من المزارعين حوالي  تصل  أن    3202موسم توريد القمح في عام  

نسبة  الوإذا ما تم االخذ في االعتبار تكاليف إنتاج طن القمح و.  2220مثيله المحقق في عام  % عن  20نحو  

أن    3220فمن المتوقع عام  ،  وقيمة الواردات المصرية من القمح المتوقعة الرتفاع تكاليف المعيشة للمزارع  

% عن مثيله في عام  29.3جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو    5211حوالي     السعر المزرعيمتوسط  يصل  

% عن  28بنحو    يقلو  3202عام  في  االسترشادي  سعر التوريد  متوسط  % عن  12.5بنحو  ويزيد  ،  2220

السعر المزرعي لحمل تبن  متوسط  ، كما يتوقع أن يصل  3202المتوقع في عام  القمح  سعر استيراد  متوسط  

 . 2220% عن مثيله في عام 18.5تبلغ نحو  زيادة جنيهاً بنسبة  385القمح حوالي  
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(2023-2120)اإلنتاج الكلي والكمية الموردة للحكومة لمحصول القمح خالل الفترة 
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توضح البيانات  % من تكاليف إنتاج فدان القمح:  78.4العمالة البشرية واآللية وااليجار على  أجور  استحواز  
أن   القمح  إجمالي  اإلحصائية  فدان  زاد تكاليف  الجمهورية  مستوى  حوالي    على  في    ف أل  12.833من  جنيه 

حيث  ،  % 14.6نحو  بلغت  بزيادة    2021/ 2020    جنيه في عام  فأل  14.705إلى حوالي    2020/ 2019عام
  9.905إلى حوالي    2020الف جنيه في عام    8.638من حوالي    بدون إيجار إنتاج القمح  إجمالي تكاليف    زاد

بنود مستلزمات اإلنتاج  قيمة  كل من  وكانت  ،  %14.7بلغت نحو  زيادة  بنسبة    2021/ 2020ألف جنيه في عام  
البشرية  أجورمن   آالت    العمالة  و و وأجور  البلدي  أخرى  السماد  عامزادت  مصاريف  إلى   2020/ 2019من 
السماد الكيماوي  بينما نقصت قيمة  ،  على الترتيب  % 27.4،  % 11  ،%15  %،37.6بنحو    2021/ 2020عام

وقد يرجع ذلك الى نجاح الحملة القومية للنهوض بمحصول    %2.6%،  28.3،  %26بنحو  والمبيدات  التقاوي  و 
شأنها   من  التي  الزراعة  طرق  نشر  في  الكيماوية القمح  األسمدة  للتقاوي   تقليل و   ترشيد  المستخدمة  مع    الكميات 

 2020/ 2019جنيه في عام  ألف    4.195إيجار فدان القمح من حوالي  ت قيمة  زاد، و بالصدأ  انخفاض اإلصابة 
  2021/ 2020وفي عام  ،% 14.4بنسبة زيادة بلغت نحو  2021/ 2020ألف جنيه في عام 4.800إلى حوالي 

% من إجمالي تكاليف إنتاج  32.6%،  67.4مثل إجمالي قيمة مستلزمات إنتاج وقيمة إيجار فدان القمح نحو  
نحو  وقيمة سماد الكيماوى  قيمة أجور العمالة البشرية وأجور خدمة اآلالت  إجمالي  ، ومثل  فدان القمح على الترتيب

القمح،    50.6% فدان  تكاليف  إجمالي  منمن  كل  األ  ومثلت  البلديو   خرى المصاريف  التقاوي    السماد  وقيمة 
من إجمالي تكاليف  %  2%،  3.8%،  4%،  6.8جنيه نحو    300،  560،  600  ، 1000  والبالغة حوالي   المبيداتو 

 .على الترتيب إنتاج فدان القمح 
 2023/ 2022و 2022/ 2021 عامفدان بالجنيه خالل وإيجار تكاليف إنتاج 

 العام
 بنود التكاليف 

2020 /1220(1 ) 

 )جنيه(
1220 /2220(2 ) 

 من اإلجمالي % )جنيه(
 28.3 4160 3024 أجور عمالة  

 17.5 2570 2232 أجور خدمة آالت 
 5.0 715 968 سماد كيماوي 

 4.0 600 540 سماد بلدي 
 3.8 560 781 تقاوي 

 2.0 300 308 مبيدات 
 6.8 1000 785 مصاريف أخرى 

 67.4 9905 8638 جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج 
 32.6 4800 4195 اإليجار 

 100 14705 12833 المجموع الكلي للتكاليف 
جمعت وحسبت من اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة  ( 1: )المصدر

 .2020/2021-الشتوية"الجزء األول "المحاصيل -نشرة اإلحصاءات الزراعية –واستصالح األراضي 
جمعت وحسبت من الوحدات البحثية، قسم بحوث الدراسات اإلقليمية، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، الموازنة  ( 2)

 ، بيانات أولية غير منشورة. 2021/2022الزراعية لمحصول القمح الموسم الشتوي 

أن تستمر الزيادة في قيمة تكاليف فدان القمح بدون    2023/ 2022ووفقا لمعدل التضخم فمن المتوقع عام  
، ومن  2022/ 2021% عن مثيله في عام  19ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو    11.8االيجار لتبلغ حوالي  

لف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو  آ  5200قيمة إيجار فدان القمح حوالي  متوسط  المتوقع في نفس العام أن تبلغ  
، أي أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة تكاليف فدان القمح حوالي  2022/ 2021% عن مثيله في عام 8

 . 2022/ 2021% عن مثيلتها في عام 15.6ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو  17

 تكاليف إنتاج فدان القمح 
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الفدانتتأثر   المزرعية  األبكل من    أربحية  الرئيسي والثانوي  للسعار  ، وكنتيجة  الفدان  وإنتاجية وتكاليفمحصول 
الكلي لفدان    االيرادزاد    2022في عام  مع زيادة إنتاجية فدان القمح  وحمل تبن القمح    لزيادة سعر إردب القمح  

حوالي من  عام  فأل  18.369  القمح  في  حوالي    2021/ 2020  جنيه  عام   21.953إلى  في  جنيه  ألف 
  2022/ 2021  في عام   فدان القمحإنتاج  إجمالي تكاليف  زاد  كما  ،  %19.5بلغت نحو  زيادة  بنسبة    2022/ 2021

  2022/ 2021في عام  في إنتاجية فدان القمح  الزيادة  ومع    ، 2021/ 2020عام  في    بالمقارنة بمثيله   % 27.9  بنحو 
  ف جنيهأل 7.248إلى حوالي  2021/ 2020 عامفي  ألف جنيه 5.536 من حواليفدان القمح صافي عائد زاد 
 .%5بلغت نحو زيادة نسبة ب 2022/ 2021عام في 

 فدان القمح إجمالي االيراد وصافي عائد 

28.3%

17.5%

4.9%

3.8%

2.0%
6.8%

32.6% أجور عمالة 

أجور خدمة آالت

سماد كيماوي

سماد بلدي

تقاوي

مبيدات

مصاريف أخرى

اإليجار

2022/2021وااليجار عام األهمية النسبية لبنود  تكاليف فدان القمح طبقًا لبنود مستلزمات اإلنتاج
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(2021-2023)التكاليف المتغيرة واإليجار وإجمالي تكاليف فدان القمح خالل الفترة 

إجمالي التكاليف

ةالتكاليف  المتغير

اإليجار
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وبناًء على التوقع السابق بإنتاجية فدان القمح من المحصول الرئيسي والثانوي واسعارهما المزرعية في عام  
بزيادة ألف جنيه    28.425فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي إيراد فدان القمح في هذا العام حوالي    2023/ 2022

، وبناًء على التوقع لكاًل من إجمالي إيراد وإجمالي تكاليف  2022/ 2021% عن مثيله في عام  29.5نحو  
إلى  هذا العام  فمن المتوقع أن يصل صافي عائد فدان القمح في    2023/ 2022إنتاج فدان القمح في عام  

 . 2022/ 2021في عام  المقدر % عن مثيله 57.6نحو بزيادة تبلغ ألف جنيه  11.425حوالي 

 بالجمهورية  وصافي عائد فدان القمح وإجمالي التكاليف اإليراد إجمالي 
 ( 2023/ 2022 – 2021/ 2020خالل الفترة ) 

 * 2220/3202 (2)1220/2220 (1)2020/1220 السنة  البيان 

 السعر المز رعي للمحصول 
 1125 870 715 ( إردب الرئيسي )جنيه/

 400 325 289 ثانوي )جنيه/حمل( 

 إيراد المحصول 
 22125 16844 13814 )جنيه/فدان( الرئيسي 

 6300 5109 4555 ثانوي   )جنيه/فدان( 

 28425 21953 18369 )جنيه/فدان(جملة اإليراد        

 11800 9905 8638 بدون االيجار تكاليف ال جملة 

 5200 4800 4195 اإليجار 

 17000 14705 12833 )جنيه/فدان(إجمالي التكاليف 

 11425 7248 5536 )جنيه/فدان(صافي العائد      

الزراعة    (1) :  المصدر  وزارة  االقتصادية،  الشئون  الزراعي واإلحصاء، قطاع  المركزية لالقتصاد  اإلدارة  جمعت وحسبت من 
   . 2020/2021-"المحاصيل الشتوية"الجزء األول    - التكاليف وصافي العائد  نشرة إحصاءات    – واستصالح األراضي  

اإلقليمية، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، الموازنة  ( جمعت وحسبت من الوحدات البحثية، قسم بحوث الدراسات  2)
 بيانات أولية غير منشورة. ، 2021/2022الزراعية لمحصول القمح الموسم الشتوي 
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(2021-2023)إجمالي اإليراد وإجمالي التكاليف وصافي عائد فدان القمح خالل الفترة 

إجمالي اإليراد

إجمالي التكاليف

دصافي العائ
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 للقمح العامليالسوق 

تبلغ توقعات الفاو أن يبلغ اإلنتاج العالمي للقمح رقماً قياسياً في عام  :  اإلنتاج العالمي للقمح زيادة ملحوظة في  

الزيادة ٪ عن الموسم الماضي. ومن المتوقع أن يُشكل  0.6مليون طن، بزيادة    784يقدر بنحو    2022/2023

المتوقع في  النقص في كندا وروسيا االتحادية الجزء األكبر من الزيادة السنوية وتعويض لمحصول القمح الكبير 

اإلنتاج في العديد من الدول، بما في ذلك األرجنتين وأستراليا واالتحاد األوروبي والهند والمغرب، وبشكل خاص 

 أوكرانيا. 

يكون التوسع في إجمالي استخدامات  مليون طن، من المنتظر أن    775عند مستوى    :إجمالي استخدامات القمح

الغالب  وقد يرجع ذلك في  ،  2021/2022  عام  ٪ عن0.3نحو  زيادة  ب   2022/2023عام   خالل  القمح طفيفاً  

زيادة   النمو  الى  مع  يتماشى  بما  االرتفاع  في  يستمر  أن  المتوقع  من  والذي  الغذاء،  ألغراض  القمح  استهالك 

فإن ارتفاع أسعار القمح مقارنةُ بأسعار   من ذلكالعكس  الصناعية. وعلى    السكاني، وكذلك الزيادة في االستخدامات

إلى حد    2022/2023خاصةً الذرة من المرجح أن يقلل من استخدامات القمح كأعالف خالل عام    حبوب العلف

 كبير في الصين، وبدرجة أقل في الواليات المتحدة األمريكية حيث اإلمدادات شحيحة. 

واستناًدا إلى أحدث التوقعات عن اإلنتاج واالستخدام العالمية، فإنه من المتوقع أن ترتفع    :المخزون العالمي للقمح 

مليون طن، وهو أعلى   300إلى    لتصل  2022/2023% عام  2بمقدار  في أول المدة  المخزون العالمي للقمح  

وباستثناء    ، في الصين وروسيا االتحادية هذا المخزون  مستوى على اإلطالق. ومع ذلك فمن المتوقع أن يكون معظم  

 خاصة    ٪ عن مستويات االفتتاح8مخزون القمح في بقية العالم بأكثر من  ينخفص  هذين البلدين فإنه من المتوقع أن  

 والعديد من الدول في أفريقيا وآسيا.  بي والواليات المتحدة األمريكية في الهند واالتحاد األورو

(  يونيو /يوليو)  2023/ 2022 خالل عام لقمحل العالمية تجارة التتقلص  أن المتوقع من: للقمح العالمية  التجارة
  مما   طن،   مليون   194  نحو  إلى  لتصل  ، 2022/ 2021  الذي سجلته عام  القياسي   المستوى ب   مقارنة  ٪  1  بنحو

  زيادة   بسبب  الدول  بعض  في  الواردات  على  الطلببنقص    وتوقعات  الصادرات  في  اضطرابات  الغالب  في  يعكس
  المتوقع   فمن   األسود،  البحر   حبوب   مبادرة   بسبب   األخيرة   الشحنات   زيادة   من  الرغم   على و   القمح،من  اإلنتاج المحلي  

  الماضي   الموسم  مستوى من  و   المتوسط  من  بكثير   أقل  2023/ 2022  عام   في  أوكرانيا   من   القمح  صادرات  تكون   أن
  لحماية   على الصادرات   قيودال   تؤدي   أن   المتوقع   من و .  المستمرة اللوجستية  والتحديات   الصادرات   وتيرة   تباطؤ   بسبب 

  نقص  إلى  اإلنتاج  نقص   يؤدي  أن  المرجح  من  بينما  القمح،   من  الهند  صادرات  خفض   إلى  المحلية  اإلمدادات
  وكازاخستان  وإيران  الصين  اتمشترو نقص  فمن المنتظر أن يؤدي    الوارداتأما  و من القمح،    األرجنتين  صادرات 

 .القمح  واردات على  الطلبنقص إلى القمح من اإلنتاج المحلي في  زيادة ال بسبب 
عد أسبوعين من ب:  الحرب الروسية على أوكرانيابزيادة قياسية في السعر العالمي للقمح مع استمرار  توقعات  

خاصة   أوكرانيا، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية المنتجة في المنطقة بشكل كبيرعلى  روسيا  حرب  

، حيث  تجارة القمح العالمية ثلث  ب من  ما يقرمن القمح للعالم يمثل  روسيا وأوكرانيا  الذي تعتبر صادرات    القمح

ومن المتوقع ان يصل    2022لتصل إلى مستويات قياسية منذ شهر مارس  أسعار القمح العالمية  استمر ارتفاع  

% عن متوسط هذا  40دوالر بزيادة نحو   488.5إلى حوالي   2023/ 2022السعر العالمي لطن القمح في عام 

 . 2021/2022السعر المتحقق في عام 
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 ( 2022/2023-2020/2021ة التجارة العالمية واستهالك الفرد والسعر العالمي للقمح خالل الفترة )حرك

 
 السنة 

كمية  
 اإلنتاج 

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

استهالك  
 العالمي للفرد 

السعر 
 (b)العالمي

 )دوالر/طن(  (a))كجم/سنة( (a)(-----------------مليون طن  -------------------)
2020/2021   775.0 1055.7 761.8 189.4 291.5 067.  268.5 
2021/2220* 779.3 1070.8 773.0 195.7 293.7 067.  399.6 

2220/2320** 783.8 1077.5 775.0 193.7 299.6 67.1 560.0 

 2021/2022% تغير
 40.1+ 0.3+ 2.0+ 1.0- 0.3+ 0.6+ 0.6+ 2020/2021عن 

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

 * قيم تقديرية، ** قيم متوقعة.
Source: (a) FAO, "Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets", Nov 2022. 

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

 
 

 الواردات املصرية من القمح 

 

 

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

البالغ    2021/ 2020  في عامعن مثيلها    %33.4بلغ نحو  بنقص    2022/ 2021مليون طن في عام    6.379

لزيادة المخزون من القمح من كنتيجة  في واردات مصر من القمح  النقص  اتي هذه  يو ،  مليون طن  9.584حوالي  

  48.430)دوالر  مليار  3.061قيمة واردات القمح من حوالي  كما نقصت ، وزيادة الكمية المنتجة محليا  جانب 

  2022/ 2021( في عام  جنيهمليار    48.4) دوالر  مليار    2.959إلى حوالي    2021/ 2020( في عام  جنيهمليار  

آالف جنيه(    7.645)دوالر  464  حوالي القمح بطن  استيراد  سعر  متوسط    قدر%، بينما  3.3نحو  بلغ    بنقص  

  دوالر   319والبالغ نحو    2020/2021في عام  % عن مثيله  45.5نحو  بزيادة بلغت    2021/2022في عام  

 . كنتيجة للحرب الروسية االوكرانيةوياتي ذلك   ، ألف جنيه( 5.053)

 ( 2022/2023-2020/2021القمح خالل الفترة )اردات المصرية من وكمية وقيمة وسعر  

 واردات القمح  
  سعر الصرف 

 )جنيه/دوالر( 
 سعر متوسط ال القيمة   كمية  

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

2020/2021  9584 48430 3061 5053 319 15.802 

2021/2220  6379 48763 2959 7645 464 16.479 

2022/2320* 4000 41800 1900 10450 475 22.000 

 . من القمح  في إجمالي الواردات المصرية % 1دول تقل نسبة مشاركتها كل منها عن   20* 
 المعلومات. موقع شبكة مركز -: جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالمصدر 

https://www.capmas.gov.eg 
 

 الواردات المصرية من القمح 

http://data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data
https://www.capmas.gov.eg/
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من القمح والكمية الموردة منه وزيادة حجم المخزون من القمح بما المحلي  اإلنتاج  بزيادة حجم  ومع التوقع  

ومع التوقع باستمرار الحرب الروسية    2022/2023في عام  يغطي االستهالك المحلي منه لنحو نصف عام  

إلى  صل  يل  الواردات المصرية من القمح يحدث نقص حاد في حجم  فمن المتوقع في هذا العام أن  األوكرانيا  

المتوقع في كما من  ،  2021/2022  % عن مثيله في عام37.3تبلغ نحو  نقص  ون طن بنسبة  ملي  4حوالي  

)بما يعادل حوالي   طن/دوالر  475من القمح إلى نحو مصر  أن يصل متوسط سعر واردات    2023/ 2022عام  

  بزيادة جنيه(    22الجمركي المتوقع يظل    بافتراض أن متوسط سعر صرف الدوالر  طن/جنيهألف    10.450

، أي أن إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح  2021/2022في عام  بالدوالر  % عن مثيله  2.4نحو  

بنقص  مليار جنيه(    41.8مليار دوالر )أي ما يعادل حوالي    1.9صل إلى حوالي  ي  2022/2023عام  خالل  

 . 2021/2022عن مثيله في عام   % 35.8نحو يبلغ 

 

 

بلغ إجمالي الواردات    :ورومانيا  % من الواردات المصرية من القمح من روسيا االتحادية وأوكرانية95أكثر من  

في   القمح  من  بلغت حوالي    6.379حوالي    2021/2022عام  المصرية  بقيمة  ،  دوالر مليار    3مليون طن 

  1.2،  2، 2.9حوالي التي بلغت  رومنيا وو   أوكرانيا و  القمح من روسيا االتحاديةالواردات المصرية من  تتركز  و

الواردات من  تمثل  حيث  مليون طن   الواردات    %96نحو  الثالث دول  إجمالي هذه  المصرية من من إجمالي 

  % 96تمثل نحو  دوالر مليار  2.837حوالي  مالسابق ذكرهالثالث دول إجمالي قيمة الواردات من  القمح، وبلغ

إلى  بلغاريا ليتونيا و و  استراليامن صادرات القمح من إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح، وتأتي بعد ذلك 
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من إجمالي واردات مصر من القمح على    %1.3%، 1.8نحو  تمثل  ألف طن    86،  112 مصر والبالغة حوالي

% من  3.6تمثل نحو  مليون دوالر    104حوالي    تينالسابق  تينالترتيب، وبلغت إجمالي قيمة الواردات من الدول

بينما بلغ إجمالي واردات القمح إلى مصر   ،2022/ 2021عام  إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح في  

وبقيمة بلغت حوالي  المصرية من القمح  % من إجمالي الواردات  0.8ألف طن يمثل نحو    49حوالي    دول  20من  

، وتعد هذا العام هي العام% من إجمالي قيمة واردات مصر من القمح في نفس  0.5مثلت نحو   دوالرمليون    18

المرة األولى منذ فترة طويلة تقوم مصر بزيادة عدد الدول المصدره للقمح لها وذلك كاجراء احترازي للواردات  

 الحرب الروسية االكرانية. زمن القمح في حال استمرار  

 )يوليو/يونيو(   2021/2022  عامالتوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح 

 الدولة
 قيمة الواردات  كمية الواردات 

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

 52.5 1554 45.4 2894 روسيا االتحادية 

 24.4 721 31.5 2012 اوكرانيا 

 19.0 562 19.2 1226 رومانيا 

 1.9 55 1.8 112 استراليا 

 1.7 49 1.3 86 بلغاريا 

 0.5 18 0.8 49 *دول أخرى

 100 2959 100 6379 اإلجمالي 

 . من القمح  في إجمالي الواردات المصرية % 1عن  كل منها دول تقل نسبة مشاركتها  20* 
 موقع شبكة مركز المعلومات. -واإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة  : جمعت وحسبت من المصدر 

https://www.capmas.gov.eg 
 

  

45.4%

31.5%

19.2%
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2022/2021التوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح عام 

https://www.capmas.gov.eg/
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 من القمح واالكتفاء الذاتي االستهالك الكلي ومتوسط نصيب الفرد 

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

مليون نسمة    103.6إلى حوالي    ( يوليو/يونية)  2020/2021مليون نسمة في عام    10.5.6مصر من حوالي  

 . %( 1نسمة ) مليون 991حوالي  بزيادة  2020/2021في عام 

أن يصل عدد السكان    2023/ 2022عام  في    من المتوقعمعدل الزيادة المتوقع لعدد سكان مصر فمن  حيث  

المتحقق  إجمالي عدد السكان  % عن  1.4نسمة تمثل نحو  مليون    1.4بزيادة حوالي    مليون نسمة   105حوالي  

 . 2021/2022في عام  
 

 

  300حوالي بنقص  2020/2021مليون طن في عام   19.7من القمح بحوالي  لالستهالك إجمالي المتاح يقدر 

واردات المصرية من الإجمالي  حيث مثل  ،  2022/ 2021في عام  % عن مثيله المقدر  1.5تمثل نحو  طن    ألف

ا%  48.6نحو  القمح   عاملالستهالك  لمتاح  من  عام ع  %16.7نحو  بزيادة    2020/2021  في  في  مثيله   ن 

بنقص    2021/ 2020في عام  طن  مليون    16.1من القمح حوالي  لإلنسان  كغذاء    المتاح، وبلغ  2021/2022

 . 2021/2022في عام المقدر عن مثيله  %1.4نحو تمثل  طن ألف  233بلغ حوالي 

مليون    .65020أن يصل إجمالي المتاح لالستهالك من القمح إلى حوالي    3202/ 2220ومن المتوقع في عام  

وبإتخاذ  ،  2202/ 1220عام  % عن مثيله المقدر في  3.3نحو  زيادة  بنسبة  % من الواردات(  19.4)منها    طن 

ان يصل  مع الزيادة السكانية المتوقعة تقليل الفاقد من القمح زيادة المخزون واإلجراءات التي يتم اتخاذها من 

  المقدرعن مثيله  %  3.3مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو    16.830إجمالي القمح المخصص للغذاء حوالي  

 . 2120/2202في عام  

 (. 2021/2022-2019/2020لالستهالك والغذاء الصافي ونصيب الفرد للقمح وإجمالي واردات القمح خالل الفترة )المتاح 

 السنة 
 عدد السكان

 نسمة( مليون )

المتاح  

 لالستهالك 

 )ألف طن( 

غذاء  المتاح ل

 النسانا

 )ألف طن( 

نصيب  

 الفرد

 )كجم/سنة( 

 (1)واردات القمح

 ألف طن

 % من 

المتاح  

 لالستهالك 

2020 /2021 102.580 19700 16067 156.6 9584 48.6 

2022/2021 103.571 **20000 16300 157.4 6379 31.9 

2022/2023* 105.000 20650 16830 160.3 4000 19.4 

 قيم تقديرية. ** * قيم متوقعة.
 شبكة مركز المعلومات. موقع -جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالمصدر: 

https://www.capmas.gov.eg 
  

 غذاء من القمح لل المتاح لالستهالك و 
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  157.4إلى حوالي   2020/2021كجم في عام    156.6حوالي من  نصيب الفرد السنوي من القمح  متوسط    زاد

 %. 0.5حوالي زيادة بلغت بنسبة  2021/2022كجم في عام 

معدل النمو السكاني  وزيادة  المتاح من القمح كغذاء  النسبية في  مع الزيادة    2220/3202ومن المتوقع في عام  

  2.9 حوالي بزيادة  كجم    160.3إلى حوالي  من القمح  السنوي  الفرد  نصيب    يزيدأن  خبز  حجم الدعم المقدم للو

 . 2220/ 1220في عام المقدر % عن مثيله 1.8بنسبة تبلغ نحو  كجم و

 

 متوسط نصيب الفرد من القمح 
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الذاتي  تشير   المصريإلى  نسبة االكتفاء  المحلي في إجمالي االستهالك  اإلنتاج  لمساهمة  المئوية  حيث    ، النسبة 

نحو  إلى    2021/ 2020في عام  %  50نحو  من  على أساس إجمالي المتاح لالستهالك  للقمح  هذه النسبة  زادت  

  % في عام 61.3نحو من  للغذاءالمتاح على أساس للقمح نسبة هذه الزادت كما ، 2021/2022% في عام 53

في اإلنتاج المحلي من  الملحوظة    للزيادةكنتيجة  وذلك    2021/2022% في عام  65نحو  إلى    2020/2021

 . 2022/ 2021القمح في عام 

  2220/3202ومن خالل التوقع بكمية اإلنتاج المحلي من القمح وكذلك إجمالي االستهالك الكلي منه في عام 

عن    % 0.1نحو  بنقص  %  64.9%،  52.9ستبلغ نحو  حيث  يمكن التوقع بنسبة االكتفاء الذاتي من القمح  

اإلنسان  على أساس إجمالي المتاح لالستهالك وإجمالي المتاح لغذاء    1220/2202في عام  المقدرة  مثيلتها  

 على الترتيب.

 
 (. 2022/2023-2020/2021القمح خالل الفترة )االستهالك الكلي واإلنتاج المحلي ونسبة االكتفاء الذاتي من 

 % لالكتفاء الذاتي  إجمالي اإلنتاج المحلي  المتاح للغذاء  المتاح لالستهالك  

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

 من إجمالي 
 المتاح للغذاء  

2020 /2021 19700 16067 9842 50.0 61.3 

2022/2021 20000 16300 10600 53.0 65.0 

2022/2023* 20650 16830 10915 52.9 64.9 
 قيم تقديرية. ** * قيم متوقعة.

 موقع شبكة مركز المعلومات.-جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -: المصدر 
https://www.capmas.gov.eg 

اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء، قطاع الشئون االقتصادية،  جمعت وحسبت من    جمعت وحسبت من  -
 .2020/2021-الجزء األول "المحاصيل الشتوية"-نشرة اإلحصاءات الزراعية  – وزارة الزراعة واستصالح األراضي  
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 املراجـع 

الشئون    - قطاع  واإلحصاء،  الزراعي  لالقتصاد  المركزية  واستصالح اإلدارة  الزراعة  وزارة  االقتصادية، 

 .  2021/ 2020- الجزء األول "المحاصيل الشتوية" -نشرة اإلحصاءات الزراعية –األراضي 

واستصالح   - الزراعة  وزارة  االقتصادية،  الشئون  قطاع  واإلحصاء،  الزراعي  لالقتصاد  المركزية  اإلدارة 

 . 2021/ 2020-"المحاصيل الشتوية"الجزء األول  -التكاليف وصافي العائد نشرة إحصاءات  –األراضي 

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

https://www.fas.usda.gov 

الزراعية  - للسلع  االقتصادي  التحليل  بحوث  الزراعي- قسم  االقتصاد  بحوث  البحوث  -معهد  ،  الزراعية مركز 

 . 2220 ابريل ،" الموقف الحالي والتصور المستقبلي للقمح " 

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

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

 بيانات غير منشورة.  ، "1220/2220لمحصول القمح الموسم الشتوي 

- FAO, "Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets", Nov 2022. 

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