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 الملخص
غذائیة   في  المـصريیعتمد علیھا الـشعب   التيیعتبر القمح من أھم محاـصیل الحبوب الغذائیة  

، كما یستخدم مربو الحیوانات تبن القمح كغذاء للحیوان. والمكرونةانتاج الخبز   فيوتستخدم حبوبھ 
ة أو  ســیأســواء بالزیادة الر  اإلنتاجیةوتولى الدولة أھمیة خاصــة لمحصــول القمح للعمل على زیادة 

 الزیادة األفقیة.
إلى مختلف البلدان المصــدرة للقمح  القمحیھدف البحث إلى إعادة توجیھ واردات مصــر من 

  ومصــدري منتجيتُعد كٍل من روســیا وأوكرانیا من أكبر    ، حیثروســیا وأوكرانیا  دولتيباســتثناء 
القمح على مســـتوى العالم وقد أدى الصـــراع الحادث حالیًا بینھما إلى حدوث أزمات لبعض الدول 

  بحوالي تقدر واردتھا من ھذا المحصـول من ھاتین الدولتین   والتيالمـستوردة للقمح والـسیما مصـر 
 ارتفاع العالم حیث أدى ذلك إلى    فيوانعكس أثر ھذه األزمة على أســـعار ھذا المحصـــول    %.80
ســـوف ینعكس أثره بالســـلب مســـتقبًال على میزان المدفوعات   والذيأســـعار القمح عالمیًا   فياد  ح

 .المصري
تطور المســاحة واالنتاج الكلى واالنتاجیة  حیث تبین أن المؤشــرات االنتاجیة المصــریة، أن  

 %.5و %1لم یتأكد معنویتھا اإلحصائیة عند مستوى الفدانیة والواردات المصریة تزید زیادة 

بھ  على الترتیب    %44.7%،  48.9كما اتضـح أن ـسعر القمح الفرنـسي واألمریكي قد زاد بنـس
الخطـیة ان الـبدـیل األول ـقد حقق أـقل تكلـفة من بین الـبداـئل   البرمـجةوـقد تبین من   ،2021من أبرـیل  
 %.  36.57ملیون دوالر بنسبة  959.39حیث وفر 

 لمقدمةا
 ھغذائ  في  المصـريیعتمد علیھا الشـعب   التيیعتبر القمح من أھم محاصـیل الحبوب الغذائیة  

، كما یستخدم مربو الحیوانات تبن القمح كغذاء للحیوان. والمكرونةانتاج الخبز   فيوتستخدم حبوبھ 
  الرأـسیة ـسواء بالزیادة   اإلنتاجیةعلى زیادة  حیث تعملوتولى الدولة أھمیة خاـصة لمحـصول القمح 

عدد السـكان  في  المطردةأو الزیادة األفقیة وذلك لتشـجیع المزارعین على زراعتھ لمواجھة الزیادة  
اـتھ   ادة الطـلب على القمح ومنتـج ادة    واـلذيوزـی ادة وـما    االســـــتیرادیؤدى إلى زـی ینجم عنھم من زـی

   األعباء على میزانیة الدولة.
 الدراسة مشكلة

القمح على مسـتوى العالم وقد أدى  ومصـدري  منتجيمن أكبر   روسـیا وأوكرانیا كٍل من تُعد  
الصــراع الحادث حالیًا بینھما إلى حدوث أزمات لبعض الدول المســتوردة للقمح والســیما مصــر 

وانعكس أثر ھذه األزمة   %.80  بحواليتقدر واردتھا من ھذا المحصـــول من ھاتین الدولتین   والتي
عار ھذا عار القمح عالمیًا   فيحاد    ارتفاعالعالم حیث أدى ذلك إلى    فيالمحصـول   على أـس   والذيأـس

 .  المصريسوف ینعكس أثره بالسلب مستقبًال على میزان المدفوعات  
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 الھدف من الدراسة
روســــــیا   دولتيـباســـــتثـناء    دول الـعالممختلف    من  القمحإـعادة توجـیھ واردات مصـــــر من  

 .الحرب بینھما  الندالعنیا نظًرا وأوكرا
 مصادر البیانات
دت ــة على  اعتـم دراســـ ات الواردة من  اـل اـن ات دعم واتخـاذ القرار مجلس    البـی مركز معلوـم

ــة  و ،  www.Fao.stat.comالوزراء، وقاعدة البیانات منظمة األغذیة والزراعة   ــواق األمنصــ ســ
 www.sa.investing.com  المالیة

  البحثي األسلوب 
األســلوب عند    اســتخدامحیث تم    ،والكمي  فيالتحلیل الوصــ  أســلوبيعلى   الدراســة اعتمدت

لقیاس الظواھر والمتغیرات المتعلقة   الكمياعتمد على األـسلوب   كما عرض مقدمة البحث وأھدافھ،  
العام والرقم   ىالزمن  االتجاه معادالتالمعروفة مثل   اإلحـصائيأدوات التحلیل    تخدمتبالمـشكلة واـس

 وأسلوب البرمجة الخطیة.  القیاسي
 )2020-2010(المصري خالل الفترة  للقمح واالستیرادیةالمؤشرات اإلنتاجیة  تطور .1جدول 

 المساحة المزروعة السنوات 
 فدان)  ألف(

الفدانیة  اإلنتاجیة
 (طن/فدان) 

الكلى   اإلنتاج
 طن) ألف(

كمیة الواردات 
 طن) ألف(

2010 3181.80 2.26 7177.40 10593.51 
2011 3175.17 2.65 8407.13 9800.06 
2012 3301.91 2.66 8795.48 11428.30 
2013 3505.70 2.70 9460.20 10288.43 
2014 3521.40 2.50 8800.00 11158.94 
2015 3601.58 2.67 9607.74 10661.42 
2016 3481.44 2.68 9342.54 11138.44 
2017 3033.49 2.78 8421.07 12930.09 
2018 3277.61 2.55 8348.63 12504.57 
2019 3253.58 2.63 8558.81 10424.42 
2020 3385.92 2.66 9000.00 9042.58 

 10906.43 8719.91 2.61 33381.15 المتوسط 
 www.fao.stat.com: جمعت وحسبت من المصدر

 
 .2020-2010 في مصر خالل الفترة من فدان) ألف( تطور مساحة القمح .1شكل 

 ).1: جدول رقم (المصدر
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 نتائج الدراسة
 من محصول القمح.  واالستیرادي اإلنتاجي أوًال: موقف مصر 

 2020-2010من  واالستیرادیة من محصول القمح خالل الفترة اإلنتاجیةالمؤشرات  -1
أن المساحة المزروعة  )،1(والشكل رقم  )1(یتضح من الجدول رقم   :تطور مساحة القمح -

ا االدنى   دـھ ام    3033.49من القمح بلـغت ـح دان ـع ام 2017ألف ـف ا األقصـــــى ـع دـھ ا بلـغت ـح ، كـم
ألف فدان   33381.15ألف فدان، بمتوـسط مساحة بلغ حوالي    3601.58حیث قدرت بحوالي    2015

 خالل فترة الدراسة.
ل فترة الدراـسة والموـضحة  مـصر خال فيوبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام لمـساحة القمح  

ــاحة تتزید زیادة  )،2(بالجدول رقم  ــتوى  تبین أن المسـ ــائیة عند مسـ %  1لم یتأكد معنویتھا اإلحصـ
 %.5و

أن انتاجیة القمح  )،2( والشـــــكل رقم )1( یتضـــــح من الـجدول رقم  :تطور انـتاجـیة القمح -
ــري   2017 األقصــــى عامكما بلغت حدھا   ،2010 طن/فدان عام  2.26 االدنى  بلغت حدھا   المصــ

درت بحوالي   ث ـق ة بلغ حوالي  2.78حـی اجـی دان، بمتوســـــط انـت دان خالل فترة   2.61  طن/ـف طن/ـف
 الدراسة.

مصــــر خالل فترة الدراســــة والموضــــحة   فيالقمح    إلنتاجیةوبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام  
%  1یتأكد معنویتھا اإلحصـــائیة عند مســـتوى  تبین أن االنتاجیة تتزاید زیادة لم )،2( رقم  بالجدول

 %.5و
- 2010(المصري خالل الفترة    للقمحالمؤشرات اإلنتاجیة    لتطورمعادالت االتجاه الزمني العام    .2  جدول 

2020( 
 )(% معدل التغیر )(F قیمة )R2( المعادلة المتغیر

 % كمیة
 المساحة

 فدان)  ألف(
 ھ س 2.52+ 3323.04=  ھص^

                       )0.14 ( 0.002 0.20 - - 

 الفدانیة اإلنتاجیة
 (طن/فدان)

 ھ س 0.02+  2.51=  ھص^

                      )1.39 ( 0.09 0.93 - - 

 االنتاج الكلي 
 (الف طن)

 ھ س 62.21+ 8346.63=  ھص^

                       )0.96 ( 0.18 1.94 - - 

 كمیة الواردات 
 (ألف طن)

 ھس  29.40+ 10730.01=  ھص^

                          )0.26 ( 0.01 0.07 - - 

  ).1جدول رقم (:  المصدر

 
 .2020-2010(طن/فدان) في مصر خالل الفترة من  تطور انتاجیة القمح .2شكل 

 ).1: جدول رقم (المصدر
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أن االنتاج الكلى  )،3(والـشكل رقم   )1(یتضـح من الجدول رقم    :تطور االنتاج الكلى للقمح -
ــريللقمح  كما بلغت حده األقصـــى    ،2010ألف طن عام   7177.40  حواليبلغ حده االدنى   المصـ
ألف   8719.91ألف طن، بمتوســط انتاج كلى بلغ حوالي    8719.91حیث قدرت بحوالي    2015عام 

 طن خالل فترة الدراسة.
مصـــــر خالل فترة اـلدراســـــة    فيالكلى للقمح  لإلنـتاج  وبتـقدیر مـعادـلة االتـجاه الزمني الـعام  

لم یتأكد معنویتھا اإلحصـائیة عند  زیادة  الكلى یتزاید  اإلنتاجتبین أن  )،2(بالجدول رقم   والموضـحة
 %.5و% 1مستوى 

 ).2020-2010( طن) في مصر خالل الفترة ألف( لقمحلالكلى  اإلنتاجنتاج االتطور  .3شكل 
 ).1: جدول رقم (المصدر

ــح من الجدول رقم: تطور �م�ة واردات للقمح - ــكل رقم )1( یتضــ أن واردات  )،4( والشــ
األقصـى  كما بلغت حده   ،2020 ألف طن عام  9042.58  حواليبلغت حدھا االدنى   المصـريالقمح 

  ألف طن، بمتوســـــط كمیـة واردات بلغـت حوالي   12930.09  حیـث قـدرت بحوالي  2017  عـام
 ألف طن خالل فترة الدراسة. 10906.43

مـصر خالل فترة الدراـسة والموـضحة    فيوبتقدیر معادلة االتجاه الزمني العام لكمیة واردات القمح 
  لم یتأكد معنویتھا اإلحصــائیة عند مســتوىتبین أن الواردات تتزاید زیادة  )،2(بالجدول رقم 

  %.5و% 1
 :(ألفةالكمی  )2020-2016(الفترة   خاللالعالم  منمحصـول القمح   منمصـر    واردات لنسـبیةا  األھمیة .3  جدول

 طن)

 www.fao.stat.com  حسبت وجمعت من موقع  :المصدر

 لمحصول القمح من دول العالماألھمیة النسبیة لواردات مصر  -2
والذى یـشیر إلى األھمیة النـسبیة لواردات مـصر لمحـصول القمح   )3(  یتـضح من الجدول رقم

أن روسیا وأوكرانیا یتصدران قائمة الدول المصدرة   )،5(  والشكل رقم)  2020-2016(  خالل الفترة
در   ك بمتوســـــط  ـق ذه  التواليملیون طن على    2.13،  6.81  بحواليالقمح لمصـــــر وذـل ل بـھ ، لتمـث

ذلك  فيثم تلیھا  )،  2020-2016(من متوـسط واردات مـصر خالل الفترة   %80  المتوـسطات حوالى

 % المتوسط 2020 2019 2018 2017 2016 الدولة
 60.77 6811.48 5460.51 5743.95 9198.03 7831.13 5823.79 روسیا
 19.01 2130.12 2317.53 1767.56 1600.46 2558.05 2407.01 أوكرانیا 
 9.07 1016.89 294.52 1286.09 1104.71 1102.09 1297.05 رومانیا
 2.15 240.53 - 128.33 138.72 282.70 412.35 بولندا 

 9.43 1057.10 970.02 1498.49 462.65 1156.12 1198.24 دول أخرى 
 100 11248.02 9042.58 10424.42 12504.57 12930.09 11138.44 العالم إجمالي
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المرتـبة الـثانـیة والـثالـثة على الترتـیب، وذـلك بمتوســــــطات ـقدرت   فيـكل من روـمانـیا وبولـندا، وذـلك 
على الترتـیب %  2.15%،  9.07  الىما یـعادل حو أيملیون طن على الترتـیب،    0.24،  1.02  بحوالي

ــر والذى تقدر   ــط واردات مصــ ملیون طن خالل نفس الفترة. وتمثل ھذه    9.18  بحواليمن متوســ
 % من واردات مصر خالل نفس الفترة.90  حواليالدول األربعة السابق ذكرھا ما یعادل 

 
 ).2020-2010(القمح (ألف طن) في مصر خالل الفترة  من تطور كمیة الواردات .4شكل 

 ).1(  : جدول رقمالمصدر

 
 ).2020-2016(  خالل الفترة النسبیة لواردات مصر لمحصول القمح األھمیة. 5 شكل

 ).3رقم (  الجدول:  المصدر
 األسعار الشھریة لصادرات محصول القمح.  ثانیاً:

عار الـسوق   االعتماد تم ادیة لعدم توافر    نـسيوالفر األمریكيعلى أـس ترـش عار اـس  متوـسط كأـس
 .2022لى شھر مارس إ 2021الفترة شھر أبریل   خاللللقمح  الشھري  العالميالسعر 
واألمریكي حیث یتضــح تزاید   رنســيتزاید ســعر القمح الف  نســبة )4(الجدول رقم   یوضــح 

  المعروضـة الكمیة   فيالسـعر مع حدوث األزمة الروسـیة األوكرانیة، مما یشـیر إلى النقص الشـدید 
القمح  ســـــعرالســـــعر، مما یالحظ زیادة   ارتفاعذلك على   انعكسللقمح على مســـــتوى الـعالم مما 

  %.44 من ألكثرمریكي سعر القمح األ وزیادة.2021مقارنة بشھر أبریل  %48من  بأكثرالفرنسي  
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 واألمریكي فرنسيلمحصول القمح ال ریةاألسعار التصدی .4 دولج

  www.sa.investing.comاألمریكي أخر سعر  القمح د عقو المصدر:

 :الروسیة األوكرانیة االزمةضوء  في القمح  منالمصریة  للوارداتالتخطیط األمثل  ثالثًا:
 )2020-2016(التوزیع الجغرافي الراھن لواردات مصر من محصول القمح كمتوسط للفترة 

ــواق العالمیة المختلفة   ــر من القمح من األسـ ــیر التوزیع الجغرافي الراھن لواردات مصـ یشـ
ــط للفترة   ــنوي لكمیة  إلى )،5(والموضــح في الجدول رقم   )2020-2016(كمتوس ــط الس أن المتوس

طن خالل الفترة المشــــار إلیھا، وتقدر قیمتھا   ألف  11227.95غت حوالي  الواردات المصــــریة بل
دول مختلفة أمكن تقسیمھا   8ھذه الكمیة من    استیرادملیون دوالر، وتم    2623.01ة بحوالي جمالیاإل
 :كالتالي ةرئیسیثالث مجموعات    إلى

  المجموعة األولى
  ، وبلغاریا   ،ورومانیا خمس دول ھما فرنســا   علىحیث تشــتمل   األوربي  االتحادوتضــم دول  

  1739.49ولیتوانیا. وتقدر حجم الواردات المصـــریة الســـنویة من ھذه المجموعة بحوالي   ،وبولندا
الكمیة المســتوردة خالل تلك الفترة. وتعد رومانیا من    إجماليمن  %  29.34طن، أي ما یعادل   ألف

 أكثر دول ھذه المجموعة التي تصدر القمح لمصر.
 المجموعة الثانیة

ــتمل  األمریكیة وكندا.  المتحدة دولتین وھما الوالیات   علىوتمثلھا الدول االمریكیة حیث تشــ
ــنویة من ھذه المجموعة بحوالي   طن، أي ما یعادل   313.90ویقدر حجم الواردات المصــــریة الســ

أعلي   األمریكـیةالمتـحدة  الوالـیات  الكمـیة المســـــتوردة خالل تـلك الفترة. وتـعد    إجـماليمن  %  2.34
 لقمح لمصر.ل تصدیًرادولة في ھذه المجموعة 

 المجموعة الثالثة
وتمثلھا الدول األـسترالیة حیث تـشتمل علي دولة واحدة وھي أـسترالیا. ویقدر حجم الواردات  

  إجـمالي من   %1.30طن، أي ـما یـعادل    174.85الســـــنوـیة من ـھذه المجموـعة بحوالي    المصـــــرـیة
 الكمیة المستوردة خالل تلك الفترة. 

یتبین ضــرورة العمل على إعادة توزیع الواردات المصــریة من القمح من األســواق العالمیة  
تخدامبما یتناـسب مع الطاقة التصـدیریة لتلك الدول. ولتحقیق ھذا الھدف فقد تم  لوب البرمجة   اـس أـس

ــر من القمح، والذي یتحقق عن طریق تدنیة   ــل توزیع لواردات مصــ ــل إلى أفضــ الخطیة للتوصــ

السعر القمح   شھر 
 الرقم القیاسي الفرنسي

 

السعر القمح   شھر 
 األمریكي 

الرقم  
 القیاسي

 100 735.30 2021أبریل  100 283 2021أبریل 
 90.3 664.12 2021مایو  94.8 268.2 2021مایو 

 92.5 680.25 2021یونیو  89.8 254.2 2021یونیو 
 95.7 703.50 2021یولیو  87.8 248.4 2021یولیو 

 98.5 724.00 2021أغسطس  105.9 299.7 2021أغسطس 
 98.7 725.75 2021سبتمبر  104.8 296.5 2021سبتمبر 
 105.1 772.75 2021أكتوبر  112.4 318.2 2021أكتوبر 
 105.2 773.75 2021نوفمبر  120.5 341.1 2021نوفمبر 
 104.8 770.75 2021دیسمبر  118.4 335.2 2021دیسمبر 

 103.5 761.25 2022ینایر  110.2 311.8 2022ینایر 
 126.2 928.00 2022فبرایر  107.3 303.8 2022فبرایر 
 144.7 1063.75 2022مارس  148.9 421.3 2022مارس 

http://www.sa.investing.com/
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حصیلة الواردات في ظل قیود تتمثل في الطاقة التصدیریة للدول المصدرة، وفي ظل تلك القیود تم  
 وضح فیما یلي:عمل نموذج للوضع الراھن وعمل بدائل مختلفة لھذا التوزیع الراھن كما ھو م

 التوزیع الراھن
من مختلف دول الـعالم ـكل دوـلة القمح  عـبارة عن التوزیع الراھن للكمـیات المســـــتوردة من  

 الطن منھا. استیرادعلي حسب الكمیة المستوردة منھا وسعر 
 القیود

 البدیل األول (الحر)
ــول القمح تتوزع بطریقة حرة على  ــتوردة من محص مختلف الدول وفیھ تترك الكمیات المس

تیرادیة حجم الطاقة    إلىظل قید طاقة تلك الدول التصـدیریة، باإلضـافة   فيحـسب أقلھا ـسعراً و  االـس
عن المتوـسط الـسنوي   االـستیرادیةالمـصریة من ھذا المحـصول من جمیع األـسواق وال تزید الطاقة  

 ).2020-2016(لكمیة الواردات منھ في متوسط الفترة  
 الثاني البدیل 

  باقي مجموعة الدول األمریكیة وتترك   إجماليمن    %50ع واردات مصـــر بنســـبة وفیھ توز
 التصدیریة.الدول وفقًا لسعر استیراد الطن والطاقات    باقيالكمیة موزعة على 

ــط للفترة   فيالتوزیع الجغرا .5جدول   ــول القمح كمتوسـ ــریة من محصـ الراھن واألوفق للواردات المصـ
)2016-2020( 

 الرمز الدولة 
سعر   القیمة التصدیریة الكمیة المصدرة

التصدیر 
 (دوالر/طن)

الطاقة  
 التصدیریة

 طن) باأللف(

% لواردات  
مصر للطاقة 

ملیون  % طن ألف التصدیریة
 % دوالر

 األوربي ) سوق االتحاد 1(
 1X 413.95 3.69 103.95 3.96 251.12 18452.45 2.24 فرنسا
 2X 1016.89 9.06 224.33 8.55 69.74 5810.33 55.37 رومانیا
 3X 45.56 0.41 11 0.42 241.52 4170.65 1.09 بلغاریا
 4X 240.53 2.14 51.42 1.96 213.78 3149.3 7.64 بولندا 
 5X 22.56 0.20 5.48 0.21 242.91 3005.83 0.75 لیتوانیا 

 11.39 34588.56 203.81 15.10 396.18 15.49 1739.49  المجموعة إجمالي
 ) السوق األمریكي2(

الوالیات المتحدة  
 6X 300.77 2.68 82.05 3.13 272.78 25408.01 1.18 االمریكیة

 7X 13.13 0.12 7.23 0.28 550.73 22606.42 0.06 كندا 
 0.65 48014.43 411.76 3.40 89.28 2.80 313.90  المجموعة إجمالي

 األوربي) السوق 3(
 8X 6811.48 60.67 1541.64 58.77 226.33 34291.71 19.86 روسیا
 9X 2130.12 18.97 546.11 20.82 256.38 16713.1 12.75 أوكرانیا 

 X10 58.11 0.52 13.34 0.51 229.58 40.96 141.87 بیالروسیا
 17.63 51045.77 237.43 80.10 2101.09 80.15 8999.71  المجموعة إجمالي

 األسترالي) السوق 4(
 X11 174.85 1.56 41.94 1.60 239.86 14095.8 1.24 استرالیا

 1.24 14095.8 239.86 1.60 41.94 1.56 174.85  المجموعة إجمالي
   * 233.61 100.00 2623.01 100.00 11227.95  المجموعات إجمالي

 متوسط السعر.* 
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 http://www.fao.org/faostat/en   موقع منظمة األغذیة والزراعة جمعت وحسبت من: المصدر

ــكل ــبیة لواردات مصــر لمحصــول القمح  األھمیة .6 ش ــواقھا خالل الفترة النس - 2016(  من أھم أس
2020.( 

 ). 5(  : جدول رقمالمصدر

ــط  في التوزیع الجغرا .6  جدول ــول القمح كمتوسـ ــریة من محصـ الراھن واألوفق للواردات المصـ
 )2020-2016( للفترة

 الرمز الدولة 
سعر   القیمة التصدیریة الكمیة المصدرة

التصدیر 
 (دوالر/طن)

الطاقة 
 التصدیریة

 طن) باأللف(

% لواردات  
مصر للطاقة  

ملیون  % طن ألف التصدیریة
 % دوالر

 األوربي ) سوق االتحاد 1(
 1X 413.95 3.69 103.95 3.96 251.12 18452.45 2.24 فرنسا
 2X 1016.89 9.06 224.33 8.55 69.74 5810.33 55.37 رومانیا
 3X 45.56 0.41 11.00 0.42 241.52 4170.65 1.09 بلغاریا
 4X 240.53 2.14 51.42 1.96 213.78 3149.3 7.64 بولندا 
 5X 22.56 0.20 5.48 0.21 242.91 3005.83 0.75 لیتوانیا 
  إجمالي

 11.39 34588.56 203.81 15.10 396.18 15.49 1739.49  المجموعة

 السوق األمریكي )2(
الوالیات المتحدة  

 6X 300.77 2.68 82.05 3.13 272.78 25408.01 1.18 االمریكیة

 7X 13.13 0.12 7.23 0.28 550.73 22606.42 0.06 كندا 
  إجمالي

 0.65 48014.43 411.76 3.40 89.28 2.80 313.90  المجموعة

 األستراليالسوق  )4(
 X8 174.85 1.56 41.94 1.60 239.86 14095.8 1.24 استرالیا
  إجمالي

 1.24 14095.8 239.86 1.60 41.94 1.56 174.85  المجموعة

   * 233.61 - 2623.01 - 11227.95  متوسط الواردات 
 لقمح.لمتوسط سعر التصدیر *

  www.fao.stat.org.com  والزراعة: جمعت وحسبت من موقع منظمة األغذیة المصدر

 
 

سوق االتحاد 
االوربي
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80%

السوق 
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2%

http://www.fao.org/faostat/en
http://www.fao.stat.org.com/
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 البدیل الثالث
 وتترك األوربي  االتحادمجموعة دول   إجماليمن    %70  وفیھ توزع واردات مصـــر بنســـبة

 الدول وفقًا لسعر استیراد الطن والطاقات التصدیریة.  باقيالكمیة موزعة على   باقي
 بعاالبدیل الر

ــعر اســـتیراد الطن والطاقات    وفیھ توزیع الواردات داخل كل مجموعة توزیعًا حًرا وفقًا لسـ
ــعر الواحد وذلك   ــدیریة داخل نفس المجموعة وبشــرط تســاوى الواردات من الدول ذات الس التص

 ).2020-2016(  االستیراد خالل متوسط الفترةتنویع مصادر  بغرض
 دالة الھدف

ولـصیاغة    )2020-2016(  ویـستھدف قیمة حـصیلة الواردات من محـصول القمح خالل الفترة
  متوسـط  اسـتخداممتوسـط أسـعار الطن من القمح خالل فترة الدراسـة، كما تم    اسـتخدامھذه الدالة تم  

ــتیرادھا الكمیة التي یمكن  ــتھدفة  من مختلف الدول اس ــیاغة الدالة المس النحو  على، وبذلك یمكن ص
 :التالي

Minz = 251.12 X1 + 69.74 X2 + 241.52 X3 + 213.78 X4 + 242.91 X5 + 272.78 X6 
+ 550.73 X7 + 239.86 X8   

 الوجھ التالي: علىللدول  المجموعتینعن الكمیة المستوردة من القمح من  iX حیث تعبر
  X)2(  وروـمانـیا   X)1(  االتـحاد االوربي: وھي تضـــــم خمس دول ھـما فرنســـــا مجموـعة دول  )  1(

 .X)5( ولیتوانیا  X)4( وبولندا X)3(  وبلغاریا 
 .X)7( وكندا X)6( مجموعة الدول االمریكیة: وھي تضم دولتین ھم أمریكا ) 2(
 . X)8(  دولة استرال�ا : وهي تضم  األسترال�ةمجموعة الدول    )3(

 األنشطة البدیلة
 وتمثل بأسواق الدول المصدرة لمحصول القمح. 
 االستیرادیةالقیود 

تیرادیةطن للدول المصـدرة وكذلك الكمیات   باأللفوتمثلھا الطاقات التصـدیریة   الراھنة    االـس
 خالل فترة الدراسة.

ــتیرادیةولقد أعطي ھذا النموذج تكلفة   ــھا الجدول رقم   اسـ   2623.01تقدر بحوالي    )6(یعكسـ
 ملیون دوالر.

القیود (الخاصة بالكمیات  
 الراھنة) االستیرادیة

القیود (الخاصة بالطاقات   األنشطة البدیلة
 التصدیریة)

413.95 > X1 > 18452.45 
1016.89 > X2 > 5810.33 
45.56 > X3 > 4170.65 
240.53 > X4 > 3149.30 
22.56 > X5 > 3005.83 
300.77 > X6 > 25408.01 
13.13 > X7 > 22606.42 
174.85 > X8 > 14095.80 

11227.95  
< 

 
∑
8

1 iX 
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المصــــریة من محصــــول القمح كمتوســــط للفترة   للوارداتالراھن واألوفق    فيالتوزیع الجغرا .7 جدول
)2016-2020( 

 الدولة 

 البدیل الرابع  البدیل الثالث  الثاني البدیل   البدیل االول  النموذج الراھن 
الكمیة 

المصدرة 
 طن) ألف(

% 
الكمیة 

المصدرة 
 طن) ألف(

% 
الكمیة 
 المصدرة

 طن) ألف(
% 

الكمیة 
المصدرة 

 طن) ألف(
% 

الكمیة 
المصدرة 

 طن) ألف(
% 

 ) سوق االتحاد االور�ي 1(

 - - - - - - - - 3.69 413.95 فرنسا

 51.75 5810.33 51.75 5810.33 50 5613.97 40.75 5810.33 9.06 1016.89 رومان�ا

 31.06 4170.65 17.94 2014.59 - - - - 0.41 45.56 بلغار�ا

 14.02 1574.65 14.02 1574.65 - - 14.02 1574.65 2.14 240.53 بولندا

 - - - - - - - - 0.20 22.56 لیتوان�ا 

 96.83 11555.63 83.71 9399.57 50 5613.97 54.77 7384.98 15.49 1739.49 المجموعة  إجمالي

 ) سوق االمر�كي 2(

  الوال�ات المتحدة
 االمر�ك�ة 

300.77 2.68 - - 5613.98 50 - - 313.90 2.80 

 - - - - - - - - 0.12 13.13 كندا 

 2.80 313.90   50 5613.98 - - 2.80 313.90 المجموعة  إجمالي

 األسترالي ق ) السو3(

 1.56 174.85 16.28 1828.38 - - 34.23 3842.97 1.56 174.85 استرال�ا 

 1.56 174.85   - - 34.23 3842.97 1.56 174.85 المجموعة  إجمالي

 100 11227.95 100 11227.95 100 11227.95 100 11227.95 - 11227.95 متوسط الواردات

 بالدراسة.  )6(  حسبت من بیانات جدول رقم المصدر:

 ما یلي: )7( نتائج البدائل المقترحة والموضحة في الجدول رقم تبین منوقد 
ومن  %  60.42بالنسـبة للنموذج الراھن فقد بلغت نسـبة الواردات من الدول االسـیویة حوالي  

 %.39.58الدول األوروبیة واالمریكیة حوالي  
 علي  حرة  تتوزع  القمح محصول  من  المستوردة الكمیات  بترك والخاص األول  للبدیل بالنسبة

ً  ســعراً   أقلھا   حســب الدول  مختلف   من المســتوردة  الكمیات أن وجد للدول،  التصــدیریة  للطاقة  ووفقا
  تـقدر  بنســــــبة  وذـلك  وبولـندا  روـمانـیا   ھـما   األوربي  االتـحاد  ســـــوق   من  دولتین   علي  توزـعت  القمح

 وذلك  %34.23  بنســبة منھ  فاخذ  األســترالي الســوق  أما  الترتیب، على %14.02%،  51.75  بحوالي
 الـبدـیل   ـھذا  حقق   ولـقد  ،)7(  رقم  الـجدول  في  مبین  ھو  كـما   وذـلك  المســـــتوردة،  الكمـیات  إجـمالي  من

  قدره  وفر  یحقق  أي دوالر،  ملیون  1663.62  بحوالي تقدر )8( رقم  الجدول یعكـسھا  اـستیرادیة  تكلفة
 .الراھن النموذج عن% 36.57 تمثل دوالر ملیون 959.39  حوالي

ــتیراد  الثاني البدیل   اما  توزع على %  50صــادرات أمریكا و  إجماليمن   %50والخاص باس
الدول وفقًا لسـعر اسـتیراد الطن والطاقات التصـدیریة، وجد أن الكمیات المسـتوردة من القمح   باقي

، كما ھو موضح %50و%  50دولتین ھما أمریكا ورومانیا وذلك بنـسب تقدر بحوالي   علىتوزعت 
ــھا الجدول رقم  )7(في الجدول رقم  ــتیرادیة یعكسـ تقدر بحوالي  )  8(ولقد حقق ھذا البدیل تكلفة اسـ

دوالر،    1992.90 ــدره  وفر  یحقق   أيملیون  ــل  دوالر  ألف  630.11  حوالي  ق  عن  %24.02  تمث
 .الراھن النموذج
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الواردات من مجموعة الدول االوربیة  إجماليمن    %70والخاص باستیراد    البدیل الثالثاما 
الواردات على الدول وفقًا لـسعر اـستیراد الطن والطاقات التـصدیریة، وجد أن الكمیات    باقيوتوزع  

بنـسب تقدر   وذلكالمـستوردة من القمح توزعت علي ثالث دول أوربیة ھم رومانیا وبلغاریا وبولندا 
كما ھو %  16.28، كـما حازت دولة اســـــترالـیا بنســـــبة  %14.02 و%  17.94 و%  51.75بحوالي  

ــھا  )  7(موضــح في الجدول رقم  ــتیرادیة یعكس تقدر    )8(الجدول رقم ولقد حقق ھذا البدیل تكلفة اس
  %36.45  تمـثل  دوالر ملیون  956.05  حوالي  ـقدره  وفر  یحقق   أيملیون دوالر،    1666.96بحوالي  

 .الراھن النموذج عن
ا  دـیل  أـم ا   مجموـعة  ـكل  داـخل  الواردات  بتوزیع  والـخاص  الرابع  الـب ا   حًرا  توزیعـً  لســـــعر  وفـق
 ذات  الدول  من  الواردات  تسـاوى  بشـرط   المجموعة  نفس داخل  التصـدیریة  والطاقات  الطن اسـتیراد
 القمح   من المســـتوردة  الكمیات أن وجد االســـتیراد، مصـــادر  تنویع بغرض وذلك  الواحد الســـعر
ــترالیا  علي توزعت ــبة  اسـ ــبة امریكا   %،1.56 بنسـ  فكانت األوربیة الدول ومجموعة %،2.80 بنسـ

ا   اـلدول انـی ا   روـم دا  وبلـغارـی  من  وذـلك  التوالي،  على  %  14.02%،  29.87%،  51.75  بنســــــبة  وبولـن
ولقد حقق البدیل تكلفة اـستیرادیة  )،7( رقم  الجدول في موـضح ھو كما  المـستوردة،  الكمیات  إجمالي

در بحوالي    )8(یعكســـــھـا الجـدول رقم   دره حوالي    1679.52تـق ملیون دوالر، أي بخفض وفر ـق
 عن النموذج الراھن.% 35.97ملیون دوالر تمثل  943.49

 تكلفة واردات مصر من القمح في الوضع الراھن وفي ظل مختلف البدائل المقترحة .8 جدول
الراھن والبدائل النموذج 

 المقترحة
  تكلفة استیرادیة
 (ملیون دوالر) 

 الوفر (العائد المتحقق عن الوضع الراھن) 
 % ملیون دوالر

 - - 2623.01 النموذج الراھن
 36.57 959.39 1663.62 البدیل األول 
 24.02 630.11 1992.90 البدیل الثاني 
 36.45 956.05 1666.96 البدیل الثالث
 35.97 943.49 1679.52 البدیل الرابع

 بالدراسة.) 7( حسبت من بیانات الجداول أرقام المصدر:
 التوصیات

  دول العالم تنوع وتعدد مصـادر الحصـول على واردات القمح وخاصـة أن مصـر تُعد من أكبر  -1
للضــغط علیھا من قبل الدول المصــدرة لتحقیق أغراض  كأداة، لذا قد یســتخدم ســتیراًدا للقمحا

 .اقتصادیةسیاسیة أو 
ــاحة    فيالتوســع  -2 ســالالت جدیدة تجود   اســتنباط مع   المســتصــلحة حدیثًا   األراضــيزیادة مس

 .األراضي تلك  فيزراعتھا 
 من عملیة الحصاد وحتى وصول رغیف الخبز للمستھلك. ًءاتقلیل الفاقد من القمح بد -3
رومانیا وبولندا واســــترالیا حیث أن ھذه  ردات مصــــر من القمح لكل من دولة إعادة توجیھ وا -4

 عن الوضع الراھن.  %36.57واردات مصر بنسبة  فيالدول تحقق وفر 
 المراجع
جستیر، كلیة الزراعة، جامعة  مصر، رسالة ما  فياقتصادیات أنتاج وتصنیع القمح    شبل.  العاطي  أحمد عبد

 .2011 ،بنھا
ــرحان أحمد  ــلیمانس ــطفى(دكتور)  س ــادیة للقمح   .(دكتور)  ، معتز علیو مص  فيالتنبؤ بالمتغیرات االقتص

مصــر باســتخدام نماذج الســالســل الزمنیة المتحركة، المجلة المصــریة لالقتصــاد الزراعي، المجلد  
 .2021 دیسمبر )،4(العدد  )،31(
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Abstract 
Wheat is one of the most important food grain crops that the Egyptian people 

depend on for food, and its grains are used in the production of bread and pasta. 
Animal breeders also use wheat straw as animal food. The state attaches special 
importance to the wheat crop to work on increasing the productivity, whether by 
the main increase or the horizontal increase. 

The research aims to redirect Egypt’s imports of wheat to various wheat-
exporting countries with the exception of Russia and Ukraine, where both Russia 
and Ukraine are among the largest producers and exporters of wheat in the world, 
and the current conflict between them has led to crises for some wheat-importing 
countries, especially Egypt, which is estimated It imported about 80% of this crop 
from these two countries. The impact of this crisis was reflected on the prices of 
this crop in the world, as this led to a sharp rise in wheat prices globally, which 
will have a negative impact on the Egyptian balance of payments in the future. 

It was found that the Egyptian productivity indicators showed that the 
development of the area, total production, feddan productivity and Egyptian 
imports increased, the statistical significance of which was not confirmed at the 
level of 1% and 5%. 

It also became clear that the price of French and American wheat increased 
by 48.9%, 44.7%, respectively, from April 2021, and it was found from the linear 
programming that the first alternative achieved the lowest cost among the 
alternatives, as it saved 959.39 million dollars, or 36.57%. 


