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 العرب   امللخص 

س تقرار الس يايس  تشغل قضية الأمن الغذايئ ركنًا أأساس ًيا يف الاقتـصاد املـرصي، وذكل نظًرا الرتباطها الوثيق بعملية التمنية الاقتصادية من انحية والا

ارش أأو غري مبارش بعدد من القطاعات واملؤسسات اخملتلفة يف  والاس تقرار الاجامتعي من انحية أأخرى، فهيي قضية ذات جوانب متعددة، ترتبط بشلك مب

ال أأهنا ترتبط بصفة رئيس ية ابلقطاع الزراعي يف أأن مرص ما زالت تعاين من جفوة غذائية يف أأغلب السلع الغذائية   بحثوذلا متثلت مشلكة ال . ادلوةل، ا 

% من المكية املس هتلكة, ومتثل  41,4مليون طن متثل  17,1أأمهها الفجوة الغذائية يف احلبوب والىت تبلغ حواىل بصورة هتدد الأمن الغذايئ املرصي، ومن 

من العمالت الأجنبية, بل ومتثل هتديداً للأمن الغذاىئ املرصى نظراً للهتديدات اخلارجية الىت   هذه الفجوة عبء ثقياًل عىل مزيانية اس ترياد الغذاء يف مرص

ىل مرص. دراسة أأبعاد الفجوة الغذائية من حماصيل احلبوب وعالقهتا املبارشة ابلأمن الغذاىئ   بحثومن مث اس هتدف ال  قد تعيق تدفق واردات احلبوب ا 

ىل ودلراسة املرصى وأأبعاده اخلارجية.  نتاج واس هتالك التعرف عيل  أأبعاد الفجوة الغذائية من احلبوب سيتطرق البحث ا  الغذاء يف مرص ومصادر طلب   ا 

  من احلبوب.  تقدير جحم الفجوة الغذائية ونس بة الاكتفاء اذلايتم(. و 2019-2000الغذائية الرئيس ية  خالل الفرتة من)ة احلبوب وعرض الغذاء للمجموع

س هتالك من احلبوب تنخفض بشلك مس متر مما يتطلب العمل عىل زايدة الانتاج من احلبوب عن طريق التوسع  وقد تبني أأن فرتة كف  اية الانتاج لال 

س هتالك من احلبوب تزتايد بشلك مس متر مما يعىن اعامتد مرص عىل الواردات من  احلبوب بشلك   الأفقى والرأأىس.وابلتاىل تبني أأن فرتة كفاية الواردات لال 

مليون طن اليكفى الاس هتالك احملىل ملدة شهر ومن الرضورى زايدته ليكفى س تة   1,6تبني أأن اخملزون اال سرتاتيجى من احلبوب والبالغ حواىل كبري. كام 

صبح من  وابلتاىل ي  0,01أأشهر عىل الأقل وفقًا ال عتبارات الأمن الغذاىئ. وأأوحضت البياانت أأن معامل الأمن الغذاىئ خالل فرتة ادلراسة قدر حبواىل 

 وذكل ال حداث ترامك اسرتاتيجى من احلبوب يف مرص  0,5الرضورى زايدة قميته لتصل اىل  

 . معامل الأمن الغذاىئ -اخملزون الاسرتاتيجى -التمنية الاقتصادية –الأمن الغذاىئ   اللكامت الاسرتشادية: 

 املقدمة: 

، وذكل  أأحد القضااي الاقتصادية الهامةتعترب قضية الأمن الغذايئ 

نظًرا الرتباطها الوثيق بعملية التمنية الاقتصادية من انحية والاس تقرار  

الس يايس والاجامتعي من انحية أأخرى، فهيي قضية ذات جوانب  

متعددة، ترتبط بشلك مبارش أأو غري مبارش بعدد من القطاعات  

ال أأهنا ترتبط بصفة رئيس ية ابلقطاع   واملؤسسات اخملتلفة يف ادلوةل، ا 

نتاج مزيد من  الزراعي ، ومن مث جتعل من التمنية الريفية أأمًرا حيواًي ال 

  الزراعية وىف مقدمهتا مياه الرىالغذاء، خاصة يف ضوء حمدودية املوارد 

الس يد  )واس مترار الزايدة الساكنية، ومن مث زايدة الطلب عىل الغذاء 

 .( 2007وأأخرون 

عتبارات  يمت وفق العاملىوىف الواقع مل يعد توزيع فائض الغذاء  ًا لال 

ليه ا   أأوالً  الاقتصادية أأو أأنه ينساب الانسانية و ىل ادلول الأكرث حاجة ا 

منا يتحدد وفقًا ال عتبارات س ياس ية, الأمر اذلى تودل عنه ما يسمى   وا 

"بلعبة الاس تقطاب ادلولية" وقد حتول الغذاء ىف أأيدى احملتكرين  

سرتاتيجى يس تخدم عن  ىل سالح س ياىس ا  نتاجه وتسويقه ا  د احلاجة  ال 

)عزة عامرة  ليه لتحقيق الأغراض الاقتصادية والس ياس ية للمحتكرين ا  

, وهناك حقيقة هامة وىه أأن احلجم اللكى للسلع واملواد  (2002

الغذائية الىت يمت تداولها ىف التجارة ادلولية وخاصة احلبوب قد أأخذ ىف  

التناقص النس ىب خالل الس نوات الأخرية, نتيجة التطورات يف 

العالقات والفكـر الـس يايس والاقتصادي العاملي وما صاحهبام من  

ها املبارش وغري املبارش عىل حاةل الأمن الغذايئ  تأأثري و  ،تغريات مؤسس ية

خاصة ابلنس بة لدلول النامية ومهنا مرص، مما يتطلب معه تـضافر اجلهود  

ة وحسر عبداملنعم خليف)لتحقيق املس توى املطلوب من الأمن الغذايئ

نتاج الوقود   .(2008 نتاج جزء كبري من الغذاء ال  وكذكل بسبب حتول ا 

 احليوى.

ن هشاشة حاةل الأمن الغذاىئ, وذكل لأن هناك جعز  وتعاىن مرص م

نتاج احملىل   نتاج من معظم السلع الغذائية الزراعية, حيث يغطى اال  ىف اال 

هامل القطاع   جانبًا حمدوداً من اال س هتالك ويزداد املوقف سوءاً اب 

عطاء التمنية الزراعية اال هامتم الاكىف ىف زايدة املعروض   الزراعى وعدم ا 

يعد  و . (2011)جملس الوزراء وأأمهها احلبوب ملواد الغذائيةاحملىل من ا

الأمن الغذايئ من قضااي الأمن القويم وذلكل تعمل ادلول عىل حتقيق  

نتاهجا احمليل، نظًرا ملا يعرتي   أأمهنا الغذايئ قدر املس تطاع من خالل ا 

وعادة ما   املصادر اخلارجية من خماطر التقلبات الاقتصادية والس ياس ية.

دلول س ياساهتا الزراعية والغذائية لتوفري السلع اال سرتاتيجية من توجه ا

تعاين مرص يف   كام  . (2015 الس نوي اال حصايئالكتاب )املصادر احمللية

حتقيق أأمهنا الغذايئ من مشالكت الاعامتد عىل اخلارج لتوفري العديد  

  والزيوت، ،والسكر ،من السلع الغذائية اال سرتاتيجية مثل القمح

مما يتسبب يف تفامق مشالكت دمع الغذاء، والعجز يف مزيان   واللحوم

توافر   عىل الرمغ من املدفوعات، واس تزناف احتياطيات النقد الأجنيب.

ماليني فرد يف القطاع   6,6اال ماكنيات الزراعية حيث يعمل مبرص حنو 

ماليني   9,3الزراعي، عىل مساحة من الأرايض الزراعية تقدر بنحو 
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% من قمية الناجت احمليل  14,8ويسامه قطاع الزراعة بنحو  . فدان

، بلغت مسامهة القطاع  2019اال جاميل. ووفقًا لبياانت العام املايل 

جاميل الناجت احمليل اال جاميل   من مليار جنيه مرصي  218اعي حنو الزر ا 

 . تريليون جنيه 1,4البالغ 

مليار   48,5كام بلغت الاستامثرات املنفذة يف قطاع الزراعة حنو 

نصيب الاستامثرات يف قطاع الزراعة  مما يوحض أأن، 2019عام  جنيه

جاميل الاستامثرات املنفذة خالل عام    ًا ضعيفاكن ، 2019كنس بة من ا 

ذ بلغ مجمل هذه الاستامثرات حنو مليار جنيه. وذلكل حيتاج   948,7ا 

ىل املزيد من الرتكزي والتنش يط لالستامثرات يف قطاع الزراعة  . الأمر ا 

لأغذية والزراعة )الفاو(، فا ن  وطبقًا للتعريف اذلي أأعدته منظمة ا

الأمن الغذايئ وفقًا لهذا التعريف يتوقف عىل حتقيق أأربعة رشوط  

   ( 2008أألفت ملوك  السعدين)يه

أأي كيفية توفري الاحتياجات الغذائية، سواء من  : توافر الغذاء

 كام يشمل أأيًضا املساعدات الغذائية، املصادر احمللية أأو اخلارجية

ىل رضورة وجود خمزوانت غذائية لتوفر الغذاء  يشري ا  : و الاس تقرار

يف مجيع الأوقات خاصة ابلنس بة للسلع الاسرتاتيجية ويف مقدمهتا  

احلبوب الغذائية لتجنب الصدمات املفاجئة )مثل الأزمات الاقتصادية  

أأو املناخية أأو احلروب أأو الثورات...اخل(، أأو الأحداث ادلورية )مثل  

 ي(. انعدام الأمن الغذايئ املومس

مجيع الأفراد عىل مكية من   مبقدرةويرتبط : احلصول عىل الغذاء 

م يف مجيع الأوقات متاكمةل، ويتضمن هذا الرشط القوة ءالغذاء املال

الرشائية أأو مس توى ادلخل احلقيقي ابلنس بة للقادرين عىل الكسب، كام  

يتضمن أأيًضا العون الغذايئ لغري القادرين عىل الكسب. ويشمل تاكمل  

لهيا. الأ   سواق وسهوةل والوصول ا 

ىل نوعية وسالمة الأغذية: و الغذاء الآمن  . يشري الرشط الرابع ا 

س تخدام املعادالت   هذا وقد مت  تقدير معامل الأمن الغذاىئ اب 

 .(10)اال قتصادية التالية  جملموعة احلبوب الغذائية

جامىل الاس هتالك احملىل /    يومًا  365الاس هتالك احملىل اليوىم = ا 

جامىل   جامىل الانتاج احملىل / ا  فرتة كفاية الانتاج لالس هتالك = ا 

 الاس هتالك احملىل اليوىم

جامىل   فرتة تغطية الواردات لالس هتالك = مكية الواردات / ا 

 الاس هتالك احملىل اليوىم

مجموع الفرتتني= فرتة كفاية الانتاج لالس هتالك+ فرتة تغطية  

 الواردات لالس هتالك 

مجموع فرتىت كفاية الانتاج احملىل ،   {ون اال سرتاتيجى = جحم اخملز 

  –*)الاس هتالك اليوىم احملىل (  } 365 -وتغطية الواردات لالس هتالك

 مكية الصادرات  

معامل الأمن الغذاىئ = جحم اخملزون اال سرتاتيجى/ الاس هتالك  

 احملىل الس نوى.

انهبا  متفامقة أأمه جو تمتثل مشلكة البحث ىف وجود جفوة غذائية 

ىل حد تصل الفجوة الغذائية يف احلبوب  عدم املقدرة عىل حتقيق الأمن   ا 

ومن مث تمكن مالمح املشلكة الأساس ية يف  ، الغذاىئ من تكل احملاصيل

يف حماصيل احلبوب تزتايد بشلك  جفوة اس تريادية، و وجود جفوة غذائية، 

اىئ  واحض مع تزايد عدد الساكن, وينجم عهنا تدىن مس توى الأمن الغذ

 املرصى.

دلراسة أأبعاد الفجوة الغذائية من احلبوب, وعالقهتا  هيدف البحث و 

ابنتاج واس هتالك واس ترياد احلبوب, ومن مث دراسة عالقة هذه الفجوة  

 . مبدى تدىن مس توى الأمن الغذاىئ املرصى من حماصيل احلبوب

 الطريقة البحثية ومصادر البياانت 

عىل اس تخدام أأسلوب التحليل  اعمتد البحث ىف حتقيق أأهدافه 

الاحصاىئ الوصفى ىف رشح وتوصيف املفاهمي النظرية للأمن الغذاىئ  

واس تخدام أأسلوب التحليل المكى من خالل بعض الامنذج الاحصائية 

مثل الأمهية النسبية, ومعادالت اال جتاه الزمىن العام لتطور المكيات  

مت اال س تعانة ابلبياانت  املنتجة واملس هتلكة للمجاميع موضوع البحث. وقد 

الثانوية املنشورة ابجلهاز املركزى للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة  

 الزراعة, والاحباث وادلراسات ذات الصةل مبوضوع البحث. 

 واملناقشة نتاجئ  ال 

عد مجموعة احلبوب من أأمه اجملموعات الغذائية العتبارها من السلع  تُ 

من السعرات احلرارية من الربوتني   هالأساس ية الىت متد الفرد ابحتياجات

النباىت وادلهون حيث تقدر نس بة مسامهة مجموعة احلبوب من متوسط  

% من  58,6وحنو , % 59,4نصيب الفرد من السعرات احلرارية بنحو 

ىف اليوم, وتعترب أأعىل نس بة  الغذائية % من ادلهون 17الربوتني وحنو 

سعرات حرارية حيصل علهيا الفرد ابملقارنة بباىق اجملموعات عام  

9201(5) . 

نتاج  1ابس تعراض البياانت الواردة ابجلدول رمق)و (, تبني أأن اال 

القمح، والشعري، واذلرة الشامية  {اللكى من مجموعة احلبوب ىف مرص 

خالل الفرتة  ، }ز)شعري( البيضاء والصفراء، واذلرة الرفيعة، والأر 

ىل   2000مليون طن عام  21,7(، قد تزايد من حوايل 2000-2019) ا 

  2,2، مبقدار زايدة بلغ حواىل 2019مليون طن عام  23,9حوايل 

 .  2000% ابملقارنة بعام 10,1مليون طن متثل حنو 

ىل مخس فرتات  2019-2000وبتقس مي فرتة ادلراسة من ) ( ا 

(، قد بلغ حوايل  2003-2000فرتة الأوىل )زمنية، تبني أأن متوسط ال

( حوايل  2007-2004مليون طن، وبلغ متوسط الفرتة الثانية ) 21,9

% عن متوسط الفرتة  11,7مليون طن، بزايدة بلغت حوايل  24,5

  22,8( حوايل 2011-2008)الأوىل, بيامن بلغ متوسط الفرتة الثالثة 

وسط الفرتة الثانية,  % من مت7,2مليون طن، مبعدل اخنفاض بلغ قدره 

مليون   23,6( حوايل 2015-2012يف حني بلغ متوسط الفرتة الرابعة )

% عن متوسط الفرتة الثالثة, ىف حني 3,7طن، مبعدل زايدة بلغ قدره 

مليون طن,   23,8( حواىل 2019-2016بلغ متوسط الفرتة اخلامسة ) 

لزايدة  % عن متوسط الفرتة الرابعة وذكل 0,87مبعدل زايدة بلغ حنو 
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ىل حواىل  2000مليون نسمة عام  63,3عدد الساكن من    99,4ا 

 . 2019مليون نسمة عام 

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام ال نتاج احلبوب خالل فرتة  

نتاج اللكى  1(، واملعادةل رمق ) 2ادلراسة، واملوحضة ابجلدول رمق ) ( أأن اال 

احصائيًا, مما يعىن عدم  من احلبوب يزتايد مبعدل س نوى غري معنوى 

حدوث زايدة فعلية يف مكيات الأنتاج الس نوى من احلبوب خالل الفرتة  

املذكورة ولكن جمرد تذبذابت من عام لآخر.كام أأنه ميكن تفسري عدم  

ىل الثبات الواحض ىف الرقعة الزراعية املرصية,   معنوية تزايد احلبوب ا 

ضافهتا  ال انه  فرمغ أأنه مت اسزتراع مساحات جديدة وا  للرقعة الزراعية, ا 

آخر مت الاعتداء عىل مساحات كبرية من الأراىض الزراعية  من جانب أ

ىل مباىن.   القدمية واخلصبة لتحويلها ا 

 المكيات املس هتلكة من احلبوب: 

م(، تزايد  2019-2000( خالل الفرتة ) 1يتضح من اجلدول رمق ) 

س هتالك احلبوب من حوايل  ىل 2000مليون طن عام  30,9ا  حوايل   ا 

مليون   13,9م, مبقدار زايدة بلغ حواىل 2019مليون طن عام  44,9

 . 2000% وذكل ابملقارنة بعام 45,1طن, متثل حنو 

ىل مخس  2019-2000كام تبني أأنه بتقس مي فرتة ادلراسة من )  ( ا 

مليون   30,2فرتات زمنية، تبني أأن الاس هتالك اللكى قد بلغ حواىل 

( ىف حني بلغ متوسط  2003-2000)طن خالل متوسط الفرتة الأوىل 

مليون طن، بزايدة بلغت   32,6( حوايل 2007-2004الفرتة الثانية )

% عن متوسط الفرتة الأوىل, بيامن بلغ متوسط الفرتة الثالثة 8,1حوايل 

%  7,5مليون طن، مبعدل زايدة بلغ قدره 35,1( حوايل 2008-2011)

-2012لفرتة الرابعة )من متوسط الفرتة الثانية, يف حني بلغ متوسط ا

% عن  5,7مليون طن، مبعدل زايدة بلغ قدره  37,1( حوايل 2015

-2016متوسط الفرتة الثالثة, ىف حني بلغ متوسط الفرتة اخلامسة  )

% عن  10,6مليون طن, مبعدل زايدة بلغ حنو  40,9( حواىل 2019

لعديد من  ل متوسط الفرتة الرابعة. وتعزى زايدة المكية املس هتلكة

يل تزايد  الساكنية،الاحتياجات  أأمهها زايدة العوامل   ابال ضافة ا 

ابحلبوب, مثل صناعات النشا, واحللوى,  الصناعات الغذائية املرتبطة 

 وامخلرية, وغريها. 

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام ال جامىل المكية املس هتلكة من 

ات  ( تبني من تقدير 2019-2000احلبوب ىف مرص خالل الفرتة ) 

(، زايدة المكية املس هتلكة من احلبوب  2( واملعادةل رمق ) 2اجلدول رمق )

حصائيًا بلغ حوايل  أألف طن س نواًي، وقد بلغ   660,65مبقدار معنوى ا 

%، وقد بلغ معامل التحديد حوايل  1,9معدل التغري الس نوى حوايل 

، مما يعىن أأن التغريات الىت يعكسها عامل الزمن اكنت مس ئوةل  0,83

% من التغريات احلادثة ىف الاس هتالك اللكى للحبوب  83حوايل عن 

ىف مرص، وقد ثبتت املعنوية الاحصائية للمنوذج املقدر عند املس توى 

 (. 0,01الاحامتىل)

 الفجوة الغذائية من احلبوب ىف مرص: 

تبني أأن الاس هتالك احملىل من احلبوب ىف مرص، يزداد مبعدالت  

نتا  ج احملىل من احلبوب, نتيجة لزايدة عدد  تفوق معدالت الزايدة يف اال 

( خالل الفرتة  1الساكن مبعدالت مرتفعة ويتضح من اجلدول رمق )

(، حيث تزايدت الفجوة الغذائية من احلبوب من حوايل  2000-2019)

ىل حوايل  2000مليون طن عام  9,3 ,  2019مليون طن عام  21ا 

% ابملقارنة  126,8مليون طن, متثل حنو  11,8مبقدار زايدة بلغ حواىل 

.  كام تبني أأن مكية الفجوة الغذائية من احلبوب خالل  2000بعام 

مليون طن،   8,2(، قد بلغ حوايل 2003-2000متوسط الفرتة الأوىل ) 

مليون طن,   17,1( حواىل 2019-2016وبلغ متوسط الفرتة اخلامسة )

 % عن متوسط الفرتة الأوىل. 108,5مبعدل زايدة بلغ حنو  

ادةل الاجتاه الزمىن العام للفجوة من احلبوب، واملوحضة  وبتقدير مع 

(، تبني أأهنا قد ازدادت مبقدار معنوى  3(، واملعادةل رمق )2ابجلدول رمق )

حصائيًا بلغ حوايل  أألف طن س نواًي، مبعدل تغري بلغ حوايل   98,08ا 

، مما  0,75% من متوسط الفرتة، وقد بلغ معامل التحديد حوايل 5,1

ات الىت يعكسها عامل الزمن اكنت مس ئوةل عن حوايل  يعىن أأن التغري 

% من التغريات احلادثة ىف جحم جفوة احلبوب خالل تكل الفرتة،  75

وقد ثبتت املعنوية الاحصائية للمنوذج املقدر عند املس توى الاحامتىل  

(0,01 .) 

 الاس هتالك الفردى من احلبوب: 

ن  ( تناقص متوسط نصيب الفرد م1يتضح من اجلدول رمق )

ىل حواىل 2000كجم/ عام   483,7احلبوب من حوايل  كجم/   210,1، ا 

%  56,6كجم متثل حنو  273,6مبقدار اخنفاض بلغ حواىل  2019عام 

 .   2000ابملقارنة بعام 

وأأظهرت البياانت أأن متوسط نصيب الفرد من احلبوب خالل  

كجم/س نه، وبلغ متوسط   455,4(، قد بلغ حوايل 2003-2000الفرتة )

كجم/س نة، بزايدة بلغت   456,55( حوايل 2007-2004ة الثانية )الفرت 

% عن متوسط الفرتة الأوىل, بيامن بلغ متوسط الفرتة الثالثة 0,25حنو 

كجم/س نه، مبعدل اخنفاض بلغ قدره   451,08( حوايل 2008-2011)

% من متوسط الفرتة الثانية, يف حني بلغ متوسط الفرتة الرابعة  1,2

كجم/س نه، مبعدل اخنفاض بلغ قدره   432 ( حوايل2012-2015)

% عن متوسط الفرتة الثالثة, ىف حني بلغ متوسط الفرتة اخلامسة  4,2

كجم/س نه, مبعدل اخنفاض بلغ حنو   312,08( حواىل 2016-2019)

% عن متوسط الفرتة الرابعة. ويرجع اخنفاض متوسط نصيب  27,8

ثيالهتا ىف  الفرد من احلبوب لزايدة عدد الساكن بنسب تزيد عن م 

نتاج، فضاًل عن التوسع ىف الصناعات الغذائية, املس تخدمة للحبوب  اال 

نتاىج. كام أأن اخنفاض نصيب الفرد من احلبوب يعترب مؤرشاً   مكدخل ا 

جيداً عىل مس توى التغذية للأفراد نظراً الخنفاض معدالت اس هتالك  

جياب    الكربوهيدرات والنشوايت واحالل عنارص غذائية ذات تأأثري ا 

عىل الصحة العامة مثل اخلرض, والفاكهة الغنية ابلربوتينات,  

 والفيتامينات, والأمالح املعدنية املفيدة للتغذية.

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام ملتوسط نصيب الفرد من  

(، تبني أأن نصيب  4(، واملعادةل رمق )2احلبوب، واملوحضة ابجلدول رمق )
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حصائيًا بلغ حوايل الفرد من احلبوب قد اخنفض    8,19مبقدار معنوى ا 

% من متوسط الفرتة، وقد بلغ  2,6كجم س نواًي، مبقدار تغري بلغ حوايل 

، مما يعىن أأن التغريات الىت يعكسها عامل  0,39معامل التحديد حوايل 

% فقط من التغريات احلادثة ىف  39الزمن اكنت مس ئوةل عن حوايل 

كل الفرتة، وقد ثبتت املعنوية متوسط نصيب الفرد من احلبوب خالل ت 

 (. 0,01الاحصائية للمنوذج املقدر عند املس توى الاحامتىل)

تبني أأن الاس هتالك احملىل من احلبوب ىف مرص، يزداد مبعدالت  

نتاج احملىل من احلبوب, نتيجة لزايدة عدد   تفوق معدالت الزايدة يف اال 

الفرتة   ( خالل1الساكن مبعدالت مرتفعة ويتضح من اجلدول رمق )

(، حيث تزايدت الفجوة الغذائية من احلبوب من حوايل  2000-2019)

ىل حوايل  2000مليون طن عام  9,3 ,  2019مليون طن عام  21ا 

% ابملقارنة  126,8مليون طن, متثل حنو  11,8مبقدار زايدة بلغ حواىل 

 . 2000بعام  

  كام تبني أأن مكية الفجوة الغذائية من احلبوب خالل متوسط الفرتة 

مليون طن، وبلغ متوسط   8,2(، قد بلغ حوايل 2003-2000الأوىل ) 

مليون طن, مبعدل زايدة   17,1( حواىل 2019-2016الفرتة اخلامسة ) 

 % عن متوسط الفرتة الأوىل. 108,5بلغ حنو 

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام للفجوة من احلبوب، واملوحضة  

تبني أأهنا قد ازدادت مبقدار س نوى   (،3(، واملعادةل رمق )2ابجلدول رمق )

حصائيًا بلغ حوايل  أألف طن، مبعدل تغري بلغ حوايل   98,08معنوى ا 

، مما يعىن أأن التغريات 0,75%، وقد بلغ معامل التحديد حوايل 5,1

% من التغريات 75الىت يعكسها عامل الزمن اكنت مس ئوةل عن حوايل 

، وقد ثبتت املعنوية  احلادثة ىف جحم جفوة احلبوب خالل تكل الفرتة

 (. 0,01الاحصائية للمنوذج املقدر عند املس توى الاحامتىل )

 اال كتفاء اذلايت من احلبوب: 

ابس تعراض تطور نسب الاكتفاء اذلايت من احلبوب، تبني من  

(، أأن معدل اال كتفاء اذلايت من احلبوب  1البياانت الواردة ابجلدول رمق ) 

ىل حواىل   2000م % عا70,1ىف مرص قد تناقص من حواىل  ا 

% ابملقارنة بعام  16,9مبقدار اخنفاض بلغ حنو  2019% عام 53,19

. وتشري البياانت أأن معدل الاكتفاء اذلاىت من احلبوب خالل  2000

% و بلغ  72,85(، قد بلغ حوايل 2003-2000متوسط الفرتة الأوىل )

%، مبعدل اخنفاض  58,57( حنو 2019-2016متوسط الفرتة اخلامسة )

خنفاض نس بة اال كتفاء  14,28 بلغ % عن متوسط الفرتة الأوىل. ويرجع ا 

اذلاىت من احلبوب ىف مرص لزايدة الساكن، بنسب تزيد عن مثيالهتا  

نتاج، نظراً حملدودية الرقعة الزراعية.   ىف اال 

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام ملعدل اال كتفاء اذلاىت من  

(، تبني أأن هذا 5(، واملعادةل رمق )2احلبوب، واملوحضة ابجلدول رمق )

حصائيًا بلغ حوايل  % س نواًي،  1,04املعدل قد اخنفض مبقدار معنوى ا 

،  0,65%، وقد بلغ معامل التحديد حوايل 1,5مبعدل تغري بلغ حوايل 

مما يعىن أأن التغريات الىت يعكسها عامل الزمن اكنت مس ئوةل عن  

كتفاء اذلاىت خالل تكل  % من التغريات احلادثة ىف نس بة الا65حوايل 

الفرتة، وقد ثبتت املعنوية الاحصائية للمنوذج املقدر عند املس توى 

 (. 0,01الاحامتىل )

 تقدير اخملزون اال سرتاتيجي ومعامل الأمن الغذايئ جملموعة احلبوب 

مت تقدير اخملزون اال سرتاتيجي ومعامل الأمن الغذايئ جملموعة  

الفائض والعجز يف احلبوب   احلبوب يف مرص من خالل تقدير جحم

ويتضح من اس تعراض البياانت الواردة   , م2019 -2000خالل الفرتة 

 : ( ما ييل 1جبدول )

 الصادرات من احلبوب:    مكية تطور  

ال أأن   س تريادية ابدلرجة الاساس ية ا  تعترب احلبوب ىف مجموعها سلع ا 

ادلول  العالقات  ادلولية الىت تقوم عىل حرية التجارة جتعل خمتلف 

ماكنيات تصدير مناس بة كام تبحث عن أأفضل س بل   تبحث عن ا 

لالس ترياد, وذلكل اليوجد ما مينع أأن يمت تصدير مكيات من احلبوب رمغ  

ذا اكنت هذه الصادرات حتقق ماكسب مادية أأو   لهيا ا  حتياج اجملمتع ا  ا 

 معنويه مناس به. 

ن  ( زايدة مكية الصادرات م1يتضح من خالل بياانت اجلدول رمق )

ووصلت   2000أألف طن عام  368,89احلبوب حيث بلغت حواىل 

ىل حواىل    173,11مبقدار زايدة بلغ حواىل  2019أألف طن عام  542ا 

مكية  كام تبني أأن . 2000% ابملقارنة بعام 46,9أألف طن متثل حنو 

(، قد بلغ حوايل  2003-2000متوسط الفرتة ) صادرات احلبوب خالل 

( حوايل  2019-2016) اخلامسةالفرتة طن، وبلغ متوسط  أألف 553,2

أألف طن بنس بة   93,69 حواىل بلغت ابخنفاضطن،  أألف 459,48

 . عن متوسط الفرتة الأوىل% 16,9اخنفاض بلغت حنو 

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لمكية الصادرات من احلبوب 

واملعادةل رمق  (، 2خالل فرتة ادلراسة، وكام هو موحض ابجلدول رمق )

(، تبني أأن مكية الصادرات من احلبوب ينخفض مبعدل س نوى غري  6)

 معنوى احصائيًا. 

    : من احلبوب   مكية الواردات تطور  

نظراً لتفوق معدل المنو يف اال س هتالك احمليل عىل نظريه املقدر  

نتاج احمليل فقد  الواردات   ( زايدة 1تبني من بياانت اجلدول رمق )لال 

ىل2000طن عام  مليون 9,9املرصية للحبوب من    مليون  22,9 م، ا 

  بلغ  مبقدارم، أأي ازدادت الواردات املرصية للحبوب 2019طن عام 

% س نواًي خالل فرتة  131,6 طن, متثل حنو مليون 12,9حواىل 

 ادلراسة.   

الفرتة الأوىل  مكية واردات احلبوب خالل كام تبني أأن متوسط 

طن، وبلغ متوسط الفرتة   مليون 9,2(، قد بلغ حوايل 2000-2003)

  حواىل  طن، بزايدة بلغت  مليون19,2( حوايل 2019-2016)  اخلامسة

 عن متوسط الفرتة الأوىل.  % 107,8مليون طن متثل حنو  10

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لمكية الواردات من احلبوب 

( واملعادةل رمق  2خالل فرتة ادلراسة، تبني من تقديرات اجلدول رمق ) 

حصائيًا بلغ  7) (، زايدة مكية الواردات من احلبوب مبقدار معنوى ا 
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الس نوى حوايل   التغريطن س نواًي، وقد بلغ معدل أألف  626,51حوايل 

  12,5%، من املتوسط العام لمكية الواردات، واذلى بلغ حوايل 5,01

( وقد بلغ معامل  2019-2000طنًا من احلبوب مكتوسط للفرتة )  مليون

، مما يعىن أأن التغريات الىت يعكسها عامل الزمن  0,64التحديد حوايل 

ن التغريات احلادثة ىف زايدة مكية  % م64اكنت مس ئوةل عن حوايل 

الواردات من احلبوب ىف مرص، خالل تكل الفرتة، وقد ثبتت املعنوية  

 (. 0,01الاحصائية للمنوذج املقدر عند املس توى الاحامتىل)

 الاس هتالك احملىل اليوىم من احلبوب: 

ىل تزايد الاس هتالك  1أأشارت التقديرات الواردة ابجلدول رمق )  ( ا 

ىل 2000عام  الف طن 84,78من  اليوىم احمليل   الف طن  122,98م ا 

تبني أأن   و .الف طن% 45,1مبعدل بلغ تزايدت م، أأي 2019عام 

  الف  82,68(، قد بلغ حوايل 2003-2000متوسط الفرتة الأوىل )

  112,23( حوايل 2019-2016) اخلامسةطن، وبلغ متوسط الفرتة 

%  35,7الف طن متثل حنو  29,55 حواىل طن، بزايدة بلغتالف 

 عن متوسط الفرتة الأوىل. 

 الاس هتالك احملىل اليوىموبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لمكية 

(  2من احلبوب خالل فرتة ادلراسة، تبني من تقديرات اجلدول رمق )

من احلبوب   الاس هتالك احملىل اليوىم(، زايدة مكية 8واملعادةل رمق )

أألف طن س نواًي، وقد بلغ   1,81حصائيًا بلغ حوايل مبقدار معنوى ا  

%، من املتوسط العام لمكية  1,9الس نوى حوايل  التغريمعدل 

طن من   الف 95,75واذلى بلغ حوايل   الاس هتالك احملىل اليوىم

( وقد بلغ معامل التحديد حوايل  2019-2000احلبوب مكتوسط للفرتة )

عامل الزمن اكنت مس ئوةل   ، مما يعىن أأن التغريات الىت يعكسها0,83

الاس هتالك احملىل  % من التغريات احلادثة ىف زايدة مكية 83عن حوايل 

من احلبوب ىف مرص، خالل تكل الفرتة، وقد ثبتت املعنوية   اليوىم

 (. 0,01الاحصائية للمنوذج املقدر عند املس توى الاحامتىل)

 : من احلبوب   فرتة كفاية اال نتاج لال س هتالك 

ىل تناقص 1أأشارت التقديرات الواردة ابجلدول رمق )  فرتة كفاية  ( ا 

نتاج لالس هتالك احمليل  م،  2000, عام ًا يوم 255,7من من احلبوب اال 

ىل  كام   %.24,1م، أأي تناقصت مبعدل بلغ 2019عام  ًا يوم 194,14ا 

متوسط الفرتة  فرتة كفاية الانتاج لالس هتالك احملىل خالل تبني أأن 

أألف طن، وبلغ متوسط الفرتة   265,9قد بلغ حوايل  (،2000-2003)

  مبعدل اخنفاض أألف طن،  213,72( حوايل 2019-2016) اخلامسة

 % عن متوسط الفرتة الأوىل.  19,6 حنو بلغ 

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لفرتة كفاية اال نتاج لالس هتالك  

تقديرات  احمليل من احلبوب ىف مرص خالل فرتة ادلراسة، تبني من 

لفرتة كفاية اال نتاج   حدوث اخنفاض (، 9( واملعادةل رمق ) 2اجلدول رمق )

حصائيًا بلغ حوايل    3,79لالس هتالك احمليل من احلبوب مبقدار معنوى ا 

اليوىم حوايل   الاخنفاضوقد بلغ معدل , من احلبوب يومًا يف الس نة

نتاج لالس هتالك احمل1,5 يل،  %، من املتوسط العام لفرتة كفاية اال 

( وقد بلغ  2019-2000مكتوسط للفرتة )  اً يوم  246,20واذلى بلغ حوايل 

، مما يعىن أأن التغريات الىت يعكسها عامل  0,66معامل التحديد حوايل 

% من التغريات احلادثة لفرتة كفاية  66الزمن اكنت مس ئوةل عن حوايل 

نتاج لالس هتالك احمليل للحبوب ىف مرص، خالل تكل  الفرتة، وقد  اال 

ثبتت املعنوية الاحصائية للمنوذج املقدر عند املس توى  

 (. 0,01الاحامتىل)

 : لال س هتالك من احلبوب  فرتة تغطية الواردات  

( زايدة فرتة تغطية  1أأظهرت البياانت الواردة ابجلدول رمق )

  ًا يوم 116,5بشلك واحض من من احلبوب الواردات لالس هتالك احمليل 

ىل 2000عام  يوماً   69,5مبقدار زايدة  م،2019عام  اً يوم 186,01م، ا 

أأي ازدادت فرتة تغطية الواردات لالس هتالك احمليل للحبوب مبعدل بلغ  

وهذا يدل عىل أأن الاعامتد   .2019وعام  2000ما بني عام % 59,6

عىل واردات احلبوب يزتايد من عام لآخر مما يؤثر سلبيًا عىل مس توى  

 الأمن الغذاىئ املرصى. 

فرتة تغطية الواردات لالس هتالك احملىل من احلبوب بلغ  تبني أأن كام 

،  يومًا ىف العام 111,8(، حوايل 2003-2000متوسط الفرتة )خالل 

،  اايم ىف العام 104,7( حوايل 2007-2004وبلغ متوسط الفرتة الثانية )

خنفاض بلغ حوايل  مبقدار عن  % 6,4اايم ىف العام متثل حنو  7,1ا 

(  2011-2008متوسط الفرتة الأوىل. بيامن بلغ متوسط الفرتة الثالثة )

يومًا ىف   23,2حواىل زايدة بلغ  مبقدار ، يومًا ىف العام  127,91حوايل 

% من متوسط الفرتة الثانية. يف حني بلغ متوسط  22,2 العام متثل حنو 

زايدة بلغ   مبقدار ، يوماً  131,03حوايل ( 2015-2012الفرتة الرابعة ) 

, ىف حني  % عن متوسط الفرتة الثالثة2,4يوم متثل حنو  3,12حواىل 

يومًا ىف   170,34( حواىل 2019-2016بلغ متوسط الفرتة اخلامسة )

% عن  30يومًا ىف العام متثل حنو  39,31العام مبقدار زايدة بلغ حواىل 

 متوسط الفرتة الرابعة. 

دةل الاجتاه الزمىن العام لفرتة تغطية الواردات  وبتقدير معا

س هتالك من احلبوب ىف مرص خالل فرتة ادلراسة، تبني من   لال 

(، فرتة تغطية الواردات  10( واملعادةل رمق )2تقديرات اجلدول رمق )

س هتالك من احلبوب  حصائيًا بلغ حوايل تزداد لال    3,84مبقدار معنوى ا 

%، من  2,9ايدة اليوىم حوايل ، وقد بلغ معدل الزيوم يف العام

س هتالك، واذلى بلغ حوايل   املتوسط العام لفرتة تغطية الواردات لال 

( وقد بلغ معامل  2019-2000مكتوسط للفرتة ) يف العام  اً يوم  128,4

، مما يعىن أأن التغريات الىت يعكسها عامل الزمن  0,42التحديد حوايل 

ثة لفرتة تغطية % من التغريات احلاد42اكنت مس ئوةل عن حوايل 

س هتالك للحبوب ىف مرص، خالل تكل الفرتة، وقد ثبتت   الواردات لال 

 (. 0,01املعنوية الاحصائية للمنوذج املقدر عند املس توى الاحامتىل)

 : للحبوب   جحم اخملزون اال سرتاتيجى ومعامل الأمن الغذاىئ 

أأن معامل الأمن الغذاىئ جملموعة  ( 1من بياانت اجلدول رمق )يتبني 

كنس بة بني حمصةل جحم   ( 2019-2000) احلبوب ىف مرص خالل الفرتة 

ىل  مليون  1,6و البالغ حواىل من احلبوب  اخملزون اال سرتاتيجى  طن ا 

بلغ  , قد طن مليون  40,9متوسط اال س هتالك الس نوى و البالغ حواىل 

ر وابلتاىل فا ن  هو معامل منخفض جداً ينذر ابخلط، و 0,01حواىل 

جراءات جوهرية   الس ياسة الغذائية والمتوينية ىف مرص جيب أأن تتخذ ا 
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لرفع معامل الأمن الغذاىئ من احلبوب من خمتلف جوانبه وهو تمنية  

الانتاج وترش يد الاس هتالك ورفع مس توى اخملزون الاسرتاتيجى من  

اكفية احلبوب وتأأمني واردات احلبوب سواء بتوفري العمالت الأجنبية ال

أأو ابلتعاقد مع ادلول املصدرة للحبوب حبيث يكون هناك تنوع اكف من  

ابلتاىل يصبح من   هذه املصادر وعدم الاعامتد عىل مصدر واحد

ىل حواىل  ،  0,5الرضورى زايدة قمية معامل الأمن الغذاىئ حىت يصل ا 

حداث ترامك ىف جحم اخملزون اال سرتاتيجى ليكفى   ىل ا  و من مث يؤدى ا 

ك احملىل ملدة س تة أأشهر عىل الأقل وفقًا ال عتبارات الأمن  اال س هتال

   الغذاىئ .

 لخص: امل 

تشغل قضية الأمن الغذايئ ركنًا أأساس ًيا يف الاقتـصاد املـرصي،  

وذكل نظًرا الرتباطها الوثيق بعملية التمنية الاقتصادية من انحية 

أأخرى، فهيي  والاس تقرار الس يايس والاس تقرار الاجامتعي من انحية 

قضية ذات جوانب متعددة، ترتبط بشلك مبارش أأو غري مبارش بعدد  

ال أأهنا ترتبط بصفة   من القطاعات واملؤسسات اخملتلفة يف ادلوةل، ا 

رئيس ية ابلقطاع الزراعي، ومن مث جتعل من التمنية الريفية أأمًرا حيواًي 

نتاج مزيد من الغذاء، خاصة يف ضوء حمدودية املوارد الطبيعي  ة ال 

ويعترب  .واس مترار الزايدة الساكنية، ومن مث زايدة الطلب عىل الغذاء

نسان ال ميكن اال س تغناء عنه    . الغذاء رضورة حيوية لال 

وتعد قضية الغذاء من أأمه القضااي اال سرتاتيجية اليت هتم اال قتصاد  

املرصي ال عتبارات س ياس ية واجامتعية وحتاول ادلوةل بلك هجدها زايدة  

تفاء اذلايت وتقليل الفجوة الغذائية وحتقيق الأمن الغذايئ  معدالت اال ك 

يف أأن مرص ما زالت   بحثمن السلع الزراعية وذلا متثلت مشلكة ال 

تعاين من جفوة غذائية يف أأغلب السلع الغذائية بصورة هتدد الأمن  

الغذايئ املرصي، ومن املالحظ أأيضًا الزايدة املس مترة يف اال نفاق عيل  

ال انه مازال الفرد املرصي يعاين من سوء التغذية وعدم اال تزان   الغذاء ا 

يف العنارص الغذائية الأساس ية مثل الربوتني وادلهون والسعرات  

احلرارية حيث ما زالت أأغلب املصادر الغذائية من مصادر نباتية ذات  

قمية غذائية منخفضة خاصة من الربوتني مقارنة ابملصادر الغذائية  

مية الغذائية، ومن مث تمكن مالمح املشلكة الأساس ية احليوانية عالية الق 

آلية واحضة  و يف وجود جفوة غذائية،  جفوة اس تريادية، وعدم وجود أ

   . للهنوض بقطاع الغذاء يف مرص

يل حرص أأمه حمددات الفجوة الغذائية  ا   بحثومن مث اس هتدف ال 

آليه مقدمة  الاس تريادية جملموعات احملاصيل الغذائية متهيداً لوضع أ

نتاج الغذاء يف مرص وحتقيقا ذلكل يكون من خالل ما  ا  لهنوض بقطاع ل

نتاج واس هتالكالتعرف عيل  :ييل الغذاء يف مرص ومصادر طلب   ا 

الغذائية الرئيس ية  خالل الفرتة  ة احلبوب وعرض الغذاء للمجموع

تقدير جحم الفجوة الغذائية ونس بة الاكتفاء  م(. و 2019-2000من)

نتاج احملىل من   وتبني من نتاجئ  .اذلايت الاجتاه الزمىن العام زايدة اال 

أألف طن س نواًي، بيامن   62,56احلبوب مبقدار زايدة س نوى بلغ حواىل 

أألف طن س نواًي   660,65اال س هتالك احملىل زاد مبقدار بلغ حواىل 

أأن معامل الأمن الغذاىئ جملموعة احلبوب ىف مرص كام تبني  للحبوب.

كنس بة بني حمصةل جحم اخملزون   ( 2019-2000)خالل الفرتة 

ىل متوسط  مليون  1,6و البالغ حواىل من احلبوب  اال سرتاتيجى  طن ا 

بلغ حواىل  , قد طن مليون  40,9اال س هتالك الس نوى و البالغ حواىل 

ر وابلتاىل فا ن الس ياسة هو معامل منخفض جداً ينذر ابخلط، و 0,01

جراءات جوهرية لرفع معامل   الغذائية والمتوينية ىف مرص جيب أأن تتخذ ا 

الأمن الغذاىئ من احلبوب من خمتلف جوانبه وهو تمنية الانتاج وترش يد  

الاس هتالك ورفع مس توى اخملزون الاسرتاتيجى من احلبوب وتأأمني  

اكفية أأو ابلتعاقد مع  واردات احلبوب سواء بتوفري العمالت الأجنبية ال

ادلول املصدرة للحبوب حبيث يكون هناك تنوع اكف من هذه املصادر  

ابلتاىل يصبح من الرضورى زايدة قمية   وعدم الاعامتد عىل مصدر واحد

ىل حواىل  ىل  0,5معامل الأمن الغذاىئ حىت يصل ا  ، و من مث يؤدى ا 

حداث ترامك ىف جحم اخملزون اال سرتاتيجى ليكفى اال س هتال ك احملىل ملدة  ا 

 س تة أأشهر عىل الأقل وفقًا ال عتبارات الأمن الغذاىئ . 

تبني أأن الاس هتالك القوىم من احلبوب يف تزايد مس متر مما  

 يتطلب الأمر تعديل المنط الغذاىئ املرصى.

تبني انه يوجد جفوة غذائية يف احلبوب حادة ومتفامقة طوال فرتة  

توسع الرأأىس يف الانتاج الزراعى  ادلراسة مما يتطلب الأمر العمل عىل ال 

 نظراً حملدودية التوسع الأفقى واذلى يرتبط مبدى توافر املياه. 

أأوحضت البياانت أأن نس بة الاكتفاء اذلاىت من احلبوب يف تناقص  

 مس متر مما يؤدى اىل الاعامتد عىل الواردات لتغطية الاس هتالك احملىل. 

بشلك مس متر مما يظهر  أأتضح زايدة مكية الواردات من احلبوب 

اعامتد معظم الشعب املرصى عىل الربوتني النباىت بشلك كبري وهو ماال  

 يتفق مع المنط الغذاىئ السلمي. 

تبني أأن فرتة كفاية الانتاج لال س هتالك من احلبوب تنخفض بشلك  

مس متر مما يتطلب العمل عىل زايدة الانتاج من احلبوب عن طريق  

 التوسع الأفقى والرأأىس.

س هتالك من احلبوب تزتايد بشلك  تب  ني أأن فرتة كفاية الواردات لال 

 مس متر مما يعىن اعامتد مرص عىل الواردات من احلبوب بشلك كبري.

مليون   1,6تبني أأن اخملزون اال سرتاتيجى من احلبوب والبالغ حواىل 

طن اليكفى الاس هتالك احملىل ملدة شهر ومن الرضورى زايدته ليكفى  

 قل وفقًا ال عتبارات الأمن الغذاىئ. س تة أأشهر عىل الأ 

وابلتاىل   0,01بلغ معامل الأمن الغذاىئ خالل فرتة ادلراسة حواىل 

وذكل ال حداث ترامك   0,5يصبح من الرضورى زايدة قميته لتصل اىل 

 اسرتاتيجى من احلبوب يف مرص. 

 املراجع 

آخرون ، (دكتور)الس يد  امحد أأمحد   يف  احليواين الربوتني عىل الطلب" وأ

 الزراعيني، لالقتصاديني  عرش  اخلامس املؤمتر ،"الرشقية ريف

  اكتوبر  18-17, املرصية الزراعية التمنية اطار  ىف  احليوانية الرثوة 

 . م2007
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الكتاب اال حصايئ الس نوي.   ، اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واال حصاء

 . م2015  -2000أأعداد متفرقة، الفرتة 

ور(، حسر عبد املنعم )دكتور(، الأمن الغذايئ  عادل محمد خليفة)دكت 

نتاج واس هتالك الغذاء يف   املرصي يف الوضع الراهن واملس تقبيل ال 

، قسم لأمن الغذايئ املرصي وحتدايت املس تقبلمرص، مؤمتر ا

الاقتصاد الزراعي، لكية الزراعة، جامعة الأسكندرية، نومفرب،  

2008 . 

من الغذاىئ ىف مرص ىف  دراسة اقتصادية للأ  ،عامرة)دكتور(براهمي ا  عزة 

حصائية املرصية، املؤمتر  امجلعية اال   ، مه املتغريات املعارصةأأ ظل 

بريل  أأ حصاء وعلوم احلاسب وتطبيقاته، ادلوىل السابع والعرشون لال  

2002 . 

لس الوزراء، مركز معلومات دمع اختاذ القرار، نرشة املؤرشات جم

 . 2011جامتعية، مجهورية مرص العربية، فرباير الاقتصادية والا

مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار التابع جمللس الوزراء املرصي وبرانمج  

 .2014ديسمرب   10الأغذية العاملي، مرصد الغذاء املرصي، رمق 

مؤرشات   ،(كتور لفت عىل ملوك )د أأ (، كتورمصطفى السعدىن)د

املرصى وحتدايت املس تقبل،  من الغذاىئ مؤمتر الأ ، من الغذاىئالأ 

 . 2008نومفرب   ،سكندريةجامعة الأ 

تقرير متابعة الأداء  وزارة التخطيط والتابعة والاصالح اال دارى، 

 . 2015/2016الاجامتعي لعام والاقتصادي  

وزارة الزراعة واس تصالح الأراىض، قطاع الش ئون الاقتصادية، نرشة  

 املزيان الغذاىئ، أأعداد متفرقة. 

Egypt "initiative on soaring food 

prices(ISFP) increasing productivity in the 

Agricultural sector G. of Egypt, FAO, WFP, 

world Bank, IFAD and NEPAD, February 

2009. 

س هتالك والفجوة    . 2جدول   ومتوسط نصيب الفرد ونس بة اال كتفاء اذلاىت ومكية الصادرات ومكية الواردات معادالت الاجتاه الزمىن العام ال نتاج وا 

س هتالك جملموعة احلبوب ىف  مرص  خالل الفرتة ) س هتالك وفرتة تغطية الواردات لال  نتاج لال   ( 2019-2000واال س هتالك احملىل اليوىم وفرتة كفاية اال 

 البيان

 

 الظاهرة 

 ف احملسوبة  2ر املعـادةل 
متوسط  

 ة الظاهر 

 معدل التغري

الس نوي 

% 

نتاج )ابلألف طن(   اال 
  هـ س  62,56+ 22692,3= 1هـص^

(1,13 ) 
ــ  23312,84 1,27 0,01  ــــــــــــ

 1,9 34949,11 ** 92,63 0,83 (** 9,62)ه س 660,65+28238,5= 2هـص^ الاس هتالك )ابلألف طن( 

 5,1 11636,26 ** 57,61 0,75 (**7,59)  هـس598,08+5546,2= 3هـص^ الفجوة الغذائية )الف طن( 

 1,9- 420,26 ** 12,98 0,39 ( ** 3,60-)  هـس8,19-507,4= 4هـص^ متوسط نصيب الفرد )كجم/س نه( 

 1,5- 67,46 ** 36,99 0,65 ( ** 6,08-)  هـ س 1,04 -78,03= 5هـص^ نس بة الاكتفاء اذلاىت 

 ــــــــــــــ  640,73 2,74 0,08 ( 1,65-)  هـ س  18,18 -821,90= 6هـص^ مكية الصادرات )ابلألف طن( 

 4,9 12544,24 ** 34,23 0,64 (** 5,85)  هـس626,51+6117,98= 7هـص^ مكية الواردات )ابلألف طن( 

الاس هتالك احملىل اليوىم )الف  

 طن( 
 1,9 95,75 ** 92,61 0,83 (** 9,62)    هـس1,81+77,4= 8هـص^

نتاج لال س هتالك  فرتة كفاية  اال 

 )يوم( 
 1,5- 246,20 ** 37,06 0,66 (** 6,09-)  هـ س 3,79 -284,83=9هص^

س هتالك   فرتة تغطية الواردات لال 

 )يوم( 
 2,9 128,36 ** 14,91 0,42 ( **3,86)  هـ س3,84+ 988,87=10هص^

معدل التغري =                                 (0,01)**( معنوي عند مس توى )
مقدارالتغري  

  متوسط  املتغرب التابع
 x  100   

نتاج احلبوب احملىل    )ص^1هـ)ص^ جامىل ا     .( = الفجوة الغذائية3هـ( = ا جامىل مكيات احلبوب املس هتلكة حمليًا      )ص^2هـ( = ا 

  ( = مكية الصادرات. 6هـ( = نس بة الاكتفاء اذلاىت  )ص^5هـاحلبوب       )ص^( = املتوسط الس نوى لنصيب الفرد من 4هـ)ص^

س هتالك ابليوم      9هـ)ص^    ( = الاس هتالك احملىل اليوىم8هـ( = مكية الواردات  )ص^7هـ)ص^   ( = فرتة كفاية اال نتاج لال 

س هتالك ابليوم.         )10هـ)ص^  (20.................. ،2، 1( عامل الزمن حيث ه الس نوات ) هـس( = فرتة تغطية الواردات لال 

 (.1حسبت من: بياانت اجلدول رمق ) : املصدر 
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نتاج واال س هتالك والتجارة اخلارجية ومعدل اال كتفاء اذلاىت والأمن الغذاىئ جملموعة احلبوب خالل الفرتة   1جدول    م. 2019-2000تطور مكيات اال 

البيان     

 السنوات

 اإلنتاج 

 الف طن

اإلستهالك  

 الف طن

 الفجوة 

 )**(الف طن

متوسط نصيب 

 الفرد كجم/سنة

اإلكتفاء الذاتى 

%)*( 

كمية 

 الصادرات 

 الف طن

كمية الواردات  

 الف طن

اإلستهالك 

المحلى اليومى 

 الف طن

فترة كفاية اإلنتاج 

 لإلستهالك  

 يوم

دات  فترة تغطية الوار 

 لإلستهالك  

 يوم

حجم المخزون 

 االستيراتيجى

 

معامل األمن 

 الغذائى

 

2000 21681 30944 (9263) 483,7 70,07 368,89 9877,13 84,78 255,74 116,51 245,24 0,01 

2001 21857 29033 (7176) 444,4 75,28 732,66 9239,24 79,54 274,78 116,15 1330,58 0,05 

2002 21800 30967 (9167) 455,6 70,4 492,26 10318,19 84,84 256,95 121,62 658,93 0,02 

2003 22514 29769 (7255) 437,9 75,63 618,88 7563,57 81,56 276,05 92,74 (310,31) (0,01) 

 0,02 481,11 111,75 265,88 82,68 9249,53 553,17 72,85 455,40 (8215,25) 30178,25 21963 المتوسط

2004 23283 29130 (5847) 420,2 79,93 847,96 6809,82 79,81 291,74 85,33 114,86 0,00 

2005 24714 33579 (8865) 475,2 73,6 850,81 10875,69 92,00 268,64 118,22 1159,88 0,03 

2006 25624 33982 (8358) 471,9 75,4 1023,82 9600,39 93,10 275,23 103,12 218,57 0,01 

2007 24542 33802 (926) 458,9 72,61 1249,33 10388,63 92,61 265,01 112,18 (120,70) 0,00 

 0,01 343,15 104,71 275,15 89,38 9418,63 992,98 75,39 456,55 (8082,50) 32623,25 24540,75 المتوسط

2008 25255 36704 (11449) 487,9 68,8 1249,33 10388,63 100,56 251,15 103,31 (2309,70) (0,06) 

2009 24193 34074 (9881) 443,5 71 691,69 5964,43 93,35 259,15 63,89 (4608,26) (0,14) 

2010 20973 33293 (1232) 422,9 63 743,79 15773,8 91,21 229,93 172,93 2710,01 0,08 

2011 20708 36185 (15477) 450 57,23 222 17001,14 99,14 208,88 171,49 1302,14 0,04 

 (0,02-) (726,45) 127,91 237,28 96,07 12282,00 726,70 65,01 451,08 (12281,75) 35064,00 22782,25 المتوسط

2012 22293 35474 (13181) 429,7 62,84 351,49 12143,72 97,19 229,38 124,95 (1388,77) (0,04) 

2013 24352 37430 (13078) 442,3 65,06 345,5 11342,81 102,55 237,47 110,61 (2080,69) (0,06) 

2014 23825 35811 (11986) 412,5 66,53 547,64 14171,97 98,11 242,83 144,45 1638,33 0,05 

2015 24041 39473 (15432) 443,5 60,9 446,57 15586,56 108,15 222,30 144,13 (292,01) (0,01) 

 (0,02-) (530,79-) 131,03 233,00 101,50 13311,27 422,80 63,83 432,00 (13419,25) 37047,00 23627,75 المتوسط

2016 23933 37642 (13709) 411,4 63,6 395,94 16293,86 103,13 232,07 158,00 2188,92 0,06 

2017 24778 38557 (13779) 410,6 64,3 308,97 16647,5 105,64 234,56 157,59 2559,53 0,07 

2018 22744 42771 (20027) 216,2 53,18 591 21065 117,18 194,09 179,76 447,00 0,01 

2019 23875 44886 (21011) 210,1 53,19 542 22875 122,98 194,14 186,01 1322,00 0,03 

 0,04 1629,36 170,34 213,72 112,23 19220,34 459,48 58,57 312,08 (17131,50) 40964,00 23832,50 المتوسط

خنفاض مكيات الانتاج احملىل عن الاس هتالك.  )*( وسط هنديس     )**( القمي بني الأقواس سالبة أأى متثل جفوة نتيجة ا 

 املصدر: وزارة الزراعة واس تصالح الأراىض, قطاع الش ئون الاقتصادية, نرشة املزيان الغذاىئ, أأعداد خمتلفة.  
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ABSTRACT 

The issue of food security occupies a basic pillar in the Egyptian economy, due to its close 
connection with the process of economic development on the one hand and political and social 
stability on the other hand, which amounts to about 17.1 million tons, representing 41.4% of the 
consumed quantity, it represents a threat to Egyptian food security due to external threats that may 
impede the flow of grain imports to Egypt. Hence, the research aimed to study the dimensions of the 
food gap from grain crops and its direct relationship with Egyptian food security and its external 
dimensions. In order to study the food gap dimensions of grains, the research will address the 
identification of food production and consumption in Egypt and the sources of food demand and 
supply for the main food grains group during the period (2000-2019) and estimating the size of the 
food gap and the self-sufficiency ratio of grains. It was found that the period of adequacy of 
production for consumption of grains decreases continuously, It was also found that the strategic 
stock of cereals, amounting to about 1.6 million tons, is not sufficient for local consumption for a 
month, and it is necessary to increase it to suffice for at least six months, according to food security 
considerations. The data indicated that the food security coefficient during the study period was 
estimated at about 0.01, and therefore it becomes necessary to increase its value to reach 0.5 in order to 
create a strategic accumulation of grains in Egypt. 

Key words: food security - economic development - strategic stock - food security coefficient 


