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 دراسة اقتصادية تحليلية إلنتاج واستيراد محصولي القمح والذرة الشامية فى مصر
   الرازق كيشار ياسمين صالح عبد

  قسم االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية

  ١٢/١١/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ١٩/١٠/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

لملخصا  

 تمثل مشكلة توفير الغذاء تحدياً حقيقياً للمجتمع المصرى نتيجة اختالل التوازن بين إحتياجات المستهلك وما هو متاح بالفعل من الغذاء
األمر الذى يترتب عليه وجود فجوة غذائية بين اإلنتاج واإلستهالك وإنخفاض نسبة اإلكتفاء الذاتى، ونظراً ألن محاصيل الحبـوب  تمثـل   

لركيزة األساسية لإلنتاج الزراعى وإنتاج الغذاء فى مصر وعلى رأس هذه المحاصيل يأتى محصولى القمح والذرة الشامية بإعتبارهما من ا
  أهم السلع الغذائية اإلستراتيجية فى مصر وفقاً إلعتبارات األمن الغذائى

ة مازال غير كاٍف لمواجهة اإلحتياجات اإلستهالكية المتزايـدة  ولقد تمثلت مشكلة البحث فى أن اإلنتاج الكلى من القمح والذرة الشامي
سـبة  مما أدى إلى إرتفاع الفجوة الغذائية هذا باإلضافة إلى الزيادة السكانية والطلب المتزايد على الغذاء األمر الذى أنعكس على إنخفاض ن

اإلنتاجية واالقتصادية وبعض مؤشرات التجارة الخارجيـة   كما أستهدف البحث التعرف على المؤشرات. اإلكتفاء الذاتى من تلك المحاصيل
واردات من وتوقعاتها المستقبلية لكالً من القمح والذرة الشامية، باإلضافة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على نسبة اإلكتفاء الذاتى، وكمية ال

وقد تـم إسـتخدام   . ومدى اإلعتماد على الواردات من تلك المحاصيل كٍل منهما، باإلضافة إلى البدائل المقترحة للتوقع بنسبة اإلكتفاء الذاتى
اإلسلوب االقتصادى الوصفى والمتمثل فى إستخدام األساليب اإلحصائية البسيطة كالمتوسطات الحسابية ومعدالت النمو لتوصيف المتغيرات 

إستخدام نماذج التنعيم اآلسى للتنبؤ بجانب إستخدام نماذج االقتصادية موضع الدراسة باإلضافة إلى اإلسلوب االقتصادى الكمى والمتمثل فى 
 .كما تم اإلعتماد على بيانات وزارة الزراعة وإستصالح األراضى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء. اإلنحدار المتعدد

من المتغيرات الحادثة  ٪٨١مسئولة عن  ولقد أوضحت النتائج أن المساحة المزروعة من القمح واإلستهالك الكلى وكمية الواردات منه
كميـة   فى نسبة اإلكتفاء الذاتى من القمح، ويأتى فى المرتبة األولى كمية اإلستهالك فى التأثير على نسبة اإلكتفاء الذاتى يليها المساحة ثـم 

من المتغيرات الحادثـة فـى    ٪٨٥ة عن الواردات من القمح، كما تبين أن المساحة من الذرة واإلستهالك الكلى وكمية الواردات منه مسئول
ثم كميـة   نسبة اإلكتفاء الذاتى من الذرة، ويأتى فى المرتبة األولى كمية اإلستهالك الكلى فى التأثير على نسبة اإلكتفاء الذاتى يليها المساحة

، ٪٨٦هالك الكلى والسعر مسئولة عـن  كما تبين أن اإلنتاج المحلى من القمح ومتوسط نصيب الفرد من اإلست. الواردات من الذرة الشامية
من المتغيرات الحادثة فى كمية الواردات من القمح والذرة، ويأتى فى المرتبة األولى اإلنتاج المحلى فى التأثير على كمية الـواردات   ٪٨٩

ما تقدم يمكن التوصل إلـى بعـض    وبناًء على. من القمح والذرة يليها متوسط نصيب الفرد من اإلستهالك ثم يأتى السعر فى المرتبة الثالثة
نباط التوجهات لزيادة نسبة اإلكتفاء الذاتى وتقليل نسبة اإلعتماد على الواردات من خالل زيادة حجم اإلنتاج عن طريق زيادة المساحة أو إست

ل الشعير، وترشيد الوعى اإلستهالكى أصناف جديدة ذات إنتاجية فدانية عالية وإستهالك للمياه أقل، باإلضافة إلى إدخال بدائل لدقيق القمح مث
  .والتوعية القومية بهدف ترشيد اإلستهالك والحد من الفاقد فى إستهالك الخبز

نسبة االعتماد على  -األمن الغذائي -االكتفاء الذاتي -اقتصاديات إنتاج الذرة الشامية -نتاج القمحإاقتصاديات  :كلمات دليلية
  .التنعيم اآلسينماذج  -الواردات

  المقدمة
تمثل مشكلة توفير الغذاء تحدياً حقيقيـاً للمجتمـع   
المصرى نتيجة اختالل التوازن بين إحتياجات المستهلك 
وما هو متاح بالفعل من الغذاء األمر الذى يترتب عليه 
وجود فجوة غذائية بين اإلنتاج واإلستهالك وإنخفـاض  

نسبة اإلكتفاء الذاتى، ونظراً ألن محاصـيل الحبـوب    
الركيزة األساسية لإلنتاج الزراعى وإنتاج الغـذاء   تمثل

فى مصر وعلى رأس هذه المحاصيل يأتى محصـولى  
القمح والذرة الشامية بإعتبارهما من أهم السلع الغذائيـة  
اإلستراتيجية فى مصر وفقاً إلعتبارات األمن الغـذائى،  



Vol. 59, No. 3, pp. 301‐316, 2014(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 

كما يمثال حجر الزاوية فى التجارة الدوليـة الزراعيـة   
انبها اإلستيرادى، كما أن للذرة الشـامية  المصرية فى ج

مكانة هامة ضمن مجموعة الحبوب إذ تأتى بعد القمـح  
ودقيقة فى األهمية، حيث يستخدم دقيق الذرة الشامية فى 
صناعة رغيف الخبز بإضافته إلى دقيق القمح بنسـب  

للعمل على تضييق الفجوة بين  ٪٢٠معينة قد تصل إلى
ح، كما أنه يشـكل حجـر   اإلنتاج واإلستهالك من القم

الزاوية األساسى فى إنتاج األعالف الالزمـة إلنتـاج   
اللحوم الحمراء والدواجن، باإلضافة إلى إستخدامة فـى  
العديد من الصناعات الغذائية والتى من أهمها صـناعة  

  .النشا والفركتوز وزيت الذرة وغيرها
  مشكلة البحث

على الرغم من الجهود المبذولـة لزيـادة إنتـاج    
محاصيل الحبوب وخاصة محصـولى القمـح والـذرة    
الشامية إال أن اإلنتاج الكلى منها مـازال غيـر كـاٍف    
لمواجهة اإلحتياجات اإلستهالكية المتزايدة خاصـة وأن  

خـالل   ٪٥٨نسبة اإلكتفاء الذاتى لكل منهما بلغ حوالى 
مما أدى إلى إرتفـاع الفجـوة   ) ٢٠١٢-١٩٩٧(الفترة 

إلى الزيـادة السـكانية والطلـب    الغذائية هذا باإلضافة 
المتزايد على الغذاء األمر الذى أنعكس على إنخفـاض  
نسبة اإلكتفاء الذاتى من تلك المحاصيل ولسد هذا العجز 
تلجأ الدولة إلى اإلستيراد من الخارج مما يـؤثر سـلباً   
على الميزان التجارى وميزان المدفوعات خاصة فـى  

الغذائية حيث أرتفـع   ظل إرتفاع األسعار العالمية للسلع
، ١٧١السعر العالمى للقمح والذرة الشامية من حـوالى  

 )٣(٢٥٠، ٣١٦إلى حوالى  ٢٠٠٥طن عام /دوالر ١٥٥
بنسبة زيادة تصـل إلـى نحـو     ٢٠١١طن عام /دوالر
لكــٍل منهمــا علــى الترتيــب، وترجــع  ٪٦٢، ٪٨٥

اإلرتفاعات الكبيرة فى أسعار تلك الحبوب إلى أن الدول 
لمنتجة والمصدره لمحصولى القمـح والـذرة   الرئيسية ا
توجه جزء مـن  ) الواليات المتحدة، والبرازيل(الشامية

إنتاجها إلى إنتاج الوقود الحيوى فى ظـل اإلرتفاعـات   
الكبيرة فى أسعار البترول العالمية األمر الـذى يـؤثر   

  . بدوره سلبياً على الدول المستوردة للغذاء ومنها مصر

  أهداف البحث
هذا البحث التعرف علـى المؤشـرات   يستهدف 

اإلنتاجية واالقتصـادية وبعـض مؤشـرات التجـارة     
الخارجية وتوقعاتها المستقبلية لكل من القمـح والـذرة   
الشامية، باإلضافة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على 
نسبة اإلكتفاء الذاتى، وكمية الواردات من كٍل منهمـا،  

لتوقع بنسـبة اإلكتفـاء   باإلضافة إلى البدائل المقترحة ل
الذاتى ومدى اإلعتمـاد علـى الـواردات مـن تلـك      

  .المحاصيل
  :األسلوب البحثي ومصادر البيانات

يعتمد هذا البحث فى تحقيق أهدافه على إسـتخدام  
أسلوبى التحليل الوصفى والكمى حيـث تـم إسـتخدام    
المؤشرات اإلحصائية البسيطة كالمتوسطات الحسـابية  

النمـو لتوصــيف المتغيــرات   والهندسـية ومعــدالت 
االقتصادية موضع الدراسة كما تـم إسـتخدام نمـاذج    

المفرد ( Exponential Smoothing Modelالتنعيم اآلسى 
للتنبـؤ بـالمتغيرات االقتصـادية موضـع     ) والمزدوج

مـن   المتعـدد الدراسة كما تم إستخدام نماذج اإلنحدار 
 OLSخالل إستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية 

لتحقيق األهداف البحثية، وقد أعتمد البحث على البيانات 
الثانوية الصادرة من العديد من الجهات علـى رأسـها   
وزارة الزراعــة وإستصــالح األراضــى، والجهــاز 
المركزى للتعبئة العامـة واإلحصـاء خـالل الفتـرة     

)٢٠١٢-١٩٩٧.(  
  النتائج البحثية

) ٦-١(بإستعراض البيانات الواردة بالجداول مـن 
يتضح أن أهـم المؤشـرات اإلنتاجيـة واالقتصـادية     
 :وتوقعاتها المستقبلية لكل من القمح والذرة الشامية هى

 المؤشرات الخاصة باإلنتاج واإلستهالك) أ(

  المؤشرات الخاصة بالقمح: أوالً
 ٢.٣٤تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى : المساحة -١

، وحد أقصى بلـغ حـوالى   ٢٠٠١مليون فدان عام 
  مليون   ٣.١٦
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 ٢.٧٣، بمتوسط سنوى بلغ حـوالى  ٢٠١٢فدان عام   
 ٪٢.١مليون فدان، وبمعدل نمو سنوى بلـغ نحـو   

 ٣.٤٦تزداد لتصل إلـى حـوالى    ومن المتوقع أن
 .وفقاً لنموذج هولت ٢٠١٧مليون فدان عام 

تراوحت إنتاجية الفدان من القمح بين حد : اإلنتاجية -٢
، وحـد  ٢٠١٠طـن عـام    ٢.٣٩أدنى بلغ حوالى 

، بمتوسط ١٩٩٧طن عام  ٢.٨٠أقصى بلغ حوالى 
طن، وبمعـدل إنخفـاض    ٢.٦٨سنوى بلغ حوالى 
المتوقع أن  تصل إلـى   ومن ٪٠.٧سنوى بلغ نحو

 .   وفقاً لنموذج هولت ٢٠١٧طن عام  ٢.٥١حوالى 

 ٦.٤٦تراوح بين حد أدنى بلـغ حـوالى   : اإلنتاج -٣
 ، وحد أقصى بلـغ حـوالى  ١٩٩٨مليون طن عام 

، بمتوسط سنوى بلـغ  ٢٠١١مليون طن عام  ٨.٣٧
مليون طن، وبمعدل نمو سنوى بلـغ   ٧.٢٩حوالى 

 ٨.٢٩ومن المتوقع أن يصل إلى حوالى  ٪١.٤نحو 
وفقاً لنموذج براون، وهـذه   ٢٠١٧مليون طن عام 

  الزيادة عن المتوسط ترجع إلى الزياده المتوقعة فى

تاجية مما المساحة المزروعة بالرغم من إنخفاض اإلن  
يستوجب العمل على إستنباط أصـناف جديـدة ذات   

  .إنتاجية فدانية عالية حتى تتحقق الزيادة المرجوه
تراوح سعر الطن بين حد أدنـى  : السعر المزرعى -٤

، وحد أقصى بلـغ  ١٩٩٧جنيه عام ٦٦٧بلغ حوالى 
، بمتوسط سنوى بلغ ٢٠١١جنيه عام  ٢٤٣٧حوالى 
ى بلـغ نحـو   جنيه، بمعدل نمو سـنو ١١٤٢حوالى 
المتوقع أن تسـتمر   المتوقع أن تستمر ٪، ومن٨.٤

 ٣٤٥٧ الزيادة فى سعر الطن من القمح ليصل إلـى 
  .وفقاً لنموذج براون ٢٠١٧جنيه عام 

تراوحت التكلفة اإلنتاجية للفدان : التكاليف اإلنتاجية -٥
، ١٩٩٧جنيه عـام   ١١٢٧بين حد أدنى بلغ حوالى 
، ٢٠١١عـام   جنيه ٤٠٦٩وحد أقصى بلغ حوالى 

جنيه، بمعدل نمو  ٢٣١٩بمتوسط سنوى بلغ حوالى 
، ومـن المتوقـع أن تسـتمر    ٪٨.٢سنوى بلغ نحو 

جنيـه عـام    ٤٣٨٥الزيادة فى التكاليف لتصل إلى 
  .وفقاً لنموذج هولت ٢٠١٧

  )٢٠١٢-١٩٩٧(تطور المؤشرات اإلنتاجية للقمح والذرة الشامية خالل الفترة : ١جدول رقم 

 السنوات
 الذرة الشاميةالقمح

 المساحة
)مليون فدان(  

اإلنتاجية
)فدان/طن(

اإلنتاج
)مليون طن(

المساحة
)مليون فدان(

اإلنتاجية
)فدان/طن(  

 اإلنتاج
)مليون طن(  

٦.١٤ ٣.٧٧ ١.٦٣ ٦.٩٨ ٢.٨٠ ٢.٤٩ ١٩٩٧ 
٦.٣٣ ٣.٧٥ ١.٦٩ ٦.٤٦ ٢.٦٧ ٢.٤٢ ١٩٩٨ 
٦.٤٧ ٣.٩٢ ١.٦٥ ٦.٥٦ ٢.٧٦ ٢.٣٨ ١٩٩٩ 
٦.٨٤ ٤.٠٧ ١.٦٨ ٦.٦٢ ٢.٦٩ ٢.٤٦ ٢٠٠٠ 
٦.٤٣ ٣.٦٣ ١.٧٧ ٦.٦٦ ٢.٨٥ ٢.٣٤ ٢٠٠١ 
٦.٢٣ ٣.٧٣ ١.٦٧ ٦.٨٤ ٢.٧٩ ٢.٤٥ ٢٠٠٢ 
٦.٥٣ ٣.٩٣ ١.٦٦ ٧.٠١ ٢.٧٩ ٢.٥١ ٢٠٠٣ 
٦.٧٣ ٤.٠١ ١.٦٨ ٧.١٧ ٢.٧٥ ٢.٦١ ٢٠٠٤ 
٧.٦٩ ٣.٩٦ ١.٩٤ ٨.١٤ ٢.٧٢ ٢.٩٩ ٢٠٠٥ 
٦.٩١ ٤.٠٤ ١.٧١ ٨.٢٧ ٢.٧٠ ٣.٠٦ ٢٠٠٦ 
٦.٩٣ ٣.٨٩ ١.٧٨ ٧.٣٨ ٢.٧١ ٢.٧٢ ٢٠٠٧ 
٧.٤٠ ٣.٩٨ ١.٨٦ ٧.١٨ ٢.٤٦ ٢.٩٢ ٢٠٠٨ 
٧.٥٧ ٣.٨٤ ١.٩٧ ٧.٧٦ ٢.٤٦ ٣.١٥ ٢٠٠٩ 
٧.٦٨ ٣.٨٦ ١.٩٩ ٧.١٦ ٢.٣٩ ٣.٠٠ ٢٠١٠ 
٧.١٨ ٤.٠٨ ١.٧٦ ٨.٣٧ ٢.٧٤ ٣.٠٥ ٢٠١١ 
٧.٦٤ ٣.٩٨ ١.٩٢ ٨.٠٥ ٢.٥٤ ٣.١٦ ٢٠١٢ 
 ٦.٩٢ ٣.٩٠ ١.٧٧ ٧.٢٩ ٢.٦٨ ٢.٧٣ المتوسط
٪معدل التغير  ∗∗  )٢.١(  ∗∗  ) -٠.٧(  ∗∗  )١.٤(  ∗∗  )١(  ∗∗   )٠.٣(  ∗∗  )١.٥(  

  ٠,٠١معنوى عند مستوى معنوية  ∗∗
  .جمعت وحسبت من وزارة الزراعة وإستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة  اإلحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة: المصدر
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 )٢٠١٧-٢٠١٣(التنبؤ بالمؤشرات اإلنتاجية للقمح والذرة الشامية خالل الفترة : ٢جدول رقم 
 المحصول

 
المؤشر   

٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 
RMSE 

Single Brown Holt 

القـمـح           
  ٠.١٥٥  ٠.١٦٢  ٠.١٦٦  ٣.٤٦  ٣.٤٠  ٣.٣٤  ٣.٢٨  ٣.٢٢ المساحة
  ٠.١١٤  ٠.١٢٣  ٠.١١٨  ٢.٥١  ٢.٥٢  ٢.٥٣  ٢.٥٤  ٢.٥٥ اإلنتاجية
  ٠.٤٩٢  ٠.٤٦٥  ٠.٤٩٧  ٨.٢٩  ٨.٢٢  ٨.١٤  ٨.٠٦  ٧.٩٨ اإلنتاج

                 الذرة الشامية
  ٠.٠٩٨  ٠.٠٩٧  ٠.١٠  ١.٩٦  ١.٩٥  ١.٩٤  ١.٩٢  ١.٩١ المساحة
  ٠.١٢٧  ٠.١٢٠  ٠.١٣١  ٣.٩٣  ٣.٩٣  ٣.٩٣  ٣.٩٣  ٣.٩٣ اإلنتاجية
  ٠.٣٦٤  ٠.٣٤٢  ٠.٣٩١  ٧.٩٤  ٧.٨٦  ٧.٧٨  ٧.٧١  ٧.٦٣ اإلنتاج
  .Eviewsبإستخدام برنامج ) ١(نتائج تحليل البيانات الواردة بجدول رقم : المصدر

تراوح إيراد الفدان بين حد أدنـى بلـغ   : اإليرادات -٦
، وحد أقصـى بلـغ   ١٩٩٧جنيه عام  ٢٠٩٠حوالى 
، بمتوسط سنوى بلغ ٢٠٠٨جنيه عام  ٨٣٠٤حوالى 
بلـغ نحـو    جنيه، وبمعدل نمو سنوى ٤٢٠٧حوالى 
، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة فـى إيـراد   ٪٩.٥

جنيه عـام   ٩٨٦٧الفدان من القمح لتصل إلى حوالى 
وقـد ترجـع الزيـادة    . وفقاً لنموذج هولـت  ٢٠١٧

المتوقعه فى اإليرادات للزياده المتوقعه فـى سـعر   
 .الطن من القمح

تراوحت ربحية الفدان بين حد أدنى : صافى العائد -٧
، وحد أقصى بلغ ١٩٩٨جنيه عام  ٧٠٥ى بلغ حوال
، ويرجـع ذلـك   ٢٠٠٨جنيه عـام   ٥١٥٩حوالى 

إلرتفاع إيرادات الفدان فى هـذا العـام، بمتوسـط    
جنيه، بمعدل نمو سـنوى   ١٨٨٩سنوى بلغ حوالى 

 ٣٤٤٥.٥، ومن المتوقع أن تصل إلى ٪١١بلغ نحو 
وترجع الزيادة . وفقاً لنموذج هولت ٢٠١٧جنيه عام 

فدان إلى الزياده المتوقعه فى إيـرادات  فى ربحية ال
الفدان والتى تفوق الزيادة المتوقعـه فـى تكـاليف    

 .الفدان
تراوح اإلستهالك الكلى بين حد أدنى : اإلستهالك -٨

، وحـد  ١٩٩٩مليون طن عـام   ٩.٦٢بلغ حوالى 
، ٢٠١١مليون طن عـام   ١٦.٨٧أقصى بلغ حوالى 

مليـون طـن،    ١٢.٨١بمتوسط سنوى بلغ حوالى 
، ومن المتوقع أن ٪٣.٥عدل نمو سنوى بلغ نحو بم

تستمر الزيادة فى اإلستهالك الكلى من القمح لتصل 
وفقـاً لنمـوذج    ٢٠١٧مليون طن عام  ١٨.١١إلى 
وقد يرجع ذلك إلى الزيادة المتوقعـه فـى   . هولت

 .  الطلب على القمح نتيجة لزيادة عدد السكان
تراوح  : متوسط نصيب الفرد من اإلستهالك الكلى -٩
، ٢٠٠١سنه عام /كجم ١٥١ين حد أدنى بلغ حوالى ب

، ٢٠١١سنه عام /كجم ٢١٠وحد أقصى بلغ حوالى 
سنه، بمعـدل  /كجم ١٨١بمتوسط سنوى بلغ حوالى 

، ومن المتوقع أن يصـل  ٪١.٤نمو سنوى بلغ نحو 
  .وفقاً لنموذج هولت ٢٠١٧سنه عام /كجم ٢٠٩إلى 

حد أدنى بلغ تراوحت بين : نسبة اإلكتفاء الذاتى -١٠
، وحـد أقصـى بلـغ    ٢٠١٠عام  ٪ ٤٧.٨حوالى 
، بمتوسط هندسى بلـغ  ١٩٩٩عام  ٪ ٦٨.٢حوالى 

، بمعدل إنخفاض سنوى بلـغ نحـو   ٪ ٥٧.٩٣نحو 
، ويرجع ذلك إلـى أن معـدل الزيـادة فـى     ٪٢.١

اإلستهالك أعلى من معدل الزيادة فى اإلنتاج، ومن 
المتوقع أن يستمر اإلنخفاض فـى نسـبة اإلكتفـاء    

 ٢٠١٧عـام   ٪٤١.٣٢الذاتى من القمح لتصل إلى 
وفقاً لنموذج هولت، وقد يرجع ذلك اإلنخفاض إلـى  
الزيادة المتوقعه فى اإلستهالك واإلنخفاض المتوقـع  

  .فى اإلنتاج
  المؤشرات الخاصة بالذرة الشامية: ثانياً
تراوحت بين حد أدنـى بلـغ حـوالى    : المساحة -١

أقصى بلـغ  ، وحد ١٩٩٧مليون فدان عام  ١.٦٣
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، بمتوسـط  ٢٠١٠مليون فدان عام ١.٩٩حوالى 
مليون فدان، وبمعدل نمو  ١.٧٧سنوى بلغ حوالى 
، ومن المتوقع أن تصـل إلـى   ٪١سنوى بلغ نحو

وفقـاً   ٢٠١٧مليون فـدان عـام    ١.٩٦حوالى 
  .لنموذج براون

تراوحت إنتاجية الفدان بين حد أدنـى  : اإلنتاجية -٢
وحد أقصـى   ،٢٠٠١طن عام  ٣.٦٣بلغ حوالى 
، بمتوسـط  ٢٠١١طـن عـام    ٤.٠٨بلغ حوالى 
طن، وبمعدل نمو سنوى  ٣,٩٠حوالى سنوى بلغ 
، ومن المتوقع أن تزيد لتصل إلى ٪٠.٣بلغ نحو 
وفقـاً   ٢٠١٧مليون فـدان عـام    ٣.٩٣حوالى 

  .للنموذج المفرد
 ٦.١٤تراوح بين حد أدنى بلـغ حـوالى   : اإلنتاج -٣

لغ حـوالى  ، وحد أقصى ب١٩٩٧مليون طن عام 
، بمتوسط سنوى بلغ ٢٠٠٥مليون طن عام  ٧.٦٩

مليون طن، وبمعدل نمو سنوى بلغ  ٦.٩٢حوالى 
، ومن المتوقع أن يصل إلـى حـوالى   ٪١.٥نحو 
وفقـاً لنمـوذج    ٢٠١٧مليون طن عـام   ٧.٩٤
وترجع تلك الزيادة إلى الزيادة المتوقعـة   .براون

 .فى اإلنتاجية
ن بين حد أدنى تراوح سعر الط: السعر المزرعى -٤

، وحد أقصى بلغ ١٩٩٧جنيه عام  ٧٧بلغ حوالى
، بمتوسط سـنوى  ٢٠١١جنيه عام  ٢٧٠حوالى 

جنيه، بمعدل نمو سنوى بلغ نحو  ١٥٣بلغ حوالى
، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة فى سـعر  ٪٩.٦

جنيه عام  ٣٥٠الطن من الذرة الشامية ليصل إلى 
  .وفقاً لنموذج براون ٢٠١٧

تتراوح تكاليف الفدان بين حد : اإلنتاجيةالتكاليف  -٥
، وحد ١٩٩٨جنيه عام  ١١١٣.٣أدنى بلغ حوالى 

، ٢٠١١جنيـه عـام    ٣٧١٠أقصى بلغ حـوالى  
جنيه، بمعـدل   ٢٠٩٣بمتوسط سنوى بلغ حوالى 

، ومـن المتوقـع أن   ٪٨.٢نمو سنوى بلغ نحـو  
تستمر الزيادة فى تكاليف الفدان من الذرة الشامية 

وفقاً لنمـوذج   ٢٠١٧يه عام جن ٣٩٠٦لتصل إلى 
  .هولت

تراوح إيراد الفدان بين حد أدنى بلـغ  : اإليرادات -٦
، وحد أقصى بلغ ١٩٩٧جنيه عام  ١٨٦٥حوالى 
، بمتوسط سنوى ٢٠١١جنيه عام  ٦٧٤٠حوالى 

جنيه، بمعدل نمو سنوى بلـغ   ٤١٢٤بلغ حوالى 
، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة فـى  ٪٨.٥نحو 

 ٨٠١٩لذرة الشامية لتصل إلـى  إيراد الفدان من ا
وفقاً لنموذج براون، وقد ترجع  ٢٠١٧جنيه عام 

تلك الزيادة إلى الزيادة المتوقعة فى سعر الطـن  
  .منه

تراوحت اربحية الفدان بين حد أدنى : صافى العائد -٧
، وحد أقصى بلغ ١٩٩٩جنيه عام ٦٤٩بلغ حوالى 

ويرجع ذلك إلى  ٢٠٠٧جنيه عام  ٣٤٦٩حوالى 
اإليرادات وإنخفاض التكاليف فـى هـذا   إرتفاع 

جنيـه،   ٢٠٣٢العام، بمتوسط سنوى بلغ حوالى  
، ومن المتوقـع أن  ٪٩بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 

تصل اربحية الفدان من الذرة الشامية لتصل إلـى  
وفقاً لنموذج هولت، وقد  ٢٠١٧جنيه عام  ٣٩٧٦

ترجع تلك الزيادة إلـى الزيـادة المتوقعـة فـى     
لتى تفـوق الزيـادة فـى التكـاليف     اإليرادات وا

  .اإلنتاجية للفدان
تراوح بين حد أدنـى بلـغ حـوالى    : اإلستهالك -٨

، وحد أقصى بلغ ١٩٩٧مليون طن عام  ١٠.٥٢
، بمتوسـط  ٢٠١٢مليون طن عام  ١٣,١٩حوالى 

مليون طـن، بمعـدل نمـو     ١٢سنوى بلغ حوالى
، ومن المتوقع أن تسـتمر  ٪١.٥سنوى بلغ نحو 
ستهالك الكلى للذرة الشامية لتصـل  الزيادة فى اإل

وفقاً لنمـوذج   ٢٠١٧مليون طن عام  ١٤.١٤إلى 
  .هولت

تراوح بـين  : متوسط نصيب الفرد من اإلستهالك -٩
سـنه عـام   /كجـم  ١٥٩.٧٨حد أدنى بلغ حوالى 

 ١٧٥.٣٧، وحــد أقصــى بلــغ حــوالى ٢٠١٢
، بمتوسط سنوى بلغ حوالى ١٩٩٨سنه عام /كجم
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ومن المتوقع أن يستمر اإلنخفاض فـى متوسـط       

نصيب الفرد من اإلستهالك الكلى للذرة ليصل إلى 
وفقـاً لنمـوذج    ٢٠١٧سنه عـام  /كجم ١٥٣.٣٥
  .هولت

أدنى بلغ تراوحت بين حد : نسبة اإلكتفاء الذاتى -١٠
، وحد أقصى بلـغ  ٢٠١١عام  ٪ ٥٤.٩٣حوالى 
، بمتوسط هندسى بلغ ٢٠٠٨عام  ٪ ٦٩.٨حوالى 

، بمعدل إنخفاض سنوى بلغ نحـو  ٪ ٥٨.٢نحو 
أن تنخفض نسـبة اإلكتفـاء   ، ومن المتوقع ٪٠.٢

عام ٪ ٥٧.٦٧الذاتى من الذرة الشامية لتصل إلى 
  .وفقاً لنموذج المفرد ٢٠١٧

  صة بالتجارة الخارجية بعض المؤشرات الخا) ب(
  المؤشرات الخاصة بالقمح: أوأل
تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى : كمية الواردات -١

، وحد أقصـى بلـغ   ٢٠٠١مليون طن عام  ٣.٨٤
، بمتوسـط  ٢٠١٠مليون طن عـام   ٩.٨١حوالى 

مليون طن، بمعـدل نمـو    ٦.٢٣سنوى بلغ حوالى 
، ومن المتوقع أن تصل كمية ٪٥.٣سنوى بلغ نحو 

مليـون طـن عـام     ٩.٢٥لواردات من القمح إلى ا
  .وفقاً لنموذج هولت ٢٠١٧

تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى : قيمة الواردات -٢
، وحد أقصى بلغ حوالى ١٩٩٩مليار جنيه عام  ٥.٧

وترجع تلك الزيادة  ٢٠١١مليار جنيه عام  ٤٩.٠٢
إلى زيادة الواردات فى ذلك العام، بمتوسط سـنوى  

مليار جنيه، بمعدل نمو سـنوى   ١٦.٥٢بلغ حوالى 
، ومن المتوقـع أن تصـل قيمـة    ٪١٣.٨بلغ نحو 

مليار جنيـه عـام    ٧٥.٢٥الواردات من القمح إلى 
وقد ترجع تلك الزيـادة  . وفقاً لنموذج هولت ٢٠١٧

إلى الزيادة المتوقعه فى الواردات باإلضـافة إلـى   
  .إرتفاع األسعار العالمية للسلع الغذائية

تراوح سعر طن الواردات بـين  : اتسعر الوارد -٣
، ١٩٩٨طن عام / جنيه ١١٢٨حد أدنى بلغ حوالى 

طـن عـام   / جنيـه  ٥٠٠٢وحد أقصى بلغ حوالى 

/ جنيـه  ٢٣٨٧، بمتوسط سنوى بلغ حوالى ٢٠١١
، ومـن  ٪٨.٤طن، بمعدل نمو سنوى بلـغ نحـو   

المتوقع أن يصل سعر الطن من واردات القمح إلى 
  .لنموذج هولت وفقاً ٢٠١٧طن عام / جنيه٦١١٢

تراوحت بين حـد  : نسبة اإلعتماد على الواردات -٤
، وحد أقصـى  ٢٠٠٠عام  ٪ ٣٧.٩٨أدنى بلغ نحو 

، بمتوسط هندسى بلغ ٢٠١٠عام  ٪٦٥.٥بلغ نحو  
، ٪١.٨، بمعدل نمو سنوى بلغ نحو ٪ ٤٧.١١نحو 

 ٢٠١٧عـام   ٪ ٥٠.٩١ومن المتوقع أن تصل إلى 
  .وفقاً لنموذج هولت

  ات الخاصة بالذرة الشاميةالمؤشر: ثانياً
تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى : كمية الواردات -١

، وحد أقصـى بلـغ   ١٩٩٧مليون طن عام  ٢.٨٣
، بمتوسـط  ٢٠١١مليون طن عـام   ٦.٨٩حوالى 

مليون طن، بمعـدل نمـو    ٤.٤١سنوى بلغ حوالى 
، ومن المتوقع أن تصل كمية ٪٣.٤سنوى بلغ نحو 

مليون طـن   ٧.٣٧لى الواردات من الذرة الشامية إ
  .وفقاً لنموذج هولت ٢٠١٧عام 

تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى : قيمة الواردات -٢
، وحد أقصـى بلـغ   ١٩٩٧مليار جنيه عام  ١.٣١

وترجع تلك  ٢٠١١مليار جنيه عام   ١٣.٠١حوالى 
الزيادة إلى زيادة الواردات فى ذلك العام، بمتوسـط  

عـدل نمـو   مليار جنيه، بم ٤.٢٥سنوى بلغ حوالى 
، ومن المتوقع أن تصل قيمـة  ٪١٣سنوى بلغ نحو 

مليار جنيـه  ١٨.٤٥الواردات من الذرة الشامية إلى 
وقد ترجـع تلـك   . وفقاً لنموذج هولت ٢٠١٧عام 

الزيادة إلى الزيادة المتوقعه فى الواردات باإلضـافة  
  .إلى إرتفاع األسعار العالمية للسلع الغذائية

عر طن الواردات بـين  يتراوح س: سعر الواردات -٣
، ٢٠٠٠طن عـام  / جنيه ٣٨٣حد أدنى بلغ حوالى 

طن عـام  / جنيه ١٨٨٨.٦٨وحد أقصى بلغ حوالى 
/ جنيه ٩٠٩.٥٤، بمتوسط سنوى بلغ حوالى ٢٠١١

، ومـن  ٪٩.٧طن، بمعدل نمو سنوى بلـغ نحـو   
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المتوقع أن يصل سعر الطـن مـن واردات الـذرة    
ـ  ٢٠١٧طن عـام  / جنيه ١٩٦٤الشامية إلى  اً وفق
  .لنموذج براون

تراوحت بين حـد  : نسبة اإلعتماد على الواردات  -٤
، وحد أقصـى  ٢٠٠٤عام  ٪ ٢٠.٣٥أدنى بلغ نحو 

، بمتوسط هندسى بلغ ٢٠١١عام  ٪٥٢.٧٢بلغ نحو 
، ٪١.٩، بمعدل نمو سنوى بلغ نحو ٪ ٣٦.٩٢نحو 

 ٢٠١٧عـام   ٪ ٣٨.٦١ومن المتوقع أن تصل إلى 
  .وفقاً لنموذج المفرد

  )٢٠١٢-١٩٩٧(تطور أهم مؤشرات التجارة الخارجية للقمح والذرة الشامية خالل الفترة : ٥م جدول رق

 السنوات

 الذرة الشاميةالقمح
كمية 

الواردات 
مليون (

)طن  

قيمة
الواردات 

مليون (
)جنيه

سعر
الواردات 

)طن/جنيه(  

نسبة
اإلعتماد على 
 الواردات

)٪(

كمية 
الواردات 

مليون (
)طن

قيمة 
ت الواردا

مليون (
)جنيه  

سعر 
الواردات 

)طن/جنيه(  

 ∗نسبة
اإلعتماد على 

)٪(الواردات  

٢٦.٩٠ ٤٦٣.٠٠ ١٣١٠.٣ ٢.٨٣ ٤٨.٩٩ ١٣١٣.٧٣ ٦٧٠٠ ٥.١ ١٩٩٧ 
٢٨.٢٨ ٤٣٤.٠١ ١٣١٩.٤ ٣.٠٤ ٥١.٥٢ ١١٢٨.٤٧ ٦٥٠٠ ٥.٧٦ ١٩٩٨ 
٤١.٢٥ ٤٩٦.٦١ ٢٢٢٤.٨ ٤٧.٧١٤.٤٨ ١٢٤١.٨٣ ٥٧٠٠ ٤.٥٩ ١٩٩٩ 
٤٥.٤٥ ٣٨٣.٣٣ ١٩٣٢ ٥.٠٤ ٣٧.٩٨ ١٥١٦.٥٩ ٦٤٠٠ ٤.٢٢ ٢٠٠٠ 
٤٤.٠١ ٤٤٣.٧٩ ٢٢٠١.٢ ٤.٩٦ ٣٩.١٠ ١٨٧٥.٠٠ ٧٢٠٠ ٣.٨٤ ٢٠٠١ 
٣٨.٤١ ٦٠٢.٢١ ٢٦٧٣.٨ ٤.٤٤ ٤٢.٦٩ ١٧٧٤.١٩ ٨٨٠٠ ٤.٩٦ ٢٠٠٢ 
٢٤.٦٤ ١٠٨٨.٥٥ ٣١٥٦.٨ ٢.٩ ٤٤.٠١ ٢٠٥٨.٢١ ٩٩٠٠ ٤.٨١ ٢٠٠٣ 
٢٠.٣٧ ٩٣٠.٠٤ ٢٢٦٠ ٢.٤٣ ٣٧.١١ ٢١٥٥.٩٦ ٩٤٠٠ ٤.٣٦ ٢٠٠٤ 
٤٢.٢٨ ٧٩٢.١٢ ٤٠٣١.٩ ٥.٠٩ ٤٢.٥٥ ٢٤٢٩.٥٨ ١٣٨٠٠ ٥.٦٨ ٢٠٠٥ 
٣٠.٩٥ ٨٣١.٧٣ ٣١٢٧.٣ ٣.٧٦ ٤٠.٩٠ ٢٢١٦.٤٩ ١٢٩٠٠ ٥.٨٢ ٢٠٠٦ 
٣٦.٤٩ ١١٨٤.١٢ ٥٢٩٣ ٤.٤٧ ٤٢.٩٩ ٢٦٠٣.٨٩ ١٥٤١٥ ٥.٩٢ ٢٠٠٧ 
٤٠.٩٩ ١٠٤٨.٤٠ ٥٣١٥.٤ ٥.٠٧ ٥٠.٧٢ ٢٧٦٨.٨٣ ٢٠٤٣٤ ٧.٣٨ ٢٠٠٨ 
٣٨.٧٤ ٩٥١.٨٥ ٤٦٣٥.٥ ٤.٨٧ ٥٩.٤٢ ٣٠٤٧.١٧ ٢٦٤١٩ ٨.٦٧ ٢٠٠٩ 
٣٧.٥٦ ١٤٨٨.٩٩ ٧١٩١.٨ ٤.٨٣ ٦٥.٥٣ ٣٢٥٢.٢٩ ٣١٩٠٥ ٩.٨١ ٢٠١٠ 
٥٢.٧٢ ١٨٨٨.٦٨ ١٣٠١٣ ٦.٨٩ ٥٨.٠٩ ٥٠٠٢.٠٤ ٤٩٠٢٠ ٩.٨ ٢٠١١ 
٤١.٦٢ ١٥٢٥.١٩ ٨٣٧٣.٣ ٥.٤٩ ٥٤.٩٤ ٣٨٠١.٩١ ٣٣٧٩٩ ٨.٨٩ ٢٠١٢ 
 ٣٦.٩٢ ٩٠٩.٥٤ ٤٢٥٣.٧ ٤.٤١ ٤٧.١١ ٢٣٨٦.٦٤ ١٦٥١٨ ٦.٢٣ المتوسط

ــدل  مع
٪التغير  

∗∗ )٥.٣(  ∗∗  )١٣.٨(  ∗∗ )٨.٤(  ∗  )١.٨(  ∗∗ )٣.٤(  ∗   )١٣(  ∗∗ )٩.٧( )١.٩(  م.غ  • 

  متوسط هندسى •             ٠,٠٥معنوى عند مستوى معنوية  ∗         ٠,٠١معنوى عند مستوى معنوية ∗∗ 
  ١٠٠×) اإلستهالك÷ الواردات = (نسبة اإلعتماد على الواردات  ∗

المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لحركة اإلنتـاج والتجـارة الخارجيـة والمتـاح      الجهاز :جمعت وحسبت من: المصدر
  .لإلستهالك من السلع الزراعية، أعداد متفرقة

 )٢٠١٧-٢٠١٣(التنبؤ ببعض مؤشرات التجارة الخارجية للقمح والذرة الشامية خالل الفترة : ٦جدول رقم 
        المحصول

 
  المؤشر

٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  
RMSE 

Single Brown Holt 

                  القــمـــح 
  ٠.٨٢١  ٠.٨٩٢  ٠.٨٤٤  ٩.٢٥  ٩,١٨  ٩,١١  ٩,٠٣  ٨.٩٦ كمية الواردات  
  ٥٦٨٧.٧٦  ٥٩١٥.١٧  ٦٢٩٥  ٧٥٢٥١  ٦٨٨٧٣  ٦٢٤٩٥  ٥٦١١٧  ٤٩٧٣٩  قيمة الواردات  
  ٤٤٨.٠٤  ٤٥٤.٠  ٥٥٥.٣  ٦١١١.٦  ٥٦٩٥.٣  ٥٢٧٩  ٤٨٦٢.٧  ٤٤٤٦.٤  وارداتسعر ال  

نسبة اإلعتماد 
  على الواردات٪

٥.٤٣  ٦.١٣  ٥.٤٩  ٥٠.٩١  ٥١.٧٢  ٥٢.٥٢  ٥٣.٣٣  ٥٤.١٣  

                  الذرة الشامية
  ١.٠٤١  ١.١٠٩  ١.٠٧٩  ٧.٣٧  ٧.٠٩  ٦,٨١  ٦,٥٣  ٦.٢٤  كمية الواردات  
  ١٧٥٨.٧  ١٨٤٨.١  ٢٠٢٤.٩  ١٨٤٥٧  ١٦٧٤٤  ١٥٠٣١  ١٣٣١٩  ١١٦٠٦  قيمة الواردات  
  ٢٢٩.٢٢  ١٩٦.٩  ٢٥٩.٩٤  ١٩٦٣  ١٨٨١  ١٧٩٨  ١٧١٦  ١٦٣٤  سعر الواردات  

نسبة اإلعتماد 
  على الواردات٪

٨.٨٨  ٩.٤٢  ٨.٦٦  ٣٨.٦١  ٣٨.٦١  ٣٨.٦١  ٣٨,٦١  ٣٨.٦١  
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  .Eviewsبإستخدام برنامج ) ٥(نتائج تحليل البيانات الواردة بجدول رقم : المصدر
قتصادية المؤثرة على نسبة اإلكتفـاء  العوامل اال) جـ(

  الذاتى 
  القمح: أوالً

بتقدير أهم العوامل المؤثره على نسبة اإلكتفاء الذاتى 
من القمح تبين أفضلية الصوره اللوغاريتمية المزدوجة 
من حيث معنوية المتغيرات المستقله إستناداً إلى قيمـة  

)T (المحسوبة، ومعنوية النموذج ككل إستناداً لقيمة )F (
، باإلضافة إلى قيمة معامل التحديـد المعـدل   المحسوبة

)R-2(  كما تبين أنه أفضل النماذج المقدره إستناداً إلـى ،
خلو النموذج من ظاهرة اإلزدواج الخطى إستناداً إلـى  

Covariance Matrix    وخلوها مـن ظـاهرة اإلرتبـاط ،
  .Correlogramالذاتى المتسلسل إستناداً إلى 

Lny= •5.64 + 0.77 ln x1 - 0.826 ln x2 - 0.148 ln x3 
(-2.85) ∗   ∗∗  (-4.76)   (3.30) ∗ ∗    (26.18)∗∗      

     (-0.382)     ( -1.25)          (0.724) 
R-2= 0.81         F= (51.58) ∗ ∗                    D.W= 1.78 

  :حيث
Y :نسبة اإلكتفاء الذاتى من القمح  

X1 :مليون فدان(المساحة المزروعة من القمح( 

X2 :مليون طن(القمح من  اإلستهالك الكلى (  
X3 : مليون طن(كمية الواردات من القمح( 
           ٠.٠١معنوية عند مستوى معنوية  ∗∗

  ٠.٠٥معنوية عند مستوى معنوية   ∗ 
  ٢٨١.٤٦قيمة اللوغاريتم الطبيعى للمقدار  •

بق معنوية العالقة عنـد  ويتضح من النموذج السا
حيث تبين أن المساحة المزروعة  ٠.٠١مستوى معنوية 

من القمح واإلستهالك الكلى وكميـة الـواردات منـه    
من المتغيرات الحادثـة فـى نسـبة     ٪٨١مسئولة عن 

اإلكتفاء الذاتى من القمح، كما تبين وجود عالقة طردية 
معنوية إحصائياً بين المساحة المزروعـة مـن القمـح    

نسبة اإلكتفاء الذاتى منه حيث بلغـت مرونـة هـذا    و
 ٪١٠وهى تشير إلى أن زياده مقـدارها   ٠.٧٧المتغير 

فى المساحة المزروعة تؤدى إلى زيادة نسبة اإلكتفـاء  
، كما أتضح وجود عالقـة عكسـية   ٪٧.٧الذاتى بنحو 

معنوية إحصائياً بين كٍل من اإلستهالك وكمية الواردات 
تفاء الذاتى حيـث بلـغ معامـل    من القمح، ونسبة اإلك

ــوالى                     ــب ح ــى الترتي ــا عل ــٍل منهم ــه لك المرون
وهى تشير إلى أن زيـاده مقـدارها    ٠.١٤٨، ٠.٨٢٦

فى اإلستهالك الكلى وكمية الورادات تؤدى إلـى   ٪١٠
 ٪١.٤، ٪٨.٢إنخفاض نسبة اإلكتفـاء الـذاتى بنحـو    

  .من القمح وبالتالى تزايد الفجوة الغذائية
وبترتيب األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة على 
نسبة اإلكتفاء الذاتى من القمح إستناداً إلى قيمة معامـل  

يأتى فى المرتبة األولـى كميـة   ) ^B(اإلنحدار الجزئى
اإلستهالك الكلى فى التأثير على نسبة اإلكتفاء الـذاتى  

لقمـح،  يليها المساحة المزروعة ثم كمية الواردات من ا
ولعل ذلك يوضح أهمية ترشيد إستهالك القمح نظراً ألن 
معدالت الزيادة فى اإلستهالك تتجاوز معدالت الزيـادة  
فى اإلنتاج نظراً لزيادة عدد السكان، هذا باإلضافة إلى 
ضرورة إستنباط أصناف جديدة من القمح ذات إنتاجيـة  
عالية وإستهالك للمياه أقـل علـى إعتبـار أن الميـاه     

حت العنصر الحاكم فى التوسع الزراعى باإلضافة أصب
إلى تداعيات سد النهضة وأثره المحتمل علـى حصـة   

  .مصر من مياه نهر النيل
  الذرة الشامية: ثانياً
بتقدير أهم العوامل المؤثره على نسـبة اإلكتفـاء        

تبـين أفضـلية الصـوره     الـذرة الشـامية  الذاتى من 
عنويـة المتغيـرات   اللوغاريتمية المزدوجة من حيث م

المحسـوبة، ومعنويـة   ) T(المستقله إستناداً إلى قيمـة 
، باإلضافة إلى المحسوبة) F(النموذج ككل إستناداً لقيمة
، كما تبين أنه أفضـل  )R-2(قيمة معامل التحديد المعدل

النماذج المقدره إستناداً إلى خلو النموذج مـن ظـاهرة   
، Covariance Matrixاإلزدواج الخطى إسـتناداً إلـى   

وخلوها من ظاهرة اإلرتباط الذاتى المتسلسـل إسـتناداً   
  . Correlogramإلى 

Lny= •5.32 + 0.82 ln x1 - 0.72 ln x2 - 0.04 ln x3 
(-2.79) ∗   ∗∗  (-6.95)   (3.55) ∗ ∗    (34.39)∗∗  

        (-0.49)   ( -2.89)            (2.06) 
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R-2= 0.85           F= (30.91) ∗ ∗        D.W= 1.74  
  

  :حيث
Y : الذرة الشاميةنسبة اإلكتفاء الذاتى من  

X1 : مليون فدان(الذرة الشاميةالمساحة المزروعة من( 

X2 :مليون طن(الذرة الشامية من  اإلستهالك الكلى(  
X3 : مليون طن(الذرة الشاميةكمية الواردات من( 
        ٠.٠١معنوية عند مستوى معنوية  ∗∗
  ٠.٠٥د مستوى معنوية معنوية عن ∗

  ٢٠٤.٣٨قيمة اللوغاريتم الطبيعى للمقدار •
ويتضح من النموذج السابق معنوية العالقة عنـد  

حيث تبين أن المساحة المزروعة  ٠.٠١مستوى معنوية 
من الذرة الشامية واإلستهالك الكلى وكميـة الـواردات   

من المتغيرات الحادثة فى نسـبة   ٪٨٥منه مسئولة عن 
لذاتى من الذرة الشامية، كما تبين وجود عالقة اإلكتفاء ا

طردية معنوية إحصائياً بين المساحة المزروعـة مـن   
الذرة الشامية ونسبة اإلكتفاء الذاتى منه حيـث بلغـت   

وهى تشير إلـى أن زيـاده    ٠.٨٢مرونة هذا المتغير 
فى المساحة المزروعة تؤدى إلى زيـادة   ٪١٠مقدارها

، كما أتضـح وجـود   ٪٨.٢نسبة اإلكتفاء الذاتى بنحو 
عالقة عكسية معنوية إحصائياً بين كٍل من اإلسـتهالك  
وكمية الواردات من الذرة الشـامية، ونسـبة اإلكتفـاء    
الذاتى حيث بلغ معامل المرونه لكٍل منهما على الترتيب 

وهى تشير إلى أن زياده مقدارها  ٠.٠٤، ٠.٧٢حوالى 
دى إلـى  فى اإلستهالك الكلى وكمية الورادات تؤ ٪١٠

 ٪٠.٤، ٪٧.٢إنخفاض نسبة اإلكتفـاء الـذاتى بنحـو    
وبالتالى تزايد الفجوة الغذائيـة مـن الـذرة الشـامية،     
وبترتيب األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة على نسبة 
اإلكتفاء الذاتى من الذرة الشامية إستناداً إلى قيمة معامل 

 يأتى فى المرتبة األولـى كميـة  ) ^B(اإلنحدار الجزئى
اإلستهالك الكلى فى التأثير على نسبة اإلكتفاء الـذاتى  
يليها المساحة المزروعة ثم كمية الواردات من الـذرة  
الشامية، ولعل ذلك يوضح أهمية ترشيد إستهالك الذرة 
الشامية هذا باإلضافة إلى ضرورة إسـتنباط أصـناف   

جديدة من الذرة الشامية ذات إنتاجية عالية وإسـتهالك  
  .للمياه أقل

  العوامل االقتصادية المؤثرة على كمية الواردات )د(
  القمح: أوالً

 الـواردات  كميةبتقدير أهم العوامل المؤثره على 
من القمح تبين أفضلية الصوره اللوغاريتمية المزدوجة 
من حيث معنوية المتغيرات المستقله إستناداً إلى قيمـة  

)T (مةالمحسوبة، ومعنوية النموذج ككل إستناداً لقي)F (
، باإلضافة إلى قيمة معامل التحديـد المعـدل   المحسوبة

)R-2(  كما تبين أنه أفضل النماذج المقدره إستناداً إلـى ،
خلو النموذج من ظاهرة اإلزدواج الخطى إستناداً إلـى  

Covariance Matrix    وخلوها مـن ظـاهرة اإلرتبـاط ،
  .Correlogramالذاتى المتسلسل إستناداً إلى 

Lny= •-3.37 – 1.38 ln x1 + 1.46 ln x2 + 0.621 ln x3 
(4.85) ∗ ∗   ∗  (2.83)   (-2.35) ∗    (-3.55)∗∗  

         (0.38)   (0.85)           (-0.44) 
R-2= 0.86          F= (33.31) ∗ ∗               D.W= 1.7  

  :حيث
Y :من القمح الواردات كمية   

X1 :طنمليون (من القمح المحلى اإلنتاج( 

X2 :  متوسط نصيب الفرد من اإلستهالك الكلى للقمـح
  ) سنه /كجم(

X3 :جنيه( للقمح المزرعى السعر( 
     ٠.٠١معنوية عند مستوى معنوية  ∗∗
  ٠.٠٥معنوية عند مستوى معنوية  ∗
  ٠.٠٣٤قيمة اللوغاريتم الطبيعى للمقدار   •

ويتضح من النموذج السابق معنوية العالقـة عنـد   
حيث تبين أن اإلنتاج المحلى من  ٠.٠١مستوى معنوية 

القمح ومتوسط نصيب الفرد مـن اإلسـتهالك الكلـى    
مـن المتغيـرات    ٪٨٦والسعر المزرعى مسئولة عن 

الحادثة فى كمية الواردات من القمح، كما تبين وجـود  
عالقة عكسية معنوية إحصائياً بين اإلنتاج المحلى مـن  

هـذا   القمح وكمية الواردات منه حيث بلغـت مرونـة  
 ٪١٠وهى تشير إلى أن زياده مقـدارها   ١.٣٨المتغير 

فى اإلنتاج المحلى تؤدى إلى إنخفاض كمية الـواردات  
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، كما أتضح وجود عالقة طردية معنويـة  ٪١٣.٨بنحو 
إحصائياً بين كٍل مـن متوسـط نصـيب الفـرد مـن      
اإلستهالك الكلى والسعر المزرعى من القمح، وكميـة  

لمرونه لكٍل منهمـا علـى   الواردات حيث بلغ معامل ا
وهى تشـير إلـى أن    ٠.٦٢١، ١.٤٦الترتيب حوالى 
فى متوسط نصـيب الفـرد مـن     ٪١٠زياده مقدارها 

اإلستهالك الكلى والسعر المزرعى تؤدى إلـى زيـادة   
، وبترتيب األهمية ٪٦.٢، ٪١٤.٦كمية الواردات بنحو 

النسبية للمتغيرات المستقلة على كمية الـواردات مـن   
) ^B(ناداً إلى قيمة معامل اإلنحـدار الجزئـى  القمح إست

يأتى فى المرتبة األولى اإلنتاج المحلى فى التأثير على 
كمية الواردات يليها متوسط نصيب الفرد من اإلستهالك 

  .الكلى ثم يأتى السعر المزرعى فى المرتبة الثالثة
  الذرة الشامية: ثانياً

ـ   اء بتقدير أهم العوامل المؤثره على نسـبة اإلكتف
تبـين أفضـلية الصـوره     الـذرة الشـامية  الذاتى من 

اللوغاريتمية المزدوجة من حيث معنويـة المتغيـرات   
المحسـوبة، ومعنويـة   ) T(المستقله إستناداً إلى قيمـة 
، باإلضافة إلى المحسوبة) F(النموذج ككل إستناداً لقيمة

، كما تبين أنه أفضـل  )R-2(قيمة معامل التحديد المعدل 
دره إستناداً إلى خلو النموذج مـن ظـاهرة   النماذج المق

، Covariance Matrixاإلزدواج الخطى إسـتناداً إلـى   
وخلوها من ظاهرة اإلرتباط الذاتى المتسلسـل إسـتناداً   

  .Correlogramإلى 
Lny= •5.37 – 1.54 ln x1 + 0.87 ln x2 + 0.57 ln x3 

(2.86) ∗   ∗  (2.89)   (-7.32) ∗ ∗    (3.45)∗∗  
        (0.74)   (1.14)                     (-1.28) 

R-2= 0.89              F= (44.55) ∗ ∗            D.W= 1.8  
  :حيث

Y :الذرة الشاميةمن  الواردات كمية  
X1 :طنمليون (الذرة الشاميةمن  المحلى اإلنتاج( 

X2 :   متوسط نصيب الفرد من اإلستهالك الكلـى للـذره
  ) سنه /كجم(

X3 :جنيه( للذره المزرعى السعر( 

                                ٠.٠١معنوية عند مستوى معنوية    ∗∗
  ٠.٠٥معنوية عند مستوى معنوية    ∗
  ٢١٤.٨٦قيمة اللوغاريتم الطبيعى للمقدار  •

ويتضح من النموذج السابق معنوية العالقة عنـد  
حيث تبين أن اإلنتاج المحلى من  ٠.٠١مستوى معنوية 

ومتوسط نصيب الفرد مـن اإلسـتهالك الكلـى     الذره
مـن المتغيـرات    ٪٨٩والسعر المزرعى مسئولة عن 

الحادثة فى كمية الواردات من الذره، كما تبين وجـود  
عالقة عكسية معنوية إحصائياً بين اإلنتاج المحلى مـن  
الذره وكمية الواردات منه حيث بلغـت مرونـة هـذا    

 ٪١٠ه مقـدارها  وهى تشير إلى أن زياد ١.٥٤المتغير 
فى اإلنتاج المحلى تؤدى إلى إنخفاض كمية الـواردات  

، كما أتضح وجود عالقة طردية معنويـة  ٪١٥.٤بنحو 
إحصائياً بين كٍل مـن متوسـط نصـيب الفـرد مـن      
اإلستهالك الكلى والسعر المزرعى من الذره، وكميـة  
الواردات حيث بلغ معامل المرونه لكٍل منهمـا علـى   

وهى تشير إلى أن زياده  ٠.٥٧، ٠.٨٧الترتيب حوالى 
فى متوسط نصيب الفرد من اإلسـتهالك   ٪١٠مقدارها 

الكلى والسعر المزرعى تؤدى إلى زيادة كمية الواردات 
ــو  ــبية ٪٥.٧، ٪٨.٧بنح ــة النس ــب األهمي ، وبترتي

للمتغيرات المستقلة على كمية الـواردات مـن القمـح    
يأتى فى ) ^B( .إستناداً إلى قيمة معامل اإلنحدار الجزئى

المرتبة األولى اإلنتاج المحلى فى التأثير علـى كميـة   
الواردات يليها متوسط نصيب الفرد مـن اإلسـتهالك   

  .الكلى ثم يأتى السعر المزرعى فى المرتبة الثالثة
البدائل المقترحة للتوقع بنسـبة اإلكتفـاء الـذاتى    ) ه(

  ومدى اإلعتماد على الواردات
  القمح: أوالً

زيادة كمية اإلنتاج المحلى مـن القمـح   : البديل األول
وزيادة عدد السكان وزيـادة اإلسـتهالك الكلـى    
وثبات كمية الواردات، وثبـات بـاقى العوامـل    

  األخرى
يعتمد هذا البديل على عدة فروض تتضمن زيادة 

إلـى   ٢٠١٢مليون طن عام  ٨,٠٥اإلنتاج المحلى من 
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وفقاً لنمـوذج بـراون،    ٢٠١٧مليون طن عام  ٨.٢٩
مليون طـن عـام    ١٢,٨١يادة اإلستهالك المحلى من ز

الحــد األقصــى (مليــون طــن  ١٦.٨٧إلــى  ٢٠١٢
وثبـات كميـة   ) لإلستهالك الكلى خالل فترة الدراسـة 

 ٨,٨٩والبالغة حوالى  ٢٠١٢الواردات عند قيمتها عام 
مليون طن، ونتيجة لما سبق فمن المتوقع إنخفاض نسبة 

وإنخفـاض نسـبة    ،٪٤٩.١اإلكتفاء الذاتى لتصل إلى 
إلـى   ٢٠١٢عام  ٪٥٤.٩٤اإلعتماد على الواردات من 

  .٢٠١٧عام  ٪٥٢.٦٩
زيادة كمية اإلنتاج المحلى من القمـح  : البديل الثانى

وزيادة عدد السكان وزيـادة اإلسـتهالك الكلـى    
وزيادة كمية الواردات، وثبـات بـاقى العوامـل    

  األخرى
 يعتمد هذا البديل على عدة فروض تتضمن زيادة

إلـى   ٢٠١٢مليون طن عام  ٨.٠٥اإلنتاج المحلى من 
الحد األقصى لإلنتاج خـالل فتـرة   (مليون طن  ٨.٣٧
مليـون   ١٢.٨١، زيادة اإلستهالك المحلى من )الدراسة

 ٢٠١٧مليون طن عـام   ١٨.١١إلى  ٢٠١٢طن عام 
 ٨.٨٩وفقاً لنموذج هولت، وزيادة كمية الواردات مـن  

وفقـاً   ٢٠١٧م عـا  ٩.٢٥إلى  ٢٠١٢مليون طن عام 
لنموذج هولت، ونتيجة لما سبق فمن المتوقع إنخفـاض  

، وإنخفـاض  ٪٤٦.٢١نسبة اإلكتفاء الذاتى لتصل إلى 
 ٢٠١٢عام  ٪٥٤.٩٤نسبة اإلعتماد على الواردات من 

  .٪٥١.٠٧إلى 
زيادة كمية اإلنتاج المحلى مـن القمـح   : البديل الثالث

وزيادة عدد السكان وزيـادة اإلسـتهالك الكلـى    
إنخفاض كمية الواردات، وثبات باقى العوامـل  و

  األخرى
يعتمد هذا البديل على عدة فروض تتضمن زيادة 

إلـى   ٢٠١٢مليون طن عام  ٨,٠٥اإلنتاج المحلى من 
وفقاً لنمـوذج بـراون،    ٢٠١٧مليون طن عام  ٨.٢٩

مليون طن عـام   ١٢.٨١زيادة اإلستهالك المحلى من 
قصــى الحــد األ(مليــون طــن  ١٦.٨٧إلــى  ٢٠١٢

، وإنخفاض كمية )لإلستهالك الكلى خالل فترة الدراسة

 ٣.٨٤إلى  ٢٠١٢مليون طن عام  ٨.٨٩الواردات من 
الحد األدنى لكمية الـواردات خـالل فتـرة    (مليون طن
، ونتيجة لما سبق فمن المتوقع إنخفاض نسـبة  )الدراسة

وبالتالى زيادة الفجوة  ٪٤٩.١اإلكتفاء الذاتى لتصل إلى 
إنخفاض نسبة اإلعتماد على الواردات مـن  الغذائية، و
  .٢٠١٧عام  ٪٢٢.٧إلى  ٢٠١٢عام  ٪٥٤.٩٤
  الذرة الشامية: ثانياً

زيادة كمية اإلنتاج المحلى مـن الـذرة   : البديل األول
وزيادة عدد السكان وزيـادة اإلسـتهالك الكلـى    
وثبات كمية الواردات، وثبـات بـاقى العوامـل    

  األخرى
فروض تتضمن زيادة  يعتمد هذا البديل على عدة

إلـى   ٢٠١٢مليون طن عام  ٧.٦٤اإلنتاج المحلى من 
وفقاً لنموذج براون، ثبات  ٢٠١٧مليون طن عام  ٧.٩٤

اإلستهالك المحلى عند أعلى قيمة لهـا خـالل فتـرة    
 ٢٠١٢مليون طن عام  ١٣.١٩الدراسة والبالغة حوالى 

والبالغـة   ٢٠١٢وثبات كمية الواردات عند قيمتها عام 
مليون طن، ونتيجة لما سبق فمن المتوقع  ٥.٤٩ى حوال

وثبـات   ٪٦٠.٢زيادة نسبة اإلكتفاء الذاتى لتصل إلى 
 ٢٠١٢نسبة اإلعتماد على الواردات عند قيمتهـا عـام   

  .٢٠١٧عام  ٪٤١.٦٢والبالغة نحو 
زيادة كمية اإلنتاج المحلى مـن الـذرة   : البديل الثانى

كلـى  وزيادة عدد السكان وزيـادة اإلسـتهالك ال  
وزيادة كمية الواردات، وثبـات بـاقى العوامـل    

  األخرى
يعتمد هذا البديل على عدة فروض تتضمن زيادة 

إلـى   ٢٠١٢مليون طن عام  ٧.٦٤اإلنتاج المحلى من 
الحد األقصى لإلنتاج خـالل فتـرة   (مليون طن ٧.٦٩
مليـون   ١٣.١٩، زيادة اإلستهالك المحلى من )الدراسة

 ٢٠١٧ون طن عـام  ملي ١٤.١٤إلى  ٢٠١٢طن عام 
 ٥.٤٩وفقاً لنموذج هولت، وزيادة كمية الواردات مـن  

وفقـاً   ٢٠١٧عـام   ٧.٣٧إلى  ٢٠١٢مليون طن عام 
لنموذج هولت، ونتيجة لما سبق فمن المتوقع إنخفـاض  

لتصـل إلـى    ٪ ٥٧.٩٢نسبة اإلكتفـاء الـذاتى مـن    
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، وبالتالى زيادة الفجوة الغذائية، وزيادة نسبة ٪٥٤.٣٨
إلـى   ٢٠١٢عام  ٪٤١.٦٢ى الواردات من اإلعتماد عل

  .٢٠١٧عام  ٪٥٢.١
زيادة كمية اإلنتاج المحلى مـن الـذرة   : البديل الثالث

وزيادة عدد السكان وإنخفاض اإلستهالك الكلـى  
وإنخفاض كمية الواردات، وثبات باقى العوامـل  

  األخرى
يعتمد هذا البديل على عدة فروض تتضمن زيادة 

إلـى   ٢٠١٢مليون طن عام  ٧.٦٤اإلنتاج المحلى من 
وفقاً لنمـوذج بـراون،    ٢٠١٧مليون طن عام  ٧.٩٤

مليون طـن   ١٣.١٩وإنخفاض اإلستهالك المحلى من 
الحـد اإلدنـى   (مليون طـن   ١٠.٥٢إلى  ٢٠١٢عام 

، وإنخفاض كمية )لإلستهالك الكلى خالل فترة الدراسة
 ٢.٨٣إلى  ٢٠١٢مليون طن عام  ٥.٤٩الواردات من 

األدنى لكمية الـواردات خـالل فتـرة    الحد (مليون طن
، ونتيجة لما سبق فمن المتوقع زيـادة نسـبة   )الدراسة

، وإنخفـاض  ٪٧٥.٥إلى  ٪٥٧.٩٢اإلكتفاء الذاتى من 
 ٢٠١٢عام  ٪٤١.٦٢نسبة اإلعتماد على الواردات من 

  .٢٠١٧عام  ٪٢٦.٩إلى 

  إلعتماد على الواردات من القمحالبدائل المقترحة للتوقع بنسبة اإلكتفاء الذاتى ومدى ا: ٧جدول رقم 

  ).٥(، )٣(،)١(جمعت وحسبت من جداول أرقام : المصدر

 الذاتى ومدى اإلعتماد على الواردات من الذرة الشاميةالبدائل المقترحة للتوقع بنسبة اإلكتفاء : ٨جدول رقم 

 ٢٠١٧ ٢٠١٢المتغيرات البديل

 البديل األول

)مليون طن(اإلنتاج المحلى   
)مليون طن(اإلستهالك المحلى   

)مليون طن(كمية الواردات   
)٪(نسبة اإلكتفاء الذاتى   

)٪(نسبة اإلعتماد على الواردات   

٨.٠٥ 
١٢.٨١ 
٨.٨٩ 
٤٩.٨ 
٥٤.٩٤ 

٨.٢٩ 
١٦.٨٧ 
٨.٨٩ 
٤٩.١ 
٥٢.٦٩ 

 البديل الثانى

)مليون طن(اإلنتاج المحلى   
)مليون طن(اإلستهالك المحلى   

)مليون طن(كمية الواردات   
)٪(نسبة اإلكتفاء الذاتى   

)٪(نسبة اإلعتماد على الواردات   

٨.٠٥ 
١٢.٨١ 
٨.٨٩ 
٤٩.٨ 
٥٤.٩٤ 

٨.٣٧ 
١٨.١١ 
٩.٢٥ 
٤٦.٢١ 
٥١.٠٧ 

 البديل الثالث

)مليون طن(اإلنتاج المحلى   
)مليون طن(الك المحلى اإلسته  

)مليون طن(كمية الواردات   
)٪(نسبة اإلكتفاء الذاتى   

)٪(نسبة اإلعتماد على الواردات   

٨.٠٥ 
١٢.٨١ 
٨.٨٩ 
٤٩.٨ 
٥٤.٩٤ 

٨.٢٩ 
١٦.٨٧ 
٣.٨٤ 
٤٩.١ 
٢٢.٧ 

 ٢٠١٧ ٢٠١٢المتغيرات البديل

 البديل األول

)مليون طن(اإلنتاج المحلى   
)مليون طن(اإلستهالك المحلى   

)مليون طن(كمية الواردات   
)٪(نسبة اإلكتفاء الذاتى   

)٪(نسبة اإلعتماد على الواردات   

٧.٦٤ 
١٣.١٩ 
٥.٤٩ 
٥٧.٩٢ 
٤١.٦٢ 

٧.٩٤ 
١٣.١٩ 
٥.٤٩ 
٦٠.٢ 
٤١.٦٢ 

 البديل الثانى

)مليون طن(اإلنتاج المحلى   
)مليون طن(اإلستهالك المحلى   

)مليون طن(كمية الواردات   
)٪(نسبة اإلكتفاء الذاتى   

)٪(نسبة اإلعتماد على الواردات   

٧.٦٤ 
١٣.١٩ 
٥.٤٩ 
٥٧.٩٢ 
٤١.٦٢ 

٧.٦٩ 
١٤.١٤ 
٧.٣٧ 
٥٤.٣٨ 
٥٢.١ 

 البديل الثالث

)مليون طن(محلى اإلنتاج ال  
)مليون طن(اإلستهالك المحلى   

)مليون طن(كمية الواردات   
)٪(نسبة اإلكتفاء الذاتى   

)٪(نسبة اإلعتماد على الواردات   

٧.٦٤ 
١٣.١٩ 
٥.٤٩ 
٥٧.٩٢ 
٤١.٦٢ 

٧.٩٤ 
١٠.٥٢ 
٢.٨٣ 
٧٥.٥ 
٢٦.٩ 
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     ).٥(، )٣( ،)١(جمعت وحسبت من جداول أرقام : المصدر

التوصل إليهـا، يمكـن   فى ضوء النتائج السابق 
الخروج ببعض التوصيات التى يمكن من خاللها زيادة 
نسبة اإلكتفاء الذاتى وتخفيف حجـم الفجـوة الغذائيـة    
وتقليل الواردات لمحصولى القمـح والـذرة الشـامية    

زيادة اإلنتاج عن طريـق زيـادة المسـاحة    ) ١(ومنها
إسـتنباط  ) ٢(المزروعة وزيادة اإلنتاجيـة الفدانيـة،   

ف جديده ذات إنتاجية عالية وإستهالك للمياه أقـل  أصنا
على أعتبار أن المياه أصبحت العنصـر الحـاكم فـى    

دراســة إمكانيــة إســتغالل ) ٣(اإلنتــاج الزراعــى، 
المساحات الصالحة للزراعة فى أراضى السودان بهدف 
زيادة نسبة اإلكتفاء الذاتى وتقليل الواردات ومـن ثَـم   

ترشـيد  ) ٤(فوعات، تقليل العجز فـى ميـزان المـد   
اإلستهالك والتوعية القومية من خالل وسائل األعـالم  

تقليل الفاقد من ) ٥(للحد من الفاقد فى إستهالك الخبز، 
محاصيل الحبوب بصفة عامة والقمح والذرة الشـامية  
بصفة خاصة خالل مراحل التداول المختلفة بدءاً مـن  

  .مرحلة الحصاد وحتى مرحلة اإلستهالك النهائى
  لمراجعا

الجهاز المركزى للتعبئة العامـة واإلحصـاء، نشـرة    
إستهالك السلع الغذائية فـى جمهوريـة مصـر    

  .  العربية، أعداد متفرقة

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصـاء، النشـرة   
السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح 

  .  من السلع الزراعية، أعداد متفرقة لإلستهالك
عاء إبراهيم هاشم، دراسة اقتصادية تحليليـة ألهـم   د

الواردات الغذائية السعرية، رسالة دكتوراة، قسـم  
االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية، كلية الزراعة، 

  .٢٠١٣جامعة االسكندرية، 
سامح محمد حسن على شهاب، دراسة فى اقتصاديات 
 الموارد الزراعية العربية، رسالة ماجستير، قسـم 

الزراعـى، كليـة الزراعـة، جامعـة     تصاد االق
           .٢٠٠٥ االسكندرية،

مشيرة محمد عبد المجيد، المتغيرات المـؤثرة علـى   
الفجوة الغذائية لمحصولى القمح والذرة الشـامية  

المجلة لمصرية لالقتصاد الزراعـى،   فى مصر،
المجلد الحادى والعشرون، العدد الرابع، ديسـمبر  

٢٠١١.  
وإستصالح األراضى، قطاع الشـئون  وزارة الزراعة 

االقتصادية، نشرة اإلحصاءات الزراعية، أعـداد  
  .متفرقة

Spyros Makridakis, forecasting: methods and 
Applications, Second Edition, New York, 1983. 
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ABSTRACT 
The wheat and maize crops are the most important grain crops, where wheat is the most important 

strategy food commodity in Egypt, according to considerations of food security, which is a cornerstone in the 
international trade of agricultural Egyptian in part, importation, and the maize important position within the 
range of grain is used as food for humans, where is  mixed  by 20% wheat flour to make bread in Egypt, as it 
constitutes a fundamental cornerstone in the production of red meat and poultry. 

The Research problem Represent in that the total production of wheat and maize crops is still insufficient 
to meet the growing consumer needs, which led to the rise of the food gap in addition to the increase in 
population and the increasing demand for food which reflected the decline in the proportion of self-
sufficiency of those crops. Also the research aimed to identify indicators of productivity, economic, and some 
indicators of foreign trade and the future prospects for both wheat and maize, in addition to the study of the 
most important factors affecting the self-sufficiency ratio, the amount of imports from each of them, in 
addition to the proposed alternatives to the expected rate of self-sufficiency and the extent of dependence on 
imports from those crops. The research used economic and descriptive method  of using simple statistical 
methods  such as arthmatic means and growth rates for the characterization of economic variables under study 
in addition to the quantitative and economic methods of using exponential smoothing  models  predict in 
addition use of multiple regression models. Has also been relying on data from the Ministry of Agriculture 
and Land Reclamation, and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics during the period 
(1997-2012). 

The results showed that the cultivated area of wheat and total consumption and the amount of imports, 
are responsible for 81% of the variables incident in the percentage of self-sufficiency in wheat, and the 
amount of the total consumption came first on effect the self-sufficiency ratio, followed by the cultivated area 
and then the quantity of imports of wheat, as show that the cultivated area of maize and total consumption and 
the amount of imports it is responsible for 85% of the variables incident in the percentage of self-sufficiency 
in maize, and the amount of the total consumption came first  in effect on the self-sufficiency ratio, followed 
by the cultivated area and then the quantity of imports of maize. It also shows that domestic production of 
wheat, the average per capita consumption and farm price are responsible for 86% .89% of the variables 
incident in the quantity of imports of wheat and maize, in the first rank come domestic production in the 
impact on the quantity of imports of wheat and maize, followed by the average per capita consumption and 
then come farm price in third place. 

Based on what progress can be achieved to some of the trends to increase the proportion of self-
sufficiency and reduce dependence on imports are by increasing the volume of domestic production by 
increasing the cultivated area or the development of varieties of new productive Fdanah high consumption of 
water is less, in addition to the introduction of alternatives to wheat flour such as barley, and rationalization of 
consumer awareness and awareness of nationalism in order to rationalize consumption and reduce wastage in 
the consumption of bread, as well as to study the possibility of exploitation of cultivated land in by Egyptian 
hands Sudan in order to increase self-sufficiency ratio of those crops and reduce imports them to reduce the 
deficit in the balance of payments. 

  
 


