
 

 

 

 

 القمح والحرب الروسية األوكرانية

والي حمليون طن سنويا  يستهلك منه  800يقدر اإلنتاج العالمي من القمح حاليا بحوالي          

مليون  طن في التجارة العالمية  تصديرا  200مليون طن في أماكن انتاجه ويدخل منه حوالي  600

واستيرادا. وأهم الدول المصدرة للقمح هي روسيا، امريكا ، كندا ، فرنسا ، أوكرانيا، االرجنتين،  

رأس الدول المصدرة  خستان، رومانيا،بلغاريا، ليتوانيا. وتأتي روسيا عليااستراليا، المانيا، كاز

حبث تستحوز علي حوالي  ة% . بينما تأتي أوكرانيا في المرتبة الخامس20للقمح في العالم بنسبة 

% من 30% من الصادرات العالمية للقمح .أي أن روسيا وأوكرانيا تستحوزان علي حوالي 10

ر عاعلي امدادات واس الصادرات العالمية للقمح. ولذا فأن الحرب الروسية األوكرانية أثرت وتؤثر

 450الي حوالي  ادوالر 250العالمية.وقد زاد السعر العالمي للطن من القمح من حوالي  حالقم

 ا .دوالر
تعتمد مصر في استيراد القمح بدرجة كبيرة علي كل من روسيا وأوكرانيا حيث و        

اجمالي % من 60حوالي  2020بلغت نسبة واردات مصر من القمح من روسيا في عام 

مليون طن.في حين بلغت نسبة واردات مصر  من  12وارداتها من القمح التي بلغت حوالي 

% من 85% من اجمالي وارداتها من القمح . أي ان حوالي 25القمح من أوكرانيا حوالي 

 واردات مصر من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.
اتخاذ  العديد من السياسات  والتدابير هذا االمر فأن الدولة تعمل علي  ةولمواجه          

منها  أن المخزون االستراتيحي من القمح كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  

شهور كما أعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراضي  أن  4يكفي لتغطية االستهالك  لمدة 

صف شهر أبريل بدأ حصاده في منتوالذي  2021/2022محصول القمح للعام الحالي  

ألف فدان عن  250مليون فدان  بزيادة حوالي  3,650حوالي  ةتمساح قد بلغت الماضي

ا في بدار 19اليفي العام الماضي  ابردا 18 . كما زادت إنتاجية الفدان منالعام الماضي 

 مليون طن . وأن الحكومة10. ويقدر اإلنتاج اإلجمالي  من المحصول بحوالي العام الحالي

توفير حوافز سعرية وغير سعرية ب  قد قامت كما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 

أضافية عالوه علي السعر الذي سبق وأن أعلنته الحكومة قبل زراعة محصول القمح ) 

حيث زاد سعر االردب بمقدار  جنيها لالردب ( وذلك لتشجيع المزارعين علي التوريد 820

زيادة منافذ استالم القمح يورده فورا وكذلك  ارع علي قيمة ماجنيها ومع حصول المز 65

مليون  6. ومن المستهدف  توريد حوالي المورد للتسهيل علي المزارعين في عملية التوريد

مليون طن عن العام الماضي . وهذا مع المخزون االستراتيجي  يكفي  2والي حطن بزيادة 

 .2023 أوائل عاملتغطية االستهالك  حتي 



 

 

 

 

 

ديد حكما تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية  علي تنويع مصادر االستيراد  وت          

المناشيء ومواعيد التعاقد واالستالم المثلي للحصول علي الواردات باعلي جودة واقل سعر  

شهور  ةوالحفاظ باستمرار  علي مستوي المخزون االستراتيجي بما يغطي استهالك  اربع

مليون طن في عام  1.5. ويساعد علي ذلك زيادة الطاقة التخزينية والتي زادت من حوالي 

من خالل المشروع القومي للصوامع  2021مليون طن في عام  4.5 الي حوالي 2011

وبما أدي أيضا الي القضاء علي الفقد من القمح نتيجة التخزين في الشون الترابية والذي 

ن سنويا. ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد أعلنت أنه سيتم تدبير حوالي مليون ط بلغ

مليار جنيه زيادة في الموازنة للعام الحالي لتغطية الزيادة في أسعار استيراد  15-12حوالي 

 القمح.

كما تعمل وزارة الزراعة واستصالح األراضي ومن خالل التوسع االفقي أي زيادة              

ح من خالل المشروعات القومية الكبري الستصالح واستزراع أراضي جديدة والتي مساحه القم

والمشروع القومي للتنمية  (مليون فدان1.5حوالي )مثل مشروع الريف المصري تنفذها الدولة 

ومشروع الدلتا الجديدة )حوالي نصف مليون  ( فدان ة في سيناء )حوالي نصف مليونيالزراع

ومن الف فدان( 370فدان ( ومشروع توشكي )حوالي  2.2ثم الي  ي مليونفدان قابلة للزيادة ال

خالل التوسع الرأسي أي زيادة اإلنتاجية عن طريق قيام مركز البحوث الزراعية بالتوسع في 

استنباط أصناف جديدة عالية اإلنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل ومقاومه للتغيرات 

وتعميم هذه األصناف واتباع الممارسات الزراعة الجيدة بمساعدة  المناخية والظروف المعاكسة

ومن خالل ترشيد االستهالك وتقليل الفقد تحسين نسبة االكتفاء الزراعي من الزراعي  االرشاد

استهدفته االستراتيجية المحدثة للتنمية وفقا لما  2030% عام 65القمح لتصل الي حوالي 

 .2030الزراعية في مصر 

وقد يكون من المفيد إعادة دراسة الجوانب االقتصادية واالجتماعية  لتعديل نمط              

البطاطا . كما البطاطس او استهالك الخبز من خالل خلط  دقيق القمح  بالشعير أو الذرة أو 

راف يتطلب االمر أيضا  توسيع المنافذ الحكومية لتوزيع السلع الغذائية  وتشديد الرقابة  واالش

علي األسواق بما يضمن القضاء علي مظاهر الجشع و االستغالل والزيادة غير المبررة في 

 أسعار الغذاء وبما يضمن أيضا  حماية المنافسه ومنع االحتكار.  

                                                                   

                                                          15/5/2022تحريرا        
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أستاذ االقتصاد الزراعي بجامعة القاهر     

 مستشار وزير الزراعة واستصالح االراضي

 

 


