
 

الذاتي  االكتفاء علىلمزارع إنتاج القمح في مختلف المحافظات  الكاملةالتقنية  الكفاءة تحقيق أثر
للقمح المصرية والواردات  

٣سحر عبد المنعم قمره ،٢عادل محمد خليفة غانم ،١عبد اللطيف الصيفي الحسين

                                                           
 .أستاذ ورئيس قسم اإلقتصاد وإدارة األعمال الزراعية بكلية الزراعة جامعة اإلسكندرية١
 .عودأستاذ بقسم االقتصاد الزراعي بكلية علوم األغذية والزراعة جامعة الملك س ٢
  .باحث أول بمعهد بحوث االقتصاد الزراعي مركز البحوث الزراعية ٣

  ٢٠١٤مارس  ٢٧لموافقة على النشر في ا ٢٠١٤فبراير ٢٣استالم البحث في 

 الملخص العربى

استهدفت هذه الدراسة قياس أثر تحقيق الكفاءة التقنية على 
 -٢٠٠٩الفترة  خاللللقمح  المصريةاإلكتفاء الذاتي والواردات 

قياس الكفاءة التقنية  فيواعتمدت هذه الدراسة . م٢٠١٣
نموذج تحليل  على المحافظات مختلفب القمحإنتاج  لمزارع

. علميةمغلف البيانات، وهو أحد أساليب البرمجة الخطية غير الم
بلغ ) ١: (ائج أهمهاوأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النت

المحافظات  بمختلفإنتاح القمح  لمزارعالتقنية  الكفاءةمتوسط 
لكل منهما  ٠.٨٠٦ ،٠.٧٥٩العائد للسعة  تغيرو ثباتظل  في

يعنى أن  وهذا م،٢٠١٣ -٢٠٠٩الفترة  خاللعلى التوالي 
 ٪،٢٤.١زيادة إنتاجها بنسبة  يمكنهاإنتاج القمح  مزارع
 لىلعائد للسعة لكل منهما عفي ظل ثبات وتغير ا% ١٩.٤

 إنتاجالمستخدمة في  الموارد مقدارأي زيادة في  دون لتواليا
تتسم الكفاءة التقنية لمزارع إنتاج القمح بمختلف ) ٢( القمح،

المحافظات باإلستقرار النسبي في ظل ثبات وتغير العائد للسعة، 
% ١٧.١٢، %٢٠.٨٢نظراً إلنخفاض معامل اإلختالف البالغ 

ظل تحقيق الكفاءة التقنية  في) ٣(نهما على التوالي، لكل م
المحلي وفي ظل  اإلنتاجزيادة  يتوقعإنتاج القمح  لمزارعالكاملة 

 من للقمحنسبة االكتفاء الذاتي  تزداد لمحليثبات اإلستهالك ا
في ظل ثبات وتغير العائد % ٥٥.٩، %٥٧.٩إلى % ٤٩.٢

بين اإلنتاج  فرقال يمثل) ٤( ،للسعة لكل منهما على التوالي
المحلي في ظل تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة ونظيرتها الراهنة 
مقدار الفقد في اإلنتاج المحلي للقمح، إذ تبلغ الزيادة في اإلنتاج 

 ١.١٧، ١.٥٢المحلي للقمح عند تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة 
مليون طن في ظل ثبات وتغير العائد للسعة لكل منهما على 

 المصريةوقيمة الواردات  كميةإنخفاض  يتوقع) ٥(لي، التوا

 يبلغإذ  ،إلحالل الزيادة في اإلنتاج محل الواردات نظراًللقمح 
، ٥٢١.٠للقمح  المصريةالنقص في قيمة الواردات  مقدار

مليون دوالر في ظل ثبات وتغير العائد للسعة لكل  ٤٠٠.٩
 تحقيق بضرورة الدراسة هذتوصي ) ٦( ،منهما على التوالي

 المحافظات بمختلفإنتاج القمح  لمزارع الكاملةالتقنية  الكفاءة
 وتحسيناإلستخدام األمثل للموارد الزراعية  خاللمن  وذلك

لألراضي الزراعية، باإلضافة إلى إتباع  الخصوبةدرجة 
األساليب التقنية في أداء العمليات الزراعية، وتفعيل دور 

ثات التقنية من مراكز البحث اإلرشاد الزراعي في نقل المستحد
  .المحافظاتالعلمي والجامعات إلى المزارعين في مختلف 

الكفاءة التقنية، اإلكتفاء الذاتي، الواردات : دالة كلمات
  .   القمح ،المصرية

  المشكلة البحثيةو مقدمــةال
يحتل محصول القمح مكانة إقتصادية هامة في الزراعة 

روعة بمحصول القمح المصرية، إذ بلغت المساحة المز
من جملة مساحة % ٤٩.٥مليون فدان تمثل  ٣.١٦

. م٢٠١٢مليون فدان عام  ٦.٣٨المحاصيل الشتوية البالغة 
مليون طن بقيمة بلغت  ٨.٤١وبلغ إنتاج القمح حوالي 

من إجمالي قيمة % ٣٧.٣مليار جنيه تمثل  ١٩.٦٣
من إجمالي قيمة % ٧.٩الحاصالت الحقلية الشتوية وحوالي 

م ٢٠١١مليار جنيه عام  ٢٤٩.٩٩نتاج الزراعي البالغ اإل
). م٢٠١٣الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (

ونظراً لعدم كفاية اإلنتاج لالستهالك المحلي فقد اضطرت 
الدولة إلى التوسع في الواردات، إذ بلغت كمية الواردات 

مليار  ٣.٢مليون طن بقيمة بلغت  ٩.٨المصرية للقمح 
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من جملة قيمة الواردات الزراعية % ٢١.٨الر، تمثل دو
منظمة األغذية (م ٢٠١١مليار دوالر عام  ١٤.٧البالغة 

  ). م٢٠١٣والزراعة، 
من % ١٣.٥وبالرغم من إستحواذ القمح على حوالي 

 ٣٠.٨٧كمية المياه المستخدمة في الري عند الحقل البالغة 
ة، إال أن من المساحة المحصولي% ٢٣.٥، وحوالي ٣مليار م

عام % ٧.٩زراعي ال تزيد عن مساهمته في قيمة اإلنتاج ال
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (م٢٠١١
كما لوحظ إرتفاع متوسط إنتاجية القمح في عدة  ).م٢٠١٣

محافظات أهمها البحيرة والمنيا والقليوبية، إذ بلغت إنتاجية 
فدان / طن ٢.٩٣، ٢.٩٧، ٣.١٢القمح في تلك المحافظات 

على التوالي، في حين إنخفضت إنتاجية القمح في محافظات 
أخرى أهمها جنوب سيناء ومطروح والسويس والقاهرة 
والنوبارية وبور سعيد وقنا ودمياط، إذ بلغت إنتاجية القمح 

، ٢.١٤، ١.٧٥، ١.٦٧، ١.٤٩، ١.٣٣في تلك المحافظات 
فدان على التوالي خالل / طن ٢.٣٧، ٢.٣٣، ٢.٣١، 

وزارة الزراعة وإستصالح (م ٢٠١٣ -٢٠٠٩الفترة 
ومن المعروف بأن إنخفاض اإلنتاجية ). م٢٠١٣األراضي، 

يعني إنخفاض الكفاءة التقنية، ومن ثم زيادة الفقد في الموارد 
الزراعية المستخدمة في إنتاج القمح وبالتالي زيادة التكاليف 

  .فضةاإلنتاجية للقمح في المناطق ذات اإلنتاجية المنخ
  :البحثية األهداف

هذا البحث قياس أثر تحقيق الكفاءة التقنية على  استهدف
الفترة  خاللللقمح  المصريةالذاتي والواردات  االكتفاء
  :وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية م،٢٠١٣ -٢٠٠٩

 .في مصر القمح وإستيرادالوضع الراهن إلنتاج  دراسة -١

ج القمح في مختلف إنتا لمزارعالكفاءة التقنية  قياس -٢
 .فترة الدراسة خاللالمحافظات 

الكفاءة  تحقيق عند للقمححجم اإلنتاج المحلي  تقدير -٣
 . التقنية الكاملة في ظل ثبات وتغير العائد للسعة

قياس أثر تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة على نسبة االكتفاء  -٤
  .الذاتي والواردات المصرية للقمح

  : الدراسة منهجية
هذه الدراسة في قياس الكفاءة التقنية لمزارع  اعتمدت

على نموذج تحليل مغلف  المحافظاتفي مختلف  القمحإنتاج 
أحد  وهو، Data Envelopment Analysis (DEA)البيانات 

أساليب البرمجة الخطية غير المعلمية وذلك إلنشاء مغلف أو 
مجال يحوي البيانات، إذ يمكن تجزئة هذا المجال 

 Piecewise– Linear Frontierباستخدام

(Farrell,1957,Lovell.1994) . وتم تقدير النموذج في ظل
وذلك ألن فرضية ثبات العائد للسعة في  ،تغير العائد للسعة

تكون مالئمة فقط عندما تعمل جميع المنشآت  DEAنموذج 
وفي الواقع توجد عدة عوامل تمنع . عند الحجم األمثل

لمثلى مثل المنافسة غير التامة المنشآت من تحقيق األحجام ا
 للسعةكما أن استخدام فرضية ثبات العائد . وقيود التمويل

عندما ال تكون جميع المنشآت تعمل في  DEAفي نموذج 
مستوى أحجامها المثلى، ينتج عنه خلط بين الكفاءة التقنية 

وللفصل بين أثر التقنية وأثر الحجم في قياس . وكفاءة الحجم
ويتمثل نموذج . م نموذج تغير العائد للسعةالكفاءة يستخد

البرمجة الخطية المستخدم في قياس الكفاءة التقنية لمزارع 
المعادالت التالية  فيبمختلف المحافظات  قمحإنتاج ال

(Seiford, Thrall, 1996):  
                  

Min
 θ ,λ  

                 

λ - y ≥ 0 

iθ  - λ ≥0 

 
N,λ =1 
λ ≥ 0 
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  :أن حيث
  . للوحدة اإلنتاجية) TE(تمثل الكفاءة التقنية  

λ  محصلة المتجهN X1   تبطة للثوابت أو األوزان المر
  .الكفاءة ذاتبكل الوحدات اإلنتاجية 

iθ هي درجة الكفاءة للوحدة اإلنتاجية التي ترتيبهاi.  

  .متجه لتدنية التكاليف للوحدة اإلنتاجية تمثل  

  . اإلنتاجمعدل  تمثل  
نتاج القمح بمختلف وتم تقدير الكفاءة التقنية لمزارع إ

المحافظات إستناداً إلى العوامل اإلقتصادية المحددة إلنتاج 
القمح وأهمها المساحة المزروعة وكمية المياه المستخدمة 

ومقدار العمل البشري والعمل اآللي،  لحقلفي الري عند ا
باإلضافة إلى كمية األسمدة الكيماوية المستخدمة في إنتاج 

فإن الوحدة اإلنتاجية  θ=1كانت  أنه إذا ويالحظ. القمح
تعمل بكفاءة، وأن الوحدة تنتج على منحنى اإلمكانيات 

فإن الوحدة اإلنتاجية  ،θ≥1أما إذا كانت. اإلنتاجية األمثل
تقع تحت منحنى اإلمكانية اإلنتاجية األمثل ومن الناحية 

 (Ajibefun et al.,1996). التقنية تعتبر غير كفوءة 

هذه الدراسة في قياس معامل التركز  عتمدتكما إ
الجغرافي لمساحة وإنتاج القمح وكمية وقيمة الواردات 

 مؤشرم على ٢٠١٣ -٢٠٠٩المصرية للقمح خالل الفترة 
 ,Hirschmanالتعبير عنه بالمعادلة التالية  وأمكنهيرشمان 

1964) :(  

   
  :أن حيث

معامل التركز الجغرافي لمساحة وإنتاج وكمية  تمثل: 
 .وقيمة الواردات المصرية للقمح

 قيمة كميةوإنتاج المحافظة أو  مساحةتمثل : 
  . معينة دولةالمصرية من  الواردات

واإلنتاج لمحصول القمح أو  المساحةتمثل إجمالي : 
  . المصرية للقمح رداتللوا والقيمة كميةإجمالي ال

  :البيانات البحثية مصادر
هذه الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة في  اعتمدت

 الجهاز يصدرهالكتاب اإلحصائي السنوي الذي ) ١: (كل من
 السنوية النشرة) ٢(المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

والموارد المائية التي يصدرها الجهاز  الريإلحصاءات 
اإلحصاءات  نشرة) ٣(كزي للتعبئة العامة واإلحصاء، المر

الزراعية التي يصدرها قطاع الشؤون اإلقتصادية التابع 
اإللكتروني لمنظمة األغذية  الموقع) ٤(لوزارة الزراعة، 

  . (FAO)والزراعة 
  :السابقة الدراسات
 لإلنتاجالبعد االقتصادي  الدراساتمن  العديد تناولت

باإلضافة إلى تقدير  ،للقمح المصريةت والواردا اإلستهالكو
 إذ ،الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمختلف األنشطة اإلنتاجية

دراسة إستخدام  بإجراء (Battese and Corra, 1996) قام
نماذج رياضية مختلفة لدالة اإلنتاج المجالية العشوائية في 
 قياس تأثير عدم الكفاءة التقنية في دراسة مقارنة لمزارعي

وأوضحت نتائج هذه الدراسة عدم . القمح في باكستان
مالئمة دالة كوب دوجالس لتمثيل البيانات في النموذج 
األول والثاني، ومالئمتها في النموذج الثالث بخالف الدالة 

كما أوضحت الدراسة أن عدم . المجالية العشوائية الطبيعية
 فية الكفاءة التقنية لمزارعي العينة يعزي لعوامل متعدد

الدالة اإلنتاجية، وقد تراوح متوسط الكفاءة التقنية لمزارعي 
الكفاءة التقنية لمعظم  وبلغت ١.٠ -٠.٥العينة بين 

في حين كانت % ٩٠المزارعين في النموذج األول أكبر من 
 درسو. في النموذجين الثاني والثالث% ١أقل من 

تهالك االقتصادية المحددة لتقدير االس العوامل) م١٩٩٩(غانم
السوقية والواردات  األسعارعلى  وأثرهالذاتي اآلدمي 
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 متوسطوتبين من هذه الدراسة أن . المصرية للقمح
مليون طن، يمثل  ٣.٢٧ بلغاالستهالك الذاتي اآلدمي للقمح 

من متوسط إجمالي االستهالك الريفي للقمح % ٥٨.٦
من متوسط اإلنتاج المحلي البالغ حوالي % ٧١.٥ ليوحوا
على زيادة  يترتبو. ليون طن خالل فترة الدراسةم ٤.٤٩

االستهالك الذاتي اآلدمي للقمح في القطاع الزراعي بنسبة 
زيادة كل من األسعار السوقية والواردات المصرية، % ١٠

. التواليلكل منهما على % ٣.٩، %٥.٩بنسب بلغت 
بضرورة العمل على الحد من  الدراسةوأوصت هذه 

مح في القطاع الزراعي وذلك من خالل االستهالك الذاتي للق
تكثيف البرامج الفعالة لتنظيم األسرة في القطاع الريفي من 
ناحية وتجنب التقلبات العنيفة في األسعار السوقية للقمح من 

  . ناحية أخرى
بدراسة صلة الكفاءات ) م٢٠٠٦( قمره سحر وقامت

م اإلنتاجية التقنية والتوزيعية والتكاليفية والسعوية أله
الزروع المصرية بالتوجيه األمثل إلنتاج هذه الزروع في 

من هذه الدراسة  وتبين. مختلف األنطقة الزراعية المصرية
أنه في ظل ثبات العائد للسعة تراوحت الكفاءة التقنية 

بمحافظة بور سعيد  ٠.٤٦لمحصول القمح بين حد أدنى بلغ 
وحد أقصى بلغ الواحد الصحيح بمحافظتي القاهرة 

أما في ظل تغير العائد للسعة فقد تراوحت . سويسوال
 ٠.٦الكفاءة التقنية لمحصول القمح بين حد أدنى بلغ حوالي 

بمحافظة بور سعيد وحد أقصى بلغ الواحد الصحيح 
 لقاهرةبمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والسويس وا

يتعلق بالتوجيه االقتصادي للموارد  وفيما. والجيزة والمنيا
ألرضية الزراعية نحو إنتاج الزروع المحققة إلستراتيجية ا

، فقد تبين أن رقعة ٢٠٠٧التنمية الزراعية المصرية عام 
مليون فدان،  ٢.٤القمح المقترحة في األراضي القديمة تبلغ 

يتم توزيعها على مختلف األنطقة الزراعية استناداً إلى 
د للسعة، مستوى الكفاءة التقنية في ظل ثبات وتغير العائ

، يلية نطاق %٦٠مصر الشمالية بنسبة  نطاق صبحيث يخت
، ثم نطاق مصر الوسطى %٢٠.٨مصر الجنوبية بنسبة 

 البعد) م٢٠٠٨(وقمره غانم وتناول%. ١٩.٢بنسبة 
في  للقمحاالقتصادي إلستراتيجية تحقيق األمن الغذائي 

تحقيق األمن  يمكن أنهوتبين من هذه الدراسة . مصر
مح في مصر من خالل اتخاذ عدة سياسات أهمها الغذائي للق

طن  نمليو ١٤.٢١التوسع في إنتاج القمح ليبلغ ) أ: (ما يلي
م وذلك من خالل زيادة المساحة المزروعة، ٢٠١٥عام 

ترشيد ) ب(وتحسين اإلنتاجية الفدانية لمحصول القمح، 
مليون طن عام  ١٤.٩٦االستهالك المحلي للقمح حتى يبلغ 

من خالل إعادة النظر في سياسة توزيع م، وذلك ٢٠١٥
الدقيق في المناطق الريفية التي تتسم بظاهرة االستهالك 
الذاتي للقمح، وتكثيف البرامج الفعالة لتنظيم األسرة، وتشديد 
الرقابة على المخابز والتزامها بالمواصفات القياسية لرغيف 

ا االتجاه إلى زراعة القمح في الدول التي لديه) ج(الخبز، 
وفرة في الموارد األرضية والمائية وخاصة دولة السودان 
وذلك من خالل تشجيع القطاع الخاص وإزالة القيود 
المفروضة على حرية انتقال عناصر اإلنتاج وتوفير المناخ 

  .   االستثماري المالئم
بدراسة إقتصاديات إنتاج بعض ) م٢٠١١(القاضي وقام

ي األراضي محاصيل الحبوب تحت الظروف البيئية ف
وتبين من هذه الدراسة إرتفاع قيمة مؤشرات . الجديدة
 فأكثر، أفدنة ٧للفئة الحيازية  إلقتصاديةوا إلنتاجيةا الكفاءة

إذ بلغت نسبة اإليرادات للتكاليف المتغيرة ونسبة اإليرادات 
إلى إجمالي التكاليف ونسبة صافي العائد إلى إجمالي 

منهما  لكل ٠.٣٩، ١.٣٩، ١.٧٣التكاليف لمحصول القمح 
 ستخدامهذه الدراسة بضرورة إ وأوصت. على التوالي

المياه وشق الترع، واالستخدام  وتوفيرالتقاوى المحسنة 
التطاوي وآخرون  قام أخيراًو. الزراعية للموارد ألمثلا
األهمية االقتصادية للزراعة المحلية  بدراسة) م٢٠١١(

في تحقيق األمن واإلستيراد واإلستثمار الزراعي الخارجي 
وتبين من هذه الدراسة أن حجم . الغذائي للقمح في مصر

مليون طن، يكفي  ٤.٣٧المخزون اإلستراتيجي للقمح بلغ 
شهور، كما يقدر معامل األمن  ٤االستهالك المحلي لمدة 
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. م٢٠٠٩ -١٩٩٠خالل الفترة  ٠.٣٤الغذائي للقمح بنحو 
لمحلي في األهمية النسبية لمساهمة اإلنتاج ا تراوحتو

للقمح بين حد أدنى بلغ ) ٠.٥(تحقيق األمن الغذائي النسبي 
، في %٩٥عند درجة ثقة % ٢٨.٤وحد أعلى بلغ % ٧.٤

حين تراوحت األهمية النسبية لمساهمة الواردات بين حد 
عند درجة ثقة % ٢٦.٣وحد أعلى بلغ % ٥.٩أدنى بلغ 

كما تراوحت األهمية النسبية لمساهمة اإلستثمار %. ٩٥
وحد أعلى % ٥.٨الزراعي في الخارج بين حد أدنى بلغ 

  . %٩٥عند درجة ثقة % ٢٦.٢بلغ 
من نتائج الدراسات السابقة أن البعض منها أهتم  ويتضح

الكفاءة التقنية واإلقتصادية ألهم المحاصيل  بتقدير فقط
في حين أهتم البعض  ،األنطقة الزراعية لفمخت في الحقلية

لنسبية لمساهمة الزراعة المحلية ا األهميةاآلخر بدراسة 
واإلستيراد واإلستثمار الزراعي الخارجي في تحقيق 

وبالتالي  ،مستويات مختلفة لألمن الغذائي للقمح في مصر
السابقة في أنها  الدراسات جميعفإن هذه الدراسة تختلف عن 

لمزارع إنتاج القمح  الكاملةتقيس أثر تحقيق الكفاءة التقنية 
الذاتي والواردات  اإلكتفاء نسبة علىافظات في مختلف المح

  . للقمح المصرية
  ومناقشتها النتائج

  الوضع الراهن إلنتاج وإستيراد القمح في مصر: أوالً
بدراسة الوضع الراهن إلنتاج القمح في مصر خالل      

م، يتضح من البيانات الواردة بجدول ٢٠١٣ -٢٠٠٩الفترة 
محصول القمح بلغ أن متوسط المساحة المزروعة ب) ١(

مليون فدان، في حين بلغ متوسط اإلنتاج المحلي  ٣.١٩
مليون طن وبالتالي بلغ متوسط إنتاجية  ٨.٥٢للقمح 

فدان / طن ٢.٦٧محصول القمح على مستوى الجمهورية 
ويتركز إنتاج القمح في إحدى . م٢٠١٣-٢٠٠٩خالل الفترة 

ا وكفر عشر محافظة هي الشرقية والبحيرة والدقهلية والمني
الشيخ والفيوم وأسيوط وسوهاج والغربية والمنوفية وبني 
سويف، إذ بلغت جملة األهمية النسبية إلنتاج القمح في 

، في حين ال تزيـد %٧٧.٩٣المحافظات المشار إليها آنفاً 
  .إلنتاج القمح في بقية المحافظات األهمية النسبية

ونظراً إلنتشار زراعة %. ٢٢.٠٧المحافظات عن 
تاج القمح في مصر فقد بلغ معامل التركز الجغرافي وإن

لكل منهما على % ٢٦.٠، %٢٥.٧لمساحة وإنتاج القمح 
  . م٢٠١٣ -٢٠٠٩التوالي خالل الفترة 

لعدم قدرة اإلنتاج المحلي على الوفاء  ونظراً
باإلحتياجات اإلستهالكية المحلية فقد إضطرت الدولة إلى 

البيانات الواردة بجدول التوسع في اإلستيراد، إذ يتضح من 
 ٩.٢٣أن متوسط كمية الواردات المصرية للقمح بلغ ) ٢(

دوالر خالل الفترة  ليارم ٣.١٧مليون طن، بقيمة بلغت 
وتقوم مصر بإستيراد القمح من عدة دول . م٢٠١٣ -٢٠٠٩

أهمها روسيا اإلتحادية والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا 
البيضاء واألرجنتين، إذ بلغت وأستراليا وأوكرانيا وروسيا 

جملة األهمية النسبية لقيمة الواردات المصرية للقمح من 
، في حين ال تزيد األهمية %٧٣.٩الدول المشار إليها 

%. ٢٦.١النسبية لقيمة الواردات من بقية الدول عن 
وبحساب معامل التركز الجغرافي لكمية وقيمة الواردات 

كل منهما خالل الفترة ل% ٤٤.٧المصرية للقمح فقد بلغ 
  .  م٢٠١٣ -٢٠٠٩
إنتـاج القمـح بمختلـف     لمـزارع التقنيـة   الكفاءة: ثانياً

  ثبات وتغير العائد للسعة ظلالمحافظات في 
الكفاءة التقنية على أنها مقياس لمدى قدرة الوحدة  تعرف

اإلنتاجية على تحقيق أقصى إنتاج ممكن للقدر المتاح من 
اءة التقنية بين الصفر والواحد وتنحصر قيمة الكف. الموارد
تحقيق الكفاءة التقنية  اإلنتاجيةويمكن للوحدة . الصحيح

الكاملة عندما يصل معامل الكفاءة التقنية إلى الواحد 
كما يمكن تعريفها على أنها الحالة التشغيلية . الصحيح
مقارنة بالحدود القصوى لإلنتاج، حيث  اإلنتاجيةللوحدة 

تج في مستوى الحدود القصوى بأنها تتسم الوحدة التي تن
من البيانات الواردة  يتضحو). م٢٠٠٦بابكر، (كفؤة تقنياً
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للسعة تراوحت الكفاءة  العائد ثباتأنه في ظل ) ٣(بجدول 
 في ٠.٣٧٣حد أدنى بلغ  بينالقمح  إنتاج لمزارعالتقنية 

 فيأعلى بلغ الواحد الصحيح  وحدمحافظة جنوب سيناء 
وهذا يعنى أن  ٠.٧٥٩متوسط بلغ ب ،أكتوبر ٦محافظة 
زيادة إنتاجها  يمكنهاإنتاج القمح بمختلف المحافظات  مزارع

 االقتصاديةدون أي زيادة في الموارد  ٪٢٤.١بنسبة 
إنتاج القمح  مزارعوبذلك فإن  ،القمح إنتاجالمستخدمة في 

مما ترتب عليه زيادة  االقتصادية،قدراً من مواردها  تفقد
 -٢٠٠٩خالل الفترة  ٪٢٤.١بنسبة  حالقمتكلفة إنتاج 

.م٢٠١٣
  .م٢٠١٣ -٢٠٠٩األهمية النسبية لمتوسط مساحة وإنتاج القمح في مختلف خالل الفترة  .١جدول  

المساحة باأللف المحافظة
 فدان

األهمية النسبية
 %للمساحة

  اإلنتاج 
 باأللف طن

األهمية النسبية 
 %لإلنتاج 

  اإلنتاجية
 فدان/ طن 

 ٢.٦٣ ٢.١٦ ٦٩.٨١٢.١٩١٨٣.٧٠ اإلسكندرية
 ٣.١٢ ١١.٢٦ ٣٠٧.٧٥٩.٩٥٩٥٩.٢١البحيرة
 ٢.٨٠ ٤.٩٣ ١٤٩.٩٦٤.٧٠٤٢٠.٢١الغربية

 ٢.٥٧ ٧.٢٠ ٢٣٨.٩٤٧.٤٩٦١٣.٤٨ كفر الشيخ
 ٢.٨٤ ٩.٧٢ ٢٩١.٤٦٩.١٤٨٢٧.٩٧الدقهلية
 ٢.٣٧ ٠.٨٢ ٢٩.٣٦٠.٩٢٦٩.٦٠دمياط
 ٢.٤٤ ١١.٨٤ ٤١٣.٦٤١٢.٩٧١٠٠٨.٩٤الشرقية

 ٢.٥٤ ١.٥٧ ٥٢.٧١١.٦٥١٣٣.٩٢ اإلسماعيلية
 ٢.٣١ ٠.٥١ ١٨.٩٤٠.٥٩٤٣.٧٥ بور سعيد
 ١.٦٧ ٠.٠٩ ٤.٦٨٠.١٥٧.٨٣السويس
 ٢.٨١ ٤.١٥ ١٢٥.٨٥٣.٩٤٣٥٣.١٦المنوفية
 ٢.٩٣ ١.٨٧ ٥٤.٣٧١.٧٠١٥٩.٢٩القليوبية
 ١.٧٥ - ٠.٠٧-٠.٠٤القاهرة

 ٢.٧٢ ٥٦.١٢ ١٧٥٧.٥٢٥٥.٠٩٤٧٨١.١٣ الوجه البحري
 ٢.٦١ ٠.٣٣ ١٠.٦٩٠.٣٤٢٧.٩حلوان

 ٢.٧١ ٠.٨٨ ٢٧.٦١٠.٨٧٧٤.٧٣ أكتوبر ٦
 ٢.٨٧ ١.٤٤ ٤٢.٦٧١.٣٤١٢٢.٣٣الجيزة

 ٢.٦٩ ٤.١٣ ١٣٠.٩١٤.١٠٣٥١.٥٤ بني سويف
 ٢.٦٨ ٥.٦٥ ١٧٩.٤٣٥.٦٢٤٨١.٥٢الفيوم
 ٢.٩٧ ٨.٠٣ ٢٣٠.١٢٧.٢١٦٨٤.٣١المنيا

 ٢.٨٠ ٢٠.٤٥ ٦٢١.٤٣١٩.٤٨١٧٤٢.٣٣ مصر الوسطى
 ٢.٥١ ٥.٥٦ ١٨٩.١١٥.٩٣٤٧٤.٠٧أسيوط
 ٢.٦٣ ٥.٤٦ ١٧٦.٨٦٥.٥٤٤٦٥.٣٧سوهاج

 ٢.٣٣ ٣.٠٣ ١١١.٠٥٣.٤٨٢٥٨.٤٧قنا
 ٢.٦١ ١.٣٥ ٤٣.٩٧١.٣٨١١٤.٦٧األقصر
 ٢.٥١ ١.٤٧ ٤٩.٨١١.٥٦١٢٥.٠٧أسوان

 ٢.٥٢ ١٦.٨٧ ٥٧٠.٨٠١٧.٨٩١٤٣٧.٦٥ مصر العليا
 ٢.٧٠ ٩٣.٤٥ ٢٩٤٩.٧٥٩٢.٤٦٧٩٦١.١١ داخل الوادي
 ٢.٨٥ ٢.٧٩ ٨٣.٥٠٢.٦٢٢٣٧.٩٢ الوادي الجديد

 ١.٤٩ ٠.٤٢ ٢٤.١٩٠.٧٦٣٦.٠٢مطروح
 ١.٣٣ - ٠.١٧-٠.١٣ جنوب سيناء

 ٢.١٤ ٣.٣٣ ١٣٢.٦٤٤.١٦٢٨٣.٧٩النوبارية
 ٢.٣٢ ٦.٥٥ ٢٤٠.٤٦٧.٥٤٥٥٧.٩٠ خارج الوادي
 ٢.٦٧ ١٠٠.٠٠ ٣١٩٠.٢٠١٠٠.٠٠٨٥١٩.٠٠ الجمهورية

  : جمعت وحسبت من: المصدر
  .م٢٠١٢ -٢٠٠٩نشرة اإلحصاءات الزراعية، الفترة . وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، قطاع الشئون اإلقتصادية -١
  .  مايو ١٦بوابة األهرام اإللكترونية، . م٢٠١٣ -٢٠١٢خريطة القمح في مصر عامي ). م٢٠١٣(بدوي، عصام  -٢
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  .م٢٠١٣ -٢٠٠٩غرافي لمتوسط  كمية وقيمة الواردات المصرية للقمح خالل الفترة التوزيع الج .٢جدول  
الكمية الدولة

 باأللف طن
األهمية النسبية

%للكمية  
القيمة

 بالمليون دوالر
األهمية النسبية 

%للقيمة  
سعر اإلستيراد 

طن/ دوالر  
 ٣٤٦.٦ ٢٩.٤ ٩٣١.٨ ٢٩.١ ٢٦٨٨.١ روسيا اإلتحادية
 ٣٣٤.٥ ١٦.٩ ٥٣٧.٧ ١٧.٤ ١٦٠٧.٧ األمريكية الواليات المتحدة

 ٣٥٦.٨ ١٠.٨ ٣٤١.٥ ١٠.٤ ٩٥٧.٠فرنسا
 ٣١٤.٧ ٥.٦ ١٧٧.٧ ٦.١ ٥٦٤.٧أستراليا
 ٣٣٥.٥ ٢.٦ ٨٢.٢ ٢.٧ ٢٤٥.٠أوكرانيا

 ٣٦٥.١ ٢.٥ ٧٨.٦ ٢.٣ ٢١٥.٣ روسيا البيضاء
 ٣٦٣.٥ ٢.٢ ٧٠.٦ ٢.١ ١٩٤.٢األرجنتين
 ٣٥٦.٣ ١.٩ ٥٩.٠ ١.٨ ١٦٥.٦رومانيا
 ٣٤٣.٤ ١.٦ ٥١.٤ ١.٦ ١٤٩.٧كندا

 ٣٤٨.٥ ٠.٥ ١٥.٣ ٠.٥ ٤٣.٩البرازيل
 ٣٤٤.١ ٢٦.١ ٨٢٦.٥ ٢٦.٠ ٢٤٠١.٧ دول األخرى

 ٣٤٣.٦ ١٠٠ ٣١٧٢.٣ ١٠٠ ٩٢٣٢.٨اإلجمالي
  .م٢٠١٣ -٢٠٠٩، الفترة )FAO(جمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة : المصدر

 -٢٠٠٩قمح بمختلف المحافظات في ظل ثبات وتغير العائد للسعة خالل الفتـرة  الكفاءة التقنية لمزارع إنتاج ال .٣جدول 
  م٢٠١٣

 المحافظة
 الكفاءة التقنية

 المحافظة
 الكفاءة التقنية

 ثبات
العائد للسعة   

تغير
 العائد للسعة

 ثبات
 العائد للسعة

 تغير
 العائد للسعة

 ١.٠٠٠ ١.٠٠٠ أكتوبر ٦ ٠.٨٦٩ ٠.٧٨٣ اإلسكندرية
 ٠.٩١ ٠.٩١٠ الجيزة ١.٠٠٠ ٠.٩٤٣ البحيرة
 ٠.٨٧ ٠.٨٥٩ بني سويف ٠.٩٣٠ ٠.٨٥٢ الغربية

 ٠.٨٢ ٠.٧٥٢ الفيوم ٠.٩٣٠ ٠.٩١٨ كفر الشيخ
 ٠.٩٤ ٠.٩٣١ المنيا ٠.٨٩٠ ٠.٨١٨ الدقهلية
 ٠.٨٠ ٠.٧٥٦ أسيوط ٠.٨٠٠ ٠.٧٤٦ دمياط
 ٠.٨٠ ٠.٧٩٢ سوهاج ٠.٨٥٠ ٠.٨٣٥ الشرقية

 ٠.٥٦٨ ٠.٤٨٢ قنا ٠.٧٩٠ ٠.٧٤٦ اإلسماعيلية
 ٠.٧٠٠ ٠.٦٢٣ األقصر ٠.٧٠٠ ٠.٦٨٥ بور سعيد
 ٠.٦٧٨ ٠.٥٩٢  أسوان ٠.٧٩٠ ٠.٧٤٨ السويس
 ٠.٦٧٢ ٠.٥٨٦ الوادي الجديد ٠.٩٨٠ ٠.٩٨٠ المنوفية
 ٠.٥٢٥ ٠.٤٣٩ مطروح ٠.٨٥٠ ٠.٨٠٠ القليوبية
 ٠.٤٥٧ ٠.٣٧٣ جنوب سيناء ٠.٨٥٠ ٠.٨٤٣ القاهرة
 ٠.٧٠٧ ٠.٦٧٠ النوبارية ٠.٨٩٠ ٠.٨٠٣ حلوان

 ٠.٨٠٦ ٠.٧٥٩ المتوسط
  . DEAP Version 2.1جمعت وحسبت من التحليل الكمي للبيانات باستخدام برنامج: المصدر 

للسعة تراوحت الكفاءة التقنية  العائد تغيرظل  في أما
محافظة  في ٠.٤٥٧حد أدنى بلغ  بينالقمح  إنتاج لمزارع

 تيحافظم فيأعلى بلغ الواحد الصحيح  وحدجنوب سيناء 
وهذا يعنى أن  ٠.٨٠٦بمتوسط بلغ  ،أكتوبر ٦البحيرة و
زيادة إنتاجها  يمكنهاإنتاج القمح بمختلف المحافظات  مزارع
 االقتصاديةدون أي زيادة في الموارد  ٪١٩.٤بنسبة 

إنتاج القمح  مزارعوبذلك فإن  ،القمح إنتاجالمستخدمة في 
عليه زيادة مما ترتب  االقتصادية،قدراً من مواردها  تفقد

 -٢٠٠٩خالل الفترة  ٪١٩.٤بنسبة  القمحتكلفة إنتاج 
وبدراسة عدم االستقرار في الكفاءة التقنية لمزارع  .م٢٠١٣

إنتاج القمح بمختلف المحافظات، من خالل حساب معامل 
االختالف، باعتباره مؤشر لعدم االستقرار في الكفاءة التقنية 
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بيانات الواردة يتضح من ال م،٢٠١٣ -٢٠٠٩خالل الفترة 
أن الكفاءة التقنية لمزارع إنتاج القمح بمختلف ) ٤(بجدول

المحافظات تتسم باإلستقرار النسبي في ظل ثبات وتغير 
العائد للسعة، نظراً إلنخفاض معامل اإلختالف البالغ 

  .  لكل منهما على التوالي% ١٧.١٢، %٢٠.٨٢
على نسـبة  قياس أثر تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة : ثالثاً

  االكتفاء الذاتي والواردات المصرية للقمح
لقياس أثر تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة في ظل ثبات 
وتغير العائد للسعة على نسبة االكتفاء الذاتي والواردات 

م، يتطلب األمر ٢٠١٣ -٢٠٠٩المصرية للقمح خالل الفترة 
املة اإلنتاج المحلي في ضوء الكفاءة التقنية الك حجمتقدير 
وفي ضوء الفرق . إنتاج القمح بمختلف المحافظات لمزارع

بين الكفاءة التقنية الكاملة ونظيرتها الراهنة، تم حساب نسبة 
. المحافظات مختلفب للقمحالزيادة في اإلنتاج المحلي 

ظل  في أنه) ٦ ،٥(ويتضح من البيانات الواردة بجدولي 
ح بمختلف إنتاج القم لمزارعالكفاءة التقنية الراهنة 

مليون  ٨.٥٢المحافظات بلغ متوسط اإلنتاج المحلي للقمح 
طن، في حين بلغ متوسط اإلستهالك المحلي لنفس السلعة 

مليون طن ومن ثم فقد بلغ متوسط نسبة اإلكتفاء  ١٧.٣٢
 -٢٠٠٩خالل الفترة % ٤٩.٢الذاتي للقمح في مصر 

 ارعلمزالكفاءة التقنية الكاملة  تحقيق ضوءأما في . م٢٠١٣
 ئدظل ثبات وتغير العا فيإنتاج القمح بمختلف المحافظات 

 ٩.٦٩، ١٠.٠٤ إلىزيادة اإلنتاج المحلي للقمح  يتوقعللسعة 
وفي ظل ). ١(شكل -مليون طن لكل منهما على التوالي

االكتفاء  نسبةثبات اإلستهالك المحلي للقمح يتوقع زيادة 
ل في ظ% ٥٥.٩، %٥٧.٩ إلى% ٤٩.٢من  للقمحالذاتي 

ومما سبق . ثبات وتغير العائد للسعة لكل منهما على التوالي
 لمزارعظل تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة  فييتضح أنه 

 سبةن تزدادإنتاج القمح في ظل ثبات وتغير العائد للسعة 
، %١٧.٨االكتفاء الذاتي لمحصول القمح بمعدالت بلغت 

  ).٢(شكل  -التوالي علىمنهما  لكل% ١٣.٦
في ظل تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة  أنه أيضاً ضحيت كما
 اإلنتاجإنتاج القمح بمختلف المحافظات يزداد  لمزارع

وبالتالي فإن الفرق بين اإلنتاج  ،القمح لمحصولالمحلي 
المحلي في ظل تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة ونظيرتها 

اتج الراهنة، يمثل مقدار الفقد في اإلنتاج المحلي للقمح الن
 -٢٠٠٩عن عدم تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة خالل الفترة 

للمنطق االقتصادي فإن الزيادة المتوقعة في  ووفقاً. م٢٠١٣
تحل محل الواردات، ومن ثم  سوفللقمح  المحلياإلنتاج 

الزيادة  بمقدارللقمح  المصريةتنخفض كمية وقيمة الواردات 
ضوء  في مقدرةالللقمح  المحليفي كمية وقيمة اإلنتاج 

/ دوالر ٣٤٣.٦ البالغلمصر  القمح ستيرادإ سعر طمتوس
ويتضح من البيانات . م٢٠٠١٣ -٢٠٠٩الفترة  خاللطن 

أن مقدار النقص في قيمة الواردات ) ٦(الواردة بجدول
مليون دوالر في ظل  ٤٠٠.٩، ٥٢١.٠للقمح يبلغ  المصرية

كل ش -ثبات وتغير العائد للسعة لكل منهما على التوالي
)٣.(    

  م٢٠١٣ -٢٠٠٩التحليل اإلحصائي للكفاءة التقنية لمزارع إنتاج القمح بمختلف المحافظات خالل الفترة  .٤جدول 
  
 البيان

 الكفاءة التقنية 
 تغير العائد للسعة ثبات العائد للسعة

 ٠.٤٥٧ ٠.٣٧٣ الحد األدنى
 ١.٠٠٠ ١.٠٠٠ الحد األعلى
 ٠.٨٠٦ ٠.٧٥٩المتوسط

 ٠.١٣٨ ٠.١٥٨ المعيارياالنحراف 
 ١٧.١٢ ٢٠.٨٢ %معامل االختالف 

  ).  ٣(جمعت وحسبت من البيانات الواردة بجدول : المصدر
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  م٢٠١٣ -٢٠٠٩تقدير حجم اإلنتاج المحلي للقمح باأللف طن في ظل تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة خالل الفترة  .٥جدول 
 ثبات المحافظة

العائد للسعة   
تغير
سعةالعائد لل  

 ثبات المحافظة
 العائد للسعة

 تغير
 العائد للسعة

 ٧٤.٧ ٧٤.٧أكتوبر ٦ ٢٠٧.٨ ٢٢٣.٦ اإلسكندرية
 ١٣٣.٣ ١٣٣.٣الجيزة ٩٥٩.٢ ١٠١٣.٩ البحيرة
 ٣٩٧.٢ ٤٠١.١بني سويف ٤٤٩.٦ ٤٨٢.٤ الغربية

 ٥٦٨.٢ ٦٠٠.٩الفيوم ٦٥٦.٤ ٦٦٣.٨ كفر الشيخ
 ٧٢٥.٤ ٧٣١.٥المنيا ٩١٩.٠ ٩٧٨.٧ الدقهلية
 ٥٦٨.٩ ٥٨٩.٧أسيوط ٨٣.٥ ٨٧.٣ دمياط
 ٥٥٨.٤ ٥٦٢.٢سوهاج ١١٦٠.٣ ١١٧٥.٤ الشرقية

 ٣٧٠.١ ٣٩٢.٤قنا ١٦٢.٠ ١٦٧.٩ اإلسماعيلية
 ١٤٩.١ ١٥٧.٩األقصر ٥٦.٩ ٥٧.٥ بور سعيد
 ١٦٥.٣ ١٧٦.١أسوان ٩.٥ ٩.٨ السويس
 ٣١٦.٠ ٣٣٦.٤الوادي الجديد ٣٦٠.٢ ٣٦٠.٢ المنوفية
 ٥٣.١ ٥٦.٢مطروح ١٨٣.٢ ١٩١.١ القليوبية
 ٠.٣ ٠.٣جنوب سيناء ٠.١ ٠.١ القاهرة
 ٣٦٦.٩ ٣٧٧.٤النوبارية ٣١.٠ ٣٣.٤ حلوان

 ٩٦٨٥.٧ ١٠٠٣٥.٤ اإلجمالي
  ). ٣، ١(جمعت وحسبت من البيانات الواردة بجدولي : المصدر

  
تها الكاملة فى ظل ثبات وتغير العائد متوسط االنتاج المحلى باأللف طن فى ضوء الكفاءة التقنية الحالية ونظير. ١شكل 

  للسعة
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نسبة التغير في اإلكتفاء الذاتي والواردات المصرية للقمح نتيجة تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة خالل الفترة  .٦جدول
  م٢٠١٣ -٢٠٠٩

 تغير العائد للسعة ثبات العائد للسعةالبيان
 :الكفاءة التقنية الراهنة

 ٨٥١٩.٠ طناإلنتاج المحلي باأللف 
 ١٧٣١٨.٥اإلستهالك المحلي باأللف طن

 ٤٩.٢ %نسبة اإلكتفاء الذاتي 
 :الكفاءة التقنية الكاملة

 ٩٦٨٥.٧ ١٠٠٣٥.٤ اإلنتاج المحلي باأللف طن
 ١٧٣١٨.٥ ١٧٣١٨.٥االستهالك المحلي باأللف طن

 ٥٥.٩ ٥٧.٩ %نسبة اإلكتفاء الذاتي 
 ١٣.٦ ١٧.٨%معدل الزيادة في اإلكتفاء الذاتي 

 ١١٦٦.٧ ١٥١٦.٤مقدار الفرق في اإلنتاج المحلي باأللف طن
 ٩٢٣٢.٨ كمية الواردات باأللف طن

 ٣١٧٢.٣قيمة الواردات بالمليون دوالر
 ٣٤٣.٦سعر االستيراد بالدوالر لكل طن

 ١١٦٦.٧ ١٥١٦.٤مقدار اإلحالل محل الواردات باأللف طن
 ٤٠٠.٩ ٥٢١.٠ليون دوالرمقدار النقص في قيمة الواردات بالم

  :جمعت وحسبت من: المصدر
 ). ٥، ٣، ١(البيانات الواردة بالجداول  -١

 .م٢٠١٣ -٢٠٠٩، الفترة (FAO)منظمة األغذية والزراعة  -٢

  

  
التقنية الحالية ونظيرتها الكاملة فى ظل ثبات وتغير العائد نسبة اإلكتفاء الذاتى للقمح فى ضوء الكفاءة متوسط . ٢شكل 

  للسعة
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التقنية الحالية ونظيرتها الكاملة فى ظل ثبات قيمة الواردات المصرية بالمليون دوالر فى ضوء الكفاءة متوسط . ٣شكل 

  وتغير العائد للسعة
  التوصيات

خالل النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، تبين  من
إنتاج القمح بمختلف  لمزارعأن تحقيق الكفاءة التقنية الكاملة 

 من محالمحلي للق اإلنتاجيؤدي إلى زيادة  ،فظاتالمحا
مليون طن في ظل  ٩.٦٨، ١٠.٠٤مليون طن إلى  ٨.٥٢

 ضوء وفي. ثبات وتغير العائد للسعة لكل منهما على التوالي
مليون طن،  ١٧.٣٢البالغ  للقمحالمحلي  اإلستهالك متوسط
إلى % ٤٩.٢ منفي مصر  للقمحاالكتفاء الذاتي  نسبة تزداد
في ظل ثبات وتغير العائد للسعة لكل % ٥٥.٩ ،%٥٧.٩

الحال فإن الزيادة الممكن  وبطبيعة. منهما على التوالي
تحقيقها في إنتاج القمح عند الكفاءة التقنية الكاملة تحل محل 

للقمح  المصريةقيمة الواردات  تقليل يمكن وبالتاليالواردات 
مليون دوالر في ظل ثبات وتغير  ٤٠٠.٩، ٥٢١ بمقدار

هذه  توصي ولذلكمنهما على التوالي  لكلالعائد للسعة 
إنتاج القمح  لمزارعالدراسة بضرورة زيادة الكفاءة التقنية 

من خالل اإلستخدام األمثل للموارد  ،بمختلف المحافظات
وتحسين درجة الخصوبة  ،القمح إلنتاجالزراعية المخصصة 

ة إلى لألراضي الزراعية ذات اإلنتاجية المنخفضة، باإلضاف
إتباع األساليب التقنية في أداء العمليات الزراعية، وتفعيل 
دور اإلرشاد الزراعي في نقل المستحدثات التقنية من 
مراكز البحث العلمي والجامعات إلى المزارعين في مختلف 

  .المحافظات

  المـراجـع
 –وطرق قياسها تاجيةمفاهيم اإلن). م٢٠٠٦(مصطفى بكر، با

المعهد العربي للتخطيط، . تاجيةتحليل الكفاءة واإلن
  .الكويت

خريطة القمح في مصر عامي ). م٢٠١٣(عصام بدوي،
  .مايو ١٦بوابة األهرام اإللكترونية، . م٢٠١٣م، ٢٠١٢
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نشوى عبد الحميد وسحر عبد المنعم قمره وعادل  التطاوي،
األهمية االقتصادية للزراعة ). م٢٠١١(محمد خليفة غانم

ستثمار الزراعي الخارجي في المحلية واالستيراد واال
مجلة الجمعية . تحقيق األمن الغذائي للقمح في مصر

  .السعودية للعلوم الزراعية، العدد الثاني، المجلد العاشر
العوامل االقتصادية ). م١٩٩٩(غانم، عادل محمد خليفة 

المحددة لتقدير االستهالك الذاتي اآلدمي وأثره على 
ندوة . مصرية للقمحاألسعار السوقية والواردات ال

التجارة الخارجية الزراعية المصرية في ظل المتغيرات 
 ٦الدولية المعاصرة، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 

 .أبريل

). م٢٠٠٨(غانم، عادل محمد خليفة وسحر عبد المنعم قمره 
البعد االقتصادي إلستراتيجية تحقيق األمن الغذائي للقمح 

قسم االقتصاد  مؤتمر األمن الغذائي،. في مصر
 ٢٧الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

 .نوفمبر

إقتصاديات ). م٢٠١١(محمود عبد العظيم رسم القاضي،
إنتاج بعض محاصيل الحبوب تحت الظروف البيئية في 

رسالة دكتوراه، قسم العلوم الزراعية، . األراضي الجديدة
  .معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

  
  
  
  

صلة الكفاءات ). م٢٠٠٦(سحر عبد المنعم السيد ،قمره
اإلنتاجية التقنية والتوزيعية والتكاليفية والسعوية ألهم 
الزروع المصرية بالتوجيه األمثل إلنتاج هذه الزروع 

رسالة دكتوراه، . في مختلف األنطقة الزراعية المصرية
قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة 

 .دريةاإلسكن
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SUMMARY 
Impact of Achieving Full Technical Efficiency for the Production of Wheat 

Farms in Different The Governorates on Self-Sufficiency and Egyptian 
Imports for Wheat 

El-Hossein El-Seify, Adel Ghanem and Sahar Kamara 

This study aimed measuring Impact of achieving full 
technical Efficiency for wheat production farms in 
different the governorates on self-sufficiency and 
Egyptian Imports for Wheat  during the period 2009 - 
2013. This study relied on model of Data Envelopment 
Analysis (DEA) in measuring the technical efficiency 
for wheat production farms in different the 
governorates, and which is of a linear programming 
methods non-parametric. This study resulted to group of 
important points that include: (1) The average technical 
efficiency for wheat production farms in different the 
governorates is estimated to be 0.759, 0.806 during the 
period 2009 - 2013, and this means that wheat 
production farms could increasing its production by 
24.1%, 19.4% in light constant and variable of returns 
to scale for each respectively, without any increasing in 
the amount of agriculture resources used in wheat 
production, (2) Characterized the technical efficiency 
for wheat production farms in different the governorates 
its relative stability in light constant and variable of 
returns to scale, due to decreasing value of the 
coefficient of variation and its estimated by 20.82%, 
17.12% for each respectively, (3) Expected increasing 
domestic production for wheat in light  achieving full 
technical efficiency for wheat production farms. and in 
light of domestic consumption constant, expected 
increasing the ratio self-sufficiency of wheat from 
49.2% to 57.9%, 55.9% in light of constant and variable 

returns to scale for each respectively, (4) Represents the 
difference  between domestic production estimated in 
light achieving full technical efficiency and its 
counterpart the current, amount of the loss in domestic 
production for wheat. in the case of achieving full 
technical efficiency for wheat production farms, 
Increase domestic production for wheat by about 1.52, 
1.17 million tons in light constant and variable returns 
to scale for each respectively, (5) Expected to 
decreasing the quantity and value of Egyptian imports 
of wheat due to the replacement of the increase in 
production for imports, And thus decrease quantity and 
value of Egyptian imports for wheat by about 521.0, 
400.9 million dollars in light constant and variable 
returns to scale for each respectively, (6) This study 
Recommends the need to achieve full technical 
efficiency for wheat production Farms in different The 
governorates through optimum use of agricultural 
resources and improving fertility of agricultural land, as 
well as to follow the techniques in performance of 
agricultural operations, and activating the role of 
agricultural extension in the transfer of innovations 
technical from scientific research centers and 
universities to all farmers in different The governorates. 
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