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أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

"اقتصاديات األمن الغذائى فى مصر خالل الفرتة (2002ـ")2022ومن أهم مؤشراتها مايلى:
 ارتفاع كمية العجز من حمصول القمح

تطور الفجوة للقمح واالرز والفول البلدى
خالل الفترة (2006ـ)2015

خـــالل الفرتة ( 2002ـ  )2022مــن
 2.6مليون طن إىل  20مليون طن بنسبة

الكمية
بالمليون طن

2

السنه

0

 ,%22.7واخنفاض نسبة االكتفاء الذاتى

24-

من  %22.6إىل  ,%6..2واخنفاض متوسط

6-

نصيــب الفــــرد مـــن  2.2.6كجم/سنه

810-

إلـى  273.0كجم/سنه بنسبة .%20.2
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

خالل الفتــرة ( 2002ـ  )2022مـــن

الفول البلدى

االرز

2006

 اخنفاض كمية الفائض من حمصول االرز

12-

القمح

 .72الف طن اىل  262الف طن بنسبة  %52.2واخنفاض نسبة اإلكتفاء الذاتى من  %222.2اىل  %202.2وزيادة متوسط
نصيب الفــرد من  65.3كجم/سنه إىل  27.0كجم/سنه بنسبـة .%25.0
 اخنفاض كمية العجز من الفول البلدى خالل الفرتة ( 2002ـ  )2022من  335الف طن إىل  227الف طن بنسبة ,%22.0
واخنفاض نسـب اإلكتفـاء الـذاتى مـن  %63.0إىل  %32.0واخنفاض متـوســط نصيـــب الفـــرد مــن  2.2كجم/سنـــه
إلـى  3.2كجم/سنه بنسبـة .%66.2
 زيادة نسبة اإلكتفاء الذاتى جملموعة البصـل خالل الفرتة ( 2002ـ  )2022من  %200.6إىل  %222.7وزيادة متـوسـط
نصيـب الفـرد مـن  25.6كجـم/سنه إىل  22..كجم/سنه بنسبة .%26.2
 ثبات نسبة اإلكتفاء الذاتى حملصول قصب السكر عند  %200خـالل الفرتة ( 2002ـ  )2022واخنفاض متـوسـط نصيـب
الفـرد مـن  52.6كجـم/سنـه إلـى  23.0كجم/سنه بنسبـة . %37..

 زيادة كمية العجز مـن اللحـوم احلمـراء خـالل الفـرتة (2002ــ  )2022مـن  2.5الـف طـن إىل  720الـف طـن بنسـبة
 ,%262.2واخنفــاض نســبة اإلكتفــاء الــذاتى مــن

تطور الفجوة لمجموعة اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء
واألسماك خالل الفترة (2006ـ)2015

 %76.2إىل  %27.2وزيادة متوسط نصيـب الفـــرد
مـــن  22.3كجـــم/سنـــه إلـى  2..2كجـم/سـنه

الكمية
باأللف طن

100
0
100200300400500600700800-

السنه

بنسبة .%27.2
 زيـادة كمية العجز مـن اللحوم البيضاء خالل
الفتــرة ( 2002ـ  )2022مــن  20االف طــــن
إىل  .5الف طـن واخنفــاض نسبــة اإلكتفـاء
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نصيـب الفـرد مــــن  22.2كجـم/سنه إلـــى

االسماك

اللحوم البيضاء

2006

الــذاتى مـن  %.5.7إلــى  %.2..وزيادة متوسط

اللحوم الحمراء

 22.6كجم/سنه بنسبة .%35.7
 اخنفاض كمية العجز من األمساك خالل الفرتة (2002ـ  )2022من  202الف طن إىل  252الف طن بنسبة %5.6
وزيادة نسبـة اإلكتفـاء الـذاتــــى من  %52.5إلـــى  %5..0ومتـــوسط نصيـــب الفــرد من  22.3كجم/سنـــه إلــى
 2..2كجم/سنه بنسبة .%27.5

ترتيب مصر وفقا لمؤشرى األمن الغذائى
والجوع العالمى عام 2016

 حتتل مصر املرتبة  27عامليا من  223دولة,

الترتيب

واملرتبة  5عربيا وفقا ملؤشر األمن الغذائى

59

العاملى عام .2022

57

 حتتل مصر املرتبة  2.عامليا من  225دولة,
واملرتبـة  3عربيـا وفقـا ملـؤشـر اجلـوع العاملى
عام .2022
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