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 الممخص
ييدؼ البحث الي شرح األسباب التي دفعت بالدوؿ المنتجة لمغذاء الي استخداـ وتوجيو 
انتاجيا النتاج الوقود الحيوي ، كما ييدؼ البحث الي دراسة اثر ارتفاع أسعار الغذاء عمي قيمة 

ء انتاج الوقود الحيوي في مصر مف البدائؿ الواردات المصرية مف الغذاء وبياف الفرص المتاحة لبد
المتاحة .واعتمد البحث في بموغ ىدفو عمي المنيج الوصفي التحميمي لمبيانات المتاحة عمي شبكة 

 االنترنت والجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء.
 % مف71,34وتبيف مف البحث تركز انتاج الوقود الحيوي في البرازيؿ  التي تستحوذ عمي 

مف  73,11االنتاج العالمي مف الوقود الحيوي وتمييا الواليات المتحدة االمريكية بنسبة تبمغ نحو 
االنتاج العالمي . وتشير البيانات الي اف دوؿ منطقة الشرؽ األوسط اضافة الي الدوؿ االفريقية لـ 

ت نقص مصادر يدخؿ انتاج الوقود الحيوي حيز اىتماماتيا حتي االف عمي الرغـ مف تصاعد مشكال
الطاقة  عمي عكس الحاؿ في دوؿ االتحاد االوروبي وغيرىا التي عدلت مف سياساتيا لتشجع البدء 
في تنفيذ وانتاج الوقود الحيوي مف مصادر مختمفة ، كما اتضح مف البحث اف الواليات المتحدة 

السعر العالمي ليذا  % مف انتاجيا مف الذرة الي انتاج االيثانوؿ بما قد يؤثر عمي73,1وجيت نحو 
. كما 2333دوالر عاـ  391مقابؿ  2332دوالر في عاـ  133المحصوؿ الياـ والذي قفز الي نحو 

اتضح اف البرازيؿ تعتمد عمي توليد االيثانوؿ مف قصب السكر الذي توسعت في زراعتو وانتاجو 
قصب السكر في انتاج وتصديره في صورة سكر خاـ أو مكرر . ونظرا الرتفاع الكفاءة التحويمية ل

لتر / طف في حالة استخالصو مف الذره فمف  9,7لتر/ طف مقابؿ  47,1االيثانوؿ والتي تبمغ نحو 
المتوقع أال يتأثر السعر العالمي لمسكر بشكؿ ممحوظ مف استخداـ البرازيؿ لقصب السكر في انتاج 

ي تسمح لمتوسع في زراعات االيثانوؿ، إضافة الي توافر مساحات كبيرة مف االرض الزراعية الت
 قصب السكر لمواجية الطمب المتزايد .
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أما فيما يتعمؽ بفاتورة الواردات المصرية مف الغذاء اتضح ارتفاعيا بشكؿ ممحوظ مف نحو 
. اضافة 2333/2332مميوف جنيو عاـ  17371الي نحو  2333/2333مميوف جنيو عاـ  19314

. 2333/2332% في عاـ 71,41اردات الى حوالى الي انخفاض قدرة الصادرات عمي تغطية الو 
وربما يعزي ذلؾ الي ارتفاع اسعار الغذاء نتيجة زيادة استخداـ المحاصيؿ الغذائية في الدوؿ المنتجة 
لاليثانوؿ . كما تبيف مف البحث وجود فرص لبدء انتاج الوقود الحيوي في مصر مف بعض البدائؿ 

جوبا والماىوجني وغيرىا وجميعيا ثبت جدواىا الفنية والمالية المتاحة ومنيا أشجار الجاتروفا والجو 
 النتاج الوقود الحيوي . 

 تمييد:

حاوؿ العديد مف الباحثيف دراسة العالقة بيف 
الوقود الحيوى واسعار الغذاء ومف ىذه الدراسات ما قاـ 

فى الربط بيف  (2009)واخروف Zhang بو كؿ مف 
ف ناحية واسعار تقمب اسعار الذرة وفوؿ الصويا م

االيثانوؿ والبنزيف فى الواليات المتحدة. وأثبتت الدراسة 
االرتباط بيف سعر البنزيف وسعر االيثانوؿ كما اكدت 
الدراسة عمى معنوية االرتباط بيف زيادة انتاج االيثانوؿ 
فى المدى القصير واسعار الغذاء حيث يتـ تحويؿ انتاج 

لصويا الى انتاج عدة محاصيؿ مف اشيرىا الذرة وفوؿ ا
االيثانوؿ. كما أجريت دراسات مشابية عمى البرازيؿ 
لدراسة العالقة بيف تقمبات اسعار النفط والسكر 

مف خالؿ تحميؿ  2333فى    Serraوااليثانوؿ  اجراىا
البيانات االسبوعيو السعار المنتجات المشار الييا 
واكدت نتائج الدراسة الى االرتباط القوى بيف اسعار 

نفط الخاـ وااليثانوؿ وكذلؾ  العالقة بيف سعر السكر ال
وااليثانوؿ فى االجؿ الطويؿ واف اسعار النفط الخاـ 
والسكر ىى التى يتحدد مف خالليا سعر االيثانوؿ حيث 
يوجد نوع مف الربط بيف اسعار ىذه السمع وسعر 
االيثانوؿ . واشارت العديد مف الدراسات  ومنيا دراسة 

Zilberman  روف أف تحوؿ محاصيؿ الغذاء مف وآخ
توفير الغذاء الرخيص لمفقراء فى الدوؿ الناميو الى انتاج 
الطاقة سيكوف لو اثارا عمى الفقراء مف خالؿ ارتفاع كمفة 
الغذاء حيث يؤدى ارتفاع اسعار البنزيف الى ارتفاع 
الطمب عمى االيثانوؿ كسمعة بديمة بما يعنى ارتفاع 

منيا االيثانوؿ وبالتبعية  الطمب عمى السمع المشتؽ
 ارتفاع سعر الغذاء 

وتصنؼ مصر ضمف الدوؿ الصافية الستيراد 
الغذاء وتحتؿ مصر مراكز متقدمة بيف دوؿ العالـ في 
حجـ وارداتيا مف محاصيؿ الحبوب وأىميا القمح والذرة 

مميوف  طف  36,9الشامية  حيث تستورد مصر نحو 
دوالر كمتوسط مميار  7,4مف الحبوب أو بما يعادؿ 

.  اضافة الي السكر والذي 2333 - 2333لمفترة مف 
مميوف  426مميوف طف تقدر بحوالى  3,2يقدر بنحو 

دوالر كمتوسط لنفس الفترة. ولما كانت المحاصيؿ 
المشار الييا تعتبر ىي األساس في صناعة وانتاج 
الوقود الحيوي في معظـ البمداف المنتجة لتمؾ المحاصيؿ 

روري دراسة االثر المتوقع عمي فاتورة كاف مف الض
الواردات مف تمؾ السمع وما يترتب  عمى ذلؾ مف 

 تداعيات سمبية اقتصادية واجتماعية.
 المشكمة البحثية: 

مع الزيادة المتسارعة في استخداـ كبري الدوؿ 
المنتجة لممحاصيؿ الغذائية الرئيسية ممثمة في القمح، 

سكر كمادة خاـ والذرة، ومحاصيؿ الزيوت وقصب ال
أولية تستخدـ النتاج الوقود الحيوي كمصدر طاقة بديؿ 
لتمبية النقص في احتياجاتيا مف مصادر الطاقة 
االحفورية كاف ىناؾ العديد مف التساؤالت التي تحتاج 

 االجابة عمييا ومنيا: 
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ما ىي األسباب التي دفعت بالدوؿ الكبري في  .3
 جديدة ؟ انتاج الغذاء الي البحث عف مصادر طاقة

ما ىو األثر المتوقع عمي قيمة الواردات المصريو  .2
 ؟ 

وأخيرا ما ىي الفرص المتاحة لبدء انتاج ىذا النوع  .1
مف الوقود في مصر باستخداـ البدائؿ االخري 

 المتاحة؟ 
 اليدف من البحث : 

ييدؼ البحث الي االجابة عمي االسئمة 
توقع المطروحة في المشكمة البحثية واستنتاج االثر الم

مصر  ىفمف السمع الغذائية حدوثو عمي قيمة  الواردات 
كنتيجة لزيادة انتاج الوقود الحيوي في أىـ الدوؿ المنتجة 

 لمغذاء . 
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

يعتمد البحث عمي المنيج الوصفي التحميمي الذي 
يتمثؿ في تتبع التطور في مجاؿ انتاج الوقود الحيوي في 

وؿ المنتجة وربط ذلؾ التطور في االنتاج مع أىـ الد
التغيرات في اسعار الغذاء وقياس االثر الكمي عمي 
الميزاف التجاري المصري  واعتمد البحث عمي البيانات 
المتاحة عمي شبكة االنترنت ونشرات الجياز المركزي 

 لمتعبئة العامة واالحصاء.
 االنتاج العالمي من الوقود الحيوي:

الوقود الحيوي بأنيا تحويؿ الكتمة تعرؼ الفاو 
الحيوية مف أي مادة ذات أصؿ طبيعي الي طاقة بما 
فييا الطاقة الخشبية المشتقة مف األشجار والطاقة 
الزراعية المشتقة مف المحاصيؿ الزراعية غير الخشبية، 
وفي فترة السبعينات ومع ارتفاع أسعار البتروؿ بشكؿ 

اج الوقود الحيوي كبير شجع ذلؾ عمى االىتماـ بانت

واستخدامو كبديؿ يصمح لتشغيؿ السيارات ولكف تراجع 
اسعار البتروؿ بعد ذلؾ أدي لعزوؼ عدد كبير مف 
الدوؿ عف االىتماـ بذلؾ النوع الجديد مف الطاقة فيما 
عدا البرازيؿ التي تستخدمو بشكؿ كبير كمصدر لمطاقة 

 ألساطيؿ النقؿ .
ارة امريكا ( اف انتاج ق3ويتضح مف الجدوؿ ) 

 71,34الجنوبية والوسطي مف الوقود الحيوي شكؿ نحو 
% مف اجمالي االنتاج العالمي كمتوسط لمفترة مف 

. وتمثؿ البرازيؿ أىـ الدوؿ المنتجة 2333 – 2333
% مف اجمالي االنتاج لتمؾ  97,34ويشكؿ انتاجيا نحو 

المنطقة  وتأتي امريكا الشمالية في المرتبة الثانية بأىمية 
% مف االنتاج العالمي   73,11نسبية تقدر بنحو 

% مف  94,11وتستحوذ الواليات المتحدة عمي نسبة 
ىذا االنتاج  أما بالنسبة لمقارة االوروبية فيمثؿ انتاجيا 

% مف اجمالي انتاج 33,14مف الوقود الحيوي نحو 
العالـ وتعتبر المانيا وفرنسا أىـ دوؿ اوروبا في انتاج 

%، 11,13بأىمية نسبية قدرت بنحو الوقود الحيوي 
 % في المتوسط . 27,11

وتنتج آسيا ومجموعة الجزر في المحيط نحو 
% مف اجمالي انتاج العالـ ، تستحوذ الصيف منيا 1,94

%  كمتوسط لمكمية المنتجة . وعمي 13,74عمي نسبة 
الرغـ مف تصاعد أزمة الوقود في العديد مف مناطؽ 

بتروؿ والمواد البترولية بشكؿ العالـ وارتفػاع أسعار ال
ممحوظ ومحاولة العديد مف دوؿ العالـ التفكير في حؿ 
المشكمة مف خالؿ البحث وتنمية موارد غير تقميدية 
لمطاقة نجد اف دوؿ الشرؽ االوسط ودوؿ القارة االفريقية 
لـ تيتـ حتي اآلف بإنتاج ىذا النوع مف الطاقة ويدعـ 

نفس الجدوؿ عف تمؾ ذلؾ مؤشرات االنتاج الوارده ب
 المناطؽ

 .
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 ) الف برميل / يوم ( (  .4100 – 4111( االنتاج العالمي من الوقود الحيوي خالل الفترة من )0جدول )

 السنة
امزيكا 

 الشمالية
% 

امزيكا الجنىبية 

 والىسطى
 % اوروبا %

اورواس

 يا
% 

الشزق 

 االوسط
 % افزيقيا %

و   اسيا

 اوشينيا
 % العالم %

2333 339.27 17,41 311,31 11,11 34,33 1,77 3 3 3 3 3,2 3,36 2,9 3,92 137,14 333 

2333 339,63 17,19 391,13 14,91 23,31 6,34 3 3 3 3 3,2 3,36 1,3 3,93 172,14 333 

2332 377,29 11,46 223,11 17,16 29,13 4,26 3 3 3 3 3,2 3,31 1,12 2,36 731,74 333 

2331 314,14 14,62 217,44 13,33 19,11 4,11 3 3 3 3 3,2 3,37 34,27 1,71 799,73 333 

2337 224,29 73,94 216,91 76,12 71,11 1,13 3,17 3,36 3 3 3,2 3,37 23,3 1,13 117,46 333 

2331 261,23 73,73 211,22 71,76 46,12 33,43 3,6 3,39 3 3 3,2 3,31 21,22 7,13 616,24 333 

2336 173,31 73,74 113,17 19,12 321,16 37,47 3,12 3,33 3 3 3,2 3,37 77,9331 1,17 173,14 333 

2334 742,11 72,16 721,19 11,63 311,13 31,97 3,14 3,32 3 3 3,2 3,32 79,222 7,76 3,331,13 333 

2331 666,71 71,33 111,64 16,32 391,31 31,73 1,2 3.22 3 3 3,171 3,32 41,141 1,32 3,744,12 333 

2339 469,17 74,37 111,79 12,62 211,31 37,26 1,3 3,13 3 3 3,17 3,31 91,4643 1,41 3,611,73 333 

2333 936,61 79,37 111,34 13,11 211,27 31,61 7,71 3,27 3,3 3,33 3,32 3,31 99,1331 1,11 3,161,14 333 

2333 3337,11 12,96 139,31 24,16 213,79 31,23 1,64 3,39 3,3 3,33 3,49 3,37 331,3431 6,21 3,194,23 333 

 333 961,11 1,94 76,16 3,37 3,14 3 3,32 3,33 3,61 33,14 323,63 71,34 163,39 73,11 711,12 المتىسط

 http: //www.energy.govالمصدر :  
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 الوقود الحيوي وعالقتو بأسواق المنتجات الزراعية: 
الزيت  أدي ارتفاع اسعار الطاقة المعتمدة عمي

الخاـ والبتروؿ الي زيادة الطمب عمي المنتجات الزراعية 
وزيادة االعتماد عمييا في انتاج االيثانوؿ، االمر الذي 
عزز االرتفاع في اسعار تمؾ المنتجات في االسواؽ 
العالمية. ونظرا لمنمو المتسارع في اعتماد العديد مف 

خمت دوؿ العالـ انتاج ىذا النوع الجديد مف الطاقة اد
في  World Oil Outlook توقعات النفط العالمية 

حساباتيا لمعرض العالمي لمصادر الطاقة والوؿ مرة في 
انتاج الوقود الحيوي كجزء مف مكونات  2331عاـ 

العرض الكمي لمصادر الطاقة العالمية وذلؾ بعد أف بمغ 
نصيب الوقود الحيوي مف اجمالي الطاقة العالمية نحو 

 .  2333في عاـ  قا لمبيانات المتاحة%  وذلؾ وف 9,4
نتاج واالعتماد عمي االوأشار التقرير الي تزايد 

الوقود الحيوي كمصدر لمطاقة في دوؿ االتحاد االوروبي 
نظرا لنيج االتحاد االوروبي لسياسات تشجع زيادة 
االستخداـ لمصادر الطاقة المتجددة ، وقرر االتحاد في 

مصادر الطاقة المتجددة اجندتو اف يتـ االعتماد عمي 
والتي منيا الوقود الحيوي. وأوضح التقرير اف السياسات 

وليست فقط اسعار الطاقة وأسعار -التي تتبناىا الدوؿ 
ىي التي تحرؾ زيادة الطمب وزيادة االنتاج مف -النفط 

الوقود الحيوي. فعمي سبيؿ المثاؿ تنص ىيئة سالمة 
وقود السيارات البيئة االمريكية اال تزيد نسبة خمط 

% وىو األمر الذي لـ يشجع 31بااليثانوؿ عف 
% وذلؾ 33المنتجيف عمى الخمط بنسبة تزيد عف 

% ممكف أف تكوف غير مناسبة 31العتقادىـ بأف نسبة 
لكافة أنواع المركبات إال أف تغير ىذا المفيـو في 
المستقبؿ يمكف أف يزيد الطمب بشكؿ كبير عمي 

أف تصؿ نسبة الخمط فى االيثانوؿ ومف المتوقع 
 % . 11المستقبؿ إلى 

ونظرا لكوف الواليات المتحدة االمريكية والبرازيؿ 
أىـ الدوؿ في انتاج الوقود الحيوي مف جية وانتاج 
المحاصيؿ الغذائية اليامة مف جية أخري . ولشرح 
وتوضيح العالقة بيف انتاج الوقود الحيوي وعالقتو 

أىتـ البحث بعرض  باسواؽ المنتجات الغذائية فقد
الوضع الحالي النتاج محصوؿ الذرة االمريكية باعتبارىا 
المكوف االساسي في انتاج الوقود الحيوي في الواليات 
المتحدة، وكذلؾ الوضع الحالي النتاج محصوؿ قصب 
السكر والذي تعتمد عميو البرازيؿ في انتاج الوقود 

 الحيوي بشكؿ أساسي. 
سبية لمحصوؿ الذرة وبدراسة تطور االىمية الن

بيف االستخدامات المختمفة  فى الواليات المتحده 
االمريكية باعتبارىا مف أىـ الدوؿ المنتجو ليا عمى 

( االعتماد عمي الذرة 2مستوى العالـ يتضح مف جدوؿ )
كمصدر مف مصادر الطاقة حيث انخفضت نسبة 

% مف اجمالي 12,1الصادرات االمريكية مف الذرة بنحو 
% فقط في  6,6لتصؿ الي نحو  3913في عاـ  االنتاج
. ومما يدلؿ عمى االعتماد عمي انتاج الذرة 2332عاـ 

في انتاج الطاقة ىو الثبات النسبي في نسبة الذرة 
المستخدمة في انتاج كال مف االغذية والبذور واألغراض 
الصناعية األخري بدوف االيثانوؿ اضافة الى انتاج 

ايدت نسبة الذرة الموجو االعالؼ .وعمى النقيض تز 
الي  3913% في عاـ 3,31النتاج االيثانوؿ مف نحو 

.  ونظرا لكوف الواليات 2332% في عاـ  73,1نحف 
المتحدة منتج رئيسي لمذرة عمي مستوي العالـ أثر ذلؾ 
عمي االسعار العالمية لمطف المتري مف الذرة التي 

 دوالر في  391الي  2333دوالر عاـ  93ارتفعت مف 
 .  2332دوالر في  133الي نحو  2333عاـ 

 (: األىمية النسبية الستخدامات الذرة في الواليات المتحدة االمريكية والسعر العالمى لمذرة خالل الفترة 4جدول )
)0891 – 4104( 
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 االيثانوؿ الفترة
االغذية والبذور واالستخدامات 

 الصناعية بدوف االيثانوؿ
 الصادرات االعالؼ

 سعر الطف
 المترى بالدوالر*

3913 3,1 1,6 11,3 12,1 N/A 

3993 1,1 31,9 19,7 22,2 339,41 

2333 6,1 37,1 19,1 39,9 93,33 

2332 73,1 32,6 19,3 6,6 133,64 

 www.eia.gov/renewable/dato.cfmالمصدر : حسبت اعتمادّا عمي البيانات المنشورة بموقع  

*http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
أما بالنسبة لموضع الحالي النتاج وتصدير 
واستخداـ محصوؿ قصب السكر في البرازيؿ يتضح مف 

( تزايد المساحة المنزرعة مف قصب 1بيانات الجدوؿ )
الي  3913الؼ ىكتار في عاـ  2,469السكر مف نحو 

وترتب عمي   2332الؼ ىكتار في عاـ  9,412نحو 
الؼ طف  321,613يادة انتاج القصب مف نحو ذلؾ ز 

ألؼ طف   111,741ليصؿ الي نحو  3913في عاـ 
. كما تشير البيانات الي تزايد صادرات 2332عاـ 

البرازيؿ مف السكر عمي الرغـ مف زيادة استخدامو في 
انتاج االيثانوؿ، وأصبحت البرازيؿ قادرة عمي تغطية 

ف خالؿ % مف البنزيف م73احتياجاتيا بنسبة 
استخالص االيثانوؿ مف قصب السكر الي جانب 
تصدير االيثانوؿ الي الواليات المتحدة واوروبا، ويحتؿ 

مميوف ىكتار االراضي  7,6انتاج االيثانوؿ حاليا حوالي 
% مف االراضي 3,7الزراعية والتي تمثؿ حوالي 

الصالحة لمزراعة في البرازيؿ، ويبدو اف انتاج االيثانوؿ 

سكر في البرازيؿ لف يشكؿ ضغطا بصورة مف قصب ال
كبيرة عمي ارتفاع اسعار السكر وذلؾ لعدة اسباب اىميا 
توافر االراضي الزراعية الالزمة لمتوسع في زراعة 
قصب السكر مع امكانية الحفاظ عمي مساحة 
المحاصيؿ األخري وأىميا فوؿ الصويا التي تدخؿ 

الدواجف. كمكوف ىاـ في صادرات البرازيؿ مف الماشية و 
ومما ىو جدير بالذكر االشارة إلي أف انتاج االيثانوؿ 
مف قصب السكر يتطمب ربع مساحة االراضي 
المستخدمة النتاج االيثانوؿ مف الذرة الرتفاع نسبة 
االيثانوؿ المستخمصة منو حيث تبمغ كفاءتو التحويمية 

لتر/ طف مف محصوؿ الذرة  9,7لتر/ طف مقابؿ  47,1
تأثير التوسع في إنتاج االيثانوؿ في ، بما يعني اف 

البرازيؿ بالرغـ مف كونيا ثاني اكبر دولة منتجة ومصدرة 
لمحـو والدواجف يظؿ محدودا بالمقارنة بالتوسع في انتاج 

 االيثانوؿ في الواليات المتحدة االمريكية . 
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ات وانتاج االيثانول في البرازيل (: المساحة المزروعة من قصب السكر واالنتاج من السكر وكمية الصادر 3جدول )
 .(4104حتي  0891 )خالل الفترة 

 السنة
 المساحة 
 الؼ ىكتار

 االنتاج
 الؼ طف 

 انتاج السكر 
 الؼ طف

انتاج االيثانوؿ 
 الؼ متر مكعب

صادرات السكر 
 المكرر* طف

3913 2,469 321,613 1,217 1,436 633933 

3993 7,122 222,729 4,116 33,131 633236 

2333 7,113 216,131 36,391 33,192 2311171 

2332 9,412 111,741 11,276 21,226 1236214 

http : //english. unica.com.br/dadoscotacao/. :المصدر 
*www.FAO.org. 

 

أثر ارتفاع االسعار العالمية لمسمع الغذائية عمي نمو 
 الواردات المصرية :

رية مف بمتابعة  تطور قيمة الواردات المص
الغذاء يتضح تزايد قيمة الواردات المصرية بشكؿ ممحوظ 

الي  2333/2333مميوف جنيو عاـ  19314مف نحو 
كما ىو  2333/2332مميوف جنيو عاـ  17371نحو 

(. كما تشير بيانات نفس الجدوؿ 7موضح في جدوؿ )
مميوف  124326الي زيادة الواردات االجمالية مف نحو 

مميوف جنيو خالؿ نفس الفترة  162119جنيو الي نحو 
وفي المقابؿ حققت الصادرات االجمالية قيـ تتراوح بيف 

ونحو  2333/2333مميوف في عاـ  371319
بما يعني  2333/2332مميوف في عاـ  319919

تغطية الصادرات الكمية لمواردات الكمية بنسبة تتراوح بيف 
% عمي الترتيب في الفترة المشار %71,41 ، 29,31

 ا .اليي
ويعزي االرتفاع الواضح في فاتورة الواردات 
المصرية مف الغذاء الي زيادة االسعار بشكؿ ممحوظ في 
الدوؿ المنتجة والمصدرة لمغذاء لمعديد مف األسباب والتي 
منيا استخداـ السمع الغذائية في انتاج الوقود الحيوي 

اضافة الي تدىور انتاجية بعض المحاصيؿ اليامة 
الذى ضرب منطقة حزاـ انتاج الحبوب بسبب الجفاؼ 

، كما تشير 2332فى الواليات المتحده االمريكية فى 
نسب تغطية الصادرات لمواردات الي تفوؽ قيمة فاتورة 
الواردات وعدـ قدرة الصادرات االجمالية عمي تغطية 
قيمة الواردات بما يمثؿ ضغطا اضافيا عمي موارد النقد 

ساب حصة الواردات االجنبي ويتضح ذلؾ ايضا مف ح
الغذائية الي الناتج المحمي االجمالي والتي بمغت نحو 

. وانعكس ارتفاع  2332/2331% في عاـ 27,7
اسعار الغذاء وخاصة محاصيؿ الحبوب عمي انخفاض 
االنفاؽ عمي الطعاـ والشراب في مصر مف نحو 

في عاـ  14,4الي نحو  2331/2339% عاـ 71,6
ادة في نسبة السكاف مع مالحظة الزي 2332/2331

% في عاـ  23,6تحت خط الفقر مف نحو 
% في عاـ 26,1الي نحو  2331/2339
2332/2331. 

 امكانيات انتاج الوقود الحيوي في مصر : 
تتزايد فرص االىتماـ بتنمية االنتاج مف الوقود 
الحيوي في مصر وخاصة بعد الرفع الجزئي لمدعـ 
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لوقود الحيوي السعار المحروقات ، كما يعد انتاج ا
بغرض التصدير لالسواؽ االوروبية القريبة مكانيا لمصر 
والتي يتزايد الطمب فييا بشكؿ مضطرد. أما مف الناحية 
الفنية واالصناؼ التي يمكف زراعتيا في مصر مع 
االلتزاـ بعدـ االعتماد عمي المحاصيؿ التي تدخؿ في 

ي غذاء االنساف في انتاج الوقود الحيوي كذلؾ االخذ ف
االعتبار محدودية المياه، وجد اف ىناؾ العديد مف 

األشجار ومنيا اشجار الجاتروفا ونبات اليوىوبا التي 
يمكف زراعتيا باستخداـ مياه الصرؼ المعالج اضافة 
الي المخمفات الزراعية ممثمة في قش االرز وحطب 
الذرة والقطف اضافة الي الياؼ قصب السكر والتي تمثؿ 

اديا وتشكؿ مخاطر بيئية عند التخمص حاليا عبئا اقتص
 منيا مف خالؿ عممية الحرؽ المباشر. 

 
 ( 4104 - 4111الفترة )خالل (: تطور قيمة واردات وصادرات مصر والناتج المحمي  االجمالي  2جدول )

 السنة

واردات 

سلع غذائية 

 أولبة

)للصناعة 

) 

واردات سلع 

 غذائية اولية

 )االستهالك(

واردات 

ة سلع غذائي

 مصنعة

 (

 للصناعة(

واردات سلع 

غذائية 

 مصنعة

 (

 لالستهالك(

اجمالي 

الىاردات 

 الغذائية

اجمالي 

 الىاردات

اجمالي 

 الصادرات

الناتج 

 المحلي

) بأسعار 

 السىق (

 القيمة بالمليىن جنيه

2333 1644 3212 3414 2176 9362 19319 31941 111433 

2333 7171 3199 2721 2913 33171 61247 37123 141933 

2332 1323 3716 1132 1316 31377 66112 36161 734133 

2331 1331 3133 1721 1311 32964 69314 39413 711333 

2337 6337 3661 1773 1777 37162 11711 297244 111133 

2331 4111 2146 1392 7441 23337 371313 71617 634433 

2336 4991 1322 6331 1333 21279 314792 12173 477133 

2334 34773 1713 1231 4371 16229 229334 16613 191133 

2331 36391 2313 1613 4913 17116 274437 63731 3372233 

2339 31312 2443 4741 4121 16322 211913 69671 3236633 

2333 27621 6633 32199 31133 19314 124326 371319 3143333 

2333 29214 9333 26721 39721 17371 162119 319919 3141133 

2332 13649 33113 32733 31419 41313 724991 363179 3411133 

 المصدر : بيانات وزارة المالية ، التقرير المالي الشيري ، اعداد متفرقة.
 

أما عف الجدوي المالية مف زراعة بعض انواع 
( 1االشجار بيدؼ انتاج الوقود الحيوي. يشير جدوؿ )

تحقيؽ كؿ مف المشروعات الزراعية كأشجار الي 
الجاتروفا والجوجوبا والماىوجني والسرو والكايا لنسبة 
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عائد لمتكاليؼ تزيد عف الواحد الصحيح بما تشير الي 
امكانية تنفيذ ىذه المشروعات.  كما تشير قيـ معدؿ 

العائد الداخمي لتمؾ المشروعات الي تحقيقيا لمعدؿ 
 مفة الفرصة البديمة لرأس الماؿ .عائد يزيد بكثير عف تك

 

 (: المؤشرات المالية لبعض أنواع األشجار بغرض انتاج الوقود الحيوي 5جدول )
 الكايا السزو الماهىجني الجىجىبا جاتزوفا 

 2196.9 337,16 32432 337236 334211 صافي القيمة الحالية 

 %31 %32 %31 %16 %74 معدل العائد الداخلي

 3,31 3,32 3,27 1,31 2,11 للتكاليف نسبة العائد

( " دراسػػة اقتصػػادية لالسػػتخداـ االمػػف والمسػػتداـ لمميػػاه غيػػر التقميديػػة فػػي اقامػػة الغابػػات 2331المصػػدر : رحػػاب عطيػػة )
،  21الصػػناعية : دراسػػة حالػػة االراضػػي اليامشػػية بمنطقػػة الجبػػؿ االصػػفر " المجمػػة المصػػرية لالقتصػػاد الزراعػػي ، مجمػػد 

 .  2331ديسمبر،  7عدد 
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ABSTRACT 

The present work aimed to study three issues; (a) explaining the reason for the use of 

food producing countries, such as corn in the United States and sugar cane in Brazil for the 

production of biofuels (b) to study the impact of higher food prices on the value of 

Egyptian imports of food and clarifying the opportunities to start biofuels production in 

Egypt of the available alternatives sources..  

The collected data showed that Brazil produce for about 43 % of the global 

production of biofuels and occupies first place globally, followed by the United States, 

which produce for 41% of global production of biofuels. Data showed that the Middle East 

and African countries did not enter into their concerns this kind of energy despite the 

escalating problem of lack of energy sources in many of these countries. On the contrary 

the EU countries have developed policies aimed to increase the production of biofuels in 

the future.  

The results indicated that the United States used 41% of its total production of corn 

for ethanol production that may be reflected on the increase of the global price of corn 

where the price jumped to $ 3,00 per ton in 2012 compared to $ 195 in 2010.The study also 

pointed to Brazil 's dependence on agriculture and the expansion of the sugar cane crop in 

order to be used in the production of biofuels and ethanol as well as exports of raw sugar . 

Due to the increase in the manufacturing efficiency of sugar cane in ethanol production 

compared to corn (74.5 liters / tons versus 9.4 liters / tons), it is likely not to increase the 

world price of sugar significantly as a result of its use in the production of ethanol in Brazil 

because of the availability of arable land suitable for expansion in the production of sugar 

cane.  

The study pointed to the rising value of Egyptian imports of food significantly and the 

value of food imports amounted to 84 145 million  

Egyptian pounds in 2012, in addition to the significant decline in the ratio of covering 

exports to imports. The study attributed the increase in food prices in Egypt due  to 

consumption of food crops such as grains and sugar crops to produce ethanol.by certain 

countries. 

With regard to opportunities and the possibility of biofuels production in Egypt , it 

seem to be production of the biofuels can be possible , it available alternathve sources such 

as, jatropha tree , jojoba and mahogany were exploiter .The technical and financial 

feasibility indicated to suitability of using these sources in production of biofuels in Egypt. 


