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  مقدمه:
ث تلجأ بعض        الم، حی ى مستوى الع تعتبر قضیة األمن الغذائي من أهم  القضایا الرئیسیة عل
ى الضغط السیاسي           ا إل ة وخاصة اإلستراتیجیة منه الدول التي تحتكر إنتاج وتصدیر السلع الغذائی

ة     إلا ة والمتخلف دول النامی ن ال ل م ى ك ة المساحة المزروعة بمحصولي    إ ،قتصادي عل ذ بلغت جمل
ل     ٩٣٦نحو   وبنجر السكر   السكر قصب دان، تمث ف ف ة المساحة المحصولیة     ٤,٦١أل ن جمل % م

دان عام    ١٦,٠٤حوالي البالغة  ة بالسكر كسلعة إستراتیجیة       ٢٠١٧ملیون ف ام الدول ، ونظرًا الهتم
ون طن عام     ١,٣٩ حوالي  فقد ازداد اإلنتاج المحلي من ى  ٢٠٠٠ملی ون طن    ٢,٢٥ حوالي  إل ملی

ملیون طن، ١١٤,٣٤ حوالي م، وإزدادت كمیة وقیمة الواردات المصریة من السكر من٢٠١٧عام 
ت ة بلغ والي بقیم ام  ٢٦,٢٧ ح ون دوالر ع ى٢٠٠٠ملی والي ، إل ة   ٤٥٨,٤٧ ح ن، بقیم ون ط ملی

ة الصادرات      ،٢٠١٧ملیون دوالر عام   ٧٩٩,٣٧ حوالي بلغت ة وقیم ا ازدادت كمی ن السكر   كم م
ن  والي م ة بلغت   ٤٠,٣٩ ح ن،  بقیم ف ط والي أل ون دوالر عام  ٩٠,٩٦ ح ى ٢٠٠٠ملی والي إل  ح

  .٢٠١٧ملیون دوالر عام   ٢٤١,١٤ حوالي ملیون طن، بقیمة بلغت ٤٨٤,٧٢
ن     وي م ود الحی ونظرًا الرتفاع أسعار النفط ونشاط الوالیات المتحدة األمریكیة في إنتاج الوق

اء        الحبوب وقصب السكر وا ى الصادرات للوف ود عل ى وضع قی ذاء إل تجاه بعض الدول المنتجة للغ
ي            ،باحتیاجات سكانها ن السكر، یكف اظ بمخزون إستراتیجي م ن الضروري االحتف ذلك یكون م ول

ذائي    ن الغ ن األم وع م ل كن ى األق هر عل تة أش دة س تهالكیة لم ات االس ذا   ،االحتیاج وین ه تم تك وی
اج الم   ق اإلنت ن طری زون ع روف     المخ ة الظ ًا، لمواجه ا مع واردات أو هم ق ال ن طری ي أو ع حل

  .  ًاواقتصادی یًاالطارئة، خاصة وأن منطقة الشرق األوسط أصبحت غیر مستقرة سیاس
  أهداف الدراسة:

ي مصر    استهدفت هذه الدراسة التعرف على البعد االقتصادي لسیاسة األمن الغذائي للسكر ف
  ة التالیة:وذلك من خالل تحقیق األهداف الفرعی

رة   -١ الل الفت ي مصر خ كر ف ذائي للس ن الغ ل األم تراتیجي ومعام دیر المخزون اإلس  -٢٠٠٠تق
٢٠١٧. 

رة             -٢ الل فت ر خ ي مص كر ف ذائي للس ن الغ ل األم ددة لمعام ادیة المح ل االقتص ة العوام دراس
 الدراسة.

ة م   -٣ تویات مختلف ق مس ة لتحقی واردات الالزم ة ال دیر كمی ي تق كر ف ذائي للس ن الغ ضوء  ن األم
 .٢٠٣٠ستراتیجیة المستقبلیة للزراعة المصریة حتى عام اال

  األسلوب البحثي:
د     ،اعتمدت هذه الدراسة في تحقیق أهدافها على التحلیل االقتصادي الكمي ى وجه التحدی وعل

  تم استخدام المعادالت والنماذج التالیة:
ذا   )١( ن الغ ل األم اب معام ي حس تخدمة ف ادیة المس ادالت االقتص ك المع ل تل كر، وتتمث ئي للس

  المعادالت فیما یلي:
  االستهالك المحلي الیومي.÷ فترة كفایة اإلنتاج لالستهالك = إجمالي اإلنتاج المحلي    .أ 
  االستهالك المحلي الیومي.÷ فترة تغطیة الواردات لالستهالك = إجمالي الواردات   .ب 
ة اإلن       .ج  ي كفای واردات   مقدار الفائض والعجز في السكر = [(مجموع طول فترت ة ال اج وتغطی  -ت

  .كمیة الصادرات) -االستهالك المحلي الیومي] )× ٣٦٥
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ز)      .د  ائض والعج لة الف تراتیجي ( محص زون اإلس م المخ كر= حج ذائي للس ن الغ ل األم ÷ معام
 .متوسط االستهالك المحلي السنوي

ى االستهالك            ي المخزون اإلستراتیجي إل ر ف ن خالل محصلة نسبة التغی  كما یمكن تقدیره م
ا    ،المحلي السنوي ث كلم وتتراوح قیمة معامل األمن الغذائي بین الصفر والواحد الصحیح، حی

ث   اقتربت قیمة معامل األمن الغذائي من الصفر كلما انعدم األمن الغذائي والعكس صحیح، حی
ذائي والعكس صحیح،     كلما اقتربت قیمة معامل األمن الغذائي من الصفر كلما انعدم األمن الغ

ث ك احی ا ازداد   لم د كلم ن الواح ذائي م ن الغ ل األم ة معام ت قیم ل اقترب ذائي  معام ن الغ األم
 للسلعة في الدولة.

ر العوامل االقتصادیة      Multi Regression Analysisتحلیل االنحدار المتعدد ) ٢( في دراسة أث
ن   ذائي  (اإلنتاج واالستهالك المحلي وكمیة الواردات المصریة من السكر) على معامل األم الغ

رة    الل الفت كر خ ات       ، م٢٠١٧- ٢٠٠٠للس ة المربع رح بطریق وذج المقت دیر النم م تق وت
 وأمكن التعبیر عنه بالمعادلة:، OLS((William,2003)(الصغرى العادیة 

  و + ٣س ٣+ أ ٢س ٢+ أ ١س ١ص^= أ + أ
  حیث أن: 

  تمثل معامل األمن الغذائي للسكر في مصر.   ص^
  للسكر المكرر  باأللف طن.تمثل اإلنتاج المحلي  ١س
    تمثل االستهالك المحلي للسكر المكرر باأللف طن.  ٢س
  تمثل كمیة الواردات المصریة للسكر المكرر باأللف طن.  ٣س
  معلمات النموذج المقترح. ٣، أ٢، أ١أ، أ تمثل حد الخطأ العشوائي، في حین تمثل كل من  و

  المفاهیم البحثیة:
  :Food Securityاألمن الغذائي -١

ذاء      اج الغ ه إنت یمكن التمییز بین مستویین لألمن الغذائي: (أ) األمن الغذائي المطلق ویقصد ب
ذاتي    اء ال رادف لالكتف توى م ذا المس ي، وه ب المحل وق الطل ادل أو یف ا یع دة بم ة الواح داخل الدول

ذائي النسبي ویقص      ن الغ ذاتي، (ب) األم ة    الكامل ولذلك یطلق علیه باألمن الغذائي ال درة دول ه ق د ب
اً    ًا أو جزئی ة كلی ة     ،ما أو مجموعة من الدول على توفیر السلع والمواد الغذائی ویعّرف أیضا بإمكانی

دائم    وفر ال حصول األفراد في كل وقت على الغذاء الكافي لحیاة حیویة وصحیة بالشروط التالیة: الت
ا دون المساس    ألغذیة آمنة ومغذیة، إمكانیة الحصول على الغذاء المقبول وبطر ة اجتماعی یقة مقبول

ي: (     ،بالكرامة أو التقالید ا یل ذائي فیم ن الغ ذاء  ١وتتمثل مبادئ األم وفر الغ  )٢(، Availability ) ت
ذاء   ى الغ ول إل ة    )٣(، Accessibilityالوص ادات االجتماعی وع والع ول أو التن القب

Acceptability ،)تمراریة   )٤ ة واالس ة  السی )٥(، Adequacyالكفای ات واألنظم  Agencyاس
  م).٢٠٠٩(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 

  :Strategic Stockالمخزون اإلستراتیجي  -٢
ة والقطاع           ا الحكوم ي تحتفظ به ات الت ه الكمی ا بأن یعرف المخزون اإلستراتیجي من سلعة م

ع    ب المتوق ة الطل ذه ا   Expected demandالخاص لمواجه ى ه دیري عل ي أو التص لعة المحل لس
ن          ،خالل فترة زمنیة مستقبلیة ة هو محصلة كل م ة معین رة زمنی والمخزون اإلستراتیجي خالل فت

ن    الفائض الموجه لتنمیة المخزون اإلستراتیجي في بعض السنوات ومقدار العجز الذي یتم سحبه م
ي    ي االستهالك المحل اك ال  ،ذلك المخزون خالل السنوات األخرى التي یظهر فیها عجز ف د  وهن عدی

ة    اج وتغطی ة اإلنت ي كفای ا فترت تراتیجي منه یم وإدارة المخزون اإلس ي تنظ ؤثرة ف ن العوامل الم م
المي      ة وظروف السوق الع الواردات لالستهالك المحلي، واالختالفات االستهالكیة الزمنیة والمكانی

  م).١٩٩٧للسلعة (غانم، 
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  نتائج الدراسة:
  مصر. قتصادیة للسكر فيالأوال: أهم المؤشرات ا

م المؤشرات االقتصادیة للمحاصیل السكریة           ل أه العرض والتحلی ن الدراسة ب یتناول هذا الجزء م
  وهي:

ي السنة، استهالك            رد ف م الفجوة، نصیب الف ة االستهالك، حج واردات، كمی تعداد السكان، كمیة ال
  .ًاالفرد في السنة، نسبة االكتفاء الذاتي، سعر التجزئة، سعر السكر عالمی

  طور كمیة الواردات من السكر:ت -١
م ( اب دول رق ات الج تعراض بیان ي ،)١س یر  والت ي تش ي   إل كر ف ن الس واردات م ة ال أن كمی

رة (  غ      ٢٠١٧-٢٠٠٠مصر خالل الفت ي بل د أدن ابین ح د تراوحت م ف طن عام     ٣٤٤ حوالي  ) ق أل
والي  ٢٠٠٠ ل ح اض تمث بة إنخف والي   ٦٢,٧٤، بنس الغ ح واردات والب ة ال ط كمی ن متوس % ع

ة، ٩٢٣,٤٨ رة الدراس الل فت ن خ ف ط غ أل د أقصي بل والي وح ام  ١٥٠٠ ح ن ع ف ط ، ٢٠١٦أل
  خالل فترة الدراسة. % عن متوسط كمیة الواردات٦٢,٤٢بنسبة زیادة  تمثل حوالي 
رة       وبتقدیر معادلة اال ي مصر خالل فت ن السكر ف تجاه الزمني العام لتطور كمیة الواردات م

ن (    ین م ة رق  الالدراسة تب م    ١م معادل ا أخذت إتجاه    ،)٢جدول رق د  ًاعام  ًاأنه ادة    ًامتزای دار زی بمق
% من متوسط كمیة ٦,٨٣ألف طن، وبمعدل زیادة سنوي قدر بحوالي  ٦٣,٠٧سنوي قدر بحوالي 

د بنحو        ٩٢٣,٤٨الواردات من السكر والبالغ حوالي  در معامل التحدی ا ق أي  ٠,٧٨٩ألف طن، كم
ي العوامل     % من التغیرات التي ت٧٩أن حوالي  ود إل حدث لكمیة الواردات من السكر في مصر تع

ة              د مستوي معنوی دار والنموذج ككل عن ة معامل اإلنح ت معنوی د ثبت زمن، وق ا ال التي یعكس أثره
٠,٠١.  

  :رتطور الكمیة المستهلكة من السك -٢
ن السك      أنإلي تشیر  والتي ،)١الجدول رقم ( ستعراض بیاناتاب اح لإلستهالك م ة المت ر كمی

غ     ٢٠١٧-٢٠٠٠في مصر خالل الفترة ( ي بل د أدن ابین ح ف طن    ١٨٠٠ حوالي  ) قد تراوحت م أل
والي   ٢٠٠٠عام   ل ح اض تمث والي    ٣٠,٣٦، بنسبة إنخف الغ ح واردات والب ة ال ط كمی % عن متوس

غ      ٢٥٩٥,٣٣ د أقصي بل رة الدراسة، وح ف طن عام     ٣٢٣٠ حوالي  ألف طن خالل فت ، ٢٠١٧أل
  ستهالك من السكر.ال% عن المتوسط السنوي لكمیة المتاح ل٢٤,٤٥بنسبة زیادة  تمثل حوالي 
ة اال  اح لال      وبتقدیر معادل ة المت ام لتطور كمی ي الع ي مصر      تجاه الزمن ن السكر ف ستهالك  م

ن (  ین م ة تب رة الدراس الل فت م الخ ة رق م  ٢معادل دول رق ذت إتجاه  ،)٢ج ا أخ د ًاعام ًاأنه  ًامتزای
ن  ٣,٢٠ألف طن، وبمعدل زیادة سنوي قدر بحوالي  ٨٣,١٥بمقدار زیادة سنوي قدر بحوالي  % م

الغ حوالي    د        ٢٥٩٥,٣٣متوسط الكمیة المستهلكة من السكر والب در معامل التحدی ا ق ف طن، كم أل
% من التغیرات التي تحدث للكمیة المستهلكة من السكر في مصر  ٩٦أي أن حوالي  ٠,٩٦١بنحو 

د       تعود إلي العوامل التي یعكس أثرها الزمن دار والنموذج ككل عن ة معامل اإلنح ، وقد ثبتت معنوی
  .٠,٠١مستوي معنویة 
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  .) ٢٠١٧ - ٢٠٠٠أهم المؤشرات اإلقتصادیة للسكر في مصر خالل الفترة (  .١جدول 

  كمیة الواردات السنة
 ألف طن 

الكمیة 
المستهلكة 

 ألف طن

حجم 
الفجوة 
 ألف طن

نصیب 
الفرد 

 كجم/سنة

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي %

سعر 
التجزئة 
 جنیة/كجم

سعر 
السكر 
عالمیا 

 دوالر/طن

تعداد السكان 
 ملیون نسمة

٦٤,١١٠ ٢٠٠ ٢,٥٠ ٧٧,٤١ ٢٧,٥ ٤٠٧ ١٨٠٠ ٣٤٣,٦٤ ٢٠٠٠ 
٦٥,٣٠٠ ١٧٥ ٢,٥٠ ٧٧,٨٥ ٢٧,٠ ٤٠١ ١٨٠٦ ٣٩٥,٠٠ ٢٠٠١ 
٦٧,٩٧٠ ١٤٠١ ٢,٠٠ ٦٨,٦٣ ٢٩,٣ ٦٨٢ ٢٠٠٠ ٥٠٣,٦٣ ٢٠٠٢ 
٦٩,٣٠٠ ١٣٨ ٢,٠٠ ٦١,٢٠ ٣٠,٢ ٨١٥ ٢١٠٠ ٣٥٤,٨٣ ٢٠٠٣ 
٧٠,٦٧٠ ١٧٣ ٢,٥٠ ٦٢,٢٥ ٣١,١ ٨٣١ ٢٢٠٠ ٨٢٦,٥٨ ٢٠٠٤ 
٧٢,٠١٠ ٢٢٨ ٢,٥٠ ٦١,٥٩ ٣٣,٠ ٩٣٥ ٢٤٣٢ ٦٣٠,٨١ ٢٠٠٥ 
٧٣,٦٤٠ ٣٠٥ ٣,٠٠ ٦١,٧١ ٣٤,٠ ٩٧٨ ٢٥٥٣ ٩٧٥,٣٧ ٢٠٠٦ 
٧٥,١٩٠ ٢١٣ ٣,٠٠ ٦٧,٦١ ٣٤,٠ ٨٤٣ ٢٦٠٠ ٧٩٠,٨١ ٢٠٠٧ 
٧٦,٩٣٠ ٢٦٤ ٢,٧٥ ٥٩,٩٤ ٣٤,٠ ١٠٥٨ ٢٦٤٠ ١١٦١,٤٩ ٢٠٠٨ 
٧٨,٦٩٠ ٤٣٣ ٣,٣٧ ٥٩,٢٢ ٣٤,٠ ١١١٠ ٢٧٢٠ ٦٥٣,٧٩ ٢٠٠٩ 
٨٠,٥٣٠ ٤٧٩ ٤,٤٣ ٧٢,٠٢ ٣٤,٠ ٧٦٩ ٢٧٦٥ ١٠٧٤,٥٤ ٢٠١٠ 
٨٢,٥٥٠ ٥٧٥ ٥,٥٤ ٦٩,٠١ ٣٤,٠ ٨٥٣ ٢٧٥٠ ١١٤٤,٣٥ ٢٠١١ 
٨٤,٦٣٠ ٤٥٥ ٥,٧٤ ٧٠,٠٨ ٣٤,٠ ٨٥٦ ٢٨٦٠ ١٠٥٠,٣٢ ٢٠١٢ 
٨٦,٨١٠ ٣٧٩ ٥,٤٢ ٦٦,٥٩ ٣٤,٠ ١٠٠٣ ٣٠٠٠ ١٣٠٤,٠٠ ٢٠١٣ 
٨٨,٩٦٠ ٣٦٠ ٥,٧٩ ٧٦,٦١ ٣٤,٠ ٧٢١ ٣٠٠٠ ١٣٨٠,٠٠ ٢٠١٤ 
٩١,٠٢٠ ٢٨٢ ٥,٨٨ ٧٦,٥٣ ٣٤,٠ ٧٢٨ ٣١٠٠ ١٤٦٠,٠٠ ٢٠١٥ 
٩٢,١٢٠ ٤٢٨ ٨,٣ ٦٩,٥٢ ٣٤,٠ ٩٦٤ ٣١٦٠ ١٥٠٠,٠٠ ٢٠١٦ 
٩٥,٠٠٠ ٣٩٩ ١٤,٠٤ ٦٩,٦٣ ٣٤,٠ ٩٨١ ٣٢٣٠ ١٠٧٣,٥٠ ٢٠١٧ 
 ٧٨,٦٤ ٣٨٢,٥٨ ٤,٥١ ٦٧,٩٢ ٣٢,٥٦ ٨٢٩,٧٢ ٢٥٩٥,٣٣ ٩٢٣,٤٨ المتوسط
  المصدر:

ة لإلقتصاد الزراعي، نشرة اإلحصاءات       ستصالح األراضي، قطاع الشئون االا) وزارة الزراعة و١( قتصادیة، اإلدارة المركزی
 الزراعیة، أعداد متفرقة.  

  ستصالح األراضي، مجلس المحاصیل السكریة، نشرة التقریر السنوي، أعداد متفرقة.ا) وزارة الزراعة و٢(
  ).٢٠١٧ - ٢٠٠٠ه الزمني العام ألهم المؤشرات اإلقتصادیة للسكر في مصر خالل الفترة (اإلتجا .٢جدول 

  رقم
قیمة (ف)  المعـــــــادلة الظاهرة المعادلة

 المحسوبة
  معامل التحدید

  مقدار المتوسط ) ٢( ر
 التغیر

معدل 
 التغیر ٪

  كمیة الواردات )١(
 (ألف طن)

  ھس٦٣,٠٧+ ٣٢٤,٣٢=  ھص^
                       )٦,٨٣ ٦٣,٠٧ ٩٢٣,٤٨ ٠,٧٨٩ **٥٩,٧٣ ) **٧,٧٣ 

  الكمیة المستهلكة )٢(
 (ألف طن) 

  ھس٨٣,١٥+ ١٨٠٥,٣٧=  ھص^
                      )٣,٢٠ ٨٣,١٥ ٢٥٩٥,٣٣ ٠,٩٦١ **٣٩٩,٤١ )**١٩,٩٩ 

  حجم الفجوة  )٣(
 (ألف طن)

  ھس١٨,٥٤+  ٦٥٣,٥٨=  ھص^
                      )٢,٢٣ ١٨,٥٤ ٨٢٩,٧٢ ٠,٢٥٨ *٥,٥٥ ) * ٢,٣٦ 

  ھس ٠,٣٦٣+ ٢٩,١٢=  ھص^ نصیب الفرد كجم/سنة )٤(
                      )١,١١ ٠,٣٦٣ ٣٢,٥٦ ٠,٦٣٨ **٢٨,٢١ )**   ٥,٣١ 

  ھس ٠,١٦٨+  ٦٦,٦٠=  ھص^ نسبة االكتفاء الذاتي % )٥(
                      )٦٧,٩٢ ٠,٠٢١ ٠,٣٣٦ )٠,٥٧٩ ─ ─ 

  ھس ٠,٤٥٦+ ٠,١٨٢= ھص^ جنیة/كجمسعر التجزئة  )٦(
                      )١٠,١١ ٠,٤٥٦ ٤,٥١ ٠,٦٧٢ **٣٢,٨٤ )**٥,٧٣ 

سعر السكر عالمیا  )٧(
 دوالر/طن

  ھس ٠,٨٣٩+  ٣٧٤,٦١= ھص^
                      )٣٨٢,٥٨ ٠,٠٠٠١ ٠,٠٠٤ )٠,٠٦٣ ─ ─ 

٠,٠٢٣س  ٤,١٤= ھص^ تعداد السكان ملیون نسمة )٨(
  ھ

           )٢,٣ ─ ٧٨,٦٤ ٠,٩٩٩ **١١٢٩٢,٩ )**١٠٦,٢٧ 
  ) . ٢٠١٧ – ٢٠٠٠= تشیر إلى القیمة التقدیریة للظاهرة موضع الدراسة خالل الفترة (  ھحیث:ص^

  ) .١٨، ...، ٣، ٢، ١تشیر إلى الزمن ( ه = س 
  القیمة بین القوسین قیمة ( ت ) المحسوبة .            
  .٠,٠٥، * معنوى عند مستوى ٠,٠١** معنوى عند مستوى          

  ٪.٢.٣# تم حساب تطور السكان من خالل معادلة النمو (الدالة اآلسیة) وتم تقدیر معدل نمو السكان 
  ).  ١بیانات جدول رقم (: : جمعت وحسبت منالمصدر
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  حجم الفجوة من السكر:  -٣
م ( اب ي ) ١ستعراض بیانات الجدول رق ي  تشیر   والت ن الس    إل م الفجوة م ي مصر   أن حج كر ف

غ ٢٠١٧-٢٠٠٠خالل الفترة ( ف طن عام     ٤٠١ حوالي  ) قد تراوحت مابین حد أدني بل ، ٢٠٠١أل
الغ حوالي      ٥١,٦٧بنسبة إنخفاض تمثل حوالي  واردات والب ة ال ف   ٨٢٩,٧٢% عن متوسط كمی أل

ل    ٢٠٠٩ألف طن عام    ١١١٠ حوالي طن خالل فترة الدراسة، وحد أقصي بلغ ادة  تمث ، بنسبة زی
  عن المتوسط السنوي لحجم الفجوة من السكر. ٣٣,٧٨حوالي 

ة اال  رة             وبتقدیر معادل ي مصر خالل فت ن السكر ف م الفجوة م ام لتطور حج ي الع تجاه الزمن
ن ( ین م ة تب م الالدراس ة رق م  ٣معادل دول رق ذت إتجاه٢ج ا أخ د ًاعام ًا) أنه ادة  ًامتزای دار زی بمق
% من متوسط حجم ٢,٢٣سنوي قدر بحوالي  ألف طن، وبمعدل زیادة ١٥,٥٤سنوي قدر بحوالي 

د بنحو      ٨٢٩,٧٢الفجوة من السكر والبالغ حوالي  در معامل التحدی أي أن  ٠,٢٥٨ألف طن، كما ق
ي        ٢٦حوالي  ي العوامل الت ود إل ي مصر تع % من التغیرات التي تحدث لحجم الفجوة من السكر ف

  .٠,٠٥وذج ككل عند مستوي معنویة یعكس أثرها الزمن، وقد ثبتت معنویة معامل اإلنحدار والنم
  نصیب الفرد من السكر:  -٤

ي  تشیر   والتي) ١الجدول رقم ( ستعراض بیاناتاب ي مصر        أنإل ن السكر ف رد م نصیب الف
غ     ٢٠١٧-٢٠٠٠خالل الفترة ( ي بل د أدن ابین ح ، ٢٠٠١كجم/سنة عام    ٢٧ حوالي  ) قد تراوحت م

والي   ل ح اض تمث بة إنخف ة  ١٦,٩٢بنس ط كمی ن متوس والي  % ع الغ ح واردات والب  ٣٢,٥٦ال
ل   ٢٠١٧عام  كجم/سنة ٣٤ حوالي كجم/سنة خالل فترة الدراسة، وحد أقصي بلغ ادة تمث ، بنسبة زی

  % عن المتوسط السنوي لنصیب الفرد من السكر.٤,٤حوالي 
رة             الوبتقدیر معادلة ا ي مصر خالل فت ن السكر ف رد م ام لتطور نصیب الف ي الع تجاه الزمن

د  ًاعام  ًا) أنه أخذ إتجاه ٢جدول رقم  ٤معادلة رقم المن (الدراسة تبین  ادة سنوي     ًامتزای دار زی بمق
ن      ١,١١كجم، وبمعدل زیادة سنوي قدر بحوالي  ٠,٣٦قدر بحوالي  رد م ن متوسط نصیب الف % م

% ٦٤أي أن حوالي   ٠,٦٣٨كجم/سنة، كما قدر معامل التحدید بنحو ٣٢,٥٦السكر والبالغ حوالي 
ي یعكس     من التغیرات الت ي العوامل الت ي تحدث لمتوسط نصیب الفرد من السكر في مصر تعود إل

  .٠,٠١دار والنموذج ككل عند مستوي معنویة حأثرها الزمن، وقد ثبتت معنویة معامل اإلن
  نسبة اإلكتفاء الذاتي من السكر: -٥

ن ا    إلي تشیر  والتي) ١ستعراض بیانات الجدول رقم (اب ذاتي م اء ال ي   أن نسبة اإلكتف لسكر ف
، ٢٠٠١عام  ٧٧,٨٥ حوالي نحد أقصي بلغ ) قد تراوحت مابي٢٠١٧-٢٠٠٠مصر خالل الفترة (

غ ي بل د أدن والي وح ام ٥٩,٢٢ ح در٢٠٠٩% ع اض ق ام ٢٣,٩ ه، أى بانخف ن ع  ،٢٠٠١٪ ع
  %.٦٨,١٩ومتوسط سنوي بلغ حوالي 

ن الس   وبتقدیر معادلة اال ذاتي م ي مصر خالل    تجاه الزمني العام لتطور نسبة اإلكتفاء ال كر ف
د  ًاعام  ) أنها أخذت إتجاهًا٢جدول رقم  ٦معادلة رقم الفترة الدراسة تبین من ( م    ًامتزای ه ل ر أن ، غی

  ثبت معنویة هذه الزیادة.ت
  سعر التجزئة: -٦

رة   التجزئة  رسع أنإلي تشیر  والتي )١الجدول رقم ( ستعراض بیاناتاب في مصر خالل الفت
غ  ) قد تراوح مابین٢٠١٧-٢٠٠٠( ه/كجم عام    ٢ حوالي  حد أدني بل غ   ٢٠٠٢جنی د أقصي بل  ، وح

ه عام   ٦,٢حوالي ، أي بنسبة زیادة تعادل ٢٠١٧جنیة / كجم  عام  ١٤,٠٤ حوالي % مما كان علی
  .جنیه وذلك خالل فترة الدراسة٤,٥١، وبمتوسط سنوي یبلغ حوالي ٢٠٠٢

ین    تجاه الزمني العام لتطور سعر التجزئة في وبتقدیر معادلة اال رة الدراسة تب مصر خالل فت
ذ إتجاه  ٢جدول رقم  ٧معادلة رقم المن ( د  ًاعام  ًا) أنه أخ در بحوالي       ًامتزای ادة سنوي ق دار زی بمق

ن متوسط سعر   ١٠,١١جنیه/كجم، وبمعدل زیادة سنوي قدر بحوالي ٠,٤٥٦ الغ    % م ة والب التجزئ
د بنحو   ٤,٥١حوالي  رات   ٦٧حوالي   أي أن ٠,٦٧٢جنیه/كجم، كما قدر معامل التحدی ن التغی % م
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ة       ت معنوی د ثبت زمن، وق ا ال التي تحدث لسعر التجزئة في مصر تعود إلي العوامل التي یعكس أثره
  .٠,٠١معامل اإلنحدار والنموذج ككل عند مستوي معنویة 

  :ًاسعر السكر عالمی -٧
اً   أنإلي تشیر  والتي )١الجدول رقم ( ستعراض بیاناتاب ي مصر    سعر السكر عالمی خالل  ف
رة ( غ ٢٠١٧-٢٠٠٠الفت ي بل د أقص ابین ح راوح م د ت والي ) ق ام  ١٤٠٠,٩٩ ح ن ع دوالر/ ط
غ  ٢٠٠٢ ي بل د أدن والي ، وح ام   ١٣٨,٣٣ ح ن  ع والي  ٢٠٠٣دوالر/ ط دره ح اض ق  ، أي بإنخف
ام  ٩٠,١ ه ع ان علی ا ك نوي ٢٠٠٢% مم ط س والي  ، وبمتوس غ ح ك   ٣٨٢,٥٨بل ن وذل دوالر/ ط

  .خالل فترة الدراسة
دیر م كر عالمی     وبتق عر الس ور س ام لتط ي الع اه الزمن ة اإلتج رة     ًاعادل الل فت ر خ ي مص ف

ن (   ین م م   الالدراسة تب ة رق م    ٨معادل ذ إتجاه   ٢جدول رق ه أخ د  ًاعام  ًا) أن م    ًامتزای ه ل ر أن ت  ت غی ثب
  معنویة هذه الزیادة.

  واقع التعداد السكاني في مصر: -٨
ات  م ( بإستعراض بیان دول رق ي )١الج یر  والت الل ي إل تش ي مصر خ كاني ف داد الس أن التع

ي   ٢٠١٧-٢٠٠٠(الفترة  د أدن غ حوالي   ) یتراوح بین ح ون نسمة عام     ٦٤,١١بل ، وحد  ٢٠٠٠ملی
ي عام    ٤٨,٢، أي بزیادة تعادل ٢٠١٧ملیون نسمة عام  ٩٥أقصي یبلغ حوالي  ه ف % مما كان علی

  لدراسة.ملیون نسمة وذلك خالل فترة ا ٧٨,٦٤، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي ٢٠٠٠
ادة   ،ویعتبر عامل السكان من أهم العوامل التي تؤثر علي الكمیات المستهلكة للسكر  ألن الزی

تهلكین       دد المس ادة ع ه زی ب علی ذي یترت لعة األمر ال دد للس ول مستهلكین ج السكانیة یصاحبها دخ
ة     الل معادل ن خ كاني م و الس دل النم اب مع م حس د ت كر، وق ي الس ب عل ادة الطل الي زی و وبالت النم

رة  ٢.٣) فتبین أن معدل النمو السكان قد بلغ ٢٠١٧-٢٠٠٠(الدالة اآلسیة) خالل فترة ( % خالل فت
  .الدراسة

  .ستراتیجي ومعامل األمن الغذائي للسكر في مصر: تقدیر المخزون االًاثانی
د اال  اظ بمخزون   یع ي         احتف ذائي، وف ن الغ ق األم م محاور تحقی ن أه ن السكر م ستراتیجي م

ائض والعجز        ات اإلنتاج واالضوء بیان م الف دیر حج م تق ن السكر، ت ستهالك والواردات المصریة م
  تبین منه مایلي:) والذي ٢٠١٧-٢٠٠٠خالل الفترة ( في السكر المخصص لإلستهالك المحلي

  ستهالك المحلي:فترتي كفایة اإلنتاج وتغطیة الواردات لال -أ
ي ك ر فترت واردات ل تعتب ة ال اج وتغطی ة اإلنت ی  الفای رات القیاس د المؤش ي أح تهالك المحل ة س

ي مصر،   استراتیجي إلنتاج وقتصادي واالالهامة في التعرف علي البعد اال ستهالك السلع الغذائیة ف
ر   ث یعتب اج لال   حی ة اإلنت رة كفای ول فت ادة ط واردات    زی ة ال رة تغطی اقص فت ي وتن تهالك المحل س

دف       قتصاد الق  حلي مؤشر جید في صالح اال ستهالك الملال ذا اله ق ه ن خالل تحقی ن م ومي، إذ یمك
ن   عتماد علي اال، وتقلیل االحمایة اإلقتصاد القومي من خطر التضخم المستورد من ناحیة ستیراد م

ن      الخارج  ة األم ه حمای ب علی ا یترت ة أخري، مم ن ناحی دفوعات م زان الم ي می ف العجز ف وتخفی
ن  ات اال  الغذائي لمصر م اج وتصدیر       قتصادیة والسیاسیة والم  التقلب دول المحتكرة إلنت ن ال ة م ناخی

  الغذاء في العالم.
  ستهالك المحلي:فترة كفایة اإلنتاج لال -١

اتاب تعراض بیان م ( س دول رق ي )٣الج یر  والت ي تش ي  إل اج المحل ة اإلنت رة تغطی أن فت
رة ( لال الل الفت كر خ ن الس ي م تهالك المحل اع  ٢٠١٧-٢٠٠٠س ین اإلرتف ذب ب ت تتذب ) كان

د   ٢٠٠٩) في عام  شهرًا ٧,٢١یوم ( ٢١٦.١٥حیث بلغ الحد األدني حوالي واإلنخفاض  غ الح ، وبل
رة حوالي       ٢٠٠١) في عام شهرًا ٩,٤٧یوم ( ٢٨٤,١٥األقصي حوالي  غ متوسط الفت ي حین بل ، ف

  ).شهرًا ٨,٣٠یوم ( ٢٤٨,٨٩
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  فترة تغطیة الواردات لإلستهالك المحلي: -٢
تعراض اب م ( س دول رق ات الج ي) ٣بیان یر  والت ي تش ي  إل اج المحل ة اإلنت رة تغطی أن فت

غ حوالي    ٢٠١٧-٢٠٠٠ستهالك المحلي من السكر خالل الفترة (لال ي بل ) كانت تتذبذب بین حد أدن
) شهرًا ٥,٧٨یوم ( ١٧٣,٢٦حوالي  ى، وبلغ الحد األقص٢٠٠٣) في عام شهرًا ٢,١یوم ( ٦١,٦٧
  ) .شهرًا٤,١٨م (یو ١٢٥,٢٥، في حین بلغ متوسط الفترة حوالي ٢٠١٦في عام 

  ستراتیجي ومعامل األمن الغذائي: اال المخزون -ب
ذاء المخصص لال     یعتبر التقدیر الصحیح لحجم ال ي الغ ائض والعجز ف ن    ف ي م ستهالك المحل

ذا         ق ه ن خالل تحقی ي مصر، فم ذائي ف دف  األمور الهامة لتحدید نطاق وأبعاد مشكلة األمن الغ اله
د         قتصادیمكن معرفة حجم األزمات اال ي ق ة الضروریة والت د السلع الغذائی یة الخاصة بالسكر كأح

  تفاء السلعة من األسواق المحلیة أو تواجدها بكمیات محدودة وبأسعار مرتفعة.خاتتمثل إما في 
  المخزون اإلستراتیجي: -١

م (اب دول رق ات الج تعراض بیان ي) ٣س یر  والت ي تش ن االأن إل ائض ع اك ف تهالك هن س
،  ٢٠١١،  ٢٠١٠،  ٢٠٠٨إما اإلنتاج المحلي أو الواردات خالل األعوام    هیكون مصدر المحلي،
والي       ٢٠١٧،  ٢٠١٦،  ٢٠١٥،  ٢٠١٤،  ٢٠١٣،  ٢٠١٢ ائض ح م الف الي حج غ إجم د بل ، وق

ن    ، یكفي الألف طن ٣٢٣٣,١١ ا یقرب م وم (  ٣٩٥,٦٠ستهالك م ذا   شهراً  ١٣,١٧ی ) ، ویوجه ه
ا عجز          ستراتیجي للسكالفائض لتنمیة المخزون اال ي یظهر به تم سحبه خالل السنوات الت ي ی ر حت

  ستهالك المحلي.الل المتاح في السكر
  

  ).٢٠١٨ -٢٠٠٠ستهالك السكر في مصر خالل الفترة (اتقدیر كمیة الفائض أو العجز في . ٣جدول 

 السنة
  االستهالك

المحلي  
  الیومي 

 طن األلفب

  فترة كفایة 
  اإلنتاج

  لالستهالك 
 بالیوم

  فترة تغطیة
  الواردات 

  لالستهالك
 بالیوم

  مجموع 
  الفترتین
 بالیوم

 العجز الفائض

  الكمیة
 طن األلفب

فترة كفایة 
  الفائض 

لالستهالك 
 بالیوم المحلي

  الكمیة 
 طن األلفب

فترة كفایة 
  العجز 

لالستهالك 
 بالیوم المحلي

١٢,٧٦ ٦٢,٩٣   ٣٥٢,٢٤ ٦٩,٦٨ ٢٨٢,٥٦ ٤,٩٣ ٢٠٠٠ 
١,٠٢ ٥,٠٥   ٣٦٣,٩٨ ٧٩,٨٣ ٢٨٤,١٥ ٤,٩٥ ٢٠٠١ 
٢٢,٥٩ ١٢٣,٧٧   ٣٤٢,٤١ ٩١,٩١ ٢٥٠,٥٠ ٥,٤٨ ٢٠٠٢ 
٧٩,٩٣ ٤٥٩,٨٨   ٢٨٥,٠٧ ٦١,٦٧ ٢٢٣,٤٠ ٥,٧٥ ٢٠٠٣ 
٠,٦٤ ٣,٨٧   ٣٦٤,٣٦ ١٣٧,١٤ ٢٢٧,٢٢ ٦,٠٣ ٢٠٠٤ 
٤٥,٥٤ ٣٠٣,٤٤   ٣١٩,٤٦ ٩٤,٦٧ ٢٢٤,٧٩ ٦,٦٦ ٢٠٠٥ 
٠,٣١ ٢,١٩   ٣٦٤,٦٩ ١٣٩,٤٥ ٢٢٥,٢٤ ٦,٩٩ ٢٠٠٦ 
٧,١٩ ٥١,٢٥   ٣٥٧,٨١ ١١١,٠٢ ٢٤٦,٧٩ ٧,١٢ ٢٠٠٧ 
١٤,٣٥ ١٠٣,٧٩ ٣٧٩,٣٥ ١٦٠,٥٨ ٢١٨,٧٦ ٧,٢٣ ٢٠٠٨   
٦١,١٢ ٤٥٥,٤٥   ٣٠٣,٨٨ ٨٧,٧٣ ٢١٦,١٥ ٧,٤٥ ٢٠٠٩ 
٣٩,٧١ ٣٠٠,٨١ ٤٠٤,٧١ ١٤١,٨٥ ٢٦٢,٨٦ ٧,٥٨ ٢٠١٠   
٣٨,٧٦ ٢٩٢,٠٥ ٤٠٣,٧٦ ١٥١,٨٩ ٢٥١,٨٨ ٧,٥٣ ٢٠١١   
٢٤,٨٣ ١٩٤,٥٤ ٣٨٩,٨٣ ١٣٤,٠٤ ٢٥٥,٧٨ ٧,٨٤ ٢٠١٢   
٣٦,٧١ ٣٠١,٧١ ٤٠١,٧١ ١٥٨,٦٥ ٢٤٣,٠٥ ٨,٢٢ ٢٠١٣   
٨٢,٥٢ ٦٧٨,٢٥ ٤٤٧,٥٢ ١٦٧,٩٠ ٢٧٩,٦٢ ٨,٢٢ ٢٠١٤   
٨٦,٢٤ ٧٣٢,٤٣ ٤٥١,٢٤ ١٧١,٩٠ ٢٧٩,٣٣ ٨,٤٩ ٢٠١٥   
٦٢,٠١ ٥٣٦,٨٨ ٤٢٧,٠١ ١٧٣,٢٦ ٢٥٣,٧٥ ٨,٦٦ ٢٠١٦   
١٠,٤٧ ٩٢,٦٥ ٣٧٥,٤٧ ١٢١,٣١ ٢٥٤,١٦ ٨,٨٥ ٢٠١٧   
 ٢٥,٦٨ ١٦٣,٠٩ ٤٣,٩٦ ٣٥٩,٢٣ ٣٧٤,١٤ ١٢٥,٢٥ ٢٤٨,٨٩ ٧,١١ طالمتوس

  .٢٠١٧) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بیانات التجارة الخارجیة، القاهرة ١( المصدر:
  نشرة التقریر السنوي، أعداد متفرقة. ) وزارة الزراعة واستصالح األراضي، مجلس المحاصیل السكریة،٢(    
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د   - دول اوق ن الج ح م ص لال  السابق تض ي السكر المخص ز ف اك عج الل أن هن ي خ تهالك المحل س
وام   ،  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥،  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣،   ٢٠٠٢،  ٢٠٠١،  ٢٠٠٠األع

والي      ز بح الي العج در إجم د ق ي ال   ١٤٦٧,٨٣وق ن، یكف ف ط ن   أل رب م ا یق تهالك م والي س  ح
تم ت  شهرًا ٧,٧٠یوم ( ٢٣١,١١ ن خالل إستیراد        ) وی ا م ذا العجز إم ة ه ن   غطی خالل  السكر أو م

  ستراتیجي.السحب من المخزون اال
دار  - وق مق ة المخزون االتف ة لتنمی ائض الموج ز أو  الف دار العج ي مق كر عل تراتیجي للس س

و     ائض نح دار الف ي مق دار العجز إل ین مق بة ب ت النس م بلغ ن ث زون وم ك المخ ن ذل حب م  : ١الس
رة ( في نهایة  ١.٧١ اره محصلة       ًا) ، ووفق ٢٠١٧-٢٠٠٠الفت وم المخزون اإلستراتیجي بإعتب لمفه

ي مصر بحوالي       كل من الفائض والعجز خالل فترة الدراسة، قدر المخزون اإلستراتیجي للسكر ف
  خالل فترة الدراسة.ألف طن  ١٧٦٥,٢٨

  معامل األمن الغذائي:  -٢
م   )،٤الجدول رقم (الموضح في بتقدیر معامل األمن الغذائي للسكر و كنسبة بین محصلة حج

ي السنوي    ألف طن إلي متوسط اال ١٧٦٥,٢٨ستراتیجي والبالغ حوالي مخزون االال ستهالك المحل
والي    در بح زون         ٢٥٩٥,٣٣والمق م المخ ي حج نوي ف ر الس ین التغی بة ب ن، أو كنس ف ط أل

ن الغ          ي السنوي، یتضح أن معامل األم ي اإلستهالك المحل والي   اإلستراتیجي إل غ ح ذائي للسكر بل
إن األ  ٠,٤٥٠ مر  وذلك یشیر إلي أن قیمة معامل األمن الغذائي أقل من الواحد الصحیح، وبالتالي ف

ي  یتطلب زیادة حجم المخزون اال ستراتیجي لیكفي اإلستهالك المحلي لمدة ستة أشهر علي األقل حت
لذا فمن الضروري  ، من الغذائيوفقآ إلعتبارات األ ٠,٥٠٠تصل قیمة معامل األمن الغذائي للسكر 

ق التوسع         ك عن طری ذائي للسكر، وذل ن الغ العمل مع أجهزة الدولة المعنیة علي زیادة معامل األم
ي المخزون اال      في زراعة المحاصیل السكریة م راكم ف ي ت ؤدي إل ا ی ي لال  م ستهالك  ستراتیجي یكف

  .المحلي لتحقیق األمن الغذائي من السكر
  
  .)٢٠١٧-٢٠٠٠األمن الغذائي للسكر في مصر خالل الفترة ( تقدیر معامل .٤جدول 

 الي االستهالك المحلي نسبة التغیر ف المخزون االستراتیجي ألف طن مقدار التغیر ف المخزون االستراتیجي السنوات
٠,٠٣٥- ٦٢,٩٣- ٢٠٠٠ 
٠,٠٠٣- ٥,٠٥- ٢٠٠١ 
٠,٠٦٢- ١٢٣,٧٧- ٢٠٠٢ 
٠,٢١٩- ٤٥٩,٨٨- ٢٠٠٣ 
٠,٠٠٢- ٣,٨٧- ٢٠٠٤ 
٠,١٢٥- ٣٠٣,٤٤- ٢٠٠٥ 
٠,٠٠١- ٢,١٩- ٢٠٠٦ 
٠,٠٢٠- ٥١,٢٥- ٢٠٠٧ 
٠,٠٣٩ ١٠٣,٧٩ ٢٠٠٨ 
٠,١٦٧- ٤٥٥,٤٥- ٢٠٠٩ 
٠,١٠٩ ٣٠٠,٨١ ٢٠١٠ 
٠,١٠٦ ٢٩٢,٠٥ ٢٠١١ 
٠,٠٦٨ ١٩٤,٥٤ ٢٠١٢ 
٠,١٠١ ٣٠١,٧١ ٢٠١٣ 
٠,٢٢٦ ٦٧٨,٢٥ ٢٠١٤ 
٠,٢٣٦ ٧٣٢,٤٣ ٢٠١٥ 
٠,١٧٠ ٥٣٦,٨٨ ٢٠١٦ 
٠,٠٢٩ ٩٢,٦٥ ٢٠١٧ 

 ٠,٤٥ ١٧٦٥,٢٨ جمالياإل
  .)٣بیانات جدول رقم ( :جمعت وحسبت منالمصدر: 
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  ر.حددة لمعامل األمن الغذائي في مص: العوامل اإلقتصادیة المًاثالث
ن    ي م تتحدد قیمة معامل األمن الغذائي في مصر بمجموعة من العوامل أهمها: اإلنتاج المحل

ن (س   األلف ط كر ب ك  ) ، اال١الس ي للس تهالك المحل كر   ٢ر (سس ریة للس واردات المص ة ال )، كمی
  .)٣باأللف طن (س

ذائي للسكر   نحدار المتعدد للمتغیرات االوبإجراء تحلیل اال قتصادیة المحددة لمعامل األمن الغ
  أمكن التعبیر عنها بالمعادلة التالیة: م في الصورة الخطیة٢٠١٨ – ٢٠٠٠ة في مصر خالل الفتر

 المعادلة
R  

  معامل
 االرتباط

R2  

 املمع
 التحدید

F  
  "ف"

 المحسوبة
D.W 

  ٣س٠,٠٠٠٤+٢س٠,٠٠٠٤ - ١س٠,٠٠٠٣+  ٠,٠٠٥٩-ص^ = 
                        )١,٦١٥ **٣٧٣,٢ ٠,٩٨٨ ٠,٩٩٤ )**٦,٦٥)**    (٦,١٧-)**      (٣,٦٢ 

  حیث أن: 
  =معامل األمن الغذائي   ص
  =إنتاج السكر المحلي ألف  طن  ١س
  طن=اإلستهالك المحلي ألف    ٢س
  =كمبة الواردات ألف طن  ٣س

D.W= اختیار دربن واتسن  
ع   در أن جمی وذج المق ن النم ح م امالت ویتض تقلة   مع رات المس ارة  المتغی ة وذات إش معنوی

رات المستخدمة     فتراضات النظریة االمطابقة ال ي للمتغی روق األول قتصادیة، وفي ضوء متوسط الف
كر خ      ذائي للس ن الغ ل األم وذج معام دیر نم ي تق رة ف ر ٢٠١٧ – ٢٠٠٠الل الفت ین أن تغی  ًام، تب

ن السكر (س    لمقداره وحده واحدة في ك ي م ن     ١من اإلنتاج المحل واردات المصریة م ة ال ) ، وكمی
داره     ٣السكر (س ذائي مق ن الغ  ٠,٠٠٠٤،  ٠,٠٠٠٣) یؤدي إلي تغیر في نفس اإلتجاه لمعامل األم

ده وا   داره وح ر مق ا تغی ب، بینم ي الترتی ا عل ي االلكل منهم دة ف كر (سح ي للس تهالك المحل ) ، ٢س
  تجاه العكسي.ولكن في اال ٠,٠٠٠٤یؤدي إلي تغیر مقداره 
ین أیض   ا تب والي        ًاكم ر ح وذج تفس منها النم ي یتض تقلة الت رات المس ن  ٩٩أن المتغی % م

ي مصر،         ذائي للسكر ف ن الغ ي معامل األم در بنحو       التغیرات التي حدثت ف رات وتق ة التغی ا بقی أم
  ي إلي عوامل أخري ال یتضمنها النموذج.    % تعز١

ام         ًارابع ي ع ذائي في مصر حت ل األمن الغ : التنبؤ بالقیم المتوقعة ألهم المتغیرات المحددة لمعام
٢٠٣٠.  

ات  ة المستقبلیة للزراعة المصریة، ویستراتیجفي ضوء اال م (   بإستعراض بیان  )٥الجدول رق
ة للمحاصیل السكریة     إلي أنه یتوقع زیادة كل من المتشیر  والتي ة الفدانی ساحة المزروعة واإلنتاجی

ن      كر م ي للس اج المحل ادة اإلنت ع زی الي یتوق كر ) ، وبالت ر الس كر وبنج ب الس والي (قص  ٢,٤٩ح
ي ٢٠١٧ملیون طن عام   ون طن عام     ٢,٨٢ حوالي  ، إل ي  ٢٠٢٥ملی م إل ون   ٣.١٤ حوالي  ، ث ملی

  .٢٠٣٠طن عام 
ي ) ٥ستعراض بیانات الجدول رقم (اب - ن        تشیر   والت واردات م ة ال ادة كمی ع زی ه یتوق ي أن إل

 ثم إلي ،٢٠٢٥ملیون طن عام  ١,٩٦ حوالي ، إلي٢٠١٧ملیون طن عام  ١,٠٧ حوالي السكر من
  .٢٠٣٠ملیون طن عام  ٢,٢٧ حوالي

م (  اب - ي ) ٥ستعراض بیانات الجدول رق ادة اال    تشیر   والت ع زی ه یتوق ي أن ي   إل ستهالك المحل
م   ،٢٠٢٥ملیون طن عام   ٣,٩٦ ي حوالي، إل٢٠١٧ملیون طن عام  ٣,٢٣ حوالي من السكر من ث

  .٢٠٣٠ملیون طن عام  ٤,٣٨ حوالي إلي
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دول  ام     . ٥ج ي ع ر حت ي مص ذائي ف ن الغ ل األم ددة لمعام رات المح م المتغی ة أله القیم المتوقع ؤ ب التنب
٢٠٣٠ .  

 م٢٠٣٠ م٢٠٢٥ م٢٠١٧ البیان
    المساحة باأللف فدان:

 ٣٣٣,١ ٣٣٠,٩٦ ٣٢٦,٢٤ قصب السكر
 ٩٣٥,٤٩ ٧٩٠,٣٢ ٥٢٣,٣٨ بنجر السكر

    اإلنتاجیة الفدانیة بالطن:
 ٤٥,٥٢ ٤٦,٣٧ ٤٧,١٥ قصب السكر
 ٢١,٥٨ ٢١,٤ ٢٠,٧٥ بنجر السكر

    اإلنتاج المحلي للمحاصیل السكریة باأللف طن:
 ١٥٢٩٢,٣ ١٥٤٤٧,٦ ١٥٣٨٢,٢١ قصب السكر
 ١٩٧٦٤,٩ ١٦٦٨٤,٢ ١٠٨٦٠,٩٢ بنجر السكر

 ٣١٤٧,٥٧ ٢٨٢٧,١٨ ٢٢٤٩,١٥ اإلنتاج المحلي للسكر لإلجمالي باأللف طن
 ٢٢٧٩,٤٧ ١٩٦٤,١٢ ١٠٧٣,٥٠ كمیة الواردات باأللف طن

 ٤٣٨٣,١٤ ٣٩٦٧,٣٧ ٣٢٣٠,٠٠ الكمیة المستهلكة باأللف طن
 ٤٠,٣٦ ٣٨,٥٥ ٣٤,٠٠ متوسط  نصیب الفرد بالكیلو جرام
 ٧١,٧٩ ٧٠,٩٦ ٦٩,٦٣ نسبة االكتفاء الذاتي للسكر (%)

 ١٢,٠١ ١٠,٨٧ ٨,٨٥ االستهالك المحلي الیومي للسكر باأللف طن
 ٢٦٢,٠٤ ٢٥٨,٩٨ ٢٥٤,١٦ فترة كفایة اإلنتاج لالستهالك المحلي بالیوم

 ١٢٢٨,٣٧ ١١٣٥,٦٦ ٩٨١,٠٠ حجم الفجوة من السكر باأللف طن 
  .)٣جدول رقم (البیانات  :جمعت وحسبت منالمصدر: 

  
اتاب - تعراض بیان م ( س دول رق ي) ٥الج یر  والت ن   تش وة م م الفج ادة حج ع زی ه یتوق ي أن إل

 ، ثم إلي٢٠٢٥ألف طن عام  ١١٣٥,٦٦ حوالي ، إلي٢٠١٧ألف طن عام  ٩٨١ حوالي السكر من
  .٢٠٣٠ألف طن عام  ١٢٢٨,٣ حوالي

م (اب - دول رق ات الج تعراض بیان ي) ٥س یر  والت ن  تش رد م ادة نصیب الف ع زی ه یتوق ي أن إل
ي  ٢٠٢٥كجم / سنة عام  ٣٨,٥٥ حوالي ، إلي٢٠١٧كجم / سنة عام  ٣٤ حوالي السكر من م إل  ، ث

  .٢٠٣٠كجم / سنة عام  ٤٠,٣٦ حوالي
ادة نسبة اال    تشیر  والتي) ٥ستعراض بیانات الجدول رقم (اب - ع زی ه یتوق ذاتي   إلي أن اء ال كتف

ي  ٢٠٢٥% عام ٧٠,٩٦ حوالي إلي ،٢٠١٧% عام ٦٧,٩٢ حوالي من م إل % ٧١,٧٩ حوالي  ، ث
  .٢٠٣٠عام 

م (    اب - ات الجدول رق یر  ٥ستعراض بیان ث تش ادة اال    ) حی ع زی ه یتوق ي أن ي  إل ستهالك المحل
ي  ٢٠٢٥ألف طن عام    ١٠,٨٧ حوالي إلي ،٢٠١٧ألف طن عام  ٨,٨٥حوالي  الیومي من م إل  ، ث

  .٢٠٣٠ألف طن عام  ١٢,٠١ حوالي
اج واال   - ن اإلنت ل م ة لك یم المتوقع وء الق ي ض تهالك الموف ي  س واردة ف كر وال ي للس حل

م (    ستراتیجیة المستقبلیة للزراعة المصریة  اال ات الجدول رق ي ) ٥وبإستعراض بیان ي  تشیر   والت إل
اج لال    ة اإلنت رة كفای ن  ستهالك أنه یتوقع زیادة فت وم عام    ٢٥٤,١٦ حوالي  م ي ٢٠١٧ی  حوالي  ، إل

  .٢٠٣٠یوم عام  ٢٦٢,٠٤ حوالي ، ثم إلي٢٠٢٥یوم عام  ٢٥٨,٩٨
ذه الدراسة      الل النموذج اومن خال وارد به ذائي وال ن الغ قتصادي القیاسي المقدر لمعامل األم

ي ظ             ذائي ف ن الغ ن األم ة م ق مستویات مختلف ة لتحقی ة واردات السكر الالزم دیر كمی ات  تم تق ل ثب
اج واال ات االاإلنت واردة باال حتیاج تهالكیة ال ریة    س ة المص تقبلیة للزراع تراتیجیة المس ،  ٢٠١٧س

  م.٢٠٣٠
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  إلي مایلي: تشیر یتضح أنها) ٦الجدول رقم ( ستعراض بیاناتاب
اوي      -١ ذائي تس ن الغ ل األم ة معام إن قیم كر ف ذائي للس ن الغ ق األم عوبة تحقی ل ص ي ظ ف

غ      كر تبل ن الس ة م تیراد كمی ر اس ب األم الي یتطل فر، وبالت والي الص ي   ١,٠٧ ح ن، تكف ون ط ملی
  .٢٠١٧یوم عام  ١٢١,٣ستهالك المحلي لمدة اال

ب        ٠,٥٠أما في ظل سیاسة تحقیق مستوي   إن األمر یتطل ذائي، ف ن الغ ستیراد  المعامل األم
غ  كر تبل ن الس ة م والي كمی ون طن  ٢,٦٨ ح ي االملی دة ، تكف ي لم تهالك المحل ام  ٣٠٣,٨س وم ع ی

٢٠١٧.  
ب     إن األمر یتطل ستیراد  اأما في ظل سیاسة تحقیق المستوي الكامل لمعامل األمن الغذائي، ف

ة م  غكمی كر تبل والي ن الس ون طن  ٤,٣٠ ح ي االملی دة ، تكف ي لم تهالك المحل ام  ٤٨٦,٣س وم ع ی
٢٠١٧.  

ن     ٢٠٣٠أما في عام  -٢ ة معامل األم وفي ظل صعوبة تحقیق األمن الغذائي للسكر فإن قیم
غ        ن السكر تبل ة م ب األمر استیراد كمی ون   ٢,٢٧ حوالي  الغذائي تساوي الصفر، وبالتالي یتطل ملی

  .٢٠٣٠یوم عام  ١٨٩,٨ستهالك المحلي لمدة ال، تكفي اطن
  
دول  طر ال  .٦ج ة واردات الس ع بكمی امي     الالتوق ذائي ع ن الغ ن األم ة م تویات مختلف ق مس ة لتحقی زم

٢٠٣٠،  ٢٠١٧.  

 معامل األمن الغذائي
٢٠٣٠ ٢٠١٧ 

كمیة الواردات 
 باأللف طن

فترة تغطیة الواردات 
 لإلستهالك المحلي بالیوم

كمیة الواردات 
 األلف طنب

فترة تغطیة الواردات 
 لإلستهالك المحلي بالیوم

١٨٩,٨ ٢٢٧٩,٥ ١٢١,٣ ١٠٧٣,٥ ٠,٠ 
٢٢٦,٣ ٢٧١٧,٨ ١٥٧,٨ ١٣٩٦,٥ ٠,١ 
٢٦٢,٨ ٣١٥٦,٢ ١٩٤,٣ ١٧١٩,٦ ٠,٢ 
٢٩٩,٣ ٣٥٩٤,٦ ٢٣٠,٨ ٢٠٤٢,٦ ٠,٣ 
٣٣٥,٨ ٤٠٣٢,٩ ٢٦٧,٣ ٢٣٦٥,٦ ٠,٤ 
٣٧٢,٣ ٤٤٧١,٣ ٣٠٣,٨ ٢٦٨٨,٦ ٠,٥ 
٤٠٨,٨ ٤٩٠٩,٧ ٣٤٠,٣ ٣٠١١,٧ ٠,٦ 
٤٤٥,٣ ٥٣٤٨,٠ ٣٧٦,٨ ٣٣٣٤,٧ ٠,٧ 
٤٨١,٨ ٥٧٨٦,٤ ٤١٣,٣ ٣٦٥٧,٧ ٠,٨ 
٥١٨,٣ ٦٢٢٤,٨ ٤٤٩,٨ ٣٩٨٠,٧ ٠,٩ 
٥٥٤,٨ ٦٦٦٣,١ ٤٨٦,٣ ٤٣٠٣,٨ ١,٠ 

  جمعت وحسبت من:: المصدر
  أوًال: المعادالت اآلتیة:

  حقق العالقة اإلنتاج + الواردات = تم اإلستعانة بكمیة الواردات التي تحقق معامل أمن غذائي صفر، والتي ت -١

  .  ثم حساب فترة تغطیة الواردات لها =  ،اإلستهالك اإلجمالي

  ، ....، حتي الواحد الصحیح .٠.١تم فرض قیم لمعامل األمن الغذائي من  -٢
  تم حساب عدد األیام (فترة التغطیة) المطلوبة لكل معامل أمن غذائي كما یلي:   -٣

واردات       ٣٦٥× مل األمن الغذائي المقترح فترة التغطیة = معا ة لل رة التغطی ع فت اتج م (عدد أیام السنة)، ثم جمع الن
  عند معامل أمن غذائي صفر.

  ثم حساب كمیة الواردات الالزمة لتغطیة الفترة المحسوبة لكل معامل أمن غذائي كما یلي: -٤
  المحلي الیومي. اإلستهالك× كمیة الواردات المطلوبة = فترة التغطیة المحسوبة 

  .)٣ثانیًا: جدول رقم (
ب إستیراد        ٠,٥٠أما في ظل سیاسة تحقیق مستوي  إن األمر یتطل ذائي ، ف ن الغ لمعامل األم

غ  كر تبل ن الس ة م والي كمی ون طن  ٤,٤٧ ح ي االملی دة ، تكف ي لم تهالك المحل ام  ٣٧٢,٣س وم ع ی
٢٠٣٠.  
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ب إستیراد     أما في ظل سیاسة تحقیق المستوي الكامل لمعامل األمن ا إن األمر یتطل لغذائي، ف
غ  كر تبل ن الس ة م والي كمی ي ا  ٦,٦٦ ح ون طن، تكف دة الملی ي لم تهالك المحل ام  ٥٥٤,٨س وم ع ی

٢٠٣٠.  
  الملخص

ى العوامل         ي مصر والتعرف عل ذائي للسكر ف استهدفت هذه الدراسة قیاس معامل األمن الغ
واردات المصریة      ، باإلضاف ٢٠١٧-٢٠٠٠االقتصادیة المحددة له خالل الفترة  ة ال دیر كمی ى تق ة إل

ة م    تویات مختلف ق مس ة لتحقی وء اال   الالزم ي ض كر ف ذائي للس ن الغ تقبلیة  ن األم تراتیجیة المس س
ام    ى ع ادالت     ،٢٠٣٠للزراعة المصریة حت ى المع دافها عل ق أه ي تحقی ة ف ذه الدراس دت ه واعتم

  ن مجموعة من النتائج، أهمها:وأسفرت هذه الدراسة ع ،االقتصادیة والتحلیل االقتصادي الكمي
  قتصادیة للسكر في مصر.أوال: بالنسبة للمؤشرات اال

وي إحصائیاً      -١ دًا معن ًا متزای ًا عام در      كمیة الواردات من السكر أخذ إتجاه ادة سنوي ق دار زی بمق
  ألف طن. ٦٣,٠٧بحوالي 

وي إحصائیاً       الكمیة المستهلكة من السكر  -٢ دًا معن ًا متزای ًا عام ادة سنوي   بمق  أخذت إتجاه دار زی
  ألف طن. ٨٣,١٥قدر بحوالي 

داً     حجم الفجوة من السكر  -٣ ًا متزای ًا عام در        أخذت إتجاه ادة سنوي ق دار زی وي إحصائیًا بمق معن
  ألف طن. ١٥,٥٤بحوالي 

داً  متوسط نصیب الفرد من السكر -٤ ادة سنوي       أخذ إتجاهًا عامًا متزای دار زی وي إحصائیًا بمق معن
  كجم. ٠,٣٦قدر بحوالي 

ب -٥ كر نس ن الس ذاتي م اء ال ذت إتجا ة اإلكتف م   أخ ه ل ر أن دًا، غی ًا متزای ًا عام ذه  ته ة ه ت معنوی ثب
  الزیادة.

داً    -٦ ًا متزای ًا عام ذ إتجاه ة أخ عر التجزئ والي      س در بح نوي ق ادة س دار زی ائیًا بمق وي إحص معن
  جنیه/كجم.٠,٤٥٦

  یة هذه الزیادة.ثبت معنوتهًا عامًا متزایدًا، غیر أنه لم أخذ إتجا سعر السكر عالمیًا -٧
ة   واقع التعداد السكاني في مصر -٨ قد تم حساب معدل النمو السكاني من خالل معادلة النمو (الدال

غ ٢٠١٧-٢٠٠٠اآلسیة) خالل فترة ( % خالل  ٢,٣ حوالي  ) فتبین أن معدل النمو السكان قد بل
  .فترة الدراسة

  ثانیًا: بالنسبة لمعامل األمن الغذائي:
ستراتیجي  كنسبة بین محصلة حجم المخزون اال غذائي للسكر والوارد،بتقدیر معامل األمن ال

وال الغ ح ط اال ١٧٦٥,٢٨ي (والب ي متوس ن إل ف ط والي   ) أل در بح نوي والمق ي الس تهالك المحل س
ي اال تغیر السنوي في حجم المخزون االألف طن، أو كنسبة بین ال ٢٥٩٥,٣٣ ستهالك  ستراتیجي إل

ل األ  ح أن معام نوي، یتض ي الس والي المحل غ ح كر بل ذائي للس ن الغ ي أن  ٠,٤٥٠م یر إل ك یش وذل
م             ادة حج ب زی ر یتطل إن األم الي ف حیح، وبالت د الص ن الواح ل م ذائي أق ن الغ ل األم ة معام  قیم

ة معامل   الالمخزون ا ستراتیجي لیكفي اإلستهالك المحلي لمدة ستة أشهر علي األقل حتى تصل قیم
ع أجهزة     ، ارات األمن الغذائيعتبال ًاوفق ٠,٥٠٠ألمن الغذائي للسكر ا لذا فمن الضروري العمل م

ة          ي زراع ع ف ق التوس ن طری ك ع كر، وذل ذائي للس ن الغ ل األم ادة معام ي زی ة عل ة المعنی الدول
ي المخ     راكم ف ي ت ؤدي إل ا ی كریة مم یل الس ي لال زون االالمحاص تراتیجي یكف ي  س تهالك المحل س

  لتحقیق األمن الغذائي من السكر.
  .قتصادیة المحددة لمعامل األمن الغذائي في مصرامل االثالثًا: العو

ن    ي م تتحدد قیمة معامل األمن الغذائي في مصر بمجموعة من العوامل أهمها: اإلنتاج المحل
ن   األلف ط كر ب ن،      ، االالس األلف ط كر ب ریة للس واردات المص ة ال كر، كمی ي للس تهالك المحل  س
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رات ا  وبإجراء تحلی دد للمتغی ي        الل اإلنحدار المتع ذائي للسكر ف ن الغ قتصادیة المحددة لمعامل األم
رة  الل الفت تقلة  ام، ٢٠١٧ – ٢٠٠٠مصر خ رات المس ع المتغی در أن جمی وذج المق ن النم ح م تض

  قتصادیة.ظریة االفتراضات الندرجة معنویة وذات إشارة مطابقة الب
  التوصیات:

ي    ا توص ة، فإنه ذه الدراس ا ه فرت عنه ي أس ائج الت الل النت ن خ ل وم ادة معام رورة زی بض
ن    ذائي للسكر م ى  ٠,٤٥ حوالي  األمن الغ وین مخزون اال     ٠,٥٠ حوالي  إل تم تك ى ی ستراتیجي  حت

ا        ا م دة سیاسات أهمه یكفي االستهالك المحلي لمدة ستة أشهر على األقل، وذلك من خالل اتخاذ ع
لكل   ٢٠٣٠، ٢٠١٧ملیون طن عامي  ٣,١٥، ٢,٢٥ حوالي یلي: (أ) التوسع في إنتاج السكر لیبلغ

منهما على التوالي وذلك عن طریق زیادة المساحة المزروعة بالمحاصیل السكریة (قصب وبنجر     
ى        ة حت اطق الحضریة والریفی ن المن السكر) ورفع إنتاجیتها، (ب) ترشید استهالك السكر في كل م

  ال تزید االحتیاجات االستهالكیة عن القیم المقدرة في الدراسة.
  المراجع
از  اء الجه ة واإلحص ة العام زي للتعبئ ة   ،المرك ر العربی ة مص ي جمهوری لع ف تهالك الس رة اس داد  ،نش أع

  .٢٠٠٨ -١٩٩٠متفرقة، الفترة 
  .٢٠٠٩الخرطوم، یولیو  ،٢٠٠٨تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي  ،المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

ة  ي مصر(دراس      ،غانم، عادل محمد خلیف ذائي ف ن الغ ة) قضیة األم ارف، اإلسكندریة،     ،ة تحلیلی أة المع منش
١٩٩٧  .  

ب       ،غانم، عادل محمد خلیفة ف للطل ع االقتصادي المكی أثیر التوق قیاس التغیر في المخزون اإلستراتیجي وت
ة    لع التموینی م الس ة          ،على استهالك أه بالد العربی ي مصر وال ة ف ؤتمر الخامس لالقتصاد والتنمی الم

  .١٩٩٦) أبریل، ٢٤-٢٣رة، (كلیة الزراعة، جامعة المنصو
  .٢٠١٧-٢٠٠٠بیانات االنترنت خالل الفترة  ،)FAOمنظمة األغذیة والزراعة (

ادیة  ؤون االقتص اع الش ي، قط الح األراض ة واستص ي، وزارة الزراع اد الزراع رة االقتص داد  ،نش أع
  .٢٠١٧ -٢٠٠٠متفرقة، الفترة 

وث الزراع  س البح ي، مجل الح األراض ة واستص ةوزارة الزراع ة والتنمی ة ا ،ی ة الزراعی تراتیجیة التنمی س
  .٢٠٠٩ینایر  ،٢٠٣٠المستدامة حتى عام 
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Summary 
This study aimed to measure the food security coefficient of sugar in Egypt 

and identify the specific economic factors for it during the period 2000-2017, in 
addition to estimating the amount of Egyptian imports needed to achieve 
different levels of food security for sugar in light of the future strategy of 
Egyptian agriculture until 2030. This study relied, in achieving its goals, on 
economic equations and quantitative economic analysis. This study yielded a set 
of results, the most important of which are: 

First: With regard to the economic indicators of sugar in Egypt. 
1- The quantity of imports of sugar has taken an increasing trend, statistically 

significant, with an annual increase estimated at about 63.07 thousand tons. 
2- The amount of sugar consumed took an increasing trend, statistically 

significant, with an annual increase estimated at about 83.15 thousand tons. 
3- The size of the sugar gap has taken an increasing general statistically 

significant trend, with an annual increase estimated at 15.54 thousand tons. 
4- The average per capita sugar takes an increasing general trend, statistically 

significant, with an annual increase estimated at 0.36 kg. 
5- The rate of self-sufficiency in sugar took an increasing general trend, but it 

did not prove the significance of this increase. 
6- The retail price took a general, statistically significant trend, with an annual 

increase estimated at about 0.445 pounds / kg. 
7- The price of sugar globally is taking an increasing general trend, but it did not 

prove the significance of this increase. 
8- The reality of the population census in Egypt, the population growth rate was 

calculated through the growth equation (exponential function) during the 
period (2000-2017), so it was found that the population growth rate reached 
2.3% during the study period). 

Second: With regard to food security laboratories: 
By estimating the food security factor for sugar and incoming, as a ratio 

between the sum of the strategic stock size of about (1765,28) thousand tons to 
the average annual domestic consumption estimated at 2595.33 thousand tons, or 
as a ratio between the annual change in the size of the strategic stock to the 
annual domestic consumption, it becomes clear that the coefficient of Food 
security for sugar amounted to about 0.450 and this indicates that the value of the 
food security coefficient is less than the correct one, and therefore it is necessary 
to increase the size of the strategic stockpile so that domestic consumption 
suffices for at least six months until the value of the food security coefficient of 
sugar reaches 0,500 according to food security considerations so it is It is 
necessary to work with the concerned state agencies to increase the food security 
factor for sugar, by expanding the cultivation of sugar crops, which leads to an 
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accumulation in the strategic stockpile sufficient for local consumption to 
achieve food security from sugar. 
Third: The specific economic factors for food security laboratories in Egypt: 

The value of the food security coefficient in Egypt is determined by a set of 
factors, the most important of which are: local production of sugar per thousand 
tons, local consumption of sugar, the amount of Egyptian imports of sugar per 
thousand tons, and by conducting a multiple regression analysis of the economic 
variables identified for the food security coefficient of sugar in Egypt during the 
period 2000 - 2018 AD, and it became clear From the estimated model, all the 
independent variables are significantly significant and have a reference identical 
to the assumptions of economic theory. 


