
٢٠١٩  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
   في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 

  نادية فتح اهللا جمعة/ د      هبة اهللا على محمود السيد / د
   معهد بحوث االقتصاد الزراعي-باحث          كلية الزراعة بالمنصورة -  مساعد أستاذ

  

  :مقدمة 
نمية االقتصادية يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الرائدة في االقتصاد القومي وأحد الركائز للت

 اإلنتاج الحيواني واإلنتاج النباتي واإلنتاج الزراعي على ثالث أنشطة رئيسية هي اإلنتاجواالجتماعية ويشمل 
 الحيواني اإلنتاجويلعب . السمكي، ويقوم القطاع بتوفير المواد الخام الالزمة لمتطلبات القطاعات األخرى

 واللذان يعتبران األلبانالذاتي من المنتجات الحيوانية كاللحوم و كتفاءدوراً هام في تحقيق التنمية الزراعية واال
 نحو ٢٠١٧عام   الحيوانياإلنتاجالمصدر الرئيسي للبروتينات الالزمة لبناء جسم اإلنسان ، حيث بلغ قيمة 

 ١٦٦ الزراعي خالل نفس العام،تستورد مصر اإلنتاجمن قيمة % ٣٧,٦، بما يمثل )١٠( مليار جنية ١٣٤,١
 ٤٥ يصل إلى األلبانألف طن من ألبان األطفال وألبان البودرة، وإجمالي الصادرات المصرية من منتجات 

في مصر على أعداد الحيوانات المزرعية المنتجة لأللبان فضال  ية اللبنيةاإلنتاج، وتعتمد الطاقة )٢(ألف طن
 فإنها تعتمد على العديد من األلبانكية من  ، أما بالنسبة للطاقة االستهالواإلبلعن مصادر أخرى مثل الماعز 

العوامل ومن أهمها عدد السكان ومتوسط دخل الفرد السنوي وجودة المنتج ومتوسط سعر التجزئة للبيض 
  .كسلعة بديلة 

 واهم منتجاتها علي األلبان من المصادر األساسية للبروتين الحيواني ، حيث تحتوي األلبانوتعتبر 
 والبروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية بنسب تتناسب مع احتياجات اإلنسان مركبات الدهن والسكر

 وأهم منتجاتها تعتبر المصدر األساسي للبروتين الحيواني في األلبانوبصورة سهلة للهضم ، فضال عن أن 
ت غذاء السكان المصريين نظرا ألنها تعتبر أرخص مصادر البروتين الحيواني في مصر إذا ما قورن

وتشير تقديرات منظمة ).  األسماك– لحوم الدواجن–اللحوم الحمراء(بمصادر البروتين الحيواني األخرى 
 في الدول المتقدمة يعادل أو يزيد علي خمسة أمثال األلباناألغذية والزراعة إلي أن متوسط نصيب الفرد من 

 كيلو جرام لنصيب ١٠٠ سنويا مقابل  كيلو جرام٢٣بلغ نحو  نظيره في الدول النامية بما فيها مصر ، حيث
  .)٢( كيلو جراما في الواليات المتحدة األمريكية١٨٠الفرد عالميا، ويرتفع إلى 

  :مشكلة البحث 
 ومنتجاتها نتيجة الزيادة السكانية ، وارتفاع الدخل الفردي ومحدودية األلبانأدي زيادة الطلب علي 

ية للماشية المحلية إلي زيادة الفجوة الغذائية من اللبن اإلنتاجاءة الكميات المنتجة محليا نتيجة انخفاض الكف
  . المحلية لأللبان ومنتجاتهااألسعارباإلضافة إلي ارتفاع  الخام والجبن
  :هدف البحث 

 ومنتجاتها في مصر لبحث سبل زيادتها لتقليل األلبانية من اإلنتاج الطاقة دراسة يستهدف البحث
لقصير وتحقيق االكتفاء الذاتي منها علي المدى الطويل ، وبالتالي توفير العملة الفجوة منها علي المدى ا

األجنبية وتوجيهها إلي نواحي أخري في التنمية االقتصادية من ناحية ، ورفع متوسط نصيب الفرد من 
لية البروتين الحيواني من ناحية أخرى، وتوضيح الرؤى أمام صانعي القرار عند تصميم السياسات المستقب

 في مصر خالل الفترة األلبان واستهالك إنتاج اقتصاديات دراسةبالمتعلقة بهذا المجال، لذا اهتم البحث 
 وتحليل كل األلبانمن   العوامل التي تؤثر على الكمية المستهلكةدراسة األمر، وقد تطلب ٢٠١٧ – ٢٠٠٠

 نتاجت المستقبلية لنسبة االكتفاء الذاتي إل ، والتوقعااأللبان المحلى من اإلنتاجو،  وأنواع الماشيةأعدادمن 
   .األلبانواستهالك 

 ٢٠١٩ )ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرون التاسع دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢٠٢٠  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
  :البحثي مصادر البيانات واألسلوب

اعتمدت البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة المستمدة من جهات متعددة، باإلضافة 
لكمية ، قياس أثر العوامل  ذات الصلة، واستخدم أساليب التحليل اإلحصائية الوصفية وااتراسالدإلي بعض 

المختلفة على الكميات المنتجة والمستهلكة باستخدام عدد من النماذج الرياضية أهمها النموذج الخطى 
، األلبانواللوغاريتمي وذلك  لمحاولة الوصول إلى أفضل الصيغ تمثيالً للعالقة الكمية المستهلكة من 

 واالستهالك ونسبة االكتفاء الذاتي اإلنتاجت المستقبلية لكمية والتوقعا  أساليب التنبؤ المختلفةإلىباإلضافة 
  .لأللبان ومنتجاتها
في توجيه السياسة   تطبيقية في االسترشاد بنتائجه لمتخذي القرار وواضعي السياساتأهميةوللبحث 

سين في زيادة قدرة القطاع الزراعي علي تح  في مصر،مما يساهميالحيواناإلنتاج لمشروعات  التمويلية
  .االقتصاد القومي في هذا المجال

  النتائج البحثية
   :أعداد وأنواع الماشية في مصر: أوالً

 ، أعـداد  األغنـام ، أعداد الجاموس، أعداد األبقار المختلفة ألعداد الماشية لتشمل أعداد      األنواعتتعدد  
  ):١(ارد بالجدول رقم  علي النحو الو٢٠١٧-٢٠٠٠الماعز ، أعداد الجمال ، أعداد الدواب خالل الفترة 

 ، وتراوح بين حدين رأس ألف ٤٥٠٠ بنحو دراسةال خالل فترة األبقار قدر متوسط أعداد :األبقار أعداد -١
، وانحراف معياري بلغ نحو ٢٠١٢ ، ٢٠٠٠ عامي رأس ألف ٤٩٤٦، ٣٥٢٧أدنى وأقصى بلغا نحو

تجاه الزمني العام تبين أنها ، وبتقدير معادلة اال%٨,٧ وبمعامل اختالف بلغ نحو رأس ألف ٣٩٢,١
  .دراسةالأخذت اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل غير معنوي إحصائيا خالل فترة 

،وتراوح بين رأسألف  ٣٨٣٠ بنحو دراسةال قدر متوسط  أعداد الجاموس خالل فترة : أعداد الجاموس-٢
ف معياري بلغ  وانحرا٢٠١٢، ٢٠٠٠ عامي رأسألف  ٤١٦٥، ٣٣٧٩حدين أدنى وأقصى بلغا نحو 

، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها %٥,٦ وبمعامل اختالف بلغ نحو رأس ألف ٢١٢,٨نحو 
  .دراسةالأخذت اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل غير معنوي إحصائيا خالل فترة 

وتراوح بين حدين ، رأس ألف ٥٢٨١ بنحو دراسةال خالل فترة األغنامقدر متوسط أعداد  :األغنام أعداد -٣
،وانحراف معياري بلغ نحو ٢٠٠٠،٢٠١٥ عامي رأس ألف ٥٨١١ ،٤٤٦٩وأقصى بلغا نحو  أدنى

، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها % ٦,٤وبمعامل اختالف بلغ نحو  رأس ألف ٣٣٩,٦
ة معامل التحديد إلى أن ، وتشير قيم%٠,٩٩أخذت اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 

  .)٢( جدول األغنامفي التغيرات الحادثة من أعداد % ٦٧,٧العوامل التي يعكسها عامل الزمن تفسر نحو 
 ، وتراوح بين حدين رأس ألف ٣٩٨٠ بنحو دراسةالقدر متوسط أعداد الماعز خالل فترة  : أعداد الماعز-٤

 ، وانحراف معياري بلغ نحو ٢٠١٥ ، ٢٠٠٠ ألف فدان عامي ٤٣٢٣، ٣٤٢٥أدنى وأقصى بلغا نحو 
، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها %٦,٩  وبمعامل اختالف بلغ نحو رأس ألف ٢٧٧,٧

، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن %١,٠٤أخذت اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 
  .)٢( جدول في التغيرات الحادثة من أعداد الماعز% ٦٣,٩ر نحو العوامل التي يعكسها عامل الزمن تفس

 ، وتراوح بين حدين رأس ألف ١٣٩ بنحو دراسةالقدر متوسط أعداد الجمال خالل فترة :  أعداد الجمال-٥
، وانحراف معياري بلغ نحو ٢٠٠٨ ، ٢٠١٠ عامي رأس ألف ١٦٥، ١١١أدنى وأقصى بلغا نحو 

، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت %٩,٣ف بلغ نحو  ألف فدان، وبمعامل اختال١٢,٩
  .اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل غير معنوي إحصائياً



٢٠٢١  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
ن  ، وتراوح بيرأس ألف ١٣٩٥ بنحو دراسةالقدر متوسط أعداد الدواب خالل فترة :  أعداد الدواب-٦

 ، وانحراف معياري بلغ ٢٠١٠ ، ٢٠٠٤ عامي رأسألف  ١٥٠٥، ١٢٩٦حدين أدنى وأقصى بلغا نحو 
، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها %٤,٣ وبمعامل اختالف بلغ نحو رأس ألف ٥٩,٤نحو 

، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن ٠,٣٤أخذت اتجاهاً عاماً متناقص بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 
  .)٢( جدول في التغيرات الحادثة من أعداد الدواب% ١٨,٣و العوامل التي يعكسها عامل الزمن تفسر نح

  ٢٠١٧– ٢٠٠٠خالل الفترة  في مصر الماشية وأنواع أعداد) ١(جدول رقم 
  أعداد 
 األبقار

  أعداد 
 الجاموس

  أعداد
  األغنام

  أعداد 
 الماعز

  أعداد 
 الجمال

  أعداد 
ألف  السنة الدواب

 رأس
 %

 لإلجمالي
ألف 
 رأس

 %
 لإلجمالي

ألف 
 أسر

 %
 لإلجمالي

ألف 
 رأس

 %
 لإلجمالي

ألف 
 رأس

 %
 لإلجمالي

ألف 
 رأس

 %
 لإلجمالي

2000 3527 21.5 3379 20.6 4469 27.2 3425 20.8 141 0.9 1488 9.1 
2001 3801 22.4 3533 20.8 4671 27.5 3491 20.6 133 0.8 1349 7.9 
2002 4013 22.3 3718 20.7 5105 28.4 3582 19.9 127 0.7 1437 8.0 
2003 4227 23.1 3777 20.6 4939 27.0 3811 20.8 136 0.7 1425 7.8 
2004 4369 23.5 3845 20.7 5043 27.2 3879 20.9 130 0.7 1296 7.0 
2005 4485 23.6 3885 20.4 5232 27.5 3803 20.0 142 0.7 1476 7.8 
2006 4610 24.1 3937 20.5 5185 27.1 3887 20.3 145 0.8 1399 7.3 
2007 4683 24.0 4042 20.7 5317 27.2 3921 20.1 159 0.8 1391 7.1 
2008 4604 23.0 4052 20.3 5498 27.5 4238 21.2 165 0.8 1422 7.1 
2009 4525 23.1 3839 19.6 5482 28.0 4139 21.1 137 0.7 1457 7.4 
2010 4729 23.8 3818 19.2 5530 27.8 4175 21.0 111 0.6 1505 7.6 
2011 4780 24.0 3983 20.0 5365 27.0 4258 21.4 137 0.7 1372 6.9 
2012 4946 24.3 4165 20.5 5430 26.7 4306 21.2 136 0.7 1372 6.7 
2013 4745 23.9 3915 19.7 5564 28.0 4153 20.9 133 0.7 1356 6.8 
2014 4801 23.9 3928 19.6 5652 28.2 4221 21.0 130 0.6 1340 6.7 
2015 4891 23.9 3994 19.5 5811 28.4 4323 21.1 132 0.6 1345 6.6 
2016 4883 24.9 3702 18.9 5463 27.9 4046 20.7 153 0.8 1343 6.9 
2017 4387 23.6 3433 18.5 5305 28.5 3974 21.4 156 0.8 1344 7.2 

 7.3 1395 0.7 139 20.8 3980 27.6 5281 20.0 3830 23.5 4500 المتوسط
 6.6 1296 0.6 111 19.9 3425 26.7 4469 18.5 3379 21.5 3527 األدنى
 9.1 1505 0.9 165 21.4 4323 28.5 5811 20.8 4165 24.9 4946 األقصى
  .القاهرة مختلفة، أعداد الحيوانية، وةالثر إحصاءات واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز :المصدر

  رأسفي مصر باأللف  تحليل االتجاه الزمني العام ألعداد وأنواع الماشية) ٢(جدول 
  )٢٠١٧-٢٠٠٠(خالل الفترة 

 ثابت البيان
 الدالة

مقدار 
 التغير

معدل النمو 
  %السنوي

معامل 
 التحديد

) ف(قيمة
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 5.9 1130.5 **20.29 0.559 0.828 158.33 17621.40 أجمالي أعداد الماشية
 8.7 392.1 0.007 0.100 2.22 0.001 0.001 أعداد األبقار

 5.6 212.8 1.31 0.076 0.287 10.98 3725.99 أعداد الجاموس
 6.4 339.6 **33.54 0.677 0.990 52.33 4784.00 أعداد األغنام
زأعداد الماغ  3584.40 41.60 1.04 0.639 28.36 277.7 6.9 

 9.3 12.9 0.316 0.019 0.242 0.337 135.85 أعداد الجمال
 4.3 59.4 **3.60 0.183 0.341 4.76- 1440.63 أعداد الدواب

  ).١(جمعت وحسبت من جدول رقم  :المصدر 
  

  : في مصراأللبان المحلى من اإلنتاج: ثانيا
المختلفة للماشية الحالبة  األنواع في مصر من خالل تحليل  األلبانمن  المحلى اإلنتاج دراسةب  
  ):٣( وفيما يلى استعراضها علي النحو الوارد بجدول رقماألغنام إنتاج الجاموس، إنتاج، األبقار إنتاجوتشمل 

 ٢٠١٩ )ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرون التاسع دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢٠٢٢  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
ف  أل٥٣٠٤,٧ بنحو دراسةال المحلى خالل فترة اإلنتاجقدر متوسط إجمالي : المحلىاإلنتاج إجمالي -١
 ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٠  ألف فدان عامي ٥٩٨٠، ٣٨٢٤ ين حدين أدنى وأقصى بلغا نحو، وتراوح بطن

، وبتقدير معادلة االتجاه % ١٢,٨ ألف طن، وبمعامل اختالف بلغ نحو ٦٧٨,٢وانحراف معياري بلغ نحو 
، وتشير قيمة %١,٤٧الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 

في التغيرات الحادثة من إجمالي % ٣٧,٢معامل التحديد إلى أن العوامل التي يعكسها عامل الزمن تفسر نحو 
  .)٤( جدول  المحلىاإلنتاج
 ألف طن ، وتراوح بين ٢٧١٢,٣ بنحو دراسةال خالل فترة األبقار إنتاج قدر متوسط  :األبقار إنتاج -٢

 ، وانحراف معياري بلغ نحو ٢٠٠٨ ، ٢٠٠١ ألف طن عامي ٣٢١١، ١٦١٨حدين أدنى وأقصى بلغا نحو 
، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت %١٨,٤ ألف طن  وبمعامل اختالف بلغ نحو ٤٩٩,٩

، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن العوامل %٢,٣٨اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 
  .)٤( جدول األبقار إنتاجفي التغيرات الحادثة من % ٤٧,٥ي يعكسها عامل الزمن تفسر نحو الت

ألف طن  وتراوح  ٢٤٦٦,٥ بنحو دراسةال الجاموس خالل فترة إنتاج قدر متوسط  : الجاموسإنتاج -٣
، وانحراف معياري بلغ نحو ٢٠٠٠، ٢٠١٠ألف طن عامي ٢٦٩٧، ٢٠٥٩بين حدين أدنى وأقصى بلغا نحو 

، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت %٨,٢ألف طن وبمعامل اختالف بلغ نحو ٢٠٠,٩
، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن العوامل %٠,٥٣٨اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 

  .)٤( جدول  الجاموساجإنتفي التغيرات الحادثة من % ٢,٢٦التي يعكسها عامل الزمن تفسر نحو 
 ألف طن ، وتراوح بين ١٢٥,٩ بنحو دراسةال خالل فترة األغنام إنتاجقدر متوسط  :األغنام إنتاج -٤

 ٣,٦ ، وانحراف معياري بلغ نحو ٢٠١٥ ، ٢٠٠٠ ألف طن عامي ١٣٣، ١٢٠حدين أدنى وأقصى بلغا نحو 
اه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً ، وبتقدير معادلة االتج%٢,٩ألف طن، وبمعامل اختالف بلغ نحو 
  .متناقصاً بمعدل غير معنوي إحصائياً

  .٢٠١٧ – ٢٠٠٠تطور اإلنتاج المحلى من األلبان في مصر خالل الفترة ) ٣(جدول رقم 
 لإلجمالي%  ألف طن لإلجمالي%  ألف طن لإلجمالي%  ألف طن السنة إنتاج الماعز إنتاج الجاموس إنتاج األبقار

  اإلجمالي
 ألف طن

2000 1645 43.0 2059 53.8 120 3.1 3824 
2001 1618 40.9 2213 56.0 123 3.1 3954 
2002 1997 47.4 2087 49.6 126 3.0 4210 
2003 2598 49.2 2550 48.3 132 2.5 5280 
2004 2282 48.7 2267 48.4 133 2.8 4682 
2005 2802 50.5 2622 47.2 127 2.3 5551 
2006 2980 51.5 2679 46.3 128 2.2 5787 
2007 3187 53.8 2610 44.1 128 2.2 5925 
2008 3211 53.7 2641 44.2 128 2.1 5980 
2009 2803 49.8 2697 48.0 124 2.2 5624 
2010 2995 51.9 2653 45.9 126 2.2 5774 
2011 3107 53.5 2568 44.3 128 2.2 5803 
2012 3154 53.9 2564 43.8 130 2.2 5848 
2013 2908 52.4 2523 45.4 123 2.2 5554 
2014 2997 52.9 2546 44.9 123 2.2 5666 
2015 2729 52.0 2394 45.6 122 2.3 5245 
2016 2845.5 53.3 2372.5 44.4 123 2.3 5341 
2017 2962 54.5 2351 43.2 123 2.3 5436 

 5304.7 2.4 125.9 46.9 2466.5 50.7 2712.3 المتوسط
 3824 2.1 120 43.2 2059 40.9 1618 األدنى
 5980 3.1 133 56 2697 54.5 3211 األقصى

  .القاهرة مختلفة، أعداد الحيوانية، الثروة إحصاءات واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز :المصدر



٢٠٢٣  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
  في مصر باأللف طن  ي العام من اإلنتاج المحلى لأللبانتحليل االتجاه الزمن) ٤(جدول 

  ).٢٠١٧-٢٠٠٠(خالل الفترة 
 ثابت البيان

 الدالة
مقدار 
 التغير

معدل النمو 
%السنوي  

معامل 
 التحديد

) ف(قيمة
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 12.8 678.2 **9.49 0.372 1.47 77.5 4568.3 أجمالي اإلنتاج المحلى
 18.4 499.4 **14.47 0.475 2.38 64.45 2099.94 إنتاج األبقار

 8.2 200.9 *2.26 0.124 0.537 13.24 2340.67 إنتاج الجاموس
 2.9 3.6 1.32 0.076 0.15 0.185- 127.70 إنتاج األغنام

  ).١(جمعت وحسبت من جدول رقم  :المصدر 
  

  : األلبانة االكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد من كمية االستهالك وحجم الفجوة ونسب: ثالثاُ
 في مصر األلبان واالستهالك والفجوة ونسبة االكتفاء ومتوسط نصيب الفرد من اإلنتاج كمية دراسةب  

  ): ٥( الوارد بجدول رقم ٢٠١٧ – ٢٠٠٠خالل  الفترة 
ألف طن ، وتراوح ٦١٩٠,٣ بنحو دراسةال خالل فترة األلبان قدر متوسط استهالك : كمية االستهالك-١

 ، وانحراف معياري بلغ ٢٠١٧ ، ٢٠٠٠ ألف طن عامي ٤٩٦١،٦٩١٢بين حدين أدنى وأقصى بلغا نحو
، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها %٩,١٦ ألف طن  وبمعامل اختالف بلغ نحو ٥٦٦,٨٥نحو 

، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن %١,١٣ أخذت اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو
  .)٦( جدول األبقار إنتاجفي التغيرات الحادثة من % ٤٣,٧العوامل التي يعكسها عامل الزمن تفسر نحو 

ألف طن  وتراوح بين ٨٨٥,٦ بنحودراسةال قدر متوسط  الفجوة اللبنية خالل فترة : الفجوة اللبنية -٢
  وانحراف معياري بلغ نحو٢٠١٧، ٢٠١٠ألف طن عامي ١٤٧٦، ٣٩٨حدين أدنى وأقصى بلغا نحو

، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت %٤٢,١٤ألف طن وبمعامل اختالف بلغ نحو  ٣٧٣,١٦
  .اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل غير معنوي إحصائياً

  األلبان  من الفرد نصيب متوسطو الذاتي االكتفاء ونسبة الفجوة وحجم االستهالك كمية) ٥(جدول رقم 
  ٢٠١٧-٢٠٠٠خالل الفترة من 

كمية االستهالك  السنة
 الف طن

كمية األلبان 
 المنتجة الف طن

  الفجوة اللبنية
 الف طن

  نسبة االكتفاء
 %الذاتي 

نصيب الفرد من استهالك 
سنة/كجم األلبان  

2000 4961 3824 1137 77.1 74.8 
2001 5198 3954 1244 76.1 77.7 
2002 5483 4210 1273 76.8 81 
2003 6601 5280 1321 80.0 97.2 
2004 5407 4682 725 86.6 78.7 
2005 6557 5551 1006 84.7 92.2 
2006 6389 5787 602 90.6 88.7 
2007 6707 5925 782 88.3 91.1 
2008 6699 5980 719 89.3 89.1 
2009 6093 5624 469 92.3 79.2 
2010 6172 5774 398 93.6 78.4 
2011 6337 5803 534 91.6 78.7 
2012 6248 5848 400 93.6 75.6 
2013 6117 5554 563 90.8 72.3 
2014 6321 5666 655 89.6 72.8 
2015 6451 5245 1206 81.3 72.5 
2016 6772 5341 1431 78.9 74.4 
2017 6912 5436 1476 78.6 72.6 

 80.4 85.5 885.6 5304.7 619.3 المتوسط
 72.3 76.1 398 3824 4961 األدنىالحد 
 97.2 93.6 1476 5980 6912 األقصىالحد 

  . مختلفة النشرات السنوية ألعداد السكانأعدادالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشرات السنوية ألسعار التجزئة، :المصدر

 ٢٠١٩ )ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرون التاسع دالمجل –تصاد الزراعيالمجلة المصرية لالق



٢٠٢٤  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
، % ٨٥,٥ بنحو الدراسة خالل فترة األلبانقدر متوسط نسبة االكتفاء الذاتي من :تي نسبة االكتفاء الذا-٣

 وانحراف ٢٠١٢ ، ٢٠١٠ ، ٢٠٠١أعوام % ٩٣,٦،% ٧٦,١وتراوح بين حدين أدنى وأقصى بلغا نحو
، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام تبين %٧,٤٢، وبمعامل اختالف بلغ نحو % ٦,٤٣معياري بلغ نحو 

  .أخذت اتجاهاً عاماً متزايداَ بمعدل غير معنوي إحصائياًأنها 
 ٨٠,٤ بنحو الدراسة خالل فترة األلبانقدر متوسط نصيب الفرد من :األلبان متوسط نصيب الفرد من -٤
 ، ٢٠١٣عامي  سنة/ كجم٩٧,٢سنة ، / كجم٧٢,٣، وتراوح بين حدين أدنى وأقصى بلغا نحوسنة/كجم

، وبتقدير معادلة %٩,٧١سنة ، وبمعامل اختالف بلغ نحو / كجم٧,٨١حو  ، وانحراف معياري بلغ ن٢٠٠٣
  .االتجاه الزمني العام تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متناقصاً بمعدل غير معنوي إحصائياً

 ومتوسط الذاتي االكتفاء ونسبة الفجوة وحجم االستهالك تحليل االتجاه الزمني العام لكمية) ٦(جدول 
  ٢٠١٧-٢٠٠٠من  الفترة خالل أللبانا من الفرد نصيب

 ثابت البيان
 الدالة

 مقدار 
 التغير

معدل النمو 
%السنوي  

 معامل
  التحديد

) ف(قيمة
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 9.16 566.85 **12.43 0.437 1.13 70.21 5523.25 كمية االستهالك ألف طن
 42.14 373.16 0.176 0.011 0.824 -7.30 954.94 الفجوة اللبنية ألف طن 

%نسبة االكتفاء الذاتي   82.06 0.367 0.429 0.095 1.69 6.34 7.42 
متوسط نصيب الفرد من األلبان 

سنة /كجم  87.62 -0.761 0.947 0.271 5.94 7.81 9.71 

  ).١(جمعت وحسبت من جدول رقم  :المصدر 
  

  :  في مصرلباناألالعوامل المؤثرة على استهالك : ثالثاُ
باستخدام عدد  ) ٢٠١٧ – ٢٠٠٠( في مصر خالل الفترة      األلبانلتقدير العوامل المؤثرة على استهالك      

 لأللبان وهى متوسط دخل الفـرد  من  المتغيرات المستقلة والتي يتوقع لها تأثير على متوسط الكمية المستهلكة        
، سعر التجزئة للبـيض  ) ٣س(جزئة لأللبان كجم ، سعر الت) ٢س(، عدد السكان مليون نسمة    ) ١س(ألف جنية   

وقد تم التقدير باستخدام عدد من النماذج الرياضية أهمها النموذج الخطى واللوغـارتيمى وذلـك              ). ٤س(كجم  
وقد تم المفاضلة بـين تلـك       . لمحاولة الوصول إلى أفضل الصيغ تمثيالً للعالقة بين الكمية المستهلكة لأللبان          

المختلفة استناداً إلى المنطق االقتصادي واالختبارات اإلحصائية المختلفة ، وقـد تبـين أن              النماذج الرياضية   
 في مصر وأمكـن     األلبانالدالة اللوغاريتمية كانت أفضل هذه العالقات لتمثيل العوامل المؤثرة على استهالك            

  : الحصول على المعادلة التالية
  ٤لوس ٥,٨ + ٣لوس ٩,٦٣ - ٢لوس ١٠,٩٧  + ١لوس ١٦,٧٣+  ٢٦٢٤,٨٤ =هـ ^ صلو

            )- ١,٥٤)     (٢,٦٣ -(    )     ٢,٧٥(     )    ١,٩٦  ( )  ٠,٥٧٩       (  
R  = ٠,٧٢٧     F =٣,٦٤    

  .باأللف طن الكمية المستهلكة لأللبان= هـ  ^ص لو: حيث أن 
  .متوسط دخل الفرد ألف جنية=  ١ س
  .عدد السكان مليون نسمة = ٢س
  .كجم/جنيه التجزئة لأللبانسعر  = ٣س
  .كجم/ سعر التجزئة للبيض جنية=  ٤س

  

  المـستهلكة  األلبان بين متوسط كمية     إحصائياويشير النموذج السابق إلى وجود عالقة طردية معنوية         
، سعر التجزئة للبـيض كجـم       ) ٢س(، عدد السكان    ) ١س(في مصر وكال من متوسط دخل الفرد ألف جنية          

 المنتجة بحـوالي     األلبانمن هذه المتغيرات تؤدى إلى زيادة متوسط كمية         % ١ة قدرها   حيث أن زياد  ، ) ٤س(



٢٠٢٥  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
على التوالي ، وكانت العالقة عكسية بين سعر التجزئة لأللبان والكمية المستهلكة            % ٥,٨،  % ١١،  % ١٦,٧

المـستهلكة  تؤدى الى خفض الكمية     % ١ األلبان، أي أن ارتفاع سعر التجزئة بكيلو        %  ٩,٦حيث بلغت نحو    
مـن التغيـرات فـي    % ٧٣، كما تشير النتائج المتحصل عليه من المعادلة أن نحـو  %٩,٦ بنحو  األلبانمن  

متوسط الكمية المستهلكة لأللبان تعزى إلى التغيرات الحادثة في المتغيرات المستقلة التي تضمنتها التقـديرات               
  ).٧(جدول رقم . السابقة كما تبين من النموذج السابق

  ٢٠١٧-٢٠٠٠العوامل التي تؤثر على الكمية المستهلكة من األلبان خالل الفترة من ) ٧(ل رقم جدو
  كمية االستهالك السنة

 ألف طن
متوسط دخل الفرد 

 ألف جنية
عدد السكان مليون 

 نسمة
 سعر التجزئة للبن

 كجم/جنيه
 سعر التجزئة للبيض

 كجم/جنيه
2000 4961 5.4 66.3 1.9 5.1 
2001 5198 5.6 66.9 2.0 5.0 
2002 5483 5.8 67.7 2.1 5.3 
2003 6601 6.4 67.9 2.2 5.5 
2004 5407 7.3 68.7 2.8 5.7 
2005 6557 8.0 71.1 3.0 5.49 
2006 6389 9.1 72.0 3.6 8.07 
2007 6707 10.0 73.6 3.6 7.63 
2008 6699 12.8 75.2 3.9 10.13 
2009 6093 14.2 76.9 4.2 8.35 
2010 6172 14.7 78.7 3.9 5.8 
2011 6337 15.2 80.5 4.9 6.4 
2012 6248 14.8 82.6 5.5 7.2 
2013 6117 15.6 84.6 5.9 9.7 
2014 6321 15.8 86.8 6.6 11.1 
2015 6451 16.1 89.0 7.1 11.3 
2016 6772 16.5 91.0 9.0 27.1 
2017 6912 16.9 95.2 10.2 40.2 

 10.3 4.6 77.5 11.7 5304.7 المتوسط
األدنىالحد   3824.0 5.4 66.3 1.9 5.0 
األقصىالحد   5980.0 16.9 95.2 10.2 40.2 
 مختلفة النشرات السنوية أعدادالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء النشرات السنوية ألسعار التجزئة، : المصدر

  .ألعداد السكان
  

  : واالستهالك ونسبة االكتفاء الذاتي في مصراإلنتاجمستقبلية لكمية التوقعات ال : رابعاً
 واالستهالك ونسبة االكتفاء الذاتي في مصر ، اإلنتاجلكمية يتضمن هذا التنبؤ بالوضع المستقبلي 

  ويعرف هذا النموذج على انه طريقة من طرق التنبؤ المفيدة عندما يكون من األسىباستخدام نموذج التنعيم 
وري التنبؤ بعدد كبير من السالسل الزمنية التي تتميز باالستقرار النسبي دون حدوث تغيرات غير الضر

 لها في المدة تنبأنا تعطى وزناً لكل من القيمة الفعلية والقيمة التي بأنهامتوقعة فيها وتتميز هذه الطريقة 
 وتعتبر التنبؤات التي تولدها طريقة ،) t=1(وذلك عن طريق التنبؤ بالقيمة في المدة الزمنية ) t(الزمنية 
 البسيط فيها أخطاء كبيرة بسبب أنها ال تعترف بمركبة االتجاه في السلسة الزمنية ، أما نموذج األسىالتمهيد 
فيعترف بصراحة بمركبة االتجاه في السلسلة ) للتنبؤ Holt( المزدوج ويسمى أحياناً نموذج األسىالتمهيد 
  .الزمنية

، تستعمل  ) Tt(، ومركبة االتجاه    ) Et ( األسى المزدوج من مركبة التمهيد      األسىوذج التمهيد        ويتكون نم 
  أما نموذج االنحدار الذاتي المتكامل والمتوسـط المتحـرك   .مركبة االتجاه في احتساب القيمة الممهدة أسياً 

Autoregressive Integrated Moving Average والمعروف بنموذج أريماARIMA Model  حيـث ،
 ARIMAقام بوكس جينكيز بتطبيق هذا النموذج للتنبؤ ببيانات السالسل الزمنية وتستخدم النماذج المختلطـة            

بنجاح في التعبير عن السالسل الزمنية المستقرة في العديد من التطبيقات العملية ، ويتطلب استقرار السلـسلة                  

 ٢٠١٩ )ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرون التاسع دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢٠٢٦  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
ثابت عبر الزمن وهذا األمـر ال يتحقـق فـي    ) متوسط (الزمنية أمور عديدة من بينها أن يكون للسلسلة توقع    

الغالب ، وعلى الرغم من أن السلسلة الزمنية قد ال تكون مستقرة إال أن كمية التغير مـن فتـرة ألخـرى أو                
 فان سلسلة الفروق أو  xtالفروق األولية للسلسلة تكون مستقرة ، أي أنه إذا كان لدينا سلسلة زمنية مشاهدة   

 سوف تكون مستقرة ، وفى هذه الحالة قد يكون مـن األفـضل توفيـق                xt=(1-B)xt،Wt=Xt-1التغيرات    
نموذج مستقر بأخذ الفرق األول لبيانات السلسلة الزمنية مشاهدة ، وبصفة عامة قد تحتاج أي سلـسلة زمنيـة        

 Wtلة مستقرة ،للوصول إلى االستقرار بحيث تكون السلس) الفرق األول أو الفرق الثاني( من الفروق dلعدد 
= (1-B)dXtوسوف يتم استعراض هذه النماذج على النحو التالي ،:  

  :في مصر األلبان التوقعات المستقبلية لكمية استهالك -أ
  :  المزدوجاألسى نموذج التنعيم -١

 ثم تزايد ٢٠١٩ ألف طن عام ٦٩١٢,١٧، أنه بلغ نحو )٨(توضح نتائج التنبؤ الواردة بالجدول رقم 
 ألف طن ٥٠٥٠,١٤وتراوح بين حدين أدنى وأقصى بلغ نحو  ،٢٠٢٨ ألف طن عام ٧٥٤٩,٠٧ إلى حوالي

  .على التوالي% ٣٢٧، %٥نحو )MAPE)(MAD(في حين بلغت اختبارات الدقة ،٢٠٢٨ عام ١٠٠٤٨,٠٠
  ٢٠٢٨ –٢٠١٩المتوقع لكمية استهالك األلبان في مصر خالل الفترة ) ٨(جدول رقم 

علىالحد األ الحد األدنى  السنة  المتوقع 
2019 6111.88 7712.50 6912.17   
2020 6023.20 7942.70 6982.94 
2021 5919.14 8188.30 7053.71 
2022 5805.80 8443.20 7124.47 
2023 5686.57 8703.90 7195.24 
2024 5563.43 8968.60 7266.01 
2025 5437.57 9236.00 7336.77 
2026 5309.75 9505.30 7407.54 
2027 5180.49 9776.10 7478.30 
2028 5050.14 10048.00 7549.07 

  .Minitapحسبت وجمعت ببرنامج :المصدر
  

   :ARlMA طريقة -٢
. 2.2.2(ARlMA (ARlMA)(1.0.2بفحص النماذج اإلحصائية تم اختيار أفضل نموذجين 

) RSS( مجموع مربعات خطا وبالمقارنة بينهم تم اختيار أفضل نموذج تم الوصول إلية حيث أنه يعطى اقل
، توضح نتائج ARlMA)2.2.2(بحيث يكون الفرق بين النموذج الفعلي والتقديري اقل ما يمكن وهو نموذج  

 ثم تناقصت إلى حوالي ٢٠١٩عام الف طن  ٦٦٨٩,٣٣، أنه بلغ نحو )٩(التنبؤ الواردة بالجدول رقم 
 ٧٤٩٩,٨٦ ألف طن ، ٤٩٥٦,٠٦بلغ نحو ،وتراوح بين حدين أدنى وأقصى ٢٠٢٨عام  الف طن ٦٢٢٧,٩٦

  .٢٠٢٨ألف طن عام 
  ٢٠٢٨ –٢٠١٩ في مصر خالل الفترة المتوقع الستهالك األلبان) ٩(جدول رقم 

 المتوقع الحد األعلى الحد األدنى  السنة
2019 5886.18 7492.47 6689.33 
2020 5623.56 7538.62 6581.09 
2021 5031.34 7555.99 6293.67 
2022 4968.61 7511.75 6240.18 
2023 4958.34 7502.12 6230.23 
2024 4956.48 7500.28 6228.38 
2025 4956.14 7499.94 6228.04 
2026 4956.07 7499.87 6227.97 
2027 4956.06 7499.86 6227.96 
2028 4956.06 7499.86 6227.96 

  .Minitapحسبت وجمعت ببرنامج :المصدر



٢٠٢٧  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
   : Ljuny Box Q(18(ي اختبار أخطاء البواق

الختبار أهمية االرتباطات الذاتية للبواقي وذلك من خالل إحصاء يتبع توزيع مربع كاى حيـث بلـغ                 
في تحليل البواقي يجب أن يكون مجموع مربعاتها أقل ما يمكن وهو عبارة عـن سلـسلة غيـر                    ، ٤,٨نحو  

 ممـا يـدل علـى أن        ٠،٠٥الحتمالية أكبر من     ا Pوالذي يتبين منة أن قيمة      ، اتجاهية تتبع التوزيع الطبيعي     
  .٠،٧٨ نحو Pحيث بلغت قيمة ، النموذج عشوائي يتبع التوزيع الطبيعي 

  : في مصراأللبان إنتاجالتوقعات المستقبلية لكمية 
، أنه بلغ نحو )١٠(توضح نتائج التنبؤ الواردة بالجدول رقم :  المزدوجاألسى نموذج التنعيم -١

وتراوح بين حدين  ،٢٠٢٨ الف طن عام ٥٠٩٥,٠٧ ثم تناقص إلى حوالي ٢٠١٩  الف طن عام٥٢٤٦,٤٤
، في حين بلغت اختبارات ٢٠٢٨ ألف طن عام ١٣١٦٨,٨ الف طن، ٢٩٧٨,٦٧أدنى وأقصى بلغ نحو  

  .على التوالي% ٢٤٠ ،%٥نحو ) MAPE)(MAD(الدقة 
.       ٢٠٢٨ –٢٠١٩المتوقع لكمية إنتاج األلبان في مصر خالل الفترة ) ١٠(جدول رقم   

 المتوقع الحد األعلى الحد األدنى  السنة
2019 4658.98 5833.9 5246.44 
2020 3814.20 6645.0 5229.62 
2021 2965.97 7459.6 5212.80 
2022 2117.08 8274.9 5195.98 
2023 1267.95 9090.4 5179.16 
2024 418.71 9906.0 5162.34 
2025 430.59 10721.6 5145.52 
2026 1279.93 11537.3 5128.70 
2027 2129.29 12353.1 5111.89 
2028 2978.67 13168.8 5095.07 

  .Minitapحسبت وجمعت ببرنامج :المصدر
 

 ARlMA)(2.1.2بفحص النماذج اإلحصائية تم اختيار أفضل نموذجين :ARlMA طريقة -٢
)2.2.2(ARlMA . الوصول إلية حيث أنه يعطى اقل مجموع وبالمقارنة بينهم تم اختيار أفضل نموذج تم

 بحيث يكون الفرق بين النموذج الفعلي والتقديري اقل ما ١٥٦٢٢٧٤يقدر بحوالي ) RSS(مربعات خطا 
، أنه بلغ نحو )١١(، توضح نتائج التنبؤ الواردة بالجدول رقم ARTMA)٢,٢,٢(يمكن وهو نموذج  

،وتراوح بين حدين أدنى وأقصى بلغ ٢٠٢٨ام  ع٦١٠١,٦١ ثم تزايدت إلى حوالي ٢٠١٩عام  ٥٤١٨,٦٠
  .٢٠٢٨ عام ٩٨٧٢,٨٥ ألف طن ، ٢٣٣٠,٣٧نحو 

  .٢٠٢٨ –٢٠١٩المتوقع لكمية إنتاج األلبان في مصر خالل الفترة ) ١١(جدول رقم 
 المتوقع الحد األعلى الحد األدنى  السنة
2019 4711.25 6125.94 5418.60 
2020 4665.35 6216.97 5441.16 
2021 4537.38 6426.86 5482.12 
2022 4310.43 6765.48 5537.95 
2023 4020.23 7193.48 5606.86 
2024 3696.61 7678.12 5687.37 
2025 3357.32 8199.06 5778.19 
2026 3012.70 8743.64 5878.17 
2027 2669.06 9303.49 5986.28 
2028 2330.37 9872.85 6101.61 

  .Minitapنامجحسبت وجمعت ببر :المصدر
  

الختبار أهمية االرتباطات الذاتية للبواقي وذلك مـن   : Ljuny Box Q(18(اختبار أخطاء البواقي 
في تحليل البواقي يجب أن يكون مجموع مربعاتها         ، ٦,٣خالل إحصاء يتبع توزيع مربع كاى حيث بلغ نحو          

 ٢٠١٩ )ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرون التاسع دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢٠٢٨  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
 Pوالـذي يتبـين منـة أن قيمـة          ، عي  أقل ما يمكن وهو عبارة عن سلسلة غير اتجاهية تتبع التوزيع الطبي           

 نحو  Pحيث بلغت قيمة    ،  مما يدل على أن النموذج عشوائي يتبع التوزيع الطبيعي           ٠,٠٥االحتمالية أكبر من    
٠,٥١.  
  : التوقعات المستقبلية لنسبة االكتفاء الذاتي في مصر-جـ 

، أنه بلغ نحو )١٢(قم توضح نتائج التنبؤ الواردة بالجدول ر:  المزدوجاألسى نموذج التنعيم -١
،وتراوح بين حدين أدنى وأقصى بلغ نحو ٢٠٢٨عام % ٤٦,٠٦ ثم تناقص إلى حوالي ٢٠١٩عام % ٧٤,٢٥
، % ٣,١٥نحو ) MAPE)(MAD( ، في حين بلغت اختبارات الدقة ٢٠٢٨عام % ٦٧,٢٤، % ٢٤,٨٨
  .على التوالي% ٢,٦٧

  ٢٠٢٨ –٢٠١٩في مصر خالل الفترة ن المتوقع لنسبة االكتفاء الذاتي لأللبا) ١٢(جدول رقم 
 المتوقع الحد األعلى الحد األدنى  السنة
2019 67.71 80.78 74.25 
2020 63.20 79.03 71.12 
2021 58.55 77.42 67.99 
2022 53.83 75.88 64.85 
2023 49.06 74.38 61.72 
2024 44.25 72.92 58.59 
2025 39.43 71.48 55.46 
2026 34.59 70.06 52.32 
2027 29.74 68.65 49.19 
2028 24.88 67.24 46.06 

  .Minitapحسبت وجمعت ببرنامج :المصدر
  

 ARlMA)(1.0.2بفحص النماذج اإلحصائية تم اختيار أفضل نموذجين :ARlMA طريقة -٢
)٢,٢,٢(ARlMA . وبالمقارنة بينهم تم اختيار أفضل نموذج تم الوصول إلية حيث أنه يعطى اقل مجموع

 بحيث يكون الفرق بين النموذج الفعلي والتقديري اقل ما يمكن ١١,٢٥يقدر بحوالي ) RSS(عات خطا مرب
% ٧٩,٤٥، أنه بلغ نحو )١٣(، توضح نتائج التنبؤ الواردة بالجدول رقم ARTMA)٢,٢,٢(وهو نموذج  

 ،وتراوح بين حدين أدنى وأقصى بلغ نحو٢٠٢٨عام % ٨٣,٥١ ثم تزايدت إلى حوالي ٢٠١٩عام 
  .٢٠٢٨عام % ٩٨,٢٥، %٦٨,٧٦

  ٢٠٢٨ –٢٠١٩المتوقع لنسبة االكتفاء الذاتي لاللبان في مصر خالل الفترة ) ١٣(جدول رقم 
 المتوقع الحد األعلى الحد األدنى  السنة
2019 72.87 86.02 79.45 
2020 72.63 90.41 81.52 
2021 70.63 93.83 82.06 
2022 70.29 95.62 82.47 
2023 69.32 96.66 82.78 
2024 98.91 97.29 83.02 
2025 98.69 97.70 83.20 
2026 68.70 97.97 83.33 
2027 68.73 98.14 83.43 
2028 68.76 98.26 83.51 

  .Minitapحسبت وجمعت ببرنامج :المصدر
  

الختبار أهمية االرتباطات الذاتية للبواقي وذلك مـن   : Ljuny Box Q(18(اختبار أخطاء البواقي 
في تحليل البواقي يجب أن يكون مجموع مربعاتها         ، ٦,٧الل إحصاء يتبع توزيع مربع كاى حيث بلغ نحو          خ

 Pوالـذي يتبـين منـة أن قيمـة          ، أقل ما يمكن وهو عبارة عن سلسلة غير اتجاهية تتبع التوزيع الطبيعي             



٢٠٢٩  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
 نحو  Pحيث بلغت قيمة    ، عي   مما يدل على أن النموذج عشوائي يتبع التوزيع الطبي         ٠,٠٥االحتمالية أكبر من    

٠,٥٦.  
  الملخص

يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الرائدة فى االقتصاد القومي وأحد الركائز للتنمية االقتصادية 
 اإلنتاج الحيواني واإلنتاج النباتي واإلنتاج هي الزراعي على ثالث أنشطة رئيسية اإلنتاجواالجتماعية ويشمل 

 الحيواني اإلنتاجفير المواد الخام الالزمة لمتطلبات القطاعات األخرى ، ويلعب السمكي ، ويقوم القطاع بتو
 واللذان يعتبران األلباندوراً هام فى تحقيق التنمية الزراعية واالكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية كاللحوم و

 نحو ٢٠١٧ الحيواني عام جاإلنتاالمصدر الرئيسي للبروتينات الالزمة لبناء جسم اإلنسان ، حيث بلغ قيمة 
 ألف ١٦٦ الزراعي خالل نفس العام،تستورد مصر اإلنتاجمن قيمة % ٣٧,٦ مليار جنية ، بما يمثل ١٣٤,١

 ألف ٤٥ يصل إلى األلبانطن من ألبان األطفال وألبان البودرة، وإجمالي الصادرات المصرية من منتجات 
نتيجة الزيادة السكانية ، وارتفاع الدخل الفردي ومحدودية  ومنتجاتها األلبانطن، لقد أدي زيادة الطلب علي 

ية للماشية المحلية إلي زيادة اإلنتاج نتيجة انخفاض الكفاءة األلبانمعدل زيادة الكميات المنتجة محليا من 
لذي  في السنوات األخيرة، األمر ااأللبانالفجوة الغذائية من اللبن الخام والجبن باإلضافة إلي ارتفاع أسعار 

 ومنتجاتها في مصر ، العمل علي زيادتها لتقليل الفجوة األلبانية من اإلنتاج الطاقة دراسةيدعو إلى ضرورة 
الغذائية علي المدى القصير وتحقيق االكتفاء الذاتي منها علي المدى الطويل ، وبالتالي توفير العملة األجنبية 

 ناحية ، ورفع متوسط نصيب الفرد من البروتين وتوجيهها إلي نواحي أخري في التنمية االقتصادية من
الحيواني من ناحية أخرى، وتوضيح الرؤى أمام صانعي القرار عند تصميم السياسات المستقبلية المتعلقة بهذا 

، ٢٠١٧ – ٢٠٠٠ في مصر خالل الفترة األلبان واستهالك إنتاج اقتصاديات دراسة يستهدف البحث. المجال
،  وأنواع الماشيةأعداد وتحليل كل من األلبان واستهالك إنتاجلعوامل التي تؤثر على  ادراسة األمروقد تطلب 

اعتمدت  .األلبان واستهالك نتاج ، والتوقعات المستقبلية لنسبة االكتفاء الذاتي إلاأللبان المحلى من اإلنتاجو
ة، باإلضافة إلي بعض البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة المستمدة من جهات متعدد

قياس أثر العوامل المختلفة  ذات الصلة، واستخدم أساليب التحليل اإلحصائية الوصفية والكمية ، اتراسالد
على الكميات المنتجة والمستهلكة باستخدام عدد من النماذج الرياضية أهمها النموذج الخطى واللوغاريتمي 

 المنتجة، كمية االستهالك من األلبان للعالقة بين كمية وذلك  لمحاولة الوصول إلى أفضل الصيغ تمثيالً
 . ، باإلضافة الى أساليب التنبؤ المختلفةاأللبان

 النتائج البحثية
وبلغ مقدار ، رأس ألف ٤٥٠٠ بنحو ٢٠١٧-٢٠٠٠ في مصر خالل الفترة األبقار بلغ متوسط أعداد -١

  %.٢,٢٢و   وقدر معدل النمو السنوي بنح٠,٠٠١ بنحو رأسألف  التغير
 رأسألف ١٠,٩٨وبلغ مقدار التغير بنحو ، رأس ألف ٣٨٣٠ بلغ متوسط أعداد الجاموس في مصر بنحو -٢

  %.0.287، وقدر معدل النمو السنوي بنحو 
 ، رأس ألف ٥٢,٣٣وبلغ مقدار التغير بنحو ، رأس ألف ٥٢٨١ في مصر بنحو األغنام بلغ متوسط أعداد -٣

  %.٠,٩٩٠وقدر معدل النمو السنوي بنحو 
 ، رأس ألف ٤١,٦٠وبلغ مقدار التغير بنحو ، رأس ألف ٣٩٨٠ بلغ متوسط أعداد الماعز في مصر بنحو -٤

  %.١,٠٤وقدر معدل النمو السنوي بنحو 
 ، رأس ألف ٠,٣٣٧وبلغ مقدار التغير بنحو ، رأس ألف ١٣٩ بلغ متوسط أعداد الجمال في مصر بنحو -٥

  .%٢٤٢وقدر معدل النمو السنوي بنحو 

 ٢٠١٩ )ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرون التاسع دالمجل –رية لالقتصاد الزراعيالمجلة المص



٢٠٣٠  في مصراأللبان واستهالك إنتاجاقتصاديات 
 ، رأس ألف ٤,٧٦-وبلغ مقدار التغير بنحو ، رأس ألف ١٣٩٥ بلغ متوسط أعداد االبل في مصر بنحو -٦

  %.٠,٣٤١وقدر معدل النمو السنوي بنحو 
وبلغ مقدار ،   ألف طن٢٧١٢,٣ بنحو ٢٠١٧-٢٠٠٠ في مصر خالل الفترة األبقار إنتاج بلغ متوسط -٧

  %.٢,٣٨نمو السنوي بنحو  ، وقدر معدل الرأس ألف ٦٤,٤٥التغير بنحو 
ألف ١٣,٢٤وبلغ مقدار التغير بنحو ،  ألف طن ٢٤٦٦,٥ الجاموس في مصر بنحو إنتاج بلغ متوسط  -٨

  %.٠,٥٣٧طن ، وقدر معدل النمو السنوي بنحو 
 ألف طن، ٠,١٨٥-وبلغ مقدار التغير بنحو ،  ألف طن١٢٥,٩ في مصر بنحو األغنام إنتاج بلغ متوسط -٩

  %.٠,١٥مو السنوي بنحو وقدر معدل الن
، )١س( وكال من متوسط دخل الفرد الف جنيةاأللبان وجود عالقة طردية بين متوسط الكمية المستهلكة من -١٠

من هذه % ١حيث أن زيادة قدرها ، ، )٤س(، سعر التجزئة للبيض كجم ) ٢س(عدد السكان مليون نسمة 
% ٥,٨، %١١,٠، % ١٦,٩والي   بحاأللبانن المتغيرات تؤدى إلى زيادة متوسط الكمية المستهلكة م

، %٩,٦ية المستهلكة حيث بلغت نحو على التوالي ، وكانت العالقة عكسية بين سعر التجزئة لأللبان والكم
  %.٩,٦ بنحو األلبانتؤدى الى خفض الكمية المستهلكة من % ١ األلبانأي أن ارتفاع سعر التجزئة لكيلو 

 من الكمية pوأن النموذج يتبع التوزيع الطبيعي حيث بلغت قيمة ) ١ ،٠ ،٢ (ريما هو  الاألفضل النموذج -١١
  .٠,٥٦، ٠,٥١ ،  ٠,٧٨ بنحو األلبانالمستهلكة   الكمية المنتجة ، ونسبة االكتفاء الذاتي من 

 :  بالتاليدراسةالتوصى 
 .  اللبنجإنتا العمل على زيادة حجم المنتج من اللبن وتشجيع إنشاء المزارع المتخصصة في -١
 .  الكبير ووفرات السعةاإلنتاجية لالستفادة من مزايا اإلنتاج العمل على زيادة حجم الوحدات -٢
 التي يمكنها زيادة عوائد وأرباح األلبان يجب توجيه عناية أكبر الستغالل الطاقات العاطلة في مصانع -٣

  ".هذه الصناعة دون إضافة استثمارات جديدة
  المراجع

 مختلفـة النـشرات     أعداد،  النشرات السنوية ألسعار التجزئة   لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،       الجهاز ا  -١
  .السنوية ألعداد السكان

  .القاهرة أعداد مختلفة، ،الحيوانية الثروة إحصاءات واإلحصاء، العامة للتعبئة ركزي الم الجهاز-٢
العالقات االسـتهالكية الدخيلـة لأللبـان       ) : دكاثر( ايزابيل فؤاد زخاري، فاطمة الدرديرى، أحمد سالم         -٣

  .١٩٩٥عام ) ٢(العدد ) ٥(، المجلدة المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، اومنتجاته
 قـسم  –، رسـالة دكتـوراه    اقتصادية لنمط استهالك الغذاء فى مصر   دراسة:  جيهان رجب لطفى محمد      -٤

  .٢٠٠١االقتصاد الزراعي جامعة عين شمس 
، رسالة دكتوراه ، قسم االقتصاد       اقتصادية ال نتاج وتصنيع األلبان فى مصر       دراسة: صور   رشا صالح من   -٥

  .٢٠٠٩الزراعي ، كلية الزراعة ـ، جامعة عين شمس 
 ، مجلـس     الغـذائي المـصري    األمنقضية  ) :دكتور(حمدي عبده الصوالحي    ) دكتور( سعد زكى نصار     -٦

  .٢٠٠٩القضايا االقتصادية ، الوزراء ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 
 تحليلية للتنبؤ بنسب االكتفاء الذاتي من بعض الحبوب األساسية في           دراسة:  عزة محمود عبد القادر غزالة     -٧

  .٢٠١٥مصر، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ، المجلد الخامس والعشرون ، العدد األول ، مارس 
، استخدام نموذج أريمـا فـي التنبـؤ     ) دكاترة(ود خليل    محمد صالح الجندي ، حمدي الصوالحي ، محم        -٨

، المـؤتمر العـشرون     ) ٢٠٢٠ – ٢٠٠٠(بنسب االكتفاء الذاتي من الزيوت في مصر خـالل الفتـرة            
  .٢٠١٢لالقتصاديين الزراعيين ، 
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 ، التحليل االقتصادي لواقع ومستقبل االكتفاء الذاتي من القمح في مـصر، ) أحرون( محمد فوزي شاهين و    -٩

  .٢٠١١المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ، المجلد الحادي والعشرون ، العدد الثالث ، سبتمبر 
  .٢٠١٧، عام  الدخلإحصائيات نشرات القطاع الزراعي  وزراه الزراعة واستصالح األراضي ،-١٠
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Summary: 
 

The agricultural sector is one of the leading sectors in the national economy 
and one of the pillars of economic and social development. Agricultural production 
includes three main activities: plant production, animal production and fish 
production. The sector provides the raw materials necessary for the requirements of 
other sectors. Animal production plays an important role in achieving agricultural 
development and self-sufficiency. The value of animal production in 2016 reached 
134.1 billion pounds, representing 37.6% of the total value of the production. During 
the same year, Egypt imported 166,000 tons of baby milk and powdered milk, and the 
total Egyptian exports of dairy products amounted to 45,000 tons. The increase in 
demand for milk and milk products due to population increase, high per capita 
income and limited quantities produced locally due to low production efficiency The 
increase in the food gap of raw milk and cheese in addition to the high prices of milk 
in recent years, which calls for the need to study the production capacity of milk and 
milk products in Egypt, working to increase it to reduce the food gap in the short term 
and To achieve long-term self-sufficiency, thus providing foreign currency and 
channeling it to other aspects of economic development on the one hand, raising the 
average per capita animal protein on the other hand, and clarifying visions for 
decision-makers in designing future policies related to this area. The research aims to 
study the economics of milk production and consumption in Egypt during the period 
2000 - 2017, and it was required to study the factors that affect the production and 
consumption of milk and analysis of the numbers and types of livestock, local milk 
production, and the future expectations of the self-sufficiency ratio of milk 
production and consumption. Published and unpublished secondary data from 
multiple sources, in addition to some relevant studies, and used descriptive and 
quantitative statistical analysis methods, measuring the impact of different factors on 
quantities produced and consumed using a number of mathematical models uh Here 
the model linear and logarithmic so as to try to access the best formulas 
representation of the relationship between the amount of milk produced, the amount 
of consumption of dairy, in addition to various forecasting methods. 
Research results: 
1- The average number of cows in Egypt during the period 2000-2017 was about 

4,500 thousand heads, the rate of change of a thousand heads was about 0.001 and 
the annual growth rate was estimated at 2.22%. 
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2- The average number of buffalo in Egypt was about 3830 thousand heads, with a 

change rate of 10.98 thousand heads, and the annual growth rate was about 
0.287%. 

3- The average number of sheep in Egypt was about 5281 thousand heads, the rate of 
change was about 52.33 thousand heads, and the annual growth rate was 0.990%. 

4- The average number of goats in Egypt was about 3980 thousand heads, the amount 
of change was 41.60 thousand head, and the annual growth rate was estimated at 
1.04%. 

5- The average number of camels in Egypt was about 139 thousand heads, and the 
amount of change was about 0.337 thousand heads, and the annual growth rate 
was estimated at 242%. 

6- The average number of camels in Egypt was about 1395 thousand heads, and the 
amount of change was -4.76 thousand heads, and the annual growth rate was 
estimated at 0.341%. 

7- The average production of cows in Egypt during the period 2000-2017 was about 
2712.3 thousand tons, the amount of change was about 64.45 thousand heads, and 
the annual growth rate was 2.38%. 

8- The average buffalo production in Egypt was about 2466.5 thousand tons, the 
amount of change was about 13.24 thousand tons, and the annual growth rate was 
estimated at 0.537%. 

9- The average sheep production in Egypt reached about 125.9 thousand tons, the 
amount of change was -0.185 thousand tons, and the annual growth rate was 
estimated at 0.15%. 

10- There is a direct relationship between the average amount of milk consumed and 
the average per capita income per pound (Q1), the population of one million 
people (Q2), and the retail price of eggs (kg4), as an increase 1% of these 
variables leads to an average increase The amount of milk consumed increased by 
16.9%, 11.0% and 5.8%, respectively, and the relationship was reversed between 
the retail price of milk and the amount consumed, which amounted to about 9.6%, 
meaning that the retail price of milk per kilo 1% leads to a decrease in the amount 
consumed by milk by about 9.6%. 

11- LArima's best model is (2,0,1), and that the model follows the normal distribution, 
where the value of p of the quantity consumed is the amount produced, and the 
self-sufficiency ratio of milk is about 0.78 0.51, 0.56. 


