
٢٠٤٩ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
   بعض المنتجات الحيوانية فى مصراستهالكدراسة اقتصادية إلنتاج و
  منى صالح إمام محمد/ د

   مركز بحوث الصحراء– شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية –قسم الدراسات االقتصادية 
  :مقدمة 

حقق به األمن  الذى يتالزراعي أحد القطاعات اإلنتاجية الهامة بالقطاع الحيوانييعتبر قطاع اإلنتاج 
اإلنسان والذى يشمل كل  الالزم لغذاء الحيواني للبروتين الرئيسي باعتباره المصدر الزراعية والتنمية الغذائي

 ١٣٤ نحو الحيوانياإلنتاج  حيث بلغت قيمة من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء واألسماك واأللبان والبيض
، )٨(٢٠١٦ مليار جنيه فى عام ٣٥٧ و والبالغة نحالزراعيج من قيمة اإلنتا% ٣٧,٥مليار جنيه ، تمثل نحو 

 أحد المشكالت الهامة المطروحة ، ويرجع ذلك المنتجات الحيوانيةوتعد مشكلة توفير احتياجات السكان من 
 مع قصور اإلنتاج المحلى عن مسايرة االحتياجات السنوية منها نتيجة للزيادة المضطردة عليهالتزايد الطلب 

عن الحد  فى مصر الحيوانيالسكان مما يؤدى إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من البروتين فى عدد 
 جم ٤٠ -٣٣ األغذية والزراعة والصحة العالمية والذى يتراوح ما بين منظمتي الذى أوصت به الوقائي

 واليح ٢٠١٦ فى مصر عام الحيواني من البروتين اليوميحيث بلغ متوسط نصيب الفرد . يوم / بروتين 
 جم ١٣,٣ حوالي فإن هناك فجوة بروتينية يعانى منها الفرد فى مصر تقدر بالتالييوم وب/  جم بروتين ١٩,٧

 زيادة الواردات من ه ذلكيمما ترتب عل ، من البروتين الالزم للجسمدنييوم ليصل للحد األ/ بروتين 
اسة كل من اللحوم الحمراء واألسماك  ويعتمد البحث على در. لتغطية احتياجات السكانالمنتجات الحيوانية

، % ٢٤,١، %٤١,٦ مليار جنيه ، تمثل نحو ٢٥,٤ ، ٣٢,٣ ، ٥٥,٧واأللبان حيث تبلغ قيمة كل منهما نحو 
 لكل منهما الزراعيمن قيمة اإلنتاج % ٧,١، % ٩، %١٥,٦ وتمثل نحو الحيوانيمن قيمة اإلنتاج % ١٩

  . )١٠(٢٠١٦على الترتيب عام 
  :مشكلة البحث 

تتمثل مشكلة البحث فى انه على الرغم من تزايد اإلنتاج من المنتجات الحيوانية إال أن الكميات 
المستهلكة منها مازالت تتجه إلى الزيادة بمعدالت أعلى من الزيادة فى اإلنتاج مما أدى إلى تزايد الفجوة 

، حيث قدرت حجم  فى مصر يالغذائبصورة تهدد تحقيق األمن  الذاتي االكتفاءالغذائية وانخفاض نسبة 
 ألف طن لكل ٨٨٨,٥ ، ٢٣٦,٨، ٣٣٣,٦الفجوة الغذائية لكل من اللحوم الحمراء واألسماك واأللبان بنحو 

، األمر الذى ترتب عليه تزايد اعتماد الدولة على ) ٢٠١٦-٢٠٠٠(منهما على الترتيب خالل فترة الدراسة 
اق العالمية وانعكاس أثر ذلك فى زيادة األعباء على ميزان استيراد كميات كبيرة من تلك المنتجات من األسو

   .المصريالمدفوعات 
  :هدف البحث 

 بعض المنتجات الحيوانية فى استهالكإلنتاج و يهدف هذا البحث إلى التعرف على الوضع الراهن
ل المؤثرة على  ، باإلضافة إلى دراسة أهم العوامالذاتي االكتفاءمصر، وتقدير حجم الفجوة الغذائية ونسبة 

 االستهالك المنتجات الحيوانية فى مصر، وتقدير مدى كفاية اإلنتاج والواردات لتغطية استهالكإنتاج و
للمنتجات الحيوانية  الغذائي ، وتقدير معامل األمن اإلستراتيجيالمحلى، وقياس الفائض والعجز فى المخزون 

  ) .٢٠١٦-٢٠٠٠(موضع الدراسة فى مصر خالل الفترة 
  :در البيانات والطريقة البحثية امص

 يعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة عن الجهات الرسمية منها
 ، باإلضافة إلى بعض واإلحصاء للتعبئة العامة المركزي والجهاز األراضيوزارة الزراعة واستصالح 

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



٢٠٥٠ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
يعتمد البحث فى تحقيق أهدافه على أستخدام طرق و. البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع 

 البسيط والمرحلي لدراسة أهم العوامل االنحدار الوصفي والكمي واستخدام أسلوب تحليل اإلحصائيالتحليل 
 للمنتجات الحيوانية فى جمهورية مصر العربية ، وحساب حجم المخزون االستهالكالمؤثرة على اإلنتاج و

   . للمنتجات الحيوانية فى مصرالغذائين  ومعامل األماإلستراتيجي
  :نتائج الدراسة 

 وكمية الصادرات من المنتجات الذاتي االكتفاء وحجم الفجوة ونسبة االستهالكتطور اإلنتاج و: أوالً 
  :الحيوانية فى مصر 

 ومتوسط نصيب الفرد وحجم االستهالكيختص هذا الجزء بالتعرف على تطور اإلنتاج المحلى و
 وكمية الصادرات من اللحوم الحمراء واألسماك واأللبان خالل فترة الذاتي االكتفاءغذائية ونسبة الفجوة ال
  ).٢٠١٦-٢٠٠٠(الدراسة 

  -: اللحوم الحمراء -١
 على مستوى اللحوم الحمراءتزايد الكمية المنتجة من ) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:اإلنتاج 

 أدني ألف طن ، وبحد ٩٠٠,١ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(الجمهورية خالل فترة الدراسة 
 ، بنسبة ٢٠١٠لف طن فى عام أ ٩٩٢ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠٠١ ألف طن فى عام ٦٩٦ حواليبلغ 

  .عن متوسط اإلنتاج خالل فترة الدراسة % ١٠,٢ حوالي ودنيعن الحد األ% ٤٢,٥زيادة 
 تبين  فى مصر خالل فترة الدراسةاللحوم الحمراء  إنتاجلتطور العام الزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

اللحوم أن إنتاج ) ٢(بالجدول رقم ) ١(تضح من المعادلة رقم وي أن أفضل الصور هى الصورة الخطية ،
حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية % ١عند مستوى معنوية  إحصائياً ومعنوياَ أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً الحمراء
    .من متوسط اإلنتاج خالل فترة الدراسة % ١,٨  سنويبمعدل تغير  ألف طن ١٦,٧ اليحولإلنتاج 

 على اللحوم الحمراءتزايد الكمية المستهلكة من ) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:االستهالك
 ألف طن ، ١٢٣٣,٧ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسة 

لف طن فى عام أ ١٨٧٥ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠٠١ ألف طن فى عام ٧٩٣ حوالي بلغ نيأدبحد و
  . خالل فترة الدراسة االستهالكعن متوسط % ٥٢ حوالي ودنيعن الحد األ% ١٣٦,٤ ، بنسبة زيادة ٢٠١٥

  فى مصر خالل فترة الدراسةاللحوم الحمراء استهالكتطور  العام لالزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 
 استهالكأن ) ٢(بالجدول رقم ) ٢(يتضح من المعادلة رقم تبين أن أفضل الصور هى الصورة الخطية ، و

الزيادة  بلغ مقدارو% ١عند مستوى معنوية  أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوياَ إحصائياً اللحوم الحمراء
  .فترة الدراسة  خالل االستهالكمن متوسط % ٣,٧ حوالي يمثل ألف طن ٤٥,٧ حواليالسنوية 

اللحوم  من متوسط نصيب الفردتزايد ) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:متوسط نصيب الفرد 
 ١١,٨ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠( على مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسة الحمراء

 سنة/كجم ١٥,٨ ليحوا، وحد أقصى بلغ  ٢٠٠١ فى عام سنة/ كجم٩,١ حوالي بلغ أدنيبحد و ، سنة/كجم
 خالل  نصيب الفردعن متوسط% ٣٣,٩ حوالي ودنيعن الحد األ% ٧٣,٦ ، بنسبة زيادة ٢٠١٥فى عام 

  .فترة الدراسة 
 فى مصر خالل اللحوم الحمراء تطور متوسط نصيب الفرد من العام لالزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

) ٢(بالجدول رقم ) ٣(يتضح من المعادلة رقم و  تبين أن أفضل الصور هى الصورة الخطية ،فترة الدراسة
عند مستوى معنوية  أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوياَ إحصائياً اللحوم الحمراء متوسط نصيب الفرد منأن 
 خالل نصيب الفردمن متوسط % ١,٧ حوالي سنة يمثل/ كجم٠,١٩٧حواليالزيادة السنوية  بلغ مقدارو% ١

  .فترة الدراسة 



٢٠٥١ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
على مستوى من اللحوم الحمراء الفجوة حجم تزايد ) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -: الفجوة

لعدم قدرة اإلنتاج على الوفاء باإلحتياجات نتيجة ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(الجمهورية خالل فترة الدراسة 
 ٧٩ حوالي بلغ أدني حد وتراوحت بين ألف طن ، ٣٣٣,٦ حوالي ، حيث بلغ متوسط الفجوة يةاالستهالك

عن % ١٠٣٩ ، بنسبة زيادة ٢٠١٥ ألف طن فى عام ٩٠٠ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠٠١ طن فى عام ألف
  .عن متوسط الفجوة خالل فترة الدراسة % ١٧٠ حوالي ودنيالحد األ

  فى مصر خالل فترة الدراسةلحجم الفجوة من اللحوم الحمراء العام الزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 
 حجم الفجوة أن) ٢(بالجدول رقم ) ٤(يتضح من المعادلة رقم و لصورة الخطية ،تبين أن أفضل الصور هى ا

 حيث بلغ مقدار %١ عند مستوى معنوية  أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوياَ إحصائياًمن اللحوم الحمراء
 من فجوة ألف طن وبلغ معدل الزيادة السنوية لل٢٨,٩ حوالي من اللحوم الحمراء الزيادة السنوية للفجوة

  .من متوسط الفجوة خالل فترة الدراسة% ٨,٧ حوالي اللحوم الحمراء
 من اللحوم الذاتي االكتفاء نسبة تذبذب) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:الذاتي االكتفاءنسبة 

 بلغ أدني حد وقد تراوحت بين، ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(على مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسة الحمراء 
األمر الذى يعنى انخفاض نسبة  ، ٢٠٠١عام  % ٨٧,٨ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠١٥ عام  %٥٢ حوالي

 االكتفاءوقدر متوسط نسبة % . ٣٥,٨ حوالي ب٢٠٠١ عن نظيرتها فى عام ٢٠١٥ فى عام الذاتي االكتفاء
  % .٧٤,٧ حوالي خالل فترة الدراسة بالذاتي

 تبين أن  فى مصر خالل فترة الدراسةالذاتي كتفاءاالنسبة تطور  العام لالزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 
 الذاتي االكتفاءأن نسبة ) ٢(بالجدول رقم ) ٥(يتضح من المعادلة رقم و أفضل الصور هى الصورة الخطية ،

 حوالي الذاتي االكتفاء لنسبة سنوينخفاض الإل ا نسبة إحصائياً حيث بلغمعنويأخذت اتجاهاً عاماً متناقصاً و 
  . خالل فترة الدراسةالسنوي هامن متوسط% ١,٧ حوالي يمثل %١,٢٨

أن مصر لم تصدر أى كمية من اللحوم الحمراء فى  )١(  يتبين من بيانات جدول رقم-:الصادرات 
 ، بينما وصلت ألقصى كمية ٢٠١٥، ٢٠١٤ عامي، و) ٢٠١٢-٢٠٠٩(، والفترة ) ٢٠٠٣-٢٠٠٠(الفترة 

 وقدر متوسط كمية الصادرات من اللحوم ٢٠١٦فى عام  اآلف طن ٣مصدرة من اللحوم الحمراء بنحو 
  .  ألف طن ٠,٥ حواليالحمراء خالل فترة الدراسة ب

 فى مصر خالل فترة اللحوم الحمراء تطور كمية الصادرات من العام لالزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 
أن ) ٢(بالجدول رقم ) ٦(يتضح من المعادلة رقم و  تبين أن أفضل الصور هى الصورة التكعيبية ،الدراسة

  اإلنخفاضبلغ مقدارو إحصائياً معنويغير ومتناقصاً خذ اتجاهاً عاماً أ اللحوم الحمراء كمية الصادرات من
  .خالل فترة الدراسة  السنويها من متوسط% ٥٢,٨ حوالي  ألف طن يمثل٠,٢٦٤ حوالي السنوي

  : األسماك -٢
 على مستوى األسماكتزايد الكمية المنتجة من ) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:اإلنتاج 

 ألف طن ، وبحد ١١٣٣,٤ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(الجمهورية خالل فترة الدراسة 
 ، ٢٠١٦لف طن فى عام أ ١٧٠٦ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠٠٠ ألف طن فى عام ٧٢٤ حوالي بلغ أدني

  .عن متوسط اإلنتاج خالل فترة الدراسة % ٥٠,٥ حوالي ودنيعن الحد األ% ١٣٥,٦بنسبة زيادة 
تبين أن  فى مصر خالل فترة الدراسة األسماك لتطور إنتاج العام الزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

 أخذ األسماكأن إنتاج ) ٢(بالجدول رقم ) ٧(يتضح من المعادلة رقم أفضل الصور هى الصورة الخطية ، و
 حواليحيث بلغ مقدار الزيادة السنوية لإلنتاج % ١عند مستوى معنوية ائياً اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوياَ إحص

    .من متوسط اإلنتاج خالل فترة الدراسة % ٥,٢  سنويبمعدل تغير  ألف طن ٥٩,٤

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



٢٠٥٢ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
 على مستوى األسماكتزايد الكمية المستهلكة من ) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:االستهالك

بحد و ألف طن ، ١٣٧٠,٢ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(الجمهورية خالل فترة الدراسة 
 ، ٢٠١٤لف طن فى عام أ ٢٠٤١ حوالي ، وحد أقصى بلغ٢٠٠٢ ألف طن فى عام ٩٤٤ حوالي بلغ أدني

  . خالل فترة الدراسة االستهالكعن متوسط % ٤٩ حوالي ودنيعن الحد األ% ١١٦,٢بنسبة زيادة 
 تبين أن  فى مصر خالل فترة الدراسةاألسماك استهالكتطور لعام ل االزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

 األسماك استهالكأن ) ٢(بالجدول رقم ) ٨(يتضح من المعادلة رقم و أفضل الصور هى الصورة الخطية ،
 حواليالزيادة السنوية  بلغ مقدارو% ١عند مستوى معنوية أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوياَ إحصائياً 

  . خالل فترة الدراسة االستهالكمن متوسط % ٥ حوالي يمثللف طن  أ٦٨,٠١
 األسماك من متوسط نصيب الفرد تذبذب) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:متوسط نصيب الفرد 

 ، سنة/كجم ١١,٤ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(على مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسة 
 فى عام سنة/كجم ١٤,٤ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠٠٨ فى عام سنة/جم ك٩,٥ حوالي بلغ أدنيبحد و

٢٠٠١.  
 فى مصر خالل فترة األسماك تطور متوسط نصيب الفرد من العام لالزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

أن ) ٢(بالجدول رقم ) ٩(يتضح من المعادلة رقم و  تبين أن أفضل الصور هى الصورة الخطية ،الدراسة
بلغ و% ١عند مستوى معنوية ومعنوياَ إحصائياً متناقصاً  أخذ اتجاهاً عاماً األسماك فرد منمتوسط نصيب ال

 خالل فترة نصيب الفردمن متوسط % ١,٨ حوالي سنة يمثل/ كجم٠,٢٠٠ حوالي السنوي  اإلنخفاضمقدار
  .الدراسة 

توى الجمهورية على مسمن األسماك الفجوة حجم  تذبذب) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -: الفجوة
 وتراوحت بين ألف طن ، ٢٣٦,٨ حوالي، حيث بلغ متوسط الفجوة ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة 

  . ٢٠١٤ ألف طن فى عام ٥٥٩ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠٠٨ ألف طن فى عام ١٢٩ حوالي بلغ أدنيحد 
 تبين أن ل فترة الدراسة فى مصر خاللحجم الفجوة من األسماك العام الزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

 حجم الفجوة من أن) ٢(بالجدول رقم ) ١٠(يتضح من المعادلة رقم و أفضل الصور هى الصورة الخطية ،
 من حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية للفجوة  إحصائياًمعنويغير  أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً واألسماك
من متوسط الفجوة خالل فترة % ٣,٦ حوالي وية للفجوة ألف طن وبلغ معدل الزيادة السن٨,٦ حوالياألسماك 
  .الدراسة

 من األسماك الذاتي االكتفاء نسبة تذبذب) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:الذاتي االكتفاءنسبة 
 حوالي بلغ أدني حد وقد تراوحت بين، ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(على مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسة 

 االكتفاءاألمر الذى يعنى انخفاض نسبة  ، ٢٠٠٨عام % ٨٩,٢ حواليى بلغ ، وحد أقص٢٠١٤عام % ٧٢,٦
 الذاتي االكتفاءوقدر متوسط نسبة % . ١٦,٦ حوالي ب٢٠٠٨ عن نظيرتها فى عام ٢٠١٤ فى عام الذاتي

  % .٨٢,٥ حواليخالل فترة الدراسة ب
 تبين أن ر خالل فترة الدراسة فى مصالذاتي االكتفاءنسبة تطور  العام لالزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

 االكتفاءأن نسبة ) ٢(بالجدول رقم ) ١١(يتضح من المعادلة رقم و أفضل الصور هى الصورة الخطية ،
 الذاتي االكتفاء لنسبة ية السنوالزيادة  نسبة إحصائياً حيث بلغمعنويغير  أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً و الذاتي
   . خالل فترة الدراسةالسنوي ها متوسطمن% ٠,٤ حوالي يمثل %٠,٣٠٥ حوالي

 على مستوى األسماك كمية الصادرات منتزايد ) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:الصادرات 
 أدني ألف طن ، وبحد ١١,١ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(الجمهورية خالل فترة الدراسة 

.٢٠١٦لف طن فى عام أ ٤٨ اليحو، وحد أقصى بلغ ٢٠٠٠ ألف طن فى عام ٠,٤٨ حواليبلغ 



٢٠٥٣ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
   )٢٠١٦ – ٢٠٠٠( فى مصر خالل الفترة للمنتجات الحيوانية  الذاتي والصادراتاالكتفاء والفجوة ونسبة واالستهالك ومتوسط نصيب الفردتطور اإلنتاج ) ١(جدول رقم 

  األلبان  األسماك  اللحوم الحمراء

اإلنتاج   السنوات
  باأللف
   طن

اإلستهالك 
  باأللف 

  طن

متوسط 
نصيب 
الفرد 
  /كجم
  سنة

الفجوة 
باأللف 

  طن

نسبة 
االكتفاء 
الذاتي 

%  

كمية 
الصادرات 
  باأللف 

  طن

  اإلنتاج 
  باأللف
   طن

اإلستهالك 
باأللف 

  طن

متوسط 
نصيب 
  الفرد 
  /كجم
  سنة

  الفجوة 
باأللف 

  طن

نسبة 
االكتفاء 
الذاتي 

%  

كمية 
الصادرات 
  باأللف 

  طن

اإلنتاج  
باأللف  

  طن

اإلستهالك  
  باأللف
  طن

متوسط 
نصيب 
الفرد 

  سنة/كجم

الفجوة  
باأللف  

  طن

  نسبة 
  االكتفاء
 الذاتي 

%  

كمية 
الصادرات 
  باأللف 

  طن

2000 705 934 11 229 75.5 0 724 948 13.4 224 76.4 0.48 3824 4961 77.5 1137 77.1 29 
2001 696 793 9.1 97 87.8 0 772 1039 14.4 267 74.3 1 3954 5198 79.6 1244 76.1 32 
2002 821 960 10.5 139 85.5 0 802 944 12.5 142 85.0 2 4210 5483 80.7 1273 76.8 47 
2003 840 1019 11.2 179 82.4 0 876 1009 13.4 133 86.8 3 5280 6601 97.1 1321 80.0 80 
2004 818 960 10.4 142 85.2 1 865 1064 12.5 199 81.3 4 4682 5407 78 725 86.6 40 
2005 855 1133 11.1 278 75.5 1 889 1110 12.8 221 80.1 5 5551 6557 92.8 1006 84.7 136 
2006 879 1312 12.7 433 67.0 1 971 1218 10.1 247 79.7 4 5787 6389 88.7 602 90.6 129 
2007 917 1382 13 465 66.4 1 1008 1267 10.3 259 79.6 4 5925 6707 91.1 782 88.3 165 
2008 961 1176 10.9 215 81.7 1 1068 1197 9.5 129 89.2 6 5980 6699 89.1 719 89.3 330 
2009 981 1196 10.9 215 82.0 0 1093 1254 9.7 161 87.2 8 5624 6093 79.3 469 92.3 400 
2010 992 1310 12.6 318 75.7 0 1305 1551 11.6 246 84.1 11 5774 6172 78.4 398 93.6 582 
2011 988 1294 12.2 306 76.4 0 1362 1533 11.2 171 88.8 9 5803 6337 78.8 534 91.6 630 
2012 990 1229 11 239 80.6 0 1372 1687 10.3 315 81.3 16 5849 6248 75.7 399 93.6 497 
2013 964 1397 12.5 433 69.0 1 1454 1666 9.9 212 87.3 20 5554 6248 72.3 694 88.9 551 
2014 951 1492 12.7 541 63.7 0 1482 2041 11.9 559 72.6 28 5601 6519 72.9 918 85.9 485 
2015 975 1875 15.8 900 52 0 1519 1795 10.2 276 84.6 20 5245 6599 71.9 1354 79.5 462 
2016 968 1511 12.3 543 64.1 3 1706 1970 10.9 264 86.6 48 5089 6618 70.5 1529 76.9 279 

 286.7 *85.2 888.5 80.8 6166.8 5278.4 11.1 *82.5 236.8 11.4 1370.2 1133.4 0.5 *74.7 333.6 11.8 1233.7 900.1  متوسطال
  .متوسط هندسي(*) 

  .اد متفرقةأعدالغذائي،  نشرة الميزان ،الزراعي اإلدارة المركزية لإلقتصاد قتصادية،، قطاع الشئون اإلاألراضيوزارة الزراعة واستصالح  -:المصدر

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



٢٠٥٤ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
 فى مصر خالل فترة األسماك تطور كمية الصادرات من العام لالزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

أن ) ٢(بالجدول رقم ) ١٢(يتضح من المعادلة رقم و  تبين أن أفضل الصور هى الصورة الخطية ،الدراسة
 بلغ مقدارو% ١عند مستوى معنوية   أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوياَ إحصائياًاألسماك كمية الصادرات من

  . خالل فترة الدراسة السنويها من متوسط% ١٨,٤ حوالي يمثل ألف طن ٢,٠٤ حواليالزيادة السنوية 
  -: األلبان -٣

 على مستوى الجمهورية األلبانتزايد الكمية المنتجة من ) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:اإلنتاج 
 بلغ أدني طن ، وبحد ألف ٥٢٧٨,٤ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة 

 ، بنسبة ٢٠٠٨ طن فى عام ألف ٥٩٨٠ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠٠٠ طن فى عام ألف ٣٨٢٤ حوالي
  .عن متوسط اإلنتاج خالل فترة الدراسة % ١٣,٣ حوالي ودنيعن الحد األ% ٥٦,٤زيادة 

 تبين أن أفضل  فى مصر خالل فترة الدراسةاأللبان  إنتاجلتطور العام الزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 
 أخذ اتجاهاً األلبانأن إنتاج ) ٢(بالجدول رقم ) ١٣(يتضح من المعادلة رقم و الصور هى الصورة التربيعية ،
 ٨٣,٣ حواليحيث بلغ مقدار الزيادة السنوية لإلنتاج % ١عند مستوى معنوية عاماً متزايداً ومعنوياَ إحصائياً 

    .من متوسط اإلنتاج خالل فترة الدراسة % ١,٦  سنويبمعدل تغير  طن لفأ
 على مستوى األلبانتزايد الكمية المستهلكة من ) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:االستهالك

بحد و طن ، ألف ٦١٦٦,٨ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(الجمهورية خالل فترة الدراسة 
 ، ٢٠٠٧ طن فى عام ألف ٦٧٠٧ حوالي ، وحد أقصى بلغ٢٠٠٠ طن فى عام ألف ٤٩٦١ حوالي بلغ أدني

  . خالل فترة الدراسة االستهالكعن متوسط % ٨,٨ حوالي ودنيعن الحد األ% ٣٥,٢بنسبة زيادة 
 تبين أن  فى مصر خالل فترة الدراسةاأللبان استهالكتطور  العام لالزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

 األلبان استهالكأن ) ٢(بالجدول رقم ) ١٤(يتضح من المعادلة رقم و لصورة التكعيبية ،أفضل الصور هى ا
 حوالي السنوي  اإلنخفاضبلغ مقدارو% ١عند مستوى معنوية  ومعنوياَ إحصائياً متناقصاًأخذ اتجاهاً عاماً 

  . خالل فترة الدراسة االستهالكمن متوسط % ٠,٥ حوالي يمثل طن  ألف٣٣
 األلبان من متوسط نصيب الفرد تناقص) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:فرد متوسط نصيب ال

 ، سنة/كجم ٨٠,٨ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(على مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسة 
 فى عام سنة/كجم ٩٧,١ حوالي، وحد أقصى بلغ  ٢٠١٦ فى عام سنة/ كجم٧٠,٥ حوالي بلغ أدنيبحد و

٢٠٠٣ .  
 فى مصر خالل فترة األلبان تطور متوسط نصيب الفرد من العام لالزمنيدير معادلة االتجاه وبتق

أن ) ٢(بالجدول رقم ) ١٥(يتضح من المعادلة رقم و  تبين أن أفضل الصور هى الصورة التكعيبية ،الدراسة
بلغ و% ١ستوى معنوية عند مومعنوياَ إحصائياً متناقصاً  أخذ اتجاهاً عاماً األلبان متوسط نصيب الفرد من

 خالل فترة نصيب الفردمن متوسط % ٢,٧ حوالي سنة يمثل/ كجم٢,١٤٩ حوالي السنوي  اإلنخفاضمقدار
  .الدراسة 

على مستوى الجمهورية من األلبان الفجوة حجم  تذبذب) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -: الفجوة
 وتراوحت بين طن ، ألف ٨٨٨,٥ حواليوة ، حيث بلغ متوسط الفج) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة 

  .٢٠١٦ طن فى عام ألف ١٥٢٩ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠١٠ طن فى عام ألف ٣٩٨ حوالي بلغ أدنيحد 
 تبين أن  فى مصر خالل فترة الدراسةلحجم الفجوة من األلبان العام الزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

 حجم الفجوة من أن) ٢(بالجدول رقم ) ١٦(المعادلة رقم يتضح من و أفضل الصور هى الصورة التربيعية ،
 من األلبان  للفجوةالسنوي اإلنخفاضحيث بلغ مقدار  ومعنوياَ إحصائياًمتناقصاً  أخذت اتجاهاً عاماً األلبان
  .من متوسط الفجوة خالل فترة الدراسة% ١,٤ حوالييمثل  طن ألف ١٢,٣ حوالي



٢٠٥٥ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
  ومتوسط نصيب الفرداالستهالك العام لتطور كل من اإلنتاج ونيالزممعادالت االتجاه ) ٢(جدول رقم 

   )٢٠١٦ – ٢٠٠٠( فى مصر خالل الفترة للمنتجات الحيوانية  والصادراتالذاتي االكتفاءوالفجوة ونسبة 
رقم   البيان

معدل التغير   المتوسط  R2  F  معادلة االتجاه الزمني العام  المتغير  المعادلة
  %السنوي

  اإلنتاج  1
  )باأللف طن(

Ŷ=749.3+16.7X 
                 (6.9)**                       0.76 47.6**  900.1  1.8 

  االستهالك  2
  )باأللف طن(

Ŷ =822.5+45.7X 
                  (7)**                       0.77 48.7**  1233.7  3.7  

متوسط نصيب   3
  الفرد 

Ŷ =9.98+0.197X 
               (3.5)**                       0.45 12.2**  11.8  1.7 

  الفجوة 4
  )باأللف طن(

Ŷ =73.2+28.9X 
              (4.1)**                        0.53  16.6** 333.6  8.7 

نسبة االكتفاء   5
  الذاتي

Ŷ =86.3-1.28X 
             (3.5)**                       0.44 11.9**  74.7  -1.7 

راء
حم

م ال
حو

 الل

  الصادرات 6
  )باأللف طن(

Ŷ =-1.485+1.041X -0.140X2+0.005X3 

                   (2.8)**    (3.01)**    (3.13)** 0.48 4.1 0.5 52.8- 

  اإلنتاج 7
  )باأللف طن(

Ŷ =598.4+59.4X 
              (20.5)**                       0.97 418.7** 1133.4  5.2 

  االستهالك 8
  )باأللف طن(

Ŷ =758.1+68.01X 
               (12.2)**                       0.91 149.9** 1370.2  5  

متوسط نصيب  9
  الفرد

Ŷ =13.2-0.200X 
              (3.5)**                           0.45 12.3* 11.4 -1.8 

  الفجوة 10
  )باأللف طن(

Ŷ =159.7+8.6X 
              (1.9)                       0.19   3.5 236.8  3.6  

  نسبة االكتفاء 11
  الذاتي

Ŷ =79.9+0.305X 
                (1.2)                       0.09 1.5 82.5  0.4 

ماك
ألس

ا
  

  الصادرات  12
  )باأللف طن(

Ŷ =- 7.211 +2.04٠X 
                    (5.9)**                       

0.70 35.2** 11.1 18.4  

  اإلنتاج 13
  )باأللف طن(

Ŷ = 3206.5+500.9X-23.2X2 

                (10.02)**      (8.6)** 0.90 62** 5278.4  1.6 

  االستهالك 14
  )باأللف طن(

Ŷ =4214.4+682.5X -68.1X2+2.1X3 

                   (3.6)**    (2.8)**     (2.4)* 0.71 10.5** 6166.8  -0.5 

متوسط نصيب  15
  الفرد

Ŷ =68.1+8.3X -0.972X2+0.029X3 

             (3.02)**   (2.8)**     (2.3)* 0.71 10.5** 80.8 -2.7 

  الفجوة 16
  )باأللف طن(

Ŷ = 1742.7-248.1X+13.1X2 

                  (5.1)**      (5.03)** 0.65 13.2**  888.5  1.4-  

االكتفاء نسبة   17
  الذاتي

Ŷ = 67.5+4.8X-0.245X2 

              (8.3)**      (7.7)** 0.83 35.2** 85.2  0.46 

بان
األل

  

  الصادرات 18
  )باأللف طن(

Ŷ=183.6-128.730X+25.706X2-1.044X3 
                    (3.7)**        (5.8)**     
(6.5)** 

0.94 64.8** 286.7 28 

  %٥معنوي إحصائياً عند مستوى %             * ١توى معنوي إحصائياً عند مس** 
  .)١(جمعت وحسبت من جدول رقم  -:المصدر

  

على  من األلبان الذاتي االكتفاء نسبة تذبذب) ١( يتبين من بيانات جدول رقم -:الذاتي االكتفاءنسبة 
% ٧٦,١ حوالي  بلغأدني حد وقد تراوحت بين، ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسة 

 خالل فترة الذاتي االكتفاءوقدر متوسط نسبة  . ٢٠١٢عام % ٩٣,٦ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠٠١عام 
  % .٨٥,٢ حواليالدراسة ب

 تبين أن  فى مصر خالل فترة الدراسةالذاتي االكتفاءنسبة تطور  العام لالزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 
 االكتفاءأن نسبة ) ٢(بالجدول رقم ) ١٧(ضح من المعادلة رقم يتو أفضل الصور هى الصورة التربيعية ،

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



٢٠٥٦ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
 حوالي الذاتي االكتفاء لنسبة ية السنوالزيادة  نسبة أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوياَ إحصائياً حيث بلغالذاتي
   . خالل فترة الدراسةالسنوي هامن متوسط% ٠,٤٦ حوالي يمثل %٠,٣٩

 على مستوى األلبان كمية الصادرات منتزايد ) ١(جدول رقم  يتبين من بيانات -:الصادرات 
 أدني ألف طن ، وبحد ٢٨٦,٧ حوالي  بلغ سنويبمتوسط ) ٢٠١٦ -٢٠٠٠(الجمهورية خالل فترة الدراسة 

  . ٢٠١١لف طن فى عام أ ٦٣٠ حوالي، وحد أقصى بلغ ٢٠٠٠ ألف طن فى عام ٢٩ حواليبلغ 
  فى مصر خالل فترة الدراسةاأللبان تطور كمية الصادرات منل العام الزمنيوبتقدير معادلة االتجاه 

كمية أن ) ٢(بالجدول رقم ) ١٨(يتضح من المعادلة رقم و تبين أن أفضل الصور هى الصورة التكعيبية ،
الزيادة  بلغ مقدارو% ١عند مستوى معنوية  أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوياَ إحصائياً األلبان الصادرات من

  . خالل فترة الدراسةالسنويها من متوسط% ٢٨ حوالي يمثل ألف طن ٨٠,٢٨٦ حواليوية السن
  :  المنتجات الحيوانية فى مصراستهالكأهم العوامل المؤثرة على إنتاج و: ثانياً

 كل من اللحوم الحمراء استهالكيتناول هذا الجزء التعرف على أهم العوامل المؤثرة على إنتاج و
  ).٢٠١٦-٢٠٠٠( خالل فترة الدراسة واأللبانواألسماك 

  : اللحوم الحمراء -١
  :ى إنتاج اللحوم الحمراء فى مصر  أهم العوامل المؤثرة عل-أ

تتحدد الطاقة اإلنتاجية من اللحوم الحمراء بمجموعة من التغيرات االقتصادية والفنية المتعلقة 
يوانية ومقدار الناتج من اللحوم بمدى اتساع بالوحدات الحيوانية فى الزراعة المصرية ، وترتبط األعداد الح

الطاقة اإلنتاجية من األعالف فى الزراعة المصرية ، حيث تمثل أحد الموارد المحددة لإلنتاج من اللحوم 
كما يعتبر الطلب على األعالف طلب مشتق من الطلب على الثروة . الحمراء فى الزراعة المصرية 

 على المنتجات الحيوانية لتوفير البروتينات والدهون واألحماض األمينية الحيوانية ، حيث يؤدى زيادة الطلب
  .الالزمة لغذاء اإلنسان إلى زيادة الطلب على األعالف بأنواعها المختلفة

وبين )  (Yوتم تقدير العالقة بين الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء باأللف طن كمتغير تابع
، كمية األعالف الخضراء ) X1( عدد الوحدات الحيوانية باأللف وحدة يإجمال: المتغيرات المستقلة اآلتية 

، ) X4(، كمية األعالف المركزة باأللف طن ) X3(، كمية األعالف الجافة باأللف طن ) X2(باأللف طن 
، قيمة القروض الممنوحة للثروة الحيوانية بالمليون ) X5(كجم / متوسط سعر جملة اللحوم الحمراء جنيه 

باستخدام عدد من النماذج الرياضية أهمها النموذج الخطى والنصف لوغاريتمى واللوغاريتمى ) X6(جنيه 
 وذلك كمحاولة للوصول إلى أفضل الصيغ Stepwise Regressionالمرحلي االنحدارالمزدوج وباستخدام 

ابق ذكرها وتمت المفاضلة تمثيال للعالقة بين الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء وبين المتغيرات المستقلة الس
بين تلك النماذج الرياضية المختلفة وقد تبين أفضل الصور تمثيال لهذه العالقة وفقا للمنطق اإلقتصادى 
واإلحصائي وبعد استبعاد المتغيرات التى لم يتبين معنوية تأثير معالمها أو التى تخالف إشارتها المنطق 

إلى أن أكثر ) ٣(جة ، كما تشير نتائج النموذج بالجدول رقم اإلقتصادى هى الصورة اللوغاريتمية المزدو
العوامل تأثيراً على الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء بجمهورية مصر العربية هى عدد الوحدات الحيوانية 

، كما أوضحت النتائج وجود عالقة طردية بين ) X3(، كمية األعالف الجافة باأللف طن ) X1(باأللف وحدة 
، كمية األعالف ) X1( المنتجة من اللحوم الحمراء وكل من عدد الوحدات الحيوانية باأللف وحدة الكمية

فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى % ١، حيث أن زيادة كل عامل منها على حده بمقدار ) X3(الجافة باأللف طن 
ة إحصائياً عند مستوى على الترتيب وهذه الدالة معنوي% ٠,٠٨٦٩، % ٠,٩٩٧إنتاج اللحوم الحمراء بمقدار 

من التغيرات % ٨٧، كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالي االقتصاديومتفقة مع المنطق ) ٠,٠١(
  . الحادثة فى إنتاج اللحوم الحمراء فى مصر ترجع إلى التغير فى المتغيرات المستقلة التى تضمنتها الدالة 



٢٠٥٧ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
عوامل المؤثرة على إنتاج اللحوم الحمراء فى مصر خالل  ألهم الالمرحلي االنحداردالة ) ٣(جدول رقم 

  )٢٠١٦ –٢٠٠٠(الفترة 
  R2 F  ــادلةالمع

LogŶi =- 4.717 + 0.997 LogX1 + 0.869 LogX3  
                         (5.1)**            (3.9)**                                    0.87 47.9**  

  
  iية لكمية إنتاج اللحوم الحمراء باأللف طن فى السنة القيمة التقدير = Ŷi: حيث
X1  =              عدد الوحدات الحيوانية باأللف وحدةX3 = كمية األعالف الجافة باأللف طن  

  ٠,٠١معنوي عن مستوى            (**) ٠,٠٥معنوي عن مستوى  (*) 
  .بالملحق) ١(جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم  -:المصدر

  

  :استهالك اللحوم الحمراء فى مصر م العوامل المؤثرة على  أه-ب
 سلعة ما محصلة تفاعل العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة على استهالكيعتبر 

ية فى سلعة اللحوم الحمراء الراجعة للعوامل االستهالك، ويمكن أن تعزى التغيرات استهالك هذه السلعة
، وعدد  وأسعار السلع البديلة والمكملة،دخل المستهلك، وأسعار السلعة نفسها: تصادية إلى كل من االق

ولكن يصعب ادات والتقاليد، والعمر، والنوع والع، وبعض المتغيرات االجتماعية، وأذواق المستهلكين، السكان
  .   تلك المتغيرات على المستوى الكلىقياس أثر 

تخذي القرار فى رسم سياسات اإلنتاج واالستيراد  فى مساعدة ماالستهالكوترجع أهمية دراسة 
  .والتصدير ألى سلعة ، كما أنها تعكس المستوى المعيشي ألفراد المجتمع 

وبين )  (Yوتم تقدير العالقة بين الكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء باأللف طن كمتغير تابع
، ) X2(سنة /، متوسط الدخل الفردي جنيه) X1(عدد السكان بالمليون نسمة : المتغيرات المستقلة اآلتية 

، ) X4(كجم / ، متوسط سعر التجزئة للدواجن جنيه ) X3(كجم / متوسط سعر التجزئة اللحوم الحمراء جنيه 
، ) X6(طن / ، متوسط سعر استيراد اللحوم الحمراء جنيه) X5(كجم / متوسط سعر التجزئة لألسماك جنيه 

باستخدام عدد من النماذج الرياضية أهمها النموذج ) X7(اء باأللف طن كمية الواردات من اللحوم الحمر
 Stepwise Regression المرحلي االنحدارالخطى والنصف لوغاريتمى واللوغاريتمى المزدوج وباستخدام 

وذلك كمحاولة للوصول إلى أفضل الصيغ تمثيال للعالقة بين الكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء وبين 
وقد تبين أفضل الصور  رات المستقلة السابق ذكرها وتمت المفاضلة بين تلك النماذج الرياضية المختلفةالمتغي

تمثيال لهذه العالقة وفقا للمنطق اإلقتصادى واإلحصائي وبعد استبعاد المتغيرات التى لم يتبين معنوية تأثير 
وغاريتمية المزدوجة، كما تشير نتائج معالمها أو التى تخالف إشارتها المنطق اإلقتصادى هى الصورة الل

إلى أن أكثر العوامل تأثيراً على الكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء بجمهورية ) ٤(النموذج بالجدول رقم 
) . X7(، كمية الواردات من اللحوم الحمراء باأللف طن ) X1(مصر العربية هى عدد السكان بالمليون نسمة 

قة طردية بين الكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء وكل من عدد السكان كما أوضحت النتائج وجود عال
، حيث أن زيادة كل عامل منها ) X7(، كمية الواردات من اللحوم الحمراء باأللف طن ) X1(بالمليون نسمة 

% ٠,٢٠٨، % ١,١٢٥فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى استهالك اللحوم الحمراء بمقدار % ١على حده بمقدار 
ومتفقة مع المنطق االقتصادى ، كما تشير ) ٠,٠١( الترتيب وهذه الدالة معنوية إحصائياً عند مستوى على

من التغيرات الحادثة فى استهالك اللحوم الحمراء فى مصر ترجع % ٩١قيمة معامل التحديد إلى أن حوالي 
  .إلى التغير فى المتغيرات المستقلة التى تضمنتها الدالة 

  

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



٢٠٥٨ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
 اللحوم الحمراء فى مصر خالل استهالك ألهم العوامل المؤثرة على المرحلي االنحدارالة د) ٤(جدول رقم 

  )٢٠١٦ –٢٠٠٠(الفترة 
  R2 F  المعـادلة

LogŶi = 0.463 + 1.125 LogX1 + 0.208 LogX7  
                         (5.5)**            (4.6)**       0.91  74.1**  

  i لكمية استهالك اللحوم الحمراء باأللف طن فى السنة القيمة التقديرية = Ŷi: حيث
X1  =                        عدد السكان بالمليون نسمةX7 = كمية الواردات من اللحوم الحمراء باأللف طن  

  ٠,٠١معنوي عن مستوى            (**) ٠,٠٥معنوي عن مستوى  (*) 
  .لملحقبا) ٢(جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم  -:المصدر

  

  :سماك  األ-٢
  : أهم العوامل المؤثرة على إنتاج األسماك فى مصر -  أ

 ما بين عوامل طبيعية واقتصادية ، وفنية ، وأخرى السمكيتتعدد العوامل المؤثرة على اإلنتاج 
ل إدارية وتختلف درجة تأثير هذه العوامل باختالف مصادر اإلنتاج ، إال أنها على اختالف مستوياتها تتكام

 إلى المستوى السمكيمع بعضها لبعض لتشكل صورة إلمكانية تنمية الثروة السمكية والوصول باإلنتاج 
وتعتبر العوامل .  فى مصر الحيوانيالمنشود منه فى تحقيق زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين 

حدات الصيد العاملة ، وأعداد  ، ويعد كل من أعداد والسمكياإلقتصادية فى غاية األهمية تأثيراً على اإلنتاج 
  .  العاملين بحرفة الصيد من أهم تلك العوامل 

وبين المتغيرات )  (Yوتم تقدير العالقة بين الكمية المنتجة من األسماك باأللف طن كمتغير تابع
جملة ، متوسط سعر ال) X2(، عدد الصيادين باأللف ) X1(عدد مراكب الصيد اآللية بالوحدة : المستقلة اآلتية 

، قيمة القروض الممنوحة للثروة السمكية باأللف ) X4(، كمية الواردات باأللف طن ) X3(طن / باأللف جنيه
باستخدام عدد من النماذج الرياضية أهمها النموذج الخطى والنصف لوغاريتمى واللوغاريتمى ) X5(جنيه 

ن أن الصورة الخطية أفضل الصور  قد تبيStepwise Regression المرحلي االنحدارالمزدوج وباستخدام 
إلى أن أكثر العوامل تأثيراً ) ٥(من الناحية االقتصادية واإلحصائية ، كما تشير نتائج النموذج بالجدول رقم 

، ) X1(على الكمية المنتجة من األسماك بجمهورية مصر العربية هى عدد مراكب الصيد اآللية بالوحدة 
كما أوضحت النتائج وجود عالقة طردية بين الكمية المنتجة ) . X3(ن ط/ متوسط سعر الجملة باأللف جنيه 

طن / ، متوسط سعر الجملة باأللف جنيه ) X1(من األسماك وكل من عدد مراكب الصيد اآللية بالوحدة 
)X3 ( حيث أن زيادة كل عامل منها على حده بمقدار الوحدة فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى إنتاج األسماك ،

ومتفقة مع ) ٠,٠١( ألف طن على الترتيب وهذه الدالة معنوية إحصائياً عند مستوى ٤٢,٦ ، ٠,٢٢٤بمقدار 
من التغيرات الحادثة فى إنتاج % ٩٥، كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالي االقتصاديالمنطق 

  .األسماك فى مصر ترجع إلى التغير فى المتغيرات المستقلة التى تضمنتها الدالة 
 ألهم العوامل المؤثرة على إنتاج األسماك فى مصر خالل الفترة المرحلي االنحداردالة ) ٥(ل رقم جدو

)٢٠١٦ –٢٠٠٠(  
  R2 F  ــادلةالمع

Ŷi = -456.5 + 0.224X1 + 42.6X3  
                    (3.6)**       (7.3)**         0.95  131.6**  

  iسماك باأللف طن فى السنة القيمة التقديرية لكمية إنتاج األ = Ŷi: حيث
X1  =                عدد مراكب الصيد اآللية بالوحدةX3 = طن/ متوسط سعر الجملة باأللف جنيه  

  ٠,٠١معنوي عن مستوى            (**) ٠,٠٥معنوي عن مستوى  (*) 
  .بالملحق) ٣(جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم  -:المصدر



٢٠٥٩ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
  :استهالك األسماك فى مصر  أهم العوامل المؤثرة على -ب

لدراسة وقياس أثر بعض المتغيرات المحددة الستهالك األسماك فى مصر ، تم تقدير العالقة بين 
، ) X1(وكل من عدد السكان بالمليون نسمة )  (Yالكمية المستهلكة من األسماك باأللف طن كمتغير تابع

، متوسط سعر ) X3(كجم /  لألسماك جنيه ، متوسط سعر التجزئة) X2(سنة /متوسط الدخل الفردي جنيه
، كمية ) X5(كجم / ، متوسط سعر التجزئة للدواجن جنيه ) X4(كجم / التجزئة للحوم الحمراء جنيه 

كمتغيرات مستقلة باستخدام ) ٢٠١٦-٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة ) X6(الواردات من األسماك باأللف طن 
خطى والنصف لوغاريتمى واللوغاريتمى المزدوج وباستخدام عدد من النماذج الرياضية أهمها النموذج ال

 وقد تبين أفضل الصور تمثيال لهذه العالقة وفقا للمنطق Stepwise Regressionاالنحدار المرحلي 
اإلقتصادى واإلحصائي وبعد استبعاد المتغيرات التى لم يتبين معنوية تأثير معالمها أو التى تخالف إشارتها 

إلى أن أكثر العوامل ) ٦(كما تشير نتائج النموذج بالجدول رقم  ى هى الصورة الخطية ،المنطق اإلقتصاد
تأثيراً على الكمية المستهلكة من األسماك بجمهورية مصر العربية هى متوسط سعر التجزئة للحوم الحمراء 

ود عالقة كما أوضحت النتائج وج) . X6(، كمية الواردات من األسماك باأللف طن ) X4(كجم / جنيه 
، ) X4(كجم / طردية بين الكمية المستهلكة من األسماك وكل من متوسط سعر التجزئة للحوم الحمراء جنيه 

، حيث أن زيادة كل عامل منها على حده بمقدار الوحدة فإن ) X6(كمية الواردات من األسماك باأللف طن 
ألف طن على الترتيب وهذه الدالة معنوية  ١,٠٣ ، ١١,٣٤ذلك يؤدى إلى زيادة فى استهالك األسماك بمقدار 

ومتفقة مع المنطق االقتصادى ، كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالي ) ٠,٠١(إحصائياً عند مستوى 
من التغيرات الحادثة فى استهالك األسماك فى مصر ترجع إلى التغير فى المتغيرات المستقلة التى % ٩٦

  .تضمنتها الدالة 
 األسماك فى مصر خالل الفترة استهالك ألهم العوامل المؤثرة على المرحلي االنحدار دالة )٦(جدول رقم 

)٢٠١٦ –٢٠٠٠(  
  R2 F  ــادلةالمع

Ŷi = 604.6 + 11.34 X4 + 1.03 X6  
                  (5.5)**         (4.6)**       0.96 155**  

  iأللف طن فى السنة القيمة التقديرية لكمية استهالك األسماك با = Ŷi: حيث
X4  = كجم        / سعر التجزئة للحوم الحمراء جنيه X6 = كمية الواردات من األسماك باأللف طن  

  ٠,٠١معنوي عن مستوى            (**) ٠,٠٥معنوي عن مستوى  (*) 
  .بالملحق) ٤(جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم  -:المصدر

  

  : األلبان -٣
  :ة على إنتاج األلبان فى مصر ؤثر أهم العوامل الم-أ

 ، البيئياختالف الصفات اإلنتاجية للماشية ، التباين تتمثل العوامل المؤثرة فى إنتاج اللبن فى 
المخاطر والاليقين ، والتأمين على الماشية ، التكاليف اإلنتاجية ، قصور الجهود اإلرشادية ، المستوى 

، سعار الجملة ، قيمة القروض المقدمة لقطاع الثروة الحيوانية الصحى للحيوان ، كمية األعالف الخضراء ، أ
 أهم محددات اإلنتاج فى هذا المجال ، الحيوانيحيث تعتبر ندرة رأس المال الالزم لتمويل مشروعات اإلنتاج 

  . وتتسم تلك المشروعات بارتفاع قيمة األصول الحيوانية ، كذلك ارتفاع درجات المخاطرة والاليقين 
ة وقياس أثر بعض المتغيرات المحددة إلنتاج اللبن فى مصر ، تم تقدير العالقة بين الكمية ولدراس

أعداد الماشية الحالبة : وبين المتغيرات المستقلة اآلتية )  (Yالمنتجة من األلبان باأللف طن كمتغير تابع
، قيمة ) X3(كجم / نيه ، سعر جملة اللبن ج) X2(، كمية األعالف الخضراء باأللف طن ) X1(باأللف رأس 

باستخدام عدد من النماذج الرياضية أهمها النموذج ) X4(القروض الممنوحة للثروة الحيوانية بالمليون جنيه 

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



٢٠٦٠ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
 Stepwise Regressionالخطى والنصف لوغاريتمى واللوغاريتمى المزدوج وباستخدام االنحدار المرحلي 

 للمنطق اإلقتصادى واإلحصائي وبعد استبعاد المتغيرات التى وقد تبين أفضل الصور تمثيال لهذه العالقة وفقا
هى الصورة اللوغاريتمية لم يتبين معنوية تأثير معالمها أو التى تخالف إشارتها المنطق اإلقتصادى 

إلى أن أكثر العوامل تأثيراً على الكمية المنتجة من ) ٧(، كما تشير نتائج النموذج بالجدول رقم المزدوجة
/ ، سعر جملة اللبن جنيه ) X2(جمهورية مصر العربية هى كمية األعالف الخضراء باأللف طن األلبان ب

كما أوضحت النتائج وجود عالقة طردية بين الكمية المنتجة من األلبان وكل من كمية األعالف ) . X3(كجم 
ل منها على حده ، حيث أن زيادة كل عام) X3(كجم / ، سعر جملة اللبن جنيه ) X2(الخضراء باأللف طن 

على الترتيب وهذه % ٠,٣٧٣، % ٠,٨٩٣فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى إنتاج األلبان بمقدار % ١بمقدار 
ومتفقة مع المنطق االقتصادى ، كما تشير قيمة معامل التحديد ) ٠,٠١(الدالة معنوية إحصائياً عند مستوى 

فى مصر ترجع إلى التغير فى المتغيرات من التغيرات الحادثة فى إنتاج األلبان % ٥٦إلى أن حوالي 
  .المستقلة التى تضمنتها الدالة 

 ألهم العوامل المؤثرة على إنتاج األلبان فى مصر خالل الفترة المرحلي االنحداردالة ) ٧(جدول رقم 
)٢٠١٦ –٢٠٠٠(  
  R2 F  ادلةالمعــ

LogŶi =- 0.732 + 0.893 LogX2 + ٠,373 LogX3  
                         (3.2)**             (4.1)**                                0.56 9.04**  

  iالقيمة التقديرية لكمية إنتاج األلبان باأللف طن فى السنة  = Ŷi: حيث
X2  = كمية األعالف الخضراء باأللف طنX3                          =  كجم/ سعر جملة اللبن جنيه  

  ٠,٠١معنوي عن مستوى            (**) ٠,٠٥معنوي عن مستوى  (*) 
  .بالملحق) ٥(جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم  -:المصدر

  

  :استهالك األلبان فى مصر  أهم العوامل المؤثرة على -ب
لدراسة وقياس أثر بعض المتغيرات المحددة الستهالك األلبان فى مصر ، تم تقدير العالقة بين الكمية 

، متوسط ) X1(وكل من عدد السكان بالمليون نسمة )  (Y باأللف طن كمتغير تابعالمستهلكة من األلبان
كجم ، / ، سعر تجزئة البيض جنيه ) X3(كجم / ، سعر تجزئة اللبن جنيه ) X2(سنة /الدخل الفردي جنيه

)X4 ( كمية الواردات من األلبان باأللف طن)X5 ( خالل فترة الدراسة)كمتغيرات مستقلة ) ٢٠١٦-٢٠٠٠
استخدام عدد من النماذج الرياضية أهمها النموذج الخطى والنصف لوغاريتمى واللوغاريتمى المزدوج ب

 وقد تبين أفضل الصور تمثيال لهذه العالقة وفقا Stepwise Regressionوباستخدام االنحدار المرحلي
 وبعد استبعاد المتغيرات التى لم يتبين معنوية تأثير معالمها أو التى تخالف للمنطق اإلقتصادى واإلحصائي

) ٨(كما تشير نتائج النموذج بالجدول رقم  إشارتها المنطق اإلقتصادى هى الصورة اللوغاريتمية المزدوجة ،
توسط الدخل إلى أن أكثر العوامل تأثيراً على الكمية المستهلكة من األلبان بجمهورية مصر العربية هى م

كما أوضحت النتائج وجود عالقة طردية .  )X3(كجم / ، سعر تجزئة اللبن جنيه ) X2(سنة /الفردي جنيه
، حيث أن زيادة الدخل الفردي ) X2(سنة /بين الكمية المستهلكة من األلبان ومتوسط الدخل الفردي جنيه

، كما تبين وجود عالقة عكسية %  ٠,٤٢٦فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى استهالك األلبان بمقدار % ١بمقدار 
، حيث أن انخفاض سعر تجزئة اللبن ) X3(كجم / بين الكمية المستهلكة من األلبان  وسعر تجزئة اللبن جنيه 

وهذه الدالة معنوية إحصائياً عند %  ٠,٧٠٣فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى استهالك األلبان بمقدار % ١بمقدار 
من % ٦٠المنطق االقتصادى ، كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالي ومتفقة مع ) ٠,٠١(مستوى 

  .ات المستقلة التى تضمنتها الدالةالتغيرات الحادثة فى استهالك األلبان فى مصر ترجع إلى التغير فى المتغير



٢٠٦١ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
ل الفترة  األلبان فى مصر خالاستهالك ألهم العوامل المؤثرة على المرحلي االنحداردالة ) ٨(جدول رقم 

)٢٠١٦ –٢٠٠٠(  
  R2 F  ـادلةالمعـ

LogŶi = 5.111 + 0.426 LogX2 - 0.703 LogX3  
                         (3.2)**            (3.4)**      0.60  10.42**  

  iالقيمة التقديرية لكمية استهالك األلبان باأللف طن فى السنة  = Ŷi: حيث
X2  =سنة        /الدخل الفردي جنيه         X3 =  كجم/ سعر تجزئة اللبن جنيه  

  ٠,٠١معنوي عن مستوى            (**) ٠,٠٥معنوي عن مستوى  (*) 
  .بالملحق) ٦(جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم  -:المصدر

  

   -: للمنتجات الحيوانية فى مصر الغذائي ومعامل األمن اإلستراتيجيتقدير المخزون : ثالثاً 
 من سلعة ما بأنه الكميات التى تحتفظ بها الحكومة والقطاع الخاص ستراتيجياإليعرف المخزون 

والمخزون . لمواجهة الطلب المتوقع المحلى أو التصديرى على هذه السلعة خالل فترة زمنية مستقبلية 
 فى اإلستراتيجي فترة زمنية معينة هو محصلة كل من الفائض الموجه لتنمية المخزون خالل اإلستراتيجي

عض السنوات ومقدار العجز الذى يتم سحبه من ذلك المخزون خالل السنوات األخرى التى يظهر فيها عجز ب
 منها فترتى اإلستراتيجيوهناك العديد من العوامل المؤثرة فى تنظيم وإدارة المخزون . االستهالك المحلىفى 

انية وظروف ية الزمنية والمكستهالكاال المحلى ، واالختالفات ستهالككفاية اإلنتاج وتغطية الواردات لال
  .   السوق العالمي للسلعة

 للمنتجات الحيوانية فى مصر خالل فترة الغذائي ومعامل األمن اإلستراتيجيولتقدير المخزون 
  -:تم استخدام المعادالت التالية ) ٢٠١٦-٢٠٠٠(الدراسة 

  .م  يو٣٦٥÷  المحلى االستهالك إجمالي = اليومي المحلى االستهالك -١
   .اليومي المحلى االستهالك÷  اإلنتاج المحلى إجمالي = ستهالك فترة كفاية اإلنتاج لال-٢
   .اليومي المحلى االستهالك÷ كمية الواردات  = ستهالك فترة تغطية الواردات لال-٣
  .مجموع الفترتين =  المحلى ستهالك فترتي كفاية اإلنتاج وتغطية الواردات لالإجمالي -٤
   كمية الصادرات –]اليومي المحلى االستهالك× ) ٣٦٥ –مجموع الفترتين([= الفائض أو العجز مقدار -٥
   .اليومي المحلى االستهالك ÷ االستهالككمية الفائض فى =  المحلى ستهالك فترة كفاية الفائض لال-٦
  . اليومي المحلى االستهالك  ÷ االستهالككمية العجز فى  = االستهالك فترة العجز فى -٧
  .االستهالك المحلى كمية العجز فى - المحلى االستهالك كمية الفائض فى =اإلستراتيجي  كمية المخزون -٨
 االستهالكمتوسط ÷ ) محصلة الفائض والعجز  ( اإلستراتيجيحجم المخزون  = الغذائي معامل األمن -٩

 حيث كلما اقتربت قيمته من  بين الصفر والواحد الصحيح  ،الغذائي وتتراوح قيمة معامل األمن السنوي
 من السلعة ، بينما إذا أقتربت قيمته من الصفر الغذائيالواحد الصحيح دل ذلك على ارتفاع حالة األمن 

  . من السلعة فى الدولة الغذائيدل ذلك على إنخفاض حالة األمن 
حيوانية موضع  للمنتجات الالغذائي ومعامل األمن اإلستراتيجيويتناول هذا الجزء تقدير المخزون 

الدراسة من خالل تقدير حجم الفائض والعجز من اللحوم الحمراء واألسماك واأللبان وذلك فى ضوء بيانات 
-٢٠٠٠( والواردات المصرية من المنتجات الحيوانية موضع الدراسة خالل الفترة االستهالكاإلنتاج و

٢٠١٦.(  
  : اللحوم الحمراء -١

تذبذب فترة كفاية اإلنتاج ) ٩(يتبين من الجدول رقم  -:المحلى ستهالك فترة كفاية اإلنتاج لال-
عام )  شهرا٦,٣( يوم ١٨٩,٨٠ بلغ نحو أدني المحلى من اللحوم الحمراء حيث تراوحت بين حد ستهالكلال

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



٢٠٦٢ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
 حوالي فى حين بلغ متوسط الفترة ٢٠٠١عام )  شهرا١٠,٧( يوم ٣٢٠,٣٥ حواليصى بلغ ق ، وحد أ٢٠١٥

   . )را شه٩,١(يوم  ٢٧٢,٧٦
تغطيه فترة  تذبذب )٩(رقم  من الجدول يتبين -: المحلىستهالك فترة تغطية الواردات لال-
 ١,٥( يوم ٤٦,٠٣ بلغ نحو أدني المحلى من اللحوم الحمراء حيث تراوحت بين حد ستهالك لالالواردات

 متوسط  فى حين بلغ٢٠٠٨عام )  شهرا٤,٦( يوم ١٣٧,١٩ حواليصى بلغ ق ، وحد أ٢٠٠١عام ) شهرا
 إلى عدم اإلقبال ستهالك لالتغطيه الوارداتفترة ويرجع  انخفاض .  ) شهرا٢,٨(يوم  ٨٥,١٣ حواليالفترة 
 اللحوم المستوردة تخوفا من إصابتها باألمراض ، أو فسادها خالل فترة شحنها ، أو انتهاء استهالكعلى 

ة المستهلك للحوم البلدية والحرص على هذا إلى جانب استساغ. صالحيتها إلى أخره من مشاكل االستيراد 
 البدائل استهالكشرائها رغم ارتفاع أسعارها بالنسبة لذوى الدخول المحدودة ، إلى جانب اتجاه الكثيرين إلى 

  . للحوم الحمراء الغذائيونستخلص من هذا تدنى مستوى األمن . مثل الدواجن واألسماك 
 باعتباره اإلستراتيجي وفقا لمفهوم المخزون )٩(رقم يشير الجدول  -:اإلستراتيجي حجم المخزون -

 من اللحوم استراتيجيمحصلة لكل من الفائض والعجز خالل فترة الدراسة ، فقد تبين عدم وجود مخزون 
 ألف طن خالل فترة ٦١٠ حواليالحمراء فى مصر ، وذلك يرجع أن كمية العجز أكبر من كمية الفائض ب

 من اللحوم الحمراء تحقيقاَ لمفهوم استراتيجي الدولة العمل على توفير مخزون الدراسة األمر الذى يتطلب من
  .الغذائياألمن 

 المحلى االستهالك ومتوسط اإلستراتيجيفى ضوء كل من المخزون  -:الغذائي معامل األمن -
 -نحو للحوم الحمراء بالغذائي ألف طن ، قدر معامل األمن ١٢٣٣,٧ للحوم الحمراء البالغ نحو السنوي
 أقل من الصفر مما يعكس انعدام الغذائي خالل فترة الدراسة وذلك يشير إلى أن قيمة معامل األمن  ٠,٤٩

 للحوم الحمراء ، لذا فمن الضروري العمل مع أجهزة الدولة المعنية على زيادة معامل الغذائيحالة األمن 
   .الحيوانيروعات اإلنتاج  من اللحوم الحمراء ، وذلك عن طريق التوسع فى مشالغذائياألمن 

  )٢٠١٦ –٢٠٠٠(لحوم الحمراء فى مصر خالل الفترة لالغذائي ومعامل األمن اإلستراتيجيالمخزون ) ٩(جدول رقم 
  العجز  الفائض

  السنوات
االستهالك  

المحلى 
اليومي 

  )ألف طن(

فترة كفاية 
اإلنتاج 

لالستهالك 
  )يوم(

فترة تغطية 
الواردات 
لالستهالك 

  )يوم(

مجموع 
الفترتين 

  )يوم(
  الكمية

  )ألف طن(
فترة كفاية الفائض 
لالستهالك المحلى 

  )يوم(
  الكمية

  )ألف طن(
فترة العجز 

فى االستهالك 
  )يوم(المحلى 

2000 2.56 275.51 88.71 364.22 0 0 2 0.78 
2001 2.17 320.35 46.03 366.38 3 1.38 0 0 
2002 2.63 312.15 52.85 365.00 0 0 0 0 
2003 2.79 300.88 64.12 365.00 0 0 0 0 
2004 2.63 311.01 57.79 368.80 9 3.42 0 0 
2005 3.10 275.44 87.63 363.07 0 0 7 2.26 
2006 3.59 244.54 120.74 365.28 0 0 0 0 
2007 3.79 242.19 120.43 362.62 0 0 10 2.64 
2008 3.22 298.27 137.19 435.46 226 70.14 0 0 
2009 3.28 299.39 65.31 364.70 0 0 1 0.31 
2010 3.59 276.40 54.33 330.73 0 0 123 34.27 
2011 3.55 278.69 67.70 346.39 0 0 66 18.62 
2012 3.37 294.02 91.77 385.79 70 20.79 0 0 
2013 3.83 251.87 88.31 340.18 0 0 96 25.08 
2014 4.09 232.65 94.43 327.08 0 0 155 37.92 
2015 5.14 189.80 119.72 309.52 0 0 285 55.48 
2016 4.14 233.83 90.10 323.93 0 0 173 41.79 

 219.14 918 95.74 308 - - - -  اإلجمالي

 357.89 85.13 272.76 3.38  المتوسط
= المخزون اإلستراتيجي  610  -  

=معامل األمن الغذائي            0.49        -     
  . بالملحق) ٢(بالبحث ، ) ١(جمعت وحسبت من الجداول أرقام  -:المصدر



٢٠٦٣ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
  : األسماك -٢

تذبذب فترة كفاية اإلنتاج ) ١٠(يتبين من الجدول رقم  -: المحلىستهالك فترة كفاية اإلنتاج لال-
، ٢٠١٤عام )  شهرا٨,٨( يوم ٢٦٥,٠٣ بلغ نحو أدني حيث تراوحت بين حد األسماك المحلى من ستهالكلال

 ٣٠١,٦٤ حوالي فى حين بلغ متوسط الفترة ٢٠٠٨عام )  شهرا١٠,٨( يوم ٣٢٥,٦٦ حواليصى بلغ قوحد أ
   . ) شهرا١٠,١(يوم 

تغطيه فترة  تذبذب )١٠(رقم  من الجدول يتبين -: المحلىستهالك فترة تغطية الواردات لال-
عام )  شهرا١,٤( يوم ٤٣,٣٣ بلغ نحو أدني حيث تراوحت بين حد األسماك المحلى من ستهالك لالالواردات

 حوالي فى حين بلغ متوسط الفترة ٢٠٠١عام )  شهرا٣,١( يوم ٩١,٦٩ حوالي بلغ أقصى ، وحد ٢٠١١
  . ) شهرا٢,٣(يوم  ٦٨,٤٣

 أن مقدار الفائض الموجه لتنمية )١٠( يتبين من الجدول رقم -:اإلستراتيجي حجم المخزون -
 ألف طن وفى ٦٥,٧٢العجز وقد بلغ هذا المخزون نحو  يفوق على مقدار لألسماك اإلستراتيجيالمخزون 

 يكفى اإلستراتيجي ألف طن فأن المخزون ٣,٧٥ البالغ نحو اليومي المحلى االستهالكضوء متوسط 
  . يوم١٧,٥ حوالي المحلى لفترة تقدر بستهالكلال

لى  المحاالستهالك ومتوسط اإلستراتيجيفى ضوء كل من المخزون  -:الغذائي معامل األمن -
خالل فترة  ٠,٠٤ بنحو لألسماك الغذائي ألف طن ، قدر معامل األمن ١٣٧٠,٢ البالغ نحو لألسماك السنوي

 تقترب من الصفر مما يدل على انخفاض حالة األمن الغذائيالدراسة وذلك يشير إلى أن قيمة معامل األمن 
ة الدولة المعنية على زيادة معامل  العمل مع أجهزالضروري  لذا فمن الضروري ، لذا فمن لألسماك الغذائي
  .السمكي من األسماك ، وذلك عن طريق التوسع فى مشروعات االستزراع الغذائياألمن 

  )٢٠١٦ –٢٠٠٠( فى مصر خالل الفترة لألسماك الغذائي ومعامل األمن اإلستراتيجيالمخزون ) ١٠(جدول رقم 
  العجز  الفائض

  السنوات
االستهالك  

المحلى 
اليومي 

  )ألف طن(

 فترة كفاية
اإلنتاج 

لالستهالك 
  )يوم(

فترة 
تغطية 

الواردات 
لالستهالك 

  )يوم(

مجموع 
الفترتين 

  )يوم(
  الكمية

  )ألف طن(

فترة كفاية 
الفائض 

لالستهالك 
  )يوم(المحلى 

  الكمية
  )ألف طن(

فترة العجز 
فى االستهالك 

  )يوم(المحلى 
2000 2.60 278.76 82.39 361.15 0 0 10.48 4.04 
2001 2.85 271.20 91.69 362.89 0 0 7 2.46 
2002 2.59 310.10 59.54 369.64 10 3.87 0 0 
2003 2.76 316.89 58.96 375.85 27 9.77 0 0 
2004 2.92 296.73 75.74 372.48 17.8 6.11 0 0 
2005 3.04 292.33 61.98 354.31 0 0 37.5 12.33 
2006 3.34 290.98 75.22 366.20 0 0 0 0 
2007 3.47 290.39 74.58 364.97 0 0 4.1 1.18 
2008 3.28 325.66 80.81 406.47 130 39.64 0 0 
2009 3.44 318.14 82.08 400.22 113 32.89 0 0 
2010 4.25 307.11 60.48 367.59 0 0 0 0 
2011 4.20 324.29 43.33 367.62 2 0.48 0 0 
2012 4.62 296.85 73.78 370.63 10 2.16 0 0 
2013 4.56 318.55 61.34 379.90 48 10.52 0 0 
2014 5.59 265.03 63.49 328.52 0 0 232 41.49 
2015 4.92 308.88 60.19 369.07 0 0 0 0.00 
2016 5.40 316.09 57.62 373.71 0 0 1 0.19 

 61.68 292.08 105.44 357.8 - - - -  اإلجمالي

 370.07 68.43 301.64 3.75  المتوسط
65.72 =     المخزون اإلستراتيجي   

0.04 =   معامل األمن الغذائي    
  .بالملحق ) ٤(بالبحث ، ) ١(جمعت وحسبت من الجداول ارقام  -:المصدر

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



٢٠٦٤ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
  : األلبان -٣

تذبذب فترة كفاية اإلنتاج ) ١١(يتبين من الجدول رقم  : المحلىستهالك فترة كفاية اإلنتاج لال-
 ، ٢٠٠١عام )  شهرا٩,٢( يوم ٢٧٧,٦٥ بلغ نحو أدني حيث تراوحت بين حد األلبان المحلى من ستهالكلال

 ٣١١,٦٦ حوالي فى حين بلغ متوسط الفترة ٢٠١٢عام )  شهرا١١,٤( يوم ٣٤١,٦٩ حواليصى بلغ أقوحد 
   . ) شهرا١٠,٤(يوم 

تغطيه فترة  تذبذب )١١(رقم  من الجدول يتبين -: المحلىستهالك فترة تغطية الواردات لال-
عام )  شهرا١,٤( يوم ٤١,٧٦ بلغ نحو أدني حيث تراوحت بين حد األلبان المحلى من ستهالك لاللوارداتا

 حوالي فى حين بلغ متوسط الفترة ٢٠١٦عام )  شهرا٣,٢( يوم ٩٦,٣٥ حواليصى بلغ ق ، وحد أ٢٠٠٦
  .  ) شهرا٢,٣(يوم  ٦٩,٧٣

 باعتباره اإلستراتيجيمفهوم المخزون  وفقا ل)١١( يشير الجدول رقم :اإلستراتيجي حجم المخزون -
 من األلبان فى استراتيجي، فقد تبين عدم وجود مخزون الفائض والعجز خالل فترة الدراسةمحصلة لكل من 

 ألف طن خالل فترة الدراسة األمر ٤٧,٧ حواليمصر، وذلك يرجع أن كمية العجز أكبر من كمية الفائض ب
   .الغذائي من األلبان تحقيقاَ لمفهوم األمن استراتيجير مخزون الذى يتطلب من الدولة العمل على توفي

 المحلى االستهالك ومتوسط اإلستراتيجيفى ضوء كل من المخزون  -:الغذائي معامل األمن -
 خالل فترة ٠,٠٠٧- لأللبان بنحو الغذائي ألف طن ، قدر معامل األمن ٦١٦٦,٨ لأللبان البالغ نحو السنوي

الغذائي  أقل من الصفر مما يعكس انعدام حالة األمن الغذائيلى أن قيمة معامل األمن الدراسة وذلك يشير إ
 من األلبان ، الغذائي العمل مع أجهزة الدولة المعنية على زيادة معامل األمن الضروري، لذا فمن لأللبان

   .الحيوانيوذلك عن طريق التوسع فى مشروعات اإلنتاج 
  )٢٠١٦ –٢٠٠٠( لأللبان فى مصر خالل الفترة الغذائي ومعامل األمن تيجياإلستراالمخزون ) ١١(جدول رقم 

  العجز  الفائض

  السنوات

االستهالك  
المحلى 
اليومي 

ألف (
  )طن

فترة 
كفاية 
اإلنتاج 

لالستهالك 
  )يوم(

فترة 
تغطية 

الواردات 
لالستهالك 

  )يوم(

مجموع 
الفترتين 

  )يوم(
  الكمية

  )ألف طن(

فترة كفاية 
الفائض 

ستهالك لال
  )يوم(المحلى 

  الكمية
  )ألف طن(

فترة العجز 
فى االستهالك 

  )يوم(المحلى 
2000 13.59 281.35 85.86 367.21 1 0.07 0 0 
2001 14.24 277.65 89.60 367.25 0.04 0.003 0 0 
2002 15.02 280.26 87.81 368.07 0 0.000 0.88 0.06 
2003 18.08 291.96 77.47 369.43 0.09 0.005 0 0 
2004 14.81 316.06 51.71 367.77 1 0.068 0 0 
2005 17.96 309.00 63.57 372.57 0.04 0.002 0 0 
2006 17.50 330.61 41.76 372.37 0.025 0.001 0 0 
2007 18.38 322.44 51.59 374.03 0.97 0.053 0 0 
2008 18.35 325.82 57.16 382.98 0 0 0.067 0.004 
2009 16.69 336.90 52.06 388.96 0 0 0.107 0.006 
2010 16.91 341.46 57.96 399.42 0.04 0.002 0 0 
2011 17.36 334.24 61.11 395.35 0 0 103 5.9 
2012 17.12 341.69 82.25 423.94 512 29.90 0 0.0 
2013 17.12 324.46 61.81 386.27 0 0 186.9 10.9 
2014 17.86 313.60 74.13 387.73 0 0 79 4.4 
2015 18.08 290.11 93.14 383.25 0 0 132 7.3 
2016 18.13 280.67 96.35 377.02 0 0 61 3.4 

 31.97 562.954 30.104 515.205 - - - -  اإلجمالي

 381.39 69.73 311.66 16.90  المتوسط
=   المخزون اإلستراتيجي  47.749 -  

= معامل األمن الغذائي  0.007 -   
   .بالملحق) ٦(بالبحث ، ) ١(بت من الجداول ارقام جمعت وحس -:المصدر



٢٠٦٥ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
  :الملخص 

 الذى يتحقق به األمن الزراعي أحد القطاعات اإلنتاجية الهامة بالقطاع الحيوانييعتبر قطاع اإلنتاج 
، واستهدف  اإلنسان الالزم لغذاء الحيواني للبروتين الرئيسي باعتباره المصدر الزراعية والتنمية الغذائي
 المنتجات الحيوانية فى مصر وتقدير حجم الفجوة استهالكالتعرف على الوضع الراهن إلنتاج والبحث 

 المنتجات استهالك ، باإلضافة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على إنتاج والذاتي االكتفاءالغذائية ونسبة 
 الغذائيياس معامل األمن  ، وقاإلستراتيجيالحيوانية فى مصر، وتقدير حجم الفائض أو العجز فى المخزون 

   ) .٢٠١٦-٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة ) اللحوم الحمراء ، واألسماك ، واأللبان(لكل من 
وقد أوضحت النتائج أن حجم الفجوة من اللحوم الحمراء واألسماك أخذ اتجاهاَ عاماَ متزايداَ حيث بلغ 

، % ٨,٧هما على الترتيب تمثل نحو  ألف طن لكل من٨,٦ ، ٢٨,٩ حواليمقدار الزيادة السنوية للفجوة 
بينما حجم الفجوة من األلبان أخذ اتجاهاَ عاماَ متناقصاَ حيث . من متوسط الفجوة خالل فترة الدراسة % ٣,٦

من متوسطها خالل فترة % ١,٤ ألف طن تمثل نحو ١٢,٣ حواليبلغ مقدار اإلنخفاض السنوي للفجوة 
  .الدراسة

 كال من اللحوم الحمراء واألسماك واأللبان خالل استهالكلى إنتاج ووبدراسة أهم العوامل المؤثرة ع
فترة الدراسة قد تبين وجود عالقة طردية بين الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء وكل من عدد الوحدات 

، حيث أن زيادة كل عامل منها على ) X3(، كمية األعالف الجافة باأللف طن ) X1(الحيوانية باأللف وحدة 
على  % ٠,٠٨٦٩، % ٠,٩٩٧فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى إنتاج اللحوم الحمراء بمقدار % ١ بمقدار حده

الترتيب ، كما تبين وجود عالقة طردية بين الكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء وكل من عدد السكان 
 زيادة كل عامل منها ، حيث أن) X7(، كمية الواردات من اللحوم الحمراء باأللف طن ) X1(بالمليون نسمة 

% ٠,٢٠٨، % ١,١٢٥ اللحوم الحمراء بمقدار استهالكفإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى % ١على حده بمقدار 
  .على الترتيب 

كما أوضحت النتائج وجود عالقة طردية بين الكمية المنتجة من األسماك وكل من عدد مراكب 
، حيث أن زيادة كل عامل منها ) X3(طن / ف جنيه ، متوسط سعر الجملة باألل) X1(الصيد اآللية بالوحدة 

 ألف طن على ٤٢,٦ ، ٠,٢٢٤على حده بمقدار الوحدة فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى إنتاج األسماك بمقدار 
، كما تبين وجود عالقة طردية بين الكمية المستهلكة من األسماك وكل من متوسط سعر التجزئة الترتيب

، حيث أن زيادة كل عامل ) X6(، كمية الواردات من األسماك باأللف طن ) X4(كجم / للحوم الحمراء جنيه 
 ألف ١,٠٣ ، ١١,٣٤ األسماك بمقدار استهالكمنها على حده بمقدار الوحدة فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى 

  .طن على الترتيب 
مية األعالف كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية بين الكمية المنتجة من األلبان وكل من ك

، حيث أن زيادة كل عامل منها على حده ) X3(كجم / ، سعر جملة اللبن جنيه ) X2(الخضراء باأللف طن 
على الترتيب ، كما % ٠,٣٧٣، % ٠,٨٩٣فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى إنتاج األلبان بمقدار % ١بمقدار 

، حيث أن ) X2(سنة / جنيهالفرديالدخل تبين وجود عالقة طردية بين الكمية المستهلكة من األلبان ومتوسط 
، كما تبين % ٠,٤٢٦ األلبان بمقدار استهالكفإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى % ١ بمقدار الفرديزيادة الدخل 

، حيث أن ) X3(كجم / وجود عالقة عكسية بين الكمية المستهلكة من األلبان  وسعر تجزئة اللبن جنيه 
  % .٠,٧٠٣ األلبان بمقدار استهالك فإن ذلك يؤدى إلى زيادة فى %١انخفاض سعر تجزئة اللبن بمقدار 

 للحوم الحمراء واأللبان خالل فترة الدراسة فقد تبين عدم وجود اإلستراتيجيوبتقدير حجم المخزون 
 ألف طن لكل ٤٧,٧ ، ٦١٠ حوالي ، وذلك يرجع أن كمية العجز أكبر من كمية الفائض باستراتيجيمخزون 

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



٢٠٦٦ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
 استراتيجييب خالل فترة الدراسة األمر الذى يتطلب من الدولة العمل على توفير مخزون منهما على الترت

 تبين أن مقدار الفائض يفوق على لألسماك اإلستراتيجي ، وبتقدير حجم المخزون الغذائيتحقيقاَ لمفهوم األمن 
 ١٧,٥ حوالية تقدر ب المحلى لفترستهالك ألف طن يكفى لال٦٥,٧٢مقدار العجز وقد بلغ هذا المخزون نحو 

  .يوم
لكل منهما على  ٠,٠٠٧- ، ٠,٤٩ – للحوم الحمراء واأللبان قدر بنحو الغذائيوبتقدير معامل األمن 

 أقل من الصفر مما يعكس انعدام الغذائيخالل فترة الدراسة وذلك يشير إلى أن قيمة معامل األمن الترتيب 
خالل فترة الدراسة  ٠,٠٤ بنحو لألسماك الغذائيل األمن  لكل منهما ، بينما قدر معامالغذائيحالة األمن 

 الغذائي تقترب من الصفر مما يدل على انخفاض حالة األمن الغذائيوذلك يشير إلى أن قيمة معامل األمن 
  .لألسماك

 لزيادة السمكي واإلستزراع الحيوانيوتوصى الدراسة بضرورة التوسع فى مشروعات اإلنتاج 
 من اإلستراتيجي مما يترتب عليه زيادة حجم المخزون الحيوانيالفجوة من البروتين اإلنتاج المحلى وسد 

 من المنتجات الغذائي المحلى لمدة التقل عن ستة أشهر لتحقيق األمن االستهالكالمنتجات الحيوانية ليكفى 
  . الحيوانية فى مصر 

  :المراجع 
 ، النشرة السنوية ألسعار المواد السنوي إلحصائيا ، الكتاب واإلحصاء للتعبئة العامة المركزي الجهاز -١

  .أعداد متفرقة ، ) منتج ، جملة ، مستهلك(والمنتجات الغذائية والخدمات 
 ، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح واإلحصاء للتعبئة العامة المركزي الجهاز -٢

  .أعداد متفرقة  من السلع الزراعية ، ستهالكلال
المجلة المصرية  فى مصر ، الغذائي، إنتاج األلبان وتحقيق األمن ) دكتور( سمر شاذلى عبد الجليل -٣

   .٢٠١١مارس ، األولالعشرون ، العدد الحادي و المجلد ، الزراعيلالقتصاد 
، التحليل االقتصادي ) دكتور(، جمال محمد عطية محمد ) دكتور( صبرى يحيى سيد على شلتوت -٤

 ،الزراعي المجلة المصرية لالقتصاد  األسماك فى مصر ،استهالك الحالية والمستقبلية إلنتاج ولألوضاع
   .٢٠١٧مارس ، األول والعشرون ، العدد سابعالمجلد ال

 فى مصر ، دراسة تحليلية ، منشأة المعارف ، الغذائي، قضية األمن ) دكتور( عادل محمد خليفة غانم -٥
   .١٩٩٧اإلسكندرية ، 

 األسماك فى جمهورية استهالك، دراسة اقتصادية إلنتاج و) دكتور(زى فوزى ابراهيم أبو العنين  فو-٦
   .٢٠٠٩يونيو ، الثاني ، العدد التاسع عشر المجلد ، الزراعي المجلة المصرية لالقتصاد مصر العربية ،

سة اقتصادية تحليلية ، درا) دكتور(، هبه اهللا على محمود السيد ) دكتور( مصطفى عبد ربه القبالوى -٧
  الثانيالمؤتمر،  الزراعي، المجلة المصرية لالقتصاد للفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء فى مصر 

   .٢٠١٤ نوفمبر ١٣-١٢العشرون لالقتصاديين الزراعيين و
  نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية ،قتصادية ، ، قطاع الشئون اإلاألراضيوزارة الزراعة واستصالح  -٨

  .أعداد متفرقة 
  .الغذائي، أعداد متفرقةقتصادية، نشرة الميزان ، قطاع الشئون اإلاألراضيوزارة الزراعة واستصالح  -٩
  .٢٠١٦عام ، الزراعيالدخل قتصادية، نشرة ، قطاع الشئون اإلاألراضيوزارة الزراعة واستصالح  -١٠
الحيوانية ، سجالت اإلدارة العامة لألعالف  قطاع تنمية الثروة  ،األراضيوزارة الزراعة واستصالح  -١١

  .والتغذية ، بيانات غير منشورة 



٢٠٦٧ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
 األلبان استهالك، دراسة اقتصادية عن إنتاج و) دكتور(، أكرم إبراهيم على ) دكتور( يحيى محمد متولى -١٢

 ، ولاأل المجلد العشرون ، العدد ، الزراعيالمجلة المصرية لالقتصاد فى جمهورية مصر العربية ، 
   .٢٠١٠مارس

المجلة  اللحوم الحمراء فى مصر ، استهالك، دراسة إنتاج و) دكتور( يوسف توفيق جرجس واصف -١٣
  . ٢٠١٤يونيو ، الثاني والعشرون ، العدد رابع المجلد ال، الزراعيالمصرية لالقتصاد 

  
  المالحق

  )٢٠١٦ –٢٠٠٠(خالل الفترة أهم العوامل المؤثرة على إنتاج اللحوم الحمراء فى مصر ) ١(جدول رقم 

  السنوات
إنتاج 
اللحوم 
الحمراء 

  )ألف طن(

* إجمالي عدد
الوحدات 
الحيوانية 

  )ألف وحدة(

كمية 
األعالف 
الخضراء 

  )ألف طن(

كمية األعالف 
  الجافة

  )ألف طن(

كمية 
األعالف 
  المركزة

  )ألف طن(

متوسط سعر 
جملة اللحوم 

الحمراء 
  )كجم/جنيه(

قيمة القروض 
 لثروةالممنوحة ل

  الحيوانية 
  )مليون جنيه(

2000 705 8546 63182 15413 4098 14.2 4141 
2001 696 9030 63196 15988 4285 14.8 4626 
2002 821 9585 66581 16493 4558 15.7 4288 
2003 840 9811 71654 16012 4693 17.5 4248 
2004 818 10048 71763 15582 4785 21.01 4504 
2005 855 10237 70032 16087 4805 24.5 4957 
2006 879 10452 61453 16099 4910 27.4 5363 
2007 917 10930 61444 16542 5016 28.7 5990 
2008 961 11037 66912 16513 5391 29.9 6477 
2009 981 10275 60891 16960 4818 32.7 11266 
2010 992 10430 61203 18139 3845 42.4 4485 
2011 988 10119 62894 18387 3954 45.2 5755 
2012 990 11103 54394 18566 4102 48.6 4458 
2013 964 10601 50309 17532 3987 54.02 3489 
2014 951 10661 48002 17985 3995 62.8 4457 
2015 975 10455 48316 17853 3830 71.3 5424 
2016 968 10280 51211 16978 3799 82.7 4738 

 5215.6 37.3 4404 16889.9 60790.4 10212 900.1  المتوسط
  

  . وحدة حيوانية٠,٧٥= ، اإلبل ٠,٠٧= ، الماعز٠,١= ، األغنام ١,٢٥=، الجاموس١=قدرت على أساس األبقار(*) 
  

نشرة إحصاءات ، نشرة الميزان الغذائي ،  قتصاديةوزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون اإل -:المصدر
  .أعداد متفرقة ، قتصاد الزراعي ، نشرة  اإلة الحيوانية ، الثرو

 قطاع تنمية الثروة الحيوانية، سجالت اإلدارة العامة لألعالف والتغذية ، وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، -
 بيانات غير منشورة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، النشرة السنوية

  .أعداد متفرقة، )منتج، جملة، مستهلك(ألسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات 

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



٢٠٦٨ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
  )٢٠١٦ –٢٠٠٠( اللحوم الحمراء فى مصر خالل الفترة استهالكأهم العوامل المؤثرة على ) ٢(جدول رقم 

استهالك   السنوات
  )ألف طن(

عدد 
السكان 

مليون (
  )نسمة

الدخل 
الفردي 

جنيه (
  )سنة/

ة سعر التجزئ
للحوم 
  الحمراء

  )كجم/جنيه (

سعر 
التجزئة 
  للدواجن

  )كجم/جنيه (

سعر 
التجزئة 
لألسماك 

  )كجم/ جنيه(

سعر 
  استيراد 

  )طن/جنيه(

كمية 
  الواردات 

  )ألف طن(
2000 934 63.9 5325 16.3 5.3 8.3 5100 227 
2001 793 65.2 5558 16.7 4.9 8.1 6396 100 
2002 960 66.5 5698 17 5.6 8.4 7419 139 
2003 1019 67.9 5787 18.9 5.9 8.5 8818 179 
2004 960 69.3 6585 19.8 9.7 12.7 10541 152 
2005 1133 70.7 7169 25.3 9.8 12.8 9556 272 
2006 1312 72.2 8070 27.7 10.7 13.1 9106 434 
2007 1382 73.6 9646 33 11.1 13.6 9432 456 
2008 1176 75.2 11375 35.8 12.4 16.4 15960 442 
2009 1196 76.9 12923 39.7 14.1 15.7 22021 214 
2010 1310 78.7 14623 51.6 15.4 17.3 24537 195 
2011 1294 80.5 16266 58.3 17.5 18.8 24040 240 
2012 1229 82.5 18285 62.2 20.2 21.5 26313 309 
2013 1397 84.6 22996 67.7 24.7 24.5 23774 338 
2014 1492 85.8 25706 79.7 25.7 27.1 32681 386 
2015 1875 87.9 28135 88.8 25.8 27.2 33655 615 
2016 1511 90.1 29670 99.6 29.4 28.1 35854 373 

 298.3 17953.1 16.6 14.6 44.6 13753.9 76.0 1233.7  المتوسط
  .، أعداد متفرقةصادية، نشرة الميزان الغذائيقت وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون اإل- :المصدر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، النشرة السنوية ألسعار المواد  -
، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية )منتج، جملة، مستهلك(لمنتجات الغذائية والخدمات وا

  .أعداد متفرقة ، السلع الزراعية من والمتاح لالستهالك
  )٢٠١٦ –٢٠٠٠(أهم العوامل المؤثرة على إنتاج األسماك فى مصر خالل الفترة ) ٣(جدول رقم 

  السنوات
إنتاج 

  األسماك 
  )ألف طن(

عدد مراكب 
الصيد اآللية 

  )وحدة(

عدد 
الصيادين 

  )ألف(

متوسط سعر 
  الجملة

  )طن/ ألف جنيه(
  كمية الواردات

  )ألف طن(
لقروض الممنوحة قيمة ا

  للثروة السمكية
  )ألف جنيه(

2000 724 4299 63 8.6 214 4734 
2001 772 3954 65 7.9 261 5122 
2002 802 3812 54 7.9 154 6228 
2003 876 4089 53 8.3 163 7228 
2004 865 4252 49 8.2 221 4896 
2005 889 4383 50 9.8 189 4568 
2006 971 4490 51 10.7 251 4947 
2007 1008 4543 55 11.3 259 6668 
2008 1068 4809 58 11.6 265 7081 
2009 1093 4708 66 12.4 282 4047 
2010 1305 4826 43 13.5 257 1287 
2011 1362 4852 43 14.7 182 5066 
2012 1372 4909 38 15.7 341 3232 
2013 1454 4864 31 19.9 280 3692 
2014 1482 4829 37 21.8 355 4321 
2015 1519 4919 52 21.5 296 5540 
2016 1706 4955 48 23.6 311 5805 

 4968.4 252 13.4 50.4 4558.4 1133.4  المتوسط
  .قتصادية ، نشرة الميزان الغذائي ، أعداد متفرقة  وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون اإل-:المصدر

واد والمنتجات مة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي ، النشرة السنوية ألسعار المالجهاز المركزي للتعبئة العا -
  .أعداد متفرقة، النشرة السنوية إلحصاءات اإلنتاج السمكي،  )منتج، جملة، مستهلك(الغذائية والخدمات



٢٠٦٩ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
  )٢٠١٦ –٢٠٠٠( األسماك فى مصر خالل الفترة استهالكأهم العوامل المؤثرة على ) ٤(جدول رقم 

  السنوات
استهالك 
األسماك 

  )ألف طن(

عدد السكان 
مليون (

  )نسمة
الدخل الفردي 

  )سنة/جنيه (
سعر التجزئة 

  لألسماك
  )كجم/جنيه(

سعر التجزئة 
  للحوم الحمراء

  )كجم/ جنيه (

سعر التجزئة 
  للدواجن

  )كجم/ جنيه (

كمية 
  الواردات 

  )ألف طن(
2000 948 63.9 5325 8.3 16.3 5.3 214 
2001 1039 65.2 5558 8.1 16.7 4.9 261 
2002 944 66.5 5698 8.4 17 5.6 154 
2003 1009 67.9 5787 8.5 18.9 5.9 163 
2004 1064 69.3 6585 12.7 19.8 9.7 221 
2005 1110 70.7 7169 12.8 25.3 9.8 189 
2006 1218 72.2 8070 13.1 27.7 10.7 251 
2007 1267 73.6 9646 13.6 33 11.1 259 
2008 1197 75.2 11375 16.4 35.8 12.4 265 
2009 1254 76.9 12923 15.7 39.7 14.1 282 
2010 1551 78.7 14623 17.3 51.6 15.4 257 
2011 1533 80.5 16266 18.8 58.3 17.5 182 
2012 1687 82.5 18285 21.5 62.2 20.2 341 
2013 1666 84.6 22996 24.5 67.7 24.7 280 
2014 2041 85.8 25706 27.1 79.7 25.7 355 
2015 1795 87.9 28135 27.2 88.8 25.8 296 
2016 1970 90.1 29670 28.1 99.6 29.4 311 

 252 14.6 44.6 16.6 13753.9 76.0 1370.2  المتوسط
  .داد متفرقة قتصادية ، نشرة الميزان الغذائي ، أعوزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون اإل -:المصدر

لمنتجات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، النشرة السنوية ألسعار المواد وا -
 .أعداد متفرقة ، النشرة السنوية إلحصاءات اإلنتاج السمكي، )منتج، جملة، مستهلك(الغذائية والخدمات 

  
  )٢٠١٦ –٢٠٠٠( األلبان فى مصر خالل الفترة أهم العوامل المؤثرة على إنتاج) ٥(جدول رقم 

  إنتاج األلبان  السنوات
  )ألف طن(

أعداد الماشية 
  الحالبة 

  )ألف رأس(

كمية األعالف 
  الخضراء

  )ألف طن(
سعر جملة اللبن 

  )كجم/جنيه(
قيمة القروض الممنوحة 

  للثروة الحيوانية
  )مليون جنيه(

2000 3824 2887 63182 1.55 4141 
2001 3954 2988 63196 1.58 4626 
2002 4210 3094 66581 1.71 4288 
2003 5280 3172 71654 1.85 4248 
2004 4682 3254 71763 2.16 4504 
2005 5551 3270 70032 2.33 4957 
2006 5787 3325 61453 2.39 5363 
2007 5925 3438 61444 2.73 5990 
2008 5980 3381 66912 3.04 6477 
2009 5624 3218 60891 3.35 11266 
2010 5774 182 61203 3.6 4485 
2011 5803 191 62894 4.32 5755 
2012 5849 192 54394 4.67 4458 
2013 5554 200 50309 5.05 3489 
2014 5601 225 48002 5.69 4457 
2015 5245 244 48316 6.06 5424 
2016 5089 238 51211 6.72 4738 

 5215.6 3.5 60790.4 1970.5 5278.4  المتوسط
نشرة إحصاءات قتصادية ، نشرة الميزان الغذائي ، وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون اإل -:المصدر

  .أعداد متفرقة ، قتصاد الزراعي نشرة  اإلالثروة الحيوانية،
رة السنوية ألسعار المواد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي السنوي ، النش -

  .أعداد متفرقة، ) منتج ، جملة ، مستهلك(والمنتجات الغذائية والخدمات 

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



٢٠٧٠ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
  )٢٠١٦ –٢٠٠٠( األلبان فى مصر خالل الفترة استهالكأهم العوامل المؤثرة على ) ٦(جدول رقم 

  السنوات
استهالك 
  األلبان

  )ألف طن(
  عدد السكان

  )مليون نسمة(
الدخل الفردي 

  )ةسن/جنيه (
سعر تجزئة 

  اللبن
  )كجم/جنيه(

سعر تجزئة 
  البيض

  )كجم/ جنيه (
  كمية الواردات

  )ألف طن(
2000 4961 63.9 5325 1.93 4.42 1167 
2001 5198 65.2 5558 1.97 4.3 1276 
2002 5483 66.5 5698 2.11 4.42 1319 
2003 6601 67.9 5787 2.27 4.9 1401 
2004 5407 69.3 6585 2.76 6.17 766 
2005 6557 70.7 7169 3 5.88 1142 
2006 6389 72.2 8070 3.27 8.65 731 
2007 6707 73.6 9646 3.55 8.06 948 
2008 6699 75.2 11375 3.8 10.3 1049 
2009 6093 76.9 12923 4.1 10 869 
2010 6172 78.7 14623 4.46 10.56 980 
2011 6337 80.5 16266 4.97 11.65 1061 
2012 6248 82.5 18285 5.47 13.29 1408 
2013 6248 84.6 22996 5.91 17.65 1058 
2014 6519 85.8 25706 6.64 20.2 1324 
2015 6599 87.9 28135 7.06 20.57 1684 
2016 6618 90.1 29670 7.67 19.66 1747 

 1172.4 10.6 4.2 13753.9 76.0 6166.8  المتوسط
  .قتصادية ، نشرة الميزان الغذائي ، أعداد متفرقة صالح األراضي ، قطاع الشئون اإلوزارة الزراعة واست -:المصدر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي السنوي ، النشرة السنوية ألسعار المواد  -
  .أعداد متفرقة، )منتج، جملة، مستهلك(والخدمات والمنتجات الغذائية 

  
Economic Study of Production and Consumption of some Animal 

Products in Egypt 
 

Dr. Mona Saleh Emam 
Summary : 

The animal production sector is considered one of the important productive 
sectors in the agricultural sector in which food security and agricultural development 
is achieved as the main source of animal protein necessary for human food. The 
research aimed to identify the current situation of production and consumption of 
animal products in Egypt and to estimate the size of the food gap and the percentage 
of self-sufficiency, In addition to studying the most important factors affecting the 
production and consumption of animal products in Egypt, and estimating the size of 
the surplus or deficit in the strategic stock, and measure the food security coefficient 
for (red meat, fish, and milk) during the study period (2000-2016). 

The results showed that the size of the gap of red meat and fish took an 
increasing general trend, as the annual increase in the gap reached about 28.9, 8.6 
thousand tons each, respectively, representing about 8.7%, 3.6% of the average gap 



٢٠٧١ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
during the study period. While the size of the milk gap took a decreasing general 
trend, as the annual decrease in the gap reached about 12.3 thousand tons, 
representing about 1.4% of its average during the study period. 

And by studying the most important factors affecting the production and 
consumption of both red meat, fish and milk during the study period, it was found 
that there is a direct relationship between the quantity produced of red meat and both 
the number of animal units per thousand units (x١), the amount of dry feed per 
thousand tons (x3), As the increase of each factor separately by 1%, this leads to an 
increase in the production of red meat by 0.997%, 0.869% respectively. As it was 
found that there is a direct relationship between the quantity consumed of red meat 
and each of the population in one million people (x1), the quantity imports of red 
meat per thousand tons (x7), As the increase of each worker separately by 1%, this 
leads to an increase in the consumption of red meat by 1.125% and 0.208% 
respectively. 

The results also showed that there is a direct relationship between the quantity 
produced of fish and each of the number of motorized fishing boats per unit (x1), the 
average wholesale price per thousand pounds / ton (x3), As the increase of each 
worker separately by the unit, this leads to an increase in fish production by 0.224, 
42.6 thousand tons, respectively. As it was found that there is a direct relationship 
between the quantity consumed of fish and both the average retail price of red meat, 
pounds / kg (x4), the quantity of fish imports per thousand tons (x6), As the increase 
of each worker separately by the unit, this leads to an increase in fish consumption by 
11.34 and 1.03 thousand tons, respectively. 

The results also indicated that there is a direct relationship between the 
quantity produced of milk and each of the quantity of green fodder per thousand tons 
(x2), the price of the total milk pounds / kg (x3), Since each factor increases by 1% 
separately, this leads to an increase in milk production by 0.893% and 0.373%, 
respectively. Also, it was found that there is a direct relationship between the quantity 
consumed of milk and the average per capita income per year (x2), as the increase in 
the individual income by 1%, this leads to an increase in milk consumption by 
0.426%, It was also found that there is an inverse relationship between the quantity 
consumed of milk and the price of the retail of milk pounds / kg (x3), Since the 
decrease in the milk price by 1%, this leads to an increase in milk consumption by 
0.703%. 

 

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



٢٠٧٢ دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك بعض المنتجات الحيوانية فى مصر
By estimating the size of the strategic stock of red meat and milk during the 

study period, it was found that there was no strategic stock, This is due to the fact that 
the quantity of the deficit is greater than the quantity of the surplus by about 610, 
47.7 thousand tons for each, respectively, during the study period, By estimating the 
size of the strategic stock of fish, it was found that the quantity of the surplus exceeds 
the quantity of the deficit, and this stock amounted to 65.72 thousand tons, which is 
sufficient for domestic consumption for a period of about 17.5 days. 

With an estimate of the food security coefficient of red meat and milk, it was 
estimated to be - 0.49 ,- 0.007  each, respectively, during the study period, and this 
indicates that the value of the food security coefficient is less than zero, which 
reflects the lack of food security for each of them. While the food security coefficient 
of fish was estimated at 0.04 during the study period, this indicates that the value of 
the food security coefficient is close to zero, which indicates a decrease in the food 
security situation of fish. 

The study recommends the necessity of expanding animal production and fish 
farming projects to increase local production and bridge the gap of animal protein. 
This results in an increase in the size of the strategic stock of animal products, so that 
domestic consumption is sufficient for a period of no less than six months to achieve 
food security of animal products in Egypt. 

 
 


