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 طلب على اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك في مصر لالتحليل االقتصادي ل
 دـامل عيـل كـد. أم    د. حماد حسني احمد

 البحوث الزراعية مركز- معهد بحوث االقتصاد الزراعي
 مقدمه:

والتجارية للسلع  هم في رسم السياسات اإلنتاجيةتس ُتعد دراسات الطلب على السلع الغذائية من الدراسات الهامة التي
، وتعتبر اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك من المصادر الغذائية الهامة لإلنسان والتي يمكن أن (4)على أسس سليمة

الفجوة فى البروتين الحيواني، لذا فإن االتجاه نحو تنمية اإلنتاج الحيواني والسمكي ُيعد أحد المحاور التي  تساهم في سد
ما يحصل عليه الفرد  دُيعو . (12)0202 عام حتى المستدامة الزراعية لتنميةمن خالل استراتيجية ا قيقهاتسعى الدولة إلى تح

 المعيشيالدول حيث يدل هذا المؤشر على درجة المستوى  في االقتصاديأحد مقاييس التقدم  الحيوانيمن البروتين 
وينخفض الغذائي، دل على ارتفاع مستوى الوعى  للسكان فكلما ارتفع متوسط نصيب الفرد من البروتين كلما والصحي

جرام/يوم في حين أن الحد  0112 الينصيب الفرد المصري من البروتين الحيواني مقارنة بالدول المتقدمة حيث بلغ حو 
وينخفض نصيب الفرد ، (5)جرام/يوم بروتين 02األدنى الذي أجمع عليه علماء التغذية في األمم المتحدة ال يقل عن 

م/سنة جك11 عن مثيله الصحي البالغ حوالي 0210كجم/سنه في عام  1011 اليذ يبلغ حو إمن اللحوم الحمراء ري المص
، بينما يزيد نصيب الفرد المصري من اللحوم البيضاء واألسماك البالغ حوالي من منظمة الصحة العالمية به والموصي

، 114والبالغ حوالي به من منظمة الصحة العالمية  الموصي الصحيالغذاء  عن 0210كجم/سنة في عام  0210، 1011
 .(1)للحوم البيضاء واألسماك على الترتيب سنةم/جك 1010

 مشكلة الدراسة:

الزيادة على الرغم من تعدد وتنوع مصادر البروتين الحيواني من اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك فضاًل عن 
، راء والبيضاء وكذلك تنوع مصايد اإلنتاج السمكي في مصر واتساع مساحتهاالمستمرة في اإلنتاج المحلي من اللحوم الحم

واألسماك ال يستطيع الوفاء بحجم الطلب المحلي المتزايد عليها،  )الحمراء والبيضاء( اإلنتاج المحلي من اللحومإال أن 
السكان من السلع الغذائية المحلى على مواجهة احتياجات  اإلنتاجضعف قدرة  يحيث تتمثل مشكلة الغذاء في مصر ف

، ومن َثمَّ فإن مصر باتت تعاني من وجود فجوة غذائية بصفة خاصةاللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك بصفة عامة ومن 
-0221يب وذلك خالل الفترة )ألف طن على الترت 010و 05،  012البيضاء واألسماك تقدر بنحو الحمراء و من اللحوم 

 :التاليةمشكلة الدراسة تتَمثَّل في محاولة اإلجابة عن التساؤالت ن . ومن َثمَّ فإ(1)(0210
  واألسماك؟الحمراء والبيضاء اللحوم  علىما هي محددات الطلب المحلي  -

 ؟ الطلب المستقبلي عليهباواألسماك  )الحمراء والبيضاء( اإلنتاج المحلي من اللحومأن يوفي ل يمكن ه -

 هدف الدراسة:

 :وهيغة األهداف التي ُيمكن من خاللها معالجة مشكلة الدراسة أمكن التوصل إلى صيا
 .تحليل الموقف الحالي ألهم المؤشرات االقتصادية المرتبطة بالطلب المحلي على اللحوم واألسماك -

 .واألسماكالحمراء والبيضاء اللحوم من قياس أثر أهم العوامل المؤثرة على الطلب المحلي  -

تضييق من شأنها للتوصل إلى مقترحات  واألسماكالحمراء والبيضاء اللحوم ى علي التنبؤ بمستقبل الطلب المحل -
 .هاالفجوة الغذائية من
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 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي واالستداللي في تفسير ووصف 

 Almost Ideal Demand System"م نموذج الطلب شبه األمثلااستخدقد تم و  المتغيرات االقتصادية موضوع القياس،

(AIDS)" ( أحد النماذج الهامة المستخدمة في دراسة وتحليل نظام الطلب على السلع ويتصف هذا النموذج بأنه نظام وهو
المعامالت لتحقيق شروط  من المعادالت غير الخطية تمثل األنصبة اإلنفاقية على السلعة ويستند على بعض القيود حول

واستخدم هذا النموذج بهدف تقدير المرونات السعرية والعبورية واإلنفاقية  (01)(دالة الطلب وهي: اإلضافة والتماثل والتجانس
 -تطبيق نموذج تكامل اإلنحدار الذاتى  على اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك،والتنبؤ بحجم الطلب المحلي  من معالمه
-Box”نموذج و  " Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) "الديناميكي  لمتحركالوسط ا

Jenkins”(11)  .البيانات المنشورة  على استندت الدراسةو للتنبؤ بالطلب المحلي على اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك
منظمة الصحة ركزي للتعبئة العامة واإلحصاء و الموغير المنشورة الثانوية بوزارة الزراعة واستصالح األراضي والجهاز 

 العالمية، وبعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة.
 :جالنتائمناقشة 

 الموقف الحالي ألهم المتغيرات االقتصادية المرتبطة بالطلب المحلي على اللحوم الحمراء:
( بلغ اإلنتاج المحلي من لحوم االبقار والجاموس 0210-0221في متوسط الفترة )المحلي من اللحوم الحمراء:  نتا ال -1

من  %1، %5، %114، %0216، %41ألف طن تمثل نحو  1، 45، 66، 055، 400حوالي  والجمال والضأن والماعز
. وبدراسة تطور إجمالي اإلنتاج من (2)ألف طن على الترتيب 121إجمالي اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء البالغ حوالي 

( تزايد إجمالي اإلنتاج من اللحوم الحمراء بمقدار سنوي 1( يتبين من جدول )0210-1225الحمراء خالل الفترة ) اللحوم
 ألف طن. 120من متوسط هذا اإلنتاج البالغ حوالي  %014يمثل نحو ألف طن  12وي احصائيا بلغ حوالي معن

 (.2112-1991خالل الفترة )م الحمراء أهم المتغيرات المرتبطة بالطلب المحلي على اللحو ( تطور 1جدول )

 مقدار التغير الوحدة المتغيرات
(β) 

 قيمة ت المحسوبة
 (t β)التغير لمقدار 

للتغير  %
 (1)(Gالسنوي)

 المتوسط
(µ) الحد األعلى الحد األدنى 

 217 7.4 *2.7 91 طن ألف النتا  المحلي
606 

 (9111عام )
127 

 (7001عام )

 732 1.7 *7.2 79.191 طن ألف كمية الواردات
900 
 (7009)عام 

114 
 (7090)عام 

 7321 91.7 *2.9 360.917 مليون جنيه قيمة الواردات
123 
 (9116)عام 

1761 
 (7097)عام 

 210 9093 7.4 *4.9 74.696 طن ألف إجمالي االستهالك
 (9112)عام 

9317 
 (7002)عام 

 97.96 94.6 - 0.64 0.012 كجم/سنة نصيب الفرد
 (7009)عام 

91.21 
 (7002)عام 

 12 770 - 9.76 1.126 ألف طن الفجوة الغذائية
 (7009)عام 

436 
 (7002)عام 

 66.1 21.1 - 0.9- 0.039- % االكتفاء الذاتي
 (9116)عام 

12.1 
 (7009)عام 

 . G ( =β÷(µ × 100 (1)      0.05* معنوية إحصائيًا عند مستوى 
 .الملحق( ب1جدول )ُجمعت وُحسبت من المصدر: 
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جاتها من اللحوم الحمراء سواء بشكل رؤوس حيوانات اتقوم مصر باستيراد احتي الواردات المصرية من اللحوم الحمراء: -2
( 1حية أو لحوم طازجة ومجمدة بهدف سد الفجوة بين اإلنتاج المحلي من هذه اللحوم واالستهالك منه، ومن خالل جدول )

ألف طن يمثل نحو  0112حوم الحمراء تتزايد بمقدار سنوي معنوي احصائيًا بلغ حوالي يتبين أن الواردات المصرية من الل
(، كما تبين زيادة قيمة الواردات 0210-1225ألف طن خالل الفترة ) 001من متوسط هذه الواردات البالغ حوالي  210%

ألف جنيه يمثل نحو  062حوالي  المصرية من اللحوم الحمراء خالل فترة الدراسة بمقدار سنوي معنوي احصائيًا بلغ
 مليار جنيه. 01015من متوسط قيمة هذه الواردات البالغ حوالي  1510%

يتكون المتاح لالستهالك من اللحوم الحمراء من اإلنتاج المحلى مضافا  المتاح لالستهالك من اللحوم الحمراء: إجمالي-3
( أنه خالل فترة الدراسة يتزايد 1رات(. حيث يتبين من جدول )التجارة الخارجية )الواردات مطروحا منه الصاد صافيإليه 

من  %014ألف طن يمثل نحو  0416إجمالي االستهالك من اللحوم الحمراء بمقدار سنوي معنوي احصائيا بلغ حوالي 
 ألف طن.  1210متوسط إجمالي استهالك هذه اللحوم البالغ حوالي 

 1..6فترة الدراسة بلغ نصيب الفرد السنوي من اللحوم الحمراء حوالي  في متوسط الفرد من اللحوم الحمراء: نصيب-4
، حيث يتبين 1008كجم في عام  61.81وبحد اقصى بلغ حوالي  1006كجم في عام  61.61بلغ حوالي  أدنيكجم بحد 

الحمراء اللحوم رد من نصيب الفل ةلمقدار الزيادة السنويلم تثبت المعنوية اإلحصائية راسة ( أنه خالل فترة الد6من جدول )
 ./سنةكجم 1..6بلغ حوالي ال ها الحسابيحول متوسطيشير إلى ثباتها النسبي مما 
الفجوة الغذائية تمثل الفرق بين اإلنتاج المحلي من اللحوم الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء:  الفجوة-5

خالل فترة الدراسة يتزايد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء بمقدار ( يتبين أنه 6الحمراء واالستهالك منه، فمن جدول )
بلغ حوالي ال ها الحسابيحول متوسطيشير إلى ثباتها النسبي مما ألف طن  6.1معنوي احصائيا بلغ حوالي غير سنوي 
يتناقص بمقدار دراسة . ومن نفس الجدول يتبين أن نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء خالل فترة الألف طن 110
بلغ نحو  أدنيبحد  %81.9بلغ نحو ال هاحول متوسطسنوي غير معنوي إحصائيا مما يشير إلى ثبات هذه النسبة 0.61
 .1006في عام  %18.1وبحد اقصى بلغ نحو  6991في عام  11.9%

 ء:الموقف الحالي ألهم المتغيرات االقتصادية المرتبطة بالطلب المحلي على اللحوم البيضا
اإلنتاج المحلي للحوم الدجاج والبط والحمام واالرانب إلى أن  شير التقديراتتالمحلي من اللحوم البيضاء:  نتا ال -1

، %6.1، %1.3، %8.6، %88.1ألف طن تمثل نحو  1، 63،16، 69، 18، 831واألوز والرومي حوالي 
 متوسط الفترةك ألف طن على الترتيب 9.0الي من إجمالي اإلنتاج المحلي من اللحوم البيضاء البالغ حو  6%،1.1%
( 1يتبين من جدول)( 1061-6996)فترةال. وبدراسة تطور إجمالي اإلنتاج من اللحوم البيضاء خالل (9)(1001-1061)

من  %3.1ألف طن تمثل نحو  36تزايد إجمالي اإلنتاج من اللحوم البيضاء بمقدار سنوي معنوي احصائيا بلغ حوالي 
 ألف طن. 109إلنتاج البالغ حوالي متوسط هذا ا

طن خالل  002تبين أن الواردات المصرية من اللحوم البيضاء لم تتجاوز  الواردات المصرية من اللحوم البيضاء: -2
(، 0224-0222(، في حين أنه لــم يتم تسجيل أية واردات مـصرية من اللحوم البيضاء خالل الفترة )0225-1225الفترة )

مليون جنيه( وزادت هذه  11آالف طن )بقيمة  12حيث بلغت حوالي  0226وظ لهذه الواردات من عام وبدأ ظهور ملح
أي بزيادة أكثر من تسع اضعاف  0210مليار جنيه( في عام  11060ألف طن )بقيمة  111الواردات لتصل إلى حوالي 

اللحوم البيضاء خالل الفترة األخيرة من رجع هذه الزيادة في حجم الواردات المصرية من ت، وقد 0226مثيلتها في عام 
من  0226الدراسة إلى اإلجراءات التي اتخذتها الدولة بعد ظهور حاالت اإلصابة بانفلوانزا الطيور في الربع األول من عام 

للحوم تبع هذا اإلجراء من ارتفاع تكاليف إنتاج اثبت بها إيجابية هذا المرض، وما القضاء على بعض مزارع الدواجن التي 
البيضاء وهذا كله أدى الى انخفاض معدل الزيادة في المعروض المحلي من اللحوم البيضاء بمعدالت ال تواجه الزيادة في 

 الطلب المحلي عليه.
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 (.2112-1991خالل الفترة ) أهم المتغيرات المرتبطة بالطلب المحلي على اللحوم البيضاء( تطور 2جدول )

 يرمقدار التغ الوحدة المتغيرات
(β) 

 قيمة ت المحسوبة
 (t β) لمقدار التغير

للتغير  %
 (1)(G) السنوي

 المتوسط
(µ) الحد األعلى الحد األدنى 

 101 3.1 *4.6 39 ألف طن النتا  المحلي
606 
 (9111)عام 

127 
 (7001)عام 

 93.1 - - - ألف طن (2)كمية الواردات
0.090 

 (9111)عام 
999 
 (7097)عام 

 912 - - - مليون جنيه (2)قيمة الواردات
0.017 

 (9111)عام 
9363 

 (7097)عام 

 410 171 4.0 *4.1 37.24 ألف طن إجمالي االستهالك
 (9111)عام 

9969 
 (7007)عام 

 1.7 99.1 7.0 *7.3 0.74 كجم/سنة نصيب الفرد
 (9116)عام 

92.1 
 (7007)عام 

 1 70 1.2 *4.7 9.240 ألف طن الفجوة الغذائية
 (9111)عام 

11 
 (7001)عام 

 13.4 12.6 - *7.7- 0.97- % االكتفاء الذاتي
 (7001)عام 

11.9 
 (7007)عام 

 (0224-0222) بالفترة البيضاء اللحوم من واردات التوجد G(=β÷(µ ×100 (0) (1) 0.05مستوى  * معنوية إحصائيًا عند
 .الملحق( ب1جدول )ُجمعت وُحسبت من المصدر: 

( أنه خالل فترة الدراسة تزايد إجمالي االستهالك 0يتبين من جدول ) ك من اللحوم البيضاء:المتاح لالستهال  إجمالي-3
من متوسط إجمالي  %4ألف طن يمثل نحو  00114من اللحوم البيضاء بمقدار سنوي معنوي احصائيا بلغ حوالي 

 ألف طن.  101استهالك هذه اللحوم البالغ حوالي 
( يتبين أنه خالل فترة الدراسة يتزايد نصيب الفرد من اللحوم البيضاء 0من جدول )الفرد من اللحوم البيضاء:  نصيب-4

 بلغ حواليال ها الحسابيحول متوسطيشير إلى ثباتها النسبي مما كجم/سنة  2104بمقدار سنوي معنوي احصائيا بلغ حوالي 
 .0220كجم في عام  1115وبحد اعلى بلغ حوالي  1226كجم في عام  110بلغ حوالي  أدنيكجم بحد  1111

( تزايد الفجوة الغذائية من اللحوم 0يتبين من جدول ) الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء: الفجوة-1
من متوسط هذه  %111يمثل نحو  ألف طن 11142الدراسة بمقدار سنوي معنوي احصائيا بلغ حوالي  البيضاء في فترة
 %2014نحو قدر ب أدنيحد وقد تراوحت نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء بين  .ألف طن 02لي الفجوة البالغ حوا

بمقدار اللحوم البيضاء  نسبة االكـتفاء الذاتي من ، كما تبين تناقص0220 عام %2211حو نبقدر حد اقصى و  0221عام 
 .%2110نحو بقدر سنوي معنوي احصائيا 

 ية المرتبطة بالطلب المحلي على األسماك:الموقف الحالي ألهم المتغيرات االقتصاد
مصادر رئيسية إلنتاج األسماك في مصر وهي البحار )المتوسط واألحمر(  أربع يوجد المحلي من األسماك: نتا ال -1

ج التمساح( ونهر النيل والمزارع السمكية والتي بلغ إنتاو  والبحيرات )مثل المنزلة، البرلس، البردويل، ناصر، قارون، الريان
من إجمالي  %5514و %1210، %0210، %1411ألف طن تمثل نحو  410و 11، 116، 100األسماك بها حوالي 

ويضم ( للمصادر األربع على الترتيب. 0210-1225ألف طن في متوسط الفترة ) 161اإلنتاج السمكي البالغ حوالي 
نتاج من هذه حيث بلغ اإلقراميط البوري والمبروك و اإلنتاج المحلي السمكي أربع أنواع رئيسية من األسماك وهي البلطي وال

من إجمالي اإلنتاج السمكي  %410و %14، %11، %6011ألف طن تمثل نحو  40و 140، 110، 646األنواع حوالي 
 .(0)( على الترتيب0210-0221ألف طن في متوسط الفترة ) 1210البالغ حوالي 
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بمقدار سنوي معنوي احصائيا بلغ  (0210-1225خالل الفترة ) كيإجمالي اإلنتاج السمتزايد ( 0جدول )من يتبين و  
زاد اإلنتاج السمكي من المزارع السمكية بمقدار سنوي و من متوسط هذا اإلنتاج،  %614ألف طن يمثل نحو  55.2حوالي 
إجمالي  من متوسط إنتاج المزارع السمكية، بينما تناقص %1111 نحو مثلألف طن ي 56.6 اليحو حصائيا بلغ معنوي ا

إلى ثباتها النسبي ما يشير مألف طن  014 اليحو بمقدار سنوي غير معنوي احصائيا بلغ  البحيرات مناإلنتاج السمكي 
في إجمالي اإلنتاج السمكي من البحار  ةلزيادة السنويئية لت المعنوية اإلحصاتبين عدم ثبو و ، ها الحسابيحول متوسط

 في عام ألف طن 21 حد ادنى بلغ حواليب ها الحسابيحول متوسطتها النسبي يشير إلى ثبامما طن  461حوالي  ةالبالغ
لم تثبت المعنوية اإلحصائية للزيادة السنوية في إجمالي كما  ،1222ألف طن في عام  110وحد اعلى بلغ حوالي  1225

 أدنيحد ب ها الحسابيوسطحول متيشير إلى ثباتها النسبي مما طن  551اإلنتاج السمكي من النيل وفروعه والبالغة نحو 
 .0220ألف طن في عام  101وحد اعلى بلغ حوالي  1222ألف طن في عام  64بلغ حوالي 

 (.2112-1991خالل الفترة ) أهم المتغيرات المرتبطة بالطلب المحلي على األسماك( تطور 3جدول )

 مقدار التغير الوحدة المتغيرات
(β) 

 قيمة ت المحسوبة
 (t β) لمقدار التغير

للتغير  %
 (1)(G) السنوي

 المتوسط
(µ) الحد األعلى الحد األدنى 

 161 6.4 *74 11.1 طن ألف النتا  المحلي
402 
 (9111)عام 

9327 
 (7097)عام 

 417 99.2 *71 16.6 ألف طن االستزراع السمكي
27 
 (9111)عام 

9091 
 (7097)عام 

 926 - 9.09- 7.4- ألف طن إنتا  البحيرات
761.3 

 (7093)عام 
464.1 

 (7002)عام  

 19 977 - 0.12 0.469 ألف طن إنتا  البحار
 (9111)عام 

927 
 (9111)عام 

 64 11 - 0.61 0.112 ألف طن النيل نهر  إنتا 
 (9111)عام 

979 
 (7007)عام  

 707 7.3 *7.7 4.11 طن ألف كمية الواردات
947 
 (9111)عام 

331 
 (7097)عام 

 9707 96.9 *1.1 913.2 مليون جنيه قيمة الواردات
740 
 (9111)عام 

4267 
 (7097)عام 

 141 9066 1.6 *92.61 11.210 طن ألف إجمالي االستهالك
 (9111)عام 

9619 
 (7097)عام 

 1.1 91.9 3.6 *99.66 0.131 كجم/سنة نصيب الفرد
 (9111)عام 

70.7 
 (7097)عام 

 949 911 7.0 *9.13 3.126 طن ألف الفجوة الغذائية
 9111 )عام

391 
 (7097)عام 

 10.3 - *1.31 0.10 % االكتفاء الذاتي
61 
 9112)عام 

11.2 
 (7099)عام 

 . G ( =β÷(µ × 100 (1)      0.05* معنوية إحصائيًا عند مستوى 
 .الملحق( ب1جدول )ُجمعت وُحسبت من -1المصدر: 

 1مختلفة أعداد ،"يالسمك اإلنتاج إحصاءات" واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز-7
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جاتها من األسماك من الخارج بهدف سد الفجوة بين اإلنتاج اتقوم مصر باستيراد احتي الواردات المصرية من األسماك: -2
( تزايد الواردات المصرية من األسماك بمقدار سنوي معنوي 0المحلي من األسماك واالستهالك منه، ويوضح جدول )

ألف طن خالل الفترة  020من متوسط هذه الواردات البالغ حوالي  %010ن يمثل نحو ألف ط 416احصائيًا بلغ حوالي 
(، كما أن قيمة الواردات المصرية من األسماك خالل فترة الدراسة تزايدت بمقدار سنوي معنوي احصائيًا 1225-0210)

 مليار جنية. 110لغ حوالي من متوسط قيمة هذه الواردات البا %1611مليون جنية بما يمثل نحو  12011بلغ حوالي 
( أنه خالل فترة الدراسة يتزايد إجمالي االستهالك من 0يتبين من جدول ) إجمالي المتاح لالستهالك من األسماك:-3

من متوسط إجمالي استهالك األسماك  %516ألف طن يمثل نحو  5211األسماك بمقدار سنوي معنوي احصائيا بلغ حوالي 
 . ألف طن 1266البالغ حوالي 

كجم بحد  1511بلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من األسماك خالل فترة الدراسة حوالي  الفرد من األسماك: نصيب-4
( تزايد 0، حيث يبين جدول )0210كجم في عام  0210وبحد اقصى بلغ حوالي  1225كجم في عام  2150بلغ نحو  أدني

 %016كجم/سنة يمثل نحو  21501معنوي احصائيا بلغ حوالي فترة الدراسة بمقدار سنوي  خاللنصيب الفرد من األسماك 
 من متوسط نصيب الفرد من األسماك.

الفجوة الغذائية تمثل الفرق بين اإلنتاج المحلي من األسماك الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من األسماك:  الفجوة-1
لفجوة الغذائية من األسماك بمقدار سنوي معنوي ( يتبين أنه خالل فترة الدراسة تزايد ا0واالستهالك منه، من جدول )

. كما يتبين أن ألف طن 121البالغ حوالي هذه الفجوة من متوسط  %0يمثل نحو ألف طن  0111احصائيا بلغ حوالي 
وبحد اقصى  1221في عام  %62بلغ نحو  أدنيبحد  %1210هذه الفترة بلغ نحو متوسط االكتفاء الذاتي من األسماك ل

خالل فترة  %2112ألسماك نحو لاالكتفاء الذاتي  من، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية 0211في عام  %11.1بلغ نحو 
 الدراسة.

 أهم المتغيرات على إجمالي الطلب المحلي من اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك: أثرقياس 
على إجمالي الطلب المحلي من اللحوم  يعتبر كل من عدد السكان ومستوى الدخل القومي من أهم المتغيرات التي تؤثر

 الحمراء والبيضاء واألسماك.
حيث قطاعات عديدة منها الغذاء،  علىسلبية ال هاثار والتي تنعكس آالزيادة السكانية  مشكلةواجه مصر تعدد السكان: -1

الملحق ( ب1جدول )يتبين من ، و السكان الطلب على الغذاء مع عدم وفاء المنتج من الغذاء بالكمية المطلوبة الستهالكيزيد 
بزيادة  0210مليون نسمة في عام  14إلى حوالي  1225مليون نسمة في عام  51أن عدد سكان مصر زاد من حوالي 

وفقا ، وبلغ معدل النمو السنوي للسكان 1225عن عدد السكان في عام  %4411مليون نسمة وبنسبة نحو  06بلغت حوالي 
 ترة الدراسة.خالل ف %011نحو ( 1للمعادلة )

…………………….. (9) GR = b X 100 = 0.021 × 100 = 2.1 % *(72.8) i= 4 +0.021 X i Ln(Pup) 

، القيمة بين االقواس 11،.،0،1=السنة=i = متغير يعبر عن الزمن، X = عدد السكان بالمليون نسمة،Pup= القيم اللوغاريتمية للمتغير، Lnحيث: 
 .معدل النمو السنوي= GR، 0.05عند مستوى قيمة معامل االنحدار اإلحصائية لمعنوية ، *= "b" داراالنح ل" المحسوبة لمعامtقيمة "

 .( بالملحق1جدول )ُجمعت وُحسبت من المصدر: 

يؤدي إلى زيادة معنوية إحصائية في الطلب الكلي على اللحوم  %1( أنه بزيادة عدد السكان بنسبة 4جدول ) ويوضح
، %12ل فترة الدراسة، حيث أن نحو خالعلى الترتيب  %011، %111، %012بنحو واالسماك  واللحوم البيضاء الحمراء

يعكسها واللحوم البيضاء واالسماك من إجمالي التغيرات في إجمالي الكمية المطلوبة من اللحوم الحمراء  24%، 51%
   .خالل فترة الدراسة على الترتيب السكانالزبادة في عدد 
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 (.2112-1991خالل الفترة ) اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماكمن السكان على الطلب الكلي أثر عدد ( 4جدول )

2R t b معادلة االنحدار البسيط 
0.79 *(8.6) 7.1 i2.4 +2.9 Log(Pup)-=  i )mLog(Y 

0.51 (4.1)* 1.1 Log(Yp) i = 0.93 +1.1 Log(Pup)i 

0.94 (15.7)* 2.7 Log(Yf) i = -2.0 +2.7 Log(Pup)i 

طن من اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك على  = إجمالي الكمية المطلوبة باأللفYfوYp و Ym= القيم اللوغاريتمية للمتغير، Logحيث: 
قيمة ة معنوي، *= "b" " المحسوبة لمعامالت االنحدارt، القيمة بين االقواس قيمة "11،.،0،1=السنة=i= عدد السكان بالمليون نسمة، Pupالترتيب، 

 = قيمة معامل التحديد.2R، 0.05إحصائيًا عند مستوى معامل االنحدار 
 .( بالملحق1جدول )ُجمعت وُحسبت من المصدر: 

المطلوبة من السلع بوجه عام والسلع الغذائية بوجه العوامل التى تؤثر على كمية أهم يعتبر الدخل من  الدخل القومي:-2
( 1جدول )ويوضح  ، كما يعكس الدخل القومي أهمية السلعة في المجتمع.ئيةعن القوة الشراالدخل ، إذ يعبر خاص

مليار جنيه  1562ليصل إلى حوالي  1225في عام  مليار جنية 021الي حو من قيمة الدخل القومي لمصر  زيادة بالملحق
وفقا ، 1225عام  في أي أكثر من ستة اضعاف الدخل القومي المتحقق مليار جنية 1052بزيادة حوالي  0210في عام 
، بينما حقق الدخل القومي فترة الدراسة في %11.6نحو  الجارية معدل نمو بلغ القومي باألسعار حقق الدخل( 0لمعادلة )
 .(0وفقا لمعادلة ) %011نمو بلغ نحو  الحقيقية معدل باألسعار

…………………….. (7) GR = b X 100 = 0.116 × 100 = 11.6 % (17.5)* Ln(Inc) i  = 1.9 +0.116Xi 

…….……………….. (3) GR = b X 100 = 0.037 × 100 = 3.7 % (72.8)* Ln(Incf) i = 4.2 +0.037Xi 

= متغير  X ،الدخل القومي الحقيقي بالمليار جنيه=  FInc ،الدخل القومي الجاري بالمليار جنيه=  Inc= القيم اللوغاريتمية للمتغير، nLحيث: 
قيمة معامل االنحدار اإلحصائية لمعنوية ، *= "b"االنحدار ل" المحسوبة لمعامt، القيمة بين االقواس قيمة "11،.،0،1=السنة=i يعبر عن الزمن،

 .معدل النمو السنوي= GR، 0.05عند مستوى 
 .( بالملحق1جدول )ُجمعت وُحسبت من المصدر: 

للطلب الكلي على اللحوم  إحصائياً وية معنيؤدي إلى زيادة  %1لقومي بنسبة زيادة الدخل اب( أنه 5ويتبين من جدول )
من التغيرات في إجمالي الكمية المطلوبة من اللحوم  %62نحو هذا ويرجع فترة الدراسة،  خالل %1120الحمراء بنحو 

مما يعني أنه بزيادة الدخل  2105نحو بالمرونة الدخلية على اللحوم البيضاء تقدر ادة في الدخل القومي. و يالز إلى الحمراء 
نحو ويرجع ، %2105يؤدي إلى زيادة معنوية إحصائية في الطلب الكلي على اللحوم البيضاء بنحو  %1قومي بنسبة ال

. ويتبين من قيمة المرونة الزبادة في الدخل القوميالبيضاء إلى من التغيرات في إجمالي الكمية المطلوبة من اللحوم  02%
طلب الكلي يؤدي إلى زيادة معنوية إحصائية في ال %1الدخل القومي بنسبة  أنه بزيادة 110نحو ب المقدرةو لالسماك الدخلية 

الزبادة في األسماك إلى من التغيرات في إجمالي الكمية المطلوبة من  %15نحو ويرجع ، %110على األسماك بنحو 
 .خالل فترة الدراسة الدخل القومي
 (.2112-1991خالل الفترة )مراء والبيضاء واألسماك اللحوم الحمن أثر الدخل القومي على الطلب الكلي ( 1جدول )

2R t b معادلة االنحدار البسيط 
0.60 (4.9)* 9.03 i2.2 +1.03Log(Inc)-=  i )mLog(Y 

0.39 (3.2)* 0.35 Log(Yp) i = 1.25 +0.35 Log(Inc)i 

0.75 (6.9)* 1.3 Log(Yf) i = -3.1 +1.3 Log(Inc)i 

 الترتيب، على واألسماك طن من اللحوم الحمراء والبيضاء الكمية المطلوبة باأللف = إجماليYfوYp و Ymة للمتغير، = القيم اللوغاريتميLogحيث: 

Inc= جنيه(،  )مليون الحقيقي القومي الدخل إجماليi=بين االقواس قيمة " القيمة ،11،.،0،1=السنةtاالنحدار لمعامل " المحسوبة "b"=* ،   معنوية
 التحديد. قيمة معامل =2R ،0.05 عند مستوىعامل االنحدار قيمة ماإلحصائية ل
 .( بالملحق1جدول )ُجمعت وُحسبت من المصدر: 
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 التحليل االقتصادي للطلب الفردي على اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك:
السلع،  من دالة اإلنفاق التي تعكس سلوك المستهلك في المفاضلة بين عدد من AIDSيشتق نموذج الطلب األمثل 

( 1061-6996حيث يقدر طلب المستهلك المحلي على اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك في مصر خالل الفترة )
  .(36)استخدم اسلوب انحدار العالقات غير المرتبطة ظاهريا

 :كاالتى لنموذجا اشتقاق نوعها يمكن الختالف وفقا السلع بين تمييزا تفترض والتى U المنفعة ذات االنفاق دالة أن بفرض
Ln [E(P,U)] = (1-U) Ln [a(P)] + U Ln [b(P)] ------------------------------------------------    (1) 

Ln [a(P)] = 0 + k Ln Pk + ½ kj kj Ln Pk Ln Pj ------------------------------------------------    (2) 

Ln [b(P)] = Ln [a(P)] + 0 kβ

kk P ---------------------------------------------------------------------    (3) 
 :يلى كما االنفاق دالة صياغة يمكن( 6) المعادلة فى( 3 ،1) المعادلتين باحالل

Ln [E(P,U)] = 0 + k Ln Pk + ½ kj kj Ln Pk Ln Pj + 0 U kβ

kk P ----------------------------  ).( 
 :كاالتى iW االنفاق المطلوية من السلعة نصيب على الحصول يمكن iLn P لسعرها بالنسبة  Ln [E(P,U)] وبتفاضل

iW
U)E(P,PLn 

 U)][E(P,Ln 




 iiqP
 ------------------------------------------------------------------------  (5) 

 : كاالتى( .) المعادلة اغةصي إعادة يمكن وبالتالى
Wi = i + j ij Ln Pj + i U0

kβ

kk P ---------------------------------------------------------------------- (6) 

حاللهاU) للمنفعة بالنسبة( .) المعادلة وبحل  :االتى على الحصول يمكن( 1) المعادلة فى ( وا 

Wi = i + j ij Ln Pj + i Ln 








indexP

E
   -------------------------------------------------------------------- (7) 

where: Ln (Pindex) =  i + k k Ln Pk+ ½ kj kj Ln Pk Ln Pj ----------------------------------------  (8) 

 عوبات فى التقدير لذا فقد استبدل بالرقم القياسى الهندسى كاالتى:غير خطى ويواجهه ص indexPويعتبر 

Ln (Pspi) = i Wi Ln Pi -------------------------------------------------------------------------------------   (9) 

أن استخدام هذا الرقم القياسى قد يسبب بعض المشاكل األنية فى تشير الى نسبة االنفاق، كما أنها تمثل المتغير التابع فى المعادالت ف iWوحيث أن 

 معادالت النموذج، لذا يتم إستخدام فترات التأخير كاالتى: 

Ln (Pspi) = i W'i Ln Pi ------------------------------------------------------------------------------------    (10) 

where: W' i = ½ (Wit + Wit-1) -------------------------------------------------------------------------------   (11) 

فى حالة وجود إزدواج خطى بين االسعار، وبالتالى تصبح  spiPكتقريب خطى للرقم القياسى  indexPمع مالحظة أنه يمكن اعتبار الرقم القياسى 

 ( كاالتى:2المعادلة )

Wi = i + j ij Ln Pj + i Ln 














spiP

E
------------------------------------------------------------------------- (97) 

 ( والتى تتمثل فى:97وذلك فى ظل تطبيق الشروط الخاصة بالطلب على المعادلة )

  اإلضافة     شروط Additivity   = 0 ii = 0,  iji = 1,  ii  

  شروط التجانسHomogeneity  = 0 ijj  

  شروط التماثل        Symmetry  for i≠j ji    =  ij  

 .مع نظرية الطلب يتفقوترجع أهمية هذه الشروط فى أنها تجعل النموذج 
سعر =  i,qiPمن االنفاق، المطلوبة ة نصيب السلع iW، السلع المطلوبةعدد =  i ،m ،المطلوبةسعر السلعة =  iPمعالم الدالة، =  حيث 

 الرقم القياسى لستون=  spiPالرقم القياسى لالسعار،   =  indexP، المطلوبةاالنفاق الكلى على السلعة =  Eعلى الترتيب،  iالمطلوبة وكمية السلعة 
Stone’s price index. 

 :وتحسب مرونات الطلب السعرية والتقاطعية واالنفاقية كاالتى
 (m×mنة السعرية والتقاطعية وتأخذ مصفوفة )المرو -

 المرونة السعرية الذاتية )قطر المصفوفة(

 المرونة السعرية التقاطعية )خارج القطر(

Own,Cross= - ij + (ij/ Wi) - i (Wj / Wi) 

(ij = 1, where i = j) 

(ij = 0, where  i ≠ j) 

  expend = 1 + (i / Wi) المرونة اإلنفاقية -

 iWi =1 expend      من االنفاق كاالتى:المطلوبة للتحقق من صحة النتائج فأنه يتم بقياس العالقة بين المرونات االنفاقية المرجحة نصيب السلعة 
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يتبين من قيمة مرونة الطلب السعرية لكل من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء واألسماك خالل فترة الدراسة والموضحة و 
يؤدي إلى نقص  %6بنحو واللحوم البيضاء واالسماك  حوم الحمراءلللكل من ا( أنه بزيادة سعر التجزئة الحقيقي 1بجدول )

ومن مرونة الطلب السعرية للسلع  ،على الترتيب %0.68، %0.39، %0.16بنحو على تلك السلع الطلب الفردي 
قيم  وتوضح موضوع الدراسة يتبين أن جميعها سلع ذات طلب غير مرن بمعنى أن السلع موضوع الدراسة سلع ضرورية.
يؤدي إلى  %6مرونة الطلب العبورية )التقاطعية( أنه بزيادة سعر التجزئة الحقيقي لكل من اللحوم البيضاء واألسماك بنحو 

على الترتيب، وبزيادة سعر التجزئة الحقيقي لكل من  %0.36، %.0.6اللحوم الحمراء بنحو  علىالفردي زيادة الطلب 
على  %0.18، %0.11اللحوم البيضاء بنحو  علىيؤدي إلى زيادة الطلب الفردي  %6اللحوم الحمراء واألسماك بنحو 

يؤدي إلى زيادة الطلب الفردي  %6حوم البيضاء بنحو الترتيب، وبزيادة سعر التجزئة الحقيقي لكل من اللحوم الحمراء والل
من هذه المرونات يتبين أن العالقة االحاللية بين اللحوم البيضاء و على الترتيب،  %6.63، %0.61األسماك بنحو  على

وم للحالة زيادة سعر التجزئة الحقيقي واألسماك فى حالة زيادة سعر تجزئة الحقيقي لألسماك أكبر من مثيلتها فى ح
ومن مرونة االنفاق يتبين أن زيادة إجمالي  الحمراء، وتعتبر اللحوم البيضاء بديل قوي لكل من اللحوم الحمراء واألسماك.

، %6.03يؤدي إلى زيادة االنفاق على كل من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء واألسماك بنحو  %6الفرد بنحو  إنفاق
واألسماك اللحوم الحمراء عدم مقدرة المستهلك لشراء كل من  إلى اتالمرون ذهتشير هعلى الترتيب، و  6.01%، 0.11%

البيضاء في ظل المناسب من اللحوم بالقدر الكافي في ظل األسعار الحالية في حين يستطيع المستهلك شراء القدر 
 .األسعار الحالية

 (.2112-1991خالل الفترة ) األسماك( نتائج نموذ  الطلب االمثل للفرد على اللحوم الحمراء والبيضاء و 6جدول )

 االنفاقية المرونة المرونة السعرية والتقاطعية السلعا
expend  

Wi 

 األسماك اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء )%(

 58.2 1.03 0.31 0.54 0.21- اللحوم الحمراء

 18.1 0.88 0.67 0.39- 0.62 اللحوم البيضاء

 23.7 1.02 0.57- 1.53 0.58 األسماك

 iWi  expend =9 من االنفاق سلعةال ونصيب المرجحة االنفاقية المرونات العالقة بين قياس يتم النتائج فأنه صحة من تحققلل

 "، المرونة السعرية قطر المصفوفة، المرونة العبورية خارج القطر.Wiحيث: نصيب السلعة المطلوبة من االنفاق "
 .( بالملحق1جدول )ُجمعت وُحسبت من المصدر: 

 التصور المستقبلي لحجم الطلب على اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك:
من الدراسات الهامة التى تساهم فى رسم السياسات اإلنتاجية اللحوم واألسماك ُتعد دراسة مستقبل الطلب على 

الطلب المحلي على اللحوم الحمراء . ويتناول هذا الجزء تصور مستقبلي بحجم (6)على أسس سليمةالسلع لهذه واالستهالكية 
وذلك من خالل ثالثة  0201/0200-0211/0211بداية الخطة  وهو 0211/0211والبيضاء واألسماك خالل عام 

، %011سيناريوهات حيث يعتمد السيناريو األول على مؤشر معدل النمو السكاني فقط والذي بلغ خالل فترة الدراسة نحو 
المرونات بنموذج الطلب األمثل مع االخذ في االعتبار معدل النمو السكاني المتحقق خالل فترة  والسيناريو الثاني على قيم

 .ARIMA"(11)الدراسة، وأما السيناريو الثالث سيعتمد على طريقة التنبؤ بتطبيق نموذج "
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لتنبؤ بحجم لثالثة ( نتائج السيناريوهات ال1يوضح جدول ) التصور المستقبلي لحجم الطلب على اللحوم الحمراء: -1
اإلنتاج يصل من المتوقع أن  ومنه يتبين أنه 0211/0211الطلب على اللحوم الحمراء والفجوة الغذائية منها خالل عام 

عن  %0011، %0112، %0112الف طن بنسبة زيادة تبلغ نحو  1226، 1242، 1242الكلي من اللحوم الحمراء حوالي 
االستهالك الكلي من اللحوم الحمراء ، كما يصل للسيناريوهات الثالثة على الترتيبطبقا  0210المتحقق في عام اإلنتاج 
عن االستهالك المتحقق في عام  %10، %01، %04الف طن بنسبة زيادة تبلغ نحو  1024، 1015، 1000حوالي 
تي من اللحوم الحمراء نحو نسبة االكتفاء الذااألمر الذي يؤدي إلى بلوغ طبقا للسيناريوهات الثالثة على الترتيب،  0210
طبقا لنتائج السيناريوهات الثالثة على الترتيب، كما من المتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد  1016%، 1116%، 1210%

عن  %514، %1010، %1615كجم/سنة بنسبة زيادة تبلغ نحو  10.01، 14.01، 14.12من اللحوم الحمراء حوالي 
 ناريوهات الثالثة على الترتيب.للسي 0210مثيله المتحقق في عام 

 .2117/2112( التنبؤ بالطلب على اللحوم الحمراء في عام 7جدول )

 المتحقق الوحدة المتغيرات
 2112عام  

 سيناريو التنبؤ

 الثالث الثاني األول
 متوسط

 السيناريوهات 
 1035 1006 1049 1049 102 ألف طن النتا 

 1270 1024 1015 1322 1265 ألف طن المتاح لالستهالك

 236 192 236 273 241 ألف طن الفجوة الغذائية

 81.4 1016 1116 79.3 77 % األكتفاء الذاتي

 14.18 10101 14.38 14.79 12.69 كجم/سنة نصيب الفرد

 .( بالملحق1جدول )و  (6الجدول ) ُجمعت وُحسبت منالمصدر: 

لتنبؤ بحجم ل( نتائج السيناريوهات الثالثة 1يوضح جدول )من اء: التصور المستقبلي لحجم الطلب على اللحوم البيض -2
اإلنتاج من المتوقع أن يصل ومنه يتبين أنه  0211/0211الطلب على اللحوم البيضاء والفجوة الغذائية منها خالل عام 

عن  %1411، %1110، %1110الف طن بنسبة زيادة تبلغ نحو  1122، 1001، 1001حوالي البيضاء الكلي من اللحوم 
المتوقع أن يصل االستهالك الكلي من  ، ومنطبقا للسيناريوهات الثالثة على الترتيب 0210المتحقق في عام اإلنتاج 

عن هذا االستهالك  %11، %04، %02الف طن بنسبة زيادة تبلغ نحو  1066، 1002، 1011اللحوم البيضاء حوالي 
نسبة االكتفاء الذاتي من األمر الذي يؤدي إلى بلوغ على الترتيب،  طبقا للسيناريوهات الثالثة 0210المتحقق في عام 

طبقا لنتائج السيناريوهات الثالثة على الترتيب، كما من المتوقع أن يبلغ  %24، %2010، %2510اللحوم البيضاء نحو 
، %1216 كجم/سنة بنسبة زيادة تبلغ نحو 1411، 1416، 14114متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء حوالي 

 للسيناريوهات الثالثة على الترتيب. 0210عن مثيله المتحقق في عام  1210%، 1410%
 .2117/2112( التنبؤ بالطلب على اللحوم لبيضاء في عام 2جدول )

 المتحقق الوحدة المتغيرات
 2112عام  

 سيناريو التنبؤ

 الثالث الثاني األول
 متوسط

 السيناريوهات

 1215 1122 1001 1001 1201 ألف طن النتا 

 1294 1066 1002 1011 1210 ألف طن المتاح لالستهالك

 79 76 112 61 31 ألف طن الفجوة الغذائية

 93.9 24 2010 2510 2611 % األكتفاء الذاتي

 14.28 1411 1416 14114 10111 كجم/سنة نصيب الفرد

 .( بالملحق1جدول )و  (6الجدول ) ُجمعت وُحسبت منالمصدر: 
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لتنبؤ بحجم الطلب ل( نتائج السيناريوهات الثالثة 2يوضح جدول )التصور المستقبلي لحجم الطلب على األسماك:  -3
الكلي من اإلنتاج ومنه يتبين أنه من المتوقع أن يصل  0211/0211على األسماك والفجوة الغذائية منها خالل عام 

المتحقق اإلنتاج عن  %0611، %1116، %1116تبلغ نحو الف طن بنسبة زيادة  1101، 1601، 1601حوالي األسماك 
، 1112، 1152االستهالك الكلي من األسماك حوالي ويصل  ،طبقا للسيناريوهات الثالثة على الترتيب 0210في عام 

طبقا  0210عن االستهالك المتحقق في عام  %1015، %1216، %12الف طن بنسبة زيادة تبلغ نحو  1220
، %11، %1115نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك نحو  األمر الذي يؤدي إلى بلوغثة على الترتيب، للسيناريوهات الثال

الثالثة على الترتيب، كما من المتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من األسماك حوالي  طبقا لنتائج السيناريوهات 2110%
 0210عن مثيله المتحقق في عام  %011، %0، %114كجم/سنة بنسبة زيادة تبلغ نحو  0212، 02155، 02140

 للسيناريوهات الثالثة على الترتيب.

 .2117/2112في عام األسماك ( التنبؤ بالطلب على 9جدول )

 الوحدة المتغيرات
 المتحقق

 2112عام  

 سيناريو التنبؤ

 الثالث الثاني األول
 متوسط

 السيناريوهات
 1664 9231 9672 1627 9327 ألف طن النتا 

 1877 9103 9120 9111 9619 ألف طن المتاح لالستهالك

 213 161 249 292 913 ألف طن الفجوة الغذائية

 88.6 19.3 12.0 12.1 19.9 % األكتفاء الذاتي

 20.63 70.19 70.11 70.43 70.91 كجم/سنة نصيب الفرد

 .( بالملحق1جدول )و  (6الجدول ) ُجمعت وُحسبت منالمصدر: 

 تائج السابقة توصي الدراسة بما يلي:ومن مناقشة الن
تقليل حجم الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء من خالل احياء مشروع البتلو الذي يساهم في زيادة حجم الثروة  -

 الحيوانية من الجاموس.

 من األسماك والحد من االستيراد.لتوسع في االستزراع السمكي ألهميته في سد الفجوة الغذائية ضرورة ا -

ير االمصال في التحصينات للدواجن بصفة دورية لتجنب انتشار إصابة الطيور بفيرس انفلونزا الطيور لتجنب توف -
 .البيضاءانخفاض اإلنتاج المحلي من اللحوم 

تأمين الدولة لالحتياجات الغذائية لالسر الفقيرة من البروتين الحيواني من خالل ادراج المنتجات الحيوانية من اللحوم  -
 والبيضاء واألسماك ضمن منظومة دعم السلع الغذائية.  الحمراء

المختلفة بصفة عامة واللحوم الحمراء  االعالمزيادة توعية المستهلكين بالنمط الغذائي الصحي من خالل وسائل  -
 والبيضاء واألسماك بصفة خاصة.
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 الملخص 
 مصادر وتنوع تعدد من الرغم وعلى لإلنسان الهامة الغذائية المصادر من واألسماك والبيضاء الحمراء اللحوم تعتبر
 اإلنتاج تنمية نحو االتجاه فإن لذا .منها غذائية فجوة وجود من تعاني باتت مصر أن إال مصر، في الحيواني البروتين
 حتى المستدامة الزراعية التنمية استراتيجية خالل من تحقيقها إلى الدولة تسعى التي المحاور أحد ُيعد والسمكي الحيواني

 على المحلي الطلب محددات هي ما: تساؤلين عن اإلجابة محاولة في تتَمثَّل الدراسة مشكلة فإن َثمَّ  ومن. 1030 عام
 بالطلب واألسماك والبيضاء الحمراء اللحوم من المحلي اإلنتاج يوفي أن يمكن وهل واألسماك؟ والبيضاء الحمراء اللحوم

 المرتبطة االقتصادية المؤشرات ألهم الحالي الموقف تحليل تستهدف الراهنة الدراسة فإن ذلك على وبناءً  عليها؟ المستقبلي
 من المحلي الطلب على المؤثرة العوامل أهم أثر قياس عن فضالً  واألسماك، والبيضاء الحمراء اللحوم على المحلي بالطلب
 الغذائية الفجوة تضييق شأنها من مقترحات ىإل للتوصل عليها المحلي الطلب بمستقبل التنبؤ وكذا الدراسة، عو موض السلع
 .منها

( 1061-6996) الفترة خالل الحمراء اللحوم على المحلي بالطلب المرتبطة االقتصادية المتغيرات أهم تطور وبدراسة
 وماللح وقيمة كمية من المصرية الواردات وتزايدت سنويًا، %..1 بنحو الحمراء اللحوم من اإلنتاج إجمالي تزايد تبين

 سنويًا، %..1 بنحو الحمراء اللحوم من االستهالك إجمالي وتزايد الترتيب، على سنوياً  %66.1و %9.1 بنحو الحمراء
 االكتفاء ونسبة الفرد نصيب تذبذب بينما سنويًا، %1.6 بنحو الحمراء اللحوم من الغذائية الفجوة حجم تزايدت َثمَّ  ومن
 . الترتيب على %81.9 كجم، 1..6 نحو البالغ المتوسط حول الحمراء اللحوم من الذاتي

 تزايد تبين الدراسة، فترة خالل البيضاء اللحوم على المحلي بالطلب المرتبطة االقتصادية المتغيرات أهم تطور وبدراسة
 60 بحوالي 1001 عام منذ البيضاء اللحوم استيراد في مصر وبدأت سنويًا، %3.1 بنحو البيضاء اللحوم إنتاج إجمالي
 البيضاء اللحوم من االستهالك إجمالي تزايد وقد طن، ألف 666 حوالي إلى لتصل 1061 عام في ازدادت طن آالف
 9.3 حوالي البالغ متوسطه حول البيضاء اللحوم من الفرد نصيب تذبذب بينما سنويًا، %. بنحو الدراسة فترة خالل
 من الذاتي االكتفاء نسبة وتناقصت سنوياً  %1.8 بنحو البيضاء اللحوم من الغذائية الفجوة تزايدت فقد وبالتالي سنة،/كجم

 سنويًا، %..1 بنحو الفترة ذات في السمكي اإلنتاج إجمالي تزايد النتائج وأظهرت. سنوياً  %0.61 بنحو البيضاء اللحوم
 إجمالي تزايد كما ،الترتيب على سنوياً  %61.6و %1.3 بنحو األسماك من المصرية الواردات وقيمة كمية تزايد عن فضالً 

 الفجوة حجم ازداد فقد َثمَّ  ومن الترتيب، على سنوياً  %3.1و %6.1 بنحو منها الفرد ونصيب األسماك من االستهالك
 يًا.سنو  %1 بنحو األسماك من الغذائية

 الحمراء للحوما على الكلي الطلب فإن الدراسة، فترة خالل %6 بنسبة السكان عدد بزيادة أنه إلى الدراسة نتائج وأشارت
 %6 بنسبة القومي الدخل بزيادة أنه كما الترتيب، على %1.8و %6.6 ،%1.9 بنحو يزداد واألسماك البيضاء واللحوم

 على %6.3و %0.36 ،%6 بنحو يزداد واألسماك البيضاء واللحوم الحمراء اللحوم على الكلي الطلب فإن الفترة، ذات في
 البيضاء واللحوم الحمراء اللحوم من لكل   التجزئة سعر بزيادة أنه( AIDS) األمثل طلبال نموذج نتائج أسفرت وقد. الترتيب

. الترتيب على %0.68و %0.39 ،%0.16 بنحو منهم كل على الفردي الطلب نقص إلى يؤدي %6 بنسبة واألسماك
 لألسماك التجزئة سعر زيادة حالة في واألسماك البيضاء اللحوم بين اإلحاللية العالقة أن التقاطعية المرونات قيم وأوضحت

 الحمراء اللحوم من لكل   قوياً  بديالً  ُتعد البيضاء اللحوم أن كما الحمراء، للحوم التجزئة سعر زيادة حالة في مثيلتها من أكبر
 .واألسماك
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 األسعار ظل يف الكافي بالقدر واألسماك الحمراء اللحوم من كل لشراء المستهلك مقدرة عدم إلى اإلنفاق مرونة وأشارت
 أخرى، ناحية   ومن. الحالية األسعار ظل في البيضاء اللحوم من المناسب القدر شراء المستهلك يستطيع حين في الحالية

 عام في واألسماك والبيضاء الحمراء اللحوم على المحلي الطلب لحجم المستقبلي التصور الدراسة تناولت فقد
 والذي فقط السكاني النمو معدل مؤشر على منها األول يعتمد ناريوهات،سي ثالث اقتراح خالل من وذلك 1068/1061

 يعتمد حين في األمثل، الطلب بنموذج المرونات قيم على فيعتمد الثاني السيناريو أما ،%1.6 نحو الدراسة فترة خالل بلغ
 من أنه الثالثة اريوهاتالسين متوسط نتائج وأوضحت(. ARIMA) نموذج بتطبيق التنبؤ طريقة على الثالث السيناريو
 بزيادة   وذلك ،1068/1061 عام في طن ألف 6180 حوالي إلى الحمراء اللحوم من الكلي االستهالك يصل أن المتوقع
 الحمراء اللحوم من الفرد نصيب يصل أن المتوقع من أنه كما ،1061 عام في المتحقق نظيره عن %69.3 بنحو تقدر

 نظيره عن %66.1 بنحو تقدر بزيادة   وذلك العام، ذات في سنة/كجم 1..6 نحو ىإل الثالثة للسيناريوهات كمتوسط
 يصل أن المتوقع من أنه تبين البيضاء للحوم الثالثة السيناريوهات متوسط نتائج إلى وبالنظر. 1061 عام في المتحقق

 نظيره عن %10.8 نحوب تقدر بزيادة   وذلك ،1068/1061 عام في طن ألف .619 نحو إلى منها الكلي االستهالك
 في سنة/كجم 3..6 نحو إلى البيضاء اللحوم من الفرد نصيب متوسط يصل أن يتوقع حين في ،1061 عام في المتحقق

 الثالثة السيناريوهات متوسط نتائج أما. 1061 عام في المتحقق نظيره عن %66.8 بنحو تقدر بزيادة   وذلك العام، ذات
 عام في طن ألف 6188 نحو إلى األسماك من الكلي االستهالك يصل أن قعالمتو  من أنه أوضحت فقد لألسماك
 نصيب يزداد أن المتوقع من أنه كما ،1061 عام في المتحقق نظيره عن %66.0 بنحو تقدر بزيادة   وذلك ،1068/1061
 نحو إلى ليصل الثالثة للسيناريوهات كمتوسط وذلك ،1061 عام في المتحقق نظيره عن %..1 بنحو األسماك من الفرد

 . العام ذات في سنة/كجم 10.1
 بهدف البتلو مشروع إحياء أهمية بينها من التوصيات، بعض إلى الدراسة َخُلصت فقد السابقة النتائج خالل ومن
 االستزراع في التوسع عن فضالً  الجاموس، من الحيوانية الثروة حجم زيادة خالل من الحمراء اللحوم من الفجوة تضييق
دراج السمكية، الفجوة لتضييق السمكي  بهدف الغذائية السلع دعم منظومة ضمن واألسماك اللحوم من الحيوانية المنتجات وا 
 .الحيواني البروتين من الغذائية باحتياجاتهم الفقيرة األسر إمداد
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 المراجع

 (.www.capmas.gov.egشبكة مركز المعلومات )-( الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 6)
 ( الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة.1)
معهد بحوث -قسم بحوث التحليل االقتصادي للسلع الزراعية-"دراسة اقتصادية للوضع الراهن لألسماك في مصر( "3)

 ..106فبراير -ث الزراعيةمركز البحو -االقتصاد الزراعي
-" تحليل اقتصادي لواقع ومستقبل الطلب على المنتجات الحيوانية فى مصر"-( على إبراهيم محمد وآخرون )دكاتره(.)

 .1001ديسمبر -العدد الرابع-المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
 ISSNتقرير سنوي -"ذائية لتغذية أفضلنظم غ-حالة األغذية والزراعة"-( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 6)

 .1063روما،  - 0256-1190
معهد -قسم بحوث التحليل االقتصادي للسلع الزراعية-"الموقف الحالي والتصور المستقبلي للحوم الحمراء في مصر( "1)

 .1063يناير-مركز البحوث الزراعية-بحوث االقتصاد الزراعي
 .http://www.who.int/nutrition( موقع منظمة الصحة العالمية 8)
 ( وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشؤون االقتصادية، نشرة الميزان الغذائي، أعداد متفرقة.1)
ي، إحصاءات الثروة ( وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراع9)

 الحيوانية، أعداد مختلفة.
 .1009، القاهرة، 0202استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام وزارة الزراعة واستصالح األراضي، ( 60)

(16) Box, George, Gwilym M. Jenkins, & Reinsel, G. “Time Series Analysis: Forecasting and 
Control” 3rd, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc, USA, 1994. 

(12) Deaton, A. and Muellbauer, J., "An Almost Ideal Demand System", American Econ. 
Rev., Vol. 70, No. 3, June 1980. 

(13) Zellner, A., "An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regression and 
Test for Aggregation Bias", Journal of the American Statistical Association, 
1962. 

 

http://www.capmas.gov.eg/
http://www.who.int/nutrition
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 ملحقال
جمالي الدخل القومي 1)جدول  ( تطور إنتا  واستهالك ونصيب الفرد والواردات لكل من اللحوم الحمراء والبيضاء واألسماك وعدد السكان وا 

 (.2112-1991ل الفترة )ودخل الفرد والرقم القياسي ألسعار الجملة خال 
 اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء
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5.50 0.870 0.227 8.35 480 472 13.40 705 140 13.44 773 606 1225 

6.76 0.570 0.081 8.20 482 473 14.80 573 111 16.28 957 640 1226 

6.80 0.348 0.037 8.42 506 496 15.20 654 129 12.48 750 648 1221 

7.65 0.052 0.010 8.45 518 505 15.78 752 134 13.12 804 675 1221 

8.15 - - 10.03 628 617 16.20 926 178 13.93 872 692 1222 

8.25 - - 10.47 669 656 17.40 982 193 14.62 934 705 0222 

8.54 - - 13.19 860 849 18.00 640 100 12.16 793 696 0221 

8.76 - - 17.46 1161 1150 20.00 1020 138 14.44 960 776 0220 

9.61 - - 15.42 1047 1033 22.62 1121 126 15.01 1019 840 0220 
12.15 - - 14.18 983 967 25.64 1224 116 13.85 960 818 0224 
12.24 0.128 0.034 14.37 1016 1001 27.31 1837 192 16.03 1133 855 0225 
12.97 81 10.5 11.15 805 777 29.68 2841 314 18.17 1312 879 0226 
14.22 79 9.6 11.98 882 862 35.76 3279 350 18.78 1382 946 0221 

16.65 156 12.5 11.88 893 834 39.00 3347 221 16.57 1246 955 0221 

16.30 385 26.5 11.69 898 878 49.40 3207 155 15.08 1158 972 0222 
16.55 933 45.7 12.21 974 949 54.50 5712 994 13.30 1061 850 0212 
13.22 543 34.9 12.71 1035 1001 58.20 5655 247 12.90 1050 889 0211 

14.35 1363 110.7 12.78 1072 1037 59.40 8268 435 12.69 1065 820 0210 
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312 3500 201250 58 6.64 042 142 9.53 548 407 1225 

353 3900 229320 59 7.53 422 144 9.78 575 432 1226 

366 4400 264440 60 7.66 415 207 11.02 662 457 1221 

379 4700 288110 61 7.73 002 176 11.92 731 557 1221 

391 4900 306740 63 7.22 004 193 13.64 854 661 1222 

402 5300 338670 64 7.26 416 214 14.66 937 724 0222 

410 5500 358600 65 7.97 504 261 15.82 1032 772 0221 

422 5700 379050 67 7.91 404 154 14.36 955 803 0220 

445 6100 414190 68 8.90 544 163 15.28 1038 878 0220 
518 7000 485100 69 11.60 155 221 15.64 1084 865 0224 
539 7600 537320 71 11.22 504 189 15.17 1073 889 0225 
666 6000 433200 72 11.95 520 208 16.29 1176 972 0226 
725 10100 743360 74 13.21 1000 259 17.15 1263 1008 0221 

863 11900 894880 75 13.38 0205 168 16.36 1230 1068 0221 

965 13200 1013760 77 16.17 0212 169 16.33 1254 1093 0222 
1073 15100 1204980 80 16.18 0111 257 19.44 1551 1305 0212 
1090 17100 1391940 81 17.72 0126 182 18.85 1535 1362 0211 

1098 18600 1560540 84 18.38 4160 005 20.15 1691 1372 0210 
 الميزان الغذائى، أعداد متفرقة.وزارة الزراعة ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة   -1المصدر: 

 وزارة الزراعة ، قطاع الشئون االقتصادية، إحصاءات الثروة الحيوانية، أعداد مختلفة. -0

 (.www.capmas.gov.egشبكة مركز المعلومات ) -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -0
 ي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة.الجهاز المركز  -4

http://www.capmas.gov.eg/
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Abstract 

Red meat, white meat and fish are the main source of animal protein. Despite the diversity 

of animal protein sources, but Egypt faces a gap of animal protein. Hence, the development of 

animal and fish production is one of the main goals of the Egyptian Sustainable Agricultural 

Development Strategy towards 2030 (SADS). Thus, the problem of the current study is 

present in an attempt to answer two questions namely; what are the determinants of domestic 

demand on red meat, white meat and fish? and is it possible to cover domestic future needs 

and demand on red meat, white meat and fish through the domestic production? 

Consequently, the objectives of this study are mainly concerned with analyzing the current 

situation of the domestic demand on red meat, white meat and fish, measuring the impact of 

factors affecting the domestic demand of these commodities as well as, predicting the future 

domestic demand on these commodities, and reaching some recommendations for narrowing 

the food gap of these commodities. 
The results of the current study revealed that the annual total production of red meat 

increased by about 2.4% during the period (1995-2012). However, the annual Egyptian 

quantity and value of red meat imports increased by about 9.2% and 15.2%, respectively. 

Besides, the annual total consumption of red meat increased by about 2.4%, resulting in 

increasing the food gap of red meat increased by about 2.5% annually. However, the per 

capita of red meat and the self-sufficiency ratio (SSR) of red meat fluctuated around 14.6 Kg 

and 78.9% on average, respectively. On the other hand, the annual total production of white 

meat increased by about 3.8% during the same period. Nevertheless, Egypt started importing 

white meat since 2006. The annual Egyptian quantity of white meat imports reached about 10 

thousand ton in 2006 as compared to about 111 thousand ton in 2012. Besides, the annual 

total consumption of white meat increased by about 4% and the per capita of white meat 

fluctuated around 9.3 kg/year on average. Thus, the annual food gap of white meat increased 

by about 8.7%, while the annual SSR of white meat decrease by 0.12%. Considering the 

annual total production of fish during the same period, the results showed an increase by 

about 6.4%. Nevertheless, the annual Egyptian quantity and value of fish imports increased by 

about 2.3% and 16.1%, respectively. Besides, the annual total consumption of fish and per 

capita increased by about 5.6% and 3.6%, respectively. Thus, the annual food gap of fish 

increased by about 2.0%. 
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On the other hand, the study examined the outlook for the domestic demand on red meat, 

white meat and fish in 2017/2018 through proposing three scenarios. The first scenario 

depended only on the population growth rate estimated at about 2.1% during the study period, 

while the second scenario depended on the values of elasticities of the Almost Ideal Demand 

System (AIDS) model, whereas the third scenario depended on using the Autoregressive 

Integrated Moving Average (ARIMA) model. 
The results showed that increasing the population by about 1% during the study period 

results in an increase of demand on red meat, white meat and fish by about 2.9%, 1.1% and 

2.7%, respectively. Besides, an increase of the national income by about 1% in the study 

period results in an increase of demand on red meat, white meat and fish by about 1.0%, 

0.35% and 1.3%, respectively. The results of AIDS model revealed that increasing the retail 

price of red meat, white meat and fish by about 1% results in decreasing the individual 

demand on the three commodities by about 0.21%, 0.39% and 0.57%, respectively. Moreover, 

the results of cross elasticities emphasized the substitution relationship between white meat 

and fish in case of increasing the retail price of fish times more than the increase of the retail 

price of red meat and white meat is a good substitute for red meat and fish. The results of 

expenditure elasticity revealed that consumers can not buy adequate quantities of red meat 

and fish at the current prices whereas, they can buy adequate quantities of white meat at the 

current prices. 
Based on the average results of the three scenarios, the total consumption of red meat is 

expected to reach about 1270 thousand tons in 2017/2018, representing an increase of about 

19.3% higher than that attained in 2012. According to the average results of the three 

scenarios, the per capita of red meat is expected to reach about 14.2 kg/year in the same year, 

representing an increase of about 11.8% higher than that attained in 2012. The average results 

of the three scenarios revealed that the total consumption of white meat is expected to reach 

about 1294 thousand tons in 2017/2018, representing an increase of about 20.7% higher than 

that attained in 2012. Based on the average results of the three scenarios, the per capita of 

white meat is expected to reach about 14.3 kg/year in the same year, representing an increase 

of about 11.7% higher than that attained in 2012. As for the average results of the three 

scenarios foe fish, the results revealed that the total consumption of fish is expected to reach 

about 1877 thousand tons in 2017/2018, representing an increase of about 11.0% higher than 

that attained in 2012. Based on the average results of the three scenarios, the per capita of fish 

is expected to reach about 20.6 kg/year in the same year, representing an increase of about 

2.4% higher than that attained in 2012. Accordingly, the study recommends re-considering the 

veal project with the aim of narrowing the gap of red meat; as well as the expansion of 

aquaculture to narrow the gap of fish; and the inclusion of animal products (e.g. red meat, 

white meat and fish) within food subsidy system to ensure supplying poor families with their 

nutritional needs of animal protein. 


