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  الملخص
تعد قضية الغذاء من أهم القضايا االستراتيجية التي تهم مصر، والتي تسعي جاهـدة الـي              
زيادة معدالت االكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية وتحقيق األمن الغذائي من الـسلع الزراعيـة     

يهدف البحث إلي دراسة وتحليل للطاقات اإلنتاجيـة واالسـتهالكية للثـروة     و، النباتية والحيوانية 
 إلي تحقيق األمـن الغـذائي فـي         الحيوانية والداجنة واألسماك وانعكاساتها في محاولة الوصول      

لسلع الغذائية  لعلى مؤشرات األمن الغذائي في دراسة حالة االمن الغذائي           واعتمد البحث ، مصر
جملـة اللحـوم   د تبين من النتائج البحثية تناقص نسبة االكتفاء الذاتي من           وق ،الحيوانية في مصر  

 ومن اللحـوم البيـضاء بنحـو        ،%١,١١اللحوم الحمراء سنويا بنحو     ومن  % ٠,٧٥سنويا بنحو   
 %.٠,٦٣ سـنويا بنحـو   االلبان ومنتجاتهافي حين تزايدت نسبة االكتفاء الذاتي من %. ٠,٤٢

ونحـو  ، %١٢,٠٨احتياجاتها من جملـة اللحـوم بنحـو         واعتمدت مصر على الخارج في سد       
مـن  % ١٧,٦٢ونحـو   ، من اللحـوم البيـضاء    % ٢,١٨ونحو  ، من اللحوم الحمراء  % ٢٠,٢٢
  .من االلبان ومنتجاتها% ١٩,٥٤ونحو ، من البيض% ٠,٠٨ونحو ، االسماك

 أعلـى فتـرة كفايـة االنتـاج     قـت اللحوم البيضاء في متوسط فترة الدراسة حق     أن وتبين
 ٣٣٢,٨  يوم، يليها االلبان ومنتجاتها بنحو     ٣٣٨  بنحو البيضيوم ، يليه     ٣٦٨,٤ستهالك بنحو   لال

واخيرا اللحوم الحمراء   ،  يوم ٣٠٩ يوم، يليها االسماك بنحو      ٣٢٨,٣بنحو يوم، يليها جملة اللحوم   
وتراوحت فترة تغطية الواردات لالستهالك من جملة اللحوم في مـصر بنحـو             .  يوم ٢٨٩بنحو  

 اللحـوم البيـضاء،    فـي  يوم١١,٧٤اللحوم الحمراء، ونحو  في  يوم   ٨١,٤٥ونحو، يوم ٤٨,٤٩
    . يوم لأللبان ومنتجاتها ٧٢ونحو ،  يوم للبيض٠,٣٧ونحو ،  يوم لألسماك٦٤,٨٥ونحو 

  ألف طن، تكفي لنحو    ٥٦,٣٥وبلغ إجمالي حجم المخزون االستراتيجي لجملة اللحوم نحو         
 يوم، كمـا  ٤,٥١ ألف طن، تكفي لحوالي ١١,٨٥لحوم الحمراء نحو    يوم، في حين بلغ في ال      ١١

 نحـو  االسـماك يوم، كما بلغ فـي  ١٤,٤٥ طن، تكفي لنحو ٣٦,١٣بلغ في اللحوم البيضاء نحو     
ألف طن تكفي لنحو     ٢٧,٧٥بلغ في االلبان ومنتجاتها     و يوم،   ٦,٣٣  ألف طن، تكفي لنحو    ٢٣,٧
ألـف طـن،     ٢٢,٣٧نحـو   لبيض  لون االستراتيجي    بينما بلغ العجز في حجم المخز      ، يوم ١,٧٧
  . يوم٢٨,٣بلغ نحو بعجز 

وتشير البيانات الى انخفاض معامل االمن الغذائي للسلع الغذائية الحيوانية في مصر، فقـد              
،  في اللحوم الحمـراء ٠,٠١٢ ، ونحو ٠,٠٣بلغ متوسط معامل االمن الغذائي لجملة اللحوم نحو     

 ٠,٠٨- في االسماك، كما بلـغ نحـو   ٠,٠٢، في حين بلغ نحو ٠,٠٤وفي اللحوم البيضاء بنحو    
ويوصـى البحـث برفـع المخـزون        . ومنتجاتها االلبان  في ٠,٠٠٥بينما بلغ نحو     ،في البيض 

االستراتيجي من السلع الغذائية الحيوانية في مصر، وذلك باالعتماد على زيادة االنتاج المحلـى              
وزيـادة إنتاجيـة الحيوانـات      ، ر وتشجيع االستثمار فيه   باالهتمام بقطاع اإلنتاج الحيواني وتوفي    

المزرعية من خالل إدخـال السالالت الحديثة وتحسين أساليب تربيتها وتغذيتها ورعايتها، ومن            
  . ثم تقليل االعتماد على الخارج لتقليل االنكشاف الغذائي على الخارج

  .الغذائي األمن ،الذاتي االكتفاء ء،الغذا أزمة الحیوانیة، الغذائیة السلع :المفتاحیة الكلمات
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 :المقدمة
تعتبر الحاجات الغذائية غير محدودة وتتميز بالتعدد والتكرار، ويعتبر قطاع الزراعة هـو             
المصدر الرئيسي الذي يحاول جاهدا تغطية هذه االحتياجات، ولكن من الطبيعي إن يواجه عقبات              

ة المضطردة لعدد السكان وتنوع الطلب علـي        أثناء محاولة تحقيق هذا الهدف، خاصة مع الزياد       
المنتجات الغذائية، واختالف أذواق المستهلكين من جانب، وعدم قدرة اإلنتاج المحلي علي الوفاء             

  . )٦(بهذه الحاجات
لهذا يمثل القطاع الزراعي أهمية كبيرة في التنمية االقتصادية باعتباره الركن األساسي في             

افة إلي توفير المواد الخام الزراعية الالزمة للعديد مـن الـصناعات            توفير الغذاء للسكان باإلض   
وتتعـدد  . التحويلية والتي ترتبط بدورها بالطاقة اإلنتاجية واالحتياجات االستهالكية لهذه الـسلع          

السلع والمنتجات الزراعية ما بين منتجات من أصل نباتي وأخري من أصل حيواني، حيث يـتم                
سلع عديدة في مقدمتها الحبوب والبقوليات والخضر والفاكهة والمحاصيل         في القطاع األول إنتاج     

الزيتية والمحاصيل السكرية، كما يقوم القطاع الثاني بإنتاج السلع والمنتجات الحيوانية والداجنـة             
  .والسمكية

ظهر مفهوم األمن الغذائي في إعقاب أزمة الغذاء العالمية في النصف األول من السبعينات              
قدرة فئات السكان المختلفة في أي بلد ما في كل األوقات وفي كـل األمـاكن علـي                "ه  ويقصد ب 

الحصول علي الغذاء الكافي من اجل حياة صحية ومنتجة وبتكلفة في نطـاق القـدرة الـشرائية                 
ضـرورة تـوفير     "هوم سياسة المخزون التي تشير إلي     وهو بذلك يختلف عن مف    " لهؤالء السكان 

من المواد الغذائية لحوالي أربعة أشهر تفرضـها اعتبـارات سياسـية            مخزون استراتيجي كاف    
ي حـين أن سياسـة       المدى الطويل ف   ن ثم فان األمن الغذائي يشير إلي      وم" واقتصادية وعسكرية 
 تعريفـاً  الفاو منظمة وضعت  ولقد.)٣( المدى القصير فيما يتصل بتوفير الغذاءالمخزون تشير إلي  

 حيـاة  يعيـشوا  كي الغذاء من كفايتهم على كل األوقات  وفى اداالفر كل حصول ضمان (وهو له
 ماديـاً  متاحـه  تكـون  مستقرة امدادات غذائية  بتوافر اال ذلك يتأتى وال الصحة، موفورة نشطة

  :المشكلة البحثية .)٩()للجميع واقتصادياً
يعد قطاع الزراعة في مصر من أهم القطاعات التي يتوقف عليها نجاح بـرامج التنميـة                

القتصادية واالجتماعية، وبالرغم من ذلك، فقد أصبح دور قطاع الزراعة عاجزا عـن الوفـاء               ا
بحاجة االستهالك المحلي من الغذاء مما دفع مصر إلي سد هذا العجز عن طريق االسـتيراد، إذ              
يالحظ أن نسبة االكتفاء الذاتي في الفترة األخيرة قد انخفضت وخاصة لمجموعات السلع الغذائية              

رورية من اللحوم الحمراء والبيضاء وااللبان ومنتجاتها واالسماك وذلك يظهر حجم المعاناة            الض
التي تواجهها مصر من وجود فجوة في معظم السلع الغذائية الرئيسية، مما يـؤدى إلـى زيـادة                

  .اعتمادها على االستيراد من الخارج في سد معظم احتياجاتها الغذائية
  :األهداف البحثية
حث إلي الوقوف علي الوضع الراهن والمستقبلي للطاقات اإلنتاجية واالستهالكية          يهدف الب 

للثروة الحيوانية والداجنة واألسماك وانعكاساتها في محاولة الوصول إلي تحقيق األمن الغـذائي             
  : في مصر، وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية

لحيوانيـة والداجنـة واألسـماك    الوقوف على الطاقات اإلنتاجية واالستهالكية للثروة ا      -١
 .وتوقعاتها المستقبلية

دراسة الفجوة الغذائية للثروة الحيوانية والداجنة واألسماك وتحديد معـدالت االكتفـاء             -٢
 .الذاتي منها وتوقعاتها المستقبلية

تحديد فترتي كفاية اإلنتاج وتغطية الواردات لالستهالك للثـروة الحيوانيـة والداجنـة           -٣
  .واألسماك
نسبة االعتماد علـى الخـارج لـسلع االنتـاج          الصادرات والواردات   ة وتحليل   دراس -٤
  .الحيواني
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إلقاء الضوء علي األسباب المتوقعة وراء الفجوة الغذائية ومقترحـات زيـادة معـدل               -٥
 .االكتفاء الذاتي للثروة الحيوانية والداجنة واألسماك

  أسلوب البحث ومصادر البيانات
عتمد البحث على األساليب الوصفية والكمية في وصف وتحليل         تحقيقا ألهداف البحث فقد ا    

 تـم   كما. البيانات كتحليل السالسل الزمنية والمتوسطات الحسابية ومعادالت االتجاه الزمني العام         
 مـن خـالل     دراستهيمكن  ي  والت الحيوانيةاستخدام مؤشرات األمن الغذائي ألهم السلع الغذائية        

  :)٨(ةالمعادالت االقتصادية التالي
  يوم ٣٦٥/إجمالي االستهالك المحلي = االستهالك المحلي اليومي 

 إجمالي االستهالك المحلي اليومي/ إجمالي اإلنتاج المحلي= فترة كفاية اإلنتاج لالستهالك  - ١
 وميإجمالي االستهالك المحلي الي/اتكمية الوارد= فترة تغطية الواردات لالستهالك  - ٢
 ٣٦٥  –موع أيام كفاية اإلنتاج والواردات لالسـتهالك  مج( =حجم المخزون االستراتيجي - ٣
  كمية الصادرات–} )االستهالك اليومي المحلي (X) يوم

االستهالك المحلي الـسنوي، ويمثـل   /حجم المخزون االستراتيجي= معامل األمن الغذائي     - ٤
 .نسبة االنحراف سلبا أو إيجابا عن تحقيق األمن الغذائي الكامل

يسية على البيانات المنشورة والتي تصدرها العديد من الجهات، في          اعتمد البحث بصفة رئ   
مقدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الغذاء والزراعة، والبنك الـدولي، وقطـاع              

القتصادية بوزارة الزراعة المصرية، والجهاز المركزي للتعبئـة العامـة واإلحـصاء،            االشئون  
  .ووزارة التجارة والصناعة
  النتائج البحثية ومناقشتها

  اإلنتاجية للثروة الحيوانية والداجنة واألسماك الطاقة :أوال
الثروة الحيوانية والداجنة واألسماك حيث يقـع        في مصر    همن القطاعات االقتصادية الهام   

وتعتبـر  ، علية عبء توفير البروتين الحيواني الالزم لالستهالك المحلي والذي ال غنـي عنـه             
، لجاموس واألغنام والماعز والجمال من أهم أنواع الحيوانات المزرعيـة فـي مـصر       األبقار وا 

ويربي أيـضا الـدجاج     ، وتربي هذه الحيوانات بغرض إنتاج اللحوم واأللبان والصوف والجلود        
وفيما يلي نوضح تطور أعداد ومنتجات الثروة الحيوانيـة         ، والبط والرومي إلنتاج اللحم والبيض    

ورقم ) ١(كما يوضح ذلك الجدول رقم      ) ٢٠١٧ -٢٠٠٠( خالل فترة الدراسة     والداجنة والسمكية 
  :علي النحو التالي) ٢(
  :تطور أعداد الحيوانات -١

  :تطور أعداد األبقار  -  أ
 ٣٥٣٠بدراسة تطور أعداد األبقار يتبين أن أعدادها تراوحت بين حد ادني قدر بحـوالي               

 بمتوسـط  ٢٠١٦ رأس في عام    ألف ٥٠١٢ وحد أقصي قدر بحوالي      ٢٠٠٠  ألف رأس في عام   
وتوضح معادالت االتجاه الزمني العام الي ان هناك زيادة         ،  ألف رأس  ٤٥٠٦سنوي قدر بحوالي    

ألـف رأس   ٥٨,٩في أعداد األبقار بلغت حـوالي     ) ٠,٠١(معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية      
ومـن  . س ألـف را ٤٥٠٦ البـالغ  من متوسط أعداد األبقار   % ١,٣١بمعدل سنوي قدر بحوالي     

ألف رأس في ظل ثبات الظـروف        ٥٤١٨ أن يبلغ أعداد األبقار حوالي       ٢٠٢٥المتوقع في عام    
  .السائدة خالل فترة الدراسة

 :تطور أعداد األغنام  - ب
وحـد   ٢٠٠٠ ألف رأس في عـام       ٤٤٦٩تراوح أعداد األغنام بين حد ادني قدر بحوالي         

 ألـف   ٥٢٢٠ط سنوي قدر بحوالي   بمتوس، ٢٠٠٩ ألف رأس في عام      ٥٥٩٢أقصي قدر بحوالي    
كما تشير معادالت االتجاه الزمني العام أن هناك زيادة معنوية إحـصائيا عنـد مـستوي                ، رأس

بمعدل سنوي قـدر بحـوالي      ،  ألف رأس  ٣٧,٧في أعداد األغنام بلغت حوالي      ) ٠,٠١(معنوية  
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قع في عام   ومن المتو .  الف راس  ٥٢٢٠من متوسط في أعداد األغنام الذي بلغ حوالي         % ٠,٧٢
 ألف رأس في ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة          ٥٨٠٤ أن يبلغ أعداد األغنام حوالي       ٢٠٢٥
  .الدراسة

  
-٢٠٠٠( تطور أعداد األبقار واألغنام والجاموس باأللف رأس في مـصر خـالل الفتـرة                .١جدول  

اللحوم   الماعز  الجمال  الجاموس  األغنام  األبقار  السنوات  )٢٠١٧
  الحمراء

 اللحوم
  االسماك  البيض  األلبان  البيضاء

٧٢٤  ٢٤٤  ٣٦٦٨  ٦٤١  ٦٠٤  ٣٤٢٥  ١٤١  ٣٣٨٤  ٤٤٦٩  ٣٥٣٠  ٢٠٠٠  
٧٦٧  ٢٥٩  ٣٨٣١  ٨١٦  ٦١٨  ٣٤٩٧  ١٣٤  ٣٥٣٣  ٤٦٧١  ٣٨٠٠  ٢٠٠١  
٧٦٧  ٣٥٣  ٤٠٨٤  ١٠٨٠  ٦٠٧  ٣٥٨٢  ١٢٧  ٣٧١٧  ٥١٠٥  ٤٠٨١  ٢٠٠٢  
٨٧٦  ٣٥٢  ٥١٤٨  ٨٢٩  ٧٨٣  ٣٨١١  ١٣٦  ٣٧٧٧  ٤٩٣٩  ٤٢٢٥  ٢٠٠٣  
٨٦٤  ٣١١  ٤٣٩٣  ٧٥٨  ٦٢٧  ٣٨٧٩  ١٢٩  ٣٨٤٥  ٥٠٤٣  ٤٣٦٩  ٢٠٠٤  
٨٦٥  ٢١٠  ٥٦٩٩  ٨٣١  ٦٦٦  ٣٩١٥  ١٣١  ٣٨٩٨  ٥٠٩٧  ٤٤١٨  ٢٠٠٥  
٩٧١  ١٩٤  ٥٦٥٩  ٦١٦  ٧٧٢  ٣٩٦٠  ١٤٨  ٣٩٣٧  ٥٣٨٥  ٤٦١٠  ٢٠٠٦  
١٠٠٧  ٢٦١  ٥٧٧٠  ٦٦٠  ٧٠٦  ٣٩١٦  ١٥٧  ٣٩٧٧  ٥٥٢٥  ٤٥٤٨  ٢٠٠٧  
١٠٦٧  ٣١٥  ٥٩٩٤  ٥٥٩  ٧٨٤  ٤٢٣٧  ١٩٢  ٤١٥٣  ٥٤٩٨  ٤٨٥٨  ٢٠٠٨  
١٠٩٢  ٣١٢  ٥٦٢٤  ٨٠٨  ٩٦٨  ٤١٣٩  ١٣٧  ٣٨٣٩  ٥٥٩٢  ٤٤٢٥  ٢٠٠٩  
١٣٠٥  ٢٧٥  ٥٧٧٤  ٧٥٢  ٨٣٦  ٤١٧٥  ١٣٧  ٣٨١٨  ٥٥٢٣  ٤٧٢٩  ٢٠١٠  
١٣٦٢  ٢٨٨  ٥٨٠٣  ٨٠٩  ٨١٥  ٤٢٥٨  ١٤٠  ٣٩٨٣  ٥٣٦٥  ٤٧٨٠  ٢٠١١  
١٣٧١  ٢٩٨  ٥٨٤٩  ١٠٣٧  ٨١٣  ٤٣٠٦  ١٤٢  ٣٩٨٥  ٤٩٩٨  ٤٩٤٦  ٢٠١٢  
١٣٧٤  ٢٩٦  ٥٥٥٤  ١١٨٧  ٧٩٦  ٤١٥٣  ١٥٣  ٣٩١٥  ٤٩١٩  ٤٧٤٥  ٢٠١٣  
١٤٨٢  ٢٩٦  ٥٦٠١  ١٢٠٦  ٧٩٩  ٤١٨٦  ١٥٨  ٣٩٤٩  ٥٥٠٣  ٤٧٦٢  ٢٠١٤  
١٥١٩  ٢٩٣  ٥١٢٣  ١٢٠٧  ٨١٤  ٤٠٤٦  ١٥٢  ٣٧٠٢  ٥٤٦٣  ٤٨٨٣  ٢٠١٥  
١٦٤٠  ٣٠٦  ٥٠٨٩  ١٢١٩  ٨٠٧  ٤٢٦٠  ١٥٧  ٣٤٣٧  ٥٥٥٦  ٥٠١٢  ٢٠١٦  
١٨٢٣  ٢٩٨  ٥٢٥٦  ١٥٦٢  ٨٦٢  ٣٩٧٤  ١٦٥  ٣٤٣٣  ٥٣٠٥  ٤٣٨٧  ٢٠١٧  
  ١١٦٠  ٢٦٧  ٥٢١٨  ٩٢١  ٧٦٠  ٣٩٨٤,٤  ١٤٦,٤  ٣٧٩٣,٤  ٥٢٢٠  ٤٥٠٦  المتوسط
جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحـصاءات الزراعيـة             : جمعت وحسبت من   -١:المصدر

  .العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة
  .ةإحصاءات الثروة الحيوانية، بيانات منشوره، أعداد متفرق،  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز -٢        

  
  :تطور أعداد الجاموس  -   ج

 ألف  ٣٣٨٤بدراسة تطور أعداد الجاموس تبين أنها تراوحت ما بين حد ادني قدر بحوالي              
 بمتوسط سنوي   ٢٠٠٨ألف رأس في عام      ٤١٥٣ وحد أقصي قدر بحوالي      ٢٠٠٠رأس في عام    

نوية  ألف رأس كما تشير معادالت االتجاه الزمني العام إلي إن هناك زيادة مع             ٣٧٩٣قدر بحوالي 
بمعـدل سـنوي قـدر بحـوالي        ،  ألـف رأس   ١,٨٥ بلغت حوالي    في أعداد الجاموس  إحصائيا  

ألـف رأس فـي      ٣٨٢٢ أن يبلغ أعداد الجاموس حوالي       ٢٠٢٥ومن المتوقع في عام     . %٠،٨٢
  .ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة الدراسة

 :تطور أعداد الجمال  - د
اوحت ما بين حـد ادنـي قـدر بحـوالي        بدراسة تطور أعداد الجمال تبين أن أعدادها تر       

 ٢٠٠٨ ألـف رأس فـي عـام         ١٩٢ وحد أقصي قدر بحـوالي       ٢٠٠٢ألف رأس في عام     ١٢٧
وان هناك زيادة معنوية إحـصائيا فـي أعـداد          ،  ألف رأس  ١٤٦,٤بمتوسط سنوي قدر بحوالي     

ومن المتوقـع فـي     . %١,٠٣بمعدل سنوي قدر بحوالي     ،  ألف رأس  ١,٥١ بلغت حوالي    الجمال
ألف رأس في ظل ثبات الظروف السائدة خـالل          ١٧٠ أن يبلغ أعداد الجمال حوالي       ٢٠٢٥عام  

  .فترة الدراسة
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 معادالت االتجاه الزمني العام لتطور أعداد األبقار واألغنام والجـاموس بـاأللف رأس فـي           .٢جدول  
  )٢٠١٦-٢٠٠(مصر خالل الفترة 

المتغير 
  التابع

  هـ^ص
معدل التغير   المتوسط  النموذج

  ف  ٢ر  %وي السن
المتوقع 
عام 
٢٠٢٥  

  ه س٥٨,٩ + ٣٩٤٥,٩= ه^ص  األبقار
)٥,٠٦**(  

٥٤١٨  **٢٥,٦٥  ٠,٦١  ١,٣١  ٤٥٠٦  

  ه س٣٧,٧ + ٤٨٦١,٧= ه^ص  األغنام
)٣,٠٧(**  

٥٨٠٤  **٩,٤٦  ٠,٣٧٢  ٠,٧٢  ٥٢٢٠  

  ٢ س٨,٠٧ – س ١٥٥,١٨ + ٣٢٦٤,٩٣ =  ه^ص  الجاموس
)٨,٣٩- ) **  (٨,٢٥**(  

٣٨٢٢  **٣٥,٣  ٠,٨٢٥  ٠,٠٥  ٣٧٩٣,٤  

  ه س١,٥١ + ١٣٢،١٥= ه ^ص  الجمال
)٢,٣٤(*  

١٧٠  *٥,٥  ٠,٢٥  ١,٠٣  ١٤٦,٤  

  ه س٣٩,٥ + ٣٦٠٨,٨= ه^ص  الماعز
)٥,١٤** (  

٤٥٩٦  **٢٦,٥  ٠,٦٢٣  ١,٠٠  ٣٩٨٤,٤  

اللحوم 
  الحمراء

  ه س١٤،٨٦ + ٦٢٨،١٩= ه^ص
)١٠٠٠  **١٨,٨٩  ٠,٥٤١  ١,٩٦  ٧٦٠  )**٤,٣٤٦  

اللحوم 
  البيضاء

  ه س٣٥,٤ + ٥٨٤,٧= ه^ص
)٣،٩(**  

١٤٦٩  **١٥,٠٧  ٠,٤٨٥  ٣,٨٤  ٩٢١  

  ه س٧٨,٦٥ + ٤٤٧٠,٥= ه^ص  األلبان
)٢,٧٩*(  

٦٤٣٧  *٧,٨  ٠,٣٢٨  ١,٥١  ٥٢١٨  

  ه س١,٢٥ + ٢٧٤,٨= ه^ص  البيض
)٠,٦٥(  

٠,٤٣  ٠,٠٢  -  ٢٦٧  -  

  ه س٦١,١ + ٥٧٩,١= ه^ص  االسماك
)٢٠,١٣**(  

٢١٠٧  **٤٠٥,٦  ٠,٩٦  ٥,٢٧  ١١٦٠  

  .لمشار إليه باأللف رأس في السنة هالقيمة المقدرة للمتغير التابع ا: هـ^ص
  .١٨،....،٣، ٢، ١= ترتيب عنصر الزمن بالسنوات، هـ :  هـس

  ).    ٠,٠٥(معنوي عند * ). ٠,٠١(معنوي عند * *المحسوبة، ) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  .)١(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر

    
  : تطور أعداد الماعز-هـ

 ٣٤٢٥ عداد الماعز تبين أن أعدادها تراوحت ما بين حد ادني قدر بحوالي           بدراسة تطور أ  
 بمتوسـط  ٢٠١٢ ألف رأس في عـام    ٤٣٠٦ وحد أقصي قدر بحوالي    ٢٠٠٠ألف رأس في عام     
وتوضح معادالت االتجاه الزمني العام إلـي أن هنـاك          ،  ألف رأس  ٣٩٨٤,٤سنوي قدر بحوالي    

 ألـف رأس    ٣٩,٥في أعداد الماعز بلغـت      ) ٠,٠١(زيادة معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية       
 أن يبلغ أعداد    ٢٠٢٥ومن المتوقع في عام     . من أعداد الماعز  % ١,٠٠بمعدل سنوي قدر بحوالي   

  .ألف رأس في ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة الدراسة ٤٥٩٦الماعز حوالي 

  :المنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية -٢
   :تطور إنتاج اللحوم الحمراء  -  أ

تشكل كل من األبقار والجاموس واألغنام والماعز والجمال المـصدر الرئيـسي إلنتـاج              
 ألف طن فـي     ٦٠٤وتراوح أنتاج اللحوم الحمراء ما بين حد ادني قدر بحوالي           ، اللحوم الحمراء 

بمتوسط سنوي قدر بحوالي ، ٢٠٠٩ ألف طن في عام      ٩٦٨وحد أقصي قدر بحوالي     ١٩٩٥عام    
ر معادلة االتجاه الزمني العام إلي أن هناك تزايد معنوي إحصائيا عنـد             كما تشي ،  ألف طن  ٧٦٠

بمعدل سنوي قدر   ، ألف طن  ١٤,٨٦في إنتاج اللحوم الحمراء بلغ حوالي     ) ٠,٠١(مستوي معنوية   
 أن يبلـغ إنتـاج اللحـوم        ٢٠٢٥ومن المتوقع في عام     . من إنتاج اللحوم الحمراء   % ١,٩بحوالي

  .ي ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة الدراسة ألف طن ف١٠٠٠الحمراء حوالي 
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   :تطور إنتاج اللحوم البيضاء   - ب
يحتل الدجاج األهمية الكبرى في الثروة الداجنة والتي تشمل باإلضافة إلي الـدجاج علـي              

وبدراسة إنتاج اللحوم البيضاء خالل فتـرة  ، البط واإلوز والرومي وبعض أنواع الطيور االخرى     
 ألف طن فـي     ٥٥٩نتاج اللحوم البيضاء تراوح ما بين حد ادني قدر بحوالي           الدراسة وتبين أن أ   

 بمتوسـط سـنوي قـدر       ٢٠١٧ ألف طن في عام      ١٥٦٢وحد أقصي قدر بحوالي      ٢٠٠٨عام    
كما تبين من معادلة االتجاه الزمني العام أن هناك زيادة معنوية إحصائيا            ،  ألف طن  ٩٢١بحوالي  

 ألف طن بمعدل سنوي     ٣٥,٤ اللحوم البيضاء بلغت حوالي      في إنتاج ) ٠,٠١(عند مستوي معنوية    
 أن يبلـغ إنتـاج      ٢٠٢٥ومن المتوقع في عـام      . من إنتاج اللحوم البيضاء   % ٣,٨٤قدر بحوالي   

  . ألف طن في ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة الدراسة١٤٦٩اللحوم البيضاء حوالي 

  : إنتاج األلبانتطور  -   ج
 ٣٦٦٨ين أن إنتاجه تراوح ما بين حد ادني قـدر بحـوالي             بدراسة تطور إنتاج األلبان تب    

 بمتوسـط   ٢٠٠٨ ألف طن فـي عـام        ٥٩٩٤وحد أقصي قدر بحوالي    ٢٠٠٠ألف طن في عام     
وتشير معادلة االتجاه الزمني العام الـي أن هنـاك زيـادة      ،  ألف طن  ٥٢١٨سنوي قدر بحوالي    

،  ألف طـن   ٧٨,٦٥بلغت حوالي   في إنتاج األلبان    ) ٠,٠١(معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية      
 أن يبلغ إنتـاج  ٢٠٢٥ ومن المتوقع في عام     ،من إنتاج األلبان  % ١,٥١بمعدل سنوي قدر بحوالي   

  .ألف طن في ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة الدراسة ٦٤٣٧األلبان حوالي 

  :إنتاج البيض تطور  - د
ـ     ١٩٤تراوح إنتاج البيض ما بين حد ادني قدر بحوالي            وحـد   ٢٠٠٦ ام ألف طن في ع

،  ألف طـن   ٢٦٧  بمتوسط سنوي قدر بحوالي    ٢٠٠٢ ألف طن في عام      ٣٥٣أقصي قدر بحوالي  
  .  معنوية إحصائيا في إنتاج البيض غيركما تبين معادلة االتجاه الزمني العام أن هناك زيادة

  :إنتاج األسماك تطور -ـه
ين أن أنتـاج األسـماك      وتب، تعتبر األسماك مصدر هام لتزويد السكان بالبروتين الحيواني       

 وحـد أقـصي قـدر       ٢٠٠٠ ألف طـن فـي عـام       ٧٢٤تراوح ما بين حد ادني قدر بحوالي        
وتوضح ،  ألف طن  ١١٦٠بمتوسط  سنوي قدر بحوالي       ٢٠١٧ألف طن في عام      ١٨٢٣بحوالي

فـي  ) ٠,٠١(معادلة االتجاه الزمني العام أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عند مستوي معنويـة              
. من إنتاج األسماك  % ٥,٢ ألف طن بمعدل سنوي قدر بحوالي      ٦١,١ اك بلغت حوالي  إنتاج األسم 

ألف طن فـي ظـل ثبـات         ٢١٠٧ أن يبلغ إنتاج األسماك حوالي       ٢٠٢٥ومن المتوقع في عام     
  .الظروف السائدة خالل فترة الدراسة

  سماك الطاقة االستهالكية ونسبة االكتفاء الذاتي للثروة الحيوانية والداجنة واأل:ثانيا
 :جملة اللحوم  -١

  :المتاح لالستهالك   - أ
ما بين حد ادني    ) ٣( اللحوم كما تشير البيانات الواردة بالجدول رقم          جملة تراوح استهالك 

  ألف طن في عـام ٢٦٨١وحد أقصي قدر بحوالي  ٢٠٠٠ألف طن في عام      ١٠٩٥قدر بحوالي   
جاه الزمني العـام    وتوضح معادالت االت  ،  ألف طن  ١٨٧٣,٧ بمتوسط سنوي قدر بحوالي    ٢٠١٥

فـي  ) ٠,٠١(إلي إن هناك زيادة معنوية إحصائيا عنـد مـستوي معنويـة             ) ٤(في جدول رقم    
من متوسط % ٣,٥ ألف طن بمعدل سنوي قدر بحوالي       ٦٥,٥اللحوم بلغت حوالي    جملة  استهالك  

 أن تبلغ الكمية المستهلكة مـن اللحـوم حـوالي           ٢٠٢٥ومن المتوقع في عام     . استهالك اللحوم 
  . ألف طن في ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة الدراسة٢٨٨٨,٦
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  :نسبة االكتفاء الذاتي -ب 
وتـراوح مـا   % ٨٦,٩بلغ المتوسط السنوي لنسبة االكتفاء الذاتي من جملة اللحوم حوالي      

في عـام   %  ٩٣,٣٨وحد أقصي قدر بحوالي      ٢٠١٥ في عام % ٧٥,٤بين حد ادني قدر بحوالي    
لالتجـاه  ) ٤( وتشير المعادالت اإلحصائية الواردة بالجدول رقـم         ،)٣ ( كما بالجدول رقم   ٢٠٠١

 ،٢٠٠٥الزمني العام أن هناك زيادة في نسبة االكتفاء الذاتي من جملة اللحوم استمرت حتى عام                
 معنوي إحصائيا عنـد مـستوي معنويـة         نقصوبصفة عامة هناك    ، التناقصثم بدأت بعدها في     

 االكتفاء الذاتي   من متوسط نسبة  % ٠,٧٥ سنوي قدر بحوالي     بمعدل% ٠,٦٥بلغ حوالي   ) ٠,٠١(
 أن تبلغ نسبة االكتفاء الذاتي من جملـة اللحـوم           ٢٠٢٥ومن المتوقع في عام     . من جملة اللحوم  

  .في ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة الدراسة% ٧٧حوالي 

  :اللحوم الحمراء -٢
  :المتاح لالستهالك   -  أ

أن متوسط استهالك اللحوم الحمراء بلغ حـوالي        ) ٣( رقم   تظهر البيانات الواردة بالجدول   
 وحـد  ٢٠٠٠ ألف طن فـي عـام   ٤٥٥ ألف طن وتراوح ما بين حد ادني قدر بحوالي   ٩٦٠,٧

) ٤(كما تشير البيانـات فـي جـدول رقـم      ، ٢٠١٥ ألف طن في عام    ١٣٨٧أقصي قدر بحوالي  
) ٠,٠١(ئيا عند مستوي معنويـة     لمعادالت االتجاه الزمني العام إلي إن هناك زيادة معنوية إحصا         

من % ٣,٥ ألف طن بمعدل سنوي قدر بحوالي        ٣٣,٥٦في استهالك اللحوم الحمراء بلغت حوالي     
 أن تبلغ الكمية المـستهلكة مـن        ٢٠٢٥ومن المتوقع في عام     . متوسط استهالك اللحوم الحمراء   

  .ة الدراسة ألف طن في ظل ثبات الظروف السائدة خالل فتر١٤٨١اللحوم الحمراء حوالي 

  :نسبة االكتفاء الذاتي  - ب
) ٣(بدراسة نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء تشير البيانات الواردة بالجدول رقـم              

في عام  % ٥٥,٩أن نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء تراوح ما بين حد ادني قدر بحوالي             
، %٧٦,٤ي قدر بحوالي    بمتوسط سنو  ٢٠٠٩في عام    %٨٧,٧ وحد أقصي قدر بحوالي      ٢٠١٧

لمعادالت االتجاه الزمني العام أن هنـاك زيـادة فـي        ) ٤(وتبين البيانات الواردة في جدول رقم       
، ثم بدأت بعدها في التناقص    ، ٢٠٠٧نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء استمرت حتى عام          

ألف طـن   ٠,٨٥ حوالي بلغت نسبة االكتفاء الذاتيمنوبصفة عامة هناك تراجع معنوي إحصائيا  
 أن تبلغ نسبة االكتفاء الـذاتي       ٢٠٢٥ومن المتوقع في عام     .  %١,١١بمعدل سنوي قدر بحوالي     
  .في ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة الدراسة% ٦٣,١٥من اللحوم الحمراء حوالي 
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أللبان ومنتجاتها  وا تطور المتاح لالستهالك باأللف طن ونسبة االكتفاء الذاتي لجملة اللحوم            .٣جدول  
  )٢٠١٧-٢٠٠٠(في مصر خالل الفترة 

  األلبان ومنتجاتها  البيض  االسماك  اللحوم البيضاء  اللحوم الحمراء  جملة اللحوم

المتاح   السنوات
  لالستهالك

نسبة 
االكتفاء 
  الذاتي

المتاح 
  لالستهالك

نسبة 
االكتفاء 
  الذاتي

المتاح 
  لالستهالك

نسبة 
االكتفاء 
  الذاتي

المتاح 
  ستهالكلال

نسبة 
االكتفاء 
  الذاتي

المتاح 
  لالستهالك

نسبة 
االكتفاء 
  الذاتي

المتاح 
  لالستهالك

نسبة 
االكتفاء 
  الذاتي

٧٨٫٨٢  ٤٦٥٣  ١٠٠٫٠٠  ٢٥٢  ٧٦٫٣٠  ٩٤٩  ١٠٠٫٠٦  ٦٤٠  ٦٣٫٠٧  ٤٥٥  ٨٤٫٧٠  ١٠٩٥  ٢٠٠٠  
٧٩٫٢٠  ٤٨٣٧  ١٠٠٫٠٠  ٢٥٩  ٧٤٫٦١  ١٠٢٩  ١٠٠٫٠٨  ٨١٥  ٨٥٫٧٩  ٧٢٠  ٩٣٫٣٨  ١٥٣٥  ٢٠٠١  
١٠٠٫١٧  ٥١٦٩  ١٠٠٫١٧  ٣٥٢  ٨٣٫٤٩  ٩٢٠  ٩٩٫٥٦  ١٠٨٥  ٨١٫٢٧  ٧٤٧  ٩٢٫١  ١٨٣٢  ٢٠٠٢  
٨٣٫١٢  ٦١٩٣  ١٠٠٫٢٠  ٣٥٠  ٨٢٫٧٧  ٩٢٨  ١٠٠٫٠٨  ٨٢٨  ٨٦٫٢١  ٩٠٨  ٩٢٫٨٢  ١٧٣٦  ٢٠٠٣  
٨٦٫٢٩  ٥٠٩١  ١٠٠٫٢٥  ٣٠٩  ٧٩٫٦٢  ١٠٨٦  ١٠٠٫٠١  ٨٧٦  ٨٤٫٤٥  ٧٤٤  ٩٢٫٨٧  ١٦٢٠  ٢٠٠٤  
٨٧٫٦٧  ٦٥٠٠  ١٠٠٫٣٠  ٢٠٩  ٧٩٫٦٧  ١٠٨٦  ١٠٠٫٠٢  ٨٣١  ٧٧٫٦٧  ٨٥٧  ٨٨٫٦٧  ١٦٨٨  ٢٠٠٥  
٨٥٫١١  ٦٦٤٩  ١٠٠٫١٣  ١٩٤  ٨٠٫٠٦  ١١١١  ٩٩٫٩٩  ٦١٦  ٨٠٫٠٧  ٩٦٤  ٨٧٫٨٣  ١٥٨٠  ٢٠٠٦  
٩٢٫٥١  ٦٢٣٧  ١٠٠٫٠٢  ٢٩٢  ٨٢٫٣٦  ١٢٢٤  ٩٨٫٦٦  ٦٦٩  ٧٣٫٣٧  ٩٦٠  ٨٣٫٧٦  ١٦٢٩  ٢٠٠٧  
١٠١٫٨٧  ٥٨٨٤  ١٠٠٫٠٢  ٣١٥  ٨٦٫٨٦  ١٢٢٩  ٩٦٫٣٤  ٥٨١  ٨٢٫٨٩  ٩٤٦  ٨٨٫٠١  ١٥٢٦  ٢٠٠٨  
١٠٩٫٦٤  ٥١٢٩  ١٠٠٫٠٣  ٣١٢  ٨٧٫٢٣  ١٢٥٣  ٩٦٫٩٧  ٦٣١  ٨٧٫٧٠  ١١٠٤  ٩١٫٠٧  ١٧٣٥  ٢٠٠٩  
١١٥٫٥٧  ٤٩٩٦  ١٠٠٫٠٩  ٢٧٥  ١١٧٫٤٩  ١١١٠  ٩٤٫٩٠  ٧٥٤  ٨٢٫٥٢  ١٠١٣  ٨٧٫٨١  ١٧٦٨  ٢٠١٠  
٨٣٫٦٧  ٦٩٣١  ١٠٠٫٠٩  ٢٨٦  ١٠٤٫٠٨  ١٣٠٩  ٩٦٫٢٢  ٨٥٩  ٧٩٫٢٧  ١٠٢٠  ٨٧٫٠٢  ١٨٧٩  ٢٠١١  
٩٩٫١٠  ٥٧٧٢  ١٠٠٫١٠  ٢٩٨  ٨٠٫٧٠  ١٧٠٠  ٩٣٫٥٠  ٩١٩  ٧٤٫٤  ١٠٩٣  ٨٥٫٦  ١٩١٦  ٢٠١٢  
٩٥٫٨٢  ٥٧٩٦  ١٠٠٫٢١  ٢٩٥  ٨٧٫٩٠  ١٨٠٧  ٩٦٫١٨  ١٢٣٤  ٧٦٫٦٩  ١٠٣٨  ٨٧٫٢٨  ٢٢٧٢  ٢٠١٣  
٩١٫٩٠  ٥٩٧٩  ٩٩٫٩٠  ٢٩٦  ٧٥٫٥٠  ١٩٦٤  ٩٧٫٧٥  ١٢١٩  ٦٨٫٧٥  ١١٢٩  ٨٤٫٣٦  ٢٤٤٦  ٢٠١٤  
٨٨٫١٠  ٥٨١٢  ١٠٠٫١٠  ٢٩٢  ٧٦٫٢٠  ١٩٩٣  ٩٣٫٢٠  ١٢٩٣  ٥٨٫٧٠  ١٣٨٧  ٧٥٫٤٠  ٢٦٨١  ٢٠١٥  
٨٩٫٨٠  ٥٦٦٦  ١٠٠٫١٠  ٣٠٦  ٨٣٫٥  ١٩٦٣  ٩٤٫٧  ١٢٨٧  ٧٦٫٠٠  ١٠٦٢  ٨٦٫٢٠  ٢٣٤٩  ٢٠١٦  
٩٢٫٢  ٥٩٨٠  ١٠٠٫٥  ٣١٠  ٨٥٫٦  ٢٠١٢  ٩٥٫٣  ١٢٩٥  ٥٥٫٩  ١١٤٥  ٧٥٫٦  ٢٤٤٠  ٢٠١٧  
  ٩٢٫٣  ٥٧٣٧٫٤  ١٠٠٫١٢  ٢٨٩  ٨٤٫٧  ١٣٧٠٫٧  ٩٧٫٤  ٩١٢٫٩  ٧٦٫٤  ٩٦٠٫٧  ٨٦٫٩  ١٨٧٣٫٧  المتوسط
  : جمعت وحسبت من: المصدر
  .، الخرطوم، أعداد مختلفةتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة الكجامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، -
ذائ ، الزراعيلالقتصاداإلدارة المركزیة ، االقتصادیةقطاع الشئون ،  األراضيواستصالحوزارة الزراعة  - زان الغ ، ينشرة المی

 .أعداد مختلفة
  

  جملة اللحوم البيضاء  -٣
  :المتاح لالستهالك   -  أ

 ما بـين حـد   )٣( كما تشير البيانات الواردة بالجدول رقم       اءتراوح استهالك اللحوم البيض   
 ألف طـن فـي   ١٢٩٥وحد أقصي قدر بحوالي ٢٠٠٨ ألف طن في عام ٥١٨ادني قدر بحوالي   

وتوضح معادالت االتجاه الزمنـي     ، ألف طن  ٩١٢,٩وبمتوسط سنوي قدر بحوالي   ، ٢٠١٧عام  
فـي  ) ٠,٠١(يا عند مستوي معنويـة  إلي إن هناك زيادة معنوية إحصائ ) ٤(العام في جدول رقم     

%. ٣,٤٧ ألف طن بمعدل سنوي قـدر بحـوالي          ٣١,٥٦استهالك اللحوم البيضاء بلغت حوالي      
 ألـف  ١٤١٢ أن تبلغ الكمية المستهلكة من اللحوم البيضاء حـوالي  ٢٠٢٥ومن المتوقع في عام   

  .طن في ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة الدراسة

  :اتيالذ االكتفاء نسبة  -ب
 البيـضاء  اللحـوم  مـن  الـذاتي  االكتفاء نسبة أن) ٣ (رقم بالجدول الواردة البيانات تشير

 بحـوالي  قـدر  أقـصي  وحـد  ٢٠٠١ عام في% ٩٣,٢ بحوالي قدر ادني حد بين ما تراوحت
 البيانـات  توضـح  كمـا ، %٩٧,٤ بحـوالي  قدر سنوي وبمتوسط، ٢٠٠١ عام في% ١٠٠,٠٨

 عنـد  إحصائيا معنوي تراجع هناك أن العام الزمني االتجاه تلمعادال) ٤ (رقم جدول في المدونة
 نسبة متوسط من% ٠,٤ بحوالي قدر سنوي بمعدل% ٠,٣٩ حوالي بلغ) ٠,٠١ (معنوية مستوي
 من الذاتي االكتفاء نسبة تبلغ أن ٢٠٢٥ عام في المتوقع ومن ،البيضاء اللحوم من الذاتي االكتفاء
  .الدراسة فترة خالل السائدة الظروف ثبات لظ في% ٩١,٣٣ حوالي البيضاء اللحوم



Assiut J. Agric. Sci., 51 (2) 2020 (195-212)                                            ISSN: 1110-0486 
Website:www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/journals_issues_form.php E-mail: ajas@aun.edu.eg 

 203 

 معادالت االتجاه الزمني العام لتطور االستهالك باأللف طن ونسبة االكتفاء الـذاتي لجملـة               .٤جدول  
  ) ٢٠١٧-٢٠٠( اللحوم في مصر خالل الفترة 

  السلعة
المتغير 
  التابع

  هـ^ص
  المتوسط  النموذج

معدل التغير 
  ف  ٢ر  %السنوي 

المتوقع عام 
٢٠٢٥  

  ھ س٦٥,٥ + ١٢٥١,١= ھ^ص  االستهالك
)                         ٢٨٨٨.٦  **٤٤,٨  ٠,٧٣٧  ٣.٥  ١٨٧٣.٧  )**٦,٦٩  

جملة 
نسبة االكتفاء   اللحوم

  الذاتي
  ھ س٠,٦٥٣ - ٩٣,١٢= ھ^ص

)                         ٧٧  **١٣,٨١  ٠,٤٦٣  ٠.٧٥-  ٨٦.٩  *)*٣,٧١٦  

  ھ س٣٣,٥٦ + ٦٤١,٩٨= ھ^ص  االستهالك
اللحوم   ١٤٨١  **٤٨,٦٣  ٠,٧٥٢  ٣.٥  ٩٦٠.٧  )**٦,٩٧                         (

نسبة االكتفاء   الحمراء
  الذاتي

  ھ س٠,٨٥ -  ٨٤,٤= ھ^ص
)                         -٦٣.١٥  *.٤.٨٥  ٠,٢٣٣  ١.١١-  ٧٦.٤  **)٢,٢٠٢  

  ھ س٣١,٥٦ + ٦٢٣,١١= ھ^ص  االستهالك
                      )   ١٤١٢  **١٢,٠٨  ٠,٤٣  ٣.٤٧  ٩١٢.٩  * *)٣,٤٨  

اللحوم 
نسبة االكتفاء   البيضاء

  الذاتي
  ھ س٠,٣٩٢ - ١٠١,١٣= ھ^ص

)                         -٩١.٣٣  **٤١,١٥  ٠,٧٢٠  ٠.٤-  ٩٧.٤  )**٦,٤٢  

  ھ س٧١,١٠ + ٦٩٥,٤= ھ^ص  االستهالك
)                         ٢٤٧٣  **٩٧,٤٢  ٠,٨٥٩  ٥.١٩  ١٣٧٠.٧  )**٩,٨٧  

  االسماك
نسبة االكتفاء 

  الذاتي
  ھ س٠,٤٤ + ٨٠,٥= ھ^ص

)                         ٠,٨٤  ٠,٠٥  -  ٨٤.٧  )٠,٩٢  -  

  ھ س١,٢٦ + ٢٧٨,٥= ھ^ص  االستهالك
)                         ٠,٤٤٩  ٠,٠٢٧  -  ٢٨٩  )٠,٦٧  -  

  البيض
نسبة االكتفاء 

  الذاتي
  ھ س٠,٠٠٤ + ١٠٠,١= ھ^ص

                        ) ٠,٤٣٦  ٠,٠٢٧  -  ١٠٠.١٢  )٠.٦٦  -  

  ھ س٤٠,٤٣ + ٥٣٥٣,٣٢= ھ^ص  االستهالك
األلبان   -  ٢,٠١  ٠,١١٢  -  ٥٧٣٧.٤  )١,٤٢                         (

نسبة االكتفاء   ومنتجاتها
  الذاتي

٢ س٠,١٨ - ھ س٤,٣٢ + ٧٤,٣= ھ^ص
  ھ

)                 ١٠١.٣  *٣,٧١٥  ٠,٣٣١  ٠.٦٣  ٩٢.٣  *)٢,٢٩-     (*)٢,٥٨  
  .لنسبة االكتفاء الذاتي في السنة ه. %القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه باأللف طن لالستهالك: هـ^ص
  .١٨،...، ٣، ٢، ١= ترتيب عنصر الزمن بالسنوات، هـ :  هـس

       )٠,٠٥,٠(معنوي عند * ). ٠,٠١(معنوي عند * *المحسوبة، ) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  .)٣(حسبت من بيانات الجدول رقم : لمصدرا

  
  :األسماك -٤

  :المتاح لالستهالك   -  أ
إلي أن متوسط اسـتهالك األسـماك بلـغ حـوالي           ) ٣(وتوضح البيانات في جدول رقم      

 وحـد   ٢٠٠٢ ألف طن في عام      ٩٢٠وتراوح ما بين حد ادني قدر بحوالي        ،  ألف طن  ١٣٧٠,٧
) ٤(ح البيانات الواردة في جدول رقم       وتوض، ٢٠١٧ ألف طن في عام      ٢٠١٢أقصي قدر بحوالي  

فـي  ) ٠,٠١(لمعادالت االتجاه الزمني العام أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية             
من متوسط  % ٥,١٩ ألف طن بمعدل سنوي قدر بحوالي        ٧١,١٠استهالك األسماك بلغت حوالي     

مستهلكة من األسـماك حـوالي    أن تبلغ الكمية ال٢٠٢٥ ومن المتوقع في عام    ،استهالك األسماك 
  . ألف طن في ظل ثبات الظروف السائدة خالل فترة الدراسة٢٤٧٣

  : الذاتينسبة االكتفاء- ب
مـا  تراوحت   نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك       أن) ٣(تشير البيانات الواردة بالجدول رقم      

فـي  % ١١٧,٤٩وحد أقصي قدر بحـوالي       ٢٠٠١في عام  % ٧٤,٦١بين حد ادني قدر بحوالي    
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وتوضح معادالت االتجاه الزمني العـام فـي        ، %٨٤,٧ بمتوسط سنوي قدر بحوالي      ٢٠١٠عام
  . معنوية إحصائيا في نسبة االكتفاء الذاتي من األسماكغير إلي أن هناك زيادة ) ٤(جدول رقم 

  البيض -٥
  :المتاح لالستهالك  -  أ

،  ألف طـن  ٢٨٩حوالي  ) ٣(بلغ المتوسط السنوي الستهالك البيض كما يبين الجدول رقم          
وحـد أقـصي قـدر      ، ٢٠٠٦ألف طن في عـام       ١٩٤وتراوح ما بين حد األدنى قدر بحوالي        

لمعـادالت  ) ٤(كما تشير البيانات المدونة في جدول رقم        ، ٢٠٠٢ ألف طن في عام      ٣٥٢بحوالي
  . معنوية إحصائيا في استهالك البيضغير االتجاه الزمني العام أن هناك زيادة 

  :ي نسبة االكتفاء الذات  - ب
أن نـسبة   ) ٣(بدراسة نسبة االكتفاء الذاتي من البيض تشير البيانات الواردة بالجدول رقم            

وحـد   ٢٠١٤في عـام  % ٩٩,٩االكتفاء الذاتي من البيض تراوحت ما بين حد ادني قدر بحوالي          
وتوضح ، %١٠٠,١٢ بمتوسط سنوي قدر بحوالي      ٢٠١٧في عام   % ١٠٠,٥أقصي قدر بحوالي    

معنوية إحصائيا فـي    غير  إلي أن هناك زيادة     ) ٤(معادالت االتجاه الزمني العام في جدول رقم        
  .نسبة االكتفاء الذاتي من البيض

  :األلبان ومنتجاتها -٦
  :المتاح لالستهالك  -  أ

أن متوسط استهالك األلبان ومنتجاتها بلغ حـوالي        ) ٣(تشير البيانات الواردة بالجدول رقم      
وحـد   ٢٠٠٠ ألف طن في عام      ٤٦٥٣طن وتراوح ما بين حد ادني قدر بحوالي         ألف   ٥٧٣٧,٤

كما توضح البيانات المدونة في جدول رقم       ، ٢٠١١ ألف طن في عام      ٦٩٣١أقصي قدر بحوالي    
معنوية إحصائيا في استهالك األلبان     غير  لمعادالت االتجاه الزمني العام إلي أن هناك زيادة         ) ٤(

  .ومنتجاتها

  :تفاء الذاتينسبة االك -ب
) ٣( بدراسة نسبة االكتفاء الذاتي من األلبان ومنتجاتها تشير البيانات الواردة بالجدول رقم             

% ٧٨,٨٢أن نسبة االكتفاء الذاتي من األلبان ومنتجاتها تراوحت ما بين حد ادني قدر بحـوالي                
وبمتوسـط سـنوي قـدر    ، ٢٠١٠في عام % ١١٥,٥٧ وحد أقصي قدر بحوالي ٢٠٠٠في عام  
لمعادالت االتجاه الزمني العـام أن هنـاك   ) ٤(وتظهر البيانات في جدول رقم     ، %٩٢,٢بحوالي  

 ألـف   ٠,٥٨بلغت حـوالي    زيادة معنوية إحصائيا في نسبة االكتفاء الذاتي من األلبان ومنتجاتها           
 أن تبلغ نـسبة االكتفـاء       ٢٠٢٥ومن المتوقع في عام     . %٠,٦٣طن بمعدل سنوي قدر بحوالي      

في ظل ثبات الظـروف الـسائدة خـالل فتـرة           % ١٠١,٣ األلبان ومنتجاتها حوالي     الذاتي من 
  .الدراسة

   تطور الصادرات والواردات من اهم السلع الغذائية الحيوانية في مصر: ثالثا
  :تطور الصادرات من اهم السلع الغذائية الحيوانية في مصر -١

ية في مصر، كمـا فـي بيانـات         فيما يلي دراسة وتحليل صادرات السلع الحيوانية الغذائ       
  :)٥( الجدول رقم

ألـف طـن،    ٤,١٢ بلغ متوسط كمية الصادرات من جملة اللحوم خالل فترة الدراسة نحو       
 ألف طـن فـي عـام         ٠,٦٤وتراوحت كمية الصادرات من جملة اللحوم بين حد أدني بلغ نحو            

مية صـادرات   ، وتبين تزايد ك   ٢٠١٧ ألف طن في عام        ١٤,٣٩٥، وحد اقصى بلغ نحو      ٢٠١٣
 ألف طن، وبما يعادل معدل نمو سنوي متزايد معنوي إحصائي           ٠,٦١جملة اللحوم سنوياً بمقدار     

  .من المتوسط السنوي% ١٤,٨بلغ نحو 
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 ألف ٢,٤كما بلغ متوسط كمية الصادرات من اللحوم الحمراء خالل فترة الدراسة نحو 
في  ألف طن ٠,٢١دني بلغ نحو طن، وتراوحت كمية الصادرات من اللحوم الحمراء بين حد أ

وتبين تزايد كمية صادرات  ٢٠١٧ ألف طن في عام ١٢,٨، وحد اقصى بلغ نحو ٢٠٠٩عام 
 ألف طن، وبما يعادل معدل نمو سنوي متزايد معنوي ٠,٦٣اللحوم الحمراء سنوياً بمقدار 

  .من المتوسط السنوي% ٢٦إحصائي بلغ نحو 
 ألف  ١,٧٢حوم البيضاء خالل فترة الدراسة نحو       بينما بلغ متوسط كمية الصادرات من الل      

 بينما وصـلت ألقـصى   ٢٠٠٨طن، وتبين ان مصر لم تصدر أي كمية اللحوم البيضاء في عام       
 وتبـين تزايـد كميـة       ٢٠١٠ ألف طن في عـام       ٩،١٦كمية مصدرة من اللحوم البيضاء بنحو       

  .اًصادرات اللحوم البيضاء تزايد غير معنوي إحصائي
 ألـف   ١٠,٧١وسط كمية الصادرات من االسماك خالل فترة الدراسة نحو          في حين بلغ مت   

 ألف ٣٣,٠٧، وحد اقصى بلغ نحو        ٢٠٠٠ ألف طن في عام        ٠,٣٧طن، بين حد أدني بلغ نحو       
 ألف طـن، وبمـا   ١,٧٥ وتبين تزايد كمية صادرات االسماك سنوياً بمقدار .٢٠١٤طن في عام    

  .من المتوسط السنوي% ١٦,٣ بلغ نحو اًئييعادل معدل نمو سنوي متزايد معنوي إحصا

كما اتضح تدني كمية صادرات مصر من البيض خالل فترة الدراسة بين حد أدنـي بلـغ                 
 ألف طن في عـام       ٢,٦٣وحد اقصى بلغ نحو     ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠٠  ألف طن في عامي    ٠,٠١نحو  

يد غير   ألف طن وتبين تزايد كمية صادرات البيض تزا        ٠,٨٩، وبمتوسط سنوي بلغ نحو      ٢٠١١
  .معنوي إحصائي

 ٥٩٦,٠٣وبلغ متوسط كمية الصادرات من االلبان ومنتجاتها خالل فترة الدراسـة نحـو              
 ألـف   ٢٧,٤٨ألف طن، وتراوحت كمية الصادرات من االلبان ومنتجاتها بين حد أدني بلغ نحو              

 وتبين تزايد كميـة     ٢٠١٥  ألف طن في عام    ١٧٩٢قصى بلغ نحو    ، وحد ا  ٢٠٠١طن في عام      
 ألف طن، وبما يعادل معدل نمو سنوي متزايـد          ٦٣,٥ات االلبان ومنتجاتها سنوياً بمقدار      صادر

  .من المتوسط السنوي% ١٠,٦ بلغ نحو اًمعنوي إحصائي

وتشير النتائج السابقة الى انخفاض وتدنى الصادرات المصرية من جملة اللحوم واللحـوم             
ية الـصادرات المـصرية مـن االلبـان     الحمراء والبيضاء واالسماك والبيض، بينما ارتفعت كم 

ومنتجاتها وان تناقصت في السنوات األخيرة وظهر ذلك من خالل تناقص الكمية المصدرة مـن               
  .االلبان ومنتجاتها خالل فترة الدراسة

  :تطور الواردات من اهم السلع الغذائية الحيوانية في مصر -٢
ائية الحيوانية في مـصر، كمـا   فيما يلي دراسة وتحليل تطور الواردات من اهم السلع الغذ  

بلغ متوسط كمية الواردات من جملة اللحوم خالل فترة الدراسة نحو            ) ٥(في بيانات الجدول رقم     
 ألف ١٠٢ألف طن، وتراوحت كمية الواردات من جملة اللحوم بين حد أدني بلغ نحو               ٢٤٨,٢٥

 تزايـد كميـة   وتبـين   . ٢٠١٥ألف طن في عام     ٦٦٥,٧٨ ،وحد اقصى بلغ     ٢٠٠١طن في عام    
 ألف طن، وبما يعادل معدل نمو سـنوي متزايـد        ١٩,٥الواردات من جملة اللحوم سنوياً بمقدار       

  . من المتوسط السنوي% ٧,٨ بلغ نحو اًمعنوي إحصائي
 ألف ٢١١,٥٦كما بلغ متوسط كمية الواردات من اللحوم الحمراء خالل فترة الدراسة نحو 

 ألف طن في عام  ١٠٢ الحمراء بين حد أدني بلغ نحو طن، وتراوحت كمية الواردات من اللحوم
وتبين تزايد كمية الواردات من اللحوم . ٢٠١٥ ألف طن في عام ٥٧٨وحد اقصى بلغ  ،٢٠٠١

 اً ألف طن، وبما يعادل معدل نمو سنوي متزايد معنوي إحصائي١٤,٦٥الحمراء سنوياً بمقدار 
ط كمية الواردات من اللحوم البيضاء خالل بينما بلغ متوس .من المتوسط السنوي% ٦,٩بلغ نحو 

  طن، وتبين ان مصر لم تستورد أي كمية من اللحوم البيضاء في ٢٩,٣٥فترة الدراسة نحو 
 ألف طن في ٨٧,٨٥بينما وصلت ألقصى كمية مستوردة من اللحوم البيضاء بنحو  ٢٠٠١عام 
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 ألف طن، ٥,٢٣ياً بمقدار  كمية الواردات من اللحوم البيضاء سنوتزايدتوتبين . ٢٠١٥عام 
ألف طن من المتوسط % ١٧,٨  بلغ نحواً معنوي إحصائيمتزايدوبما يعادل معدل نمو سنوي 

  .السنوي

 ألف طن، ٢٤٣,٢٢في حين بلغ متوسط كمية الواردات من االسماك خالل فترة الدراسة نحو 
 ،٢٠٠٢ عام  ألف طن في١٥٤وتراوحت كمية الواردات من االسماك بين حد أدني بلغ نحو 

وتبين تزايد كمية الواردات من االسماك سنوياً . ٢٠١٥ ألف طن في عام ٤٩٧وحد اقصى بلغ  
% ٣,٣٨ بلغ نحو اً ألف طن، وبما يعادل معدل نمو سنوي متزايد معنوي إحصائي٨,٢٤بمقدار 

  .من المتوسط السنوي

 -٢٠٠٠(  في مـصر فـي الفتـرة          تطور الصادرات والواردات من اهم السلع الغذائية الحيوانية        .٥جدول  
  األلبان ومنتجاتها  البيض  االسماك  اللحوم البيضاء  اللحوم الحمراء  جملة اللحوم  )٢٠١٧

كمية   السنوات
  الصادرات 

كمية 
  الواردات 

كمية 
الصادرات 

كمية 
الواردات 

كمية 
الصادرات 

كمية 
  الواردات 

كمية 
الصادرات 

كمية 
  الواردات 

كمية 
الصادرات 

كمية 
الواردات 

كمية 
  الصادرات 

كمية 
  الواردات 

١٠٢٥ ٤٠٫١٢ ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٢٢٥ ٠٫٣٧ ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ١٢٠ ٠٫٤٣ ١٦٨ ٠٫٨٢  ٢٠٠٠ 
١٠٣٣ ٢٧٫٤٨ ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٢٦٣ ١٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٠٢ ٠٫٣٤ ١٠٢ ٠٫٩٨  ٢٠٠١ 
١١١٥ ٢٩٫٤١ ٠٫٠١ ٠٫٥٩ ١٥٤ ٢٫٥٣ ٥٫٣٦ ٠٫٦٠ ١٤٠ ٠٫٤٤ ١٤٥ ١٫٠٤  ٢٠٠٢ 
١٠٩٧ ٥١٫٨٤ ٠٫٠١ ١٫٨٥ ١٦٣ ٣٫١٣ ٠٫٠٩ ٠٫٧٤ ١٢٦ ٠٫٧٢ ١٢٦ ١٫٤٦  ٢٠٠٣ 
٧٥٤ ٥٦٫٧١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ٢٢٦ ٥٫٠٢ ٠٫٤٧ ٠٫٥٧ ١١٦ ٠٫٨٠ ١١٧ ١٫٣٧  ٢٠٠٤ 
٩٥٢ ١٥١٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٥٣  ٢٢٦ ٥٫١٢ ٠٫١٤ ٠٫٣٣ ١٠٩ ٠٫٦٤ ١٩٢ ٠٫٩٨  ٢٠٠٥ 
١١٣٢ ١٤٢٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٣٠ ٢٥١ ٤٫٣٧ ٠٫٢٠ ٠٫١١ ١٩٣ ٠٫٧١ ١٩٣ ٠٫٨٢  ٢٠٠٦ 
٩٠٣ ٦٩٫٥٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٥٨ ٤٫٤٢ ٩٫٥٧ ٠٫٠٥ ٢٦٩ ١٫٠٥ ٢٧٨ ١٫١  ٢٠٠٧ 
٨٥٨ ٩٦٨٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٢٦ ١٦٨ ٦٫٣٧ ٢١٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٦٤ ٢٫٧٣ ١٨٦ ٢٫٧٣  ٢٠٠٨ 
٤٧٦ ١١٧٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٠١ ١٦٨ ٧٫٧٥ ٢٣٫٦٩ ٤٫٥٨ ١٣٦ ٠٫٢١ ١٥٩ ٤٫٧٩  ٢٠٠٩ 
٢٠١٥ ١٧٩٢٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٤١ ١٨٢ ٣٫٧٦ ٤٧٫٦٢ ٩٫١٦ ١٧٨ ١٫٤٧ ٢٢٦ ١٠٫٦٣  ٢٠١٠ 
٢٦٤٩ ١٥١٧٫٠ ٠٫٠٦ ٢٫٦٣ ١٧٨ ٢٫٣١ ٣٤٫٨٩ ٢٫٣٦ ٢١٢ ٠٫٩٠ ٢٤٧ ٣٫٢٦  ٢٠١١ 
٩٧٦ ٩٢١٫٠٠ ٠٫٦٠ ٠٫٥٠ ٢٢٤ ١٢٫١٠ ٦٠٫٩٠ ٠٫٨٠ ٢١٨ ٢٫٢٠ ٢٧٩ ٣٫٠٠  ٢٠١٢ 
١٣٥٦ ١١١٣٫٠٠ ٠٫٦٠ ٠٫٦٢ ٢٣٦ ١٧٫٠٠ ٤٧٫٥٠ ٠٫٤٢ ٢٤٢ ٠٫٢٢ ٢٨٩ ٠٫٦٤  ٢٠١٣ 
١٤٦١ ٩٦٥٫٥٧ ١٫٣٠ ١٫١٢ ٣٣٢ ٣٣٫٠٧ ٣٦٫٠٠  ٦٫٥٣ ٣٥٣ ٠٫٥٦ ٣٩٠ ٧٫٠٩  ٢٠١٤ 
١٢٩ ٥٣٩٫٣٠ ٠٫٦٨ ١٠٫٠٨ ٤٩٧ ٢٢٫٧٨ ٨٧٫٨٥ ٠٫٥٠ ٥٧٨ ٥٫١٠ ٦٦٦ ٥٫٥٩  ٢٠١٥ 
١١٥٧ ٥٨٠٫١٥ ٠٫٥٤ ٠٫٨٢ ٣٥٢ ٢٨٫٧٥ ٧٠٫٢٥ ١٫٥٤ ٢٦٧ ١١٫٩٦ ٣٣٨ ١٣٫٥  ٢٠١٦ 
١٢٣٥  ٥٩٤٫٥  ٠٫٧٥  ٠٫٨٩  ٢٧٥  ٣٢٫٥  ٨٢٫٥٦  ١٫٥٩  ٢٨٥  ١٢٫٨  ٣٦٧٫٥٦  ١٤٫٣٩  ٢٠١٧  
 ١١٢٩٫١ ٥٩٦٫٠٣ ٠٫٢٩ ١٫٣٢ ٢٤٣٫٢٢ ١٠٫٧١ ٢٩٫٣٥ ١٫٧٢ ٢١١٫٦ ٢٫٤٠ ٢٤٨٫٢٥ ٤٫١٢  المتوسط
  :جمعت وحسبت من: المصدر

  .جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة -
       .أعداد متفرقة، نشرة التجارة الخارجية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -

دني متوسط كمية واردات مصر من البيض خالل فترة الدراسـة حيـث بلـغ    كما اتضح ت 
 ٢٠٠٤، ٢٠٠٧وتبين ان مصر لم تستورد أي كمية من البيض في األعوام            .  ألف طن  ٠,٢٩نحو

ألف طـن   ١,٣ قصى كمية مستوردة من البيض بنحو      ، بينما وصلت أل    ٢٠٠١ ،٢٠٠٢ ،٢٠٠٣،
 ألـف طـن، وبمـا    ٠,٠٦لبيض سنوياً بمقدار  وتبين تزايد كمية الواردات من ا     . ٢٠١٤في عام   

  .من المتوسط السنوي% ١٨,٩ بلغ نحو اًيعادل معدل نمو سنوي متزايد معنوي إحصائي
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 مـصر   الصادرات والواردات من اهم السلع الغذائية الحيوانية       معادالت االتجاه الزمني العام      .٦جدول  
  ) ٢٠١٧-٢٠٠٠( خالل الفترة 

  المتغیر التابع  السلعة
معدل التغیر   المتوسط  النموذج  هـ^ص

  ف  ٢ر  %السنوي 

  ھ س٠,٦١ + ١,٦٦- = ھ^ص  صادرات
)                         ١٨,١٤  ٠,٥٣١  ١٤.٨  ٤.١٢  )**٤,٢٦**  

  جملة اللحوم
  ھ س١٩,٥ + ٦٣,٤٢= ھ^ص  الواردات

)                         ٢٣,٢٦  ٠,٥٩٢  ٧.٨٥  ٢٤٨.٢٥  *)*٤,٨٢**  

  ھ س٠,٦٣ + ١,٩٩- = ھ^ص  اتصادر
)                         ١١,٥٣  ٠,٤١٩  ٢٦.٢٥  ٢.٤٠  *)*٣,٣٩**  

اللحوم 
  الحمراء

  ھ س١٤,٦٥ + ٧٣,٥٧= ھ^ص  الواردات
)                         ١٤,٦٣  ٠,٤٨  ٦.٩١  ٢١١.٥٦  )**٣,٨٣**  

  ھ س٠,١٥ + ٠,٣٣= ھ^ص  صادرات
)                         ٠,٠٩٦  -  ١.٧٢  )١,٣٠  -  

اللحوم 
  البیضاء

  ھ س٥,٢٣ + ٢٠,٣- = ھ^ص  الواردات
)                         ٨١,٠٢  ٠,٨٤  ١٧.٨  ٢٩.٣٥  )**٩,٠٠**  

  ھ س١,٧٥ + ٥,٨٩- = ھ^ص  صادرات
)                         ٣٨,٦١  ٠,٧٠٧  ١٦.٣٤  ١٠.٧١  )**٦,٢١**  

  االسماك
  ھ س٨,٢٤ + ١٦٤,٩٣= ھ^ص  الواردات

)                         ٥,٩٨  ٠,٢٧  ٣.٣٨  ٢٤٣.٢٢  *)٢,٤٥*  

  ھ س٠,١٣٩ + ٠,٠٠١= ھ^ص  صادرات
)                         ٠,١٠٢  -  ١.٣٢  )٠,٤٩  -  

  البیض
   ھـ س ٠,٠٥٥+٠.٢٣- = ھ^ص  الواردات

)                       ٢٦,٦٩  ٠,٦٢٥  ١٨.٩  ٠.٢٩  *)٥,١٧**  

  ھ س٦٣,٥ + ٧,٢٥- = ھ^ص  صادرات
        )                 ٨,٨٦  ٠,٣٥٦  ١٠.٦٥  ٥٩٦.٠٣  **)٢,٩٨**  

األلبان 
  ومنتجاتها

  ھ س١٣,١٥ + ١٠٠٤,١= ھ^ص  الواردات
)                         ٠,١  -  ١١٢٩.١  )٠,٥٢٠  -  

  .لنسبة االكتفاء الذاتي في السنة ه. %القیمة المقدرة للمتغیر التابع المشار إلیه باأللف طن لالستهالك: هـ^ص
  .١٨،...، ٣، ٢، ١= الزمن بالسنوات، هـ ترتیب عنصر :  هـس

  ) ٠٫٠٥٫٠(معنوي عند * ). ٠٫٠١(معنوي عند * *المحسوبة، ) ت(القیم بین األقواس تعبر عن قیم 
  .)٥(حسبت من بیانات الجدول رقم : المصدر

  

 ١١٢٩كذلك بلغ متوسط كمية الواردات من االلبان ومنتجاتها خالل فترة الدراسـة نحـو               
 ألـف طـن   ٤٧٦ ان الحد األدنى لكمية الواردات من االلبان ومنتجاتها بلغ نحو  ألف طن، وتبين  

 ألف طن   ٢٦٤٩، بينما وصلت أقصى كمية مستوردة من االلبان ومنتجاتها بنحو           ٢٠٠٩في عام   
  .اًوتبين تزايد كمية الواردات من االلبان ومنتجاتها تزايد غير معنوي احصائي. ٢٠١١في عام 

قة الى ارتفاع كمية الواردات المصرية من جملـة اللحـوم واللحـوم             وتشير النتائج الساب  
الحمراء واالسماك وااللبان ومنتجاتها، وذلك لسد االحتياجات المطلوبة منهما لالسـتهالك حيـث    
ليس بمقدور اإلنتاج كفاية االستهالك منهما، كما ان الواردات من جملة اللحوم واللحوم الحمـراء      

جاتها تزداد سنوياً، بمعنى انه البد من إيجاد وسائل لزيادة اإلنتاج مـنهم             واالسماك وااللبان ومنت  
بينما اتضح انخفاض كمية الواردات من اللحوم البيضاء والبيض         . للحد من االعتماد على الخارج    

  .واتضح تناقص معدالت نمو استيراد اللحوم البيضاء من الخارج
  :ج لسلع االنتاج الحيواني في مصردراسة وتحليل نسبة االعتماد على الخار: رابعا

مصر، كمـا  في لسلع االنتاج الحيواني فيما يلي دراسة وتحليل نسبة االعتماد على الخارج        
  :)٧(في بيانات الجدول رقم 
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كمتوسـط  % ١٢,٠٨اعتمدت مصر على الخارج في سد احتياجاتها من جملة اللحوم بنحو   
لى الخارج بالنسبة لجملة اللحوم بـين حـد         خالل فترة الدراسة، وتراوحت نسبة اعتماد مصر ع       

وقـد  ، ٢٠١٥في عـام    % ٢٤,٨٣ وحد اقصى بلغ نحو    ٢٠٠١في عام     % ٦,٦٤أدني بلغ نحو    
تبين تزايد نسبة اعتماد مصر على الخارج في سد احتياجاتها من جملة اللحوم بمقـدار سـنوي                 

  .%٤,١٣ بمعدل نمو سنوي بلغ نحو%٠,٥٠ بلغ نحو اًمعنوي إحصائي
 بلغ متوسط نسبة اعتماد مصر على الخارج في سـد احتياجاتهـا مـن اللحـوم                 في حين 

وتراوحت نسبة االعتماد على الخـارج فـي سـد          % ٢٠,٢٢الحمراء خالل فترة الدراسة نحو      
، وحد  ٢٠٠٩في عام   % ١٢,٣٢االحتياجات المصرية من اللحوم الحمراء بين حد أدني بلغ نحو           

كما اتضح ان نسبة اعتماد مصر على الخارج فـي          ، ٢٠١٥في عام   % ٤١,٦٧اقصى بلغ نحو    
  %. ٣,٦٦ بلغ نحو بمعدل نمو تزايدمسد احتياجاتها من اللحوم الحمراء 

واتضح تضاؤل اعتماد مصر على الخارج في سد احتياجاتها من اللحوم البيضاء، حيـث              
خالل كمتوسط  % ٢,١٨اعتمدت مصر على الخارج في سد احتياجاتها من اللحوم البيضاء بنحو            

فترة الدراسة، وتبين عدم اعتماد مصر على الخارج كلية واعتمادها ذاتياً في سد كل احتياجاتهـا                
وصل الحـد األقـصى     % ٠ حيث بلغت نسبة اعتمادها نحو       ٢٠٠١من اللحوم البيضاء في عام      

 حيـث بلغـت   ٢٠١٢لخارج في سد احتياجاتها من اللحوم البيضاء في عام        االعتماد مصر على    
وقد تبين تزايد نسبة اعتماد مصر على الخارج في سد احتياجاتهـا      %. ٦,٧٩مادها نحو   نسبة اعت 

 بمعـدل نمـو بلـغ    %٠,٤٤ بلـغ نحـو    اًمن اللحوم البيضاء بمقدار سنوي معنـوي إحـصائي        
في حين بلغ متوسط نسبة اعتماد مصر على الخارج في سد احتياجاتها من االسماك خالل                 .%٢٠,١٨نحو

وتراوحت نسبة االعتماد على الخارج في سد االحتياجات المصرية         % ١٧,٦٢فترة الدراسة نحو    
% ٤٥,٥٦، وحد اقصى بلغ نحو      ٢٠٠٩في عام   % ١٣,٠٦من االسماك بين حد أدني بلغ  نحو         

كما اتضح ان نسبة اعتماد مصر على الخارج في سد احتياجاتها من االسـماك              ، ٢٠٠١في عام   
  . %٢,١٦بمعدل نمو بلغ نحو  %٠,٣٨ نحو  بلغاًتتناقص بمقدار سنوي معنوي إحصائي

  

  )٢٠١٦-٢٠٠٠( تطور نسبة االعتماد على الخارج لسلع االنتاج الحيواني في مصر خالل الفترة .٧جدول 
 األلبان ومنتجاتھا البیض االسماك اللحوم البیضاء اللحوم الحمراء  جملة اللحوم  السنوات
٢٢,٠٣ ٠,٠٠٤ ٢٣,٧١ ٠,٠٠٢  ٢٦,٢٧ ١٥,٣٤  ٢٠٠٠ 
٢١,٣٦ ٠,٠٠٤ ٢٥,٥٦ ٠,٠٠ ١٤,١٧ ٦,٦٤  ٢٠٠١ 
٢١,٥٧ ٠,٠٠٣ ١٦,٤٧ ٠,٤٩٤ ١٨,٧٤ ٧,٩١  ٢٠٠٢ 
١٧,٧١ ٠,٠٠٣ ١٧,٥٦ ٠,٠١١ ١٣,٨٨ ٧,٢٦  ٢٠٠٣ 
١٤,٨١ ٠,٠٠ ٢٠,٨١ ٠,٠٥٤ ١٥,٥٩ ٧,٢٢  ٢٠٠٤ 
١٤,٦٨ ٠,٠٢٤ ٢٠,٨١ ٠,٠١٧ ١٢,٧٢ ١١,٣٧  ٢٠٠٥ 
١٧,٠٣ ٠,٠٤٦ ٢٢,٥٩ ٠,٠٣٢ ٢٠,٠٢ ١٢,٢٢  ٢٠٠٦ 
١٤,٤٨ ٠,٠٠ ٢١,٠٨ ١,٤٣١ ٢٨,٠٢ ١٧,٠٧  ٢٠٠٧ 
١٤,٥٨ ٠,٠٦٠ ١٣,٦٧ ٣,٦٥٧ ١٧,٣٤ ١٢,١٩  ٢٠٠٨ 
٩,٢٨ ٠,٠٥٤ ١٣,٤١ ٣,٧٥٤ ١٢,٣٢ ٩,٢٠  ٢٠٠٩ 
٤٠,٣٣ ٠,٠٥٤ ١٦,٣٩ ٦,٣١٦ ١٧,٥٧ ١٢,٧٨  ٢٠١٠ 
٣٨,٢٢ ٠,٠٢٠ ١٣,٥٩ ٤,٠٦٢ ٢٠,٧٨ ١٣,١٥  ٢٠١١ 
١٦,٩١ ٠,٢٠١ ١٣,١٨ ٦,٦٢٧ ١٩,٩٥ ١٤,٥٦  ٢٠١٢ 
٢٣,٣٩ ٠,٢٠٣ ١٣,٠٦ ٣,٨٤٩ ٢٣,٣١ ١٢,٧٢  ٢٠١٣ 
٢٤,٤٤ ٠,٤٣٩ ١٦,٩٠ ٢,٩٥٣ ٣١,٢٧ ١٥,٩٤  ٢٠١٤ 
٢١,١٥ ٠,٢٣٣ ٢٤,٩٤ ٦,٧٩٤ ٤١,٦٤ ٢٤,٨٣  ٢٠١٥ 
٢٠,٤٢ ٠,١٧٦ ١٧,٩٣ ٥,٤٥٨ ٢٥,١٤ ١٤,٣٧  ٢٠١٦ 
٢٠.٦٥  ٠.٢٤٢  ١٣.٦٦  ٦.٣٧  ٢٤.٨٩  ١٥.٠٦  ٢٠١٧  
 ١٩.٥٤ ٠.٠٨٨ ١٧.٦٢ ٢.١٨ ٢٠.٢٢ ١٢.٠٨  المتوسط

 ٠,٠٥٨ ٠,٠١٨ ٠,٣٨- ٠,٤٤ ٠.٧٤ ٠,٥٠  مقدار التغیر السنوي
 ٠.٣٠ **٢٠,٥ *٢,١٦ **٢٠,١٨ *٣.٦٦ **٤,١٣  % معدل النمو السنوي

 .المتوسط للنسب المئوية تم حسابه كمتوسط هندسي -
 x 100االستهالك / االستيراد =  االعتماد على الخارجنسبة -

 :جمعت وحسبت من: المصدر
 . لسنوي لإلحصاءات الزراعية، موقع المنظمة على شبكة المعلومات الدوليةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ا -
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اما فيما يخص البيض، فقد تبين تدني اعتماد مصر على الخارج فـسد احتياجاتهـا منـه،         
، وتبـين اكتفائهـا     %٠,٠٨٨حيث بلغ متوسط نسبة اعتماد مصر على الخارج من البيض نحو            

 ٢٠٠٧ ،٢٠٠٤، ٢٠٠٣ ،٢٠٠٢ ،٢٠٠١، لبيض في أعوام  اد على الخارج من ا    ذاتياً دون االعتم  
وكانت اقصى نسبة اعتماد لمصر على الخارج في سد احتياجاتهـا مـن البـيض بلغـت نحـو            

، وقد تبين تزايد نسبة اعتماد مصر على الخارج في سد احتياجاتها من             ٢٠١٤في عام   % ٠,٤٤
  .%٢٠,٥لغ نحو بمعدل نمو ب% ٠,٠١٨البيض بمقدار سنوي معنوي إحصائي بلغ نحو 

%  ١٩,٥٤اعتمدت مصر على الخارج في سد احتياجاتها من االلبان ومنتجاتهـا بنحـو              و
كمتوسط خالل فترة الدراسة، وتراوحت نسبة اعتماد مصر على الخارج في االلبان ومنتجاتهـا              

، ٢٠١٠في عـام  % ٤٠,٣٣ وحد اقصى بلغ نحو    ٢٠٠٩في عام   % ٩,٢٨بين حد أدني بلغ نحو      
تزايـد  يد نسبة اعتماد مصر على الخارج في سد احتياجاتها من االلبان ومنتجاتهـا              وقد تبين تزا  

  .اًمعنوي إحصائيغير 
  العوامل المحددة لمعامل األمن الغذائي للسلع الغذائية الحيوانية في مصر   : خامسا

ويعتبر كل من إنتاج السلع واستهالكها الركيزة الرئيسية لمختلف المؤشرات التي تعكـس             
ويتفاوت مفهوم األمن الغذائي ما بين القدرة علـي إنتـاج           ، تحقيق األمن الغذائي في الدولة    مدي  

ويطلق عليـه عندئـذ األمـن الغـذائي         ، بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي     ، الغذاء داخل الدولة  
ويطلق عليـة  ، وبين قدرة الدولة علي توفير السلع والمواد الغذائية بشكل كامل أو جزئي ، المطلق

 غذائيـة  سلع عن االستراتيجي علي انه عبارة    المخزون  ويعرف )١(.دئذ األمن الغذائي النسبي   عن
 السلع هذه بكميات من  االحتفاظ فيه ويتم سائد، ونمط االنسان حياة في ضرورة ذات تعتبر محددة
 المخزون بظـروف   هذا ونوعية كمية وتحدد معينة حاالت في وتستخدم الحكومة، اشراف تحت
 )٨(.واالقتصادية الفنية وقراراته سهنف البلد

وفترة كفايـة   ، ونشير فيما يلي إلي بعض تلك المؤشرات والتي تتضمن االستهالك المحلي          
كل من اإلنتاج والواردات لالستهالك والعجز أو الفائض فـي المخـزون االسـتراتيجي للـسلع          

والتي نشير إليها   ) ٢٠١٧-٢٠٠٠(خالل الفترة   ) ٨(والموضحة بالجدول رقم    ، الغذائية الحيوانية 
  :علي النحو التالي

  :جملة اللحوم  - ١
كما بلغت فترة   ، يوم ٣٢٨,٣٢بلغت فترة تغطية اإلنتاج لالستهالك من جملة اللحوم حوالي        

بإجمالي تغطية بلغت حـوالي     ،  يوم ٤٨,٤٩تغطية الواردات لالستهالك من جملة اللحوم حوالي        
 ألف طن مـن جملـة       ٥٦,٣٥ئض قدر بحوالي    وحقق المخزون االستراتيجي فا   ،  يوم ٣٧٦,٨١

وعليه يمكن القـول    ،  في متوسط فترة الدراسة    ٠,٠٣وقدر معامل األمن الغذائي بحوالي      ، اللحوم
  .أن مصر نجحت في تحقيق أمنهم الغذائي النسبي معتمدة بشكل شبة كامل علي إنتاجها

  :الحمراء اللحوم -٢
 بلغت كما، يوم ٢٨٨,٩٧ حوالي الحمراء اللحوم من لالستهالك اإلنتاج تغطية فترة وبلغت

، يوم ٣٧٠,٤٢ حوالي بلغت تغطية بإجمالي يوم ٨١,٤٥ حوالي لالستهالك الواردات تغطية فترة
 وقـدر ، الحمـراء  اللحوم من طن ألف ١١,٨٥ حوالي بلغ فائض االستراتيجي المخزون وحقق
 قـدرة  الـسابقة  النتائج سوتعك، الدراسة فترة متوسط في ٠,٠١٢ بحوالي الغذائي األمن معامل
  .اإلنتاج علي رئيسي بشكل معتمدة الحمراء اللحوم من النسبي الغذائي أمنها تحقيق علي مصر

  :اللحوم البيضاء -٣
تشير البيانات الموضحة في الجدول السابق اإلشارة إليه إلـي أن فتـرة تغطيـة اإلنتـاج              

ا بلغت فترة تغطيـة الـواردات       كم،  يوم ٣٦٨,٤لالستهالك من اللحوم البيضاء قد بلغت حوالي        

                                                             
  .، أعداد مختلفة اعية، أوضاع األمن الغذائي العربيجامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزر )١(
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األمر الـذي أدي إلـي   ،  يوم٣٨٠,١٤ يوم بإجمالي تغطية بلغ حوالي   ١١,٧٤لالستهالك حوالي   
وقـدر  ،  ألف طن من اللحوم البيـضاء      ٣٦,١٣تحقيق المخزون االستراتيجي فائض بلغ حوالي       

عكس نجاح مصر   وأمر هذا إنما ي   ،  في متوسط فترة الدراسة    ٠,٠٤معامل األمن الغذائي بحوالي     
  .في تحقيق أمنها الغذائي النسبي باالعتماد الكامل علي إنتاجهما من اللحوم البيضاء

  :األسماك -٤
فـي حـين   ،  يـوم ٣٠٩,٣٣أمكن لمصر أن تنتج من األسماك لتغطية االستهالك بحوالي         

 ٣٧٤,١٨ يوم بإجمالي تغطية بلغت حوالي       ٦٤,٨٥تمكنت الواردات من تغطية استهالك لحوالي       
، ألف طن مـن األسـماك      ٢٣,٧٢ في المخزون االستراتيجي بحوالي      الفائضفي حين بلغ    ، ميو

ويعكس ذلك قـدرة مـصر      ، في متوسط فترة الدراسة    ٠,٠٢وقدر معامل األمن الغذائي بحوالي      
علي تحقيق أمنها علي تحقيق أمنها الغذائي النسبي من األسماك معتمدة بـشكل رئيـسي علـي                 

  :البيض -٥  .اإلنتاج
كما بلغت فتـرة    ،   يوم  ٣٣٧,٩٧ فترة تغطية اإلنتاج لالستهالك من البيض حوالي         وبلغت

 ٣٣٨,٣٤يوم بإجمالي تغطية بلغت حوالي       ٠,٣٧تغطية الواردات لالستهالك من البيض حوالي       
وقـدر  ،  ألف طن من البـيض     ٢٢,٣٧   بلغ حوالي   عجزوقد حقق المخزون االستراتيجي     ، يوم

وفي ضوء ما سبق يمكن القـول  ،  في متوسط فترة الدراسة٠,٠٨-معامل األمن الغذائي بحوالي   
  .أن مصر تمكنت من تحقيق أمنها الغذائي النسبي من البيض معتمدة علي اإلنتاج بشكل رئيسي

  :األلبان ومنتجاتها -٦
،  يوم ٣٣٢,٧٨بلغت فترة تغطية اإلنتاج لالستهالك من األلبان ومنتجاتها في مصر حوالي            

 يـوم بإجمـالي تغطيـة بلغـت حـوالي       ٧٢ الواردات لالستهالك حوالي     كما بلغت فترة تغطية   
 ألف طـن مـن      ٢٧,٧٥في حين بلغ الفائض في المخزون االستراتيجي حوالي         ،  يوم ٤٠٤,٧٨

وعليـه  ،  في متوسط فترة الدراسة    ٠,٠٠٥وقدر معامل األمن الغذائي بحوالي      ، األلبان ومنتجاتها 
النسبي من األلبان ومنتجاتها اعتمادا بشكل شبه كامـل     يمكن القول أن مصر حققت أمنها الغذائي        

  .علي اإلنتاج
  

 المخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي من أهم السلع والمجموعات السلعية الغذائية .٨جدول 
  )٢٠١٧-٢٠٠٠( الرئيسية في مصر في متوسط  الفترة 

  المخزون االستراتیجي
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 ٠٫٠٣ ١١٫٠١ ٥٦٫٣٥ ٤٫١٢ ٣٧٦٫٨١ ٤٨٫٤٩ ٢٤٨٫٢٥ ٣٢٨٫٣٢ ١٦٨١  ٥٫١٢  ١٨٧٤  جملة اللحوم
اللحوم 
  ٠٫٠١٢  ٤٫٥١  ١١٫٨٥  ٢٫٤٠  ٣٧٠٫٤٢  ٨١٫٤٥  ٢١٤٫٢٢  ٢٨٨٫٩٧  ٧٦٠  ٢٫٦٣  ٩٦١  الحمراء

اللحوم 
  ٠٫٠٤  ١٤٫٤٥  ٣٦٫١٣  ١٫٧٢  ٣٨٠٫١٤  ١١٫٧٤  ٢٩٫٣٥  ٣٦٨٫٤  ٩٢١  ٢٫٥  ٩١٣  البیضاء

  ٠٫٠٢  ٦٫٣٣  ٢٣٫٧٢  ١٠٫٧١  ٣٧٤٫١٨  ٦٤٫٨٥  ٢٤٣٫٢٢  ٣٠٩٫٣٣  ١١٦٠  ٣٫٧٥  ١٣٧١  االسماك
  ٠٫٠٨-  ٢٨٫٣٢-  ٢٢٫٣٧-  ١٫٣٢  ٣٣٨٫٣٤  ٠٫٣٧  ٠٫٢٩  ٣٣٧٫٩٧  ٢٦٧  ٠٫٧٥  ٢٨٩  البیض
االلبان 

  ٠٫٠٠٥  ١٫٧٧  ٢٧٫٧٥  ٥٩٦  ٤٠٤٫٧٨  ٧٢  ١١٢٩  ٣٣٢٫٧٨  ٥٢١٨  ١٥٫٦٨  ٥٧٣٧  ومنتجاتها
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Summary 

The food issue is one of the most important strategic issues of concern to 
Egypt, which strives to increase the rates of self-sufficiency, reduce the food gap 
and achieve food security from agricultural and animal commodities. And the 
research aims to study and analyze the productive and consumption capacities of 
livestock, poultry and fish and their repercussions in an attempt to achieve food 
security in Egypt. The research results showed that the percentage of self-
sufficiency in total meat decreased annually by about 0.75%, from red meat 
annually by about 1.11%, and from white meat by about 0.42%. While the 
percentage of self-sufficiency in Milk & Dairy Production increased annually by 
about 0.63%. Egypt relied on abroad to meet its needs of total meat by about 
12,08%, about 20.22% of red meat, about 2.18% of white meat, about 17.62% of 
fish, about 0.08% of eggs, and about 19.54% of Milk and dairy Production.                                                                                                    

The data indicate a decrease in the food security coefficient of animal food 
commodities in Egypt. The average food security coefficient for the total meat 
group was about 0.03, about 0.012 in red meat, and in white meat by about 0.04, 
while it reached about 0.02 in fish, as it reached about - 0.08 in eggs, while it 
reached about 0.005 in Milk and dairy products. The research recommends 
raising the strategic stock of animal food commodities in Egypt, by relying on 
increasing local production by paying attention to the animal production sector 
and providing and encouraging investment in it.                 

                                                  

                                                             


