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  ةمقدم
جن من الصناعات التي تلعب دورا بـارزا فـي المقتـصد الزراعـي             تعتبر صناعة الدوا  
 اإلحتياجات الغذائية من اللحوم والبيض وتقليص الفجوة الغذائية من          وفرهالمصري من خالل ما ت    

وقد بلغت قيمة إستثماراتها حـوالي      ، توفير فرص عمل  فضلًا عن دورها في     ، البروتين الحيواني 

،  من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي     %7,5 أي ما يمثل حوالي      ،)1(2019مليون جنيه عام    40,53

  .نيجمن إجمالي قيمة اإلنتاج الدا% 71، من إجمالي قيمة اإلنتاج الحيواني% 21,4
وتعتبر المنتجات الغذائية البروتينية وعلى رأسها لحوم الدجاج أهـم مـصادر البـروتين              

مراء إلى تزايـد الطلـب علـى اللحـوم          وقد أدى إرتفاع أسعار اللحوم الح     ، الحيواني في مصر  
فـإن  ، ولما كان اإلنتاج الداجني يتميز بقصر فترة اإلنتاج وسرعة دوران رأس المـال            ، البيضاء

عن طريق زيادة الكمية المنتجة منها لـسد        ذلك يستوجب أو يتطلب زيادة اإلهتمام بتلك الصناعة         
سيما األسر محدودة الـدخل خاصـةً       ال، حاجة المستهلكين وبأسعار مناسبة لدخول أفراد المجتمع      

ة إلـى إسـتيراد    ملحوظ في الفترة األخيرة مما دفع الدولوأن أسعار هذه المنتجات إرتفعت بشكل 
كميات كبيرة من لحوم الدجاج نظرا لعجز اإلنتاج المحلي عن تغطية اإلستهالك المحلي المتزايد              

  )2(.من جراء الزيادة السنوية في السكان
  . و توزيع الوارداتاالستهالك المحلي، نتاج المحلي اال، لحوم الدجاج: ةالكلمات الدال

  :مشكلة البحث
جاج في توفير إحتياجات السكان من الغذاء وفي ظل عـدم تحقيـق             الدنظراً ألهمية لحوم    

، األمـر    المحلـي  اإلكتفاء الذاتي منها، نتيجة لعدم مسايرة اإلنتاج المحلي للزيادة في اإلستهالك          
  . الدولة إلي اإلتجاه إلي اإلستيراد من الخارج لتغطية هذا العجزالذي دفع

جاج من الخارج فإن الدول المـصدرة      الدوفي ظل إحتياج السوق المصرية إلستيراد لحوم        
إلي هذا السوق تواجه منافسة قوية فيما بينها للحصول علي حصة أكبر مـن صـادرات لحـوم                  

عرف علي أفضل توزيع جغرافي لهـا ممـا يـساعد           جاج لهذا السوق، األمر الذي يتطلب الت      الد
المرتبطة بالتجارة الخارجية في إتخاذ القـرارات المناسـبة بـشأن           ة  قتصاديالواضعي السياسة ا  

  .جاج من هذه الدولالدإستيراد لحوم 
  :هدف البحث

لواردات مصر من لحـوم      مثل األ جغرافي البحث محاولة التوصل إلي التوزيع ال      يستهدف
 تطـور المؤشـرات     ، وذلك من خالل دراسـة     اإلستيراد من   ة ممكن أقل تكلفة يحقق  ، بما   جاجالد

ونماذج التوزيع األمثل لواردات مصر من لحـوم الـدجاج          ، اإلنتاجية واإلقتصادية للحوم الدجاج   
  .بإستخدام البرمجة الخطية

  :األسلوب البحثي
الكمـي لتحليـل    عتمد البحث في تحقيق أهدافه علي إستخدام أسلوب التحليل الوصـفي و           ا

البيانات وتفسير النتائج المتعلقة بموضوع البحث من خالل إستخدام بعض األسـاليب الرياضـية             
واإلحصائية مثل المتوسطات الحسابية والنسب المئويـة وأسـلوب تحليـل اإلنحـدار بطريقـة               

ـ  المربعات الصغري لتقدير اإلتجاه الزمني العام لبعض المتغيرات موضع الدراسة      رة  خـالل الفت
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هذا فضلًا عن اإلستعانة بالبرمجة الخطية وذلـك للوصـول إلـى التوزيـع              ،  )2005-2019(

  ).2019-2015(الجغرافي األمثل لواردات مصر من لحوم الدجاج خالل الفترة 
  :مصادر البيانات

قطـاع  ، راعة واستصالح األراضـي    البحث على البيانات المنشورة من وزارة الز       عتمدا
نـشرة الميـزان الغـذائي      ، اإلدراة المركزية لإلقتصاد الزاعي واإلحصاء    ، اإلقتصاديةؤن  الشو

، UN Comtradeوبيانات التجارة العالمية من موقع األمم المتحـدة  ، بجمهورية مصر العربية
لواردات مصر مـن لحـوم    كما تم إستخدام أسلوب البرمجة الخطية للتوصل إلي التوزيع األمثل           

من أكثر األسـاليب   Linear programming model الخطية ، ويعتبر أسلوب البرمجةجاجالد
ستخداماً في حل مشكلة األمثلية، كما يعتبر من األساليب المتطـورة فـي التخطـيط               إالرياضية  

اإلقتصادي، وهو وسيلة رياضية لحساب الخطة المثلي لتحقيق أهداف محددة مسبقاً في الحـاالت           
موضع البحث هدف محدد يمكن وضعه في صـورة         التي تتسم بالمحدودية، حيث يكون للمشكلة       

هدف يراد تعظيمه أو تدنيته، ويمكن التعبير عنه كمياً، في ظل تعدد األساليب أو البـدائل التـي                  
 باإلضافة إلى العديـد     ، ووجود قيود معينة خاصة بالمشكلة     يمكن إستخدامها لتحقيق ذلك الهدف،    

 .مية ذات الصلة بموضوع البحثائل العلمن المراجع المنشورة والمؤلفات والتقارير والرس
  :توصيف نموذج الدراسة

  pq = P1q1 + P2q2 + …… + Pmqm∑ دالة الهدف  -1
لحوم الدجاج كمتوسط للفترة تدنية قيمة الواردات المصرية من ، حيث توضح دالة الهدف

 خالل نفس )P(ولصياغة هذه الدالة تم إستخدام متوسط أسعار الواردات ، )2019 -2015(
  .لفترةا

 .تتمثل في أهم الدول المصدرة للحوم الدجاج خالل فترة الدراسة:  األنشطة البديلة -2
 الواردات المصرية من لحوم الدجاج بحيث ال تزيد عن المتوسط تتمثل في كمية: القيود -3

السنوي لكمية الواردات خالل فترة الدراسة وكذلك حجم الطاقة التصديرية للدول 
 .ى ماسبق تم التوصل إلى خمس نماذج للتدنية سيتناولها البحثوإستنادا عل. المصدرة

 
القيود الخاصة بالكميات 

 القيود الخاصة بالطاقة التصديرية االنشطة البديلة  االستيرادية الراهنة

5998.09 ≥   X1    ≥ 210130.04 
3706.93  ≥   X2    ≥ 344791.40  

27.08  ≥   X3    ≥ 42706.69 
795.81  ≥   X4    ≥ 127335.27 
367.90  ≥   X5    ≥ 164441.44  
707.00  ≥   X6    ≥ 148773.67 

1939.20  ≥   X7    ≥ 1436513.36 
1714.09  ≥   X8    ≥ 1127780.76 
1824.59  ≥   X9    ≥ 5508.21 
1772.99  ≥   X10  ≥ 9424.07  
962.85  ≥   X11  ≥ 27661.82 

84621.81  ≥   X12  ≥ 3985633.42 
61.52  ≥   X13  ≥ 32816.68 

1160.31  ≥   X14  ≥ 3413069.66 
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  :النتائج البحثية
   :  في مصرللحوم الدجاجة قتصاديالالمتغيرات والمؤشرات اإلنتاجية وا: أوال

  : تطور كمية اإلنتاج المحلي-1

، )2019-2005(بدراسة تطور كمية اإلنتاج من لحوم الدجاج في مصر خـالل الفتـرة              

أنها تذبذبت إرتفاعا وإنخفاضا خالل فترة الدراسة بـين حـد           ، )1( بيانات الجدول رقم   يتبين من 

 ألف طن في عام 1758وحد أقصى بلغ حوالي    ، 2006ألف طن في عام      608أدنى بلغ حوالي    

عن متوسط كمية اإلنتـاج  % 47ونحو ، عن الحد األدنى % 65,4أي بزيادة تعادل نحو     ، 2019

وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنـي  .  ألف طن خالل الفترة موضع الدراسة     913والذي يقدر بحوالي    

 وجود زيـادة  ) 2( بالجدول رقم ) 1( رقمالعام لكمية اإلنتاج من لحوم الدجاج يتبين من المعادلة          

،  ألف طـن سـنويا  56,2 إحصائيا في الكمية المنتجة من لحوم الدجاج تصل إلى حوالي           ةمعنوي

 ويشير معامـل التحديـد    ،  ألف طن  913توسط السنوي البالغ حوالي     من الم % 6,2يمثل حوالي 

  .من التغيرات الحادثة في الكمية المنتجة ترجع إلى عنصر الزمن% 69إلى أن ) 2ر(

  :تطور كمية المتاح اإلستهالك -2
بدراسة تطور كمية اإلستهالك من لحوم الدجاج في مصر خالل الفترة موضـع الدراسـة          

أن كمية اإلستهالك تذبذبت إرتفاعـا وإنخفاضـا   ، السابق ذكره ) 1(  رقم دوليتبين من بيانات الج   

 ألـف طـن   1793وحد أقصى بلغ حوالي ، 2008 ألف طن عام    588 أدنى بلغ حوالي     بين حد 

عـن متوسـط    % 47ونحو  ، عن الحد األدني  % 67,2أي بمعدل زيادة بلغ حوالي      ، 2019عام  

وبتقدير معادلة  ، لف طن خالل الفترة موضع الدراسة      أ 958,7كمية االستهالك والذي بلغ حوالي      

) 2( رقـم يتبـين مـن العادلـة    ، من لحوم الدجاجالمحلي اإلتجاه الزمني العام لكمية اإلستهالك   

 إحصائيا في الكمية المستهلكة من لحوم الدجاج تصل إلـى       ة معنوي وجود زيادة ) 2( بالجدول رقم 

 958,7من المتوسط السنوي البـالغ حـوالي        % 6,3بما يعادل   ،  ألف طن سنويا   60,53حوالي  

من التغيرات الحادثة في الكمية المـستهلكة       % 75إلى أن   ) 2ر (ويشير معامل التحديد  ، ألف طن 
 .ترجع إلى عنصر الزمن

  :تطور نسبة اإلكتفاء الذاتي -3
يتـضح  ، بدراسة تطور نسبة اإلكتفاء الذاتي من لحوم الدجاج خالل الفترة موضع الدراسة           

% 93,3أنه قد تراوحت هذه النسبة بين حد أدني بلغ حوالي           ، السابق ذكره ) 1( ن الجدول رقم  م

،  خالل الفترة موضع الدراسة    2008عام  % 107وحد أقصى بلغ حوالي     ، 2017وذلك في عام    
 يتبن من المعادلة رقم   ، وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام لنسبة اإلكتفاء الذاتي من لحوم الدجاج          

 فـي مقـدار     نوي إحصائيا في هذه النسبة تأكد     معغير  أن هناك إنخفاض    ) 2( بالجدول رقم ) 3(

، %97,5من المتوسط السنوي البـالغ حـوالي        % 0,38 غير السنوي بمعدل تغير بلغ حوالي     الت
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من التغيرات الحادثة في نسبة اإلكتفاء الذاتي من لحوم         % 24إلى أن   ) 2ر(ويشير معامل التحديد    
  .رجع إلى عنصر الزمنالدجاج ت

  :تطور متوسط نصيب الفرد من لحوم الدجاج -4

أن متوسط نصيب الفرد من لحوم الدجاج قـد تذبـذب           إلى  ) 1( تشير بيانات الجدول رقم   

 12,7وحد أقصى بلـغ حـوالي       ، 2008 كجم عام    5,5إرتفاعا وإنخفاضا بحد أدنى بلغ حوالي       

وبتقـدير معادلـة    ،  كجم سنويا  7,9اسة حوالي   في حين بلغ متوسط فترة الدر     ، 2019كجم عام   

والتي تشير إلى وجـود زيـادة   ) 2( قمبالجدول ر) 4( اإلتجاه الزمني العام تبين من المعادلة رقم   
  . إحصائيا في متوسط نصيب الفرد من لحوم الدجاج خالل فترة الدراسةةمعنوي
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  )2019-2005(ج في مصر خالل الفترة  تطور المتغيرات اإلنتاجية واإلقتصادية للحوم الدجا.1جدول 

 السنوات
كمية االنتاج 

  المحلي
 )الف طن (

كمية اإلستهالك 
  المحلي

 )الف طن (

الفجوة 
الغذائية 

 )الف طن(

نسبة 
االكتفاء 

 %الذاتي 

الغذاء 
الصافي 

 )كجم(

عدد السكان 
 باأللف نسمة

متوسط 
نصيب الفرد 

 )سنة/كجم(
2005 845 843 2 100.2 632 70668 9.0 
2006 608 618 -10 98.4 433 72009 6.0 
2007 705 707 -2 99.7 495 73655 6.7 
2008 629 588 41 107.0 412 75225 5.5 
2009 671 691 -20 97.1 484 76823 6.3 
2010 744 770 -26 96.6 539 78728 6.8 
2011 796 830 -34 95.9 581 80410 7.2 
2012 822 857 -35 95.9 600 82550 7.3 
2013 953 1003 -50 95.0 702 84629 8.3 
2014 1035 1049 -14 98.7 734 86814 8.5 
2015 1028 1097 -69 93.7 768 88958 8.6 
2016 1007 1071 -64 94.0 750 91023 8.2 
2017 1044 1119 -75 93.3 783 95203 8.2 
2018 1325 1344 -19 98.6 941 97147 9.7 
2019 1758 1793 -35 98.0 1255 98902 12.7 
 7.9 83516.3 673.9 97.5 27.3- 958.7 931.3 المتوسط

  متوسط هندسي*         اإلستهالك المحلي–اإلنتاج المحلي = الفجوة  -1

  100×اإلستهالك المحلي ÷ اإلنتاج المحلي = نسبة اإلكتفاء الذاتي  -2

 عدد السكان ÷ الغذاء الصافي = متوسط نصيب الفرد  -3
اإلدارة ، قطـاع الـشئون اإلقتـصادية   ، بت من وزارة الزراعة واستـصالح األراضـي  جمعت وحس  :المصدر

 .أعداد مختلفة، نشرة الميزان الغذائي بجمهورية مصر العربية، المركزية لإلقتصاد الزراعي واإلحصاء
  

 معادالت االتجاه الزمني العام لتطور المتغيرات والمؤشرات االنتاجية واالقتـصادية للحـوم             .2جدول  

  ).2019-2005( لدجاج في مصر خالل الفترةا

 التغير% مقدار التغير المتوسط 2ر ف المعادلة  البيان

  كمية االنتاج المحلي )1(
   س هـ56,107+ 482,48= هـ^ص 

)5,465**(  
29,87**  

 
0,697 

 
913,3 

 
56,107 

 
6,2  
 

  كمية االستهالك المحلي) 2(
   س هـ60,53+ 474,48= هـ ^ص 

)6,166**(  
38,02**  

 
0,745 

 
958,7 

 
60,53 

 
6,3  
  

  نسبة االكتفاء الذاتي) 3(
   س هـ0,375 – 100,48= هـ ^ص 

)-2,039(  
4,159 0,242  97,5  -0,375  -0,38  

  متوسط نصيب الفرد) 4(
   س هـ0,278+ 5,71= هـ ^ص 

)3,536**(  
12,50**  0,490  7,9  0,278 3,5  

  .المحسوبة" ت " ين األقواس تشير إلى قيمة األرقام ب(  )   0,01 معنوية عند مستوى المعنوية **
  .كمية اإلنتاج أو كمية اإلستهالك أو نسبة اإلكتفاء الذاتي أو متوسط نصيب الفرد= هـ ^حيث ص

  .15 ،...  ، 2، 1= حيث ه ، ترتيب عامل الزمن=  س ه 

  ).1(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  

  : مصر من لحوم الدجاجلواردات التوزيع الجغرافي :ثانيا
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التوزيع الجغرافـي الـراهن لـواردات مـصر مـن لحـوم الـدجاج كمتوسـط للفتـرة                    -1

)201502019:(  
بإستعراض التوزيع الجغرافي الراهن لواردات مصر من لحوم الدجاج من مختلـف دول             

تبين أنها تـستورد    . )3( كما هو موضح في الجدول رقم     ، )2019 -2015(العالم خالل الفترة    

 مليـون   146,57 ألف طن تبلـغ قيمتهـا        105,66بمتوسط سنوي يبلغ حوالي     ،  دولة 14من  
 وفقاً ألهميتها النسبية فيما تصدره لمـصر         إلى ثالث مجموعات    هذه الدول  قسيمولقد تم ت  ، دوالر

  :على النحو التالي، دجاجمن لحوم ال
، بيالروسيا، غاريابل، فرنسا، هي اوكرانيا  دول   وتضم ثماني  : الدول األوروبية  مجموعة -أ

 ألـف  15,3بلغت الكمية المستوردة منها ، على الترتيب ، بولندا، هولندا، روسيا االتحادية ، ايطاليا

حيـث  ، من متوسط إجمالي الواردات   % 14,5وتمثل الكمية المستوردة من هذه المجموعة       ، طن

 .من متوسط الطاقة التصديرية ألسواق هذه المجموعة% 0,42تمثل هذه الكمية 
هي الهند واليابان وكوريا الجنوبية على وتضم ثالث دول : مجموعة الدول األسـيوية   -ب

وتمثل الكمية المـستوردة مـن هـذه        ،  ألف طن  4,5وقد بلغت الكمية المستوردة منها      ، الترتيب

مـن متوسـط    % 10,8حيث تمثل هذه الكمية     ، من متوسط إجمالي الواردات   % 4,3المجموعة  
 .واق هذه المجموعةالطاقة التصديرية ألس

وتضم هذه المجموعة البرازيل والمملكة العربيـة الـسعودية          :مجموعة دول أخرى   -جـ

،  ألف طـن   85,8وقد بلغت الكمية المستوردة منها      ، على الترتيب ، الواليات المتحدة األمريكية  و

ـ  ، من متوسط إجمالي الواردات   % 81,2وتمثل الكمية المستوردة من هذه المجموعة        ل حيث تمث

 .من متوسط الطاقة التصديرية ألسواق هذه المجموعة% 1,16هذه الكمية 
يع الجغرافي الراهن لواردات مصر من لحوم الدجاج ومتوسط الطاقة التصديرية ألهم الـدول              التوز. 3جدول  

  ).2019-2015(المصدرة كمتوسط للفترة 
 القيمة االستيرادية الكمية المستوردة

 الرمز الدولة
  طن

من  % 
اجمالي 
 الواردات

من % 
اجمالي 
 المجموعة

 % الف دوالر

سعر 
د االستيرا

/ دوالر(
 )طن

الطاقة 
 )طن(التصديرية 

للواردات %
من  الطاقة 
 التصديرية

                   مجموعة الدول االوروبية
 X1 5998.09 5.67 39.31 10118.35 6.90 1.69 210130.04 2.90 اوكرانيا
 X2 3706.93 3.51 24.28 5136.30 3.50 1.39 344791.40 1.10 فرنسا
 X3 27.08 0.03 0.20 36.46 0.03 1.35 42706.69 0.07 بلغاريا

 X4 795.81 0.80 5.24 1071.62 0.73 1.35 127335.27 0.63 بيالروسيا
 X5 367.90 0.35 2.42 495.40 0.34 1.35 164441.44 0.23 ايطاليا

 X6 707.00 0.67 4.65 952.04 0.65 1.35 148773.67 0.50 روسيا االتحادية
 X7 1939.20 1.84 12.70 2277.36 1.56 1.17 1436513.36 0.07 هولندا
 X8 1714.09 1.63 11.26 1993.36 1.36 1.16 1127780.76 0.15 بولندا

 0.42 3602472.63   15.07 22080.89 100 14.45 15256.10   اجمالي المجموعة
                   السيويةمجموعة الدول ا

 X9 1824.59 1.73 39.87 2653.31 1.81 1.45 5508.21 33.21 الهند
 X10 1772.99 1.70 39.22 2126.20 1.45 1.20 9424.07 19.1 اليابان

 X11 962.85 0.91 20.92 1139.06 0.81 1.18 27661.82 3.47 كوريا الجنوبية
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 10.8 42594.1   4.07 5918.57 100 4.34 4560.43   اجمالي المجموعة
                   مجموعة دول اخرى

 X12 84621.81 80.05 98.58 116477.47 79.47 1.38 3985633.42 2.12 البرازيل
 X13 61.52 0.07 0.07 51.07 0.03 0.83 32816.68 0.20 المملكة العربية السعودية
 X14 1160.31 1.10 1.35 1988.05 1.36 1.71 3413069.66 0.03 الواليات المتحدة االمريكية

 1.16 7431519.76   80.86 118516.59 100 81.20 85843.64   اجمالي المجموعة
 0.95 11076586.5   100 146516.05 100 100 105660.17   اجمالي المجموعات

  WWW.comtrade.un.org، موقع األمم المتحده، ليةجمعت وحسبت من شبكة المعلومات الدو: المصدر

 100 ×اجمالي كمية الواردات ÷ الكمية المستوردة من كي دولة  - 1
 100 ×الطاقة التصديرية لكل دولة ÷ الكمية المستوردة من كل دولة  - 2
  100 ×اجمالي قيمة الواردات ÷ قيمة الواردات من كل دولة  - 3
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الطاقات يتضح من الجدول السابق وجود فجوة بين الكميات المستوردة من لحوم الدجاج و            
مكانية لزيـادة وارداتنـا وبخاصـة فـي         لدول المصدرة مما يدل على وجود إ      التصديرية ألهم ا  

اإلستفادة مـن   مما يتيح فرص    ، ة واألسعار المنخفضة  األسواق ذات الطاقات التصديرية المرتفع    
 في صـالح    التوزيع الجغرافي لتلك الواردات بالشكل الذي يكون      تلك األوضاع عن طريق إعادة      

  .ميزان التجاري المصريال

-2015(لواردات مصر من لحوم الدجاج كمتوسـط للفتـرة          التوزيع الجغرافي المقترح     -2

2019.(  
يناقش التوزيع الجغرافي المقترح لواردات مصر من لحوم الدجاج البدائل التـي يمكـن                

  : يلي أهم نتائج النماذج المقترحةوفيما، إتباعها بهدف تدنية قيمة واردات مصر

وفيه تترك الكميات المستوردة من لحوم الدجاج تتوزع بطريقة حـرة      ): الحر(وذج األول   النم -1
 .على مختلف الدول حسب أقلها سعرا وفي ظل قيد الطاقة التصديرية لتلك الدول

 وفيه يتم التقيد بالكميات المستوردة مـن لحـوم          ):الحفاظ على كل األسواق   ( النموذج الثاني  -2
ومتوسط الكميـة  ، ا حسب الطاقة التصديرية لكل دولة المصدرة له الدجاج من جميع األسواق     

 . والحد األدني للكمية المستوردة خالل الفترة موضع الدراسة،توردها مصرالتي تس
 وفيه يتم التقيد بالكميات المستوردة من لحوم الدجاج حـسب ): الدول التقليدية (النموذج الثالث    -3

، ومتوسط الكمية التي تستوردها مـصر     ، لطاقة التصديرية لكل دولة   الدول األقل سعرا وفقًا ل    
ستبعاد الدول التـي    إ وفيه تم    .والحد األقصي للكمية المستوردة خالل الفترة موضع الدراسة       

 .  دوالر1,38يزيد فيها السعر عن 
ـ        ) : الدول األكثر إستقرارا  (النموذج الرابع    -4 وم وفيه يتم التقيد بالكميات المستوردة مـن لح

ومتوسط الكمية التي تستوردها    ، لطاقة التصديرية لكل دولة   قل سعر وفقًا ل   األالدول  الدجاج حسب   
 .مصر من الدول األكثر تصديرا لها خالل الفترة موضع الدراسة

ات المـستوردة مـن لحـوم        وفيه يتم التقيد بالكمي    ):راالدول األقل سع  (النموذج الخامس    -5
ومتوسـط الكميـة التـي    ، لطاقة التصديرية لكل دولـة  قًا ل الدجاج حسب أقل الدول سعراً وف     

 .تستوردها مصر من كل دولة خالل الفترة موضع الدراسة
  :نتائج حل نماذج البرمجة الخطية

 ):النموذج الحر(النموذج األول المقترح نتائج تحليل  -1
لتي يبينها  بإستعراض نتائج تحليل هذا النموذج  والذي تُرك فيه النموج  حرا بدون تقييد وا              

 ،يتضح أن التوجيه اإلقتصادي للواردات يقتضي إستيرادها من كل من بولنـدا           ) 4(الجدول رقم   

مـن  % 68,94تمثـل  ،  طن 72843حيث وجد أن متوسط الكمية المستوردة منها تقدر بحوالي          

 32817كمية واردات تقدر بحوالي     بتليها المملكة العربية السعودية     ، إجمالي الواردات المصرية  

وتقدر قيمة إجمالي الواردات    ، من إجمالي كمية الواردات المصرية    % 31,06تمثل حوالي   ، طن

 تمثل نحو    وفر وذلك بنسبة ، مليون دوالر 111,736من لحوم الدجاج وفقًا لهذا النموذج بحوالي        

   .ن نظيرتها في الوضع الراهنع% 23,73

  ا للنموذج الحرلتوزيع األمثل وفقًالنموذج األول المقترح ل .4جدول    
 الدولة الكمية المقترح استيرادها

 % بالطن
سعر االستيراد 

 )طن/ دوالر(
الف (القيمة االستيرادية 

 )دوالر
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 84498 1.16 68.94 72843 بولندا
 27238 0.83 31.06 32817 المملكة العربية السعودية

 111736   100 105660 االجمالي
  .ج تحليل نماذج البرمجة الخطيةجمعت وحسبت من نتائ: المصدر  
 ):الحفاظ على كل األسواق ( النموذج الثاني المقترحنتائج تحليل  -2

وقد إتـضح   ،  تم فيه إضافة قيد لجميع الدول      ي والذ ولبإستعراض نتائج تحليل النموذج األ    

أن إجمالي قيمة واردات مصر من لحوم الـدجاج وفقًـا           ) 5( من النتائج الواردة في الجدول رقم     

عـن  % 16,2 تمثـل حـوالي      وفربنسبة  ،  مليون دوالر  122,774هذا النموذج قد بلغ حوالي      ل
  .نظيرتها في الوضع الراهن

   وفقًا للحفاظ على كل األسواقلتوزيع األمثل للواردات النموذج الثاني المقترح ل.5جدول 
 الدولة الكمية المقترح استيرادها

 % بالطن
سعر االستيراد 

 )طن/ دوالر(
الف (ادية القيمة االستير
 )دوالر

 323 1.69 0.18 191 اوكرانيا
 1450 1.39 0.99 1043 فرنسا
 37 1.35 0.03 27 بلغاريا

 1074 1.35 0.75 796 بيالروسيا
 497 1.35 0.35 368 ايطاليا

 580 1.35 0.41 429 روسيا لالتحادية
 2269 1.17 1.84 1939 هولندا
 22181 1.16 18.09 19122 بولندا
 692 1.45 0.45 477 الهند
 2128 1.20 1.70 1773 اليابان

 1136 1.18 0.91 963 كوريا الجنوبية
 62740 1.38 43.03 45464 البرازيل

 27238 0.83 31.06 32817 المملكة العربية السعودية
 430 1.71 0.24 252 الواليات المتحدة االمريكية

 122774   100 105660 االجمالي
  .جمعت وحسبت من نتائج تحليل نماذج البرمجة الخطية: درالمص

  

 :النموذج الثالث المقترحنتائج تحليل  -3
 بالدول التي يقل سعر اإلستيراد      قيدالت تم فيه    ي والذ لثالثبإستعراض نتائج تحليل النموذج ا    

 وقد إتـضح مـن    ، دوالر وإستبعاد الدول التي يزيد فيها سعر اإلستيراد عن هذا السعر          1,38عن

أن إجمالي قيمة واردات مصر من لحوم الدجاج وفقًـا لهـذا            ) 6(النتائج الواردة في الجدول رقم    

عن نظيرتها  % 13,73 تمثل حوالي    وفربنسبة  ،  مليون دوالر  126,401النموذج قد بلغ حوالي     
  .في الوضع الراهن

  

               األقصى لإلستيراد للواردات وفقًا للحد النموذج الثالث المقترح وفقًا للتوزيع األمثل.6جدول 
 الدولة الكمية المقترح استيرادها

 % بالطن
سعر االستيراد 

 )طن/ دوالر(
  القيمة االستيرادية 

 )الف دوالر(
 36 1.35 0.03 27 بلغاريا

 1074 1.35 0.75 796 بيالروسيا
 498 1.35 0.35 369 ايطاليا

 1329 1.35 0.93 985 روسيا االتحادية
 2269 1.17 1.84 1939 اهولند
 1988 1.16 1.62 1714 بولندا
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 2128 1.18 1.70 1773 اليابان
 1136 1.20 0.91 963 كوريا الجنوبية

 88704 1.38 60.83 64278 البرازيل
 27238 0.83 31.06 32817 السعودية
 126401   100 105660 االجمالي

  .جة الخطيةجمعت وحسبت من نتائج تحليل نماذج البرم: المصدر
  

 ):الدول األكثر استقرارا(نتائج تحليل النموذج الرابع المقترح  -4
الرابع والذي تم التقيد فيه بالكميات المستوردة من لحـوم          بإستعراض نتائج تحليل النموذج     

ومتوسط الكمية التي تستوردها    ، الدجاج حسب الدول األقل سعر وفقًا للطاقة التصديرية لكل دولة         
إتضح من النتائج الواردة في     و،  األكثر تصديرا لها خالل الفترة موضع الدراسة       مصر من الدول  

أن إجمالي قيمة واردات مصر من لحوم الدجاج وفقًا لهذا النمـوذج قـد بلـغ                ) 7( الجدول رقم 

عن نظيرتهـا فـي الوضـع       % 2,67 تمثل حوالي    وفربنسبة  ،  مليون دوالر  142,605حوالي  
  .الراهن

  

   للواردات من الدول األكثر إستقرارالرابع المقترح وفقًا للتوزيع األمثل النموذج ا.7جدول 
 الدولة الكمية المقترح استيرادها

 % بالطن
سعر االستيراد 

 )طن/ دوالر(
  القيمة االستيرادية

  )الف دوالر (
 10137 1.69 5.7 5998 اوكرانيا
 5153 1.39 3.51 3707 فرنسا
 2646 1.45 1.73 1825 الهند

 116778 1.38 80.09 84622 البرازيل
 7892 0.83 8.99 9509 المملكة العربية السعودية

 142605   100 105660 االجمالي
  .جمعت وحسبت من نتائج تحليل نماذج البرمجة الخطية: المصدر

 ):االدول األقل سعر( نتائج تحليل النموذج الخامس -5
داخل  من لحوم الدجاج     ةوردمست ال اتكميالوزع فيه   موذج والذي ت  بإستعراض نتائج هذا الن   

ضمانًا لتنوع  ، كل مجموعة توزيع حر حسب أقل الدول سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لهذه الدول            

إجمـالي  يتـضح أن     ،)8( هو موضح بالجدول رقم    كما، اإلستيراد من كافة المجموعات الثالثة    

بنسبة نقـص   ،  مليون دوالر  112,836لي  بلغ حوا  واردات لحوم الدجاج وفقًا لهذا النموذج     قيمة  

  .عن نظيرتها في الوضع الراهن% 23تمثل حوالي 
  

   للواردات وفقًا ألقل سعر النموذج الخامس المقترح وفقًا للتوزيع األمثل.8جدول 

 الكمية المقترح استيرادها
 الدولة

 % بالطن
سعر االستيراد 

 )طن/ دوالر(
القيمة االستيرادية 

 )الف دوالر(
 19878 1.17 16.08 16990 هولندا
 21771 1.16 17.76 18768 بولندا 
 11309 1.20 8.92 9424 اليابان
 32641 1.18 26.20 27662 كوريا

 27238 0.83 31.06 32817 المملكة العربية السعودية
 112836   100 105660 االجمالي
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  .جمعت وحسبت من نتائج تحليل نماذج البرمجة الخطية: المصدر

 
موذج هو النموذج الثاني المقترح للحفـاظ علـى كـل      ومما سبق يرى الباحث أن أفضل ن      

عن النمـوذج الـراهن     % 16,2 وذلك ألن النموذج يعطي تدنية لقيمة الواردات بنسبة          األسواق

 ).9( كما هو موضح بالجدول رقم، ويحافظ على جميع األسواق الحالية
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  )2019-2015( اهن بالتوزيع الجغرافي المقترح خالل فترة الدراسة مقارنة التوزيع الجغرافي الر.9جدول 

قيمة الواردات  البيان المحقق في التوزيع المقترح) العائد( الوفر
 % مليون دوالر )مليون دوالر(

 ــــ ــــ 146.516 التوزريع الراهن
 23.73 34.78 111.736 )الحر(األول المقترح 
 16.2 23.74 122.774 )ى كل األسواقالحفاظ عل(الثاني المقترح 
 13.73 20.12 126.401 )الدول التقليدية( الثالث المقترح 
 2.67 3.91 142.605 )الدول األكثر إستقرارا(الرابع المقترح 

 22.99 33.68 112.836 )الدول األقل سعر( الخامس المقترح 
 ).8، 7، 6، 5، 4(سبت من الجداول رقم جمعت وح: المصدر

  
  :لملخصا

تعتبر المنتجات الغذائية البروتينية وعلى رأسها لحوم الدجاج أهـم مـصادر البـروتين                
وقد أدى إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تزايـد الطلـب علـى اللحـوم               ، الحيواني في مصر  

فـإن  ، ولما كان اإلنتاج الداجني يتميز بقصر فترة اإلنتاج وسرعة دوران رأس المـال            ، البيضاء
توجب أو يتطلب زيادة اإلهتمام بتلك الصناعة عن طريق زيادة الكمية المنتجة منها لـسد               ذلك يس 

وأن أسعار هـذه المنتجـات إرتفعـت        ، حاجة المستهلكين وبأسعار مناسبة لدخول أفراد المجتمع      
بشكل ملحوظ في الفترة األخيرة مما دفع الدولة إلى إستيراد كميات كبيرة من لحوم الدجاج نظرا                

اإلنتاج المحلي عن تغطية اإلستهالك المحلي المتزايد من جـراء الزيـادة الـسنوية فـي                لعجز  
وتتمثل مشكلة البحث في عدم تحقيق اإلكتفاء الذاتي من لحوم الدجاج األمر دفع الدولـة               ، السكان

محاولة التوصـل إلـي التوزيـع    ويستهدف البحث ، إلى اإلستيراد من الخارج لتغطية هذا العجز 
، اإلسـتيراد  مـن    ة ممكن أقل تكلفة ، بما يحقق    جاجالدلواردات مصر من لحوم      مثلاأل جغرافيال

ونماذج التوزيـع   ،  تطور المؤشرات اإلنتاجية واإلقتصادية للحوم الدجاج      وذلك من خالل دراسة   
وقد إعتمـد البحـث علـى       ، األمثل لواردات مصر من لحوم الدجاج بإستخدام البرمجة الخطية        

اإلدراة ، قطاع الشوؤن اإلقتـصادية   ، ن وزارة الزراعة واستصالح األراضي    البيانات المنشورة م  
وبيانات ، ن الغذائي بجمهورية مصر العربية    نشرة الميزا ، المركزية لإلقتصاد الزاعي واإلحصاء   

كما تم إسـتخدام أسـلوب البرمجـة    ، UN Comtradeالتجارة العالمية من موقع األمم المتحدة 
  .جاجالدلواردات مصر من لحوم يع األمثل الخطية للتوصل إلي التوز

  :قد توصل البحث إلى عدة نتائج منها

متوسط نصيب الفرد ي ووكمية اإلستهالك المحل، زيادة كل من متوسط كمية اإلنتاج المحلي -1
 غير معنوي سنوي في نسبة اإلكتفاء الذاتيإنخفاض  و،زيادة سنوية معنوية إحصائيا

من المتوسط السنوي لكل منها % 3,5، % 0,38، % 6,3، % 6,2يبلغ حوالي ، إحصائيا
 .على الترتيب

بقيمة بلغت ،  ألف طن105,660كمية الواردات المصرية من لحوم الدجاج بلغت حوالي  -2

 ).2019-2015( وذلك كمتوسط للفترة  ملون دوالر146,516حوالي 
 في البحث قد حققت وفقًا لنتائج حل نماذج البرمجة الخطية فإن النماذج الخمسة المقترحة -3

في الميزان ) عائد(تحقيق وفرالهدف من تدنية قيمة الواردات المصرية من لحوم الدجاج و

، 142,61، 126,40، 122,77، 111,74قيمتها حوالي  بلغت حيث، لدولةالتجاري ل
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، % 16,2، %23,73 حوالي  بلغت)عائد(بنسبة وفر،  مليون دوالر على الترتيب112,84

 .على الترتيبعن التوزيع الجغرافي الراهن % 23، 2,67%، 13,73%
 

  :وعلى هذا فإن البحث يوصي بما يلي

 للنمـوذج األفـضل   وفقًـا إعادة هيكلة التوزيع الجغرافي لواردات مصر من لحوم الـدجاج        -1
مع التركيـز علـى   ، بما يحقق تدنية قيمة الواردات، النموذج الثاني للحفاظ على كل األسواق  

 .والسوق البولندي إلنخفاض سعر اإلستيراد منهما، وديةعبية السسوق المملكة العر
لتحقيـق إسـتقرار الـسوق      ، العمل على تنظيم تسويق وتجارة لحوم الدجاج داخليا وخارجيا         -2

 .وتكوين مخزون إستراتيجي
ضرورة العمل على تكثيف الخدمات البحثية واإلرشادية بهدف تحقيق زيادة ملموسـة فـي                -3

بهدف زيادة اإلنتاج الكلي حتى يمكن تغطية اإلستهالك المحلي إضافة إلـى   و، اإلنتاج المحلي 
  .رهتحقيق فائض مناسب يمكن تصدي
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Abstract: 
Protein food products, especially chicken meat, are the most important sources 

of animal protein in Egypt, and the rise in red meat prices has led to an increase in 
the demand for white meat, and since poultry production is characterized by a short 
production period and fast turnover of capital, this requires or requires increased at-
tention. In this industry by increasing the quantity produced from it for the needs of 
consumers and at prices suitable for the entry of members of society, as the prices of 
these products have risen significantly in the recent period, which prompted the state 
to import large quantities of chicken meat due to the inability of local production to 
cover the increasing local consumption as a result of the increase. The research 
problem is the failure to achieve self-sufficiency in chicken meat, which prompted 
the state to import from abroad to cover this deficit. During the study of the devel-
opment of productive and economic indicators of chicken meat, and models for the 
optimal distribution of Egypt's imports of chicken meat using linear programming, 
and The research relied on the published data from the Ministry of Agriculture and 
Land Reclamation, the Economic Affairs Sector, the Central Administration for Ag-
ricultural Economy and Statistics, the Food Balance Bulletin in the Arab Republic of 
Egypt, and global trade data from the United Nations website UN Comtrade, and the 
linear programming method was used to reach the optimal distribution of imports 
Egypt chicken meat.  
The research has reached several results, including:  
1- An increase in the average amount of local production, the amount of local con-

sumption, and the average per capita annual increase, a statistically significant 
annual increase, and an annual decrease in the percentage of self-sufficiency that 
is statistically significant, amounting to about 6.2%, 6.3% 30.38% and 3.5% of 
the annual average for each of them, respectively. 

2- The amount of Egyptian imports of chicken meat amounted to about 105,660 
thousand tons, with a value of about 146,516 million dollars, as an average for 
the period (2015-2019).   

3- According to the results of solving the linear programming models, the five pro-
posed models in the research have achieved the goal of decreasing the value of 
Egyptian imports of chicken meat and achieving savings (return) in the country’s 
trade balance, with a value of about 111.74, 122.77, 126.4, 142.61 , 112.84  mil-
lion dollars, respectively, with a savings rate (return) of about 23.7%, 16.2%, 
13.73%, 2.67%, and 23% over the current geographical distribution, respectively.  

Accordingly, the research recommends restructuring the geographical distribu-
tion of Egypt's imports of chicken meat according to the best model, the second 
model, to preserve all markets, in order to achieve a decrease in the value of imports, 
with a focus on the market of the Kingdom of Saudi Arabia and the Polish market 
due to the low import price of them.  


