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 الملخص 
منتـجات الثروة الحیوانـیة أھمـیة ـخاصـــــة بین بنود االســـــتھالك وذـلك الحتوائـھا على تمـثل  

األحماض االمینیة األســـاســـیة ذات أھمیة بالغة في حیاة اإلنســـان، وتتجھ الدولة الى زیادة ما یتاح 
لدیھا من اللحوم لتغطیة المطالب المتزایدة للمسـتھلكین فیما یعرف أو یسـمى بسـیاسـة األمن الغذائي 

 تي تھدف المجتمعات من خاللھا إلى سد الفجوة الغذائیة من ھذه المنتجات.ال
واســتھدف البحث التعرف على مدى انحراف التوزیع الجغرافي الفعلي ألھم واردات مصــر 
ك  ة واردات تـل ة قیـم دنـی ة تحقیق ـت ل أو األوفق بغـی ة عن نظیرة األمـث من بعض المنتجـات الحیوانـی

 .السلعة

ــة نم ــتخدمت الدراســ ــریة من بعض واســ وذج البرمجة الخطیة لتدنیة قیمة الواردات المصــ
 ).2020-2016(المنتجات الحیوانیة واعتمد الدراسة على البیانات الثانویة للفترة  

 :إلى العدید من النتائج لعل أھمھاالدراسة   توتوصل
الدراسـة من خالل سـیناریوھات التوزیع الجغرافي    توصـى:  بالنسـبة السـتیراد االبقار الحیةأوال: 

ة أن   ار الحـی د من أكثر األوفق للواردات من االبـق امس یـع اریو الـخ ھ الســـــیـن اریو الحر یلـی الســـــیـن
  %13.8%،  15.6  الســیناریوھات وفراً في القیمة االســتیرادیة حیث بلغت نســبة الوفر بھما حوالي

 .االستیرادیةعلى التوالي من إجمالي القیمة  
توـصى الدراـسة من خالل ـسیناریوھات التوزیع الجغرافي  :  بالنـسبة الـستیراد الدواجن الحیةثانیا: 

ة أن   دواجن الحـی د من أكثر األوفق للواردات من اـل ث یـع اـل اریو الـث ھ الســـــیـن اریو الحر یلـی الســـــیـن
  %38.7%،  48.8ي  بھما حوال  الســیناریوھات وفراً في القیمة االســتیرادیة حیث بلغت نســبة الوفر

 .على التوالي من إجمالي القیمة االستیرادیة
توصــى الدراســة من خالل ســیناریوھات التوزیع   :بالنســبة الســتیراد لحوم االبقار المجمدةثالثا:  

ــیناریو الثاني یعد  الجغرافي األوفق للواردات من لحوم االبقار المجمدة أن   ــیناریو الحر یلیھ الس الس
%،  13.9من أكثر الســیناریوھات وفراً في القیمة االســتیرادیة حیث بلغت نســبة الوفر بھما حوالي  

 .على التوالي من إجمالي القیمة االستیرادیة 13.5%

توصـى الدراسـة من خالل سـیناریوھات التوزیع الجغرافي    :بالنسـبة السـتیراد بقایا اللحومرابعا:  
الســـــینـاریو الحر یلیـھ الســـــینـاریو الثـاني یعـد من أكثر األوفق للواردات من االبقـار الحیـة أن  

  %22.6%،  22.9حیث بلغت نســبة الوفر بھما حوالي  الســیناریوھات وفراً في القیمة االســتیرادیة 
 .على التوالي من إجمالي القیمة االستیرادیة

 الحیوانیةالثروة  ،المنتجات ،الواردات الجغرافي، التوزیع الكلمات المفتاحیة:
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  مقدمة
تمثل اللحوم أھمیة خاصـة بین بنود االسـتھالك وذلك الحتوائھا على أحماض امینیة أسـاسـیة  

أھمـیة ـبالـغة في حـیاة اإلنســـــان، وتتـجھ المجتمـعات إلي زـیادة ـما یـتاح ـلدیـھا من اللحوم لتغطـیة  ذات  
ة األمن الغذائي التي تھدف المجتمعات من خاللھا   یاـس مي بـس تھلكین فیما یـس المطالب المتزایدة للمـس

خارجیة  إلى ســــد الفجوة الغذائیة من ھذه المنتجات. وال یمكن تجاھل أو إغفال دراســــة التجارة ال
ة  تھلكین منھا، وتصـبح ھذه الدراـس لعة ما طالما ال تفي اإلمكانیات المحلیة بإنتاج احتیاجات المـس لـس
ـضروریة عندما تـشیر كل الدالئل على أن الدولة ال تتمتع بمیزة نـسبیة في إنتاج ھذه الـسلعة، ویتأكد  

اج اللحوم ة إلنـت ة المحلـی ة البعض من أن التكلـف ــار إلـی ا أشـــ ك في ضـــــوء ـم ا   ذـل أعلي من مثیلتـھ
المـستوردة، أیا كان الـشكل الذي یتم علیھ اـستیرادھا، كما تأكد ھذا في واحدة من الدراـسات المتعلقة  

 )1996احمد حسانین، (  األعلى مقارنة بأسعار الحدود  بھذا الموضوع من أن تكلفة أنتاج اللحوم ھي
المســــتوردة مع العدید من األســــواق  وتتعامل مصــــر من أجل توفیر احتیاجاتھا من اللحوم  

العالمیة، وفقا لشـــروط التعاقد أو تســـھیالت الدفع، وشـــروط التبادل التجاري بین الدول وبعضـــھا 
 ).2009،جیھان عبد المعز( البعض وزمن االحتیاج

  مشكلة الدراسة
االســـــتھالك  نظراً لقصـــــور اإلنـتاج المحلي من المنتـجات الحیوانـیة عن الوـفاء ـباحتـیاـجات  

عار، حیث   د ھذا النقص والحد من زیادة األـس تیرادھا، لـس المحلي المصـري، فإن الدولة تلجأ إلى اـس
تتزاید الكمیات المـستوردة منھا بمرور الزمن، األمر الذي یـشكل بدورة ـضغطاً متزایدا على میزان  

ــبة االكتفاء الذاتي من اللحوم ــاً على نسـ ــري والذي ینعكس أیضـ ــاع مقدار   المدفوعات المصـ واتسـ
  االستھالك من ھذه السلعة.

  الدراسة ھدف
یســــتھدف ھذا البحث التعرف على مدي انحراف التوزیع الراھن ألھم واردات مصــــر من 

ــلعة    األوفق بعض المنتجات الحیوانیة عن نظیره األمثل أو  بغیة تحقیق تدنیھ قیمة الواردات من الس
 موضع الدراسة.
  واألسلوب البحثي مصادر البیانات 

 -  2016(اعتمدت الدراســــة على البیانات المســــتمدة من منظمة التجارة العالمیة للفترة من  
بالنســبة للكمیات المختلفة وقیمة ھذه الكمیات من الســلعة موضــع الدراســة. وللوصــول إلى   )2020

ــلوب ا ــتعانة بأس ــریة من اللحوم، تم االس ــول على الواردات المص ــیناریو للحص ــل س لبرمجة  أفض
الخطیة للمســاعدة في تحدید النموذج االســتیرادي الذي یتم بمقتضــاه تدنیھ تكلفة اســتیراد الســلعة  
موضــع الدراســة في ظل فروض معینة، حیث یعتبر ھذا األســلوب مناســباً للحصــول على الحلول  

ــاوی ــروط معینة تكون على ھیئة ال متس ــمنة تعظیم أو تدنیھ دالة الھدف في ظل ش ات  المثلي المتض
 .خطیة

 دالة الھدف
  )،2020  -2016(للفترة  تدنیھ قیمة الواردات المصـریة من السـلعة موضـع الدراسـة كمتوسـط  

 .)2012، حامد ةسـید(  ولصیاغة ھذه الدالة تم استخدام متوسط أسعار الواردات خالل نفس الفترة

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑐𝑐 = �𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑥𝑥𝑀𝑀
𝑛𝑛

𝑖𝑖

 

 i المصدرةكمیة واردات مصر من السلعة موضع الدراسة بالطن من الدول   =xi  حیث
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Pi = الدوالر من الدول المصدرة    الكیلوراد یمتوسط سعر است�i 
n=    عدد الدول المصدرة 

 القیود

 یوـضح أن متوـسط كمیة واردات مـصر من الـسلعة موـضع الدراـسة من أي دولة ال: القید األول -1
 ).2020 -2016(  الطاقة التصدیریة لھذه الدولة كمتوسط للفترةتزید عن متوسط 

�  𝑥𝑥𝑀𝑀 ≤ 𝑦𝑦𝑀𝑀
𝑛𝑛

𝑖𝑖

 

 تمثل متوسط الطاقة التصدیریة لھذه الدولة yi  حیث

یوضـح أن كمیة واردات مصـر من السـلعة موضـع الدراسـة من إجمالي الدول ال  : القید الثاني  -2
 ).2020 -2016(  إجمالي كمیة واردات مصر كمتوسط للفترةمتوسط  عن تقل

�  𝑥𝑥𝑀𝑀 ≥ 𝑤𝑤𝑀𝑀
𝑛𝑛

𝑖𝑖

 

 تمثل متوسط إجمالي كمیة واردات مصر. wi  حیث

یوضــح أن كمیة واردات مصــر من الســلعة موضــع الدراســة من كل دولة ال تقل :  القید الثالث -3
 .)2020 -2016(  كمتوسط للفترةعن كمیة الحد األدنى التي استوردتھا مصر من كل دولة 

�  𝑥𝑥𝑀𝑀 ≥ 𝑁𝑁𝑀𝑀
𝑛𝑛

𝑖𝑖

 

 تمثل كمیة الحد األدنى التي استوردتھا مصر من كل دولة  Ni  حیث
دولة ال تزید   أن كمیة واردات مصـر من السـلعة موضـع الدراسـة من كل  یوضـح  :الرابعالقید   -4

 ).2020 -2016(  كمتوسط للفترةعن كمیة الحد األقصى التي استوردتھا مصر من كل دولة 

�  𝑥𝑥𝑀𝑀 ≤ 𝑈𝑈𝑀𝑀
𝑛𝑛

𝑖𝑖

 

 تمثل كمیة الحد األقصى التي استوردتھا مصر من كل دولة. Ui  حیث

یوضــح أن كمیة واردات مصــر من الســلعة موضــع الدراســة من كل دولة (من  :  القید الخامس -5
الدول األكثر اســتقرارا) ال تقل عن متوســط الكمیة التي اســتوردتھا مصــر من كل دولة كمتوســط 

 سنوات تصدیر. 3 أكثر من ).2020 -2016(للفترة  

�  𝑥𝑥𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀 
𝑛𝑛

𝑖𝑖

 

 ولة.تمثل متوسط الكمیة التي استوردتھا مصر من كل د Mi  حیث
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یوضـح أن كمیة واردات مصـر من السـلعة موضـع الدراسـة من كل دولة (من  :  القید السـادس -6
  الدول األقل سـعرا) ال تقل عن متوسـط الكمیة التي اسـتوردتھا مصـر من كل دولة كمتوسـط للفترة 

)2016- 2020.( 

�  𝑥𝑥𝑀𝑀
𝑛𝑛

𝑖𝑖

≥ 𝑅𝑅𝑀𝑀 

 دولة.تمثل متوسط الكمیة التي استوردتھا مصر من كل  Ri  حیث
الدراسـة  وقد وضـع مقترح بعدة سـیناریوھات بدیلة للتوزیع الحالي للواردات من السـلعة موضـع 

 :فیما یلي  استعراضھا یمكن )*(

  األول السیناریو
وھو النموذج الحر، وھو یتمثل في تدنیھ قیمة الواردات المصریة من السلعة موضع الدراسة  
وھذا یتـضمن أن متوـسط كمیة واردات مـصر من الـسلعة موـضع الدراـسة من أي دولة ال تزید عن  
متوـسط الطاقة التـصدیریة لھذه الدولة من ناحیة، وكمیة واردات مـصر من الـسلعة موـضع الدراـسة 

ي الدول ال تقل عن متوسـط إجمالي كمیة واردات مصـر وكذلك كمیة واردات مصـر من  من إجمال
الســلعة موضــع الدراســة من كل دولة ال تقل عن كمیة الحد األدنى التي اســتوردتھا مصــر من كل 

 .)2012المحسن،  عبد على(  دولة من ناحیة أخرى
  الثاني  السیناریو

موضــع الدراســة من كل دولة ال تقل عن كمیة كمیة واردات مصــر من الســلعة   أن یوضــح
 .األول السیناریو  الى  الحد األدنى التي استوردتھا مصر من كل دولة، باإلضافة

  الثالث السیناریو
واردات مصــر من الســلعة موضــع الدراســة من كل دولة ال تزید عن كمیة  كمیة أن یوضــح

 .األول السیناریو  الى  الحد األقصى التي استوردتھا مصر من كل دولة، باإلضافة
  الرابع السیناریو

المـستقرة في ـصادراتھا لمـصر، وھي الدول التي تمیزت باالـستمرار في   الدول ـسیناریو وھو
 الـسیناریو   الى  باإلـضافة ـسنوات،  خمس  ـسة لمـصر لفترة من ثالث إلىتـصدیرھا لـسلعة موـضع الدرا

 .األول
  الخامس السیناریو

  األقل  الدول  من( دولة كل من  الســلعة موضــع الدراســة  منواردات مصــر   كمیة أن یوضــح
و الســیناری  الى  باإلضــافة دولة، كل من مصــر اســتوردتھا   التي  الكمیة متوســط   عن تقل ال) ســعرا
 األول.

  

 
وھي االجزاء الصالحة لألكل من للحوم ااالبقار الحیة، الدواجن الحیة، لحوم ابقار مجمدة، بقایا  تم االعتماد على واردات مصر من  *   

 لة اھمیتھا النسبیة. آن والماعز وذلك لضأوبالتالي تجاھلت الدراسة في ھذا الصدد واردات مصر من لحوم الضاالكباد وااللسنة وغیرھا 
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 )2020-2016( الفترة متوسط في الحیة االبقار من المصریة للواردات الراھن الجغرافي التوزیع. 1 جدول

 الدولة المصدرة 
 الكمیة المستوردة 

 القیمة االستیرادیة دوالر/الكیلومتوسط سعر 
 ألف دوالر

 الطاقة التصدیریة 

 المستورد % من طن % طن
 الطاقة التصدیریة 

 2.02 106287.70 7649.00 3.57 4.38 2142.49 المانیا 
 5.59 56001.25 9147.22 2.92 6.41 3132.26 المجر

 10.71 150708.38 51634.13 3.20 33.04 16146.25 البرازیل 
 27.01 3236.04 3774.76 4.32 1.79 874.06 إیطالیا 

 61.30 18019.30 35732.96 3.23 22.61 11046.54 السودان
 0.54 116261.45 2222.88 3.51 1.30 632.90 ھولندا 
 12.87 23391.77 8116.21 2.70 6.16 3011.47 أوكرانیا 
 2.46 21589.76 1723.56 3.25 1.09 530.70 كرواتیا 
 5.93 6324.00 1108.00 2.95 0.77 375.00 أثیوبیا 
 6.93 15828.00 3242.00 2.96 2.24 1097.00 جورجیا

 4.35 71169.00 842.00 0.27 6.34 3097.00 أوروغواي 
 5.39 42889.51 9152.00 3.96 4.73 2312.00 كولومبیا 
 0.14 517011.34 1053.00 1.42 1.51 739.00 فرنسا

 11.52 5589.00 2357.00 3.66 1.32 644.00 مولدوفا 
   25289.00 8.20 6.28 3085.00 دول أخرى 
أجمالي  
   163043.00 3.33 100.00  الواردات 

 /https://comtrade.un.org/data    الدولیة التجارة إحصائیات موقع  :المصدر

 الدراسة  نتائج
 لمصر الحیة لألبقار المصدرة لألسواق النسبیة األھمیة

ــتعراض ــر من األبقار الحیة من مختلف دول   الجغرافي التوزیع وباسـ الحالي لواردات مصـ
ــط الفترة من عام یتبین أن ھذه  )1( وكما ھو وارد في الجدول رقم  )2020-2016( العالم في متوس

الدول عددھا أربعة عشـــر دولة، باإلضـــافة إلى دول أخري، ویبلغ المتوســـط الســـنوي إلجمالي  
قــائم حوالي الحیــة وزن  األبقــار  بنحو   48866  الواردات من  الواردات  ھــذه  قیمــة    طن، وتقــدر 

ــتم التعامل معھا، یالحظ أن بعضـھا یتم التعامل    163043 تعراض الدول التي یــــ ألف دوالر. وباـس
مثل البرازیل، ألمانیا، المجر، الســودان و أوكرانیا، وھذه   معھ لمدة خمس ســنوات (فترة الدراســة)

ــدار الواردات منھا بحوالي   ــدر مقـــــ طن على   3011  ،1104،  3132،  2142،  16146الدول یقـــــ
ــالي واردات مصر من لحوم األبقار خالل القترة   %72.8  التوالي، تمثل حوالي ــط أجمــ   من متوســ

ــدا،   ،)2016-2020( وھناك دول یتم التعامل معھا لمدة ثالث أو أربع ســنوات مثل ایطالیا، ھولنـــــ
  %4.2  طن، تمثل حوالي 2037.7  الــدول بحواليكرواتیا وقدر متوسط حجــم الــواردات مــن ھــذه 

من متوســـط أجمالي واردات مصـــر خالل ھذه الفترة، أما باقي الدول والتي یتم التعامل معھا لمدة  
من متوسـط  %33  طن، وتمثل حوالي 11350  عام أو عامین فان حجم الواردات منھا یقدر بحوالي

 .فتره الدراسةإجمالي واردات مصر من لحوم األبقار خالل  

بالنسبة لكمیة الواردات من األبقار الحیة واھم الدول التي یتم التعامل معھا ومـــــن خـــــالل  
نجد أن البرازیل تحتل المرتبة األولي من حیث كمیــــات اللحــــوم التي یتم   )1( بیانات الجدول رقم

م اـستیرادھا، یلیھا من  من متوـسط الكمیة التي یت  %33  اـستیرادھا من ھذه الدولة، وتمثل ھذه الكمیة
حیث األھمیة كل من الســـــودان، المجر، أوروغواي، واكرانیا، كولومبیا، وألمانیا، وتمثل الكمیات  

https://comtrade.un.org/data/
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ــدول حوالي ــذه ال ــن ھ على التوالي للدول  %4.4، 4.7%،  6.2%،  6.3%،  6.4%،  22  المستوردة م
 المشار إلیھا.

أن البرازیل تحتل   )1(فیوضــــح الجدول رقم  أما بالنســــبة لقیمة الواردات من األبقار الحیة
ــصدرة لمصر والتي تبلغ  المرتبة األولي من حیث األھمیة النسبیة لقیمة واردات األبقار الحیة المـــ

ــودان، كولومبیا، المجر، أوكرانیا، ألمانیا    51634  حوالي ألف دوالر، تلیھا في األھمیة كل من السـ
 ألف دوالر على التوالي. 7639، 8116، 9147، 9152، 35733  حیث تبلـغ قیمـة وارداتھـا نحـو

من إجـمالي  %    84.45  تمـثلألف دوالر،    137745  ویبلغ مجموع واردات ـھذه اـلدول حوالي
 قیمة واردات األبقار الحیة خالل فترة الدراسة.

 لواردات مصر من األبقار الحیة األوفقالتوزیع الجغرافي 
للوصـــول إلى أفضـــل الســـیناریوھات للواردات المصـــریة من األبقار الحیة، تم االســـتعانة  
بأسـلوب البرمجة الخطیة للمسـاعدة في تحدید السـیناریو االسـتیرادي الذي بمقتضـاه یتم تدنیھ تكلفة  
  اـستیراد األبقار الحیة في ظل فروض معینة، ونظرا لتعدد الدول المـصدرة لألبقار الحیة، باإلـضافة 

ــتیراد الطن من لحوم األبقار من دولة ألخرى، فإنھ من الضــروري اللجوء   إلى اختالف أســعار اس
ــي یمكن من خاللھ أجراء التوزیع  ــلوب ریاض ــدرة،   األوفق إلى أس لھذه الواردات بین الدول المص

 ویعتبر أسلوب البرمجة الخطیة ھو ذلك األسلوب الذي یتناسب مع دالة الھدف المطلوبة.
 لیل السیناریو األول (الحر)نتائج تح

ویتـضح   وھو النموذج الحر، وھو یتمثل في تدنیھ قیمة الواردات المـصریة من األبقار الحیة،
ــحھا البیانات المدونة بالجدول رقم  ــیناریو والتي توضـ أن إجمالي قیمة تكلفة   )2(من نتائج ھذا السـ

ت حوالي ة الواردات من التوزیع   ملیون137  االســـــتیراد بلـغ ة تنخفض عن قیـم ذه القیـم دوالر وـھ
من القیـمة    %15.6  ملیون دوالر، حـیث تبلغ نســــــبة ھذا االنخـفاض حوالي  25.499  الـحالي بحوالي

دوالر. ومن ھذا الـجدول یتضـــــح أن ھذا االنخـفاض في  ملیون  163.043 الـحالـیة والتي تـقدر بنحو
ا تم اســـــتیرا ة الواردات یتحقق إذا ـم ث تبلغ قیـم ا، حـی ل من المجر وأوكرانـی ة من ـك ار الحـی د األبـق

التوالي، وھي طن على    23392،  25475  الكمـیات المقترح اســـــتیرادـھا من ـھاتین اـلدولتین حوالي
 من متوسط الكمیة المستوردة خالل فترة الدراسة. %47.87%، 52.13  تمثل حوالي

-2016(  األبـقار الحـیة وفـقا لســـــیـناریو األول في متوســـــط الفترةالتوزیع الجغرافي االوفق لواردات    .2ـجدول  
 (القیمة: ألف دوالر).  )2020

 الدول المصدرة 
 القیمة االستیرادیة التوزیع األوفق  التوزیع الراھن 

 االوفق الراھن % طن % طن

 74385.95 9147.22 52.13 25474.64 6.40 3132.26 المجر

 63157.78 8116.21 47.87 23391.77 6.20 3011.47 أوكرانیا 

 137543.73 17263.43 100.00 48866.41 12.60 6143.72 إجمالي ھذه الدول

 137543.73 163043.00 100.00 48866.41 100.00 48866.41 أجمالي الواردات 

 ).1( رقم  الجدول  بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر
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 الثاني نتائج تحلیل السینار�و  

ــر من األبقار الحیة من كل دولة ال تقل عن كمیة الحد األدنى  ــح أن كمیة واردات مص یوض
التي اـستوردتھا مـصر من كل دولة، باإلـضافة إلى تدنیھ قیمة الواردات المـصریة من األبقار الحیة،  

یتم  إلى أن متوســـــط الكمـیة المســـــتوردة من األبـقار الحـیة والتي    )3(  وتشـــــیر نـتائج الـجدول رقم
اســتیرادھا من كل من البرازیل، الســودان، المجر، أوكرانیا، ألمانیا، ھولندا، إیطالیا، كرواتیا حیث  

 طـــن، وتمثل  37517 یقدر أجمالي الكمیـــات المستوردة من ھـــذه الدول في التوزیـــع الحالـــي نحو
توردة.%  76.8 ــي الكمیات المـس توردة من  من إجمالــــ ھذه الدول في ظل وتقدر قیمة الكمیات المـس

ــوالي ــي    ملیون.143  ھذا السیناریو ح ــ دوالر، وھذه القیمة اقل من قیمة الواردات من التوزیع الحال
ــي %12.08ملیون دوالر، بنسبة انخفاض قدرھا  19.707بحوالي   ــواردات والتــ من القیم الحالیة للــ

ــدر ــة الواردات یتحقق   ونملی  بحوالي  تق ــي قیم ــاض ف دوالر، ومن ھذا الجدول تبین أن ھذا االنخف
 .الموضحة بالجدول المشار إلیھأذا ما تم استیراد األبقار الحیة من مجموعة الدول 

-2016(  لواردات األبـقار الحـیة وفـقا للســـــیـناریو الـثاني في متوســـــط الفترة األوفق التوزیع الجغرافي . 3ـجدول  
 (القیمة: ألف دوالر).) 2020

 رة المصد الدول
 االستیرادیة القیمة األوفق  التوزیع الراھن  التوزیع

 االوفق الراھن % طن % طن

 2743.47 7649.00 1.57 768.48 4.38 2142.49 ألمانیا 
 23359.45 9147.22 16.37 7999.81 6.41 3132.26 المجر

 28887.52 51634.00 18.47 9027.35 33.04 16146.25 البرازیل 
 1132.53 3774.76 0.54 262.16 1.79 874.06 إیطالیا 

 21852.08 35732.96 13.84 6765.35 22.61 11046.54 السودان
 1153.98 2222.88 0.67 328.77 1.30 632.90 ھولندا 
 63157.78 8116.21 47.87 23391.77 6.16 3011.47 أوكرانیا 
 1048.84 1723.56 0.66 322.72 1.09 530.70 كرواتیا 

 143335.66 120000.58 100.00 48866.41 76.77 37516.67 الدول  إجمالي
 143335.66 163043.00 100.00 48866.41 100.00 48866.41 الكمیة المستوردة إجمالي
 ).1( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر
-2016(  الجغرافي األوفق لواردات األبـقار الحـیة وفـقا للســـــیـناریو الـثاـلث في متوســـــط الفترةالتوزیع .  4ـجدول  

 (القیمة: ألف دوالر).  )2020

 لمصدرة ا الدول
 االستیرادیة القیمة األوفق  التوزیع الراھن  التوزیع

 االوفق الراھن % طن % طن
 18271.52 9147.22 12.81 6257.37 6.40 3132.26 المجر

 74179.11 51634.00 47.44 23180.97 33.00 16146.25 البرازیل 
 42114.58 35732.96 26.68 13038.57 22.60 11046.54 السودان
 17251.65 8116.21 13.08 6389.50 6.20 3011.47 أوكرانیا 

 151816.86 104630.39 100.00 48866.41 68.20 33336.51 ھذه الدول إجمالي
 151816.86 163043.00 100.00 48866.41 100.00 48866.41 الواردات  إجمالي متوسط
 ).1( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر

 نتائج تحلیل السیناریو الثالث
یناریو یوضـح أن كمیة واردات مصـر من األبقار الحیة من كل دولة ال تزید عن كمیة  ھو ـس
الحد األقـصى التي اـستوردتھا مـصر من كل دولة، باإلـضافة إلى تدنیھ قیمة الواردات المـصریة من  



 
   التوزیع الجغرافي االوفق لواردات مصر من بعض منتجات الثروة الحیوانیة 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (3) 2022 (135-157)  142 

اـنھ یتم التـعاـمل مع ـكل من البرازـیل، المجر، الســـــودان،  اریو ـف ار الحـیة ونتیـجة لـھذا الســـــیـن األبـق
كرانیا. وقد تم توزیع الكمیات بدءاً بالدول األقل ســــعر للطن حیث نحصــــل من ھذه الدول علي أو

ــى. وبمتابعة بیانات الجدول رقم ــي كمیة متاحة كحد أقصــ ــح انھ في ظل التوزیع   )4(  أقصــ یتضــ
ا   األوفق  د ـحدث بـھ ة الواردات ـق ان قیـم دول ـف ذه اـل ة علي ـھ ار الحـی ة من األبـق للواردات المصـــــرـی

ملیون    11.226  ملیــون دوالر بانخفــــاض قــــدره  151.816  انخفــاض حیث بلغت ھذه القیمة حوالي
ملیون دوالر حـیث بلـغت نســــــبة االنخـفاض 163.043  دوالر عن القیـمة اإلجـمالـیة المـقدرة بحوالي

  .%6.8حوالي  
 نتائج تحلیل السیناریو الرابع

وھذا السیناریو خاص بالدول التي تمیزت باالستقرار لفترة ما بین ثالث إلــي خمــس سنوات 
  المـستوردة  الكمیة متوـسط  أن إلى )5(في تـصدیرھا لألبقار الحیة لمـصر. وتـشیر نتائج الجدول رقم 

  حیث   نیا ألما   أوكرانیا، السودان،  المجر،  البرازیل،  من كل من اـستیرادھا  یتم والتي  الحیة  األبقار  من
 طـــن، وتمثل  35479  نحو  الحالـــي  التوزیـــع في  الدول  ھـــذه من المستوردة  الكمیـــات  أجمالي یقدر
ــي الكمیات المستوردة  73% المستوردة من ھذه الدول في ظل ھذا   وتقدر قیمة الكمیات من أجمالـــ

ــوالي ــوذج ح ــي  دوالر، وھذه القیمة اقل من قیمة الواردات من    ملیون148.420  النم ــ التوزیع الحال
من القیم الحالیة للـــواردات والتـــي %  8.97ملیون دوالر، بنسبة إن إخفاض قدرھا  14.623  بحوالي

 .رملیون دوال 163.043  تقـدر بحوالي
-2016(  لواردات األبقار الحیة وفقا للســــیناریو الرابع في متوســــط الفترة األوفق التوزیع الجغرافي  .5جدول  

 (القیمة: ألف دوالر).  )2020
 االستیرادیة القیمة األوفق  التوزیع الراھن  التوزیع المصدرة  الدول

 االوفق الراھن % طن % طن
 7648.69 7648.69 4.38 2142.49 4.40 2142.49 المانیا 
 9146.20 9147.22 6.41 3132.26 6.40 3132.26 المجر

 51668.00 51634.00 33.04 16146.25 33.00 16146.25 البرازیل 
 35680.32 35732.96 22.61 11046.54 22.60 11046.54 السودان
 44276.95 8116.21 33.56 16398.87 6.20 3011.47 أوكرانیا 

 148420.16 112279.08 100.00 48866.41 72.60 35479.01 ھذه الدول إجمالي
 148420.16 163043.00 100.00 48866.41 100.00 48866.41 الواردات  إجمالي متوسط

 

 ).1(  حسبت نتائج الجدول من بیانات الجدول رقمالمصدر: 

ــط الفترة عالتوزی .6جدول   ــیناریو الخامس في متوسـ -2016(  الجغرافي األوفق لواردات األبقار الحیة وفقا للسـ
 (القیمة: ألف دوالر).  )2020

 المصدرة  الدول
 االستیرادیة القیمة األوفق  التوزیع الراھن  التوزیع

 االوفق الراھن % طن % طن
 7648.69 7648.69 4.38 2142.49 4.40 2142.49 المانیا 
 63729.56 9147.00 44.66 21825.19 6.40 3132.26 المجر
 3775.94 3775.00 1.79 874.06 1.80 874.06 إیطالیا 
 2221.48 2223.00 1.30 632.90 1.30 632.90 ھولندا 
 63157.78 8116.00 47.87 23391.77 6.20 3011.47 أوكرانیا 

 140533.45 30909.69 100.00 48866.41 20.10 9793.18 ھذه الدول إجمالي
 140533.45 163043.00 100.00 48866.41 100.00 48866.41 لواردات ا إجمالي متوسط

 .)1(  حسبت نتائج الجدول من بیانات الجدول رقمالمصدر: 
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 نتائج تحلیل السیناریو الخامس
تقل یوضح أن كمیة واردات مصر من األبقار الحیة من كل دولة (من الدول األقل سعرا) ال 

ــافة إلى تدنیھ قیمة الواردات   ــر من كل دولة، باإلضــ ــتوردتھا مصــ ــط الكمیة التي اســ عن متوســ
المصـــــرـیة من األبـقار الحـیة ونتیـجة لـھذا الســـــیـناریو ـفاـنھ یتم التـعاـمل مع ـكل من المجر، ألـمانـیا،  

  ـعة بـیاـنات ھولـندا، إیـطالـیا، أوكرانـیا. وـقد تم توزیع الكمـیات ـبدءاً ـباـلدول األـقل ســـــعر للطن. وبمـتاب
ھذه   یتضــح انھ في ظل التوزیع األوفق للواردات المصــریة من األبقار الحیة علي) 6( الجدول رقم

ــاض حیث بلغت ھذه القیمة حوالي ملیون    140.533  الدول فان قیمة الواردات قد حدث بھا انخفـــــ
ــدره ـــ ــاض قـ ـــ   163.043  بحواليدوالر عن القیمة اإلجمالیة المقدرة  ملیون  22.510 دوالر بانخفـ

  %.13.8  دوالر حیث بلغت نسبة االنخفاض حوالي ملیون
 األھمیة النسبیة لألسواق المصدرة للدواجن الحیة لمصر 

ــتعراض التوزیع الجغرافي الحالي لواردات مصــر من الدواجن الحیة من مختلف دول  وباس
ــط الفترة من عام أن ھذه   نیتبی )7( الجدول رقموكما ھو وارد في   )2020-2016( العالم في متوسـ

ــافة إلى دول أخري، ویبلغ المتوســــط الســــنوي إلجمالي   الدول عددھا ثالثة عشــــر دول، باإلضــ
  20.12  ألف ـطائر، وتـقدر قیـمة ـھذه الواردات بنحو  8175.33الواردات من اـلدواجن الحـیة حوالي  

لمدة    ضھا یتم التعامل معھملیون دوالر. وباستعراض الدول التي یـــــتم التعامل معھا، یالحظ أن بع
الواردات   خمس سنوات (فترة الدراسة)مثل الوالیات المتحدة األمریكیة وھذه الدولة یقـــدر مقـــدار

ــالي واردات مصـر من    %3.21  ألف طائر، تمثل حوالي  262  منھا بحوالي ــط أجمــــ من متوســـــ
لمدة ثالث أو أربع سـنوات مثل وھناك دول یتم التعامل معھا )،  2020-2016(  الدواجن خالل القترة

ــم   ــدا، المانیا، فرنسـا، اسـبانیا، المملكة المتحدة، بلجیكا ،بولندا وقدر متوسـط حجــــ النمسـا، ھولنــــ
ــدول بحوالي ــذه ال ــن ھ ــواردات م من متوسط أجمالي    %89.34طائر، تمثل حوالي   ملیون   7.30  ال

لتـعاـمل معـھا لـمدة ـعام أو ـعامین ـفان واردات مصـــــر خالل ـھذه الفترة، أـما ـباقي اـلدول والتي یتم ا
من متوســـــط إجـمالي    %7.45  حواليألف ـطائر، وتمـثل   609.4  حجم الواردات منـھا یـقدر بحوالي

 .واردات مصر من الدواجن خالل فتره الدراسة

ــن  معھا   التعامل  یتم  التي الدول واھم  الحیة  الدواجن  من  الواردات لكمیة  بالنسبة ــالل  ومــ   خــ
ــات الدواجن التي یتم   )7( رقم  الجدول  بیانات نجد أن فرنســا تحتل المرتبة األولي من حیث كمیـــــ

تیرادھا من ھذه الدولة، وتمثل ھذه الكمیة  تیرادھا، یلیھا %  72.24اـس ط الكمیة التي یتم اـس من متوـس
ة،   دة االمریكـی ات المتـح دا، الوالـی دة، ھولـن ة المتـح ل من المملـك ة ـك ث األھمـی ا، من حـی ا، كورـی انـی الـم

ــوالى ــدول حــ ــذه الــ ــن ھــ %،  3.83%،  9.24  بولندا، اسبانیا، المجر وتمثل الكمیات المستوردة مــ
 على التوالي للدول المشار إلیھا. %0.85% ،%0.86 ، %0.9، %1.28، %1.6، 3.21

أن فرنســا تحتل المرتبة   )7(  أما بالنســبة لقیمة الواردات من الدواجن فیوضــح الجدول رقم
  7.47  المـــــــصدرة لمـصر والتي تبلغ حوالي ولي من حیث األھمیة النـسبیة لقیمة واردات االبقاراأل

المتحــدة  الوالیــات  المــانیــا،  المتحــدة، ھولنــدا،  ملیون دوالر، تلیھــا في األھمیــة كــل من المملكــة 
،  1.82،  2.14،  4.72  األمریكیة، بولندا، اسبانیا، المجر، كوریا حیث تبلـــغ قیمـــة وارداتھـــا نحـــو

 ملیون دوالر على التوالي. 0.17، 0.19، 0.31، 0.36، 1.64
ویتضح من ذلك أن ترتیب الدول المصدرة للدواجن من حیث الكمیة المصدرة لمصر تختلف  
ــتیراد،  ــعر اسـ ــدرة للدواجن من حیث القیمة وقد یرجع ھذا إلى اختالف سـ مع ترتیب الدول المصـ

ى مصر كدولة مستوردة أن توجھ استیرادھا من ھذه الدواجن وتكالیف الشحن والتفریغ لذا یجب عل
 .حفظھا  إلى الدول األقل سعراً واألقل تكلفة وذلك في حالة تساوي جودة اللحوم وأسلوب
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 )2020-2016(  التوزیع الجغرافي الراھن للواردات المصریة من الدواجن الحیة في متوسط الفترة  .7جدول 

 الدولة المصدرة 
متوسط سعر   المستوردة الكمیة 

 دوالر  الكیلو/
القیمة 

االستیرادیة ألف  
 دوالر

 الطاقة التصدیریة 

من  المستورد % ألف طائر % ألف طائر
 الطاقة التصدیریة 

 0.36 8853.41 107.11 3.37 0.39 31.80 النمسا
 0.36 72410.17 1638.44 6.24 3.21 262.61 النمسا

الوالیات المتحدة  
 0.02 528465.17 1818.41 13.88 1.60 131.03 األمریكیة

 4.70 125604.75 7467.19 1.26 72.24 5906.18 المانیا 
 1.96 3567.76 305.53 4.36 0.86 70.01 فرنسا
 0.14 217029.47 2143.14 6.84 3.83 313.30 إسبانیا
 28.10 2689.11 4721.57 6.25 9.24 755.52 ھولندا 

 0.02 107148.89 54.87 2.52 0.27 21.80 المتحدة المملكة 
 0.26 28266.53 363.05 4.93 0.90 73.68 بلجیكا 
 931.68 11.27 165.80 1.58 1.28 105.00 بولندا 
 0.20 34753.00 189.90 2.73 0.85 69.54 كوریا
 10.00 7.22 2.00 2.90 0.01 0.69 المجر
 0.00 32840.00 34.45 3.31 0.12 10.40 الكویت 
   1107.54 2.61 5.18 423.80 سلوفاكیا

   20119.00 2.46 100.00 8175.33 دول أخرى 
 /https://comtrade.un.org/data    الدولیة التجارة إحصائیات موقع :المصدر

 نتائج تحلیل السیناریو األول (الحر)
ة،  وھو   دواجن الحـی ة من اـل ة الواردات المصـــــرـی ھ قیـم دنـی ل في ـت النموذج الحر، وھو یتمـث

أن إجمالي قیمة  )8( ویتـضح من نتائج ھذا الـسیناریو والتي توـضحھا البیانات المدونة بالجدول رقم
ة االســـــتیراد بلـغت حوالي من    ملیون دوالر وـھذه القیـمة تنخفض عن قیـمة الواردات  10.30  تكلـف

من    %48.8ملیون دوالر، حـیث تبلغ نســــــبة ـھذا االنخـفاض حوالي    9.82  التوزیع الـحالي بحوالي
ملیون دوالر. ومن ـھذا الـجدول یتضـــــح أن ـھذا االنخـفاض    20.12  القیـمة الـحالـیة والتي تـقدر بنحو

  في قیمة الواردات یتحقق إذا ما تم استیراد الدواجن الحیة من فرنسا.
ــیناریو وفقا الحیة  الدواجن لواردات  األوفق   الجغرافي التوزیع.  8جدول   ــط في األول  للســ -2016(  الفترة  متوســ

 )دوالر ألف: القیمة() 2020

 ).7( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر

 

 نتائج تحلیل السینار�و الثاني 

 الدول المصدرة 
 القیمة االستیرادیة التوزیع األوفق  التوزیع الراھن 

 االوفق الراھن % ألف عدد  % ألف عدد 

 10300.92 7467.19 100.00 8175.33 72.24 5906.18 فرنسا

 10300.92 7467.19 100.00 8175.33 72.24 5906.18 إجمالي ھذه الدول

 10300.92 20119.00 100.00 8175.33 100.00 8175.33 إجمالي الواردات 

https://comtrade.un.org/data/


 

 2022  واخرون،حسن 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (3) 2022 (135-157)  145 

یوضــح أن كمیة واردات مصــر من الدواجن من كل دولة ال تقل عن كمیة الحد األدنى التي  
اســتوردتھا مصــر من كل دولة، باإلضــافة الى تدنیھ قیمة الواردات المصــریة من الدواجن الحیة،  

ــیر نتائج الجدول رقم  ــتوردة من الدواجن الحیة والتي یتم   إلى )9(وتشــ ــط الكمیة المســ أن متوســ
بانیا، ھولندا، المملكة  ا، إـس ا، الوالیات المتحدة األمریكیة، المانیا، فرنـس تیرادھا من كل من النمـس   اـس

ــي   ــع الحال ــات المستوردة من ھــذه الدول في التوزی المتحدة، بلجیكا، بولندا حیث یقدر أجمالي الكمی
توردة.  %  92.55ن طائر، وتمثل ملیو  7.57نحو  ــي الكمیات المـس وتقدر قیمة الكمیات   من إجمالــــ

ــوالي   ملیون دوالر، وھذه القیمة اقل من    14.91المستوردة من ھذه الدول في ظل ھذا السیناریو حـ
ــي بحوالي   ـــــ   25.87ملیون دوالر، بنسبة انخفاض قدرھا    5.21قیمة الواردات من التوزیع الحالـــ

ــدر بحوالي  من القیم الح% ــي تقـ ــواردات والتـ ألف دوالر، ومن ھذا الجدول تبین أن   20.12الیة للـ
ــة الواردات یتحقق أذا ما تم استیراد الدواجن الحیة من مجموعة الدول  ــي قیمــ ــاض فــ ھذا االنخفــ

 الموضحة بالجدول المشار إلیھ.
ــط الفترة (  .9ـجدول  ــیـناریو الـثاني في متوســ -2016التوزیع الجغرافي األوفق لواردات اـلدواجن الحـیة وفـقا للســ

 ) (القیمة: ألف دوالر)2020

 المصدرة  الدول
 ستیرادیةاال القیمة األوفق  التوزیع راھن ال التوزیع

 االوفق الراھن % عدد  ألف % عدد  ألف
 68.55 107.11 0.25 20.34 0.39 31.80 النمسا

 510.43 1638.44 1.00 81.80 3.21 262.61 المتحدة األمریكیة الوالیات
 762.01 1818.41 0.67 54.90 1.60 131.03 المانیا 
 9216.03 7467.19 89.47 7314.31 72.24 5906.18 فرنسا
 153.12 305.53 0.43 35.12 0.86 70.01 إسبانیا
 1704.53 2143.14 3.05 249.20 3.83 313.30 ھولندا 

 2155.38 4721.57 4.22 344.86 9.24 755.52 المتحدة  المملكة
 25.20 54.87 0.12 10.00 0.27 21.80 بلجیكا 
 319.46 363.05 0.79 64.80 0.90 73.68 بولندا 

 14914.71 18619.31 100.00 8175.33 92.55 7565.93 ولھذه الد  إجمالي
 14914.71 20119.00 100.00 8175.33 100.00 8175.33 الواردات  إجمالي

 ).7حسبت نتائج الجدول من بیانات الجدول رقم (لمصدر: ا

 نتائج تحلیل السیناریو الثالث
ھو ـسیناریو یوـضح أن كمیة واردات مـصر من الدواجن من كل دولة ال تزید عن كمیة الحد  
ــریة من   ــافة الى تدنیھ قیمة الواردات المص ــر من كل دولة، باإلض ــتوردتھا مص ــى التي اس األقص
ات المتـحدة  ــا، الوالـی اـمل مع ـكل من النمســـ ھ یتم التـع اـن اریو ـف ذا الســـــیـن ة ونتیـجة لـھ دواجن الحـی اـل

، فرنـسا، إـسبانیا، بلجیكا، بولندا وقد تم توزیع الكمیات بدءاً بالدول األقل ـسعر للطن حیث  األمریكیة
ــى. وبمتابعة بیانات الجدول رقم   ــي كمیة متاحة كحد أقصـ ــل من ھذه الدول علي أقصـ   )10(نحصـ

یتضـح انھ في ظل التوزیع األوفق للواردات المصـریة من الدواجن الحیة علي ھذه الدول فان قیمة 
ــــــاض    12.33اردات قد حدث بھا انخفــــاض حیث بلغت ھذه القیمة حوالي  الو ملیون دوالر بانخفــ

ملیون دوالر حیث بلغت   20.12ملیون دوالر عن القیمة اإلجمالیة المقدرة بحوالي    7.79قــــــــدره 
 %. 38.7نسبة االنخفاض حوالي  

 
ــط الفترة   .10جدول   ــیناریو الثالث في متوس -2016(التوزیع الجغرافي األوفق لواردات الدواجن الحیة وفقا للس

 (القیمة: ألف دوالر) )2020
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 ).7( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر

 نتائج تحلیل السیناریو الرابع
وھذا السیناریو خاص بالدول التي تمیزت باالستقرار لفترة ما بین ثالث إلــي خمــس سنوات 

ــیر نتائج الجدول رقم  ــر. وتشــ ــدیرھا الدواجن الحیة لمصــ ــط الكمیة   )11(في تصــ إلى أن متوســ
المستوردة من الدواجن والتي یتم استیرادھا من كل من الوالیات المتحدة األمریكیة، المانیا، فرنسا،  
إسبانیا، ھولندا، المملكة المتحدة حیث یقدر أجمالي الكمیــات المستوردة من ھــذه الدول في التوزیـع 

ــي نحو  ــي الكمیات المستوردةمن أج%  90.99ملیون طائر، وتمثل   7.44الحالـــ وتقدر قیمة  .مالـــ
ملیون دوالر، وھذه القیمة    18.99الكمیات المستوردة من ھذه الدول في ظل ھذا النمــوذج حــوالي  

ــي بحوالي   ـــــ ملیون دوالر، بنسبة انخفاض قدرھا   1.12اقل من قیمة الواردات من التوزیع الحالـــ
 ملیون دوالر. 20.12حوالي  %من القیم الحالیة للـواردات والتـي تقـدر ب 5.57
ــط الفترة   عالتوزی .11جدول   ــیناریو الرابع في متوس -2016(الجغرافي األوفق لواردات الدواجن الحیة وفقا للس

 (القیمة: ألف دوالر) )2020
 االستیرادیة القیمة األوفق  التوزیع الراھن  التوزیع المصدرة  الدول

 االوفق الراھن % عدد  ألف % د عد ألف
 1638.69 1638.44 3.21 262.61 3.21 262.61 األمریكیة  متحدة ال الوالیات

 1818.70 1818.41 1.60 131.03 1.60 131.03 المانیا 
 8370.00 7467.19 81.25 6642.86 72.24 5906.18 فرنسا
 305.24 305.53 0.86 70.01 0.86 70.01 إسبانیا
 2142.97 2143.14 3.83 313.30 3.83 313.30 ھولندا 

 4722.00 4721.57 9.24 755.52 9.24 755.52 المتحدة  المملكة
 18997.60 18094.28 100.00 8175.33 90.99 7438.65 ھذه الدول إجمالي
 18997.60 20119.00 100.00 8175.33 100.00 8175.33 الواردات  متوسط

 ).7( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر

 نتائج تحلیل السیناریو الخامس
یوـضح أن كمیة واردات مـصر من الدواجن من كل دولة (من الدول األقل ـسعرا) ال تقل عن  
متوسط الكمیة التي استوردتھا مصر من كل دولة، باإلضافة الى تدنیھ قیمة الواردات المصریة من  

المانیا، فرنســا، المملكة المتحدة،    الدواجن الحیة ونتیجة لھذا الســیناریو فانھ یتم التعامل مع كل من
بلجیكا، بولندا. وقد تم توزیع الكمیات بدءاً بالدول األقل ســـــعر للطن. وبمتابعة بیانات الجدول رقم 

یتـضح انھ في ظل التوزیع األوفق للواردات المـصریة من الدواجن الحیة علي ھذه الدول فان   )12(
ت   ث بلـغ ــاض حـی د حـدث إلى انخفــــــــ ة الواردات ـق ة حوالي  قیـم ذه القیـم ملیون دوالر    16.02ـھ

ــدره  ـــ ــاض قـ ـــ ملیون دوالر    20.12ملیون دوالر عن القیمة اإلجمالیة المقدرة بحوالي    4.09بانخفـ
 %. 20.36حیث بلغت نسبة االنخفاض حوالي  

 المصدرة  الدول
 االستیرادیة القیمة األوفق  التوزیع الراھن  التوزیع

 االوفق الراھن % ألف عدد  % عدد  ألف
 145.79 107.11 0.53 43.26 0.39 31.80 النمسا

 1556.94 1638.44 3.05 249.51 3.21 262.61 المتحدة األمریكیة الوالیات
 9642.53 7467.19 93.61 7652.80 72.24 5906.18 فرنسا
 495.30 305.53 1.39 113.60 0.86 70.01 إسبانیا
 84.67 54.87 0.41 33.60 0.27 21.80 بلجیكا 
 407.02 363.05 1.01 82.56 0.90 73.68 بولندا 

 12332.25 9936.19 100.00 8175.33 77.87 6366.08 ھذه الدول إجمالي
 12332.25 20119.00 100.00 8175.33 100.00 8175.33 الواردات  إجمالي
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-2016(الفترة  التوزیع الجغرافي األوفق لواردات الدواجن الحیة وفقا للـسیناریو الخامس في متوـسط   .12جدول  
 (القیمة: ألف دوالر) )2020

 القیمة االستیرادیة التوزیع األوفق  التوزیع الراھن  الدول المصدرة 
 االوفق الراھن % ألف عدد  % ألف عدد 

 1818.70 1818.41 1.60 131.03 1.60 131.03 المانیا 
 9063.56 7467.19 87.99 7193.30 72.24 5906.18 فرنسا

 4722.00 4721.57 9.24 755.52 9.24 755.52 المملكة المتحدة 
 54.94 54.87 0.27 21.80 0.27 21.80 بلجیكا 
 363.24 363.05 0.90 73.68 0.90 73.68 بولندا 

 16022.43 14425.09 100.00 8175.33 84.26 6888.21 إجمالي ھذه الدول
 16022.43 20119.00 100.00 8175.33 100.00 8175.33 إجمالي الواردات 

 ).7( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر

 المصدرة لحوم أبقار مجمدة لمصر األھمیة النسبیة لألسواق
ــر من لحوم   ــتعراض التوزیع الجغرافي الحالي لواردات مصـ أبقار مجمدة من مختلف  وباسـ

یتبین أن   )13( وكما ھو وارد في الجدول رقم  )2020-2016(  العالم في متوـسط الفترة من عام دول
ــافة إلى دول أخري، ویبلغ المتوســـط الســـنوي  ھذه الدول عددھا خمســـة وعشـــرون دولة، باإلضـ

  قیمة ھذه الواردات بنحو ألف طن، وتقدر    449.31 إلجمالي الواردات من لحوم أبقار مجمدة حوالي
ــتم التعامل معھا، یالحظ أن بعضھا یتم التعامل    1572.57 ملیون دوالر. وباستعراض الدول التي یـ

  275.36  معھ لمدة خمس سنوات (فترة الدراسة) وھذه الدول یقـــدر مقـــدار الواردات منھا بحوالي
ــالي واردات مصر من ا %  61.3ألف طن، تمثل حوالي   ــط أجمـــ للحوم المجمدة خالل من متوســـ

وھـناك دول یتم التـعاـمل معـھا لـمدة ثالث أو أربع ســـــنوات مـثل اســـــترالـیا،    )،2020-2016(  القترة
ألمانیا، إیطالیا، السودان، أوكرانیا وقدر متوسط حجــــم الــــواردات مــــن ھــــذه   الصین، كولومبیا،
ــدول بحوالي ت مصر خالل ھذه  من متوسط أجمالي واردا  %0.8  ألف طن، تمثل حوالي 3.63  الـــ

اقي اـلدول ا ـب در    الفترة، أـم ا یـق ان حجم الواردات منـھ دة ـعام أو ـعامین ـف ا لـم اـمل معـھ والتي یتم التـع
من متوســـط إجمالي واردات مصـــر من اللحوم   %37.9ألف طن، وتمثل حوالي    170.31  بحوالي

 .المجمدة خالل فتره الدراسة
  المجمدة واھم الدول التي یتم التعامل معھا ومــــن خــــالل بالنسبة لكمیة الواردات من اللحوم  

ــات اللحوم التي یتم    )13(  بیانات الجدول رقم نجد أن البرازیل تحتل المرتبة األولي من حیث كمیـــ
من متوسـط الكمیة التي یتم اسـتیرادھا، یلیھا %  47.29  اسـتیرادھا من ھذه الدولة، وتمثل ھذه الكمیة

األمریكیة، وتمثل   الھند، باراغواي، نیوزیلندا، كولومبیا، الوالیات المتحدةمن حیث األھمیة كل من  
ــدول حوالي ــذه الـ ــن ھـ ى عل  %0.25%،  0.28%،  0.43%،  0.87%،  11.9  الكمیات المستوردة مـ

 التوالي للدول المشار إلیھا.
  تحتل   أن البرازیل )13(المجمدة فیوضـح الجدول رقم  أما بالنسـبة لقیمة الواردات من اللحوم

المرتبة األولي من حیث األھمیة النسبیة لقیمة واردات اللحوم المجمدة المــصدرة لمصر والتي تبلغ 
ا،    683.96  حوالي ــترالـی ا، اســ اراغواي، كولومبـی د، ـب ل من الھـن ة ـك ا في األھمـی ملیون دوالر، تلیـھ

،  10.68،  11.80،  274.15تبلــغ قیمــة وارداتھــا نحــو    نیوزیلندا، الوالیات المتحدة األمریكیة حیث
 ملیون دوالر على التوالي. 4.12، 5.78، 8.31

 
 

-2016(التوزیع الجغرافي الراھن للواردات المصـــــرـیة من لحوم أبـقار مجـمدة في متوســـــط الفترة    .13ـجدول  
2020( 

 الطاقة التصدیریة  الكمیة المستوردة  الدولة المصدرة 
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 % طن
  سعر /
كیلو  

 بالدوالر

القیمة 
االستیرادیة ألف  

 دوالر
المستورد %من  طن

 الطاقة التصدیریة 

 0.23 301576.68 2345.99 3.41 0.15 688.91 االرجنتین
 0.11 848258.99 8313.13 8.60 0.22 966.21 أسترالیا
 17.38 1222394.07 683961.19 3.22 47.29 212467.14 البرازیل 
 26.82 2371.24 1242.79 1.95 0.14 635.91 الصین

 10.10 12448.55 10678.53 8.49 0.28 1257.56 كولومبیا 
 6.18 9510.53 2502.64 4.26 0.13 587.40 الدنمارك
 0.34 43556.75 667.66 4.51 0.03 147.89 ألمانیا 
 4.72 1133575.10 274147.80 5.12 11.91 53507.42 الھند 
 0.22 40934.98 364.84 4.05 0.02 90.04 إیطالیا 
 0.39 46898.48 663.57 3.65 0.04 181.66 ھولندا 

 0.47 405782.80 5776.70 3.02 0.43 1914.12 نیوزیالندا 
 2.45 159489.97 11801.15 3.02 0.87 3906.18 باراغواي

 0.11 92133.06 394.63 3.87 0.02 101.88 بولندا 
 5.47 15990.36 2846.43 3.25 0.19 875.47 جنوب أفریقیا 

 8.42 274.04 96.60 4.18 0.01 23.09 السودان
 2.12 24162.42 2020.95 3.94 0.11 513.27 أوكرانیا 

الوالیات المتحدة  
 0.22 510006.75 4119.75 3.63 0.25 1133.80 االمریكیة

 0.07 1740.18 433.98 3.75 0.03 115.73 الیابان 
 0.00 35694.93 332.68 4.69 0.02 70.93 المكسیك
 0.04 1395.86 1040.10 2.77 0.01 50.60 مولدوفا 
 0.00 39860.21 592.77 6.00 0.02 98.79 االمارات
 0.42 118.19 182.59 3.65 0.01 50.00 اوغندا 

 0.00 15211.32 83.00 3.38 0.01 24.52 سنغافورا
 1.75 776.42 7341.97 5.40 0.30 1359.62 كوریا
 0.04 11390.99 2487.94 5.00 0.11 488.84 بلجیكا 

   548133.00 3.26 37.40 168049.40 دول أخرى 
   1572572.40 3.50 100.00 449306.40 اإلجمالي

 /https://comtrade.un.org/data    الدولیة التجارة إحصائیات موقع: المصدر

ویتـضح من ذلك أن ترتیب الدول المـصدرة للحوم المجمدة من حیث الكمیة المـصدرة لمـصر 
المجمدة من حیث القیمة وقد یرجع ھذا إلى اختالف سـعر تختلف مع ترتیب الدول المصـدرة للحوم 

اسـتیراد طن، وتكالیف الشـحن والتفریغ لذا یجب على مصـر كدولة مسـتوردة أن توجھ اسـتیرادھا 
من ھذه اللحوم المجمدة إلى الدول األقل ســــعراً واألقل تكلفة وذلك في حالة تســــاوي جودة اللحوم  

 .وأسلوب حفظھا 
 

  السیناریو األول (الحر)ئج تحلیل نتا

https://comtrade.un.org/data/
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دة،   ة من اللحوم المجـم ة الواردات المصـــــرـی ھ قیـم دنـی ل في ـت وھو النموذج الحر، وھو یتمـث
أن إجمالي    )14(ویتضــح من نتائج ھذا الســیناریو والتي توضــحھا البیانات المدونة بالجدول رقم 

عن قیمة الواردات    ملیون دوالر وھذه القیمة تنخفض1354.37قیمة تكلفة االســتیراد بلغت حوالي  
بحوالي   الحــالي  التوزیع  ھــذا االنخفــاض حوالي  218.20من  نســـــبــة  تبلغ  ملیون دوالر، حیــث 

ملیون دوالر. ومن ھذا الجدول یتضــح أن 1572.57من القیمة الحالیة والتي تقدر بنحو % 13.87
ار الحـیة من ـكل من   الصـــــین،  ـھذا االنخـفاض في قیـمة الواردات یتحقق إذا ـما تم اســـــتیراد االبـق

دول حوالي   ك اـل ات المقترح اســـــتیرادھـا من تـل ث تبلغ الكمـی اراغواي، حـی دا وـب ، 2.37نیوزیالـن
ل حوالي    411.52،  405.78 من    %9.16%،  90.31%،  0.53ألف طن على التوالي، وھي تمـث

 متوسط الكمیة المستوردة خالل فترة الدراسة.
دول   اریو االول في متوســـــط الفترة   .14ـج ا للســـــیـن دة وفـق ار مجـم التوزیع الجغرافي األوفق لواردات لحوم ابـق

 ) (القیمة: ألف دوالر)2016-2020(

 القیمة االستیرادیة التوزیع األوفق  التوزیع الراھن  الدول المصدرة 
 االوفق الراھن % طن % طن

 4623.92 1242.79 0.53 2371.24 0.14 635.91 الصین
 1225464.00 5776.70 90.31 405782.80 0.43 1914.12 نیوزیالندا 
 124280.10 11801.15 9.16 41152.36 0.87 3906.18 باراغواي

 1354368.02 18820.64 100.00 449306.40 1.44 6456.21 إجمالي ھذه الدول
 1354368.00 1572572.40 100.00 449306.00 100.00 449306.00 اإلجمالي العام 

 ).13( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر
اني في متوســـــط الفترة   .15ـجدول   اریو الـث ا للســـــیـن دة وفـق ار مجـم التوزیع الجغرافي األوفق لواردات لحوم ابـق

 (القیمة: ألف دوالر) )2016-2020(
 االستیرادیة القیمة وفق األ التوزیع الراھن  التوزیع ة المصدر الدول

 االوفق الراھن % طن % طن
 35.63 2345.99 0.00 10.45 0.15 688.91 االرجنتین
 1811.25 8313.13 0.05 210.61 0.22 966.21 أسترالیا
 5033.63 683961.19 0.35 1563.24 47.29 212467.14 البرازیل 
 4623.92 1242.79 0.53 2371.24 0.14 635.91 الصین

 2298.07 10678.53 0.06 270.68 0.28 1257.56 كولومبیا 
 768.16 2502.64 0.04 180.32 0.13 587.40 الدنمارك
 7.62 667.66 0.00 1.69 0.03 147.89 ألمانیا 
 6374.25 274147.80 0.28 1244.97 11.91 53507.42 الھند 
 221.01 364.84 0.01 54.57 0.02 90.04 إیطالیا 
 46.03 663.57 0.00 12.61 0.04 181.66 ھولندا 

 1225464.00 5776.70 90.31 405782.80 0.43 1914.12 نیوزیالندا 
 111735.90 11801.15 8.23 36998.65 0.87 3906.18 باراغواي

 134.33 394.63 0.01 34.71 0.02 101.88 بولندا 
 1568.06 2846.43 0.11 482.48 0.19 875.47 أفریقیا  جنوب

 67.30 96.60 0.00 16.10 0.01 23.09 السودان
 69.90 2020.95 0.00 17.74 0.11 513.27 أوكرانیا 

المتحدة   الوالیات
 194.31 4119.75 0.01 53.53 0.25 1133.80 االمریكیة

 1360453.37 1011944.35 100.00 449306.39 62.10 278997.95 ھذه الدول إجمالي
 1360453.37 1572572.40 100.00 449306.40 100.00 449306.40 العام  اإلجمالي

 ).13( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر

 نتائج تحلیل السیناریو الثاني 
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یوـضح أن كمیة واردات مـصر من اللحوم المجمدة من كل دولة ال تقل عن كمیة الحد االدنى 
ــریة من اللحوم   ــافة الى تدنیھ قیمة الواردات المصـ ــر من كل دولة، باإلضـ ــتوردتھا مصـ التي اسـ

ــیر نتائج الجدول رقم  ــتوردة من اللحوم المجمدة   )15(المجمدة، وتشـ ــط الكمیة المسـ إلى أن متوسـ
ــذه الدول في   والتي یتم توردة من ھــــ ــات المـس یناریو تقدر إجمالي الكمیــــ تیرادھا وفقا لھذا الـس اـس

ــع الحالــي نحو  ــي الكمیات المستوردة % 62.1ألف طــن، وتمثل  278.99التوزی وتقدر   .من إجمال
ملیون دوالر،  1360.45قیمة الكمیات المســتوردة من ھذه الدول في ظل ھذا الســیناریو حـــــــوالي  

ــي بحوالي   ـــــ ملیون دوالر، بنسبة   212.12وھذه القیمة اقل من قیمة الواردات من التوزیع الحالـــ
ــدر بحوالي  13.5انخفاض قدرھا  ــي تق ــواردات والت ،  ملیون دوالر1572.57%من القیم الحالیة لل

استیراد اللحوم  ومن ھذا الجدول تبین أن ھذا االنخفـــــاض فـــــي قیمـــــة الواردات یتحقق أذا ما تم  
 .المجمدة من مجموعة الدول الموضحة بالجدول المشار إلیھ

 نتائج تحلیل السیناریو الثالث
ھو ســـیناریو یوضـــح أن كمیة واردات مصـــر من اللحوم المجمدة من كل دولة ال تزید عن  
ــافة الى تدنیھ قیمة الواردات   ــر من كل دولة، باإلضــ ــتوردتھا مصــ ــى التي اســ كمیة الحد االقصــ

صـریة من اللحوم المجمدة ونتیجة لھذا السـیناریو فانھ یتم التعامل مع كل من البرازیل، الصـین،  الم
نیوزیالندا، باراغواي. وقد تم توزیع الكمیات بدءاً بالدول األقل ســعر للطن حیث نحصــل من ھذه  

یتضـــــح اـنھ في ـظل التوزیع   )16(  اـلدول علي أقصـــــي كمـیة مـتاـحة. وبمـتابـعة بـیاـنات الـجدول رقم
األوفق للواردات المصـــــرـیة من اللحوم المجـمدة على ـھذه اـلدول ـفان قیـمة الواردات ـقد ـحدث بـھا 

ــدره  1441.23  انخفــاض حیث بلغت ھذه القیمة حوالي ملیون   131.35  ملیــون دوالر بانخفــــاض قــ
الـیة المـقدرة بحوالي ث بلـغت نســــــبة االنخـفاض  ملیون دوالر حـی1572.57  دوالر عن القیـمة اإلجـم

 %.8.35  حوالي
اـلث في متوســـــط الفترة   .16ـجدول   اریو الـث ا للســـــیـن ار مجـمدة وفـق التوزیع الجغرافي األوفق لواردات لحوم ابـق

 (القیمة: ألف دوالر) )2016-2020(
 القیمة االستیرادیة التوزیع األوفق  التوزیع الراھن  الدول المصدرة 

 االوفق الراھن % طن % طن
 1395446.00 683961.19 96.45 433368.40 47.29 212467.14 البرازیل 
 4289.30 1242.79 0.49 2199.64 0.14 635.91 الصین

 13962.30 5776.70 1.03 4623.28 0.43 1914.12 نیوزیالندا 
 27527.63 11801.15 2.03 9115.11 0.87 3906.18 باراغواي

 1441225.23 702781.83 100.00 449306.43 48.72 218923.35 الدول هھذ إجمالي
 1441225.00 1572572.40 100.00 449306.00 100.00 449306.00 ام الع اإلجمالي

 ).13( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر

 نتائج تحلیل السیناریو الرابع
ثالث إلــي خمــس سنوات وھذا السیناریو خاص بالدول التي تمیزت باالستقرار لفترة ما بین 

إلى أن متوســــط الكمیة   )17( في تصــــدیرھا للحوم مجمدة لمصــــر. وتشــــیر نتائج الجدول رقم
ــترالیا، البرازیل،   ــتیرادھا من كل من االرجنتین، أسـ ــتوردة من اللحوم المجمدة والتي یتم اسـ المسـ

جنوب أفریقیا، أوكرانیا،    الصــــین، الدنمارك، ألمانیا، الھند، ھولندا، نیوزیالندا، باراغواي، بولندا،
ــع  ــذه الدول في التوزیــ ــات المستوردة من ھــ الوالیات المتحدة االمریكیة حیث یقدر أجمالي الكمیــ

وتقدر قیمة  من أجمالـــــــي الكمیات المســتوردة  %61.79ألف طن، وتمثل    277.26  الحالـــــــي نحو
ــوالي ــوذج حـــ ملیون دوالر، وھذه   1517.40  الكمیات المستوردة من ھذه الدول في ظل ھذا النمـــ

ــي بحوالي ــــ ملیون دوالر، بنسبة انخفاض    55.17  القیمة اقل من قیمة الواردات من التوزیع الحالــ
 ملیون دوالر. 1572.57  من القیم الحالیة للـواردات والتـي تقـدر بحوالي%3.5  قدرھا 
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اریو الرابع في متوســـــط الفترة    .17ـجدول   ا للســـــیـن دة وفـق ار مجـم التوزیع الجغرافي األوفق لواردات لحوم ابـق
 (القیمة: ألف دوالر) )2016-2020(

 القیمة االستیرادیة التوزیع األوفق  التوزیع الراھن  الدول المصدرة 
 االوفق الراھن % طن % طن

 2349.18 2345.99 0.00 688.91 0.15 688.91 االرجنتین
 8309.41 8313.13 0.05 966.21 0.22 966.21 أسترالیا
 684144.20 683961.19 0.35 212467.10 47.29 212467.14 البرازیل 
 4623.92 1242.79 0.53 2371.24 0.14 635.91 الصین

 2502.32 2502.64 0.04 587.40 0.13 587.40 الدنمارك
 666.98 667.66 0.00 147.89 0.03 147.89 ألمانیا 
 273958.00 274147.80 0.28 53507.42 11.91 53507.42 الھند 
 663.06 663.57 0.00 181.66 0.04 181.66 ھولندا 

 519011.00 5776.70 90.31 171857.90 0.43 1914.12 نیوزیالندا 
 11796.66 11801.15 8.23 3906.18 0.87 3906.18 باراغواي

 394.28 394.63 0.01 101.88 0.02 101.88 بولندا 
 2845.28 2846.43 0.11 875.47 0.19 875.47 جنوب أفریقیا 

 2022.28 2020.95 0.00 513.27 0.11 513.27 أوكرانیا 
الوالیات المتحدة  

 4115.69 4119.75 0.01 1133.80 0.25 1133.80 االمریكیة

 1517402.26 1000804.38 99.92 449306.33 61.79 277627.26 إجمالي ھذه الدول
 1517402.26 1572572.40 100.00 449306.40 100.00 449306.40 اإلجمالي العام 

 ). 13(  رقم الجدول بیانات  من الجدول نتائج حسبت : المصدر
  التوزیع الجغرافي األوفق لواردات لحوم ابـقار مجـمدة وفـقا للســـــیـناریو الـخامس في متوســـــط الفترة .18ـجدول  

 ) (القیمة: ألف دوالر)2016-2020(

 القیمة االستیرادیة التوزیع األوفق  التوزیع الراھن  الدول المصدرة 
 االوفق الراھن % طن % طن

 8309.41 8313.13 0.22 966.21 0.22 966.21 أسترالیا
 684144.20 683961.19 47.29 212467.10 47.29 212467.14 البرازیل 
 4623.92 1242.79 0.53 2371.24 0.14 635.91 الصین
 273958.00 274147.80 11.91 53507.42 11.91 53507.42 الھند 
 364.66 364.84 0.02 90.04 0.02 90.04 إیطالیا 
 663.06 663.57 0.04 181.66 0.04 181.66 ھولندا 

 526394.40 5776.70 38.79 174302.80 0.43 1914.12 نیوزیالندا 
 11796.66 11801.15 0.87 3906.18 0.87 3906.18 باراغواي

 394.28 394.63 0.02 101.88 0.02 101.88 بولندا 
 2845.28 2846.43 0.19 875.47 0.19 875.47 جنوب أفریقیا 

 96.52 96.60 0.01 23.09 0.01 23.09 السودان
 2022.28 2020.95 0.11 513.27 0.11 513.27 أوكرانیا 

 1515612.66 991629.77 100.00 449306.36 61.25 275182.39 إجمالي ھذه الدول
 1515612.66 1572572.40 100.00 449306.40 100.00 449306.40 اإلجمالي العام 

 ). 13( رقم  الجدول بیانات  من الجدول نتائج حسبت : المصدر

 
 نتائج تحلیل السیناریو الخامس
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یوـضح أن كمیة واردات مـصر من اللحوم المجمدة من كل دولة (من الدول االقل ـسعرا) ال تقل عن 
متوسـط الكمیة التي اسـتوردتھا مصـر من كل دولة، باإلضـافة الى تدنیھ قیمة الواردات المصـریة، ونتیجة 

فانھ یتم التعامل مع كل من أسـترالیا، البرازیل، الصـین، الھند، إیطالیا، ھولندا، نیوزیالندا،   لھذا السـیناریو
باراغواي، بولندا، جنوب أفریقیا، الـسودان، أوكرانیا. وقد تم توزیع الكمیات بدءاً بالدول األقل ـسعر للطن. 

اردات المصـــــرـیة من اللحوم یتضـــــح اـنھ في ـظل التوزیع األوفق للو  )18(وبمـتابـعة بـیاـنات الـجدول رقم  
  1515.61المجمدة على ھذه الدول فان قیمة الواردات قد حدث بھا انخفـاض حیث بلغت ھذه القیمة حوالي  

 1572.57ملیون دوالر عن القیمة اإلجمالیة المقدرة بحوالي    56.96ملیون دوالر بانخفــــــاض قــــــدره  
  %.3.6ملیون دوالر حیث بلغت نسبة االنخفاض حوالي 

 )*( اللحومالتوزیع الجغرافي األوفق لواردات مصر من بقایا 

ــر من بقایا اللحوم من مختلف دول  ــتعراض التوزیع الجغرافي الحالي لواردات مصــ وباســ
یتبین أن ھذه  )19(  وكما ھو وارد في الجدول رقم  )2020-2016( متوسـط الفترة من عام  العالم في

ــافة إلى دول أخري، ویبلغ المتوســــط الســــنوي إلجمالي   الدول عددھا ثمانیة عشــــر دولة باإلضــ
  445.12  ألف طن، وتقــدر قیمــة ھـذه الواردات بنحو  296.75  الواردات من بقــایـا اللحوم حوالي

  ملیون دوالر.
ــالل   ــن خــــ بة لكمیة الواردات من بقایا اللحوم واھم الدول التي یتم التعامل معھا ومــــ بالنـس

ات الجـدول رقم   اـن ث   )19(بـی ة األولي من حـی ل المرتـب ة تحـت ات المتحـدة االمریكـی نجـد أن الوالـی
ــات بقایا اللحوم التي یتم اســتیرادھا من ھذه الدولة، وتمثل ھذه الكمیة  من متوســط  %64.7كمیـــــ

میة التي یتم اســـتیرادھا، یلیھا من حیث األھمیة كل من البرازیل، الھند، اســـترالیا، نیوزیالندا، الك
  %0.86%،  4.42%، 6.71%،  8.76المانیا، وتمثل الكمیات المستوردة مــن ھــذه الــدول حــوالى  

 على التوالي للدول المشار إلیھا.
أن الوالیات المتحدة   )19( جدول رقمأما بالنـسبة لقیمة الواردات من بقایا اللحوم فیوـضح ال

ــصــدرة   ــبیة لقیمة واردات بقایا اللحوم المـــــ االمریكیة تحتل المرتبة األولي من حیث األھمیة النس
ملیون دوالر، تلیھـا في األھمیـة كـل من البرازیـل، الھنـد،   264.56  لمصـــــر والتي تبلغ حوالي

ــو   ــا نحــ ــة وارداتھــ ــغ قیمــ ، 4.49، 19.75، 27.96،  58.17استرالیا، نیوزیالندا، كندا حیث تبلــ
 ملیون دوالر على التوالي. 3.61

ویتضــح من ذلك أن ترتیب الدول المصــدرة بقایا اللحوم من حیث الكمیة المصــدرة لمصــر  
ــعر تختلف مع ترت ــدرة لبقایا اللحوم من حیث القیمة وقد یرجع ھذا إلى اختالف سـ یب الدول المصـ

اسـتیراد طن، وتكالیف الشـحن والتفریغ لذا یجب على مصـر كدولة مسـتوردة أن توجھ اسـتیرادھا 
ــلوب  إلىمن بقایا اللحوم   ــاوي جودة اللحوم وأس ــعراً واألقل تكلفة وذلك في حالة تس الدول األقل س

 .حفظھا 

 ج تحلیل السیناریو األول (الحر)ئنتا
وھو النموذج الحر، وھو یتمثل في تدنیھ قیمة الواردات المصــریة من بقایا اللحوم، ویتضــح 

ــیناریو والتي توضــحھا البیانات المدونة بالجدول رقم أن إجمالي قیمة تكلفة    )20(  من نتائج ھذا الس
ملیون دوالر وھذه القیمة تنخفض عن قیمة الواردات من التوزیع   298.28  االســتیراد بلغت حوالي

من القیمة الحالیة   %32.9ملیون دوالر، حیث تبلغ نســـبة ھذا االنخفاض حوالي  146.83  الحالي بحوالي
اض في قیمـة   445.12والتي تقـدر بنحو   ملیون دوالر. ومن ھـذا الجـدول یتضـــــح أن ھـذا االنخـف

 تیراد بقایا اللحوم من كال من المانیا، بولندا، جنوب افریقیا.الواردات یتحقق إذا ما تم اس
 

 وھي االجزاء الصالحة لألكل من الذبیحة من االكباد وااللسنة وغیرھا. للحوم ابقایا  *   
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 )2020-2016(الفترة التوزیع الجغرافي الراھن للواردات المصریة من بقایا اللحوم في متوسط  .19جدول 

 الدولة المصدرة 
متوسط  الكمیة المستوردة 

سعر  
الكیلو  

 دوالر/

القیمة 
االستیرادیة 

 ألف جنیة 

 التصدیریة الطاقة 

المستورد %من  طن % طن
 الطاقة التصدیریة 

 6.37 205829.20 19748.03 1.51 4.42 13121.50 استرالیا
 11.51 225644.30 58167.62 2.24 8.75 25979.98 البرازیل 
 0.52 209506.09 1474.61 1.34 0.37 1099.31 الدنمارك
 0.39 664321.93 2704.44 1.06 0.86 2561.21 المانیا 
 22.24 89509.94 27961.51 1.40 6.71 19911.01 الھند 
 0.02 66416.13 353.38 26.71 0.00 13.23 إیطالیا 
 0.12 338267.52 767.42 1.86 0.14 411.77 ھولندا 

 6.26 65047.76 4493.69 1.10 1.37 4070.54 نیوزیالندا 
 0.53 128405.38 645.93 0.94 0.23 686.42 بولندا 

 1.62 6107.63 90.69 0.92 0.03 98.89 جنوب افریقیا 
الوالیات المتحدة  

 27.58 696065.61 264562.58 1.38 64.70 191999.62 االمریكیة

 0.04 86911.23 65.44 1.74 0.01 37.60 النمسا
 1.16 180192.46 3610.82 1.73 0.70 2091.53 كندا 

 0.79 36674.00 604.33 2.08 0.10 291.16 المكسیك
 2.23 1272.76 38.08 1.34 0.01 28.45 فیتنام 

 0.10 96124.57 186.07 1.93 0.03 96.63 االرجنتین
 0.00 9316.76 45.21 1.75 0.01 25.78 نیكاراغوا 
 2.32 30861.46 936.93 1.31 0.24 715.38 بارغواي
   58660.00 1.31 11.29 33504.81 دول أخرى 
   445117.19 1.31 100.00 296744.80 اإلجمالي

 /https://comtrade.un.org/data    الدولیة التجارة إحصائیات موقع: المصدر
ــط الفترة  .20جدول   ــیناریو االول في متوسـ ــر من بقایا اللحوم وفقا للسـ التوزیع الجغرافي األوفق لواردات مصـ

 (القیمة: ألف دوالر)) 2016-2020(
 القیمة االستیرادیة التوزیع األوفق  التوزیع الراھن  الدول المصدرة 

 االوفق الراھن % طن % طن
 171965.70 2704.44 54.67 162231.80 0.86 2561.21 المانیا 
 120701.10 645.93 43.27 128405.40 0.23 686.42 بولندا 

 5619.02 90.69 2.06 6107.63 0.03 98.89 جنوب افریقیا 
 298285.82 3441.06 100.00 296744.83 1.13 3346.52 إجمالي ھذه الدول

 298285.82 445117.19 100.00 296744.83 100.00 296744.80 اإلجمالي العام 
 ).19( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر

 نتائج تحلیل السیناریو الثاني 
ــر من بقایا اللحوم من كل دولة ال تقل عن كمیة الحد االدنى  ــح أن كمیة واردات مصـ یوضـ
التي اسـتوردتھا مصـر من كل دولة، باإلضـافة الى تدنیھ قیمة الواردات المصـریة من بقایا اللحوم،  

إلى أن متوســـــط الكمـیة المســـــتوردة من بـقاـیا اللحوم والتي یتم    )21(وتشـــــیر نـتائج الـجدول رقم  
ادھا وفقا لھذا السیناریو تقدر إجمالي الكمیــات المستوردة من ھــذه الدول في التوزیــع الحالــي  استیر

https://comtrade.un.org/data/
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ــن، وتمثل   259.95نحو  توردة  %87ألف طــــ ــي الكمیات المـس وتقدر قیمة الكمیات   .من إجمالــــ
ملیون دوالر، وھذه القیمة اقل   344.59المـستوردة من ھذه الدول في ظل ھذا الـسیناریو حــــــوالي  

ــي بحوالي   ملیون دوالر، بنسبة انخفاض قدرھا   100.53من قیمة الواردات من التوزیع الحالــــــــ
ــدر بحوالي  22.58 ــي تقــ ــواردات والتــ ملیون دوالر، ومن ھذا   445.117%من القیم الحالیة للــ

ــة الواردات یتحقق أذا ما ت ــي قیمـــ ــاض فـــ م استیراد بقایا اللحوم من  الجدول تبین أن ھذا االنخفـــ
 .مجموعة الدول الموضحة بالجدول المشار إلیھ

  التوزیع الجغرافي األوفق لواردات مصـــر من بقایا اللحوم وفقا للســـیناریو الثاني في متوســـط الفترة .21جدول  
 (القیمة: ألف دوالر)  )2016-2020(

 المصدرة  الدول
 االستیرادیة القیمة األوفق  التوزیع الراھن  التوزیع

 االوفق الراھن % طن % طن

 6694.13 19748.03 1.49 4433.20 4.42 13121.50 استرالیا
 20539.66 58167.62 3.09 9169.49 8.76 25979.98 البرازیل 
 894.93 1474.61 0.23 667.86 0.37 1099.31 الدنمارك
 46317.81 2704.44 14.73 43696.05 0.86 2561.21 المانیا 
 4567.37 27961.51 1.10 3262.41 6.71 19911.01 الھند 
 18.96 353.38 0.00 0.71 0.00 13.23 إیطالیا 
 281.06 767.42 0.05 151.11 0.14 411.77 ھولندا 

 861.50 4493.69 0.26 783.18 1.37 4070.54 نیوزیالندا 
 120701.10 645.93 43.27 128405.40 0.23 686.42 بولندا 

 5619.02 90.69 2.06 6107.63 0.03 98.89 افریقیا  جنوب
المتحدة   الوالیات

 138093.50 264562.58 33.72 100067.80 64.70 191999.62 االمریكیة

 344589.06 380969.91 100.00 296744.84 87.60 259953.48 ھذه الدول إجمالي
 344589.10 445117.19 100.00 296744.83 100.00 296744.83 العام  اإلجمالي

 ). 19( رقم  الجدول بیانات  من الجدول نتائج حسبت : المصدر

 نتائج تحلیل السیناریو الثالث
ھو ســیناریو یوضــح أن كمیة واردات مصــر من بقایا اللحوم من كل دولة ال تزید عن كمیة 
الحد االقـصى التي اـستوردتھا مـصر من كل دولة، باإلـضافة الى تدنیھ قیمة الواردات المـصریة من  

ــیناریو فانھ یتم التعامل مع كل من الدنمارك، المانیا، نیوزیالندا، الھند،  بقایا اللحوم ونتیجة لھذا الس
بولندا، جنوب افریقیا، الوالیات المتحدة االمریكیة. وقد تم توزیع الكمیات بدءاً بالدول األقل ســــعر 

 للطن حیث نحصل من ھذه الدول علي أقصي كمیة متاحة.  
) یتضح انھ في ظل التوزیع األوفق للواردات المصریة من 22وبمتابعة بیانات الجدول رقم (

ا  اـی ــاض حـیث بلـغت ـھذه القیـمة حوالياللحوم على ـھذه    بـق ا انخفـــــــ   اـلدول ـفان قیـمة الواردات ـقد ـحدث بـھ
ــدره  403.583 ـــ ــاض قـ ـــ ــون دوالر بانخفـ ملیون دوالر عن القیمة اإلجمالیة المقدرة  41.534  ملیـ

  %.9.33  بلغت نسبة االنخفاض حوالي ملیون دوالر حیث 445.12  بحوالي
 

التوزیع الجغرافي األوفق لواردات مصـــر من بقایا اللحوم وفقا للســـیناریو الثالث في متوســـط الفترة  .22جدول  
 (القیمة: ألف دوالر) )2016-2020(

 االستیرادیة القیمة األوفق  التوزیع الراھن  التوزیع المصدرة  الدول
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 ).19( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر

 تائج تحلیل السیناریو الرابعن
وھذا السیناریو خاص بالدول التي تمیزت باالستقرار لفترة ما بین ثالث إلــي خمــس سنوات 

إلى أن متوسط الكمیة المستوردة    )23(في تصدیرھا لبقایا اللحوم لمصر. وتشیر نتائج الجدول رقم  
د،  ل، الھـن ة، البرازـی دة االمریكـی ات المتـح ا من ـكل من الوالـی ا اللحوم والتي یتم اســـــتیرادـھ اـی من بـق
ــات   أسترالیا، جنوب أفریقیا، المانیا، الدنمارك، إیطالیا، نیوزیالندا، بولندا حیث یقدر أجمالي الكمیــ

ــع الح ــذه الدول في التوزیـــ من   % 87.6ألف طن، وتمثل   259.95الـــــي نحو المستوردة من ھـــ
ــي الكمیات المستوردة وتقدر قیمة الكمیات المستوردة من ھذه الدول في ظل ھذا السیناریو  .أجمالــ

ــوالي   ــي بحوالي    415.83حـ ـــ ملیون دوالر، وھذه القیمة اقل من قیمة الواردات من التوزیع الحالـ
ــدر  %  6.58ملیون دوالر، بنسبة انخفاض قدرھا    29.29 ــي تقــ ــواردات والتــ من القیم الحالیة للــ
 ملیون دوالر. 445.12بحوالي  
التوزیع الجغرافي األوفق لواردات مصـر من بقایا اللحوم وفقا للسـیناریو الرابع في متوسـط    .23جدول 

 (القیمة: ألف دوالر) )2020-2016(الفترة 
 المصدرة  الدول

 االستیرادیة القیمة األوفق  التوزیع الراھن  التوزیع
 االوفق الراھن % طن % طن

 19813.46 19748.03 1.49 13121.50 4.42 13121.50 استرالیا
 58195.16 58167.62 3.09 25979.98 8.76 25979.98 البرازیل 
 1473.08 1474.61 0.23 1099.31 0.37 1099.31 الدنمارك
 2714.88 2704.44 14.73 2561.21 0.86 2561.21 المانیا 
 27875.41 27961.51 1.10 19911.01 6.71 19911.01 الھند 
 353.37 353.38 0.00 13.23 0.00 13.23 إیطالیا 
 765.89 767.42 0.05 411.77 0.14 411.77 ھولندا 

 4477.59 4493.69 0.26 4070.54 1.37 4070.54 نیوزیلندا 
 29580.87 645.93 43.27 31469.01 0.23 686.42 بولندا 

 5619.02 90.69 2.06 6107.63 0.03 98.89 إفریقیا  جنوب
 264959.50 264562.58 33.72 191999.60 64.70 191999.62 األمریكیةالمتحدة   الوالیات

 415828.24 380969.91 100.00 296744.79 87.60 259953.48 ھذه الدول إجمالي
 415828.24 445117.19 100.00 296744.83 100.00 296744.83 العام  اإلجمالي

 ).19( رقم الجدول بیانات من الجدول نتائج حسبت: المصدر

 
  السیناریو الخامسنتائج تحلیل 

یوضـح أن كمیة واردات مصـر من بقایا اللحوم من كل دولة (من الدول األقل سـعرا) ال تقل 
ــافة الى تدنیھ قیمة الواردات   ــر من كل دولة، باإلضــ ــتوردتھا مصــ ــط الكمیة التي اســ عن متوســ

 االوفق الراھن % طن % طن
 2132.22 1474.61 0.54 1591.21 0.37 1099.31 الدنمارك
 7485.39 2704.44 2.38 7061.69 0.86 2561.21 ألمانیا 
 5958.29 27961.51 1.43 4255.92 6.71 19911.01 الھند 

 11383.12 4493.69 3.49 10348.29 1.37 4070.54 نیوزیالندا 
 1272.84 645.93 0.46 1354.08 0.23 686.42 بولندا 

 385.85 90.69 0.14 419.40 0.03 98.89 افریقیا  جنوب
 374965.60 264562.58 91.56 271714.20 64.70 191999.62 المتحدة االمریكیة الوالیات

 403583.31 301933.45 100.00 296744.79 74.28 220426.99 ھذه الدول إجمالي
 403583.31 445117.20 100.00 296744.83 100.00 296744.83 العام  اإلجمالي
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المصریة، ونتیجة لھذا السیناریو فانھ یتم التعامل مع كل من الوالیات المتحدة األمریكیة، البرازیل،  
ولندا، أـسترالیا، جنوب أفریقیا، المانیا، الدنمرك، إیطالیا، نیوزیلندا، بولندا. وقد تم توزیع الكمیات  ھ

یتضـــــح اـنھ في ـظل التوزیع األوفق   )24(ـبدءاً ـباـلدول األـقل ســـــعر. وبمـتابـعة بـیاـنات الـجدول رقم  
ــاض حیث   حدث بھا للواردات المصریة من بقایا اللحوم على ھذه الدول فان قیمة الواردات قد  انخف

ملیون دوالر عن القیمة   38.45 ملیون دوالر بانخفــــــاض قــــــدره 406.67  بلغت ھذه القیمة حوالي
 %. 8.6 ملیون دوالر حیث بلغت نسبة االنخفاض حوالي 445.12  اإلجمالیة المقدرة بحوالي

الجغرافي األوفق لواردات مصــر من بقایا اللحوم وفقا للســیناریو الخامس في متوســط الفترة  التوزیع .24جدول  
 القیمة: ألف دوالر)( )2016-2020(

 المصدرة  الدول
 دیةاالستیرا القیمة األوفق  التوزیع اھن الر التوزیع

 االوفق الراھن % طن % طن
 19813.46 19748.03 4.42 13121.50 4.42 13121.50 استرالیا
 58195.16 58167.62 8.75 25979.98 8.76 25979.98 البرازیل 
 1473.08 1474.61 0.37 1099.31 0.37 1099.31 الدنمارك
 2714.88 2704.44 0.86 2561.21 0.86 2561.21 المانیا 
 353.37 353.38 0.00 13.23 0.00 13.23 إیطالیا 
 765.89 767.42 0.14 411.77 0.14 411.77 ھولندا 

 4477.59 4493.69 1.37 4070.54 1.37 4070.54 نیوزیالندا 
 48297.21 645.93 17.31 51380.02 0.23 686.42 بولندا 

 5619.02 90.69 2.06 6107.63 0.03 98.89 افریقیا  جنوب
  متحدة ال الوالیات

 264959.50 264562.58 64.70 191999.60 64.70 191999.62 االمریكیة

 406669.17 353008.39 100.00 296744.79 80.89 240042.47 ھذه الدول إجمالي
 406669.17 445117.19 100.00 296744.83 100.00 296744.83 العام  اإلجمالي

 ).19( حسبت نتائج الجدول من بیانات الجدول رقمالمصدر: 

 المراجع
االســـتھالك المحلى من اللحوم الحمراء في مصـــر، أحمد حســـانین على محمد، مواجھة احتیاجات  

 .1996رسالة دكتورة، قسم االقتصاد الزراعي، كلیة الزراعة، جامعة أسیوط ،
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Abstract 
Livestock products hold distinguished importance among other consumption 

items because they contain essential amino acids with indispensable importance in 
human life. Generally. the main trend in Egypt aims to increase meat supplies to 
meet the persistent and growing demand in meat markets. which is known as " The 
Food Security Policy". to fill the nutritional gap value of these products per capita. 

The research aimed to identify the current geographical distribution of 
Egypt's most important imports of some animal products and highlight the 
deviation from its optimal distribution or more favorable substitutions in order to 
reduce the imports value of meat products. 

The research showed many results. which are summarized in the following: 
First: Regarding the import of live cows: the study suggests using the "Free 

Variables Scenario". followed by the "Fifth Scenario" among all other 
geographical distribution scenarios of imports of live cows due to the remarkable 
saving rate which accounted for 15.6% and 13.8% respectively of the total import 
value. 

Second: With regard to importing live poultry: the study recommends using 
the "Free Variables Scenario". followed by the "Third Scenario" among all other 
geographical distribution scenarios of live poultry imports because of the 
phenomenal saving rate which represented 48.8% and 38.7% respectively of the 
total import value. 

Third: Concerning the import of frozen beef: the study suggests using the 
"Free Variables Scenario". followed by the "Second scenario" among all other 
geographical distribution scenarios of live frozen beef imports because of the great 
saving rate which accounted for 13.9% and 13.5% respectively of the total import 
value. 

Fourth: Regarding the import of meat leftovers: the study recommends using 
the "Free Variables Scenario". followed by the "Second Scenario" among all other 
geographical distribution scenarios of meat leftovers imports due to the 
exceptional saving rate which represented 22.9% and 22.6% respectively of the 
total import value. 


