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  :مقدمة
تواجه تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر بعض المشكالت التى تختلف فـى مـدى               

ة المكونـات الرئيـس    القصور فى    هاأبرزووالداجنى  حدتها وتأثيرها على قطاع اإلنتاج الحيوانى       
 والدواجن، ولما كانت هـذه المـشكلة        لغذاء الحيوان للعليقة المركزة والتى تمثل مصدراً رئيسياً       

فإن مواجهتها والحـد منهـا يعـد أمـراً          عائقاً مهماً فى تنمية قطاع اإلنتاج الحيوانى والداجنى         
  . ضرورياً

تتمثل أعالف الحيوان والدواجن فى األعالف الخضراء واألعالف الجافة والعليقة المركزة           
والتى تتكون من العديد من المكونـات لعـل   من غذاء الحيوان % ١٤حيث تمثل العليقة المركزة   

كمتوسط مـن   % ٨٤والتى تمثل حوالى    من أهمها الذرة الصفراء وكسب فول الصويا والنخالة،         
كمـا تمثـل    ،  التوالىلكل منها على     %٢٤و% ٢٥ و %٣٥بواقع  الطن للعليقة المركزة للحيوان     

لكل منها  % ١١و% ٢٨و %٥١بواقع  كمتوسط من الطن للعليقة المركزة للدواجن       % ٩٠حوالى  
على التـوالى   % ١٧و% ٢٥و%٣٧ بواقع   %٧٩تمثل حوالى   نقدية  قيمة  ومتوسط   ،توالى ال على
على التوالى مـن     %٩و% ٣١و% ٤٧بواقع  % ٨٧تمثل حوالى   عليقة الحيوان و  قيمة الطن ل  من  

  .لدواجنمتوسط قيمة الطن للعليقة المركزة ل

  :البحث وأهدافهمشكلة 
اء الحيوانى والداجنى عائقا كبيراً فى سبيل تنميـة قطـاع اإلنتـاج            تمثل مشكلة نقص الغذ   

  . الحيوانى بصفة خاصة والقطاع الزراعى بصفة عامة
  : لذا، استهدف البحث دراسة وتحليل ما يلى

 . )٢٠١٤-٢٠٠٨(تطور واردات المكونات الرئيسة للعليقة المركزة خالل الفترة  -١
، وتقـدير  عليقة المركـزة للحيوانـات والـدواجن     تدنية قيمة واردات المكونات الرئيسة لل      -٢

 .)٢٠١٤-٢٠١٠(خالل الفترة مردودها االقتصادى 
 المكونات الرئيسة للعليقـة المركـزة للحيوانـات         التى تدنى تكاليف  تقدير قيمة الوارادت     -٣

  . )٢٠٢٢-٢٠١٧(والدواجن ومردودها االقتصادى خالل الفترة 
  :األسلوب البحثى

خدام التحليل اإلحصائى الوصفى والكمى معاً، وذلك من خـالل          اعتمدت الدراسة على است   
نماذج االتجاه الزمنى العام، واستخدام أسلوب البـرامج        استخدام تحليل االنحدار البسيط فى تقدير       

ة للعليقـة   ة قيمة الـواردات للمكونـات الرئيـس       الخطية كأحد األساليب التحليلية الرياضية لتدني     
سعار السنوية خالل فترة الدراسة، واعتبار الـشهور ذات         لأللحسابى  المركزة، وتقدير المتوسط ا   

 األسعار التى تنخفض عن المتوسط هى أسعار مميزة، وقد اختيرت الخمس دول األكثر استقراراً             
  ).ستيراد منها خمس سنوات متتاليةوالتى تم اال(

كزة وفقاً للنمط   وقد صيغت نماذج تدنية قيمة الواردات لكل مكون من مكونات العليقة المر           
  .تساوى بين شهور السنة تارة أخرى لالستيراد تارة، وبالالفعلىالشهرى 

  :وقد صيغت دالة الهدف ودوال القيود كما يلى
  :دالة الهدف: أوالً

  : تمثل المعادلة التالية دالة الهدف والمراد تدنيتها
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  .+ ...ن ٢ن ك٢س+ ن ١ن ك١س + ...  + ٢١ ك٢١س + ١١ ك١١س= ت 
+  

  ن كمن١سم + ... + ١ كم١س م + ١ كم١سم
  :حيث أن

  .  بالجنيهت هى قيمة الواردات للمكون من العليقة المركزة
  . العليقة المركزةطن من أحد مكوناتال هى سعر أستيراد س

  . كمية المستوردة من أحد مكونات العليقة المركزةك هى ال
  . م هى الدول المصدرة لمكونات العليقة المركزة

  .ور السنة األثنى عشرن هى شه
  : القيود: ثانياً

  : وقد صيغت القيود كما يلى
  و= كمج  -١

مج ك مجموع الكميات المستوردة من مكون العليقة المركزة مـن الـدول األكثـر               : حيث
  . استقراراً
  . إجمالى الكميات المستوردة من مكون العليقة المركزة موضع الدراسةو

  ص< مج ك -٢
  .  دولة من الدول األكثر استقراراًلطاقة التصديرية لكلا تشير إلىص :   حيث

  .للواردات الشهرية من مكون العليقة المركزةفقاً للنمط الراهن ذلك ى و< مج كمن -٣
  . من الشهور" ن"من الدول فى " م"مج كم ن مجموع الكميات المستوردة من :حيث

  . اًلكميات المستوردة شهرياوفقاً لتساوى وذلك  ف<مج كم ن  -٤
  :مصادرالبيانات

أعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة عبر الموقع الرسمى للجهـاز المركـزى             
 وزارة الزراعة واستـصالح األراضـى       للتعبئة العامة واإلحصاء وكذلك البيانات التى تصدرها      

  . واألبحاث والكتب العلميةالمتحدة للتجارة الخارجيةوموقع األمم 
  نتائج الدراسة

  :تتناول نتائج الدراسة استعراضاً لما يلى
  .تهاقيمتطور واردات الذرة الصفراء وتدنية  -١
  .ول الصويا وتدنية قيمته تطور واردات كسب ف-٢
  . ت النخالة وتدنية قيمتها تطور واردا-٣

  : تهاتطور واردات الذرة الصفراء وتدنية قيم: أوالً
  :  تطور الواردات-١

 ٢٠٠٨ة من الذرة الصفراء بالزيادة، حيث بلغت أدناهـا فـى عـام         تتسم الكمية المستورد  
 ٧،٨ حيث بلغت حوالى     ٢٠١٤، فى حين بلغت أقصاها فى عام         مليون طن  ٤،١وقدرت بحوالى   

 مليـون   ٦،٤بمتوسط بلغ حوالى     عن الحد األدنى، و    %٩٥مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى       
  ). ١(، كما هو موضح بالجدول رقم طن

الذرة الـصفراء خـالل   لواردات  إحصائياً معنوية النموذج المقدر لالتجاه الزمنى      وقد تأكد 
الزيادة ، حيث بلغ مقدار   )٢(الجدول رقم   كما هو موضح فى      %٩٩،٨باحتمال قدره   فترة الدراسة   

  .  من المتوسط%٧،٨ بحوالى قدرزيادة طن، بمعدل  آالف ٥حوالى السنوي 
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ـ متوسـط   ول الصويا ونخالـة القمـح خـالل          وكسب ف  الذرة الصفراء واردات   .١رقم  جدول     رة الفت
٢٠١٤-٢٠١٠.  

  صفراء ذرة   السنوات
 )مليون طن(

 كسب فول الصويا
 )ألف طن(

  نخالة القمح 
 )ألف طن(

٢٣,١ ٩٢,٤ ٤،١ ٢٠٠٨ 
٣٨,٨ ٨٧,١ ٥,٤ ٢٠٠٩ 
٩٢،٣ ٤٧٩,٤ ٦,٤  ٢٠١٠  
٢١٨،٧ ٩١٨,٤ ٦,٧  ٢٠١١  
١٠٣،٦ ٨٦٩،٨ ٧,٢  ٢٠١٢  
٧٠،٩ ١٤٨٧ ٧,٥  ٢٠١٣  
١١٦،٨ ٢٧٢٩ ٧,٨  ٢٠١٤  
  ٩٤،٩  ٩٥١،٩ ٦,٤ المتوسط

  eg.gov.capmas.www/:منوحسبت جمعت  :المصدر
  

وكسب فول الصويا ونخالة    الصفراء  الذرة  لواردات  نماذج االتجاه الزمنى العام المقدرة      . ٢جدول رقم   
  . ٢٠١٤-٢٠٠٨القمح خالل الفترة 

  تمالاالح  ٢ر  نموذج االتجاه الزمنى العام  واردات  التغیر السنوى
  %  مقدار  المتوسط  %

  الذرة الصفراء
  )ملیون طن(

  ھـ س٠،٥ + ٤ = ھـ^ص
            ) ٧،٨  ٠،٥ ٦،٤  ٩٩،٨  ٠،٨٥٠  )٥،٩١٦  

كسب فول 
  الصویا

  )ألف طن(

  ھـ س٣٩٦،٤٢+٦٣٣،٨- = ھـ^ص

)                    ٤١،٦ ٣٩٦،٤  ٩٥١،٩  ٩٩،٧  ٠،٨٢٣  )٥،٣٧٤  

  نخالة القمح
  )نألف ط(

 ١٢،٧٣٦ + ٤٣،٩ = ھـ^ص
  ھـس

)                   ١،٠٦٠(  
١٣،٤  ١٢،٧  ٩٤،٩  ٦٦،٢ ٠،٠٢٠  

  

  . المحسوبة) ت(يشير الرقم بين القوسين أسفل معامالت االنحدار فى جميع النماذج إلى قيمة     
  )هـ(إلى القيم المقدرة للمتغير االقتصادى موضع الدراسة فى السنة " هـ^ ص"وتشير 

  ). ٧.... ، ٣، ٢، ١ = (هـإلى ترتيب عنصر الزمن حيث " هـس"و
  ).١(بيانات الجدول رقم :حسبت من :درالمص

  :وارداتالتدنية قيمة  -٢
-٢٠١٠اقترح أربعة نماذج لتدنية قيمة الواردات من الذرة الـصفراء خـالل الفتـرتين               

  :  وهى كما يلى٢٠٢٢-٢٠١٧، ٢٠١٤
  . ولم تفرض عليه أية قيود، ويعرف بالنموذج الحرالدول األكثر استقراراً :النموذج األول
   .تقسم الواردات مناصفة بين الدول األمريكية والدول األوروبية :النموذج الثانى
من الـواردات للـدول     % ٢٥من الواردات للدول األمريكية و    % ٧٥تخصص   :النموذج الثالث 

   .األوروبية
مـن الـواردات للـدول      % ٧٥مريكية  من الواردات للدول األ   % ٢٥تخصص  : النموذج الرابع 

  . األوروبية
ات المتحققـة   مة واردات الذرة الصفراء والوفور    فيما يلى إلقاء الضوء على نتائج تدنية قي       و

-٢٠١٧ المتوقعـة خـالل الفتـرة        ، وتقدير الوفورات  ٢٠١٤-٢٠١٠نتيجة لذلك خالل الفترة     
٢٠٢٢.  
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 : ٢٠١٤-٢٠١٠الوفورات خالل الفترة ) أ(

  :لالنموذج األو
للـنمط الـشهرى    وفقـاً   و،  )٣(الجدول رقم   بيانات  يتضح من   النموذج  هذا  بمقتضى نتائج   

ر مـارس وأبريـل وسـبتمبر      وفى شه م االستيراد من أمريكا     تيلواردات الذرة الصفراء،    الفعلى  
 علـى   لكل منها  ألف طن    ٥٢٠،٦ و ٤٥٢،٨ و ٥٠١ و ٤٠٠ و ٣٧٣،٣وأكتوبر وديسمبر بحوالى    

 ٣٩٠،٨ و ٥١٣،٨ر ينـاير ومـايو ويوليـو بحـوالى          و أوكرانيا فى شه   ، واالستيراد من  التوالى
، واالستيراد من األرجنتين فى شهرى فبراير ويونيـو         التوالى على    لكل منها   ألف طن  ٣٧٦،٧و

بلغاريا فى شهرى   من  ، واالستيراد    ألف طن لكل منهما على التوالى      ٢٥١٢،٦ و ٣٦٦،١بحوالى  
، بتكلفـة بلغـت   التـوالى ف طن لكل منهما على   أل ٣٤٦،٨ و ٣٧٧،٣أغسطس ونوفمبر بحوالى    

 الذرة الـصفراء    وارداتمن قيمة   % ١٤ مليون جنيه بنسبة     ١،٩ توفر مليون جنيه    ١١،٧حوالى  
  .)٤(جدول رقم راجع ال،  مليون جنيه خالل فترة الدراسة١٣،٦ حوالى ةوالبالغ

ل وسبتمبر مارس وأبري ألف طن فى شهور ٥٩٢،٢تبلغ الواردات الشهرية المتساوية   
شهرى فبراير من أوكرانيا، وفى يناير ومايو ويوليو من أمريكا، وفى شهور وأكتوبر وديسمبر 

 ١٢،١، بتكلفة بلغت حوالى من بلغاريافى شهرى أغسطس ونوفمبر و ،من األرجنتينويونيو 
 الذرة الصفراء وارداتمن قيمة % ١١ مليون جنيه بنسبة ١،٥مليون جنيه تحقق وفراً مقداره 

  ). ٤(جدول رقم راجع ال فترة الدراسة، خالل
 وفقـاً  ٢٠١٤-٢٠١٠األكثر استقراراً خـالل الفتـرة   واردات الذرة الصفراء من الدول   .٣جدول رقم   

 )ألف طن.                                                             (للنموذج األول
  بلغاریا  األرجنتین  أوكرانیا أمریكا  بلغاریا  األرجنتین  أوكرانیا أمریكا  الشھر  ساوى الواردات الشھریةوفقًا لت  وفقًا للواردات الشھریة الفعلیة

   ٥٩٢،٢    ٥١٣,٨   ینایر
  ٥٩٢،٢    ٣٦٦،١    فبرایر
       ٥٩٢،٢       ٣٧٣,٣  مارس
    ٥٩٢،٢    ٤٠٠  أبریل
   ٥٩٢،٢    ٣٩٠,٨   مایو
  ٥٩٢،٢    ٢٥١٢،٦    یونیو
   ٥٩٢،٢    ٣٧٦,٦   یولیو

 ٥٩٢،٢    ٣٧٧,٣     أغسطس
    ٥٩٢،٢    ٥٠١  سبتمبر
    ٥٩٢،٢    ٤٥٢،٨  أكتوبر
 ٥٩٢،٢    ٣٤٦,٨     نوفمبر
        ٥٩٢،٢       ٥٢٠,٦  دیسمبر
  .بالملحق) ١(والجدول رقم ) ١(نتائج تحليل بيانات الجدول رقم  :المصدر

  
  : النموذج الثانى

 يـتم ،  للنمط الشهرى الفعلـى   ، وفقاً   )٥(لجدول رقم   افى  الموضحة  بمطالعة نتائج النموذج    
 ألف طـن    ٢٧٣،٦ و ١٨٤،٨ و ٢٣٨ و ٢٠٦،١ و ٢٠٩،٦ و ١٨٤،٨حوالى  من أمريكا ب  االستيراد  

حوالى ومن األرجنتين ب  ،  التوالىر مارس وأبريل ومايو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر على         وفى شه 
مـن  و، التـوالى ر علـى  ر يناير ويونيو وديـسمب   و ألف طن فى شه    ٢٦٢،٩ و ١١٤٠،٥ و ٢٧٠

ر ينـاير   و ألف طن فـى شـه      ٢١٧،٦ و ١٤٥١،١ و ٢٢٥،٧ و ٢٣١ و ٢٩٦،٨حوالى  أوكرانيا ب 
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 ألف طن فى    ٣٠٠،٧ و ٢١١،٤حوالى  ، ومن رومانيا ب   التوالىوأبريل ومايو ويونيو ويوليو على      
ور  ألف طن فى شـه     ٧٨٢،٩ و ٢١٧،٩ و ٢٠٠،٦حوالى  ، ومن بلغاريا ب   شهرى فبراير وديسمبر  

 ١،٨ مليون جنيه يتحقق وفر يقدر بحـوالى  ١١،٨، بتكلفة تبلغ حوالى     س ونوفمبر مارس وأغسط 
الذرة الصفراء خالل فتـرة الدراسـة،   واردات من قيمة % ١٣،٢مليون جنيه بنسبة تمثل حوالى  

  ). ٤(م جدول رقراجع ال
  

توسط الفتـرة    خالل م  الصفراء وأثر تدنيتها وفقاً للنماذج المقترحة     الذرة  قيمة واردات    .٤جدول رقم   
  )مليون جنيه         (                                            .  ٢٠١٤-٢٠١٠

  نمط االستیراد  النموذج  قیمة الواردات
  الدنیا  الراھنة  

لمردود ا%   المردود المالى
  المالى

 ١٤،٠ ١،٩ ١١،٧ ١٣،٦  الواردات الشھریة الفعلیة
  األول

 ١١،٠ ١،٥ ١٢،١   تساوى الواردت الشھریة
 ١٣،٢ ١،٨ ١١،٨   الواردات الشھریة الفعلیة

  الثانى
 ١١،٠ ١،٥ ١٢،١   تساوى الواردت الشھریة
 ١٤،٧ ٢ ١١،٦   الواردات الشھریة الفعلیة

  الثالث
 ١٢،٥ ١،٧ ١١،٩   تساوى الواردت الشھریة
 ١٠،٣ ١،٤ ١٢،٢   الواردات الشھریة الفعلیة

  الرابع
 ٩،٦  ١،٣ ١٢،٣   ةتساوى الواردت الشھری

  . بالملحق) ١( والجدول رقم ،)٧، ٦، ٥، ٣(بيانات الجداول أرقام  :منجمعت وحسبت  :المصدر

الذرة الصفراء مناصفة بين دول أمريكا ودول أوروبا خـالل متوسـط الفتـرة             واردات   .٥جدول رقم   
 )ألف طن         (                       .              وفقاً للنموذج الثانى) ٢٠١٤-٢٠١٠(

  وفقاً لتساوى الواردات الشهرية  وفقاً للواردات الشهرية الفعلية
  الشهر

  بلغاريا  رومانيا  أوكرانيا  األرجنتين  أمريكا بلغاريا  رومانيا  أوكرانيا  األرجنتين  أمريكا
     ٣٥٥،٣ ٣٢٣       ٢٩٦،٨ ٢٧٠    يناير
  ٣٥٥،٣         ٢١١،٤        فبراير
 ٣٥٥،٣      ٣٢٣ ٢٠٠،٦       ١٨٤،٨  مارس
     ٣٥٥،٣   ٣٢٣     ٢٣١    ٢٠٩،٦  أبريل
     ٣٥٥،٣   ٣٢٣     ٢٢٥،٧   ٢٠٦،١  مايو
     ٣٥٥،٣ ٧٥٣،٣       ١٤٥١،١ ١١٤٠،٥    يونيو
     ٣٥٥،٣         ٢١٧،٦      يوليو

 ٣٥٥،٣     ٢١٧،٩         أغسطس
         ٣٢٣        ٢٣٠  سبتمبر
         ٣٢٣        ١٨٤،٨  أكتوبر
 ٥٧٠،٩     ٧٨٢،٩         نوفمبر
  ٣٥٥،٣  ٣٢٣ ٣٢٣   ٣٠٠،٧   ٢٦٢،٩ ٢٧٣،٦  ديسمبر

   .بالملحق) ١(والجدول رقم ) ١(الجدول رقم  نتائج تحليل بيانات :المصدر
    

من أمريكـا فـى    ألف طن ٣٢٣المتساوى بين الشهور، يتم استيراد حوالى       توزيع  لووفقاً ل 
كرانيـا  مـن أو ألف طن ٣٥٥،٣حوالى و،ل ومايو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر مارس وأبري شهور  

فى شهور يناير وأبريل ومايو ويونيو ويوليو على التوالى ومن رومانيـا فـى شـهرى فبرايـر             
 ألف طن فى شهر نـوفمبر،       ٥٧٠،٩وديسمبر ومن بلغاريا فى شهرى مارس وأغسطس وحوالى       

فـى   ألف طـن     ٧٥٣،٣ألف طن فى شهرى يناير وديسمبر وحوالى      ٣٢٣حوالى  ومن األرجنتين   
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مليـون   ٥,١ يقدر بحوالى    حقق وفر تي،   مليون جنيه  ١٢،١لية تبلغ حوالى    يونيو بتكلفة إجما  شهر  
   ).٤(جدول رقم راجع الالذرة ، واردات ة  من قيم%١١جنيه بنسبة تمثل حوالى 

  : النموذج الثالث
تبلغ ،  للنمط الشهرى الفعلى  ، وفقاً   )٦(الجدول رقم   فى  الموضحة   نتائج النموذج    بالنظر إلى 

 ألف طن فى    ٤١٠،٤ و ٢٧٧،١ و ٣٥٧،١ و ٣٠٩،١ و ٣١٤،٤ و ٢٧،١الىالوارات من أمريكا حو   
 ٤٠٥مـن األرجنتـين      و التـوالى ر مارس وأبريل ومايو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر على         وشه
 ٧٢٥،٦ و ١١٢،٨ و ١١٥،٥ و ١٤٨،٤ومن أوكرانيا  ى يناير ويونيو  ألف طن فى شهر    ١٧١٠،٧و
ومـن رومانيـا     التـوالى ليو على   ر يناير وأبريل ومايو ويونيو ويو     وألف طن فى شه    ١٠٨،٨و

 ١٠٨،٩و١٠٠،٣ومـن بلغاريـا      ألف طن فـى شـهرى فبرايـر وديـسمبر            ١٠٥،٧١٣٠،٥
، بتكلفـة تبلـغ حـوالى       التـوالى مارس وأغسطس ونوفمبر على     ر  وألف طن فى شه   ٩٧٤،٢و

 من قيمـة    %١٤،٧مليون جنيه بنسبة تمثل حوالى      ٢مليون جنيه يتحقق وفر يقدر بحوالى       ١١،٦
  ). ٤(جدول رقم راجع الل فترة الدراسة،  خالالواردات

  

 وفقـاً  مـن دول أوروبـا   % ٢٥ دول أمريكا و   من% ٧٥الذرة الصفراء بنسبة    واردات   .٦جدول رقم   
  .)ألف طن                         (                  .                        للنموذج الثالث

  الشهر   لتساوى الواردات الشهريةوفقاً  وفقاً للواردات الشهرية الفعلية
  بلغاريا  رومانيا  أوكرانيا  األرجنتين أمريكا بلغاريا  رومانيا  أوكرانيا  األرجنتين أمريكا

   ١٧٧،٦ ٤٨٤،٥    ١٤٨،٤ ٤٠٥   يناير
  ١٠٥،٧         ١٠٥،٧       فبراير
 ١٧٧،٦      ٤٨٤،٥ ١٠٠،٣       ٢٧٧،١  مارس
     ١٧٧،٦   ٤٨٤،٥      ١١٥،٥   ٣١٤،٤  أبريل
     ١٧٧،٦   ٤٨٤،٥      ١١٢،٨   ٣٠٩،٤  مايو
   ١٧٧،٦ ٤٨٤،٥    ٧٢٥،٦ ١٧١٠،٧   يونيو
   ١٧٧،٦     ١٠٨،٨    يوليو

 ١٧٧،٦     ١٠٨،٩      أغسطس
         ٤٨٤،٥         ٣٥٧،١  سبتمبر
         ٤٨٤،٥        ٢٧٧،١  أكتوبر
 ٩٢٦،٢     ٩٧٤،٢      نوفمبر
  ١٠٥،٧  ٤٨٤،٥ ٤٨٤،٥   ١٥٠،٣     ٤١٠،٤  ديسمبر
   .بالملحق) ١ ( رقموالجدول) ١(الجدول رقم تائج تحليل بيانات ن :المصدر

    
 ألف طن فى شـهور مـارس وأبريـل ومـايو     ٤٨٤،٥تبلغ الواردات الشهرية المتساوية     

وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر من أمريكا، وفى شهور يناير ويونيو وديسمبر من األرجنتين، وفـى              
 ألف طن فى شهور ينـاير وأبريـل ومـايو           ١٧٧،٦شهور فبراير ويونيو من األرجنتين، وتبلغ     

فـى شـهر نـوفمبر مـن      ٩٢٦،٢ويونيو ويوليو من أوكرانيا، وفى شهرى مارس وأغسطس و   
بتكلفة إجمالية تبلغ حـوالى     ألف طن فى شهرى فبراير وديسمبر من رومانيا،         ١٠٥،٧بلغاريا، و 

 مـن  %١٢،٥ حـوالى   مليون جنيه بنسبة تمثل١،٧حقق وفراً يقدر بحوالى  ت  مليون جنيه  ١١،٩
  ). ٤(جدول رقم راجع ال، الذرةواردات قيمة 

  : النموذج الرابع
يـتم  للواردات الراهنـة    ، وفقاً   )٧(الجدول رقم   الموضحة فى   النموذج  هذا  نتائج  بمقتضى  

ألف طـن فـى      ١٣٦٩٢،٤و٩٢،٤و١١٩ و ١٠٣و١٠٤،٨ و ٩٢،٤حوالىمن أمريكا ب   ستيراداال
حـوالى   ومن األرجنتـين  ،  التوالىكتوبر وديسمبر على    ر مارس وأبريل ومايو وسبتمبر وأ     وشه

ومن أوكرانيـا   ،  التوالىألف طن فى شهر يناير ويونيو وديسمبر على         ١٣١،٥و ٥٧٠،٢ و ١٣٥
ر يناير وأبريل ومايو    وألف طن فى شه    ٣٢٦،٤ و ٧,٢١٧٦ و ٣٣٨،٥ و ٣٤٦،٥ و ٤٤٥،١حوالى
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ف طن فى شـهرى فبرايـر        أل ٤٥١و٣١٧،٢ حوالى   ومن رومانيا ،  التوالىويونيو ويوليو على    
ر مـارس  وألف طن فى شـه  ٤٥١و ٥٩١،٧ و٣٢٦،٨ و٣٠٠،٨ حوالى ، ومن بلغاريا وديسمبر

تحقـق وفـر    ي، مليون جنيه١٢،٢حوالى قدرتب، بتكلفة  التوالىعلى  وديسمبر  وأغسطس ونوفمبر   
ـ  واردات  من قيمة   % ١٠،٣ بنسبة تمثل حوالى     ،مليون جنيه ١،٤حوالى  يبلغ   الل فتـرة   الذرة خ

  ).٤(يراجع الجدول رقم . راسةالد
  

مـن دول أوروبـا وفقـاً     % ٧٥من دول أمريكا و   % ٢٥واردات الذرة الصفراء بنسبة     . ٧جدول رقم   
  )ألف طن.                                                                   (للنموذج الرابع

  بلغاریا  رومانیا  أوكرانیا  األرجنتین أمریكا بلغاریا  رومانیا  أوكرانیا  األرجنتین أمریكا  الشھر  ردات الشھریةوفقًا لتساوى الوا  وفقًا للواردات الشھریة الفعلیة
     ٥٣٢،٩ ١٦١،٥      ٤٤٥،١ ١٣٥،٠    يناير
  ٥٣٢،٩         ٣١٧،٢        فبراير
 ٢١٥،٦ ٣١٧،٣    ١٦١،٥ ٣٠٠،٨       ٩٢،٤  مارس
     ٥٣٢،٩   ١٦١،٥     ٣٤٦،٥   ١٠٤،٨  أبريل
     ٥٣٢،٩   ١٦١،٥     ٣٣٨،٥   ١٠٣،٠  مايو
     ٥٣٢،٩ ٤٨٤،٥       ٢١٧٦،٧ ٥٧٠،٢    يونيو
     ٥٣٢،٩         ٣٢٦،٤      يوليو

 ٥٣٢،٩     ٣٢٦،٨         أغسطس
         ١٦١،٥         ١١٩،٠  سبتمبر
         ١٦١،٥        ٩٢،٤  أكتوبر
 ٥٣٢،٩     ٥٩١،٧         نوفمبر
  ٥٣٢،٩   ١٦١،٥ ١٦١،٥ ٤٥١،٠ ٤٥١،٠   ١٣١،٥ ١٣٦،٨  ديسمبر
   .بالملحق) ١( رقم والجدول) ١(الجدول رقم  نتائج تحليل بيانات :المصدر

    
 ألف طن من أمريكا فى      ١٦١،٥يتم استيراد حوالى    بين الشهور،   المتساوى  توزيع  لوفقاً ل و
ألف طن من األرجنتـين فـى       ١٦١،٥، و ل ومايو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر    مارس وأبري شهور  

فـى  من أوكرانيـا     ألف طن    ٥٣٢،٩و،  يونيوشهر  ألف طن فى    ٤٨٤،٥وشهرى يناير وديسمبر    
مـن رومانيـا    ألف طن ٥٣٢،٩٥و٣١٧،٣و٥٣٢،٩، وناير وأبريل ومايو ويونيو ويوليو     ي شهور
 ألـف   ٥٣٢،٩ و ٥٣٢،٩ و ٢١٥،٦، و على التـوالى  لكل منها   وديسمبرومارس   فبراير   روفى شه 

 ١٢،٣لـغ حـوالى     ، بتكلفة تب  التوالىر مارس وأغسطس ونوفمبر على      وفى شه من بلغاريا   طن  
 مـن قيمـة     %٩،٦ مليون جنيه بنسبة تمثل حـوالى        ١،٣حقق وفراً يقدر بحوالى     يتمليون جنيه   

  ). ٤(جدول رقم راجع ال، الذرةواردات 
  :٢٠١٧٠٢٠٢٢الوفورات المتوقعة خالل الفترة ) ب(

يحقـق أعلـى    ) أ٣(إلى أن النموذج الثالـث      ): ٨(لبيانات الواردة فى الجدول رقم      تشير ا 
مليون جنيه خالل الفترة موضع الدراسة بمتوسـط سـنوى يبلـغ            ١٧،٧رات وتقدر بحوالى    وفو

 بوفـورات   ب٤أ و ٤ب و ١ب و ٢أ و ٢ب و ٣أ و ١ مليون جنيه، يلي ذلـك النمـاذج         ٢،٩حوالى  
علـى   مليون جنيه    ١١،٦ و ١٣،١ و ١٣،٣ و ١٣،٥ و ١٥،٣ و ١٥،٤ و ١٧،١إجمالية تبلغ حوالى    

 ٢،٢ و٢،٢ و ٢،٣ و ٢،٦ و ٢،٦ و ٢،٨سنوى يبلغ حـوالى     التوالى خالل فترة الدراسة، ومتوسط      
  .مليون جنيه على التوالى ١،٩و
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  الوفورات المتوقعة والناشئة عن تدنية تكاليف واردات الذرة الـصفراء خـالل الفتـرة         .٨رقم  جدول  
)٢٠٢٢-٢٠١٧.( 

  الوفورات بالمليون جنيه
  السنوات  نموذج الرابعال  النموذج الثالث  النموذج الثانى  النموذج األول

*  
  أ١

**  
  ب١

*  
  أ٢

**  
  ب٢

*  
  أ٣

**  
  ب٣

*  
  أ٤

**  
  ب٤

١،٥ ١،٧ ٢،٠ ٢،٣ ١،٧ ٢،٠ ١،٧ ٢،٢  ٢٠١٧ 
١،٧ ١،٩ ٢،٢ ٢،٥ ١،٩ ٢،٢ ١،٩ ٢،٤  ١٠١٨ 
١،٩ ٢،١ ٢،٤ ٢،٨ ٢،٢ ٢،٤ ٢،١ ٢،٧  ٢٠١٩ 
٢،٠ ٢،٣ ٢،٧ ٣،١ ٢،٤ ٢،٧ ٢،٣ ٣،٠  ٢٠٢٠ 
٢،٢ ٢،٥ ٢،٩ ٣،٤ ٢،٦ ٢،٩ ٢،٥ ٣،٢  ٢٠٢١ 
٢،٤ ٢،٨ ٣،١ ٣،٦ ٢،٨ ٣،١ ٢،٨ ٣،٥  ٢٠٢٢ 
 ١١،٦ ١٣،٤ ١٥،٣ ١٧،٧ ١٣،٥ ١٥،٣ ١٣،٤ ١٧،١  اإلجمالى
 ١،٩ ٢،٢ ٢،٦ ٢،٩ ٢،٣ ٢،٦ ٢،٢ ٢،٨  المتوسط
 ٨ ٧ ٣ ١ ٥ ٤ ٦ ٢  الترتيب

  . وفقاً لتساوى الوارادات  الشهرية**     . وفقاً للواردات الشهرية الفعلية* 
  بالملحق) ١(والجدول رقم ) ٢(ل رقم بيانات الجدو: جمعت وحسبت من :المصدر

  :تطور واردات كسب فول الصويا وتدنية قيمتة: ثانياً
  :وارداتالتطور  -١

خالل متوسط فتـرة الدراسـة،      ألف طن   ٩٥١،٩كسب فول الصويا حوالى     واردات  بلغت  
، وحد أقـصى بلـغ حـوالى        ٢٠٠٩ ألف طن فى عام      ٨٧،١تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى       

  ). ١(، جدول رقم ٢٠١٤فى عام  ألف طن ٢٧٢٩
باحتمال قدره  وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر لالتجاه الزمنى خالل فترة الدراسة            

ألـف  ٣٩٦،٤ حوالى   يث بلغمقدار الزيادة السنوي   ، ح )٢(كما هو موضح بالجدول رقم      % ٩٩،٧
  .  من المتوسط%٤١،٦ بحوالى قدرطن، بمعدل زيادة 

  : رداتواالتدنية قيمة  -٢
-٢٠١٠اقترح أربعة نماذج لتدنية قيمة الواردات من كسب فول الصويا خالل الفتـرتين              

  :  وهى كما يلى٢٠٢٢-٢٠١٧، ٢٠١٤
  .الدول األكثر استقراراً ولم تفرض عليه أية قيود، ويعرف بالنموذج الحر :النموذج األول
   . تقسم الواردات مناصفة بين أمريكا واألرجنتين: النموذج الثانى
  . لألرجنتين% ٢٥من الواردات ألمريكا % ٧٥تخصص : النموذج الثالث
  . لألرجنتين% ٧٥من الواردات ألمريكا % ٢٥تخصص : النموذج الرابع

وفيما يلى إلقاء الضوء على نتائج تدنية قيمة واردات كسب فـول الـصويا والوفـورات                
ت المتوقعـة خـالل الفتـرة       ، وتقدير الوفـورا   ٢٠١٤-٢٠١٠المتحققة نتيجة لذلك خالل الفترة      

٢٠٢٢-٢٠١٧.  
  : ٢٠١٤-٢٠١٠الوفورات خالل الفترة ) أ(

  :النموذج األول
للـواردات الـشهرية   ، وفقـاً   )٩(م  الجدول رق فى  نتائج النموذج الموضحة     باالطالع على 

فـى  ألف طن    ٧٨،٩ و ٨٧،٨ و ٩٩،٧و٥٩٨،٦ و ٦٥،٩حوالى  االستيراد من أمريكا ب   يتم   ،الفعلية
 ٧٦،٧حـوالى   مـن األرجنتـين ب    ، و على التوالى يو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر     شهر يناير ويون  
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 ،علـى التـوالى    ألف طن فى شهر فبراير ومايو ويوليو وأكتـوبر           ١٠٥،١ و ١٠٣،٤ و ٨٠،١و
 جنيـه بنـسبة تمثـل حـوالى          ألف ٥٠٠حقق وفراً يبلغ حوالى     يت جنيه،    مليون ٤،١بتكلفة تبلغ   

 متوسـط    خالل مليون جنيه ٤،٦ا والتى تبلغ حوالى      من قيمة واردات كسب فول الصوي      %١٠،٩
  .)١٠(فترة الدراسة،جدول رقم 

 واألرجنتـين   أمريكاومناصفة بين   كسب فول الصويا من الدول األكثر استقراراً        واردات   .٩جدول رقم   
  )ألف طن(.                     وفقاً للنموذج األول والثانى٢٠١٤-٢٠١٠خالل الفترة 

  النموذج الثانى  ألولالنموذج ا
وفقًا للواردات الشھریة 

  الفعلیة
وفقًا لتساوى الواردات 

  الشھریة
وفقًا للواردات الشھریة 

  الفعلیة
وفقًا لتساوى الواردات 

  الشھر  الشھریة
  األرجنتین أمریكا  األرجنتین أمریكا  األرجنتین  أمریكا  األرجنتین أمریكا

   ١٠٨،٢  ٤١،١   ١٤٤،٠  ٦٥،٨٩  ینایر
 ٩٢،٦   ٤٤   ١٤٤،٠    ٧٦،٧٢    فبرایر
              مارس
              أبریل
  ٩٢،٦   ٤٦  ١٤٤،٠   ٨٠،٠٩   مایو
 ٩٢،٦ ١٠٨،٢ ٣٤٣،١ ٣٧٣،١   ١٤٤،٠   ٥٦٨،٦١  یونیو
 ٩٢،٦ ١٠٨،٢ ٥٩،٣  ٦٤،٥ ١٤٤،٠   ١٠٣،٤٢    یولیو

             أغسطس
   ١٠٨،٢   ٦٥،٥   ١٤٤،٠   ٩٩،٦٧  سبتمبر
 ٩٢،٦   ٦٠،٣  ١٤٤،٠   ١٠٥،١٢   أكتوبر
 ٩٢،٦ ١٠٨،٢ ٥٠،٣ ٥٤،٧  ١٤٤،٠   ٨٧،٨١  نوفمبر
 ٩٢،٦ ١٠٨،٢ ٤٥،٢ ٤٩،١٦  ١٤٤،٠   ٧٨،٨٦  دیسمبر
   .بالملحق) ١( رقم والجدول) ١(الجدول رقم  نتائج تحليل بيانات :المصدر

  
قيمة واردات كسب فول الصويا وأثر تدنيتها وفقاً للنماذج المقترحة خـالل متوسـط               .١٠جدول رقم   

  )مليون جنيه.                                              (٢٠١٤-٢٠١٠الفترة 
 الوفر%  قیمة الوفر  الدنیا  الراھنة  نمط االستیراد  النموذج  قیمة الواردات 

 ١٠،٩  ٠،٥٠ ٤،١ ٤،٦  الواردات الشھریة الفعلیة
  ٢،٢  ٠،١٠ ٤،٥   تساوى الواردت الشھریة األول

  ١٠،٩  ٠،٥٠ ٤،١   فعلیةالواردات الشھریة ال
  ٢،٢  ٠،١٠ ٤،٥   تساوى الواردت الشھریة الثانى

  ١٥،٢  ٠،٧٠ ٣،٩   الواردات الشھریة الفعلیة
  ٤،٣  ٠،٢٠ ٤،٤   تساوى الواردت الشھریة الثالث

  ٨،٧  ٠،٤٠ ٤،٢   الواردات الشھریة الفعلیة
  ٢،٢  ٠،١٠ ٤،٥   تساوى الواردت الشھریة الرابع
   .بالملحق) ١(، والجدول رقم )٩و ٨(لجدولين رقمى  ا بيانات:حسبت من :المصدر

 ألف طن فى شهور يناير ويونيو وسبتمبر ونوفمبر         ١٤٤تبلغ الواردات الشهرية المتساوية     
بتكلفة تبلغ حـوالى  وديسمبر من أمريكا، وفى شهور فبراير ومايو ويوليو وأكتوبر من األرجنتين  
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 من قيمـة واردات  %٢،٢ألف جنيه بنسبة تمثل  ١٠٠ تحقق وفراً يقدر بحوالى       مليون جنيه  ٤،٥
  . )١٠(راجع الجدول رقم ي، كسب فول الصويا خالل فترة الدراسة

  :النموذج الثاني
يـتم  وفقاً للواردات الشهرية الفعلية،      )٩(الجدول رقم   الواردة فى   النموذج  نتائج  يتضحمن  

ر ينـاير  وألف طن فى شه   ٤٩،٢و٥٤،٧ و ٦٥،٥ و ٦٤،٥ و ٣٧٣،١ و ٤١،١االستيراد من أمريكا    
 ٤٦ و٤٤ومـن األرجنتـين   ، لكل منها على التـوالى   سبتمبر ونوفمبر وديسمبر    يوليو و ويونيو و 

يوليـو  يونيـو و  ر فبراير ومـايو و    وألف طن فى شه   ٤٥،٢ و ٥٠،٣ و ٦٠،٣ و ٥٩،٣و٣٤٣،١و
 يبلغ   جنيه، يحقق وفراً   ٤،١، بتكلفة تبلغ حوالى     لكل منها على التوالى   ونوفمبر وديسمبر   وأكتوبر  
 من قيمة واردات كسب فول الصويا والتـى         %١٠،٩ جنيه بنسبة تمثل حوالى       ألف ٥٠٠حوالى  

  . خالل متوسط فترة الدراسة جنيه٤،٦تبلغ حوالى 
 ألف طن من أمريكا فى شهور يناير        ١٠٨،٢ووفقاً لتساى الواردات الشهرية، يتم استيراد       

لف طن من األرجنتين فى شـهور فبرايـر          أ ٩٢،٦ويونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر، و     
حقق وفر  ت ي ، مليون جنيه  ٤،٥بتكلفة تبلغ حوالى     ويوليو وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر      ومايو ويونيو 
سب فـول الـصويا     كواردات   من قيمة    %٢،٢ ألف جنيه بنسبة تمثل حوالى       ١٠٠يقدر بحوالى   

  ).١٠( جدول رقم .خالل فترة الدراسة
  :النموذج الثالث

يتم للواردات الفعلية الشهرية    وفقاً  و،  )١١(الجدول رقم   الموضحة فى   نتائج النموذج   طبقاً ل 
 ٦١،٦االستيراد من أمريكا فى شهور يناير ويونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر بحـوالى              

ألف طن لكل منها علـى التـوالى، واالسـتيراد مـن     ٧٣،٧و٨٢،١ و ٩٨،٣ و ٩٦،٧ و ٥٥٩،٧و
 ٢١،٩ير ومايو ويونيو ويوليو وأكتوبر ونـوفمبر وديـسمبر بحـوالى       األرجنتين فى شهور فبرا   

 ٣،٩بتكلفة تبلغ   لكل منها على التوالى     ألف طن   ٢٢،٦ و ٢٥،٢ و ٣٠،١ و ٢٩،٦ و ١٧١،٦ و ٢٣و
من قيمـة واردات    % ١٥،٢ جنيه بنسبة تمثل حوالى       ألف ٧٠٠حوالى  يقدر ب حقق وفراً   ت ي جنيه،

خالل متوسط فترة الدراسة، يراجع الجدول رقـم        ه  مليون جني ٤،٦كسب فول الصويا والتى تبلغ      
)١٠(.  

  

 وفقـاً  من األرجنتين% ٢٥ونسبة أمريكا من % ٧٥كسب فول الصويا بنسبة  واردات   .١١جدول رقم   
                                                     .مــن األرجنتــين وفقــاً للمــوذج الرابــع% ٧٥مــن أمريكــا و% ٢٥للنمــوذج الثالــث و

  ) ألف طن(
  الرابعالنموذج   الثالثالنموذج 

وفقاً للواردات الشهرية 
  الفعلية

وفقاً لتساوى الواردات 
  الشهرية

وفقاً للواردات الشهرية 
  الفعلية

وفقاً لتساوى الواردات 
  الشهرية

  الشهر

  األرجنتين أمريكا  األرجنتين أمريكا  األرجنتين  أمريكا  األرجنتين  أمريكا
   ٥٤،٠١  ٢٠،٥٤   ١٦٢،٠٢  ٦١،٦  ريناي

 ٥٤،٠١    ٦٥،٩٦   ٤٦،٢٩   ٢١،٩٩    فبراير
              مارس
              أبريل
 ٥٤،٠١   ٦٨،٨٧  ٤٦،٢٩   ٢٢،٩٦   مايو
 ٥٤،٠١ ٥٤،٠١ ٥١٤،٧٠ ١٨٦،٥٧ ٤٦،٢٩ ١٦٢،٠٢ ١٧١،٥٧ ٥٥٩،٧  يونيو
 ٥٤،٠١ ٥٤،٠١ ٨٨،٩٣ ٣٢،٢٣ ٤٦،٢٩ ١٦٢،٠٢ ٢٩،٦٤  ٩٦،٧  يوليو

             أغسطس
   ٥٤،٠١   ٣٢،٧٦   ١٦٢،٠٢   ٩٨،٣  سبتمبر
 ٥٤،٠١   ٩٠،٣٩  ٤٦،٢٩   ٣٠،١٣   أكتوبر
 ٥٤،٠١ ٥٤،٠١ ٧٥،٥٠ ٢٧،٣٧ ٤٦،٢٩ ١٦٢،٠٢ ٢٥،١٧ ٨٢،١  نوفمبر
 ٥٤،٠١ ٥٤،٠١  ٦٧،٨١ ٢٤،٥٨ ٤٦،٢٩ ١٦٢،٠٢ ٢٢،٦٠ ٧٣،٧  ديسمبر
   .بالملحق) ١ (والجدول رقم) ١(الجدول رقم نتائج تحليل بيانات  :المصدر
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 ألف طن من أمريكا فى شـهور ينـاير      ١٦٢وفقاً لتساى الواردات الشهرية، يتم استيراد       و
 ألف طن من األرجنتين فى شـهور فبرايـر          ٤٦،٣ويونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر، و     

يتحقق وفر   ، مليون جنيه  ٤،٤ومايو ويونيو ويوليو وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر بتكلفة تبلغ حوالى          
سب فـول الـصويا     من قيمة واردات ك   % ٤،٣ ألف جنيه بنسبة تمثل حوالى       ٢٠٠ يقدر بحوالى 

  .)١٠( يراجع الجدول رقم ،خالل فترة الدراسة
  :  الرابعالنموذج

للنمط الشهرى الفعلى يتـضح أن      ، وفقاً   )١١(الجدول رقم   الوارد ب نتائج النموذج   بمطالعة  
 ٢٠،٥حـوالى   بتمبر ونوفمبر وديسمبر ب   من أمريكا فى شهور يناير ويونيو ويوليو وس       االستيراد  

من األرجنتين فى   ، و لكل منها على التوالى    ألف طن    ٢٤،٦ و ٢٧،٤ و ٣٢،٨ و ٣٢،٢ و ١٨٦،٦و
 ٥١٤،٧ و٦٨،٩ و٦٦حـوالى  شهر فبراير ومايو ويونيو ويوليو وأكتوبر ونـوفمبر وديـسمبر ب     

  مليـون  ٤،٢ى   بتكلفة تبلغ حوال   لكل منها على التوالى   ألف طن   ٦٧،٨ و ٧٥،٥ و ٩٠،٤ و ٨٨،٩و
من قيمة واردات كسب    % ٨،٧ جنيه بنسبة تمثل حوالى       ألف ٤٠٠يحقق وفراً يبلغ حوالى      ،جنيه

  .  جنيه خالل متوسط فترة الدراسة مليون٤،٦ حوالى البالغةفول الصويا و
ينـاير  شـهور   فـى    ألف طن    ٥٤للواردات الشهرية المتساوية يتم استيراد حوالى       ووفقاً  

ر و ألف طـن فـى شـه   ١٣٨،٩ وحوالى ،أمريكامن  بر ونوفمبر وديسمبر    و ويوليو وسبتم  ويوني
 ٤،٥من األرجنتين، بتكلفة تقدر بحـوالى  فبراير ومايو ويونيو ويوليو وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر  

 مـن قيمـة     %٢،٢ بنسبة تمثـل حـوالى        جنيه ألف١٠٠ يقدر بحوالى قق وفر   حت، ي مليون جنيه 
  ). ١٠(جدول رقم راجع اليدراسة، فول الصويا خالل فترة الواردات كسب 

  :٢٠٢٢-٢٠١٧الوفورات المتوقعة خالل الفترة ) ب(
يحقـق أعلـى    ) أ٣(إلى أن النموذج الثالث     ): ١٢(تشير البيانات الواردة فى الجدول رقم       

مليون جنيه خالل الفترة موضع الدراسة بمتوسط سـنوى يبلـغ           ١٦،٧٧وفورات وتقدر بحوالى    
ـ   ٢،٨حوالى   ب بوفـورات  ٤ب و٣ب و٢ب و ١أ و ٤أ و ٢أ و ١ي ذلـك النمـاذج      مليون جنيه، يل

 مليون جنيـه    ١،٦٥ و ٥،٩١ و ٣،٧٨ و ٣،٧٨ و ١٠،٦٣ و ١٣،٧٠ و ١٣،٧٠إجمالية تبلغ حوالى    
 ٠،٦٣ و١،٧٧ و٢،٢٨ و٢،٢٨على التوالى خالل فترة الدراسة، ومتوسط سنوى يبلـغ حـوالى     

  .مليون جنيه على التوالى٠،٢٨ و٠،٩٨ و٠،٦٣و
  

 خـالل الفتـرة   كسب فـول الـصويا  لوفورات المتوقعة والناشئة عن تدنية تكاليف واردات        ا .١٢جدول رقم   
٢٠١٧٠٢٠٢٢. 

  الوفورات بالمليون جنيه
  السنوات  النموذج الرابع  النموذج الثالث  النموذج الثانى  النموذج األول

*  
  أ١

**  
  ب١

*  
  أ٢

**  
  ب٢

*  
  أ٣

**  
  ب٣

*  
  أ٤

**  
  ب٤

٠،٢٤ ١،٥٦ ٠،٨٧ ٢،٤٦ ٠،٥٥ ٢،٠١ ٠،٥٥ ٢،٠١  ٢٠١٧ 
٠،٢٥ ١،٦٤ ٠،٩١ ٢،٥٨ ٠،٥٨ ٢،١١ ٠،٥٨ ٢،١١  ١٠١٨ 
٠،٢٧ ١،٧٣ ٠،٩٦ ٢،٧٣ ٠،٦١ ٢،٢٣ ٠،٦١ ٢،٢٣  ٢٠١٩ 
٠،٢٨ ١،٨٢ ١،٠١ ٢،٨٧ ٠،٦٥ ٢،٣٤ ٠،٦٥ ٢،٣٤  ٢٠٢٠ 
٠،٣٠ ١،٩٠ ١،٠٦ ٣،٠٠ ٠،٦٨ ٢،٤٥ ٠،٦٨ ٢،٤٥  ٢٠٢١ 
٠،٣١ ١،٩٩ ١،١١ ٣،١٤ ٠،٧١ ٢،٥٦ ٠،٧١ ٢،٥٦  ٢٠٢٢ 
 ١،٦٥ ١٠،٦٣ ٥،٩١ ١٦،٧٧ ٣،٧٨ ١٣،٧٠ ٣،٧٨ ١٣،٧٠  اإلجمالى
 ٠،٢٨ ١،٧٧ ٠،٩٨ ٢،٨٠ ٠،٦٣ ٢،٢٨ ٠،٦٣ ٢،٢٨  المتوسط
 ٦ ٣ ٥ ١ ٤ ٢ ٤ ٢  الترتيب

  . وفقاً لتساوى الوارادات  الشهرية**     . وفقاً للواردات الشهرية الفعلية* 
  لحقبالم) ١(والجدول رقم ) ٢( الجدول رقم بيانات: وحسبت منجمعت  :المصدر
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  :تطور واردات النخالة وتدنية قيمتها: ثالثاً
  : تطور الواردات-١

الحد األدنى لهـا فـى عـام        نخالة القمح بالتذبذب حيث بلغت      تتسم الكمية المستوردة من     
 حيـث بلغـت   ٢٠١١ألف طن، وبلغت الحد األقصى فى عـام  ٢٣،١ حيث بلغت حوالى   ٢٠٠٨
  .  ألف طن٩٤،٩الى  ألف طن، فى حين بلغ المتوسط حو٢١٨،٧حوالى 

وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر لالتجاه الزمنى لواردات النخالـة خـالل فتـرة               
، حيث بلـغ مقـدارالزيادة      )٢(كما هو موضح فى الجدول رقم       % ٦٦،٢الدراسة باحتمال قدره    

   .من المتوسط% ١٣،٤ ألف طن، بمعدل زيادة سنوى قدر بحوالى ١٢،٧السنوي حوالى 
  :نية قيمة الواردات تد-٢

-٢٠١٧،  ٢٠١٤-٢٠١٠اقترح ثالثنماذج لتدنية قيمة الواردات من النخالة خالل الفترتين          
  :  وهى كما يلى٢٠٢٢

  .الدول األكثر استقراراً ولم تفرض عليه أية قيود، ويعرف بالنموذج الحر :النموذج األول
) قة التصديرية لليمنمن الطا% ٧٥(من الواردات لليمن % ٣٧،١ صصتخ :النموذج الثانى

  . من الواردات من دول أوروبا% ٦٢،٩و
) من الطاقة التصديرية لليمن% ٧٥(من الواردات لليمن % ٢٤،٧ تخصص :النموذج الثالث

   .من الواردات من دول أوروبا% ٦٢،٩و
وفيما يلى إلقاء الضوء على نتائج تدنية قيمة واردات النخالة والوفورات المتحققـة نتيجـة       

  .٢٠٢٢-٢٠١٧، وتقدير الوفورات المتوقعة خالل الفترة ٢٠١٤-٢٠١٠الل الفترة لذلك خ
  : ٢٠١٤-٢٠١٠الوفورات خالل الفترة ) أ(

  :النموذج األول
للواردات الفعلية الـشهرية يـتم      وفقاً  و ،)١٣(الجدول رقم   بمقتضى نتائج هذا النموذج فى      

ـ  ديسمبر و مارس ألف طن فى شهرى      ١٢،٤ و ٦،٩استيراد حوالى     ٨،٨، وحـوالى    ن الـيمن  م
لكل منها علـى التـوالى    يناير وأبريل ويونيو وسبتمبر  ألف طن فى شهور   ٧،٥ و ١٣،٨ و ١٠،٧و

فى شـهور مـايو ويوليـو        ألف طن  ١٤،٣ و ١٣،٣ و ٩،٨ و ١٣،٨ و ٩،٢من أوكرانيا، وحوالى    
 ألـف  ١٧٧،٥وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر لكل منها على التوالى من بلغاريا، بتكلفة تقدر بحوالى           

واردات النخالـة    من قيمـة     %١٨،٢ ألف جنيه يمثل نسبة      ٣٩،٥، يتحقق وفر يبلغ حوالى      جنيه
  ). ١٤( ألف جنيه خالل فترة الدراسة، جدول رقم ٢١٧ حوالى والتى تبلغ 

 ألف طن فى شهرى مارس وديسمبر مـن الـيمن،           ١١تبلغ الواردات الشهرية المتساوية     
كرانيا، وفى شهور مايو وأبريل وأغـسطس وأكتـوبر         وفى يناير وأبريل ويونيو وسبتمبر من أو      
 ألـف   ٣٨،٦ ألف جنيه تحقق وفراً يقدر بحوالى        ١٧٨،٤ونوفمبر من بلغاريا بتكلفة تبلغ حوالى       

من قيمة واردات النخالة خالل فترة الدراسة، يراجـع الجـدول رقـم    % ١٧،٨جنيه بنسبة تمثل    
)١٤ .(  
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  وفقـاً  ٢٠١٤-٢٠١٠ألكثر استقراراً خالل الفترة     واردات النخالة من الدول ا    . ١٣جدول رقم   
   )ألف طن(                                                          .        للنموذج األول

  الشهر  وفقاً لتساوى الواردات الشهرية  وفقاً للواردات الشهرية الفعلية
 بلغاريا  أوكرانيا  اليمن  بلغاريا  أوكرانيا  اليمن

  ١١   ٨،٨   يناير
             فبراير
    ١١     ٦،٩  مارس
  ١١  ١١    ١٠،٧   أبريل
     ٩،٢    مايو
  ١١   ١٣،٨   يونيو
 ١١    ١٣،٨    يوليو

 ١١   ٨،٨      أغسطس
   ١١   ٧،٥   سبتمبر
  ١١   ١٣،٣    أكتوبر
 ١١   ١٤،٣    نوفمبر
   ١١    ١٢،٤  ديسمبر

   .بالملحق) ١(والجدول رقم ) ١(رقم نتائج تحليل بيانات الجدول  :المصدر
  

  قيمة واردات النخالـة وأثـر تـدنيتها وفقـاً للنمـاذج المقترحـة خـالل متوسـط                   .١٤جدول رقم   
  )ألف طن                                             (             .    ٢٠١٤-٢٠١٠الفترة 

  الدنیا  الراھنة  نمط االستیراد النموذج قیمة الواردات
المردود 
 المالى 

د المردو% 
 المالى

 ١٧،٨ ٣٨،٦ ١٧٨،٤   تساوى الواردت الشھریة  المقترح األول ١٨،٢ ٣٩،٥ ١٧٧،٥ ٢١٧  الواردات الشھریة الفعلیة
 ١٢،٠ ٢٦،١ ١٩،٩   تساوى الواردت الشھریة المقترح الثانى  ١١،٩ ٢٥،٩ ١٩١،١   الواردات الشھریة الفعلیة

 ١٤،٩ ٣٢،٤ ١٨٤،٦   تساوى الواردت الشھریة المقترح الثالث ١٤،٩ ٣٢،٤ ١٨٤،٦   لشھریة الفعلیةالواردات ا
  .بالملحق) ١(والجدول رقم ) ١٤، ١٣، ١١(حسبت من بيانات الجداول أرقام  :المصدر

  
  :الثانىالنموذج 

للواردات الشهرية الفعليـة يـتم      ، ووفقاً   )١٥(بالجدول رقم   الوارد  نتائج النموذج   بمطالعة  
 ٦،٦حـوالى من اليمن فى شهور يناير ومارس وأبريل ويونيو وسـبتمبر وديـسمبر ب            اد  االستير

ر ومن أوكرانيا فـى شـه     و،  لكل منها على التوالى    ألف طن    ٩،٣ و ٥،٦ و ١٠،٢ و ٧،٩ و ٥،٢و
، لكل منها على التـوالى     ألف طن    ٥،٦ و ١٠،٣ و ٨ و ٦،٦يناير وأبريل ويونيو وسبتمبر بحوالى      

 ٧،٤ و١٠،٣ و٦،٩يوليو وأغسطس ونوفمبر وديـسمبر بحـوالى       ر مايو و  وومن بلغاريا فى شه   
 تحقق وفر  ألف جنيه، ي   ١٩١،٩بتكلفة تقدر بحوالى     لكل منها على التوالى    ألف طن    ١٠،٧ و ١٠و

نخالـة خـالل فتـرة      واردات ال  من قيمـة     %١١،٩ ألف جنيه يمثل حوالى      ٢٥،٩يقدر بحوالى   
  ). ١٤(جدول رقم يراجع ال ،الدراسة
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                                          . الثـانى   وفقاً للنموذج  من دول أوروبا   %٦٢،٩ من اليمن و   %٣٧،١نخالة  واردات ال  .١٥جدول رقم   
 ).ألف طن(

  الشهر  وفقاً لتساوى الواردات الشهرية  وفقاً للواردات الشهرية الفعلية
 بلغاريا  ياأوكران  اليمن بلغاريا  أوكرانيا  اليمن

  ٨،٤ ٧،٥  ٦،٦ ٦،٦  يناير
        فبراير
    ٧،٥     ٥،٢  مارس
    ٨،٤ ٧،٥   ٨،٠ ٧،٩  أبريل
  ٨،٤   ٦،٩    مايو
  ٨،٤ ٧،٥  ١٠،٣ ١٠،٢  يونيو
 ٨،٤    ١٠،٣    يوليو

 ٨،٤   ٧،٤    أغسطس
   ٨،٤   ٥،٦ ٥،٦  سبتمبر
    ٧،٥ ١٠،٠    أكتوبر
 ٨،٤   ١٠،٧    نوفمبر
 ٨،٤  ٧،٥    ٩،٣  ديسمبر

   .بالملحق) ١ (والجدول رقم) ١(الجدول رقم نتائج تحليل بيانات  :المصدر
  

ينـاير  ر  و ألف طن فـى شـه      ٧،٥استيراد حوالى   لتساوى الواردات الشهرية، يتم     ووفقاً  
ر ينـاير   وشـه  ألف طن فى     ٨،٤وحوالى  اليمن،   من   ومارس وأبريل ويونيو وسبتمبر وديسمبر    

مايو ويوليو وأغـسطس    ر  و ألف طن فى شه    ٨،٤ أوكرانيا، وحوالى    وأبريل ويونيو وسبتمبر من   
 %١٤،٩ ألف جنيه بنسبة حـوالى  ٣٢،٤ يقدر بحوالى تحقق وفريونوفمبر وديسمبر من بلغاريا،   

  ). ١٤(جدول رقم يراجع الالل فترة الدراسة، خواردات النخالة من قيمة 
  :الثالثالنموذج 

وفقـاً للـواردات الـشهرية الفعليـة        ،  )١٦(قم  الموضحة بالجدول ر  نتائج النموذج   تشير  
 ألف طن فى شـهور ينـاير        ٦،٢ و ٣،٧ و ٦،٨ و ٥،٣ و ٣،٤ و ٤،٤االستيراد من اليمن بحوالى     

 ٧،٩ومارس وأبريل ويونيو وسبتمبر وديسمبر لكل منها على التوالى، ومن أوكرانيـا بحـوالى               
 ٨،٢لغاريـا بحـوالى      فى شهور يناير وأبريل ويونيو وسـبتمبر، ومـن ب          ٦،٧ و ١٢،٣ و ٩،٦و
 ألف طن فى شهور مايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر لكل          ١٢،٨ و ١١،٩ و ٨،٨ و ١٢،٤و

 ألـف   ٣٢،٤ ألف جنيه، يحقق وفراً يقدر بحوالى        ١٨٤،٦تقدر بحوالى   منها على التوالى بتكلفة     
  ). ١٣(الجدول رقم يراجع . نخالة خالل فترة الدراسةواردات ال من قيمة %١٤،٩نسبة بجنيه 

 آالف طن فى شهور يناير ومـارس وأبريـل          ٥حوالى  تبلغ الواردات الشهرية المتساوية     
 ألف طن فى شهور يناير وأبريـل ويونيـو          ١٠،١حوالى   و ،ويونيو وسبتمبر وديسمبر من اليمن    

وسبتمبر من أوكرانيا، وفى شهور مايو ويوليو وأغسطس ونوفمبر وديسمبر من بلغاريا، بتكلفـة              
 من قيمة   %١٤،٩ ألف جنيه بنسبة     ٣٢،٤حقق وفراً يقدر بحوالى     ت  ألف جنيه  ١٤،٩تبلغ حوالى   

  .خالل فترة الدراسةواردات النخالة 
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                                         .            من دول أوروبا وفقاً للنموذج الثالـث      % ٧٥،٣من اليمن   % ٢٤،٧ واردات النخالة    .١٦جدول رقم   
  ).ف طنأل(

  الشهر  وفقاً لتساوى الواردات الشهرية  وفقاً للواردات الشهرية الفعلية
  بلغاريا  أوكرانيا  اليمن بلغاريا  أوكرانيا  اليمن

  ١٠،١ ٥،٠  ٧،٩ ٤،٤  يناير
        فبراير
٤،  مارس    ٥،٠   
    ١٠،١ ٥،٠   ٩،٦ ٥،٣  أبريل
 ١٠،١   ٨،٢    مايو
  ١٠،١ ٥،٠  ١٢،٣ ٦،٨  يونيو
 ١٠،١    ١٢،٤    ويولي

 ١٠،١   ٨،٨    أغسطس
   ١٠،١ ٥،٠  ٦،٧ ٣،٧  سبتمبر
 ١٠،١   ١١،٩    أكتوبر
 ١٠،١   ١٢،٨    نوفمبر
   ٥،٠    ٦،٢  ديسمبر

   .بالملحق) ١(والجدول رقم ) ١(نتائج تحليل بيانات الجدول رقم : المصدر
  

  .٢٠٢٢-٢٠١٧الوفورات المتوقعة خالل الفترة ) ب(
 يحقـق أعلـى   )أ١(األول إلى أن النمـوذج  ): ١٧(الواردة فى الجدول رقم    تشير البيانات   

 جنيه خالل الفترة موضع الدراسة بمتوسـط سـنوى يبلـغ          ألف ٣٩٩،٣وفورات وتقدر بحوالى    
بوفورات إجماليـة تبلـغ     أ  ٢ب و ٢ب و ٣أ و ٣ب و ١مليون جنيه، يلي ذلك النماذج      ٦٦،٥حوالى  
جنيه علـى التـوالى خـالل فتـرة     ألف ٢٦١،١ و٢٦٣،٣ و٣٢٦،٩ و٣٢٦،٩ و ٣٩٠،٥حوالى  

 جنيـه علـى    ألف٤٣،٥ و٤٣،٩ و٥٤،٥ و٥٤،٥ و٦٥،١الدراسة، ومتوسط سنوى يبلغ حوالى      
  .التوالى

  
الوفورات المتوقعة والناشئة عـن تدنيـة تكـاليف واردات النخالـة خـالل الفتـرة              . ١٧جدول رقم   

٢٠١٧٠٢٠٢٢.  
 الوفورات باأللف جنيه

  السنوات  النموذج الثالث  النموذج الثانى  النموذج األول
*  
  أ١

**  
  ب١

*  
  أ٢

**  
  ب٢

*  
  أ٣

**  
  ب٣

٥٤،٩ ٥٤،٩ ٣٧،٠ ٣٦،٧ ٥٤،٩ ٥٦،١  ٢٠١٧ 
٤٩،٣ ٤٩،٣ ٣٩،٧ ٣٩،٤ ٥٩،٠ ٦٠،٣  ١٠١٨ 
٥٢،٨ ٥٢،٨ ٤٢،٥ ٤٢،١ ٦٣،٠ ٦٤،٥  ٢٠١٩ 
٥٦،٢ ٥٦،٢ ٤٥،٣ ٤٤،٩ ٦٧،١ ٦٨،٦  ٢٠٢٠ 
٥٩،٦ ٥٩،٦ ٤٨،٠ ٤٧،٦ ٧١،٢ ٧٢،٨  ٢٠٢١ 
٦٣،٠ ٦٣،٠ ٥٠،٨ ٥٠،٣ ٧٥،٣ ٧٧،٠  ٢٠٢٢ 
 ٣٢٦،٩ ٣٢٦،٩ ٢٦٣،٣ ٢٦١،١ ٣٩٠،٥ ٣٩٩،٣  اإلجمالى
 ٥٤،٥ ٥٤،٥ ٤٣،٩ ٤٣،٥ ٦٥،١ ٦٦،٥  المتوسط
 ٢ ٣ ٤ ٥ ٢ ١  الترتيب

  . وفقاً لتساوى الوارادات  الشهرية**     . وفقاً للواردات الشهرية الفعلية* 
  بالملحق) ١(م والجدول رق) ٢(جمعت وحسبت بيانات الجدول رقم  :المصدر
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  :التوصيات
بتطبيق النماذج التى تحقق أعلى وفورات فـى قيمـة واردات مكونـات             توصى الدراسة   

استيراد الذرة الصفراء وفقاً للنمـوذج       وهى   .)٢٠٢٢-٢٠١٧(العليقة المركزة خالل فترة التوقع      
وبـا  من الواردات لـدول أور % ٢٥من الواردات من أمريكا و% ٧٥الثالث والذى تخصص فيه  

وفقاً للواردات الشهرية الفعلية، واستيراد كسب فول الصويا وفقاً للنموذج الثالث والذى تخصص             
من األرجنتين وفقـاً للـواردات الـشهرية الفعليـة،     % ٢٥من الواردات من أمريكا و% ٧٥فيه  

   .لفعليةواستيراد النخالة وفقاً للنموذج األول الدول األكثر استقراراً وفقاً للواردات الشهرية ا
  : الملحق

الذرة الصفراء وكسب فول الصويا ونخالة القمح والطاقـة التـصديرية           واردات   أسعار   .١جدول رقم   
  )طن/ألف جنيه                 (٢٠١٤-٢٠١٠للدول األكثر استقراراً خالل متوسط الفترة 

  نخالة القمح  كسب فول الصویا  الذرة الصفراء
  الشھر

 بلغاریا  أوكرانیا  الیمن األرجنتین أمریكا بلغاریا رومانیا تیناألرجن أوكرانیا  أمریكا
    ٤،٠ ٤،٩ ١،٧ ١،٨ ١،٨ ١،٦ ١،٨ ینایر
  ١،٣ ١،٧ ٣،٨ ٣،٦ ١،٧ ١،٦ ١،٦ ١،٧ ١،٧ فبرایر
 ١،٥  ٢،٧ ٤،٥ ٤،١ ١،٧ ١،٨ ١،٧ ١،٨ ١،٦ مارس
   ١،٧ ٤،٨ ٣،٨ ٢،١ ١،٩ ١،٨ ١،٩ ١،٧ ابریل
  ١،٥ ٢،١ ٣،٤ ٣،٨ ٣،٣ ١،٨ ١،٩ ١،٥ ١،٦ مایو
 ١،٤ ١،٥ ٢،٢ ٣،٠ ٢،٦ ٢،٠ ٢،٠ ١،٥ ١،٧ ١،٨ یونیو
  ١،٤ ١،٩ ٣،٤ ٣،٧ ٢،٠ ٢،٠ ١،٧ ١،٩ ١،٨ یولیو

 ١،٥ ١،٦ ٢،٤ ٤،٢ ٤،٤ ٢،٢ ٢،٨ ٢،٣ ٢،٧ ٢،١ أغسطس
 ١،٥ ١،٦ ٢،٩ ٣،٦ ٢،٥ ٣،٨ ٢،١ ٢،١ ٢،٣ ٢،٠ سبتمبر
  ١،٧ ١،٩ ٣،٨ ٣،٧ ٣،٣ ٢،٣ ٢،١ ٢،٣ ١،٩ أكتوبر
 ١،٣  ٢،٢ ٣،٨ ٣،٠ ١،٤ ١،٧ ٢،١ ١،٨ ١،٨ نوفمبر
 ١،٥ ١،٧ ٢،٦ ٤،٣ ٣،٢ ٢،٧ ١،٩ ١،٧ ٢،١ ١،٥ دیسمبر
 ١،٩ ١،٥ ١،٧ ٣،٩ ٣،٦ ٢،٣ ٢،٠ ١،٨ ١،٩ ١،٨  المتوسط
الطاقة 

  التصدیریة
  )ألف طن(

٨٧٣،٢ ٣٧٩،٥ ٥٩،٦ ٢٤٨٣٣،٥ ٧٤٢٩ ١٢٨١،٥ ٢٧١٦ ١٧٤٣٥ ١٢٣٥٥،١ ٤٠٣٤،٣ 

  :جمعت وحسبت من :المصدر
- www.capmas.gov.eg/ 
- http://comtrade.un.org/db 
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 الملخص
 بعض المشكالت التى تختلف فـى مـدى         تواجه تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر      

حدتها وتأثيرها على قطاع اإلنتاج الحيوانى والداجنى وأبرزها القصور فى المكونـات الرئيـسة              
للعليقة المركزة والتى تمثل مصدراً رئيسياً لغذاء الحيوان والدواجن، ولما كانت هـذه المـشكلة               

ى فإن مواجهتها والحـد منهـا يعـد أمـراً           عائقاً مهماً فى تنمية قطاع اإلنتاج الحيوانى والداجن       
الـذرة  (لذا، استهدف البحث دراسة تطور واردات المكونات الرئيسية للعليقة المركزة           . ضرورياً

وتدنية قيمة وارداتها وتقدير المردود االقتـصادى وذلـك   ) الصفراء وكسب فول الصويا والنخالة  
لك األهـداف اسـتخدم تحليـل       ، ولتحقيق ت  )٢٠٢٢-٢٠١٧(و) ٢٠١٤-٢٠١٠(خالل الفترتين   

وأعتمـد فـى    . االنحدار البسيط والبرامج الخطية كأحد األساليب التحليلية اإلحصائية والرياضية        
بياناته على تلك البيانات التى تنشرها وزارة الزراعة واستصالح األراضى والجهاز المركـزى              

وكانت أهم نتـائج  . األمم المتحدةللتعبئة العامة واإلحصاء وبيانات التجارة الخارجية التى تنشرها    
تأكد إحصائياً معنوية النماذج المقدرة لالتجاه الزمنى لواردات الذرة الـصفراء وكـسب             : البحث

وبمقـدار  % ٦٦،٢و% ٩٩،٧و% ٩٩،٨فول الصويا والنخالة خالل فترة الدراسة باحتمال قدره         
ـ .  ألف طن لكل منها على التوالى      ١٢،٧ و ٣٩٦،٤ و ٥٠٠زيادة سنوية    ق النمـوذج الثالـث     حق

وفقـاً  ) من الواردات للدول األوروبيـة    % ٢٥من الواردات للدول األمريكية و    % ٧٥تخصص  (
 ٢،٩للواردات الشهرية الفعلية أعلى قيمة وفر متوقعة لواردات الذرة الـصفراء بلغـت حـوالى     

 تخـصص (، وحقق أيضاً النموذج الثالث      )٢٠٢٢-٢٠١٧(مليون جنيه سنوياً فى متوسط الفترة       
وفقاً للواردات الشهرية الفعلية أعلى قيمـة وفـر    ) لألرجنتين% ٢٥من الواردات ألمريكا    % ٧٥

 مليون جنيه سنوياً فى متوسط فترة التوقع،        ٢،٨متوقعة لواردات كسب فول الصويا بلفت حوالى        
قيمـة  وفقاً للواردات الشهرية الفعلية أعلـى       ) الدول األكثر استقراراً  (وأخيراً حقق النموج األول     

وتوصـى  .  ألف جنيه فى متوسط فترة التوقـع       ٦٦،٥وفر متوقعة لواردات النخالة بلغت حوالى       
  .الدراسة بتطبيق تلك النماذج فى استيراد الذرة الصفرء وكسب فول الصويا والنخالة
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Summary 
Livestock and poultry in Egypt faces some problems that differ in their 

impact on the sector of animal and poultry production. From these problems, 
deficiencies in the main concentrated feed ingredients that are a sourceKey to 
animal and poultry food, since this problem is an important obstacle in the 
development of animal and poultry production,  
The response and reduction is necessary. 

Therefore, research aimed at studying the evolution of imports of key 
components for concentrated feed (maize, soybean bran), and minimize its 
imports and estimate the economic returns during periods (2010-2014 and 2017-
2022), 

To achieve those goals using simple regression analysis and linear 
programmes as a mathematical and statistical analytical methods 

It was relying on the data published by the Ministry of agriculture and land 
reclamation and Central Agency for public mobilization and statistics and foreign 
trade data published by the United Nations. The main results of the study: annual 
increase in the value of imports of yellow corn and soybean bran about 500 and 
396.4 12.7 tons each, respectively during the study period, The third model 
achieved (75% of American imports and 25% of imports for European 
countries), Highest value expected from maize imports provided approximately 
2.9 million pounds a year on average (2017-2022),The third model also achieved 
(75% of imports from America and 25% from Argentina), the heights  value 
provided for soybean imports about 2.8 million pounds a year in average 
expectation, Finally the first model (most stable),the heights value provided for 
imports of bran around 66.5 thousand pounds on average expectation. The study 
recommends to apply those models to import yellow corn and soybean bran. 


