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تعد لحوم الدواجن البيضاء في مصر من أهم سلع البروتين الحيواني بعد اللحوم الحمراء، ونظراً        

لما يشهده العالم من تضخم في كافة السلع وخاصة الغذائية منها، وخطة الدولة في تحقيق التنمية 

لرؤية مصر   وفقاً  الغذائي  األمن  بتوفير  األرخ2030المستدامة  أنها  من  وبالرغم  من ،  ص سعراً 

المصري يفضل   المستهلك  أن  الحمراء بصفة خاصة، إال  اللحوم بصفة عامة واللحوم  بدائلها من 

اللحوم الحمراء عنها وفقاً ألبحاث ميزانية األسرة التي تشير الى النمط االستهالكي األكثر تفضيالً،  

الي التعرف على عوامل األمر الذي يظهر أهمية دراسة الطلب عليها والتعرف على محدداتها، وبالت

الداجن اإلنتاج  قيمة  بلغت  وقد  وانخفاضها،  نحو    44307.8حوالي    يزياداتها  مثلت  جنيه  مليون 

(، حيث أظهرت النتائج أن متوسط  2019  -2015% من اجمالي قيمة اللحوم خالل الفترة )30.7

استهالكه حوالي  ألف طن، في حين بلغ متوسط    1100إنتاج لحوم الطيور والدواجن قد بلغ حوالي  

(، والذي يظهر مدى تقارب اإلنتاج واالستهالك، إال  2019-2000ألف طن خالل الفترة )  1045

أن أسعاره الحقيقية أخذت في التذبذب بين الزيادة والنقصان حيث لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعاره  

روض منه، وقد الجارية عن أسعاره الحقيقية بفعل التضخم بسبب الطلب المتزايد وانخفاض المع

تبين أن هناك متغيرين لهما تأثير على الطلب على الدواجن البيضاء هما عدد السكان وسعر المستهلك  

من  الفرد  نصيب  متوسط  و  السكان  عدد  متغير  بين  طردية  عالقة  توجد  حيث  األبيض،  للدجاج 

ك الدجاج  استهالك الدجاج األبيض، كما توجد عالقة عكسية بين متوسط نصيب الفرد من استهال

 األبيض وسعرها وهذا يتفق مع المنطق االقتصادي.  
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    White meat in Egypt, however, the consumer refers to the prices of birds and 

poultry during the period, about 1100 thousand tons, while its average consumption 

amounted to about 1045 thousand tons, production and consumption prices began, 

but its real prices began to rise. due to the corresponding demand. With the demand 

hen, they were asked to show the effect of the demand for white poultry, namely the 

number of population and the consumer price of white chicken, as there is a direct 

relationship between the variable number of population and the average per capita 

consumption of white chicken, and there is an inverse relationship between the 

average Per capita consumption of white chickens and their price, where the 

independent variables studied did not start (P represents the consumer price of white 

chickens, P1 represents the consumer price of municipal chickens, P2 represents the 

consumer price of the champ, P3 represents the consumer price of geese, P5 

represents the consumer price of buffalo, P6 represents the price of Consumer for 

lamb, Y and P7 is the average consumer price for fish, the average tilapia, and P9 is 

the average consumer price for mullet, representing per capita national income (at 

constant prices), POP and representing population, representing consumer taste) for 

lack of Its morale is on demand. 
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 مقدمة:

للوفاء     ونوعا ضروريا  كماً  الغذاء  توفير  أن  كما  حياته،  على  والحفاظ  غذائه  لتأمين  الغذائية  السلع  على  اإلنسان  يعتمد 

هذه السلع الغذائية لحوم الدواجن البيضاء، والتي تعتبر  باالحتياجات البيولوجية، ولتحقيق مستوي معيشة كريم، ومن ضمن  

مليار جنيه تمثل نحو    44,307من أهم سلع البروتين الحيواني بعد اللحوم الحمراء، وقد بلغت قيمة اإلنتاج الداجني حوالي  

اع األسعار في كافة  (، ونظراً لما يشهده العالم من تضخم وارتف2019  -2015% من اجمالي قيمة اللحوم خالل الفترة )30.7

السلع وخاصة الغذائية منها، وضعت الدولة خطة لتحقيق التنمية المستدامة لتوفير السلع الغذائية وتأمين الغذاء وفقاً لرؤية 

الدولة  2030مصر   الغذاء، وتسعى  الكثافة السكانية والذي يتبعه زيادة الطلب على  ، خاصة في ظل االرتفاع المستمر في 

الحتياجات الغذائية للسكان بما يحقق إرتفاع نسبة االكتفاء الذاتي منها، لذا من األهمية دراسة الطلب المحلي  جاهدة لتوفير ا

على لحوم الدواجن البيضاء وبدائلها في مصر، األمر الذي قد يؤدي إلى توصيات تساهم في حل مشكلة الغذاء وتوفير اللحوم  

 القرار في مصر. البيضاء وتغطية الطلب عليها  لمساعدة متخذي 
 : البحثمشكلة 

تتمثل مشكلة البحث في زيادة الطلب على البروتين الحيواني المتمثل في اللحوم البيضاء والحمراء بمختلف أنواعها،          

عد واالرتفاع المستمر في أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها، وحيث أن اللحوم الحمراء  مكون أساسي للبروتين الحيواني وت

بديالً أرخص نسبياً من اللحوم الحمراء  في السوق المصري للسلع الغذائية، وبناء علية تأتي أهمية دراسة الطلب المحلي على  

 لحوم الدواجن البيضاء في مصر والتعرف على محدداتها والمعوقات التي تواجهها وبحث الحلول المناسبة لها. 

 : البحثالهدف من 
الباحث من دراسفته التعرف على الطلب المحلي على لحوم الدواجن البيضفاء من خالل دراسفة عدة أهداف  بصففة عامة يهدف  

 :فرعية

دراسففة المؤاففرات اإلنتاجية واالسففتهالكية والفجوة الغذائية ومتوسففط نصففيب الفرد من لحوم الطيور والدواجن   •

 .(2019 -2000) البيضاء في مصر خالل الفترة

جية واالسفتهالكية والفجوة الغذائية ومتوسفط نصفيب الفرد من بدائل لحوم الطيور والدواجن  دراسفة المؤافرات اإلنتا •

 .(2019 -2000) البيضاء في مصر خالل الفترة

 .دراسة تكاليف التضخم للحوم الدواجن البيضاء في مصر وبدائلها من اللحوم الحمراء واألسماك •

 .مصردراسة محددات الطلب على لحوم الدواجن البيضاء في  •

 :  الطريقة البحثية ومصادر البيانات
اعتمدت الباحث على اسفتخدم البيانات اإلحصفائية المنشفورة والتي تصفدرها األجهزة والمؤسفسفات الحكومية، منها   

واألرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصفاء في جلب المتغيرات االقتصفادية ومنها أسفعار المسفتهلك للحوم بأنواعها،  

 .القياسية، فضالً عن المؤارات القومية ومنها الدخل القومي وعدد السكان التي ينم توفيرها من قاعدة بيانات البنك الدولي

الباحث في تحليل البيانات على أسففففلوب التحليل الوصفففففي والكمي اففففامالً تقدير معادالت اإلتجاه الزمني العام  كما إعتمد

  .وتحليل االنحدار المرحلي للمتغيرات اإلنتاجية موضع البحث، ودراسة تأثيرها على القطاع الزراعي المصري

من الجدول عدة متغيرات اقتصففادية، وطبقاً لنظرية محددات الطلب على لحوم الدواجن، حيث تضفف  (1رقم )يوضففا الجدول  

االقتصففادية ومنها نظرية الطلب التي تفترض ان هناك عالقة عكسففية بين سففعر السففلعة وكمية الطلب عليها وثلك عند ثبات  

مكن تحديد العوامل األخرى التي تتمثل في )دخل المسفتهلك وأسفعار السفلع البديلة والمكملة وعدد السفكان وثوق المسفتهلك(، فا

متوسفففط نصفففيب الفرد من االسفففتهالك ويمثل المتغير التابع، وتتمثل   Qdالعوامل وفقاُ للنموثج المقترح من الباحث وهي  

ويمثل سففعر    P2ويمثل سففعر المسففتهلك للدجاج البلدي،    P1سففعر المسففتهلك للدجاج األبيض،   Pالمتغيرات المسففتقلة في   

ويمثل سفعر المسفتهلك للجامو ،    P5ويمثل سفعر المسفتهلك لألوز،  P4لك لألرانب، ويمثل سفعر المسفته P3المسفتهلك للبط، 

P6   ،ويمثل سفعر المسفتهلك للضفأنY    وP7  متوسفط سفعر المسفتهلك للسفمك البياض ، وP8 متوسفط سفعر المسفتهلك للسفمك

 POPمتوسفط سفعر المسفتهلك البوري،  ويمثل متوسفط نصفيب الفرد من الدخل القومي )باألسفعار الثابتة(، P9البلطي، و  

 ويمثل عدد السكان.

 

 

 

 



 بليغ ، أشرف                                      794- 784        2022 ،الثانيالعدد ، 32، مجلد المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 

10.21608/meae.2022.144472.1068 

787 
 

 

 وفقًا للنموذج المقترح من الباحث  على لحوم الدواجنرموز محددات الطلب  (1رقم ) جدول

نوع  

 المتغير 
 الرمز الوحدة  المتغير المدرو   متغير النظرية

 Qd   (كجم) متوسط نصيب الفرد من االستهالك الكمية المطلوبة تابع 

 مستقل 

) سعر المستهلك للدواجن البيضاء السلعة سعر  كجم/ جنيه ) p 

لة 
دي
الب
ع 
سل
 ال
ر
سع

 

) سعر المستهلك للدواجن البلدي  كجم/ جنيه ) p1 

) سعر المستهلك للبط  كجم/ جنيه ) p2 

) سعر  المستهلك لألرانب  كجم/ جنيه ) p3 

) سعر المستهلك لألوز  كجم/ جنيه ) p4 

) سعر المستهلك للجامو    كجم/ جنيه ) p5 

) للضأن   كسعر المستهل كجم/ جنيه ) p6 

) للسمك البياض   كسعر المستهل كجم/ جنيه ) p7 

) للسمك البلطي  كسعر المستهل كجم/ جنيه ) p8 

) للسمك البوري   كسعر المستهل كجم/ جنيه ) p9 

 y سنه  / الف جنيه (  باألسعار الثابتة)لدخل القومي امتوسط نصيب الفرد من   المستهلكدخل 

 pop (مليون نسمه) عدد السكان عدد السكان

 . المصدر: مقترح من إعداد الباحث

 النتائج ومناقشتها: 

 أوالً: مؤشرات إنتاج وإستهالك وأسعار اللحوم البيضاء فى مصر:

 - 2000دراسففة مؤاففرات إنتاج وإسففتهالك وأسففعار لحوم الطيور والدواجن فى مصففر خالل الفترة )يتضففمن هذا الجزء   

 .(، كما يتضمن قيا  الفجوة الغذائية لتلك الفترة موضع الدراسة2019

 :إنتاج وإستهالك وأسعار لحوم الطيور والدواجن -

، بنسففففبفة بلغفت  2000ألف طن عفام  669األدنى حوالي ( أن إنتفاج لحوم الطيور والفدواجن بلغ حفده 2يتبين من الجفدول)      

(، في حين بلغ حفده األعلى حوالي 2019  -2000% من متوسففففط إنتفاج لحوم الطيور والفدواجن خالل الفترة )60.8نحو  

 1100% من متوسففط إنتاج لحوم الطيور والدواجن الذي بلغ حوالي 175.3، بنسففبة بلغت نحو 2019ألف طن عام   1929

  .(2019 -2000) الفترة ألف طن خالل

، بنسفبة 2000ألف طن عام  426( أن اسفتهالك لحوم الطيور والدواجن بلغ حده األدنى حوالي 2كما يتبين من الجدول)      

(، في حين بلغ حده األعلى 2019  -2000% من متوسفففط اسفففتهالك لحوم الطيور والدواجن خالل الفترة )40.4بلغت نحو 

% من متوسفط اسفتهالك لحوم الطيور والدواجن الذي بلغ حوالي  190، بنسفبة بلغت نحو  2019ألف طن عام  2002حوالي  

  .(2019 -2000) ألف طن خالل الفترة 1045

، 2000جنيفهططن عفام   5195( أن أسففففعفار لحوم الطيور والفدواجن قفد بلغ حفدهفا األدنى حوالي 2كمفا يتبين من الجفدول )     

(، في حين بلغ حدها 2019  -2000سفففعار لحوم الطيور والدواجن خالل الفترة )% من متوسفففط أ32.5بنسفففبة بلغت نحو  

% من متوسفففط اسفففتهالك لحوم الطيور والدواجن   220.6، بنسفففبة بلغت نحو 2019جنيهططن عام  35099األعلى حوالي 

 .(2019 -2000) جنيهططن خالل الفترة 15909الذي بلغ حوالي 

 :الطيور والدواجنالفجوة الغذائية من لحوم -

( أن حجم الفجوة الغذائية من لحوم الطيور والدواجن سفجلت تذبذب بين ارتفاع وانخفاض، حيث  2كما يتبين من الجدول)     

(  مما يدل على وجود وفرة إنتاجية في تلك األعوام ثم سفففجلت قيم سفففالبة 20004-2000سفففجلت قيم موجبة خالل الفترة )

مفا يفدل على نقص في اإلنتفاج المحلي واللجوء للخفارج لتغطيفة الطلفب المحلي منهفا، كمفا تبين  ( م2016-2005خالل الفترة )

طن، والذي بلغت  300أبان أزمة أمريكا االقتصففادية وبلغت حوالي  2008أنها سففجلت أدنى قيمة سففالبة لحجم الفجوة عام  

ألف طن،  98بلغ حوالي  2015نخفاض في عام  ألف جنيه سففنوياً، بينما سففجل أعلى قيمة ا 41قيمته بالسففعر المحلي حوالي  
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مليون جنيفه، ممفا يفدل على عفدم كففايتهفا للسففففوق المحلي وخفاصففففة في الفترة   2.288وبلغفت قيمتفه بفالسففففعر المحلي حوالي  

  .األخيرة والراهنة

 .متوسط نصيب الفرد من لحوم الطيور والدواجن-

كجمطفرد عام  6.7الطيور والدواجن بلغ حده األدنى حوالي   ( أن متوسففففط نصففففيب الفرد من لحوم2يتبين من الجدول)      

(، في 2019  -2000% من متوسففط نصففيب المسففتهلك من لحوم الطيور والدواجن خالل )63.4، بنسففبة بلغت نحو 2000

% من متوسط نصيب المستهلك من لحوم  135.3، بنسفبة بلغت نحو 2005كجمطفرد عام   14.4حين بلغ حده األعلى حوالي 

كجمطفرد، مما يدل على انخفاض ملحوظ في نصفيب الفرد  10.6(، الذي بلغ حوالي 2019 -2000ور والدواجن خالل )الطي

قد يرجع الى عدة عوامل قد يكون منها الزيادة السفففكانية وانخفاض اإلنتاج منها مما يسفففبب فجوة غذائية يتم تعويضفففها من 

 الخارج.

 
 ومتوسط نصيب الفرد وحجم الفجوة الغذائية من بدائل لحوم الطيور الدواجن  فى مصر:   واالستهالكاإلنتاج ثانياً: 

(، كما  2019 - 2000فى مصر خالل الفترة ) الحمراءلحوم الر ايتضمن هذا الجزء دراسة مؤارات إنتاج وإستهالك وأسع

 يتضمن قيا  الفجوة الغذائية لتلك الفترة موضع الدراسة. 

 وإستهالك وأسعار اللحوم الحمراء:إنتاج  -

، بنسبة بلغت نحو  2019ألف طن عام  543بلغ حدها األدنى حوالي  إنتاج اللحوم الحمراء( أن 3يتبين من الجدول)      

ألف طن عام    992حوالي    األعلى   ابلغ حدهفي حين    (،2019  -2000)خالل    إنتاج اللحوم الحمراء% من متوسط  61.9

 877الذي بلغ حوالي    (،2019  -2000خالل )  % من متوسط إنتاج اللحوم الحمراء113.1، بنسبة بلغت نحو  2010

 .  ألف طن

، بنسبة بلغت  2001ألف طن عام    794بلغ حدها األدنى حوالي    استهالك اللحوم الحمراء( أن  3يتبين من الجدول)      

  1760حوالي    األعلى  ابلغ حدهفي حين    (،2019  -2000)خالل    استهالك اللحوم الحمراء% من متوسط  67.2نحو  

الذي بلغ  (،2019 -2000خالل ) % من متوسط استهالك اللحوم الحمراء  149، بنسبة بلغت نحو 2018ألف طن عام 

 . ألف طن 1182حوالي 

، بنسبة بلغت  2000جنيهططن عام    12680بلغ حدها األدنى حوالي    اللحوم الحمراء  ( أن أسعار3يتبين من الجدول)      

  83575حوالي    األعلى  ابلغ حدهفي حين    (،2019  - 2000)خالل    اللحوم الحمراء  % من متوسط أسعار 33.7نحو  

الذي بلغ    (،2019  -2000خالل )  اللحوم الحمراء  أسعار% من متوسط    221.9، بنسبة بلغت نحو  2017عام  جنيهططن  

 .  جنيهططن 37665 حوالي
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 اللحوم الحمراءمن  الفجوة الغذائية -

مما يدلل   2019  -2000سجلت قيم سالبة خالل    الغذائية من اللحوم الحمراء( أن كمية الفجوة  3يتبين من الجدول)     

على نقص في اإلنتاج المحلي واللجوء للخارج لتغطية الطلب المحلي منها، وبمطالعة بيانات الجدول تبين أنها سجلت 

ألف جنيه بينما سجل    1291ألف طن، بما يعادل قيمتها بالسعر المحلي بحوالي    99بحوالي    2001أدنى قيمة لها عام  

،  جنيه  مليون  58.874متها بالسعر المحلي بحوالي  يما يعادل قألف طن، ب  902بحوالي    2018مة انخفاض عام  أعلى قي

مما يعكس ارتفاع أسعارها الملحوظ وفقاً للنظرية    2019  -2000مما يدل على عدم كفايتها للسوق المحلي خالل الفترة  

 االقتصادية وخاصة نظرية العرض والطلب.

 اللحوم الحمراءمتوسط نصيب الفرد من  -

،  2019كجمطفرد عام    7.2بلغ حده األدنى حوالي    من اللحوم الحمراء  الفردنصيب  ( أن متوسط  3يتبين من الجدول)      

  األعلى بلغ حده  في حين    (،2019  -2000)خالل    من اللحوم الحمراء  الفردنصيب  % من متوسط  56.9بنسبة بلغت نحو  

خالل   من اللحوم الحمراء المستهلك% من متوسط نصيب  133.6، بنسبة بلغت نحو 2007فرد عام كجمط  16.9حوالي 

، مما يدلل على انخفاض ملحوظ في نصيب الفرد قد يرجع الى عدة  كجمطفرد  13الذي بلغ حوالي    (،2019  -2000)

 عوامل قد يكون منها الزيادة السكانية وانخفاض اإلنتاج منها مما يسبب فجوة غذائية سالبة يتم تعويضها من الخارج. 

 
 ومتوسط نصيب الفرد وحجم الفجوة الغذائية من األسماك فى مصر:   واالستهالكاإلنتاج ثالثاً: 
(، كما  2019 - 2000ر األسماك فى مصر خالل الفترة )اضمن هذا الجزء دراسة مؤارات إنتاج وإستهالك وأسعيت

 يتضمن قيا  الفجوة الغذائية لتلك الفترة موضع الدراسة. 

 إنتاج وإستهالك وأسعار اللحوم الحمراء: -

%  57.8، بنسبة بلغت نحو  2000ألف طن عام    724بلغ حدها األدنى حوالي    إنتاج األسماك( أن  4يتبين من الجدول)      

، بنسبة  2019ألف طن عام    2039حوالي    األعلى   ابلغ حدهفي حين    (،2019  -2000)خالل    إنتاج األسماكمن متوسط  

 . ألف طن 1253الذي بلغ حوالي  (،2019 -2000خالل ) % من متوسط إنتاج األسماك162.7بلغت نحو 

، بنسبة بلغت نحو  2000ألف طن عام    886بلغ حدها األدنى حوالي    استهالك األسماك( أن  4يتبين من الجدول)      

ألف طن عام    2563حوالي    األعلى  ا بلغ حدهفي حين    (،2019  -2000)خالل    استهالك األسماك% من متوسط  60.4

ألف    1467الذي بلغ حوالي    (،2019  -2000خالل )  % من متوسط استهالك األسماك  174.7، بنسبة بلغت نحو  2019

 . طن
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، بنسبة بلغت نحو  2003جنيهططن عام    7660بلغ حدها األدنى حوالي    األسماك  ( أن أسعار4يتبين من الجدول)      

عام  جنيهططن    27500حوالي    األعلى  ابلغ حدهفي حين    (،2019  -2000)خالل    األسماك  % من متوسط أسعار57.8

بلغت نحو  2019  13254الذي بلغ حوالي    (،2019  -2000خالل )  األسماك  أسعار% من متوسط    207.5، بنسبة 

 . جنيهططن

 األسماك من  الفجوة الغذائية -

مما يدلل على نقص   2019  -2000سجلت قيم سالبة خالل    الغذائية من األسماك( أن كمية الفجوة  4يتبين من الجدول)     

في اإلنتاج المحلي واللجوء للخارج لتغطية الطلب المحلي منها، وبمطالعة بيانات الجدول تبين أنها سجلت أدنى قيمة لها  

ة انخفاض  ألف جنيه بينما سجل أعلى قيم  861ألف طن، بما يعادل قيمتها بالسعر المحلي بحوالي    83بحوالي    2008عام  

، مما يدل على عدم كفايتها  ألف جنيه  14410متها بالسعر المحلي بحوالي  يما يعادل قألف طن، ب  524بحوالي    2019عام  

 .2019 -2000للسوق المحلي خالل الفترة 

 األسماكمتوسط نصيب الفرد من  -

، بنسبة 2010كجمطفرد عام    12.2  بلغ حده األدنى حوالي  من األسماك  الفردنصيب  ( أن متوسط  4يتبين من الجدول)      

  16.8حوالي    األعلىبلغ حده  في حين    (،2019  -2000) خالل    من األسماك  الفردنصيب  % من متوسط  84.7بلغت نحو  

الذي    (،2019  -2000خالل )   من األسماك  الفرد% من متوسط نصيب    116.6، بنسبة بلغت نحو  2019كجمطفرد عام  

قد يكون منها  كجمطفرد  14.4بلغ حوالي   الفرد قد يرجع الى عدة عوامل  انخفاض ملحوظ في نصيب  ، مما يدل على 

 الزيادة السكانية وانخفاض اإلنتاج منها مما يسبب فجوة غذائية سالبة يتم تعويضها من الخارج. 

 
 ء واألسماك:رابعاً: تكاليف التضخم للحوم الدواجن وبدائلها من اللحوم الحمرا

 ألسعار الدواجن. تكاليف التضخم  -1

أخذت في التذبذب بين انخفاض وزيادة حيث  الدواجن  لحوم  ل  ( أن أسعار الحقيقية1( واكل )5يتبين من بيانات الجدول)      

جنيهططن    21558حوالي    األعلى  ابلغ حده، بينما  2011جنيهططن عام    2380بلغت أدني تكلفة للتضخم في أسعاره حوالي  

عام    2018عام   بفعل   2010باعتبار  الحقيقية  أسعاره  الجارية عن  أسعاره  في  ملحوظ  ارتفاع  تظهر  حيث  األسا ،  سنة 

 التضخم.  
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 (2019 -2010خالل الفترة )  للحوم الدواجن والجارية الحقيقية األسعار (1كل)ش

 
 ( 5المصدر: بيانات جدول)

 ألسعار اللحوم الحمراء. تكاليف التضخم  -1
الحمراء أخذت في التذبذب بين انخفاض وزيادة حيث  لحوم  ل  ( أن أسعار الحقيقية2( واكل )5يتبين من بيانات الجدول)      

جنيهططن    57882حوالي    األعلى  ابلغ حده، بينما  2011جنيهططن عام    8444بلغت أدني تكلفة للتضخم في أسعاره حوالي  

عام    2019عام   بفعل   2010باعتبار  الحقيقية  أسعاره  الجارية عن  أسعاره  في  ملحوظ  ارتفاع  تظهر  حيث  األسا ،  سنة 

 خم.  التض

 (2019 -2010خالل الفترة ) للحوم الحمراء  والجارية الحقيقية األسعار (2شكل)

 
 (5المصدر: من بيانات جدول)

 ألسعار األسماك.تكاليف التضخم  -2
لألسماك أخذت في التزايد حيث بلغت أدني تكلفة للتضخم   ( أن أسعار الحقيقية3( واكل )5يتبين من بيانات الجدول)      

باعتبار عام   2019عام  جنيهططن    18114حوالي    األعلى  ابلغ حده، بينما  2011جنيهططن عام    146في أسعاره حوالي  

   سنة األسا ، حيث تظهر ارتفاع ملحوظ في أسعاره الجارية عن أسعاره الحقيقية بفعل التضخم. 2010
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 ( 2019  -2010خالل الفترة )  لألسماك والجارية الحقيقية األسعار (3شكل)

 
 (5المصدر: من بيانات جدول)

 
 مصر.  الدواجن فيلحوم  على  الطلب محدداتدراسة خامساً: 

في مصر للمتغيرات  (2019 -2010لمحددات الطلب على لحوم الدواجن خالل الفترة ) ( بيان كمي6كما يوضا جدول )    

الدجاج األبيض مزارع حوالي   نصيب الفرد من استهالك  المدروسة، حيث اظهر الجدول التغيرات الزمنية لها وبلغ متوسط

، جنيهطكجم  16.29حوالي    سعر المستهلك للدجاج األبيضكجم كمتوسط للنفس الفترة، في حين بلغ متوسط كل من    13.07

، جنيهطكجم  24.67حوالي    سعر المستهلك للبطمتوسط    و،  جنيهطكجم  19.45حوالي    سعر المستهلك للدجاج البلديومتوسط  

لألومتوسط   المستهلك  لألوزمتوسط    و،  جنيهطكجم  23.28حوالي    رانبسعر  المستهلك  ، جنيهطكجم  22.57حوالي    سعر 

للجامو ومتوسط   المستهلك  للضأنومتوسط  ،  جنيهطكجم  59.23حوالي    سعر  المستهلك  ،  جنيهطكجم  61.61حوالي    سعر 
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البياض حوالي  سعر المستهلك  ومتوسط    16.4البلطي حوالي    للسمكسعر المستهلك  متوسط    و،  جنيهطكجم  24.89للسمك 

متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي )باألسعار    و،  جنيهطكجم  29.91البوري حوالي  سعر المستهلك  متوسط    و،  جنيهطكجم

مليون نسمة كمتوسطات خالل نفس الفترة.  كما أظهر جدول    78.39حوالي    عدد السكانو،  الف جنيه  33.09حوالي    الثابتة(

، حيث تم التوصل الى (2019  -2010ي ألهم محددات الطلب على لحوم الدواجن خالل الفترة )االنحدار المرحل( نتائج  7)

أفضل النتائج ثات التأثير المعنوي، وهما نموثجين األول منهما اظهر ان المتغير ثات الداللة المعنوية الكبيرة هو عدد السكان،  

الف نسمة يزيد متوسط نصيب الفرد من استهالك   264بنحو  حيث تبين انه يؤثر تأثير طردي حيث كل زيادة في عدد السكان  

%، وبلغ معامل التحديد نحو  1الدجاج األبيض ب كجم واحد، واظهر هذا النموثج معنويته اإلحصائية عند مستوى معنوية  

 %  من التغيرات في متوسط نصيب الفرد من استهالك 81مما يدل على ان متغير عدد السكان مسؤول عن حوالي    0.81

الدجاج األبيض في حيث تم استبعاد باقي المتغيرات المدروسة لعدم معنويتها. في حيث اظهر النموثج الثاني متغيرين لهما  

وهو األفضل من حيث المنطق االقتصادي واإلحصائي، حيث توجد   المستهلك للدجاج األبيض  تأثير هما عدد السكان وسعر

 ، حيث يزيد متوسط نصيب الفردنصيب الفرد من استهالك الدجاج األبيض  متوسط  عالقة طردية بين متغير عدد السكان و

الدجاج األبيض السكان بحوالي    من استهالك  اثا زاد عدد  بين    576بكيلوجرام واحد  الف نسمة، كما توجد عالقة عكسية 

جنيه   0.375ي  بحوال  الدجاج األبيض  وسعرها، حيث اثا انخفض سعر  متوسط نصيب الفرد من استهالك الدجاج األبيض

يزيد   واحدللكيلوجرام  بكيلوجرام  األبيض  الدجاج  استهالك  من  الفرد  نصيب  معنويته منها،    متوسط  النموثج  هذا  واظهر 

سعر الدجاج    و  مما يدلل على ان متغير عدد السكان  0.861%، وبلغ معامل التحديد نحو  1اإلحصائية عند مستوى معنوية  

%  من التغيرات في متوسط نصيب الفرد من استهالك الدجاج األبيض في حيث تم استبعاد 86.1األبيض مسؤول عن حوالي  

 .   باقي المتغيرات المدروسة لعدم معنويتها
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 التوصيات    

عروض منها األمر الذي ضرورة تشجيع ودعم منتجي الدواجن البيضاء، وتنميتها لزيادة إنتاجها  وبالتالي زيادة الم .1

 .يعمل على تغطية االستهالك المتزايد والحفاظ على أسعار عادلة للمستهلك

العمل على اتباع سياسات سكانية للحد من الزيادة السكانية التي تعمل على زيادة االستهالك وبالتالي مزيد من الطلب   .2

  . اللحوم الحمراء األمر الذي يعمل على زيادة أسعارهاعلى اللحوم البيضاء وخاصة في ظل ارتفاع أسعار بدائلها من  

     المراجع

محمد جبر المغربي، حسن رمزي عبد المجيد، محمد على اطا، عماد الدين عبد الرحمن، دراسة إقتصادية   .1

،  32إلنتاج وإستهالك لحوم الدواجن فى مصر، مجلة العلوم الزراعية ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة، العدد 

 .2007(، 6لمجلد )ا

على عبد هللا محمد اليساني، تقدير دالة الطلب على لحوم الدواجن في اليمن، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي   .2

 . 2015يونيو  –العدد الثاني  –الخامس والعشرون  –

 حصاء.نشرات حركة اإلنتاج والمتاح لالستهالك من السلع الغذائية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل .3

 نشرة األرقام القياسية ألسعار المستهلكين)أعداد مختلفة(، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .4

نشرة أسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات)منتجط جملةط مستهلك()أعداد مختفة(، الجهاز المركزي للتعبئة   .5

 العامة واإلحصاء.

 https://data.albankaldawli.orgقاعدة بيانات البنك الدولي  .6
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