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 الملخص
 

تبذل الدولة جهوداً ضخمة لسد الفجوة الغذائية من اإلنتاج النباتى والحيوانى ومن  بينها الفجوة  من  
ء، ورغم أهمية المنتجات الحيوانية فى تغذية اإلنسان إال أن نصيب الفرد فى مصر يعتبر ضئيالً اللحوم الحمرا

 بمقارنته بمثيله فى الدول المتقدمة والمتميزة بوفره إنتاج اللحوم الحمراء.
واللحوم الحمراء من المصادر األساسية للبروتين الحيوانى الالزم لغذاء اإلنسان، ولقد شهدت أسعار  
حوم الحمراء ارتفاعاً ملحوظاً فى اآلونة األخيرة ويرجع ذلك الى عجز اإلنتاج المحلى منن اللحنوم الحمنراء الل

 عن مواجهة الطلب المتزايد عليها نتيجة زيادة السكان وارتفاع معدل زيادة الدخل الزراعى.
ل الفتنرة ويستهدف البحث تقدير المتغيرات المنثثرة علنى واردات مصنر منن اللحنوم الحمنراء خنال 
( وقد تم استخدام الطريقة القياسية فى دراستها بواسطة نمناذج االنحندار المتعندد المرحلنى فنى 1980-1997)

صور رياضية مختلفة وكان لزاماً أن يتعرض البحث لتحليل تطنور اإلنتناج واالسنتهالك والفجنوة الغذائينة منن 
على العوامل المثثرة على واردات مصر منن  اللحوم الحمراء وتطور الواردات المصرية منها وذلك للتعرف

اللحوم الحمراء حتى يمكن الوقوف على العوامل التى تعوق زيادة اإلنتناج المحلنى منن اللحنوم الحمنراء وذلنك 
لمحاولة تقلينل سنعة الفجنوة اللحمينة واالقتنراب منن االكتفناء النذاتى والحند منن االسنتيراد كلحند أهنداف التنمينة 

 االقتصادية.
تمندت الدراسنة علنى البياننات المنشنورة وغينر المنشنورة بالجهناز المركنز  للتعبئنة العامنة ولقد اع 

 واإلحصاء وبعض الجهات والمصالح الحكومية مع االستعانة ببعض البحوث والدراسات فى هذا المجال.
 (.1997-1980وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية خالل الفترة ) 
ة مكانننه هامننة فننى البنيننان االقتصنناد  المصننر  حيننث بلغننت القيمننة النقديننة ل نتنناج تحتننل الثننروة الحيوانينن -1

 25.7% من متوسط القيمة النقدية ل نتناج الزراعنى البنالح نحنو 33مليار جنيه تمثل  8.3الحيوانى نحو 
 مليار جنيه.

 %.202زيادة القيمة النقدية ل نتاج الحيوانى بنحو  -2
 %.189راء بنسبة زيادة إنتاج اللحوم الحم -3
% للجناموا، 115% لألبقنار، 33زينادة أعنداد رثوا الماشنية المذبوحنة فنى مصنر بنسنب تتنراو  بنين  -4

 % للجمال.566% للماعز، 96% لألغنام، 46
 172ألف طن،  93% األمر الذ  أد  الى حدوث فجوة غذائية تراوحت بين 165زيادة االستهالك بنسبة  -5

 ألف طن.
 %.207لواردات من اللحوم الحمراء بنحو زيادة نسبة ا -6
بدراسة األثر الكمنى للعوامنل المنثثرة علنى واردات مصنر منن اللحنوم الحمنراء أوضنحت الدراسنة وجنود  -7

عالقة عكسية بين كمية اإلنتاج المحلى والدخل الفرد  الحقيقى واسنعار اسنتيراد اللحنوم الحمنراء )السنعر 
من اللحوم من جهة أخر ، ووجود عالقة طردينة بنين كمينة اللحنوم الحقيقى( من جهة والكمية المستوردة 

الحمراء المستوردة واالسنتهالك القنومى وأسنعار المسنتهلك لألسنماك )السنعر الحقيقنت(. وانتهنت الدراسنة 
 بوضع بعض التوصيات التى قد تثد  الى زيادة اإلنتاج من اللحوم الحمراء للحد من االستيراد.

 
 

 ملدمز
 



 6910 

الغذاء فى مصر هى التحد  األكبر للمجتمع المصر  فى ظل متغيرات النظام العالمى تعتبر مشكلة  
 5.7جسم بنحو الجديد.وتعتبر اللحوم الحمراء مصدراً رئيسياً للبروتين الحيوانى فى غذاء المستهلك حيث تمد ال

تضنمن يوميناً. وت جنرام 16.8% من إجمالى البروتين الحينوانى النذ  يبلنح 34جرام بروتين يومياً ا  حوالى 
ألولنى فنت االلحوم الحمراء كل من األبقار والجاموا واألغنام، الماعز،الجمال، الخنازير وهت تحتنل المرتبنة 

نتناج الحينوانت % من متوسط القيمنة النقدينة لال46األهمية النسبية للقيمة النقدية النواع اللحوم حيث تمثل نحو 
ية قطاع (. ونظراً ألهم1997-1980النتاج الزراعت خالل الفترة )% من القيمة النقدية ل33والذي يمثل نحو 

قتصننادية، اإلنتناج الحينوانى والنذ  يعكنا اآلثنار االقتصننادية واالجتماعينة المترتبنة علنى توجهنات السياسنة اال
ت مصر من ونظراً لالرتفاع المستمر فى أسعار اللحوم فكان البد من التعرف على العوامل المثثرة على واردا

 للحوم الحمراء.ا
 

 م كلز الوحق
علنى الننرغم منن الجهننود المبذولننة لتنمينة قطنناع اإلنتناج الحيننوانى بمصننر إال أن هنناك قصننوراً فننى  

ار رتفاع أسعاإلنتاج المحلى من اللحوم الحمراء عن الوفاء بحاجة االستهالك المحلى والتى انعكا أثرها على ا
 ننه الفجنوةعكان والتنى تفنوق معندل تزايند إنتناج اللحنوم ممنا ينشنل اللحوم سنوياً بسبب الزيادة السنريعة فنى السن

وم د منن اللحنالغذائية، األمر الذ  يثد  بدوره الى زيادة االعتماد على العالم الخنارجى وزينادة حجنم االسنتيرا
 الحمراء وهذا يثد  بدوره الى وجود عجز دائم ومستمر فى ميزان المدفوعات المصر .

 أهداف الدراسز
ألهمية اللحوم الحمراء كلحد مكونات اإلنتاج الزراعى حيث الغذاء الهام ل نسان فننن الدولنة  نظراً  

توجه مزيداً من االهتمام لزينادة إنتناج اللحنوم الحمنراء لتواجنه احتياجنات االسنتهالك المحلنى المتزايند لنذا فنلن 
مننن خننالل دراسننة  المثثرة على واردات اللحوم الحمراء البحث يهدف الى التعرف على أهم العوامل 

 النقاط اآلتية:
 (.1997-1980دراسة وتحليل تطور اإلنتاج من اللحوم الحمراء خالل الفترة ) -1
 (.1997-1980دراسة وتحليل تطور االستهالك من اللحوم الحمراء خالل الفترة ) -2
 (.1997-1980دراسة وتحليل الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء خالل الفترة ) -3
 (.1997-1980دراسة وتحليل تطور واردات مصر من اللحوم الحمراء خالل الفترة ) -4
 -1980امننل المننثثرة علننى واردات مصننر مننن اللحننوم الحمننراء خننالل الفتننرة )دراسننة وتحليننل العو -5

1997) 
 

 أسلوب التحليل
تم االستعانة فى هذه الدراسة بناألدوات التحليلينة الرياضنية واإلحصنائية فنى معالجنة البياننات وفنى  

حلينل تالزمننى فنى القياا الكمى للظنواهر والمتغينرات االقتصنادية وتمثنل ذلنك فنى اسنتخدام معنادالت االتجناه 
النحندار االسالسل الزمنية للمتغيرات موضع الدراسة كما تم اسنتخدام األسنلوب االقتصناد  القياسنى باسنتخدام 

لتحليننل العوامننل التننى تننثثر علننى واردات اللحننوم الحمننراء  Stepwise Regressionالمتعنندد المرحلننى 
لخطى بنين ل القياا باستبعاد حاالت االزدواج اواستبعاد المتغيرات األقل أهمية وكذلك تم معالجة بعض مشاك

هميتهنا متغير وآخر كمحاولة للوصول المتدرج والذ  يضنمن إدخنال المتغينرات المسنتقلة فنى النمنوذج وفقناً أل
 زم للصنورةومن الجدير بالذكر أنه باستخدام الدالة فى الصورة اللوغاريتمية أمكن التغلب على القصنور المنال

 الخطية.
 

 ياناتمصادر الو
تم جمع البيانات الخاصة بهذا البحث من الجهات الحكومية كاإلدارة المركزية لالقتصناد الزراعنى  

 ن.والجهاز المركز  للتعبئة العامة واإلحصاء والمجالت واألبحاث والدوريات التى قام بها المتخصصو
 
 
 
 
 

 النتائج ومناق تها
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 (:1997-1980الل الفترة )تطور أعداد رؤوس الما يز المحليز المذووحز فى مصر خ
( بننالملح ( يتضننح تزاينند 1بدراسننة تطننور أعننداد األبقننار المذبوحننة فننى مصننر )جنندول )األولممار: -أ 

أ  بنسننبة زيننادة بلغننت  1990ألننف رأا عننام  1918الننى  1980ألننف رأا عننام  1487أعنندادها مننن نحننو 
وبتقندير معادلنة االتجناه %، 33.8ألنف رأا أ  بنسنبة  1990% واستمرت فت الزيادة حتنى بلغنت نحنو 29

وية فنى ( تبين أن هناك زينادة سنن1997-1980الزمنى العام ألعداد األبقار المذبوحة فى مصر خالل الفترة )
ك % وذلن1.62ألف طن وبمعدل تغير مئو  بلح حنوالى  29.26أعداد األبقار المذبوحة فى مصر تقدر بنحو 

 كما يتضح من المعادلة التالية:
  هـا 29.26+  1532.72= هـ ص

  (30.92( **)6.4**) 
 حيث:
 = أعداد رثوا األبقار المحلية المذبوحة فى مصر باأللف رأا. هـص
 .18 ……………، 3، 2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 0.01* تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو     0.72معامل التحديد = 
 ت-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

 

( بنالملح ( يتضننح 1بدراسنة تطننور أعنداد الجناموا المذبوحننة فنى مصنر )جنندول )الجماموس: -ب 
أ   1990ألف رأا عام  1089الى  1980ألف رأا عام  974تزايد أعداد رثوا الجاموا المذبوحة من 

%، وبتقندير 115أ  بنسنبة زينادة  1997ألنف رأا عنام  2096% ثنم ازدادت النى نحنو 11.8بنسبة زيادة 
ن هناك ( تبين أ1997-1980لة االتجاه الزمنى العام ألعداد الجاموا المذبوحة فى مصر خالل الفترة )معاد

ضح % وذلك كما يت3.54ألف طن وبمعدل تغير مئو  بلح حوالى  41.7زيادة سنوية فى أعدادها تقدر بنحو 
 من المعادلة التالية:

  هـا 41.70+  782.67= هـ ص
  (7.03( **)4.05**) 

 حيث:
 = أعداد رثوا الجاموا المحلية المذبوحة فى مصر باأللف رأا. هـص
 .18 ……………، 3، 2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 0.01** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو     0.51معامل التحديد = 
 ت-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

 

( بنالملح ( يتضنح تزايند 1ام المذبوحنة فنى مصنر )جندول )بدراسة تطنور أعنداد األغنناألغنام: -ج 
أ  بنسبة  1990ألف رأا عام  2392الى  1980ألف رأا عام  1754أعداد رثوا األغنام المذبوحة من 

 %، وبتقدير معادلة6.86أ  بنسبة زيادة  1997ألف رأا عام  2556% ثم ازدادت الى نحو 36.37زيادة 
ينادة ز( تبنين أن هنناك 1997-1980ألغننام المذبوحنة فنى مصنر خنالل الفتنرة )االتجاه الزمنى العام ألعنداد ا
 % وذلك كما يتضح منن2.44ألف طن وبمعدل تغير مئو  بلح حوالى  55.61سنوية فى أعدادها تقدر بنحو 

 المعادلة التالية:
  هـا 55.61+  1748.48= هـ ص

  (20.61( **)7.1**) 
 حيث:
 ية المذبوحة فى مصر باأللف رأا.= أعداد رثوا األغنام المحل هـص
 .18 ……………، 3، 2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 0.01** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو     0.76معامل التحديد = 
 ت-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

 

ملح ( يتضح تزايد أعداد ( بال1بدراسة تطور أعداد الماعز المذبوحة فى مصر )جدول )الماعي: -د 
بنسنبة زينادة  1990ألنف رأا عنام  1631ألف رأا ازدادت النى  1176رثوا الماعز المذبوحة من نحو 

%، 96وكانت نسبة الزيادة نحو  1997ألف رأا عام  2312% واستمرت فى الزيادة حتى بلغت 38بلغت 
بنين أن ت( 1997-1980ى مصر خالل الفترة )وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام ألعداد الماعز المذبوحة ف

ما ك% وذلك 4.65ألف طن وبمعدل تغير مئو  بلح حوالى  75.08هناك زيادة سنوية فى أعدادها تقدر بنحو 
 يتضح من المعادلة التالية:

  هـا 75.08+  902.37= هـ ص
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  (18.27( **)16.46**) 
 حيث:
 ر باأللف رأا.= أعداد رثوا الماعز المحلية المذبوحة فى مص هـص
 .18 ……………، 3، 2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 0.01** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو     0.94معامل التحديد = 
 ت-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

 

 ( بنالملح ( يتضنح تزايند1بدراسة تطنور أعنداد الجمنال المذبوحنة فنى مصنر )جندول )الجمال: -هـ 
أ  بنسنبة زينادة بلغنت  1990ألنف رأا عنام  97ازدادت إلنى  1980ألنف رأا عنام  32أعدادها منن نحنو 

ه %، وبتقدير معادلة االتجنا566وبذلك بلغت نسبة الزيادة نحو  1997ألف رأا عام  213% زاد إلى 203
ة فنى ك زيادة سننوي( تبين أن هنا1997-1980الزمنى العام ألعداد الجمال المذبوحة فى مصر خالل الفترة )

 % وذلنك كمنا يتضنح منن المعادلنة4.65ألف طن وبمعدل تغير مئو  بلح حنوالى  75.08أعدادها تقدر بنحو 
 التالية:

  هـا 6.84+  38.46= هـ ص
        (2.63(  *)5.06**) 

 حيث:
 = أعداد رثوا الجمال المحلية المذبوحة فى مصر باأللف رأا. هـص
 0.62معامل التحديد =  .18 ……………، 3 ،2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 على الترتيب.0.01 0.05*،** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو  
 ت-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

 

 (:1997-1980تطور اإلنتاج من اللحوم الحمراء فى مصر خالل الفترة )
ألف طن  284الى زيادة كمية اللحوم الحمراء من نحو ( بالملح  2تشير البيانات الواردة بجدول ) 

 % كما تشنير النى زينادة كمينة86أ  بنسبة زيادة تقدر بنحو  1990ألف طن عام  548الى نحو  1980عام 
ت %، وتعز  هنذه الزينادة النى السياسنا189أ  بنسبة زيادة نحو  1997ألف طن عام  852اللحوم الى نحو 

ن اللحوم مالمنتجة  بالثروة الحيوانية، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام للكمية التى تقوم بها الدولة للنهوض
بنحو  ( يتضح أن هناك زيادة سنوية فى كمية إنتاج اللحوم تقدر1997-1980الحمراء فت مصر خالل الفترة )

 % ويتضح ذلك من المعادلة التالية:6.5ألف طن وبمعدل تغير مئو  يبلح  32.23
  هـا 32.23+  29187.= هـ ص

        (9.2(  **)17.14**) 
 حيث:
 = الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء باأللف طن. هـص
  .18 ……………، 3، 2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 .0.01** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو    0.95معامل التحديد = 
 ت-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

 

 (:1997-1980تطور االستهالك من اللحوم الحمراء فى مصر خالل الفترة )
يتلثر استهالك اللحوم الحمراء فت مصر بعدة متغيرات منها: عدد السكان وتوزيعهم منا بنين رينف  

وحضر،الدخل الفرد ،أسعار السنلع البديلنة، حجنم الواردات،الندعم السنعر ، ونظنراً للتزايند الكبينر فنى أعنداد 
 1980ألنف طنن عنام  387كان فنن استهالك اللحوم الحمراء قد تزايد خالل فترة الدراسنة حينث بلنح نحنو الس

% واستمرت الزيادة فى االستهالك 97أ  بنسبة زيادة قدرت بنحو  1990ألف طن عام  761ازداد الى نحو 
-1980تنرة )% خنالل الف165ألف طن أ  بزينادة  1024حيث قدرت بنحو  1997حتى بلغت أقصاها عام 

 ( بالملح .2( كما يتضح من جدول )1997
الفتنرة  وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام للكمية المستهلكة من اللحنوم الحمنراء فنت مصنر خنالل

 ألف طنن وبمعندل 29.03( يتضح أن هناك زيادة سنوية فى كمية استهالك اللحوم تقدر بنحو 1980-1997)
 ن المعادلة التالية حيث:% ويتضح ذلك م4.3تغير مئو  بلح 
 

  هـا 29.03+  405.81= هـ ص
        (15.69(  **)12.15**) 

 حيث:
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 = الكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء باأللف طن. هـص
  .18 ……………، 3، 2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 .0.01** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو    0.90معامل التحديد = 
 ت-قام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة)   ( تشير األر

 

 (:1997-1980تطور الفجوة الغذائيز ونسوز االكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء خالل الفترة )
قد لجلت فنظراً لقصور اإلنتاج المحلى من اللحوم الحمراء عن الوفاء باحتياجات االستهالك المحلى 

تضنح تزايند ( بنالملح  ي2لخارج، وبدراسنة البياننات النواردة بجندول )الدولة الى استيراد اللحوم الحمراء من ا
 354إلى حوالى  1980% عام 73ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتى بلغت حوالى  103الفجوة الغذائية من حوالى 

ألف  172ثم تناقصت الفجوة الغذائية إلى حوالى  1984% عام 47ألف طن وبنسبة اكتفاء ذاتى بلغت حوالى 
الغذائينة  ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العنام للفجنوة1997% عام 83اكتفاء ذاتى بلغت حوالى  طن وبنسبة

ند مستو  ألف طن ولكن لم تثبت معنوية هذا التغير ع 3.22-تبين تناقص معدل التغير السنو  وقد بلح حوالى 
ألنف طنن  189.22حنوالى ، مما يعنى أن هذا التنناقص يندور حنول المتوسنط والمقندر ب0.05، 0.01معنو  

صنر محمنراء فنت خالل فترة الدراسة، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لنسبة االكتفاء الذاتى منن اللحنوم ال
% وبمعنندل تغيننر مئننو  بلننح 1.53( يتضننح أن هننناك زيننادة سنننوية تقنندر بنحننو 1997-1980خننالل الفتننرة )

 % ويتضح ذلك من المعادلة التالية:2.2
  هـا 1.53+  56.29= هـ ص

        (13.44( **)3.95**) 
 حيث:
 = نسبة االكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء باأللف طن. هـص
  .18 ……………، 3، 2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 .0.01** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو    0.49معامل التحديد = 
 ت-ة)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيم

 (:1997-1980تطور متوسط نصيب الفرد خالل الفترة )
أكدت الكثير من الدراسات انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء الى مستو   

ل لفرد من كغير كافى لتلبية حاجة السكان من البروتينات الحيوانية، وفى هذا الجزء سيتم تناول تطور نصيب ا
 االستهالك، والواردات والدخل الحقيقى.من اإلنتاج المحلى، و

( 3دة بجندول )تشير البيانات النوارمتوسط نصيب الفرد من اإلنتاج المحلى من اللحوم الحمراء: -أ
 1980ام كيلو جرام سنوياً عن 10.36بالملح  الى أن متوسط نصيب الفرد من اإلنتاج اللحوم الحمراء قد بلح 

ياً كجنم سننو 11.88% ثم تزايد بعد ذلك حتى بلح 5,4–أي بنسبة    1990كجم سنوياً عام  9.8انخفض الى 
-1980%،  وبتقدير معادلة االتجناه الزمننى العنام خنالل الفتنرة )21.2بنسبة زيادة بلغت حوالى  1997عام 

 % غير معنوية إحصائياً.0.03( يتضح أن هناك زيادة سنوية تقدر بنحو 1997
ا الجندول تشير بيانات نفنم الحمراء والدخل الحليلى: متوسط نصيب الفرد من استهالك اللحو-ب

زداد الى ا 1980كيلو جرام سنوياً عام  11.41الى أن متوسط نصيب الفرد من اإلنتاج اللحوم الحمراء قد بلح 
كجننم سنننوياً عننام  15.97% ثننم واصننل الزيننادة ليصننل ليلننح 2.1أي بنسننبة  1990كجننم سنننوياً عننام  11.65
تجاه كجم سنويا، ومن معادلة اال 0.15% أي بنحو 39ل الفترة موضع الدراسة هى فكانت الزيادة خال 1997

% وبمعنندل تغيننر مئننو  بلننح 0.20( وجنند أن هننناك زيننادة سنننوية تقنندر بنحننو 1997-1980الزمنننى للفتننرة )
 % ويتضح ذلك من المعادلة التالية حيث:1.5

  هـا 0.20+  11.78= هـ ص
        (21.36( **)3.996**) 

 حيث:
 = متوسط نصيب الفرد من استهالك اللحوم الحمراء بالكجم/سنة. هـص
  .18 ……………، 3، 2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 .0.01** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو    0.50معامل التحديد = 
 ت-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

ن أ( لنصنيب الفنرد منن الندخل الحقيقنى وجند 1997-1980رة )وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى للفت
 % ويتضح ذلك من المعادلة التالية:1,9% وبمعدل تغير مئو  بلح 2.77هناك زيادة سنوية تقدر بنحو 

  هـا 02.77+  116.95= هـ ص
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        (11.08( **)3.35**) 
 حيث:
 = نصيب الفرد من الدخل الحقيقى. هـص
  .18 ……………، 3، 2 ،1= الزمن حيث هـ=  هـا

 .0.01** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو    0.41معامل التحديد = 
 ت.-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

راء ومن المالحظ تقارب معدالت التغير المئو  بين متوسط نصيب الفرد من استهالك اللحوم الحم
ك الفنرد ذا بالطبع يثكد أن اللحوم الحمراء من السنلع الضنرورية السنتهالونصيب الفرد من الدخل الحقيقى وه

 المصر .
 

ن اللحنوم انعكا عدم كفاية اإلنتاج المحلى ممتوسط نصيب الفرد من واردات اللحوم الحمراء: -ج
 1.85 الى 1980كجم سنوياً عام  1.05الحمراء إلى ارتفاع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء المستوردة من 

دة ا  بنسنبة زينا 1997كجنم سننوياً عنام  5.72% ثنم ازداد النى 76ا  بنسنبة زينادة  1990كجم سنوياً عنام 
 ( بالملح ، ومن معادلة االتجاه الزمننى3( وذلك كما يتضح من جدول )1997-1980% خالل الفترة )444

لك ذ% ويتضح 6, 5لح % وبمعدل تغير مئو  ب0.24خالل نفا الفترة وجد أن هناك زيادة سنوية تقدر بنحو 
 من المعادلة التالية حيث:

  هـا 0.24+  1.41= هـ ص
        (2.99( **)5.46**) 

 حيث:
 = متوسط نصيب الفرد من واردات اللحوم الحمراء بالكجم/سنة. هـص
  .18 ……………، 3، 2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 .0.01 ** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو   0.65معامل التحديد = 
 ت-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

 

 (:1997-1980تطور واردات مصر من اللحوم الحمراء خالل الفترة )
اسنتيراد لمواجهة عجز اإلنتاج الحينوانى منن اللحنوم الحمنراء عنن مجابهنة االحتياجنات المحلينة قامنت الدولنة ب

حمراء فى ها المختلفة، وبدراسة تطور كمية الواردات من اللحوم الحيوانات حية ولحوم حمراء مذبوحة بلنواع
راء صورة حيوانات حينة، وكمينة النواردات منن اللحنوم الحمنراء المجمندة، وكمينة النواردات منن اللحنوم الحمن

راء فنى ( بالملح ( تبين زيادة كمينة واردات اللحنوم الحمن4المحفوظة واجمالى الواردات )كما يتضح بجدول )
 90، 68، 16يوانات حية، وكمية النواردات منن اللحنوم الحمنراء المجمندة، واجمنالى النواردات منن صورة ح

علننى الترتينب، بينمننا تناقصننت  1997ألننف طننن عنام  169.3، 142، 27الننى حنوالى  1980ألنف طننن عنام 
 ير، وبتقد1997ألف طن عام  0.2الى حوالى  1980ألف طن عام  6واردات اللحوم الحمراء المحفوظة من 

دم معنوينة عن( لكمية الواردات لألنواع المختلفة تبنين 1997-1980معادلة االتجاه الزمنى العام خالل الفترة )
ة الى معامالت كمية الواردات من اللحوم الحمراء فى صورة حيوانات حية، وفى صورة لحوم مجمدة، باإلضاف

، 126.22، 40.78قننندر بحنننوالى اجمنننالى النننواردات وهنننذا يعننننى أن كمينننة النننواردات تننندور حنننول متوسنننط 
ة ألف طن على الترتيب، بينما تبنين معنوينة معامنل كمينة النواردات منن اللحنوم الحمنراء فنى صنور 174.03

%، وذلنك كمنا يتضنح 11.3ألف طن وبمعدل تغينر مئنو  بلنح  0.8محفوظة وذلك بنقص سنو  قدر بحوالى 
 من المعادلة اآلتية:
  هـا 0.80 – 14.7= هـ ص

        (7.85( **)4.64**) 
 حيث:
 = كمية الواردات من واردات اللحوم الحمراء المحفوظة باأللف طن. هـص
  .18 ……………، 3، 2، 1= الزمن حيث هـ=  هـا

 .0.01** تشير إلى المعنوية عند مستو  معنو    0.57معامل التحديد = 
 ت-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

 ى للعوامل المؤثرة على واردات مصر من اللحوم الحمراء: األثر الكم
بدراسة المتغيرات التنى يمكنن أن تنثثر علنى عندم اسنتقرار سياسنة اسنتيراد مصنر للحنوم الحمنراء  

 يتضح أنها كاآلتى:
 كمية اإلنتاج المحلى من اللحوم الحمراء )باأللف طن(. -1
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 ى )جنيه/كيلو(.أسعار المستهلك للحوم الحمراء المحلية بالسعر الحقيق -2
 االستهالك القومى من اللحوم الحمراء )باأللف طن(. -3
 متوسط الدخل الفرد  الحقيقى )بالجنيه(. -4
 سعر استيراد اللحوم الحمراء بالسعر الحقيقى )جنيه/ طن(. -5
 أسعار المستهلك للدواجن  بالسعر الحقيقى )جنيه/كيلو(. -6
 و(.أسعار المستهلك لألسماك بالسعر الحقيقى )جنيه / كيل -7
 نسبة سعر اللحوم الحمراء الى سعر الدواجن بالسعر الحقيقى)جنيه / كيلو(. -8
 نسبة سعر اللحوم الحمراء الى سعر األسماك بالسعر الحقيقى)جنيه / كيلو(. -9

 عدد السكان بالمليون. -10
وباستخدام المعنادالت الخطينة والنصنف لوغاريتمينة واللوغاريتمينة المزدوجنة لقيناا أثنر العوامنل  

عتمد يوالذ   Stepwiseة على كمية الواردات فى صورها المختلفة وبنجراء اسلوب االنحدار المرحلى السابق
سنتبعادها على مصفوفة االرتباط للتعرف على العوامل ذات االرتباط المنخفض منع المتغينر التنابع والتنى ينتم ا

 ف ومعامل التحديد المعدل أمكن التوصل الى -وحسب قيمة
 النتائج التالية:
 هـ7لوا 1,45+ هـ5لوا 1,81 – 15.47= هـ 1لوص -1

           (5.57( **)2.42(       *)4.32**) 
 **9.37ف=-قيمة  0.50معامل التحديد المعدل= 

 هـ4لوا 1.69 – هـ3لوا 1.83+  1.17= هـ 2لوص -2
           (0.53( )4.03(       **)2.28*) 

 **9.26ف=-قيمة  0.49معامل التحديد المعدل= 
 هـ3لوا 15.73+ هـ1لوا 22.36 – 42.19= هـ 3ص -3

           (2.07( )5.21(       *)2.56**) 
 **24.1ف=-قيمة  0.73معامل التحديد المعدل= 

 هـ3لوا 1.70+ هـ1لوا 0.79 – 1.05-= هـ 4لوص -4
           (5.57( **)2.42(       *)4.32**) 

 **8.44ف=-قيمة  0.47معامل التحديد المعدل= 
 حيث:
 = كمية الواردات من  اللحوم الحمراء فى صورة حيوانات حية باأللف طن. هـ1ص
 = كمية الواردات من  اللحوم الحمراء المجمدة باأللف طن. هـ2ص
 = كمية الواردات من  اللحوم الحمراء المحفوظة باأللف طن. هـ3ص
 = كمية الواردات من اللحوم الحمراء باأللف طن. هـ4ص

 على الترتيب. 0.01، 0.05شير إلى المعنوية عند مستو  معنو  *، ** ت
 ت-)   ( تشير األرقام بين األقواا أسفل المعالم إلى قيمة

 وتشير نتائج التحليل القياسى الى اآلتى: 
لما قلنت ك( أنه كلما زاد سعر استيراد اللحوم الحمراء بالسعر الحقيقى )جنيه/ طن( 1فى المعادلة )

ألسنماك لردة من اللحوم الحمراء فى صورة حيوانات حية، كما أنه كلما زادت أسعار المسنتهلك الكمية المستو
ا حية، وهذ بالسعر الحقيقى )جنيه / كيلو( كلما زادت الكمية المستوردة من اللحوم الحمراء فى صورة حيوانات

وبنين  صورة حيواننات حينة يعنى أن جزء من المستهلكين يتلرجح بين استهالك اللحوم الحمراء المستوردة فى
ر ل هنذا يشنياألسماك وذلك فى حالة انخفاض أسعار أ  منهما بالمقارنة باآلخر )األسعار النسبية بينهما(، ولعن

روض الى إمكانية خفض الطلب على اللحوم الحمراء المستوردة فى صورة حيوانات حية فى حالة زيادة المعن
 من األسماك مع خفض أسعاره. 

( يتضح وجود عالقة طردية بين الكمينة المسنتوردة منن اللحنوم الحمنراء المجمندة 2)ومن المعادلة 
وبين االستهالك القومى من اللحوم الحمراء )باأللف طن( وعالقة عكسنية منع متوسنط الندخل الفنرد  الحقيقنى 

ة منن اللحنوم )بالجنيه(، وهذا يعنى أنه كلما زاد االسنتهالك القنومى منن اللحنوم الحمنراء تزيند الكمينة المسنتور
الحمراء المجمدة وهذا يشير الى أنه عندما يحدث زيادة فى الطلنب علنى اللحنوم فنى حالنة وجنود انخفناض فنى 
معدل اإلنتاج المحلى منها بحيث ال يتناسب مع زيادة االستهالك من اللحوم الحمراء فنن هذا ينثد  النى لجنوء 

ها كثينراً عنن سنعر اللحنوم الطازجنة، كمنا أن زينادة المستهلكين الى اللحوم المجمدة المستوردة النخفاض سعر
متوسط الدخل الفرد  الحقيقى تثد  الى خفض الكمية المستهلكة من اللحوم المستوردة المجمدة وذلك راجع فى 
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األساا الى أذواق المستهلكين والتى تختلف باختالف الدخول فعندما يزيد الدخل الفرد  الحقيقى للمستهلك فننه 
 م الطازجة ويستبعد اللحوم المستوردة المجمدة.يفضل اللحو

فوظة ( وجود عالقة عكسية بين الكمية المستوردة من اللحوم الحمراء المح3ويتضح من المعادلة )
ن اللحنوم موبين كمية اإلنتاج المحلى من اللحوم الحمراء )باأللف طن(، وعالقة طردية مع االستهالك القومى 

ى حالنة فنالذ  يعنى أنه يقل الطلب على اللحنوم الحمنراء المسنتوردة المحفوظنة  الحمراء )باأللف طن(، اآلمر
دة ما أن زياكزيادة اإلنتاج المحلى من اللحوم الحمراء وخاصة فى حالة تغطية هذا اإلنتاج للطلب على اللحوم، 

لطلب على زيادة ااالستهالك القومى من اللحوم الحمراء )وخاصة فى األعياد والمواسم( من شلنه أن يثد  الى 
 اللحوم عن المعروض من اللحوم المحلية فيثد  الى زيادة االستيراد منها.  

اء ( يتضح وجود عالقة عكسية بنين اجمنالى الكمينة المسنتوردة منن اللحنوم الحمنر4ومن المعادلة )
 ن اللحنومومى موبين كمية اإلنتاج المحلى من اللحوم الحمراء )باأللف طن(، وعالقة طردية مع االستهالك الق

ى حالنة فن الحمراء )باأللف طن(، اآلمر الذ  يعنى أنه يقل الطلب على اللحوم الحمراء المستوردة بصفة عنام 
لى اهذا يشير زيادة اإلنتاج المحلى من اللحوم الحمراء وخاصة فى حالة تغطية هذا اإلنتاج للطلب على اللحوم و

جنوء لزينادة االسنتهالك منن اللحنوم الحمنراء هنو السنبب فنى  أن انخفاض اإلنتاج المحلى بحيث ال يتناسنب منع
ينادة زالمستهلكين الى اللحوم المستوردة وخاصة فى حالة انخفاض سعرها عن سعر اللحوم الطازجة، كمنا أن 
منا فيهنا باالستهالك القومى من اللحوم الحمراء من شلنه أن ينثد  النى زينادة الطلنب علنى كافنة أننواع اللحنوم 

 توردة فيثد  الى زيادة االستيراد منها.  اللحوم المس
فنناء ومنن نتننائج التحلينل السنناب  يتضننح أن عندم كفايننة اإلنتنناج المحلنى مننن اللحننوم الحمنراء عننن الو

إلنتاج ادم كفاية بالكمية المطلوبة لالستهالك القومى مع زيادته المطردة والمستمرة )بفعل الزيادة السكانية(، وع
لمحلية ع أسعارها، أضف الى ذلك انخفاض أسعار اللحوم المستوردة عن األسعار االمحلى من األسماك وارتفا

 لطازجة فىامن شلنه أن يثد  الى زيادة الكمية المستوردة من اللحوم، بالرغم من تحول المستهلك الى اللحوم 
 حالة ارتفاع متوسط دخلة الحقيقى. 

 

 التوصيات
 

ج خدام بنرامالموجودة حالياً والمنتجة للحنوم الحمنراء وذلنك باسنت العمل على تحسين كفاءة أنواع الحيوانات -1
تحسننين صننحة الحيننوان )الرعايننة البيطريننة( وبننرامج تحسننين تغذيتننه )رفننع قيمننة األعننالف مننع تحسننين 

عملينات  نوعيتها( وبرامج تحسنين الكفناءة الوراثينة )التهجنين والتلقنيح الصنناعى( وإتمنام الرقابنة علنى
 ناث وصغار الماشية وتشديد العقوبة على المخالفين.الذبح للحد من ذبح اإل

ناسننبة العمنل علننى تشنجيع تربيننة حيواننات اللحننم وذلننك بتنوفير القننروض الالزمنة للمنتجننين بلسنعار فائنندة م -2
 وشروط ميسرة.

 التوسع فى استنباط سالالت جديدة عالية اإلنتاجية ومقاومة لألمراض. -3
 ار مناسنبةية ذات الجودة العالينة وتنوفير األعنالف الجافنة والمصننعة بلسنعالتوسع فى إنتاج األعالف المحل -4

ر )حيث أن األعالف المستوردة أثبتت إمكانية إصابة الحيوان ببعض األمراض مثل مرض جننون البقن
طانيا والتى قد تصيب اإلنسان نتيجة استخدام أعالف حيوانية ذات اصل حيوانى وذلك كما حدث فى بري

 يا وبعض دول أوروبا(.وفرنسا وألمان
 تشديد الرقابة على الجزارين لعدم التالعب فى أسعار اللحوم الحمراء. -5
 توفير المعلومات الدقيقة عن أسعار اللحوم الحمراء باألسواق المحلية واألسواق العالمية. -6
 العمل على زيادة الوعت الغذائت وترشيد االستهالك وخاصة فى األعياد.  -7
فناءة كانشاء مشروعات االنتاج الحيوانت فت األراضت الجديدة بوضع نظنام يترتنب علينه تحقين   التوسع فت-8

 عالية ل نتاج المحلت من اللحوم.
 

 (.1997-1980(: أعداد رؤوس الما يز المحليز المذووحز فى مصر خالل الفترة )1جدول )

 السنوات
 األولار
 ألف رأس

 الجاموس
 ألف رأس

 األغنام
 ألف رأس

 الماعي
 ألف رأس

 الجمال
 ألف رأس

1980 1487 974 1754 1176 32 

1981 1526 985 1818 1103 46 

1982 1565 996 1882 1230 50 

1983 1630 1007 1945 1111 67 

1984 1691 1041 2012 1235 94 

1985 1732 1047 2076 1301 145 
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1986 1771 1052 2143 1363 106 

1987 1805 1057 2211 1440 67 

1988 1839 1061 2283 1514 96 

1989 1878 1075 2322 1589 99 

1990 1918 1089 2392 1631 97 

1991 1959 1103 2494 1624 110 

1992 2002 1125 2511 1905 117 

1993 2045 1147 2614 2013 95 

1994 2084 1158 2714 2126 125 

1995 1697 1279 3043 2247 109 

1996 1972 1927 2211 2161 194 

1997 1990 2096 2556 2312 213 
 ، أعداد مختلفز.– إحصاءات الثروة الحيوانيز: الجهاي المركيى للتعوئز العامز واإلحصاء، المصدر

 

لفتممرة امممراء خمالل (: اإلنتماج واالسممتهالك والفجموة الغذائيمز ونسمموز االكتفماء الممذاتى ممن اللحموم الح2جمدول )
(1980-1997.) 

 السنوات
 اإلنتاج 
 واأللف طن

 االستهالك 
 واأللف طن

 نسوز االكتفاء الذاتى % الغذائيز واأللف طن الفجوة

1980 284 387 103 73 

1981 294 431 137 68 

1982 299 451 152 66 

1983 302 558 256 54 

1984 308 662 354 47 

1985 326 610 284 53 

1986 366 655 289 56 

1987 419 634 215 66 

1988 513 635 142 80 

1989 539 715 176 75 

1990 548 761 213 72 

1991 564 705 141 80 

1992 577 730 153 79 

1993 584 776 192 75 

1994 669 780 111 85 

1995 691 852 161 81 

1996 747 902 155 82 

1997 852 1024 172 83 

 : حسوت من: المصدر
 ، أعداد مختلفز.يراعىتلديرات الدخل من اللطاع ال –الجهاي المركيى للتعوئز العامز واإلحصاء، -1 
 أعداد مختلفز. ن رة استهالك السلع فى ج. م. ع،الجهاي المركيى للتعوئز العامز واإلحصاء،  -2

 (: نصيب الفرد من إنتاج واستهالك وواردات اللحوم والحمراء من الدخل الحليلى.3جدول )

 السنوات
نصيب الفرد من 
اإلنتاج المحلى من 
 اللحوم الحمراء 

رد من استهالك نصيب الف
 اللحوم الحمراء 
 كجم / سنز

نصيب الفرد من 
واردات اللحوم الحمراء 

 كجم

نصيب الفرد من 
 الدخل الحليلى جنيه

1980 10.36 11.41 1.05 130 

1981 10.21 11.82 1.15 128 

1982 10.16 12.47 2.31 139 

1983 9.97 14.11 4.13 139 

1984 10.3 13.85 3.55 141 

1985 10.51 14.29 3.78 145 

1986 10.18 13.32 3.13 134 

1987 9.93 13.32 2.69 132 

1988 9.99 12.43 2.44 118 
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1989 9.91 12.89 2.98 102 

1990 9.8 11.65 1.85 132 

1991 9.87 12.19 4.08 125 

1992 10.10 15.46 5.44 146 

1993 9.83 15.52 5.68 156 

1994 9.87 14.95 5.08 160 

1995 11.46 15.47 5.41 176 

1996 10.10 15.72 5.61 185 

1997 11.88 15.97 5.72 191 
لمسمتهلك، سمعار الويمع لالكتماب اإلحصمائى السمنوى، الن مرة ال مهريز أل: حسوت من: الجهاي المركميى للتعوئمز العاممز واإلحصماء، المصدر

 ، أعداد مختلفز.ن رة التجارة الخارجيز
 

 (.1997-1980(: كميز واردات اللحوم الحمراء وصورها المختلفز واأللف طن خالل الفترة )4جدول )

 السنوات
دات اللحوم الحمراء وار

 فى صورة حيوانات حيز 
واردات اللحوم الحمراء 

 المجمدة
واردات اللحوم الحمراء 

 المحفوظز
 اجمالى الواردات

1980 16 68 6 90 

1981 37 61 11 109 

1982 46 43 10 99 

1983 43 114 21 178 

1984 65 124 12 201.2 

1985 54 173 11.8 238.7 

1986 25 157 15.5 197.5 

1987 26 133 8.7 167.4 

1988 27 164 6.8 196.4 

1989 27 170 6.1 203.7 

1990 33 156 2.2 191.4 

1991 34 91 6 130.2 

1992 18 157 2.2 177.8 

1993 97 181 2.1 279.4 

1994 86 114 2.6 202.7 

1995 45 86 2.9 134.5 

1996 28 138 0.3 166.3 

1997 27 142 0.2 169.3 
 .أعداد مختلفزن رات حركز اإلنتاج والتجارة الخارجيز،  لمصدر: الجهاي المركيى للتعوئز العامز واإلحصاء،ا

 
 (.1997-1980ة )(: أهم المتغيرات االقتصاديز التى تؤثر على واردات اللحوم الحمراء خالل الفتر5جدول )

 السنة

كمية 
اإلنتاج 

المحلى 
من اللحوم 
الحمراء 

)باأللف 
 طن(

عار أس
المستهلك 
للحوم 

الحمراء 
المحلية 
بالسعر 

الحقيقى 
 )جنيه/كيلو(

االستهالك 

القومى من 
اللحوم 
الحمراء 

 )باأللف طن(

متوسط 

الدخل 
الفرد  
 الحقيقى

 )بالجنيه(

سعر استيراد 
اللحوم 

الحمراء 
بالسعر 
الحقيقى 

 )جنيه/ طن(

أسعار 
المستهلك 

للدواجن 
بالسعر 
 الحقيقى 

 )جنيه/كيلو(

أسعار 
المستهلك 

لألسماك 
بالسعر 
 الحقيقى 

 طن / كيلو

نسبة سعر 
اللحوم 

الحمراء الى 
سعر 
الدواجن 

)بالسعر 
 الحقيقى( %

نسبة سعر 
اللحوم 
الحمراء 

الى سعر 
األسماك 
بالسعر 

 الحقيقى
% 

عدد 

السكان 
بالمليو
 ن

1980 287 6.3 387 98.4 1893 4.3 3.1 1.5 2.0 42.1 

1981 294 5.8 431 118.2 2078 5.2 3.3 1.1 1.8 43.2 

1982 299 5.9 451 128.8 2126 4.9 3.9 1.2 1.5 44.5 

1983 302 6.7 558 119.2 1718 4.2 3.5 1.6 1.9 45.7 



J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 25 (11), November , 2000. 

6919 

 

1984 308 6.8 662 115.5 1616 4.3 3.7 1.6 
ا 1.9

47.5 

1985 326 5.9 610 112.4 1634 4.0 3.7 1.5 1.6 48.5 

1986 366 5.3 655 117 1721 3.5 3.4 1.5 1.6 49.6 

1987 419 6.1 634 121 2370 3.4 3.8 1.8 1.6 51.4 

1988 513 6.5 635 135 2316 3.4 3.8 1.9 1.7 52.1 

1989 539 5.7 715 134 2607 3.1 3.6 1.5 1.6 52.9 

1990 548 5.6 761 146 1857 3.2 3.9 1.7 1.4 54.4 

1991 564 5.2 705 155 2306 3.1 3.7 1.7 1.4 55.9 

1992 577 4.4 730 157 2147 2.5 2.4 1.8 1.8 56.4 

1993 584 4.8 776 163 945 2.5 2.6 1.9 1.8 57.4 

1994 669 4.9 780 161 1384 2.4 2.6 2.0 1.9 58.9 

1995 691 4.7 852 159 1439 2.4 2.7 1.9 1.8 59 

1996 747 4.5 902 154 1439 2.3 2.6 2.0 1.7 59.3 

1997 852 4.4 1024 160 1450 2.3 2.5 2.0 1.8 60.8 

 الكتاب اإلحصمائ  السمنوي، الن مرة ال مهريز السمعار المسمتهلك، : حسوت من ويانات الجهاي المركيي للتعوئز العامز واإلحصاء، المصدر
 ، أعداد مختلفز.ن رة التجارة الخارجيز، ن رة استهالك السلع ف  ج.م.ع.، تلديرات الدخل من اللطاع اليراع   
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ABSTRACT 

 
Red Meat is considered one of the major sources of animal protein 

for humans. The main target of this paper is to study the most important 
factors affecting the import f the red meat in Egypt during the period (1980-
1997). The red meat prices increased rapidly in the decades due to the 
shortage of domestic production to satisfy the growing demand for red meat. 
The rise in demand is attributed to the increase in per-capita income and the 
population growth thus the red meat is a significant to overcome the gap of 
red meat production. 

  This applies a model to evaluate the factors affecting Egypt's 
imports of red meat using econometric methods. The study analyzed the 
development of production, consumption, gap, and imports of red meat in 
Egypt. The results of the study showed an inverse proportion between the 
real income per capita and the imported amount of meat. The results also 
indicate the inverse relationship between the imported amount of red meat 
and the prices of imports in the last year. Also, it showed a direct relationship 
between the amount of imported red meat and local production.  

The study recommends producers to expand their production of red 
meat by making new farms in Egyptian desert land. Following scientific 
methods feeding livestock. Constructing stations for artificial fertilization.     


