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ث البح بيانات ص    ل خ ت س م ل  ا

 
2202/    9  /  8  استالم  
2022/  10 /   6    قبول  

 البيضاء  واللحوم  الحمراء  اللحوم  من  كلل  الراهن  الوضع  وتحليل  دراسة  أساسية  بصفة  البحث  يستهدف 

  نموذج  باستخدام(  2020–  2004)  الفترة  خالل  مصر  في  اللحوم  على  الطلب  تقدير  مصر،  في  واألسماك

  من   مجموعة  الى  البحث  توصلAlmost Ideal Demand System (AIDS  .)  األمثل  شبه  الطلب

  باإلنفاق  بالمقارنة  وذلك  الحمراء  اللحوم  على  مصر  في  االستهالكي  اإلنفاق  نسبة  ارتفاع :  أهمها  من  النتائج

 ، %0.23  ،%1.27  نحو  بلغت  حيث  واألسماك،(  الدواجن  لحوم)  البيضاء  اللحوم  من  كل  على  االستهالكي

 في  واألسماك  الدواجن  عن  الحمراء  للحوم  مصر  في  المستهلك  تفضيل  ذلك  ويعني  الترتيب،  علي%  1.1

  الطلب   أن  السعرية  الطلب  مرونة  تقدير  نتائج  تشير  كما  الحيوانية،  البروتينية  المنتجات  من  احتياجاته  سد

 هذه   من  المستهلكة  الكمية  استجابة  تنخفض  حيث  مرن،  غير  واألسماك  والدواجن  الحمراء  اللحوم  على

  الطلب   مرونة  تقدير  نتائج  وتوضح  المصري،  للمستهلك  ضرورية   سلعا  تمثل  فهي  السعرية  للتغيرات  السلع

 لحوم)  البيضاء  اللحوم  مجموعة  من  كل  أن  يتبين  المرونة  معامل  وقيمة  إشارة   خالل  ومن  التقاطعية

 لحوم)البيضاء  واللحوم  الحمراء  اللحوم  مجموعة  من  كل  وان  إحالليه،  سلع  تعتبر  واألسماك(  الدواجن

 إشارة   وتشير,  المصري  للمستهلك  بالنسبة  لبعضها  مكملة  سلعا  تمثل  فهي  تكاملية  سلع  تعتبر(  الدواجن

 اللحوم   الحمراء،   اللحوم  مجموعة)  الثالثة  اللحوم  مجموعات  من  كل  أن  اإلنفاقية  المرونة  معامل  وقيمة

  الدراسة   وتوصي.  الدراسة  فترة  خالل  مصر  في  للمستهلك  ضرورية  أساسية  سلع  تعتبر(  األسماك  البيضاء،

 الحمراء  اللحوم  إنتاج  في  التوسع  ضرورة  فيجب  الحمراء  للحوم  اإلنفاقية  المرونات  الرتفاع  نظرا    بأنه

 وإنتاج   تربية  تشجيع  الى   باإلضافة  المنخفضة،  الدخول   ذوي  المستهلكين  تناسب  بأسعار  توفيرها  لضمان

 إنتاج  زيادة  لضمان  اإلنتاجية  وعالية  وراثيا    محسنة  عجول  تسالال  باطناست  على  والعمل  العجول،  وتسمين

  مما  مناسبة،  بأسعار  لهم  األعالف  وتوفير  العجول  مربي  تشجيع  على  العمل  ضرورة  مع  الحمراء،  اللحوم

  الدواجن   لحوم  من  اإلنتاج  بزيادة  االهتمام  يجب  أنه  كما  الحمراء،  اللحوم  من  اإلنتاج  زيادة  الى  يؤدي

  الحديثة   التقنيات  خالل  من  السمكي  االستزراع  على  والتركيز  الحمراء  للحوم  بدائل  باعتبارهما  واألسماك

 . السمكي اإلنتاج في معنوية  زيادة تحقق أن يمكن  واإلنتاج التربية عمليات وتكثيف
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This research aimed to study and analyze the current situation and predictions for the 

consumption of both meat and poultry meat and fish in Egypt, , and estimating the demand 

of meat in Egypt during the period (2004-2020) by using The Almost Ideal Demand 

System (AIDS). The most important economic results from the estimated Demand of meat 

are; the increase in the proportion of consumption expenditure in Egypt on red meat 

compared to the consumption expenditure on both poultry meat and fish, which was about 

1.27%, 0.23% and 1.1% respectively. The results of estimated demand of meat refers to the 

price elasticity of demand indicate that the demand for red meat, poultry meat and fish is 

inflexible. In addition, the values of the elasticities coefficient shows that both, poultry 

meat and fish are substitute commodities and that both poultry meat, red meat are 

complementary Commodities . The value of the expenditure elasticity coefficient indicate 

that each of the three meat groups (red meat, poultry meat, fish) are basic and essential 

commodities for consumers in Egypt during the study period. The high expenditure 

elasticity of the red meat, the study recommends the need to increase the production of red 

meat to ensure that it is available at prices suitable for low-income consumers. In addition, 

encouraging the breeding, production and fattening of calves. Moreover, encouraging calf 

breeders and provide them the animal feed at reasonable prices. This will be leading to 

increased production of red meat, and more attention must be increasing the production of 

poultry meat and fish as alternatives to red meat and focusing on fish farming through 

modern techniques and the intensification of production processes can achieve a significant 

increase in fish production. 

Keywords: 

Almost Ideal Demand 

System (AIDS), 

Elasticity, Meat.. 

  

Corresponding Author: Sahar Sobhy Sayed Abd Elrazek. 

Email: saharsobhy1990@gmail.com      

© The Author(s) 2022. 
 

 

  :مقدمة

 الناتــــج إجمــــالي مــــن% 37.2 بحــــوالي يســــاهم حيــــث الهامــــة  القطاعــــات  مــــن  مصر  في  الحيــواني  اإلنتــاج  قطــاع  يعتــبر

 ذلــــك  يتعــــد   بــــل  للمواطنـيـــن،  الغــذاء  توفـيـر  في  القطــاع  هــذا  أهميــة  تقتصــر  وال  ،  2019  سـنة  خـالل  مصر  في  الزراعــي

 لغــــذاء الــــالزم الحيــــواني  للبروتـيـــن  ورئيســــا    مهـمـــا  مصــــدرا  باعتبــــاره  اإلنســــان  بصحــــة  المبــــاشر  ارتباطــــه  أهميــــة  إلى

. واالجتماعيــــة االقتصاديــــة التنميــــة تحقيــــق مــــؤشرات أهــــم مــــن اللحــــوم اســتهالك مــن  الفــرد  نصيــب  ويعتــبر  اإلنســان،

. معينــــة دولــــة  تخلــــف أو تقــــدم  عـلـــى  الدالــة  المــؤشرات  أحـد  وانيالحيـ  البروتـين  مـن  الفـرد  اسـتهالك  متوسـط  يعتــبر  حيــت

 الجهاز)الســـنة فــي جـــرام كيلـــو 29.7حـــوالى  2019  ســـنة  خـــالل  اللحـوم  إجمـالي  مـن  المصري  الفـرد  نصيـب  متوسـط  بلـغ  وقـد

  . (واالحصاء العامة للتعبئة المركزي

 واألغنــــام  والجــامو   األبقــــار  وتعــــد  والبيضــــاء،  الحمــــراء  اللحــــوم  همــــا  أساســــين  نوعـيـــن  إلــى  الحيوانيــة  اللحــوم  وتقســم

 الحيوانـــات بهـــا تســــهم اللحــــوم هــــذه مــن قليلــة نســبة هنــاك أن مــن بالرغــم مصر في الحمــراء للحــوم يالرئيــس  المصــدر

   .البيضــاء للحــوم األسـاسي المصـدر تعـد واألسمـاك الدواجـن فـإن آخـر جانـب ومـن واإلبـل، كالماعـز األخـر 

 اللحـــوم  أنـــواع  وأســـعار  والتقاليــــد  للعــــادات  تبعــــا  الــــدول  بـيـــن  المســتهلك  لحـوم  سـلة  في  اللحـوم  أنـواع  إسـهام  نسـبة  وتختلـف

  .للمســتهلك الفــردي والدخـل باألسـواق المتاحـة
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 الفرديــــة الدخــــول مســــتويات فــي الزيــــادة مــــع لإلنســــان والنبــــاتي الحيــــواني البروتـيـــن بتوفـيـــر االهتـمـــام  درجــة  وتــزداد

 األنـــماط اتجـــاه يالحـــظ كـــما الغـــذاء، علـى الطلــب وتنــوع ازديــاد ويالحــظ  الســكاني،  النمــو  معــدل  في  الزيــادة  مــع  وأيضــا

 يتناســـب بـــما المحلـــي اإلنتـــاج مســـتو  فــي تطـــور يحـــد  حـــين فــي  الحيوانيـــة،  المنتجـــات  اســـتهالك  مـن  للمزيـد  االسـتهالكية

 والطلــــب  العــر   بـــين  التـــوازن  عـــدم  مـــن  حالـــة  وجـــود  إلى  يـؤدي  ممــا  المنتجــات،  هــذه  عـلـى  المتزايــد  الطلــب  ومواجهــة

 مســــتو   فــي  تذبــــذ   إحــــدا   إلــى  يــــؤدي  ممــــا  عــــام  بشــــكل  االقتصــــاد  عـلـــى  ســــلبية  آثــار  لهــا  الوضعيــة  وهــذه  عليهــا،

 دراســـة المهـــم مـــن فإنـــه لذلـــك منهـــا، األساســـية احتياجاتـــه عـــلى للحصـــول المسـتهلك  قـدرة  عــدم  إلى  يــؤدي  وقــد  األســعار،

 أعلـى  مسـتو   لتحقيـق  الشـاملة  بالتنميـة  تهتـم  التـي  الغذائيـة  السياسـات  دراسـة  وكذلـك  اللحـوم،  علـى  الطلـب  في  المؤثـرة  العوامـل

  .السـلع هـذه مـن الـذاتي  االكتفـاء مـن

 

  :البحث مشكلة

 علــى المشــاكل أهــم مــن أســعارها وارتفــاع االســماك( -البيضــاءاللحوم  -الحمراء اللحوم ( الحيواني البروتين نقص  مشكلة  أصبحت

 تــأثرا المنتجــات تلــك مــن المشــتراه الكميــة انخفا  الي  الخصوص  هذا  في  االقتصادية  النظرية  وتشير,  مصر  في  الغذائي  المستو 

 اهــم في للتغير  المشتراه الكميات استجابة مدي عن التساؤل  في الدراسة مشكلة وتتمثل, األخر  العوامل ثبات مع اسعارها  بارتفاع

 ؟ الحيواني للبروتين بدائل باعتبارها السلع تلك اسعار بين عالقة هناك وهل,  ؟( الطلبية  المرونات)   فيها المؤثرة العوامل

 

  :البحث هدف

 :يلي ما الى أساسية بصفة الدراسة  تستهدف

 .مصر في واألسماك البيضاء واللحوم الحمراء اللحوم من كلل الراهن الوضع دراسة .1

 Almost Ideal األمثــل شــبه الطلب نموذج باستخدام( 2020– 2004) الفترة خالل مصر في اللحوم على الطلب تقدير .2

Demand System (AIDS). 

    :البيانات  ومصادر البحثية  الطريقة

 الرياضــية األســاليب بعــض اســتخدام خالل  من  والكمي،  الوصفي  التحليل  أسلو   استخدام  علي  أهدافه  تحقيق  في  البحث  اعتمد       

 شــبه الطلــب نمــوذج تقــدير تــم ذلــك علــي اضــافة ،  العــام  االتجاه  ومعادالت  المئوية  والنسب  الحسابية  المتوسطات  مثل  واالحصائية

 السـلع، أسـواق لدراسـة المعـادالت نظـم وأفضـل أحـد  مـن عتـبري الذي Almost Ideal (AIDS) Demand System األمثل

 طريقــة باســتخدام معينــة زمنيــة فــترة بيانــات باســتخدام     (Deaton and Muellbaue, 1980) مــن النمــوذج طـور وقـد

(Zellner, 1962) (ظاهريـــا المرتبطـــة غيـــر العالقـــة انحــــدار بأســلو  الخاصــة Seemingly Unrelated Regression 

(SUR) اإلنفاقيــة األنصبــة عـلـى النمــوذج بنــاء ويعتمــد  (Budget Shares) منهــــا يتكــــون التــــي المختلفــــة الســــلع عــلى 

 مجموعـــة  علـى  اإلنفـاق  جمـاليال  بالنسـبة  السـلعة  عـلـى  اإلنفــاق  قيمــة:  أي  النقــدي؛  اإلنفــاق  مــن  بــدال  تابــع  كمتغـيـر  النمــوذج

 نمــوذج بــكل الخاصـة القيـود إدخـال االعتبـار في األخـذ مـع.  حـده عـلـى ســلعة كل  كميــة  مــن  بــدل  إليهــا  تنتمــي  التــي  السـلع

 لألســـعار القيـــاسي ســـتون رقـــم باسـتخدام AIDS نمـوذج توصيـف يمكـن و. والتماثـل والتجانــس اإلضافــة قيــود في والمتمثلــة

   :التاليـة بالمعادلـة مصر في اللحـوم علـى الطلـب  نمـوذج  معلـمات لتقديـر

Wi=αi +∑π ij log pjt +βi log (y/p*) + ut 

  :حيث

Wi : نصيـب اإلنفـاق عـلى السـلعة المسـتهلكة مـن مجمــوع االنفــاق =Y/ PiQi  

= Yإجمالي اإلنفاق على السلع موضع الدراسة   

Pi سعر السلعة =i.  

*Pا يـلـي:م= الرقــم القيــاسي لألســعار و الــذ  يمكــن حســابه كــ  

Log )P*(  = ∑i =1wi log  )Pi) 

 

   المثـالي شـبه الطلـب نمـوذج بتقديـر الخاصـة القيـود

(AIDS)  

 ∑ij  π ∑β i= 0 ∑ α i = 1=0   قيد اإلضافة

 ∑ ij  π=  0        قيد التجانس

          t   ≠i   ijπ  =jiπ      اثلمقيد الت

المعــادالت وتقديــــر باقــــي النمـــوذج. ومعلـــمات غـير قابـل لالختبـار، ويتـم تطبيقــه بإســقاط إحــد   (adding up) قيـد الجمـع 

  المعادلـة التـي تـم إسـقاطها مـن النمـوذج يتـم الحصـول عليهـم بتحقيـق قيـد الجمـع.

 شــرط أمـــا ثابــت، ســـلعة ألي يـــترك ســـوف الســـلع لجميـــع واألســـعار الدخــــل  فــي  النســبي  التغـيـر  إن  التجانــس  شرط  يتضمــن

 للطلــــب مســــاوي j للســــلعة التعويـضـــي الطلــــب فــي زيــــادة يســــبب ســــوف الســـلع أحـــد ســـعر فــي الزيـادة إن يعنـي التماثـل

 فـــإن النســـبة بنفـــس والدخـــل األســــعار زيــــادة عنــــد أنــــه بمعنــى ، j الســلعة ســعر في الزيــادة ســببها  i للســلعة التعويـضـي

  .الصفريــة الدرجــة مــن متجانســة الطلــب دالــة ألن تغيــر؛ بــدون ثابتــة تظـل المطلوبـة السـلع كميـة
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  :يلي كمــا األمثـل شـبه الطلـب لنمـوذج المرونـات حسـا   ويتـم 

 iiε = -1+bii/wi-Bi    السعرية الطلب مرونة

  = ij= bij / wi-Bi/wi* wjε   التقاطعية الطلب مرونة

  iη = 1 + Bi/wi ( االنفاقية)   الدخلية الطلب مرونة

   : تمثل  حيث

 = iiε   السعرية الطلب مرونة.  

 Bij   =األسعار  معامالت.  

 Wi    =نفسها للسلعة  اإلنفاق  نصيب  متوسط. i  

wj    =األخر  للسلعة اإلنفاق  نصيب  متوسط. j  

b      =الدخل  معامالت.  

i     = السلعة  نفس ،   = jاألخر  السلعة  

 النتائج والمناقشة

 (2020-2004أوال: تطور أهم مؤشرات االمن الغذائي للحوم الحمراء واللحوم البيضاء واالسماك خالل الفترة )

 تطور أهم مؤشرات االمن الغذائي للحوم الحمراء: -1

 :الحمراء اللحوم نتاج مناال اجمالي  تطور -أ

 ،(2020-2004) الفتــرة خــالل المحلــي الســوق مســتو  علــى  طن  باأللف  الحمراء  اللحوم  انتاج  كمية  تطور(  1)  رقم  جدول  يوضح

 طــن، ألــف 512  حــوالي  2020  عــام  أدناها  بلغت  حيث  والنقصان،  الزيادة  بين  تذبذبت  قد  الحمراء  اللحوم  انتاج  كمية   ان  يتبين  ومنه

 .طن ألف 785 حوالي ككل الفترة  متوسط بلغ بينما ، طن ألف 981 بحوالي قدر حيث 2009 عام في أقصاها بلغ  بينما

 (2020-2004(: تطور أهم مؤشرات االمن الغذائي للحوم الحمراء واللحوم البيضاء واالسماك خالل الفترة )1جدول رقم )
الســنوا

 ت

 االسماك اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء

االنتــاج 

المحلي 

 بــاأللف

 طن

المتــــــا  

ــتهال لالس

 باأللفك  

 طن

متوســـط 

ــيب  نصــ

الفـــــــرد 

 بالكجم

نســـــبة 

االكتفــا

ء 

 الذاتي

االنتاج 

المحلي 

 بـاأللف

 طن

المتــــــا  

ــتهال لالس

 باأللفك  

 طن

متوســط 

نصــيب 

ــرد  الفـــ

 بالكجم

نســـــبة 

االكتفــا

ء 

 الذاتي

االنتاج 

المحلي 

 بـاأللف

 طن

المتــــا  

لالستهال

ك 

 بــــاأللف

 طن

ــط  متوسـ

نصــــيب 

ــرد  الفــــ

 بالكجم

نســـــبة 

ااالكتفــ

ء 

 الذاتي

2004 818  960  12.94 85  1803  661  26.24 93 865  1065  14.36 81 

2005 855  1133  15.00 75  1018  1015  13.45 100 889  1110  14.70 80 

2006 879  1312  17.07 67  795  805  10.47 99 971  1218  15.84 80 

2007 917  1382  17.67 66  879  888  11.27 100 1008  1267  16.20 80 

2008 961  1176  14.77 82  834  837  9.96 105 1068  1197  15.03 89 

2009 981  1196  14.74 82  878  902  8.52 127 1093  1254  15.46 87 

2010 791  1052  12.71 75  949  772  11.77 97 1305  1551  18.74 84 

2011 787  1033  12.22 76  1001  826  12.24 97 1362  1533  18.14 89 

2012 788  1052  12.17 75  1037  859  12.40 97 1372  1687  19.52 81 

2013 780  1118  12.65 70  1187  1027  13.99 96 1454  1666  18.85 87 

2014 769  1223  13.53 63  1287  1106  14.62 97 1482  2041  22.57 73 

2015 793  1408  15.23 56  1293  1126  14.98 93 1519  1795  19.42 85 

2016 791  1167  12.36 68  1258  1092  14.24 94 1706  1970  20.86 87 

2017 737  1155  11.98 64  1303  1137  14.52 93 1823  2154  22.33 85 

2018 639  1263  12.83 51  1575  1384  16.50 97 1935  2291  23.28 84 

2019 544  1003  9.99 54  1900  1777  19.65 96 2039  2515  25.05 81 

2020 512  924  9.03 55  2156  2078  20.31 104 2011  2429  23.74 83 

المتوس

ط 

 العام

785  1150  13.35 68.5 1244  1076  14.42 99 1406  1691  19.06 83.3 

 متفرقة.إحصاءات الثروة الحيوانية، أعداد وزارة الزراعة واستصال  االراضي, قطاع الشؤن االقتصادية, نشرة المصدر:  

 إن(  2)جــدول رقــم    مــن  تبــين(  2020-2004)  الفتــرة  خــالل  طــن  بــاأللف  الحمــراء  اللحــوم  انتــاج  لكمية  االتجاهية  العالقة  وبدراسة

 عنــد احصــائيا معنــوي بمقدار الحمراء  اللحوم  انتاج  كمية  تناقصت  حيث  البيانات  لطبيعة  مالءمة  الصور  أفضل  هي  الخطية  الصورة
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 معنويــة ثبتــت كمــا  الدراسة فترة خالل االنتاج كمية  متوسط  من%    2.6  نحو  يمثل  بما  طن  الف  20.2  نحو  بلغ%  1  معنوية  مستو 

 .ككل النموذج

 التــي العوامــل من مجموعة إلي ترجع  الحمراء  اللحوم  انتاج  كمية  في  الحادثة  التغيرات  من%  65  حوالي  أن  التحديد  معامل  يبين  كما

 .الزمن عنصر أثرها  يعكس

 :من اللحوم الحمراء المتاح لالستهالك كمية  تطور -ب

 الفتــرة خــالل المحلــي الســوق مســتو  علــى طــن الحمــراء بــاأللف اللحوم  المتا  لالستهالك من  كمية  تطور(  1)  رقم  جدول  يوضح

 أدناهــا  بلغــت  والنقصــان، حيــث  الزيــادة  بين  تذبذبت  قد  اللحوم الحمراء  المتا  لالستهالك من  كمية   ان  يتبين  ومنه  ،(2004-2020)

 الفتــرة  متوســط بلــغ بينمــا طــن، ألــف 1408 بحــوالي قدر حيث 2015 عام في أقصاها بلغ بينما طن، ألف 924 حوالي 2020  عام

 .طن ألف 1150 حوالي ككل

( 2)جدول  من  تبين(  2020-2004)  الفترة  خالل  طن  باأللف  اللحوم الحمراء  المتا  لالستهالك من  لكمية  االتجاهية  العالقة  وبدراسة

 الدراســة فترة خالل رياضية صورة أي في المتا  لالستهالك في الزيادة معنوية تثبت لم أنه  اإلحصائي  التحليل  محاوالت  من  اتضح

 .النسبي  بالثبات تتسم أي  متوسطها حول  تدور البيانات أن  ما يعكس وهو

 (2020-2004خالل الفترة ) انتاج واستهالك ونصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء(: معادالت االتجاه العام لكمية 2جدول )

 المتغير م
ــورة  الصـــــــــــ

 الرياضية
F R²  النموذج المقدر 

  0.65 27.5 الخطية )الف طن(  كمية االنتاج 1
Yˆ= 967 - 20.2 Xi 

-5.2)**(** )24.5) 

 (الف طن)  كمية االستهالك 2
لم تثبــت المعنويــة فــي أي مــن الصــور أي أن البيانــات تــدور حــول متوســطها أي تتســم 

 بالثبات النسبي

3 
 متوســـط نصـــيب الفـــرد المصـــري

 (فرد/كجم)
  0.49 14.5 الخطية

 i0.3 X-Y= 16.1  

(-3.8)**  (-19.4)** 

 ( بالدراسة1حسبت من بيانات جدول )المصدر:  

 

 تطور متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء: -جـ

خــالل الفتــرة  الســوق المحلــيعلــى مســتو   متوســط نصــيب الفــرد مــن اللحــوم الحمــراء )كجم/فــرد(( تطور 1يوضح جدول رقم )

 2020حيــث بلغــت أدناهــا عــام   قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان،  اللحوممتوسط نصيب الفرد من  (، ومنه يتبين ان   2004-2020)

 ، بينما بلغ متوسط  الفتــرة ككــل حــواليكجم/فرد 17.67حيث قدر بحوالي  2007، بينما بلغ أقصاها في عام كجم/فرد  9.03حوالي  

 كجم/فرد. 13.35

( تبــين مــن 2020-2004خــالل الفتــرة ) كجم/الفــرد مــراءلمتوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحوبدراسة العالقة االتجاهية  

 معنــوي بمقــدار الحمــراء اللحوم انتاج كمية تناقصت حيث البيانات لطبيعة مالءمة الصور  أفضل  هي  الخطية( إن الصورة  2جدول)

المصــري مــن اللحــوم نصــيب الفــرد    متوســط  مــن%    2.3  نحــو  يمثــل  كجم/فرد بما  0.3  نحو  بلغ%  1  معنوية  مستو   عند  احصائيا

 .ككل النموذج  معنوية ثبتت كما الدراسة فترة خالل الحمراء

ترجــع إلــي   متوسط نصيب الفرد المصــري مــن اللحــوم الحمــراء% من التغيرات الحادثة في  49كما يبين معامل التحديد أن حوالي  

 أثرها عنصر الزمن.مجموعة من العوامل التي يعكس  

 االكتفاء الذاتي:تطور نسبة   -د

نســبة االكتفــاء (، ومنه يتبــين ان  2020-2004خالل الفترة )  نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء( تطور  1يوضح جدول رقم )

حيــث قــدر  2004، بينما بلغ أقصــاها فــي عــام % 51حوالي  2018حيث بلغت أدناها عام   قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان،  الذاتي

 %.68.5 ، بينما بلغ متوسط  الفترة ككل حوالي %85بحوالي 

 

 :البيضاء للحوم الغذائي االمن مؤشرات أهم  تطور -2
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 :نتاج من اللحوم البيضاءاال اجماليتطور   -أ

(، 2020-2004خــالل الفتــرة )  الســوق المحلــيطن علــى مســتو     انتاج اللحوم البيضاء باأللف( تطور كمية  1يوضح جدول رقم )

ألــف طــن،  795حــوالي  2006حيث بلغت أدناهــا عــام  قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان، انتاج اللحوم البيضاءومنه يتبين ان  كمية 

 .ألف طن 1244 ألف طن ، بينما بلغ متوسط  الفترة ككل حوالي 2156حيث قدر بحوالي  2020بينما بلغ أقصاها في عام 

( إن الصــورة 3( تبــين مــن جــدول)2020-2004باأللف طن خــالل الفتــرة )  انتاج اللحوم البيضاءوبدراسة العالقة االتجاهية لكمية  

أخــذ فــي  كمية انتاج اللحوم البيضاءالتربيعية هي أفضل الصور مالءمة لطبيعة البيانات حيث أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي أن 

 بمقــدار ســنوي التزايــدطن ثم أخذ فــي   ألف  795بنحو     2006عام    الدنياإلي أن وصل إلي نهايته    %32.7بلغ نحو    بمعدل  التناقص

 كما ثبتت معنوية النموذج ككل.  ألف طن  86بلغ بنحو  

امــل التــي ترجع إلي مجموعة من العوالبيضاء    انتاج اللحوم% من التغيرات الحادثة في كمية  80كما يبين معامل التحديد أن حوالي  

 أثرها عنصر الزمن.  يعكس

 (2020-2004خالل الفترة )  انتاج واستهالك ونصيب الفرد المصري من اللحوم البيضاء(: معادالت االتجاه العام لكمية 3جدول )

 المتغير م
الصـــــورة 

 الرياضية
F R² النموذج المقدر 

 0.80 27.5 التربيعية )الف طن(  كمية االنتاج 1
2

i167 Xi +11.9 X-Yˆ= 1493         

(5.4)**(**-4.1(** )9.4) 

 0.68 27.5 الخطية (الف طن)  كمية االستهالك 2
      iY = 547.7 + 58.7 X 

(5.2)**  **(4.8) 

3 
 متوســط نصــيب الفــرد المصــري

 (فرد/كجم)
 0.55 8.5 التربيعية

2
i+ 0.14 X i2.2 X-Y= 20.2  

(-3.4)**  (3.8)**  (7.9)** 

 ( بالدراسة1بيانات جدول )حسبت من المصدر:  

 :البيضاء اللحوم المتاح لالستهالك من كمية  تطور -ب

 الفتــرة خــالل المحلــي الســوق  مســتو   علــى  طــن  بــاأللف  اللحوم البيضــاء  المتا  لالستهالك من  كمية  تطور(  1)  رقم  جدول  يوضح

 أدناهــا بلغــت والنقصــان، حيــث الزيــادة بــين تذبذبت قد اللحوم البيضاء المتا  لالستهالك من كمية  ان  يتبين  ومنه  ،(2004-2020)

 الفتــرة  متوســط بلــغ بينمــا طــن، ألــف 2078 بحــوالي قدر حيث 2020 عام في أقصاها بلغ بينما طن، ألف 661 حوالي 2004  عام

 .طن ألف 1076 حوالي ككل

( 3)جــدول من تبين( 2020-2004) الفترة خالل طن باأللف اللحوم البيضاء المتا  لالستهالك من لكمية االتجاهية العالقة  وبدراسة

 بمقــدار  اللحــوم البيضــاء  مــن  كميــة المتــا  لالســتهالك  تزايدت  حيث  البيانات  لطبيعة  مالءمة  الصور  أفضل  هي  الخطية  الصورة  إن

لالســتهالك مــن المتــا   كميــة  متوســط  مــن%    5.4  نحو  يمثل  بما  طن  الف  58.7  نحو  بلغ%  1  معنوية  مستو   عند  احصائيا  معنوي

 .ككل  النموذج  معنوية ثبتت كما  الدراسة فترة خالل اللحوم البيضاء

 مجموعــة إلــي ترجــع اللحوم البيضــاء المتا  لالستهالك من كمية  في  الحادثة  التغيرات  من%  68  حوالي  أن  التحديد  معامل  يبين  كما

 .الزمن عنصر أثرها  يعكس التي العوامل من

 الفرد المصري من اللحوم البيضاء:تطور متوسط نصيب   -جـ

خــالل الفتــرة  الســوق المحلــيعلــى مســتو   متوســط نصــيب الفــرد مــن اللحــوم البيضــاء )كجم/فــرد(( تطور  1يوضح جدول رقم )

حيث بلغت أدناهــا عــام   قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان،  متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء(، ومنه يتبين ان   2004-2020)

، بينما بلغ متوســط  الفتــرة ككــل كجم/فرد 26.24حيث قدر بحوالي  2004، بينما بلغ أقصاها في عام كجم/فرد 8.52حوالي    2009

 كجم/فرد. 14.42 حوالي

( تبــين مــن 2020-2004خــالل الفتــرة )  جم/الفــردالبيضــاء ك  لمتوسط نصيب الفرد المصري من اللحوموبدراسة العالقة االتجاهية  

كميــة انتــاج ( إن الصورة التربيعية هي أفضل الصور مالءمة لطبيعة البيانات حيث أوضحت نتائج التحليــل اإلحصــائي أن 3جدول)
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ثم أخذ في  فردكجم/ 8.52بنحو   2009عام   الدنياإلي أن وصل إلي نهايته    %  2.8بلغ نحو    بمعدل  التناقصأخذ في  اللحوم البيضاء  

 ، كما ثبتت معنوية النموذج ككل. كجم/فرد 0.78بلغ بنحو    بمقدار سنوي التزايد

ترجع إلي مجموعة من العوامــل التــي   انتاج اللحوم البيضاء% من التغيرات الحادثة في كمية  55كما يبين معامل التحديد أن حوالي  

 يعكس أثرها عنصر الزمن.

 الذاتي: تطور نسبة االكتفاء  -د

نسبة االكتفاء (، ومنه يتبين ان   2020-2004خالل الفترة )البيضاء    نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم( تطور  1يوضح جدول رقم )

حيث قدر    2009، بينما بلغ أقصاها في عام  %  93حوالي    2004حيث بلغت أدناها عام    قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان،  الذاتي

 %. 99 بلغ متوسط  الفترة ككل حوالي ، بينما %127بحوالي 

 :لألسماك الغذائي  االمن مؤشرات أهم تطور  -3

 :انتاج الجمهورية من االسماك اجماليتطور  -أ

(، ومنه يتبين 2020-2004خالل الفترة ) السوق المحليطن على مستو   انتاج االسماك باأللف( تطور كمية  1يوضح جدول رقم )

ألف طن، بينما بلغ أقصاها فــي  865حوالي  2004حيث بلغت أدناها عام  قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان، انتاج االسماكان  كمية  

 .ألف طن 1406 ألف طن ، بينما بلغ متوسط  الفترة ككل حوالي 2039حيث قدر بحوالي  2019عام 

 الخطيــة( إن الصــورة 4( تبــين مــن جــدول)2020-2004باأللف طن خالل الفترة )  انتاج االسماكوبدراسة العالقة االتجاهية لكمية  

% بلــغ 1احصائيا عند مســتو  معنويــة   معنويبمقدار    كمية انتاج االسماك  تزايدتهي أفضل الصور مالءمة لطبيعة البيانات حيث  

 خالل فترة الدراسة  كما ثبتت معنوية النموذج ككل.  كمية االنتاج% من متوسط   5.5بما يمثل نحو   الف طن 76.8نحو  

ترجع إلي مجموعة من العوامــل التــي   انتاج اللحوم الحمراء% من التغيرات الحادثة في كمية  98كما يبين معامل التحديد أن حوالي  

 يعكس أثرها عنصر الزمن.

 ( 2020-2004خالل الفترة ) انتاج واستهالك ونصيب الفرد المصري من االسماك(: معادالت االتجاه العام لكمية 4جدول )

 النموذج المقدر      F   R² الصورة الرياضية  المتغير  م

 0.98 656 الخطية  )الف طن(  كمية االنتاج 1
iYˆ= 714 +76.8 X     

(**25.6(** )23.2 ) 

 0.95 278.5 الخطية  ( الف طن) االستهالككمية  2
iY = 864 +91.8  X                 

(** 16.7*  )*(15.3 ) 

3 
 متوسط نصيب الفرد المصري

 (فرد/كجم)
 0.91 143.7 الخطية 

 iY= 13.2 + 0.65 X 

(23.6)**  (11.9)** 

 ( بالدراسة 1حسبت من بيانات جدول )المصدر: 

 

 :من االسماك لالستهالكالمتاح  كمية تطور -ب

-2004) الفتــرة خــالل المحلــي  الســوق  مســتو   على  طن  االسماك باأللف  المتا  لالستهالك من  كمية  تطور(  1)  رقم  جدول  يوضح

 حوالي  2004  عام  أدناها  بلغت  والنقصان، حيث  الزيادة  بين  تذبذبت  قد  االسماك  المتا  لالستهالك من  كمية   ان  يتبين  ومنه  ،(2020

 1691 حــوالي ككــل الفتــرة  متوسط بلغ  بينما  طن،  ألف  2515  بحوالي  قدر  حيث  2019  عام  في  أقصاها  بلغ  بينما  طن،  ألف  1065

 .طن ألف

 إن( ( 4)جــدول مــن تبــين( 2020-2004) الفترة خالل طن  باأللف  االسماك  المتا  لالستهالك من  لكمية  االتجاهية  العالقة  وبدراسة

 معنــوي بمقــدار االســماك مــن كميــة المتــا  لالســتهالك تزايــدت حيــث  البيانــات  لطبيعــة  مالءمة  الصور  أفضل  هي  الخطية  الصورة

 المتــا  لالســتهالك مــن االســماك  كمية  متوسط  من%    5.4  نحو  يمثل  بما  طن  الف  91.8  نحو  بلغ%  1  معنوية  مستو   عند  احصائيا

 .ككل النموذج  معنوية  ثبتت كما  الدراسة فترة خالل

 مــن مجموعــة إلــي  المتــا  لالســتهالك مــن االســماك ترجــع  كمية  في  الحادثة  التغيرات  من%  95  حوالي  أن  التحديد  معامل  يبين  كما

 .الزمن عنصر أثرها  يعكس التي العوامل
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 تطور متوسط نصيب الفرد المصري من االسماك: -جـ

-2004خــالل الفتــرة ) الســوق المحلــيعلــى مســتو   متوسط نصيب الفرد مــن االســماك )كجم/فــرد(( تطور  1يوضح جدول رقم )

حــوالي  2004حيث بلغــت أدناهــا عــام  قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان، متوسط نصيب الفرد من االسماك(، ومنه يتبين ان   2020

 حــوالي ، بينمــا بلــغ متوســط  الفتــرة ككــلكجم/فــرد 25.05حيــث قــدر بحــوالي   2019، بينما بلغ أقصاها في عــام  كجم/فرد  14.36

 كجم/فرد. 19.06

( 4( تبين من جــدول)2020-2004خالل الفترة ) كجم/الفرد لمتوسط نصيب الفرد المصري من االسماكوبدراسة العالقة االتجاهية  

 عنــد احصــائيا معنــوي بمقــدار االســماك انتــاج كميــة  تزايــدت  حيــث  البيانــات  لطبيعة  مالءمة  الصور  أفضل  هي  الخطيةإن الصورة  

 فتــرة خــالل نصــيب الفــرد المصــري مــن االســماك متوســط من%  3.4 نحو يمثل كجم/فرد بما  0.65  نحو  بلغ%  1  معنوية  مستو 

 .ككل النموذج  معنوية  ثبتت كما الدراسة

ترجــع إلــي مجموعــة  متوسط نصيب الفرد المصري من االسماك% من التغيرات الحادثة في 91كما يبين معامل التحديد أن حوالي 

 التي يعكس أثرها عنصر الزمن.من العوامل 

 تطور نسبة االكتفاء الذاتي:  -د

 نســبة االكتفــاء الــذاتي(، ومنه يتبــين ان  2020-2004خالل الفترة ) نسبة االكتفاء الذاتي من االسماك( تطور 1يوضح جدول رقم )

حيــث قــدر بحــوالي  2008، بينما بلغ أقصاها في عام % 73حوالي  2014حيث بلغت أدناها عام    قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان،

 %.83 ، بينما بلغ متوسط  الفترة ككل حوالي 89%

 ثانياً : نتائج تقدير نموذج الطلب شبه األمثل علي اللحوم في مصر : 

قــدير يمكــن أن ( نتائج نموذج الطلب شبه األمثل علي الطلب المحلي من اللحوم في مصر عدم وجود مشاكل ت5يتبين من جدول )    

تؤثر علي كفاءة النموذج سواء االرتباط الذاتي ، عدم التجانس، وعــدم التوزيــع الطبيعــي ، كمــا تــم التأكــد مــن عــدم معنويــة اختبــار 

(Wald test in  Eviews)    والتجانس والتماثل ، كما تم التحقق من صحة النموذج . اإلضافةوالخاصة بشروط 

ــــى اللحــــوم متمثلــــة فــي اللحــــوم الحمــراء واللحــــوم لنتائــج تقديــر نمــوذج الطلــــب شــــبه األمثــــل ع   (5)يوضــح الجــدول  و

ـــ  النمــــوذج إحصائيــــا عنــــد   معــامالتـم  البيضاء واألسماك خــالل فـترة الدراســـة. ولقـــد أظهـــرت نتائـــج التحليـــل معنويـــة معظ

  .tوذلــك وفقــا لقيمــة اختبــار 0.05مســتو  

توضــح معادلــة الطلــــب عـلـــى اللحــوم الحمــراء أن أســــعار اللحــوم الحمــراء ، أســــعار اللحــــوم البيضــاء ، أســــعار األســماك، 

ــرات في الطلــب عـلـى اللحــوم يمــن التغ %86بالنمــوذج تــشر  نحــو وإجمــالي اإلنفــاق االســتهالكي عـلـى مجمــوع الســلع 

. الحمراء في حــين ترجــع باقــي التغـيـرات إلى عوامــل أخــر  غـيـر مقاســه بالدالــــة؛ وذلــــك وفقــــا لقيمــــة معامــــل التحديــــد

ن إجمــــالي يء واإلنفـاق عليهــا. واتضــح وجــود عالقــة طرديــة بــــولقــد تبــين وجـود عالقـة عكسـية بـين أسـعار اللحوم الحمرا

 اإلنفـاق علـى اللحـوم واإلنفـاق علـى اللحوم الحمراء ،وهـذا يوضـح أن زيـادة إجمـالي اإلنفـاق علـى اللحـوم بمقــدار جنيــة واحــــد

   جنية .  0.132ء بنحــو للكيلــو جــرام يــؤد  لزيــادة اإلنفــاق عـلـى اللحــوم الحمرا

ن إن أســــعار ي، ولقــــد تبــــ0.05معنويــة تلــــك الدالــــة عنــــد مســــتو    (5)توضـح معادلـة الطلـب علـى اللحوم البيضاء بجـدول  

 %75ر  نحـــو  ـى كل الســلع بالنمـــوذج تـــشلاللحوم الحمراء ، أســعار اللحــوم البيضاء ، أســعار األسماك وإجمــالي اإلنفــاق عـ

ـرات في الطلـب عـلى اللحوم البيضاء في حيـن ترجـع باقـي التغيـرات إلى عوامـــل أخـــر  غيـــر مقاســـه بالدالـــة وذلـــك يمـن التغ

  وفقـا لقيمـة معيـار معامـل التحديـد.

بيضاء ، كمـا تبـين أيضـا وجـــود عالقــــة بــين أســعار اللحوم البيضاء واإلنفـاق علـى اللحوم ال  طرديةولقــد تبيــن وجــود عالقــة  

وبـيـن اإلنفــــاق عـلـــى اللحــوم البيضــاء ، ممــــا يعنـــى وجـــود   واجمالي االنفاق علي اللحومبيــن أســعار اللحــوم الحمراء    عكسية

واإلنفــــاق عـلـــى اللحــوم البيضــاء. توضــــح معادلــــة  اســعار االســماكن يبــ طردية بينهـم. واتضـح وجـود عالقــة   تكامليةعالقـة  

ن أن أســــعار األســماك ، اللحــوم ي، ولقــــد تبــــ0.05معنويــــة تلــــك الدالــــة عنــــد مســــتو     (5)الطلــب عـلـى األسماك بجــــدول  

رات في الطلـب يمـن التغـ  %92نحـو    ، وإجمــالي اإلنفـاق علـى مجمـوع السـلع بالنمـوذج تشر اللحوم الحمراءالبيضاء ، أســعار  

ـن أسـعار اللحــوم يب عكسيةـن أسـعار األسماك واإلنفـاق عليهـا، ووجـود عالقـة يعلـى األسماك. كـما تبـين وجـود عالقـة عكسـية ب

ـن يــ عالقــــة طرديــــة ب بينهــــم، وأيضــــا اتضــــح وجــــود  تكامليــةالحمراء وبيـن اإلنفـاق عـلى األسماك ممـا يعنـي وجـود عالقـــة  

 .اإلنفـاق علـى األسماك بين إجمـالي اإلنفـاق علـى اللحــوم ووأسـعار اللحوم البيضاء 
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 -(: 2020-2004( معالم نموذج الطلب الشبه األمثل علي اللحوم في السوق المحلي في مصر خالل الفترة )5جدول )

Adj .R² 
 اإلنفاق إجمالي

)spiLn(E/P 

 سعر

 (3LnPاالسماك)

اللحوم   سعر

 (2LnPالبيضاء)

اللحوم   سعر

 ( 1LnPالحمراء)

 الحد 

 السلعة  ( αالثابت)

%86 
0.132 

(3.4) * 

-0.296  

(-1.49) 

         - 0.131  

*(-2.01) 

          -0.204  

*(-2.0)   

-0.296 

-2.3) ) 
 اللحوم الحمراء

%75 
-0.147 

 (3.2-) * 

0.137 

 (3.5) * 

-0.124 

* (-2.3) 

-0.102  

(-1.01) 

1.258  

 اللحوم البيضاء  (1.98)* 

92% 
0.015 

 (3.9-) * 

-0.160 

(*-4.3)   

0.007  

(*4.5 ) 

-0.102  

(-1.49) 

0.038 

 االسماك  * (5.8)

والتجارة  الجهاز المركزي للتعبئة العامة  واالحصاء, نشرة حركة االنتاج ( من 7جمعت وحسبت من  الجدول رقم ) المصدر: 

 اعية . رالخارجية والمتا  لالستهالك من السلع الز 

  -الجملة  –المنتج  نشرة  متوسطات أسعار المواد الغذائية )سعر :   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،           

 المستهلك(، أعداد متفرقة. 

 . (Eviews .9)باستخدام البرنامج اإلحصائي              :   
    %5 معنوية مستو  تحت معنوي*:

علي اللحوم في السوق المحلي   شبه االمثل المرونات السعرية والتقاطعية واالنفاقية لنموذج الطلب مصفوفة ( :6جدول )

 ( .2020-2004المصري خالل الفترة )

 السلعة 
 المرونة السعرية والتقاطعية

 المرونة االنفاقية
 اسماك بيضاء  حمراء

 1.237 0.590- 0.280- 0.767- حمراء

 0.227 0.915 0.198- 0.107- بيضاء 

 1.058 0.381- 0.016 0.436- اسماك

 ( بالدراسة.5جدول رقم )المصدر: 

% 1( الي ان مرونة الطلب السعرية علي اللحوم الحمراء توضح ان االرتفــاع فــي اســعار اللحــوم الحمــراء بنســبة 6ويشير جدول )

%  وبالنسبة للحوم البيضاء فان االرتفــاع فــي ســعر اللحــوم البيضــاء  0.767تؤدي الي انخفا  الطلب علي اللحوم الحمراء بنسبة 

فــان االرتفــاع  فــي ســعر االســماك  لألســماك%  , وبالنســبة 1.98بيضاء بنسبة  % تؤدي الي انخفا  الطلب علي اللحوم ال1بنسية  

% , كما يتضح من قيمة مرونة الطلب السعرية  لكال مــن اللحــوم 0.381الطلب علي االسماك بنسبة    انخفا % تؤدي الي  1بنسية  

, حيث ان قيمــة المرونــة اقــل مــن الواحــد   الحمراء واللحوم البيضاء واالسماك  انها تمثل سلع ضرورية بالنسبة للمستهلك المصري

 الصحيح وان الطلب علي هذه السلع طلبا غير مرنا بالنسبة للمستهلك . 

بــين اللحــوم   استبداليهالموجبة لقيمة المرونة التقاطعية )العبورية( بين كال اللحوم البيضاء واالسماك الي وجود عالقة    ةتشير اإلشار

 البيضاء واالسماك , مما يعني ان هذه السلع  تمثل سلعا بديلة لبعضها بالنسبة للمستهلك المصري . 

وتشير االشارة السالبة لقيمة المرونة التقاطعية  )العبورية( بين كال من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء الــي وجــود عالقــة تكامليــة 

 بيضاء , مما يعني ان هذه السلع  تمثل سلعا مكملة لبعضها بالنسبة للمستهلك المصري.بين اللحوم الحمراء واللحوم ال

كما تشير االشارة السالبة لقيمة المرونة التقاطعية  )العبورية( بين كال من اللحوم الحمراء واالسماك الي وجــود عالقــة تكامليــة بــين 

 سلعا مكملة لبعضها بالنسبة للمستهلك المصري.اللحوم الحمراء واالسماك , مما يعني ان هذه السلع  تمثل 

% يــؤدي 1وتشير المرونة االنفاقية علي اللحوم الحمراء الي ان التغير في اجمالي االنفاق االستهالكي علي اللحــوم الحمــراء بنســبة 

) ضــرورية ا سلع عاديــة% . ويتضح من ذلك أن االشارة موجبة تدل علي انه  1.273الي زيادة االنفاق علي اللحوم الحمراء بنسبة  

, وتشير المرونة االنفاقية علي اللحوم البيضــاء الــي ان التغيــر فــي اجمــالي االنفــاق االســتهالكي علــي اللحــوم   للمستهلك المصري(

% . ويتضح من ذلك أن االشــارة موجبــة تــدل علــي  0.227% يؤدي الي زيادة االنفاق علي اللحوم البيضاء بنسبة 1البيضاء بنسبة  
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، وتشــير المرونــة االنفاقيــة علــي االســماك الــي ان التغيــر فــي اجمــالي االنفــاق   ) ضــرورية للمســتهلك المصــري(ع عاديــةانها ســل

%  ويتضح من ذلــك أن االشــارة موجبــة  1.058% يؤدي الي زيادة االنفاق علي االسماك بنسبة 1االستهالكي علي االسماك بنسبة  

 .المصري() ضرورية للمستهلك تدل علي انها سلع عادية

(:يوضح الكميات المستهلكة)باأللف طن( واسعار المستهلك) بالجنية للكيلوجرام(  لكال من مجموعة اللحوم 7جدول رقم )

 (2020-2004الحمراء واللحوم البيضاء واالسماك , خالل الفترة )

  واتالسن

الكمية  

المستهلكة من 

 حمراء اللحوم ال 

الكمية 

المستهلكة من 

 بيضاء اللحوم ال

الكمية  

المستهلكة من 

 سماكلحوم اال

سعر المستهلك  

 حمراء للحوم ال

سعر المستهلك  

 بيضاء للحوم ال

سعر المستهلك  

 سماكللحوم األ

 q1 q2 q3 p1 p2 p3 

2004 960 1946 1065 24.51 8.32 10.02 

2005 1133 1016 1110 26.86 7.30 8.61 

2006 1312 805 1218 29.37 8.37 9.50 

2007 1382 882 1267 32.86 8.62 10.86 

2008 1176 793 1197 31.25 11.14 10.81 

2009 1196 691 1254 53.48 15.34 12.04 

2020 1052 974 1551 53.72 15.60 12.26 

2011 1033 1035 1533 58.60 16.63 14.02 

2012 1052 1072 1687 63.90 20.36 17.37 

2013 1118 1237 1666 67.15 22.63 20.22 

2014 1223 1322 2041 77.94 24.92 22.78 

2015 1408 1385 1795 68.69 24.50 23.58 

2016 1167 1345 1970 97.67 27.92 23.81 

2017 1155 1400 2154 122.66 42.01 44.00 

2018 1263 1624 2291 130.28 42.73 48.60 

2019 1003 1973 2515 128.18 45.99 52.60 

2020 924 2078 2429 123.07 46.10 52.97 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة  واالحصاء, نشرة حركة االنتاج والتجارة الخارجية والمتا  لالستهالك من السلع  المصدر: 

 المستهلك(، أعداد متفرقة. -الجملة  –المنتج  نشرة  متوسطات أسعار المواد الغذائية )سعر اعية،رالز

 التوصيات: 

1.    ً ً رر    ارر  ر  الرتفرر  نظرر ً ر ل ررم   تمم  ًورإ  لجماررح مررل منجرر ض  ل اررمر  لامرر ً ر ر  ررت سرر ًونرر ا  فنف ة ررح ل اررمر  لامرر  لم
ًب ح وإنج ض وتسم ن  ل  مل، و ل مل ع ى   االالا  اجنب طتن ات  لمسجه ك ن ذوي  لدخمل  لمنخف ح، من خالل تش  ح ت

ً ر ع مل ً د ماسنح ور ث    وع ل ح  فنج ج ح ل م   زي دإ منج ض  ل امر  لام ًمح نسبح  الكجف ر  لذ تل و لاد من  الاج   .ل
ًبرل  ل  ررمل وترمم ً  بعررالر لهرس   ار  ر من ارربح، ممر  إلررادي  لرى زير دإ  فنجرر ض مرن  ل اررمر  .2 ًورإ  ل مرل ع ررى تشر  ح م سر

ً ر.   لام
 نممذج ه لجماح مل  نش ر م  زر  .3
ًورإ  ال جمرر ر دةيرر دإ  فنجرر ض مررن  .4 ًس ررة ع ررى  الاررجةر     ل اررمر  لض  رر رسرر ً ر و لج و باررم ب   عجب ر مرر  دررد ول ل اررمر  لامرر

ًب ح و فنج ض يمكن أ  تاقق زي دإ م نميح مل  فنج ض  لسمكل.   لسمكل من خالل  لجقن  ا  لادإلثح وتكث ف عم   ا  لج
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ًونررر ا  لع ض رررح و ل ال ررر ا  لسررر،  لاسررر نل   مرررد  لاسررر نل  لنف  رررل -1 ً ر و ل ارررمر  لض  ررر ر در ارررح ة  اررر ح ل م ًيح ل ارررمر  لامررر  
ًي )در اح   لح  ا مظح  لد ه  ح(  ًيح لال جص د  لةر علم  ح  ل، و بام ب مل  لسمق  لمص (،  ل ردد 29،  لم  رد )  لمص

(1 ،)2019. 
ً ه س ع ل مامد عضد  لفجر   -2 ًيرد  مر ن  ر دو  ،     د ًي تقردإلً نمرمذض  لع رت  ربح  المثرل لصر در ا ،  يمر   م ًتقر ل  لمصر  لض

 .2020(، 5(  ل دد )11و  ل  مر  الججم ع ح،  لم  د )  لةر عل ، م  ح  ال جص د مل   س  الام ق  لخ رج ح
ًوإ  لا م ن ح، م ص ر ا  فنج ض  لسمكل، أعد د مخج فح. -3 ً ا م ص ر ا  لث ًسةي ل ج ضئح  ل  مح و ال ص ر، نش   ل ه ز  لم
ًسةي ل ج ضئح  ل  مرح و  -4 ًد مرن   ال صر ر، ل ه ز  لم ًإ  النجر ض و لج ر رإ  لخ رج رح و لمجر   لالارجهالب ومجمارا نصر ت  لفر نشر

 .، أعد د مخج فح لس ح  لةر ع ح
ً ا  لدخل  لةر عل,  -5 ًإ تقدإل ًوإ  لا م ن حوز رإ  لةر عح و اجصال   الر سل,  ع    لشا   ال جص ديح ,)نش ،  (م ص ر ا  لث

 .أعد د مخج فح
د د  ضد ع رل  , در ارح تا    رح لع رت  لمسرجه   ع رل  ل ارمر  لما  رح مرل ل ض ر    ارجخد ر نمرمذض خ لد رم     لض دي, مام -6

ًإ )  .2014(، 2.1(  ل دد )19 لم  د )( ,  لم  ح  ل  ض ح ل   مر  لةر ع ح , 2010-1980 لع ت  به  المثل ل فج
مصرررً   ارررجخد ر نمرررمذض  لع رررت  ررربه   مرررد عضرررد  ل ع رررف اررر لس مشررر ل , در ارررح ة  اررر ح لجقررردإلً  لع رررت ع رررل  ل ارررمر مرررل  -7

 .2018(، 1(  ل دد )9،  لم  د ),  ج م ح  لمنصمرإ و  ل  مر  الججم ع ح  لةر عل (، م  ح  ال جص دAIDS) المثل
(،  لم  رح  ل  ض رح ل  رمر AIDSنمرمذض  لع رت  بمثرل )   اجخد ر لمرم ل، رجت منصمر، تقدإلً ة  ال ع ى  ل امر مل لض    -8

 .2015(، 2 -1( ،  ل دد   )20)  لةر ع ح،  لم  د
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ًيح  -10 ًيررد م خ و ررل , لجا  ررل  ال جصرر دي ل ع ررت  لخرر رجل ل بعرر     لمصرر   اررجخد ر نمررمذض  لع ررت  رربه  إلهرر م م
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