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 2021 يونيو14 ى، الموافقة على النشر ف2021 مايو15 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
األمور   من  مصر  في  الحمراء  اللحوم  استهالك  دراسة  تعد 
الغذائي من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها   الهامة لتحقيق األمن 

اتخ في  كبير  لحد  من  تساهم  االستثمار  زيادة  لقرار  المنتجين  اذ 
اإلنتاج   عجز  ضوء  في  السيما  الحيوي،  القطاع  هذا  في  عدمه 
تغطية   ويتم  االستهالكية  السكان  بمتطلبات  الوفاء  عن  المحلي 
المحلي  الناتج  كمية  بلغت  االستيراد، حيث  العجز من خالل  هذا 

حوالي   الحمراء  اللحوم  عام    858من  طن  بينما  2019ألف   ،
مليون طن في نفس    1.76غت كمية االستهالك منها حوالي  بل

ألف طن    902العام، وبالتالي بلغت كمية الفجوة الغذائية حوالي  
ألف طن    913يتم تعويضها من خالل االستيراد الذي بلغ حوالي  

 .  2019عام 

اللحوم  استهالك  دراسة  أساسية  بصفة  البحث  استهدف 
اإلسكندرية   محافظة  في  خالحمراء  نموذج  من  تقدير  الل 

(Rotterdam  الحمراء اللحوم  على  الطلب  مرونات  وتقدير   )
من   مكونة  غرضية  بحثية  عينة  خالل  من  وذلك    60وبدائلها. 

ها بمحافظة اإلسكندرية. ل أسرة من مستهلكي اللحوم الحمراء وبدائ
( ارتفاع أعداد  1وتوصل البحث للعديد من النتائج الهامة منها: )

األب من  نحو  المذبوحات  بلغ  سنوي  نمو  بمعدل  المحلية  قار 
األبقار 7.3% عجول  من  المذبوحات  أعداد  ارتفعت  بينما   ،

بنحو   قدر  سنوي  نمو  بمعدل  الفترة    %24.4المستوردة  خالل 
الجاموس  2. )2004-2019 المذبوحات من  أعداد  انخفاض   )

، في حين ارتفع أعداد المذبوحات  %3.5بمعدل سنوي قدر بنحو  
،  %4.3حلية والماعز بمعدل نمو سنوي بلغ نحو  من األغنام الم

( ارتفاع أسعار التجزئة للحوم الكندوز  3على الترتيب، )  11.1%
، كما ارتفعت أسعار التجزئة  %11.9بمعدل نمو سنوي قدر بنحو  

نحو   بلغ  سنوي  نمو  بمعدل  البتلو  أن  %12.6للحوم  وتبين   ،

ي بلغ نحو  أسعار التجزئة للحوم الضأن قد ارتفع بمعدل نمو سنو 
المستهلكة في مصر  4، )11.1% الحمراء  اللحوم  ارتفاع كمية   )

نحو   بلغ  نمو سنوي  الواردات  % 1.6بمعدل  كمية  ارتفعت  بينما   ،
.  %6.5المصرية من اللحوم الحمراء بمعدل نمو سنوي بلغ نحو  

عالقة  5) وجود  الحمراء  اللحوم  على  الطلب  مرونات  أوضحت   )
حوم الحمراء واإلنفاق عليها حيث  عكسية بين سعر الكيلو من الل

أن زيادة سعر الكيلو من اللحوم الحمراء بمقدار جنيه واحد للكيلو  
بحوالي   عليها  اإلنفاق  انخفاض  إلى  يؤدي  جنيه    0.33   جرام 

 وذلك مع افتراض ثبات باقي العوامل األخرى. 
مرونات    –لتقدير الطلب  Rotterdamالكلمات الداللية: نموذج  

 دالة النمو. –ك اللحوم الحمراء  استهال  –الطلب 

 والمشكلة البحثية  المقدمة
أحد   الحيواني  اإلنتاج  قطاع  في  يعتبر  الهامة  الركائز 

اإلنتاج   قطاع  قيمة  بلغت  حيث  المصري،  الزراعي  القطاع 
 من% 35.1 نحو مليار جنيه تمثل  187.4الحيواني حوالي  

والبالغة اإلنتاج قيمة إجمالي  مليار 534.2 حوالي الزراعي 

في حين بلغت قيمة قطاع اللحوم الحمراء   ،2019جنيه عام  
نحو    56حوالي   تمثل  جنيه  قطاع    %29.9مليار  قيمة  من 

األراضي   واستصالح  الزراعة  )وزارة  الحيواني،  اإلنتاج 
2019 .) 

من   العديد  في  قوميًا  هدفًا  الغذائي  األمن  تحقيق  يعتبر 
عرف من  م  هو    الدول، حيث يهدف تحقيق األمن الغذائي كما

جميع  حصول  وضمان  الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة  قبل 
األفراد في جميع األوقات على القدرة المادية واالقتصادية التي  
تمكنهم من استهالك كميات كافية من الغذاء اآلمن والمغذي 
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لتحقيق احتياجاتهم وتفضيالتهم الغذائية لكي يتمكنوا من حياة 
. هذا ويعتبر البروتين الحيواني بوجه  (F.A.O, 2020سليمة، )

الغذائية   المكونات  أهم  عام واللحوم الحمراء بوجه خاص من 
لذلك   الغذائي،  األمن  تحقيق  على  تساعد  دراسة  التي  تعد 

استهالك اللحوم الحمراء في مصر من األمور الهامة لتحقيق 
األمن الغذائي من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها تساهم لحد 

اتخاذ المنتجين لقرار زيادة االستثمار من عدمه في    كبير في
المحلي  الحيوي، السيما في ضوء عجز اإلنتاج  القطاع  هذا 
هذا   تغطية  ويتم  االستهالكية  السكان  بمتطلبات  الوفاء  عن 
المحلي   الناتج  العجز من خالل االستيراد، حيث بلغت كمية 

ا ، بينم2019ألف طن عام    858من اللحوم الحمراء حوالي  
حوالي   منها  االستهالك  كمية  في    1.76بلغت  طن  مليون 

حوالي   منها  الغذائية  الفجوة  كمية  بلغت  وبالتالي  العام،  نفس 
بلغ    902 الذي  االستيراد  خالل  من  تعويضها  يتم  طن  ألف 

العامة    913حوالي   للتعبئة  المركزي  )الجهاز  طن،  ألف 
 (.  2019واإلحصاء، 

 المشكلة البحثية 
التزايد المستمر نسبيًا في أعداد السكان   مما ال شك فيه أن

اللحوم   من  المحلى  اإلنتاج  في  نسبي  عجز  لوجود  أدى 
عليها.   الطلب  في  المضطردة  الزيادة  مواجهة  عن  الحمراء 
المتاحة   الكمية  في  النسبي  االرتفاع  خالل  من  ذلك  ويتضح 

، إلى  2004ألف طن عام    957لالستهالك المحلي من نحو  
ارتفاع 2019طن عام  مليون    1.76حوالي   إلى  ، مما أدى 

نحو   من  اللحوم  من  عام    152الواردات  طن    2004ألف 
، )الجهاز المركز للتعبئة 2019ألف طن عام    913لحوالي  

(. األمر الذي يؤكد انخفاض نسبة 2019العامة واإلحصاء،  
الفرد منها في مصر، حيث  الذاتي ومتوسط نصيب  االكتفاء 

الف عليه  يحصل  ما  يزيد  الحمراء ال  اللحوم  من  المصري  رد 
العامة    10عن   للتعبئة  المركزي  )الجهاز  سنويًا  كجم 

به  2019واإلحصاء،   الموصي  نظيره  عن  كثيرًا  أقل  وهو   )
( هذا  F.A.O, 2019كجم/سنة، )  42عالميًا الذي يبلغ حوالي  

مع   تتناسب  ال  بمعدالت  اللحوم  أسعار  ارتفاع  عن  فضاًل 
النسبية في الدخل ا لسنوي لألفراد. األمر الذي يستلزم  الزيادة 

لتحديد   الحمراء وبدائلها في مصر  اللحوم  الطلب على  تقدير 
 هم العوامل المحددة الستهالك اللحوم الحمراء.    أ 

 األهداف البحثية 
اللحوم   استهالك  دراسة  أساسية  بصفة  البحث  يستهدف 
بعض  دراسة  خالل  من  االسكندرية  محافظة  في  الحمراء 

 عية التالية: األهداف الفر 
وأسعار    -1 والمستوردة  المحلية  المذبوحات  أعداد  تطور 

 . 2019-2004اللحوم الحمراء في مصر خالل الفترة 
ومتوسط   -2 الواردات  وكمية  المحلي  االستهالك  تطور 

الفترة  خالل  مصر  في  الحمراء  اللحوم  من  الفرد  نصيب 
2004-2019 . 

اء ( للطلددب علدددى اللحددوم الحمدددر Rotterdamتقدددير نمدددوذج ) -3
بالعيندددددددة البحثيدددددددة بمحافظدددددددة ولحدددددددوم الددددددددجاج واألسدددددددماك 

 .2020االسكندرية خالل عام 

تقدير مرونات الطلب السدعرية والتقاطييدة واإلنفاقيدة علدى   -4
البحثيدددة بالعيندددة اللحدددوم الحمدددراء ولحدددوم الددددجاج واألسدددماك 

 .2020بمحافظة االسكندرية خالل عام 

 األسلوب البحثي ومصادر البيانات 
حث على بعض األساليب التحليلية مثل االنحدار اعتمد الب

البسيط والمرحلي والمقاييس اإلحصائية الوصفية والكمية حيث 
تدددددم تقددددددير معدددددادالت االتجددددداه الزمندددددى العدددددام ومعددددددالت النمدددددو 
السددنوي للمتغيددرات االقتصددادية موضدددع البحددث باسددتخدام دالدددة 

 ( وتأخذ الصيغة التالية: Growth Functionالنمو )
a+bx)(Y= e 

إذا   النمو  دالة  االقتصاد  في  تسمى  األسية  الدالة  وهذه 
(  b( وهو)Xكانت محسوبة لسالسل زمنية، حيث يدل انحدار )

( يصبح  100عن معدل النمو السنوي والذي إذا ضرب في )
 (.2012، )الشرقاوي، نسبة مئوية
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كمدددا تدددم تقددددير الطلدددب علدددى اللحدددوم الحمدددراء وبددددائلها مدددن 
سماك فدي العيندة البحثيدة باسدتخدام نمدوذج اللحوم البيضاء واأل

( والددذي تددم افتراضدده مددن قبددل كددل Rotterdamطلددب روتددردام )
(، 1979-1960( خددالل الفتددرة مددن )Barten & Theilمددن )

( أحددد النمدداذج الشددائعة االسددتخدام فددي Rotterdamويعددد نمددو )
( ويأخددذ الشددكل Atasay F.G.,2019تقدددير مرونددات الطلددب، )

 ي:الرياضي التال
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 حيث:

Xit .الكمية المطلوبة من السلعة = 
S*it  المتوسدددددط الحسدددددابي المدددددرجح لنصددددديب المنفدددددق علددددددى =

  S*it = 0.5 (Sit + Sit-1)السلعة 
S*it LnXit  التغيدددر اللوغددداريتمي لكميدددة السدددلعة مرجحدددة =

 بمتوسط نصيب المنفق عليها.
LnXt*  للسلع موضع التقدير.= مجموع التغير اللوغاريتمي 

وقد تدم تقددير المروندات السدعرية والتقاطييدة واإلنفاقيدة لنمدوذج 
(Rotterdam:كما يلي ) 

 *Eii = ii / Siالمرونة السعرية: 
  *Eij = ij / Siالمرونة التقاطيية: 
 *i = i / Siالمرونة اإلنفاقية: 

هما البيانات أولوقد اعتمد البحث على نوعين من البيانات  
العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  التي تم تجميعها من  الثانوية 
واإلحصاء ووزارة الزراعة واستصالح األراضي، والنوع الثاني 
استبيان  استمارة  تم تجميعها من خالل  التي  األولية  البيانات 
الحمراء  اللحوم  مستهلكي  بعض  على  الغرض  لهذا  أ عدت 

جميع عينة غرضية  وبدائلها بمحافظة اإلسكندرية، حيث تم ت
 5مشاهدة )أسرة(، بمتوسط  60مكونة من  2020خالل عام 

 أفراد لكل أسره. 
 

 توصيف العينة البحثية: 
من  عليها الحصول تم (، والتي1بيانات جدول ) إلى استنادا

بمحافظة الحمراء  اللحوم  مستهلكي  التي   بعض  االسكندرية، 
أف  60بلغت   )يتراوح متوسط عدد  أسرة  أو  األسرة ر مشاهدة  اد 

  فقد تبين ما يلي: أفراد(  5الواحدة 
العينة  لمفردات  المستهلكة  البلدي  اللحوم  كمية  تراوحت 

كجم/شهر بمتوسط بلغ حوالي    8البحثية بين كيلو واحد إلى  
المجمدة    3.4 اللحوم  كمية  تراوحت  بينما  كجم/شهر، 

العينة لمفردات  بين    المستهلكة  إلى    2البحثية    12كجم 
بم  حوالي  تكجم/شهر  بلغ  بلغ    4.13وسط  كما  كجم/شهر، 

 30عدد مستهلكي اللحوم الحمراء البلدي بالعينة البحثية نحو  
تمثل   العينة، وبلغ عدد مستهلكي   %50مستهلك  من إجمالي 

بالعينة   المجمدة  تمثل    50اللحوم  من إجمالي    %50مستهلك 
العينة البحثية وذلك بسبب انخفاض دخولهم وزيادة عدد أفراد  

 رة لديهم. ساأل

حوالي   -1 بلغ  أدنى  حد  بين  تراوح  األسرة  أفراد  فرد    2عدد 
 أفراد.  5أفراد بمتوسط بلغ نحو  8وحد أقصى بلغ نحو 

حوالي   -2 بلغ  أدنى  حد  بين  الشهري  الدخل  متوسط  يتراوح 
حوالي    450 بلغ  أقصى  وحد  جنيه    9000جنيهًا، 

 جنيه.  4419بمتوسط بلغ حوالي  

ء البلدي بين حد أدنى بلغ  اتراوح سعر كيلو اللحوم الحمر  -3
حوالي    85حوالي   بلغ  أقصى  وحد  جنيهًا،    150جنيهًا، 

حوالي   بلغ  سعر    108.6بمتوسط  أن  حين  في  جنيهًا، 
بلغ   أدنى  حد  بين  تراوح  المجمدة  الحمراء  اللحوم  كيلو 

حوالي    70حوالي   بلغ  أقصى  وحد  جنيهًا،   85جنيهًا، 
 جنيهًا. 75.9بمتوسط بلغ حوالي  

الحمراء بين مرة واحدة متراوح عدد   -4 اللحوم  رات استهالك 
بلغ حوالي    8بحوالي   بمتوسط  الشهر  في  مرات    3مرات 

 شهريًا. 
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نحو   -5 بين  المستهلكة  الدجاج  لحوم  كمية  كجم    2تراوحت 
الشهر، بمتوسط بلغ حوالي    18لحوالي     10.5كجم في 

 كجم/شهر.

تراوح عدد مرات استهالك الدجاج لمفردات العينة البحثية   -6
لحوالي    بين واحدة  بلغ   9مرة  بمتوسط  الشهر  في  مرات 

مرات شهريًا، وقد فسر المستهلكين بالعينة ذلك    5حوالي  
النسبي فضاًل عن استهالك بعض   الدجاج  لرخص سعر 

 المستهلكين لمجزآت الدجاج مثل األجنحة والرقاب.

نحو   -7 بين  الدجاج  سعر  حوالي    22تراوح  إلى    26جنيهًا 
 جنيهًا خالل فترة البحث. 24ي لجنيهًا بمتوسط بلغ حوا

نحو   -8 بين  المستهلكة  األسماك  كمية  إلى    3تراوحت  كجم 
حوالي    15حوالي   بلغ  بمتوسط  الشهر،  في    9.5كجم 

 كجم/شهر.

العينة  -9 لمفردات  األسماك  استهالك  مرات  عدد  تراوح 
مرات في الشهر بمتوسط    8البحثية بين مرة واحدة لنحو  

 مرات شهريًا. 5بلغ حوالي 

بين    حتراو  -10 األسماك  إلى    15سعر  جنيهًا    50جنيهًا 
 خالل فترة البحث. جنيهاً  32.2بمتوسط بلغ حوالي  

 النتائج البحثية ومناقشتها 

وأسعار  والمستوردة  المحلية  المذبوحات  أعداد  تطور  أواًل: 
 . 2019-2004اللحوم الحمراء في مصر خالل الفترة 

الل الفترة ختطور أعداد المذبوحات المحلية والمستوردة    -1
2004-2019 . 

 ( بجدول  الواردة  البيانات  استعراض  من  أن  2يتضح   ،)
أدنى   حد  بين  تراوحت  المحلية  األبقار  من  المذبوحات  أعداد 

بلغ  2005ألف رأس عام    133.9بلغ حوالي   أقصى  ، وحد 
عام    1.28حوالي   رأس  حوالي  2019ألف  بلغ  بمتوسط   ،
 ألف رأس خالل فترة البحث،  725.4

شهرياً 1جدول   استهالكها  مرات  وعدد  وأسعارها  المستهلكة  والبيضاء  الحمراء  اللحوم  كمية  عام    .  خالل  البحثية  بالعينة 
2020 . 

 المتوسط  الحد األقصى  الحد األدنى  الوحدة  البند 

    كجم/شهر كمية اللحوم الحمراء المستهلكة:

 3.4 8 1 كجم/شهر بلدي  
 4.13 12 2 كجم/شهر مجمدة  

 5 8 2 فرد اد األسرة ر عدد أف
 4419 9000 450 جنيه/شهر متوسط الدخل الشهري 

    جنيه/كجم سعر كيلو اللحم:

 108.6 150 85 جنيه/كجم بلدي  
 75.9 85 70 جنيه/كجم مجمدة  

 3 8 1 في الشهر  عدد مرات استهالك اللحوم الحمراء 
 10.5 18 2 كجم/شهر كمية لحوم الدجاج المستهلكة 

 5 9 1 في الشهر  ستهالك لحوم الدجاج اعدد مرات 
 24 26 22 جنيه/كجم سعر كيلو الدجاج  

 9.5 15 3 كجم/شهر كمية لحوم األسماك المستهلكة 
 5 8 1 في الشهر  عدد مرات استهالك لحوم األسماك 

 32.2 50 15 جنيه/كجم سعر كيلو األسماك 
 .2020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية خالل عام 
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 . 2019-2004. أعداد المذبوحات من الماشية المحلية والمستوردة خالل الفترة 2جدول 

 السنوات 

 أعداد المذبوحات )ألف رأس( 

 جاموس  األبقار 
 ماعز  أغنام 

 جمال 

 مستوردة   مستوردة  محلية  عجول مستوردة  عجول محلية 

2004 162.3 4.00 722.0 323.0 0 17.0 74.0 
2005 133.9 2.70 505.2 314.7 0 17.3 11.7 
2006 941.0 17.8 624.9 434.1 3.9 22.5 93.6 
2007 834.3 13.9 596.1 392.8 2.1 20.6 82.2 
2008 906.2 4.70 793.0 372.1 0.1 25.5 90.5 
2009 878.9 30.2 658.6 352.8 1.5 25.3 115.5 
2010 725.4 91.9 443.0 333.8 0 20.7 150.2 
2011 597.1 80.7 457.9 298.4 0 13.6 113.7 
2012 589.0 63.3 511.9 291.3 0 12.7 100.7 
2013 679.1 61.1 512.7 265.8 0 16.6 12.60 
2014 685.0 65.8 480.2 293.2 18.6 17.1 68.40 
2015 788.4 96.9 389.6 372.7 55.1 19.4 83.30 
2016 748.2 159.5 305.0 473.6 4.6 19.7 89.50 
2017 645.9 131.6 256.9 438.3 0 14.3 79.10 
2018 1013 129.3 482.0 757.3  254 79.25 
2019 1278 99.00 659.0 1041  489 69.00 
 82.1 62.9 6.1 422.2 524.9 65.8 725.4 المتوسط

 فرقة.متالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات الثروة الحيوانية، أعداد 

 
من   المذبوحات  ألعداد  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 

،  %7.3األبقار المحلية تبين ارتفاع معدل النمو السنوي بنحو  
 (. 3جدول )

األبقار  عجول  من  المذبوحات  أعداد  تراوحت  بينما 
حوالي   بلغ  أدنى  حد  بين  عام    2.7المستوردة  رأس  ألف 

حوالي  2005 بلغ  أقصى  وحد  عام  أ  159.5،  رأس  لف 
حوالي  2016 بلغ  بمتوسط  فترة   65.8،  خالل  رأس  ألف 

ألعداد   العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير  البحث، 
ازدادت   أنها  تبين  المستوردة  األبقار  عجول  من  المذبوحات 

نحو   بلغ  سنوي  نمو  الدراسة،    % 24.4بمعدل  فترة  خالل 
 (. 3جدول )

واألغن  -2 الجاموس  من  المذبوحات  المحلية    امأعداد 
 والماعز والجمال المستوردة.

(، أن أعداد المذبوحات من الجاموس 2يتضح من جدول) 
حوالي   بلغ  أدنى  حد  بين  عام    256.9تراوحت  رأس  ألف 

،  2008ألف رأس عام    793، وحد أقصى بلغ حوالي  2017
حوالي   بلغ  البحث،    524.9بمتوسط  فترة  خالل  رأس  ألف 

العام تبين أن أعداد المذبوحات  ي  وبتقدير معادلة االتجاه الزمن
، جدول  %3.5من الجاموس انخفضت بمعدل سنوي بلغ نحو  

(3 .) 
كما تبين أن أعداد المذبوحات من األغنام تراوحت بين حد 

، وحد أقصى  2013ألف رأس عام    265.8أدنى بلغ حوالي  
حوالي   عام    1.04بلغ  رأس  بلغ  2019مليون  بمتوسط   ،

وبتقدير معادلة ترة البحث،  ف  ألف رأس خالل   422.2حوالي  
األغنام   من  المذبوحات  أعداد  أن  تبين  العام  الزمني  االتجاه 

نحو   بلغ  سنوي  نمو  بمعدل  ارتفعت  جدول  %4.3المحلية   ،
(3 .) 
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-2004معادالت االتجاه الزمني العام ألعداد المذبوحات من الماشية المحلية والمستوردة في مصر خالل الفترة    .3جدول  
2019 . 

 F 2-R معدل التغير السنوي %  دالة النمو  لبيان ا

 األبقار المحلية
 )ألف رأس(

LnY= 5.84 + 0.073 Ti 
          (21.53) ** (2.61) * 

7.3 6.79 0.28 

 األبقار المستوردة
 )ألف رأس(

LnY= 1.56 + 0.244 Ti 
          (4.26) ** (6.44) ** 

24.4 41.10 0.73 

 الجاموس  
 )ألف رأس(

LnY= 6.52 - 0.035 Ti 
          (47.9) ** (-2.49) * 

3.5 6.20 0.26 

 األغنام المحلية 
 )ألف رأس(

LnY= 5.61 + 0.043 Ti 
         (34.47) ** (2.55) * 

4.3 6.48 0.27 

 الماعز 
 )ألف رأس(

LnY= 2.34 + 0.111 Ti 
         (4.83) ** (2.21) * 

11.1 4.89 0.21 

 .0.05، )*( ت شير إلى المعنوية عند 0.01نوية عند مع)**( ت شير إلى ال

 (.  2المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول ) 
 

حد   بين  الماعز  من  المذبوحات  أعداد  تراوحت  حين  في 
بلغ حوالي   أقصى  2012ألف رأس عام    12.7أدنى  ، وحد 

، بمتوسط بلغ حوالي  2019ألف رأس عام    489بلغ حوالي  
فتر   62.9 االتجاه ة  ألف رأس خالل  معادلة  البحث، وبتقدير 

ارتفعت  الماعز  من  المذبوحات  أعداد  أن  تبين  العام  الزمني 
نحو   بلغ  سنوي  نمو  )%11.1بمعدل  رقم  جدول  بينما 3،   .)

تراوحت أعداد المذبوحات من الجمال المستوردة بين حد أدنى  
حوالي   عام    11.7بلغ  رأس  بلغ  2005ألف  أقصى  وحد   ،

رأس   150.2حوالي   حوالي  2010ام  ع  ألف  بلغ  بمتوسط   ،
االتجاه   82.1 معادلة  البحث، وبتقدير  فترة  ألف رأس خالل 

الزمني العام لم تثبت معنوية التغير في أعداد المذبوحات من  
 الجمال المستوردة.

خالل    -3 مصر  في  الحمراء  للحوم  التجزئة  أسعار  تطور 
 :2019-2004الفترة 

( جدول  بيانات  من  أسعار  4تبين  أن  للحوم  ال(،  تجزئة 
حوالي   بلغ  أدنى  حد  بين  تراوحت  جنيه/كجم    24.5الكندوز 

جنيه/كجم عام    139.3، وحد أقصى بلغ حوالي  2004عام  

حوالي  2017 بلغ  بمتوسط  فترة   68.69،  خالل  جنيه/كجم 
أسعار   أن  تبين  العام  الزمني  االتجاه  البحث، وبتقدير معادلة 

و سنوي بلغ نحو  نحالتجزئة للحوم الكندوز قد ارتفعت بمعدل  
 (.  5خالل فترة الدراسة، جدول ) 11.9%

في حين تبين أسعار التجزئة للحوم البتلو تراوحت بين حد  
، وحد أقصى  2004جنيه/كجم عام    24.07أدنى بلغ حوالي  

حوالي   عام    136.1بلغ  بلغ  2017جنيه/كجم  بمتوسط   ،
جنيه/كجم خالل فترة البحث، وبتقدير معادلة    67.86حوالي  

قد  الا البتلو  للحوم  التجزئة  أسعار  أن  تبين  العام  الزمني  تجاه 
 (.  5، جدول )%12.6ارتفع بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

أدنى   بين حد  الضأن  للحوم  التجزئة  أسعار  بينما تراوحت 
، وحد أقصى بلغ  2004جنيه/كجم عام    27.79بلغ حوالي  

عام    142.1حوالي   حوالي  2017جنيه/كجم  بلغ  بمتوسط   ،
جنيه/كجم خالل فترة البحث، وبتقدير معادلة االتجاه   72.17

ارتفع   قد  الضأن  للحوم  التجزئة  أسعار  أن  تبين  العام  الزمني 
 (. 5، جدول )%11.1بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

  



 إبراهيم محمود: العوامل المحددة الستهالك اللحوم الحمراء في محافظة االسكندرية سينالحسين خليل النوبي خليل، دعاء ح 

 

1417 

 

    .2019-2004في مصر خالل الفترة تطور متوسط أسعار المستهلك الجارية للحوم الحمراء  .4جدول 

 السنوات 
 كندوز 

 كجم(/هني)ج

 بتلو 
 )جنيه/كجم(

 ضأن 
 )جنيه/كجم(

2004 24.5 24.07 27.79 
2005 26.8 25.36 39.69 
2006 29.4 28.23 31.43 
2007 39.8 34.23 39.38 
2008 36.3 33.47 37.56 
2009 40.5 35.85 40.89 
2010 53.2 49.05 50.11 
2011 58.6 57.19 59.15 
2012 62.9 60.88 62.69 
2013 67.2 65.3 82.84 
2014 77.9 81.65 86.84 
2015 86.6 90.39 89.57 
2016 97.6 101.2 101.1 
2017 139.3 136.1 142.1 
2018 132.57 132.94 135.21 
2019 125.84 129.78 128.31 

 72.17 67.86 68.69 المتوسط
 عار الثروة الحيوانية، أعداد متفرقة  أس المصدر: وزارة الزراعة واستصالح االراضي، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة

 
 . 2019-2004معادالت االتجاه الزمني العام لمتوسط أسعار المستهلك للحوم الحمراء في مصر خالل الفترة  .5جدول 
 F 2-R معدل التغير السنوي %  دالة النمو  البيان 

 أسعار التجزئة للحوم الكندوز
 )جنيه/كجم(

LnY= 3.07 + 0.119 Ti 
          (66.81) ** (24.93) ** 

11.9 **621.5 0.97 

 أسعار التجزئة للحوم البتلو
 )جنيه/كجم(

LnY= 2.98 + 0.12.6 Ti 
          (67.7) ** (27.82) ** 

12.6 
 

**771.8 
0.98 

 أسعار التجزئة للحوم الضأن 
 )جنيه/كجم(

LnY= 3.20 + 0.111 Ti 
          (51.5) ** (17.24) ** 

11.1 **297.3 0.95 

 (.  4المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول ) 

 
ومتوسط   الواردات  وكمية  المحلي  االستهالك  تطور  ثانيًا: 
الفترة  في مصر خالل  الحمراء  اللحوم  من  الفرد  نصيب 

2004-2017 : 
 ( بجدول  الواردة  البيانات  استعراض  من  أن  6يتضح   )

أ حد  بين  تراوحت  الحمراء  اللحوم  من  المستهلكة   دنىالكمية 

حوالي   عام    957بلغ  طن  بلغ  2004ألف  أقصى  وحد   ،
عام    1.76حوالي   طن  حوالي  2019مليون  بلغ  بمتوسط   ،

االتجاه   1.2 معادلة  وبتقدير  البحث،  فترة  خالل  طن  مليون 
مصر   في  المستهلكة  اللحوم  كمية  أن  تبين  العام  الزمني 

 (. 7. جدول )%1.6ارتفعت بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 
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كمي  وتبين اأن  الحمراء ة  اللحوم  من  المصرية  لواردات 
حوالي   بلغ  أدنى  حد  بين  عام    152تراوحت  طن  ألف 

،  2019ألف طن عام    913، وحد أقصى بلغ حوالي  2004
حوالي   بلغ  البحث،   394.1بمتوسط  فترة  خالل  طن  ألف 

الواردات   كمية  أن  تبين  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
الحمرا اللحوم  من  االمصرية  بلغ  ء  سنوي  نمو  بمعدل  رتفعت 

 (. 7. جدول ) %6.5نحو 

أن متوسددددط نصدددديب الفددددرد السددددنوي مددددن اللحددددوم  كمددددا تبددددين
كجم/سددنه عددام  8.9الحمددراء تددراوح بددين حددد أدنددى بلددغ حددوالي 

، 2007كجم/سنه عدامي  13، وحد أقصى بلغ حوالي 2017
كجم/سدددددنه خدددددالل فتدددددرة  10.7، بمتوسدددددط بلدددددغ حدددددوالي 2019

ة االتجاه الزمني العام تبين عددم معنويدة ادلالبحث، وبتقدير مع
التغير في متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمدراء خدالل فتدرة 

 الدراسة.

 . 2019 – 2004. تطور الكمية المستهلكة والواردات ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء خالل الفترة 6جدول 

 السنوات 
 االستهالك المحلي 

 )الف طن(   

 الواردات  
 طن( لف )ا

 متوسط نصيب الفرد )كجم/سنة( 

2004 0.957 152 10.4 

2005 1.131 272 11.1 

2006 1.310 434 12.7 

2007 1.378 454 13.0 

2008 1.174 307 10.9 

2009 1.195 215 10.9 

2010 1.052 261 9.80 

2011 1.033 240 9.40 

2012 1.052 309 9.20 

2013 1.118 338 9.70 

2014 1.223 388 10.1 

2015 1.407 614 11.4 

2016 1.166 372 9.20 

2017 1.202 412 8.90 

2018 1.417 625 10.7 

2019 1.760 913 13.0 

 10.7 394 1223.4 المتوسط

 لع الزراعية، أعداد متفرقة. السالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من 

. معادالت االتجاه الزمني العام للكمية المستهلكة من اللحوم الحمراء متوسط نصيب الفرد السنوي منها في مصر 7جدول  
 . 2017-2004خالل الفترة 

 F 2-R معدل التغير السنوي %  دالة النمو  البيان 

الكمية المستهلكة من اللحوم 
 الحمراء )ألف طن( 

 i6 + 0.016T6.9LnY=  
* (2.27) ** (98.98)           

1.6   5.14 0.22 

الكمية الواردات من اللحوم 
 الحمراء )ألف طن( 

 iLnY= 5.33 + 0.065T 
** (3.61) ** (30.62)           

6.5   13.03 0.45 

 (.  6المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول ) 
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اللحااااوم لااااى ( للطلاااب عRotterdamثالثاااًا: تقاااادير نمااااوذج )

بالعيناااااة البحثياااااة الحماااااراء ولحاااااوم الااااادجاج واألساااااماك 
 :2020بمحافظة االسكندرية خالل عام 

( لنتائج تقدير نموذج روتردام للطلب علدى 8ي شير جدول )
اللحوم الحمراء ولحوم الدجاج واألسماك بالعينة البحثيدة خدالل 

وقد أسفرت نتائج التقددير اإلحصدائي لتلدك الددوال   2020عام  
 ا يلي:ى معل
دالاااااة الطلاااااب علاااااى اللحاااااوم الحماااااراء فاااااي محافظاااااة  -1

 االسكندرية:
أن   الحمراء  اللحوم  على  الطلب  دالة  تقدير  من  اتضح 
بمحافظة  البحثية  بالعينة  الحمراء  اللحوم  على  الطلب  نموذج 

كما بلغت قيمة معامل   0.01االسكندرية معنوي عند مستوى  
المعدل   أيعن  مما  0.75حوالي    R-2التحديد  المتغيرات  ي  ن 

من التباين في    %75التفسيرية الداخلة في النموذج تفسر نحو  
وجود   إلى  الدالة  نتائج  وتشير  الحمراء.  اللحوم  على  اإلنفاق 
واإلنفاق  الحمراء  اللحوم  الكيلو من  سعر  بين  عكسية  عالقة 

الحمراء بمقدار   اللحوم  الكيلو من  عليها حيث أن زيادة سعر 
جرا للكيلو  واحد  يجنيه  عليها م  اإلنفاق  انخفاض  إلى  ؤدى 

العوامل    0.33بحوالي   باقي  ثبات  افتراض  مع  وذلك  جنيه 
 األخرى.

كما تبين وجود عالقة طردية بين أسعار الدجاج واألسدماك 
وبددين اإلنفدداق علددى اللحددوم الحمددراء حيددث تبددين أن زيددادة سددعر 
أيدددًا منهمدددا بمقددددار جنيددده واحدددد للكيلدددو جدددرام يدددؤدي إلدددى زيدددادة 

جنيه على  0.28،  0.72على اللحوم الحمراء بحوالي  اق  اإلنف
الترتيددب وذلددك مددع افتددراض ثبددات بدداقي العوامددل األخددرى. كمددا 
اتضددح وجددود عالقددة طرديددة بددين إجمددالي اإلنفدداق االسددتهالكي 
على السدلع موضدع الدراسدة واإلنفداق االسدتهالكي علدى اللحدوم 

ار مقددددالحمدددراء حيدددث أن زيدددادة إجمدددالي اإلنفددداق االسدددتهالكي ب
جنيدده واحددد يددؤدي إلددى زيددادة اإلنفدداق االسددتهالكي علددى اللحددوم 

جنيددده وذلدددك مدددع افتدددراض ثبدددات بددداقي  1.34الحمدددراء بحدددوالي 
 (.8العوامل األخرى. جدول )

( للطلااب علااى اللحااوم الحمااراء والاادجاج واألسااماك بعينااة البحااث فااي محافظااة Rotterdam. نتااائج تقاادير نمااوذج )8جاادول 
 .2020االسكندرية خالل 

 لحوم األسماك  لحوم الدجاج  اللحوم الحمراء  معالم الدالة 

 -6.548 الحد الثابت
 (-2.23)* 

9.992   
 (3.64 ) ** 

1.623 
 (1.79 )  * 

 0.332 - سعر لحوم حمراء 
 (-2.86)  ** 

0.474 
 (1.96 )  * 

0.078 
 (2.74 )  * 

 0.721 سعر لحوم بيضاء
 (3.82 ) ** 

- 2.161 
 (-2.62)** 

0.507 
 (1.94 )  * 

 0.277 سعر أسماك
 (2.22 )  * 

0.461 
 (2.18 )  * 

- 0.210 
 (-2.51)* 

 1.343 اإلنفاق الكلى
 (11.84 ) ** 

0.607 
 (5.73 ) ** 

0.491 
 (3.65 ) ** 

2-R 0.752 0.461 0.285 

F  (44.15)  **  (13.16)  **  (6.68 ) ** 

 على الترتيب.   0.05،  0.01نوية  مع  )*(، )**( تشير إلى معنوية معامالت االنحدار أو النموذج عند مستوى 
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان. 
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 دالة الطلب على لحوم الدجاج في محافظة االسكندرية: -2

تبين من تقدير دالدة الطلدب علدى لحدوم الددجاج أن نمدوذج 
الطلب عليها بالعينة البحثية بمحافظة االسكندرية معندوي عندد 

R-2عامددل التحديددد المعددددل  ة مكمددا بلغددت قيمددد 0.01مسددتوى 
 

ممددددا يعنددددي أن تلددددك المتغيددددرات التفسدددديرية فددددي  0.46حددددوالي 
مددن التبدداين فددي اإلنفدداق علددى لحددوم  %46النمددوذج تفسددر نحددو 

الددددددجاج. واتضدددددح وجدددددود عالقدددددة عكسدددددية بدددددين أسدددددعار لحدددددوم 
الددددجاج واإلنفددداق عليهدددا حيدددث أن زيدددادة سدددعرها بمقددددار جنيددده 

خفداض اإلنفداق عليهدا بحدوالي النواحد للكيلو جرام منها يدؤدى 
جنيدده وذلدددك مددع افتدددراض ثبددات بددداقي العوامددل األخدددرى  2.16

على حالها. كما تبدين وجدود عالقدة طرديدة بدين أسدعار اللحدوم 
الحمددراء واألسددماك وبددين اإلنفدداق علددى لحددوم الدددجاج حيددث أن 
زيددادة أسددعار كددل مددن اللحددوم الحمددراء واألسددماك بمقدددار جنيدده 

دي إلدى زيدادة اإلنفداق علدى لحدوم الددجاج يدؤ   واحد للكيلو جدرام
جنيددددده علدددددى الترتيدددددب وذلدددددك مدددددع  0.461، 0.474بحدددددوالي 

افتراض ثبات باقي العوامل األخدرى علدى حالهدا. وتبدين وجدود 
عالقدددة طرديدددة بدددين إجمدددالي اإلنفددداق االسدددتهالكي علدددى السدددلع 
موضع الدراسة واإلنفاق االستهالكي على لحوم الددجاج حيدث 

اإلنفاق االستهالكي بمقدار جنيه واحد يدؤدي  اليأن زيادة إجم
إلدددى زيدددادة اإلنفددداق االسدددتهالكي علدددى لحدددوم الددددجاج بحدددوالي 

جنيده وذلددك مددع افتددراض ثبددات بدداقي العوامددل األخددرى  0.607
 (.8على حالها. جدول )

 دالة الطلب على األسماك في محافظة االسكندرية: -3

وذج نمدددد تبددددين مددددن تقدددددير دالددددة الطلددددب علددددى األسددددماك أن
الطلب على األسدماك بالعيندة فدي محافظدة االسدكندرية معنويدة 

  كمدددا بلغدددت قيمدددة معامدددل التحديدددد المعددددل 0.01عندددد مسدددتوى 
2-R

مما يعني أن تلك المتغيرات التفسديرية فدي  0.285حوالي   
مدددددن التبددددداين فدددددي اإلنفددددداق علدددددى  %29النمدددددوذج تفسدددددر نحدددددو 

األسدماك  عاراألسماك. ولقد تبين وجود عالقة عكسية بدين أسد
واإلنفدداق عليهددا حيددث أن زيددادة أسددعار األسددماك بمقدددار جنيدده 

واحددد للكيلددو جددرام يددؤدي إلددى انخفدداض اإلنفدداق عليهددا بحددوالي 
جنيدده وذلددك مددع افتددراض ثبددات بدداقي العوامددل األخددرى  0.210

على حالها. كمدا تبدين وجدود عالقدة طرديدة بدين أسدعار اللحدوم 
علددى األسددماك حيددث أن اق الحمددراء ولحددوم الدددجاج وبددين اإلنفدد

زيدددادة أسدددعار كدددل مدددن اللحدددوم الحمدددراء ولحدددوم الددددجاج بمقددددار 
جنيه واحد للكيلو جرام يؤدي إلدى زيدادة اإلنفداق علدى األسدماك 

جنيدددددده علددددددى الترتيددددددب وذلددددددك مددددددع  0.507، 0.078بحدددددوالي 
افتددراض ثبددات بدداقي العوامددل األخددرى علددى حالهددا. كددذلك تبددين 

إلنفددداق االسدددتهالكي علدددى ي اوجدددود عالقدددة طرديدددة بدددين إجمدددال
السدددلع موضددددع الدراسددددة واإلنفدددداق االسددددتهالكي علددددى األسددددماك 
حيددددث اتضددددح أن زيددددادة إجمددددالي اإلنفدددداق االسددددتهالكي بمقدددددار 
جنيه واحد يؤدي إلى زيادة اإلنفاق االستهالكي علدى األسدماك 

جنيدده وذلددك مددع افتددراض ثبددات بدداقي العوامددل  0.491بحددوالي 
 األخرى على حالها.

تقاادير مرونااات الطلااب السااعرية والتقاطفيااة واإلنفا يااة  ًا:رابعاا
بالعينااة علااى اللحااوم الحمااراء ولحااوم الاادجاج واألسااماك 

 :2020البحثية بمحافظة االسكندرية خالل عام 

( إلى نتائج تقدير مرونات الطلدب السدعرية 9ي شير جدول )
والتقاطييددددة واإلنفاقيددددة علددددى اللحددددوم الحمددددراء ولحددددوم الدددددجاج 

بالعينددددة البحثيددددة بمحافظددددة االسددددكندرية خددددالل عددددام اك واألسددددم
 التي يتضح منها اآلتي: 2020

 مرونات الطلب على اللحوم الحمراء: -1
ت شير مروندة الطلدب السدعرية علدى اللحدوم الحمدراء إلدى أن 

يؤدي إلى انخفداض  %1تغيرًا في أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 
ذلددك بددافتراض و  %0.717اإلنفدداق علددى اللحددوم الحمددراء بنسددبة 

ثبات باقي العوامل األخرى على حالها. وهدذا يعندي أن الطلدب 
فددددي هددددذه الحالددددة يعتبددددر مددددرن، حيددددث أن التغيددددر النسددددبي فددددي 
اإلنفدددداق علددددى اللحددددوم الحمددددراء أكبددددر مددددن التغيددددر النسددددبي فددددي 
أسددعار اللحددوم الحمددراء. كمددا ت شددير مرونددات الطلددب التقاطييددة 

 %1ج واألسدددماك بنسدددبة دجاإلدددى أن تغيدددرًا فدددي أسدددعار لحدددوم الددد
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، %0.43يؤدي إلى زيادة اإلنفداق علدى اللحدوم الحمدراء بنسدبة 
علددددى الترتيددددب وذلددددك بددددافتراض ثبددددات بدددداقي العوامددددل  0.22%

األخدددرى علدددى حالهدددا وهدددذا يوضدددح طبيعدددة العالقدددة اإلحالليدددة 
بينهما. كما ت شير مرونة الطلب اإلنفاقية على اللحدوم الحمدراء 

ي اإلنفددداق االسدددتهالكي علدددى السدددلع مدددالإلدددى أن تغيدددرًا فدددي إج
يددددؤدي إلددددى زيددددادة اإلنفدددداق علددددى  %1موضددددع الدراسددددة بنسددددبة 
وذلدددك بدددافتراض ثبدددات بددداقي  %0.447اللحدددوم الحمدددراء بنسدددبة 

العوامددل األخددرى علددى حالهددا، وهددذا يعنددي أن اللحددوم الحمددراء 
تعتبر سلعة ضرورية بالنسبة للمستهلك بعينة البحث بمحافظة 

 االسكندرية.
 رونات الطلب على لحوم الدجاج:م -2

ت شددير مرونددة الطلددب السددعرية علددى لحددوم الدددجاج إلددى أن 
يدؤدي إلدى انخفداض اإلنفداق علددى  %1تغيدرًا فدي سدعرها بنسدبة 
وذلددددك بددددافتراض ثبددددات بدددداقي  %0.171لحددددوم الدددددجاج بنسددددبة 

العوامل األخرى على حالها. وهذا يعني أن الطلب على لحدوم 
شدير مروندات الطلدب التقاطييدة إلدى ا ت  الدجاج يعتبر مرن. كمد

يؤدى  %1أن تغيرًا في أسعار اللحوم الحمراء واألسماك بنسبة 
، %0.137إلددددى زيددددادة اإلنفدددداق علددددى اللحددددوم البيضدددداء بنسددددبة 

علدددى الترتيدددب وذلدددك بدددافتراض ثبدددات بددداقي العوامدددل  0.049%
األخدددرى علدددى حالهدددا وهدددذا يوضدددح طبيعدددة العالقدددة اإلحالليدددة 

ير مرونة الطلب اإلنفاقية على اللحوم البيضاء ت شبينهما. كما 

إلددددى أن تغيددددرًا فددددى إجمددددالي اإلنفدددداق االسددددتهالكي علددددى السددددلع 
يؤدى إلى زيدادة اإلنفداق علدى لحدوم   %1موضع الدراسة بنسبة  

وذلددك بددافتراض ثبددات بدداقي العوامددل  %0.478الدددجاج بنسددبة 
عة األخرى على حالها، وهدذا يعندي أن لحدوم الددجاج تعتبدر سدل

 ضرورية بالنسبة للمستهلك بعينة البحث بمحافظة االسكندرية.
 مرونات الطلب على األسماك: -3

ت شددير مرونددة الطلددب السددعرية علددى األسددماك إلددى أن تغيددرًا 
يدددؤدي إلدددى انخفددداض اإلنفددداق  %1فدددي أسدددعار األسدددماك بنسدددبة 

وذلدددك بدددافتراض ثبدددات بددداقي العوامدددل  %0.188عليهدددا بنسدددبة 
هدددذا يعندددي أن الطلدددب علدددى األسدددماك . و األخدددرى علدددى حالهدددا

بعينة البحث يعتبر مرن. كما ت شير مروندات الطلدب التقاطييدة 
إلدى أن تغيدرًا فددي أسدعار اللحددوم الحمدراء ولحددوم الددجاج بنسددبة 

، %0.189يؤدى إلدى زيدادة اإلنفداق علدى األسدماك بنسدبة   1%
علدددى الترتيدددب وذلدددك بدددافتراض ثبدددات بددداقي العوامدددل  0.339%

حالها، مما يوضدح وجدود عالقدة إحالليده بينهمدا. لى  األخرى ع
وت شير مرونة الطلب اإلنفاقية على األسدماك إلدى أن تغيدرًا فدي 
إجمالي اإلنفاق االستهالكي على السلع موضع الدراسدة بنسدبة 

 %0.459يددؤدي إلددى زيددادة اإلنفدداق علددى األسددماك بنسددبة  1%
وهدذا ا، وذلدك بدافتراض ثبدات بداقي العوامدل األخدرى علدى حالهد

يوضددح أن األسددماك تعتبددر سددلعة ضددرورية بالنسددبة للمسددتهلك 
 بعينة البحث بمحافظة االسكندرية. 

 (.Rotterdam. نتائج تقدير المرونات السعرية والتقاطفية واإلنفا ية لنموج )9جدول  

 لحوم أسماك  لحوم الدجاج  لحوم حمراء  السلعة 

 0.189 0.137 0.717 - لحوم حمراء 

 0.339 0.171 - 0.428 لحوم دواجن

 0.188 - 0.049 0.219 لحوم أسماك

 0.459 0.478 0.447 مرونة إنفاقية

 ( . 8المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الواردة بالجدول) 
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 واستنادًا إلى ما سبق يوصي البحث بما يلي: 

زيدددادة االهتمدددام باألبقدددار والجددداموس المصدددري مدددن خددددالل  -1
ير الرعايدددددددة البيطريدددددددة فتحسدددددددين الصدددددددفات الوراثيدددددددة، وتدددددددو 

للماشدددية، وتشدددجيع المنتجدددين علدددى االسدددتمرار فدددي العمليدددة 
 اإلنتاجية. 

االهتمددام بزيددادة الندداتج المحلددى مددن لحددوم الدددجاج وتددوفير  -2
 مستلزمات اإلنتاج بأسعار وجودة مناسبة. 
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ABSTRACT 

Determinant Factors of Red Meat Consumption in Alexandria Governorate 

Alhussein K. Elnoby, Doaa H.I. Mahmoud 

Study of red meat consumption in Egypt is one of 

the important goals of achieving Egyptian food security 

and which matters that contribute to producers making 

the decision to increase investment or not in this vital 

sector, Especially in light of the inability of local 

production to meet the consumption requirements of the 

population, and this deficit is covered through imports, 

As the amount of the domestic product of red meat 

reached about 792 thousand tons in 2017, While the 

amount of consumption of it amounted to about 1202 

thousand tons in the same year, and the amount of the 

food gap reached about 410 thousand tons in the same 

year, which is compensated for through the import, 

which amounted to about 412 thousand tons for the 

same year. 

The paper mainly aimed to study the consumption 

of red meat based on targeted sample of red meat and 

its alternatives consumers in Alexandria Governorate 

the number of sample reached about 60 families, with 

average of each family was 5 members. This sample 

was collected during year 2020 

The most important results of the research were the 

following: 

1- The number of local cows slaughtered increased at 

an annual growth rate of about 7.3%, Meanwhile, 

the number of imported cattle calves increased at an 

annual growth rate of about 24.4% during the study 

period. 

 

 

 

2- The decrease in the number of slaughtered buffaloes, 

at an annual rate of about 3.5%, While the number 

of slaughtered local sheep and goats increased at an 

annual growth rate of about 4.3% and 11.1%, 

respectively. 

3- Retail prices for Canadian meat increased at an 

annual growth rate of 11.9%, Retail prices for veal 

also increased at an annual growth rate of about 

12.6%, It was found that retail prices of mutton 

increased at an annual growth rate of about 11.1%. 

4- The amount of red meat consumed in Egypt 

increased at an annual growth rate of about 1.6%, 

while the amount of Egyptian imports of red meat 

increased at an annual growth rate of about 6.5%. 

5- The consumption expenditure of red meat, poultry 

and fish in the research sample in Alexandria 

Governorate is affected by the price of the 

commodity itself, the prices of the substitute 

commodities, and the total expenditure on those 

three commodities under study. 

6- The demand for red meat, poultry and fish is 

flexible, as the change in spending on these 

commodities is greater than the change in their 

prices, Poultry and fish are also considered 

substitutes for red meat due to the substitution 

relationship between them, The research revealed 

that the aforementioned commodities are necessary 

for the consumer in the research sample in 

Alexandria Governorate. 

Key Words; Rotterdam model of demand estimation 

- Demand elasticities - Red meat consumption - Growth 

function 

 

 


