J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol. 9(8): 553 - 560, 2018

An Economic Study of the Demand for Red Meat and its Alternatives in Arab
Republic of Egypt
Abdel Hamid, A. K.1 ; A. A. D. Mohamed1 and Y. S. Y. Bakheet2
1

Agricultural Economics department, Faculty of Agriculture, Cairo, Al-Azhar University
Economic Affairs Sector - Ministry of Agriculture

2

دراسة اقتصادية للطلب على اللحوم الحمراء وبدائلھا في جمھورية مصر العربية
2

عاصم ُكريًم عبدالحميد،1على أبوضيف محمد مطاوع 1و يحي شعبان يحي بخيت
1قسم االقتصاد الزراعي -كلية الزراعة بالقاھرة -جامعة األزھر
 2قطاع الشئون االقتصادية  -وزارة الزراعة

الملخص
يعد قطاع اإلنتاج الحيواني من القطاعات اإلنتاجية الھامة في بناء االقتصاد القومي حيث بلغ متوسط قيمة إنتاج اللحوم الحمراء وبدائلھا حوالى  80مليار جنيه ,تمثل نحو
 ,%28,1من متوسط قيمة اإلنتاج الزراعي خالل الفترة ) .(2015- 2011وتمثلت مشكلة البحث في أن مصر تواجه عج ًزا في الكميات المنتجة من اللحوم الحمراء مما أدى إلى عدم
الوفاء باالحتياجات االستھالكية المتزايدة .ويھدف ھذا البحث إلى دراسة المشكالت التي يواجھھا مستھلكوا اللحوم الحمراء وبدائلھا ،والحلول المالئمة في ظل الموارد المتاحة،
ووضع رؤية مستقبلية للطلب على اللحوم الحمراء وبدائلھا مصر .وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية واألولية حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية مرحلية ،لمستھلكوا اللحوم
الحمراء وبدائلھا ،قوامھا  200مفردة ممثلة للجمھورية من محافظة القليوبية ,ومحافظة بني سويف .وقد تم تقدير دوال الطلب على اللحوم الحمراء ،وبدائلھا ،لمعرفة أكثر المتغيرات
المستقلة تأثيراً على المتغير التابع ،والمتمثل في الطلب على اللحوم الحمراء وبدائلھا ،وتمثلت المتغيرات المستقلة في كل من سعر السلعة ،ودخل المستھلك ،وعدد أفراد األسرة،
وسعر السلعة البديلة ،والمستوى التعليمي كمتغير ضمني .واتضح أن سلعة اللحوم الحمراء تعتبر سلعة ضرورية بالنسبة لحضر وريف عينة الدراسة ،وتشير قيمة المرونة السعرية
أن الطلب على ھذه السلعة طلب مرن .كما تشير النتائج أن العالقة بين الطلب على اللحوم البيضاء والحمراء عالقة إحالليه .ويدل معامل المرونة الدخلية على أن السلعة ضرورية
بالنسبة لحضر العينة ،كما يدل معامل المرونة العبورية أن العالقة بين اللحوم الحمراء واألسماك عالقة إحاللية )تنافسية( وھذا يتفق مع المنطق االقتصادي .وتمثلت أھم المشكالت
التي تواجه مستھلكوا اللحوم الحمراء في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وانخفاض الدخل وقد تمثلت الحلول المقترحة في الرقابة على األسعار حيث أن أسعار اللحوم الحمراء قد أخذ
ارتفاعاً ملحوظا ً في عينة الدراسة ,وتمثلت أھم المشكالت التي تواجه مستھلكوا اللحوم البيضاء في عينة البحث في :ارتفاع أسعار اللحوم ،وانخفاض مستوى الدخل ،وعدم صالحية
كثير من محالت ذبح الطيور ،والغش في لحوم الدواجن ،انتشار األمراض ،وفيما يتعلق بالمشكالت التي تواجه مستھلكوا األسماك في عينة البحث وھي ارتفاع أسعار األسماك،
وانخفاض مستوى الدخل ،ونقص حلقات األسماك ،وطرق النقل والحفظ ،وانخفاض الرقابة .وأظھرت نتائج التحليل البيئى أن أھم نقاط القوة كبر حجم قطاع إنتاج اللحوم كما أنھا
تستوعب عدداً كبيراً من العمالة .بينما كانت أھم نقاط الضعف عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ،ووجود طاقات عاطلة بمشروعات اإلنتاج للحوم الحمراء ،وكذلك مصانع اإلعالف،
وارتفاع تكاليف استيراد السالالت الجديدة .ومن الفرص دعم الحكومة لقطاع اإلنتاج الحيواني من خالل منح بعض التسھيالت االئتمانية والتعويضية ،واالستفادة من تواجد الجمعيات
المتخصصة في إحياء مشروعات تسمين العجول .وكان من التھديدات ارتفاع المخاطر والتھديدات لقطاع إنتاج اللحوم ،وفتح باب االستيراد أدى إلى انھيار قطاع إنتاج اللحوم في
مصر .ولذا توصي الدراسة بدعم قطاع إنتاج اللحوم الحمراء وبدائلھا ،وتوفير مستلزمات اإلنتاج محلياً ،وتوفير قاعدة بيانات ،واالھتمام برفع كفاءة السالالت المحلية ،مع االھتمام
بالجانب التسويقي .والمتابعة االرشادية البيطرية من قبل الدولة ،وزيادة الرقابة الحكومية على استيراد مستلزمات اإلنتاج ،والرقابة على األسواق ،والعمل على توعية المواطن.

المقدمة

الطريقة البحثية

يعد قطاع اإلنتاج الحيواني من القطاعات اإلنتاجية الھامة في بناء
االقتصاد القومي بصفة عامة واالقتصاد الزراعي بصفة خاصة ،حيث تساھم
الثروة الحيوانية مساھمة رئيسية في اإلنتاج والدخل الزراعي القومي المصري،
كما تساھم المنتجات الحيوانية في األمن الغذائي وھي المصدر الرئيسي للبروتين.
وقد بلغ متوسط قيمة اإلنتاج الزراعي نحو  284,7مليار جنيه خالل
الفترة ) (2015-2011وبلغ متوسط قيمة اإلنتاج الحيواني لتلك الفترة حوالى
 100,6مليار جنيه ،وقد بلغ متوسط قيمة كل من اللحوم الحمراء والدواجن
 20,9 ,39,2مليار جنيه ,تمثل نحو  %20,8 ,%38,9من قيمة اإلنتاج
الحيوانى ,بينما بلغ متوسط قيمة اإلنتاج السمكى  19,9مليار جنيه تمثل نحو
 %7من قيمة اإلنتاج الزراعى) .(5وتمثل اللحوم الحمراء أحد أھم مصادر
البروتين الحيواني ،ويتأثر الطلب عليھا بالعديد من العوامل أھمھا أسعار
اللحوم الحمراء وأسعار السلع البديلة مثل الدواجن واألسماك ،ومقدار دخل
المستھلك المخصص لإلنفاق على تلك السلع ،وأذواق المستھلكين.
وھناك ضرورة لتنمية قطاع اإلنتاج الحيواني في الزراعة المصرية
وذلك لمواجھة االحتياجات االستھالكية المتزايدة منھا ،واالستغناء التدريجي
عن اإلستيراد لتلك الكميات والذى يمكن من خاللھا الوصول إلى سياسة تؤدي
إلى النھوض بالطاقة اإلنتاجية من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء واألسماك
وبالتالي اإلرتقاء بمتوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني في مصر.
مشكلة البحث :تواجه مصر عج ًزا في الكميات المنتجة من اللحوم الحمراء مما
أدى إلى عدم الوفاء باالحتياجات االستھالكية المتزايدة ،وارتفاع أسعارھا
المحلية  ،واالعتماد على اإلستيراد ،األمر الذي يشكل ضغ ً
طا على ميزان
المدفوعات ،مما يتطلب ضرورة تخفيض الفجوة بين اإلنتاج واالستھالك ،كما
أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء أدى إلى ارتفاع أسعار السلع البديلة من
اللحوم البيضاء واألسماك ،كذلك فان قطاع االنتاج الحيواني يواجة العديد من
المشاكل المرتبطة بإنتاج اللحوم الحمراء وبدائلھا في جمھورية مصر العربية.
ھدف البحث :يھدف ھذا البحث بصفة أساسية إلى التعرف على الجوانب المختلفة
للطلب على اللحوم الحمراء وبدائلھا في جمھورية مصر العربية ،وكذلك دراسة
المشكالت التي يواجھھا مستھلكوا اللحوم الحمراء وبدائلھا ،ومحاولة التعرف
على الحلول المالئمة في ظل الموارد المتاحة ،كما يستھدف البحث أيضاً وضع
رؤية مستقبلية للطلب على اللحوم الحمراء وبدائلھا في جمھورية مصر العربية.

تم استخدام أسلوبي التحليل الوصفى والكمى في محاولة للتعرف على
الطلب على اللحوم الحمراء وبدائلھا ،وتم استخدام أسلوب االنحدار المتعدد،
كما تم استخدام التحليل العاملي لوضع رؤية مستقبلية للحوم الحمراء وبدائلھا.
وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية والتى تصدر من وزارة
الزراعة واستصالح األراضي ،في حين تم االعتماد على البيانات األولية
بصفة رئيسية من خالل عينة عشوائية طبقية مرحلية) ،(4لمستھلكوا اللحوم
الحمراء والبيضاء واألسماك ،وقد تم اختيار محافظتين تمثالن الجمھورية
وھما محافظة القليوبية ممثلة للوجه البحري ،ومحافظة بني سويف ممثلة للوجه
القبلي .واشتملت عينة البحث على ) (200مفردة ،قسمت إلى  80مفردة من
الحضر ،و 120مفردة من الريف ،تم اختيار مركزين من كل محافظة ،ممثلة
في حضر المحافظة ،ومن كل مركز تم اختيار  20مفردة بإجمالي  40مفردة
بحضر كل محافظة ،وقد تم اختيار قريتين من كل مركز بطريقة عشوائية
بواقع  15مفردة من كل قرية بإجمالي  30مفردة لكل مركز و  60مفردة من
كل محافظة ،وقد تم توزيع مفردات العينة على قرى ومراكز العينة ،كما ھو
مبين في الجدول رقم ).(1
جدول .1توزيع مفردات عينة البحث على قرى ومراكز محافظتي الدراسة
وذلك في عام 2016م.
المراكز عدد المشاھدات القرى عدد المشاھدات
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من الريف
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15
مرصفا
20
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إجمالي المحافظة
120
80
إجمالي العينة
المصدر :حسبت من :بيانات االستبيان عام 2016م.
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النتائج والمناقشات
أوالً :الطلب على اللحوم الحمراء وبدائلھا في جمھورية مصر العربية:
أ -دالتا الطلب على اللحوم الحمراء في )حضر ،ريف( عينة الدراسة:
يختص ھذا الجزء من البحث ،بتقدير دوال الطلب على اللحوم
الحمراء .وقد تم تقدير الدوال في صورتھا الخطية اللوغاريتمية المزدوجة)،(7
وذلك باتباع أسلوب االنحدار المتعدد ،لمعرفة أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً على
المتغير التابع ،والمتمثل فى الطلب على اللحوم الحمراء ،وقد تمثلت المتغيرات
المستقلة فى كل من سعر السلعة ،ودخل المستھلك ،وعدد أفراد األسرة ،وسعر
اللحوم البيضاء ،وأسعار األسماك ،والمستوى التعليمي كمتغير ضمني.
 -1دالة الطلب على اللحوم الحمراء في حضر عينة الدراسة:
تشير التقديرات الموضحة بالجدول رقم ) (2لدالة الطلب على اللحوم
الحمراء في حضر عينة البحث ،إلى وجود عالقة موجبة ومعنوية إحصائياً

بين الطلب على اللحوم الحمراء ،وبين كل من عدد أفراد األسرة ،ودخل
المستھلك ،وتدل قيمة المرونات المقدرة على أن الطلب على اللحوم الحمراء
كان يزداد بمقدار  0,256 ، 0,150جنيھاً ،بزيادة كل من عدد أفراد األسرة،
والدخل الشھرى لألسرة ،بمقدار الوحدة على الترتيب .وبالنظر للمرونة
الدخلية يتبين أن سلعة اللحوم الحمراء تعتبر سلعة ضرورية بالنسبة لحضر
عينة الدراسة .كما أوضحت نتائج الدالة أيضا ً وجود عالقة سالبة ومعنوية
إحصائيا ً بين الطلب على اللحوم الحمراء ،وسعرھا ،وتدل قيمة المرونة
المقدرة لھذا المتغير أن الطلب على اللحوم الحمراء كلما زاد سعر السلعة
بمقدار  ،%1انخفض الطلب على اللحوم الحمراء بمقدار  ،%2,56مما يتفق
والمنطق االقتصادي ،وتبين قيمة المرونة أن الطلب على ھذه السلعة طلب
مرن ،وذلك لوجود البدائل المختلفة لھذه السلعة والتي يمكن أن تحل محلھا.

جدول  .2دالة الطلب اللوغاريتمي للحوم الحمراء )حضر– ريف( في عينة الدراسة .2016
أسعار اللحوم أسعار
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الحمراء
الثابت
0,113
0,084
0,256
0,150
2,519,65
الكمية
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 حيث تشير األرقام بين القوسين وأسفل معامالت االنحدار إلى قيمة ) (tالمحسوبة. )*( (**) ،تشير إلى المعنوية عند مستوى  0.01 ،0.05على الترتيب. = Fقيمة ) (F-Testالمحسوبة لكل معادلة.
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في حين لم يظھر تأثير بقية المتغيرات في النموذج باستثناء كل من
دخل المستھلك ،وعدد أفراد األسرة وقد بلغت قيمة معامل التحديد المعدل نحو
 ،0,79في حين ترجع باقي التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقاسة بالدالة وفقاً
لقيمة معيار معامل التحديد ،كما ثبتت معنوية النموذج المقدر عند المستوى
االحتمالى .0,01
 -2دالة الطلب على اللحوم الحمراء في ريف عينة الدراسة:
تبين التقديرات الواردة بالجدول رقم ) (2دالة الطلب على اللحوم
الحمراء في ريف عينة البحث ،إلى وجود عالقة موجبة ومعنوية إحصائيا ً بين
الطلب على اللحوم الحمراء ،ودخل المستھلك ،وتدل قيمة المرونة المقدرة على
أن الطلب على اللحوم الحمراء كان يزداد بمقدار  0,280جنيھاً ،بزيادة الدخل
الشھرى لألسرة ،بمقدار الوحدة .وبالنظر للمرونة الدخلية يتبين أن سلعة اللحوم
الحمراء تعتبر سلعة ضرورية بالنسبة لريف عينة البحث .كما أوضحت نتائج
الدالة أيضاً وجود عالقة سالبة ومعنوية إحصائيا ً بين الطلب على اللحوم
الحمراء ،وسعرھا ،والمستوى التعليمي ،وتدل قيمة المرونات المقدرة لھذين
المتغيرين أنه كلما زاد سعر السلعة ،وارتفاع المستوى التعليمى بمقدار الوحدة،
انخفض الطلب على اللحوم الحمراء بمقدار  0,108 ،3,98وحدة مما يتفق
والمنطق االقتصادي ،وتبين قيمة المرونة السعرية أن الطلب على ھذه السلعة
طلب مرن .في حين لم يظھر تأثير بقية المتغيرات في النموذج باستثناء دخل
المستھلك والمستوى التعليمي ،وقد بلغت قيمة معامل التحديد المعدل نحو
 ،0,89في حين ترجع باقي التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقاسة بالدالة وفقاً

لقيمة معيار معامل التحديد .كما ثبتت معنوية النموذج المقدر عند المستوى
االحتمالى  .0,01وتجدر االشارة إلى أنه تم تقدير دوال الطلب على اللحوم
الحمراء في ريف وحضر محافظتي القليوبية وبنى سويف كل على حدة ،ولم
تثبت المعنوية االحصائية ألي من ھذه الدوال.
ب -دالتا الطلب على اللحوم البيضاء في عينة الدراسة:
يختص ھذا الجزء من البحث ،بتقدير دوال الطلب على اللحوم
البيضاء .وقد تم تقدير الدوال في صورتھا الخطية اللوغاريتمية المزدوجة،
وذلك باتباع أسلوب االنحدار المتعدد ،لمعرفة أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً
على المتغير التابع ،والمتمثل فى الطلب على اللحوم البيضاء ،وقد تمثلت
المتغيرات المستقلة فى كل من سعر السلعة ،وعدد أفراد األسرة ،ودخل
المستھلك ،وسعر اللحوم الحمراء ،وأسعار األسماك ،والمستوى التعليمة
كمتغير ضمني.
 -1دالة الطلب على اللحوم البيضاء في حضر عينة الدراسة:
تشير تقديرات الجدول رقم ) (3لدالة الطلب على اللحوم البيضاء في
حضر عينة البحث ،إلى وجود عالقة موجبة ومعنوية إحصائيا ً بين الطلب
على اللحوم البيضاء ،وأسعار اللحوم الحمراء ،وتدل قيمة المرونة المقدرة على
أنه بزيادة أسعار اللحوم الحمراء بمقدار  %1يزيد الطلب على اللحوم البيضاء
بمقدار  ،%3,02ويدل معامل المرونة التقاطعية)العبورية() (1على أن العالقة
بين الطلب على اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء عالقة إحاللية وھذا يتطابق
مع المنطق االقتصادي.

جدول  .3دالة الطلب اللوغاريتمي على اللحوم البيضاء )حضر – ريف( في عينة الدراسة .2016
أسعار اللحوم
دخل
عدد أفراد
لحوم
الحد
معامل الدالة
البيان
السنة
الحمراء
المستھلك
األسرة
بيضاء
الثابت
3,02
0,0363
0,0235
0,62010,2الكمية
حضر
)**(6,20
)(0,72
)(0,39
)**(3,63-
)**(4,05
المطلوبة
0,5210,023
0,110
0,036
3,36
من اللحوم
ريف
)*(1,98-
)(0,26
)**(2,80
)(0,26
)*(2,45
البيضاء

أسعار
األسماك
0,150)*(1,75-
0,078
)(0,89

المستوى
التعليمي
0,0615
)(0,83
0,008
)(0,046

-2

R

F

0,52

38,32

0,67

45,57
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كما أوضحت نتائج الدالة أيضا ً وجود عالقة سالبة ومعنوية إحصائياً
بين الطلب على اللحوم البيضاء ،وكل من سعرھا ،وأسعار األسماك ،وتدل قيمة
المرونات المقدرة لھذين المتغيرين أنه كلما زاد سعر السلعة ،وأسعار األسماك
بمقدار  ،%1انخفض الطلب على اللحوم البيضاء بمقدار %0,150 ،%0,620
وھو ما يتفق مع المنطق االقتصادي ،وتبين قيمة المرونة السعرية أن الطلب على
ھذه السلعة طلب غير مرن .في حين لم يظھر تأثير بقية المتغيرات في النموذج،

وقد بلغت قيمة معامل التحديد المعدل نحو  ،0,52في حين ترجع باقي التغيرات
إلى عوامل أخرى غير مقاسة بالدالة وفقا ً لقيمة معيار معامل التحديد .كما ثبتت
معنوية النموذج المقدر عند المستوى االحتمالى .0,01
 -2دالة الطلب على اللحوم البيضاء في ريف عينة الدراسة:
تشير التقديرات الواردة بالجدول رقم ) (3لدالة الطلب على اللحوم
البيضاء في ريف عينة البحث ،حيث تبين وجود عالقة موجبة ومعنوية
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إحصائيا ً بين الطلب على اللحوم البيضاء ،وعدد أفراد األسرة ،وتدل قيمة
المرونة المقدرة على أنه كلما زاد عدد أفراد األسرة بمقدار الوحدة زادت
الكمية المستھلكة بمقدار  0,110كيلو جرام ،كما أوضحت نتائج الدالة أيضاً
وجود عالقة سالبة ومعنوية إحصائيا ً بين الطلب على اللحوم البيضاء ،وأسعار
اللحوم الحمراء ،وتدل قيمة المرونة المقدر لھذا المتغير أنه كلما زادت أسعار
اللحوم الحمراء ،بمقدار  ،%1انخفض الطلب على اللحوم البيضاء بمقدار
 0,521كجم ،في حين لم يظھر تأثير بقية المتغيرات في النموذج ،وقد بلغت
قيمة معامل التحديد المعدل نحو  ،0,67في حين ترجع باقي التغيرات إلى
عوامل أخرى غير مقاسة بالدالة وفقاً لقيمة معيار معامل التحديد .كما ثبتت
معنوية النموذج المقدر عند المستوى االحتمالى .0,01
ج -دالتا الطلب على األسماك في عينة الدارسة:
يختص ھذا الجزء من البحث ،بتقدير دوال الطلب على األسماك .وقد
تم تقدير الدوال في صورتھا الخطية اللوغاريتمية المزدوجة ،وذلك باتباع
أسلوب االنحدار المتعدد ،لمعرفة أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً على المتغير
التابع ،والمتمثل فى الطلب على األسماك ،وقد تمثلت المتغيرات المستقلة فى

كل من سعر السلعة ،وعدد أفراد األسرة ،ودخل المستھلك ،وسعر اللحوم
الحمراء ،وأسعار اللحوم البيضاء ،والمستوى التعليمى كمتغير ضمني.
 -1دالة الطلب على األسماك في حضر عينة البحث:
تشير تقديرات الجدول رقم ) (4لدالة الطلب على األسماك في حضر
عينة البحث ،إلى وجود عالقة موجبة ومعنوية إحصائيا ً بين الطلب على
األسماك ،وكل من عدد أفراد األسرة ،والدخل ،وأسعار اللحوم الحمراء ،وتدل
قيمة المرونات المقدرة على أنه بزيادة كل من عدد أفراد األسرة ،والدخل،
وأسعار اللحوم الحمراء ،والمستوى التعليمى بمقدار  %1يزيد الطلب على
األسماك بمقدار  0,197 ،1,94 ،0,470 ،0,245من الوحدة ،ويدل معامل
المرونة الدخلية على أن السلعة ضرورية بالنسبة لحضر العينة ،كما يدل معامل
المرونة العبورية أن العالقة بين اللحوم الحمراء واألسماك عالقة إحاللية
)تنافسية( وھذا يتفق مع المنطق االقتصادي .في حين لم يظھر تأثير بقية
المتغيرات في النموذج ،وقد بلغت قيمة معامل التحديد المعدل نحو  ،0,48في
حين ترجع باقي التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقاسة بالدالة وفقا ً لقيمة معيار
معامل التحديد .كما ثبتت معنوية النموذج المقدر عند المستوى االحتمالى 0,0

جدول  .4دالة الطلب اللوغاريتمي لألسماك )حضر – ريف( في عينة الدراسة .2016
الحد
دخل
عدد أفراد
معامل الدالة
البيان
األسماك
البيان
الثابت
المستھلك
األسرة
0,470
0,245
0,03611,38الكمية
حضر
)**(6,50
)**(2,91
)(0,25-
)**(3,48-
المطلوبة
من
0,162
0,314
0,2252,36ريف
)*(2,17
)**(4,78
)(1,34-
)(0,75-
األسماك

أسعار اللحوم أسعار اللحوم المستوى
التعليمي
البيضاء
الحمراء
0,197
0,0671,94
)*(1,95) (0,32-
)**(3,08
0,0972
0,180
0,449
)*(1,68
)(0,71
)(0,79
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0,48

11,84

0,37

16,08
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 -2دالة الطلب على األسماك في ريف عينة الدراسة:
تشير التقديرات الواردة بالجدول رقم ) (4لدالة الطلب على األسماك في
ريف عينة البحث ،حيث تبين وجود عالقة موجبة ومعنوية إحصائيا ً بين الطلب
على األسماك ،وعدد أفراد األسرة ،ودخل المستھلك ،والمستوى التعليمى ،وتدل
قيمة المرونات المقدرة على أنه كلما زاد عدد أفراد األسرة ،والدخل ،والمستوى
التعليمى ،بمقدار الوحدة زادت الكمية المستھلكة من األسماك بمقدار ،0,314
 0,972 ،0,162وحدة ،ويدل معامل المرونة الدخلية أن السلعة ضرورية بالنسبة
للمستھلك ،في حين لم يظھر تأثير بقية المتغيرات في النموذج ،وقد بلغت قيمة
معامل التحديد المعدل نحو  ،0,37في حين ترجع باقي التغيرات إلى عوامل
أخرى غير مقاسة بالدالة وفقا ً لقيمة معيار معامل التحديد .كما ثبتت معنوية
النموذج المقدر عند المستوى االحتمالى .0,01

ثانيا ً :المشكالت التي تواجه مستھلكوا اللحوم الحمراء وبدائلھا في عينة
الدراسة:
أ -المشكالت التي تواجه مستھلكوا اللحوم الحمراء في عينة الدراسة.
اتضح من دراسة الجدول رقم ) (5أن مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم
الحمراء يعاني منھا  188أسرة مثلت حوالى  %94من إجمالي مفردات العينة؛
موزعة كالتالي  120أسرة في ريف العينة تمثل  ،%60من إجمالي مفردات
العينة ،و 68أسرة في الحضر تمثل  ،%34من مفردات العينة .كما تبين أن
مشكلة انخفاض الدخل في ريف وحضر العينة قد بلغت نحو %28 ،%52
على الترتيب بانخفاض الدخل يؤثر على شراء اللحوم في ريف وحضر
العينة ،وفيما يتعلق بمشكلة الغش في اللحوم كانت تمثل نحو  %16 ،%32في
ريف وحضر العينة على الترتيب.

جدول  .5المشكالت التي تواجه مستھلكوا اللحوم الحمراء في عينة البحث 2016
إجمالي عينة الدراسة
ريف
البيان
أھم المشكالت
توجد
%
ال توجد
%
توجد
68
60
120
 -1ارتفاع أسعار اللحوم.
56
8
16
52
104
 -2انخفاض مستوى الدخل
32
28
56
32
64
 -3نوعية وجودة اللحوم والغش
50
15
30
45
90
 -4انتشار األمراض
63
15
30
45
90
 -5انخفاض الرقابة
60
11,5
23
48,5
97
 -6أسلوب وطريقة النقل
61
9,5
19
50,5
101
 -7الذبح خارج السلخانات

حضر
ال توجد
%
12
34
24
28
48
16
30
25
17
31.5
20
30
19
30,5

%
6
12
24
15
8,5
10
9,5

إجمال
العينة

األھمية
النسبية

200
200
200
200
200
200
200

100
100
100
100
100
100
100

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان لعام 2016م.

وفيما يتعلق بمشكلة انتشار األمراض في اللحوم التي تؤثر على
االستھالك فقد مثلت  %25 ،%45في ريف وحضر الجمھورية ،على
الترتيب ،ومن حيث الرقابة على اللحوم في المحالت كانت ھذه المشكلة
تمثل نحو  %31,5 ،%45من اھتمامات المستھلكين في ريف وحضر
عينة الدراسة على الترتيب ،أما مشكلة أسلوب النقل وتعرض اللحوم
للتلوث وھي الظاھرة الغالبة في عينة الدراسة حيث كانت تمثل  97مبحوثاً
تمثل  %48,5في الريف بينما كانت في الحضر تمثل  %30من إجمالي
عينة الدراسة وبلغ عدد المبحوثين  30مبحوثا ً .فضال عن أن مشكلة الذبح
خارج السلخانات كان يعاني منھا  101أسرة مثلت حوالي  %50,5من
إجمالي مفردات العينة.

وقد تمثلت الحلول المقترحة لمستھلكي اللحوم الحمراء في عينة
الدراسة في الرقابة على األسعار حيث أن أسعار اللحوم الحمراء قد
أخذت ،ارتفاعا ً ملحوظا ً في عينة الدراسة تصل إلى  %100من رأي
مستھلكي عينة الدراسة ،وتوفير منافذ متنقلة لزيادة المعروض وھي
منتشرة في المحالت والميادين ،استجابة للطلب المتزايد عليھا ،وبأسعار
مناسبة للمستھلكين ،وتوفير األعالف حيث أن زيادة إنتاج اللحوم يتطلب
توفير األعالف والبد من تدخل الدولة في دعمھا وتوفيرھا للمنتجين نظراً
الرتفاع أسعارھا في اآلونة األخيرة.
ب -المشكالت التي تواجه مستھلكوا اللحوم البيضاء في عينة البحث.
تمثلت أھم المشكالت التي تواجه مستھلكوا اللحوم البيضاء في
عينة البحث في :إرتفاع أسعار اللحوم ،انخفاض مستوى الدخل ،عدم
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صالحية كثير من محالت الطيور ،الغش في لحوم الدواجن ،انتشار
األمراض ،عدم معرفة مصدر الذبح ،طريقة الحفظ ،انخفاض الرقابة على
المحالت ،المعروض من اللحوم البيضاء في عينة البحث.
وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم ) (6أن ارتفاع أسعار
اللحوم البيضاء باعتبارھا أحد البدائل اللحوم الحمراء كانت تمثل نحو
 %34,5 ،%58,5من إجمالي عينة البحث .ومشكلة انخفاض مستوى
الدخل بلغت نحو  %22,5في ريف العينة ،في الحضر بلغت نحو %57
من إجمالي عينة البحث ,ومشكلة عدم صالحية كثير من محالت الدواجن
كان  87مبحوث يعانون من عدم صالحية تلك المحالت ،تمثل نحو
 ،%43,5بينما في الحضر كانت  49مبحوث تمثل نحو  %24,5من
إجمالي عينة البحث ,بينما يتعلق بالغش في تصنيف الدواجن كان إعداد

المبحوث أن ھناك مشكلة  52مبحوث في ريف العينة  34مبحوث في
حضر العينة تمثل نحو  %17 ،%26على الترتيب.
بالنسبة ظھور األمراض المتعلقة باللحوم البيضاء تبين أن في
ريف العينة بلغ نحو  110مبحوث يؤكدون أن مشكلة األمراض تمثل
 %55في ريف المحافظة ،بينما في حضر المحافظة بلغت نحو 67
مبحوث تمثل نحو  ،%33,5من إجمالي عينة البحث .واتضح من
المقابالت مع المستھلكين أن ارتفاع األسعار بشكل يومي في الدواجن
فالبد من تدخل الحكومة للرقابة على تلك األسعار ،وفيما يتعلق بتوفير
منافذ للمعروض وكذلك السالسل التجارية لمواجھة الطلب المتزايد على
اللحوم البيضاء ،بالنسبة لدعم األعالف البد من تدخل الدولة لتوفير
السيولة الالزمة لتوفير األعالف المستوردة للمنتجين وتشجيع االستثمار
في ھذا المجال.

جدول  .6المشكالت التي تواجه مستھلكوا اللحوم البيضاء في عينة البحث عام 2016
إجمالي عينة الدراسة
ريف
البيان
أھم المشكالت
توجد
%
ال توجد
%
توجد
68
15
3
58,5
117
 -1ارتفاع أسعار الدواجن
57
7,5
15
52,5
105
 -2انخفاض الدخل
49
16,5
33
43,5
87
 -3عدم صالحية كثير من المحالت
34
34
68
26
52
 -4الغش في تصنيف الدواجن
67
5
10
55
110
 -5ظھور األمراض
35
30,5
61
29,5
59
 -6مصدر الذبح
46
35
70
25
50
 -7طرق حفظ الدواجن
75
10
20
50
100
 -8انخفاض الرقابة
42
30,5
61
29,5
59
 -9المعروض من اللحوم البيضاء

حضر
ال توجد
%
12
34
23
28,5
31
24,5
46
17
13
33,5
45
17,5
34
23
5
37,5
38
21

%
6
11,5
15,5
23
6,5
22,5
17
2,5
19

إجمال
بالعينة

األھمية
النسبية

200
200
200
200
200
200
200
200
200

100
100
100
100
100
100
100
100
100

المصدر :جمعت وحسبت من :بيانات استمارة االستبيان لعام 2016م.

ج -المشكالت التي تواجه مستھلكوا األسماك في عينة الدراسة.
وفيما يتعلق بالمشكالت التي تواجه مستھلكوا األسماك في عينة
البحث وھي ارتفاع أسعار األسماك ،وانخفاض مستوى الدخل ،ونقص
حلقات األسماك ،وطرق النقل والحفظ ،وانخفاض الرقابة .توضح البيانات

الواردة بالجدول رقم ) (7أن ارتفاع أسعار األسماك ،يعاني منھا 166
أسرة تمثل حوالى  %83من إجمالى مفردات العينة ،موزعة كالتالي 110
أسرة في الريف تمثل حوالى  %55من إجمالى مفردات العينة ،بينما يوجد
 56أسرة فى الحضر تمثل  %28من إجمالى مفردات العينة.

جدول  .7المشكالت التي تواجه مستھلكي األسماك في عينة البحث 2016م
إجمالي عينة الدراسة
أھم المشكالت
 -1ارتفاع أسعار األسماك
 -2انخفاض مستوي الدخل
 -3نقص حلقات األسماك
 -4طرق النقل والحفظ
 -5انخفاض الرقابة

توجد
110
105
91
84
102

حضر

ريف
ال توجد
%
10
55
15
52,5
29
45,5
36
42
18
51

%
5
7,5
14,5
18
9

توجد
56
56
58
62
61

%
28
28
29
31
30,5

ال توجد
24
24
22
18
19

%
12
12
11
9
9,5

إجمال
بالعينة

األھمية
النسبية

200
200
200
200
200

100
100
100
100
100

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان لعام 2016م.

وفيما يتعلق بمشكلة انخفاض مستوى الدخل فقد وجد أن 161
أسرة يعانون من تلك المشكلة مثلوا  %80,5من إجمالي مفردات العينة.
منھم  105أسرة في الريف تمثل حوالى  %52,5من إجمالى مفردات
العينة ،بينما يوجد  56أسرة فى الحضر تمثل  %28من إجمالى مفردات
العينة.
وكانت مشكلة نقص حلقات األسماك يعاني منھا  149أسرة مثلوا
 %74,5من إجمالي مفردات العينة .منھم  91أسرة في الريف تمثل
حوالى  %45,5من إجمالى مفردات العينة ،بينما يوجد  58أسرة فى
الحضر تمثل  %29من إجمالى مفردات العينة ،وفيما يخص مشكلة النقل
والحفظ يعاني منھا  146أسرة مثلوا  %73من إجمالي مفردات العينة.
منھم  84أسرة في الريف تمثل حوالى  %42من إجمالى مفردات العينة،
بينما يوجد  62أسرة فى الحضر تمثل  %31من إجمالى مفردات العينة.
وأظھرت عينة الدراسة العديد من المقترحات المتعلقة باستھالك
األسماك من خالل  6عناصر الرقابة على األسعار ،وتوفير منافذ وحلقات
للمستھلك مجھزة ،زيادة السالسل التجارية ،زيادة أعداد المزارع السمكية،
وتوفير األعالف.

ثالثاً :الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع إنتاج اللحوم الحمراء وبدائلھا في
جمھورية مصر العربية:
أ -الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع اللحوم الحمراء في جمھورية مصر
العربية:
وتتضمن ھذه المرحلة عرض وتقييم العوامل الداخلية وھي
الموارد واإلمكانيات المتاحة لقطاع اللحوم الحمراء ،القوى العاملة،
والمعلومات ووسائل االتصال ،اإلدارة والتنظيم ،ودراسة العوامل
الخارجية وھي)االستھالك ،والواردات ،والتشريعات والقوانين ،دخل
المستھلك ،تضم التأمين واإلعفاءات والضرائب .وكما يوضح الجدول رقم
) (8تحليل الوضع الراھن لقطاع اللحوم الحمراء من خالل تحليل
PESTالذى يلقي الضوء على أھم العوامل المجتمعية السياسة االقتصادية
واالجتماعية والتكنولوجية التي تعكس البيئة المحيطة بمشروعات اللحوم
الحمراء.
-2تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات بقطاع إنتاج اللحوم
الحمراء في جمھورية مصر العربية:
• نقاط القوة:
 يعد قطاع إنتاج اللحوم الحمراء أحد األنشطة اإلنتاجية التي تمثل مكانة ھامةبين قطاع اإلنتاج الحيواني.
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 يضم قطاع إنتاج اللحوم مشروعات تستوعب عمالة وفرص عمالة. -كبر ھيكل القطاع حيث يساھم بنحو  48,6مليار جنيه عام 2015م.

جدول  .8تحليل البيئة المحيطة بقطاع اللحوم الحمراء والتركيز على العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية( PEST).
المتغيرات الرئيسية
العوامل المؤثرة
 تزايد الفجوة بين اإلنتاج واالستھالك. التخلي عن مشروع البتلو الرتفاع أسعار األمصال المستوردة. االستثمار في مجال اإلنتاج الحيواني يعتبر مجزيا ً ومشجعاً للدخول بھا. فتح باب االستيراد للحوم الحمراء مما يؤثر على المنتج المحلي. تالحظ في اآلونة األخيرة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن واألسماك بصفة عامة.العوامل االقتصادية
 أن الثروة الحيوانية تتناقص أعدادھا بسبب الجفاف ،وقلة المراعي ،الكافية فضالً عن المناسبات الدينية والمآتم واألمراض العابرة. ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة في اآلونة األخيرة بشكل أدى إلى زيادة اإلنفاق على الغذاء. االستيراد من بعض الدول التي ظھرت فيھا بعض األمراض مثل جنون البقر في أوربا ،والحمي القالعية في مصر ،وضعف الجھازاالرشادي.
 انخفاض اإلنتاجية من األبقار والجاموس بالنسبة للسالالت المحلية. عدم إجراء التحصينات الدورية والرعاية البيطرية الالزمة للوقاية من األمراض الوبائية. ضعف الرقابة على اللحوم الحمراء ومنتجاتھا في األسواق المحلية ومنافذ االستيراد. القرار الوزاري رقم  381لسنة  2012بحظر نقل الماشية بين محافظات ومراكز الجمھورية وكذلك حظر إقامة أسواق ماشية لحينإنھاء مرض الحمي القالعية.
 القرار الوزاري رقم  847لسنة  2012بالتصريح بانتقال الحيوانات تدريجياً. القرار الوزاري رقم  1498لسنة  1996بشأن تنظيم األعالف وصناعاتھا وتداولھا والرقابة عليھا – وحظر استيراد مسحوق اللحوموالعظم.
العوامل السياسية
 القرار الوزارى رقم  72لسنة 2017م بأنه ال يجوز ذبح عجول البقر الذكور ،وعجول الجاموس الذكور قبل بلوغھا السنتين ما لم يصلوزنھا  400كجم.
 البد من وجود إدارة لألزمات بقطاع الزراعة بوضع الخطط لمواجھة األزمات وإيجاد الحلول الرشيدة والسريعة ،واشتراك الجھاتذات الصلة لتنفيذ ھذه الخطط بھذه اإلدارة حيث تحتاج إلى دعم مادي ومعنوي وتعاونا ً بين اإلدارات المختلفة.
 تضارب االختصاصات أو ضعفھا وعدم قدرتھا على التطور وفق متطلبات تحديث الزراعة بصفة عامة واإلنتاج الحيواني بصفةخاصة.
 جمود السياسات التمويلية واقتصارھا على األنماط التقليدية دون تسھيالت سياسات إئتمانية. النمط االستھالكي السائد في المجتمع ،حيث يقبل المجتمع على اللحوم المذبوحة أكثر من إقباله على المجمدة من خالل المنافذ المتنقلةوھي اللحوم المستوردة الخارجية.
 ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بأنواعھا المختلفة اعتمدت كثيراً من األسر على الدواجن واألسماك من خالل المنافذ المتنقلة رخيصةالعوامل االجتماعية
الثمن.
 وجود مجازر داخل الكتلة السكانية تؤثر سلبياً على البيئة والصحة العامة للسكان. يضم ھذا القطاع عمالة كثيرة في مزارع اللحوم الحمراء ،فعند حدوث مشاكل لھذا القطاع يؤثر على حجم العمالة. وجود طاقات عاطلة لمزارع اللحوم الحمراء ،ووجود طاقات عاطلة في مصانع األعالف.العوامل التكنولوجية  -عدم وجود قاعدة بيانات متصلة ودقيقة لقطاع اللحوم الحمراء في مصر.
 عدم استخدام أساليب التقدم العلمي في مجال تربية الحيوان ،وضعف الخدمات البيطرية.المصدر-1 :بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة عام  -2 .2016المقابالت الشخصية مع المتخصصين في ھذا المجال.

• نقاط الضعف:
 عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تربط بين مشروعات إنتاج اللحوم الحمراءومزارع إنتاج اللحوم الحمراء ،واألعالف بأنواعھا ،األدوية واألمصال،
والمجازر.
 وجود طاقات عاطلة بمشروعات اإلنتاج للحوم الحمراء ،وكذلك مصانعاإلعالف.
 التخلي عن مشروع البتلو. ذبح اإلناث ،وانخفاض معدل التحويل للسالالت المحلية. رفع الدعم عن مستلزمات اإلنتاج :أدى إلى ارتفاع أسعارھا بصورة كبيرة. ارتفاع تكاليف استيراد السالالت الجديدة.• الفرص:
 دعم الحكومة لقطاع اإلنتاج الحيواني بصفة عامة من خالل منح بعضالتسھيالت االئتمانية والتعويضية ،وإقامة مشروع لإلنتاج الحيواني ،وإيجاد
فرص عمل للشباب.
 االستفادة من تواجد الجمعيات المتخصصة في إحياء مشروعات تسمينالعجول.
 إمكانية التوسع في اإلنتاج في األراضي الجديدة باإلضافة إلى الوصولبالمشروعات إلى الطاقة االستيعابية إلنتاج رءوس الحيوانات المنتجة للحوم
الحمراء.

• التھديدات:
 ارتفاع المخاطر والتھديدات لقطاع إنتاج اللحوم الحمراء في مصر والعالمبسبب ظھور مرض جنون البقر ،والحمي القالعية.
 استيراد لحوم مستوردة من الخارج غير مطابقة للمواصفات ،نتيجة لضعفالرقابة الحكومية.
 اعتماد قطاع اإلنتاج الحيواني على استيراد مستلزمات اإلنتاج. فتح باب االستيراد أدى إلى انھيار قطاع إنتاج اللحوم في جمھورية مصرالعربية في ظل ارتفاع تكلفة اإلنتاج محليا ً مقارنة بالدول المصدرة.
ب -الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع إنتاج اللحوم البيضاء في جمھورية مصر
العربية
 تحليل الوضع الحالي:اشتملت ھذه المرحلة على عرض وتقييم ،العوامل الخارجية،
االستھالك ،التشريعات والقوانين ،دخل المستھلك ،اإلعفاءات الضريبية( ،أسعار
السلع األخرى والبديلة .والعوامل الداخلية وھي )الموارد واإلمكانات المتاحة
لقطاع إنتاج اللحوم البيضاء ،القوى العاملة ،وسائل االتصال.
أھم العوامل الداخلية المؤثرة على قطاع إنتاج اللحوم البيضاء في
مصر ،وتحليل الوضع الراھن لقطاع إنتاج اللحوم البيضاء من خالل تحليل
) (PESTالذى يلقي الضوء على أھم العوامل المجتمعية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والتكنولوجية التي تعكس البيئة المحيطة لمزارع إنتاج اللحوم
البيضاء كما يعرض الجدول رقم .(9
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جدول  .9تحليل البيئة المحيطة لقطاع إنتاج اللحوم البيضاء بالتركيز على العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية
المتغيرات الرئيسية
العوامل المؤثرة
 ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء تزامنا ً مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وبالتالي ارتفاع أسعار األسماك .وارتفاع أسعار مستلزماتاإلنتاج المستوردة من الخارج.
 تزايد الفجوة بين اإلنتاج واالستھالك نتيجة زيادة الطلب على اللحوم البيضاء والزيادة السكانية. فتح باب االستيراد لمواجھة الطلب المتزايد على اللحوم البيضاء.العوامل االقتصادية
 سوق الدواجن في مصر سوق احتكار أدي إلى ارتفاع أسعارھا. ارتفاع أسعار استيراد األمصال الخاصة بالدواجن. التزام الدولة بالتعويضات المناسبة في حالة حدوث أزمات. قطاع اإلنتاج الحيواني وخاصة قطاع الدواجن قطاع جاذب لالستثمار. ضعف الرقابة على األسواق المحلية واالستيراد للحوم البيضاء.العوامل السياسية
 صدور قرارات سياسية يحظر تداول وذبح الطيور في المحافظات بسبب انتشار أمراض انفلونزا الطيور. صدور قرارات وزارية بشأن تنظيم األعالف وصناعاتھا وتداولھا والرقابة عليھا ،بحظر استيراد مسحوق اللحوم والعظم. النمط االستھالكي السائد في المجتمع يعتبر المستھلك على اللحوم البيضاء الطازجة ويمكن في الفترة الحالية للدراسة نظراً الرتفاعأسعارھا إلقبالھا من المستورد من خالل المنافذ المستقلة رخيصة الثمن.
 وجود مجازر داخل الكتلة السكانية مما يؤثر على البيئة والصحة العامة للسكان.العوامل االجتماعية
 كبر حجم العمالة في قطاع اإلنتاج الداجني. يمثل القطاع الريفي حوالي  %27من إجمالي اإلنتاج الداجني. عدم وجود الرعاية والعناية البيطرية في المجتمع الريفي الخاصة باإلنتاج الداجني. عدم استخدام الھندسة الوراثية في مكافحة انفلونزا الطيور وإنتاج وحدات للكشف عن الفيروس للوقاية من المرض .وارتفاع أسعاراألمصال المستوردة من الخارج.
العوامل التكنولوجية  -انخفاض معدالت التحويل الغذائي للسالالت المحلية .وضعف الخدمات البيطرية.
 وجود طاقات عاطلة لمزارع إنتاج اللحوم البيضاء في مصر. عدم وجود قاعدة بيانات متصلة ودقيقة لقطاع إنتاج اللحوم الحمراء في مصر.المصدر -1 :إعداد الباحث -2 .بيانات استمارة االستبيان عام .2016

 -3المقابالت الشخصية مع المھتمين بقطاع اإلنتاج الداجني في ھذا المجال.

 -2تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات لقطاع إنتاج اللحوم
البيضاء:
• نقاط القوة:
 يمثل اإلنتاج الداجني المصدر الثاني من مصادر البروتين الحيوانيويمثل في قطاعين القطاع التقليدي والقطاع الريفي ،والقطاع التجاري.
 استيعاب القطاع التجاري لعدد كبير من العمالة. كبر ھيكل القطاع حيث ساھم بنحو  27مليار جنيه عام 2015م. تنمية صناعة الدواجن بدعم كبير من الدولة لتوفير البروتين الحيوانيللمستھلكين.
• نقاط الضعف:
 عدم وجود قاعدة بيانات ،مفصلة ودقيقة تربط بين حلقات صناعةالدواجن في مصر.
 اعتماد مكونات أعالف الداجني على االستيراد مما يجعل تكلفة اإلنتاجأكثر تأثيراً بالتغيرات في السوق العالمي لكل من الذرة الصفراء وفول
الصويا.
 نقص طاقات المجازر اآللية التي تعزز تطوير صناعة الدواجن. وجود طاقات عاطلة بحلقات مشروعات إنتاج اللحوم البيضاءومشروعات إنتاج الدواجن ومصانع األعالف ،المجازر ،وتحسين
السالالت ،من قبل مراكز البحوث المتخصصة القائمة حالياً.
 التكلفة المرتفعة الستيراد جدود دجاج التسمين وكذلك أمھات التسمين. انخفاض معدالت التحويل الغذائي .وانخفاض الرعاية البيطرية للقطعانالمنزلية في القطاع الريفي.
 التكلفة المرتفعة إلنشاء المجازر التكنولوجية البيئية. ارتفاع الھوامش التسويقية بين حلقات التسويق بتحليلھا للمستھلكالنھائي.
• الفرص:
 دعم الحكومة لقطاع اإلنتاج الداجني من خالل بعض التسھيالتبالتعويضات عن النافق الموجود أثناء انتشار المرض ،والمنح االئتمانية
لمشروعات اإلنتاج الداجني.
 التحسين المستمر لقطعان التربية المنزلية للدواجن في القطاع الريفي. تكثيف برامج التحضين والرعاية البيطرية للقطعان المنزلية. التوسع في اإلنتاج من خالل توفر البنية األساسية ،وكذلك وجود فائضغير مشغل من الطاقة االستيعابية والتصميمية من اللحوم البيضاء.
 توفير بدائل الستخدام المصادر المتاحة من األعالف. -استخدام الھندسة الوراثية في مكافحة انفلونزا الطيور.

 التوسع في أنشطة الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية واتحاد منتجيالثروة الحيوانية ومصنعي األعالف.
 الدور البحثي اإلرشادي والخدمي والتنظيمي والرقابي والتشريعي. العمل على إعداد قاعدة بيانات داجنية لتقديم الصوف والخبرة لسياساتالتسويق واإلنتاج.
• التھديدات:
 ارتفاع المخاطر في قطاع اإلنتاج الداجني النتشار مرض انفلونزاالطيور.
 عدم توفر قاعدة بيانات سليمة يمكن لمتخذ القرار االعتماد عليھا فيرسم السياسات اإلنتاجية والتسويقية.
 اعتماد القطاع الداجني على استيراد مستلزمات اإلنتاج من األعالف،واألمصال واللقاحات والسالالت عالية اإلنتاجية.
 ضعف الرقابة الحكومية على االستيراد وكذلك الرقابة الداخلية علىاألسواق واألسعار.
 النمط االستھالكي السائد بالمجتمع ،يعتمد القطاع الريفي فيه على التربيةالمنزلية ،والحضر يعتمد على الشراء الطازج والمجمد والمستورد.
ج -الرؤية لتطوير قطاع إنتاج الثروة السمكية في جمھورية مصر
العربية:
تحليل الوضع الحالي:
تضمنت ھذه المرحلة عرض وتقييم العوامل الداخلية وھي
)الموارد واإلمكانيات المتاحة لقطاع اللحوم الحمراء )القوى العاملة(
الھيكل التنظيمي ،دراسة العوامل الخارجية )االستھالك ،الواردات،
التشريعات والقوانين ،دخل المستھلك العوامل الخارجية المؤثرة على
قطاع إنتاج الثروة السمكية في مصر في مخطط بياني يتضمن اإلنتاج
السمكي سنويا ً ويبلغ نحو  1519ألف طن ،واالستھالك ويبلغ نحو 1795
ألف طن ،والواردات وتبلغ نحو  276ألف طن ،التسويق ،الوسائل
التخزينية والتبريد.
 -1تحليل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية
لقطاع اإلنتاج السمكي في جمھورية مصر العربية:
يوضح الجدول رقم ) (10أھم الحقائق بخصوص المصادر
الرئيسية لإلنتاج السمكي في جمھورية مصر العربية ،والطاقات اإلنتاجية
للمصادر السمكية على مستوى الجمھورية وفيما يلي تحليل الوضع
الراھن من خالل تحليل  PESTالذى يلقي الضوء على أھم العوامل
المجتمعية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية التي تعكس
البيئة المحيطة باإلنتاج السمكي كما يوضح الجدول رقم ).(10
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جدول  .10تحليل البيئة المحيطة لقطاع اإلنتاج السمكي والتركيز على العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية
المتغيرات الرئيسية
العوامل المؤثرة
 تدھور إنتاج المصادر الطبيعية من اإلنتاج السمكي. نقص تجھيز السفن بالوسائل التخزينية والتبريدية .وعدم توفر وسائل لنقل المنتجات السمكية. عدم توفر الوسائل التخزينية والتبريدية ،وعملية الصيد الجائر تؤثر على المخزون السمكي واالنخفاض ،باالضافة إلى صيد الزريعةبطريقة غير مشروعة.
العوامل االقتصادية
 -ارتفاع أسعار األعالف المصنعة.

العوامل السياسية

العوامل االجتماعية

العوامل التكنولوجية

 عدم توفر خريطة واضحة المعالم إلمكانية التوسع في مشروعات االستزراع السمكي. عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة حول الثروة السمكية ،يمكن االعتماد عليھا واالسترشاد بھا ما يتسم بالقصور الكمي والنوعي. عدم توفر األنظمة التسويقية بشكل عام وعدم تطويرھا بشكل يتالءم مع التطورات اإلنتاجية المحلية. صدور القرار الجمھوري رقم ) (190لسنة  1983بإنشاء الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بسد الفجوة الغذائية في إنتاج البروتينالحيواني.
 قصور القوانين والتشريعات التي تعوق تنمية الثروة السمكية وعدم مالءمتھا طبقا ً للظروف والمتغيرات المحلية والدولية. عدم تشديد العقوبات على جرائم الصيد بالوسائل غير المشروعة. الحد من ظاھرة الصيد الجائر التي تھدد المصايد باالستنزاف. قصر إنشاء المزارع السمكية على األراضي البور غير صالحة للزراعة. االھتمام بحماية النيل ودعم شرطة المسطحات المائية باإلمكانيات التي تمكنھا من تنفيذ القانون. تنازع اختصاصات المحليات واألجھزة المحلية في شأن تبعية أراضي الدولة للملكية العامة مما يترتب عليھا إعاقة استمرارالمستثمرين في إمكانية استھالكھم للمزارع السمكية.
 تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث بكل دقة واستصدار التشريعات الالزمة. إعادة النظر في قانون التعاون الخاص بالجمعيات التعاونية للصيد بحيث يكون اشتراك الصيادين في عضوية مجلس اإلدارة. إعادة النظر في الرسوم المفروضة للترخيص بما يتناسب مع الظروف الحالية. ارتفاع أسعار األسماك بأنواعھا المختلفة في اآلونة األخيرة بعد أن كان المصدر الثالث الذى يعتمد عليھا المستھلكين في غذائھم. التنسيق مع الجھات المتخصصة للحد من تلوث البحيرات ونھر النيل إلنشاء وحدات معالجة للصرف الزراعي للحد من نفوقاألسماك.
 عدم توفر الكوادر المؤھلة وضعف برامج التدريب. إيجاد فرص عمل للشباب في مجال الصيد واالستزراع السمكي وإيجاد فرص عمل. وجود حلقات األسماك في األسواق وسط الكتلة السكانية قد تكون سبباً في تلوث البيئة باإلضافة أنھا غير مرخصة مما يؤثر علىالصحة العامة.
 كبر حجم العمالة التي تعمل في مجال الصيد .وعدم كفاية الدعم الذى يقدم للصيادين. عدم توافر الطرق الفنية الحديثة في أساليب االستزراع السمكي. عدم استخدام التقنيات الحديثة إلنتاج األعالف المخصصة والمتزنة. قلة الخبرات والكفاءات العلمية وضعف التدريب الالزم إلدارة المصايد وقلة المرشدين الذين يكونوا صلة الوصل بين المراكز البحثيةواألنشطة الحقلية.
 عدم القدرة على الصيد في أعالي البحار واألعماق. عدم االلتزام بالتوقيتات المحددة للصيد )فترات الراحة(. تحسين جودة المنتجات للمنافسة والتصدير. -التأخر التكنولوجي واالقتصادي لوسائل التصنيع السمكي الداخلي بما في ذلك الحفظ والتغليف والتمليح.

المصدر -1 :استمارة االستبيان عام .2016

 -2الدراسات واألبحاث المتعلقة باإلنتاج السمكي.

 -2تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات بقطاع إنتاج الثروة
السمكية في جمھورية مصر العربية:
• نقاط القوة:
 يعد قطاع اإلنتاج السمكي ضرورة حتمية حيث انھا تعتبر من المصادرالمتجددة إذا ما أحسن استخدامھا للمحافظة على األجيال القادمة.
 يساھم اإلنتاج السمكي بنحو  1,48ألف طن من مصادرھا المختلفة الطبيعيةواالستزراع السمكي.
 تنمية االستزراع السمكي يساھم في زيادة المخزون السمكي وتدعيم صيدالبحر بدالً من التنافس بين الصيادين والمزارعين على الزريعة.
 تبلغ مساحة مصر من اإلنتاج السمكي من مصادرھا المختلفة حوالي 13,5مليون فدان شماالً وشرقاً.
• نقاط الضعف:
 عدم توفر شبكة لتبادل المعلومات الخاصة بالثروة السمكية ،وعدم توفرقواعد للمعلومات التي تساھم في توفير البيانات اإلحصائية.
 عدم االھتمام بتحديد فترات الصيد وتنظيمھا للحفاظ على المخزون السمكي. عدم االھتمام بالصناعات المائية التي تعاني من التلوث نتيجة إلقاء المخلفاتالصناعية والزراعية.
 عدم توفر أسطول صيد األسماك في المياه العميقة في أعالي البحار،وقصور االتفاقيات متعددة األطراف مع الدول المجاورة لالستغالل األمثل
في ھذا المجال.
 القصور التدريبي للكوادر وتوفير المھارات إلدخال جيل جديد من السفنوتوفير فرص عمل للشباب.
 عدم االھتمام بتحسين الخدمات والعمليات التسويقية لألسماك عند الوصولإلى ميناء الصيد.
 انخفاض مستوى أداء الھياكل التنظيمية المسئولة عن قطاع الثروة السمكيةبما يتناسب وأھمية ھذا القطاع في االقتصاد واألمن الغذائي.

 انخفاض الدعم المادي المقدم للمشاريع البحثية والسمكية لزيادة فعاليتھاوتطبيق تلك النتائج بين المنتجين.
 وجود معوقات عديدة تعمل على عدم دخول مستثمرين في مجال االستزراعالسمكي.
 عدم توفر االعتمادات المالية التي تفوق مشروعات تنمية الثروة السمكية. ضآلة رأس مال صندوق دعم الجمعيات التعاونية السمكية والتي تقومبإقراض الصيادين.
 عدم توافر أدوات الصيد الالزمة ألعضاء الجمعيات التعاونية. صعوبة الحصول على القروض من البنوك بسبب عدم توفير الضماناتالكافية ألصحاب المزارع.
 صيد الزريعة بطريق غير مشروعة مما يؤدي إلى استنزاف األسماك منالمصايد الطبيعية خاصة البحيرات الشمالية لصالح تجارة السوق السوداء
للزريعة.
• الفرص:
 تطور المزارع الحكومية كمزارع إرشادية ورفع إنتاجيتھا. استخدام التقنيات الحديثة إلنتاج األعالف المخصصة والمتزنة. دخول شباب الخريجين لالستثمار في المزارع السمكية في األحواضوالتربية في األقفاص.
 تطبيق معايير الجودة في مجال الصيد واالستزراع في ھذا المجال. إقامة ثالجات لنقل األسماك بجميع المحافظات. إجراء بحوث وتحاليل دورية للمناطق التي تتعرض للتلوث بالتعاون معالجھات المخصصة للمحافظة على صحة اإلنسان.
 إقامة مشروعات مع شركات متعددة الجنسيات للصيد في أعالي البحار. تشجيع إقامة األقفاص السمكية البحرية القائمة ووضع الضوابط الالزمة منحيث التصميم.
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 تطوير مراكب الصيد وتجھيزھا بالتقنيات الحديثة من أجھزة الصيد فيأعماق البحار.
 تعديل بعض القوانين الخاصة بالصيد وتطبيقھا بكل حزم لصالح تنمية الثروةالسمكية.
 تدعيم القطاع التعاوني للثروة السمكية وأھميتھا ودورھا للنھوض بھذاالقطاع الحيواني.
 توفير قاعدة بيانات دقيقة عن البحيرات والمزارع السمكية في مصر. التھديدات: الصيد الجائر يھدد استدامة وتجديد مواردھا السمكية نتيجة غياب الرقابةالسمكية.
 انتشار ظاھرة استخدام مبيدات اآلفات الزراعية في عملية الصيد. استخدام المفرقعات في عملية الصيد وخاصة في أعالي البحار األمر الذىيؤدي إلى تدمير البيئات البحرية واستنزاف الثروة السمكية.
 سياسة تحلية مياه البحيرات التي تتبناھا بعض الوزارات من المشاكل التيتؤرق القائمين على الثروة السمكية في مصر.
 عدم االھتمام بمواني الصيد وتطويرھا بما يتناسب مع التكتالت االقتصاديةالمختلفة.
 عدم وجود التنسيق مع دول الجوار من أجل تبادل المصالح المشتركةوتحقيق التوازن في مجال الصيد.
 القصور في التسھيالت االئتمانية للصيادين. عدم مواكبة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع اإلنتاج السمكيللتطورات والمتغيرات العالمية محليا ً ودوليا ً.
 استيراد معظم مستلزمات الصيد واالستزراع السمكي كالشباك والقواربوالمحركات والمفرخات والمضخات واألعالف واألدوية مما يتطلب عملة
صعبة.
ويتضح من العرض السابق للرؤية المستقبلية لقطاع اللحوم
الحمراء وبدائلھا أن مصر يوجد بھا ھيكل كبير لقطاع اللحوم الحمراء
وبدائلھا يستوعب عدداً كبيراً من العمالة تستطيع الدولة من خالله توفير
البروتين الحيواني الالزم للمستھلكين ،من خالل دعم ذلك القطاع على
مستوي التعويضات ،والتأمينات ،وتوفير مستلزمات اإلنتاج بالشكل الكافي

واألسعار واألوقات المناسبة ،وربط كل ذلك بمجال البحث العلمي
واالرشاد الزراعي ،مستعينا ً على ذلك بتالفي نقاط الضعف من خالل
توفير قاعدة بيانات ،وتوفير مستلزمات اإلنتاج محليا ً واالھتمام برفع كفاءة
السالالت المحلية ،مع االھتمام بالجانب التسويقي ،مع األخذ في االعتبار
مواجھة التھديدات من خالل المتابعة االرشادية البيطرية من قبل الدولة،
وزيادة الرقابة الحكومية على استيراد مستلزمات اإلنتاج ،والرقابة على
األسواق ،والعمل على توعية المواطن.
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ABSTRACT
The animal production sector is considered an important productive sector in the national economy. The average
value of the production of Red Meat and its alternatives is about 80 billion pounds, representing about 28.1% of the
average value of agricultural production during the period 2011-2015. The research problem is that Egypt faces a deficit in
the quantities of Red Meat produced, which has led to the failure to meet the increasing consumer needs. This research
aims to study the problems faced by Red Meat consumers, and appropriate solutions under the available resources, and
develop a vision for the future demand for Red Meat and its alternatives. The research was based on primary and
secondary data. A random sample was selected for the Red Meat consumers and its alternatives. The sample consisted of
200 individuals' representative from the Governorates of Qalioubia and Beni Suef. The demand functions for Red Meat
and its alternatives were estimated to determine the most independent variables affecting the dependent variable, namely
the demand for Red Meat and its alternatives. The independent variables were the price of the commodity, consumer
income, number of family members, alternative commodity prices and educational level as an implicit variable. The main
problems faced by Red Meat consumers were the rise in the prices of Red Meat and low income. The proposed solutions
were price control, as the prices of Red Meat increased significantly in the sample of the study, the main problems faced
by consumers of white meat were: High meat prices, low income level, and the lack of validity of many bird shops, fraud,
and the spread of diseases, and with regard to the problems faced by consumers of fish was the rise in fish prices, low
income level, lack of fish markets, transport routes and conservation, low control. Therefore, the research recommends
supporting the Red Meat production sector and its alternatives, providing local production inputs, providing data base, and
paying attention to raising the efficiency of local breeds, with attention to the marketing side. And follow-up veterinary
guidance by the state, and to increase Government control over the import of production inputs, and control over the
markets, and to educate the citizen.
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