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 اللوغاريتمي باستخدام النموذج 2015 عام فيت الدراسة تقدير دالة ا�ستھ%ك للحم المجمد المستورد استھدف :الملخص
 في، وكذا تقدير الطلب الفعال للحوم المجمدة المستوردة )Double logarithm-inverse function(المزدوج المعكوس 

"  وا�ستھ%كوا^نفاقبحث الدخل "بحث ميزانية اTسرة ، واعتمدت الدراسة على البيانات اTولية المستمدة من 2020عام 
 لدالة  مع المنطق ا�قتصاديّيتفق النموذج المقدر الذي يصدره الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا^حصاء، و2015لعام 

) F(قيمة ، وكذلك أكدت %5رة على مستوى معنوية أقل من ّ، وثبتت معنوية معام%ت ا�نحدار المقدا�ستھ%ك السلعي
من التغير في استھ%ك الفرد من اللحم المجمد المستورد يرجع للتغير في % 86 بين أنت حيث، ّ المقدرمعنوية معامل التحديد

ثبوت معنوية قاطع الدالة أن ھناك عوامل أخرى تؤثر في ا�ستھ%ك السنوي للفرد يعني مستوى الدخل السنوي للفرد، و
اخت%ف ذوق المستھلك في الريف عن الحضر، حيث أن الدالة  أھمھا ورد بخ%ف الدخلالمصري من اللحم المجمد المست

تمثل البيانات التجميعية لك% المنطقتين، كما يختلف ذوق المستھلك بين الوجھين القبلي والبحري وبين المناطق الساحلية عن 
سنة محددة المشتقة من بحث ميزانية اTسرة تعني طبيعة البيانات القطاعية في أن ب علما، تلك الزراعية أو المدن الكبرى

 زيادةيمر بأربع مراحل مع اللحم المجمد المستورد على طلب المستھلك  أن وأظھر تحليل دالة ا�ستھ%ك ،عارثبات اTس
مل معامتوسط حيث بلغ ، )من السكان% 76تمثل  (اTقل دخ%سلعه راقية بالنسبة للشريحة اTولى مستويات الدخل، فھو 

ستھ%ك من اللحم المجمد المستورد بمعدل ا�يزيد داخلھا أي ، 1.9 حوالي الشريحة داخل ھذهالمرونة الدخلية لھذه السلعة 
استھ%ك اللحم المجمد المستورد سلعة شبه اTعلى دخ% من سابقتھا حيث  الشريحة الثانية تليھاأعلى من الزيادة في الدخل، 

ّقدرت المرونة فاTعلى من سابقتيھا دخ% ، أما الشريحة الثالثة 0.85ونة الدخل بحوالي معامل مرمتوسط ّقدر وراقية، 
الرابعة الشريحة  ي، ودخل الفرد فالشريحة أسر ھذه �ستھ%كسلعة ضرورية أي تعتبر ، 0.13لسلعة بحوالي تلك االدخلية ل

اللحوم المجمدة المستوردة سلعه رديئة أو ك استھ% من السكان، ويصبح% 7ھو اTعلى دخ% على ا^ط%ق وتمثل حوالي 
للشرائح السكانية الطلب الفعال على اللحوم المجمدة المستوردة ومن نموذج  ،1.16- بلغت المرونة الدخلية نحو دنيا حيث

ألف طن في عام  326 ، إلى حوالي2015ألف طن في عام 111 حواليمن  اTولىلشريحة لتوقع زيادة ا�ستھ%ك الكلى ي
 والثالثة من ،2020لف طن في عام  أ66 حوالي إلى 2015ألف طن، في عام  31 حوالي، والشريحة الثانية من 2020

استھ%ك الشريحة  زيادة  من المتوقع، بينما2020ألف طن في عام  24 حوالي إلى 2015في عام ألف طن  20حوالي 
توصى الدراسة بأن ولذلك ، 2020عام طن في ف أل 21، إلى حوالي 2015ف طن في عام لأ 19من حوالي الرابعة 

 الكميات والزراعة لتقدير التموين والتخطيط والمالية اتًتستخدم تقديرات الكميات المتوقعة وفقا لشرائح الدخل من قبل وزار
قوتھم  زلتعويض عج من خ%ل الكروت الذكية للدعم الغذائي ،تحديدا للشريحة اTولى وزيعھاالمتوقع طلبھا لكل شريحة، وت

 الدعم  وصولبھدفللفئات منخفضة الدخل التي تمثل أكثر من ث%ثة أرباع السكان، للحوم الطازجة ا الشرائية عن شراء
 .لمستحقيه

 .لطلب الفعالاللحم المجمد المستورد، ا ، دالة ا�ستھ%ك:الكلمات ا.سترشادية

  البحثية والمشكلةمقدمةال

ى الس�لع الغذائي�ة م�ن يعد تقدير نموذج الطلب الفعال عل
ا�قتص�ادية  رس�م السياس�ات ف�يالنماذج التخطيطي�ة الھام�ة 

 الس��لع الغذائي��ة س��ريعة التل��ف والمت��أثرة أس��واق ف��يخاص��ة 
، وا�جتم��اعي ا�قتص��اديإل��ى ح��د كبي��ر بس��لوك المس��تھلك 

 تطبي�ق ھ�ذا ، وم�ن اTھمي�ة بمك�ان ال�دول النامي�ةفي خاصة

 لكون���ه يس فق���ط، ل���النم���وذج عل���ى س���وق اللح���وم الحم���راء
الغذاء اليومي  عانيي الذي الحيوانيللبروتين رئيسا ً امصدر

انخف��اض مس��توى  نتيج��ة في��ه المص��رية م��ن نق��ص �س��رل
ا�رتف����اع ء توزيع����ه، وو وس���� لغالبي����ة الس����كان،ال����دخل،

، )2007، س__ليمان( أس��عار تل��ك المنتج��ات ف��يالمض��طرد 
 اتالسياس����  رس����مع����%وة عل����ى دور ھ����ذه النم����اذج ف����يو

كمي�ات  ترش�يد اس�تيراد ، وم�ن أھمھ�اكية المصريةا�ستھ%
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اللح�وم الحم�راء إنت�اج  في سد العجز بھدفاللحوم المجمدة 
 .المحلية

 في ا ھامًاتقدير حجم الطلب المتوقع مستقبليا أمريمثل و
الدراس����ات وتفتق����ر  ،مج����ال ت����وافر المعلوم����ات الس����وقية

الطل�ب توقع�ات تق�دير إل�ى  في ھذا الشأن المتاحةالمصرية 
نوعية والموصفات التجارية للسلعة الغذائي�ة، وغالب�ا الوفق 

 تجميعي�ةأو كمي�ات  معھا على أنھا س�لعة واح�دة تعاملم التي
  ھ��ذه الدراس��اتدانفق��الس��لعة، ويترت��ب عل��ى ذل��ك Tنم��اط 

وص�%حيتھا للتطبي�ق ) Reliability( مص�داقيتھا كثير م�ن
)Validity ( ف���ي التخط���يط ورس���م السياس���ات التس���ويقية

 ناھي���ك ع���ن غي���اب تق���دير ،ياس���ات التج���ارة الخارجي���ةوس
 )Market Shares(الس�وق حص�ص الطلب وفق توقعات 

المش���تقة م���ن ش���رائح مس���تويات ال���دخل وتب���اين مس���تويات 
الس��لعة  ة نوعي��اس��تجابة ا�س��تھ%ك ب��ين تل��ك الش��رائج وف��ق

وتب��رز تل��ك قدرت��ه الش��رائية،  ف��ي ض��وء ذوق المس��تھلكو
ت اجتماعي���ة ل���دعم الفق���راء اTھمي���ة إن ك���ان ھن���اك سياس���ا

ضمن أھداف إدارة النظام التسويقي مثل حالة ھذه الدراس�ة 
 ت�وفر ھ��ذه كم�ا، وھ�ي اللح�وم الحم�راء المجم�دة المس�توردة

 دقاTالنماذج القياسية لتوقعات الطل�ب المعلوم�ات الس�وقية 
 المحليا^نتاج  الفجوة بين تقدير حجمل ا�قتصاديلتخطيط ل

لس��د العج��ز ف��ي ا^نت��اج رن��امج فع��ال  بوا�س��تيراد لض��مان
 مما عالية الص%حية،ستھ%كية اخريطة مبني على المحلي 
 اTس�عار اس�تقرار السياس�ات الھادف�ة إل�ىفاعلي�ة ف�ي يساھم 

 .)1998سليمان،  (في السوق المصري

 زي����ادة مع����د�ت نم����و اس����تھ%ك ف����ي المش����كلة تكم����ن
المنتج���ات الحيواني���ة وخاص���ة اللح���وم الحم���راء بص���ورة 

 م�ع ا�قتصادي،مضطردة نتيجة لزيادة عدد السكان والنمو 
 10.8 بح�واليانخفاض متوس�ط نص�يب الف�رد منھ�ا المق�در 

 ف�ي انخف�اض يواج�ه المصريكما أن ا�قتصاد . كيلو جرام
 الش_يمي ( من اللحوم الحمراء المحلي�ةالذاتيمعدل ا�كتفاء 

ّراس��ة الحالي��ة ھ��ذا المع��دل دال تّق��درو ،)2015، وآخ__رون
الجھ____از المرك____زي  (2014 ع����ام ف����ي % 72.8 ح����واليب

أع_داد كتاب ا.حص_اء الس_نوى،  للتعبئة العامة واzحصاء،
يتم تغطيتھا عن طريق  % 27.2 أن إلىمما يشير ) متفرقة

 ض���رورة اTم���ر ال���ذي يتطل���باللح���م المجم���د المس���تورد، 
المتوق�ع زيادت�ه  ف�ي ظ�ل توفير ھذا القدر التخطيط لضمان 

لزراعي�ة وع�دم ت�وافر المي�زة النس�بية لمص�ر قيود الموارد ا
حت�ى � ي�نعكس ذل��ك ، و)1997س__ليمان، ( النش�اط اف�ي ھ�ذ

ناھي��ك ع��ن الھ��دف ا�جتم��اعي ، راTس��عا ف��ي ارتف��اع عل��ى
نص���يب الف���رد للتنمي���ة ا�جتماعي���ة والبش���رية وھ���و بل���وغ 

 الموص��ي الحي��واني م��ن الب��روتين اTدن��ىالح��د المص��ري 
 حي���واني ج���رام ب���روتين 0.5 يح���والب ّص���حيا، المق���درب���ه 

  لنم��و الف��ردىيومي��ا لك��ل كيل��و ج��رام وزن للف��رد كح��د أدن��
 الي�����ومي نش�����اطه الحيوي�����ة وممارس�����ة وظائف�����هوحف�����ظ 

)Soliman and Eid, 1995(. 

سياسة التجارة الخارجية في شأن اس�تيراد رغم أھمية و
اللحوم المجمدة المستوردة، خاصة بعد فتح المج�ال للقط�اع 

واح�دة تناول�ت  اط لم تت�وافر إ� دراس�ة النشاالخاص في ھذ
الع%قة بين ھذه السياسة وسلوك المستھلك في ض�وء تق�دير 

ك���ن تض���يف ، ول)Soliman, 1986(دوال ا�س���تھ%ك 
ير دالدراسة الحالية، ع%وة على التحديث، أبعادا أخري لتق�

حجم الطلب المتوقع ف�ي ض�وء ش�رائح ال�دخل ف�ي المجتم�ع 
ستھ%ك ھذه الس�لعة ب�ين راقي�ة المصري وتغير استجابته �
 ا�س��تفادة م��ن دني��ا، مم��ا يعم��قوش��به راقي��ة وض��رورية و

 . رسم السياسات ا�قتصاديةفيالنتائج 

 الطريقة البحثيةت ومصادر البيانا

 المس��تمدة م��ن اTولي��ةاعتم��دت الدراس��ة عل��ى البيان��ات 
 " وا�س�تھ%كنف�اقوا^بح�ث ال�دخل  "اTسرةبحث ميزانية 

 للتعبئ�ة العام�ة المرك�زي يص�دره الجھ�از ذيال� 2015لعام 
 تقدير دالة ا�ستھ%ك للح�وم المجم�دة في، وذلك وا^حصاء

لفرد لك�ل افي دخل  السنويالمستوردة، وكذا تم تقدير النمو 
، ع��%وة عل��ى حج��م  اTس��ري الس��نويفئ��ة م��ن فئ��ات ال��دخل

 بحث��يباس��تخدام بيان��ات  ،دخلي��ه ش��ريحة ك��ل ف��يالس��كان 
وال��رقم القياس��ي Tس��عار  ،2015، 2013 اTس��رةميزاني��ة 

ھم بند في ا^نفاق السنوي Tغلب اTسر المص�رية أك الغذاء
)Soliman, 2015( ، باستخدام المعادلة)1( 

rI =  [Ln[X15h/(CPIh)] – Ln[X13h/(CPIh)] (1)       
 :حيث

X15h = نف��اق الكل��ي للف��رªف��ي ع��ام دالمتوس��ط الس��نوي ل 
 h لشريحة السكان 2015

X13h =  نف��اق الكل��ي للف��رد ف��ي ع��امªالمتوس��ط الس��نوي ل
 hلشريحة السكان  2013

 (CPIh) = س����عار المس����تھلك لش����ريحةT ال����رقم القياس����ي
 ، باعتب���ار مس���توى اTس���عار ف���ي ع���ام hالس���كان 

2013= 100  

Ln = اللوغاريتم الطبيعي 

rI =  ّمعدل النمو السنوي في دخل الفرد مقوما بأس�عار ع�ام
2013 

مس��توى اTس��عار حس��ب م��ن بيان��ات بح��ث علم��ا ب��أن 
ميزانية اTسرة لمتوسط السعر التجميعي ل�غذية في عامي 

، حي��ث يمث��ل متوس��ط ا^نف��اق الس��نوي عل��ى 2015، 2013
م����ن ا^نف����اق الكل����ي ل�س�����رة % 50الغ����ذاء أكث����ر م����ن 

)Soliman, 2015(. 

 اTول�ى : ھ�يأربع ش�رائح) h(شرائح المجتمع  توشمل
وم الحم�راء المجم�دة المس�توردة س�لعة  تعتبر نمط اللح�لتيا

قيم��ة  الطل��ب لل��دخل مرون��ةمتوس��ط معام��ل  إذا بل��غ(راقي��ة 
تعتب��ر نم��ط اللح��وم والثاني��ة ، )أعل��ى م��ن الواح��د الص��حيح
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 إذا بل���غ(س���لعة ش���به راقي���ة الحم���راء المجم���دة المس���توردة 
واح�د الأق�ل م�ن قيم�ة  الطل�ب لل�دخل مرون�ةمتوسط معام�ل 

تعتب��ر نم��ط اللح��وم والثالث��ة ،  )0.5ص��حيح وأعل��ى م��ن ال
 إذا بل���غ(س���لعة ض���رورية الحم���راء المجم���دة المس���توردة 

 وأعل�ى م�ن 0.5أق�ل م�ن قيم�ة مرونة الطلب لل�دخل معامل 
والرابع���ة تعتب���ر نم���ط اللح���وم الحم���راء المجم���دة  ،)ص���فر

 الطل�ب لل�دخل مرون�ة معام�ل إذا بل�غ(سلعة دنيا المستوردة 
لس�كان الس�نوي لنم�و لال ّ مع�دّوق�در ،)أق�ل م�ن الص�فرقيمة 

 )2(المعادلة باستخدام 

rH =  [Ln(H15) - Ln(H13)]/2    (2) 

 :حيث

H15 =  2015عدد السكان في عام، 

H13 =  2013عدد السكان في عام 

 )Cross Section Data(تفت���رض البيان���ات المقطعي���ة و
 تمك�ن الب�احثين لبحث ميزانية اTسرة ثبات اTسعار ول�ذلك 

اذج ال�دوال الرياض�ية الممثل�ة �س�تجابة تقدير أفضل نممن 
ذل�ك وفق�ا ا�ستھ%ك للتغير في مستويات ال�دخل الف�ردي، و

ّتوافق استجابة معالم ال�دوال المق�درة،  -1معايير ھي لث%ثة 
أي إشارات وقيمة  معام%ت ا�نحدار للمنطق ا�قتص�ادي، 

قيم���ة  -3ّالمعنوي���ة ا^حص���ائية لھ���ذه المع���الم المق���درة،  -2
ّي��ة معام��ل التحدي��د المق��در ول��ذلك اس��تخدمت بيان��ات ومعنو

 لتوفيق نموذج ا�نح�دار اTوف�ق 2015ميزانية اTسرة لعام 
م��ن ب��ين ث%ث��ة نم��اذج مقترح��ة ھ��ي النم��وذج اللوغ��اريتمي 
الم��زدوج، والنص��ف لوغ��اريتمي، اللوغ��اريتمي الم��زدوج 

، )Double logarithm-inverse function(المعك�وس
Tفض�ل توفيق�ا لدال�ة ا�س�تھ%ك وكان النموذج اTخي�ر ھ�و ا

 تحاكى سلوك مستھلك اللحم المجمد المس�تورد، س�واء Tنھا
م����ن ناحي����ة المنط����ق ا�قتص����ادي، أو معنوي����ة مع����ام%ت 
ّا�نحدار المق�درة، أو قيم�ة معام�ل التحدي�د المق�در، وتمثلھ�ا  ّ 

 )3المعادلة (

Ln Y = b0 + b1/X + b2 ln X      (3)  

 حيث  

Y =ط ا�ستھ%ك الس�نوي للف�رد م�ن اللح�وم المجم�دة متوس
 .المستوردة بالكيلو جرام 

X =  كمع�ادل لل�دخل .متوسط ا^نفاق السنوي للفرد بالجنية
 القابل للتصرف

b0 ،b1   b2 = ّمعالم الدالة المقدر 

لقي���اس ) 4(التفاض���ل اTول لدال���ة ا�س���تھ%ك ّويق���در 
 للف�رد م�ن اللح�م التغير المطلق في الكمية المس�تھلكة س�نويا

المجم��د المس��تورد نتيج��ة التغي��ر الس��نوي ف��ي دخ��ل الف��رد، 
ّقدرت مرون�ة اس�تجابة ال�دخل أي التغي�ر النس�بي ف�ي ومنھا 

كمي��ة ا�س��تھ%ك الس��نوي للف��رد عل��ى التغي��ر النس��بي ف��ي 
 .)5(الدخل السنوي للفرد المصري، وتقيسھا المعادلة 

                           (4)      =   δҲ/ δŷ 

      )  5             (.(X/Y))/δҲδŷ(=xy ζ 

 :حيث

δҲ/ δŷ =  التغير الكمي في ا�ستھ%ك الس�نوي للف�رد م�ن
ي��ر النق��دي ف��ي ال��دخل اللح��م المجم��د المس��تورد نتيج��ة التغ

 .السنوي للفرد

xy ζ = الدخلي��ة ل%س��تھ%ك الس��نوي للف��رد معام��ل المرون��ة 
 من اللحم المجمد المستورد

لطل�ب الفع�ال الف�ردي عل�ى لدل النم�و الس�نوي ّوقدر مع
س____ليمان  ()6(اللح����م المجم����د المس����تورد م����ن المعادل����ة 

ّ، ونظرا لعدم توافر معد�ت نمو للس�كان )2013وآخرون، 
م المجم�د ح� الطل�ب عل�ى الللمرون�ة وفق�ا دخليهلكل شريحة 

مع���دل نم���و حج���م الس���كان باس���تخدام ّالمس���تورد، فق���د ق���در 
حت��ى الس��نة المس��تھدفة ف��ي ) 2دل��ة معا(الس��كان الكل��ي م��ن 
، ث��م ت��م تق��دير ع��دد )7معادل��ة  (2020الدراس��ة، أي ع��ام 

وفق��ا ف��ي الس��نة المس��تھدفة ف��ي ك��ل ش��ريحة دخلي��ه الس��كان 
 .2015لنسبتھا في عام 

rc= (ζ xy).(rX)      (6)                                     

Cti = C0(1+rc)
T 

Ht = H0 (1+rH)T    (7)                     

Hti = Ht(Ri)          (8)                     

 :حيث

rc = لفع��ال للف��رد عل��ى ا النم��و الس��نوي ف��ي الطل��ب ّمع��دل
 اللحم المجمد المستورد

Cti =  ا�ستھ%ك السنوي للفرد من اللحم المجمد المستورد
 )t(في السنة ) i(ة الدخلية حللشري

T =  س���اسTوالس���نة ) 2015(ع���دد الس���نوات ب���ين س���نة ا
  سنوات أي خمس )2020(المستھدفة 

Ht =  جملة عدد السكان في السنة)t( 2020، أي 

H0  = ساسT2015جملة عدد السكان في سنة ا 

Hti =  عدد السكان المتوقع في السنة)t ( للشريحة الدخلية)i( 

Ri =  نسبة عدد السكان في الشريحة الدخلية)i( 

 النتائج والمناقشة

أربعة  فيسة بعرض النتائج والمناقشة قامت الدرا
تطور مساھمة : تعميق فھم المضمون، وشملتلمحاور 

اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة في استھ%ك مصر من 
تطور متوسط استھ%ك الفرد من اللحوم ، اللحوم الحمراء
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تقدير دالة ا�ستھ%ك ، 2014-2004الحمراء في الفترة 
قعات الطلب الفعال على اللحوم تو، للحم المجمد المستورد

 .2020المجمدة المستوردة في عام 

 المجمدة المستوردةمية النسبية للحوم الحمراء ھا1تطور 
  استھ*ك مصر من اللحوم الحمراءمالىجإ في

 نسبةكمية والال في ا�رتفاع الملحوظ 1يتبين من جدول 
 المستوردة المجمدةالمئوية للواردات من اللحوم الحمراء 

 من حوالي 2008-2004جملة ا�ستھ%ك خ%ل الفترة  في
 ألف طن 442، إلى حوالي 2004 ألف طن في عام 116

من جملة استھ%ك   %35.3 حوالي ، تمثل2008في عام 
انخفضت فقط في عام  واللحوم الحمراء في ذلك العام،

، ثم %11.2 ألف طن تمثل حوالي 127 إلى حوالي 2009
 وحتى عام 2010طرد من عام عاودت ا�رتفاع المض

 2011  خاصة في الفترة عقب ثورة يناير2014
 .�نعكاسات أحداثھا على كافة أنشطة ا^نتاج المحلي

تطور متوسط استھ*ك الفرد من اللحوم الحم_راء ف_ي 
  2014-2004الفترة 

 أن نصيب الفرد من اللحوم الحمراء 2 يبين جدول 
 بسبب التقلبات 2014-2004كان متقلبا خ%ل الفترة من 

في كل من ا^نتاج المحلى والواردات، وبلغ الحد اTدنى 
 10.8من ا�ستھ%ك الفردي للحوم الحمراء المحلية نحو 

، بينما بلغ الحد اTدنى واTعلى 2014كيلو جرام في عام 
لنصيب الفرد من استھ%ك اللحوم المجمدة المستوردة نحو 

 . التوالي على2008، 2009 في عامي 5.9، 1.7

 تقدير دالة ا.ستھ*ك للحم المجمد المستورد

النموذج المقدر �ستھ%ك اللحم ) 9(تعرض المعادلة 
) اTنفاق السنوي للفرد(المجمد المستورد وع%قته بالدخل 
، حيث القيم بين 2015من واقع بحث ميزانية اTسرة 

اTقواس أسفل معام%ت ا�نحدار المقدرة تمثل الخطأ 
ري لتلك التقديرات، ويتضح توافق النموذج مع المعيا

المنطق ا�قتصادي، وثبتت معنوية معام%ت ا�نحدار 
، وكذلك أكدت %5المقدرة على مستوى معنوية أقل من 

من % 86ّقيمة ومعنوية معامل التحديد،  المقدر أن حوالي 
التغير في استھ%ك الفرد من اللحم المجمد المستورد يرجع 

توى الدخل السنوي للفرد، وثبوت معنوية للتغير في مس
قاطع الدالة يعني أن ھناك عوامل أخرى تؤثر في 
ا�ستھ%ك السنوي للفرد المصري من اللحم المجمد 
المستورد بخ%ف الدخل، وفي ظل ثبات اTسعار، حيث أن 
طبيعة البيانات القطاعية في سنة محددة المشتقة من بحث 

ھم ھذه العوامل اTخرى ھي ميزانية اTسرة تعني ذلك، وأ
اخت%ف ذوق المستھلك في الريف عن الحضر، حيث أن 
الدالة تمثل البيانات التجميعية لك% المنطقتين، كما يختلف 
ذوق المستھلك بين الوجھين القبلي والبحري وبين المناطق 
الساحلية عن تلك الزراعية أو المدن الكبرى، كل ھذا 

  :تعكسه معنوية قاطع الدالة

Ln Y = 28.18 - 33070.8/X - 2.56 ln X      (9)                         

(7.96)* (7516.09)** (0.78)* 

         R2=0.86     Fc= 21.81                 

وقد قاست ھذه الدالة التباين الواضح بين الشرائح 
ا^نفاقية للسكان في سلوكھم ا�ستھ%كي تجاه اللحم المجمد 

د وفق مستويات الدخل، حيث أمكن التمييز بين المستور
أربع فئات من اTسر وفق تقدير متوسط معامل مرونة 
ا�ستھ%ك للدخل، حيث تم تقدير مرونة الطلب الدخلية لكل 
شريحة إنفاق ل�سرة عرضھا بحث ميزانية اTسرة في 

عام%ت ، ومنھا أمكن تحديد الشرائح السكانية وفقا لم2015
ّالمرونة المقدرة لكل شريحة دخليه وبالتالي أمكن تمييز 
أربع شرائح دخليه تطلب اللحم المجمد المستورد كسلعة 
راقية وشبه راقية وضرورية ودنيا ونسبة عدد السكان في 
كل شريحة من جملة عدد السكان في بحث ميزانية 
 اTسرة، واعتبرت ممثلة لتلك النسب في المجتمع وفقا لما
عرضه الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا^حصاء في 
الجزء اTول من مجلدات ھذه البحث عن خصائص العينة 

 .الميدانية التي انجزھا باحثوه

 أن اللحم المجمد المستورد يعتبر 3وتبين من جدول 
) ذات الدخل المنخفض(سلعه راقية بالنسبة للشريحة اTولى 
حيث بلغ % 76والى والتى تمثل غالبية السكان أى ح

معامل المرونة الدخلية لھذه السلعة في تلك الشريحة نحو 
، مما يشير إلى أن استھ%ك الشريحة اTولى من اللحم 1.9

المجمد المستورد يزيد بمعدل أعلى من الزيادة في الدخل، 
ّوقدر المتوسط السنوي �ستھ%ك الفرد من اللحم المجمد 

 كيلوجرام، 1.64 واليالشريحة بح المستورد داخل ھذه
، 2015 جنيه في عام 5073ومتوسط الدخل السنوي للفرد 

من السكان فتعتبر % 10أما الشريحة الثانية وتمثل حوالي 
أن استھ%ك اللحم المجمد المستورد سلعة شبه راقية، حيث 

ّ، وقدر المتوسط 0.85ّقدر معامل مرونة الدخل بحوالي 
لمستورد داخل المجمد االسنوي �ستھ%ك الفرد من اللحم 

 كيلوجرام، ومتوسط الدخل 3.45 ھذه الشريحة بحوالي
، أما الشريحة 2015 جنيه في عام 9696السنوي للفرد 

ّمن السكان، حيث قدرت المرونة % 7الثالثة فتمثل حوالي 
، مما يشير إلى أن تلك السلعة 0.13الدخلية للسلعة بحوالي 

ّه الفئة والتي قدر تعتبر سلعة ضرورية بالنسبة Tسر ھذ
من اللحم المجمد  المتوسط السنوي �ستھ%ك الفرد

 كيلوجرام، 3.45 لمستورد داخل ھذه الشريحة بحواليا
 ،2015جنيه في عام 12278للفرد  ومتوسط الدخل السنوي

% 7وبزيادة دخل الفرد فى الفئة الرابعة التي تمثل حوالي 
 إلى سلعه من السكان تتحول اللحوم المجمدة المستوردة

، 1.16-رديئة أو دنيا حيث بلغت المرونة الدخلية نحو 
 جنيه للفرد في 23614 ّات الدخل المرتفع المقدر بحواليذ

السنة ومتوسط استھ%كه السنوي من اللحم المجمد 
 . كيلوجرام2.87المستورد حوالي 
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 2014-2004ترة  الففيطن لف واستھ*ك اللحوم الحمراء با1وواردات نتاج إ تطور. 1جدول 

 )% ( ل*ستھ*كبالنسبةلواردات ا  ا.ستھ*كجملة الواردات  المحلىاzنتاج السنوات

2004 819 116 927 12.51 

2005 855 192 1053 18.23 

2006 880 298 1178 25.30 

2007 921 328 1247 26.30 

2008 921 442 1251 35.33 

2009 1012 127 1139 11.15 

2010 992 195 1183 16.48 

2011 989 213 1203 17.71 

2012 990 208 1155 18.00 

2013 965 307 1298 23.65 

2014 941 351 1308 26.83 

 .متفرقة أعداد ،السنوي ا^حصاءكتاب   ، الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا�حصاء:المصدر

 

 وجمل__ة والمس__توردةلح__وم الحم__راء المنتج__ة محلي__ا م__ن الب__الكيلوجرام ف__رد لمتوس__ط ا.س__تھ*ك الس__نوي ل تط__ور .2جدول 
 2014-2004 الفترة من في ا.ستھ*ك

 السنوات المتوسط السنوي .ستھ*ك الفرد بالكيلوجرام

 جملة ا.ستھ*ك اللحوم المستوردة المجمدة اللحوم الحمراء المنتجة محليا

2004 11.82 1.67 13.49 

2005 12.10 2.72 14.82 

2006 12.22 4.14 16.36 

2007 12.51 4.45 16.96 

2008 12.25 5.88 18.13 

2009 13.15 1.65 14.80 

2010 12.61 2.48 15.09 

2011 12.28 2.64 14.92 

2012 11.99 2.52 14.51 

2013 11.40 3.63 15.00 

2014 10.83 4.04 14.87 

 .متفرقة أعداد ،السنوي ا^حصاءكتاب ، الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا�حصاء :المصدر
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 ًوفقا لشرائح الدخل 2015تقدير الطلب الفعال على اللحوم المجمدة المستوردة من بحث ميزانية ا1سرة لعام . 3جدول 

 ّالمتغيرات المقدرة
 الشرائح الدخلية

متوسط معامل 
 المرونة

متوسط استھ*ك الفرد 
 2015بالكيلو جرام في عام 

 للفرد ل السنويخمتوسط الد
 2015عام  بالجنيه في

داخل  عدد ا1فراد
 )% (كل شريحة

 76 5073 1.64 1.90 الشريحة اTولى

 9.9 9696 3.45 0.85 الشريحة الثانية

 6.7 12278 3.41 1.13 الشريحة الثالثة

 7.4 23614 2.87 1.16- الشريحة الرابعة

 .2015بحث الدخل وا^نفاق وا�ستھ%ك لعام "ء،  جمعت وحسبت من الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا^حصا:المصدر
 

 المجم_____دة اللح_____ومتوقع_____ات الطل_____ب الفع_____ال عل_____ى 
 2020المستوردة في عام 

 أن معدل النم�و الس�نوي ل�دخل الف�رد 4يتبين من جدول 
  2013ام ع����� مق�����درا بأس�����عار 2015-2013ف�����ي الفت�����رة 

 للش��ريحة الدخلي��ة اTول��ى وتمث��ل 0.11 ح��والي) 1معادل��ة (
 ح�والى ، أي ش�ريحة النس�بة اTكب�ر م�ن ع�دد الس�كانھذه ال

 وبلغ�ت جمل�ة ا�س�تھ%ك الس�نوي م�ن  مليون نس�مه67.53
 110.75اللحم المجمد المستورد داخ�ل تل�ك الش�ريحة نح�و 

، وبل�غ مع�دل نم�و الطل�ب الف�ردي 2015 ف�ي ع�ام ألف طن
ات  توقع���تق���ديربالنس���بة لو .0.21 ح���والي ذه الش���ريحةلھ���

متوس��ط اس��تھ%ك ، يتب��ين أن 2020م ع��االطل�ب الفع��ال ف��ي 
 4.25ح�والى من اللحم المجمد المستورد سيرتفع إلى الفرد 

ي��د ع��دد الس��كان داخ��ل ھ��ذه الش��ريحة إل��ى زيكيل��و ج��رام، و
 ملي����ون نس����مه، وبالت����الي يتوق����ع زي����ادة 76.12 ح����والي

م المجم��د المس��تورد داخ��ل تل��ك ح��اللا�س��تھ%ك الكل��ى م��ن 
 .2020عام في  طن  ألف323.70الشريحة إلى حوالي 

أم��ا بالنس��بة للش��ريحة الثاني��ة فبل��غ ع��دد الس��كان داخلھ��ا 
 ملي����ون نس����مه، وبل����غ متوس����ط ا�س����تھ%ك 8.88ح����والي 

الس��نوي للف��رد م��ن اللح��م المجم��د المس��تورد داخلھ��ا ح��والي 
، مم�ا يش�ير إل�ى أھمي�ة )3ج�دول ( كيلو ج�رام س�نويا 3.45

 الف�رد اللحم المجمد المس�تورد كج�زء رئيس�ي م�ن اس�تھ%ك
في ھذه الشريحة من اللحوم الحمراء بصفه عامه، وم�ن ث�م 
بلغت جملة ا�ستھ%ك السنوي من اللح�م المجم�د المس�تورد 

، 2015 أل�ف ط��ن، ف��ي ع��ام 30.66لتل�ك الش��ريحة ح��والي 
، 0.17ّوبل��غ مع��دل نم��و دخ��ل الف��رد لھ��ذه الش��ريحة نح��و 

ومع��دل نم��و الطل��ب الفع��ال الف��رد عل��ى ھ��ذه الس��لعة ح��والي 
، ، ومن المتوقع أن يزيد ع�دد الس�كان لتل�ك الش�ريحة 0.14

، وبالت�الي م�ن 2020 ملي�ون نس�مه ف�ي ع�ام 9.92إلى نحو 
 أل�ف 65.87المتوقع زيادة حجم ا�ستھ%ك الكلى إلى نح�و 

 .2020طن في عام 

 أن 3وبالنس��بة للش���ريحة الثالث���ة فق��د تب���ين م���ن ج���دول 
 3.41ي متوس��ط ا�س��تھ%ك الس��نوي للف��رد منھ��ا بل��غ ح��وال

 5.98كيلوجرام، وبل�غ ع�دد الس�كان لتل�ك الش�ريحة ح�والي 
ملي���ون نس���مة ف���ي نف���س الع���ام، وبلغ���ت جمل���ة ا�س���تھ%ك 

 2015 أل��ف ط��ن لبح��ث ميزاني��ة اTس��رة 20.42الس��نوي 
، ومع��دل نم��و 0.11وبل��غ مع��دل نم��و ال��دخل للف��رد ح��والي 

، ومن المتوقع زيادة عدد الس�كان إل�ى 0.01الطلب الفردي 

مليون نسمه، وزيادة متوسط ا�س�تھ%ك الس�نوي  6.71نحو
 كيل�و ج�رام، وبالت�الي يتوق�ع زي�ادة 3.58للفرد إل�ى ح�والي 

جملة ا�س�تھ%ك الس�نوي لھ�ذه الش�ريحة م�ن اللح�م المجم�د 
 . 2020 ألف طن في عام 24.03المستورد إلى حوالي 

 أن��ه 3ة للش��ريحة الرابع��ة تب��ين م��ن ج��دول أم��ا بالنس��ب
ردي يق��ل اس��تھ%ك تل��ك الش��ريحة م��ن بارتف��اع ال��دخل الف��

اللح��وم المجم��دة المس��توردة، كم��ا تب��ين م��ن الج��دول ثب��ات 
معدل نمو دخل الفرد تقريبا وبالتالي � يتوقع ح�دوث زي�ادة 
ف���ي حج���م ا�س���تھ%ك الس���نوي للف���رد م���ن اللح���م المجم���د 

 . المستورد، ومن ثم جملة ا�ستھ%ك داخل ھذه الشريحة

 الخ*صة وا.ستنتاج

وء تحلي�ل النم�اذج ا�قتص�ادية القياس�ية ف�ي ھ�ذه في ض�
الدراس��ة توص��ى ب��أن تس��تخدم تق��ديرات الكمي��ات المتوقع��ة 
ًوفق��ا لش��رائح ال��دخل م��ن قب��ل المؤسس��ات المعني��ة وعل��ى 
رأس��ھا وزارة التم��وين والتخط��يط والمالي��ة ب��ل والزراع��ة 
أيض��ا لتق��دير الكمي��ات المتوق��ع طلبھ��ا والمرتبط��ة بمس��توى 

ة، وم���ن ث���م رس���م سياس���ات التس���ويق ال���دخل لك���ل ش���ريح
والتوزيع ، ويحفز عل�ى ذل�ك تط�ور إج�راء بح�وث ميزاني�ة 

Tسرة في مصر لتص�بح ك�ل ث�%ث س�نوات وم�ن ث�م يمك�ن ا
تحديث متغيرات النم�وذج باس�تمرار حت�ى تك�ون التق�ديرات 
قريب���ه م���ن الواق���ع لح���د بعي���د ، وتوص���ى الدراس���ة ب���ربط 

الغ�ذائي باعتبارھ�ا تسويقھا من خ%ل الكروت الذكية لل�دعم 
البديل الفعلي للفئات المنخفضة الدخل والتي تمثل أكث�ر م�ن 
ث%ثة أرباع السكان، حتى يتم التأكد من تلبية احتياجات تلك 
الش�رائح الفقي��رة م�ن اللح��وم، وحت��ى � ي�تم تس��ريب كمي��ات 
كبيرة منھا لرخص سعرھا إل�ى مناف�ذ أخ�رى مث�ل المط�اعم 

لح��وم أو الوجب��ات الج��اھزة، والمعام��ل الص��غيرة لتجھي��ز ال
ب�ل وتوص�ى أيض�ا بض�مان . اعتمادا على انخفاض س�عرھا

توافرھ��ا ف��ي مناف��ذ التوزي��ع ف��ي اTحي��اء الفقي��رة م��ع وج��ود 
ًكم�ا توص�ى أيض�ا بمحاك�اة ھ�ذه . رقابة عل�ى عملي�ات البي�ع

النم��اذج لس��لع غذائي��ة أخ��رى ل��يس بص��ورة إجمالي��ة ولك��ن 
س�تھ%ك خاص�ة على مستوى نوعيات السلع المطروح�ة ل%

تلك التي تتسم بفجوة كبيرة بين ا^نتاج وا�ستھ%ك، وتمث�ل 
حجم��ا ھام��ا ف��ي ف��اتورة ال��واردات وعبئ��ا عل��ى المت��اح م��ن 
العم�%ت الص��عبة، واتب�اع تل��ك التوص�يات يمك��ن أن يس��اھم 

 .في استقرار اTسعار
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 ً وفقا لشرائح الدخل2020تقدير الطلب الفعال المتوقع في عام . 4جدول 

المتغيرات 
 ّالمقدرة

 

 الشرائح الدخلية

معدل نمو دخل 
ّالفرد المقدر 
بأسعار عام 

2013 

معدل نمو 
الطلب 

السنوي 
 الفردي

عدد السكان 
الفعلي داخل كل 

 بالمليون شريحة
2015 

ا.ستھ*ك 
الكلى داخل كل 

با1لف  شريحة
 2015 طن

متوسط 
استھ*ك الفرد 

 بالكيلو جرام
2020 

الفعلي  عدد السكان
 اخل كل شريحةد

  بالمليون
2020 

ا.ستھ*ك 
الكلى المتوقع 

 طن با1لف
2020 

 323.70 76.12 4.25 110.75 67.53 0.21 0.11 الشريحة ا1ولى

 65.87 9.92 6.64 30.66 8.88 0.14 0.17 الشريحة الثانية

 24.03 6.71 3.58 20.42 5.98 0.01 0.11 الشريحة الثالثة

 21.24 7.41 2.87 18.79 6.54 0.0 0.0 الشريحة الرابعة

 .2015بحث الدخل وا^نفاق وا�ستھ%ك لعام " جمعت وحسبت من الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا^حصاء، :المصدر

 

 عــالمراج

بحث ). 2015 (الجھاز المركزي للتعبئة العامة وا^حصاء
، مدينة نصر، 2015نفاق وا�ستھ%ك لعام الدخل وا^

  .القاھرة

 ئىكتاب ا^حصاال. جھاز المركزي للتعبئة العامة وا^حصاءال
 .، مدينة نصر، القاھرةمتفرقةالسنوي، أعداد 
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)448(: 680–709. 
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الزراعة في عالم متغير، الجمعية المصرية ل%قتصاد 
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255-286. 
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ل%قتصاد الزراعي عن إحصاءات الثروة الحيوانية، 
 .نادي الزراعيين، الدقي، مصر

 براھيم، محمد جابر عامر، أحمد فؤاد مشھورإسليمـان، 
 تقـدير الطلب الفعال .)2013(وزي حــامد أحمد فو
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CONSUMPTION FUNCTION AND EFFECTIVE DEMAND FOR 
IMPORTED FROZEN RED MEAT BY EGYPTIAN  

MARKET SHARES 

       Ibrahim Soliman and Lobna M.S. El Garhy 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: The study estimated the consumption function of imported frozen red meat 
using the data derived from the sample field survey for the household expenditure and 
consumption in 2015 conducted and issued by (CAPMAS). The best fitted model form was 
the double logarithm-inverse function. The effective demand model for such commodity was 
also derived for prediction of consumption in 2020. The analysis showed that 86% of the 
change in per capita consumption of imported frozen red meat was due to the change in the 
annual per capita income. The statistical significance of the estimated intercept of the 
consumption function implied that there are other factors rather than income affecting the 
annual consumption, particularly, variation in consumer's taste between urban, rural, coastal 
and agricultural regions. The estimated income elasticity of the demand for imported frozen 
red meat showed that the Egyptian market is classified into four categories. The first was of 
the lowest annual per capita income and represented 76% of the population where such 
elasticity coefficient amounted to 1.9, i.e. the imported frozen red meat was considered as a 
luxury good within such category. The second segment of the population (10%) showed an 
income elasticity about 0.85, i.e. consumption of imported red meat frozen as a semi- luxury 
good. The third segment (7%) of a higher income level than the two previous ones showed an 
income elasticity about 0.13, i.e. such commodity was considered as a necessary good. The 
fourth segment of population (7%) of the highest income showed an income elasticity about 
elasticity -1.16, i.e. the imported frozen red meat was considered as inferior good with respect 
to income level. Projection of the quantity demanded of imported frozen red meat segmented 
by the consumers behavior according to income level and by applying  the effective demand 
model showed that while the three-quarters of the population earning the lowest income level 
would raise their annual demand for such commodity from 111 thousand tons in 2015, to 
about 326 thousand tons in 2020, the second higher income segment would raise the 
demanded quantity from 31 thousand tons, in 2015 to about 66 thousand tons in 2020. The 
demand of the higher income third segment would raise from 20 thousand tons in 2015 to 
about 24 thousand tons in 2020 The highest income segment would raise from 19 thousand 
tons in 2015 to about 21 thousand tons the demand for imported frozen red meat in 2020. The 
study recommends that the concerned government institutions should utilize from the 
predicted quantities according to the income level categories to generate a rational system of 
accessibility of imported frozen red meat, e.g. by distributing a quota via the smart cards of 
food subsidy to assure that the low-income category that approaches more than three quarters 
of the population, have reached reasonable amount of cheap meat and to control its Leak.  

Key words: Consumption function, imported frozen red meat, effective demand.  
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