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ماط االستيالكية، البروتين ناأل: ةـات الدالـالكمم
 اإلنفاقيةتقالية، الدوال ني، المتغيرات األأنالحيو 

 االستيالكى اإلنفاقاالستيالكية،  تباين 
 

 زــــــــــــــــالموجـ
  

توفير  أنحيث  ناسنيعتبر الغذاء ضرورة حيوية لأل 
الغذاء كما ونوعا ليس ضروريا لموفاء باالحتياجات 

 أنوالبيولوجية أو لتحقيق مستوي معيشة كريم فقط، بل 
وثيق  أنوطالق الحضاري، حيث نيعد خطوة أساسية لال

شطة بحيوية وكفاءة. حيث نالصمة بأداء المجتمع أل
السمكي الكمي المصري  اإلنتاجأوضحت النتائج تزايد 

ألف  57,2بمعدل سنوي معنوي إحصائيا، قدر بنحو 
كمية المتاح لالستيالك من  أنطن سنويًا، كما 

زيد سنويًا بمعدل معنوي إحصائيا يفي مصر  األسماك
متوسط نصيب  أنألف طن سنويًا، و  62در بنحو ق

يتزايد بمعدل سنوي معنوي إحصائيا  األسماكالفرد من 
الفجوة السمكية تبين  أنكجم سنويًا، و  0.44قدر بنحو 

خفاض خالل الفترة موضع نتذبذبيا بين االرتفاع واأل
 اإلنفاقيةاالعتبار. وتشير أىم النتائج الخاصة بالدوال 

ي فى مصر ناموعة البروتين الحيو االستيالكية لمج
لتمك المجموعات وفقا لمعوامل  اإلنفاقيةوالمرونات 

عمى مجموعة  اإلنفاق أناالقتصادية واالجتماعية 

كما أوضحت  ي يرتفع بصفة عامة،ناالبروتين الحيو 
ماط أنالنتائج تأثير كال من الحضر والريف عمي 

 ي،نااالستيالكي عمي مجموعة البروتين الحيو  اإلنفاق
ستيالكي عمي إلا اإلنفاقماط أنأثر توتشير أىم النتائج 

ي في كال من مناطق الريف نامجموعة البروتين الحيو 
في  الحيوانىعمي البروتين  اإلنفاقوالحضر، كما قل 

بينما  2015 إلى 2013 الحضر بصفة عامو من عام
أوضحت  عمى تمك المجموعات فى الريف. اإلنفاقزاد 

 تاألسري فى مصر بو اختالفا اإلنفاق أنالنتائج 
السنوي  اإلنفاقوتباينات معنوية وواضحة وفقا لفئات 

واالستيالك  اإلنفاقببحثي الدخل و  لألسرة الخاصة
2012-2013، 2015-2016 . 

 
 مشكمة الدراسة

 
تعد مصدرا ىاما لمبروتين  األسماك أنبالرغم من  
ي نابروتين حيو عمي نسبة أي نظرا الحتوائو عمي ناالحيو 

ي األخرى، ورخيصة نامقارنتة بمصادر البروتين الحيو 
خري، ويمكن التوسع ألبمصادر البروتين ا اً نسبيا مقارنت

المستيمك  أنفي زيادة الكميات المنتجة منيا، إال 
لمختمف  وفقاً  المصري أكثر تفضيال لمجموعة المحوم،

ير ية األسرة والتي تشنابحاث ميز أاإلحصاءات الخاصة ب
 ماط االستيالكية.  ناأل إلى
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 أىداف الدراسة
 

تيدف ىذه الدراسة بصفة عامة لمتعرف عمى تطور  
النمط االستيالكي السمكي وبدائمو من البروتين 

ي في مصر خالل السنوات األخيرة معتمدة في ناالحيو 
-2012واالستيالك  اإلنفاقذلك عمى بحثي الدخل و 

الزمني  مركزة عمى البعد .2015-2016 ،2013
السنوي لألسرة لتقدير  اإلنفاقي وفقا لفئات ناوالبعد المك

مدى التطور والتباين بينيما وبين بعضيا البعض، 
 ولدراسة مجموعة من األىداف األخرى الفرعية أىميا:

تاج واستيالك ومتوسط نصيب الفرد نادراسة تطور  -1
 .األسماكمن 

تقدير حجم الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي  -2
وذلك لمتعرف عمى الحالة االقتصادية  األسماكمن 

 لألسرة.
صرية السنوي لألسرة الم اإلنفاقدراسة تطور نسبة  -3

السنوي لألسرة  اإلنفاق، وفقا لفئات األسماكعمي 
 ،2013-2012واالستيالك  اإلنفاقلبحثي الدخل و 

2015-2016. 
 اإلنفاقماط أني عمى نادراسة التأثير النطاقى والمك -4

االستيالكية  اإلنفاقيةاالستيالكي وتقدير الدوال 
ي لكل من حضر وريف، نالمجموعة البروتين الحيو 

السنوي لألسرة لبحثي الدخل  اإلنفاقوفقا لفئات 
-2015 ،2013-2012واالستيالك  اإلنفاقو 

2016  . 
فى حضر وريف  ماط االستيالكيةندراسة األ -5

بين مجموعة البروتين  اإلنفاقومدى تباين  مصر،
 اإلنفاقي وبين الحضر والريف، وفقا لفئات ناالحيو 

واالستيالك  اإلنفاقالسنوي لألسرة لبحثي الدخل و 
2012-2013، 2015-2016. 

 
 اتنامصادر البي

 
ات نااعتمدت الدراسة عمى استخدام بعض البي 

اإلحصائية المنشورة وغير المنشورة والتى تصدرىا 
األجيزة والمؤسسات الحكومية ،فمن الييئة العامة لتنمية 
لمثروة السمكية تم االعتماد عمى كتاب االحصاءات 

(، ومن 2015-2000السمكية السنوي خالل الفترة )
الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء اعتمدت 

ءات الخاصة ببحث الدخل الدراسة عمى االحصا
-2015، 2013-2012واالستيالك ألعوام  اإلنفاقو 

 والتى اعتمدت الدراسة عمييا بصفة أساسية. 2016
 

 المنيج التحميمى لمدراسة
 

استخدمت الدراسة بعض أساليب التحميل الوصفى  
ات السالسل نات بيناات سواء كناوالتحميل الكمى لمبي

ية األسرة( نا)بحوث ميز  ات القطاعيةناالزمنية أو البي
ة ببعض أنحيث تم االستع لتحقيق أىداف الدراسة،

حدار نالحصائى ومنيا طرق تحميل اإلطرق التحميل ا
البسيط، وكذلك تحميل التباين واختبار توكي لقياس 

فاق األسرة عمى ناالتباينات واالختالفات لمتوسط 
ي ،كما استخدم المتغيرات نامجموعة البروتين الحيو 

ي عمى ناتقالية لمتعرف عمى التأثير النطاقى والمكنألا
 االستيالكى لألسرة. اإلنفاقمستوى 

   
 ? تطور االستيالك السمكيأوال
 

ويقصد باالستيالك ىو االستعمال المباشر لمسمع  
والخدمات بقصد الحصول عمى منافعيا لسد احتياجات 

استنفاد  نوا. كما يعرف االستيالك ب1ناسنورغبات األ
السمع والخدمات مباشرة وبصفة نيائية إلشباع الرغبات 

في الصورة الطازجة  األسماكتستيمك . و 2يةناسناأل
سمعة سريعة العطب والتمف وال  األسماك أنغالبًا، كما 

الكمية  ناتستمر فترات تخزينيا مدة طويمة ولذلك ف
المستيمكة منيا تتوقف عمي الكمية المتاحة لإلستيالك 

 الكمية المعروضة. أي 
الطازجة من المصادر اليامة  األسماكوتعتبر  

ومن البدائل المتاحة لكل من المحوم  الحيوانىلمبروتين 
سواق المتكاممة ألطار اإو لحوم الدواجن، وفى أالحمراء 
خر ويمكن آلتتاثر اسعار كل منيا با الحيوانىلمبروتين 

                                                 
التسويق الزراعى، المعالم  ،6611ة زكى محمود ناشب1

الرئيسية فى اإلقتصاد المصري، دار المعارف، القاىرة، ص 
57. 

، قطاع الشئون اإلقتصادية، الدراسات 6665زارة الزراعة، و 2
تنميتو فى اإلقتصادية الدولية، اإلستزراع السمكي فى العالم و 

 .مصر، العالقات الزراعية الخارجية
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 إلىضافة إلختالف فى حجم الطمب عمى كل منيا باألا
 أنستيالكى، وتفضيالت المستيمك، كما إلالنمط ا

سعار أمقارنًة بالزيادة فى  األسماكسعار أالزيادة فى 
المحوم الحمراء والبيضاء تعتبر زيادة ىامشية. ويعتمد 

عمي  األسماكتقدير الكميات المتاحة لإلستيالك من 
المحمي، والفرق بين الصادرات والواردات  اإلنتاجكمية 

 األسماكمكية، ويتم تقدير متوسط نصيب الفرد من الس
، ناأساس الكميات المتاحة لإلستيالك وعدد السك

بصرف النظر عن العوامل االقتصادية واالجتماعية 
 .األسماكالمؤثرة عمي متوسط االستيالك الفردي من 

 
 )أ( تطور المتاح لالستيالك ومتوسط نصيب الفرد 

 
وبدراسة تطور متوسط الفرد المصري من المتاح  

 – 2000خالل الفترة ) األسماكلإلستيالك من 
ىناك طفرة  أنبالممحق  (6الجدول )(، يوضح 2015

، حيث ارتفع متوسط األسماككبيرة تحققت في استيالك 
ألف  937نحو  األسماككمية المتاح لالستيالك من 

 2015ألف طن عام  1790إلي نحو  2000طن عام 
مميون  64من حوالي  نافي مقابل زيادة أعداد السك

مميون نسمة  88.9إلي حوالي  2000نسمة في عام 
، وبمقارنة زيادة المتاح لالستيالك من 2015عام 

ازداد متوسط نصيب  ناعداد السكأمع تطور  األسماك
 2000كجم عام  14.64من حوالي  األسماكالفرد من 

 .  2015كجم عام  20.18إلي حوالي 
وبتقددددددددير معادلدددددددة االتجددددددداه الزمندددددددي العدددددددام لممتددددددداح  

خدددالل  األسدددماكلالسددتيالك ومتوسدددط نصدديب الفدددرد مددن 
 (.2015- 2000الفترة )

كمية المتاح  أنحيث تشير نتائج الدالة إلي  
في مصر تزيد سنويًا بمعدل  األسماكلالستيالك من 

ألف طن سنويًا، ويمثل  62معنوي احصائيًا قدر بنحو 
% من المتوسط السنوي إلجمالي كمية 4.7حوالي 

ألف طن، وجاء  1312.5المتاح لالستيالك والبالغ 
% من التغيرات التي 92عامل الزمن مسئول عن 

 ( . 2015 – 2000تعرض ليا خالل الفترة )
جاه الزمني العام المتوسط نصيب وتبين دالة االت 

يتزايد بمعدل سنوي معنوي  أنو األسماكالفرد من 
كجم سنويًا، ويمثل حوالي  0.44إحصائيا قدر بنحو 

% من المتوسط السنوي إلجمالي متوسط نصيب 2.5

وجاء عامل الزمن مسئول  كجم، 17.4الفرد والبالغ 
من التغيرات التي تعرض ليا خالل فترة  %82عن 
 اسة.الدر 

 

)ب( الفجوة الغذائية السمكية وتطورىا في مصر 
 ونسبة االكتفاء الذاتي

 

 اإلنتاجيجري تقدير الفجوة الغذائية عمي أساس  
المحمي والمتاح لالستيالك حيث يمثل الفرق بينيم 

المحمي عن مواجية االستيالك الحالي  اإلنتاجعجز 
ي لألسماك. وبدارسة تطور الفجوة الغذائية السمكية ف

جدول ( ومن خالل 2015-2000مصر خالل الفترة )
 113بمغ نحو  أدنىتراوحت بين حد  أنيا تبين (6)

 326قدر بنحو  أقصى، وحد 2009الف طن عام 
، في حين بمغ المتوسط نحو 2014الف طن عام 

الفجوة  أنات نامن البي ظويالح الف طن 210.8
خالل خفاض نالسمكية تبين تذبذبيا بين االرتفاع واأل

 الفترة موضع االعتبار.
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى لتطور الفجوة  

خالل الفترة الدراسة تبين من  األسماكالغذائية من 
ال توجد صورة رياضية مناسبة  أنو (6) الجدول رقم
ات تدور حول متوسطيا ولم ناالبي أنات و نالطبيعة البي

السمكية ثبتت معنوية من الوجية االحصائية  لمفجوة 
 خالل فترة الدراسة .

وعمى الرغم من تزايد كمية الفجوة السمكية المصرية  
ات ناىذا التزايد يتصف بالثبات ولذلك تشير البي أنال إ

ىناك تزايد فى نسبة  أن إلى (6بالجدول )الواردة 
 خالل الفترة األسماكاالكتفاء الذاتى المصرى من 

 بمغ نحو أدنىتراوحت بين حد  أنو( 2015-2000)
بمغ نحو  أقصى، وحد 2001 % عام74.78
بينما بمغ المتوسط الحسابي ، 2009% عام 90.64

 % .83.3نحو 
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى لنسبة االكتفاء الذاتى  
خالل الفترة موضع االعتبار تبين من  األسماكمن 

خذت اتجاىًا عامًا متزايدًا حيث أ أنيا (6الجدول رقم )
سنويا، ولقد ثبتت ىذه معنوية  من  0.44 قدر بنحو

 الوجية االحصائية وجاء عامل الزمن مسئواًل عن
% من التغيرات التى تعرضت ليا تمك النسبة خالل 24

 الفترة الدراسة.
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ومتوسط نصيب الفرد، و% االكتفاء الذاتي من والفجوة الغذائية،  االتجاه الزمني العام لمكمية المستيمكة،. 6جدول 

 (2015-2000االسماك خالل الفترة )
 

R المعادلة انــــــــالبي
2

 F التغير السنوي% 
 Yi1=9:686+84x المتاح لالستيالك

(116.2)
 *
 (12.4)

**
 

28;4 375 689 

 Yi2=3587+0.44x متوسط نصيب الفرد

(25.7)
**
(8.1)

**
 

28:4 8:87 487 

 Yi3=180+36x الغذائيةالفجوة 

(5.7)
**
 (1.1)

**
 

282: 384 2839 

 Yi4=79.5+0.44x % االكتفاء الذاتي

(39.2)
*
 (2.1)

**
 

2846 686 287 

  -حيث ?
Yi1 لف طن في السنة أل= القيمة التقديرية لممتاح من االستيالك بi. 
Yi2  القيمة التقديرية لمتوسط نصيب الفرد من األسماك بالكيموجرام في السنة =i. 
Yi3 لف طن  في السنة أل= القيمة التقديرية لمفجوة الغذائية السمكية بi. 
Yi4  القيمة التقديرية لنسبة االكتفاء الذاتي =i. 
X  = متغير الزمن حيثi  =1.2 ……………… ،16   . 

 (  المحسوبة .Tعن ) األرقام بين األقواس تعبر
 .0.05وتشير الى معنوية المعامل عند مستوى معنويو *
 . 0.01بينما تشير الى معنوية المعامل عند مستوى معنويو  **

 . 100× المقدرة لمظاىرة / المتوسط الحسابي(  B% التغير السنوي  = 
 .بالممحق (6جدول )جمعت وحسبت من المصدر: 

 

 االستيالكية اإلنفاقيةيا? الدوال أنث
 

االستيالكية لمجموعة البروتين  اإلنفاقيةالدوال  -أ
السنوي لألسرة حضر  اإلنفاقي وفقا لفئات ناالحيو 

 .2013 ،2012 وريف مصر
 
  االستيالكية لألسماك اإلنفاقيةالدوال -6
 

السددنوي لألسددرة  اإلنفدداقبدراسددة العالقددة بددين إجمددالي  
فددددي  األسددددماكالسددددنوي لألسددددرة عمددددي  اإلنفدددداقومتوسددددط 

 السنوي لألسرة، اإلنفاقحضر وريف مصر، وفقا لفئات 
تشددددير النتددددائج الموضددددحة  وباسددددتخدام الصددددورة الخطيددددة،

 اإلنفداقأىمية العوامل التي يعكسدو إجمدالي  (7بجدول )
تابدت متوسدط أنالسنوي لألسدرة فدي تفسدير التغيدرات التدي 

فدي حضدر وريدف  األسدماكالسدنوي لألسدرة عمدي  اإلنفاق

واالسددددتيالك  اإلنفدددداقوالخاصددددة ببحددددث الدددددخل و  مصددددر،
 اإلنفددداقعنددددما يزيدددد إجمدددالي  وأنددد ،2013-2012لعدددام 

 اإلنفداقالسنوي لألسرة بمقدار جنييًا واحدًا يزداد متوسط 
 0.016عدل معنوي إحصائيا بمغ نحدو بم األسماكعمي 
جنيددددو فددددي حضدددر وريددددف مصددددر بددددنفس  0.017 جنيدددو،

المروندددة االسدددتيالكية لألسدددماك قدددد بمغدددت  أنو  الترتيدددب،
فدددددي ريدددددف وحضدددددر مصدددددر   0.813، 0.748حدددددوالي 

حددددوالي  أنبددددنفس الترتيددددب ،كمددددا يشددددير معامددددل التحديددددد 
السدددنوي  اإلنفددداق% مدددن التغيدددر فدددي متوسدددط 92 %،92

فدددي حضدددر وريدددف مصدددر بدددنفس  ألسدددماكالألسدددرة عمدددي 
السنوي لألسدرة.كما  اإلنفاقالتغير في  إلىالترتيب ترجع 

ثبتدددت معنويدددة )ف( المحسددددوبة، وىدددو مددددا يعندددي مالئمددددة 
 اإلنفاقيدةالنموذج الرياضي لمصدورة الخطيدة لشدرح الدالدة 

 .األسماكعمي  
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 نفاق السنوى لألسرة فى حضر وريف مصرإل، وفقًا لفئات االحيوانىالدوال اإلنفاقية لمجموعة البروتين . 7 جدول

2012-2013 
 

 F R2 R المعادلة فى الحضر
 المرونة

 االستيالكية
 نفاق االستيالكىإلدالة ا

 لألسماك 
Yi = 141 + 0.016 Xi 

(3.1)   * (13.9)* 

195.3 0.916 0.957 2896: 

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 لمحوم

Yi = 806.7 + 0.059 Xi 

(4.6)    * (13.5)* 

183.0 0.910 0.954 2886; 

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 والبيض االلبانلمنتجات 

Yi = 401.5 + 0.033 Xi 

(7.9)*   (26.4)* 

700.9 0.975 0.987 28888 

  فى الريف

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 لألسماك

Yi = 85.9 + 0.017 Xi 
(2.1 )* (13.9 )* 

195.3 0.916 0.957 0.813 

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 لمحوم

Yi = 85.9 + 0.068 Xi 
(5.6)* (14.9 )* 

224.6 0.926 0.962 0.639 

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 والبيض االلبانلمنتجات 

Yi = 426.8 + 0.022 Xi 
(4.6 )* (8.1)* 

64.8 0.783 0.885 0.532 

 حيث?
إلنفاق السنوي لألسرة بالجنية في حضر وريف مصر عمي مختمف مجموعة البروتين الحيوانيا القيمة التقديرية لمتوسط? Yi 

 Xi:إجمالي اإلنفاق السنوي لألسرة بالجنية في حضر وريف مصر وفقا لفئات اإلنفاق السنوي لألسر.

(T)المحسوبة. األرقام بين األقواس أسفل المعامل تعبر عن   
 .0.01إلي معنوية المعامل عند مستوى معنوية وتشير *

بالممحق. (7جدول)المصدر:جمعت وحسبت من بيانات   
 
 االستيالكية لمحوم اإلنفاقيةالدوال  -7
 

السنوي لألسرة  اإلنفاقبدراسة العالقة بين إجمالي  
السنوي لألسرة عمي المحوم في حضر  اإلنفاقومتوسط 

السنوي لألسرة  اإلنفاقوريف مصر، وفقا لفئات 
،وباستخدام الصورة الخطية ،تشير النتائج الموضحة 

 اإلنفاقأىمية العوامل التي يعكسيا إجمالي  (7) بجدول

تابت متوسط ناالسنوي لألسرة في تفسير التغيرات التي 
السنوي لألسرة عمي المحوم في حضر وريف  نفاقاإل

واالستيالك  اإلنفاقوالخاصة ببحث الدخل و  مصر،
 اإلنفاقعندما يزيد إجمالي  أن، 2013-2012لعام 

 اإلنفاقالسنوي لألسرة بمقدار جنييًا واحدًا يزداد متوسط 
 0.059عمي المحوم بمعدل معنوي إحصائيا بمغ نحو 

ريف مصر بنفس جنية في حضر و  0.068جنية، 
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المرونة االستيالكية لمحوم قد بمغت  أنو  الترتيب،
في حضر وريف مصر بنفس  0.649 ،0.639حوالي 

 حوالي أنالترتيب ،كما يشير معامل التحديد المعدل 
السنوي  اإلنفاق% من التغير في متوسط %93، 91

لألسرة عمي المحوم في حضر وريف مصر بنفس 
 السنوي لألسرة. اإلنفاق التغير في إلىالترتيب ترجع 

كما ثبتت معنوية )ف( المحسوبة، وىو ما يعني مالئمة 
 اإلنفاقيةالنموذج الرياضي لمصورة الخطية لشرح الدالة 

 عمي المحوم.
 
 االلباناالستيالكية لمنتجات  اإلنفاقيةالدوال  -8

 والبيض
 

السنوي لألسرة  اإلنفاقبدراسة العالقة بين إجمالي  
 االلبانالسنوي لألسرة عمي منتجات  اإلنفاقومتوسط 

 اإلنفاقوالبيض في حضر وريف مصر، وفقا لفئات 
السنوي لألسرة ،وباستخدام الصورة الخطية، تشير 

أىمية العوامل التي  (7بجدول )النتائج الموضحة 
السنوي لألسرة في تفسير  اإلنفاقيعكسيا إجمالي 

سنوي لألسرة ال اإلنفاقتابت متوسط ناالتغيرات التي 
 والبيض في حضر وريف مصر، االلبانعمي منتجات 

واالستيالك لعام  اإلنفاقوالخاصة ببحث الدخل و 
 اإلنفاقعندما يزيد إجمالي  وناب، 2012-2013

 اإلنفاقالسنوي لألسرة بمقدار جنييًا واحدًا يزداد متوسط 
 0.033عمي المحوم بمعدل معنوي إحصائيا بمغ نحو 

جنيو في حضر وريف مصر بنفس  0.022جنيو، 
 االلبانالمرونة االستيالكية لمنتجات  أنالترتيب، و 

في حضر  0.666، 0.532والبيض قد بمغت حوالي 
وريف مصر بنفس الترتيب، كما يشير معامل التحديد 

متوسط  %من التغير في78 %،97 حوالي أنالمعدل 
والبيض  االلبانالسنوي لألسرة عمي منتجات  اإلنفاق

التغير  إلىفي حضر وريف مصر بنفس الترتيب ترجع 
السنوي لألسرة. كما ثبتت معنوية )ف(  اإلنفاقفي 

المحسوبة وىو ما يعني مالئمة النموذج الرياضي 
عمي منتجات  اإلنفاقيةلمصورة الخطية لشرح الدالة 

 والبيض. االلبان
 

االستيالكية لمجموعة البروتين  اإلنفاقيةالدوال  -ب
السنوي لألسرة حضر  اإلنفاقي وفقا لفئات ناالحيو 

 ;716-:716وريف مصر
 
 االستيالكية لألسماك.  اإلنفاقيةالدوال -6
 

السنوي لألسرة  اإلنفاقبدراسة العالقة بين إجمالي  
في  األسماكالسنوي لألسرة عمي  اإلنفاقومتوسط 

السنوي لألسرة  اإلنفاقحضر وريف مصر، وفقا لفئات 
،وباستخدام الصورة الخطية ،تشير النتائج الموضحة 

 اإلنفاقأىمية العوامل التي يعكسيا إجمالي ( 8بجدول )
تابت متوسط ناالسنوي لألسرة في تفسير التغيرات التي 

في حضر وريف  األسماكالسنوي لألسرة عمي  اإلنفاق
واالستيالك  اإلنفاقوالخاصة ببحث الدخل و  مصر،
 اإلنفاقعندما يزيد إجمالي  أن ،2016-2015لعام 

 اإلنفاقالسنوي لألسرة بمقدار جنييًا واحدًا يزداد متوسط 
 0.014بمعدل معنوي إحصائيا بمغ نحو  األسماكعمي 
جنيو في حضر وريف مصر بنفس  0.017 جنيو،

لألسماك قد بمغت المرونة االستيالكية  أنالترتيب، و 
وريف مصر بنفس  في حضر 0.53، 0.66حوالي 

حوالي  أنالترتيب، كما يشير معامل التحديد المعدل 
السنوي  اإلنفاق% من التغير في متوسط %85، 90

في حضر وريف مصر بنفس  األسماكلألسرة عمي 
السنوي لألسرة.  اإلنفاقالتغير في  إلىالترتيب ترجع 

لمحسوبة، وىو ما يعني مالئمة كما ثبتت معنوية )ف( ا
 اإلنفاقيةالنموذج الرياضي لمصورة الخطية لشرح الدالة 

 .األسماكعمي  
 
 االستيالكية لمحوم اإلنفاقيةالدوال  -7
 

السنوي لألسرة  اإلنفاقبدراسة العالقة بين إجمالي  
السنوي لألسرة عمي المحوم في حضر  اإلنفاقومتوسط 

 السنوي لألسرة، اإلنفاقوريف مصر، وفقا لفئات 
ستخدام الصورة الخطية ،تشير النتائج الموضحة إوب

 اإلنفاقأىمية العوامل التي يعكسيا إجمالي  (8بجدول )
 تابت متوسط ناالسنوي لألسرة في تفسير التغيرات التي 
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نفاق السنوى لألسرة فى حضر وريف إل، وفقًا لفئات االحيوانى الدوال اإلنفاقية لمجموعة البروتين .8جدول 
 2016-2015مصر

 
 المرونة F R2 R المعادلة فى الحضر

 االستيالكية

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 لألسماك 

Yi = 277.6 + 2.014Xi 

(5.2)   * ( 13.5)* 

176.33 2.907 2.953 0.66 

 

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 لمحوم

Yi =1241 + 2.059Xi 

(5.6)*    (12.7)* 

161.80 2.900 2.949 0.65 

 

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 والبيض االلبانلمنتجات 

Yi =925.2 +2.024 Xi 

(7.5)*    (9.6)* 

92.89 2.838 2.915 0.51 

 

  فى الريف

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 لألسماك

Yi =243.7 +2.015 Xi 

(3.8)*     (10.1)* 

102.27 2.850 2.922 0.68 

 

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 لمحوم

Yi = 1250.7+2.073 Xi 

(5.5)*     (12.8)* 

164.30 2.901 2.949 0.67 

 

 نفاق االستيالكىإلدالة ا
 والبيض االلبانلمنتجات 

Yi =688.4 +2.023 Xi 

(5.;)*     (8.4)* 

70.7 2.797 2.893 0.54 

 

 حيث?
Yi?  لإلنفاق السنوي لألسرة بالجنية في حضر وريف مصر عمي مختمف مجموعة البروتين الحيوانيالقيمة التقديرية لمتوسط 

إجمالي اإلنفاق السنوي لألسرة بالجنية في حضر وريف مصر وفقا لفئات اإلنفاق السنوي لألسر. : Xi 
(T)المحسوبة. األرقام بين األقواس أسفل المعامل تعبر عن   

 .0.01مستوى معنويةوتشير إلي معنوية المعامل عند *
 . بالممحق (8جدول)المصدر:جمعت وحسبت من بيانات 

 
السنوي لألسرة عمي المحوم في حضر وريف  اإلنفاق
واالستيالك  اإلنفاقوالخاصة ببحث الدخل و  مصر،
 اإلنفاقعندما يزيد إجمالي  وأن ،2016-2015لعام 

 اإلنفاقالسنوي لألسرة بمقدار جنييًا واحدًا يزداد متوسط 
 0.059عمي المحوم بمعدل معنوي إحصائيا بمغ نحو 

جنيو في حضر وريف مصر بنفس  0.073جنيو، 
المرونة االستيالكية لمحوم قد بمغت  أنو  الترتيب،
في حضر وريف مصر بنفس   0.67 ،0.65حوالي 

حوالي  أنالمعدل كما يشير معامل التحديد  الترتيب،
السنوي  اإلنفاق% من التغير في متوسط %90، 90

لألسرة عمي المحوم في حضر وريف مصر بنفس 
السنوي لألسرة.  اإلنفاقالتغير في  إلىالترتيب ترجع 

كما ثبتت معنوية )ف( المحسوبة، وىو ما يعني مالئمة 
 اإلنفاقيةالنموذج الرياضي لمصورة الخطية لشرح الدالة 

 عمي  المحوم.
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 االلبانستيالكية لمنتجات اال اإلنفاقيةالدوال  -8
 والبيض

 
السنوي لألسرة  اإلنفاقبدراسة العالقة بين إجمالي  

 االلبانالسنوي لألسرة عمي منتجات  اإلنفاقومتوسط 
 اإلنفاقوالبيض في حضر وريف مصر، وفقا لفئات 

وباستخدام الصورة الخطية ،تشير  السنوي لألسرة،
أىمية العوامل التي  (8بجدول )لنتائج الموضحة ا

السنوي لألسرة في تفسير  اإلنفاقيعكسيا إجمالي 
السنوي لألسرة  اإلنفاقتابت متوسط أنالتغيرات التي 
 والبيض في حضر وريف مصر، االلبانعمي منتجات 

واالستيالك لعام  اإلنفاقوالخاصة ببحث الدخل و 
السنوي  اإلنفاقعندما يزيد إجمالي  أن، 2015-2016

عمي  اإلنفاقلألسرة بمقدار جنييًا واحدًا يزداد متوسط 
جنيو،  0.024المحوم بمعدل معنوي إحصائيا بمغ نحو 

جنيو في حضر وريف مصر بنفس الترتيب،  0.023
والبيض قد  االلبانالمرونة االستيالكية لمنتجات  أنو 

ف مصر في حضر وري 0.54، 0.51بمغت حوالي 
 أنبنفس الترتيب ،كما يشير معامل التحديد المعدل 

 اإلنفاق% من التغير في متوسط 80%، 84حوالي 
والبيض في  االلبانالسنوي لألسرة عمي لمنتجات 

التغير في  إلىحضر وريف مصر بنفس الترتيب ترجع 
السنوي لألسرة. كما ثبتت معنوية )ف(  اإلنفاق

لنموذج الرياضي المحسوبة وىو ما يعني مالئمة ا
عمي لمنتجات  اإلنفاقيةلمصورة الخطية لشرح الدالة 

 والبيض. االلبان
 

ثالثا? تأثير كال من الريف والحضر عمى النمط 
 االستيالكي

 
 اإلنفاقماط أنتأثير كال من الحضر والريف عمي  -أ

وفقا  ي،نااالستيالكي عمي مجموعة البروتين الحيو 
 7168-7167السنوي لألسرة  اإلنفاقلفئات 

 
 األسماكمجموعة  -6
 

لألسماك باستخدام  اإلنفاقيةالدالة  (9) جدوليوضح 
فاق نإمتوسط  أنومنيا يتضح  تقالية،نإلالمتغيرات ا

تزداد بمعدل معنويا إحصائيا بمغ  األسماكاألسرة عمى 
الكمي لألسرة  اإلنفاقجنيو عند زيادة  0.016نحو 

كما تبين وجود اختالف بين متوسط  بنحو جنييا واحدا،
في حضر وريف مصر  األسماكفاق األسرة عمي نا

 األسماكالسنوي لألسرة عمي  اإلنفاقحيث تزايد متوسط 
العام بمعدل معنويا إحصائيا  اإلنفاقمقارنة بمتوسط 

جنييا في حضر وريف  104.4، 128.3 بمغ نحو
ل مصر بنفس الترتيب، كما يشير معامل التحديد المعد

السنوي  اإلنفاق% من التغير في متوسط 91حوالي  أن
ترجع لمتغيرات في كل من  األسماكلألسرة عمي 

تقالية التي نالكمي لألسرة والمتغيرات األ اإلنفاقإجمالي 
فاق األسرة بين ريف نإتعكس اختالف متوسطات 

وحضر مصر، كما ثبتت معنوية )ف( المحسوبة وىو 
ياضي المستخدم لتفسير ما يعني مالئمة النموذج الر 

فاق األسرة عمي أنالتغيرات واالختالفات التي صاحبت 
 في ريف وحضر مصر. األسماك

 
 مجموعة المحوم -7
 

لمحوم باستخدام  اإلنفاقيةالدالة  (9جدول ) يوضح 
فاق نامتوسط  أنومنيا يتضح  تقالية،نالمتغيرات األ

بمغ األسرة عمى المحوم تزداد بمعدل معنويا إحصائيا 
الكمي لألسرة  اإلنفاقعند زيادة  وجني 0.062نحو 

بنحو جنييا واحدا، كما تبين وجود اختالف بين متوسط 
فاق األسرة عمي المحوم في حضر وريف مصر حيث نا

السنوي لألسرة عمي المحوم مقارنة  اإلنفاقتزايد متوسط 
 العام بمعدل معنويا إحصائيا بمغ نحو اإلنفاقبمتوسط 
جنييا في حضر وريف مصر بنفس  990.2، 714.7

 حوالي أنالترتيب، كما يشير معامل التحديد المعدل 
السنوي لألسرة  اإلنفاق% من التغير في متوسط 91

 اإلنفاقعمي المحوم ترجع لمتغيرات في كل من إجمالي 
تقالية التي تعكس اختالف نالكمي لألسرة والمتغيرات األ

مصر، كما  فاق األسرة بين ريف وحضرنامتوسطات 
ثبتت معنوية )ف( المحسوبة وىو ما يعني مالئمة 
النموذج الرياضي المستخدم لتفسير التغيرات 

فاق األسرة عمي المحوم ناواالختالفات التي صاحبت 
 في ريف وحضر مصر.
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 والبيض االلبانمجموعة منتجات  -8
 

 االلبانلمنتجات  اإلنفاقيةالدالة  (9) جدوليوضح  
 أنومنيا يتضح  تقالية،نوالبيض باستخدام المتغيرات األ

والبيض  االلبانفاق األسرة عمى منتجات نإمتوسط 
جنيو  0.029تزداد بمعدل معنويا إحصائيا بمغ نحو 

كما  الكمي لألسرة بنحو جنييا واحدا، اإلنفاقعند زيادة 
فاق األسرة عمي ناتبين وجود اختالف بين متوسط 

والبيض في حضر وريف مصر حيث  االلبانمنتجات 
السنوي لألسرة عمي منتجات  اإلنفاقتزايد متوسط 

العام بمعدل   اإلنفاقوالبيض مقارنة بمتوسط  االلبان
جنييا في  272.9، 507.7 معنويا إحصائيا بمغ نحو

حضر وريف مصر بنفس الترتيب، كما يشير معامل 
 % من التغير في متوسط89حوالي  أنالتحديد المعدل 

والبيض  االلبانالسنوي لألسرة عمي منتجات  اإلنفاق
الكمي لألسرة  اإلنفاقترجع لمتغيرات في كل من إجمالي 

تقالية التي تعكس اختالف متوسطات نوالمتغيرات األ
فاق األسرة بين ريف وحضر مصر، كما ثبتت معنوية أن

)ف( المحسوبة وىو ما يعني مالئمة النموذج الرياضي 
ر التغيرات واالختالفات التي صاحبت المستخدم لتفسي

والبيض في ريف  االلبانفاق األسرة عمي منتجات نا
 وحضر مصر.

 
 اإلنفاقماط أنتأثير كال من الحضر والريف عمي  -ب

وفقا  ي،نااالستيالكي عمي مجموعة البروتين الحيو 
 ;716-:716 السنوي لألسرة اإلنفاقلفئات 

 
 األسماكمجموعة  -6
 

لألسماك  اإلنفاقيةالدالة  (:) جدول يوضح 
متوسط  أنومنيا يتضح  تقالية،نباستخدام المتغيرات األ

تزداد بمعدل معنويا  األسماكفاق األسرة عمى نا
 اإلنفاقجنيو عند زيادة  0.015إحصائيا بمغ نحو 

كما تبين وجود  الكمي لألسرة بنحو جنييا واحدا،
في  األسماكفاق األسرة عمي نااختالف بين متوسط 

السنوي  اإلنفاقحضر وريف مصر حيث تزايد متوسط 
العام  اإلنفاقمقارنة بمتوسط  األسماكلألسرة عمي 

جنييا   273.6، 260 بمعدل  معنويا إحصائيا بمغ نحو
في حضر وريف مصر بنفس الترتيب، كما يشير 

% من التغير في 88 حوالي أنمعامل التحديد المعدل 
ترجع  األسماكعمي  السنوي لألسرة اإلنفاقمتوسط 

الكمي لألسرة  اإلنفاقلمتغيرات في كل من إجمالي 
تقالية التي تعكس اختالف متوسطات نإلوالمتغيرات ا

فاق األسرة بين ريف وحضر مصر، كما ثبتت معنوية نإ
)ف( المحسوبة وىو ما يعني مالئمة النموذج الرياضي 
المستخدم لتفسير التغيرات واالختالفات التي صاحبت 

 في ريف وحضر مصر. األسماكفاق األسرة عمي نإ
 
 مجموعة المحوم -7
 

لمحوم باستخدام  اإلنفاقيةالدالة  (:جدول )يوضح  
فاق نامتوسط  أنتقالية،ومنيا يتضح نالمتغيرات األ

األسرة عمى المحوم تزداد بمعدل معنويا إحصائيا بمغ 
الكمي لألسرة  اإلنفاقجنيو عند زيادة  0.064نحو 

بنحو جنييا واحدا،كما تبين وجود اختالف بين متوسط 
فاق األسرة عمي المحوم في حضر وريف مصر حيث نا

السنوي لألسرة عمي المحوم مقارنة  اإلنفاقتزايد متوسط 
العام بمعدل معنويا إحصائيا بمغ نحو  اإلنفاقبمتوسط 
جنييا في حضر وريف مصر  1591.3، 1045.6

 أنب، كما يشير معامل التحديد المعدل بنفس الترتي
السنوي  اإلنفاقمن التغير في متوسط  %89 حوالي

لألسرة عمي المحوم ترجع لمتغيرات في كل من إجمالي 
تقالية التي تعكس نالكمي لألسرة و المتغيرات األ اإلنفاق

فاق األسرة بين ريف وحضر أناختالف متوسطات 
مصر، كما ثبتت معنوية )ف( المحسوبة وىو ما يعني 
مالئمة النموذج الرياضي المستخدم لتفسير التغيرات 

فاق األسرة عمي المحوم أنواالختالفات التي صاحبت 
 في ريف وحضر مصر.

 
 والبيض االلبانمجموعة منتجات  -8
 

 االلبانلمنتجات  اإلنفاقيةالدالة  (:جدول )يوضح  
 أنتقالية، ومنيا يتضح نإلوالبيض باستخدام المتغيرات ا

والبيض  االلبانفاق األسرة عمى منتجات نامتوسط 
جنيو  0.024تزداد بمعدل معنويا إحصائيا بمغ نحو 

كما  الكمي لألسرة بنحو جنييا واحدا، اإلنفاقعند زيادة 
فاق األسرة عمي نإتبين وجود اختالف بين متوسط 

 والبيض في حضر وريف مصر حيث  اللبانامنتجات 
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نفاق السنوي إلنتقالية، وفقًا لفئات اإلالدوال اإلنفاقية لمجموعة البروتين الحيواني باستخدام المتغيرات ا .9جدول 

 2013-2012لألسرة فى حضر وريف مصر
 

R R2 F أسم المجموعة المعادلة 
28;78 28;37 3;:84 

Yi=104.4+0.016Xi+23.9D1 

      (4898)*   (3;8:)*   (2873) 
 األسماك

28;77 28;34 3;488 
Yi=990.2+0.062Xi-275.5D1 

      (8898)*  (3;88)  (  -3875 ) 
 المحوم

28;6: 28:;: 38583 
Yi=272.9+0.029Xi+234.8D1 

      (587;)*   (3989)*   (4872) 

 االلبانمنتجات 
 والبيض

 حيث?
Yi?  إلنفاق السنوي لألسرة بالجنية في حضر وريف مصر عمي مختمف مجموعة البروتين الحيوانياالقيمة التقديرية لمتوسط 
Xi: .إجمالي اإلنفاق السنوي لألسرة بالجنية في حضر وريف مصر وفقا لفئات اإلنفاق السنوي لألسر 
D1: في حالة الريف. (0) الحضر و يأخذ قيمةفي حالة  (1) متغير انتقالي يأخذ قيمة 

 المحسوبة. (T)األرقام بين األقواس أسفل المعامل تعبر عن
 .0.01وتشير إلي معنوية المعامل عند مستوى معنوية*

 . بالممحق (7جدول)جمعت وحسبت من بيانات  المصدر?
 
 

نفاق السنوي إلنتقالية، وفقًا لفئات اإلالمتغيرات االدوال اإلنفاقية لمجموعة البروتين الحيواني باستخدام  .:جدول 
 2016-2015لألسرة فى حضر وريف مصر

 
R R2 F أسم المجموعة المعادلة 

2.940 2.883 140.24 Yi=273.6+2.015Xi-13.6D1 

                 (6.0)*  (16.7)*  (-2.28) 

 األسماك

2.944 2.891 151.01 Yi=1591.3+2.064Xi-545.7D1 

                 (8.2)*   (17.3)*  (-2.74)* 

 المحوم

2.912 2.833 91.98 Yi=686.92+2.024Xi+239D1 

                (7.3)*    (13.1)*   (2.46)* 

 االلبانمنتجات 
 والبيض

 حيث?
Yi?  البروتين الحيواني إلنفاق السنوي لألسرة بالجنية في حضر وريف مصر عمي مختمف مجموعةاالقيمة التقديرية لمتوسط 
Xi: .إجمالي اإلنفاق السنوي لألسرة بالجنية في حضر وريف مصر وفقا لفئات األنفاق السنوي لألسر 
D1: في حالة الريف. (0) في حالة الحضر و يأخذ قيمة (1) متغير انتقالي يأخذ قيمة 

 المحسوبة. (T)األرقام بين األقواس أسفل المعامل تعبر عن
 .0.01 معنوية المعامل عند مستوى معنويةإلي  وتشير* 

 .بالممحق (8جدول)جمعت وحسبت من بيانات  :المصدر
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السنوي لألسرة عمي منتجات  اإلنفاقتزايد متوسط 

العام بمعدل  اإلنفاقوالبيض مقارنة بمتوسط  االلبان
جنييا  في  686.9، 925.9معنويا إحصائيا بمغ نحو

حضر وريف مصر بنفس الترتيب، كما يشير معامل 
% من التغير في متوسط 83 حوالي أنالتحديد المعدل 

والبيض  االلبانالسنوي لألسرة عمي منتجات  اإلنفاق
الكمي لألسرة  اإلنفاقترجع لمتغيرات في كل من إجمالي 

تقالية التي تعكس اختالف متوسطات نإلوالمتغيرات ا
فاق األسرة بين ريف وحضر مصر، كما ثبتت معنوية نإ

)ف( المحسوبة وىو ما يعني مالئمة النموذج الرياضي 
المستخدم لتفسير التغيرات واالختالفات التي صاحبت 

والبيض في ريف  االلبانفاق األسرة عمي منتجات نا
 صر.وحضر م

 

فاق األسرةعمي مجموعات البروتين ناتباين رابعا? 
 يناالحيو 

 
فاق األسرة عمى مجموعات البروتين نإماط ناتباين  - أ

السنوي عمي مستوي  اإلنفاقي وفقا لفئات ناالحيو 
 7168-7167 حضر وريف مصر

فاق نانتائج تحميل التباين لمتوسط  (;جدول )يبين  
ي في حضر نااألسرة من مجموعات البروتين الحيو 

-2012السنوي لعام  اإلنفاقوفقا لفئات  مصر،
ثبوت المعنوية  إلى، حيث تشير النتائج 2013

اإلحصائية عند جميع مستوياتيا المألوفة لمنموذج 
ولمكونات النموذج خاصة ما يتعمق  الخطي ككل،

 ي من جية،ناختالف مجموعات البروتين الحيو إبتأثير 
فاق ناالسنوي من جية أخرى لمتوسطات  اإلنفاقوفئات 
تأكدت المعنوية  اإلنفاقيةولنفس القيم  األسرة،

السنوي. ويستدل من  اإلنفاقاإلحصائية بين فئات 
فاقو ناالمستيمك يختمف  أنالنتائج المتحصل عمييا 

ي اختالفا وتباين ناالنقدي لمجموعات البروتين الحيو 
فاق األسرة نا أنواضحا، وبإتساع كافي وكبير. بمعني 

ي والتي نافي مصر عمى مجموعات البروتين الحيو 
ومجموعة المحوم ومجموعة  األسماكتضم مجموعة 

والبيض يختمف اختالفا واضحا،  االلبانمنتجات 
ويضاف إلي ىذا االختالف والتباين اختالف وتباين  

السنوي عمي مستوي  اإلنفاقفاق األسرة وفقا لفئات نا
 حضر مصر.

 
 

نتائج تطبيق اختبار تحميل التباين لمتوسط إنفاق األسرة من مجموعات البروتين الحيواني في حضر  .; جدول
 2013-2012 نفاق السنوى لألسرة بحث الدخل و اإلنفاق واالستيالك لعامإلوفقًا لفئات ا مصر،

 
Case Source DF Sum of Squares Mean Square F-Value 

 *G 19 82250000 4328926.9 7.74 متوسط

 *F 2 30490000 1524000 26.91 إنفاق

 - ERROR 38 21520000 566416.14 أألسرة

 Corrected total 59 5913430000 - - 

 حيث?
G              .بين اإلنفاق عمي مجموعات البروتين الحيواني في حضر مصر : 
:F  اإلنفاق السنوي عمي مستوي حضر مصر.بين فئات 

 .0.01*معنوي عند مستوي معنوية
 .بالممحق (7جدول )المصدر:جمعت وحسبت من 
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فاق أننتائج اختبار "توكي" لمتوسط  أنوعمى ذلك ف 

ي في حضر نااألسرة من مجموعات البروتين الحيو 
السنوي من خالل بحث  اإلنفاقوفقا لفئات  مصر،

، 2013-2012واالستيالك لعام  اإلنفاقالدخل و 
ىناك اختالف  معنوي  أنتبين  (>بجدول )والموضحة 

وكل من مجموعة  األسماكإحصائيا بين مجموعة 
والبيض عند مستوي  االلبانالمحوم ومجموعة  منتجات 

، 1735.6، حيث بمغ متوسط الفرق نحو 0.01 معنوية
 أنجنييا بنفس الترتيب ويتضح من ذلك  702.910

 المستيمك المصري أكثر تفضيال لمجموعة المحوم.
 

نتائج تطبيق اختبار توكي لمتوسط إنفاق . > جدول
األسرة من مجموعات البروتين الحيواني في حضر 

نفاق السنوى لألسرة بحث الدخل إلمصر، وفقًا لفئات ا
 2013-2012 واإلنفاق واالستيالك لعام

 

P- Value المقارنات متوسط الفرق 
2823 395788 F،M 
2823 9248; E،M 
2823 325489 F،E 

 مجموعة المحوم M:       مجموعة األسماكF:  حيث?
:E  البيض االلبانمجموعة منتجات 

 .بالممحق (7جدول )جمعت وحسبت من  المصدر?
 

نتائج تحميل التباين لمتوسط  (=جدول )بينما  يبين  
ي في ريف نااألسرة من مجموعات البروتين الحيو فاق أن

-2012السنوي لعام  اإلنفاقمصر، وفقا لفئات 
ثبوت المعنوية  إلى، حيث تشير النتائج 2013

اإلحصائية عند جميع مستوياتيا المألوفة لمنموذج 
ولمكونات النموذج خاصة ما يتعمق  الخطي ككل،

جية، ي من نابتأثير اختالف مجموعات البروتين الحيو 
فاق ناالسنوي من جية أخرى لمتوسطات  اإلنفاقوفئات 

تأكدت المعنوية  اإلنفاقيةاألسرة، ولنفس القيم 
 السنوي. اإلنفاقاإلحصائية بين فئات 

المسددتيمك  أنويسددتدل مددن النتددائج المتحصددل عمييددا  
ي نافاقددددو النقددددددي لمجموعددددات البددددروتين الحيدددددو نايختمددددف 

 أنفي وكبيدر. بمعندي اختالفا وتباين واضحا،وباتساع كدا
فددددداق األسدددددرة فدددددي مصدددددر عمدددددى مجموعدددددات البدددددروتين نا

ومجموعدددددة  األسدددددماكي والتدددددي تضدددددم مجموعدددددة ناالحيدددددو 
والبددددديض يختمدددددف  االلبدددددانالمحدددددوم ومجموعدددددة منتجدددددات 

اختالفددا واضدددحا، ويضدداف إلدددي ىددذا االخدددتالف والتبددداين 
السدنوي  اإلنفداقفاق األسرة وفقدا لفئدات نااختالف وتباين 

 عمي مستوي ريف مصر.
  

 
 
 

نتائج تطبيق اختبار تحميل التباين لمتوسط إنفاق األسرة من مجموعات البروتين الحيواني في ريف  .= جدول
 2013-2012 استيالك لعامإلبحث الدخل و اإلنفاق و  نفاق السنوى لألسرةإلوفقًا لفئات ا مصر،

 
Case Source DF Sum of Squares Mean Square F-Value 

 *G 19 74:52222 49:282484; 68;3 متوسط

 *F 2 62472222 42342222 75878 إنفاق

 - :ERROR 38 4372222 787:798 أألسرة

 Corrected total 59 33682222 - - 

 حيث?
G مصر.: بين اإلنفاق عمي مجموعات البروتين الحيواني في ريف 
:F .بين فئات اإلنفاق السنوي عمي مستوي ريف مصر 

 .0.01*معنوي عند مستوي معنوية
 بالممحق. (7جدول ):جمعت وحسبت من المصدر
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فاق نانتائج اختبار "توكي" لمتوسط  أنوعمى ذلك ف 

ي في ريف نااألسرة من مجموعات البروتين الحيو 
السنوي من خالل بحث  اإلنفاقمصر، وفقا لفئات 

، 2013-2012واالستيالك لعام  اإلنفاقالدخل و 
ىناك اختالف معنوي  أنتبين  (<بجدول )والموضحة 

ومجموعة المحوم حيث  األسماكإحصائيا بين مجموعة 
جنييا عند مستوي  1921.1 بمغ متوسط الفرق نحو

والبيض  االلبانجات ، ومع مجموعة  منت0.01 معنوية
ىناك اختالف غير معنوي إحصائيا حيث بمغ متوسط 

 أنجنييا. ويتضح من ذلك  459.905الفرق نحو 
 المستيمك المصري أكثر تفضيال لمجموعة المحوم.

 

 

نتائج تطبيق اختبار توكي لمتوسط إنفاق . < جدول
األسرة من مجموعات البروتين الحيواني في ريف 

نفاق السنوى لألسرة بحث الدخل إلوفقًا لفئات ا مصر،
 2013-2012 ستيالك لعامإلواإلنفاق وا

 

P- Value المقارنات متوسط الفرق 
2823 3;4383 F،M 

2836 67;8; F،E 

2823 368383: E،M 

 مجموعة المحوم M:   مجموعة األسماك F: حيث?
:E  و البيض االلبانمجموعة منتجات 

 .بالممحق (7جدول ):جمعت وحسبت من المصدر
  

كما أوضحت نتائج اختبار تحميل التباين لمتوسط  
ي في نافاق األسرة من مجموعات البروتين الحيو نإ

السنوي في ريف وحضر  اإلنفاقمصر، وفقا لفئات 
-2012واالستيالك لعام  اإلنفاقمصر بحث الدخل و 

ثبوت المعنوية اإلحصائية عند  (61) بجدول، 2013
جميع مستوياتيا المألوفة لمنموذج الخطي ككل، 
ولمكونات النموذج خاصة ما يتعمق بتأثير اختالف 

ي من جية، والحضر نامجموعات البروتين الحيو 
لم يثبت المعنوية  أنووالريف من جية أخرى. إال 

بين الريف والحضر،  اإلنفاقيةاإلحصائية لنفس القيم 
م يكن ىناك تباين واضحا بين حضر وريف أى ل

 مصر.
فاق أننتائج اختبار "توكي" لمتوسط  أنوعمى ذلك ف 

ي في حضر أناألسرة من مجموعات البروتين الحيو 
السنوي من خالل  اإلنفاقوريف مصر، وفقا لفئات 

، 2013-2012واالستيالك لعام  اإلنفاقبحث الدخل و 
ىناك اختالف   أنتبين  (66) بجدولوالموضحة 

وكل من  األسماكمعنوي إحصائيا بين مجموعة 
والبيض عند  االلبانمجموعة المحوم ومجموعة منتجات 

، حيث بمغ متوسط الفرق نحو 0.01 مستوي معنوية
جنييا بنفس الترتيب ويتضح من  702.9، 1735.6

المستيمك المصري أكثر تفضيال لمجموعة  أنذلك 
 المحوم.

 
 

 نتائج تطبيق اختبار تحميل التباين لمتوسط إنفاق األسرة من مجموعات البروتين الحيواني في حضر .61 جدول
 2013-2012 نفاق السنوى لألسرة بحث الدخل واإلنفاق واالستيالك لعامإلوفقًا لفئات ا وربف مصر

 

Case Source DF Sum of Squares Mean Square F-Value 

 *G 2 69812222 3491222222 22.342 متوسط

 F 1 208533.381 208533.381 2.133 إنفاق

 F*G 2 923225.701 461612.851 2.295 أألسرة

 ERROR 114 178122222 1562346.184 - 

 Corrected total 119 249122222 - - 

 البروتين الحيواني  في حضر وريف مصر.: بين اإلنفاق عمي مجموعات G حيث?
   :F .بين حضر وريف مصرعمي مستويفئات اإلنفاق السنوي 

 0.01 *معنوي عند مستوي معنوية
 بالممحق. (7جدول )جمعت وحسبت من  المصدر?
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نتائج تطبيق اختبار توكي لمتوسط إنفاق  .66 جدول
 األسرة من مجموعات البروتين الحيواني في حضر

نفاق السنوى لألسرة بحث إلوربف مصروفقًا لفئات ا
 2013-2012 الدخل واإلنفاق واالستيالك لعام

 
P- Value المقارنات متوسط الفرق 

0.01 1735.6 F،M 
0.01 1828.3 E،M 
0.09 702.9 F،E 

 مجموعة المحوم M:    مجموعة األسماك  F: حيث?
:E  االلبانمجموعة منتجات 

 بالممحق (7جدول )جمعت وحسبت من  المصدر?
 

فاق األسرة عمى مجموعات أنماط أنتباين  -ب
السنوى لألسرة  اإلنفاقي  وفقًا لفئات أنالبروتين الحيو 

-:716 واالستيالك لعام اإلنفاقبحث الدخل و 
 م;716

 
نتائج تحميل التباين لمتوسط  (67جدول ) يبين 

ي في نافاق األسرة من مجموعات البروتين الحيو أن
-2015السنوي لعام  اإلنفاقوفقا لفئات  حضر مصر،

ثبوت المعنوية  إلىحيث تشير النتائج  ،2016
اإلحصائية عند جميع مستوياتيا المألوفة لمنموذج 

 ولمكونات النموذج خاصة ما يتعمق الخطي ككل،
 ي من جية،نابتأثير اختالف مجموعات البروتين الحيو 

فاق أنالسنوي من جية أخرى لمتوسطات  اإلنفاقوفئات 
تأكدت المعنوية  اإلنفاقيةاألسرة، ولنفس القيم 

 السنوي. اإلنفاقاإلحصائية بين فئات 
 

لتباين لمتوسط إنفاق األسرة من مجموعات البروتين الحيواني  في حضر نتائج تطبيق اختبار تحميل ا. ?67 جدول
 2016-2015 نفاق السنوى لألسرة بحث الدخل واإلنفاق واالستيالك لعامإلمصر، وفقًا لفئات ا

 
Case Source DF Sum of Squares Mean Square F-Value 

 *G 2 756522222 3.7832222 60.886 متوسط

 *F 19 669522222 3523589.437 5.671 إنفاق

 - ERROR 38 236122222 621284.721 أألسرة

 Corrected total 59 1662222222 - - 

 حيث?
G              .بين اإلنفاق عمي مجموعات البروتين الحيواني  في حضر مصر : 
:F .بين فئات اإلنفاق السنوي عمي مستوي حضر مصر 

 .0.01*معنوي عند مستوي معنوية
 بالممحق. (8جدول )المصدر:جمعت وحسبت من 

 
المستيمك  أنويسدل من النتائج المتحصل عمييا  

ي نافاقو النقدي لمجموعات البروتين الحيو نايختمف 
وباتساع كافي وكبير. بمعني  اختالفا وتباين واضحا،

البروتين فاق األسرة في مصر عمى مجموعات أن أن
ومجموعة  األسماكي والتي تضم مجموعة أنالحيو 

والبيض يختمف  االلبانالمحوم ومجموعة منتجات 
اختالفا واضحا،ويضاف إلي ىذا االختالف والتباين 

 اإلنفاقفاق األسرة وفقا لفئات نااختالف وتباين  
 السنوي عمي مستوي حضر مصر.
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فاق أننتائج اختبار "توكي" لمتوسط  أنوعمى ذلك ف 
ي في حضر نااألسرة من مجموعات البروتين الحيو 

السنوي من خالل بحث  اإلنفاقمصر، وفقا لفئات 
، 2016-2015واالستيالك لعام  اإلنفاقالدخل و 

ىناك اختالف  أنتبين  (68بجدول )والموضحة 
وكل من  األسماكمعنوي إحصائيا بين مجموعة 
عند والبيض  االلبانمجموعة المحوم ومجموعة منتجات 

 ، حيث بمغ متوسط الفرق نحو0.01مستوي معنوية 
جنييا بنفس الترتيب ويتضح من  1021، 2722.3

المستيمك المصري أكثر تفضيال لمجموعة  أنذلك 
 المحوم.

 

نتائج تطبيق اختبار توكي لمتوسط إنفاق  .68 جدول
األسرة من مجموعات البروتين الحيواني في حضر 

السنوى لألسرة بحث الدخل نفاق إلمصر، وفقًا لفئات ا
 2016-2015 واإلنفاق واالستيالك لعام

 

P- Value المقارنات متوسط الفرق 
0.01 2722.3 F،M 
0.01 1701.3 E،M 
0.01 1021.0 F،E 

 مجموعة المحوم M:   مجموعة األسماكF:  حيث?
:E  والبيض االلبانمجموعة منتجات 

 .بالممحق (8جدول ):جمعت وحسبت من المصدر
 

 

نتائج تحميل التباين لمتوسط  (69جدول )بينما يبين 
ي في ريف أنفاق األسرة من مجموعات البروتين الحيو نا

-2015السنوي لعام لعام  اإلنفاقمصر،وفقا لفئات 
ثبوت المعنوية  إلى، حيث تشير النتائج 2016

اإلحصائية عند جميع مستوياتيا المألوفة لمنموذج 
النموذج خاصة ما يتعمق ولمكونات  الخطي ككل،

ي من جية، نابتأثير اختالف مجموعات البروتين الحيو 
فاق ناالسنوي من جية أخرى لمتوسطات  اإلنفاقوفئات 

تأكدت المعنوية  اإلنفاقيةاألسرة، ولنفس القيم 
 السنوي. اإلنفاقاإلحصائية بين فئات 

المستيمك  أنويسدل من النتائج المتحصل عمييا  
ي نالنقدي لمجموعات البروتين الحيو فاقو انايختمف 

اختالفا وتباين واضحا، وباتساع كافي وكبير. بمعني 
فاق األسرة في مصر عمى مجموعات البروتين نا أن

ومجموعة  األسماكي والتي تضم مجموعة ناالحيو 
والبيض يختمف  االلبانالمحوم ومجموعة منتجات 

 اختالفا واضحا، ويضاف إلي ىذا االختالف والتباين
السنوي  اإلنفاقفاق األسرة وفقا لفئات نااختالف وتباين 

 عمي مستوي ريف مصر.
  

 

نتائج تطبيق اختبار تحميل التباين لمتوسط إنفاق األسرة من مجموعات البروتين الحيواني في ريف . 69 جدول
 2016-2015 بحث الدخل واإلنفاق واالستيالك لعامنفاق السنوى لألسرة إلمصر، وفقًا لفئات ا

 
Case Source DF Sum of Squares Mean Square F-Value 

 *G 2 1027222222 513722222 91.656 متوسط

 *F 19 476622222 2508369.888 4.476 إنفاق

 - ERROR 38 213022222 560449.757 أألسرة

 Corrected total 59 1717222222 - - 

 : بين اإلنفاق عمي مجموعات البروتين الحيواني في ريف مصر. G حيث?
:F .بين فئات اإلنفاق السنوي عمي مستوي ريف مصر 

 . 0.01*معنوي عند مستوي معنوية
 بالممحق. (8جدول )المصدر:جمعت وحسبت من 
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فاق نانتائج اختبار "توكي" لمتوسط  نإوعمى ذلك ف 

ي في ريف أناألسرة من مجموعات البروتين الحيو 
السنوي من خالل بحث  اإلنفاقمصر، وفقا لفئات 

، 2016-2015واالستيالك لعام  اإلنفاقالدخل و 
ىناك اختالف  أنتبين  (:6بجدول )والموضحة 

وكل من  األسماكمعنوي إحصائيا بين مجموعة 
والبيض عند  االلبانومجموعة منتجات مجموعة المحوم 
، حيث بمغ متوسط الفرق نحو 0.01 مستوي معنوية

جنييا بنفس الترتيب ويتضح من  734.4، 3069.2
المستيمك المصري أكثر تفضيال لمجموعة  أنذلك 

 المحوم.
 

نتائج تطبيق اختبار توكي لمتوسط إنفاق . :6 جدول
ريف  األسرة من مجموعات البروتين الحيواني  في

مصر، وفقًا لفئات األنفاق السنوى لأل سرة بحث الدخل 
 2016-2015 واإلنفاق واالستيالك لعام

 

P- Value المقارنات متوسط الفرق 
2823 3069.2 F،M 

2823 2334.7 E،M 

2823 734.4 F،E 

 مجموعة المحوم M:     مجموعة األسماك F:  حيث?
 :E و البيض االلبانمجموعة منتجات 

 .بالممحق (8جدول ):جمعت وحسبت من المصدر
 

كما أوضحت نتائج اختبار تحميل التباين لمتوسط  
ي  في نافاق األسرة من مجموعات البروتين الحيو نا

السنوي في ريف وحضر  اإلنفاقمصر، وفقا لفئات 
-2015واالستيالك لعام  اإلنفاقمصر بحث الدخل و 

ثبوت المعنوية اإلحصائية  عند  (;6بجدول )، 2016
جميع مستوياتيا المألوفة لمنموذج الخطي ككل، 
ولمكونات النموذج خاصة ما يتعمق بتأثير اختالف 

ي من جية، والحضر نامجموعات البروتين الحيو 
لم يثبت المعنوية  أنووالريف من جية أخرى. إال 

بين الريف والحضر،  اإلنفاقيةاإلحصائية لنفس القيم 
لم يكن ىناك تباين واضحا بين حضر وريف أى 

 مصر.
فاق نانتائج اختبار "توكي" لمتوسط  أنوعمى ذلك ف 

ي في حضر نااألسرة من مجموعات البروتين الحيو 
السنوي من خالل  اإلنفاقوريف مصر، وفقا لفئات 

، 2016-2015واالستيالك لعام  اإلنفاقبحث الدخل و 
ختالف ىناك ا أنتبين  (>6بجدول )والموضحة 

وكل من  األسماكمعنوي إحصائيا بين مجموعة 
والبيض عند  االلبانمجموعة المحوم ومجموعة منتجات 

 ، حيث بمغ متوسط الفرق نحو0.01مستوي معنوية
جنييا بنفس الترتيب ويتضح من  877.7، 2895.7

المستيمك المصري أكثر تفضيال لمجموعة  أنذلك 
 المحوم.

 نتائج تطبيق اختبار تحميل التباين لمتوسط إنفاق األسرة من مجموعات البروتين الحيواني في حضر. ;6 جدول
 2016-2015 نفاق السنوى لألسرة بحث الدخل واإلنفاق واالستيالك لعامإلوربف مصر وفقًا لفئات ا

 

Case Source DF Sum of Squares Mean Square F-Value 

 *G 2 1764222222 881922222 63.027 متوسط

 F 1 13428.136 13428.136 0.010 إنفاق

 F*G 2 2012281.272 1006140.636 0.719 أألسرة

 ERROR 114 1595222222 1399238.047 - 

 Corrected total 119 3379222222 - - 

 حيث?
G              .بين اإلنفاق عمي مجموعات البروتين الحيواني في حضر وريف مصر : 
:F .بين حضر وريف مصر عمي مستوي فئات اإلنفاق السنوي 

 0.01*معنوي عند مستوي معنوية
 بالممحق. (8جدول )المصدر:جمعت وحسبت من 
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نتائج تطبيق اختبار توكي لمتوسط إنفاق  .>6 جدول

 األسرة من مجموعات البروتين الحيواني في حضر
نفاق السنوى لألسرة بحث إلوربف مصر وفقًا لفئات ا
 2016-2015الدخل واإلنفاق واالستيالك 

 
P- Value المقارنات متوسط الفرق 

0.01 2895.7 F،M 
0.01 877.7 F،E 
0.01 2018.0 M،E 

 
 مجموعة المحوم M:  مجموعة األسماك F: حيث?
       :E  والبيض االلبانمجموعة منتجات 

 .بالممحق (8جدول )جمعت وحسبت من  المصدر?
 
 

 عــــــــالمراج
 

دراسة اقتصادية ، 7116رجب لطفي محمد،  ناجيي
لنمط استيالك الغذاء في مصر، رسالة دكتوراه، 
كمية الزراعة ، جامعة عين شمس، القاىرة، مصر، 

 ص. >86
التسويق الزراعى، المعالم  .;;<6ة زكى محمود، ناشب

الرئيسية فى اإلقتصاد المصري، دار المعارف، 
 ص. :>القاىرة، مصر، 

، البسيونىمحمد كامل ريحان، السعيد عبد الحميد 
، مركز التعميم مقدمة فى األقتصاد القياسى. =711

المفتوح، كمية الزراعة، جامعة عين شمس، القاىرة، 
 .ص 76مصر، 

قطاع الشئون اإلقتصادية،  .><<6وزارة الزراعة، 
السمكي  اإلستزراعالدراسات اإلقتصادية الدولية، 

فى العالم وتنميتو فى مصر، العالقات الزراعية 
 .ص 66الخارجية، 
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 المالحق
 
 

ومتوسط نصيب الفرد، والفجوة الغذائية السمكية، و% االكتفاء الذاتي خالل  المتاح االستيالك، تطور . 6ممحق 
 (2000-2015الفترة )

 

 السنوات

 اإلنتاج
 المحمي
 باإللف

 طن 

 الواردات
بااللف 

 طن

 الصادرات
بااللف 

 طن

المتاح 
 لالستيالك
 باإللف
 طن

 عدد السكان
بالمميون 

 نسمة

متوسط نصبيب 
 الفرد
 بكجم

الفجوه 
 الغذائيو

 بااللف طن

ااالكتفاء 
 الذاتي
% 

2000 724 214 0.96 937 63976 14.64 213 77.29 
2001 772 262 1.22 1032 65446 15.79 260 74.78 
2002 801 154 2.56 953 66668 14.30 152 84.07 
2003 876 163 3.13 1036 67976 15.24 160 84.57 
2004 865 221 1.91 1084 69330 15.63 219 79.80 
2005 889 189 5.12 1072 69997 15.32 183 82.90 
2006 971 208 4.05 1174 70653 16.62 203 82.67 
2007 1008 259 4.42 1263 74357 16.98 255 79.84 
2008 1068 137 6.73 1198 75097 15.95 130 89.14 
2009 1093 136 7.59 1206 76823 15.89 113 90.64 
2010 1305 257 10.60 1551 78728 19.70 246 84.13 
2011 1362 182 9.49 1535 80410 19.09 173 88.75 
2012 1372 335 15.81 1691 82305 20.55 319 81.12 
2013 1454 236 20.45 1670 84628 19.73 216 87.10 
2014 1482 584 28.00 1808 86811 20.83 326 81.94 
2015 1519 296 19.20 1790 88958 20.18 204 84.16 
 83.3 210.8 17.3 75135.2 1312.5 8.8 239.6 1097.6 المتوسط

 الصادرات.-المحمي +الوارداتالمتاح لالستيالك= اإلنتاج 
 100النسبة المئوية لالكتفاء الذاتي =اإلنتاج /االستيالك *

 المتاح لالستيالك. -الفجوة = اإلنتاج
 متوسط نصيب الفرد= المتاح لالستيالك/عدد السكان داخل الجميورية.

 .2015 ىيئو الثروة السمكية ،كتاب اإلحصاء السمكي السنوي المصدر?
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 نفاق السنوى لألسرة فى حضر وريف مصر،إلوفقًا لفئات ا مترسط االنفاق السنوي االسره )بالجنيو(،. 7ممحق 
2012-2013 

 

 الفئات
 ريف مصر مصر حضر

 عدد
 سرألا

 عدد
 منتجات المحوم االسماك فرادألا

 االلبان
 متوسط

 نفاقإل ا
 عدد

 سراأل
 عدد

 منتجات المحوم االسماك فرادألا
 االلبان

 متوسط
 انفاقإلا

من اقل  2000 3 4 82.9 622.6 518.2 6639.4 2 2 87.1 896.1 1097.2 7558.2 

2000- 4 4 146.8 770.3 801.5 5197.9 15 17 92.2 851.4 368.3 4717.8 

3000- 11 19 88.4 845.7 241.0 5221.7 21 24 106.6 887.1 379.8 6959.4 

4000- 17 19 117.8 701.2 485.5 5526.4 48 67 100.3 1148.0 321.8 5728.9 

5000- 22 34 168.7 1251.7 619.3 7310.2 45 67 118.8 1008.7 334.9 6262.5 

6000- 37 53 161.9 889.7 544.6 7301.6 61 107 182.8 1061.8 360.4 7506.7 

7000- 50 77 192.0 891.6 589.0 8234.4 77 157 178.3 1240.8 414.7 8020.3 

8000- 71 123 281.5 1094.8 581.8 9699.3 137 318 233.7 1299.8 496.8 8920.8 

9000- 85 182 188.4 1258.5 647.7 9923.5 131 340 210.2 1430.2 506.0 9947.1 

10000- 157 360 271.0 1271.5 864.7 11332.9 310 920 241.0 1553.4 605.8 10908.1 

11500- 194 477 342.1 1452.8 792.6 12679.0 326 1103 261.5 1711.2 619.5 12433.5 

13000- 339 984 411.2 1658.0 847.6 14321.5 624 2369 337.0 1857.5 736.3 14220.4 

15000- 419 1383 450.4 1892.1 969.8 16414.7 723 2907 382.9 2086.3 845.4 16073.2 

17000- 763 2877 505.7 2181.5 1048.3 18657.4 1239 5440 486.7 2373.3 957.3 18467.8 

20000- 1230 5095 644.8 2490.0 1270.2 22365.7 1842 8986 610.4 2732.9 1147.6 22161.4 

25000- 1034 4573 790.4 3008.3 1593.0 27243.2 1190 8358 703.9 3341.5 1331.6 26936.7 

30000- 1003 7537 1021.5 3907.9 1993.8 36919.8 1291 7596 968.2 4160.7 1596.6 35533.7 

50000- 451 1990 1288.2 5836.8 2597.0 57942.5 184 1196 1080.8 5385.4 1991.0 52809.9 

75000- 111 482 1588.2 5835.9 2968.4 81341.5 32 201 1519.5 6184.7 2498.8 72671.2 

100000+ 132 571 1946.8 7541.3 4772.9 135179.4 23 150 1503.3 6616.1 1993.5 102066.0 

 المجمد الرابع ،2013/ 2012الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء،بحث الدخل واإلنفاق واالستيالك  المصدر?
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 الفئات
 ريف مصر مصر حضر

 عدد
 سرألا

 عدد
 منتجات المحوم االسماك فرادألا

 االلبان
 متوسط

 نفاقإل ا
 عدد
 االسر

 عدد
 منتجات المحوم االسماك االفراد

 االلبان
متوسط 

 نفاقإل ا
من اقل  2000 177 265 249.2 1009.4 784.9 10251.8 339.0 480.0 221.1 1405.4 594.7 9917.5 

2000- 147 263 321.9 1415.9 861.7 13372.6 227.0 464.0 266.8 1652.9 652.2 12549.1 

3000- 184 368 341.6 1464.1 1042.2 14309.5 321.0 778.0 323.6 1806.9 781.4 14401.1 

4000- 274 637 371.5 1746.3 1013.6 16386.9 442.0 1315.0 368.2 2090.3 827.8 16403.6 

5000- 314 850 407.9 1772.6 1083.3 18679.6 561.0 1877.0 424.5 2296.8 934.1 17910.0 

6000- 369 1128 485.7 2215.9 1266.3 20411.2 722.0 2735.0 511.3 2450.0 1087.6 20015.9 

7000- 478 1609 582.0 2397.4 1350.6 22112.1 820.0 3334.0 545.8 2717.2 1157.5 21937.8 

8000- 507 1825 565.0 2621.9 1476.7 24590.2 1041.0 4425.0 610.8 2962.1 1272.4 24073.2 

9000- 592 2190 637.7 2734.5 1523.7 26203.7 983.0 4300.0 661.8 3146.7 1379.4 25844.9 

10000- 653 2521 684.1 3038.1 1598.4 27919.1 921.0 4277.0 745.5 3338.2 1458.9 27833.6 

11500- 682 2721 729.2 3079.4 1701.1 30005.1 897.0 4232.0 776.9 3536.1 1529.3 29669.0 

13000- 1437 6168 853.8 3460.0 1904.8 33736.9 1892.0 9386.0 855.6 3962.2 1628.6 32977.4 

15000- 1151 5072 974.5 3883.7 2014.7 38275.5 1235.0 6271.0 978.8 4460.4 1818.3 37559.6 

17000- 858 3866 1095.5 4290.8 2161.0 43160.1 799.0 4277.0 1093.2 4959.6 1930.9 41925.2 

20000- 638 2906 1137.4 4558.7 2342.4 48588.4 553.0 3143.0 1038.8 5210.5 2031.5 46467.6 

25000- 500 2359 1215.7 5295.8 2546.4 52612.2 315.0 1810.0 1175.1 5857.2 2181.4 51040.4 

30000- 351 1672 1212.4 5290.8 2688.8 56373.9 247.0 1373.0 1215.3 5968.7 2351.5 53396.2 

50000- 501 2278 1192.4 5667.0 2773.6 63221.6 281.0 1563.0 1279.0 5754.4 2229.6 59044.8 

75000- 620 2906 1526.9 6618.1 3301.1 79606.2 276.0 1509.0 1299.5 6290.5 2258.6 66838.2 

100000+ 537 2336 2084.2 8555.3 3653.9 149292.3 137.0 775.0 1452.2 7361.7 2426.8 103808.6 

 المجمد الرابع. ،2016/ 2015الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء،بحث الدخل واإلنفاق واالستيالك  المصدر?
 
 

 
 

 


