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 زــــــــــــــــالموجـ
 

التقميديدددددددددددددة عمددددددددددددد   األعددددددددددددد   تعتمدددددددددددددد صددددددددددددد اعة
الخام المركزة وقد تكون هذه المواد غ يدة يدي  العم  مواد

الطاقدددة ىويدددد  البددددروتين ىوكمي مدددداة واألعدددد   المصدددد عة 
عبارة عن مخداليط متجا سدة لمدواد عمد  خدام مد  بعد  
األمددد ح المعد يدددة وقدددد ت دددا  ضلي دددا بعددد  ا  دددايات 

ليوريددددددا الغذائيدددددة كالييتامي دددددات والم دددددادات الحيويدددددة و ا
والمدددواد الم ددددادة لغكسدددددة وغيرهددددا وهدددد  ت ددددت  ىمددددا يددددي 
صددورة  اعمددة ىو تعامددخ بالبخددار والمددوالس وت ددغط يددي 
مكعبدددات ىو ىسدددطوا ات ىو مصدددبعات ىو محببدددات وغيدددر 

و ظدددرا لمدددا توليدددم الدولدددة مدددن ع ايدددة  ذلدددن مدددن األشدددكاخ.
بدددددالاروة الحيوا يدددددة با  ددددداية ضلددددد  زيدددددادة الطمدددددب عمددددد  

ة الرتيددددداع مسدددددتوو المعيشدددددة وزيدددددادة الم تجدددددات الحيوا يددددد
الدددددوع  الغدددددذائي ين دددددم مدددددن الم تظدددددر   دددددو  صددددد اعة 

  خ خ الس وات القميمة القادمة. األع  
وا حصرت مشكمة الدراسة يي تنار سدوق مسدتمزمات 
ا  تددددداج الزراعدددددي يدددددي مصدددددر بالعديدددددد مدددددن المتغيدددددرات  
االقتصدددادية المحميدددة والعالميدددة ممدددا يسدددبب  تقمبدددات يدددي 
عدددددر  وطمدددددب هدددددذه الم تجدددددات يدددددي السدددددوق  المحمددددد  
المصددرو واالسددواق الخارجيددة كمددا ىن مصددر تعددا   مددن 

 تداج الزراعدية عجز يدي ميزا  دا التجدارو لمسدتمزمات ا 
وتمعدددب الدددذرة الصددديراد واألعددد   دورا  محوريدددا  يدددي هدددذا 
العجزة وكذلن ا خيدا  كميدة األعد   المركدزة وىهم دا 
الددذرة الشددامية  والكميددة الم تجددة مددن األعدد   المصدد عة 
والتدددي تعتمدددد ىي دددا بصدددية ىساسدددية عمددد  الدددذرة الشدددامية  

يراد خاصا  عم  الدواجن الذو يشكخ الذرة الشامية الصد
% مدددن المكو دددات وبالتدددالي يزيدددد العدددبد عمددد  57 سدددبة 

الميزان التجارو وبصية خاصة م  ارتياع سعر الدوالر. 
ولدددددددذلن اسدددددددت د  البحدددددددث التعدددددددر  عمددددددد  الم شدددددددرات 
االقتصددادية لغعدد   المصدد عة  لمماشددية والدددواجن يددي 

 مصر.
واعتمدددددت الدراسددددة عمددددي اسددددتخدام ىسدددداليب التحميددددخ 

اييس ا حصدائية  والكمدي مدن ا حصائي الوصيي )المقد
متوسدددددطات و سدددددب مئويدددددة وىي دددددا  عمدددددخ  مدددددوذج ا دددددي 
لممتغيدددددرات محدددددخ الدراسدددددة والت بددددد  ب دددددا ة حيدددددث يتكدددددون 
ال مدوذج ان ددي مدن اربعددة معددادالتة األولد  هددي معادلددة 
اال تاج المحم  من األع   المصد عة والمعادلدة الاا يدة 
هدددددددي معادلدددددددة االسدددددددت  ن مدددددددن األعددددددد   المصددددددد عةة 

معادلددددة الاالاددددة هددددي معادلددددة الددددواردات مددددن األعدددد   وال
المصددددد عةة المعادلدددددة الرابعدددددة هدددددي صدددددادرات األعددددد   

 المص عة.
 

األعدد   المصدد عةة اعدد   الماشدديةة : الدالــةالكممــات 
 اع   الدواجنة ال موذج ان ي

 
 ةــــمقدم

 
يتطمب ال  و  با  تاج الحيوا ي توير مستمزمات 

محدد رئيسي لم  و  ب ذا ا  تاج الحيوا ي وه  
بمغت قيمة ا  تاج الحيوا ي  القطاع ال امة حيث

ب سبة  6195-6192مميار ج يم يي عام  94441
% من ا جمالي العام لقيمة 6.42 قدرت بحوال 

مميار ج يم يي   65441ا  تاج الزراعي البالغ  حو 
 .664 يس العام وبمغت قيمة لحوم الدواجن حوال  

 وبمغ قيمة البي   حو 6195-6192م مميار ج يم عا
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مميار ج يم يي  يس العام ب سبة قدرت ب حو  96
حيث ىن  % من ضجمالي قيمة اال تاج الزراعي46.

ال  و  با  تاج الحيوا ي يتطمب توير مستمزمات 
ا  تاج الحيوا ي وه  محدد رئيسي لم  و  ب ذا 

بمغت قيمة ا  تاج الحيوا ي  القطاع ال امة حيث
ب سبة  6195-6192مميار ج يم يي عام  944.1

% من ا جمالي العام لقيمة 6.42قدرت بحوالي 
مميار ج يم  يي 65441ا  تاج الزراعي البالغ  حو 

 .664 يس العام وبمغت قيمة لحوم الدواجن حوال  
 وبمغ قيمة البي   حو 6195-6192مميار ج يم عام 

و مميار ج يم يي  يس العام ب سبة قدرت ب ح 96
 % من ضجمالي قيمة اال تاج الزراعي.46.

 
 مشكمة الدراسة

 
تكمن مشكمة الدراسة يي تنار سوق مستمزمات 
ا  تاج الزراعي يي مصر بالعديد من المتغيرات  
االقتصادية المحمية والعالمية مما يسبب تقمبات يي 
عر  وطمب هذه الم تجات يي السوق المحم  

ىن مصر تعا   من المصرو واالسواق الخارجية كما 
 عجز يي ميزا  ا التجارو لمستمزمات ا  تاج الزراعية
وتمعب الذرة الصيراد واألع   دورا  محوريا  يي هذا 

وكذلن ا خيا  كمية األع   المركزة وىهم ا العجزة 
الذرة الشامية والكمية الم تجة من األع   المص عة 

مية  والتي تعتمد ىي ا بصية ىساسية عم  الذرة الشا
خاصا  عم  الدواجن الذو يشكخ الذرة الشامية الصيراد 

% من المكو ات وبالتالي يزيد العبد عم  57 سبة 
 الميزان التجارو وبصية خاصة م  ارتياع سعر الدوالر.

 
 أهداف الدراسة

 
ولذلن است د  البحث التعر  عم  الم شرات 
االقتصادية لغع   المص عة لمماشية والدواجن يي 

 مصر.
 
 لطريقة البحثية ومصادر البياناتا

اعتمدددددت الدراسددددة عمددددي اسددددتخدام ىسدددداليب التحميددددخ 
ا حصائي الوصيي )المقداييس ا حصدائية  والكمدي مدن 
متوسدددددطات و سدددددب مئويدددددة وىي دددددا  عمدددددخ  مدددددوذج ا دددددي 

لممتغيدددددرات محدددددخ الدراسدددددة والت بددددد  ب دددددا ة حيدددددث يتكدددددون 
معادلددة ال مدوذج ان ددي مدن اربعددة معددادالتة األولد  هددي 

اال تاج المحم  من األع   المصد عة والمعادلدة الاا يدة 
هدددددددي معادلدددددددة االسدددددددت  ن مدددددددن األعددددددد   المصددددددد عةة 
والمعادلددددة الاالاددددة هددددي معادلددددة الددددواردات مددددن األعدددد   
المصدددد عة ة المعادلددددة الرابعددددة هددددي صددددادرات األعدددد   

 المص عة.
قد اعتمد البحث لتحقيق ىهدايم عم  البيا ات 

شورة عم  شبكة اال تر ت من الم ظمة الاا وية الم 
العربية لمت مية وبيا ات وزارة الزراعة واستص ح 

المركزو لمتعبئة العامة واالحصادة  األرا ي والج از
الدراسات المرتبطة واالستعا ة ببع  االبحاث و 

 .بمو وع البحث
 

 نتائج البحث
 

 توصيف النموذج
عم  لدراسة تناير مجموعة المتغيرات التي ت ار 

ا تاج العم  المص   لمماشية والدواجن يي مصر تم 
تصميم  موذج مكون من ا اة  معادالتة االول  هي 
معادلة اال تاج المحم  من العم  المص   والمعادلة 
الاا ية هي معادلة االست  ن من العم  المص   
المستخدم كعم  والمعادلة الاالاة هي معادلة الواردات 

ي ما المعادلة الرابعة معادلة من العم  المص   ب
 الصادرات من العم  المص   .

 
 معادلة االنتاج من العمف المصنع:  -1

ايتر ت الدراسة ىن اال تاج من العم  المص   
دالة يي الكمية المستوردة من العم  واالست  ن من 
العم  )كمتغيرات داخمية  كما يتنار بسعر استيراد 

ا سب تمن المتغيرات من العم  والزمن. وقد تم ا تقاد 
ال احية االحصائية واالقتصادية والقياسية ويمكن تمايخ 

 هذه الع قة:
 

Y1T=F(y2T،x2T، y3T،T) 

 
 حيث أن:

Y1T  6111) خ خ اليترةا تاج العم  باألل  طن-
6195  
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Y2T االست  ن من العم  باألل  طن خ خ اليترة 
(6111-6195  

Y3T  الواردات من العم  باألل  طن خ خ اليترة
(6111-6195  

X2T  6111)سعر استيراد العم  خ خ اليترة-
6195      

 T( 9...........................6ة 6ة 9الزمن.  
 
 معادلة االستهالك من العمف -1

ايتر ت الدراسة ان االست  ن من العم  دالة يي 
الكمية الم تجة والكمية المستوردة من العم  )كمتغيرات 
داخمية  ويتنار بسعر العم  المحم  وسعر صر  

وقد تم ا تقاد الدوالر بالج يم المصرو وعدد الحيوا ات  
ا سب تمن المتغيرات من ال احية االحصائية 

 يمكن تمايخ هذه الع قة: واالقتصادية و القياسية و
 

Y2T=F(y1T،x1T، x4T،X5T،y3T) 

 
 حيث أن:

 Y2Tاست  ن العم  باألل  طن خ خ اليترة 
(6111-6195  
 Y1T  خ خ اليترةطن  باألل اال تاج من العم 
(6111-6195  

Y3T  الواردات من العم  باألل  طن خ خ اليترة
(6111-6195  

X1T  سعر العم  المحم  بالج يم خ خ اليترة
(6111-6195  
 X4T( 6195-6111عدد الحيوا ات خ خ اليترة  
 X5T سعر صر  الدوالر بالج يم المصرو خ خ اليترة
(6111-6195  

 
 معادلة الواردات من العمف المصنع: -3

ايتر ت الدراسة ىن الواردات من العم  دالة يي 
 )كمتغيرات داخمية من العم الكمية المست مكة واال تاج 

وسعر استيراد العم  وسعر صر  الدوالر بالج يم 
المصرو  وسعر العم  المحم   بالج يم / طن وعدد 

وقد تم ا تقاد ى سب تمن المتغيرات من الحيوا ات 
ال احية االحصائية واالقتصادية والقياسية ويمكن تمايخ 

 هذه الع قة:

Y3T=F(y1T،x1T،X2T  ، x4T،X5T،y1T) 

 
 حيث أن:

Y3T  الواردات من العم  باألل  طن خ خ اليترة
(6111-6195  

Y1T   خ خ اليترةطن باألل  اال تاج من العم 
(6111-6195  

Y2T االست  ن من العم  باألل  طن خ خ اليترة 
(6111-6195  

X2T  /خ خ اليترة  طنسعر استيراد العم  بالج يم
(6111-6195  

X1T  سعر العم  المحم  ج يم/ طن خ خ اليترة
(6111-6195  

X4T ( 6195-6111عدد الحيوا ات خ خ اليترة  
 X5T الدوالر بالج يم المصرو خ خ اليترة صر  سعر
(6111-6195  

 

 رات من العمف المصنعمعادلة الصاد -4

ايتر ت الدراسة ىن الصادرات من العم  المص   
 )كمتغيرات داخمية  العم دالة يي كمية اال تاج من 

وسعر تصدير العم  وسعر صر  الدوالر بالج يم 
وقد تم ا تقاد ى سب تمن المتغيرات من ال احية المصرو 

االحصائية واالقتصادية والقياسية ويمكن تمايخ هذه 
 الع قة:

Y4T=F(Y2T ،Y1T، X5T، X3T) 

 
 حيث أن:

Y4T  الصادرات من العم  باألل  طن خ خ اليترة
(6111-6195  

X2T  /خ خ اليترة  طنسعر استيراد العم  بالج يم
(6111-6195  

Y1T  خ خ اليترةاال تاج من العم  بنل  طن 
(6111-6195  

X6T  /خ خ اليترة  طنسعر تصدير العم  بالج يم
(6111-6195  

X5T  الدوالر بالج يم المصرو خ خ اليترة صر  سعر
(6111-6195  
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 متغيرات النموذج
 

يمكن تقسيم المتغيرات الى قسمين رئيسين  من 
 المتغيرات وهما

  
 Endogenous variables المتغيرات الداخمية -1

وه  المتغيرات التي يتم تقدير قيم ا من داخخ 
 ال موذج وه  :

 Y1T خ خ اليترةاال تاج من العم  بنل  طن 
(6111-6195 . 

Y2T  است  ن الحيوا ات من العم  بنل  طن خ خ
  .6195-6111) اليترة

 Y3T الواردات من العم  بنل  طن خ خ اليترة
(6111-6195 . 
 Y4T الصادرات من العم  بنل  طن خ خ اليترة
(6111-6195 . 

 

 Exogenous variablesالمتغيرات الخارجية  -1
 وه  المتغيرات التي يتم تقدير قيم ا من خارج

 ال موذج  وه :
 X1T سعر العم  المحم  ج يم/ طن خ خ اليترة
(6111-6195  
 X2T /خ خ اليترة  طنسعر استيراد العم  بالج يم
(6111-6195  
 X3T سعر تصدير العم  ج يم /طن خ خ اليترة
(6111-6195  

X4T (  6195-6111عدد الحيوا ات خ خ اليترة  
X5T  و خ خ اليترة سعر صر  الدوالر بالج يم المصر

(6111-6195  
T( 9...........................6ة 6ة 9الزمن.  
 

نتائج التقدير اإلحصائي لمنموذج اآلني لمعمف المصنع 
 في مصر

 

  Over identifiedتبين ان النموذج زائد التعريف
لذلك كانت طريقة المربعات الدنيا ذات المراحل  

 هي أنسب الطرق المستخدمة 3SLS الثالث 
 

 مصر معادلة إنتاج األعالف المصنعة في -1
تو ح المعادلة ىن ا تاج األع   المص عة 
يت اسب طردو م  االست  ن من األع   وهوما يتيق 

م  الم طق االقتصادو وعكسي م  الواردات  بمقدار 
مع وو احصائيا  وهوما يتيق م  الم طق االقتصادو 

ال تائ  ىن الكمية الم تجة من األع   حيث ىشارت 
ال  طن ع د زيادة الكمية  1411 تتزايد بمقدار

المست مكة باألل  طنة وتت اقص كمية اال تاج من 
ىل  طن ع د تزايد  947األع   بمقدار بمغ  حو 

الواردات من األع   باألل  طن ولم يابت تناير سعر 
. كما استيراد األع   عم  اال تاج من األع  

% ىو من التغيرات .1بمغت  حو  R-2 يت ح ىن قيمة
التي تحدث يي الكمية الم تجة من األع   ترج  
لمتغيرات التي تحدث يي العوامخ المستقمة محخ 
الدراسة.كما ابتت مع وية ال موذج المستخدم من خ خ 

المحسوبة وتبين م دمة ال موذج لطبيعة  Fقيمة 
 البيا ات االحصائية  لمظاهرة مو   الدراسة . 

Y1=  28  + 0.99y2  -1.5y3   + 0.01x2 

 (0.4)    (25)**    (6.8)**  (1.78) 
R-2 =0.98    F=269.5 

Y2= 701 +   0.9 y1  - 0.03 x4 +1.62y3 

     (1.99)*  (13.6)**   (2.2)*   (7.7)**  

R-2= 0.98       F=269.5 

Y3=   415   -0.52y1  +0.58y2 

       (1.5) (   5.7)**   (7.6)**    

R-2= 0.72   F=30.9 

Y4=   11 -  1.49x5 + 0.001x3 

      (1.63)   (2.2)    (6.6)    

R-2= 0.78        F = 19.5 
 

 بالدراسة .  (1(، )1جدول ):  المصدر
 

 استهالك األعالف المصنعة في مصر معادلة -1
تو ح المعادلة ىن است  ن األع   يت اسب 
طردو م  اال تاج وم  كمية الواردات من األع   
وهوما يتيق م  الم طق االقتصادوة وعكسي م  عدد 
الحيوا ات بمقدار مع وو احصائيا  وهو ال يتيق م  
الم طق االقتصادو ولكن تيسير ذلن ىن ع دما يزداد 
عدد الحيوا ات يزداد الطمب عم  األع   ولكن ألن 
األع   المص عة لمماشية والدواجن ل ا طبيعة خاصة 
الن معظم مكو ات ا مستوردة ي ي ترتبط بالسعر 
العالمي لممكو ات وبالتالي ي ي تتوق  عم  الكميات 
المستوردة من خامات األع   وىهم ا الذرة الشامية 
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 موذج اال   لمذرة الشامية كما سبق وىن تبين يي ال
وهوما ي ار عم  تغطية احتياجات الحيوا ات من 
األع   المص عة. وكما ىشارت ال تائ   ال  ىن 
  الكمية المست مكة من األع   تتزايد بمقدار بمغ  حو

ىل  طن ع د زيادة الكمية الم تجة بنل  طنة  141
مقدار وتتزايد الكمية المست مكة بزيادة كمية الواردات ب

ىل  طن وتت اقص كمية االست  ن  9426بمغ  حو 
ىليطن ع د تزايد  1416من األع   بمقدار بمغ  حو 

عدد الحيوا ات بنل  رىس. وقد ابتت مع وية ال موذج 
% من التغيرات التي تحدث يي الكمية .1حيث ىن 

المست مكة من األع   ترج  لمتغيرات التي تحدث يي 
 الدراسة.العوامخ المستقمة محخ 

 

اال تاج واالست  ن وكمية الواردات  .2 جدول
والصادرات من ىع   الماشية والدواجن  خ خ اليترة 

(2000-2017  
 

 الصادرات الواردات االستهالك االنتاج السنوات
2000 2008.5 2053.3 47.35 2.525 
2001 2246 2312.1 69.8 3.66 
2002 1771 1794.5 24.9 1.39 
2003 1505.3 1532.7 27.53 0.139 
2004 1786 1809.6 25.3 1.74 
2005 1337.5 1349.7 13.14 0.96 
2006 1149.8 1167.6 19.4 1.58 
2007 1219 1239.6 21.811 1.23 
2008 1235.43 1234.9 2.65 3.2 
2009 1183 1169.5 2.9 16.4 
2010 1228.2 1278.4 60.5 10.3 
2011 1728 1871.0 147.5 4.55 
2012 1296.3 1465.0 173.3 4.6 
2013 1199.8 1304.5 107.14 2.49 
2014 1121 1238.8 119.6 1.82 
2015 1098 1230.8 134.6 1.78 
2017 1045 1165.2 121.3 1.07 
 3.5 65.8 1483.4 1421.0 المتوسط
الج از المركزو لمتعبئة العامة واالحصادة  شرة  المصدر:

تطور حركة اال تاج والتجارة الخارجية و المتاح ل ست  ن 
 . ،اعذاد مختلفة من السم  الص اعية

 مصر معادلة الواردات من األعالف المصنعة في -3
تو ح المعادلة ىن الواردات من األع   تت اسب 
عكسي م  اال تاج وطردو م  كمية االست  ن من 
األع   وهوما يتيق م  الم طق االقتصادوة )وطردو 
م  ىعداد الحيوا ات وسعر استيراد األع   ج يم/ طن  
بمقدار غير مع وو احصائيا  ة حيث اشارت ال تائ  ىن 

  تتزايد  بمقدار بمغ  حو كمية الواردات من األع 
ىل  طن ع د زيادة الكمية المست مكة بنل  طنة  0.58

وتت اقص كمية الواردات من األع   بمقدار بمغ  حو 
ال  طن ع د تزايد كمية اال تاج  من األع     0.52

% من 72بنل  طن وابتت مع وية ال موذج حيث ىن 
  التغيرات التي تحدث يي كمية الواردات من األع 

ترج  لمتغيرات التي تحدث يي العوامخ المستقمة محخ 
المحسوبة ال  مع وية  Fالدراسة. هذا كما ىشارت قيم 

ال موذج المستخدم وم دمتم لطبيعة البيا ات 
 االحصائية لمظاهرة مو   الدراسة .

 
 المصنعةمعادلة كمية الصادرات من األعالف   -1

األع   تو ح المعادلة ىن كمية الصادرات من 
تت اسب طردو م   سعر تصدير األع   وهوما يتيق 
م  الم طق االقتصادو وعكسي م  سعر الصر  
بمقدار مع وو ضحصائيا وهوال يتيق م  الم طق 
االقتصادوة وتيسير ذلن ىن تص ي  العم  يستمزم  
استيراد معظم مكو اتم وىهم ا الذرة الشامي والم طق 

ردات تقخ بارتياع سعر االقتصادو يتيق وىن كمية الوا
صر  الدوالر وبالتالي يقخ اال تاج من األع   
المص عة والتي يدخخ يي تص يعم خامات مستوردة 

% وبالتالي يقخ اال تاج الرتياع سعر صر  70ب سبة 
الدوالر وبالتالي تقخ الصادرات بارتياع سعر الصر  
لمدوالرة كما ىشارت ال تائ  ىن كمية الصادرات من 

ىل  طن ع د  0.001  تتزايد  بمقدار بمغ  حو األع 
زيادة سعر التصدير. ولم يابت تنار كمية الصادرات 
 با  تاج من األع  . وابتت مع وية ال موذج حيث ىن

% من التغيرات التي تحدث يي كمية الصادرات 78
من األع   ترج  لمتغيرات التي تحدث يي العوامخ 

 المستقمة محخ الدراسة.
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-2000تطور بع  المتغيرات يي ال موذج ان ي لمعم  المص   لمماشية والدواجن خ خ اليترة ) .1جدول 
2017  

 
 سعر الصرف عدد الحيوانات سعر تصدير سعر استيراد عمف ماشية ودواجن سعر العمف السنوات
2000 614.3 2721.8 1482.6 14945 3.472 
2001 642.9 2228.1 1371.3 15630 3.973 
2002 578.1 4105.7 1775.5 16543 4.500 
2003 792.3 3311.9 1661.9 16890 5.851 
2004 919.1 2834.5 1912.6 17265 6.196 
2005 1214.7 5913.9 3428.1 17547 5.779 
2006 1583.4 3802.7 1547.5 17726 5.733 
2007 1800.1 4560.6 1730.9 19053 5.635 
2008 1521.6 5592.5 1235.9 19159 5.433 
2009 1878.5 1016.2 13236.5 18232 5.545 
2010 1998 3525.7 5978.3 18363 5.622 
2011 2156.3 4278 2284.6 18015 5.933 
2012 2886.9 3641.1 2259.8 18989 6.056 
2013 2602.3 5470.6 6255.4 18530 6.870 
2014 3046.75 5528.3 6196.15 18558 7.078 
2015 3301.1 6048.08 6476.8 18247 7.691 
2017 3555.45 6567.86 6657.45 18422 10.025 
 6.0 17771.4 3852.4 4185.1 1828.9 المتوسط
والمتاح ل ست  ن من  شرة تطور حركة اال تاج والتجارة الخارجية  –الج از المركزو لمتعبئة العامة واالحصاد المصدر: 

 اعداد متيرقة. -ىهم السم  الص اعية 
 
 

 التنبؤ بسموك متغيرات النموذج لألعالف المصنعة:
تم الت ب  بسمون متغيرات ال موذج لمعم  المص   

ويعتبر الت ب  العممي بسمون الظ واهر  2024حت  عام 
االقتصادية من ىهم ىهدا  االقتصاد القياسية حيث 
يشير الت ب  العممي ال  تقدير كمي لمقيم المتوقعة 
لممتغيرات التابعة يي المستقبخ ب ادا  عم  ما هو متاح 

الما ي والحا رة وييتر  الت ب  من المعمومات عن 
العممي ىن سمون الظاهرة االقتصادية يي المستقبخ 
القريب ما هو ضال امتدادا  لسمون الظاهرة يي الما ي 

القريبة وعميم يإن التغيرات اليجائية ت دو ال  عدم دقة 
 الت ب  العممي بسمون الظاهرة  يي المستقبخ .

االقتصادية يي وتييد التوقعات المستقبمية لغو اع 
تحديد سياسة الدولة واتجاهات ا ال زمة لمتماشي م  هذه 

خ ددددددددددددر  عم  المستقبدددددددددددالتوقعاتة حيث يمكن التع
االقتصادو لغع   المص عة وعم   ود هذه 
المعرية تحدد الدولة سياست ا لغع   المص عةة يمكن 

قدير لمقيم استخدام ال موذج القياسي المقترح يي الت
 المتوقعة لممتغيرات الداخمية التي يت م  ا ال موذج.
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نتائج النماذج اآلنية في التنبؤ بالقيم المستقبمية 
 من العمف المصنع لإلنتاج

ىيادت  تائ  تقدير ال موذج ىن القيمة المقدرة لإل تاج 
  2024-2019)من األع   المص عة خ خ اليترة 

ىل  طن كما هو  899.9تبمغ يي المتوسط حوالي 
 .(1)بجدول مو ح 

 
نتائج النماذج اآلنية في التنبؤ بالقيم المستقبمية 

 لالستهالك من العمف المصنع
ىيادت  تائ  تقدير ال موذج ىن القيمة المقدرة 
ل ست  ن من األع   المص عة خ خ اليترة 

 1031.4  تبمغ يي المتوسط حوالي 2019-2024)
 .(1)بجدول ىل  طن كما هو مو ح  

 

تقبمية نتائج النماذج اآلنية في التنبؤ بالقيم المس
 لمواردات من العمف المصنع

ىيادت  تائ  تقدير ال موذج ىن القيمة المقدرة 
-2019)لمواردات من األع   المص عة خ خ اليترة 

ىل  طن   145.7  تبمغ يي المتوسط حوالي 2024
 .(1)بجدول كما هو مو ح 

 
 نتائج النماذج اآلنية في التنبؤ بالقيم المستقبمية

 لمصادرات من العمف المصنع
ىيادت  تائ  تقدير ال موذج ىن القيمة المقدرة 

-2019)لمصادرات من الذرة الشامية خ خ اليترة 
ىل  طن كما  0.8  تبمغ يي المتوسط حوالي 2024

 . (1) بجدولهو مو ح 
 

 
  2024-2019الت ب  بمتغيرات الدراسة لم موذج ان ي لمعم  المص   يي مصر خ خ اليترة ) .1جدول 

 

 االستهالك انتاج النموذج
ARIMA (0,1,2) ARIMA (0,1,2) 

 الحد األدنى األعمىالحد  قيمة التنبؤ الحد األدنى الحد األعمى قيمة التنبؤ السنوات
2019 1001.4 565.9 1436.9 1097.4 618.9 1575.8 
2020 976.6 526.1 1427.2 1104.0 587.9 1620.1 
2021 928.1 442.1 1414.1 1061.1 507.3 1614.9 
2022 879.6 360.6 1398.6 1018.2 429.1 1607.3 
2023 831.1 281.0 1381.2 975.3 352.9 1597.7 
2024 782.5 203.0 1362.0 932.4 278.4 1586.4 
 1600.3 462.4 1031.4 1403.3 396.4 899.9 المتوسط

 الصادرات الوردات النموذج
ARIMA (0, 1, 2) Model Random walk 

 الحد األدنى الحد األعمى الحد األدنى الحد األعمى الحد األدنى الحد األعمى 
2019 135.2 78.0 192.3 1.0 -8.0 9.9 
2020 138.7 66.3 211.2 0.9 -11.8 13.6 
2021 144.4 68.8 219.9 0.8 -14.7 16.3 
2022 150.0 71.5 228.5 0.7 -17.2 18.6 
2023 155.6 74.2 236.9 0.6 -19.4 20.7 
2024 161.2 77.1 245.3 0.5 -21.4 22.5 
 16.9 15.4- 0.8 222.4 72.7 147.5 المتوسط

 stat graphicحسبت من  تائ  ال موذج ان ي وباستخدام بر ام  المصدر : 
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 التوصيات

 
 ي ضوء ذلك توصى الدراسة بما يمى وف
 
االهتمام بمحصوخ الذرة الشامية وبصية خاصة  -1

الذرة الصيراد حيث ان الواردات من الذرة الشامية 
هي ذرة شامية صيراد الستخدام ا يي تص ي  

 األع   . 
تحديد سعر  مان لمحصوخ الذرة الشامية وخاصة  -2

الصيراد وذلن لتقميخ كمية الواردات من الذرة 
 الشامية الصيراد لزيادة اال تاج .

دعم م تجي الاروة الحيوا ية من حيث تويير  -3
األع   بسعر م اسب وعم  مدار العام حت  ال 
ي طر المربين ال  التخمص من الحيوا ات الرتياع 

 تكالي  التغذية
 رورة االستيادة من اليائ  من األع    -4

 الخ راد والجاية.
تويير العم  المركز بسعر م اسب حت  ال يتم  -5

 راد بكميات كبيرة لتعوي  استخدام األع   الخ
ال قص يي األع   المركزةة وبالتالي ال  و  

 بقطاع الاروة الحيوا ية.
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ABSTRACT 

 

The traditional feed industry is based on con-

centrated raw feed materials and may be rich in 

energy or protein. The feed is a homogeneous mix 

of raw feed materials with some mineral salts and 

may be supplemented by some food additives 

such as vitamins, antibiotics, urea, antioxidants 

etc. In a soft or treated with steam and molasses 

and pressed into cubes, cylinders, granules or oth-

er forms. In view of the State's attention to live-

stock, in addition to increasing the demand for an-

imal products for higher living standards and in-

creased awareness of food, the feed industry is 

expected to rise in the next few years. 

The problem of the study is limited to the im-

pact of the agricultural production market in Egypt 

on many local and international economic varia-

bles, which causes fluctuations in the supply and 

demand of these products in the local market and 

foreign markets. Egypt suffers from a deficit in its 

trade balance of agricultural inputs. In this deficit, 

as well as the decrease in the amount of concen-

trated fodder, mainly maize and the quantity pro-

duced from processed fodder, which also depends 

mainly on maize, especially poultry feed, which 

forms yellow maize 75% of the ingredients and 

therefore. The burden on the trade balance in-

creases, especially as the dollar rises. Therefore, 

the study aimed to identify the economic indicators 

of the processed animal feed and poultry in Egypt. 

The study is based on the use of descriptive 

statistical methods (statistical measures) and 

quantification of averages and percentages as well 

as the work of the model of the variables studied 

and forecasting. The current model consists of four 

equations. The first is the formula of local produc-

tion of processed feeds. Processed, the third equa-

tion is the formula of imports of processed feeds, 

the fourth equation is processed feed exports. 
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