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 :مقدمة

 ِٓأٔٗ ال ٠خٍٛ ِٕضي ِظشٞ ح١ش ، داخً ِظش اٌغزائٟ االسزٙالن ٔسجخ فٟ وج١شح أ١ّ٘خ ث١غ اٌّبئذح ٠حزً

ثأحغبَ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّأوٛالد اٌّزٕٛػخ ٚاٌّخزٍفخ، ٚرز١ّض ِظش  ، ٚوٛٔٗ ٠سزخذَػٍٝ اٌّبئذح اٌّظش٠خ ٖٚعٛد

ٚٚفمب إلحظبءاد ، شح ٚخظٛطب ثبألس٠بفِٓ خالي اٌزشث١خ اٌحأٚ ٔزبط اٌج١غ إِضاسع  ِٓ خاليسٛاء  إٔزبط وج١شح

 ٚطً ٌحذٚدَ 0202فٟ ػبَٔغذ أْ إٔزبط ِظش ِٓ ث١غ اٌّبئذح  األمم المتحدة( –)منظمة األغذٌة والزراعة منظمة الفاو

ٚطً اإلٔزبط إٌٝ ِب  ١ٍِ0204َبس ث١ؼخ ٚفٟ ػبَ 515 حذٚدثاالٔزبط  ثٍغ ١ٍِ0200َبس ث١ؼخ ، ٚفٟ ػبَ 51300

ثٍغ َ 0202فٟ ػبَ أِب ١ٍِبس ث١ؼخ، 011321َ ثٍغ االٔزبط ثحذٚد 0207ٚفٟ ػبَ ، ث١ؼخ١ٍِبس ٠7134مشة ِٓ 

ثٍغ ( ح١ش COVID19ٚرٌه ثسجت رذاػ١بد أصِخ وٛسٚٔب )ِؤشش إٔزبط اٌج١غ ٘جٛؽبً ٍِحٛظب ػٓ اٌؼبَ اٌسبثك 

ذ إسز١شاد ِٓ ٘زٖ دٌٚخ ِىزف١خ  رار١ب ِٓ ٘زٖ اٌسٍؼخ ح١ش ال ٠ٛعٚرؼذ ِظش  ،١ٍِبس ث١ؼخ001032االٔزبط ثحذٚد 

و١ّبد إسز١شاد  )ف١ّب ػذاخالي اٌسٕٛاد اٌّبػ١خ،  ال رٛعذ ػ١ٍّبد رظذ٠ش٠خ سٜٛ و١ّبد ل١ٍٍخ عذاوزٌه ، اٌسٍؼخ

داخ١ٍب سٛاء  اسزٙالوٗٚثبٌزبٌٟ فئْ ِب ٠زُ إٔزبعٗ ٠زُ ، (ث١غ اٌّبئذح اٌّغفف ٚاٌسبئً ٚاٌّغّذ ٌإلٔزبط اٌظٕبػٟ ِٓ 

ِغ األخز فٟ اإلػزجبس ٚعٛد ٔسجخ ٘بٌه فٟ ِشاحً اٌزذاٚي ٚإٌمً خ ٌٍسٍغ اٌغزائ١خ، ِٓ األفشاد أٚ اٌششوبد إٌّزغ

اٌّزطٍجبد ا١ِٛ١ٌخ ِٓ اٌس١ٍٕ١َٛ ثٕسجخ رٛفش عُ(  32ث١ؼخ ٚاحذح وج١شح )أْ ، ٚلذ أوذ اٌّزخظظ١ٓ ٌٙزٖ اٌسٍؼخ

ٌٍفشد  ف١زب١ِٓ د٪ 7س ، ٪ فسف00ٛ٪ ثشٚر١ٓ ، 01٪ س٠جٛفالف١ٓ ، 03٪ ، 01، اٌى١ٌٛٓ  00٪ ف١زب١ِٓ ة ٪03 ، 05

  اٌٛاحذ1

)منظمة األغذٌة منظمة الفاوأعدتها  (تٌب للبلدان المهددةك - االستعداد لمكافحة أنفلونزا الطٌور عالٌة الضراوة)وفً دراسة بعنوان

 اٌفسبد ؼخاألغز٠خ سش٠ ِٓ ٠ؼذفئٔٗ ج١غ اٌّبئذح اٌذاخٍٟ ٌزشو١ت ٌٍٔظشاً  أٚػحذ اٌذساسخ أٔٗ األمم المتحدة( –والزراعة 

 رٍٛس سٍسٍخ رجذأٚب، خبسعٙػٍٝ اٌمششح أٚ  اٌج١ؼخ داخً سٛاء ٚرىبصش٘ب اٌذل١مخ اٌىبئٕبد ٌّٕٛ ِٕبسجخ ث١ئخ وٛٔٗ

 ٚحزٝ اٌذعبعخداخً  اٌج١غ رشىً ثذا٠خ ٌٍِّٓسزٍٙه اٌظحخ اٌؼبِخ ػٍٝ  ٗٚرؼذد ِظبدس اٌخطش إٌبرغخ ػٕ اٌج١غ

 ثجىز١ش٠ب اٌذٚاَ ػٍِٝشرجطب  ٖ، ٘زا اٌزٍٛس ٔغذإٌمًٚاٌحفع ٚ اإلٔزبط ثظشٚف ِشٚساً  اٌّسزٍٙه ٠ذإٌٝ  ٚطٌٛٗ

 داخً اٌحشاسح دسعخ ٚاخزالف اٌؼغؾ فشق ثسجت اٌج١ؼخ داخً إٌٝ ٚطٌٛٙب فشص رضداد ح١ش اٌسب١ٌّٔٛال،

 ثؼذ ِجبششح اٌج١غ ثزجش٠ذ ٠ٕظح ٌزٌه اٌذعبعخ ِج١غ ؽش٠ك ػٓ اٌج١غ إٌٝ اٌسب١ٌّٔٛال ٚرظً، ٚخبسعٙب اٌج١ؼخ

 1ٖفشصرغ١ّؼٗ ٚ

، اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغبي رشث١خ اٌذٚاعٓ ٔزشبس اٌف١شٚسبد ٚاألِشاع لذ رأرٟ ِٓإِخبؽش ْ ٚأوذد اٌذساسخ أ٠ؼب أ

اٌؼّبي أٚ خالي ِٓ  وزٌه رٕزمً اٌف١شٚسبد ِٓ ِٕطمخ إٌٝ أخشٜ ِٓ خالي ػشع ٚث١غ ِٕزغبرُٙ فٟ األسٛاق

 ِٓإٌٝ األسٛاق ( اٌج١غ شار١ٓ )سالدوااللفبص ٚ اٌز٠ٓ ٠شرذْٚ ِالثس أٚ أحز٠خ ٍِٛصخ، أٚ اٌز٠ٓ ٠ٕمٍْٛ ٓجبئؼ١اٌ

، بدٌزٌه فئْ ِشثٟ اٌذٚاعٓ ٚاٌّغزّؼبد ٠غت أْ ٠أخزٚا إعشاءاد ػ١ٍّخ ٌزغٕت إدخبي اٌف١شٚس، ّضاسعداخً اٌ

 سزٙالو1ٟإٌٝ اٌّغزّغ اال بٚرخف١غ ِخبؽش أزشبس٘
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م 0212متتالٌا منذ عام  ارتفاعاتاج ات اإلنٌم حٌث شهدت كم0212وحتى عام 0212من بٌض المائدة منذ عام ( كمٌات اإلنتاج 1ٌمثل الجدول رقم ) -

 .ملٌار بٌضة11.250 نحو 2020لٌصل فً عام  م0212وحتى عام 

 ( 1جدول رقم )

 م0212م وحتى عام0212سنة من عام 11بٌض المائدة خاللبٌان مقارن لكمٌات إنتاج 

 بالملٌار بٌضةكمٌات االنتاج  العام

0202ٌناٌر  7.512 

0200ٌناٌر  7.740 

0200ٌناٌر  9.161 

0201ٌناٌر  9.116 

0202ٌناٌر  9.328 

0203ٌناٌر  10.416 

0204ٌناٌر  9.562 

0205ٌناٌر  10.150 

0206ٌناٌر  10.095 

0207ٌناٌر  13.504 

0202ٌناٌر  00.032 

 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. –ٌة النشرة السنوٌة إلحصاءات الثروة الحٌوانالمصدر8 * 

 (1رقم) رسم بٌانً

 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. –النشرة السنوٌة إلحصاءات الثروة الحٌوانٌة المصدر8 * 
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 :مالحظات خبصوص "تداول بيض املائدة" من خالل املتابعة امليدانية باألسواق العمومية
 ٚاٌحفشاسحِٚؼفشع ٌٍزٍفٛس  ػشفٛائ١خداخً س١بساد ٔظفف ٔمفً ثظفٛسح  اٌج١غثٕمً  ث١غ اٌّبئذحٕزغٟ أغٍت ِ ٠مَٛ : أوال

رغ١شاد داخً اٌج١ؼخ سٛاء ٔشبؽ ثىز١شٞ  ٠ٕٗزظ ػٕأْ رٌه  اٌّزخظظ١ٓٚأوذ "دسعبد حشاسح ِخزٍفخ فٟ اٌشّس ٚاٌظً"، 

  داخً ِحزٜٛ اٌج١ؼخ ح١ش أْ اٌج١ؼخ ٚسؾ ع١ذ ٌٍزىْٛ اٌجىز١ش1ٞأٚ أوسذح 

ِٚحفالد اٌجمبٌفخ ٚاٌسفٛثش ِبسوفذ اٌّخزٍففخ ٠فزُ ػفشع ثف١غ )اٌحٍمفبد ٚاٌشفال٠ ( األسفٛاق أٔفٗ ففٟ ِؼظفُ  الحظٕفب بنيب :ث

 ٠1ؤدٞ إٌٝ رغ١ش خٛاطٗ ٚرٍفِّٗب اٌّجبششح، ٌٍٙٛاء ٚاألرشثخ ٚأشؼخ اٌشّس ػشػخ اٌّبئذح 

داخففً ِحففبي اٌجمبٌففخ ٚاٌسففٛثشِبسوذ  الحظٕففب أْ ػ١ٍّففبد ػففشع ثفف١غ اٌّبئففذح ٌٍج١ففغ ٌٍغّٙففٛس ٠ففزُ ثظففٛسح ػشففٛائ١خ ثبلثااب:

  8 لهب عدة إشتراطبت وهيخ اٌج١غ ١طالحفزشح ِٚؼشع ٌٍزٍٛس ٚاٌحشاسح اٌّشرفؼخ ٚلذ أوذ اٌّخزظْٛ أْ 

 :درجة حرارة حفظه مع فترة الصالحية حيثإذا كبن بيضب كبمال طبزجب * 

 ( 803 00( شٙش فذسعخ حفظٗ ٠غت أْ رىْٛ ث١ٓ )0إرا وبٔذ فزشح اٌظالح١خ) 1دسعخ ِئ٠ٛخ 

 ( ٗدسعخ ِئ٠ٛخ802 2( أشٙش فذسعخ حفظٗ ٠غت أْ رىْٛ ِٓ )1إرا وبٔذ فزشح طالح١ز ). 

 ( ٓدسعخ ِئ٠ٛخ31( ٠َٛ ٚ أْ ال رض٠ذ دسعخ حشاسح اٌحفع ػٓ )3إرا وبْ سبئال ٠غت أْ ال رض٠ذ فزشح اٌظالح١خ ػ ) 

 إرا وبْ ِغفف ً  .( دسعخ ِئ٠ٛخ02ػٍٝ حشاسح ال رض٠ذ ػٓ )( شٙٛس ٚ ٠حفع ٠4غت أْ ال رض٠ذ فزشح اٌظالح١خ ػٓ ) ب

 ( دسعخ ِئ٠ٛخ06-( شٙٛس ٚػٍٝ حشاسح )٠4غت أْ ال رض٠ذ فزشح اٌظالح١خ ػٓ ) اً إرا وبْ ِغّذ. 

 توصيات الغرفة التجارية بالشرقية:
 أٚال8 ػشٚسح ِٕغ اٌزذاٚي اٌؼشٛائٟ ٌج١غ اٌّبئذح، ثح١ش ٠زُ اٌزؼبًِ ف١ٗ ِٓ لجً اٌّشخض ٌُٙ ٚفمب إلشزشاؽبد

 1، ٚإٌضاَ عٙبد اٌج١غ إٌٙبئٟ ٌٍّسزٍٙه ثحفظٗ ثضالعبد ػشع١٘ئخ سالِخ اٌغزاء

صب١ٔب8 ػشٚسح اٌشلبثخ اٌظبسِخ ِٓ لجً ١٘ئخ سالِخ اٌغزاء ثبٌزؼبْٚ ِغ ا١ٌٙئبد اٌّؼ١ٕخ ٌّزبثؼخ ػ١ٍّبد اإلٔزبط 

 ٚإٌمً ٚاٌحفع ٚاٌزذاٚي1

ثزبس٠خ اإلٔزبط وشرٛٔٗ أْ ٠زُ خزُ وً ػٍٝ بٌٙب ِٓ لجً، ٠غت أْ ٠زُ اٌشحٓ فٟ وشار١ٓ ٔظ١فخ ٌُ ٠سجك اسزؼّصبٌضب8 

 ١٘ئخ سالِخ اٌغزاء1ؽجمب ٌششٚؽ  سُ اٌّضسػخ إٌّزغخ، ٚرؼم١ُ ٚسبئً إٌمًإٚأزٙبء اٌظالح١خ ٚ

أْ ٠ىْٛ ِىبْ اٌحفع ٚاٌزغ١ٍف داخً ِضسػخ إٔزبط ث١غ اٌّبئذح ٠ٚىْٛ ٌٗ إشزشاؽبد طح١خ رزُ رحذ٠ذ٘ب ِٓ ساثؼب8 

 فٟ ٘زا اٌّغبي1لجً اٌّخزظ١ٓ 
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