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 الملخص
 تحقیق  في تـساھم أنھا  حیث القومي االقتـصاد  في  الرئیـسیة  األعمدة  أحد الـسمكیة  الثروة  تعد

ــھ  الوقت  وفي  الغذائي األمن ــدر تعتبر نفســ ــمكي  الناتج  ویعتبر  القومي،  للدخل  ھام مصــ  أحد   الســ
  وتتحدد  الحیواني،  واإلنتاج  النباتي  اإلنتاج  من كالً   بجانب  الزراعي اإلنتاج  في األســاســیة  المكونات
  الغذائیة   الفجوة  تزاید  وبالتالي االســــتھالك  مواجھة  عن  الســــمكي  اإلنتاج عجز في  البحث مشــــكلة
 ا ذل  السـمكي،  التجاري  المیزان على  ءعب یشـكل ما م  2020 عام طن ألف  319  بلغت حیث  السـمكیة
  حیث   من مـصر  في  األـسماك إلنتاج  الراھن الوـضع  وتحلیل توـصیف  أـساـسیة  بـصفة  البحث  یـستھدف
 متوسـط  الذاتي،  االكتفاء نسـبة  الغذائیة،  الفجوة االسـتھالك،  الصـادرات،  الواردات،  المحلي،  اإلنتاج

ــیب ــتھالك،  المتاح من الفرد  نصـ ــافة  لالسـ ــة  باإلضـ ــتھالك   إنتاج على المؤثرة لعوامل  دراسـ  واسـ
  یتزاید  مصــر في  األســماك  إنتاج إن النتائج من العدید إلى  البحث توصــل وقد. مصــر في  األســماك
ا  ا   )2020-2003(  الفترة  ط متوســـــ  خالل  طن  ألف  55.9  بحوالي  ســـــنوـی ل  بـم  من  %6.4  نحو  یمـث
ط  نوي،  المتوـس مكیة  الواردات أن  تبین كما   الـس  فترة   خالل متزایدا عاما   اتجاھا   أخذت مصـر  في  الـس

  والصـــــادرات   ســـــنویا،  جنیة  ملیون  33.6  بحوالي قیمتـھا  وتزداد طن ألف  4.5  بحوالي  الدراســـــة
ماك من  المصـریة نویا  تتزاید األـس   جنیة   ملیون  5.3  بحوالي  قیمتھا  وزیادة طن ألف  0.68  بحوالي ـس

 السمكي   لإلنتاج  بالنسبة أما   الدراسة،  فترة خالل  الواردات على االعتماد زیادة  على  یدل مما . ـسنویا 
 متوـسط من  %55.3 بنحو  األولي  المرتبة یحتل  الـسمكي  االـستزراع  أن تبین  المختلفة  لمـصادره  وفقا 
  البـحار   إنـتاج  بینـما   %،14.7  بنحو  الـثانـیة  المرتـبة  یحـتل  الشــــــمالـیة  البحیرات  وإجـمالي  اإلنـتاج،  كمـیة

ل)  األحمر  األبیض،( ة  یحـت ة  المرتـب الـث ل  ونھر  %،14.1  بنحو  الـث ل  النـی ة  یحـت  بنحو   الرابعـة  المرتـب
 على   %0.5  %،5.2 بنحو  والســادســة  الخامســة  المرتبة یحتل  والســاحلیة  الداخلیة  والبحیرات  10.2

 إلنتاج  وشـیفیھ توكي،  واختبار  التباین  تحلیل  اختبار وباسـتخدام. الذكر  السـالفة الفترة  خالل  الترتیب
 وبدراسـة  بینھم،  إحصـائیا  معنویة  فروق  ھناك أن تبین األخرى  اإلنتاج  ومصـادر السـمكیة  المزارع
  البلطي   ســمك  أن تبین  )2020-2016( الفترة  متوســط  خالل  األصــناف  ألھم  وفقا   الســمكي  اإلنتاج
ــط   األولي المرتبة  یحتل   من كال  یلیھ  %،52.1 نحو  یعادل طن ألف  646.4  حوالي بلغ  إنتاج بمتوســ

ــماك  تمثل  طن،  ألف  43.1  ،142.1  ،181.9  بحوالي الترتیب  على  القرامیط   المبروك،  البوري، أســ
 الفترة   متوسط  خالل السمكي اإلنتاج  إجمالي  متوسط   من  التوالي  على  % 3.5%،11.5  ،%14.7  نحو

 في  األسماك إنتاج  على  المؤثرة  االقتصادیة  العوامل  أھم  أن إلى الدراسة توصلت  كما .  الذكر  السالفة
ــر ــمكیة،  الواردات  كمیة ھي مصـ ــماك  من  المتاحة  الكمیة  السـ -  لھما   الجزئیة  المرونة وبلغت  األسـ
ــمكي   اإلنتاج  انخفاض إلى یؤدي  %1 بنحو  الواردات كمیة زیادة أن على  یدل  مما   1.2  ،0.294  الس

 بنحو   اإلنتاج كمیة زیادة  إلى  تؤدي  %1  بنحو األســــماك من االســــتھالك كمیة زیادة  ،%0.3 بنحو
1.2%  . 
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  عدد ھي  مصــر في  لألســماك  المســتھلكة الكمیة على  المؤثرة العوامل أھم أن  أیضــا  تبین كما 
 الدراســة   توصــي لكلذ.  بالجنیة  األســماك  من  جرام  الكیلو  ســعر متوســط  نســمة،  بالملیون الســكان
  لإلنـتاج   تجمیع  مراكز  ـبإنشـــــاء  التنموـیة،  االھتـماـمات  ـقائـمة  على  أولوـیة  الســـــمكي  القـطاع  ـبإعـطاء

ــتزراع في التوســع  وضــرورة  الســمكیة، المزارع من  بالقرب  الســمكي ــد الســمكي  االس   الفجوة  لس
تیراد، من والحد  األـسماك  من  الغذائیة  في   لكفاءتھا   اآللیة الصـید مراكب أعداد بزیادة واالھتمام االـس

 .السمكي  اإلنتاج زیادة

 األسماك، مصرانتاج، استھالك،  اقتصادي،  تحلیل المفتاحیة:الكلمات 
  مقدمةال

تعد األسـماك مصـدرا غذائیا ھاما لإلنسـان ویمكن االعتماد علیھا لمواجھة الزیادة المسـتمرة 
في احتیاجات الســــكان من البروتین الحیواني بدیالً لمصــــادر البروتین األخرى. وعلى الرغم مما 

ــل موقعھا على ا ــطح مائي كبیر بفضـ ــط واألحمر ،كما تحوزه البالد من مسـ لبحر األبیض المتوسـ
یجرى بـھا نھر النـیل، ویوـجد بـھا الـعدـید من البحیرات، ـفان ـھذه الثروة غیر مســـــتغـلة االســـــتغالل 
الكافي في مجال الثروة الـسمكیة، وھو ما أدى إلى وجود فجوه غذائیة ـسمكیة نتیجة لـصعوبات فنیة 

ــویقیة، األمر الذي یتط  ــاكل اإلنتاجیة والتسـ ــاع اإلنتاجیة  وبعض المشـ ــة وتحلیل األوضـ لب دراسـ
الســمكیة بمصــر، وبما یســاعد مخططي الســیاســة االقتصــادیة في وضــع برامج تســاعد على تنمیة 

 مما  2020 عام  جنیھ  ملیار  48.3  بحوالي  المصــري الســمكي  الناتج  قطاع  یســاھم الثروة الســمكیة ،
ادل الي  من  %9.65  یـع ة  إجـم اج  قیـم الغ  المصـــــري  الزراعي  اإلنـت ار  512.48  حوالي  الـب ھ،   ملـی   جنـی
  البحریة   المصـاید منھا  غنیة سـمكیة  ومصـاید  شـاسـعة  مائیة برقعة  العربیة  مصـر  جمھوریة   وتتمتع

 مائي  فدان ملیون  13  بحوالي تقدر التي  والمصـارف  والترع النیل نھر ومصـاید  البحیرات ومصـاید
  المصادر   أحد  السمكیة  الموارد  وتعتبر.  بالبالد الزراعیة الرقعة مساحة  ضعف مساحتھا   تفوق   والتي

 للحوم %  16.8 بنحو  مقارنة  الرطب الوزن  من%  18.5 بنحو  فیھا  نســبتھ تقدر إذا للبروتین،  الغذائیة
ار احتوائھـا   األســـــمـاك  تتمیز  كمـا   للبن  %3.8  للبیض،%  13.6  ،األبـق دھون  على  ـب ة  اـل   من  الخـالـی

 وبلغ . والفوسـفور والیود  كالكالسـیوم  لإلنسـان  الھامة  الغذائیة  بالعناصـر غنیة  أنھا  كما   الكولسـترول،
  جنیھ   ملیون  23692  حوالي  بلـغت بقیـمة طن  ألف  1376  حوالي  األســــــماك من  المحلي  اإلنـتاج  حجم
 طن  ألف  281.4  حوالي  األســــماك  من  الواردات  حجم وبلغ  ،)2020-2003( الفترة متوســــط   خالل
ا  كمـیة  بلـغت  بینـما   الفترة،  نفس  متوســـــط   في  جنـیھ  ملیون  4927.5  حوالي  بلـغت  بقیـمة   صـــــادراتـھ

 . الفترة نفس متوسط  في جنیھ ملیون 237.2 قیمتھا  بلغت طن ألف 17.7  بحوالي
 البحث مشكلة

 وعلي  الغذاء على  الطلب زیادة علیھ ترتب  مما   الســــكان  تزاید  مشــــكلة من مصــــر  تعاني
ــماك  وتعتبر  الحیواني، البروتین  األخص ــدراً   األسـ ً   مصـ ً  بروتینینا ً   ھاما ــا ً   ورخیصـ ــبیا   بالمقارنة  نسـ

  ومـناخـیة   جوـیة  بظروف  تتمیز  مصـــــر  أن  من  وـبالرغم  األخرى،  الحیوانـیة  البروتیـنات  بمصـــــادر
 مصــادر   لتعدد  باإلضــافة  الســنة،  أوقات معظم  خالل األســماك واســتزراع تربیة  لعملیات مالئمة
 تتعرض   حیث ذلك عكس یثبت  الواقع أن إال  للتصــدیر،  فائض بوجود  یســمح مما   الســمكي  اإلنتاج
 المخزون  على یؤثر مما   الجائر والصــید  للتلوث  لألســماك  الطبیعیة  والمصــادر  والمحیطات  البحار

  العجز   لـسد لالـستیراد  اللجوء  إلى  الدولة  یـضطر مما   أخري  بعد ـسنة  تدھور  في أـصبح الذي الـسمكي
ــمكي اإلنتاج  في ــكل مما   الس   الغذائیة   الفجوة ارتفعت  حیث  للدولة،  المدفوعات  میزان على  عبء یش

 یشـــیر   مما    2020 عام طن ألف  644  حوالي إلى  2003 عام طن  ألف  159.9  حوالي من  لألســـماك
 .الزراعي  التجاري  المیزان في  العجز تزاید  وبالتالي مضطرد بشكل  األسماك واردات تزاید  إلى
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 البحث أھداف
  مصـر  في  األسـماك  إلنتاج  الراھن  الوضـع وتحلیل  توصـیف  أسـاسـیة  بصـفة  البحث یسـتھدف

 :یلي ما  خالل من وذلك  المختلفة مصادره من
 مصـر   في األسـماك واسـتھالك  الخارجیة  والتجارة  المحلي  لإلنتاج  الراھن الوضـع  على التعرف  .1

 .وتطوره
 .الدراسة  فترة خالل  مصر في  المختلفة مصادره من السمكي  اإلنتاج تطور دراسة .2
 .األسماك من  األصناف ألھم  وفقا  السمكي  لإلنتاج  النسبیة  األھمیة  إظھار  .3

- 2003(  البحث فترة  خالل وذلك األســـماك  واســـتھالك  إنتاج على المؤثرة  العوامل أھم دراســـة  .4
2020.( 

  البیانات ومصادر البحثیة الطریقة
 تخدم  التي  واإلحصــائي  الوصــفي  التحلیل  طرق  من كل على  أھدافھ  تحقیق   في  البحث  اعتمد

 توكي   واختـبارات  التـباین  تحلـیل  وأســـــلوب  الـعام  االتـجاه  نـماذج  اســـــتـخدام  تم  فـقد  البـحث،  أغراض
Tukey،  وشـیفیھ Scheffe، معنوي  فرق   وأقل  L.S.D  المختلفة   المصـادر من  السـمكي لالسـتزراع  
 صـورتھ   في  Stepwise  والمرحلي المتعدد  االنحدار أسـلوب السـتخدام  باإلضـافة  السـمكي،  لإلنتاج

ــتھالك  إنتاج  على المؤثرة العوامل أھم على  للتعرف  اللوغاریتمیة  خالل   مصـــر  في  األســـماك واسـ
   .الدراسة فترة

ــة اعتمدت ــول في  الدراسـ   الثانویة   البیانات على  أھدافھا   لتحقیق   الالزمة  البیانات على  الحصـ
ــورة ــورة وغیر  المنشــ ــمكیة، الثروة  لتنمیة  العامة  الھیئة  من كل  في  المنشــ  المركزي   والجھاز  الســ

 .السمكیة الثروة  مجال في  المتخصصة  البحوث إلى  باإلضافة  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة
 البحثیة النتائج

 مصر في  األسماك واستھالك الخارجیة والتجارة المحلي  لإلنتاج  الراھن الوضع أوال:
والذي یوضـح تطور اإلنتاج المحلي والتجارة الخارجیة    )1( باسـتعراض بیانات الجدول رقم

ماك في تھالك األـس ة واـس ابقة خالل فترة الدراـس   )2020- 2003( مصـر، وكذلك التحلیل اإلحصـائي للمتغیرات الـس
ــائیا مع   یالحظ أن  )2( بالجدول رقم ــفة عامة أخذت اتجاه عام معنوي إحصــ ــرات بصــ جمیع المؤشــ

             اختالف معدالت النمو الســـنوي لھا، وباســـتعراض البیانات الواردة بالجدولین المشـــار إلیھما تبین  
 یلي: ما 

  2003  ألف طن ـعام  877.7  زـیادة كمـیة اإلنـتاج المحلي من األســــــماك من حوالي:  اإلنـتاج المحلي 
ام  2011  حوالي  إلى ت حوالي  ،2020  ألف طن ـع ادة بلـغ ل نحو  1133.3  بزـی %   229ألف طن تمـث

اإلنتاج أخذ اتجاھا عاما متزایدا ســنویا ومعنوي    أن  )1( وتشــیر المعادلة رقم  ،2003 بالمقارنة بعام
ــائیا بلغ حوالي ــط   %  4.62  ألف طن بما یمثل نحو  .559  إحص ــنوي لإلنتاج المحلي   من المتوس الس

 .ألف طن خالل الفترة السالفة الذكر 1376  حوالي  البالغ

 من األســماك فتبین زیادة قیمة اإلنتاج المحلي من حوالي   أما فیما یتعلق بقیمة اإلنتاج المحلي
  حوالي  بلغـت  بزیـادة  2020  عـام  جنیـة  ملیون  61884  حوالي  إلى  2003  ملیون جنیـة عـام  6710

 زیادة أتضـح  )2(  رقم المعادلة ومن  ،2003  بعام بالمقارنة%  922.3 ملیون جنیة تمثل نحو  55174
  للقیمة  السـنوي المتوسـط  من%  3.85  نحو یمثل  بما  جنیة ملیون  912.2  بحوالي  المحلي  اإلنتاج  قیمة
ً  الزیادة ھذه معنویة ثبتت وقد جنیة ملیون 23692.06  حوالي  البالغ  ئ  إحصائیا



 
 تحلیل اقتصادي إلنتاج واستھالك األسماك في مصر 

Assiut J. Agric. Sci. 53 (4) 2022 (218-238)                                        221 

  2003  ألف طن عام  163.0  األســماك المســتوردة من حواليتبین زیادة كمیة :  المصــریة  الواردات
ـبالمـقارـنة    % 219.02  ألف طن تـعادل نحو  357  بلـغت  بزـیادة 2020  ألف طن ـعام  520  حوالي  إلى
  )3(  رقم  المـعادـلة  تبین  الواردات  كمـیة  ومن تـقدیر مـعادـلة االتـجاه الزمني الـعام إلجـمالي  ،2003  بـعام

  المتوسط  من  %1.6 نحو یعادل بما  طن  ألف  4.5  حوالي بلغت  إحصائیا  معنویة سنویة زیادة حدوث
 .طن ألف  281.4  حوالي  البالغة  الواردات لكمیة السنوي

  543.5 حوالي من  الواردات  قیمة زیادة أتضــح  األســماك  من  الواردات بقیمة  یختص فیما   أما 
  14344.5  حوالي  بلـغت  بزـیادة  2020  ـعام  جنـیھ  ملیون  14888  حوالي  إلى  2003  ـعام  جنـیھ  ملیون
 ـحدوث   أتضـــــح  )4(  رقم  المـعادـلة  ومن،  2003  بـعام  ـبالمـقارـنة  %  2639.3  نحو  توازي  جنـیة  ملیون
 المتوـسط من  %4.05 نحو یعادل بما   جنیھ  ملیون  199.3  حوالي بلغت  إحـصائیا  معنویة ـسنویة زیادة

 .  جنیھ ملیون 4927.5  حوالي  البالغ  للقیمة السنوي

  طن   ألف  3.1  حوالي  من  األـسماك  من  المـصریة  الـصادرات كمیة زیادة  أتـضح:  المـصریة  الـصادرات
%  1158.06  نحو تعادل  طن ألف  14.9  بلغت  یادةبز  2020  عام طن  ألف  39 حوالي إلى  2003  عام

  حوالي  بلغت  إحصــائیا  معنویة ســنویة زیادة حدوث )5(  رقم  المعادلة وتشــیر  ،2003 بعام  بالمقارنة
  17.7 حوالي  البالغة  الصـادرات لكمیة السـنوي المتوسـط  من%  3.84 نحو یعادل بما  طن  ألف  0.68

 .طن ألف

 من  الصــادرات  قیمة زیادة أتضــح  األســماك من  المصــریة  الصــادرات  بقیمة  یتعلق  فیما   أما 
  حوالي   بلـغت  بزـیادة  2020  ـعام  جنـیة  ملیون  716  حوالي  إلى  2003  ـعام  جنـیھ  ملیون  18.2  حوالي
ة  ملیون  697.8 ادل  جنـی ارـنة%  3934.1  نحو  تـع المـق ام  ـب ادـلة  ومن  ،2003  بـع  أتضـــــح )  6(  رقم  المـع
ــنویة زیادة حدوث ــائیا  معنویة ســ   من%  2.22نحو یعادل  بما   جنیة  ملیون  5.28  حوالي بلغت  إحصــ

 .  جنیھ ملیون  237.2  حوالي  البالغة  الصادرات  لقیمة السنوي  المتوسط 

 إلى  2003  ـعام  طن  ألف  1037.6حوالي  من  لالســـــتھالك  المـتاح  زـیادة  تبین  :لالســـــتھالك  المـتاح 
  %255.8  نحو  تمثــل  طن  ألف  1617.4  حوالي  بلغــت  بزیــادة  2020  عــام  طن  ألف  2655  حوالي

ــنویة زیادة حدوث أتضـــح  )7(  رقم  المعادلة  ومن  ،2003 بعام  بالمقارنة ــائیا  معنویة سـ  بلغت   إحصـ
  حوالي   البالغ  لالـستھالك  للمتاح الـسنوي  المتوـسط  من  %3.62 نحو یعادل  بما  طن ألف  59.8  حوالي

 .الذكر  السالفة الفترة خالل وذلك طن ألف  1648.8

ماك من الفرد  نصـیب زیادة أتضـح:  الفرد  نصـیب نة /كجم  15.28  حوالي  من  األـس  إلى   2003 عام ـس
ادة  2020  ـعام  ســــــنة  /كجم  25  حوالي   %116.6  نحو  توازي  ســــــنة  /كجم  9.72  حوالي  بلـغت  بزـی

 بلـغت   إحصـــــائـیا   معنوـیة  ســـــنوـیة  زـیادة  ـحدوث تبین  )8(  رقم  المـعادـلة  ومن  ،2003  بـعام  ـبالمـقارـنة
  حوالي   البالغ الفرد  لنـــــــصیب  الـسنوي المتوـسط  من  %3.6 نحو  یوازي  بما   ـسنة  /كجم  0.55  حوالي
 .الدراسة فترة خالل وذلك طن ألف  15.1

  حوالي   من  مصــر في  األســماك  من  الذاتي  االكتفاء نســبة  انخفاض أتضــح: الذاتي  االكتفاء نســبة
 ســـــنوـیة  زـیادة  ـحدوث  تبین  )9(  رقم  المـعادـلة  ومن 2020  ـعام  %76  حوالي  إلى 2003  ـعام  84.6%

ــائیا  معنویة ــط  من  %0.94 نحو  یمثل  %0.79 حوالي  بلغت  إحصـ ــنوي المتوسـ  الذاتي   لالكتفاء السـ
 .الدراسة فترة خالل وذلك  %83.9  حوالي  البالغ
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- 2003( الفترة خالل  ع.م.ج في األســماك واســتھالك  الخارجیة  والتجارة المحلي  اإلنتاج  تطور .1  جدول
2020( 

 السنوات 
 المتاح الصادرات الواردات المحلي اإلنتاج

 لالستھالك 
  ألف(

 ) طن

  متوسط
 نصیب
 الفرد 

 ) سنة/كجم(

% 
 االكتفاء
 الذاتي 

 الكمیة 
  ألف(

 ) طن

 القیمة
 ملیون(

 )جنیة

 الكمیة 
  ألف(

 ) طن

 القیمة
 ملیون(

 )جنیة

 الكمیة 
  ألف(

 ) طن

 القیمة
 ملیون(

 )جنیة
2003 877.7 6710 163.0 543.5 3.1 18.2 1037.6 15.28 84.6 
2004 865.1 7423 220.8 755.1 1.9 5.6 1084.0 15.64 79.8 
2005 889.2 7828 188.5 523.6 5.1 23.0 1072.6 15.17 82.9 
2006 972.3 9305 207.6 593.1 4.1 19.3 1175.8 16.29 82.7 
2007 1008.0 10827 258.9 1221.9 4.4 25.4 1262.5 17.15 79.8 
2008 1068.3 10814 168.0 2034.9 6.4 59.5 1229.9 16.4 86.9 
2009 1093.0 11662 169.0 2089.2 7.8 71.2 1254.2 15.93 87.1 
2010 1305.0 14495 257.0 2780.6 11.0 85.7 1551 19.5 84.1 
2011 1362.0 16819 182.0 3106.1 9.5 140.0 1534.5 19.1 88.8 
2012 1372.0 17652 335.0 4761.9 15.8 112.6 1691.0 20.6 81.1 
2013 1454 19612 236 2984 20 162 1670 20 88 
2014 1482 22306 355 5354 28 239 1808 21 82 
2015 1519 23400 296 5753 19 236 1795 20 85 
2016 1706 32322 311 4805 48 433 1970 22 87 
2017 1823 43832 367 10087 35 649 2154 23 85 
2018 1935 51688 324 12306 26 578 2223 23 88 
2019 2039 57878 506 14108 35 696 2510 26 81 
2020 2011 61884 520 14888 39 716 2655 25 76 
 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة. -1 :المصدر

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة. -2     

 توفیر  في  المحلى  اإلنتاج على االعتماد  نـسبة زادت  الدراـسة فترة  خالل أنھ  ـسبق  مما  ویتـضح
ــبة زیادة  في األكبر األثر  لھ كان مما   الغذاء، ــماك أن  وحیث  الذاتي،  االكتفاء نسـ  بكونھا  تتمیز  األسـ
ددة  موارد دراً كبیراً   توفر  أن  یمكن  متـج ات  من  ـق اـج ار  الحیواني  البروتین  من  األفراد  احتـی أســــــع  ـب
  الحمراء   اللحوم من  الحیواني  اإلنتاج  في  التوـسع  عملیة تعوق   التي  المحددات  ظل في الـسیما  مناـسبة

 بعض  انتشـــار عن فضـــال  المركزة  الخضـــراء األعالف  أســـعار زیادة في تتمثل والتي  والبیضـــاء
   .المناسبة بالمعدالت  األمراض

 المختلفة مصادره من السمكي   اإلنتاج  تطورثانیا: 
 من الســمكي  اإلنتاج تطور  بدراســة انھ إال  عامة،  بصــفة  الســمكي اإلنتاج تزاید من بالرغم

ــادره ــتزراع  أن  بالملحق   )1( رقم الجدول من  تبین  )2012-1995( الفترة  خالل  المختلفة مصـ  االسـ
 من  %55.3 بنحو األولي  المرتبة  یحتل السمكي

  یحـتل   الشــــــمالـیة  البحیرات  وإجـمالي  طن،  ألف  868.1  حوالي  الـبالـغة  اإلنـتاج  كمـیة  متوســـــط 
ة ة  المرتـب انـی ا   %،14.7  بنحو  الـث اج  بینـم ل  )األحمر  األبیض،(  البحـار  إنـت ة  یحـت ة  المرتـب الـث  بنحو   الـث

ة  یحـتل  النـیل  ونھر  %،14.1 ة  المرتـب ة  والبحیرات  %10.2  بنحو  الرابـع داخلـی ة  اـل ــاحلـی ل   والســـ  یحـت
ادـسة  الخامـسة  المرتبة الفة الفترة  خالل  الترتیب على%  0.5  ،%5.2 بنحو  والـس الذكر. وفیما یلي   الـس

 عرض مختصر لتطور إنتاج األسماك في مصر من المصادر الطبیعیة.  
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  ومتوســط لالســتھالك  والمتاح والصــادرات  والواردات  المحلي لإلنتاج  الزمني  االتجاه  معادالت .2  جدول
 )2020-2003( الفترة خالل ع.  م ج. في األسماك من الفرد نصیب

 a b T البیان  المعادلة رقم
 معدل
 2R F المتوسط %النمو

 كمیة اإلنتاج المحلي 1
** 581.9 0.97 1376 4.32 24.1 59.5 336.9 (ألف طن)   

 قیمة اإلنتاج المحلي 2
** 245.4 0.94 23692.06 3.85 15.66 912.2 76.1 (ملیون جنیة)  

 كمیة الواردات  3
* 4.9 0.24 281.4 2.2 2.2 4.5 159.2 (ألف طن)   

 قیمة الواردات  4
** 33.3 0.68 4927.5 4.05 5.8 199.3 637.4 - (ملیون جنیة)  

 كمیة الصادرات 5
** 47.9 0.75 17.7 15.1 6.9 0.68 1.99 - (ألف طن)   

 قیمة الصادرات 6
** 15.7 0.50 237.2 2.22 4.0 5.28 11.1 - (ملیون جنیة)  

 المتاح لالستھالك 7
** 312.8 0.95 1648.8 5.6 3.62 59.8 498.1 (ألف طن)   

 متوسط نصیب الفرد 8
** 124.7 0.89 19.5 3.6 11.2 0.55 9.9 (كجم/سنة)  

** 28.6 0.64 83.9 0.94 5.4 0.79 72.8 % االكتفاء الذاتي 9  
 0.05 إحصائيمستوى  عند اإلحصائیة المعنویة إلى تشیر*     0.01 إحصائي مستوى عند اإلحصائیة المعنویة إلى  تشیر**

 .0.05 إحصائي مستوى التحدید  معامل =2R         100×) الفترة  متوسط /السنوي  التغیر( = النمو معدل

  الطبیعیة المصادر من السمكي  اإلنتاج  -1

 البحریة المصاید من السمكي   اإلنتاج  تطورأ) 
 رقم   بالجدول الواردة  البیانات  من تبین: المتوـسط األبیض البحر من الـسمكي  اإلنتاج   تطور -

ــماك كمیة إن  بالملحق   )1(  عام  طن ألف  43.7 حوالي  بلغ األبیض  البحر  من  المنتجة  األســ
دت  2003 ام  طن  ألف  69.3  حوالي  إلى  تزاـی ادة  2020ـع در  بزـی  طن   ألف  25.6  بحوالي  تـق
ارـنة  %58.6  نحو  توازي المـق ادـلة  ومن  ،2003  بـعام  ـب الـجدول  )1(  رقم  المـع   تبین  )3(  رقم  ـب

ــنویا  بمقدار متزایدا  عاما   اتجاھا  أخذ  اإلنتاج أن ــائیا  معنویة سـ  ألف   1.57  حوالي  بلغ ًإحصـ
ً   طن   65.5 البالغ  األبیض البحر إلنتاج  السنوي المتوسط   من  %2.4  نحو  یوازي  ما   أو سنویا
 .الدراسة  فترة خالل  طن ألف

ــماك  كمیة إن  بالملحق   )1( رقم  بالجدول  :األحمر البحر من الســـــمكي  اإلنتاج   تطور -   األســ
 عام  طن ألف  47.3  حوالي  من  الدراســة  فترة خالل  تناقصــت قد  األحمر  البحر من  المنتجة
 توازي   ـفدان  ألف  2.4  بحوالي  ـقدر  ـبانخـفاض  2020  ـعام  طن  ألف  44.9  حوالي  إلى  2003

 اإلنـتاج  أن  تبین)  3(  رقم  ـبالـجدول)  2(  رقم  المـعادـلة  ومن  ،2003  بـعام  ـبالمـقارـنة%  5.1  نحو
ً  طن  ألف  1.1  حوالي بلغ  متناقصـا   عاما   اتجاھا  أخذ نویا  المتوـسط  من%  1.9 نحو یمثل أو  ـس

 المعنویة   تأكدت وقد الدراـسة فترة  خالل طن  ألف  56.9  البالغ  األحمر  البحر  إلنتاج الـسنوي
   .التناقص لھذا  اإلحصائیة
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 :البحیرات من السمكي   اإلنتاج   تطورب) 
ــاھم ــبة  البحیرات تســ ــمكي،  اإلنتاج  في  كبیرة  بنســ ــم  حیث  الســ   مجموعات  ثالث  إلى تنقســ

 .                          الداخلیة  البحیرات  الساحلیة،  المنخفضات  الشمالیة،  البحیرات

 الشمالیة البحیرات من السمكي   اإلنتاج  تطور -1

 كمیة  أن  بالملحق   )1(  رقم الجدول  بیانات تشـیر:  المنزلة  بحیرة من الســمكي  اإلنتاج   تطور -
  حیث  ألخر عام  من  واالنخفاض  االرتفاع  بین تذبذبت  المنزلة بحیرة من  المنتجة  األســــماك

  بحوالي   الدراسـة فترة نھایة  في  طفیفة بنسـبة زادت  2003 عام  طن ألف  59.6  حوالي بلغت
ادة  طن  ألف  62.3 ة%  4.5  نحو  تمـثل  طن  ألف  2.7  حوالي  بلـغت  بزـی ارـن المـق ام  ـب   2003  بـع
ــبة وھي ــئیلة، نسـ  عاما  اتجاھا   أخذ اإلنتاج أن تبین  )3( رقم  بالجدول) 3(  المعادلة  ومن  ضـ

 إلنتاج  السنوي  المتوـسط   من%  1.5 نحو یمثل بما  طن  ألف  0.85  حوالي بلغ ـسنویا   متناقـصا 
 خالل   التناقص لھذا  اإلحصـائیة  المعنویة تثبت ولم طن ألف  58  حوالي  البالغ  المنزلة بحیرة
 .الدراسة فترة

ــمكي  اإلنتاج   تطور - ــح  :البرلس  بحیرة  من  الســ   بالملحق  )1( رقم  الجدول  بیانات  من  یتضــ
 طن   ألف 59.2  حوالي  من  البرلس  بحیرة من  المنتـجة  األســــــماك  كمـیة  في  انخـفاض  ـحدوث

 نحو   یعـادل  طن  ألف  7.1  بحوالي  قـدر  بـانخفـاض  طن  ألف  52.1  حوالي  إلى  2003  عـام
 عاما  اتجاھا   أخذ اإلنتاج أن تبین  )3(  رقم  بالجدول )4(  المعادلة  ومن  ،2003 عام  عن% 12

  من%  0.8 نحو یـعادل  طن بـما   ألف  0.43  بحوالي  إحصـــــائـیا   ومعنوي  ســـــنویا   متـناقصـــــا 
 .الدراسة فترة خالل طن ألف 55.6  حوالي  البالغ  البرلس  بحیرة إلنتاج السنوي  المتوسط 

  تبین  بالملحق   )1( رقم  الجدول  بیانات  باســــتقراء  :ادكو  بحیرة  من  الســــمكي  اإلنتاج   تطور -
 عام  طن  ألف 8.2  حوالي من  ادكو  بحیرة  من  المنتـجة  األســــــماك كمـیة  في  انخـفاض  حدوث
انخـفاض  ،2020  ـعام  طن  ألف  6.6  حوالي  إلى  2003  نحو   یمـثل  طن  ألف  1.6  حوالي  بلغ  ـب
ة%  19.5 ارـن المـق ام  ـب ة  ومن.  1995  بـع ادـل دول  )5(  المـع الـج اج  أن  تبین  )3(  رقم  ـب ذ   اإلنـت  أـخ
 المتوســط من%  2.9 نحو یمثل بما  طن  ألف  0.25  حوالي بلغ ســنویا   متناقصــا  عاما   اتجاھا 

 معنویة  ثبتت وقد  الدراســة، فترة  خالل طن  ألف 8.6 حوالي  البالغ البحیرة  إلنتاج الســنوي
ً  الزیادة ھذه    .إحصائیا

اج   تطور - ات  نفس  من:  مریوط  بحیرة  من  الســـــمكي   اإلنـت اـن دول  الواردة  البـی الـج )  1(  رقم  ـب
  ـعام  طن  ألف  3.5  حوالي  من  مریوط   لبحیرة  المنتـجة  األســــــماك  كمـیة  تزاـید  تبین  ـبالملحق 

 بزیادة  طن ألف 5.2  حوالي بلغ ـسنوي بمتوـسط  2020 عام طن ألف 7.4  حوالي  إلى 2003
ا   طن  ألف  3.9  حوالي  بلـغت ة%  111.4  یوازي  بـم ارـن المـق ام  ـب ة  ومن  ،2003  بـع ادـل )  6(  المـع

طن  ألف 0.09  حوالي بلغ  سـنویا  متزایدا  عاما   اتجاھا   أخذ  اإلنتاج أن  تبین)  3( رقم  بالجدول
 ثبتت  وقد  الدراســة، فترة  خالل البحیرة  إلنتاج الســنوي المتوســط  من%1.7 نحو یوازي بما 

ً  الزیادة ھذه معنویة    .إحصائیا

 الساحلیة المنخفضات من السمكي   اإلنتاج  تطور -2

  بالملحق  )1(  رقم  الجدول  بیانات  باستعراض  :البردویل  منخفض  من  السمكي   اإلنتاج   تطور -
 طن  ألف 2.2  حوالي من البردویل  لمنخفض  المنتجة األســــماك  كمیة في زیادة  حدوث  تبین
ام ام  طن  ألف  3.8  حوالي  إلى  2003  ـع ادة  2020  ـع  توازي   طن  ألف  1.6  حوالي  بلـغت  بزـی
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  )7(  المعادلة ومن طن،  ألف 3.5 حوالي  بلغ  سـنوي بمتوسـط   ،1995 عام  عن%  72.7 نحو
ــنویا  متزایدا  عاما   اتجاھا   أخذ  اإلنتاج أن  تبین  )3( رقم  بالجدول ــائیا   ومعنوي ســ  بلغ   إحصــ
  منخفض   إلنتـاج  الســـــنوي  المتوســـــط   من%  5  نحو  یوازي  بمـا   طن  ألف  0.176  حوالي

 ).2020-2003( الفترة  خالل البردویل
ــمكي  اإلنتاج   تطور - ــح البیانات الواردة بالجدول رقم  :فؤاد بور مالحة من الســ   )1(توضــ

ـتذـبذب كمـیة األســــــماك المنتـجة لمالـحة بور فؤاد ـباالرتـفاع واالنخـفاض من    إلىـبالملحق  
طن   18ـبانخـفاض بلغ حوالي    ،2020طن ـعام    95حوالي    إلى  2003طن ـعام    113حوالي  

ادل نحو   ام  %  15.9یـع ة بـع ارـن المـق ة    ،2003ـب ادـل الجـدول رقم  )  8(ومن المـع تبین أن )  3(ـب
  من% 0.3 نحو یوازي  بما  طن نصــف  بحوالياإلنتاج أخذ اتجاھا عاما متناقصــا ســنویا 

  ولم  الدراســة فترة  خالل طن  170  حوالي  البالغ فؤاد بور  مالحة إلنتاج الســنوي  المتوســط 
 .إحصائیا  معنویتھا  تتأكد

 الداخلیة البحیرات من السمكي   اإلنتاج  تطور -3
ــیر:  ناصـــــر بحیرة من الســـــمكي  اإلنتاج   تطور -  إلى   بالملحق )  1( رقم الجدول  بیانات  تشــ

ــماك كمیة  انخفاض ــر بحیرة من  المنتجة  األس  إلى   2003  عام طن  ألف 51 حوالي من  ناص
% 48.4  نحو  یـعادل  طن  ألف  24.7  حوالي  بلغ  ـبانخـفاض  2020  ـعام  طن  ألف  26.3  حوالي

)  9( رقم  المعادلة ومن طن ألف 33.9  حوالي بلغ ســـنوي وبمتوســـط  ،2003 بعام  بالمقارنة
نویا   متناقصـا   عاما   اتجاھا   أخذ  اإلنتاج أن  تبین)  3( رقم  بالجدول ً  معنوي ـس   بحوالي   إحصـائیا

ــر بحیرة إلنتاج السـنوي  المتوسـط   من% 4.1 نحو  یعادل  طن بما  ألف 1.4  الفترة   خالل ناصـ
 . الذكر  السالفة

 الفترة خالل ع. م ج. في المختلفة مصـادره من الـسمكي  اإلنتاج  لتطور  الزمني  االتجاه معادالت .3  جدول
)2003-2020( 

رقم  
 معدل a b T الب�ان   المعادلة 

 % النمو
 

 المتوسط 
2R F 

** 7.4 0.32 65.5 2.4 2.72 1.57 50.57 المتوسط األبیض البحر  البحار  1  
* 4.4 0.22 56.9 1.9 - 2.1 - 1.1 - 67.5 األحمر البحر  2  
3 

البحیرات  
 الشمالیة

 2.9 0.15 58.0 1.5 - 1.7 - 0.85 - 66.1 بحیرة المنزلة
** 8.3 0.34 55.6 0.8 - 2.9 - 0.43 - 59.7 بحیرة البرلس  4  
** 22.1 0.58 8.6 2.9 4.7 - 0.25 - 11.02 بحیرة ادكو 5  
* 6.5 0.29 5.2 1.7 2.5 0.09 4.3 بحیرة مریوط  6  
المنخفضات   7

 الساحلیة
** 28.5 0.64 3.5 5.0 5.3 0.176 1.82 بحیرة البردویل   

 0.05 0.003 169.7 0.3 - 0.2 - 0.52 - 174.7 مالحة بورفؤاد  8
9 

البحیرات  
 الداخلیة 

** 9.9 0.38 33.9 4.1 - 3.1 - 1.4 - 46.9 بحیرة ناصر   
** 112.3 0.88 2.4 9.0 10.6 0.215 0.386 بحیرة قارون 10  
** 22.3 0.58 1.8 7.2 4.7 0.127 0.63 بحیرة الریان 11  
 2.7 0.14 4.1 2.7 1.63 0.11 3.1 بحیرة المرة والتمساح 12
 0.47 0.03 88.1 0.6 0.7 0.56 82.9 نھر النیل وفروعھ 13
14 

 االستزراع 
 السمكي

** 932.2 0.98 389.5 11.3 30.5 44.1 29.2 - مزارع أھلیة   
** 38.7 0.71 61.0 19.2 6.2 11.7 49.7 - األقفاص العائمة  15  
 1.5 0.09 21.9 2.3 1.2 0.5 17.1 حقول األرز  16
** 13.8 0.46 7.9 2.0 3.7 0.162 6.37 مزارع حكومیة  17  

 حیث
  التحدید معامل =2R          100 ×)الفترة متوسط /السنوي التغیر(=  النمو معدل

  0.01 إحصائي مستوى عند اإلحصائیة المعنویة إلى تشیر** 
                     0.05 إحصائي مستوى عند اإلحصائیة المعنویة إلى تشیر *

 .بالملحق 1 رقم الجدول من وحسبت جمعت المصدر:
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ــتقراء: قارون بحیرة من الســمكي  اإلنتاج   تطور -   تبین  بالملحق   )1( رقم  الجدول  بیانات  باس
ــماك  إنتاج كمیة  في زیادة حدوث   لى إ  2003 عام  طن ألف  0.7  حوالي  من  قارون بحیرة  أسـ
% 528.6  نحو  تمثـــــل  طن  ألف  3.7  حوالي  بلغــت  بزیــادة  2020  عــام  طن  ألف  4.4  حوالي

  )10( رقم  المعادلة  ومن طن  ألف  2.4 حوالي  بلغ  سـنوي  إنتاج بمتوسـط   ،2003  �عام  �المقارنة
 بلغ   إحصـــــائـیا  معنوي  ســـــنوـیا   متزاـیدا  ـعاـما   اتـجاـھا   أـخذ  اإلنـتاج  أن تبین )3(  رقم  ـبالـجدول
 .قارون بحیرة  إلنتاج السنوي المتوسط  من% 9 نحو یمثل بما  طن ألف 0.215  حوالي

یر: الریان بحیرة من السـمكي  اإلنتاج   تطور -  زیادة  إلى  بالملحق )  1( رقم  الجدول  بیانات  تـش
ــماك  إنتاج كمیة  ألف   3.5  حوالي  إلى  2003 عام طن  ألف  0.6  حوالي  من  الریان بحیرة  أسـ
ادة  2020  عـام  طن ة  %483.3  نحو  توازي  طن  ألف  2.9  حوالي  بلـغت  بزـی ارـن المـق ام  ـب   بـع

 متزاـیدا   ـعاـما   اتـجاـھا   أـخذ  اإلنـتاج  أن  تبین  )3(  رقم  ـبالـجدول  )11(  رقم  المـعادـلة ومن  ،2003
ــنویا  ــط  من  %7.2  نحو یوازي  طن بما  ألف  0.13  حوالي بلغ ســ ــنوي  المتوســ  إلنتاج  الســ
ً  معنویتھا  ثبتت وقد طن، ألف  1.8  حوالي  البالغ  البحیرة  .إحصائیا

  )1( رقم  الجدول  بیانات  أوضـــحت:  والتمســــاح   المرة  بحیرة من الســــمكي  اإلنتاج   تطور -
الملحق  ذـبذب  إلى  ـب   حوالي   بلغ  حـیث  آلخر  ـعام  من  االرتـفاع  االنخـفاض  بین  اإلنـتاج  كمـیة  ـت

 ألف   1.4  حوالي  بلـغت  بزـیادة  2020  ـعام  طن  ألف  2.9  حوالي  إلى  2003  ـعام  طن  ألف 1.5
ارـنة  93.3  تمـثل  طن المـق ادـلة  ومن  ،2003  بـعام  ـب الـجدول)  12(  رقم  المـع  أن   تبین  )3(  رقم  ـب

  من%  2.7 نحو  یمثل  طن بما  ألف  0.11  حوالي بلغ ســـنویا  متزایدا  عاما   اتجاھا  أخذ  اإلنتاج
 لذلك   اإلحصــائیة  المعنویة تثبت ولم  طن، ألف  4.1  البالغ  البحیرة إلنتاج الســنوي  المتوســط 

 .  الدراسة فترة  خالل التزاید
اج   تطور - ل  نھر  من  الســـــمكي   اإلنـت الملحق   )1(  رقم  الـجدول  من  تبین:  وفروـعھ  النـی  إلى   ـب

 آلخر   عام  من واالنخفاض االرتفاع  بین  وفروعھ  النیل  نھر  من  السمكي اإلنتاج  كمیة  تذبذب
ام  طن  ألف  67.9  حوالي  بلـغت  حـیث ة  في  2003  ـع داـی  طن   ألف  66.6  حوالي  إلى  الفترة  ـب
  بالمـقارـنة   %1.9 نحو یوازي طن  ألف 1.3 حوالي بلغ  بانخـفاض الفترة  نـھایة  في  2020 عام
ام ة  وتشـــــیر  ،1995  بـع ادـل الـجدول  )13(  رقم  المـع اج  أن  )3(  رقم  ـب ا   أـخذ  اإلنـت اـھ ا  اتـج اـم   ـع

  الســــنوي  المتوســــط   من%0.6  نحو یوازي  بما    طن ألف  0.56  حوالي بلغ ســــنویا  متزایدا
اج ل  نھر  إلنـت الغ  وفروـعھ  النـی ــة،  فترة  خالل  طن  ألف  88.1  حوالي  الـب دراســـ ت   ولم  اـل  تثـب

 .الزیادة لھذه  اإلحصائیة  المعنویة
 السمكي  االستزراع من السمكي   اإلنتاج  تطور -2

  الســنوات  في مصــر  اتجھت لذا الســمكیة الثروة  مصــادر أھم  من الســمكي االســتزراع یعتبر
 حكومیة  أو  أھلیة  كانت ـسواء الـسمكیة  المزارع  من الـسمكي  اإلنتاج  في التوـسع تـشجیع إلى  األخیرة

  الغذائیة   الفجوة حجم  تقلیل على والعمل  السـمكیة االسـتھالكیة  االحتیاجات  من  المزید توفیر  أجل  من
  .بھا 
 وھي  والتعاونیات  واألفراد الشركات  بإنشائھا   یقوم التي المزارع  ھي  :األھلیة  المزارع تطور -

 كمیة  زیادة إلى  بالملحق   )1(  رقم  الجدول  بیانات  وتشیر مؤقتة،  أو إیجار  أو ملك  تكون  أن أما 
 حوالي   إلى  2003  عـام  طن  ألف  33.3  حوالي  من  األھلیـة  المزارع  من  الســـــمكي  اإلنتـاج
  % 2063.4  نحو  تعـادل  طن  ألف  687.1  حوالي  بلغـت  بزیـادة  2020  عـام  طن  ألف  720.4

ة ارـن المـق ام  ـب ة  ومن  ،2003  بـع ادـل الجـدول  )14(  رقم  المـع اج  أن  تبین  )3(  رقم  ـب   المزارع   إنـت
 یعادل  بما  طن ألف  44.1  بحوالي  إحصــائیا   ومعنوي  ســنویا  متزایدا  عاما   اتجاھا  أخذ  األھلیة

 . الدراسة  فترة  خالل  طن  ألف  389.5  حوالي  البالغ  لإلنتاج  السنوي  المتوسط   من  %11.3  نحو
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ــتزراع  نظم أكثر  العائمة  األقفاص تعتبر  :العائمة  األقفاص  تطور - ــاراً  المكثف االس  في   انتش
 حدوثھ  الممكن  التلوث من المیاه  لحمایة  مشــددة بیئیة  لضــوابط   النظام ھذا  ویخضــع مصــر،

 زیادة   تبین  بالملحق   )1( رقم  الجدول  بیانات  وباسـتقراء. السـلیمة  بالطرق  مزاولتھ تتم لم إذا
  حوالي   إلى  2003  ـعام  طن  ألف  2  حوالي  من  الـعائـمة  األقـفاص  من  الســـــمكي  اإلنـتاج  كمـیة

%  12370  نحو  تمثـل  طن  ألف  247.4  حوالي  بلغـت  بزیـادة  2020  عـام  طن  ألف  249.4
ة ارـن المـق ام  ـب ة  ومن  ،2003  بـع ادـل الـجدول  )15(  رقم  المـع اج  أن  تبین  )3(  ـب ا  أـخذ  اإلنـت اـھ   اتـج

  من%  19.2 نحو یمثل  �ما طن ألف  11.7  بحوالي  إحصــــائیا   ومعنوي ســــنویا  متزایدا  عاما 
 . الدراسة  فترة خالل طن ألف  61  حوالي  البالغ السنوي  المتوسط 

  اإلنـتاج   كمـیة  ـتذـبذب  إلى  ـبالملحق   )1(  رقم  الـجدول  بـیاـنات  أوضــــــحت:  األرز  حقول  تطور -
  حیث  إلیھا   المشــار الفترة  خالل  واالنخفاض االرتفاع بین األرز حقول  مزارع  من الســمكي

  بزـیادة  2020  ـعام  طن  ألف 34.5  حوالي  إلى  2003  ـعام  طن  لفأ 29.8  حوالي  اإلنـتاج  بلغ
ادل  طن  ألف  4.7  حوالي  بلـغت ة  %15.8  نحو  تـع ارـن المـق ام  ـب ة  ومن  ،2003  بـع ادـل  رقم   المـع

 ســـــنوـیا   متزاـیدا  ـعاـما   اتـجاـھا   أـخذت  األرز  حقول  مزارع  إنـتاج  أن  تبین  )3(  ـبالـجدول )16(
 السنوي   المتوسط  من %2.3  نحو  یعادل طن بما   ألف  0.5  حوالي بلغ  إحصائیا   معنوي غیر
 .طن ألف 21.9  حوالي  البالغ

  ـبإنشـــــائـھا  الحكوـمة  تقوم  التي  الحكوـمة  تقوم  التي  المزارع  ھي  :الحكومـیة  المزارع  تطور -
  )1( رقم  الجدول  بیانات من  ویتضــح  الســمكیة، الثروة لتنمیة  العامة  الھیئة علیھا   وتشــرف
 ألف   6.6  حوالي من  الحكومـیة  المزارع  أســــــماك  إنـتاج  كمـیة  في زـیادة  ـحدوث  إلى  ـبالملحق 

ادة  2020  عـام  طن  ألف  9.5  حوالي  إلى  2003  عـام  طن  طن   ألف  2.9  حوالي  بلغـت  بزـی
 أن   تبین) 3(  رقم  بالجدول  )17(  رقم  المعادلة  ومن  ،2003  بعام  بالمقارنة  %43.9 نحو تمثل

ــنویا  متزایدا  عاما   اتجاھا  أخذ  اإلنتاج ــائیا  معنوي  س  یمثل  بما   طن ألف  0.16 بحوالي  إحص
 . الدراسة فترة  خالل  طن ألف  7.9  حوالي  البالغ لإلنتاج السنوي المتوسط  من  %2 نحو

بق  ومما  تزراع  أھمیة  یتبین ـس مكي االـس ماك  من  المحلي  اإلنتاج زیادة في الـس  مصـر  في األـس
 . السمكیة  الفجوة لسد

 )2020-2003(  الفترة خالل ع. م ج. في السمكي لإلنتاج المختلفة للمصادر التباین تحلیل  .4 جدول
 مجموع متوسط الحریة درجات المربعات مجموع التباین مصدر

 ف المربعات
 ** 248.663 3390928.820 1 3390928.820 الثابت 

 ** 54.619 744815.794 3 223447.383 المختلفة المصادر
 1.678 22887.986 17 389095.760 السنوات  تأثیر

  13636.661 51 695469.700 البواقي 
    72 6709941.663 اإلجمالي

            0.01 إحصائي مستوى عند اإلحصائیة المعنویة**  
 .بالملحق 1  رقم الجدول من وحسبت  جمعت المصدر:

 األخرى اإلنتاج  ومصادر السمكیة المزارع  إنتاج  بین التباینثالثاً: 
تخدام  )5()، 4( رقم  الجدول  من یتضـح لوب  باـس مكیة   المزارع  إنتاج  بین  التباین  تحلیل أـس   الـس

 وباالسـتعانة   الدراسـة، فترة  خالل  األخرى  المختلفة المصـادر  وإنتاج السـمكي  لإلنتاج ھام كمصـدر
ار اختـب ة  ،Tukey  وتوكي  ،)ف(  ـب ل  ،Scheffe  وشـــــیفـی اك   أن  تبین  )L.S.D(  معنوي  فرق   وأـق  ھـن

ً  معنویة  فروق  كأحد   الســــمكیة المزارع وبین الســــمكي  لإلنتاج  المختلفة  المصــــادر  بین  إحصــــائیا
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ــادر الھامة خالل الفترة ( ــادر  2020-2003المصـ ــنوات على المصـ )، وقد ثبت معنویة تأثیر السـ
 المختلفة.

 السمكي   لإلنتاج  المختلفة  المصادر  مع  السمكیة  للمزارع  معنوي  فرق   أقل  شیفیھ،  توكي،  اختبارات  نتائج  .5  جدول
 )2020-2003( الفترة خالل ع. م ج. في

 Tukey Scheffe L.S.D السمكیة  المزارع
 12.3700 12.3700 12.3700 الطبیعیة  المصادر
 ** 337.7628 ** 337.7628 ** 337.7628 العائمة  األقفاص

 ** 376.8739 ** 376.8739 ** 376.8739 األرز حقول في االستزراع
            0.01 إحصائي مستوى عند اإلحصائیة المعنویة**

 .بالملحق )1(  رقم الجدول من وحسبت  جمعت المصدر:

 مصر في  األصناف ألھم وفقا السمكي  اإلنتاج رابعاً: 
 أكثر تبلغ  فھي مصــر  في  التجاري  النطاق  على  إنتاجھا  یجرى  التي  األســماك  أصــناف  تتعدد

ً   خمـسین  من یة،  مجموعات  خمس  في تقع  صـنفا  في  تتباین  الـسمكیة  األصـناف ھذه أن ـشك وال رئیـس
ً  نموھا   اكتـمال  عـند  وأحـجامـھا   أجـیالـھا  وقوة  تفریخـھا  ومواســـــم  لطـباعـھا   الخواص  من كثیر  وأیضـــــا

 تـباین  إلى یؤدى مـما  ذلك وغیر  اســـــتـخداماتـھا   واختالف بـھا  الدھون نســــــبة  وفي  مذاقـھا  في  تختلف
  من  فالبعض  فیھا، تعیش  التي البیئة  حـسب  تصـنیفھا  في  تختلف  األصـناف ھذه أن كما  .علیھا   الطلب

 دراـسة  ومن. العذبة  المیاه في  یعیش اآلخر  والبعض  المالحة  المیاه  في یعیش  الـسمكیة  األـصناف  ھذه
 ھي   رئیسـیة  أنواع أربع في تتركز  %81.7 نحو أن  تبین مصـر  في األسـماك إلنتاج  النسـبیة األھمیة
  )6( رقم  الجدول  ویشـیر).  2020-2016( الفترة متوسـط   خالل  القرامیط   المبروك،  البوري،  البلطي،

  األصـناف  مختلف من طن ألف  1240.1  حوالي بلغ السـمكي  اإلنتاج  إلجمالي السـنوي المتوسـط  أن
ــمكیة ــط   خالل  السـ ــناف ھذه وبترتیب الفترة متوسـ ً   األصـ ً  ترتیبا ً   تنازلیا ــبیة  أھمیتھا   لمدى  وفقا   النسـ
  حوالي  یبلغ سـنوي بمتوسـط  األولى  المرتبة  تحتل  البلطي  أسـماك أن تبین الفترة  تلك خالل  اإلنتاجیة

 إن  الجدول  نفس  من تبین كما   الســــمكي،  اإلنتاج متوســــط  من%  52.1 نحو تعادل طن ألف  646.4
  2016  عام  طن ألف  477.5  حوالي  من زاد  حیث تصــاعدي عام  اتجاه  أخذ  للبلطي  الســمكي  اإلنتاج
  2020  عام  طن ألف  870.9  حوالي إلى  البلطي إلنتاج  الســــنوي  المتوســــط   من%  73.9 نحو تعادل
  عن%  82.4 بنحو  تقدر زیادة بنـسبة الذكر  الـسالفة  للفترة الـسنوي المتوـسط  من%  134.7 نحو تعادل

  السمكي،  اإلنتاج  متوسط   من%  14.7  تمثل  طن ألف  181.9 بحوالي  البوري أسماك یلیھ.  2016  عام
ــمكي  اإلنتاج إن  تبین  حیث  آلخر  عام  من  واالنخفاض  االرتفاع  بین متذبذبا   اتجاھا  أخذ  للبوري الســ
 إلنـتاج   الســـــنوي  المتوســـــط   من%  128.6  نحو  تمـثل  2016  ـعام  طن  ألف  233.9  حوالي  بلغ  حـیث

 خالل  الســـــنوي المتوســـــط  من%  89.7 نحو تمثل  2020 عام طن ألف  163.2  حوالي  إلى البوري
  النســـبیة  األھمیة  وبدراســـة.  2008 عام  عن% 30.2 نحو بلغت  نقص بنســـبة  )2020-2016( الفترة
ــماك  إلنتاج ــر  جمھوریة في  المبروك أس  الجدول  من  تبین  )2020-2016( الفترة  خالل  العربیة مص

ــالفة  142.1 بحوالي  الثالثة  المرتبة  تحتل أنھا   )6( رقم ــط للفترة السـ  بنســــبة  الذكر  ألف طن كمتوسـ
ــط   من  %11.5 نحو توازي ــمكي،  اإلنتاج متوسـ ــمك  إنتاج أن تبین حیث  السـ   اتجاه  أخذ  المبروك  سـ

 تمثل   2016 عام طن ألف  94.5 حوالي  بلغ حیث  ،2020 عام  تناقص  ثم  2017  عام  إلى تصــــاعدي
 تمثل   2020  عام  طن ألف  83 حوالي إلى  المبروك،  سمك إلنتاج السنوي  المتوسط   من%   66.5  نحو
  المرتبة  في  یلیھ.  2016 عام  عن  %12.2 نحو  بلغت نقص بنـسبة  الـسنوي  المتوـسط   من%  58.4 نحو

ــوـسط   من  %3.5  تمثل  طن ألف  43.1 بحوالي  القرموط   أـسماك  الرابعة   حیث   الـسمكي،  اإلنتاج  متــــ
  حیث  آلخر عام  من  واالنخفاض  االرتفاع  بین متذبذبا   اتجاھا  أخذ  للقرموط   الســـمكي  اإلنتاج إن  تبین
ــط   من  %107.5  نحو تمثل  2016 عام طن ألف  46.3  حوالي بلغ ــنوي  المتوسـ   القرموط  إلنتاج  السـ
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  الفترة   خالل  الســـــنوي  المتوســـــط   من  %113.3  نحو  تمـثل  2016  ـعام  طن  ألف  48.8  حوالي  إلى
 .2016  عام عن  %5.4  نحو بلغت زیادة  بنسبة) 2016-2020(

 )2020-2016(  الفترة خالل مصر في األسماك من المنتجة األصناف ألھم النسبیة األھمیة .6 جدول

 األصناف 
 المتوسط 

 ) طن  ألف(
 طن  �األلف  السنوي   الناتج

2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 
 100 1372 100 1362 100 1305 100 1093 100 1068.3 1240.1 اإلنتاج   إجمالي

 63.5 870.9 52.4 713.9 51.7 674.6 45.3 495.3 44.7 477.5 646.4 البلطي 

 11.9 163.2 9.8 133.0 11.3 147.6 21.2 231.9 21.9 233.9 181.9 البوري 

 6.0 83.0 16.8 228.2 15.7 204.8 9.2 100.1 8.8 94.5 142.1 المبروك

 3.6 48.8 2.5 33.4 2.4 31.2 5.1 55.7 4.3 46.3 43.1 قرام�ط 

 15.0 206.1 18.5 253.5 18.9 246.8 19.2 210 20.3 216.1 226.5 األصناف   �اقي

 أعداد  الســـمكي، اإلنتاج إحصـــاءات واإلحصـــاء، العامة للتعبئة المركزي  الجھاز  من: وحســـبت  جمعت  المصـــدر:
  مختلفة

 مصر في  األسماك إنتاج  على المؤثرة العوامل أھمخامساً: 
مكي  اإلنتاج على یؤثر  أن  بیانات من متاح ھو  لما   البحث  افترض لذا  العوامل، من العدید الـس

عر  الصـیادین،  عدد  اآللیة،  الصـید  مراكب  عدد في تتمثل  العوامل  ھذه أھم ماك،  الجملة ـس  كمیة   لألـس
  التوافق  حیث من  الدالة نموذج لتحدید  المحاوالت  من العدید  إجراء تم وقد. األســــماك من  الواردات

 .واإلحصائي  االقتصادي  المنطقین مع
 أن بالملحق ) 2(  رقم الجدول بیانات توضح :)الثابت المال  رأس(  اآللیة  الصید  مراكب عدد -

ــید مراكب  ألعداد  الســـنوي  المتوســـط  - 1995( الفترة  خالل مركب  3929  حوالي بلغ الصـ
ــید مراكب أعداد زادت  حیث  )،2012  إلى   2003  عام  مركب  2914  حوالي  من  اآللیة  الصــ
ب  4909  حوالي ادة  2020  عـام  مرـك ت  بزـی ب  2003  حوالي  بلـغ ادل  مرـك %  68.5  نحو  تـع

یر.  2003 بعام  بالمقارنة   للعالقة   لوغاریتمیة  النصـف  الصـورة  بأفضـلیة  التالیة  المعادلة وتـش
 )مفسر كمتغیر(  اآللیة  الصید  مراكب وعدد )  تا�ع  كمتغیر(  السمكي اإلنتاج بین

 * *) 9.5( ه1لوس 3280.8+  10898.5 -=  ه^ص

 **90.6ف=   0.85= 2ر

 .طن باأللف األسماك من  اإلنتاج  كمیة  إلجمالي  التقدیریة  القیمة = ـھ^ص  :حیث

 .بالوحدة  اآللیة الصید مراكب عدد لوغاریتم  = 1لوس

 ).18، ......... 3، 2، 1( السنوات عدد =   ه

ــید مراكب لعدد  المرونة معامل بلغ  حیث   مراكب   عدد زیادة  أن  أي  3.79  حوالي  اآللیة  الصــ
ــید ــتوجب مما   ،%3.79  بنحو  الســـمكي  اإلنتاج زیادة  إلى  تؤدي  %1 بنحو اآللیة  الصـ  زیادة  معھ  یسـ

 نحو  أن التحدید  معامل  ویـشیر.  االقتـصادیة  للمرحلة الوـصول یمكن  حتى اآللیة  الـصید مراكب أعداد
        .اآللیة الصید  مراكب لعدد یرجع  السمكي اإلنتاج  في  الحادثة التغیرات من  85%

ــیادین عدد - ــري  العمل( الصـ ــیر:  )البشـ ــط أن  بالملحق   )2( رقم  الجدول  بیانات  تشـ  المتوسـ
ــنوي ــالفة الفترة  خالل صــیاد  ألف  64.3  حوالي بلغ الصــیادین  ألعداد الس   حیث  الذكر،  الس

 ألف   38.2  حوالي إلى  2003  عام  صــیاد  ألف  71.8  حوالي من  الصــیادین أعداد  انخفضــت
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 بعام   بالمقارنة%  46.8 نحو تمثل صــیاد  ألف  33.6  حوالي بلغ  بانخفاض  2020 عام صــیاد
  اإلنتاج   بین  للعالقة  لوغاریتمیة  النصــف الصــورة  بأفضــلیة  التالیة  المعادلة  وتشــیر.  2003

 مفسر)  كمتغیر( الصیادین  وعدد) تابع كمتغیر( السمكي

^ص
 **13.6  =ف ،0.46= 2ر)** 3.7 -( ه2لوس 1173.9  – 2952.7=  ه

^ص :حیث
 .طن باأللف  األسماك من اإلنتاج  كمیة  إلجمالي  التقدیریة  القیمة=  ه

 .صیاد باأللف الصیادین عدد لوغاریتم  =ه2لوس

 ).18، ......... 3، 2، 1( السنوات عدد=  ه

ــمكي  اإلنتاج  انخفاض إلى یؤدي%  1 بنحو  الصــیادین  عدد زیادة أن أي  أي ،%1.4  بنحو  الس
تخدامھ  یتم  العنصـر ھذا أن   اإلنتاجیة   انخفاض على یدل مما   قتصـادیةالا غیر األولي  المرحلة  في  اـس

 في   الحادثة  التغیرات من%  46 نحو أن التحدید  معامل  ویشــیر  الســمكي،  القطاع  في  للعاملین  الحدیة
 .        الصیادین لعدد  یرجع السمكي  اإلنتاج

 المتوسـط أن  بالملحق )  2( رقم  الجدول  بیانات من یتضـح:  لألسـماك  الجملة سـعر متوسـط -
  حیث   الدراســة، فترة خالل  جنیة  ألف  9.2  حوالي بلغ األســماك  لطن  الجملة لســعر الســنوي

  جنیة  ألف  13.7  حوالي  إلى  2003 عام  جنیة ألف 6.2  حوالي  من  لألـسماك  الجملة ـسعر زاد
ادة  2020  ـعام ة توازي  ألف  7.5  حوالي  بلـغت  بزـی ارـنة%  121  نحو  جنـی المـق ام  ـب .  1995  بـع

 الســمكي   اإلنتاج  بین  للعالقة لوغاریتمیة  النصــف  الصــورة  بأفضــلیة  التالیة  المعادلة  وتشــیر
 ):مفسر كمتغیر(  الجملة سعر  متوسط ) تابع كمتغیر(

^ص
   ه3لوس 2750.6+  1739.3  -=  ه

 **134.2ف=         0.90= 2ر    )** 11.6(              

^ص  :حیث
 .طن  باأللف األسماك من  اإلنتاج كمیة  إلجمالي التقدیریة  القیمة=  ه

 .جنیة  باأللف األسماك من  الجملة سعر متوسط   لوغاریتم =ه3لوس

 ).18، ......... 3، 2، 1( السنوات عدد=  ه

  إلى   یؤدي% 1 بنحو  لألـسماك  الجملة ـسعر أن زیادة أي 3.2  حوالي  المرونة معامل بلغ  حیث
  غیر  األولي  المرحلة في  اســــتخدامھ یتم  العنصــــر ھذا  أن أي ،%3.2 بنحو الســــمكي  اإلنتاج زیادة

 الســـمكي   اإلنتاج كمیة  في  الحادثة  التغیرات  من% 90  نحو أن التحدید  معامل  ویشـــیر  قتصـــادیة،اال
         .لألسماك  الجملة سعر  متوسط  في  للتغیر یرجع

 السـنوي   المتوسـط  أن  بالملحق   )2( رقم  الجدول  بیانات تشـیر: األسـماك من  الواردات كمیة -
ماك  واردات لكمیة ة، فترة  خالل طن  ألف  202.3  حوالي  بلغ  األـس  كمیة  زادت  حیث  الدراـس

ــماك  الواردات  عام  طن ألف  335  حوالي  إلى  2003 عام طن ألف  141.7  حوالي من  لألســ
ادة  2020 ادل  ألف  193.3  حوالي  بلـغت  بزـی ة  %136.4  نحو  طن تـع ارـن المـق ام  ـب   ،1995  بـع
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 السمكي  اإلنتاج  بین  للعالقة المزدوجة اللوغاریتمیة الصورة  بأفضلیة التالیة  المعادلة  وتشیر
 )مفسر كمتغیر( األسماك من  الواردات  وكمیة) تابع كمتغیر(

^ص لو 
   ه4لوس 1.03+  3.1 =ه

 *5.5ف=                  0.26 =2ر                )*2.3(              

^ لوص  :حیث  
 باأللف   األســـماك  من  اإلنتاج كمیة  إلجمالي التقدیریة  للقیمة المزدوج  اللوغاریتم = ه

 .طن

 .طن  باأللف األسماك من  الواردات لكمیة  المزدوج اللوغاریتم  =ه4لوس

 ).18، ......... 3، 2، 1( السنوات عدد = ه

  بنحو  الســـــمكي  اإلنـتاج  زـیادة  إلى  یؤدي  %1  بنحو  لألســــــماك  الواردات  كمـیة  زـیادة  أن  أي
 في   الحادثة  التغیرات من  %26 نحو أن التحدید  معامل ویشـــیر  الســـكان،  عدد لزیادة وذلك  1.03%
     .األسماك  من  تالواردا كمیة  في للتغیر یرجع  السمكي  اإلنتاج كمیة

ــیر:  لألســـماك  االســـتھالك من المتاح  - ــط أن  بالملحق   )2(  رقم  الجدول  بیانات تشـ  المتوسـ
  الدراـسة،  فترة  خالل طن ألف  1065.9  حوالي بلغ  األـسماك من  المحلي  لالـستھالك الـسنوي

ث ام  طن  ألف  547.9  حوالي  من  زاد  حـی ام  طن  ألف  1691  حوالي  إلى  2003  ـع   2020  ـع
 وتشـــــیر   ،2003 بـعام  ـبالمـقارـنة%  208.6 نحو  تمـثل  طن  ألف  1143.1  حوالي  بلـغت  بزـیادة

) تابع  كمتغیر(  الســمكي  اإلنتاج  بین  للعالقة  اللوغاریتمیة  الصــورة  بأفضــلیة  التالیة  المعادلة
 ):  مفسر كمتغیر( األسماك من االستھالك وكمیة

^ص لو 
   ه5لوس 1.154+   0.559-=  ه

 1158.6=  ف             0.99= 2ر             )34.04(

^ لوص:  حیث
 .طن باأللف األسماك من  اإلنتاج كمیة  إلجمالي  التقدیریة  القیمة لوغاریتم=  ه

 .طن  باأللف األسماك من  المستھلكة الكمیة لوغاریتم  =ه5لوس

 ).18، ......... 3، 2، 1( السنوات عدد=  ه

ــتھلكة  الكمیة زیادة أن على یدل مما  ــماك من المســ   اإلنتاج  زیادة  إلى  یؤدي  %1 بنحو األســ
 كمـیة   في  الـحادـثة  التغیرات من  %99  نحو  أن  التـحدـید  مـعاـمل  یشـــــیر  كـما %،  1.15  بنحو  الســـــمكي

 .األسماك من  المحلي االستھالك  كمیة في للتغیر  یرجع السمكي  اإلنتاج
 على  المؤثرة  العواـمل  داـلة  اســـــتـخدام  تم  اإلنـتاج  على  المؤثرة  العواـمل  أھم  إلى  وللوصـــــول

اج دار  طریق   عن  الســـــمكي  اإلنـت دد  المرحلي  االنـح ھ  في  Stepwise  المتـع ة   صـــــورـت اریتمـی   اللوـغ
 :  التالیة المعادلة من  الذكر  السالفة الفترة  خالل  المزدوجة

 ه5لوس  1.212+    ه4لوس  0.294 - 0.927  -= ه^ص لو
                     )- 19.1**(            )142.4**(         

 **1158.6  ف=،  0.99 =2ر
   حیث  
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^ لوص
  باأللف   األســــماك  من  اإلنتاج كمیة  إلجمالي التقدیریة  للقیمة المزدوج  اللوغاریتم = ه

 .طن
 .طن  باأللف األسماك من  الواردات لكمیة  المزدوج اللوغاریتم  =ه4لوس
 .طن  باأللف األسماك من  المستھلكة للكمیة  المزدوج اللوغاریتم  =ه5لوس

 .)18، ......... 3، 2، 1(  السنوات  عدد  = ه

ــتوي  عند  النموذج معنویة  تبین  حیث ــائي مســ   التحدید  معامل ذلك على  ویؤكد  ،0.01  إحصــ
 ترجع   اإلنـتاج  كمـیة  في  الـحادـثة  التغیرات  من  %99.9  حوالي  أن  على  ـیدل  مـما   0.999  حوالي  الـبالغ
األسماك باأللف طن، حیث أوضحت النتائج   من  المحلي االستھالك  وكمیة  الواردات كمیة في للتغیر

النخفاض أســـعار   وجود عالقة عكســـیة بین كمیة اإلنتاج من األســـماك وكمیة الواردات وذلك  إلى
  )،0.294  -( األـسماك المـستوردة عن األـسماك المحلیة، وقدرت المرونة الجزئیة لھذا العنـصر بنحو

كما تشـیر    %،0.3 انخفاض اإلنتاج السـمكي بنحو إلىیؤدي   %1 أن زیادة كمیة الواردات بنحو أي
عالقة طردیة بین كمیة اإلنتاج من األســماك والكمیة المســتھلكة باأللف   وجود  إلىعادلة الســابقة  الم

أن زیادة كمیة االسـتھالك من   علىمما یشـیر   1.2 طن وقدرت المرونة الجزئیة لھذا العنصـر بنحو
    %.1.2 زیادة كمیة اإلنتاج بنحو إلىتؤدي   %1  األسماك بنحو

 الكمیة المستھلكة من األسماك في مصر علىالعوامل المؤثرة سادساً: 
الكمیة المسـتھلكة من األسـماك العدید من العوامل تتمثل في عدد السـكان بالملیون   علىیؤثر 
ــمة (س ــماك (كجم/جنیة) (س1نسـ ــعار األسـ ــط أسـ ــعار اللحوم الحمراء  2)، متوسـ ــط أسـ )، متوسـ

ــ3(كجم/جنیة) (س ــعار اللحوم البیض ــط أس ــنوي    ،)4س( (كجم/جنیة)  اء)، ومتوس الدخل الفردي الس
ة الجنـی ة خالل الفترة)  5س(  ـب ا یتضـــــح من  ).2020-2003(  كعواـمل مســـــتقـل دول رقم  كـم   )3(  الـج

ومنھ   ،Multiple Regression Analysis بالملحق، وتم اســتخدام أســلوب تحلیل االنحدار المتعدد
الـصورة اللوغاریتمیة المزدوجة    في  Step Wise Regression  التقدیر المرحلي لالنحدار  تم إجراء

ماك باأللف طن  وكانت أفضـل النتائج بین الكمیة تھلكة من األـس ــ (كمتغیر تابع)   فيالمـس نة ھــــ الـس
   والمتغیرات سالفة الذكر ھي الصورة التالیة

  2لوس  1.86 – 1لوس   7.54+ 14.46  -=  لوص^ھـ

 326.9=  ف   0.98  = 2ر          )4.76  -(           ) 11.24(         

                         0.05  المستوى عند المعنویة إلىتشیر   *  0.01  المستوى عند المعنویة إلى تشیر** 

  عدد   ھي  مصر   في  األسماك  استھالك  على  المؤثرة  العوامل   أھم  أن  السابقة  المعادلة  تشیر  حیث
 طردیة   عالقة  بوجود  وذلك  بالجنیة  األسماك  من  جرام  الكیلو  سعر  متوسط   نسمة،  بالملیون  السكان

 المستھلكة  الكمیة  بین  اقتصادیة  منطقیة  عكسیة  عالقة  ووجود  السكان،  وعدد  األسماك  استھالك  بین
  من% 98 نحو أن  على یدل مما  0.98  التحدید  معامل  قیمة بلغت  وقد األسماك، وأسعار  األسماك من

 أما   السكان،  وعدد  األسماك   سعر  متوسط   خالل  من   تفسر  المحلي   االستھالك  في  الحادثة  التغیرات
  عند  ككل  النموذج  معنویة  ثبت  وقد  بالنموذج،  الواردة  غیر   أخري  عوامل  إلى   فترجع  المتغیرات  بقیة

. 0.01  احتمالي  مستوي  عند  المقدرة  االنحدار  معامالت  معنویة  ثبت  كما   ،0.01  االحتمالي  المستوي
 زیادة   إلى  یؤدي%  1  بنحو  السكان  عدد  زیادة  أن  تبین   بالنموذج  الواردة  المرونات  إلى  واستناداً 
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% 1  بنحو   األسماك  من  جرام  الكیلو  سعر  وانخفاض  ،%7.5  بنحو  األسماك  من  المحلي  االستھالك
 %.1.9 بنحو المحلي االستھالك زیادة إلى یؤدي

 المراجع

 واالســـتھالك   لإلنتاج  تحلیلیة دراســـة  ،)2002(  إبریل –ینایر عامر  جابر محمد  ســـلیمان، إبراھیم 
  ،466-465 العدد  المعاصـرة، مصـر  مجلة  مصـر، في  السـمكیة للموارد  الخارجیة  والتجارة

 .368-367  ص والستون،  الثالثة  السنة

  القطاع  في  الھیكلیة  االختالالت  لبعض  تحلیلیة دراســـة  ،)2002(  یونیو  ،البھنســـاوى أحمد  أســـامة
  جامعة   الزراعة،  كلیة  )،35(  رقم العدد  الزراعیة،  للبحوث  األزھر  مجلة  المصــري،  الســمكي
 .17 -1 ص  األزھر،

ــاء،  العامة  للتعبئة المركزي  الجھاز ــاءات  )2012  -1995(  واإلحصـ ــمكي،  اإلنتاج  إحصـ   أعداد  السـ
   مختلفة

 المنتج  ألســـعار ســـنویة  الربع  النشـــرة  )2012-1995(  واإلحصـــاء،  العامة  للتعبئة  المركز  الجھاز 
 . مختلفة أعداد  الغذائیة، للمواد  والتجزئة  والجملة

 كلیة   ماجســتیر،  رســالة مصــر،  في األســماك على  الطلب  ،)2009(  المحالوي عليّ  محمد شــیماء 
 .شمس عین  جامعة الزراعي  االقتصاد قسم  الزراعة،

  الغذائي،   األمن  تحقیق   في  ودوره  السمكي  االستزراع  ،)2006( مارس،  السیسي  محمد  محمد  سامي 
 .212 -185 ص األول، العدد عشر،  السادس  المجلد  الزراعي،  لالقتصاد  المصریة  المجلة

  رســــالة   العربیة، مصــــر  جمھوریة في  األســــماك تســــویق   ،)2011(  حنا   عطیة هللا عوض  مریم 
 .المنوفیة  جامعة  الزراعة، كلیة دكتوراه،

عد  عید  مـس بتمبر وآخرون  رجب الـس   المصـریة   المجلة  مصـر، في  األـسماك على  الطلب  ،)2008( ـس
 .694 -681 ص  الثالث، العدد عشر، الثامن  المجلد  الزراعي،  لالقتصاد

ــداد  ھناء ــمبر  اللطیف  عبد  ش ــة  ،)2009(  دیس ــادیة دراس ــماك  إلنتاج  اقتص ــر، في األس   المجلة   مص
 .1422 -1409 ص  الرابع، العدد عشر،  التاسع  المجلد  الزراعي،  لالقتصاد  المصریة

 الســــمكیة،   الثروة لتنمیة  العامة  الھیئة  )،2012-1995(  األراضــــي واســــتصــــالح  الزراعة وزارة
 مختلفة. أعداد  السمكي،  اإلنتاج  إحصاءات
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 المالحق 
 الفترة خالل  المختلفة  مصـــــادره من  طن باأللف العربیة  مصـــــر  جمھوریة في الســـــمكي  اإلنتاج  تطور  .1 ملحق 

)2003-2020( 

 السنة

 البیان

 الشمالیة  البحیرات البحار
 المنخفضات
 الساحلیة

 الداخلیة  البحیرات
  النیل

 وفروعھ 

 السمكي  االستزراع 

 البردویل  مریوط  ادكو البرلس المنزلة  األحمر  المتوسط 
  بؤر 
 فواد 

 الریان قارون  ناصر 
  مرة 

 والتمساح 
 توشكي 

  مسطحات
  مائیة 
 طبیعیة 

  مزارع 
 أھلیة 

  أقفاص
 عائمة 

  حقول
 األرز 

  مزارع 
 حكومیة 

2003 47 70.4 65.0 55.5 10.2 4.9 3.3 0.165 48 3 1 5.9 5.1 0.3 118.3 387.5 33.1 17 7.3 

2004 47.5 63.9 63.8 55 9.1 5 2.2 0.2 25 3 1 5.3 7.6 0.4 105 394.7 50.4 17.2 7.2 

2005 56.7 50.7 39.9 53.9 9.6 5.3 3.5 0.152 31 3 2 6.3 4.04 0.3 83.8 492.2 19.8 17.6 7.6 

2006 72.7 46.9 41.2 53 9 5.2 4.1 0.2 26 2 2 5.2 2.9 0.5 105 498.9 80.1 5.6 8 

2007 83.8 47 36.8 58.3 6.7 4.4 4.7 0.321 19.6 3.1 2.1 4.8 2.8 0.5 97.7 557.8 62.3 5.3 8.5 

2008 78.8 47.4 46.5 52.3 5.9 4.4 5.39 0.128 29.7 3.2 2.1 4.5 3.2 0.4 79.7 586.4 69.1 27.9 8.6 

2009 77.4 49 48 53.4 6.2 5.5 5.4 0.2 37.7 3.4 2.6 4.6 4.8 0.5 87.3 591 68 37.7 7 

2010 77.8 44.6 61.1 59.5 6.5 5.9 4.73 0.14 27.4 3.9 2.5 4.0 2.5 1.1 84.6 717 160.2 29.2 11 

2011 69.3 44.5 59.8 45.5 6.4 5.4 4.5 0.123 26.3 4.4 3.1 3.5 2.7 1.7 89.7 722 216.1 35.1 10 

2012 69.3 44.9 62.3 52.1 6.6 7.4 3.8 0.95 26.3 4.4 3.5 2.9 2.3 1.8 66.6 720.4 249.4 34.5 9.5 

2013 63.1 43.6 81.4 49.7 6.2 7.6 3.3 0.1 18.7 4.4 3.4 4.0 1.9 1.9 67.7 722.9 327.3 34.1 9.3 

2014 62.8 45.1 55.1 64.0 5.9 7.5 2.8 0.05 21.7 4.5 3.8 3.7 0.2 2.1 66.1 916.8 176.3 34.0 8.3 

2015 57.6 45.3 50.0 65.1 5.2 12.3 4.7 0.030 22.7 1.1 4.5 3.5 0.1 2.4 69.7 972.5 172.6 17.6 9.8 

2016 53.9 49.7 42.3 67.6 5.1 8.6 4.1 0 18.4 0.9 6.0 3.1 0.2 2.9 73.5 1166.2 175.6 13.6 13.1 

2017 58.9 50.8 60.5 69.3 7.2 9.1 3.1 0 19.8 1.1 6.5 4.0 0 2.1 77.7 1260.7 169.3 7.8 12.2 

2018 56.7 48.0 65.1 71.4 8.00 8.1 2.6 0 28.2 0.8 6.3 2.3 0 2.3 73.7 1368.3 165.4 11.8 13.7 

2019 48.1 50.9 80.0 81.1 8.0 10.5 3.2 0 25.5 0 6.7 3.4 0 2.3 77.4 1410.2 200.9 15.9 12.6 

2020 49.9 51.5 82.5 91.9 8.1 15.5 1.6 0 25.7 0 6.8 3.4 0 2.4 79.6 1362.6 201.1 6.0 19.8 

 10.2 20.4 144.3 824.9 83.5 1.4 2.2 4.1 3.7 2.6 26.5 0.2 3.7 7.4 7.2 61.0 57.9 49.7 62.9 المتوسط 

             ).مختلفة أعداد( ج.م.ع، في السمكي اإلنتاج إحصاءات واإلحصاء، العامة للتعبئة  المركزي  الجھاز: المصدر
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 )2020-2003(  الفترة خالل مصر في السمكي اإلنتاج على المؤثرة العوامل أھم .2  ملحق 

 السنوات

 البیان 

 اإلنتاج  كمیة
 طن بألف

  مراكب  عدد
  اآللیة  الصید

 بالوحدة 

 الصیادین  أعداد
 باآللف

 سعر متوسط
 الجملة 

 )طن/جنیة ألف(

  الواردات كمیة
 ) طن ألف(

  المتاح
 لالستھالك

 طن بألف
2003 877.7 2914 71.8 6.2 163.0 1037.6 
2004 865.1 3032 68.4 6.9 220.8 1084 
2005 889.2 3104 66.4 7.3 188.5 1072.6 
2006 972.3 3155 77.6 6.5 207.6 1175.8 
2007 1008.0 3258 90.2 7.9 258.9 1262.5 
2008 1068.3 3283 101.3 7.2 168.0 1229.9 
2009 1093.0 3335 96.7 8.6 169.0 1254.2 
2010 1305.0 3403 112.3 7.9 257.0 1551.0 
2011 1362.0 3473 89.2 7.9 182.0 1534.5 
2012 1372.0 4252 40.6 8.3 335.0 1691.0 
2013 1454 4383 41.6 8.2 236 1670 
2014 1482 4490 42.7 9.8 355 1808 
2015 1519 4543 47.1 10.7 296 1795 
2016 1706 4809 50.2 11.2 311 1970 
2017 1823 4708 57.5 11.7 367 2154 
2018 1935 4826 31.6 11.9 324 2223 
2019 2039 4852 34.7 12.2 506 2510 
2020 2011 4909 38.2 13.7 520 2655 
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 .مختلفة أعداد السمكي، اإلنتاج إحصاءات السمكیة، الثروة لتنمیة العامة الھیئة األراضي، واستصالح الزراعة وزارة -2

  



 
 2022،واخرون  محمد أبو نحول

Assiut J. Agric. Sci. 53 (4) 2022 (218-238)                                        236 

 )2020-2003( الفترة خالل مصر في السمكي االستھالك على المؤثرة العوامل أھم .3 ملحق 

 السنوات

 البیان 
  المتاح

 لالستھالك
 ) طن ألف(

 السكان  عدد
  بالملیون(

 ) نسمة

 السمك سعر
 ) كجم/جنیة(

 اللحوم  سعر
 ) كجم/جنیة(

 الدواجن  سعر
 ) كجم/جنیة(

 الدخل  متوسط
 )سنة/جنیة(

2003 1037.6 67.9 8.9 22.62 9.61 6100 
2004 1084 69.3 11.6 25.64 12.15 7000 
2005 1072.6 70.7 11.22 27.31 12.24 7600 
2006 1175.8 72.2 11.95 29.68 12.97 6000 
2007 1262.5 73.6 13.21 35.76 14.22 10100 
2008 1229.9 75.2 13.38 39.0 16.65 11900 
2009 1254.2 76.8 16.17 49.4 16.3 13200 
2010 1551.0 79.8 16.18 54.5 16.55 15100 
2011 1534.5 81.4 17.72 58.2 13.22 17100 
2012 1691.0 83.9 18.38 59.4 14.35 18600 
2013 1670 84.6 18.66 60.00 15.50 23727 
2014 1808 86.8 19.22 63.8 15.90 27856 
2015 1795 89.0 20.00 65.00 17.60 28821 
2016 1970 91.0 20.50 70.00 20.00 30500 
2017 2154 94.8 21.25 72.00 22.00 34800 
2018 2223 97.2 22.60 80.00 23.50 44215 
2019 2510 98.9 24.00 85.00 25.00 42515 
2020 2655 102.3 25.25 90.00 27.00 45232 
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Abstract 

Fisheries is considered an important source of national income. Fish product 
is one of the important components of agricultural production. the problem of this 
study determined in increasing fish food gap with about 319 thousand tons in 2020 . 

The study aimed to describe and analysis of fish production in Egypt in terms 
of domestic production, imports, exports, consumption, the food gap, the 
proportion of self-sufficiency, the average per capita available amounts for 
consumption, in addition, to studying the factors that effect on the production and 
consumption of fish in Egypt. 

The study should verification the following results                                                  
The fish production in Egypt is growing annually by about 55.9 thousand 

tons during the period average (2003-2020), which represents about 6.4% of the 
annual average, Imports of fish increased during the study period by about 4.5 tons 
by about 33.6 million pounds per year, and fish exports are increasing annually by 
about 0.68 tons by about 5.3 million pounds annually while the production of fish 
according to different sources show that fish farming ranked first by about 55.3% 
of the average amount of production, and the total northern lakes ranks second at 
about 14.7%, while the production of the Sea (White, Red ) ranked third by about 
14.1%, and the River Nile is ranked fourth by about 10.2 and inland lakes and 
coastal ranked fifth and sixth by about 5.2%, 0.5% respectively during the study 
period. 

Nevertheless, the results show that there are statistically significant 
differences between the indicators during the period average  )2016-2020(.  

In addition, the results show that tilapia ranked first with an average 
production of about 646.4 thousand tons representing about 52.1%, While the 
average production of mullet, carp, and catfish, reaches about 181.9, 142.1, and 
43.1 thousand tons respectively, representing about 14.7%, 11.5%, 3.5% 
respectively of the average total fish production during the period  )2016-2020.(  

The study also indicates that the most important economic factors that affect 
the fish production in Egypt are the amount of fish imports, the quantity of 
available fish, the partial elasticity of them are about -0.294 and 1.2, which 
indicates that an increase in the quantity of imports by about 1% leads to the 
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decline of fish production by about 0.3%, increase the amount of fish consumption 
by about 1% lead to increase the amount of production by about 12% 

However, the results show that the most important factors affecting the 
amount of fish consumed in Egypt are the population and the average price of a 
kilogram of fish. Therefore, the study recommended the development of fisheries 
sector and set up of collection centers for the production of fish near fish farms, 
Moreover, the necessity of expansion in aquaculture to fill the fish food gap. 


