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  دراسة اقتصادية ألهم العوامل المؤثرة على إنتاج واستهالك األسماك في مصر
  حمد عبد الحفيظأ، رامى  بو المجدأ، سوزان عبد المجيد  سماعيلإ، طلعت حافظ  يمان حفنى راتبإ

   جامعة أسيوط–كلية الزراعة –قسم االقتصاد الزراعى

  :المقدمة
 المحلى وتقليل االعتماد على الخارج وتحـسين   من اإلنتاجييعتبر رفع معدل اإلكتفاء الذات    

ميزان المدفوعات المصرى، أحد المحاور األساسية فى سياسة اإلصـالح التـى بـدأت مـصر        
ق إتجهت خطط التنمية فى مصر إلـى رفـع معـدالت            لتطبيقها منذ الثمانينات، ومن هذا المنط     

ـ اإلكتفاء الذاتى من إنتاج الغذاء من خالل اإلستفادة الكاملة      .  للغـذاء ةمن الموارد المحلية المنتج
والموارد السمكية بشقيها سواء طبيعية أو مستزرعة تعتبر أحد الموارد األساسـية المنـوط بهـا     
تحقيق إحدى جزئيات هذا الهدف القومى، حيثُ تعتبر الموارد السمكية من أهـم المـوارد التـى        

دة بين اإلنتاج واإلستهالك والتى نـشأت       يمكن االعتماد عليها فى مواجهة الفجوة الغذائية المتزاي       
بسبب انخفاض معدالت نمو اإلنتاج من ناحية والتزايد المضطرد فى اإلسـتهالك مـن ناحيـة                

  .أخرى
 الـرخيص ذو    يوتعتبر األسماك من المصادر الغذائية الرئيسية الغنية بالبروتين الحيـوان         

 فى حين   ،من وزنها الحى  % ٨٠ حوالى   القيمة الغذائية العالية فضالً على أن لحوم األسماك تمثل        
فى لحوم الماشية كما أن قطاع اإلنتـاج        % ٥٤ ،فى لحوم الدواجن  % ٦٥تبلغ هذا النسبة حوالى     

السمكى يعتبر من القطاعات الرئيسية التى يمكن أن تساهم بشكل غير مباشر فى حـل مـشكلة                 
  .)١(الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء والدواجن

  :مشكلة البحث
 مليـون   ١٣,٦وعلى الرغم من تمتع مصر بمسطحات ومصايد مائية طبيعية تصل إلـى             

، تكفـى لتغطيـة إحتياجاتهـا       )٢( ألف فـدان   ٩٨٧فدان بجانب المزارع السمكية التى تقدر بنحو        
 النـاتج   ياإلستهالكية من األسماك ليس هذا فقط بل وتسمح بوجود فائض للتصدير، إال أن إجمال             

 ولقد أدى إنخفاض المقـادير      .ى يعتبر ضئيل أمام هذه اإلمكانيات الهائلة      السمكى المصرى السنو  
المعروضة من األسماك سنوياً باإلضافة إلى زيادة المقادير المطلوبة من األسماك نتيجة العديـد              

إرتفاع أسعار األسماك إلـى درجـة ال تمكـن    إلى  من العوامل والتى من أهمها الزيادة السكانية        
  .ن من شرائهاغالبية المستهلكي
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، المجلـة   دراسة اقتصادية النتاج واستهالك االسماك فى جمهورية مـصر العربيـة            فوزى فوزى إبراهيم أبو العنين،     )١(
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  :أهداف الدراسة
 ك السمكى واإلستهال  أهم العوامل االقتصادية المؤثرة على كل من اإلنتاج        تستهدف الدراسة 
  ). ٢٠١٣ -١٩٩٦(فى مصر خالل الفترة 

  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات
حـصائى  إل الوصفى مع اإلستعانة بمنهج التحليـل ا  الكمى و  لقد تم استخدام طريقة التحليل    

 .لبيانات السالسل الزمنية لتقدير وشرح الظواهر االقتصادية المتعلقة بقطـاع اإلنتـاج الـسمكى             
 ، تميـة يغارو واللحصائى فى صورها البسيطة والمتعددة الخطيـة    إليب التحليل ا  واستخدمت أسال 

كما استخدم أسلوب تحليل االنحدار الخطى المتعدد والمرحلى فى الصورة اللورغاريتمية لدراسة            
  ). ٢٠١٣ -١٩٩٦( فى مصر خالل الفترة العوامل المؤثرة على اإلنتاج واإلستهالك السمكىأهم 

ماد على عدة جهات فى الحصول على البيانات المستخدمة فـى البحـث             هذا وقد تم االعت   
، وبعـض   الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية     و وهى الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،     
  .الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة

  : نتاج الكلى من المصايد الطبيعيةاجمالى اإلتطور  :اوالً
-١٩٩٦( خـالل الفتـرة    االنتاج الكلى من االسماك من المصايد المصرية      بدراسة تطور   

 فى   اجمالى اإلنتاج الكلى من المصايد الطبيعية      يوضح الذى   )١( رقم   اتضح من الجدول   )٢٠١٣
دنى بلـغ حـوالى     أ، انها تراوحت بين حد       خالل فترة الدراسة    وأهم العوامل المؤثرة عليه    مصر

وقـد بلـغ    ،٢٠٠١ عـام ألف طن ٤٢٨,٦قصى بلغ حوالى، وحد ا٢٠١٢  ألف طن عام ٣٥٤,٢
وبتقدير معادلة االتجاة   . ألف طن  ٣٨٦,٦٠خالل تلك الفترة حوالى   المتوسط العام لالنتاج السمكى     

 نأ، )٢( رقـم    الزمنى الجمالى االنتاج السمكى من المصايد خالل تلك الفترة، اتضح من الجدول           
   .معنوى إحصائياًغير وى نتاج السمكى قد تناقص بمقدار سناجمالى اإل

  :العوامل المؤثرة على اإلنتاج السمكى من المصايد فى مصرأهم : ثانياً
يتميز اإلنتاج السمكي بمجموعة مقومات تؤثر فيه وتحدد مدى إمكانية نموه، وتتحدد هـذه              

تيارات البحريـة، األكـسجين     الدرجة حرارة الماء، الضوء، و    (المقومات ما بين عوامل طبيعية      
  . اقتصادية وفنيةعوامل و...) ائب فى الماء، وجيولوجية المسطح المائى، وغيرهاالذ

العوامل االقتصادية التى تؤثر علـى اإلنتـاج        أهم  واختص البحث فى هذا الصدد بدراسة       
،  اآلليـة او الغيـر اآلليـة        مراكب الصيد  سواء إعداد مراكب الصيد     من هذه العوامل  و. السمكي

 وكميـة   ،كمية الواردات السمكية المـصرية    و،  سعر الجملة لألسماك  ومتوسط  ،  وعدد الصيادين 
                            .االستهالك المحلى من األسماك

  : د مراكب الصيد اآلليةاعدأتطور  -١
أن أعداد مراكب الصيد اآللية المـستخدمة فـى         ) ١( البيانات الواردة بجدول رقم      حوضت

ـ      ٤,١٩ حوالى   تلغقطاع اإلنتاج السمكى فى مصر قد ب        كمتوسـط للفتـرة     ة ألـف مركـب آلي
 ألف  ٢,٨٦، وقد تراوحت أعداد مراكب الصيد اآللية بين حد أدنى بلغ حوالى             )٢٠١٣ -١٩٩٦(

، مما يشير إلى تضاعف عدد      ٢٠١٢عام ةألف مركب آلي   ٤,٩١م وحد أقصى    ١٩٩٧مركب سنة   
  .المراكب فى نهاية فترة الدراسة عن بدايتها

يتـضح  ) ٢(جدول رقم الالموضح بوعداد مراكب الصيد اآللية     ه الزمنى أل   وبدارسة االتجا 
  الزيادة فـى   ضحيو مما  مركب ٠,١١بلغ حوالى     احصائيا،  معنوى ت بمقدار سنوى  تزايد قدانها  

كماقدر معامـل التحديـد      ،%٢,٦ حوالى   بلغت نسبة الزيادة  عداد المراكب بشكل ضعيف حيث      أ
مراكب االليـة ترجـع تاثيرهـا    غيرات الحادثة فى عدد المن الت %٩٣ اى أن حوالى   ٠,٩٣بنحو

  .الزمنلعنصر 
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  :ليةاآل مراكب الصيد غير عدادأتطور  -٢
اآللية المستخدمة فى   غير  أن أعداد مراكب الصيد     ) ١( البيانات الواردة بجدول رقم      توضح

 -١٩٩٦( كمتوسط للفتـرة      ألف مركب  ٣٤,٧٣ حوالى   تقطاع اإلنتاج السمكى فى مصر قد بلغ      
 ألـف   ٢٤,٢٨لية بين حد أدنى بلغ حـوالى        اآل ، وقد تراوحت أعداد مراكب الصيد غير      )٢٠١٣

م، مما يشير إلى تناقص عـدد       ١٩٩٦ ألف مركب سنة     ٤٨,٧٢م وحد أقصى    ٢٠١٣مركب سنة   
  .المراكب فى نهاية فترة الدراسة عن بدايتها

 )٢(ضح بالجـدول رقـم       والمو لية اآل وبدارسة االتجاه الزمنى إلعداد مراكب الصيد غير      
 بـشكل واضـح      مركب ١,٢٢بلغ حوالى    قد تناقصت بمقدار سنوى معنوى احصائيا     يتضح انها   

 اى أن حـوالى  ٠,٨٥قدر معامـل التحديـد بنحـو    ، كما %٣,٥ حوالى   بلغت نسبة النقص  حيث  
  .لية ترجع تاثيرها لعنصر الزمنآ الغيرمن التغيرات الحادثة فى عدد المراكب%٨٥

  
  من المصايد الطبيعية في    السمكىإلنتاج  المؤثرة على ا  أهم العوامل االقتصادية    ): ١(جدول رقم   

                 ).٢٠١٣-١٩٩٦ ( الفترةمصر خالل
  عدد مراكب الصيد 

  السنوات  )ألف مركب(
 اإلنتاج الكلي
 من المصايد

  غير اآللية  اآللية  )باأللف طن(

  عدد الصيادين
  )باأللف(

متوسط سعر 
  الجملة

  )طن/ألف جنيه (

المتاح 
ستهالك لال

  المحلي
  )باأللف طن (

كمية الواردات من 
  األسماك 

  )باأللف طن(

١٤٤,١١  ٥٥٩,٨٣  ٦,٩٠  ٣١,١٨  ٤٨,٧٢  ٣,٣٥  ٣٥٥,٨٠  ١٩٩٦  
٢٠٧,٣٦  ٨٥٤,٣٨  ٧,٣٠  ١٩,٨٦  ٣٤,٥٤  ٢,٨٦  ٣٨٣,٦٠  ١٩٩٧  
١٧٦,٣٠  ٧٠٨,٨٥  ٠٦,٥  ٧٢,٦١  ٤٧,٨١  ٣,١٥  ٤٠٦,٢٠  ١٩٩٨  
١٩٣,١٦  ٨٤١,٤١  ٧,٩٠  ٨٣,٩٢  ٣٥,٨٣  ٣,٢٦  ٤٢٢,٦٠  ١٩٩٩  
٢١٣,٦٣  ٩٥١,١٧  ٧,٢٠  ٦٢,٨٧  ٤٠,٧٨  ٤,٢٣  ٣٨٤,٣٠  ٢٠٠٠  
٢٦١,٤٣  ١٠٣١,٧٣  ٨,٦٠  ٦٤,٧٧  ٤٠,٩٠  ٣,٩٥  ٠٤٢٨,٦  ٢٠٠١  
١٥٤,٣٩  ٩٥٣,٣٠  ٧,٧٠  ٥٣,٨٩  ٤٠,٣٨  ٣,٨١  ٤٢٥,٤٠  ٢٠٠٢  
١٦٣,٠١  ١٠٣٥,٨٧  ٧,٨٠  ٥٢,٦٦  ٤٢,٢٢  ٤,٠٩  ٤٣١,١٠  ٢٠٠٣  
٢٢١,٠٢  ١٠٨٥,١٠  ٨,٦٠  ٥٥,٦٧  ٣٥,٣٣  ٤,٢٥  ٣٩٣,٥٠  ٢٠٠٤  
١٨٨,٩٢  ١٠٧٣,١٠  ٨,٨٠  ٥١,٣٢  ٣٠,٩٩  ٤,٣٨  ٣٤٩,٥٠  ٢٠٠٥  
٢٠٧,٨١  ١١٧٤,٦٨  ٩,٦٠  ٥٢,٣٨  ٣٥,١٦  ٤,٤٩  ٣٧٥,٩٠  ٢٠٠٦  
٢٥٨,٩٣  ١٢٦٢,٥٢  ١٠,٧٠  ٥٥,٠٣  ٣٤,٥١  ٤,٥٤  ٣٧٢,٤٠  ٢٠٠٧  
٢٣٧,٠١  ١١٩٧,٩١  ١٠,٣٠  ٥٨,٠١  ٢٥,٦٤  ٤,٨١  ٣٧٣,٨٠  ٢٠٠٨  
٠١٣٦,٠  ١٢٢١,٢٩  ١٠,٧٠  ٦٥,٥٤  ٢٦,٣٥  ٤,٧١  ٣٨٧,٤٠  ٢٠٠٩  
٢٥٧,٠٠  ١٥٥١,١٩  ١١,١٠  ٣٩,٤٨  ٢٧,٢٧٣  ٤,٨٣  ٣٨٤,٩٠  ٢٠١٠  
١٨٢,٢٢  ١٥٣٤,٩٠  ١٢,٣٠  ٤٣,٤٧  ٢٨,٦٤  ٤,٨٥  ٣٧٥,٤٠  ٢٠١١  
٣٣٥,٠٢  ١٦٩١,١٨  ١٣,٤٠  ٢٦,٣٥  ٢٥,٩٢  ٤,٩١  ٠٣٥٤,٢  ٢٠١٢  
٢٣٥,٨٤  ١٥٨٧,٣٧  ٠١٣,٨  ٢٧,٨٣  ٢٤,٢٨  ٤,٨٦  ٣٥٤,٢٤  ٢٠١٣  
  ٢٠٩,٦٢  ١١١٧,٥٤  ٩,٤٠  ٥٠,٩٩  ٣٤,٧٤  ٤,١٩  ٣٨٦,٦٠  المتوسط
  .عداد متفرقة أكتاب االحصاء السمكى، ،ئة العامة لتنمية الثروة السمكيةالهي :المصدر
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 من  ألهم العوامل االقتصادية المؤثرة على اإلنتاج السمكى      العام  االتجاة الزمنى   ): ٢(جدول رقم   
   ).٢٠١٣ -١٩٩٦( الفترة  خالل فى مصر المصايد

  التغير السنوى
  قيمة  المعادلة  المتغير  رقم

  )ف(

معامل 
التحديد 

 )٢ر(
  %  كمية

١  
  اإلنتاج الكلي  من المصايد

  )ألف طن(
   ه س١,٩٣ - ٤٠٠,٥٦ = ه^ص

                  ) -١,٨٥(  
٠,١٣   ٢,٥٠  -  -  

٢  
  عدد مراكب الصيد اآللية 

 )بألف مركب(
  ه س٠,١١+  ٣,٠٩ = ه^ص

                 )١٠,١٨ (  
٢,٦٠  **٠,١١  ٠,٩٣  ١٠٣,٦٠  

٣  
  عدد مراكب الصيد غير اآللية 

 )ألف مركب(  
  ه س١,٢٢ - ٤٦,٣ = ه^ص

                ) -٦,٦٥ (  
٣,٥٠-  **١,٢٢-  ٠,٨٥  ٤٤,٢٨  

  ه س٠,٨٩ – ٥٩,٤٩ = = ه^ص )باأللف(عدد الصيادين   ٤
                   )  -١,١٨(  

٠,٢٨  ١,٣٩  -  -  

٥  
متوسط سعر الجملة من 

 )طن/ف جنيةأل(األسماك 
   ه س٠,٣٩ + ٥,٦٤ - = ه^ص

                   ) ١٢,١١(  
٤,١٠  **٠,٣٩  ٠,٩٥  ١٤٦,٤٠  

٦  
المتاح لالستهالك المحلى من 

 )ألف طن(األسماك 
  ه س٥٨,٩٤ + ٥٥٧,٦٣ = ه^ص

                  )  ١٥,٥٧(  
٥,٢٥  **٥٨,٩٤  ٠,٩٧  ٢٤٢,٤٠  

٧  
    كمية الواردات من األسماك 

 )ألف طن(
  ه س٤,١٤+  ١٧٠,٣٢=  ه^ص

                  )  ١,٩٨(  
٠,٤٤  ٣,٩٢  -  -  

   .المحسوبة) ت(لى قيمة إلقوسين تشير، القيمه بين اترتيب عنصر الزمن = هسالتقديرية للظاهرة موضع الدراسة فى السنة ه،  القيمة=  ه^ص
  % .١معنوى عند مستوى معنوية**

  ).١(حسب من جدول : المصدر
  
  : الصيادين تطور أعداد–٣

أن المتوسط السنوى لعدد الصيادين العاملين فى       ) ١(توضح البيانات الواردة بالجدول رقم      
كما تشير البيانـات    .  ألف صياد خالل فترة الدراسة     ٥٠,٩٩قد بلغ حوالى     قطاع اإلنتاج السمكى  

ألدنـى  الواردة بنفس الجدول إلى تذبذب إعداد الصيادين خالل فترة الدراسة، حيث بلـغ الحـد ا        
 ألف صياد   ٨٣,٩٢، فى حين بلغ الحد األقصى حوالى        ١٩٩٧ ألف صياد فى عام    ١٩,٨٦حوالى  

  .١٩٩٩عام 
يتضح أن قد تناقص    ) ٢(وبدراسة اإلتجاه الزمنى ألعداد الصيادين، الموضح بجدول رقم         

عدد الصيادين بمقدار سنوى غير معنوى احصائيا، مما يوضح ضعف اإلقبال إلى امتهان حرفـه      
  .د وعزوف الصيادين من ممارسة المهنة واالتجاه إلى حرف أخرى تحقق ربح أعلىالصي

  :تطور متوسط سعر الجملة لألسماك – ٤
أن متوسط سعر الجملة لألسماك يتجه إلى اإلرتفاع حيث بلـغ           ) ١(يتضح من جدول رقم     

ى طن كحد أقص  / ألف جنية  ١٣,٨فى حين بلغ حوالى     م كحد أدنى    ١٩٩٨عام  طن  / ألف ٦,٥نحو  
  .طن خالل فترة الدراسة/ ألف جنية٩,٤م، بمتوسط قدر بحوالى ٢٠١٣عام 

 ،)٢( والموضح بالجدول رقم     لمتوسط سعر الجملة لالسماك    العام   وبدارسة االتجاه الزمنى  
أى أن  ،طـن /ألـف جنيـة   ٠,٣٩بلغ حوالى  قد تزايد بمقدار سنوى معنوى احصائيا،    يتضح أنه   

ى  أ ٠,٩٥حـوالى   كماقدر معامل التحديد ب    ،%٤,١حوالى  ب تقدراسعار الجملة تزيد سنوياً بنسبة      
ترجع تاثيرها لعنـصر    متوسط سعر الجملة لالسماك     من التغيرات الحادثة فى      %٩٥أن حوالى   

  .الزمن
  :من األسماكاإلستهالك المحلى تطور  –٥

 ١١١٧,٥٤أن المتوسط السنوى لألستهالك المحلى قد بلغ نحـو           )١(يوضح الجدول رقم    
  بلغ حـوالى    وقد تراوح األستهالك بين حد أدنى      ،)٢٠١٣-١٩٩٦(طن خالل فترة الدراسة     ألف  

مـا  ، م ٢٠١٢ألف طن عام     ١٦٩١,١٨، وحد أقصى بلغ حوالى      ١٩٩٦ ألف طن عام     ٥٥٩,٨٣
  . بشكل ملحوظ المحلىيشير إلى زيادة اإلستهالك
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، )٢(لجـدول رقـم     وبتقدير معادلة االتجاة الزمنى العام لألستهالك المحلى والموضحة با        
نـسبة زيـادة     ألف طن أى ما يعـادل ٥٨,٩٤ر بحوالى  قديتضح انه يتزيد سنوياً بشكل معنوى       

مـن التغيـرات     %٩٧ى أن حـوالى      أ ٠,٩٧كماقدر معامل التحديد بنحو    ، سنوياً %٥,٣حوالى  
  .الحادثة فى متوسط سعر الجملة لالسماك ترجع تاثيرها لعنصر الزمن

  : السمكية المصريةكمية الوارداتتطور  – ٦
أن المتوسط السنوى من الواردات المصرية من األسماك قـد بلـغ            ) ١(يتضح من جدول    

 ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة وقد تراوحت كمية الواردات بين حد أدنى بلغ              ٢٠٩,٦٢ يحوال
  .٢٠١٢ ألف طن عام ٣٣٥,٠٢، وحد أقصى بلغ حوالى ٢٠٠٩ ألف طن عام ١٣٦

 ، يتـضح انهـا  )٢( لكمية الواردات السمكية الموضحة بالجدول رقم اموبدراسة االتجاه الع  
  . زيادة غير معنوية احصائياًتتزايد

كمتغيـر تـابع، واهـم      ) ه^ص( المـصايد     من  السمكى وبدراسة العالقة بين كمية اإلنتاج    
وى  االنحدار المتعدد اتضح وجود ارتباط ق       دالة وباستخدام،  نتاجاإل يالعوامل المؤثرة مجتمعة عل   
سماك بعضها البعض ، مما يؤكد وجود ارتباط خطى، لذا تـم           ألنتاج ا إبين العوامل المؤثرة على     

عمل مصفوفة االرتباط وعالج المشكلة بحذف بعض العوامل المرتبطة ببعـضها ثـم اسـتخدم               
فضل الصور من الناحيـة     أ هنأ هاالنحدار المتعدد فى الصورة اللوغارتيمية الذى اتضح من نتائج        

  :يحصائية كما يلإلصادية وااالقت
  ٤ لو س٠,٢٢ - ٣ لو س٠,٠٦  +٢ لو س٠,٠٨  +١ لو س٠,٥٣ -١,٧٤ = ه^صلو 

                  ) -١,٣-) *       (١,٧٨   (   ) *  ٠,٧٥) *     (٣,١٢      * (  
  ٦ لو س٠,٠٦-٥ لو س٠,٤٣+

)                     ١,٠٨-  () *    ٣,٣* (  
  )*٤,٩=( ف      ٠,٥٨ = ٢-ر
  . ف طنلنتاج من األسماك باألإل كمية ايلوغاريتم إجمال = ه^صحيث لو 

  .لف مركبأللية باآللوغاريتم عدد مراكب الصيد ا= ١لو س
  .لف مركبأللية باآللوغاريتم عدد مراكب الصيد الغير ا = ٢لو س
  .لوغاريتم عدد الصيادين باأللف = ٣لو س
  .طن/ف جنيةلألبا السماك من الوغاريتم متوسط سعر الجملة= ٤لو س
  .لوغاريتم كمية اإلستهالك المحلى من األسماك باأللف طن = ٥لو س
  .ف طنأللسماك باأللوغاريتم كمية الواردات من ا = ٦لو س

  ).١٨، ...، ٢، ١(ترتيب عنصر الزمن  = ه
وكل من العوامـل    ) ه^ص(وبدراسة العالقة بين الكمية المنتجة من األسماك كمتغير تابع          

، ٠,٠٥حتمـالى   إ على مستوى    كاملحصائية للنموذج   إلتى قد تؤثر عليها فقد اتضح المعنوية ا       ال
لة ؤو المتغيـرات المـس     مما يعنى أن   ٠,٥٨ بلغت نحو    ضح أن قيمة معامل التحديد المعدل     كما ات 

  .من التغيرات الحادثة فى كمية اإلنتاج% ٥٨لة عن ؤو اإلنتاج المذكورة فى المعادلة مسعن
  :ام نموذج االنحدار المتعدد المرحلى فى الصورة اللوغارتمية كما يلىوباستخد 

  ٥ لو س٠,٣٧  +٣ لو س٠,٠٧+ ١لو س ٠,٤٧ - ١,٩=  ه^صلو 
                )  -٢,٩٧)*       (٢,١٣) **     (٢,٩٧** (  
  )**٧,١٧=( ف      ٠,٥٩ = ٢-ر

بع هي عدد مراكـب الـصيد       تبين أن أهم المتغيرات التفسيرية التى تؤثر على المتغير التا         
، وكمية اإلستهالك المحلى ألـف طـن        )٣س(، وعدد الصيادين باأللف     )١س(اآللية ألف مركب    

ضحت النتائج إلى وجود عالقة عكسية بين كمية اإلنتاج من األسماك وعـدد مراكـب               أو).٥س(
ـ  ٠,٤٧-لف مركب، حيث قدرت المرونة الجزئية لهذا العنـصر بنحـو            أللية با آلالصيد ا  و وه
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نتـاج  إل، ووجود عالقة طردية بين كمية ا      تفق مع المنطق االقتصادى   يمعنوى احصائيا ولكن ال     
ن زيادة  أى   أ ٠,٠٧لهذا العنصر بنحو   سماك وعدد الصيادين حيث قدرت المرونة الجزئية      ألمن ا 

لى وجود عالقة   إكما تشير النتائج    % ٠,٠٧ نتاج بنسبة إللى زيادة ا  إيؤدى  % ١هذا العنصر بنسبة  
. لف طـن  ألسماك با ألدية بين كمية اإلنتاج السمكي المحلي و المتاح من االستهالك المحلى ل           طر

 بما يشير أن    ٠,٣٧كما قدرت قيمة معامل المرونة اإلنتاجية الجزئية للمتاح من االستهالك بنحو            
إنما تؤدى إلى زيادة مقابلة فى إنتـاج األسـماك          % ١زيادة كمية اإلستهالك من األسماك بنسبة       

 مما يعنى أن عناصر     ٠,٩٥، وكما اتضح أن قيمة معامل التحديد المعدل بلغ نحو           %٠,٣٧بنسبة  
من التغيرات الحادثة فى كمية اإلنتاج المحلـى        % ٩٥اإلنتاج المذكورة فى المعادلة مسئولة عن       

  .من األسماك
  :مصرأهم العوامل االقتصادية المؤثرة على الكميات المستهلكة من األسماك فى : ثالثاً

  :يعز إرتفاع معدالت اإلستهالك السمكي فى مصر إلى مجموعة من العوامل أهمها هي
 :عدد السكان تطور  -١

والذى يوضح أهم العوامل االقتصادية المؤثرة على االسـتهالك   )٣(يتضح من جدول رقم    
 قد إرتفعـت فـى     معدالت النمو السكاني     ، أن )٢٠١٣ – ١٩٩٦(السمكى فى مصر خالل الفترة      

م بمتوسط  ٢٠١٣ مليون نسمة عام     ٨٤,٠م إلى حوالى    ١٩٩٦ مليون نسمة عام     ٥٨,٧صر من   م
   . خالل فترة الدراسة مليون نسمه٧٠,٤٧حوالى ب قدر

، يتبـين أن    )٤(وبتقدير معادلة االتجاة الزمنى العام لعدد السكان والموضحة بالجدول رقم           
اسة، حيث قدر الزيادة الـسنوية بحـوالى   عدد السكان تزايد بشكل عالى المعنوية خالل فترة الدر    

سنوياً وهي تعد مـن أكبـر معـدالت النمـو            % ٢,١ مليون نسمه، أى ما يعادل حوالى        ١,٤٦
 أى أن   ٠,٩٩السكانى فى الدول النامية، كما قدر معامل التحديد لتطور أعداد الـسكان بحـوالى               

  . الزمنمن التغيرات الحادثة فى عدد السكان يرجع إلى عنصر % ٩٩حوالى 
  : تطور متوسط سعر التجزئة من األسماك-٢

أن متوسط سعر الكيلو جرام من االسماك قد زادت من          ) ٣(اتضح من بيانات الجدول رقم      
للكيلوجرام  كحد أعلـى عـام       /  جنية ١٦,٣٧ إلى   ٢٠٠١للكيلوجرام كحد أدنى عام     /  جنية ٨,١

م، بمتوسـط   ٢٠٠١جزئة عام   من متوسط سعر الت   % ١٠٢,١ بزيادة قدرت نسبتها حوالى      ٢٠١٣
  .للكيلوجرام خالل فترة الدراسة/  جنية١١,٨٥قدر بحوالى 

وجـد أن متوسـط سـعر    ) ٤( وبدراسة معادلة اإلتجاه الزمنى الموضحة بالجدول رقـم         
 جنية، أى ما يعـادل      ٠,٥٩التجزئة لألسماك قد تزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ حوالى           

 أى أن حـوالى     ٠,٨٨سنوياً، كما قدر معامل التحديد بحـوالى        % ٤,٩بة زيادة تقدر بحوالى     نس
  .من التغيرات الحادثة فى سعر التجزئة من األسماك يرجع إلى عنصر الزمن% ٨٨
  : تطور متوسط سعر التجزئة من اللحوم الحمراء– ٣

يث وجد أن التغيـر فـى     تعتبر اللحوم الحمراء من السلع البديلة لألسماك هي والدواجن ح         
) ٣(اتضح من بيانات الجدول رقم      . أسعارهما يؤدي إلى التغير فى الكمية المطلوبة من األسماك        

للكيلوجرام كحد أدنـى    /  جنية ١٥أن متوسط سعر الكيلو جرام من اللحوم الحمراء قد زادت من            
ـ ٢٠١٣للكيلوجرام  كحد أعلى عام     /  جنية ٦٢,٠٧إلى  ١٩٩٦عام   سبتها حـوالى   بزيادة قدرت ن

للكيلوجرام /  جنية٢٩,٢٦، بمتوسط قدر بحوالى     ١٩٩٦من متوسط سعر التجزئة عام      % ٣١٣,٨
  .خالل فترة الدراسة

وبدراسة معادلة االتجاه الزمنى لمتوسط سعر التجزئة من اللحوم الحمراء وجد أن متوسط             
/ جنيـة ٢,٧٨حـوالى سعر التجزئة للحوم الحمراء قد تزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا، بلـغ      

سنوياً، كمـا قـدر معامـل التحديـد     % ٩,٥للكيلوجرام ، أى ما يعادل نسبة زيادة تقدر بحوالى          
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من التغيرات الحادثة فى سعر التجزئة للحوم الحمراء يرجع         % ٨٤ أى أن حوالى     ٠,٨٤بحوالى  
  .إلى عنصر الزمن

  : تطور متوسط سعر التجزئة من الدواجن– ٤
أن متوسط سعر الكيلو جرام من الدواجن قد زادت من          ) ٣( رقم   اتضح من بيانات الجدول   

 ٢٠١٣للكيلوجرام كحد اعلى عام /  جنية ١٩,٩ إلى   ١٩٩٦للكيلوجرام كحد ادنى عام     /  جنية ٤,٩
، بمتوسط قدر بحوالى    ١٩٩٦من متوسط سعر التجزئة عام      % ٣٠٦بزيادة قدرت نسبتها حوالى     

  .ةللكيلوجرام خالل فترة الدراس/  جنية٩,٨١
وجد أن متوسـط سـعر   ) ٤(وبدراسة معادلة اإلتجاه الزمنى العام الموضحة بالجدول رقم  

للكيلوجرام، ما  /  جنية ٠,٨٦التجزئة للدواجن قد تزايد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ حوالى           
 أى أن ٠,٨٩سنوياً، كما قدر معامـل التحديـد بحـوالى         % ٨,٧يعادل نسبة زيادة تقدر بحوالى      

  .من التغيرات الحادثة فى سعر التجزئة للدواجن يرجع إلى عنصر الزمن% ٨٩حوالى 
  

أهم العوامل االقتصادية المؤثرة علي االستهالك في مصر فـي الفتـرة مـن              ): ٣(جدول رقم   
)٢٠١٣-١٩٩٦.(  

  )بالجنيه(متوسط سعر التجزئة 
  السنوات

عدد السكان 

اللحوم   لألسماك  )بالمليون(
  الحمراء

  الدواجن

الواردات من 

  األسماك

  )ألف طن (

 من الصادرات

  األسماك 

  )ألف طن(

متوسط الدخل 

  للفردالسنوي 

  )ألف جنيه( 
٤,٠٤  ٠,٥٨  ١٤٤,١١  ٥,٢٠  ١٥,٠٠  ٨,٥٠  ٥٨,٧٦  ١٩٩٦  
٤,٣٦  ٢,٢٣  ٢٠٧,٣٦  ٥,٢٠  ١٥,٥٠  ٨,٥٠  ٦٠,٠٨  ١٩٩٧  
٤,٦١  ٢,١٤  ١٧٦,٣٠  ٥,٤٠  ١٥,٦٠  ٨,٤٠  ٦١,٣٤  ١٩٩٨  
٥,٠٨  ٠,٦٩  ١٩٣,١٦  ٥,٣٠  ١٦,٢٠  ٨,٤٠  ٦٢,٦٤  ١٩٩٩  
٥,٣٢  ٠,٩٦  ٢١٣,٦٣  ٥,٣٠  ١٦,٣٠  ٨,٣٠  ٦٣,٩٨  ٢٠٠٠  
٥,٥٦  ١,٢٢  ٢٦١,٤٣  ٤,٩٠  ١٦,٧٠  ٨,١٠  ٦٥,٣٤  ٢٠٠١  
٥,٧١  ٢,٥٦  ١٥٤,٣٩  ٥,٦٠  ١٧,٠٠  ٨,٤٠  ٦٦,٦٧  ٢٠٠٢  
٥,٧٩  ٣,١٣  ١٦٣,٠١  ٥,٩٠  ١٨,٩٠  ٨,٥٠  ٦٧,٩٨  ٢٠٠٣  
٥,٥٨  ١,٩١  ٢٢١,٠٢  ٩,٧٠  ١٩,٨٠  ١٢,٧٠  ٦٩,٣٣  ٢٠٠٤  
٧,١٦  ٥,١٢  ١٨٨,٩٢  ٩,٨٠  ٢٥,٣٠  ١٢,٨٠  ٦٩,٩٩  ٢٠٠٥  
٨,٠٥  ٤,٠٥  ٢٠٧,٨١  ١٠,٧٠  ٢٧,٧٠  ١٣,١٠  ٧٠,٦٥  ٢٠٠٦  
٩,٣١  ٤,٤٢  ٢٥٨,٩٣  ١١,١٠  ٣١,٠٠  ١٤,٤٠  ٧٤,٣٦  ٢٠٠٧  
٩,٥٤  ٦,٧٣  ٢٣٧,٠١  ١١,٩٠  ٣٦,٠٠  ١٤,٦٠  ٧٥,١٠  ٢٠٠٨  
٩,٧٨  ٧,٥٩  ١٣٦,٠٠  ١٢,٤٦  ٣٣,٦١  ١٥,٢٣  ٧٦,٨٢  ٢٠٠٩  
١٠,٦٥  ١٠,٦٠  ٢٥٧,٠٠  ١٣,٥٠  ٤٥,٠٠  ١٥,٨١  ٧٨,٧٣  ٢٠١٠  
١١,٣٥  ٩,٤٩  ١٨٢,٢٢  ١٦,٣٠  ٥٥,٠٠  ١٥,٥٠  ٨٠,٤١  ٢٠١١  
١٣,٤٦  ١٥,٨١  ٣٣٥,٠٢  ١٨,٥٠  ٦٠,٠٠  ١٥,٧٥  ٨٢,٣١  ٢٠١٢  
١٤,٣٤  ٢٠,٤٥  ٢٣٥,٨٤  ١٩,٨٩  ٦٢,٠٧  ١٦,٣٧  ٨٤,٠٠  ٢٠١٣  

  ٦٦١٨,٩٨  ٥,٥٤  ٢٠٩,٦٢  ٩,٨١  ٢٩,٢٦  ١١,٨٥  ٧٠,٤٧  المتوسط

سعار السلع، ونشرات التجارة الخارجية، أحصاء، نشرات الدخل، ونشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واال:المصدر
  .عداد متفرقةأ
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معالم معادالت اإلتجاه الزمنى ألهم العوامل االقتصادية المؤثرة على اإلستهالك          ): ٤ ( رقم جدول
  ).م٢٠١٣ -١٩٩٦(السمكي فى مصر فى الفترة 

  التغير السنوي
  )ف(قيمة   المعادلة  المتغير  رقم

معامل 
التحديد 

 )٢ر(
  %  كمية

  )بالمليون(عدد السكان   ١
  ه س١,٤٦+ ٥٦,٥٦ = ه^ص

)                 ٤٢,١٤ (  
٢,١٠  **١,٤٦  ٠,٩٩  ١٧٧٦,٠٣  

متوسط سعر التجزئة لألسماك       ٢
  )بالجنية(

  ه س٠,٥٩ + ٦,٢٨ = ه^ص

)                ١٠,٨١ (  
٤,٩٠  **٠,٥٩  ٠,٨٨  ١١٦,٧٨  

حمـراء  متوسط سعر اللحوم ال     ٣
  )بالجنية(

  ه س٢,٧٨ + ٢,٨٩ = ه^ص

)                  ٩,١٨(  
٩,٥٠  **٢,٧٨  ٠,٨٤  ٨٤,٤٠  

متوسط سعر التجزئة للـدواجن       ٤
  )بالجنية(

  ه س٠,٨٦ + ١,٦ = ه^ص

)                ١١,٢٨(  
٨,٧٠  **٠,٨٦  ٠,٨٩  ١٢٧,٤٠  

متوسط الدخل الـسنوى للفـرد        ٥
  )بالجنية(

  ه س٠,٥٧ + ٢,٣٨ = ه^ص

     )             ١٤,٨(  
٧,٣٠  **٠,٥٧  ٠,٩٣  ٢١٩,١٤  

الف (كمية الواردات من االسماك  ٦
  )طن

  ه س٣,٤١ + ١٧١,٦٢ = ه^ص

)                   ١,٤٩(  
٠,٣٥  ٢,٢٣  -  -  

كميــة الــصادرات مــن     ٧
  )الف طن(االسماك

  ه س٠,٨٩ + ٢,٨٩ - =ه^ص

)                   ٦,٧٢(  
١٦,١٠  **٠,٨٩  ٠,٧٤  ٤٥,١٣  

) ت(ترتيب عنصر الزمن، القيمه بين القوسين تشير إلى قيمـة          = هالتقديرية للظاهرة موضع الدراسة فى السنة ه، س        القيمة=  ه^ص
  . المحسوبة

  % .١معنوى عند مستوى معنوية**

  ).٣(حسب من جدول : المصدر
  
  :  للفردمتوسط الدخل السنوىتطور  -٥

 للدخول فى مصر حيث إرتفع متوسـط        إرتفاع المستوى العام  ) ٣(يتضح من الجدول رقم     
 ٢٠١٣ ألف جنيـة عـام       ١٤,٣٤ إلى نحو    ١٩٩٦ آالف جنية عام     ٤الدخل الفردى من حوالى     

 ألـف جنيـة     ٥,٥٤بمتوسط سنوى قدر بحوالى      ١٩٩٦عن عام   % ٢٥٨,٥بزيادة قدرت بنسبة    
  .فترة الدراسةسنوياً خالل 

لفردى السنوى قد تزايـد بمقـدار       وجد أن متوسط الدخل ا    وبدراسة معادلة اإلتجاه الزمنى     
، سـنوياً % ٧,٣ أى ما يعادل نسبة زيادة تقدر بحوالى      ،  ٠,٥٧سنوى معنوى إحصائيا بلغ حوالى    

من التغيرات الحادثة فـى متوسـط       % ٩٣ أى أن حوالى     ٠,٩٣كما قدر معامل التحديد بحوالى      
  . دخل الفرد السنوى يرجع إلى عنصر الزمن

  :كية المصريةكمية الواردات السمتطور  – ٦
أن المتوسط السنوى من الواردات المصرية من األسماك قـد بلـغ            ) ٣(يتضح من جدول    

 بين حد أدنى بلغ حـوالى       ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة، وقد تراوحت كمية        ٢٠٩,٦٢حوالي  
، بزيادة قدرت ٢٠١٢ ألف طن عام     ٣٣٥,٠٢وحد أقصى بلغ حوالى      ٢٠٠٩ ألف طن عام     ١٣٦

  .٢٠٠٩ن عام ع% ١٤٦,٣بحوالى 
، يتـضح انهـا   )٤(وبدراسة االتجاه العام لكمية الواردات السمكية الموضحة بالجدول رقم   

  .تزايدت زيادة غير معنوية احصائياً
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  : كمية الصادرات السمكية المصرية–٧
 قـدر أن المتوسط السنوى من الصادرات المصرية مـن األسـماك   ) ٣(يتضح من جدول    

 بين حد أدنى بلـغ      صادراتط لفترة الدراسة وقد تراوحت كمية ال       ألف طن كمتوس   ٥,٥٤حوالى  ب
بنسبة زيادة  ،  ٢٠١٣ ألف طن عام     ٢٠,٤٥، وحد أقصى بلغ حوالى      ١٩٩٦ ألف طن عام     ٠,٥٨

  . ١٩٩٦عن عام % ٣٤٢٥,٨قدرت بحوالى
 بمقدار سنوى معنـوى     توبدراسة االتجاه العام وجد أن كمية الصادرات السمكية قد تزايد         

 سنوياً، كمـا    %١٦,١أى ما يعادل نسبة زيادة تقدر بحوالى        ،  ألف طن  ٠,٨٩ حوالى إحصائيا بلغ 
من التغيرات الحادثة فى كمية الصادرات      % ٧٤ أى أن حوالى     ٠,٧٤قدر معامل التحديد بحوالى     

  .السمكية ترجع إلى عنصر الزمن
مؤثرة علـى  وللتوصل إلى أهم العوامل المؤثرة على االستهالك فقد استخدم دالة العوامل ال      

اإلستهالك من األسماك عن طريق اإلنحدار المتحدد المرحلى فى الصورة اللوغارتمية المزدوجة            
لتحديد أهم العوامل التفسيرية التى قد تؤثر فى اإلسـتهالك المحلـى لألسـماك خـالل الفتـرة                  

  : من النموذج التالىهو مبينكما  ،)م٢٠١٣ -١٩٩٦(
  ٤ لو س٠,١٥- ٣ لو س٠,٣- ٢و س ل٠,٢٤- ١ لو س٥,٠١+٥,٦٣- = ه^صلو 

)                       ٠,٤٦-) *      (١,٢٣-) *      (٠,٦٥-) **    (٣,٠٩      * (  
  ٧ لو س٠,٠٧ +٦ لو س٠,٠٠٥- ٥ لو س٠,٠٨             +

)                     ٠,١١) *    (٠,٠٩-) *     (٠,٩١* (  
  ) **٣٥,٢٦= (ف      ٠,٩٣  = ٢-ر

  . ف طنللوغاريتم إجمالى كمية اإلستهالك المحلى من األسماك باأل=  ه^صحيث لو 
  ).مليون نسمة(لوغاريتم عدد السكان  = ١لو س
  ).بالجنية(لوغاريتم متوسط سعر التجزئة لألسماك  = ٢لو س
  ).بالجنية(لوغاريتم متوسط سعر التجزئة للحوم الحمراء  = ٣لو س
  ).بالجنية(دواجن لوغاريتم متوسط سعر التجزئة لل = ٤لو س
  ). لف طنأ(لوغاريتم كمية الواردات من األسماك  = ٥لو س
  ).لف طنأ(لوغاريتم كمية الصادرات من األسماك  = ٦لو س
  ).سنوى/لف جنيةأ( لوغاريتم متوسط الدخل الفردى = ٧لو س

   ).١٨، ...،  ٤، ٣، ٢، ١ = (ه
، كما أتضح أن قيمـة      )٠,٠١( على المستوى اإلجمالى     الكاملوقد اتضح معنوية النموذج     

 مما يعنى أن عناصر اإلنتـاج المـذكورة فـى           ٠,٩٣بلغت نحو   ) ٢-ر(معامل التحديد المعدل    
  . من التغيرات الحادثة فى كمية اإلستهالك المحلى% ٩٣المعادلة مسئولة عن 

  : كما يلىاالنحدار المتعدد المرحلى فى الصورة اللوغارتمية نموذج وباستخدام
  ٣ لو س٠,٣٤- ٢ لو س٠,٤٠٣ -١لو س ٥,١٥ +٥,٥٦-=  ه^صلو 
                      ) ٢,٣٩-)*       (٢,٤٦-) **    (٨,١٨* (  
  )**١٠١,٨٧=( ف      ٠,٩٥ = ٢-ر

تبين أن أهم المتغيرات التفسيرية التى تؤثر على المتغير التابع هي عدد السكان بـالمليون               
، ومتوسط سـعر التجزئـة للحـوم        )٢س(نية  ، ومتوسط سعر التجزئة لألسماك بالج     )١س(نسمة  

ضحت النتائج وجود عالقة طردية بين كمية اإلستهالك المحلى مـن           وأو). ٣س(الحمراء بالجنية   
قدرت قيمة معامل المرونـة اإلنتاجيـة       و). بالمليون نسمة (وعدد السكان   ) لف طن األب(األسماك  

إنما يؤدى إلى زيادة    % ١سكان بنسبة   ن زيادة عدد ال    أ  بما يشير  ٥,١٥الجزئية لعدد السكان بنحو     
 ويشير النموذج السابق إلـى وجـود        وهى تعتبر كبيرة نسبيا،    %٥,١٥مقابلة فى إستهالك بنسبة     

 سـماك ألسماك ومتوسط سعر التجزئـة مـن ا  ألعالقة عكسية بين كمية اإلستهالك المحلى من ا      
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 أن زيـادة هـذا العنـصر    أي) ٠,٤٠-( حيث قدرت المرونة الجزئية لهذا العنصر بنحو     بالجنية
ج ذ، ويـشير النمـو  %)٠,٤(تؤدي إلى انخفاض مقابل فى إستهالك األسماك بنـسبة        % ١بنسبة  

  بالجنية سماك وسعر التجزئة للحوم الحمراء    أللى وجود عالقة عكسية بين االستهالك من ا       إيضا  أ
% ١ بنـسبة     أي أن زيادة هذا العنصر     ٠,٣٤ - حيث قدرت المرونة الجزئية لهذا العنصر بنحو      

كمـا اتـضح أن قيمـة معامـل     % ٠,٣٤تؤدي إلى انخفاض مقابل فى إستهالك األسماك بنسبة     
 مما يعنى أن عناصر اإلنتاج المذكورة فى المعادلة مسئولة عـن            ٠,٩٥التحديد المعدل  بلغ نحو      

  .سماكألمن التغيرات الحادثة فى كمية االستهالك المحلى من ا %٩٥
 :الملخص

 غذائية من شأنها رفع مستوى التغذيـة        ةونة األخيرة إلى إنتهاج سياس    آلتسعى مصر فى ا   
البروتينية من المصادر الحيوانية، وتستهدف خطط الدولة تحقيق االكتفـاء الـذاتى مـن الـسلع          
الغذائية بقدر اإلمكان، وزيادة معدالت اإلنتاج لمواجهه الفجـوة المتزايـدة فيمـا بـين اإلنتـاج           

عدالت النمو السكاني تعتبر تنمية اإلنتـاج الـسمكي أحـد المحـاور              ومع زيادة م   .واإلستهالك
مل التـى   ااألساسية لمواجهة الفجوة الغذائية والحد من زيادة الواردات، وقد استهدف البحث العو           

عداد مراكـب الـصيد     أتؤثر على إنتاج األسماك فى مصر، حيث تبين أن أهم هذه العوامل هي              
، عدد الصيادين   ى احصائيا ولكن ال تتفق مع المنطق االقتصادى       وهو معنو  )عالقة عكسية  (ليةآلا

لة عـن   وؤحيث ان هذة العناصر مجتمعة مـس       )عالقة طردية ( واإلستهالك المحلى من األسماك   
تناول البحث أهم العوامل المؤثرة علـى اإلسـتهالك     كما  . من التغيرات الحادثة فى االنتاج    %٥٩

امل المؤثرة هي عدد السكان ومتوسط سعر التجزئة مـن          المحلى لألسماك وقد تبين أن أهم العو      
لة عن  وؤحيث ان هذة العناصر مجتمعة مس      سماك و متوسط سعر التجزئة من اللحوم الحمراء       ألا

، لذلك يوصى    خالل فترة الدراسة   من التغيرات الحادثة فى االستهالك المحلى من االسماك        %٩٥
عانى من العديد مـن      ت والتىة المصادر الطبيعية    مشاكل التى تعوق تنمي   الالبحث بالعمل على حل     

 ،العمل على رفع انتاجية مراكب الصيد وتطوير حرفـة الـصيد   وتشريعية، فنية و،المشاكل بيئية 
زيادة حجم االستثمارات المخصصة لقطاع     ووتدريب الصيادين وامدادهم بادوات متطورة للصيد،       

وتوفير وسائل النقل المجهزة للحفاظ على جودة       تطوير جهاز التسويق التعاونى     والثروة السمكية،   
  .  والعمل على إنشاء مراكز تجميع االسماك قريبة من مصادرها،االسماك
  :المراجع

سماك فى جمهوريـة    ألنتاج واستهالك ا  إلاقتصادية   دراسة ،فوزى فوزى إبراهيم أبو العنين     -١
 عشر، العـدد الثـانى،       المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلد التاسع      مصر العربية، 

 .٢٠٠٩يونيو، 
 اقتـصادديات إنتـاج وإسـتهالك       ،أشرف شبل محمد يونس، رباب أحمد محمود الخطيـب         -٢

األسماك فى مصر، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى، المجلد الثالث والعشرون، العـدد            
 .٢٠١٣األول، مارس 

 ،ع.م.نتاج الـسمكى فـى ج     حصاء، نشرة إحصائيات اإل   إلالجهاز المركزى للتعبئة العامة وا     -٣
 .٢٠١٣ -١٩٩٦أعداد متفرقة خالل فترة الدراسة، 

، والتجـارة   ات الـدخل وأسـعار الـسلع      حصاء، نـشر  إلالجهاز المركزى للتعبئة العامة وا     -٤
 .٢٠١٣-١٩٩٦، خالل فترة الدراسة، أعداد متفرقة الخارجية

كتاب االحـصاء   لسمكية،  لثروة ا ا  لتنمية  الهيئة العامة  ،وزارة الزراعة واستصالح األراضى    -٥
  . أعداد متفرقة خالل فترة الدراسة،السمكى
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Summary: 
Egypt recently seeks for pursuing a food policy that aims to raise the 

protein nutrition level depending on the animal source. The State's plans aim to 
achieve the self-sufficiency of food goods as much as possible, and increase the 
rates of production fill the gap between the production and consumption. Due to 
the increasing rate of population growth, the development of fish production is 
considered one of the main pillars that help to face the food gap and decrease the 
imports.                                                                                              

Thus, the research focused on the factors affecting which affect the fish 
production in Egypt. It showed that the most important factors  are preparation of 
mechanic fishing boats ( inverse relationship ) a moral statistically but does not 
agree with economic logic, the number of local fishermen and consumption of 
fish)has a direct correlation)where this elements together official on the 59% of 
the changes in production. The research discussed the most important factors 
affecting domestic consumption of fish and found that the most important factors 
affecting are the number of  population, the average of fish retail price , and the 
average of red meat retail price all these factors are responsible for 95 % of the 
changes in local consumption during the study period. 

Therefore, the research recommended that work should be done to solve the 
problems that hinder the development of natural sources, which suffers from a lot 
of technical and legislative environmental problems. In addition to that the 
production of the fishing boats should be increased. On the other hand, 
developing fishing craft, training fishermen and providing them with advanced 
tools for fishing, increasing the investments  concerning the fish wealth sector, 
development  the cooperative marketing and providing the suitable means of 
transport to  keep maintain the fish and establishing centers of fish close to its 
sources are definitely necessary.               

  


