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Abstract 

The research problem was represented by the insufficiency or inability of the Egyptian fish production capacity to cover the 

increasing consumer needs of fish, at a time when Egypt enjoys the seas and the Nile and the possibility of expansion in fish  

farming, as well as familiarity with some consumers with the possibility of obtaining their needs from animal protein from fish at  a 

lower cost From getting them through other animal protein sources such as red meat. The research also aimed to study the evolution 

of the amount of fish production from its various sources in Egypt, as well as the evolution of the amount of exports, imports and 

fish consumption, and a study of the most important economic factors affecting fish production in Egypt during the period (2001-
2017) where the results of the research showed that:  

• The average local production of fish during the study period was about 1.201 million tons, the percentage of which 

contributed to the seas, about 9.82%, with an average production of about 117.91 thousand tons, while the rate of 

production of lakes and coastal depressions was about 13.89%, with an average production of about 166. 75 thousand 
tons, while the average production of the Nile River was about 88.51 thousand tons, at a rate of about 7.37%, while the 

largest share was through fish farming farms, which amounted to 827.71 thousand tons, at a rate of about 68.92%.  

• The average of Egypt's fish exports amounted to about 13.16 thousand tons, while the average amount of imports 

amounted to 239.24 thousand tons, the average available for domestic consumption was about 1.42 million tons, and the 
average fish gap amounted to 225.06 thousand tons, with a self-sufficiency rate of about 83 96%, and the average per 

capita share of fish is approximately 18.01 kg.  

• The results of the research also showed that the most important factors affecting the domestic production of fish are the 
numbers of non-motorized boats and the amount of fish imports, where the statistical significance of the model as a 

whole was established at a level of significance (0.01), where it was found that there is a positive relationship consistent 

with economic logic and statistically significant Between the production of natural fisheries from fish and the number of 

non-motorized boats, which means that increasing the number of non-motorized boats by a thousand boats annually will 

lead to an increase in the quantity produced from natural fisheries by 3.470 thousand tons, as it was also shown that there 

is an inverse relationship consistent with the economic logic and statistically significant Between you Aggregate fisheries 

from fish and the amount of fish imports, as an increase in the amount of fish imports annually by one thousand tons 

leads to a decrease in the amount of fish produced annually by 256 tons, as the modified determination factor reached 
about 0.76, which means that 76% of the changes in the production of natural fisheries are due to changes in The number 

of non-motor boats and the amount of annual fish imports, and about 24% of the changes in the amount of fish produced 

are due to other factors not taken into account. 

 
 

Keywords: economic study, fish production, Egypt. 

  

https://aasj.journals.ekb.eg/
https://dx.doi.org/10.21608/aasj.2021.167112
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Abdelsattar et al. / Archives of Agriculture Sciences Journal  4(1) 1–8, 2021. 

2 

 

 

 دراسة اقتصادية لإلنتاج السمكي في مصر 
 

 أحمد إبراهيم محمد أحمد، أيمن سعيد الشيشيني   ، عبد النبي عبد الحليم الشريف ، محمد على عبد الستار

 جمهورية مصر العربية   ،أسيوط ، جامعة األزهر )فرع أسيوط( ، الزراعة كلية ، االقتصاد الزراعي قسم 

 
 

 لصستخالم
 

كما  تمثلت المشكلة البحثية في قصور أو عجز الطاقة اإلنتاجية السمكية المصرية عن تغطية االحتياجات االستهالكية المتزايدة من األسماك، 

الصادرات والواردات واالستهالك   كمية تطور، وأيضا مصر في المختلفة مصادره من السمكي اإلنتاج كمية استهدف البحث دراسة تطور

 أوضحت نتائج البحث أن: حيث (2017-2001اسة أهم العوامل االقتصادية المؤثرة على إنتاج األسماك في مصر خالل الفترة )السمكي، ودر
 

 %9،82مليون طن، تمثل نسبة مساهمة البحار منها حوالي1،201بلغ متوسط اإلنتاج المحلي من األسماك خالل فترة الدراسة حوالي •

وبمتوسط   %13،89ف طن، في حين شكلت نسبة انتاج البحيرات والمنخفضات الساحلية حواليأل 117،91بمتوسط انتاج بلغ حوالي

، اما %7،37ألف طن وبنسبة بلغت حوالي88،51ألف طن، في حين بلغ متوسط انتاج نهر النيل حوالي166،75انتاج بلغ حوالي

 .%68،92ألف طن وبنسبة بلغت حوالي 827،71النصيب االكبر فكان من خالل مزارع االستزراع السمكي والتي بلغت حوالي

ألف طن، كما بلغ 239،24ألف طن، في حين بلغ متوسط كمية الواردات 13،16بلغ متوسط صادرات مصر السمكية حوالي •

ألف طن، وبنسبة اكتفاء  225،06مليون طن، كما بلغ متوسط الفجوة السمكية حوالي 1،42متوسط المتاح لالستهالك المحلى حوالي

 كجم.    18،01، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من االسماك حوالي%83،96حوالي  ذاتي بلغت

كما أوضحت نتائج البحث أن أهم العوامل المؤثرة على االنتاج المحلى من االسماك تتمثل في أعداد المراكب غير االلية وكمية   •

نوية إحصائيا بين انتاج المصايد الطبيعية من الواردات السمكية، حيث تبين وجود عالقة طردية متفقة مع المنطق االقتصادي ومع

االسماك وعدد المراكب غير االلية، بما يعني ان زيادة أعداد المراكب غير االلية بمقدار ألف مركب سنويا سوف يؤدي إلى زيادة 

لمنطق االقتصادي ألف طن، كما تبين أيضا وجود عالقة عكسية متفقة مع ا 3،470الكمية المنتجة من المصايد الطبيعية بمقدار

ومعنوية إحصائيا بين انتاج المصايد الطبيعية من االسماك وكمية الواردات السمكية، حيث تؤدي زيادة كمية الواردات السمكية 

مما  0،76طن، كما بلغ معامل التحديد المعدل حوالي 256سنويا بمقدار ألف طن إلى انخفاض كمية االسماك المنتجة سنويا بمقدار

من التغيرات في انتاج المصايد الطبيعية ترجع إلى التغيرات في عدد المراكب غير االلية وكمية الواردات السمكية   %76يعني أن

 من التغيرات في الكمية المنتجة من االسماك ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ في االعتبار.   %24السنوية، وان حوالي
 

 يوصي البحث بما يلى: وبناءا على النتائج التي تم التوصل إليها 
 

ضرورة العمل على رفع الكفاءة االنتاجية للمصايد الطبيعية، والعمل على ازالة جميع المشكالت البيئية والفنية والتشريعية التي   •

 تعوق العملية االنتاجية.

لبحيرات المائية وحماية نهر العمل على زيادة اإلنتاج السمكي عن طريق تطوير وسائل الصيد والنقل والتخزين واالستغالل الكامل ل  •

 النيل من التلوث. 

 ضرورة العمل على زيادة االستثمارات المخصصة لقطاع الثروة السمكية.  •

 .مصادرها من قريبة االسماك تجميع  مراكز إنشاءالعمل على   •

 تعظيم دور قطاع االستزراع السمكي نظرا لما يحققه من انجازات في سد الفجوة السمكية. •
 

 

 .مصر، إلنتاج السمكي ا، دراسة اقتصادية  دالة:كلمات 
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 مقدمة 

الزراعااي دورا حيويااا وهامااا فااي االقتصاااد القااومي، للقطاااع 

فالتنمية االقتصادية واالجتماعية تعتمد بشكل رئيساي علاى هاذا 

القطاع، فهو يعد القطاع المسئول عن توفير السلع واالحتياجات 

الغذائية للسكان، ومما الشك فياه أن قضاية إنتااج الغاذاء محلياا 

ركهاا للظاروف في أي مجتماع تعتبار قضاية مهماة، ال يمكان ت

والمتغيرات العالمياة المعاصارة والتاي تتسام بعادت االساتقرار، 

ألن إنتاج الغذاء محليا بمقادير مناسبة ومستقرة حق من حقاوق 

األفااراد والمجتمااع، وحتااى يمكاان إنتاااج الغااذاء محليااا بمقااادير 

مناسبة ومستقرة تشعر باألمن واألمان الغاذائي الباد مان تنمياة 

يحقاق اإلنتااج المحلاى الزراعاي نسابة زراعية متواصلة حتاى 

معقولة من االكتفاء الذاتي من الغذاء، وتتمثل مشكلة الغذاء فاي 

مصر في ضعف قدرة اإلنتاج المحلى على مواجهاة احتياجاات 

(.  2014)يحياى و خخارون،  السكان من بعا  السالع الغذائياة

وتعتبر األسماك أحد المصادر الغذائية الرئيسية في مصر حيث 

من مصادر البروتين الحيواني الهامة والتي تتميز بارتفااع  أنها

البااروتين ذو القيمااة الغذائيااة العاليااة، وبالتااالي يساااهم القطاااع 

السمكي في حل مشكلة الفجوة الغذائية من الباروتين الحياواني، 

حيث تمتلك مصر رقعة مائية شاساعة مان المصاادر الطبيعياة، 

وة سامكية وعجاز فاي ورغم ذلك ال تزال تعانى من وجاود فجا 

قاادرتها علااى سااد احتياجاتهااا ماان األسااماك وتضااطر مااع ذلااك 

المصاري  مما يحمل ميزان المادفوعاتلالستيراد من الخارج، 

أعباء اضافية هو في غنى عنها، لذا يجب االهتمات بهذا االنتااج 

الواعد لتحقيق كل مان االكتفااء الاذاتي مان االساماك باإلضاافة 

ئية من البروتين الحياواني وتقليال العابء الى تقليل الفجوة الغذا

علااى مياازان الماادفوعات )الجهاااز المركاازي للتعبئااة العامااة 

 .واإلحصاء(

 
 مشكلة البحث

 

امتالك مصر اإلمكانات التي يمكن مان خاللهاا  من على الرغم

تحقيق االكتفاء الذاتي، بل وتحقيق فائ  من األسماك  ليس فقط

طبيعيااة الساامكية عااالوة كالمساااحات الشاسااعة ماان المصااادر ال

هتمااات إاالسااتزراع السامكي فاي  الفتاارة االخيارة و زياادةعلاى 

الدولة بذلك، إال أن األساليب التقليدية في الصيد، وما بعاده مان 

كاالبيع والنقال  أخارىالعوامل المؤثرة علاى االنتااج وعملياات 

تحقياق االكتفااء  زيادة االنتااج وبالتااليلم تساهم في  ، والتوزيع

ألااف طاان،  331ي، فقااد بلغاات الفجااوة الساامكية  حااوالى الااذات

وتسااتورد مصاار تلااك الكميااة ماان الخااارج لسااد العجااز فااي 

ملياون دوالر ذلاك  562االستهالك السمكي بماا يقادر بحاوالي 

)الهيئة العامة لتنمية الثروة السامكية(، وبالتاالي  2017في عات 

علاى ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجااري السامكي وأثااره 

زيااادة عجااز المياازان التجاااري المصااري، والااذي يعتباار أهاام 

أسبابه ارتفاع قيمة الواردات المصرية من المنتجاات السامكية، 

مما يبرز أهمية دراساة اقتصااديات األساماك فاي مصار وأهام 

 .العوامل المؤثرة على زيادة االنتاج السمكي

 أهداف البحث

 

 وتستهدف الدراسة التالي :

o  : دراسة مصادر االنتاج السمكي في مصر خالل أوال

 (. 2017-2001الفترة )

o  ثانيا : دراسة أهم العوامل المؤثرة علي اإلنتاج الكلى من

 (. 2017-2001األسماك في مصر )

o  ثالثا : الوضع الراهن لحركة التجارة الخارجية  لألسماك

 ( .2017-2001في مصر خالل الفترة )

  

 ياناتالطريقة البحثية ومصادر الب

 

ستخدت في هذا البحث أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي، إ

كما استخدت األسلوب الكمي مثل االنحدار البسيط والمتعدد 

المراحل، وذلك لتحقيق أهدافه ، كما اعتمد البحث علي البيانات 

الثانوية التي تصدر من قبل كال من : الجهاز المركزي للتعبئة 

ت السمكية السنوية الصادرة من العامة واإلحصاء، واالحصاءا

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة 

 .واستصالح االراضي

 
 ومناقشتهالنتائج ا

 

-2001تطور االنتاج السمكي في مصر خالل الفترة ) أوال:

2017 ) 
 

 اإلنتاج السمكي من مصادره المختلفة أ.
 

 المصايد البحريةاإلنتاج السمكي من  .1

 

( أن متوسط كمية اإلنتاج السمكي 1يتبين من بيانات الجدول )

ألف طن تمثل 117،9من المصايد البحرية قد بلغ حوالي

% من متوسط إجمالي اإلنتاج المحلى من األسماك  9،8نحو

في مصر، كما اتضح أيضا أن تلك الكمية قد تفاوتت بين 

ألف طن كحد أدنى  102،9حوالي الزيادة والنقصان، و بلغت 

من متوسط إجمالي  %87،3، أي ما يعادل نحو 2015عات 

 136،2إنتاج المصايد البحرية، وبلغ حدها االقصى حوالي 

من متوسط   %115،6، أي ما يعادل نحو 2008ألف طن عات 

(.  2017-2001إجمالي اإلنتاج البحري وذلك خالل الفترة )

ني العات إلجمالي إنتاج المصايد وبتقدير معادلة االتجاه الزم

البحرية في مصر خالل نفس الفترة، يالحظ أن كمية اإلنتاج 

من المصايد البحرية قد أخذت اتجاهًا متناقصا معنوي إحصائيًا 

 %1،14-ألف طن سنوياً، بنسبة تمثل نحو 1،34-قدر بحوالي 

من المتوسط السنوي إلجمالي إنتاج المصايد  البحرية خالل 

ألف طن. كما بلغ معامل   117،9لدراسة والبالغ حواليفترة ا

من التغيرات في  %37أي أن نحو 0،37( حوالي2Rالتحديد )

إجمالي إنتاج المصايد البحرية تعزى للعوامل التي يعكسها 

 .عنصر الزمن.
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 .(2017-2001التجارة الخارجية لألسماك في مصر خالل الفترة )المتغيرات االنتاجية واالستهالكية وحركة : (1جدول )
 
 

كمية 

الواردات 

 )ألف طن(

كمية 

 الصادرات

 )ألف طن(

 نصيب الفرد

 كجم / سنة

االكتفاء 

 الذاتي

)%( 

الفجوة 

 السمكية

 )ألف طن(

المتاح 

لالستهالك 

 المحلى

 )ألف طن(

إجمالي 

 الجمهورية

 )ألف طن(

االستزراع 

 السمكي

 )ألف طن(

مصايد نهر 

 النيل وفروعه

 )ألف طن(

مصايد البحيرات 

والمنخفضات 

 الساحلية

 )ألف طن(

المصايد 

 البحرية

 )ألف طن(

 بياااان 

 

 

 السنوات

261 1.22 15.79 74.78 260 1032 776.54 349.60 109.90 183.87 133.17 2001 

154 2.56 14.30 84.07 152 953 804.90 382.17 120.90 169.32 132.51 2002 

163 3.13 15.24 84.57 160 1036 876.90 451.11 118.35 190.06 117.38 2003 

221 1.91 15.63 79.80 219 1084 862.63 476.70 105.00 169.54 111.39 2004 

189 5.12 15.32 82.90 183 1072 877.42 540.92 83.80 145.25 107.45 2005 

208 4.05 16.62 82.67 203 1174 973.02 600.50 105.00 147.91 119.61 2006 

259 4.42 16.98 79.84 255 1263 1011.71 642.50 97.70 140.76 130.75 2007 

137 6.73 15.95 89.14 130 1198 1070.77 700.54 79.70 154.29 136.24 2008 

136 7.59 15.89 90.64 113 1206 1092.37 710.26 87.33 166.98 127.80 2009 

257 10.60 19.70 84.13 246 1551 1309.33 927.69 84.64 175.65 121.35 2010 

182 9.49 19.09 88.75 173 1535 1364.63 993.09 89.71 159.54 122.29 2011 

335 15.81 20.55 81.12 319 1691 1373.91 1023.97 66.62 169.32 114.00 2012 

236 20.45 19.73 87.10 216 1670 1456.07 1102.95 67.67 178.79 106.66 2013 

355 28 20.83 81.94 326 1808 1488.86 1143.53 66.60 170.93 107.80 2014 

296 19.70 20.18 84.61 276 1795 1526.28 1182.17 69.70 171.48 102.93 2015 

311 47.81 21.64 86.63 264 1970 1717.09 1381.48 73.48 158.48 103.65 2016 

367 35.11 22.72 84.61 331 2154 1832.83 1462.13 78.52 182.61 109.57 2017 

 المتوسط 117.91 166.75 88.51 827.71 1200.89 1423.06 225.06 83.96 18.01 13.16 239.24
 
 

 . السمكية ،إحصاءات اإلنتاج السمكي، القاهرة، أعداد مختلفةالمصدر: جمعت وحسبت من:  بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة 

 
 تطور اإلنتاج السمكي من مصايد البحيرات .2

 

( أن متوسط اإلنتاج السمكي من 1تشير بيانات الجدول رقم )

ألف طن، بنسبة تمثل  166،8مصايد البحيرات بلغ حوالى 

اج المحلي خالل الفترة من إجمالي اإلنت %13،92نحو 

(، وتذبذبت كمية اإلنتاج السمكي السنوي 2001-2017)

ألف طن  140،76لمصايد البحيرات، بين حد أدنى بلغ حوالي

من متوسط إجمالي  %13،76، أي ما يعادل نحو2007عات

ألف  190،1 اإلنتاج السمكي المحلى، وحد أقصى بلغ حوالي

من   %21،3 وأي ما يعادل نح 2003 طن كحد أقصى عات

متوسط إجمالي اإلنتاج السمكي المحلى خالل الفترة موضع 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العات لتطور إنتاج  الدراسة.

مصايد البحيرات من األسماك في مصر خالل نفس الفترة، 

 تبين تزايد اإلنتاج تزايدا لم تثبت معنويته إحصائيا.

 

 مصايد  نهر النيل وفروعه .3
 

( أن نسبة متوسط مساهمة 1يتبين من بيانات الجدول رقم )

اإلنتاج السمكي من مصايد نهر النيل وفروعه الى إجمالي  

، كما بلغ  بمتوسط إنتاجها  %7،4اإلنتاج المحلي قد بلغت نحو

ألف طن. وتذبذبت كمية اإلنتاج السنوي لتلك  88،5حوالي 

عات ألف طن  66،60المصايد  بين حد أدنى بلغ حوالي

من متوسط إجمالي اإلنتاج  % 75،3، بما يعادل نحو 2014

السمكي لمصايد نهر النيل وفروعه، وبلغ  حدها األقصى 

 %136،6بما يعادل نحو  2002ألف طن عات  120،9حوالي 

من متوسط إجمالي اإلنتاج السمكي لمصايد نهر النيل وفروعه 

دلة  (. وبتقدير معا2017-2001خالل الفترة خالل الفترة )

االتجاه الزمني العات لتطور إنتاج األسماك من مصايد نهر 

النيل وفروعه خالل نفس الفترة، يالحظ أن قيمة اإلنتاج قد 

 3،1-أخذت اتجاهًا عاًما متناقصا معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 

من المتوسط السنوي  %3،5-ألف طن سنوياً، بنسبة تمثل نحو 

نهر النيل وفروعه والبالغ إلجمالي إنتاج األسماك من مصايد 

( 2Rألف طن. كما بلغ معامل التحديد ) 88،5حوالي 

من التغيرات في إجمالي اإلنتاج  %74أي أن نحو 0،74حوالي

السمكي من مصايد نهر النيل وفروعه تعزى للعوامل التي 

 يعكسها عنصر الزمن.

 
 إنتاج االستزراع السمكي .4

 

متوسط اإلنتاج السمكي من ( أن 1تشير بيانات الجدول رقم )

طن، بنسبة تمثل  ألف 827،7 مصايد البحيرات بلغ حوالى

من إجمالي اإلنتاج المحلي، وتذبذبت كمية  %68،9نحو 

ألف طن  349،6االستزراع السمكي  بين حد أدنى بلغ حوالي 

من متوسط إجمالي اإلنتاج  %2،5، بما يعادل نحو 2001عات 

مليون طن  1،5بلغ حواليلالستزراع السمكي، وحد أقصى 

من متوسط إجمالي  %176،7أي ما يعادل نحو  2017عات

(.  2017-2001االستزراع السمكي وذلك خالل الفترة )

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العات لتطور إنتاج االستزراع 

السمكي نفس الفترة يالحظ أن قيمة اإلنتاج قد أخذت اتجاهًا 

ألف طن  68،8يًا قدر بحوالي عاًما متزايدا ومعنوي إحصائ

% من المتوسط السنوي إلجمالي  8،3سنوياً، بنسبة تمثل نحو 

ألف طن. كما  827،7إنتاج االستزراع السمكي والبالغ حوالي 

من  %98أي أن نحو  0،98( حوالي 2Rبلغ معامل التحديد )

التغيرات في إجمالي إنتاج االستزراع السمكي تعزى للعوامل 

 نصر الزمن.التي يعكسها ع
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 إجمالي اإلنتاج المحلي من األسماك .5
 

( والذي يشير الى تطاور 1باستعراض بيانات الجدول رقم )

كمياة اإلنتااج السماكي من مصادره المختالفة في مصر خالل 

اإلنتاج المحلي من (، تبين أن إجمالي 2017-2001الفترة )

األسماك قد تفاوت بين الزيادة والنقصان، فقد بلغ 

،  بما يعادل نحو  2001ألف طن كحد أدنى عات  776،5حوالي

من متوسط إجمالي اإلنتاج المحلي السمكي، وبلغ حده  64،7%

بما يعادل نحو  2017مليون طن عات  1،8األقصى حوالي 

ي السمكي والبالغ من متوسط إجمالي اإلنتاج المحل 152،6%

(.  2017-2001مليون طن وذلك خالل الفترة ) 1،2حوالي 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العات لتطور إجمالي اإلنتاج 

المحلي السمكي في مصر خالل نفس الفترة، يالحظ أن قيمة 

اإلنتاج السمكي قد أخذت اتجاهًا عاًما متزايدا معنوي إحصائيًا، 

من  %5،33سنوياً، بنسبة تمثل نحو  ألف طن 64قدر بحوالي 

المتوسط السنوي إلجمالي اإلنتاج المحلى خالل فترة الدراسة 

( 2Rمليون طن. كما بلغ معامل التحديد )1،2والبالغ حوالي 

من التغيرات في إجمالي  %96أي أن نحو  0،96حوالي 

 اإلنتاج المحلي تعزى للعوامل التي يعكسها عنصر الزمن.

 
 الكلي من األسماكاالستهالك  ب.

 

 تطور االستهالك الكلي من األسماك .1
 

( أن المتاح لالستهالك من األسماك في 1تبين من الجدول رقم )

مصر قد تفاوت بين الزيادة تارة والنقصان تارة أخرى، حيث 

، بما يعادل  2002ألف طن كحد أدنى في عات 953بلغ حوالي 

االستهالك المحلى السمكي من متوسط إجمالي  %66،9نحو 

مليون طن في  2،2لنفس الفترة، وبلغ حده االقصى حوالي 

من متوسط إجمالي  %151،4أي ما يعادل نحو 2017عات

-2001االستهالك المحلى السمكي وذلك خالل الفترة )

(. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العات لالستهالك 2017

يالحظ أن كمية المحلى من األسماك خالل نفس الفترة، 

االستهالك المحلى قد أخذت اتجاهًا عاًما متزايدا معنوي 

 5ألف طن سنوياً، بنسبة تمثل نحو 71،4إحصائيًا قدر بحوالي

% من المتوسط السنوي إلجمالي االستهالك المحلى خالل 

مليون طن. كما بلغ معامل 1،42فترة الدراسة والبالغ حوالى

من التغيرات  %93نحو  ،أي أن0،93(  حوالي 2Rالتحديد )

في اجمالي االستهالك المحلى تعزى للعوامل التي يعكسها 

 .عنصر الزمن

 
 الفجوة الغذائية السمكية .2
 

( إلى أن حجم الفجوة الغذائية من 2تشير بيانات الجدول رقم )

األسماك قد تفاوتت بين الزيادة والنقصان، حيث بلغت 

أي ما يعادل  2009ألف طن كحد أدنى في عات 113حوالي

من المتوسط العات للفجوة الغذائية من األسماك ،  %50،2نحو

ا  بم 2017ألف طن في عات  331وبلغ حدها االقصى حوالي

من المتوسط العات إلجمالي حجم الفجوة  %147،1يعادل نحو

-2001وذلك خالل الفترة ) 225،1السمكية والبالغ حوالى 

(. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العات لحجم الفجوة 2017

الغذائية من األسماك في مصر خالل نفس الفترة، تبين أن حجم 

متزايدا معنوي  الفجوة من األسماك قد أخذت اتجاهًا عاًما

ألف طن سنوياً، بنسبة تمثل  3،4إحصائيًا قدر بحوالي

من المتوسط السنوي للفجوة السمكية خالل فترة  %3،3نحو

ألف طن. كما بلغ معامل التحديد  225،1الدراسة والبالغ حوالى

(2Rحوالي )من التغيرات في حجم تلك  %30أي أن نحو0،30

 صر الزمن.الفجوة تعزى للعوامل التي يعكسها عن

 

 نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك .3
 

تعبر نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك عن مدى تغطية اإلنتاج 

المحلي من األسماك لالستهالك المحلي منها خالل فترة زمنية 

معينة، وباستعراض تطور نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك 

كتفاء الذاتي من ( ، اتضح أن نسبة اال1كما هو مبين بالجدول )

عات  %74،8األسماك قد تراوحت بين حد ادني بلغ نحو 

، أي 2009عات  %90،6، وبلغ حدها األقصى نحو 2001

، إال أن هذا الحد األقصى قد اخذ %21،2بمعدل زيادة بلغ نحو 

في التناقص، حيث بلغت نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك نحو 

 %6،7اض بلغ نحو ، وذلك بمعدل انخف2017عات  84،6%

عن بداية  %13،15عن الحد األقصى، وبمعدل زيادة بلغ نحو 

، كما بلغ المتوسط %74،78والبالغ نحو  2001الفترة عات 

وذلك  %83،95السنوي لنسبة االكتفاء الذاتي من األسماك نحو

(. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني 2017-2001خالل الفترة )

نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك ( لتطور 2العات جدول رقم )

في مصر خالل نفس الفترة، تبين أن نسبة االكتفاء الذاتي من 

 األسماك قد أخذت اتجاها عاما متزايدا غير معنوي إحصائيا.

 
 متوسط نصيب الفرد من األسماك .4
 

( إلى أن متوسط نصيب الفرد 1تشير بيانات الجدول رقم )

كيلو جرات/سنة، وقد  18،01السنوي من األسماك بلغ حوالى 

تفاوت بين الزيادة تارة والنقصان تارة أخرى، فقد بلغ حوالي 

، بما يعادل نحو 2002كجم كحد أدنى في عات  14،30

ن من المتوسط العات إلجمالي متوسط نصيب الفرد م 79،4%

 2017كجم في عات  22،7األسماك، وبلغ حده االقصى حوالي 

من المتوسط العات إلجمالي متوسط  %126،2أي ما يعادل نحو 

نصيب الفرد من األسماك خالل نفس الفترة، وبنسبة زيادة 

عن الحد األدنى وذلك خالل الفترة  %58،9بلغت نحو 

جدول (. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العات 2001-2017)

( لتطور متوسط نصيب الفرد من األسماك خالل نفس 2رقم )

الفترة ، يالحظ أن متوسط نصيب الفرد قد أخذ اتجاهًا عاًما 

كجم سنوياً،  0،489متزايدا معنوي إحصائيًا قدر بحوالي 

من المتوسط السنوي لنصيب الفرد  %2،72بنسبة تمثل نحو 
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، كما بلغ كجم 18،01خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى 

من  %0،87أي أن نحو  0،87( حوالي R2معامل التحديد )

التغيرات في متوسط نصيب الفرد المحلى تعزى للعوامل التي 

 يعكسها عنصر الزمن.
 

 
 (.2017-2001فاي ماصاار خاالل الفتاارة  )  المعالم االتجاهية للمتغيرات االنتاجية واالستهالكية وحركة التجارة الخارجية لألسماك : (2جدول )

 

 

  متوسط الظاهرة  نموذج االتجاه الزمني العات  البيان
 التغير السنوي 
 

 2ر ف
 % مقدار 

ة  
لف
خت
لم
ة ا
ر
اد
ص
 م
ن
 م
ى
مك
س
 ال
ج
تا
إلن
 ا
ي
مال
ج
إ

 

 إجمالي اإلنتاج البحري

 )ألف طن( 

 س ه1،34-130ص^ه = 

(-2،98**) 
117،91 -1،34 -1،14 8،89** 0،37 

 إ جمالي إنتاج البحيرات  

 والمنخفضات الساحلية 
 )ألف طن( 

 سه 0،164+ 165ص^ه = 

(0،23) 
166،75 0،164 0،10 0،05 0،31 

 اإلنتاج السمكي

 النهري وفروعه 

 )ألف طن( 

 سه3،08 -116ص^ه = 

(-6،59** ) 
88،51 -3،08 -3،48 43،40** 74،3 

 إجمالي إنتاج

 السمكي االستزراع  

 )ألف طن( 

 سه68،78+208،7ص^ه = 
(25،02** ) 

827،71 68،92 8،31 626،23** 0،98 

 إجمالي اإلنتاج المحلي

 )ألف طن( 

 سه 64+ 622ص^ ه = 

(19،09**) 
1200،89 64 5،34 397،30** 0،96 

ى 
مك
س
 ال
ك
ال
ته
س
ال
 ا
ت
را
غي
مت

 

 االستهالك المحلى

 من األسماك
 )ألف طن( 

 سه71،35+780،90=ص^ ه  

(14،31** ) 
1423،06 71،35 5،01 204،77** 0،93 

 الفجوة السمكية

 )ألف طن( 

 سه7،39+158،60ص^ ه = 

(2،56** ) 
225،06 7،39 3،28 6،57** 0،30 

% 
 االكتفاء الذاتى 

 سه  0،325+ 81،04ص^ ه = 
(1،78) 

83،96 0،325 0،39 3،18 0،17 

 متوسط

 نصيب الفرد 
 )كجم/سنة(

 سه 0،489+  13،60ص^ ه = 

(10،05** ) 
18،01 0،489 2،72 100،93** 0،87 

ة 
ر
جا
الت

ة 
جي
ر
خا
ال

ك
ما
س
أل
ل

 

 كمية الصادرات 

 )ألف طن( 

 سه2،28+7،32-ص^ ه = 

(6،77** ) 
13،16 2،28 17،33 45،80** 0،75 

 كمية الواردات 
 )ألف طن( 

 

 سه9،68+152،10ص^ ه = 

(3،34** ) 
239،24 9،68 4،05 11،14** 0،43 

 
 

ج السمكي النهري وفروعه، إجمالي إنتاج حيث تشير " ص^ه "إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع )إجمالي اإلنتاج البحري، إجمالي إنتاج البحيرات والمنخفضات الساحلية، اإلنتا

األسماك، الفجوة السمكية، االكتفاء الذاتي،كمية الصادرات، كمية الواردات( باأللف طن،  متوسط نصيب االستزراع السمكي، إجمالي اإلنتاج المحلي، االستهالك المحلى من 

وتشير األرقات بين القوسين أسفل معامالت االنحدار إلى قيمة "ت" المحسوبة.   .17، ...،  3،  2،  1وتشير " س ها"إلى ترتيب عنصر الزمن، حيث ها =  الفرد)كجم/سنة(.

 . (.1المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم ) .( 0.01د )**معنوي عن

 
أهم العوامل المؤثرة على اإلنتاج الكلى األسماك في  :ثانيا

 ( 2017-2001مصر خالل الفترة )

 

هناك بع  العوامل التي يكون لها تأثيراً على اإلنتاج السمكي، 

استعراض تلك العوامل ولعل من أهمها ومن هنا تنبع أهمية 

أعداد مراكب الصيد سواء مراكب الصيد اآللية أو غير اآللية، 

وعدد الصيادين، ومتوسط سعر الجملة لألسماك، وكمية 

الواردات السمكية، وكمية االستهالك المحلي من األسماك.  

سوف نتناول دراسة العوامل المؤثرة على اإلنتاج السمكي في 

( حيث يتضح من خالل  2017-2000الفترة )مصر خالل 

( أن االنتاج السمكي يتأثر بالعديد من 3الجدول رقم )

المتغيرات االقتصادية التفسيرية والمفترض تأثيرها في إجمالي 

اإلنتاج السمكي في مصر، والمتمثلة في كل من: أعداد 

( 2( وأعداد المراكب غير اآللية )س1المراكب اآللية )س

( 4( ومتوسط سعر الجملة لألسماك )س3دين )سوأعداد الصيا

( وكمية الواردات 5واالستهالك المحلي من األسماك )س

(، وتم استخدات أوفق النماذج 6السمكية المصرية )س

االحصائية لذلك، فقد تم استخدات كل من أسلوب تحليل االنحدار 

في الصورة اللوغاريتمية  Regression Multipleالمتعدد 

  Cobb-Doglasدوجالس –لداالت اإلنتاج كوبالمزدوجة 

-Stepكما تم استخدات أسلوب تحليل االنحدار المتعدد المرحلي

wise Regression  على  لتحديد أهم المتغيرات تأثيرا

في مصر، حيث تم التعبير عن تلك  إجمالي اإلنتاج السمكي

 في النموذج التالي :المرحلي العالقة بأسلوب االنحدار المتعدد 
 

 6لوس0،1 – 2لوس 0،23+  1،1لو ص = 

(5،7(    **)3،9(     **)-4،2**) 

 **65،8ف =              0،74=   2 -ر
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 .(2017-2001أهم العوامل االقتصادية المؤثرة على إنتاج المصايد الطبيعية من األسماك  في مصر خالل الفترة ): (3جدول )
 
 

 السنوات

اإلنتاج الكلي من 

 المصايد الطبيعية

 )ألف طن(

مراكب الصيد 

 اآللية 

 )ألف مركب(

مراكب الصيد غير 

 اآللية

 )ألف مركب(

عدد الصيادين    

 )باأللف(

 متوسط سعر الجملة 

 )ألف جنيه/ طن(

 المتاح الستهالك المحلي

 )باأللف طن( 

 كمية الواردات من األسماك

 )باأللف طن( 

2001 426.94 3.95 40.96 64.93 6.02 1032 179 

2002 422.73 3.81 40.38 53.86 6.54 953 133 

2003 425.79 4.09 42.22 52.66 8.91 1036 136 

2004 385.93 4.25 35.33 49.19 8.33 1084 204 

2005 336.51 4.38 30.99 49.85 8.24 1072 189 

2006 372.52 4.49 35.16 61.03 9.8 1174 206 

2007 369.21 4.54 34.51 55.03 10.71 1263 221 

2008 370.23 4.81 25.64 58.01 11.12 1198 105 

2009 382.11 4.71 30.27 65.55 12.42 1206 147 

2010 381.64 4.83 30.25 42.96 11.95 1551 183 

2011 371.54 4.85 24.69 43.47 14.78 1535 175 

2012 349.94 4.91 25.92 38.06 17.72 1691 249 

2013 353.12 4.86 24.28 31.15 19.98 1670 203 

2014 345.33 4.83 25.15 37.33 18.48 1808 244 

2015 344.11 4.92 25.92 51.81 19.95 1795 204 

2016 335.61 4.96 24.38 48.37 20.87 1970 220 

2017 370.73 5.05 27.72 59.14 21.81 2154 154 

 3152 24192 227.46 862.33 523.75 78.24 6343.95 اإلجمالي

 185.41 1423.06 13.38 50.73 30.81 4.6 373.17 المتوسط
 
 

 لمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلدارة، إحصاءات الثروة السمكية، الكتاب السنوي االحصائي، أعداد متفرقة.ا

 
تبين أن النموذج اشتمل على متغيرين مستقلين فقط هما أعداد 

(، 6السمكية )س( وكمية الواردات 2المراكب غير اآللية )س

مما يعني أن إنتاج المصايد الطبيعية من األسماك يتأثر بأعداد 

المراكب غير اآللية وكمية الواردات السمكية، حيث ثبتت 

(، كما  0،01المعنوية اإلحصائية للنموذج عند مستوى معنوية )

تشير المعادلة إلى وجود عالقة طردية متفقة مع المنطق 

ا بين إنتاج المصايد الطبيعية من االقتصادي ومعنوية إحصائي

األسماك وعدد المراكب غير اآللية، حيث أن زيادة أعداد 

المراكب غير اآللية بمقدار ألف مركب سنويا سوف يؤدي إلى 

ألف  230زيادة الكمية المنتجة من المصايد الطبيعية بمقدار

طن، كما تشير المعادلة إلى وجود عالقة عكسية متفقة مع 

تصادي ومعنوية إحصائيا عند مستوى معنوية المنطق االق

( بين إنتاج المصايد الطبيعية من األسماك وكمية 0،01)

الواردات السمكية، حيث يؤدي نقص كمية الواردات السمكية 

سنويا بمقدار ألف طن إلى زيادة كمية األسماك المنتجة سنويا 

ألف طن، كما بلغ معامل التحديد المعدل حوالي 100بمقدار

من التغيرات في إنتاج المصايد  %76مما يعني أن  0،76

الطبيعية ترجع إلى التغيرات في عدد المراكب غير اآللية 

من  %24وكمية الواردات السمكية السنوية، وان حوالي 

التغيرات في الكمية المنتجة من األسماك ترجع إلى عوامل 

 .أخرى

 

 حركة التجارة الخارجية لألسماك في مصر :ثانيا
 

 تطور الصادرات المصرية من األسماك .أ
 

( إلى أن كمية الصادرات 1تشير بيانات الجدول رقم )

المصرية قد تفاوتت بين الزيادة والنقصان ، فقد بلغت حوالي 

، بما يعادل نحو  2001ألف طن كحد أدنى في عات  1،22

من متوسط إجمالي كمية الصادرات السمكية ،وبلغ  9،27%

، بما   2016ألف طن في عات  47،81حدها االقصى حوالي

من متوسط إجمالي كمية الصادرات  %363،33يعادل نحو 

-2001ألف طن وذلك خالل الفترة ) 13،16والبالغ حوالي 

( 2(. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العات جدول رقم )2017

لكمية الصادرات المصرية السمكية خالل نفس الفترة يالحظ 

أخذت اتجاهًا عاًما متزايدا معنوي أن كمية الصادرات قد 

ألف طن سنوياً، بنسبة تمثل نحو  2،28إحصائيًا قدر بحوالي 

من المتوسط السنوي لكمية الصادرات السمكية  17،33%

ألف طن، كما بلغ  13،16خالل فترة الدراسة والبالغ حوالى 

من التغير   %75أي أن نحو  0،75( حوالي 2Rمعامل التحديد )

صادرات مصر السمكية ترجع للعوامل التي يعكسها في كمية 

 .عنصر الزمن

 

 تطور الواردات المصرية األسماك ب.
 

( إلى أن كمية الواردات المصرية 1تشير بيانات الجدول رقم )

ألف  136قد تفاوتت بين الزيادة والنقصان ، وبلغت حوالي 

من  %56،85، بما يعادل نحو  2009طن كحد أدنى في عات 

متوسط إجمالي كمية الواردات السمكية ، وبلغ حدها االقصى 

حو ، بما يعادل ن 2017ألف طن في عات   367حوالي 

من متوسط إجمالي كمية الواردات والبالغ حوالي  153،41%

(.  2017-2001ألف طن وذلك  خالل الفترة ) 239،24

( لتطور 2وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العات جدول رقم )

كمية الواردات المصرية السمكية خالل نفس الفترة يالحظ أن 

نوي إحصائيًا كمية الواردات قد أخذت اتجاهًا عاًما متزايدا مع

 %4،05ألف طن سنوياً، بنسبة تمثل نحو  9،68قدر بحوالي 

من المتوسط السنوي لكمية الواردات السمكية خالل فترة 

ألف طن، كما بلغ معامل  239،24الدراسة والبالغ حوالى 
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من التغير في  %43أي أن نحو  0،43( حوالي 2Rالتحديد )

لتي يعكسها كمية واردات مصر السمكية ترجع للعوامل ا

 .عنصر الزمن
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