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التجارة الخارجية المصرية لممنتجات السمكية وتوزيعيا الجغرافي ومؤشراتيا االقتصادية
سرحان احمد سميمان

معيد بحوث االقتصاد الزراعي ،مركز البحوث الزراعية
تاريخ القبول2026/20/26:

تاريخ التسميم2026/9/22 :

الممخص

الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية عانى من العجز في كل سنوات الفترة( ،)1022 -1002وبمغ متوسط قيمة العجز السنوي
حوالي  130مميون دوالر ،وتزايد بمعدل سنوي يعادل حوالي  .٪ 22.22وتبين ان العجز في الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية شمل
لكل المنتجات ما عدا الرخويات ،حيث بمغ العجز في الميزان التجاري المصري من األسماك الطازجة حوالى  261مميون دوالر ،يمثل حوالى
 % 33من متوسط إجمالي العجز في الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية ،وبالنسبة لكل من المنتجات من األسماك المعالجة والمدخنة،
القشريات ،شرائح األسماك المجمدة ،األسماك الحية ،واألسماك المثمجة بمغ العجز حوالى  0.01 ،0.4 ،4.2 ،2..3 ،36.2مميون دوالر ،وبما
يعادل نحو  % 0.03 ،%،%2.2 ،%6.1 ،%2..1من متوسط إجمالي العجز في الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية لكل منيا عمى
الترتيب ،بينما حققت الرخويات فائض في الميزان التجاري بمغ حوالى  0.0.مميون دوالر .واستحوذت إيطاليا عمى نحو  %13.11من إجمالي
قيمة الصادرات المصرية من المنتجات السمكية ،يمييا لبنان بنحو  ،%11.22يمييا السعودية بنحو  ،%23.33واستحوذت الدول الثالث عمى
نحو  % .4.23من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من المنتجات السمكية ،بينما استحوذت ىولندا عمى نحو  ،%13.1يمييا فيتنام بنحو
 ،%22.16يمييا النرويج بنحو  ،%6.41وتأتى اليابان رابعاً بنحو  ،%..2واستحوذت الدول االربعة عمى نحو  %.2.4من إجمالي قيمة

الواردات المصرية من المنتجات السمكية .وبمغ متوسط نسبة االكتفاء الذاتي من االسماك في مصر حوالي  ،%13.01وتزايد بمعدل سنوي بمغ
نحو  .%0.1وبمغ متوسط استيالك الفرد من االسماك نحو  23.2.كجم /السنة ،وتزايد بمعدل سنوي بمغ نحو  .٪3.2.كما بمغ معدل تغطية
قيمة الصادرات لقيمة الواردات إلجمالي المنتجات السمكية نحو  ،%2..2وبمعدل نمو سنوي متزايد بمغ مقداره نحو  .%0.3..مما يشير الى
مدى أىمية التصنيع السمكي واجراء العمميات التجييزية عمى األسماك لتقميل استيراد منيا.

الكممات الدليمية :التجارة الخارجية ،التجارة السمكية ،الثروة السمكية ،اإلنتاج السمكي.

المقدمة

بمغت نحو  110الف طن في عام  ،1023ارتفعت الى

تعتبر األسماك من المصادر الغذائية الرئيسية في

نحو  .60الف طن في عام  ،)4(1022وىناك عوامل

مصر حيث تتمتع بارتفاع البروتين ذو القيمة الغذائية

كثيرة تؤثر في زيادة الطمب المحمى عمى االسماك منيا

العالية ،عالوة عمى انيا سيمة اليضم واالمتصاص،
وتحتوى عمى االحماض االمينية األساسية والضرورية
لسالمة جسم االنسان ،وبالتالي يساىم القطاع السمكي
في حل مشكمة الفجوة الغذائية ،وتمتمك مصر رقعة مائية

شاسعة من المصادر الطبيعية تقدر بنحو  6.23مميون
فدان ،إضافة الى نحو  413الف فدان من المزارع

السمكية( ،)2ورغم ذلك التزال تعانى مصر من وجود فجوة

سمكية وعجز في قدرتيا عمى سد احتياجاتيا من

األسماك وتضطر مع ذلك لالستيراد من الخارج ،حيث

الزيادة السكانية وزيادة معدالت االستيالك الفردي من
االسماك ،عالوة عمى ارتفاع أسعار المحوم والدواجن في

بعض األوقات يدفع لزيادة الطمب عمى األسماك ،كما انو
يزيد الطمب عمى األسماك في أوقات انتشار االمراض
واالوبئة لمماشية والدواجن مثل انتشار انفمون از الطيور

وغيرىا.

ورغم ان مصر تمتمك اإلمكانات القادرة عمى سد
االحتياجات من األسماك بل وتحقيق فائض وتصديره ،اال
ان األساليب التقميدية في الصيد ،وما بعده من عمميات
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كالبيع والنقل والتوزيع لم يساىم في تحقيق االكتفاء

عجز في الميزان التجاري المصري لألسماك ،رغم امتالك

الذاتي ،وتفاقمت الفجوة السمكية ومعيا زادت الواردات

مصر اإلمكانات التي يمكنيا االكتفاء الذاتي بل وتحقيق

السمكية من الخارج ،ونتيجة الختالف االذواق وطريقة

فائض من األسماك كالمساحات الشاسعة من المصادر

استيالك األسماك في الفترة األخيرة زادت الواردات

الطبيعية السمكية عالوة عمى االستزراع السمكي ،اال ان

المصرية من المنتجات السمكية كاألسماك المعمبة

الالفت ان معظم واردات مصر من األسماك يكمن في

والمدخنة واالسماك المممحة والمبردة والمثمجة وغيرىا ،بما

المكونات السمكية او ما يسمى المنتجات السمكية

يتوافق مع االذواق لممستيمك ،ونظ اًر لعدم توافر مثل ىذه

ومعظميا األسماك التي يجرى عمييا تجييزات او تصنيع

المنتجات والتي تحتاج لعمميات تجييز خاصة وأجيزة

مثل األسماك المجمدة ،والمدخنة والمبردة ،وشرائح

ومعدات وطرق واساليب لما بعد صيد االسماك وقمة

األسماك حيث تعانى مصر من قمة العرض في مثل ىذه

المصانع التي تقوم بإنتاج المنتجات السمكية زاد العجز

المنتجات ،فقد بمغ العجز في الميزان التجاري لممنتجات

في الميزان المصري لممنتجات السمكية بدرجة كبيرة ،مما

السمكية نحو  .62.4مميون دوالر في عام  ،1022مع

لمدولة ويرىق ميزانيتيا خاصة ان مصر تمتمك توفير ىذه

مميون دوالر لنفس العام.

يكون لو تأثير عمى زيادة العجز في الميزان التجاري

تضاؤل صادرات مصر منيا حيث بمغت نحو 11.6

المنتجات السمكية اذا توفرت استراتيجية تصنيعية

وتتمخص مشكمة الدراسة في ارتفاع قيمة العجز في

لألسماك وبما يتوافق مع األساليب المتبعة في العالم

الميزان التجاري السمكي المصري ،والذي يعتبر اىم

ووفقا ألذواق وطمبات المستيمك .من ىذا المنطمق يمكن

أسبابو ارتفاع قيمة الواردات المصرية من المنتجات

أىمية ىذا البحث ،في معرفة الوضع الراىن لمتجارة

السمكية ،مما يبرز أىمية دراسة التجارة الخارجية ليذه

الخارجية المصرية لممنتجات السمكية وكفاءتيا ووضع

المنتجات من حيث صادراتيا ووارداتيا ومؤشراتيا

رؤية استراتيجية تيدف الى تقميل العجز في الميزان

االقتصادية كتطورىا الزمنى واستقرارىا واىم األسواق

التجاري المصري لممنتجات السمكية.

التجارية في تصديرىا واستيرادىا لموقوف عمى حقيقة

المشكمة البحثية

تعانى مصر من فجوة سمكية بمغت نحو  .60الف
طن في عام  ،1022وبمغت نسبة االكتفاء الذاتي من
األسماك في مصر في نفس العام نحو  ،%31.3وذلك
نتيجة لزيادة الطمب المحمى عمى األسماك نظ اًر لتزايد

الوضع الراىن لمعجز في الميزان التجاري لممنتجات

السمكية ،حتى يتسنى لوضع رؤية استراتيجية مصرية
لتقميل ىذا العجز والرؤية الخاصة بأساليب تحقيق ذلك.

األىداف البحثية

استيدف البحث دراسة األىداف اآلتية:

عدد السكان من ناحية ونمو معدل استيالك الفرد من

 -2الوقوف عمى الوضع الراىن لمتجارة الخارجية

استيالك الفرد من االسماك نحو  24.3كجم /السنة في

 -1دراسة وتحميل اىم األسواق التجارية الدولية

االسماك سنوياً من ناحية اخرى ،حيث بمغ معدل

عام  ،1023ارتفع الى حوالى  13..كجم  /السنة في
عام ،1022

ونتيجة لذلك زادت واردات مصر من

األسماك لسد العجز في اإلنتاج المحمى عن الوفاء

بالطمب المحمى ،وقد بمغت نسبة تغطية الصادرات
المصرية لمواردات من االسماك في عام  1022نحو
 ،%2..مما يعنى وجود فجوة تجارية كبيرة ،وتسبب
957

المصرية لممنتجات السمكية ومؤشرات كفاءتيا.

لمصاد ارت والواردات المصرية لممنتجات السمكية.
 -3الوقوف عمى الوضع الراىن لإلنتاج المحمى والفجوة
ونسبة االكتفاء الذاتي لألسماك ،وكذا متوسط نصيب

الفرد من استيالك األسماك في مصر.
 -2الوقوف عمى الكفاءة التصديرية والكفاءة التجارية
لألسماك والعالقة بينيما في مصر.
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 -.وضع رؤية استراتيجية لتقميل العجز في الميزان
التجاري السمكي المصري.

األىمية التطبيقية لمبحث

لمبحث أىمية تطبيقية ىامة حيث انو من خالل

معرفة الوضع الراىن لمميزان التجاري المصري لممنتجات
السمكية ،يمكن الوقوف عمى اىم ىذه المنتجات أكثر
تأثي اًر في الطمب المحمى والطمب الخارجي ،ومن ثم يمكن
من خالل النتائج صياغة استراتيجية لتقميل العجز في

الميزان التجاري المصري وذلك بالتغمب عمى المشكالت

التي تتسبب في زيادة االستيراد عن الصادرات ألي من
المنتجات ،مما لو من تأثير إيجابي عمى الميزان التجاري
المصري ،ومختمف القطاعات واألنشطة التي ليا عالقة
بإنتاج وتجارة وتصنيع األسماك.

األسموب والمنيج البحثي

اعتمد البحث في تحقيق أىدافو عمى كل من التحميل
الوصفي والكمي ،باإلضافة الى بعض المؤشرات
االقتصادية لتقدير الكفاءة التجارية والكفاءة التصديرية،
وكذا االعتماد عمى نموذج االنحدار المتعدد وعمى وجو
التحديد تم استخدام األساليب البحثية االتية:

 معادالت االتجاه الزمنى العام :وذلك في التعرف عمىتطور قيمة ونمو واستقرار كل من الصادرات
والواردات المصرية لممنتجات السمكية وكذا عند دراسة

تطور اإلنتاج المحمى والفجوة ونسبة االكتفاء الذاتي
وغيرىا من المتغيرات االقتصادية المتعمقة بموضوع
البحث.
درجة االستقرار :وتشير قيمة معامل عدم االستقرار التي

تساوى صف اًر الى الحالة المثمى الستقرار المتغير ،وكمما
زادت قيمة المعامل عن الصفر(بغض النظر عن اإلشارة)

فان ذلك يعنى عدم االستقرار لممتغير .ويتم حساب
()3

معامل عدم االستقرار

وفقاً لممعادلة التالية:

القيم ة ةةة الفعمي ة ةةة لممتغي ة ةةر ف ة ةةي س ة ةةنة معين ة ةةة – القيم ة ةةة

معامل عدم

االستقرار=

التقديرية لممتغير في نفس السنة
ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة 200 x
القيمة التقديرية لممتغير في نفس السنة
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 مؤشررررر الك رررراية التصررررديرية :يمثة ةةل معامة ةةل الكفة ةةاءةالتص ةةديرية معي ةةا اًر لممقارن ةةة ب ةةين األسة ةواق الخارجي ةةة
واألسة ةواق المحمية ةةة ،حي ةةث يبة ةةين م ةةا اذا كة ةةان سة ةةعر
التصةةدير اعمةةى مةةن سةةعر البيةةع فةةي السةةوق المحمةةى

او العكةس ،وىةةو االمةر الةةذى يبةين إمكانيةةة وضةةرورة
ف ة ة ةةتح األس ة ة ة ةواق الخارجي ة ة ةةة ام عة ة ة ةةدم ج ة ة ةةدوى ذلة ة ة ةةك
اقتص ةةادياً ،حي ةةث ارتفةةةاع الكف ةةاءة التص ةةديرية يكة ةون

حاف اًز لممصدرين لمعمل عمى تصةدير السةمعة لمسةوق

الخارجي لتحقيةق اربحيةة اعمةى مةن السةوق المحمةى،

وي ة ةةنعكس ارتف ة ةةاع معام ة ةةل الكف ة ةةاءة التص ة ةةديرية ف ة ةةي
حصول المنتج لتمك السمعة عمى سعر افضل يحقق
ل ةةو اربحي ةةة اعم ةةى عن ةةد تص ةةدير تم ةةك الس ةةمعة .وي ةةتم
()6

حسةةاب معامةةل الكفةةاءة التصةةديرية
التالية:

كفاءة التصدير=

وفق ةاً لممعادلةةة

قيمة السمعة بأسعار التصدير
ة ة ة ة ة ة 200 x
قيمة السمعة بأسعار الجممة

ويتم تحويل قيمة الصادرات من السمعة المصدرة الى
ما يعادليا من العممة المحمية ،وفقاً لسعر الصرف
الرسمي ،ونسبتيا الى قيمتيا بأسعار الجممة المحمية ،فاذا

كانت النسبة أكثر من  ٪200فذلك يعنى انو يتم بيع

السمعة في األسواق العالمية بأسعار اعمى من األسعار
المحمية ،أي ان ىناك ربحية من التصدير ،اما إذا كانت

النسبة اقل من  ٪200فانو يعنى انو يتم بيع ىذه السمعة
في األسواق العالمية بأسعار اقل من األسعار المحمية أي

ىناك خسارة نتيجة التصدير.

 الك اية التجارية :وتم استخدام معدل التغطية لمتعبيرعن الكفاءة التجارية ،حيث يشير ىذا المعيار إلى

مقدرة الدولة عمى تغطية قيمة وارداتيا الكمية من
حصيمة صادراتيا الكمية لسمعة ما ،وتشير زيادة قيمتو
عن  ٪200إلى وجود فائضاً في الميزان التجاري

لمسمعة ،نظ اًر الن قيمة الصادرات تكفي لسد نفقات
()3

االستيراد ،وتوفر لمدولة النقد األجنبي لذلك  .ويتم

تقديره من خالل المعادلة التالية:
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معدل التغطية لسمعة ما =(قيمة صادرات السمعة  /قيمة
واردات السمعة)× 200

او بمعنى اخر أي منيا يحقق فاض او عجز تجارى،
وبالتالي يمكن معرفة توجيات الطمب المحمى والخارجي

 ترم االتتمراد تمرى وسرموب االنحردار المتعردد فةي تقةةديرالعالق ة ةةة ب ة ةةين الكف ة ةةاءة التجاري ة ةةة والكف ة ةةاءة التص ة ةةديرية

لألسة ةةماك فة ةةي مصة ةةر ،حية ةةث كممة ةةا تحسة ةةنت الكفة ةةاءة

عمى ىذه المنتجات السمكية ،ومن ىنا سيبرز ىذا التحميل

أىمية التصنيع لألسماك ،كما سيقرر مدى أىمية الطمب
الخارجي عمى ىذه المنتجات الموجودة في مصر ومدى

التصديرية أدى ذلك الةى رفةع معةدل تغطيةة الصةادرات

قدرة مصر كفاية سواء الطمب المحمى ،ومساىمة ىذه

لم ةواردات مةةن السةةمعة وبالتةةالي تزيةةد كفاءتيةةا التجاريةةة،

المنتجات السمكية في الميزان التجاري المصري ،وفيما

بما ينعكس ايجابياً عمى الميزان التجاري لمسمعة.

مصادر البيانات:

اعتمد البحث عمى البيانات الثانوية المنشورة والصادرة

عن عدة جيات رسمية والمتمثمة في احصائيات منظمة
األغذية والزراعة(الفاو) ،ونشره أسعار الجممة والتجزئة

لممواد الغذائية الصادرة عن والجياز المركزي لمتعبئة
العامة واإلحصاء المصري ،ونشرة االحصائيات السمكية
الصادرة عن الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية بو ازرة

يمى عرضاً بتطور قيمة التجارة الخارجية لممنتجات
السمكية المصرية.

(:)2-2التجارة الخارجية لممنتجات السمكية المصرية:

بدراسة قيمة إجمالي التجارة المصرية من المنتجات

السمكية خالل الفترة( )1022 -1002اتضح انيا
تراوحت بين حد أدني بمغ نحو  62.01مميون دوالر في
عام  ،1003وحد اقصى بمغ نحو  .40.21مميون دوالر

في عام  ،1022وبمتوسط سنوي بمغ حوالي 1.1.31

الزراعة واستصالح األراضي المصرية وبعض مواقع

مميون دوالر ،كما انيا تتزايد بمعدل سنوي معنوي

المعمومات

احصائي بمغ نحو  33.2مميون دوالر ،او ما يعادل نحو

الدولية(االنترنت) ،واىميا موقع ،www.trademap.org

 ٪26.1.من المتوسط السنوي لقيمة إجمالي التجارة

البيانات

واإلحصاءات

عمى

شبكة

عالوة عمى الدراسات واألبحاث السابقة المنشورة التي ليا
عالقة بالموضوع.

المصرية من المنتجات السمكية ،كما بمغ المؤشر العام

لدرجة استقرار قيمة إجمالي التجارة المصرية من
المنتجات السمكية خالل فترة الدراسة نحو ،%11.23

النتائج البحثية
 -2التجارة الخارجية لممنتجات السمكية المصرية:

المنتجات السمكية ىي المجموعات السمكية

المصنفة في التجارة الخارجية حسب التصنيف الدولي،

وتشمل سبع مجموعات رئيسية ىي كل من األسماك
الطازجة ،األسماك المعالجة والمدخنة ،القشريات ،شرائح
االسماك المجمدة ،األسماك الحية ،الرخويات ،واألسماك
المثمجة ،وبالتالي دراسة ىذه المنتجات مفيد في معرفة أي

مما يشير الى عدم ثبات او استقرار قيمة إجمالي التجارة

المصرية من المنتجات السمكية ،جدول (.)2

وبدراسة وتحميل مساىمة المنتجات السمكية في
إجمالي قيمة التجارة الخارجية لممنتجات السمكية المصرية
خالل فترة الدراسة ،تبين ان األسماك الطازجة تساىم

بنحو  212.03مميون دوالر ،وىو ما يمثل حوالى
 %31.4من إجمالي قيمة التجارة الخارجية

من ىذه المجموعات تتركز في الصادرات او الواردات،
جدول  :2تطور قيمة إجمالي التجارة الخارجية المصرية لممنتجات السمكية خالل ال ترة(.)2024 -2002
البيان

السنوات
1002
1001
1003
1002

957

قيمة الصادرات
بالمميون دوالر
2.1.
1.11
1.1.
3.16

قيمة الواردات
بالمميون دوالر
41.26
6..03
62.23
43.33

قيمة التجارة
بالمميون دوالر
43.22
63.1.
62.01
200.44

قيمة الميزان التجاري
بالمميون دوالر
()40.42
()61.12
().1.32
()42.23

معدل
التغطية%
2.36
3.22
2.63
3.32
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100.
1006
1003
1001
1004
1020
1022
1021
1023
1022
المتوسط
معدل النمو %

3.43
3.36
2.2.
20.11
23.24
2..00
13.36
21.12
11.30
11.63
20.43
*24.01

40.2.
202.2.
266.00
164.61
333.46
31..42
203.23
.32.64
231.24
.62.1.
122.22
*22.61

42.21
203.12
230.2.
110..0
342.2.
200.42
216..3
.24.41
24..24
.40.21
1.1.31
*26.1.

()16.21
()202.06
()262...
()1.1.16
()362.23
()330.42
()334.12
().23.2.
()224.10
().33.12
()130.22
*22.22

2.34
3.11
1.61
2.02
3..3
3.14
..34
3.23
23.26
..20
2..2
**0.3..

المؤشر العام
لدرجة الستقرار%

24.3

1..6.

11.23

1...2

-

 األرقام بين االقواس قيم سالبة -المتوسط السنوي لمنسب المئوية تم حسابو كمتوسط ىندسي.* معنوى عند مستوى معنوية  ** .0.02معنوى عند مستوى معنوية .0.0.
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لممنتجات السمكية المصرية ،يمييا األسماك المعالجة

لدرجة االستقرار لمتجارة الخارجية المصرية لألسماك

 ،%22.1يمييا القشريات بنحو  24.21مميون دوالر،

االستقرار السنوية بين مجموعة المنتجات السمكية

تمثل نحو  ،%3.6في حين تمثل كل من شرائح السمك

األخرى ،يمييا شرائح السمك المجمدة بحوالي ،%3..22

المجمدة ،األسماك الحية ،الرخويات ،واألسماك المثمجة

ثم يأتي بعد لك القشريات بحوالي  ،%34.33جدول

مجتمعة نحو  22.23مميون دوالر ،تمثل حوالى %2.3

(.)3

والمدخنة بحوالي  33.2.مميون دوالر ،تمثل نحو

الطازجة حوالي  %12.61محققة أفضل معدالت

من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لممنتجات السمكية

( :)2-2الصادرات المصرية من المنتجات السمكية:

جدول (.)1

المنتجات السمكية خالل الفترة( )1022 -1002اتضح

المصرية لكل منيا عمى الترتيب خالل فترة الدراسة،

بدراسة قيمة إجمالي الصادرات المصرية من

وبدراسة معدالت النمو السنوية لمتجارة الخارجية

انيا تراوحت بين حد أدني بمغ حوالي  2.1.مميون دوالر

المصرية من المنتجات السمكية اتضح ان جمعييا حققت

في عام  ،1002وحد اقصى بمغ نحو  11.63مميون

معدالت نمو مرتفعة خالل فترة الدراسة ،حيث تراوحت
تمك المعدالت بين حد أدني بمغ حوالي  %3.34في

دوالر في عام  ،1022وبمتوسط سنوي بمغ نحو 20.43

مميون دوالر ،كما تبين انيا تتزايد بمعدل سنوي معنوي

الرخويات ،وحد اقصى بمغ حوالي  %13.62في

احصائي بمغ نحو  1.04مميون دوالر ،او ما يعادل نحو

األسماك المعالجة والمدخنة ،اما بالنسبة لمدى استقرار
التجارة الخارجية المصرية من المنتجات السمكية فقد
تباينت بشكل كبير بين كل منيا ،فبمغ المؤشر العام

954

 ٪24.01من متوسط قيمة الصادرات سنوياً ،كما بمغ
المؤشر العام لدرجة استقرارىا حوالى ،%24.3
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مما يشير الى عدم ثبات او استقرار قيمة إجمالي
الصادرات المصرية من المنتجات السمكية ،جدول (.)2
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تمثل نحو  1.02مميون دوالر ،او ما يعادل نحو
 %33.13من إجمالي قيمة الصادرات لممنتجات السمكية

وبدراسة وتحميل مساىمة المنتجات السمكية في قيمة

المصرية ،يمييا القشريات بنحو  2.3مميون دوالر ،او ما

إجمالي الصاد ارت لممنتجات السمكية المصرية خالل فترة

يعادل نحو  ،%2...3بينما يساىم كل من األسماك

الدراسة ،كما في الجدول( ،)1تبين ان األسماك الطازجة

المعالجة والمدخنة والرخويات ،شرائح األسماك المجمدة،
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األسماك الحية ،واألسماك المثمجة مجتمعة بحوالي 2.13

مميون دوالر ،تمثل نحو  %31.41من إجمالي قيمة

مميون دوالر ،تمثل نحو  %22.1من إجمالي قيمة

الواردات المصرية من المنتجات السمكية ،يمييا األسماك

الصادرات لممنتجات السمكية المصرية لكل منيا عمى

المعالجة والمدخنة بنحو  36.41مميون دوالر ،تعادل

الترتيب.

نحو  ،%2..3يمييا كل من القشريات ،ش ارئح األسماك

وبدراسة معدالت النمو السنوية لمصادرات المصرية

المجمدة ،األسماك الحية ،الرخويات ،واألسماك المثمجة،

من المنتجات السمكية اتضح ان الصادرات المصرية من

حيث تساىم مجتمعة بحوالي  11.2.مميون دوالر ،تمثل

جميع المنتجات السمكية حققت معدالت نمو متزايدة

حوالى %22.1من إجمالي قيمة الواردات المصرية من

 %1.12في القشريات وحد اقصى بمغ حوالي %3..32

وتبين ان الواردات المصرية من شرائح األسماك

في األسماك المعالجة والمدخنة ،اما بالنسبة لمدى

المجمدة حققت اعمى معدل نمو متزايد بين المنتجات

استقرار الصادرات المصرية من المنتجات السمكية ،فقد

السمكية حيث بمغ نحو  ،%12.03يمييا األسماك

استق ار اًر بالمقارنة بغيرىا من المنتجات السمكية خالل فترة

بمعدل نمو سنوي بمغ نحو  ،%24.46بينما حققت

خالل فترة الدراسة ،وتراوحت بين حد أدني بمغ حوالي

تبين ان الصادرات المصرية من القشريات كانت أكثر

المنتجات السمكية.

المعالجة والمدخنة حيث تزايدت الواردات المصرية منيا

الدراسة ،حيث بمغ المؤشر العام لدرجة استقرارىا نحو

الرخويات أدني معدل نمو متزايد ،حيث بمغ حوالي

 ،%21.06بينما كانت الصادرات المصرية من األسماك

 ،%21.63بينما تناقصت الواردات المصرية من

استقرارىا حوالي  ،%44.4.جدول (.)3

خالل فترة الدراسة ،اما بالنسبة الستقرار الواردات

المثمجة اقميا استق ار اًر حيث بمغ المؤشر العام لدرجة

وبوجو عام تتسم الصادرات المصرية من جميع
المنتجات السمكية بعدم االستقرار او الثبات النسبي.
( :)3-2الواردات المصرية من المنتجات السمكية:

وبدراسة قيمة إجمالي الواردات المصرية من المنتجات

السمكية خالل فترة الدراسة اتضح انيا تراوحت بين حد
أدني بمغ نحو  62.23مميون دوالر في عام  ،1003وحد
اقصى بمغ نحو  .26.1.مميون دوالر في عام ،1022

األسماك الحية بمعدل نمو سنوي بمغ نحو %3..1
المصرية من المنتجات السمكية ،فقد تبين ان الواردات

المصرية من شرائح األسماك المجمدة كانت أكثر استق ار اًر
من غيرىا من المنتجات السمكية األخرى ،حيث بمغ
المؤشر العام لدرجة استقرارىا نحو  ،%24.3بينما كانت

األسماك المثمجة اقميا استق ار اًر حيث بمغ المؤشر العام
لدرجة االستقرار حوالي  ،%44.32جدول( .)3وبصفة
عامة تتسم الواردات المصرية من المنتجات السمكية بعدم

وبمتوسط سنوي بمغ حوالي  122.61مميون دوالر ،كما

الثبات او االستقرار وتتسم بانيا متذبذبة وغير مستقرة.

تبين تزايدىا بمعدل سنوي معنوي احصائي بمغ نحو

( :)4-2الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية:

المتوسط السنوي لقيمة الواردات المصرية من المنتجات

إجمالي الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية

السنوية ،كما بمغ المؤشر العام لدرجة استقرارىا نحو

خالل فترة الدراسة قد عان من العجز في كل سنوات

 ،%1..6.جدول (.)2

الفترة ،وبمغ متوسط قيمة العجز في الميزان التجاري

 3..3مميون دوالر ،او ما يعادل نحو  ٪22.61من

يتضح من دراسة بيانات الجدول( )2ان متوسط

وبدراسة وتحميل مساىمة قيمة الواردات المصرية

المصري لممنتجات السمكية خالل الفترة(-1002

السمكية المصرية خالل فترة الدراسة ،كما في الجدول

حد أدني بمغ نحو  .1.32مميون دوالر في عام ،1003

( ،)1تبين ان األسماك الطازجة تساىم بحوالي 236.03

وحد اقصى بمغ نحو  .33.12مميون دوالر في عام

لممنتجات السمكية في إجمالي قيمة الواردات لممنتجات
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Alex. J. Agric. Sci.

)Vol. 61, No. 5, pp. 749-770, 2016 (Arabic

 ،1022وذلك يشير الى ان قيمة العجز في الميزان

التجاري الكمى المصري ،مما يتوجب معو البحث في

التجاري المصري لممنتجات السمكية زادت بنحو

اليات والحمول التي تقمل او تحد من الفجوة السمكية في

 ،1022أي انو تضاعف بنحو  %216..2مقارنة بعام

وبدراسة وتحميل الميزان التجاري لممنتجات السمكية

 ،1002وتبين ان قيمة العجز في الميزان التجاري

في التجارة الخارجية المصرية خالل فترة الدراسة ،كما في

المصري لممنتجات السمكية تزايدت بمعدل سنوي معنوي

الجدول ( ،)1فقد تبين ان الميزان التجاري المصري

احصائي بمغ نحو  33.12مميون دوالر سنوياً ،او ما

لممنتجات السمكية عان من عجز بالنسبة لكل المنتجات

التجاري المصري لممنتجات السمكية ،كما بمغ المؤشر

من األسماك الطازجة من عجز بمغ حوالى 263.46

العام لدرجة االستقرار لقيمة الميزان التجاري المصري

مميون دوالر ،يمثل حوالى  %31.4من متوسط إجمالي

لممنتجات السمكية نحو  ،%1...2مما يشير الى تذبذب

العجز في الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية،

 221.32مميون دوالر من عام  1002حتى عام

يعادل نحو  ٪22.22من متوسط قيمة العجز في الميزان

مصر.

ما عدا الرخويات ،حيث عان الميزان التجاري المصري

وعدم استقرار العجز في الميزان التجاري المصري

وعان الميزان التجاري المصري من عجز بالنسبة لكل من

لممنتجات السمكية ،جدول(.)2

المنتجات األسماك المعالجة والمدخنة ،القشريات ،شرائح

ورغم ان معدل نمو الصادرات المصرية يزيد عن

األسماك المجمدة ،األسماك الحية ،واألسماك المثمجة،

معدل نمو الواردات المصرية لممنتجات السمكية خالل

حيث بمغ العجز حوالى ،4.34 ،2..32 ،36.2

ان متوسط قيمة إجمالي الصادرات المصرية من

 %0.03 ،%0.2 ،%2.2 ،%6.1من متوسط إجمالي

المنتجات السمكية لم تغطى سوى نحو  %2..2من

العجز في الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية

متوسط إجمالي الواردات المصرية من المنتجات السمكية،

لكل منيا عمى الترتيب ،بينما حققت الرخويات فائض في

وذلك يعتبر سبب ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري

الميزان التجاري بمغ نحو  0.0.مميون دوالر خالل فترة

ويتضح من دراسة التجارة الخارجية السمكية المصرية

وتشير ىذه النتائج ان معظم العجز في إجمالي

ان مساىمة الصادرات السمكية المصرية تساىم فقط بنحو

الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية كان بسبب

 %0.23من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية ،وان

ارتفاع قيمة الواردات المصرية من األسماك الطازجة عن

إجمالي الواردات الزراعية المصرية ،كما ان العجز في

والمدخنة ،وبالتالي يجب التركيز عمييما في اإلنتاج

الميزان التجاري السمكي المصري يساىم في العجز

المحمى لتقميل العجز التجاري الحادث في الميزان التجاري

التجاري الزراعي المصري بنحو  %1.33وذلك كمتوسط

في كل منيا ،حيث يشكال معاً نحو  %11.3من العجز

مصر لمساحات كبيرة من الشواطئ ،وعدد من البحيرات

سينعكس ذلك عمى تقميل العجز الكمى في الميزان

فترة الدراسة بحوالي  ،%2.26اال ان المشكمة تكمن في

المصري لممنتجات السمكية خالل فترة الدراسة.

الواردات السمكية المصرية تساىم بنحو  %3.13من

 0.01 ،0.42مميون دوالر ،وبما يعادل نحو ،%2..1

الدراسة.

قيمة الصادرات المصرية منيا ،يمييا األسماك المعالجة

خالل الفترة( ،)1023 -1002عمى الرغم من امتالك

في الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية ،وبالتالي

وغيرىا من المصائد الطبيعية والبحرية لألسماك اال ان

التجاري المصري السمكي المصري،

مما يؤكد أىمية

كل ذلك لم يستغل في تحقيق االكتفاء الذاتي من

زيادة اإلنتاج المحمى من األسماك الطازجة من ناحية

األسماك ،مما يسبب زيادة في العجز في الميزان التجاري

واىمية التصنيع من ناحية أخرى لتقميل الواردات من

الزراعي المصري ،ومن ثم زيادة العجز في الميزان

األسماك المعالجة والمدخنة ،وىذا ال يتأتى اال بزيادة
959

Alex. J. Agric. Sci.

)Vol. 61, No. 5, pp. 749-770, 2016(Arabic

اإلنتاج المحمى من األسماك خاصة ان مصر تمتمك

الخارجية لممنتجات السمكية من ناحية ،كما يتضح ان

المصادر الطبيعية الممتدة والقادرة عمى زيادة اإلنتاج

الرخويات لدييا ميزة نسبية حيث تحقق فائض تجارى

عالوة عمى البحث عن مصادر انتاج أخرى ذو كفاءة

( :)5-2معدل التغطية لممنتجات السمكية المصرية:

السمكي منيا مثل البحيرات والبحار ونير النيل وغيرىا،

ولدييا استقرار أفضل.

إنتاجية كبيرة مثل مشاريع اإلنتاج السمكي بجوار قناة

وبدارسة معدل تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات

السويس الجديدة وغيرىا من المشاريع المستيدف اقامتيا

إلجمالي المنتجات السمكية ،كما في الجدول ( ،)2تبين

في السنوات األخيرة.

معدل التغطية تراوح بين حد أدني بمغ  %2.36في عام

وتبين من دراسة معدل النمو السنوي في قيمة الميزان

التجاري المصري لممنتجات السمكية المصرية ،ان العجز

 ،1002وحد اقصى بمغ نحو  %23.26في عام
 ،1023وبمغ معدل تغطية إجمالي قيمة الصادرات

في الميزان التجاري لخمس تكوينات سمكية يزيد بمعدالت

المصرية من المنتجات السمكية إلجمالي قيمة الواردات

نمو سنوية معنوية احصائياً ىي كل من األسماك

منيا في عام  1022نحو  ،%..2وبمتوسط سنوي لمفترة

الطازجة ،األسماك المعالجة والمدخنة ،شرائج األسماك

بمغ نحو  ،%2..2وبمعدل نمو سنوي متزايد معنوي

المجمدة ،األسماك المثمجة ،واالسماك الحية ،حيث بمغ
نحو ،%10.3 ،%11.43 ،%241.21 ،%361.44

إحصائي بمغ حوالي .%0.36

اما بالنسبة لمعدل التغطية لممنتجات السمكية ،ففقد

 %2..31لكل منيا عمى الترتيب ،بينما تراجع العجز

بمغت تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات خالل فترة

في الميزان التجاري لمقشريات بمعدل سنوي بمغ نحو

 ،%22.42في حين تزايد الفائض في الميزان التجاري
لمرخويات بمعدل نمو سنوي بمغ نحو  %2.2خالل فترة
الدراسة ،جدول(.)3
اما بالنسبة لمدى استقرار العجز او الفائض في

الميزان التجاري المصري من المنتجات السمكية ،فقد تبين

الدراسة لكل من الرخويات ،األسماك المثمجة ،القشريات،
األسماك الحية ،األسماك الطازجة ،شرائح األسماك
المجمدة،

واالسماك

،%223.42

المعالجة

،%22.14

والمدخنة

،%4.31

حوالي

،%1.21

 %2.23 ،%1.23 ،%2..3لكل منيا عمى الترتيب،
مما يشير الى ان جميع المنتجات السمكية ما عدا

ارتفاع عدم االستقرار في كل المنتجات ،وان اختمف مدى

الرخويات تعاني من انخفاض كبير في تغطية قيمة

العجز في الميزان التجاري لمقشريات ىو اقميا استق ار اًر

مما يشير الى مدى أىمية التصنيع السمكي واجراء

عدم االستقرار من احداىا ألخرى نسبياً ،فقد تبين ان

حيث بمغ المؤشر العام لدرجة االستقرار نحو ،%44.36

صادراتيا لقيمة وارداتيا في مصر جدول (.)1

العمميات التجييزية عمى األسماك لتقميل استيراد ىذه

يمييا كل من األسماك المعالجة والمدخنة ،األسماك
الطازجة ،األسماك الحية ،شرائح األسماك المجمدة،

النوعية منيا ،ويبرز أىمية القيمة المضافة لألسماك في

تقميل العجز في الميزان التجاري السمكي من ناحية

واألسماك المثمجة ،حيث بمغ المؤشر العام لدرجة

والميزان التجاري المصري من ناحية أخرى.

االستقرار حوالى %16.46 ،%42..ن ،%6..31

 %33.03 ،%31.21لكل منيا عمى الترتيب ،بينما بمغ

 -2اىم الدول الشركاي التجاريين لممنتجات السمكية مع
مصر:

المؤشر العام لدرجة االستقرار لمفائض التجاري لمرخويات

تبين من دراسة األسواق التجارية الخارجية لممنتجات

السمكية األخرى ،جدول رقم ( .)3مما يدل عمى عدم

دولة ،أىميا دول كل من ىولندا ،فيتنام ،النرويج ،اليابان،

نحو  %30.2.وىو اكثر استق ار اًر من كل المنتجات

وجود استراتيجية مصرية تحقق االستقرار في التجارة
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وتعد ىذه االسواق األكثر أىمية نسبياً في التجارة
المصرية لممنتجات السمكية نظ اًر الرتفاع قيمة الواردات
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كل من االمارات ،قبرص ،إسرائيل ،األردن ،اليونان،
الكويت ،وقطر حيث بمغ نسبة قيمة الصادرات المصرية

المصرية من ىذه الدول من المنتجات السمكية خالل فترة

من المنتجات السمكية من إجمالي قيمة الصادرات

الدراسة ،وتبين ان عدد  31دولة تعاممت معيا مصر في

المصرية من المنتجات السمكية نحو ،%3.23

التجارة الخارجية لممنتجات السمكية في الصادرات

،%3.14 ،%2.11 ،%..2. ،%..24 ،%..4.

والواردات معاً ،وبمغ عدد الدول التي استوردت منتجات

 %2.31لكل منيا عمى الترتيب.

سمكية من مصر عدد  .3دولة ،بينما بمغ عدد الدول
التي استوردت منيا مصر منتجات سمكية عدد 200

دولة ،وفيما يمى عرضاً بأىم األسواق التجارية التصديرية

وتبين ان قيمة الصادرات المصرية من المنتجات
السمكية الى الدول العربية بمغت نحو  ..42مميون

واالستيرادية المصرية لممنتجات السمكية ومعدالت نموىا

دوالر ،تمثل نحو  %.3.1.من إجمالي قيمة الصادرات

السنوي واستقرارىا خالل فترة الدراسة:

المصرية من المنتجات السمكية ،مما يدل عمى ان السوق

( :)2 -2اىم األسواق التجارية لمصادرات المصرية من

العربي يعد سوقاً ميماً لمصادرات المصرية من ىذه

بدراسة األسواق التجارية لمصادرات المصرية من

معدل نمو سنوي لمصادرات المصرية من المنتجات

المنتجات السمكية:

المنتجات السمكية خالل فترة الدراسة ،كما في جدول

( ،)2تبين ان اىم الدول المستوردة لممنتجات السمكية من
مصر بمغ  20دول ،استحوذت عمى نحو  %43..1من
إجمالي قيمة الصادرات المصرية من المنتجات السمكية،
في مقدمتيا جاءت إيطاليا ،حيث استحوذت عمى نحو
 %13.11من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من

المنتجات السمكية ،يمييا لبنان بنحو  ،%11.22يمييا
السعودية بنحو  ،%23.33واستحوذت الدول الثالث
عمى نحو  %.4.23من إجمالي قيمة الصادرات
المصرية من المنتجات السمكية ،ثم يأتي بعد ذلك دول

المنتجات ،كما تبين ان السوق اإلماراتي يحظى بأعمى

السمكية حيث بمغ نحو  ،%33..يميو السوق القطري

بحوالي  ،%1..62يميو السوق اإليطالي بحوالي
 ،%11.1.ثم يأتي بعد ذلك أسواق دول كل من لبنان،
الكويت ،السعودية ،إسرائيل ،األردن ،اليونان ،وقبرص
حيث بمغ معدل النمو السنوي لمصادرات المصرية من
المنتجات

السمكية

نحو

،%12.44

،%12.34

%..1 ،%21..6 ،%23.1 ،%10.3. ،%12.2.
لكل منيا عمى الترتيب ،وبمغ متوسط معدل نمو
الصادرات المصرية من المنتجات السمكية لمسوق العربي

نحو  %11.3خالل فترة الدراسة،

جدول  :4اىم األسواق التصديرية واالستيرادية المصرية لممنتجات السمكية خالل ال ترة(.)2024 -2002
قيمة الواردات
قيمة الصادرات
معدل المؤشر العام
معدل المؤشر
البيان
لدرجةالعام البيان
لدرجة
النمو*
النمو*
مميون
مميون
االستقرار %الدول
٪
٪
االستقرار%
%
%
الدول
دوالر
دوالر
ايطاليا
لبنان
السعودية
االمارات
قبرص
اسرائيل
االردن
اليونان
الكويت

1...
1.23
2..2
0.31
0.66
0.60
0..3
0.23
0.23

13.11
11.22
23.33
3.23
..43
..24
..2.
2.11
3.14

11.1.
12.44
12.2.
33..0
..1
10.3.
23.10
21..6
12.34

10.32
63.04
13.32
13.21
.2...
23.2.
31.2
.3..2
24.3.

قطر

0.10

2.31

1..62

20.24

ىولندا
فيتنام
النرويج
اليابان
الصين
ايرلندا
اليمن
اسبانيا
اليند
المممكة
المتحدة

63.22
13.10
26.31
21.31
20.34
20.22
1.33
1.26
6.41
6.31

22..3 13.10
20.33 22.13
22.02 6.41
2..06 ..20
21.43 2.23
2.32
2.32
23.33 3.2.
10.42 3.31
24.3. 1.14
1.34

.

2..11
.3.33
32.31
...4.
36.6.
13.31
16.10
26.32
21.12
31.32
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إجمالي اىم
الدول

20.1
3

43..1

إجمالي اىم
الدول

232.33

31.31

بقية الدول

0.30

6.21

بقية الدول

66.61

13.61

20.4
3
..42

200.00

اإلجمالي
إجمالي
الدول
االوروبية

اإلجمالي
إجمالي
.3.1.
الدول
معنوىربية
* الع
عند مستوى معنوية .0.02

24.01

24.3

11.30

23.20

122.22

22.61 200

1..6.

222.11

20.3 2..1

32.2
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وتتسم معدالت النمو السنوية لمصادرات المصرية
الىم األسواق التجارية المستوردة لممنتجات السمكية
المصرية بارتفاع معدالتيا بوجو عام ،ولمسوق العربي
وايطاليا واإليطالي بوجو خاص.
واتسمت األسواق التجارية لمصادرات المصرية من

المنتجات السمكية بعدم االستق ارر ،وبمغ المؤشر العام
لدرجة االستقرار لمصادرات المصرية من المنتجات
السمكية الى السوق العربي خالل فترة الد ارسة نحو

( :)2 -2اىم األسواق التجارية لمواردات المصرية من
المنتجات السمكية:

وبدراسة األسواق التجارية لمواردات المصرية من

األسماك خالل فترة الدراسة ،تبين ان اىم األسواق
االستيرادية المصرية لممنتجات السمكية بمغ  20دول،

استحوذت عمى نحو  %31.31من إجمالي قيمة
الواردات المصرية من المنتجات السمكية ،في مقدمتيا
جاءت ىولندا ،حيث استحوذت عمى نحو  %13.1من

 ،%23.2وىو يعد سوقاً غير مستقر نسبياً ،وتبين ان

إجمالي قيمة الواردات المصرية من المنتجات السمكية،

بغيرىا من األسواق األخرى ،حيث بمغ المؤشر العام

 ،%6.41وتأتى اليابان رابعاً بنحو  ،%..2واستحوذت

بحوالي  ،%13.32ثم يأتي بعد ذلك األسواق التجارية

الواردات المصرية من المنتجات السمكية ،ثم يأتي بعد

اليونان ،لبنان ،واالمارات حيث بمغ المؤشر العام لدرجة

والمممكة المتحدة بنحو ،%3.2. ،%2.32 ،%2.26

السوق اإليطالي اكثر األسواق استق ار اًر نسبياً بالمقارنة

لدرجة االستقرار نحو  ،%10.32يميو السوق السعودي
لدول كل من األردن ،قطر ،إسرائيل ،الكويت ،قبرص،
االستقرار لمصادرات المصرية من المنتجات السمكية الى
ىذه الدول نحو ،%23.2. ،%20.24 ،%31.2
،%24.3.

،%.2...

،%.3..2

،%63.04

 %13.21لكل منيا عمى الترتيب .وتشير النتائج السابقة
الى ان السوق اإليطالي لمصادرات المصرية من
المنتجات السمكية يتميز بانو السوق األول لمصادرات
المصرية وأكثر األسواق استق ار اًر ،كما ان معدل النمو

السنوي ليذه الصادرات مرتفع ،مما يدل عمى ان الطمب

في السوق اإليطالي عمى األسماك المصرية من
المنتجات السمكية مرتفع ومتزايد ومستمر ،لذا يجب
الحفاظ عمى ىذا السوق كأىم سوق تصديري بالنسبة
لممنتجات السمكية المصرية.
967

يمييا فيتنام بنحو  ،%22.16يمييا النرويج بنحو
الدول االربعة عمى نحو  %.2.4من إجمالي قيمة
ذلك دول كل من الصين ،ايرلندا ،اليمن ،اسبانيا ،اليند،

 %1.34 ،%1.14 ،%3.31لكل منيا عمى الترتيب،
جدول(.)2
وتبين ان قيمة الواردات المصرية من المنتجات

السمكية من الدول االوروبية بمغت نحو  222.11مميون
دوالر ،تمثل نحو  %2..1من إجمالي قيمة الواردات
المصرية من المنتجات السمكية ،مما يدل عمى ان السوق
األوروبي يعد السوق الرئيسي لمواردات المصرية من ىذه

المنتجات خالل فترة الدراسة .كما تبين ان السوق
اإلسباني يحظى بأعمى معدل نمو سنوي لمواردات
المصرية من المنتجات السمكية حيث بمغ معدل النمو
السنوي خالل فترة الدراسة نحو  ،%10.42يميو السوق

اليندي بنحو  ،%24.3.يميو السوق الصيني بنحو
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 ،%21.43ثم يأتي بعد ذلك أسواق دول كل من اليمن،

بمغ متوسط إجمالي كمية اإلنتاج السمكي المصري

اليابان ،ىولندا ،النرويج ،فيتنام ،المممكة المتحدة ،وايرلندا

من جميع مصادره المختمفة خالل فترة الدراسة نحو

 %2.32 ،%. ،%20.33لكل منيا عمى الترتيب ،وبمغ

 0.33مميون طن في عام  ،1002وحد اقصى بمغ نحو

متوسط معدل نمو الواردات المصرية من المنتجات

 2.21مميون طن في عام  ،1022وذلك يشير الى ان

السمكية من السوق األوروبي نحو .%20.03

إجمالي كمية اإلنتاج السمكي المصري زادت بنحو 0.32

بحوالي ،%22..2 ،%22..3 ،%2..06 ،%23.33

 2.04مميون طن ،وتراوحت بين حد أدني بمغ نحو

واتسمت األسواق التجارية لمواردات المصرية من

مميون طن من خالل ىذه الفترة ،كما اتضح ان تزايد ىذا

وجاءت ىولندا في مقدمة األسواق األكثر استق ار اًر ،حيث

مميون طن ،او ما يعادل حوالي  ٪..34من متوسط

المنتجات السمكية بعدم الثبات او االستقرار نسبياً،

االنتاج بمعدل سنوي معنوي احصائي بمغ نحو 0.04.

بمغ المؤشر العام لدرجة االستقرار لمواردات المصرية

إجمالي كمية اإلنتاج السمكي المصري ،وبدراسة تغيراتيا

لممنتجات السمكية من ىذا السوق خالل فترة الدراسة نحو

السنوية تبين انيا بمغت اقصى االنخفاضات في عام

يأتي بعد ذلك األسواق التجارية لدول كل من اليمن،

بنحو  ،%2.1.بينما بمغ اقصى االرتفاعات في عام

النرويج ،المممكة المتحدة ،الصين ،اليند ،اسبانيا ،فيتنام،

 1020حيث ارتفعت بنحو  ،%24.31وبمغ التغير

واليابان بنحو ،%31.32 ،%32.31 ،%16.1

السنوي في عام  1022ارتفاعاً قدره نحو  %2.43مقارنة

 %...4.لكل منيا عمى الترتيب.

( :)2-3المتاح لالستيالك من االسماك في مصر:

 ،%2..11يميو السوق األيرلندي بنحو  ،%13.31ثم

،%36.6.

،%21.12

،%26.32

،%.3.33

كما تبين ان المؤشر العام لدرجة االستقرار لمواردات

 1002حيث تراجعت كمية اإلنتاج السمكي المصري

بعام  ،1023جدول( ،).شكل (.)2

بمغ متوسط إجمالي كمية المتاح لالستيالك من

المصرية لممنتجات السمكية من السوق األوروبي بمغ نحو

األسماك في مصر خالل فترة الدراسة نحو  2.31مميون

 %32.22وىو بذلك يتسم بعدم االستقرار او الثبات.

طن ،وتراوحت بين حد أدني بمغ نحو  0.22مميون طن

وتشير النتائج السابقة الى ان معدالت استقرار الواردات

في عام  ،1022وحد اقصى بمغ نحو  0.16مميون طن

المصرية لممنتجات السمكية من االسواق المختمفة أكثر

في عام  ،1023أي انيا زادت خالل ىذه الفترة بنحو

واتضح ان السوق اليولندي لمواردات المصرية من

 %43..مقارنة بعام  ،1002كما تبين تزايدىا بمعدل

استق ار اًر من نظيرتيا لمصادرات المصرية ليذه المنتجات،

المنتجات السمكية يتميز بانو اىم األسواق من حيث قيمة
الواردات كما انو األكثر استق ار اًر ،عالوة عمى ارتفاع

 2.02مميون طن ،او زادت في عام  1022بحوالي
سنوي معنوي احصائي خالل فترة الدراسة بمغ نحو
 0.032مميون طن ،او ما يعادل نحو  ٪..33من

معدل النمو السنوي لمواردات المصرية منو ،مما يدل عمى

متوسط إجمالي كمية المتاح لالستيالك من األسماك في

ان الطمب المصري من السوق اليولندي يتزايد ويشكل

مصر ،وبدراسة تغيراتيا السنوية تبين انيا بمغت اقصى

معظم واردات مصر من المنتجات السمكية من ىذا

االنخفاضات في عام  1001حيث انخفضت بنحو

السوق خالل فترة الدراسة.

 ،%3.62بينما بمغت اقصى االرتفاعات في عام 1020

( :)3اىم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية والتسويقية

حيث ارتفعت بنحو  ،%11.61وبمغ التغير السنوي في

لألسماك في مصر:

( :)2-3اإلنتاج السمكي في مصر:
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عام  1022ارتفاعاً قدره نحو  %11.02مقارنة بعام

 ،1023جدول ( ،).شكل (.)2

( :)2-3ال جوة السمكية في مصر:
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بمغ متوسط كمية الفجوة السمكية في مصر خالل فترة

انخفضت بنحو  ،%21.14بينما بمغ اقصى االرتفاعات

الدراسة نحو  0.13مميون طن ،وتراوحت كمية بين حد

في عام  1022حيث ارتفعت بنحو  ،%2.3.22جدول

اقصى بمغ نحو  0..6مميون طن في عام  ،1022أي

( :)3-3نسبة االكت اي الذاتي من االسماك في مصر:

أدني بمغ نحو  0.22مميون طن في عام  ،1004وحد

( ،).شكل (.)2

انيا زادت بنحو  0.3مميون طن خالل ىذه الفترة ،وبما

بمغ متوسط نسبة االكتفاء الذاتي من االسماك في

يمثل زيادة بحوالي  %223.3عن عام  ،1002وتبين

مصر خالل فترة الدراسة نحو  ،%13.01وتراوحت بين

تزايدىا بمعدل سنوي معنوي احصائي بمغ نحو 0.023

حد أدني بمغ نحو  %31.31في عام  ،1022وحد

مميون طن ،او ما يعادل نحو  ٪..32من متوسط كمية
الفجوة السمكية في مصر .وبدراسة تغيراتيا السنوية تبين

اقصى بمغ نحو  %40.62في عام ،1004

انيا بمغت اقصى االنخفاضات في عام  1001حيث
جدول  :5ال جوة ونسبة االكت اي الذاتي من األسماك في مصر خالل ال ترة(.)2024 -2002
متوسط
نسبة
المتاح
البيان اإلنتاج
لالستيالك ال جوة
(مميون طن) االكت اي استيالك ال رد
السمكي
الذاتي (كجم /السنة)
(مميون طن) (مميون طن)
السنوات
متوسط الفترة
()1022-1002
1023
1022
التغير السنوي%
()1022 -1023
التغير السنوي
()1022-1002
معدل النمو%
()1022-1002

الك اية
التصديرية

الك اية
التجارية

2.04

2.31

0.13

13.01

23.2.

63.43

3.03

2.2.
2.21

2.63
1.02

0.11
0..6

2.43

11.02

2.3..

13.20
31.31
(22.31
)

24.33
13.23

.1.6.
.6.14

..23
2.23

21.46

()2.31

()0.4.

0.0.4

0.032

0.023

**0.23

0...

*..34

*..33

**..32

0.1

*3.2.

**0.24. **2.6.2
1..1

6.23

األرقام بين االقواس قيم سالبة.
* معنوي عند مستوى معنوية  ** .0.02معنوي عند مستوى معنوية .0.0.
المصدر :جمعت وحسبت من:
 -2و ازرة الزراعة واستصالح األراضي ،الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،نشرة االحصائيات السمكية ،اعداد متفرقة.
 -1الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء ،نشرة أسعار الجممة والتجزئة لممواد الغذائية ،اعداد متفرقة.
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1800

1551.01 1534.91

1454.00 1482.00

1197.71 1205.90
1362.17 1371.98

1262.52

1500
1174.44

1304.79
1067.63 1093.00

556.000

970.92 1008.01

1035.87 1083.91 1072.40

953.20

1031.70

900
875.99 865.00 889.00

771.50 801.37
319.216
260.204
246.217
218.910 183.404 203.518 254.513
216.000
172.732
151.829 159.879
130.080 112.900
182.222

256.813
136.807 135.520

220.820 188.524 207.564 258.931

1200

154.387 163.010

261.428

176.300 193.157 213.631

600
300
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
الواردات (الف طن)
الفجوة ( الف طن)

اإلنتاج المحلى (الف طن)
المتاح لالستهالك (الف طن)

الفجوة =اإلنتاج  -المتاح لالستيالك
المصدر :جمعت وحسبت من :و ازرة الزراعة واستصالح األراضي ،الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،نشرة االحصائيات السمكية ،اعداد
متفرقو

شكل  :2تطور اإلنتاج المحمى وال جوة لألسماك في مصر خالل ال ترة()2024 -2002

وذلك يشير الى ان نسبة االكتفاء الذاتي من االسماك في

متوسط استيالك الفرد في مصر يقل عن نظيره العالمي

مصر زادت بنحو  %23.41من عام  1004حتى عام

والذي يصل الى نحو  21.4كجم /السنة في عام

 ،1022كما تبين انيا تتزايد بمعدل سنوي معنوي

 ،1020حسب احصائيات منظمة األغذية والزراعة في

احصائي بمغ نحو ،%0.1وبدراسة تغيراتيا السنوية تبين

تقريرىا عن حالة الموارد السمكية في العالم .اال انو يزيد

انخفضت بنحو  ،%22.31بينما بمغ اقصى االرتفاعات

حيث بمغ متوسط نصيب الفرد نحو  22كجم /السنة من

في عام  1001حيث ارتفعت بنحو  ،%4.3جدول(،).

المنتجات السمكية .كما تبين انو تزايد بمعدل سنوي

شكل (.)2

معنوي احصائي بمغ نحو  0...كجم /السنة ،او ما

انيا بمغت اقصى االنخفاضات في عام  1022حيث

( :)4-3متوسط استيالك ال رد من االسماك في مصر:

بمغ متوسط استيالك الفرد من االسماك في مصر

خالل فترة الدراسة نحو  23.2.كجم /السنة ،وتراوح

عن متوسط نصيب الفرد في دول كثيرة منيا السعودية

يعادل نحو  ٪3.2.من متوسط استيالك الفرد من
االسماك في مصر ،وبدراسة تغيراتو السنوية تبين انو بمغ
اقصى االنخفاضات في عام  1001حيث انخفض بنحو

متوسط استيالك الفرد من االسماك في مصر بين حد

 ،%2.24بينما بمغ اقصى االرتفاعات في عام 1022

أدني بمغ نحو  22.3كجم /السنة في عام  ،1001وحد

حيث ارتفع بنحو  ،%3.12جدول( ،).شكل (.)1

اقصى بمغ نحو  13.23كجم /السنة في عام ،1022

( :)5-3الك اية التصديرية لألسماك في مصر:

مصر زاد بنحو  3.61كجم /السنة من عام  1001حتى

فترة الدراسة والتي تعبر عن إمكانية وقدرة مصر في

عام  ،1022أي انو زاد بنحو  ،%.3.32وزاد بنحو

تصدير األسماك تبين ان مصر لم تمتمك تحقيق الكفاءة

 3.32كجم /السنة في عام  1022مقارنة بعام ،1023

التصديرية لألسماك في كل سنوات الدراسة ما عدا عام

أي بنحو  ،%21.41ويتضح من النتائج السابقة ان

 ،1022الذي بمغت فيو نحو  ،%224..2واتضح ان

وذلك يشير الى متوسط استيالك الفرد من االسماك في
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متوسط الكفاءة التصديرية لألسماك في مصر بمغ نحو

( :)6-3الك اية التجارية لألسماك في مصر:

مصر بين حد أدني بمغ نحو  %32.11في عام ،1002

تعبر عن مدى قدرة الصادرات المصرية من األسماك

 ،%63.43وتراوحت الكفاءة التصديرية لألسماك في

بدراسة الكفاءة التجارية لألسماك في مصر والتي

وحد اقصى بمغ نحو  %224..2في عام  ،1022ولم
تثبت المعنوية اإلحصائية لممعدل السنوي لمتغير في

عمى تغطية الواردات منيا ،تبين ان متوسط الكفاءة

التجارية لألسماك في مصر خالل فترة الدراسة بمغ نحو

الكفاءة التصديرية لألسماك خالل فترة الدراسة ،ويرجع

 ،%3.03وتراوحت بين حد أدني بمغ نحو  %0.32في

ذلك لمتقمبات واالضطرابات في ىذه الكفاءة خالل ىذه

عام  ،1002وحد اقصى بمغ نحو  %..23في عام

الفترة ،وبدراسة تغيراتيا السنوية تبين انيا بمغت اقصى

 ،1023وذلك يشير عدم قدرة مصر في تغطية صادراتيا

االنخفاضات في عام  1021حيث انخفضت بنحو
 ،%62.23بينما بمغ اقصى االرتفاعات في عام 1022

من األسماك لوارداتيا منيا ولو بنسبة معقولة ،وذلك

نتيجة ارتفاع قيمة الواردات المصرية من األسماك حيث

حيث ارتفعت بنحو  .%26.23بينما تناقصت في عام

تبين ان مصر من أولى دول العالم في استيراد األسماك

 1022بنحو  %2.36عن عام  ،1023جدول(،).
شكل (.)3

وخاصة المنتجات السمكية ،كما تبين انيا تتزايد بمعدل
سنوي معنوي احصائي بمغ نحو ،%0.1وبدراسة تغيراتيا
السنوية تبين انيا بمغت اقصى االنخفاضات في عام

 1002حيث انخفضت بمقدار بمغ نحو  ،%1.62بينما
بمغ اقصى االرتفاعات في عام  100.حيث ارتفعت
بمقدار بمغ نحو  ،%4.3جدول ( ،).شكل (.)3

88.75
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نسبة االكتفاء الذاتى %

نسبة االكتفاء الذاتي = كمية اإلنتاج المحمى منسوباً لممتاح لالستيالك.

المصةةدر :جمعةةت وحسةةبت مةةن :و ازرة الز ارعةةة واستصةةالح األ ارضةةي ،الييئةةة العامةةة لتنميةةة الثةةروة السةةمكية ،نش ةرة االحصةةائيات السةةمكية ،اعةةداد

متفرقة.

شكل  :2متوسط استيالك ال رد ونسبة االكت اي الذاتي لألسماك في مصر خالل ال ترة(.)2024 -2002
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المصدر :جمعت وحسبت من:
 -2و ازرة الزراعة واستصالح األراضي ،الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،نشرة االحصائيات السمكية ،اعداد متفرقة.
 -1الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء نشرة أسعار الجممة والتجزئة لممواد الغذائية ،اعداد متفرقة.

شكل  :3تطور الك اية التجارية والك اية التصديرية لألسماك في مصر خالل ال ترة(.)2024 -2002

ولتحقيق معدالت أفضل من الكفاءة التجارية لألسماك

لمعامالت االنحدار لممتغيرات المستقمة الداخمة في

ولدراسة العالقة بين الكفاءة التصديرية والتجارية لألسماك

الكفاءة التصديرية لألسماك في مصر(سىة) عند المستوى

في مصر يمكن التعبير عنيا بالعالقة الدالية االتية:
^
........
لوص ىة =  0.112+3.133لوسىة
معادلة رقم ()2

المعنوي اإلحصائي(.)0.0.

في مصر البد من رفع مستوى الكفاءة التصديرية،

(* )16.222

(** )1.21.

-ر0.13. =1

ف = ()2.332

حيث يشير:

**

لوص^ىة = الموغاريتم المقدر لمكفاءة التجارية لألسماك في
مصر.
لوسىة = الموغاريتم المقدر لمكفاءة التصديرية لألسماك
في مصر.

وتشير نتائج التحميل إلى أن المعادلة ( )2معنوية

إحصائياً ،إذ أن قيمة(ف) المحسوبة أكبر من قيمة(ف)

الجدولية عند مستوى المعنوية( ،)0.0.كما يشير معامل

المعادلة المقدرة يتضح ثبوت المعنوية اإلحصائية لممتغير

وفي ضوء معادلة النموذج ،ومعنوية المتغيرات
التفسيرية يتضح انو :كمما زادت الكفاءة التصديرية
لألسماك في مصر بمقدار نحو  ٪2يؤدى الى زيادة

الكفاءة التجارية لألسماك في مصر بمقدار نحو ،٪0.11
أي تزيد قدرة تغطية الصادرات المصرية من األسماك
لمواردات منيا بنحو  ،%0.11وبالتالي يقل العجز في
الميزان التجاري السمكي المصري ،ولن يحدث زيادة
لمكفاءة التصديرية اال اذا توفرت العوامل المرتبطة

والمؤثرة في ذلك ،أىميا زيادة اإلنتاج السمكي وتحقيق
أسعار نسبية مميزة بالمقارنة بغيرىا في الدول األخرى،

والوفاء بمتطمبات الكمب الخارجي خاصة فيما يتعمق

التحديد المعدل(-ر )1إلى أن حوالي  %13..من

برغباتو في المنتجات السمكية اكثر من األسماك الحية

ترجع إلى التغير في قيمة الكفاءة التصديرية لألسماك في

تجرى عمييا بعض العمميات التجييزية والتصنيعية وىو

التغيرات في قيمة الكفاءة التجارية لألسماك في مصر
مصر ،بفرض ثبات باقي العوامل االخرى التي لم
تتضمنيا
964

المعادلة.

وبفحص

المعنوية

اإلحصائية

مثل المبردة ,والمدخنة والمعمبة وغيرىا من األسماك التي
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ما تعجز عنو مصر كما تبين من العجز في الميزان

األسماك المجمدة نحو  ،%12.03يمييا األسماك

التجاري لممنتجات السمكية المختمفة.

المعالجة والمدخنة بنحو  ،%24.46ثم يأتي بعد ذلك

( :)4رؤية استراتيجية لخ ض العجز في الميزان
التجاري السمكي المصري:

( :)2-4وسباب زيادة العجز في الميزان التجاري
السمكي المصري:

 زيادة االستيراد من المنتجات السمكية فقد بمغ العجزفي الميزان التجاري لألسماك الطازجة نحو 263.43
مميون دوالر ،وبمغ العجز في الميزان التجاري
لألسماك المجمدة والمعالجة والمدخنة نحو 2..34
مميون دوالر .وان قيمة العجز في الميزان التجاري
المصري لممنتجات السمكية زادت بنحو 221.32

مميون دوالر من عام  1002حتى عام  ،1022أي
انو تضاعف بنحو  %216..2مقارنة بعام ،1002
وتزايد العجز سنويا بمعدل نمو يعادل .٪22.22

 عدم قدرة اإلنتاج المحمى من األسماك عمى تغطيةاالحتياجات المحمية ،حيث بمغ نسبة االكتفاء الذاتي
من األسماك نحو  ،%13.01ومتوسط الفجوة نحو
 ،%..32مما يدفع باالستيراد من الخارج الستيراد
األسماك الحية والتي يعاني ميزانيا التجاري من عجز

بمغ نحو  0.42مميون دوالر ضمن المنتجات
السمكية ،وبمغ العجز في األسماك المثمجة نحو
 0.01مميون دوالر.
 -زيادة متوسط استيالك الفرد من األسماك سنوياً بنحو

 0...كجم /السنة مما يرفع احتياجات السكان من

كميات األسماك المنتجة محمياً ،خاصة في ظل

ارتفاع أسعار السمع المنافسة لألسماك مثل أسعار

الدواجن والمحوم الحمراء .وبالتالي ىناك تحديان األول

زيادة عدد السكان والثاني زيادة متوسط استيالك الفرد
من األسماك مما يمزم زيادة اإلنتاج من ناحية وزيادة
المنتجات السمكية من ناحية أخرى.
 تزايد الطمب المحمى عمى المنتجات السمكية ،وتزايدمعدل النمو السنوي لمواردات المصرية منيا ،حيث بمغ

معدل النمو السنوي لمواردات المصرية لشرائح

كل من األسماك المثمجة ،األسماك الطازجة،
القشريات ،والرخويات بنحو ،%23.26 ،%21.12
 %21.63 ،%2..61لكل منيا عمى الترتيب.
 يعد السوق األوروبي السوق الرئيسي لموارداتالمصرية من المنتجات السمكية ،حيث تبين ان قيمة

الواردات المصرية من المنتجات السمكية من الدول
االوروبية بمغت نحو  222.11مميون دوالر ،وبما
يعادل نحو  %2..1من إجمالي قيمة الواردات
المصرية من المنتجات السمكية .وذلك نتيجة
االتفاقيات التي ابرمت بين مصر واالتحاد األوروبي

والتي تخفض الجمارك عمى واردات مصر من اوروبا
عمى المنتجات السمكية في حين ال يقابميا تحسين
وضع الصادرات المصرية من األسماك في ىذه

االتفاقية.

 انخفاض وتضاؤل معدل تغطية قيمة الصادرات لقيمةالواردات إلجمالي المنتجات السمكية ،حيث بمغ نحو
 ،%2..2وبمعدل نمو سنوي متزايد بمغ مقداره نحو
 .%0.3..بسبب زيادة الطمب المحمى عمى األسماك

وانخفاض مواكبة اإلنتاج المحمى لتغطيتو.

( :)2-4سبل ووسائل تقميل العجز في الميزان التجاري
السمكي المصري:

 ىناك عوامل أدت الى زيادة الطمب عمى المنتجاتالسمكية المصنعة منيا زيادة اعداد المرأة العاممة

وتغيير اذواق المستيمك ،وغيرىا ،حيث تؤكد النتائج
البحثية السابقة ان معظم العجز في إجمالي الميزان
التجاري المصري لممنتجات السمكية كان بسبب
ارتفاع قيمة الواردات المصرية من األسماك الطازجة
عن قيمة الصادرات المصرية منيا ،يمييا األسماك
المعالجة والمدخنة ،وبالتالي يجب التركيز عمييما في
اإلنتاج المحمى لتقميل العجز التجاري الحادث في
الميزان التجاري في كل منيا ،حيث يشكال معاً نحو
 %11.3من العجز في الميزان التجاري المصري
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لممنتجات السمكية ،وبالتالي سينعكس ذلك عمى تقميل

مصر أحد منتجي ومصدري األسماك بأنواعيا في

العجز الكمى في الميزان التجاري المصري السمكي

العالم نجد انيا تحولت الى أكبر مستوردي المنتجات

األسماك الطازجة من ناحية واىمية التصنيع من

االسماك المجمدة عمى سبيل المثال.

المصري ،مما يؤكد أىمية زيادة اإلنتاج المحمى من

السمكية في العالم ،فمصر األولى في استيراد

ناحية أخرى لتقميل الواردات من األسماك المعالجة

 -التحول الى طرق اإلنتاج السمكية ذات القيمة

والمدخنة ،وىذا ال يتأتى اال بزيادة اإلنتاج المحمى من

المضافة العالية مثل األسماك الطازجة والمجمدة

األسماك خاصة ان مصر تمتمك المصادر الطبيعية

والمدخنة والمعمبة من اجل تسويقيا بدالً من استيرادىا

البحيرات والبحار ونير النيل وغيرىا ،عالوة عمى

السمكية(الفيمية) وذلك بتوفير الدولة المعدات الالزمة

البحث عن مصادر انتاج أخرى ذو كفاءة إنتاجية

لتجييز األسماك وفقاً لمنظام التجاري المطموب.

الجديدة وغيرىا من المشاريع المستيدف اقامتيا في

حيث أصبح نحو  %20..من اإلنتاج العالمي من

الممتدة والقادرة عمى زيادة اإلنتاج السمكي منيا مثل

واالستفادة من تمميح األسماك وصناعة الشرائح

كبيرة مثل مشاريع اإلنتاج السمكي بجوار قناة السويس

ومواكبة أسموب التغيير في التجارة العالمية السمكية

السنوات األخيرة.

األسماك في اشكال المنتجات السمكية كاألسماك

 -إقامة مشروعات تصنيع األسماك من خالل صندوق

الطازجة والمبردة ،ونحو  %2..4من اإلنتاج العالمي

التكافل االجتماعي ،حيث تعتبر مشروعات ال تحتاج

لألسماك في صورة اسماك مجمدة .وان نحو %22

الى رؤوس أموال كبيرة ،او تدريب عال ،إضافة الى
انو سيساىم في تشغيل األيدي العاممة من ناحية

()22

اسماك محفوظة

.

والنيوض بالتنمية الريفية والتخفيف من وطأة الفقر

 -البد من توفير التطورات التكنولوجية وتحسين

من ناحية اخرى ،تقوم عمى تصنيع األسماك

الموجستيات الخاصة بالتوزيع والعرض مثل الخزانات

والمنتجات السمكية خاصة التمميح ،والتعميب،

والحاويات

نقل

المحمى ويتم استيرادىا من الخارج ،مما يعمل عمى

اصبح تسويق األسماك الحية االمر الصعب وال يحقق

تقميل العجز في الميزان التجاري ليذه المنتجات،

قيمة مضافة كبيرة بالمقارنة بغيرىا من المنتجات

حيث تؤكد النتائج البحثية السابقة ان العجز في

السمكية ،وان ىناك ابتكارات جديدة في مجاالت

المعالجة والمدخنة ىو اىم أسباب العجز في الميزان

ثمثي الكميات السمكية المستيمكة في أوروبا وامريكا

التجاري المصري لممنتجات السمكية ،من حيث ارتفاع

الشمالية مجمدة او معمبة لذا البد من مواكبة ذلك

قيمة العجز من ناحية ،ومن حيث ارتفاع معدل

التغيرات في اذواق المستيمك وطمبات الطمب الخارجي

الزيادة السنوية في العجز السنوي من ناحية اخرى.

واحتياجاتو.

والتجميد والشرائح السمكية وغيرىا والتي يطمبيا السوق

الميزان التجاري لكل من األسماك الطازجة واالسماك

 -إقامة المشروعات الصناعية السمكية وفقاً لدراسة

المصنعة

وشاحنات

ومركبات

مخصصة إلمكانية تسويق األسماك خارجياً ،حيث

التبريد وصنع الثمج والنقل والتوزيع ،حيث تبين ان

 -زيادة االستثمار في اإلنتاج السمكي في المياه

الطمب المحمى واذواق المستيمكين والتطورات التي

اإلقميمية التي تستطيع مصر االستفادة منيا والتي

تحدث في أسعار البيع لمتجزئة والجممة والتكامل بين

تبمغ نحو  100ميل بحري ،حتى يتمكن اإلنتاج

المنتجين والمصنعين لألسماك مما يسيم في توفير

المحمى من األسماك تغطية االحتياجات المحمية،

المنتجات السمكية المصنعة ،فبدالً من ان تكون
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 ،%13.01ومتوسط الفجوة نحو  ،%..32مما يدفع
باالستيراد من الخارج الستيراد األسماك الحية.

 االستفادة من المخزون السمكي ببحيرة ناصر بإقامةمصانع التعميب وصناعة األسماك المدخنة حيث
يوجد في مصر فقط( )3مصانع لتعميب السردين ،في
حين يوجد بأوروبا نحو( )3.0مصنع ،ويوجد في
مصر( )100مصنع لألسماك المدخنة لكنيا بدائية
وغير مطابقة لممواصفات المحمية والعالمية.

 تقديم الدعم الفني لمنتجي ومسوقي االسماك وتطبيققانون الصيد لتشجيع ورفع مستوى العاممين في مجال
الصيد ،لتحسين طرق الصيد من ناحية ورفع كفاءتو،
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من إجمالي قيمة الواردات المصرية من المنتجات
السمكية ،مما يدل عمى ان السوق األوروبي يعد
السوق الرئيسي لمواردات المصرية من ىذه المنتجات.
لذا يجب ضبط االستيراد واعادة النظر في االتفاقيتين
وتشجيع الصناعة المحمية لممنتجات السمكية من اجل
تقميل العجز في الميزان التجاري السمكي المصري.
وتعديل وضع الصادرات المصرية من األسماك الى
أوروبا بشكل مماثل مما يخفف من العجز في الميزان
التجاري السمكي المصري.

 تبين انو كمما زادت الكفاءة التصديرية لألسماك فيمصر بمقدار نحو  ٪2يؤدى الى زيادة الكفاءة
التجارية لألسماك في مصر بمقدار نحو  ،٪0.11أي

وتحسين مستوى معيشة العاممين بمجتمع الصيد من

تزيد قدرة تغطية الصادرات المصرية من األسماك

 -تغيير وضع تصدير األسماك في اتفاقية منطقة

الميزان التجاري السمكي المصري ،ولن يحدث زيادة

ناحية أخرى.
التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تنص عمى ان

يكون األسماك المصرية المصدرة لمدول العربية ذات
منشأ مصري  ،%200ويجب ان يتم تغييرىا ليكون
ذات منشأ مصري  %20فقط ،حيث تبين ان
األسماك المصرية لدييا قدرة عمى دخول األسواق
العربية رغم ىذه القيود ،حيث تؤكد النتائج البحثية

لمواردات منيا بنحو  ،%0.11وبالتالي يقل العجز في
لمكفاءة التصديرية اال اذا توفرت العوامل المرتبطة

والمؤثرة في ذلك ،أىميا زيادة اإلنتاج السمكي وتحقيق
أسعار نسبية مميزة بالمقارنة بغيرىا في الدول
األخرى ،والوفاء بمتطمبات الطمب الخارجي خاصة
فيما يتعمق برغباتو في المنتجات السمكية مثل المبردة
والمدخنة والمعمبة وغيرىا من األسماك التي تجرى

السابقة ان قيمة الصادرات المصرية من المنتجات

عمييا بعض العمميات التجييزية والتصنيعية وىو ما

دوالر ،وبما يعادل نحو  %.3.1.من إجمالي قيمة

التجاري لممنتجات السمكية المختمفة.

السمكية الى الدول العربية بمغت نحو  ..42مميون
الصادرات المصرية من المنتجات السمكية ،مما يدل

تعجز عنو مصر كما تبين من العجز في الميزان
 -مما يشير الى مدى أىمية التصنيع السمكي واجراء

عمى ان السوق العربي يعد سوقاً ميماً لمصادرات

العمميات التجييزية عمى األسماك لتقميل استيراد ىذه

 -أدت االتفاقية األوروبية المصرية بشان تخفيض

في تقميل العجز في الميزان التجاري السمكي من

المصرية من ىذه المنتجات.

الجمارك عمى المنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات
السمكية والتي بدأت في عام  ،1020إضافة الى
اتفاقية يوروميد في عام  1023بين دول جنوب البحر
المتوسط ودول البمقان الى زيادة الواردات المصرية
من المنتجات السمكية بشكل كبير حيث تبين من
النتائج البحثية السابقة ان قيمة الواردات المصرية من
المنتجات السمكية من الدول االوروبية بمغت نحو
 222.11مميون دوالر ،وبما يعادل نحو %2..1

النوعية منيا ،ويبرز أىمية القيمة المضافة لألسماك

ناحية والميزان التجاري المصري من ناحية أخرى.
حيث بمغ معدل تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات

إلجمالي المنتجات السمكية ،نحو  ،%2..2وبمعدل
نمو سنوي متزايد بمغ مقداره نحو .%0.3..
التوصيات

بمغ متوسط قيمة إجمالي الصادرات المصرية من
المنتجات السمكية نحو  20.43مميون دوالر ،وزادت
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بمعدل سنوي بمغ نحو  .٪24.01وتبين ان األسماك

الدراسة .مما يشير الى مدى أىمية التصنيع السمكي

الطازجة تمثل نحو  %33.13من إجمالي قيمتيا ،يمييا

واجراء العمميات التجييزية عمى األسماك لتقميل استيراد

الواردات المصرية من المنتجات السمكية نحو 122.61

في تقميل العجز في الميزان التجاري السمكي من ناحية

مميون دوالر ،وتزايدت بمعدل سنوي بمغ نحو .٪22.61

والميزان التجاري المصري من ناحية أخرى.

القشريات بنحو نحو  ،%2.3بينما متوسط قيمة إجمالي

ىذه النوعية منيا ،ويبرز أىمية القيمة المضافة لألسماك

وان األسماك الطازجة تمثل نحو  %31.41من

وانتيي البحث إلى بعض التوصيات اليامة التي

 ،%2..3وقد عان الميزان التجاري المصري لممنتجات

تبنى الدولة تشجيع المشروعات المتعمقة

إجمالي قيمتيا ،يمييا األسماك المعالجة والمدخنة بنحو
السمكية من العجز في كل سنوات الفترة ،وبمغ متوسط
قيمة العجز نحو  130.22مميون دوالر ،وتزايد بمعدل
سنوي يعادل نحو .٪22.22

يمكن إيجازىا في:
-2

بالتصنيع السمكي وانتاج المنتجات السمكية وخاصة
من خالل صندوق التكافل االجتماعي واتاحة
القروض لمشباب من اجل تقميل االستيراد من

وتبين ان الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية

المنتجات المختمفة وبالتالي ينعكس ذلك ايجابياً عمى

وقد استحوذت إيطاليا عمى نحو  %13.11من إجمالي

التغيرات في الطمب المحمى عمى المنتجات السمكية

عان من عجز بالنسبة لكل المنتجات ما عدا الرخويات،

الميزان التجاري المصري لممنتجات السمكية ،ومواكبة

قيمة الصادرات المصرية من المنتجات السمكية ،يمييا

مثل معرفة اذواق المستيمك وشكل ونوع المنتج

واستحوذت الدول الثالث عمى نحو  %.4.23من

العالمية ومحاولة التفاعل معيا من حيث المعمومات

لبنان بنحو  ،%11.22يمييا السعودية بنحو ،%23.33

إجمالي قيمة الصادرات المصرية من المنتجات السمكية.
وقد بمغ متوسط إجمالي كمية اإلنتاج السمكي المصري
من جميع مصادره المختمفة نحو  2.04مميون طن وتزايد
بمعدل سنوي يعادل نحو  ،٪..34وبمغ متوسط نسبة
االكتفاء الذاتي من االسماك في مصر نحو ،%13.01
وتزايد بمعدل سنوي بمغ نحو.%0.1

السمكي ،وكذلك دراسة الطمب الخارجي واألسواق

التسويقية والتجارية والستفادة من تجارب الدول
األخرى في تغيير أسموب اإلنتاج والبيع لألسماك،
خاصة المواكبة لمتغيرات في الطمب.

 -1اىتمام الدولة بزيادة االستثمار في مجال اإلنتاج
السمكي واستغالل المصائد الطبيعية مثل بحيرة
ناصر ،ومشروعات االستزراع السمكي بجوار قناة

وبمغ متوسط استيالك الفرد من االسماك في مصر

السويس الجديدة وغيرىا لرفع نسبة االكتفاء الذاتي

نحو  .٪3.2.وتبين انو كمما زادت الكفاءة التصديرية

الصيد والنقل والتجييز والتعبئة وغيرىا المتعمقة

نحو  23.2.كجم /السنة ،وتزايد بمعدل سنوي يعادل
لألسماك في مصر بمقدار نحو  ٪2يؤدى الى زيادة

من األسماك ،عالوة عمى توفير المعدات وأساليب
بعممية الصيد وما بعدىا لتوفير األنواع المستوردة

الكفاءة التجارية لألسماك في مصر بمقدار نحو ،٪0.11

مثل المجمدة والمثمجة والحية بدالً من استيرادىا،

لمواردات منيا بنحو  ،%0.11وبالتالي يقل العجز في

مثل المممحة والمدخنة وشرائح األسماك واألخرى

أي تزيد قدرة تغطية الصادرات المصرية من األسماك
الميزان التجاري السمكي المصري.
وتبين ان معدل تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات
إلجمالي المنتجات السمكية بمغ نحو  ،%2..2وبمعدل

نمو سنوي متزايد بمغ مقداره نحو  %0.3..خالل فترة
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وزيادة عدد المصانع المنتجة لممنتجات السمكية
التي يجرى عمييا صناعات تجييزية وبالمواصفات
الصحية ومطابقة لمشروط الدولية حتى تنافس
المنتج المستورد من ىذه المنتجات ويقل استيرادىا.
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مصر ،مجمة أسيوط لمعموم الزراعية ،كمية الزراعة،

بالتصنيع السمكي والمنتجات السمكية حيث ال

جامعة أسيوط ،المجمد( ،)46العدد(.2025 ،)2

التدريب ،كما انيا تسيم في حل بعض مشاكل

(دكتور) :التموث البيئي في جميورية مصر العربية

تتطمب رؤوس أموال كبيرة او أيدي عاممة فائقة

جمال الدين احمد حواس(دكتور) ،عزة احمد عبد اهلل

البطالة وتنمية المجتمع الريفي وتحسين مستوى

وأثره عمى االقتصاد القومى ،وحدة بحوث االزمات،

الريفيين وبالتالي تؤدى الى تشغيل أيدي عاممة

كمية التجارة ،جامعة عين شمس.2020 ،

ومحاربة الفقر.

 -2ىناك عوامل جديدة أدت الى زيادة الطمب عمى
المنتجات السمكية أىميا زيادة اعداد المرأة العاممة
وتغير االذواق وأسعار السمع المنافسة كالمحوم
والدواجن وغيرىا ،وىي عوامل يجب االىتمام بيا
باستمرار ويحتاج ذلك تنسيق مستمر بين المنتجين
لألسماك والمصنعين برعاية من الجيات المسؤولة
لتحقيق ىدف زيادة االعتماد الذاتي عمى المنتجات
السمكية المحمية.

 -.إعادة النظر في االتفاقيات الدولية مع مصر بشأن
تصدير واستيراد األسماك مثل االتفاقية األوروبية
المصرية ،واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى واتفاقية يوروميد فيما يتعمق باألسماك
المصنعة والمنتجات السمكية بما يحقق عدالة في

إمكانية زيادة صادرات مصر من االسماك كما ىي

خميل النوبى :دراسة اقتصادية قياسية لمثروة السمكية في
جميورية مصر العربية ،رسالة دكتوراه ،قسم االقتصاد

وادارة االعمال الزراعية ،كمية الزراعة ،جامعة
اإلسكندرية.2023 ،

صابر مصطفى محمد :تطور إنتاج وتسويق األسماك
ومنتجاتيا في جميورية مصر العربية ،رسالة
ماجستير ،قسم االقتصاد الزراعي ،كمية الزراعة،
جامعة األزىر.2995 ،

محمود محمد فواز (دكتور) ،سرحان احمد عبد المطيف
سميمان(دكتور) :القدرة التنافسية والكفاءة التصديرية
لمبطاطس المصرية في األسواق العالمية مع التركيز
عمى السوق الروسي ،مجمة االقتصاد الزراعي والعموم
االجتماعية،

كمية

الزراعة،

جامعة

المنصورة،

العدد( -)2المجمد( ،)7فبراير .2026

محمود محمد فواز (دكتور) ،سرحان احمد عبد المطيف

توفر لمدول األجنبية إمكانية التصدير لمصر،

سميمان(دكتور) :التجارة الخارجية البينية الكمية

وحل مشكالتيم حيث يعتبر ذلك البيئة الالزمة

الز ارعي ،كمية الزراعة ،جامعة كفر الشيخ ،مارس

اإلنتاج المجمي من األسماك من ناحية والتوجو نحو

ىناء شداد محمد عبد المطيف(دكتور) :دراسة اقتصادية

إضافة الى تطبيق قانون الصيد ورعاية الصيادين
والضرورية لمبناء عمييا في إمكانيات التوسع في
انتاج المنتجات السمكية من ناحية أخرى.
المراجع

أشرف شبل محمد يونس ،رباب احمد محمود الخطيب:
اقتصاديات انتاج واستيالك األسماك في مصر،
المجمة المصرية لالقتصاد الزراعي ،المجمد الثالث
والعشرون ،العدد األول ،مارس .2023

ايمان حنفي راتب (واخرون) :دراسة اقتصادية الىم

والزراعية العربية "رؤية تحميمية" ،قسم االقتصاد
.2026

النتاج األسماك في مصر ،المجمة المصرية لالقتصاد

الزراعى ،المجمد التاسع تشر ،العدد الرابع ،ديسمبر

.2009

و ازرة الزراعة واستصالح األراضي ،الييئة العامة لتنمية
الثروة السمكية ،نشرة إحصاءات اإلنتاج السمكي،
أعداد متتالية.

العوامل المؤثرة عمى انتاج واستيالك األسماك في
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 قطاع الشئون،و ازرة الزراعة واستصالح األراضي
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Egyptian Foreign Trade, Geographical Distribution and
Economic Indicators of Fish Products
Sarhan, A., Soliman
Agricultural Economy Research Institute, Agricultural Research Center, Egypt

ABSTRACT
The average value of the total exports of fish products of 10.97 million dollars, increased at an annual rate
of about 19.08%. And that fresh fish represented to 73.27% of total value of fish products, followed by
crustaceans by about 1.7%, then both smoked and processed fish and shellfish, frozen fish fillets, live fish, fish
fillets to 4.8%, 2.97%, 2.17%, 0.77% 0.39% of the total value of Egyptian exports of fish products,
respectively.
The average value of the total imports of fish products of Egypt to 241.62 million dollars, growing at an
annual rate to 14.62%. Fresh fish represented about 72.92% of total value of fish products, Egyptian trade
balance suffered fish products each year deficit period with an average value of approximately 230.44 million
dollars’ deficits, growing with an annual rate equivalent to 14.41%.
And it turns out that the Egyptian trade balance for fish products suffered from a deficit for all products
except molluscs, where Egyptian trade balance suffered from fresh fish from a deficit of 167.96 million dollars
represents about 72.9% of total average Egyptian trade balance deficit in fish products. Egyptian trade balance
deficit experienced for both fish and smoked fish products. Italy accounted for 23.22% of total value of exports
of fish products, followed by Lebanon to 22.14%, then comes the third Saudi Arabia to 13.77%.
The average proportion of self-sufficiency of fish in Egypt to about 83.02%, growing at an annual rate of
about 0.2%.
The average per capita consumption of fish to 17.45 kg/year, and is growing at an annual rate equivalent
to 3.15%.
The average value of exports coverage for imports of fish products totals to about 4.54%, increasing with
annual growth rate to about 0.355%.
Indicating how important fish and manufacturing processing operations on fish to reduce import, and
highlights the importance of the value added to the fish in the fish trade balance deficit reduction and Egyptian
trade balance.
On the other hand, research recommends the State interest in fish products manufacturing projects through
loans, support, and awareness and providing the necessary potential to increase domestic production of fish
and fish products on the other.
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