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 وكيفيح مىاخهتها  في خمهىريح مصز انعزتيح انفدىج انسمكيح

 

 -*إتزاهيم يىسف إسماعيم -*ىد أتى انزوس مأحمذ مح -أحمذ عثذاندىاد *   حىريح

  **السيد ضيف معبدالمنع

 ِظش –عبِؼخ اٌضلبص٠ك  –و١ٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌز١ّٕخ  –لغُ اإللزظبد اٌضساػٟ *

 ِظش –اٌغ١ضح  –ِشوض اٌجؾٛس اٌضساػ١خ  –**لغُ االلزظبد اٌضساػٟ 
  

 :انمهخص

بالرغم من تزاٌد االنتاج السمكً ، إال أن الفجوة الغذائٌة السمكٌة تتزاٌد عام  

ٌدها ، ابعد اآلخر ، مما ٌستلزم ضرورة التعرف على األسباب التً تكمن وراء تز

ومحاولة إٌجاد السبل والوسائل التً تعمل على تخفٌضها خاصة فً ظل التطور 

، ذبذب من عام آلخرتنسبة االكتفاء الذاتً ت أنالكبٌر لالستزراع السمكً ، كما 

من اإلنتاج  الذي ٌستلزم ضرورة العمل على زٌادة نسبة االكتفاء الذاتًاألمر

اتباع أفضل السبل والوسائل فً  خالل منوذلك  انتاجهمن مختلف مصادر السمكً

دراسة الوضع الراهن  اآلتٌة، وتستهدف الدراسة  عملٌات إنتاج وصٌد األسماك

هذا ،  هاالفجوة السمكٌة ، كٌفٌة عالج على حجم بالوقوفلتجارة الخارجٌة السمكٌة ل

 ، أسالٌب التحلٌل االقتصادي الوصفً والكمً كل من اعتمدت الدراسة علىوقد 

 تم استخدامهما فً قٌاس االتجاهات العامة للمتغٌرات االقتصادٌة محل الدراسةوقد 

فً سبٌل تحقٌق اعتمدت الدراسة وقد .  ومعدالت نموها خالل فترة الدراسة ،

 هامن مصادرها التً تصدروالبٌانات غٌر المنشورة على البٌانات المنشورة أهدافها 

، الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 

: امؤشرات الفجوة  ثانٌا: تطور الفجوة السمكٌة .  أوالا أشارت النتائج إلى هذا وقد 

 اإلستراتٌجٌة المستقبلٌة لمواجهة الفجوة السمكٌة .السمكٌة ، ثالتاا : 

ٔزبط  انكهماخ اإلستزشاديح : ٟ اإل غّى الن ٌا ٟ ، اإلعٙز زار غّى١خ ، اإلوزفبء ٌا ٛح ٌا ٌفغ ٟ ، ا غّى  ٌا
 

 انمقذمح وانمشكهح انثحثيح

غّى١خ األعّبن ٚإٌّزغبد اٌ ٠ؼذ اٌطٍت ػٍٝ اٌجشٚر١ٓ اٌؾ١ٛأٟ ِٚٓ أُ٘ ِظبدسٖ

ؽ١ش رغبُ٘ ثأوضش ِٓ ِٓ ث١ٓ اٌغٍغ اٌغزائ١خ األوضش رذاٚالا فٟ اٌزغبسح اٌخبسع١خ ، 

اٌغّبد اٌخبطخ ٌزغبسح األعّبن اٌزٕٛع اٌىج١ش فٟ أٔٛاع إٌّزغبد ِٓ ٚ صٍش إٔزبعٙب.

 .  (4102)إثشا١ُ٘ ،  ٚاألعٛاق
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أْ وبٔذ دٌٚخ ِظذسح ، ؽ١ش  ِبألعّبن ِٕز عز١ٕ١بد اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ثؼذارؼذ ٚ

ب ثؼذ ػبَ ، ِّب ٠شىً ػجئاب ػٍٝ ١ِضاْ اٌّذفٛػبدٚاسدرٙب رزضا٠ذ  ِا ،  اٌّظشٞ ػب

اٌضشٚح  ِظبدسػٍٝ االلزظبد اٌمِٟٛ ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رؼذد  ػجئبٚ٘ٛ ِب ٠ّضً 

ِب ث١ٓ أعّبن ا١ٌّبٖ اٌؼزثخ ٚأعّبن ا١ٌّبٖ اٌّبٌؾخ ٚ اإلعزضساع اٌغّى١خ اٌّظش٠خ 

ٚعٛدح إٌّزظ اٌغّىٟ اٌجؾشٞ اٌّظشٞ ، ٌىٓ اٌظبدساد اٌغّى١خ اٌغّىٟ ٌٕٛػ١ٙب 

ٍخ ِٓ اٌظبدساد ال رّضً عٜٛ ٔغجخ ضئ١ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رؼذد ِظبدسٖ اٌّظش٠خ

ف١ّب ٠زؼٍك ثٛاسداد األعّبن ، فئْ ٚ ،  (4102، أؽّذ -ػ١ذ  -)ػضد  اٌضساػ١خ

١خ ر١ّٕزٙب إرا ؽظ١ذ أ١ّ٘خ دساعزٙب ٕ٘ب رشعغ إٌٝ اٌزٛلؼبد اٌزٟ رش١ش إٌٝ إِىبٔ

  ( .4102ش)الثٟ ، ثب٘زّبَ أوج

٘زا ٚرز١ّض اٌّظب٠ذ اٌّظش٠خ ثّغطؾبد ِبئ١خ ِزٕٛػخ اٌخظبئض ِبث١ٓ اٌٍّٛؽخ 

 اٌزٕٛع اإلٔزبعٟ ِٓوج١شٚلذ أربػ رٌه فشطخ اٌؾظٛي ػٍٝ لذس. ٚا١ٌّبٖ اٌؼزثخ 

٠غبُ٘ فٟ رؾم١ك عبٔت ِٓ عٛأت األِٓ اٌغزائٟ ،  . األِش اٌزٞ لذ ٍضشٚح اٌغّى١خٌ

ؼًّ ، ثبإلضبفخ إٌٝ اٌفشص اٌّض٠ذ ِٓ ٠ّٕٚؼ لطبع اٌضشٚح اٌغّى١خ ِغبالا ٌخٍك 

مطبػبد االلزظبد٠خ فٟ ٌٍ وٛٔٗ ِظذس دخً ، ٠ٚشرجظ ثؼذد ِٓ اٌغٛأت اٌّّٙخ

(4111)إثشا١ُ٘ ، االلزظبد اٌّظشٞ
 
 . 

اٌّٛاسد  ٘بئٍخ ِٓ اٌّظب٠ذ ٚ بدِغبؽعّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ ٘زا ٚرّزٍه  

ذاْ ٠زجب٠ٓ ِبث١ٓ ِغبؽبد ١ٍِْٛ ف 1..0ؽ١ش ثٍغذ ِغبؽزٙب ٔؾٛ ، اٌغّى١خ اٌّبئ١خ 

ٚفشٚػٗ ٚلٕٛارٗ  ِظب٠ذ ثؾش٠خ ) اٌجؾش اٌّزٛعظ ، اٌجؾش األؽّش( ، ٚٔٙش ا١ًٌٕ

ثبإلضبفخ إٌٝ ِغبؽبد ١ِبٖ اٌجؾ١شاد اٌّظش٠خ اٌزٟ ٠زجب٠ٓ ِبث١ٓ ػزثخ ،  اٌّخزٍفخ

ػبَ  ١ٍِْٛ طٓ 2.0 ٔؾٛ اٌغٕٛٞ إلعّبٌٟ رٍه اٌّظبدسثٍغ اإلٔزبط ِٚششٚة ؽ١ش 

أٌف طٓ، ٚثٍغ إٔزبط 1..01 اإلٔزبط اٌغّىٟ اٌجؾشٞ ِٕٙب ٔؾِٛضً ،  4102

أٌف طٓ،  2..2أٌف طٓ ، ٚلذ ثٍغ إٔزبط ٔٙش ا١ًٌٕ ؽٛاٌٟ  4.0.2اٌجؾ١شاد ؽٛاٌٟ 

) ٚصاسح اٌضساػخ  ١ٍِْٛ طٓ ٌٕفظ اٌؼبَ 0.2ٚاإلعزضساع اٌغّىٟ ؽٛاٌٟ 

 ( .4102ٚاعزظالػ األساضٟ ، 

١خ اٌزٟ ٠غًٙ ٘ضّٙب ٚاِزظبطٙب ، ؼزجش األعّبن ِٓ أُ٘ اٌّظبدس اٌغزائٚر 

٪ ِٓ 02ٚرٌه الؽزٛائٙب ػٍٝ ٔغجخ ػب١ٌخ ِٓ اٌجشٚر١ٓ اٌؾ١ٛأٟ ، رظً إٌٝ ؽٛاٌٟ 

اٌٛصْ اٌطبصط ، فضالا ػٓ ٔغجخ رٕم١خ رزغبٚص اٌّبش١خ ٚاٌذٚاعٓ ، وّب ٠ظً إٌٝ 

٪ ِٓ اٌٛصْ اٌؾٟ ٌألعّبن21ؽٛاٌٟ 
 

 ( .4112) ػبِش ، 
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 شكهح انذراسحم

ؽغُ اٌّٛاسد االلزظبد٠خ اٌغّى١خ اٌّظش٠خ عٛاء اٌجؾش٠خ  أٚ ثبٌشغُ ِٓ وجش 

ِب رغٍٗ ِٓ أزبط عّىٟ ، ٠ٛعذ ثٗ ػغض فٟ ا١ٌّضاْ  إٌٙش٠خ  ٚاِزذاد٘ب  إال أْ

اٌزغبسٞ اٌغّىٟ اٌّظشٞ ، ٚرٌه ٌض٠بدح و١ّخ اٌٛاسداد اٌغّى١خ اٌّظش٠خ ٚاسرفبع  

ئبا ػٍٝ ا١ٌّضاْ اٌزغبسٞ ل١ّزٙب ػٓ ل١ّخ ٚو١ّخ اٌظبدساد اٌغّى١خ ، ِّب ٠شىً ػج

ِزضا٠ذا األِش اٌزٞ ٠ؤصش عٍجب  اا اٌضساػٟ اٌّظشٞ ، ؽ١ش ؽمك ا١ٌّضاْ اٌغّىٟ ػغض

ػٍٝ خطظ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ  اٌشبٍِخ فٟ ِظش ٚرٛع١ٗ عضء ِٓ 

 ِٛاسد٘ب ٌغذ اٌفغٛح اٌغّى١خ اٌّزضا٠ذح فٟ اٌزغبسح اٌخبسع١خ اٌّظش٠خ .
 

 نهذف مه انذراسحا

، ا١ٌّضاْ ٚضغ اٌزغبسح اٌخبسع١خ اٌغّى١خ اٌزؼشف ػٍٝ رغزٙذف اٌذساعخ ٚ

 اٌغّىٟ ، اٌفغٛح اٌغّى١خ ، و١ف١خ ػالط فغٛح األعّبن .
 

 انمىاد انمستخذمح وانطزيقح انثحثيح

ػٍٝ ٔٛػ١ٓ ِٓ أعب١ٌت اٌزؾ١ًٍ االلزظبدٞ اٌٛطفٟ ٚاٌىّٟ  ٌذساعخا داػزّذ

ٚلذ رُ اعزخذاِّٙب فٟ ل١بط االرغب٘بد اٌؼبِخ ٌٍّزغ١شاد االلزظبد٠خ ِؾً اٌذساعخ 

ِٚؼذالد ّٔٛ٘ب خالي فزشح اٌذساعخ ، ٚرٌه ثزؾ١ًٍ اٌغالعً اٌض١ِٕخ ثبعزخذاَ أعٍٛة 

ب١٘خ اٌزٟ ٠زضّٕٙب اٌجشٔبِظ االٔؾذاس اٌخطٟ اٌجغ١ظ  ِغزؼ١ٕبٌ ثجؼض إٌّبرط االرغ

ػٍٝ د اٌذساعخ اإلؽظبئٟ ؽ١ش ارخذد رٍه إٌّبرط األشىبي اٌش٠بض١خ . وّب اػزّذ

اٌج١بٔبد إٌّشٛسح ِٓ ِظبدس٘ب اٌضب٠ٛٔخ  فٟ االػذاد اٌّخزٍفخ اٌزٟ رظذس ِٓ ا١ٌٙئخ 

 اٌؼبِخ ٌز١ّٕخ اٌضشٚح اٌغّى١خ ٚاٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاالؽظبء .

  

 انىتائح وانمىاقشح

 تطىر انفدىج انسمكيح

فً السنة وذلك خالل  السمكٌة لفجوة الغذائٌةا ( أن1ٌتبٌن من جدول )  

ة ، حٌث بلغ الحد أنها شهدت زٌادة خالل تلك الفتر ( حٌث2012-2005الفترة )

، وبلغ الحد األقصى لها نحو  2002عام  ألف طن 24..12األدنى لها نحو

 ألف طن 256.0، وبلغ المتوسط السنوي نحو  2014عام  ألف طن 556.00

 خالل الفترة موضع الدراسة . 
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: تطىراالستهالك انمحهي مه األسماك في خمهىريح مصز انعزتيح خالل انفتزج ( 1خذول رقم ) 

(2005-2012) .  

 : عّؼذ ٚؽغجذ ِٓ : انمصذر                          
ٚاالؽظبء  -1 خ  ؼِب ٍزؼجئخ ٌا  ٌٞ شوض ٙبص اٌّ غ ٍفخ اػذاد – إحصاءاخ االوتاج انسمكي في خمهىريح مصز انعزتيح –ٌا  ِخز
  أػذاد ِخزٍفخ. – كتاب االحصاءاخ انسمكيح  انسىىي –ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌز١ّٕخ اٌضشٚح اٌغّى١خ   -2
 

( : معادنح االتداي انزمىي نتطىر تطىراالستهالك انمحهي في خمهىريح مصز انعزتيح 2خذول رقم )

(2005-2012. ) 

 معذل انتغيز % انمتىسط ف 2ر انمعادنح انثيان

نالستهالك تاألنف انمتاذ 

 طه

٘ــ= ــ 22.21+2.1.12ص^ ــ  ٘̂  ط

                                (02.22**) 
1.22 424.10 0222.4 2.20 

االوتاج انمحهي تاألنف 

 طه

٘ــ= ـــ      21.20+2..224ص^ ــ ٘ـ  ̂ ط 

                                  (41..4**)  
1.21 20...1 0.21.4 2.12 

انسمكيح تاألنف انفدىج 

 طه

٘ــ= ــــ 22..0+022.12ص^  ٘̂  ط 

                                 (4.01*) 
1.44 2.12 421.1 2..0 

 االكتفاء انذاتي %
٘ــ= ــ 1.40+ 22.12ص^ ــ  ٘̂  ط

         (1.22) 
1.12 1..2 22.1 1.42 

متىسط وصية انفزد  مه 

 األسماك تانكدم/سىح

̂٘ــ=  ــــ 1.22+02.24ص ٘ـ  ط̂ 

                              (01.21**) 
1.22 012.22 02.4 ..12 

ْ :   ؽ١ش      ٜ  أ ِغٛز ٞ ػٕذ  ٕٛ ِؼ  : )*(1.12  ٜ غٛز ٞ ػٕذِ  ٕٛ ِؼ ٛثخ     1.10، )**( :  ّؾغ ّخ )د( ٌا ٟ ل١  ٘ٓ ع١ ٓ اٌٛم َ ث١  األسلب

ـ       ــ ٕخ٘  ٟ اٌغ ّزغ١ش اٌزبثغ ف ّخ اٌزمذ٠ش٠خ ٌٍ ٘ــ : اٌم١ ٓ ص^ ِزغ١ش اٌِض ̂٘ـــ :  ـــ : ، ط ٘ـ  ،0 ،4 ،. ،...،41.                                      

ُ ) انمصذر    غذٚي سل ٔبد ٌا  (.0: ؽغجذ ِٓ ث١ب

 سىىاخ

انمتاذ 

نالستهالك 

 تاألنف طه

االوتاج انمحهي 

 تاألنف طه

انفدىج انسمكيح 

طهتاألنف   

االكتفاء انذاتي 

% 

متىسط استهالك 

انفزد تانكدم/سىح مه 

 انمتاذ نالستهالك

2005 0124.12 222..1 02...2 24.2 02.. 

2006 0022.22 221.24 41..22 24.2 01.1 

2002 0414.22 0112.10 422.22 22.2 01.2 

2002 0022.21 0112.1. 0.1.12 22.0 02.2 

2002 0412.2. 0124.22 042.22 21.1 02.2 

2010 0220.11 0.12.22 421.40 22.0 02.2 

2011 02.2.21 0.14.02 022.2. 22.2 02.0 

2012 0120.02 0.20.22 .02.40 20.0 41.1 

2013 0112.21 0222.21 402.21 22.0 02.2 

2014 0212 0224.11 221.11 20.2 41.2 

2015 0222 0202 421 22.1 40.0 

2016 0221 0211 412 21.1 40.1 

2012 4022 024. ..0 22.2 44.24 

2012 2233 1935 298 86.66 22.98 

 19.2 85.0 256.0 1356.2 1594.2 انمتىسط
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( أن النسبة المئوٌة للفجوة الغذائٌة من 2وتبٌن من المعادلة بالجدول رقم )

 ألف طن 13.52تزاٌدا خالل الفترة موضع الدراسة بنحو اتجاها ماالسماك أخذت 

% ، وقد ثبتت معنوٌة هذه الزٌادة عند  5.31فً السنة وبمعدل سنوي بلغ نحو

من  %22 كما ٌستدل من معامل التحدٌد أن حوالً 0.05مستوى المعنوٌة 

التغٌرات السنوٌة فً النسبة المئوٌة للفجوة الغذائٌة تعزى إلى العوامل التً ٌعكسها 

 عنصر الزمن . 
 

 مؤشزاخ انفدىج انسمكيح:  

( رج١ٓ ِٓ 4102-4112ٚثذساعخ االعزٙالن ِٓ األعّبن خالي اٌفزشح ) 

 10.2.62الستهالك بلغ الحد األدنى لها نحو المتاح ل أْحٌث ( 0اٌغذٚي سلُ )

،  2012ألف طن عام   2233، وبلغ الحد األقصى لها نحو  2005ألف طن عام  

 ألف طن خالل الفترة موضع الدراسة .  1524.2وبلغ المتوسط السنوي نحو

 ( أن المتاح لالستهالك من االسماك أخذ اتجاها تزاٌدا2وتبٌن من المعادلة بالجدول رقم )

 5.51نحو  ألف طن سنوٌا بمعدل سنوي بلغ87.76 خالل الفترة موضع الدراسة بنحو

% خالل الفترة المشار إلٌها سابقا ، وقد ثبتت معنوٌة هذه الزٌادة عند مستوى المعنوٌة 

% من التغٌرات السنوٌة فً المتاح  95كما ٌستدل من معامل التحدٌد أن حوالً 0.01

  .التً ٌعكسها عنصر الزمن لالستهالك تعزى إلى العوامل

( رج١ٓ ِٓ 4102-4112ِٓ األعّبن خالي اٌفزشح )اٌّؾٍٟ ٚثذساعخ االٔزبط 

،  2005ألف طن عام   222.30بلغ الحد األدنى لها نحو ( أْ االٔزبط 0اٌغذٚي سلُ )

، وبلغ المتوسط السنوي  2012ألف طن عام   1235وبلغ الحد األقصى لها نحو 

 ألف طن خالل الفترة موضع الدراسة .  1356.2نحو

( أن االنتاج المحلً من االسماك أخذ اتجاها 2وتبٌن من المعادلة بالجدول رقم ) 

ألف طن سنوٌا بمعدل سنوي بلغ  6.51. تزاٌدا خالل الفترة موضع الدراسة بنحو

% خالل الفترة المشار إلٌها سابقا ، وقد ثبتت معنوٌة هذه الزٌادة عند 5.64نحو

% من التغٌرات 26 كما ٌستدل من معامل التحدٌد أن حوالً 0.01مستوى المعنوٌة 

 السنوٌة فً المتاح لالستهالك تعزى إلى العوامل التً ٌعكسها عنصر الزمن . 

( رج١ٓ 4102-4112االوزفبء اٌزارٟ ِٓ األعّبن خالي اٌفزشح ) ٔغجخ ٚثذساعخ 

ألف طن عام  21.1حد األدنى لها نحو االكتفاء الذاتً بلغ ال ( أ0ِْٓ اٌغذٚي سلُ )
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، وبلغ المتوسط  2002ألف طن عام  20.6، وبلغ الحد األقصى لها نحو  2012

 ألف طن خالل الفترة موضع الدراسة .  25.0السنوي نحو  

( أن نسبة االكتفاء الذاتً من االسماك أخذت 2وتبٌن من المعادلة بالجدول رقم )

% ، كما ٌستدل من  0.24وبمعدل سنوي بلغ نحو ألف طن 0.21اتجاها تناقصٌا بنحو

% من التغٌرات السنوٌة فً المتاح لالستهالك تعزى إلى  56معامل التحدٌد أن حوالً 

 العوامل التً ٌعكسها عنصر الزمن . 

( رج١ٓ ِٓ اٌغذٚي 4102-4112ٚثذساعخ ٔظ١ت اٌفشد ِٓ األعّبن خالي اٌفزشح )

كٌلو جرام فً السنة عام  15.3بلغ الحد األدنى لها نحو  متوسط نصٌب الفرد ( أ0ْسلُ )

، وبلغ 2012كٌلو جرام فً السنة عام   22.22، وبلغ الحد األقصى لها نحو  2005

 كٌلو جرام فً السنة خالل الفترة موضع الدراسة .  12.2المتوسط السنوي نحو 

( أن نصٌب الفرد من االسماك فً السنة أخذ 2وتبٌن من المعادلة بالجدول رقم )

ألف طن سنوٌا بمعدل سنوي بلغ  0.59اتجاها تزاٌدا خالل الفترة موضع الدراسة بنحو 

 % خالل الفترة المشار إلٌها سابقا ، وقد ثبتت معنوٌة هذه الزٌادة عند3.07نحو 

التغٌرات % من  89كما ٌستدل من معامل التحدٌد أن حوالً  0.01مستوى المعنوٌة 

 السنوٌة فً نصٌب الفرد تعزى إلى العوامل التً ٌعكسها عنصر الزمن .

بدراسة العالقة بٌن الكمٌة و (3كما هو موضح بالجدول رقم ) : دالة طلب األسماك -

ــ( المتاحة لالستهالك من األسماك فً مصر باأللف طن كمتغٌر تابع   وكل من عدد)ص^ه

ــ(1)سالسكان بالملٌون نسمة  ــ(2)س، متوسط الدخل الفردي بالجنٌه ه ، متوسط  ه

ــ( 3)سسعرالتجزئة لألسماك    راءــمتوسط سعر اللحوم الحم وأٌضا بالجنٌه /كجم ه

ــ(4)س الصادرات المصرٌة من األسماك  ، وكمٌة (هـ5)س، متوسط سعرالتجزئة للدواجن ه

ــ6)س مستقلة وذلك خالل  (  كعواملهــ.( ، وكمٌة الواردات المصرٌة من األسماك )سه

 : وتم صٌاغة النموذج فً الشكل الرٌاضً التالً . (2012-2005الفترة )

 ( .، س 6، س 5، س 4، س 3، س 2، س 1ص^ هــ = د )س

 .، لوس 6، لوس 5، لوس 4، لوس 3، لوس 2، لوس 1لوص^ هــ = لو س

أن العالقة طردٌة بٌن الكمٌة  ( 4الخطٌة جدول رقم ) توضح المعادلةو  

 ، هـ(2)س، متوسط الدخل الفردي  هــ(1)سالمستهلكة من األسماك وعدد السكان 

، متوسط سعرالتجزئة للدواجن  هــ( 4)سمتوسط سعرالتجزئة للحوم بالجنٌه ، 

  0.41، 45.3،حٌث بلغ معامل المرونة  هــ(.)سوكمٌة الواردات  ، هــ(5)سبالجنٌه 
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% فإن 10على الترتٌب مما ٌفسر انه إذا تغٌر كل منهم بنسبة 1.2، 2.6،  1.4،

% ، 26% ، 14% ، 4.1% ، 453ذلك ٌؤدي إلى زٌادة الكمٌة المستهلكة بنسبة 

على الترتٌب ، والتً تتفق مع المنطق االقتصادي حٌث كانت موجبة ، فً  12%

وكل من متوسط سعر حٌن كانت العالقة عكسٌة بٌن الكمٌة المستهلكة من األسماك 

 المرونة معامل ( ، حٌث بلغهـ6( ، وكمٌة الصادرات )سهـ3التجزئة لألسماك )س

  على الترتٌب .0.34،  30.1حون

أن العالقة طردٌة بٌن الكمٌة ( 4اللوغارتمٌة جدول رقم ) توضح المعادلةبٌنما  

 بالجنٌه ( ، متوسط سعرالتجزئة للحومهــ1المستهلكة من األسماك وعدد السكان )س

 (هــ.وكمٌة الواردات )س ( ،هــ5( ، متوسط سعرالتجزئة للدواجن بالجنٌه )سهــ 4)س ،

على الترتٌب مما ٌفسر انه إذا 2..0،.0.22،0.10،0.2،حٌث بلغ معامل المرونة 

 2..بنسبة   % فإن ذلك ٌؤدي إلى زٌادة الكمٌة المستهلكة10تغٌر كل منهم بنسبة 

% على الترتٌب ، والتً تتفق مع المنطق االقتصادي حٌث %2.2 ،%1، ..%2،

كانت العالقة عكسٌة بٌن الكمٌة المستهلكة من األسماك وكل كانت موجبة ، فً حٌن 

( ، وكمٌة هـ3(، ومتوسط سعر التجزئة لألسماك )سهـ2من متوسط الدخل الفردي )س

على الترتٌب  .0.22،0.1،.0.00لمرونة نحو( ، حٌث بلغ معامل اهـ6الصادرات )س

أن الدالة ( 2وٌتم المقارنة بٌن المعادلتٌن الخطٌة واللوغارتمٌة فً قٌمة )ف ، ر .

 .  معنوٌة الخطٌة األعلى
 

 التوقعات المستقبلية إلنتاج واستهالك األسماك في جمهورية مصر العربية :

نظراا لعدم مساٌرة اإلنتاج المحلً من األسماك من مصادره المختلفة  

لإلحتٌاجات المطلوبة ، فقد ظهرت الفجوة الغذائٌة السمكٌة والتً ٌتم التغلب 

ا عن طرٌق اإلستٌراد من الخارج ، وفٌما ٌلً تقدٌر اإلنتاج ع لٌها سنوٌا

ح لمتاالسمكً المتوقع من مصادره المختلفة فً مصر، وكذلك جملة ا

، وذلك لتحدٌد الكمٌات المتوقع 2035لإلستهالك من األسماك حتى عام 

 استٌرادها إذا ما لم ٌتم تغطٌة الفجوة السمكٌة التً تتزاٌد بصفة مستمرة .

 بلغت( أن جملة اإلنتاج المحلً من األسماك 5وٌتضح من الجدول رقم ) 

تدرٌجٌا احتى تصل  ومن المتوقع أن ٌزداد 2012ألف طن عام  1930حوالً 

%  5.64بمعدل نمو سنوي قدره بحوالً  2035ألف طن عام  3154إلى 

 ( أن المتاح لإلستهالك من 5، كما ٌتضح من الجدول رقم )( 2بالجدول رقم )
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: التوقعات المستقبلية إلنتاج واستهالك األسماك في مصرخالل الفترة ( 5جدول رقم )      

(2112-2135 . ) 

 انسىىاخ
 االوتاج انسمكي

 أنف طه

 انمتاذ نالستهالك

 أنف طه

  حدم انفدىج انسمكيح

 أنف طه
 انزقم انقياسي

2019 1930 2252 )322 (-  011 

2020 2002 2340 )333 (-  103.4 

2021 2083 2428 )345 (-  103.6 

2022 2111 2511 )356 (-  103.1 

2023 2236 2602 )368 (-  103.3 

2024 231. 2691 )378 (-  102.7 

2025 2389 2779 )390 (-  103.1 

2026 2461 2862 )401 (-  102.8 

2027 2542 2952 )413 (-  102.9 

2028 2612 3042 )423 (-  102.4 

2029 2695 3130 )435 (-  102.8 

2030 2774 3212 )446 (-  102.5 

2031 2848 3301 )458 (-  102.6 

2032 2922 3393 )468 (-  102.1 

2033 3001 3481 )480 (-  102.5 

2034 3072 3562 )491 (-  102.2 

2035 3154 3652 )503 (-  102.4 

 ( . 2: نتائج التنبؤ بإستخدام معادالت االتجاه الزمنً العام لجدول رقم ) المصدر              
 

تزداد تدرٌجٌاا  2012ألف طن عام  2252األسماك فً مصر ٌصل إلى حوالً 
بمعدل نمو سنوي قدره بحوالً  2035ألف طن عام  .365حتى تصل إلى 

 2012( . حٌث أن حجم الفجوة الغذائٌة السمكٌة عام 2% بالجدول رقم ) 5.51
% من المتاح لإلستهالك المحلً 14.3ألف طن تمثل نحو  322بقٌمة نحو 

 % من اإلنتاج المحلً . 100وبقٌمة 
( 2035-2012( أن الفجوة الغذائٌة خالل الفترة )5وٌتبٌن من جدول )

 % سنوٌا .1.2ٌنمو بمعدل معتدل إحصائٌا خالل الفترة سالفة الذكر بلغ نحو 
 

 : نتىصياخا

 اال٘زّبَ ثبٌجؾ١شاد ٚر١ّٕزٙب. -1

٠غت اعزؾذاس ِٕبطك ع١ذح ٌالعزضساع اٌغّىٟ إٌٝ عبٔت إٌّبطك اٌمبئّخ  -2

ٚاٌزٛعغ ف١ٙب ِغ اخز١بس األٔٛاع ِٓ األعّبن اٌّالئّخ ٌالعزضساع اٌغّىٟ 

 ٚرؾذ٠ذ أٔغت اٌؼالئك اٌّزٛاصٔخ ٌزغز٠خ األعّبن.
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فٟ لطبع أزبط األعّبن رشٜ اٌذساعخ ٠غت ص٠بدح اال٘زّبَ ثبالعزضّبس  -3

اٌغّىٟ ؽزٝ ٠ّىٓ ص٠بدح اإلٔزبط ٚرم١ًٍ االػزّبد ػٍٝ  ٚرخط١ظ اٌمطبع

 اٌخبسط ِٚٓ صُ رؾغ١ٓ ا١ٌّضاْ اٌغّىٟ ٚا١ٌّضاْ اٌزغبسٞ.
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ABSTRACT 
  Despite the increase in fish production, the fish food gap is 

increasing year after year, which necessitates the need to identify the 

reasons behind its increase, and to try to find ways and means that 

work to reduce it, especially in light of the great development of fish 
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farming, and the rate of self-sufficiency fluctuated from year to year, 

which necessitates the need to work on increasing the percentage of 

self-sufficiency from various sources of fish production, by following 

the best ways and means in the production and fishing operations. 

On the methods of descriptive and quantitative economic analysis, 

which were used to measure the general trends of the economic 

variables under study and their growth rates during the study period, 

by analyzing time series using the simple linear regression method, 

using some vector models included in the statistical program, where 

those models took mathematical forms. The study also relied on the 

data published from its secondary sources in the various numbers 

issued by the General Authority for Fisheries Development and the 

Central Agency for Public Mobilization and Statistics. The results 

indicated first: the development of the fisheries gap. Second: 

Indicators of the fish gap. Third: the future strategy to confront the 

fish gap. 

Recommendations: 

1- Paying attention to and developing lakes. 

2- Good areas for dish farming should be developed alongside the 

existing areas and expanded with the selection of fish species 

suitable for fish farming and the most appropriate balanced diets for 

fish feeding. 

3- The study believes that more attention should be paid to investing in 

the fish production sector and planning the fisheries sector in order 

to increase production and reduce dependence on the outside, thus 

improving the fisheries balance and the trade balance. 

Keywords: Fish production, fish gap, self-sufficiency, fish 

consumption. 

 


