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كم�ا تس�اھم الث�روة     ،رفع الن�اتج المحل�ى   فيتبارھا مصدرًا اقتصادیًا ھامًا یساھم تعتبر الموارد السمكیة أحد مجاالت التنمیة الھامة باع :الملخص
 إجم�الي م�ن  % ٨.٩ ح�والي ملی�ار جنی�ة بنس�بة     ٣٢.٣بحوالى  المصري السمكيویساھم القطاع  .الغذائیةتطویر وتعزیز الصناعات  فيالسمكیة 

لعمل على زیادة متوسط نص�یب الف�رد م�ن الب�روتین     إلي االحدیثة  االتجاھاتأحد بتنمیة الثروة السمكیة ك االھتمامویرجع  .الزراعيقیمة اإلنتاج 
مص�ر   ف�ي  الس�مكي وقد استھدف البح�ث توص�یف وتحلی�ل الوض�ع ال�راھن لإلنت�اج        .التقلیدیةبصفة خاصة كأحد بدائل األغذیة الحیوانیة  السمكي

كیة والھ�وامش التس�ویقیة وتوزی�ع جنی�ة المس�تھلك وتح�ددت مش�كلة        وكذلك منطقة قناة الس�ویس ودراس�ة موس�میة األس�عار ألھ�م األص�ناف الس�م       
مم�ا ترت�ب علی�ة زی�ادة الطل�ب عل�ى الغ�ذاء وب�األخص الب�روتین          % ٢.٥وكذلك مع تزاید السكان بمع�دل   التسویقیة،ارتفاع الھوامش  فيالدراسة 
كم�ا بلغ�ت    ،٢٠١٧ع�ام   ف�ي أل�ف ط�ن    ٤٩ناة السویس بحوالى منطقة ق فيوأظھرت نتائج الدراسة انھ بلغت الطاقة اإلنتاجیة السمكیة   .الحیواني

أل�ف ط�ن،    ١٣كمی�ة اإلنت�اج    ح�والي نف�س الع�ام ومحافظ�ة الس�ویس بلغ�ت       ف�ي أل�ف ط�ن    ١٢.٥منطقة بورسعید بح�والى   فيكمیة إنتاج األسماك 
% ٨١بح�والى   البلط�ي لجنی�ة المس�تھلك لص�نف    كما تشیر نتائج الدراسة انھ بلغ توزی�ع ا  .ألف طن ١٤بحوالى  السمكيواإلسماعیلیة قدر اإلنتاج 

ونصیب الوسطاء ل�نفس  % ٩٤.٩كما بلغ نصیب المنتج لصنف البیاض بحوالى  ،%١٩للمنتج ونصیب الوسطاء تاجر الجملة والتجزئة بحوالى 
ت العالق�ة ب�ین   كم�ا ق�در   %.٩، و نص�یب الوس�طاء بح�والى    % ٩١، كم�ا بل�غ نص�یب المن�تج لص�نف الق�رامیط بح�والى        % ٦.١الصنف بحوالى 
وأسعار األسماك تبین أن أسعار األسماك لم تتأثر كثیرًا بالموسمیة وأنھا تزداد زیادة طفیف�ة دون تغی�رات س�عریھ كبی�رة      السمكيموسمیة اإلنتاج 

  .مصر واختالف ظروفھا الطبیعیة والبیئیة في السمكيویمكن تفسیر ذلك إلى تعدد مصادر اإلنتاج 

  
   مقدمةال

د السمكیة أحد مجاالت التنمیة الھامة باعتبارھا تعتبر الموار
ھامًا یساھم في رفع قیمة الناتج المحلي، كما  اقتصادیامصدرًا 

تساھم الثروة السمكیة في تطویر وتعزیز الصناعات الغذائیة فضًال 
مما یبرز حقیقة عن مساھمتھا في تدعیم األمن الغذائي للدولة، 

وھى ارتفاع العائد اإلقتصادى  السمكيواضحة یتمیز بھا اإلنتاج 
اإلنتاج  أنكما  .اإلنتاجھذا  فيوالجھود المستغلة  لالستثمارات

السمكي أحد المكونات األساسیة في اإلنتاج الزراعي بجانب كل من 
حیث یساھم القطاع السمكي , اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحیواني

إجمالي من % ٨.٩ حواليمثل تملیار جنیھ  ٣٢.٣المصري بحوالى 
 السمكيقیمة اإلنتاج الزراعي، وقد بلغت قیمة مستلزمات اإلنتاج 

قیمة  إجماليمن % ٢.٣ حواليملیار جنیھ تمثل  ٢.٥ حوالي
 السمكيقیمة صافى الدخل  وتقدر، الزراعيمستلزمات اإلنتاج 

 إجماليمن قیمة % ١١.٦ حواليملیار جنیھ تمثل  ٢٩.٨بحوالى 
بلغت كمیة ھذا وقد  .)١(٢٠١٥/٢٠١٦وذلك عام  الزراعيالدخل 

شاركت  ٢٠١٧ملیون طن عام  ١.٨٢ حوالي السمكياإلنتاج 
ثم المیاه البحریة بنسبة بلغت % ١٠.١ حواليالبحیرات بنسبة بلغت 

من % ٤.٣ حواليثم المیاه العذبة بنسبة بلغت % ٦.٠ حوالي
من  السمكيوبلغت كمیة اإلنتاج . السمكيكمیة اإلنتاج  إجمالي

 حوالي) المیاه البحریة والبحیرات والمیاه العذبة(الطبیعیة  المصاید
 في السمكيكما بلغت كمیة اإلنتاج . ٢٠١٧ألف طن عام  ٣٧٠.٩٦

ألف طن عام  ١٤٥١.٨٤ حواليالمزارع السمكیة وحقول األرز 
٢٠١٧ .  

  : مشكلة البحث
بمعدل مرتفع بلغ تعاني مصر من مشكلة تزاید السكان 

علیھ زیادة الطلب علي الغذاء وعلي مما ترتب % ٢.٥ حوالي
األخص البروتین الحیواني، وتعتبر األسماك مصدرًا بروتینیًا ھامًا 
ورخیصًا نسبیًا بالمقارنة بمصادر البروتین الحیوانیة األخرى، 

 االحتیاجاتزیادة الكمیات المنتجة منھ تغطیة  فيویمكن بالتوسع 
تفاع الھوامش التسویقیة ویعتبر ار ،الحیوانيالمتزایدة من البروتین 

حیث تأخذ أكثر من  ھتواجھ تسویق التيلألسماك من أھم المشاكل 
ارتفاع  فينصف ما یدفعھ المستھلك ولذلك تنحصر مشكلة الدراسة 

                                                           
للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنویة لتقدیرات  المركزيالجھاز  )١(

 .٢٠١٨، مارس ٢٠١٥/٢٠١٦عام  الزراعيالدخل من القطاع 

نصیب الوسطاء من العملیات التسویقیة وحصولھم على عائد أكبر 
  .مما یؤدى إلى ارتفاع تكالیف التسویق وانخفاض نصیب المنتج

یستھدف البحث توصیف وتحلیل الوضع الراھن إلنتاج  :فھدال
وموسمیة اإلنتاج  المختلفة،األسماك في مصر وفقًا لمصادره 

السمكي في مصر كما تركز الدراسة علي تسویق األسماك في 
مصر من حیث أسعار أھم األصناف السمكیة وھوامشھ التسویقیة 

استھدفت  وتوزیع جنیة المستھلك بین المنتج والوسطاء، كما
وتقدیر حجم الفجوة  االستھالكالدراسة التعرف علي تطور 

  .الغذائیة
  

  الطریقة البحثیة ومصادر البیانات

التحلیل الوصفي والكمي  طریقتياعتمدت الدراسة على 
باإلضافة إلى استخدام بعض األسالیب اإلحصائیة لتوضیح 

دراسة على المتغیرات االقتصادیة المتعلقة بالدراسة، وقد اعتمدت ال
وھى البیانات المنشورة وغیر المنشورة التي  –البیانات الثانویة 

أمكن الحصول علیھا من الجھات والھیئات الرسمیة مثل الجھاز 
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء واإلدارة المركزیة لالقتصاد 
الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصالح األراضي والھیئة 

الثروة السمكیة وشبكة المعلومات الدولیة باإلضافة العامة لتنمیة 
  .لھا صلة بموضوع الدراسة التيإلى الدراسات والبحوث والكتب 

  
  نتائج الدراسة

جمھوری��ة مص��ر   ف��يلإلنت��اج الس��مكي   االقتص��ادیةاألھمی��ة  :أوال
  :العربیة

اإلنتاج  فيأحد المكونات األساسیة  السمكيیعتبر اإلنتاج 
واإلنتاج  النباتيانب كل من اإلنتاج والدخل بج الزراعيوالدخل 
القیمة النقدیة إلى أن متوسط ) ١(ویشیر جدول ، الحیوانيوالدخل 
ملیار جنیھ خالل الفترة  ٢٦٥ حواليبلغت  السمكيلإلنتاج 

القیمة  إجماليمن متوسط % ٤٦ حواليوتمثل ) ٢٠١٧- ٢٠١٢(
ملیار جنیھ  ٥٧٣ري والبالغ حوالي ـي المصـاج الزراعـالنقدیة لإلنت

قیمة مستلزمات لإلنتاج السمكي یبلغ  طخالل نفس الفترة،  بمتوس
من متوسط إجمالي % ٠.٦ حواليملیون جنیھ یمثل  ٢١٤٨حوالي 

ملیار جنیھ،  ٣٤١ حواليقیمة مستلزمات اإلنتاج الزراعي والبالغ 
ملیار جنیھ  ٢٣.٩كما أن متوسط صافي الدخل السمكي یبلغ حوالي 

ن متوسط إجمالي صافي الدخل لإلنتاج الزراعي م% ١٠.٣یمثل 
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. ملیار جنیھ خالل الفترة المذكورة ٢٣١.٦بمصر والبالغ حوالي 
 النباتيكما تبین من الجدول أن متوسط القیمة النقدیة لإلنتاج 

 حواليملیار جنیھ، یمثال  ١٢٠، ١٨٨والحیواني یبلغ حوالي 
عي على من متوسط إجمالي قیمة اإلنتاج الزرا% ٢١، %٣٣

 ٦٧.٧، ٢٧١الترتیب بمتوسط قیمة مستلزمات لإلنتاج یبلغ حوالي 

من متوسط إجمالي قیمة % ٢٠، %٧٩.٤ حواليملیار جنیھ یمثال 
كما یبلغ متوسط صافي . مستلزمات اإلنتاج الزراعي على الترتیب

ملیار جنیھ یمثال  ٥٣، ١٥٤.٥الدخل النباتي والحیواني حوالي 
توسط إجمالي صافي الدخل لإلنتاج من م% ٢٣، %٦٦.٧ حوالي

  . الزراعي على الترتیب خالل الفترة المذكورة
  

).                                                       ٢٠١٧- ٢٠١٢(خالل الفترة  ع.م.ج في وأھمیتھ النسبیة من مصادره المختلفة السنوي الزراعيمتوسط الدخل ): ١(جدول 
  ملیون جنیھ: القیمة

  %  قیمة صافي الدخل  %  اإلنتاج قیمة مستلزمات  %  قیمة اإلنتاج  إلنتاجا

  ٦٦.٧  ١٥٤٥١٦  ٩٧.٤  ٢٧١٤٣٠  ٣٣  ١٨٨١٥٥  النباتي

  ٢٣  ٥٣١٦٠  ٢٠  ٦٧٦٩٢  ٢١  ١٢٠٣٨٦  الحیواني

  ١٠.٣  ٢٣٨٨٧  ٠.٦  ٢١٤٨  ٤٦  ٢٦٥١٤٠  السمكي

 ١٠٠  ٢٣١٥٦٣  ١٠٠  ٣٤١٢٧٠  ١٠٠  ٥٧٣٦٨١  اإلجمالي

  .واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزي حسبت من بیانات الجھاز: المصدر

  
  :منطقة قناة السویس فيالطاقة اإلنتاجیة السمكیة  :ثانیًا

إلنت��اج األس��ماك م��ن مص��اید المی��اه   الزمن��يبدراس��ة التط��ور 
-٢٠٠٠(الس��ویس خ��الل الفت��رة   قن��اة البحری��ة والبحی��رات بمنطق��ة   

أن إنت������اج األس������ماك ق������در              ) ٢(كم������ا یوض������ح ج������دول   )٢٠١٧
% ٣٧.٦ ح�والي ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة یمث�ل   ٤٨حوالى ب

، حی��ث بل��غ أقص��اه ع��ام   بمنطق��ة قن��اة الس��ویس  م��ن إنت��اج األس��ماك   
حی�ث بل�غ    االنخف�اض  ف�ي ألف طن ث�م ب�دأ    ٦٢ بحواليوقدر  ٢٠٠٠

أل��ف ط��ن ب��نقص  ٣٨وق��در فیھ��ا بح��والي  ٢٠١٢اإلنت��اج أدن��اه ع��ام 
الس�ویس   قن�اة  ج منطق�ة عن سنة األساس، بینما ق�در إنت�ا  % ٣٩ قدره

الزمن��ي  االتج��اهوبتق��دیر معادل��ة . ٢٠١٧أل��ف ط��ن ع��ام  ٤٩ح��والي 
العام لتط�ور إنت�اج األس�ماك م�ن مص�اید المی�اه البحری�ة والبحی�رات         

كم��ا یوض��ح )  ٢٠١٧-٢٠٠٠( بمنطق��ة قن��اة الس��ویس خ��الل الفت��رة  
أن إنت���اج األس���ماك یتن���اقص بمع���دل س���نوي معن���وي      ) ٣(ج���دول 

م��ن % ٣ ح��واليط��ن س��نویًا ویمث��ل   ١٥٠١الى إحص��ائیًا ق��در بح��و 
المتوس���ط الس���نوي إلنت���اج األس���ماك م���ن مص���اید المی���اه البحری���ة      

  .والبحیرات بمحافظة بورسعید خالل فترة الدراسة

إنتاج األسماك بمناطق صید المیاه البحریة والبحی�رات بمحافظ�ة    -
  :بورسعید

 إلنت��اج األس��ماك م��ن مص��اید المی��اه  الزمن��يبدراس��ة التط��ور 
-٢٠٠٠(البحری���ة والبحی���رات بمحافظ���ة بورس���عید خ���الل الفت���رة     

 ٢٠أن إنتاج األس�ماك ق�در بح�والى    ) ٢(كما یوضح جدول  )٢٠١٧
م�ن إنت�اج   % ٤٢.٥ألف طن كمتوس�ط لفت�رة الدراس�ة ویمث�ل ح�والى     

وق�در   ٢٠٠٧األسماك بمنطقة قن�اة الس�ویس، حی�ث بل�غ أقص�اه ع�ام       
نت�اج األس�ماك ع�ام    ع�ن إ % ١٠٢ قدرھاألف طن بزیادة  ٢٧بحوالي
أل�ف ط�ن، ف�ي     ١٣كسنة أساس والت�ي ق�در إنتاجھ�ا بح�والي      ٢٠٠٠

ألف طن  ١٢.٥وقدر فیھا بحوالي  ٢٠٠٣حین بلغ اإلنتاج أدناه عام 
ع��ن س��نة األس��اس، بینم��ا ق��در إنت��اج المحافظ��ة      % ٧ ق��درهب��نقص 
الزمن�ي   االتج�اه وبتقدیر معادل�ة  . ٢٠١٧ألف طن عام  ٢٧.٤حوالي 

ت�اج األس�ماك م�ن مص�اید المی�اه البحری�ة والبحی�رات        العام لتط�ور إن 
كم���ا یوض���ح ) ٢٠١٧ -٢٠٠٠( بمحافظ���ة بورس���عید خ���الل الفت���رة 

أن إنتاج األس�ماك یزی�د بمع�دل س�نوي معن�وي إحص�ائیًا       ) ٣(جدول 
م��ن المتوس��ط % ٤.٢ ح��واليط��ن س��نویًا ویمث��ل  ٨٥٩ق��در بح��والى 

بحی���رات األس���ماك م��ن مص��اید المی���اه البحری��ة وال    إلنت��اج الس��نوي  
  .بمحافظة بورسعید خالل فترة الدراسة

إنتاج األسماك بمناطق صید المیاه البحریة والبحی�رات بمحافظ�ة    -
  :السویس

إلنت��اج األس��ماك م��ن مص��اید المی��اه   الزمن��يبدراس��ة التط��ور 
-٢٠٠٠(البحری���ة والبحی���رات بمحافظ���ة الس���ویس خ���الل الفت���رة      

ر بح��والى  أن إنت��اج األس��ماك ق��د  ) ٢(كم��ا یوض��ح ج��دول   ) ٢٠١٧
م�ن  % ٤٧.٢ ح�والي ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة ویمثل  ٢٢.٢

 ٢٠٠٠إنتاج األسماك بمنطق�ة قن�اة الس�ویس، حی�ث بل�غ أقص�اه ع�ام        
حی�ث بل�غ اإلنت�اج     االنخف�اض  ف�ي ألف طن ث�م ب�دأ    ٤٣وقدر بحوالى 

% ٦٩ألف طن بنقص قدره  ١٣وقدر فیھا بحوالى  ٢٠١٥أدناه عام 
الزمني العام لتط�ور إنت�اج    االتجاهمعادلة وبتقدیر . عن سنة األساس

مص�اید المی�اه البح�ـریة والبحی�رات بمحافظ�ة الس�ویس       األسماك من 
أن إنت��اج ) ٣(كم��ا یوض��ح ج��دول  )  ٢٠١٧-٢٠٠٠( خ��الل الفت��رة  

األس���ماك ی���نخفض بمع���دل س���نوي معن���وي إحص���ائیًا ق���در بح���والى  
م���ن المتوس���ط الس���نوي % ٦.٧ ح���واليط���ن س���نویًا ویمث���ل  ١٥٠١

نت��اج األس��ماك م��ن مص��اید المی��اه البحری��ة والبحی��رات بمحافظ��ة      إل
  .السویس خالل فترة الدراسة

إنتاج األسماك بمناطق صید المیاه البحریة والبحی�رات بمحافظ�ة    -
  :اإلسماعیلیة

إلنتاج األسماك من مصاید المیاه  الزمنيبدراسة التطور 
- ٢٠٠٠( البحریة والبحیرات بمحافظة اإلسماعیلیة خالل الفترة

 ٤.٧أن إنتاج األسماك قدر بحوالي ) ٢(كما یوضح جدول  )٢٠١٧
من إنتاج % ٩.٧ حواليألف طن كمتوسط لفترة الدراسة یمثل 

وقدر  ٢٠٠٦األسماك بمنطقة قناة السویس، حیث بلغ أقصاه عام 
عن إنتاج األسماك عام % ٢٤ قدرھاألف طن بزیادة  ٧.٢بحوالي 
ألف طن، في  ٥.٨اجھا بحوالي كسنة أساس والتي قدر إنت ٢٠٠٠

ألف طن  ٢.٩وقدر فیھا بحوالي  ٢٠١٢حین بلغ اإلنتاج أدناه عام 
عن سنة األساس، بینما قدر إنتاج المحافظة % ٥٠ قدرهبنقص 
الزمني  االتجاهوبتقدیر معادلة . ٢٠١٧آالف طن عام  ٤حوالي 

ات مصاید المیاه البحریة والبحیرالعام لتطور إنتاج األسماك من 
كما یوضح ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(بمحافظة اإلسماعیلیة خالل الفترة 

أن إنتاج األسماك ینخفض بمعدل سنوي معنوي ) ٣(جدول 
من % ٤ حواليطن سنویًا ویمثل  ١٧٩.٧إحصائیًا قدر بحوالى 

المتوسط السنوي إلنتاج األسماك من مصاید المیاه البحریة 
 .راسةوالبحیرات بمحافظة اإلسماعیلیة خالل فترة الد
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  )٢٠١٧-٢٠٠٠(تطور إنتاج األسماك بمناطق صید المیاه البحریة والبحیرات بمنطقة قناة السویس خالل الفترة  :)٢(جدول 

  السنوات
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٥١ ١٢٢٥٤١ ١٠٠ ٦٢٤٦٣ ٥٧٨٦ ٤٣١٨٦ ١٧٦٨ ٣٠ ٢١٨٤ ٩٤٢٤ ٢٩٧٨٠ ١٣٤٩١ ١٤١ ١٣٧١ ١١٩٧٩ ٢٠٠٠ 

٧٠.٣ ٧٥٨٨١ ٨٥ ٥٣٣٦٠ ٥٤٤٤ ٣٢٢٠٩ ٤٩٥٣ ٤٣ -  ٧٤٥٠ ١٩٧٦٣ ١٥٧٠٧ ١٦٢ ٢١٤٥ ١٣٤٠٠ ٢٠٠١ 

٧٤.٩ ٦٨٩٩٧ ٨٣ ٥١٦٦٢ ٥٦٦٩ ٣٣٣٠٣ ٢٨٧ ٢٨٧ -  ٧٣٦٥ ٢٥٣٦٤ ١٢٦٩٠ ١٩٠ ١١٠٠ ١١٤٠٠ ٢٠٠٢ 

٦٩.٨ ٨٤٣٣٤ ٩٤ ٥٨٨٨٩ ٥٨٧٩ ٤٠٥١١ ٧١٤١ ٣٥٠ -  ٩٦٠٥ ٢٣٤١٥ ١٢٤٩٩ ١٨٥ ١١١٤ ١١٢٠٠ ٢٠٠٣ 

٦٢ ٨٤٧٩٣ ٨٤ ٥٢٥٣٢ ٥٣٠٧ ٣٢٦٠٢ ٥٥٨٢ ٢٠٢ -  ٦٢٦٨ ٢٠٥٥٠ ١٤٦٢٣ ٢٠٠ ٢١١٨ ١٢٣٠٥ ٢٠٠٤ 

٤٦.١ ٩٢١٥٦ ٦٨ ٤٢٥٠٢ ٦٢٨٣ ١٩١٧٧ ٣٢٠١ ١٤٦ -  ١٦٧٦ ١٤١٥٤ ١٧٠٤٢ ١٥٢ ٢٣٧٩ ١٤٥١١ ٢٠٠٥ 

٢٨.٢ ١٥٤٠١٣ ٦٩ ٤٣٣٩٥ ٧١٦٣ ١٧٧١٨ ٣٥١٧ ٧٠ -  ٦٧٦ ١٣٤٥٥ ١٨٥١٤ ٩٦ ٥٦٢٥ ١٢٧٩٣ ٢٠٠٦ 

٣٠.٨ ١٦٩٢٦٩ ٨٣ ٥٢١٢٨ ٤٧٨٨ ٢٠١١٠ ٤١٠٨ ١٢٢ -  ٧٥٥ ١٥١٢٥ ٢٧٢٣٠ ٣٢١ ٨٧٨٣ ١٨١٢٦ ٢٠٠٧ 

٢٧.٨ ١٨٢٣٥٤ ٨١ ٥٠٦٩٠ ٤٤٧٣ ١٩٥٧٠ ٣٨٩٠ ٩٨ -  ٥٣٠ ١٥٠٥٢ ٢٦٦٤٧ ١٧٨ ٨٧٨٧ ١٧٦٨٢ ٢٠٠٨ 

٢٦.٨ ١٨١٢٢٦ ٧٨ ٤٨٦٣١ ٤٥٥٧ ١٩٣٨٢ ٣٩٩٣ ١١٦ --  ٥٤٨ ١٤٧٢٥ ٢٤٦٩٢ ١٨٥ ٩٩٣٩ ١٤٥٦٨ ٢٠٠٩ 

٢٢.٧ ٢١٦٣١٠ ٧٨ ٤٩٠٣٠ ٣٩٦٦ ١٨٣٦٠ ٤٦٣٧ ٨٦٦ -  ٤١٤ ١٢٤٤٣ ٢٦٧٠٤ ١٤٠ ١٣٥٥٤ ١٣٠١٠ ٢٠١٠ 

١٩.٦ ٢١١٨٨٦ ٦٦ ٤١٥٣٠ ٣٤٧٤ ١٤٩٣٦ ٢٩٨٩ ٦٨١ -  ٥٣٢ ١٠٧٣٤ ٢٣١٢٠ ١٢٣ ١١٠٦٠ ١١٩٣٧ ٢٠١١ 

١٨.٩ ٢٠٢٩٩٦ ٦١ ٣٨٣٠٣ ٢٨٩٤ ١٣٥٩٩ ٤٢٨٢ ٦٦٢ -  ٥٩٨ ٨٠٥٧ ٢١٨١٠ ٩٥ ١٠٠٨٨ ١١٦٢٧ ٢٠١٢ 

١٩.٤ ٢٠٣٤٨٧ ٦٣ ٣٩٥٣٠ ٤٠١٥ ١٣٦٤٧ ٤٥٥١ ٦٧٦ -  ٤٧٠ ٧٩٥٠ ٢١٨٦٨ ١٠٤ ١٠٦٥٤ ١١١١٠ ٢٠١٣ 

١٦.٨ ٢٥٨٩٩٩ ٧٠ ٤٣٥٤٧ ٣٦٨٥ ١٥٣٩٣ ٤٥١١ ٦٦٢ -  ٤٣٩ ٩٧٨١ ٢٤٤٦٩ ٥٣ ١١٨٨٠ ١٢٥٣٦ ٢٠١٤ 

١٦.٦ ٢٥٧٩١١ ٦٨ ٤٢٧٦٠ ٣٥٢٤ ١٣٣٢١ ٣٤٩٢ ٦٩٤ -  ٧٤١ ٨٣٩٤ ٢٥٩١٥ ٣٣ ١٢٣٠٥ ١٣٥٧٧ ٢٠١٥ 

٥٤.٦ ٨٤٣٠٦ ٧٤ ٤٦٠١٧ ٣٠٥٦ ١٥٦٥٥ ٤٨٠١ ٦٩٧ -  ٧٤٣ ٩٤١٤ ٢٧٣٠٦ -  ١٢٨٨٠ ١٤٤٢٦ ٢٠١٦ 

٢٢.٤ ٢١٧٨٧٩ ٧٨ ٤٨٧١٣ ٤٠١٧ ١٧٢٥٥ ٤١٤٢ ٧٩٠ -  ١٣٧٨ ١٠٩٤٥ ٢٧٤٤١ -  ١٤٣٥٢ ١٣٠٨٩ ٢٠١٧ 

 ٣٧.٦ ١٦٠٤٤٧ -  ٤٨٠٩٣ ٤٦٦٦ ٢٢٢١٩ ٣٩٩١ ٤٠٠ ٢١٨٤ ٢٧٥٦ ١٤٩٥٠ ٢٠٤٣٩ ١٤٧ ٧٧٨٥ ١٣٢٩٣ المتوسط

  :المصدر
 ).٢٠١٧- ٢٠٠٠(خالل الفترة  .ع، أعداد متفرقة.م.ج فيللتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة إحصاءات اإلنتاج السمكي  المركزيجمعت وحسبت من بیانات الجھاز  - 
  .٢٠١٧عام  ،السمكيءات اإلنتاج ، الھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة، إحصااألراضيواستصالح  وزارة الزراعة -
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الس�ویس خ�الل الفت�رة     قن�اة  الزمن�ي الع�ام لإلنت�اج الس�مكي بمن�اطق ص�ید المی�اه البحری�ة والبحی�رات بمنطق�ة           االتج�اه  معالم معادالت :)٣(جدول 
)٢٠١٧-٢٠٠٠(  

السنويالتغیر %    البیان  الثابت  المیل  F R2 المتوسط 

٠.٦٧ ٣٣.٧٣ ٢٠٤٣٩ ٤.٢ 
١٣٠٤٥  ٨٥٩  

  )٨.١٤(**  )٥.٨١(**  ظة بورسعیدمحاف

 -٠.٦٩ ٣٧.٠١  ٢٢٢١٩ ٦.٧  
 -٣٦٤٧٥  ١٥٠١ 

  )١٣.٦٦(**  )٦.٠٨- (**  محافظة السویس

 -٦٤ ٢٨.٥١ ٤٦٦٦ ٣.٨  
 -٦٣٧٢  ١٧٩.٧ 

  )١٧.٤٩(**  )٥.٣٤- (**  محافظة اإلسماعیلیة

٠.٦٩ ٣٧.٠١ ٤٨٠٩٣ ٣  
 -٣٦٤٧٥  ١٥٠١  

  )١٣.٦٦(**  )٦.٠٨- (**  منطقة قناة السویس

  علي الترتیب) ٠.٠١(، )٠.٠٥(معنویة عند مستوى معنویة (**)  ،(*).  المحسوبة) t(األرقام بین القوسین أسفل المعامالت تعبر عن قیمة 
  ).٢(حسبت من بیانات الجدول رقم  :المصدر

  
تط�ور إنت��اج األس��ماك بمن��اطق ص��ید المی��اه العذب��ة والم��زارع الس��مكیة  

  ):٢٠١٧- ٢٠٠٠(ة السویس خالل الفترة وحقول األرز بمنطقة قنا
إلنت��اج األس��ماك م��ن من��اطق ص��ید   الزمن��يبدراس��ة التط��ور 

المی����اه العذب����ة والم����زارع الس����مكیة وحق����ول األرز خ����الل الفت����رة  
أن إنت��اج األس��ماك ق��در  ) ٥( ،)٤(یوض��ح ج��دول   )٢٠١٧-٢٠٠٠(

 ح��واليأل��ف ط��ن كمتوس��ط لفت��رة الدراس��ة ویمث��ل    ١١٢.٣بح��والى 
ج األسماك بمنطقة قناة الس�ویس، حی�ث بل�غ أقص�اه     من إنتا% ٧٧.٧
ع�ن  % ١٨٤ قدرھاألف طن بزیادة  ١٧٠وقدر بحوالي  ٢٠١١عام 

كسنة أس�اس والت�ي ق�در إنتاجھ�ا بح�والي       ٢٠٠٠إنتاج األسماك عام 
وق��در فیھ��ا  ٢٠٠١أل��ف ط��ن، ف��ي ح��ین بل��غ اإلنت��اج أدن��اه ع��ام     ٦٠

بینم�ا  ع�ن س�نة األس�اس،    % ٧١ ق�دره أل�ف ط�ن ب�نقص     ٢٢بح�والي  
وبتق��دیر معادل��ة . أل��ف ط��ن ٢٥.٩ ح��والي ٢٠١٧ق��در اإلنت��اج ع��ام  

الزمني العام لتطور إنت�اج األس�ماك م�ن من�اطق ص�ید المی�اه        االتجاه
العذبة والمزارع السمكیة وحقول األرز بمنطقة قناة الس�ویس خ�الل   

أن إنتاج األسماك یزید ) ٦(یوضح جدول )  ٢٠١٧-٢٠٠٠( الفترة 
ط��ن س��نویًا  ١٣٧٢٩إحص��ائیًا ق��در بح��والى  بمع��دل س��نوي معن��وي  

م��ن المتوس��ط الس��نوي إلنت��اج األس��ماك م��ن    % ٨.٤ ح��واليویمث��ل 
مناطق صید المی�اه العذب�ة والم�زارع الس�مكیة وحق�ول األرز خ�الل       

 .فترة الدراسة

 
  )٢٠١٧-٢٠٠٠(ة السویس خالل الفترة تطور إنتاج األسماك بمناطق صید المیاه العذبة والمزارع السمكیة وحقول األرز بمنطقة قنا :)٤(جدول 

  السنوات
  اإلجمالي  حقول األرز  المزارع السمكیة  المیاه العذبة

  %  العام اإلجمالي
  %  بالطن  %  بالطن  %  بالطن  %  بالطن

٤٩ ١٢٢٥٤١ ١٠٠ ٦٠٠٧٨ ١٠٠ ١٢٥ ١٠٠ ٥٦٧٥٩ ١٠٠ ٣١٩٤ ٢٠٠٠ 

٢٩.٧ ٧٥٨٨١ ٣٧ ٢٢٥٢١ ٠ ٠ ٣٥ ١٩٩٦٨ ٨٠ ٢٥٥٣ ٢٠٠١ 

٢٥.١ ٦٨٩٩٧ ٢٩ ١٧٣٣٥ ٠ ٠ ٢٥ ١٤٤٠٧ ٩٢ ٢٩٢٨ ٢٠٠٢ 

٣٠.٢ ٨٤٣٣٤ ٤٢ ٢٥٤٤٥ ٠ ٠ ٤٠ ٢٢٦٨٩ ٨٦ ٢٧٥٦ ٢٠٠٣ 

٣٨ ٨٤٧٩٣ ٥٤ ٣٢٢٦١ ١٠٠ ١٢٥ ٥١ ٢٨٧٦٠ ١٠٦ ٣٣٧٦ ٢٠٠٤ 

٥٣.٩ ٩٢١٥٦ ٨٣ ٤٩٦٥٤ ١٠٠ ١٢٥ ٨٢ ٤٦٥٤٦ ٩٣ ٢٩٨٣ ٢٠٠٥ 

٧١.٨ ١٥٤٠١٣ ١٨٤ ١١٠٦١٨ ٣٢ ٤٠ ١٩٢ ١٠٩١٦٤ ٤٤ ١٤١٤ ٢٠٠٦ 

٦٩.٢ ١٦٩٢٦٩ ١٩٥ ١١٧١٤١ ٣٢ ٤٠ ٢٠٢ ١١٤٤٨٦ ٨٢ ٢٦١٥ ٢٠٠٧ 

٧٢.٢ ١٨٢٣٥٤ ٢١٩ ١٣١٦٦٤ ٩٢ ١١٥ ٢٢٩ ١٣٠٠٠٦ ٤٨ ١٥٤٣ ٢٠٠٨ 

٧٣.٢ ١٨١٢٢٦ ٢٢١ ١٣٢٥٩٥ ٤٠٠ ٥٠٠ ٢٣٠ ١٣٠٥٣٠ ٤٩ ١٥٦٥ ٢٠٠٩ 

٧٧.٣ ٢١٦٣١٠ ٢٧٨ ١٦٧٢٨٠ ٤٤٨ ٥٦٠ ٢٩١ ١٦٥٠٤١ ٥٣ ١٦٧٩ ٢٠١٠ 

٨٠.٤ ٢١١٨٨٦ ٢٨٤ ١٧٠٣٥٦ ٣١٢ ٣٩٠ ٢٩٦ ١٦٨١٩٠ ٥٦ ١٧٧٦ ٢٠١١ 

٨١.١ ٢٠٢٩٩٦ ٢٧٤ ١٦٤٦٩٣ ٢٧٦ ٣٤٥ ٢٨٧ ١٦٢٧٩٢ ٤٩ ١٥٥٦ ٢٠١٢ 

٨٠.٦ ٢٠٣٤٨٧ ٢٧٣ ١٦٣٩٥٧ ٢٨٠ ٣٥٠ ٢٨٥ ١٦١٩٦٠ ٥٢ ١٦٤٧ ٢٠١٣ 

٨٣.٢ ٢٥٨٩٩٩ ٣٥٩ ٢١٥٤٥٢ ٢٩٦ ٣٧٠ ٣٧٦ ٢١٣٤٧٢ ٥٠ ١٦١٠ ٢٠١٤ 

٨٣.٤ ٢٥٧٩١١ ٣٥٨ ٢١٥١٥١ ١٨٤ ٢٣٠ ٣٧٦ ٢١٣٢٣٧ ٥٣ ١٦٨٤ ٢٠١٥ 

٤٥.٧ ٨٤٣٠٦ ٦٤ ٣٨٥١٩ ١٨٤ ٢٣٠  ٣٦٥٢٥  ١٧٦٤ ٢٠١٦ 

٧٧.٧ ٢١٧٨٧٩ ٢٨٢ ١٦٩٣٩٦ ١٨٤ ٢٣٠  ١٦٧٤٥٩  ١٧٠٧ ٢٠١٧ 

 ٧٠ ١٦٠٤٤٧ -  ١١٢٢٦٣ ٣٣٣ ٢٠٧ -  ١٠٩٠٠٠ -  ٢١٣١ المتوسط

  :المصدر
  ).٢٠١٧- ٢٠٠٠(خالل الفترة  .ع، أعداد متفرقة.م.ج فيللتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة إحصاءات اإلنتاج السمكي  المركزيجمعت وحسبت من بیانات الجھاز  - 
  .٢٠١٧عام  ،السمكيلثروة السمكیة، إحصاءات اإلنتاج ، الھیئة العامة لتنمیة ااألراضيواستصالح  وزارة الزراعة -
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  )٢٠١٧-٢٠٠٠(تطور إنتاج األسماك بمناطق صید المیاه العذبة والمزارع السمكیة وحقول األرز بمنطقة قناة السویس خالل الفترة  :)٥(جدول 

  
  حقول األرز  المزارع السمكیة  المیاه العذبة

 اإلجمالي اإلسماعیلیة السویس بورسعید اإلجمالي اإلسماعیلیة السویس بورسعید اإلجمالي اإلسماعیلیة السویس بورسعید

١٢٥ ١٢٥ -  -  ٥٦٧٥٩ ٢٥٧٨٣ ٢٠٤٧ ٢٨٩٢٩ ٣١٩٤ ٣١٩٤ -  -  ٢٠٠٠ 

٠ ٠ -  -  ١٩٩٦٨ ٢٩٨٥ ٧٥٠ ١٦٢٣٣ ٢٥٥٣ ٢٥٥٣ -  -  ٢٠٠١ 

٠ ٠ -  -  ١٤٤٠٧ ٤١٠٢ ٦٢٨ ٩٦٧٧ ٢٩٢٨ ٢٩٢٨ -  -  ٢٠٠٢ 

٠ ٠ -  -  ٢٢٦٨٩ ١٢٠٧٣ ٩٦٥ ٩٦٥١ ٢٧٥٦ ٢٧٥٦ -  -  ٢٠٠٣ 

١٢٥ ١٢٥ -  -  ٢٨٧٦٠ ١٢٠٦٠ ١٢١٢ ١٥٤٨٨ ٣٣٧٦ ٣٣٧٦ -  -  ٢٠٠٤ 

١٢٥ ١٢٥ -  -  ٤٦٥٤٦ ٩٥٠٢ ٢٥٢٨ ٣٤٥١٦ ٢٩٨٣ ٢٩٨٣ -  -  ٢٠٠٥ 

٤٠ ٤٠ -  -  ١٠٩١٦٤ ١٦١٣ ٦٥ ١٠٧٤٨٦ ١٤١٤ ١٤١٤ -  -  ٢٠٠٦ 

٤٠ ٤٠ -  -  ١١٤٤٨٦ ٧٦٥٦ ٤٨ ١٠٦٧٨٢ ٢٦١٥ ٢٦١٥ -  -  ٢٠٠٧ 

١١٥ ١١٥ -  -  ١٣٠٠٠٦ ٧٧٠١ ١٧٣ ١٢٢١٣٢ ١٥٤٣ ١٥٤٣ -  -  ٢٠٠٨ 

٥٠٠ ٥٠٠ -  -  ١٣٠٥٣٠ ٧٨٥١ ١٧٠ ١٢٢٥٠٩ ١٥٦٥ ١٥٦٥ -  -  ٢٠٠٩ 

٥٦٠ ٥٦٠ -  -  ١٦٥٠٤١ ٤٥٣٦ ١٨٣٨ ١٥٨٦٦٧ ١٦٧٩ ١٦٧٩ -  -  ٢٠١٠ 

٣٩٠ ٣٩٠ -  -  ١٦٨١٩٠ ٨٣٩٢ ٢٨٤٣ ١٥٦٩٥٥ ١٧٧٦ ١٧٧٦ -  -  ٢٠١١ 

٣٤٥ ٣٤٥ -  -  ١٦٢٧٩٢ ١٠٤٧٠ ١٦٢٦ ١٥٠٦٩٦ ١٥٥٦ ١٥٥٦ -  -  ٢٠١٢ 

٣٥٠ ٣٥٠ -  -  ١٦١٩٦٠ ٩٧٨٩ ١٠١٢ ١٥١١٥٩ ١٦٤٧ ١٦٤٧ -  -  ٢٠١٣ 

٣٧٠ ٣٧٠ -  -  ٢١٣٤٧٢ ٩٦٩٤ ١٤٤٠ ٢٠٢٣٣٨ ١٦١٠ ١٦١٠ -  -  ٢٠١٤ 

٢٣٠ ٢٣٠ -  -  ٢١٣٢٣٧ ٩٧٩٢ ١١٢٦ ٢٠٢٣١٩ ١٦٨٤ ١٦٨٤ -  -  ٢٠١٥ 

٢٣٠ ٢٣٠ -  -  ٣٦٥٢٥ ١٢٢٧٠ ١٤٠٨ ٢٢٨٤٧ ١٧٦٤ ١٧٦٤ -  -  ٢٠١٦ 

٢٣٠ ٢٣٠ -  -  ١٦٧٤٥٩ ١٧٧٩٦ ٢٣١٨ ١٤٧٣٤٥ ١٧٠٧ ١٧٠٧ -  -  ٢٠١٧ 

 ٢٠٧ ٢٠٧ -  -  ١٠٩٠٠٠ ٩٦٧٠ ١٢٣٣ ٩٨٠٩٦ ٢١٣١ ٢١٣١ -  -  المتوسط

  ).٢٠١٧-٢٠٠٠(خالل الفترة  ،ع، أعداد متفرقة.م.ج فيللتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة إحصاءات اإلنتاج السمكي  المركزيجمعت وحسبت من بیانات الجھاز  -:المصدر
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ل الفت��رة إنت��اج األس��ماك بحق��ول األرز بمنطق��ة قن��اة الس��ویس خ��ال  
)٢٠١٧-٢٠٠٠:(  

إلنت��اج األس��ماك م��ن من��اطق ص��ید   الزمن��يبدراس��ة التط��ور 
) ٥(، )٤(یوضح جدول  )٢٠١٧-٢٠٠٠(حقول األرز خالل الفترة 

ط�ن كمتوس�ط لفت�رة الدراس�ة،      ٢٠٧أن إنتاج األسماك ق�در بح�والى   
 ق�درھا ط�ن بزی�ادة    ١١٢وقدر بح�والي   ٢٠١٠حیث بلغ أقصاه عام 

كس��نة أس��اس والت��ي ق��در    ٢٠٠٠اك ع��ام ع��ن إنت��اج األس��م % ٣٤٨
 ١٨٤ حوالي ٢٠١٧طن، بینما قدر اإلنتاج عام  ٢٥إنتاجھا بحوالي 

الزمني العام لتطور إنتاج األس�ماك م�ن    االتجاهوبتقدیر معادلة . طن
الس���ویس خ���الل الفت���رة   قن���اة من���اطق ص���ید حق���ول األرز بمنطق���ة  

ع�دل  أن إنتاج األس�ماك یزی�د بم  ) ٦(یوضح جدول ) ٢٠١٧-٢٠٠٠(
 ح�والي ط�ن س�نویًا ویمث�ل     ٤.٦ سنوي معنوي إحصائیًا قدر بحوالى

م��ن المتوس��ط الس��نوي إلنت��اج األس��ماك م��ن مص��اید ص��ید       % ٢.٢
  .السویس خالل فترة الدراسةقناة حقول األرز بمنطقة 

إنتاج األس�ماك بمن�اطق ص�ید المی�اه العذب�ة بمنطق�ة قن�اة الس�ویس         
  ):٢٠١٧-٢٠٠٠(الل الفترة خ

إلنتاج األسماك من مناطق صید المیاه  الزمنير بدراسة التطو
كما یوضح  )٢٠١٧- ٢٠٠٠(العذبة لمنطقة قناة السویس خالل الفترة 

طن كمتوسط  ٢١٣١أن إنتاج األسماك قدر بحوالى ) ٥( ،)٤(جدول 
طن  ٣١٩٤وقدر بحوالي  ٢٠٠٠لفترة الدراسة، حیث بلغ أقصاه عام 

وقدر فیھا  ٢٠٠٦اه عام حیث بلغ اإلنتاج أدن االنخفاض فيثم بدأ 
عن سنة األساس، بینما قدر % ٥٦ قدرهطن بنقص  ١٤١٤بحوالي 

 االتجاهوبتقدیر معادلة . طن ١٧٠٧ حوالي ٢٠١٧اإلنتاج عام 
الزمني العام لتطور إنتاج األسماك من مناطق صید المیاه العذبة 

كما یوضح جدول ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(بمنطقة قناة السویس خالل الفترة 
نتاج األسماك یتناقص بمعدل سنوي معنوي إحصائیًا قدر أن إ) ٦(

من المتوسط السنوي % ٨.٣ حواليطن سنویًا ویمثل  ١١٥بحوالى 
  .إلنتاج األسماك من مصاید المیاه العذبة بمنطقة قناة السویس

إنت���اج األس���ماك بمن���اطق ص���ید الم���زارع الس���مكیة بمنطق���ة قن���اة    
  ):٢٠١٧-٢٠٠٠(الفترة  السویس خالل
المزارع الس��مكیة ب��إلنت��اج األس��ماك  الزمن��يالتط��ور بدراس��ة 
أن إنت��اج  ) ٥( ،)٤(یوض��ح ج��دول   )٢٠١٧-٢٠٠٠(خ��الل الفت��رة  

ألف طن كمتوسط لفترة الدراس�ة، حی�ث    ١٠٩األسماك قدر بحوالى 
 ق�درھا أل�ف ط�ن بزی�ادة     ١٦٥وق�در بح�والي    ٢٠١١بلغ أقصاه عام 

ق��در كس��نة أس��اس والت��ي   ٢٠٠٠ع��ن إنت��اج األس��ماك ع��ام   % ١٩٦
أل��ف ط��ن، ف��ي ح��ین بل��غ اإلنت��اج أدن��اه ع��ام     ٥٦.٨إنتاجھ��ا بح��والي 

عن س�نة  % ٧٥ قدرهألف طن بنقص  ١٤وقدر فیھا بحوالي  ٢٠٠٢
. أل��ف ط��ن  ١٦٧ ح��والي ٢٠١٧األس��اس، بینم��ا ق��در اإلنت��اج ع��ام     

المزارع بالزمني العام لتطور إنتاج األسماك  االتجاهوبتقدیر معادلة 
یوض�ح  ) ٢٠١٧-٢٠٠٠(یس خالل الفت�رة  السمكیة بمنطقة قناة السو

أن إنتاج األس�ماك یزی�د بمع�دل س�نوي معن�وي إحص�ائیًا       ) ٦(جدول 
م�ن المتوس�ط   % ٨.٨ ح�والي طن س�نویًا ویمث�ل    ٩٥٧٠قدر بحوالى 

السنوي إلنتاج األس�ماك م�ن مص�اید الم�زارع الس�مكیة بمنطق�ة قن�اة        
  .السویس خالل فترة الدراسة

  
قن��اة الزمن��ي الع�ام لإلنت��اج الس��مكي بمن�اطق ص��ید المی��اه العذب�ة والم��زارع الس��مكیة وحق�ول األرز بمنطق��ة      االتج��اهمع��الم مع�ادالت   :)٦(ج�دول  

  )٢٠١٧-٢٠٠٠(السویس خالل الفترة 

السنويالتغیر %    البیان  الثابت  المیل  F R2 المتوسط 

 -٨.٣  ٠.٦١ ٢١.٩٥ ٢١٨٠ 
 -٣١٥٧  ١١٥  

  )١٣.٣١(**  )٤.٦٩- (**  المیاه العذبة

٥٤.٩ ١٩.٣٢  ١٠٩٠٠٠ ٨.٨  
١٨٠٨٣  ٩٥٧٠ 

  ٠.٧٧  )٤.٤٠(**  المزارع السمكیة

٠.٣٣ ٥.٣٧ ٢٠٧ ٢.٢  
٦.١  ٤.٦٠ 

  ٠.٢٩  )٢.٣٢(*  حقول األرز

٠.٥٤ ١٨.٥٦ ١١٢٢٦٣ ٨.٤  
٢١٥٦١  ١٣٧٢٩  

  ٠.٩١  )٤.٣١(**  اإلجمالي

  .علي الترتیب) ٠.٠١(، )٠.٠٥(معنویة عند مستوى معنویة (**)  ،(*).  المحسوبة) t(األرقام بین القوسین أسفل المعامالت تعبر عن قیمة 
  ).٥( ،)٤(حسبت من بیانات الجدول رقم  :المصدر

  
الھوامش التسویقیة وتوزیع جنیھ المستھلك ألھم األصناف : ثالثًا

  :ع.م.السمكیة في ج

  :البلطيأسماك  .١

  : البلطيتطور أسعار أسماك  
البلطي خالل الفترة  اكـبدراسة متوسطات األسعار ألسم

أن  )٧(دول ـواردة بجـن البیانات الـ، تبین م)٢٠١٧–٢٠٠٠(
للكجم  جنیھ١١.٣٩ درت بحوالىـق المنتج قـدار ـوسط أسعـمت

الزمني العام  االتجاهكمتوسط لفترة الدراسة، وبدراسة معادلة 
 لمتوسط أسعار المنتج من أسماك البلطي خالل فترة الدراسة

 اتجھت، تبین أن متوسط أسعار المنتج قد )٨(جدول والموضحة ب
جنیھ ٠.٨٨٦قدر بحوالى إحصائیًا  معنوينحو التزاید بمعدل سنوي 

خالل  البلطيمن متوسط سعر المنتج ألسماك % ٧.٨یمثل نسبة  أي
  .فترة الدراسة

جنیھ ١١.٨٤الى حولغ قد بفأما بالنسبة لمتوسط سعر الجملة 
ن من خالل دراسة معادلة للكجم كمتوسط لفترة الدراسة، وتبی

- ٢٠٠٠(الفترة خالل  الجملةالعام لمتوسط أسعار  الزمني االتجاه
قد  الجملةأن متوسط أسعار ) ٨(والموضحة بجدول ) ٢٠١٧
قدر بحوالى إحصائیًا  معنوينحو التزاید بمعدل سنوي  اتجھت
من متوسط سعر الجملة  %٧.٦ما یوازى  أيجنیھ للكجم ٠.٨٩٤

بالنسبة لمتوسط سعر  الدراسة أمال فترة خال البلطيألسماك 

إحصائیًا  معنويأیضًا نحو التزاید بمعدل سنوي  اتجھالتجزئة فقد 
من متوسط % ٩.٣ما یوازى  أيجنیھ للكیلو  ١.٣٨قدر بحوالى 

  .جنیھ للكجم ١٤.٩والذي قدر بحوالى  البلطيسعر التجزئة ألسماك 

  : الھوامش التسویقیة ألسماك البلطي -
أن الھ�وامش التس�ویقیة الكلی�ة ألس�ماك     ) ٧(ج�دول   نیتبین م� 

ح�والي  ل�غ  البلطي في صورتھا المطلقة ق�د تراوح�ت ب�ین ح�د أدن�ى ب     
م�ن س�عر التجزئ�ة وذل�ك ف�ي      % ٥.٩جنیھ للكج�م تمث�ل ح�والي     ٠.٤
جنی��ھ للكج��م تمث��ل ح��والي   ٦، وح��د أقص��ى بل��غ ح��والي   ٢٠٠٠ع��ام 

ھ��ذه  وق�د بلغ��ت . ٢٠١٤م�ن س��عر التجزئ�ة وذل��ك ف�ي ع��ام    % ٢٦.٣
% ١٨.٣جنی�ھ للكج�م تمث�ل ح�والي    ٢.٩الفروق في المتوس�ط ح�والي   

وذلك كمتوس�ط للفت�رة الم�ذكورة موزع�ة ب�ین ك�ل م�ن ت�اجر الجمل�ة          
جنی�ھ   ٠.٤وتاجر التجزئ�ة، حی�ث یخ�ص ت�اجر الجمل�ة منھ�ا ح�والي        

  .جنیھ للكجم٢.٥تاجر التجزئة بحوالي اختصللكجم في حین 

  :يتوزیع جنیھ المستھلك ألسماك البلط -
) ٧(تشیر نتائج الدراسة م�ن خ�الل البیان�ات ال�واردة بج�دول      

لتوزی��ع جنی��ھ المس��تھلك ب��ین ك��ل م��ن المن��تج وت��اجر الجمل��ة وت��اجر   
أن نصیب المنتج من جنیھ المس�تھلك   حیثالتجزئة ألسماك البلطي، 

بینم�ا یحص�ل ت�اجر     ،%٨١.٧كمتوسط لفترة الدراسة قد بلغ حوالي 
تاجر التجزئة فیحصل عل�ى ح�والي    ، أما%٣.٦الجملة على حوالي 

  .من جنیھ المستھلك% ١٤.٧
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كج�م خ�الل   /ع وتوزی�ع جنی�ھ المس�تھلك بالجنی�ھ    .م.ج ف�ي  البلطيمتوسط أسعار المنتج والجملة والتجزئة والھوامش التسویقیة لسمك  :)٧(جدول 
  )٢٠١٧-٢٠٠٠(الفترة 

  السنوات

  یع جنیھ المستھلكتوز  الفروق أو الھوامش التسویقیة  البلطيمتوسط أسعار 
جملة 
نصیب 
  الوسطاء

سعر 
المنتج 

من تاجر 
  الجملة

سعر 
  الجملة

من تاجر 
  التجزئة

سعر 
  التجزئة
من 

  المستھلك

  تجزئة /منتج  تجزئة/جملة  جملة/منتج
 نصیب المنتج

  )الصیاد(

  نصیب
تاجر  

  الجملة

  نصیب 
تاجر 
  نسبیة  مطلقة  نسبیة  مطلقة  نسبیة  مطلقة  التجزئة

٥.٩ ١.١ ٤.٨ ٩٤.١ ٥.٩ ٠.٤٣ ١.١ ٠.٠٨ ٤.٩ ٠.٣٥ ٧.٣ ٧.٢ ٦.٨ ٢٠٠٠ 

١١.٧ ٧ ٤.٦ ٨٨.٣ ١١.٧ ٠.٨٦ ٧ ٠.٥ ٥ ٠.٣٤ ٧.٤ ٦.٩ ٦.٥ ٢٠٠١ 

١٤.٧ ١٠.٢ ٤.٦ ٨٥.٣ ١٤.٧ ١.١ ١٠.٢ ٠.٨ ٥.١ ٠.٣٤ ٧.٥ ٦.٧ ٦.٤ ٢٠٠٢ 

١٩.٥ ١٥.٢ ٤.٣ ٨٠.٥ ١٩.٥ ١.٦٣ ١٥.٢ ١.٣ ٥.١ ٠.٣٦ ٨.٤ ٧.١ ٦.٨ ٢٠٠٣ 

٢١.٤ ١٧.٣ ٤.١ ٧٨.٦ ٢١.٤ ٢.١٤ ١٧.٣ ١.٧ ٤.٩ ٠.٤١ ١٠ ٨.٣ ٧.٩ ٢٠٠٤ 

١٤.٨ ١٠.٣ ٤.٥ ٨٥.٢ ١٤.٨ ١.٢٨ ١٠.٣ ٠.٩ ٥ ٠.٣٩ ٨.٦ ٧.٧ ٧.٣ ٢٠٠٥ 

٨.١ ٣.٣ ٤.٨ ٩١.٩ ٨.١ ٠.٧٧ ٣.٣ ٠.٣ ٥ ٠.٤٦ ٩.٥ ٩.٢ ٨.٧ ٢٠٠٦ 

١٣.٣ ٨.٥ ٤.٩ ٨٦.٧ ١٣.٣ ١.٤٥ ٨.٥ ٠.٩ ٥.٣ ٠.٥٣ ١٠.٩ ٩.٩ ٩.٤ ٢٠٠٧ 

١٧.٢ ١٢.٨ ٤.٤ ٨٢.٨ ١٧.٢ ١.٨٦ ١٢.٨ ١.٤ ٥ ٠.٤٧ ١٠.٨ ٩.٤ ٩ ٢٠٠٨ 

١٧.٩ ١٣.٦ ٤.٣ ٨٢.١ ١٧.٩ ٢.١٦ ١٣.٦ ١.٦ ٥ ٠.٥٢ ١٢.١ ١٠.٤ ٩.٩ ٢٠٠٩ 

١٩.٢ ١٤.٢ ٥ ٨٠.٨ ١٩.٢ ٢.٣٥ ١٤.٢ ١.٧ ٥.٨ ٠.٦١ ١٢.٣ ١٠.٥ ٩.٩ ٢٠١٠ 

١٧.٣ ١٤.١ ٣.٢ ٨٢.٧ ١٧.٣ ٢.٤٣ ١٤.١ ٢ ٣.٧ ٠.٤٥ ١٤ ١٢ ١١.٦ ٢٠١١ 

٢٧.٥ ٢٥ ٢.٤ ٧٢.٥ ٢٧.٥ ٤.٧٦ ٢٥ ٤.٣ ٣.٢ ٠.٤٢ ١٧.٣ ١٣ ١٢.٦ ٢٠١٢ 

٢٨.٢ ٢٦.٧ ١.٥ ٧١.٨ ٢٨.٢ ٥.٧٣ ٢٦.٧ ٥.٤ ٢ ٠.٣ ٢٠.٣ ١٤.٩ ١٤.٦ ٢٠١٣ 

٢٦.٣ ٢٤.١ ٢.٢ ٧٣.٧ ٢٦.٣ ٦ ٢٤.١ ٥.٥ ٢.٩ ٠.٥ ٢٢.٨ ١٧.٣ ١٦.٨ ٢٠١٥ 

٢٣.١ ٢٠.٩ ٢.٢ ٧٦.٩ ٢٣.١ ٥.٢٨ ٢٠.٩ ٤.٨ ٢.٨ ٠.٥ ٢٢.٩ ١٨.١ ١٧.٦ ٢٠١٦ 

٢٥.٢ ٢٣.١ ٢.١ ٧٤.٨ ٢٥.٢ ٦ ٢٣.١ ٥.٥ ٢.٧ ٠.٥ ٢٣.٨ ١٨.٣ ١٧.٨ ٢٠١٧ 

 ١٨.٣ ١٤.٧ ٣.٦ ٨١.٧ ١٨.٣ ٢.٩ ١٤.٧ ٢.٥ ٤.٢ ٠.٤ ١٤.٣ ١١.٨٤ ١١.٣٩ المتوسط

 ف�ي تاجر الجملة، أم�ا س�عر الجمل�ة فھ�و س�عر بی�ع الس�لعة ب�دون تغیی�ر           ھیدفع الذيسعر المنتج ھو سعر بیع المنتج شامًال كافة الضرائب والرسوم وھو السعر *
  .بقصد استھالكھا النھائيالمستھلك  إلىشكلھا  فيسعر التجزئة ھو سعر بیع السلعة بدون تغییر  أوحین أن سعر المستھلك  فيتجار التجزئة،  إلىشكلھا 

للم�واد الغذائی�ة، أع�داد    جمعت وحسبت من بیانات الجھاز المرك�ز للتعبئ�ة العام�ة واإلحص�اء، النش�رة الرب�ع س�نویة ألس�عار المن�تج والجمل�ة والتجزئ�ة             :المصدر
  ).٢٠١٧-٢٠٠٠(متفرقة خالل الفترة 

  ) ٢٠١٧-٢٠٠٠(الزمني العام ألسعار المنتج والجملة والتجزئة من أسماك البلطي خالل الفترة  االتجاهمعالم معادالت  :)٨(جدول 

  السنويالتغیر %   المتوسط R2  F  المیل  الثابت  البیان

  أسعار المنتج من تاجر الجملة
٠.٨٨٩  ٢.٨٩  

٧.٨ ١١.٤ ٧٣.٣  ٠.٨١ 
**)٨.٥٦(**  )٢.٦٦(  

  أسعار الجملة من تاجر التجزئة
٠.٨٩٤  ٣.٣٤  

٧.٦ ١١.٨٤ ٧٤.٧٠ ٠.٨١٣ 
**)٨.٦٤(**  )٢.٩٩(  

  أسعار التجزئة من المستھلك
١.٣٨  ١.٧٨ 

٩.٣ ١٤.٩ ٦٣.٥٠  ٠.٧٨٦ 
**)٧.٩٧(**  )٠.٩٥(  

  ).٠.٠١(مستوى المعنویة عند ).(*) ٠.٠٥(مستوى المعنویة عند (**)  .المحسوبة) t(عبر عن قیمة األرقام بین القوسین أسفل المعامالت ت
  .بالدراسة) ٧( حسبت من بیانات جدول رقم  :المصدر
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  :البیاضأسماك . ٢
  :تطور أسعار أسماك البیاض -

ل بدراس�����ة متوس�����طات األس�����عار ألس�����ماك البی�����اض خ�����ال   
أن ) ٩(، تب��ین م��ن البیان��ات ال��واردة بج��دول     )٢٠١٧–٢٠٠٠(الفت��رة

جنیھ للكجم كمتوس�ط لفت�رة   ١٨.٦متوسط أسعار المنتج قدرت بحوالى 
الزمني العام لمتوس�ط أس�عار المن�تج     االتجاهالدراسة، وبدراسة معادلة 

وال��واردة بج��دول ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(خ��الل الفت��رة م��ن أس��ماك البی��اض 
إحص�ائیًا   معن�وي نحو التزاید بمعدل س�نوي   اتجھتتبین أنھا قد ) ١٠(

م��ن % ٩.٨ ح��واليم��ا ی��وازى   أيجنی��ھ للكج��م   ١.٨٢ق��در بح��والى  
أما بالنس�بة  . متوسط أسعار المنتج ألسماك البیاض خالل فترة الدراسة

جنی�ھ للكج�م كمتوس�ط لفت�رة      ١٩.١لمتوسط سعر الجمل�ة ق�در بح�والى    
الع��ام  الزمن��ي االتج��اهة الدراس��ة، حی��ث تب��ین م��ن خ��الل دراس��ة معادل�� 

أن تب���ین ) ١٠(والموض���حة بج���دول   )٢٠١٧- ٢٠٠٠(خ���الل الفت���رة  
نح�و التزای�د بمع�دل     اتجھ�ت متوسط أسعار الجملة ألسماك البیاض ق�د  

م�ا ی�وازى    أي جنیھ للكج�م  ١.٨١قدر بحوالى إحصائیًا  معنويسنوي 
م���ن متوس���ط أس���عار الجمل���ة ألس���ماك البی���اض خ���الل فت���رة     % ٩.٥

التزای�د   أیضا نحو اتجھلمتوسط سعر التجزئة فقد  أما بالنسبةالدراسة، 
م�ا   أيجنی�ھ للكج�م    ١.٨٢قدر بح�والى  إحصائیًا  معنويبمعدل سنوي 

من متوسط أسعار التجزئة ألسماك البیاض والذي قدر % ٨.٦یوازى 
  .جنیھ للكجم خالل فترة الدراسة ٢١.٣بحوالى 

  :الھوامش التسویقیة ألسماك البیاض -
 تب�ین ) ٩(تائج الدراسة والبیان�ات ال�واردة بج�دول    من خالل ن

أن الھوامش التسویقیة الكلیة ألسماك البیاض ف�ي ص�ورتھا المطلق�ة    
جنی�ھ للكج�م تمث�ل ح�والي      ١.٥قد تراوحت بین حد أدنى بلغ ح�والي  

، وح��د أقص��ى ق��در  ٢٠٠٦وذل��ك ع��ام  م��ن س��عر التجزئ��ة  % ١٠.٢
س�عر التجزئ�ة   م�ن  % ٢١.٩جنیھ للكج�م تمث�ل ح�ـوالي     ٤.٧بحوالي 

وقد بلغ�ت ھ�ذه الف�روق ف�ي المتوس�ط ح�والي       . ٢٠١٠وذلك في عام 
وذل���ك كمتوس���ط للفت���رة  % ١٥.٣جنی���ھ للكج���م تمث���ل ح���والي    ٢.٧

المذكورة موزعة ب�ین ك�ل م�ن ت�اجر الجمل�ة وت�اجر التجزئ�ة، حی�ث         
جنی�ھ للكج�م ف�ي ح�ین یخ�ص       ٠.٥ھا حوالي ـة منـیخص تاجر الجمل

  .للكجم جنیھ ١.٩تاجر التجزئة حوالي 

  :البیاضتوزیع جنیھ المستھلك ألسماك  -

) ٩(وتشیر نتائج الدراسة من خالل البیانات الواردة بجدول   -١
لتوزیع جنیھ المستھلك بین كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر 
التجزئة أن نصیب المنتج من جنیھ المستھلك كمتوسط للفترة 

جر الجملة بینما یحصل تا% ٩٤.٩قد بلغ حوالي ) ٢٠١٧- ٢٠٠٠(
% ٤.١، أما تاجر التجزئة فیحصل على حوالي %١.١على حوالي 

 .من جنیھ المستھلك

  

كج�م خ�الل   /ع  وتوزیع جنیھ المستھلك بالجنی�ھ .م.ج فيمتوسط أسعار المنتج والجملة والتجزئة والھوامش التسویقیة لسمك البیاض  :)٩(جدول 
  )٢٠١٧-٢٠٠٠(الفترة 

  السنوات

  توزیع جنیھ المستھلك  لفروق أو الھوامش التسویقیةا  متوسط أسعار البیاض
جملة 
نصیب 
  الوسطاء

سعر 
المنتج 

من تاجر 
  الجملة

سعر 
  الجملة

من تاجر 
  التجزئة

سعر 
  التجزئة
من 

  المستھلك

نصیب   تجزئة /منتج  تجزئة/جملة  جملة/منتج
 المنتج

  )الصیاد(

  نصیب
تاجر 
  الجملة

  نصیب
تاجر 
  نسبیة  مطلقة  نسبیة  مطلقة  نسبیة  مطلقة  التجزئة

٢٤.٩ ٢٠.٩ ٤ ٧٥.١ ٢٤.٩ ٢.٤ ٢٠.٩ ٢.١ ٥ ٠.٤ ٩.٨ ٧.٨ ٧.٤ ٢٠٠٠ 

٢٨.٢ ٢٤.٣ ٣.٨ ٧١.٨ ٢٨.٢ ٢.٩ ٢٤.٣ ٢.٥ ٥ ٠.٤ ١٠.٢ ٧.٧ ٧.٤ ٢٠٠١ 

٢٥.٣ ١٨.١ ٧.١ ٧٤.٧ ٢٥.٣ ٢.٧ ١٨.١ ١.٩ ٨.٧ ٠.٨ ١٠.٧ ٨.٨ ٨ ٢٠٠٢ 

١٨.٥ ١٤.٢ ٤.٣ ٨١.٥ ١٨.٥ ٢ ١٤.٢ ١.٥ ٥.١ ٠.٥ ١٠.٨ ٩.٣ ٨.٨ ٢٠٠٣ 

٢١.٧ ١٧.٧ ٤.١ ٧٨.٣ ٢١.٧ ٣.٢ ١٧.٧ ٢.٦ ٥ ٠.٦ ١٤.٧ ١٢.١ ١١.٥ ٢٠٠٤ 

١٦.٧ ١٢.٤ ٤.٤ ٨٣.٣ ١٦.٧ ٢.٥ ١٢.٤ ١.٨ ٥ ٠.٦ ١٤.٧ ١٢.٩ ١٢.٢ ٢٠٠٥ 

١٠.٢ ٥.٤ ٤.٧ ٨٩.٨ ١٠.٢ ١.٥ ٥.٤ ٠.٨ ٥ ٠.٧ ١٤.٨ ١٤ ١٣.٣ ٢٠٠٦ 

١٣.٩ ٩.٣ ٤.٥ ٨٦.١ ١٣.٩ ٢.٣ ٩.٣ ١.٥ ٥ ٠.٧ ١٦.٣ ١٤.٨ ١٤ ٢٠٠٧ 

١٥.٦ ١١.١ ٤.٥ ٨٤.٤ ١٥.٦ ٢.٧ ١١.١ ١.٩ ٥ ٠.٨ ١٧.٣ ١٥.٣ ١٤.٦ ٢٠٠٨ 

٢١.٣ ١٧.٢ ٤.١ ٧٨.٧ ٢١.٣ ٤.٢ ١٧.٢ ٣.٤ ٤.٩ ٠.٨ ١٩.٧ ١٦.٣ ١٥.٥ ٢٠٠٩ 

٢١.٩ ١٧.٩ ٤ ٧٨.١ ٢١.٩ ٤.٧ ١٧.٩ ٣.٨ ٤.٩ ٠.٩ ٢١.٥ ١٧.٧ ١٦.٨ ٢٠١٠ 

١١.٣ ٩.٦ ١.٧ ٨٨.٧ ١١.٣ ٢.٦ ٩.٦ ٢.٢ ١.٩ ٠.٤ ٢٣.٢ ٢١ ٢٠.٦ ٢٠١١ 

٨.٣ ٧.٢ ١.١ ٩١.٧ ٨.٣ ٢.١ ٧.٢ ١.٨ ١.٢ ٠.٣ ٢٥ ٢٣.٢ ٢٢.٩ ٢٠١٢ 

٦.٥ ٥.١ ١.٤ ٩٣.٥ ٦.٥ ١.٩ ٥.١ ١.٥ ١.٤ ٠.٤ ٢٩.١ ٢٧.٦ ٢٧.٢ ٢٠١٣ 

٧.٧ ٦.١ ١.٦ ٩٢.٣ ٧.٧ ٢.٤ ٦.١ ١.٩ ١.٧ ٠.٥ ٣١ ٢٩.١ ٢٨.٦ ٢٠١٥ 

١٠.٨ ٩.٣ ١.٥ ٨٩.٢ ١٠.٨ ٣.٥ ٩.٣ ٣ ١.٧ ٠.٥ ٣٢.٦ ٢٩.٦ ٢٩.١ ٢٠١٦ 

٦.٩ ٥.٤ ١.٤ ٩٣.١ ٦.٩ ٢.٤ ٥.٤ ١.٩ ١.٥ ٠.٥ ٣٤.٧ ٣٢.٨ ٣٢.٣ ٢٠١٧ 

 ٥.١ ٤.١ ١.١ ٩٤.٩ ٥.١ ٢.٤ ٤.١ ١.٩ ١.١ ٠.٥ ٢١.٣ ١٩.١ ١٨.٦ المتوسط

ع�داد  ، أجمعت وحسبت من بیانات الجھاز المرك�ز للتعبئ�ة العام�ة واإلحص�اء، النش�رة الرب�ع س�نویة ألس�عار المن�تج والجمل�ة والتجزئ�ة للم�واد الغذائی�ة              :المصدر
  ).٢٠١٧-٢٠٠٠(متفرقة خالل الفترة 
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   )٢٠١٧-٢٠٠٠(الزمني العام ألسعار المنتج والجملة والتجزئة من أسماك البیاض خالل الفترة من  االتجاهمعالم معادالت  :)١٠(جدول 

  المتوسط R2  F  المیل  الثابت  البیان
التغیر % 

  السنوي

أس���عار المن���تج م���ن  
  تاجر الجملة

١.٨٢  ١.١٨  
٩.٨ ١٨.٦ ١٤٢.٠٩  ٠.٨٩ 

)١١.٩٢(**  )٠.٤٨٨(  

أس���عار الجمل���ة م���ن  
  تاجر التجزئة

١.٨١  ٢.٠١ 
٩.٥ ١٩.١ ١٢٩.٩ ٠.٨٨ 

)١١.٤٠(**  )١.٧١(  
أس��عار التجزئ��ة م��ن  

  المستھلك
١.٨٢  ٤.٠٧ 

١١.٩٩(**  )٢.٤٧(** ٨.٦ ٢١.٣ ١٤٣.٨٦  ٠.٩٧(  

  )٠.٠١(مستوى المعنویة عند (*) ،  )٠.٠٥(مستوى المعنویة عند (**)   ،المحسوبة) t(األرقام بین القوسین أسفل المعامالت تعبر عن قیمة 
  بالدراسة) ٩(حسبت من بیانات جدول رقم  :المصدر

  
  :أسماك القرامیط .٣
  :القرامیطتطور أسعار أسماك  -

الفت��رة بدراس��ة متوس��طات األس��عار ألس��ماك الق��رامیط خ��الل    
أن ) ١١(بالج����دول  تب����ین م����ن البیان����ات ال����واردة  ،)٢٠١٧–٢٠٠٠(

جنیھ للكج�م كمتوس�ط لفت�رة     ٧.٧بحوالى  المنتج قـدرتمتوسط أسعار 
الزمني العام لمتوس�ط أس�عار المن�تج     االتجاهالدراسة، وبدراسة معادلة 

، )١٢(والموض�حة بج�دول   من أسماك الق�رامیط خ�الل فت�رة الدراس�ة     
ي نح�و التزای�د بمع�دل س�نو     اتجھ�ت أن متوس�ط أس�عار المن�تج ق�د      تب�ین 

م��ا ی��وزاى   أيجنی��ھ للكج��م   ٠.٥١٦ق��در بح��والى  إحص��ائیًا   معن��وي
أم��ا . م��ن متوس��ط أس��عار المن��تج م��ن أس��ماك الق��رامیط % ٧.٥ ح��والي

جنی�ھ للكج�م كمتوس�ط     ٨.٠بالنسبة لمتوسط سعر الجمل�ة ق�در بح�والى    
 الزمن��ي االتج��اهلفت��رة الدراس��ة، حی��ث تب��ین م��ن خ��الل دراس��ة معادل��ة 

أن متوس�ط أس�عار    )١٢(والموضحة بجدول  العام خالل فترة الدراسة
نح��و التزای��د بمع��دل س��نوي    اتجھ��تق��د م��ن أس��ماك الق��رامیط  الجمل��ة 
م��ا ی��وازى   أيقرش��ا للكج��م   ٠.٥٨٠ق��در بح��والى  إحص��ائیًا  معن��وي

الل فت��رة ـم��ن متوس��ط أس��عار الجمل��ة م��ن أس��ماك الق��رامیط خ��% ٧.٣
نحو التزای�د   أیضًا اتجھالدراسة، أما بالنسبة لمتوسط سعر التجزئة فقد 

م�ا   أيجنیھ للكج�م  ٠.٥٩٨قدر بحوالى إحصائیًا  معنويبمعدل سنوي 
من متوسط أسعار التجزئة من أسماك القرامیط وال�ذي  % ٦.٢یوازى 

  .خالل فترة الدراسةكمتوسط جنیھ للكجم  ٩.٢قدر بحوالى 
  

كجم خالل /ع وتوزیع جنیھ المستھلك بالجنیھ.م.ج في القرامیطمتوسط أسعار المنتج والجملة والتجزئة والھوامش التسویقیة لسمك  :)١١(جدول 
  )٢٠١٧-٢٠٠٠(الفترة 

  السنوات

  توزیع جنیھ المستھلك  الفروق أو الھوامش التسویقیة  متوسط أسعار القرامیط
جملة 
نصیب 
  الوسطاء

سعر 
المنتج 

من تاجر 
  الجملة

سعر 
  الجملة

من تاجر 
  التجزئة

سعر 
  التجزئة
من 

  المستھلك

  تجزئة /منتج  تجزئة/جملة  لةجم/منتج
 نصیب المنتج

  )الصیاد(

  نصیب
تاجر 
  الجملة

  نصیب
تاجر 
  نسبیة  مطلقة  نسبیة  مطلقة  نسبیة  مطلقة  التجزئة

٢٩.٨٩ ٢٦.١١ ٣.٧٨ ٧٠.١١ ٢٩.٨٩ ١.٨٢ ٢٦.١١ ١.٥٩ ٥.١١ ٠.٢٣ ٦.٠٩ ٤.٥ ٤.٢٧ ٢٠٠٠ 

٣٤.٥٢ ٣١.١١ ٣.٤١ ٦٥.٤٨ ٣٤.٥٢ ٢.٢٣ ٣١.١١ ٢.٠١ ٤.٩٤ ٠.٢٢ ٦.٤٦ ٤.٤٥ ٤.٢٣ ٢٠٠١ 

٣٥.٦٨ ٣٢.٢٣ ٣.٤٥ ٦٤.٣٢ ٣٥.٦٨ ٢.٣٨ ٣٢.٢٣ ٢.١٥ ٥.٠٩ ٠.٢٣ ٦.٦٧ ٤.٥٢ ٤.٢٩ ٢٠٠٢ 

٢٨.٧٤ ٢٥ ٣.٧٤ ٧١.٢٦ ٢٨.٧٤ ١.٩٢ ٢٥ ١.٦٧ ٤.٩٩ ٠.٢٥ ٦.٦٨ ٥.٠١ ٤.٧٦ ٢٠٠٣ 

٢٨.٥٧ ٢٤.٩ ٣.٦٧ ٧١.٤٣ ٢٨.٥٧ ٢.١ ٢٤.٩ ١.٨٣ ٤.٨٩ ٠.٢٧ ٧.٣٥ ٥.٥٢ ٥.٢٥ ٢٠٠٤ 

٣٥.١٧ ٣١.٧٢ ٣.٤٥ ٦٤.٨٣ ٣٥.١٧ ٢.٤٦ ٣١.٧٢ ٢.٢١ ٥.٠٦ ٠.٢٤ ٦.٩٨ ٤.٧٧ ٤.٥٣ ٢٠٠٥ 

١٦.١٩ ١١.٧٦ ٤.٤٣ ٨٣.٨١ ١٦.١٩ ١.١٣ ١١.٧٦ ٠.٨٢ ٥.٠٢ ٠.٣١ ٧ ٦.١٧ ٥.٨٦ ٢٠٠٦ 

١٧.٣٤ ١٢.٩٦ ٤.٣٩ ٨٢.٦٦ ١٧.٣٤ ١.٣٥ ١٢.٩٦ ١.٠١ ٥.٠٤ ٠.٣٤ ٧.٨ ٦.٧٩ ٦.٤٤ ٢٠٠٧ 

٢٢.٦١ ١٥.٤٣ ٧.١٧ ٧٧.٣٩ ٢٢.٦١ ١.٩٢ ١٥.٤٣ ١.٣١ ٨.٤٨ ٠.٦١ ٨.٤٩ ٧.١٨ ٦.٥٧ ٢٠٠٨ 

٨.٦٥ ٣.٨٧ ٤.٧٧ ٩١.٣٥ ٨.٦٥ ٠.٦٧ ٣.٨٧ ٠.٣ ٤.٩٧ ٠.٣٧ ٧.٧٥ ٧.٤٥ ٧.٠٨ ٢٠٠٩ 

٢٣.٧٩ ١٥.٣٦ ٨.٤٣ ٧٦.٢١ ٢٣.٧٩ ٢.٠٦ ١٥.٣٦ ١.٣٣ ٩.٩٦ ٠.٧٣ ٨.٦٦ ٧.٣٣ ٦.٦ ٢٠١٠ 

١٥.٦٤ ١٣.٦٥ ١.٩٩ ٨٤.٣٦ ١٥.٦٤ ١.٥٧ ١٣.٦٥ ١.٣٧ ٢.٣١ ٠.٢ ١٠.٠٤ ٨.٦٧ ٨.٤٧ ٢٠١١ 

١١.٦٤ ١٠.٦٢ ١.٠٢ ٨٨.٣٦ ١١.٦٤ ١.٣٧ ١٠.٦٢ ١.٢٥ ١.١٤ ٠.١٢ ١١.٧٧ ١٠.٥٢ ١٠.٤ ٢٠١٢ 

٢١.٠٢ ٢٠.٥١ ٠.٥١ ٧٨.٩٨ ٢١.٠٢ ٢.٨٩ ٢٠.٥١ ٢.٨٢ ٠.٦٤ ٠.٠٧ ١٣.٧٥ ١٠.٩٣ ١٠.٨٦ ٢٠١٣ 

١٨.٨١ ١٦.٦٤ ٢.١٧ ٨١.١٩ ١٨.٨١ ٢.٦ ١٦.٦٤ ٢.٣ ٢.٦ ٠.٣ ١٣.٨٢ ١١.٥٢ ١١.٢٢ ٢٠١٥ 

٢٧.٧٦ ٢٤.٠٦ ٣.٧ ٧٢.٢٤ ٢٧.٧٦ ٣.٧٥ ٢٤.٠٦ ٣.٢٥ ٤.٨٧ ٠.٥ ١٣.٥١ ١٠.٢٦ ٩.٧٦ ٢٠١٦ 

١٥.٩٣ ١٣.٢٧ ٢.٦٥ ٨٤.٠٧ ١٥.٩٣ ١.٨ ١٣.٢٧ ١.٥ ٣.٠٦ ٠.٣ ١١.٣ ٩.٨ ٩.٥ ٢٠١٧ 

 ٩.٠٤ ٧.٦٢ ١.٤٢ ٩٠.٩٦ ٩.٠٤ ١.٧٨ ٧.٦٢ ١.٥ ١.٥٤ ٠.٢٨ ٩.٧ ٨ ٧.٧ المتوسط

النش�رة الرب�ع س�نویة ألس�عار المن�تج والجمل�ة والتجزئ�ة للم�واد الغذائی�ة، أع�داد            جمعت وحسبت من بیانات الجھاز المرك�ز للتعبئ�ة العام�ة واإلحص�اء،    : المصدر
  )٢٠١٧-٢٠٠٠(متفرقة خالل الفترة 



Ibrahim et al., 2019 158 
 
  :الھوامش التسویقیة ألسماك القرامیط -

م��ن خ��الل نت��ائج الدراس��ة والبیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م      
أن الھ���وامش التس���ویقیة الكلی���ة ألس���ماك الق���رامیط ف���ي   تب���ین) ١١(

جنی�ھ   ٠.٦٧ھا المطلقة قد تراوحت بین حد أدن�ى بل�غ ح�والي    صورت
م���ن س���عر التجزئ���ة وذل���ك ف���ي ع���ام % ٨.٦٥للكج���م تمث���ل ح���والي 

جنی��ھ للكج��م تمث��ل ح��والي    ٣.٩٥وح��د أقص��ى بل��غ ح��والي    ،٢٠٠٩
وق�د بلغ�ت ھ�ذه    . ٢٠١٦من سعر التجزئة وذلك ف�ي ع�ام   % ٢٦.٧٦

لي جنی���ھ للكج���م تمث���ل ح���وا   ١.٧٨الف���روق ف���ي المتوس���ط ح���والي   
وذلك كمتوسط للفترة المذكورة موزعة بین ك�ل م�ن ت�اجر    % ٩.٠٧

 ٠.٢٨ حواليالجملة وتاجر التجزئة، حیث یخص تاجر الجملة منھا 
  .جنیھ للكجم١.٥زئة حوالي ـاجر التجـم في حین خص تـجنیھ للكج

  :القرامیطتوزیع جنیھ المستھلك ألسماك  -
ة بج��دول وتش��یر نت��ائج الدراس��ة م��ن خ��الل البیان��ات ال��وارد    

لتوزی��ع جنی��ھ المس��تھلك ب��ین ك��ل م��ن المن��تج وت��اجر الجمل��ة      ) ١١(
جنیھ المستھلك كمتوسط للفت�رة   المنتج منوتاجر التجزئة أن نصیب 

بینم�ا یحص�ل ت�اجر الجمل�ة     % ٢٢.٣حواليقد بلغ ) ٢٠١٧-٢٠٠٠(
، أم���ا ت���اجر التجزئ���ة فیحص���ل عل���ى ح���والي   %٣.٦ ح���واليعل���ى 
  .من جنیھ المستھلك% ١٨.٧

اض الكف���اءة التس���ویقیة ألھ���م األص���ناف التجاری���ة  وباس���تعر
، ك�ذلك ف�إن م�ن أھ�م     التس�ویقي أحد مؤشرات كفاءة النظام  باعتبارھا

معاییر قیاس الكف�اءة التس�ویقیة نس�بة الھ�وامش التس�ویقیة إل�ى س�عر        
المنتج وإل�ى س�عر البی�ع للمس�تھلك، ونس�بة نص�یب المن�تج م�ن س�عر          

لھ�وامش التس�ویقیة م�ن ص�نف     قیم�ة ا  اختالفالبیع للمستھلك،  تبین 
 البلط��يآلخ��ر، حی��ث بل��غ متوس��ط قیم��ة الھ��وامش التس��ویقیة لص��نف 

، أم��ا )٢٠١٧-٢٠٠٠(كج�م وذل��ك خ�ـالل الفت��ـرة   /جنی��ھ ٣.٥ ح�والي 
كج���م عل���ى /جنی���ھ ٢، ٢.٧لص���نف البی���اض والق���رامیط فق���د بلغ���ت  

مقی���اس نس���بة قیم���ة   وباس���تخدامالترتی���ب كمتوس���ط ل���نفس الفت���رة،   
الكف��اءة  ارتف��اعة م��ن س��عر البی��ع للمس��تھلك تب��ین  الھ��وامش التس��ویقی
كم�ا تش�یر نس�بة    . ث�م الق�رامیط ث�م البی�اض     البلط�ي التسویقیة ألسماك 

نصیب المنتج من س�عر البی�ع للمس�تھلك إل�ى زی�ادة م�ا یحص�ل علی�ھ         
 ح�والي حالة أسماك البی�اض إل�ى    فيالمنتج من سعر البیع للمستھلك 

أس��ماك البلط��ي   ی��أتي ث��م% ٩٠.٩٦یلی��ھ القرم��وط بنس��بة   % ٩٤.٩
الكف�اءة التس�ویقیة    انخف�اض ، وھذا یبین %٨١.٧ حواليبنسبة بلغت 

بالمقارن���ة باألص���ناف األخ���رى، وعل���ى مس���توى    البلط���يألس���ماك 
-٢٠٠٠(خ��الل الفت��رة   س��نويجمھوری��ة مص��ر العربی��ة كمتوس��ط   

٢٠١٧.(  
  

   )٢٠١٧-٢٠٠٠(ك والتجزئة من أسماك القرامیط خالل الفترة من الزمني العام أسعار المنتج والمستھل االتجاهمعالم معادالت  :)١٢(جدول 

  السنويالتغیر %   المتوسط R2 F  المیل  الثابت  البیان

أس���عار المن���تج م���ن  
  تاجر الجملة

٠.٥١٦  ٢.١٩  
٢.٣(**  )٢.٦(** ٧.٥ ٧.٧ ٥٢.٨٣  ٧٥.٣(  

أس���عار الجمل���ة م���ن  
  تاجر التجزئة

٠.٥٨٠  ٢.٤٦  
٧.٥٩(**  )٢.٩٨(** ٧.٣ ٨.٠ ٥٧.٦٧ ٧٦.٩(  

أس��عار التجزئ��ة م��ن  
  المستھلك

٠.٥٩٨  ٣.٩٨ 
٧.٢١(**  )٤.٤٣(** ٦.٢ ٩.٧ ٥١.٩٩  ٠.٧٥(  

  )٠.٠١(مستوى المعنویة عند (*)  ، )٠.٠٥(مستوى المعنویة عند (**)  ،المحسوبة) t(األرقام بین القوسین أسفل المعامالت تعبر عن قیمة 
  بالدراسة) ١١(حسبت من بیانات جدول رقم  :المصدر

  
 ف��يعل��ى أس��عار األس��ماك    الس��مكيأث��ر موس��میة اإلنت��اج    :رابع��ًا

  :جمھوریة مصر العربیة
النموذج الریاضي المستخدم لتقدیر أثر التغیرات الموسمیة 

  :لإلنتاج السمكي المصري
لمعرفة مدى التقلبات اإلنتاجیة الموسمیة للمصاید المصریة 

المتعدد في  االنحدارلوب تم استخدام أس ،األسعارعلى  وأثرھا
التقدیر اإلحصائي لموسمیة اإلنتاج السمكي وذلك باستخدام 

عن التأثیر الموسمي  تعبر Dummy Variableانتقالیةمتغیرات 
الربع سنوي جنبًا إلى جنب مع المتغیرات الكمیة ووفقًا والشھري، 

لذلك أمكن صیاغة النماذج الریاضیة لموسمیة اإلنتاج السمكي 
ي لكل من المصاید البحریة، ومصاید البحیرات، ومصاید الشھر

  :في الصورة التالیة إنتاج مصرالمیاه العذبة، وإجمالي 

  

  :حیث
  

ymQ̂ =  بالطن التقدیري الشھري السمكياج اإلنت  

Tym =  أو شھریة(صورة ربع سنویة  فيمن متغیر الز(  

Diym =  
  تعبر عن المتغیر اإلنتقالى حیث

١=Diym  عندما یكونi=M،     ٠ =Diym  عندما
 i≠M    یكون

y  =   ٢٠١٧- ٢٠١٠(تشیر إلى السنوات(  

m =  
) ١١ ،..……… ،١(تشیر إلى عدد الشھور 

  )الصف(
i =   األعمدة(تعبر عن رقم المتغیر اإلنتقالى( 

b,c =  معالم النموذج  
Eym =  متغیر عشوائي یعبر عن الخطأ  

أو ( الرابعیر اإلنتقالى الخاص بالربع حیث تم استبعاد المتغ
 االنتقالیةلتفادى الوقوع في مصیدة المتغیرات ) دیسمبرشھر 

Dummy Variable Trap واالزدواج 
أو (على أن یعكس تفسیر ھذا الربع   Multicolinearityالخطى
  ).  bO(مقطع الدالة والذي یعبر عنھ بالرمز ) الشھر

  :السمكي وأسعار األسماكالعالقة بین موسمیة اإلنتاج  -
تعتب���ر األس���عار أح���د العوام���ل الت���ي تت���أثر تقلباتھ���ا بالتقلب���ات    
الموسمیة في اإلنتاج، وتتصف ھي األخرى بالموسمیة، لوجود عالقة 
وثیقة بین األسعار والكمیات المعروضة والمطلوبة من سلعة م�ا، ھ�ذا   

- ٢٠١٢( وم��ن خ��الل دراس��ة موس��میة أس��عار األس��ماك خ��الل الفت��رة  
والمقابلة لإلنتاج السمكي خالل نف�س الفت�رة وكم�ا یتض�ح م�ن      ) ٢٠١٧
ل�م تت�أثر كثی�ر بالموس�میة      )٢(أن أس�عار األس�ماك   یالحظ )١٣( الجدول

وأنھ��ا ت��زداد زی��ادة طفیف��ة دون ح��دوث قف��زات س��عریة كبی��رة یمك��ن       
إرجاعھ��ا إل��ى اإلنت��اج الس��مكي المص��ري حی��ث بل��غ المتوس��ط الع��ام       

، ھ��ذا ول��م تثب��ت   جنیھ��ًا ١٨.٦٨ح��والي  لألس��عار الش��ھریة لألس��ماك  
أش���ھر الس���نة عن���د كاف���ة   ف���يالمعب���رة  االنتقالی���ةمعنوی���ة المتغی���رات 

م�ن  % ٩٠ ح�والي المقاییس اإلحصائیة المألوفة وقد أثبت�ت العالق�ة أن   
 الموس��ميیرج��ع إل��ى الت��أثیر  الش��ھريأس��عار األس��ماك  ف��يالتغی��رات 

 ، )٢٠١٧- ٢٠١٢(ة ألشھر السنة من ینایر وحت�ى ن�وفمبر خ�الل الفت�ر    
 واخ�تالف وقد یعزى ھذا إلى تعدد مصادر اإلنتاج السمكي ف�ي مص�ر   

م��ن درج��ات ح��رارة وملوح��ة، ومع��دالت (ظروفھ��ا الطبیعی��ة والبیئی��ة 
بخ��ر، ودرج��ة العك��ارة، وخص��وبة المی��اه المعب��ر عنھ��ا بنس��بة وج��ود     

) وغیرھ�ا .. الغذاء الطبیعي لألسماك من البالنكتون النباتي والحیواني،
ا فإن موسمیة اإلنتاج السمكي تختلف م�ن مص�در آلخ�ر وأن ش�ھور     لذ

                                                           
عتب��ر س��عر الس��مك البلط��ي مم��ثال ألس��عار األس��ماك حی��ث أن أس��عاره  ا) ٢(

ج تعبر بصورة صادقة عن أسعار األسماك لوزن�ھ النس�بي الكبی�ر ف�ي اإلنت�ا     
 .  السمكي المصري
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ف��ي اإلنت��اج یمك��ن أن تع��وض م��ن مص��در آخ��ر ی��زداد فی��ھ   االنخف��اض
اإلنتاج في ھذا الشھر، أو ق�د یع�زى إل�ى حال�ة الت�وازن الت�ي تق�وم بھ�ا         

فیح�دث   انخفاض�ھا الحكومة ع�ن طری�ق اس�تیراد األس�ماك ف�ي مواس�م       
عزى أیضًا عدم استجابة األس�عار للتقلب�ات   استقرار في األسعار، وقد ی

في اإلنتاج السمكي إلى المستھلك نفسھ وأن األسماك ل�م ت�رق بع�د إل�ى     

مرتبة التفضیل على مصادر البروتین الحیواني التقلیدیة األخ�رى وأن  
ال��ذوق اإلس��تھالكى كثی��رًا م��ا ال یف��رق ب��ین نوعی��ة األس��ماك ودرج��ة     

ك�ان مص�درھا ف�ال یح�دث إقب�ال       طزاجتھا فھو یقبل عل�ى األس�ماك أی�اً   
كبیر على اإلنتاج المحلى من األسماك وال�ذي م�ن ش�أنھ أن یس�اھم ف�ي      

  .االنخفاضزیادة أسعار تلك األسماك في مواسم 
  

  )٢٠١٧-٢٠١٢(للتأثیرات الموسمیة الشھریة ألسعار األسماك والسلع البدیلة خالل الفترة  حصائياإلنتائج التقدیر  :)١٣(جدول 

  المعامالت  أسعار األسماك  أسعار اللحوم  البلديأسعار الدواجن   أسعار الدواجن المزارع  لبیضأسعار ا

-1.22  45.93 -3.4  -65.4  104  
b  (5.82)**  14.55)**(  13.76)*(  **)4.5-(  (8.97)**  

11.91  -0.546 0.443  1.908  -0.663  
c 

(11.91)**  17.81)**(  14.77)*(  **)12.73(  -5.54)**(  

0.243  -4.32 3.7  10.8  -12.4  
b1 1.12  1.03  0.27  0.71  -1.03  

0.227  -3.52  5.5  10.3  -11  
b2  1.05  (2.04)*  0.83  0.68  -0.91  

0.172  -2.83  6.1  10.5  -9  
b3 0.79  (2.68)**  1.47  0.70  -0.75  

0.070  2.54  54.2  9.7  -7.6  
b4 0.33  (2.47)**  1.62  0.64  -0.63  

0.111  -1.63  5.3  8.6  -6.9 
b5 0.51  (2.05)*  1.14  0.57  -0.57  

0.139  -1.11  5.4  8.1  -6.6  
b6  0.64  (2.43)*  1.35  0.54  -0.55  

0.132  -1.53  4.1  7.3  -5.2  
b7 0.61  (2.55)*  1.56  0.49  -0.43  

0.102  -1.51  2.2  5.3  -4.6  
b8 0.47  1.64  0.53  0.35  -0.38  

0.081  -1.27  2.1  4.2  -2.8  
b9 0.37  1.62  0.61  0.28  -0.23  

0.046  -1.22  1.6  2.7  -1.3  
b10 0.21  0.94  0.85  0.18  -0.11  

0.017  -0.70  0.0.4  1.1  -0.3  
b11 0.08  0.08  0.40  0.07  -0.03  

0.707  0.817 0.75  0.734  0.345  R-2 

11.89  8.62 18.79  13.58  2.60  F12.72  

0.26  0.13 0.30  0.13 0.48  D.W 

  .علي الترتیب) ٠.٠١(، )٠.٠٥(معنویة عند مستوى معنویة (**)  ،)(* 
  ).٢٠١٧-٢٠١٢( ، أعداد مختلفة، خالل الفترة)تجزئة(الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الشھریة ألسعار البیع للمستھلكحسبت من بیانات  :المصدر

  
  :موسمیة أسعار األسماك وبدائلھا -

موسمیة أسعار السلع البدیلة لألسماك وھ�ى  من خالل دراسة 
وال�دواجن الم�زارع والب�یض خ�الل الفت�رة       البل�دي اللحوم وال�دواجن  

خ���الل نف���س الفت���رة،   الس���مكيوالمقابل���ة لإلنت���اج ) ٢٠١٧-٢٠١٠(
  :یليویمكن التعبیر عن النموذج المستخدم كما 

P^iym = bO + cTym + bi Diym + Eym 

ym̂ 
والسلع  البلطير التجزئة الشھریة للسمك أسعا  =

  )كجم/جنیھ( البدیلة
Diym =   ١حیث :اإلنتقالىتعبر عن المتغیر=Diym  عندما

= i ≠M ،i عندما یكون Diym =٠ ،i=Mیكون 
  تعبر عن رقم المتغیر اإلنتقالى

Tym =  متغیر الزمن بالشھور.  
Y =  تشیر إلى

  السنوات
M  =   تشیر إلى عدد

  الشھور
b,c     = معالم النموذج. 

Eym =   الخطأمتغیر عشوائي یعبر عن      

وقد یعزى ھذا إلى تعدد مصادر اإلنتاج السمكي في مص�ر  
م���ن درج���ات ح���رارة   (ظروفھ���ا الطبیعی���ة والبیئی���ة    واخ���تالف

وملوح��ة، ومع��دالت بخ��ر، ودرج��ة العك��ارة، وخص��وبة المی��اه       
ن البالنكتون المعبر عنھا بنسبة وجود الغذاء الطبیعي لألسماك م

ل���ذا ف���إن موس���میة اإلنت���اج   ) وغیرھ���ا. ...، النب���اتي والحی���واني 
ف��ي  االنخف��اضالس��مكي تختل��ف م��ن مص��در آلخ��ر وأن ش��ھور    

اإلنتاج یمكن أن تعوض من مص�در آخ�ر ی�زداد فی�ھ اإلنت�اج ف�ي       
ھذا الشھر، أو قد یعزى إلى حالة التوازن التي تقوم بھا الحكومة 

فیح���دث  انخفاض���ھامواس���م  ع���ن طری���ق اس���تیراد األس���ماك ف���ي
استقرار ف�ي األس�عار، وق�د یع�زى أیض�ًا ع�دم اس�تجابة األس�عار         
للتقلبات في اإلنتاج السمكي إلى المستھلك نفسھ وأن األسماك ل�م  
ترق بعد إل�ى مرتب�ة التفض�یل عل�ى مص�ادر الب�روتین الحی�واني        
التقلیدیة األخرى وأن الذوق اإلستھالكى كثی�رًا م�ا ال یف�رق ب�ین     

األسماك ودرجة طزاجتھا فھو یقبل على األسماك أیًا كان  نوعیة
مصدرھا فال یحدث إقبال كبیر على اإلنتاج المحلى من األسماك 
وال��ذي م��ن ش��أنھ أن یس��اھم ف��ي زی��ادة أس��عار تل��ك األس��ماك ف��ي   
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أن أسعار السلع ) ١٣(وتبین من الجدول رقم . االنخفاضمواسم 
ھا ت�زداد أو ت�نخفض بمق�دار    البدیلة لم تتأثر كثیرًا بالموسمیة وأن

حال�ة اللح�وم    فيطفیف دون حدوث قفزات سعریة كبیرة إال أنھ 
تصل األسعار ألقصى قیمة لھا من شھر ینایر وحتى ن�وفمبر إال  
أن��ھ ل��م تثب��ت معنوی��ة ھ��ذه الزی��ادة إحص��ائیًا، ھ��ذا وق��د أوض��حت  

أس���عار اللح���وم   ف���يم���ن التغی���رات  % ٧٣ ح���واليالدراس���ة أن 
ألشھ��ـر الس��نة م��ن ین��ایر  الموس��ميالتأثی��ـر  الش��ھریة ترج��ع إل��ى

، وق�د أف�ادت قیم��ة   )٢٠١٧- ٢٠١٢(وحت�ى ن�وفمبر خ�الل الفت��رة    
)F (   المحسوبة إلى معنویة النموذج المستخدم ومالءمت�ھ لطبیع�ة
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Abstract: Fish resources are considered one of the important areas of development as an important economic source 
that contributes to raising the local production. Fish wealth also contributes to the development and promotion of food 
industries. The Egyptian fish sector contributes about 32.3 billion pounds, representing about 8.9% of the total value of 
agricultural production. The interest in developing fish wealth as one of the recent trends is due to the work to increase 
the average per capita fish protein in particular as one of the alternatives to traditional animal food. The research aimed 
to describe and analyze the current status of fish production in Egypt as well as the Suez Canal region, and study the 
seasonality of prices for the most important fish varieties, marketing margins and the distribution of the consumer 
pound. The problem of the study was determined by the high marketing margins, as well as with the population 
increasing at a rate of 2.5%, which resulted in an increase in demand for food, especially protein. The results of the 
study showed that the fish production capacity in the canal region reached about 49 thousand tons in 2017, as the 
amount of fish production in the Port Said area reached about 12.5 thousand tons in the same year and the Suez 
Governorate amounted to about the amount of production 13 thousand tons, and Ismailia estimated the fish production 
by about 14 thousand tons. The results of the study also indicated that the distribution of the consumed pound for the 
tilapia cultivar reached about 81% for the product, the share of intermediaries is the wholesaler and retailer by about 
19%, as the share of the product for the white class was about 94.9%, and the share of the mediators for the same 
variety was about 6.1%, and the share of the product for the catfish category was about 91%, and the share of brokers 
was about 9%. The relationship between the seasonality of fish production and fish prices was also estimated to show 
that fish prices were not significantly affected by the seasonality and that it increased slightly without large price 
changes. This can be explained by the multiplicity of fish production sources in Egypt and their different natural and 
environmental conditions. 
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