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 مــديـقـت
 
معهد حبوث االقتصااد الررايامت ت وكاوجمن جماوياام يلايا  إدارة كليف من جملس بت

إليداد بعض الدراسام االقتصادجم  اهلام  التمت وشغل فكر متخذي القرار، وفى ضوء ذلك 

بإيداد دراس  يان  حبوث التحليل االقتصادي للسلع الررايي ت وكليف الباحثني يف قسم 

 ".يف مصر لألمساكلمت املوقف احلايل والتصور املستقب"

ووعترب هذه الدراس  استارارجم  إلصدارام معهد حبوث االقتصاد الررايامت بصا   دورجما  

، والتمت كانت وتاثل يف دورجمام ين املوقاف احلاايل والتصاور 1990حيث بدأم منذ يام 

مثل: القطن والقاح واألرز ويناصر اإلنتاج الرئيسي  االسرتاويجي   السلعاملستقبلمت ألهم 

واألمسدة الكيااوجم ، ثم استأن ت هذه الادورجمام  والربوقاللذرة الشامي ، والبطاطس وا

باملوقف احلايل والتصاور املساتقبلمت للقااح واألرز والاذرة والساكر والقطان  2007يف يام 

 واألمساك. والبطاطس واألمسدة الكيااوجم  واللحوم احلاراء واأللبان

، وجمتحقا  اهلادا املر او مان ةمساتار ونتاىن أن جماتم إصادار هاذه الادورجمام بصا  

إصاادارها يف مدماا  متخااذي القاارار ويططاامت السياسااام االقتصااادجم  يف جمااال اإلنتاااج 

 والتسوجم  والتجارة اخلار ي .

 مدير املعهد 
 
 
 

 
 شعبان عـلي سالـمأ.د./ 
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 املو ر
 (3112-3112)خالل الفترة  أنه( 1دراسة الموقف الحالي لألسماك من جدول )من اتضح  اإلنتاج:

حيث تزايد ، 3112ها في عام لتن مثيع %32.2بنحو  3112إلنتاج المحلي لألسماك في عام ا زاد
، %1.9 ،%2نحو ب واالستزراع السمكي والنيل وفروعه البحيرات الشماليةالبحار و اإلنتاج المحلي من 

على الترتيب، بينما تناقص اإلنتاج المحلي من  3112من كمية إنتاجها عام  23.2%، 1%..1
أن يزيد إجمالي  3111في عام  وتقدير .3112من إنتاجها عام  %6.1بنحو  المنخفضات الساحلية

حيث  3112عن مثيله في عام  %2طن بزيادة تبلغ نحو  ألف 19.9.2إنتاج األسماك إلي حوالي 
يساهم في هذا اإلنتاج كل من إنتاج البحار، البحيرات الشمالية، البحيرات الداخلية، النيل، االستزراع 

 ألف طن على الترتيب.  16، ...، 2.1، 36.9،  6.6 السمكي بحوالي 

-3112) متوسط الفترة خالل في محافظات مصر األسماكإلنتاج األهمية النسبية من  يتبينو 
إنتاج المصايد  من إجمالي %26تساهم بنحو  كفر الشيخ، الدقهليةمحافظتي  ضح أنحيث ات (3112

 من إجمالي إنتاج االستزراع السمكي. %21.2ساهم محافظة كفر الشيخ بنحو الطبيعية، بينما ت
 فيمن أسماك البلطي، البوري، البياض، والقرموط  المنتجسعر  ( زيادة1يتضح من جدول ) :األسعار

على  3112عن مثيلتها في عام  %66.3، %..19، %62.2، %26.1 حوبن 3111 عام
 بنحو 3111 عاممن أسماك البلطي، البوري، البياض، والقرموط في  الجملةزاد سعر  .الترتيب
 .على الترتيب 3112عن مثيلتها في عام  62.1%، 91.2%، 13%، 26.2%

، %3.2. بنحو 3111 عامرموط في البلطي، البوري، البياض، والقألسماك سعر التجزئة زاد كما 
  .على الترتيب 3112عن مثيلتها في عام  61.9%، 12%، 22.9%

كما يتبين من جدول  1311في عام  ألسماكرات المصرية من االصاد كمية تزايدت: التجارة الخارجية
بينما زادت قيمة هذه الصادرات من حوالي  ، 3112عن مثيله المتحقق في عام  %12.2بنحو  (1)

 %..363تمثل نحو  ،3111في عام  مليون جنية 212.1إلى حوالي  3112عام  مليون جنية 163
عام  األسماكالواردات المصرية من  تزايدتبينما  .3112من قيمة الصادرات لألسماك في عام 

مليار  2واردات من حوالي هذه ال، كما زادت قيمة 3112عن مثيله في عام  %..93نحو ب 3111
من قيمة الواردات  %223.2تمثل نحو  3111عام  مليار جنية 13.9إلى حوالي  3112عام جنية 

( تبين أن الصادرات المصرية من 3111 -3112) متوسط الفترةوفي  .3112لألسماك في عام 
 بنحوسرائيل قطر، األردن، إ إيطاليا، ،الكويت اإلمارات، لبنان، السعودية، تتركز في األسماك
هولندا، بينما تركزت الواردات في كال من ، السمكية المصرية الصادرات ماليمن إجتقريبًا  19.2%

من  %12.2بنحو  إيرلندا، عماناليمن، إيسلندا، أسبانيا، فيتنام، الصين، اليابان،  ،النرويح، البرازيل
 .متوسط الواردات خالل فترة الدراسةإجمالي 
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 95052 اليحو  1910في عام األسماك ي من الستهالك الكلابلغ ( 0من بيانات جدول ) :االستهالك 
 يزيدأن  9108 في عامومن المتوقع  ،9103عن مثيله في عام  %92 حـون بزيادة بلغتطن  مليون

ها تعن مثيل %92تبلغ نحو زيادة طن بنسبة  مليون 95118إلى حوالي  األسماكاالستهالك الكلي من 
. كجم 90األسماك حول متوسط بلغ حوالي وتذبذب متوسط نصيب الفرد السنوي من  ،9101في عام 
يصل أن  9108فمن المتوقع في عام  األسماكن مقارنة بجاللحوم والدوا أسعارالزيادة في  وباستمرار

عن  %0553نحو  بلغت زيادةبنسبة  /سنةكجم 9159 اليحو األسماك إلى متوسط نصيب الفرد من 
نحو من  (9101-9103)خالل الفترة  األسماكمن نسبة االكتفاء الذاتي  ناقصتتو  .9101عام 
في  عن مثيلتها %955نحو  بتناقص بلغ 9101في عام  %8251نحو  ىإل 9103في عام  8150%
نحو   إلى األسماكتصل نسبة االكتفاء الذاتي من  أن 9108 توقع في عاممومن ال ،9103عام 
 .9101عام ن ع %953بلغت نحو   نقصنسبة ب 8953%
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 (1جدول )
 (1018-1013)لألسماك خالل الفترة حالي الموقف ال

 السنة
 البيان

10
13

 10
12

 10
12

 10
12

 10
12

 10
18

* 

للتغير  %
 من
إلي  1012

1018 
 6.96 19.9.2 1133.1 1216.2 1518.8 1481.9 1454.2 )ألف طن(: إجمالي اإلنتاج من األسماك

 البحار
 البحيرات الشمالية

 المنخفضات الساحلية
 البحيرات الداخلية

 وفروعه النيل 
 االستزراع السمكي

106.6 
144.9 
3.3 
34.2 
67.7 

1097.5 

108 
132.3 
2.8 
35.8 
66.1 

1136.9 

102.9 
132.6 
4.7 
34.1 
69.7 

1174.8 

112.6 
132.2 
..1 
21.1 
22.2 

1221.6 

109.8 
146.2 
3.05 
34.2 
77.7 

1451.8 

116.. 
122.1 
3.2 
21 
13.1 

1222.1 

6.11 
11.. 

(3..6)  
11.1 
2.2 
2.9 

        م(:)جنيه/كجأسعار أهم األصناف لألسماك 
 سعر المنتج

 (10.9) 22.78 25.58 17.81 17.58 16.78 14.59 بلطي

 15.9 44.60 38.48 28.13 27.3 25.04 27.28 بوري

 16.9 51.58 44.11 32.34 29.06 28.63 27.24 بياض

 (1.0) 17.75 17.90 9.50 9.76 11.32 10.68 قرموط

 سعر الجملة

 (10.8) 23.27 26.08 18.31 18.08 17.28 14.89 بلطي

 8.1 61.16 56.60 45.96 41.4 37.29 33.6 بوري

 16.7 52.06 44.60 32.84 29.56 29.13 27.24 بياض

 (1.0) 18.05 18.18 9.80 10.26 11.52 10.93 قرموط

 تجزئةالسعر 

 (8.9) 28.77 31.58 23.81 23.58 22.78 20.22 بلطي

 7.6 64.66 60.1 51.2 45.7 40.79 36.35 بوري

 15.9 53.90 46.50 34.72 32.59 31.03 29.14 بياض

 (1.0) 19.55 19.68 11.30 12.51 13.82 12.15 قرموط

        الصادرات من األسماك:
 (24.5) 26.5 22.1 34.1 34.9 29.8 22.6 )ألف طن(كمية   
 (9.7) 587.1 650.1 433.5 217.7 221.6 162.0 (ة)مليون جنيالقيمة 

        من األسماك:الواردات 
 3.4 453.6 438.8 220.7 407.5 244.3 235.7 طن( ألف)كمية  
 27.9 12897 10087.3 4803.0 4806.3 4040.1 2983 (ة)مليون جنيالقيمة 

 29.0 2778.3 .312 1921 1292 1111 1621 )ألف طن(إجمالي استهالك األسماك 
331. 31.1 19.2 )كجم/سنة(نصيب الفرد من األسماك   21.6 33.2 26.2 15.4 

 لالكتفاء الذاتي لألسماك %
 الفجوة من األسماك

87.1 
(216) 

82.0 
(236) 

1..6 
(326) 

86.6 
(264) 

84.6 
(331) 

82.3 
(492.7) 

(2.7) 
48.9 

 )  ( قيم تالبة                                            تقديرية* قيم 
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تشير إحصائيات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلي تزايد اإلنتاج المحلي ( 3من بيانات جدول ) 
إلي حوالي  3112ألف طن في عام  1454.2من حوالي  (3112-3112)ألسماك خالل الفترة ل

من كمية  %32.2ألف طن تمثل نحو  261.6بزيادة مقدارها حوالي  3112ألف طن عام  1822.8
 والنيلالبحيرات الشمالية البحار و  من ، كما تزايد اإلنتاج المحلي3112األسماك المنتجة في عام 

نحو تبلغ طن بزيادة  ألف 1424.2حوالي  حيث بلغ  (8101) املع وتم تقدير إنتاج األسماك 
ت البحيرا البحار، إنتاجحيث يساهم في هذا اإلنتاج كل من  2101عن مثيله في عام  2%

،  2.2 حواليكميات قدرت بب ، االستزراع السمكيوفروعه النيل البحيرات الداخلية، الشمالية،
 .على الترتيبطن ألف   82، 2.2، 3.8، 12.4

 (1جدول )
 (1018 - 1013باأللف طن خالل الفترة ) األسماكاإلنتاج المحلي من إجمالي 

 السنوات

 البحار
 البحيرات
 الشمالية

 المنخفضات
 الساحلية

 البحيرات
 الداخلية

 النيل
 وفروعه

 االستزراع
 إجمالي السمكي

 اإلنتاج

ن
ط

ف 
أل

 

% 
ن 

م

ي
مال

ج
إل
ا

 

ن
ط

ف 
أل

 

% 
ن 

م

ي
مال

ج
إل
ا

 

ن
ط

ف 
أل

 

% 
ن 

م مال
ج
إل
ا

ي
 

ن
ط

ف 
أل

 

% 
ن 

م

ي
مال

ج
إل
ا

 

ن
ط

ف 
أل

 

% 
ن 

م

ي
مال

ج
إل
ا

 

ن
ط

ف 
أل

 

% 
ن 

م
ي

مال
ج
إل
ا

 

2013 106.6 7.3 144.9 9.96 3.3 0.23 34.2 2.35 67.7 4.7 1097.5 75.5 1454.2 

2014 108 7.3 132.3 8.93 2.8 0.19 35.8 2.42 66.1 4.5 1136.9 76.7 1481.9 

2015 102.9 6.8 132.6 8.73 4.7 0.31 34.1 2.25 69.7 4.6 1174.8 77.4 1518.8 

6102 112.6 6.1 132.2 7.24 ..1 0.24 21.1 1.81 22.2 4.3 1221.6 80.3 1706.1 

6102 109.8 6.0 146.2 8.02 3.1 0.17 34.2 1.88 77.7 4.3 1451.8 79.6 1822.8 

6102* 116.4 6.0 173.1 8.88 2.3 0.12 38.0 1.95 82.1 4.2 1537.8 78.9 1949.713 

   تقديرية* قيم  
 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة.جمعت وحسبت من  :المصدر

 مساكاإلنتاج الااحلامت من األإمجايل 

واالستزراع السمكي من حوالي وفروعه 
116.6 ،1...9 ،62.2 ،1192.2 

إلى حوالي  3112عام  ألف طن
119.1 ،1.6.3 ،22.2 ،1.21.1 

بزيادة قدرها  3112عام  ألف طن
ألف  2..22،  11، 1.2، 2.3حوالي 

 %1..1، %1.9، %2طن تمثل نحو 
من كمية إنتاجها عام  23.2%، 

ينما تناقص على الترتيب، ب 3112
المنخفضات  اإلنتاج المحلي من

من  %6.1نحو  بلغت ةبنسبالساحلية 
 .3111إنتاجها عام 

 

 (.3المصدر: جدول رقم )
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إلى  (3112-3112خالل الفترة ) (1)البحيرات الداخلية اإلنتاج من  لتثبيتويرجع السبب 
ة السد العالي، كما انخفاض إنتاج مفيض توشكى الذي يرجع إلى انخفاض منسوب المياه وبحير 

انخفض إنتاج البحيرات المرة والتمساح بسبب قلة عدد أيام الصيد في البحيرة ووقفه لمدد طويلة 
  بسبب الظروف االمنية الغير مستقرة.
 اإلنتاج الصنفي من األسماك في مصر:

 تتعدد أصناف األسماك التي يجرى إنتاجها علي النطاق التجاري في مصر فهي تبلغ أكثر من
خمسين صنفًا تقع في خمس مجموعات رئيسية أولها مجموعة األسماك العظمية مثل البلطى والبورى 
والسردين واللوت والمكرونة والسيوف والبربونى والسيفوليا والوقار والمرجان والدنيس والمياس وغيرها، 

 كروفيات مثل أسمالثها مجموعة الغضوثانيها مجموعة القشريات مثل أصناف الجمبري والكابوريا، وثا
البقر والقرش والمحراث، ورابعها مجموعة الرخويات مثل السبيط واإلخطبوط ، وخامسها مجموعة 

 الرئويات وأهمها الترسة .
وال شك أن هذه األصناف السمكية تتباين في كثير من الخواص لطباعها ومواسم تفريخها 

ي نسبة الدهون بها واختالف استخداماتها وأحجامها عند اكتمال نموها وأيضًا تختلف في مذاقها وف
 .وغير ذلك مما يؤدى إلى تباين الطلب عليها

وتختلف هذه األصناف حسب البيئة التي تعيش فيها، فالبعض من هذه األصناف السمكية يعيش في 
المياه المالحة والبعض اآلخر يعيش في المياه العذبة، ونظرًا لتعدد هذه األصناف السمكية وكثرتها 

 إنها تنقسم إلي كال من:ف
األسماك البحرية: مثل القاروص، الدنيس، الوقار، السردين، البوري، المرجان، المكرونة، سمك  -0

 موسى باإلضافة للجمبري والكابوريا والسبيط.
 ، الباغة.األنشوجةأسماك البحيرات كالسردين، الجمبري،  -9
 قشر البياض، القرموط. أسماك المياه العذبة كالبلطي، البوري، البياض، -3
 أسماك المزارع ومنها البلطي، المبروك، البوري، القرموط.  -2

  :ألصناف السمكية البحريةا إنتاجوقيمة  لكمية األهمية النسبية (1)
اإلنتاج كمية أن المتوسط إلجمالي  ( بالملحق0من جدول ) تبين: كمية اإلنتاج لألصناف البحرية -أ

وبترتيب هذه األصناف  طنألف  106.2بلغ حوالي  (9101-9103)السمكي البحري خالل الفترة 
تبين أن أسماك السردين تحتل  الدراسة فترة تها النسبية اإلنتاجية خالل تلكترتيبًا تنازليًا وفقًا لمدى أهمي

 ىمن الناتج السمكتقريبًا  %14.4حو نألف طن تمثل  15.3بلغ حوالي  سنوي المرتبة األولى بمتوسط
تقريبًا، ثم تأتي أسماك الباغة بحوالي  %852ألف طن تمثل نحو  852ليها الجمبري بحوالي البحرى، ي

  تمثل ألف طن 155أسماك األنشوجة في المرتبة الرابعة بحوالي  ، ثم%850ألف طن تمثل حوالي  851

                                                           
 .6102، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكينشرة  (0)
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ألف  4.7بحوالي يليها المكرونة ، % 6.2 نحو

 فيثم تأتي القواقع والمحاريات  ،%4.4طن تمثل 
 نحو ألف طن تمثل  4.2بحوالي  السادسةالمرتبة 

صرع  السابعة أسماكتالها في المرتبة ،  2%
وجاء  ، %352نحو  ألف طن تمثل 351بحوالى 

الوقار، أسماك  في المرتبة الثامنة كل من
،  958، 3، 3.0بحوالي  بورية موزة، الكابوريا،

، %9.1، 9.8، 952حوالي ألف طن تمثل  955
أما المرتبة م على الترتيب. هلكل من 953%

التاسعة فقد ضمت كل من أسماك البربونى و 
ألف طن تمثل  959المغازل و كسكمبرى بحوالي 

لكل منهم. وجاءت باقي األصناف  %950نحو 
وذلك  % 9في المرتبة األخيرة بنسب أقل من 

 .خالل متوسط الفترة المذكورة
 

 ( بالملحق .0رقم)ر: جدول دالمص

 نظرًا ألن األصناف السمكية تختلف اختالفات كبيرة في أسعارها  قيمة إنتاج األصناف البحرية: -ب
بسبب اختالف تفضيل المستهلك عليها لذا فمن 
األهمية النسبية لألصناف السمكية وفقًا لقيمتها 

( بالملحق أن المتوسط 9النقدية تبين من جدول )
تاج السمكي البحري خالل إلجمالي قيمة اإلن

مليار  951( بلغ حوالي 9101-9103الفترة )
جنية من مختلف األصناف السمكية البحرية، 
وبترتيب هذه األصناف ترتيبًا تنازليًا وفقًا لمدى 
أهميتها النسبية من حيث قيمتها النقدية خالل 
متوسط تلك الفترة تبين أن الجمبرى يأتي في 

مليون جنيه  192بلغ المرتبة األولى بمتوسط ي
من إجمالي قيمة الناتج  %9252بما يعادل 

السمكي البحري، يليه في المرتبة الثانية أسماك 
مليون جنية بنسبة قدرت  022السردين بحوالي 

وجاء في المرتبة الثالثة أسماك  %151بنحو 
  مليون جنية بنسبة بلغت  00352الوقار بحوالي 

 ( بالملحق .9لمصدر: جدول رقم)ا
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مليون جنيه بنسبة قـدرت  01352، وتال ذلك القواقع والمحاريات في المرتبة الرابعة  بقيمة بلغت 252%
، وجـاء فـى %351مليون جنية بنسـبة بلغـت  29، وجاء مكرونة في المرتبة الخامسة بحوالي %2بنحو 

 %353، %355مليــون جنيــة بنســب بلغــت  81، 20المرتبـة السادســة كــل مــن كابوريــا، أنشــوجة بحــوالي 
مليــون جنيــة بمــا  89علــى الترتيــب. ثــم تــأتي أســماك ســبيط فــي المرتبــة الســابعة بمتوســط يبلــغ حــوالي 

 55، 1151على الترتيب. أما المرتبة الثامنة فقد جاء بها أسماك المغازل، بورية بحـوالي  %359يعادل 
ضـمت المرتبـة األخيـرة بـاقى أصـناف السـمك البحـرى  ، في حـين%950، %952مليون جنيه بما يعادل 

 (.9101-9103وذلك خالل متوسط الفترة ) %9بنسبة أقل من 
 السمكية للبحيرات:ألصناف لكمية وقيمة إنتاج ا األهمية النسبية( 3)
أن المتوســـط إلجمـــالي اإلنتـــاج ( بـــالملحق 2مـــن جـــدول )تبـــين : كميـــة اإلنتـــاج ألصـــناف البحيـــرات -أ

ألــف طــن مــن مختلــف األصــناف الســمكية للبحيــرات خــالل  122.6البحيــرات بلــغ حــوالي الســمكي مــن 
هــا النســبية ، وبترتيـب األصــناف الســمكية ترتيبـًا تنازليــًا وفقــًا لمـدى أهميت(3112-3112)متوسـط الفتــرة 

جهـا تبـين أن أسـماك البلطـى تحتـل المرتبـة األولـى إذ يبلـغ متوسـط إنتاالدراسـة فتـرة اإلنتاجية خالل تلك 
 يليها فى ،اتبحير لج السمكي لانتاإلمتوسط إجمالي  من %21.3بنسبة بلغت ألف طن  12.1حوالي 

المرتبــة الثانيـــة أســـماك العائلــة البوريـــة بحـــوالي 
، ثـم أسـماك %11ألف طن بمـا يـوازي  21.2

ألف  19.6القراميط في المرتبة الثالثة بحوالي 
ثم يأتي في المرتبة  %11.2 بنسبة بلغتطن 
ألــــف طــــن  2بحــــوالي  مبــــروكابعــــة أســــماك الر 

، يليهــا فــي المرتبــة %3.9 بنســبة قــدرت بنحــو
، قشــــــر كــــــل مــــــن أســــــماك الجمبــــــري الخامســــــة
بنســـب ألــف طـــن  2.2، ...بحـــوالي  البيــاض

مـــن علـــى الترتيـــب  %3، %3.2قـــدرت بنحـــو 
يليـــه فـــي  للبحيـــرات.إجمـــالي اإلنتـــاج الســـمكي 

 ريـا الكابو ، رايـة، الـدفاسأسماك  األخيرةالمرتبة 
بنســـــب  ألـــــف طـــــن 1.2، 3.1، 3.9بحـــــوالي 
 علــــى الترتيــــب. %1، %1.6، %1.2بلغــــت 

 تنــاقص ىويعــزي انخفــاض اإلنتــاج الســمكي إلــ
  نتيجة استقطاع مساحات مساحة البحيرات

 ( بالملحق .3المصدر: جدول رقم)
اجهــا ضــمن االســتزراع الســمكي، باإلضــافة مــن ســواحل البحيــرات وتحويلهــا إلــي مــزارع ســمكية يــدخل إنت

إلي تلوث المياه سواء صناعي أو صحي أو زراعي، وزيـادة كثافـة البـوص الـذي يغطـي مسـاحات كبيـرة 
 من البحيرات. 
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أن المتوسط إلجمالي قيمة  ( بالملحق.اتضح من جدول ): قيمة اإلنتاج ألصناف البحيرات -ب
 جنية من مختلف  مليار 2.1بلغ حوالي  (3112-3112)خالل الفترة  للبحيراتاإلنتاج السمكي 

األصناف السمكية للبحيرات، وبترتيب هذه 
األصناف ترتيبًا تنازليًا وفقًا لمدى أهميتها 
النسبية من حيث قيمتها النقدية خالل متوسط 
تلك الفترة تبين أن أسماك البلطي تأتي في 

مليار جنيه  1.3المرتبة األولى بمتوسط يبلغ 
من إجمالي قيمة  %..22قدرت بنحو بنسبة 

الناتج السمكي للبحيرات، يليه في المرتبة 
 ..231الثانية أسماك العائلة البورية بحوالي 

وجاء  %32.3مليون جنية بنسبة قدرت بنحو 
 216.1في المرتبة الثالثة الجمبرى بحوالي 

، ثم جاء %9.9مليون جنيه بنسبة بلغت 
يمة بلغت قراميط في المرتبة الرابعة  بق

 مليون جنيه بنسبة قدرت بنحو  3.2.3
 

 ( بالملحق .2المصدر: جدول رقم)
، ثم %2مليون جنية بنسبة بلغت  93.3الخامسة بحوالي ، وجاءت أسماك المبروك فى المرتبة 1.1%

. ثـــم تـــأتي %3.2ت مليـــون جنيـــة بنســـبة بلغـــ 21فـــى المرتبـــة السادســـة أســـماك قشـــر البيـــاض، بحـــوالي 
، 21.3بمتوســط يبلــغ حــوالي  أســماك الكابوريــا، موســى، قواقــع ومحاريــات، حنشــان فــي المرتبــة الســابعة

علـــــى  %1.3، %1.3، %1.1، %1.6مليـــــون جنيـــــة بنســـــب بلغـــــت حـــــوالي  22.1، 26.6، 21.3
 (.3112-3112الترتيب من متوسط قيمة اإلنتاج السمكي للبحيرات خالل متوسط الفترة )

 :للنيل وفروعهالسمكية ألصناف لكمية وقيمة إنتاج ا األهمية النسبية( 3)
للنيـــل كميـــة اإلنتـــاج لألصـــناف الســـميكة  -أ

( بــالملحق 5تظهــر بيانــات الجــدول ): وفروعــه
المتوســــط إلجمـــــالي اإلنتــــاج الســـــمكي مـــــن  أن

ألـف طـن مـن  1152حـوالي بلـغ  النيل وفروعـه
 للنيــــــل وفروعــــــهمختلـــــف األصــــــناف الســــــمكية 

، (9101-9103)متوســــــــــــط الفتــــــــــــرة خــــــــــــالل 
وبترتيـــــب هـــــذه األصـــــناف ترتيبـــــًا تنازليـــــًا وفقـــــًا 
لمــــدى أهميتهــــا النســــبية اإلنتاجيــــة خــــالل فتــــرة 

تبــين أن أســماك البلطــي تحتــل المرتبــة الدراســة 
  ألف طن  99.2األولى بمتوسط بلغ حوالي 

 ( بالملحق .5المصدر: جدول رقم)
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 02.0فـي المرتبــة الثانيـة بحــوالي  القـراميطيليهـا أســماك  مــن النـاتج السـمكى للنيــل، %3051و تمثـل نحـ
ألـف طـن  00.3بحـوالي  فـي المرتبـة الثالثـةمبروك الحشـائش ، ثم تأتي أسماك %02.2ألف طن تمثل 

تالها ، %1.1ألف طن تمثل  5.2، ثم أسماك البياض في المرتبة الرابعة بحوالي %0552 قدرت بنحو
وجـاء فـي المرتبـة  .%3.1نحـو  ألـف طـن تمثـل 9.1 بحـواليقشر البيـاض أسماك في المرتبة الخامسة 

، ثـم أسـماك الشـيالن فـي المرتبـة السـابعة %3.1ألـف طـن تمثـل  9.5بحوالي  استاكوزاأسماك السادسة 
ألـف  0.1في المرتبة الثامنة بحوالي  بسارياأسماك  وكانت، %9.2 حوالي ألف طن تمثل 9.0بحوالي 
 البنــيو  والعائلــة البوريــةالســحلية  اللبــيس، وجــاء فــي المرتبــة األخيــرة أســماك، %9.9قــدرت بنحــو طــن 

  على الترتيب. %1.2 ،%1.1، %1.8 ،%0.2بنسب بلغت ألف طن  1.3، 155 ، ،151، 0 بحوالي
المتوســـط  ( بـــالملحق أن6تبـــين مـــن جـــدول ): للنيـــل وفروعـــهالســـمكية  ألصـــنافل اإلنتـــاج قيمـــة -ب

حــوالي بلــغ  (3112-3112)خــالل متوســط الفتــرة  النيــل وفروعــهإلجمــالي قيمــة اإلنتــاج الســمكي مــن 
، وبترتيــب هــذه األصــناف ترتيبــًا تنازليــًا للنيــل وفروعــهمــن مختلــف األصــناف الســمكية  هجنيــ مليــار 1.3

 بلطى تأتى فىالالنقدية خالل تلك الفترة تبين أن أسماك وفقًا لمدى أهميتها النسبية من حيث قيمتها 
 310.0بلـــــغ حـــــوالي المرتبـــــة األولـــــى بمتوســـــط 

مــن  %95.1 بنســبة بلغــت حــوالي همليــون جنيــ
للنيـــــل قيمـــــة النـــــاتج الســـــمكي  متوســـــط إجمـــــالي
مبـروك في المرتبـة الثانيـة أسـماك تليها  وفروعه

مليــون جنيــة تعــادل  2..31بحــوالي  الحشــائش
ــــــة %..12 ــــــي المرتب ــــــراميط ف ــــــم أســــــماك الق ، ث

بنســبة قــدرت مليــون جنيــة  111لي الثالثــة بحــوا
البيـاض فـي المرتبـة  ، ثم أسـماك%12.2 بنحو

بنسـبة بلغـت مليون جنيـة  22.1الرابعة بحوالي 
ـــاض فـــى قشـــر ، ثـــم أســـماك %..6 حـــوالي البي

مليــــون جنيــــة  22.2المرتبــــة الخامســــة بحــــوالي 
، ثـــم تـــأتي أســـماك %2.. بنســـبة بلغـــت حـــوالي

ــــة السادســــة بمتوســــط  اســــتاكوزا ــــي المرتب ــــغ ف يبل
   %6.3يعادل نحو  مليون جنية بما 22حوالي 

  ( بالملحق .1المصدر: جدول رقم)
ـــنية  2.2.فــي المرتبــة الســابعة بحــوالي  بســارياأســماك  تالهــا ، ثــم %2.2 بنســبة قــدرت بنحــومليــون جـ

،  ثــم أســماك %..3 حــوالي بنســبة بلغــتمليــون جنيــة  31فــي المرتبــة الثامنــة بحــوالي  شــيالنأســماك 
مــن المتوســط لقيمــة  %..1 مليــون جنيــه بنســبة بلغــت حــوالي ..16بنحــو  فــي المرتبــة التاســعة اللبــيس

للنيل وفروعه ثم سأتى بعد ذلك كل من أسماك السحلية، العائلة البوريـة، بنـى، حنشـان اإلنتاج السمكي 
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لكــل  %159، %152، %0، %050مليــون جنيــة بنســب بلغــت نحــو  058، 251،  0051،  0952بنحــو 
  .(9101-9103)خالل متوسط الفترة  منهما على الترتيب

 لالستزراع السمكي:ألصناف لكمية وقيمة إنتاج ا األهمية النسبية (2)
المتوسـط  ( بالمحلق أن1كما اتضح من بيانات جدول ) كمية اإلنتاج ألصناف االستزراع السمكي: -أ

 طن من مختلف  مليون 059حوالي بلغ د االستزراع السمكي إلجمالي اإلنتاج السمكي من مصاي
األصـــناف الســـمكية لالســـتزراع خـــالل متوســـط الفتـــرة 

(، وبترتيـــــب هـــــذه األصـــــناف ترتيبـــــًا 9103-9101)
تنازليـــًا وفقـــًا لمـــدى أهميتهـــا النســـبية اإلنتاجيـــة خـــالل 
فتــرة الدراســة تبــين أن أســـماك البلطــي تحتــل المرتبـــة 

ألــف طــن تمثــل  83551لي األولــى بمتوســط بلــغ حــوا
من إنتـاج مصـايد االسـتزراع السـمكي،  %1150نحو 

ــــف طــــن  02955يليهــــا أســــماك المبــــروك بحــــوالي  أل
، ثــم تــأتي أســماك العائلــة البوريــة فــي %0552تمثــل 

ألف طن تقريبًا بنسبة  05052المرتبة الثالثة بحوالي 
القــاروص  ،، وجــاءت أســماك الــدنيس%0950بلغــت 

ألــف طــن  0252، 9052ة بحــوالي فــي المرتبــة الرابعــ
علــــى الترتيــــب. وجــــاء %051،  %058قــــدرت بنحــــو 

فـــــــي المرتبـــــــة األخيـــــــرة أســـــــماك اللـــــــوط، القـــــــراميط ، 
،  ألـــــف طـــــن  951، 252، 0959الجمبـــــري بحــــــوالي 

 على الترتيب. %159، %158، %051تمثل نحو 

 
 ( بالملحق .1المصدر: جدول رقم)

 

 ة اإلنتـــاج ألصـــناف االســـتزراع الســـمكي:قيمـــ -ب
المتوســـط  ( بـــالملحق أن8أظهـــرت بيانـــات الجـــدول )

إلجمالي قيمة اإلنتاج السمكي من مصايد االستزراع 
بلــغ  (9101-9103)الســمكي خــالل متوســط الفتــرة 

األصـــــناف مليـــــار جنيـــــة مـــــن مختلـــــف  9052 نحـــــو
هذه األصـناف  السمكية لالستزراع السمكي، وبترتيب

تنازليــًا وفقــًا لمــدى أهميتهــا النســبية مــن حيــث  ترتيبــاً 
تبين أن البلطي  حيث قيمتها النقدية خالل تلك الفترة

مليــار  00.2يــأتي فــي المرتبــة األولــى بمتوســط بلــغ 
 مــن أجمـــالى قيمــة النـــاتج %53.5جنيــة بمــا يعـــادل 

 السمكى من مصايد االستزراع السمكى،
 

 ( بالملحق .8ل رقم)المصدر: جدو 
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ثـم  ،%12.1 نحـوبنسـبة بلغـت مليـار جنيـة  2.2بحـوالي العائلـة البوريـة في المرتبة الثانية أسماك يليه 
، ثــم أســماك %16.2 بنســبة قــدرت بنحــومليــار جنيــة  2.2فــي المرتبــة الثالثــة بحــوالي  المبــروكاســماك 

أسماك القاروص فى  ثم، %5.8رت بنحو جنية بنسبة قد مليار 0.9بحوالي الدنيس في المرتبة الرابعة 
أســماك اللــوط فــي المرتبــة  تالهــا ، %2.9  مليــون جنيــة بمــا يعــادل  ..131المرتبــة الخامســة بحــوالي 

  فـي المرتبـة الجمبـري، ثـم %3.3 نحـوبنسـبة بلغـت مليـون جنيـة  69.1.السادسة بمتوسط يبلغ حـوالي 
مليـون  09152 حـوبن  القـراميط أسـماك يلـيهم ،%1.2مليـون جنيـة بمـا يعـادل  129.1السابعة بحـوالي 

مـن المتوسـط لقيمـة اإلنتـاج السـمكي لمصـايد االسـتزراع السـمكي خـالل  %1.1 نحوبنسبة بلغت   جنيه
لــى الـرغم مـن انخفـاض األهميـة النسـبية اإلنتاجيــة عأنـه جـدير بالـذكر و .(9101-9103)الفتـرة  متوسـط

اللـــوط( إال أن أهميتهـــا النســـبية وفقـــًا لقيمتهـــا النقديـــة  ألصـــناف الميـــاه المالحـــة )الـــدنيس و القـــاروص و
 مرتفعة لذا يجب االهتمام باالستزراع السمكي لألصناف البحرية.

 في محافظات مصر: األسماكإلنتاج األهمية النسبية 
من  األسماكإلنتاج األهمية النسبية  (2من بيانات جدول ) يتبين كمية إنتاج المصايد الطبيعية: -أ

أن  حيث اتضح (3112-3112)متوسط الفترة خالل  في محافظات مصرلطبيعية المصايد ا
من  %32تمثل نحو طن ألف  11.1تحتل المرتبة األولي إلسهامها بحوالي كفر الشيخ محافظة 
تأتي بعد ، و طنألف  221.2البالغ حوالي  بالجمهورية السمكي بالمصايد الطبيعيةنتاج اإلإجمالي 
إجمالي من  %12تمثل نحو طن ألف  2.1.المرتبة الثانية بحوالي  في الدقهليةمحافظة ذلك 

في المرتبة الثالثة  بحر األحمرال نفس الفترة، وتأتي محافظةمتوسط ة خالل بالجمهوري اإلنتاج
 . وجاء من المرتبة الرابعة وحتى الثانية عشر%9.3بنسبة بلغت نحو  ألف طن 23.3بحوالي 

  السويس، المنوفية،  االسكندرية، القليوبية،البحيرة ،دمياط،  أسوان،بورسعيد ،كل من  محافظات
 (3102-3103األهمية النسبية للمصايد الطبيعية في محافظات مصر خالل الفترة )( 3دول )ج

 المحافظة
 المتوسط اإلنتاج السنوي باأللف طن

 % ألف طن 6102 6102 2015 2014 2013
 23.0 80.8 87.0 85.5 83.1 81.3 67.0 كفر الشيخ

 13.1 45.8 44.9 29.6 38.1 44.3 72.0 الدقهلية

 9.2 32.2 34.3 34.2 32.3 30.1 30.2 البحر األحمر

 6.1 21.2 20.6 19.3 23.1 22.3 20.9 أسوان

 5.7 20.0 23.9 15.8 20.2 21.3 19.0 دمياط

 7.2 25.4 27.4 27.3 25.9 24.5 21.9 بورسعيد

 4.4 15.5 12.3 13.5 16.7 15.3 19.7 اسكندرية

 5.1 17.9 19.4 15.8 17.5 18.2 18.5 البحيرة

 3.7 13.0 14.3 14.1 12.9 11.7 11.8 القليوبية

 2.2 7.8 5.6 7.2 8.1 8.5 9.8 المنوفية

 2.9 10.3 12.3 10.6 9.5 10.4 8.7 السويس

 2.2 7.7 7.9 7.2 5.8 8.4 9.0 الفيوم

 15.1 52.9 60.9 55.6 51.0 48.5 48.4 محافظات أخرى

 100.0 350.5 371.0 335.6 344.1 344.8 356.9 اإلجمالي

 جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة. :المصدر
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، 12، 12.2، 12.9، 31، 31.3، ..32بمتوسط إنتاج من أسماك المصايد الطبيعية بحوالي الفيوم 
، %...، %2.1، %2.2، %6.1، %2.3ألف طن بنسب قدرت بنحو  2.2، 2.1، 11.2
من إجمالي إنتاج أسماك المصايد الطبيعية بالجمهورية على  3.3%، 3.3%، 3.9%، 2.2%

من متوسط إنتاج المصايد الطبيعية تتركز في المحافظات سالفة  %12 أكثر منالترتيب. وبذلك فإن 
 الذكر.

 (3المصدر: جدول رقم )

بترتيب محافظات الجمهورية طبقًا إلسهامها في إجمالي إنتاج : نتاج االستزراع السمكيكمية إ -ب
كفر  أن محافظة (.من جدول ) تبين( 3112 -3112متوسط الفترة )خالل  االستزراع السمكي

إجمالي إنتاج االستزراع ألف طن من  636.6تحتل المرتبة األولي إلسهامها بحوالي الشيخ 
طن، وتأتي  ألف ..13.6جمالي بالجمهورية البالغ حوالي اإلمن  %21.2تمثل نحو  السمكي

 السادس حتىفي الترتيب من الثاني  حقول األرز ،دمياطالشرقية، ، البحيرة، بورسعيدمحافظات 
ألف طن تمثل بنسب  13.9، 112.2، ..121، 122.3، 116.2 حواليبلغ بمتوسط إنتاج 
أسماك االستزراع من إجمالي إنتاج  %1 ،%9.1، %11.2، %11.1، %9..1قدرت بنحو 

أسماك االستزراع من متوسط إنتاج  %92وبذلك فإن نحو  بالجمهورية على الترتيب. السمكي
 سالفة الذكر.تتركز في المحافظات  السمكي
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 (4جدول )

 (3102-3103األهمية النسبية لالستزراع السمكي في محافظات مصر خالل الفترة )

 المحافظات
 المتوسط طن باأللفنتاج السنوي اإل

 % ألف طن 9101 9101 2015 2014 2013

 50.3 626.6 19353 11055 52251 53251 52250 كفر الشيخ

 14.9 186.3 02153 99855 91953 91953 05059 بورسعيد

 10.5 131.4 02555 05151 09551 09551 01255 الشرقية

 10.8 135.2 01050 03251 09155 03153 00155 البحيرة

 9.1 113.5 90251 03152 1252 8053 1051 دمياط

 1.0 12.9 155 552 255 9152 9951 حقول األرز

 3.2 40.5 2251 2250 3552 3150 3158 أخرىمحافظات 

 100.0 1246.4 025058 031151 001258 003150 012155 أجمالى الحمهورية

 الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة. جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية :المصدر

 (2المصدر: جدول رقم ) 

  مساكاأل بعض أصناا أسعار
األسعار تعكس التدفقات الحالية للموارد في االستخدامات البديلة للسلع والخـدمات إلـي المسـتهلك 

هم عوامل اإلنتاج وهي التي ترشد النهائي فهي التي ترشد المنتجين في اختيارهم لنوع اإلنتاج وفي شراؤ 
العــرض المتــاح مــن الســلع والخــدمات للمســتهلكين ومــن خــالل النظــام التســويقي الــذي يحــدد الســعر مــن 
خـــالل تحويـــل الطلـــب مـــن المســـتهلك إلـــي المنـــتج حيـــث أن طلـــب المســـتهلك علـــي الســـلعة هـــو الطلـــب 

مســتهلك، كمــا يقــوم بتحويـــل األساســي بينمــا الطلــب الــذي يواجــه المنــتج هــو طلــب مشــتق مــن طلــب ال
العرض مـن المنـتج إلـي المسـتهلك حيـث أن عـرض المنـتج للسـلعة هـو العـرض األساسـي  بينمـا عـرض 

 عرض المنتج. السوق هو مشتق من
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 لألسـماك التسـويقي الجهـاز اتسـام إلـي أدي ممـا الفسـاد أو للتلـف السـريعة بالقابلية األسماك تتسم
 فـي ممكـن قـتو  أقصـر فـي المختلفـة التسـويقية العمليـات إنجـاز فـي ةالفائقـ بالقدرة مراحله اختالف علي
 االحتفـــاظ علـــي تســـاعد التـــي التكنولوجيـــة األســـاليب مختلـــف إتبـــاع علـــى أو ،الطازجـــة األســـماك حالـــة

 فاألســــماك تــــأثير لــــه الســــمك نــــوع أن كمــــا والتــــدخين والتملــــيح كالتعليــــب بياً نســــ طويلــــة لفتــــرة باألســــماك
 قابليـــة اقـــل الخاليـــة األمعـــاء ذات األســـماكو  المســـتديرة، األســـماك مـــن أســـرع للفســـاد تتعـــرض المفلطحـــة

 بأنـه جـداً  ةالقصـير  الفتـرة فـي السـمكي العـرض يتسـمو  ،بالطعام أمعاؤها الممتلئة األسماك تلك من للفساد
 أســـواق فــي األســعار ارتفـــاع يظهــر ولهــذا الطلــب علـــى يتوقــف الســعر فــإن وبالتـــالي ،تقريبــاً  مــرن غيــر

 حيــث لألســماك التســويقية للتكــاليف النســبي لالرتفــاع باإلضــافة األســبوعية العطــالت أيــام فــي كاألســما
 درجــات مــن حمايــةالًً  وخاصــة الكبيــرة العنايــة إلــى قيةالتســوي المراحــل خــالل نقلهــا فــي األســماك تحتــاج
 التخـــزين وأ النقـــل عبـــوات وخاصـــةً  العبـــوات تجهيـــز بعـــد إال األســـماك تُنقـــل ال لهـــذا ،المرتفعـــة الحـــرارة
 بهــا تتمتــع أن يمكــن التــي الجــودة درجــة فــي التفــاوت ســماك،األ طبقــات مــع تتبــادل الــثلج مــن بطبقــات
 وتسـويقها إنتاجهـا بعمليـة المحيطـة واالقتصادية الطبيعية الظروف باختالف السمكية األصناف مختلف
 المصـايد وأنـواع لواحـدةا السـمكة حجـم بـاختالف أيضـاً  الصنف ولنفس جودتها في تختلف فإنها وبالتالي

 .الصيد ومنطقة الصيد وفصل منها أنتجت التي

 على مستوى المنتج: سماكأسعار األ
سعر المنتج من أسماك البلطي، البوري، البياض، والقرموط من  ( زيادة5تبين بيانات جدول )

 ،2251، 99518إلى حوالي  9103في عام  /كجمجنيه  01518، 91592،  91598، 02552حوالي 
، %8252، %1355، %5150أي بنسبة زيادة تقدر بنحو  9108 في عام /كجمجنيه 01515، 50558

 لكل من أسماك البلطي، البوري، البياض، والقرموط على الترتيب. 9103مثيلتها في عام عن 1159%
 

 

 (5المصدر: جدول رقم )
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 الجملة وتاجر التجزئة  على مستوى المنتج وتاجر متوسط السعـر( 5جدول )

 (.1022 -1023خالل الفترة ) لبعض أصناف األسماك
/كجم()الوحدة: جنية  

 
 السنة

 سمك قرموط سمك بياض سمك بوري سمك بلطي

نتج
م

ملة 
ج

زئة 
تج

نتج 
م

ملة 
ج

زئة 
تج

نتج 
م

ملة 
ج

زئة 
تج

نتج 
م

ملة 
ج

زئة 
تج

 

3310  1..29 1..19 31.33 32.31 22.6 26.22 32.3. 32.3. 39.1. 11.61 11.92 13.12 
3104 16.21 12.31 33.21 32.1. 22.39 .1.29 31.62 39.12 21.12 11.23 11.23 12.13 
3105 02.22 11.11 32.21 32.2 .1.. 45.7 39.16 39.26 23.29 9.26 11.36 13.21 
3106 12.11 11.21 32.11 31.12 .2.96 21.3 23.2. 23.1. 2..23 9.21 9.11 11.21 
3107 32.21 36.11 21.21 21..1 26.61 61.11 ...11 ...61 .6.21 12.91 11.11 19.61 

8310  33.21 32.32 31.22 ...61 61.16 6..66 21.21 23.16 22.91 12.22 11.12 19.22 
 

  .والتجزئة للمواد الغذائية، أعداد متفرقةجمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركز للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الربع سنوية ألسعار المنتج والجملة : المصدر

  
 (5المصدر: جدول رقم )                                          (5المصدر: جدول رقم )

 على مستوى سوق الجملة: سماكأسعار األ
 المســيطرة الفئــة هــياك علــى مســتوى ســوق الجملــة كمــا تبــين مــن نفــس الجــدول أن أســعار األســم

 مـن العديـد ومـع كبـائعين الصـيادين وكبـار صـغار مـن العديـد مع الجملة تجار ويتعامل ،المنتجين على
 ومراكــز اإلنتــاج منــاطق جميــع فــي الســمكية الجملــة أســواق داخــل البيــع ويــتم كمشــتريين التجزئــة تجــار

 دون الصـورة بـنفس التجزئـة تاجر إلى الصياد من األسماك يلتحو ب الجملة تاجر يقوم وعادة االستهالك
 أي األسـماك تـدريج أو حـدة علـي األصـناف مـن صـنف كـل فصل أي لألسماك فرز عمليات أي إجراء
 تتـأثر وبالتـالي ألدائهـا طويـل وقت تستغرق العمليات هذه مثل ألن بعضها عن المختلفة األحجام فصل
 مراكب ملكية في الصيادين مع الجملة تجار بعض يساهم كما. سعرها علي يؤثر مما األسماك جودة
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 ويحصـــل الصـــيد عمليـــات ومســـتلزمات الصـــيد
 وبـــذلك اإلنتـــاج، فـــي نصـــيبه مقابـــل ربـــح علـــى

 األسـماك بيـع مـن عمولـة الجملـة تـاجر يضمن
 وكــــــــــذلك المقترضــــــــــين، الصــــــــــيادين لحســــــــــاب
 مراكــب فــي اشــتراكه نظيــر ربــح علــي حصــوله
 وريــــــدت عمليــــــة اســــــتمرار ضــــــمان مــــــع الصــــــيد

ـــه األســـماك  يعتبـــر أيضـــاً  .الطـــرفين كـــال مـــن ل
 إقــــراض يســــتطيع الــــذي الوحيــــد الجملــــة تــــاجر
 لــــه بيــــع األســــماك خــــالل مــــن التجزئــــة تجــــار

 إليـــــه الـــــواردة األســـــماك بيـــــع لضـــــمان باآلجـــــل
 إقــراض كــذلك ،التجزئــة تجــار مــن عــدد ألكبــر

 توريـــــــد لضـــــــمان ســـــــلف هيئـــــــة لـــــــىع الصــــــياد
               .(.1)األسماك

 
 (.2صدر: جدول رقم )الم

( حيث زاد 9108-9103وتبين زيادة سعر األسماك على مستوى سوق الجملة خالل الفترة )
، 91592، 3351، 02582، البياض، والقرموط من حوالي سعر الكيلوجرام من أسماك البلطي، البوري

في عام  /كجمجنيه 08515، 59.0، 10501، 93591إلى حوالي  9103في عام  /كجمجنيه 01523
 9103عن مثيلتها في عام  %1550، %2053، %89، %5153بنسبة زيادة بلغت نحو  9108

 لألصناف السالفة الذكر على الترتيب.

 أسعار األسماك على مستوى سوق التجزئة:
 النهائي مستهلكال مع تتعامل التي السمكي التسويق حلقات من حلقة آخر تعتبر هذه الفئة هي

 لألسماك التجزئة وتجار ،لها ملكيتهم خالل من لألسماك يقيالتسو  نشاطهم يمارسون فهم ،لألسماك
 في للمستهلكين أسماكهم بعرض ويقوموا فرش أو عربات أو محالت أصحاب يكونوا قد مصر في
 في ستهلكينللم همأسماك يعرضوا الذين المتجولين الباعة من يكونوا قد أو ،السوق من ثابتة ماكنأ

 إلي نقلها ثم األسماك لشراء جداً  مبكرة ساعة في الجملة أسواق في تواجدهم ويلزم األلمونيوم من أواني
 بطريقة عرضها ثم ألسماكل والتدريج الفرز بعمليات يقومون ثم الفرشة أو العربة أو بهم الخاص المحل
 تاجر فإن ولذلك اليوم نفس في تباع ال يالت لألسماك وخاصة التخزين بوظيفة يقومون كما جّذابة
 الوظائف بكل تقريباً  يقوم إذ لألسماك التسويقية الوظائف وأكثر أهم من يعتبر لألسماك التجزئة

عداد وتخزين وتدريج وفرز ونقل شراء من المختلفة التسويقية  خدمات بتقديم أيضاً  يقوم وقد للطهي وا 
 التجزئة تاجر نجاح مدى ويتوقف ،لألسماك النهائي هلكالمست لجذب ةالمنافس بهدف السمكي الطهي
 يتبين زيادة سعر األسماك على مستوىو  (.1) يبيعها التي األسماك علي طلب لقخ علي مقدرته علي

سعر الكيلوجرام  زيادة ( تبين5ومن جدول ) (9108-9103خالل الفترة )سوق التجزئة )المستهلك( 
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 09505، 92502، 31535، 91599والقرموط من حوالي من أسماك البلطي، البوري، البياض، 
 9108في عام  /كجمجنيه 02555، 5352، 12511، 98511إلى حوالي  9103في عام  /كجمجنيه

لألصناف  9103مثيلتها في عام  عن %1152، %85، %1152، %2953بنسبة زيادة بلغت نحو 
 السالفة الذكر على الترتيب.

 

 التجارة اخلار ي  لألمساك
جـــارة الدوليـــة مـــا هـــي إال العالقـــات الدوليـــة االقتصـــادية التـــي تـــربط دول العـــالم بشـــبكة التجـــارة الت

مــن خــالل الدوليــة لــذا يــرتبط مفهــوم التجــارة الخارجيــة بقــدرة المجتمــع علــي تــوفير االحتياجــات الغذائيــة 
مستوردة لألسماك أو باالستيراد من الخارج لسد النقص في اإلنتاج المحلي، وتعتبر مصر دولة اإلنتاج 

ممـا يشـكل عبئـًا علـي  األخـرىمنذ أوائل الستينات بعـد أن كانـت دولـة مصـدرة لـه حيـث تتزايـد سـنة بعـد 
ميزان المدفوعات األمـر الـذي يمثـل خطـورة علـي االقتصـاد القـومي المصـري، وبـالرغم مـن تعـدد وتبـاين 

فخر وأجـود األسـماك والتـي تتمتــع المصـايد المصـرية واتسـام النـاتج الســمكي البحـري المصـري بـالتنوع بــأ
بإقبــال متزايـــد عليهــا باألســـواق العالميــة إال أن الصـــادرات الســمكية المصـــرية ال تمثــل إال نســـبة ضـــئيلة 
بالنسبة للصادرات الزراعية. ورغم ضآلة الصادرات السمكية المصرية بالنسبة إلي الواردات السـمكية إال 

التـــي تشـــير إلـــى إمكانيـــة تنميتهـــا إذا مـــا القـــت مزيـــدًا مـــن  أن أهميـــة دراســـتها هنـــا ترجـــع إلـــى التوقعـــات
 االهتمام. 

( أن كمية الصادرات 6لتنمية الثروة السمكية تبين من جدول )وباستقراء إحصائيات الهيئة العامة 
إلي  3112ألف طن في عام  33.6( تزايدت من حوالي 3111-3112من األسماك خالل الفترة )

عن كمية  %12.2ألف طن تمثل نحو  2.9حوالي بزيادة مقدارها  3111ألف طن عام  36.2حوالي 
. كما تبين تزايد قيمة الصادرات من األسماك خالل الفترة 3112الصادرات لألسماك في عام 

مليون جنية عام  212.1إلى حوالي  3112مليون جنية في عام  163( من حوالي 3112-3111)
عن قيمة الصادرات لألسماك  %..363تمثل نحو  جنية مليون 32.1.بزيادة مقدارها حوالي  3111

 .  2311في عام 

 تزايدت( 3111-3112الواردات من األسماك خالل الفترة )وتبين من نفس الجدول أن كمية 
بتزايد مقداره  3111ألف طن عام  453.6إلى حوالي  3112ألف طن في عام  322.2من حوالي 

وقد تبين . 3112ن كمية الواردات لألسماك في عام ع % 92.4ألف طن تمثل نحو 217.9حوالي 
جنية في  مليار 3.912( من حوالي 3111-3112األسماك خالل الفترة )تزايد قيمة الواردات من 

جنية  مليار .9.91بزيادة مقدارها حوالي  3111جنية عام  مليار 13.192إلي حوالي  3112عام 
 . 3112ي عام عن قيمة الواردات لألسماك ف %223.2تمثل نحو 
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 (6جدول )

 (3108-3103)التجارة الخارجية لألسماك المصرية خالل الفترة 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة
 من معدل التغير

6102/6102 

 الصادرات من األسماك :
 

 (24.5) 26.5 35.1 34.1 34.9 29.8 22.2 كمية )ألف طن(

 (9.7) 587.1 650.1 433.5 217.7 221.6 162.0 قيمة )مليون جنية(

 الواردات من األسماك :
 

 3.4 453.6 438.8 220.7 407.5 244.3 235.7 كمية )ألف طن(

 27.9 12897 10087.3 4803.0 4306.3 4040.1 2983 قيمة )مليون جنية(

 - 4.6 6.4 9.0 5.1 5.5 5.4 لتغطية قيمة الصادرات لقيمة الورادات %

        )  ( قيم تالبة                                        * قيم متوقعة           
 -(www.capmas.gov.eg)المعلومات مركز  شبكةحصاء، از المركزي للتعبئة العامة واإلالجهجمعت وحسبت من  :المصدر

 الخارجية. رةإحصاءات التجا
 

 حيــث ال تمثــل إال نســبة ضــئيلةة الصــادرات الســمكية مــن قيمــة الــواردات كمــا أن نســبة تغطيــة قيمــ
ممــا يؤكــد أن مصــر تعتبــر مــن الــدول  ،2018فــي عــام  %4.6، 9103فــي عــام  %5.4بلغــت حــوالي 

 .المستوردة لألسماك
 

 (.1المصدر: جدول رقم)
 

 :ي للصادرات المصرية من األسماكالتوزيع الجغراف
-3112)أن إجمالي الصادرات المصرية من األسماك لمتوسط الفترة ( 2من جدول )يتبين 

 22.2بما يعادل حوالي مليون جنيه ) 221.1بلغت حوالي قيمة ألف طن ب 30.5بلغ حوالى  (3111
لبنان، األمارات،  السعودية، توجه إلىمليون دوالر(، وخالل هذه الفترة تبين أن معظم هذه الصادرات 

http://www.capmas.gov.eg)-/
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، .، 9.9 حواليهذه الدول كمية الصادرات إلى  تث بلغحيسرائيل قطر، األردن، إ الكويت، إيطاليا،
 الصادرات  متوسط من إجمالي %19.2نحو ألف طن،  تمثل  1.2، 1.2، 1.6، 3، 2.3، 2.6

قيمة  حين بلغت في، فترة الدراسةخالل 
ترتيب الصادرات لهذه الدول على ال

، 22.1، 32.3، 2.1.، 3.6. ،69.6حوالي
 نحومليون جنيه تمثل  22، 31.1، 13

من إجمالي متوسط قيمة الصادرات  11.3%
 .خالل فترة الدراسة

 
 (.2رقم) المصدر: جدول

 

 (2جدول )

 (3108-3103)التوزيع الجغرافي لصادرات مصر من األسماك  خالل متوسط الفترة 

 الدولة
 القيمة الكمية

 % مليون دوالر مليون جنية % ألف الطن

 0059 358 2951 03.0 251 لبنان

 0251 251 5350 151 951 ايطاليـا

 0852 159 1251 3955 252 السعودية

 0052 358 2350 00.8 351 االمارات

 259 350 3551 252 055 إسرائيل

 159 952 9159 01.5 359 الكويت

 551 052 9050 252 055 ألردنا

 359 050 0951 5.9 051 قطـر

 151 951 9951 953 151 الصين

 351 051 0055 0.1 153 أمريكا

 152 153 355 951 158 المغرب

 252 352 3155 251 052 *دول أخرى

 111 3307 378.8 111 3105 اإلجمالي

 من إجمالي قيمة الصادرات. %1قل من دولة تمثل قيمة صادرت مصر إلى كل دولة نسبة ا 64ضم ت 
 -(www.capmas.gov.eg)المعلومات مركز  شبكة -جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر

 الخارجية. رةإحصاءات التجا

http://www.capmas.gov.eg)-/


 
92 

 
 (.2)مجدول رقالمصدر: 

 :ات المصرية من األسماكالتوزيع الجغرافي للوارد  
-3112)األسماك لمتوسط الفترة المصرية من الواردات  كمية إجماليأن  (1جدول )يتبين من 

 229.2مليار جنيه )بما يعادل حوالي  6.2بلغت حوالي طن بقيمة  ألف 333.4 حواليبلغ   (3111
، أسبانيااليابان،  ،لبرازيلالنرويح، اتأتي من هولندا، مليون دوالر(. وتبين أن معظم هذه الواردات 

هذه الدول كميات واردات األسماك من  تحيث بلغإيرلندا، عمان، إيسلندا، اليمن، الصين، ، فيتنام
طن ألف  2.1، 1، 1.3، 11.2، 16.2، 11.2، 1..3، 36.2، 21.2، ..22، 92.6 حوالي
قيمة الواردات لكل دولة وبلغت  ،متوسط الواردات خالل فترة الدراسةمن إجمالي  %12.2حوالي  تمثل

، 121، 161، 321، 311، 22.، 32.، 291، 2.6، 292، 1.22 حواليمنهم على الترتيب 
 من إجمالي متوسط قيمة الواردات خالل فترة الدراسة. %22.3تمثل نحو  مليون جنيه 121
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 (8جدول )

 (3108-3103)التوزيع الجغرافي لواردات مصر من األسماك  خالل متوسط الفترة 

 الدولة

 القيمة الكمية

 مليون جنية % الف طن
مليون 

 دوالر
% 

 9953 09255 0251 9850 2351 هولندا
 153 2952 211 551 0851 فيتنام

 250 5951 523 0151 3352 النرويـج
 251 5952 521 851 9151 اليابـان
 155 3152 291 159 9250 اسبانيـا
 253 9551 980 252 0153 الصين
 355 9151 930 355 0051 اليمن

 053 155 82 052 153 تايـوان
 0158 1951 115 052 251 االمارات
 051 250 013 051 352 الهــند
 950 0953 038 952 851 ايرلندا

 158 258 52 153 050 باكستـان
 955 0253 010 952 859 ايسلندا

 852 2855 521 259 3155 البرازيل
 151 259 21 050 358 كوريا الجنوبيـة
 059 152 11 0.1 553 المملكة المتحدة

 9.0 0055 031 950 150 عمـان

 155 3153 20855 259 3155 دول أخرى

 11101 57905 651905 11101 33304 اإلجمالي
  من إجمالي قيمة الواردات. %1دولة تمثل قيمة واردات مصر من كل دولة نسبة اقل من  58تضم 

  -(www.capmas.gov.eg)المعلومات مركز  شبكة-جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء:المصدر              
 

 
 (.1رقم) المصدر: جدول

 

 
 (.1رقم) المصدر: جدول
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 األمساكاستهالك 
 االستهالك الكلي ومتوسط نصيب الفرد من األسماك:

تعتبر دراسة االستهالك ذات أهمية كبيرة فى رسم السياسات اإلنتاجية والتسويقية والتصديرية 
تأثر الموارد كال من وكذلك يتوقف المتاح لالستهالك اآلدمي من األسماك على واالستيرادية آلي سلعة 
الكميات  المصدرة،الكميات ، د السكاناعدالمائي، وأ أنشطة االستزراع و  ،يةخالسمكية بالعوامل المنا

المستوردة والتي تتوقف على القيود المفروضة على الكميات والرسوم الجمركية والقواعد والمعايير 
 . المتعلقة بالشروط الصحية ومواصفات شراء األسماك لزيادة الكميات المعروضة منها في األسواق

 رئيسي من أي نشاط اقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات هو إشباع اكبر قدرالهدف الف
من رغبات أفراده من السلع والخدمات فى حدود ما تسمح به الموارد المتاحة فى المجتمع وما  ممكن

من المعروف أن النمو المضطرد للسكان  ل االستخدام األمثل لهذه الموارد،تحققه من اإلنتاج فى ظ
من الطلب علي السلع االستهالكية، وقد تزايد هذا الطلب عاما بعد آخر مع تزايد السكان  يؤدي لمزيد

مما أدي إلي حدوث خلل في ميزان المدفوعات نتيجة لزيادة حجم المواد الغذائية التي تقوم الدولة 
دراسة  باستيرادها من الخارج حيث يخصص لها مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للدولة، فلذا تعتبر

بمقدار ما يستهلكه من السلع االستهالك من الحقائق الهامة حيث أن رفاهية أي مجتمع تقاس 
 والخدمات.

( إلـي زيـادة 9101-9103خـالل الفتـرة )( 2بالجـدول )االستهالك الكلي من األسماك تشير بيانات 
 9101عـام مليـون طـن  95052إلـى حـوالي  9103مليون طن فـي عـام  05111االستهالك من حوالي 

 زيادة االستهالك ويعزى ،9103عن عام  %92ألف طن تمثل نحو  282بمقدار زيادة بلغ حوالي 

ـــــــاع أســـــــعار اللحـــــــوم  مـــــــن األســـــــماك إلـــــــى ارتف
 كماوالدواجن مقارنة بأسعار األسماك المختلفة، 

ـــــحويل  تتميــــز األســــماك بارتفــــاع كفاءتهــــا فــــي تـ
الفتــــــرة خــــــالل   الغــــــذاء إلــــــى أنســـــــــجة بروتينيــــــة

نصــيب الفــرد  تذبــذب متوســط (9103-9101)
متوســط بلــغ حــوالي  حــول الســنوي مــن األســماك

ـــغ حـــوالي  90 ـــى بل كجـــم  02513كجـــم بحـــد أدن
 99519وبحـــــد أعلـــــى بلـــــغ حـــــوالي  9103عـــــام 
 .9101عام كجم 

 

 
 (.2المصدر: جدول رقم )
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 1.228حوالي من األسماك إلى  االستهالك الكلي يزيدأن  8101ومن المتوقع في عام 
متوسط نصيب  زيادة، مع 2101عن مثيلها في عام  %14نحو  تبلغ زيادةطن بنسبة مليون 

 .1012عن عام  %15.3تبلغ نحو  زيادةكجم بنسبة  12.1الفرد من األسماك إلى حوالي 
 (9جدول )

 (.2116-2111خالل الفترة ) االستهالك الكلي ومتوسط نصيب الفرد من األسماك
االستهالك  السنة

 الكلي
 )ألف طن(

متوسط نصيب 
 الفرد

 )كجم/سنة(

اإلنتاج 
 الكلي

 )ألف طن(

 الفجوة
 

 )ألف طن(

% 
االكتفاء 
 الذاتي

 عدد السكان
 

 مليون نسمة()
1013 6211  19.73 1454 (316)  12.1 1..6 
1012 1808 .31 83 1.13 (326) 82.0 86.8 
1012 1292 31.11 1519 (276) 84.6 89.0 
1012 1970 21.64 1706 (264) 86.6 91.0 
2017 2154 22.72 1823 (331) 84.6 94.8 
*2018 2778.3 26.20 2285.6 (492.7) 82.3 98.8 

 )  ( قيم تالبة                                                                                           تقديرية * قيم      
 جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة.: المصدر             

 :األسماكمعدل االكتفاء الذاتي من 
يتم تقدير الفجوة الغذائية على أساس اإلنتاج المحلى والمتاح لالستهالك حيث يمثل الفرق بينهم 

االستهالك المحلى لألسماك وقد تم احتساب المتاح لالستهالك عن عجز اإلنتاج المحلى عن مواجهة 
 المحلي إلي الواردات السمكية ثم طرح الصادرات السمكية، كما يمكن التعبير عن ج اتنطريق إضافة اإل

االكتفاء الذاتي من األسماك بتقدير نسبة 
اإلنتاج إلى المتاح لالستهالك، خالل الفترة 

هذه النسبة  ( حيث تناقصت9101 -9103)
إلي نحو  9103في عام  %8150من نحو 

، بنقص بلغ نحو 9101في عام  8251%
 .9103عن عام  955%
 

 (.2المصدر: جدول رقم )             

 8101عام بكمية اإلنتاج المحلي من األسماك وكذلك االستهالك الكلي منه في  التقديرومن خالل 
 بلغ بنقصفي هذا العام  %81.3ع بأن تبلغ نسبة االكتفاء الذاتي من األسماك نحو يمكن التوق

 .2101عام  عن %1.3 نحو
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 املرا ع
 

، دراسـة اقتصـادية لتنتـاج السـمكي الصـنفى فـي بحيـرة البردويـلأشرف أبو العال وآخرون )دكاترة(،  -1
  .3111لثاني، يونيو المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد العشرون، العدد ا

النشـــرة الربـــع ســـنوية ألســـعار المنـــتج والجملـــة والتجزئـــة الجهــاز المركـــز للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء،  -3
 . ، أعداد متفرقةللمواد الغذائية

قســم بحــوث التحليــل االقتصــادي للســلع ،  الموقـف الحــالي والتصــور المســتقبلي ليســماك فــي مصــر -2
            .6102د الزراعيمعهد بحوث االقتصا -الزراعية

، الكفـــاءة االقتصـــادية لالســـتزراع الســـمكي فـــي مصـــرالســـيد حســـن محمـــد جـــادو وآخـــرون )دكـــاترة(،  -.
 .3113، المجلد الثاني والعشرون، العدد األول، مارس المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي

 .عداد مختلفةالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أ  -2
أمـــل كامـــل عيـــد )دكتـــور(، دراســـة اقتصـــادية إلنتـــاج واســـتهالك األســـماك فـــى مصـــر، مجلـــة أتحـــاد  -6

 ..311( سبتمبر 3( ، العدد )33الجامعات العربية للعلوم الزراعية ، المجلد )
 ،السويس اقتصادية للقطاع السمكي البحري بمحافظة دراسةجابر أحمد بسيوني وآخرون )دكاترة(،  -2

 .3113المحلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني، يونيو 
، رسالة دكتـوراه، كليـة الزراعـة، اقتصاديات المزارع السمكية في مصررشدي العدوي، رشدي شوقي  -1

 .3111قسم االقتصاد الزراعي جامعة كفر الشيخ ،
كليـة ، رسـالة ماجسـتير، تاج و تسويق األسماك فـي مصـراقتصاديات إنشهيرة محمد رضا إبراهيم،  -9

   . 3116الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي، جامعة عين شمس،
 دراسـة تحليليـة للتحركـات الزمنيـة السـعريةشيخون عز الدين محمد، جيهـان رجـب لطفي)دكـاترة(،  -11

ـــد الألســـماك فـــي الســـوق المصـــري ـــة المصـــرية لالقتصـــاد الزراعـــي، المجل لخـــامس عشـــر، العـــدد ، المجل
 .3112الثاني، يونيو 

، رسـالة ماجسـتير، كليـة الزراعـة، الطلـب علـى األسـماك فـي مصـرشيماء محمد علـّي المحـالوي،  -11
 .3119قسم االقتصاد الزراعي جامعة عين شمس ،

، المــؤتمر الخــامس عشــر لالقتصــاديين اإلنتــاج الســمكي فــي مصــر محمــد جــابر عــامر )دكتــور(، -13
 .3112أكتوبر  11-12الزراعيين 

إستهالك األسماك فى النمط محمد كامل ريحان،السعيد عبد الحميد البسيونى)دكاترة(، وآخرون،   -12
المـؤتمر الـدولي األول عـن اآلفـاق التصـديرية لألسـماك المصـرية )مـاذا وراء األفـق(،  ،الغذائي المصري

العالي للتعاون الزراعي، كلية الزراعـة،  الجمعية المصرية لالستزراع المائي، جامعة عين شمس، المعهد
 ..311مايو  13-11جامعة عين شمس ، 

رســالة دكتــوراه، كليــة  تســويق األســماك فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، مــريم عــوض ي عطيــة حنــا،-.1
 .3116الزراعة، جامعة المنوفية، 

دراسـة اقتصـادية -راعيـةمعهد بحوث االقتصاد الزراعي، قسم بحوث التحليل االقتصادي للسلع الز  -12
 .6102-إلنتاج واستهالك األسماك في مصر 

دور االســتزراع الســمكي فــي ســد الفجــوة الغذائيــة نبيــل الســيد حســن، محمــد أبــو العينــين )دكــاترة(،  -16
، العـدد 21، مجلـة المنصـورة للعلـوم الزراعيـة، كليـة الزراعـة، مجلـد السمكية في جمهوريـة مصـر العربيـة

 .3116(، يناير 1)
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 املالح 
 (0جدول)

 (3102-3103خالل الفترة ) ةالبحري لألصنافاألهمية النسبية لإلنتاج السمكي 

 األصناف
 المتوسط اإلنتاج السنوي باأللف طن

 % ألف طن 6102 6102 2015 2014 6102

 100.0 106.18 109.8 103.7 102.9 107.8 106.7 إجمالي

 14.4 15.32 16.5 16.0 15.0 14.7 14.4 سردين

 2.3 2.48 1.9 1.9 2.0 3.3 3.3 بورية

 2.9 3.12 2.8 3.4 3.3 3.0 3.1 وقار كشر

 8.4 8.9 9.7 8.6 9.5 10.0 6.7 جمبري

 6.2 6.54 6.8 5.8 6.4 7.0 6.7 أنشوجة

 2.8 3.02 4.2 3.1 2.9 2.5 2.4 كابوريا

 1.3 1.42 0.9 1.0 1.2 1.7 2.3 مرجان

 8.1 8.56 10.3 10.4 7.2 7.8 7.1 باغة

 4.4 4.7 4.8 5.1 4.4 4.8 4.4 مكرونة

 1.7 1.76 1.7 1.6 1.5 2.1 1.9 سبيط

 2.0 2.1 1.4 2.0 2.3 1.9 2.9 شعور

 2.2 2.34 2.5 2.0 1.7 2.7 2.8 بربوني

 2.6 2.76 2.4 2.2 2.3 2.6 4.3 موزة

 1.5 1.54 1.4 1.3 1.1 1.8 2.1 أسماك غضروفية

 1.4 1.5 1.9 1.5 1.6 1.4 1.1 سيوف

 4.0 4.22 4.2 4.2 4.4 4.2 4.1 قواقع ومحاريات

 2.1 2.28 1.8 1.9 2.2 3.1 2.4 مغازل

 1.8 1.86 1.7 2.0 2.3 1.6 1.7 بياض

 1.3 1.4 1.5 1.7 1.2 1.2 1.4 حريد

 1.4 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.7 سيجال

 3.4 3.56 4.2 3.4 4.0 3.0 3.2 صرع

 2.1 2.2 2.3 2.9 2.1 1.8 1.9 كسكمبري

 21.8 23.14 6.5 6.0 12.0 11.8 11.4 أصناف أخرى
 .جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة :المصدر (1)
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 (3جدول )

 (3102-3103خالل الفترة ) ةالبحري لألصنافاألهمية النسبية لقيمة اإلنتاج السمكي 

 األصناف
 المتوسط جنيه بالمليونلسنوية القيمة ا

 % مليون جنيه 6102 6102 2015 2014 2013

 100.0 2573.54 3679.7 2728.6 2421.4 2283.1 1754.9 إجمالي

 7.7 199.3 346.5 224.5 204.5 113.1 107.9 سردين

 2.1 54.96 61.4 45.1 38.7 71.3 58.3 بورية

 4.4 113.42 139.0 137.0 130.8 82.6 77.7 وقار كشر

 24.4 628.9 982.5 727.9 572.1 549.4 312.6 جمبري

 3.3 85.96 112.0 79.9 80.0 84.6 73.3 أنشوجة

 3.5 90.54 167.5 98.7 85.6 56.5 44.4 كابوريا

 0.5 14.02 16.4 9.7 10.9 13.9 19.2 مرجان

 1.3 32.68 54.4 36.7 21.6 26.6 24.1 باغة

 3.6 91.86 169.6 105.7 68.0 65.1 50.9 مكرونة

 3.2 81.66 115.1 80.5 68.9 79.5 64.3 سبيط

 1.0 25.26 25.9 24.0 27.2 18.9 30.3 شعور

 1.3 32.54 64.1 23.5 15.3 29.3 30.5 بربوني

 1.3 34.32 45.8 35.5 31.5 22.6 36.2 موزة

 1.2 30.56 24.3 21.2 17.4 51.4 38.5 دنيس

 1.0 25.72 25.2 22.1 17.1 30.4 33.8 أسماك غضروفية

 1.5 38 52.9 47.4 39.3 31.2 19.2 دراك

 1.2 31.58 47.2 33.2 33.8 27.9 15.8 سيوف

 0.8 21.82 18.3 19.1 22.2 25.6 23.9 شرغوش

 0.8 19.38 14.4 14.4 19.0 26.2 22.9 قاروص

 4.0 103.42 117.0 107.4 109.9 91.8 91.0 قواقع ومحاريات

 0.8 20.8 31.9 22.8 17.1 18.1 14.1 لوط

 2.4 60.72 53.8 60.3 69.1 91.6 28.8 مغازل

 1.2 30.4 30.6 27.9 26.4 40.4 26.7 مياس

 1.2 29.72 37.9 37.0 26.6 23.0 24.1 حريد

 1.4 37.02 45.2 37.9 35.5 32.2 34.3 سيجال

 3.0 76.38 103.8 76.6 83.6 59.6 58.3 صرع

 1.2 29.62 24.2 27.4 37.7 37.2 21.6 طراد

 1.6 42.2 43.4 23.4 48.1 69.2 26.9 ناجل

 19.1 490.84 709.4 521.8 463.8 413.9 345.3 أصناف أخرى 

 جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة. :المصدر
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 (3جدول )

 (3102-3103البحيرات خالل الفترة )من  لألصنافاألهمية النسبية لإلنتاج السمكي 

 األصناف
 المتوسط اإلنتاج السنوي باأللف طن

 % ألف طن 6102 6102 2015 2014 2013

 100.0 173.6 183.5 158.2 171.3 170.7 183.9 اإلجمالي

 50.2 87.1 91.0 84.8 92 86.5 81.2 بلطي

 18.0 31.3 33.3 26.8 28.9 28.9 38.6 عائلة بورية

 11.3 19.6 20.7 14.6 16.8 18.8 27.1 قراميط

 2.0 3.5 3.6 1.9 1.7 5.7 4.6 قشر البياض

 2.9 5.0 5.3 5.9 5.2 4.6 3.8 مبروك

 2.5 4.4 5.2 3.6 3.6 4.6 4.9 جمبري

 1.0 1.7 1.7 1.9 2.6 1.1 1.4 كابوريا

 1.7 2.9 3.5 3.3 4.5 3.3 0 راية

 1.6 2.8 2.9 2.8 2.7 2.9 2.8 دفاس

 5.4 9.4 10.5 9 9.36 8.96 9.2 %0أقل من أصناف 

 3.4 5.8 5.8 3.8 3.9 5.3 10.3 أصناف أخرى

 جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة. :المصدر
 

 (4جدول )

 (3102-3103) من البحيرات خالل الفترة لألصنافاألهمية النسبية لقيمة اإلنتاج السمكي 

 األصناف
بالمليون جنيه السنوية القيمة  المتوسط 

 % مليون جنيه 6102 6102 2015 2014 2013

 100.0 3106.9 4457.3 3074.9 2718.59 2666.25 2617.68 اإلجمالي

 37.4 1161.8 1693.3 1272.5 1104.00 951.50 787.64 بلطي

 23.2 721.4 1093.6 628.8 572.22 621.35 690.94 عائلة بورية

 8.0 247.2 294.8 189.4 191.52 235.00 325.20 قراميط

 2.3 71.0 93.5 43.3 34.00 102.60 81.42 قشر البياض

 3.0 92.2 115.5 117.4 93.60 73.60 60.80 مبروك

 9.9 306.1 526.1 305.5 216.00 252.54 230.30 جمبري

 1.6 51.2 67.5 59.6 78.00 24.86 26.18 كابوريا

 1.0 30.2 28.1 26.8 24.30 38.70 33.18 موسى

 1.2 36.6 46.2 35.5 37.50 30.80 33.00 قواقع ومحاريات

 1.2 37.8 42.8 35.0 39.60 32.95 38.40 حنشان

 4.6 143.5 180.1 106.9 97.50 127.20 206.00 أصناف أخرى

* 0أصناف أقل من   104.62 175.15 230.35 254.3 275.5 208.0 6.7 

 جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة. :المصدر
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 (5جدول )

 (3102-3103خالل الفترة ) النيل وفروعهمن  لألصنافاألهمية النسبية لإلنتاج السمكي 

 األصناف
 المتوسط اإلنتاج السنوي باأللف طن

 % ألف طن 6102 6102 2015 2014 2013

 100.0 70.9 77.7 73.5 69.7 66.1 67.7 اإلجمالي

 31.6 22.4 23.8 23.1 22.1 21.5 21.6 بلطي

 15.9 11.3 9.5 10.3 11.1 11.6 13.8 مبروك الحشائش

 19.9 14.1 14.7 14.3 13.6 13.6 14.4 قراميط

 7.6 5.4 6.2 6.0 5.2 4.8 4.8 بياض

 2.2 1.6 2.0 1.8 1.6 1.9 0.6 بساريا

 3.6 2.5 6.5 3.7 2.5 0.0 0.0 استاكوزا

 3.7 2.7 2.8 2.9 2.6 2.5 2.5 قشر بياض

 2.9 2.1 2.6 2.1 1.9 1.9 1.8 شيالن

 1.4 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 1.1 لبيس

 0.8 0.6 0.5 0.6 1.0 0.8 0.0 سحلية

 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 بنى

 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 عائلة بورية

 9.1 6.5 7.4 6.9 6.3 5.6 6.1 أصناف أخرى

 جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة. :المصدر
 

 (6جدول )

 (3102-3103خالل الفترة ) النيل وفروعهمن  لألصنافاألهمية النسبية لقيمة اإلنتاج السمكي 

 األصناف
 المتوسط بالمليون جنيهالقيمة السنوية 

 % مليون جنيه 6102 6102 2015 2014 2013

 100.0 1176.0 1620.3 1350.6 1062.1 971.0 875.9 اإلجمالي

 25.6 301.1 443.1 347.0 265.2 240.8 209.5 بلطي

 17.4 204.5 209.7 206.8 199.8 185.6 220.8 مبروك الحشائش

 15.3 180.0 209.3 185.8 155.0 171.4 178.6 قراميط

 6.4 75.1 119.6 89.6 76.4 47.0 42.7 بياض

 3.7 43.3 14.7 67.8 59.2 70.3 4.6 بساريا

 6.2 73.0 227.9 117.1 20.0 0.0 0.0 استاكوزا

 4.7 55.7 72.4 64.6 52.0 45.0 44.3 قشر بياض

 2.4 28.0 42.5 29.2 23.8 22.8 21.6 شيالن

 1.4 16.4 21.5 16.9 16.0 13.5 14.3 لبيس

 1.1 12.4 11.7 13.3 21.0 16.0 0.0 سحلية

 0.4 4.7 4.1 4.2 3.6 5.1 6.4 بنى

 0.2 1.8 1.1 3.5 2.6 0.5 1.5 حنشان

 1.0 11.7 14.4 11.5 9.9 13.0 9.7 عائلة بورية

 14.3 168.2 228.3 193.3 157.5 140.0 122.0 أصناف أخرى

 ية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة.جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنم :المصدر
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 (2جدول )

 (3102-3103من االستزراع السمكي خالل الفترة ) لألصنافاألهمية النسبية لإلنتاج السمكي 

 األصناف
طن باأللف السنوي اإلنتاج  المتوسط 

 % ألف طن 6102 6102 2015 2014 2013

 100.0 1246.4 1451.8 1370.7 1174.8 1137.0 1097.5 اإلجمالي

 67.1 835.7 967.3 940.3 875.5 759.6 635.8 بلطي

 15.4 192.5 174.2 200.9 94.6 198.8 294.0 مبروك

 12.1 151.4 210.2 153.8 157.2 119.6 116.2 عائلة بورية

 1.6 19.4 30.7 24.5 14.3 15.2 12.3 قاروص

 1.8 21.9 35.2 26.7 16.1 16.9 14.5 دنيس

 0.8 9.9 8.3 7.6 7.4 13.1 13.3 قراميط

 1.0 12.2 25.0 16.2 9.3 5.8 4.9 لوط

 0.2 2.7 0.1 0.1 0.0 7.2 5.9 جمبري

 0.0 0.6 0.7 0.6 0.3 0.7 0.6 بياض

 0.0 0.0 000 111 0.004 0.005 0.001 أصناف أخرى

 صاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة.جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إح :المصدر
 

 (8جدول )

 (3102-3103من االستزراع السمكي خالل الفترة ) لألصنافاألهمية النسبية لقيمة اإلنتاج السمكي 

 األصناف
 المتوسط جنيه بالمليون السنوية القيمة

 % مليون جنيه 6102 6102 2015 2014 2013

 100.0 21372.4 34053.6 25153.7 17133.7 16168.8 14352.2 اإلجمالي

 53.5 11425.05 17991.8 14104.6 10506 8355.6 6167.26 بلطي

 16.3 3487.58 3832.1 4018.2 1702.8 3180.8 4704 مبروك

 17.1 3656.44 6897.1 3609.2 3112.56 2583.36 2079.98 عائلة بورية

 3.9 828.452 1631.5 1126.9 636.35 456 291.51 قاروص

 5.8 1232.162 2329.2 1644.3 788.9 851.76 546.65 يسدن

 0.6 126.368 118.3 99.2 84.36 165.06 164.92 قراميط

 2.2 469.09 1225.4 533.3 297.6 174 115.15 لوط

 0.7 139.076 13.6 8.6 0.6 395.28 277.3 جمبري

 0.0 8.08158 14.5 9.2 4.41 6.86 5.4379 بياض

 0.0 0.102 0.07 1.6 0.1 0.12 0.02 أصناف أخرى

 جمعت وحسبت من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصاءات اإلنتاج السمكي، أعداد مختلفة. :المصدر
 

 

 
 
 


