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  :مخصالم
جنيو خالل الفترة  يارمم 5332نحو متوسط العجز حيث بمغ  السمكيتعاني مصر من وجود عجز في الميزان التجاري 

وزيادة الطمب عمى العمالت األجنبية وىو ما ينعكس عمى  المصري اإلقتصادعمى  و ما يشكل عبءوى 2019 – 2009
نخفاض قيمة الجنيو المصري  جارة ستيدف البحث دراسة الوضع الراىن لمت، وا  زيادة سعر الصرف لمعمالت األجنبية وا 

 ت الدراسة إلي عدة نتائج أىميا: وقد توصمالخارجية المصرية لألسماك 
 133تبين إنو تراوح بين حد أدني بمغ نحو  2019- 2009من دراسة تطور كمية الواردات السمكية المصرية لمفترة  -

وية إحصائيا معنفي زيادة سنوية  ا، وأني 2019ألف طن عام  48333، وحد أعمي بمغ نحو  2009ألف طن عام 
% من متوسط إجمالي كمية الواردات السمكية  8329ألف طن سنويا بمعدل تغير بمغ نحو  24372بمغت حوالي

 ألف طن لفترة الدراسة 3 298المصرية البالغ نحو 
 935تبين إنو تراوح بين حد أدني بمغ نحو  2019- 2009من تطور إجمالي كمية الصادرات السمكية المصرية لمفترة  -
بمغت معنوية إحصائيا وبزيادة سنوية  2017ألف طن عام  3438، وحد أعمي بمغ نحو  2011لف طن عام أ

نحو  ةالسمكية المصرية البالغالصادرات % من متوسط إجمالي كمية  1231ألف طن بمعدل تغير بمغ نحو 2369حوالي
 ألف طن لفترة الدراسة 2233

عجز لمتبين أن المتوسط السنوي  2019 -2009تصد المصري خالل الفترة بدراسة تطور الميزان التجاري السمكي لممق -
 جنيو ارممي 5332حوالي بقيمة بمغت ألف طن سنويا ،  27537الميزان التجاري السمكي المصري بمغ حوالي الكمي ب

 الميزان التجاري السمكي الكمي والقيمي خالل فترة الدراسة3في يعنى تدىور  مما
لقيمة  معدل اإلنخفاض النسبي يشير إلى ام% م 5.68لصادرات لمواردات المصرية من األسماك نحو بمغ معدل تغطية ا -

 3السمكيةواردات الالمصرية مقارنة بقيمة السمكية الصادرات 
%،  7632تحسن شروط التجارة الخارجية السمكية المصرية لمعدل التبادل الدولي اإلجمالي والصافي حيث بمغت حوالي  -

، بينما تدىورت شروط التجارة الخارجية السمكية  2019 -2009ل منيم عمي الترتيب خالل فترة الدراسة % لك115
 % مما يؤدي إلي الحد من المقدرة عمي اإلستيراد 3  86341المصرية الدخمية إذ بمغت حوالي 

التركز الجغرافي خالل الفترة دم عالجغرافي لمواردات المصرية من األسماك فقد تبين أنيا قد اتسمت بركز بالنسبة لمت -
 % .3635، فقد بمغ معامل التركز الجغرافي حوالي  2015-2019

،  2019 -2015% خالل الفترة  40395قدر معامل التركز الجغرافي لكمية الصادرات المصرية من األسماك بحوالي  - 
مية الصادرات المصرية من األسماك فى عدد وبذلك يعتبر معامل التركز الجغرافى مرتفع نسبيا ويشير ذلك إلى تركز ك

 3 . محدود من الدول
 % 3 5.38بمغ نحو المصرية أن متوسط قيمة معامل عدم اإلستقرار لكمية واردات األسماك  -
 % 3 7.4بمغ نحو المصرية أن متوسط قيمة معامل عدم اإلستقرار لكمية صادرات األسماك  -

 األسماك المصرية 3 –الميزان التجاري  -جية التجارة الخار الكممات اإلسترشادية : 
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  :مقدمة
قتصادية المصرية زيادة تستيدف السياسة اإل

الصادرات والحد من الواردات لتقميل العجز في الميزان 
التجاري المصري وتوفير العممة الصعبة، وبالرغم من 

مميون 13 تمتع مصر بمسطحات مائية شاسعة تصل إلى
إلحتياجات السمكي ال يكفي ا اإلنتاجإال أن حجم  (15)فدان
الدولة لسد العجز عن طريق ستيالكية ، لذا لجأت اإل
لواردات ستيراد من الخارج حيث بمغ متوسط قيمة ااإل

والذي  جنيو  مميار 7379 المصرية من األسماك حوالي 
من متوسط قيمة الواردات المصرية  % 1135يمثل نحو 

والبالغ 2015 -2019 من السمع الغذائية خالل الفترة 
، ىذا إلى جانب الضآلة النسبية جنيو يارمم 67374نحو 

لقيمة صادراتيا مقارنة بوارداتيا حيث بمغ متوسط قيمة 
الصادرات المصرية من األسماك خالل تمك الفترة حوالي 

%من  1.8والذي يمثل نحو  جنيومميون  52832
خالل متوسط قيمة الصادرات المصرية من السمع الغذائية 

  3(5)جنيومميار  29334تمك الفترة والبالغ نحو 
 

  :مشكمة البحث
مياازان التجااااري تعاااني مصاار ماان وجاااود عجااز فااي ال

الضآلة النسابية لقيماة صاادراتيا مقارناة بقيماة و لألسماك 
وارداتيا حيث بمغ متوسط قيمة العجز في الميزان التجاري 

 7347حااااوالي  2019 -2015الساااامكي خااااالل الفتاااارة 
مان متوساط قيماة العجاز % 1833يمثل نحاو  جنيور اممي

 40379في الميزان التجاري لمسامع الغذائياة والباالغ نحاو 
، وبمااغ المتوسااط اليندسااي لمعاادل تغطيااة  (5)جنيااو مميااار

الصاااادرات السااامكية لوارداتياااا خاااالل تماااك الفتااارة حاااوالي 
عمى الميزان التجاري لمدولة  ء، وىو ما يشكل عب637%

وىاو ماا يانعكس  عمالت األجنبيةعمى ال وزيادة في الطمب
نخفاض قيمة لمعمالت األجنبية وا  صرف العمى زيادة سعر 
  .الجنيو المصري

 

  :ىدف البحث
ييدف البحث إلى دراسة الوضع الراىن لمتجارة 

  :الخارجية المصرية لألسماك وذلك من خالل

دراسة الوضع الراىن لمميزان التجاري السمكي من - ١
طور كال من قيمة العجز في الميزان خالل دراسة ت

التجاري السمكي، ومعدل تغطية الصادرات لمواردات 
 .السمكية

المصرية والصادرات دراسة الوضع الراىن لمواردات - ٢ 
من األسماك من خالل دراسة تطور كل من كميتيا 

التوزيع و ومعامل اإلستقرار وقيمتيا وسعرىا، 
، ومعامالت  الجغرافي ليذه الواردات والصادرات

 3التبادالت الدولية 
 

 األسموب البحثي:
التحميل الوصفي والكمي  عتمد البحث عمى أسموبي 

من خالل اإلستعانة ببعض األساليب التحميمية اإلحصائية 
وتقدير مؤشرات الكفاءة كتحميل السالسل الزمنية ، 
ومعامالت عدم اإلستقرار،  اإلقتصادية لمتجارة الخارجية ،

 لتركز الجغرافي وغيرىا3ومعامالت ا
 

 :مصادر البيانات
البيانات الثانوية المنشورة وغير  عتمد البحث عماىإ

الجيااز  مثلالمنشورة الصادرة من الجيات الرسمية 
والموقع االلكتروني لو  المركازى لمتعبئاة العاماة واإلحصاء

 ، eg.gov.capmas.www عمى شبكة اإلنترنت
قتصاد الزراعى رة المركزية لإلإلى بيانات اإلدا باالضافة

ستصالح األراضى، كماا تام اإلستعانة  بوزارة الزراعة وا 
ببيانات شبكة المعمومات الدولياة، وكاذلك تام اإلستعانة 

بعض األبحاث والدراسات الساابقة ذات الصامة بموضوع ب
 .البحث

 

 النتائج البحثية:مناقشة 
مكية أوال: الوضع الراىن لمتجارة الخارجية الس

  : المصرية
يتناول ىذا الجزء مناقشة الوضع الراىن لمواردات 

ال شك أن أي دولة المصرية من األسماك ، و والصادرات 
في العالم ترتبط مع بقية الدول بعالقات إقتصادية تتمثل 

 3(8)الصادرات والواردات باصفة أساساية فاي
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  :الواردات السمكية المصرية -1
الواردات السمكية عر طن تطور كمية وقيمة وس -أ

  :المصرية 
تعد الواردات السمكية أحد متغيرات التجارة الخارجية 

قتصادية إلي والتاي تيادف خطاط التنمياة اإلالماصرية 
الحد منيا ، وىي تتمثل في بعض  األسماك المممحة أو 

التونة ك، واألساماك المحفوظة (5)المجمدة أو المبردة
لقشريات ، والبطارخ  باإلضاافة والسالمون والرنجة ، وا

وفيما يمي عرضا تحميميا  . إلاي بعض األصناف األخرى
لتطور كال من كمية وقيمة ومتوسط سعر طن الواردات 

 20193 -2009 السمكية الماصرية خالل الفترة
 

 :  تطور كمية الواردات السمكية –
من دراسة تطور إجمالي كمية الواردات السمكية 

نو ( تبين أ1) بالجدول 2019- 2009ة المصرية لمفتر 

 2009ألف طن عام  133تراوح بين حد أدني بمغ نحو 
%، وحد أعمي بمغ نحو 100برقم قياسي قدر بنحو 

برقم قياسي قدر بنحو  2019ألف طن عام  48333
 وتشير معادلة اإلتجاه الزمني العام %3  36334

 بمغتمعنوية إحصائيا زيادة سنوية إلي  (2بالجدول )
نحو مغ ألف طن سنويا بمعدل تغير ب 24372حوالي
% من متوسط إجمالي كمية الواردات السمكية  8329

كما ،  ألف طن لفترة الدراسة 298المصرية البالغ نحو 
%من التغيرات  54يشير معامل التحديد إلى أن حوالي 

الحادثة في كمية الواردات المصرية من األسماك خالل 
ى التغيرات التي يعكس أثرىا عامل فترة الدراسة تعزي إل

 .الزمن

 

 .2019-2009كمية وقيمة ومتوسط سعر طن الواردات السمكية المصرية خالل الفترة تطور  :(1جدول )
 سعر طن واردات األسماكمتوسط  قيمة الواردات الوارداتكمية  بيان

الرقم  باأللف طن
 القياسي%

قيمة بالمميون 
 جنيو 

ط سعر الطن متوس الرقم القياسي%
 باأللف جنيو

 الرقم القياسي%

2009 133 100 203439 100 1533 100 
2010 26036 19539 278834 137 1037 6939 
2011 182 13638 311232 15239 1731 11138 
2012 335 25139 472335 23231 1431 9232 
2013 280.3 21037 406433 19937 1435 9438 
2014 354 26632 534534 26237 1531 9837 
2015 204.2 15335 396135 19437 1934 12638 
2016 220.4 16537 479831 23538 21377 14233 
2017 439.1 33032 1005534 49431 2239 14937 
2018 386 29032 9650 47432 25 16334 
2019 48333 36334 1150235 56533 2338 15535 
  18315  5639.7  298 المتوسط

 : ر : جمعت وحسبت منالمصد
الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستيالك من السمع الزراعية،  -1 

 . (3)أعداد مختمفة 
 . (6) عداد مختمفةأ –تاب اإلحصاءات السمكية السنوي ك –الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية - 2 
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 .2018 -2009لمفترة معادالت االتجاه الزمني العام لتطور كل من كمية وقيمة وسعر الواردات المصرية من األسماك  :(2جدول )
متوسط  المعادلة المتغير التابع

 سنوي
معدل التغير 
 السنوي %

R2 F  

 Y = 149.68 + 24.72X كمية الواردات باأللف طن
 (2.92)**   (3.27)**       

298 8.29 540. **1037 

 Y =  421.81 + 869.64X قيمة الواردات بالمميون جنيو
     (0.425)**  (5.94)** 

563937 15.42 790. **3533 

 Y =  10.66 +  1.25X السعر اإلستيرادي باأللف جنيو/ طن
      (7.11)*   (5.65) *       

18315 6389 0378 31.92* 

 03013* مستوي معنوية 
 03053وي معنوية ** مست

 ( 13المصدر : جدول )
 تطور قيمة الواردات السمكية :  -

( وبدراسة تطور إجمالي قيمة 1من الجدول )
تبين  2019- 2009الواردات السمكية المصرية لمفترة 
مميار جنيو عام  2303إنو تراوح بين حد أدني بمغ نحو 

%، وحد أعمي بمغ 100برقم قياسي قدر بنحو  2009
برقم قياسي قدر  2019مميار جنيو عام  11305نحو 
% 3 وتشير معادلة اإلتجاه الزمني العام 56533بنحو 

( إلي زيادة سنوية معنوية إحصائيا بمغت 2بالجدول )
مميون جنيو بمعدل تغير بمغ نحو  869364حوالي

% من متوسط إجمالي قيمة الواردات السمكية 15342
لفترة الدراسة،  مميار جنيو 5364المصرية البالغ نحو 

%من  79كما يشير معامل التحديد إلى أن حوالي 
التغيرات الحادثة في قيمة الواردات المصرية من األسماك 
خالل فترة الدراسة تعزي إلى التغيرات التي يعكس أثرىا 

 .عامل الزمن
 

 تطور السعر اإلستيرادي لمواردات السمكية:  -
المصرية بدراسة تطور سعر طن الواردات السمكية 

( 1بالجدول) 2019- 2009)السعر اإلستيرادي( لمفترة 
ألف  1037يتبين أنو تراوح بين حد أدني بمغ حوالي 

%، 6939برقم قياسي قدر بنحو  2010جنيو/ طن عام 
 2018ألف جنيو/ طن عام  25وحد أقصي بمغ حوالي 

%3 كما يتضح من  15535برقم قياسي قدر بنحو 
( أن متوسط 2بالجدول )لعام معادلة اإلتجاه الزمني ا

سعر طن الواردات السمكية المصرية قد أخذ إتجاىا عاما 

ألف جنيو ،   1325متزايدا معنوي إحصائيا بمغ حوالي 
% من المتوسط السنوي  6389وبمعدل تغير بمغ حوالي

لسعر طن الواردات السمكية المصرية البالغ حوالي 
يشير معامل  ألف جنيو خالل فترة الدراسة ، كما 18315

%من التغيرات الحادثة في  78التحديد إلى أن حوالي 
سعر طن الواردات المصرية من األسماك خالل فترة 
 .الدراسة تعزي إلى التغيرات التي يعكس أثرىا عامل الزمن

 

 معامل عدم اإلستقرار لمواردات السمكية :  –ب 
لمتوساط معامل عدم اإلستقرار: وىاو عباارة عان ا

نحراف القيم المقدرة عن القيم ي لمنسب المئوية إل اليندس
الفعمية وتشير قيمة معامل اإلستقرار التي تساوى صفر 
إلى الحالة المثمى إلستقرار المتغير موضع الدراسة ، 
وكمما زادت قيمة المعامل عن الصفر بغض النظر عن 
اإلشارة فإن ذلك يعنى عدم الثبات أوعدم اإلستقرار في 

الدراسة ، ويتم إحتساب درجة اإلستقرار  المتغير موضع
اإلقتصادى  لممتغير بتقدير النسبة المئوية لمفرق المطمق 
بين القيمة الفعمية والمقدرة لممتغير بالنسبة لمقيمة 

 3(14)المقدرة لممتغير كما بالمعادلة التالية 

 معامل اإلستقرار = 

 الدراسة القيمة الفعمية لممتغير موضع Y= :  حيث
 =Yˆ القيمة التقديرية لممتغير موضع الدراسة.  
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تبين من دراسة وتحميل معامالت اإلستقرار لواردات و 
ومن  2019 -2009األسماك المصرية خالل الفترة 

 ( مايمي :3الجدول )
أن قيمة معامل عدم اإلستقرار لكمية واردات األسماك  -

 2013 % عام2357تراوحت بين حد أدني بمغ نحو 
ويعتبر أكثر األعوام إستقرار ، وحد أقصي حوالي 

يعتبر أقل األعوام إستقرارا، و  2015% عام 36372
وأن متوسط قيمة معامل عدم اإلستقرار لكمية واردات 

 % 3 5.38األسماك بمغ نحو 
أن قيمة معامل عدم اإلستقرار لقيمة واردات األسماك  - 

 2011 م% عا2.69تراوحت بين حد أدني بمغ نحو 
ويعتبر أكثر األعوام إستقرار ، وحد أقصي حوالي 

يعتبر أقل األعوام إستقرارا، و  2009% عام 57.57
وأن متوسط قيمة معامل عدم اإلستقرار لكمية واردات 

 % 14.23األسماك بمغ نحو 
أن قيمة معامل عدم اإلستقرار لسعرواردات األسماك  -

 2015% عام 0.05تراوحت بين حد أدني بمغ نحو 
ويعتبر أكثر األعوام إستقرار ، وحد أقصي حوالي 

يعتبر أقل األعوام إستقرارا، و  2009% عام 28.46
وأن متوسط قيمة معامل عدم اإلستقرار لكمية واردات 

 % 10.73األسماك بمغ نحو 
 

التوزيع الجغرافى لمواردات السمكية المصرية  -ج
 : من دول العالم

% من كمية  50ن متركز أكثر ( 4) يوضح الجدول -
الواردات المصرية من األسماك من ثالث دول وىي 

% من  80ىولندا، النرويج، والبرازيل كما تركز نحو 
الواردات السمكية من سبع دول ىي ىولندا، النرويج، 
البرازيل، اليابان، أسبانيا، الصين، وفيتنام مما قد يمثل 
 يمخاطرة قد تؤثر عمى األمن الغذائي من األسماك ف

مصر في حالة حدوث أي تغيرات إقتصادية أو سياسية 
أو مناخية في ىذه الدول قد تؤثر عمى كمية صادراتيا 
من األسماك إلى مصر لذلك من الضروري توسيع 
قائمة الدول التي يتم إستيراد األسماك منيا لتقميل 
المخاطرة وزيادة األمن الغذائي وتأمين اإلحتياجات من 

الجدول التوزيع الجغرافي لكمية  ، وتبين من األسماك
الواردات المصرية من األسماك من دول العالم خالل 

حيث أن السوق اليولندي  2019 -2015الفترة 
ألف  11139إستحوذ عمي الصدارة بمتوسط حوالي 

%من إجمالي كمية الواردات  2931طن تمثل نحو 
المصرية السمكية خالل تمك الفترة ، في حين جاء 

ويجي في المرتبة الثانية بمتوسط حوالي ر السوق الن
%من إجمالي  11374ألف طن تمثل نحو  4532

كمية الواردات المصرية السمكية خالل تمك الفترة ، ثم 
السوق البرازيمي في المرتبة الثالثة بمتوسط حوالي 

%من إجمالي كمية  9343ألف طن تمثل نحو  3633
، تمييا كل ةالواردات السمكية المصرية خالل تمك الفتر 

 من أسواق اليابان، أسبانيا، الصين، فيتنام، إيرلندا ،
عمان، أيسمندا، واإلمارات عمى الترتيب ، بمتوسط نحو 

9317  ، %8386 ، %6378 ،%4326 ،%
% من إجمالي %231، %2362، %2373، 2375

كمية الواردات المصرية السمكية لكل منيم عمى 
 الترتيب خالل تمك الفترة3

( التوزيع الجغرافي لقيمة 4ضح الجدول )و كما ي -
الواردات المصرية من األسماك من دول العالم المختمفة 

حيث تبين أن السوق  2019 -2015خالل الفترة 
اليولندي إستحوذ عمي الصدارة بمتوسط قيمة بمغت 

% من  22316مميار جنيو تمثل نحو  331حوالي 
تمك  لإجمالي قيمة الواردات المصرية السمكية خال 

الفترة ، في حين جاء السوق اإلماراتي في المرتبة 
مميار جنيو تمثل  2302الثانية بمتوسط بمغ حوالي 

%من إجمالي قيمة الواردات المصرية  14337نحو 
السمكية خالل تمك الفترة، ثم جاء السوق النرويجي في 

مميار جنيو تمثل  1343المرتبة الثالثة بمتوسط حوالي 
جمالي قيمة الواردات السمكية إ%من  10322نحو 

المصرية خالل تمك الفترة، تمييا كل من اليابان، 
البرازيل ، أسبانيا، الصين، فيتنام، اليمن ،عمان ، 

%، 8ايرلندا ، أيسمندا عمى الترتيب، بمتوسط نحو  
7318 ،%6392،%6339 ، %5398 ،%3317 %

% لكل منيم عمي الترتيب %2333، %2346، 2367،
يمة الواردات المصرية السمكية خالل تمك قمن متوسط 

 الفترة3 
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 .2019-2009 معامل عدم اإلستقرار لكمية وقيمة ومتوسط سعر طن الواردات السمكية المصرية خالل الفترة :(3جدول )
 لمتوسط سعر الطن معامل عدم اإلستقرار لمقيمة معامل عدم اإلستقرار لمكمية معامل عدم اإلستقرار بيان
2009 23374 57.57 28.46 
2010 30.87 29.03 18.69 
2011 18.69 2.69 18.67 
2012 34.78 21.10 9.96 
2013 2.57 14.79 14.25 
2014 18.79 5.22 16.85 
2015 36.72 39.14 0.05 
2016 36.56 34.97 5.37 
2017 17.98 21.90 4.52 
2018 2.74 5.83 7.94 
2019 14.63 15.16 2.5 
 10.7 1432 5.38 المتوسط

 ( بالدراسة 23( ، )1)جدول جمعت وحسبت من:  -1المصدر: 
 eg.gov.capmas.www(5)3 الموقع االلكتروني لمجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء  -2

 

 .2019 -2015التوزيع الجغرافي لمواردات المصرية من األسماك خالل الفترة  :(4)جدول 
متوسط السعر 
ف لاالستيرادي باأل 
 جنيو/ طن

 بيان كمية الواردات قيمة الواردات
المتوسط  أىمية نسبية%

 بالمميون جنيو
المتوسط  أىمية نسبية%

 باأللف طن
 ىولندا 111.9 29.1 3109.54 22.16 27.79
 النرويج 45.2 11.74 1433.58 10.22 31.72
 البرازيل 36.3 9.43 1007.1 7.18 27.74
 اليابان 35.3 9.17 1124.37 8 31.85
 أسبانيا 34.1 8.86 970.68 6.92 28.46
 الصين 26.1 6.78 896.14 6.39 34.33
 فيتنام 16.4 4.26 839.64 5.98 51.2
 ايرلندا 10.6 2.75 345.29 2.46 32.57
 عمان 10.5 2.73 374.74 2.67 35.69
 أيسمندا 10.1 2.62 327.4 2.33 32.42
 ماراتإلا 8.1 2.10 2015.91 14.37 248.88
 اليمن 6.4 1.66 444.69 3.17 69.48
 المتحدة المممكة 4.7 1.22 115.12 0.827 24.49
 تايوان 4.2 1.09 103.82 0.747 24.72
 اليند 3.2 0.83 140 1 43.75
 كوريا الجنوبية 2.2 0.57 60.94 0.43 27.7
 الواليات المتحدة االمريكية 2.2 0.57 85.77 0.49 31

 * دول أخري 17.4 4.52 860.2 4.64 37.44
841.23 100 14028.62 

 
 اإلجمالي 384.9 100

 متوسط 21.38  738.35  46.73
 معامل التركز الجغرافي** 36.42 31395 

  eg.gov.capmas.www3 المصدر: جمعت وحسبت من الموقع اإللكتروني لمجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء
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متوسط سعر إستيراد األسماك  ويبين نفس الجدول أن -
قدر بنحو  2019 -2015من الخارج خالل الفترة 

سعر اإلستيراد ألف جنيو / الطن وقد تفاوت  46373
، حيث تبين أن سوق اإلمارات جاء من سوق إلى أخر

 248388في المركز األول بمتوسط سعر بمغ نحو  
، ألف جنيو / طن ، يميو كل من أسواق اليمن، فيتنام 

حيث بمغ ، عمان ، الصين ، إيرلندا ، إيسمندا  دالين
متوسط السعر اإلستيرادي لمطن من األسماك نحو 

69348 ،5132،43375  ،35369  ،34333  ،
رتيب ألف جنيو لكل منيم عمى الت  32342، 32357

إستيرادي وقد يرجع ذلك إلى أن من حيث أعمي سعر 
ات يمعظم الواردات المصرية من تمك الدول من القشر 

ذات األسعار المرتفعة ، بينما جاءت كل من المممكة 
المتحدة، تايوان، كوريا الجنوبية، البرازيل، وىولندا 
كأقل الدول من ناحية السعر اإلستيرادي حيث بمغ 

 ،ألف جنيو  24349متوسط سعر إستيراد الطن نحو 
ألف  27374 ،ألف جنيو  2737 ،ألف جنيو  24372
 لكل منيم عمى الترتيب3  ألف جنيو 27379 ،جنيو 

 

 التركز الجغرافي لمواردات السمكية: -د
 :درجة التركز الجغرافى 

 coefficient معامل التركيز الجغرافىأن 
Concentration Geographic   يقيس درجة

التوزيع والتركز وذلك لمتعرف عمى الدول ذات األىمية 
وقد  النسبية المرتبطة بالنسبة لمصادرات أو الواردات ،

دل  " 40إستنتج أنو إذا زادت قيمة معامل التركز عن " 
ويتم  ذلك عمى التركز الجغرافى لمصادرات أو الواردات ،
معامل )حساب معامل التركز الجغرافى لمتجارة الخارجية 

Hirshman - Gini )(1)تاليةوفق المعادلة ال: 

Ci =  
 حيث: 
: Ci   ادرات صمعامل التركز الجغرافى لكمية أو قيمة

 3سمعة معينة
: Xij  كمية أو قيمة صادرات سمعة معينة i  من أو إلى

 j3 الدولة

 : Xi إجمالى كمية أو قيمة صادرات سمعة معينة i 3 
معامل التركز الجغرافي ( أن 4) الجدولمن  بينتيو 

بحوالي يقدر لكمية الواردات المصرية من األسماك 
بمغ  بينما،  2019 -2015% خالل الفترة 36342

معامل التركز الجغرافي لقيمة الواردات المصرية من 
 3الفترةنفس % خالل 31395األسماك نحو 

 

  المصرية : الصادرات السمكية -2
التصدير خيار إستراتيجي لمنمو والتنمية في كافة أن 

دول العالم حيث أن نمو الصادرات يؤدي إلي زيادة 
شة يمعدالت نمو الناتج المحمي ورفع مستوي المع

لممواطنين ، وتصدر مصر كميات ضئيمة من األسماك 
مما يؤكد نقص كفاءة القطاع السمكي عمي الرغم من 
أىميتو كمصدر لمعمالت األجنبية والدخل القومي ، و تعد 
الصادرات السمكية أحد متغيرات التجارة الخارجية 
المصرية والتي تيدف خطط التنمية اإلقتصادية إلي 

ل في بعض األسماك الطازجة أو ثزيادتيا ، وىي تتم
المممحة أو المجمدة ، واألسماك أو القشريات المحفوظة 
والمدخنة كالسممون والرنجة والجمبري المبرد أو المجمد 
أو المسموق ، والبطارخ  باإلضافة إلي بعض األصناف 

 3األخرى
 

تطور كمية وقيمة وسعر طن الصادرات السمكية  -أ
  المصرية :

 لصادرات :اتطور كمية  –
من دراسة تطور إجمالي كمية الصادرات السمكية 

( تبين إنو 5) بالجدول 2019- 2009المصرية لمفترة 
 2011ألف طن عام  935تراوح بين حد أدني بمغ نحو 

%، وحد أعمي بمغ نحو 7034برقم قياسي قدر بنحو 
برقم قياسي قدر بنحو  2017ألف طن عام  3438
تجاه الزمني العام بالجدول وتشير معادلة اإل  %3 25738

ألف طن  2369 ( إلي زيادة سنوية بمغت حوالي6)
% من متوسط إجمالي كمية 1231 بمعدل تغير بمغ نحو

ألف طن  2233نحو  ةالسمكية المصرية البالغ صادراتال
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كما يشير معامل التحديد إلى أن حوالي لفترة الدراسة ، 
ت المصرية امن التغيرات الحادثة في كمية الصادر  % 77

من األسماك خالل فترة الدراسة تعزي إلى التغيرات التي 
 .يعكس أثرىا عامل الزمن

 

 .2019-2009تطور إجمالي كمية وقيمة ومتوسط سعر الصادرات السمكية المصرية خالل الفترة  :(5جدول )
 سعر طن صادرات األسماك قيمة الصادرات الصادراتكمية  بيان

كمية باأللف 
 طن

قيمة بالمميون  القياسي% مالرق
 جنيو 

سعر متوسط  الرقم القياسي%
 باأللف جنيوالطن 

الرقم 
 القياسي%

2009 1335 100 128325 100 935 100 
2010 1036 7835 89304 6934 834 8834 
2011 935 7034 14036 10936 1438 15538 
2012 12 8839 11238 8739 934 9839 
2013 19.1 14135 17537 137 932 9638 
2014 30.7 22734 23935 18637 738 8231 
2015 18.84 13935 22631 17633 12 12633 
2016 32.1 23738 51336 40035 16 16831 
2017 34.8 25738 64338 502 1835 19437 
2018 30.4 22532 57436 448 1839 19839 
2019 3338 25034 68238 53234 2032 21332 
 13.15 320.6 22.3 المتوسط

 : المصدر : جمعت وحسبت من
الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستيالك من السمع الزراعية،  -1

 . (3)أعداد مختمفة 
 .  (6) عداد مختمفةأ –تاب االحصاءات السمكية السنوي ك –الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية - 2 
 

لمفترة المصرية من األسماك  صادراتمعادالت االتجاه الزمني العام لتطور كل من كمية وقيمة وسعر ال :(6جدول )
2009- 2018. 

متوسط  المعادلة المتغير التابع بيان
 سنوي

معدل التغير 
 السنوي %

R2 F  

    Y = 6.13 + 2.69X باأللف طن الصادراتكمية  1
  (- 351)**  (5.62)*      

2233 12.1 0377 *31359 

 Y = - 65.38 + 64.33X بالمميون جنيو الصادراتقيمة  2
     (- 1.04)*  (6.95)* 

32036 20307 0384 *48328 

 Y =  6.47 +  1.11 X باأللف جنيو/ طن تصديريالسعر ال 3
    (3.33)**   (3.89) ** 
         

13315 8344 0363 **15317 

 03013مستوي معنوية  *
 03053** مستوي معنوية 
 ( 53المصدر : جدول )
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 تطور قيمة الصادرات :  -
وبدراسة تطور إجمالي قيمة الصادرات السمكية 

نو ( تبين أ5) بالجدول 2019- 2009المصرية لمفترة 
مميون جنيو عام  89304تراوح بين حد أدني بمغ نحو 

حد أعمي بمغ و %، 6934برقم قياسي قدر بنحو  2010
برقم قياسي قدر  2019مميون جنيو عام  68238نحو 
وتشير معادلة اإلتجاه الزمني العام  3% 53234بنحو 

ألف  64333( إلي زيادة سنوية بمغت حوالي6بالجدول )
% من متوسط إجمالي   20307طن بمعدل تغير بمغ نحو

 32036السمكية المصرية البالغ نحو  صادراتكمية ال
كما يشير معامل التحديد إلى أن رة الدراسة ، تألف طن لف

%من التغيرات الحادثة في قيمة الصادرات  84حوالي 
المصرية من األسماك خالل فترة الدراسة تعزي إلى 

 .التغيرات التي يعكس أثرىا عامل الزمن
 

 تطور السعر التصديري لطن األسماك :  -
ومن خالل دراسة تطور سعر طن الصادرات السمكية 

 2019- 2009لمصرية )السعر التصديري( لمفترة ا
يتبين أنو تراوح بين حد أدني بمغ حوالي ( 5بالجدول)

برقم قياسي قدر بنحو  2014ألف جنية/ طن عام  738
ألف جنية/ طن  2032% ، وحد أقصي بمغ حوالي 8231

وتشير  3% 21332برقم قياسي قدر بنحو  2019عام 
أن متوسط  ( إلي6لجدول )امعادلة اإلتجاه الزمني العام ب

سعر طن الصادرات السمكية المصرية قد أخذ إتجاىا 
ألف جنيو بمعدل  1311عاما متزايدا معنويا بمغ حوالي

% من المتوسط السنوي لسعر طن  8344تغير بمغ نحو 
ألف  13315الصادرات السمكية المصرية البالغ حوالي 

ديد إلى حكما يشير معامل الت ، جنيو خالل فترة الدراسة
%من التغيرات الحادثة في قيمة الصادرات  63أن حوالي 

المصرية من األسماك خالل فترة الدراسة تعزي إلى 
 .التغيرات التي يعكس أثرىا عامل الزمن

 

السمكية  مصادراتمعامل عدم اإلستقرار ل -ب
 :المصرية 

األسماك المصرية صادرات دراسة معامالت اإلستقرار لب
 ( تبين مايمي :7ومن الجدول ) 2019 -2009مفترة ل
أن قيمة معامل عدم اإلستقرار لكمية صادرات األسماك  -

 2013% عام  2345تراوحت بين حد أدني بمغ نحو 
ويعتبر أكثر األعوام إستقرار ، وحد أقصي حوالي 

يعتبر أقل األعوام إستقرارا، وأن و  2009% عام 53306
صادرات  متوسط قيمة معامل عدم اإلستقرار لكمية

 % 3 7.4األسماك بمغ نحو 
 

 .2019-2009معامل عدم اإلستقرار لكمية وقيمة ومتوسط سعر طن الصادرات السمكية المصرية خالل الفترة  :(7جدول )
لمتوسط سعر  معامل عدم اإلستقرار لمقيمة معامل عدم اإلستقرار لمكمية معامل عدم اإلستقرار بيان

 25.49 1.12 53.06 2009 الطن
2010 7.91 54.11 3.22 
2011 33.1 45.58 51.17 
2012 28.95 65 13.76 
2013 2.45 54.60 23.4 
2014 37.85 46.94 40.55 
2015 24.52 56.15 15.67 
2016 16.09 11.45 4.3 
2017 14.70 0.08 12.46 
2018 7.96 18.92 7.63 
2019 5.37 11.67 8.19 
 15.1 11.24 7.4 المتوسط

 ( 63( ، )5)جدول جمعت وحسبت من:  :المصدر
 eg.gov.capmas.www3 الموقع االلكتروني لمجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء -         
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أن قيمة معامل عدم اإلستقرار لقيمة صادرات األسماك  -
% عام 0308تراوحت بين حد أدني بمغ نحو المصرية 

أقصي د ويعتبر أكثر األعوام إستقرار، وح 2017
يعتبر أقل األعوام و  2015% عام 56.15حوالي 

إستقرارا، وأن متوسط قيمة معامل عدم اإلستقرار لقيمة 
 % 11.243صادرات األسماك بمغ نحو 

صادرات األسماك  أن قيمة معامل عدم اإلستقرار لسعر -
% عام 3322تراوحت بين حد أدني بمغ نحو المصرية 

، وحد أقصي  ارويعتبر أكثر األعوام إستقر  2010
يعتبر أقل األعوام و  2011% عام 51.17حوالي 

إستقرارا، وأن متوسط قيمة معامل عدم اإلستقرار لسعر 
 % 15313صادرات األسماك بمغ نحو 

 

السمكية المصرية  مصادراتالتوزيع الجغرافى ل -ج
 3إلي دول العالم

% من كمية 50تركز حوالي ( 8) الجدولوضح ي -
األسماك عمي ثالث دول ىي  منالصادرات المصرية 

% من  75السعودية، واإلمارات ، والكويت وتركز نحو 
كمية الصادرات المصرية من األسماك عمي سبع دول 
ىي السعودية، واإلمارات ، والكويت، ولبنان ، 

سرائيل، و  األردنوالواليات المتحدة االمريكية ، و  ،  ا 
عائد الوىو األمر الذي قد يمثل مخاطرة قد تؤثر عمى 

من النقد األجنبي في حالة تغير السياسة اإلستيرادية 
لتمك الدول أو حدوث أي تغيرات إقتصادية أو 
إجتماعية أو سياسية بيذه الدول قد تؤثرعمى حجم 

لذا ، الطمب عمى الصادرات المصرية من األسماك 
فانو من الضروري المحافظة عمى ىذه األسواق إلى 

ديدة لزيادة الصادرات ج جانب العمل عمى فتح أسواق
التوزيع الجغرافي لكمية ومن  3 المصرية من األسماك

الصادرات المصرية من األسماك إلي دول العالم خالل 
تبين أن سوق دولة السعودية  2019 -2015الفترة 

ألف طن  8368ستحوذ عمي الصدارة بمتوسط حوالي ا
%من إجمالي الصادرات المصرية  25377تمثل نحو 

خالل تمك الفترة ، في حين جاء سوق ة السمكي

ألف  4393 نحواإلمارات في المرتبة الثانية بمتوسط 
%من إجمالي الصادرات  14364طن تمثل نحو 

المصرية السمكية خالل تمك الفترة ، ثم جاء سوق 
ألف  339الكويت في المرتبة الثالثة بمتوسط حوالي 

%من إجمالي الصادرات  11358طن تمثل نحو 
المصرية خالل تمك الفترة، تمييا كل من  يةالسمك

لبنان، الواليات المتحدة األمريكية، األردن، أسواق 
، 2306، 2369إسرائيل، ايطاليا، وقطر بمتوسط بنحو

ألف طن لكل منيم  1347، 1366، 1371، 1375
من إجمالي الصادرات السمكية خالل تمك عمي الترتيب 

  3الفترة

يع الجغرافي لقيمة وز ( الت8كما يبين الجدول ) -
 -2015الصادرات المصرية من األسماك خالل الفترة 

الواليات المتحدة األمريكية في حيث أن سوق  2019
مميون جنيو يمثل  91383الصدارة بمتوسط حوالي 

% من إجمالي قيمة الصادرات السمكية  13324نحو 
والتي ترجع إلي إرتفاع خالل تمك الفترة المصرية 

من وخاصة ي لألسماك المصدرة إليو ير السعر التصد
، يميو األسماك الفاخرة من الدنيس والوقار والرخويات 

مميون جنيو  87338سوق السعودية بمتوسط حوالي 
%من إجمالي قيمة الصادرات  1236يمثل نحو 

، يميو اإلمارات بمتوسط  السمكية خالل تمك الفترة
%من  11311مميون جنيو يمثل نحو  77306حوالي 

،  مالي قيمة الصادرات السمكية خالل تمك الفترةإج
مميون جنيو  75368يميو إيطاليا بمتوسط حوالي 

% من إجمالي قيمة الصادرات  10391يمثل نحو 
السمكية ، ثم كل من إسرائيل، أسبانيا، الكويت ، 

%، 737%، 8328ولبنان بمتوسط يبمغ نحو 
% من إجمالي قيمة الصادرات %6302، 6384
 خالل تمك الفترة 3ة السمكي

ويبين نفس الجدول أن متوسط سعر تصدير األسماك  -
ألف  27309قدر بنحو  2019 -2015خالل الفترة 

سعر التصدير من سوق إلى جنيو / الطن وقد تفاوت 
كل من أسبانيا، إيطاليا، الواليات ، حيث تبين أن أخر
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المتحدة االمريكية ، والصين في المراكز األولى جاءت 
الدول من حيث السعر التصديري لألسماك إلييا  مىكأع

حيث بمغ متوسط سعر تصدير الطن إلى كل منيا عمى 
 43314، 44358، 45359،  5234التوالي بنحو 

ألف جنيو وقد يرجع ذلك إلى أن ىذه الدول جاءت في 
المراكز األولى كأكبر الدول المستوردة لألصناف 

ل الدنيس مثالمرتفعة الثمن من األسماك الفاخرة 
والوقار والرخويات، وتأتي كل من المغرب، والسعودية، 
وقطر كأقل الدول لمسعر التصديري إلييا حيث بمغ 

، 10307، 5305متوسط السعر التصديري لمطن نحو 
 لكل منيم عمى الترتيب3ألف جنيو  10315

 

 التركز الجغرافي لمصادرات السمكية المصرية:  -د
 لتركز الجغرافي لكمية الصادرات المصرية ا قدر معامل -

% خالل الفترة  40395من األسماك بحوالي    
وبذلك يعتبر ( ، 8) كما يبين الجدول 2019 -2015

معامل التركز الجغرافى مرتفع نسبيا ويشير ذلك إلى 
تركز كمية الصادرات المصرية من األسماك فى عدد 

 3 . محدود من الدول

الجغرافي لقيمة الصادرات المصرية  كزوبمغ معامل التر  -
 -2015% خالل الفترة 40313من األسماك نحو 

، وبذلك يعتبر معامل ( 8) كما يبين الجدول 2019
التركز الجغرافى مرتفع نسبيا ويشير ذلك إلى تركز قيمة 
الصادرات المصرية من األسماك فى عدد محدود من 

 الدول3

األسماك  منالمصرية  الصادراتمما سبق يتضح أن 
 تتصف بالتركز في عدد محدود من الدول 3

 

 .2019 -2015التوزيع الجغرافي لمصادرات المصرية من األسماك خالل الفترة  :(8)جدول 
متوسط السعر التصديري 

 باأللف جنيو/ طن
 بيان كمية الصادرات قيمة ااصادرات

المتوسط  أىمية نسبية%
 بالمميون جنيو

 المتوسط أىمية نسبية%
األلف طنب  

 السعودية 8.68 25.77 87.38 12.6 10.07
 اإلمارات 4.93 14.64 77.06 11.11 15.63
 الكويت 3.9 11.58 47.47 6.84 12.17
 لبنان 2.69 8 41.77 6.02 15.53
 الواليات المتحدة االمريكية 2.06 6.12 91.83 13.24 44.58
 األردن 1.75 5.2 34.48 4.97 19.7
 إسرائيل 1.71 5.08 57.41 8.28 33.57
 ايطاليا 1.66 4.93 75.68 10.91 45.59
 قطر 1.47 4.36 14.92 2.15 10.15
 الصين 1.05 3.12 45.3 6.53 43.14
 المغرب 1.05 3.12 5.30 0.76 5.05
 أسبانيا 1.02 3.03 53.45 7.70 52.40
 فيتنام 0.314 0.93 11.59 1.67 36.91
 البحرين 0.25 0.74 5.77 0.83 23.09
 * دول أخري 1.14 3.38 44.11 6.36 38.69
27.09  44.89  2.11 

 
 متوسط

 معامل التركز الجغرافي** 40.95 40.13 
 eg.gov.capmas.www3 المصدر: جمعت وحسبت من الموقع اإللكتروني لمجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء
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 يةثانيا: الكفاءة اإلقتصادية لمتجارة الخارج
 : السمكية المصرية

تعكس التجارة الخارجية السمكية عالقة الصادرات 
السمكية بالواردات السمكية بمتغيراتيا الكمية والسعرية 
والقيمية، والتي يمكن قياس كفاءتيا اإلقتصادية عن 
طريق نوعين من المعايير يتمثل أوليما في الميزان 

 .الدوليةل التجاري كما يتمثل ثانييما في معدالت التباد
 

 :السمكيالميزان التجاري 1-
يطمق إصطالح الميزان التجاري السمكي، يمكن أن  

من الناحية الكمية عمى الفرق بين كميتي الصادرات 
والواردات السمكية كما يطمق عمية من الناحية القيمية 
عمى الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السمكية وذلك 

ية معينة عادة ما تكون منلمقتصد معين خالل فترة ز 
قتصادية بين يعكس ذلك الفرق طبيعة العالقة اإل، و سنة

طرفيو الممثمين لصافي التجارة الخارجية السمكية 
بموافقتو لصالح الدولة حيث الفائض وبغير موافقتو 

 3(9)لصالح الدولة حيث العجز
 

 تطور الميزان التجاري السمكي : -أ 
لألسماك المصري الكمي ي ر بدراسة تطور الميزان التجا -

كما يتضح من جدول  2019 -2009خالل الفترة 
المصري الكمي الميزان التجاري بعجز  وجود( 9)

 11935قد تراوح بين حد أدني بمغ حوالي  لألسماك 
 44935، وحد أقصى بمغ حوالي 2009لف طن عام أ

، بمتوسط سنوي بمغ حوالي  2019الف طن عام 
ذلك يعنى تدىور الميزان و ،  لف طن سنوياأ 27537

وتشير  3التجاري السمكي الكمي خالل فترة الدراسة 
في الكمي معادلة اإلتجاه الزمني العام لتطور العجز 
( إلي 10الميزان التجاري لألسماك في مصر بالجدول )
 22302زيادة سنوية معنوية إحصائيا بمغت حوالي 

% من متوسط 7398ألف طن بمعدل تغير بمغ نحو 
ألف طن لفترة  27537لي العجز البالغ نحو اإجم

 49كما يشير معامل التحديد إلى أن حوالي الدراسة، 

في الميزان التجاري  العجز%من التغيرات الحادثة في 
خالل فترة الدراسة تعزي إلى التغيرات التي لألسماك 

 .يعكس أثرىا عامل الزمن

المصري القيمي وبدراسة تطور الميزان التجاري  -
يتضح من  2019 -2009خالل الفترة سماك لأل

 القيمي لألسماك( أن عجز الميزان التجاري 9جدول )
 1.91قد تراوحت بين حد أدني بمغ حوالي  ةالمصري

وحد أقصى بمغ حوالي  ، 2009عام  جنيو ارممي
بمتوسط سنوي بمغ  2019عام  يوجن ارممي 10382
ن ا، وذلك يعنى تدىور الميز جنيو ارممي 5332حوالي 

التجاري السمكي القيمي حيث تضاعفت قيمة العجز 
وتشير معادلة  3مرة خالل فترة الدراسة 537حوالي 

 اإلتجاه الزمني العام لتطور العجز في الميزان التجاري
( إلي زيادة 10لألسماك في مصر بالجدول ) القيمي

مميون  80533سنوية معنوية إحصائيا بمغت حوالي
% من متوسط 15314 جنيو بمعدل تغير بمغ نحو
جنيو لفترة  ارممي 5332إجمالي العجز البالغ نحو 

 78كما يشير معامل التحديد إلى أن حوالي الدراسة، 
في الميزان  القيمي العجز %من التغيرات الحادثة في

خالل فترة الدراسة تعزي التجاري لألسماك في مصر 
 .إلى التغيرات التي يعكس أثرىا عامل الزمن

 

طية الصادرات لمواردات المصرية من غمعدل ت -ب
 :األسماك

أن المتوسط اليندسي لمعدل  (9)يوضح الجدول 
تغطية الصادرات لمواردات المصرية من األسماك خالل 

األمر الذي  % 5.68بمغ نحو  2009 -2019الفترة 
لقيمة الصادرات  معدل اإلنخفاض النسبييشير إلى 

، وقد تراوح رداتاو الالمصرية من األسماك مقارنة بقيمة 
معدل تغطية الصادرات لمواردات المصرية من األسماك 

برقم  2012عام % 2339بين حد أدنى بمغ حوالي 
 ،2009%مقارنة بسنة األساس  3739قياسي بمغ نحو 

برقم قياسي  2016عام % 1037وحد أقصى بمغ حوالي 
 3  %مقارنة بسنة األساس 169361قدر بنحو 
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أن  تبين( 10)بالجدول  عاملاإلتجاه ا معادلة ومن
ردات المصرية من األسماك قد معدل تغطية الصادرات لموا

حوالي بمغ سنوي  أخذ إتجاىا عاما متزايدا بمقدار تزايد

ولم تثبت ،   2019 -2009خالل الفترة  % 033
 .منموذجلاإلحصائية معنوية ال

 

تغطية الصادرات لمواردات المصرية من األسماك خالل  لمعدالميزان التجاري السمكي الكمي والقيمي و تطور  :(9جدول )
 .2019 -2009الفترة 

 بيان
 الصادرات السمكية الواردات السمكية

معدل تغطية الصادرات  *قيمة العجز في الميزان التجاري لألسماك
من  لمواردات 
 **األسماك

 القيمي الكمي

كمية 
 باأللف طن

قيمة 
بالمميون 
 جنيو

كمية 
 نطباأللف 

قيمة 
بالمميون 
 جنيو

كمية 
 باأللف طن

الرقم 
 %القياسي 

القيمة 
بالمميون 
 جنيو

الرقم 
 النسبة % %القياسي 

الرقم 
القياسي 

% 
2009 133 203439 1335 128325 119.5 100 1906.65 100 6.3 100 
2010 26036 278834 1036 89 250 209.21 2699.4 141.57 3.19 50.68 
2011 182 311232 935 14036 172.5 69 2971.6 155.85 4.52 71.7 
2012 335 472335 12 11238 323 187.25 4610.7 241.82 2.39 37.9 
2013 280.3 406433 19.1 17537 261.2 80.87 3888.6 203.95 4.32 68.62 
2014 354 534534 30.7 23935 323.3 123.77 5105.9 267.79 4.48 71.12 
2015 204.2 396135 18.84 22631 185.36 57.3 3735.4 195.91 5.71 90.59 
2016 220.4 479831 32.1 51336 188.3 101.58 4284.5 224.71 10.70 169.91 
2017 439.1 1005534 34.8 64338 404.3 214.7 9411.6 493.62 6.40 101.63 
2018 386 9650 30.4 57436 355.6 87.95 9075.4 475.99 5.95 94.51 
2019 48333 1150235 3338 68238 449.5 126.4 10819.7 567.47 5.94 94.22 
 7733 534 278397 5319 123.46 275.7 32036 2233 5639.7 298 المتوسط
 حيث أن : 

 قيمة الصادرات المصرية من األسماك –* قيمة العجز في الميزان التجاري من األسماك = قيمة الواردات المصرية من األسماك 
 . 100× دل تغطية الصادرات لمواردات من األسماك = )قيمة الصادرات السمكية/ قيمة الواردات السمكية( عم ** 

 ( 53( ، )1جدول )المصدر: جمعت وحسبت من: 
 eg.gov.capmas.www3 الموقع االلكتروني لمجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء -
 

 -2009لمفترة كمية وقيمة وسعر الصادرات المصرية من األسماك طور تمعادالت اإلتجاه الزمني العام ل :(10) جدول
2019. 

متوسط ال المعادلة المتغير التابع بيان
 سنويال

معدل التغير 
 السنوي %

R2 F  

في الميزان التجاري الكمي العجز  
 ألسماك باأللف طنل

Y = 143.55 + 22.02X    
     (2.81)**  (2.93)** 

27537 7398 49 8.57** 

في الميزان القيمي العجز  1
 جنيو ألسماك بالمميونلالتجاري 

Y = 478.19 + 805.30X  
      (0.506)*  (5.67)*      

5319 15314 0378 *32315 

معدل تغطية الصادرات لمواردات  2
  % المصرية من األسماك

Y = 3.65 +  0.3 X 
     (2.77)  (1.54) ** 

5.4 5.56 0320 2337 

 03013نوية ع* مستوي م
 03053** مستوي معنوية 
 (93المصدر : جدول )
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  :الدوليةمعدالت التبادل  2-
ىو "عدد ، بأنو يقصد بمعدل التبادل الدولي لدولة ما 

الوحدات من السمعة المستوردة التي تحاصل عميياا 
  الدولة مقابل وحدة واحدة تصدرىا إلى العالم الخارجي

سن فاي شاروط التجارة حوتوضح ىذه المعدالت مدى الت
الخارجية والتي تتغير في المدى القصير وفقا لمتغير في 
الطمب والتغيرات فاي الاسياسة التجارياة الخارجية 

، أما التغيرات في المدى (12)والتغيرات في أسعار الصرف
الطويل فقد تعزى الى التغيرات الييكمياة في العرض 

وفيما يمي ، (13)والطمب المرتبطة بالنمو االقتصادي
جمالية لمعدالت التبادل الدولية اإل قتصادياإلتحميل ال

لصادرات وواردات األسماك المصرية والصافية والدخمية 
 20193 -2009 خالل فترة الدراسة

 

  :أ ا معدل التبادل الدولي اإلجمالي
أو مايعرف  يقصد بمعدل التبادل الدولي اإلجمالي

لعالقة بين التغيرات في اجمالية توضيح بشرط التجارة اإل

المعادلة ب كما ام ألخركمية الصادرات والواردات من ع
 : (8)التالية 

 حجممعدل التبادل الدولي اإلجمالي = )الرقم القياسي ل 
 100×الواردات(  حجمالرقم القياسي ل ÷الصادرات 

عن  كمما إنخفض معدل التبادل اإلجمالي وحيث أن
في شروط  ي تحسننفذلك يع خالل فترة معينة 100

نو مقابل حجم معين من أحيث  الخارجيةالتجارة 
الصادرات أمكن الحصول عمى حجم أكبر من الواردات 

 . (10)عن ذي قبل

بالمقتصد  جمالياإل معدل التبادل الدولي وبدراسة
بمغ  وأنيتبين ( 11جدول )بال ىوكما و السمكي المصري 

،  2019 -2009% خالل فترة الدراسة  76.2حوالي 
وجود تحسن في شروط التجارة الخارجية  وضحمما ي

السمكية المصرية بما يعني مبادلة حجم معين من 
 3 الصادرات السمكية بحجم أكبر من الواردات السمكية 

 

تطور معدالت التبادل الدولية )اإلجمالي والصافي و الدخمي( في جميورية مصر العربية خالل الفترة  :(11جدول )
2009-2019 . 

 معدالت التبادل الدولية الميزان التجاري لألسماك بيان
 الدخمي% الصافي % اإلجمالي % *القيمي )بالمميون جنيو( *الكمي )باأللف طن(

2009 119.5 1906.65 100 100 100 
2010 250 2699.4 40.1 126.4 50366 
2011 172.5 2971.6 51.4 139.4 71368 
2012 323 4610.7 35.3 107.4 37389 
2013 261.2 3888.6 67.1 102.2 6836 
2014 323.3 5105.9 85.4 83.2 7131 
2015 185.4 3735.4 90.9 99.6 90355 
2016 188.3 4284.5 143.5 118.4 169384 
2017 404.3 9411.6 78.1 130.1 101358 
2018 355.6 9075.4 77.6 121.7 94347 
2019 449.5 10819.7 68.9 136.7 94318 
 86.41 115 7632 5319 275.7 متوسط

 قيم الميزان التجارى السمكى الكمى والقيمى سالبة اإلشارة *
 ( 53، )( 1) المصدر :جمعت وحسبت من الجدول
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 : ب ا معدل التبادل الدولي الصافي
، من أبسط المعدالت وأكثرىا إنتشارا يعتبر ىذا المعدل

رات ية ألسعار الصادسيقصد بو المقارنة بين األرقام القياو 
 :(7)ةالتالي كما بالمعادلةواألرقام القياسية ألسعار الواردات 

معدل التبادل الدولي الصافي = )الرقم القياسي ألسعار 
 100×الرقم القياسي ألسعار الواردات(  ÷الصادرات 

يعبر  100عن  الصافي حيث أن زيادة معدل التبادل
أن إنخفاضو  نعن إتجاىو في مصمحة الدولة ، في حي

بما ، يعبر عن إتجاىو في غير مصمحة الدولة  100عن 
إذا كانت النسبة بين الرقم القياسي ألسعار أنو يعني 
 100ي ألسعار الواردات أكبر من والرقم القياس راتالصاد
 أي في شروط التجارة بالنسبة لمدولة ىناك تحسن فأنو

بالتالي و  أنيا تبيع لمخارج بسعر أكبر من الذي تشتري بو
يمكن مبادلة حجم معين من الصادرات بحجم أكبر من 

، أما إذا كانت النسبة أقل من  (4)الواردات عن ذي قبل
 أيشروط التجارة فذلك يعني أن ىناك تدىور في  100

أن الدولة تشتري من الخارج بسعر أكبر من الذي تبيع 
 بو إلى الخارج3 

قتصد مبال وبدراسة معدل التبادل الدولي الصافي
بمغ  وأنيتضح ( 11) جدولبالالسمكي المصري كما 

 يوضح مما 2019 -2009خالل الفترة  %115حوالي 
وجود تحسن في شروط التجارة الخارجية السمكية 

رتفاع أسعار الصادرات مقابل إنخفاض نتيجة إل المصرية 
وبالتالي يمكن مبادلة حجم  أسعار الواردات أو ثباتيا
أي في أكبر من الواردات  ممعين من الصادرات بحج

 3خالل فترة الدراسة صالح المقتصد السمكي المصري
 

  :جا ا معدل التبادل الدولي الدخمي
قدرة عمى ىو الصد بمعدل التبادل الدولي الدخمي يق

ويمكن الحصول عمي معدل التبادل الدولي اإلستيراد 
  : (11)التاليةالدخمي من خالل المعادلة 

ي الدخمي= )الرقم القياسي لقيمة لمعدل التبادل الدو 
 100×الرقم القياسي ألسعار الواردات(÷ الصادرات 

يعني  100عن  الدخمي حيث أن زيادة معدل التبادل
 من الدولةبما يمكن شروط التجارة الدخمية تحسن 
اتيا كبر من الواردات من بيع صادر عمى حجم أالحصول 

أي الزيادة  و فترة األساسفي سنة معينة بالنسبة لسنة أ
 3(2)ستيرادقدرة عمى اإلفي ال

بالمقتصد  معدل التبادل الدولي الدخميوبدراسة 
بمغ  و( أن11السمكي المصري كما يتضح من جدول)

 2019 -2009الزمنية خالل الفترة %  86341حوالي 
في شروط التجارة الخارجية  دىورمما يبين وجود ت
 مجنتيجة إلنخفاض حالدخمية  السمكية المصرية

رتفاع أسعار الواردات أ السمكية الصادرات السمكية أو وا 
مقدرة المقتصد السمكي  الحد من مما يؤدي إليكالىما ، 

الحصول عمي حجم أقل  وبالتاليالمصري عمي اإلستيراد 
خالل من الواردات السمكية من بيع صادراتو من األسماك 

 3 تمك الفترة

 ومن العرض السابق يتضح أن :
وسط السنوي لمعجز الكمي بالميزان التجاري تبمغ الم -1

ألف طن سنويا ،  27537السمكي المصري حوالي 
مميار جنيو مما يعنى  5332بقيمة بمغت حوالي 

تدىور الميزان التجاري السمكي الكمي والقيمي خالل 
مما يشكل عبء عمي  2019 -2009فترة الدراسة 

 إلقتصاد المصري3ا
لمواردات المصرية من  بمغ معدل تغطية الصادرات -2

معدل  % مما يشير إلى 5.68األسماك نحو 
لقيمة الصادرات السمكية المصرية  اإلنخفاض النسبي
واردات السمكية خالل فترة الدراسة المقارنة بقيمة 

2009- 20193 
تحسن شروط التجارة الخارجية السمكية المصرية  -3

 تبمغ لمعدل التبادل الدولي اإلجمالي والصافي حيث
لكل منيم عمي الترتيب  %115%،  7632حوالي 

بينما تدىورت ،  2019 -2009خالل فترة الدراسة 
شروط التجارة الخارجية السمكية المصرية الدخمية اذ 

مما يؤدي إلي الحد من  % 86341بمغت حوالي 
 المقدرة عمي اإلستيراد 3 
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 وقد توصمت الدراسة إلي عدة توصيات أىميا : 
 زان التجاري السمكي: يبالنسبة لمم -أ
 مرتفعةستيراد األصناف السمكية لعمل عمى ترشيد إا -

والمصنعات السمكية الثمن كالقشريات والرخويات 
 لتقميل العجز في الميزان التجاري 3

الفاخرة تصدير األصناف السمكية إنتاج و التوسع في  -
 3مرتفعة الثمن المطموبة باألسواق الخارجية

ة جديدة ال تيتم بالمواصفات يفتح أسواق تصدير  -
 .العالية لكن تيتم بإنخفاض السعر مثل الدول األفريقية

 

الجغرافي لمواردات والصادرات ركز بالنسبة لمت -ب
 المصرية من األسماك:

توسيع قائمة الدول التي يتم إستيراد األسماك منيا  -
لتقميل المخاطرة وزيادة األمن الغذائي وتأمين 

 3سماكألمن ا اإلحتياجات
لمحافظة عمى األسواق الحالية المستوردة لألسماك ا -

إلى جانب العمل عمى فتح أسواق جديدة  يةمصر ال
 3لزيادة الصادرات المصرية من األسماك 
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ABSTRACT: Egypt suffers from a deficit in the fish trade balance, where the average 

deficit was about 5.32 billion pounds during the average period 2009-2019, which 

constitutes a burden on the trade balance of the Egyptian state, and the research aimed 

to study the current situation of Egyptian foreign trade for fish and the study reached 

several results, the most important of which are: 

- Study of the evolution of Egyptian fish imports for 2009 - 2019 was found to have 

ranged from a minimum of about 133,000 tons in 2009 to an even higher of about 483.3 

thousand tons in 2019, and an annual increase of around 24.72 thousand tons per year, 

a change of about 8.29% of the average total Egyptian fish imports of about 298,000 

tons for the study period. 

- From the evolution of the total amount of Egyptian fish exports for 2009-2019, it was 

found that it ranged from a minimum of about 9.5 thousand tons in 2011, to a higher of 

about 34.8 thousand tons in 2017 and an annual increase of about 2.69 thousand tons, 

a change of about 12.06% of the average total amount of Egyptian fish imports of about 

22.3 thousand tons for the study period. 

- Studying the evolution of the Egyptian economy's fish trade balance during the 2009- 

2019 period, it was found that the average annual amount of the Egyptian fish trade 

balance deficit was approximately 275.7 thousand tons per year, with a deficit value of 

about 5319 million pounds. 

- The rate of export coverage of Egyptian fish imports was about 5.68%, indicating a 

relatively low rate of value of Egyptian fish exports compared to that of fish imports. 

 -The geographical concentration factor for Egyptian fish imports was estimated at 36.5. 

It has been characterized by a lack of geographical concentration in the period 2015-

2019. 

- The geographical concentration factor of Egyptian fish exports was estimated to be 

about 40.95% over the 2015- 2019 period, showing that the geographical concentration 

factor is relatively high. This indicates that Egyptian fish exports are concentrated in a 

limited number of countries. 

Key words: Foreign trade - trade balance - Egyptian fish. 
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