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 الملخص

 ۱۹۸۱لسنة  ۱٥۹للقانون رقم  م كشركة مساهمة طبقا ٥/۲/۲۰۰٥محافظة كفر الشيخ فى تأسست بورصة األسماك ب
، ۲/۷/۲۰۰۹تحت مسمى شركة بورصة األسماك، وتم تشغيل البورصة بتاريخ  ۱۹۹۲لسنة  ۹٥وقانون سوق المال رقم 

األداء التسويقى لبورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ خاصة فى وجاري العمل بها حتي اآلن.ويهدف البحث إلى دراسة 
البحث على أسلوب التحليل االحصائى الوصفى  ويعتمد ،اهمين بإيقاف نشاطها وبيع أصولهاظل ما يتردد من بعض المس

ميات الواردة لكوالكمى واستخدام أسلوب االنحدار البسيط واالنحدار المتعدد المرحلى لتحديد أهم العوامل المؤثرة على ا
وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة  ،للبورصة من األسماك

تاجر جملة بالبورصة هذا فضال عن ۱۲٤واإلحصاء وبيانات أولية الستمارات استبيان لمجتمع الدراسة بحصر شامل لـ 
بورصة األسماك بكفر الشيخ. وقد تبين من نتائج الدراسة أن محافظة كفر الشيخ تتسم بالعديد البيانات غير المنشورة بإدارة 

ا كما تبين بأنه ال توجد تركيز للمبيعات لتجار الجملة بالبورصة وأنهى تؤهلها كموقع لبورصة األسماك، من الخصائص الت
ة على كمية األسماك الموردة لتجار الجملة تمثلت فى مدى كما تبين أن أهم العوامل المؤثر قريبة من سوق المنافسة الكاملة،

التسهيالت المقدمة من تجار الجملة لموردى األسماك للبورصة ثم متوسط سعر البلطى وقد تمثلت فقط فى التسهيالت 
لمزارع ألصحاب ا المقدمة هي المقدمة من تجار الجملة بالبورصة لموردى أسماك البورى والقراميط وأهم هذه التسهيالت

معوقات بالبنية األساسية وأهمها عدم توافر األمن السمكية. وكانت العوائق التى تواجه تجار الجملة بالبورصة تمثلت فى 
والحراسة، عدم توافر مصادر للطاقة.أما المعوقات المتعلقة بالخدمات والوظائف التسويقية المقدمة لتجار الجملة بالبورصة 

تبريد وتجميد األسماك، عدم وجود فروع للبنوك  أو ماكينات صراف آلي بالبورصة، عدم تمثلت فى عدم وجود أماكن ل
توافر المعلومات التسويقية بالبورصة للمتعاملين بالبورصة ،عدم وجود مصانع للثلج بالبورصة، عدم توافر وسائل النقل 

خيرة تأتى فى المرتبة األفبورصة البإدارة أما المعوقات الخاصة  ،تطالع أراء تجار الجملة بالبورصةالمجهزة وفقا الس
رشادى من جهة رسمية.وتوصى إالئمة، عدم وجود أية إشراف فنى ووفترة اإليجار غير م خاصة ارتفاع إيجار المحالت

الدراسة بالعمل على تشجيع إدارة شركة بورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ على االستمرار فى نشاطها الذى أنشئت من 
سراع بتنفيذ المرحلة الثالثة والتى تتضمن إنشاء مصنع للثلج والبوكسات البالستيكية وتنفيذ مشروعات تجفيف أجله.اإل

وتجميد األسماك، ومصانع توفير مستلزمات اإلنتاج السمكى حتى تصبح بورصة متكاملة لألسماك ومستلزماتها.توفير 
لى بالبورصة مما يوفر الكثير من ماكينات للصراف اآل األمن والحراسة للبورصة مما يساعد على إنشاء فروع أو وضع

بالبورصة.دراسة كافة األطر القانونية المالئمة والتى تمكن المحافظة  تجريالوقت والجهد وتسهيل للمعامالت اليومية التى 
ها بالسوق من اإلشراف على البورصة فنيا وبما يسمح بتوفير سجالت دائمة للكميات واألسعار بالبورصة وكيفية نشر

 اليكترونياً.

 .كفر الشيخ ،بورصة  ،أسماك تسويق الكلمات االسترشادية:

 المقدمة والمشكلة البحثية

فى تأسست بورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ 
لسنة  ۱٥۹للقانون رقم  م كشركة مساهمة طبقا۲/۲۰۰٥/٥

تحت ۱۹۹۲لسنة  ۹٥وقانون سوق المال رقم ۱۹۸۱
رخص به ك برأس مال ممسمى شركة بورصة األسما

. وتقام الشركة علي مساحة مليون جنيه مصري ٥۰بمبلغ 
بمركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ. وقد تم تشغيل  فدان۲٥

م، وجاري العمل بها حتي ۲/۷/۲۰۰۹البورصة بتاريخ 
قد خطط لتنفيذ الشركة على عدة مراحل: المرحلة و اآلن.

ة وطرح األولى استمرت عامين تم فيها تأسيس الشرك
األسهم لالكتتاب وبناء سور حول المساحة المخصصة 
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محل خدمي.أما  ٦۷وعمل البوابات الالزمة و إنشاء 
وتتضمن محل جمله.  ۱۲٤المرحلة الثانية فتتضمن إنشاء 

ف والثلج المرحلة الثالثة إنشاء مصانع للتعليب والتصنيع والعل
 الشيخ، (الموقع الرسمى لمحافظة كفر والصناديق البالستيكية

۲۰۱٥.( 

 المشكلة البحثية
بالرغم من إنشاء بورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ 

رية تحت مسمى شركة بورصة كشركة مساهمة مص
وعدم مساهمة الدولة فى رأسمالها إال أنه قد جرى  األسماك

تسويق فكرة إنشاؤها على أنها بورصة سلعية(بورصة 
والتى تتبع األسماك) على غرار بورصة الدواجن ببنها 

إدارتها لإلدارة المحلية بمحافظة القليوبية وليست كشركة 
مساهمة وما عزز هذا الشعور أن محافظة كفر الشيخ تفرد 

بالموقع  اليكترونية خاصة ببورصة األسماك صفحة
االليكتروني للمحافظة. وقد تردد فى الفترة األخيرة آراء 

أصولها لبعض المساهمين بالشركة بتصفية الشركة وبيع 
سنوات عشر سنوات على تأسيسها ونحو خمس بعد مرور نحو 

 على تشغيلها فعليا.

 األهداف البحثية
يستهدف البحث بصفة رئيسية الوقوف على األداء 
التسويقى ببورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ ويتطلب 
تحقيق هذا الهدف تحقيق بعض األهداف الفرعية األخرى 

 تتمثل فى:

همية المكانية لبورصة األسماك بكفر التعرف على األ -
 .الشيخ

 .مدى تحقيق البورصة لألغراض التى أنشئت من أجلها -

 .أهمية البورصة فى تسويق األسماك بمحافظة كفر الشيخ -

التركيب السوقى لبورصة األسماك بكفر الشيخ ونطاقها  -
 .الجغرافى

كمية الموردة من استكشاف ألهم العوامل المؤثرة على ال -
 .بكفر الشيخ للبورصة األسماك

دراسة الدليل الموسمى لكميات وأسعار األسماك  -
 .ببورصة األسماك بكفر الشيخ

التعرف على أهم المعوقات التى تواجه تجار الجملة  -
ببورصة األسماك وأهم المقترحات لحلها من وجهة 

 نظرهم.

 والطريقة البحثية مصادر البيانات

ائى الوصفى اعتمد البحث على أسلوب التحليل االحص
والكمى واالستعانة باألشكال البيانية فضالً عن استخدام 
بعض المؤشرات اإلحصائية لقياس تركز كمية األسماك 

الواردة للبورصة وكذلك بعض المؤشرات االقتصادية 
األسماك  لقياس التقلبات الموسمية لكميات وأسعار

بالبورصة وكذلك استخدام أسلوب االنحدار البسيط 
 ر المتعدد المرحلى. واالنحدا

وقد اعتمد البحث على استبيان لجميع تجار الجملة 
بالبورصة بأسلوب الحصر الشامل باستمارات استبيان 
صممت لتحقيق الهدف من البحث هذا فضال عن البيانات 
السنوية المنشورة التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة 

رة بورصة العامة واإلحصاء والبيانات غير المنشورة بإدا
 األسماك بكفر الشيخ.

 مقاييس تركز المبيعات
تم االعتماد على بعض المؤشرات لقياس مدى تركز 

 المبيعات ببورصة األسماك بكفر الشيخ تمثلت فى : 

 الحصة السوقية
تشير إلى نصيب كل منشأة بالسوق من اجمالى مبيعات 
السوق وكلما صغرت قيمتها كلما دل ذلك على عدم تركز 

عات وتؤخذ الحصة السوقية ألكبر أربعة أو ثمانية المبي
دل % ٥۰ادت حصة أى منهما عن زمنشآت بالسوق فإذا 

 ).۱۹۹۷ (رامز،بالسوق ذلك على تركز المبيعات 

 مقياس هيرفندال هيرشمان
صمم هذا المقياس لقياس مقدار التركز فى صناعة أو 
قطاع معين ويستخدم لقياس التنويع فى تركيب ظاهرة ما 

 صيغته كالتالى:و
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   X، وتشير  iإلى قيمة مبيعات المنشأة xRiR تشير حيث  

تشير إلى عدد   N،يمة اإلجمالية للمبيعات فى السوقإلى الق
  ). ۲۰۱٤(الخطيب،  المنشآت بالسوق

 منحنى لورنز
يعد من أكثر األشكال البيانية استخداما للتعبير عن 

ى مقدار حجم التفاوت فى توزيع ظاهرة ما ويعتمد عل
المساحة المحصورة بين خطى التوزيع المثالى والتوزيع 

 تركزالفعلى وكلما اتسعت الفجوة بين الخطين دل على ال
 .)۲۰۱۰ أحمد،( وعدم المساواة والعكس الصحيح

 معامل جينى للتركز
سبة بين تعتمد على منحنى لورنز وهى عبارة عن الن

خط التوزيع التوزيع المثالى و المساحة المحصورة بين خط
الفعلى مقسومة على مجموع المساحة تحت خط التوزيع 
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ويقدر هذا المعامل  ).۲۰۰۸ (عبد العزيز الدويس، المثالى.
  (Sawyer, 1981) كما يلى:

 

  =Gـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 حيث:

Gمعامل جيني : 

Yاد (تجار : التكرار المتجمع الصاعد للنسب المئوية ألعد
 التجزئة) 

X التكرار المتجمع الصاعد للنسب المئوية للحصص :
 السوقية.

t .المشاهدة : 

t-1.المشاهدة السابقة : 

 معامل االختالف
وهو مقياس احصائى لمدى تشتت قيم مشاهدات ظاهرة 
ما عن وسطها الحسابى منسوبا إلى متوسطها الحسابى 

 ويقدر بالمعادلة اآلتية:

100
S
σCV ×=  

تشير إلى  Sإلى االنحراف المعيارى و σحيث تشير
 المتوسط الحسابى  للظاهرة موضع لدراسة.

 النتائج والمناقشة

 أهمية محافظة كفر الشيخ كموقع للبورصة
يخ شمال شرق جمهورية مصر تقع محافظة كفر الش

ل على ، وتتنوع بها مصادر الثروة السمكية فتطالعربية
البحر األبيض المتوسط ويوجد بها بحيرة البرلس التى 
تعتبر من أهم البحيرات الشمالية المصرية وتشتهر بزراعة 

 األسماك وهى أحد نهايات نهر النيل.

ويتسم المقتصد السمكى بمحافظة كفر الشيخ بالعديد من 
الخصائص التى تؤهلها إلنشاء بورصة األسماك بها حيث 

جمالى اإلنتاج إ% من ٤۲الشيخ بنحو  رهم محافظة كفتسا
. وتتباين ۲۰۱۳ -۲۰۰۹السمكى المصرى كمتوسط للفترة 

مساهمة المحافظة من إجمالي هذا اإلنتاج حيث تساهم 
ن %، م۳.۳%، ٦.٦%، ۳۳.۱%، ٤٤.۱%، ٥۲.٦بنحو 

سماك االستزراع، أجمالى اإلنتاج المصرى من إ
، المياه البحيرات، البحر األبيض المتوسط، حقول األرز

العذبة على الترتيب كمتوسط لنفس الفترة. باإلضافة إلى 
أن محافظة كفر الشيخ تأتى فى الترتيب األول بين 
محافظات الجمهورية من حيث عدد تعاونيات الثروة 

% من ۱۲.۲٥تعاونية تمثل  ۱۱ السمكية حيث يوجد بها
المصرية وفقا  اجمالى عدد تعاونيات الثروة السمكية

(الجهاز المركزى للتعبئة العامة  ۲۰۱۳ عام إلحصائيات
)، وتشير البيانات السابقة إلى المزايا ۲۰۱۳واإلحصاء، 

الشيخ كبيئة مالئمة إلنشاء  التي تتمتع بها محافظة كفر
ليس هذا فحسب بل تتمتع محافظة كفر بورصة األسماك بيها 

مزرعة سمكية تمتد على مساحة تزيد  ٥۲۹۳الشيخ بوجود 
فدان بين أهلية وحكومية، لكل ما سبق كان  ألف ٤۰على 

أهمية إنشاء بورصة لألسماك يكون من شأنها تسويق 
جميع أنواع األسماك التى تنتجها المحافظة والمحافظات 
المجاورة التى تتمتع بامتالكها مزارع سمكية وبيعها داخليا 
وخارجيا لمواجهة االرتفاع الهائل الذى شهدته أسعار 

ترة األخيرة وجشع تجار التجزئة أحيانا األسماك فى الف
ورغبتهم فى تحقيق أعلى عائد من األرباح.لذلك تم إنشاء 
شركة بورصة األسماك بمركز الحامول الذى يتوسط أكثر 
المراكز اإلدارية إنتاجا لألسماك ومرور الطريق الدولى به 
فضال عن قربه من مركز بلطيم الذى يوجد به بحيرة 

 البرلس.

 مع الدراسةخصائص مجت
تم استخدام الحصر الشامل لتجار الجملة بالبورصة 

 تاجرا ويوضح  ۱۲٤دهم الذى يبلغ نظرا لصغر عد
تباين خصائص تجار الجملة بالبورصة، فجميع  ۱جدول 

% فقط ۲٦التجار بالبورصة من الرجال كما أن نحو
ية رعاية تجار األسماك بالمحافظة، وحوالى أعضاء بجمع

ساهمون بشركة البورصة وهو ما يشير التجار م % من۸۱
إلى تركز إيجار المحالت للمساهمين بالبورصة. ويتبين 

% من التجار ال يحملون أى مؤهل ٦٦أيضا أن نحو
 % فقط هم من يحملون مؤهل زراعى.٤.۸دراسى وأن 

 مدى تحقيق البورصة لألغراض التى أنشئت من أجلها
شيء، تبادل كل  وفيها يمكن البورصة مكن للتبادل

الغذائية (البن واألرز  بـيع وشـراء المواد ففيها يتم
والــذرة..) والمواد األولية (الـبترول والقطن والـنحاس..)، 
والسـندات الـمـالـيـة األسهـم والعمالت (الدوالر واليورو 

بورصة البضائع والين..) .وتتعدد أنواع البورصات منها 
لتجارية الخاصة وهي سوق منظم تتركز فيها المبادالت ا

كبير كالبن والقطن الستهالك االبالمنتجات الطبيعية ذات 
ورصة البضائع بالبورصة إلخ. وتسمى ب·· والقمح والسكر

سوق منظم يقام في مكان  وعلى ذلك فالبورصة التجارية.
ثابت يتولى إدارتها واإلشراف عليها هيئة لها نظامها 

ليد تختلف الخاص، تحكمه لوائح وقوانين وأعراف وتقا
 باختالف السلع المتداول عليها. 

وتنشأ البورصات لتحقيق وإشباع حاجات محددة 
للمتعاملين فى تسويق السلع ولهذا فقد تأسست بورصة 
األسماك بمحافظة كفر الشيخ لتحقيق عدة أغراض هى: 
 تسويق وبيع وشراء كافة أنواع األسماك داخليا وخارجيا،

توفير توزيع األسماك، إقامة وإنشاء مراكز لتجميع و
  تيكيه،ــــــات بالســـالخدمات الالزمة لألسماك من ثلج وبوكس

∑Yt Xt+1 -∑Xt-1 Yt-

    10000   
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 ۲۰۱٤بمحافظة كفر الشيخ خالل عام خصائص تجار الجملة ببورصة األسماك  .۱جدول 

 الفئات البيان

 )%( العدد الفئة

 ۱۰۰ ۱۲٤ رجال النوع

 ۰ ۰ إناث

 
 العمر بالسنة

 ٤ ٥ ۳۰أقل من

۳۰ – ٤۰ ۳٥ ۲۸.۳ 

 ٤۸.۳ ٦۰ ٥۰ – ٤۰أكبر من 

 ۱۹.٤ ۲٤ ٥۰أكبر من 

 
 

 المؤهل الدراسى

 

 درجة المؤهل

 ٥۳.۲ ٦٦ بدون

 ۲٦.٦ ۳۳ متوسط

 ۲۰.۲ ۲٥ عالى

 ٤.۸ ٦ زراعى نوع المؤهل

 ۹٥.۲ ۱۱۸ غير زراعى

 ۳٦.۳ ٤٥ لديه فروع أخرى الفروع األخرى

 ٦۳.۷ ۷۹ ليس لديه فروع أخرى

 ۲٦ ۳۲ عضو جمعية مربى األسماكالعضوية ب

 ۷٤ ۹۲ غير عضو

 ۸۱ ۱۰۰ مساهم المساهمة بشركة بورصة األسماك

 ۱۹ ۲٤ غير مساهم

 م.۲۰۱٤التحليل االحصائى الستمارات استبيان تجار الجملة ببورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ عام  :المصدر

 

ير الرقابة علي جودة وصالحية األسماك ، العمل علي توف
مستلزمات إنتاج وتصنيع و تجارة األسماك سواء من 
الداخل أو باالستيراد،والقيام بجميع صناعات األسماك من 
تجفيف وتعليب األسماك وعمل الفسيخ من األسماك ، 
االشتراك أو االندماج بأي وجه من الوجوه مع الشركات 
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد 

 علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارجتعاونها 
 .)۲۰۱٥ (الموقع الرسمى لمحافظة كفر الشيخ،

وقد تبين من نتائج تحليل استمارات االستبيان لتجار 
الجملة بالبورصة وكذلك البيانات غير المنشورة بإدارة 
البورصة بكفر الشيخ أن نشاط البورصة يتمثل فى بيع 

مليات البيع والشراء وشراء األسماك بصفة رئيسية وأن ع
ال تتم وفقا لقوانين أو لوائح داخلية بل تتم وفقا لألعراف 

وأن الخدمات التسويقية تتركز فقط فى المحال  السائدة ،
التى تقوم بتوفير الثلج بعد تكسيرة باإلضافة إلى بعض 

المحال لتقديم الخدمات للعاملين بالبورصة. وتبين أيضا 
البورصة لتحقيق أألغراض عدم وجود أية أنشطة أخرى ب

التى أنشئت من أجلها، كما تبين عدم وجود قوانين أو لوائح 
تحكم التعامالت بالبورصة وغياب الرقابة والشفافية وبذلك 
فان البورصة بوضعها الحالى ال تتعدى كونها سوق تقليدى 
لألسماك (شادر للسمك) وأن دور الشركة فقط هو تأجير 

 المحالت.
فى تسويق األسماك بمحافظة كفر أهمية البورصة 

 الشيخ
بتقدير كميات األسماك التى تورد للبورصة سنويا تبين 

ألف طن من األسماك تمثل نحو   ۱٦۳أنها تبلغ نحو 
% من اجمالى إنتاج المحافظة من األسماك كمتوسط ۸.۲٥

. وتبين أن أسماك البلطى ۲۰۱۲ و ۲۰۱۱سنوى لعامى 
اك المتداولة بالبورصة والبورى والقراميط هى أهم األسم
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ألف طن  ۱٥.۸،  ۲۳.٦، ۱۲۲حيث يورد للبورصة نحو 
كمتوسط سنوى لنفس العامين من أسماك البلطى والبورى 

%، ۷۰%، ۳۲والقراميط على الترتيب تمثل حوالى 
من  ط السنوى الجمالى إنتاج المحافظة% من المتوس٥۳

 .البلطى والبورى والقراميط لنفس العامين على الترتيب
 .الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء)(

 التركيب السوقى لبورصة األسماك
يقصد بالتركيب السوقى المالمح الخاصة بتنظيم السوق 
والتى قد تؤثر استراتيجيا فى طبيعة المنافسة والتسعير فى 
السوق مما ينعكس على سلوك المنشات. وال يتضمن 

سوق. وبالرغم التركيب السوقى أى شيء خارج نطاق ال
من تعدد هذه المالمح إال أنه يمكن إيجازها فى أربعة 
مالمح رئيسية هى طبيعة المنتج وتمايزه، درجة تركز 
البائعين والمشترين، القيود المفروضة على الدخول 
 والخروج من السوق، درجة توافر المعلومات التسويقية.

 ). وفيما يلى استعراض ألهم۱۹۹٥(إسماعيل والقنبيط، 
 هذه المالمح ببورصة األسماك بكفر الشيخ:

 طبيعة المنتج وتمايزه

طن من األسماك كمتوسط يومى  ٤٥۳يباع نحو
ببورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ متمثلة فى البلطى 
والبورى والقراميط والجمبرى فقط، و يمثل البلطى قرابة 

%، ۹.۷%، والقراميط ۱٤.٥%، والبورى نحو ۸.۷٤
% فقط من اجمالى كمية األسماك ۱والجمبرى نحو 

 الواردة لبورصة األسماك وفقا لتحليل استمارات االستبيان.

وقد تبين من التحليل االحصائى الستمارات استبيان 
تجار الجملة ببورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ أن 

% من األسماك الواردة للبورصة هى من إنتاج ۹۹نحو 
% فقط تأتى من ۱ المزارع السمكية فى حين أن نحو

بحيرة البرلس. وتبين أيضا أن المزارع السمكية القريبة 
من بورصة األسماك هى أهم مصادر توريد األسماك 

% من ۸٤.٦%، ۸٥% ، ۸٥.٥بالبورصة حيث تمثل نحو 
جمالى كمية األسماك الواردة للبورصة من أسماك البلطى إ

اردة والبورى والقراميط على الترتيب. بينما األسماك الو
للبورصة من المزارع السمكية من مناطق بعيدة عن 

% للبلطى ۸.٥البورصة من داخل المحافظة تمثل نحو 
% من القراميط. وتبلغ ۹.٥% للبورى ونحو ۱۰ ونحو
% ٥%، ٤.٥، %٥.۳ة المحافظات المجاورة بنحو هممسا

من اجمالى الكمية الواردة للبورصة من البلطى والبورى 
تيب. وتأتى بحيرة البرلس فى المرتبة والقراميط على التر

% من ۰.۹%، ۰.٥% ، ۰.۷ األخيرة حيث تساهم بنحو
جمالى كمية األسماك الواردة إلى البورصة من البلطى إ

والبورى والقراميط على الترتيب. وتوضح هذه النتائج أن 
هى اسماك مزارع سمكية وهو ما األسماك المباعة بالبورصة 

ر داخل األنواع السمكية المباعة يشير إلى التجانس الكبي

بالبورصة، وأن معظم كميات األسماك المتداولة في البورصة 
 .وجميعها أسماك مياه عاذبة سمكيةهي أسماك المزارع ال

 درجة تركز البائعين والمشترين 

بالنسبة لمؤشر الحصة السوقية  ۲جدول يتبين من 
أدنى لتجار الجملة ببورصة األسماك فقد تراوحت بين حد 

بمتوسط قدر  %۳.٥% وحد أقصى يبلغ نحو ۱.۹حوالى 
%. كما قدرت الحصة السوقية ألكبر أربع  ۲.۲بحوالى 

، %۲۳.۸، %۱۲.۸وثمانى تجار جملة بالبورصة بنحو 
% مما يشير إلى عدم تركز مبيعات ٥۰وهو ما يقل عن 

األسماك بالبورصة. ويؤكد ذلك تقدير مقياس هيرفندال 
وهو تقدير قريب من  ۰.۰۰٥بنحو هيرشمان الذى قدر 

الصفر. وبتوقيع منحنى لورنز يتبين صغر المساحة بين 
خطى التوزيع المثالى والفعلى والتى قدرت وفقا لمعامل 

وهو تقدير أقرب  ۰.۰٦۷جينى لتركز المبيعات بنحو 
للصفر مما يؤكد عدم وجود احتكارات بالبورصة وعدم 

 تركز المبيعات بها. 
للمشترين بالسوق تبين أن تجار التجزئة أما بالنسبة   

جمالى كمية إ% من ٥۱%، ٥۳، %٥۲يشترون حوالى 
األسماك المباعة بالبورصة من أسماك البلطى والبورى 
والقراميط على الترتيب. يليهم التجار الوسطاء الذين 
يشترون من البورصة ويبيعونها لتجار التجزئة فى أسواق 

من أسماك البلطى ونحو % ۳٦التجزئة حيث يشترون نحو 
باعة % من القراميط الم٤٤% من البورى وقرابة ۳۹

بالبورصة بأنفــسهم   ويقوم تجار الجملة بالبورصة.
%، من اجمالى الكمية ۲%، ٦%، ۸بتصريف نحو 

الواردة إليهم من البلطى والبورى والقراميط بالترتيب 
سواء لفروعهم األخرى أو الرتباطهم بالتوريد للمطاعم. 

%، ٤ويأتى المستهلكون النهائيين فى الترتيب األخير بنحو 
%، من اجمالى الكمية المباعة للبلطى والقراميط %۲، ۳

والبورى بالبورصة على الترتيب حيث يساهم موقع 
البورصة على الطريق الدولى على تشجيع المستهلكين 

 للشراء من البورصة مباشرة.

 توافر المعلومات التسويقية
تحليل بيانات استمارات االستبيان يتبين عدم توفير من نتائج 

إدارة البورصة أو أي جهة رسمية للمعلومات التسويقية سواء 
للبائعين أو المشترين وال توجد سجالت رسمية لألسعار أو 
للكميات الواردة للبورصة أو فى األسواق األخرى القريبة بل أن 

طرف على األسعار تتحدد وفقا للعرض والطلب وقدرة كل 
 .المساومة

مما سبق يتبين أن بورصة األسماك هى سوق غير 
احتكارية وال توجد بها تركز للمبيعات بل هى تقترب إلى 
المنافسة الكاملة حيث قدر معامل االختالف للمتوسط 

% ٤.٤٤اليومى ألسعار األسماك بالبورصة بنحو 
ألسعار سمك البلطى كما  % للمتوسط اليومى٥وبحوالى 
 .۱شكل  يوضحها
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 ۲۰۱٤سماك بمحافظة كفر الشيخ عام بعض مؤشرات قياس تركز الكميات الواردة لتجار الجملة ببورصة األ .۲جدول 

 المؤشرات البيان

 ۲.۲ المتوسط ۳.٥ الحد األقصى ۱.۹ الحد األدنى )%( الحصة السوقية

 ۲۳.۸ ثمانى منشات رألكب ۱۲.۸ ألكبر أربع منشات

 ۰.۰۰٥ مقياس هيرفندال هيرشمان

 منحنى لورنز

 
 ۰.۰٦۷ معامل جينى للتركز 
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 ۲۰۱٤اك بكفر الشيخ عام رصة األسمتذبذب المتوسط اليومى ألسعار األسماك وسمك البلطى ببو .۱شكل 

 م.۲۰۱٤التحليل االحصائى الستمارات استبيان تجار الجملة ببورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ عام  :المصدر

 

 عدد التجار
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العوامل المؤثرة على الكميات الموردة من األسماك 
 لبورصة األسماك بكفر الشيخ

وفيه تم اختيار  ۳جدول النموذج الموضح ب تم تقدير
ومى لكمية األسماك الواردة لكل تاجر جملة المتوسط الي

) والمتوسط اليومى Rهـ Rبالبورصة بالطن كمتغير تابع (ص
لسعر الطن من األسماك الواردة لكل تاجر جملة بالبورصة 

) R۲R، وكذلك عمر تاجر الجملة بالسنة (س)R۱Rجنيه /طن (س
عمل تاجر الجملة فى بورصة األسماك  هذا فضالً عن فترة

دد الفروع األخرى لدى تاجر الجملة )،وعR۳Rبالسنة (س
)، ومدى قيام تاجر الجملة بالبورصة بتقديم R٤Rبالفرع (س

كمتغيرات  )R٥Rتسهيالت للموردين كمتغير صورى (س
فى الصورة  تفسيرية . وبإجراء تحليل االنحدار المتعدد

تبين ثبوت المعنوية  ۳جدول الخطية كما يوضحها 
واتفاق إشارتها مع ة اإلحصائية للنماذج والمعلمات المقدر

المنطق االقتصادي بالرغم من انخفاض قيمة معامل 
 التحديد.

وتشير النماذج المقدرة إلى وجود عالقة طردية معنوية 
إحصائيا بين المتوسط اليومى للكميات المشتراه من اسماك 
البلطي والبورى والقراميط لكل تاجر جملة بالبورصة وما 

، وكذا تشير إلى وية لعمالئهن تسهيالت مادية ومعنيقدمه م
وجود عالقة طردية معنوية إحصائيا بين المتوسط اليومى 
للكميات الواردة من سمك البلطي لكل تاجر جملة 
بالبورصة والمتوسط اليومى له لسعر شراء الطن من 
سمك البلطى.أما بالنسبة للبورى والقراميط فكما سبق 

اوى السعر فالتسهيالت هى أهم عامل وقد يرجع ذلك لتس
فى السوق لدى جميع التجار، بينما عملية إمداد أصحاب 

المزارع السمكية بالقروض من تاجر الجملة تعد من أهم 
أسباب تفضيل هؤالء التجار للحصول على إنتاج تلك 

 المزارع التى غالبا ممولة منهم.

) المتمث�ل ف�ى ۰.۱( وبالتعويض بق�يم المتغي�ر الص�ورى
ألسماك بالبورصة ف�ى المع�ادالت تقديم تسهيالت لموردى ا

الس���ابقة فق���د تب���ين أن ت���اجر الجمل���ة ال���ذى يق���دم تس���هيالت 
%، ۳۱.۷%، ۱۱للموردين يحصل على كميات تزيد بنح�و

% م��ن المتوس��ط الي��ومى الجم��الى الكمي��ات ال��واردة ۱۰.۲
لتج��ار الجمل��ة بالبورص��ة م��ن البلط��ى والب��ورى والق��راميط 

ن ال يق����دمون عل����ى الترتي����ب. ف����ى ح����ين أن التج����ار ال����ذي
%، ٦تس�����هيالت يحص�����لون عل�����ى كمي�����ات تق�����ل بنح�����و 

المتوسط اليومى للكميات الواردة لتج�ار % من %۸.۹۱،٥.۱۸
 الجملة بالبورصة من البلط�ى والب�ورى والق�راميط عل�ى الترتي�ب.
كم����ا يتب����ين م����ن نت����ائج التحلي����ل أن تق����ديم تج����ار الجمل����ة 

ب�ة بالبورصة تسهيالت لموردى األسماك بها تأتى فى المرت
األول��ى ف��ى األهمي��ة النس��بية للت��أثير عل��ى المتوس��ط الي��ومى 
للكمي��ة ال��واردة لتج��ار الجمل��ة بالبورص��ة إذ يق��در معام��ل 

ب��ة بقرا القياس�ى له��ا بالنس�بة لس�مك البلط�ىالتحدي�د الجزئ�ى 
المتوس��ط الي��ومى لس��عر ف��ى ح��ين يليه��ا ف��ى الترتي��ب  ٤۹.۰

 .۰.۰۰۳ الطن من البلطى بحوالى

رض الس��عرية لس��مك البلط��ى ف��ى وبتق��دير مرون��ة الع��
يومى لس�عر الط�ن م�ن البورصة يتبين أنه بتغير المتوسط ال

ف�ى المتوس�ط  % يقابل�ه تغي�را ف�ى نف�س االتج�اه۱البلطى ب�ـ 
% وهو م�ا ۱.۳اليومى للكمية المعروضة من البلطى بنحو 

يش�ير إل�ى أن ع�رض البلط��ى بالبورص�ة ه�و ع�رض م��رن 
 للبورصة. وهو ما يتفق ومالمح التركيب السوقى

  

معادالت االنحدار المرحلى المقدرة لكميات األسماك الواردة لتجار الجملة ببورصة األسماك بمحافظة كفر الش�يخ  .۳جدول 
 م.۲۰۱٤من اسماك البلطى والبورى والقراميط عام 

 (ف) قيمة معامل التحديد المعادلة المقدرة البيان رقم المعادلة

1 البلطى ۱ 50.000330.6 0 394 .49Y X X
∧

= + +− 
           (-0.809)         (3.790)*          (4.551)* 

0 .522 (25.021)* 

50.437 البورى ۲ 0.296Y X
∧

= +
          (0.438)        (5.02)* 

0.370 (25.290)* 

50.329 القراميط ۳ 0.096Y X
∧

= + 
              (12.581)*  (2.115)**      

0 .094 (4.475)** 

 م.۲۰۱٤التحليل االحصائى الستمارات استبيان تجار الجملة ببورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ عام  :المصدر

 األرقام بين القوسين تشير إلى قيمة (ت)

 % على الترتيب.٥% ، ۱تشير **، *  إلى ثبوت المعنوية اإلحصائية عند المستوى االحتمالي 

ˆ 
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األس��ماك ببورص��ة  التغي��رات الموس��مية لس��عر وكمي��ة
 األسماك بكفر الشيخ

يتن��اول ه��ذا الج��زء م��ن البح��ث دراس��ة وتحلي��ل لألث��ر 
الموس��مى لس��عر وكمي��ة األس��ماك ببورص��ة األس��ماك بكف��ر 

) وق��د ت��م االعتم��اد  ۲۰۱٤ - ۲۰۱۰خ��الل الفت��رة ( الش��يخ
عل���ى البيان���ات الش���هرية غي���ر منش���ورة ب���إدارة البورص���ة 

ألثر الموس�مى الش�هرى بمحافظة كفر الشيخ. وقد تم تقدير ا
س��واء ألس��عار وكمي��ة األس��ماك الم��وردة للبورص��ة اعتم��ادا 
على أسلوب االنحدار الخطى البسيط  وقد ت�م االختي�ار ب�ين 
النماذج المقدرة وفقا لمعنوياتها ومعنوية المعامالت المقدرة 
حيث تم استخدام االتجاه الزمنى العام فى ص�ورته البس�يطة 

ش��راء األس��ماك م��ن الم��وردين للمتوس��ط الش��هرى ألس��عار 
للبورص���ة ف���ى ح���ين اس���تخدم ف���ى  ص���ورته اللوغاريتمي���ة 
المزدوج��ة للمتوس��ط الش��هرى للكمي��ة ال��واردة م��ن األس��ماك 
للبورص��ة، ث��م تق��دير الق��يم االتجاهي��ة التقديري��ة ث��م حس��اب 
نسبة انحرافها عن نظيراتها الفعلية ثم تقدير متوسط النس�ب 

نس�ب االنحراف�ات م�ع  لكل ش�هر وتعديل�ه ليتناس�ب مجم�وع
وللتنبؤ يمكن الحصول على القيم المتنب�أ به�ا بحاص�ل  ۱۰۰

ضرب القيم االتجاهية المقدرة لكل ش�هر خ�الل فت�رة التنب�ؤ 
 فى األثر الموسمى المقابل لكل شهر. 

وبتق��دير مع��ادالت االتج��اه الزمن��ى الع��ام لمتوس��ط س��عر 
الش��يخ  الس��مك الش��هرى ببورص��ة األس��ماك بمحافظ��ة كف��ر

ة الص����ورة يتب����ين أفض����لي ۲۰۱٤ –۲۰۱۰ل الفت����رة خ����ال
 :الخطية البسيطة كما يلى

∧

Y  = 8386.44 + 22.576 x المتوسط الشهرى لألسعار  
 ) ٤معادلة رقم (

        (53.003)**     (5.004)**    
F = ( 25.043)**  RP

2
P =  0.614 

Ln 
∧

Y  = 5.382 + 0.058 Ln x   
):٥معادلة رقم ( المتوسط الشهرى للكميات الواردة       

(5.385 )**     (0.26)*        
F= (5.193) * R P

2
P = 0.373  

األث����ر الموس����مى الش����هرى عل����ى  ٤ج����دول ض����ح ووي
المتوس����ط الش����هرى لكمي����ة األس����ماك الم����وردة ببورص����ة 
األس��ماك بكف��ر الش��يخ حي��ث يتب��ين أن أكث��ر ش��هور الس��نة 

هر س��ط كمي��ة األس��ماك بالبورص��ة ه��ى أش��تزاي��دا ف��ى متو
حي��ث ق��در األث��ر  الص��يف خاص��ة ش��هرى يولي��و وأغس��طس

%، ۲٦.۱۲الموس����مى لهم����ا عل����ى نف����س الترتي����ب بنح����و
% عل���ى الترتي���ب م���ن المتوس���ط الش���هرى لكمي���ة ۱۳.۲٥

األسماك الموردة ببورصة األس�ماك وتتف�ق ه�ذه النت�ائج م�ع 
نف��س  طبيع��ة وموس��مية اإلنت��اج الس��مكى. ويتب��ين أيض��ا أن

الش��هرين هم��ا أكث��ر ش��هور الس��نة انخفاض��ا ف��ى المتوس��ط 
الشهرى ألسعار األسماك الموردة لبورص�ة األس�ماك بكف�ر 

الش���يخ حي���ث يق���در األث���ر الموس���مى له���م بح���والى س���الب 
۷.٥٥ ،%۱۰.۹۸.% 

ف���ى  أيض���ا أن أكث���ر ش���هور الس���نة انخفاض���اً ويتب���ين 
ر المتوس��ط الش��هرى لكمي��ة األس��ماك بالبورص��ة ه��ى أش��ه

حي��ث ق��در األث��ر  ء خاص��ة ش��هرى فبراي��ر وم��ارسالش��تا
 %،۲۱.۱۸الموسمى لهما على نف�س الترتي�ب بنح�و س�الب 

% عل���ى الترتي���ب م���ن المتوس���ط الش���هرى لكمي���ة ۱۷.۲٥
األسماك الموردة ببورصة األس�ماك وتتف�ق ه�ذه النت�ائج م�ع 
طبيعة وموسمية اإلنتاج السمكى . كما تبين أن أكث�ر ش�هور 

س���ط الش���هرى ألس���عار األس���ماك الس���نة ارتفاع���ا ف���ى المتو
الم��وردة لبورص��ة األس��ماك بكف��ر الش��يخ ه��ى أيض��ا أش��هر 
الش���تاء خاص���ة أش���هر ابري���ل وفبراي���ر حي���ث يق���در األث���ر 

 .%٥.۸۲%، ۸.٦۳الموس��مى له��م عل��ى الترتي��ب بح��والى 
وتش��ير ه��ذه النت��ائج إل��ى ارتب��اط أس��عار األس��ماك ببورص��ة 

ت الم�وردة مي�ااألسماك بكفر الشيخ بالموس�مية الش�هرية للك
، وتتف��ق ه��ذه النتيج��ة م��ع النت��ائج للبورص��ة م��ن األس��ماك

الق��يم  ٥ج��دولة ب��الجزء الس��ابق بالبح��ث. ويوض��ح المق��در
المتنبأ به�ا وفق�اً للنم�وذج المق�در واألث�ر الموس�مى الش�هرى 
عل��ى أس��عار وكمي��ات األس��ماك ال��واردة ببورص��ة األس��ماك 

 .۲۰۲۰بكفر الشيخ حتى 

الجمل�ة ببورص�ة األس�ماك المعوقات التى تواجه تجار 
 بمحافظة كفر الشيخ

تشير نتائج تحليل بيانات اس�تمارات االس�تبيان الخاص�ة 
ف�ر الش�يخ ع�ام بتجار الجملة ببورص�ة األس�ماك بمحافظ�ة ك

حي����ث يتب����ين أن أه����م  ٦ج����دول  م كم����ا يوض����حها۲۰۱٤
لمعوقات الخاص�ة بالبني�ة األساس�ية ه�ى ع�دم ت�وافر األم�ن ا

قات المتعلقة بالخدمات والوظ�ائف . أما أهم المعووالحراسة
التسويقية المقدمة لتجار الجملة بالبورص�ة ه�ى ع�دم وج�ود 

أو  عدم وجود فروع للبن�وك أماكن لتبريد وتجميد األسماك،
ماكينات صراف إلى بالبورص�ة ث�م ع�دم ت�وافر المعلوم�ات 
التس��ويقية بالبورص��ة للمتع��املين بالبورص��ة وأخي��را ع��دم 

تب���ين أن أق���ل المعوق���ات ه���ى  كم���ا .لجع لل���ثوج���ود مص���ان
المعوق��ات الخاص��ة ب��إدارة بورص��ة األس��ماك بكف��ر الش��يخ 

ارتف���اع إيج���ار  ي���ث ت���أتى ف���ى المرتب���ة األخي���رة خاص���ةح
إش�راف المحالت وعدم مالئم�ة فت�رة اإليج�ار وع�دم وج�ود 

 .رشادى من جهة رسميةإفنى و
ويتضح من ذل�ك أهمي�ة ت�وافر األم�ن والحراس�ة وتق�ديم 

ية وإنشاء فروع للبن�وك لتيس�ير التع�امالت الخدمات التسويق
النقدي���ة وت���وفير الخ���دمات اللوجيس���تيه. وانعك���س ذل���ك ف���ى 

س��ابقة الجمل��ة بالبورص��ة لح��ل المعوق��ات  اقتراح��ات تج��ار
% م��ن التج��ار س��رعة إقام��ة ۸۸ال��ذكر ف��ى اقت��راح  نح��و 

% من ۷۸مصنع للثلج ومصنع للعبوات البالستيكية، ونحو 
ف��تح ف��رع عل��ى األق��ل ألح��د البن��وك بض��رورة  التج��ار يط��البون 

بالبورصة أو إقامة وحدة صراف الى على أن يتم ت�وفير الحراس�ة 
% م�ن التج�ار يط�البون بوج��ود ۳٥الكافي�ة له�ا. كم�ا تب�ين أن نح��و 

 آلية لإلشراف الفنى و االدارى على البورصة.
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-۲۰۱۰سماك بكفر الشيخ خ�الل الفت�رة (األثر الموسمى الشهرى لمتوسط الكميات وأسعار األسماك ببورصة األ .٤جدول 
 )م ۲۰۱٤

 األثر الموسمى للسعر  األثر الموسمى للكمية الشهور األثر الموسمى للسعر  األثر الموسمى للكمية الشهور
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UالمصدرU: م. ۲۰۱٤ -افظة كفر الشيخ التحليل االحصائى للبيانات غير المنشورة إلدارة شركة بورصة األسماك بمح 

 

 

القيم المتنبأ بها وفقاً للنموذج المقدر واألثر الموسمى الش�هرى عل�ى أس�عار وكمي�ات األس�ماك ال�واردة ببورص�ة  .٥جدول 
 ۲۰۲۰مؤثرة كماهى بكفر الشيخ حتى األسماك في ظل بقاء العوامل ال

 ةشهور السن

 السنوات

۲۱۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ 

 رسعااأل

 جنيه/ طن
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 ۲۰۱٤كفر الشيخ عام  أهم المعوقات التى تواجه تجار الجملة ببورصة األسماك بمحافظة .٦ جدول
 )%( المعوقات

 ة بالبنية األساسية  والخدماتمعوقات خاص :أوالً 
 ٦۰.٤۸ عدم توافر األمن والحراسة -۱
 ۱۲.۹۰ عدم توافر مصادر للطاقة ( إضاءة وتهوية) -۲
 ٤.۸٤ عدم توافر مصادر للمياه -۳

 : معوقات خاصة بالخدمات والوظائف التسويقيةثانياً 
 ۸۷.۰۹ عدم وجود أماكن لتبريد وتجميد األسماك -۱
 ۸.۰٦ سائل النقل المجهزةعدم توافر و -۲
 ۲٥.۸۰ عدم وجود مصانع للثلج بالبورصة أو أنها غير كافية -۳
 ۷٥.۸۰ عدم وجود فروع للبنوك  أو ماكينات صراف آلى بالبورصة -٤
 ٦۰.٤۸ عدم وجود بيانات معلنة عن السوق واألسعار لالسترشاد بها -٥

 : معوقات تتعلق بإدارة البورصةلثاً ثا
 ۸.۰٦ يجار المحالتارتفاع إ -۱
 ٤.۸٤ فترة اإليجار غير مالئمة -۲
 ۸.۰٦ عدم وجود أية إشراف فنى وارشادى من جهة رسمية -۳

 م.۲۰۱٤التحليل االحصائى الستمارات استبيان تجار الجملة ببورصة األسماك بمحافظة كفر الشيخ عام  :المصدر
 

 وتوصى الدراسة فى ضوء مناقشة النتائج السابقة بـ:
الشيخ  لبورصة السمكية بكفرربط اإللكتروني بين اال -۱

 األسماك المركزية بجمهورية مصر العربية وأسواق
درية) لتحقيق المزيد من اإلسكن -أكتوبر ٦ -(العبور
 .الشفافية

لألسماك حتى يتمشى السعر  جإقامة محطة فرز وتدري  -۲
 مع نوعية المنتج

العمل على تشجيع إدارة شركة بورصة األسماك  -۳
افظة كفر الشيخ على االستمرار فى نشاطها الذى بمح

 أنشئت من أجله.
اإلسراع بتنفيذ المرحلة الثالثة والتى تتضمن إنشاء   -٤

مصنع للثلج والبوكسات البالستيكية وتنفيذ مشروعات 
تجفيف وتجميد األسماك، ومصانع توفير مستلزمات 
اإلنتاج السمكى حتى تصبح بورصة متكاملة لألسماك 

 ها.ومستلزمات
توفير األمن والحراسة للبورصة مما يساعد على إنشاء  -٥

فروع أو وضع ماكينات للصراف اآللي بالبورصة مما 
للمعامالت  يوفر الكثير من الوقت والجهد وتسهيالً 

 اليومية التى تؤدى بالبورصة.
دراسة كافة األطر القانونية المالئمة والتى تمكن  -٦

ا وبما يسمح المحافظة من اإلشراف على البورصة فني
بتوفير سجالت دائمة للكميات واألسعار بالبورصة 

 وكيفية نشرها بالسوق اليكترونيا. 

 عـــالمراج

تحلي����ل وقي���اس الرفاهي����ة  ).۲۰۱۰(ي����ونس عل���ى  احم���د،
 -۲۰۰۹وعالقتها بتوزيع الدخل فى مدينة كرك�ور ع�ام 

 .۸۳ع  -مجلة اإلدارة واالقتصاد

 ).۱۹۹٥( طينب��محم��د الحم��د القو ص��بحي محم��د إس��ماعيل،
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ABSTRACT 
3TThe research aims 3T 3Tto3T 3Tstand on 3T 3Tthe current situation of the Stock Exchange3T 3Tespecially3T 3Tin 

light of what 3T 3Tis being said by3T 3Tsome3T 3Tshareholders about 3T 3Tstop its 3T7T 3T7Tactivity3T 3Tand sell 3T 3Tits 3T 3Tassets. 3T 3TThe 
research 3T 3Tdepends 3T 3Ton the3T 3Tmethod of3T 3Tstatistical 3T,3T quantitative3T 3Tand descriptive analysis 3T 3Tand use3T 
3Tsimple regression3T 3Tand3T 3Tmultiple regression method 3T 3Tto explore3T 3Tthe most important 3T 3Tfactors 
affecting the3T 3Tamounts 3T 3Treceived by the fish 3T 3TStock Exchange.3T 3TThe research 3T 4Tdepended on 4T 
3Tsecondary data3T 3Tpublished 3T 3Tby the Central 3T 3TAgency for Mobilization Public3T 3Tand Statistics 3T 3Tand3T 
3Tquestionnaires 3T 3Tdesigned to3T 3Twholesalers of the stock exchange3T 3Tas well as 3T 3Tunpublished data at 3T 
3Tmanagement of3T 3Tfish3T 3Tstocks 3T 3Tin Kafr3T 3TEl-Sheikh. 3T 4TAlso show4T 3Tthat the most important 3T 3Tobstacles 3T 
3Tfacing3T 3Twholesalers 3T in 3Tstock exchange3T 3Trepresented in 3T 3Tthe obstacles 3T 3Tof infrastructure3T which 3Tare3T 
3Tthe order3T 3Tin3T 4Tthe unavailability of4T 3Tsecurity and 3T 3Tguard3T, 3Tthe unavailability of3T 3Tsources of energy. 3T 
4TBut 4T 3Tmost important obstacles 3T 3Tfor the services 3T 3Tand functions marketing3T 3Tprovided by3T 
3Twholesalers 3T 3Tin3T 3Tthe stock market 3T, 4Tthe absence of4T 3Tplaces 3T 4Tfor cooling4T 4Tand freezing4T 3Tfish 3T, 4Tthe 
absence of4T 3Tbank branches 3T 3Tor3T 3TATM 3T 3Tmachines 3T 3TStock Exchange3T 4Tunavailability of4T 3Tmarketing 
information3T 3Tto customers 3T 3Tof the stock exchange3T, 4Tthe absence of4T 3Tice3T 3Tfactories 3T 3Tof3T 3Tthe stock 
exchange3T, 4Tthe unavailability of4T 3Tprocessed transports 3T, 3Taccording to the3T 3Tpoll of3T 3Twholesalers 3T 
3Tstock exchange3T. 3TThe3T 3Tobstacles 3T 3Tfor the management of3T 3Tstock exchange3T 3Tcame 3T4Tlast 4T 3Tespecially3T 
3Thigh 3T 3Tshops 3T 3Trent 3T, 4Tthe rental 4T 3Tperiod3T 3Tinappropriate3T and 3Tabsence of any3T 3Ttechnical 3T 3Tsupervision 3T 3Tand3T 
3Tindicative3T 4Tfrom 4T 3Ta formal institution.3T 3TThe study recommends 3T: 3Tencouraging the3T 3Tmanagement 3T 3Tof 
fish3T 3TStocks Company in 3T 3TKafr El-Sheikh3T 3Tgovernorate3T 3Tto continue3T 3Tits activity3T 3Tin3T 3Twhich it was 
created. 3T4TThe speedy implementation of4T 3Tthe third phase3T, which 4Tincludes the establishment of4T 3Tan 
ice factory3T 3Tand plastic3T 3Tboxes 3T 3Tand implementation of3T 3Tdrying3T 3Tand freezing3T 3Tfish 3T 3Tprojects and 3T 
3Tfactories 3T 3Tto provide3T 3Tfish production3T 3Trequirements 3T 3Tto stock exchange, becomes 3T 3Tan integrated 
for fish 3T 3Tand 3T 3Tits requirements.3T 3TProviding security and3T 3Tescort 3T 3Tin the Stock Exchange3T, which 
helps to 3Testablish branches 3T 3Tor3T 3Tput 3T 3TATM 3T 3Tmachines 3T 3Tin3T 3Tthe stock exchange3T, which 3Tsaves a lot of3T 
3Ttime, effort and 3T 4Tfacilitate your daily4T 3Ttransactions 3T. 3TStudy3T 3Tall appropriate legal 3T 3Tframeworks 3T 
3Twhich enable3T 3Tthe governorate3T 3Tto supervise3T 3Tthe stock market 3T 3Ttechnically allowing providing3T 
3Tpermanent 3T 3Trecords of3T 3Tthe quantities and 3T 3Tprices 3T 3Tin3T 3Tthe stock exchange3T 3Tand how to3T 3Tpublish 3T in 3T 
market 3T 3Telectronically3T. 

Key words: Fish marketing, fish stocks company, Kafr El-Sheikh. 
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