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 زــالموجـ
 

يعتبر توفير الغذاء أولى اهتمامات دول العالم للعملل 

ونظلرا للييلادة السلكانية على إشباع رغبلات المسلتكل ، 

المتيايدة فقلد اتجلا العلالم إلله االهتملات المتيايلد ةلالثروة 

السلللمكية ءجللليء ملللا الغلللذاء البروتييللله والعملللل علللله 

تيميتكللاو وتكمللا األهميللة االقتصللادية لألأللما  فلله أنكللا 

أحد أهم البدائل للحوت الحمراء ولحوت اللدواجا وةالتلاله 

كا للمساهمة فله تحقيل  فإنا يجب المحافظة عليكا وتيميت

األما الغذائه وةصفة خاصلة تحسليا المسلتول الغلذائه 

ةييللادة المحتللول البروتييلله ميللا، إ ا تحتللول األأللما  

 %18,7عللله نسللبة عاليللة مللا البللروتيا تقللدر ةحللواله 

، %19,7ةييمللا تقللدر نسللبتا ةللاللحوت الحمللراء ةحللواله 

وتتعللللدد  و%3,3وةاأللبللللاو ةحلللواله  %13,8والبلللي  

مصللادر إنتللاج األأللما  فلله مصللر مللا ةلليا المصللادر 

الطبيعية تتمثل فله البحلار والبحيلرات وةليا االألتيراع 

السمكه ةأنماطا المختلفة ةاإلضافة إللى الييلل وفروعلا، 

 1372نحو  2012فقد ةلغ إنتاج األأما  فه مصر عات 

أللللن طلللا وهلللذم الكميلللة ملللا األألللما  ال تغطلللى أءثلللر 

االألللتكالءية لألألللما  والبالغلللة  ملللا الطاقلللة %81ملللا

ألللن طللا للليفم العللات، وتعتبللر الملليارع 1691حللواله 

السلللمكية أهلللم المصلللادر التللله تعملللل عللللى ألللد الفجلللوة 

االألللتكالءية ملللا األألللما  حيلللا ةللللغ إنتاجكلللا حلللواله 

ملللا إجملللاله  %45,1أللللن طلللا تمثلللل حلللواله  635,5

إنتللاج األأللما  فلله مصللر عللا للليفم العللات، ممللا يعكللم 

ألتيراع السلمكه فله مصلر ءلأهم مصلدر ملا أهمية اال

مصادر إنتاج األأما  حيلا يتميلي االألتيراع السلمكه 

أنلا يمكلا مللا خالللا التوأللت فله إنتللاج األألما  األءثللر 

 طلبا محليا وخارجيا و
 

 مشكلة البحث
 

رغم ما تتمتت ةا مصر ما مصادر إلنتاج األأما  

طبيعية وغير طبيعية إال أو مصر تعد ما الدول 

ستوردة لكثير ما السلت الغذائية وخاصة األأما  الم

ويرجت  ل  إله قصور اإلنتاج اليراعه عا مواجكة 

الييادة المضطردة فه االحتياجات االأتكالءية الغذائية 

والبروتييية الحيوانية ةصفة خاصة، مما أدل إله زيادة 

اأتكال  األأما  وعجي اإلنتاج عا مواجكة 

فجوة غذائية أمكية حيا االأتكال  وةالتاله حدوث 

إله  1995ألن طا عات  141ارتفعت الفجوة ما نحو 

األمر الذل أدل إله  2012ألن طا عات  319نحو 

تيايد ءمية واردات األأما  وما ثم تيايد العجي فه 

 الميياو التجارل اليراعهو

 

 أهداف البحث
 

يكللدف البحللا إللله دراأللة الوضللت الللراها إلنتللاج 

وتحديد وتقدير أهم العوامل الملثثرة األأما  فه مصر  

عللله إنتللاج الملليارع السللمكية، ءمللا يكللدف إلللى التعللرف 

علله ءفللاءة المللوارد المسللتخدمة ةكللذم الملليارع السللمكية 

ما اجل العمل عله رفت ءفاءة إنتاجكلا مملا يلثثر إيجاةلا 
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على رفت ءفائلا إنتلاج األألما  فله مصلر حيلا يتيلاول 

تاجيللللة للملللليارع البحللللا حسللللال هيكللللل التكللللالين اإلن

السمكية ةعيية البحلا وتقلدير دوال التكلالين واألتخراج 

مشللتقاتكا االقتصلللادية، وأيضلللا تقلللدير ةعللل  مثشلللرات 

 الكفاءة االقتصادية لكذم الميارع و
 

 األسلوب البحثي ومصادر البيانات
 

يتبلليا مللا التوزيللت الجغرافلله للملليارع السللمكية فلله 

فظلات وهله مصر  أو هذم الميارع تيتشر فه ألبت محا

ءفللر الشلليل والشللرقية والبحيللرة ودميللاط واألأللماعيليا 

والفيوت واإلألكيدرية، وتمثلل مسلاحة المليارع السلمكية 

مللللا إجمللللاله مسللللاحة  %13,42ةمحافظللللة الشللللرقية 

ولذا فقلد تلم اختيلار  2012الميارع السمكية ةمصر عات 

 المحافظة مجال الختيار عيية الدراأةو

ه البيانللات الثانويللة اعتمللد البحللا ةصللفة أأاأللية عللل

والميدانية الته تم جمعكا ملا واقلت األتمارات االألتبياو 

ل لألهميللة اليسللبية مللا 2013المعللدة لللذل  عللات  ت، ووفقللا

حيلللا علللدد المللليارع السلللمكية، حيلللا ةلغلللت محافظلللة 

ملللا إجملللاله علللدد المللليارع   %13,23الشلللرقية نحلللو 

 80ت و وقللد تللم اختيللار 2012السللمكية ةالجمكوريللة عللات 

ملا  % 23,12ة ملا العييلة اإلجماليلة تمثلل نحلو ميرع

ميرعللةو  346إجمللاله عللدد الملليارع ةالمحافظللة البللالغ 

أخللذت ةطريقللة عشللوائية مللا مرءللي أةللو حمللاد ةاعتبللارم 

اءبلللر المراءلللي ملللا حيلللا مسلللاحة المللليارع السلللمكية 

 ةمحافظة الشرقيةو

وتحقيقلللا ألهلللداف البحلللا فقلللد تلللم االعتملللاد عللللى 

ألللللتيباط معلللللا فللللله التحليلللللل طريقتللللله االألللللتقراء واال

االقتصللادل للظللواهر االقتصللاديةو لللذا فقللد تللم االأللتعانة 

ةالعديلللد ملللا األدوات التحليليلللة الرياضلللية واإلحصلللائية 

والقياألللية مثلللل اليسلللب المتويلللة والمتوأللل  الحسلللاةه 

وغيرهلللا ملللا المقلللاييم الوصلللفيةو ، ءملللا تلللم األللتخدات 

لعللات أأللاليب التحليللل اإلحصللائه مثللل االتجللام اليميلله ا

وتحليل االرتبلاط واالنحلدار البسلي  والمتعلدد واألتخدات 

فلله الصللورة  (step wise)نمللو ج االنحللدار المرحللله 

الخطيلللة والصلللورة اللوغاريتميلللة الميدوجلللة،  لتقلللدير 

العالقللات الداليللة ةلليا المتغيلللرات الكميللا فلله الصلللورة 

الخطية وغير الخطيةو ملت حسلال ةعل  المثشلرات أو 

لكفللاءة اإلنتاجيللة واالقتصللادية إلنتللاج المعللايير الكميللا ل

الميارع السمكية، وتقدير معلايير الكفلاءة اإلنتاجيلة مثلل 

صللافه العائللد الفللدانه ونسللبة الميافتفالتكللالين، وعائللد 

 الجيية المستثمر، وتكلفة الوحدة الميتجةو 
 

التطوووور الزمنوووي إلنتووواج األسوووماك مووون المصوووايد  أوال:

 الطبيعية واالستزراع السمكي
 

 تطور إنتاج األسماك من المصايد الطبيعية .1
 

ةدراأة تطور إنتاج األأما  ما إجماله المصايد 

الجدول رقم الطبيعية فه مصر تبيا ما خالل ةيانات 

 384,051أو متوأ  ءمية اإلنتاج  ةلغت حواله  (1)

(، ءما أو 2012 -1995ألن طا خالل الفترة ما)

ءمية اإلنتاج ما المصايد الطبيعية ةلغت حدها األدنى 

 ألن طا تمثل نحو 354,2حيا ةلغت نحو  2012عات 

ما حجم اإلنتاج على مستول الجمكورية،  25,82%

صايد الطبيعية حيا أخذت ءمية إنتاج األأما  ما الم

فه التياقص تدريجيا خالل السيوات الساةقة، وقد ةلغت 

  ءمية

اإلنتللللاج مللللا األأللللما  للمصللللايد الطبيعيللللة حللللدها 

أللن طلا تمثلل نحلو  335,2ةيحلو  1995األقصى علات 

مللا ءميللة اإلنتللاج علللى مسللتوة الجمكوريللة،  % 82,4

والته أخذت فه التياقص التلدريجه حتلى وصللت أدنلى 

مملللا شللكل إشلللكالية قلللات البحلللا  2012 مسللتوياتكا علللات

ةدراأللتكا، ويعكللم هللذا التراجللت فلله اإلنتاجيللة معادلللة 

إللى أو  (2( بالجودول رقوم )1االتجام اليميه العات رقم )

إنتللاج األأللما  مللا اجمللالى المصللايد الطبيعيللة قللد أخللذ 

خلللالل فتلللرة  اتجاهلللا تياقصللليا غيلللر معيلللول إحصلللائيا

 والدراأة
 

 من االستزراع السمكيتاج األسماك تطور إن .2
 

عا تطور إنتاج  (1الجدول رقم )ةدراأة ةيانات 

األأما  ما االأتيراع السمكه تبيا أو متوأ  الكمية 

ا ــــــــألن ط 481واله ــــــة ةلغت حـــالميتج

 رةـــــالل الفتـــــخ
 

تطور إنتاج األأما  ما إجماله المصايد الطبيعية واالأتيراع السمكه وإجماله  .1جدول رقم 

 ( ةاأللن طا2012-1995الجمكورية خالل الفترة )
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 السنوات

إجمالي 

المصادر 

 الطبيعية

من  %

إجمالي 

 الجمهورية

االستزراع 

 السمكي

من  %

إجمالي 

 الجمهورية

إجمالي 

 الجمهورية

1995 335,327 4,82  71,706 6,17  407,033 

1996 340,463 9,78  91,180 1,21  431,643 

1997 371,332 2,81  85,704 8,18  457,036 

1998 406,204 4,76  128,489 6,23  545,593 

1999 422,660 8,63  213,887 2,36  590,438 

2000 384,314 1,53  340,093 9,46  724,407 

2001 428,651 6,55  342,864 4,44  771,515 

2002 425,400 53 376,066 47 801,466 

2003 431,123 2,49  44,867 8,50  875,990 

2004 393,494 5,45  471,535 5,54  865,029 

2005 349,553 3,39  539,748 7,60  889,301 

2006 375,894 7,38  595,029 3,61  970,923 

2007 372,491 37 635,517 63 1,008,008 

2008 373,815 35 69,815 65 1,067,630 

2009 387,398 45,35  705,490 6,64  1,092,888 

2010 385,209 52,29  919,585 48,70  1,304,794 

2011 375,354 56,27  986,820 44,72  1,362,174 

2012 354,237 25,82  1,017,738 74,18  1,371,975 

1,47 384,051 المتوأ   481,119 1,45  86,213 

نشرة إحصائيات اإلنتاج العامة لتيمية الثروة السمكية  الهيئةالمصدر : وزارة اليراعة واأتصالح األراضه، 

 أعداد مختلفة السمكي في ج.م.ع،

 

(، حيا ةلغ الحد األدنى لكمية اإلنتاج  1995-2012)

ما % 17,6ألن طا ةيسبة ةلغت نحو  71,706نحو 

، ةييما ةلغ الحد األعلى 1995اجمالى الجمكورية  عات 

ما  %74,8ألن طا ةيسبة ةلغت  1017,738نحو 

، ءما تشير معادلة 2012اجمالى الجمكورية عات 

أو  (2دول رقم )بالج( 2االتجام اليميه العات رقم )

هيا  زيادة أيوية معيوية إحصائيا فه إنتاج األأما  

ما  %11,77ما االأتيراع السمكه يمثل نحو 

متوأ  إنتاج األأما  ما اجمالى الجمكورية السيول  

( 2011-1995ألن طا خالل الفترة ) 481البالغ نحو 

 %92مما يعيى أو  0,92وقد ةلغ معامل التحديد نحو 

فه إنتاج األأما  ما االأتيراع السمكه ما التغيرات 

 ترجت لعامل اليماو

 
 

معادالت التجام اليميه العات لإلنتاج السمكه ما اجمالى المصايد الطبيعية واالأتيراع السمكه فه  .2رقم جدول 

 (2012 -1995جمكورية مصر العرةية خالل الفترة )
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 المصدر
رقم 

 المعادلة
 ف 2ر المعادلة

  مس 240,404 -386334,9=  م1ˆص 1 المصايد الطبيعية

                                  (-0,172) 

0,002 0,030 

                          مس  56625,87+  56827,3-=  م2ˆص 2 اأتيراع أمكى

(**24,48) 

0,92 599,45 

 مس  5668999+ 324658,6=  م3ˆص 3 اإلجماله

                         (**25,02                     ) 

0,98 626,09 

 حيث أن :

 وم = القيمة التقديرية لكمية إنتاج األأما  ما اجمالى المصايد الطبيعية ةالطا فه السية م1ˆص

 مو= القيمة التقديرية لكمية إنتاج األأما  ما االأتيراع السمكه ةالطا فه السية   م2ˆص

 وم= القيمة التقديرية إلجماله الجمكورية ما إنتاج األأما  ةالطا فه السية   م3ˆص

 ( 18، ووووووووو3،  2،  1)  م= عامل اليما حيا  مس 
2R  05,0وية عيد مستوة * معي  01,0** معيوية عيد مستوة  = معامل التحديد  

 المحسوةة Tاألرقات ما ةيا األقواس أأفل المعادلة عبارة عا قيمة 

  (1الجدول رقم ): جمعت وحسبت ما  المصدر

 

 

عا تطور إنتاج  (1الجدول رقم )وةدراأة ةيانات 

األأما  ما اجمالى الجمكورية تبيا أنكا ةلغت حواله 

( وةلغ 2012-1995ألن طا لمتوأ  الفترة ) 863

ةييما ةلغ  1995ألن طا عات  407الحد األدنى نحو 

ءما تشير  2012ألن طا عات  1371الحد األعلى نحو 

 (2بالجدول رقم )( 3معادلة االتجام اليميه العات رقم )

  زيادة أيوية معيوية إحصائيا فه إنتاج أو هيا

 56689,99األأما  ما اجمالى الجمكورية تقدر ةيحو 

ما متوأ  إنتاج األأما  ما  %6,57طا يمثل نحو 

-1995اجمالى الجمكورية السيول خالل الفترة )

طا هذا وقد ةلغ  5و863213( والمقدر ةيحو 2011

ما  %98مما يعيى أو  98و0معامل التحديد نحو 

التغيرات فه إنتاج األأما  ما اجمالى الجمكورية 

 ترجت لعامل اليماو

 

ثانيووا : تطووور اإلنتوواج المحلووى موون األسووماك فووي مصوور 

 (2012-1995خالل الفترة )

 

عا تطور ءمية  (3الجدول رقم )ةدراأة ةيانات 

 5و866اإلنتاج ما األأما  يتبيا أنكا ةلغت حواله 

( وةلغ الحد 2012-1995ألن طا لمتوأ  الفترة )

ةييما ةلغ الحد  1995ألن طا عات  407األدنى نحو 

ءما تشير  2012ألن طا عات  1372األعلى نحو 

أو  (4بالجدول رقم )( 1معادلة االتجام اليميه العات )

ية معيوية إحصائيا فه ءمية إنتاج هيا  زيادة أيو

ألن طا يمثل نحو  56,1435األأما  يقدر ةيحو 

ما متوأ  ءمية إنتاج األأما  السيول خالل  6,48%

ألن طا،  866,5( والمقدر ةيحو 2012-1995الفترة )

مما يعيى أو  0,97هذا وقد ةلغ معامل التحديد نحو 

ما التغيرات فه ءمية إنتاج األأما  ترجت  97%

 لعامل اليماو
 

تطور اإلنتاج والمتاح لالأتكال  ةاأللن طا ومتوأ  اأتكال  الفرد ما األأما  ةالكجم  .3جدول رقم 

 (2012-1995والفجوة الغذائية فه مصر خالل الفترة )
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كمية اإلنتاج  السنوات

 السمكي

المتاح 

 لالستهالك

متوسط 

 استهالك الفرد

االكتفاء  %

 الذاتى

الفجوة 

 الغذائية

1995 407 547,81 9,53 74,3 -140,81 

1996 432 575,53 9,8 75,06 -143,53 

1997 457 662,12 11,02 69,02 -205,12 

1998 546 720,16 11,74 75,82 -174,16 

1999 649 841,47 13,43 77,13 -192,47 

2000 724 936,7 14,64 77,29 -212,7 

2001 772 1031,7 15,79 74,78 -259,7 

2002 801 953,2 14,3 83,8 -152,2 

2003 876 1035,9 15,24 84,3 -159,9 

2004 865 1083,9 15,63 79,6 -218,9 

2005 889 1072,4 15,32 82,9 -183,4 

2006 971 1174,4 16,62 82,7 -103,4 

2007 1008 1262,5 16,98 79,8 -154,5 

2008 1068 1197,7 15,95 89,1 -129,7 

2009 1093 1205,9 15,89 90,6 -112,9 

2010 1305 1551 19,70 84,13 -246 

2011 1362 1535 19,09 88,75 -173 

2012 1372 1691 55,20 81,12 -319 

 7,8228 80,4 15,1 1059,911 866,5 المتوأ 

 نشرة إحصائيات اإلنتاج السمكي في ج.م.ع، السمكيةجمعت وحسبت ما ةيانات الكيتة العامة لتيمية الثروة  المصدر:

 ، أعداد مختلفة

 

ثالثا : تطور االستهالك القومي من األسماك فوي مصور 

 ( 2012-1995خالل الفترة )
 

علا تطلور المتلاح  (4الجدول رقم )وةدراأة ةيانات  

لالأللللتكال  مللللا األأللللما  يتبلللليا  أنللللا ةلللللغ حللللواله 

( 2012-1995ألللن طللا لمتوألل  الفتللرة ) 1059,911

 1995ألللن طللا عللات  547,81وةلللغ الحللد األدنللى نحللو 

 2012أللن طلا علات  1691ةييما ةلغ الحد األعلى نحلو 

بالجودول ( 2ءما تشير معادلة االتجام اليميه العات رقلم )

يللا  زيللادة ألليوية معيويللة إحصللائيا فلله أو ه (4رقووم )

 59,16474المتاح لالأتكال  ملا األألما  يقلدر ةيحلو 

مللللا متوألللل  المتللللاح  %5,58ألللللن طللللا يمثللللل نحللللو 

-1995لالأتكال  ملا األألما  السليول خلالل الفتلرة )

ألللن طللا هللذا وقللد  1059,911( والمقللدر ةيحللو 2012

مللا  %94مملا يعيلى أو  0,94ةللغ معاملل التحديلد نحللو 

تغيللرات فلله المتللاح لالأللتكال  مللا األأللما  ترجللت ال

 لعامل اليماو 

عا تطور متوأ   (3الجدول رقم )وةدراأة ةيانات 

 15,1اأتكال  الفرد ما األأما  يتبيا أنكا حوالى 

 ( وةلغ الحد االدنى 2012-1995ءجم لمتوأ  الفترة )

 

االتجام اليميه العات لإلنتاج والمتاح لالأتكال  ومتوأ  نصيب الفرد ما األأما  والفجوة معادالت  .4رقم جدول 

 (2012 -1995الغذائية فه مصر خالل الفترة )
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 البيان
رقم 

 المعادلة
 ف 2ر المعادلة

 ءمية اإلنتاج

 )ألن طا(

  مس  56,1435+ 333,1373=  م1ˆص 1

                                  (**24,48) 

0,97 **599,39 

 المتاح لالأتكال 

 )ألن طا(

                          مس   59,16474+497,846-=  م2ˆص 2

                 (**15,67) 

0,94 **245,45 

 ءمية اأتكال  الفرد

 )ءجم(

 مس 0,548854+9,85366=  م3ˆص 3

                           (**10,94                     ) 

0,88 **119,63 

 مس  0,864603+72,35294= م4ˆص 4 االءتفاء الذاته

                 (**5,27  ) 

0,63 **27,77 

 حيث أن:

 و م= القيمة التقديرية لكمية اإلنتاج السمكه ةاأللن طا فه السية  م1ˆص

 و م= القيمة التقديرية لكمية المتاح لالأتكال  ما األأما  ةاأللن طا فه السية  م2ˆص

 = القيمة التقديرية لمتوأ  اأتكال  الفرد ما األأما  ةالكجم فه السية و م3ˆص

 و م= القيمة التقديرية ليسبة االءتفاء الذاته ما األأما  % فه السية  م4ˆص

 ( 18ووووووووو3، 2، 1= عامل اليما حيا م )  مس 
2R  05,0* معيوية عيد مستوة   01,0** معيوية عيد مستوة  = معامل التحديد  

 المحسوةة Tالمصدر:ما ةيا األقواس أأفل المعادلة عبارة عا قيمة 

 ( 3: جمعت وحسبت ما الجدول رقم ) المصدر 

 

الحد األعلى ةييما ةلغ  1995ألن طا عات  9,53نحو 

ءما تشير معادلة  2012ألن طا عات  20,55نحو 

أو  (4بالجدول رقم )( 3االتجام اليميه العات رقم )

هيا  زيادة أيوية معيوية إحصائيا فه متوأ  اأتكال  

ءجم يمثل نحو  0,5489الفرد ما األأما  يقدر ةيحو 

ما متوأ  المتاح لالأتكال  ما األأما   3,64%

( والمقدر ةيحو 2012-1995ترة )السيول خالل الف

مما يعيى  0,88، هذا وقد ةلغ معامل التحديد نحو 15,1

ما التغيرات فه متوأ  اأتكال  الفرد ما  %88أو 

 األأما  ترجت لعامل اليماو

عللا تطللور نسللبة  (3جوودول رقووم )وةدراأللة ةيانللات 

االءتفللاء الللذاته مللا األأللما  يتبلليا أنكللا ةلغللت حللواله 

( وةلللغ الحللد 2012-1995الفتللرة )لمتوألل   80,57%

ةييما ةلغ الحد األعلى  1997عات  %69,03األدنى نحو 

ءملللا تشلللير معادللللة االتجلللام  2009علللات  %90,6نحلللو 

أو هيلا  زيلادة  (4بالجدول رقوم )( 4اليميه العات رقم )

أيوية معيوية إحصائيا فه متوأ  نسبة االءتفلاء اللذاته 

يمثللل نحللو طللا  0,864603مللا األأللما  تقللدر ةيحللو 

ما متوأ  نسبة االءتفاء الذاته ما األألما   1,073%

( والمقللدر ةيحللو 2012-1995السلليول  خللالل الفتللرة )

مما يعيى  0,63هذا وقد ةلغ معامل التحديد نحو  80,57

ما التغيرات فه متوأ  نسبة االءتفلاء اللذاته  %63أو 

 ما األأما  ترجت لعامل اليماو
 

جية مون األسوماك فوي مصور رابعا: تطور التجارة الخار

 ( 2012-1995خالل الفترة )
 

عللا تطللور نسللبة  (5الجوودول رقووم )ةدراأللة ةيانللات 

قيمللة الللواردات مللا األأللما  يتبلليا أنكللا ةلغللت حللواله 

( 2012-1995ألللن جييللا لمتوألل  الفتللرة ) 1244387

 1995أللن جييلا علات  240256وةلغ الحد األدنى نحلو 

أللن جييلا علات  4768902ةييما ةللغ الحلد األعللى نحلو 
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( 2ءما تشير معادللة االتجلام اليميله العلات رقلم ) 2012

أو هيللللا  زيللللادة ألللليوية معيويللللة  (6بالجوووودول رقووووم )

إحصائيا فه متوأل  قيملة اللواردات ملا األألما  تقلدر 

ملللا متوأللل   %16,27تمثلللل نحلللو  202511,2ةيحلللو 

الكميلللة الميتجلللة المحليلللة ملللا األألللما  خلللالل الفتلللرة 

ألللن جييللا،  1244387لمقللدر ةيحللو ( وا1995-2012)

ممللا يعيللى أو  0,69هللذا وقللد ةلللغ معامللل التحديللد نحللو 

مللا التغيللرات فلله الكميللة الميتجللة مللا األأللما   69%

 ترجت لعامل اليماو 

عا تطور نسبة  (5الجدول رقم )وةدراأة ةيانات 

ءمية الصادرات ما األأما  يتبيا أنكا ةلغت حواله 

( وةلغ 2012-1995الفترة )ألن طا لمتوأ   4,4533

ةييما ةلغ  1996ألن طا عات  0,58الحد األدنى نحو 

ءما تشير  2012ألن طا  15,81الحد األعلى نحو 

 (6بالجدول رقم )( 3معادلة االتجام اليميه العات رقم )

أو هيا  زيادة أيوية معيوية إحصائيا فه متوأ  ءمية 

ن أل 0,675501الصادرات ما األأما  يقدر ةيحو 

ما متوأ  الكمية الميتجة  %15,17طا تمثل نحو 

( 2012-1995المحلية ما األأما  خالل الفترة )

ألن طا هذا وقد ةلغ معامل  4533و4والمقدر ةيحو 

ما  %75مما يعيى أو  0,75التحديد المعدل نحو 

التغيرات فه الكمية الميتجة ما األأما  ترجت لعامل 

 اليماو

علا تطلور نسللبة  (5م )الجودول رقووةدراألة ةيانلات 

قيمللة الصللادرات مللا األأللما  يتبلليا أنكللا ةلغللت حللواله 

( 2012-1995ألن جييا لمتوأل  الفتلرة ) 40219,56

ةييملا  1999ألن طا عات  4130وةلغ الحد األدنى نحو 

ءمللا  2012ألللن طللا  112627ةلللغ الحللد األعلللى نحللو 

بالجدول رقوم ( 4تشير معادلة االتجام اليميه العات رقم )

أو هيا  زيادة أيوية معيوية وإحصائيا فه متوأ   (6)

 5530,991قيمللة الصللادرات مللا األأللما  يقللدر ةيحللو 

ملا متوأل  الكميلة الميتجلة محليلا  %13,75يمثل نحلو 

( والمقلللدر 2012-1995ملللا األألللما  خلللالل الفتلللرة )

ألن طا هذا وقلد ةللغ معاملل التحديلد  40219,56ةيحو 

فله الكميلة الميتجللة ملا التغيللرات  %0,71المعلدل نحلو 

 ما األأما  ترجت لعامل اليماو
  

 : مناقشة نتائج العينة خامسا  
 

توصيف متغيرات االستزراع السمكي في عينة  .1

 الدراسة 
 

تبيا أو ميارع الفتة الثانية  (7الجدول رقم )وما  

أفدنا فأءثر( قد اأتخدمت ءميات اءبر ما عياصر  10)

طا  6,81اإلنتاج مثل ءمية األعالف الته ةلغت حواله 

 6,11أفدنا(  10للفداو ةييما ةلغت الفتة األوله )أقل ما 

طا للفداو، ءما أو ميارع الفتة الثانية اأتخدمت أعداد 

 18,92ييما الفتة األوله ألن ة 20,66أءبر لليريعة 

، ءما أو اأتخدات األأمدة الكيماوية للفدان ألن

 والعضوية فه الفتة الثانية أءبر ميكا فه الفتة األولهو
 

 األهمية النسبية لبنود التكاليف بعينة الدراسة  .2
 

 أفدنه(  10الفئة اإلنتاجية األولي )أقل من  .2-1
 

ةدراأللة األهميللة اليسللبية لبيللود التكللالين اإلنتاجيللة 

للملللليارع السللللمكية ةالفتللللة األوللللله تبلللليا أو التكللللالين 

جييلللة للفلللداو ملللا  21372,56المتغيلللرة ةلغلللت حلللواله 

جييلة  25321,74إجماله التكالين الكليلة والبالغلة نحلو 

مللا إجمللاله التكللالين الكليللة  %84,4للفللداو أل ةيسللبة 

مللا  %15,6تكللالين الثاةتللة حللواله للفللداوو ءمللا تمثللل ال

إجملللاله التكلللالين الكليلللة للفلللداوو ويتضللل  ملللا ةيانلللات 

أو قيملللة األعلللالف احتللللت المرتبلللة  (8الجووودول رقوووم )

األوله ملا حيلا األهميلة اليسلبية لبيلود التكلالين الكليلة 

، يليكللا فلله المرتبللة الثانيللة %59,9حيللا ةلغللت حللواله 

ملا إجملاله  %14,05قيمة اإليجار ةيسبة ةلغت حلواله 

التكالين الكلية، ةييما احتلت تكلفة العمالة المرتبة الثالثلة 

، تليكلا فله المرتبلة الراةعلة %7,82ةيسبة ةلغت حلواله 

، ةييملللا يلللأته فللله %7,28قيملللة اليريعلللة ةيسلللبة ةلغلللت 

المرتبللة الخامسللة تكلفللة التسللوي  ةيسللبة ةلغللت حللواله 

 ما إجماله التكالين الكلية للفداوو 4,53%

 

 

 (2012-1995التجارة الخارجية لألأما  المصرية خالل الفترة ) .5جدول رقم 

 

 الصادرات الواردات السنوات

 القيمة الكمية القيمة الكمية
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 باأللف جنيه باأللف طن باأللف جنيه باأللف طن

1995 141,74 240256 0,93 19028 

1996 144,11 489972 0,58 11775 

1997 207,36 414712 2,23 45553 

1998 176,3 310036 2,14 41040 

1999 193,16 334092 0,69 4130 

2000 213,63 476406 0,96 4159 

2001 261,43 533915 1,22 5114 

2002 154,39 423973 2,56 10138 

2003 163,01 543564 3,13 18216 

2004 220,82 755124 1,91 5609 

2005 188,52 523593 5,12 22981 

2006 207,56 593074,4 4,05 19326 

2007 258,93 1221895 4,42 25352 

2008 136,81 2034893 6,73 59510 

2009 135,52 2847891 7,59 93668 

2010 257 2780594 10,60 85695 

2011 182 3106081 9,49 140031 

2012 335 4768902 15,81 112627 

 40219,56 4,4533 1244387 198,7383 المتوسط

نشوورة إحصووائيات اإلنتوواج الثللروة السللمكية،  لتنميووة: جمعللت وحسللبت مللا ةيانللات الكيتللة العامللة المصوودر

 ، فه جوتوع أعداد مختلفةالسمكي

 

 

 

 

العرةية خالل معادالت االتجام اليميه العات لتطور التجارة الخارجية ما األأما  فه جمكورية مصر  .6جدول رقم 

 (2012 -1995الفترة )
 

 القيمة انــــالبي
رقم 

 المعادلة
 ف 2ر المعادلة

 2,810 0,09 م س 3,871321+161,961=  م1ˆص 1 القيمة 
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 )1,68)                           )ةاأللن طا( الواردات

 القيمة

 )ةاأللن جيية(
2 

 مس 202511,2+ 679469  -= م2ˆص

                      ( **5,95) 
0,69 **35,39 

 الصادرات

 القيمة

 )ةاأللن طا(
3 

 مس  0,675501+ 1,96392=   مˆ3ص

                       (**6,96) 
0,75 **48,45 

 القيمة

 )ةاأللن جيية(
4 

 مس  5530,991+123249-=  مˆ4ص

                       (**4,06) 
0,71 **16,53 

 : حيث أن

 وم= القيمة التقديرية لكمية الواردات ما األأما  ةاأللن طا فه السية  م1ˆص 

 و م= القيمة التقديرية لقيمة الواردات ما األأما  ةاأللن جييا فه السية  م2ˆص

 = القيمة التقديرية لكمية الصادرات ما األأما  ةاأللن جييا فه السيةو م3ˆص

 الصادرات ما األأما  ةاأللن جييا فه السيةو= القيمة التقديرية لقيمة  م4ˆص

 ( 18، ووووووووو3،  2،  1= عامل اليما حيا م ) مس 
2R  05,0* معيوية عيد مستوة   01,0** معيوية عيد مستوة  = معامل التحديد  

 والمحسوةة Tاألرقات ما ةيا األقواس أأفل المعادلة عبارة عا قيمة 

 ( 5قم ): جمعت وحسبت ما الجدول ر المصدر
 

 ت2013توصين متغيرات االأتيراع السمكه فه عيية الدراأة عات  .7جدول رقم 

 المتغير
الفئة األولي )أقل من 

 أفدنه( 10

 10الفئة الثانية )

 أفدنه فأكثر(
 إجمالي العينة

 80 45 35 عدد المشاهدات

 552,88 893 212,75 إجماله المساحة ةالفداو

 12,96 19,84 6,08 متوأ  مساحة الميرعة ةالفداو

 68,5 91,88 22,56 متوأ  إنتاج الميرعة ةالطا

 4,17 4,63 3,711 متوأ  إنتاج الفداو ةالطا

 6,46 6,81 6,11 متوأ  ءمية االعالف المستخدمة ةالطا للفداو

 19,79 20,66 18,92 متوأ  عدد اليريعة ةاأللن للفداو

 61,25 38,69 83,81 متوأ  العمل البشرل )رجلفيوت( للفداو

 0,22 0,25 0,18 متوأ  ءمية السماد الكيماول ةالطا للفداو

 1,39 1,56 1,224 متوأ  ءمية السماد العضول ةالمتر مكعب للفداو

 17,46 19,76 15,17 متوأ  خبرة الميتج ةالسيوات

 8,86 8,69 9,03 متوأ  مدة الدورة اإلنتاجية ةالشكر

 10196,24 10197,38 10195,09 األأما متوأ  السعر الميرعه للطا ما 

 تو  2013جمعت وحسبت ما ةيانات اأتمارات االأتبياو ةعيية الدراأة الميدانية موأم  المصدر:

 

األهمية اليسبية لمتوأ  ةيود التكالين الكلية للفداو ةالميارع السمكية ةعيية الدراأة الميدانية للموأم  .8رقم جدول 

 ت2013

 

 أفدنه فأكثر( 10الفئة الثانية ) أفدنه( 10الفئة األولي )أقل من  الفئات
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 % قيمة )جنية( % قيمة )جنية( البيان

 13,34 3515,12 14,05 3558,97 اإليجار

 0,59 156,47 0,95 239,97 اإلهال 

 0,16 41,44 0,33 82,8 تكلفة التأميا

 0,15 39,87 0,27 67,43 تكلفة الضرائب

 14,24 3752,9 15,6 3949,17 الثاةتةجملة التكالين 

 7,75 2042,22 7,28 1842,93 قيمة اليريعة

 65,23 17184,59 59,9 15167,06 قيمة األعالف

 1,51 396,77 1,38 349,6 قيمة األأمدة

 0,06 16,53 0,1 25,05 قيمة المطكرات

 0,96 252,47 1,49 376,34 قيمة الوقود والييوت والشحوت

 4,71 1240,38 7,82 1979,91 العمالةتكالين 

 0,12 30,56 0,16 41,12 تكلفة الشب 

 4 1053,88 4,53 1146,33 تكلفة التسوي 

 82و0 217,11 0,87 221,1 تكلفة الصيانة

 0,6 158,99 0,88 223,07 تكالين نثرية

 85,76 22593,5 84,4 21372,56 جملة التكالين المتغيرة

 100 26346,4 100 25321,74 الكليةإجماله التكالين 

 تو2013جمعت وحسبت ما ةيانات اأتمارات االأتبياو ةعيية الدراأة الميدانية موأم  المصدر:

  

 أفدنه أكبر( 10الفئة اإلنتاجية الثانية ) .2-2
 

ةدراأللة األهميللة اليسللبية لبيللود التكللالين اإلنتاجيللة 

للميارع السمكية ةالفتة الثانية تبيا أو التكالين المتغيرة 

جييللللة للفللللداو مللللا إجمللللاله  22593,5ةلغللللت حللللواله 

جييلة للفلداو أل  26346,4التكالين الكلية والبالغلة نحلو

ما إجماله التكالين الكلية للفلداوو ءملا  %85,76ةيسبة 

ملللا إجملللاله  %14,24كلللالين الثاةتلللة حلللواله تمثلللل الت

الجودول رقوم التكالين الكلية للفداوو ويتضل  ملا ةيانلات 

أو قيمة األعالف احتللت المرتبلة األولله ملا حيلا  (2)

األهمية اليسبية لبيود التكالين الكلية حيا ةلغلت حلواله 

، يليكا فه المرتبة الثانيلة قيملة اإليجلار ةيسلبة 65,23%

مللا إجمللاله التكللالين الكليللة،  %13,34ةلغللت حللواله 

ةييمللا احتلللت قيمللة اليريعللة المرتبللة الثالثللة ةيسللبة ةلغللت 

، تليكا فه المرتبة الراةعلة تكلفلة العماللة %7,75حواله 

، ةييمللا يللأته فلله المرتبللة الخامسللة %4,71ةيسللبة ةلغللت 

مللا إجمللاله  %4,0تكلفللة التسللوي  ةيسللبة ةلغللت حللواله 

 التكالين الكلية للفداوو
 

لسمكي فوي عينوة أهم العوامل المؤثرة علي اإلنتاج ا .3

 الدراسة
 

يتأثر اإلنتاج السمكه ةعدة عوامل ما أهمكا ءمية 

وعدد اليريعة  (،3)س األعالف المستخدمة ةالطا

(، ومساحة الحوض ةالميرعة ةالفداو 2ةاأللن )س

(، 4، وعدد أيات العمل البشرل )رجلفيوت( )س(1)س

(، وءمية 5ةالكيلو جرات )سوءمية السماد الكيماول 

(، وخبرة 6)س 3األأمدة العضوية المستخدمة ت

 ( ومدة الدورة اإلنتاجية ةالشكر7الميارع ةالسيوات )س

 step)(و وقد تم اأتخدات نمو ج االنحدار المرحله 8)س

wise)  فه الصورة الخطية والصورة اللوغاريتمية

جة الميدوجة، حيا ءانت الصورة اللوغاريتمية الميدو

أفضل ما الصورة الخطية ما حيا المعيوية 

 اإلحصائيةو

 

لووة اإلنتوواج السوومكي بالفئووة التقوودير اإلحصووائي لدا .3-1

 األولي
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توضلل  نتللائج المعادلللة رقللم  الصووورة الخطيووة: –أ 

فلله صللورتكا الخطيللة أو أءثللر  (9بالجوودول رقووم )( 1)

العواملللل تلللأثيرا علللله اإلنتلللاج السلللمكه وهللله مسلللاحة 

(، وءميللة العلللن 2(، عللدد اليريعللة )س1الميرعللة )س

، 0,05، 1,76(  حيا ةلغت اإلنتاجية الحدية نحو 3)س

مملا  0,95عله الترتيبو وقد ةلغ معاملل التحديلد  0,17

اج ملا التغيلرات الحادثلة فله ءميلة اإلنتل %95يعيه أو 

السلمكه ترجللت إللله العوامللل السلاة   ءرهللاو ءمللا تشللير 

قيملللة )ف( إلللله معيويلللة اليملللو ج حيلللا قلللدرت ةيحلللو 

 و219,4
 

أوضحت نتلائج المعادللة  الصورة اللوغاريتمية: -ب

( ةللليفم الجلللدول فللله صلللورتكا اللوغاريتميلللة 3رقلللم )

الميدوجة للدالة اإلنتاجية أو أهم العياصر المثثرة عله 

ملللا األألللما  هللله مسلللاحة الميرعلللة الكميلللة الميتجلللة 

( 3(، وءميلللة العللللن )س2(، علللدد اليريعلللة )س1)س

، 0,27، 0,45حيلللا قلللدرت المرونلللة اإلنتاجيلللة ةيحلللو 

 %10عله الترتيبو مملا يعيله أو تغيلرا مقلدارم  0,25

 فه ءل ميكم يترتب عليا تغيرا فه نفلم االتجلام مقلدارم

علللللله التلللللواله فللللله اليلللللاتج  2,5%، 2,7%، 4,5%

 السمكهو

مما  0,97وقد ةلغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية 

يعكم عالقة العائد المتيايد للسعة )أيادة العالقة 

اإلنتاجية المتيايدة( أل يتيايد فيكا اإلنتاج السمكه 

ةيسبة أءبر ما نسبة زيادة المتغيراتو وقد ةلغ معامل 

ما التغيرات الحادثة  %96مما يعيه أو  0,96التحديد 

الياتج السمكه ترجت إله العوامل الساة  فه ءمية 

 ءرهاو ءما تشير قيمة )ف( إله معيوية اليمو ج حيا 

 و249,9قدرت ةيحو 

 

التقدير اإلحصائي لدالة اإلنتاج السمكي بالفئة  .3-2

 الثانية 

 

( 3: توض  نتائج المعادلة رقم )الصورة الخطية –أ 

امل فه صورتكا الخطية أو أءثر العو (9بالجدول رقم )

(، 2تأثيرا عله اإلنتاج السمكه وهه عدد اليريعة )س

(، مدة 4(، العمل البشرل )س3وءمية العلن )س

( حيا ةلغت اإلنتاجية 8الدورة االنتاجية ةالشكر )س 

 ، 0,54، 1,97، 0,99الحدية نحو 

 0,45عله الترتيب، وقد ةلغ معامل التحديد  35,22 -

فه ءمية ما التغيرات الحادثة  %45مما يعيه أو 

اإلنتاج السمكه ترجت إله العوامل الساة   ءرهاو ءما 

تشير قيمة )ف( إله معيوية اليمو ج حيا قدرت ةيحو 

 و8,15
 

: أوضحت نتائج المعادلة الصورة اللوغاريتمية -ب

( ةيفم الجدول فه صورتكا اللوغاريتمية 3رقم )

الميدوجة للدالة اإلنتاجية أو أهم العياصر المثثرة عله 

الكمية الميتجة ما األأما  هه مساحة الميرعة 

(، 3(، وءمية العلن )س2(، عدد اليريعة )س1)س

( حيا قدرت 8مدة الدورة االنتاجية ةالشكر )س 

 ، 0,32، 0,57، 1,17إلنتاجية ةيحو المرونة ا

 %10عله الترتيبو مما يعيه أو تغيرا مقدارم  1,31-

فه ءل ميكم يترتب عليا تغيرا فه نفم االتجام مقدارم  

عله التواله فه  11,3% -، 3,2%، 5,7%، 11,7%

الياتج السمكه، وقد ةلغت المرونة اإلنتاجية اإلجمالية 

تيايد للسعة )أيادة مما يعكم عالقة العائد الم 0,83

العالقة اإلنتاجية المتيايدة( أل يتيايد فيكا اإلنتاج 

السمكه ةيسبة أءبر ما نسبة زيادة المتغيراتو وقد ةلغ 

ما التغيرات  %57مما يعيه أو  0,57معامل التحديد 

الحادثة فه ءمية الياتج السمكه ترجت إله العوامل 

ية اليمو ج الساة   ءرهاو ءما تشير قيمة )ف( إله معيو

 و 17,74حيا قدرت ةيحو 
 

 دوال التكاليف بعينة الدراسة الميدانية  -4
  

أمكا تقدير داالت التكالين اإلنتاجية الكلية للميارع 

السمكية ةعيية الدراأة فه صورتكا الخطية والترةيعية 

والتكعيبية للتعرف عله الوضت اإلنتاجه واألحجات 

 االقتصادية لإلنتاجية الفدانية ةمختلن الفتاتو وقد تم 

 

 ت2013اج الميارع السمكية ةعيية الدراأة موأم دوال إنت .9رقم جدول 

 

 الفئة
الصورة 

 الدالية

رقم 

 المعادلة
 المعنوية ف 2ر المعادلة
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 األوله

 10)أقل ما  

 ) أفدنا

  2س0,05+ 1س1,76+  0,85=  مˆص 1 خطية

                    (5,1(     )2,55( 

 3س 0,17 +                   

               (2,78       ) 

0,95 219,4 ** 

 1لوس 0,45لوأ +  1,38 -= مˆلو ص 2 لوغايتمية

                            (4,04) 

 3لوس 0,25+  2لوس 0,27+ 

     (3,36(        )2,33) 

0,96 249,9 ** 

 الثانية

أفدنا  10) 

 فأءثر(

 3س 1,97+  2س 0,99+  100,56=  مˆص 3 خطية

                  (- 3,98(      )2,7) 

 8س 35,22 – 4س 0,54+ 

(4,27(         )- 3,13) 

0,45 8,15 ** 

  2لوس 0,57+  1لوس 1,17لوأ +  1,59=  مˆلو ص 4 لوغايتمية

                        (4,81(        )3,36) 

  8لوس 1,31 -   3لو س 0,32+ 

      (2,47(       )- 2,39           ) 

0,57 17,74 ** 

 حيث أن :

 = يعبر عا القيمة المقدرة لإلنتاج السمكه ةالطا للميرعة   هـˆص

 = عدد اليريعة ةاأللن للميرعة هـ2= مساحة الميرعة ةالفداو          سهـ1س

 = العمل البشرل )رجلفيوت( للميرعة هـ4= ءمية العلن ةالطا للميرعة     سهـ3س

 = ءمية السماد الكيماول ةالطا للميرعة   هـ5س

 = ءمية السماد العضول ةالمتر مكعب للميرعة هـ6س

 = مدة الدورة اإلنتاجية ةالشكرهـ8= خبرة الميتج ةالسيوات    سهـ7س

  0,01معيوية ، ** مستول 0,05القيم ما ةيا القوأيا تعبر عا قيمة ت ، * مستول معيوية 

 : معامل التحديد2ر

 تو2013جمعت وحسبت ما ةيانات اأتمارات االأتبياو ةعيية الدراأة موأم  المصدر:

 

 

 

 

 
 

االعتماد عله أألول تحليل االنحدار فه تقدير تل  

الداالت، ءما تم المفاضلة ةيا هذم الصور الختيار 

ل   للمعايير االقتصادية واإلحصائيةوأفضلكا وفقا
 

 التكاليف اإلنتاجية للفئة األوليدالة  .4-1
 

ةتقدير معالم دالة التكالين اإلنتاجية للميارع 

أفدنا( فه الصورة  10اإلنتاجية ةالفتة األوله )أقل ما 

أتخدات ةيانات العيية إالخطية والترةيعية والتكعيبية ة

بالجدول رقم تو تشير البيانات الواردة 2013للموأم 

أو أفضل الداالت المقدرة ما وجكة اليظر  (10)
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االقتصادية واإلحصائية هه دالة الدرجة الثانية أل دالة 

التكالين فه صورتكا الترةيعية والته تمثلكا المعادلة 

عيد مستول (، وقد ثبتت معيوية الدالة إحصائيا 1رقم )

ل لقيمة )ف( البالغة نحو  0,01 ، وقد ةلغ 170,14وفقا

 %91وهذا يعيه أو حواله  0,91معامل التحديد نحو 

ما التغيرات الته تحدث فه التكالين اإلنتاجية تشرحكا 

التغيرات فه اإلنتاج الكلهو وةحسال مختلن المشتقات 

االقتصادية لكذم المعادلة تبيا أو ةداية المرحلة 

تصادية لإلنتاج ةاليسبة لكذم الفتة ءانت عيد حجم االق

طا للفداو حيا لم يحق   7,09إنتاجه يقدر ةحواله 

هذا الحجم  أل ميرعة، وهو تل  الحجم ما اإلنتاج 

 الذل يتحق  عيد مساواة التكالين الحدية والمتوأطةو

  

 دالة التكاليف اإلنتاجية للفئة الثانية .4-2

  

ةتقللللدير معللللالم دالللللة التكللللالين اإلنتاجيللللة للملللليارع 

أفدنللا فللأءثر( فلله الصللورة  10اإلنتاجيللة ةالفتللة الثانيللة )

الخطيللة والترةيعيللة والتكعيبيللة ةاأللتخدات ةيانللات العييللة 

بالجوودول رقووم تو تشللير البيانللات الللواردة 2010للموأللم 

أو أفضلللل اللللداالت المقلللدرة ملللا وجكلللة اليظلللر  (10)

صائية ما الدرجة الثانية والته تمثلكلا االقتصادية واإلح

(و وقد ثبتت معيوية الدالة إحصلائيا عيلد 2المعادلة رقم )

ل لقيمة )ف( البالغة نحو  0,01مستول  ، وقد 37,86وفقا

وهللذا يعيلله أو حللواله  0,64ةلللغ معامللل التحديللد نحللو 

ما التغيرات الته تحلدث فله التكلالين اإلنتاجيلة  64%

 نتاج الكلهو تشرحكا التغييرات فه اإل

وةحسال مختلن المشتقات االقتصادية لكذم المعادلة 

تبيا أو ةداية المرحلة االقتصادية لإلنتاج ةاليسبة لكذم 

طا  5,21الفتة ءانت عيد حجم إنتاجه يقدر ةحواله 

للفداو، وهو  ل  الحجم ما اإلنتاج الذل يتحق  عيد 

لحجم مساواة التكالين الحدية والمتوأطةو وقد ةلغ هذا ا

ما حجم هذم الفتة،  %6,7ميارع أمكية ةيسبة تمثل  3

طا للفداوو  4,63حيا ةلغ متوأ  إنتاج هذم الفتة نحو 

طا للفداوو  9,49ءما قدر الحجم المعظم للرة  ةحواله 

وقد تم تقديرم ما خالل مساواة التكالين الحدية ةالسعر 

 الميرعه للطاو

 

قتصوادية بعينوة سادسا : مقاييس الكفواءة اإلنتاجيوة واال

 الدراسة الميدانية 

 

ةعللل  مقلللاييم الكفلللاءة  (11جووودول رقوووم )يوضللل  

الته تم حسلاةكا ملا ةيانلات عييلة  اإلنتاجية واالقتصادية

 الدراأة الميدانية حيا أوضحت مايله: 

 

ةحسلال وتقلدير متوأل  ءميلة  متوسط كمية اإلنتاج: .1

اإلنتللاج ةالفتللة األوللله والثانيللة تبلليا أنكللا ةلغللت نحللو 

طللا للميرعللة عللله الترتيللبو  91,88طللا،  22,56

 4,63، 3,71الفدانيلللة نحلللو  حيلللا ةلغلللت اإلنتاجيلللة

 طاففداو لكل ما الفتة األوله والثانية عله الترتيبو

ةحسلال وتقلدير قيملة متوأل   متوسط قيمة اإلنتواج: .2

ألللن  229,76إلنتللاج السللمكه تبلليا أنكللا ةلغللت نحللوا

ألللن جييللة ةمتوأل  فللدانه ةلللغ نحللو  936,17جييلة، 

ألن جيية ةالفتلة األولله  47,19ألن جيية،   37,79

والثانيللة عللله الترتيللبو ءمللا تبلليا أو إجمللاله صللافه 

أللن  520,64أللن جييلة،  75,81العائد ةلغ حلواله 

 12,47حلو جيية، ةمتوأ  صلافه عائلد فلدانه ةللغ ن

أللللن جييلللة لكلللل ملللا الفتلللة األولللله  20,84جييلللة، 

 والثانية عله الترتيبو 

ةحسال وتقلدير معيلار نسلبة  نسبة المنافع للتكاليف: .3

الميافتف للتكالين ةالفتتيا موضلت الدراألة تبليا أنكلا 

مللرة ةالفتللة األوللله والفتللة  1,79، 1,49ةلغللت نحللو 

الثانيلة علا الثانية علله الترتيلبو نالحلف تفلوف الفتلة 

األوله وعموما القيم أءبلر ملا الواحلد الصلحي  لكلل 

مللا الفتللة األوللله والثانيللة أل أو هللذم الملليارع  ات 

 جدوة اقتصادية للمرةيياو

 

 2013دوال التكالين الترةيعية لعيية الدراأة الميدانية لموأم  .10رقم جدول 

 

 ف 2ر المعادلة الفئة

حجم 

 االنتاج

الحجم 

المعظم 

 للربح

 المعنوية
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 األوله

 10)أقل ما 

 ) أفدنا

 2ص 3,56 -ص 6433,71  - 6628,44ت  = 

                            (3,49(       )0,09) 

0,91 170,14 

 

7,09 384,13 

 غير ميطقه

** 

 الثانية

أفدنا  10) 

 فأءثر(

  2ص 7,297 –ص  7447,51+  78008,39 -ت  =

                              (4,53(       )- 4,46) 

0,64 37,86 5,21 9,49 ** 

 ت2013جمعت وحسبت ما ةيانات اأتمارات االأتبياو ةعيية الدراأة موأم  المصدر:  

 

 

 

 ت2013مقاييم الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية للميارع السمكية لعيية الدراأة الميدانية موأم . 11رقم جدول 

 

 الفئة                          
 المعيار

 األولي
 أفدنة( 10)أقل من  

 الثانية
 أفدنه فأكثر( 10) 

 91,88 22,56   للميرعة متوأ  ءمية اإلنتاج ةالطا

 4,63 3,711 إنتاجية الفداو ةالطا

 936,173 229,761 قيمة اإلنتاج الكله للفداو )ةاأللن جيية(

 415,538 153,956 للفداو )ةاأللن جيية(قيمة التكالين الكلية 

 520,639 75,805 قيمة صافه العائد الكله للفداو )ةاأللن جيية(

 47,186 37,789 قيمة اإلنتاج الفدانه )ةاأللن جيية(

 26,346 25,322 تكلفة الفداو ةالجيية)ةاأللن جيية(

 20,84 12,467 صافه عائد الفداو ةالجيية

 1,79 1,49 للتكالينقيمة الميافتف 

 0,79 0,49 عائد الجيية المستثمر

 5690,3 6823,49 تكلفة الوحدة الميتجة )تكلفة الطا( ةالجييا

 تو 2013جمعت وحسبت ما ةيانات اأتمارات االأتبياو ةعيية الدراأة الميدانية موأم  المصدر:

 

ةحسلال وتقلدير عائلد الجييلة  عائد الجنية المستثمر: .4

المسلللتثمر فللله المللليارع السلللمكية ةالفتلللات البحثيلللة 

 0,79، 0,49موضت الدراأة، تبيا أنا ةللغ حلواله  

 مرة و ل  فه صال  تل  الميارعو

ةلغلللت تكلفلللة إنتلللاج الطلللا  تكلفوووة الوحووودة المنتجوووة: .5

جييلللا لكلللال ملللا الفتلللة  5690,3جييلللا،  7823,49

 تيبواألوله والثانية عله التر
 

 الملخص
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مملللا الشللل  فيلللا او جميلللت دول العلللالم تكلللتم ةتلللوفير 

الغذاء ةشتى السبل، ونظرال للييادة السكانية المتيايدة فقد 

اتجللا العللالم ءلللا إللله االهتمللات المتيايللد ةللالثروة السللمكية 

ءجيء ما الغذاء )البروتييه(، ةل والعمل علله تيميتكلا، 

وتكملللا األهميلللة االقتصلللادية لألألللما  فللله أنكلللا ملللا 

ت الطبيعيلة المتجلددة ، والتله تمثلل أحلد األنشلطة الثروا

ل ،  ل مجييلا االقتصادية التى يمكلا أو تلدر عائلدال اقتصلاديا

لذا تكدف هلذم الدراألة إلله التعلرف علله أهلم العواملل 

 الته تثدل اله زيادة إنتاج الميارع السمكية فه مصر و 
 

 وتشير أهم النتائج إلي ما يلي 
 

رتبلللة األولللله ملللا حيلللا احتللللت قيملللة األعلللالف الم و1

األهميلللة اليسلللبية لبيلللود التكلللالين الكليلللة ةلللالميارع 

 %65,23،  %59,9األهليللة، حيللا تمثللل حللواله 

للفتة األوله والثانية عله الترتيبو ةييما احتلت قيمة 

إيجللار أرض الميرعللة المرتبللة الثانيللة ةيسللبة تمثللل 

للفتلة األولله والثانيللة  %13,34، %14,05حلواله 

 و ل  ما إجماله التكالين الكليةو عله الترتيب

تبللليا ملللا الدراألللة أو متوأللل  إنتاجيلللة الفلللداو ةللللغ  و2

طا للفداو ةالفتلة األولله  4,63طا،  3,711حواله 

والثانيللة عللله الترتيللبو ءمللا ةلللغ معيللار صللافه عائللد 

جييكلا لكلل ملا  0,79،  0,49الجييا المسلتثمر نحلو 

 الفتة األوله والثانية عله الترتيبو 

تقلللدير نقطلللة الحجلللم األمثلللل لإلنتلللاج والتللله تلللدنه ة -3

  5,21طلا،  7,09التكالين اتض  أنكا تقدر ةحلواله 

طلللا لكلللل ملللا الفتلللة األولللله و الفتلللة الثانيلللة علللله 

 الترتيبو 

ءملللا تبللليا ملللا الدراألللة أو معيلللار نسلللبة الميلللافتف  -4

ملرة لكلل ملا الفتلة  1,79، 1,49التكالين ةلغ  نحلو 

األوله والثانيلة علله الترتيلب، وهله قيملة أءبلر ملا 

الواحللد الصللحي ، ممللا يعكللم جللدوة االأللتثمار فلله 

 هذم المشروعاتو 
 

 التوصيات: 
 

  ما خالل نتائج البحا التى تم التوصل إليكا وةكلدف

تحقيلل  التيميللة الشللاملة لقطللاع الثللروة السللمكية فللإو 

الدراأة توصه ةاالهتمات ةاإلأتيراع السمكه ءأحلد 

أهلللم المحلللاور لتيميلللة الثلللروة السلللمكية فللله مصلللر 

وتشللجيت إقامللة ملليارع أللمكية خاصللة حيللا أنللا قللد 

ثبتللت فعاليللة جللدول األلتثمارها، فيجللب توجيللة جلليء 

 ءبير ما االأتثمارات فه هذا المجال و

 ديم القللروض ةشللروط ميسللرة الصللحال الملليارع تقلل

 السمكية و

  األلتخدات التكيولوجيللا االنتاجيللة والتصللييعية الحديثللة

 فه هذا المجال وتوفيرها  للميتجيا و 

  نقلللل مشلللاءل االألللتيراع السلللمكى إللللى الجامعلللات

والمراءي البحثية لدراأتكا والبحا عا حلول علمية 

 قاةلة للتيفيذ و
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