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  بحيرة البردويلمراكب الصيد ا8لية العاملة في حرفة الدبة داخلدراسة اقتصادية ل
 بمحافظة شمال سيناء

 ٢رجب محمد حفني، ٢ رضوانرياض إسماعيل مصطفي ،٢مروان مصطفي حسن ،*١عودهأحمد ھشام 

 . مصر، وزارة التربية والتعليم،إدارة الحسنة بمحافظة شمال سيناء -١

 . مصر، جامعة العريش،كلية العلوم الزراعية البيئية ،لريفيةاد والتنمية اقسم ا%قتص -٢

 صلخالم
ًتعد محافظة شمال سيناء من أھم المحافظات السمكية على مستوى مصر نظرا لوجود بحيرة البردويل حيث يقدر 

دد المصادر السمكية في  ألف طن وتتمثل مشكلة البحث في انه علي الرغم من تع٣٫٤٢ نحو سماكمتوسط إنتاجھا من ا@
 ٥٥٦٥لي نحو إ ٢٠٠٠ طن عام ٧٢٨٢ السمكي نحو اOنتاجلي انخفاض إن اOحصائيات تشير أ% إمحافظة شمال سيناء 

، واستخدم البحث ن لحرفة الدبة في بحيرة البردويلدراسة الوضع الراھ ويستھدف البحث بصفة عامة .٢٠١٦طن عام 
ببحيرة البردويل اما  اعتمد البحث علي البيانات المنشورة، رح المتغيرات ا%قتصاديةوالكمى في ش اسلوب التحليل الوصفى

 ن صنفأشارت النتائج أو. ًا مركب١٨٠البيانات ا%ولية فتم جمعھا من خ`ل دراسة ميدانية لعينة عشوائية طبقية قوامھا 
 سماكالوقار المرتبة ا%خيرة من جملة ا@من حيث الكمية المصيدة بينما يحتل اللوت و ا@ولي المرتبة يحتل البوري

حوالى ب الف جنيه ساھمت فيھا التكاليف المتغيرة ٥٨٫٤٥المصيدة، كما أشارت النتائج أن التكاليف الكلية قد بلغت حوالى 
 جنيه وقد بلغ ٢٧٣٩٫١، فى حين بلغ الحجم ا%مثل جنيه ٧٥١١٫١ الف جنيه وقد بلغ الحجم الممعظم لeرباح ٤٠٫٦١
 .%٤٧٫٧ الف جنيه، كما بلغت نسبة عائد جنيه المسثمر ٢٧٫٨٨ العائد للمركب صافى

 .، محافظة شمال سيناءمراكب الصيد اkلية، حرفة الدبة، بحيرة البردويل :الكلمات ا]سترشادية

 مقدمة

 من المسطحات المائية ةتتمتع مصر بمسـاحات كبير
  مليون فدان، تمثل نحو١٣٫٥٥تقدر مساحتھا بحوالى 

  من إجمالى مساحة ا@راضى الزراعية بمصر%١٥٠
وتعد محافظة شمال سيناء من أھم المحافظات السمكية 
ًعلى مستوى مصر نظرا لتعدد المصادر السمكية، حيث 

الساحل الشمالى لسيناء : مصدرين رئيسيين، ا@وليوجد 
ًمتمث`فى ساحل البحر المتوسط والذى تبلغ مساحته 

 من %٣٣٫٠ن، تمثل نحو  مليون فدا٢٫٢٤حوالى 
نحو  ب المصايد المصرية بالبحر المتوسطإجمالى مساحة

 من إجمالى مساحة الموارد المائية السمكية %١٦٫٥
وثانيھما بحيرة البردويل والتى تبلغ مساحتھا ، المصرية

 سماك ألف فدان، يقدر متوسط إنتاجھا من ا@١٦٠حوالى 
لفدان الواحد  ألف طن، وتقدر متوسط إنتاجية ا٣٫٤٢نحو 

–١٩٩٤(فدان خ`ل متوسط الفترة / كجم٢٣٫٤نحو 
٢٠١٤.( 

 مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في انه علي الرغم من تعدد 
المصادر السمكية في محافظة شمال سيناء الي ان 

 السمكي من نحو اOنتاجاOحصائيات تشير الي انخفاض 
 ٢٠١٦ طن عام ٥٥٦٥ الي نحو ٢٠٠٠م  طن عا٧٢٨٢

 اOنتاج كما انخفض %٢٤ ة انخفاض بلغت نحوبنسب
داخل بحيرة البردويل والتي تعد اھم المصادر السمكية 

 طن خ`ل متوسط الفترة ٤٨٢٣المصرية من نحو 
 طن خ`ل متوسط ٣٧٢٧إلي حوالي ) ٢٠١١-٢٠٠٦(

   .%٢٣بنسبة انخفاض بلغت نحو ). ٢٠١٦-٢٠١٢( الفترة

 أھداف البحث

دراسة اقتصادية لمراكب يستھدف البحث بصفة عامة 
الصيد اkلية العاملة في حرفة الدبة داخل بحيرة البردويل 

من خ`ل إلقاء الضوء علي  بمحافظة شمال سيناء
 :ا@ھداف الفرعية التالية

 سwwwwماكالتعwwwwرف علwwwwي الوضwwwwع الwwwwراھن Oنتاجيwwwwة ا@ -١
وتركيبھwwwا الصwwwنفي وتطwwwور الكميwwwات المصwwwيدة @ھwwwم 

 .  ا@صناف
 الصwwيد اkليwwة سwwواء توصwwيف توصwwيف عينwwة مراكwwب -٢

يwة والھwوامش اOنتاجالمتغيرات المتعلقwة با%سwتثمارات 
الربحية، إلي جانب المتغيرات البيئيwة المتعلقwة بتركيبwة 

 .الحرف القائمة ببحيرة البردويل
دراسwwة أھwwم العوامwwل المwwؤثرة علwwي الكميwwات المصwwيدة  -٣

بعينة مراكب الصيد، وكذلك بنود التكاليف، إلwي جانwب 
 سwwwwماكلقيwwwwاس ا%حصwwwwائي لwwwwدوال تكwwwwاليف صwwwwيد ا@ا

 .اOجمالية بعينة المراكب اkلية

 الطريقة البحثية

على أسلوبي التحليل   فقد اعتمدلتحقيق أھداف البحث
ا%قتصادي الوصفي والتحليل ا%قتصادي الكمي لمتغيرات 
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موضوع القياس سواء من خ`ل التوصيف  الدراسة
 ية، ا@سعار،اOنتاجالعملية مدخ`ت ومخرجات ل ا%قتصادي

بنود التكاليف، الھوامش الربحية، إلى جانب توصيف أداء 
 .السمكي اOنتاجقطاع 

 كما استخدم البحث العديد من أساليب التحليل اOحصائي
وأدواته إلى جانب تقدير معاد%ت ا%تجاه الزمني العام، 
واستخدام معاد%ت ا%نحدار البسيط والمتعدد في صورھا 

كما تناول البحث العديد من المقاييس الھامة منھا . المختلفة
 .مقاييس ومؤشرات الربحية والكفاءة ا%قتصادية

 مصادر جمع البيانات

 من  علي البيانات الثانوية المنشورةبحثاعتمد ال
مختلف الجھات الرسمية مثل وزارة الزراعة واستص`ح 

ية، ومركز ا@راضي والھيئة العامة لتنمية الثروة السمك
المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة شمال 

 .سيناء وإدارة بحيرة البردويل

 بصفة أساسية علي عينة عشوائية البحث كما اعتمد
 في حرفة الدبة طبقية من مراكب الصيد اkلية العاملة

 .٢٠١٦خ`ل موسم صيد ً ا مركب١٨٠وعددھا 

 نتائج البحث

pداخل عينة البحث المصيدة سماككمية ا 

 المصيدة داخل عينة سماك كمية ا@١يوضح جدول 
أن صنف   ومنة يتبين٢٠١٦ث خ`ل موسم صيد البح

 سماكالبوري يحتل المرتبة ا@ولي من حيث كمية ا@
مراكب الصيد اkلية العاملة في حرفة الدبة، بالمصيدة 

 ٦٧٩٫٣حيث بلغ متوسط نصيب المركب منھا حوالي 
 من اOجمالي العام، %٢٨٫٢لي، يمثل نحو طن للفئة ا@و

 طن للفئة الثانية، يمثل نحو ١٠٤٤٫٧مقابل حوالي 
 من اOجمالي العام، بمتوسط عام بلغ حوالي %٣٢٫٨٩
 من اOجمالي العام %٣١٫٥ طن، يمثل نحو ٩١٦٫٨
ويأتي في المرتبة الثانية صنف الكابوريا حيث . للمركب

 للفئة ٦٣٩٫٣ بلغ متوسط نصيب المركب منه حوالي
 من اOجمالي العام، مقابل %٢٦٫٥٤ا@ولي، يمثل نحو 

 من %٢٣٫٩ طن للفئة الثانية، يمثل نحو ٧٥٨٫١حوالي 
 طن، ٧١٦٫٥اOجمالي العام، بمتوسط عام بلغ حوالي 

ثم يأتي .  من اOجمالي العام للمركب%٢٤٫٦٤يمثل نحو 
توسط بلغ حوالي م المرتبة الثالثة ب فيصنف الطوبارة

 من %١٤٫١ طن للفئة ا@ولي، يمثل نحو ٣٣٨٫٥
 طن للفئة الثانية، ٣٥٦٫٠اOجمالي العام، مقابل حوالي 

 من اOجمالي العام، بمتوسط عام بلغ %١١٫٢يمثل نحو 
 من اOجمالي %١٢٫٠ طن، يمثل نحو ٣٤٩٫٩حوالي 

ويأتي أصناف الدنيس، والجمبري، . العام للمركب
الرابعة والخامسة وموسي، والقاروص في المراتب 

، %١٢٫٥ نسبية بلغت نحو أھميةوالسادسة، والسابعة ب
 من اOجمالي العام علي %٣٫٧، %٤٫٩ ،%٩٫٥

ھذا وقد بلغ اOجمالي العام لمتوسط نصيب  .الترتيب
 طن للفئة ا@ولي، مقابل حوالي ٢٤٠٨٫٣المركب حوالي 

 طن للفئة الثانية، بمتوسط عام للمركب بلغ ٣١٧٦٫٣
 . طن٢٩٠٧٫٥حوالي 

pسماك المصيدة داخل عينة البحثقيمة ا 

 المصيدة داخل عينة سماك قيمة ا@٢جدول يوضح 
 ومنة يتبين أن صنف ٢٠١٦البحث خ`ل موسم صيد 

 سماكالبوري يحتل المرتبة ا@ولي من حيث قيمة ا@
مراكب الصيد اkلية العاملة في حرفة الدبة، بالمصيدة 

 ألف ٢٠٫٤منھا حوالي حيث بلغ متوسط نصيب المركب 
 من اOجمالي العام، %٢٩٫٣جنيه للفئة ا@ولي، يمثل نحو 

 ألف جنيه للفئة الثانية، يمثل نحو ٣٠٫٣مقابل حوالي 
 من اOجمالي العام، بمتوسط عام بلغ حوالي %٣١٫٧
 من اOجمالي العام %٣١٫٩ ألف جنيه، يمثل نحو ٢٧٫٥

دنيس حيث بلغ ويأتي في المرتبة الثانية صنف ال. للمركب
 ألف جنيه للفئة ١٣٫٣متوسط نصيب المركب منه حوالي 

 من اOجمالي العام، مقابل %١٩٫١ا@ولي، يمثل نحو 
 %٢١٫٢ ألف جنيه للفئة الثانية، يمثل نحو ٢٠٫٢حوالي 

 ألف ١٨٫١من اOجمالي العام، بمتوسط عام بلغ حوالي 
 . من اOجمالي العام للمركب%٢١٫٠٠جنيه، يمثل نحو 

المرتبة الثالثة حيث بلغ  في ثم يأتي صنف الكابوريا
 للفئة  الف جنية ٩٫٦متوسط نصيب المركب منھا حوالي 

 من اOجمالي العام، مقابل %١٣٫٨ا@ولي، يمثل نحو 
 %١٢٫٥ ألف جنيه للفئة الثانية، يمثل نحو ١١٫٩حوالي 

 ألف ١٠٫٨من اOجمالي العام، بمتوسط عام بلغ حوالي 
.  من اOجمالي العام للمركب%١٢٫٥نحو جنيه، يمثل 

 ، لوت ووقارصي أصناف الجمبري، الطوبارة، قارووتأت
في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة معا 

، %٨٫١، %٩٫٠ نسبية بلغت نحو أھميةبًمعا والثامنة 
 علي الترتيب من اOجمالي %٤٫٢، %٦٫٥، %٦٫٩
 لمتوسط نصيب المركب ھذا وقد بلغ اOجمالي العام. العام

 ٩٥٫٤ ألف جنيه للفئة ا@ولي، مقابل حوالي ٦٩٫٥حوالي 
ألف جنيه للفئة الثانية، بمتوسط عام للمركب بلغ حوالي 

 . ألف جنيه٨٦٫٣

 المصيدة سماكھذا وقد بلغ متوسط سعر الكجم من ا@
 ٣٣٫٣ جنيه للفئة ا@ولي، مقابل حوالي ٣٤٫٦حوالي 

 .جنيه ٣٣٫٦ سط عام بلغ حواليجنيه للفئة الثانية، بمتو



 
SINAI Journal of Applied Sciences (ISSN: 130) Vol. (7) Is. (3), Dec. 2018 

 

233

مراكب الصيد ا8لية العاملة في حرفة الدبة داخل بحيرة البردويل بشمال سيناء خrل ب المصيدة سماككمية اp .١جدول 
 .٢٠١٦موسم صيد 

 جملة العينة الفئة الثانية الفئة اpولي البيان

 
 نصيب المركب. م

 )طن(
)%( 

 نصيب المركب. م

 )طن(
)%( 

 المركبنصيب . م

 )طن(
)%( 

 ١٢٫٤٦ ٣٦٢٫٢ ١٣٫٠٥ ٤١٤٫٤ ١١٫٠١ ٢٦٥٫٢ دنيس

 ٣٫٧١ ١٠٧٫٨ ٣٫٧٧ ١١٩٫٨ ٣٫٥٥ ٨٥٫٦ قاروص

 ٤٫٨٥ ١٤١ ٤٫٩٧ ١٥٨ ٤٫٥٥ ١٠٩٫٥ موسى

 ١٫٢٦ ٣٦٫٥ ١٫٢٢ ٣٨٫٩ ١٫٣٣ ٣٢ لوت وقار

 ٣١٫٥٣ ٩١٦٫٨ ٣٢٫٨٩ ١٠٤٤٫٧ ٢٨٫٢١ ٦٧٩٫٣ بوري

 ١٢٫٠٣ ٣٤٩٫٩ ١١٫٢١ ٣٥٦ ١٤٫٠٦ ٣٣٨٫٥ طوباره

 ٩٫٥٢ ٢٧٦٫٨ ٩٫٠٢ ٢٨٦٫٤ ١٠٫٧٥ ٢٥٨٫٩ جمبري

 ٢٤٫٦٤ ٧١٦٫٥ ٢٣٫٨٧ ٧٥٨٫١ ٢٦٫٥٤ ٦٣٩٫٣ كابوريا

 ١٠٠ ٢٩٠٧٫٥ ١٠٠ ٣١٧٦٫٣ ١٠٠ ٢٤٠٨٫٣ جملة

 .جمعت وحسبت من استمارات ا%ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية: المصدر

 

 

 

بحيرة  دبة لمختلف الفئات الحيازية داخلحرفة المراكب الصيد ا8لية العاملة في ب المصيدة سماكقيمة اp .٢جدول 
 .٢٠١٦البردويل بشمال سيناء خrل موسم صيد 

 جملة العينة الفئة الثانية الفئة اpولي

 نصيب المركب. م البيان

 )ألف جنيه(
)%( 

 نصيب المركب. م

 )ألف جنيه(
)%( 

 نصيب المركب. م

 )ألف جنيه(
)%( 

 ٢٠٫٩٨ ١٨٫١١ ٢١٫١٦ ٢٠٫١٨ ١٩٫٠٧ ١٣٫٢٦ دنيس

 ٦٫٨٧ ٥٫٩٣ ٦٫٩١ ٦٫٥٩ ٦٫٧٧ ٤٫٧١ قاروص

 ٦٫٥٣ ٥٫٦٤ ٦٫٦٣ ٦٫٣٢ ٦٫٣ ٤٫٣٨ موسى

 ٤٫٢٣ ٣٫٦٥ ٤٫٠٨ ٣٫٨٩ ٤٫٦ ٣٫٢ لوت وقار

 ٣١٫٨٥ ٢٧٫٥ ٣١٫٧٣ ٣٠٫٢٦ ٢٩٫٣١ ٢٠٫٣٨ بوري

 ٨٫١١ ٧ ٨٫٠٣ ٧٫٦٦ ٩٫٧٤ ٦٫٧٧ طوباره

 ٨٫٩٨ ٧٫٧٥ ٨٫٩٨ ٨٫٥٦ ١٠٫٤٣ ٧٫٢٥ جمبري

 ١٢٫٤٥ ١٠٫٧٥ ١٢٫٤٨ ١١٫٩١ ١٣٫٧٨ ٩٫٥٩ كابوريا

 ١٠٠ ٨٦٫٣٣ ١٠٠ ٩٥٫٣٧ ١٠٠ ٦٩٫٥٤ جملة

  ٣٣٫٦  ٣٣٫٣  ٣٤٫٦ سعر الصيد. م

 .جمعت وحسبت من استمارات ا%ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية: المصدر
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pالنسبية لبنود ھيكل التكاليف بعينة البحثھميةا  

 النسبية لبنود ھيكل التكاليف ھميةا@ ٣جدول يوضح 
مراكب الصيد اkلية العاملة بحرفة الدبة داخل بحيرة ل

ومنه يتبين أن تكلفة . ٢٠١٦البردويل خ`ل موسم صيد
ا%دارة وا%شراف تأتي في المرتبة ا@ولي بحد أدنى بلغ 

بما يوازي حوالي ( ألف جنيه المركب، ٧٫٤٩حوالي 
للفئة الحيازية ا@ولي، وحد أقصى بلغ ) كجم/  جنيه٣٫١١

بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب ٩٫٢٣حوالي 
للفئة الحيازية الثانية، بمتوسط عام بلغ ) كجم/  جنيه٢٫٩١

/  جنيه٢٫٩٦بما يوازي حوالي ( ألف جنيه ٨٫٦٢حوالي 
أما تكلفة ا%ھ`ك للمركب تأتي في المرتبة الثانية ). كجم

بما ( ألف جنيه المركب، ٣٫٧٨بحد أدنى بلغ حوالي 
للفئة الحيازية ا@ولي، ) كجم/  جنيه١٫٥٧يوازي حوالي 

بما ( ألف جنيه للمركب ٤٫٤٣وحد أقصى بلغ حوالي 
للفئة الحيازية الثانية، ) كجم/ جنيه١٫٣٩يوازي حوالي 

بما يوازي ( ألف جنيه ٤٫٢بمتوسط عام بلغ حوالي 
وتأتي تكلفة ا%ھ`ك للغزل ). كجم/ جنيه١٫٤٤حوالي 

بعة والخامسة بمتوسط وضرائب وتأمينات في المرتبة الرا
بما ( ألف جنيه ٢٫١٧ ألف جنيه، ٢٫٨٥عام بلغ حوالي 
علي ) كجم/ جنيه٠٫٧٥كجم، /  جنيه٠٫٩٨يوازي حوالي 

كما يتضح أن إجمالي التكاليف الثابتة قد بلغت . الترتيب
بما يوازي ( ألف جنيه المركب، ١٥٫٧٩حد أدنى حوالي 

لي، وحد للفئة الحيازية ا@و) كجم/ جنيه٦٫٥٦حوالي 
بما يوازي ( ألف جنيه المركب ١٨٫٩٥أقصى بلغ حوالي 

للفئة الحيازية الثانية، بمتوسط ) كجم/  جنيه٥٫٩٧حوالي 
بما يوازي حوالي ( ألف جنيه ١٧٫٨٤عام بلغ حوالي 

 ).كجم/  جنيه٦٫١٣

تكلفة أجور  وفيما يتعلق بالتكاليف المتغيرة تأتي
 أدنى بلغ حوالي العمالة البحرية في المرتبة ا@ولي بحد

 ٩٫٣بما يوازي حوالي ( ألف جنيه لمركب، ٢٢٫٣٩
للفئة الحيازية ا@ولي، وحد أقصى بلغ حوالي ) كجم/جنيه

 ٩٫٨٢بما يوازي حوالي ( ألف جنيه المركب ٣١٫١٩
للفئة الحيازية الثانية، بمتوسط عام بلغ حوالي ) كجم/ جنيه

 ٩٫٦٧بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب ٢٨٫١١
زيوت فتأتي في المرتبة الوقود والأما تكلفة ). كجم/نيهج

 ألف جنيه للمركب، ٤٫٣٨الثانية بحد أدنى بلغ حوالي 
للفئة الحيازية ) كجم/ جنيه١٫٨٢بما يوازي حوالي (

 ألف جنيه للمركب ٥٫١٢ا@ولي، وحد أقصى بلغ حوالي 
للفئة الحيازية ) كجم/  جنيه١٫٦١بما يوازي حوالي (

بما ( ألف جنيه ٤٫٦٨وسط عام بلغ حوالي الثانية، بمت
وتأتي تكلفة المندوب ). كجم/  جنيه١٫٦٧يوازي حوالي 

 ألف جنيه ٣٫٩٥في المرتبة الثالثة بحد أدنى بلغ حوالي 
للفئة ) كجم/  جنيه١٫٦٤بما يوازي حوالي (المركب، 

 ألف جنيه ٤٫٧٢الحيازية ا@ولي، وحد أقصى بلغ حوالي 
للفئة ) كجم/  جنيه١٫٤٩لي بما يوازي حوا(المركب 

 ألف جنيه ٤٫٤٥الحيازية الثانية، بمتوسط عام بلغ حوالي 
  ).كجم/  جنيه١٫٥٣بما يوازي حوالي (

وتأتي تكلفة نقل وانتقا%ت عامة، صيانة، حفظ وتعبئة 
في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بمتوسط عام بلغ 

ألف  ٠٫٩١ ألف جنيه، ٠٫٩٦ ألف جنيه، ١٫٣٢حوالي 
 / جنيه٠٫٣٣كجم، / جنيه٠٫٤٥بما يوازي حوالي (جنيه 

كما يتضح أن . علي الترتيب) كجم/ جنيه٠٫٣٢كجم، 
إجمالي التكاليف المتغيرة قد بلغت بحد أدنى حوالي 

 ١٤٫٠٣بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب، ٣٣٫٩٣
وحد أقصى بلغ حوالي للفئة الحيازية ا@ولي، ) كجم/ جنيه

 ١٣٫٩٢بما يوازي حوالي (يه للمركب  ألف جن٤٤٫٢١
للفئة الحيازية الثانية، بمتوسط عام بلغ حوالي ) كجم /جنيه

 ).كجم/  جنيه١٣٫٩٧بما يوازي حوالي ( ألف جنيه ٤٠٫٦١
 

 النسبية لبنيان ھيكل التكاليف لعينة مراكب الصيد اpلية العاملة بحرفة الدبة داخل بحيرة البردويل ھميةاp .٣جدول 
 .٢٠١٦ظة شمال سيناء خrل موسم صيد بمحاف

 جملة العينة الفئه الثانية الفئه اpولى
 المركب نصيب. م بنود ھيكل التكاليف

 )ألف جنيه(
 نصيب الكجم. م

 )جنيه(
 المركب نصيب. م

 )ألف جنيه(
 نصيب الكجم. م

 )جنيه(
 المركب نصيب. م

 )ألف جنيه(
 نصيب الكجم. م

 )جنيه(
       التكاليف الثابتة
 ١٫٤٤ ٤٫٢ ١٫٣٩ ٤٫٤٣ ١٫٥٧ ٣٫٧٨ ا]ھrك للمركب
 ٠٫٩٨ ٢٫٨٥ ٠٫٩٥ ٣٫٠١ ١٫٠٦ ٢٫٥٥ ا]ھrك للغزل
 ٢٫٩٦ ٨٫٦٢ ٢٫٩١ ٩٫٢٣ ٣٫١١ ٧٫٤٩ إدارة واشراف

 ٠٫٧٥ ٢٫١٧ ٠٫٧٢ ٢٫٢٨ ٠٫٨٢ ١٫٩٧ ضرائب وتأمينات
 ٦٫١٣ ١٧٫٨٤ ٥٫٩٧ ١٨٫٩٥ ٦٫٥٦ ١٥٫٧٩ جملة

       التكاليف المتغيرة
 ٩٫٦٧ ٢٨٫١١ ٩٫٨٢ ٣١٫١٩ ٩٫٣ ٢٢٫٣٩ مالةأجور الع

 ١٫٥٣ ٤٫٤٥ ١٫٤٩ ٤٫٧٢ ١٫٦٤ ٣٫٩٥ المندوب
 ١٫٦٧ ٤٫٨٦ ١٫٦١ ٥٫١٢ ١٫٨٢ ٤٫٣٨ زيوتالوقود وال

 ٠٫٤٥ ١٫٣٢ ٠٫٤٢ ١٫٣٤ ٠٫٥٣ ١٫٢٨ نقل واستعrمات عامه
 ٠٫٣٣ ٠٫٩٦ ٠٫٣ ٠٫٩٥ ٠٫٤١ ٠٫٩٨ صيانه

 ٠٫٣٢ ٠٫٩١ ٠٫٢٨ ٠٫٨٩ ٠٫٣٩ ٠٫٩٥ حفظ وتعبئه
 ١٣٫٩٧ ٤٠٫٦١ ١٣٫٩٢ ٤٤٫٢١ ١٤٫٠٩ ٣٣٫٩٣ جملة

 ٢٠٫١ ٥٨٫٤٥ ١٩٫٨٩ ٦٣٫١٦ ٢٠٫٦٥ ٤٩٫٧٢ ا�جمالي العام
 .جمعت وحسبت من استمارات ا%ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية: المصدر
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ھذا وقد بلغت التكاليف الكلية حدھا ا%دنى حوالي 
 ٢٠٫٦٥بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب، ٤٩٫٧٢

 للفئة الحيازية ا@ولي، وحد أقصى بلغ حوالي) كجم/جنيه
 ١٩٫٨٩ حوالي يوازي بما (للمركب جنيه ألف ٦٣٫١٦

 حوالي بلغ عام بمتوسط الثانية، الحيازية للفئة) كجم/جنيه
 ).كجم/ جنيه ٢٠٫١ حوالي يوازي بما (جنيه ألف ٥٨٫٤٥

pبعينة البحثسماكالقياس ا�حصائي لدوال تكاليف صيد ا  

نتائج القياس اOحصائي لدالة ) ١(معادلة رقم توضح ال
 الفئة ا@ولي لمراكب الصيد اkلية أسماكتكاليف صيد 

العاملة في حرفة الدبة في صورتھا التكعيبية خ`ل موسم 
حيث تشير تقديرات المعادلة أن معامل . ٢٠١٦صيد 

، ا@مر الذي يشير إلي ٠٫٧٦التحديد المعدل قد بلغ حوالي 
 أسماكفي التكاليف الكلية لصيد  ن التغيراتم% ٧٦أن نحو 

الفئة ا@ولي لمراكب الصيد العاملة بحرفة الدبة تعزي إلي 
 المصيدة، وبمساواة دالة سماكتغيرات مماثلة في كمية ا@

 ٢٨٫٨٨التكاليف الحدية بسعر بيع الكجم والبالغ حوالي 
  ، يتبين أن الحجم المعظم لeرباح قد بلغ حواليجنيه

وبإيجاد المشتقة ا@ولي لدالة متوسط  .كجم ٧٦٢٣٫٨
التكاليف أمكن اشتقاق الحجم ا@مثل ل�نتاج والبالغ حوالي 

كجم، وھو يزيد عن الحجم الفعلي والبالغ  ٢٦٨١٫١
كجم، مما يشير إلي عدم كفاءة استخدام  ٢٤٠٨٫٣حوالي 

 .الموارد ا%قتصادية

TCi= 1372.2 + 20081.6 qi – 152.1 qi
2 + 63.8 qi

3.. (1)         

       (-3.12)*     (2.27)*   *     (2.07)*      (5.46)* 

 0.76 =F= 152.43      R2 

 :حيث أن

TCi = @بالجنيه في المشاھدة سماكتكاليف صيد ا i. 

qi =@المصيدة بالكجم في المشاھدة سماككمية إنتاج ا i. 

i =٦٣..........................، ٣،٢،١. 

نتائج القياس اOحصائي لدالة ل) ٢(عادلة رقم تشير المو
 الفئة الثانية لمراكب الصيد اkلية أسماكتكاليف صيد 

العاملة في حرفة الدبة في صورتھا التكعيبية خ`ل موسم 
 . ٢٠١٦صيد 

TCi= 2304.3 + 19012.2 qi – 187.5 qi
2 + 87.3 qi

3 ..(2)     

      (-3.88)*     (2.74)**      (2.18)*       (7.63)* 

F= 358.16      R2 =  0.89 

 :حيث أن

TCi = @بالجنيه في المشاھدة سماكتكاليف صيد ا i. 

qi =@المصيدة بالكجم في المشاھدة سماككمية إنتاج ا i. 

i =١١٧ ،............، ٣،٢،١. 

معامل التحديد المعدل قد بلغ توضح المعادلة أن 
 من %٨٩، ا@مر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٨٩حوالي 

 الفئة الثانية أسماكالتغيرات في التكاليف الكلية لصيد 
لمراكب الصيد العاملة بحرفة الدبة تعزي إلي تغيرات 

 المصيدة، وبمساواة دالة التكاليف سماكمماثلة في كمية ا@
، جنيه ٣٠٫٠٣بالغ حوالي الحدية بسعر بيع الكجم وال

 ٧٢٤٢٫٧ يتبين أن الحجم المعظم لeرباح قد بلغ حوالي
وبإيجاد المشتقة ا@ولي لدالة متوسط التكاليف أمكن  .كجم

 ٢٧٨١٫٢اشتقاق الحجم ا@مثل ل�نتاج والبالغ حوالي 
 ٣١٧٦٫٣كجم، وھو يقل عن الحجم الفعلي والبالغ حوالي 

ادية  الموارد ا%قتصطن، مما يشير إلي كفاءة استخدام
نتائج ) ٣(توضح المعادلة رقم  .بعينة مراكب الفئة الثانية

 لمراكب أسماكالقياس اOحصائي لدالة جملة تكاليف صيد 
الصيد اkلية العاملة في حرفة الدبة في صورتھا التكعيبية 

حيث أكدت تقديرات المعادلة . ٢٠١٦خ`ل موسم صيد 
، ا@مر ٠٫٨٥غ حوالي أن معامل التحديد المعدل قد بل

 من التغيرات في جملة %٨٥الذي يشير إلي أن نحو 
التكاليف الكلية لمراكب الصيد العاملة بحرفة الدبة تعزي 

 المصيدة، وبمساواة سماكإلي تغيرات مماثلة في كمية ا@
 ٣٣٫٦دالة التكاليف الحدية بسعر بيع الكجم والبالغ حوالي 

م المعظم لeرباح قد لحج أن ا٤جدول جنيه، ويتبين من 
وبإيجاد المشتقة ا@ولي لدالة  كجم ١٩٫٤ي بلغ حوال

جم ا@مثل ل�نتاج متوسط التكاليف أمكن اشتقاق الح
وھو يقل عن الحجم الفعلي  ، طن١٢٫٧ والبالغ حوالي

كجم، مما يشير إلي كفاءة استخدام  ١٤٫٧والبالغ حوالي 
 .الموارد ا%قتصادية

والحجم اpمثل والحجم المعظم ل�رباح لعينة مراكب الصيد ا8لية العاملة في حرفة الدبة داخل الحجم الفعلي  .٤جدول 
 .٢٠١٦بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء خrل موسم صيد 

 سعر بيع الكجم
 الحجم المعظم

 )جنيه(
 الحجم اpمثل

 )جنيه(
 الحجم الفعلي

 )جنيه(
 الفئة

 ا@ولي ٢٤٠٨٫٣ ٢٦٨١٫١ ٧٦٢٣٫٨ ٢٨٫٨٨

 الثانية ٣١٧٦٫٣ ٢٧٨١٫٢ ٧٢٤٢٫٧ ٣٠٫٠٣

 جملة ٢٩٠٧٫٥ ٢٧٣٩٫١ ٧٥١١٫١ ٢٩٫٦٩

  نتائج الحاسب اkلي للبيانات الواردة باستمارات ا%ستبيان الخاصة بالدراسة:المصدر
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TCi= 1862.2 + 19451.3 qi - 162.3 qi
2 + 74.8 qi

3 
……

(3)           
 

        (-3.44)*    (2.53)**      (2.11)*   (6.57)* 

F= 391.28      R2=  0.85 

 :حيث أن

TCi = @بالجنيه في المشاھدة سماكتكاليف صيد ا i. 

qi =@المصيدة بالكجم في المشاھدة سماككمية إنتاج ا i. 

i =١٨٠،...........، ٣،٢،١. 

الھوامش الربحية ومقاييس الكفاءة ا]قتصادية بعينة 
 البحث

 ا%قتصاديةمؤشرات الربحية  ٥ جدوليوضح 
ومقاييس الكفاءة ا%قتصادية لمراكب الصيد اkلية العاملة 

 .٢٠١٦بحرفة الدبة موسم صيد 

 مؤشرات الربحية ا]قتصادية

تشير النتائج أن العائد : العائد فوق التكاليف المتغيرة -
 ٣٥٫٦فوق التكاليف المتغيرة قد بلغ حده ا@دنى حوالي 

/  جنيه١٤٫٨ي بما يوازي حوال(ألف جنيه للمركب 
للفئة الحيازية ا@ولي، في حين بلغ حده ا@قصي ) كجم

بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب ٥١٫٢حوالي 
للفئة الحيازية الثانية، بمتوسط عام ) كجم/ جنيه١٦٫١

بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب ٤٥٫٧بلغ حوالي 
 جملة مراكب ى مستوىوذلك عل) كجم/ جنيه١٥٫٧
 .العينة

أوضحت النتائج أن صافي العائد حده : صافي العائد -
بما يوازي ( ألف جنيه للمركب ١٩٫٨ا@دنى حوالي 

للفئة الحيازية ا@ولي، في حين ) كجم/ جنيه٨٫٢حوالي 
بما ( ألف جنيه للمركب ٣٢٫٢بلغ حده ا@قصي حوالي 

للفئة الحيازية الثانية، ) كجم/  جنيه١٠٫٢يوازي حوالي 
بما ( ألف جنيه للمركب ٢٧٫٩والي بمتوسط عام بلغ ح

وذلك علي مستوي جملة ) كجم/ جنيه٩٫٦يوازي حوالي 
 . مراكب العينة

وبقياس الكفاءة ا%قتصادية بالمعيار :  القيمة المضافة-
، )الع`قة بين القيمة المضافة وجملة التكاليف(الثاني 

يتبين أن الجنيه المنصرف على عوامل الصيد الثابتة 
حقق قيمة مضافة بلغت حدھا ا@دنى حوالي والمتغيرة ت

 ٢٤٫١بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب ٥٨٫٠
للفئة الحيازية ا@ولي، في حين بلغ حده ) كجم/جنيه

بما يوازي ( ألف جنيه للمركب ٨٢٫٤ا@قصي حوالي 
للفئة الحيازية الثانية، ) كجم/ جنيه٢٥٫٩حوالي 

بما (مركب  ألف جنيه لل٧٣٫٨بمتوسط عام بلغ حوالي 
وذلك علي مستوي ) كجم/ جنيه٢٥٫٤يوازي حوالي 

 .جملة مراكب العينة

 

 في حرفة الدبة داخل ة العاملا8لية ا]قتصادية ومقاييس الكفاءة ا]قتصادية لمراكب الصيد مؤشرات الربحية .٥جدول 
 .٢٠١٦بحيره البردويل خrل موسم صيد 

 لعينةجملة ا الفئه الثانيه الفئه ا]ولي

نصيب . م البيان
 المركب

 )ألف جنيه(

 نصيب كجم. م
 )جنيه(

نصيب . م
 المركب

 )ألف جنيه(

نصيب . م
 كجم

 )جنيه(

 نصيب المركب. م
 )ألف جنيه(

 نصيب كجم. م
 )جنيه(

       مؤشرات الربحية ا]قتصادية 

 ٢٩٫٦٩ ٨٦٫٣٣ ٣٠٫٠٣ ٩٥٫٣٧ ٢٨٫٨٨ ٦٩٫٥٤ ا�يرادات

 ٢٠٫١ ٥٨٫٤٥ ١٩٫٨٨ ٦٣٫١٦ ٢٠٫٦٥ ٤٩٫٧٢ ةالتكاليف المتغير

 ٩٫٥٩ ٢٧٫٨٨ ١٠٫١٥ ٣٢٫٢١ ٨٫٢٣ ١٩٫٨٢ صافي العائد

 ١٣٫٩٧ ٤٠٫٦١ ١٣٫٩٢ ٤٤٫٢١ ١٤٫٠٩ ٣٣٫٩٣ متغيرةالتكاليف ال

 ١٥٫٧٢ ٤٥٫٧٢ ١٦٫١١ ٥١٫١٦ ١٤٫٧٩ ٣٥٫٦١ متغيرةالعائد فوق التكاليف ال

 ٢٥٫٣٩ ٧٣٫٨٣ ٢٥٫٩٣ ٨٢٫٣٥ ٢٤٫٠٨ ٥٨ المضافه القيمه

       قتصادية ا]كفاءةمقايس ال

 ١٫٤٨ ١٫٤٨ ١٫٥١ ١٫٥١ ١٫٤٠ ١٫٤٠ نسبه العائد الي التكاليف

 ٤٧٫٧ ٤٧٫٧ ٥١ ٥١ ٣٩٫٨٦ ٣٩٫٨٦ )%(عائد الجنيه المستثمر 

 ٣٢٫٢٩ ٣٢٫٢٩ ٣٣٫٧٧ ٣٣٫٧٧ ٢٨٫٥ ٢٨٫٥ )% (ھامش ربح المنتج

 ٦٠٫٩٨ ٦٠٫٩٨ ٦٢٫٩٦ ٦٢٫٩٦ ٥٨٫٤١ ٥٨٫٤١ )% (الربحية النسبيه

 ١٫٢٦ ١٫٢٦ ١٫٣ ١٫٣ ١٫١٧ ١٫١٧  ا]قتصاديةكفاءةال

 .جمعت وحسبت من استمارات ا%ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية: المصدر
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 مقاييس الكفاءة ا]قتصادية

بلغت نسبة العائد إلي  : التكاليفىنسبة العائد إل -
 للفئة الحيازية ا@ولي، ١٫٤التكاليف حدھا ا@دنى نحو 

 للفئة الحيازية ١٫٥في حين بلغ حدھا ا@قصي نحو 
 وذلك علي ١٫٥الثانية، بمتوسط عام بلغ نسبته نحو 

 .مستوي جملة مراكب العينة

أكدت النتائج أن عائد الجنيه : عائد الجنيه المستثمر -
 للفئة الحيازية %٣٩٫٩المستثمر قد بلغ حده ا@دنى نحو 

 للفئة %٥١٫٠ا@ولي، في حين بلغ حده ا@قصي نحو 
 %٤٧٫٧بمتوسط عام بلغ نسبته نحو الحيازية الثانية، 

 . وذلك علي مستوي جملة مزارع العينة

 أشارت النتائج أن نسبة :نسبة ھامش ربح المنتج -
 %٢٨٫٥ھامش ربح المنتج قد بلغت حدھا ا@دنى نحو 

للفئة الحيازية ا@ولي، في حين بلغت حدھا ا@قصي نحو 
و  للفئة الحيازية الثانية، بمتوسط عام بلغ نح%٣٣٫٨
 . وذلك علي مستوي جملة مراكب العينة%٣٢٫٣

 أشارت النتائج أن الكفاءة ا%قتصادية :الكفاءة ا]قتصادية -
 للفئة الحيازية ا@ولي، ١٫٢قد بلغت حدھا ا@دنى نحو 

 للفئة الحيازية ١٫٣في حين بلغت حدھا ا@قصي نحو 
 وذلك علي مستوي ١٫٣الثانية، بمتوسط عام بلغ نحو 

 .  العينةجملة مراكب 

eالمصيدة سماكمما سبق يتبين أن صافي العائد ل 
يتزايد مع زيادة عدد المراكب، ا@مر الذي يشير إلي 
ضرورة التوسع في زيادة عدد المراكب بحرفة الدبة داخل 

 .سماكبحيرة البردويل لتحقيق أقصي عائد ممكن لصيد ا@

 :الملخص والتوصيات

ية وخاصة بحيرة  المصايد السمكأھميةعلى الرغم من 
البردويل بمحافظة شمال سيناء إ% أن البحيرة تتعرض 

 الفاخرة سماك النسبية ل�نتاج من ا@ھمية%نخفاض ا@
من ) الدنيس، القاروص، موسى، وقار ولوت(والتي تضم 

-٢٠٠٤  الكلي كمتوسط للفترة مناOنتاجمن % ١٦٫٣١
-٢٠٠٩فقط في الفترة % ١١٫٥٧ ي إلى حوال٢٠٠٨
ية الغذائية والتي تقدر اOنتاج جانب انخفاض ىإل. ٢٠١٣

الفدان في السنة كمتوسط لفترة الدراسة، /كجم ٢٥بحوالي 
 السمكي في اOنتاجوھي إنتاجية % تتناسب مع ممكنات 

وارد ـــرية والمــالقوة البش سواء المساحة أو البحيرة
 .الرأسمالية

 يستھدف البحث بصفة عامة دراسة اقتصادية لمراكب
الصيد اkلية العاملة في حرفة الدبة داخل بحيرة البردويل 

  الضوء علي ا@ھدافمن خ`ل إلقاء بمحافظة شمال سيناء
 :الفرعية التالية

 سwwwwماكالتعwwwwرف علwwwwي الوضwwwwع الwwwwراھن Oنتاجيwwwwة ا@ -١
وتركيبھwwwا الصwwwنفي وتطwwwور الكميwwwات المصwwwيدة @ھwwwم 

 .  ا@صناف

صwwيف توصwwيف عينwwة مراكwwب الصwwيد اkليwwة سwwواء تو -٢
يwة والھwوامش اOنتاجالمتغيرات المتعلقة با%سwتثمارات 

الربحية، إلي جانب المتغيرات البيئيwة المتعلقwة بتركيبwة 
 .الحرف القائمة ببحيرة البردويل

دراسwwة أھwwم العوامwwل المwwؤثرة علwwي الكميwwات المصwwيدة  -٣
بعينة مراكب الصيد، وكذلك بنود التكاليف، إلي جانwب 

 سwwwwماكتكwwwwاليف صwwwwيد ا@القيwwwwاس ا%حصwwwwائي لwwwwدوال 
 .اOجمالية بعينة المراكب اkلية

 البحث في تحقيق أھدافھا على التحليلين الوصفي اعتمد
والكمي للمتغيرات ا%قتصادية موضع القياس، واستخدام 
 أساليب التحليل القياسي، وكذلك تقدير الع`قات ا%نحدارية

جانب والتكاليف في صورته التكعيبية إلى  اOنتاجلتكاليف 
ادية ومقاييس الكفاءة استخدام مؤشرات الربحية ا%قتص

 للحكم على كفاءة أداء الصيد داخل حرفة الدبة ا%قتصادية
ھذا وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أھدافھا على 

البيانات : مصدرين أساسين للحصول على البيانات أولھما
الثانوية المنشورة وغير المنشورة، والتي تم الحصول 

مثل الھيئة العامة للثروة ھا من مصادرھا المختلفة، علي
ات التابع مركز المعلومالسمكية وبحيرة البردويل و

، أما الجانب الھام في الحصول على لمحافظة شمال سيناء
البيانات ا@ولية فقد تم الحصول عليھا من خ`ل عينة 

 وقد اشارت . بحرفة الدبةًا مركب١٨٠ لعدد عشوائية طبقية
 المصيدة بعينة مراكب الدبة سماكج الى ان كمية ا@النتائ

كمية  تبين ان أن صنف البوري يحتل المرتبة ا@ولي
 المصيدة داخل عينة البحث خ`ل موسم صيد سماكا@

 من اOجمالي العام، بمتوسط %٣٢٫٨٩ يمثل نحو ٢٠١٦
 من %٣١٫٥ طن، يمثل نحو ٩١٦٫٨عام بلغ حوالي 

تي في المرتبة الثانية صنف ويأ. اOجمالي العام للمركب
الكابوريا حيث بلغ متوسط نصيب المركب منه حوالي 

 من اOجمالي %٢٦٫٥٤ للفئة ا@ولي، يمثل نحو ٦٣٩٫٣
من اOجمالي العام ويأتي  %١٤٫١العام يمثل نحو 

أصناف الدنيس، والجمبري، وموسي، والقاروص في 
 يةأھمالمراتب الرابعة والخامسة والسادسة، والسابعة ب

 من %٣٫٧، %٤٫٩، %٩٫٥، %١٢٫٥نسبية بلغت نحو 
ھذا وقد بلغ اOجمالي العام . اOجمالي العام علي الترتيب

 طن للفئة ٢٤٠٨٫٣لمتوسط نصيب المركب حوالي 
 المصيدة داخل عينة البحث سماكوعن قيمة ا@. ا@ولي

 المصيدة داخل عينة سماكأشارت النتائج ان قيمة ا@
 ومنة تبين أن صنف ٢٠١٦د البحث خ`ل موسم صي

 سماكالبوري يحتل المرتبة ا@ولي من حيث قيمة ا@
 مراكب الصيد اkلية العاملة في حرفة الدبة،بالمصيدة 

 ألف جنيه، يمثل نحو ١٨٫١ حوالي بمتوسط عام بلغ
 . من اOجمالي العام للمركب%٢١٫٠٠

 النسبية لبنود ھيكل التكاليف أشارت ھميةوعن ا@
 تكلفة ا%دارة وا%شراف تأتي في المرتبة ا@ولي أنالنتائج 

 ألف جنيه المركب، بمتوسط ٧٫٤٩بحد أدنى بلغ حوالي 
بما يوازي حوالي ( ألف جنيه ٨٫٦٢عام بلغ حوالي 
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أما تكلفة ا%ھ`ك للمركب تأتي في ). كجم/ جنيه٢٫٩٦
 ألف جنيه ٣٫٧٨المرتبة الثانية بحد أدنى بلغ حوالي 

وتأتي .  ألف جنيه٤٫٢م بلغ حوالي المركب، بمتوسط عا
تكلفة ا%ھ`ك للغزل وضرائب وتأمينات في المرتبة 

 ألف ٢٫٨٥الرابعة والخامسة بمتوسط عام بلغ حوالي 
/  جنيه٠٫٩٨بما يوازي حوالي ( ألف جنيه ٢٫١٧جنيه، 
كما يتضح أن . علي الترتيب) كجم/ جنيه٠٫٧٥كجم، 

 ١٥٫٧٩نى حوالي حد أدغت إجمالي التكاليف الثابتة قد بل
 ألف ١٧٫٨٤ألف جنيه المركب،  بمتوسط عام بلغ حوالي 

 ).كجم/  جنيه٦٫١٣بما يوازي حوالي (جنيه 

 لدوال تكاليف اOحصائيعلق بالقياس توفيما ي      
 لeرباح المعظم الحجم أنبعينة البحث تبين  سماكصيد ا@

 لدالة ا@ولي المشتقة وبإيجاد  كجم٧٥١١٫١حوالي  بلغ قد
 والبالغ ل�نتاج ا@مثل الحجم اشتقاق أمكن التكاليف متوسط
 والبالغ الفعلي الحجم عن يقل وھو  كجم،٢٧٣٩٫١حوالي 

 استخدام كفاءة إلي يشير مما  كجم،٢٩٠٧٫٥حوالي 
 .ا%قتصادية الموارد

 البحث الھوامش الربحية ومقاييس الكفاءة ًخيرا تناولأو
ق التكاليف المتغيرة قد ا%قتصادية حيث تبين ان العائد فو

 بمتوسط  ألف جنيه للمركب٣٥٫٦بلغ حده ا@دنى حوالي 
 بما يوازي حوالي(جنيه للمركب   ألف٤٥٫٧عام بلغ حوالي 

 .وذلك علي مستوي جملة مراكب العينة) كجم/ جنيه١٥٫٧
 ألف ١٩٫٨فى حين بلغ صافي العائد حده ا@دنى حوالي 
. اكب العينةجنيه للمركب وذلك علي مستوي جملة مر
الع`قة بين (وبقياس الكفاءة ا%قتصادية بالمعيار الثاني 

 جنيه، يتبين أن ال)القيمة المضافة وجملة التكاليف
المنصرف على عوامل الصيد الثابتة والمتغيرة تحقق قيمة 

 ألف جنيه ٥٨٫٠مضافة بلغت حدھا ا@دنى حوالي 
كب  ألف جنيه للمر٧٣٫٨للمركب بمتوسط عام بلغ حوالي 

كما بلغت نسبة ) كجم/ جنيه٢٥٫٤بما يوازي حوالي (
 وذلك ١٫٥العائد إلي التكاليف بمتوسط عام بلغ نسبته نحو 

واشارت النتائج أن عائد .علي مستوي جملة مراكب العينة
 %٤٧٫٧الجنيه المستثمر بمتوسط عام بلغ نسبته نحو 

كما اوضحت النتائج أن . وذلك علي مستوي جملة العينة
 %٣٢٫٣امش ربح المنتج بمتوسط عام بلغ نحو نسبة ھ

كما أشارت . وذلك علي مستوي جملة مراكب العينة

 ١٫٣النتائج أن الكفاءة ا%قتصادية بمتوسط عام بلغ نحو 
مما سبق يتبين أن . وذلك علي مستوي جملة مراكب العينة

eالمصيدة يتزايد مع زيادة عدد سماكصافي العائد ل 
يشير إلي ضرورة التوسع في زيادة المراكب، ا@مر الذي 

عدد المراكب بحرفة الدبة داخل بحيرة البردويل لتحقيق 
 .سماكأقصي عائد ممكن لصيد ا@

وفى ضوء النتائج المتحصل عليھا يوصى البحث 
العمل على زيادة فرق الغزل، وعدد السرحات لحرفة 

 السمكي اOنتاج دور إيجابى في زيادة لما لھا من الدبة
لبحيرة الى جانب تفعيل تفعيل دور المؤسسات داخل ا

  .سماكالبحثية لتطوير تكنولوجيا الصيد بحرفة الدبة ا@

 عــالمراج

  دراسة اقتصادية ل�نتاج السمكى).٢٠١٠(  أشرف،بوالعrأ
 المجلة المصرية ل`قتصاد، فى بحيرة البردويل الصنفى
 .٢ : ٢٠، يالزراع

 دراسة اقتصادية .)٢٠١٦( راھيم موسى سليمانإب، عواد
 بحيرة البردويل بمحافظة شمال يللثروة السمكية ف

سيناء، رسالة ماجستير، قسم ا%قتصاد الزراعى، كلية 
 . يئية بالعريش، جامعة قناة السويسالعلوم الزراعية الب
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ABSTRACT 

North Sinai Governorate is one of the most important fisheries provinces in Egypt because 
of the presence of Bardawil lagoon. Where the average production of fish about 3.42 thousand 
tons. The problem of research is that despite the multiplicity of fish sources in the province of 
North Sinai, but statistics indicates a decline in production Fish from about 7282 tons in 2000 
to about 5565 tons in 2016. The research aims at the general study of the current status of the 
craft Dabah Bardawil lagoon and used research method of descriptive and quantitative 
analysis in explaining economic variables. The research was based on data published in 
Bardawil lagoon. Preliminary data were collected through a field study of a random sample of 
180 strata. The results indicate that the mullet is ranked first in terms of catch quantity. While 
lute and grouper occupy the last rank of the catch fish. The results indicated that the total 
costs amounted to about L.E 58.45 thousand. The variable costs contributed about L.E 40.61 
thousand. The maximum value of the profits amounted to L.E 7511.1. While the optimum 
size amounted to L.E 2739.1 and the net return of the compound L.E 27.88 thousand and the 
return rate of the investor L.E 47.7% 

Key words: Mechanical fishing boats, dabah gear, bardawil lagoon, North Sinai Governorate. 
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