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 العاملة بميناء العريش البحري  سماك وھوامشھا الربحية لحرفة الشانشو6دراسة اقتصادية لتكاليف صيد ا%

 ١ رجب محمد حفني،١براھيمإالفتاح سعاد عبد ،١حمد السيدأمحمد  ،*سلمي محمد عبد هللا

 . مصر،شجامعة العري ،كلية العلوم الزراعية البيئية ،قسم ا�قتصاد والتنمية الريفية. ١

 صخلُالم

 إلقاء الضوء على دراسة الوضع الراھن ل9نتاج السمكي بشمال سيناء، كذلك دراسة تكاليف صيد إلىيھدف البحث 
اFسماك من حيث اFھمية النسبية لبنود التكاليف والقياس ا�حصائي لدوال التكاليف، وكذلك دراسة مؤشرات الربحية 

ت الدراسة في تحقيق أھدافھا على التحليلين الوصفي والكمي للمتغيرات ا�قتصادية واعتمد. ومقاييس الكفاءة ا�قتصادية
موضع القياس، واستخدام أساليب التحليل القياسي وتقدير ا�تجاه الزمني العام في صورته الخطية، وكذلك تقدير العNقات 

حية ومقاييس الكفاءة ا�قتصادية للحكم  الربا�نحدارية لتكاليف اVنتاج في صورته التكعيبية إلى جانب استخدام مؤشرات
ھذا وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أھدافھا على مصدرين أساسين اولھما الھيئة  .داخل حرف الصيدعلى كفاءة اFداء 

تناول وقد  .العامة لتنمية الثروة السمكية وثانيھما البيانات اFولية والتي تم الحصول عليھا من خNل عينة عشوائية طبقية
محافظة داخل الراھن Vنتاج اFسماك  الوضع الوضع الراھن Vنتاج اFسماك المصيدة داخل شمال سيناء من خNلالبحث 

-٢٠٠١خNل متوسط الفترة  طن ١٨٤٠حوالى ن اVنتاج السمكي من البحر المتوسط بلغ متوسطه أ، حيث تبين شمال سيناء
 ١٫٦ طن، يمثل نحو  ٦٢٫١م تبين أنھا تأخذ اتجاھا تصاعديا بمقدار بلغ حوالى  وبدراسة معادله ا�تجاه الزمنى العا،٢٠١٦

 .من المتوسط السنوي العام خNل فترة الدراسة

 .اFھمية النسبية، الكفاءة اVقتصادية، دالة التكاليف، الشانشو�، اFسماك: الكلمات ا6سترشادية 

 المقدمة

ات تعتبر محافظة شمال سيناء من أھم المحافظ
ًالسمكية نظرا لتعدد المصادر السمكية بھا، حيث يوجد 

ًالساحل الشمالى لسيناء متمثN : مصدرين رئيسيين، اFول
 ٢٫٢فى ساحل البحر المتوسط والذى تبلغ مساحته حوالى 

 من إجمالى مساحة %٣٢٫٩مليون فدان، تمثل نحو 
 %١٦٫٥المصايد المصرية بالبحر المتوسط، تمثل نحو 

، مساحة الموارد المائية السمكية المصريةمن إجمالى 
 ١٦٠ساحتھا حوالى وثانيھما بحيرة البردويل والتى تبلغ م

 ٣٫٩ بلغت حواليمتوسط إنتاجه من اFسماك ألف فدان، ب
ألف طن ، ليصل متوسط إنتاجية الفدان الواحد إلي حوالي 

 .٢٠١٦–٢٠٠١فدان خNل متوسط الفترة  / كجم٢٤٫٤

 مشكلة الدراسة

داخل محافظrة   من اFسماكمتوسط إنتاجية الفدان يبلغ
فrدان خNrل متوسrط الفتrرة /  كجrم٢٤٫٢نحrو شمال سيناء 

ًنتاجيrrrrة منخفضrrrrة جrrrrدا اV، إ� أن ھrrrrذه ٢٠١٦ – ٢٠٠١

كمؤشrrر لتrrدھور المخrrزون السrrمكى ويرجrrع السrrبب إلrrى 
إنتشrrrار ظrrrاھرة الصrrrيد الجrrrائر، باVضrrrافة إلrrrى إطمrrrاء 

 .طويلةالبواغيز دون تطھيرھا لفترة 

كما أن قطاع اVنتاج السمكى يتميز بالتقلبات الموسمية 
ًنظرا لكونه إنتاج بيولوجى يعتمد على الكائنات الحية التى 

 .تعيش فى ظروف مناخية � تتسم بالثبات على مدار السنة

 ھداف الدراسةأ

تسrrrتھدف الدراسrrrة بصrrrفة عامrrrة إلقrrrاء الضrrrوء علrrrي 
راكrب الصrيد العاملrة تكاليف اVنتاج والھوامش الربحية لم

فrrي شrrمال سrrيناء مrrن خNrrل اسrrتعراض اFھrrداف الفرعيrrة 
 :التالية

 .دراسة الوضع الراھن ل9نتاج السمكى بشمال سيناء -١

دراسrrrة تكrrrاليف إنتrrrاج قطrrrاع اVنتrrrاج السrrrمكي بعينrrrة  -٢
الدراسة بمحافظة شمال سيناء من حيث اFھمية النسrبية 

 .تكاليفلبنود التكاليف والقياس اVحصائي لدوال ال

إلقrاء الضrrوء علrrي الھrوامش الربحيrrة ومقrrاييس الكفrrاءة  -٣
rrrل حرفrrrة داخrrrليwب اrrrادية للمراكrrrو�  ةا�قتصrrrالشانش

 .بميناء العريش البحري

 الطريقة البحثية

اعتمدت الدراسة على أسلوبي التحليل ا�قتصادي  .١
 الوصفي والكمي لمتغيرات الدراسة موضع القياس 

ساليب التحليل استخدمت الدراسة العديد من أ .٢
اVحصائي وأدواته مثل المتوسطات الحسابية والنسبة 

ھذا إلى جانب تقدير معاد�ت ا�تجاه الزمني . المئوية
العام، واستخدام معاد�ت ا�نحدار البسيط والمتعدد في 
صورھا المختلفة، با�ضافة إلى استخدام معايير 

داء الكفاءة اVنتاجية وا�قتصادية للحكم على كفاءة أ
 .قطاع اVنتاج السمكى في شمال سيناء
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 مصادر البيانات

اعتمدت الدراسة على بعض البيانات اVحصائية 
الثانوية المنشورة وغير المنشورة التى تصدرھا اFجھزة 
والمؤسسات الحكومية وإحصاءات اVنتاج السمكى التى 
تصدرھا الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الجھاز 

أما الجانب الھام في . لتعبئة العامة واVحصاءالمركزى ل
الحصول على البيانات اFولية فقد اعتمدت الدراسة على 
الحصر الشامل لمراكب الصيد اwلية العاملة في حرفة 

 بميناء العريش البحري، ًا مركب٥٠الشانشو� وعددھا 
 . ٢٠١٦وذلك خNل موسم صيد 

اخل الوضع الراھن mنتاج ا%سماك المصيدة د
 محافظة شمال سيناء

تتعدد مصادر الثروة السمكية المصرية، والتي يمكن 
أن تفي باحتياجات ا�ستھNك إذا تم استغNلھا أفضل 
استغNل، وتساھم الثروة السمكية المصرية فى توفير 
بروتين حيواني فى أسرع وقت ممكن وبكمية كبيرة 

 .وبأرخص اFسعار وتكاليف أقل

الوضع الراھن Vنتاج اFسماك ويتناول ھذا الجزء 
داخل مراكب الشانشو� بميناء العريش البحري خNل 

 .٢٠١٧موسم صيد 

ة من أسماك البحر ا%بيض تطور الكميات المصيد
 المتوسط

 تطور الكميات المصيدة من أسماك ١يوضح جدول 
البحر اFبيض المتوسط داخل محافظة شمال سيناء خNل 

تبين أن كمية اFسماك ومنه ي .٢٠١٦-٢٠٠١الفترة 
% ٣٢ طن، تمثل نحو ١٣٨٦المصيدة قد بلغت حوالي 

من جملة اFسماك المصيدة بالمحافظة والبالغة حوالي 
، ثم ٢٠٠٤-٢٠٠١ طن خNل متوسط الفترة ٤٣٢٩

من % ٣٦٫٤ طن، تمثل نحو ٢٥١٤تزايدت إلى حوالي 
 ٦٩٦٤جملة اFسماك المصيدة بالمحافظة والبالغة حوالي 

، ثم تناقصت إلى حوالي ٢٠٠٨-٢٠٠٥ الفترة طن خNل
من جملة اFسماك % ٢٥٫٨ طن، تمثل نحو ١٦٠٧

 طن خNل ٦٢٣٦المصيدة بالمحافظة والبالغة حوالي 
ًوأخيرا تزايدت الكميات المصيدة . ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة 

من جملة %  ٣٣٫٤ طن تمثل نحو ١٨٥١إلى حوالي 
 طن ٥٥٤٩ اFسماك المصيدة بالمحافظة والبالغة حوالي

ھذا وقد بلغ المتوسط السنوي . ٢٠١٦-٢٠١٣خNل الفترة 
العام لكمية اFسماك المصيدة بالبحر اFبيض المتوسط 

من جملة % ٣١٫٨ طن، يمثل نحو ١٨٤٠حوالي 
 طن ٥٧٧٠اFسماك المصيدة بالمحافظة والبالغة حوالي 

 . ٢٠١٦-٢٠٠١وذلك خNل متوسط الفترة 

 ية اFسماك المصيدة Fسماكمما سبق يتبين أن تزايد كم
 طن خNل متوسط الفترة ١٣٨٦البحر اFبيض من 

  طن خNل متوسط١٨٥١، إلى حوالي ٢٠٠٤-٢٠٠١
 %.٣٣٫٥، بنسبة زيادة قدرھا ٢٠١٦-٢٠١٣الفترة 

تكاليف صيد ا%سماك البحرية داخل عينة مراكب 
 الصيد اyلية بمحافظة شمال سيناء 

بية لبنود ھيكل التكاليف يتناول ھذا الجزء اFھمية النس
لكمية اFسماك المصيدة لحرفة الشانشو� داخل ميناء 

 البحري، وكذلك دراسة دوال تكاليف كمية اFسماك العريش
ًالمصيدة وصو� إلي الحجم اFدني للتكاليف والحجم 

جز في عرباح لتحديد مقدار الفائض أو الالمعظم ل�
لكفاءة اVنتاجية اFرباح المتحققة ومن ثم الوقوف علي ا

من خNل الحكم علي كفاءة استخدام الموارد المتاحة داخل 
عينة الدراسة بمحافظة شمال سيناء، إلي جانب دراسة 

  .دالة العرض السمكية

تكاليف صيد ا%سماك داخل مراكب الصيد اyلية 
 بحرفة الشانشو6

 ا%ھمية النسبية لبنود ھيكل التكاليف

نسبية لبنود ھيكل التكاليف ية ال اFھم٢جدول يوضح 
لمراكب الصيد اwلية العاملة بحرفة الشانشو� داخل ميناء 
العريش البحري بمحافظة شمال سيناء خNل موسم صيد 

ومنه يتبين أن تكلفة ا�ھNك لمراكب الصيد تأتي . ٢٠١٦
 ألف جنيه ١٨٫٩في المرتبة اFولي بحد أدنى بلغ حوالي 

تمثل نحو ) كجم/ جنيه١٫٢بما يوازي حوالي (ركب، الم
من جملة التكاليف للفئة الحيازية اFولي، وحد % ٧٫٨

بما يوازي ( ألف جنيه للمركب ٢٤٫١أقصى بلغ حوالي 
من جملة التكاليف  % ٦تمثل نحو) كجم/ جنيه٠٫٩حوالي 

 ألف ٢١٫٣للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي 
% ٧تمثل نحو) جمك/ جنيه١٫١بما يوازي حوالي (جنيه 

أما تكلفة ا�ھNك للغزل والحبال تأتي  .من جملة التكاليف
 ألف جنيه ١٥٫٣في المرتبة الثانية بحد أدنى بلغ حوالي 

تمثل نحو ) كجم / جنيه٠٫٩بما يوازي حوالي (المركب، 
من جملة التكاليف للفئة الحيازية اFولي، وحد % ٦٫٢

ما يوازي ب(مركب  ألف جنيه لل١٨٫٥أقصى بلغ حوالي 
من جملة  % ٤٫٤تمثل نحو ) كجم/ جنيه٠٫٧حوالي 

التكاليف للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي 
) كجم/  جنيه٠٫٨بما يوازي حوالي ( ألف جنيه ١٦٫٧

وتأتي تكلفة العمالة . من جملة التكاليف% ٥٫٥تمثل نحو 
العائلية واFدوات ومعدات الصيد والضرائب والتأمينات 

ي المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة بمتوسط عام بلغ ف
 ألف ٣٫٣ ألف جنيه، ١٢٫١ ألف جنيه، ١٤٫٩حوالي 
 ٠٫٦كجم، /  جنيه٠٫٧بما يوازي حوالي (جنيه 

 ، %٤ ،%٥(تمثل نحو )  كجم/  جنيه٠٫٢م، كج/جنيه
 . الترتيبىعل%) ١

 قد بلغت حدھا التكاليف الثابتةكما يتضح أن إجمالي 
 بما يوازي حوالي( ألف جنيه المركب، ٦١٫٧الي حو اFدنى
من جملة التكاليف للفئة % ٢٥تمثل نحو ) كجم/ جنيه٣٫٨

الحيازية اFولي، في حين بلغت حدھا اFقصى بلغ حوالي 
 ٣٫٠بما يوازي حوالي (مركب  ألف جنيه ال٧٧٫٦

من اجمالي التكاليف للفئة % ١٨٫٧تمثل نحو) كجم/جنيه
 ألف جنيه ٦٨٫٣وسط عام بلغ حوالي الحيازية الثالثة، بمت

% ٢٢٫٥يمثل حوالي ) كجم/ جنيه٣٫٤بما يوازي حوالي (
 .جمالي التكاليفإمن 
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تطور الكميات المصيدة من ا%سماك داخل البحر ا%بيض المتوسط وبحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء خzل  .١جدول 
 )٢٠١٦-٢٠٠١(الفترة 

 الطنالكميات المصيدة ب
 متوسط الفترة

 (%) إجمالي اmنتاج (%) بحيرة البردويل (%) البحر المتوسط

١٠٠ ٤٣٢٩ ٦٨ ٢٩٤٣ ٣٢ ١٣٨٦ ٢٠٠٤-٢٠٠١ 

١٠٠ ٦٩٦٤ ٦٤ ٤٤٥٠ ٣٦ ٢٥١٤ ٢٠٠٨-٢٠٠٥ 

١٠٠ ٦٢٣٦ ٧٤٫٢ ٤٦٢٩ ٢٥٫٨ ١٦٠٧ ٢٠١٢-٢٠٠٩ 

١٠٠ ٥٥٤٩ ٦٦٫٦ ٣٦٩٨ ٣٣٫٤ ١٨٥١ ٢٠١٦-٢٠١٣ 

 ١٠٠ ٥٧٧٠ ٦٨٫٢ ٣٩٣٠ ٣١٫٨ ١٨٤٠ المتوسط

ُجمعت وحسبت من استمارات ا�ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية :مصدرال ُ. 

 

 

ا%ھمية النسبية لبنيان ھيكل التكاليف لمراكب الصيد ا%لية العاملة بحرفة الشانشو6 داخل ميناء العريش البحري  .٢جدول 
 ٢٠١٦بمحافظة شمال سيناء خzل موسم صيد 

 بنود ھيكل التكاليف جملة العينة الفئه الثالثة فئه الثانيةال الفئه ا%ولى

متوسط 
نصيب 
 المركب

 )ألف جنيه(

متوسط 
نصيب 
 الكجم

 )جنيه(

متوسط  )%(
نصيب 
 المركب

 )ألف جنيه(

متوسط 
نصيب 
 الكجم

 )جنيه(

متوسط  )%(
نصيب 
 المركب

 )ألف جنيه(

متوسط 
نصيب 
 الكجم

 )جنيه(

متوسط  )%(
نصيب 
 المركب

 )ألف جنيه(

متوسط 
نصيب 
 الكجم

 )جنيه(

)%( 

             التكاليف الثابتة

 ٥ ٠٫٧٤ ١٤٫٨٦ ٤ ٠٫٦٦ ١٧٫٠٧ ٥٫٣ ٠٫٧٣ ١٤٫٧ ٥٫٤ ٠٫٨٣ ١٣٫٤٤ عمالة عائلية

 ٧ ١٫٠٥ ٢١٫٢٦ ٦ ٠٫٩٣ ٢٤٫٠٥ ٧٫٩ ١٫٠٧ ٢١٫٧٢ ٧٫٨ ١٫١٧ ١٨٫٩٤ ا6ھzك للمركب

 ٥٫٥ ٠٫٨٣ ١٦٫٧٤ ٤٫٤ ٠٫٧٢ ١٨٫٤٩ ٦٫١ ٠٫٨٤ ١٧٫٠٢ ٦٫٢ ٠٫٩٤ ١٥٫٢٩ ا6ھzك للغزل والحبال

 ٤ ٠٫٦ ١٢٫١٤ ٣٫٣ ٠٫٥٥ ١٤٫١٤ ٤٫٣ ٠٫٥٩ ١١٫٨٨ ٤٫٤ ٠٫٦٧ ١٠٫٩٥ ا%دوات ومعدات الصيد

 ١ ٠٫١٦ ٣٫٣٢ ٩ ٠٫١٥ ٣٫٨٦ ١٫١ ٠٫١٦ ٣٫٢١ ١٫٢ ٠٫١٩ ٣٫٠٣ ضرائب وتأمينات

 ٢٢٫٥ ٣٫٣٨ ٦٨٫٣٢ ١٨٫٧ ٣٫٠١ ٧٧٫٦١ ٢٥ ٣٫٣٨ ٦٨٫٥٣ ٢٥ ٣٫٨٠ ٦١٫٦٥ جملة

     ٠٫٠٠   ٠٫٠٠   ٠٫٠٠  التكاليف المتغيرة

 ٤٩٫٢ ٧٫٣٩ ١٤٩٫١٥ ٥٤ ٨٫٧٤ ٢٢٥٫٢٥ ٤٥٫٥ ٦٫١٧ ١٢٤٫٩٩ ٤٧٫١ ٧٫١٠ ١١٥٫٢١ أجور العمالة البحرية

 ١١٫٣ ١٫٧ ٣٤٫٣٣ ١١ ١٫٧٥ ٤٥٫١ ١٢ ١٫٦٣ ٣٣٫٠٥ ١١٫٣ ١٫٧١ ٢٧٫٨٢ عمولة المندوب

 ٩٫٨ ١٫٤٥ ٢٩٫٣٦ ٩٫٢ ١٫٥٠ ٣٨٫٦٥ ١٠٫٣ ١٫٤٠ ٢٨٫٣٨ ٩٫٦ ١٫٤٦ ٢٣٫٦٤ وقود وزيوت

 ٣٫٢ ٠٫٤٨ ٩٫٧٨ ٣٫٢ ٠٫٥٢ ١٣٫٤ ٣٫٣ ٠٫٤٥ ٩٫١٢ ٣٫١ ٠٫٤٨ ٧٫٧٧ ت عامهنقل وانتقا6

 ٢ ٠٫٣ ٦٫١٣ ٢ ٠٫٣٣ ٨٫٥ ٢ ٠٫٢٨ ٥٫٥٨ ١٫٨ ٠٫٢٦ ٤٫١٩ حفظ وتعبئه

 ٢ ٠٫٢٧ ٥٫٤٦ ٢ ٠٫٣١ ٧٫٩١ ١٫٧ ٠٫٢٤ ٤٫٨٧ ١٫٨ ٠٫٢٦ ٤٫٢٢ صيانه

 ٧٧٫٥ ١١٫٦ ٢٣٤٫٢١ ٨١ ١٣٫١٥ ٣٣٨٫٨١ ٧٥ ١٠٫١٦ ٢٠٥٫٩٩ ٧٥ ١١٫٣١ ١٨٣٫٥٧ جملة

 ١٠٠ ١٤٫٩٨ ٣٠٢٫٥٣ ١٠٠ ١٦٫١٦ ٤١٦٫٤٢ ١٠٠ ١٣٫٥٤ ٢٧٤٫٥٢ ١٠٠ ١٥٫١١ ٢٤٥٫٢٢ mجمالي العاما

ُجمعت وحسبت من استمارات ا�ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية: المصدر ُ. 
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وفيما يتعلق ببنود التكاليف المتغيرة تبين أن تكلفة 
 أجور العمالة البحرية تأتي في المرتبة اFولي بحد أدنى

بما يوازي (ركب، مل ألف جنيه ل١١٥٫٢بلغ حوالي 
جمالي إمن % ٤٧٫١تمثل حوالي ) كجم/ جنيه٧٫١حوالي 

التكاليف للفئة الحيازية اFولي، وحد أقصى بلغ حوالي 
 ٨٫٧بما يوازي حوالي ( ألف جنيه المركب ٢٢٥٫٣

من اجمالي التكاليف للفئة  % ٥٤تمثل حوالي) كجم/جنيه
 ألف ١٤٩٫٢توسط عام بلغ حوالي الحيازية الثالثة، بم

تمثل ) كجم/  جنيه٧٫٤بما يوازي حوالي (جنيه للمركب 
أما تكلفة عمولة . من اجمالي التكاليف% ٤٩٫٢نحو

 في المرتبة الثانية بحد أدنى بلغ حوالي  تأتىالمندوب
 ١٫٧لي بما يوازي حوا( ألف جنيه للمركب، ٢٧٫٨

تكاليف من إجمالي ال% ١١٫٣تمثل حوالي  )كجم/جنيه
 ألف ٤٥٫١للفئة الحيازية اFولي، وحد أقصى بلغ حوالي 

تمثل ) كجم/ جنيه١٫٨بما يوازي حوالي (مركب جنيه لل
من إجمالي التكاليف للفئة الحيازية الثالثة، % ١١حوالي 

بما يوازي ( ألف جنيه ٣٤٫٣بمتوسط عام بلغ حوالي 
من % ١١٫٣تمثل حوالي ) كجم/  جنيه١٫٧حوالي 

وتأتي تكلفة الوقود والزيوت في المرتبة . كاليفإجمالي الت
 ألف جنيه المركب، ٢٣٫٦الثالثة بحد أدنى بلغ حوالي 

% ٩٫٦تمثل حوالي ) كجم/  جنيه١٫٥بما يوازي حوالي (
من إجمالي التكاليف للفئة الحيازية اFولي، وحد أقصى 

بما يوازي حوالي (مركب  ألف جنيه ال٣٨٫٧بلغ حوالي 
من إجمالي التكاليف % ٩٫٢مثل حوالي ت) كجم/ جنيه١٫٥

 ألف ٢٩٫٤للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي 
تمثل حوالي ) كجم/ جنيه١٫٥بما يوازي حوالي (جنيه 
كما جاءت كل من تكلفة . من إجمالي التكاليف% ٩٫٨

النقل وا�نتقا�ت العامة، الحفظ والتعبئة، الصيانة في 
سة والسادسة بمتوسط عام بلغ المراتب الرابعة والخام

 ألف جنيه ٥٫٥ ألف جنيه، ٦٫١ ألف جنيه، ٩٫٨حوالي 
 ٠٫٣كجم، / جنيه٠٫٣كجم، / جنيه٠٫٥بما يوازي حوالي (

علي %) ٢، %٢، %٣٫٢(تمثل حوالي ) كجم/ جنيه
كما يتضح أن إجمالي التكاليف المتغيرة قد بلغت . الترتيب

بما يوازي ( ألف جنيه للمركب، ١٨٣٫٨بحد أدنى حوالي 
من إجمالي % ٧٥تمثل حوالي ) كجم/  جنيه١١٫٣حوالي 

التكاليف للفئة الحيازية اFولي، وحد أقصى بلغ حوالي 
 ١٣٫٢بما يوازي حوالي (ركب  ألف جنيه للم٣٣٨٫٨

من إجمالي التكاليف للفئة  % ٨١يمثل حوالي ) كجم/جنيه
 ألف ٢٣٤٫٢الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي 

يمثل حوالي ) كجم/  جنيه١١٫٦بما يوازي حوالي (ه جني
 .من إجمالي التكاليف% ٧٧٫٥

 حدھا اFدنى حوالي التكاليف الكليةھذا وقد بلغت 
 ١٥٫١بما يوازي حوالي (كب،  ألف جنيه للمر٢٤٥٫٢

من إجمالي التكاليف للفئة % ١٠٠تمثل حوالي ) كجم/جنيه
حوالي الحيازية اFولي، أما حدھا اFقصى فقد بلغ 

 ١٦٫٢بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب ٤١٦٫٤
بمتوسط عام بلغ حوالي للفئة الحيازية الثالثة، ) كجم/جنيه

) كجم/  جنيه١٥٫٠بما يوازي حوالي ( ألف جنيه ٣٠٢٫٥
 .من إجمالي التكاليف% ١٠٠تمثل حوالي 

القياس اmحصائي لدوال تكاليف صيد ا%سماك داخل 
فة الشانشو6 ية العاملة بحرعينة مراكب الصيد اyل

 ٢٠١٦خzل موسم صيد 

 دالة تكاليف الفئة ا%ولي

نتائج القياس اVحصائي لدالة ) ١(توضح المعادلة رقم 
تكاليف صيد أسماك الفئة اFولي لمراكب الصيد اwلية 
العاملة في حرفة الشانشو� في صورتھا التكعيبية خNل 

معادلة أن حيث تشير تقديرات ال. ٢٠١٦موسم صيد 
، اFمر الذي ٠٫٥٣معامل التحديد المعدل قد بلغ حوالي 

 من التغيرات في التكاليف الكلية %٥٣يشير إلي أن نحو 
لصيد أسماك الفئة اFولي لمراكب الصيد العاملة بحرفة 
الشانشو� تعزي إلي تغيرات مماثلة في كمية اFسماك 

بيع الكجم المصيدة، وبمساواة دالة التكاليف الحدية بسعر 
 جنيه، يتبين أن الحجم المعظم ٢١٫٠والبالغ حوالي 

وبإيجاد المشتقة .  الف كجم٢٨٫٥ل�رباح قد بلغ حوالي 
اFولي لدالة متوسط التكاليف ومساواتھا بالصفر أمكن 

 الف ٢٠٫٣اشتقاق الحجم اFمثل ل9نتاج والبالغ حوالي 
كجم، وھو يزيد عن الحجم الفعلي والبالغ حوالي  

الف كجم، مما يشير إلي عدم كفاءة استخدام الموارد ١٦٫٩
 .ا�قتصادية داخل ھذه الفئة

TCi= 6324.2 + 11423.4 qi - 125.9 qi
2 + 7.2 qi

3   …...(١)
 

    (-2.26)*     (2.18)*        *(2.37)*          (3.18)* 

  0.53 =F= 16.18      R
-2        

 :حيث أن

TCi = سماFلف جنيه في المشاھدة تكاليف صيد اFك باi. 

qi = سماك المصيدة بالطن في المشاھدةFكمية إنتاج اi. 

i =٢٠..........................، ٣،٢،١. 

 دالة تكاليف الفئة الثانية

نتائج القياس اVحصائي لدالة ل) ٢(تشير المعادلة رقم 
تكاليف صيد أسماك الفئة الثانية لمراكب الصيد اwلية 

 في حرفة الشانشو� في صورتھا التكعيبية خNل العاملة
 . ٢٠١٦موسم صيد 

TCi= 70183.4 + 11062.1 qi - 372.2 qi
2 + 15.9 qi

3   .(٢) 

(-2.37)*             (2.24)*    *       (2.56)*          (3.48)* 

  0.65 =F= 27.37      R
-2        

 :حيث أن

TCi = لف جنFسماك باFيه في المشاھدة تكاليف صيد اi. 

qi = سماك المصيدة بالطن في المشاھدةFكمية إنتاج اi. 

i =١٦..........................، ٣،٢،١. 
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الحجم الفعلي والحجم ا%مثل والحجم المعظم ل�رباح لعينة مراكب الصيد اyلية العاملة في حرفة الشانشو6  .٣جدول 
 .٢٠١٦ سيناء خzل موسم صيد داخل ميناء العريش البحري بمحافظة شمال

 الفئة )طن( الحجم الفعلي ل�نتاج )طن( الحجم ا%مثل ل�نتاج )طن( الحجم المعظم ل�رباح

 اFولي ١٦٫٢٣ ٢٠٫١١ ٢٨٫٢٢

 الثانية ٢٠٫٢٧ ١٨٫٢١ ٢٣٫٢٤

 الثالثة ٢٥٫٧٦ ٢٨٫٥١ ٣٥٫٤٧

 جملة ٢٠٫٢٠ ٢٥٫٢١ ٣٣٫٢٦

 .ردة باستمارات ا�ستبيان الخاصة بالدراسة نتائج الحاسب اwلي للبيانات الوا:المصدر

 

 

توضح المعادلة أن معامل التحديد المعدل قد بلغ 
 من %٦٥، اFمر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٦٥حوالي 

التغيرات في التكاليف الكلية لصيد أسماك الفئة الثانية 
لمراكب الصيد العاملة بحرفة الشانشو� تعزي إلي 

اFسماك المصيدة، وبمساواة دالة تغيرات مماثلة في كمية 
 ١٩٫٧التكاليف الحدية بسعر بيع الكجم والبالغ حوالي 

جنيه، يتبين أن الحجم المعظم ل�رباح قد بلغ حوالي 
وبإيجاد المشتقة اFولي لدالة متوسط .  الف كجم٢٣٫٢٤

التكاليف ومساواتھا بالصفر أمكن اشتقاق الحجم اFمثل 
 الف كجم، وھو يقل عن ١٨٫٢١ل9نتاج والبالغ حوالي 

 الف كجم، مما يشير ٢٠٫٢٧الحجم الفعلي والبالغ حوالي 
إلي كفاءة استخدام الموارد ا�قتصادية بعينة مراكب الفئة 

 .الثانية

 دالة تكاليف الفئة الثالثة

نتائج القياس اVحصائي لدالة ل) ٣(تشير المعادلة رقم 
يد اwلية تكاليف صيد أسماك الفئة الثالثة لمراكب الص

العاملة في حرفة الشانشو� في صورتھا التكعيبية خNل 
 . ٢٠١٦موسم صيد 

TCi= 79531.6 + 16239.2 qi - 302.3 qi
2 + 7.4 qi

3  ..(٣)
 

  (-2.29)*  (2.21)*   *   (2.48)*  (3.32)* 

  0.61 =F= 23.15      R
-2        

 :حيث أن

TCi =لف جنيه في اFسماك باFلمشاھدة تكاليف صيد اi. 

qi = سماك المصيدة بالطن في المشاھدةFكمية إنتاج اi. 

i =١٤..........................، ٣،٢،١. 

توضح المعادلة أن معامل التحديد المعدل قد بلغ 
 من %٦١، اFمر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٦١حوالي 

التغيرات في التكاليف الكلية لصيد أسماك الفئة الثالثة 
صيد العاملة بحرفة الشانشو� تعزي إلي لمراكب ال

تغيرات مماثلة في كمية اFسماك المصيدة، وبمساواة دالة 

 ٢١٫٢التكاليف الحدية بسعر بيع الكجم والبالغ حوالي 
جنيه، يتبين أن الحجم المعظم ل�رباح قد بلغ حوالي 

وبإيجاد المشتقة اFولي لدالة متوسط .  الف كجم٣٥٫٨
اق الحجم اFمثل ل9نتاج والبالغ حوالي التكاليف أمكن اشتق

 الف كجم، وھو يزيد عن الحجم الفعلي والبالغ ٢٨٫٥
 الف كجم، مما يشير إلي عدم كفاءة استخدام ٢٥٫٧حوالي 

 .الموارد ا�قتصادية بعينة مراكب الفئة الثالثة

 دالة تكاليف جملة العينة

نتائج القياس اVحصائي لدالة ) ٤(توضح المعادلة رقم 
جملة تكاليف صيد أسماك لمراكب الصيد اwلية العاملة في 
حرفة الشانشو� في صورتھا التكعيبية خNل موسم صيد 

حيث أكدت تقديرات المعادلة أن معامل التحديد . ٢٠١٦
، اFمر الذي يشير إلي أن نحو ٠٫٦٠المعدل قد بلغ حوالي 

ة التكاليف الكلية لمراكب  من التغيرات في جمل%٦٠
الصيد العاملة بحرفة الشانشو� تعزي إلي تغيرات مماثلة 
في كمية اFسماك المصيدة، وبمساواة دالة التكاليف الحدية 

 جنيه، يتبين أن ٢٠٫٧بسعر بيع الكجم والبالغ حوالي 
.  الف كجم٣٣٫٧الحجم المعظم ل�رباح قد بلغ حوالي 

لة متوسط التكاليف أمكن وبإيجاد المشتقة اFولي لدا
 الف ٢٥٫٤اشتقاق الحجم اFمثل ل9نتاج والبالغ حوالي 

 ٢٠٫٢كجم، وھو يزيد عن الحجم الفعلي والبالغ حوالي 
الف كجم، مما يشير إلي عدم كفاءة استخدام الموارد 

 .ا�قتصادية

TCi= 71136.2 + 13504.1 qi - 241.1 qi
2 + 6.8 qi

3      ….(2) 
 

   (-2.27)*    (2.21)*  *             (2.42)*          (3.29)* 

0.60 =F= 32.39      R
-2        

 :حيث أن

TCi = لف جنيه في المشاھدةFسماك ياFتكاليف صيد اi. 

qi = سماك المصيدة بالطن في المشاھدةFكمية إنتاج اi. 

i =٥٠..........................، ٣،٢،١. 
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 ة مؤشرات الربحية ا6قتصادي

  دراسة مؤشرات الربحية ا�قتصاديةلجزءيتناول ھذا ا
والمتمثلة في جملة ا�يرادات، والعائد فوق التكاليف 
المتغيرة، صافي العائد والقيمة المضافة، وصو� إلي 

 . مقاييس الكفاء ا�قتصادية

 اyلية مؤشرات الربحية ا6قتصادية لمراكب الصيد
 العاملة بحرفة الشانشو6

  مؤشرات الربحية ا�قتصادية ومقاييس٤ل جدويوضح 
الكفاءة ا�قتصادية لمراكب الصيد اwلية العاملة بحرفة 
الشانشو� وجملة العينة داخل ميناء العريش البحري خNل 

والمتمثلة في جملة اVيرادات، والعائد . ٢٠١٦موسم صيد 
 .فوق التكاليف المتغيرة، صافي العائد والقيمة المضافة

mيراداتجملة ا 

توضح النتائج أن جملت اVيرادات قد بلغت حدھا 
بما يوازي ( ألف جنيه للمركب ٣٤٠٫٩اFدنى حوالي 

للفئة الحيازية اFولي، في حين ) كجم/ جنيه٢١٫٠حوالي 
بما ( ألف جنيه للمركب ٥٤٧٫٣بلغ حده اFقصي حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، ) كجم/ جنيه٢١٫٢يوازي حوالي 
بما ( ألف جنيه للمركب ٤١٧٫٤م بلغ حوالي بمتوسط عا

وذلك علي مستوي ) كجم/  جنيه٢٠٫٧يوازي حوالي 
 .جملة مراكب العينة

 العائد فوق التكاليف المتغيرة

تشير النتائج أن العائد فوق التكاليف المتغيرة قد بلغ 
بما يوازي ( ألف جنيه للمركب ١٥٧٫٣حده اFدنى حوالي 

ة الحيازية اFولي، في حين للفئ) كجم/ جنيه٩٫٧حوالي 
بما ( ألف جنيه للمركب ٢٠٨٫٥بلغ حده اFقصي حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، ) كجم/ جنيه٨٫١يوازي حوالي 
بما ( ألف جنيه للمركب ١٨٣٫٢بمتوسط عام بلغ حوالي 

وذلك علي مستوي جملة ) كجم/ جنيه٩٫١يوازي حوالي 
 .مراكب العينة

 صافي العائد

ج أن صافي العائد حده اFدنى حوالي أوضحت النتائ
/  جنيه٥٫٩بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب ٩٥٫٧

للفئة الحيازية اFولي، في حين بلغ حده اFقصي ) كجم
بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب ١٣٠٫٩حوالي 

للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ ) كجم/  جنيه٥٫١
بما يوازي حوالي (كب  ألف جنيه للمر١١٤٫٩حوالي 

 . وذلك علي مستوي جملة مراكب العينة) كجم/  جنيه٥٫٧

 القيمة المضافة

العNقة (وبقياس الكفاءة ا�قتصادية بالمعيار الثاني 
، يتبين أن الجنية )بين القيمة المضافة وجملة التكاليف

المنصرف على عوامل الصيد الثابتة والمتغيرة تحقق قيمة 
 ألف جنيه ٢٧٢٫٥اFدنى حواليمضافة بلغت حدھا 

للفئة ) كجم/ جنيه١٦٫٧٩بما يوازي حوالي (مركب لل
 اFولي، في حين بلغ حده اFقصي حوالي الحيازية

 ١٦٫٨٣بما يوازي حوالي (ألف جنيه للمركب  ٤٣٣٫٧٤
للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي ) كجم/ جنيه

 ١٦٫٤٦الي بما يوازي حو( ألف جنيه للمركب ٣٣٢٫٣٤
 . وذلك علي مستوي جملة مراكب العينة) كجم/ جنيه

 مقاييس الكفاءة ا6قتصادية 

سالف اVشارة إليه مقاييس الكفاءة  ٤يوضح جدول 
ا�قتصادية لمراكب الصيد اwلية العاملة في حرفة 

 .٢٠١٦الشانشو� خNل موسم صيد 

 نسبة العائد إلي التكاليف

 ١٫٣ليف حدھا اFدنى نحو بلغت نسبة العائد إلي التكا
للفئة الحيازية الثالثة، في حين بلغ حدھا اFقصي نحو 

 للفئة الحيازية اFولي، بمتوسط عام بلغ نسبته نحو ١٫٤
 . وذلك علي مستوي جملة مراكب العينة١٫٤

 عائد الجنيه المستثمر

أكدت النتائج أن عائد الجنيه المستثمر قد بلغ حده 
 الحيازية الثالثة، في حين بلغ  للفئة%٣١٫٤اFدنى نحو 

 للفئة الحيازية اFولي، %٣٩٫٠حده اFقصي نحو 
 وذلك علي مستوي %٣٧٫٩بمتوسط عام بلغ نسبته نحو 

 . جملة مزارع العينة

 نسبة ھامش ربح المنتج

أشارت النتائج أن نسبة ھامش ربح المنتج قد بلغت 
ين  للفئة الحيازية اFولي، في ح%٢٣٫٩حدھا اFدنى نحو 

 للفئة الحيازية الثانية، %٣١٫٢بلغت حدھا اFقصي نحو 
 وذلك علي مستوي جملة %٢٧٫٥بمتوسط عام بلغ نحو 

 .مراكب العينة

 الكفاءة ا6قتصادية

أشارت النتائج أن الكفاءة ا�قتصادية قد بلغت حدھا 
 للفئة الحيازية اFولي، في حين بلغت ١٫٠اFدنى نحو 
 الحيازية الثانية، بمتوسط  للفئة١٫٢ نحو ىحدھا اFقص
 . وذلك علي مستوي جملة مراكب العينة١٫١عام بلغ نحو 

مما سبق يتبين أن صافي العائد ل�سماك المصيدة 
يتزايد مع زيادة عدد المراكب، اFمر الذي يشير إلي 
ضرورة التوسع في زيادة عدد المراكب بحرفة الشانشو� 

 عائد ممكن داخل ميناء العريش البحري لتحقيق أقصي
 .لصيد اFسماك
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مؤشرات الربحية ا6قتصادية ومقاييس الكفاءة ا6قتصادية لمراكب الصيد ا6ليه العامله في حرفة الشانشو6  .٤جدول 
 .٢٠١٦داخل ميناء العريش البحري خzل موسم صيد 

 جملة العينة الفئه الثالثة الفئه الثانيه الفئه ا6ولي

نصيب . م البيان
 المركب

 )ألف جنيه(

نصيب . م
 كجم

 )جنيه(

نصيب . م
 المركب

 )ألف جنيه(

نصيب . م
 كجم

 )جنيه(

نصيب . م
 المركب

 )ألف جنيه(

نصيب . م
 كجم

 )جنيه(

نصيب . م
 المركب

 )ألف جنيه(

نصيب . م
 كجم

 )جنيه(
         مؤشرات الربحية ا6قتصادية 

 ٢٠٫٦٧ ٤١٧٫٤ ٢١٫٢٤ ٥٤٧٫٣ ١٩٫٦٩ ٣٩٩٫٢ ٢١ ٣٤٠٫٩ )١(اmيرادات الكلية 

 ١٤٫٩٨ ٣٠٢٫٥٣ ١٦٫١٦ ٤١٦٫٤٢ ١٣٫٥٤ ٢٧٤٫٥٢ ١٥٫١١ ٢٤٥٫٢٢ )٢(التكاليف الكلية 

 ٥٫٦٩ ١١٤٫٨٧ ٥٫٠٨ ١٣٠٫٨٨ ٦٫١٥ ١٢٤٫٦٨ ٥٫٨٩ ٩٥٫٦٨ )٣(صافي العائد 

 ١١٫٦ ٢٣٤٫٢١ ١٣٫١٥ ٣٣٨٫٨١ ١٠٫١٦ ٢٠٥٫٩٩ ١١٫٣١ ١٨٣٫٥٧ )٤(التكاليف المتغيره 

 ٩٫٠٧ ١٨٣٫١٩ ٨٫٠٩ ٢٠٨٫٤٩ ٩٫٥٣ ١٩٣٫٢١ ٩٫٦٩ ١٥٧٫٣٣ )٥(العائد فوق التكاليف المتغيره 

 ١٦٫٤٦ ٣٣٢٫٣٤ ١٦٫٨٣ ٤٣٣٫٧٤ ١٥٫٧ ٣١٨٫٢ ١٦٫٧٩ ٢٧٢٫٥٤ )٦(القيمه المضافه 

         مقايس الكفاءه ا6قتصادية

 ١٫٣٨ ١٫٣٨ ١٫٣١ ١٫٣١ ١٫٤٥ ١٫٤٥ ١٫٣٩ ١٫٣٩ )٧(نسبه العائد الي التكاليف 

 ٣٧٫٩٧ ٣٧٫٩٧ ٣١٫٤٣ ٣١٫٤٣ ٤٥٫٤٢ ٤٥٫٤٢ ٣٩٫٠٢ ٣٩٫٠٢ )٨(% عائد الجنيه المستثمر 

 ٢٧٫٥٢ ٢٧٫٥٢ ٢٣٫٩١ ٢٣٫٩١ ٣١٫٢٣ ٣١٫٢٣ ٢٨٫٠٧ ٢٨٫٠٧ )٩(% ھامش ربح المنتج

 ٦٢٫٧١ ٦٢٫٧١ ٦٢٫٧٨ ٦٢٫٧٨ ٦٤٫٥٣ ٦٤٫٥٣ ٦٠٫٨١ ٦٠٫٨١ )١٠(% الربحية النسبيه

 ١٫١ ١٫١ ١٫٠٤ ١٫٠٤ ١٫١٦ ١٫١٦ ١٫١١ ١٫١١ )١١(الكفاءه ا6قتصادية 

 .معت وحسبت من استمارات ا�ستبيان الخاصة بالدراسة الميدانيةج: المصدر

٣/٢ = (٨)                      ٢-١ = (٣)                      ١/٢ = (٧)                  ٤-١= ( ٥(x ١١                   ١٠٠) = ٦/٢( 

 

 الملخص والتوصيات 

 مكيةتعتبر محافظة شمال سيناء من أھم المحافظات الس
مصدرين ًنظرا لتعدد المصادر السمكية بھا، حيث يوجد 

ًالساحل الشمالى لسيناء متمثN فى ساحل : رئيسيين، اFول
 مليون ٢٫٢البحر المتوسط والذى تبلغ مساحته حوالى 

من إجمالى مساحة المصايد % ٣٢٫٩فدان، تمثل نحو 
من % ١٦٫٥المصرية بالبحر المتوسط، تمثل نحو 

، الموارد المائية السمكية المصريةإجمالى مساحة 
 ١٦٠وثانيھما بحيرة البردويل والتى تبلغ مساحتھا حوالى 
 ٣٫٩ألف فدان، يبلغ متوسط إنتاجھا من اFسماك نحو 

ألف طن من اFسماك، ليصل متوسط إنتاجية الفدان 
فدان خNل متوسط الفترة  / كجم٢٤٫٤الواحد إلي حوالي 

٢٠١٦–٢٠٠١. 

لقاء الضوء على دراسة الوضع يھدف البحث الي إ
كذلك دراسة  الراھن ل9نتاج السمكي بشمال سيناء،

تكاليف صيد اFسماك من حيث اFھمية النسبية لبنود 
التكاليف والقياس ا�حصائي لدوال التكاليف، وكذلك 

 .دراسة مؤشرات الربحية ومقاييس الكفاءة ا�قتصادية

تحليلين اعتمدت الدراسة في تحقيق أھدافھا على ال
الوصفي والكمي للمتغيرات ا�قتصادية موضع القياس، 
واستخدام أساليب التحليل القياسي وتقدير ا�تجاه الزمني 
العام في صورته الخطية، وكذلك تقدير العNقات 
ا�نحدارية لتكاليف اVنتاج في صورته التكعيبية إلى 

بحية ومقاييس الكفاءة جانب استخدام مؤشرات الر
 .داخل حرف الصيد  للحكم على كفاءة اFداءيةا�قتصاد

ھذا وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أھدافھا على 
مصدرين أساسين اولھما الھيئة العامة لتنمية الثروة 
السمكية وثانيھما البيانات اFولية والتي تم الحصول عليھا 

 .من خNل عينة عشوائية طبقية

Fسماك الوضع الراھن Vنتاج اتناول البحث  وقد
الراھن  الوضع المصيدة داخل شمال سيناء من خNل

، حيث تبين ان محافظة شمال سيناءداخل Vنتاج اFسماك 
حوالى اVنتاج السمكي من البحر المتوسط بلغ متوسطه 

 وبدراسة ،٢٠١٦-٢٠٠١خNل متوسط الفترة  طن ١٨٤٠
معادله ا�تجاه الزمنى العام تبين أنھا تأخذ اتجاھا 

 ١٫٦ طن، يمثل نحو  ٦٢٫١مقدار بلغ حوالى تصاعديا ب
 .من المتوسط السنوي العام خNل فترة الدراسة
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وعن جملة اFسماك المصيدة داخل محافظة شمال 
 طن، وبدراسة معادله ٥٦٦٢سيناء فقد بلغت حوالي 

ا�تجاه الزمنى العام تبين أنھا تأخذ اتجاھا تصاعديا بمقدار 
. خNل فترة الدراسة طن  ٧٥٫١غير معنوي بلغ حوالى 

أصناف الجمبري، أما عن كمية اVنتاج السمكي من 
فقد بلغ متوسطھم حوالي  الدنيس، موسي، قاروص، وقار

 طن علي ٧ طن، ٥١ طن، ١٧٨ طن، ٢٩٥ طن، ٩٢١
ويستعرض ايضا اختيار وتوصيف عينة . الترتيب

الدراسة داخل محافظة شمال سيناء، من خNل  اختيار 
وذلك عن طريق البيانات  الشانشو� عينة مراكب حرفة

ًاFولية باستخدام أسلوب العينات نظرا لتعدد الوحدات 
ھذا وقد تم مراعاة . اVنتاجية داخل محافظة شمال سيناء

اختيار عينة ممثله لمجتمع الدراسة على الوجه اFكمل 
حتى يمكن تعميم نتائج العينة على المجتمع بأعلى درجة 

بررات اختيار منطقة الدراسة داخل من الثقة، من خNل م
محافظة شمال سيناء، واFھمية النسبية لصيد اFسماك 

وأسلوب وطريقة جمع , داخل محافظة شمال سيناء
اختيار عينة صائدي اFسماك بميناء العريش و, البيانات

وتوزيع تقدير حجم العينة , البحري بمحافظة شمال سيناء
ة بمحافظة شمال سيناء المراكز اVدارية والقرى المختار

ومنھا تحديد حجم عينة صائدي اFسماك داخل عينة 
 .  مركب٥٠والبالغة حوالي الدراسة 

كما تناول البحث دراسة تكاليف صيد اFسماك داخل  
وبدراسة اFھمية النسبية لبنود ھيكل محافظة شمال سيناء، 

التكاليف الثابتة والمتغيرة بعينة مراكب الصيد اwلية 
تبين . ٢٠١٦ملة بحرفة الشانشو� خNل موسم صيد العا
إجمالي التكاليف الثابتة قد بلغت بحد أدنى حوالي أن 

/  جنيه٣٫٨بما يوازي حوالي ( ألف جنيه المركب، ٦١٫٧
 ٧٧٫٦للفئة الحيازية اFولي، وحد أقصى بلغ حوالي ) كجم

) كجم/  جنيه٣٫٠بما يوازي حوالي (ألف جنيه المركب 
 ألف ٦٨٫٣ية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي للفئة الحياز

كما يتضح أن ). كجم/  جنيه٣٫٤بما يوازي حوالي (جنيه 
إجمالي التكاليف المتغيرة قد بلغت بحد أدنى حوالي 

 ١١٫٣بما يوازي حوالي ( ألف جنيه للمركب، ١٨٣٫٦
للفئة الحيازية اFولي، وحد أقصى بلغ حوالي ) كجم/ جنيه

 ١٣٫٢بما يوازي حوالي (ركب  ألف جنيه للم٣٣٨٫٨
للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي ) كجم/جنيه

). كجم/ جنيه١١٫٦بما يوازي حوالي ( ألف جنيه ٢٣٤٫٢
 ٢٤٥٫٢ھذا وقد بلغت التكاليف الكلية حدھا أدنى حوالي 

) كجم/ جنيه١٥٫١بما يوازي حوالي (كب، ألف جنيه للمر
 ٤١٦٫٤أقصى بلغ حوالي للفئة الحيازية اFولي، وحد 

) كجم/ جنيه١٦٫٢بما يوازي حوالي (ألف جنيه للمركب 
 ٣٠٢٫٥للفئة الحيازية الثالثة، بمتوسط عام بلغ حوالي 

 ).كجم/ جنيه١٥٫٠بما يوازي حوالي (ألف جنيه 

وعند دراسة نتائج القياس اVحصائي لدالة جملة 
تكاليف صيد أسماك لمراكب الصيد اwلية العاملة في 

فة الشانشو� في صورتھا التكعيبية خNل موسم صيد حر

يتبين أن الحجم المعظم ل�رباح، والحجم اFمثل . ٢٠١٦
الف كجم،  ٣٣٫٢٦ل9نتاج، والحجم الفعلي قد بلغوا حوالي 

 الف كجم علي الترتيب، مما ٢٠٫١٩الف كجم، ٢٥٫٢١
وعند . يشير إلي عدم كفاءة استخدام الموارد ا�قتصادية

تبين أن مرونة العرض لة العرض السمكية دراسة دا
 تقل ٠٫٧٣لصيد اFسماك داخل حرفة الدبة والبالغة نحو 

عن الواحد الصحيح عند مختلف المستويات السعرية، 
وھذا يشير إلي أن السياسة المثلي لزيادة اVنتاج من صيد 

 .اFسماك داخل حرفة الدبة تتمثل في خفض التكاليف

ية لبنود ھيكل التكاليف الثابتة وبدراسة اFھمية النسب
والمتغيرة بعينة مراكب الصيد اwلية العاملة بحرفة الدبة 

إجمالي التكاليف الثابتة تبين أن . ٢٠١٦خNل موسم صيد 
بما ( ألف جنيه المركب، ١٥٫٩قد بلغت بحد أدنى حوالي 

للفئة الحيازية اFولي، ) كجم/ جنيه٦٫٣يوازي حوالي 
بما ( ألف جنيه المركب ٢٠٫٩وحد أقصى بلغ حوالي 

للفئة الحيازية الثانية، ) كجم/ جنيه٥٫٩يوازي حوالي 
بما يوازي ( ألف جنيه ١٨٫٩بمتوسط عام بلغ حوالي 

 ).كجم/ جنيه٦٫١حوالي 

 كما يتضح أن إجمالي التكاليف المتغيرة قد بلغت بحد 
بما يوازي (كب،  ألف جنيه للمر٣٥٫٨أدنى حوالي 

للفئة الحيازية اFولي، وحد ) كجم/ جنيه١٤٫٢حوالي 
بما يوازي ( ألف جنيه للمركب ٥١٫١أقصى بلغ حوالي 

للفئة الحيازية الثانية، بمتوسط ) كجم/ جنيه١٤٫٥حوالي 
بما يوازي حوالي ( ألف جنيه ٤٥٫٠عام بلغ حوالي 

ھذا وقد بلغت التكاليف الكلية حدھا ). كجم/ جنيه١٤٫٤
Fبما يوازي (،  ألف جنيه للمركب٥١٫٨دنى حوالي ا

للفئة الحيازية اFولي، وحد ) كجم/ جنيه٢٠٫٦حوالي 
بما يوازي (ركب  ألف جنيه للم٧٢٫٠أقصى بلغ حوالي 

للفئة الحيازية الثانية، بمتوسط ) كجم/ جنيه٢٠٫٤حوالي 
بما يوازي حوالي ( ألف جنيه ٦٣٫٩عام بلغ حوالي 

 ).كجم/ جنيه٢٠٫٥

تصادية كما تناول البحث مؤشرات الربحية ا�ق
لمراكب الصيد اwلية العاملة بحرفة الشانشو� تبين أن 

صافي العائد، القيمة  المتغيرة،العائد فوق التكاليف 
ه للمركب،  ألف جني١٨٣٫٢المضافة بلغوا حوالي 

 ألف جنيه للمركب بما ٣٣٢٫٣  ألف جنيه للمركب١١٤٫٩
 ١٦٫٥كجم، /  جنيه٥٫٧كجم، /  جنيه٩٫١يوازي حوالي 

أما مقاييس الكفاءة ا�قتصادية فقد تبين أن . كجم/ جنيه
عائد الجنيه المستثمر، نسبة ھامش ربح المنتج، الكفاءة 

 ١٫١، %٢٧٫٢، %٣٧٫٩ا�قتصادية بلغت نسبتھم نحو 
 . الترتيبىعل

 : وفي ضوء النتائج المتحصل عليھا فإن الدراسة توصي 

تفعيل دور المؤسسات البحثية لتطrوير تكنولوجيrا صrيد  )١
 .ماكا�س

توصrrى الدراسrrة بrrإجراء المزيrrد مrrن الدراسrrات علrrى  )٢
 .الحرف المختلفة العاملة داخل المحافظة
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العمrrrل علrrrى رفrrrع إنتاجيrrrة وكفrrrاءة المrrrوارد المائيrrrة،  )٣
 . والرأسمالية، والبشرية داخل المحافظة

تشجيع ا�ستثمار في قطاع ا�ستزراع السrمكي، وذلrك  )٤
 بھrrدف تخفيrrف الضrrغط علrrى المخrrزون فrrي المصrrايد
الطبيعيrrrة، واسrrrتغNل المسrrrاحات الغيrrrر مسrrrتغلة فrrrي 
ا�سrrتزراع السrrمكي، وتrrوفير فrrرص العمrrل للصrrيادين 

 .واFسماك الطازجة طول العام

 المراجع

أمن غذائى أم  ).٢٠٠٤ (،محمود صادق، العضيمى
إكتفاء ذاتى من اFسماك فى مصر، المؤتمر الدولى 

ماذا (اFول عن اwفاق التصديرية ل�سماك المصرية 
، الجمعية المصرية ل9ستزراع السمكى )وراء اFفق

ى للتعاون المائى، جامعة عين شمس، المعھد العال
 . مصرالزراعى، شيرا الخيمة،

 .)٢٠١٤(، محم���د أحم���د الس���يد و محم���د ج���ابر،ع���امر
اقتصاديات إنتاج اFسماك مrن بُحيrرة البردويrل، مجلrة 

 .٣ : ٢٤المصرية لNقتصاد الزراعى، 

  دراسrrة اقتصrrادية ).٢٠٠٤ (،ء س��عيد محم��دو6، عب��اس
ل�سrماك فrى مصrر، رسrrالة ماجسrتير، قسrم ا�قتصrrاد 

 .مصرالزراعى، كلية الزراعة، جامعة الزقازبق، 

 اقتصrاديات إنتrاج ).٢٠١٤( ،محمد صبحى اب�راھيم، فايد
وتسrrويق اFسrrماك فrrى مصrrر،  رسrrالة دكتrrوراه، قسrrم 

rrrاد الزراعrrrة  ى،ا�قتصrrrة، جامعrrrة الزراعrrrين كليrrrع
 . مصرشمس،

 دراسrrrة تحليليrrrة ).٢٠٠٧( ،حم���دأحم���د أمحم���د ، محم���د
�قتصrrrاديات حرفrrrة الشانشrrrو� فrrrى محافظrrrة شrrrمال 
سrrrيناء، رسrrrالة ماجسrrrتير، قسrrrم ا�قتصrrrاد والتنميrrrة 

الريفية، كلية العلوم الزراعية البيئية بrالعريش، جامعrة 
 .مصرقناة السويس، 

ادية دراسة اقتصr. )٢٠٠٤ (،محمد صzح الدين، منصور
ل�سrrrrrماك فrrrrrى مصrrrrrر، مجلrrrrrة الزقrrrrrازيق للبحrrrrrوث 

 .١ : ٣١الزراعية، 

 الھيئة ).٢٠١٧ (راضيوزارة الزراعة واستصzح ا%
نتاج  سجNت اV،العامة لتنمية الثروة السمكية

 .بيانات منشورة، السمكي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 :المحكمــــــــون

 .مصر،  جامعة طنطا،كلية الزراعة ،أستاذ ا�قتصاد الزراعي دــــد أحمـــــــد محمـــ أحم.د.أ -١
 . مصر، جامعة العريش،اعية البيئية كلية العلوم الزر،ا�قتصاد والتنمية الريفيةأستاذ      رياض إسماعيل مصطفى. د.  أ-٢

AN ECONOMIC STUDY OF THE COSTS OF FISHING AND ITS 
PROFITABILITY MARGINS FOR THE SHANSHOLA CRAFT 

OPERATING IN THE PORT OF ELARISH 

Salma M. Abdallah*, M.A. Elsayed1, S.A. Fattah1 and R.M. Hefny1 

1. Dept. Econ. and Rural Develop., Fac. Environ. Agric. Sci., Arish Univ., Egypt. 

ABSTRACT 

The research aims to shed light on the current status of fish production in North Sinai, as 
well as study the costs of fishing in terms of the relative importance of cost items and the 
statistical measurement of cost functions, as well as the study of profitability indicators and 
measures of economic efficiency. The study depended on the descriptive and quantitative 
analysis of the economic variables used in the measurement, the use of standard analysis 
methods and estimation of the general time trend in its linear form, as well as estimation of 
the regression relations of production costs in its cubism form. The study relied on two main 
sources, the first of which was the General Authority for Fisheries Development and the 
second was the preliminary data obtained through a random sample. 

Key word: Fish, chanchula, cost function, economic efficiency, relative importance. 

 

 

 

 

 

 


