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 الملخص العربى

 يالكثير من السلبيات الت ىتستهدف الدراسة التعرف عل
ما البحث عن أنسب الحلول لها مق زيادة إنتاج مهنة الصيد و يتع

ستخدام الموارد ا لمتاحة لتلك ينعكس بدوره على الكفاءة وا 
من المهنة، وزيادة الكفاءة الفنية واالقتصادية لمراكب الصيد 

بمحافظة االسكندرية وزيادة النوع الكنار بمياه البحر المتوسط 
 .صافى العائد من نشاط مهنة الصيد

قيمة متوسط صافي العائد ( أن 1: )الدراسة نتائجوأوضحت 
جنيه جنيه/سرحة، ويعني ذلك أن كل  16789حوالي بلغ 

 جنيه. 20.43حوالي  مستثمر في السرحة لمركب الكنار يعطي
وفقاً لمركب الكنار  أصناف األسماك المصيدةهم ن أأ( 2)

مك ، ويليها س%32.21لألهمية النسبية هي السردين بنسبة 
نخفضت األهمية النسبية اي حين ، ف%17.64الكبريت بنسبة 

مية النسبية من األسماك فكانت األه ىلباقي األصناف األخر 
، ثم %6.03، يليها الجمبري بنسبة %6.39ج نحو لسمك الدرا

، يليها سمك البطاطا بنسبة %5.43سمك شراغيش بنسبة 
، ثم الكابوريا %5.40، ويليها سمك المغازل بنسبة 5.43%
، يليها سمك %3.90سبة المياس بن، ثم سمك %5.01بنسبة 

لغ نحو م سمك السوبيط بنسبة تب، ث%3.50موسي بنسبة 
، ثم سمك كماريا %2.97لشجارة بنسبة ، ثم سمك ا3.19%
مؤشر الكفاءة التقنية لمراكب متوسط  ( أن3. )%2.91بنسبة 

الصيد الكنار بمياه البحر المتوسط بمحافظة اإلسكندرية وفقاً 
كب االمر  ه، ويعني ذلك أن هذ%43.90حوالي  بلغلمفهوم العائد 

 اإلنتاجية دون أن يتأثرمن الموارد  %56.10فير يمكنها تو 
إنتاج المركب. في حين بلغ هذا المتوسط  في حالة مفهوم العائد 

، بمعني أنه يمكن تحقيق مستوي %87المتغير للسعة حوالي 
قدير من الموارد الفعلية. وبت %87اإلنتاج الحالي بإستخدام 

 63يادة إنتاج كفاءة السعة والعائد علي السعة تبين أنه يجب ز 
مركب من هذا النوع  2 هذا النوع، وثبات إنتاجمركب من 

أن متوسط مؤشر الكفاءة ( 4. )لتحقيقهم الكفاءة التقنية الكاملة
، أي أنه %35.20 حوالي اإلقتصادية إلجمالي مراكب الكنار بلغ

اإلنتاج بتكلفة تقل عن التكلفة  يمكن تحقيق ذات المستوي من
ؤشر لغ متوسط م. في حين ب%64.80بنحو  تقدرسبة الفعلية بن

، %78.50الكفاءة التوزيعية لمراكب الكنار بعينة الدراسة حوالي 
ويمكن تفسير ذلك إقتصاديًا بعدم إستفادة هذه المراكب وفقاً 
ند لمفهوم إقتصاديات السعة عند إستخدامها لعناصر اإلنتاج وع

كب الكفاءة لكي تحقق تلك المرا( أنه 5. )بيع المنتج النهائي
من اإلنتاج الكلي، يجب  الكاملة للمستوي الحالياإلقتصادية 

 خفض كمية الموارد الفعلية وفقًا لقيمة مؤشر الكفاءة اإلقتصادية. 
( 1: )ت التي توصي بها الدراسة ما يلياومن أهم التوصي

تسهيل اإلجراءات القانونية  ىل علإنشاء جهة إدارية موحدة تعم
تسهيل إستخراج ستثمار في قطاع الصيد و الخاصة بعملية اإل

ت والتصاريح مع خفض رسوم هذه الموافقات والتصاريح. الموافقا
( وضع قانون محدد ومتكامل ومستقل ينظم العمل في مجال 2)

الصيد في المصايد الطبيعية ويضمن التنسيق بين كافة الجهات 
 ( توفير الدعم لمستلزمات الصيد3لصلة بهذا المجال. )ذات ا

تمثل بنود مهمة في والزيوت والغزل ألنها  وأدواته وأسعار الوقود
تقديم خدمة إصالح محركات ( 4التكاليف التي تتحملها المراكب. )

القوارب لتخفيف حدة هذه المشكلة عن العاملين بهذه المهنة 
ة في مختلف موانىء الصيد، وذلك بإقامة عدد من الورش البحري

رب اقو  إلصالح محركات ةزمال ال وتجهيزها بالفنيين والعدد
 .زمةالصيادين بأسعار مدعومة، وتوفير قطع الغيار الال 

ب الكنار، الكفاءة االقتصادية، الكفاءة مرك :المفتاحيةالكلمات 
 االستخدام األمثل، التوزيعية، الكفاءة التقنية، صافي العائد،

 .ناف السمك، اليحر المتوسطأص، ةحالسر 
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 بحثيةمشكلة الالو المقدمة 
من األحماض  %20األسماك بإحتوائها على نحو تتميز 

األمينية الضرورية لجسم األنسان فضاًل عن إحتوائها على 
 د وهذه الفيتامينات تتواجد في كبد األسماك، ، فيتامينات أ

ط ( عديدة الروابOmega 3واألحماض الدهنية من النوع )
زمة لحماية اإلنسان من أمراض القلب وغيرها الزوجية الال

نخفاض محتوى إسماك بحيث تتميز األ، دورة الدموية وال
حتوائها على عنصر اليود الضرور   يلحومها من الدهن وا 

  .(2014,البطران بدوي،) لنمو الغدة الدرقية
أحد المصادر الهامة لتوفير  يعد النشاط السمكيكما 

جتماعية قتصادية واالص العمل والمنافع االالعديد من فر 
اك صيد األسماألخرى وذلك من خالل العمل المباشر في 

أو العمل في مجال الصناعات  ،صادر الطبيعيةمن الم
السمكية والتحويلية والتسويقية وغيرها من الصناعات 

هم مما يزيد من مقتصادي الالمتكاملة مع هذا النشاط اال
والبد من رسم وتنفيذ سياسة  اط السمكي،القيمة المضافة للنش

مكية قتصادية سليمة لمتخذي القرار لزيادة اإلنتاجية السا
محافظة اإلسكندرية  ىمستو  ىوتحسين الوسط المائي عل

 وتنظيم المصايد. 
 :البحثيةمشكلة ال

ية نتيجة المجمتع المصرى من وجود فجوة غذائ يعاني 
في  دزدياد المضطر اال على مجابهة يلعدم قدرة اإلنتاج المحل

معدالت إستهالك السلع الغذائية بصفة عامة وأغذية البروتين 
من  يحيث يعد اإلنتاج المحل بصفة خاصة،الحيواني 
يتناسب مع ما تتمتع به  مصر منخفضًا ال ياألسماك ف

تطل على البحر المتوسط والبحر  يالت ئاطو مصر بطول الش
سعة من األحمر، حيث يتوفر فى مصر مساحات وا

تتميز بالتنوع حسب موقعها  يالمسطحات المائية السمكية الت
مليون  13.20 حواليها مساحتتصل  يوطبيعة مياهها والت

من األسماك  يويعد اإلنتاج المحل .(2017 خطاب، (فدان
ة رغم وجود ور لدول المجافى مصر منخفضًا مقارنة بإنتاج ا

ايد المصمن  يإمكانيات لزيادة اإلنتاج السمكى المصر 
 ن السمكى،و ر بالمخز اضر الطبيعية فى مصر دون اإل

لتى تتمثل ا الصيادين انهم يعانيباإلضافة إلي المشاكل التى 
عدم وجود نقابة  ،عدم وجود معاشات،العمل بدون تأمينات يف

ضعف التدريب،  مشاكل تمويلية، تسعى لتحقيق مصالحهم،
فى الدول از حتجنقص العمالة، غالء المعدات والوقود أو اال

عدم القدرة  المطلة على الحدود بسبب تجاوز المياه األقليمية،
لمياه نظرًا لضعف اإلمكانيات، فضاًل ق اعم يعلي الدخول ف

في  التزايد المستمر يعن بعض المشاكل التسويقية متمثلة ف
دوات الصيد، وزيادة نسبة الهدر نتيجة سوء التخزين أسعار أ

 لخ. إ واالحتكار...
 البحثية:داف األه

تستهدف الدراسة التعرف علي الكثير من السلبيات التى 
لصيد والبحث عن أنسب الحلول لها تعوق زيادة إنتاج مهنة ا

ستخدام الموارد المتاحة لتلك ب ما ينعكس بدوره على الكفاءة وا 
من المهنة، وزيادة الكفاءة الفنية واالقتصادية لمراكب الصيد 

افظة االسكندرية وزيادة بمحر المتوسط النوع الكنار بمياه البح
 .صافى العائد من نشاط مهنة الصيد

 مصادر البيانات:
دت الدراسة على البيانات األولية التى تم جمعها من تمإع

خالل تصميم صحيفة إستبيان معدة لذلك الغرض وهو جمع 
جتماعية بيانات إقتصادية بمراكب عن اإلنتاج السمكى  وا 

بعض المراجع  إلىباإلضافة ية، كندر االسبمحافظة الكنار 
كذلك والدراسات واألبحاث ذات الصلة بموضوع الدراسة، و 

 .بمجال الدراسةاقع العلمية المختصة مو ال
 األسلوب البحثي:

عتمدت الدراسة التحقيق األهداف المنشودة من الدراسة 
كل من  يوالوصفي والمتمثلة ف الكميسلوب التحليل أعلى 

 Josephمقاييس التشتتو  لمتوسطاتالمئوية واالنسب 
Schmuller,2013))،  المؤشرات القياسية وبعض األساليب و

 ,Christopher Dougherty ;) ائية واإلقتصاديةاإلحص
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ومعدالت التغير لتقدير وتفسير ( 1994 الشوربجي،2011
 ةبمحافظ يقتصادية المتعلقة باإلنتاج السمكالظواهر اال
فضال عن  (Heady and Dillon, 1966)  اإلسكندرية

 ;Coelli  et al., 2005) االقتصاديةمؤشرات الكفاءة 
2013Joseph Schmuller, )  ،تخدام كل من م اسكما ت

وبرنامج التحليل  Excel  (Michael, 2021)برنامج 
 SPSS (Wagner, 2015).االحصائي

  العينة البحثية:
البيانات من خالل تجميع إستمارات  علىتم الحصول 

عينة طبقية بالمقابالت الشخصية  على إجراؤهابيان تم إست
خالل  االسكندرية محافظةبمالك مراكب من النوع الكنار ل

وبلغ حجم  (.2020/2021) السمكي الموسم اإلنتاجي
 .مركب من النوع كنار 65مفردات العينة 

 النتائج البحثية ومناقشتها
افي األهمية النسبية لهيكل تكاليف صيد األسماك وص -1

 الربح للسرحة الواحدة لمركب الكنار:

تكاليف ( إلى أن ال1تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )
ية للسرحة من التكاليف الكل %1.44الثابتة تمثل نحو 

الواحدة، وتكاليف إستخراج الرخصة والضرائب والتأمينات 
التكاليف الكلية للسرحة، بينما تمثل من  %0.66تمثل نحو 
 من التكاليف الكلية للسرحة، %98.56لمتغيرة نحو التكاليف ا

يانة، وتكاليف حيث تمثل كل من أجور العمالة، تكاليف الص
، %5.47، %8.16، %79.53الثلج، وتكاليف الغزل نحو 

من التكاليف الكلية للسرحة بنفس الترتيب، ويرجع  5.41%
إلي إرتفاع أجور  دفي إرتفاع تكاليف الصي السبب الرئيسي

جنيه  833.80وبلغ متوسط التكاليف الكلية نحو  ، دينالصيا
 17622.80لكلي نحو للسرحة الواحدة، وبلغ متوسط اإليراد ا

 16789جنيه/سرحة ، وبلغ متوسط صافي العائد حوالي 
ي ذلك أن كل جنيه مستثمر في السرحة جنيه/سرحة، ويعن

 جنيه. 20.43يعطي حوالي  لمركب الكنار
 

الل تكاليف لصيد األسماك وصافي الربح للسرحة الواحدة لمركب الكنار بعينة الدراسة خبية لهيكل الاألهمية النس.1جدول 
 2020/2021العام 

 التكاليف وااليرادات البيان
 % )للسرحة الواحدة(

   التكاليف الثابتة:
 0.78 6.50 إهالكات القارب لمركب الكنار -
 0.66 5.50 ناتتكاليف إستخراج الرخصة والضرائب والتأمي -

 1.44 12 إجمالي التكاليف الثابتة )بالجنيه(
   التكاليف المتغيرة:

 79.53 663.10 أجور الصيادين )بالجنيه( -       
 8.16 68.00 تكاليف الصيانة )بالجنيه( -       
 5.47 45.60 تكاليف الثلج )بالجنيه( -       
 5.41 45.10 تكاليف الغزل )بالجنيه( -       

 98.56 821.80 إجمالي التكاليف المتغيرة )بالجنيه(
 100 833.80 متوسط التكاليف الكلية )بالجنيه(
 - 17622.80 إجمالي اإليراد الكلي )بالجنيه(

 - 16789 صافي الربح
 - 20.43 الجنيه المستثمرربح 
 .2020/2021لعام السمكي : حسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان لعينة الدراسة الميدانية لالمصدر
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بالنسبة متغيرات هم الالتحليل اإلحصائي الوصفي أل -2
 مركب الكنار:ل

( إلي الوصف اإلحصائي 2تشير نتائج الجدول رقم )
 ىإل 2020/2021الكنار عام لمتغيرات عينة البحث لمركب 

كيلو جرام،  1905إنتاج لمركب بلغت حوالي  كمية ىأن أعل
كيلو جرام، بمتوسط بلغ  148بلغ نحو  جكمية إنتا ىوأدن

نحراف معياري قدر بنحو اكيلو جرام ب 522.50حوالي 
 الكنارقيمة لسعر لمركب  ىو جرام، وأن أعلكيل 398.20

 3000قيمة بلغت  ىألف جنيه، وأدن 300بلغت حوالي 
نحراف األف جنيه ب 61.68جنيه، بمتوسط بلغ حوالي 

ا العمر اإلفتراضي ألف جنيه، أم 52معياري قدر بنحو 
وحد سنة،  100 يبلغ حواليعلي أتراوح بين حد للمركب فقد 
سنة  50.3نحو ، بمتوسط بلغ سنة 25حوالي  أدنى يبلغ

 ى بلغت أعلسنة، كما  16.4نحراف معياري قدر بنحو اب
وأدني قيمة بلغت متر،  18.80قيمة لطول المركب حوالي 

نحراف معياري امتر ب 10.4، بمتوسط بلغ حوالي متر 5نحو 
 متر. 2.70قدر بنحو 
ين صياد 9 تراوح بينفيما يتعلق بعدد الصيادين فقد أما 

 7سرحة، بمتوسط بلغ حوالي ين للصياد 4 وسرحة، لل
در بنحو صياد واحد، كما بلغ صياد/سرحة بانحراف معياري ق

جنيه في اليوم ، وأقل أجر بلغ  250أجر للصياد نحو  ىأعل
 98.30م/سرحة، بمتوسط بلغ حوالي جنيه في اليو  50نحو 

جنيه  40.20نحراف معياري بلغ نحو اجنيه في اليوم/سرحة ب
اج علمًا بأن هذا األجر متوقف علي كمية اإلنت في اليوم،

لعدد ساعات العمل )طول فترة السرحة( للعامل. أما بالنسبة 
ساعة/سرحة،  15عدد لساعات العمل نحو  ىفقد بلغ أعل

ساعة/سرحة، بمتوسط  9العمل بلغ نحو وأقل عدد لساعات 
نحراف معياري بلغ نحو اعة/سرحة بسا 12.30بلغ حوالي 

 سرحة.ساعة/ 1.50
وبالنسبة ألدوات الصيد فقد بلغت أعلي كمية مستخدمة 

متر، وأقل كمية  بلغت  1000الغزل )الشباك( حوالي من 
مترا  728.50متر، بمتوسط بلغ حوالي  200حوالي 

متر، وكما تراوح  248.90قدر بحوالي  نحراف معيارياب
جنيه/للمتر، وأقل قيمة لمتر  25قيمة لسعر متر الغزل  ىأعل
جنيه/متر، بمتوسط بلغ حوالي  6.50زل بلغت حوالي الغ

جنيه/متر،  3.80نحراف معياري بلغ حوالي ر بإمت 13.10
بلغ  ىيد بين حد أقصكما تراوح العمر اإلفتراضي لشباك الص

، بمتوسط بلغ شهور 4وحد أدني بلغ حوالي  ،شهر 24حوالي 
 6.40بلغ حوالي  نحراف معياريابشهور  16.70حوالي 
  شهر.

  2020/2021التحليل الوصفي للمتغيرات المدروسة بالنسبة لمركب الكنار عام  .2جدول 
 المعياري  نحرافاال  أدني قيمة أعلي قيمة المتوسط البيان

 398.20 148 1905 522.50 اممتوسط إنتاجية المركب بالكيلوجر 
بيانات 
 مركب

 51988 3000 300000 61676.90 سعر المركب عند الشراء بالجنيه
 16.40 25 100 50.30 العمر اإلفتراضي للمركب

 2.70 5 18.80 10.40 طول المركب
الصيادين 
 للسرحة

 1.10 4 9 6.50 عدد الصيادين علي المركب
025 98.30 أجر الصياد بالجنيه  50 40.20 

 1.50 9 15 12.30 الصيادة للسرحة عدد الساعات
أدوات 
 الصيد

 248.90 200 1000 728.50 بالمتركمية الغزل 
 3.80 6.30 25 13.10 سعر متر الغزل بالجنيه

 6.40 4 24 16.70 بالشهرراضي للغزل العمر اإلفت
 يوم 186 طول موسم الصيد باليوم
ين الفترة األول من شهر يونيو إلي شهر يوليورتفت فترات التوقف عن الصيد  

ديسمبر إلي شهر مارسالفترة الثانية من منتصف   
 .2020/2021ي : حسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان لعينة الدراسة الميدانية للعام السمكالمصدر
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ي وم م  ن  186 الكن اربل غ ط ول موس م الص  يد لمرك ب ا كم 
التوق   ف ع   ن الص   يد فت   رات  ، وبلغ   تر الس   نةم   دا ىالس   نة عل   

، والثاني  ة م  ن م  ن ش  هر يوني  و إل  ي ش  هر يولي  و ىفت  رتين: األول  
 منتصف شهر ديسمبر حتي شهر مارس.

األهميةةةة النسةةةبية لألصةةةناف المصةةةيدة بالنسةةةبة لمركةةةب  -3
 الكنار:

( إل      ي األهمي      ة النس      بية 3تش      ير نت      ائج الج      دول رق      م )
ع  وفق ًا ألن واأهم الألسماك المنتجة لمركب الكنار، حيث تبين 

، ويليه ا س مك %32.21لألهمي ة النس بية ه ي الس ردين بنس بة 
مي      ة نخفض      ت األه، ف      ي ح      ين إ%17.64الكبري      ت بنس      بة 

النسبية لباقي األص ناف األخ ري م ن األس ماك فكان ت األهمي ة 
، يليه   ا الجمب   ري بنس   بة %6.39النس   بية لس   مك ال   دراج نح   و 

مك يه    ا س    ، يل%5.43، ث    م س    مك ش    راغي  بنس    بة 6.03%
، ويليه       ا س       مك المغ       ازل بنس       بة %5.43بطاط       ا بنس       بة ال

، ث     م س     مك المي     اس %5.01، ث     م الكابوري     ا بنس     بة 5.40%
، ث م س مك %3.50، يليها سمك موسي بنس بة %3.90بنسبة 

، ث  م س  مك الش  جارة بنس  بة %3.19 تبل  غ نح  و الس  وبيط بنس  بة
، وق  د بلغ  ت أعل  ي %2.91، ث  م س  مك كماري  ا بنس  بة 2.97%

كيلو جرام/للسرحة، في حين  900حوالي  سرديناج للكمية إنت

كيلو جرام/ للسرحة، بمتوسط  40بلغت أقل كمية إنتاج حوالي 
كيل  و جرام/للس  رحة ب  إنحراف معي  اري ق  در  161.80بل  غ نح  و 

كيل    و ج    رام، كم    ا بلغ    ت أعل    ي كمي    ة إلنت    اج  158.30بنح    و 
كيلو/للس رحة، وأق ل كمي ة إنت اج للكبري ت  350لكبريت حوالي ا

كيل     و جرام/للس     رحة ، بمتوس     ط بل     غ نح     و  20 ح     واليبلغ     ت 
كيل     و ج     رام/ للس     رحة ب     إنحراف معي     اري ق     در بنح     و  88.60
كيل   و ج   رام، كم   ا بلغ   ت أعل   ي كمي   ة إنت   اج لك   ل م   ن  80.50

أس     ماك ال     دراج ، البطاط     ا، الش     راغي ، المي     اس، الجمب     ري، 
ري  ا ، الس  وبيط، كماري  ا، موس  ي، مغ  ازل، الش  جارة ح  والي الكابو 
100، 200، 150، 60  ،100 ،80 ،60 ،50 ،60 ،
كيلو جرام/للسرحة بنفس الترتيب، وأقل كمية إنت اج  50، 100

 2، 5، 3، 3، 3، 5، 5، 2، 5، 1، 5ح     والي  م     نهم بلغ     ت
كيل      و جرام/للس      رحة ب      نفس الترتي      ب، بمتوس      ط بل      غ ح      والي 

32.10 ،47.26 ،27.30 ،19.58 ،30.27 ،25.18 ،
كيل             و ج             رام  14.90 ،27.12، 17.60، 14.6، 16.04

، 50.60، 24.80بنفس الترتي ب ب إنحراف معي اري ق در بنح و 
23.70  ،15.02 ،20.10 ،18.37 ،13.20 ،10.60 ،
 كيلو جرام. 11.52، 19.90، 13.50

 

 2020/2021األهمية النسبية لألسماك المنتجة لمركب الكنار بعينة الدراسة للعام  .3جدول 
 المركب )بالكيلو( الواحدة لمتوسط المنتجة بالسرحةالكمية  صنف األسماك

 اإلنحراف المعياري أقل قيمة أعلي قيمة % المتوسط
 80.50 20 350 17.64 88.60 كبريت
 158.30 40 900 32.21 161.80 سردين
 24.80 5 100 6.39 32.10 دراج
 50.60 1 200 5.43 27.26 بطاطا
 23.70 5 150 5.43 27.30 شراغي 
 15.02 2 60 3.90 19.58 مياس
 20.10 5 100 6.03 30.27 جمبري
 18.37 5 80 5.01 25.18 كابوريا
 13.20 3 60 3.19 16.04 سوبيط
 10.60 3 50 2.91 14.60 كماريا
 13.50 3 60 3.50 17.60 موسي
 19.90 5 100 5.40 27.12 مغازل
 11.52 2 50 2.97 14.90 الشجارة
 - - - 100 502.35 االجمالي

 .2020/2021ستمارة اإلستبيان لعينة الدراسة الميدانية للعام السمكي امن بيانات  سبت: حالمصدر
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 الصيد الكنار بمحافظة اإلسكندرية: التقنية لمراكب تقدير الكفاءة -4
بتق   دير الكف   اءة التقني   ة لمراك   ب الص   يد الكن   ار بمي   اه البح   ر المتوس   ط 

مرك ب، حي ث ت راوح  65بمحافظة اإلسكندرية والتي يبلغ ع ددها ف ي العين ة 
كح  د  %16.80لمفه  وم العائ  د الثاب  ت م  ا ب  ين مؤش  ر الكف  اءة التقني  ة وفق  ًا 

، ويعن ي ذل ك %43.90د أقص ي، بمتوس ط يبل غ ح والي كح %100أدنى، 
م   ن الم   وارد اإلنتاجي   ة دون أن  %56.10أن ه   ذم المرك   ب يمكنه   ا ت   وفير 

مفه  وم العائ  د إنت  اج المرك  ب. ف  ي ح  ين بل  غ ه  ذا المتوس  ط  ف  ي حال  ة يت  أثر 

ه يمك   ن تحقي   ق مس   توي اإلنت   اج ، بمعن   ي أن   %87المتغي   ر للس   عة ح   والي 
م  وارد الفعلي  ة. وبتق  دير كف  اءة الس  عة والعائ  د م  ن ال %87الح  الي بإس  تخدام 

مرك  ب م  ن ه  ذا الن  وع، وثب  ات  63عل  ي الس  عة تب  ين أن  ه يج  ب زي  ادة إنت  اج 
لكامل  ة، مم  ا يعن  ي مرك  ب م  ن ه  ذا الن  وع لتحق  يقهم الكف  اءة التقني  ة ا 2إنت  اج 

د عي نفسها التوليفة المثلي، لذلك بلغ ت كف اءة أن التوليفة الفعلية من الموار 
 (.4جدول رقم )واحد الصحيح وحققت ثبات العائد للسعة السعة ال

 ةوكفاءة السع تغيرالم ةالثابت وعائد السع ةبعينة الدراسة وفقًا لعائد السعالكفاءة اإلنتاجية الفنية لمراكب الصيد الكنار  .4جدول 
 بطريقة تحليل مغلف البيانات في ظل السعات المختلفة

العائد على 

 السعة
SE VRS CRS 

 قمر 

 المشاهدة

 العائد على السعة
SE*** VRS** CRS*  رقم المشاهدة  

Irs 0.273 0.920 0.251 34 irs 0.527 0.738 0.389 1 

Irs 0.825 1.000 0.825 35 irs 0.511 0.795 0.406 2 

irs 0.324 0.829 0.268 36 irs 0.694 0.783 0.544 3 

- 1.000 1.000 1.000 37 irs 0.313 0.934 0.292 4 

irs 0.355 0.817 0.290 38 irs 0.331 0.797 0.264 5 

irs 0.612 0.773 0.473 39 irs 0.381 1.000 0.381 6 

irs 0.380 1.000 0.380 40 irs 0.564 0.778 0.439 7 

irs 0.699 0.802 0.560 41 irs 0.538 0.824 0.443 8 

irs 0.312 0.733 0.229 42 irs 0.510 0.876 0.447 9 

irs 0.370 0.814 0.301 43 irs 0.695 0.758 0.527 10 

irs 0.322 0.796 0.256 44 irs 0.613 0.778 0.477 11 

irs 0.812 0.841 0.682 45 irs 0.354 0.707 0.251 12 

- 1.000 1.000 1.000 46 irs 0.517 0.847 0.438 13 

irs 0.721 0.983 0.709 47 irs 0.825 0.872 0.72 14 

irs 0.249 1.000 0.249 48 irs 0.419 0.941 0.395 15 

irs 0.480 0.822 0.394 49 irs 0.477 0.806 0.385 16 

irs 0.412 1.000 0.412 50 irs 0.459 0.830 0.381 17 

irs 0.645 0.755 0.487 51 irs 0.366 0.700 0.256 18 

irs 0.852 0.885 0.755 52 irs 0.298 0.792 0.236 19 

irs 0.947 0.883 0.837 53 irs 0.264 0.856 0.226 20 

irs 0.844 0.783 0.661 54 irs 0.399 0.706 0.282 21 

irs 0.331 0.939 0.311 55 irs 0.931 1.000 0.931 22 

irs 0.417 0.807 0.336 56 irs 0.254 1.000 0.254 23 

irs 0.301 0.922 0.277 57 irs 0.383 1.000 0.383 24 

irs 0.388 1.000 0.388 58 irs 0.405 0.874 0.354 25 

irs 0.643 0.786 0.506 59 irs 0.468 1.000 0.468 26 

irs 0.524 0.879 0.461 60 irs 0.717 0.872 0.625 27 

Irs 0.309 0.875 0.271 61 irs 0.957 0.947 0.906 28 

Irs 0.224 0.750 0.168 62 irs 0.494 0.661 0.327 29 

Irs 0.291 0.932 0.271 63 irs 0.235 1.000 0.235 30 

Irs 0.406 0.793 0.322 64 irs 0.362 1.000 0.362 31 

Irs 0.198 0.947 0.188 65 irs 0.617 1.000 0.617 32 

- 0.503 0.870 0.439 Mean irs 0.367 1.000 0.367 33 
* crste = technical efficiency from CRS DEA 
** vrste = technical efficiency from VRS DEA 
*** scale = scale efficiency = crste/vrste 

 للتحليل اإلحصائي. DEAPستخدام برنامج اب 2020/2021ستمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية للعام السمكي احسبت من بيانات  :المصدر
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. الكفةةاءة التوزيعيةةة والكفةةاءة اإلقتصةةادية لمراكةةب الصةةيد 5
 ر في محافظة اإلسكندرية:الكنا

متوس    ط مؤش    ر الكف    اءة ( إل    ي أن 5يش    ير الج    دول رق    م )
اإلقتص      ادية إلجم      الي مراك      ب الكن      ار بعين      ة الدراس      ة بل      غ 

م   ن اإلنت   اج  ، أي أن   ه يمك   ن تحقي   ق ذات المس   توي35.20%
، %64.80بتكلف  ة تق  ل ع  ن التكلف  ة الفعلي  ة بنس  بة تق  در بنح  و 

ني   ة يمك   ن تحقي   ق نف   س وبمعلومي   ة متوس   ط مؤش   ر الكف   اءة التق
أق  ل م  ن الم  وارد الفعلي   ة المس  توي م  ن اإلنت  اج بإس  تخدام ق   در 

، وه ذا ه و الف رق ب ين %56.10المستخدمة تبل غ نس بتها نح و 
التقني ة، كم ا يتب ين م ن ه ذا تفسير مؤش ر الكف اءة اإلقتص ادية و 

الج   دول أن أق   ل قيم   ة لمؤش   ر الكف   اءة اإلقتص   ادية ف   ي عين   ة 
فق   ط ، وبالت   الي يج   ب زي   ادة  %12.30الدراس   ة ق   د بل   غ نح   و 
ي إستخدام الموارد اإلقتصادية المتاح ة اإلهتمام بوقف الهدر ف

لزي   ادة الكف   اءة اإلقتص   ادية لمراك   ب الص   يد م   ن الن   وع الكن   ار 

متوس  ط ف  ي محافظ  ة اإلس  كندرية. ف  ي ح  ين بل  غ بمي  اه البح  ر ال
كن  ار بعين  ة الدراس  ة متوس  ط مؤش  ر الكف  اءة التوزيعي  ة لمراك  ب ال

ف ي ح ين  %53.30، وحد أدن ي يق در بنح و %78.50لي حوا
ب واح  د فق  ط الكف  اءة الكامل  ة، أم  ا ب  اقي المراك  ب ل  م حق  ق مرك  

ويمك     ن تفس     ير ذل     ك إقتص     اديًا بع     دم تحق     ق الكف     اءة الكف     اءة 
الس    عة عن    د ة ه    ذه المراك    ب وفق    ًا لمفه    وم إقتص    اديات إس    تفاد

ض  ًا إس  تخدامها لعناص  ر اإلنت  اج وعن  د بي  ع المن  تج النه  ائي، أي
هن      اك عوام      ل إجتماعي      ة تفس      ر إنخف      اض مؤش      ر الكف      اءة 

قتص  ادية له  ذه المراك   ب وأهمه  ا قص   ور الم  وارد المس   تخدمة اإل
وع    دم ت    وفر خب    رات إدارة مناس    بة نظ    رًا ألن حج    م اإلنت    اج ال 
يسمح بت وفير فري ق عم ل متخص ص، مم ا ي دفع بأهمي ة توجي ه 

به ا الهيئ ة اإلرشاد السمكي وبرامج التنمية والتط وير الت ي تق وم 
 .(1رقم  شكل) العامة للثروة السمكية في هذا المجال

 تقدير الكفاءة االقتصادية لمراكب الكنار بمياه البحر المتوسط بمحافظة البحيرة بعينة الدراسة .5جدول 
No. 

 الكفاءة 

 التقنية

 الكفاءة

 التوزيعية

 الكفاءة

 االقتصادية
No. 

 الكفاءة 

 التقنية

 الكفاءة

 التوزيعية

 الكفاءة

 االقتصادية

1 0.389 0.619 0.241 35 0.825 0.920 0.759 

2 0.406 0.732 0.297 36 0.268 0.542 0.146 

3 0.544 0.589 0.321 37 1.000 0.843 0.843 

4 0.292 0.757 0.221 38 0.290 0.906 0.263 

5 0.264 0.821 0.217 39 0.473 0.803 0.380 

6 0.381 0.540 0.206 40 0.380 0.834 0.317 

7 0.439 0.912 0.401 41 0.560 0.874 0.490 

8 0.443 0.851 0.377 42 0.229 0.537 0.123 

9 0.447 0.706 0.316 43 0.301 0.856 0.258 

10 0.527 0.699 0.368 44 0.256 0.856 0.219 

11 0.477 0.661 0.315 45 0.682 0.972 0.663 

12 0.251 0.911 0.228 46 1.000 1.000 1.000 

13 0.438 0.702 0.308 47 0.709 0.802 0.569 

14 0.720 0.695 0.500 48 0.249 0.933 0.232 

15 0.395 0.681 0.269 49 0.394 0.951 0.375 

16 0.385 0.619 0.238 50 0.412 0.660 0.272 

17 0.381 0.533 0.203 51 0.487 0.802 0.391 

18 0.256 0.625 0.160 52 0.755 0.966 0.729 

19 0.236 0.822 0.194 53 0.837 0.941 0.787 

20 0.226 0.887 0.201 54 0.661 0.976 0.646 

21 0.282 0.894 0.252 55 0.311 0.669 0.208 

22 0.931 0.840 0.782 56 0.336 0.878 0.295 

23 0.254 0.803 0.204 57 0.277 0.760 0.211 

24 0.383 0.812 0.311 58 0.388 0.713 0.277 



 2022ديسمبر  -اكتوبر( 4العدد  43)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

1542 

No. 
 الكفاءة 

 التقنية

 الكفاءة

 التوزيعية

 الكفاءة

 االقتصادية
No. 

 الكفاءة 

 التقنية

 الكفاءة

 التوزيعية

 الكفاءة

 االقتصادية

25 0.354 0.821 0.291 59 0.506 0.722 0.365 

26 0.468 0.825 0.386 60 0.461 0.896 0.413 

27 0.625 0.723 0.452 61 0.271 0.871 0.236 

28 0.906 0.869 0.788 62 0.168 0.753 0.127 

29 0.327 0.675 0.220 63 0.271 0.850 0.231 

30 0.235 0.725 0.170 64 0.322 0.727 0.234 

31 0.362 0.848 0.307 65 0.188 0.758 0.142 

32 0.617 0.758 0.468 Min 0.168 0.533 0.123 

33 0.367 0.671 0.246 Max 1.000 1.000 1.000 

34 0.251 0.831 0.209 Mean 0.439 0.785 0.352 

 للتحليل اإلحصائي. DEAPباستخدام برنامج  2020/2021دانية للعام السمكي ستمارة االستبيان لعينة الدراسة المياحسبت من بيانات  :المصدر
 

 
الكفاءة االقتصادية والتوزيعية والتقنية لمراكب الكنار بعينة الدراسة .1شكل   

 Mcrosoft Excell( باستخدام 5رسمت من بيانات الجدول رقم )المصدر: 
 

مراكةةةةب قتصةةةةادية لسةةةةتخدام األمثةةةةل للمةةةةوارد االتقةةةةدير اال .6
 نار لصيد األسماك في محافظة اإلسكندرية:الك

( إل    ي اإلس    تخدام األمث    ل 6تش    ير بيان    ات الج    دول رق    م )
للموارد اإلقتصادية لمراكب الكنار لصيد األسماك في محافظة 

ف     اءة اإلس     كندرية، وق     د تب     ين لك     ي تحق     ق تل     ك المراك     ب الك
ب اإلقتصادية الكامل ة للمس توي الح الي م ن اإلنت اج الكل ي، يج 

خف      ض كمي      ة الم      وارد الفعلي      ة وفق      ًا لقيم      ة مؤش      ر الكف      اءة 
 3إل  ي  7خف  ض ع  دد الص  يادين م  ن اإلقتص  ادية. حي  ث يل  زم 

صياد للمركب كمتوسط إلجمالي مراكب السنار، وخفض كمية 
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لت    ر ، وخف    ض ط    ول  20.57لت    ر إل    ي  47.31الوق    ود م    ن 
مت  ر كمتوس  ط، وأيض   ًا  4.11مت  ر إل  ي  10.45المرك  ب م  ن 

متر إلي  728.46مية الغزل المستخدمة من خفض متوسط ك
الس رحة بالس اعة متر، كما يلزم خفض متوسط م دة  274.26

 ساعة للسرحة الواحدة.  3.29إلى  12.26من 
وبمراجع  ه مف  رادات مراك  ب الس  نار تب  ين م  ن نف  س الج  دول 

قتص  ادية كامل  ة م  ن حي  ث الكف  اءة االأن مرك  ب واح  د ق  د حق  ق 
حج    م المرك    ب م    ن حي    ث ط    ول المرك    ب، كم    ا يج    ب زي    ادة ب

الم   أخوذه للمراك   ب ف   ي الط   ول ف   ي مررك   ب واح   د م   ن العين   ة 
ة اإلس   كندرية ، أم   ا ب   اقي العين   ة فيج   ب خف   ض ط   ول محافظ   

المراكب فيها بتس اوي حج م المرك ب الفعل ي م ع الحج م األمث ل 
ه الس   رحة بالس   اعة تب   ين م   ن مرك   ب(. أم   ا بالنس   بة لم   د 63)

لكف   اءة اإلقتص   ادية العين   ة أن   ه يوج   د مرك   ب واح   د ق   د حق   ق ا
كامل  ة م  ن ع  دد الس  اعات الس  رحة حي  ث تس  اوي م  دة الس  رحة 

بالس   اعة م   ع م   دة الس   رحة األمث   ل ، أم   ا ب   اقي مراك   ب  الفعل   ي

العين    ة م    ن الن    وع كن    ار فيج    ب خف    ض ع    دد س    اعات الص    يد 
وبالنس    بة لكمي    ة الغ    زل مرك    ب.  64للس    رحة الواح    دة لح    والي 

اءة اإلقتص  ادية المس  تخدمة وج  د أن مرك  ب واح  د ق  د حق  ق الكف  
الكامل  ة م  ن العين  ة المدروس  ة للمراك  ب، أم  ا ب  اقي المرك  ب م  ن 

مركب يجب خفض كمي ة الغ زل  64الكنار والبالغ عددهم  نوع
الفعل ي المس تخدمة ف ي عملي ة الص يد حت ي تتس اوي م ع الكمي  ة 

س المرك   ب ال   ذي ق   د حق   ق الكف   اء المثل   ي، كم   ا يتض   ح أن نف   
لم    وارد الس    ابقة ق    د حق    ق االقتص    ادية الكامل    ة ف    ي اس    تخدام ا

 الكف     اءة اإلقتص     ادية لع     دد الص     يادين بالمرك     ب ، أم     ا ب     اقي
 64المراك     ب يج     ب خف     ض ع     دد الص     يادين والب     الغ ع     ددها 

مرك   ب ألن ع   دد الص   يادين الفعل   ي أكب   ر م   ن ع   دد الص   يادين 
لكمي  ة الوق  ود المس  تخدمة تب  ين  األمث ل عل  ى المرك  ب. وبالنس  بة

دم فيه ا ألن كمي ة الوق ود أنه يجب خف ض كمي ة الوق ود المس تخ
 ب.المستخدمة فعلًيا أكبر من كمية الوقود المثلي للمرك

 

االستخدام الفعلي واألمثل للموارد المستخدم في مراكب الكنار لصيد األسماك بمياه البحر المتوسط بمحافظة  .6جدول 
 االسكندربة 

No. 
 طول المركب كية الوقود والزيت عدد الصيادين

O E V O E V O E V 

1 6 1.827 4.17 44 17.126 26.62 10 3.425 6.93 

2 7 2.167 4.83 50 20.315 29.69 16 4.063 11.54 

3 7 2.553 4.45 44 23.937 19.81 16 4.787 11.21 

4 6 0.966 5.03 31 9.055 22.20 9 1.811 7.19 

5 6 1.239 4.76 44 11.614 32.14 10 2.323 7.68 

6 7 1.016 5.98 25 9.528 15.47 7 1.906 5.44 

7 6 2.343 3.66 50 21.969 28.03 11 4.394 7.01 

8 7 2.977 4.02 63 27.913 34.59 15 5.583 9.42 

9 6 2.385 3.62 50 22.362 27.64 12 4.472 7.53 

10 7 2.809 4.19 50 26.339 23.66 11 5.268 5.93 

11 7 2.238 4.76 44 20.984 22.77 12 4.197 7.50 

12 6 1.503 4.50 63 14.094 48.41 12 2.819 8.98 

13 7 2.335 4.67 50 21.89 28.11 10 4.378 5.92 

14 8 3.838 4.16 50 35.984 14.02 11 7.197 3.30 

15 7 1.852 5.15 44 17.362 26.39 11 3.472 7.53 

16 7 1.806 5.19 44 16.929 26.82 11 3.386 7.61 

17 6 1.260 4.74 31 11.811 19.44 9 2.362 6.64 

18 8 1.037 6.96 38 9.724 27.78 10 1.945 8.06 

19 8 1.487 6.51 63 13.937 48.56 11 2.787 7.71 

20 7 1.285 5.72 56 12.047 44.20 10 2.409 7.89 

21 6 1.323 4.68 44 12.402 31.35 11 2.480 8.52 

22 6 5.585 0.42 75 52.362 22.64 12 10.472 1.33 
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No. 
 طول المركب كية الوقود والزيت عدد الصيادين

O E V O E V O E V 

23 5 0.836 4.16 31 7.835 23.42 6 1.567 4.43 

24 5 0.920 4.08 25 8.622 16.38 8 1.724 5.98 

25 7 0.991 6.01 31 9.291 21.96 8 1.858 6.14 

26 6 0.936 5.06 25 8.780 16.22 9 1.756 7.24 

27 8 2.935 5.07 44 27.52 16.23 11 5.504 5.20 

28 7 6.341 0.66 81 59.449 21.80 15 11.89 3.41 

29 8 1.743 6.26 50 16.339 33.66 12 3.268 8.53 

30 6 0.626 5.37 25 5.866 19.13 7 1.173 6.18 

31 4 0.869 3.13 31 8.150 23.10 9 1.630 7.02 

32 5 1.235 3.77 25 11.575 13.43 8 2.315 5.69 

33 4 0.978 3.02 25 9.173 15.83 6 1.835 3.67 

34 7 1.340 5.66 50 12.559 37.44 12 2.512 9.49 

35 6 3.872 2.13 44 36.299 7.450 11 7.260 4.04 

36 7 1.071 5.93 38 10.039 27.46 7 2.008 4.69 

37 7 6.551 0.45 63 61.417 1.08 11 12.283 -1.28 

38 6 1.159 4.84 38 10.866 26.63 9 2.173 6.38 

39 8 2.524 5.48 50 23.661 26.34 12 4.732 7.57 

40 4 0.911 3.09 25 8.543 16.46 7 1.709 4.89 

41 7 3.528 3.47 75 33.071 41.93 11 6.614 4.39 

42 6 0.928 5.07 38 8.701 28.80 12 1.740 9.76 

43 6 1.151 4.85 44 10.787 32.96 7 2.157 4.84 

44 9 1.201 7.80 44 11.260 32.49 10 2.252 7.25 

45 8 5.459 2.54 88 51.181 36.32 19 10.236 8.56 

46 8 8.000 0.00 75 75.000 0.00 15 150.00 0.00 

47 7 4.363 2.64 81 40.906 40.34 11 8.181 2.82 

48 4 0.949 3.05 44 8.898 34.85 7 1.780 5.52 

49 7 2.524 4.48 75 23.661 51.34 12 4.732 7.07 

50 4 0.659 3.34 38 6.181 31.32 5 1.236 3.76 

51 7 2.285 4.72 44 21.417 22.33 11 4.283 6.72 

52 7 4.829 2.17 63 45.276 17.22 12 9.055 2.70 

53 8 5.354 2.65 75 50.197 24.80 14 10.039 4.26 

54 8 5.291 2.71 88 49.606 37.89 15 9.921 5.35 

55 6 1.029 4.97 31 9.646 21.60 9 1.929 7.37 

56 7 1.344 5.66 38 12.598 24.90 10 2.520 7.48 

57 6 1.302 4.70 44 12.205 31.55 10 2.441 7.71 

58 5 0.622 4.38 25 5.827 19.17 7 1.165 6.04 

59 7 2.373 4.63 44 22.244 21.51 12 4.449 7.35 

60 8 2.163 5.84 44 20.276 23.47 11 4.055 6.95 

61 6 1.033 4.97 38 9.685 27.82 7 1.937 5.46 

62 6 0.79 5.21 44 7.402 36.35 9 1.480 7.02 

63 8 1.634 6.37 75 15.315 59.69 11 3.063 8.39 

64 7 1.512 5.49 44 14.173 29.58 11 2.835 7.67 

65 6 0.622 5.38 31 5.827 25.42 8 1.165 7.24 

Mean 6.55 2.19 4.36 47.31 20.57 26.74 10.45 4.11 6.33 
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  .6جدول ابع ت
No. 

 مدة السرحة بالساعة كمية الغزل بالمتر

O E V O E V 

1 1000 228.346 771.65 14 2.74 11.26 

2 900 270.866 629.13 12 3.25 8.75 

3 1000 319.16 680.84 14 3.83 10.17 

4 500 120.735 379.27 10 1.449 8.55 

5 700 154.856 545.14 12 1.858 10.14 

6 600 127.034 472.97 11 1.524 9.48 

7 700 292.913 407.09 14 3.515 10.49 

8 1000 372.178 627.82 12 4.466 7.53 

9 1000 298.163 701.84 11 3.578 7.42 

10 1000 351.181 648.82 14 4.214 9.79 

11 900 279.79 620.21 13 3.357 9.64 

12 800 187.927 612.07 14 2.255 11.75 

13 1000 291.864 708.14 12 3.502 8.50 

14 1000 479.79 520.21 14 5.757 8.24 

15 900 231.496 668.50 10 2.778 7.22 

16 1000 225.722 774.28 12 2.709 9.29 

17 800 157.48 642.52 13 1.89 11.11 

18 800 129.659 670.34 14 1.556 12.44 

19 1000 185.827 814.17 12 2.23 9.77 

20 800 160.63 639.37 11 1.928 9.07 

21 600 165.354 434.65 14 1.984 12.02 

22 900 698.163 201.84 12 8.378 3.62 

23 500 104.462 395.54 10 1.254 8.75 

24 300 114.961 185.04 14 1.38 12.62 

25 350 123.885 226.12 12 1.487 10.51 

26 250 117.06 132.94 13 1.405 11.60 

27 800 366.929 433.07 12 4.403 7.60 

28 1000 792.651 207.35 14 9.512 4.49 

29 1000 217.848 782.15 15 2.614 12.39 

30 400 78.215 321.79 10 0.939 9.06 

31 300 108.661 191.34 9 1.304 7.70 

32 250 154.331 95.67 10 1.852 8.15 

33 500 122.31 377.69 10 1.468 8.53 

34 800 167.454 632.55 10 2.009 7.99 

35 600 483.99 116.01 12 5.808 6.19 

36 1000 133.858 866.14 14 1.606 12.39 

37 1000 818.898 181.10 14 9.827 4.17 

38 500 144.882 355.12 12 1.739 10.26 

39 800 315.486 484.51 13 3.786 9.21 

40 300 113.911 186.09 12 1.367 10.63 

41 900 440.945 459.06 14 5.291 8.71 

42 1000 116.010 883.99 13 1.392 11.61 

43 500 143.832 356.17 15 1.726 13.27 

44 600 150.131 449.87 12 1.802 10.20 

45 1000 682.415 317.59 13 8.189 4.81 

46 1000 1000 0.000 12 12.000 0.00 

47 1000 545.407 454.59 11 6.545 4.46 

48 500 118.635 381.37 10 1.424 8.58 

49 800 315.486 484.51 12 3.786 8.21 
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No. 
 مدة السرحة بالساعة كمية الغزل بالمتر

O E V O E V 

50 200 82.415 117.59 13 0.989 12.01 

51 700 285.564 414.44 14 3.427 10.57 

52 800 603.675 196.33 14 7.244 6.76 

53 800 669.291 130.71 13 8.031 4.97 

54 1000 661.417 338.58 15 7.937 7.06 

55 600 128.609 471.39 10 1.543 8.46 

56 500 167.979 332.02 12 2.016 9.98 

57 800 162.73 637.27 10 1.953 8.05 

58 200 77.690 122.31 12 0.932 11.07 

59 800 296.588 503.41 13 3.559 9.44 

60 600 270.341 329.66 11 3.244 7.76 

61 500 129.134 370.87 12 1.550 10.45 

62 800 98.688 701.31 13 1.184 11.82 

63 900 204.199 695.80 10 2.450 7.55 

64 800 188.976 611.02 12 2.268 9.73 

65 500 77.690 422.31 10 0.932 9.07 

Mean 728.46 274.26 454.20 12.26 3.29 8.97 

O : Actual use. 

E : Optimal use. 
V :The difference between actual and optimal use. 

 للتحليل اإلحصائي. DEAPباستخدام برنامج  2020/2021حسبت من بيانات إستمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية للعام السمكي  :المصدر
 

 .تواجه مفردات عينة الدراسةالتي معوقات المشكالت وال. 7
ف   ي محافظ   ة اإلس   كندرية   م   الك مراك   ب الص   يدعت   رض ي

ها وتقس   يمها إل    ي مش   اكل إنتاجي    ة ع   دة مش   اكل يمك    ن حص   ر 
جتماعي   ة و  ، تس   ويقية، إداري   ة، قانوني  ة، بيئي   ةوتكنولوجي  ة كم   ا ا 

 :يلي
يش     ير نت     ائج  :اإلنتاجيةةةةةة والتكنولوجيةةةةةة تالمشةةةةةكال -7-1

تواج  ه المش  كالت التكنولوجي  ة الت  ي ( إل  ى 7الج  دول رق  م )
تعوق عملية التنمية اإلقتص ادية د مفردات عينة الدراسة وق

( قل   ة المخصص   ات 1) يل   ي: والت   ي تتمث   ل فيم   االس   مكية 
المالي   ة وع   دم إس   تكمال منش   أت البني   ة األساس   ية ألغلبي   ة 

ويع  اني م  ن تل  ك المش  كلة  ،م  واني ومراف  ىء الص  يد القائم  ة
( نق    ص 2)م    الي مف    ردات العين    ة، م    ن إج %5.60 نح    و

التكنولوجي  ة الحديث   ة ل الك  وادر الفني  ة المتدرب   ة عل  ي وس   ائ
العامل  ة ف  ي مج  ال الص  يد لت  وفير الوق  ت والحص  ول عل  ي 

( إنخف  اض الج  دارة 3)، %4.50 نح  وإنت  اج ويع  اني منه  ا 
اإلنتاجي  ة لك  ل م  ن الق  وة العامل  ة الس  مكيلة والعت  اد الس  مكي 

نتيج   ة اإلفتق   ار إل   ي المعاه   د لقل   ة ال   وعي ب   ين الص   يادين 
ة األنتاجي  ة الحديث  ة ه  ز المهني ة الس  مكية وع  دم إس تخدام األج

نخف     اض الق     وة الميكانيكي     ة المحرك     ة ألس     طول الص     يد ا  و 
العام ل مم  ا أدي إل  ي ع  دم األس تغالل س  وي ج  زء قلي  ل م  ن 

( ع    دم 4) ،%5.10 نح    وويع    اني منه    ا  ةالمي    اه األقليمي    
ص يد وع دم ت وفر قط ع وجود ور  ص يانة كافي ة لمراك ب ال

 نح  ونه  ا م الغي  ار لوح  دات الص  يد المختلف  ة محلي  ًا ويع  اني
( إرتف      اع أس      عار أدوات الص      يد والوق      وت 5)، 28.40%

( إرتفاع أسعار 6)،  %39.70 نحووالزيوت ويعاني منها 
، %56.80 نح وقطع الغيار وور  الصيانة ويع اني منه ا 

( إنتشار طرق خاطئة للصيد مثل الج رف ويع اني منه ا 7)
رتف     اع الض     رائب المق     ررة إمش     كلة  (8)، %11.30نح     و 

( 9، ) %28.80 ح     والين ويع     اني منه     ا ديعل     ى الص     يا
نخف    اض قيم    ة المع    ا  ال    ذي يتقاض    اه الص    ياد وأس    رته إ

( ع  دم وج  ود مص  ادر 10، )%56.80 نح  وويع  اني منه  ا 
 .من مالك المراكب %90.90حوالي  للتمويل يعاني منها
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التس  ويقية تنحص  ر المش  كالت  :المشةةكالت التسةةويقية -7-2
عملي ة التنمي ة تعوق  قدالتي تواجه مفردات عينة الدراسة و 

 ف  ي (7كم  ا ه  و وارد بالج  دول رق  م ) اإلقتص  ادية الس  مكية
( إنخف  اض أس  عار األس  ماك مقارن  ة بتك  اليف 1: )ك  ل م  ن

 نح      وس      عار ويع      اني منه      ا اإلنت      اج وتحك      م التج      ار باأل
( ع   دم ت   وفر 2)م   ن إجم   الي مف   ردات العين   ة،  51.10%

ا م   ن ره   وس   ائل التخ   زين والتبري   د والمناول   ة والمعالج   ة وغي
المعدات الضرورية لألسواق الس مكية مم ا ي ؤدي إل ي ع دم 
قدرة تلك االسواق علي القيام بوظائفها علي الوجه األكم ل 

بة النق       ل ( ص       عو 3)، %11.30 ح       واليويع       اني منه       ا 
رتف  اع تكاليف  ه إلرتف  اع أس  عار البن  زين ويع  اني منه  ا   نح  ووا 

 ة( ع    دم ت    وفر كاف    ة المعلوم    ات التس     ويقي4)، 41.40%
( ص        عوبة عملي        ة 5) ،%56.20 نح        وي منه        ا انويع        

التسويق خارج مراكز اإلنتاج لعدم توفر وسائل نقل مجهزة 
( ع  دم إم  تالك الص  يادين 6)، %34 ح  واليويع  اني منه  ا 

 ح واليلوسائل النقل الخاصة بتسويق اإلنتاج ويعاني منها 
( وق   ف التص   دير إل   ي الخ   ارج ف   ي أوق   ات 7)، 85.50%
ني منه   ا ثابت   ة للتص   دير ويع   ان ، وع   د وج   ود ق   وانيةمتع   دد
( إنش    اء أم    اكن مجه    زة ومخصص    ة 8)، %5.60 ح    والي

لبيع األسماك ، م ع ع دم وج ود قن وات تس ويقية ثابت ة ق ادرة 
عل  ي تس  ويق اإلنت  اج بش  كل مس  تمر مم  ا أدي إل  ي تذب  ذب 

 ح    والياألس    عار ف    ي غي    ر ص    الح المن    تج ويع    اني منه    ا 
ت ق   احتك   ار تج   ار حلا  مش   كلة اس   تغالل و  (9)، 37.50%

م     ن  %93.70 نح     وويع     اني منه     ا  األس     ماك للص     يادين
 .إجمالي مفردات العينة

( 7تش  ير النت  ائج بالج  دول رق  م ) :المشةةكالت اإلداريةةة -7-3
إلى المشكالت االداري ة الت ي تواج ه مف ردات عين ة الدراس ة 

 :، وتتمثل فيعملية التنمية اإلقتصادية السمكيةوقد تعوق 
اإلنقس   ام ف   ي إدارة د و ص   يس   تخراج كارني   ه الإص   عوبة  (1)

المص       ايد وتبعيته       ا لجه       ات مختلف       ة أدي إل       ي تش       تت 
لية ب  ين تل  ك الجه  ات وص  عوبة التنس  يق والتخط  يط ئو المس  

والمتابع     ة فيم     ا بينه     ا ، وم     ن ث     م ص     عوبة إتخ     اذ وتنفي     ذ 

 ح     واليالق     رارات الخاص     ة بتل     ك المص     ايد ويع     اني منه     ا 
 در( قل  ة الك   وا2) م  ن إجم  الي مف  ردات العين  ة، 46.50%

فني   ة المدرب   ة والمتخصص   ة ف    ي تنفي   ذ مش   روعات تنمي    ة ال
( طول م دة 3)، %6.80نحو الثروة السمكية ويعاني منها 

اإلج    راءات اإلداري     ة الالزم     ة إلس    تخراج تص     اريح العم     ل 
مم    ا ي    ؤدي إل    ي تعطي   ل العم    ل ويع    اني منه    ا  ،للص   يادين
( التغي ر المس تمر ف ي تبعي ة القط اع 4)، %11.30حوالي 

تبعية الجهاز اإلداري لقط اع الث روة الس مكية  اروعدم إستقر 
إل    ي جه    ه إداري    ة واح    دة أدي إل    ي ف    را  إداري، وبالت    الي 

 نح  ومش  اريع مبعث  رة )مش  اريع القط  اع الع  ام( ويع  اني منه  ا 
ب      طء تط      ور النظ      ام التع      اوني وص      عوبة  (5)، 2.80%

نفس  ها مادي  ًا واداري  ًا ويع  اني منه  ا  عتم  اد التعاوني  ات عل  ىإ
ع       دم ت       وافر التعل       يم والت       دريب  (6) ،%39.20 ح       والي

التع  اوني بص  ورة كافي  ة ألعض  اء الجمعي  ات والع  املين فيه  ا 
 نح       وويع       اني منه       ا ، وبالت       الي فش       ل العم       ل التع       اوني

نعدام الثقة لدي الصيادين في الجمعيات إ( 7)، 18.75%
 .%53.40حوالي اني منها عتمادهم عليها ويعا  التعاونية و 

تنحص    ر المش    كالت القانوني    ة  :ةالمشةةةةكالت القانونيةةةة -7-4
تع  وق يع اني منه ا مف ردات عين ة الدراس ة و  والتش ريعية الت ي

: فيم  ا يل  ي (8ج  دول ) عملي  ة التنمي  ة اإلقتص  ادية الس  مكية
( ع     دم كفاي     ة اإلمكاني     ات المادي     ة والمعنوي     ة لمكات     ب 1)

حماي     ة الث     روة البحري     ة وح     رس الس     واحل وأم     ن الم     واني 
ي     ة وحف     ظ األم     ن وض     بط يملتغطي     ة وحراس     ة المي     اه اإلقل

المخالف    ات، وبالت    الي ع    دم وج    ود حماي    ة كافي    ة للس    واحل 
الوطني     ة م     ن الس     فن االجنبي     ة المتس     للة للمي     اه اإلقليمي     ة 

الت      ي تس      تخدم ط      رق ص      يد ج      ائرة )الص      يد المص      رية و 
 %47.10 نح وبالجرف( علي الس واحل المص رية ويع اني 
المحس      وبية  (2)م      ن إجم      الي مف      ردات عين      ة الدراس      ة، 

عض م     ن ش     رطة المس     طحات المائي     ة وهيئ     ة الث     روة ل     بل
ع دم التنفي ذ  (3)، %32.90 ح واليالسمكية ويع اني منه ا 

الدقيق لمواد القانون ولذلك لمنع الصيد الجائرويع اني منه ا 
 .%44.80 نحو
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الت ي يع اني  تالمش كالتل ك تتمثل  :المشكالت البيئية -7-5
 ي       ةتع       وق عملي       ة التنممنه       ا مف       ردات عين       ة الدراس       ة و 

( الظ روف 1) ف ي األت ي: (8ج دول ) اإلقتصادية السمكية
رتف اع االم واج ي ؤدي إل ي   الجوي ة الغي ر مالئم ة والري اح وا 

 ح       واليتعطي       ل ن       زول المراك       ب للبح       ر ويع       اني منه       ا 
التلوث  (2)من إجمالي مفردات عينة الدراسة،  96.50%
تع   رض ت، حي   ث %56.20 ح   واليويع   اني منه   ا  البح   ري

مجموع  ة م  ن الملوث  ات ويمك  ن حص  ر ل الس  واحل المص  رية
الش  حن  ةالتل  وث النفط  ي الن  اتج ع  ن عملي   )أ( ف  ي:أهمه  ا 

والتفري      غ لل      نفط بح      رًا ع      ن طري      ق الس      فن والن      اقالت ، 
باإلض    افة إل    ي تخل    ص الن    اقالت م    ن المي    اه الزيتي    ة م    ن 
المحرك  ات ومي  اه الموازن  ة ، وتس  رب الزي  وت م  ن محرك  ات 

لعدي   دة، والح   وادث ا المنش   أت الص   ناعية ومعام   ل التكري   ر
التي تتعرض لها الناقالت النفطي ة، وعملي ات التنقي ب ع ن 

التل    وث ع    ن طري    ق الص    ناعات ( ب، )فط ف    ي البح    رال    ن
الكيماوي    ة والبتروكيماوي    ة ومخلف    ات الص    ناعات الغذائي    ة 
والتل      وث بالمبي      دات الحش      رية المس      تخدمة ف      ي الزراع      ة 

القريبة ة تلوث مياه بعض المصايد البحري  (ج) ،والصناعة
ق     اء مي     اه إلم     ن الم     دن الس     احلية والن     اجم ع     ن عملي     ات 

معالج   ة ف   ي مي   اه البح   ر وي   ؤدي  الص   رف الص   حي الغي   ر
من   اطق باإلض   افة إل   ي لذل   ك إل   ي إنخف   اض إنتاجي   ة تل   ك ا

نت   اجهم إل   ي التل   وث، وترج   ع  تع   رض المش   تغلين بالص   يد وا 
خطورة مياه الصرف الصحي إلي إحتوائه ا عل ي نس بة م ن 

وية، ول   ذلك فه   ي ت   ؤدي إل   ي تحوي   ل الوس   ط عض   الم   واد ال
ائنات الضارة من الذي تلقي فيه إلي وسط مناسب لنمو الك

البكتري    ا الممرض    ة والطفيلي    ات األم    ر ال    ذي ي    ؤثر بدرج    ة 
أس   ماك ه   ذه المن   اطق ل س   تهالك  خطي   رة عل   ي ص   الحية

  .دمياآل
 تتتمث  ل المش  كال :المشةةكالت والمعوقةةات اإلجتماعيةةة -7-6

الت    ي يع    اني منه    ا مف    ردات عين    ة جتماعي    ة إلوالمعوق    ات ا
ج دول )تعوق عملي ة التنمي ة اإلقتص ادية الس مكية الدراسة و 

ع  دم وج  ود ض  مانات للص  ياد وأس  رته ( 1: )األت  ي ف  ي( 8
عن    د إص    ابته أو ح     دوث م    رض ل    ه، وع     دم وج    ود جه     ة 
 حكومية للدفاع عن الصيادين ومص الحهم وح ل مش كالتهم

ي مف   ردات عين   ة الم   ن إجم    %31.20 نح   وويع   اني منه   ا 
مض         ايقة ش         رطة المس         طحات المائي         ة  (2)الدراس         ة، 

للص    يادين الم    رخص له    م، والمخ    اطر الت    ي يتع    رض له    ا 
 ح     واليويع     اني منه     ا  الص    يادون م     ن وراء مهن     ة الص    يد

نخف    اض قيم    ة المع    ا  ال    ذي يتقاض    اه إ( 3)، 54.50%
 .%54.50 نحوالصياد وأسرته ويعاني منها 

 عينة الالتى تواجه إدارة المراكب بمفردات والتسويقية واالدارية   يةاإلنتاجية والتكنولوجشكالت أهم المعوقات والم.7جدول 
األهمية  المشكالت ومكوناتها

 النسبية
   المشكالت اإلنتاجية والتكنولوجية:

 5.60 ة.قلة المخصصات المالية وعدم إستكمال منشأت البنية األساسية ألغلبية مواني ومرافىء الصيد القائم -
 4.50 نقص الكوادر الفنية المتدربة  علي وسائل التكنولوجية العاملة في مجال الصيد لتوفير الوقت والحصول علي إنتاج.   -
إنخفاض الجدارة اإلنتاجية لكل من القوة العاملة السمكيلة والعتاد السمكي لقلة الوعي بين الصيادين نتيجة اإلفتقار  -

دم إستخدام األجهزة األنتاجية الحديثة وانخفاض القوة الميكانيكية المحركة ألسطول لسمكية وعإلي المعاهد المهنية ا
 الصيد العامل مما أدي إلي عدم األستغالل سوي جزء قليل من المياه األقليمية

5.10 

 28.40 عدم وجود ور  صيانة كافية لمراكب الصيد وعدم توفر قطع الغيار لوحدات الصيد المختلفة محليًا. -
 39.70 إرتفاع أسعار أدوات الصيد والوقوت والزيوت. -
 56.80 إرتفاع أسعار قطع الغيار وور  الصيانة. -
 11.30 إنتشار طرق خاطئة للصيد مثل الجرف. -
 28.40 مشكلة ارتفاع الضرائب المقررة على الصيادين. -
 56.80 انخفاض قيمة المعا  الذي يتقاضاه الصياد وأسرته. -
 90.90 عدم وجود مصادر للتمويل. -

  المشكالت التسويقية:



 ......من النوع الكنار بمياه البحر المتوسط صيد لمراكب الدراسة اقتصادية  -:واخرون براهيم محمد الشهاويمحمد إ

 

1549 

األهمية  المشكالت ومكوناتها
 النسبية

 51.10 إنخفاض أسعار األسماك مقارنة بتكاليف اإلنتاج وتحكم التجار باإلسعار. -
عدم توفر وسائل التخزين والتبريد والمناولة والمعالجة وغيرها من المعدات الضرورية لألسواق السمكية مما يؤدي إلي  -

 11.30 سواق علي القيام بوظائفها علي الوجه األكمل.قدرة تلك االعدم 
رتفاع تكاليفه إلرتفاع أسعار البنزين. -  41.40 صعوبة النقل وا 
 56.20 عدم توفر كافة المعلومات التسويقيه -
 34.00 صعوبة عملية التسويق خارج مراكز اإلنتاج لعدم توفر وسائل نقل مجهزة -
 85.20 النقل الخاصة بتسويق اإلنتاج . إمتالك الصيادين لوسائلعدم  -
 5.60 وقف التصدير إلي الخارج في أوقات متعدده، وعد وجود قوانين ثابتة للتصدير. -
إنشاء أماكن مجهزة ومخصصة لبيع األسماك ، مع عدم وجود قنوات تسويقية ثابتة قادرة علي تسويق اإلنتاج بشكل  -

 37.50 ير صالح المنتج.أدي إلي تذبذب األسعار في غمستمر مما 
 93.70 مشكلة استغالل واحتكار تجار حلقات األسماك للصيادين. -

  المشكالت اإلدارية:
مختلفة أدي إلي تشتت المسئولية بين  الصيد واإلنقسام في إدارة المصايد وتبعيتها لجهات صعوبة استخراج كارنيه -

ما بينها ، ومن ثم صعوبة إتخاذ وتنفيذ القرارات الخاصة بتلك والمتابعة في وصعوبة التنسيق والتخطيطتلك الجهات 
 المصايد

46.50 

 6.80 قلة الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ مشروعات تنمية الثروة السمكية. -
 11.30 للصيادين مما يؤدي إلي تعطيل العمل.طول مدة اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلستخراج تصاريح العمل  -
التغير المستمر في تبعية القطاع وعدم إستقرار تبعية الجهاز اإلداري لقطاع الثروة السمكية إلي جهه إدارية واحدة  -

 2.80 أدي إلي فرا  إداري ، وبالتالي مشاريع مبعثرة )مشاريع القطاع العام(.
 39.20 داريًا.التعاوني وصعوبة اعتماد التعاونيات على نفسها ماديًا وابطء تطور النظام   -
 18.75 عدم توافر التعليم والتدريب التعاوني بصورة كافية ألعضاء الجمعيات والعاملين فيها وبالتالي فشل العمل التعاوني. -
 53.40 عليها.انعدام الثقة لدي الصيادين في الجمعيات التعاونية واعتمادهم  -

 .2020/2021راسة الميدانية للعام السمكي حسبت من بيانات إستمارة االستبيان لعينة الد المصدر:
 

 التى تواجه إدارة المراكب بمفردات عينة الدراسةالقانونية والبيئية واالجتماعية أهم المعوقات والمشكالت  .8جدول
األهمية  المشكالت ومكوناتها

 النسبية
  المشكالت القانونية:

ية الثروة البحرية وحرس السواحل وأمن المواني لتغطية وحراسة حما عدم كفاية اإلمكانيات المادية والمعنوية لمكاتب -
المياه اإلقليمية وحفظ األمن وضبط المخالفات ، وبالتالي عدم وجود حماية كافية للسواحل الوطنية من السفن االجنبية 

 لمصرية .حل اللمياه اإلقليمية المصرية والتي تستخدم طرق صيد جائرة )الصيد بالجرف( علي السواالمتسللة 

47.10 

 32.90 المحسوبية للبعض من شرطة المسطحات المائية وهيئة الثروة السمكية -
 44.80 ذلك لمنع الصيد الجائر.التنفيذ الدقيق لمواد القانون و  عدم -

  البيئية:المشكالت 
رتفاع االمواج  يؤدي إلي تعطيل نزول المرا -  96.50 لبحر.كب لالظروف الجوية الغير مالئمة والرياح وا 
 56.20 التلوث البحري  -

  المشكالت اإلجتماعية:
عدم وجود ضمانات للصياد وأسرته عند إصابته أو حدوث مرض له، وعدم وجود جهة حكومية للدفاع عن  -

 الصيادين ومصالحهم وحل مشكالتهم
31.20 

عرض لها الصيادون من وراء مهنة ي يتمضايقة شرطة المسطحات المائية للصيادين المرخص لهم، والمخاطر الت -
 الصيد.

54.50 

 56.80 انخفاض قيمة المعا  الذي يتقاضاه الصياد وأسرته. -
 .2020/2021حسبت من بيانات إستمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية للعام السمكي  المصدر:
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 التوصيات

من نتائج يمكن التوصل  البحثإليه  في ضوء ما توصل
موعة من التوصيات التي قد تفيد واضعي السياسات مج إلي

محافظة اإلسكندرية، ومن مجال تنمية مصايد الزارعية في 
( إنشاء جهة إدارية موحدة 1أهم تلك التوصيات ما يلي: )

تعمل علي تسهيل اإلجراءات القانونية الخاصة بعملية 
إستخراج الموافقات  اإلستثمار في قطاع الصيد وتسهيل

( 2مع خفض رسوم هذه الموافقات والتصاريح. ) ريحوالتصا
وضع قانون محدد ومتكامل ومستقل ينظم العمل في مجال 
الصيد في المصايد الطبيعية ويضمن التنسيق بين كافة 

( توفير الدعم 3الجهات ذات الصلة بهذا المجال. )
يوت والغزل لمستلزمات الصيد وأدواته وأسعار الوقود والز 

همة في التكاليف التي تتحملها المراكب د مألنها تمثل بنو 
تقديم خدمة إصالح محركات القوارب ( 4بمختلف أنواعها. )

لتخفيف حدة هذه المشكلة عن العاملين بهذه المهنة وذلك 
بإقامة عدد من الور  البحرية في مختلف موانىء الصيد، 

الح محركات قوراب إلص ةزمالوتجهيزها بالفنيين والعدد ال
( 5. )زمةسعار مدعومة، وتوفير قطع الغيار الالبأ الصيادين

مة الدورات التدريبية لتنمية مهارات الصيادين والقدرات إقا
المهنية من خالل محو األمية والتدريب واإلرشاد السمكي 

جتماعي فضال والتأمين الصحي والمعا  المبكر والتأمين اال
صيد ال ( تقييم أدوات6المراكب. ) عن التدريب في فن إدارة

المستخدمة حاليًا وتطويرها ومنع المخالف منها من أجل 
ستخدام الموارد الرأسمالية اكفاءة رتفاع مستوى االعمل على 

( 7. )والبشرية في مراكب الصيد بمحافظة االسكندرية
 ىهتمام بالجمعيات التعاونية لصائدي األسماك والتعرف علاال
المشاركة في  ىإل عهمجاتهم ومحاولة تنفيذها ودفرائهم واحتياآ

تخطيط وتنفيذ برامج تنمية المصايد، مع دعم هذه الجمعيات 
مساعدة الصيادين  ىالتعاونية وتفعيل دورها بحيث تعمل عل

وتنظيم عملهم وتوفير مستلزمات اإلنتاج لهم، وممارسة بعض 
 .المشاريع التعاونية السمكية
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ABSTRACT 

An Economic Study of Fishing Boats of the Canary Type in the Waters of the 

Mediterranean Sea in Alexandria Governorate 
Mohamed I. El-Shahawy, Hanan A. M. Zahran, Nesma A. H. Mohamed 

The study aims to identify many of the negatives 

that impede the increase in the production of the fishing 

profession and to search for the most appropriate 

solutions for it, which in turn is reflected in the 

efficiency and use of the available resources for that 

profession, and to increase the technical and economic 

efficiency of fishing vessels of the Canar type in the 

Mediterranean waters in Alexandria Governorate, and 

to increase the net return from the activity of the fishing 

profession.  

The results of the study showed: (1) that the value of 

the average average net return amounted to about 16789 

pounds for plowing, and this means that every pound 

invested in the plowing for the Canar vessel gives about 

20.43 pounds. (2) The most important varieties of fish 

caught for the Canar vessel according to the relative 

importance are sardines at a rate of 32.21%, followed 

by sulfur fish at a rate of 17.64%, while the relative 

importance of the rest of the other varieties of fish 

decreased, so the relative importance of pheasant fish 

was about 6.39%, followed by shrimp at a rate of 6.03% 

, then Shragaish fish by 5.43%, followed by potato fish 

by 5.43%, followed by spinner fish by 5.40%, then crab 

fish by 5.01%, then mias fish by 3.90%, followed by 

moose fish by 3.50%, then squid by about 3.19%. , then 

the thickness of the tree with a rate of 2.97%, then the 

fish of Kamaria with a rate of 2.91%.(3) The average 

technical efficiency index of the Canary fishing vessels 

in the Mediterranean waters in Alexandria governorate, 

according to the return concept, was about 43.90%, 

which means that these vessels can provide 56.10% of 

the productive resources without affecting the 

production of the vessel. While this average in the case 

of the concept of variable return to capacity was about 

87%, meaning that the current level of production can 

be achieved by using 87% of the actual resources. By 

estimating capacity efficiency and return on capacity, it 

was found that the production of 63 vessels of this type 

must be increased, and the production of 2 vessels of 

this type must be stable to achieve full technical 

efficiency. (4) The average economic efficiency index 

for the total canary vessels amounted to about 35.20%, 

meaning that the same level of production can be 

achieved at a cost less than the actual cost by an 

estimated rate of 64.80%. While the average distribution 

efficiency index of the Canar vessels in the study 

sample was about 78.50%, and this can be explained 

economically by the lack of benefit of these vessels 

according to the concept of capacity economies when 

using them for production elements and when selling 

the final product. (5) That in order for these vessels to 

achieve full economic efficiency at the current level of 

aggregate production, the quantity of actual resources 

must be reduced according to the value of the indicator 

of economic efficiency. 

Among the most important recommendations 

recommended by the study are the following: (1) 

Establishing a unified administrative body that works to 

facilitate the legal procedures related to the investment 

process in the fishing sector and facilitate the issuance 

of approvals and permits while reducing the fees for 

these approvals and permits. (2) Develop a specific, 

integrated and independent law that regulates work in 

the field of fishing in natural fisheries and ensures 

coordination between all relevant authorities in this 

field. (3) Providing subsidies for fishing supplies, tools, 

fuel, oil and yarn prices because they represent 

important items in the costs incurred by vessels. (4) 

Providing a vessel engine repair service to alleviate this 

problem for those working in this profession, by 

establishing a number of marine workshops in various 

fishing ports, and equipping them with technicians and 

the necessary number to repair the engines of 

fishermen’s vessels at subsidized prices, and providing 

the necessary spare parts. 

Keywords: canary vessels, economic efficiency, 

distributional efficiency, technical efficiency, net yield, 

optimal use, fish, fish varieties, Mediterranean Sea. 

 


