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 الأهلية ابملياه العذبة يف مجهورية مرص العربية  السمكية لمزارع  لالكفاءة الإدارية  

 محمد منري أأمحد فاضل   , *   عامص ًكرّيم عبدامحليد   , نصار محمد يوسف صادق 
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 drassem@azhar.edu.eg :الربيد الاليكرتوين للباحث الرئيس 

 امللخص: 

تضمن قطاع  يعد قطاع الأسامك أأحد قطاعات الإنتاج احليواين الهامة, واليت يُعًول علهيا يف سد الفجوة الغذائية من الربوتني احليواين يف مرص, وي 

نتاج السميك يف مرص وتعد   %79,82، والاسزتراع السميك واذلي ميثل حوايل %20,18الأسامك مجيع املصايد الطبيعية واليت متثل حوايل  من مجةل الإ

نتاجية لأهنا العنرص اذلي يتوىل امجلع بني العنارص الأخرى وفقًا لنظم حمددة ويراقب معلية ا نتاج يف أأي وحدة اإ نتاج يف الوحدة  الإدارة أأمه عنارص الإ لإ

نتاجية الزراعية. ومتثلت مشلكة البحث يف اخنفاض الإنتاجية نتيجة ضعف الإدا ىل الوسائل والأساليب العلمية املناس بة اليت الإ رة القامئة علهيا وافتقارها اإ

تقدير كفاءة الإدارة املزرعية يف املزارع السمكية الأهلية للتعرف   متكهنا من حتقيق أأعىل قدر من الكفاءة يف اس تخدام املوارد املزرعية، واس هتدف البحث

نتاج، واعمتد البحث يف تقدير كفاءة الإدارة املزرعية عىل حتليل مغلف عيل كيفية اس تغالل الإدارة للموارد الاقتصادي   ة املتاحة دلهيا يف احلصول عيل الإ

مزارع   6تبة الاويل بعدد ر مزعة حققت الكفاءة الفنية, واحتلت الفئة الثالثة امل 104مزارعة فقط من أأجامىل العينة والبالغ  17البياانت. وبينت النتاجئ أأن 

ذ تراوحت بني  كفوءة فنيًا  , أأي أأن هذه املزارع ميكهنا 0,96, ومتوسط قدر حبوايل  1 -0,471وأأن كفاءة السعة ملزارع العينة يوجد بيهنا تباين واختالف اإ

نتاهجا بنس بة  قتصادية,  مزارعة فقط من أأجامىل العينة حققت الكفاءة الا 9عند نفس القدر من املوارد املس تخدمة. وبينت النتاجئ أأيضًا أأن  %4زايدة اإ

وهذا   0,878مزارع كفوءة اقتصاداًي وأأن الكفاءة الاقتصادية ملزارع العينة قد جاءت مبس توي بلغ ابملتوسط  4واحتلت الفئة الرابعة املرتبة الاويل بعدد 

ماكهنا خفض التاكليف بنس بة أأن يعين  نتاج.  %12,2هذه املزارع ابإ ليهوحتقيق ذات املس توي من الإ نه يوىص   وىف ضوء ما توصل اإ البحث من نتاجئ فاإ

عادة توزيع املوارد الاقتصادية، مبا يضمن حتقيق الكفاءة الا ابلتاىل: دارة املزارع السمكية واإ رضورة   قتصادية.التأأكيد عيل أأمهية اتباع الأساليب العلمية يف اإ

يل حتقيق كفاءة اتمة يف بعض املزارع السمكية، وذكل    لختاذها مناذج تطبيقية  من قبل املزارع اليت مل حتقق كفاءة اتمة. التعرف عيل الأس باب اليت أأدت اإ

ىل ذكل. دارة املزارع   دراسة املزارع السمكية اليت مل حتقق الكفاءة، وذكل للتعرف عىل الأس باب الىت أأدت اإ العمل عىل توفري دورات تدريبية فامي يتعلق ابإ

 السمكية.

 . الكفاءة  ,املزارع السمكية الأهلية ,لف البياانتمغ  ,الكفاءة الإدارية: الاسرتشادية اللكامت  

 قدمة: امل

الأسامك أأحد قطاعات الإنتاج احليواين الهامة, واليت  يعد قطاع 

يُعًول علهيا يف سد الفجوة الغذائية من الربوتني احليواين يف مرص, حيث  

.   ( 2) مليون فدان 13,2متتكل مرص مساحات مائية واسعة تقدر حبوايل 

ويتضمن قطاع الأسامك مجيع املصايد الإقلميية البحرية الساحلية ابلبحر 

البحر الأمحر وخليج السويس واملصايد الإقلميية البحرية  املتوسط و 

الشاملية والإقلميية ادلاخلية، والبحريات، ومصادر هنر النيل ودلتاه  

نتاهجا حوايل  ، والاسزتراع السميك  %20,18وفروعه، واليت ميثل اإ

نتاجه حوايل  من مجةل الإنتاج السميك يف مرص   %79,82واذلي ميثل اإ

  1804,35م( والبالغ حوايل 2019-2015) خالل متوسط الفرتة 

أألف طن, ويضم قطاع الاسزتراع السميك يف مرص نوعني من املزارع 

نتاهجا  ، واملزارع %85,79السمكية وهام: املزارع الأهلية وميثل اإ

نتاج الاسزتراع  %14,21احلكومية مثلت  جاميل اإ ، من متوسط اإ

أألف   1440,15م( والبالغ حوايل 2019-2015خالل الفرتة ) 

 . ( 4)طن

لهذا أأصبحت الإدارة الاقتصادية لقطاع الأسامك يف ظل تطبيق  

عامل أ ليات السوق من الأمور احليوية, نظراً   نظام الاقتصاد احلر, واإ

نتاج . ويمتزي هذا القطاع  (3) لقيام القطاع اخلاص ابدلور الرئيس يف الإ

نتاجية اليت تتطلب معاجلات خاصة للامنذج, واملنا جه التقليدية بعالقاته الإ

يف الإدارة واحملاس بة لأعامل املزرعة. فضاًل عن كون الإدارة أأمه عنارص  

نتاجية لأهنا العنرص اذلي يتوىل امجلع بني العنارص   نتاج يف أأي وحدة اإ الإ

نتاجية   نتاج يف الوحدة الإ الأخرى وفقًا لنظم حمددة ويراقب معلية الإ

   . ( 1) ( الزراعية )املزرعة

   البحث: مشلكة  

يل التوسع  تتلخص مشلكة البحث يف أأنه عيل الرمغ من الاجتاه اإ

نتاج والاس هتالك, حيث زاد   يف الاسزتراع السميك لسد الفجوة بني الإ

نتاج   الاعامتد عيل التوسع يف املزارع السمكية الأهلية مكصدر لالإ

نتاجية نتيجة ضعف   ن تكل املزارع تعاين من اخنفاض الإ ل اإ السميك، اإ

ىل الوسائل والأساليب العلمية املناس بة الإد ارة القامئة علهيا وافتقارها اإ

اليت متكهنا من حتقيق أأعىل قدر من الكفاءة يف اس تخدام املوارد  

 املزرعية املتاحة الاس تخدام الأمثل. 

 هدف البحث: 

ىل  هيدف البحث تقدير كفاءة الإدارة املزرعية يف املزارع السمكية اإ

عيل كيفية اس تغالل الإدارة للموارد الاقتصادية املتاحة الأهلية للتعرف 

نتاج, ويمت ذكل من خالل املقارنة بني الوحدات   دلهيا يف احلصول عيل الإ

نتاجية ) املزارع السمكية ( اخملتلفة.  وذكل بتقدير الكفاءة الفنية  الإ
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يل الوحدات الإنتاجية   والاقتصادية لها يف عينة ادلراسة للوصول اإ

واختاذها كوحدات مرجعية لرفع الكفاءة الإدارية للمزارع السمكية الكفؤة, 

 الأهلية.

   : البياانت الطريقة البحثية ومصادر  

بعض طرق التحليل عىل  يعمتد البحث الطريقة البحثية: أأوًل: 

هبدف التعرف عىل العالقات اليت حتمك  ، والمكي الإحصايئ الوصفي

ادلراسة يف التعرف عىل دور  املتغريات الرئيس ية ابدلراسة، واعمتدت 

ىل الكفاءة التقنية  الإدارة يف تقدير الكفاءة الاقتصادية وفصل مكوانهتا اإ

 Data البياانت والكفاءة التخصيصية عىل حتليل مغلف 

Envelopment Analysis Program . لإنشاء جمال حيوي البياانت

حبيث ميكن تقدير   Non Parametric Piecewise Surfaceيعرف 

كفاءة وفق عالقة توليفة املوارد املس تخدمة يف هذا اجملال )املغلف(  ال

نتاج املامتثل.   اذلي ميثل منحىن الإ

  : امعىل مصدرين للبياانت أأوهل البحث  : يعمتدمصادر البياانتاثنًيا: 

من مصادرها اخملتلفة ابلنرشات الإحصائية، وادلورايت  البياانت الثانوية 

هيئات ذات العالقة واملتوفرة يف جسالهتا،  الاقتصادية، اليت تصدرها ال 

واليت من أأمهها اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة  

خالل  اليت مت مجعها من  الأولية بياانتواثنهيام: ال  لتمنية الرثوة السمكية.

الزايرات امليدانية، واملقابالت الشخصية حلائزي املزارع السمكية 

 م. 2021/2022الأهلية، وذكل خالل عام 

   : أأسلوب املعاينة واختيار عينة البحث 

-Multiمتعددة املراحل  عشوائية كعينة ادلراسة عينة تتكون

stage Random Sample الاسزتراع  مزارع متثل  مفردة، 120 من  

ويمت اختيار املفردات بنس بة لك   الأهلية يف املياه العذبة، السميك

جاميل العينة, وقد مت استبعاد  يل اإ مفردة لعدم دقهتا واكنت   16حمافظة اإ

 كاممفردة واليت مت حتلهيا لس تخراج النتاجئ،  104املفردات الصحيحة 

 (.  1)  رمق ابجلدول موحض هو

املنتجة للأسامك عن   ومت الاختيار عشوائيًا بني أأمه احملافظات

زتراع السميك، ووقع الاختيار عىل حمافظيت كفر الش يخ  طريق الاس 

جاميل مساحة    %10,80،  %40,44والرشقية وميثال عىل الرتتيب  من اإ

 (. 2019-2015املزارع عىل مس توى امجلهورية مكتوسط للفرتة ) 

وىف املرحةل الثانية مت اختيار املراكز بطريقة عشوائية، ابختيار 

ة كفر الش يخ, ومركزي  مركزي الرايض, ومطوبس، من حمافظ

احلس ينية, وأأبو حامد من حمافظة الرشقية وذكل خالل مومس  

 م(. 2021/2022)

وفامي يتعلق ابملرحةل الثالثة والأخرية، وتمتثل يف اختيار املزارع  

مزرعة من حمافظة كفر   96عشوائيًا من لك مركز، حبيث يمت اختيار

مزرعة من   24مزرعة من لك مركز. يمت اختيار  48الش يخ بواقع 

 مزرعة من لك مركز من املراكز اخملتارة.  12حمافظة الرشقية, بواقع 

 

 

 نتاجئ البحث ومناقش هتا 

 : DEAأأوًل: تقدير مس توايت كفاءة السعة ومكوانهتا بطريقة  

 Data Envelopmentيتناول هذا اجلزء نتاجئ مغلف البياانت 

Analysis   لكفاءة السعة ومكوانهتا لعينة ادلراسة وكذكل التعرف من

خالل نفس النتاجئ عيل تأأثري جحم املزرعة عيل الكفاءة املزرعية ومن مث  

 توصيف النتاجئ املتحصل علهيا ومن مث حماوةل تفسري تكل النتاجئ.  

 نتاجئ تقدير كفاءة السعة ومكوانهتا لإجاميل العينة: 

ملزارع   SE Returns to Scale)السعة )يتطلب قياس كفاءة 

  ملفهوم العائد الثابت للسعة  ا الكفاءة التقنية وفقً العينة قياس 

Constant Returns to Scale (CRS)  الكفاءة التقنية وكذكل

 Variable Returns to Scale ، ملفهوم العائد املتغري للسعة اوفقً 

(VRS)  ات ب ث  يف ظلتقنية ال  لأن احلصول علهيا يتطلب قسمة الكفاءة

. حيث  (5) العائد للسعة تغري يف ظلالتقنية  عيل الكفاءة العائد للسعة

( أأن نتاجئ كفاءة السعة ملزارع  2تبني التقديرات الواردة ابجلدول رمق ) 

ذ تراوحت بني  ,  1 -0,471العينة يوجد بيهنا تباين واختالف اإ

جاميل مزارع 0,96ومتوسط قدر حبوايل  العينة تفقد قدراً من  , أأي أأن اإ

مكتوسط للعينة, أأو أأن   %4املوارد الاقتصادية املقدرة يف المنوذج مقداره 

نتاهجا بنس بة  عند نفس القدر من املوارد   %4هذه املزارع ميكهنا زايدة اإ

 املس تخدمة.

أأما الكفاءة التقنية يف ظل تغري العائد للسعة فقد تراوحت بني  

ماكنية زايدة   0,947, ومبتوسط بلغ حوايل 0.785-1 وهذا يعىن اإ

نتاج مبقدار بدون زايدة  يف املوارد املس تخدمة. أأما ابلنس بة   % 5,3الإ

-0,741للكفاءة التقنية يف ظل ثبات العائد للسعة فقد تراوحت بني 

نتاهجا   0,908مبتوسط بلغ  1 وعليه فاإن هذه املزارع ميكن زايدة اإ

نتاج احل  % 9,2مبقدار  ايل مع تقليل التاكليف أأو حتقيق نفس مس توي الإ

نتاجية. % 9,2مبقدار   , من التاكليف الإ

 الأمهية النسبية للفئات اخملتلفة لكفاءة السعة ومكوانهتا: 

يل   يمت يف هذا اجلزء تقس مي مس توايت الكفاءة املقدرة من التحليل اإ

أأربع مس توايت للكفاءة وذكل للتعرف عيل عدد املزارع اليت تقع يف لك  

جاميل العينة, واليت توحض مس توايت كفاءة املديرين  فئة  ونسبهتا من اإ

 اذلين يعملون بتكل املزارع. 

ويوحض أأسلوب حتليل مغلف البياانت املزرعة غري الكفء, ويه  

, ووفقًا لهذا  % 100املزرعة اليت يكون مؤرش الكفاءة لها أأقل من 

لق ابلفئة الأويل  ( وفامي يتع3املؤرش تشري البياانت الواردة ابجلدول رمق ) 

تبني أأن عدد املزارع اليت حققت   % 100واليت متثل مس توي كفاءة 

مزرعة فقط   17اكنت  %100عوائد جحم اثبت عيل السعة وبكفاءة 

جاميل عدد املزارع ابلعينة والبالغ  %16,35مثلت حوايل    104من اإ

كام  مزرعة, وميكن اعتبار هذه املزارع مزارع مرجعية لبايق مزارع العينة. 

ميكن لها أأن تس متر عيل التوليفة احلالية للعنارص لأهنا تعمل عند جحوهما  

املثيل وابلتايل فاإن وفورات احلجم دلهيا معدومة, حسب ما يظهره  
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نتاج اللكي يزداد بنفس مقدار   مؤرش عوائد احلجم, وهو ما يعين أأن الإ

دة يف  زايدة عوامل الإنتاج املتغرية, ويف هذه احلاةل يكون معدل الزاي

نتاج اللكى اثبت, ما يدل عيل وجود نس بة اثبته من عنارص الإنتاج   الإ

نتاج أأي أأن هذه املزارع تعمل   نتاجية وبني جحم الإ ادلاخةل يف العملية الإ

 يف املرحةل الاقتصادية. 

يل أأن املزارع الكفؤة اليت تعمل عند جحوهما   وجتدر الإشارة هنا اإ

مزرعة بنس بة  40عة بلغت املثيل يف ظل تغري العائد عيل الس

وقد فاقت نظريهتا يف ظل ثبات العائد عيل السعة واليت   % 38,46

مزرعة, وهو نفس عدد املزارع اليت تطابقت كفاءهتا التقنية  17بلغت 

)واحد حصيح(, أأي اكنت كفؤة فنيًا   %100عند املؤرشين حمققة كفاءة 

ا تعمل بصورة  مزرعة اكنت كفؤة فنيًا فقط أأي أأهن 23وجحميًا, بيامن 

جيدة لكن سبب عدم الكفاءة انجت عن عوامل البيئة اخلارجية واحمليطة  

نتاجية.   ابلوحدة الإ

أأقل   -90وفامي يتعلق ابلفئة الثانية من مس توايت الكفاءة )من 

( تشري بياانت نفس اجلدول ابلنس بة لكفاءة السعة أأن عدد  100من

جاميل عدد   %70,19مزرعة ونسبهتا  73املزارع بتكل الفئة بلغت  من اإ

املزارع, بيامن عدد املزارع اذلي حقق نفس املس توي من الكفاءة للكفاءة  

مزرعة مثلت حوايل   44التقنية يف ظل تغري العائد عيل السعة بلغ 

ما فامي يتعلق ابلكفاءة التقنية يف  % 42,31 جاميل عدد املزارع, اإ من اإ

بنس بة بلغت  مزرعة 40ظل ثبات العائد للسعة فقد مشلت تكل الفئة

جاميل عدد املزارع ابلعينة.    % 38,46  من اإ

(  90أأقل من -80أأما الفئة الثالثة من مس توايت الكفاءة )من

تشري بياانت نفس اجلدول ابلنس بة لكفاءة السعة أأن عدد املزارع بتكل  

جاميل عدد املزارع, بيامن   %12,50مزرعة ونسبهتا  13الفئة بلغت  من اإ

س املس توي من الكفاءة للكفاءة التقنية يف عدد املزارع اذلي حقق نف

من   %17,31مزرعة مثلت حوايل   18ظل تغري العائد عيل السعة بلغ 

ما فامي يتعلق ابلكفاءة التقنية يف ظل ثبات العائد   جاميل عدد املزارع, اإ اإ

من   % 40,38مزرعة بنس بة بلغت  42للسعة فقد مشلت تكل الفئة 

جاميل عدد املزارع ابلعينة.  اإ

(   80 يتعلق ابلفئة الرابعة من مس توايت الكفاءة )أأقل من وفامي

واليت متثل مس توي متدين من الكفاءة, تشري بياانت نفس اجلدول  

ابلنس بة لكفاءة السعة أأن عدد املزارع بتكل الفئة بلغت مزرعة واحدة   

جاميل عدد املزارع, بيامن عدد املزارع اذلي   % 0,96فقط ونسبهتا  من اإ

من الكفاءة للكفاءة التقنية يف ظل تغري العائد عيل   حقق نفس املس توي

ما  %1,92مزرعة مثلت حوايل  2السعة بلغ  جاميل عدد املزارع, اإ من اإ

فامي يتعلق ابلكفاءة التقنية يف ظل ثبات العائد للسعة فقد مشلت تكل  

جاميل عدد املزارع ابلعينة.     %4,81الفئة مخس مزارع بنس بة بلغت   من اإ

 تأأثري جحم املزرعة عيل الكفاءة املزرعية:  

يل أأربعة فئات حيازيه وذكل ملعرفة   يمت يف هذا اجلزء تقس مي العينة اإ

أأي احليازات حققت مس توايت أأعيل من غريها يف الكفاءة املزرعية 

 وذكل بغرض معرفة تأأثري جحم احليازة عيل الكفاءة.

أأقل من مخس  )السمكية  الأوىل من املزارع لفئةكفاءة السعة ومكوانهتا ل

 : (أأفدنة

( تبني أأن الكفاءة احلجمية  4ومن خالل تقديرات اجلدول رمق )

مزرعة تراوحت بني   18)كفاءة السعة( للفئة الأويل واليت تضم 

أأي أأن هذه املزارع مازال  0,89ومبتوسط بلغ حوايل  1- 0,741

نتاج ماكهنا زايدة الإ الإنتاجية  , دون زايدة املوارد % 11بنس بة  ابإ

املس تخدمة, أأو أأهنا تفقد قدراً من املوارد الاقتصادية املس تخدمة يف 

نتاجية بنس بة  نتاج الأمر اذلي يعين زايدة التاكليف الإ , ول  % 11الإ

ل مزرعة واحدة مضن هذه الفئة كفؤة فنيًا وجحميًا وهو ما يعين   توجد اإ

يل احلجوم  مل ت 100أأن لك املزارع تقريبًا ابس تثناء املزرعة رمق  صل اإ

ماكهنا زايدة الإنتاج مبقدار  ,  %11املثيل مبعين أأن هذه املزارع مازال ابإ

نتاجية, وهو ما يتفق مع املنطق الاقتصادي   دون زايدة التاكليف الإ

ذا مل يتوفر دلي هذه   حيث يرتفع متوسط تاكليف املزارع الصغرية اإ

ية املتوفرة, فضاًل  املزارع متطلبات احلد الأدىن لس تخدام العامةل العائل 

نتاجية املرتفعة. وفامي يتعلق   عن استيعاب املوارد الاقتصادية ذات الإ

,  1 -0,859ابلكفاءة التقنية لعائد احلجم املتغري فقد تراوحت بني 

يف حني تراوحت الكفاءة التقنية لعائد   0,983مبتوسط قدر حبوايل 

ني مل  ويف ح 0,875ومبتوسط بلغ  1- 0,741احلجم الثابت بني 

يسجل يف هذه الفئة مزارع تعمل بعوائد متناقصة, مما يدل عيل أأن  

نتاج   نتاج أأكرب من معدل الزايدة يف عنارص الإ معدل الزايدة يف جحم الإ

نتاج مضن هذه الفئة احليازية.  املس تخدمة يف الإ

أأقل   -5من )السمكية لمزارعل الثانية لفئةكفاءة السعة ومكوانهتا ل
 أأفدنة:  (10من

( أأن الكفاءة احلجمية للفئة الثانية 5تقديرات اجلدول رمق )  تشري

ومبتوسط بلغ   1-0,861مزرعة تراوحت بني  35واليت تشمل 

ماكنية زايدة  0,956 يل اإ , أأعيل من متوسط الفئة الأويل. ويشري ذكل اإ

نتاج لهذه الفئة مبقدار دون زايدة مس توي عنارص الإنتاج   %4,4الإ

يل فقد قدراً من املوارد الاقتصادية   املس تخدمة الأمر اذلي يشري اإ

ضافية تقدر نتاج فضاًل عن حتمل تاكليف اإ ,  % 4,4املس تخدمة يف الإ

جاميل   %4,81, % 14,29وقد حققت مخس مزارع مثلت حوايل  من اإ

مزارع الفئة والعينة عيل الرتتيب الكفاءة الفنية واحلجمية, أأي أأهنا حققت  

ة التقنية لعائد احلجم املتغري فقد  عوائد جحم اثبتة, وفامي يتعلق ابلكفاء 

ويف حني   0,938ومبتوسط بلغ حوايل  1-0,785تراوحت بني 

ومبتوسط   1-0,771تراوحت الكفاءة التقنية لعائد احلجم الثابت بني 

ل مزرعة واحده يف هذه الفئة تعمل بعوائد  0,897بلغ  , ومل تسجل اإ

يدل عىل أأن معدل   متناقصة, وابيق املزارع تعمل بعوائد مزتايدة، مما

نتاج يف هذه الفئة أأيًضا أأكرب من معدل الزايدة يف   الزايدة يف جحم الإ

نتاج.  نتاج املس تخدمة يف الإ  عنارص الإ

أأقل من   -10من )السمكية لمزارعل الثالثة لفئةكفاءة السعة ومكوانهتا ل
 فدان(: 20

( أأن الكفاءة احلجمية للفئة الثالثة 6رمق)  تشري تقديرات اجلدول 

  0,983ومبتوسط بلغ 1-0,899مزرعة تراوحت بني  28واليت تشمل 
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يل اإماكنية زايدة   أأعيل من متوسط الفئة الأويل والثانية. ويشري ذكل اإ

نتاج لهذه الفئة مبقدار دون زايدة مس توي عنارص الإنتاج   %1,7الإ

يل فقد ق دراً من املوارد الاقتصادية  املس تخدمة الأمر اذلي يشري اإ

ضافية تقدر نتاج فضاًل عن حتمل تاكليف اإ , وقد  % 2املس تخدمة يف الإ

,  %21,43مزارع الكفاءة الفنية واحلجمية مثلت حوايل  6حققت 

جاميل مزارع الفئة والعينة عيل الرتتيب, أأي أأهنا حققت   5,77% من اإ

د احلجم املتغري فقد  عوائد جحم اثبتة, وفامي يتعلق ابلكفاءة التقنية لعائ

ويف حني تراوحت   0,946ومبتوسط بلغ  1-0,791تراوحت بني 

ومبتوسط بلغ   1-0,778الكفاءة التقنية لعائد احلجم الثابت بني 

0,929 . 

فدان   20)السمكية من املزارع الرابعة لفئةكفاءة السعة ومكوانهتا ل

كرث   : (فأأ

حققت  ( أأن مخس مزارع فقط يه من 7تشري تقديرات اجلدول )

الكفاءة الفنية واحلجمية, أأي أأهنا حققت عوائد جحم اثبتة مثلت حوايل  

جاميل مزارع الفئة والعينة عيل الرتتيب, يف   4,81%, % 21,74 من اإ

مزرعة   23حني أأوحضت أأن الكفاءة احلجمية للفئة الرابعة واليت تشمل 

أأعيل من متوسط   0,992ومبتوسط بلغ  1-0,968تراوحت بني 

ماكنية زايدة الإنتاج لهذه الفئة الفئات الثال يل اإ ثة. ويشري ذكل اإ

نتاج املس تخدمة الأمر   %0,8مبقدار دون زايدة مس توي عنارص الإ

يل فقد قدراً من املوارد الاقتصادية املس تخدمة يف الإنتاج   اذلي يشري اإ

ضافية تقدر  , وفامي يتعلق ابلكفاءة  %0,8فضاًل عن حتمل تاكليف اإ

  1-0,811ملتغري فقد تراوحت بني حد أأدين بلغ التقنية لعائد احلجم ا

ويف حني تراوحت الكفاءة التقنية لعائد احلجم   0,934ومبتوسط بلغ 

 0,926ومبتوسط بلغ    1-0,803الثابت بني 

اثنيًا: تقدير الكفاءة التقنية والتوزيعية وكفاءة اللكفة للموارد املس تخدمة  

 يف عينة ادلراسة:  

الكفاءة املس تخدمة يف ثالثة معايري يه الكفاءة التقنية تمتثل معايري 

والكفاءة التوزيعية وكذكل الكفاءة الاقتصادية ويه تتعرض بشلك  

نتاجية وذكل يف ضوء أأسعار املوارد او لكفهتا   مبارش للتاكليف الإ

نتاجية.   الإ

 نتاجئ تقدير الكفاءة الاقتصادية ومكوانهتا لإجاميل العينة: 

( اذلي يظهر نتاجئ معايري الكفاءة  8ابس تعراض بياانت جدول رمق)

يل   التقنية والكفاءة التوزيعية وكذكل الكفاءة الاقتصادية واليت تشري اإ

أأن هناك تباينًا واختالفًا يف درجة الكفاءة التقنية حيث بلغت ابملتوسط  

  ويه نفس النتيجة اليت مت التطرق الهيا يف ظل العائد املتغري  0,947

يل أأن هذه املزارع تسمح  للسعة يف حساب كفاءة السعة واليت تشري اإ

يل زايدة اللكفة  بفقد قدر من مواردها نتيجة عدم الكفاءة مما أأدي اإ

واس تخدمت مرة اخري يف حساب كفاءة اللكفة. أأما   %5,3مبقدار 

كحد أأدين والواحد   0,676الكفاءة التوزيعية فاإهنا تراوحت بني 

ذ بلغت مبتوسط الصحيح كحد أأعيل  عيل مس توي العينة  0,928اإ

عادة توزيع املوارد الاقتصادية املس تخدمة يف املزارع  وهذا يعين أأن اإ

نتاج مع احلفاظ   %7,2السمكية سوف يوفر  جاميل قمية تاكليف الإ من اإ

نتاج احلايل, مبعين أأن هناك هدر يف املوارد املس تخدمة   عيل مس توي الإ

نتاج نفسة  , وأأن املديرين مي % 7,2بنس بة  كهنم احلصول عيل الإ

جاميل قمية التاكليف املس تخدمة, وهذه القمية  %92,8ابس تخدام  من اإ

تتحقق عندها الامتس بني منحين الناجت املتساوي وخط املزيانية أأي 

يل نقطة الإنتاج الأمثل اذلي عندها يتساوى معدل الإحالل   الوصول اإ

فاءة التلكفة او الكفاءة احلدي مع النس بة السعرية. أأما ابلنس بة  لك

ترتاوح بني   0,878الاقتصادية جفاءت مبس توي بلغ ابملتوسط 

. هذا املس توي يعد منخفضًا وهو انعاكس ملس توايت  1- 0,676

الكفاءة التقنية والكفاءة التخصيصية اليت يه حاصل انجتهام هذا يعين  

أأن هذه املزارع تزيد تاكليفها عند أأدين نقطة عيل منحىن متوسط  

ماكهنا خفض التاكليف بنس بة  التاكليف مبعين أأخر أأن هذه املزارع ابإ

نتاج أأي أأن العينة تكون قادرة   % 12,2 وحتقيق ذات املس توي من الإ

نتاج القدر احلايل من الإنتاج ابس تخدام  فقط من املوارد   % 87,8عيل اإ

مث تصبح كفؤة اقتصاداًي وهذا يؤكد أأن الكفاءة التقنية يه املكون الأكرب  

 لكفاءة الاقتصادية عيل حساب الكفاءة التخصيصية.ل

 الأمهية النسبية للفئات اخملتلفة للكفاءة الاقتصادية ومكوانهتا: 

يل   يمت يف هذا اجلزء تقس مي مس توايت الكفاءة املقدرة من التحليل اإ

أأربعة مس توايت للكفاءة وذكل للتعرف عيل عدد املزارع اليت تقع يف لك  

جاميل  العينة, واليت توحض مس توايت كفاءة املديرين   فئة ونسبهتا من اإ

 اذلين يعملون بتكل املزارع. 

يل مس توايت9تشري البياانت الواردة ابجلدول رمق )  الكفاءة   ( اإ

لإجاميل العينة, وفامي يتعلق ابلفئة الأويل واليت   الاقتصادية ومكوانهتا 

يل أأن مجموع املزارع اليت حققت كفاءة   %100متثل مس توي كفاءة  اإ

جاميل   %8,65بلغت تسع مزارع شلكت ما نسبته  %100توزيعية من اإ

العينة مما يعين أأن هذه املزارع ليس دلهيا أأية مدخالت فائضة بسبب  

اس هتالكها مجليع املدخالت ابلقدر الاكيف أأو الأمثل للوصول ايل الإنتاج  

الالزم أأي أأن القمي الراكدة لها تساوي صفر, كام يالحظ أأن املزارع اليت  

مزرعة مل تس تطيع مجيعها حتقيق   40حققت كفاءة فنية مثيل وعددمه 

نتاجية  يل أأن تاكليف عنارصها الإ كفاءة توزيعية مثيل وهذا يعود اإ

يل اخنفاض الكفاءة التخصيصية عن  مرتفعة ابملس توي اذلي أأدي اإ

نتاج عند النقطة اليت يكون فهيا   املس توي الأمثل وهذا يعين أأن الإ

يل  كفء فنيًا وغري ك نتاج املزرعة اإ فء توزيعيًا، وعند اخنفاض تاكليف اإ

يل املس توي يكون فيه هذا   حد تسمح فيه ابخنفاض خط التاكليف اإ

اخلط يف حاهل متاس مع منحين الناجت املتساوي عندئذ سوف تصبح  

هذه املزرعة كفؤة ختصيصيًا مث اقتصاداي، لأن الكفاءة التقنية عندما  

يل زايدة ا يل اس مترار الزايدة   تتحسن يؤدي ذكل اإ لكفاءة التوزيعية واإ

يل أأقصاه.  يل أأن يصل اإ  يف معدل التغري التقين اإ

أأما ابلنس بة  لكفاءة التلكفة أأو الكفاءة  الاقتصادية تشري بياانت  

يل أأن تسع مزارع فقط حققت كفاءة اقتصادية ويه   نفس اجلدول اإ

جاميل  من اإ  % 8,65نفسها اليت حققت كفاءة ختصيصية مثلت ما نسبته 

يل اخنفاض مس توايت الكفاءة التخصيصية   عدد املزارع ويه تشري اإ

يل   وابلتايل الاقتصادية أأي أأن عدد املزارع اليت اس تطاعت الوصول اإ
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أأفضل انجت بعدد حمدد من املدخالت يه ذاهتا اليت حققت كفاءة  

ختصيصية اكمةل وتقنية يف أأن واحد ويه اليت تعمل مضن حدود منحين  

نتاج وعيل وفق الطريقة  الناجت املتس اوي ذلكل علهيا الاس مترار ابلإ

املطبقة ذاهتا، ويالحظ أأن اس تخدام مكيات من عنارص الإنتاج ابلشلك  

يل الكفاءة التقنية وما يقابل ذكل من ارتفاع يف   الأمثل والوصول اإ

نتاج وابلتايل خفض الكفاءة التخصيصية اليت تنعكس يف   تاكليف الإ

ىل أأن املزارع الكفؤة فنيًا بلغ عددها كفاءة اللكفة الأمر ا    40ذلي أأدى اإ

مزرعة وذكل بوقوعها عيل منحين الناجت املتساوي ولكهنا غري كفؤة  

ختصيصيًا ما عدا تسع مزارع فقط والسبب يف ذكل هو ارتفاع تاكليف  

يل ارتفاع خط التاكليف بشلك يفوق منحين الناجت   نتاج اليت تؤدي اإ الإ

يكن هذا املنحين مماسًا خلط التاكليف. هذه  املتساوي وابلتايل مل 

يل الواقع اذلي   النتيجة أأي اخنفاض الكفاءة الاقتصادية قد تعزي اإ

يعيشه القطاع الزراعي يف ظل ارتفاع أأسعار مس تلزمات الإنتاج خاصة  

الأعالف، وكذكل أأن قسم من مزارعي العينة يعمتد يف ملء  الأحواض 

ات كبرية من الوقود ابهظة المثن  عيل ماكينات الري وهذا يتطلب مكي 

نتاج مصحوبة ابخنفاض أأسعار الناجت من   يل ارتفاع تاكليف الإ هذا أأدي اإ

هجة وغياب امحلاية للمنتج من هجة أأخري هذه الأس باب جممتعة وغريها  

 ساعدت يف اخنفاض الكفاءة التخصيصية مث الكفاءة الاقتصادية.   

أأقل   -90الكفاءة)منوفامي يتعلق ابلفئة الثانية من مس توايت 

( تشري بياانت نفس اجلدول أأن املزارع اليت احنرصت كفاهئا   100من

من   %66,35مزرعة شلكت  69التوزيعية يف تكل الفئة  بلغت 

جاميل املزارع ويه نس بة تعد مرتفعة نسبيًا وهذا دليل عيل أأن   اإ

من املزارعني حاولوا الاقرتاب من مس توي الكفاءة التوزيعية   % 66,35

مزرعة   25بتعدوا عن مس توي الكفاءة الاقتصادية واليت بلغت وا

جاميل عدد املزارع  بسبب زايدة أأسعار أأو   % 24,4مثلت حوايل  من اإ

 تاكليف املدخالت مع وجود فائض يف بعض العنارص. 

أأقل   -80وفامي يتعلق ابلفئة الثالثة من مس توايت الكفاءة)من

اليت احنرصت كفاهئا   ( تشري بياانت نفس اجلدول أأن املزارع 90من

من   %23,08مزرعة شلكت  24التوزيعية يف تكل الفئة  بلغت 

جاميل املزارع  ويه نس بة أأقل من الفئة السابقة مما يدل عيل تفوق   اإ

مزارع الفئة الثانية يف حتقيق الكفاءة التوزيعية واخنفاض عدد املزارع لكام  

يف تكل الفئة اخنفضت مس توي الكفاءة عيل عكس الكفاءة الاقتصادية 

جاميل عدد املزارع  %58,65مزرعة مثلت حوايل  61واليت بلغت  من اإ

ويه نس بة مرتفعة عن الفئة السابقة مما يعين أأن غالبية املزارع مل حتقق  

 مس توي كفاءة أأمثل. 

( واليت  80وفامي يتعلق ابلفئة الرابعة من مس توايت الكفاءة)أأقل من

ياانت نفس اجلدول ابلنس بة  متثل مس توي متدين من الكفاءة, تشري ب 

للكفاءة التوزيعية أأن عدد املزارع بتكل الفئة بلغت مزرعتني فقط  

جاميل عدد املزارع, وهو نفس نس بة املزارع اليت  %1,92ونسبهتا  من اإ

حققت كفاءة تقنية, بيامن عدد املزارع اليت حققت نفس املس توي من  

رع مثلت حوايل  الكفاءة ابلنس بة للكفاءة الاقتصادية بلغ تسع مزا

جاميل عدد املزارع.   8,65%  من اإ

 تأأثري جحم املزرعة عيل الكفاءة الاقتصادية املزرعية:  

يل أأربع فئات حيازيه  ويه نفس   يمت يف هذا اجلزء تقس مي العينة اإ

الفئات املس تخدمة يف كفاءة السعة, وذكل ملعرفة أأي احليازات حققت  

ية وذكل بغرض معرفة تأأثري  مس توايت أأعيل من غريها يف الكفاءة املزرع 

 جحم احليازة عيل الكفاءة الاقتصادية. 

أأقل من  )السمكية  الأوىل من املزارع لفئةالكفاءة الاقتصادية ومكوانهتا ل
 : (أأفدنة 5

نتاجئ الكفاءة الاقتصادية  ( أأن 10تشري تقديرات اجلدول رمق )

ذ   ,جاءت بنسب متباينة مزرعة 18الأويل واليت تضم  للفئة اللكية اإ

ن املزارع أأ يف حني . 0,872وبلغ متوسطها  1-0,676تراوحت بني 

ثالث   والبالغ عددها  % 100ية اكمةل بنس بة سعر اليت حققت كفاءة 

يدل عىل وجود   ممامن املساحة،  الأويلفقط عىل مس توى الفئة  مزارع

لت  ، مثحمققة للكفاءة التخصصية اكنتالفئة نفس مضن  ثالث مزارع

جاميل عدد املزارع يف الفئة والعينة %2,88، %16,96حوايل  ، من اإ

 عىل الرتتيب. 

أأقل   -5من )السمكية لمزارعل الثانية لفئةالكفاءة الاقتصادية ومكوانهتا ل
   (10من

الثانية واليت مضن الفئة  يسجلمل ( أأنه 11توحض تقديرات اجلدول ) 

  % 100مزارع حققت كفاءة سعرية اكمةل بنس بة مزرعة، أأي  35تضم 

  , وقد لكفاءة التخصصيةلة ققمزرعة اكنت حم أأيمما يدل عىل عدم وجود 

ا يف درجات الكفاءة  فاكل تباينا واختالن اتضح يف نتاجئها أأن ه 

وهذا يعين أأن   0,928توسط مقداره مب و  1-0,676بني التخصصية 

عادة توز املزارع السمكية لهذه الفئة يع املوارد الاقتصادية املس تخدمة يف اإ

نتاج % 7,2سوف يوفر جاميل تاكليف الإ يف حني جاءت نتاجئ   . من اإ

ذ تراوحت بني  الكفاءة الاقتصادية اللك  ية مبس توايت متباينة أأيضا. اإ

 0,879ا  يف حني بلغ متوسطه  0,676-1

أأقل  -10من)السمكية لمزارعل الثالثة لفئةالكفاءة الاقتصادية ومكوانهتا ل
 فدان:   (20من

 للفئة الثالثة (12اجلدول رمق )  من خالل اس تعراض نتاجئ تبني 

يف درجات الكفاءة   فًا واختال أأن هناكل تباينا  مزرعة 28واليت تضم 

ذ بلغت احلد الأدىن  ،التخصصية وبلغت قمية احلد الأعىل   0,676اإ

عادة توزيع   0,925ومتوسط مقداره الواحد حصيح  وهذا يعين أأن اإ

سوف  املزارع السمكية لهذه الفئة املوارد الاقتصادية املس تخدمة يف 

جاميل تاكلي  %7,5يوفر ىل وجود   فمن اإ نتاج، وجتدر الإشارة هنا اإ الإ

لكفاءة التخصصية بنس بة  لمضن الفئة الثالثة اكنت حمققة  رعتنيمز 

,  %100تني املزرعتني كفاءة اقتصادية ، وابلتايل فقد حققت ها100%

من اإجاميل عدد   %1,92، % 7,14مثلت هاتني املزرعتني حوايل 

نتاجئ الكفاءة ت يف حني جاءاملزارع يف الفئة والعينة عىل الرتتيب، 

ذ تراوحت بني    1-0,676الاقتصادية اللكية مبس توايت متباينة أأيضا. اإ

 .  %87,7 مقدارها يف حني بلغ املتوسط نس بة
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 20)السمكية من املزارع الرابعة لفئةالكفاءة الاقتصادية ومكوانهتا ل

كرث   : (فدان فأأ

  23( للفئة الرابعة واليت تضم 13من تقديرات اجلدول رمق ) اتضح

بني  صية ي يف درجات الكفاءة التخص  واختالفا ناً ي بات هناك مزرعة أأن 

عادة توزيع   وهذا يعين 0,928 ومبتوسط مقداره 0,676-1 أأن اإ

ف  و املزارع السمكية لهذه الفئة ساملوارد الاقتصادية املس تخدمة يف 

ىل  %7,2ر وفي نتاج وجتدر الإشارة هنا اإ جاميل تاكليف الإ وجود  من اإ

، من  %3,85 % 17,39أأربع مزارع مضن الفئة الرابعة، مثلت حوايل 

جاميل الفئة والعينة عىل الرتتيب، اكنت قد حققت الكفاءة الت  خصصية اإ

, يف  % 100, وابلتايل فقد حققت هذه املزارع كفاءة اقتصادية % 100

ذ  حني اكنت نتاجئ الكفاءة الاقتصادية اللكية مبس توايت متباينة اإ

ويالحظ مضن   0,879ومتوسط بلغ حوايل  1-0,676تراوحت بني 

هذه الفئة من املساحة أأن مس توايت الكفاءة الاقتصادية اكنت غري  

مثل. من خالل اس تعراض النتاجئ وجد أأن  حمققة للمس توي الأ 

متوسطات الكفاءة التخصصية والاقتصادية مل تنخفض مع زايدة التوسع 

 ابملساحات مضن الفئة الرابعة.

يوجد بعض الفئات اليت يفرتض اقتصاداًي أأهنا حتقق الكفاءة مل تصل  

لهيا بعد، يف حني وصلت مفردات من الفئات اليت يفرتض عدم قدرهتا   اإ

ىل الفوارق الفردية بني  عىل  ىل ذكل، وقد يرجع ذكل اإ حتقيق الكفاءة اإ

املديرين واليت مل تكن عىل أأساس علمي حيث أأن غالبية املزارع مل حتقق  

 الكفاءة التامة النسبية. 

 املراجع  

نتاج   براهمي سلامين )دكتور(، أأمحد مشهور )دكتور(، الإدارة الاقتصادية لالإ اإ
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 ،الس نوي الإحصايئللتعبئة العامة والاحصاء، الكتاب  املركزياجلهاز 

 . م2020 ديسمرب

دارة   املنظمة العربية للتمنية الزراعية، ورشة معل حول الأساليب احلديثة لالإ

-27القاهرة، مجهورية مرص العربية،  العربية، املزرعية، جامعة ادلول

 م. 2007نومفرب،   29

وزارة الزراعة واس تصالح الأرايض، الهيئة العامة لتمنية الرثوة السمكية، 

 م.  2019كتاب الإحصاءات السمكية الس نوي، 

Coelli, T.J. 1996: A Guide to DEAP Version 2.1: A 

Data Envelopment Analysis (Computer) 

Program. CEPA Working Paper 96/08, 

Department of Econometrics, University of 

New England. Armidale. 

 ادلراسة. عينة  اختيار: 1  جدول 

 البيان

 احملافظة

النس بة املئوية للك 

 حمافظة)%( 
 املفردات الصحيحة يف العينةعدد  عدد املفردات اللكية يف العينة املراكز

 80 كفر الش يخ
 40 48 الرايض

 43 48 مطوبس

 20 الرشقية
 11 12 احلس ينية

 10 12 أأبو حامد 

 104 120 - 100 الإجاميل

 (. م2021/2022)  مومس خالل  الاس تبيان بياانت: من وحسبت   مجعت  :املصدر

 لإجاميل العينة سعةال  وكفاءةالكفاءة التقنية  مؤرشات  : 2جدول  

 البيان

 مؤرشات الكفاءة

الكفاءة التقنية يف ظل العائد  

 املتغري
 كفاءة السعة الكفاءة التقنية يف ظل العائد الثابت 

 1,000 1,000 1,000 أأقىص قمية 

 0,741 0,741 0,785 أأدىن قمية 

 0,960 0,908 0,947 املتوسط

 م. 2022/ 2021البياانت، لعينة ادلراسة مومس  حسبت من نتاجئ حتليل مغلف املصدر: 

 لإجاميل العينة سعةال  وكفاءةالكفاءة التقنية  مس توايت  : 3جدول  

 البيان

 مس توايت الكفاءة

الكفاءة التقنية يف ظل العائد  

 املتغري

الكفاءة التقنية يف ظل العائد  

 الثابت 
 كفاءة السعة

 % املزارع عدد  % عدد املزارع  % عدد املزارع 

100 40 38,46 17 16,35 17 16,35 

 70,19 73 38,46 40 42,31 44 100أأقل من   -  90من 

 12,50 13 40,38 42 17,31 18 90أأقل من   -  80من 

 0,96 1 4,81 5 1,92 2 80أأقل من  
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 100,00 104 100,00 104 100,00 104 الإجاميل

 م. 2022/ 2021حسبت من نتاجئ حتليل مغلف البياانت، لعينة ادلراسة مومس   :املصدر

 العينة ملزارع الأويلللفئة  والعائد عىل السعة السعة وكفاءةمعايري الكفاءة التقنية   : 4  جدول 

 البيان
 رمق املزرعة 

مساحة املزرعة 
 السمكية )فدان( 

 كفاءة تقنية
 )عائد متغري( 

 كفاءة تقنية
 العائد عىل السعة كفاءة السعة اثبت( )عائد 

 مزتايد 0,808 0,755 0,935 3,50 24
 مزتايد 0,806 0,806 1,000 2,50 36
 مزتايد 0,930 0,930 1,000 4,00 41
 مزتايد 0,895 0,852 0,952 3,50 46
 مزتايد 0,986 0,986 1,000 4,00 50
 مزتايد 0,887 0,887 1,000 3,00 56
 مزتايد 0,810 0,810 1,000 2,50 57
 مزتايد 0,887 0,887 1,000 2,50 64
 مزتايد 0,973 0,973 1,000 4,00 77
 مزتايد 0,917 0,917 1,000 3,00 78
 مزتايد 0,935 0,935 1,000 4,00 83
 مزتايد 0,741 0,741 1,000 2,50 91
 مزتايد 0,953 0,819 0,859 4,00 92
 مزتايد 0,831 0,831 1,000 2,50 93
 مزتايد 0,873 0,873 1,000 3,00 94
 مزتايد 0,864 0,821 0,951 3,50 98

 اثبت  1,000 1,000 1,000 4,00 100
 مزتايد 0,921 0,921 1,000 2,50 102

 - 0,890 0,875 0,983 3,25 املتوسط
 - 1,000 1,000 1,000 4,0 أأقىص قمية 
 - 0,741 0,741 0,859 2,5 أأدىن قمية 

 م. 2022/ 2021حسبت من نتاجئ حتليل مغلف البياانت، لعينة ادلراسة مومس   :املصدر

 العينة ملزارع الثانيةوالعائد عىل السعة للفئة وكفاءة السعة معايري الكفاءة التقنية   :   5  جدول 

 البيان
 رمق املزرعة 

مساحة املزرعة 
 السمكية )فدان( 

 كفاءة تقنية
 )عائد متغري( 

 كفاءة تقنية
 العائد عىل السعة كفاءة السعة )عائد اثبت( 

 اثبت  1,000 1,000 1,000 5,00 2
 مزتايد 0,940 0,804 0,856 6,06 7
 مزتايد 0,995 0,912 0,916 5,53 8

 مزتايد 0,878 0,878 1,000 5,00 13
 اثبت  1,000 1,000 1,000 8,00 16
 مزتايد 0,961 0,917 0,954 6,94 17
 مزتايد 0,933 0,874 0,937 5,71 23
 مزتايد 0,972 0,972 1,000 5,71 25
 اثبت  1,000 1,000 1,000 7,12 26
 مزتايد 0,994 0,912 0,917 6,76 28
 مزتايد 0,921 0,851 0,924 5,53 34
 مزتايد 0,992 0,870 0,877 6,41 35
 مزتايد 0,908 0,855 0,941 5,50 37
 مزتايد 0,972 0,913 0,939 6,24 38
 مزتايد 0,861 0,799 0,927 5,00 39
 مزتايد 0,934 0,897 0,960 5,53 40
 مزتايد 0,996 0,996 1,000 8,00 42
 مزتايد 0,982 0,975 0,992 8,00 44
 مزتايد 0,933 0,829 0,889 5,71 47
 مزتايد 0,952 0,863 0,907 5,88 48
 مزتايد 0,934 0,818 0,875 7,12 51
 مزتايد 0,920 0,826 0,898 5,35 52
 مزتايد 0,963 0,877 0,910 7,12 55
 مزتايد 0,982 0,771 0,785 5,71 65
 مزتايد 0,961 0,943 0,981 5,35 66
 مزتايد 0,866 0,844 0,975 5,08 67
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 مزتايد 0,955 0,896 0,938 6,59 68
 مزتايد 0,940 0,940 1,000 6,24 69
 اثبت  1,000 1,000 1,000 8,00 76
 مزتايد 0,968 0,871 0,900 5,25 82
 مزتايد 0,924 0,924 1,000 5,18 90
 اثبت  1,000 1,000 1,000 7,47 96
 مزتايد 0,972 0,805 0,828 5,53 99

 متناقص  0,999 0,928 0,930 6,94 101
 مزتايد 0,955 0,820 0,858 5,17 104

 - 0,956 0,897 0,938 6,16 املتوسط
 - 1,000 1,000 1,000 8,00 أأقىص قمية 
 - 0,861 0,771 0,785 5,00 أأدىن قمية 

 م. 2022/ 2021حسبت من نتاجئ حتليل مغلف البياانت، لعينة ادلراسة مومس   :املصدر

 العينة ملزارعوالعائد عىل السعة للفئة الثالثة وكفاءة السعة الكفاءة التقنية  ايريمع   : 6  جدول 

 البيان
 رمق املزرعة 

مساحة املزرعة 
 السمكية )فدان( 

 كفاءة تقنية
 )عائد متغري( 

 كفاءة تقنية
 العائد عىل السعة كفاءة السعة )عائد اثبت( 

 اثبت  1,000 1,000 1,000 19 4
 اثبت  1,000 1,000 1,000 19 6
 متناقص  0,998 0,899 0,900 19 9

 مزتايد 0,937 0,937 1,000 19 10
 اثبت  1,000 1,000 1,000 19 15
 مزتايد 0,983 0,869 0,884 19 20
 اثبت  1,000 1,000 1,000 19 21
 متناقص  1,000 0,883 0,883 19 29
 اثبت  1,000 1,000 1,000 19 31
 مزتايد 0,990 0,937 0,947 19 32
 اثبت  1,000 1,000 1,000 19 33
 مزتايد 0,981 0,952 0,970 10 43
 مزتايد 0,982 0,899 0,916 11 45
 مزتايد 0,996 0,949 0,953 12 49
 مزتايد 0,924 0,854 0,925 10 58
 مزتايد 0,984 0,778 0,791 12 59
 متناقص  0,967 0,902 0,933 19 60
 مزتايد 0,995 0,853 0,857 15 61
 متناقص  0,997 0,981 0,984 10 62
 مزتايد 0,992 0,962 0,970 15 63
 مزتايد 0,996 0,990 0,994 10 72
 مزتايد 0,931 0,860 0,923 12 79
 مزتايد 0,899 0,899 1,000 13 84
 متناقص  0,988 0,974 0,985 15 86
 مزتايد 0,995 0,815 0,819 15 87
 مزتايد 0,996 0,957 0,961 15 89
 متناقص  0,993 0,947 0,954 12 95
 متناقص  0,997 0,923 0,926 12 97

 املتوسط 0,983 0,929 0,946 15,25 املتوسط
 أأقىص قمية  1,000 1,000 1,000 19 أأقىص قمية 
 أأدىن قمية  0,899 0,778 0,791 10 أأدىن قمية 

 م. 2022/ 2021حسبت من نتاجئ حتليل مغلف البياانت، لعينة ادلراسة مومس   :املصدر
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 العينة ملزارع الرابعةوالعائد عىل السعة للفئة وكفاءة السعة الكفاءة التقنية  ايريمع   : 7  جدول 

 البيان
 رمق املزرعة 

مساحة املزرعة 
 السمكية )فدان( 

 كفاءة تقنية
 )عائد متغري( 

 كفاءة تقنية
 العائد عىل السعة كفاءة السعة )عائد اثبت( 

 متناقص  0.989 0.830 0.839 50 1
 متناقص  0.994 0.845 0.850 50 3
 متناقص  0.979 0.979 1.000 35 5

 مزتايد 0.997 0.909 0.911 28 11
 مزتايد 0.990 0.825 0.834 22 12
 اثبت  1.000 1.000 1.000 22 14
 اثبت  1.000 1.000 1.000 58 18
 اثبت  1.000 1.000 1.000 50 19
 مزتايد 0.998 0.908 0.910 20 22
 متناقص  0.990 0.803 0.811 30 27
 متناقص  0.992 0.992 1.000 21 30
 متناقص  0.983 0.926 0.943 35 53
 متناقص  0.996 0.848 0.852 20 54
 مزتايد 0.983 0.913 0.929 30 70
 متناقص  0.999 0.945 0.946 20 71
 اثبت  1.000 1.000 1.000 75 73
 متناقص  0.989 0.989 1.000 20 74
 اثبت  1.000 1.000 1.000 30 75
 متناقص  0.968 0.880 0.909 30 80
 متناقص  0.986 0.912 0.925 20 81
 متناقص  0.996 0.965 0.969 31 85
 متناقص  1.000 0.849 0.849 25 88

 متناقص  0.994 0.990 0.996 23 103
 املتوسط 0.992 0.926 0.934 32.39 املتوسط

 أأقىص قمية  1.000 1.000 1.000 75 أأقىص قمية 
 أأدىن قمية  0.968 0.803 0.811 20 أأدىن قمية 

 م. 2022/ 2021حسبت من نتاجئ حتليل مغلف البياانت، لعينة ادلراسة مومس   :املصدر

 للعينة مزارع لإجاميل  والاقتصادية والتوزيعية التقنية الكفاءة  مؤرشات : 8جدول  

 EE الكفاءة الاقتصادية AE الكفاءة التوزيعية TE الكفاءة التقنية الكفاءةمؤرشات 

 1.000 1,000 1,000 أأقىص قمية 

 0.676 0,676 0,785 أأدىن قمية 

 0,878 0,928 0,947 املتوسط

 م. 2022/ 2021حسبت من نتاجئ حتليل مغلف البياانت، لعينة ادلراسة مومس   املصدر:

 لإجاميل العينة  الاقتصادية ومكوانهتاالكفاءة  مس توايت:  9جدول  

 البيان

 مس توايت الكفاءة

 EE الكفاءة الاقتصادية AE الكفاءة التوزيعية TE الكفاءة التقنية

 % املزارع عدد  % عدد املزارع  % عدد املزارع 

100 40 38,46 9 8,65 9 8,65 

 24,04 25 66,35 69 42,31 44 100أأقل من   -  90من 

 58,65 61 23,08 24 17,31 18 90أأقل من   -  80من 

 8,65 9 1,92 2 1,92 2 80أأقل من  

 100,00 104 100,00 104 100,00 104 الإجاميل

 م. 2022/ 2021البياانت، لعينة ادلراسة مومس  حسبت من نتاجئ حتليل مغلف  :املصدر
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 للعينة الأوىلالفئة  ملزارع اديةوالاقتص والتوزيعيةالكفاءة التقنية  معايري  : 10  جدول 

 البيان
 EE الكفاءة الاقتصادية AE الكفاءة التوزيعية TE الكفاءة التقنية مساحة املزرعة السمكية )فدان(  رمق املزرعة 

24 3,50 0,935 0,879 0,821 
36 2,50 1,000 0,897 0,897 
41 4,00 1,000 0,893 0,893 
46 3,50 0,952 0,916 0,873 
50 4,00 1,000 0,890 0,890 
56 3,00 1,000 0,906 0,906 
57 2,50 1,000 0,866 0,866 
64 2,50 1,000 1,000 1,000 
77 4,00 1,000 0,854 0,854 
78 3,00 1,000 0,676 0,676 
83 4,00 1,000 0,935 0,935 
91 2,50 1,000 0,819 0,819 
92 4,00 0,859 0,944 0,811 
93 2,50 1,000 0,885 0,885 
94 3,00 1,000 0,867 0,867 
98 3,50 0,951 0,918 0,873 

100 4,00 1,000 1,000 1,000 
102 2,50 1,000 1,000 1,000 

 0,872 0,922 0,947 3,25 املتوسط
 1,000 1,000 1,000 4,0 أأقىص قمية 
 0,676 0,676 0,785 2,5 أأدىن قمية 

 م. 2022/ 2021حسبت من نتاجئ حتليل مغلف البياانت، لعينة ادلراسة مومس   :املصدر

 للعينة الثانية الفئة ملزارعوالاقتصادية  والتوزيعيةالكفاءة التقنية  معايري  : 11  جدول 

 البيان
 رمق املزرعة 

مساحة املزرعة 
 السمكية )فدان( 

 الكفاءة التقنية
TE 

 الكفاءة التوزيعية
AE 

 الكفاءة الاقتصادية
EE 

2 5,00 1,000 0,957 0,957 
7 6,06 0,856 0,934 0,799 
8 5,53 0,916 0,985 0,903 

13 5,00 1,000 0,768 0,768 
16 8,00 1,000 0,864 0,864 
17 6,94 0,954 0,947 0,904 
23 5,71 0,937 0,940 0,880 
25 5,71 1,000 0,882 0,882 
26 7,12 1,000 0,886 0,886 
28 6,76 0,917 0,974 0,894 
34 5,53 0,924 0,911 0,842 
35 6,41 0,877 0,968 0,849 
37 5,50 0,941 0,870 0,818 
38 6,24 0,939 0,938 0,881 
39 5,00 0,927 0,864 0,801 
40 5,53 0,960 0,942 0,904 
42 8,00 1,000 0,954 0,954 
44 8,00 0,992 0,987 0,980 
47 5,71 0,889 0,912 0,810 
48 5,88 0,907 0,957 0,868 
51 7,12 0,875 0,923 0,808 
52 5,35 0,898 0,915 0,821 
55 7,12 0,910 0,956 0,870 
65 5,71 0,785 0,948 0,744 
66 5,35 0,981 0,951 0,934 
67 5,08 0,975 0,842 0,821 
68 6,59 0,938 0,905 0,849 
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69 6,24 1,000 0,908 0,908 
76 8,00 1,000 0,846 0,846 
82 5,25 0,900 0,971 0,874 
90 5,18 1,000 0,849 0,849 
96 7,47 1,000 0,958 0,958 
99 5,53 0,828 0,969 0,802 

101 6,94 0,930 0,966 0,899 
104 5,17 0,858 0,957 0,821 

 0,879 0,928 0,948 6,16 املتوسط
 1,000 1,000 1,000 8,00 أأقىص قمية 
 0,676 0,676 0,785 5,00 أأدىن قمية 

 ( ابملالحق. 5م، جدول رمق )2022/ 2021حسبت من نتاجئ حتليل مغلف البياانت، لعينة ادلراسة مومس   املصدر:

 للعينة لثةالثا الفئة ملزارع والاقتصادية والتوزيعية التقنية الكفاءة  معايري  : 12  جدول 

 البيان
 املزرعة  رمق

 املزرعة مساحة
 ( فدان) السمكية

 الكفاءة التقنية
TE 

 التوزيعيةالكفاءة 
AE 

 الكفاءة الاقتصادية
EE 

4 19 1,000 1,000 1,000 
6 19 1,000 1,000 1,000 
9 19 0,900 0,955 0,860 

10 19 1,000 0,902 0,902 
15 19 1,000 0,986 0,986 
20 19 0,884 0,962 0,851 
21 19 1,000 0,879 0,879 
29 19 0,883 0,970 0,857 
31 19 1,000 0,952 0,952 
32 19 0,947 0,914 0,866 
33 19 1,000 0,964 0,964 
43 10 0,970 0,963 0,934 
45 11 0,916 0,908 0,831 
49 12 0,953 0,950 0,905 
58 10 0,925 0,929 0,859 
59 12 0,791 0,973 0,769 
60 19 0,933 0,909 0,847 
61 15 0,857 0,981 0,841 
62 10 0,984 0,887 0,873 
63 15 0,970 0,845 0,820 
72 10 0,994 0,969 0,963 
79 12 0,923 0,909 0,839 
84 13 1,000 0,847 0,847 
86 15 0,985 0,935 0,921 
87 15 0,819 0,985 0,807 
89 15 0,961 0,896 0,861 
95 12 0,954 0,946 0,902 
97 12 0,926 0,964 0,892 

 0,877 0,925 0,949 15,25 املتوسط
 1,000 1,000 1,000 19 قمية  أأقىص
 0,676 0,676 0,785 10 قمية  أأدىن

 م. 2022/ 2021حسبت من نتاجئ حتليل مغلف البياانت، لعينة ادلراسة مومس   :املصدر
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 للعينة الرابعة الفئة ملزارع والاقتصادية والتوزيعية التقنية الكفاءة  معايري  : 13  جدول 

 البيان
 املزرعة رمق 

مساحة املزرعة 
 السمكية )فدان( 

 الكفاءة التقنية
TE 

 الكفاءة التوزيعية
AE 

 الكفاءة الاقتصادية
EE 

1 50 0.839 0.929 0.780 
3 50 0.850 0.972 0.826 
5 35 1.000 0.970 0.970 

11 28 0.911 0.958 0.873 
12 22 0.834 0.944 0.787 
14 22 1.000 1.000 1.000 
18 58 1.000 1.000 1.000 
19 50 1.000 1.000 1.000 
22 20 0.910 0.954 0.869 
27 30 0.811 0.949 0.770 
30 21 1.000 0.970 0.970 
53 35 0.943 0.986 0.929 
54 20 0.852 0.931 0.793 
70 30 0.929 0.902 0.838 
71 20 0.946 0.914 0.865 
73 75 1.000 1.000 1.000 
74 20 1.000 0.870 0.870 
75 30 1.000 0.850 0.850 
80 30 0.909 0.927 0.843 
81 20 0.925 0.912 0.844 
85 31 0.969 0.949 0.920 
88 25 0.849 0.991 0.841 

103 23 0.996 0.954 0.950 
 0.879 0.928 0.948 32.39 املتوسط

 1.000 1.000 1.000 75 أأقىص قمية 
 0.676 0.676 0.785 20 أأدىن قمية 

 م. 2022/ 2021حسبت من نتاجئ حتليل مغلف البياانت، لعينة ادلراسة مومس   :املصدر

 املالحق: 

 م 2021/2022لعينة ادلراسة  نتاجئ حتليل مغلف البياانت للكفاءة التقنية وكفاءة السعة  : 1  جدول 

مساحة املزرعة  رمق املزرعة 
 السمكية )فدان( 

الكفاءة التقنية يف ظل  
 العائد املتغري 

الكفاءة التقنية يف ظل  
 العائد عىل السعة كفاءة السعة العائد الثابت 

 متناقص  0,989 0,830 0,839 50 1
 اثبت  1,000 1,000 1,000 5 2
 متناقص  0,994 0,845 0,850 50 3
 اثبت  1,000 1,000 1,000 19 4
 متناقص  0,979 0,979 1,000 35 5
 اثبت  1,000 1,000 1,000 14 6
 مزتايد 0,940 0,804 0,856 8 7
 مزتايد 0,995 0,912 0,916 6 8
 متناقص  0,998 0,899 0,900 17 9

 مزتايد 0,937 0,937 1,000 12 10
 مزتايد 0,997 0,909 0,911 28 11
 مزتايد 0,990 0,825 0,834 22 12
 مزتايد 0,878 0,878 1,000 6 13
 اثبت  1,000 1,000 1,000 22 14
 اثبت  1,000 1,000 1,000 15 15
 اثبت  1,000 1,000 1,000 8 16
 مزتايد 0,961 0,917 0,954 6,25 17
 اثبت  1,000 1,000 1,000 58 18
 اثبت  1,000 1,000 1,000 50 19
 مزتايد 0,983 0,869 0,884 10 20
 اثبت  1,000 1,000 1,000 15 21
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مساحة املزرعة  رمق املزرعة 
 السمكية )فدان( 

الكفاءة التقنية يف ظل  
 العائد املتغري 

الكفاءة التقنية يف ظل  
 العائد عىل السعة كفاءة السعة العائد الثابت 

 مزتايد 0,998 0,908 0,910 20 22
 مزتايد 0,933 0,874 0,937 5,75 23
 مزتايد 0,808 0,755 0,935 3,5 24
 مزتايد 0,972 0,972 1,000 5 25
 اثبت  1,000 1,000 1,000 6 26
 متناقص  0,990 0,803 0,811 30 27
 مزتايد 0,994 0,912 0,917 9 28
 متناقص  1,000 0,883 0,883 10 29
 متناقص  0,992 0,992 1,000 21 30
 اثبت  1,000 1,000 1,000 17 31
 مزتايد 0,990 0,937 0,947 10 32
 اثبت  1,000 1,000 1,000 12 33
 مزتايد 0,921 0,851 0,924 5 34
 مزتايد 0,992 0,870 0,877 7 35
 مزتايد 0,806 0,806 1,000 2,5 36

 م 2022/ 2021التقنية وكفاءة السعةلعينة ادلراسة نتاجئ حتليل مغلف البياانت للكفاءة   : 1  جدول اتبع  

مساحة املزرعة  رمق املزرعة 
 السمكية )فدان( 

الكفاءة التقنية يف ظل  
 العائد املتغري 

الكفاءة التقنية يف ظل  
 العائد عىل السعة كفاءة السعة العائد الثابت 

 مزتايد 0,908 0,855 0,941 5,5 37
 مزتايد 0,972 0,913 0,939 9 38
 مزتايد 0,861 0,799 0,927 5 39
 مزتايد 0,934 0,897 0,960 5 40
 مزتايد 0,930 0,930 1,000 4 41
 مزتايد 0,996 0,996 1,000 8 42
 مزتايد 0,981 0,952 0,970 10 43
 مزتايد 0,982 0,975 0,992 8 44
 مزتايد 0,982 0,899 0,916 11 45
 مزتايد 0,895 0,852 0,952 3,5 46
 مزتايد 0,933 0,829 0,889 8 47
 مزتايد 0,952 0,863 0,907 6 48
 مزتايد 0,996 0,949 0,953 12 49
 مزتايد 0,986 0,986 1,000 4 50
 مزتايد 0,934 0,818 0,875 9 51
 مزتايد 0,920 0,826 0,898 5 52
 متناقص  0,983 0,926 0,943 35 53
 متناقص  0,996 0,848 0,852 20 54
 مزتايد 0,963 0,877 0,910 9 55
 مزتايد 0,887 0,887 1,000 3 56
 مزتايد 0,810 0,810 1,000 2,5 57
 مزتايد 0,924 0,854 0,925 10 58
 مزتايد 0,984 0,778 0,791 12 59
 متناقص  0,967 0,902 0,933 19 60
 مزتايد 0,995 0,853 0,857 15 61
 متناقص  0,997 0,981 0,984 10 62
 مزتايد 0,992 0,962 0,970 15 63
 مزتايد 0,887 0,887 1,000 2,5 64
 مزتايد 0,982 0,771 0,785 8 65
 مزتايد 0,961 0,943 0,981 5 66
 مزتايد 0,866 0,844 0,975 6 67
 مزتايد 0,955 0,896 0,938 6 68
 مزتايد 0,940 0,940 1,000 8 69
 مزتايد 0,983 0,913 0,929 30 70
 متناقص  0,999 0,945 0,946 20 71
 مزتايد 0,996 0,990 0,994 10 72
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 م 2022/ 2021نتاجئ حتليل مغلف البياانت للكفاءة التقنية وكفاءة السعةلعينة ادلراسة   : 1  جدول اتبع  

مساحة املزرعة  رمق املزرعة 
 السمكية )فدان( 

الكفاءة التقنية يف ظل  
 املتغري العائد 

الكفاءة التقنية يف ظل  
 العائد عىل السعة كفاءة السعة العائد الثابت 

 اثبت  1,000 1,000 1,000 75 73
 متناقص  0,989 0,989 1,000 20 74
 اثبت  1,000 1,000 1,000 30 75
 اثبت  1,000 1,000 1,000 7,5 76
 مزتايد 0,973 0,973 1,000 4 77
 مزتايد 0,917 0,917 1,000 3 78
 مزتايد 0,931 0,860 0,923 12 79
 متناقص  0,968 0,880 0,909 30 80
 متناقص  0,986 0,912 0,925 20 81
 مزتايد 0,968 0,871 0,900 5 82
 مزتايد 0,935 0,935 1,000 4 83
 مزتايد 0,899 0,899 1,000 13 84
 متناقص  0,996 0,965 0,969 31 85
 متناقص  0,988 0,974 0,985 15 86
 مزتايد 0,995 0,815 0,819 15 87
 متناقص  1,000 0,849 0,849 25 88
 مزتايد 0,996 0,957 0,961 15 89
 مزتايد 0,924 0,924 1,000 6 90
 مزتايد 0,741 0,741 1,000 2,5 91
 مزتايد 0,953 0,819 0,859 4 92
 مزتايد 0,831 0,831 1,000 2,5 93
 مزتايد 0,873 0,873 1,000 3 94
 متناقص  0,993 0,947 0,954 12 95
 اثبت  1,000 1,000 1,000 9 96
 متناقص  0,997 0,923 0,926 12 97
 مزتايد 0,864 0,821 0,951 3,5 98
 مزتايد 0,972 0,805 0,828 7 99

 اثبت  1,000 1,000 1,000 4 100
 متناقص  0,999 0,928 0,930 9 101
 مزتايد 0,921 0,921 1,000 2,5 102
 متناقص  0,994 0,990 0,996 23 103
 مزتايد 0,955 0,820 0,858 5 104

 - 0,960 0,908 0,947 13,54 املتوسط
 - 1,000 1,000 1,000 75,00 أأقىص قمية 
 - 0,741 0,741 0,785 2,50 أأدىن قمية 

 م. 2021/2022عينة ادلراسة عام   ت: بيااناملصدر
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ABSTRACT 

The fish sector is one of the important sectors of animal production, which is relied upon to bridge 
the nutritional gap of animal protein in Egypt. The fish sector includes all natural fisheries, which 
represent about 20.18%, and fish farming, which represents about 79.82% of the total fish production 
in Egypt. Management is the most important factor of production in any production unit because it is 
the element that combines the other elements according to specific systems and monitors the 
production process in the agricultural production unit. The problem of the research represented in the 
low productivity as a result of the weakness of the management based on it and its lack of appropriate 
scientific means and methods that enable it to achieve the highest efficiency in the use of farm 
resources. The research in estimating the efficiency of farm management relied on analyzing the data 
envelope. The results showed that only 17 farms out of the total sample of 104 farms achieved 
technical efficiency, the third category ranked first with 6 technically efficient farms, that the capacity 
efficiency of the sample farms varied between 0.471-1, and the average was estimated at about 0.96, 
i.e. These farms can increase their production by 4% with the same amount of resources used. The 
results also showed that only 9 farms out of the total sample achieved economic efficiency, and the 
fourth category ranked first with 4 economically efficient farms, and that the economic efficiency of 
the sample farms came at an average level of 0.878, and this means that these farms can reduce costs 
by 12.2% and achieve the same level from production. 

Keywords: The administrative efficiency, Efficiency, the private fish farms, Data Envelopment 
Analysis 

 


