
 

 

 )دراسة حالة: محافظة كفر الشيخ(  دراسة إقتصادية لكفاءة أداء وتقييم المفرخات السمكية فى مصر
 1شموع عوض محمد سليمان

 

 جامعة العريش  -البيئيةكلية العلوم الزراعية  -مدرس بقسم االقتصاد والتنمية الريفية1
 2021يناير  17 ى، الموافقة على النشر ف2020ديسمبر  3 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
في الوقت الذي تظهر فيه الحاجة إلي زيادة كمية اإلنتاج من  
األسماك, خاصة بالمزارع السمكية, تبرز الحاجة الي اهمية توفير  

االسماك   العامل  زريعة  تعتبر  والتي  والبحرية,  العذبة  بالمياه 
وتعتبر محافظة   السمكي في مصر.  لالستزراع  والمحدد  الرئيسي 
اسماك   زريعة  إنتاج  في  الرائدة  المحافظات  من  الشيخ  كفر 

حوالي   بها  المفرخات  عدد  بلغ  حيث  تمثل    95البلطي,  مفرخ, 
وتنحصر    ٪ 87.2نحو   مصر.  في  المفرخات  عدد  جملة  من 

  560البحث في انخفاض عدد زريعة االسماك من حوالي  مشكلة  
مليون زريعة عام   184إلى حوالي    ,2014مليون زريعة عام  

 ٪.67.14بنسبة إنخفاض بلغت نحو  

وتقييم  اداء  كفاءة  دراسة  إلي  عامة  بصفة  البحث  ويهدف 
زريعة  إنتاج  في  العاملة  السمكية  للمفرخات  المختلفة  االنماط 

االه  بالقطاع  التحليل  االسماك  أساليب  ذلك  في  مستخدما  لي, 
المتغيرات   وتحليل  لتوصيف  والكمي,  الوصفي  االقتصادي 

 االقتصادية موضع البحث. 
المالي   التقييم  معايير  استخدام  علي  البحث  إعتمد  وقد 
وتقييم   اداء  كفاءة  دراسة  في  االقتصادية  الكفاءة  ومقاييس 

أ تحقيق  في  إعتمد  كما  الراهنة.  السمكية  علي  المفرخات  هدافه 
نوعين من البيانات, أولهما البيانات الثانوية الصادرة من الهيئة  
تم   والتي  االولية  البيانات  وثانيها  السمكية,  الثروة  لتنمية  العامة 

لعدد   طبقية  عشوائية  عينة  من  عليها  من    30الحصول  مفرخ 
 مختلف أنماط المفرخات السمكية داخل محافظة كفر الشيخ.

النتائ انماط من المفرخات, األول    3ج إلي وجود  وقد أشارت 
خرسانية احواض  النظام    ،نظام  والثالث  الهابات,  نظام  والثاني 

حجم   ان  النتائج  أكدت  وقد  هابات(.  )احواض+  الخليط 
حوالي   بلغ  قد  ألف    277.5,  210.7,  315.2االستثمارات 

إنتاجية   بلغت  كما  الترتيب.  وبنفس  ذكرها  السابق  لألنماط  جنية 
مليون وحدة زريعة,   9.9,  11.2,  13.2فرخات حوالي  تلك الم 

ألف جنية علي    245.8,  252.1, 324.2تقدر تكلفتها بحوالي 
العمالة   وتكلفة  المال  رأس  علي  الفائدة  تكلفة  وتحتل  الترتيب. 
في   الثابتة,  التكاليف  بنود  بين  والثانية  األولي  المرتبتين  الدائمة 

ف التغذية المرتبتين األولي  حين تحتل تكلفة العمالة المؤجرة واعال
 والثانية بين بنود التكاليف المتغيرة.

المفرخات   أنماط  لمختلف  المالي  التقييم  نتائج  أشارت  وقد 
تفوق النمط الثاني)الهابات( والذي حقق اعلي تقدير لمعدل العائد  

نحو   والبالغ  )األحواض  107الداخلي  األولي  النمط  يليه   ,٪
بنحو   و 48.2الخرسانية(  بنحو  ٪,  )الخليط(  الثالث  النمط  اخيرا 

٪, مما يؤكد علي جدوي االستثمار للمفرخات األهلية داخل  37.2
نشاط تفريخ االسماك. وأكدت التقديرات المتحصل عليها لمقاييس  
عائد   بلغ  حيث  المفرخات  هذه  تشغيل  جدوي  االقتصادية  الكفاءة 

ثة  ٪لألنماط الثال 30.7٪,  43.2٪,  31.6الجنية المستثمر نحو  
الجنية   ان  االقتصادية  الكفاءة  معامل  اكد  كما  ذكرها.  السابق 
قيمة   يحقق  والمتغيرة  الثابتة  اإلنتاج  عوامل  علي  المستثمر 

الهابات, مقابل حوالي    0.86مضافة بلغت اقصاها   لنظام  جنيهًا 
جنيهًا لنظامي األحواض الخرسانية والنظام الخليط    0.71, 0.74

 علي الترتيب. 
المفت القيمة  احية:  الكلمات  صافى  السمكية،  المفرخات 

 الحالية، معدل العائد الداخلي، الكفاءه االقتصادية. 

 المقدمة 

في الوقت التي تظهر فيه الحاجة إلى زيادة كمية اإلنتاج  
إلى   الحاجة  تبرز  السمكية،  بالمزارع  خاصة  األسماك،  من 
والتي   والبحرية  العذبة  بالمياه  األسماك  زريعة  توفير  أهمية 

عتبر العامل الرئيسي والمحدد لالستزراع السمكي فى مصر.  ت
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وفى الوقت الذي تعجز فيه المفرخات السمكية الحكومية في  
المطلوب  بالقدر  األسماك  زريعة  من  الكافي  القدر  توفير 
األهلية  المفرخات  أهمية  إلى  الحاجة  تظهر  السمكية  للمزارع 
األنشطة  من  تعتبر  فهي  لذلك  الهدف،  تحقيقها  فى 
السمكي.   التي تساهم فى تنمية االستزراع  الهامة  االقتصادية 

مليون زريعة،    272وقد بلغ إنتاج المفرخات السكمية حوالي  
٪ وذلك خالل عام  66تساهم فيها المفرخات الحكومية بنحو  

الرائدة  2018 المحافظات  من  الشيخ  كفر  محافظة  وتعتبر   ،
عد بلغ  حيث  البلطي  أسماك  زريعة  إنتاج  مجال  د  فى 

حوالى   المحافظة  داخل  نحو    95المفرخات  تمثل  مفرخ 
مفرخ.  109٪ من جملة عدد المفرخات والبالغة حوالى  87.2

حوالى   المفرخات  لهذه  الفدانية  المساحة  بلغت    190كما 
٪من جملة المساحة الفدانية والبالغة    80.5فدان، تمثل نحو  

 فدان وذلك خالل نفس العام.  236حوالى  

 مشكلة البحث 
عدد  تنم  إنخفاض  فى  أساسية  بصفة  البحث  مشكلة  ثل 

م  2014مليون زريعة عام    560زريعة األسماك من حوالى  
، وفى ضوء تعدد  2017مليون زريعة عام    184إلى حوالى  

والهابات  السمكية  األحواض  مثل  السمكية،  المفرخات  أنماط 
هذه  أداء  كفاءة  تقييم  يستلزم  األمر  فان  الخليطة  والمفرخات 

التوسع    المفرخات ثم  ومن  االقتصادية  جدواها  على  للوقوف 
معدالت  أعلى  تحقق  والتي  كفاءة  األنماط   اكثر  إنشاء  فى 

 التقييم المالى والربحية اإلقتصادية. 

 أهداف البحث 
كفاءة  على  الضوء  إلقاء  الى  عامة  بصفة  البحث  يهدف 
الراهنة   السمكية  للمفرخات  المختلفة  األنماط  وتقييم  اداء 

فى األهلي    والعاملة  القطاع  فى  األسماك  إنتاج زريعة  مجال 
على   الضوء  إلقاء  خالل  من  وذلك  الشيخ  كفر  بمحافظة 

 األهداف الفرعية التالية: 

داخل   .1 السمكية  للمفرخات  األساسية  السمات  إستعراض 
 عينة البحث.

لمختلف  .2 االستثمارية  التكاليف  بنود  علي  الضوء  إلقاء 
 أنماط المفرخات السمكية. 

مية النسبية لبنود هيكل تكاليف زريعة األسماك  دراسة األه .3
 داخل مفرخات العينة.

المفرخات  .4 أنماط  لمختلف  المالي   التحليل  نتائج  عرض 
 السمكية داخل عينة البحث. 

االقتصادية   .5 الكفاءة  ومقاييس  الربحية  مؤشرات  إستعراض 
الوصول   بهدف  وذلك  السمكية  المفرخات  أنماط  لمختلف 

القائم تفيد  توصيات  هذه  إلي  وإدارة  إنشاء  على  ين 
المفرخات كما تفيد صانعي القرار فى مجال نشاط تفريخ 

 األسماك. 

الوقوف على أهم المشاكل التى تواجه القائمين علي إدارة   .6
 المفرخات األهلية.   

 أسلوب البحث ومصادر جمع البيانات: 
التحليل   أسلوبي  علي  أساسية  بصفة  البحث  إعتمد 

والكمي, الوصفي  أساليب    االقتصادي  استخدام  خالل  من 
المتوسطات  فى  والمتمثلة  البسيطة  اإلحصائي  التحليل 
االتجاه   معادالت  تقدير  وكذلك  المئوية،  والنسب  الحسابية 

 الزمنى العام لتطور عدد المفرخات وزريعة األسماك.
معايير  إستخدام  على  عامة  بصفة  البحث  إعتمد  وقد 

المنا نسبة  فى  والمتمثلة  المالي  وصافى  التقييم  للتكاليف  فع 
القيم الحالية، معدل العائد الداخلي وأخيرًا فترة االسترداد. كما 
استعرض البحث مؤشرات الربحية والمتمثلة فى صافى العائد  
والمتمثلة   االقتصادية  الكفاء  مقاييس  وكذلك  المضافه  والقيمة 
والربحية  المنتج،  ربح  وهامش  المستثمر  الجنيه  عائد  فى 

الحكم على  النسبية وأخيراً  الكفاءة االقتصادية، بهدف   معامل 
محافظة   داخل  األهلية  السمكية  المفرخات  وتقييم  اداء  كفاءة 

 . 2019/ 2018كفر الشيخ خالل موسم إنتاج 
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من   نوعين  على  اهدافه  تحقيق  فى  البحث  إعتمد  وقد 
عشوائية   عينة  باستخدام  األولية  البيانات  اولهما,  البيانات 

ا انماط  لمختلف  إنتاج  طبقية  على  القائمة  السمكية  لمفرخات 
زريعة أسماك المياه العذبة لمحافظة كفر الشيخ خالل موسم 

وغير  2019/ 2018إنتاج   المنشورة  البيانات  وثانيها   ،
السمكية  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة  من  الصادرة  المنشورة 

 التابعة لوزارة الزراعة واستصالح االراضي.
 اختيار عينة البحث:

( األهمية النسبية لعدد المفرخات األهلية  1الجدول) يوضح
العينة  عدد مفرخات  اإلنتاجية وكذلك  االنماط  داخل مختلف 

ومنه    2018البحثية بمحافظة كفر الشيخ خالل موسم إنتاج  
حوالى   وجود  نحو    25يتبين  تمثل  جملة  24.5مفرخ،  ٪من 

وجود   كذلك  الخرسانية،  األحواض  تتبع  المفرخات    58عدد 
نحو    مفرخ وجود  56.9تمثل  وأخيرًا  الهابات  نظام  تتبع    ،٪

نحو    19حوالى   تمثل  خليط،  عدد    18.6مفرخ  جملة  ٪من 
 مفرخ.   102المفرخات والبالغة حوالى 

فقد  السمكية  المفرخات  أنماط  لعدد  النسبية  لألهمية  ووفقا 
اختيار   الذكر    6،  15،  9تم  سالفة  لألنماط  تابعة  مفرخات 

وذلك الترتيب  المفرخات   وبنفس  وتقييم  أداء  دراسة  بهدف 
 . 2019/ 2018السمكية فى محافظة كفر الشيخ خالل موسم 

 النتائج البحثية والمناقشة 

األهلية فى مصر ومحافظة كفر  المفرخات  أواًل: تطور عدد 
 الشيخ

( تطور عدد  المفرخات السمكية األهلية 2يوضح الجدول)
  -2007رة )فى كل من مصر ومحافظة كفر الشيخ خالل الفت

 ( ومنه يتبين أن: 2018
 تطور عدد المفرخات في مصر -1

بالجدول)  الواردة  األرقام  المفرخات 2تشير  عدد  أن   )
,  2007مفرخ عام    68قد بلغ حده األدنى  األهلية في مصر  

وقد    2011مفرخ خالل عام  143فى حين بلغ حده األقصي  
األهلية   المفرخات  لعدد  العام  المتوسط  خالل 105بلغ  مفرخ 

 (، 2018 -2007متوسط الفترة )

. األهمية النسبية لعدد المفرخات األهلية داخل مختلف األنماط اإلنتاجية وعدد مفرخات العينة البحثية بمحافظة كفر 1جدول 
 .2018الشيخ خالل موسم إنتاج 

 أنماط المفرخات 
 عدد مفرخات العينة عدد المفرخات األهلية 

 ٪من جملة النمط  لعينةعدد مفرخات ا )٪(  عدد المفرخات 

 أحواض خرسانية 
 حجم االستثمارات 

 ألف جنية( 300-350)

25 24.5 9 8.8 

 الهابات
 حجم االستثمارات 

 ألف جنية 200-250)

58 56.9 15 14.7 

 الخليط 
 حجم االستثمارات 

 ألف جنية( 250-300)

19 18.6 6 5.9 

 29.4 30 100 102 جملة 

زارة الزراعة واستصالح األراضي، الهيئة العامة للثروة السمكية، سجالت حصر المفرخات السمكية، بيانات غير  ُجمعت وُحسبت من بيانات و   المصدر:
 .2019منشورة 
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 (. 2018 -2007. تطور عدد  المفرخات السمكية األهلية فى كل من مصر ومحافظة كفر الشيخ  خالل الفترة )2جدول 

 )٪(   مصر  كفر الشيخ السنوات 

2007 53 68 77.9 

2008 63 88 71.6 

2009 60 95 63.2 

2010 113 138 81.9 

2011 117 143 81.8 

2012 135 88 153.4 

2013 63 93 67.7 

2014 70 105 66.7 

2015 88 110 80.0 

2016 95 110 86.4 

2017 95 109 87.2 

2018 102 117 87.2 

 83.4 1264 1054 جملة 

 83.4 105.3 87.8 المتوسط

٪  100  

منشورة    المصدر: غير  بيانات  المفرخات،  السمكية، سجالت حصر  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة  األراضي،  واستصالح  الزراعة  أعداد غير  2019وزارة   ،
 متفرقة.

 
المعادلة)  عدد  1وتوضح  لتطور  العام  الزمنى  االتجاه   )

عدم   إلي  النتائج  تشير  حيث  مصر،  في  األهلية  المفرخات 
االتجاه   وذلك  معنوية  األهلية  المفرخات  لعدد  الزمني  العام 

فتره  خالل  الزمنية  السلسله  بيانات  استقرار  لعدم  نتيجه 
عدد   فى  نسبي  ثبات  هناك  أن  يشير  الذى  األمر  الدراسه، 

 المفرخات األهلية فى مصر حول الوسط الحسابى. 

 تطور عدد المفرخات في كفر الشيخ: -2

بالجدول)  الواردة  األرقام  عدد  2تشير  أن  المفرخات ( 
مفرخ   53قد بلغ حده األدنى  األهلية في محافظة كفر الشيخ  

مفرخ خالل عام  135فى حين بلغ حده األقصي  , 2007عام 
األهلية    2012 المفرخات  لعدد  العام  المتوسط  بلغ    89وقد 

( االتجاه الزمنى العام لتطور عدد  2مفرخ، وتوضح المعادلة) 
الن تشير  حيث  مصر،  في  األهلية  عدم  المفرخات  إلي  تائج 

في   األهلية  المفرخات  لعدد  الزمني  العام  االتجاه  معنوية 
محافظة كفر الشيخ وذلك نتيجه لعدم استقرار بيانات السلسله  
الزمنية خالل فتره الدراسه، األمر الذى يشير أن هناك ثبات 

الشيخ    كفر  محافظه  فى  األهلية  المفرخات  عدد  فى  نسبي 
 حول الوسط الحسابى. 

 لمؤشرات العامة للمفرخات األهلية بعينة البحث ثانيًا: ا

الجدول) أنماط 4يوضح  لمختلف  العامة  المؤشرات   )
الشيخ  كفر  بمحافظة  البحث  عينه  داخل  السمكية  المفرخات 

إنتاج   موسم  عدد    . 2018/2019خالل  أن  يتبين  ومنه 
بلغ   قد  العينة  )األحواض    9مفرخات  األول  للنمط  مفرخات 
تمثل نحو   العينة، كما    ٪30الخرسانية(،  من جملة مفرخات 

العينة   داخل  )الهابات(  الثانى  النمط  مفرخات  عدد    15بلغ 
نحو   تمثل  عدد    ٪50مفرخ  وأخيرًا  العينة  مفرخات  من جملة 

)الخليط(   الثالث  النمط  الدراسة    6مفرخات  بعينة  مفرخات 
العينة والبالغ    ٪20تمثل نحو   مفرخ.   30من جملة مفرخات 

فقد بلغ أعلى قيمة له حوالى    وفيما يتعلق بحجم االستثمارات 
نحو    315.2 تمثل  األول،  للنمط  جنية  من    ٪123.4ألف 

)حجم االستثمارات    متوسط العينة داخل مفرخات النمط األول
جنيه(،   300-350 حوالى   ألف  جنية    210.7  مقابل  ألف 
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ألف جنيه(، وقد    250-200للنمط الثاني)حجم االستثمارات  
العام  المتوسط  حوالى    بلغ  االستثمارات  ألف    255.5لحجم 

جنيه، كما بلغ إنتاج المفرخ من زريعة األسماك أعلى قيمة له  
  ٪ 114.6مليون زريعة للنمط األول، تمثل نحو  13.2حوالى  

كحد ادنى    9.92من من جملة مفرخات العينة، مقابل حوالى  
نحو   تمثل  الثالث،  النمط  من جملة مفرخات    ٪ 86لمفرخات 

وقد   حوالى  العينة،  المفرخ  لمساحة  العام  المتوسط  ،  5بلغ 
  ٪ 105.1  ٪،82.8٪،  125.6فدان، تمثل نحو    4.1،  3.3

 من جملة مفرخات العينة

عدد   بلغ  كما  الترتيب،  وبنفس  الذكر  سالفة  الثالثة  لألنماط 
حوالى   السنة  فى  اإلنتاجية  دورة،   9  ،9.3،  10.5الدورات 

نحو   مفرخ93.7  ٪،97٪،  109.2تمثل  جملة  من  ات ٪ 
 العينة داخل نفس األنماط. 

حوالى   األمهات  عدد  متوسط  بلغ  وقد  للنمط    5572هذا 
من جملة مفرخات العينة، مقابل   ٪109.1االول، تمثل نحو  

على    4416،  5107حوالى   والثالث  الثانى  النمط  لمفرخات 
نحو   تمثل  مفرخات   ٪86.4٪،  100الترتيب،  جملة  من 

 العينة.

 -2007الزمنددى العددام لتطددور عدددد المفرخددات األهليددة والحكوميددة واإلجمددالى العددام خددالل الفتددرة ). معددادالت االتجدداه 3جدددول 
2018.) 

 المحسوبة  R F\2 معدل التغير السنوي ٪  معادلة االتجاه الزمنى العام  عدد المفرخات  رقم المعادلة 

 مصر 1
Ŷ = 92.06+ 2.04Ti 
(7.18)**    (1.17) 

1.6 0.12 1.37 

 كفر الشيخ 2
Ŷ = 71.15+ 2.56Ti 
(4.49)**    (1.19) 

2.8 0.12 1.42 

 (.2المصدر: نتائج الحاسب االلي لألرقام الواردة بالجدول ) 

. المؤشرات العامة لمختلف أنمداط المفرخدات السدمكية األهليدة داخدل عيندة البحدث بمحافظدة كفدر الشديخ خدالل موسدم 4جدول  
 .2018/2019إنتاج 

 المؤشرات العامة 

 النمط األول 
)األحواض  
 الخرسانية(

 حجم االستثمارات 
ألف   300-350)

 جنية(

 النمط الثانى 
 )الهابات( 

حجم االستثمارات  
(200-250  

 ( ألف جنية

 النمط الثالث 
)األحواض الخرسانية+  

 الهابات( 
 حجم االستثمارات 

 ( الف جنيه 250-300)

 الجملة 

 30 6 15 9 عدد مفرخات العينة 

 )٪( 30 50 20 100 

 255.5 277.5 210.7 315.2 جنية(  1000الستثمارات المفرخ )متوسط حجم ا

 )٪( 123.4 82.5 108.6 100 

 11.54 9.92 11.18 13.23 إنتاج المفرخ من الزريعة )مليون وحدة(

 )٪( 114.6 96.6 86.0 100 

 3.95 4.15 3.27 4.96 متوسط مساحة المفرخ )فدان(

 )٪( 125.6 82.8 105.1 100 

 9.63 9.02 9.34 10.52 ت فى السنة )دورة(متوسط عدد الدورا 

 )٪( 109.2 97.0 93.7 100 

 5108 4416 5107 5572 )الواحدة( متوسط عدد األمهات بالمفرخ

 )٪( 109.1 100 86.4 100 

 ُجمعت وُحسبت من بيانات البحث الميداني.المصدر: 
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داخل   االستثمارية  التكاليف  لبنود  النسبية  األهمية  ثالثًا: 

 البحث:عينة 

الجدول)  التكاليف (  5يوضح  لبنود  النسبية  األهمية 
البحث   بعينة  السمكية  المفرخات  أنماط  لمختلف  االستثمارية 

.  2018/2019داخل محافظة كفر الشيخ خالل موسم إنتاج  
النمط   لمفرخات  االستثمارية  التكاليف  جملة  أن  يتبين  ومنه 

حوالي   بلغت  قد  خرسانية(  )احواض  ألف    315.2االول 
ألف    146.2جنية, ساهمت فيها األحواض الخرسانية بحوالي 

من جملة التكاليف االستثمارية, ثم    ٪46.4  جنية, تمثل نحو
  69.2تأتي تكلفة اآلباء واألمهات فى المرتبة الثانية بحوالي  

نحو   تمثل  جنية,  بند  22ألف  ويأتي  التكاليف,  جملة  من   ٪
بحوالي   الثالثة  المرتبة  في  تمثل أل  42.8األقواس  جنية,  ف 

الثاني  13.6نحو   النمط  التكاليف. وعن تكاليف  ٪ من جملة 
حوالي   االستثمارية  تكاليفه  جملة  بلغت  والتي  )الهابات( 

وتكلفة   210.7 المشمعات  قيمة  فيها  ساهمت  جنية,  ألف 
بحوالي   األقواس  وتكلفة  واألمهات  ,  43.1,  53.5االباء 

نحو    35.9 تمثل  جنية,  من    ٪ 17٪,  20.5٪,  25.4ألف 
بلغت   وقد  هذا  الترتيب.  علي  االستثمارية  التكاليف  جملة 

حوالي   )الخليط(  الثالث  للنمط  االستثمارية    277.5التكاليف 
اآلباء  وتكلفة  الخرسانية  األحواض  فيها  ساهمت  جنية,  ألف 

بحوالي   األقواس  وتكلفة    39.4,  47.2,  110.3واألمهات 
نحو   تمثل  جنية,  جملة 14.2٪,  17٪,  39.8ألف    ٪من 

 التكاليف. 

. األهمية النسبية لبنود التكاليف االستثمارية داخل مختلف أنماط المفرخات السمكية بعينة البحث داخل محافظة كفدر 5جدول  
 .2018/2019الشيخ خالل موسم إنتاج 

 
 

 

 

 البنود 
 

 النمط األول  
 )األحواض الخرسانية(
 حجم االستثمارات  

 ألف جنية( 300-350)

 النمط الثانى 
 ابات( )اله 

 حجم االستثمارات   
 (ألف جنية 200-250)

 النمط الثالث  
 )األحواض الخرسانية+ الهابات( 

 حجم االستثمارات 
 ( الف جنيه 250-300) 

م. نصيب  
 المفرخ 

)ألف جنية(    

 م. نصيب المفرخ   (٪(
 )ألف جنية( 

 م. نصيب المفرخ  (٪(
)ألف جنية(    

)٪) 

7539. 110.3 - - 46.38 146.2 أحواض خرسانية   

 1.95 5.4 15.80 33.3 - - هابات

 17.01 47.2 20.46 43.1 21.95 69.2 آباء وأمهات

 14.20 39.4 17.04 35.9 13.58 42.8 أقواس 

 6.74 18.7 25.39 53.5 6.69 21.1 مشمعات 

 7.32 20.3 1.42 3.0 3.11 9.8 مواسير

 6.49 18.0 11.11 23.4 2.63 8.3 مساكن للعاملين 

 0.68 1.9 0.90 1.9 1.78 5.6 شباك

 4.97 13.8 5.51 11.6 1.62 5.1 ماكينة الري 

 0.90 2.5 2.37 5.0 2.25 7.1 أخري 

 100.00 277.5 100.00 210.7 100.00 315.2 جملة 

 المصدر: ُجمعت ُوحسبت من بيانات العينة البحثية.   
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أنماط  التكاليف لمختلف  رابعًا: األهمية النسبية لبنود هيكل 

 ات السمكية: المفرخ

( إلي أن تكاليف الفائدة 6تشير األرقام الواردة بالجدول )
التكاليف  بنود  بين  األولي  المرتبة  تحتل  المال  رأس  على 
الثاني  النمط  داخل  لها  قيمة  أدنى  بلغت  حيث  الثابتة 

  1.88ألف جنية, بما يوازي حوالى    21.1)الهابات( حوالي  
جملة التكاليف,   ٪من   8.4جنية لكل ألف زريعة, تمثل نحو  

الخرسانية(   )األحواض  األول  النمط  داخل  قيمة  أعلى  مقابل 
حوالي   حوالى    31.5والبالغة  يوازي  بما  جنية,    2.38ألف 

٪من جملة التكاليف ثم 9.7جنية لكل ألف زريعة, تمثل نحو  
بنود  بين  الثانية  المرتبة  في  الدائمة  العمالة  تكلفة  تأتي 

أد بلغت  حيث  الثابتة  النمط   التكاليف  داخل  لها  قيمة  نى 
)الخليط( بحوالي   ألف جنية, بما يوازي حوالى    17.8الثالث 

نحو    1.8 تمثل  زريعة,  ألف  لكل  جملة    7.3جنية  ٪من 
)األحواض   األول  النمط  داخل  قيمة  أعلى  مقابل  التكاليف, 

ألف جنية, بما يوازي حوالى   25.4الخرسانية( بلغت حوالي  
تمث  1.9 زريعة,  ألف  لكل  نحو  جنية  جملة  7.8ل  من   ٪

الثالثة   المرتبة  فى  واإلشراف  اإلدارة  تكلفة  تأتى  ثم  التكاليف 
داخل  لها  قيمة  أدنى  بلغت  حيث  الثابتة  التكاليف  بنود  بين 

بحوالي   )الخليط(  الثالث  يوازي   14.7النمط  بما  جنية,  ألف 
نحو    1.5حوالي   تمثل  زريعة,  ألف  لكل  من  6.0جنية   ٪

أع مقابل  التكاليف,  األول جملة  النمط  داخل  قيمة  لى 
حوالي   بلغت  الخرسانية(  بما    20.8)األحواض  جنية,  ألف 

نحو    1.58يوازي   تمثل  زريعة,  ألف  لكل  ٪من 6.4جنية 
جملة التكاليف، ثم تأتى تكلفة اإليجار فى المرتبة الرابعة بين  

بنود التكاليف الثابتة حيث بلغت أدنى قيمة لها داخل النمط   
  1.47ألف جنية،  بما يوازي    14.6والي  الثالث )الخليط( ح

٪،  من    5.9جنية لكل ألف زريعة, بأهمية نسبية بلغت نحو  
األول  النمط  داخل  قيمة  أعلى  مقابل  التكاليف,  جملة 

حوالي   بلغت  الخرسانية(  بما    20.2)األحواض  جنية,  ألف 

جنية لكل ألف زريعة, بأهمية نسبية بلغت   1.5يوازي حوالى  
 ة التكاليف على الترتيب.٪من جمل 6.2نحو 
 

ثم تأتى تكلفة اإلهالك للمبانى واإلنشاءات واالهالك لألدوات  
بين   الترتيب  على  والسادسة  الخامسة  المرتبة  فى  والمعدات 
النمط    لها داخل  أدنى قيمة  الثابتة حيث بلغت  التكاليف  بنود 

حوالي   )الهابات(  يوازي   8.4،  7.8الثانى  بما  جنية،   ألف 
بلغت     ،0.69،0.75 نسبية  بأهمية  زريعة,  ألف  لكل  جنية 

على    3.34٪،    3.08نحو   وذلك  التكاليف  جملة  ٪من 
)األحواض   األول  النمط  داخل  قيمة  أعلى  مقابل  الترتيب, 

بلغت حوالي   يوازي   6.2،  13.6الخرسانية(  بما  ألف جنية, 
بلغت    0.47،  1.03 نسبية  بأهمية  زريعة,  ألف  لكل  جنية 
ج1.90٪،  4.20نحو   الترتيب، ٪من  على  التكاليف  ملة 

النمط    داخل  لها  قيمة  أدنى  بلغت  الثابتة  للتكاليف  وبالنسبة 
حوالي   )الهابات(  يوازي    90.9الثانى  بما  جنية,    8.1ألف 

٪من جملة التكاليف,  36.1جنية لكل ألف زريعة, تمثل نحو  
الخرسانية(   )األحواض  األول  النمط  داخل  قيمة  أعلى  مقابل 

جنية لكل   8.90ألف جنية, بما يوازي    117.7بلغت حوالي  
 ٪من جملة التكاليف.36.3ألف زريعة, تمثل نحو 

كما تبين أن اجور العمالة المؤجرة الموسمية تحتل المرتبة 
األولي بين بنود التكاليف المتغيرة حيث بلغت أدنى قيمة لها  

بحوالي   )الخليط(  الثالث  النمط  بما    67.6داخل  جنية,  ألف 
نحو  جن  6.8يوازي   تمثل  زريعة,  ألف  لكل  ٪من  27.53ية 

األول   النمط  داخل  قيمة  أعلى  مقابل  التكاليف,  جملة 
بلغت حوالي   الخرسانية(  بما    90.72)األحواض  جنية,  ألف 

 جنية لكل ألف زريعة,  6.86يوازي 
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 (.2018/2019البحث في محافظة كفر الشيخ خالل موسم إنتاج ) األهمية النسبية لبنود هيكل التكاليف داخل مختلف أنماط المفرخات السمكية داخل عينة .6جدول  

 بنود هيكل التكاليف 

 النمط األول  )األحواض الخرسانية( 
 حجم االستثمارات  

 ألف جنية( 300-350)

 النمط الثانى )الهابات( 
 حجم االستثمارات   

 ألف جنية( 200-250)

 النمط الثالث )األحواض الخرسانية+ الهابات( 
 مارات حجم االستث

 الف جنيه(  250-300) 

م. نصيب  
المفرخ )ألف  

 جنية(

م. نصيب  
ألف زريعة  
 )بالجنية( 

)٪) 
م. نصيب المفرخ  

 )ألف جنية( 
م. نصيب  
ألف زريعة  
 )بالجنية( 

م. نصيب المفرخ   )٪( 
 )ألف جنية( 

م. نصيب ألف  
 زريعة )بالجنية( 

)٪) 

          التكاليف الثابتة 

231.5 الفائدة علي رأس المال   2.38 9.72 21.07 1.88 8.36 27.75 2.80 11.29 

 7.26 1.80 17.84 8.18 1.85 20.63 7.83 1.92 25.37 عمالة دائمة 

 5.99 1.48 14.71 6.64 1.50 16.73 6.43 1.58 20.85 إدارة واشراف 

 5.95 1.47 14.62 6.47 1.46 16.32 6.23 1.53 20.21 ايجار

 4.52 1.12 11.12 3.08 0.69 7.76 4.20 1.03 13.62 االهالك للمباني واالنشاءات 

 2.16 0.54 5.32 3.34 0.75 8.42 1.90 0.47 6.17 االهالك لألدوات والمعدات

 37.17 9.21 91.36 36.06 8.13 90.93 36.32 8.90 117.74 جملة 

  0.00   0.00   0.00  التكاليف المتغيرة 

.426 71.72 27.99 6.86 90.72 عمالة مؤجرة موسمية   28.45 67.65 6.82 27.53 

 12.98 3.22 31.9 13.06 2.95 32.94 13.23 3.24 42.90 علف أمهات 

 6.63 1.64 16.3 6.49 1.46 16.36 6.86 1.68 22.25 علف زريعة

 19.61 4.86 48.2 19.55 4.41 49.30 20.10 4.92 65.15 جملة االعالف 

.5114 5.99 1.35 15.09 5.92 1.45 19.18 وقود وزيوت  1.46 5.90 

 4.78 1.19 11.76 4.91 1.11 12.37 4.81 1.18 15.59 صيانة

 3.22 0.80 7.91 3.45 0.78 8.71 3.21 0.79 10.39 احالل امهات 

 0.99 0.24 2.43 0.83 0.19 2.10 0.91 0.22 2.94 نقل وانتقاالت عامة

 0.48 0.12 1.18 0.46 0.10 1.17 0.44 0.11 1.42 كهرباء 

30.5 مطهرات   0.04 0.16 0.42 0.04 0.17 0.40 0.04 0.16 

 0.15 0.04 0.37 0.13 0.03 0.32 0.15 0.04 0.50 تعبئة 

 62.83 15.57 154.41 63.94 14.42 161.2 63.68 15.60 206.42 جملة 

 24.50 324.16 االجمالي العام 
100.0

0 
252.13 22.55 100.00 245.77 24.78 100.00 

 بيانات العينة البحثية.    المصدر: ُجمعت ُوحسبت من
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٪ من جملة التكاليف ثم تأتى تكلفة علف  27.99تمثل نحو  
المتغيرة حيث   التكاليف  الثانية بين بنود  المرتبة  األمهات فى 
حوالي   )الخليط(  الثالث  النمط   داخل  لها  قيمة  أدنى  بلغت 

يوازي    31.9 بما  جنية,  ألف زريعة,    3.22ألف  لكل  جنية 
نحو   قيمة   ٪ 12.98تمثل  أعلى  مقابل  التكاليف,  جملة  من 

حوالي  بلغت  حيث  الخرسانية(  األول)األحواض  النمط  داخل 
جنية لكل ألف زريعة,    3.24ألف جنية, بما يوازي    42.90

من جملة التكاليف، ثم تأتى تكلفة علف    ٪13.23تمثل نحو  
حيث   المتغيرة  التكاليف  بنود  بين  الثالثة  المرتبة  فى  الزريعة 

أدنى   حوالي  بلغت  )الهابات(  الثانى  النمط  داخل  لها  قيمة 
جنية لكل ألف زريعة,    1.46ألف جنية, بما يوازي    16.36

نحو   قيمة 6.49تمثل  أعلى  مقابل  التكاليف,  جملة  من   ٪
داخل النمط األول )األحواض الخرسانية( حيث بلغت حوالي  

جنية لكل ألف زريعة,    1.68ألف جنية, بما يوازي    22.25
٪ من جملة التكاليف، ثم تأتى تكلفة جملة  6.86تمثل نحو  

والنقل   أمهات  وإحالل  والصيانة  والزيوت  والوقود  األعالف 
المرتبة  فى  والتعبئة  والمطهرات  والكهرباء  العامة  واالنتقاالت 
الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة 

يف المتغيرة حيث والحادية عشر على الترتيب بين بنود التكال
حوالي   )الخليط(  الثالث  النمط  داخل  لها  قيمة  أدنى  بلغت 

48.2  ،14.51  ،11.76  ،7.91  ،2.43  ،1.18  ،0.40  ،
يوازي  0.37 بما  جنية،  ألف   ،4.86  ،1.46  ،1.19  ،
ألف    0.04،  0.04،  0.12،  0.24،  0.80 لكل  جنية 

نحو   بلغت  نسبية  بأهمية  ،  4.78،  5.90،  19.61زريعة, 
جملة  0.15،  0.16،  0.48،  0.99،  3.22 من    ،٪

النمط   داخل  قيمة  أعلى  الترتيب, مقابل  التكاليف وذلك على 
،  19.18،  65.15األول )األحواض الخرسانية( بلغت حوالي  

ألف جنية,  0.50،  0.53، 1.42، 2.94، 10.39، 15.59
،  0.11،  0.22،  0.79،   1.18،  1.45،  4.92بما يوازي  

, بأهمية نسبية بلغت نحو  جنية لكل ألف زريعة0.04، 0.04
20.10  ،5.92  ،4.81  ،3.21  ،3.21  ،0.91  ،0.44  ،

وبالنسبة   ٪ 0.15،  0.16 الترتيب،  على  التكاليف  جملة  من 
الثالث   النمط  داخل  لها  قيمة  أدنى  بلغت  المتغيرة  للتكاليف 

حوالي   يوازي    154.41)الخليط(  بما  جنية,    15.57ألف 
نحو   تمثل  زريعة,  ألف  لكل  جملة    ٪ 62.83جنية  من 

)األحواض   األول  النمط  داخل  قيمة  أعلى  مقابل  التكاليف, 
حوالي   بلغت  يوازي   206.42الخرسانية(  بما  جنية,  ألف 

نحو    15.60 تمثل  زريعة,  ألف  لكل  من    ٪63.68جنية 
قيمة  أدنى  والبالغ  العام  االجمالي  من  وذلك  التكاليف.  جملة 

الثالث)الخليط( بحوالي   نية بما ألف ج  245.77داخل النمط 
لكل ألف زريعة، مقابل أعلى قيمة داخل النمط    24.78يوازي 

حوالي   بلغت  الخرسانية(  )األحواض  ألف    324.16األول 
 جنية لكل ألف زريعة.  24.50جنية, بما يوازي 

السمكية   المفرخات  ألنماط  المالي  التقييم  مؤشرات  خامسًا: 
 داخل عينة البحث 

 ية:التقييم المالي وفقًا للفروض النظر  -1
يستعرض هذا الجزء مؤشرات التقييم المالي لمختلف أنماط 
وذلك   الشيخ  كفر  بمحافظة  البحث  بعينة  السمكية  المفرخات 

الجدول ) النظرية, والموضح فى  الفروض  ( حيث 7في حالة 
يتبين أن إجمالي القيمة الحالية قد بلغ أدنى قيمة لها حوالى  

)الخلي  6.2 الثالث  النمط  لمفرخات  جنيه  حين  ألف  في  ط(, 
ألف جنيه لمفرخات النمط   8.65بلغت أقصى قيمة لها حوالى

( للتكاليف  المنافع  نسبة  بلغت  وقد  )الهابات(،  ( B/Cالثانى 
النمط األول والثالث,    ٪   1.35أدنى قيمة لها نحو   لمفرخات 

نحو   معدل   ٪1.5مقابل  بلغ  كما  الثاني,   النمط  لمفرخات 
نحو   له  قيمة  أدني  الداخلى  النمط    ٪37.3العائد  لمفرخات 

نحو   مقابل  وقد    ٪107الثالث،  هذا  الثانى،  النمط  لمفرخات 
حوالى   المال  رأس  االسترداد  فترة    2.7،  0.93،  2.1بلغت 

 سنة  للنمط األول والثاني والثالث على الترتيب. 
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ة كفر الشيخ خالل موسم إنتاج . مؤشرات التقييم المالي لمختلف أنماط المفرخات السمكية داخل عينة البحث بمحافظ7جدول  
2018/2019. 

 النمط األول    المؤشرات
 )األحواض الخرسانية(

 النمط الثانى  
 )الهابات( 

 النمط الثالث  
 )األحواض الخرسانية+ الهابات( 

فروض 
 نظرية

زيادة  
التكاليف  

10 ٪ 

 نقص 
 االيردادت 

10 ٪ 

فروض 
 نظرية

زيادة  
التكاليف  

10 ٪  

نقص  
 االيردادت 

فروض 
 نظرية

ادة  زي
التكاليف  

10 ٪  

نقص  
 االيردادت 

 صافي القيمة الحالية
 )ألف جنيه(

8.19 5.38 5.01 8.65 6.82 5.95 6.22 4.43 3.81 

 نسبة المنافع للتكاليف
B/C 

1.35 1.22 1.21 1.47 1.34 1.32 1.35 1.23 1.21 

 معدل العائد الداخلي
IRR 

48.23 25.03 23.03 106.
97 

56.51 52.78 37.29 19.35 17.72 

 فترة االسترداد بالسنة
CPBP 

2.07 4.00 4.34 0.93 1.77 1.89 2.68 5.17 5.64 

 المصدر: نتائج الحاسب االلى، لبيانات البحث الميدانى  

 
مما سبق يتبين أن النمط الثانى )الهابات( هو أفضل األنماط 
النمط  جاء  حين  في  المالي  التقييم  مؤشرات  أعلى  ويحقق 

المرتبة الثالثة واألخيرة من حيث الجدوى    الثالث )الخليط( فى
المالية لهذه األنماط، مما ال شك فيه أن هذه التقديرات تشير 
األسماك  زريعة  إنتاج  مجال  في  االستثمار  جدوي  إلى 
بالمفرخات األهلية من خالل استخدام الثانى )الهابات( والتي  

حوالى   استثماراتها  حجم  متوسط  جنيه,    210.7يبلغ  ألف 
حوالى    فاتومصرو  والبالغ    223.3تشغيلها  جنيه,  ألف 

 ألف جنيه خالل موسم اإلنتاج.  328إيراداتها حوالى  
 التقييم المالي وفقا لتحليل الحساسية:  -2
 ٪:10( أثر ارتفاع تكاليف اإلنتاج بواقع 2-1)

المالي7توضح األرقام الواردة بالجدول) التقييم   ( مؤشرات 
ينة البحث بمحافظة كفر  لمختلف أنماط المفرخات السمكية بع

, ومنه يتبين  ٪10فى حاله ارتفاع التكلفة بواقع  الشيخ وذلك  
  4.34أن إجمالي القيمة الحالية قد بلغ أدنى قيمة لها حوالى  

بلغت   حين  في  )الخليط(,  الثالث  النمط  لمفرخات  جنيه  ألف 
حوالى  لها  قيمة  النمط   6.82أقصى  لمفرخات  جنيه  ألف 

وقد   )الهابات(،  )الثانى  للتكاليف  المنافع  نسبة  ( B/Cبلغت 
٪ لمفرخات النمط األول, مقابل نحو  1.22أدنى قيمة لها نحو

٪ لمفرخات النمط الثاني, كما بلغ معدل العائد الداخلي  1.34
نحو   له  قيمة  مقابل   ٪ 19.35ادني  الثالث،  النمط  لمفرخات 

فترة 56.51نحو   بلغت  وقد  هذا  الثانى،  النمط  لمفرخات   ٪
سنة  للنمط األول    5.2،  1.8، 4رأس المال حوالى  االسترداد  

والثاني والثالث على الترتيب. مما سبق يتبين أن النمط الثانى  
التقييم  مؤشرات  أعلى  ويحقق  األنماط  أفضل  هو  )الهابات( 

بواقع   التكاليف  النمط 10المالى فى حالة زيادة  ٪ حين جاء 
حيث الجدوى    الثالث )الخليط( فى المرتبة الثالثة واألخيرة من

 المالية لهذه األنماط. 

 ٪: 10( أثر أنخفاض االيرادات بنحو 2-2)
بالجدول) الموضحة  التقديرات  مؤشرات 7تشير  إلى   )

بواقع االيرادات  انخفاض  عند  المالي  لمختلف    ٪10التقييم 
الشيخ   كفر  بمحافظة  البحث  بعينة  السمكية  المفرخات  أنماط 

القيمة الحالية قد بلغ     3.81قيمة له حوالى    أدنىأن صافي 
حوالى   مقابل  في  الثالث,  النمط  لمفرخات  جنيه    5.95ألف 

بلغت  وقد  الثالث،  النمط  لمفرخات  أقصى  كحد  جنيه  ألف 
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للتكاليف) المنافع  نحو  B/Cنسبة  لها  قيمة  أدنى   )1.21  ٪
نحو   مقابل  والثالث,  األول  النمط   كحد  1.32لمفرخات   ٪

الثانى, كما بلغ   النمط  الداخلي  أقصى لمفرخات  العائد  معدل 
له نحو   قيمة  الثالث، مقابل   ٪ 17.72ادني  النمط  لمفرخات 

فترة  52.78  نحو بلغت  وقد  الثانى،  النمط  لمفرخات   ٪
حوالى   المال  رأس  النمط   5.64االسترداد  لمفرخات  سنة 

الثانى، مما سبق   1.89الثالث، مقابل   النمط  لمفرخات  سنة 
)الهابات( هو   الثانى  النمط  أن  ويحقق  يتبين  األنماط  أفضل 

بواقع   التكاليف  زيادة  حالة  فى  المالى  التقييم  مؤشرات  أعلى 
الثالثة  10 المرتبة  فى  )الخليط(  الثالث  النمط  جاء  حيث   ٪

توصى   لذا  األنماط.  لهذه  المالية  الجدوى  حيث  من  واألخيرة 
الدراسة بزيادة أعداد مفرخات النمط الثانى الهابات والتى تتسم  

 تثماراتها. بانخفاض حجم اس
االقتصادية  الكفاءة  ومقاييس  الربحية  الهوامش  سادسًا: 

 داخل عينة البحث  لمختلف أنماط المفرخات السمكية

 الهوامش الربحية  (1)
الجدول)  أنماط 8يوضح  لمختلف  الربحية  الهوامش   )

الشيخ   كفر  محافظة  فى  الدراسة  بعينة  السمكية  المفرخات 
( إنتاج  موسم  يتب2019/ 2018خالل  ومنه  صافي  (  أن  ين 

أدنى  بلغ  قد  السمكية  المفرخات  أنماط  مختلف  داخل  العائد 
حوالي   له  حوالي    75.6قيمة  يوازي  بما  جنية،    7.6ألف 

حوالى   مقابل  الثالث،  النمط  داخل  زريعة  ألف  لكل  جنيهًا 
حوالي    108.9 يوازي  بما  جنيه،  ألف  9.7ألف  لكل  جنيهًا 

بلغ المتوسط   زريعة كحد أقصي داخل النمط الثانى، هذا وقد
حوالي   العائد  لصافي  يوازي 100.2العام  بما  جنية،  ألف 

العائد   8.7حوالي   لقيمة  وبالنسبة  زريعة.  ألف  لكل  جنيهًا 
  166.95فوق التكاليف المتغيرة فقد بلغ أدنى قيمة له حوالي  

حوالي   يوازي  بما  جنية،  زريعة    16.8ألف  ألف  لكل  جنيهًا 
الثالث، مقابل حوالى   النمط  ألف جنيه ،بما   220.37داخل 

حوالي   النمط    16.6يوازي  داخل  زريعة  ألف  لكل  جنيهًا 
التكاليف  فوق  للعائد  العام  المتوسط  بلغ  وقد  هذا  األول، 

حوالي   حوالي   199.3المتغيرة  يوازي  بما  جنية،    17.3ألف 
بلغت  قد  المضافة  للقيمة  وبالنسبة  زريعة.  ألف  لكل  جنيهًا 

حوالي   لها  قيمة  حوالي  أل  175.7أدنى  يوازي  بما  جنية،  ف 
مقابل    17.7 الثلث،  النمط  داخل  زريعة  ألف  لكل  جنيهًا 

يوازي حوالي    239.5حوالى   بما  جنيهًا   18.10ألف جنيه، 
المتوسط  بلغ  وقد  هذا  األول،  النمط  داخل  زريعة  ألف  لكل 

حوالي   المضافة  للقيمة  يوازي   215.9العام  بما  جنية،  ألف 
 زريعة.جنيهًا لكل ألف  18.7حوالي  

 ( مقاييس الكفاءة االقتصادية 2)
الجدول) لمختلف  8يوضح  االقتصادية  الكفاءة  مقاييس   )

كفر  بمحافظة  البحث  عينة  داخل  السمكية  المفرخات  أنماط 
ومنه يتبين أن نسبة    .2019/ 2018الشيخ حالل موسم إنتاج  

بلغت  قد  السمكية   المفرخات  أنماط  لمختلف  للتكاليف  العائد 
له قيمة  نحو  أدنى  )الخليط(،    1.31ا  الثالث  النمط  داخل 

نحو   )الهابات(،    1.4مقابل  الثانى  النمط  داخل  أقصى  كحد 
، وبالنسبة لعائد الجنية المستثمر 1.37بمتوسط عام بلغ نحو

لها   قيمة  أدنى  بلغت  قد  السمكية  المفرخات  أنماط  لمختلف 
نحو  30.7نحو   مقابل  الثالث،  النمط  داخل  ٪ كحد  ٪43.2 

داخ نحو  أقصى  بلغ  عام  بمتوسط  الثانى،  النمط  ٪.  36.8ل 
أنماط   لمختلف  المنتج  ربح  هامش  أن  النتائج  أوضحت  كما 

له نحو   أدنى قيمة  بلغ  قد  السمكية  داخل  23.5المفرخات   ٪
نحو   مقابل  الثالث،  النمط   30.2النمط  داخل  أقصى  كحد 

 ٪.  26.9الثانى، بمتوسط عام بلغ نحو 
الربحية   أن  النتائج  تشير  أنماط  كما  لمختلف  النسبية 

نحو   لها  قيمة  أدنى  بلغت  قد  السمكية  ٪  45.2المفرخات 
نحو   مقابل  الثالث،  النمط  داخل  54.5داخل  أقصى  كحد   ٪

 ٪.  50.3النمط الثانى، بمتوسط عام بلغ نحو 
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 (2018/2019اخل محافظة كفر الشيخ خالل موسم إنتاج ). الهوامش الربحية ومقاييس الكفاءة االقتصادية لمختلف أنماط المفرخات السمكية بعينة البحث د8جدول  

 البيدان 

 النمط األول 
 )األحواض الخرسانية(

 حجم االستثمارات 
 ألف جنية( 300-350)

 النمط الثانى 
 )الهابات( 

 حجم االستثمارات 
 ألف جنية( 200-250)

 النمط الثالث 
 )األحواض الخرسانية+ الهابات( 

 حجم االستثمارات 
 ه(الف جني 250-300)

 جملة العينة 

م. نصيب  
 المفرخ 

 )ألف جنيه( 

م. نصيب  
 األلف زريعة 

 )جنيه(

م. نصيب  
 المفرخ 

 )ألف جنيه( 

م. نصيب  
 األلف زريعة 

 )جنيه(

 م. نصيب المفرخ 
 )ألف جنيه( 

م. نصيب  
 األلف زريعة 

 )جنيه(

م. نصيب  
 المفرخ 

 )ألف جنيه( 

م. نصيب األلف  
 زريعة
 )جنيه(

  الهوامش الربحية 

 32.0 369.28 32.0 317.44 32.0 357.76 32.0 423.36 الزريعةإيرادات 

 0.30 3.41 0.39 3.91 0.29 3.22 0.26 3.41 إيرادات أسماك مباعة 

 32.30 372.69 32.39 321.35 32.29 360.98 32.26 426.77 (1جملة اإليرادات )

 23.61 272.47 24.78 245.8 22.55 252.1 24.5 324.20 ( 2التكاليف الكلية )

 8.69 100.22 7.61 75.55 9.74 108.88 7.76 102.57 (3صافي العائد )

 15.03 173.4 15.56 154.4 14.42 161.20 15.6 206.40 ( 4التكاليف المتغيرة )

 17.27 199.29 16.83 166.95 17.87 199.78 16.66 220.37 ( 5العائد فوق التكاليف المتغيرة )

 18.72 215.98 17.72 175.75 19.50 217.96 18.10 239.51 (6القيمة المضافة )

     مقاييس الكفاءة االقتصادية 

 1.37 1.31 1.43 1.32 ( 7نسبة العائد للتكاليف )

 36.8 30.7 43.19 31.64 ( 8عائد الجنيه المستثمر ٪)

 26.9 23.5 30.2 24.0 ( 9هامش ربح المنتج ٪)

 50.3 45.2 54.5 46.5 ( 10الربحية النسبية ٪)

 0.79 0.71 0.86 0.74 (11فاءة االقتصادية )الك

 ( + جملة االجور.3( = ) 6(  , ) 4)  –( 1( = ) 5(, ) 2)   –( 1( = ) 3) 
  (7 ( = )1 ( ÷ )2 ( , )8 ( = )3( ÷ )2* )100   ( ,9 ( = )3 ( ÷ )1* )100    

 (10 ( = )3 ( ÷ )5* )100    ( ,11 ( = )6 ( ÷ )2) 

 ة.المصدر: ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثي
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بالجدول) الواردة  األرقام  الكفاءة 8وباستعراض  أن  يتبين   )

االقتصادية لمختلف أنماط المفرخات السمكية قد بلغت أدنى 
٪  0.86داخل النمط الثالث، مقابل نحو   0.71قيمة لها نحو  

نحو  بلغ  عام  بمتوسط  الثانى،  النمط  داخل  أقصى  كحد 
تكاليف0.79 على  ينفق  جنيه  كل  أن  يشير  مما  اإلنتاج    ، 

بحوالى   تقدر  مضافة  قيمة  يحقق  والمتغيرة    0.79الثابتة 
 جنيهُا. 

)الهابات( على نظيره   الثانى  النمط  يتبين تفوق  مما سبق 
الربحية، وكذلك مؤشرات  الهوامش  فى  والثالث  والثاني  األول 
النمط  فى  التوسع  أهمية  إلى  يشير  مما  االقتصادية.  الكفاءة 

وفورات من  لالستفادة  القصير    الثانى  األجل  فى  السعة 
 والطويل. 

 
 

سابعًا: أهم المشاكل التى تواجه المفرخات السمكية األهلية  
الشيخ خالل موسم   البحث فى محافظة كفر  داخل عينة 

   2018/2019إنتاج 

الجدول)  المفرخات (  9يوضح  تواجه  التى  المشاكل  أهم 
الشيخ   كفر  محافظة  فى  البحث  عينة  داخل  األهلية  السمكية 

إنتاج    خالل ثمان    2019/ 2018موسم  وجود  يتبين  ومنه 
مشاكل  خمس  جانب  إلى  المصيدة  بالكميات  متعلقة  مشاكل 
أخري متعلقة بالنواحى التسويقية، وتحتل مشكلة صعوبة إنتاج 
البلطى وحيد الجنس بدون استخدام الهرمونات المرتبة  زريعة 

اإلنتاجية،   المشاكل  بين  بلغت  األولى  نسبية  بأهمية 
أثناء 96.6نحو النقوق  نسبة  ارتفاع  مشكلة  وتأتي   ،٪

الثانية،  المرتبة  في  الشتاء  موسم  خالل  وأيضًا  التحضين 
نحو   بلغت  نسبية  ارتفاع 93.3بأهمية  مشكلة  تأتي  ثم   ،٪

البنزين من محطات   الحصول على  الوقود والزيوت وصعوبة 
التموين المرتبة الثالثة،  

خات السمكية األهلية داخل عينة البحث فدى محافظدة كفدر الشديخ خدالل موسدم إنتداج أهم المشاكل التى تواجه المفر   :9جدول  
2018/2019 

نوعية  
 المشاكل 

 المشكلة  م
عدد 
 المزارع 

األهمية  
 )٪(  النسبية

 
المشاكل  
 اإلنتاجية

 83.3 25 قلة العمالة الماهرة وارتفاع أجورها 1

 56.7 17 أجورها عدم توفر العمالة المؤقتة على مدار الموسم وارتفاع  2

 90 27 ارتفاع الوقود والزيوت وصعوبة الحصول على البنزين من محطات التموين   3

 13.3 4 عدم توفر األمهات باألحجام المناسبة والسالالت الجيدة   4

 40 12 ارتفاع تكلفة الكهرباء   5

 66.6 20 زيادة نسبة الملوثات بالمياه، وارتفاع ملوحتها خالل موسم الصيف  6

 96.6 29 صعوبة إنتاج زريعة البلطى وحيد الجنس بدون استخدام الهرمونات 7

 93.3 28 ارتفاع نسبة النقوق أثناء التحضين وأيضًا خالل موسم الشتاء  8

 
المشاكل  
 التسويقية

 96.6 29 عدم ثبات األسعار من موسم إلي آخر   1

 33.3 10 ة انخفاض الطلب علي األحجام الصغيرة من الزريع 2

 10 3 ارتفاع تكلفة التعبئة والنقل 3

 26.6 8 بعد المفرخات عن مناطق إنتاج األسماك )المزارع السمكية(  4

 6.9 2 استغالل تجار الجملة ووسطاء التجزئة 5

 المصدر: استمارات االستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية.  
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نحو  بلغت  نسبية  مشكلة90بأهمية  تأتي  ثم  العمالة    ٪،  قلة 

بلغت  نسبية  بأهمية  الرابعة  المرتبة  أجورها  وارتفاع  الماهرة 
نسبة 83.3نحو   زيادة  الترتيب  فى  ذلك  بعد  يأتى  ثم   ،٪

الصيف   موسم  خالل  ملوحتها  وارتفاع  بالمياه،  الملوثات 
ومشكلة عدم توفر العمالة المؤقتة على مدار الموسم وارتفاع 

الكه تكلفة  ارتفاع  ومشكلة  توفر أجورها  عدم  ومشكلة  رباء 
الترتيب   على  الجيدة  والسالالت  المناسبة  باألحجام  األمهات 

٪   13.3٪،  40٪،  56.7٪،  66.6بأهمية نسبية بلغت نحو  
 بنفس الترتيب. 

التسويقية تأتى مشكلة عدم ثبات األسعار   المشاكل  وعن 
المشاكل   بين  األولى  المرتبة  في  آخر  إلي  موسم  من 

٪، ويأتي انخفاض  96.6ة بلغت نحو  التسويقية، بأهمية نسبي
الثانية   المرتبة  الزريعة  من  الصغيرة  األحجام  علي  الطلب 

نحو   بلغت  نسبية  بعد  33.3بأهمية  مشكلة  تأتي  ثم   ،٪
السمكية(  )المزارع  األسماك  إنتاج  مناطق  عن  المفرخات 

نحو   بلغت  نسبية  بأهمية  الثالثة،  يأتى 26.6المرتبة  ثم   ،٪
م الترتيب،  فى  ذلك  والنقل بعد  التعبئة  تكلفة  ارتفاع  شكلة 

ومشكلة استغالل تجار الجملة ووسطاء التجزئة على الترتيب 
 ٪  وبنفس الترتيب. 6.6٪،  10بأهمية نسبية بلغت نحو 

 التوصيات 

وتسهيل  -1 االهلية  المفرخات  إنشاء  في  التوسع  ضرورة 
الهابات  نظام  لمفرخات  خاصة  ترخيصها,  اجراءات 

وال الخرسانية,  جدواها واألحواض  البحث  نتائج  اكدت  تي 
 االقتصادية. 

في   -2 العذبة  المياه  باستخدام  السمكية  للمفرخات  السماح 
 إنتاج زريعة البلطي اسوا بالمفرخات الحكومية.

بعمل  -3 الشيخ  كفر  بمحافظة  السمكي  االرشاد  جهاز  قيام 
دورات تدريبية للقائمين علي عمليات التفريخ لرفع كفاءتهم  

 الفنية.

رمونووات واألمهووات ذات االحجووام المناسووبة, إلوووي توووفير اله -4
جانب توفير مساحات لتحضين الزريعة وذلك بالتعاون مع 

 ادارة الهيئة.
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ABSTRACT 

An Economic Study of the Performance and Evaluation of Fish Hatcheries in 

Egypt 

(Case study: Kafr El Sheikh Governorate) 

Shmoaa Awad Mohammed Selman 

The research aims to study the performance 

efficiency and evaluation of the different types of fish 

hatcheries operating in the production of fish seed in the 

private sector, using descriptive and quantitative 

economic analysis methods to describe and analyze the 

economic variables in question. 

The research was based on the use of financial 

evaluation criteria and economic efficiency measures in 

studying the efficiency and performance of the current 

fish hatcheries, It also relied on secondary data issued 

by the General Authority for Fish Resources 

Development and primary data obtained from a 

stratified random sample of 30 hatcheries of various 

types of fish hatcheries. 

The results of the financial evaluation of the various 

types of hatcheries indicated the superiority of the 

second type (habat), which achieved the highest 

estimate of the internal rate of return of about 107 ٪, 

followed by the first type (concrete ponds) by about 

48.2٪, and finally the third (mixture) by about 37.2 ٪, 

which confirms Feasibility of investment for private 

hatcheries within the fish hatchery activity. The 

estimates obtained for measures of economic efficiency 

confirmed the feasibility of operating these hatcheries, 

as the invested pound return reached about 31.6٪, 43.2 ٪, 

30.7٪ for the three aforementioned types. The economic 

efficiency factor also confirmed that the pound invested 

on the fixed and variable production factors achieves a 

maximum added value of 0.86 pounds for the habat 

system, compared to about 0.74 and 0.71 pounds for the 

concrete basins and the mixture system, respectively. 

 
 


