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  : المستخلص

 المقدرة بنحو اإلسماعيليةتتبلور أهمية الدراسة في اتساع مساحة المزارع السمكية داخل محافظة 
 سمكى، وقدرة على التوطين، ورؤية إنتاجوما توفره هذه المساحة من فرص عمل، و. فدانألف  ٢٣,٥٢

مدى امكانية التوسع فى إقامة مثل هذة المشروعات عالية الربحية، ودورها فى تحقيق معدالت عالية من 
 مصادر البياناتطريقة البحثية ولل وبالنسبة . خصوصاًاإلسماعيليةالتنمية فى مصر عموماَ وفى محافظة 

عتمد الدراسة علي البيانات المنشورة وغير المنشورة، كما تعتمد علي البيانات األولية من خالل استمارة أ
واعتمدت الدراسة علي استخدام . استبيان تختص باالستزراع السمكي طبقت علي عينة من منطقة الدراسة

ت واآلثار االقتصادية التي تحددها البيانات أسلوبي التحليل الوصفي والكمي لشرح المتغيرات والعالقا
وتم استخدام اإلحصاء الوصفي والتحليلي لتحقيق .  بمنطقة الدراسةهالمستخلصة من استمارة االستبيان المطبق

تحليل قائمة الدخل (أهداف الدراسة حيث استخدمت النسب المئوية والمتوسطات، وتحليل الميزانية المزرعية 
 خصوصاً فى السمكيم التوصيات ضرورة دعم الدولة ألقامة مشروعات االستزراع ، وكانت أه)المزرعي

المناطق التى يوجد بها أراضى متاثرة باألمالح، وأوصت أيضاً بضرورة الرقابة الصحية على المزارع 
السمكية، كما أوصت بضرورة رفع كفاءة البينية التحتيه بمنطقة الدراسة، وأوصت بضرورة توفير تمويل 

  .زم ألقامة هذا النشاطالال
  . األعالف– نتاج مستلزمات اإل– قائمة الدخل المزرعى –مزرعة سمكية : الكلمات المفتاحية

  

  : مقدمة
 والبـالغ  اإلسـماعيلية يلعب االستزراع السمكي دوراً هاماً في التنمية الزراعية، خاصـة فـي محافظـة            

وفر ذلك دخالً مناسباً للمزارعين يفوق الدخل النـاتج         ، حيث ي  )٥( فدان والمستغلة كمزارع سمكية    ٢٣٥٢١مساحتها  
 أضعاف، ولكن هذا يتوقف علي ما يحققه أصحاب المـزارع الـسمكية مـن      ٣ بأكثر من    الزراعيعن األستغالل   

دخل صافى، بعد استقطاع كل ما هو خاص ببنود التكاليف سواء تكاليف مباشرة أو تكاليف غير مباشـرة، ويهـتم                   
يـة  نتاج، اإل نتـاج اقتصاديات االستخدام السمكي لتلك المساحة متضمناً استخدام مـستلزمات اإل         هذا البحث بدراسة    

، تحليل قائمة الدخل المزرعي للمزارع الـسمكية، باإلضـافة إلـى حـصر المـشكالت                نتاج، تكاليف اإل  نتاجواإل
تكلفـة للحـوم الحمـراء       هى البديل البروتينى األقـل       األسماكوالمعوقات التي تحول دون تنميته، خصوصاً وأن        

والدواجن والتى تعتبر أسعارهاً أكثر أرتفعاً من أسعار األسماك، وبالرغم من وجود قناة الـسويس والتـى تـوافر                   
 مليـون  ١,٨٤كميات كبيرة من األسماك أال أن هذه الكميات ال تكفى لسد احتياجات أبناء المحافظة والبـالغ نحـو        

توفره هذه المساحة من فرص عمل سوء بصورة مباشـرة أو بـصورة غيـر               ، هذا باإلضافة إلي ما      )٦(نسمة منها 
مباشرة لسكانها وقدرة المنطقة على استيعاب سكان جدد وذلك بغرض التـوطين فـى المنـاطق الجديـدة والتـي       

  .يستطيع مثل هذا النشاط فى جذبهم وذلك بسبب ربحيته العالية
 : مشكلة الدراسة

 األسماك فى مصر أقـل مـن كميـة األسـتهالك            إنتاجأن كمية    فى   تتبلور مشكلة الدراسة بشكل رئيسي    
 ولذلك تثير الدراسة العديد من التساؤالت هل يرجع هذا انخفاض أسعار األسماك فى مـصر يزيـد                  .القومى سنوياً 

الطلب عليها، هل تولفر المزارع السمكية أسماك تناسب اذواق المـستهلكين، هـل تقـدر مـشروعات المـزارع                 
  .ى توفير فرص عمل جديدة للسكان، هل تستطيع هذه المشروعات جذب وتوطين االفراد فى نطاقهاالسمكية عل
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٨٢٦ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
  :أهداف الدراسة 

 بيـان حجـم      تقدير كفاءة األستثمار فى مجال االستزراع السمكي، وأيضاً فى         تبلورت أهداف الدراسة في   
 إلى بيان اآلثار المتوقعة على كـل مـن         باإلضافة اإلسماعيليةاالستثمارات فى مجال االستزراع السمكي بمحافظة       

 السمكي، وصـافي العائـد، ومعوقـات هـذا       نتاج، واإل نتاجاستخدام المياه، والتوظيف و التوطين، ومستلزمات اإل      
  .التحول

  : أهمية الدراسة
 المقـدرة بنحـو   اإلسـماعيلية تتبلور أهمية الدراسة في اتساع مساحة المزارع السمكية داخـل محافظـة     

 سمكى، وقدرة على التوطين، ورؤيـة مـدى         إنتاجوما توفره هذه المساحة من فرص عمل، و       . فدان ألف ٢٣,٥٢
امكانية التوسع فى إقامة مثل هذة المشروعات عالية الربحية، ودورها فى تحقيق معدالت عالية مـن التنميـة فـى      

  . خصوصاًاإلسماعيليةمصر عموماَ وفى محافظة 
  : الطريقة البحثية ومصادر البيانات

مد الدراسة علي البيانات المنشورة وغير المنشورة، كما تعتمد علي البيانات األولية من خالل اسـتمارة                تعت
واعتمـدت الدراسـة علـي اسـتخدام        .  علي عينة من منطقة الدراسة     تاستبيان تختص باالستزراع السمكي طبق    

قتـصادية التـي تحـددها البيانـات     أسلوبي التحليل الوصفي والكمي لشرح المتغيـرات والعالقـات واآلثـار اال           
وتم استخدام اإلحصاء الوصـفي والتحليلـي لتحقيـق         .  بمنطقة الدراسة  المطبقةالمستخلصة من استمارة االستبيان     

تحليـل قائمـة الـدخل      (أهداف الدراسة حيث استخدمت النسب المئوية والمتوسطات، وتحليل الميزانية المزرعية           
ويعد مقياس متوسط تكـاليف وحـدة المنـتج مـن أهـم           :  المزرعة السمكية  من خالل هيكل تكاليف   ).  المزرعي

، باعتبار أن المدير يكون قادراً على التخطـيط الختيـار توليفـات عناصـر               نتاجالمؤشرات االقتصادية لكفاءة اإل   
 المزرعـة   ، بينما تواجـه   إنتاج المؤثرة في قرار بلوغ أدني تكاليف        نتاج والمستوي التكنولوجي المناسب لإل    نتاجاإل

ويمكن أتباع أسـلوبين    . سعر بيع لمنتجاته تحدده قوى السوق، كما تؤثر في كفاءة التسويق والنظام التسويقي السائد             
  .محاسبيين لتقسيم التكاليف

 وفقا لألسلوب األول حسب العناصر المختلفة المكونـة لهـا وعالقتهـا بحجـم       نتاجحيث تقسم تكاليف اإل   
  .ي وتنقسم إلي تكاليف ثابتة وأخرى متغيرةجنتا خالل الموسم اإلنتاجاإل

، وأخـري غيـر     )مدفوعـة (يتناول التكاليف وفقا لمصدرها إلي تكاليف مباشـرة         : أما األسلوب الثاني  
 كالتـالي، التكـاليف     نتاجولتقييم كفاءة اإلدارة يمكن الجمع بين األسلوبين حيث تكاليف اإل         ). المقدرة(مباشرة  

وتشمل عادة تكاليف كل من الزريعة، والنقل، واألعالف، واألسمدة العـضوية،           ) ةالمدفوع(المتغيرة المباشرة   
وتتضمن العمالـة العائليـة     ) المقدرة(التكاليف المتغيرة غير المباشرة     . والعمالة المستأجرة الموسمية، والوقود   

  .  المزرعةإنتاجالموسمية، والمستلزمات الرأسمالية من 
 وتشمل إيجار المزرعة، العمالة المؤجرة المـستديمة، إهـالك المبـاني            أما التكاليف الثابتة المباشرة   

في حين تشمل التكـاليف الثابتـة       . واآلالت، الصيانة الدورية للمباني واآلالت والجسور، الضرائب، التأمينات       
  .مزرعةغير المباشرة اإلدارة العائلية، العمل العائلي الدائم، الفائدة علي رأس المال المستثمر المملوك لل

   : نموذج قائمة الدخل المزرعي
تعنى ميزانية المزرعة خطة لتنسيق تيار الموارد من وإلي المزرعة بهدف بلوغ مجموعة من أهداف               

ويقع تحليل ميزانيـة    . أي أنها تهتم بتنظيم الموارد في المزرعة لهدف شائع هو معظمة العائد           . ية معينة إنتاج
ويرتكز علي توليفة مـن المعـارف فـي مجـاالت المحاسـبة،      . عةالمزرعة ضمن اقتصاديات إدارة المزر 

يهتم بصافي العائـد    :  ولتحليل الميزانية منظوران األول    .والزراعة واالقتصاد والعلوم البيولوجية واالجتماعية    



٨٢٧ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
يهتم بتحديد  : للمزرعة ككل ونصيب كل من العمل ورأس المال المستثمر المملوك للمزرعة واإلدارة، والثاني            

وتعرف قائمة دخل المزرعـة بأنهـا   . ي إذا كانت المزرعة متعددة المنتجات  إنتاجات الكفاءة لكل نشاط     مؤشر
ية كاملة، وتعتبر قيمة اإليـراد  إنتاجقائمة لحساب الدخول والنفقات خالل فترة زمنية معينة عادة سنة أو دوره      

 المزرعة في صورة متجانـسة غالبـاً نقـدياً    إنتاجالكلي أو الناتج الكلى مقياساً مبدئياً لدخل المزرعة، وتمثل         
ها، وتحسب قيمتـه بـضرب الحجـم      إنتاجتشتمل على جميع نواتج المزرعة دون األخذ في االعتبار تكاليف           

الكلي للمنتجات النهائية المسوقة في متوسط سعر بيع المزرعة لهذه المنتجـات النهائيـة المـسوقة، ويجـب              
 وجدت، كما يجب استبعاد أي تكاليف تسويقية من السعر عنـد الحـساب،      استبعاد قيمة المنتجات الوسيطة إذا    

ويتم حساب صافي الدخل النقدي من خصم إجمالي النفقات النقدية من إجمالي الدخول النقدية، كمـا تتـضمن            
 المزرعـة، كمـا     إنتـاج القائمة الدخول غير النقدية مثل استخدام المعدات المملوكة واالستهالك العائلي من            

ب صافى التغيرات في السلع الموجودة، وكذلك المصروفات غير النقدية مثل اإلهالك ويضاف كل مـن                يحس
واالستهالك العائلي لصافي الدخل النقدي للحصول علي صافي        ) بإشارته الجبرية (صافي التغير في المخزون     

  .دخل المزرعة
بعض المؤشـرات الهامـة مثـل       وتتعدد سبل االستفادة من قائمة دخل المزرعة والتي سيستخدم منها           
تحـسب  (ي، و نتاجية للنشاط اإل  نتاجإجمالي الهامش فوق التكاليف المتغيرة وهو مقياس للحد األدنى للكفاءة اإل          

، ويصلح هذا المؤشر إذا كان هدف االستثمار مجـرد          )من خصم التكاليف المتغيرة المباشرة من اإليراد الكلي       
صـافي  (ية الرحالة، أما صافي دخل المزرعة فهو عبارة عـن           خلق فرص توظف، أو توطين األسر الزراع      

، وهو يعبـر عـن جملـة        ) الثابتة والمتغيرة المباشرة من اإليراد الكلي      نتاجالعائد بعد خصم جملة تكاليف اإل     
نصيب كل من رأس المال المستثمر من أصحاب المزرعة، والعمـل العـائلي، واإلدارة العائليـة، والـربح                  

 نتـاج مل في هذا العائد مقابل تحمله المخاطرة والاليقين، أي أنه مؤشر لكفاءة عناصر اإل             الصافي لصاحب الع  
المملوكة للمزرعة وهذه المحصالت العائلية تعطي ميزة نسبية لالستثمار والتوظيف العائلي للعمل في أوقـات          

صافي دخل المزرعـة    بينما ربح حائز المزرعة فيمثل      . الكساد التضخمي النخفاض أهمية العناصر المشتراة     
بعد خصم تكاليف الفرصة البديلة المقدرة لكل من رأس المال المستثمر المملوك ألصحاب المزرعة والعمـل                

ية بعد خصم التكـاليف     نتاجالنصيب الصافي لصاحب العمل في العملية اإل      (العائلي، واإلدارة العائلية، أي هو      
، ويستخدم هذا المؤشر للداللـة علـى علـي          ) المزرعة  المملوكة من داخل   نتاجالضمنية األخرى لعناصر اإل   

الحوافز المشجعة لالستثمار الخاص في ظل المنافسة الكاملة عند توافر رأس المال، وفي ظل المدى الطويـل               
ويحسب بخصم إجمالي التكـاليف الثابتـة والمتغيـرة غيـر           . يتالشى هذا الربح لو بلغ السوق حالة التوازن       

وأخيـراً  ). بخصم إجمالي التكاليف بكل أنواعها من اإليـراد الكلـي         (المزرعة، أو   المباشرة من صافي دخل     
طـن  (يمثل النسبة المئوية لصافي الربح لوحـدة البيـع        (هامش المنتج وهو مقياس للحوافز السوقية للمنتج، و       

، أو ، ويمكن حساب هذه المؤشرات للمزرعة ككـل     )مضروبة في السعر لوحدة البيع علي باب المزرعة       ) مثال
  .نتاجأو لوحدة اإل) الفدان أو المتر المكعب من المياه(لوحدة السعة 
  : عينة الدراسة

، وقـد تـم     )٥( مزرعة سـمكية   ٥٩٤ نحو   اإلسماعيليةبلغ إجمالي عدد المزارع السمكية في محافظة        
ـ    ٦٠من إجمالي عدد المزارع وبلغ نحو  % ١٠اختيار عينة الدراسة بواقع      ا  مزرعـة سـمكية، تـم اختياره

 وتمثل المزارع المختارة للعينة     بطريقة عشوائية منتظمة من واقع سجالت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،          
مـن إجمـالي المـساحة    % ٢,١٢ بنسبة بلغت نحو فدان ٤٩٨  مزرعة بمساحة تقدر بنحو٦٠والبالغ عددها 

، وتقع المـزراع المختـارة فـى        ٢٠٢٠ عام    ألف فدان  ٢٣,٥٢البالغة  المستزرعة باألسماك بمنطقة الدراسة     
  .مراكز القصاصين، فايد، القنطرة شرق
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٨٢٨ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
  نتائج الدراسة

  :     خصائص المبحوثين بالمزارع السمكية
تناول هذا الجزء عرض الخصائص والسمات الخاصة بأصحاب المزارع السمكية من حيـث تـوافر               ي

خدام السابق لألرض، والبنية األساسية، وميـاه       البنية األساسية لمناطق المزارع السمكية، نوع الحيازة، واالست       
الري المستخدمة، ومياه الصرف، وكيفية الري والصرف، محل اإلقامة الحالي والسابق، موقـع المزرعـة،                

وسيتم مناقشة كل محور من تلك المحـاور علـى          . المهنة الرئيسية والثانوية، باإلضافة إلى استخدام األرض      
  .حدة
 توافر البنية األساسية بالمنطقة، حيث أكـد هـؤالء          علىين إجماع المبحوثين بالعينة      تب : البنية األساسية  -١

 وجود المدارس، الوحدات الصحية، دور العبادة، نقطة شرطه، محطة مياه شرب، وسـائل           علىالمبحوثين  
  . صالحيتها للتوطينإلىمما يشير . الموصالت، والكهرباء

 فـدان   ٤٩٨أن المساحة الكلية لعينة الدراسة بلغت نحو        ) ١(م  يتضح من جدول رق   :  الحيازة واالستخدام  -٢
مـن إجمـالي    % ٣٥من إجمالي المساحة كانت أراضى بور، أما الباقي أي نحو         % ٦٥كلها مملوكة، منها    

  .هذه المساحة كانت تستخدم في االستزراع السمكي من قبل
مرين إلـى اسـتثمار أمـوالهم فـي      يعتبر سعر األرض من أهم الدوافع التي تجذب المستث : سعر األرض  -٣

 الرغم مـن أن   وعلىاألراضي الزراعية، مما يؤدى إلى زيادة األراضي المستخدمة في التنمية الزراعية،            
 أنها تزايدت بشكل مضطرد، وتـشير النتـائج المتحـصل        تلك األراضي بدأت بأسعار منخفضة للفدان إال      

 ألف ٩٢٠هذه المنطقة في الوقت الراهن بلغ حوالي      إلي أن متوسط سعر الفدان ب     ) ١(عليها من جدول رقم     
  . اإلسماعيلية بمحافظة األراضي وهو ما يشير إلي أرتفاع أسعار جنيه

 يعتبر مصدر مياه الري من أهم العوامل التي تساعد علي اتخاذ القرار في نمط اسـتغالل                 : مصادر الري  -٤
ا فأنه من األهمية بمكان معرفة مصدر مياه الري         تلك المساحات إما في االستزراع النباتي أو السمكي، ولذ        

لتلك المساحات المستغلة في تلك المنطقة، حيث أن هناك تأكيد علي أن مياه ترعة الـسالم ال تـستخدم إال          
في االستزراع النباتي فقط، بينما هناك كثير من المزارعين مازالوا يصرون علـي اسـتخدام المـساحات             

إلى أن أصحاب المـزارع الـسمكية       ) ١(السمكي، وتشير بيانات جدول رقم      المملوكة لهم في االستزراع     
 في ري المزارع السمكية الخاصة بهـم، حيـث اعتمـد نحـو              النيلبالمنطقة الزالوا يعتمدون علي مياه      

 كمصدر لري مزارعهم، بينما اعتمـد البـاقيين       اإلسماعيليةترعة  من مبحوثى العينة علي مياه      % ٧١,٦٧
  .ترعة المحسمة فى ري مزارعهممن إجمالي المبحوثين علي مياه % ٢٨,٣٣و وبلغت نسبتهم نح

 يستوعب جميع ميـاه     اإلسماعيليةإلى أن مصرف    ) ١(تشير نتائج جدول رقم     :  صرف المزارع السمكية   -٥
الصرف الخاصة بالمزارع السمكية بالمنطقة، وذلك عن طريق المصارف الفرعيـة التـي تخـدم تلـك                 

 ١٢ نحـو شكل يغطي المساحة اإلجمالية للمنطقة ويقدر عدد تلك المصارف الفرعية ب          المزارع والموزعة ب  
  .لألسماعيليةرف، تلقي جميعا بالمصرف الرئيسي مص

 يعتبر موقع المزرعة بالنسبة ألقرب مدينة من العوامل الهامة ألصحاب المـزارع فـي               : موقع المزرعة  -٦
ية وتسويقية أفضل، وأيضا تهيـئ الحـصول        إنتاجاختيار مزارعهم، حيث يهيئ الموقع المناسب ظروف        

أن المسافة بين المزارع السمكية وأقـرب مدينـة         ) ١(علي الزريعة بشكل ميسر، ويتضح من جدول رقم         
 كيلو متر عن أقرب طريق مرصـوف     ١٠,٨ تصل إلى نحو   ة كيلو متر، بينما تبعد بمساف     ١٥,٢ تصل إلي 

بعيدة عن تلك الطرق المرصوفة حيث يصعب الوصـول         مما يشكل صعوبة كبيرة أما أصحاب المزارع ال       
أما بالنسبة لموقع المزارع السمكية من األسواق، يتـضح بعـد      . أليها عند سقوط األمطار في فصل الشتاء      



٨٢٩ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
.  كيلو متر عن المزارع، بما يجعل هناك تباين في التكـاليف التـسويقية     ٦ تصل إلى نحو   ةاألسواق بمساف 

لمزارع السمكية تبعد عن مصادر الحصول علي الزريعـة مـن مـصادرها             كما تؤكد نتائج الجدول أن ا     
منهـا  % ١٠ كم، مما يتسبب في نفوق نحـو    ١٢٠ تصل إلى نحو   ةالطبيعية أو المفرخات الحكومية بمساف    

  . مما أدى إلي إنشاء مفرخات أهلية في مناطق المزارع السمكية. أثناء النقل
وجيه األرض للمزارع السمكية علي إقامة أصحاب تلك المزارع،          يتناول هذا الجزء مدي قدرة ت      : التوطن -٧

من إجمالي مبحوثى العينـة  % ٨٥إلى أن نحو  ) ١(بتلك األماكن من عدمه، حيث تشير بيانات جدول رقم          
من إجمالي مبحوثى العينة فلـم      % ١٥قد استقروا في مناطق مزارعهم، بينما الباقيين وبلغت نسبتهم نحو           

م الرئيسي، ومما سبق يمكن التأكيد على أن نشاط االستزراع السمكي يؤدي إلي توطين              يغيروا محل إقامته  
. العاملين فيه حول مزارعهم، خاصة في ظل توافر البنية األساسية والخدمات بالمنطقة المشار إليها سـابقاً         

كثر مـن تـأثير     األراضي أ هذه  ويدل ذلك على أن توافر البنية األساسية له تأثير ايجابي على التوطن في              
  .ي في هذه األراضيإنتاجالدخل المتولد من أي نشاط 

السمكية بمنطقة الدراسة  أصحاب المزارعللمزراع والخصائص والسمات االقتصادية والتكنولوجية  ):١(جدول 
  .اإلسماعيلية بمحافظة الميدانية

  %  عدد  البند  %  عدد  البند
  أرض بور  ٧١,٦٧  ٤٣  اإلسماعيليةترعة 

  ٦٥  ٣٩  استزراع نباتي
  ٣٥  ٢١  مزرعة سمكية  ٢٨,٣٣  ١٧  ترعة المحسمة

مصدر مياه 
  الري

  ١٠٠  ٦٠  اإلجمالي

لة األرض عند حا
  الحصول عليها

  ١٠٠  ٦٠  اإلجمالي
  ٢٠  ١٢  موظف  ١٠٠  ٦٠  اإلسماعيليةمصرف   الصرف

  ٢٦,٦٧  ١٦  تاجر   كم١٠,٨  المسافة ألقرب طريق مرصوف
  ١١,٦٧  ٧  مزارع   كم١٥,٢  افة ألقرب مدينةالمس

صاحب مزرعة    كم٦  المسافة ألقرب سوق
  ٤١,٦٧  ٢٥  سمكية

موقع 
  المزرعة

   كم١٢٠  المسافة ألقرب مصدر زريعة

  العمل الرئيسي

  ١٠٠  ٦٠  اإلجمالي
  ١٨,٣٣  ١١  موظف  ١٠٠  ٦٠  ملك  نوع الحيازة

  ٣٠  ١٨  تاجر  ٨٥  ٥١  بمنطقة المزرعة
  ٢٥  ١٥  مزارع

 نجار –سائق ( أخرى  ١٥  ٩  طقة المزرعةخارج من
  ٢٦,٦٧  ١٦  )طبيب بيطري –

محل اإلقامة 
  الحالي

  ١٠٠  ٦٠  اإلجمالي

  العمل الثانوي

  ١٠٠  ٦٠  اإلجمالي
  ٣ أالف م٨  المقنن المائي  ٨٣,٣٣  ٥٠  خارج منطقة المزرعة

ة المساحة اإلجمالي  ١٦,٦٧  ١٠  بمنطقة المزرعة
   فدان٤٩٨  لعينة الدراسة

  فدان ٨,٣   متوسط المساحة
محل اإلقامة 

  السابق
   ألف جنيه٩٢٠  متوسط سعر الفدان  ١٠٠  ٦٠  جمالياإل

  .٢٠٢٠جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان المطبقة عام  :المصدر
  

العالقة بين المهـن الـسابقة والحاليـة ألصـحاب          ) ١( يتضح من جدول رقم      : المهنة الحالية والسابقة   -٨
من إجمالي مبحوثى العينة ينحـصر عملهـم الحـالي فـي            % ٤١,٦٥أن  المزارع السمكية، حيث يتضح     

% ٢٦,٦٧موظف، وحـوالي    % ٢٠أصحاب مزارع سمكية والباقون إلي جانب المزارع السمكية، ونحو          
يتضح مـن   ، أما بالنسبة للعمل السابقأصحاب المزارع السمكيةمن إجمالي العينة % ١١,٥٦تاجر، ونحو   

% ٣٠كانوا مزارعين، ونحـو     % ٢٥كانوا من الموظفين، ونحو   % ١٨,٣٣نتائج نفس الجدول أن حوالي      
 نحـو )  طبيـب بيطـري  – نجـار  –سـائق  (كانوا من التجار، بينما بلغت نسبه العاملين في مهن أخرى       

ومما سبق يتبين التحول الكبير مـن المهـن األخـرى والتجـار     . من إجمالي المبحوثين العينة % ٢٦,٦٧

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٨٣٠ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
 تحول استخدام إلي االستخدام السمكي إلي جانب جـزء          ظهر ذلك يولسمكية  والزراع إلي نشاط المزارع ا    

  . كبير من التجار
 بالنسبة للمقنن المائي والخاص بالمزارع السمكية بالمنطقة، يتضح من نتائج جدول رقم : المقنن المائي-٩

 ٩ي تستغرق نحو  للفدان في الدورة الواحدة والت٣ م٨٠٠٠أن المقنن المائي بالمنطقة قدر بحوالي ) ١(
  .أشهر، وهي كميات تقترب كثيراً من مقننات محصول األرز

   : والعمالة لالستغالل السمكي لألرض بمنطقة الدراسةنتاجمستلزمات اإل
ية من حيث توافرها، ومصادر الحصول عليها،       نتاج دوراً هاماً في العملية اإل     نتاجتلعب مستلزمات اإل  

 ى أو ارتفاعها مما يؤثر علـى صـاف        نتاجك إما إلى انخفاض تكاليف اإل     حيث يؤدي كل ذل   . ومناسبة أسعارها 
ومن هنا يعمل أصحاب المزارع السمكية على الحصول علـى تلـك المـستلزمات بأنـسب                . العائد المتحقق 

األسعار، مع تقليل تكاليف نقل تلك المستلزمات مما يؤدي في النهاية إلي تقليل التكاليف اإلجمالية للحـصول                 
 معـدالت االسـتخدام لكـل مـن الزريعـة           تضمنولذا فإن هذا الجزء من الدراسة ي      .  المستلزمات على تلك 

واألعالف والطاقة كأهم المستلزمات الفيزيقية المستخدمة، باإلضافة إلي كثافة العمالة، هذا إلي جانب اإلشارة              
العمالـة خـالل الموسـم       و نتاجالخاص بمستلزمات اإل  ) ٢(يتضح من جدول رقم      و .إلي االستثمارات الثابتة  

تبين أن هذه المزارع تستزرع اسماك البلطـي بمعـدل     بالنسبة لزريعة األسماك  ه  ، أن ٢٠١٩/٢٠٢٠ي  نتاجاإل
مـن  % ٧١,٠٣ ألف وحدة زريعة للفدان بأهمية نسبية بلغـت نحـو            ٨,٢٤تحميل قدر في المتوسط بحوالي      

ـ       ، أم  جنية ٤٠٠ة سعر ألف زريعة يبلغ نحو       زريعإجمالي عدد وحدات ال    ار ا النوع الثاني هو أسـماك الطوب
مـن  % ١٩,٤٥ ألف وحدة زريعة للفدان بأهمية نسبية بلغت نحـو  ٢,٢٦بمعدل تحميل بلغ في المتوسط نحو     

أما أسماك البوري وهو الصنف الثالث في       .  جنية ١٠٠٠ ويبلغ سعر األلف زريعة من الطوبار نحو         اإلجمالي
ألـف   ١,١نحـو   غ متوسط عدد وحدات الزريعة المستزرعة للفدان        التركيب المحصولي لألسماك المرباة فبل    

 أعداد الزريعة المستخدمة فى الفدان الواحد ويبلـغ      من إجمالي % ٩,٤٨وحدة زريعة بأهمية نسبية بلغت نحو       
  . جنية٣٠٠٠ حواليسعر األلف زريعة من البورى 

حدة زريعة بـانحراف معيـاري    ألف و١١,٦وبذلك بلغ معدل التحميل للفدان من جميع األنواع حوالي     
 الهامة والمستخدمة في تشغيل آالت رفـع        نتاجأما بالنسبة للوقود وهو يعتبر من مستلزمات اإل        .٣,٥٢مقداره  

مياه الري أو الصرف والبديل هو استخدام الكهرباء كمصدر ثابت ومتوفر كبديل للسوالر والذي كثيراً ما يمر                 
يتضح أن الفدان يـستهلك   ) ٢(سبة أو باألسعار المناسبة، ومن جدول رقم        بأزمات إما في توفره بالكميات المنا     

، وذلك بالنـسبة     جنية للتر  ٦,٧٥ بسعر   ٣٥,٧ لتر سوالر في الدورة بانحراف معياري بلغ نحو          ٦٣٥حوالي  
لعدد قليل من المزارع التي مازالت تعتمد على السوالر كمصدر للطاقة الالزمـة لتـشغيل ماكينـات الـري                 

أما بالنسبة للمزارع التي تستخدم الكهرباء كمصدر للطاقة لتشغيل ماكينات الري الخاصـة بهـم   . بهمالخاصة  
 كيلو وات في الدورة بانحراف معياري بلغ نحو         ١٢٦٠يتضح من نفس الجدول السابق أن الفدان يستهلك نحو          

  طـن علـف  ٣,٧٥اليحـو أما بالنسبة لألعالف فان الفدان يحتاج إلـى       .  قرش للكيلو وات   ٣٠ بسعر   ٧٠,٢
أما بالنسبة ألعداد العمالة سواء العائلية أو المستأجرة الدائمة منهـا أو            .  جنية للطن  ٨٢٠٠بمتوسط سعر يبلغ    

المؤقتة والتي تستخدمها المزارع السمكية بمنطقة الدراسة، يتضح من الجدول السابق أنـة بالنـسبة للعمالـة                 
من إجمالي  % ٨٥,٠٤ يوم عمل بأهمية نسبية نحو       ٥٦,٤١ نحو   العائلية بلغ إجمالي المستخدم كمتوسط للفدان     

يوم عمل، توزعت تلك العمالة العائلية سـواء علـى           ٦٦,٣٣العمالة المستخدمة كمتوسط للفدان والبالغة نحو       
 ١,٦(في إجمالي العمالة للفـدان، أو المؤقتـة    % ٨٢,٦٣بنسبة بلغت نحو    ) يوم عمل  ٥٤,٨١(العمالة الدائمة   

  . من إجمالي العمالة المستخدمة للفدان% ٢,٤١سبة بلغت نحو بن) يوم عمل



٨٣١ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
  .٢٠٢٠-٢٠١٩ لموسم السمكي والعمالة المستخدمة فى االستزراع نتاجمستلزمات اإل): ٢(جدول 

 % المتوسط البنود  للفدان
 ٨,٢٤  بلطي

)٧١,٠٣ )٢,٨١  

 ٢,٢٦  طوبار
)١٩,٤٨ )٠,٧٩ 

 ١,١  بوري
)٩,٤٨ )٠,٢٧ 

أعداد 
الزريعة 

  )ألف (

  ١١,٦  جملة
)١٠٠ )٣,٥٢ 

 ٢٤٠  )جنيه(المباني 
)٧٢,٨٦ )٨١,٢٥ 

  ٢٠,٣ )جنيه(ميكنة المياه 
أهالك اآلالت  ٦,١٦ )٥,٢١(

 والمعدات
  ٦٩,١ )جنيه(السيارة 

)٢٠,٩٨ )١٩,٤ 

  ١٥,٦٢  اإلجمالي
)١٠٠ )١٠,٦٨ 

 ٦٣٥  الوقود باللتر للفدان
)١٠٠ )٣٥,٧ 

 ١٢٦٠  )كيلو وات(الكهرباء 
)١٠٠ )٧٠,٢ 

 ١٠٠ ٣,٧٥  العلف بالطن
 ٥٤,٨١ دائمة

)٨٢,٦٣ )١٨,٢ 

 ١,٦ مؤقتة
 عائلية ٢,٤١ )٠,٧١(

 ٥٦,٤١  الجملة
)٨٥,٠٤ )١٨,٢٧ 

 ٥,١  دائمة
)٧,٦٩ )٢,٢ 

 ٤,٨٢  مؤقتة
)١٤,٩٦ )١,٦٥ 

أعداد العمالة 
  رجل) / يوم(

 مستأجرة

 ٩,٩٢ الجملة
)١٠٠ )٣,٣٥  

 ٦٦,٣٣ إجمالي العمالة
)١٠٠ )٢٩,٢٢ 

  األرقام بين األقواس تعبر عن االنحراف المعياري  (**) 
  .٢٠٢٠جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان المطبقة عام  :المصدر

  

أما بالنسبة للعمالة المستأجرة فيتضح من نفس الجدول أن متوسط العمالة المستأجرة للفدان في منطقـة                
مـن  % ١٤,٩٦، وبلعت أهميتها النـسبية      ٣,٣٥ي قدرة    يوم عمل بانحراف معيار    ٩,٩٢الدراسة بلغت نحو    

كما يتضح من الجـدول أن العمالـة المـستأجرة          . إجمالي العمالة المستخدمة كمتوسط للفدان بمنطقة الدراسة      
% ٧,٦٩وبأهمية نسبية بلغت نحـو      ) ٢,٢ يوم عمل بانحراف معياري قدرة     ٥,١(تضمن علي العمالة الدائمة     
يـوم عمـل    ٤,٨٢(دمة كمتوسط للفدان بمنطقة الدراسة، وعلي العمالـة المؤقتـة   من إجمالي العمالة المستخ  

من إجمالي العمالة المستخدمة للفـدان بمنطقـة        % ٧,٢٧وبأهمية نسبية بلغت    ) ١,٦٥ بانحراف معياري قدرة  
علـى اعتبـار أن     (فدان مستزرع مزارع سمكيه يوفر فرصة عمل         ٤,٥٢الدراسة ومما سبق يتضح أن كل       

  .) يوم عمل في السنة٣٠٠عمل فرصه ال
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٨٣٢ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
   :هيكل تكاليف المزرعة السمكية

أما التكاليف الثابتة المباشرة وتشمل إيجار المزرعة، العمالة المـؤجرة المـستديمة، إهـالك المبـاني                
في حين تشمل التكـاليف الثابتـة       . واآلالت، الصيانة الدورية للمباني واآلالت والجسور، الضرائب، التأمينات       

ومـن  . اشرة اإلدارة العائلية، العمل العائلي الدائم، الفائدة علي رأس المال المستثمر المملوك للمزرعة غير المب 
ية للمزارع السمكية واألهمية النـسبية      نتاجوالخاص بهيكل التكاليف اإل   ) ٣(خالل البيانات الواردة بجدول رقم      

أن متوسط  فلتكاليف للفدان من السمك      بالنسبة لحساب متوسط ا    هيتضح أن  ٢٠٢٠-٢٠١٩في الموسم الزراعي    
، ٢٠٢٥٤,٢ ألف جنيه بانحراف معياري قـدره        ٦٣,٢٦تكاليف الفدان من األسماك بمنطقة الدراسة بلغ نحو         

 وبأهميـة   ١٢٧٤٥ ألف جنيه بانحراف معياري قدرها       ٤٥,٥٥بلغ متوسط التكاليف المتغيرة للفدان منها نحو        
 يشير إلي االرتفاع الكبيـر لمتوسـط      مما الفدان السمك،    إنتاجيف  من إجمالي تكال  % ٧٢,٠١نسبية بلغت نحو    

 طن من السمك مما يؤكد علي أن التعامل مع بنود تلك التكاليف كلمـا كـان بكفـاءة        نتاجالتكاليف المتغيرة إل  
   ويرجع هذا إلى أرتفاع تكاليف األعالف والتى تبلغ عالية يمكن تخفيض تكاليف طن السمك المنتج بالمزرعة

  ٢٠١٩/٢٠٢٠ ية للمزارع السمكية واألهمية النسبية للموسمنتاجهيكل التكاليف اإل ):٣(ول جد
 % المتوسط البنود  )جنيه( للفدان 

 ٣٠٧٥٠  للفداناألعالف 
)٥٤٧٢,١(  ٤٨,٦١ 

 ٨٨٥٦ الزريعة
)١٥٥٥,٢(  ١٤ 

 ٩٦٤ موسمية. م.ع
)٢٧٤,٩(  ١,٥٢ 

 ٤٢٨٦ الوقود
)١١٤٩,٢(  ٦,٧٨ 

 ٣٧٨ كهرباء
(٩٥,١) ٠,٦٠ 

التكاليف المتغيرة 
 )١(المباشرة

 ٤٥٢٣٤,٣٥ إجمالي
(١٦,٨٥١) ٧١,٥١ 

التكاليف المتغيرة غير 
 ٣٢٠ عمالة عائلية موسمية )٢(المباشرة

(٨٠,٢٤) ٠,٥١ 

 ٤٥٥٥٤,٢٥ )٣(إجمالي التكاليف المتغيرة
(١٢٧٤٥) ٧٢,٠١ 

 ١٠,٢٨ ٦٥٠٠  )قيمه اسمية ( اإليجار
 ٦٢٠,٢  عمالة مستأجرة مستديمة

)١٩٩,٢(  ٠,٩٨ 

 ٤٢٩,٤  إهالك
(١٠٨,٢٧) ٠,٦٨ 

 ٣٨٢,٥ صيانة
(١٠٠,٧٨) ٠,٦ 

التكاليف الثابتة 
 )٤(المباشرة

 ٧٩٢١,١ جملة
(٢٨٨٥,١٤) ١٢,٥٤ 

 ٨٥٢١,٥  إدارة عائلية دائمة
)٢٩٥٢,٤٧(  ١٣,٤٧ 

  ١٢٥٠  الفائدة على رأس المال
)١,٩٨ )٣٥٢,١  

التكاليف الثابتة غير 
  )٥(المباشرة

 ١٥,٤٥ ٩٧٧١,٥ جملة
  ١٧٧٠٣,٦ )٥)+(٤) (٦(إجمالي التكاليف الثابتة

)٢٧,٩٩ )٤٨٥١,٤ 

  ٦٣٢٥٧,٨٥ )٦) + (٣(إجمالي التكاليف 
)١٠٠ )٢٠٢٥٤,٢٢ 

   األرقام بين األقواس تمثل االنحراف المعياري(**) 
  .  ٢٠٢٠جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان المطبقة عام : المصدر



٨٣٣ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
، كمـا   فدان السمك إنتاجمن إجمالي تكاليف    % ٤٨,٦١ألف جنية للفدان تمثل وحدها نحو        ٣٠,٧٥قيمتها نحو   

 ألـف  ١٧,٧تشير بيانات الجدول علي أن متوسط التكاليف الثابتة لفدان من السمك بمنطقة الدراسة بلغ نحـو             
الـسمك  ، وبلغت األهمية النسبية لمتوسـط التكـاليف الثابتـة لطـن             ٤٨٥١,٤جنيه بانحراف معياري قدره     

  . فدان السمك بمنطقة الدراسةإنتاجمن إجمالي تكاليف % ٢٧,٩٩نحو
تمثل العمالة العائلية الدائمة أهم بنود التكاليف الثابتة، وتبلغ أهميتها النسبية من إجمالي التكاليف للفدان و

األسماك وهى  إنتاج، وعلي الرغم من أهمية الزريعة حيث أنها تعتبر البند الرئيسي في %١٣,٤٧ السمك نحو
من تكاليف % ١٤ أحد بنود التكاليف المتغيرة إلى أن أهميتها النسبية فى إجمالي تكاليف فدان السمك ال تتعدي

كما تشير أيضا إلى األهمية النسبية للتكاليف المتغيرة المباشرة والتي تمثل .  فدان السمك بمنطقة الدراسةإنتاج
 فدان السمك، يليها التكاليف الثابتة غير المباشرة بحوالي تاجإنمن أجمالي تكاليف % ٧١,٥١وحدها حوالي 

من % ٠,٥١، وأخيرا التكاليف المتغيرة الغير مباشرة %١٢,٥٤ ، ثم التكاليف الثابتة المباشرة بنحو%١٥,٤٥
  .   فدان السمكإنتاجأجمالي تكاليف 

   :ية السمكيةنتاجاإل
 للفدان  نتاجأن متوسط اإل  ) ٤(ة حيث يبين جدول رقم      ية للمزارع السمكي  نتاجيهتم هذا الجزء بدراسة اإل    

، يليه الـسمك    %٨٥,٧٨ كيلو جرام سمك، يمثل السمك البلطي فيها النسبة األكبر بحوالي            ٤٢٢٨,٥٢حوالي  
مـن متوسـط    % ٦,٦٤ السمك البوري حـوالي      إنتاج، في حين لم يتجاوز متوسط       %٧,٥٨الطوبار بحوالي   

ية راجع إلي التباين في كميات األعـالف،   نتاج بها تباين في اإل    كاننة، والتي   ية فدان السمك بالعي   إنتاجإجمالي  
بل . ية ال تتوقف عند الكمية فقط     نتاجومن جهة ثانية فإن اإل    . الزريعة، وكذلك الرعاية داخل المزارع المختلفة     

ئلـة البـوري    تعتبر النوعية كصنف أو حجم السمكة المنتجة ذات أثر كبير في العائد المتحقـق، وتعتبـر عا                
جنيه، بينما بلـغ سـعر كيلـو الـسمك     ٣٥األفضل واألعلى سعراً حيث بلغ سعر كيلو السمك البوري حوالي    

 عند باب المزرعة، وذلـك كمتوسـط   جنية ١٨ نحو  كيلو السمك البلطيبلغ سعر جنيه، في حين  ٢٦الطوبار  
 ألف جنيـه بنـسبة بلغـت        ٦٢,٢٩ حوالي   بلطيوبلغ اإليراد الكلي لفدان ال    . بالنسبة إلجمالي المزارع بالعينة   

من متوسـط إجمـالي اإليـراد       % ٩,٩٩ بنحو   طوبار، وأخيراً ال  %١١,٦٨ بنحو وري، يليه الب  %٧٨,٢٣نحو
   .٢٠٢٤٤,٢ ألف جنيه للفدان، بانحراف معياري بلغ ٨٣,٤٥المزرعي لعينة الدراسة والبالغ نحو 

ية أو اإليراد الكلـي علـى       نتاجاء بالنسبة لإل   سو بلطيومما سبق يتضح زيادة األهمية النسبية للسمك ال       
، وهذا ممـا     )البوري –الطوبار  (   البلطي عن أسعار أسماك العائلة البورية      الرغم من انخفاض سعر السمك    

وهـذا يـشير إلـى أن    . ية الفداننتاج بالنسبة إلالبلطييؤكد يشير إلى أن هناك فرق واضح في صالح السمك  
 وذلك بـسبب     على حساب األصناف األخرى    بلطىازون إلي االهتمام بصنف ال    أصحاب المزارع السمكية ينح   

الناتجة عن المزارع السمكية مع أسـعار مثيلتهـا         )  البوري   –الطوبار  ( تقارب أسعار أسماك العائلة البورية      
 من أسماك العائلة البورية الناتجة من قناة السويس والتي تكون أفضل من حيث الجودة ومتقاربة مـن حيـث                  

  . اإلسماعيليةالسعر مع أسماك المزارع السمكية وبالتالى يفضلها المستهلكين من أبناء محافظة 
   :قائمة الدخل المزرعى

 األسماك من المزارع السمكية في      نتاجية االقتصادية إل  نتاجحساب أهم المؤشرات الخاصة بالكفاءة اإل     ب
ات كانت اإليراد الكلي للفدان، وكذلك إجمـالي        أن أهم تلك المؤشر   تبين   ٢٠١٩/٢٠٢٠منطقة الدراسة لموسم    

الهامش فوق التكاليف المتغيرة المباشرة، وصافي الدخل المزرعي، الربح الصافي المزرعى، وهامش المنـتج         
  .  للفداننتاجمن سعر البيع، ومتوسط اإل
 ٨٣,٤٥لغ نحـو    بالنسبة لمتوسط اإليراد الكلي بالجنيه للفدان فقد ب       إلى أنه    ) ٥( تشير بيانات جدول    

ألف جنيه، أما بالنسبة إلجمالي الهامش فوق التكاليف المتغيرة المباشرة والذي تم حسابه باسـتبعاد التكـاليف                 
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٨٣٤ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
 ألف جنيه، وبحـساب صـافي       ٣٨,٢٢المتغيرة المباشرة من اإليراد الكلي، ويتضح أن متوسطها للفدان نحو           

يتـضح  . من اإليراد الكلـي   اشرة والتكاليف الثابتة المباشرة     وذلك باستبعاد التكاليف المتغيرة المب    الدخل المزرعي   
 ألف جنيه، أما بالنسبة للربح الصافي المزرعي الذي يـتم حـسابه بعـد    ٣٠,٢٩أن متوسطها للفدان بلغ نحو      

استبعاد التكاليف الكلية من اإليراد الكلي يتضح من نفس الجدول أن الربح الصافي المزرعي للفدان بلغ نحـو                
بالنسبة لهامش المنتج من سعر بيع الطن والذي يتم حسابه مـن خـالل قـسمة النـسبة      وف جنيه،    أل ٢٠,١٩

سعر الطن من السمك عند باب المزرعة كنسبة مئوية، ويتضح مـن            /المئوية لصافي الربح للطن من السمك       
يبلـغ نحـو     الفدان من السمك     إنتاجكما يتضح من الجدول أيضاً أن متوسط        % ٣١,٩٢ الجدول انه يبلغ نحو   

  . طن٤,٢٣
  .٢٠٢٠-٢٠١٩ية والعائد لفدان السمك للموسم نتاجاإل): ٤(جدول

 %  متوسط البيان
  ٣٦٢٧,١٢ بلطي

)٨٥,٧٨  )١٢٥٢,٧ 

  ٣٢٠,٥ طوبار
  ) كيلو جرام(ية نتاجاإل ٧,٥٨  )٩٠,١(

  ٢٨٠,٩ بوري
)٦,٦٤ )٧٩,٢٥ 

  ٤٢٢٨,٥٢(   )١ (الجملة
)١٠٠ )١٦٢٧,٧٤ 

  ٦٢٢٨٨,١٦ بلطي
)٧٨,٢٣ )١٧٨٢٥,٣ 

  ٨٣٣٣ طوبار
  )جنيه ( اإليراد   ٩,٩٩ )٢٩٥٨,٤(

  ٣٤١٦,٦٧ بوري
)١١,٧٨ )٩٢٥,٧ 

  ٨٣٤٥٢,٦٦  )٢( الجملة
)١٠٠ )٢٠٢٢٤٤,٢  

 - ١٨ بلطي
  )جنيه ( األسعار  - ٢٦ طوبار
 - ٣٥ بوري

 ١٩,٧٤   ) ٢) / (١ ()جنيه(المتوسط المرجح 
  األرقام بين األقواس تمثل االنحراف المعياري(**) 

  .٢٠٢٠جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان المطبقة عام  :المصدر
  

  .٢٠١٩/٢٠٢٠قائمة الدخل المزرعي للمزارع السمكية بمنطقة الدراسة موسم ): ٥(جدول 
  للفدان  المؤشر

 ٨٣٤٥٢,٦٦  اإليراد الكلي بالجنيه
 ٣٨٢١٨,٤١   جنيه إجمالي الهامش فوق التكاليف المتغيرة المباشرة

 ٣٠٢٨٦,٣١   جنيه الدخل المزرعيصافي
 ٢٠١٩٤,٨١   جنيهالربح الصافي المزرعي

 ٣١,٩٢  (%)هامش المنتج من سعر البيع  
 ٤٢٢٨,٢٢  )كجم / ية نتاجاإل(  للفدان نتاجمتوسط اإل

 ٨,٣  )فدان ( متوسط مساحة المزرعة 
  .٢٠٢٠جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان المطبقة عام : المصدر

  

  : اإلسماعيليةية واالقتصادية لالستزراع السمكي بمحافظة نتاجاألداء والكفاءة اإلرات مؤش
 السمكي بمنطقة الدراسـة    الستزراعا  والعمالة المستخدمة في   نتاجمستلزمات اإل ): ٦(تشير نتائج جدول    

/ مليـون  (  إلي أن متوسـط كميـة الزريعـة        ٢٠٢٠-٢٠١٩ لموسم    فدان ٤٩٨ مزرعة مساحتها    ٦٠وهي  



٨٣٥ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
، ٥٣,١٦،  ١٩٣,٨١(بالمحافظـة قـدرت بنحـو       بعينة الدراسـة    التي تحتاجها المزارع السمكية     ) لمساحة  ا

وذلك من البلطي، والطوبار، والبوري علي الترتيب بإجمالي يصل إلي نحـو            ) المساحة  / مليون  ) ( ٢٥,٨٧
أس البـر وجمـصة      مليون وحده زريعة، ويتم الحصول على هذه الكمية الهائلة من الزريعة من ر             ٢٧٢,٨٧

أما بالنسبة لزريعة البلطـي فغالبـا مـا يكـون     . ودمياط وكفر الشيخ وذلك بالنسبة لزريعة البوري والطوبار       
مصدرها المفرخات األهلية الموجودة بالمنطقة، بينما بالنسبة للوقود فان المنطقة تستهلك في الدورة الواحـدة               

جمالية المستغلة فى نشاط االستزراع السمكي بالمحافظـة         مليون لتر سوالر سنوياً للمساحة اإل      ١٤,٩٥حوالي  
أما بالنسبة للكهرباء فان المزارع السمكية بالمنطقة تستهلك ما يقرب مـن            .  ألف فدان  ٢٣,٥٢والمقدرة بنحو   

 فرصة عمل في    ٥٢٠٤بينما بالنسبة العمالة فان المنطقة توافر حوالي        .  مليون كيلو وات في الدورة       ٢٩,٦٤
مما يؤكد على قدره هذا النشاط علـي  ).  يوم عمل في السنة٣٠٠على اعتبار أن فرصه العمل (لي  الوقت الحا 

هذا عالوة على العمالة التي يتم توظيفها في الصناعات المغذية لهذه األنشطة خاصا             . توفير فرص عمل جيده   
 األخـرى، حتـى     نتاجاإلالمستخدمة في توفير الزريعة ونقلها وتجهيز األعالف وتصنيعها وتوفير مستلزمات           

  .تجهيز المزرعة واإلنشاءات إلي جانب أنشطة التسويق والتداول لألسماك المنتجة
حافظـة  بمبعينـة الدراسـة      الخاصة بالمزارع السمكية     نتاجالخاص بتكاليف اإل  ) ٧(تشير نتائج جدول    

 جنيـه، حيـث بلغـت    ار ملي١,٣ السمكي بالعينة يبلغ نحو نتاجإلى أن متوسط أجمالي تكاليف اإل      اإلسماعيلية
.  مليون جنيه  ٢٠٨,٣مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة الزريعة بالمنطقة نحو           ٧٢٣,٢٧ تكاليف األعالف نحو  

 مليون جنيه، بينما بلغـت تكلفـة الوقـود نحـو            ٢٢,٦٧ أما العمالة المستأجرة الموسمية فبلغت تكلفتها نحو      
مليون جنيه، أما العمالة العائلية الموسمية فبلغـت   ٨,٨٩ نحوكهرباء مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة ال     ١٠٠,٨٢

بينمـا  .  مليـون جنيـه  ١٥٢,٨٩مليون جنيه، أما بالنسبة لتكلفة إيجار األرض فبلغت نحو   ٧,٥٣تكلفتها نحو   
مليون جنيه، وبلغت تكلفة اإلهالك لألصـول وآالت         ١٤,٥٩ العمالة المستأجرة المستديمة فبلغت تكلفتها نحو     

 وبلغـت الفائـدة      مليون جنيه،  ٩ مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة أعمال الصيانة نحو           ١٠,١ت نحو   والمعدا
 ٢٠٠,٤٣ ، وأخيرا بلغت تكلفة اإلدارة العائليـة المـستديمة نحـو           مليون جنيه  ٢٩,٤على رأس المال حوالي     

  .٢٠٢٠وذلك ألجمالي المزارع السمكية الموجودة بالمنطقة للعام . مليون جنيه
بعينة الدراسة  المساحة إلجماليالستزراع السمكي ا  والعمالة المستخدمة فينتاجمستلزمات اإل): ٦(جدول 

  ٢٠٢٠-٢٠١٩لموسم   اإلسماعيليةبمحافظة
 ) وحدةبألف( الكميات  البنود

 ١٩٣,٨١  بلطي
 ٥٣,١٦  طوبار
 ٢٥,٨٧  بوري

  أعداد الزريعة 
  )الف (

 ٢٧٢,٨٤  جملة
 ٥٦٤٥,٠٤ المباني

االستثمارات الثابتة  ٤٧٧,٤٨ ميكنة المياه
 ١٦٢٥,٣٠ السيارة  )جنيه(رعة للمز

 ٧٧٤٧,٨٢  اإلجمالي
 ١٤٩٤٥,٨٤  الوقود باللتر للفدان
 ٢٩٦٣٦,٤٦  فدان/ الكهرباء بالكيلو وات 

 ٨٨,٢٠  األعالف
 ١٢٨٩,١٩ دائمة
 عائلية ٣٧,٦٣ مؤقتة
 ١٣٢٦,٦٢  الجملة
 ١١٩,٣٦ دائمة
 ١١٣,٣٧  مؤقتة

  أعداد
  العمالة

  )ألف يوم(
 رةمستأج 

 ٢٣٣,٣٣ الجملة
 ١٥٦٠,١٥  إجمالي العمالة

  .٢٠٢٠جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان المطبقة عام  :المصدر
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٨٣٦ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
  ٢٠٢٠-٢٠١٩ الدراسة للموسم الزراعي بعينةية لالستزراع السمكي نتاجالتكاليف اإل ) : ٧( جدول 

  )مليون جنيه( التكاليف  البنود
 ٧٢٣,٢٧ ف/األعالف 
 ٢٠٨,٣ الزريعة

 ٢٢,٦٧ عماله مستأجره موسمية
 ١٠٠,٨٢ الوقود 
 ٨,٨٩ كهرباء

 )١(التكاليف المتغيرة المباشرة

 ١٠٦٣,٩٥ إجمالي
 ٧,٥٣ إجمالي )٢(التكاليف المتغيرة غير المباشرة ٧,٥٣ عمالة عائلية موسمية

 ١٧٠١,٤٨ )٣(إجمالي التكاليف المتغيرة
 ١٥٢,٨٩  إيجار األرض

 ١٤,٥٩  عمالة مستأجرة مستديمة
 ١٠,١٠ إهالك
 ٩ صيانة

 )٤(التكاليف الثابتة المباشرة

 ١٨٦,٥٧  جملة
 ٢٠٠,٤٣  إدارة عائلية دائمة

  )٥(التكاليف الثابتة غير المباشرة ٢٩,٤٠  الفائدة على رأس المال
 ٢٩,٨٣ جملة

 ٢٦٣,٥٢ )٥)+(٤) (٦(إجمالي التكاليف الثابتة
 ١٣٣٥ )٦) + (٣(إجمالي التكاليف 

  .٢٠٢٠جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان المطبقة عام  :المصدر
  

إلي أن اإليراد الكلي للمساحة المـستغلة فـي االسـتزراع      )  ٨( وأشارت النتائج الموضحة بالجدول     
 جنيه، كما بلـغ  ار ملي١,٩٦بلغت نحو   فدان    ٢٣٥٢١ مساحتها نحو والتي تبلغ    اإلسماعيليةحافظة  السمكي بم 

في حـين بلـغ صـافي الـدخل     .  مليون جنيه٨٩٨,٩٤إجمالي الهامش فوق التكاليف المتغيرة المباشرة نحو   
 مليـون جنيـه، وذلـك       ٤٧٥كما بلغ الربح الصافي المزرعي نحـو        . مليون جنيه  ٧١٢,٣٦المزرعي نحو   

  .٢٠٢٠ للعام حافظة اإلسماعيليةبمإلجمالي المساحة المستغلة في االستزراع السمكي 
  ٢٠٢٠-٢٠١٩قائمة الدخل المزرعي للمزارع السمكية بمنطقة الدراسة موسم  ) : ٨( جدول 

  للمساحة اإلجمالية  المؤشر
  )مليون جنيه(

 ١٩٦٢,٨٩  اإليراد الكلي بالجنيه
  ٨٩٨,٩٤  إجمالي الهامش فوق التكاليف المتغيرة المباشرة

  ٧١٢,٣٦  صافي الدخل المزرعي
 ٤٧٥  الربح الصافي المزرعي

  .٢٠٢٠جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان المطبقة عام  :المصدر
  

  : التي تواجه أصحاب المزارع السمكيةالمشكالت
بالنسبة للمشكالت التي تواجه أصحاب المزارع السمكية والعاملين فيها كان بعضها خاص بارتفاع 

جنيها، كذلك زيادة نسبة  ٨٢٠٠الف والتي تصل تكلفة الطن منها إلي  وخاصة أعنتاجأسعار مستلزمات اإل
وذلك أثناء % ١٠النافق من الزريعة وخاصة زريعة العائلة البورية حيث تصل نسبة النفوق إلي حوالي 

عملية نقل الزريعة من مصادرها إلي المزارع، كذلك ارتفاع تكلفة العمالة المستأجرة الموسمية والمستديمة 
اً الموسمية أثناء فترة الصيد، وقد أجمع الزراع علي أن مستوي الخدمات قد تطور بالمنطقة بشكل وخصوص

ملحوظ خصوصا في السنوات الخمس األخيرة وذلك من حيث المرافق العامة، والطرق الرئيسية مما مكنهم 
ة أراضيهم بصوره وأسرهم من اإلقامة في المنطقة وبالقرب من مزارعهم، كما أدي أيضا إلي ارتفاع قيم

  . كبيرة مما يساعدهم في العمليات التسويقية
   :الملخص

 والبـالغ   اإلسـماعيلية يلعب االستزراع السمكي دوراً هاماً في التنمية الزراعية، خاصة في محافظة            
 فدان والمستغلة كمزارع سمكية، حيث يوفر ذلك دخالً مناسباً للمزارعين يفوق الدخل الناتج              ٢٣٥٢١مساحتها  



٨٣٧ اإلسماعيلية محافظة فيدراسة اقتصادية للواضع الراهن لالستزراع السمكي 
 أضعاف، ولكن هذا يتوقف علي ما يحققه أصحاب المزارع السمكية من            ٣ بأكثر من    الزراعين األستغالل   ع

دخل صافى، بعد استقطاع كل ما هو خاص ببنود التكاليف سواء تكاليف مباشرة أو تكاليف غيـر مباشـرة،                   
 باإلضافة إلى   سماعيليةاإلبيان حجم االستثمارات فى مجال االستزراع السمكي بمحافظة          وهدفت الدراسة إلى  

 نتـاج ، واإل نتـاج بيان اآلثار المتوقعة على كل من استخدام المياه، والتوظيف و التـوطين، ومـستلزمات اإل              
تتبلور أهمية الدراسة في اتساع مساحة المـزارع الـسمكية         و .السمكي، وصافي العائد، ومعوقات هذا التحول     

 إنتـاج وما توفره هذه المساحة من فرص عمل، و    . فدانألف   ٢٣,٥٢ المقدرة بنحو    اإلسماعيليةداخل محافظة   
سمكى، وقدرة على التوطين، ورؤية مدى امكانية التوسع فى إقامة مثل هذة المـشروعات عاليـة الربحيـة،                  

 واعتمدت . خصوصاً اإلسماعيليةودورها فى تحقيق معدالت عالية من التنمية فى مصر عموماَ وفى محافظة             
 المنشورة وغير المنشورة، كما تعتمد علي البيانات األولية من خالل اسـتمارة اسـتبيان   الدراسة علي البيانات  

من إجمـالي عـدد المـزارع       % ١٠ بلغت   تختص باالستزراع السمكي طبقت علي عينة من منطقة الدراسة        
حليـل  واعتمدت الدراسة علي استخدام أسلوبي الت     .  مزرعة سمكية بمحافظة اإلسماعيلية    ٥٩٤السمكية البالغة   

الوصفي والكمي لشرح المتغيرات والعالقات واآلثار االقتصادية التي تحـددها البيانـات المستخلـصة مـن                
وتم استخدام اإلحصاء الوصفي والتحليلي لتحقيق أهداف الدراسـة  .  بمنطقة الدراسةهاستمارة االستبيان المطبق  

). تحليل قائمـة الـدخل المزرعـي   (رعية حيث استخدمت النسب المئوية والمتوسطات، وتحليل الميزانية المز 
أن متوسط تكاليف الفدان مـن      فبالنسبة لحساب متوسط التكاليف للفدان من السمك         أهم نتائج الدراسة   وكانت

 ٤٥,٥٥بلغ متوسط التكاليف المتغيرة للفدان منها نحـو  و ألف جنيه    ٦٣,٢٦األسماك بمنطقة الدراسة بلغ نحو      
 الفدان السمك، وهذا ما يـشير إلـي         إنتاجمن إجمالي تكاليف    % ٧٢,٠١حو  ألف جنيه وبأهمية نسبية بلغت ن     

 طن من السمك مما يؤكد علي أن التعامل مـع بنـود تلـك               نتاجاالرتفاع الكبير لمتوسط التكاليف المتغيرة إل     
 ويرجع هذا إلـى أرتفـاع       التكاليف كلما كان بكفاءة عالية يمكن تخفيض تكاليف طن السمك المنتج بالمزرعة           

مـن إجمـالي    % ٤٨,٦١ ألف جنية للفدان تمثل وحدها نحو        ٣٠,٧٥كاليف األعالف والتى تبلغ قيمتها نحو       ت
، كما تشير بيانات الجدول علي أن متوسط التكاليف الثابتة لفدان من السمك بمنطقـة        فدان السمك  إنتاجتكاليف  

% ٢٧,٩٩ف الثابتة لطن السمك نحـو جنيه وبلغت األهمية النسبية لمتوسط التكالي   ألف   ١٧,٧الدراسة بلغ نحو    
  . فدان السمك بمنطقة الدراسةإنتاجمن إجمالي تكاليف 

تمثل العمالة العائلية الدائمة أهم بنود التكاليف الثابتة، وتبلغ أهميتها النسبية من إجمالي التكاليف للفدان و
 األسماك وهى إنتاجئيسي في ، وعلي الرغم من أهمية الزريعة حيث أنها تعتبر البند الر%١٣,٤٧ السمك نحو

من تكاليف % ١٤ أحد بنود التكاليف المتغيرة إلى أن أهميتها النسبية فى إجمالي تكاليف فدان السمك ال تتعدي
كما تشير أيضا إلى األهمية النسبية للتكاليف المتغيرة المباشرة والتي تمثل .  فدان السمك بمنطقة الدراسةإنتاج

 فدان السمك، يليها التكاليف الثابتة غير المباشرة بحوالي إنتاجمالي تكاليف من أج% ٧١,٥١وحدها حوالي 
من % ٠,٥١، وأخيرا التكاليف المتغيرة الغير مباشرة %١٢,٥٤ ، ثم التكاليف الثابتة المباشرة بنحو%١٥,٤٥

   . فدان السمكإنتاجأجمالي تكاليف 
إلي أن   النتائج أشارتوقد سماعيلية وعلي مستوى إجمالي مساحات االستزراع السمكي بمحافظة اإل

 مساحتها نحووالتي تبلغ  اإلسماعيليةحافظة اإليراد الكلي للمساحة المستغلة في االستزراع السمكي بم
 جنيه، كما بلغ إجمالي الهامش فوق التكاليف المتغيرة المباشرة نحو ار ملي١,٩٦ فدان بلغت نحو  ٢٣٥٢١
مليون جنيه، كما بلغ الربح  ٧١٢,٣٦في الدخل المزرعي نحو في حين بلغ صا.  مليون جنيه٨٩٨,٩٤

  .٢٠٢٠ مليون جنيه، وذلك إلجمالي المساحة المستغلة  للعام ٤٧٥الصافي المزرعي نحو 
  : التوصيات

 خصوصاً فى المناطق السمكيتوصى الدراسة بضرورة دعم الدولة ألقامة مشروعات االستزراع 
الح، كما توصى أيضاً أيضاً بضرورة الرقابة الصحية على المزارع التى يوجد بها أراضى متاثرة باألم

السمكية، كما أوصت الدراسة بضرورة رفع كفاءة البينية التحتيه بمنطقة الدراسة، وأوصت بضرورة توفير 
  .تمويل الالزم ألقامة هذا النشاط
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Summary 
Fish farming plays an important role in agricultural development, especially in 

Ismailia Governorate, which has an area of 23,521 acres and is exploited as fish 
farms. After deducting everything related to the cost items, whether direct or indirect 
costs، The study aimed to show the volume of investments in fish farming in Ismailia 
Governorate, in addition to the expected impacts on water use, employment and 
settlement, production requirements, fish production, net returns, and obstacles to this 
transformation. Regarding the importance of the study, the importance of the study is 
manifested in the expansion of the area of fish farms within the Ismailia governorate, 
which is estimated at 23.52 thousand feddans. And what this space provides in terms 
of job opportunities, fish production, and the ability to resettle As for the most 
important results of the study regarding calculating the average costs per acre of fish, 
the average costs per feddan of fish in the study area amounted to about 63.26 
thousand pounds, with a standard deviation of 20254.2, the average variable costs per 
acre, of which about 45.55 thousand pounds, with a standard deviation of 12745 and 
a relative importance of about 72.01% Of total fish production costs per acre The 
results indicated that the total revenue of the area exploited in fish farming in Ismailia 
Governorate, which has an area of about 23521 feddans, amounted to about 1.96 
billion pounds. The total margin over direct variable costs amounted to 898.94 
million pounds. While the net income of the farmer amounted to about 712.36 million 
pounds, and the net profit for the farmer amounted to about 475 million pounds in 
fish farming in the study area for 2020. 
Key words: Fish Farm - Farm Income List - Production Requirements – Fodder. 


