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 محافظة شمال سيناءبدراسة اقتصادية لكفاءة أداء وتقييم وحدات الصيد اآللية في بحيرة البردويل 
 

 حمد الشاهدأحمد عمى ـم
 

 جامعة السويس –كمية الثروة السمكية -مساعد االقتصاد الأستاذ 
 
 العربي الممخص

 
انتاج تعد بحيرة البردويل من أىم وأنقي البحيرات المصرية والتي  تتميز باسماك ذات جودة عالية يقبل عمييا المستيمك وعمي الرغم من اىمية  

 رية . % من جممة االسماك بالبحيرات المص3.5بحيرة البردويل في انتاج االسماك الفاخرة اال ان كمية االسماك المصيدة ليا ال تتعدي 
ىذا ويستيدف البحث بصفة عامة التركيز عمي كفاءة أداء وتقييم انشطة صيد االسماك داخل حرف الصيد في بحيرة البردويل كأحد أىم 

 البحيرات المصرية 
 واوضحت المؤشرات االقتصادية ان

> من جممة 5.6;ية لممركب, تمثل نحو ألف جن 357.3مميون جنية, بما يوازي حوالى  376حجم االستثمارات داخل حرفة الدبة بحوالى 
> جممة الحرفة 8.8ألف جنية لمبواصة داخل حرفة البوص, تمثل نحو  4.;67مميون جنية, بما يوازي حوالي  ;..3الحرفة, مقابل حوالي 

 مميون جنية . ;.386والبالغ 
 ى جدوى تشغيل مراكب الدبة.بينت النتائج تفوق وحدات الصيد بحرفة الدبة عن نظيرتيا بحرفة البوص مما يشير إل

ألف  7.4;6ألف جنية مقابل حوالى  357.3واظيرت النتائج جدوى تشغيل مراكب الدبة والتى تتسم بانخفاض حجم استثماراتيا والبالغة حوالى 
 قار والجمبريجنية لمبواصة لذا يوصى البحث بزيادة عدد مراكب الدبة المتخصصة فى إنتاج األصناف الفاخرة الدنيس والقاروص والو 

لحرفة البوص,و بمغ ;3.5داخل حرفة الدبة, مقابل نحو  3.8وبالنسبة لمقاييس الكفاءة اإلقتصادية تبين ان نسبة العائد لمتكاليف قد بمغت نحو 
 > لنظيرتيا فى 4.;5> داخل حرفة الدبة مقابل نحو  7.;7عائد الجنية المستمر نحو 

 > لحرفة البوص. 4.:4> بحرفة الدبة, مقابل حوالى 59.5بنحو حرفة البوص , وقدر ىامش ربح المنتج   
معدل العائد  –فترة اإلسترداد–الكفاءة اإلقتصادية   -أسماك البردويل  –حرفة الدبة  –حرفة البوص  –بحيرة البردويل  الكممات المفتاحية :

 الداخمى .
 : مقدمة .3

يعتبر االنتاج السمكي أحد القطاعات االنتاجية اليامة في 
المقتصد القومي , حيث يعد أحد الموارد الرئيسية التي تساىم في 
زيادة الناتج القومي الزراعي من ناحية , وأحد الركائز االساسية لسد 

 .البروتين الحيواني من ناحية أخريالفجوة الغذائية من 
م وأنقي البحيرات المصرية والتي وتعد بحيرة البردويل من أى

تعد بمستقبل باىر أذا تم استغالليا عمي النحو االمثل, لما تحققو من 
قيمة اقتصادية مضافة الي الدخل القومي المصري . وتشتير بحيرة 
البردويل باسماك ذات جودة عالية يقبل عمييا المستيمك , خاصة 

, الساحميةخفضات باالسواق االوروبية , كما تعتبر من أكبر المن
تبمغ وثاني أكبر البحيرات المصرية مساحة بعد بحيرة  المنزلة , حيث 

% من اجمالي 3.4, تمثل نحو الف فدان .38مساحتيا حوالي 
% من أجمالي 7.:الموارد السمكية المصرية , كما تمثل نحو 

مساحة البحيرات المصرية . ويبمغ متوسط انتاج بحيرة البردويل من 

% من أجمالي 6..الف طن , تمثل نحو  :.4والي االسماك ح
( , كما تصل :4.3-...4االنتاج السمكي المصري خالل الفترة )

كجم من االسماك , وىي انتاجيو  39.7انتاجية الفدان حوالي 
منخفضة جدا كمؤشر لتدىور المخزون السمكي داخل البحيرة , 

افة الي ويرجع السبب الي انتشار ظاىرة الصيد الجائر , باالض
إطماء البواغيز دون تطييرىا لفترة طويمة الي جانب القرارات 

, التي  تعمل من تدىور المخزون السمكي . واستحداث حرف االدارية
جديدة أدت الي صيد نسبة عالية من أميات االسماك الفاخرة مثل 

 .خزونات السمكية لالصناف الفاخرةالدنيس والقاروص , واستنزاف الم
 :مشكمة البحث .2

عمي الرغم من تمتع مصر بالعديد من المصادر المائية 
المتوسط واالحمر ووجود نير بفضل موقعيا عمي البحرين االبيض 

, اال ان ىذة الثروة المائية  باالضافة الي العديد من البحيرات, النيل
غير مستغمة االستغالل الكافي في مجال الثروة السمكية . وعمي 



Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (1): 259-269, 2021 

260 

بردويل في انتاج االسماك الفاخرة مثل الرغم من اىمية بحيرة ال
الدنيس والقاروص والموسي اال ان كمية االسماك المصيدة ليا ال 

مة االسماك بالبحيرات المصرية , أي ان % من جم3.5تتعدي 
% من جممة انتاج االسماك في مصر . 46..ل نحو انتاجيا يعاد

, عام آلخرالسنوي من  ىذا وتواجو بحيرة البردويل تذبذب في انتاجيا
القوي التكنولوجية المستخدمة بتمك البحيرة , عمي  لمجموعةكنتيجة 

 الرغم من انيا خالية تماما من المموثات الطبيعية والكيميائية .
 :الهدف من البحث .3

ييدف البحث بصفة عامة التركيز عمي كفاءة أداء وتقييم 
انشطة صيد االسماك داخل حرف الصيد في بحيرة البردويل كأحد 

ىداف وذلك من خالل القاء الضوء عمي األأىم البحيرات المصرية 
  :الفرعية التالية

القاء الضوء عمي المؤشرات االقتصادية المرتبطة بحرف الصيد  -3
 داخل عينة البحث .

استعراض كمية وقيمة االسماك المصيدة داخل حرف الصيد  -4
 ببحيرة البردويل .

دراسة االىمية النسبية لبنود التكاليف االستثمارية , وكذلك بنود  -5
 تكاليف صيد االسماك داخل حرف الصيد .

تقييم كفاءة أداء مراكب الصيد االليو العاممة داخل حرف الصيد  -6
ة , ومقاييس الكفاءة من خالل استعراض اليوامش الربحي

 االقتصادية .
عرض مؤشرات التقييم المالي بيدف الوقوف عمي جدوي تشغيل  -7

 ىذة الحرف داخل بحيرة البردويل .
 األسموب البحثي ومصادر جمع البيانات: .4

اعتمدت الدراسة في تحقيق اىدافيا عمي استخدام اسموب 
ض ث تم االستعانة ببعالتحميل االقتصادي الوصفي والكمي حي

, كما أستخدمت مثل المتوسطات والنسب المئوية حصائيةاالساليب اإل
الدراسة معايير التقييم المالي مثل معدل العائد الداخل , فترة 

, الي جانب استعراض مقاييس , ونسبة العائد لمتكاليفاالسترداد 
, تصادية مثل عائد الجنية المستثمر, ىامش ربح المنتجالكفاءة االق
 . واخيرًا مؤشر الكفاءة االقتصادية, بيةالربحية النس

ولية لعينة األوقد تم االعتماد بصفة اساسية عمي البيانات 
وحدة صيد منيا  94عشوائية طبقية من مراكب الصيد االليو , قواميا 

% من جممة عدد 6.6مركب تابعة لحرفة الدبة , تمثل نحو  .7
وحدة بوص وىي كل وحدات البوص  44مراكب الدبة , وحوالي 

العاممة داخل البحيرة . وقد تم تجميع البيانات من خالل استمارة 
صًا لدراسة اداء وتقييم حرف الصيد داخل بحيرة خصيأعدت استبيان 

 .  ;4.3البردويل وذلك خالل موسم صيد 
 اختيار عينة البحث: .4.4

اآللية العاممة وحدات الصيد ( عدد 3يوضح الجدول رقم )
. ;4.3حيرة البردويل خالل موسم صيد بحرف الصيد في داخل 

حرفة الدبة قد  فيالعاممة اآللية  الصيدات دوحومنو يتبين أن عدد 
مركب,  :85تمول حوالي الساىم فييا مرسى  .336بمغت حوالى 

مرسي اغزوان ساىم , بينما من جممة عدد المراكب >78مثل نحو ي
من جممة عدد المراكب  >55.3مركب, يمثل نحو  599حوالي ب

, مركب 347حوالى  مرسى النصرساىم  أخيراً ببحيرة البردويل, و 
وقد بمغ عدد البواصات مراكب.  المة عدد من جم > ;..3تمثل نحو 
 ,بواصة 37 بحواليبواصة  ساىم فييا مرسى التمول  44حوالى 

صات ابو  9, وحوالى عدد البواصات ةمن جمم > 4.:8تمثل نحو 
النخفاض عدد  نظراً . و > :.53 نحو تمثل ,داخل مرسى نجيمة

البواصات فى البحيرة فقد تم اختيار كل البواصات  لمدراسة وذلك 
 بنظام الحصر الشامل. 

راسى فقد تم ووفقًا لألىمية النسبية لعدد المراكب داخل الم
تمول واغزوان والنصر كب داخل مراسى المر  7, 39, :4اختيار 

 التمول و, كما تم اختيار جميع البواصات داخل مرسى عمى الترتيب
 .نجيمة بيدف تقييم أداء ىذه الوحدات داخل بحيرة البردويل

 .2148النسبية لعدد وحدات الصيد داخل مراسي بحيرة البردويل حالل موسم صيد  األهمية .4جدول
 

 المراسى
 حجم العينة حرفة البوص حرفة الدبة

 عدد البواصات عدد مراكب الدبة (:) البواصاتعدد  (:) عدد مراكب الدبة
 45 28 68.2 45 56.1 638 التمول

 - 47 - - 33.4 377 اغزوان
 - 5 - - 41.9 425 النصر
 7 - 34.8 7 - - نجيمة 
 22 51 411 22 411 4441 جممة

البردويل, سجالت حصر المراكب والبواصات, بيانات غير المصدر: ُجمعت وُحسبت من الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية, إدارة بحيرة 
 .:4.3منشورة 
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 أواًل: المؤشرات االقتصادية لنشاط صيد األسماك: 

( المؤشرات االقتصادية لنشاط صيد 4يوضح الجدول رقم )
األسماك داخل حرف الصيد ببحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء 

 ومنو يتبين أن:;4.3موسم صيد خالل 
 عدد وحدات الصيد اآللية: .4

( الي أن عدد وحدات 4أشارت النتائج الواردة بالجدول رقم )
وحدة, تمثل نحو  .336الصيد داخل حرفة الدبة قد بمغت حوالي 

وحدة داخل  44من جممة عدد الوحدات , مقابل حوالي  >3.:;
لوحدات والبالغ من جممة عدد ا >;.3حرفة البوص , تمثل نحو 

 .وحدة 3384حوالي 
 حجم االستثمارات: .2

(  ان حجم 4أوضحت االرقام الواردة بالجدول رقم )
مميون جنية, بما  376االستثمارات داخل حرفة الدبة قد بمغت حوالى 

> من 5.6;ألف جنية لممركب, تمثل نحو  357.3يوازي حوالى 
يوازي حوالي مميون جنية, بما  ;..3جممة الحرفة, مقابل حوالي 

> 8.8ألف جنية لمبواصة داخل حرفة البوص, تمثل نحو  4.;67
 مميون جنية داخل جممة النشاط. ;.386جممة الحرفة والبالغ 

 حجم العمالة البشرية: .3
أشارت النتائج أن حجم العمالة البشرية داخل حرفة الدبة قد  

( عامل لممركب, تمثل 5-4عامل, بما يوازي ) .4:7بمغت حوالي 
عامل لحرفة  486> من جممة الحرفة, مقابل حوالي 3.7;نحو 

> من جممة 7.:عامل لمبواصة, تمثل نحو  34البوص, بما يوازي 
 ل داخل جممة النشاط.عام 5336حجم العمالة والبالغ حوالي 

 جممة األجور: .4
 46.8أشارت النتائج أن جممة االجور قد بمغت حوالي 

ألف جنية لممركب داخل  :.9:مميون جنية, بما يوازي حوالي 
> من جممة الحرفة, مقابل حوالي :.9:حرفة الدبة , تمثل نحو 

ألف جنية  377.4مميون جنية لحرفة البوص, بما يوازي  5.6
> من جممة االجور والبالغة 34.4بوص, تمثل نحو داخل حرفة ال

 مميون جنية. 6..:4حوالى 
 الكميات المصيدة: .5

بمغت الكميات المصيدة من األسماك داخل حرفة الدبة 
طن لممركب, تمثل نحو  ..4طن, بما يوازي حوالى  .:44حوالي 
> من جممة الحرفة , بينما داخل حرفة البوص بمغت حوالي 8..;
طن لمبواصة, تمثل نحو  :..3ا يوازي حوالى طن, بم 459.8
طن  4739.8> من جممة الكميات المصيدة والبالغة حوالى 6.;

 داخل جممة النشاط.

 مصروفات التشغيل: .6
 3..9بمغت مصروفات التشغيل داخل حرفة الدبة حوالي 

ألف جنية لموحدة , تمثل نحو  83.7مميون جنية , بما يوازي حوالي 
مميون جنية داخل  8569فة , مقابل حوالي > من جممة الحر 3.9;

ألف جنية لموحدة , تمثل نحو  7.::4حرفة البوص, بما يوازي 
مميون جنية  98.7> من جممة المصروفات والبالغة حوالي 5.:

 داخل جممة النشاط.
 إيرادات الحرفة: .7

( جممة اإليرادات قد 4أكدت األرقام الواردة بالجدول رقم )
مميون جنية  داخل حرفة الدبة, بما يوازي  :.333بمغت حوالي 

> من جممة 4.9;ألف جنية لممركب, تمثل نحو  3.:;حوالي 
مميون جنية داخل حرفة  :.:الحرفة, في حين بمغت حوالي 

ألف جنية لمبواصة, تمثل نحو  6.3.8البوص, بما يوازي حوالي 
مميون جنية داخل 9..34> من جممة االيرادات والبالغة حوالي 9.5

 جممة النشاط.
 صافي عائد الحرفة: .8

أوضحت النتائج ان صافي عائد حرفة الدبة قد بمغ حوالي 
ألف جنية لممركب,  58.8مميون جنية, بما يوازي حوالى 63.9

مميون  4.7> من جممة الحرفة,  مقابل حوالي 6.6;تمثل نحو 
ألف جنية  335.3جنية داخل حرفة البوص, بما يوازي حوالي 

> من جممة صافي العائد داخل جممة 7.8نحو  لمبواصة, تمثل
 مميون جنية. 66.4النشاط والبالغ حوالي 

 القيمة المضافة: .9
 .9تبين ان القيمة المضافة لحرفة الدبة قد بمغت حوالي 

ألف جنية  83.6مميون جنية داخل حرفة الدبة, بما يوازي حوالي 
 8.4> من جممة الحرفة, مقابل حوالي:.3;لممركب, تمثل نحو 

ألف جنية  4:5.9مميون جنية داخل حرفة البوص, بما يوازي 
> من جممة القيمة المضافة داخل جممة 4.:لمبواصة, تمثل نحو 

مميون جنية. ىذا وقد تبين أن كفاءة  98.4النشاط والبالغة حوالى 
داخل حرفة  493..االستثمار وفقا لصافي العائد قد بمغت نحو

رفة البوص, بينما كفاءة داخل ح :44..الدبة, مقابل نحو 
داخل حرفة  676..االستثمار وفقا لمقيمة المضافة قد بمغت نحو 

 داخل حرفة البوص. 795..الدبة, مقابل نحو 
مما سبق يتبين أن حرفة الدبة ىى الحرفة الرئيسية التى 
تساىم فى تحقيق أكبر قدر من العوائد الصافية والقيمة المضافة, 

ممين داخل البحيرة, ىذا إلى جانب ارتفاع وتشغيل أكبر قدر من العا
 .;4.3عائد استثماراتيا وفقًا لصافى العائد وذلك خالل موسم صيد 
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 .2149داخل حرف الصيد ببحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء خالل موسم صيد  األسماكالمؤشرات االقتصادية لنشاط صيد  .2جدول

 
 االقتصادية المؤشرات 

 حرفة الدبة
 الف جنية( 411-311حجم االستثمارات )

 حرفة البوص
 جممة الف جنية( 4111-911حجم االستثمارات )

 النشاط
 جممة الحرفة م. نصيب البواصة جممة الحرفة م. نصيب الوحدة

 4462 22 - 4441 - عدد وحدات الصيد االلية
(:) - 98.4 - 4.9 411 

 464918.4 41894.4 459.2 454144 435.4 االستثمارات )الف جنية(حجم 
(:) - 93.4 - 6.6 411 

 3444 264 42 2851 (3-2) حجم العمالة البشرية
 (:) - 94.5 - 8.5 411 

 28138.4 3444.4 455.2 24624 24.6 جممة االجور)الف جنية(
(:) - 87.8 - 42.2 411 

 2547.6 237.6 41.8 2281 2.1 )طن( األسماكالكمية المصيدة من 
(:) - 91.6 - 9.4 411 

 76457 6347 288.5 71441 64.5 مصروفات التشغيل )الف جنية(
(:) - 94.7 - 8.3 411 

 421669.2 8835.2 414.6 444834 98.4 أيرادات الحرفة )الف جنية(
(:) - 92.7 - 7.3 411 

 44242.2 2488.2 443.4 44724 36.6 صافي عائد الحرفة )الف جنية(
(:) - 94.4 - 5.6 411 

 76237.4 6244.4 283.7 69996 64.4 القيمة المضافة )الف جنية(
(:) - 94.8 - 8.2 411 

 1.268 1.228 - 1.274 - كفاءة االستثمار وفقا لصافي العائد
 1.462 1.573 - 1.454 - كفاءة االستثمار وفقا لمقيمة المضافة

 ..4.4سجالت حرف الصيد  –إدارة بحيرة البردويل  –الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية  (3)   المصدر : 
 ..4.4/;4.3لموسم صيد  سبت من بيانات العينة البحثيةمعت وحُ جُ  (4)             
 ( القيمة المضافة = صافى العائد من وحدة الصيد + جممة أجور العمالة البحرية .5)             
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 ثانياُ: كمية األسماك المصيدة داخل حرفة الدبة:

 كمية األسماك: .4
 األسماك الفاخرة: .4.4

( الي أن الجمبري 5أشارت النتائج الموضحة بالجدول رقم )
داخل قائمة األسماك الفاخرة بحرفة الدبة  األولىيحتل المرتبة 

 اإلجمالي من  > 5.:3كجم لممركب تمثل نحو  ;.588بحوالي 
العام لمكمية , ثم يأتي سمك الدنيس في المرتبة الثانية بحوالي 

العام, ثم  اإلجمالي من  >39.57كجم لممركب, تمثل نحو  7.:56
يأتي بعد ذلك كل من القاروص, سمك موسي, الوقار/لوت في 

عمي  >88.., >8.4,  >5.:الترتيب بأىمية نسبية بمغت نحو 
 الترتيب .

 الكابوريا والعائمة البوريا:. 2.4

وذلك  األولىوضحت النتائج ان الكابوريا تحتل المرتبة أ
العام,   اإلجماليمن  >;..6كجم , تمثل نحو  44.4:بحوالي 

كجم  7.;36ويأتي بعد ذلك سمك البوري في المرتبة الثانية بحوالي 
يأتي الدىبان في  أخيراً من جممة الكمية , و  >9.6, تمثل نحو 

من  >98..كجم , تمثل نحو  37.4المرتبة االخيرة بحوالي 
كجم من األسماك  7.:..4ي العام والبالغ حوال اإلجمالي 
 . المصيدة

 المصيدة:قيمة األسماك  .2
 :األسماك الفاخرة .4.2

داخل قائمة  األولىالنتائج ان الجمبري يحتل المرتبة  كدتأ
لممركب, تمثل ألف جنية  5.;4األسماك الفاخرة بحرفة الدبة بحوالي 

العام لمقيمة , ثم ياتي سمك الدنيس  اإلجمالي من  > ;.;4نحو 
لممركب , تمثل نحو ألف جنية  46.6في المرتبة الثانية بحوالي 

يأتي بعد ذلك كل من القاروص,  العام , ثم اإلجمالي من  > ;.46
سمك موسي, الوقار/لوت في الترتيب بأىمية نسبية بمغت نحو 

> عمي الترتيب.3.34> , 9;.:> , 5..3

 .2149المصيدة داخل حرفة الدبة ببحيرة البردويل في شمال سيناء خالل موسم صيد  األسماكالنسبية لكمية وقيمة  األهمية .3جدول

 
 الصنف

 المصيدة األسماكقيمة  المصيدة األسماككمية 
 م. نصيب المركب

 (:) )كجم(
 م. نصيب المركب

 (:) )الف جنية(

     سماك فاخرةأ
 29.87 29.3 48.27 366.9 جمبري
 24.87 24.4 47.35 348.5 دنيس
 41.31 41.4 8.34 467.5 قاروص
 8.97 8.8 6.25 425.5 موسي
 4.42 4.4 1.66 43.2 وقار/لوت

 75.43 73.7 51.86 4124.6 جممة
     وعائمة بورية كابوريا

 46.72 46.4 41.94 822.2 كابوريا
 7.65 7.5 7.44 449.5 بوري
 1.54 1.5 1.76 45.2 دىبان
 24.87 24.4 49.44 986.9 جممة
 411.11 98.4 411.11 2118.5 العام اإلجمالي 

 .;4.3ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثية لموسم صيد المصدر: 
 

 :والعائمة البورية الكابوريا .2.2

داخل  األولىتحتل المرتبة  الكابوريان االرقام أوضحت أ
 >38.94ثل نحو , تمألف جنية 38.6الفئة الثانية وذلك بحوالي 

بعد ذلك سمك البوري في المرتبة الثانية  ويأتي, العام اإلجمالي من 
من جممة القيمة ,  >9.87, تمثل نحو ألف جنية  9.7بحوالي 

, الف جنية 7..تبة االخيرة بحوالي الدىبان في المر  يأتي أخيراً و 
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ألف  3.:;العام والبالغ حوالي  جمالي اإلمن  >73..تمثل نحو 
 المصيدة . األسماكمن جنية 

 ثالثاً: كمية وقيمة األسماك المصيدة داخل حرفة البوص

 :المصيدة األسماككمية  .4

 ك البورياسمأن أ( الي 6اشارت النتائج الموضحة بالجدول رقم )
المصيدة بحرفة البوص  األسماكداخل قائمة  األولىحتل المرتبة ت

 اإلجمالي من  >3..64تمثل نحو  ,كجم لمبواصة 6744.9بحوالي 
ثانية بحوالي سمك الطوبارة في المرتبة ال يأتي, ثم العام لمكمية

, العام اإلجمالي من  > 8..5, تمثل نحو كجم لمبواصة ;..;54
 بأىميةفي الترتيب  الكابوريا, و ثم يأتي بعد ذلك كل من الدىبان

 اإلجمالي عمي الترتيب وذلك من   >33,  >38.6بية بمغت نحو نس
 المصيدة . ألسماكطن من ا :..3العام والبالغ حوالي 

 المصيدة  األسماكقيمة  .2

 األولىحتل المرتبة ت ك البورياسمأان النتائج اوضحت 
ألف  448.3المصيدة بحرفة البوص بحوالي  األسماكداخل قائمة 

العام لمقيمة , ثم  اإلجماليمن  >78.5تمثل نحو  ,لمبواصةجنية 
ألف جنية  9.:;سمك الطوبارة في المرتبة الثانية بحوالي  يأتي

يأتي بعد العام , ثم  اإلجمالي من  > 46.8لمبواصة , تمثل نحو 
نسبية بمغت نحو  بأىميةفي الترتيب  الكابوريا, و ذلك كل من الدىبان

العام والبالغ  اإلجمالي عمي الترتيب وذلك من   >.;.7,  >35.4
.المصيدة لألسماكألف جنية  6.3.8حوالي 

 .2149األهمية النسبية لكمية وقيمة األسماك المصيدة داخل حرفة البوص ببحيرة البردويل في شمال سيناء خالل موسم صيد . 4جدول

 
 الصنف

 قيمة األسماك المصيدة المصيدةكمية األسماك 
 م. نصيب البواصة

 (:) )كجم(
 م. نصيب البواصة

 (:) )الف جنية(

 56.31 226.4 42.14 4522.7 بوري
 24.58 98.7 31.57 3291.9 طوبارة
 43.22 53.4 46.42 4768.2 دهبان
 5.91 23.7 44.11 4484.4 كابوريا
 411.11 414.6 411.11 41765.9 جممة

 .;4.3ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثية لموسم صيد  :المصدر
 :رابعاً: األهمية النسبية لبنود التكاليف االستثمارية لوحدات الصيد

( األىمية النسبية لبنود التكاليف االستثمارية 7يوضح الجدول رقم )
لوحدات الصيد العاممة فى بحيرة البردويل بشمال سيناء خالل موسم 

 7.4:ومنو يتبين أن قيمة وحدة الصيد قد بمغت حوالى  ;4.3صيد 
من جممة التكاليف االستثمارية بحرفة  >85.3تمثل نحو  ,األف جنية

من  > 78.7تمثل نحو  ,ألف جنية 7.;49الدبة, مقابل حوالى 
رية بحرفة البوص, وقد بمغت قيم الغزل حوالى جممة التكاليف االستثما

من جممة التكاليف االستثمارية بحرفة الدبة,  >:.55تمثل نحو  7.9
من جممة  >:.63تمثل نحو ألف جنية  4.9.3مقابل حوالى 

جاءت قيمة الثالجة فى  أخيراً التكاليف االستثمارية بحرفة البوص, و 
تمثل نحو  ,6.4حوالى غتالمرتبة الثالثة واألخيرة بأىمية نسبية بم

> من جممة التكاليف االستثمارية بحرفة الدبة والبالغة حوالى  5.3
> من جممة التكاليف  3.9ألف جنيو, مقابل حوالى  357.3

ألف جنيو. 7.4;6االستثمارية بحرفة البوص, والبالغة حوالى 

 .2149العاممة فى بحيرة البردويل بشمال سيناء خالل موسم صيد األهمية النسبية لبنود التكاليف االستثمارية لوحدات الصيد . 5جدول

 بنود التكاليف االستثمارية
 حرفة البوص حرفة الدبة
م. نصيب وحدة الصيد )ألف 

 جنيه(
م. نصيب وحدة الصيد )ألف  (:)

 جنيه(
(:) 

 78.7 7.;49 85.3 7.4: (4)قيمة وحدة الصيد 
 :.63 4.9.3 :.55 7.9 قيمة الغزل

 3.9 8.: 5.3 6.4 الثالجةقيمة 
 ..3 7.4;6 ..3 357.3 جممة

 تشمل قيمة وحدة الصيد ثمن المراكب ومواتير التشغيل (3)
 ;4.3ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثية لموسم صيد المصدر: 



Mohamed Ali A. El Shahed., 2021 

265 

 

 التكاليف هيكل خامساً: األهمية النسبية لبنود 

 :سبية لبنود التكاليف لحرفة الدبةاألهمية الن .4

( الي ان تكاليف 8تشير االرقام الواردة بالجدول رقم )
يف الثابتة بحوالي بين بنود التكال األولىاالىالك لمغزل تحتل المرتبة 

جنية لكل كجم من الكميات المصيدة ,  6, بما يوازي الف جنية 3.:
, ثم تاتي تكمفة االىالك لمعدات من جممة التكاليف >35.4تمثل نحو 

, بما يوازي حوالي ألف جنية  8.4الصيد في المرتبة الثانية بحوالي 
من جممة التكاليف , ثم  >3..3جنية لكل كجم , تمثل نحو  .5.3

ياتي بعد ذلك في الترتيب كل من العمالة العائمية , ضرائب وتامينات 

مة التكاليف عمي من جم >;.4,  >7.4, باىمية نسبية تمثل نحو 
 الترتيب .

بنود بين  األولىجور العمالة البحرية المرتبة أوتحتل 
 9..3, بما يوازي حوالي ألف جنية  43.8التكاليف المتغيرة بحوالي 

, ثم تاتي تكمفة الوقود من جممة التكاليف >57.3, تمثل نحو جنية
ي حوالي , بما يواز ألف جنية  4.:والزيوت في المرتبة الثانية بحوالي 

من جممة التكاليف الكمية , ثم تاتي  > 35.5جنية , تمثل نحو  6.3
تكمفة كل من عمولة المندوب , نقل وانتقاالت عامة , صيانة , حفظ 

,  > 33.5وتعبئة بعد ذلك في الترتيب باىمية نسبية تمثل نحو 
العام  اإلجماليعمي الترتيب . وذلك من  > 4.6,  >:.4,  >5.8

 داخل ىذة الحرفة .ألف جنية  83.7والبالغ حوالي 
األهمية النسبية لبنود هيكل تكاليف الكميات المصيدة من األسماك بوحدات الصيد االلية داخل عينة البحث في بحيرة البردويل  .6جدول

 .2149خالل موسم صيد 

 بنود هيكل التكاليف
 حرفة البوص الدبة حرفة

 م. نصيب المركب
 )الف جنيه(

 م. نصيب الكجم
 (:) )جنيه(

 م. نصيب البواصة
 )الف جنيه(

 م. نصيب الكجم
 (:) )جنيه(

       التكاليف الثابتة
 94.: 4.56 47.39 ;35.3 6..6 34.: االىالك لمغزل

 :9.5 :;.3 :43.4 36..3 .5.3 8.46 االىالك ألدوات ومعدات الصيد
 7.54 3.65 37.58 7.45 .3.8 5.44 عمالة عائمية )ادارة واشراف(

 4:.4 98.. 36.: 6;.4 .;.. 3:.3 ضرائب وتأمينات
 46.47 ;8.6 7;.;8 53.73 87.; ;5.;3 جممة

       التكاليف المتغيرة
 :75.9 36.63 377.39 57.34 97..3 43.83 اجور العمالة البحرية

 .7..3 3:.4 :4..5 :35.4 8..6 39.: وقود وزيوت
 9.54 8;.3 43.34 ;33.4 5.68 7;.8 عمولة المندوب

 7;.3 74.. 7.86 5.84 3.33 4.45 نقل وانتقاالت عامة
 3..3 49.. 4;.4 3:.4 8:.. 3.95 صيانة

 ;3.3 54.. 5.65 4.59 95.. 3.68 حفظ وتعبئة
 97.97 ;4..4 78.:43 ;6.:8 9;..4 64.37 جممة
 ....3 :48.9 73.::4 ....3 84..5 83.76 العام اإلجمالي 

 .;4.3ُجمعت وُحسبت من بيانات العينة البحثية لموسم صيد المصدر: 
 سنوات ( .3= قيمة المركب مخصوماً من العمر اإلفتراضى )إهــالك المركب            

 ( سنوات 5= قيمة أدوات الصيد مخصوماً من العمر اإلفتراضى ) إهــالك أدوات الصيد           
 سنوات ( 7= قيمة الموتور مخصوماً  من العمر اإلفتراضى ) إهــالك الموتور           

 األهمية النسبية لبنود التكاليف لحرفة البوص : .2

تحتل المرتبة األولى  تشير االرقام ان تكاليف االىالك لمغزل
 4.5ألف جنية , بما يوازي  47.4بين بنود التكاليف الثابتة بحوالي 

> من جممة 9.:جنية لكل كجم من الكميات المصيدة , تمثل نحو 
التكاليف , ثم تاتي تكمفة االىالك لمعدات الصيد في المرتبة الثانية 

م , تمثل جنية لكل كج4ألف جنية , بما يوازي حوالي  43.5بحوالي 
> من جممة التكاليف , ثم ياتي بعد ذلك في الترتيب كل  9.6نحو 
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من العمالة العائمية , ضرائب وتامينات , باىمية نسبية تمثل نحو 
 > من جممة التكاليف عمي الترتيب .:.4> , 7.5

كما تبين ان اجور العمالة البحرية تحتل المرتبة األولى بين 
ألف جنية, بما يوازي حوالي  377.4لي بنود التكاليف المتغيرة بحوا

> من جممة التكاليف , ثم تاتي تكمفة  :.75جنية , تمثل نحو  36.6
ألف جنية , بما يوازي  5..5الوقود والزيوت في المرتبة الثانية بحوالي 

> من جممة التكاليف الكمية , .7..3جنية , تمثل نحو  :.4حوالي 
, نقل وانتقاالت عامة, صيانة , ثم تاتي تكمفة كل من عمولة المندوب 

> , 9.5حفظ وتعبئة بعد ذلك في الترتيب باىمية نسبية تمثل نحو 
> عمي الترتيب . وذلك من اإلجمالي  العام والبالغ  3.4> , 3> , 4

 ألف جنية داخل ىذة الحرفة . 7.::4حوالي 
سادساً: مؤشرات التقييم المالي لوحدات الصيد العاممة فى بحيرة 

 يلالبردو 
 :في حالة الفروض النظرية التقييم الماليمؤشرات  .4

إجمالي  أن( 9)رقم تشير التقديرات الموضحة بالجدول 
مقابل ألف جنيو فى حرفة الدبة  5.6 القيمة الحالية قد بمغ حوالى

بمغت نسبة المنافع كما , فى حرفة البوص ألف جنيو ; حوالى
مقابل حوالى  ,ألف جنيو فى حرفة الدبة 3.98نحو  (B/Cلمتكاليف )

نحو بمغ فقد معدل العائد الداخل وعن ,  فى حرفة البوص 3.65
, ىذا وقد لمبواصات  > 6.;4, مقابل نحو لمراكب الدبة >;.58

مقابل حوالى  ,لحرفة الدبةسنة  4.93بمغت فترة االسترداد حوالى
 . لحرفة البوص 5.6

الصيد بحرفة الدبة عن نظيرتيا تفوق وحدات مما سبق يتنين أن 
بحرفة البوص مما يشير إلى جدوى تشغيل مراكب الدبة داخل بحيرة 

 البردويل.

مؤشرات التقييم المالي في حالة زيادة التكاليف ونقص  .2
 اإليرادات:

 : 41زيادة التكاليف بواقع  .4.2

يتبين أن  >.3زيادة التكاليف بواقع أوضحت النتائج عند 
مراكب الدبة تفوقت عمى نظيرتيا فى حرفة البوص حيث بمغ معدل 

  >39.6, مقابل نحو >47.5العائد الداخمى لحرفة الدبة نحو 
 انخفاض مؤشرات التقييم المالى مقارنةالرغم من عمى و لمبواصات, 

مما أنيا حققت معدالت ايجابية بنظيرتيا فى الفروض النظرية اال 
 ا االقتصادية.يشير إلى جدواى

  :41االيرادات  بواقعنقص  .2.2
 >46.5إن معدل العائد الداخمى بمغ نحو تشير النتائج 

>  38.5الصيد العاممة فى حرفة الدبة , مقابل نحو  مراكبل

, وىذه التقديرات أعمى من نظيرتيا فى البنوك حرفة البوصلنظيرتيا 
األلية العاممة التجارية مما يؤكد عمى جدوي تشغيل وحدات الصيد 

  فى بحيرة البردويل.
مما سبق يتضح جدوى تشغيل مراكب الدبة والتى تتسم 

ألف جنية مقابل  357.3بانخفاض حجم استثماراتيا والبالغة حوالى 
ألف جنية لمبواصة لذا يوصى البحث بزيادة عدد  7.4;6حوالى 

مراكب الدبة المتخصصة فى إنتاج األصناف الفاخرة الدنيس 
 وص والوقار والجمبري. والقار 

سابعاً: الهوامش الربحية ومقاييس الكفاءة االقتصادية لوحدات 
 الصيد

لوحدات الصيد  اليوامش الربحية( :يوضح الجدول رقم )
ألف جنية, بما  58.8ومنو يتبين أن صافي العائد قد بمغ حوالي 

جنييا لكل كجم من الكميات المصيدة داخل  4.:3يوازي حوالي 
ألف جنيو, بما يوازي حوالي  335.3الدبة, مقابل حوالى  حرفة 
جنييًا لكل كجم من الكميات المصيدة داخل حرفة البوص وعن 7..3

ألف جنية, بما  ;.77العائد فوق التكاليف المتغيرة فقد بمغ حوالي 
جنييا لكل كجم من الكميات المصيدة داخل  :.49يوازي حوالي 

ألف جنيو لمبواصة, بما يوازي  ..3:5حرفة الدبة, مقابل حوالى
جنييًا لكل كجم من الكميات المصيدة داخل حرفة ..39حوالي 
 البوص.

ألف جنيو, بما  83.6وقد بمغت القيمة المضافة حوالى 
جنييا لكل كجم من الكميات المصيدة داخل  7..5يوازي حوالي 

ألف جنيو, بما يوازي حوالي  4:5.9حرفة الدبة,  مقابل حوالى
 يًا لكل كجم من الكميات المصيدة داخل حرفة البوص.جني48.5

وبالنسبة لمقاييس الكفاءة اإلقتصادية تشير النتائج أن نسبة 
, مقابل نحو داخل حرفة الدبة 3.8العائد لمتكاليف قد بمغت نحو 

>  7.;7لحرفة البوص, كما بمغ عائد الجنية المستمر نحو ;3.5
يرتيا فى حرفة البوص. > لنظ 4.;5داخل حرفة الدبة مقابل نحو 

داخل حرفة > 59.5أما عن ىامش ربح المنتج فقد بمغ نسبتو نحو 
> لحرفة البوص, أما عن مقياس الربحية  4.:4, مقابل نحو الدبة

>  83.8, مقابل نحو داخل حرفة الدبة> 87.7النسبية بمغ نحو 
 لحرفة االبوص.

بمغت  وأخيرًا أوضحت نتائج البحث أن الكفاءة االقتصادية قد
, مما يشير أن كل جنيو :;..نحو الواحد الصحيح, مقابل نحو 

ينفق عمى تكاليف اإلنتاج الثابتة والمتغيرة يحقق قيمة مضافة تقدر 
جنييا من حرفة  :;..بحوالي جنييُا واحدا لحرفة اادبة مقابل حوالى 

 البوص.
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 .2149صيد خالل موسم حرف الصيد ببحيرة البردويل داخل لوحدات الصيد اآللية العاممة فى بحيرة البردويل مؤشرات التقييم المالي  .7جدول

 مؤشرات التقييم المالي
 :41انخفاض االيرادات  بواقع :41زيادة تكاليف اإلنتاج بواقع  الفروض النظرية

 حرفة البوص حرفة الدبة  حرفة البوص حرفة الدبة  حرفة البوص حرفة الدبة 

 صافي القيمة الحالية
 )ألف جنيه(

5.5: :.;8 4.;6 8.:8 4.8. 7.;8 

 نسبة المنافع لمتكاليف
B/C 

4.76 4.43 4.61 4.31 4.58 4.28 

 معدل العائد الداخمي
 IRR: 

58.;5 4;.5: 25.34 39.67 24.27 38.54 

 فترة االسترداد بالسنة
CPBP 

4.93 5.6. 5.;7 7.95 6.34 8.35 

 ( .:-8-7-4من الجداول رقم ) ;4.3من بيانات العينة البحثية لموسم صيد ُجمعت وُحسبت  :المصدر
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الهوامش الربحية ومقاييس الكفاءة االقتصادية لوحدات الصيد اآللية العاممة فى بحيرة البردويل بعينة البحث داخل محافظة  شمال  .8جدول
 .2149سيناء خالل موسم صيد 

 المؤشرات االقتصادية
 حرفة البوص حرفة الدبة 

 م. نصيب المركب
 م. نصيب الكيمو جرام )جنيه( )ألف جنيه(

 اصةم. نصيب البو 
 )ألف جنيه(

 م. نصيب الكيمو جرام )جنيه(
 

     الهوامش الربحية
 59.5 6.3.8 :.:6 3.:; (4اإليرادات الكمية )
 :.48 7.::4 8..5 83.7 (2التكاليف الكمية )

 7..3 335.3 4.:3 58.8 (3صافي العائد )
 5..4 8.:43 ..43 64.4 (4التكاليف المتغيرة )

 ..39 ..3:5 :.49 ;.77 (5المتغيرة )العائد فوق التكاليف 
 48.5 4:5.9 7..5 83.6 (6القيمة المضافة )

   مقاييس الكفاءة االقتصادية
 ;3.5 .3.8 (7نسبة العائد لمتكاليف )
 4.;5 7.;7 (8) :عائد الجنيه المستثمر 

 4.:4 59.5 (9) :هامش ربح المنتج 
 :.83 87.7 (41) :الربحية النسبية 

 :;.. ..3 (44االقتصادية )الكفاءة 
 ( + جممة االجور.5( = )8(  , )6) –( 3( = )7(   , )4) –( 3( = )5)
(9( = )3( ÷ )4( ,       ):( = )5( ÷ )4* )3..        ( ,;( = )5( ÷ )3* )3..   
(3.( = )5( ÷ )7* )3..        ( ,33( = )8( ÷ )4) 

 .;4.3لموسم صيد ُحسبت من بيانات العينة البحثية المصدر: 
 التوصيات .5

 :في ضوء النتائج يوصى البحث بما يمى

أكد البحث عمى جدوي االستثمار لممراكب اآللية العاممة ببحيرة  -3
 -البردويل وفى ىذا الشأن يوصى البحث بما يمى:

)أ( العمل عمى زيادة كمية الزريعة من األسماك الفاخرة من خالل 
إدارة البحيرة, مع المحافظة عمى جيد الصيد, حتي يتسنى زيادة 
الكميات المصيدة من ىذه األسماك خاصة الدنيس والقاروص, 

 وعدد مناطق الصيد لممراكب. ,بزيادة عدد السرحاتومن ثم 
تطوير تكنولوجيا صيد )ب( تفعيل دور المؤسسات البحثية ل

 األسماك داخل حرفتي الصيد, خاصة حرفة الدبة.
 فى ضوء ارتفاع تكمفة صيد األسماك يوصى البحث ب: -4
مساىمة الجمعيات التعاونية لصائدى األسماك باإلشتراك  ( أ)

 ى توفير الخدمات التسويقية من فرز وتدريجمع إدارة البحيرة ف
من الدور الذي يقوم بو  دوتعبئة, إلى جانب تحديد األسعار لمح

المندوب تجاه ىذه الخدمات مقابل حصولو عمى عمولة كبيرة 
 % من صافى عائد األسماك. :تصل إلى نحو 

تزويد مراسى وموانى الصيد بمحطات لموقود والزيوت,  ( ب)
 وكذلك توفيرماكينات إنتاج الثمج.

)ج(  توفير القروض بفوائد ميسرة ألصحاب المراكب, خاصة  
واإلئتمان الزراعى, مما يتسنى من قبل بنك التنمية البواصات 

ء مستمزمات اإلنتاج وتجديدىا, خاصة الغزل ومواتير التشغيل شرا
 لمحد من الدور الذي يقوم بو المندوب.

 المراجع: .6

أشرف محمد أبوالعال، منى أحمد سميم، عبدالرحمن سالمة 
ُبحيرة قتصادية لإلنتاج السمكي الصنفى في إدراسة  .(2141)

(, عدد .4البردويل, المجمة المصرية لالقتصاد الزراعى, مجمد )
 (, يونيو.4)

إيمان حفنى راتب، طمعت حافظ إسماعيل، سوزان عبدالمجيد 
قتصادية ألىم إ, دراسة (2145أبوالمجد، رامى أحمد عبدالحفيظ )

ستيالك األسماك في مصر, مجمة  العوامل المؤثرة عمى إنتاج وا 
 (.4(, عدد )68الزراعية, مجمد )أسيوط لمعموم 
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قتصادية لموضع إدراسة  (،2119عبد الجيد عبد المؤمن ) شعبان
الراىن إلنتاج األسماك فى جميورية مصر العربية, المجمة المصرية 

 (, ديسمبر.4(, عدد ).4لالقتصاد الزراعى, مجمد )
 (،2147صبرى يحيى السيد شمتوت، جمال محمد عطيه محمد )

ستيالك اليقتصادى لألوضاع الحالتحميل اإل ة والمستقبمية إلنتاج وا 
األسماك فى مصر, الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى, مجمد 

 (, مارس.3(, عدد )49)
قتصاديات إنتاج وتسويق إ (.2144) محمد صبحى إبراهيم فايد

األسماك فى مصر, رسالة دكتوراه, قسم االقتصاد الزراعى ,كمية 
 . 4.36ن شمس, الزراعة, جامعة عي

دراسة اقتصادية لمموارد السمكية  (،2146منال عزت محمد بيومى )
المصرية فى تحقيق األمن الغذائى المصري, المجمة المصرية 

 (, ديسمبر.5(, عدد )48لالقتصاد الزراعي, مجمد )

يحيى محمد متولى خميل، أحمد حسين عبدالحميد الغنيمى 
سكندرية ي مصر, مجمة اإلقتصاديات إنتاج األسماك فإ (،2144)

 (.4(, عدد );7لمبحوث الزراعية, مجمد )
, الييئة العامة لتنمية الثروة واستصالح األراضي وزارة الزراعة 

 .:4.3.السمكية, بيانات غير منشورة 
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ABSTRACT 

  
Lake EL Bradawl is one of the most important Egyptian lakes; the research aims in general to focus on the efficiency of 

performance and evaluation of fishing activities within the fishing craft in Lake Bradawl. 
The volume of investments  within the bear craft is about 154 million pounds, equivalent to about 135.1 thousand 

pounds per boat, representing about 93.4% of the total craft, compared to about 10.9 million pounds, equivalent to about 
459.2 thousand pounds per bus within the reed craft, representing about 6.6% of the total craft. 164.9 million pounds 
within the total activity. 

The feasibility of operating the bear boats, which are characterized by the low volume of their investments, which 
amounted to about 135.1 thousand pounds compared to about 495.2 thousand pounds per bus. Therefore, research is 
recommended to increase the number of bear boats specialized in the production of luxury varieties: sea bream, sea 

bass, grapevine and shrimp 
, the results indicate that the rate of return to costs amounted to about 1.6 within the bear craft, compared to about 1.39 

for the reed craft, and the continuous yield of the pound was about 59.5% within the bear craft, compared to about 
39.2% for its counterpart in the reed craft. As for the profit margin of the product, it reached about 37.3% for the bear 
craft, compared to about 28.2% for the reed craft. 

KEYWORDS: Lake EL Bradawl –- dabba craft- economic efficiency- - Economic evaluation - profit 
margins - internal rate of return. 

 

 

 
 


