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  بمنطقة سھل الطینةحدیثة االستصالح  األراضي فياألھلیة  السمكي لمشروعات االستزراع التحلیل المالي

  فاطمة حسین محمد الوصیفى
  مصر - جامعة الزقازیق  -كلیة الزراعة - الزراعيقسم االقتصاد 

  
حدیثة االستصالح بمنطقة  األراضي فيكي األھلیة ھدف البحث بصفة أساسیة إلى قیاس الجدوى المالیة لمشروعات االستزراع السمی :الملخص

ودراسة ). تحلیل الحساسیة(یمكن أن تواجھھ  التيومدى قدرة ھذا النشاط على مواجھة المخاطر  ،ظل الوضع الراھن فيسھل الطینة 
أن تكلفة حفر ) ١: (داخلیة تحتالالوتوصل البحث إلى . تواجھ المزارع السمكیة األھلیة بمنطقة سھل الطینة ومقترحات حلھا التيالمشكالت 

المركز األول لبنود ھیكل التكالیف االستثماریة والكلیة، حیث بلغت  الداخلیة تحتلاألحواض وتجھیزھا وتبطینھا وإنشاء الجسور واألخادید 
تتصدر المركز الزریعة تكلفة أن ) ٢. (من جملة التكالیف االستثماریة والتكالیف الكلیة  للفدان على الترتیب% ٢١,٩٨% ٥١,٨نسبتھا نحو 

من جملة التكالیف االستثماریة والتكالیف الكلیة  لفدان % ١٨,٦٨، % ٣٢,٤٤ألف جنیھ تمثل نحو  ١٧األول لبنود ھیكل تكالیف التشغیل بنحو 
وفقًا للوضع  األھليكي مجال االستزراع السم فيالجدوى المالیة لالستثمار أوضحت ) ٣. (بمنطقة الدراسة على الترتیب السمكياالستزراع 

المجتمع  فيیزید عن تكلفة الفرصة البدیلة الستثمار رأس المال  أي% ٧٣ بلغ نحو (IRR)معدل العائد الداخلي بمنطقة الدراسة، أن  الحالي
زیادة (حاالتھ الثالثة وفقًا لتحلیل الحساسیة ب األھليمجال االستزراع السمكي  فيالجدوى المالیة لالستثمار أظھرت  )٤( %.٢٠والبالغة نحو 

، %٥٥بلغ نحو  (IRR)معدل العائد الداخلي بمنطقة الدراسة أن ) ، حدوث التغیرین معا%١٠، انخفاض اإلیرادات %١٠تكالیف التشغیل 
د من وجود العدی) ٥( %.٢٠المجتمع والبالغة نحو  فيیزید عن تكلفة الفرصة البدیلة الستثمار رأس المال  أيعلى الترتیب، % ٢٨، %٢٤

مشروعات االستزراع  فيواقترح البحث عدة توصیات من شأنھا التوسع  .بمنطقة سھل الطینة السمكيتواجھ نشاط االستزراع  التيالمشكالت 
 فيتواجھ المنتجین ومن ثم تشجیع شباب الخریجین وصغار وكبار المستثمرین للدخول  التي على المشكالتالمنطقة، والتغلب  في السمكي

  .ھذا النشاط في االستثمار

  .منطقة سھل الطینة - المزارع السمكیة - الداخليمعدل العائد  - الجدوى المالیة: الكلمات االفتتاحیة
  

   مقدمةال

االقتصاد القومي إذا ما  فيركیزة ھامة  الثروة السمكیة تعد
سماك نظرة شاملة لجمیع الصناعات التي تقوم على نظر إلى األ

خدمة ھذا القطاع، فمن جھة تعتبر مصانع لعالئق األسماك 
تربیة  فيومكوناتھا، كما توجد مصانع للعالئق المستخدمة 

الحیوانات والدواجن والتي تقوم أساسا على األسماك ومخلفات 
 ومن جھة أخرى تعد مصدرًا من مصادر التشغیل. األسماك

مجال  فيوالعمالة بالمؤسسات والشركات والمصانع التي تعمل 
المنتجات السمكیة حیث قدر عدد العاملین بقطاع صید األسماك 

ألف عامل  ٢٠٠ألف عامل ویرتفع ھذا العدد لحوالي  ١٦٥حوالي 
یمثلون العاملین بجمیع القطاعات االقتصادیة للصید واالستزراع 

  . )١(والتوزیع والتصنیع

 فيفة إلى األھمیة االقتصادیة لقطاع الثروة السمكیة باإلضا
من %  ٨,٧٣ملیار جنیھ تمثل   ١٥,٨٦مصر، حیث یساھم بنحو 

من إجمالي % ٤٣,٨إجمالي قیمة صافى الدخل الزراعي، ونحو 
  .)٢( )٢٠١٦- ٢٠١٢(لمتوسط الفترة  قیمة صافى الدخل الحیواني

صحیة تحسین الحالة ال فيوتلعب األسماك دورًا ھامًا 
لألفراد بمدھم ببروتین حیواني عالي القیمة رخیص الثمن، حیث 

،  بینما %١٨,٧تحتوى األسماك على نسبة عالیة منھ تقدر بنحو 
كٍل من  في% ٣,٣، %١٣,٨، %١٩,٧تقدر نسبة البروتین بحوالي 

العدید  إلىباإلضافة . اللحوم الحمراء والبیض واأللبان على الترتیب
امة رخیصة الثمن مقارنًة باللحوم الحمراء ولحوم من الفیتامینات الھ

الدواجن، فضًال على احتوائھا على الفسفور والعناصر المرتفعة 
القیمة لتفي باحتیاجات محدودي الدخل والطبقات الشعبیة من 
المستھلكین المصریین، كما تتمیز بخلوھا من الكولسترول 

   .)٣(باإلضافة إلى مذاقھا الطیب وسھولة ھضمھا

                                                           
الھیئة العامة لتنمیة الثروة وزارة الزراعة واستصالح األراضى،   )١(

  .مختلفة أعداداإلحصاءات السمكیة، نشرة السمكیة، 
 -قطاع الشئون االقتصادیة  -  األراضيوزارة الزراعة واستصالح   )٢(

 .مختلفة عدادأ، القومي الزراعينشرة الدخل 
ول للثروة ، المؤتمر األالحیوانيالبروتین  أزمة، )دكتور( الشاذليخالد  )٣(

 ٢٣- ٢١، اإلسكندریةالسمكیة وتوفیر الغذاء الواقع والمستقبل، جامعة 
 .١٩٨٩ راكتو ب

منخفضة  الثروة السمكیة  ن ناحیة أخرى فإن إنتاجیةم
فروعھ األخرى  فيالتكالیف بالمقارنة إلى تكلفة اإلنتاج الحیواني 

كاللحوم الحمراء والدواجن، حیث یصل معدل التحول الغذائي 
للدواجن بینما  ٢: ٧لألبقار،  ١: ٨: يالتالللكیلو على النحو 

   عامًا استطاعت مصر أن تحقق ٢٠وعلى مدى . ١:١,٢لألسماك 
مجال االستزراع السمكي الذي أصبح ضرورة لسد  فينجاحًا كبیرًا 

حیث تم . عدد السكان فيالفجوة الغذائیة ومواكبة الزیادة المستمرة 
ختلفة، وتبلغ مشروعات االستزراع السمكي بنظمھ الم فيالتوسع 

طن من األسماك أي حوالي من  ٣,٥- ١,٢إنتاجیة الفدان حوالي 
" ضعف إنتاجیة الفدان من المصادر الطبیعیة ) ١٥إلى  ١٠(

 إلىباإلضافة  "مصاید بحریة مصاید البحیرات المالحة والعذبة
مزارع القطاع الخاص عالوة على األراضي المزروعة باألرز 

  .)١(یة أسماك المبروكترب فيالتي یتم استخدامھا 

انخفاض متوسط نصیب  فيتتمثل مشكلة البحث : مشكلة البحث
 فيكجم  ١٥,٢الفرد السنوي من األسماك الطازجة، حیث بلغ نحو 

عدم  إلىباإلضافة . )٢(كجم ٦٠حین بلغ نظیرة العالمي حوالي 
توافر مصدر للبروتین الحیواني رخیص الثمن نظرًا للزیادة 

ر اللحوم الحمراء لسد الفجوة الغذائیة للسكان أسعا فيالمضطردة 
وفى . بصفة عامة وسكان المناطق حدیثة االستصالح بصفة خاصة

ظل توجھ الدولة لغزو الصحراء إلقامة مجتمعات سكانیة مستقرة 
من خالل مشروعات زراعیة وتنمویة متكاملة وأھمھا مشروع 

ل الطینة ملیون فدان بالمناطق الصحراویة ومنھا منطقة سھ ١,٥
والمناطق المحیطة بھا شرق قناة السویس بشبھ جزیرة سیناء،  وما 

مصر من مشكالت فنیة  فيالسمكي  االستزراع تواجھھ صناعة
نشاط االستزراع السمكي من  فيتحد من التوسع  وإداریةوبیئیة 

  .ناحیة أخرى

دف البحث بصفة أساسیة إلى قیاس الجدوى یھ :أھداف البحث
حدیثة االستصالح  األراضي فيالمالیة لنشاط االستزراع السمكي 

                                                           
 في السمكيدراسة جدوى االستزراع "  ،)دكتور(محمد على أبو النجا  )١(

 اإلنتاجیةمجلة ، )"واحة المغرة: دراسة حالة(المناطق الصحراویة 
  ..٢٠١٧ ،)٣(، العدد )١(، مجلد )بحوث زراعیة(والتنمیة 

دراسة تطور حركة  –للتعبئة العامة واإلحصاء  المركزيالجھاز   )٢(
من السلع الزراعیة خالل  لالستھالكاإلنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح 

 .٢٠١٤عام 
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ظل الوضع الراھن ومدى قدرة ھذا النشاط  فيبمنطقة سھل الطینة 
). تحلیل الحساسیة(یمكن أن تواجھھ  التيعلى مواجھة المخاطر 

ھلیة بمنطقة تواجھ المزارع السمكیة األ التيودراسة المشكالت 
  .سھل الطینة ومقترحات حلھا

  
  الطریقة البحثیة ومصادر البیانات

ولتحقیق أھداف البحث تم استخدام أسلوب التحلیل االحصائى 
للبیانات، حیث تم استخدام النسب المئویة  والكميالوصفى 

والمتوسطات الحسابیة باإلضافة إلى تقدیر معاییر الجدوى المالیة 
وتحلیل  )١(وضع الدراسة كمشروع استثماريللمزارع السمكیة م

  .الحساسیة
واعتمد البحث على البیانات الثانویة التي تصدرھا الجھات 
ذات الصلة مثل وزارة الزراعة واستصالح األراضي، الجھاز 
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الھیئة العامة لتنمیة الثروة 

النشرات  إلىاإلضافة السمكیة، اإلدارة الزراعیة بسھل الطینة، ب
والمجالت الزراعیة والدراسات السابقة المنشورة وغیر المنشورة 
ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي تصدرھا الجھات والمؤسسات 

باإلضافة إلى البیانات المیدانیة والتي . العلمیة كمصدر أول للبیانات
تم الحصول علیھا من خالل استمارة استبیان تضمنت كافة 

یرات الالزمة لتحقیق أھداف الدراسة للمزارع السمكیة المتغ
تقع  والتيمزرعة سمكیة أھلیة بمنطقة سھل الطینة  ١٤وعددھا 

جنوبًا  وھضبة التیھ شماًال البحر المتوسط بین شرق قناة السویس
تم دراستھا . )١(بشبھ جزیرة سیناء، وتتبع إداریا محافظة بورسعید

  .بالحصر الشامل
  

  النتائج البحثیة ومناقشتھا

  :أھمیة االستزراع السمكي باألراضي حدیثة االستصالح: أوًال

 .زیادة الناتج القومي من األسماك بصفة عامة  -١

  .خلق فرص عمل للشباب بتلك المناطق   -٢

توفیر البروتین الحیواني وسد الفجوة الغذائیة لسكان تلك    -٣
 .المناطق

تعظیم االستفادة من المیاه للحصول على منتج إضافي من    -٤
بعض  لرياألسماك بجانب اإلنتاج النباتي والحیواني حیث تستخدم 

 .الزراعات بتلك المناطق وبالتالي تحقیق عائد مادي إضافي

حدیثة إثراء المیاه بالمادة العضویة التي تفتقر إلیھا األرض   - ٥
السمكي كأحد وسائل االستزراع حیث یتم اللجوء إلي  االستصالح

استصالح التربة خاصة عندما تكون غیر صالحة للزراعة لزیادة نسبة 
 .األمالح بھا

أن معدل التحویل الغذائي في األسماك أعلى بكثیر بالمقارنة  -٦
الئق المتوازنة، بالدواجن والماشیة عند التغذیة على نفس الع

وھو عدد كیلوجرامات العلیقة  )٢(والمقصود بمعدل التحویل الغذائي
الالزمة للزیادة في النمو واحد كیلوجرام وزن حي في جسم السمك 

 .أو الطائر أو الحیوان
 

المالمح االقتصادیة للمزارع السمكیة األھلیة بمنطقة سھل  :ثانیًا
  : الطینة

                                                           
)١(. Brown Maxwell L, "Farm Budgets: From Farm 

Income Analysis to Agricultural projects Analysis" 
Baltimore, Md, Johns Hopkins University Press, 1979. 

 المكانيإمكانیة تحقق االنتھاز ، )٢٠٠٧( محمد سالم عبد الغفار) ١(
الزراعة، جامعة  كلیة ،الجدیدة باألراضيللحاصالت الزراعیة 
 ).٢(، العدد )١(ورة للعلوم الزراعیة، المجلد المنصورة، مجلة المنص

من بحیرة  السمكيتنمیة اإلنتاج " ، )دكتور(محمد جابر عامر  )٢(
 ٣١- ٣٠الزراعیین،  لالقتصادیینوالعشرون  الحادي، المؤتمر "ناصر
 . ٢٠.١٣أكتوبر

مزرعة سمكیة تمثل نحو  ١٤عدد  فيتتمثل عینة الدراسة 
من جملة المزارع السمكیة العاملة واإلجمالیة % ٦٣,٦٤، %١٠٠

على الترتیب تم دراستھا  )٣(مزرعة سمكیة ٢٢والبالغة نحو 
والجدیر بالذكر أن تلك المزارع توجد جمیعھا . بالحصر الشامل

بمنطقة سھل الطینة وعلى طرق  ١٠و ٨و ٧نطاق قرى  فيتقریبًا 
ن من الوصول منھا وإلیھا، كما أن ھذه المزارع توجد ممھدة تمك

بالقرب من معظم الوحدات اإلنتاجیة األخرى بالمنطقة سواء أكانت 
، شركات مقاوالت، قرى شباب الخریجین )أفرادشركات، (زراعیة 
، ومن ثم یمثل العاملین بھذه الوحدات سوق محلى إلنتاج األخرى

سماك من مراكز بئر العبد ھذه المزارع، باإلضافة إلى تجار األ
العائد االقتصادي للقیام  ویعد وغیرھاوالقنطرة شرق والقنطرة غرب 

نشاط ھو األداة المحركة للمستثمر التخاذه قرار لتنفیذه أو البعد  بأي
عن ھذا النشاط، وذلك بدراسة بنود التكالیف الثابتة والمتغیرة وبنود 

من خالل  تناول ھذا الجزء ویمكن الدراسةاإلیراد السنوي خالل فترة 
  :دراسة

منطقة  فيھیكل التكالیف واإلیرادات للمزارع السمكیة األھلیة  - ١
  سھل الطینة

إلى ) ١(تشیر بیانات جدول  :التكالیف االستثماریة): ١( 
 األھليلفدان االستزراع السمكي  التكالیف االستثماریةمتوسطات 

ومنھ یتبین أن ، ٢٠١٨/٢٠١٩ إنتاجبمنطقة سھل الطینة موسم 
تكلفة حفر األحواض وتجھیزھا وتبطینھا وإنشاء الجسور واألخادید 

المرتبة األولى لبنود ھیكل التكالیف، حیث بلغت  في الداخلیة تأتى
التكالیف االستثماریة ونحو  إجماليمن % ٥١,٨نسبتھا نحو 

ألف  ٢٠بلغت نحو  والتيتكالیف الفدان  إجماليمن % ٢١,٩٨
 . جنیھ

  
لفدان االستزراع  التكالیف االستثماریةمتوسطات  ):١(جدول 

  بمنطقة سھل الطینة األھليالسمكي 

 التكالیف بنود
 % % القیمة

 )جنیھ(
 للتكالیف

 االستثماریة
 إجمالي

 التكالیف

 حفر من الفدان تجھیز

 وأخادید وجسور حوض

 وتبطین داخلیة
٢١,٩٨ ٥١,٨١ ٢٠٠٠٠ 

 ١٠,٩٩ ٢٥,٩١ ١٠٠٠٠ السنوي اإلیجار

 قارب من الفدان نصیب

 وماكینة والتغذیة الصید

 المیاه رفع
٣,٣ ٧,٧٧ ٣٠٠٠ 

 والمعدات األدوات

 والمحابس والمواسیر
٣,٣ ٧,٧٧ ٣٠٠٠ 

 ٢,٢ ٥,١٨ ٢٠٠٠ وأدوات وشبك عالفات

 ٠,٦٦ ١,٥٥ ٦٠٠ السنوي اإلھالك

 التكالیف إجمالي

 االستثماریة
٤٢,٤٢ ١٠٠ ٣٨٦٠٠ 

نات استمارات االستبیان لعینة الدراسة جمعت وحسبت من بیا :المصدر
  ٢٠١٨/٢٠١٩ إنتاجموسم 

 
آالف جنیھ  ١٠یلیھا تكلفة اإلیجار السنوي للفدان والبالغة نحو 

التكالیف  إجماليمن % ١٠,٩٩، %٢٥,٩بنسب بلغت نحو 
وبلغ نصیب الفدان من . التكالیف على الترتیب وإجمالياالستثماریة 

، وتكلفة الفدان ة وماكینة رفع المیاهمن قارب الصید والتغذیتكالیف 

                                                           
، بیانات غیر اإلحصاءالزراعیة بمنطقة سھل الطینة، سجالت  اإلدارة )٣(

  . ٢٠١٨منشورة، 
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والمعدات ومواسیر نقل المیاه ومحابس التحكم بقیمة  األدواتمن 
، %٧,٧٧جنیھ لكل من البندین تمثل نحو  اآللف ٣بلغت نحو 

التكالیف على  وإجماليالتكالیف االستثماریة  إجماليمن % ٣,٣٠
دوات الصید نصیب الفدان من العالفات والشبك وأالترتیب،  وتكلفة 

التكالیف  إجماليمن % ٢,٢٠، %٥,١٨نحو بنسبة بلغت  األخرى
التكالیف الكلیة على التوالي، وأخیرًا تكلفة  وإجمالياالستثماریة  

، %١,٥٥لالآلت والمعدات بنسبة بلغت نحو  السنوياإلھالك 
التكالیف الكلیة  وإجماليالتكالیف االستثماریة  إجماليمن % ٠,٦٦

  .على الترتیب
متوسطات ) ٢(جدول توضح بیانات : تكالیف التشغیل): ٢(

بمنطقة سھل  األھليلفدان االستزراع السمكي  تكالیف التشغیل
الزریعة ،  ومنھ یتبین أن تكلفة ٢٠١٨/٢٠١٩الطینة موسم إنتاج 

من % ٣٢,٤٤ألف جنیھ تمثل نحو  ١٧تتصدر المركز األول بنحو 
التكالیف،  إجماليمن % ١٨,٦٨تكالیف التشغیل ونحو  إجمالي

، %٢٧,٤٨ألف جنیھ تمثل  ١٤,٤یلیھا تكلفة العمالة بنحو 
تكالیف التشغیل والتكالیف الكلیة على  إجماليمن % ١٥,٨٢

ألف جنیھ  ١٢,٥الترتیب، ثم یلیھا تكلفة األعالف المركزة بنحو 
تكالیف التشغیل والكلیة  إجماليمن %١٣,٧٤، %٢٣,٨٥تمثل 

ًا تكلفة الوقود والزیوت والشحومات على الترتیب، وتأتى رابع
تكالیف التشغیل  إجماليمن % ٣,٨٥، %٦,٦٨بنسب بلغت نحو 

والتكالیف الكلیة على الترتیب، وخامسًا تكلفة السبلة بنحو 
تكالیف التشغیل والتكالیف الكلیة على  إجماليمن % ٢,٢، %٣,٨٢

ل الترتیب، وأخیرًا تكالیف الصیانة، النثریات، نقل العلف، نق
، %,٩٥، %٠,٩٥، %١,٩١، %١,٩١، بنسب بلغت نحو ریعةزال

، %١,١٠، %١,١٠تكالیف التشغیل تمثل نحو  إجماليمن 
  .التكالیف الكلیة على الترتیب إجماليمن % ٥٥،%٠,٥٥

  
لفدان االستزراع السمكي  تكالیف التشغیلمتوسطات  ):٢(جدول 

  سھل الطینة  األھلى بمنطقة

 التكالیف بنود
 القیمة

 )یھجن(
 لتكالیف %

 التشغیل
 إجمالى %

 التكالیف

 الزریعة تكلفة

 بوري ،بلطي(

 )اصبعیات(
١٨,٦٨ ٣٢,٤٤ ١٧٠٠٠ 

 وتغذیة رعایة عمالة

 وتعبئة صید و
١٥,٨٢ ٢٧,٤٨ ١٤٤٠٠ 

 ١٣,٧٤ ٢٣,٨٥ ١٢٥٠٠ العلف تكلفة

 مكینة وقود تكلفة

 سوالر( المیاه رفع

 )وشحوم وزیوت
٣,٨٥ ٦,٦٨ ٣٥٠٠ 

 ٢,٢ ٣,٨٢ ٢٠٠٠ السبلة تكلفة

 ٠,٥٥ ٠,٩٥ ٥٠٠ علف نقل

 ٠.٥٥ ٠,٩٥ ٥٠٠ ریعةز نقل

 ١,١ ١,٩١ ١٠٠٠ صیانة تكلفة

 أخرى تكالیف

 ونثریات إكرامیات(

 )وغیرھا
١,١ ١,٩١ ١٠٠٠ 

 تكالیف إجمالي

 التشغیل
٥٧,٥٨ ١٠٠ ٥٢٤٠٠ 

  )ج١٢٠٠=  بوري ریعةز ألفج، ٢٠٠=  بلطي ریعةز ألف*: (
انات استمارات االستبیان لعینة الدراسة جمعت وحسبت من بی :المصدر

  .٢٠١٨/٢٠١٩موسم إنتاج 

 إیراداتمتوسطات  إلى) ٣(تشیر بیانات جدول : إیرادات اإلنتاج): ٣(
فدان االستزراع السمكي االھلى بمنطقة سھل الطینة موسم إنتاج 

 ٨٢,٨٠اإلیرادات قد بلغت نحو  إجماليومنھ یتبین أن ، ٢٠١٨/٢٠١٩
ألف جنیھ  ٥٤بنحو  البلطيفیھا اإلنتاج من أسماك ألف جنیھ، ساھم 

حین بلغت اإلیرادات  فياإلیرادات،  إجماليمن % ٦٥,٧٩تمثل نحو 
 إجماليمن %  ٣٤,٢١ألف جنیھ تمثل  ٢٨,٨٠نحو البوريمن أسماك 

  .انللفد اإلیرادات
  

 األھلياالستزراع السمكي  ات فدانإیرادمتوسطات  ):٣(جدول 
  بمنطقة سھل الطینة 

 العدد/القیمة  الوحدة العائد نودب

 ٢٠٠٠٠  )ریعةز(  البلطي ریعةز عدد

 ١٠  %  للبلطى النافق نسبة

 ١٨٠٠٠  )سمكة(  المسوقة األسماك عدد

 ٣٠٠  )جرام(  السمكة وزن متوسط

 ٥٤٠٠  )كجم(  البلطي من المسوق اإلنتاج كمیة

 ١٠  )كجم/ج(  المسوقة الوحدة سعر

 ٥٤٠٠٠  )جنیھ(  البلطي تسویق من العائد

 ٨٠٠٠  )ریعةز(  البوري ریعةز عدد

 ١٠  % للبورى النافق نسبة

 ٧٢٠٠  )سمكة(  المسوقة األسماك عدد

 ٣٠٠  )جرام(  السمكة وزن  متوسط

 ٢١٦٠  )كجم(  البوري من المسوق اإلنتاج كمیة

 ١٣  )كجم/ج(  المسوقة الوحدة سعر

 ٢٨,٨٠  )جنیھ ألف( البوري تسویق من العائد

 ٨٢,٨٠  )جنیھ ألف(  اإلیرادات جملة

 العدد/القیمة  الوحدة العائد بنود

 ٢٠٠٠٠  )ریعةز(  البلطى ریعةز عدد

 ١٠  %  للبلطى النافق نسبة

 ١٨٠٠٠  )سمكة(  المسوقة األسماك عدد

 ٣٠٠  )جرام(  السمكة وزن متوسط

 ٥٤٠٠  )كجم(  البلطي من المسوق اإلنتاج كمیة

 ١٠  )كجم/ج(  المسوقة الوحدة سعر

 ٥٤٠٠٠  )جنیھ(  البلطي تسویق من العائد

 ٨٠٠٠  )ریعةز(  البوري ریعةز عدد

 ١٠  % للبورى النافق نسبة

 ٧٢٠٠  )سمكة(  المسوقة األسماك عدد

 ٣٠٠  )جرام(  السمكة وزن متوسط

 ٢١٦٠  )كجم(  البوري من المسوق اإلنتاج كمیة

 ١٣  )كجم/ج(  المسوقة الوحدة سعر

 ٢٨,٨٠  )جنیھ ألف( لبوريا تسویق من العائد

 ٨٢,٨٠  )جنیھ ألف(  اإلیرادات جملة

لعینة الدراسة  االستبیانجمعت وحسبت من بیانات استمارات  :المصدر 
  .٢٠١٨/٢٠١٩موسم إنتاج 
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التحلیل المالي وتحلیل الحساسیة للمزارع السمكیة : ثالثًا
المستخدم  المالياعتمد التحلیل  :األھلیة بمنطقة سھل الطینة

لمعاییر المخصومة على عدد من الفروض تتفق مع المنطق ل
  : وھى االقتصادي

سنوات كل سنة تتضمن دورتین  ٥اعتبار مدة المشروع  - ١
  .)١(أشھر ٦إنتاجیتین بمعدل دورة كل 

حجم اإلنتاج ثابت من عام آلخر وطوال عمر المشروع  - ٢
ألول، من العام ا الثانيخالل النصف  اإلنتاج للمزرعةوبدایة  االفتراضي

والصرف  هالمیاحیث یتم حفر وتجھیز األحواض وتبطینھا وتوصیل 
والمعدات وكل ما یتعلق بالمزرعة السمكیة لإلنتاج خالل  األدواتوتجھیز 

 .السنة األولى فيدورة إنتاجیة واحدة  أي ،الفترة هھذ

السعر السائد على أذونات الخزانة % (٢٠استخدم سعر الخصم  - ٣
یمثل أفضل نفقة فرصة بدیلة متاحة  وھو) المركزيمن البنك 

 – ٢٠١٨ عاميلمتوسط  )٢(المجتمع فيالستثمار رأس المال 
تقدیر القیمة الحالیة المستقبلیة لكل من إیرادات  فيوذلك  ٢٠١٩

 .)٣(وتكالیف المشروع

جنیھ للفدان  ١٠٠٠٠لألرض بواقع  اإلیجازیةتم حساب القیمة  - ٤
 .وعالبنود الثابتة للمشر فيوتم احتسابھا 

تم احتساب تكلفة الصیانة الدوریة لمعدات وشبكة الصید بمقدار  - ٥
ثابت طوال عمر المشروع، ویتم صیانتھا كل عامین، وتباع 

 .سنة اإلحالل فيللمشروع  یةبریقالتالقیمة  فيالمستبدلة وتدخل 

أسعار كل من المنتج وعناصر اإلنتاج ثابتة خالل عمر  - ٦
 .المالحقب) ١( كما بجدول االفتراضيالمشروع 

تم تصمیم جداول التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة والصافیة  - ٧
 .طوال عمر المشروع

المجال  فيضوء ما یمكن أن یتعرض لھ االستثمار  في - ٨
التسویق أو ما یترتب علیھ من اإلنتاج أو  فيسواء كان ذلك  الزراعي
 فيقیمة التكالیف أو انخفاض العائد أو زیادة التكالیف  فيارتفاع 

نفس الوقت لذلك اعتمدت الدراسة على استخدام أسلوب تحلیل 
 .الحساسیة لقیاس مدى حساسیة المشروع لھا

 :الحاليوفقا للوضع  الماليمعاییر التحلیل  )١(

للمزارع  الماليلنتائج التحلیل ) ٤(تشیر بیانات جدول 
ومنھ  الحاليالسمكیة األھلیة بمنطقة سھل الطینة وفقًا للوضع 

عند معدل  (NPV)بلغ صافى القیمة الحالیة ) ١( :یتضح ما یلي
ألف جنیھ، مما یشیر إلى الجدوى  ٥٣٤,٩٥حوالي % ٢٠الخصم 

وفقًا للوضع  األھليمجال االستزراع السمكي  فيالمالیة لالستثمار 
نحو  (IRR)معدل العائد الداخلي بلغ ) ٢( ،بمنطقة الدراسة الحالي

لمال والتي یمثلھا سعر یزید عن فائدة االقتراض لرأس ا أي% ٧٣
نشاط  فيالفائدة التجاري السائد مما یؤكد على جدوى االستثمار 

نسبة المنافع بلغت ) ٣. (االستزراع السمكي بمنطقة سھل الطینة
أكبر من الواحد  أي ١,٢٤نحو  )B/C( الحالیة إلى التكالیف الحالیة

مجال  فيالصحیح وھو ما یدل على الجدوى المالیة لالستثمار 
بلغت فترة استرداد ) ٤(االستزراع السمكي االھلى بمنطقة الدراسة 

سنة مما یشیر إلى إمكانیة استرداد  ١,٣٧نحو ) CPB(رأس المال 
  . رأس المال المستثمر خالل أقل من عامین من بدایة التشغیل

  

                                                           
 فيدراسة جدوى االستزراع السمكي ، )دكتور(محمد على ابو النجا  )١(

  .مرجع سابق،  )"واحة المغرة: دراسة حالة(المناطق الصحراویة 
، التقی��یم الم��الي واالقتص��ادي واالجتم��اعي   )دكت��ور(س��عد زك��ى نص��ار   )٢(

 .١٩٧٨للمشروعات، معھد التخطیط القومي، القاھرة، 
)٣( Gittinger, J, Price, "Economic Analysis of 

Agricultural projects", 2nd edition, the johns Hopkins 
University press, Baltimore and London, 1982. 

بمنطقة  األھلیةنتائج التحلیل المالي للمزارع السمكیة  ):٤(جدول 
  سھل الطینة

 رالمعایی
NPV IRR B/C CPB 

 البیان

 سنة جنیھ % جنیھ ألف الوحدة

 ١,٣٧ ١,٢٤ ٧٣  ٥٣٤,٩٥ القیمة

   excelبالمالحق باستخدام برنامج ) ١(نتائج تحلیل بیانات جدول  :المصدر
  

 :وفقا لتحلیل الحساسیة الماليمعاییر التحلیل  )٢(
لمزارع االستزراع % ١٠زیادة تكالیف التشغیل بنسبة : أوال

  .سمكي األھلیة بمنطقة سھل الطینةال
أن مشروعات ) ٥(یتضح من البیانات الواردة بجدول 

االستزراع السمكي األھلیة بمنطقة سھل الطینة یمكن استمرار 
ظل حدوث زیادة تكالیف التشغیل بنسبة تصل  في جدواھا المالیة

مع ثبات اإلیرادات، حیث ما زالت قیم معاییر الجدوى % ١٠إلى 
 ٣٤,٥٢جیدة فقد بلغت القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة نحو المالیة 

وبمعدل انخفاض بلغ  األساسيللوضع % ٦٤,٥٣ألف جنیھ تمثل  
كما بلغت نسبة معدل العائد . األساسيعن الوضع % ٣٥,٤٧نحو 

وبمعدل  األساسيللوضع %  ٧٥,٣٤تمثل % ٥٥الداخلي نحو 
ما بلغت نسبة ، كاألساسيعن الوضع % ٢٤,٦٦انخفاض بلغ نحو 

للوضع % ٩٥,١٦تمثل نحو ١,١٨المنافع إلى التكالیف الحالیة نحو
  .األساسيللوضع % ٤,٨٤وبمعدل انخفاض بلغ نحو األساسي

اإلیرادات بنسبة  نخفاضال وفقا الماليمعاییر التحلیل  :ثانیًا
  .لمزارع االستزراع السمكي األھلیة بمنطقة سھل الطینة% ١٠

أن مشروعات ) ٦(ردة بجدول یتضح من البیانات الوا
االستزراع السمكي األھلیة بمنطقة سھل الطینة یمكن استمرار 

  ،%١٠انخفاض اإلیرادات بنسبة ظل حدوث  في جدواھا المالیة
حیث ما زالت قیم معاییر الجدوى المالیة جیدة فقد بلغت القیمة الحالیة 

ضع للو%  ٤٩,٣١ألف جنیھ تمثل   ٢٦,٣٨للتدفقات النقدیة نحو 
. األساسيعن الوضع % ٥٠,٦٩وبمعدل انخفاض بلغ نحو  األساسي

%  ٦٤,٣٨تمثل % ٤٧كما بلغت نسبة معدل العائد الداخلي نحو 
عن الوضع % ٣٥,٦٢وبمعدل انخفاض بلغ نحو  األساسيللوضع 
تمثل  ١,١٢كما بلغت نسبة المنافع إلى التكالیف نحو. األساسي
  %.٩,٦٨قدره  وبمعدل انخفاض األساسيللوضع % ٩٠,٣٢

وفقًا لزیادة تكالیف التشغیل  معاییر التحلیل المالي: ثالثًا
لمزارع االستزراع % ١٠نخفاض اإلیرادات معٌا بنسبة او

  .السمكي األھلیة بمنطقة سھل الطینة
أن مشروعات ) ٧(یتضح من البیانات الواردة بجدول 

 االستزراع السمكي األھلیة بمنطقة سھل الطینة یمكن استمرار
زیادة تكالیف التشغیل وانخفاض ظل حدوث  في جدواھا المالیة

  حیث  ،%١٠اإلیرادات معا بنسبة 
ما زالت قیم معاییر الجدوى المالیة جیدة فقد بلغت القیمة 

%  ١٢,٨٨ألف جنیھ تمثل   ٦,٩٥الحالیة للتدفقات النقدیة نحو 
عن الوضع % ٨٧,٠١وبمعدل انخفاض بلغ نحو  األساسيللوضع 
تمثل % ٢٨كما بلغت نسبة معدل العائد الداخلي نحو . ياألساس

% ٦١,٦٤وبمعدل انخفاض بلغ نحو  األساسيللوضع %  ٣٨,٣٦
, ٩٧كما بلغت نسبة المنافع إلى التكالیف نحو. األساسيعن الوضع 

وبمعدل انخفاض قدره  األساسيللوضع % ٧٨,٢٣تمثل 
٢١,٧٧.%  

 األھليسمكي والجدیر بالذكر أن مشروع إنتاج االستزراع ال
كمیة (اإلیرادات  النخفاضبمنطقة سھل الطینة أكثر حساسیة 

مقارنة بارتفاع التكالیف، وفى كل الحاالت ) اإلنتاج، أسعار البیع
 السمكيتشیر النتائج المتحصل علیھا جدوى مشروعات االستزراع 

بمنطقة سھل الطینة، وقدرة ھذا النشاط على مواجھة التغیرات 
  .ةالسلبیة المحتمل
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  لمزارع االستزراع السمكي األھلیة بمنطقة سھل الطینة% ١٠وفقًا لتحلیل الحساسیة بزیادة تكالیف التشغیل بنسبة نتائج التحلیل المالي  :)٥(جدول 

 البیان
  الوحدة

األساسي الوضع  %١٠ بنسبة التشغیل تكالیف زیادة 

النسبة/ القیمة  المعیار النسبة/ القیمة   
 للوضع %

  *االساسى
 %** التغیر عدلم

NPV ٣٥,٤٧ ٦٤,٥٣ ٣٤,٥٢ ٥٣٤,٩٥  جنیھ ألف 

IRR % ٢٤,٦٦ ٧٥,٣٤ ٥٥ ٧٣ 

B/C ٤,٨٤ ٩٥,١٦ ١,١٨ ١,٢٤  جنیھ 

CPB ٣٢,٨٥-  ١٣٢,٨٥ ١,٨٢ ١,٣٧  سنة 

  ١٠٠  × األساسيقیمة المعیار للوضع / قیمة المعیار بعد حدوث التغیر المحتمل = األساسيللوضع % *
  األساسيللوضع  %   -  ١٠٠ %=معدل التغیر  **

  .excel، بمالحق الدراسة باستخدام برنامج )١(نتائج التحلیل لبیانات جداول  :المصدر

    
  لمزارع االستزراع السمكي األھلیة بمنطقة سھل الطینة% ١٠العائد  بانخفاضوفقًا لتحلیل الحساسیة نتائج التحلیل المالي  :)٦(جدول 

 البیان
  الوحدة

األساسي الوضع  %١٠ العائد خفاضان 

النسبة/ القیمة  المعیار النسبة/ القیمة   
 للوضع %

  *األساسي
 %** التغیر معدل

NPV ٥٠,٦٩ ٤٩,٣١ ٢٦,٣٨ ٥٣٤,٩٥  جنیھ ألف 

IRR % ٣٥,٦٢ ٦٤,٣٨ ٤٧ ٧٣ 

B/C ٩,٦٨ ٩٠,٣٢ ١,١٢ ١,٢٤  جنیھ 

CPB ٥٤,٧٤-  ١٥٤,٧٤ ٢,١٢ ١,٣٧  سنة 

  ١٠٠  × األساسيقیمة المعیار للوضع / ث التغیر المحتمل قیمة المعیار بعد حدو= األساسيللوضع  *%
  األساسيللوضع %   -  ١٠٠ %=معدل التغیر  **

  .excel، بمالحق الدراسة باستخدام برنامج )١(نتائج التحلیل لبیانات جداول  :المصدر

  
لمزارع االستزراع السمكي األھلیة % ١٠التشغیل معا العائد وزیادة تكالیف  النخفاضوفقًا لتحلیل الحساسیة نتائج التحلیل المالي  :)٧(جدول 

  بمنطقة سھل الطینة

 البیان
  الوحدة

األساسي الوضع  %١٠ بنسبة معًا التشغیل تكالیف وزیادة العائد انخفاض 

النسبة/ القیمة  المعیار النسبة/ القیمة   %** التغیر معدل  *األساسي للوضع % 

NPV ٨٧,٠١ ١٢,٩٩ ٦,٩٥٠ ٥٣٤,٩٥  جنیھ ألف 

IRR % ٦١,٦٤ ٣٨,٣٦ ٢٨ ٧٣ 

B/C ٢١,٧٧ ٧٨,٢٣ ٠,٩٧ ١,٢٤  جنیھ 

CPB ١٦٤.٢٣-  ٢٦٤,٢٣ ٣,٦٢ ١,٣٧  سنة 

  ١٠٠  × األساسيقیمة المعیار للوضع / قیمة المعیار بعد حدوث التغیر المحتمل = األساسيللوضع *% 
  األساسيللوضع %   -  ١٠٠ %=معدل التغیر  **

  .excel، بمالحق الدراسة باستخدام برنامج )١(داول نتائج التحلیل لبیانات ج :المصدر
  

  : بمنطقة سھل الطینة السمكيتواجھ االستزراع  التيالمشاكل : رابعًا

) ٨(تبین من الزیارة المیدانیة وكما یتضح من جدول رقم 
بمنطقة الدراسة  السمكيوجود عدة مشكالت تواجھ االستزراع 

  :وأھمھا

وھذا  األسماك ریعةزتوفیر مشكلة عدم وجود مصادر قریبة ل -١
عن  الحالي االستغاللإنتاجیھ المساحات تحت  انخفاض إلىیؤدى 

من عینة % ١٠٠، بنسبة بلغت نحو المعدالت المفترض تحقیقھا
 . الدراسة

مناطق  إلىمراحل وصولھا  فيالزریعة ارتفاع نسبھ الفاقد من  -٢
مواقع بعیدة  فيحیث تتركز مراكز التجمیع والتفریخ   ،تزراعاالس

، تنقل خاللھا التيلطول المسافات  السمكي االستزراع عن مراكز
 . من عینة الدراسة% ٩٢,٨٦بنسبة بلغت نحو 

، حیث ال یتوافر للمزارع العاملة المصنعةنقص األعالف  -٣
متطلباتھا منھا لعدم وجود مصانع أو مصادر لتورید أعالف 

، بنسبة بلغت نحو األسماك بمنطقة الدراسة أو بالقرب منھا
  . من عینة الدراسة% ٨٥,٧١

 السمكیةارتفاع أسعار األدوات والمھمات الخاصة بالمزارع  -٤
وعدم توافرھا بالكمیات وفى األوقات المناسبة، بنسبة بلغت نحو 

 . عینة الدراسةمن % ٨٥,٧١

أسعار  فياستغالل التجار من داخل وخارج المنطقة وتحكمھم  -٥
مناطق غرب القناة ومدن  اإلنتاج إلىالشراء نظرَا لصعوبة نقل 

، بسبب الظروف األمنیة المشددة عند عبور القناة والواديالدلتا 
 . من عینة الدراسة% ٧١,٤٣بنسبة بلغت نحو 
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تواجھ االستزراع  التيللمشكالت  األھمیة النسبیة ):٨(جدول رقم 
 السمكي بمنطقة الدراسة

 % التكرار المشكلة

 ریعةز لتوفیر قریبة مصادر وجود عدم

 األسماك
١٠٠ ١٤ 

 في والتفریخ التجمیع مراكز وجود عدم

 المنطقة
٩٢,٨٦ ١٣  

 لتورید مصادر أو مصانع وجود عدم

 الدراسة بمنطقة األسماك أعالف
٨٥,٧١ ١٢ 

 الخاصة والمھمات األدوات رأسعا ارتفاع

 السمكیة بالمزارع
٨٥,٧١ ١٢ 

 المنطقة وخارج داخل من التجار استغالل

 الشراء أسعار في وتحكمھم
٧١,٤٣ ١٠ 

لعینة الدراسة  االستبیانجمعت وحسبت من بیانات استمارات  :المصدر
  .٢٠١٨/٢٠١٩موسم إنتاج 

  
 التوصیات

 السمكيھ االستزراع تواج التيوفقًا لنتائج البحث والمشكالت 
  :یليبمنطقة الدراسة یوصى البحث بما 

بالمناطق  السمكيالعمل على تشجیع مشروعات االستزراع  -١
حدیثة االستصالح حیث تحقق جدوى مالیة مرتفعة من ناحیة، 

 . بأسعار مناسبة لسكان تلك المناطق حیوانيوتوفر بروتین 

ة السمكیة ومراكز إقامة وحدة إقلیمیة للھیئة العامة لتنمیة الثرو -٢
 فيالبحوث والكلیات والمعاھد المتخصصة بما تمتلكھ من علماء 

 وخدمي وبحثيكافة التخصصات بالمنطقة یكون دورھا ارشادى 
لإلشراف على إنشاء المفرخات والمزارع األھلیة بطرق علمیة 

 .سلیمة

لتفریخ األسماك ذات القیمة  بالمنطقة عیةمفرخات صنا إنشاء -٣
 وانخفاضاالقتصادیة العالیة لسد احتیاجات المزارع من األسماك، 

 .تنقل خاللھا التينسبة الفاقد منھا لقصر المسافات 

إنتاج أعالف األسماك تناسب  فيإنشاء مصانع متخصصة  -٤
أعمار وأحجام ونوعیة األسماك لتوفیرھا للمزارع العاملة 

 .قةبالمنط

عقد دورات تدریبیة متخصصة ألصحاب المزارع السمكیة   -٥
كصناعة  السمكيلتدریبھم على كیفیة إدارة مشاریع االستزراع 

 .بطرق علمیة سلیمة

العمل على توفیر األدوات والمھمات الخاصة بالمزارع  -٦
بالمناطق الصحراویة بمنح التراخیص الالزمة إلقامة  السمكیة

 .بھا السمكيتوفیر مستلزمات االستزراع منشّات تجاریة وإنتاجیة ل
 

  المراجع

الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، دراسة تطور  - ١
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  :المالحق
السمكیة األھلیة باأللف جنیھ خالل العمر االفتراضي  للمزارع وضع الراھنالتكالیف واإلنتاج والمعامالت الفنیة واالقتصادیة لل ):١(جدول 

  .للمشروع بعینة البحث بمنطقة سھل الطینة

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنوات

 البیان
 الدورة

 األولى
 الدورة

 الثانیة
 الدورة

 األولى
 الدورة

 الثانیة
 الدورة

 األولى
 الدورة

 الثانیة
 الدورة

 األولى
 الدورة

 الثانیة
 الدورة

 األولى
 الدورة

 الثانیة

 حوض حفر من الفدان تجھیز

 وتبطین داخلیة ادیدواخ وجسور
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠ 

 التغذیة مركب من الفدان نصیب

 الرفع وماكینة
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ والمحابس المواسیر

 ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ السنوي اإلیجار

 ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ وادوات وشبك عالفات

 ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ وصیانتھ الحوض تطھیر

 ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٠ بلطي زریعة تكلفة

 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٠ )اصبعیات( بوري زریعة تكلفة

 ١٢.٥ ١٢.٥ ١٢.٥ ١٢.٥ ١٢.٥ ١٢.٥ ١٢.٥ ١٢.٥ ١٢.٥ ٠ العلف تكلفة

 ٣.٥ ٣.٥ ٣.٥ ٣.٥ ٣.٥ ٣.٥ ٣.٥ ٣.٥ ٣.٥ ٠ السبلة تكلفة

 ١٤.٤ ١٤.٤ ١٤.٤ ١٤.٤ ١٤.٤ ١٤.٤ ١٤.٤ ١٤.٤ ١٤.٤ ٠ وتعبئة وصید وتغذیة رعایة عمالة

 المیاه رفع مكینة وقود تكلفة

 )وشحوم وزیوت سوالر(
٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٠ 

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ مستلزمات نقل

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ صیانة تكلفة

 ونثریات إكرامیات( أخرى تكالیف

 )وغیرھا
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ 

 ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٠ )ألف( البلطي زریعة عدد

 البلطي من المسوق اإلنتاج كمیة

 طن
٥.٤ ٥.٤ ٥.٤ ٥.٤ ٥.٤ ٥.٤ ٥.٤ ٥.٤ ٥.٤ ٠ 

 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٠ )ج( المسوقة الوحدة سعر

 ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٠ )ألف( البوري زریعة عدد

 البوري من المسوق اإلنتاج كمیة

 طن
٢.١٦ ٢.١٦ ٢.١٦ ٢.١٦ ٢.١٦ ٢.١٦ ٢.١٦ ٢.١٦ ٢.١٦ ٠ 

 ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ٠ )ج( المسوقة الوحدة سعر

 ٢٠١٨/٢٠١٩لعینة الدراسة موسم إنتاج  االستبیانجمعت وحسبت من بیانات استمارات  :المصدر
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Abstract: The research mainly aims to measure the financial feasibility of private aquaculture projects in 
newly reclaimed land in the Sahl Altena and the ability to confront the risks it may face (sensitivity analysis), 
as well as investigating the obstecales facing the privatel fish farms to introduce sugessions to solve them. 
The results imply that the cost of drilling, lining the fish ponds, constructing bridges, and interior grooves 
occupies the first place for the items of the investment and the total costs, which amounted to 51.8% of the 
total investment costs and 21.98% of the total costs per acre, respectively. (2) The cost of fry takes the first 
place among the items of the operating costs by about 17 thousand pounds representing about 32.44%, of the 
total investment costs and 18.68% of the total costs, respectively. (3) The financial feasibility of investing in 
the field of private fish farming indicated that the internal rate of return (IRR) was about 73%, more than the 
opportunity cost of investing capital in the community of about 20%. (4) The sensitivity analysis in its three 
cases (increased operating costs 10%, decrease of revenues 10%, occurrence of both changes) indicated that 
the rate of internal return (IRR) was about 55%, 24%, 28%, respectively, i.e. more than the cost The 
opportunity to invest capital in the community of about 20%. (5) There are many problems facing fish 
farming activity in Sahl Altena area. The research also concluded several recommendations to expand fish 
farming activities in the region.  

Key words: Financial feasibility - internal rate of return - fish farming - Sahel Al-Tina 

 


