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استھدفت الدراسة تحليل وبيان كل من الخصائص الفنية لمشروع تصنيع الرنجة والوضع الراھن لھذا النشاط  :الملخص
وتقدير مؤشرات الكفاءة  ، والمشاكل التى تواجه المنتجين لھااج واستھ<ك والتجارة الخارجيةفى مصرمن حيث ا9نت

ر فيھا، واعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية، وأخرى ميدانية من خ<ل إستمارة اقتصادية ومؤشرات جدوى ا9ستثما
تبين أنه بالرغم من ثبات حجم ا9نتاج السنوى فى مصر من ،  مصانع8استبيان لعينة عمدية بمحافظة الشرقية بلغ حجمھا 

 مليون جنيه خ<ل فترة 2.95 ، أى ما يعادل حوالى%11.87الرنجة فإن قيمته تزيد بمتوسط معدل سنوى قدر بحوالى 
، مع زيادة صافى التجارة لصالح الواردات مما أدى إلى زيادة المتاح ل<ستھ<ك بمتوسط معدل )2014-2000(الدراسة 

كما أشارت تقديرات ، اكتفاء الذاتى  ومحصلة ذلك إنخفاض معدلً، سنوياً طنا180أى حوالى % 8.14سنوى قدر بحوالى 
 ألف جنيه للطن فى المتوسط، وھو مؤشر 8.37نع الرنجة تحقق صافى ربح موجب قدر بحوالىالربحية إلى أن مصا

من سعر بيع % 922.45مكانية التوسع فى ھذه المشروعات فى المدى الطويل، كما قدر متوسط ھامش المنتج بحوالى 
 تشجيع إقامة مثل ھذه المشروعات كما بينت الدراسة جدوى استثمار فى ھذه المشروعات، لذا يتطلب، الطن باب المصنع

 جدوى استثمارية عالية، أن ھناك طلب متزايد على استھ<كھا، وتغطية ذلك اتالتى تبين إلى جانب أنھا مربحة وذ
 .بالواردات مما يمثل عبء على الميزان التجارى

 .، مصر، الربحية، كفاءة استثمارتصنيع الرنجة: الكلمات اRسترشادية

 شكلة البحثيةوالمالمقدمة 

يُعد تصنيع الرنجة من أقدم المنتجات المحفوظة 
بالتدخين التقليدي وأحد أھم أنواع اtسماك المصنعة التى 

ًا كبيرا لدى المستھلك المصرىتلقى اقب ً، فض< عن القيمة ً
الغذائية العالية لwسماك حيث تتسم باحتوائھا على العناصر 

وتعتبر مشروعات . ةھامة والمعادن واtحماض اtمينيال
تصنيع الرنجة من المشروعات منخفضة التكاليف فيما عدا 

ً، فغالبا المستلزمات اtخرى ليف اtسماك كمادة خامتكا

ذات أسعار منخفضة ومن ھذه المستلزمات نشارة الخشب 
وملح الطعام وبالتالى تكاليف مساھمتھا فى ا9نتاج 

بير على كما أن تلك الصناعة تعتمد بشكل ك. منخفضة
تكنولوجيا غير معقدة من الناحية التصنيعية، واtھم فى 

. ھو مراعاة الشروط الصحية والجودةعملية تصنيعھا 
المتوفرة التى تناولت ھذا ًونظرا لمحدودية الدراسات 

، ة خاصة وتصنيع اtسماك بصفة عامة بصفالنشاط
؛ 2007، ؛ عبدالحميد1998عبدالفتاح، (والمتوفر منھا 

عرض الوضع الراھن تم اقتصار على ) 2012 برانية،
، والتجارة الخارجية وبعض المشاكل التى للتصنيع السمكى

ولم تتطرق إلى دراسة ربحية . تواجه ھذه اtنشطة

. أو جدوى استثمار فيھا/مشروعات تصنيع الرنجة و
رغم أھمية التوسع فى تلك المشروعات لسد العجز فى 

 .توفير فرص عملاستھ<ك منھا إضافة إلى 

 المشكلة البحثية 

إنخفاض ا9نتاج المحلى من  تتبلور المشكلة البحثية فى
 إلى نحو) 2002-2000(ألف طن 2.3الرنجة من نحو

بنسبة ) 2014-2012( ألف طن خ<ل الفترة 1.35
اtمر الذى أدى إلى زيادة % 43إنخفاض بلغت نحو

ة ھذا الواردات من ھذه السلعة وزيادة الفجوة الغذائي
باضافة إلى افتقار المكتبة العربية للدراسات اقتصادية 
لھذا النشاط، ومن ثم تبرز الحاجة للتعرف على خصائصه 

 .أو جدوى استثمار فيه/الفنية وربحية مشروعاته و

 ھدف الدراسة

{نتاج لاستھدفت ھذه الدراسة بيان الوضع الراھن 
الخصائص الفنية ستھ<ك والتجارة الخارجية للرنجة، وا

لمشروعات تصنيع الرنجة، ربحية ھذه المشروعات 
وجدوى استثمار فيھا، والتعرف على أھم المشاكل 

 .والمعوقات التى تواجه نشاط تصنيع الرنجة

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 

Agricultural Economics and Social Science 

*Corresponding author: Tel.  : +201093752565 
E-mail address: saad.ehab@yahoo.com 

 

865-873 



 
Saad, et al. 866

 الطريقة البحثيةالبيانات ومصادر 

 سة على نوعين من البيانات أولھمااعتمدت الدرا
الجھاز المركزى بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من 

، وثانيھما مة واحصاء والدراسات ذات الصلةللتعبئة العا
بيانات أولية من عينة ميدانية عمدية قوامھا ثمانية مصانع 

عشر مصانع  للرنجة بمحافظة الشرقية من إجمالى
من إجمالى % 11، ونحو %80بالمحافظة، أى تمثل نحو

 .عدد مصانع الرنجة بمصر

 ليب ا9حصاء الوصفى والكمى،واستخدمت الدراسة أسا
 ومعادت حيث تم استخدام المتوسطات والنسب المئوية

، كما تم تحليل ھيكل التكاليف انحدار الخطى البسيط
وايرادات وتقدير مؤشرات الربحية وكذلك مؤشرات 

 .الجدوى المالية لتلك المشروعات

 النتائج والمناقشة

 إنتاج واستھwك الرنجة

 أن المتوسط السنوى ل{نتاج المحلى 2و 1يبين جدولي 
-2000(ألف طن خ<ل الفترة  1.45 من الرنجة بلغ نحو

ًا عاما غير معنوى احصائيا مماوانه اخذ اتجاھ) 2014 ً ً 
تذبذبھا حول متوسطھا خ<ل تلك ( يشير إلى ثباتھا النسبى

ًووجود زيادة سنوية معنوية احصائيا في قيمة  )الفترة
 2.95 الرنجة بمعدل سنوى بلغ حوالى ا9نتاج الفعلى من

من المتوسط السنوى % 11.87مليون جنيه، تمثل حوالى 
 .  مليون جنيه24.85والذى بلغ حوالى 

ح ل<ستھ<ك من الرنجة يتضح من وبالنسبة للمتا
ًحصائيا بمعدل سنوى إ وجود زيادة سنوية معنوية 2 جدول

من % 8.14 ألف طن، تمثل حوالى 0.18بلغ حوالى 
 كما تبين وجود.  ألف طن2.21 لمتوسط السنوى البالغ نحوا

ًحصائيا فى الفجوة الغذائية بمعدل إزيادة سنوية معنوية 
% 27.63 ألف طن تمثل حوالى 0.21سنوى بلغ حوالى 

 .ألف طن 0.76من المتوسط السنوى البالغ نحو 

 التجارة الخارجية للرنجة فى مصر 

 ات من الرنجةتطور كمية وقيمة الصادرات والوارد

 وجود تباين فى كمية وقيمة الصادرات 3يبين جدول 
والواردات من الرنجة بين ا9رتفاع وا9نخفاض من عام 
tخر، ومن الجدول يتبين نمو تجارة الرنجة فى مصر من 

 سواء للصادرات أو الواردات ويتبين أن 2007عام 
 حيث بلغ 2007صافى التجارة فى غير صالح مصر منذ 

 للواردات)  (Alphachaning, 1972لنمو السنوىا معدل
من % 2.49 للصادرات  كان ذلك المعدلبينما% 38.36
مما أدى إلى بلوغ متوسط العجز فى  2014 -2007

 طن 764.73الميزان التجارى فى كمية الرنجة بلغ نحو
ما يقارب  أدى ذلك إلى تحميل الميزان التجارى

ما يدعو إلى  وھذا 2014مليون جنيه فى عام 119.57

ضروة تنمية ھذه الصناعة فى مصر رتفاع الطلب على 
 .الرنجة

 الخصائص الفنية لمشروعات تصنيع الرنجة

تبين من الزيارات الميدانية لمصانع إنتاج الرنجة بعينة 
ًالدراسة التى تم اختيارھا عمديا من المصانع المتوفرة فى 

زقازيق محافظة الشرقية وتقع ھذه المصانع فى مراكز ال
 ،) مصنع3(، وفاقوس ) مصنع4(، والحسينية ) مصنع1(

ًتبين عدم وجود تباينا واسعا فى مواصفات المصانع من  ُ
حيث مساحة المصنع والتجھيزات، وبلغ متوسط مساحة 

 مع مراعاة توافر ظروف التھوية 2م100المصنع حوالى 
الطبيعية والصناعية، ھذا با9ضافة إلى أن المصنع عادة ما 

كون من طابقين يتضمن الدور اtرضى غرفة ل{دارة يت
تحتوى متطلبات ا9دارة من المكاتب والكراسى، وأدوات 

 وث<جة غرفة لتخزين الخامات والمنتجات، حفظ السج<ت،
وغرفة لتخزين المواد والخامات الجافة وأجولة النشارة 
وموازين وبراميل ب<ستيكية خاصة بالتمليح الجاف ومولد 

 يخرج منه ماسورة لتوصيل الدخان الناتج إلى بيت للدخان
، التدخين فى الدور العلوى الذى يحتوى على غرفة التدخين

وصالة الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، والطابقين 
مزودان بجھاز تكييف، ومولد كھرباء، ويتطلب المشروع 

 .  حامل وماكينتان للتغليف15حوامل لتشميع السمك عددھا 

ن نظم ا9نتاج والتسويق تبين اعتماد المنتجين أما ع
 "الھارينج"للرنجة فى إنتاجھم بشكل كامل على أسماك 

الكاملة المستوردة من ھولندا واسكتلندا والنرويج، وأوضح 
أصحاب المصانع أن اعتماد على أسماك مستوردة يمثل 

 وتمثل عائق لتنمية ھذه 4 كما يتضح من جدول أھم مشكلة
حيث ارتفاع أسعار سمك الھارينج المجمد نتيجة الصناعة، 

تحكم المستوردين فى اtسعار خاصة فى المواسم التى 
يزداد فيھا الطلب أى خ<ل موسمي شم النسيم وشھر 

سعر الصرف، ويتم تسويق الرنجة إضافة لتحرير  رمضان،
ًيتم التعامل بينھم مباشرة فض< على  من خ<ل عم<ء للمصنع

 . المصانع لبيع منتجاتھمحابوجود مح<ت tص

wت الفنية الwزمة �نتاج الطن من الرنجة المعام
 كمتوسط لعينة الدراسة

 ربحية مشروعات تصنيع الرنجة

التكاليف ا�نتاجية وعوائد ا�نتاج لمشرعات تصنيع 
 الرنجة 

تنقسم تكاليف ا9نتاج الكلية لمشروع إنتاج الرنجة إلى 
 أن 6 ويتبين من جدول .تكاليف ثابتة وأخرى متغيرة

متوسط التكاليف الثابتة غير المرتبطة بحجم ا9نتاج والتى 
ھ<ك والفائدة على رأس تمثلت فى ايجار المصنع وا9

المال المملوك المستثمر والضرائب السنوية وقيمة التأمين 
 ألف جنيه جنيه 95.95السنوى والصيانة الدورية بلغ نحو 

وأن متوسط. يف الكليةمن متوسط التكال% 9.39تمثل 
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 2014 -2000 واRستھwك واRكتفاء الذاتى من الرنجة فى مصر خwل الفترة جا�نتا تطور. 1جدول 

 السنوات ا�نتاج الفعلى

 الكمية
 )ألف طن(

 القيمة
 )مليون جنيه(

 المتاح ل�ستھwك
 )ألف طن(

معدل اRكتفاء 
 )% (الذاتى

 الفجوة الغذائية
 )ألف طن(

2000 2.39 15.11 2.45 97.55 0.06 

2001 1.04 5.79 1.04 100 0 

2002 3.42 27.57 3.41 100.29 -0.01 

2003 0.964 10.15 0.96 100.42 -0.004 

2004 0.299 2.34 0.30 99.67 0.001 

2005 0.925 9.72 0.745 124.16 -0.18 

2006 0.644 5.59 0.441 146.03 -0.203 

2007 2.23 33.38 2.62 85.11 0.39 

2008 2.26 37.22 2.65 85.28 0.39 

2009 1.27 21.75 1.42 89.44 0.15 

2010 0.869 23.54 2.32 37.46 1.451 

2011 1.38 40.17 2.94 46.94 1.56 

2012 1.46 40.04 3.42 42.69 1.96 

2013 1.23 38.85 3.72 33.06 2.49 

2014 1.37 61.57 4.77 28.72 3.40 

 0.764 65.61 2.21 24.85 1.45 المتوسط

 جمعت وحسبت من بيانات الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا9جصاء، نشرة ا9نتاج والمتاح ل<ستھ<ك والتجارة الخارجية :المصدر
 .  من أھم السلع الصناعية، أعداد متفرقة

 

 -2000وة الغذائية من الرنجة فى مصر خwل الفترة  واRستھwك والفججا�نتا  لتطوريمعادRت ا�تجاه الزمن .2جدول 
2014 

 المتغير ھـب س +ا =  ھـص
 ب ا

المتوسط 
 السنوى

معدل التغير 
 1(%)السنوى 

 ف ت 2ر

 0.04 2.76- 1.45 0.04- 1.74 )ألف طن(كمية ا�نتاج الفعلى 
-0.73 

 غ م
0.54 
 غ م

 **19.73 **4.44 0.6 11.87 24.85 2.95 1.27 )مليون جنيه( قيمة ا�نتاج الفعلى 
 **7.1 **2.66 0.35 8.14 2.21 0.18 0.79 )ألف طن(كمية المتاح لwستھwك 

 **33.95 **5.83 0.72 27.63 0.76 0.21 0.95- )ألف طن(الفجوة الغذائية 

 عامل الزمن بالسنوات :ھـس         القيمة التقديرية للمتغير التابع موضع الدراسة    : ھـص 
 0.01 التقدير معنوى إحصائيا باحتمال خطأ (**) :    .15...........،1،2تمثل رقم السنة، حيث  أرقام السنوات : ھـ

 100×)المتوسط الحسابى السنوى /ميل الدالة= ()%(معدل التغير السنوى ) 1(          ًالتقدير غير معنوى احصائيا: غ م
  .1 جمعت وحسبت من بيانات جدول :المصدر
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 )2014 -2000( تطور كمية وقيمة الصادرات والواردات من الرنجة فى مصر خwل الفترة .3دول ج

 السنوات صافى التجارة الواردات الصادرات

 الكمية
 )طن( 

 القيمة
 )مليون جنيه(

 الكمية
 )طن( 

 القيمة
 )مليون جنيه(

 الكمية
 )طن( 

 القيمة
 )مليون جنيه(

2000 5 0.104 15 0.319 )10( )0.215( 

2001 6 0.114 - - 6 0.114 

2002 11 0.58 9 0.99 2 )0.41( 

2003 6 0.31 - - 6 0.31 

2004 5 0.21 - - 5 0.21 

2005 12 0.11 2 0.23 10 0.12 

2006 - - 8 0.08  )8( )0.08( 

2007 63 0.442 238 2.536 )175( )2.094( 

2008 219 1.487 532 5.949 )313( )4.462( 

2009 28 0.478 114 1.776 )86( )1.298( 

2010 84 0.879 1594 29.668 )1510( )28.789( 

2011 85 0.895 1574 29.366 )1489( )28.471( 

2012 24 0.327 1996 43.251 )1972( )42.924( 

2013 69 1.848 2592 49.695 )2523( )47.847( 

2014 75 2.55 3489 122.115 )3414( )119.565( 

 )18.36( )764.73( 19.065 810.866 0.689 46.133 المتوسط 

 تعبر عن عجز الميزان التجارى لھذه السلعة) قيمة سالبة( اtرقام بين اtقواس * 
جمعت وحسبت من بيانات الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا9حصاء، نشرة ا9نتاج واستھ<ك والتجارة الخارجية من أھم السلع  :المصدر

 .لصناعية، أعداد متفرقةا

 

 

  المنتجين للرنجة بعينة الدراسة التوزيع العددى والنسبى للمشاكل التى تواجه.4جدول 

 (%) ا�ھمية النسبية العدد المشكلة

 100 8 اRعتماد على أسماك مستوردة

 62.5 5 ارتفاع اسعار ا�سماك

 75 6 ًخاصا خwل المواسم سعارتحكم المستوردين فى ا�

 .2018جمعت وحسبت من بيانات استمارات استبيان لعينة الدراسة  :لمصدرا
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  من الرنجة كمتوسط لعينة الدراسة المعامwت الفنية ال�زمة �نتاج الطن.5جدول 

 البيان الوحدة المعامل الفنى

 34.0 يوم عمل معدل العمالة بالمصنع
 35.25 طن  بالمصنعمتوسط حجم ا�نتاج

 80.0 )%( ىمعدل التصاف
 44.06 طن اسماك الھارينج المجمدة للمصنع

 100.0 صندوق صناديق خشب للتعبئة
 60.0 كيلوجرام نشارة الخشب

 5.0 كيلوجرام ورق زبدة
 200.0 ملصق ملصقات بيانات العبوة

 7.0 كيلوجرام زيت الطعام
 800.0 كيلوجرام الملح

 . 2018تبيان لعينة الدراسة جمعت وحسبت من بيانات استمارات اس :المصدر

  

 ألف جنيه:         القيمة 2018ًجة وفقا لعينة الدراسة عام التكاليف ا�نتاجية لمصانع إنتاج الرن بنود. 6جدول 

 متوسط العينة 8 7 6 5 4 3 2 1 البـــند     المصنع

 )%( القيمة التكاليف الثابتة

 0.34 3.4375 4 2.75 4.5 3.75 4 3 2.5 3 ايجار المصنع

 4.01 41.008 53.079 52.89 36.002 29.986 47.815 35.595 36.289 36.409 اRھwك

 3.02 30.844 39.72 39.48 27.73 22.56 35.908 26.978 27.448 26.931 الفائدة على راس المال

 0.76 7.75 5 10 7 6 10 7 9 8 الضرائب  السنوية

 0.22 2.219 0.75 10 2.5 0 1 1 1.5 1 قيمة التأمين السنوى

 1.05 10.688 4.5 15 8 8 20 10 10 10 الصيانة الدورية

 9.39 95.94625 107.049 130.12 85.732 70.296 118.723 83.573 86.737 85.34 اجمالي التكاليف الثابتة

 التكاليف المتغيرة

 66.43 678.563 630 630 720 540 1000 612.5 666 630 ة مستوردةاسماك ھارينج مجمد

 0.48 4.95 6 6 6 4.8 4.8 3.6 4.8 3.6 مصروفات المياه

 2.11 21.575 21.6 21.6 25 21.6 24 20.4 20.4 18 مصروفات الكھرباء

 0.31 3.15 4.8 4.8 2.4 2.4 2.4 2.4 3.6 2.4 مصروفات الطاقة الشھرية

 7.07 72.25 80 80 90 70 65 70 60 63 صناديق رنجة فارغة

 0.64 6.563 7 7 8 6.5 6 6 6 6 نشارة خشب

 0.78 7.938 6.5 7 8 8 6 12 8 8 ورق زبدة

 0.053 0.544 0.9 0.6 0.75 0.5 0.3 0.5 0.45 0.35 ملصقات بيانات العبوات

 0.37 3.75 4 4 5 3.5 3 4 3.5 3 مصروفات النقل

 0.34 3.438 3.5 3.5 3.5 3.5 4 3 3 3.5 ملح

 11.31 115.563 50 90 170 80 160 122.5 120 132 ا�دارة والعمالة

 0.58 5.928 2.6 5.6 10 5.28 8 5.6 7.4 2.94 التخزين

 0.13 1.375 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1 1 زيت طعام

 90.61 925.58 818.9 861.6 1050.15 747.08 1285 864 904.15 873.79 اجمالي التكاليف المتغيره

  1021.53 925.95 991.72 1135.882 817.376 1403.723 947.573 990.887 959.13 اجمالي التكاليف الكلية

 .2018 جمعت وحسبت من بيانات استمارات استبيان لعام :المصدر
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ا9نتاج والمتمثلة فى  التكاليف المتغيرة المرتبطة بحجم
 مصروفات ، مصروفات المياه،ة مستوردةاسماك ھارينج مجمد

صناديق رنجة مصروفات الطاقة الشھرية،  الكھرباء،
، ملصقات بيانات العبوات نشارة خشب، ورق زبدة، فارغة،

 زيت طعام التخزين، مصروفات النقل، ملح، ا9دارة والعمالة،
من % 90.61 ألف جنيه تمثل حوالى 925.58بلغ حوالى 

 . ألف جنيه1021.53متوسط التكاليف الكلية البالغة حوالى 

 ھيكل ا�يرادات

لمبيعات النقدية وتشمل قيمة تشتمل ا9يرادات على ا
ا9نتاج الرئيسى وھو الرنجة مع اtخذ فى اعتبار أن 
ھناك نقص فى الوزن يرجع إلى عمليات التصنيع يمثل 

أى أن الطن من اtسماك الطازجة المجمدة % 20حوالى 
 كجم من الرنجة، إلى جانب قيمة 800من الھارينج ينتج 

ًنوى نظرا لتصنيع سمك الخردة، و توجد قيمة للناتج الثا
حيث بلغ متوسط . الھارينج المجمد فى الصورة الكاملة

 .مليون جنيه 1.31ا9يرادات الكلية للمصنع حوالى 

 مؤشرات الكفاءة اRقتصادية

 ً تحلي< لمتوسط دخل المصانع ومتوسط7جدول  يوضح
وھامش المنتج  العينة من خ<ل تقديرصافى ربح المصنع

 تلك المصانع تحقق صافى ربح ومن الجدول يتضح أن
 ألف جنيه 291.69موجب قدر فى المتوسط بحوالى 

ً طنا من الرنجة بمتوسط سعر بيع للطن قدر 935.25نتاج 
ھذا الربح الصافى الموجب   ألف جنيه،37.26بحوالى 

مؤشر لتوافر حوافز مشجعة للتوسع فى ھذا النشاط ، حيث 
، )2016ابر، ج(من المفترض ت<شيه فى المدى الطويل 

وھو عبارة عن النسبة المئوية ( وتراوح ھامش المنتج
لصافى ربح الوحدة المباعة إلى سعر بيع الوحدة باب 

من سعر بيع الطن إلى % 10.96من حوالى  )المصنع
مما % 22.45بمتوسط قدر بحوالى  % 36.05حوالى 

 .يدل على أن ھناك حوافز تسويقية لمنتجى الرنجة

 ى مشروعات تصنيع الرنجةجدوى اRستثمار ف

تم افتراض تطور إنتاجية المشروع وبالتالي التكاليف 
السنة الثانية، % 75للسنة اtولى، % 50التشغيلية من 

واعتمد التقييم على . استقرار المشروع من السنة الثالثة
 كما تم استخدام.  سنة25العمر ا9نتاجى للمشروع  أساس أن

. رصة بديلة ل<ستثماروھو يمثل أفضل ف% 15سعر خصم 
 ح<ل والتجديد حسب العمر افتراضىجراء عملية ا9إوتم 

بإضافة القيمة الجديدة للتكاليف  للمكونات استثمارية
العمر ا9نتاجى  )استثمارية وقيمة الخردة ل{يرادات

 . سنة25للمشروع 

 التكاليف ا�نتاجية

اليف تنقسم تكاليف إنتاج الرنجة إلى قسمين ھما التك
ُا9ستثمارية والتكاليف التشغيلية حيث قدرت إجمالى 

ًوفقا لقيم أصولھا الرأسمالية،  التكاليف ا9ستثمارية
وتضمنت تلك التكاليف قيمة اtرض والمباني والمكيفات 
والشفاطات وماكينات تغليف ومولدات كھرباء وحوامل 

ثاث والتكاليف التشغيلية والتى أتشميع وث<جات وموازين و
 ة مستوردةارينج مجمدـــــماك ھـــتشتمل على قيمة أس

والضرائب السنوية ومصروفات المياه ومصروفات 
الكھرباء وقيمة التأمين السنوى ومصروفات الطاقة 
الشھرية والمصروفات السنوية لصيانة المصنع وصناديق 
رنجة فارغة ونشارة خشب وورق زبدة واستيكارات 

ح وا9دارة والعمالة الماركة ومصروفات النقل ومل
والتخزين وزيت طعام وتم تقدير التدفقات النقدية للمصانع 

 .العينة ثم متوسط العينة

 الجدوى المالية لمشروع إنتاج الرنجة

 قوائم التدفقات النقدية السنوية لمتوسط 8يوضح جدول 
بالعينة، ) الرنجة(مشروعات إنتاج سمك الھارينج المدخن 

 التدفقات الخارجة الحاضرة، حيث يبين متوسط إجمالى
ومتوسط إجمالى التدفقات الداخلة الحاضرة المتمثلة فى 

والكميات المستھلكة منزليا ) الرنجة(قيمة انتاج الرئيسي 
والھدايا وقيمة الخردة، ومتوسط صافى التدفقات النقدية 

 .الحاضرة

 فى مشروعات إنتاج الرنجة مؤشرات كفاءة ا�ستثمار

مؤشرات المستخدمة لقياس كفاءة  ال9يبين جدول 
ا9ستثمار لمشروعات إنتاج سمك الھارينج المدخن، ومن 
خ<ل تقدير مؤشرات التقييم المالى لمتوسط العينة يتضح 
أن المشروعات حققت نتائج إيجابية منھا معيار صافى 
القيمة الحاضرة الذى حقق قيمة حاضرة موجبة حوالى 

 العائد الداخلى نحو ألف جنيه، كما بلغ معدل 361.89
وھو معدل أعلى من تكلفة الفرصة البديلة % 27.18

المتاحة ستثمار رأس المال فى المجتمع والذى يمثلھا 
وبالتالى % 15سعر الفائدة فى البنوك التجارية الذى يبلغ 

أما . يسمح بصافى ربح مناسب ل{ستثمار فى ھذا النشاط
 التكاليف فقد بلغ متوسط نسبة المنافع إلى بالنسبة لمعيار

وھذا يعنى أن كل جنيه تم استثماره فى 1.06حوالى 
 جنيه، وتشير 0.06 مشروع إنتاج الرنجة بلغ عائده حوالى

 .جميعھا إلى جدوى استثمار فى ھذه المشروعات

 ّاثار التوسع فى مصانع إنتاج الرنجة

نخلص من ھذا البحث بأن ھذه المشروعات تحقق 
 الحوافز المشجعة على التوسع ربحية صافية أى تتوفر

ھذا إلى جانب جدوى استثمار فيھا ولذا فإن الدراسة  فيھا،
يث توصى بالتوسع فى إنشاء مشروعات إنتاج الرنجة ح

ليھا عائدات إشارة سابق ا9يضاف إلى الجوانب ا9يجابية 
أخرى تتمثل فى خفض فى جانب الواردات بما يعادل 

 جانب توفير فرص عمالة ً مليون جنيه سنويا إلى35.54
 عمل ھذا فى مقابل قيمة يوم 51548تقدر بحوالى 

 مليون 28.52اtسماك المستوردة والتى تقدر بحوالى 
مليون  28.218 جنيه وحجم استثمارات أولية تقدر بحوالى

ً ألف طن سنويا والتى يتم 1.516جنيه وذلك 9نتاج 
ً مصنعا 43لك الفجوة تحيث يحتاج لسد ً.استيرادھا سنويا

ً طنا وتم 35.25بمتوسط حجم إنتاج للمصنع يقدر بحوالى
 10تقدير ذلك من تقدير تلك الكمية كما يوضحھا جدول 

ًطنا من الرنجة بمتوسط سعر استيراد 1516.125بحوالى 
ھذا إضافة إلى تحقيق .ألف جنيه 23.44للطن قدر بحوالى 

 . مليون جنيه12.7 قيمة مضافة للطن تقدر
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 2018ًيه وفقا لعينة الدراسة عام تكاليف ا�نتاجية وا�يرادات لمصانع إنتاج الرنجة با�لف جن ال.7جدول 

رقم المصنع  
 المؤشرات

 متوسط العينة 8 7 6 5 4 3 2 1

 35.25 30 36 37 34 42 32 35 36 )طن( حجم ا�نتاج -1

 37.26 37.33 36.31 37.66 37.59 37.54 38.46 35.64 37.57  سعر بيع الطن-2

 1312.75 1119 1307 1393 1278 1576 1230 1247 1352 )2×1(اRيراد الكلي للمصنع -3

 1021.53 925.94 991.72 1135.88 817.38 1403.72 947.57 990.89 959.13  التكاليف الكلية-4

 28.89 30.87 27.55 30.7 24.04 33.42 29.61 28.31 26.64 )4÷1( تكاليف انتاج الطن -5

 8.37 6.47 8.76 6.96 13.55 4.12 8.84 7.33 10.93 )5-2(بح الطن  ر-6

 22.45 17.33 24.13 18.47 36.052 10.96 22.99 20.57 29.09 100×) 2÷6(  ھامش المنتج-7

 291.69 194.05 315.44 257.39 460.79 172.83 282.99 256.65 393.43 )1×6(الربح السنوي للمصنع -8

 .2018ن بيانات استمارات استبيان لعام  جمعت وحسبت م:المصدر

 

 )القيمة با�لف جنيه( متوسط التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لمصانع عينة الدراسة .8جدول 

جملة التدفقات  السنة
 الداخلة

معامل الخصم عند 
 %15سعر الخصم 

القيمة الحاضرة 
 للتدفقات الداخلة

جملة التدفقات 
 الخارجة

القيمة الحاضرة 
 للتدفقات الخارجة

صافي القيمة 
 الحاضرة

صافي التدفق 
 النقدي

1 560.25 0.8696 487.17 1138.42 989.93 -502.76 -578.17 

2 840.25 0.7561 635.35 716.73 541.95 93.4 123.52 

3 1120.25 0.6575 736.58 949.68 624.43 112.15 170.57 

4 1120.25 0.5718 640.51 947.18 541.55 98.96 173.07 

5 1120.25 0.4972 556.96 947.18 470.92 86.05 173.07 

6 1120.25 0.4323 484.32 947.18 409.49 74.82 173.07 

7 1120.25 0.3759 421.14 947.18 356.08 65.06 173.07 

8 1120.25 0.3269 366.21 947.18 309.63 56.58 173.07 

9 1120.25 0.2843 318.45 947.18 269.25 49.19 173.07 

10 1121.74 0.2472 277.28 947.18 234.13 43.15 174.56 

11 1120.63 0.2149 240.87 976.93 209.98 30.89 143.69 

12 1120.25 0.1869 209.38 947.18 177.03 32.35 173.07 

13 1120.25 0.1625 182.07 947.18 153.94 28.13 173.07 

14 1120.25 0.1413 158.32 947.18 133.86 24.46 173.07 

15 1153.49 0.1229 141.76 947.18 116.40 25.36 206.32 

16 1120.25 0.1069 119.72 1531.8 163.69 -43.98 -411.55 

17 1120.25 0.0929 104.1 947.18 88.02 16.083 173.07 

18 1120.25 0.0808 90.52 947.18 76.54 13.99 173.07 

19 1120.25 0.0703 78.72 947.18 66.55 12.16 173.07 

20 1121.08 0.0611 68.49 947.18 57.87 10.63 173.89 

21 1121.29 0.0531 59.58 950.93 50.52 9.051 170.36 

22 1120.25 0.0462 51.76 973.18 44.96 6.79 147.07 

23 1120.25 0.0402 45.01 947.18 38.052 6.953 173.073 

24 1120.25 0.0349 39.14 947.18 33.089 6.046 173.073 

25 1157.27 0.0304 35.16 947.18 28.773 6.382 210.088 

   6548.55  6186.66 361.89  

 .2018 جمعت وحسبت من بيانات استمارات استبيان لعام :المصدر
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  مؤشرات كفاءة ا�ستثمار فى مشروعات إنتاج الرنجة.9جدول 

  البيان
 المصنع

 NPVصافي القيمة الحاضرة  B/C للتكاليف نسبة المنافع
 )ألف جنية(

 IRRمعدل العائد الداخلي 
)%( 

1 1.06 340.562 27.4 

2 1.03 154.168 20.9 

3 1.10 552.698 35.9 

4 1.04 311.173 24.1 

5 1.07 330.868 30.2 

6 1.04 282.855 25 

7 1.01 77.081 17 

8 1.15 845.716 37 

 27.188 361.89 1.06 المتوسط

 . جمعت وحسبت من قوائم التدفقات النقدية المستخلصة من استمارات استبيان:المصدر

 

 

 

 )2014 -2000( تطور كمية وقيمة الصادرات والواردات من الرنجة فى مصر خwل الفترة .10جدول 

 السنوات صافى التجارة الواردات الصادرات
 الكمية

 )طن(
 القيمة

 )مليون جنيه(
 ةالكمي

 )طن( 
 القيمة

 )مليون جنيه(
 الكمية

 )طن(
 القيمة

 )مليون جنيه(

2000 5 0.104 15 0.319 )10( )0.215( 
2001 6 0.114 - - 6 0.114 
2002 11 0.58 9 0.99 )2( )0.41( 
2003 6 0.31 - - 6 0.31 
2004 5 0.21 - - 5 0.21 
2005 12 0.11 2 0.23 10 0.12 
2006 - - 8 0.08  )8( )0.08( 
2007 63 0.442 238 2.536 )175( )2.094( 
2008 219 1.487 532 5.949 )313( )4.462( 
2009 28 0.478 114 1.776 )86( )1.298( 
2010 84 0.879 1594 29.668 )1510( )28.789( 
2011 85 0.895 1574 29.366 )1489( )28.471( 
2012 24 0.327 1996 43.251 )1972( )42.924( 
2013 69 1.848 2592 49.695 )2523( )47.847( 
2014 75 2.55 3489 122.115 )3414( )119.565( 

 )34.43( )1435.25( 35.54 1516.13 1.11 80.88 المتوسط 
 )قيمة سالبة(اtرقام بين اtقواس * 

ستھ<ك والتجارة الخارجية من أھم السلع  جمعت وحسبت من بيانات الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا9حصاء، نشرة ا9نتاج وا:المصدر
 .الصناعية، أعداد متفرقة
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ECONOMICS OF HERRING PROCESSING IN EGYPT 

Lamiaa A. Saad, M.G. Amer, A.E. Hasaan and A.F. Hamed 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: This study aims to know and analyze technical characteristics of herring 
processing project and the current situation of this project in Egypt from production, 
consumption, foreign trade, problems that facing their producers and estimate indicators of 
economics efficiency, and feasibility of investment. This study depended on secondary date 
and primary data questionnaire for indended sample included 8 processing units. The main 
results indicated that although annual production fixed in Egypt from herring, this value 
increased with annual rate of 11.87% which equal 2.95 million LE in study period (2000-
2014). Results also showed that, increasing in consumption available with annual rate 8.14% 
which equal to 180 ton annually. It related to decrease self-suffciency rate annually with 
6.08%, respectively, profitability indicators indicated that herring factories achieved positive 
net profit with 8.37 thousand LE ton in average, that indicated to make such projects in long 
time, product margin was 22.45% from primary price. The results indicated that investment 
efficiency and economics efficiency were profitable.                                                           

Key words: Herring processing, Egypt, profitability, investment efficiency. 
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