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 الملخص
 

وم  مذن ترجع أهمية الصناعات الغذائية لما تقوم به من توفير سلع ضرورية لألنسان تحقق أمنه الغذذائ    ممذا أن ذا تسذاهم فذ  تنميذة ا اتصذا  القذ      
ممذا  ل استغالل الموار  المتاحة ف  المجتمع . فضال عن أن ا وسيلة لزيا ة ا نتذا  عذن يريذق ضذمان تسذويق المنتجذات   والمحاف ذة علذ  ا سذ ارخال

منتجذة مذن لي فع بالمنتجين ال  زيا ة انتاج م مع ا تجاه نحو تحسذين وتيذوير نوعيذة هذذا ا نتذا  . وتمشلذت مذذملة هذذا البحذخ   فذ  انختذا  المميذات ا
. فضذال عذن  المجم ات وال صائر بالرغم من توافر ا نتا  من ا صناف المختلتة للخضر والتام ة ف  مصر   واتجاه المميات المنتجة من ا الذ  التزايذ 
ن ضذللة حجذم وجو  يااات عايلة ومخزون رام  ل ي ب   ذرمات التصنيع الغذذائ  فذ  مجذال انتذا  وتصذنيع المجمذ ات وال صذائر   علذ  الذرغم مذ

م المنتج . لذا فان هذا البحخ وصذناعة المجمذ ات ي ذ ف الذ   راسذة الوضذع الذراهن انتذا  وال صذائر مذن الخضذر والتام ذة اليازجذة فذ  مصذر   وأهذ
الل  راسذذة ال وامذذل والمحذذ  ات التذذ  ت راذذل تقذذ م ا   ومذذذلك التذذرل وا ممانيذذات المتاحذذة للتوسذذع فذذ  تلذذك الصذذناعة وتحقيذذق أهذذ اف ا . وذلذذك مذذن خذذ
الذة لذذرمة الصناعات الغذائية وأهميت ا النسبية ف  ا اتصا  المصري . والصناعات الغذائية القائمة علذ  الخضذر والتام ذة اليازجذة   ومذذلك  راسذة ح

حققذذة  نتاج ذذا خذذالل فتذذرة أ فينذذا لألغذيذذة المحتو ذذة   ومواذذف انتاج ذذا مذذن المجمذذ ات وال صذذائر واليااذذات ال ايلذذة ب ذذا   والقيمذذة المضذذافة الصذذافية الم
ناعة ال امذة  التس ينات مأح ي الذرمات الت  مازالت تاب ة لقياع ا عمال ال ام والت  عن يريق ا يممن التوصل ال  أهم الم واات الت  تواجه تلذك الصذ

تلذك الصذناعة ال امذة   وزيذا ة اذ رت ا  . وا  توصل هذا البحخ ال  ب   الحلول الت  تساع  ف  التغلب علذ  ب ذ  المذذمالت التذ  تواجذه التوسذع فذ 
 التنافسية سواء عل  المستوي ال اخل  أو الخارج  . 

 
 المقـدمــة

 

ت تبر مذروعات التصنيع الغذائ  مذن أاذ م المذذروعات الصذناعية والتذ    ذرت مذع   ذور اانسذان وسذ يه للحصذول علذ  غذائذه . وهذ  
ول التقيرة . وترجذع أهميذة الصذناعات الغذائيذة الذ  أن ذا تقذوم بتذوفير سذلع أساسذية وضذرورية لالنسذان اح ي الصناعات ال امة سواء لل ول الغنية أو ال 

ع . ممذا أن ذا ومرتبية ارتبايا وشيقا بتحقيق أمنذه الغذذائ    ممذا أن ذا تسذاهم فذ  تنميذة اااتصذا  القذوم  مذن خذالل اسذتغالل المذوار  المتاحذة فذ  المجتمذ
ق ضذذمان تسذذويق المنتجذات والمحاف ذذة علذ  ا سذذ ار ممايذ فع المنتجذذين الذذ  مزيذ  مذذن اانتذا  مذذع ااتجذاه نحذذو تحسذذين وسذيلة لزيذذا ة اانتذا  عذذن يريذ

التام ذة وتيوير نوعية اانتا  . وعل  الرغم من ا همية النسبية للخضر والتام ة ف  الزراعة المصرية   حيخ بلغت المساحة المزروعة من الخضذر و
( اا أن نسبة ما يتم تصني ه من ا ضئيل   حيخ بلغ المتوسي السذنوي للقيمذة  2000 – 1990المحصولية ممتوسي للتترة )  % من المساحة 16.4نحو 

% من اجمال  القيمة النق ية للصناعات الغذائيذة والتذ  بلغذت  2.2مليون جنيه تمشل نحو  335.0النق ية للصناعات الغذائية من الخضر والتام ة حوال  
 مليار جنيه وذلك خالل نتس فترة ال راسة . 15.2حوال  

وسوف ي تم هذا البحخ ب راسة ااممانيات الحالية والمسذتقبلية انتذا  وصذناعة المجمذ ات وال صذائر مأحذ ي الصذناعات الغذائيذة القائمذة     
ضذال عذن زيذا ة اليلذب علذ  منتجات ذا سذواء علذ  عل  الخضر والتام ة اليازجة ن را لن رة ا بحاخ وال راسات الت  تناولت هذذه الصذناعة ال امذة   ف

يذاع المستوي المحل  أو الخارج    و خول ع ي  من مذروعات القياع الخال وااستشماري ف  هذا المجال وزيا ة المنافسة بين ذا وبذين مذذروعات ا
 99– 1991/ 90ن المجمذ ات وال صذائر خذالل التتذرة )ااعمال ال ام   والت  سوف يتم  راسة حالة لذرمة ا فينا لألغذية المحتو ة ومواف انتاج ا مذ

 ( مأح ي الذرمات الت  مازالت تاب ة لقياع ااعمال ال ام ولم يتم خصخصت ا ب   .    2000/
 

 مشكلة البحث 
ا  مذن ا صذناف تنحصر مذملة هذا البحذخ فيمذا لذوح  مذن انختذا  واضذل فذ  المميذات المنتجذة مذن المجمذ ات وال صذائر بذالرغم مذن تذوافر اانتذ   

ب ذ   المختلتة للخضر والتام ة اليازجة ف  مصر   واتجاه المميات المنتجة من ا ال  التزاي  . فضال عذن وجذو  يااذات عايلذة   ومخذزون رامذ  لذ ي
 ذرمات التصنيع الغذائ  ال املة ف  مجال انتا  وتصنيع المجم ات وال صائر عل  الرغم من ضللة حجم المنتج من ا . 

 

 لبحث هدف ا
ي  ف هذا البحخ ال   راسة الوضع الحال  انتا  وصناعة المجمذ ات وال صذائر مذن الخضذر والتام ذة فذ  مصذر   وأهذم ال وامذل والمحذ  ات التذ     

 هميذة ت يق تق م ا   ومذذلك التذرل وااممانيذات المتاحذة للتوسذع فذ  تلذك الصذناعة   والوصذول ب ذا الذ  الوضذع المنذذو  . وذلذك مذن خذالل  راسذة ا
ضذذر اااتصذذا ية لحاصذذالت الخضذذر والتام ذذة   والصذذناعات الغذائيذذة وأهميت ذذا النسذذبية فذذ  اااتصذذا  المصذذري والصذذناعات الغذائيذذة القائمذذة علذذ  الخ

راسذة حالذة والتام ة   والمسلك التسويق  للحاصالت الخضرية والتام ية اليازجة مأح  الخامات المستخ مة فذ  صذناعة المجمذ ات وال صذائر . مذذلك  
نتاج ذا خذالل لذرمة ا فينا لألغذية المحتو ة   ومواف انتاج ا من المجم ات وال صائر   واليااذات ال ايلذة ب ذا   والقيمذة المضذافة الصذافية المحققذة ا

خ أيضذا الوصذول الذ  ب ذ  فترة التس ينات   مأح ي الذرمات الت  مازالت تاب ة لقياع ا عمال ال ام ولم يتم خصخصذت ا ب ذ  . ممذا ي ذ ف هذذا البحذ
الذ اخل   التوصيات الت  من ذأن ا التغلب عل  ب   المذمالت الت  تواجه التوسع فذ  تلذك الصذناعة ال امذة   وزيذا ة اذ رت ا التنافسذية علذ  الصذ ي ين

 والخارج  عل  ح  سواء . 

 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
    

من الناحيتين الوصتية والممية   حيخ تم ااست انة بذب   ا سذاليب ا حصذائية والقياسذية   مشذل  اعتم  هذا البحخ عل  ا سلوب التحليل    
ر المنذذورة ااتجاه الزمن  ال ام   وم امالت اارتباي   واختبذارات التذرو  ا حصذائية . ولتحقيذق ذلذك فقذ  تذم ااعتمذا  علذ  البيانذات المنذذورة وغيذ

  وزارة الزراعذذة واستصذذالر ا راضذذ    وزارة ا اتصذذا  والتجذذارة الخارجيذذة   الج ذذاز المرمذذزي للت بئذذة ال امذذة التذذ  تصذذ رها الج ذذات الم نيذذة مشذذل 
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رغذم نذ رت ا  –وا حصاء   البنك ا هل  المصري   م    التخييي القوم    ذرمة ا فينا لألغذية المحتو ة . با ضافة ال  ب   ا بحاخ وال راسات 
 خ .  المت لقة بموضوع البح –

 

 

 نتائج البحث ومناقشتها
 

 أوال : الصناعات الغذائية وأهميتها النسبية في األقتصاد المصري 
ن مذالذ  المزيذ   ي تبر التصنيع الغذائ  وسيلة لزيا ة اانتا  عن يريق ضمان تسويق المنتجات والمحاف ة عل  ا سذ ار ممذا يذ فع المنتجذين

 عية اانتا  .  اانتا  مع ا تجاه ال  تحسين وتيوير نو
    

 ي مصر فمشروعات التصنيع الغذائي   -) أ ( 
ات الصذناعات ( مذذروع 1 – 1ذ  ت فترة التس ينات  خول ع ي  من الذرمات ا ستشمارية مجال التصنيع الغذائ  . ويوضل الجذ ول راذم)            

 6/ 30ل التتذرة ) . حيذخ يتضذل أنذه خذال 2000بالمذروعات الصناعية حتذ  عذام  الصناعات الغذائية الت  وافقت علي ا ال يئة ال امة لألستشمار مقارنة
ينمذا هنذاك بمذروعا بذ ء ف ذال فذ  مزاولذة نذذايه    131مذروعا للصناعات الغذائية   من ا  564( ا  تمت الموافقة عل   2000/  6/ 30 – 1996/

التذ  تمذت  % مذن جملذة المذذروعات الصذناعية 16.0لي ا خذالل نتذس التتذرة نحذو مذروعا تحت التنتيذ . تمشل المذروعات الت  تمت الموافقة ع 433
مذذروعات التذ  ألذف فرصذة عمذل . أمذا ال 27.0مليذون جنيذه   تذوفر نحذو  3540.0الموافقة علي ا خالل فترة ال راسة   وبلغ اجمال  رأسمال ا حوال  

مشذذل نحذذو تمذذذروعا    131.0(   اذذ  بلذذغ عذذ  ها حذذوال   2000/  6/  30 – 1996/ 6/ 30تمذذت الموافقذذة علي ذذا وبذذ أت النذذذاي ف ذذال خذذالل التتذذرة ) 
يذون جنيذه   مل 1697.0% من جملة المذروعات الصناعية الت  ب أت نذاي ا خالل نتس التترة وهذه المذروعات بلغ اجمال  رأسمال ا حوال   14.0

  حذين بلذغ فذألف فرصذة عمذل .  13.0لك المذروعات الت  ب أت ا نتا  حوال  مليون جنيه   وا  وفرت ت 2097.0وبتملتة استشمارية ا رت بحوال  
% مذن  16.0حذو مذذروعا   تمشذل ن 433.0حذوال   2000ع   المذروعات الت  لم تب أ ب     وينت ر  خول ا مجال ا نتذا  خذالل التتذرة التاليذة ل ذام 

لذف فرصذة عمذل أ 14.0مليون جنيه   ومن المتواع أن توفر حذوال    1843.0حوال  اجمال  المذروعات الصناعية الجاري تنتيذها   ويبلغ رأسمال ا 
  . 
 

 األهمية النسبية للقيمة النقدية النتاج الصناعات الغذائية  –) ب ( 
 / 99 – 1991/  90( بذذالملحق   أن متوسذذي القيمذذة النق يذذة للمنتجذذات الصذذناعية فذذ  مصذذر خذذالل التتذذرة ) 2يتضذذل مذذن الجذذ ول راذذم )   

مليذار جنيذه  74.5  وح  أعل  بلغ حوال   1992/  91مليار جنيه عام  54.8مليار جنيه   وذلك بح  أ ن  بلغ حوال    61.6(    ا ر بحوال   2000
 يذة مذة النق(  أن اجمذال  القي 2– 1. ممذا يتبذين مذن الجذ ول راذم ) 1992/  91% عما مذان عليذه فذ  عذام  59.5 بزيا ة بلغت نحو  2000/  99عام 

بلذغ  وبم ذ ل تغيذر  مليذار جنيذه  6.3للمنتجات الصناعية ف  مصر تأخذ اتجاها عاما متزاي ا وم نويااحصائيا . حيخ بلغ متوسي التزاي  السنوي حذوال  
ن التغيذرات % مذ 90.0(   أن نحذو  2% مذن متوسذي القيمذة النق يذة للمنتجذات الصذناعية خذالل فتذرة ال راسذة . ويتسذر م امذل التح يذ  ) ر 10.2نحو 

ة   والتذ  فتذرة ال راسذ الحا شة ف  اجمال  القيمة النق ية للمنتجات الصناعية   انما ترجذع لل وامذل ا اتصذا ية والتنيذة التذ  سذا ت  ذروف ا نتذا  خذالل
 ي مس ا متغير الزمن .

 
مارية ونسابة والتكااليف االساتث ستثمار واجماالي كال مان رأل الماالأعداد مشروعات الصناعات الغذائية التي وافقت عليها الهيئة العامة لأل( : 1– 1جدول رقم ) 

 ( 2000/  6/  30 – 1996/  6/  30كل منها الي اجمالي نظيرتها الصناعية الموافق عليها خالل الفترة ) 

 )%(من اجمالي المشروعات الصناعية مشروعات الصناعات الغذائية البيـــــا ن

  مذروعات تمت الموافقة علي ا :
      ل                                       ا -
 مليون جنيه (  رأس المال ) -
 لتماليف ا ستشمارية ) مليون جنيه ( ا -
 فرل ال مل  –

 
564 
3540 
5620 
26948 

 
16.0 
15.0 
13.0 
14.0 

 مذروعات ب أت النذاي :
 ال     –
 رأس المال ) مليون جنيه (   –
  ) مليون جنيه (   التماليف ا ستشمارية –
 فرل ال مل  –

 
131 
1697 
2097 
13431 

 
14.0 
21.0 
22.0 
18.0 

 مذروعات تحت التنتيذ :  
 ال     –
 رأس المال ) مليون جنيه (  –
 التماليف ا ستشمارية ) مليون جنيه (  –

 فرل ال مل   -

 
433 
1843 
3523 
13517 

 
16.0 
12.0 
11.0 
12.0 

 ( بالملحق .1انات الجدول رقم )المصدر: جمعت وحسبت من بي

 
بة ة النسذبية لقيمت ذا بالنسذ( بالملحق   أن المنتجات البترولية والزيت الخام   تأت  ف  المرمز ا ول مذن حيذخ ا هميذ2مما يتبين من الج ول رام )        

(    2000/  99 – 1991/  90ار جنيذه ممتوسذي للتتذرة ) مليذ 22.8اجمال  القيمة النق ية للمنتجذات الصذناعية . حيذخ اذ رت ايمت ذا النق يذة بحذوال  
% مذن  43.8 مليذار جنيذه   يمشذل نحذو 13.8% من متوسي اجمال  القيمة النق ية للمنتجذات الصذناعية   وذلذك بحذ  أ نذ  بلذغ حذوال   36.9تمشل نحو 

يذة للمنتجذات الصذناعية % من اجمال  القيمة النق  40.1يمشل نحو  مليار جنيه   29.9اجمال  القيمة النق ية للمنتجات الصناعية   وح  أعل  بلغ حوال  
لزيذت الخذام فذ  (    أن اجمذال  القيمذة النق يذة للمنتجذات البتروليذة وا 2– 1. ويتبذين مذن الجذ ول راذم )  2000/  99   1991/ 90  وذلك فذ  عذام  

% مذن  2.9و مليذار جنيذه   وبم ذ ل تغيذر بلذغ نحذ 1.8ايذ  السذنوي حذوال  مصر تأخذذ اتجاهذا عامذا متزايذ ا وم نويذا احصذائيا . حيذخ بلذغ متوسذي التز
رات الحا شذة فذ  % مذن التغيذ 97.0(   أن نحذو  2متوسي اجمال  القيمذة النق يذة للمنتجذات الصذناعية خذالل فتذرة ال راسذة . ويتسذر م امذل التح يذ  ) ر

راسذة والتذ  الل فتذرة ال ترجذع لل وامذل ا اتصذا ية والتنيذة التذ  سذا ت  ذروف ا نتذا  خذاجمال  القيمة النق ية للمنتجات البترولية والزيت الخام   انما 
 ي مس ا متغير الزمن . 
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ات الصذناعية نق يذة للمنتجذوتأت  الصناعات الغذائية ف  المرمز الشان    من حيخ ا همية النسبية لقيمت ذا النق يذة بالنسذبة اجمذال  القيمذة ال   
لقيمذة ا% مذن متوسذي اجمذال   24.8(   تمشل نحذو  2000/  99 – 1991/ 90مليار جنيه   ممتوسي للتترة ) 15.2حوال  ف  مصر   والت  ا رت ب

ت الصذناعية   وحذ  % مذن اجمذال  القيمذة النق يذة للمنتجذا 23.4مليذار جنيذه   يمشذل نحذو  9.3النق ية للمنتجات الصناعية   وذلك بح  أ ن  بلذغ حذوال  
.  2000/ 99   1991/ 90% من اجمال  القيمة النق ية للمنتجات الصذناعية   وذلذك فذ  عذام   26.1مليار جنيه   يمشل نحو  19.5أعل  بلغ حوال  

تجاهذا عامذا متزايذ ا (   أن اجمال  القيمة النق ية لمنتجذات الصذناعات الغذائيذة فذ  مصذر تأخذذ ا2– 1( بالملحق. ويتبين من الج ول رام ) 2ج ول رام )

يمذة النق يذة % مذن متوسذي اجمذال  الق 1.5مليذون جنيذه   وبم ذ ل تغيذر بلذغ نحذو  946.3صائيا . حيخ بلغ متوسذي التزايذ  السذنوي حذوال  وم نويا اح
 شذذة فذذ  % مذذن التغيذذرات الحا 0.84(   أن نحذذو  2( . ويتسذذر م امذذل التح يذذ  ) ر 2000/  99 – 1991/  90للمنتجذذات الصذذناعية خذذالل التتذذرة ) 

التذ  ي مسذ ا رة ال راسذة والنق ية لمنتجات الصناعات الغذائية   انما ترجع لل وامل ا اتصا ية والتنية الت  سا ت  روف اانتا  خالل فتذ اجمال  القيمة
 متغير الزمن . 
الميماويذة  جذات( بذالملحق   أن مذل مذن صذناعة الغذزل والنسذيج والصذناعات الم ربائيذة وال ن سذية   والمنت2مما يتبين من الج ول راذم )    

جمذذال  % مذذن متوسذذي ا 5.6%    8.9%    9.8%    12.6وال وائيذة   وصذذناعات الت ذذ ين والحراريذذات   تحتذذل المرامذذز التاليذذة بنسذذب بلغذذت نحذذو 
 القيمة النق ية للمنتجات الصناعية ف  مصر عل  الترتيب خالل فترة ال راسة . 

ذذ   تيذورا مبيذرا خذالل فتذرة ال راسذة   ا مذر الذذي يتيلذب ضذرورة ا هتمذام ب ذذذا ممذا سذبق يتضذل أ ن ايذاع الصذناعات الغذائيذة   اذ      
ايممن لميذة   وهذو مذالقياع وال مل عل  اارتقاء بمستوي جو ة ومواصتات منتجاته وبما يتالءم واحتياجات ا سذوا  المحليذة   ومتيلبذات ا سذوا  ال ا

  الحصذول علذ  لمصذر  لمذا يممذن أن تقذوم بذه مذن تحسذين الوضذع الغذذائ  للسذمان   وفذجتمدعيا  االقتصادية  ااالأن يقوم ب ور هام ف  تحقيذق التنميذة 

 المزي  من ال مالت ا جنبية   نتيجة لزيا ة صا رات ا   ولتحقيق المزي  من فرل التنمية ف  المنايق الريتية .  
 

لغذائياة فااي الخااام والصاناعات نتجاات الصاناعية ومنتجااات البتارول والزيات ا( : معاادالت االتجاااه الزمناي العاام للقيمااة النقدياة للم2 – 1جادول رقام ) 
 ( 2000/  99 -  1991/  90جمهورية مصر العربية خالل الفترة ) 

 -ص ف 2ر ر المعـــــادالت البيـــان م
متوسط الزيادة 

 او النقص
 المعنوية

القيمة النق ية للمنتجات  1
 الصناعية

  س  6300.1+  41811.9ل^ =   
 (    هـــ    16.9هــ    )    

0.95 0.90 285.6 10.2 603 * 

القيمة النق ية للمنتجات  2
البتروليذذذذذذذة  والزيذذذذذذذت 

 الخام 

                                                                 هذذذذذذذذذذذذـ                ل   1756.5+  13098.9ص^=
 (   هـــ   13.4) 

0.99 0.97 179.6 2.9 1.8 * 

القيمذذذذذذذذذذذذذذة النق يذذذذذذذذذذذذذذة  3
 للصناعات الغذائية 

 س   949.3+  10044.7ل^  = 
 (  هــ 15.5هـ   )   

0.95 0.84 240.3 1.5 0.946 * 

السانة ــاـ م = =    فاي  ــاـلمناارر اتغيار حيث أن : ص^ = القيمة التقديرية لكل من المنتجات الصناعية ومنتجات البترول والزيت الخام والصناعات الغذائي بالملياار جنيا، م مان الم
األرتبااط   معامال التحدياد   قيماة  ف  ـــاـ ة أو الانقص م        تعناي علاي التاوالي معامال معادل الزيااد م -م ف م ص 2م ر م ر 10م -----------------م  2م  1متغير الازمن م ــــاـ = 

 . أما األرقام بين 0.05   0.01عنوية عند   الم x  100 -المحسوبة   متوسط الظاهرة خالل فترة الدراسة  ب / ص
 األقوال فتعبر عن قيمة  ت  المحسوبة  .

 ( بالملحق .2المصدر :  جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )

 
 ثانيا: الصناعات الغذائية القائمة علي الخضر والفاكهة في مصر 

 ان تلذك السذلعفذر ال ام   اا أن انتاج ا يتصف بالموسمية   ومن شذم بالرغم من استمرار اليلب عل  حاصالت الخضر والتام ة عل  م ا    
سذلع تتسذم تلذك ال تت ر  لتقلبات س رية   تأخذ ف  ب   ا حيان ذمال حا ا   نتيجة ل  م التوازن بين عرض ا واليلب علي ا خالل ذذ ور السذنة . ممذا

مالت لتغلذب علذ  مذذان ا تجاه نحو تصنيع الخضر والتام ة   هذو البذ يل المناسذب لبسرعة ت رض ا للتلف   وت هور نوعيت ا أشناء التخزين . ومن شم ف
وسذذم م ذذا   وايالذذة موسذذميت ا   وتقلذذب أسذذ ارها وعذذ م اابليت ذذا للتخذذزين لتتذذرات يويلذذة   ممذذا أنذذه يقلذذل ب رجذذة مبيذذرة مذذن نسذذبة التقذذ  والتذذالف مذذن انتاج

جذة   لتام ذة اليازوالتام ة   ف  التغلب علذ  ال  يذ  مذن المذذمالت المت لقذة بتصذ ير الخضذر وا است الم ا عل  م ار ال ام . مما يساع  تصنيع الخضر
 والمت لقة ب روف النقل والذحن   وما تض ه ال ول ا وروبية المستور ة من ذروي ومح  ات خاصة بتص ير تلك الحاصالت الي ا . 

ضذم خمذس مجموعذات تنتا  المصري من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة  ) ( بالملحق   ال  تيور اا3يذير الج ول رام )            
 1991/  90)  رئيسية ه  : ال صائر والذربات   المرب  والمموت   منتجات اليمايم   الخضر والبقول المحتو ة   الخضذر المجمذ ة ( خذالل التتذرة

متوسذي لتلذك ألذف يذن م 113صناعات الغذائية القائمذة علذ  الخضذر والتام ذة   اذ رت بحذوال   (   ومنه يتضل أن ممية اانتا  من ال 2000/  99 –
 ة بلغذت  وبزيذا 2000/  99   1994/  93ألذف يذن   وذلذك فذ  عذام   81ألف ين   وح  أعل  بلذغ حذوال   87التترة . وذلك بح  أ ن  بلغ حوال  

يذة القائمذة علذ  (   أن اجمال  الممية المنتجة من الصذناعات الغذائ3– 1من الج ول رام ) . ويتبين  1994/  93% عما مانت عليه ف  عام  108نحو 
%  6.5ير بلذغ نحذو ألف ين   وبم  ل تغ 7.3الخضر والتام ة   تأخذ اتجاها عاما متزاي ا وم نويا احصائيا . حيخ بلغ متوسي التزاي  السنوي حوال  

م امذل التح يذ  )  ( . ويتسر 2000/  99 – 1991/  90ائية القائمة عل  الخضر والتام ة خالل التترة ) من متوسي الممية المنتجة من الصناعات الغذ
التذ   اتصذا ية والتنيذة% من التغيرات الحا شة ف  انتا  الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   انما ترجع لل وامل اا 0.63(   أن نحو  2ر

لذ  عئيذة القائمذة فتذرة ال راسذة   والتذ  ي مسذ ا متغيذر الذزمن . فذ  حذين اذ رت القيمذة النق يذة لالنتذا  مذن الصذناعات الغذاسا ت  روف اانتا  خذالل 
ه   وحذ  مليذون جنيذ 80(   وذلذك بحذ  أ نذ  بلذغ حذوال   2000/  99 – 1991/  90مليون جنيذه ممتوسذي للتتذرة )  335.5الخضر والتام ة بحوال  

.  1991/  90% عما مذان عليذه فذ  عذام  810  وزيا ة بلغت نحو  2000/  99   1991/  90يون جنيه   وذلك ف  عام  مل 728أعل  بلغ حوال  
نويذا اهذا عامذا متزايذ ا وم (   أن اجمال  القيمة النق ية من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   تأخذ اتج3– 1مما يتبين من الج ول رام ) 

لغذائيذة القائمذة ا% مذن متوسذي القيمذة النق يذة للصذناعات  24.1مليون جنيه   وبم  ل تغيذر بلذغ نحذو  80.9خ بلغ التزاي  السنوي حوال  احصائيا   حي
شذة فذ  القيمذة % مذن التغيذرات الحا  85(   أن نحو  2(   ويتسر م امل التح ي  ) ر 2000/  99 – 1991/  90عل  الخضر والتام ة خالل التترة ) 

 اسة ل فترة ال ر ية للصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   انما ترجع لل وامل اااتصا ية والتنية الت  سا ت  روف اانتا  خالالنق
ا المنتجذة ( بالملحق  أن مجموعة ال صائر والمذروبات تأت  ف  المرمز ا ول من حيخ أهميت ذا النسذبية لمميت ذ 3ممايتضل من الج ول رام )           

%مذن  31.4(   تمشذل نحذو 2000/  99 – 1991/  90ألذف يذن ممتوسذي للتتذرة )  35.5وايمت ا النق ية . حيخ ا رت المميذة المنتجذة من ذا بحذوال  
مذن متوسذي  % 22.7ألف ين   تمشل نحذو  20متوسي الممية المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة . وذلك بح  أ ن  بلغ حوال 

% مذذن متوسذي المميذذة  45.3ألذف يذذن  يمشذل نحذو 82المميذة المنتجذة مذذن الصذناعات الغذائيذذة القائمذة علذ  الخضذذر والتام ذة   وحذذ  أعلذ  بلذغ حذذوال  
أن المميذة  (  3 –1. ممذايتبين مذن الجذ ول راذم)  2000/ 99  1993/  92المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وذلك عذام 

ألذف يذن   وبم ذ ل  4.9المنتجة من ال صائر والمذروعات ف  مصر تأخذ اتجاهذا عامذا متزايذ ا وم نويذا احصذائيا . حيذخ بلذغ التزايذ  السذنوي حذوال  
ة مذن ال صذائر % مذن متوسذي المميذة المنتجذة مذن الصذناعات الغذائيذة القائمذة علذ  الخضذر والتام ذة   والمميذة المنتجذ 13.8%    4.3تغير بلغ نحذو 

% من التغيرات الحا شة ف  المميذة  61(   أن نحو  2( . ويتسر م امل التح ي  ) ر 2000/  99 – 91/  90والمذروبات عل  الترتيب خالل التترة ) 
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الت  ي مسذ ا متغيذر الذزمن . المنتجة من ال صائر والمذروبات   انما ترجع لل وامل اااتصا ية والتنية الت  سا ت  روف اانتا  خالل فترة ال راسة و
(   تمشذل نحذو  2000/  99 – 1991/  90مليون جنيه ممتوسي للتترة )  137.1ف  حين ا رت القيمة النق ية لمنتجات ال صائر والمذروبات بحوال  

 22.5مليذون جنيذه   يمشذل نحذو  18 % من متوسي القيمة النق ية للصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وذلذك بحذ  أ نذ  بلذغ حذوال  40.9
% من القيمذة النق يذة  48.1مليون جنيه   يمشل نحو  350% من القيمة النق ية للصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وح  أعل  بلغ حوال  

(   أن القيمذة النق يذة 3- 1ين مذن الجذ ول راذم ) . ويتبذ 2000/  99   1991/  90للصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وذلك ف  عذام  
مليذون جنيذه   وبم ذ ل  40.6لل صائر والمذروبات ف  مصر تأخذ اتجاها عاما متزايذ ا وم نذوي احصذائيا . حيذخ بلذغ متوسذي التزايذ  السذنوي حذوال  

الخضر والتام ة   والقيمذة النق يذة لل صذائر والمذذروبات % من متوسي القيمة النق ية للصناعات الغذائية القائمة عل   29.6%    12.1تغير بلغ نحو 
% مذن التغيذرات الحا شذة فذ  القيمذة النق يذة  89(   أن نحذو  2( . ويتسذر م امذل التح يذ  ) ر 2000/ 99 – 1991/  90عل  الترتيب خذالل التتذرة ) 

 انتا  خالل فترة ال راسة والت  ي مس ا متغير الزمن . لل صائر والمذروبات   انما ترجع لل وامل اااتصا ية والتنية الت  سا ت  روف ا
( بالملحق من حيخ أهميت ا النسبية سواء من ناحية المميذات المنتجذة من ذا  3ج ول ) –وتأت  مجموعة الخضروات المجم ة ف  المرمز الشان             

 1991/  90ألف يذن ممتوسذي للتتذرة ) 28.10من الخضروات المجم ة بحوال     أو من ناحية القيمة النق ية لذلك اانتا  . حيخ ا رت الممية المنتجة
% من متوسي الممية المنتجة من الصناعات الغذائيذة القائمذة علذ  الخضذر والتام ذة   وذلذك بحذ  أ نذ  بلذغ حذوال   24.8(   تمشل نحو  2000/ 99 –

ألذف  44عات الغذائيذة القائمذة علذ  الخضذر والتام ذة   وحذ  أعلذ  بلذغ حذوال  % من اجمال  الممية المنتجة من الصنا 22.6ألف ين   يمشل نحو  21
 99   1991/ 90% مذذن أجمذذال  المميذذة المنتجذذة مذذن الصذذناعات الغذائيذذة القائمذذة علذذ  الخضذذر والتام ذذة   وذلذذك فذذ  عذذام   24.3يذذن   يمشذذل نحذذو 

خضذروات المجمذ ة   فذ  مصذر تأخذذ اتجاهذا عامذا متزايذ ا وم نويذا احصذائيا . (   أن الممية المنتجة من ال3– 1. مما يتبين من الج ول رام )  2000/
% مذن متوسذي المميذة المنتجذة مذن الصذناعات الغذائيذة القائمذة  7.8%    1.9ألف ين   وبم ذ ل تغيذر بلذغ نحذو  2.2حيخ بلغ التزاي  السنوي حوال  

 2( . ويتسر م امل التح يذ  ) ر 2000/ 99 – 1991/ 90لترتيب خالل التترة ) عل  الخضر والتام ة والممية المنتجة من الخضروات المجم ة عل  ا
% مذذن التغيذذرات الحا شذذة فذذ  المميذذة المنتجذذة مذذن الخضذذروات المجمذذ ة   انمذذا ترجذذع لل وامذذل اااتصذذا ية والتنيذذة التذذ  سذذا ت  ذذروف  63(   أن نحذذو 

مليذون جنيذه  67.5ن ا رت القيمة النق ية لممية اانتا  من الخضروات المجم ة بحذوال  اانتا  خالل فترة ال راسة والت  ي مس ا متغير الزمن . ف  حي
% مذن متوسذي القيمذة النق يذة لمميذة انتذا  الصذناعات الغذائيذة القائمذة علذ  الخضذر  20.1(  تمشل نحذو  2000/  99 – 90/1991  ممتوسي للتترة )

% من اجمال  القيمة النق ية لممية انتا  الصناعات الغذائية القائمة علذ  الخضذر  21.3يمشل نحو مليون جنيه  17والتام ة   وذلك بح  أ ن  بلغ حوال  
% مذن اجمذال  القيمذة النق يذة لمميذة انتذا  الصذناعات الغذائيذة القائمذة علذ   19.8جنيذه   يمشذل نحذو ) * (مليذون  144والتام ة   وح  أعلذ  بلذغ حذوال  
(   أن القيمة النق ية لممية انتا  الخضذروات المجمذ ة 3– 1. مما يتبين من الج ول رام ) 2000/ 99   1991/ 90الخضر والتام ة   وذلك ف  عام  

% مذن  23.4%    4.7مليون جنيه   وبم  ل تغيذر بلذغ  15.8ف  مصر تأخذ اتجاها عاما متزاي ا وم نويا احصائيا . حيخ بلغ التزاي  السنوي حوال  
ة اانتا  من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   والقيمة النق ية لممية انتذا  الخضذروات المجمذ ة علذ  الترتيذب متوسي القيمة النق ية لممي

% من التغيرات الحا شة ف  القيمة النق يذة لمميذة اانتذا  مذن  71(   أن نحو  2( . ويتسر م امل التح ي  )ر 2000/ 99 – 1991/ 90  خالل التترة )
 وات المجم ة   انما ترجع لل وامل اااتصا ية والتنية الت  سا ت  روف اانتا  خالل فترة ال راسة والت  ي مس ا متغير الزمن الخضر
 مية النسبية ل ذا وفقذا للمميذات المنتجذةمن حيخ ا ه -( بالملحق  3ج ول )  –وفيما يت لق بمجموعة المرب  والمرمال  فق  جاءت ف  المرمز الشالخ      

 1991/ 90للتتذرة ) ألف ين   ممتوسذي 25.2من ا   أو القيمة النق ية لذلك اانتا  . حيخ ا رت المميات المنتجة من مجموعة المرب  والمال  بحوال  
 17غ حذوال  بلذ % من متوسي الممية المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وذلك بح  أ ن  22.3(   تمشل نحو  2000/ 99–

ألذف يذن    30  % من اجمال  الممية المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وح  أعلذ  بلذغ حذوال 19.5ألف ين   يمشل نحو 
. ممذا  1997/ 96   1994/ 93% من اجمال  الممية المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وذلك ف  عام   26.5يمشل نحو 

منذه أن  مذر الذذي يتضذلأذارت التق يرات أن الممية المنتجة من المرب  والمرمال  تأخذذ اتجاهذا عامذا متنااصذا   ولذم تشبذت م نويذة هذذه ال الاذة )*(  ا 
خذالل التتذرة  ألذف يذن   وذلذك 25.2الممية المنتجة من المرب  والمرمال  ف  مصر تتسم بالشبذات النسذب    حذول متوسذي ا الحسذاب  الذذي بلذغ حذوال  

 90لتتذرة )لمليذون جنيذه   ممتوسذي  75.1( . ف  حين اذ رت القيمذة النق يذة لمميذة اانتذا  مذن المربذ  والمذرمال  بحذوال   2000/ 99– 1991/ 90)
نذ  وذلذك بحذ  أ  الخضذر والتام ذة  % من متوسي القيمة النق ية لممية انتا  الصناعات الغذائية القائمة عل   22.4(   تمشل نحو 2000/ 99– 1991/

ال  وحذ  أعلذ  حذو  % من اجمال  القيمة النق يذة انتذا  الصذناعات الغذائيذة القائمذة علذ  الخضذر والتام ذة  21مليون جنيه   يمشل نحو  17بلغ حوال  
 1994/ 93عذام   عل  الخضر والتام ذة وذلذك فذ % من اجمال  القيمة النق ية انتا  الصناعات الغذائية القائمة  29.1مليون جنيه   يمشل نحو  163
مة النق ية لممية انتا  المرب  والمرمال  ف  مصذر تأخذذ اتجاهذا عامذا متزايذ ا وم نويذا احصذائيا . (   أن القي3-1. مما يتبين من الج ول ) 1997/ 96  

مذن الصذناعات  % مذن متوسذي القيمذة النق يذة لمميذة اانتذا  17.8%    4مليون جنيه   وبم  ل تغيذر بلذغ نحذو  13.4حيخ بلغ التزاي  السنوي حوال  
( . ويتسذر  2000/ 99– 1991/ 90الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   والقيمة النق ية لممية انتا  المرب  والمرمال  علذ  الترتيذب خذالل التتذرة )

لل وامذل اااتصذا ية  نق يذة لمميذة اانتذا  مذن المربذ  والمذرمال    انمذا ترجذع% من التغيذرات الحا شذة فذ  القيمذة ال 51(   أن نحو  2م امل التح ي  )ر
 والتنية الت  سا ت  روف اانتا  خالل فترة ال راسة والت  ي مس ا متغير الزمن . 

ة النسذذبية ل ذذا وفقذذا ن حيذذخ ا هميذذمذذ -( بذذالملحق 3جذذ ول )  –وأمذذا عذذن مجموعذذة الخضذذروات والبقذذول المحتو ذذة  فقذذ  جذذاءت فذذ  المرمذذز الرابذذع      
(    2000/ 99 – 1991/ 90ألذف يذن ممتوسذي للتتذرة ) 16.7للمميات المنتجة من ا   أو ايمة  اانتا  . حيخ اذ رت المميذات المنتجذة من ذا بحذوال  

ف يذن   يمشذل ألذ 13حذوال  % من متوسي الممية المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ذة  وذلذك بحذ  أ نذ  بلذغ  14.7تمشل نحو 
 20.4مشذل نحذو ألذف يذن   ي 19% من اجمال  الممية المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وح  أعلذ  بلذغ حذوال   1.8نحو 

ذذذارت . ممذذا أ 1991/ 90   2000/ 99% مذذن اجمذذال  المميذذة المنتجذذة مذذن الصذذناعات الغذائيذذة القائمذذة علذذ  الخضذذر والتام ذذة   وذلذذك فذذ  عذذام  
الذذي يتضذل  )*(   ا مر التق يرات ال  أن الممية المنتجة من الخضروات والبقول المحتو ة   تأخذ اتجاها عاما متنااصا   ولم تشبت م نوية هذه ال الاة

ألذف يذن    16.7اب  والذي بلغ حوال  منه أن الممية المنتجة من الخضروات والبقول المحتو ة ف  مصر تتسم بالشبات النسب     حول متوسي ا الحس
مليذون  27.3  ( . ف  حين ا رت القيمة النق ية لممية اانتا  من الخضروات والبقول المحتو ذة بحذوال 2000/ 99 – 1991/ 90وذلك خالل التترة )

لذذ  الخضذذر علصذناعات الغذائيذذة القائمذذة % مذن متوسذذي القيمذذة النق يذذة انتذذا  ا 8.1(   تمشذذل نحذذو 2000/ 99 – 1991/ 90جنيذه   ممتوسذذي للتتذذرة )
لقائمذة علذ  الخضذر ا% مذن اجمذال  القيمذة النق يذة انتذا  الصذناعات الغذائيذة  11.5مليون جنيه   يمشل نحو  10والتام ة   وذلك بح  أ ن  بلغ حوال  

علذ  الضذر والتام ذة  نتا  الصذناعات الغذائيذة القائمذة% من متوسي القيمة النق ية ا 47.3مليون جنيه  يمشل نحو  61والتام ة   وح  أعل  بلغ حوال  
 جاهذا  عامذا متزايذ ا. مما يتبين أن القيمة النق ية لممية اانتا  من الخضروات والبقول المحتو ة   تأخذ ات 1999/ 98   1994/ 93  وذلك ف  عام  

ن الصذذناعات مذذ% مذذن متوسذذي القيمذذة النق يذذة لمميذذة اانتذذا   13.6  %  1.1مليذذون جنيذذه   بم ذذ ل تغيذذر بلذذغ نحذذو  3.7. بلذذغ  التزايذذ  السذذنوي حذذوال  
 99 – 1991/ 90) الغذائيذة القائمذة علذ  الخضذر والتام ذة   والقيمذة النق يذة لمميذة انتذا  الخضذروات والبقذول المحتو ذة   علذ  الترتيذب خذالل التتذذرة

 حذول متوسذي ا  الخضذروات والبقذول المحتو ذة فذ  مصذر تتسذم بالشبذات النسذب  ( .   ا مر الذي يتضل منذه   أن القيمذة النق يذة لمميذة انتذا   2000/
 ( بالملحق . 3مليون جنيه   خالل فترة ال راسة . ج ول رام ) 27.3الحساب    الذي بلغ حوال  

                                                           
 .  الباحث لم يشر الي معادالت األتجاه الزمني العام التي لم تثبت معنويتها –      
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لذك ذن ذا   وايمذة ملمميذات المنتجذة وأما عن مجموعة منتجات اليمايم فق  جاءت فذ  المرمذز الخذامس مذن حيذخ ا هميذة النسذبية ل ذا   وفقذا ل           
تمشذل نحذو   (  2000/ 99 – 1991/ 90ألف يذن   ممتوسذي للتتذرة )  7.7( بالملحق . حيخ ا رت المميات المنتجة من ا بحوال   3ج ول )–اانتا  

%  2.2شذل نحذو ألذف يذن   يم 2غ حذوال  % من متوسي الممية المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وذلك بح  أ ن  بلذ 6.8
مذن اجمذال   % 2.5ألذف يذن يمشذل نحذو  18من اجمال  الممية المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضذر والتام ذة   وحذ  أعلذ  بلذغ حذوال  

الذ  أن  قذ يرات . ممذا ممذا أذذارت الت 2000/ 99   1991/ 90الممية المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وذلك فذ  عذام  
جذة مذن لمميذات المنتاالممية المنتجة مذن منتجذات اليمذايم تأخذذ اتجاهذا عامذا متزايذ ا   ولذم تشبذت م نويذة هذذه ال الاذة )*( . ا مذر الذذي يتضذل منذه أن 

ين اذ رت حذن   وذلذك خذالل نتذس فتذرة ال راسذة . فذ  ألذف يذ 7.7منتجات اليمايم ف  مصر بالشبات النسب  حول متوسي ا الحساب  الذي بلغ حوال  
% مذن  8.5و (   تمشذل نحذ 2000/ 99– 1991/ 90مليذون جنيذه   ممتوسذي للتتذرة ) 28.5القيمة النق ية لممية اانتا  من منتجذات اليمذايم بحذوال  

% مذن  2.5يمشذل نحذو   مليذون جنيذه  2ك بح  أ ن  بلغ حذوال  متوسي القيمة النق ية لممية انتا  الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وذل
% مذن اجمذال   12.4حو مليون جنيه   تمشل ن 90اجمال  القيمة النق ية انتا  الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام ة   وح  أعل  بلغ حوال  

( أن  3– 1لجذ ول ) . مما تبين مذن ا 2000/ 99   1991/ 90ة   وذلك ف  عام  القيمة النق ية انتا  الصناعات الغذائية القائمة عل  الخضر والتام 
مليذون  7.5لسذنوي حذوال  القيمة النق ية لممية اانتا  من منتجات اليمايم ف  مصر   تأخذ اتجاها عاما متزاي ا وم نويا احصائيا . حيذخ بلذغ  التزايذ  ا

ر والتام ذذة   وسذذي القيمذذة النق يذذة لمميذذة اانتذذا  مذذن الصذذناعات الغذائيذذة القائمذذة علذذ  الخضذذ% مذذن مت 26.3%    2.2جنيذذه   وبم ذذ ل تغيذذر بلذذغ نحذذو 
(   أن نحذو  2)ر ( . ويتسذر م امذل التح يذ  2000/ 99– 1991/ 90والقيمة النق ية لممية اانتا  من منتجات اليمايم علذ  الترتيذب   خذالل التتذرة )

انتذا  ا  سذا ت  ذروف ية لممية اانتا  من منتجات اليمذايم   انمذا ترجذع لل وامذل اااتصذا ية والتنيذة التذ% من التغيرات الحا شة ف  القيمة النق  79
ة لخضذر والتام ذخالل فترة ال راسة والت  ي مسذ ا متغيذر الذزمن . ممذا سذبق يتضذل أن متوسذي المميذات المنتجذة مذن الصذناعات الغذائيذة القائمذة علذ  ا

صذناعات   يتذراور ألف ين   ومن شم فان نسبة ما تم استخ امه من انتا  الخضر والتام ذة اليازجذة فذ  تلذك ال 113ال  خالل فترة ال راسة  ا  بلغ حو
تذراور مذا بذين يبافترا  أن نسبة التقذ  فذ  تلذك الصذناعات  –%   من متوسي المميات المنتجة من الخضر والتام ة خالل نتس التترة  1.3– 1ما بين 

 مليون ين  5.6توسي انتا  التام ة حوال  مليون ين   وم 12.4توسي انتا  الخضر خالل تلك التترة حوال  %حيخ بلغ م 50 -%  35
 
لعربياة خاالل ي جمهورياة مصار ا( : معادالت االتجاه الزمني العام لكمية وقيمة الصناعات الغذائية القائمة علي الخضار والفاكهاة فا3– 1جدول رقم ) 

 ( 2000/ 99– 1991/ 90الفترة )
 المعنوية متوسط النقص أو الزيادة ف 2ر ر   المعــــــــــــــادلة البيـــــــــــان م
مميذذذذذة الصذذذذذذناعات القائمذذذذذذة علذذذذذذ   1

 الخضر والتام ة
 س    7.3+  73.0 -ل^= 

 (  هــــ 13.3هــــــ       )
 

0.79 0.63 176.9 6.5 * 

ايمذذذذذذة الصذذذذذذناعات القائمذذذذذذة علذذذذذذ   2
 الخضر والتام ة

 س  80.9+  109.5 -ل^ = 
 (  هــــ 4.0هــــ       ) 

0.92 0.85 16.0 24.1 * 

 س      4.9+      8.7ل^ =  ممية ال صائر والمذروبات 3
 (    هـــــ 5.7هـــــ     )

0.78 0.61 32.5 13.8 * 

 س  40.6+     86 -ل^  =  ايمة ال صائر والمذروبات 4
 (    هـــــــ 3.3هــــ)     

0.94 0.89 10.9 29.6 * 

 س    2.2+   16.1ل^  =   ممية الخضروات المجم ة 5
 (  هـــــ 11.5هـــ  )         

0.79 0.63 132.3 7.8 * 

 س   15.8+    19.3ل^  =  _   ايمة الخضروات المجم ة 6
 (    هـــــ 3.6هــــ    )    
 

0.92 0.85 13.0 23.4 * 

 س    7.5 +    12.7  -ل^   =   ايمة منتجات اليمايم 7
 (     هـــ 3.2هــ           )    

0.89 0.79 10.2 26.3 * 

  المناظر فاي السانة هــــاـ   يه من المتغيرون جنحيث أن : ص^ = القيمة التقديرية لكمية انتاج الصناعات الغذائية القائمة علي الخصر والفاكهة بأالف طن   والقيمة النقدية لها بالملي
ط   معامال التحدياد   قيماة  ف  ا  ف   معدل الزيادة أو الانقص   )  ( . تعناي علاي الترتياب   معامال األرتبا 2  ر   ر 10   ----------------   2   1تغير الزمن   هــــــ = ل هــ = م

 بة . سو  أما األرقام بين األقوال فتعبر عن قيمة ) ت ( المح 0.05  المعنوية عند  x 100 -المحسوبة     ب/ص
 ( بالملحق .     3المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )

 
 ثالثا: صناعة المجمدات والعصائر الطبيعية والمركزات من الخضر والفاكهة

ل التتذرة ر خذالصناعة المجم ات من الخضر والتام ة : لق  سبق ا ذارة ال  التيور الحا خ ف  انتا  المجم ات مذن الخضذر والتام ذة فذ  مصذ –)أ ( 
حبا أمام مزي  ر(     اا أن المجال مازال  3 – 1( ف  الج ول رام )  5( وذلك من خالل الت ليق عل  الم ا لة رام )  2000/ 99– 91/ 90)

فذ   ار    ير للخذمن اانتا  ن را اممانيات السو  المحل  ف  استي اب المزي  منذه   بااضذافة الذ  التذرل المتاحذة أمذام تلذك المنتجذات للتصذ
  ذذذل توجذذذه ا سذذذتشمارات انذذذذاء محيذذذات عاليذذذة التقنيذذذة فذذذ  مجذذذال تجميذذذ  الخضذذذروات   والتذذذ  حققذذذت نجذذذار نسذذذب  فذذذ  النتذذذاذ الذذذ  أسذذذوا 

وسذي انتذا  % مذن مت 1ع ي ةخاصةأسوا  ال ول ال ربية. فما تم استخ امه ف  انتا  الخضروات اليازجة ف  صناعة المجم ات اتت ذ ي نسذبة 
خ بلذغ % . حيذ 70– 50ازجة خالل فترة ال راسة   وبافترا  أن نسبة التق  ف  صناعة تجميذ  الخضذروات   تتذراور مذا بذين الخضروات الي

 8.9ألذف يذن   فذ  حذين بلذغ متوسذي انتذا  حاصذالت الخضذروات خذالل نتذس التتذرة حذوال   28.1متوسي انتا  المجم ات خالل تلذك التتذرة 
مذ ات مذن ( بذالملحق . وتنحصذر مجموعذة المج3ات المنتجة من محصول اليمايم اليازجة . جذ ول راذم )مليون ين   وذلك ب   استب ا  الممي

ف التذ  يوجذ  الخضروات ف  أرب ة أصناف ه  : البامية المجم ة   والبسلة الخضراء المجم ة   والتاصذوليا الخضذراء المجمذ ة   وهذ  ا صذنا
مذل  ا  السذنوي مذن  السنوات ا خيرة . ون را ل  م توافر بيانات تتصيلية عن اجمال  اانتذاابال من المست لك المحل  عل  ذرائ ا   وخاصة ف

 بحخ الحال  صنف من تلك ا صناف . لذا فان هذا البحخ لم يتناول هذه الجزئية بال راسة والتحليل   وه  اح ي الص وبات الت  واج ت ال
تصذف بذه ناعة ال صائر اليبي ية للتام ة من امشر ا غذية انتذارا ف  م  م  ول ال ذالم   لمذا تي ية والمرمزات : ت تبر صصناعة ال صائر اليب -)ب ( 

  صذائر مخامذاتمن ارتتاع ايمت ا الغذائيذة   حيذخ ت تبذر مصذ را غنيذا بالمربوهيذ رات والتيتامينذات وا مذالر الم  نيذة   مذذلك  خذول ب ذ  ال
 ة  بئذة الذ  زيذا م التمنولوج  ف  صناعة ال صائر   وما صاحبه من تق م مبير فذ  وسذائل التأولية ف  ب   الصناعات ا خري . ولق  أ ي التق

  اامذت الق يمذة التذ ااابال عل  ال صائر وانتذارها   مما أ ي ال  زيا ة المميات المنتجة من ا   والتوسع فذ  انتاج ذا سذواء مذن خذالل المصذانع
التزايذذ   لج يذذ ة التذذ   خلذذت السذذو  بأسذذاليب تمنولوجيذذة ح يشذذة . ولقذذ  سذذبقت ا ذذذارة الذذ بتحذذ يخ خيذذوي انتاج ذذا   أو مذذن خذذالل المصذذانع ا

( . 3- 1اذم )ر( بالج ول  4( وذلك من خالل الت ليق عل  الم ا لة رام )  2000/ 99 – 1991/  90المستمرف  الممية المنتجة من ال صائر )
 نتذا  ال صذائرصئر   و خول أمشر من ذرمة ج يذ ة مذن الذذرمات ا سذتشمارية مجذال اوعل  الرغم من تلك الزيا ة ف  المميات المنتجة من ال ا

وذلذك  –لتام ذة ا% مذن متوسذي انتذا   1.5خالل النصف الشان  من فترة التس ينات   اا أن ماتم استخ امه من التام ة اليازجذة اتت ذ ي نسذبة 
  حذين ألذف يذن   فذ 35.5% . حيذخ بلذغ متوسذي انتذا  ال صذائر حذوال   55 – 5بافترا  أن نسبة التق  ف  صناعة ال صائر تتراور مابين 

 ( بالملحق .3مليون ين خالل نتس فترة ال راسة . ج ول رام ) 5.6بلغ متوسي انتا  التام ة اليازجة حوال  
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 رابعا: الشركات العاملة في صناعة المجمدات والعصائر في مصر 

مات ذذ بة % مذن اجمذال  عذ   ذذر 44.2ذذرمة   تمشذل نحذو  200ئية القائمذة علذ  الخضذر والتام ذة حذوال  ي مل ف  مجال الصناعات الغذا          
  عذ   % مذن اجمذال 11ذذرمة   تمشذل نحذو  50ذرمة . وي مل فذ  صذناعة المجمذ ات وال صذائر حذوال   452حت  ا غذية والت  يبلغ ع  ها حوال  

صذة عذ   مذن ذ  ت فترة التس ينات اتباع الحمومة سياسة الخصخصة للقيذاع ال ذام   حيذخ تذم خصخالذرمات الت  ت مل ف  مجال حت  ا غذية . وا  
  والتذ  تذم  (ذرمات القياع ال ام الت  مانت ت مل ف  مجال حت  ا غذيذة   ومانذت رخذر تلذك الذذرمات   هذ  ذذرمة النصذر لألغذيذة المحتو ذة ) ا ذا 

 مات التذ  تنذتجال ام الت  تنتج المجم ات سوي ذذرمة ا فينذا لألغذيذة المحتو ذة   أمذا بذاا  الذذر . ولم يتبق من ذرمات القياع 1999خصخصت ا عام 
 المجم ات وال صائر   فتتبع القياع الخال وا ستشماري .

 
 األهمية النسبية لقطاع األعمال العام والقطاع الخاص واألستثماري من انتاج المجمدات والعصائر:

ائر خذالل لحق  نصيب مل من اياع ا عمال ال ام   والقياع الخال وا ستشماري من انتا  المجمذ ات وال صذ( بالم4يوضل الج ول رام )
ت القيذاع ال ذام ( . ويتبين منه  أنه عل  الرغم من أن صناعة المجم ات ا  ب أت ف  فترة الشمانينات من خالل ذذرما 2000/ 99– 1991/ 90التترة )

غ م ذة . واذ  بلذ ت  خول ال  ي  من ذرمات القياع الخال وا ستشماري   ف  مجال صناعة المجم ات مذن الخضذر والتا  اا أن فترة التس ينات ا  ذ 
ا  المصذري % مذن اجمذال  اانتذ 11.9ألذف يذن فقذي مذن المجمذ ات   تمشذل نحذو  3.3متوسي انتا  اياع ا عمال ال ام خالل فترة ال راسة   حوال  

تمشذل نحذو   ألذف يذن  24.7 ة . ف  حين بلغ متوسي ما أنتجه القياع الخال وا ستشماري خذالل نتذس التتذرة حذوال  من المجم ات من الخضر والتام
ن فتذرة % مذن جملذة اانتذا  المصذري . ومذن المالحذ  أن انتذا  القيذاع الخذال مذن المجمذ ات   اذ  ذذ   يتذرة مبيذرة خذالل النصذف الشذان  مذ 88.1

ب ايذاع . بينما تقلل نصذي 2000/  99ألف ين عام  39.8  ليصل ال  حوال   1991/  90ألف ين عام  20.1 التس ينات . حيخ ارتتع انتاجه من
مذل مذن  . أمذا بالنسذبة لنصذيب 2000/  99% مذن اجمذال  انتذا  المجمذ ات مذن الخضذر خذالل عذام  9.2أآلف يذن   تمشذل نحذو  4ا عمال ال ام الذ  

 صذائر من انتذا  ال ي من انتا  ال صائر   فق  ذ  ت فترة التس ينات انختاضا مستمرا لنصيب القياع ال اماياع  ا عمال ال ام   والخال وا ستشمار
  عمذال ال ذامانتيجة لسياسة الخصخصة   و خول ع ي  من الذرمات ا سذتشمارية فذ  مجذال انتذا  ال صذائر . ولقذ  بلذغ المتوسذي السذنوي انتذا  ايذاع 

  القيذاع % مذن اجمذال  انتذا  ال صذائر   بينمذا بلذغ متوسذي انتذا 36.9ألف ين   تمشل نحذو  13( حوال   2000/ 99 – 1991/  90خالل التترة ) 
  القيذاع % مذن اجمذال  انتذا  ال صذائر . ممذا لذوح  خذالل تلذك التتذرة زيذا ة انتذا 63.1ألذف يذن   يمشذل نحذو  22.3الخال وا سذتشماري   حذوال  

 68.6ال  % مذن انتذا  ال صذائر الذ  حذو 39.7ألف ين   تمشل نحو  8.6خ زا ت ممية انتا  هذا القياع من الخال وا ستشماري من ال صائر . حي
ان مذ% عمذا  697.7. وذلذك بم ذ ل زيذا ة بلذغ نحذو  2000/ 99   1991/  90% من انتا  ال صائر   وذلك فذ  عذام   81.9ألف ين   تمشل نحو 

عذام  % 16.2الذ  نحذو  1991/ 90% من انتا  ال صذائر عذام  60.2ياع ا عمال ال ام من نحو . بينما انخت  نصيب ا 1991/  90عليه ف  عام 
99  /2000  . 

لتتذرة ال صذائر خذالل وسوف يتناول هذا الجزء من هذا البحخ    راسة حالة لذرمة ا فينا لألغذية المحتو ة    ومواف انتاج ا من المجمذ ات   وا      
 مأح ي الذرمات الت  مازالت تتبع اياع ا عمال ال ام  (   2000/  99 – 1991/  90)
 

 شركة أدفينا لألغذية المحفوظة وأنتاجها من المجمدات والعصائر) دراسة حالة ( : 
لمجمذذ ات ات تبذذر ذذذرمة أ فينذذا لألغذيذذة المحتو ذذة   واحذذ ة مذذن أمبذذر الذذذرمات ال املذذة فذذ  مجذذال التصذذنيع الغذذذائ  بصذذتة عامذذة   وصذذناعة 

 سذمن رية   ا  وتتبذع حاليذا الذذرمة القابضذة للصذناعات الغذائيذة   ويقذع مقرهذا الرئيسذ  فذ  م ينذة  1956بصتة خاصة . واذ  تأسسذت عذام  وال صائر
 ير جميذع ألذف عامذل . وتقذوم الذذرمة بتصذنيع وتصذ 940ويتب  ا عذرة مصانع تتوزع فذ  محاف ذات : ا سذمن رية    ميذاي   بورسذ ي  . وي مذل ب ذا 

لالزمذة ال التمميليذة الزراعية   وصناعة المأموات المحتو ذة بمافذة أنواع ذا   والخضذروات والتوامذه   وت بئت ذا   وتسذويق ا   ومافذة ا عمذا المنتجات
 لتلك الصناعة . 

 

 تطور كمية وقيمة انتاج شركة ادفينا من المجمدات والعصائر :–(  1) 
( . حيذخ اذ ر  2001/  2000 – 1991/ 90مل من ممية وايمة انتا  ذرمة ا فينذا خذالل التتذرة )  ( بالملحق   ال  تيور5يذير الج ول رام )        

حذ  أعلذ  و   1998/  97ألذف يذن عذام  12.6ألف ين   وذلك بحذ  أ نذ  بلذغ حذوال   18.9متوسي اانتا  السنوي للذرمة خالل تلك التترة بحوال  
 460.3ر بحذوال  رت التق يرات ال  أن الممية المنتجة من الذرمة تأخذ اتجاها عاما متنااصذا اذ . مما أذا 1995/  94ألف ين عام  24.5بلغ حوال  

تضذل منذه أن المميذة % من متوسي الممية المنتجة خالل تلك التترة . ولم تشبذت م نويذة هذذه ال الاذة)*(   ا مذر الذذي ي 2.4ألف ين سنويا   يمشل نحو 
فذ  حذين اذ ر  .ألذف يذن خذالل نتذس التتذرة  19.9ت النسذب    وتذبذذب ا حذول متوسذي ا الحسذاب  الذذي بلذغ حذوال  المنتجة من ذرمة ا فينا تتسذم بالشبذا

مليذون جنيذه عذام  41.8  مليون جنيه   وذلك بح  أ ن  بلغ حوال 55.8المتوسي السنوي للقيمة النق ية لممية اانتا  بالذرمة خالل تلك التترة   بحوال  
رمة تأخذذ اتجاهذا . مما أذذارت التقذ يرات أن القيمذة النق يذة لمميذة اانتذا  بالذذ 1996/ 95مليون جنيه عام  65.8لغ حوال    وح  أعل  ب 1991/ 90

ذه ال الاذة)*( . هذ% مذن متوسذي القيمذة النق يذة لمميذة انتذا  الذذرمة . ولذم تشبذت م نويذة  1.3ألف جنيذه   يمشذل نحذو  730.9عاما متزاي ا ا ر بحوال  
مليذون جنيذه خذالل  55.8يتضل منه أن القيمة النق ية لممية انتا  الذرمة   تتسم بالشبات النسب  حول متوسي ا الحسذاب    الذذي بلذغ حذوال   ا مر الذي
السذو  ( مسذا   1:) ( . مما ا  يرجع ما سبقت ا ذارة اليه من حيخ ممية وايمة اانتا  النق ية لذرمة ا فينا الذ  2001/ 2000 – 1991/ 90التترة )

ذذ ي ة التذ  تت ذر  ل ذا الذذرمة   مذن ذذرمات القيذاع الخذال وااسذتشماري نتيجذة انختذا  المنافسذة ال -( 2وض ف الق رة الذرائية بصذتة عامذة .)
جذو  ع يذ  و –(  3أس ار تلك الذرمات عن أس ار ذرمة ا فينا   وحصول ا عل  تس يالت ع ي ة   وتوافر ال عاية الممشتذة لمنتجذات تلذك الذذرمات . ) 

 ( 4نتاج ذا . )امن المنتجات المستور ة   بأس ار تقل عن أس ار ب   منتجات الذرمة وخاصة ا سماك الم لبة الت  ت ان  الذرمة مشيرا مذن تصذريف 
ع ا سذ ار مذ -فقذي –أضيرار الذرمة ال  تختي  أس ار ب   مذن منتجات ذا ن ذرا للمنافسذة الذذ ي ة التذ  تت ذر  ل ذا فذ  ا سذوا    وبمذا يتمذذ   –

ن أسذ ار تقذل عذن ع م حصول الذرمة عل  أوامر توري  من ا ارة الت ينات بالقوات المسلحة   ن ذرا لمذا تق مذه الذذرمات اآلخذري مذ –(  5المنافسة . )
 ا س ار الت  ت رض ا الذرمة   والت  تقل عن أس ار تملتة انتا  تلك المنتجات بالذرمة . وذلك خالل فترة ال راسة . 

(   يمشل نحذو  2001/  2000 – 1991/ 90ألف ين ممتوسي للتترة )  7.5أما عن انتا  هذه الذرمة من ال صائر والمجم ات فق  بلغ حوال          
% مذن اجمذال  انتذا  الذذرمة    21.6ألذف يذن   يمشذل نحذو  3.7% من متوسي اجمال  الذرمة خالل تلك التترة   وذلك بح  أ ن  بلغ حذوال   39.7
( 5. ج ول راذم ) 2001/ 2000   1991/ 90% من اجمال  انتا  الذرمة   وذلك ف  عام   56.8ألف ين   يمشل نحو  9.9أعل  بلغ حوال   وح 

يذن سذنويا    357.4بالملحق . مما أذارت التق يرات ال  أن ممية انتا  الذرمة مذن ال صذائر والمجمذ ات   تأخذذ اتجاهذا عامذا متزايذ ا اذ رت بحذوال  
% مذذن متوسذذي اجمذذال  انتذذا  الذذذرمة . ولذذم تشبذذت م نويذذة هذذذه ال الاذذة)*(   ا مذذر اذي يتضذذل منذذه أن المميذذة المنتجذذة مذذن ال صذذائر  1.9نحذذو  يمشذذل

ألذف يذن خذالل نتذس التتذرة . فذ  حذين اذ ر  7.5والمجم ات من ذرمة ا فينا   تتسم بالشبات النسبى وتذبذب ا حول متوسي ا الحسذاب  الذذي بلذغ حذوال  
% مذن متوسذي  35.7مليون جنيه   يمشل نحذو  19.9متوسي السنوي للقيمة النق ية لممية انتا  ال صائر والمجم ات بالذرمة خالل تلك التترة بحوال  ال

انتذا  الذذرمة   % مذن اجمذال  القيمذة النق يذة لمميذة  14.6مليون جنيه   يمشذل نحذو  6.1القيمة النق ية لممية انتا  الذرمة . وذلك بح  أ ن  بلغ حوال  
/  99   1991/ 90% مذن اجمذال  القيمذة النق يذة لمميذة انتذا  الذذرمة   وذلذك فذ  عذام   52.9مليون جنيه   يمشل نحذو  30.9وح  أعل  بلغ حوال  

حصذائيا . حيذخ بلذغ متوسذي . مما تبين أن القيمة النق ية لممية انتا  ذذرمة ا فينذا مذن ال صذائر والمجمذ ات تأخذذ اتجاهذا عامذا متزايذ ا وم نويذا ا 2000
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% من متوسذي القيمذة النق يذة اجمذال  انتذا  الذذرمة   والقيمذة النق يذة  10.4%    3.7مليون جنيه   وبم  ل تغير بلغ نحو  2.1التزاي  السنوي حوال 
% من التغيذرات الحا شذة  73(   أن نحو  2لممية انتا  الذرمة من ال صائر والمجم ات عل  الترتيب   خالل فترة ال راسة . ويتسر م امل التح ي  ) ر

فتذرة ال راسذة ف  القيمة النق ية لممية انتا  الذرمة من ال صائر والمجم ات   انما ترجع لل وامل ا اتصذا ية والتنيذة التذ  سذا ت  ذروف اانتذا  خذالل 
 والت  ي مس ا متغير الزمن . 

 س   2080.2+    7433.3ل^    =  
 (*  هـ  8.2)  هـ                    

 حيخ أن : ل^  = القيمة النق ية التق يرية لممية انتا  ذرمة ا فينا من ال صائر والمجم ات  0.73=    2ر
 هـ                              

                                                        10 …..…..….. 2   1با لف جنيه من المتغير المنا ر ف  السنة    س   = متغير الزمن   هـ = 
 هـ                                              

 المحسوبة .  ت . أما أ راام بين ا اواس فت بر عن ايمة  0.05   ) * ( . ت ن  عل  التوال    م امل التح ي    ) *(     الم نوية عن  2. ر
 ( بالملحق  9 : جم ت وحسنت من بيانات الج ول رام )المص ر  
 
 27.4ل نحذو (   تمشذ 2001/ 2000 – 1991/ 90ألذف يذن متوسذي للتتذرة ) 5.2وفيما يت لق بممية انتا  ذرمة ا فينا من ال صائرفق  بلذغ حذوال     

لذذرمة   انتذا  % مذن اجمذال  ا 17.3ألذف يذن   يمشذل نحذو  2.9% من متوسي اجمال  انتا  الذرمة خالل نتس التترة   وذلك بح  أ ن  بلذغ حذوال  
ن أن . ممذا تبذي2001/ 2000   1991/ 90% مذن اجمذال  انتذا  الذذرمة   وذلذك فذ  عذام   46.5أ ف ين   يمشل نحذو  8.1وح  أعل  بلغ حوال  

انتذذا  يذذة % مذذن متوسذذي اجمذذال  مم 1.6يذذن   تمشذذل نحذذو  311.9المميذذة المنتجذذة مذذن ال صذذائر بالذذذرمة   تأخذذذ اتجاهذذا عامذذا متزايذذ ا اذذ رت بحذذوال  
النسذب  حذول متوسذي ا  ا مر الذي يتضل منه أن الممية المنتجة مذن ال صذائر بذذرمة أ فينذا   تتسذم بالشبذات0الذرمة . ولم تشبت م نوية هذه ال الاة)*( 

 ألف ين خالل نتس التترة .  5.2الحساب  الذي بلغ حوال  
_______________________ 

 م تثبت معنويتها . اه الزمني العام التي لالباحث لم يشر الي معادالت األتج -) (
 ل   1792.3+     1849.3ص^   =                                               
 (    هــ   6.3هـ                                )                                          
  0.83 =  2ر                                          

 حيث أن :
                                                                                                              ـ    ص^ =القيماااااااة النقدياااااااة التقديرياااااااة لكمياااااااة انتااااااااج شاااااااركة ادفيناااااااا مااااااان العصاااااااائر بااااااااألف جنياااااااه مااااااان المتغيااااااار المنااااااااظر فاااااااي السااااااانة   ل = متغيااااااار الااااااازمن    هااااااا

 هـ                                                                                                                  
 

 محسوبة . قوال فتعبر عن قيمة  ت  ال  أما األرقام بين األ 0.05  ( . تعني علي الترتيب    معامل التحديد ) (  المعنوية عند  )   2  ر  10   -----------------   3   2   1هـــ  =  
 ( بالملحق  .   5المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )

 
% مذن  22.6ل نحذو مليذون جنيذه   يمشذ 12.6ف  حين ا ر المتوسي السنوي للقيمة النق ية لممية انتا  ال صائر بالذرمة خالل فترة ال راسذة   بحذوال  

لذذرمة   وحذ  أعلذ  ا% مذن اجمذال  القيمذة انتذا   8.2مليون جنيه   يمشذل نحذو  4.0لذرمة . وذلك بح  أ ن  بلغ حوال  متوسي القيمة النق ية انتا  ا
. ممذا  2001/  2000   1993/ 92% من اجمال  القيمذة النق يذة انتذا  الذذرمة   وذلذك فذ  عذام   49.9مليون جنيه   يمشل نحو  25.1بلغ حوال  

 1.8ي حذوال  لتزايذ  السذنوالممية انتا  ذرمة ا فينا من ال صائر   تأخذ اتجاها عاما متزاي ا وم نويا احصائيا . حيخ بلغ متوسذي تبين أن القيمة النق ية 
لذذرمة مذن ال صذائر ا% من متوسي القيمة النق ية اجمذال  انتذا  الذذرمة   والقيمذة النق يذة انتذا   12.2%    3.2مليون جنيه   وبم   تغير بلغ نحو 

مذة النق يذة % مذن التغيذرات الحا شذة فذ  القي 81(   أن نحذو  2( ويتسذر م امذل التح يذ  )ر 2001/  2000 – 1991/ 90  الترتيب خذالل التتذرة )عل
 لزمن . ا مس ا متغير يلممية انتا  الذرمة من ال صائر   انما ترجع لل وامل ا اتصا ية والتنية الت  سا ت  روف اانتا  خالل فترة ال راسة  والت  

  تمشل نحذو  ( 2001/ 2000 – 1991/ 90ألف ين ممتوسي للتترة ) 2.3وأما عن الممية المنتجة بذرمة ا فينا من المجم ات فق  بلغت حوال         
لذذرمة   ا  % مذن اجمذال  انتذا 4.3يذن   يمشذل نحذو  733% من متوسي اجمال  انتا  الذرمة خالل نتس التترة   وذلك بح  أ ن  بلغ حوال   12.3

ميذذة . ممذذا تبذذين أن الم 1995/  94   1991/ 90% مذذن اجمذذال  انتذذا  الذذذرمة فذذ  عذذام   17.9ألذذف يذذن   يمشذذل نحذذو  4.4وحذذ  أعلذذ  بلذذغ حذذوال  
ة . ولذم   الذذرم% من متوسي اجمال  مميذة انتذا 0.2ين   تمشل نحو  45.5المنتجة من المجم ات بالذرمة تأخذ اتجاها عاما متزاي ا   ا رت بحوال  

ب    الذذي توسذي ا الحسذاتشبت م نوية هذه ال الاة)*(   ا مر الذي يتضل منه أن الممية المنتجة من المجم ات بذرمة أ فينا تتسم بالشبات النسب  حذول م
 7.3تذرة بحذوال  ل نتذس التألف ين خالل نتس التترة . ف  حين ا ر المتوسي السنوي للقيمة النق ية انتذا  الذذرمة مذن المجمذ ات خذال 2.3بلغ حوال  

% مذن  4.9و مليذون جنيذه   يمشذل نحذ 2.0% مذن متوسذي القيمذة النق يذة انتذا  الذذرمة   وذلذك بحذ  أ نذ  بلذغ حذوال   13.1مليون جنيه   يمشل نحو 
نتذا  الذذرمة   وذلذك مذة النق يذة ا% مذن متوسذي القي 24.7مليون جنيه   يمشل نحو  15.3اجمال  القيمة النق ية انتا  الذرمة   وح  أعل  بلغ حوال  

 287.9 ر بحذوال  . مما تبين أن القيمة النق ية لممية انتا  الذرمة مذن المجمذ ات   تأخذذ اتجاهذا عامذا متزايذ ا اذ 1995/  94   1991/ 90ف  عام  
ا  الذذذرمة مذذن ي القيمذذة النق يذذة لمميذذة انتذذ% مذذن متوسذذي اجمذذال  القيمذذة النق يذذة لمميذذة انتذذا  الذذذرمة   ومتوسذذ 3.9%    0.5ألذذف جنيذذه   تمشذذل نحذذو 

سذم بالشبذات المجمذ ات تت المجم ات عل  الترتيب . ولم تشبت م نوية هذه ال الاة)*( . ا مر الذي يتضل منذه   أن القيمذة النق يذة لمميذة انتذا  الذذرمة مذن
 اسة .  مليون جنيه   خالل نتس فترة ال ر 7.3النسبى حول متوسي ا الحساب  الذي بلغ حوال  

 
 ( : األهمية النسبية لمنتجات شركة ادفينا 2)  

جمذال  انتذا  الذذرمة   ا( بالملحق   ال  أن ال صائر تأت  فذ  المرمذز ا ول مذن حيذخ ا هميذة النسذبية 6تذير البيانات الوار ة بالج ول رام )          
صذلت و% مذن اجمذال  انتذا  الذذرمة فذ  ذلذك ال ذام    39.1تمشذل نحذو    2000/ 99ألذف يذن عذام  6.6حيخ اذ رت المميذة المنمتجذة من ذا بحذوال  

 ة تقذ ر بنحذو % من اجمال  انتذا  الذذرمة فذ  ذلذك ال ذام  وبزيذا 46.5ألف ين   تمشل نحو  8.1ال  حوال   2001/  2000الممية المنتجة من ا عام 
   2000/ 99ألذف يذن عذام  2.2الشذان    بمميذة انتذا  بلغذت حذوال  أمذا المربذات فقذ  جذاءت فذ  المرمذز  2000/  99% عما مانت عليه عام  22.2

يذن   تمشذل  ألذف 2.5الذ  حذوال  2001/  2000% من اجمال  انتا  الذرمة ف  نتس ال ام   زا ت الممية المنتجة من ا لتصل ف  عام  13تمشل نحو 
المحتو ذة فذ   . وتأت  البقول 2000/ 99% عما مانت عليه عام  15.8% من اجمال  انتا  الذرمة ف  ذلك ال ام   وبزيا ة تق ر بحوال   14.6نحو 

 % 5.5تمشل نحو   2000/ 99ين عام 921المرمز الشالخ بممية انتا  بلغت حوال  
ن % مذ 11.2ألذف يذن تمشذل نحذو  1.9الذ  حذوال   2001/ 2000من اجمال  انتا  الذرمة ف  نتس ال ام . زا ت الممية المنتجة من ا لتصل ف  عام 

. أما المجم ات فق  بلغت المميذة المنتجذة من ذا عذام  2000/ 99% عما مانت عليه عام  111اجمال  انتا  الذرمة ف  نتس ال ام  وبزيا ة تق ر بحوال  
 2001 / 2000% من اجمال  انتا  الذرمة ف  ذلك ال ذام . انختضذت المميذة المنتجذة من ذا عذام  15.6ألف ين   تمشل نحو  2.6حوال   2000/ 99

% عمذا مانذت عليذه فذ  عذام  32.1% من اجمال  انتا  الذرمة ف  نتس ال ام   وبتناال بلغ نحذو  10.3ألف ين   تمشل نحو  1.9لتصل ال  حوال  
ت . ويرجذع السذذبب فذذ  هذذذا التنذذاال الذذ  المنافسذذة الذذذ ي ة التذذ  واج ت ذا منتجذذات الذذذرمة فذذ  نتذذس ال ذذام   و خذذول ال  يذذ  مذذن ذذذرما 2001/  2000
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. حيذخ القياع الخال وا ستشماري ف  مجال انتا  المجم ات خالل نتس التترة . ومن المالح  أيضذا   انختذا  المميذة المنتجذة مذن م لبذات ا سذماك 
ذه % مذن اجمذال  انتذا  الذذرمة فذ  ذلذك ال ذام . انختضذت هذ 18.4ألذف يذن   تمشذل نحذو  3.1  بحوال   2000/  99ا رت الممية المنتجة من ا عام 

من اجمال  انتا  الذرمة ف  نتذس ال ذام   ولقذ  بلذغ هذذا التنذاال  %10.2ألف ين   تمشل نحو  1.8ال  حوال   2001/  2000الممية لتصل ف  عام 
. واذ  يرجذع السذبب فذ  ذلذك الذ  الصذ وبات التذ  واج ت ذا الذذرمة فذ  تصذريف منتجات ذا مذن  2000/  99%  عمذا مانذت عليذه فذ  عذام  42.9نحو 
 ات ا سماك ف  السو  المحل    ن را لوجو  منتجات مستور ة من ا سماك الم لبة تباع بأس ار منختضة عن تلك الت  تبيع ب ا الذرمة . م لب

 

 ( : األهمية النسبية ألهم أصناف العصائر والمجمدات بشركة أدفينا  3)
   2001/  2000التذ  انتجت ذا ذذرمة أ فينذا لألغذيذة المحتو ذة خذالل عذام  ( ال  أهم أصناف ال صذائر والمجمذ ات4– 1يذير الج ول رام )           

ه حذوال  ة المنتجة منذوالذي يتبين منه أن عصير المانجو يأت  ف  المرمز ا ول من حيخ ا همية النسبية انتا  الذرمة من ال صائر . حيخ بلغت الممي
مرمذز الشذان  ألف ين . ف  حين احتل عصير الجوافة ال 8.1ن ال صائر والبالغ حوال  % من اجمال  انتا  الذرمة م 71.5ألف ين   تمشل نحو  5.8

% مذن  9.9 ينذا   تمشذل نحذو 802من حيذخ ا هميذة النسذبية انتذا  الذذرمة مذن ال صذائر خذالل نتذس ال ذام . حيذخ بلغذت المميذة المنتجذة منذه حذوال  
ألذف  1.5  %   وبمميذة انتذا  بلغذت حذوال 18.6ا  ا صذناف ا خذري مذن ال صذائر نحذو اجمال  انتا  الذرمة من ال صائر . ف  حين بلغت نسبة انت

هميذة النسذبية   فذان الباميذة المجمذ ة تذأت  فذ  المرمذز ا ول مذن حيذخ ا  2001/  2000ين . أما عن أهم أصناف المجم ات الت  انتجت ذا خذالل عذام 
ات   والذذي بلذغ % من اجمال  انتا  الذرمة من المجم  25.6ينا  تمشل نحو 459من احوال  انتا  الذرمة من المجم ات .حيخ بلغت الممية المنتجة 

ترومذة المجمذ ة   % . شذم تذأت  مذل مذن الملوخيذة الم 22.5ألف ين خالل نتس ال ذام . تلي ذا البسذلة المجمذ ة فذ  المرمذز الشذان  بنسذبة تقذ ر بنحذو  1.8
 3%    5.7  %  8%    11.9المجمذ  والسذبانا المجمذ ة فذ  المرامذز التاليذة   وبنسذب تقذ ر بنحذو  والتاصوليا الخضراء المجم ة   والتول ا خضذر

 .  2001/  2000%  وذلك خالل عام  23.2% لمل من م عل  الترتيب . بينما بلغت نسبة انتا  ا صناف ا خري من المجم ات بنحو 
                                    بشااااااااااااااركة أدفينااااااااااااااا لألغذيااااااااااااااة المحفوظااااااااااااااة                        ( : انتاااااااااااااااج أهاااااااااااااام أصااااااااااااااناف العصااااااااااااااائر والمجماااااااااااااادات 4– 1جاااااااااااااادول رقاااااااااااااام ) 

 (  2001/  2000خالل عام ) 

 األ صنــــــــاف البيـــــــــان
 الكمية المنتجـــــة

 () بالطـــــن 

األهمية النسبية وفقا الجمالي 
الكميات المنتجة من العصائر 

 أو المجمدات )% (

 71.5 5766 عصــير المانجـــــــو ال صــــــائر

 9.9 802 عصــير الجـــــــوافة

 18.6 1501 أصنــــــاف أخـــري

 25.7 459 باميـــة مجمـــــــ ة المجمـــــ ات

 22.5 402 بســـلة مجمــــــ ة

 11.9 213 ملوخيــة متــرومة مجمـ ة

 8.0 143 فاصـوليا خضـراء مجمــ ة

 5.7 102 فول أخضـــر مجمـــــ 

 3.0 53 سبـــانا مجمـــــ ة

 23.2 414 أصنــف أخــــــري
  2001/  2000المصدر : شركة أدفينا لألغذية المحفوظة   الميزانية والقوائم المالية   العام المالي 

 
 ( : كفاءة التشغيل بشركة ادفينا لألغذية المحفوظة  4) 

 ذذا . أي عذذ م بس التذبذذذب الواضذذل فذذ  انتذذا  ذذذرمة ا فينذذا مذذن مختلذذف ا صذذناف السذذابق ا ذذذارة الي ذذا   الذذ  انختذذا  متذذاءة التذذذغيل ي مذذ           
%    69بلغذت نحذو  (   أن متاءة التذغيل  جمال  انتا  الذذرمة اذ  5– 1ا ستغالل المامل لليااات المتاحة بالذرمة . حيخ يتضل من الج ول رام ) 

لذذرمة فذ    فذ  حذين انختضذت متذاءة التذذغيل اجمذال  انتذا  ا 2000/  99%   وذلك ف  عام  31يذير ال  وجو  يااات عايلة تق ر بنحو  وهو ما
صذناف م لبذات % . مما بلغت اليااات ال ايلة   42%   مما ي ن  زيا ة اليااات ال ايلة بالذرمة لتصل ال  نحو  58ال  نحو  2001/  2000عام 

ليااذة . وتتسذبب ا 2001/  2000%   علذ  الترتيذب وذلذك فذ  عذام  52%    26%    42التام ة  والمجم ات وم لبات ا سماك ال  نحو الخضر و
ملتذة اذل مذن التأن تبيع بس ر أال ايلة ف  زيا ة التماليف الشابتة للوح ة المنتجة   مما يؤ ي ال  زيا ة التماليف الملية لمنجات الذرمة   مما يضيرها اما 

لذذرمة   ااتصذا ية علذ  الحقيقية للمنتج لتستييع المنافسة ف  السو    أو ترفع س ر المنتج عن مشيله ف  السو    وف  ملتا الحذالتين يمشذل ذلذك خسذارة ا
ر فذ  ا  ا سذتشماانختذ بااضافة ال  ما تؤ ي اليه اليااات ال ايلة من ضياع لموار  المجتمع المح و ة   وانختذا  مسذتوي انتاجيذة ال امذل   ومذن شذم

 هذا المجال . 
 

 2001/  2000   2000/  99( : كفاءة التشغيل بشركة ادفينا لألغذية المحفوظةخالل عامي 5– 1جدول رقم )  
 2001/  2000                                2000/  99 الســـــــوات

كفاءة التشغيل     البيـــــــــــــــــــــان
)% ( 

التشغيل  كفاءة
)  %( 

 كفاءة التشغيل
) % ( 

 كفاءة التشغيل
) % ( 

 42.1 57.9 41.1 58.9 م لبات الخضر والتام ة
 25.6 74.4 - 114.4 المجم ات

 51.6 48.4 - 103.4 م لبات ا سماك
 69.2 30.8 55.5 44.5 منتجات رخري

 56.0 44.0 78.7 21.3 منتجات ا عذاب
 42.4 57.6 31.1 68.9 ا جمــــــالـ 

  100كفاءة التشغيل  =  األنتاج الفعلي  /   الطاقة المتاحة      
 ( بالملحق  .7المصدر:  جمعت وحسبت من الجدول رقم ) 

 ( :  تكاليف انتاج المنتجات الرئيسية بشركة ادفينا لألغذية المحفوظة  5)
. أن 2001/  2000   2000/  99  المنتجات الرئيسية بذرمة ا فينذا خذالل عذام  ( بالملحق   والخال بتماليف انتا8يتبين من الج ول رام )         

% مذن اجمذال  تملتذة اليذن والبذالغ حذوال   24.6ألذف جنيذه   يمشذل نحذو  7.3نسبة الممون ا جنب  ف  تملتة انتا  الين من انتا  الذذرمة بلذغ حذوال  
% مذن اجمذال  تملتذة اليذن والبذالغ  26.8لتصل ال  نحو  2001/  2000نسبة ف  عام . ارتت ت تلك ال 2000/  99ألف جنيه   وذلك ف  عام  29.5
% من سذ ر بيذع اليذن  92.3  يمشل نحو  2000/  99ألف جنيه عام  2.9ألف جنيه . وا  ا رت تملتة انتا  الين من ال صائر بحوال   29.4حوال  

/  2000ألذف جنيذه عذام  2.8ه خذالل نتذس ال ذام . فذ  حذين اذ رت تلذك التملتذة بحذوال  ألف جني 2.9ف  السو  المحل  تسليم المصنع   والبالغ حوال  
ألف جنيه خالل نتذس ال ذام . أمذا بالنسذبة لتملتذة  3.3% من س ر بيع الين ف  السو  المحل  تسليم المصنع   والبالغ حوال   85.8  تمشل نحو  2001

% مذن سذ ر بيذع اليذن فذ  السذو  المحلذ  تسذليم  76.2  تمشذل نحذو  2000/  99نيذه عذام ألذف ج 2.9انتا  اليذن مذن المجمذ ات   فقذ  بلغذت حذوال  
 76.9  تمشذل نحذو  2001/  2000ألذف جنيذه عذام  2.4ألف جنيه خالل نتس ال ام . ف  حين ا رت تلك التملتة بحذوال   3.8المصنع   والبالغ حوال  
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ألف جنيه خالل نتس ال ام . مما اذ رت تملتذة اليذن مذن الذذربات بحذوال   2.3الغ حوال  % من س ر بيع الين ف  السو  المحل  تسليم المصنع   والب
ألذف جنيذه خذالل  2.8% من س ر بيع الين فذ  السذو  المحلذ  تسذليم المصذنع   والبذالغ حذوال   105.0  تمشل نحو  2000/  99ألف جنيه عام  2.9

. ف  حين ا رت تلذك النسذبة لمذل مذن المربذات   ومنتجذات اليمذايم    2001/  2000 % عام 88.8نتس ال ام   انختضت تلك النسبة لتصل ال  نحو 
%   علذذ  الترتيذذب مذذن  107.4%    109.5%    84.8%    114.8  بنحذذو  2000/  99والخضذذروات المحتو ذذة   والبقذذول المحتو ذذة فذذ  عذذام 

  نحذو  2001/ 2000 ذام . بينمذا بلغذت تلذك النسذبة لذنتس المنتجذات عذام س ر بيع الين ف  السو  المحل  تسذليم المصذنع ل ذذه المنتجذات خذالل نتذس ال
%   عل  الترتيب من س ر بيع الين ف  السو  المحل  تسذليم المصذنع ل ذذه المنتجذات خذالل نتذس ال ذام  %99.5    %84.4    %88.0    103.7

  لمواج ذة نقذل اليلذب علذ  انتذا  الذذرمة    2001/  2000عذام .. مما سبق يتضل   أن الذرمة ا  اامت بخت  س ر بيع انتاج ا لب   ا صناف 
 ولمواج ة المنافسة الذ ي ة من ذرمات القياع الخال وا ستشماري   الت  زا  اليلب عل  منتجات ا خالل السنوات ا خيرة . 

 
 ( : القيمة المضافة الصافية النتاج شركة ادفينا لألغذية المحفوظة  5) 

يمذذة ا نتذذا  ايمذذة المضذذافة   عذذن مذذ ي مسذذاهمة الذذذرمة فذذ  الذذ خل القذذوم  . حيذذخ تتحقذذق القيمذذة المضذذافة ا جماليذذة بذذالتر  بذذين ت بذذر الق          
  أن  ( بذالملحق9) ومستلزمات ا نتا    وب   خصم أاساي اهالك ا صول الشابتة  يتم الحصول عل  القيمة المضافة الصذلتية . ويتبذين مذن الجذ ول راذم

مليذون  47.0وال  مليذون جنيذه   فذ  حذين بلغذت ايمذة مسذتلزمات ا نتذا  السذل ية حذ 64.6تا  ا جمال  بتملتة عوامل ا نتذا    بلغذت حذوال  ايمة ا ن
الصذافية لذذرمة  مليذون جنيذه . ومذن شذم فذان القيمذة المضذافة 2.6مليذون جنيذه   وايمذة ا هذالك حذوال   2.2جنيه   وايمة المستلزمات الخ ميذة حذوال  

ن جنيذه   وايمذة مليذو 55.9. فذ  حذين بلغذت ايمذة ا نتذا  ا جمذال  بتملتذة عوامذل ا نتذا  حذوال   2000/  99مليون جنيه عذام  12.8ا فينا ا  بلغت 
ه . ومذن يذون جنيذمل 2.6مليذون جنيذه   وايمذة ا هذالك حذوال   2.2مليون جنيه   وايمة المستلزمات الخ مية حوال   44.3المستلزمات السل ية حوال  

قذ ار القيمذة م. واذ  يرجذع السذبب فذ  انختذا   2001/  2000مليذون جنيذه عذام  7.3شم فان القيمة المضافة الصذافية لذذرمة ا فينذا   اذ  بلغذت حذوال  
/  99مة فذ  ر  ال  وجو  مخزون رام  من انتا  الذ 2000/  99عنه ف  عام  2001/  2000المضافة الصافية لذرمة ا فينا لألغذية المحتو ة عام 

 ايذة عذذام مليذذون جنيذه   ورمذذو  حرمذة السذذو  ومذا أتب تذذه الذذرمة مذذع ب 2.1مليذذون يذن بقيمذذة نق يذة بلغذذت حذوال   7.3  اذ رت ايمتذذه بحذوال   2000
ت الذذرمة جذا  من سياسة تست  ف التواف عن انتا  ا صناف الت  اتلق  رواجا ف  ا سوا    ومذن شذم اتجذاه ايمذة المخذزون مذن منت 2001/  2000

 ال  ا نختا  . 
 

 خامسا: محددات انتاج وصناعة المجمدات والعصائر في جمهورية مصر العربية 
 نذه بذالرغم مذنب راسة وتحليل الوضع الراهن انتا  وصناعة المجم ات وال صائر من الخضر والتام ة فذ  جم وريذة مصذر ال ربيذة   يالحذ  أ        

  ضذئيال   ن ذلذك ا نتذاالتام ة اليازجة   واتجاه المميذات المنتجذة من ذا الذ  التزايذ    اا أن حجذم مذا يذتم تصذني ه مذتوافر ا نتا  المحل  من الخضر و
  مجموعذة مذن عل  الرغم من المزايذا ال  يذ ة التذ  يحقق ذا ااتجذاه نحذو التصذنيع خاصذة فذ  مجذال المجمذ ات وال صذائر . ا مذر الذذي يذذير الذ  وجذو

  -الت أ ت ال  ع م تحقيق تلك الصناعة  ه اف ا   والت  يممن ايجازها ف  التال  : المذمالت والمح  ات 
ن نتذا  المحلذ  مذع م توافرمن ومة م لوماتية عن انتا  وصذناعة المجمذ ات وال صذائر   وبالتذال  عذ م تذوافر بيانذات تتصذيلية عذن اجمذال  ا  –(  1) 

ويقذف حذائال   ل  ا ست الك المحل  من ا . مما يج ذل سذو  انتاج ذا غيذر واضذل الم ذالم ا صناف المختلتة من المجم ات وال صائر   واجما
ل لذ خول فذ  مجذالأمام اممانيات ووضع الخيي المستقبلية الخاصة با نتا  والتسذويق   سذواء للذذرمات القائمذة بالت ذل   أو تلذك التذ  تخيذي 

 أنتا  وتصنيع المجم ات وال صائر . 
ورة اتالئذذم نولذذوج  فذذ  ا ج ذذزة والم ذذ ات   وخيذذوي ا نتذذا    والوسذذائل التذذ  تسذذتخ م ا الذذذرمات فذذ  الت بئذذة والتغليذذف بصذذالتخلذذف التم –(  2) 

تلذذك  احتياجذذات ال صذذر   واتتمذذذ  مذذع ا تجاهذذات ال الميذذة فذذ  الصذذناعة . ممذذا تترتذذب عليذذه وجذذو  يااذذات عايلذذة   ومخذذزون رامذذ  لذذ ي
  المسذتوي فسة ذ ي ة من مختلف الذرمات ال املة ف  هذه الصذناعة سذواء علذ  المسذتوي المحلذ  أو علذالذرمات . فضال عن مواج ت ا لمنا

 الخارج  . 
ت الحذذرية   وا سذم ة الخاليذة مذن اآلشذار المتبقيذة للمبيذ ا –الخضذر والتام ذة اليازجذة  –ع م توافر الموا  الخام الت  ت خل ف  تلك الصذناعة  –(  3) 

 ة لذب   الذ ولا  المحل    وأرتتاع أس ارها ان وج ت . يؤ ي ال  اعااة تصذ ير الخضذروات المجمذ ة وال صذائر اليبي يذالميماوية من ا نت
 الت  تذتري خلو هذه المنتجات من تلك اآلشار . 

مذة لحمايذة الالزاات   وتذوفير ع م توافر الخامات المستخ مة ف  الت بئة  بالصورة الت  ت مل عل  تذأمين جذو ة وسذالمة وصذالحية هذذه المنتجذ –(  4) 
ا   ال فتذرة نقل ذللمنتجات الم بأة ض  مختلف ال روف الخارجية   وتوفير المناخ المناسب والالزم للمحاف ذة علذ  صذتات المذوا  الغذائيذة يذو

 وت اول ا   وتخزين ا   حت  وصول ا ال  المست لك الن ائ  . 
ال الميذة . والحلية من ذا  الحا شة ف  أذوا  ورغبات المست لمين   وأنماي ا ست الك با سوا  المختلتة ع م توافرال راسات المافية عن التغيرات –(  5) 

 مما يلق  ال ْب عل  عاتق الذرمات وأ ارات ا التسويقية بصورة منتر ة . 
والتذ   –ذذرمات القيذاع الخذال وا سذتشماري  غالبيت ذا مذنو -المنافسة الذ ي ة ف  ا سوا  بين مختلذف الذذرمات ال املذة فذ  هذذه الصذناعة  –(  6) 

يذق الحمذالت تتباين من حيخ اممانيات ا ا نتاجية والتسذويقية   ولجذوء ب ذ  الذذرمات الذ  أسذاليب مختلتذة لتصذريف منتجات ذا سذواء عذن ير
 ار رمات الذ  ختذ  أسذذال عائيذة الممشتذة   أو عذن يريذق ختذ  أسذ ار منتجات ذا بيريقذة مباذذذرة أو غيذر مباذذرة . ممذا تضذير ب ذ  الذذ

 منتجات ا ن را للمنافسة الت  تت ر  ل ا ف  ا سوا    وخوفا من ترامم المخزون ل ي ا . 
 سذوا  نذ  نقلذه الذ  اعع م توافر اممانيات النقل   وخاصة النقل المبر  ف  حالة الخضروات المجم ة   لتوزبع ا نتا  ف  السو  المحلذ    أو  –(  7) 

 ا سوا  ال ربية الت  تمشل أهم ا سوا  المصرية لتصريف مشل هذه المنتجات .  الخارجية   وخاصة
    

 ية سادسا : الحلول الممكنة ألتاحة فرص التوسع في صناعة المجمدات والعصائر من الخضر والفاكهة في جمهورية مصر العرب
 ة مذن المجمذ اتصذيلية عذن اجمذال  ا نتذا  المحلذ  مذن ا صذناف المختلتذان توافر من ومة م لوماتيذة مذن ذذأن ا ال مذل علذ  تذوافر بيانذات تت –(  1) 

 ر والتام ذة  وال صائر   ومذا ا ست الك المحل  من ا  يممن الذرمات القائمة والت  ت مل ف  مجال صناعة المجمذ ات وال صذائر مذن الخضذ
حذو نا ا اتصذا ية با نتا  والتسذويق   بالتذال  توجيذه موار هذأو تلك الت  تخيي لل خول ف  هذا المجال  من رسم خيي ا المستقبلية الخاصة 

ة   مذذات المسذذتخ ما سذذتخ ام ا مشذذل . ا مذذر الذذذي يترتذذب عليذذة أن ت مذذل تلذذك الذذذرمات بمامذذل يااات ذذا ا نتاجيذذة   وتقلذذل مذذن التااذذ  فذذ  الخا
 ذذ م وجذذو  لالتذذ  ا تلقذذ  رواجذذا فذذ  ا سذذوا  ضذذمانا  والتوسذذع فذذ  أنتذذا  ا صذذناف التذذ  يزيذذ  اليلذذب عليذذه   وا حجذذام عذذن أنتذذا  ا صذذناف

 مخزون رام  .  
تخصذيل ب ذ   ان تنسيق الج و  والت اون بين وزارت  الزراعة والصناعة   وت عيم  ور ا رذا  الزراع    والذي يممن أن يتم عن يريق –(  2) 

لك مذن مزايذا التام ة  غرا  التصنيع . وما يممن أن يتيحه ذالمنايق ف  ا راض  الج ي ة والمستصلحة لزراعة وأنتا  محاصيل الخضر و
جذو ة   ع ي ة سواء مذن حيذخ ا سذتتا ة مذن وفذورات ا نتذا  المبيذر وانختذا  التمذاليف   أو مذن حيذخ ضذمان الحصذول علذ  منذتج عذال  ال

لسذو  ات سذواء فذ  امسذت لمين علذ  مشذل هذذه المنتجذوخال  من اآلشار المتبقية للمبي ات الحذرية وا سذم ة الميماويذة   ممذا يزيذ  مذن اابذال ال
 المحل  أو ف  السو  الخارج   يتيل لتلك الذرمات فرل التوسع ف  هذه الصناعة . 
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 ف . يضذذمن ل ذذذهان ا خذذال التمنولوجيذذا الح يشذذة فذذ  تلذذك الصذذناعة   سذذواء فذذ  ا ج ذذزة والم ذذ ات   وخيذذوي ا نتذذا  ووسذذائل الت بئذذة والتغليذذ –(  3) 
جذات ال صذر   ت ال مل بمامل يااات ا ا نتاجيذة   وختذ  نسذبة التااذ  فذ  الخامذات المسذتخ مة   وحصذول ا علذ  منذتج يذتالءم واحتياالذرما

 ة فذرل اوبالتذال  زيذ ويتمذ  مع ا تجاهات ال المية ف  الصناعة  مما يتيل لتلك الذرمات ا رة تنافسية ف  ا سوا  أمذام المنتجذات المشيلذة  
 تلك الصناعة . التوسع ف  

بل توفير مل مذن سذوان توافر الخامات المستخ مة ف  الت بئة والتغليف   وبالصورة الت  ت مل عل  تأمين جو ة وسالمة وصالحية المنتجات    –(  4) 

تذرة ذائيذة يذوال فالغ الحماية الالزمة للمنتجات الم بأة ض  مختلف ال روف الخارجية   والمناخ المناسب الالزم للمحاف ة عل  صذتات المذوا 
منتجذات ب مشذل هذذه النقل ا وت اول ا وتخزين ا   حت  وصول ا ال  المست لك الن ائ  بصورت ا الجي ة . مما يزي  من أابال المست لمين عل  يل

   وبالتال  اتاحة الترصة أمام تلك الذرمات للتوسع ف  انتاج ا . 
الخارجيذة الحا شة ف  أذوا  ورغبات المست لمين   وأنماي ا ست الك با سوا  المختلتة المحلية من ذا و ن التغيراتعان توافر ال راسات المافية  -(   5)

جذذات . يممذذن تلذذك الذذذرمات مذذن توجيذذه يااات ذذا وموار هذذا ا اتصذذا ية بصذذورة أفضذذل ت مذذل علذذ  ختذذ  التمذذاليف   فضذذال عذذن تذذوفير المنت
مات   جذات هذذه الذذرار الت  تتناسب و خول الوست لمين يزي  من يلبات م واابال م عل  منتبالصورة الت  تتالءم وأذوا  المستلمين   وبا س 

 ا مر الذى من ذأنه أن يزي  من فرل التوسع ف  هذه الصناعة .
خذال وا سذتشماري الوغالبيت ا مذن ذذرمات القيذاع  –بخ وأتباع أساليب المنافسة الذريتة ف   ا سوا  بين الذرمات ال املة ف  هذه الصناعة –(  6) 

 ختلتذذة لتصذذريفوالتذذ  تتبذذاين مذذن حيذذخ اممانيات ذذا ا نتاجيذذة والتسذذويقية . حتذذ  ا يتيلذذب ا مذذر  مذذن هذذذه الذذذرمات اللجذذوء الذذ  أسذذاليب م –

 يريذذق منتجات ذا   سذذواء عذذن يريذذق الحمذذالت ال عائيذذة الممشتذة   أو عذذن يريذذق ختذذ  أسذذ ار منتجات ذذا بيريقذة مباذذذة أو غيذذر مباذذذرة عذذن
لمماشلذة   اال رو  الخاصة . أ مر الذي يساع  تلك الذذرمات علذ  مواج ذة المنافسذة الذذ ي ة التذ  تت ذر  ل ذا فذ  ا سذوا  مذن الذذرمات 

 وبالتال  زيا ة اليلب عل  منتجات ا وزيا ة فرل التوسع ف  انتا  تلك الصناعة . 
رجيذة ا سذوا  الخا ات المجم ة لتوزيع ا نتا  فذ  السذو  المحلذ    أو عنذ  نقلذه الذ ان توافر وسائل النقل المبر    وخاصة ف  حالة الخضرو –(  7) 

  مذن فذرل وخاصة ا سوا  ال ربية التذ  تمشذل أهذم ا سذوا  المصذرية مذن ذذأنه أن يزيذ  مذن توزيذع مشذل هذذه المنتجذات . ا مذر الذذي يزيذ
 التوسع أمام هذه الصناعة .  

تذ  سذبق افذة الحلذول الية المحتو ة ا يختلف ف  ذأنه مشيرا عن بقية الذرمات ال املة ف  هذا النذاي   ولذذا فذان مان وضع ذرمة ا فينا لألغذ –(  8) 
ن يل   ويزيذ  مذالت ر  ل ا اذا ما توافرت ل ي هذه الذرمة   فان وض  ا الحال  ومافة ما ت انيه من م واات سيأخذ يريقه الذ  الحذل الصذح

مذة اهم بذه مذن ايصذا ية وا جتماعيذة اآلخذذة بأسذباب ا ال ولذة فذ  الواذت الذراهن   وذلذك عذن يريذق زيذا ة مذا تسذ ورها ف  مجال التنميذة ا ات
 مضافة ف  ال خل القوم  المصري .
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 المالحق
1 

 
 ( : األهمية النسبية للمنتجات المختلفة بشركة ادفينا لألغذية المحفوظة خالل العـم المـالي 6م )جدول رق

 ( 2001/  2000و  2000/  99)

 2001/  2000العام المالي  2000/  99العام المالي  

 المنتجات

 الرئيسية

 كمية األنتاج

 ) طن (

 قيمة األنتاج

 ألف جنيه (

) %  ( 

 لكمية األنتاج

 األنتاج كمية

 ) طن (

 قيمة األنتاج

 ) ألف جنيه (

) % ( 

 لكمية األنتاج

 46.5 25087 8069 39.1 19600 6603 عصائر  

 10.3 3627 1786 15.6 11254 2632 مجم ات 

 1.0 459 175 0.3 231 86 ذربات

 14.6 6201 2535 13.0 5659 2189 مربات

 4.1 1818 704 5.4 3420 917 منتجات يمايم

ت خضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروا

 محتو ة

180 498 1.1 201 483 1.2 

 11.2 4473 1943 5.5 2084 921 بقول محتو ة 

 10.2 7740 1770 18.4 14996 3102 م لبات أسماك 

 0.3 199 44 0.4 234 64 منتجات أعذاب

 0.7 232 123 1.1 358 179 منتجات أخري 

 100 50320 17350 100 58334 16873 ا جمال 

 

  جمعت وحسبت من :  

     بيانات غير منشورة .   2001/  2000   العام المالي    الميزانية والقوائم المالية :  سجال ت شركة ادفينا لألغذية المحفوظة    المصدر
 

 2001/   2000     2000    /               99( : القيمة المضافة بألف جنيه لشركة ادفينا لألغذية المحفوظة خالل العام المالي 9جدول رقم )

/  99العام المالي  األعوام
2000 

/   2000العام المالي  
2001 

 
 
 

 ا نتا  بس ر البيع

 58647 54253 مبي ات من منتجات تامة
 4274(  -)  2055 تغير مخزون المنتجات التامة بالتملتة

 4053(  -)  2066 فر  تقييم التغير ف  مخزون المنتجات التامة
 460(  -)  114 خزون انتا  غير تام بالتملتةتغير ف  م

 7756 8005 مذغوات  اخلية تامة بالتملتة
 957 1054 ايرا ات تذغيل للغير

 6 14 خ مات مباعة
 - 470 بضائع بغر  البيع

 369 314 المخلتات
 - 470 مذتريات بغر  البيع نااصا

 58948 67835 ايمة ا نتا  بس ر السو 
 

 نااصا
 1090 1356 وم جمرمية عل  المستخ مرس

 1659 1563 ضريبة مبي ات عل  المستخ م
 300 259 ضرائب أخري

 - - صن و  موازنة ا س ار 
 - - اعانة تص ير 

 55899 64657 ايمة ا نتا  بتملتة عوامل ا نتا 
 

 نااصا
 44259 47063 المستلزمات السل ية
 2177 2195 المستلزمات الخ مية

 2141 2563 ا  هال ك
 7322 12836 القيمة المضافة الصافية

 جمعت وحسبت من : 
      بيانات غير منشورة  .  2001/  2000المصدر  : سجالت شركة أدفينا لألغذية المحفوظة   الميزانية العامة والقوائم المالية للعام المالي 
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The importance of alimentary industries due to the saving of necessery goods for the human which achieves his food 
security , it is sharing on the national economy development during Exploitation available resources in sociaty .It is an products and 

preservation of prices which pushes the producers to incrase the production in addition to improve the production quaility and 
developing it . 

The problem of this research appear in decreasing the production quantity from the frozen and juices in spite of satisfied 
production from different types of the fresh vegetables and fruits inEgypt and put a planes to increase the production in addition to 

find unemployed capacity and stocked in some alimentary industrialization companies in industrialization and production of forzen5 
and juices field in spite of decreasing the production , so that this research aimes at studying the potentials currentes for producting 

the forzen fruit and vegetable in A.R.E. , and the most important limitative to retard it is progress , and the available and potentials 
chances to expand this industry and materialization . It is aimes , this during studying the economic importance industry on The 

Egyptian economy and the vegetable and fruite industry, and studying The EDFINA company for the kept food and it is production 
from forzen and juices , and it is unemployed capacity , and the total added value from it is production during nineties period as a 

one of companies that still under the control of business sector .   
This research arrives at some recommendations which help at surmounting some problems which face the increasing in 

this important industry and increas it is competitive ability at the internal or external level  .  

 
 
   2000/  6/  30عية حتي ( : مشروعات الصناعات الغذائية التي وافقت عليها الهيئة العامة لألستثمار مقارنا بالمشروعات الصنا1جدول رقم ) 

 المذـــــــروعات                            
 
 
 
 
 

 البيـــــــــــــان
 

 2000/  6/ 30المذروعات حت   اجمال  2000/ 6/ 30حت  1996/  6/ 30من  1996/  6/  30حت  

مذروعات 
الصناعات 
 الغذائية

المذروعات 
 الصناعية

% مذروعات 
الصناعات الغذائية 
اجمال  المذروعات 

 الصناعية

مذروعات 
الصناعات 
 الغذائية

المذروعات 
 الصناعية

% مذروعات 
الصناعات الغذائية 

اجمال  
المذروعات 
 الصناعية

مذروعات 
الصناعات 
 الغذائية

المذروعات 
 الصناعية

% مذروعات 
الصناعات الغذائية 

اجمال  
المذروعات 
 الصناعية

 المذروعات
التذذذ  تذذذم الموافقذذذة 

 علي ا

 417 ال   
 

2195 19 564 3576 16 981 5771 17 

 15 38433 5765 15 23600 3540 15 14833 2225 رأس المال) مليون جنيه (

 14 71614 10026 13 42241 5620 15 29373 4406 تماليف استشمارية )مليون جنيه (

 16 478938 76630 14 186690 26948 17 292247 49682 فرل ال مل

 المذروعات
 الت  ب أت 
 النذاي 

 15 1433 215 14 904 131 16 530 84 ال   

 17 15659 2662 21 8236 1697 13 7423 965 رأس المال ) مليون جنيه (

 16 23494 3759 22 9644 2097 12 13850 1662 ليون جنيه (تماليف استشمارية ) م

 14 226214 31670 18 74223 13431 12 151992 18239 فرل ال مل

 مذروعات 
 تحت 
 التنتيذ

 18 4337 766 16 2672 433 20 1665 333 ال   

 14 22775 3103 12 15364 1843 17 7410 1260 رأس المال ) مليون جنيه (

 13 48121 6267 11 32597 3523 18 15523 2744 تشمارية ) مليون جنيه (تماليف اس

 18 252723 44960 12 112468 13517 22 140255 31443 فرل ال مل

 جمعت وحسبت من :  
 المصدر  :  وزارة األقتصاد والتجارة الخارجية    الهيئة العامة لألستثمار والمناطق الحرة    مركز المعلومات    .  

 
 
 

ورياة  مصار العربياة  تلفاة  فاي   جمه( :     تطور  القيمة  النقدية  للمنتجات  ا لصناعية    بالمليون    جنيه    وفقاا   لألنشاطة   المخ2جدول رقم )
 خالل  الفترة 

                        (90  /1991 – 99  /2000  ) 

 البيان
 

 السنوات

 منتجات بترولية
 وزيت خام

 صناعات
 غذائية

 منتجات كيماوية
 ودوائية

 منتجات غزل
 ونسيج

 صناعات كهربائية
 وهندسية

 صناعات تعدين
 وحراريات

جملة 
المنتجات 
 ) % ( القيمة ) % ( القيمة ) % ( القيمة ) % ( القيمة )% ( القيمة )%( القيمة الصناعية

90 /1991 13847 34.8 9289 23.4 3789 9.5 6904 17.4 4964 12.5 885 2.2 39778 

91 /1992 17087 36.6 10577 22.6 4722 10.1 7738 16.6 5485 11.7 1093 2.3 46702 

92 /1993 18501 33.7 14720 26.8 4791 8.7 7921 14.4 5938 10.8 2962 5.4 54833 

93 /1994 19105 33.2 15086 26.2 5149 8.9 8384 14.6 6464 11.2 3367 5.9 57555 

94 /1995 23635 36.0 16212 24.7 5695 8.7 9007 13.7 7208 11.0 3803 5.8 65560 

95 /1996 23468 35.3 15671 23.6 6013 9.0 8791 13.2 8409 12.6 4129 6.2 66481 

96 /1997  26239 37.8 16900 24.4 6013 8.7 7967 11.5 8136 11.7 4108 5.6 69363 

97 /1998 27250 38.1 17371 24.3 6100 8.5 7719 10.8 7860 11.0 5314 7.4 71614 

98 /1999 28552 40.9 17190 24.7 6259 9.0 6944 10.0 6772 9.7 4014 5.8 69731 

99 /2000 29912 40.1 19477 26.1 6381 8.6 6431 8.6 7409 9.9 4897 6.6 74507 

 61612.4 5.6 3457.2 9.8 6023.6 12.6 7780.6 8.9 5491.2 24.8 15249.3 36.9 22759.6 متوسي التترة
 باعة والنشر .  الط)   ( :  اليشمل الحصر انتاج الورش الحكومية   المصانع الحربية ) األنتاج الحربي (   صناعة حلج وكبل القطن   الخبز   تعبئة الشاي 

 المصدر  : جمعت وحسبت من 
 األقتصادية   أعداد مختلفة   .   جمهورية مصر العربية   البنك األهلي المصري   ادارة البحوث   النشرة

 

 
خاالل الفتارة  )  ياة مصار العربياة( :     تطور  الكمية  والقيمة  النقدية  للصناعات  الغذائية  القائمة علي الخضر والفاكهاة فاي جمهور3جدول رقم )

90 /1991  
                     –99 /2000   ) 
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 البيان
 السنوات

 ا جمال  منتجات اليمايم خضروات وبقول محتو ة مرب  ومرمال   ةخضروات مجم عصائر ومذروبات

 ممية ا نتا 
 ألف ين

 ايمة ا نتا 
 مليون
 جنيه

ممية ا نتا  
 ألف ين

ايمة ا نتا  
 مليون جنيه

ممية ا نتا  
 ألف ين

ايمة ا نتا  
 مليون جنيه

ممية ا نتا  
 ألف ين

ايمة ا نتا  
 مليون جنيه

ممية ا نتا  
 نألف ي

ايمة ا نتا  
 مليون جنيه

مميةألف 
 ين

 ايمة مليون
 جنيه

90 /1991 22 18 21 17 29 30 19 13 2 2 93 80 

91 /1992 23 22 22 19 28 29 18 16 5 9 96 95 

92 /1993 20 18 22 17 24 22 16 13 6 10 88 80 

93 /1994 23 21 23 17 17 17 16 10 8 16 87 81 

94 /1995 42 38 25 19 27 26 17 12 11 22 122 117 

95 /1996 27 158 31 118 29 149 19 54 6 22 111 501 

96 /1997 29 192 32 128 30 163 16 48 6 30 113 561 

97 /1998 44 281 21 63 26 108 13 23 7 37 110 512 

98 /1999 43 273 40 133 18 86 20 61 8 47 129 600 

99 /2000 28 350 44 144 24 121 13 23 18 90 181 728 

 متوسي
 التنرة

35.5 137.1 28.1 67.5 25.2 75.1 16.7 27.3 7.7 28.5 113.0 335.5 

)%( 31.4 40.9 24.8 20.1 22.3 22.4 14.7 8.1 6.8 8.5 100.0 100.0 
 (     1995/  1991ي للسنوات ) جمهورية مصر العربية   وزارة الصناعة    سجالت األدارة العامة لمتابعة النشاط التجار –المصدر   :   جمعت وحسبت من )   ( 

 (    .  2000 – 1996جمهورية مصر العربية   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء   المركز القومي للمعلومات   قاعدة البيانات للسنوات )  –)   ( 

/  90رة ) بياة خاالل الفتاماري بجمهورياة مصار العر( :   تطور انتااج المجمادات والعصاائر بقطااع األعماال العاام والقطااع الخااص واألساتث4ل رقم )
1991 – 

                     99  /2000   ) 

 البيان
 
 
 

 السنوات

 الخضــــــروات المجمــــــدة

اجمالي 
األنتاج ألف 

 طن

 العصــــــائر والمشـروبات

اجمالي األنتاج ألف 
 طن

 قطاع األعمال العام
القطاع الخاص 
 واألستثماري

األعمال العامقطاع   القطاع الخاص واألستثماري 

 األنتاج
 ألف طن

) % ( 
 األنتاج
 ألف طن

) % ( 
 األنتاج
 ألف طن

) % ( 
 األنتاج
 ألف طن

) % ( 

90 /1991 1.2 5.4 20.1 94.6 21.3 13.0 60.3 8.6 39.7 21.5 

91 /1992 2.4 10.6 20.0 89.4 22.3 14.3 62.5 8.6 37.5 22.9 

92 /1993 2.5 11.7 19.0 88.3 21.5 10.4 53.0 9.2 47.0 19.6 

93 /1994 4.4 18.8 19.0 81.2 23.4 13.1 57.6 9.6 42.4 22.7 

94 /1995 5.6 22.8 19.0 77.2 24.6 13.8 32.7 28.4 67.3 42.3 

95 /1996 3.1 10.0 27.6 90.0 30.7 13.8 51.9 12.8 48.1 26.6 

96 /1997 3.5 11.0 28.7 89.0 32.2 14.5 50.0 14.5 50.0 28.9 

97 /1998 3.0 14.2 18.3 85.8 21.4 12.4 28.6 31.1 71.4 43.5 

98 /1999 3.7 9.4 35.8 90.6 39.5 11.7 26.9 31.6 73.1 43.3 

99 /2000 4.0 9.2 39.8 90.8 43.8 13.3 16.2 68.6 83.8 81.9 

 35.3 63.1 22.3 36.9 13.0 28.1 88.1 24.7 11.9 3.2 متوسي التترة
 جمعت وحسبت من : 

 المصدر :  جمهورية مصر العربية   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء   المركز القومي للمعلومات   قاعدة البيانات   .  

  
 (   2001/ 2000 – 1991/  90ادفينا لألغذية المحفوظة خالل الفترة )  ( : تطور الكمية والقيمة النقدية ألنتاج شركة5جدول رقم )

 البيان  
 
 
 

 السنوات

 اجمالي انتاج الشركة
انتاج الشركة من العصائر ونسبتها الي 

 اجمالي انتاج الشركة
انتاج الشركة من المجمدات ونسبتها 

 الي اجمالي انتاج الشركة
انتاج الشركة من العصائر والمجمدات 

 بتها الي اجمالي انتاج الشركةونس

 كمية طن
 قيمة

 ألف جنيه

 اجمالي قيمة األنتاج اجمالي األنتاج قيمة األنتاج انتاج المجمدات قيمة األنتاج انتاج العصائر

 كمية
 طن

) % ( 
 قيمة

 ألف جنيه
) % ( 

 كمية
 طن

) % ( 
 قيمة

 ألف جنيه
) %( 

 كمية
 طن

) % ( 
 قيمة

 ألف جنيه
) % ( 

90 /1990 17044 41796 2950 17.3 4067 9.7 733 4.3 2036 4.9 3683 21.6 6103 14.6 

91  /1992 26762 55923 7134 26.7 7415 13.3 1507 5.6 3770 6.7 8641 32.3 11185 20.0 

92 /1993 16841 48898 2992 17.8 4006 8.2 2226 13.2 7375 15.1 5218 31.0 11381 23.3 

93 /1994 16775 56296 4338 25.9 12996 23.1 3774 22.5 10066 17.9 8112 48.4 23062 41.0 

94 /1995 24508 62179 3903 15.9 8571 13.8 4376 17.9 15348 24.7 8279 33.8 23919 38.5 

95 /1996 22465 65784 5477 24.4 15738 23.9 1768 7.9 3199 4.9 7245 32.3 18937 28.8 

96 /1997 20126 63631 4821 24.0 10139 15.9 2502 12.4 7070 11.1 7323 36.4 17209 27.0 

97 /1998 12551 46388 4679 37.3 13290 28.6 1595 12.7 5725 12.3 6274 50.0 19015 41.0 

98 /1999 16917 64396 6073 35.9 17728 27.5 2716 16.1 10955 17.0 8789 52.0 28683 44.5 

99 /2000 16873 58334 6603 39.1 19600 33.6 2632 15.6 11254 19.3 9235 54.7 30854 52.9 

2000 /2001 17350 50320 8069 46.5 25086 49.9 1786 10.3 3626 7.2 9855 56.8 28712 57.1 

 35.7 19915 39.7 7514 13.1 7311 12.3 2329 22.06 12603 27.4 5185 55813.3 18928 متوسي التترة
 جمعت وحسبت من :  

 المصدر  :  سجالت شركة ادفينا لألغذية المحفوظة   الميزانية والقوائم المالية   سنوات مختلفة    بيانات غير منشورة  .   
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 99بالعاام الماالي  مقارنا 2001 / 2000نتاجية والمعطلة ) بالطن (  بشركة ادفينا لألغذية المحفوظة خالل العام المالي ( :  الطاقة األ7جدول رقم )
/  2000 . 
 السنوات
 
 
 
 

المنتجات 
 الرئيسية

 اليااة المتاحة اليااة القصوي
 نسبة اليااة المتاحة
 ال  اليااة القصوي

 حرمة ا نتا  لل ام المال 
2000  /2001 

 انتا 
99 /2000 

نسبة ا نتا  الت ل  ال  
 اليااة المتاحة

 اليااة الم يلة

99 
/2000 

2000 
/2001 

99 
/2000 

2000 
/2001 

99 
/ 2000 

2000 
/2001 

رصي  اول 
 الم ة

 2000/ 99 رصي  رخر الم ة المباع ا نتا 
2000 

/2001 
99 

/2000 
2000 

/2001 

م لبذذذذات خضذذذذر 
 وفوامه

27660 92115 18500 23555 66.9 25.6 4540 13627 14506 3661 10896 59 58 41 42 

 26 - 74 114 2632 1187 1971 1786 1372 29.7 43.4 2400 2300 8085 5300 مجم ات

 52 - 48 103 3102 1583 1610 1770 1423 22.3 100 3660 3000 16440 3000 م لبات أسماك 

 69 55 31 45 179 1 125 123 3.0 100 100 400 400 400 400 منتجات أخري

 56 79 44 21 64 1 43 44 - 100 100 100 300 100 300 منتجات أعذاب

 42 31 58 69 16873 6433 18255 17350 7338 25.7 66.8 30115 24500 117140 36660 ا جمال 

 جمعت وحسبت من :  
   بيانات غير منشورة   .   2001/  2000المالية للعام المالي  المصدر  :  سجالت شركة ادفينا لألغذية المحفوظة   الميزانية والقوائم

 
 
 
 

/  99قارناا بالعاام الماالي م 2001/  2000( : تكاليف انتاج المنتجاات الرئيساية بشاركة ادفيناا لألغذياة المحفوظاة خاالل العاام الماالي 8جدول رقم )
2000  

 
 المنتجات

 األعوام
 المالية

 الكمية
 المنتجة
 ) طن (

 يف الكلية للوحدة بالجنيهالتكال
 اجمالي

تكلفة االنتاج 
 ألف جنيه

 تكاليف األنتاج متوسط سعر البيع
 اجمالي

تكلفة خدمات 
اجمالي تكلفة  تسويقية وادارية

 أجنبي محلي الطن المنتج
محلي تسليم  ) % ( ج /طن

 المصنع
خارجي 
 )%( ج /طن ) % ( ج /طن بدون دعم

  عصائر
 
 
 
 
99  /

2000 

6603 1751 72 671 28 2422 296 11.0 2718 17947 2943 3585 
 3578 3778 7572 2877 10.9 312 2564 - - 100 2564 2632 مجم ات
 1552 2767 250 2905 10.9 316 2589 - - 100 2589 86 ذربات 
 6287 2788 7007 3201 10.7 341 2860 23 644 77 2216 2189 مربات
 - 4675 3634 3963 10.9 431 3532 38 1358 62 2174 917 ت يمايممنتجا

 3780 1940 382 2124 10.9 231 1893 8 143 92 1750 180 خضروات محتو ة 
 2587 2511 2483 2696 10.9 293 2403 48 1154 52 1249 921 بقول محتو ة
 6554 5437 14710 4742 10.9 516 4226 78 3302 22 924 3102 م لبات أسماك

 4063 - 186 2906 10.9 316 2590 - - 100 2590 64 منتجات أعذاب 
 - - 250 1394 10.9 152 1242 - - 100 1242 179 منتجات رخري 

 31986 26839 498192 29526 10.9 3205 26321 28 7272 72 19049 16873 ا جمال 
  عصائر 

 
 
 
 
 
2000 

/2001 

8069 1243 49 1280 51 2523 290 10.3 2813 22698 3280 3950 
 4371 3056 4197 2350 10.3 242 2108 - - 100 2108 1786 مجم ات
 2591 3031 471 2693 10.3 278 2415 - - 100 2415 175 ذربات
 3914 2868 7542 2975 10.3 307 2668 21 562 79 2106 2535 مربات

 5010 3461 2162 3071 10.3 317 2754 31 842 69 1912 704 منتجات يمايم 
 4148 2798 475 2362 10.3 244 2118 37 782 63 1336 201 خضروات محتو ة 

 2575 2540 4912 2528 10.3 261 2267 50 1138 50 1129 1943 بقول محتو ة
 5051 4914 8751 4944 10.3 510 4434 74 3266 26 1168 1770 م لبات أسماك
 - 4429 178 4051 10.3 418 3633 - - 100 3633 44 منتجات أعذاب

 - 2271 200 1629 9.9 161 1468 - - 100 1468 123 منتجات رخري  
 31610 32648 510368 29416 10.3 3028 26388 30 7870 70 18518 17350 ا جمال 

 ير منشورة . غ  بيانات  2001/  2000القوائم المالية للعام المالي جمعت وحسبت من : المصدر : سجالت شركة ادفينا لألغذية المحفوظة   الميزانية العامة و

    
 
 
 
 
 


