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القيمة المضافة المترتبة  حركة التجارة الخارجية لألغذية المحفوظة و 
 وتصدير أهم السلع الزراعية المصرية  علي تخزين  
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 (1)ننيرة سليما -(2)سهام أحمد عبد الحميد -(2)فاروق محمد التالوي

 هشام أحمد سيد أحمد
 المركز القومي للبحوث( 6شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين ( 0

 

 المستخلص
تساهم الصناعات الغذائية فى تنمية االقتصاد القومى من خالل استخدام الموارد 

-49/0441)االستيعابية فى المجتمع، ويبلغ متوسط كمية الطاقة االستيعابية لفترة الدراسة 
وبلغ متوسط  .مليون جنية 6611622الف طن بقيمة تقدر بحوالي  92262نحو( 01/6109

 6101641الف طن بقيمة تقدر بنحو 994664كمية االنتاج الفعلى خالل فترة الدراسة نحو
كما تبين تزايد اإلنتاج الكلي وقيمة الصادرات من محصول البطاطس بمصر . مليون جنية

، %2644ألف جنيه، يمثالن نحو 12691ألف طن، ونحو 66612بمقدار سنوي بلغ نحو
ط كل من اإلنتاج الكلي، وقيمة الصادرات خالل فترة الدراسة من متوس% 06662ونحو

لمحصول البطاطس فى مصر، كما يوجد ثبات النسبي لكمية صادرات البطاطس المصرية 
 والبصل القيمة المضافة من تخزين محصول البطاطستزايد خالل فترة الدراسة، كما تبين أن 

قد أدي البطاطس والبصل  أن التصديركما . وكذلك تخزين البطاطس في ثالجاتفي نواالت 
  .خالل فترة الدراسة الي تزايد القيمة المضافة

 الطاقة العاطلة، الطاقة االستيعابية، القيمة المضافة، التجارة الخارجية: كلمات مفتاحية
 

 المقدمة
تتعدد عمليات تصنيع وحفظ االغذية سواء بالتجفيف أو التجميد أو التعليب لتواكب 

وترجع اهمية المنتجات الغذائية المصنعة سريعة االعداد . ور بتطور التنمية والحياةاحتياج يتط
والنصف مجهزة الى إحداث توازن سعرى للمنتجات االساسية من الخضر والفاكهة وغيرها من 
السلع، كما انها تساهم فى تنمية االقتصاد القومى من خالل استخدام الموارد االستيعابية  فى 

، 64669، 6101641، 994664، 6611622، 922621بلغ متوسط كمية وي. المجتمع
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الطاقة االستيعابية لصناعة حفظ االغذية لفترة الدراسة ، 01641، 104641، 61616
مليون  6611622الف طن بقيمة تقدر بحوالي  92262نحو( 0449/0441-6101/6109)

الف طن بقيمة  994664اسة نحوبينما بلغ متوسط كمية االنتاج الفعلى خالل فترة الدر . جنية
من كمية الطاقة % 41646ويمثل االنتاج الفعلي حوالي. مليون جنية 6101641تقدر بنحو

من قيمة الطاقة االستيعابية لصناعة حفظ االغذية في مصر، % 60624االستيعابية، ونحو
مالي من إج% 01644مليون جنيه تمثل نحو 104641وبلغ متوسط قيمة الطاقة العاطلة حوالي

وتمثل الطاقة (. 6101/6109-0449/0441)قيمة الطاقة االستيعابية  خالل الفترة الدراسة 
من قيمة االنتاج % 66699من كمية الطاقة االستيعابية، وبنحو% 06611العاطلة حوالي

ولذلك يعد عدم التنسيق بين خطط التصنيع وخطط . الفعلي لصناعة حفظ االغذية في مصر
 .لمشاكل التى تواجه تقدم الصناعات الغذائية فى مصراالنتاج من اكثر ا

 
 الدراسةمشكلة  

بالرغم من تزايد الطلب العالمى والعربي على االغذية المعلبة والمجمدة المصرية وبالرغم 
من انخفاض نسبة الطاقة العاطلة لصناعة حفظ االغذية فى مصر من إجمالي الطاقة العاملة 

بالمقارنة % 1969بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6101/6109خالل عام % 1611لتبلغ نحو
اال انه مازال إجمالي حجم الصادرات المصرية من االغذية المحفوظة ال  0449/0441بعام 

وذلك  0449/0441عام % 6662بالمقارنة بنحو  6101/6109عام % 1160يتعدى نحو 
( 6101/6109)الف طن عام  421604من إجمالي كمية االنتاج الفعلي والذى بلغ نحو

وهذه الزيادة فى حجم الصادرات المصرية من ( 0441/0449)الف طن عام  010644ونحو
السلع المصنعة والمحفوظة ال تتواكب مع التزايد فى حجم المتطلبات العالمية والعربية من هذه 

توى ولذا فان تبني سياسة تصنيع المنتجات الغذائية الزراعية المصرية واالرتفاع بمس. المنتجات
انتاجها بما يتالءم مع المتطلبات العالمية يعتبر من أهم التحديات التى تقابل واضعى السياسة 

 .الزراعية المصرية لما لها من آثار مباشرة فى إحداث التنمية المستهدفة فى المجتمع المصرى
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 أهداف الدراسة
االغذية تهدف الدراسة بصفة اساسية الى دراسة حركة الصادرات والواردات من 

في  زين والتصدير لبعض السلعالمحفوظة المصرية، والقيمة المضافة لعملية الحفظ والتخ
، وذلك من خالل دراسة كل من الوضع االقتصادي الراهن لإلنتاج وصناعة حفظ مصر

وتخزين االغذية بصفة عامة وكذلك االنشطة االقتصادية التى تتضمنها الى جانب دراسة 
ية للصادرات وواردات صناعة حفظ االغذية، وايضا دراسة الطاقات حركة التجارة الخارج

ودراسة تطور كمية وقيمة االنتاج والطاقة . العاطلة فى انشطة صناعة حفظ االغذية فى مصر
العاطلة وحركة التجارة الخارجية ألنشطة صناعة حفظ االغذية بمصر، الى جانب دراسة 

 .حصول البطاطس والبصل فى مصرمن م القيمة المضافة من تخزين وتصدير كل
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
اعتمدت الدراسة بصفة رئيسية على استخدام التحليل االقتصادي الوصفي والكمي، كما 
اعتمدت بيانات الدراسة على االحصائيات الالزمة من مصادرها المختلفة سواء المنشورة وغير 

الحكومية، مثل بيانات كل من الجهاز المركزى للتعبئة المنشورة بالجهات والمؤسسات الرسمية 
العامة واالحصاء، وزارة الزراعة باإلضافة الى الكتب والمراجع والدراسات السابقة المرتبطة 

استمارة استبيان لكال من مصانع حفظ  011بموضوع الدراسة والعينة التي جمعت من عدد 
لقليوبية والجيزة خالل عام من منطقة ا األغذية ومنتجي ومصدري محصول البطاطس والبصل

6109. 
 

 نتائج الدراسة
تزايد ( 0)تبين من جدول  :الطاقة االستيعابية لصناعة حفظ االغذية فى مصر: والأ

مليون طن،  0616كل من كمية وقيمة الطاقة االستيعابية لصناعة حفظ االغذية لتبلغ نحو 
مليون  06020قدار زيادة قدر نحوبم 6101/6109مليار جنية خالل عام  016161ونحو

بالمقارنة % 0491664، ونحو%61660مليار جنيه بنسبة زيادة قدرت بنحو 46112طن ونحو
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والبالغة نحو  0449/0441بكمية وقيمة الطاقة االستيعابية لصناعة حفظ االغذية عام 
لعام كما يتبين من دراسة االتجاه الزمنى ا. مليون جنية 144611الف طن، ونحو 016621

أن كل من كمية وقيمة الطاقة االستيعابية ( 6)بالجدول ( 0،6)كما هو موضح بالمعادلتين 
الف طن، ونحو  11606لصناعة حفظ االغذية قد أخذت اتجاها تصاعديا بلغ حوالي 

من متوسط كمية وقيمة % 09611، ونحو%00616مليون جنيه سنويا يمثالن نحو 901601
 6611622الف طن، ونحو92262حفظ االغذية والبالغة نحو الطاقة االستيعابية  لصناعة

 .1610مليون جنيه خالل فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية العالقة المقدرة احصائيا عند مستوى 
حيث تراوحت كمية وقيمة  :لفعلى لصناعة حفظ االغذية فى مصراالنتاج ا: ثانيا

الف  طن،  010644دنيا وتبلغ نحو االنتاج الفعلى لصناعة حفظ االغذية بين قيمتين قيمة
الف  421604، وقيمة قصوى تبلغ نحو0449/0441مليون جنية خالل عام  194612ونحو

 61669بمقدار زيادة قدر بنحو 6101/6109مليون جنية خالل عام  401460طن، ونحو
% 612169، ونحو%49161مليون جنية بنسبة زيادة قدرت بنحو 2606619الف طن، ونحو 

(. 0)مية وقيمة االنتاج الفعلى لصناعة حفظ االغذية كما هو موضح بالجدوللكل من ك
تبين حدوث زيادة ( 6)بجدول ( 9،1)وبدراسة االتجاه الزمنى العام كما هو موضح بالمعادلتين 

، %4640مليون جنيه سنويا يمثالن نحو 11066ألف طن، ونحو 99696قدرت بنحو
اج الفعلي لصناعة حفظ االغذية في مصر خالل من متوسط كمية وقيمة االنت% 09611ونحو

مليون جنيه وذلك لكل  6101641ألف طن، ونحو 994664متوسط فترة الدراسة والبالغة نحو
من كمية وقيمة االنتاج الفعلي لصناعة حفظ االغذية علي الترتيب، وقد ثبتت معنوية العالقة 

 .1610المقدرة احصائيا عند مستوى 
تبين من جدول رقم  :لمعطلة لصناعة حفظ االغذية في مصرتطور الطاقة ا: ثالثا

أن نسبة الطاقة المعطلة لصناعة حفظ األغذية من إجمالي الطاقة االستيعابية قد بلغت ( 0)
ثم تذبذبت بين التناقص والتزايد حيث بلغت اقصاها بنسبة  0449/0441عام % 11662نحو

 % 11646بلغت حوالي 



 

 وآخرون فاروق محمد التالوي
 

 265  6102يونيو ، الثاني، الجزء الثالث والثالثونالمجلد 

لطاقة االستيعابية  واالنتاج الفعلي والطاقة العاطلة لصناعة تطور كمية وقيمة ا :(2)جدول
الكمية باأللف  (6101/6109-0449/0441)الفترة  وحفظ االغذية بمصر خالل
 طن ، القيمة بالمليون جنيه

 الطاقة العاطلة     االنتاج الفعلى الطاقة االستيعابية  السنة
 %    لقيمةا %    الكمية  القيمة الكمية  القيمة الكمية 

49/0441 016624 144641 010644 194612 1264 11662 611624 14641 
41/0442 02466 210660 009666 910666 11 16614 664644 12699 
42/0444 01461 262662 001601 991664 99614 64666 061614 64666 
44/0446 094661 240604 06160 126614 64601 04611 066646 06621 
46/0444 041616 449662 016621 216606 19641 61611 066609 01646 
44/6111 664641 610619 040641 41666 11646 01644 46669 4690 

6111/6110 61066 640 099621 146661 64604 14610 646601 10641 
6110/6116 642611 0660692 601626 421661 21624 60641 616660 60609 
6116/6111 640601 0666602 669611 0102622 94606 04616 60061 04666 
6111/6119 64469 016169 61462 011461 1466 61600 62260 61600 
6119/6111 111610 064161 10961 0441 02610 9661 01161 1611 
6111/6112 124612 6914661 114660 604461 11601 6602 601611 6641 
6112/6114 111611 1004611 92661 662062 90611 6601 611641 6660 
6114/6116 209661 161166 26161 6411 9166 4611 619 4660 
6116/6114 462601 1111 60460 606460 50.43 2649 619 4601 
6114/6101 19964 101069 91961 111961 80.28 09649 62460 6696 
6101/6100 269616 946964 22661 991464 348.9 11646 90162 6669 
6100/6106 219629 441662 61160 404261 109.8 02644 444641 06624 
6106/6101 002664 461964 69162 144460 323.17 64621 61662 6621 
6101/6109 0161664 0116161 421604 401460 234.4 04644 1166101 1611 

 01641 104641 61616 64669 6101641 994664 6611622 922621 المتوسط

مركز : الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء :جمعت وحسبت من بيانات من :المصدر
 .المعلومات، نشرة صناعة حفظ االغذية، اعداد مختلفة
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نحو  6101/6109ثم اخذت في التناقص حتي بلغت عام  6101/6100عام 
بينما بلغت نسبة قيمة الطاقة المعطلة من إجمالي قيمة الطاقة االستيعابية نحو % 04644
% 662ثم أخذت في االنخفاض واالرتفاع حيث بلغت أدناه نحو 0449/0441عام % 14641

وبدراسة االتجاه الزمنى %. 1611لتبلغ نحو 6101/6109ثم تزايدت عام  6106/6101عام 
طلة لصناعة حفظ األغذية في مصر كما هو موضح بالمعادلتين العام لكمية وقيمة الطاقة المع

حيث تشير المعادلتين الي أن كمية وقيمة الطاقة المعطلة لصناعة حفظ ( 6)بالجدول ( 1،2)
 األغذية في مصر قد 

معادالت االتجاه الزمني العام  لكل من كمية وقيمة الطاقة االستيعابية واالنتاج  :(1)جدول رقم
قة المعطلة لصناعة وحفظ االغذية بمصر خالل الفترة من الفعلى والطا

(0449/0441-6101/6109                                    ) 
 الكمية باأللف طن، القيمة بالمليون جنية   

رقم  البيان
التغير  A B المتغير التابع المعادلة

 R2 F %السنوي

الطاقة 
 االستيعابية

الكمية باأللف طن  0
 t (40609) 11606قيمة 

(6661**) 00616 1660 44626 

القيمة بالمليون  6
 t (0941641) 901601جنيه قيمة 

(4620**) 09611 1642 14662 

االنتاج 
 الفعلي

الكمية باأللف طن  1
 tقيمة 

(41611) 
 

99696 
(01646**) 4640 1664 06162 

القيمة بالمليون  9
 t (0026619) 11066جنيه قيمة 

(6664**) 09611 1644 26624 

الطاقة 
 العاطلة

الكمية بالمليون  1
 t (60606) 01616طن قيمة 

(1666 *) 00666 1614 00644 

القيمة بالمليون  2
 t 61606 06624جنيه قيمة 

(6644**) 2621 1611 4626 

عامل ، القيم ما بين االقواس للثابت قيم سالبة، والقيم أسفل م(0)حسبت من بيانات الجدول  :المصدر
 .160معنوى عند )**( المحسوبة،  tتعبر عن قيمة  B االنحدار
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مليون جنيه  06604ألف طن، ونحو  01616أخذت اتجاها عاما تصاعديا بلغ نحو 
من متوسط كمية وقيمة الطاقة % 2621، ونحو%00666سنويا علي الترتيب، يمثالن نحو

 104641ألف طن، ونحو  64649المعطلة لصناعة حفظ األغذية في مصر والبالغ حوالي
مليون جنيه لكل منهما علي الترتيب خالل فترة الدراسة، وقد ثبتت معنوية العالقة المقدرة 

 1610احصائيا عند مستوى
بينت الدراسة أن كمية وقيمة  :مصر من االغذية المحفوظة تطور صادرات: رابعا

قد بلغت (. 6101/6109-0449/0441)الصادرات من االغذية المحفوظة خالل الفترة من 
الف طن بقيمة صادرات بلغت  11266بنحو 6116/6114اقصي قيمة لها عام 

الف طن وبقيمة قدرت بنحو  114606مليون جنية، بمقدار زيادة قدر بنحو  001166نحو
بالمقارنة % 611966، ونحو%060662مليون جنية وبنسبة زيادة قدرت بنحو 0142642

مليون جنيه عام  11699ألف طن ونحو  04626نحو بكمية وقيمة الصادرات والبالغة
أن قيمة الصادرات ( 1)كما يبين الجدول  (.1)كما هو موضح بالجدول  0441/0442

قدرت بنحو  6101/6109المصرية من االغذية المحفوظة قد بلغت أقصي قيمة لها عام 
االنتاج  من كمية% 11609مليون جنيه، وعموما تمثل كمية الصادرات حوالي  6692601

من قيمة االنتاج الفعلي للفترة % 10614الفعلي لصناعة حفظ االغذية، وحوالي 
، وبدراسة االتجاه الزمني العام لحركة التجارة الخارجية (0449/0441-6101/6109)

( 9)بالجدول ( 0،6)تشير المعادلتين ( 9)لمنتجات صناعة حفظ االغذية في مصر بالجدول 
ها عاما تصاعديا لصناعة حفظ االغذية بمصر قد أخذت اتجا أن كمية وقيمة الصادرات

مليون جنيه سنويا  002666الف طن ، ونحو  02644، بزيادة قدرت بحوالي ومعنويا احصائيا
من متوسط كمية وقيمة صادرات % 04621، %01610لكل منهما علي الترتيب ويمثالن نحو 

ألف طن،  061614يها والبالغ نحو مصر من صناعة حفظ االغذية خالل الفترة المشار ال
مليون جنيه لكل منهما علي الترتيب، وقد ثبتت معنوية العالقة المقدرة  221640ونحو 

 .1610احصائيا عند مستوى 
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( 1)تبين من جدول :واردات من االغذية المحفوظة بمصرتطور حركة ال: خامسا
ايد والتناقص حتي بلغت عام المحفوظة أخذت في التز أن كمية وقيمة الواردات من االغذية 

6101/6109  
تطور حركة التجارة الخارجية لصناعة حفظ االغذية بمصر خالل الفترة من  :(3)جدول

 هباأللف طن، القيمة بالمليون جني الكمية     (   6101/6109 – 49/0441)

 
ركز المعلومات، م: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء :جمعت وحسبت من بيانات من: المصدر

 .نشرة صناعة حفظ االغذية، اعداد مختلفة
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مليون جنيه، وبدراسة االتجاه الزمني العام  0119611ألف طن، ونحو 001666بنحو
بالجدول رقم ( 1،9)لحركة الواردات المصرية من االغذية المحفوظة كما توضحها المعادلتين 

ية بمصر أخذتا اتجاهًا عامًا تصاعديًا تبين أن كمية وقيمة الواردات لصناعة حفظ االغذ( 9)
% 00620، ونحو%4661مليون جنيه سنويا، يمثالن نحو  14619ألف طن،  1666بلغ نحو

من متوسط كمية وقيمة الواردات لصناعة حفظ االغذية فى مصر خالل الفترة المشار إليها 
يب، وقد ثبتت مليون جنيه لكل منهما علي الترت 116622الف طن، ونحو 11614والبالغ نحو

 .1610معنوية العالقة المقدرة احصائيا عند مستوى 
وتشير القيمة المضافة الي القيمة  :القيمة المضافة من تخزين وتصدير أهم السلع الزراعية

اإلضافية التي خلقت خالل مرحلة معينة من مراحل االنتاج والتسويق، بينما يري فريدمان أنه 
 نتاج تقوم بخدمة معينة تقوم بزيادة سعر الوحدة من هذه السلعة إلنتاج سلعة ما فإن عناصر اإل

االتجاهات الزمنية العامة  لكمية وقيمة لحركة التجارة الخارجية الصادرات  :(4)جدول رقم
 -0449/0441)والواردات من االغذية المحفوظة بمصر خالل الفترة من 

6101/6109) 

رقم  البيان
التغير   A B المتغير التابع المعادلة

 R2 F %السنوي

 الصادرات
 الكمية باأللف طن  2

 t (01.25) 22.21قيمة 
(1.32) 23.02 5.10 20.52 

القيمة بالمليون  1
 t (021.1) 222.11جنيه قيمة 

(1.03) 21.25 5.11 21.11 

 الواردات
 الكمية باأللف طن  3

 tقيمة 
0.24 
 

3.11 
(3.11) 1.10 5.42 20.50 

 القيمة بالمليون 4
 tجنيه قيمة 

(14.31) 30.34 
(1.10) 22.22 5.21 34.10 

، القيم ما بين االقواس للثابت قيم سالبة، والقيم أسفل معامل (0)حسبت من بيانات الجدول  :المصدر
 المحسوبة   tتعبر عن قيمة   B االنحدار
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بيع بشكل يتناسب مع التكلفة لهذه السلعة، ولذا فان القيمة المضافة تعبر عن ثمن ال
مطروح منه تكلفة اإلنتاج، وعموما يعود مفهوم القيمة المضافة الي مفهوم زيادة ثروة الشركات 

 .التي يجب ان تعود علي أصحابها بمبالغ اكبر من تكلفة الدين والملكية
تبين تزايد اإلنتاج  :تطور اإلنتاج الكلي وكمية وقيمة الصادرات لمحصول البطاطس: أوال

مليون  962ليبلغ نحو(  6109-6111)عي وااليراد الكلي خالل الفترة الكلي والسعر المزر 
 664، بزيادة قدرت بنحو6109مليار جنيه خالل عام  262طن، ونحو/جنيه 0996طن، ونحو

، %1662مليار جنيه بنسبة زيادة قدرت بنحو 164طن، ونحو/جنيه 402مليون طن، ونحو
كما تزايدت ( 1)هو موضح بالجدول كما  6111بالمقارنة بعام % 6269ونحو% 2161ونحو

ألف طن،  6616106نحو 6109كمية وقيمة الصادرات المصرية من البطاطس لتبلغ عام 
مليون  1246401ألف طن، ونحو 0666469مليون جنيه، بزيادة قدرت بنحو 9216099ونحو

بالمقارنة بكمية وقيمة صادرات البطاطس عام % 14466، ونحو%6661جنيه تمثل نحو
، وبدراسة االتجاه الزمني العام كما هو موضح بجدول رقم (1)ما هو موضح بجدول ك 6111

من محصول البطاطس بمصر بمقدار سنوي  تبين تزايد اإلنتاج الكلي وقيمة الصادرات( 2)
% 06662، ونحو%2644ألف جنيه، يمثالن نحو 12691ألف طن، ونحو 66612بلغ نحو

الصادرات خالل فترة الدراسة لمحصول البطاطس من متوسط كل من اإلنتاج الكلي، وقيمة 
، كما هو 1610فى مصر، وقد ثبتت معنوية العالقات المقدرة إحصائيا  عند مستوي معنوية 

، ولم تثبت معنوية العالقة المقدرة لكمية الصادرات بالمعادلة (0،1)موضح بالمعادالت أرقام 
 .لمصرية خالل فترة الدراسةلبطاطس امما يدل علي الثبات النسبي لكمية صادرات ا( 6)رقم 
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-6111)جمالي إنتاج وصادرات محصول البطاطس المصرية خالل الفترة إ :(0)جدول
6109) 

اإلنتاج  السنوات
 باأللف طن

السعر 
 المزرعي

االيراد 
المزرعي 

 باأللف جنية

الكميات 
 المصدرة
 بالطن

األهمية % 
النسبية للكميات 

المصنعة 
 والمصدرة

قيمة 
 اتالصادر 

6111 0646601 162 441206 012016 6661 01116 
6110 0411061 162 0110190 061016 4641 04411 
6116 0461101 191 0146124 666446 00616 26611 
6111 6114110 166 0062416 642121 09616 69412 
6119 6192201 140 0111194 161919 09649 041160 
6111 1024911 141 0609414 141194 06616 666414 
6112 6106446 604 0664110 121461 01666 49641 
6114 6421929 411 6946244 166196 01661 610199 
6116 1124111 422 1991441 41222 6621 061046 
6114 1214669 0111 1621191 016694 1621 044641 
6101 1219604 0164 1414226 646996 461 141222 
6100 9116910 0641 1166661 112464 6666 691119 
6106 9416191 0696 1416119 611096 1612 141404 
6101 9621046 0126 1601149 124160 6620 166412 
6109 9200121 0996 2296164 90604266 6649 911469 
 041441 4646 661106 1096446 411 1026491 المتوسط
الكتاب االحصائي : االحصاءالجهاز المركزى للتعبئة العامة و  -:جمعت وحسبت من بيانات  :المصدر

 .السنوي، اعداد مختلفة
وزارة الزراعة واستصالح االراضي، قطاع الشئون االقتصادية، االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة 

 .قتصاد الزراعي، أعداد مختلفةاال
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وكمية وقيمة الصادرات من  نية العامة لكل من اإلنتاج الكلياالتجاهات الزم :(2)جدول رقم
 (.6109-6111) محصول البطاطس خالل الفترة 

رقم  البيان
التغير %  A B المتغير التابع المعادلة

 R2 F السنوي
اإلنتاج 
الكمية باأللف  0 الكلي

 t 0146601 66612طن قيمة 
(00690**) 2644 1640 01160 

كمية 
الكمية باأللف  6 الصادرات

 t 661622 4624طن قيمة 
(0666) - 16012 0611 

قيمة 
القيمة باأللف  1 الصادرات

 t (66664) 126919جنيه قيمة 
(2641**) 06662 1644 96640 

واس اسفل المتغيرات تعبر عن قيمة القيم ما بين االق( 1)معت وحسبت من بيانات الجدول ج :المصدر
t  المحسوبة 

 :حصول البطاطس علي القيمة المضافةأثر عملية  تخزين م -2
تبين أن القيمة المضافة من تخزين محصول البطاطس في نواالت قد  :التخزين في نواالت -أ

ي جنيه وتعبر هذه الزيادة عن تكاليف التخزين والت 011ساهمت في زيادة تكاليف الطن بنحو
بالمقارنة بتكاليف الطن غير المخزن، كما زاد كل من إجمالي ايراد الطن % 09601تمثل نحو

، %091666، ونحو%26614جنيه تمثل نحو 441جنيه، ونحو 411وصافي ايراد الطن بنحو
علي الترتيب بالمقارنة بالطن غير المخزن وتعبر هذه الزيادة عن قيمة المنفعة الزمنية الناتجة 

 6669جنيه، ونحو  0616لمحصول، كما بلغ العائد علي الجنية المستثمر نحو عن تخزين ا
جنيه في كل من البطاطس غير المخزنة، البطاطس المخزنة، والقيمة  2646جنيه، ونحو 

المضافة من التخزين لكل منهما علي الترتيب، وبمقارنة أجمالي قيمة الفاقد في الطن المخزن 
افي العائد للقيمة المضافة من الطن المخزن والبالغ نحو جنيه وص 00461والبالغ حوالي 

كما %. 01061جنيه، تبين زيادة صافي العائد للقيمة المضافة للطن المخزن بنحو  61161
 (.4)هو موضح بالجدول 
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 أشهر فى نواالت 1-6القيمة المضافة من التخزين لمحصول البطاطس لمدة  :(1)جدول
القيمة  س مخزنةبطاط بطاطس غير مخزنة البيان

 % المضافة
 09601 011 0111 461 تكلفة الطن
 26614 411 6111 0911 ايراد الطن

 091666 441 0111 111 صافي عائد الطن
العائد علي الجنيه 

 619614 2646 6669 0616 المستثمر
 2661 01 1 6 الفاقد في الطن%

كمية الفاقد في الطن 
 2661 1601 1611 1616 بالكجم

الفاقد في الطن  قيمة
 01061 61161 00461 002 بالجنيه

 6109نات استمارات االستبيان عام جمعت وحسبت من بيا :المصدر
قيمة الفاقد في  -صافي عائد الطن= صافي عائد الطن للقيمة المضافة من الطن المخزن فى نوالت*

 الطن بالجنيه
ل البطاطس في ثالجات قد أوضحت الدراسة أن تخزين محصو  :التخزين في الثالجات  -ب

جنيه  911ترتب عليه زيادة تكاليف القيمة المضافة من تخزين البطاطس في ثالجات بنحو
بالمقارنة بتكاليف الطن غير المخزن، كما تبين زيادة كل من إجمالي ايراد % 94692تمثل نحو

، % 62660جنيه تمثل نحو 441جنيه، ونحو 0611الطن وصافي عائد الطن المخزن بنحو 
، علي الترتيب بالمقارنة بالطن غير المخزن وتعبر هذه الزيادة عن قيمة %01161ونحو 

المنفعة الزمنية الناتجة عن تخزين المحصول في ثالجات، كما تبين ارتفاع العائد علي الجنية 
، %041644جنيه، يمثل نحو 6641المستثمر للقيمة المضافة من التخزين في ثالجات بنحو

لعائد علي الجنيه المستثمر بالطن غير المخزن، وبمقارنة أجمالي قيمة الفاقد في بالمقارنة با
جنيه بصافي العائد للقيمة المضافة من الطن  026الطن المخزن في الثالجات والبالغ حوالي

جنيه أي زيادة صافي العائد للقيمة المضافة بنسبة تمثل  646المخزن والبالغ نحو
الجات كما هو موضح مالي قيمة الفاقد في الطن المخزن في الث، بالمقارنة بإج%014622نحو

 (. 6)بالجدول 
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 أشهر فى ثالجات 2-1القيمة المضافة من التخزين لمحصول البطاطس لمدة  :(1)جدول
بطاطس غير  البيان

 مخزنة
بطاطس 

 مخزنة
القيمة 
 % المضافة

 94692 911 0141 461 تكلفة الطن
 62660 0611 6411 0911 ايراد الطن

 011 441 0161 111 صافي عائد الطن
 041644 6641 0642 0616 العائد علي الجنيه المستثمر

 41 09 2 6 الفاقد في الطن%
 41 1609 1612 1616 كمية الفاقد في الطن بالكجم
 014622 646 026 002 قيمة الفاقد في الطن بالجنيه

 .6109ن عام جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيا :المصدر
 قيمة الفاقد في الطن بالجنيه -صافي عائد الطن= صافي عائد الطن للقيمة المضافة من الطن المخزن

 
تبين من جدول  :التصدير وأثره علي القيمة المضافة لمحصول البطاطس بعينة الدراسة-1

من  أن التصدير قد أدي الي تزايد القيمة المضافة لمحصول البطاطس بعينة الدراسة( 4)
جنيه للطن عام  622162الي نحو 6116جنيه للطن من البطاطس عام  061161

 41169الي نحو 6116جنيه عام  16664، كما بلغت مصاريف الشحن للطن نحو6109
الف  1466164، وتزايدت كمية البطاطس المصدر من نحو6109جنيه للطن عامة الطن 

بلغ قيمة الطن المصدر ، و 6109ألف طن عام  2696241، الي نحو6116طن عام 
 . 6109جنيه للطن عام  1900الي نحو 6116جنيه للطن عام  6142بنحو
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 التصدير وأثره علي القيمة المضافة لمحصول البطاطس بعينة الدراسة :(0)جدول

 :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر
 .مختلفة ، اعدادالكتاب االحصائي السنوي: الجهاز المركزى للتعبئة العامة و االحصاء -0
وزارة الزراعة واستصالح االراضي، قطاع الشئون االقتصادية، االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،  -6

 .، أعداد مختلفة  نشرة االقتصاد الزراعي
 تكاليف  + تكاليف الشحن )  –قيمة السعر التصديري  للطن بالجنيه = القيمة المضافة للطن

 (تكاليف النقل+ يمة الطن كمادة خام ق+ للشحن والتامين والتعبئة والتغليف
  تكاليف / قيمة الصادرات =) من قيمة الصادرات، تكاليف التامين % 0661=تكاليف الشحن

 %661(*الشحن 
  تكاليف النقل من المصنع الي %169التعبئة والتغليف والنقل من المزرعة للمصنع او الثالجة ،

 %(66-% 61)والتعبئة والتغليف يتراوح ما بين أجمالي المصاريف للشحن والتامين % 162الميناء
تبين من  :تطور اإلنتاج الكلي وكمية وقيمة الصادرات المصرية لمحصول البصل :ا  ثاني

تزايد اإلنتاج الكلي والسعر المزرعي وااليراد الكلي المزرعي، وكمية وقيمة ( 01)جدول 
 66296طن، ونحو / جنيه 0110مليون طن، ونحو 66292صادرات محصول البصل بنحو

، بالمقارنة  6109مليار جنيه خالل عام  06904ألف طن، ونحو 9966426مليار جنيه، ونحو
 ، كما تبين من دراسة االتجاه الزمني العام كما هو موضح بجدول رقم6111بعام 
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-6111)تطور اإلنتاج الكلي وكمية صادرات لمحصول البصل خالل الفترة  :(25)جدول
6109) 

 
 .الكتاب االحصائي السنوي، اعداد مختلفة : مركزى للتعبئة العامة واالحصاءالجهاز ال

وزارة الزراعة واستصالح االراضي، قطاع الشئون االقتصادية، االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة 
 .االقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة
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لبصل بمصر بمقدار تزايد اإلنتاج الكلي وكمية وقيمة الصادرات من محصول ا( 00)
ألف جنيه، يمثل  0026169ألف طن ونحو 066114ألف طن، ونحو 01061سنوي بلغ نحو 

من متوسط كل من اإلنتاج الكلي، وكمية وقيمة % 04614، ونحو%164، ونحو%4629نحو
عند عنوية العالقات المقدرة إحصائيا الصادرات علي الترتيب خالل فترة الدراسة، وقد ثبتت م

 (.    1، 6، 0)، كما هو موضح بالمعادالت أرقام 1610وية مستوي معن
وكمية وقيمة الصادرات من  منية العامة لتطور اإلنتاج الكلياالتجاهات الز  :(22)جدول رقم

 (.6109-6111) تصدير محصول البصل خالل الفترة 
رقم  البيان

التغير  A B المتغير التابع المعادلة
 R2 F %السنوي

اإلنتاج 
الكمية باأللف  0 الكلي

 t 2246411 01061طن قيمة 
(6629) 4629 1661 49624 

كمية 
الكمية باأللف  6 الصادرات

 t 046614 066114طن قيمة 
(1641) 164 1616 01641 

قيمة 
القيمة باأللف  1 الصادرات

 t (161 ) 0026169جنيه قيمة 
(661) 04614 1661 29611 

( ت) يم ما بين االقواس عبارة عن قيمةالق( 00) جمعت وحسبت من بيانات الجدول :المصدر
 المحسوبة 

تشير بيانات عينة الدراسة أن  :أثر عملية  تخزين محصول البصل علي القيمة المضافة -0
القيمة المضافة من تخزين محصول البصل في قد ساهمت في زيادة تكاليف الطن 

بالمقارنة % 11مثل نحوجنيه وتعبر هذه الزيادة عن تكاليف التخزين والتي ت 11بنحو
بتكاليف الطن غير المخزن، كما زاد كل من إجمالي ايراد الطن وصافي ايراد الطن 

علي الترتيب بالمقارنة % 21، ونحو%10661جنيه تمثل نحو 161جنيه، ونحو 291بنحو
بتكاليف الطن غير المخزن وتعبر هذه الزيادة عن المنفعة الزمنية الناتجة من تخزين 

جنيه،  9641جنيه، ونحو  1611ما بلغ العائد علي الجنيه المستثمر نحوالمحصول، ك
جنيه في كل من البصل غير المخزن، والبصل المخزن، والقيمة المضافة من  6609

وبمقارنة إجمالي قيمة الفاقد في الطن المخزن . عملية التخزين لكل منهما علي الترتيب
قيمة المضافة من الطن المخزن والبالغ جنيه وصافي عائد الطن لل 061611والبالغ نحو

جنيه، تمثل  911جنيه، تبين زيادة صافي عائد القيمة المضافة للطن المخزن بنحو 161
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بالمقارنة بإجمالي قيمة الفاقد في الطن المخزن كما هو موضح بجدول %.  61611نحو
(06) 

 أشهر 1القيمة المضافة من البصل المخزن لمدة  :(21)جدول
غير  بصل البيان

 % القيمة المضافة بصل مخزن مخزن
 11 11 111 641 تكلفة الطن
 10661 291 0641 0611 ايراد الطن

 21 161 0121 441 صافي عائد الطن
 011611 6609 9641 1611 العائد علي الجنيه المستثمر

 16666 64 01 04 %الفاقد في الطن 
 12661 16061 16191 1616 كمية الفاقد في الطن بالكجم
 61611 061611 61611 011 قيمة الفاقد في الطن بالجنيه

 .6109جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان عام  :المصدر
 قيمة الفاقد في الطن بالجنيه -صافي عائد الطن= صافي عائد الطن للقيمة المضافة من الطن المخزن

يتبين من جدول نة الدراسة التصدير وأثره علي القيمة المضافة لمحصول البصل بعي-1
أن التصدير وأثرة علي القيمة المضافة لمحصول البصل بعينة الدراسة، قد تزايدت ( 01)

الي  6116جنيه للطن من البصل عام0244القيمة المضافة لمحصول البصل من 
جنيه  941، كما بلغت مصاريف الشحن للطن نحو 6109جنيه للطن عام  6949نحو

، وتزايدت كمية البصل 6109جنيه للطن عام الطن  41162الي نحو  6116عام 
ألف طن عام  9966426، الي نحو 6116الف طن عام  6926111المصدر من نحو

 1046الي نحو  6116جنيه للطن عام  6011، وبلغ قيمة الطن المصدر بنحو 6109
 . 6109جنيه للطن عام 
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 ل البصل بعينة الدراسةالتصدير وأثره علي القيمة المضافة لمحصو  :(01)جدول

 
 :جمعت وحسبت من بيانات :المصدر

 .، اعداد مختلفة الكتاب االحصائي السنوي: بئة العامة واالحصاءالجهاز المركزى للتع -0
وزارة الزراعة واستصالح االراضي، قطاع الشئون االقتصادية، االدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،  -6

 .تلفة، أعداد مخ نشرة االقتصاد الزراعي
 تكاليف التكاليف الشحن )  –قيمة السعر التصديري  للطن بالجنيه = القيمة المضافة للطن +

 (تكاليف النقل+ قيمة الطن كمادة خام + للشحن والتامين والتعبئة والتغليف
  تكاليف / قيمة الصادرات =) من قيمة الصادرات، تكاليف التامين % 0661=تكاليف الشحن

 %661(*الشحن 
 تكاليف النقل من المصنع الي %169ئة والتغليف والنقل من المزرعة للمصنع او الثالجة التعب ،

%( 66-% 61)أجمالي المصاريف للشحن والتامين والتعبئة والتغليف يتراوح ما بين % 162الميناء
 .من قيمة الصادرات
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 المراجع
، مطابع ت الغذائية، دليل الصناعائية، غرفة الصناعات الغذااتحاد الصناعات المصرية

 6109. 0446 ،االهرام، القاهرة
 ، بيانات غير منشورةالجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، المركز القومى للمعلومات

 عداد مختلفةأ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، نشرة صناعة حفظ االغذية
فى شركات الصناعات الغذائية الكفاءة االقتصادية (: 0446)حمد مهرانأجيهان مصطفى 

االقتصاد الزراعى، كلية  التابعة لقطاع االعمال بمصر، رسالة الماجستير، قسم
 ، جامعة االسكندريةالزراعة
دراسة اقتصادية لتقويم التصنيع الغذائى في جمهورية مصر  (:0440)حسين طارق مرسى

 عة، جامعة االزهرعى، كلية الزراالعربية، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزرا
دراسة اقتصادية للخضر والفاكهة المصنعة فى مصر،  (:0444)فريدة احمد اسماعيل بسيونى

 عى، كلية الزراعة، جامعة القاهرةرسالة الماجستير، قسم االقتصاد الزرا
محددات الطلب الخارجى على الصادرات المصرية من  (:6112)ممتاز ناجى محمد السباعى

رسالة دكتوراه، قسم ائية المصنعة من الخضر والفاكهة، بعض المنتجات الغذ
 عى، كلية الزراعة، جامعة عين شمساالقتصاد الزرا
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ABSTRACT 

Food industries contribute to national economic development 

through the use of absorption of resources in the community, and the 

average amount of capacity for a period of study, about 466,600 tons, 

valued at an estimated 2,835,660,000 pounds.The average amount of 

actual production during the study period, about 447,870 tons valued at 

about 2.31593 billion pounds. Actual production represents about 

95.96% of the amount of capacity for the manufacture of food 

preservation in Egypt, the average energy value of idle about 273.91 

million pounds, representing approximately 15.79% of the total value of 

the capacity during the study period (1994 / 1995-2013 / 2014).Idle 

capacity represents approximately 20.58% of the amount of capacity, 

and approximately 15.73% of capacity for the manufacture of food 

preservation value in Egypt.Showing increasing total production and 

export value of the potato crop in Egypt by year amounted to 22.06 

thousand tons, and about 56.40 thousand pounds, representing about 

6.97%, and approximately 12.26% of the average of each of the total 

production, and the value of exports during the study period to harvest 

potatoes in Egypt and the relative stability of the amount of Egyptian 

potato exports during the study period, showing an increase of value-

added storage potato crop in Nwalat, it turns out to increase the net 
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return of the value added per tonne store of about 101.3%. The study 

results suggest that the storage of potatoes in refrigerators has resulted 

in the increase of time benefit resulting from the storage of the crop in 

refrigerators value, it turns out the high yield on the British investor of 

the added value of storage in refrigerators at about 2.75 pounds, 

representing approximately 173.99%, as compared to the return on the 

pound investor tonnage is stored, and the export has led to increasing 

the added value of potatoes a sample study of 1853.3 pounds per ton of 

potatoes in 2008 to about 2660.6 pounds per ton in 2014. as it turns out 

the growing overall production, volume and value of exports of onion 

crop in Egypt by annual rate about 131.3 thousand tons, and about 

18.039 tons and about 116.084 thousand pounds, accounting for about 

7.64% and about 5.7%, and approximately 19.07% of the average of 

each of the total production, the quantity and value of exports, 

respectively during the study period, and the value-added of storage 

onion crop has increased and reflect the increase for the time benefit 

resulting from the storage of the crop, as the yield on the British 

investor amounted to about 3.55 pounds, and about 4.73 pounds, 8.14 

pounds in each of the onion is stored, onions stored, and the added 

value of the storage process each respectively. The net return per ton of 

added value of a ton of the store and 585 pounds, was found to increase 

the net return on the value added per ton stored at about 400 pounds, 

accounting for about 85.05%. Compared with a total value of waste per 

ton in the store. While it turned out that the export and its impact on the 

value added to the onion crop sample study, has increased the value-

added of the onion crop 

Keywords: Foreign Trade, Value Added, Absorptive capacity, Idle 

capacity 

 


