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 زــــــــــــــــالموجـ
 

 وأنواعها في أحجامها بمختلف المشروعات تسهم

 تعد كما عامة، بصفة االقتصادية التنمية خطط نجاح

الزراعية  للتنمية أساسا   الزراعية الصناعية المشروعات
 البحث هذا الدول، لذا استهدف من كثير اقتصاديات في

 اإلنتاجية األنشطة حدأل االقتصادية الجدوى  على التعرف

الوادي الجديد المتمثلة في  صناعة تعبئة  محافظة في
وكذلك التعرف على مدى كفاءة العمل  وتغليف البلح

بالوحدات التصنيعية ومدى إمكانية التوسع في إنشائها 
مستقبال باإلضافة إلى التعرف على األثار المترتبة على 

  .إنشاء تلك الوحدات
تعبئة وتغليف  صناعة في أن تتمثل مشكلة البحث

البلح تحتل أهمية بالغة نظرا  لقدرته علي استيعاب نسبة 
كبيرة من اليد العاملة من خالل خلق فرص عمل كثيرة 
مباشرة وغير مباشرة، ابتداء من الزراعة إلي التخزين 
للمنتجات الزراعية والصناعية التي يتم إنتاجها، إلي 

والتغليف  التوزيع، إلي الصناعات المكملة مثل التعبئة
فقد تم التركيز على مصانع البلح على اعتبار أنها تمثل 
المنتج الرئيسي لمحافظة الوادي الجديد، إال أن التوسع 
في إقامة تلك الوحدات قد أدى إلى عدم التوازن بين 
السعات اإلنتاجية وبين توافر المستلزمات السلعية من 
جهة ومدى تحقيق عوائد وأرباح االستثمار لتلك 

لوحدات من جهة أخرى باإلضافة إلى عدم توافر ا
البيانات والمعلومات عن بعض هذه الصناعات 

 الزراعية القائمة بتلك المحافظة.
يهدف البحث إلى التعرف على الوضع الراهن 
للتصنيع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد من خالل 

التعرف على كل من عدد المصانع وأهميتها النسبية 
اعات الزراعية، مع التركيز على أهم وأنشطة الصن

أنشطة الصناعات الزراعية، وأهمية التصنيع الزراعي 
والسيما فيما يتعلق بقطاع صناعة البلح وذلك محاولة 
من البحث لوضع ألية للنهوض بصناعة تجهيز وحفظ 
البلح باإلضافة إلى محاولة حصر أهم المشاكل 

حفظ البلح والمعوقات التي تعوق تنمية صناعة تجهيز و 
في محافظة الوادي الجديد  لتنمية هذا القطاع عن 
طريق تقييم المصانع التي تعتمد على المنتجات 

  الزراعية كمادة خام.
( 61) قبل من تم استيفائها استبيان استمارة تم إعداد

منشاة تعمل في مجال تعبئة وتغليف البلح النصف ألية 
خالل   حثالب ببيانات الخاصة المعلومات جمعت حيث
مديري  مع الشخصية المقابلة خالل من 9162عام 

 المصانع وقد تضمنت االستمارة البيانات الخاصة بقيم

 السلعية والمستلزمات واألجور األولية والمواد اإلنتاج

 هذه تحليل تم العمال ... إلخ، وقد وعدد والخدمية
و تبين  باستخدام المعايير المالية واالقتصادية، البيانات

من الدراسة إمكانية التوسع في إنشاء وحدات تصنيع 
يتراوح بين  سنويا   ربحا تجاريا البلح حيث أنها تحقق

تجارية  ربحية نسبة ( مليون جنيه تمثل61..61–1.2)
 مرتفعة نسبة وهي (2..9 – 1..6تتراوح ما بين )

 عائد تراوح بينما االنتاجي، النشاط هذا ربحية مدى تعكس

جنية مما  (2..6 -1..1)  ما بين المستثمر الجنية
 تراوحت كفاءة تلك الصناعة اقتصاديا ، بينما يرشد إلى

مليون  (611.21–...1) ما بين التعادل نقطة قيمة
التي  االنتاجي االمان حد أظهرت نسبة بينما جنية،

تلك  قدرة ( %16.61 – 69.63تراوحت ما بين )

http://ajs.journals.ekb.eg/
mailto:elham.yazed@yahoo.com
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 المخاطرة ظروف مواجهة على الوحدات التصنيعية

 المنتج. سعر انخفاض او االنتاج انخفاض من المحتملة
 

التصنيع الزراعي، التقييم المالي، حد الكلمات الدالة: 
 األمان، نسبة المنافع للتكاليف، تعبئة وتغليف البلح.

 
 ةـــمقدم

 
يعتبر التصنيع الزراعي من أهم القطاعات 
الصناعية التي يمكن أن تسهم في تحقيق األمن 
الغذائي لمصر، لذلك فإن النهوض بالتصنيع الزراعي 
له أثر مضاعف على العديد من القطاعات األخرى، 
فهو يساهم في االرتقاء بالزراعة ورفع القيمة المضافة 

 من المحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد منها.
ولتعظيم دور التصنيع الزراعي في االقتصاد القومي 

تحويله من التصنيع فإن ذلك يتطلب االتجاه إلى 
الزراعي الذى يقوم علي الفائض من اإلنتاج الزراعي 
إلي تصنيع زراعي يقوم علي الزراعات التعاقدية خاصة  
في ظل التوسعات الحادثة في مساحة الخضر 
والفاكهة، والتي تحققت من خالل عمليات االستصالح 
والتوسع في األراضي الصحراوية الجديدة، والتي تتميز 

منتجاتها من حيث الصفات اإلنتاجية  بجودة
 والتصديرية.

وقد عرفت مصر النخيل في العصر الحجري 
الف سنة قبل التاريخ، وذلك بمنطقة  91القديم، منذ 

الواحات الخارجة بالوادي الجديد، وتَعُد مصر األولى 
عالميا  في إنتاج التمور، وأكبر منتج للتمور على 

بالمئة من  63ث تنتج المستويين العربي والعالمي، حي
بالمئة من  96إجمالى اإلنتاج العالمي للتمور، و

ويقدر إجمالى أعداد النخيل في مصر ،  اإلنتاج العربي
مليون نخلة تنتج ما يزيد  91  حاليا إلى ما يقرب من

, وقد ألف طن تمور وبلح سنويا 11.عن مليون و
بلغت صادرات التمور المصرية خالل الربع األول من 

ألف طن تقدر قيمتها بنحو  61حوالى  9163 عام
مليون دوالر، حيث بلغ متوسط سعر الطن  92.1

دوالر  231حوالى  9163خالل الربع األول من عام 
 للطن.
 
 

دولة يأتي  19وتصدر التمور المصرية الى أسواق 
على رأسها اندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجالديش 

بأفريقيا وآسيا  وتايالند، كما تم فتح أسواق جديدة
 وأوروبا.

ونظرا  لما يتميز به محصول البلح من طبيعة غضة 
تجعله سريع التلف والعطب والتأثر بالعوامل الجوية 
المختلفة وعدم تحمله للنقل والتداول، فقد أدى ذلك إلى 
ارتفاع نسب الفاقد التسويقي له خاصة في فترات الذروة 

ن الطلب يؤدى لإلنتاج، كما أن زيادة المعروض منه ع
إلى انخفاض أسعاره، وبذلك يقل العائد منه وتنخفض 
دخول منتجيه مما يجعلهم يحجمون عن إنتاج هذا 
المحصول وبالتالي عدم الوفاء باحتياجات المصانع من 

 المواد الخام. 
ومما ال شك فيه إن الخروج من الوادي القديم 
 واالنفتاح على الصحراء أصبح حتمية البد منها وأحد
المحاور المهمة للسياسات التصنيعية الزراعية وعليه 
فقد تم اختيار محافظة الوادي الجديد كإحدى محافظات 
الحدود الصحراوية الواعدة، ذات األولوية القصوى في 
استراتيجية التنمية االقتصادية المصرية، حيث تعد 
محافظة الوادي الجديد أكبر المحافظات من حيث 

الجمهورية حيث تبلغ مساحتها المساحة على مستوى 
، %11ألف كيلومتر مربع تمثل نحو  111حوالي  

من إجمالى مساحة كل من الجمهورية  13%
 الغربية على الترتيب. والصحراء

كما تَعُد محافظة الوادي الجديد األولى في إنتاج 
نوعا بنسب مختلفة،  66التمور حيث تنتج ما يزيد عن

لة مثمرة في مساحة مليون نخ 9وذلك من خالل نحو 
وقد بلغ إنتاج المحافظة في ، ألف فدان 62تبلغ نحو
ألف طن من  666.61ما يزيد عن  .916عام 

 .التمور الخام من أعلى األصناف جودة
ورغم تعدد األنشطة االقتصادية بمحافظة الوادي 

أوال: تصنيع الجديد إال أنها تتركز بصفة أساسية في 
ويتضمن الصناعات الغذائية القائمة زراعي غذائي 

على تصنيع المنتجات الزراعية بقصد استهالكها في 
 تغذية اإلنسان مثل )صناعة طحن الحبوب والغالل ــ 
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تعبئة وتغليف الفاكهة والخضرواتــ تعبئة وتغليف 
صناعة  –صناعة منتجات األلبان  -اللحوم ومنتجاتها 

ثانيا: تصنيع زراعي غير غذائي الزيوت والدهون(، 
ويندرج تحت هذا القسم صناعة األعالف الحيوانية، 
باإلضافة إلى صناعة السجاد والكليم وصناعة الجريد 

 والخوص.
ويعد البلح من أهم المحاصيل الزراعية في 
المحافظة ويحتل مركز الصدارة بشكل متميز بين 

راث المنتجات الزراعية األخرى حيث أنه يعد من الت
 .9966.1.الزراعي، فيوجد بين ربوع الوادي حوالى
كجم/  16.1ألف نخلة بمتوسط إنتاجية للنخلة حوالى 

وتعد أصناف نخيل البلح بالوادي  9163نخلة عام 
الجديد من أهم األصناف التي نالت صيتا  عاليا  لجودة 

 .ثماره
ونظرا لما يتمتع به محصول البلح الطازج والمصنع 

صادية وغذائية عالية، حيث تعد التمور من أهميه اقت
 حيث العالية الغذائية القيمة ذات الفاكهة محاصيل أحد

 المعدنية، واألمالح الفيتامينات من العديد على يحتوي 

للطاقة. فقد تم  وهام رئيسي مصدر أنه إلى إضافة
اختياره كأهم محصول زراعي صناعي بمحافظة الوادي 

 الجديد.
 لتسويقها وتغليف البلح صناعة تعبئة حيث تعد

وأكثرها انتشارا  في  أهم الصناعات داخليا وخارجيا من
والتي يمكن التوسع  المحافظة  )محل تقييم هذا البحث(

 أو المعامل البيوت على نطاق صغير داخل فيها

)وحدات تصنيع( أو على نطاق أكبر لمصانع  الصغير
ذات سعة كبيرة، وتتسم هذه الصناعة باعتمادها على 
المنتج الزراعي الرئيسي بالمحافظة وهو البلح، موسمية 
اإلنتاج، كما يمكن االعتماد فيها على عمالة ذات 
معارف فنية بسيطة، انخفاض أجور العمالة، انخفاض 

 لبية المنشآت.  مستوى التقنية في التصنيع بغا

 
 أهمية البحث

 
تـــأتى أهميـــة البحـــث مـــن أهميـــة منطقـــة البحـــث، لمـــا 
تمثله محافظة الـوادي الجديـد مـن أهميـة سـواء مـن حيـث 
المســــــاحة أو تنــــــوع المــــــوارد المتاحــــــة بتلــــــك المحافظــــــة 
وإمكانيــة تعظــيم االســتفادة مــن فــائض إنتاجهــا الزراعــي، 

اقتصـادية وفضال  عن ما يمثله مجـال البحـث مـن أهميـة 

واجتماعيـــة تعـــود علـــى المـــواطن بالمحافظـــة واالقتصـــاد 
القـــــــومي، لــــــــذا يهــــــــتم البحـــــــث بــــــــالتعرف علــــــــى أنمــــــــاط 
الصـناعات الزراعيـة القائمـة بصـفة عامـه ومنهـا صـناعة 
الـــبلح بصــــفة خاصــــه فــــي هــــذه المنطقــــة ومــــدى جــــدواها 
االقتصـــادية لمـــا يلقـــى مـــن أهميـــه خاصـــه حيـــث الطلـــب 

يا، وأيضــــــا مــــــدى تــــــوافر الموســــــمي المتزايــــــد منــــــه ســــــنو 
الخدمات التي تجعل المستثمرين يقومون بإنشاء مصانع 
للصناعات الزراعية خاصة البلح  لتعظـيم االسـتفادة مـن 
القيمة المضافة لهذا المحصول الذى تمتـاز بـه محافظـة 

 الوادي الجديد.
 

 مشكلة البحث

 
أخــذ االهتمــام بتنميــة محافظــة الــوادي الجديــد خــالل 

ــــرة كإحــــدى محافظــــات الحــــدود الصــــحراوية الفتــــرة  األخي
الواعـــدة، ذات األولويـــة القصـــوى فـــي اســـتراتيجية التنميـــة 
ــة إلــي تنميتهــا  االقتصــادية المصــرية، حيــث تســعي الدول
وإحــــداث نهضــــة بهــــا، وبــــالرغم مــــن أن صــــناعة تعبئــــة 
ــــه علــــي  ــــل أهميــــة بالغــــة نظــــرا  لقدرت ــــبلح يحت ــــف ال وتغلي

لعاملـــة مــن خــالل خلـــق اســتيعاب نســبة كبيـــرة مــن اليــد ا
فــــرص عمــــل كثيــــرة مباشــــرة وغيــــر مباشــــرة، ابتــــداء مــــن 
الزراعة إلي التخزين للمنتجات الزراعية والصناعية التـي 
يــتم إنتاجهــا، إلــي التوزيــع، إلــي الصــناعات المكملــة مثــل 
التعبئة والتغليف فقد تم التركيز على مصانع الـبلح علـى 

ظـــــة الـــــوادي اعتبـــــار أنهـــــا تمثـــــل المنـــــتج الرئيســـــي لمحاف
الجديــد، إال أن التوســع فــي إقامــة تلــك الوحــدات قــد أدى 
إلــــى عــــدم التــــوازن بــــين الســــعات اإلنتاجيــــة وبــــين تــــوافر 
المســـــتلزمات الســـــلعية مـــــن جهـــــة ومـــــدى تحقيـــــق عوائـــــد 
وأربــــــاح االســــــتثمار لتلــــــك الوحــــــدات مــــــن جهــــــة أخــــــرى 
ــــات والمعلومــــات عــــن  ــــوافر البيان ــــى عــــدم ت باإلضــــافة إل

 الزراعية القائمة بتلك المحافظة.بعض هذه الصناعات 
 

 أهدف البحث
 

ــــراهن  ــــى الوضــــع ال ــــى التعــــرف عل يهــــدف البحــــث إل
ـــوادي الجديـــد مـــن خـــالل  للتصـــنيع الزراعـــي بمحافظـــة ال
التعـــرف علـــى كـــل مـــن عـــدد المصـــانع وأهميتهـــا النســـبية 
وأنشــــطة الصــــناعات الزراعيــــة، مــــع التركيــــز علــــى أهــــم 
أنشـــطة الصـــناعات الزراعيـــة، وأهميـــة التصـــنيع الزراعـــي 



 عبد المقصود –السنتريسى  –إلهام أحمد          4071

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(3), 2019 

لــبلح وذلــك محاولــة والســيما فيمــا يتعلــق بقطــاع صــناعة ا
من البحث لوضـع أليـة للنهـوض بصـناعة تجهيـز وحفـظ 
الــــــبلح باإلضــــــافة إلــــــى محاولــــــة حصــــــر أهــــــم المشــــــاكل 
والمعوقات التي تعوق تنمية صناعة تجهيز وحفـظ الـبلح 
ـــة هـــذا القطـــاع عـــن  فـــي محافظـــة الـــوادي الجديـــد  لتنمي
طريــــــق تقيــــــيم المصــــــانع التــــــي تعتمــــــد علــــــى المنتجــــــات 

خام، وكذا دراسة إمكانية رفع جودة منتج الزراعية كمادة 
ـــرات محـــدودة مـــن  ـــبلح كمنـــتج زراعـــي صـــناعي فـــي فت ال
مواســـــمها اإلنتاجيـــــة لمواجهـــــة تـــــدنى أســـــعاره لمحصـــــول 
زراعــــي قابــــل للتصــــنيع، وتــــدنى عوائــــده خــــالل مواســــمه 
اإلنتاجيـــة، حيـــث أن تســـويق المنتجـــات المصـــنعة يكـــون 

النقـــــل  أســــهل مـــــن تســــويق المـــــادة الخــــام لتقليـــــل نفقــــات
واحتمال التعرض للتلف، وأيضا  إمكانية تشغيل الطاقات 
الكامنـــــة لقطـــــاع الصـــــناعات الزراعيـــــة الغذائيـــــة خاصـــــة 

 محصول البلح.
وبصـــــفة عامـــــة يمكـــــن القـــــول أن البحـــــث يســـــتهدف 
التعــرف علــى كفــاءة اســتغالل وحــدات التصــنيع الزراعــي 
ـــبلح،  ـــة فـــي مصـــانع ال للمـــوارد الزراعيـــة المتاحـــة والمتمثل

لك التعـــرف علـــى أربحيـــة هـــذه المصـــانع ومـــا تتيحـــه وكـــذ
من عوائد نقدية في محاولـه للنهـوض بهـذا القطـاع الهـام 
والخـــروج بتوصـــيات تخـــدم أصـــحاب المصـــانع وصـــانعي 
ومتخــــذي القــــرار الحــــاليين والمســــتقبليين، ولتحقيــــق ذلــــك 

 اهتم البحث بالنقاط التالية:
حــدات تقــدير مؤشــرات التقيــيم المــالي واالقتصــادي لو  -6

تصــــنيع محصــــول الــــبلح الــــذى يــــدخل فــــي التصــــنيع 
 الزراعي بمحافظة الوادي الجديد.

ـ التعرف على أهم العقبات التـي تواجـه تلـك الوحـدات  9
 التصنيعية.

ـــورة أهـــم المقترحـــات والتوصـــيات التـــي تســـهم فـــي  -6 بل
تنمية صادرات الصناعات الزراعية بمحافظـة الـوادي 

ـــــــدرتها التناف ـــــــادة ق ـــــــد، وزي ـــــــي األســـــــواق الجدي ســـــــية ف
 العالمية.

 الطريقة البحثية ومصادر الحصول علي البيانات
اعتمــــــد البحـــــــث علـــــــى اســــــتخدام بعـــــــض األســـــــاليب 
اإلحصــــائية الوصــــمية والكميــــة لمعالجــــة البيانــــات ســــواء 
ــــة  ــــم اســــتخدام النســــب المئوي ــــة، وقــــد ت الثانويــــة أو األولي
والمتوســــــطات الحســــــابية، واالتجــــــاه الزمنــــــي العــــــام فــــــي 

الخطيـــة باســتخدام أســـاليب االنحــدار واختبـــارات الصــورة 
 المعنوية وغيرها من األدوات اإلحصائية. 

ــــى اســــتخدام بعــــض معــــايير  كمــــا اعتمــــد البحــــث عل
التقيــــيم المــــالي الســــتخدامها  للحكــــم علــــى مــــدى ربحيــــة 
ـــــد مـــــدي جـــــدواها  ـــــة، وتحدي منشـــــآت الصـــــناعات الزراعي
االقتصــــــادية واالجتماعيـــــــة بمحافظــــــة الـــــــوادي الجديـــــــد، 
وتمثلــــت أهــــم معــــايير التقيــــيم المــــالي فــــي نســــبة المنــــافع 

ــــد نقطــــة B/Cللتكــــاليف ) (،ونســــبة هــــامش الــــربح، وتحدي
التعادل  باإلضافة إلى بعض معايير التقييم االقتصـادي 

 في معالجة البيانات.واالجتماعي األخرى والمستخدمة 
ـــــات  ـــــم جمـــــع البيان ـــــد ت وتحقيقـــــا  ألهـــــداف البحـــــث فق

ن مصــــدرين رئيســــيين، حيـــث تـــم اإلحصــــائية الالزمـــة مـــ
االعتماد بصفة أساسية علي البيانات األولية خالل عـام 

والتـي يـتم الحصــول عليهـا مــن خــالل االســتبيان  9162
الميــداني  للصــناعات الزراعيــة بمحافظــة الــوادي الجديــد  
حيــــث تــــم التركيــــز علــــى صــــناعة تعبئــــة وتغليــــف الــــبلح 

نــات فيتمثــل فــي كدراســة حالــة، أمــا المصــدر الثــاني للبيا
ــــم  البيانــــات الثانويــــة المنشــــورة وغيــــر المنشــــورة، والتــــي ت
الحصــول عليهــا مــن النشــرات اإلحصــائية التــي تصــدرها 
ـــــة و منهـــــا وزارة الزراعـــــة واستصـــــالح  الجهـــــات الحكومي
األراضــي، الجهـــاز المركــزي للتعبئـــة العامــة واإلحصـــاء، 
ة والهيئـة العامـة لالســتعالمات، ومديريـة الزراعـة بمحافظــ

ـــة  ـــد، واإلدارات التابعـــة لهـــا بمركـــزي الداخل ـــوادي الجدي ال
والخارجــة، ومركــز المعلومــات بمحافظــة الــوادي الجديــد، 
باإلضـــافة إلـــي العديـــد مـــن الدراســـات واألبحـــاث العلميـــة 

 ذات الصلة بموضوع البحث.
 

تطــور المراــرات اجنتاجيــة لمحصــول الــبلح بمحافظــة 
 الوادي الجديد
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يعتبــر نخيــل الــبلح مــن أهــم محاصــيل الفاكهــة التـــي 
يمكـــن االســــتفادة منهــــا اقتصــــاديا فــــي إمكانيــــة التصــــدير 
والتصــنيع وزيــادة الــدخل األســرى فــي منــاطق إنتاجــه فــي 
مصــر، وهــي شــجرة تناســب كــل أنــواع األراضــي، فتــزرع 

الملحيـة، باألراضي الرملية الجيرية، وتنمو في األراضي 
كمـــا تـــؤدى أشـــجار النخيـــل دورا هامـــا فـــي الحفـــا  علـــى 
البيئة الصحراوية الجافة ومكافحة التصحر، لما لهـا مـن 
خصائص وصفات تركيبية تعطيها قـدرة علـى مجابهـة و 
تحمـــــل ظـــــروف الحيـــــاة فـــــي المنـــــاطق الصـــــحراوية ممـــــا 
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يتطلــب االهتمــام بأشــجار النخيــل واختيــار أصــناف ذات 
 .( )ة والعمل علي نشرها بالمحافظةصفات عالية الجود
أن متوســط المســاحة  (3الجــدول رقــم )ويتضــح مــن 

ألف فدان،  61.13المزروعة بنخيل البلح تقدر بحوالي 
وأن متوسط إنتاجية النخلة بمحافظة الوادي الجديد يقـدر 

ـــــات  9.2.بنحـــــو  ـــــة. كمـــــا يتضـــــح مـــــن بيان كجـــــم للنخل
رة بمحافظـة الجدول أيضا  أن عدد األشجار اإلناث المثم

ألـف نخلـة، كـم بلـغ  6131.2الوادي الجديد تقدر بنحو 
ألـــف طـــن كمتوســـط للفتـــرة  3.2.متوســـط اإلنتـــاج نحـــو 

 المشار إليها.

وبدراســـــة تطـــــور المســـــاحة المزروعـــــة بنخيـــــل الـــــبلح 
 -9111بمحافظـــــــــة الـــــــــوادي الجديـــــــــد خـــــــــالل الفتـــــــــرة )

ــــادة 9163 (، تبــــين أنهــــا أخــــذت فــــي التذبــــذب بــــين الزي
بجدول عام ألخر، وتشير البيانات الواردة  والنقصان من

أن الحد األدنـى للمسـاحة المزروعـة قـد بلـغ حـوالى   (3)
فــي حــين بلــغ الحــد  (9111ألــف فــدان عــام ) ...61

األعلـــــى  للمســـــاحة المزروعـــــة بنخيـــــل الـــــبلح بمحافظـــــة 
ألـــف  2..96الـــوادي الجديـــد خـــالل نفـــس الفتـــرة حـــوالى 

 .( 9163) فدان عام
االتجاه العام لتطور مسـاحة نخيـل الـبلح فـي  وبتقدير

( 9163 -9111محافظة الوادي الجديد خـالل الفتـرة )
أن أفضــــل صــــور تقــــدير  (2الجــــدول رقــــم )يتبــــين مــــن 

االتجـــاه العـــام كانـــت فـــي صـــورة النمـــوذج الخطـــى حيـــث 
( أن مســـــاحة نخيـــــل الـــــبلح 6أوضـــــحت المعادلـــــة رقـــــم )

ــــرة ا ــــوادي الجديــــد تزايــــدت خــــالل فت لدراســــة بمحافظــــة ال
ألـــف فـــدان  1 56.بمعــدل معنـــوي إحصـــائيا يقــدر بنحـــو
مــــن متوســــط  %3.81ســــنويا، وبمعــــدل تغيــــر بلــــغ نحــــو 

ألـــف  61.13مســـاحة النخيـــل بالمحافظـــة والبالغـــة نحـــو 
أن  ( إلــــي2Rفــــدان، كمــــا تشــــير قيمــــة معامــــل التحديــــد )

مـــن التغيـــرات الحادثـــة فـــي مســـاحة نخيـــل  %84حـــوالي 
لـــي العوامـــل التـــي يعكســـها الـــبلح بـــالوادي الجديـــد ترجـــع إ

عامــــل الــــزمن، وأن النســــبة المتبقيــــة ترجــــع إلــــي عوامــــل 
أخــــــري مــــــع ثبــــــات بــــــاقي المتغيــــــرات عنــــــد متوســــــطاتها 

 الحسابية .
 

 تاج الكلى لنخيل البلح باأللف طنتطور اجن -2
وبدراسـة تطــور اإلنتــاج الكلــى لنخيــل الــبلح بمحافظــة 

(، الموضح 9163 -9111الوادي الجديد خالل الفترة)
تبين أنه أخذ فـي التذبـذب بـين الزيـادة  (3بالجدول رقم )

والنقصان من عام ألخر، حيث بلـغ الحـد األدنـى إلنتـاج 
( فــي حــين 9161ألــف طــن عــام ) 6.1.الــبلح حــوالى 

اج الــبلح بمحافظــة الــوادي الجديــد بلــغ الحــد األعلــى إلنتــ
ـــــف طـــــن عـــــام) 1..611حـــــوالى  وبتقـــــدير  (.9163أل

االتجــاه العــام لتطــور اإلنتــاج  لنخيــل الــبلح فــي محافظــة 
الجدول رقـم الوادي الجديد خالل الفترة السابقة تبين مـن 

( أن أفضـــل صـــور تقـــدير 9ومعادلـــة اإلنتـــاج رقـــم ) (2)
لخطـــى حيـــث االتجـــاه العـــام كانـــت فـــي صـــورة النمـــوذج ا

 3.99تحققــت زيــادة ســنوية معنويــة إحصــائيا قــدرت بنحــو
، وبمعــــدل %5ألــــف طــــن ســــنويا، عنــــد مســــتوي معنويــــة 

مــن متوســط اإلنتــاج لنخيــل  % 5.06 تغيــر بلــغ نحــو 
ألــف طــن وتشــير  3.29.الــبلح بالمحافظــة والبــالغ نحــو 

مــن  % 62( إلــي أن حــوالي 2Rقيمــة معامــل التحديــد )
تـــاج النخيـــل ترجــع إلـــي العوامـــل التغيــرات الحادثـــة فــي إن

التـــي يعكســـها متغيـــر الـــزمن، وأن النســـبة المتبقيـــة ترجـــع 
ـــــد  ـــــرات عن ـــــاقي المتغي ـــــات ب ـــــي عوامـــــل أخـــــري مـــــع ثب إل

 متوسطاتها الحسابية.
 
 اجنتاجية الفدانية لنخيل البلح تطور -1

بدراسة تطور إنتاجية نخيل البلح بمحافظة الوادي 
( تبين من 9163 -9111الجديد خالل الفترة )

أن الحد األدنى إلنتاجية النخلة قد بلغ  (1الجدول رقم )
( في حين بلغ 9113كجم للنخلة عام ) ..12حوالى 

كجم للنخلة عام  93.1الحد األعلى لإلنتاجية حوالى 
إلى زيادة سعر البلح في  ( ويرجع هذا االرتفاع2017)

السنوات األخيرة مما أدى إلى تشجيع المزارعين على 
االهتمام بعمليات الخدمة للنخيل والتي تؤثر بالتبعية 
على إنتاجية النخلة وذلك حرصا على زيادة العائد 

 ام لتطور اإلنتاجية ـــــــالمادي، وبتقدير االتجاه الزمنى الع
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. تطور مساحة وأعداد اإلناث المثمـرة واإلنتاجيـة واإلنتـاج مـن نخيـل الـبلح بمحافظـة الـوادي  4جدول 
 (2018 -2222الجديد  خالل الفترة )

 

 السنة    
 البيان

 الوادي الجديد
 المساحة 

 ألف فدان 
 اجناث المثمرة

 ألف نخلة 
 اجنتاجية 

 كجم/ نخلة 
 اجنتاج 
 ألف طن

2222 10.77 752.47 8..1 51.98 
2221 11.36 786.39 52.7 57.02 
2222 11.82 812.92 62.6 65.72 
2222 11.93 903.49 5... 72.22 
2221 12.46 879.28 5... 70.29 
2227 12.74 907.69 5..6 72.42 
2228 12.34 895.93 52.8 65.95 
2225 12.03 904.13 72.2 45.23 
2226 12.57 931.02 1..7 46.04 
222. 13.50 985.81 72.1 49.38 
2212 13.88 969.62 72.2 51.60 
2211 14.37 1046.20 62.2 85.75 
2212 16.12 1159.37 61.6 94.80 
2212 16.07 1153.44 52.2 83.09 
2211 17.54 1227.42 61.5 100.31 
2217 16.16 1262.48 61.5 122.12 
2016 18.55 1336.32 61.2 112.53 
2017 18.62 1410.15 .2.1 131.34 
2018 23.79 2213.07 82.8 140.74 
 01.07 7..0 4717.04 41.11 المتوسط

، أعداد نشرة اجحصاءات الزراعيةوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  :المصدر
 (.2216-2222)متفرقة 
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معـــادالت االتجـــاه الزمنـــي العـــام لتطـــور المســـاحة واإلنتـــاج واإلنتاجيـــة وأعـــداد اإلنـــاث المثمـــرة مـــن النخيـــل . 7جـــدول 
 (2216 -2222بمحافظة الوادي الجديد خالل الفترة )

 

معدل التغير  2R F صياغة المعادلة البيان م
)%( 

     Yi = 9.11 +.56Xi  0.84 .1.5* %3.81 (..75(   )12.5     ) المساحة   1
 اإلنتاج  2

 Yi =39.056+3.99Xi  0.62 25.56* %5.06 (7.25(    )1.72    )      
       Yi = 68.7+0.39Xi 0.03 0.47 %0.71 (0.69(    )10.72  ) اإلنتاجية  2

أعداد اإلناث  1
 المثمرة

Yi = 593.36 + 48.75Xi 0.68 27.86* %4.51 (7..5(      )8.25)          
 (.1: حسبت من البيانات الواردة بجدول )المصدر
 .iالمتغير التابع التقديري خالل السنة Yi :  حيث 
       Xi  متغير يعبر عن السنوات باعتبار :i      =1  ،2  ،2  ، .... ،18. 

 المحسوبة.( tتمثل قيمة ) هـ Xالقيم بين األقواس أسفل معامل 
 . 2.27( تشير إلي معنوية معالم االنحدار أو النموذج عند مستوي معنوية *،) 
 

السابقة  لنخيل البلح بمحافظة الوادي الجديد خالل الفترة
( عدم 6والمعادلة رقم ) (2الجدول رقم )تبين من 

معنوية الصورة الرياضية المقدرة لإلنتاجية حيث أن 
 البيانات تدور حول متوسطها الحسابي.

 
 داد اجناث المثمرة  لنخيل البلحتطور أع -1

لنخيل البلح  بدراسة تطور أعداد اإلناث المثمرة
 (9163 -9111بمحافظة الوادي الجديد خالل الفترة )

أن الحد األدنى ألعداد  (1رقم ) الجدولتبين من  
نخلة  عام  .9.1..اإلناث المثمرة قد بلغ حوالى 

اإلناث  في حين بلغ الحد األعلى ألعداد (9111)
المثمرة بمحافظة الوادي الجديد خالل نفس الفترة 

(، 9163كجم للنخلة عام ) .9966.1السابقة حوالى 
ألف نخلة  6136وبمتوسط خالل الفترة بلغ حوالى 

وبتقدير االتجاه العام لتطور أعداد اإلناث المثمرة  
السابقة  لنخيل البلح بمحافظة الوادي الجديد خالل الفترة

( أن أفضل 1( والمعادلة رقم)2تبين من الجدول رقم )
صور تقدير االتجاه العام كانت في صورة النموذج 
الخطى حيث تزايد عدد األشجار المثمرة خالل تلك 

كجم سنويا،   48.75عنوية إحصائيا قدرهاالفترة زيادة م
وأنها قد أخذت اتجاها  عاما  متزايدا  ومعنوي إحصائيا  

 %4.51، بمعدل تغير بلغ نحو%.عند مستوي معنوية 
من متوسط أعداد اإلناث المثمرة للنخيل بالمحافظة 

كجم وتشير قيمة معامل 6131.26والبالغة نحو 
التغيرات  من % 13( إلي أن حوالي 2Rالتحديد )

الحادثة في أعداد اإلناث المثمرة للنخيل ترجع إلي 
العوامل التي يعكسها متغير الزمن، وأن النسبة المتبقية 

عوامل أخري مع ثبات باقي المتغيرات عند  ترجع إلي
 متوسطاتها الحسابية.

 
 وصف منطقة الدراسة

تضـــم محافظـــة الـــوادي الجديـــد خمســـة مراكـــز إداريـــة 
ـــة ـ ا لخارجـــة ـ الفرافـــرة ـ بـــاريس ـ بـــالط(، هـــي :)الداخل

وبدراســة األهميــة النســبية لعــدد المصــانع وعــدد األنشــطة 
الجـدول االقتصادية بمختلف المراكز اإلدارية، تبـين مـن 

أن مركزي الداخلة والخارجـة يحـتال المركـزين األول  (1)
علــي الترتيــب  %..61، %6..63والثـاني ممثلــة نحـو 

مــن إجمــالي عــدد المصــانع فــي محافظــة الــوادي الجديــد 
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ـــــي بلغـــــت  . فـــــي حـــــين 9162مصـــــنعا  عـــــام  612والت
احتلت مراكز الفرافرة، باريس، بالط المراكز التالية علـي 

لداخلـــة والخارجـــة المراكـــز الترتيـــب، كمـــا احتـــل مركـــزي ا
علـي  %.11.1، %36.66األولي بنسب قدرت بنحو 

الترتيــب، وذلــك مــن إجمــالي عــدد األنشــطة فــي محافظــة 
ـــــز وحفـــــظ الخضـــــر  ـــــة فـــــي تجهي ـــــد المتمثل ـــــوادي الجدي ال
والفاكهـــة، وطحـــن الحبـــوب والغـــالل، ومنتجـــات األلبـــان، 
ــــــوت  تعبئــــــة وتغليــــــف اللحــــــوم ومنتجاتهــــــا، صــــــناعة الزي

ــــدهون، صــــ ــــي وال ناعة األعــــالف الحيوانيــــة المعــــدة، والت
م. كمـــــا جـــــاءت 9162أنشـــــطة رئيســـــية عـــــام  1بلغـــــت 

مراكــز الفرافــرة، بــاريس، بــالط فــي المراتــب التاليــة علــي 
 الترتيب.

وعلــي ذلـــك فقــد تـــم اختيــار أعلـــى مركــزين بمحافظـــة 
الــوادي الجديــد وهمــا مركـــزي )الخارجــة والداخلــة( لتمثـــل 

 مجتمع الدراسة.
 

 بنود التكاليف واجيرادات كوناتأهم م
وقد تم دراسة كال من جانبي التكاليف واإليرادات 
لمصانع تعبئة وتغليف البلح القائمة باإلضافة إلى 
 الجدوى المالية واالقتصادية لهذه المصانع وفقا لما يلى:

 

 منشأةأوال: التكاليف االستثمارية لل
ويقصــــد بهــــا األصــــول الثابتــــة منــــذ بدايــــة التخطــــيط 
للمشــــروع، واألصــــول األخــــرى حتــــى بــــدء دورة التشــــغيل 
األولى وتشـمل جميـع تكـاليف تأسـيس المنشـأة مـن تكلفـة 
األرض وتجهيزهــــا، وتكلفــــة األبنيــــة والمنشــــآت، تكــــاليف 
الـــرخص،  وتكـــاليف الالت والمعـــدات المســـتخدمة مثـــل 
)خطوط غسيل وتجميف التمر، خطـوط فـرز التمـر، ألـة 

)ثالجـــات(، ســـير نقـــل،  بـــردالتغليـــف الحراريـــة، مخـــزن م
ـــــي، رافعـــــة  ـــــزان إلكترون طـــــاوالت توضـــــيب وكراســـــى، مي
 شــــــوكية، البرانيــــــك، المولــــــدات الكهربيــــــة، )الغاليــــــات(،
وتكــاليف األثــاث، وتكــاليف الســيارات والجــرارات . والتــي 

( مليـون جنيـة، كحـد 36.16.-26..تراوحت ما بـين )
أدنـــى وحـــد أعلـــى علـــى الترتيـــب مـــن إجمـــالي التكـــاليف 

 ستثمارية.اال
 

 للمنشآت ثانيا: التكاليف الثابتة
وتشــــمل جميــــع التكــــاليف الثابتــــة  للمنشــــأة كــــال مــــن 
)أجــور العمالـــة الدائمـــة، التأمينـــات االجتماعيـــة، الرســـوم 
والتـــراخيص، تكـــاليف إهـــال، المنشـــآت، تكـــاليف إهـــال، 

الالت، تكـــــــاليف إهـــــــال، الســـــــيارات، تكـــــــاليف إهـــــــال، 
ـــــ ـــــي تراوحـــــت مـــــا ب ـــــاث(، والت ( 1.13 - .1.1ين.)األث

مليــون جنيــة ، كحــد أدنــى وحــد أعلــى علــى الترتيــب مــن 
 إجمالى التكاليف الثابتة.

 
 المباارة للمنشآت ثالثا: التكاليف التشغيلية

وتشـمل تكــاليف مســتلزمات تشــغيل دورة إنتــاج واحــدة 
ومـــن عناصــــرها )تكـــاليف المــــواد الخـــام، أجــــور العمالــــة 

 -الوقــــود )غاليــــة  المؤقتــــة، تكــــاليف الكهربــــاء، تكــــاليف
ــد(، تكــاليف الميــاه، تكــاليف مــواد التعبئــة والتغليــف،  مول
تكــاليف الصــيانة، تكــاليف التبخيــر(، والتــي تراوحــت مــا 

 ( مليون جنية .9..23 – .1.1بين )
 

 التكاليف التشغيلية الغير مباارة للمنشآت
 للمنشـــأة كـــال مـــن  المتغيـــرةوتشـــمل جميـــع التكـــاليف 

إجمــــــالى التكــــــاليف التشــــــغيلية، تكــــــاليف االتصــــــاالت، )
ــــــل،  ــــــل والتحمي ــــــة، تكــــــاليف النق تكــــــاليف األدوات الكتابي

والتي تراوحت ما بين تكاليف الضرائب، تكاليف نثرية(، 
 ( مليون جنية . .611.3 – .1.6)
 

   للمنشآت خامسا: التكاليف الكلية
التي هي مجموع التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة 

تنفقها الوحدة اإلنتاجية في سبيل الحصول على إنتاج 
كميه معينه من اإلنتاج حيث أن التكاليف الثابتة تشمل 
كافة أوجه التكاليف الخاصة بعناصر اإلنتاج الثابتة 
وهى ال تتغير بتغير الكميه المنتجة لكل وحده زمنية ، 
أي أنها تلك التكلفة التي تتحملها الوحدة اإلنتاجية 

صرف النظر عن كمية اإلنتاج التي تنتجها، أما ب
التكاليف المتغيرة فهي تلك التكلفة التي تتحملها المنشأة 
إلنتاج منتج ما والتي تتغير مع تغير كمية اإلنتاج، 
حيث تؤدى زيادة استخدام الموارد إلى زيادة كمية 

 :هذه التكاليف في الصورة التالية اإلنتاج. ويمكن وضع

 
 كلية = التكاليف المتغيرة + التكاليف الثابتةالتكاليف ال

 
( 611.21 –...1حيث تراوحت التكاليف الكلية بين )

 .مليون جنية
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األهمية النسبية لعدد المصانع واألنشطة موزعة علي المراكز اإلدارية بمحافظة الوادي الجديد خالل عام  ..جدول 
221. 

 األهمية النسبية لعدد األنشطة  عدد  األنشطة المراكز
 األهمية النسبية لعدد المصانع  عدد المصانع )%(

)%( 
 36.70 40 66.67 4 الخارجة
 38.53 42 83.33 5 الداخلة
 13.76 15 66.67 4 الفرافرة
 5.50 6 50.00 3 باريس
 5.50 6 16.67 1 بالط
 100.00 109 - 6 اججمالي
  ( أنشطة8األهمية النسبية لعدد األنشطة لكل مركز بالنسبة إلى إجمالي عدد األنشطة بالمحافظة والبالغ نحو ) تم حساب
 (..221جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي، للتعبئة العامة واإلحصاء بيانات غير منشورة.) المصدر:

 
 )بالمليون جنية( التكاليف االستثمارية لمصانع البلح بمحافظة الوادي الجديد.        .  1جدول 

 

 م

 التكاليف االستثمارية ) ما قبل اجنتاج (
مساحة 
األرض 
 بالمتر

سعر 
متر 
 األرض

تكايف 
األرض أو 
ثمن 
 األرض

تكاليف 
 المنشآت

تكاليف 
 الرخص

تكاليف 
اآلالت 
 والمعدات

تكاليف 
 األثاث

تكاليف 
 السيارات

إجمالي 
التكاليف 
 االستثمارية

1 280000 0.002 560.00 14.44 0.047 5.47 0.650 3.00 583.61 
2 4000 0.002 8.00 8.72 0.039 4.31 0.600 1.65 23.32 
3 2400 0.002 4.80 3.00 0.03 3.16 0.300 1.50 12.79 
4 1700 0.002 3.40 3.38 0.018 3.94 0.466 1.21 12.41 
5 1000 0.002 2.00 3.75 0.005 4.72 0.632 0.92 12.03 
6 1000 0.002 2.00 3.20 0.007 4.50 0.450 1.00 11.16 
7 85811 0.002 171.62 6.27 0.009 7.20 0.690 1.22 187.00 
8 1100 0.002 2.20 2.60 0.011 3.70 0.200 0.85 9.56 
9 1000 0.002 2.00 2.60 0.01 1.75 0.050 0.90 7.31 
10 1100 0.002 2.20 3.00 0.009 2.82 0.220 0.63 8.88 
11 1500 0.002 3.00 3.50 0.005 5.08 0.513 0.92 13.02 
12 1600 0.002 3.20 2.40 0.011 1.50 0.100 0.75 7.96 
13 870 0.002 1.74 1.70 0.023 0.75 0.050 0.60 4.86 
14 1500 0.002 3.00 2.12 0.012 1.00 0.065 1.05 7.24 
15 5000 0.002 10.00 2.00 0.005 0.85 0.046 0.90 13.80 
16 1250 0.002 2.50 1.76 0.006 0.93 0.050 0.67 5.91 

: استمارة االستبيان المعدة لبنود التكاليف واإليرادات والتي تم استيفائها عن طريق المقابلة الشخصية ألصحاب المصدر
 ..221لبيانات عام المصانع والمديرين وفقا 
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 )بالمليون جنية(التكاليف الثابتة لمصانع البلح بمحافظة الوادي الجديد.                . 1جدول 
 

 م

 التكاليف الثابتة

أجور 
العمالة 
 الدائمة

التأمينات 
 االجتماعية

الرسوم 
 والتراخيص

تكاليف 
إهالك 
 المنشآت

تكاليف 
إهالك 
 اآلالت

تكاليف 
إهالك 
 السيارات

تكاليف 
إهالك 
 األثاث

إجمالى 
تكاليف 
 اجهالك 

إجمالى 
التكاليف 
 %16.7 %20 %6.7 %4 الثابتة

1 2.06 0.33 0.035 0.58 0.36 0.60 0.11 1.65 4.08 
2 1.30 0.26 0.040 0.35 0.29 0.33 0.10 1.07 2.67 
3 0.36 0.20 0.033 0.12 0.21 0.30 0.05 0.68 1.27 
4 0.51 0.23 0.045 0.14 0.26 0.24 0.08 0.72 1.50 
5 0.48 0.27 0.030 0.15 0.31 0.18 0.11 0.75 1.53 
6 0.33 0.24 0.040 0.13 0.30 0.20 0.08 0.70 1.31 
7 0.18 0.21 0.038 0.25 0.48 0.24 0.12 1.09 1.51 
8 0.19 0.23 0.055 0.10 0.25 0.17 0.03 0.55 1.03 
9 0.36 0.10 0.035 0.10 0.12 0.18 0.01 0.41 0.90 
10 0.50 0.20 0.040 0.12 0.19 0.13 0.04 0.47 1.21 
11 0.48 0.24 0.038 0.14 0.34 0.18 0.09 0.75 1.50 
12 0.30 0.10 0.020 0.10 0.10 0.15 0.02 0.36 0.78 
13 0.14 0.05 0.030 0.07 0.05 0.12 0.01 0.25 0.47 
14 0.24 0.09 0.041 0.08 0.07 0.21 0.01 0.37 0.74 
15 0.10 0.09 0.050 0.08 0.06 0.18 0.01 0.32 0.56 
16 0.25 0.06 0.025 0.07 0.06 0.13 0.01 0.27 0.61 

: استمارة االستبيان المعدة لبنود التكاليف واإليرادات والتي تم استيفائها عن طريق المقابلة الشخصية ألصحاب المصدر
 ..221والمديرين وفقا لبيانات عام المصانع 
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 )بالمليون جنية(التكاليف التشغيلية لمصانع البلح بمحافظة الوادي الجديد.                   . 1جدول 
 

 م
إجمالى 
تكاليف 
المواد 
 الخام

أجور 
العمالة 
 المرقتة

تكاليف 
 الكهرباء

تكاليف 
الوقود 
)غالية 

 مولد(-

تكاليف 
 المياه

تكاليف 
مواد 
التعبئة 
 والتغليف

تكاليف 
 الصيانة

تكاليف 
 التبخير

إجمالى 
التكاليف 
 التشغيلية 

1 80.894 1.17 0.24 0.116 0.100 15.00 0.400 0.60 98.52 
2 66.929 0.86 0.21 0.100 0.088 1.00 0.297 0.53 70.01 
3 54.085 0.54 0.18 0.000 0.075 0.90 0.194 0.45 56.43 
4 40.487 0.81 0.14 0.000 0.065 0.67 0.100 0.34 42.60 
5 29.478 1.08 0.09 0.044 0.054 0.44 0.015 0.23 31.42 
6 25.635 1.05 0.17 0.041 0.030 0.42 0.024 0.21 27.59 
7 24.267 1.03 0.25 0.039 0.006 0.40 0.033 0.20 26.23 
8 22.415 0.81 0.12 0.000 0.024 0.25 0.050 0.18 23.85 
9 17.89 0.45 0.06 0.000 0.022 0.15 0.072 0.15 18.79 
10 18.57 0.90 0.12 0.020 0.024 0.30 0.042 0.15 20.13 
11 18.776 0.90 0.06 0.029 0.036 0.29 0.010 0.15 20.25 
12 13.436 0.53 0.09 0.050 0.015 0.30 0.035 0.11 14.57 
13 9.4924 0.31 0.10 0.000 0.006 0.35 0.022 0.08 10.36 
14 8.9313 0.45 0.09 0.000 0.006 0.40 0.030 0.08 9.97 
15 7.201 0.54 0.07 0.015 0.005 0.25 0.035 0.06 8.18 
16 5.3985 0.30 0.07 0.000 0.006 0.20 0.033 0.05 6.05 

واإليرادات والتي تم استيفائها عن طريق المقابلة الشخصية ألصحاب : استمارة االستبيان المعدة لبنود التكاليف المصدر
 .221المصانع والمديرين وفقا لبيانات عام 
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 )بالمليون جنية(بمحافظة الوادي الجديد.                           إجمالى التكاليف المتغيرة. 1جدول 
 

 م
إجمالى 
التكاليف 
 التشغيلية

تكاليف 
 االتصاالت

تكاليف 
األدوات 
 الكتابية

تكاليف النقل 
 والتحميل

تكاليف 
 الضرائب

تكاليف 
 نثرية

إجمالى التكاليف 
 المتغيرة

1 98.52 0.003 0.039 1.80 0.487 0.020 100.87 
2 70.01 0.008 0.032 1.20 0.345 0.015 71.60 
3 56.43 0.012 0.025 0.60 0.028 0.010 57.10 
4 42.60 0.007 0.020 0.47 0.145 0.010 43.25 
5 31.42 0.002 0.018 0.34 0.068 0.007 31.85 
6 27.59 0.003 0.014 0.27 0.074 0.009 27.96 
7 26.23 0.004 0.009 0.20 0.073 0.011 26.53 
8 23.85 0.008 0.010 0.23 0.057 0.007 24.15 
9 18.79 0.012 0.012 0.20 0.072 0.003 19.09 
10 20.13 0.004 0.009 0.21 0.051 0.005 20.40 
11 20.25 0.001 0.012 0.25 0.033 0.005 20.55 
12 14.57 0.003 0.008 0.18 0.045 0.005 14.81 
13 10.36 0.002 0.005 0.11 0.023 0.006 10.50 
14 9.97 0.002 0.006 0.12 0.019 0.003 10.12 
15 8.18 0.005 0.005 0.10 0.022 0.002 8.31 
16 6.05 0.006 0.006 0.08 0.019 0.002 6.17 
: استمارة االستبيان المعدة لبنود التكاليف واإليرادات والتي تم استيفائها عن طريق المقابلة الشخصية ألصحاب المصدر

 ..221المصانع والمديرين وفقا لبيانات عام 
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 )بالمليون جنية(                                      اإلجمالي العام للتكاليف              . 0جدول 
 

 اججمالي العام للتكاليف  إجمالى التكاليف المتغيرة  إجمالى التكاليف الثابتة م
3 1.27 57.10 58.37 
4 1.50 43.25 44.76 
5 1.53 31.85 33.38 
6 1.31 27.96 29.27 
7 1.51 26.53 28.04 
8 1.03 24.15 25.18 
9 0.90 19.09 19.99 
10 1.21 20.40 21.62 
11 1.50 20.55 22.06 
12 0.78 14.81 15.59 
13 0.47 10.50 10.97 
14 0.74 10.12 10.86 
15 0.56 8.31 8.87 
16 0.61 6.17 6.77 
 . Excel (: باستخدام برنامج6(، ورقم )5: جمعت وحسبت من جداول التكاليف رقم )المصدر

 
 سادسا :اجيرادات من المنشآت

ــــع  ــــرادات المتحصــــل عليهــــا مــــن بي ويقصــــد بهــــا اإلي
ـــــــــل)البلح الســـــــــادة   ـــــــــبلح  -المنتجـــــــــات األساســـــــــية مث ال

الــبلح بالشــيكوالتة( وكـــذلك  –الــبلح بـــاللوز  -بالســوداني 
ــــوى ( علمــــا بــــأن  ــــش والن ــــل الحف ــــة )مث المنتجــــات الثانوي

 يمكن تقديرها كالتالي:لبلح التالف، و الحفش هو ا

 
اجيرادات = إجمالى اجيرادات للمنتج األساسي + 

 إجمالى اجيرادات للمنتج الثانوي 
 

 وبالنسبة للربح الصافي فيتم حسابه كالتالي:
 

إجمالى  -الربح الصافي = إجمالى اجيرادات الكلية 
 التكاليف الكلية

 
العــام للتكــاليف اإلجمــالي  (8) الجــدول رقــمويوضـح 

 واإليرادات والربح الصافي.
( مليون 61..61 –1.12) حيث تراوحت بين

 جنية
 

صناعة تعبئة وتغليف التقييم االقتصادي والمالي ل
 بمحافظة الوادي الجديد البلح

تزايــدت أهميــة تقيــيم المشــروعات نتيجــة لتزايــد درجــة 
نـــدرة المـــوارد االقتصـــادية مـــن جانـــب، ولمحـــاوالت تقليـــل 

ضــافة إلــى تعــاظم ة المخــاطر مــن جانــب آخــر، باإلدرجــ
دور منظمــات ومؤسســات التمويــل الدوليــة فــي اإلقــراض 
وعلــى األخــص للــدول الناميــة مــن جانــب ثالــث. وتعتبــر 
نتــــائج تقيــــيم المشــــروع قبــــل تنفيــــذه هــــي المحــــدد التخــــاذ 
القـــرار االســـتثماري للمشـــروع مـــن عدمـــه، وإذا مـــا انتهـــت 

وع فإنــه ينتقــل بعــد ذلــك إلــى مرحلــة التقيــيم بقبــول المشــر 
مرحلة التنفيذ، هذا وقـد تجـرى عمليـة تقيـيم المشـروع بعـد 
التنفيذ وفى هذه الحالة فإن حسابات المشـروع تعبـر عـن 
قـــيم فعليـــة وليســـت قـــيم تقديريـــة، ويســـتهدف التقيـــيم بعـــد 
ـــــــة  ـــــــب الســـــــلبية واإليجابي ـــــــى الجوان ـــــــذ التعـــــــرف عل التنفي

روع وتتعــدد طــرق لالســتفادة منهــا فــي تحســين أداء المشــ
التقيــــــــيم للمشــــــــروعات منهــــــــا التقيــــــــيم الفنــــــــي، واإلداري، 
والمالي، واالجتماعي، واالقتصـادي، والبيئـي، وفيمـا يلـى 
 عرض موجز للتقييم والمالي واالجتماعي للمشروعات.
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 )بالمليون جنية(                              الربح الصافي لمصانع البلح             . 1جدول 

 

إجمالى إيرادات  إجمالى التكاليف  م
 المنتج األساسي 

إجمالى إيرادات 
 الربح الصافي إجمالى اجيرادات  المنتج الثانوي 

1 104.94 270.20 2.04 272.24 167.30 
2 74.27 187.15 1.79 188.94 114.66 
3 58.37 126.00 1.53 127.53 69.16 
4 44.76 91.75 1.15 92.90 48.14 
5 33.38 55.10 0.74 55.84 22.46 
6 29.27 53.03 0.73 53.75 24.49 
7 28.04 51.59 0.69 52.28 24.24 
8 25.18 43.68 0.60 44.27 19.09 
9 19.99 42.50 0.51 43.01 23.02 
10 21.62 37.45 0.51 37.96 16.34 
11 22.06 32.52 0.51 33.03 10.97 
12 15.59 30.00 0.38 30.38 14.80 
13 10.97 17.94 0.26 18.20 7.22 
14 10.86 16.70 0.26 16.96 6.09 
15 8.87 16.05 0.20 16.25 7.39 
16 6.77 12.75 0.15 12.90 6.13 
 Excel برنامج( باستخدام 12( و رقم ).(، ورقم )5: جمعت وحسبت من جداول التكاليف رقم )المصدر
 

البـــد ان نوضـــح بدايـــة ان عمليـــة تقيـــيم المشـــروعات 
الجديــــدة والتــــي لــــم تقــــم  بعــــد أي التــــي يعــــد لهــــا دراســــة 
ــــك  ــــف عــــن تل الجــــدوى الفنيــــة الماليــــة واالقتصــــادية تختل

وتمارس النشاط اإلنتاجي ففي  المشروعات القائمة فعال،
الجديــــدة يــــتم حســــاب االيــــرادات والتكــــاليف المشــــروعات 

لفتــرة مســتقبلية بينمــا ال يحــدث ذلــك بالنســبة للمشــروعات 
القائمــــة فعــــال والتــــي تمــــارس النشــــاط االقتصــــادي حيــــث  
تكـــون بيانــــات االيـــرادات والتكــــاليف لهـــا فعليــــة وبالتــــالي  
ـــــة المشـــــروعات  فأنـــــه ال يصـــــح اســـــتخدام معـــــايير أربحي

افى الـــربح، عائـــد راس القائمـــة مثـــل صـــافى الـــدخل، صـــ
المــال المســتثمر، نســبة راس المــال الــى العائــد ،....الــخ 
ـــبعض  ـــه ال فـــي تقيـــيم المشـــروعات الجديـــدة وهـــو مـــا يفعل
خطــــأ فــــال يصــــح مــــثال حســــاب أي معيــــار مــــن معــــايير 
االربحيـــــة مثـــــل العائـــــد علـــــى االســـــتثمارات للمشـــــروعات 
 الجديدة اال بعد حساب القيمة الحالية إليـرادات وتكـاليف

 .المشروع

ويهدف تقييم المشروعات االستثمارية علـى المسـتوى   
القـومي اقتصــاديا الــي تقـدير صــافي المنفعــة االجتماعيــة  
للمشــروع واثــره علــى االقتصــاد القــومي ورفاعيــة المجتمــع 
ولقد شاع استخدام اسلوب تحليـل النفقـة / المنفعـة أو مـا 

حــين فــي يســمي بالتحليــل االجتمــاعي للمنفعــة / العائــد، 
يقيس التقييم المالي أو التجارى للمشروعات أربحيته من 
وجهة نظر القـائمين عليـه معتمـدا علـى تحليـل اإليـرادات 

 والتكاليف.
 
 عايير التقييم للمشروعات العاملةم

تستخدم في تقييم المشروعات العديد من المعايير 
ولعل من أهمها، ( 6)والمقاييس المالية واالقتصادية

لتكاليف إلى اإليرادات، ونسبة هامش معيار نسبة ا
الربح، ونقطة التعادل الكمي )نقطة التعادل لإليرادات(، 

وحد األمان اإلنتاجي،  وحد األمان )هامش حد األمان(،
ونسبة حد األمان، وحد المساهمة، معدل حد المساهمة، 
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والعائد على الجنية وتساعد هذه المعايير في عملية 
فكرة عن المنفعة االقتصادية اتخاذ القرارات وإعطاء 

 للمشاريع على المستوى القومي.
 

بمحافظـة  صـناعة تعبئـة وتغليـف الـبلحالتقييم المـالي ل
 الوادي الجديد

يســـتهدف إجـــراء التقيـــيم المـــالي للمشـــروعات  تـــوفير 
مــــدى معلومــــات تســــاعد علــــى تحســــين إداء المشــــروع، و 

ـــــافع والتكـــــاليف المتصـــــلة بالمشـــــروع،  ـــــين المن ـــــوازن ب الت
فهنــا، العديــد مــن األســاليب التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا 
 في تقييم المشروعات لتقدير العائد االقتصادي والمالي.

 
 ــ نسبة المنافع للتكاليف )دليل الربحية(6

 Benefit/ Cost 
ويعتبــر المشــروع مقبــول اقتصــاديا إذا كانــت النتيجــة 
أكبــر مــن الواحــد صــحيح. كمــا يعتبــر المشــروع مرفــوض 

ديا إذا كانــت النتيجــة أقــل مــن واحــد ويتضــح مــن اقتصــا
 أن نسبة  (9الجدول رقم )

العائــد للتكــاليف لمشــروعات تعبئــة وتغليــف الــبلح قــد 
( وهي نسبة تشير إلى 2..9 – 1..6) تراوحت ما بين

جـــدوى االســـتثمار فـــي هـــذا المشـــروع وفقـــا لهـــذا المعيـــار 
 .الذى يحدد العائد اإلجمالي للنقدية المستثمرة 

وتحســـــب مـــــن المعادلـــــة األتيـــــة: إجمـــــالى اإليـــــرادات 
 للمشروع مقسوما على إجمالى التكاليف لهذا المشروع.

 
 فترة استرداد أموال المشروعــ 2

من المعايير التي تمكن من الحكم علي مدي جدوي 
المشروعات هو معرفة الفترة الزمنية التي يستغرقها 

من  المشروع السترداد راس المال المستثمر وذلك
حصيلة ارباحه السنوية وتتباين طرق حساب فترة 
االسترداد بصور رياضية مختلفة واستخدمت الدراسة 

 في حسابها الصورة األتية:
 

فترة االسترداد= إجمالى االستثمارات مقسوما علي 
 متوسط الربح السنوي النقدي.

 

ويتبن من نتائج المعادلة أن فترة االسترداد لمصانع 
 - 1.63البلح بمحافظة الوادي الجديد تتراوح ما بين )

( سنه وهى فترة جيدة السترداد تكاليفه 6...

االستثمارية باإلشارة الي كونها مشاريع زراعية صناعية 
ويرجع ذلك الرتفاع قيمة التكاليف االستثمارية في 

 عمر المشروع . المرحلة األولى من
 
 ـ العائد على الجنيه المستثمر 1

ويحسب بقسمة إجمالى اإليرادات على إجمالى 
 بالجدول رقمالمصروفات ويتضح من النتائج الموضحة 

أن كل جنيه  مستثمر تم إنفاقه على المشروع  (32)
( جنية أي حقق 2..9 – 1..6حقق عائد تراوح بين )

لكل جنيه سنويا  ( جنية1.59 -0.5عائدا يبلغ نحو) 
 مما يؤكد ارتفاع ربحية هذه المشاريع.

 

 معايير المخاطرة لكفاءة االستثمار
المخــــاطرة مجموعــــة مــــن المعــــايير  معــــايير تتضــــمن

التــي يمكــن اســتخدامها للوقــوف علــى كفــاءة االســتثمار، 
وهى المعايير التي تستخدم في ظـل ظـروف عـدم التأكـد 

 وسوف نتناول هذه المعايير بإيجاز فيما يلى:
 

 معيار نقطة التعادل للكمية (3

يركز هذا المعيار على تحليل نقطة التعادل من 
بين اإليرادات والتكاليف واألرباح خالل دراسة العالقات 

 وعند مستويات مختلفة من اإلنتاج والمبيعات.

إن تحليل نقطة التعادل منهج لتخطيط الربحية 
مبني أساسا على عالقات قائمة بين التكاليف 
واإليرادات وكلما كانت النسبة منخفضة كان هذا 
المشروع مفضال من الناحية االقتصادية ويرجع ذلك 

األمان يكون مرتفعا ويقصد بنقطة التعادل   ألن معدل
النقطة التي يتحقق عندها التساوي بين اإليرادات الكلية 
والتكاليف الكلية لناتج معين أي النقطة التي ال تكون 

 فيها أرباح وال خسائر.
 وتحسب رياضيا من المعادلة التالية:

 

معيار نقطة التعادل للكمية =  التكاليف الثابتة  / 
 رادات الكلية  ــــ التكاليف المتغيرة()اجي

 

أن   (9بالجدول رقم )وتوضح نتائج هذا المعيار 
نقطة التعادل لمصانع البلح بمحافظة  الوادي الجديد 

( مما يدل على أن 1.69-1.19تتراوح ما بين )
مصانع البلح بمحافظة الوادي الجديد من المشاريع 

 المؤمنة من الخسارة بشكل كبير.



 عبد المقصود –السنتريسى  –إلهام أحمد          4041

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(3), 2019 

 
 نقطة التعادل للقيمةمعيار  (2
 

 وتحسب رياضيا من المعادلة التالية:    
 

معيار نقطة التعادل للقيمة =  معيار نقطة التعادل 
 * سعر بيع الوحدة للكمية

 

أن نقطة التعادل  (9بالجدول رقم )وتوضح النتائج 
لمصانع البلح بمحافظة الوادي الجديد تتراوح ما  للقيمة
يدل على أن مصانع  ( مما - 1.11130.0039بين )

البلح بمحافظة الوادي الجديد من المشاريع المؤمنة من 
 الخسارة بشكل كبير.

 
 ( كمية التعادل1

 أو إنتاجي اقل مستوى  أنها التعادل بنقطة يقصد

يعمل  أن المشروع من يمكن المبيعات الذى مستوى 
وتحسب رياضيا من  للخسارة تعرضه دون  عندها

 المعادلة التالية:

 
التعادل = اججمالي العام للتكاليف / سعر بيع  كمية

 الوحدة
 

وقــــد تبــــين أن كميــــة التعــــادل لمصــــانع الــــبلح تتــــراوح 
( طـن / سـنة كحـد أدنــى 2..6..6 – 6.2.62بـين) 

وأعلـى علــى الترتيــب لمصــانع تمثـل طاقتهــا اإلنتاجيــة مــا 
طــن / ســنة ممــا يؤكــد مــدى  (1111 – 6111بــين )

اقتهــــا اإلنتاجيـــة بفــــارق أربحيـــة هـــذه المصــــانع وتبـــاين ط
 كبير. 

 
 ( سعر التعادل 4

هو ذلك السعر الذى يتساوى عنده تكـاليف وإيـرادات 
الوحدة للمشروع حيث تعمل اإلدارة الرشـيدة علـى خفـض 
تكاليف الوحدة للمشروع ألقـل مـن سـعر التعـادل فارتفـاع 
سعر وحدة المشروع عن سـعر التعـادل تعنـى دخولـه فـي 

 حسابه وفقا للمعادلة التالية :منطقة الخسائر، ويتم 

 
 إجمالى  التكاليف سعر التعادل    =   

 إجمالى اجنتـــاج                         

 

أن سعر التعادل  (9بالجدول )وتوضح النتائج 
( مليون 0.019 – 0.026لمصانع البلح يتراوح بين )

 جنية / طن كحد أدنى وحد أعلى على الترتيب.
 
 ( حد األمان اجنتاجي 5

تــم احتســـاب حـــد األمـــان اإلنتـــاجي  وتراوحـــت قيمتـــه 
 61( طـــــن وذلـــــك لعــــــدد  2446.41 - 140.61بـــــين ) 

 مصنعا خاصة بصناعة البلح.
 
 ( نسبة حد األمان اجنتاجي6

ـــار إلـــى أنـــه يوضـــح النســـبة  ـــة هـــذا المعي ترجـــع أهمي
المئويــــة التــــي يمكــــن أن تخفــــض بهــــا الطاقــــة اإلنتاجيــــة 

وع دون الــدخول فــي منطقــة الخســائر وبــذلك فهــو للمشــر 
مقيــاس لمــدى حساســية المشــروع النخفــاض اإلنتــاج ممــا 
يعكـــس القـــدرة علـــى تحمـــل الظـــروف االقتصـــادية الغيـــر 

 مواتية، ويتم حسابه وفقا للمعادلة التالية :
 

 اجنتاج عند حجم التعادل –اجنتاج السنوي          
 377×      نسبة حد األمان اجنتاجي=    

 اجنتاج السنوي            
 

وقد تبين أن نسبة حد األمان اإلنتاجي لمصانع 
مما  ( 16.61 -69.63البلح بالمحافظة يتراوح بين)

 مواجهة على مصانع تعبئة وتغليف البلح يبين قدرة

 أو اإلنتاج انخفاض من المحتملة المخاطرة ظروف
   .المنتج سعر انخفاض

 
 ( حد المساهمة0

ويعبر هذا المعيار عن القيمة المتبقية من إيرادات 
المبيعات بعد تغطية التكاليف التشغيلية لمصانع العينة 

مليون جنية  171.37) – 6.74) وقد تراوحت قيمته بين
 ويحسب كما يلى:

 
 التكاليف التشغيلية –حد المساهمة = المبيعات 
 

 ( معدل حد المساهمة8
ــــي إجمــــالى حــــد ا ــــر ف لمســــاهمة  نتيجــــة ويبــــين التغي

لزيادة قيمة المبيعات بجنيـة واحـد و قـد تراوحـت بـين حـد 
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ــــغ   ــــى بل ــــى بلــــغ   %....6أدن  %  .19.2وحــــد أعل
 ويحسب كالتالي:

 
معدل حد المساهمة  = حد المساهمة / إجمالى 

 377اجيرادات *
 
 ( العائد على الجنيه9

أن معيـــــار  (9بالجـــــدول رقـــــم )وأوضـــــحت النتـــــائج 
 1..6العائد على الجنية قد تراوح ما بين حـد أدنـى بلـغ 

 كفـاءة جنيـة ممـا يشـير إلـى 2..9جنية وحـد أعلـى بلـغ 

 االقتصادية، ويحسب كما يلى: المصانع
 

 العائد على الجنية  = الربح / التكاليف الكلية
 

 نسبة هامش الربح( 37
 يمكن حساب نسبة هامش الربح كالتي:

 
) إجمالى التكاليف المتغيرة  -3= نسبة هامش الربح 

 / إجمالى اجيرادات العامة (.

 
أن ( 9بالجدول رقم )ويتضح من نتائج هذا المعيار 

(، وهـــى 1.16 – 1.63)تلـــك النســـبة قـــد تراوحـــت بـــين 
 .نسبة مرتفعة  تشير إلى أربحية تلك المشاريع

 
وتغليف صناعة تعبئة التقييم االقتصادي واالجتماعي ل

 بمحافظة الوادي الجديد البلح

وتوضـــــــح هـــــــذه المعـــــــايير مـــــــدى كفـــــــاءة المنشـــــــآت 
الصــناعية مــن حيــث اســتخدام مــدخالتها أو طريقــة إداء 
أنشــطتها االقتصــادية، وبالتــالي تحقيــق مخرجــات تســاهم 
في رفع المستوى المعيشي للسكان، ومن ثم تحقيـق تقـدم 

 اقتصادي.
االقتصادي وفيما يلى عرضا لمعايير التقييم 

واالجتماعي لصناعة تعبئة وتغليف البلح بمحافظة 
 الوادي الجديد .

 
 اججمالية المضافة القيمة معيار : أوال

 القــومي، المســتوى  علــى األهــم المعيـار هــذا يعـد

 واألجــر اللــذان العمــال عــددب يتعلــق فيمــا وخصوصــا

 الدولة، بها تهتم التي العاملة األيدي تشغيل مدى يعكسان

 مباشـرة غيـر مضـافة قـيم مـن الصـناعة تـوفره لمـا إضـافة

 المضـافة القيمـة تقـدر األخـرى، و االقتصـادية للمنشـآت

 المسـتلزمات وقيمـة االوليـة المـواد قيمـة بطـرح اإلجماليـة
 فإن:  وعليه االنتاج، قيمة من والخدمية السلعية
 
 المواد قيمة -االنتاج قيمة = اججمالية المضافة القيمة

( غيــر والخدميــة الســلعية المســتلزمات قيمــة) االوليـة
 متضمنة األجور.

 مضـافة قيمـة أن أعلـى (37جـدول رقـم ) مـن يتبـين

إجماليــــة كانــــت للمصــــنع صــــاحب أعلــــى طاقــــة إنتاجيــــة 
 6.66.6( طـــن/ ســـنويا حيـــث بلغـــت قيمتهـــا 1111)

 .1.6ألــف جنيــة، وبينمــا بلغــت أقــل قيمــة مضــافة  

 طن /سنويا.  111وذلك لمصنع بلغت طاقته اإلنتاجية 

 
 يمكـن اججماليـة المضـافة القيمـة خـالل معيـار مـن

  هما بالعمل يتعلقان مرارين على الحصول
 

 العمال:)القيمة المضافة للعامل( عدد مرار - 3
 التي المضافة القيمة مقدار المؤشر هذا يظهر

 : أن حيث عامل، كل يعطيها

  اججمالية القيمة المضافة  =العمال  عدد مرار
 عدد العمال                        

 

أن مؤشـر عـدد  (37) بالجـدول رقـموتوضح النتائج 
ــــى قيمــــة مضــــافة للعامــــل بلغــــت  العمــــال قــــد أعطــــى أعل

جنيــة فــي حــين أن أدنــى قيمــة مضــافة لكــل  6.11.13
 جنية.611.61عامل قد بلغت 

 

  االجور مرار - 2
إنتاجية عنصر العمل ومعرفة  األجور مؤشر يقيس

 جدول يتبين من القيمة المضافة لكل جنية من األجور

قد  األجور من جنية مضافة لكل قيمة أعلى أن (37رقم )
جنية، في حين بلغت أدنى قيمة مضافة  11.69بلغت 

 جنية. 6...لكل جنية من األجور نحو
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 .221الجديد عام  معاير تقييم أداء صناعة تعبئة وتغليف البلح بمحافظة الوادي .0دول ج
 

 الحد األعلى الحد األدنى البند

معايير 
التحليل 
المالي

 2.59 1.50 نسبة المنافع للتكاليف )دليل الربحية( 
 0.65 .0.3 نسبة التكاليف المتغيرة إلى اإليرادات

 7.71 0.18 فترة االسترداد     )سنة(

معايير المخاطرة لكفاءة االستثمار
 

 0.63 0.38 نسبة هامش الربح
 0.12 0.02 معيار نقطة التعادل للكميه
 6.47 1.11 معيار نقطة التعادل للقيمة

 0.026 0.019 سعر التعادل       )مليون جنية(
 1553.59 159.39 كمية التعادل         )طن(

 104.94 6.77 )مليون جنيه( قيمة التعادل       
 2446.41 140.61 حد األمان اإلنتاجي      )طن(
 61.16 32.18 نسبة حد االمان اإلنتاجي   %

 171.37 6.74 حد المساهمة
 62.95 37.77 %     معدل حد المساهمة
 2.59 1.50 العائد على الجنيه

 . Excel( باستخدام برنامج 11إلى  8جمعت وحسبت من جداول التكاليف من رقم ) المصدر:
 

 التي الزيادة مقدار المؤشر عن  هذا حيث يعبر

  األجور، في للزيادة نتيجة المضافة القيمة في تحدث
 

 المضافة اججمالية القيمةاالجور =  مرار

 قيمة االجور                       
 
 الجزئية االنتاجية معيار : ثانيا

لكل من إنتاجية  الجزئية اإلنتاجية معيار تم حساب
 العامل وإنتاجية األجر، وإنتاجية الموارد األولية في

 االستبيان استمارة في بياناته لتوافر التقييم نظرا عملية

 األولية كاالتي: عدد العمال وقيمة األجور والموارد عن
 

 قيمة االنتاج                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = العامل   انتاجية

 عدد العمال                   
 

 قيمة اجنتاج               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = األجر  إنتاجية

 األجورقيمة                  

 

 والخدمية السلعية والمستلزمات األولية المواد إنتاجية
 قيمة اجنتاج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   ــ 

  والخدمية قيمة المواد األولية والمستلزمات السلعية
 

ــم )ويوضــح  ــ اإلنتاجيــة قيمــة (37الجــدول رق ى الت
 األوليــة والمــواد عنصــر العمـل واألجــر مــن كــل يقـدمها

تعبئـة وتغليـف  لصـناعة والخدميـة السـلعية والمسـتلزمات
بلغــت  للعامــل إنتاجيــة أعلــى أن يتبــين الــبلح، و حيــث

 .661.1  بلغت األجر ألف جنية وإنتاجية .6633.9
 111.11بلغـت  للعامل إنتاجية أدنى حين في ألف جنية

 ارتفـاع ألف جنية إن 91.11 األجر ألف جنية وإنتاجية

 المؤشـر أن يعنـي المؤشـرات هـذه ألحـد الجزئيـة اإلنتاجيـة

 المـواد إنتاجيـة اإلنتـاج، أمـا فـي زيـادة تحقيـق فـي أفضـل

أقصـاها  بلغـت فقـد والخدميـة السـلعية والمسـتلزمات األولية
 6.16  إنتاجيـة بلغـت أدنـىفي حـين ألف جنية،  1..9

 ألف جنية.
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 بعض معايير التقييم االقتصادي واالجتماعي لمصانع تعبئة وتغليف البلح بمحافظة الوادي الجديد. 47جدول 

 )بالمليون جنية(
 

 م

 معايير كفاءة األداء االقتصادي واالجتماعي
معيار القيمة 
المضافة 
 اججمالية

مرار 
عدد 
 العمال

مرار 
 األجور

إنتاجية 
 العامل

إنتاجية 
 األجر

إنتاجية المواد 
األولية 

والمستلزمات 
 السلعية

تكلفة 
فرصة 
 العمل

فرص 
العمل 
 اججمالية

1 171.37 1.65 48.14 2.62 76.48 2.70 5.61 0.18 
2 117.33 1.63 48.54 2.62 78.16 2.64 0.32 3.09 
3 70.43 1.76 64.32 3.19 116.47 2.23 0.32 3.13 
4 49.64 0.83 32.01 1.55 59.90 2.15 0.21 4.84 
5 23.99 0.28 13.13 0.66 30.57 1.75 0.14 7.07 
6 25.80 0.32 15.91 0.67 33.16 1.92 0.14 7.17 
7 25.75 0.29 18.20 0.58 36.95 1.97 2.08 0.48 
8 20.12 0.34 16.36 0.74 36.00 1.83 0.16 6.28 
9 23.92 0.96 26.29 1.72 47.26 2.25 0.29 3.42 

10 17.56 0.32 10.97 0.69 23.73 1.86 0.16 6.19 
11 12.48 0.17 7.73 0.44 20.46 1.61 0.17 5.76 
12 15.57 0.39 16.84 0.76 32.85 2.05 0.20 5.02 
13 7.69 0.51 15.26 1.21 36.10 1.73 0.32 3.08 
14 6.84 0.23 8.81 0.57 21.85 1.68 0.24 4.14 
15 7.94 0.29 11.02 0.60 22.54 1.96 0.51 1.96 
16 6.74 0.27 11.10 0.52 21.26 2.09 0.24 4.23 

اســتمارة االســتبيان المعــدة لبنــود التكــاليف واإليــرادات والتــي تــم اســتيفائها عــن طريــق المقابلــة الشخصــية ألصـــحاب المصــدر: 
 .221لبيانات عام  المصانع والمديرين وفقا

 
 
 : تكلفة خلق فرص العملثالثا  

أن تكــاليف خلــق فــرص  (37الجــدول رقــم )يوضــح 
ـــبلح قـــد تراوحـــت بـــين  ـــة وتغليـــف ال العمـــل بمصـــانع تعبئ

( كحـــــــد أدنـــــــى وأعلـــــــى علـــــــى 166.16.ـــــــــ 663.62)
الترتيــب األمــر الــذى يعــزى إلــى ارتفــاع نســبة كثافــة رأس 
 المال الثابت المستثمر إلى عدد العمال بتلك المصانع. 

 
صناعة تجهيز وحفظ البلح المشاكل التي تواجه 

 الوادي الجديدبمحافظة 

أوضحت نتائج استمارة االستبيان ما تم حصره من 
مشاكل تواجه صناعة تعبئة وتغليف البلح بمحافظة 

 الوادي الجديد، والتي يمكن حصرها في:
 المخازن  توافر وعدم التخزين تكاليف ارتفاع (6

  . التخزين تكاليف مع تتناسب ال السعر زيادة (9
 .قلللتلف أثناء عملية الن الثمار تعرض (6
 ، المحافظة من البلح خروج رسوم في المغاالة (1
 واقعيتها وعدم الباهظة الضرائب (.

 تكاليف الالت والمعدات.  ارتفاع (1

 تكاليف مواد التعبئة والتغليف.  ارتفاع (.
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البلح  سوسة ومقاومة التبخير لعملية إجرائهم عدم (3
 في الخبرة التبخير باإلضافة قلة أسعار نظرا الرتفاع

 التبخير. عمليات

 فورا. الثمن لدفع وطلبهم األسعار علي مساومتهم (2
 منافسة الدول العربية في الجودة واألسعار. (61

البيروقراطية الحكومية في إصدار التراخيص   (66
 واألوراق الخاصة بتسجيل المنشأة.

 
 التوصيات والمقترحات 

 
 أوال: تـوصيـــات عامة للنهوض بالتصنيع الزراعي

شاملة للنهوض بالتصنيع الزراعي وضع استراتيجية 
ا من الزراعة ثم التصنيع  في كافة مراحل التصنيع بدء 

 والتعبئة والتغليف والتسويق كالتالي:
زراعة أصناف خضر وفاكهة مناسبة للتصنيع بما  -6

 .              .يرفع من جودة المنتج الصناعي
 استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بما يساهم -2

 جودته في زيادة اإلنتاج وتحسين

استخدام التكنولوجيا الحديثة للتعبئة والتغليف  -3
 عليها وتوفير الخدمات  للمنتجات الزراعية للحفا 

الداعمة مثل النقل المبرد وأماكن التخزين للحفا   
 جودة اإلنتاج الزراعي. على

 إلقامة الخاصة االستثمارات لجذب الترويج -1 

 والتوسعبالمحافظات الصحراوية  الجديدة المصانع

 القائمة. الصناعية األنشطة في
ضرورة العمل على زيادة نسب التشغيل لتقترب   -.

واستغالل الطاقة العاطلة ولو  القصوى من الطاقة 
 عن طريق تأجيرها.

طرح مساحات كبيرة لالستصالح الزراعي لشركات  -1 
ها من لزراعة ما يلزم التصنيع الزراعي الجادة

محاصيل زراعية وإقامة مصانع زراعية داخل 
  .االستصالح الجديدة مناطق

 
حفظ البلح صناعة تجهيز و توصيات للنهوض ب ثانيا:

 بمحافظة الوادي الجديد
بضــرورة العمــل علــى االهتمــام بتلــك  يوصــى البحــث

ـــادة  الصـــناعة بالمحافظـــة مـــع وضـــع خطـــة مدروســـة لزي
أعـــداد وحـــداتها الصـــناعية مـــن حيـــث الســـعات اإلنتاجيـــة 
والموقـــــع وانتشـــــار الصـــــناعة علـــــى مســـــتوى المحافظـــــة، 

والعمـــل علـــى رفـــع المســـتوى التقنـــي لتلـــك الصـــناعة مـــع 
االهتمـام تزويدها بالعمالة الفنية المدربة، وكذلك ضـرورة 

ــــــة فــــــي  ــــــة بالصــــــناعات الزراعي ــــــات المتعلق بتــــــوافر البيان
النشــــرات االقتصــــادية الصـــــادرة مــــن وزارة الزراعــــة ممـــــا 
يــــؤدى إلــــى زيــــادة  مســــاهمة  تلــــك الصــــناعة فــــي زيــــادة 

 الدخل القومي من خالل أتباع النقاط التية:
ضرورة خفض أسـعار البيـع للمسـتهلك للمسـاهمة فـي  (6

منتجــات وبالتــالي اســتغالل زيــادة الطلــب علــى هــذه ال
الطاقـــات العاطلـــة خاصـــة وأن هـــذه الصـــناعة تحقـــق 

  ارباحا عالية .

الترويج لمثل هذا النشاط وتشجيع االستثمار فيه مـن  (9
 خالل منح تسهيالت واعفاءات للمنتجين

االســـتغالل األمثـــل للطاقـــات التصـــنيعية العاطلـــة مـــع  (6
             تقليل الفاقد

الوحدات التصنيعية الزراعيـة تصميم برنامج لتحديث  (1
 التقليدية.

 تخطيط وتنفيذ برنامج للنهوض بالتصنيع الريفي. (.

تحســــــين القــــــدرة التنافســــــية للمنتجــــــات الزراعيــــــة فــــــي  (1
 األسواق المحلية والدولية.

تكثيــف معــدالت التصــنيع للمنتجــات الزراعيــة خاصــة  (.
 صناعة تجهيز وحفظ البلح.

فرص العمل تحسين مناخ االستثمار الزراعي إلتاحة  (3
 بمحافظة الوادي الجديد.

تشــــجيع إقامــــة المجتمعــــات الزراعيــــة الصــــناعية فــــي  (2
 المناطق الريمية واألراضي المستصلحة.

 

 
 عـــــالمراج

 
 ةأوال: المراجع العربي

 
اقتصاديات . 2731أمال عبد المنعم عبدالحميد محمد 

قســم االقتصــاد الزراعــي   تصــنيع الــبلح فــي مصــر،
  القــــاهرة   كليــــة الزراعــــة  جامعــــة عــــين اــــم 

 .344–330ص ص    مصر
 سلسـلة العمليـات، بحـوث .3988 بروتسـون  ريتشـارد

 األولـى  الطبعـة العربيـة  الترجمـة اـوم  ملخصـات

 .386–356ص مصر  ص القاهرة  
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 .3992 محمـد  سـلطان كمـال الثنيـان  ثنيـان عبد الله
 أســـس، نظريـــات، الزارعيـــة، المشـــروعات تقيـــيم

 والنشر  للطباعة الحديث المصري  المكتب تطبيقات،

–367ص ص مصـر    القـاهرة  األولـى  الطبعـة
360 . 

 بحـوث  .3981  حسـن محمـد فالح سالم  الشيخ فراد 

 للنشــر مجــد دار وتطبيــق، نظريــة  :العمليــات

 .315–376ص ص األردن   عمان  والتوزيع 
 دراسـات فـي قـراءات . 3981الحنـاوي  صـالح محمـد

 العربي المكتب االستثمار، وسياسات المشروع جدوى 

 مصــر  اجســكندرية  الرابعــة  الطبعــة الحــديث 
 .213– 98ص ص 

 تحليل مدخل  :المالية اإلدارة .3989 هندي صالح منير

 الثانيـة  الطبعـة الحـديث  العربـي المكتـب معاصـر،

 .267 – 234 ص  صمصر    اجسكندرية 
 

  ثانيا  : المراجع االجنبية
 

Pandy, I.M. 1981. Financial 
Management, 2nd Revised Ed., VIKAS  
Publishing House PVT, LTD., pp. 
211– 257. 

UNIDO 1978. Manual for the preparation 
of Industrial feasibility studies, United 
Nations, New York, USA, pp. 121 –
172. 
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ABSTRACT 

 

Projects of various sizes and types contribute 

to the success of the economic development plans 

in general. Agricultural industrial projects are the 

basis for agricultural development in the econo-

mies of many countries, so this research aims to 

identify the economic feasibility of one of the pro-

ductive activities in the New Valley governorate, 

On the efficiency of the work in the manufacturing 

units and the possibility of expansion in the future 

establishment in addition to identify the implica-

tions of the establishment of those units. 

The problem of research is that the packaging 

industry is very important because of its ability to 

absorb a large proportion of the labor force by cre-

ating many direct and indirect employment oppor-

tunities, from agriculture to storage of agricultural 

and industrial products that are produced to distri-

bution to complementary industries such as Pack-

aging The focus was on date factories as the main 

product of the New Valley Governorate. However, 

the expansion of these units has led to an imbal-

ance between the production capacities and the 

availability of commodity inputs on the one hand, 

and the extent to which the revenues and invest-

ment profits of that unit.  

The research aims to identify the current status 

of agricultural processing in the New Valley Gover-

norate by identifying the number of factories, their 

relative importance and the activities of agro-

industries, focusing on the most important activities 

of agro-industries and the importance of agricultur-

al processing, especially in the field of date  

industry. In addition to trying to identify the most 

important problems and obstacles that hinder the 

development of the industry of processing and 

preserving dates in the New Valley Governorate 

for the development of this sector by evaluating the 

factories that rely on agricultural products as raw 

material. 

The questionnaire was prepared and complet-

ed by (16) establishments working in the field of 

packing dates, semi-automatic, The research data 

were collected in 2019 through a personal inter-

view with the factory managers, The questionnaire 

included data on production values, raw materials, 

wages, commodity and service inputs, number of 

workers, … etc., These data were analyzed using 

financial and economic criteria. As it achieves an 

annual trading profit ranging between (9.6–092.61)  

million pounds, which represents a commercial 

profitability ratio ranging from (1.50 - 2.59) pounds, 

which is a high percentage reflecting the profitabil-

ity of this productive activity, while the income of 

the investor invested between (0.50 - 1.59) pounds 

Which indicates the efficiency of this industry eco-

nomically, while the value of the break-even point 

ranged from (6.77-104.94) million pounds, while 

the percentage of the margin safety of production 

ranged between (32.18 - 61.16)%showed the abil-

ity of these manufacturing units to cope with the 

potential risk conditions of lower production. Or 

lower product price. 

 

Keywords: Agricultural Processing, Financial As-

sessment, Margin of Safety, Cost Benefit Ratio, 

Packaging Of Dates. 
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