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 بمحافظة كفر الشيخ األسماكمعالم ومؤشرات الوضع الراهن لتصنيع 
 1حسنين الجمل، 1د. دعاء حسين ،3أ.د. علي عبد النبي، 2أ.د. إبراهيم غانم، 1أ.د. محمد الماحي

 جامعة اإلسكندرية. –كلية الزراعة  -قسم االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية 1
 البحوث الزراعية. مركز -معهد بحوث االقتصاد الزراعي  2
 جامعة اإلسكندرية. –كلية الزراعة  -قسم علوم وتقنية األغذية  3

 الملخص
تمثل صناعة األسماك وبخاصة تصنيع الرنجة والفسيخ محورًا هامًا في تلبية احتياجات المستهلك المصري من سلعتين هامتين في 

كية معينة من الصعب تخلي المستهلك المصري عنها وبالتالي فهي صناعة أذواق وعاداته االستهالكية خاصة أنها مرتبطة بمواسم استهال
 تحتاج إلى المزيد من إلقاء الضوء عليها.

ويهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أهم معالم ومؤشرات الوضع الراهن لتصنيع األسماك )الفسيخ والرنجة( بمحافظة كفر الشيخ 
 ادي.ومدى جدوى هذا النشاط التصنيعي كنشاط اقتص

كما اعتمد البحث في تحقيق الهدف منه على استخدام أسلوبي التحليل الوصفي والكمي بدءًا من شاملة وعينة الدراسة . كما اعتمد 
البحث على البيانات األولية التي جري تجميعها من خالل عينة بحثية لمصانع تصنيع األسماك بمحافظة كفر الشيخ والتي يتضح منها أن 

 مصنعًا على مستوى المحافظة. 83نع بلغ نحو عدد تلك المصا
 وتوصل البحث إلى بعض النتائج والتي من أهمها:

 المعالم والمؤشرات والخصائص الوصفية للجوانب االجتماعية واالقتصادية لمصانع الفسيخ والرنجة بمحافظة كفر الشيخ -1
 بعض الجوانب الفنية لتصنيع الفسيخ والرنجة: 

سمكة التونة أو الهارنج وهي أسماك يتم استيرادها مثلجة من النرويج وهولندا أو الدنمارك ويتم استخراج  يتم تصنيع الرنجة من
ساعة على األقل خارج الثالجة ثم يتم غسل األسماك جيدًا وتعلق كل سمكة بدبوس  24أحشائها وتنظيفها ويوضع الملح بداخلها لمدة 
 كجم  . 40ل أفران حديدية يستوعب الفرن حوالي حديدي وتوضع متوازية فوق قضبان حديدية داخ

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية العددية واألهمية النسبية بالعينة البحثية:
% أيضًا تقل 50سنة والنسبة الباقية والبالغة  20% من أصحاب مصانع الفسيخ خبرات أصحابها تزيد عن 50تبين أن حوالي 

سنة. وتبين أن متوسط عدد العمالة  20% منها تزيد خبراتهم عن 75لمصانع الرنجة فقد اتضح أن سنة. أما بالنسبة  20خبراتهم عن 
عامل لكل منهما على الترتيب في المصنع الواحد، هذا في حين يبلغ ذلك  4.2، 5الدائمة والعمالة المؤقتة في مصانع الفسيخ تبلغ نحو 

% من مصانع الفسيخ التحصل 83عامل لكل منهما على الترتيب. وأن أكثر من  8، 13المتوسط للمصنع الواحد من مصانع الرنجة نحو 
% وذلك نظرًا الن صناعة الرنجة تحتاج استثمارات أكثر 50على قروض أما مصانع الرنجة قد بلغ نسبة الحاصلون على قروض حوالي 

 منها في صناعة الفسيخ.

 ع الفسيخ والرنجة بمحافظة كفر الشيخ:معالم ومؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمصان -2
%، من إجمالي تكاليف اإلنتاج في صناعة الفسيخ والرنجة 88%، 81تبين أن األسماك الخام الداخلة في الصناعة تمثل حوالي 

ون جنيه لكل ملي 7، 2.2على الترتيب، وأن إجمالي التكاليف السنوية إلنتاج المصنع الواحد من مصانع الفسيخ أو الرنجة تبلغ حوالي 
% من إجمالي تكاليف اإلنتاج في صناعة الفسيخ أو 2.3%، 2.2منهما على الترتيب. وتمثل تكلفة العمالة المستخدمة في اإلنتاج حوالي 

مليون جنيه  7.864، 2.916الرنجة على الترتيب. وأن قيمة اإلنتاج السنوي للمصنع الواحد من مصانع الفسيخ أو الرنجة بلغت حوالي 
 منهما على الترتيب.لكل 

 حاتضح أن تلك الصناعة تحقق ربحا مقبواًل كما أنها تستوعب عمالة وخلق فرص عمل وبالتالي تساهم في زيادة التشغيل. كما اتض
. أن مصانع الفئة الثانية من مصانع الفسيخ أكثر كفاءة في تلك الصناعة عن مصانع الفئة األولى حيث تحقق أربحية للجنيه تفوق نظيرتها

% فقط. وكذلك 15% في حالة الحصول على قروض بينما بلغت للفئة األولى حوالي 39حيث بلغت تلك األربحية في تلك الفئة حوالي 
% وهو ماتؤكده النظرية 32% بينما بلغت للفئة األولى 50بلغت تلك االربحية في حالة عدم الحصول على قروض للفئة الثانية حوالي 

 ديات السعة.االقتصادية بخصوص اقتصا
 محافظة كفر الشيخ، تصنيع الفسيخ والرنجة، المميزات االقتصادية للصناعة.، : تصنيع األسماكالكلمات الدليلية
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 مقدمة 
يمثل التصنيع الغذائي محورًا في غاية األهمية 
للمقتصد الزراعي حيث يساهم بزيادة القيمة المضافة 
وخلق فرص عمل كما يساهم في امتصاص جزء كبير 
من اإلنتاج خاصة في ظل زيادة العرض عن الطلب 

يتيح للمستهلك الحصول  هلبعض السلع الزراعية كما أن
ومن ، على سلع بصورة أكثر تداواًل وفقًا لرغباته المتعددة

ذلك يتضح أن التصنيع الغذائي يؤدي في النهاية إلى 
اإلنتاج تحقيق درجة من التكامل بين سياسات 

الخارجية، وتعتبر صناعة الفسيخ واالستهالك والتجارة 
والرنجة أحد الصناعات الغذائية المرتبطة بأذواق 

تمثل صناعة تعتبر نشاط  أنهاوعادات استهالكية كما 
اقتصادي هام بالنسبة للمصريين ومايؤكد ذلك أن مصر 

مليون دوالر في المتوسط سنويًا  100تستورد بما قيمته 
منها أما األسماك من األسماك التي يتم تصنيع الرنجة 

 المستخدمة في صناعة الفسيخ فتنتج محليًا.
 المشكلة البحثية

تمثل صناعة األسماك وبخاصة تصنيع الرنجة 
والفسيخ محورًا هامًا في تلبية احتياجات المستهلك المصري 

وعاداته االستهالكية خاصة  ين هامتين في أذواقهمن سلعت
الصعب تخلي  سم استهالكية معينة مناأنها مرتبطة بمو 

 إلىالمستهلك المصري عنها وبالتالي فهي صناعة تحتاج 
خاصة وأن حجم إنفاق المزيد من إلقاء الضوء عليها، 

المصري على هاتين السلعتين تقدره شعبة المستهلك 

مليار جنيه سنويًا في  8األسماك بالغرف التجارية بحوالي 
 المتوسط.

 الهدف البحثي 
ضوء على أهم معالم يهدف البحث إلى إلقاء ال

ومؤشرات الوضع الراهن لتصنيع األسماك )الفسيخ 
والرنجة( بمحافظة كفر الشيخ ومدى جدوى هذا النشاط 

 التصنيعي كنشاط اقتصادي.
 األسلوب البحثي

اعتمد البحث في تحقيق الهدف منه على استخدام 
أسلوبي التحليل الوصفي والكمي بدءًا من شاملة وعينة 

كونات المعايير المستخدمة في معرفة الدراسة وحتى م
أهم المؤشرات االقتصادية والمالية لنشاط تصنيع 

 األسماك بمحافظة كفر الشيخ.
 مصادر البيانات:

البحث على البيانات األولية التي جري اعتمد 
تجميعها من خالل عينة بحثية لمصانع تصنيع األسماك 

التي ( و 1بمحافظة كفر الشيخ والموضحة بالجدول رقم )
مصنعًا  83يتضح منها أن عدد تلك المصانع بلغ نحو 

تتواجد في جميع مراكز المحافظة ، على مستوى المحافظة
مصنعًا منها بالعينة البحثية وفقًا  39وقد تم اختيار نحو 

، ألهميتها النسبية في كل مركز من مراكز المحافظة
مصنعًا لتصنيع الفسيخ وأربعة  35وتشمل العينة البحثية 

%، 90نسبية تمثل حوالي  بأهميةمصانع لتصنيع الرنجة 
 % لكل منهما على الترتيب.10

 2019(: األهمية النسبية ألعداد مصانع األسماك بمراكز محافظة كفر الشيخ خالل الموسم اإلنتاجي 1جدول رقم )

 )%( العينة الشاملة المركز
 من العينة من الشاملة عدد % عدد

 12.8 29.4 5 20.5 17 دسـوق  -1
 15.4 42.9 6 16.9 14 كفر الشيـخ  -2
 10.3 30.8 4 15.7 13 فـوة  -3
 20.5 66.7 8 14.5 12 سيدي سالم  -4
 7.7 33.3 3 10.8 9 بيـال  -5
 10.3 66.7 4 7.2 6 الحامـول  -6
 10.3 80.0 4 6.0 5 بلطـيم  -7
 7.7 100.0 3 3.6 3 الرياض  -8
 5.1 66.7 2 3.6 3 قليـــن  -9

 - - - 1.2 1 مطوبس  -10
 100.0 47.0 39 100.0 83 إجمالي المحافظة 

 .2019( وزارة الصحة والسكان، مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إدارة مراقبة األغذية 1: ) المصدر
 .2019( استمارة االستبيان بالعينة البحثية خالل عام 2)             
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فسيخ إلى فئتين وفقًا لكمية وقد تم تقسيم مصانع ال
مصنعًا بمتوسط  16اإلنتاج اليومي تشمل العينة األولى 

% 46كجم تمثل تلك الفئة حوالي  50إنتاج يومي اقل من 
% 54من عينة مصانع الفسيخ وتمثل الفئة الثانية حوالي 

 كجم في اليوم. 50لمصانع تنتج أكثر من 
 النتائج البحثية

والخصائص الوصفية للجوانب  : المعالم والمؤشراتأوالا 
لمصانع الفسيخ والرنجة  االجتماعية واالقتصادية

 بمحافظة كفر الشيخ
 بعض الجوانب الفنية لتصنيع الفسيخ والرنجة: -1

يتم تصنيع الرنجة من سمكة التونة أو الهارنج 
وهي أسماك يتم استيرادها مثلجة من النرويج وهولندا أو 

ها وتنظيفها ويوضع الملح الدنمارك ويتم استخراج أحشائ
جة ثم يتم ساعة على األقل خارج الثال 24بداخلها لمدة 

غسل األسماك جيدًا وتعلق كل سمكة بدبوس حديدي 
وتوضع متوازية فوق قضبان حديدية داخل أفران حديدية 

كجم والمسافة بين األسماك  40يستوعب الفرن حوالي 
مدة ساعة ل األفرانغلق  إحكاموالنيران حوالي متر مع 

ي يمنح الرنجة ونصف تقريبا بحيث يتخللها الدخان والذ
 إلى األبيضويحول لونها من  المذاق المميز لها

وتعبأ لتكون جاهزة  األفرانمن  إخراجهاثم يتم  األصفر
تصنيع الفسيخ فيتم من  أما، للتسويق والبيع للمستهلك

أسماك البوري الذي يتم تمليحه وتخزينه بعيدًا عن 
ء لمدة شهر أو يزيد وتعود هذه الصناعة إلى الهوا

المصنعة )الرنجة  األسماكالفراعنة، وتشهد أسواق 
والفسيخ( رواجًا في مصر في مواسم معينة أهمها فترات 

 شم النسيم وعيد الفطر وفترة ماقبل شهر رمضان.
الخصائص االجتماعية واالقتصادية العددية  -2

 واألهمية النسبية بالعينة البحثية:
( 2اتضح من خالل البيانات الواردة بجدول رقم )

 مايلي:
% من أصحاب مصانع الفسيخ خبرات 50حوالي  –

سنة والنسبة الباقية والبالغة  20أصحابها تزيد عن 
 سنة. 20% أيضًا تقل خبراتهم عن 50

% 75أما بالنسبة لمصانع الرنجة فقد اتضح ان     
 سنة. 20منها تزيد خبراتهم عن 

% من أصحاب مصانع الفسيخ حاصلون 55حوالي  –
على مستوى تعليمي متوسط أو جامعي في حين أن 
أصحاب مصانع الرنجة جميعهم حاصلون على ذلك 

 المستوى التعليمي.

% 83صناعة الفسيخ تتم طوال العام عند أكثر من  –
في حين أن النسبة الباقية والبالغة  المصانعمن تلك 

 شهور معينة. % تتم فيها تلك الصناعة في17

أما بالنسبة لصناعة الرنجة فتتم في شهور معينة     
 في جميع مصانع العينة البحثية.

متوسط عدد العمالة الدائمة والعمالة المؤقتة في  –
عامل لكل منهما  4.2، 5مصانع الفسيخ تبلغ نحو 

على الترتيب في المصنع الواحد، هذا في حين يبلغ 
من مصانع الرنجة ذلك المتوسط للمصنع الواحد 

 عامل لكل منهما على الترتيب. 8، 13نحو 

% من 80تمثل نحو  باإليجارحيازة مصانع الفسيخ  –
مصانع العينة في حين ان النسبة الباقية والبالغة 

% حيازة بالتملك أما بالنسبة لمصانع 20نحو 
% 50نحو  اإليجار أوالرنجة فتمثل الحيازة الملك 

 لكل منهما.

، طازج بعد فترة التصنيعالفسيخ يباع  إنتاجي قرابة ثلث –
أما بالنسبة للرنجة فتبلغ نسبة المباع طازجًا نحو 

 .اإلنتاج% من 25

% من مصانع الفسيخ التحصل على 83من  أكثر –
مصانع الرنجة قد بلغ نسبة الحاصلون  أماقروض 

% وذلك نظرًا الن صناعة 50على قروض حوالي 
منها في صناعة  ثرأكالرنجة تحتاج استثمارات 

 الفسيخ.

ثانياا: معالم ومؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية 
 لمصانع الفسيخ والرنجة بمحافظة كفر الشيخ

بدراسة أهم معالم ومؤشرات الكفاءة اإلنتاجية 
واالقتصادية لمصانع الفسيخ والرنجة بالعينة البحثية 

م لتلك الصناعة بمحافظة كفر الشيخ. فقد اتضح أن أه
( 6، 4، 3تلك المعالم والمؤشرات الواردة بجدول رقم )

 تنحصر فيما يلي:
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 .(: معالم ومؤشرات وخصائص مصانع تصنيع الفسيخ والرنجة بعينة الدراسة بمحافظة كفر الشيخ2جدول رقم )

 بيان
 اإلجمالي الفئة الثانية الفئة األولى مصانع الرنجة مصانع الفسيخ

 % ددع % عدد % عدد % عدد
 سنوات الخبرة -1
  
  
  
  
  
  
  
  

 25 1 51 18 53 10 50 8 سنة 20أقل من    
 75 3 49 17 47 9 50 8 سنة فأكثر 20   
 100 4 100 35 100 19 100 16 إجمالي   
 التركيب العمري  -2
  
  
  
  
  
  
  
  

 50 2 37 13 47 9 25 4 سنة 50أقل من    
 50 2 63 22 53 10 75 12 سنة فأكثر 50   
 100 4 100 35 100 19 100 16 إجمالي   
 التركيب النوعي -3
  
  
  
  
  
  
  
  

 75 3 100 35 100 19 100 16 ذكر   
 25 1 0 0 0 0 0 0 أنثى   
 100 4 100 35 100 19 100 16 إجمالي   
 المستوى التعليمي -4
  
  
  
  
  
  
  
  

 0 0 11 4 10.5 2 12.50 2 أمي   
 0 0 34 12 26.5 5 43.75 7 يقرأ ويكتب   
 25 1 26 9 31.5 6 18.75 3 مؤهل متوسط   
 75 3 29 10 31.5 6 25.00 4 مؤهل عالي   
 100 4 100 35 100 19 100 16 إجمالي   
 مصادر حصول المنتج على األسماك الخام -5

 0 0 49 17 47 9 50 8 التجار   
 100 4 14 5 5 1 25 4 السماسرة   
 0 0 37 13 47 9 25 4 المزارع   
 100 4 100 35 100 19 100 16 إجمالي    

 فترة تصنيع األسماك -6
 0 0 83 29 79 15 88 14 طوال العام   
 100 4 17 6 21 4 13 2 شهور معينة   
 100 4 100 35 100 19 100 16 إجمالي   
 العمالة وأجورها بالمصنع الواحد -7

  13  5  3  2 متوسط عدد العمال الدائمين   
  2000  2900  1460  1440 متوسط أجر العامل الدائم    
  8  4.2  2.6  1.6 متوسط عدد العمال المؤقتين    
  1875  2910  1510  1400 متوسط أجر                                                              

 عحيازة المصن -8
 50 2 20 7 26 5 13 2 ملك   
 50 2 80 28 74 14 88 14 إيجار   
 100 4 100 35 100 19 100 16 إجمالي   
 تخزين األسماك المصنعة -9

 75 3 37 13 42 8 31 5 تخزين   
 25 1 63 22 58 11 69 11 البيع الطازج   
 100 4 100 35 100 19 100 16 إجمالي   
 مصنع الواحد )ألف جنيه(قيمة اآلالت بال -10
  25  15  7  8 الحد االدني   
  800  200  150  50 الحد األقصى   
  400  53  31  22 المتوسط   
 اإلقراض )القروض( -11
 50 2 17 6 16 3 19 3 تحصل على قروض   
 50 2 83 29 84 16 81 13 التحصل على قروض   
 100 4 100 35 100 19 100 16 إجمالي   

 : جمعت وحسبت من استمارة االستبيان البحثية.المصدر
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والي حاألسماك الخام الداخلة في الصناعة تمثل  –
%، من إجمالي تكاليف اإلنتاج في %88، 81

 صناعة الفسيخ والرنجة على الترتيب.

إجمالي التكاليف السنوية إلنتاج المصنع الواحد من  –
مليون  7، 2.2مصانع الفسيخ أو الرنجة تبلغ حوالي 

 جنيه لكل منهما على الترتيب.

% في 1.8%، 10.3أقساط القروض تمثل حوالي  –
مصانع الفسيخ أو الرنجة على الترتيب من إجمالي 

 تكاليف اإلنتاج.

تمثل تكلفة العمالة المستخدمة في اإلنتاج حوالي  –
% من إجمالي تكاليف اإلنتاج في %2.3، 2.2

 الترتيب.صناعة الفسيخ أو الرنجة على 

المتوسط السنوي إلنتاج المصنع الواحد من مصانع  –
طن لكل  306، 37الفسيخ أو الرنجة يبلغ حوالي 

 منهما على الترتيب.

، 79متوسط سعر طن الفسيخ أو الرنجة بلغ حوالي  –
 الترتيب. علىما هألف جنيه لكل من 25.7

قيمة اإلنتاج السنوي للمصنع الواحد من مصانع الفسيخ  –
مليون جنيه  7.864، 2.916الرنجة بلغت حوالي أو 

 لكل منهما على الترتيب.

للمصنع الواحد من بلغت القيمة المضافة السنوية  –
ألف  1026، 697الرنجة حوالي  مصانع الفسيخ أو

جنيه لكل منهما على الترتيب وتزداد هذه القيمة إلى 
 ألف جنيه بدون أقساط قروض. 1151، 733حوالي 

عادل بالطن وهي الكمية التي يغطي فيها كمية الت –
 266، 27.6اإلنتاجية تبلغ حوالي  هالمصنع تكاليف

طن في مصانع الفسيخ أو الرنجة على الترتيب وذلك 
في حالة حصول تلك المصانع على قروض في حين 

طن في حالة  261.2، 24.8تبلغ تلك الكمية حوالي 
 عدم الحصول على قروض.

بمحافظة كفر   الرنجةأو  للفسيخومؤشرات متوسط التكاليف السنوية للمصنع الواحد  (: معالم3جدول رقم )
 )ألف جنيه(                                                                             2019الشيخ خالل الموسم اإلنتاجي 

 نوع التصنيع
 

 بنود التكاليف

 الرنجة الفسيخ

 2ف 1ف
 وسطالمت المتوسط

 % قيمة % قيمة
 88.30 6174.00 81.3 1776 2687.00 693.00 األسماك الخام

 0.30 21.00 0.70 15.5 18.10 12.50 اإليجار
 0.70 45.10 1.90 41.5 61.20 18.00 التعبئة والتغليف

 0.50 35.10 0.90 19.3 26.20 11.10 النقل
 0.25 17.00 0.30 6.5 8.30 3.40 التسويق
 1.10 75.25 0.30 6.6 10.10 2.53 الصيانة

 0.10 7.40 0.05 0.96 1.10 0.80 المياه
 0.30 19.00 0.10 2.2 2.70 1.70 الكهرباء

 0.40 24.50 0.30 6.3 8.20 4.10 المواد المضافة
 0.50 36.50 0.20 4.1 5.30 2.50 الضرائب

 5.70 401.00 1.40 30.9 33.40 21.80 اآلالت والمعدات*
 2.30 158.20 2.20 47.1 59.50 32.30 العمالة

 98.20 7014.05 89.60 1957 2921.1 803.73 إجمالي بدون قروض 
 1.80 125 10.30 226 223 130 أقساط قروض

 100 6838.3 100 2183 3144.1 1013.73 اإلجمالي بعد القسط
 سنويًا. هجني ألف 100.25بواقع  الرنجةسنوات في مصانع  4* تستخدم في 

 .: جمعت وحسبت من بيانات االستمارة البحثية صدرالم
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بلغ سعر التعادل للطن في صناعة الفسيخ أو الرنجة  –
ألف جنيه لكل منهما على  25.7، 59.1حوالي 

الترتيب في حالة الحصول على قروض في حين بلغ 

ألف جنيه في حالة  21.9، 53ذلك السعر حوالي 
 عدم الحصول على قروض.

بمحافظة  الرنجةو  الفسيخمصانع بعض للمصنع الواحد ل والمؤقتةمعالم ومؤشرات العمالة الدائمة  (:4)جدول رقم 
 2019كفر الشيخ خالل الموسم اإلنتاجي 

 نوع التصنيع
 العمالة

 المتوسط 2ف 1ف الرنجة الفسيخ 
 12.50 2.80 3.40 2.20 عدد الدائمة*

 115.00 37 45.90 26.40 أجور )ألف جنيه(

 43.20 10.80 13.60 5.90 أجور )ألف جنيه( ؤقتةالم

 158.20 62.9 34.5 158.20  إجمالي بدون قروض

 شهور وهي فترة التصنيع. 6العمالة الدائمة تعمل  *
 .: جمعت وحسبت من بيانات االستمارة البحثيةالمصدر

ة كفر الشيخ خالل الموسم بمحافظ الرنجةأو  الفسيخالمصنع الواحد لمصانع  إيرادات(: متوسط 5جدول رقم )
 م2019اإلنتاجي 

 نوع التصنيع
 العمالة

 المتوسط 2ف 1ف الرنجة الفسيخ
 306.00 36.91 55.58 14.74 كمية اإلنتاج السنوي )طن(

 25.70 79.00 78.90 79.10 (همتوسط سعر الطن )ألف جني

 7864.20 2915.9 4385.30 1166.00 (هالسنوي )ألف جني اإلنتاجقيمة 

 .: جمعت وحسبت من بيانات االستمارة البحثية المصدر
بلغت أربحية الجنيه في صناعة الفسيخ أو الرنجة  –

% لكل منهما على الترتيب في 15%، 30.5حوالي 
حالة الحصول على قروض في حين زادت هذه النسب 

% في حالة عدم الحصول 17%، 37.5إلى حوالي 
 على قروض.

ناعة تحقق ربحا مقبواًل وبالتالي يتضح أن تلك الص
كما أنها تستوعب عمالة وخلق فرص عمل وبالتالي زيادة 

 التشغيل.

بمحافظة كفر   الرنجةو  الفسيخ(: معالم ومؤشرات معايير تقييم كفاءة تصنيع األسماك في مصانع 6جدول رقم )
 )هألف جني)                                                                              2019الشيخ خالل الموسم اإلنتاجي 

 نوع التصنيع
 المعايير

 الفسيخ
 المتوسط الرنجة

 2ف 1ف
 696.74 1025.90 1241.20 152.27 القيمة المضافة السنوية )صافي اإليرادات(

 732.9 1150.90 1464.20 282.27 القيمة المضافة السنوية )صافي اإليرادات بدون أقساط القروض(

 27.63 266.10 39.85 12.82 كمية التعادل بالطن في حالة القروض

 24.77 261.20 37.02 11.17 كمية التعادل بالطن في حالة بدون أقساط القروض

 59.14 25.70 56.57 68.77 ( في حالة القروضسعر التعادل للطن )ألف جنيه

 53.02 21.94 52.56 59.95 ( في حالة بدون القروضسعر التعادل للطن )ألف جنيه

 30.5 15.00 39.00 15.00 )%( في حالة القروض أربحية الجنيه

 37.5 17.00 50.00 32.00 )%( في حالة بدون القروض لجنيهأربحية ا

 .( 5، 4، 3) ولاوحسبت من البيانات الواردة بجد: جمعت  المصدر



Vol. 65, No. 2, pp. 119–126, 2020   Alex. J. Agric. Sci. 

 

125 
 

أن مصانع الفئة الثانية من مصانع الفسيخ أكثر  حاتض –
تلك الصناعة عن مصانع الفئة األولى حيث  كفاءة في

تحقق أربحية للجنيه تفوق نظيرتها. حيث بلغت تلك 
% في حالة 39األربحية في تلك الفئة حوالي 

الحصول على قروض بينما بلغت للفئة األولى حوالي 
 % فقط.15

وكذلك بلغت تلك االربحية في حالة عدم الحصول 
بينما بلغت للفئة % 50على قروض للفئة الثانية حوالي 

% وهو ماتؤكده النظرية االقتصادية بخصوص 32األولى 
 اقتصاديات السعة.
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Abstract 

Fish processing in Egypt, particularly the making of Herring (Renga) and Foul (Feseekh), is of 
significant importance to the Egyptian citizen.  On the processing side of both of Herring and Foul, it is a 
profession that has been inherited over the years through the early pioneers of this industry and simply is 
considered as part of the Egyptian culture.  On the consumption side, Egyptians cannot simply do without 
consuming both of these two products almost all year round, and particularly in certain seasons such as 
Sham El-Nesseem.  Consequently, this study aims at shedding the light on this industry to identify its 
features and indicators as a prominent economic activity that needs assessment of its viability and 
profitability. 

The study relied on the use of primary data through eliciting a representative sample of some of the 
fish processing factories in Kafr El-Shaish Governorate.  The total number of these factories is estimated 
at 83 totals in the Governorate.  Some of the study results are as follows: (1) Renga is made from Herring 
which is a type of fish imported from Norway, Holland, or Denmark.  (2) For Foul, 50% of fish 
processing owners have experience that exceeds 20 years.  For Herring, 75% of fish processing factories 
possess experience of over 20 years.  (3) Average numbers of permanent and temporary laborers involved 
in Foul processing are estimated at 5 and 4.2 laborers per factory, respectively.  The corresponding 
numbers in case of Herring processing factories are 13 and 8 laborers per factory, respectively.  (4) More 
than 83% of Foul processing factories do not obtain loans, whereas about 50% of the Herring-factory 
owners go for loans due to the relative need for large investments in these factories.  (5) Raw fish used in 
the processing of both of Foul and Herring constitutes 81% and 88% of the total industry cost, 
respectively.  (6) The total annual production cost per factory is estimated at 2.2 and 7 million Pounds for 
Foul and Herring, respectively.  Labor costs, on the other hand, are estimated at 2.2% and 2.3% of the 
total production cost for Foul and Herring, respectively.  And (7) the values of production per factory per 
year are estimated at 2.916 million Pounds and 7.864 million Pounds for Foul and Herring, respectively.  
Moreover, the study also assessed profitability of fish processing factories in case of obtaining loans and 
without. 

Keywords: Fish Processing, Karf-El Shaish Governorate, Herring and Foul Processing, Industry 
Economic Features 


