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  قدمةم

تمثل مشكلة الغذاء ركنا هاما في السياسة الزراعية واالقتصادية المصرية، ويعتبر ارتفـاع  
األسعار بشكل كبير أهم ظواهر هذه المشكلة، ولمكانة األلبان ومنتجاتها، فإن الزيـادات الكبيـرة   

حفـز  في أسعارها في السنوات األخيرة ما يدعو إلى دراستها بشكل جاد حتى يتسنى العمل على 
االستثمارات في هذا المجال لزيادة المعروض وخفض أو تثبيت األسعار، حيث تعتبر األلبان من 
أهم المكونات الرئيسية للمنتجات الحيوانية من جهة و مصدر من مصادر الناتج القومي اإلجمالي 

فـى  من جهة أخرى، بالرغم من األهمية الغذائية لأللبان، إال أن المتاح منها فـي مصـر ال يك  
باحتياجات االستهالك نتيجة زيادة أعداد السكان بمعدالت نمو مرتفعة تفوق الزيادة فـي إنتـاج   

مليـون   ٥.٥٥حـوالي   ٢٠١٤األلبان في مصر، حيث بلغت كمية اللبن المنتجة في مصر عام 
من قيمـة اإلنتـاج الزراعـي،    % ٨.٤٦مليار جنيه، تمثل نحو  ٢٣.٩طن، تقدر قيمتها بحوالي 

 ٩٧.٨من قيمة اإلنتاج الحيواني، البالغ نحـو  % ٢٤.٤مليار جنيه، و نحو  ٢٨٢.٤لي البالغ حوا
ذائية من أهم مصادر الغـذاء الصـحي   كما يعد اللبن من الناحية الغ. مليار جنيه خالل نفس العام

حتوائه على العديد من العناصر الضرورية مثل الفيتامينات واألمالح المعدنيـة  المتوازن نظرا إل
تين والدهون التي توجد بنسب مالئمة الحتياجات الجسم كما انه غذاء سهل الهضم ويعتبر والبرو

أرخص من أي غذاء مساوي له في القيمة الغذائية، كما أن زيادة استهالكه تزيـد مـن مناعـة    
كجـم فـي    ٧٥.٧ويبلغ متوسط نصيب الفرد من األلبان حـوالي   .الجسم من مخاطر األمراض

 ٢٠٠٠، بنقص عما كان الفرد يسـتهلكه عـام   ٢٠١٤جرام في اليوم عام  ٢٠٧.٤السنة، بمعدل 
ويعد هذا المتوسط أقل بكثير من المتوسـطات  %. ٢.٣كجم بنسبة نقص بلغت نحو  ١.٨بحوالي 

العالمية التي يوصى بها علماء التغذية للفرد في كل من الواليات المتحدة األمريكيـة، وروسـيا   
كجم في السنة فـي صـورة    ١٨٠بأال يقل استهالك الفرد عن  ودول السوق األوربية المشتركة،

كجم في السنة وهو الحد األدنى للتغذية السليمة طبقـاً لمعيـار منظمـة     ١٥٠لبن أو منتجاته، أو
  ).الفاو(الزراعة واألغذية 

  مشكلة البحث 
تتمثل مشكلة البحث في وجود فجوة بين إنتاج واستهالك اللبن حيث بلغ اإلنتـاج المحلـى   

 مليون طـن  ١.٠٦ن ومنتجاتها حوالي مليون طن، وتضيف واردات األلبا ٥.٦من األلبان نحو 
يبلغ إجمالي الغذاء  كألف طن، وبذل ٥٥١للمتاح محليا وبلغت صادرات األلبان ومنتجاتها حوالى

مليون طن، أي أنه توجد فجوة بين المتاح من اإلنتاج المحلى  ٦.١١٧الصافي من األلبان حوالي 
ومـن هـذا   .يتم استيرادها من الخارج ٢٠١٤مليون طن عام  ١.٢٣٤ستهالك بلغت حوالي واال

والتي تعتمـد  ) المعامل البلدية(المنطلق كان ال بد من دراسة تصنيع األلبان في الوحدات التقليدية 
من إجمالي إنتاج %  ٩٢.٦في إنتاجها على اللبن المنتج في القطاع التقليدي، والذي يساهم بنحو 

والباقي يسـتهلك ذاتيـاً   % (٥٥لبان في مصر، وال يتعدى الفائض التسويقي بهذا القطاع عن األ
الرغم من أن عمليات التصنيع تحافظ على اللـبن و  ب مشكلة انهال، مما يزيد أهمية )داخل األسرة

ترفع قيمته السوقية، إال أنها تواجه بالعديد من المشاكل التي تحد من اسـتمرارها لمـد السـوق    
احتياجاته طول العام، األمر الذي يتطلب ضرورة إيجاد الحلول المناسـبة للتغلـب علـى تلـك     ب

  . مصرفي  من إنتاج األلبان% ٤.١٧م بحوالي المشاكل خاصة بمحافظة المنوفية، والتي تسه
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  هدف البحث
يهدف البحث بشكل أساسي للتعرف على اقتصاديات تصـنيع الجـبن األبـيض الطـري     

امل البلدية بمحافظة المنوفية، ومؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج الجبن األبيض والزبادي بالمع
الطري والزبادي بمحافظة المنوفية، وكذلك أهم مشاكل إنتاج وتصنيع وتسويق الجـبن األبـيض   

  . الطري والزبادي بالمعامل البلدية
  أهمية البحث

بن األبيض والزبـادي وأهـم   تتمثل أهمية البحث في التعرف على اقتصاديات تصنيع الج
المشاكل التي تواجه العاملين بهذا القطاع، لمد صانع القرار بأنسب الحلول مـن وجهـه نظـر    
القائمين بتلك الصناعة مع تشجيع استمرارية إجراء الدراسات الميدانية على مهنة التصنيع لحـل  

 . تطلبات السوقو نجاحها وتوفير م هاعوقات التي تواجها لضمان استمرارالمشاكل والم
  األسلوب البحثي ومصادر البيانات 

البحث أسلوب التحليل الوصفي والكمي، متمثال في االتجاه الزمني العام وقياس االنحراف  استخدم
المعياري ومعامل االختالف باإلضافة إلى حساب مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لتصنيع الجـبن  

مثل األول في يالنسبة لمصادر البيانات، فقد اعتمد البحث على مصدرين أما ب. دياألبيض الطري والزبا
بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من وزارة الزراعة والدراسات وثيقة الصـلة بموضـوع البحـث،    

وبداية عام  ٢٠١٥بينما تمثل المصدر الثاني في بيانات أولية لدراسة ميدانية تم إجرائها خالل نهاية عام 
م تجميعها من خالل استمارة استبيان صممت خصيصا لهذا الغرض بالمقابلة الشخصية للعينـة  ، ت٢٠١٦

اختيارهم بطريقـة عمديـة   تم من أصحاب المعامل البلدية لتصنيع الجبن األبيض الطري والزبادي الذين 
بكل مركز  وفقا لألهمية النسبية لعدد المعامل موضع البحث ،)شبين الكوم، منوف، تال(مراكز من ثالث 
  . بالمحافظة

  

  عينة البحث الميدانية 
تم اختيار عينه البحث من ثالث مراكز بالمحافظة وفقا لألهمية النسبية لعدد معامل تصنيع 
 ،الجبن أو الزبادي أو كالهما بعد إجراء عمليات الحصر نظرا الن معظمها معامل غير مسجلة 

شـبين الكـوم    مركزاالختيار على كل من  وقد وقعمعمل  ٨٢وقد بلغ عددها بالمحافظة حوالي 
معامل لتصنيع الجبن األبيض والزبادي من كـل مركـز مـن     ١٠حيث تم اختيار  تالو منوفو

مفردة، حيث بلغ عدد المعامل المتخصصة في إنتاج  ٣٠المراكز الثالث بطريقة عمدية بإجمالي 
معامل من كـل   ٤اختيار  من إجمالي العينة، تم% ٤٠تمثل نحو  ،معمل١٢الزبادي فقط حوالي 

معامل تمثل نحو  ٩مركز، بينما بلغ عدد المعامل المتخصصة في إنتاج الجبن األبيض فقط نحو 
معامل من كل مركز، بينما بلغ عدد المعامـل التـي    ٣من إجمالي العينة، وقد تم اختيار % ٣٠

، وقد تـم  %٣٠و معامل تمثل نح ٩تنتج الجبن األبيض والزبادي وبعض المنتجات األخرى نحو 
  . معامل من كل مركز ٣اختيار 

  نتائج البحث ومناقشتها 
  الوضع الراهن إلنتاج األلبان في مصر ومحافظة المنوفية: أوالً

تنتج األلبان في مصر في ثالثة قطاعات فرعية هي القطاع الحكومي المتمثل في الهيئـات  
، والقطـاع  )لأللبان واألغذيـة  شركة مصر(الحكومية والمصانع وشركات قطاع األعمال العام 

الخاص التجاري المتمثل في مزارع الزرائب والقطعان الطيارة والمزارع التجارية المتخصصة، 
، وبالرغم من الجهود التـي تبـذل فـي    )الفالحين أو قطاع القرية(والقطاع التقليدي المتمثل في 

لمصدر الرئيسي إلنتاج األلبـان،  النهوض باإلنتاج اللبني في مصر، فمازال القطاع التقليدي هو ا
من إجمالي إنتاج األلبان في مصر، بينما يمثل إنتاج كـالً مـن   % ٧٥حيث يمثل هذا القطاع نحو

ومن ناحية أخرى تتضح أهمية القطاع التقليدي فـي  %. ٢٥القطاعين الحكومي والخاص حوالي 
من جملة % ٨٠أكثر من من اللبن الجاموسي، وذلك ألن% ٦٨إنتاج األلبان حيث ينتج أكثر من 

الجاموس المصري في حوزة المنتجين التقليديين، كما أن للبن الجاموسي أهمية خاصة سواء في 
محتواه من الدهون بنسبة أعلى من اللبن البقري، كما يتميز بارتفاع نسـبة تصـافى المنتجـات    
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 رنـة بـاللبن البقـري   بالمقا%)  ١٩-١٥( الرتفاع نسبة الجوامد اللبينة به. اللبنية المصنعة منه
  .فقط%) ١٤-١٢(

  الوضع الراهن إلنتاج األلبان في مصر -١

  تطور اإلنتاج المحلى من األلبان في مصر  -  أ
لذي يوضح تطور اإلنتاج المحلى مـن  وا )١(الجدول رقم في باستعراض البيانات الواردة 

ـ   )٢٠١٤-٢٠٠٠(ألبان األبقار في مصر خالل الفترة  والي ، يتضح أن المتوسط العـام بلـغ ح
، ٢٠٠١مليون طن عـام   ١.٦١مليون طن سنوياً خالل تلك الفترة، وبحد أدني بلغ نحو  ٢.٦٥

مليون طن  ٣.٢١عن المتوسط العام، وبحد أقصى بلغ نحو% ٣٩.٢٥بنسبة انخفاض بلغت نحو 
وقد بلغ معامل االخـتالف  . عن المتوسط العام% ٢١.١٣، وبزيادة بلغت نسبتها نحو ٢٠٠٨عام 

قيم إنتاج األلبان من األبقار في مصر تتشتت حول متوسـطها الحسـابي بنسـبة    أي ان  ٢٠.٣
، في حين يتضح من تطور إنتاج األلبان من الجاموس في مصر خالل نفس الفتـرة أن  %٢٠.٣

 ٢.٠٣مليون طن سنوياً خالل تلك الفترة، وبحد أدني بلغ نحـو   ٢.٥١المتوسط العام بلغ حوالي 
عـن المتوسـط، وبحـد    % ١٩.١٢ حدها االدنى  انخفاض بلغت، بنسبة ٢٠٠٠مليون طن عام 

عـن  % ١٦.٣٣، وبزيادة بلغت نسـبتها نحـو   ٢٠١٤مليون طن عام  ٢.٩٢أقصى بلغ حوالي 
، أي ان قيم إنتاج األلبان من الجاموس في مصر ٩.٨٧المتوسط العام، وقد بلغ معامل االختالف 

  %.٩.٨٧تتشتت حول متوسطها الحسابي بنسبة 
من تطور جملة اإلنتاج من ألبان األبقار والجاموس في مصـر خـالل الفتـرة     كما يتبين

مليون طن سنوياً، وبحد أدني بلـغ نحـو    ٥.١، أن المتوسط العام بلغ حوالي )٢٠١٤-٢٠٠٠(
عن المتوسط العام، وبحـد  % ٢٨.٠٤، بنسبة إنخفاض بلغت نحو ٢٠٠٠مليون طن عام  ٣.٦٧

عـن  % ١٢.١٦، وبزيادة بلغـت نسـبتها نحـو    ٢٠١٢مليون طن عام  ٥.٧٢أقصى بلغ نحو 
، أي ان قيم إنتاج األلبان من األبقـار والجـاموس   )١٤.٩٢(المتوسط، وقد بلغ معامل االختالف 

كما يتبين مـن نفـس الجـدول أن    %. ١٤.٩٢في مصر تتشتت حول متوسطها الحسابى بنسبة 
سط إجمالي إنتاج األلبـان  من متو% ٥١.٦٦متوسط إنتاج اللبن البقرى بالجمهورية يساهم بنحو 

ـ   % ٤٢.٢٣و بالجمهورية خالل الفترة سالفة الذكر، في حين بلغ الحد األدنى لهذه المسـاهمة نح
أمـا  %. ٥٥.١٥، حيث قدرت بنحـو  ٢٠١٢، بينما بلغت حدها األقصى في عام ٢٠٠١في عام 

تاج المحلـى  من متوسط جملة اإلن% ٤٩.٦٦بالنسبة للبن الجاموسى فقد تبين أنه يساهم بحوالي 
، وحـد  ٢٠١٢في عـام  % ٤٤.٨٥ى ، بحد أدنى بلغ حوال)٢٠١٤-٢٠٠٠(لأللبان خالل الفترة 
من متوسط جملة إنتاج األلبان بالجمهورية خـالل   ٢٠٠١في عام % ٥٧.٧٧أقصى بلغ حوالي 

  . تلك الفترة
يتضح مما سبق ارتفاع نسبة مساهمة األبقار في جملة اإلنتاج المحلى مـن األلبـان فـي    

صر في السنوات األخيرة، حيث تزايدت كمية اإلنتاج المحلى من األلبان، ويمكن ارجاع ذلـك،  م
مليـون رأس عـام    ٢.٩إلى زيادة أعداد اإلناث الحالبة من األبقار والجاموس والتي بلغت نحو 

، كما %١٥.١٧بنسبة زيادة بلغت نحو  ٢٠١٣مليون رأس عام  ٣.٣٤زادت إلى حوالي  ٢٠٠٠
ذلك إلى زيادة االستيراد من األبقار عالية اإلدرار، وزيـادة االهتمـام بالتربيـة     يمكن أن يرجع

  .والرعاية البيطرية والتغذية وبالتالي زيادة إنتاجية الحيوان من األلبان
وبتقدير العالقة االتجاهية لتطور اإلنتاج المحلى من األلبان فـي مصـر خـالل الفتـرة     

، أن إنتاج األلبان من )٢و ١(في المعادلتين رقمي ) ٢(يتضح من الجدول رقم ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(
ألف طن سنوياً، و بمعـدل   ٤٢.٢٨، ٨٦.٩١األبقار والجاموس في مصر تزايد معنوياً بحوالي 

وتشير المعادلـة رقـم   . على الترتيب خالل فترة البحث% ١.٦٨، %٣.٢٧تغير سنوي بلغ نحو 
من ألبان األبقار والجاموس في مصـر قـد   من نفس الجدول إلى أن إجمالي اإلنتاج المحلي ) ٣(
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ألف طن، وبمعدل تغير  ١٣٥.٦٣أخذ اتجاها عاماً تصاعدياً بزيادة سنوية معنوية قدرت بحوالي 
  %. ٢.٦٦سنوي بلغ نحو

  تطور اإلنتاج المحلى من األلبان في محافظة المنوفية   - ب
ج المحلـى مـن   ، يتضح أيضاً تطور اإلنتـا )١(باستعراض البيانات الواردة بجدول رقم  

حيث بلغ متوسط إنتاج األلبـان مـن    ٢٠١٤-٢٠٠٠(األلبان في محافظة المنوفية خالل الفترة 
 ٢٣.٦١ألف طن سنوياً، وبحد أدني بلغ نحو  ٥٣.٨٨األبقار بالمحافظة خالل تلك الفترة حوالي 

عن المتوسط العام، وبحد أقصى بلغ % ٥٦.١٨، بنسبة إنخفاض بلغت نحو ٢٠٠٠ألف طن عام 
. عن المتوسط العـام % ١١٩.٢٦، وبزيادة بلغت نسبتها نحو ٢٠١٢ألف طن عام  ١١٨.١٤نحو

أي آن قيم إنتاج األلبان من األبقار في محافظة المنوفية تتشتت  ٤٩.٧٩وقد بلغ معامل االختالف 
  %.٤٩.٧٩حول متوسطها الحسابي بنسبة 

المنوفيـة خـالل تلـك    في حين يتضح أن متوسط إنتاج األلبان من الجاموس في محافظة 
، ٢٠٠٩ألف طن عام  ١٠٤.٥٥ألف طن سنوياً، بحد أدني بلغ نحو  ١٢٤.٩٩الفترة بلغ حوالي 

ألـف   ١٥٠.٣١عن المتوسط العام، وبحد أقصى بلغ نحو % ١٦.٣٥بنسبة انخفاض بلغت نحو 
عن المتوسط العام، وقـد بلـغ معامـل    % ٢٠.٢٦، وبزيادة بلغت نسبتها نحو ٢٠١٤طن عام 

أي أن قيم إنتاج األلبان من الجاموس في محافظة المنوفية تتشتت حول متوسطها  ٨.٣ف االختال
كما يتبين من نفس الجدول أن متوسط جملة اإلنتاج من ألبـان األبقـار   %. ٨.٣الحسابي بنسبة 

ألف طـن سـنوياً،    ١٧٨.٨٧بلغ حوالي ) ٢٠١٤-٢٠٠٠(والجاموس في المحافظة خالل الفترة 
عـن  % ١٩.٤٨، بنسبة انخفاض بلغت نحو ٢٠٠٠ألف طن عام  ١٤٤.٠٢ وبحد أدني بلغ نحو

، وبزيـادة بلغـت نحـو    ٢٠١٢ألف طن عـام   ٢٣٥.٤٦المتوسط العام، وبحد أقصى بلغ نحو 
أي أن قيم إنتاج األلبان مـن  ) ١٧.٣٢(عن المتوسط العام، وقد بلغ معامل االختالف % ٣١.٦٤

ويتبين %. ١٧.٣٢حول متوسطها الحسابي بنسبة األبقار والجاموس في محافظة المنوفية تتشتت 
من متوسط جملة اإلنتاج من % ٢٨.٨٣من نفس الجدول السابق أن اللبن البقري كان يسهم بنحو 

، في حين بلغ الحد األدنى لهذه المساهمة )٢٠١٤-٢٠٠٠(األلبان بمحافظة المنوفية خالل الفترة 
حيث قـدرت بنحـو    ٢٠١٢ى في عام ، بينما بلغت حدها األقص٢٠٠٠في عام % ١٦.٣٩نحو 

من متوسط جملـة  % ٧١.١٧أما بالنسبة للبن الجاموسي فقد تبين أنه يسهم بحوالي %. ٥٠.١٧
فـي  % ٤٩.٨٣بحد أدنى بلغ نحو ، )٢٠١٤-٢٠٠٠( اإلنتاج من األلبان بالمحافظة خالل الفترة

مـن   من متوسط جملـة اإلنتـاج   ٢٠٠١في عام % ٨٣.٣٦، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠١٢عام 
  . األلبان بمحافظة المنوفية خالل تلك الفترة

كما يتضح من نفس الجدول أن نسبة مساهمة اللبن البقري في محافظة المنوفية كانت تمثل 
، في )٢٠١٤-٢٠٠٠(من إجمالي إنتاج األلبان من األبقار في مصر خالل الفترة% ١.٩٨حوالي 

ينما بلغت حدها األقصـى فـي عـام    ، ب٢٠٠٨في عام % ١.٠٤حين بلغ الحد األدنى لها نحو 
أما بالنسبة للبن الجاموسي بالمحافظة، فقد تبـين أنـه يسـاهم    %. ٣.٧٥حيث قدر بنحو  ٢٠١٢

من متوسط جملة إنتاج األلبان الجاموسي بمصر خالل نفس الفترة، بحد أدنـى  % ٥.٠٣بحوالي 
متوسـط  مـن   ٢٠٠٢في عام % ٥.٩٤، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠٩في عام % ٣.٨٨بلغ نحو 

أما بالنسبة لمتوسط جملة إنتاج اللـبن البقـري و   . جملة اإلنتاج المحلى لأللبان خالل تلك الفترة
مـن متوسـط جملـة إنتـاج األلبـان      % ٣.٥٤الجاموسي بالمحافظة، فقد تبين أنه يساهم بنحو 
، وحد أقصى بلغ نحـو  ٢٠٠٩في عام % ٢.٧٣بالجمهورية خالل نفس الفترة، بحد أدنى بلغ نحو

وبتقدير العالقة االتجاهية لتطور اإلنتاج المحلـى مـن األلبـان فـي     . ٢٠١٤في عام % ٤.١٧
أن ) ٤(معادلة رقم ) ٢(، يتضح من الجدول رقم )٢٠١٤-٢٠٠٠(محافظة المنوفية خالل الفترة 

ألف طن سنوياً خـالل فتـرة    ٤.٧٦اإلنتاج المحلى من ألبان األبقار في المحافظة تزايد بحوالي 
. ٠.٠١، وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة عند مسـتوى %٨.٨٤عدل تغير سنوي بلغ نحوالبحث، وبم
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وبتقدير العالقة االتجاهية لتطور إنتاج األلبان من الجاموس في المحافظـة، والتـي توضـحها    
ألف طن سنوياً، ولـم   ٠.٣٠٦، تبين أنه أخذ اتجاها عاما تصاعدياً قدر بحوالي )٥(المعادلة رقم 

ه الزيادة مما يشير إلي أن هناك ثبات نسبي في إنتاج األلبان من الجـاموس فـي   تثبت معنوية هذ
من نفس الجدول إلى أن إجمالي إنتـاج  ) ٦(المحافظة طول فترة البحث، كما تشير المعادلة رقم 

ألبان البقر والجاموس في المحافظة قد أخذ اتجاها عاماً تصاعدياً بزيادة سنوية معنويـة قـدرت   
  %.٢.٨٣ألف طن سنوياً، وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو  ٥.٠٦٩بحوالي 

  الوضع الراهن لصناعة األلبان في مصر: ثانياً
. تعتبر صناعة منتجات األلبان في مصر من الصناعات الهامة في مجال التصنيع الغـذائي 

مصـانع الحجـم   (ويمكن تصنيف هذه الصناعة في مصر إلى نظامين هما الشـركات الحديثـة   
 ١٩٩٨مصنع عـام   ١٠٠زاد عدد المصانع المسجلة بغرفة الصناعات الغذائية من حيث ) الكبير

مصنع في السنوات األخيرة، حيث توفر منتجات غذائية ضرورية من أهمهـا   ٢٥٠إلى أكثر من 
المسـلى  واللبن المبستر، واللبن الزبادي، الجبن األبيض والجبن الجاف والكفور والجبن المطبوخ 

أما النظام األخر، فهو المعامل البلدية الصـغيرة،  . ومسحوق األيس كريم األيس كريمو الطبيعي
، ٢٠١٤معمـالً عـام    ١٠٠٣إلى حوالي  ١٩٩٠معمالً عام  ٦٠٠حيث زاد عددها من حوالي 

  .مرخصةالبخالف المعامل غير 

  كمية وقيمة اإلنتاج الفعلي لمنتجات األلبان المصنعة -١
وقيمة اإلنتاج الفعلي والطاقة المتاحة والفعلية الخاص بكمية ) ٣(باستعراض الجدول رقم   

-٢٠١٣(والمعطلة واستهالك الفرد السنوي ألهم منتجات صناعة األلبان في مصر خالل عـام  
، يتضح أن إجمالي كمية اإلنتاج الفعلي ألهم منتجات صناعة األلبان في مصـر خـالل   )٢٠١٤

. مليار جنيـه  ٧.٢٣ ت حوالي بقيمة بلغ مليون طن ٩٠٧.٣٨، بلغ حوالي)٢٠١٤-٢٠١٣(عام 
ألف طـن، وحـوالي    ١٢٧.٣٢أن كمية اإلنتاج الفعلي من اللبن المبستر بلغ حوالي تضح  ١كما

ألف طن من الجبن األبـيض بقيمـة    ١١٠.٢٧ألف طن من الجبن المطبوخ، وحوالي  ١٢٤.١٥
نيـه،  مليـار ج  ٢.٠٤مليار جنيه، وحوالي نحو  ١.٩مليون جنيه، وحوالي  ٩٥٤.٩بلغت حوالى

  .مليون جنيه ٩٤٠.٤على الترتيب، وجاء بعد ذلك في الترتيب اللبن الزبادي بقيمة بلغت حوالي 
  مستغلة في صناعة األلبانالالطاقة العاطلة غير  -٢

الفرق بـين الطاقـة اإلنتاجيـة المتاحـة،     (أن الطاقة العاطلة ) ٣(يتبين من نفس الجدول 
تجات صناعة األلبان بلغت كمياتها على الترتيب حـوالي  والغير مستغلة ألهم من) واإلنتاج الفعلي

اللبن المبستر  ألف طن لكل من) ٠.١١ و١.٣٣ و٤.٤٧ و٧.٣٨ و١٠.٨١ و١٢.١٧ و١٢.٤٩(
األيس كريم ومسحوق األيس كريم، المسـلى  والجبن األبيض واللبن الزبادي و  والجبن المطبوخ

 و١٨٨.٧ و٩٣.٦٤(لغـت حـوالي   الطبيعي والجبن الجاف والركفور علـى الترتيـب، بقـيم ب   
، علـى الترتيـب، تمثـل نحـو     )مليون جنيه ٢.٨٤ و٤٢.٥٦ و٨٩.٣٨ و٩٢.٢٢ و٢٠٠.٠٥

مليار جنيه، ويمكن اسـتغالل تلـك    ٧.٩من إجمالي الطاقات المتاحة والمقدرة بحوالى% ٨.٩٣
الطاقات المعطلة دون الحاجة إلى توجيه استثمارات جديدة لهذه الصناعات وذلك عـن طريـق   

   .لقضاء على معوقات اإلنتاج والتسويقا
  قيمة الواردات من المنتجات المصنعة-٣

أن إجمالي قيمة الـواردات المصـرية مـن    ) ٣(يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم 
مليار جنية مقسمة على المنتجات المصنعة على النحـو   ٢.٠٦منتجات األلبان المصنعة بلغ نحو 

مليون جنيه، بنسبة تمثل نحو  ١.٦، ١٢.٣، ١٤.٩، ٣٥.٣، ١٧٢.٤، ٧٦٢.٤، ١٠٦٣.٣التالي 
من إجمالي قيمة الـواردات  % ٠.٠٨،% ٠.٦، %٠.٧٢، %١.٧، %٨.٤،%٣٦.٩٧، %٥١.٦

األيس كريم و الجبن األبيض والجبن المطبوخ الجبن الجاف والركفوروالمسلى الطبيعي  من لكل
ال بد من االهتمـام    وبالتالي .على الترتيبواللبن الزبادي   اللبن المبستر ومسحوق األيس كريم
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بزيادة اإلنتاج، والقضاء على مسببات الطاقات، العاطلة والغير مسـتغلة، والبـد مـن ترشـيد     
  .الواردات وتنمية الصادرات، بتوفير الدعم الالزم لكال من المنتجين والمصنعين بمساعدة الدولة

  ةمتوسط نصيب الفرد السنوي من المنتجات المصنع-٤
أن متوسط نصيب الفرد السنوي من المنتجات المصـنعة  ) ٣(يتبين من نفس الجدول رقم 

الجـبن  واللـبن المبسـتر،   كجم سنوياً لكل من  ٠.٥، ٠.٦، ٠.٧، ٠.٩، ١.٢، ١.٤بلغ حوالي 
األيس كريم ومسـحوق األيـس   ، واألبيض، واللبن الزبادي، والجبن المطبوخ، المسلى الطبيعي

استهالك الفرد السنوي من المنتجات المصـنعة بلـغ    متوسط ي أن إجماليكريم على الترتيب، أ
  .٢٠١٣/٢٠١٤خالل عام   كجم سنوياً ٥.٣حوالي 

  ) ٢٠١٥/٢٠١٦(نة البحث بمحافظة المنوفية موسمنتائج عي: ثالثاً

الخصائص والسمات االجتماعية واالقتصادية للعينة لمنتجين الجـبن األبـيض والزبـادي     -١
  ث الميدانيةبمعامل عينة البح

  الخصائص االجتماعية للعينة   -  أ
إلى الخصائص االجتماعية واالقتصـادية للعينـة بعينـة البحـث     ) ٤(يشير الجدول رقم 
، حيث اتضح ارتفاع األهمية النسبية للمستوي التعليمي المتوسـط  ٢٠١٥بمحافظة المنوفية موسم 

دات العينـة، يليـه الـذين    من جملة عدد مفـر % ٧٠ألصحاب المعامل البلدية بنسبة بلغت نحو 
، بينما ينخفض المستوي التعليمـي الجـامعي   %٢٠يستطيعون القراءة والكتابة بنسبة بلغت نحو 

وفيمـا يتعلـق   . من جملة أصحاب المعامل البلدية في محافظة المنوفيـة % ١٠بنسبة بلغت نحو 
ـ   نيع الزبـادي فقـط   بنوع المنتج المصنع في المعامل البلدية تبين ارتفاع األهمية النسـبية لتص

، يليه كالً من تصنيع الجبن فقط بالمعامل، وتصـنيع الزبـادي   %٤٠بالمعامل بنسبة بلغت نحو 
من جملـة أراء العينـة   % ٣٠النسبة لكل منهما، حيث بلغت نحو والجبن والمنتجات أخري بنفس

% ٨٠ين أن نحو وفيما يتعلق بنوع المهنة في المعامل البلدية بالمحافظة فقد تب. في عينة الدارسة
مـن أصـحاب المعامـل    % ٢٠وارثون المهنة، بينما أوضح نحومن أصحاب المعامل البلدية يت

البلدية أن هذه المهنة مستحدثة نظراً لعدم توافر فرص عمل في ظل زيادة نسـبة البطالـة فـي    
رة كما تبين أن جميع المعامل البلدية محل البحث مسـتم . السنوات األخيرة في المجتمع المصري

  . في العمل
من أصحاب المعامل البلدية يرغبـون فـي   % ٧٠كما يتضح من نفس الجدول أن حوالي 

العينة عـن أسـباب   أفراد وبسؤال . توريث المهنة، بينما باقي النسبة ال ترغب في توريث المهنة
توريث المهنة تبين أنها تتمثل في توفير فرص عمل، مهنة مربحة، وزيادة القدرة علي التعامـل  

، لكل منهم علي التوالي، مـن  %١٤.٢٩، %٣٨.١،%٤٧.٦مع اآلخرين وذلك بنسبة بلغت نحو 
  .جملة أراء العينة في عينة البحث

  مصدر شراء اللبن والعمالة  - ب
لمصادر شراء اللبن الخام، ونوعه، وأسلوب دفع السعر، ونـوع  ) ٥(يشير الجدول رقم     

حيث اتضح أن المعامل البلدية تقوم بالحصول على . العمالة في المعامل البلدية بمحافظة المنوفية
. اللبن الخام من عدة مصادر تتمثل في المنتجين المتعاقدين، والباعة السريحة، ومراكز التجميـع 

وتختلف نسبة كل منهم في إمداد لمعامل البلدية باللبن، حيث تبين ارتفاع نسبة مسـاهمة التجـار   
لالزم لتشغيل المعامل البلدية، حيث بلغـت هـذه النسـبة    المتعاقد معهم على شراء اللبن الخام ا

، ثـم  %٤٠من إجمالي الكمية الموردة، يليها الباعة السريحة بنسبة تبلـغ نحـو    %٥٣.٣٣نحو
من إجمالي كمية األلبان الالزمة للتصـنيع فـي هـذه    % ٦.٦٧مراكز التجميع بنسبة تبلغ نحو 

المشترى من السريحة مقارنة بمراكز التجميـع  ويرجع ذلك النخفاض سعر اللبن . المعامل البلدية
التي تضيف نفقات اإليجار والعمالة و التبريد وغير ذلك من نفقات على أسعار اللـبن المبـاع،   
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عالوة على تحمل المعامل تكاليف نقل اللبن المشترى من مراكز التجميع، باإلضـافة إلـى بعـد    
، أن المعامـل  )٥(رقـم  نفس الجدول  كما يتضح من. أماكن مراكز التجميع عن بعض المعامل

البلدية تعتمد في إنتاجها للجبن األبيض والزبادي، كما جاء بعينة البحث، علي اللبن الجاموسـي  
من إجمالي الكمية المـوردة  % ٤٠، بينما يمثل اللبن البقري نسبة تبلغ نحو %٦٠بنسبة تبلغ نحو 

من إنتاج اللـبن  %) ٦٦(ة اللبن الجاموسي ويرجع ذلك الرتفاع نسبة مساهم. إلي المعامل البلدية
كما تبين من عينة البحث أن المعامل البلدية تعتمد في شـرائها للـبن   ). ١(بالمحافظة جدول رقم 

، %٧٠وطريقة المكيال في اللبن وذلك بنسبة بلغـت نحـو   ) نسبة الدهن(الخام علي ونسبة البنط 
الدهن في اللبن، حيث يتم أخذ عينة مـن  ، حيث أن معظم المعامل لديها جهاز لقياس نسبة %٣٠

كما تعتمد علي مصـدرين فـي   . اللبن المباع سواء من السريحة أو التجار وفحصها قبل الشراء
، %٤٦.٧أسلوب دفع السعر وهما الدفع الفوري، والدفع كل أسبوع، وذلك بنسـبة بلغـت نحـو    

يحة ومراكـز التجميع،وكـل   من إجمالي عدد العينة حيث يتم الدفع الفوري للباعة السر% ٥٣.٣
كما يتضح أن العمالة في المعامل البلدية تتمثل في العمالة األسرية، . أسبوع للتجار المتعاقد معهم

عينة البحـث   من جملة% ٦٠، %٣٠، %١٠بلغت نحو  والمستأجرة، واالثنين معاً وذلك بنسبة
  .على الترتيب

  ةتسويق الجبن األبيض والزبادي بعينة البحث الميداني  - ج
الجـبن األبـيض،   (أن القطاع التقليدي في تسويق منتجات األلبـان  ) ٦(يتضح من جدول 

في المعامل البلدية يعتمد على مصدرين هما منافذ البيع المباشر، وتجار التجزئة حيث ) والزبادي
، بينما تمثـل منافـذ البيـع المباشـر     %٧٠يمثل نسبة تجارة التجزئة نسبة عالية تقدر بحوالي 

من إجمالي المنتجات المسوقة من الجبن األبيض، والزبادي المنتجة فـي  % ٣٠كين نحوللمستهل
يتم فور التصنيع أو البيع في اليـوم التـالي مباشـرة      الزبادي كما تبين أن بيع. لمعامل البلديةا

للجبن الطازج، والبيـع بعـد   ) يوم ٣-٢من(، والبيع بعد التخزين لفترة %٥٣.٨بنسبة تبلغ نحو 
لكـل  % ٢٣.١بنسبة تبلغ نحو ) االسطنبولي(للجبن الخزين ) يوم ٩٠-٦٠(لفترة طويلة  التخزين

  .منهما بنفس النسب وذلك من جملة أراء العينة

هيكل تكاليف ومؤشرات الكفاءة االقتصادية لتصنيع الجبن األبيض والزبادي بمعامل األلبان  -٢
  )٢٠١٦-٢٠١٥(بعينة البحث الميدانية بمحافظة المنوفية موسم 

بمعامل األلبان بعينة البحث الميدانية بمحافظـة   هيكل تكاليف تصنيع الجبن األبيض الطري -أ
  المنوفية 

إلى هيكل تكاليف تصنيع الجبن األبيض بمعامل األلبان بمراكـز عينـة   ) ٧(يشير الجدول 
، حيث يتضـح مـن الجـدول أن    )٢٠١٦-٢٠١٥(الدارسة الميدانية في محافظة المنوفية موسم 

متوسط كميـة  ل األلبان بمراكز العينة المختارة تختلف في طاقتها اإلنتاجية، حيث اتضح أن معام
، ١٦٨٩، ٢١٠٩(اللبن الخام المستخدم في التصنيع علي مستوي مراكز عينة البحث بلغ حوالي 

، على الترتيب، بمتوسـط  )شبين الكوم، منوف، تال(يوم لكل من معامل مركز /كيلوجرام) ١٠٥٠
، ٤.٦٥(يوم، كما بلغ متوسط سعر الكيلوجرام من اللبن الخـام حـوالي   /كجم ١٦١٦ بلغ حوالي

 ٤.٧٤كجم لكل من المراكز السابقة على الترتيب، بمتوسط بلـغ حـوالي   /جنيه) ٤.٨٥، ٤.٧١
ويتضح من نفس الجدول أن متوسط قيمـة اللـبن المعـد للتصـنيع بلـغ حـوالي       . كجم/جنيه

شبين الكـوم، منـوف،   (يوم لكل من معامل مركز /جنيه) ٥٠٩٢.٥، ٧٩٥٥.١٩، ٩٨٠٦.٨٥(
إلـي أن  ) ٧(كما يشير الجـدول  . يوم/جنيه ٧٦٥٤.٤٥، على الترتيب، بمتوسط بلغ حوالي )تال

، ٨٨٤٥.٢١، ١٠٨٣٩.٨٥(إجمالي التكاليف الكلية لتصـنيع الجـبن األبـيض بلـغ حـوالي      
على الترتيب، بمتوسـط   ،)شبين الكوم، منوف، تال(يوم لكل من معامل مركز /جنيه) ٥٧٢٥.٣٣
، ١٠٧٧٩.٣١(وقد بلغ إجمالي التكاليف المتغيرة حـوالي  . جنيه في اليوم ٨٥١٠.١بلغ حوالي 
يوم لكل من معامل المراكز السابقة، على الترتيب، بمتوسط بلـغ  /جنيه) ٥٦٨٢.٧٢، ٨٧٩٥.٤١
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، فقـد تبـين   )الكجم من الجبن(وبقياس تكاليف التصنيع للوحدة . جنيه في اليوم ٨٤٥٩.٥حوالي 
من بيانات نفس الجدول انخفاض كأل من التكاليف الكلية والمتغيرة بمركز شـبين الكـوم، يليـه    

 جنيه) ٢٤.٦١، ٢٣.٢٢، ٢٢.٩(بمركز منوف ثم مركز تال، حيث بلغت التكاليف الكلية حوالي 
، ٢٣.٠٩، ٢٢.٧٧(كجم لكل مركز منهم على الترتيب، بينما بلغت التكاليف المتغيـرة حـوالي   /

مبدأ (كجم لكل مركز على الترتيب، وذلك الختالف الطاقة اإلنتاجية بهذه المعامل /جنيه) ٢٤.٤٢
كما يتضح من الجدول أن متوسط قيمة اللبن المستخدم في تصنيع الجبن األبيض ). وفورا السعة

يف من إجمالي التكاليف الكلية، بينما تمثل باقي بنـود التكـال  % ٨٩.٩٥بعينة البحث تمثل نحو 
الملـح،  (المتغيرة والمتمثلة في المياه والكهرباء، والوقود، وأجور العمالة، والعبوات، واإلضافات 

من إجمالي التكاليف الكلية، وبـذلك تمثـل إجمـالي التكـاليف     % ٩.٤٦نحو ) المنفحة، وأخرى
لمتمثلـة  من إجمالي التكاليف الكلية، في حين ال تمثل التكاليف الثابتة وا% ٩٩.٤١المتغيرة نحو 

  .من إجمالي التكاليف الكلية% ٠.٥٩في إهالك المباني والمعدات، والصيانة الدورية سوي 
مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لتصنيع الجبن األبيض الطري بمعامل األلبان -ب

  بعينة البحث بمحافظة المنوفية 
الجبن األبـيض بمعامـل    إلى مؤشرات الكفاءة االقتصادية إلنتاج) ٨(يشير الجدول رقم  

 ، حيث يتضح)٢٠١٦-٢٠١٥(األلبان بمراكز عينة الدارسة الميدانية في محافظة المنوفية موسم 
، ٤٩٦.٢(األبيض المنتجة بعينة البحـث قـد بلغـت نحـو     من الجدول أن متوسط كمية الجبن 

متوسـط  على الترتيب، وب ،)تال شبين الكوم، منوف،(يوم لكل من مركز /كجم) ٢٤٨.٧، ٤٠٠.٩
كما يشير الجدول إلي أن متوسط سعر الكيلوجرام من . كيلوجرام في اليوم ٣٨١.٩١بلغ حوالي 

جنيه لكل من مركز شـبين الكـوم ومنـوف    ) ٢٣.١، ٢٢.٦، ٢٢.٧(الجبن المصنع بلغ حوالي 
كما تبين مـن الجـدول أن إجمـالي    . كجم/جنيه ٢٢.٨وتال، على الترتيب، بمتوسط بلغ حوالي 

، ١٢٧٩٢.٧(لي من الجبن األبيض بمعامل عينة البحث بمحافظة المنوفية، بلغ حوالي اإليراد الك
علـى الترتيـب،    يوم لكل من مراكز شبين الكوم، ومنوف، وتال،/جنيه) ٦٥٧٥.٤، ١٠٢٧٨.١

  .يوم، علي مستوي عينة البحث/جنيه ٨٦٩٧.٣بمتوسط بلغ حوالي 
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ومحافظة المنوفية ونسبة مساهمة إنتاج األلبان من كل  تطور اإلنتاج المحلى من األلبان في مصر :)١(جدول 
  )٢٠١٤-٢٠٠٠(األبقار والجاموس وإنتاج المحافظة من إنتاج الجمهورية خالل الفترة 

  السنوات

  نسبة مساهمة محافظة  لمنوفيةا  جمهوريةال
  المنوفية من إجمالي 

   إنتاج الجمهورية 
كمية 

األلبان من 
األبقار 

 )ألف طن(

األهمية 
نسبية ال

(%) 

كمية 
األلبان من 
الجاموس 

 )ألف طن(

األهمية 
النسبية 

(%) 

جملة إنتاج 
المحافظة 

  )ألف طن(

كمية 
األلبان من 

  األبقار
 )ألف طن( 

األهمية 
النسبية 

(%) 

كمية 
األلبان من 
  الجاموس

 )ألف طن( 

األهمية 
النسبية 

(%) 

جملة 
إنتاج 

  الجمهورية
 )ألف طن( 

األبقار 
(%) 

  الجاموس
 (%) 

  المحافظة
 (%) 

2000 1638.40 44.66 2030.31 55.34 3668.70 23.61 16.39 120.41 83.61 144.02 ٣.٩٣ ٥.٩٣ ١.٤٤ 
2001 1617.68 42.23 2212.99 57.77 3830.67 25.95 16.64 130.02 83.36 155.97 ٤.٠٧ ٥.٨٨ ١.٦٠ 
2002 1996.89 48.89 2087.16 51.11 4084.05 27.08 17.93 123.91 82.07 150.99 ٣.٧٠ ٥.٩٤ ١.٣٦ 
2003 2597.64 50.47 2549.58 49.53 5147.22 52.86 28.89 130.13 71.11 182.99 ٣.٥٦ ٥.١٠ ٢.٠٣ 
2004 2282.45 50.17 2266.77 49.83 4549.22 36.11 22.05 127.62 77.95 163.73 ٣.٦٠ ٥.٦٣ ١.٥٨ 
2005 2802.27 61.93 2622.43 57.96 4524.70 47.04 27.43 124.46 72.57 171.51 ٣.٧٩ ٤.٧٥ ١.٦٨ 
2006 2980.06 52.66 2678.76 47.34 5658.83 47.81 27.55 125.71 72.45 173.52 ٣.٠٧ ٤.٦٩ ١.٦٠ 
2007 3187.32 54.98 2609.82 45.02 5797.14 44.08 25.77 126.98 74.23 171.06 ٢.٩٥ ٤.٨٧ ١.٣٨ 
2008 3211.00 54.87 2641.00 45.13 5852.00 44.855 27.93 115.765 72.07 160.62 ٢.٧٤ ٤.٣٨ ١.٤٠ 
2009 2803.34 50.97 2696.66 49.03 5500.00 45.63 30.38 104.55 69.62 150.18 ٢.٧٣ ٣.٨٨ ١.٦٣ 
2010 2995.33 53.03 2653.24 46.97 5648.57 44.85 27.92 115.77 72.08 160.62 ٢.٨٤ ٤.٣٦ ١.٥٠ 
2011 3107.17 54.75 2568.14 45.25 5675.31 94.61 40.7 137.85 59.3 232.46 ٤.١٠ ٥.٣٧ ٣.٠٤ 
2012 3154.04 55.15 2564.64 44.85 5718.68 118.14 50.17 117.34 49.83 235.46 ٤.١٢ ٤.٥٨ ٣.٧٥ 
2013 2908.07 53.55 2522.83 46.45 5430.90 77.69 38.52 123.99 61.48 201.69 ٣.٧١ ٤.٩١ ٢.٦٧ 
2014  2552.49 46.62 2923.02 53.38 5475.51 77.95 34.15 150.31 65.85 228.26 ٤.١٧ ٥.١٤ ٣.٠٥ 

 3.54 5.03 1.98 178.87 71.17 124.99 28.83 53.88 5104.10 49.66 2508.49 51.66 2655.61 المتوسط العام
 -  -  -  30.97 - 10.49 - 26.83 761.45 - 247.64 - 539.21 األنحراف المعياري

 -  -  -  17.32 - 8.39 - 49.79 14.92 - 9.87 - 20.30 %عامل االختالف م
نشرة إحصاءات   قطاع الشئون االقتصادية،  جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي،: المصدر

  .أعداد متفرقةالثروة الحيوانية، 
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ومحافظة المنوفية خالل الفترة  معادالت االتجاه الزمني العام لتطور إنتاج األلبان في مصر): ٢(جدول 
)٢٠١٤-٢٠٠٠(  

معدل  R2 F  المعادلة إنتاج األلبان المعادلة  البيان
 %التغير

االجمهورية
  

 ٨٦.٩١٦xi + ١٩٦٠.٣ = Yt1 كمية األلبان من األبقار ١
(٩.٣)**  (٣.٧٥)** 

٣.٢٧ **١٤.٠٦ ٠.٥٢ 

  كمية األلبان من الجاموس ٢
Yt2= ٤٢.٢٨٤٨ + ٢١٧٠.٢١xi 

(٢٤.٠٧)** (٤.٢٦) ** 0.58 ١.٦٨ **١٨.١٨ 

  إجمالي إنتاج الجمهورية ٣
Yt3= ١٣٥.٦٣ + ٤٠١٩.٠٦xi 

١٥.٤٨(  )**  (٤.٧٥)**   0.٢.٦٦ **٢٢.٥٧ ٦٣ 

المنوفية
  

   ٤.٧٦٣xi +١٥.٧٨٢ = Yt4 كمية األلبان من األبقار ٤
 (١.٧١)  *  (٤.٧)** 

٨.٨٤ **٢٢.١٦ ٠.٦٣ 

  كمية األلبان من الجاموس ٥
Yt5= 122.٥٣٥ + 0.٣٠٦٥xi 

(٢٠.٩)**  (٠.٤٧٥) 
(٠.٢٢٦) ٠.٠١٧ - 

  إجمالي إنتاج المنوفية ٦
Yt6 = 13٨.٣١٩ + 5.٠٦٩ xi 

١١.٦٢(  )** (3.87)** 
٠.  ٥٤  ٢.٨٣ **١٥.٠٠ 

  قيمة غير معنوية  () =      ،0.01معنوي عند مستوى معنوية **  ، 0.05معنوي عند مستوى معنوية  

  ).١(ل رقم حسبت من بيانات الجدو :المصدر

  
كمية وقيمة اإلنتاج الفعلي والطاقة المتاحة والفعلية والمعطلة واستهالك الفـرد السـنوي    :)٣(جدول 

، )الكمية بـاأللف طـن  (    ) ٢٠١٤-٢٠١٣(ألهم منتجات صناعة األلبان في مصر خالل عام 
  )القيمة بالمليون جنيه(

 الطاقة العاطلة اإلنتاج الفعلي الطاقة المتاحة الطاقة القصوى البيان
 نسبة الطاقة 

 المعطلة
 إلى الطاقة المتاحة

قيمة 
  الواردات

متوسط 
نصيب 
 الفرد

  سنة/كجم   (%) قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية  قيمة كمية المنتج
 1.4 12.314 8.93 93.639 12.485 954.91 127.321 1048.549 139.806 1164.419 155.255 لبن مبستر
 0.9 1.612 8.93 92.22 7.378 940.442 75.235 1032.662 82.631 1146.776 91.742 لبن زبادي
 1.2 762.397 8.93 200.046 10.813 2040.036 110.272 2240.082 121.085 2487.623 134.466 جبن أبيض

 0.09 35.309 8.92 2.838 0.107 28.937 1.092 31.775 1.199 34.929 1.318 جبن جاف وكفور
 0.7 172.365 8.93 188.696 12.174 1924.289 124.148 2112.985 136.322 2364.481 152.548 جبن مطبوخ
 0.6 1063.255 8.93 42.563 1.33 434.05 13.564 476.613 14.894 529.281 16.54 مسلى طبيعى

 0.5 14.913 8.93 89.381 4.469 911.506 455.75 1000.887 50.044 1093847 54.692 األيس كريم ومسحوقه
 5.30 2062.17 8.93 709.38 48.76 7234.17 907.38 7943.55 545.98 8821.36 606.56 اإلجمالي

الجهاز المركزي للتعبئة ألعامه واإلحصاء النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك : المصدر
  من أهم السلع الصناعية
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عينة، ونوع المنتج ونوع المهنة لعينة أصحاب المعامل البلدية بمحافظة الحالة التعليمية لل): ٤(جدول 
  )٢٠١٦-٢٠١٥(المنوفية موسم 

 األهمية النسبية التكرار البنود المتغيرات 

 الحالة التعليمية

 20 6 يقرأ ويكتب
 70 21 تعليم متوسط

 10 3 جامعي
 100 30 المجموع

 نوع المنتج

 ٤٠ ١٢  زبادي فقط
 ٣٠ ٩ جبن فقط

 ٣٠ 9 *زبادي وجبن ومنتجات أخري
 100 ٣٠ المجموع

 نوع المهنة
 20 6 موروثة
 80 24 مستحدثة
 100 30 اإلجمالي

 االستمرار في المهنة
 100 30 مستمر
 0 0  متوقف
 100 30 اإلجمالي

 هل ترغب في توريث المهنة
 70 21 نعم
 30 9 ال

 100 30 اإلجمالي

 األسباب
 ٤٧.٦ ٢٠ صة عملتوفير فر

 ٣٨.١ ١٦ مربحة
 14.29 6 زيادة القدرة على التعامل مع اآلخرين

 ١٠٠ ٤٢ اإلجمالي
  )لبن رايب، أخرى -أرز باللبن  -سمن  -قشدة * ( 

  .)٢٠١٦-٢٠١٥(البحث بمحافظة المنوفية موسم  استمارةجمعت وحسبت من : (المصدر  
  

، ٢٥.٨(، فقد بلغ إجمالي اإليراد حوالي )جبنالكجم من ال(أما على مستوى تصنيع الوحدة 
كجم جبن لكل من المراكز السابقة، على الترتيب، بمتوسـط بلـغ حـوالي    /جنيه) ٢٦.٤، ٢٥.٦
، ١٩٥٢.٨(كما يتضح أيضا من نفس الجدول، أن صافى العائد بلـغ حـوالي   . كجم/جنيه ٢٥.٩

، على الترتيب، بمتوسـط  يوم لكل من مركز شبين الكوم ومنوف وتال/جنيه) ٨٥٠.١، ١٤٣٢.٩
الكجـم  (أما على مستوى تصنيع الوحدة . يوم علي مستوي عينة البحث/جنيه١٣٩٢.٦بلغ حوالي 
كجم جبن لكل من المراكـز  /جنيه) ٣.٤، ٣.٦، ٣.٩(، فقد بلغ صافى اإليراد حوالي )من الجبن

أن متوسـط   كما يتضح من الجدول. كجم/جنيه ٣.٧السابقة، على الترتيب، بمتوسط بلغ حوالي 
لكل من مركز ) ٠.١٥، ١.١٦، ١.١٨(نسبة إجمالي العائد إلجمالي التكاليف الكلية بلغت حوالي 

، على الترتيب، أي أن العائد الكلي يزيد عن التكـاليف الكليـة بنحـو    )تال شبين الكوم، منوف،(
، )١.١٦(، لكل من المراكز السابقة، على الترتيب، بمتوسط بلغ حـوالي  %)١٥، %١٦، %١٨(

أن ) ٨(ويتضح من نفس الجدول رقـم  %. ١٦أي أن العائد الكلي يزيد عن التكاليف الكلية بنحو 
، ٢٠١٣.٣٣(هامش الربح األجمال بمعامل عينـة البحـث بمحافظـة المنوفيـة بلـغ حـوالي       

علـى الترتيـب   ) شبين الكوم، منـوف، تـال  (يوم لكل من مركز /جنيه) ٨٩٢.٦٨، ١٤٨٢.٦٧
يوم علي مستوي عينة البحث، أما على مسـتوى تصـنيع   /جنيه ١٤٤٣.٢٢بمتوسط بلغ حوالى 

كجم /جنيه) ٣.٥٦، ٣.٧، ٤.٠٦(فقد بلغ هامش الربح األجمال حوالي ) الكجم من الجبن(الوحدة 
كجم، كما اتضح مـن  /جنيه٣.٧٨جبن لكل من المراكز السابقة على الترتيب بمتوسط بلغ حوالي 
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مستثمر بالقرش سواء علي مستوي معامل مراكز العينـة أو  نفس الجدول أن العائد علي الجنيه ال
جنيه لكـل مـن   /قرش) ٠.١٥، ٠.١٦، ٠.١٨(بلغ نحو ) كجم جبن(على مستوى تصنيع الوحدة 

ويتبـين  . جنيه/قرش ٠.١٦، على الترتيب، بمتوسط بلغ حوالي )شبين الكوم، منوف، تال(مركز 
، % ١٣.٩٤، %١٥.٢٦(لبحث بلغت نحو من نفس الجدول أن نسبة هامش الربح للمنتج بعينة ا

%. ١٤.٠٦على الترتيب بمتوسط بلغ نحو ) شبين الكوم، منوف، تال(لكل من مركز %) ١٢.٩٣
ويتضح مما سبق اختالف كالً من صافى العائد، هامش الربح، العائد على الجنيه المستثمر، نسبة 

مراكز الـثالث والـذي يرجـع    لل) جبنه/كجم(هامش الربح للمنتج على مستوى الوحدة اإلنتاجية 
  ).مبدأ وفورا السعة(الختالف الطاقات اإلنتاجية للمعامل بالمراكز الثالث 

ونوع العمالة في المعامل البلدية  مصادر شراء اللبن الخام، ونوعه، وأسلوب دفع السعر،): ٥(جدول 
    )٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم 

 بية للتكراراتاألهمية النس التكرار البند المتغيرات

 مصدر شراء اللبن

 ٥٣.٣٣ 24 )تجار(تعاقدي 
 ٤٠ 18 سريح

 ٦.٦٧ 3 مركز تجميع
 ١٠٠ 45 اإلجمالي

 نوع اللبن المتعامل فيه
 40 12 بقري

 60 18 جاموسي
 100 30 اإلجمالي

 أسلوب الشراء
 30 9 مكيال
 70 21 بنط 

 100 30 اإلجمالي

 أسلوب دفع السعر
 ٤٦.٧ ٢١ فوري

 ٥٣.٣٣ ٢٤ أسبوعي
 100 ٤٥ اإلجمالي

 نوع العمالة

 10 3 أسرية
 30 9 مستأجرة

 60 18 االثنين معا
 100 30 اإلجمالي

  )٢٠١٥/٢٠١٦(عينة البحث بمحافظة المنوفية موسم  إستمارة إستبيان: جمعت وحسبت من: المصدر
  

محافظـة المنوفيـة موسـم     تسويق في المنتج من الجـبن األبـيض، والزبـادي فـي    ): ٦(جدول 
)٢٠١٥/٢٠١٦(  

 األهمية النسبية التكرار المتغيرات البيان

 أوجة تسويق في المنتج
 ٧٠ ٣٠ تجار تجزئة
 ٣٠  ١٣ مستهلكين
 ١٠٠ ٤٣ اإلجمالي

 وقت البيع
  

 ٥٣.٨ ٢١ )الزبادي(فور التصنيع أو في اليوم التالي مباشرة 
 ٢٣.١ ٩ *للجبن الطازج) حوالي يومين إلى ثالثة(بعد فترة قصيرة 

 ٢٣.١ ٩ )الخزين(للجبن االسطنبولي ) يوم٩٠-٦٠(بعد التخزين لفترة طويلة 
 ١٠٠ ٣٩ اإلجمالي

  )أقفاص البالستيك أو )التحاليق(البراويز الخشبية  أو قوالب معدنية أسطوانية مثقبة(على حسب طريقة تعبئة الخثرة *

  )٢٠١٦-٢٠١٥(محافظة المنوفية موسم جمعت وحسبت من عينة البحث ب: المصدر  



Assiut J. Agric. Sci., (47) No. (5) 2016 (291-315)                              ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                      E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 303

  هيكل تكاليف تصنيع الزبادي بمعامل األلبان بعينة البحث بمحافظة المنوفية 
إلى هيكل تكاليف تصنيع الزبادي بمعامل مراكز عينـة الدارسـة   ) ٩(يشير الجدول رقم 

ن الخام ، حيث اتضح أن متوسط كمية اللب)٢٠١٦-٢٠١٥(الميدانية في محافظة المنوفية للموسم 
يـوم لكـل   /كجم) ٣٠٠، ٢٦٠، ٢٥٠(الموردة إلى المعامل علي مستوي عينة البحث بلغ حوالي 

يـوم،  /كيلـوجرام  ٢٧٠، على الترتيب، بمتوسط بلغ حوالي )شبين الكوم، منوف، تال(من مركز 
جنيه لكل مـن   )٥.٠٠، ٥.١٣، ٥.١٤(كما بلغ متوسط سعر الكيلوجرام من اللبن الخام حوالي 

كما بلغـت قيمـة اللـبن المعـد     . جنيه ٥.٠٩السابقة على الترتيب بمتوسط بلغ حوالي  المراكز
،  جنيه لكل من مركز شبين الكوم، منوف، تال) ١٥٠٠، ١٣٣٢.٥، ١٢٨٣.٧٥(للتصنيع حوالي 

كما يشير نفس الجـدول إلـي أن   . جنيه في اليوم ١٣٧٢.٠٨على الترتيب، بمتوسط بلغ حوالي 
رة لتصنيع الزبادي علي مستوي عينة البحث بمحافظة المنوفية بلغ حوالي إجمالي التكاليف المتغي

، علـى  )شبين الكوم، منوف، تال(يوم لكل من مركز /جنيه) ٢٠٨٧.٦٣، ١٨٧٣.٣، ١٨١٢.٩(
وبحساب التكاليف المتغيرة على مستوى الوحدة . يوم/جنيه١٩٢٤.٦الترتيب، بمتوسط بلغ حوالي 

علبـة بمتوسـط بلـغ    /جنيه ) ٠.٩٠٥، ٠.٩٠٧، ٠.٩٢١(لي نجد أنها بلغت حوا) علبة زبادي(
ويتضح من نفس الجدول أن إجمالي التكاليف الكلية لتصنيع الزبـادي  . جنيه للعلبة ٠.٩١حوالي 

يوم لكل من مركز /جنيه) ٢١٢٤.٧٨، ١٨٤٤.٧،١٩٠٧.٤(علي مستوي عينة البحث بلغ حوالي 
ـ /جنيـه ١٩٥٨.٩٦حوالي شبين الكوم ومنوف، وتال، على الترتيب بمتوسط بلغ  وم، وبحسـاب  ي

) ٠.٩٤،٠.٩٢، ٠.٩٤(نجد أنها بلغت حوالي ) علبة زبادي(التكاليف الكلية على مستوى الوحدة 
   .جنيه للعلبة ٠.٩٧علبة، بمتوسط بلغ حوالي /جنيه 

كما يتضح من الجدول أن متوسط قيمة اللبن المستخدم في التصنيع بعينة البحث تمثل نحو 
لي التكاليف الكلية، بينما تمثل باقي بنود التكاليف المتغيـرة والمتمثلـة فـي    من إجما% ٧٠.٠٤

، والنقـل نحـو   )البادئ، الخامـات (العمالة، والمياه، والكهرباء، والوقود، والعبوات، واإلضافات 
من % ٩٨.٢٥من إجمالي التكاليف الكلية، وبذلك تمثل إجمالي التكاليف المتغيرة نحو % ٢٨.٢١

ليف الكلية، في حين تمثل التكاليف الثابتة والمتمثلة في إهالك المبـاني والمعـدات،   إجمالي التكا
ويتضح مما سبق اختالف كالً من إجمـالي  . من إجمالي التكاليف الكلية% ١.٧٥واإليجار نحو 

للمراكز الـثالث والـذي يرجـع    ) علبة(التكاليف الكلية والمتغيرة على مستوى الوحدة اإلنتاجية 
  ).مبدأ وفورا السعة(طاقات اإلنتاجية للمعامل الثالث الختالف ال

مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لتصنيع الزبادي بمعامل األلبان بعينة البحث   -  ت
  بمحافظة المنوفية 

إلي أن متوسط كمية الزبـادي المنـتج بعينـة    ) ١٠(تشير البيانات الواردة بالجدول رقم    
شـبين  (يوم لكل من معامل مركز /علبة) ٢٣٠٨، ٢٠٦٥.٣، ١٩٦٩.٢٦(البحث قد بلغت حوالي 

كما يتبين من الجدول . يوم/علبة ٢١١٤.٢بمتوسط بلغ حوالي  على الترتيب،) تال الكوم، منوف،
علبة لكل مـن معامـل   /جنيه) ١.١٨، ١.١٧، ١.١٥(أن متوسط سعر علبة الزبادي بلغ حوالي 

علبـة، كمـا   /جنيـه ١.٦٣، على الترتيب، بمتوسط بلغ حوالى )تال شبين الكوم، منوف،(مركز 
، ٢٧٠٩.١، ٢٥٦٦.٩(يتضح من نفس الجدول أن اإليراد الكلي مـن الزبـادي بلـغ حـوالي     

، على الترتيب، بمتوسـط  )شبين الكوم، منوف، تال(يوم، لكل من معامل مراكز /جنيه) ٣٠٨٥.٧
) ٠.٤٢، ٠.٣٩، ٠.٣٧(وبلـغ حـوالي   جنيه، علي مستوي عينة البحث،  ٢٧٨٥.٢بلغ حوالي 

بينما بلغ اإليراد . للمراكز السابقة على الترتيب) علبة(للعلبة على مستوى الوحدة اإلنتاجية /جنيه
شبين الكـوم، منـوف،   (يوم لكل من مركز /جنيه) ٩٦٠.٩، ٨٠١.٧، ٧٢٢.٢(الصافي حوالي 

) ٠.٤٢، ٠.٣٩، ٠.٣٧( جنيه، وبلـغ حـوالي   ٨٢٦.٢، على الترتيب، بمتوسط بلغ حوالي )تال
ويتبين من نفس الجـدول أن هـامش   . علبة، لكل من معامل المراكز السابق على الترتيب/جنيه

شـبين  (يوم لكل من معامل مركز /جنيه) ٩٩٨.٠، ٨٣٥.٨، ٧٥٤.٠(بلغ حوالي  يالربح األجمال
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 البحث، يوم علي مستوي عينة/جنيه ٨٦٠.٦على الترتيب بمتوسط بلغ حوالى) تال الكوم، منوف،
، ٠.٤٠، ٠.٣٨(فقد بلغ هامش الربح األجمـال حـوالي   ) علبة(أما على مستوى تصنيع الوحدة 

  .علبة/جنيه ٠.٤١علبة لكل من المراكز السابقة على الترتيب بمتوسط بلغ حوالي /جنيه )٠.٤٣
كما اتضح من نفس الجدول أن العائد علي الجنيه المستثمر بالقرش سواء علـي مسـتوي   

) ٤٥، ٤٢، ٣٩(بلـغ حـوالي   ) علبـة (كز العينة أو على مستوى تصـنيع الوحـدة   معامل مرا
على الترتيب بمتوسط بلـغ حـوالي   ) شبين الكوم، منوف، تال(جنيه لكل من معامل مركز /قرش

كما يتضح من الجدول أن متوسط نسبة العائد الكلى للتكاليف الكلية للزبـادي  . جنيه/قرش ٠.٤٢
، )شبين الكوم، منـوف، تـال  (لكل من معامل مركز ) ١.٤٥، ١.٤٢، ١.٣٩(المنتج بلغت نحو 

، لكـل  %)٤٥، %٤٢، %٣٩(على الترتيب، أي أن العائد الكلي يزيد عن التكاليف الكلية بنحو 
أي أن العائد الكلـي يزيـد عـن     ١.٤٢من المراكز السابقة، على الترتيب، وبمتوسط بلغ نحو 

ول أن متوسط نسبة هامش الـربح للمنـتج بعينـة    ويتبين من الجد%. ٤٢التكاليف الكلية بنحو 
شـبين الكـوم،   (لكل من معامل مركـز  %) ٣١.١٤، %٢٩.٥٩، %٢٨.١٤(البحث بلغت نحو 

ويتضح مما سبق اخـتالف كـالً مـن    %. ٢٩.٦٢ على الترتيب، بمتوسط بلغ نحو) منوف، تال
للمنتج على مستوى  العائد على الجنيه المستثمر، نسبة هامش الربح هامش الربح، صافى العائد،

للمراكز الثالث والذي يرجع الخـتالف الطاقـات اإلنتاجيـة للمعامـل     ) علبة(الوحدة اإلنتاجية 
  ).مبدأ وفورا السعة(بالمراكز الثالث 

اعي لعملية تصنيع الجـبن األبـيض   الفائض االجتمللقيمة المضافة و تحليل اقتصادي: خامساً
  محافظة المنوفيةالزبادي بمعامل األلبان بعينة البحث بو

  القيمة المضافة و الفائض االجتماعي لعملية تصنيع الجبن األبيض -١

  إجمالي القيمة المضافة  -  أ
أن متوسط إجمالي القيمة المضافة من تصنيع الجـبن األبـيض   ) ١١(يتضح من الجدول 

يـوم  /جنيه) ١٠٣٦.٩، ١٦٧٦.٩، ٢٢٣٦.٩(بمعامل عينة البحث بمحافظة المنوفية بلغ حوالي 
 ١٦٣٢.٥على الترتيب،بمتوسـط بلـغ نحـو     ،)شبين الكوم، منوف، تال(معامل مركز  لكل من

كجـم علـى مسـتوى الوحـدة     /جنيه) ٤.١٧، ٤.١٨، ٤.٥١(يوم، وبلغت هذه القيمة نحو /جنيه
  .كجم/جنيه  ٤.٢٧، بمتوسط بلغ حوالي )كجم جبن(المصنعة 

  صافى القيمة المضافة  - ب
قيمة المضافة من تصـنيع الجـبن األبـيض    أن متوسط صافى ال) ١١(يتبين من الجدول 

يـوم  /جنيـه )١٠٢٤.٩، ١٦٦٠.٢، ٢٢١٨.١(المنوفية بلغ حوالي بمعامل عينة البحث بمحافظة 
 ١٦١٦.٦٤بمتوسط بلـغ نحـو    على الترتيب، )شبين الكوم، منوف، تال(لكل من معامل مركز 

، ٤.١٤، ٤.٤٧(حـوالي  ) الكجم مـن جـبن  (يوم، وبلغت هذه القيمة على مستوى الوحدة /جنيه
  .كجم/جنيه ٤.٢٣كجم جبن لنفس المعامل على الترتيب بمتوسط بلغ حوالي /جنيه) ٤.١٢

  الفائض االجتماعي  - ت
من تصنيع الجـبن   االجتماعيباستعراض بيانات نفس الجدول يتضح أن متوسط الفائض 
) ٨٧٤٩، ١٤٦٠.٢، ١٩٨٨.١(األبيض بمعامل عينة البحث بمحافظة المنوفيـة بلـغ حـوالي    

أمـا علـى مسـتوي    . ، على الترتيب)شبين الكوم، منوف، تال(يوم لكل من معامل مركز /يهجن
كجـم جـبن،   /جنيـه )٣.٥٢، ٣.٦٤، ٤.٠١(الوحدة المصنعة فقد بلغ الفائض االجتماعي حوالي 

وهذا يوضح اثر هذا المشروع في توفير الفائض االجتماعي الذي يساهم فـي تحقيـق الرخـاء    
  .معاالجتماعي ألفراد المجت
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هيكل تكاليف تصنيع الجبن األبيض الطري بمراكز عينة البحث بمحافظة المنوفية موسـم  ): ٧(جدول 
)٢٠١٦-٢٠١٥(  

  البيان
  كمية اللبن المستخدمة التكاليف اإلنتاجية لتصنيع  بنود

 بمعامل األلبان ولتصنيع الكجم من الجبن 
 األهمية النسبية متوسط العينة تال منوف شبين الكوم 

ستخدم بمعامل األلبان بمراكز العينة
ف اإلنتاجية لمتوسط كمية اللبن الم

بنود التكالي
  

 )
جنيه 

/
يوم
(  

 - 1616 1050 1689 2109 )يوم/كجم (كمية اللبن الخام المستخدم في التصنيع 
بعد )يوم/كجم (كمية اللبن الخام المستخدم في التصنيع 

  1577.08 1024.50 1647.75 2059.00 خصم القشدة

 - 4.74 4.85 4.71 4.65 )كجم/ جنيه (سعر الشراء 
 89.95 7654.45 5092.5 7955.19 9806.85 )جنيه(قيمة اللبن الخام المستخدم في التصنيع 

 0.18 15.67 10 15 17 )يوم/جنيه (المياه والكهرباء 
 2.27 193.33 150 200 230 )يوم/جنيه (إجمالي أجر العمالة 

 0.21 17.67 14 21 25 )يوم/ه جني(الوقود 
 0.49 ٤١.٣٣ ٤٨ ٧٥.٧٨ ٩٢ )جنيه(اإلضافات 

 4.17 354.70 253.84 380 430.27 قيمة العبوات
 2.14 182.34 114.38 148.44 178.19 النقل والتخزين وأخرى

 99.41 ٨٤٥٩.٥٠ ٥٦٨٢.٧٢ ٨٧٩٥.٤١ ١٠٧٧٩.٣١ إجمالي التكاليف المتغيرة
 0.19 15.88 12 16.73 18.9 عداتإهالك المباني والم

 0.05 3.83 3.8 4 4.5 الصيانة الدورية
 0.34 29.26 25.21 27.33 35.24 اإليجار

 0.02 1.63 1.6 1.74 1.9 الضرائب والمصروفات اإلدارية
 0.59 50.60 42.61 49.8 60.54 إجمالي التكاليف الثابتة
 100 8510.10 5725.33 8845.21 10839.85  إجمالي التكاليف الكلية

صنيع كجم من الجبن بمعامل مراكز العينة 
ف اإلنتاجية لت

بنود التكالي
  

)
جنيه 
/

كجم جبنة
(  

 89.95 21.13 21.89 20.88 20.72 قيمة اللبن الخام المستخدم في التصنيع
 0.18 0.04 0.04 0.04 0.04 المياه والكهرباء

 2.27 0.53 0.64 0.52 0.49 إجمالي أجر العمالة
 0.21 0.05 0.06 0.06 0.05 الوقود

 0.49 0.11 0.21 0.20 0.19 اإلضافات
 4.17 0.98 1.09 1.00 0.91 قيمة العبوات

 2.14 0.50 0.49 0.39 0.38 النقل والتخزين وأخرى
 99.41 23.35 24.42 23.09 22.77 إجمالي التكاليف المتغيرة
 0.19 0.04 0.05 0.04 0.04 إهالك المباني والمعدات

 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 الصيانة الدورية
 0.34 0.08 0.11 0.07 0.07 اإليجار

 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 الضرائب والمصروفات اإلدارية
 0.59 0.14 0.18 0.13 0.13 إجمالي التكاليف الثابتة
 100 23.49 24.61 23.22 22.90  إجمالي التكاليف الكلية

  .%) ٤(م فرز جزء من اللبن لتعديل نسبة الدهن إلى يت*  
في  انخفاض سعر اللبن المستخدم في معامل تصنيع الجبن عنها في معامل تصنيع الزبادي الرتفاع كمية اللبن الموردة لمعامل تصنيع الجبن عنها ** 

  . معامل تصنيع الزبادي فقط
  .لى أساس كمية اللبن المستعملة في تصنيع كالً من الجبن والزباديتم فصل التكاليف الثابتة في المعامل المختلطة ع*** 

  )٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم البحث إستمارة إستبيان بعينة  نجمعت وحسبت م: (المصدر



  
 ٢٠١٦،  باسم سلیمان فیاض

 306

مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية إلنتاج الجبن األبيض الطري بمراكز عينة البحـث  ): ٨(جدول 
  )٢٠١٦-٢٠١٥(موسم بمحافظة المنوفية 

  متوسط عينة  معامل األلبان بمراكز العينة معايير الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية
 تال منوف شبين الكوم  البحث

سط العينة 
متو

)
جنيه 
/

يوم
(  

 1616 1050 1689 2109  )كجم(كمية اللبن المستعملة 
 381.907 248.67 400.91  496.14 )كجم(كمية الجبن المنتجة 

 22.77 23.11 22.55 22.66 عر بيع الكجم من الجبن بالجنيهس
 8697.30 5746.65 9040.575 11242.64 اإليراد الكلي للجبن المنتج بالجنيه

 38.92 25.50 41.25 50 )كجم(كمية القشدة الناتجة 
 31.17 32.50 30 31 كجم/السعر

 1205.42 828.75 1237.5 1550 )جنيه(إيراد القشدة 
 9902.72 6575.40 10278.07 12792.64 )جنيه(جمالي اإليراد الكلى إ

 1392.62 850.07 1432.86 1952.79 صافى اإليراد للجبن المنتج بالجنيه
 8459.50 5682.72 8795.41 10779.31 إجمالي التكاليف المتغيرة
 8510.10 5725.33 8845.21 10839.85 إجمالي التكاليف الكلية

 1443.2٢ 892.6٨ 1482.6٧ 2013.3٣ بح األجمالهامش الر
 1.16 1.15 1.16 1.18 إجمالي التكاليف/نسبة إجمالي العائد 

 0.16 0.15 0.16 0.18 )جنية(العائد علي الجنية المستثمر 
 16.36 14.85 16.20 18.01 (%)أربحية الجنيه المستثمر 
 14.06 12.93 13.94 15.26 (%)نسبة هامش الربح للمنتج 

صادية 
ت الكفاءة اإلنتاجية واالقت

شرا
مؤ

صنيع كجم من الجبن 
لت

)
جنيه

 /
كجم جبن
 22.15 22.85 21.94 21.73 )جنيه(التكاليف المتغيرة لتصنيع الكيلو جرام من الجبن   )

 22.28 23.02 22.06 21.85 )جنيه(التكاليف الكلية لتصنيع الكيلو جرام من الجبن 
 25.93 26.44 25.64 25.78 الكيلو جرام من الجبن اإليراد الكلى لتصنيع

 3.78 3.59 3.70 4.06 )كجم/جنيه (هامش الربح األجمال من الجبن المصنع 
 3.65 3.42 3.57 3.94 )كجم/جنية(صافى العائد من الجبن المصنع 

 1.16 1.15 1.16 1.18 إجمالي التكاليف/نسبة إجمالي العائد 
 0.16 0.15 0.16 0.18 )جنيه(مستثمر العائد علي الجنية ال

 16.36 14.85 16.20 18.01 (%)أربحية الجنيه المستثمر 
 14.06 12.93 13.94 15.26 (%)نسبة هامش الربح للمنتج 

  )سعر كيلو القشدة× كمية القشدة الناتجة+ سعر الكيلوجرام من الجبن المنتج× كمية الجبن المنتجة بالكيلوجرام ) = (جنيه(إجمالي اإليراد الكلي  .١

  إجمالي التكاليف المتغيرة -إجمالي اإليراد الكلي ) = Gross Marginالعائد فوق التكاليف المتغيرة (هامش الربح األجمال  .٢
 إجمالي التكاليف الكلية   -إجمالي اإليراد العائد ) = جنيه(صافي العائد  .٣
 الي التكاليف الكليةإجم÷ صافي اإليراد ) = جنيه(العائد علي الجنية المستثمر  .٤
 إجمالي التكاليف الكلية ÷ إجمالي اإليراد الكلي = للتكاليف / نسبة إجمالي العائد .٥
 ١٠٠×)إجمالي التكاليف الكلية÷ صافي اإليراد ) = (جنيه(أربحية الجنية المنفق  .٦
   ١٠٠×) إجمالي اإليراد÷ صافى اإليراد %= (نسبة هامش الربح للمنتج . .٧
  %) ٤(للبن لتعديل نسبة الدهن إلى يتم فرز جزء من ا*  

  .  في حالة استخدام اللبن الجاموسي%)  ٣٠ - ٢٥(بينما تصل إلى %)  ٢٥ - ٢٠(تتراوح نسبة التصافي باستخدام اللبن البقري والخليط ** 
  )٢٠١٥/٢٠١٦(البحث بمحافظة المنوفية موسم إستمارة إستبيان بعينة جمعت وحسبت من : المصدر

  

  الفائض االجتماعي لعملية تصنيع الزبادي ة والقيمة المضاف  - أ

  إجمالي القيمة المضافة -١
أن متوسط إجمالي القيمة المضافة من الزبـادي بمعامـل عينـة    ) ١١(يتضح من الجدول 

جنيه لكل مـن معامـل    )٩٧٠.٩٦،١١٤٢.٢٣، ٨٩٠.٠٤(البحث بمحافظة المنوفية بلغ حوالي 
جنيه، وبلغـت هـذه    ٩٩٩.٠٧متوسط بلغ نحو على الترتيب ب) شبين الكوم، منوف، تال( مركز
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) علبـة زبـادي  (علبة على مستوى الوحدة المصـنعة  /جنيه) ٠.٤٩، ٠.٤٧، ٠.٤٥(القيمة نحو 
  .علبة/جنيه  ٠.٤٧بمتوسط بلغ حوالي 

  صافى القيمة المضافة -٢
أن متوسط صافى القيمة المضافة من الزبادي بمعامل عينة البحث ) ١١(يتبين من الجدول 

يـوم بمتوسـط بلـغ    /جنيـه ) ١١٣٧.٣، ٩٦٦.٤٦، ٨٨٥.٤٤(المنوفية بلغ حـوالي  بمحافظة 
حـوالي  ) علبة زبادي(يوم، وبلغت هذه القيمة على مستوى الوحدة المصنعة /جنيه ٩٩٤.٣٩نحو

  .علبة/جنيه  ٠.٤٧علبة، بمتوسط بلغ حوالي /جنيه ) ٠.٤٩، ٠.٤٧، ٠.٤٥(

  الفائض االجتماعي -٣
ضح أن متوسط الفائض األجتماعى لتصـنيع الزبـادي   باستعراض بيانات نفس الجدول يت

يـوم،  /جنيـه ) ٩٩٧.٣، ٨٣٦.٥، ٧٥٥.٤(بمعامل عينة البحث بمحافظة المنوفية بلغ حـوالى  
) ٠.٤٣، ٠.٤١، ٠.٣٩(حوالى ) علبة زبادى(ووبلغت هذه القيمة على مستوى الوحدة المصنعة 

  .علبة/جنيه ٠.٤١علبة، بمتوسط بلغ حوالى /جنيه
بق أن مشاريع تصنيع الجبن األبيض والزبادي هي مشاريع مربحة وساهمت يتضح مما س

في توفير العديد من فرص العمل هذا باإلضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج األصـلي وهـو   
اللبن من خالل تصنيعه إلى بعض منتجات يمكن تخزينها مثل الجبن األبـيض، أو إلـى منـتج    

، هذا إلى جانب اثر المشـروع فـي تـوفير الفـائض     )لزباديالجبن وا(يستسيغه معظم الناس 
  .ألفراد المجتمع االجتماعيالذي يساهم في تحقيق الرخاء  االجتماعي

أهم مشاكل إنتاج وتصنيع وتسوق الجبن األبيض والزبادي بالمعامل البلدية بمحافظـة  : سادسا
  المنوفية 

  أهم المشكالت اإلنتاجية .١
أن المعامل البلدية تقابل بالعديد مـن المشـاكل،   ) ١٢(لجدول يتضح من البيانات الواردة با

وقد تأكد من نتائج استمارات االستبيان، أن مشكلة انخفاض كميات األلبـان المـوردة للمعامـل    
، األمر الذي يشير إلى أن %٢٣.٦البلدية للتصنيع احتلت المرتبة األولى حيث بلغت نسبتها نحو 

والزبادي ال تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، يليها في المرتبة الثانية المعامل المنتجة للجبن األبيض 
، ثم مشكلة ارتفـاع سـعر   %٢٠.٢٢مشكلة الخوف من فساد اللبن في الصيف بنسبة بلغت نحو 

يليها مشكلة عدم توافر األيدي العاملة المدربة بنسـبة   ١٦.٨٥اللبن في الصيف بنسبة بلغت نحو 
ء في المرتبة الخامسة مشكلة خلط اللبن البقري باللبن الجاموسي، ، بينما جا%١٣.٤٨بلغت نحو 

، وأخيرا جاء في المرتبة األخيرة مشكلتا عدم نظافـة المـادة   %١٠.١١وذلك بنسبة بلغت نحو 
الخام مع عدم توافر أجهزة البسترة ومشكلة إرتفاع اسعار العبوات والخامات المستخدمة بنسـبة  

  .، من جملة أراء العينة في عينة البحثلكل منهما علي التوالي% ٧.٨٧

  أهم مقترحات التغلب على المشكالت اإلنتاجية  .٢
إلى أهم مقترحات التغلب على مشاكل تصنيع الجبن األبيض والزبـادي  ) ١٣(يشير جدول 

، إلى أهمية تطوير الوحدات الصغيرة لتصنيع األلبـان  )٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم 
المعدات التي تضمن عدم تلوث اللبن، وإنتاج منتجات لبنيـة آمنـة صـحياً    وتزويدها باآلالت و

ونظيفة وذات جودة مرتفعة مع اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب معامل التصنيع البلديـة  
من جهة وتوعية المستهلكين بخطورة استهالك المنتجات اللبنية مجهولة المصدر، وزيادة الرقابة 

وقد تبين من خالل نتائج عينة البحـث أن إنشـاء   . نتجات من جهة أخرىالصحية على هذه الم
، %٢٣.٠٨بموصفات جودة عالية تحتل المرتبة األولى بنسبة بلغت نحـو   مراكز لتجميع األلبان

، ثم عدم اسـتالم اللـبن   %٢٠.١٩يليها توفير مبردات لحفظ اللبن قبل التصنيع بنسبة بلغت نحو 
ونظيف، مع ضرورة توفير أجهزة البسترة بالمعامل بنسبة بلغت  دون أن يكون ذو جودة مختبرة
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، %١٣.٤٦، يليه تدريب الشباب لتوفير العمالة المهرة المدربة بنسبة بلغت نحـو  %١٤.٤٢نحو 
وشراء اللبن من مصدر موثوق منه بنسبة بلغت نحـو   يليه البحث عن تجار جدد للتعامل معهم،

حتل المرتبة األخيرة السماح بإقامة معامـل األلبـان   ، على الترتيب بينما ت%٩.٦٢، %١١.٥٤
من جملة أراء العينة من % ٧.٦٩بالقرى والمدن بالقرب من مناطق إنتاج اللبن بنسبة بلغت نحو

  .أصحاب المعامل البلدية
  
هيكل تكاليف تصنيع الزبادي بمعامل األلبان بمراكز عينة البحث بمحافظة المنوفية موسم ): ٩(جدول 

)٢٠١٦-٢٠١٥(  
  %  متوسط العينة  المراكز  البيان

 تال منوف شبين الكوم 

ث
صنيع كمية اللبن المستخدمة في عينة البح

ف ت
تكالي

  
 )

جنيه 
/

يوم
(  

 - 270.00 300 260 250 )يوم/كجم (كمية اللبن الخام المستخدم في التصنيع 
  259.55 288.50 249.90 240.25  يوم/كجم% ٤-٣كمية اللبن بعد تعديل نسبة الدهن الى

 - 5.09 5 5.125 5.135 )كجم/ جنيه (سعر الشراء 
 70.04 1372.08 1500 1332.5 1283.75 )جنيه(قيمة اللبن الخام المستخدم في التصنيع 

 0.79 15.43 16 15.3 15 )يوم/جنيه (المياه والكهرباء 
 6.81 133.33 140 130 130 يوم/أجر العمالة المستخدمة في التصنيع جنيه

 0.11 2.17 2.5 2 2 )يوم/جنيه(البادئ والخامات 
 0.71 13.83 15 13.5 13 )يوم/جنيه (الوقود 

 16.14 316.09 339.13 310 299.15 )يوم/جنيه(قيمة العبوات 
 3.66 71.67 75 70 70 )يوم/جنيه(النقل 

 98.25 1924.61 2087.63 1873.30 1812.90 )يوم/جنيه(إجمالي التكاليف المتغيرة 
 0.24 4.68 4.93 4.5 4.6 )يوم/جنية(إهالك المباني والمعدات 

 0.29 5.61 6.86 5.6 4.36  )يوم/جنيه(الصيانة الدورية 
 1.15 22.50 23.66 22.5 21.34 )يوم/جنيه(اإليجار اليومي 

 0.08 1.57 1.7 1.5 1.5 )يوم/جنيه(الضرائب والرسوم اإلدارية 
 1.75 34.35 37.15 34.1 31.8 )يوم/جنيه(الثابتة  إجمالي التكاليف

 100 1958.96 2124.78 1907.40 1844.70 )يوم/جنيه(إجمالي التكاليف الكلية 

ي 
ف إنتاج الوحدة من الزباد

تكالي
)

جنيه
/

علبة
(  

 - 0.128 0.130 0.126 0.127 )علبة/كجم (كمية اللبن الخام المستخدم في التصنيع 
 - 0.123 0.125 0.121 0.122  )علبة/كجم % (٤-٣عديل نسبة الدهن الىكمية اللبن بعد ت

 -  5.087 5.000 5.125 5.135 )كجم/ جنيه (سعر الشراء 
 70.04 0.649 0.650 0.677 0.652 قيمة اللبن الخام المستخدم في التصنيع

 0.79 0.007 0.007 0.007 0.008 المياه والكهرباء
 6.81 0.063 0.061 0.063 0.066 تخدمة في التصنيعأجر العمالة الفنية المس

 0.11 0.001 0.001 0.001 0.001 البادئ والخامات
 0.71 0.007 0.006 0.007 0.007 الوقود

 16.14 0.150 0.147 0.150 0.152 قيمة العبوات
 3.66 0.034 0.032 0.034 0.036 النقل

 98.25 0.910 0.905 0.907 0.921 إجمالي التكاليف المتغيرة
 0.24 0.002 0.002 0.002 0.002 إهالك المباني والمعدات

 0.29 0.003 0.003 0.003 0.002  الصيانة الدورية
 1.15 0.011 0.010 0.011 0.011 اإليجار اليومي

 0.08 0.001 0.001 0.001 0.001 الضرائب والرسوم اإلدارية
 1.75 0.016 0.016 0.017 0.016 إجمالي التكاليف الثابتة
 100 0.927 0.921 0.924 0.937 إجمالي التكاليف الكلية

  ، %) ٤ -%٣(لتعديل نسبة الدهن إلى ) حوالي ربع الكمية(يتم فرز جزء من اللبن الجاموسي * 
ن الموردة لمعامل تصنيع الجـبن عنهـا فـي    ارتفاع سعر اللبن المستخدم في معامل تصنيع الزبادي عنها في معامل تصنيع الجبن الرتفاع كمية اللبن اللب** 

     معامل تصنيع الزبادي فقط 
  ..من الجبن والزبادي ية اللبن المستعملة في تصنيع كلتم فصل التكاليف الثابتة في المعامل المختلطة على أساس كم*** 

  )٢٠١٥/٢٠١٦(البحث بمحافظة المنوفية موسم بعينة  إستمارة إستبيان  جمعت وحسبت من : المصدر
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-٢٠١٥( موسـم  بمحافظة المنوفية البحثمؤشرات الكفاءة االقتصادية لتصنيع الزبادي بمعامل األلبان بمراكز عينة : )١٠( جدول
٢٠١٦(  

 معامل األلبان بمراكز البيان
 متوسط العينة

 تال منوف شبين الكوم 

سط العينة 
لمتو

)
جنيه

/
يوم
(  

 270 300 260 250  )يوم/كجم(كمية اللبن المستخدمة 
 259.55 288.50 249.90 240.25 %*٤-٣كمية اللبن المستخدمة بعد تعديل نسبة الدهن الى

 2114.2 2308.0 2065.3 1969.26 )علبة(كمية الزبادي المنتجة 
 1.163 1.175 1.165 1.150 )جنيه(سعر بيع الوحدة 

 2459.50 2711.90 2406.06 2264.65 )*جنيه(إجمالي اإليراد للزبادي 
 10.45 11.50 10.10 9.75 )كجم(كمية القشدة الناتجة 

 31.17 32.50 30.00 31.00 )جنيه(السعر 
 325.69 373.75 303.00 302.25 )جنيه(إيراد القشدة 

 2785.19 3085.65 2709.06 2566.90  )جنيه(إجمالي اإليراد 
 826.23 960.87 801.66 722.20 )جنيه(صافي العائد 

 1924.61 2087.63 1873.30 1812.90 )جنيه(ي التكاليف المتغيرة إجمال
 1958.96 2124.78 1907.4 1844.7 )جنيه(إجمالي التكاليف الكلية 

 860.58 998.02 835.76 754.00 هامش الربح األجمال بالجنية 
 1.42 1.45 1.42 1.39 إجمالي التكاليف/نسبة إجمالي العائد 

 0.42 0.45 0.42 0.39 ) جنيه(المستثمر  العائد علي الجنية
 42.13 45.2 42.0 39.2 (%)أربحية الجنيه المستثمر 

 29.62 31.14 29.59 28.14 (%)نسبة هامش الربح للمنتج 

ي 
للوحدة من الزباد

)
جنيه

/
علبة

(  

 0.128 0.130 0.126 0.127  )علبة/كجم(كمية اللبن المستخدمة 
 0.123 0.125 0.121 0.122 )علبة/كجم(عديل نسبة الدهن كمية اللبن المستخدمة بعد ت

 0.91 0.905 0.907 0.921 التكاليف المتغيرة لتصنيع الوحدة من الزبادي بالجنية
 0.93 0.921 0.924 0.937 التكاليف الكلية لتصنيع الوحدة من الزبادي بالجنيه

 1.32 1.337 1.312 1.303 )*جنيه(إجمالي اإليراد الكلي للوحدة 
 0.39 0.416 0.388 0.367 صافى اإليراد للوحدة بالجنيه 

 0.41 0.43 0.40 0.38 للوحدة بالجنية  هامش الربح األجمال
 1.42 1.45 1.42 1.39 إجمالي التكاليف/نسبة إجمالي العائد 

 0.42 0.45 0.42 0.39 )جنية(العائد علي الجنية المستثمر 
 42.13 45.22 42.03 39.٢ (%)أربحية الجنيه المستثمر 

 29.62 31.14 29.59 28.14 (%)نسبة هامش الربح للمنتج 
  )سعر الكيلو× كمية القشدة الناتجة +سعر العلبة × كمية الزبادي المنتجة بالعلبة ) = (جنيه(إجمالي اإليراد الكلي   .١

  إجمالي التكاليف المتغيرة -جمالي اإليراد الكلي إ)= Gross Marginالعائد فوق التكاليف المتغيرة ( هامش الربح األجمال  .٢

 إجمالي التكاليف الكلية  -إجمالي اإليراد الكلي ) = جنيه(صافي اإليراد   .٣
 إجمالي التكاليف الكلية÷ صافي اإليراد ) = قرش(العائد علي الجنية المستثمر   .٤
  ١٠٠×) ليةإجمالي التكاليف الك÷ صافي اإليراد %= (العائد على الجنية المستثمر  .٥
 إجمالي التكاليف الكلية ÷ إجمالي اإليراد الكلي = للتكاليف / نسبة إجمالي العائد  .٦
لتعديل نسبة الدهن ) حوالي ربع كمية اللبن(يتم فرز جزء من اللبن الجاموسي *  ١٠٠×) إجمالي اإليراد÷ صافى اإليراد %= (نسبة هامش الربح للمنتج    .٧

  %)   ٤ -%٣(إلى 

  )٢٠١٦- ٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم  البحثإستمارة إستبيان بعينة معت وحسبت من ج: المصدر
  

  أهم مشكالت تسويق الجبن األبيض الطري والزبادي في عينة البحث الميدانية .٣
 -٢٠١٥(ألهم مشكالت تسويق الجبن األبيض الطري والزبادي موسم ) ١٤(يشير جدول 

وقد . المنتجات المصنعة في المعامل البلدية عديدةحيث تعتبر المشاكل الخاصة بتسويق ) ٢٠١٦
أوضحت البحث أن مشكلتي بعد أماكن التوزيع وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل، عدم وجود أمـاكن  

الجـبن األبـيض الطـازج،    (تخزين كافية خاصة مع انخفاض مدة الصالحية للمنتجات اللبنيـة  
لكل منهما من جملة أراء العينة في عينـة  % ٢٤ احتلتا المرتبة األولى بنسبة بلغت نحو) الزبادي

البحث، انخفاض التوزيع و سعر البيع الناتج عن اإلشاعات التي تظهر على المنتجـات اللبنيـة   
، تليها مشكلة تعرض بعض المنتجات خاصة الزبـادي للتلـف   %١٩.٢البلدية بنسبة بلغت نحو 
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رتجعات الناتج عن كثـرة المنافسـين   ، وأخيراً مشكلة كثرة الم%١٦.٨بسرعة بنسبة بلغت نحو 
  .من جملة أراء العينة في عينة البحث% ١٦حيث بلغت نسبتها نحو 

  
القيمة المضافة و الفائض االجتماعي لعملية تصنيع الجبن األبيض الطـري والزبـادي    :)١١(جدول 

  )٢٠١٦-٢٠١٥(بمعامل البحث بمحافظة المنوفية موسم 
 سط العينةمتو تال منوف شبين الكوم   البيان

ض
الجبن األبي

  

سط العينة 
متو

  
 )

جنيه 
/

يوم
(  

 8270.20 5538.52 8601.14 10555.71 التكاليف التجارية
 9902.72 6575.40 10278.07 12792.64 اإليراد الكلى

 1632.52 1036.88 1676.93 2236.93 القيمة المضافة
 15.88 12 16.73 18.9 متوسط اإلهالك السنوي

 1616.64 1024.88 1660.20 2218.03 لقيمة المضافةصافى ا
 1423.31 874.88 1460.20 1988.03 الفائض االجتماعي 

كجم من الجبن 
)

جنيه
/

كجم
 21.65 22.27 21.45 21.28 التكاليف التجارية  )

 25.93 26.44 25.64 25.78 )جنيه(اإليراد الكلى 
 4.27 4.17 4.18 4.51 القيمة المضافة

 0.04 0.05 0.04 0.04  )جنية(هالك المباني والمعدات إ
 4.23 4.12 4.14 4.47 )جنيه(صافى القيمة المضافة 

 3.73 3.52 3.64 4.01 )جنيه(الفائض االجتماعي 

ي
الزباد

  

سط العينة 
متو

  
 )

جنيه 
/

يوم
(  

 1786.13 1943.42 1738.10 1676.86 )جنيه(التكاليف التجارية 
 2785.19 3085.65 2709.06 2566.90 )جنيه(اإليراد الكلى 

 999.07 1142.23 970.96 890.04 )جنيه(القيمة المضافة 
 4.68 4.93 4.5 4.6  )جنية(إهالك المباني والمعدات 
 994.39 1137.30 966.46 885.44 )جنيه(صافى القيمة المضافة 

 861.06 997.30 836.46 755.44 )جنيه(الفائض االجتماعي 

للوحدة المنتجة 
)

علبة
(  

جنيه
/

علبة
  

 0.845 0.842 0.842 0.852 )جنيه(التكاليف التجارية 
 1.317 1.337 1.312 1.303 )جنيه(اإليراد الكلى 

 0.473 0.495 0.470 0.452 )جنيه(القيمة المضافة 
 0.002 0.002 0.002 0.002  )جنية(إهالك المباني والمعدات 

 0.470 0.493 0.468 0.450 )جنيه(مضافة صافى القيمة ال
 0.407 0.432 0.405 0.384 )جنيه(الفائض االجتماعي 

  )أجور العمال، اإليجار، الضرائب والرسوم اإلدارية، تكاليف المياه والكهرباء( –التكاليف الكلية =التكاليف التجارية  .١

 ة  تكاليف المدخالت التجاري –اإليراد الكلى = القيمة المضافة  .٢
  اإلهالك السنوي –القيمة المضافة = صافى القيمة المضافة  .٣

  أجور العمال  –صافى القيمة المضافة = الفائض االجتماعي  .٤
  )٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم  البحثإستمارة إستبيان بعينة جمعت وحسبت من : المصدر

  
  بمحافظة المنوفية أهم مقترحات التغلب على المشكالت التسويقية بالمعامل البلدية  .٤

أهم مقترحات التغلب على المشكالت التسويقية للجـبن األبـيض   ) ١٥(يتضح من جدول 
حيث تبين من عينة البحـث   ٢٠١٥والزبادي المصنع بالمعامل البلدية بمحافظة المنوفية موسم، 

ء فـي  أن البحث عن أسواق جديدة لتوزيع أكبر كمية من المنتج، واالهتمام بعمليات التبريد سوا
لكل منهما، يليهـا  % ٢٣.٦منافذ البيع أو أثناء عملية النقل تحتال المرتبة األولى بنسبة بلغت نحو 

، يليها في المركز الثالـث  %٢١.٣وضع المنتج في مكان واضح يسهل رؤيته بنسبة بلغت نحو 
، يليهـا فـي المركـز    %١٩.٧إجبار المصدر على قبول نسبة من المرتجعات بنسبة بلغت نحو 

من جملة أراء العينة في % ١١.٨١ألخير أقامة المعمل بالقرب من المستهلكين بنسبة بلغت نحو ا
  .المعامل البلدية
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 مشاكل الرقابة الصحية .٥
أهم معوقات الرقابة الصحية في معامل األلبان في عينة البحـث   )١٦(يتضح من الجدول 

ى علـم ودرايـة باأللبـان    تتمثل في مشكلة عدم وجود جهاز فني متخصص في التحليالت وعل
، يليها مشكلة الرشاوى والعموالت المقدمة وذلك بنسـبة  %٢٥ومنتجاتها بأهمية نسبية بلغت نحو

، بينما تحتل المرتبة الثالثة مشكلة التالعب في تواريخ اإلنتاج والصالحية بنسبة بلغت نحو %٢٣
وتـأتى مشـكلتا   %. ٢٠ت نحو ، بينما تحتل المرتبة الرابعة مشكلة قدم القوانين بنسبة بلغ%٢٢

تدني رواتب مفتشي الصحة، وعدم وجود حوافز تتناسب مع طبيعة عملهم، وعدم إحكام الرقابـة  
  %.١٧،%١٨على المعامل البلدية من قبل مفتشي الصحة في المرتبة األخيرة بنسبة بلغت نحو 

  أهم مقترحات التغلب على مشاكل الرقابة الصحية في عينة البحث .٦
أن أهم مقترحات التغلب على مشاكل الرقابة الصحية في عينـة  ) ١٧(جدول يتضح من ال

البحث تتمثل في وجود جهات متخصصة وعلى دراية في الفحص وتحليل األلبان بنسـبة بلغـت   
، ووجود رقابة صارمة متخصصة علـى أسـس سـليمة بنسـبة بلغـت نحـو       %٣٤.٣٣نحو 

من جملـة  % ٣٥.٨٢ين بنسبة بلغت نحو ، وتحديث القوانين وتغليظ العقوبات للمخالف%٢٩.٨٥
  .أراء العينة في المعامل البلدية

  
أهم المشكالت التي تواجه إنتاج و تصنيع الجبن األبيض والزبادي في المعامل البلديـة  ): ١٢(جدول 

  .بمحافظة المنوفية

 التكرار أهم المشكالت التي تواجه اإلنتاج   م
  األهمية النسبية

  للتكرارات 

 (%) 
 ٢١.٥٦ ٢١ اللبن الالزم للتصنيع خاصة في فصل الصيف وبالتالي عدم استغالل طاقة المعمل كاملة قلة   ١
 ١٨.٥٦ ١٨ الخوف من فساد اللبن في الصيف خاصة مع تكرار انقطاع الكهرباء الظاهر في اآلونة األخيرة  ٢
 ١٥.٤٦ ١٥ ارتفاع سعر اللبن في الصيف  ٣
 ١٢.٣٧ ١٢ قلة العمالة المدربة  ٤
 ٩.٢٨ ٩ خلط اللبن البقري بالجاموس   ٥
 ٧.٢٢ ٧  ارتفاع أسعار العبوات والخامات المستخدمة   ٦
 ٧.٢٢ ٧  عدم نظافة المادة الخام مع عدم توافر أجهزة البسترة  ٧
 ٨.٢٥ ٨ ٢٠٠٥عدم موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخراج تراخيص إلقامة المعامل داخل الكتلة السكنية منذ عام   ٨

 ١٠٠ ٩٧ اإلجمالي
  )٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم  البحثإستمارة إستبيان بعينة جمعت وحسبت من : المصدر
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أهم مقترحات التغلب على مشكالت إنتاج و تصـنيع الجـبن األبـيض والزبـادي      ):١٣(جدول رقم 
  ).٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم 

  األهمية النسبية للتكرارات التكرار المشكالت اإلنتاجية أهم المقترحات للتغلب على   م
 (%) 

 ٢٣.٠٨ ٢٤  إنشاء مراكز لتجميع األلبان بموصفات جودة عالية  ١
 ٢٠.١٩ ٢١ توفير مبردات اللبن قبل التصنيع  ٢
 ١٤.٤٢ ١٥  عدم استالم اللبن دون أن يكون ذو جودة مختبرة ونظيف، وضرورة توفير أجهزة البسترة   ٣
 ١٣.٤٦ ١٤ ريب الشباب علي التصنيعتد  ٤
 ١١.٥٤ ١٢ البحث عن تجار جدد للتعامل معهم  ٥
 ٩.٦٢ ١٠ شراء اللبن من مصدر موثوق منه  ٦
 ٧.٦٩  ٨  السماح بإقامة معامل األلبان بالقرى والمدن بالقرب من مناطق إنتاج اللبن  ٧

 ١٠٠ ١٠٤ اإلجمالي
  

  )٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم  البحثة إستمارة إستبيان بعينجمعت وحسبت من : المصدر
  
  
  

والزبادي في المعامل البلديـة بمحافظـة    أهم مشاكل تسويق الجبن األبيض الطري): ١٤(جدول رقم 
  ).٢٠١٦-٢٠١٥(المنوفية موسم 

 التكرارات أهم المشكالت التسويقية   م
  األهمية النسبية

  للتكرارات 
 (%) 

 ٢٤ ٣٠ تفاع تكاليف النقلبعد أماكن التوزيع وبالتالي ار  ١
 ٢٤ ٣٠ عدم وجود أماكن تخزين كافية خاصة مع انخفاض مدة الصالحية للمنتجات اللبنية خاصة الزبادي  ٢
 ١٩.٢ ٢٤ انخفاض التوزيع و سعر البيع الناتج عن اإلشاعات التي تظهر على المنتجات اللبنية البلدية  ٣
 ١٦.٨ ٢١ رعةتعرض بعض المنتجات خاصة الزبادي للتلف بس  ٤
 ١٦ ٢٠ وجود مرتجعات خاصة من علب الزبادي   ٥

 ١٠٠ ١٢٥ اإلجمالي
  

  )٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم  البحثإستمارة إستبيان بعينة جمعت وحسبت من : المصدر
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أهم مقترحات التغلب على المشكالت التسويقية للجـبن األبـيض والزبـادي المصـنع      ):١٥(جدول 
  ).٢٠١٦-٢٠١٥(ة في محافظة لمنوفية موسم بالمعامل البلدي

  
  األهمية النسبية التكرار  أهم المقترحات التغلب على المشاكل التسويقية 

 للتكرارات 
 ٢٣.٦ ٣٠ البحث عن أسواق جديدة لتوزيع أكبر كمية من المنتج   ١
 ٢٣.٦ ٣٠ االهتمام بعمليات التبريد سواء في منافذ البيع أو أثناء عملية النقل  ٢
 ٢١.٣٠ ٢٧  أقامة المعامل بالقرب من المستهلكين  ٣
 ١٩.٧ ٢٥ إجبار المصدر على قبول نسبة من المرتجعات  ٤
 ١١.٨١  ١٥ وضع المنتج في مكان واضح للمستهلك  ٥

 ١٠٠ ١٢٧ اإلجمالي
  

  )٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم  البحثإستمارة إستبيان بعينة جمعت وحسبت من : المصدر
  
  
  

  )٢٠١٦-٢٠١٥(أهم معوقات الرقابة الصحية في عينة البحث موسم  :)١٦(جدول 
 (%)األهمية النسبية للتكرارات  التكرار أهم معوقات الرقابة الصحية   م
 20.00 25 وجود جهاز فني متخصص في التحليل عدم  ١
 18.40 23 الرشاوى والعموالت  ٢
 17.60 22 التالعب في تواريخ اإلنتاج والصالحية  ٣
 16.00 20 القوانين دمق  ٤
 14.40 18 تدنى رواتب مفتشي الصحة وعدم وجود حوافز تتناسب مع طبيعة عملهم  ٥
 13.60 17 عدم إحكام الرقابة على المعامل البلدية من قبل مفتشي الصحة  ٦

 100 125 اإلجمالي
  

  )٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم البحث إستمارة إستبيان بعينة جمعت وحسبت من : المصدر
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  )٢٠١٦-٢٠١٥(أهم مقترحات التغلب على مشاكل الرقابة الصحية في عينة البحث موسم  :)١٧(جدول 

 % التكرار أهم المقترحات للتغلب على مشاكل الرقابة الصحية  م
 34.33 23 وتحليل األلبان جهات متخصصة وعلى دراية في الفحص وجود  ١
 29.85 20 ليمةرقابة صارمة متخصصة على أسس س وجود  ٢
 35.82 24 القوانين وتغليظ العقوبات للمخالفين تحديث  ٣

 100 67 اإلجمالي
  )٢٠١٦-٢٠١٥(بمحافظة المنوفية موسم البحث إستمارة إستبيان بعينة جمعت وحسبت من : المصدر

  

  
  الملخص

ا تعد كم. باألنواع األخرى قليلة الثمنتعد األلبان من مصادر البروتين الحيواني الرخيصة 
 ٥.٦حـوالي حـوالي    ٢٠١٣حيث بلغ اإلنتاج المحلى من األلبان عـام   ،مصدر للدخل القومي

مليار جنيه، وأضافت واردات األلبان ومنتجاتها حـوالي   ٢٣.٩مليون طن، تقدر قيمتها بحوالي 
ألف طن، وبذلك بلغ إجمـالي   ٥٥١مليون طن، وبلغت صادرات األلبان ومنتجاتها حوالي  ١.١

مليون طن، أي أنه توجد فجوة بين المتاح مـن اإلنتـاج    ٦.١لصافي من األلبان حوالي الغذاء ا
فـي  . يتم استيرادها من الخـارج  ٢٠١٣عام  مليون طن ١.١المحلى واالستهالك بلغت حوالي 

كيلو جرام  ٧٥.٧نفس الوقت،  نجد أن متوسط نصيب الفرد من األلبان في مصر قد بلغ حوالي 
المتوسط أقل بكثير من المتوسطات العالمية التي يوصى بها علماء التغذيـة  في نفس السنة، وهذا 

ونظرا ألن اللبن مـن السـلع سـريعة    . كجم في السنة ١٨٠للفرد، بأال يقل استهالك الفرد عن 
، بهدف الحـد  )مثل الجبن والزبادي(التلف، لذا يجب تحويله من لبن طازج إلي منتجات مصنعة 

إال أن هذه الصـناعة تواجـه   . رفع قيمته التصنيعية، من جهة أخرىمن فساد اللبن من جهة، و
بمشاكل إنتاجية وأخرى تسويقية تحتاج إليجاد أنسب المقترحات لحلها لضمان اسـتمرار تـدفق   

  . المصنع من السلعتين طول العام
وقد أظهرت البيانات التي تم الحصول عليها من استمارات االسـتبيان، أن قيمـة اللـبن    

مـن جملـة   % ٨٩.٩٥إلى جبنة بيضاء طرية بالمعامل البلدية بمنطقة البحث تمثل نحو المصنع 
باقي بنود التكـاليف المتغيـرة، ليصـبح إجمـالي     % ٩.٤٦تكاليف التصنيع، مضاف إليها نحو 

في حين ال تمثل التكاليف . من إجمالي التكاليف الكلية للتصنيع% ٩٩.٤١التكاليف المتغيرة نحو 
تشير مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية و االقتصادية إلي أن العائد على الجنيـه  %. ٠.٥٩الثابتة سوى 

جنيـه فـي   /قرش ٠.١٦المستثمر في صناعة الجبن األبيض الطري بمناطق البحث قد بلغ نحو 
اليوم الواحد وهو اعلي من االستثمار بالبنوك التجارية والمشروعات األخرى، كما بلغت نسـبة  

 ١.١٦ف في صناعة الجبن األبيض بالمعامل البلدية بمناطق البحـث نحـو   إجمالي العائد للتكالي
كحـد  % ١٨يرتفع بنحو % ١٦كمتوسط عام، أي أن العائد الكلي يزيد عن التكاليف الكلية بنحو 

كحد ادني بمركز تال، وهو ما قد يرجـع ذلـك   % ١٥أقصى بمركز شبين الكوم وينخفض لنحو 
بينما تتمثل قيمة اللبن المصنع زبادي بالمعامل . هذا المركزالرتفاع سعر شراء الكجم من اللبن ب

من إجمالي التكاليف الكليـة للتصـنيع ترتفـع بنحـو     %  ٧٠.٠٤البلدية بمحافظة المنوفية نحو 
مـن إجمـالي تكـاليف    % ٩٨.٢٥بباقي بنود التكاليف التكاليف المتغيرة لتصل لنحو% ٢٨.٢١

ويبلغ العائد على الجنيـه المسـتثمر   . ١.٧٥لثابتة سوى تصنيع الزبادي، بينما ال تمثل التكاليف ا
قرش في اليوم الواحـد ويرجـع    ٤٢بالمعامل البلدية بمناطق البحث نحو ، في صناعة الزبادي 

  . ارتفاعه لقصر فترة التصنيع وسرعة البيع باإلضافة إلي انخفاض تكاليف الصناعة
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  التوصيات 
  إلشراف المحكم عليها وعلى المخالفات والعمالـة  ضرورة حصر هذه النوعية من المعامل و ا

وتحديث القوانين الخاصة بهذه الصناعة وتغليظ العقوبة فـي  ) قانونيا(المستخدمة صحيا ورقابيا 
  . الحاالت المخالفة للحصول على منتج آمن صحياً

       رة مد هذه النوعية من المعامل بالمياه النقية والكهربـاء وأجهـزة الحفـظ والتبريـد والبسـت
  . للمحافظة على المنتجات من التلف ومد المستهلك بمنتج آمن صحياً) بالتقسيط(
    إنشاء مراكز لتجميع األلبان بموصفات جودة عالية ومراقبة من الجهات المعنية بكل قريـة أو

مجموعة من القرى القريبة للمحافظة على اللبن ومد المعامل باحتياجاتها ومنـع التعامـل مـع    
  .حةالباعة السري

   بالقرب مـن منـاطق اإلنتـاج   (السماح بإقامة معامل األلبان داخل المدن والقرى من جديد( ،
بشرط وجود أجهزة للبسترة للمحافظة على اللبن المنتج والحصول على منتجات آمنـة صـحياً   

 .ورفع قيمة اللبن التصنيعية
  لطازج مـن جهـة ومـد    التوسع في تربية حيوانات لبن عالية اإلنتاج لمد حاجة االستهالك ا

  .المعامل بحاجتها من األلبان طول العام
  المراجع

حزمة ائتمانية مقترحة لتطوير  نحو تنمية اإلنتاج الحيواني في مصر،"، )دكتور(إبراهيم سليمان عبده  .١
كليـة   ، جامعة الزقـازيق مذكرة إستنسل، ، "كفاءة تسويق األلبان  وتصنيعها في القرية المصرية 

  .١٩٩١ االقتصاد الزراعي،الزراعة، قسم 
لعامه واإلحصاء، إحصائيات الثروة الحيوانيـة، أعـداد متفرقـة، النشـرة     االجهاز المركزي للتعبئة  .٢

  .السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من أهم السلع الصناعية
المجلة المصـرية   ،ي مصردراسة اقتصاديه لصناعة األلبان ف، ) دكتور(سامي محمد محمد السيسى  .٣

المجلـد العشـرون، العـدد الثالـث،      ،المصرية لالقتصاد الزراعيالجمعية  لالقتصاد الزراعي،
  .٢٠١٠سبتمبر

المجلة ، في مصر الحجم االقتصادي لتصنيع الجبن األبيض، ) دكاترة(وآخرون  ممدوح مدبولى نصر .٤
  . ٢٠١٢د الرابع، ديسمبر المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثاني والعشرون، العد

، إحصائيات الثروة الحيوانية، أعـداد  االقتصاديةلزراعه واستصالح األراضي، قطاع الشئون اوزارة  .٥
  .متفرقة

 نشرات تقديرات الـدخل الزراعـي،   االقتصاديةلزراعه واستصالح األراضي، قطاع الشئون اوزارة  .٦
  .نشرات الميزان الغذائي

  .ارة اإلنتاج الحيواني، سجالت الثروة الحيوانية، بيانات غير منشورةلزراعه بالمنوفية، إدامديرية  .٧
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Summary 
The milk and dairy products are cheapest source of animal protein 

compared to other sources of animal protein. They are also an important source 
of the national income. The domestic production of milk and dairy products 
reached around 5.6 million tones, valued at around 23.9 billion pounds in 2013. 
The imports of milk and dairy products added around 1.1 million tons to the 
available consumption quantities, while their exports reaches 551 thousands tons. 
The total net consumption of milk and dairy products have amounted about 6.1 
million tons in the same mentioned year. It is also illustrated that the average per 
capita consumption reached about 75.7 kg in 2013, which is much lower than the 
recommended average by the nutrition scientists (=180 kg). because milk is one 
of the quick perishable goods, so it must be converted from the form of fresh 
milk to processed products (such as cheese and yogurt), aiming to minimize the 
perishable quantities of the fresh milk, on one hand, and to increase the added 
value of the manufacturing, on the other hand. However, the dairy products 
industries (especially the small labartories) are facing many production and 
marketing problems that need the most suitable approaches to be resolved to 
ensure the continued flow of milk, cheese and yogurt along the year. 

The obtained data from the questioners have shown that the value of the 
processed milk in the white soft cheese’ baladi laboratories represented 89.95% 
of the total manufacturing costs. Additional 9.46% of other variable costs made 
the total variable costs about 99.41% of the overall costs, while fixed costs 
represented only 0.59%. The indicators of the production and economic 
efficiency illustrated that the return of the white soft cheese laboratories have 
reached 0.16 pistares/pound/day. The average ratio of the total revenue to the 
total costs reaches in white soft cheese laboratories in the three areas 1.16 of the 
year, which means that the total revenue over the total costs rose by about 16%. 
This ratio varied between 18% in Sheebin El-kom and 15% in Tala. The value of 
the milk processed in the yougurt laboratories represented 70.04 of the total 
costs. Additional 28.21% of other variable costa made the total variable costs 
almost 98.21% of the total variable manufacturing costs, while fixed costs 
represented only 1.75%. The return of the invested pound in the laboratories of 
the yougurt industry reached about 42 pistares/pound/day.  


