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تعتبر األلبان ومنتجاتها من أهم المصادر الغذائية لإلنسان إلحتوائها على العناصر الغذائية الهامة لبناء الجسم الملخص: 
ام للصناعات نواع البروتين الحيوانى ومصدر هأومقاومة األمراض كما يعتبر اللبن والمنتجات المتعلقة به من أرخص 

نها الجبن المطبوخ حيث تكمن المشكلة البحثية فى الزيادة المستمرة فى سعر الجبن المطبوخ والتى م، التحويلية ذات الصلة
فى مقابل الزيادة السكانية مما ذلك رتفاع أسعار خامات التصنيع والتى يتم إستيراد أغلبها بلوكات ال وأوالمصنع مثلثات 

قتصادية لهذه الصناعة من مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية وااليزيد من الفجوة بين اإلنتاج واإلستهالك، ويهدف البحث إلى قياس 
فى  ذى القرار التوسع فى هذه الصناعةخالل التحليل والمقارنة لهيكل المدخالت والمخرجات، بهدف إتاحة الفرصة لمتخ

طبوخ مثلثات أهم نتائج الدراسة يمكن تلخيصها فى اآلتى: صافى الربح للجبن الم، قتصاديةالكفاءة اإلنتاجية واال إطار
للجبن المطبوخ مثلثات وبلوكات بلغ حوالى  القيمة المضافة ،جنيه للطن على الترتيب ۷۷۰۷، ۱٤٥٥۱وبلوكات بلغ حوالى 

 .جنيه للطن على الترتيب ۸۱۰۲، ۱٤۹۷٤

 ، صافي الدخل، الربح.شالقيمة المضافة، إجمالي الهام الجبن المطبوخ، منتجات األلبان، الكلمات االسترشادية:

 والمشكلة البحثية المقدمة

اإلنتاج رغم األهمية الغذائية لأللبان ومنتجاتها فإن 
حتياجات المتزايدة للسكان يكفى اال المتاح فى مصر ال

حوالى  ۲۰۰۹لبان المنتجة عام حيث قدرت كمية األ
مليون طن فى حين بلغ إجمالى اإلستهالك خالل  ۰۲۳.٦

ألف طن  ٦۷٦مليون طن بفجوة بلغت  ٦.٦۹۹العام  ذات
هذه الفجوة يتم إستيرادها من الخارج  مما يكلف الدولة 

وفى مجال  .)۲۰۱۲ صالح،( مبالغ كبيرة لسد هذا العجز
التصنيع تزداد هذه الفجوة ما بين اللبن الخام المتاح 
للتصنيع وما يتم اإلحتياج إليه فعليا ويتم سد هذه الفجوة من 

شير تقديرات منظمة وت خالل إستيراد اللبن الفرز المجفف،
األغذية والزراعة إلى ان متوسط إستهالك الفرد من 

كيلوجرام سنويا ويعتبر  ٥٥.۷األلبان ومنتجاتها فى مصر 
ذلك منخفضا نسبيا بالمقارنة باإلستهالك العالمى للفرد 

كيلوجرام للفرد كمتوسط  ۲٥۰الذى يصل أكثر من 
فى السنوات إستهالك فى الدول المتقدمة إال أن هذه النسبة 

 سريع لدى العديد من البلدان النامية األخيرة فى ازدياد
)FAO, 2013(.  بعكس ما كانت تشير إليه الدراسات

قتصادى اإلحصائية قبل ذلك أى قبل سياسة التحرير اال
قتصادية منذ مطلع الذى انتهجته مصر فى اإلصالحات اال

وضاع اإلستهالك من مختلف التسعينات حيث تغيرت أ
صبحت أكثر استجابة وتأثرا بالمتغيرات ألع والس

مع ذلك اإلقتصادية وعوامل السوق المحلية والعالمية، 
توفر اللبن الفرز المجفف الذى يعد من أهم العناصر الخام 
التى تدخل فى تصنيع منتجات األلبان وعلى رأسها الجبن 

التى اهتمت باستقصاء آثار المطبوخ حيث تشير الدراسات 
إلى إتجاه األسعار العالمية  لجات على األلبان ومتجاتهااتفاقية ا

 للبن الفرز المجفف نحو اإلستقرار إن لم تنخفض نسبيا
الجبن المطبوخ مثلثات و .)۱۹۹٥ زخارى،و الدرديرى(

المعروف بالنستو أو المطبوخ بلوكات ذو قيمة غذائية 
عالية إلحتوائها على العناصر الغذائية مثل البروتين 

سهل الهضم والفيتامينات الالزمة لبناء الجسم والدهن 
ومقاومة األمراض، كما انه من أرخص أنواع البروتين 
الحيوانى عالوة على طعمه المستساغ للفئات العمرية 
المختلفة ومع ارتفاع الوعى الغذائى يزداد معدل اإلستهالك 

ومن ذلك يتضح أهمية بحث الوسائل الالزمة ، المحلى
 نتاجية لتصنيع الجبن المطبوخ مثلثات أولرفع الكفاءة اإل

 بلوكات.

 مشكلة البحث
عجز اإلنتاج المحلى تتلخص المشكلة البحثية فى 

المتزايد لهذه الصناعة عن الوفاء باحتياجات اإلستهالك 
، وتلجأ بين العرض والطلبالمحلى فتزداد الفجوة الغذائية 

لخارج الدولة لتغطية هذا العجز عن طريق اإلستيراد من ا
 .قتصادية للدولةامما يتسبب فى أضرار 
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 الهدف من البحث
تقدير مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لوحدة 

لمطبوخ في صورة مثلثات أو المنتج (طن) من الجبن ا
 .وكذلك حساب القيمة المضافة بلوكات،

 طريقة البحثيةمصادر البيانات وال

 الصادرة المنشورة اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية
وبيانات  ،إدارة األمن الغذائى التابعة لوزارة الزراعةعن 

ة العالمية التابعة لألمم المتحدة والزراعمنظمة األغذية 
(FAO) العامة واإلحصاء، الجهاز المركزى للتعبئةو 

لى البيانات األولية التى تم جمعها من خالل إباإلضافة 
المصانع  حدأمن  مارات اإلستبيان لعينة عمديةاست

المتخصصة فى صناعة الجبن المطبوخ من مصانع مدينة 
 ، إعتمدتكدراسة حالة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية

 الدراسة على طرق التحليل الوصفى والكمى والتى تضمنت
ستخدام ابعض طرق التحليل اإلحصائى والتى من أهمها 

ت المتوسطات الحسابية البسيطة والمرجحة واستخدم
الدخل تحليل الميزانية المزرعية فى تحليل الدراسة أسلوب 

 قتصادية.الكفاءة اإلنتاجية واال وتقدير مؤشرات المزرعي
 ت المؤشرات التالية لتحقيق أهداف الدراسة:موقد استخد

إجمالي الهامش فوق التكاليف المتغيرة = اإليراد الكلي  -۱
 التكاليف المتغيرة المباشرة. –

التكاليف المباشرة  - اإليراد الكلي=  صافي الدخل  -۲
 غيرة وثابتة).ت(م

التكاليف الكلية (مباشرة وغير  –الربح = اإليراد الكلي  -۳
 مباشرة).

طن = صافى الربح لكل طن/سعر البيع لحافز المنتج ل -٤
 .)۲۰۰۹ سليمان وعامر،( المزرعى للطن

تكاليف  -= اإليراد الكلى لكل طن القيمة المضافة للطن  -٥
 .)۲۰۰۷ التجارية للطن (إبراهيم وسليمان،المدخالت 

 قيمة السلع الوسيطة للمرحلة. –= قيمة السلع النهائية 
طن/إجمالى  = صافى الربح لكل أربحية الجنيه المنفق -٦

 .التكاليف اإلنتاجية
تشمل التكاليف غير التجارية كل من: أجور العمالة 

الت، ات واآلصيانة المعدالمؤقتة والدائمة وإهالك المبنى، 
 وغيرها.. ميناتأوالكهرباء، والضرائب والت المياه الوقود،

 النتائج والمناقشة

تتضمن  الجبن المطبوخ مثلثات: تصنيع قتصادياتا
 ومؤشرات الكفاءة اإلنتاجية ،واإليراد الكلى ،تكاليف التصنيع

تكاليف  واإلقتصادية للطن المصنع جبن مطبوخ مثلثات
 ،تتضمن تكاليف التصنيع : تصنيع الجبن المطبوخ مثلثات

التكاليف المتغيرة وهى عبارة عن تكاليف مكونات الطبخ 

 بروتين ومنها اللبن الفرز المجفف، زيت النخيل، شيدر خام،
أمالح استحالب، مثبت غذائى، وأخرى... وتكاليف  اللبن،

مستلزمات التعبئة، وتكاليف أجور العمالة المؤقتة، 
هرباء، وكيماويات الغسيل، وتكاليف الوقود، والمياه والك

إهالك  :التكاليف الثابتة وهى عبارة عن تكاليف كل من
 هالك المبنى، أجور العمالة الدائمة، صيانة المعداتالمعدات، إ

 وتم حساب تكاليف التصنيع واآلالت، والضرائب والتأمينات.
 خالل عام ثم حساب تكاليف التصنيع للطن المصنع منها.

توضح تكاليف تصنيع طن  ۱جدول بالتقديرات الواردة 
ن متوسط أن مطبوخ مثلثات ويتضح من الجدول جب

التكاليف الكلية لتصنيع طن جبن مطبوخ مثلثات قد بلغت 
جنيه تمثل منها التكاليف المتغيرة نحو  ۱۳٤٤۸.۱۲نحو 

% من ۹۲.۹۸جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو ۱۲٥۰٤.٤۱
ثابتة بنحو التكاليف الكلية، بينما قدرت التكاليف ال

% من ۷.۰۲جنيه بأهمية نسبية بلغــت حوالى  ۹٤۳.۷۱
 التكاليف الكلية لتصنيع طن جبن مطبوخ مثلثات.

التكاليف المتغيرة للطن المصنع من الجبن المطبوخ 
مثلثات: تشمل التكاليف المتغيرة كال مــن تكاليف مكونات 
الخلطة للطن المطبوخ مثلثات وتكاليف مستلزمات التعبئة 

أجور عمالة مؤقتة وتكاليف الوقود وتكاليف المياه و
ويبدو من النتائج والكهرباء وتكاليف كيماويات الغسيل، 

ارتفاع القيمة واألهمية النسبية لتكاليف  ۱جدول المبينة ب
مكونات خلطة الطن المصنع من الجبن المطبوخ مثلثات إذ 

جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو  ۷۳٦٤.۹۲بلغت قيمته نحو 
% فقد ارتفعت التكلفة لتصل أقصاها فى اللبن ۷۷.٥٤

 جنيه بأهمية ۲۷۰۰بلغت قيمته نحو الفرز المجفف إذ 
، يليها تكلفة زيت النخيل حيث بلغت قيمته %۲۰.۰۸نسبية 
%، ۱۳.۳۰جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو ۱۷۸۸.۲٤نحو 

يليها الشيدر الخام وبروتين اللبن إذ بلغت قيمتهما نحو 
 %،۸.٦٦جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو  ٦۲۲، ۲.۱۱٦٥

% على الترتيب، يليها أمالح اإلستحالب والمثبت ٤.٦۳
جنيه  ۳۷۱.۳۷، ۳۸۳.٦۳الغذائى إذ بلغت قيمتهما نحو 

% على الترتيب، ۲.۷٦ ،%۲.۸٥بأهمية نسبية بلغت نحو 
وانخفضت لتصل أدناها فى كل من المواد الحافظة 

ت قيمة كل منهم نحو وحامض الستريك وملح الطعام إذ بلغ
جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو  ٦.۱۲، ۲٥ ،۱۹۰.۰۳

 .% على الترتيب۰.۰۹ ،%۰.۱۹%، ٤۱.۱
 ٥۰٤۱.۳۳وفيما يتعلق بمستلزمات التعبئة بلغت التكاليف 

 % حيث ارتفعت التكلفة۳۷.٥جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو 
لتصل أقصاها فى كل من رول األلومونيوم وعلب المثلثات 

جنيه بأهمية  ۱۸۲٥.٤٤، ۲۲۱۰.٥قيمتهما نحو لتصل 
% على الترتيب، ۱۳.٥۷%، ۱٦.٤٤نسبية بلغت نحو 

يليهما تكلفة صندوق الكرتون إذ بلغت قيمتها نحو 
%، ٤.۳٤جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو  ٥۸۳.۸٤

وانخفضت لتصل أدناها فى تكلفة الخيط والسلوتيب 
نيه ج ۱۳الالصق الشفاف لتصل قيمة كل منهما نحو 

 % لكل منهما.۰.۱بأهمية نسبية بلغت نحو 
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محافظة مصانع مدينة العاشر من رمضان ب أحدهيكل المدخالت والمخرجات لتصنيع طن جبن مطبوخ مثلثات ب .۱جدول 
   ۲۰۱٥/۲۰۱٦ الشرقية خالل عام

بالجنيه للوحدة السعر الكمية الوحدة البيان ةاألهمية النسبي القيمة بالجنيه للطن المصنع   
 %100 28000 28 1000 كجم الجبن المصنع مثلثات

  28000    اإليراد الكلى
      التكاليف المتغيرة

      المكونات
 %20.08 2700 18 150 كجم لبن فرز مجفف

 %8.66 1165.2 23.304 50 كجم شيدرخام
 %13.30 1788.24 7.451 240 كجم زيت نخيل

 %4.63 622.03 34.557 18 كجم بروتين لبن
 %0.79 106.82 7.121 15 كجم مالتو دكسترين
 %2.85 383.63 20.191 19 كجم أمالح إستحالب

 %2.76 371.37 185.684 2 كجم غذائى مثبت 
 %0.19 24.97 12.483 2 كجم حامض ستريك

 %1.41 190.03 974.525 0.195 كجم مواد حافظة
 %0.09 12.6 0.9 14 كجم ملح طعام

 %54.77 7364.92    لمكوناتإجمالى تكاليف ا
      مستلزمات التعبئة

 %16.44 2210.52 85.02 26 كجم رول الومونيوم
 %0.38 50.60 12.649 4 كجم رول إسترب

 %0.10 13.35 20.867 0.64 عدد بكرة خيط
 %0.10 13.15 12.649 1.04 عدد رول سلوتيب شفاف

 %0.11 15.32 6.411 2.39 كجم مادة الصقة تكت
 %0.21 28.04 4.877 5.75 كجم ادة الصقة  شريطم

 %0.21 28.40 15.78 1.8 كجم اكياس
 %4.34 583.84 2.522 231.5 عدد صندوق كرتون

 %13.57 1825.44 13.144 138.88 عدد ٦۰علب مثلثات*باكو
 %1.22 164.59 86.625 1.9 عدد ۳٥۰۰۰تكت مثلثات باكو

 %0.80 108.07 20.314 5.32 عدد رول شريط بندرول
 %37.49 5041.33    إجمالى تكاليف مستلزمات التعبئة

 %0.02 3.07   جنيه/طن أجور عمالة مؤقتة
 %0.12 16.41   جنيه/طن الوقود

 %0.58 78.00   جنيه/طن المياه والكهرباء
 %0.00 0.67 2.675 0.25 كجم كيماويات للغسيل

 %92.98 12504.41    إجمالى التكاليف المتغيرة
      التكاليف الثابتة
 %5.80 779.36   جنيه/طن إهالك المعدات
 %0.66 88.72   جنيه/طن إهالك المبنى

 %0.26 34.60   جنيه/طن أجور العمالة الدائمة
 %0.20 26.61   جنيه/طن صيانة المعدات واآلالت

 %0.11 14.42   جنيه/طن الضرائب والتامينات
 %7.02 943.71    إجمالى التكاليف الثابتة
  13448.12    إجمالى تكاليف التصنيع

UالمصدرU: ۲۰۱٥ بمحافظة الشرقية خالل عام من رمضان العاشر مصانع مدينة ألحد جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية/ 
۲۰۱٦. 
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وفيما يتعلق بباقى التكاليف المتغيرة التى تشمل كال من 
الوقود والمياه أجور العمالة المؤقتة وتكلفة كل من 

والكهرباء وكيماويات الغسيل تبين من الجدول أنها ارتفعت 
لتصل أقصاها فى تكاليف المياه والكهرباء إذ بلغت قيمتها 

%يليها  ۰.٥۸جنية بأهمية نسبية بلغت نحو  ۷۸نحو 
%، يليها أجور العمالة ۱٦.٤تكاليف الوقود إذ بلغت نحو 

سبية بلغت نحو جنيه بأهمية ن ۳المؤقتة إذ بلغت نحو 
لتصل أدناها فى  %، وانخفضت التكاليف المتغيرة۰.۰۲

 جنيه  بأهمية ۱.۳٤كيماويات الغسيل إذ بلغت قيمتها نحو 
% من إجمالى التكاليف الكلية ۰.۰۱نسبية  بلغت نحو 

 .لتصنيع طن جبن مطبوخ مثلثات

التكاليف الثابتة للطن المصنع جبن مطبوخ مثلثات: 
بتة تكلفة كل من إهالك المعدات وإهالك تشمل التكاليف الثا

المبنى وأجور العمالة الدائمة وصيانة المعدات واآلالت 
والضرائب والتأمينات وبدراسة بنود التكاليف الثابتة تبين 
أنها ارتفعت لتصل أقصاها فى إهالك المعدات حيث بلغت 

جنيه للطن المصنع بأهمية نسبية بلغت نحو  ۷۷۹.۳٦نحو 
ل من إهالك المبنى ت لتصل أدناها فى ك%، وانخفض۸.٥

 الدائمة وصيانة المعدات واآلالت والضرائب وأجور العمالة
، ۳٤.٦، ۸۸.۷۲والتأمينات إذ بلغت قيمة كل منهم نحو 

جنيه للطن المصنع جبن مطبوخ مثلثات  ۱٤.٤۲، ۲٦.٦
 ،%۰.۲۰ ،%۰.۲٦ %،۰.٦٦بأهمية نسبية بلغت نحو 

 .% على الترتيب۰.۱۱

  مثلثات لكلى للطن المصنع جبن مطبوخاإليراد ا
يتوقف اإليراد الكلى لتصنيع طن من الجبن المطبوخ 
 على كل مــن نوع المـنتج المصنع ومتوسط الكمية المصنعة،

ومتوسط سعر وحدة الناتج وسعر المدخالت والمخرجات 
الناتج الكلى مقياس مبدئى  قيمةوتعتبر قيمة اإليراد الكلى أو

هى تعبر عن إنتاج المزرعة دون األخذ للدخل المزرعى و
تبين من ). ي۱۹۸۳ إبراهيم،( اإنتاجه فى اإلعتبار تكاليف

 ن الطن المصنع جبن مطبوخ مثلثات يبلغ متوسطأ ۱جدول 
جنيه أى أن قيمة الطن المصنع  ۲۸سعر بيع الكيلوجرام 

 جنيه. ۲۸۰۰۰جبن مطبوخ مثلثات واإليراد الكلى تبلغ 

تاجية واإلقتصادية للطن المصنع مؤشرات الكفاءة اإلن
 مثلثاتجبن مطبوخ 

مؤشرات الكفاءة  ۲جدول التقديرات الواردة بتوضح 
تبين ياإلنتاجية واإلقتصادية لتصنيع طن مطبوخ مثلثات، 

من الجدول أن صافى الربح لطن الجبن المطبوخ مثلثات 
جنيه وصافى الربح للكيلوجرام  ۱٤٥٥۱بلغ حوالى 

جنيه،  ۱.۰۸لربح للجنيه المنفق نحو جنيه، وقدر ا ۱٤.٥٥
وبلغ الهامش الكلى الناتج من تصنيع طن جبن مطبوخ 

جنيه. كما قدر حافز المصنع لكل  ۱٥٤۹٤.۹مثلثات نحو 
%، كما تبين من الجدول أن تكاليف ٥۱.۹۷طن نحو

، ۱۳۰۲٦المدخالت التجارية وغير التجارية بلغت نحو 
جنيه على التوالى، وقدرت القيمة المضافة  ٤۲۲.۸۱

 ۱٤۹۷٤الناتجة من تصنيع طن جبن مطبوخ مثلثات نحو 
جنيه وتبلغ نسبة إجمالى التكاليف المتغيرة إلى اإليراد 

 %.٤٥الكلى بحوالى 
 

 رمضان مصانع العاشر من حدأب مقاييس الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية للطن المصنع جبن مطبوخ مثلثات .۲جدول 
 ۲۰۱٥/۲۰۱٦بمحافظة الشرقية عام 

 القيمة الوحدة المؤشر
 28000 جنيه اإليراد الكلى

 7.02 )%( التكاليف اإلنتاجية الثابتة
 92.98 )%( التكاليف اإلنتاجية المتغيرة

 13448.79 جنيه/طن إجمالى تكاليف التصنيع
 13026 جنيه تكاليف المدخالت التجارية

 422.81 جنيه رالتجاريةتكاليف المدخالت غي
 13.45 جنيه تكلفة الكيلوجرام

 14551.21 جنيه الربح لطن الجبن المطبوخ مثلثات
 14.55 جنيه الربح لكل كيلوجرام
 1.08 جنيه الربح للجنيه المنفق

 15494.9 جنيه الهامش الكلى
 51.97 )%( حافز المصنع لكل طن

 14974 جنيه القيمة المضافة للطن للمصنع
 45 )%( إجمالى التكاليف المتغيرة/اإليراد الكلى

UالمصدرU:  ۱جدول جمعت وحسبت من بيانات. 
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 قتصاديات تصنيع الجبن المطبوخ بلوكاتا
تتضمن تكاليف التصنيع واإليراد الكلى ومؤشرات 

قتصادية للطن المصنع جبن مطبوخ الكفاءة اإلنتاجية واال
 بلوكات.

 لوكاتتكاليف تصنيع الجبن المطبوخ ب
التكاليف المتغيرة وهى ، تتضمن تكاليف التصنيع

عبارة عن تكاليف مكونات الطبخ ومنها اللبن الفرز 
بروتين اللبن،أمالح  المجفف، زيت النخيل، شيدر خام،

استحالب، مثبت غذائى، وأخرى... وتكاليف مستلزمات 
التعبئة، وتكاليف أجور العمالة المؤقتة، وتكاليف الوقود، 

والكهرباء، وكيماويات الغسيل، التكاليف الثابتة والمياه 
إهالك المعدات، إهالك  وهى عبارة عن تكاليف كل من:

المبنى، أجور العمالة الدائمة، صيانة المعدات واآلالت، 
 وتم حساب تكاليف التصنيع خالل والضرائب والتأمينات.

 عام ثم حساب تكاليف التصنيع للطن المصنع منها.وتشير
تكاليف تصنيع طن جبن إلى  ۳جدول الواردة ب التقديرات

مطبوخ بلوكات ويتضح من الجدول ان متوسط التكاليف 
الكلية لتصنيع طن جبن مطبخ بلوكات قد بلغت نحو 

جنيه تمثل منها التكاليف المتغيرة نحو  ٥۷.۸۲۹۲
% من ۹۰ جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو ٥۱.۷٤٦۲

 ۸۳۰الثابتة بنحو  التكاليف الكلية، بينما قدرت التكاليف
% من التكاليف الكلية ۱۰جنيه بأهمية نسبية بلغــت نحو 

 لتصنيع طن جبن مطبوخ بلوكات.

التكاليف المتغيرة للطن المصنع من الجبن المطبوخ 
 بلوكات

تشمل التكاليف المتغيرة كال مــن تكاليف مكونات 
التعبئة  الخلطة للطن المطبوخ بلوكات وتكاليف مستلزمات

عمالة مؤقتة وتكاليف الوقود وتكاليف المياه وأجور 
ارتفاع القيمة  ۳جدول ويبدو من النتائج المبينة ب باء.والكهر
فى تكاليف الطن  ة النسبية لتكاليف مكونات الخلطةواألهمي

المصنع من الجبن المطبوخ بلوكات إذ بلغت قيمته نحو 
% فقد ۸٦.۲۷جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو  ٦۹.۷۱٥۳

إذ  صل أقصاها فى اللبن الفرز المجففالتكلفة لتارتفعت 
%، ۳۱.٤۷نسبية  جنيه بأهمية ۲٦۱۰بلغت قيمته نحو 

 ۱۸۱۳.۳۹يليها تكلفة زيت النخيل حيث بلغت قيمته نحو 
%، يليها بروتين ۲۱.۸۷جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو 

، ۱۰۳٦.۷۱اللبن والشيدر الخام إذ بلغت قيمتهما نحو
 ،%۱۲.٥نسبية بلغت نحو جنيه بأهمية  ۲٥.٥۹٤

% على الترتيب، يليها أمالح اإلستحالب والمثبت ۷.۱۷
جنيه   ۳۷۱.۳۷ ،۳۸۳.٦۳ نحو بلغت قيمتهما إذالغذائى 

% على الترتيب، ٤.٤۸ %،٤.٦۳بأهمية نسبية بلغت نحو 
وانخفضت لتصل أدناها فى كل من المواد الحافظة 

هم نحو وحامض الستريك وملح الطعام إذ بلغت قيمة كل من
جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو  ۱٤.٤ ،٦٦.٦۸ ، ۱۹۰

 .% على الترتيب۰.۱۷ ،% %۰.۸۳، ۲.۲۹

وفيما يتعلق بمستلزمات التعبئة بلغت التكاليف 
% حيث ۲.۱٤جنيه بأهمية نسبية بلغت حوالى  ٥٥.۱۷۷

ارتفعت التكلفة لتصل أقصاها فى تكاليف صندوق الكرتون 
ه بأهمية نسبية بلغت نحو جني ۱٤۱.۲۳إذ بلغت قيمتها نحو 

%، وانخفضت لتصل أدناها فى تكلفة األكياس ۱.۷
والسلوتيب الالصق الشفاف لتصل قيمة كل منهما نحو 

 %،۰.۲۹جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو  ٦٥.۱۲، ٦۷.۲۳
 .% على الترتيب۰.۱٥

وفيما يتعلق بباقى التكاليف المتغيرة التى تشمل أجور 
من الوقود والمياه والكهرباء  العمالة المؤقتة وتكلفة كل

تبين من الجدول أنها ارتفعت لتصل أقصاها فى تكاليف 
جنيه بأهمية  ٦٥.٦۷المياه والكهرباء إذ بلغت قيمتها نحو 

يليها تكاليف العمالة المؤقتة إذ  % ۰.۷۹نسبية بلغت نحو 
% ۰.٦۲بأهمية نسبية بلغت نحو  ٥۱.۸بلغت نحو 

ف الوقود إذ بلغت نحو وانخفضت لتصل أدناها فى تكالي
% من إجمالى ۰.۱۷جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو ۱۳.۸۱

 التكاليف الكلية للطن المصنع جبن مطبوخ بلوكات.

التكاليف الثابتة للطن المصنع جبن مطبوخ بلوكات : 
تشمل التكاليف الثابتة تكلفة كل من إهالك المعدات وإهالك 

معدات واآلالت المبنى وأجور العمالة الدائمة وصيانة ال
والضرائب والتأمينات  وبدراسة بنود التكاليف الثابتة تبين 

حيث  بلغت  المبنى أنها ارتفعت لتصل أقصاها فى إهالك 
همية نسبية بلغت نحو جنيه للطن المصنع بأ ٤۱٤.٦نحو 

جنيه  ۳۳۰.۸يليها إهالك المعدات حيث بلغت نحو %، ٥
%، ٤حو للطن المصنع بلوكات بأهمية نسبية بلغت ن

وانخفضت لتصل أدناها فى كل من أجور العمالة الدائمة 
وصيانة المعدات واآلالت إذ بلغت والضرائب والتأمينات 

،  جنيه للطن ۲۰.۷۳، ۲۱.٤٦، ٤۲.٥قيمة كل منهم نحو 
المصنع جبن مطبوخ بلوكات بأهمية نسبية بلغت نحو 

 % على الترتيب.%۰.۲٥، %۰.۲٦، ٥۱.۰

 طن جبن مطبوخ بلوكاتلكلى لتصنيع اإليراد ا
ن الطن المصنع جبن مطبوخ أ ۳تبين من جدول 

جنيه أى أن  ۱٦بلوكات يبلغ متوسط سعر بيع الكيلوجرام 
قيمة الطن المصنع جبن مطبوخ بلوكات واإليراد الكلى 

 جنيه. ۱٦۰۰۰تبلغ 

مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية للطن المصنع 
 جبن مطبوخ بلوكات

توضح مؤشرات الكفاءة  ٤جدول اردة بالتقديرات الو
اإلنتاجية واإلقتصادية لتصنيع طن مطبوخ بلوكات، فتبين 
من الجدول أن صافى الربح لطن الجبن المطبوخ بلوكات 

جنيه وصافى الربح للكيلوجرام بلغ  ۷۷۰۷.٦٤بلغ نحو 
 ۰.۹۳المنفق نحو  جنيه، وقدر الربح للجنيه ۷.۷۱حوالى 

الناتج من تصنيع طن جبن  جنيه، وبلغ الهامش الكلى
جنيه. كما قدر حافز  ۸٥۳۷.٤۹مطبوخ بلوكات نحو 
%، كما تبين من الجدول أن٤۸.۱۷المصنع لكل طن نحو
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 حدأب ۲۰۱٥/۲۰۱٦هيكل المدخالت والمخرجات لتصنيع طن جبن مطبوخ بلوكات بمحافظة الشرقية خالل عام  .۳جدول 
 مصانع العاشر من رمضان

 األهمية النسبية القيمة بالجنيه للطن المصنع بالجنيه للوحدة السعر الكمية الوحدة البيان
 %100 16000 16 1000 كجم الجبن المطبوخ المصنع بلوكات

  16000    اإليراد الكلى
      التكاليف المتغيرة

      المكونات

 %31.47 2610 18 145 كجم لبن فرز مجفف

 %7.17 594.25 23.304 25.5 كجم شيدرخام

 %21.87 1813.39 7.451 243.375 كجم زيت نخيل

 %12.50 1036.71 34.557 30 كجم بروتين لبن

 %0.86 71.21 7.121 10 كجم مالتو دكسترين

 %4.63 383.63 20.191 19 كجم أمالح إستحالب 

 %4.48 371.37 185.684 2 كجم مثبت غذائى

 %0.83 68.66 12.483 5.5 كجم حامض الستريك

 %2.29 190.03 974.525 0.195 كجم ظةمواد حاف

 %0.17 14.4 0.9 16 كجم ملح طعام
 %86.27 7153.69    إجمالى تكاليف المكونات

      مستلزمات التعبئة

 %0.15 12.65 12.649 ۱ بكرة رول سلوتيب شفاف

 %0.29 23.67 15.78 1.5 كجم أكياس

 %1.70 141.23 2.522 56 عدد صندوق كرتون

 %2.14 177.55    اليف مستلزمات التعبئةإجمالى تك

 %0.62 51.79   جنيه/طن أجور عمالة مؤقتة

 %0.17 13.81   جنيه/طن الوقود

 %0.79 65.67   جنيه/طن المياه والكهرباء
 %89.99 7462.51    إجمالى التكاليف المتغيرة

      التكاليف الثابتة
 %3.99 330.78   جنيه/طن إهالك المعدات

 %5.00 414.59   جنيه/طن الك المبنىإه
 %0.51 42.50   جنيه/طن أجور العمالة الدائمة

 %0.25 20.73   جنيه/طن صيانة المعدات واآلالت
 %0.26 21.46   جنيه/طن الضرائب والتامينات

 %10.0 830.06    إجمالى التكاليف الثابتة
  8292.57    إجمالى تكاليف التصنيع

UالمصدرU: ۲۰۱٥مصانع مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية خالل عام  ألحدحسبت من بيانات الدراسة الميدانية جمعت و/ 
۲۰۱٦. 
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بأحد مصانع العاشر من رمضان ت مقاييس الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية للطن المصنع جبن مطبوخ بلوكا .٤جدول 
 ۲۰۱٦ /۲۰۱٥بمحافظة الشرقية عام 

 يمةالق الوحدة رــــالمؤش
 16000 جنيه اإليراد الكلى

 10.01 )%( التكاليف اإلنتاجية الثابتة
 89.99 )%( التكاليف اإلنتاجية المتغيرة

 8292.57 جنيه إجمالى تكاليف التصنيع
 7897.64 جنيه تكاليف المدخالت التجارية

 394.93 جنيه تكاليف المدخالت غيرالتجارية
 8.29 جنيه تكلفة الكيلوجرام

 7707.43 جنيه ح لطن الجبن المطبوخ بلوكاتالرب
 7.71 جنيه الربح لكل كيلوجرام
 0.93 جنيه الربح للجنيه المنفق

 8537.49 جنيه الهامش الكلى
 48.17 )%( حافز المصنع لكل طن

 8102.36 جنيه القيمة المضافة للطن للمصنع
 47 )%( إجمالى التكاليف المتغيرة/اإليراد الكلى

UالمصدرU: ۳معت وحسبت من بيانات جدول ج. 

 

تكاليف المدخالت التجارية وغير التجارية بلغت نحو 
جنيه على التوالى، وقدرت القيمة  ۹۳.۳۹٤، ٦٤.۷۸۹۷

المضافة الناتجة من تصنيع طن جبن مطبوخ بلوكات نحو 
جنيه وتبلغ نسبة إجمالى التكاليف المتغيرة إلى  ۸۱۰۲.۳٦

 %.٤۷اإليراد الكلى بحوالى 

الربح لكل طن جبن مطبوخ صافى أن  سبق يتبين مما
جنيه على  ۷۷۰۷.٤۳ ،۱٤٥٥۱.۲۱ مثلثات وبلوكات

الهامش الكلى لكل طن جبن مطبوخ مثلثات و ،الترتيب
حافز ، وجنيه على الترتيب ۸٥۳۷.٤۹، ۱٥٤۹٥وبلوكات 

 ،%٥۱.۹۷المنتج لكل طن جبن مطبوخ مثلثات وبلوكات 
ضافة لكل طن جبن القيمة المو ،على الترتيب ٤۸.۱۷%

جنيه على  ۸۱۰۲.۳٦ ،۱٤۹۷٤مطبوخ مثلثات وبلوكات 
  الترتيب.

 التوصيات
مما سبق يتبين أن تصنيع الجبن المطبوخ يحقق صافي 
ربح موجب وذلك مؤشر إلمكانية التوسع في هذا النشاط 

تشجيع المستثمرين إلنشاء مصانع لذا توصي الدراسة ب
رز المجفف وبروتين متخصصة فى تجفيف اللبن إلنتاج الف

اللبن والكازين حيث أنها من المكونات الرئيسية والهامة 
لصناعة الجبن بصفة عامة وصناعة الجبن المطبوخ بصفة 
خاصة مما يكون له أثر إيجابى فى رفع الكفاءة اإلنتاجية 
ورفع القيمة المضافة حيث يتم استيراد كميات كبيرة منها 
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ECONOMICS OF MANUFACTURING COOKED CHEESE IN 
SHARKIA GOVERNORATE 

Khalid E. Mahgob, A.A. Ibrahim, A.A. Laban and Amina A. Kotb 
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: Milk and dairy products are very important sources of food for humans 
because its contain important nutrients for body building and disease resistance. We 
considered milk and its related ingredients as the cheapest animal protein and an important 
source of related manufacturing industries. Which includes cooked cheese. The research 
problem lies in the continuous increase in the price of triangles or blocks cooked cheese for 
high prices of processing row materials. Which are mostly imported in exchange for 
increasing the population. Which increases the gap between production and consumption. The 
study aims at measuring the productivity and economic efficiency indicators of this industry 
during the analysis and comparison of the structure of inputs and outputs in order to provide 
the opportunity for decision makers to expand in this industry within the frame of productive 
and economic efficiency. The main results of the study can be summarized as follows: net 
profits for triangles and blocks cooked cheese are estimated 14551 LE/ton and 7707 LE/ton., 
respectively. The value added for triangles and blocks cooked cheese are estimated at 14974 
LE/ton and 8102 LE/ton., respectively.                   

Key words: Dairy products, cooked cheese, value added, gross margin, net farm income, profit. 

 

          

 ــــــــــــــــــــــ
 المحكمــــون:

 جامعة بنها. –كلية الزراعة بمشتهر  –أستاذ االقتصاد الزراعي   محمد سعيد أمين الشيشتاويأ.د.  -۱
 جامعة الزقازيق. –كلية الزراعة  –أستاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ   طــــاهــــر محمـــــد حسانين أ.د. -۲


