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 2022 يونيو25 ى، الموافقة على النشر ف2022مايو 20 استالم البحث فى

 الملخص العربى

تشييير النتييالى الييى ارتهييا  األسمييية النلييبية للتريياليف المت ييير  
نيع تيين لييبن خيياح تييراو  حيييأ  ن متولييت التريياليف المت ييير  لت يي

للجيييبن  رييياليف الت ييينيع% مييين اجميييالي ت93.15بيييين حييي    نيييى 
% من اجمالي تراليف الت نيع للبن اللالل رحي  98.94، الرومي

 ق ييىف فييي حييين تييراو  متولييت التريياليف الثابتيية بييين حييي    نييى 
% مين 6.85% من اجميالي ترياليف الت ينيع لليبن الليالل، 1.06

رحييي   ق يييىف ويرجيييع  الرومييييللجيييبن  اجميييالي ترييياليف الت ييينيع
ة للترييياليف الثابتيية اليييى  ن يييا تييينخها انخهيياا األسميييية النليييبي

نتاجيييية إل   حجيييح التاقييية التشييي يلية الق يييو  و ن الوحييي   ابزييييا
مميا ييي إ اليي اللبنية )المعمل( تنتى  رثر من نو  من المنتجات 

ميا ف راللبنيية توزيع اجمالي الترياليف الثابتية ىليى سيلم المنتجيات
سيييو منيييتى  ا  ربحييياللبنيييية تشيييير النتيييالى اليييى  ن  ىليييى المنتجيييات 

 6872.71الزبييا إ حيييأ يحقييل تيين اللييبن الخيياح ربييح بليي  نحييو 
 5721.00جنيه، يليه منتى األيس رريح حيأ يحقل ربح بل  نحو 

يحقيييل   نيييى  الرومييييجنييييه، فيييي حيييين تبيييين  ن منيييتى الجيييبن 
القيميية المضييافة  جنيييهف وب راليية 821.26المنتجييات ربحييا  بنحييو 

تى الزبييا إ  حتييل المررييز لمنتجييات األلبييان المختلهيية تبييين  ن منيي
جنييييه، فيييي حيييين بل يييت القيمييية المضيييافة  7784.31األول بنحيييو 

بنحيييو  الرومييييا ناسييا مييين ت ييينيع تيين ليييبن خييياح لمنييتى الجيييبن 
ويتبين  ن اجمالي الربح الناتى مين ت ينيع تين  فجنيه 2563.51

جنيييه  4595.25المختلهيية بليي  نحييو  لييبن خيياح لمنتجييات األلبييان
جنيييه بمسمييية  1580.72ا إ ىلييى نحييو يح ييل منييتى اللييبن الزبيي

% من اجمالي اليربح، يلييه منيتى األييس 34.40نلبية بل ت نحو 
% مين 18.67جنيه بمسمية نلبية بل ت نحو  858.15رريح بنحو 

جنيييه  798.37اجمييالي الييربح، يليييه منييتى الجييبن األبيييا بنحييو 
ين % مين اجميالي اليربح، فيي حي17.37ية بل ت نحيو بمسمية نلب

الليييبن الليييالل والجيييبن القيييري  اللبنيييية )ي المنتجيييات تح يييل بييياق
جنييه بمسميية  1358.01واللبن الرايب والجبن الروميي( ىليى نحيو 

يتبيييين  ن % مييين اجمييالي الييربحف رمييا 29.55نلييبية بل ييت نحييو 
لمنتجات  اجمالي القيمة المضافة الناتجة من ت نيع تن لبن خاح

ن منييتى اللييب جنيييه يح ييل 5552.07األلبييان المختلهيية بليي  نحييو 
جنييييه بمسميييية نليييبية بل يييت نحيييو  1790.39الزبيييا إ ىليييى نحيييو 

% من اجمالي القيمة المضافة، يليه منيتى الجيبن األبييا 32.25
% مييين 19.15جنيييه بمسميييية نلييبية بل يييت نحييو  1063.19بنحييو 

 952.23يييس رييريح بنحييو اجمييالي القيميية المضييافة، يليييه منييتى األ
% مييين اجميييالي القيمييية 17.15جنييييه بمسميييية نليييبية بل يييت نحيييو 

الليبن الليالل ين تح يل بياقي المنتجيات اللبنيية )المضافة، في حي
والجييييبن القييييري  واللييييبن الرايييييب والجييييبن الرومييييي( ىلييييى نحييييو 

ي % ميين اجمييال31.45جنيييه بمسمييية نلييبية بل ييت نحييو  1746.26
لميشييير الربحيييية  نيييه وفقيييا   البحيييأ ليييلا يو يييي القيميية المضيييافةف 

ات األلبييان موضييو  ال راليية يجييب ىلييى والقيميية المضييافة لمنتجيي
 ار  معامل األلبان سيرلة نلب ت نيع سلم المنتجات ىين ترييل ا

زيا   نلبة الرمية الملتخ مة من اللبن الخياح لت ينيع المنتجيات 
  ثيح األرثر ربحية )اللبن الزبا إ ثح األيس رريح ثيح الجيبن القيري

بن اللالل و خييرا  الجبن األبيا رامل ال لح ثح اللبن الرايب ثح الل
 االقت ا يةف الجبن الرومي( وللك لتعظيح ىوال سا

الييييربح، القيميييية المضييييافة، منتجييييات الرلمييييات االلترشييييا ية: 
  ، محافظة الشرقيةاأللبان

 المق مة
من قطاعات  هاما   اقتصاديا   يمثل قطاع الزراعة قطاعا  

% من إجمالي 21.10 نحوحيث يعمل به  ،اد القوميصتاالق
. كما أنه قطاع متميز بين القطاعات 2019ين عام المشتغل

% من 11.40االقتصادية األخرى في مصر حيث ساهم بنسبة 
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، ويعتبر قطاع اإلنتاج 2019الناتج المحلي اإلجمالي عام 
باإلضافة إلى  ، الحيواني ركيزة أساسية لإلنتاج الزراعي

مليار جنيه،  186.70تاج النباتي حيث بلغت قيمته نحو ناإل
% من قيمة اإلنتاج الزراعي والبالغة نحو 37.29مثل نحو ت

، وُتعتبر صناعة األلبان في 2019مليار جنيه عام  500.70
مصر من الصناعات الزراعية الهامة وترجع األهمية 

تاج ناالقتصادية لمنتجات األلبان إلى أنها من أهم مكونات اإل
 38.94بنحو  ومنتجاتها الحيواني حيث تقدر قيمة األلبان

% من قيمة اإلنتاج الحيواني، 20.86مليار جنيه تمثل نحو 
)الجهاز 2019 % من قيمة اإلنتاج الزراعي عام 7.78ونحو 

     .(2020المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
صر انوترجع أهمية األلبان ومنتجاتها إلى أنها من أهم الع

 عتبريكما المنتجات الزراعية األساسية الغذائية الهامة وأحد 
دورا   يتؤد يمن المنتجات الحيوانية ذات المكانة البارزة والت

ويعتبر اللبن من  ي،االقتصاد الزراع يإقتصاديا  هاما  ف
وذلك الحتوائه على  يالمصادر األساسية للبروتين الحيوان

للجسم كالكربوهيدرات  ةيالغذائية الضرور  جميع العناصر
يتامينات والسكريات والدهون واألمالح المعدنية والف

أمداده بالطاقة والحيوية كما والبروتينات الالزمة لنمو الجسم و 
غذاء سهل الهضم، كما أن زيادة استهالكه يزيد مناعة  هأن

الجسم من مخاطر اإلصابة باألمراض المختلفة، لذلك تعتبر 
الجسم من األمراض ومن أهم  يتق يالت األلبان من األغذية

المتوازن، وكذلك يعتبر اللبن المادة  يمصادر الغذاء الصح
لبان الشرب واأللبان أالخام لكثير من الصناعات اللبنية ك

معظم  يعلماء التغذية ف يالمتخمرة والجبن والزبد. لذا يناد
 كالدول المتقدمة بزيادة إستهالك الفرد من اللبن ومنتجاته وذل

تمع كما انه مقياس لرفاهية المج، لرفع مستوى الصحة العامة
 من الناحية الغذائية.

من أهم مجاالت  وُيعتبر مجال تصنيع األلبان واحدا  
النشاط االقتصادي الزراعي واسعة االنتشار في الريف 
المصري بصفة عامة وترتبط تلك الصناعة بالثروة الحيوانية 

ها مصدر المادة الخام نأمن حيث الحجم والنوعية، حيث 
بلغ وهي اللبن الخام حيث األساسية لجميع منتجات األلبان 

 مليون طن 5.48نحو  2019مصر عام  يإنتاج األلبان ف
وعلى الرغم من ، (2020)وزارة الزراعة واستصالح األراضي، 

ذلك فإن الكميات المنتجة من األلبان الخام المحلية ال يوجه 
% فقط، في حين يتم التصرف في 30 ةمنها للتصنيع إال نسب

المباشر )لبن سائل( أو التصنيع  الباقي إما باإلستهالك
تي ال تتوافر اإلشتراطات الصحية الخاصة بالطرق البدائية ال

باللبن ومنتجاته والتي يتم تصنيعها بالمعامل الصغيرة المنتشرة 
 بالريف المصري.  
 المشرلة البحثية

متوسللط نصلليب الفللرد  إنخفللاض فللي ةتتمثللل المشللكلة البحثيلل
 كجلم سلنويا   40 نحويبلغ حيث  من األلبان ومنتجاتها المصري

فللللي لفللللرد ا بنصلللليبويعتبللللر ذلللللك مسللللتوى منخفضللللا  بالمقارنللللة 
كجلللم  250أكثلللر ملللن إللللى اللللذي يصلللل بعلللض اللللدول المتقدملللة 

، كملللا أنللله أقلللل ملللن المعلللدالت التلللي ينصللل  بهلللا علملللاء سلللنويا  
كجلللم سلللنويا  فلللي صلللورة للللبن أو  180التغذيلللة بملللا ال يقلللل علللن 

لتغذيللللة السلللللليمة طبقللللا  لمعيلللللار منتجاتلللله، وهلللللو الحللللد األدنلللللى ل
لفللللاو(، باإلضللللافة ا)مللللم المتحلللدة منظملللة األغذيللللة والزراعلللة لأ

لوجللللود جهللللاز تسللللويقي يتسللللم بالضللللعف فللللي تسللللويق األلبللللان 
ومنتجاتهلللا ممللللا أدى إللللى اإلرتفللللاع المسلللتمر فللللي أسلللعار تلللللك 

هلكين، علللللى الللللرغم مللللن أن مصللللر تسللللالمنتجللللات وتضللللرر الم
 للبن. لديها ميزة نسبية في إنتاج ا

 البحأ سمية 
تشللللجيع وتنميللللة إنشللللاء أهميللللة مللللن  البحللللثأهميللللة ترجللللع 

فللي أملاكن إنتللاج األلبلان وهللي لتصللنيع األلبلان وحلدات صلغيرة 
القريلللة يسلللاهم بصلللورة مباشلللرة فلللي تنميلللة مجتملللع الريلللف وفلللي 

رة فللي القريللة ويسللاعد سللاألالمقللام األول يسللاهم فللي رفللع دخللل 
وس األمللللوال، كللللذلك تشللللجيع االسللللتثمارات الصللللغيرة لللللرؤ  ىعللللل

دعلم االقتصلاد القلومي  ىالوحدات الصلغيرة عللتعمل مثل هذه 
كقطللللللللاع مللللللللن قطاعللللللللات الصللللللللناعات التحويليللللللللة الريفيللللللللة أو 
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كلللذلك تمثلللل هلللذه الوحلللدات أهميلللة بملللا تقدمللله فلللي ، الحضلللرية
وجيلللات الحديثلللة فلللي ولكنملللدى كفلللاءة اسلللتخدام اإلمكانيلللات والت

والخبللرات الفنيللة  اراتالمهللوكللذلك اكتسللاب العمليللة اإلنتاجيللة. 
 .الريفية ةأرأسهم المر  ىوالتكنولوجية لشباب مجتمع الريف وعل

 البحأس ف 
اللللللرب  والقيمللللللة تقلللللدير  يسلللللتهدف البحلللللث بصلللللفة أساسللللللية

بهلللدف تحليلللل العالقلللات صلللناعة منتجلللات األلبلللان ل المضلللافة
من خاللها إتاحة الفرصة لمتخذ القلرار  مكني ياالقتصادية الت

بعلللض المنتجلللات اللبنيلللة فلللي مقابلللل بعللللض لتحسلللين تنافسلللية 
جذب المزيد ملن االسلتثمارات كذلك و  ألخرىالمنتجات اللبنية ا

 . إلى هذه الصناعة الهامة
 التريقة البحثية وم ا ر البيانات 

التحليللللللل اإلحصللللللائي الوصللللللفي  اسلللللللوبالبحللللللث  اسللللللتخدم
 بعلللللللض المتوسللللللطات والنسللللللب المئويلللللللة تقللللللديرفللللللي  والكمللللللي

تلم اسلتخدام ، البحث أهدافالتي تخدم  والمؤشرات االقتصادية
وأسللوب القيمللة  (Maxwell, 1979)الميزانيللة المزرعيلة أسللوب 

فللللي تحليللللل بيانللللات المللللدخالت  (Tsakok, 1990)المضللللافة 
بعللللللللض مؤشللللللللرات الكفللللللللاءة اإلنتاجيللللللللة والمخرجللللللللات وتقللللللللدير 

)الللللبن السللائل والللللبن المختلفللة أللبلللان ات امنتجلللواالقتصللادية 
والجلبن  الزبلادي والجلبن األبليض والجلبن القلري الرايب واللبن 

 :والتي تشمل على المقاييس التالية ، الرومي واأليس كريم(
التكلللاليف  –يلللراد الكللللي للطلللن الهلللام  اإلجملللالي للطلللن   اإل

 .اإلنتاجية المتغيرة للطن

إجملالي تكلاليف التصلنيع  –طلن ي للالكليراد الرب  للطن   اإل
 .للطن

تكللللللاليف  –للطللللللن ن   اإليللللللراد الكلللللللي القيمللللللة المضللللللافة للطلللللل
 .المدخالت التجارية للطن

تكللللاليف المللللدخالت غيللللر التجاريللللة للطللللن   تكللللاليف العمالللللة 
 والمياه والكهرباء وااليجار للطن.

تكاليف الملدخالت التجاريلة للطلن   إجملالي تكلاليف التصلنيع 
 تكاليف المدخالت غير التجارية للطن. –ن للط

مللللللا رين مللللللن البيانللللللات أولهواعتمللللللد البحللللللث علللللللى مصللللللد
البيانللات الثانويللة المنشللورة وغيللر المنشللورة مللن نشللرات الجهللاز 

ستصللالح وزارة الزراعللة وا  حصللاء، مركللزي للتعبئللة العامللة واإلال
اسلللتمارة ت األوليلللة التلللي تلللم جمعهلللا بثانيهملللا البيانلللا، األراضلللي

نتاجيللللة إلا الوحللللدات مللللنبطريقللللة عنقوديللللة عشللللوائية يان اسللللتب
 196( حيث يوجد في محافظة الشلرقية نحلو لعامالم)الصغيرة 

مختلفلللة لألبلللان تلللم أخلللذ عينلللة معملللل يقلللوم بتصلللنيع منتجلللات 
% ملللللن إجملللللالي علللللدد 10معملللللل تمثلللللل نحلللللو  20ملللللن  مكونللللة

ملن وتلم اختيلار مفلردات العينلة  .المعامل فلي محافظلة الشلرقية
عللى معملل(  11) براهيميلة واإلمعاملل(  9)مل  الق منيلامركزي 

افظلللة الشلللرقية ملللن حيلللث علللدد أكبلللر مراكلللز مح أسلللاس أنهملللا
 32، 41حيلللث بللللغ علللدد معاملللل األلبلللان نحلللو معاملللل األلبلللان 

بأهميللة نسللبية بلغللت نحلللو معمللل فللي كللل مللنهم علللى الترتيللب 
% ملللن إجملللالي علللدد المعاملللل فلللي محافظلللة %16.33، 20.92

كمللللللا هللللللو موضلللللل   ،2021/2022تللللللاجي اإلنوسللللللم الشللللللرقية للم
 .(1بالجدول )

 

 2021/2022توزيع مهر ات العينة البحثية لمعامل األلبان ىلى المرارز المختار  للمولح اإلنتاجي  ف1ج ول 
 مهر ات العينة )األسمية النلبية )% ى   معامل األلبان المرارز

 9 43.84 32 براهيميةاإل
 11 56.16 41 منيا القم 

 20 100 73 المررزين الياجم
 .، بيانات غير منشورةإدارة األمن الغذائي ،(2022ة )مديرية الزراعة بالشرقي المصدر:
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 النتالى البحثية ومناقشت ا

 يرا  الرلي لت نيع تن لبن خاح لمنتى اللبن اللاللإلا
( أن كميللة اللللبن السللائل المنتجللة 2الجللدول ) نتللائجتوضلل  

ويبللللغ متوسلللط كيللللو جلللرام  976 نحلللو ملللن طلللن للللبن خلللام تبللللغ
إي  جنيلله 12.67 نحلوللبن السلائل سلعر بيلع الكيللو جلرام ملن ال

نحللو تمثللل جنيلله  12365.92أن قيمللة اللللبن السللائل تبلللغ نحللو 
النللاتج مللن تصللنيع طللن لللبن خللام  يللراد الكللليإلمللن ا% 87.05
مللن طللن فللي حللين تبلللغ كميللة القشللدة المنتجللة لللبن سللائل.  إلللى

ط سللعر بيللع الكيلللو ويبلللغ متوسلليلللو جللرام ك 24 لللبن خللام نحللو
 1840.08إي أن قيمة القشدة تبلغ نحو جنيه  76.67جرام نحو 

النلاتج ملن تصلنيع  يراد الكلليإل% من ا12.95 نحوتمثل جنيه 
 14206لغ نحلللو ابلللوالمنلللتج الللللبن السلللائل  طلللن للللبن خلللام إللللى

 جنيه.
 تراليف ت نيع تن لبن خاح لمنتى اللبن اللالل

أن التكلاليف الكليلة لتصلنيع طلن  (2لجلدول )تبين نتائج ا
جنيلله  10682.37بن السللائل قللد بلغللت نحللو لللبن خللام لمنللتج الللل

بأهميلللة نسلللبية جنيللله  10569.15تمثلللل التكلللاليف المتغيلللرة نحلللو 
بينما تقلدر التكلاليف % من التكاليف الكلية. 98.94بلغت نحو 

% 1.06بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو جنيلله  113.22الثابتللة بنحللو 
           لتصنيع طن لبن خام لمنتج اللبن السائل. ف الكلية ن التكاليم

 التراليف المت ير  
 تشللللمل التكللللاليف المتغيللللرة كللللل مللللن تكللللاليف اللللللبن الخللللام

)الللللبن السلللائل  مسلللتلزمات التعبئلللةالعماللللة والميلللاه والكهربلللاء و و 
إلللللى ( 2النتلللائج المبينللللة بالجللللدول ) وتشللللير الوقللللود.القشلللدة( و و 

نسبية لتكاليف اللبن الخام حيث يمثلل ألهمية الالقيمة واإرتفاع 
لمنللتج اللللبن نللد الرئيسللي فللي تكللاليف تصللنيع طللن لللبن خللام الب

بلغلت  حيلث يمثلل أعللى قيملة فلي التكلاليف المتغيلرة إذالسائل 
% 94.36بأهميللة نسلللبية بلغللت نحلللو جنيللله  10080قيمتلله نحللو 

غللللت نحللللو يليلللله تكلفللللة العمالللللة حيللللث بل التكللللاليف الكليللللة.مللللن 
يف % ملن التكللال2.31جنيله بأهميلة نسلبية بلغلت نحلو  246.94

جنيلللله  192.80. يليهللللا تكلفللللة التعبئللللة حيللللث بلغللللت نحللللو الكليلللة
مللن التكللاليف الكليللة. يليهللا  %1.80بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو 

جنيللله بأهميلللة  34.60تكلفللة الميلللاه والكهربلللاء حيلللث بلغللت نحلللو 
أتي ثلللللم تللللل ليلللللة.% ملللللن التكلللللاليف الك0.32نسلللللبية بلغلللللت نحلللللو 

ف المتغيلرة حيلث كاليف الوقود في المرتبلة األخيلرة ملن التكلاليت
% ملن 0.14جنيله بأهميلة نسلبية بلغلت نحلو  14.81بلغت نحو 

   . لتصنيع طن لبن خام لمنتج اللبن السائل التكاليف الكلية
 التراليف الثابتة

هلللالك  يجلللارإلا تكلفلللة عللللىالتكلللاليف الثابتلللة بنلللود تشلللمل  وا 
 حات والفائلدة المقلدرة عللىصيانة واالصلاللاالت و اآلالمعدات و 
مللللن نتللللائج وبدراسللللة بنللللود التكللللاليف الثابتللللة تبللللين  ل.رأس المللللا
يجللار إلأنهلا ارتفعللت لتصلل أقصلاها فللي تكلاليف ا( 2الجلدول )

طن بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو جنيلله/ 66.92حيللث بلغللت نحللو 
 إهلللالك المعلللداتيليهلللا تكلللاليف  ملللن التكلللاليف الكليلللة. 0.63%

طن بأهمية نسبيه قدرها جنيه/ 27.84حيث بلغت نحو  واآلالت
 الفائلدة المقلدرة عللىتكاليف يليها  من التكاليف الكلية. 0.26%

بأهميللة نسلللبيه  جنيللله/طن 16.34رأس المللال حيللث بلغلللت نحللو 
الصليانة تكلاليف جاءت ثم  من التكاليف الكلية. %0.15قدرها 

 2.12ت نحلللللو فلللللي المرتبلللللة األخيلللللرة حيلللللث بلغللللل واالصلللللالحات
كليلللة ملللن إجملللالي التكلللاليف ال% 0.02 نحلللو، تمثلللل جنيللله/طن

 م لمنتج اللبن السائل.لتصنيع طن لبن خا
 يرا  الرلي لت نيع تن لبن خاح لمنتى اللبن الرايبإلا

( أن كميلللة الللللبن الرايلللب المنتجلللة 3توضللل  نتلللائج الجلللدول )
ويبلللغ متوسللط كيلللو جللرام  936.5مللن طللن لللبن خللام تبلللغ نحللو 

إي جنيلله  12.25لللبن الرايللب نحللو جللرام مللن ال بيللع الكيلللو سللعر
تمثلللل نحلللو جنيللله  11472.13ايلللب تبللللغ نحلللو الللللبن الر  أن قيملللة

يللراد الكلللي النللاتج مللن تصللنيع طللن لللبن خللام إلمللن ا% 76.69
فللي حلين تبللغ كميلة القشللدة المنتجلة ملن طللن . الرايلبإللى للبن 

لكيلللو ويبللغ متوسلط سلعر بيلع اكيللو جللرام  46.5للبن خلام نحلو 
 3487.50إي أن قيمة القشدة تبلغ نحلو جنيه  75.00نحو جرام 
يلراد الكللي النلاتج ملن تصلنيع إل% ملن ا23.31تمثل نحو جنيه 
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 جنيه. 14959.63طللن لللبن خللام إلللى منللتج اللللبن الرايللب والبللالغ نحللو 
 ف2021/2022ية ىاح بمحافظة الشرق سيرل اإليرا  الرلي والتراليف الرلية لت نيع تن لبن خاح لمنتى اللبن اللاللف2ج ول 

 )القيمة بالجنيه(
 البيان الوح   الرمية للتن اللعر للوح   القيمة للتن لبية %األسمية الن

 الكمية المنتجة من اللبن السائل كجم 976.00 12.67 12365.92 87.05
 الكمية المنتجة من القشدة كجم 24.00 76.67 1840.08 12.95

 الرلىيرا  إلا جنيه    14206.00 100.00
 التراليف المت ير       

 اللبن الخام كجم 1000.00 10.08 10080.00 94.36
 عدد أيام العمل  رجل/يوم 2.14 115.63 246.94 2.31
  المياه والكهرباء جنيه   34.60 0.32
 عبوات اللبن السائل عبوة 976.00 0.14 136.64 1.28
  وات القشدةعب عبوة 48.00 1.17 56.16 0.53
 الوقود جنيه   14.81 0.14

 اجمالى التراليف المت ير  جنيه   10569.15 98.94
 التراليف الثابتة      

  االيجار جنيه   66.92 0.63
 اهالك المعدات واالالت  جنيه   27.84 0.26
 واالصالحات الصيانة جنيه   2.12 0.02
 رأس المال الفائدة المقدرة على جنيه   16.34 0.15
 اجمالى التراليف الثابتة جنيه   113.22 1.06
  الرلية تراليفالاجمالى  جنيه   10682.37 100

 .2021/2022سبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام معت وحُ : جُ  الم  ر
 

 ف2021/2022افظة الشرقية ىاح اللبن الرايب بمح سيرل اإليرا  الرلي والتراليف الرلية لت نيع تن لبن خاح لمنتىف3ج ول 
 )القيمة بالجنيه(

 البيان الوح   الرمية للتن اللعر للوح   القيمة للتن سمية النلبية %ألا
 الرايبالكمية المنتجة من اللبن  كجم 936.50 12.25 11472.13 76.69
 الكمية المنتجة من القشدة كجم 46.50 75.00 3487.50 23.31

 يرا  الرلىإلا يهجن    14959.63 100.00
 التراليف المت ير       

 اللبن الخام كجم 1000.00 10.25 10250 91.23
 عدد أيام العمل البشري  رجل/يوم 4.13 115.63 477.55 4.25
  المياه والكهرباء جنيه   55.35 0.49
 الرايبعبوات اللبن  عبوة 936.50 0.13 125.26 1.11
  وات القشدةبع عبوة 93.00 1.13 105.09 0.94
 (1االضافات ) جنيه   17.50 0.16
 الوقود جنيه   23.69 0.21

 اجمالى التراليف المت ير  جنيه   11054.44 98.39
 التراليف الثابتة      

 االيجار  جنيه   107.06 0.95
 اهالك المعدات واالالت  جنيه   44.55 0.40
 واالصالحات الصيانة جنيه   3.39 0.03
 رأس المال الفائدة المقدرة على جنيه   26.15 0.23
 اجمالى التراليف الثابتة جنيه   181.15 1.61

 اجمالى التراليف الرلية  جنيه   11235.59 100.00
 .2021/2022سبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام معت وحُ : جُ  الم  ر            البادئ( 1)
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 لرايبخاح لمنتى اللبن اليف ت نيع تن لبن ترا
( أن التكللاليف الكليللة لتصللنيع طللن 3دول )نتللائج جلل توضلل 

جنيلله  11235.59لللبن خللام لمنللتج اللللبن الرايللب قللد بلغللت نحللو 
بأهميلللة نسلللبية جنيللله  11054.44تمثلللل التكلللاليف المتغيلللرة نحلللو 

بينما تقلدر التكلاليف % من التكاليف الكلية. 98.39بلغت نحو 
% 1.61بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو ه نيللج 181.15بتللة بنحللو الثا
 ليف الكلية لتصنيع طن لبن خام لمنتج اللبن الرايب.           التكامن 

 التراليف المت ير  
تشلللللمل التكلللللاليف المتغيلللللرة كلللللل ملللللن تكلللللاليف الللللللبن الخلللللام 

مسلللتلزمات التعبئلللة )الللللبن الرايلللب العماللللة والميلللاه والكهربلللاء و و 
. وتشللير النتللائج المبينللة بللادئ(واألضللافات )ال قللودالو القشللدة( و و 

( إلللللى إرتفللللاع القيمللللة واألهميللللة النسللللبية لتكللللاليف 3ل )بالجللللدو 
اللبن الخام حيث يمثل البنلد الرئيسلي فلي تكلاليف تصلنيع طلن 
لللللبن خللللام لمنللللتج اللللللبن الرايللللب حيللللث يمثللللل أعلللللى قيمللللة فللللي 

هميلة جنيله بأ 10250.00التكاليف المتغيرة إذ بلغت قيمته نحو 
تكلفلللة % ملللن التكلللاليف الكليلللة. يليللله 91.23حلللو نسلللبية بلغلللت ن

جنيلله بأهميلللة نسللبية بلغلللت  477.55العمالللة حيلللث بلغللت نحلللو 
% ملللن التكللاليف الكليلللة. يليهلللا تكلفللة التعبئلللة حيلللث 4.25نحللو 

% 2.05جنيللله بأهميلللة نسلللبية بلغلللت نحلللو  230.35بلغلللت نحلللو 
ربللاء حيللث بلغللت مللن التكللاليف الكليللة. يليهللا تكلفللة الميللاه والكه

% ملللللن 0.49جنيللللله بأهميلللللة نسلللللبية بلغلللللت نحلللللو  55.35 نحلللللو
  23.69يليهللا تكلفللة الوقللود حيللث بلغللت نحللوالتكللاليف الكليللة. 
ثلم تلأتي تكلاليف % من التكاليف الكلية. 0.21جنيه تمثل نحو 

فلي المرتبلة األخيلرة ملن التكلاليف المتغيلرة  األضافات )البادئ(
 يلللللة نسلللللبية بلغلللللت نحلللللوجنيللللله بأهم 17.50حيلللللث بلغلللللت نحلللللو 

لبن خام لمنتج الللبن  % من التكاليف الكلية لتصنيع طن0.16
  الرايب.  

 التراليف الثابتة
هلللالك إلتشلللمل بنلللود التكلللاليف الثابتلللة عللللى تكلفلللة ا يجلللار وا 

المعدات واآلالت والصيانة واالصالحات والفائدة المقلدرة عللى 

ن نتللللائج رأس المللللال. وبدراسللللة بنللللود التكللللاليف الثابتللللة تبللللين ملللل
يجللار إلا ( أنهلا ارتفعللت لتصلل أقصلاها فللي تكلاليف3الجلدول )

جنيلله/طن بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو  107.06حيللث بلغللت نحللو 
يليهلللا تكلللاليف إهلللالك المعلللدات  .ملللن التكلللاليف الكليلللة 0.95%

جنيه/طن بأهمية نسبيه قدرها  44.55واآلالت حيث بلغت نحو 
للى الفائلدة المقلدرة عيليها تكاليف  .من التكاليف الكلية 0.40%

بأهميللة نسلللبيه  ه/طنجنيللل 26.15بلغلللت نحللو رأس المللال حيللث 
ثم جاءت تكلاليف الصليانة  .من التكاليف الكلية %0.23قدرها 

 3.39واالصلللللالحات فلللللي المرتبلللللة األخيلللللرة حيلللللث بلغلللللت نحلللللو 
% مللللن إجمللللالي التكللللاليف الكليللللة 0.03تمثللللل نحللللو  جنيلللله/طن

 يب.لتصنيع طن لبن خام لمنتج اللبن الرا
  إخاح لمنتى اللبن الزبا لت نيع تن لبنيرا  الرلي إلا

( أن كميللة اللللبن الزبللادي المنتجللة 4جللدول ) توضلل  نتللائج 
ويبللغ متوسللط  كلوب زبللادي 9085ملن طلن لللبن خلام تبلللغ نحلو 

إي أن قيملللة الللللبن جنيللله  1.80نحلللو  كلللوب الزبلللاديسلللعر بيلللع 
ن مللل% 83.24تمثلللل نحلللو جنيللله  16353.00الزبلللادي تبللللغ نحلللو 

ن للبال منلتجن خلام إللى اتج ملن تصلنيع طلن للبيراد الكلي النلإلا
في حين تبلغ كمية القشدة المنتجة ملن طلن للبن خلام . زباديال

ويبللللغ متوسلللط سلللعر بيلللع الكيللللو جلللرام كيللللو جلللرام  42.50نحلللو 
جنيه  3293.75إي أن قيمة القشدة تبلغ نحو جنيه  77.50نحو 

ج مللن تصللنيع طللن يللراد الكلللي النللاتإل% مللن ا16.76تمثللل نحللو 
 جنيه. 19646.75نحو الزبادي والبالغ  خام إلى منتج اللبنلبن 

 تراليف ت نيع تن لبن خاح لمنتى اللبن الزبا إ
( أن التكاليف الكلية لتصلنيع طلن للبن 4تبين نتائج جدول )

تمثلل جنيله  12774.04خام لمنتج اللبن الزبلادي قلد بلغلت نحلو 
لغلللت بأهميلللة نسلللبية بنيللله ج 12434.38التكلللاليف المتغيلللرة نحلللو 

بينما تقدر التكاليف الثابتلة % من التكاليف الكلية. 97.34نحو 
% مللللن 2.66بأهميللللة نسللللبية بلغللللت نحللللو جنيلللله  339.66بنحللللو 

 التكاليف الكلية لتصنيع طن لبن خام لمنتج اللبن الزبادي.  
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 التراليف المت ير  
ن الخلللللام تشلللللمل التكلللللاليف المتغيلللللرة كلللللل ملللللن تكلللللاليف الللللللب

اللللبن الزبللادي زمات التعبئللة )ميللاه والكهربللاء ومسللتلوالعمالللة وال
( إلللللى 4جللللدول )النتللللائج المبينللللة ب والقشللللدة( والوقللللود. وتشللللير

إرتفاع القيمة واألهمية النسبية لتكاليف اللبن الخام حيث يمثلل 
البنللد الرئيسللي فللي تكللاليف تصللنيع طللن لللبن خللام لمنللتج اللللبن 

متغيلرة إذ بلغلت قيمة فلي التكلاليف ال الزبادي حيث يمثل أعلى
% 79.77هميللة نسلللبية بلغللت نحلللو ه بأجنيللل 10190نحللو  قيمتلله

حيلللث بلغلللت نحلللو  العبلللواتملللن التكلللاليف الكليلللة. يليللله تكلفلللة 
% مللللللن 11.46جنيلللللله بأهميللللللة نسللللللبية بلغللللللت نحللللللو  1463.90

 607.06حيلث بلغلت نحلو  العماللةالتكاليف الكلية. يليها تكلفلة 
ف الكليللة. لتكللالي% مللن ا4.75بلغللت نحللو  جنيلله بأهميللة نسللبية
جنيللله  103.79والكهربلللاء حيلللث بلغلللت نحلللو  يليهلللا تكلفلللة الميلللاه

يليهللا  % مللن التكللاليف الكليللة.0.81بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو 
% 0.35جنيله تمثلل نحلو   44.42تكلفة الوقود حيث بلغلت نحلو

فلي  األضلافات )البلادئ(ثلم تلأتي تكلاليف  من التكاليف الكلية.
 25.21ت نحلو ليف المتغيلرة حيلث بلغلتبة األخيرة من التكلاالمر 

% ملللن التكلللاليف الكليلللة 0.20بأهميلللة نسلللبية بلغلللت نحلللو يللله جن
 لتصنيع طن لبن خام لمنتج اللبن الزبادي.   

 التراليف الثابتة
هلللالك إلتشلللمل بنلللود التكلللاليف الثابتلللة عللللى تكلفلللة ا يجلللار وا 
دة المقلدرة عللى المعدات واآلالت والصيانة واالصلالحات والفائل

ج ة تبللللين مللللن نتللللائلتكللللاليف الثابتلللللمللللال. وبدراسللللة بنللللود ارأس ا
يجللار إل( أنهلا ارتفعللت لتصلل أقصلاها فللي تكلاليف ا4الجلدول )

جنيلله/طن بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو  200.75حيللث بلغللت نحللو 
% ملللن التكلللاليف الكليلللة. يليهلللا تكلللاليف إهلللالك المعلللدات 1.57

ها طن بأهمية نسبيه قدر /جنيه 83.53واآلالت حيث بلغت نحو 
 تكاليف الفائلدة المقلدرة عللى % من التكاليف الكلية. يليها0.65

جنيللله/طن بأهميللة نسلللبيه  49.02رأس المللال حيللث بلغلللت نحللو 
% من التكاليف الكلية. ثم جاءت تكلاليف الصليانة 0.38قدرها 

 6.36واالصلللللالحات فلللللي المرتبلللللة األخيلللللرة حيلللللث بلغلللللت نحلللللو 
ف الكليلللة % ملللن إجملللالي التكلللالي0.05جنيللله/طن، تمثلللل نحلللو 

 للبن الزبادي.لبن خام لمنتج التصنيع طن 

 )القيمة بالجنيه( ف2021/2022سيرل اإليرا  الرلي والتراليف الرلية لت نيع تن لبن خاح لمنتى اللبن الزبا إ بمحافظة الشرقية ىاح  ف4ج ول 
 البيان لوح  ا الرمية للتن اللعر للوح   القيمة للتن األسمية النلبية %

 (1اللبن الزبادي )منتجة من الكمية ال كوب 9085.00 1.80 16353.00 83.24
 الكمية المنتجة من القشدة كجم 42.50 77.50 3293.75 16.76

 يرا  الرلىإلا جنيه    19646.75 100.00
 التراليف المت ير       

 اللبن الخام كجم 1000.00 10.19 10190 79.77
 د أيام العمل البشري دع رجل/يوم 5.25 115.63 607.06 4.75
  المياه والكهرباء جنيه   103.79 0.81
 عبوات اللبن الزبادي كوب 9085.00 0.15 1362.75 10.67
  عبوات القشدة عبوة 85.00 1.19 101.15 0.79
 (2االضافات ) جنيه   25.21 0.20
 الوقود جنيه   44.42 0.35

  ير اجمالى التراليف المت هجني   12434.38 97.34
 التراليف الثابتة      0.00
 االيجار  جنيه   200.75 1.57
 اهالك المعدات واالالت  جنيه   83.53 0.65
 الصيانة واالصالحات جنيه   6.36 0.05
 رأس المال الفائدة المقدرة على جنيه   49.02 0.38
 اجمالى التراليف الثابتة جنيه   339.66 2.66

 اجمالى التراليف الرلية  هجني   12774.04 100.00
 .2021/2022سبت من بيانات الدراسة امليدانية مبحافظة الشرقية خالل عام عت وحُ : جُ  المصدر               البادئ( 2)   جرام 100كوب الزبادي = ن  وز ( 1)
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 يييرا  الرلييي لت يينيع تيين لييبن خيياح لمنييتى الجييبن األبييياإلا
 رامل ال لح

 ان لتمتعه بقيمةيض من أهم منتجات األلبيعتبر الجبن األب
واسللللللع االنتشللللللار، لتنللللللوع  عتبللللللاره منتجللللللا  ئيللللللة مرتفعللللللة، وإلذاغ

أصللللنافه، وكونلللله مصللللدر رخلللليا للبللللروتين الحيللللواني. تعتبللللر 
صناعة الجبن فن ملن الفنلون التلي تتغيلر تغيلرات طفيفلة عبلر 
تاريخها، ويعتبر تكوين الخثرة من اللبن هلي العمليلة األساسلية 

الت بإضللللافة بعللللض السللللال الصللللناعة، ويللللتم ذلللللك سللللواءلهللللذه 
نتللاج إللبكتيريللة أو بإضللافة المنفحللة أو بإضللافة مللزيج منهمللا ا

حملللض الالكتيلللك الللللالزم لتكلللوين الخثللللرة، وملللا يلللللي ذللللك مللللن 
الللتخلا مللن الشللر  النللاتج، ومعاملللة الخثللرة الناتجللة لتكللوين 

سلم، )قا األنواع المختلفة من الجبن يظل متشابها  إلي حد كبير
الملواد الصللبة  نسلبةعللى تصافي الجبن  . وتعتمد نسبة(2005

%، 14في اللبن ونسبة الدهن في المادة الصلبة فجوامد صلبة 
% نسللبة تصللافي، بينمللا 33 نحللو % تعطللي9 - 7ونسللبة دهللن 

 - 27 نحلو % تعطلي5.5%، ونسلبة دهلن 13نسبة مواد صللبة 
ان نلللوع الحيلللو  ى، وتعتملللد هلللذه النسلللب عللللنسلللبة تصلللافي% 28
 ات لللللبن الخلللامضلللافإلوايلللب ونلللوع الللللبن السلللاللة وموسلللم الحلو 

( أن كمية 5وتبين بيانات جدول ) .(2006وآخرون،  ،)سليمان
 317.50الجللبن األبلليض المنتجللة مللن طللن لللبن خللام تبلللغ نحللو 

ويبلللغ متوسللط % 31.75بنسللبة تصللافي بلغللت نحللو كيلللو جللرام 
إي جنيه  51.67سعر بيع الكيلو جرام من الجبن األبيض نحو 

 جنيه. 16405.23 األبيض تبلغ نحو أن قيمة الجبن
 

بمحافظة الشرقية ىاح رامل ال لح  الجبن األبياسيرل اإليرا  الرلي والتراليف الرلية لت نيع تن لبن خاح لمنتى  ف5ج ول 
 )القيمة بالجنيه( ف2021/2022

 البيان   الوح الرمية للتن اللعر للوح   القيمة للتن األسمية النلبية %
 (1) األبيض الجبنالكمية المنتجة من  كجم 317.50 51.67 16405.23 100
 يرا  الرلىإلا جنيه    16405.23 100
 التراليف المت ير       

 اللبن الخام كجم 1000.00 10.08 10080 82.60
 عدد أيام العمل البشري  رجل/يوم 8.54 115.63 987.75 8.09
  لمياه والكهرباءا جنيه   138.39 1.13
 الجبن األبيضعبوات  عبوه 317.50 0.87 276.70 2.27
 (2االضافات ) جنيه   208.33 1.71
 الوقود جنيه   59.23 0.49

 اجمالى التراليف المت ير  جنيه   11750.40 96.29
 التراليف الثابتة      

 االيجار  جنيه   267.66 2.19
 دات واالالت اهالك المع جنيه   111.38 0.91
 االصالحاتالصيانة و  جنيه   8.47 0.07
 الفائدة المقدرة علي رأس المال جنيه   65.36 0.54
 اجمالى التراليف الثابتة جنيه   452.87 3.71

 اجمالى التراليف الرلية  جنيه   12203.27 100.00
 .ومواد حافظة أخرى والبادئ والمل  المنفحة( 2)  %31.75نسبة تصافي الجبن األبيض   ( 1)

 .2021/2022بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام  من سبتمعت وحُ : جُ  رالم  
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رامييل  تريياليف ت يينيع تيين لييبن خيياح لمنييتى الجييبن األبيييا
   ال لح

( أن التكللللاليف الكليللللة 5توضلللل  البيانللللات الللللواردة بجللللدول )
ت نحلللو لتصللنيع طلللن لللبن خلللام لمنلللتج الجللبن األبللليض قللد بلغللل

 11750.40يلرة نحلو يف المتغا التكلالمنهل تمثلجنيه  12203.27
% ملن التكلاليف الكليلة. 96.29بأهمية نسلبية بلغلت نحلو جنيه 

بأهميلة نسللبية جنيله  452.87بنحلو بينملا تقلدر التكلاليف الثابتللة 
% من التكاليف الكليلة لتصلنيع طلن للبن خلام 3.71بلغت نحو 

 لمنتج الجبن األبيض.
 المت ير التراليف 

 ف الللللللبن الخلللللامتكلللللاليتغيلللللرة كلللللل ملللللن تشلللللمل التكلللللاليف الم
واألضلللللافات  مسلللللتلزمات التعبئلللللةوالكهربلللللاء و الميلللللاه والعماللللللة و 

اد الحافظلللة الملللو )الملللل  والبلللادئ والمنفحلللة وكلوريلللد الكالسللليوم و 
( 5جللدول )ويبللدو مللن النتللائج المبينللة ب الوقللود.المسللموح بهللا( و 

يمثلل ة لتكاليف اللبن الخام حيث إرتفاع القيمة واألهمية النسبي
يف تصلنيع طللن للبن خلللام لمنلتج الجللبن اللرئيسللي فلي تكللالبنلد ا

جنيه بأهمية نسلبية بلغلت  10080ألبيض اذ بلغت قيمته نحو ا
التكاليف الكلية. يليه تكلفلة العماللة % من إجمالي 82.60نحو 

جنيلللله بأهميللللة نسللللبية بلغللللت نحللللو  987.75حيللللث بلغللللت نحللللو 
لغللت لتعبئللة حيللث باليف الكليللة. يليهللا تكلفللة ا% مللن التكلل8.09
% مللللن 2.27جنيلللله بأهميللللة نسللللبية بلغللللت نحللللو  276.70نحللللو 

حيللللث بلغللللت نحللللو  األضللللافاتالتكللللاليف الكليللللة. يليهللللا تكلفللللة 
% ملن التكللاليف 1.71جنيله بأهميلة نسلبية بلغلت نحلو  208.33
جنيله   138.39يليهلا تكلفلة الميلاه والكهربلاء حيلث بلغلتالكليلة. 
ثللللم تللللأتي تكللللاليف ة. % مللللن التكللللاليف الكليلللل1.13حللللو تمثللللل ن
فللي المرتبللة األخيللرة مللن التكللاليف المتغيللرة حيللث بلغللت الوقللود 
% ملللللن 0.49جنيللللله بأهميلللللة نسلللللبية بلغلللللت نحلللللو  59.23نحلللللو 

 .الجبن األبيضالتكاليف الكلية لتصنيع طن لبن خام لمنتج 
 
 

 التراليف الثابتة
هللالك إلعلللى تكلفللة ا تشللمل بنللود التكللاليف الثابتللة يجللار وا 

عللى والصيانة واالصلالحات والفائلدة المقلدرة  المعدات واآلالت
رأس المللللال. وبدراسللللة بنللللود التكللللاليف الثابتللللة تبللللين مللللن نتللللائج 

يجللار إل( أنهلا ارتفعللت لتصلل أقصلاها فللي تكلاليف ا5الجلدول )
جنيلله/طن بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو  267.66حيللث بلغللت نحللو 

الكليلللة. يليهلللا تكلللاليف إهلللالك المعلللدات  % ملللن التكلللاليف2.19
جنيلللله/طن بأهميللللة نسللللبيه  111.38الت حيللللث بلغللللت نحللللو واآل

% من التكاليف الكلية. يليها تكاليف الفائدة المقدرة 0.91قدرها 
جنيللله/طن بأهميلللة  65.36عللللى رأس الملللال حيلللث بلغلللت نحلللو 

% مللن التكللاليف الكليللة. ثللم جللاءت تكللاليف 0.54نسللبيه قللدرها 
و االصلللالحات فلللي المرتبلللة األخيلللرة حيلللث بلغلللت نحلللالصللليانة و 

% مللللن إجمللللالي التكللللاليف 0.07جنيلللله/طن، تمثللللل نحللللو  8.47
 الكلية لتصنيع طن لبن خام لمنتج الجبن األبيض.

 يرا  الرلي لت نيع تن لبن خاح لمنتى الجبن القري  إلا
يتم تصنيع الجبن القلري  ملن الللبن المنلزوع الدسلم )للبن  

محصلللول المنتجلللات النهائيلللة إللللى علللدة فلللرز( ويرجلللع اخلللتالف 
مهللا نللوع اللللبن )بقللري أو جاموسللي(، والجللودة )نسللبة عوامللل أه

 الدسلللم، ونسلللبة الملللواد الصللللبة(، والتلللي تتلللأثر بموسلللم الحليلللب.
( أن كمية الجبن القلري  المنتجلة ملن 6نتائج جدول ) وتوض 

بنسلبة تصلافي بلغلت كيللوجرام  257.50 ونحطن لبن خام تبلغ 
بن ويبلغ متوسلط سلعر بيلع الكيللو جلرام ملن الجل% 29.00نحو 

إي أن قيمة الجبن القري  تبللغ نحلو جنيه  32.50القري  نحو 
فلللي  .يلللراد الكلللليإل% ملللن ا50.02تمثلللل نحلللو جنيللله  8368.75

يللو جلرام، ويبللغ ك 111.50 نحوحين تبلغ كمية القشدة المنتجة 
إي أن جنيلله  75.00 نحللو القشللدة كيلللو جللراممتوسللط سللعر بيللع 

% 49.98 نحلللوجنيللله، تمثلللل  8362.50قيملللة القشلللدة تبللللغ نحلللو 
الجللبن  النللاتج مللن تصلنيع طللن لللبن خللام إلللى يللراد الكللليإلملن ا

 جنيه. 16731.25القري  والذي بلغ نحو 
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   القري تراليف ت نيع تن لبن خاح لمنتى الجبن 
( أن التكللاليف الكليلللة 6توضلل  البيانللات الللواردة بجللدول )

قلللد بلغلللت نحلللو  القلللري نلللتج الجلللبن لتصلللنيع طلللن للللبن خلللام لم
 11677.37نيه تمثل منهلا التكلاليف المتغيلرة نحلو ج 12084.69

% ملن التكلاليف الكليلة. 96.63جنيه بأهمية نسلبية بلغلت نحلو 
جنيله بأهميلة نسللبية  407.32بينملا تقلدر التكلاليف الثابتللة بنحلو 

% من التكاليف الكليلة لتصلنيع طلن للبن خلام 3.37بلغت نحو 
 .القري جبن لمنتج ال

 التراليف المت ير 
اليف المتغيللللرة كللللل مللللن تكللللاليف اللللللبن الخللللام تشللللمل التكلللل

والعماللللللة والميلللللاه والكهربلللللاء ومسلللللتلزمات التعبئلللللة واألضلللللافات 
( 6)المل  والبادئ( والوقود. ويبدو من النتائج المبينة بجدول )

إرتفاع القيمة واألهمية النسبية لتكاليف اللبن الخام حيث يمثلل 
لمنلتج الجللبن نلد الرئيسللي فلي تكللاليف تصلنيع طللن للبن خلللام الب

جنيللله بأهميلللة نسلللبية  10250.00اذ بلغلللت قيمتللله نحلللو  القلللري 

% مللن إجمللالي التكللاليف الكليللة. يليلله تكلفللة 84.82بلغللت نحللو 
جنيللله بأهميلللة نسلللبية بلغلللت  888.98العماللللة حيلللث بلغلللت نحلللو 

ة حيلللث % ملللن التكلللاليف الكليلللة. يليهلللا تكلفلللة التعبئللل7.36نحلللو 
% من 2.60بلغت نحو  جنيه بأهمية نسبية 298.74بلغت نحو 

حيلث بلغلت نحلو  الميلاه والكهربلاءالتكاليف الكليلة. يليهلا تكلفلة 
% مللن التكللاليف 1.03جنيلله بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو  124.55
جنيله تمثلل نحلو  53.30 حيلث بلغلت الوقلوديليهلا تكلفلة الكليلة. 

فللي  األضللافاتتي تكللاليف ثللم تللأ% مللن التكللاليف الكليللة. 0.44
 46.75ن التكلاليف المتغيلرة حيلث بلغلت نحلو المرتبة األخيلرة مل

% ملللن التكلللاليف الكليلللة 0.39جنيللله بأهميلللة نسلللبية بلغلللت نحلللو 
 .القري الجبن لتصنيع طن لبن خام لمنتج 

 التراليف الثابتة
هلللالك إلتشلللمل بنلللود التكلللاليف الثابتلللة عللللى تكلفلللة ا يجلللار وا 

يانة واالصلالحات والفائلدة المقلدرة عللى المعدات واآلالت والص
 س المال. رأ

بمحافظة الشرقية ىاح  الجبن القري سيرل اإليرا  الرلي والتراليف الرلية لت نيع تن لبن خاح لمنتى  ف6ج ول 
 )القيمة بالجنيه( ف2021/2022

 البيان الوح   الرمية للتن للوح  ر اللع القيمة للتن األسمية النلبية %
 (1) الجبن القري من الكمية المنتجة  كجم 257.50 32.50 8368.75 50.02
 (2) الكمية المنتجة من القشدة كجم 111.50 75.00 8362.50 49.98

 يرا  الرلىإلا جنيه    16731.25 100.00
 التراليف المت ير       

 اللبن الخام مكج 1000.00 10.25 10250.00 84.82
 عدد أيام العمل البشري  رجل/يوم 7.69 115.63 888.98 7.36
  المياه والكهرباء جنيه   124.55 1.03
 الجبن القري عبوات  عبوة 515.00 0.12 61.80 0.51
  عبوات القشدة عبوة 223.00 1.13 251.99 2.09
 (3االضافات ) جنيه   46.75 0.39
 دقو الو  جنيه   53.30 0.44

 اجمالى التراليف المت ير  جنيه   11677.37 96.63
 التراليف الثابتة      0.00
 االيجار  جنيه   240.89 1.99
 اهالك المعدات واالالت  جنيه   100.24 0.83
 الصيانة واالصالحات جنيه   7.36 0.06
 الفائدة المقدرة على رأس المال جنيه   58.83 0.49
 اجمالى التراليف الثابتة هجني   407.32 3.37

 اجمالى التراليف الرلية  جنيه   12084.69 100.00
 %11.15معامل تحويل اللبن إلى قشدة   ( 2)  %29ة تصافي الجبن القري    نسب( 1)
 .2021/2022سبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام معت وحُ : جُ  الم  ر                ( البادئ والمل 3)
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( أنهلا 6وبدراسة بنود التكاليف الثابتة تبين من نتائج الجدول )
يجلار حيلث بلغلت نحلو إللتصلل أقصلاها فلي تكلاليف اارتفعت 
% ملللللن 1.99جنيللللله/طن بأهميلللللة نسلللللبية بلغلللللت نحلللللو  240.89

يللث التكللاليف الكليللة. يليهللا تكللاليف إهللالك المعللدات واآلالت ح
% من 0.83جنيه/طن بأهمية نسبيه قدرها  100.24بلغت نحو 

التكاليف الكلية. يليهلا تكلاليف الفائلدة المقلدرة عللى رأس الملال 
جنيللللله/طن بأهميللللللة نسللللللبيه قللللللدرها  58.83حيلللللث بلغللللللت نحللللللو 

% مللللن التكللللاليف الكليللللة. ثللللم جللللاءت تكللللاليف الصلللليانة 0.49
 7.36واالصللللالحات فللللي المرتبلللللة األخيللللرة حيلللللث بلغللللت نحلللللو 

% ملللن إجملللالي التكلللاليف الكليلللة 0.06جنيللله/طن، تمثلللل نحلللو 
 .القري لتصنيع طن لبن خام لمنتج الجبن 

ن خييياح لمنيييتى الجيييبن اليييراس ييييرا  الرليييي لت ييينيع تييين ليييبإلا
 الخزين 

يقية التللي تضلليف يعتبللر التخللزين مللن أهللم العمليللات التسللو  
منافع زمنيلة فلي ضافة إلى المنافع الحسية والشكلية إلللجبن با

إطالة فترة حفظ الجلبن، وجعلله صلالحا  لالسلتهالك خلالل فتلرة 
( أن 7ج جللدول )ائأطللول مقارنللة  بللالجبن الطللازج. وتوضلل  نتلل

 والمنتجة من طن لبن خام تبلغ نح الراس الخزينن كمية الجب
ويبللللغ % 10.25بنسلللبة تصلللافي بلغلللت نحلللو كيللللوجرام  102.50

نحللو  الللراس الخللزينمتوسللط سللعر بيللع الكيلللو جللرام مللن الجللبن 
تبلللللغ نحللللو  الللللراس الخللللزينجنيلللله إي أن قيمللللة الجللللبن  81.25

راد الكللللي. فلللي يلللإل% ملللن ا91.68جنيللله تمثلللل نحلللو  8328.13
كيلللو جللرام، ويبلللغ  9.75كميللة القشللدة المنتجللة نحللو حللين تبلللغ 

جنيلله إي أن  77.50متوسللط سللعر بيللع كيلللو جللرام القشللدة نحللو 
% مللن 8.32جنيلله، تمثللل نحللو  755.63قيمللة القشللدة تبلللغ نحللو 

الراس يراد الكلي الناتج من تصنيع طن لبن خام إلى الجبن إلا
 جنيه. 9083.76والذي بلغ نحو  الخزين

   الراس الخزينلبن خاح لمنتى الجبن  تراليف ت نيع تن
( أن التكللللاليف الكليللللة 7توضلللل  البيانللللات الللللواردة بجللللدول )
قللد بلغللت  الللراس الخللزينلتصللنيع طللن لللبن خللام لمنللتج الجللبن 

جنيلللللله تمثللللللل منهللللللا التكللللللاليف المتغيللللللرة نحللللللو  8262.50نحللللللو 

 % ملللللللن93.15جنيللللللله بأهميلللللللة نسلللللللبية بلغلللللللت نحلللللللو  7696.41
 566.09قللللدر التكلللاليف الثابتلللة بنحللللو لتكلللاليف الكليلللة. بينملللا تا

% ملللن التكلللاليف الكليلللة 6.85جنيللله بأهميلللة نسلللبية بلغلللت نحلللو 
 .الراس الخزينلتصنيع طن لبن خام لمنتج الجبن 

 التراليف المت ير 
تشلللللمل التكلللللاليف المتغيلللللرة كلللللل ملللللن تكلللللاليف الللللللبن الخلللللام 

لتعبئلللللة واألضلللللافات ا والعماللللللة والميلللللاه والكهربلللللاء ومسلللللتلزمات
( والوقلللود. ويبلللدو ملللن النتلللائج المبينلللة بجلللدول والمنفحلللة )الملللل 

( إرتفاع القيمة واألهميلة النسلبية لتكلاليف الللبن الخلام حيلث 7)
يمثللل البنللد الرئيسللي فللي تكللاليف تصللنيع طللن لللبن خلللام لمنللتج 

جنيلللله  6000.00اذ بلغللللت قيمتلللله نحللللو  الللللراس الخللللزينالجللللبن 
اليف % ملللللن إجملللللالي التكللللل72.62و نحلللللبأهميلللللة نسلللللبية بلغلللللت 

جنيللله  1234.69الكليلللة. يليللله تكلفلللة العماللللة حيلللث بلغلللت نحلللو 
% مللن التكللاليف الكليللة. يليهللا 14.94بأهميلة نسللبية بلغللت نحللو 

جنيلله بأهميللة  172.98حيللث بلغللت نحللو  الميللاه والكهربللاءتكلفللة 
 ملللن التكلللاليف الكليلللة. يليهلللا تكلفلللة% 2.09نسلللبية بلغلللت نحلللو 

أهميلة نسلبية بلغلت جنيه ب 100.00بلغت نحو  يثح األضافات
 نقلللل وتخلللزينيليهلللا تكلفلللة % ملللن التكلللاليف الكليلللة. 1.21نحلللو 
% مللن التكللاليف 1.11تمثللل نحللو  91.50  حيللث بلغللتالجللبن 
جنيه بأهميلة  74.03يليها تكلفة الوقود حيث بلغت نحو الكلية. 

ثلللللم تلللللأتي % ملللللن التكلللللاليف الكليلللللة. 0.90نسلللللبية بلغلللللت نحلللللو 
يرة ملن التكلاليف المتغيلرة حيلث في المرتبة األخ التعبئةف تكالي

% ملن 0.28جنيله بأهميلة نسلبية بلغلت نحلو  23.21بلغت نحو 
اللللراس الجلللبن التكلللاليف الكليلللة لتصلللنيع طلللن للللبن خلللام لمنلللتج 

 .الخزين
 التراليف الثابتة

هللالك إلتشللمل بنللود التكللاليف الثابتللة علللى تكلفللة ا يجللار وا 
قلدرة عللى واالصلالحات والفائلدة المة المعدات واآلالت والصيان

رأس المللللال. وبدراسللللة بنللللود التكللللاليف الثابتللللة تبللللين مللللن نتللللائج 
يجللار إل( أنهلا ارتفعللت لتصلل أقصلاها فللي تكلاليف ا7الجلدول )

 جنيه/طن بأهمية نسبية بلغت نحو  334.58حيث بلغت نحو 
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بمحافظة الشرقية ىاح  الراس الخزينالجبن سيرل اإليرا  الرلي والتراليف الرلية لت نيع تن لبن خاح لمنتى  ف7ج ول 
 )القيمة بالجنيه( ف2021/2022

 البيان الوح   الرمية للتن اللعر للوح   تنلل القيمة األسمية النلبية %
 (1) الراس الخزينالجبن الكمية المنتجة من  كجم 102.50 81.25 8328.13 91.68
  الكمية المنتجة من القشدة كجم 9.75 77.50 755.63 8.32

 يرا  الرلىإلا جنيه    9083.76 100.00
 التراليف المت ير       

 اللبن الخام كجم 1000.00 6.00 6000.00 72.62
 عدد أيام العمل البشري  رجل/يوم 10.68 115.63 1234.69 14.94
  المياه والكهرباء جنيه   172.98 2.09
  عبوات القشدة عبوة 19.50 1.19 23.21 0.28
 (2ضافات )اال جنيه   100.00 1.21
 النقل والتخزين    91.50 1.11
 الوقود جنيه   74.03 0.90

 اجمالى التراليف المت ير  جنيه   7696.41 93.15
 التراليف الثابتة      0.00
 االيجار  جنيه   334.58 4.05
 اهالك المعدات واالالت  جنيه   139.22 1.68
 الصيانة واالصالحات جنيه   10.59 0.13
 الفائدة المقدرة على رأس المال جنيه   81.70 0.99
 اليف الثابتةلتراجمالى ا جنيه   566.09 6.85

 اجمالى التراليف الرلية  جنيه   8262.5 100.00
 والمل  المنفحة( 2)  %10.25   الراس الخزيننسبة تصافي الجبن ( 1)

 .2021/2022الشرقية خالل عام سبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة معت وحُ : جُ  الم  ر
 

% ملللن التكلللاليف الكليلللة. يليهلللا تكلللاليف إهلللالك المعلللدات 4.05
جنيلللله/طن بأهميللللة نسللللبيه  139.22غللللت نحللللو بلواآلالت حيللللث 

% ملللللن التكلللللاليف الكليلللللة. يليهلللللا تكلللللاليف الفائلللللدة 1.68قلللللدرها 
جنيللله/طن  81.70المقلللدرة عللللى رأس الملللال حيلللث بلغلللت نحلللو 

% مللن التكللاليف الكليللة. ثللم جللاءت 0.99بأهميللة نسللبيه قللدرها 
تكاليف الصيانة واالصالحات في المرتبة األخيرة حيلث بلغلت 

% مللللللن إجمللللللالي 0.13يلللللله/طن، تمثللللللل نحللللللو جن 10.59نحللللللو 
اللللراس التكلللاليف الكليلللة لتصلللنيع طلللن للللبن خلللام لمنلللتج الجلللبن 

 .الخزين
 حررياأليس يرا  الرلي لت نيع تن لبن خاح لمنتى إلا

المنتجلة ملن  األيس كلريمأن كمية  (8توض  نتائج جدول )
ويبللغ متوسلط  أيلس كلريمكوب  11517طن لبن خام تبلغ نحو 

جنيلللله إي أن قيمللللة  1.50نحللللو  األيللللس كللللريمسلللعر بيللللع كللللوب 
% 91.10جنيلله تمثللل نحللو  17275.50تبلللغ نحللو  األيللس كللريم

ن طلن في حين تبلغ كمية القشلدة المنتجلة مل .يراد الكليإلمن ا
و جرام ويبلغ متوسلط سلعر بيلع الكيللو كيل 22.50لبن خام نحو 

 1687.50جنيه إي أن قيمة القشدة تبلغ نحلو  75.00جرام نحو 
يللراد الكلللي النللاتج مللن تصللنيع إل% مللن ا8.90جنيلله تمثللل نحللو 

 18963.00والبللالغ نحللو  األيللس كللريمطللن لللبن خللام إلللى منللتج 
 جنيه.

 رريحأليس اتراليف ت نيع تن لبن خاح لمنتى 
( أن التكاليف الكلية لتصلنيع طلن للبن 8)تبين نتائج جدول 

جنيلله تمثللل  13242.00قللد بلغللت نحللو  األيللس كللريمخللام لمنللتج 
جنيللله بأهميلللة نسلللبية بلغلللت  13038.21التكلللاليف المتغيلللرة نحلللو 

% من التكاليف الكلية. بينما تقدر التكاليف الثابتلة 98.46نحو 
% مللللن 1.54ت نحللللو ة بلغللللجنيلللله بأهميللللة نسللللبي 203.79بنحللللو 
 . األيس كريميف الكلية لتصنيع طن لبن خام لمنتج التكال
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 التراليف المت ير  
تشللللمل التكللللاليف المتغيللللرة كللللل مللللن تكللللاليف اللللللبن الخللللام 

 األيلللس كلللريموالعماللللة والميلللاه والكهربلللاء ومسلللتلزمات التعبئلللة )
ائج النتل والوقلود. وتشليرواألضافات )المثبت والسكر( والقشدة( 

( إللللللى إرتفللللللاع القيملللللة واألهميلللللة النسللللللبية 8المبينلللللة بجلللللدول )
لتكلللاليف الللللبن الخلللام حيلللث يمثلللل البنلللد الرئيسلللي فلللي تكلللاليف 

حيلللث يمثلللل أعللللى  األيلللس كلللريمتصلللنيع طلللن للللبن خلللام لمنلللتج 
 10250.00قيملللة فلللي التكلللاليف المتغيلللرة إذ بلغلللت قيمتللله نحلللو 

الكليلة.  كلاليف% ملن الت77.41جنيه بأهمية نسلبية بلغلت نحلو 
جنيلله بأهميلللة  1204.80العبللوات حيلللث بلغللت نحللو يليلله تكلفللة 

% ملللن التكلللاليف الكليلللة. يليهلللا تكلفلللة 9.10نسلللبية بلغلللت نحلللو 
جنيله  1050.00األضافات )المثبت والسلكر( حيلث بلغلت نحلو 

% مللن التكللاليف الكليللة. يليهللا 7.93بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو 
ه بأهميلللة نسلللبية جنيللل 444.49العماللللة حيلللث بلغلللت نحلللو  تكلفلللة
% ملللن التكلللاليف الكليلللة. يليهلللا تكلفلللة الميلللاه 3.36نحلللو بلغلللت 

جنيلله بأهميللة نسللبية بلغللت  62.27والكهربللاء حيللث بلغللت نحللو 
فللي  الوقللود تكلفللة% مللن التكللاليف الكليللة. ثللم تللأتي 0.47نحللو 

 26.65المرتبة األخيلرة ملن التكلاليف المتغيلرة حيلث بلغلت نحلو 
الكليلللة % ملللن التكلللاليف 0.20و غلللت نحلللجنيللله بأهميلللة نسلللبية بل

 .   األيس كريملتصنيع طن لبن خام لمنتج 
 التراليف الثابتة

هلللالك إلتشلللمل بنلللود التكلللاليف الثابتلللة عللللى تكلفلللة ا يجلللار وا 
المعدات واآلالت والصيانة واالصلالحات والفائلدة المقلدرة عللى 
رأس المللللال. وبدراسللللة بنللللود التكللللاليف الثابتللللة تبللللين مللللن نتللللائج 

يجللار إلصلاها فللي تكلاليف اأنهلا ارتفعللت لتصلل أق (8ل )الجلدو 
جنيلله/طن بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو  120.45حيللث بلغللت نحللو 

% ملللن التكلللاليف الكليلللة. يليهلللا تكلللاليف إهلللالك المعلللدات 0.91
جنيه/طن بأهمية نسبيه قدرها  50.12واآلالت حيث بلغت نحو 

 % من التكاليف الكلية. 0.38

 ف2021/2022بمحافظة الشرقية ىاح  األيس رريحع تن لبن خاح لمنتى اإليرا  الرلي والتراليف الرلية لت نيسيرل  ف8ج ول 
 )القيمة بالجنيه(

 البيان الوح   الرمية للتن اللعر للوح   القيمة للتن األسمية النلبية %
 (1الكمية المنتجة من األيس كريم ) كوب 11517.00 1.50 17275.50 91.10
 جة من القشدةالكمية المنت كجم 22.50 75.00 1687.50 8.90

 يرا  الرلىإلا جنيه    18963.00 100.00
 التراليف المت ير       

 اللبن الخام كجم 1000.00 10.25 10250 77.41
 عدد أيام العمل البشري  رجل/يوم 3.84 115.63 444.49 3.36
  المياه والكهرباء جنيه   62.27 0.47
 كريمعبوات األيس  كوب 11517.00 0.10 1151.70 8.70
  عبوات القشدة عبوة 45.00 1.18 53.10 0.40
 (2االضافات ) جنيه   1050.00 7.93
 الوقود جنيه   26.65 0.20

 اجمالى التراليف المت ير  جنيه   13038.21 98.46
 التراليف الثابتة      

 االيجار  جنيه   120.45 0.91
 اهالك المعدات واالالت  جنيه   50.12 0.38
 الصيانة واالصالحات جنيه   3.81 0.03
 الفائدة المقدرة على رأس المال جنيه   29.41 0.22
 اجمالى التراليف الثابتة جنيه   203.79 1.54

 اجمالى التراليف الرلية  جنيه   13242.00 100.00
 السكرثبت و امل( 2)   جرام 90=  األيس كرميوزن كوب ( 1)

 .2021/2022ت الدراسة امليدانية مبحافظة الشرقية خالل عام سبت من بياناعت وحُ : جُ  المصدر

 



 2022يونيو  -ابريل( 2العدد  43)مجلد -للتبادل العلمى  مجلة اإلسكندرية

 

798 

 

 لمنتجات األلبان المختلهة ء  االقت ا ية ميشرات الرها
تعتبلللللر عمليلللللة تصلللللنيع الللللللبن الخلللللام ملللللن أهلللللم العمليلللللات 
التسللللللويقية فللللللي النظللللللام التسللللللويقي لألبللللللان ألن اللللللللبن أكثللللللر 

فلرد المصلري ائيلة القابللة للتللف وألن اسلتهالك الالغذ المنتجات
مللللللن الللللللللبن الطلللللللازج أو السلللللللائل ملللللللنخفض، ولهلللللللذا فالكفلللللللاءة 
االقتصلللللادية لهلللللذه المرحللللللة تعتبلللللر األهلللللم فلللللي تقيللللليم الكفلللللاءة 

يعلرض هلذا الجلزء تحليلل . االقتصادية لمراحلل تسلويق األلبلان
لللبعض المؤشللرات االقتصللادية التللي يمكللن مللن خاللهللا الحكللم 

صللنيع طللن لللبن دى كفللاءة األداء االقتصللادي لبللدائل تعلللى ملل
خلللام وملللن هلللذه المؤشلللرات الهلللام  اإلجملللالي وصلللافي اللللرب  

جللدول  نتللائج توضلل  والللرب  للجنيلله المنفللق والقيمللة المضللافة.
المختلفلة تلراوح بلين حلد  األلبانلمنتجات ي يراد الكلإلأن ا (9)

 9083.76جنيلللله للللللبن الزبللللادي،  19646.75أقصللللى بلللللغ نحللللو 
ارتفلاع إللى النتلائج  يرتشلكملا كحد أدنلى.  الروميجنيه للجبن 

األهميللة النسللبية للتكللاليف المتغيللرة حيللث أن متوسللط التكللاليف 
% 93.15المتغيللرة لتصللنيع طللن لللبن خللام تللراوح بللين حللد أدنللى 

ملللن  %98.94، الرومللليللجلللبن ملللن إجملللالي تكلللاليف التصلللنيع 
فللي حللين  .أقصللىكحللد  للللبن السللائلإجمللالي تكللاليف التصللنيع 

مللللن % 1.06أدنللللى تللللة بللللين حلللللد تللللراوح متوسللللط التكللللاليف الثاب
ملللن إجملللالي % 6.85، لللللبن السلللائلإجملللالي تكلللاليف التصلللنيع 

نخفلاض يرجلع او  .أقصلىكحلد  الروميللجبن تكاليف التصنيع 
يلادة حجلم أنهلا تلنخفض بز  مية النسبية للتكاليف الثابتة إلىاأله

نتاجية )المعملل( تنلتج إلحدة اأن الو الطاقة التشغيلية القصوى و 
مما يؤدي إلي توزيع إجمالي من نوع من المنتجات غالبا  أكثر 

أن كما تشير النتائج إللى  هذه المنتجات. يف الثابتة علىالتكال
ربحا  هو منتج الزبادي حيلث يحقلق طلن الللبن  المنتجات أعلى

األيللس كلللريم منلللتج  جنيللله، يليلله 6872.71 نحللوبللللغ الخللام ربلل  
ن أن فللي حللين تبلليجنيلله،  5721.00 نحللوبلللغ   قللق ربللحيللث يح
 821.26بنحلو  ربحلا   المنتجلات حقق أدنىي الروميالجبن منتج 
تبلين لمنتجات األلبلان المختلفلة ة المضافة وبدراسة القيم. جنيه

جنيللله،  7784.31أن منلللتج الزبلللادي أحتلللل المركلللز األول بنحلللو 
لللبن  بلغللت القيمللة المضللافة ادناهللا مللن تصللنيع طللنفللي حللين 

 .جنيه 2563.51بنحو  الروميخام لمنتج الجبن 
 )القيمة بالجنيه( ف2021/2022بمحافظة الشرقية ىاح المختلهة ات األلبان لمنتج ميشرات الرهاء  االقت ا ية ف9ج ول 

اللبن  اللبن الرايب اللبن اللالل ميشرات الرهاء  االقت ا ية
 الزبا إ

الجبن 
 األبيا

الجبن 
 القري 

الجبن 
 األيس رريح لروميا

 18963.00 9083.76 16731.25 16405.23 19646.75 14959.63 14206.00 ملطن لبن خا ييراد الكلإلا
 1.54 6.85 3.37 3.71 2.66 1.61 1.06 %نتاجية الثابتة إلالتكاليف ا
 98.46 93.15 96.63 96.29 97.34 98.39 98.94 %نتاجية المتغيرة إلالتكاليف ا

 13242.00 8262.50 12084.69 12203.27 12774.04 11235.59 10682.37 يع التصنإجمالى تكاليف 
 12614.79 6520.25 10830.27 10809.47 11862.44 10595.63 10333.91 (1)تكاليف المدخالت التجارية 

 627.21 1742.25 1254.42 1393.80 911.60 639.96 348.46  (2) تكاليف المدخالت غير التجارية
 5924.79 1387.35 5053.88 4654.83 7212.37 3905.19 3636.85 (3جمالي )اإل  الهام

 5721.00 821.26 4646.56 4201.96 6872.71 3724.04 3523.63 (4الخام )الرب  لطن اللبن 
 0.50 8.01 18.04 13.23 0.76 3.98 3.61 (5) وحدة منتجالرب  لكل 

 0.43 0.10 0.38 0.34 0.54 0.33 0.33 (6) الرب  للجنيه المنفق
 6348.21 2563.51 5900.98 5595.76 7784.31 4364.00 3872.09 (7)القيمة المضافة 

 تكاليف المدخالت غير التجارية –(   إجمالي تكاليف التصنيع 1)
 (   تكاليف العمالة والمياه والكهرباء وااليجار2)
 المتغيرةاإلنتاجية التكاليف  –(   االيراد الكلي 3)
 التصنيعتكاليف إجمالي  –يراد الكلي   اال (4)
 وحدة المنتجكمية (   الرب  لطن اللبن الخام / 5)
 التصنيعتكاليف إجمالي (   الرب  لطن اللبن الخام / 6)
 (7،8،3،4،5،62،جمعت وحسبت من جداول ) الم  ر:                        تكاليف المدخالت التجارية –(   اإليراد الكلي 7)
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منتجيييات تييين ليييبن خييياح ل ت ييينيعاليييربح والقيمييية المضيييافة ل
 األلبان المختلهة

والقيملة مقارنلة صلافي اللرب   ( إللى10تشير نتلائج جلدول )
مللن تصللنيع طللن لللبن خللام لمنتجللات األلبللان  ةالناتجللالمضللافة 

المختلفللة )اللللبن السللائل واللللبن الرايللب واللللبن الزبللادي والجللبن 
واأليللللللس كللللللريم(  الرومللللللياألبلللللليض والجللللللبن القللللللري  والجللللللبن 

%، 19%، 23%، 6%، 18نحلو ) إنتلاج تمثلل ب نس سطبمتو 
لمنتجلللللات طلللللن للللللبن خلللللام تصلللللنيع ملللللن %( %15، %10، 9

عللللى الترتيلللب. بهلللدف تحليلللل  األلبلللان المختلفلللة سلللابقة اللللذكر
العالقللات االقتصللادية التللي يمكللن مللن خاللهللا إتاحللة الفرصللة 
لمتخلللذ القلللرار لتحسللللين تنافسلللية بعلللض المنتجللللات اللبنيلللة فللللي 

ويتبلللين أن إجملللالي  رى.اللبنيلللة األخللل نتجلللاتمقابلللل بعلللض الم
الللللرب  النللللاتج مللللن تصللللنيع طللللن لللللبن خللللام لمنتجللللات األلبللللان 

جنيله يحصلل منلتج الللبن الزبلادي  4595.25المختلفة بلغ نحلو 
% 34.40جنيلله بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو  1580.72علللى نحللو 

جنيله  858.15من إجمالي الرب ، يليه منتج األيس كلريم بنحلو 
 ، يليللله% ملللن إجملللالي اللللرب 18.67لغلللت نحلللو بية ببأهميلللة نسللل

جنيلله بأهميللة نسللبية بلغللت  798.37بنحللو  األبلليض الجللبنمنللتج 
، فللللي حللللين تحصللللل بللللاقي % مللللن إجمللللالي الللللرب 17.37نحللللو 

والجللبن القللري  واللللبن الرايللب  السللائل اللللبن) المنتجلات اللبنيللة 
جنيه بأهمية نسبية بلغلت  1358.01نحو على ( الروميوالجبن 

يتبين أن إجمالي القيملة كما  الرب . % من إجمالي29.55و نح
المضللافة الناتجللة مللن تصللنيع طللن لللبن خللام لمنتجللات األلبللان 

جنيله يحصلل منلتج الللبن الزبللادي  5552.07المختلفلة بللغ نحلو 
% 32.25جنيلله بأهميللة نسللبية بلغللت نحللو  1790.39علللى نحللو 

و ض بنحلليليلله منللتج الجللبن األبلليمللن إجمللالي القيمللة المضللافة، 
% من إجملالي 19.15ه بأهمية نسبية بلغت نحو جني 1063.19

جنيلله  952.23يليلله منللتج األيللس كللريم بنحللو القيمللة المضللافة، 
% مللللللن إجمللللللالي القيمللللللة 17.15بأهميللللللة نسللللللبية بلغللللللت نحللللللو 

 الللللبنالمضلللافة، فلللي حلللين تحصلللل بلللاقي المنتجلللات اللبنيلللة ) 
للللى ( عمللليالرو والجلللبن القلللري  والللللبن الرايلللب والجلللبن  السلللائل
% ملللن 31.45جنيللله بأهميلللة نسلللبية بلغلللت نحلللو  1746.26نحلللو 

  إجمالي القيمة المضافة.

 ف2021/2022بمحافظة الشرقية ىاح ت األلبان المختلهة امنتجلت نيع تن لبن خاح ل الربح والقيمة المضافة ف10ج ول 
 )القيمة بالجنيه(

ميشرات الرهاء  
 االقت ا ية

اللبن 
اللبن  اللبن الرايب اللالل

 الزبا إ
ن الجب

 األبيا
الجبن 
 القري 

الجبن 
  األيس رريح الرومي

 اإلجمالي
الكميلة المسلتخدمة ملن الللبن 

 1.00 0.15 0.10 0.09 0.19 0.23 0.06 0.18 لكل منتج الخام بالطن
 - 5721.00 821.26 4646.56 4201.96 6872.71 3724.04 3523.63 الرب  لطن اللبن الخام

 4595.25 858.15 82.13 418.19 798.37 1580.72 223.44 634.25 (1) الرب  من المنتج
األهمية النسلبية لللرب  النلاتج 

 100.00 18.67 1.79 9.10 17.37 34.40 4.86 13.80 (2من المنتج % )
القيملللة المضلللافة لطلللن الللللبن 

 - 6348.21 2563.51 5900.98 5595.76 7784.31 4364.00 3872.09 الخام
 القيملللة المضلللافة ملللن المنلللتج

(3) 696.98 261.84 1790.39 1063.19 531.09 256.35 952.23 5552.07 
األهمية النسبية للقيمة 

 100.00 17.15 4.62 9.57 19.15 32.25 4.72 12.55 (4المضافة من المنتج % )
 الرب  لطن اللبن الخام ×لكل منتج  (   الكمية المستخدمة من اللبن الخام بالطن1)
 جمالي الرب  المتحصل عليهالمنتج/إ(   الرب  من 2)
 القيمة المضافة لطن اللبن الخام ×(   الكمية المستخدمة من اللبن الخام بالطن لكل منتج 3)
 المتحصل عليه قيمة المضافة من المنتج/إجمالي القيمة المضافة  ال (4)

 (9ول )جمعت وحسبت من جد الم  ر:
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ABSTRACT 

Profit and Added Value of Dairy Products in Sharkia Governorate 
Ahmed E.M. Mohammed and Rowaida Usama Ewada 

Results indicate a high relative importance of 

variable costs, as the average variable costs of 

manufacturing a ton of ore milk ranged between a 

minimum of 93.15% of the total manufacturing costs of 

turkey cheese, and the maximum about 98.94% of the 

total manufacturing costs of liquid milk.in addition, 

average fixed costs ranges between a minimum of 

1.06% of the total manufacturing costs for liquid milk 

and the maximum about 6.85% of the total 

manufacturing costs for turkey cheese. The decrease of 

relative importance of fixed costs is due to an increase 

in the size of the maximum operating energy, also the 

productive unit (laboratory) produces more than one 

type of milk products, which leads to distribute total 

fixed costs to these products. The results also indicate 

that yogurt achieve the highest profit where a ton of raw 

milk achieves a profit about 6872.71 L.E, Followed by 

the ice cream, where it achieves a profit about 5721.00 

L.E, While turkey cheese achieves the lowest profit at 

about 821.26 L.E. By studying the added value of 

different dairy products, it was found that the yogurt 

ranked the first at 7784.31 L.E, while the added value 

of turkey cheese reached the lowest value about 

2563.51 L.E. Total profit resulting from manufacturing 

of raw milk to different dairy products reached about 

4595.25 L.E. Also, yogurt gets about 1580.72 L.E, with 

a relative importance is about 34.40% of the total profit, 

It is followed by an ice cream with about 858.15 L.E, 

with a relative importance is about 18.67% of the total 

profit, Then white cheese by about 798.37 L.E, with a 

relative importance of about 17.37% of the total profit, 

while the rest of the milk products (liquid milk, cottage 

cheese, ripe milk and turkey cheese) get about 1358.01 

L.E, with a relative importance about 29.55% of the 

total profit. Total added value resulting from the 

manufacture of a ton of raw milk into different dairy 

products were about 5552.07 L.E The yogurt gets about 

1790.39 L.E with relative importance about 32.25% of 

the total added value, followed by the white cheese was 

about 1063.19 L.E with a relative importance about 

19.15 % of the total added value, followed by ice cream 

was about 952.23 L.E, with a relative importance about 

17.15% of the total added value, and the rest of the milk 

products (liquid milk, cottage cheese, ripe milk and 

turkey cheese) get about 1746.26 L.E, with a relative 

importance about 31.45% of the total value added. 

Therefore, the research recommends that, according to 

the profitability and the added value of dairy products, 

Dairy Management must restructure the manufacturing 

rates of these products by increasing the percentage of 

the quantities that used from raw milk to manufacture 

the most profitable products (yogurt, then ice cream, 

then cottage cheese, then white cheese, then the ripe 

milk, then the liquid milk and finally the turkey cheese) 

to maximize its economic returns. 

Keywords: Profit, value added, dairy products, 

Sharkia Governorate. 

 


