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مـــقــــدمـــــة                                                                 

القطاع  تخلف  مشكلة  من  النامية  الدول  من  وكثير  مصر  تعانى 
التنميه  عملية  فى  منه  المتوقعة  المهام  أداء  عن  الزراعى 
االقتصادية وتعتبر هذه المشكلة إحدى المحددات الرئيسية للتنمية 
االقتصادية الشاملة. ولقد ثبت أن عمليات التصنيع الزراعى هي 
الغذائية  الصناعات  وتعد  المشكلة،  هذه  على  التغلب  سبل  إحدى 
من أهم الصناعات الزراعية حيث تساهم فى توفير الغذاء الالزم 
المزارعين  دخل  زيادة  فى  دورها  عن  فضال  المواطنين  لجموع 
وتوفير فرص العمالة وزيادة الكفاءة اإلنتاجية بالقطاع الزراعى 
حوالي   2014 مصرعام  في  اللبني  اإلنتاج  كمية  بلغت  وقد   ،
تمثل  جنيه  بحوالي27,1مليون  قيمتها  تقدر  مليون طن،   6,129
البالغ نحو283,1 مليار  الزراعي  االنتاج  قيمة  نحو 9,57٪ من 
البالغ نحو 112  جنيه، ونحو 24,2٪ من قيمة االنتاج الحيواني 
50,3٪من  بنحو  األبقار  وتساهم  العام,  نفس  خالل  جنيه  مليار 
إجمالي الطاقة اإلنتاجية الكلية لأللبان ، في حين يساهم الجاموس 
بنحو 47٪ ، في حين تساهم الماعز بنحو 2,7٪ فقط من اإلنتاج 

اإلجمالي )1(

انتاج  بين  فجوه  وجود  في  البحث  مشكلة  تتمثل   : البحث  مشكلة 
واستهالك األلبان حيث  بلغ االنتاج المحلي من االلبان نحو 6.129 

الكفاءة اإلقتصادية لمصانع األلبان في مصر بإستخدام تحليل مغلف البيانات
محمود محمد فواز* ، رشدي شوقي العدوي* و أحمد السيد عبد الفتاح غانم**

*قسم اإلقتصاد الزراعي - كلية الزراعة – جامعة كفرالشيخ

إن مسألة األمن الغذائي هي من دواعي القلق في دول العالم الثالث ومنها مصر، وتزداد أهمية الحليب ومنتجاته نظراً إلرتفاع 
القيمة الغذائية له إلحتوائه علي العديد من العناصر الضروريه مثل: الفيتامينات، واالمالح المعدنية، والبروتين، والدهون التي 
توجد بنسب مالئمه إلحتياجات الجسم .تتضح مشكلة البحث في وجود فجوة بين اإلنتاج و اإلستهالك من األلبان , كما أن متوسط 
نصيب الفرد يقل بكثير عن المتوسطات العالمية ,وهذا يشير إلي ضرورة تطوير قطاع صناعة األلبان وزيادة المعروض 
من المنتجات الللبنية لسد الفجوة الموجودة ومحاولة خفض أسعارها وزيادة متوسط إستهالك الفرد منها.وقد تم اإلعتماد على 
 DEAالعديد من أساليب وأدوات التحليل اإلحصائي والقياسي المتمثلة في أساليب التحليل الوصفي وتحليل مغلف البيانات
لتقديركفاءة مصانع منتجات األلبان بمختلف سعاتها بمصر. وإعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافهاعلي البيانات األولية والتي 
تم جمعهاعن طريق إستمارات اإلستبيان بالمقابلة الشخصيه وعلى البيانات الثانوية من مصادرها الرئيسية منالجهازالمركزى 
للتعبئة العامة واالحصاء،وقطاع الشئون االقتصادية  بوزا رة الزراعة ومنظمة الصحة واألغذية العالمية )FAO( وغيرها.
وقد بلغت كمية اإلنتاج اللبني في مصر حوالي 6,126 مليون طن عام 2014، تقدر قيمتها بحوالي27,1مليون جنيه تمثل نحو 
9,57٪ من قيمة االنتاج الزراعي البالغ نحو283,1 مليار جنيه ، ونحو 24,2٪ من قيمة االنتاج الحيواني البالغ نحو 112 
مليار جنيه خالل نفس العام ، وتشير نتائج البحث إلي أن أهم مصادر إنتاج األلبان في مصر هي األبقار وتأتي في المرتبه 
األولى بنسبة 50.3٪ ثم تأتي الجاموس بنسبة 47٪ ، ثم تأتي الماعز في المرتبة األخيرة بنسبة 2.7٪ ، وتشير دراسة اإلتجاه 
الزمني العام لكل منهم إلى أن إنتاج األبقار والجاموس إستمرفي التذبذب بين الزيادة والنقصان وبتقديراإلتجاه الزمني العام 
تبين إنها تأخذ إتجاهاًعاما ًمتزايدا ًمعنوى إحصائي في حين ثبت عدم معنوية المعادلة بالنسبة لألغنام.وتبين من نتائج دراسة 
اإلنتاج الفعلي والطاقة المتاحة والطاقة العاطلة ألهم منتجات تصنيع األلبان )لبن مبستر- لبن زبادي-جبن أبيض-جبن جاف 
إستغالل  ويمكن   , جنيه  بنحو161,98مليون  تقدر  عاطلة  طاقة  وجود  أن  طبيعي-األيسكريم(  مطبوخ-مسلي  وركفور-جبن 
تلك الطاقات العاطلة دون الحاجة لتوجيه استثمارات جديدة لهذه الصناعات وذلك عن طريق القضاءعلى معوقات اإلنتاج 
والتصدير.وأشارت نتائج دراسة إنتاج و إستهالك األلبان في مصر أن اإلكتفاء الذاتي خالل متوسط الفترة )2014-2000( 
بلغ نحو 86,48٪ , كما أن الفجوة اللبنية )الفرق بين اإلنتاج و اإلستهالك( بلغت حوالي758.9.ألف طن خالل فترة الدراسة 
يتم سد هذا العجز عن طريق اإلستيراد من الخارج في حين أن متوسط نصيب الفرد بلغ حوالي 95.1 كجم/سنة وهي تقل بكثير 

عن المتوسطات العالميه التي يوصي بها علماء التغذيه للفرد بحيث اليقل استهالك الفرد عن 180كجم/سنه.

الكلمات االسترشادية : مصانع األلبان، الكفاءة االقتصادية ، تحليل مغلف البيانات ، الطاقة القصوى  اإلنتاج الفعلى ، الكفاءة 
اإلنتاجية ، كفاءة السعة.

مليون طن عام 2014 ، في حين بلغ االستهالك المحلي  بهذا العام 
نحو6,305 مليون طن مما يؤدي لوجود فجوه لبنيه تقدر بحوالي 
179 الف طن )يتم استيرادها من الخارج,وبلغت واردات االلبان 
العام نحو1,093امليون طن لسد العجز الموجود كما بلغت  بهذا 
الصادرات نحو0,589مليون طن )2(, ومن جهه اخري نجد ان 
متوسط  نصيب الفرد من االلبان في مصر بلغ حوالي75,02 كجم 
/سنه عام 2014وهذا المتوسط اقل بكثير من المتوسطات العالميه 
التي يوصي بها علماء التغذيه للفرد بما اليقل استهالك الفرد عن 
180كجم/سنه ,لهذا كان البد من تنمية هذا القطاع االنتاجي ويعتبر 
التصنيع من اهم طرق تنمية قطاع االلبان لضمان بقاء اللبن صالح 
لالستخدام علي صورته الطازجه الطول فتره ممكنه مما يستدعى 
ضرورة دراسه الكفاءة اإلقتصادية لتصنيع منتجات االلبان لتوسيع 
هذه  من  المحلى  المعروض  ولزيادة  المنتجات،  هذه  إنتاج  طاقة 

المنتجات الهامة وخفض أو تثببت أسعارها .

على  التعرف  إلي  أساسي  بشكل  البحث  يهدف  البحث:  أهداف 
مختلف الجوانب المتعلقه بتصنيع األلبان بجمهورية مصر العربية، 
بغية الوصول إلي رفع الكفاءة اإلقتصادية لمصانع األلبان, وذلك 

من خالل التعرف علي:

1- دراسة الوضع الراهن إلنتاج وتصنيع األلبان في مصر. 
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محمود محمد فواز وآخرون

2- دراسة كفاءة مصانع االلبان بسعاتها المختلفة في مصر.

االسلوب البحثي:  تحقيقا ألهداف البحث، تم اإلعتماد علي العديد 
من أساليب وأدوات التحليل اإلحصائي والقياسي المتمثله في:

1- أساليب التحليل الوصفي كالمتوسط الحسابي.
معادالت  لتقدير   )OLS(العاديه الصغري  المربعات  طريقة   -2

اإلنحدار البسيط والمتعدد. 
 DEA( Data Envelopment( البيانات  مغلف  تحليل   -3
Analysis لتقدير كفاءة مصانع منتجات األلبان بمختلف سعاتها 

بمصر.

علي  أهدافها  تحقيق  في  الدراسة  إعتمدت   : مصادرالبيانات  
البيانات األولية والتي تم جمعها عن طريق إستمارات اإلستبيان 
مصانع  اهم  على  البحث  عينة  وإعتمدت  الشخصيه  بالمقابلة 
حيث  المختلفه,  مصر  محافظات  علي  موزعه  االلبان  منتجات 
تحتل محافظة الدقهليه المركز االول بعدد خمسة مصانع وتحتل 
كال من محافظات الجيزه والشرقيه والقليوبيه المركز الثاني بعدد 
ثالثة مصانع لكال منهم, ثم البحيره ودمياط بعدد مصنعين ، وتاتي 
والغربيه  والمنوفيه  اإلسكندرية  محاقظات  األخيرة  المرتبة  في 
وكفر الشيخ وبورسعيد بمصنع واحد لكال منهم, حيث بلغ اجمالى 
مصانع العينة 23 مصنعاً بما يمثل حوالي 7٪ من إجمالي مصانع 
إختيار  تم  مصنعاً,  إلي 337  تصل  التي  بمصر  األلبان  منتجات 
أفضلهم في توافر بيانتهم الدفتريه ,وتختلف مصانع منتجات األلبان 
والمتوسطة  الصغيرة  منها  كبيرة،  بدرجة  االنتاجية  طاقاتها  فى 
والكبيرة هذا ولقد تم تقسيم عينة الدراسة مصانع منتجات األلبان 
الممثلة لمجتمع الدراسةإلى ثالثة فئات األولى ذات الطاقة القصوى 
- 400طن  من 200  والثانية  شهرياً  خام  لبن  من 200طن  أقل 
لبن خام شهرياً والثالثة أكثر من 400 طن لبن خام شهرياً, 0وقد 
األولى  بالفئة  مصانع   )10( منها  مصنعاً  العينة)23(  تضمنت 
الثالثة. بالفئة  الثانية وعدد )7( مصانع  بالفئة  وعدد )6( مصانع 
كما تم االعتماد أيضا على البيانات الثانوية من مصادرها الرئيسية 
العامة واالحصاء ، وقطاع الشئون  للتعبئة  من الجهاز المركزى 
العالمية واألغذية  الصحة  ومنظمة  الزراعة  بوزارة  االقتصادية 

FAO  وغيرها.

النـتـائـج الـبحـثـيـه ومناقشتها                                         

أوال : الوضع الراهن إلنتاج األلبان فى مصر:                            

تطور كمية اإلنتاج المحلي من األلبان : باستعراض بيانات . 1
الجدول رقم )1( تبين أن االنتاج المحلي من األلبان بلغ كحد 
واستمرت   ,2000 عام  في  طن  ألف   3824 حوالي  أدني 
حوالي  بلغت  أن  إلي  والنقصان  الزيادة  بين  التذبذب  في 
بلغ  أقصيبمتوسط سنوي  ألف طن عام 2014كحد   6129
.وبتقدير  الدراسة  فترة  خالل  طن   ألف  حوالي5346,4 
معادلة اإلتجاه الزمني العام لقيمة اإلنتاج الزراعي في مصر 
خالل فترة البحث ,كما فى جدول رقم )2(، تبين إنها تأخذ 
حوالي  بلغ  بمقدار  إحصائياً  معنوى  متزايداً  عاماً  إتجاهاً 
160,4ألف طن  سنوياً، وبمعدل نمو سنوي مئوي بلغ نحو 
قدر  تراكمي  سنوي  نمو  وبمعدل  الفترة،  متوسط  من   ٪3
حوالى   ان  التحديد  معامل  قيمة  تشير  كما   ,٪  3,04 بنحو 
67,9 ٪من التغيرات في االنتاج المحلي ترجع إلى التغير 

فى الزمن

 تطور كمية إنتاج األلبان تبعاً لمصادر إنتاجها في مصر: 2. 
يتضح 	    1 رقم  الجدول  بيانات  بإستعراض   : البقري  اللبن 

الفترة  خالل  مصر  في  االبقار  ألبان  انتاج  كمية  تطور 
)2000-2014( ,حيث بلغ كحد أدني حوالي 1618 ألف 
الزيادة  بين  التذبذب  في  واستمرت   ,2001 عام  في  طن 
والنقصان إلي أن بلغت حوالي 3211 ألف طن عام   2008  
كحد أقصي,بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2689,1 ألف طن  
خالل فترة الدراسة , وبتقدير اإلتجاه الزمني العام  النتاج 
فى  ,كما  الدراسة  فترة  في مصر خالل  االلبان  من  األبقار 
معنوى  متزايداً  عاماً  إتجاهاً  تأخذ  إنها  تبين   2 رقم  جدول 
سنوياً،  طن   ألف  حوالي112,94   بلغ  بمقدار  إحصائياً 
وبمعدل نمو سنوي مئوي بلغ نحو 4,2٪ من متوسط الفترة، 
وبمعدل نمو سنوي تراكمي قدر بنحو 4,3 ٪, كما تشير قيمة 
إنتاج  في  التغيرات  64,3٪من  حوالى   ان  التحديد  معامل 

األبقار ترجع إلى التغير فى الزمن.

جدول )1(: تطور إنتاج اللبن من الجاموس واألبقار والماعز خالل فترة الدراسة )2000 – 2014()الكمية باأللف طن(.

كمية  إنتاج الماعزكمية إنتاج الجاموسكمية إنتاج االبقاركمية االنتاج المحليالسنوات
2000382416542059120
2001395416182213123
2002421019972087126
2003528025982550132
2004468222822267133
2005555128022622127
2006578729802679128
2007592531872610128
2008597932112641128
2009562438032697124
2010577429952653126
2011580331072568128
2012612631542565130
2013555929082523123
2014612930412956129
5346.92689.12512.7127المتوسط

٪10050.3472.7

المصدر: جمعت وحسبت : وزارة الزراعة وإستصالح األراضي , قطاع الشئون اإلقتصادية ,إدارة اإلنتاج الحيواني, نشرات اإلحصاءات الحيوانية,أعداد 
متفرقه.
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الكفاءة اإلقتصادية لمصانع األلبان في مصر بإستخدام تحليل مغلف البيانات

اللبن الجاموسي :  باستعراض بيانات الجدول رقم 1 يتضح 	 
كمية انتاج ألبان الجاموس في مصر خالل الفترة )2000-
2014( حيث بلغ كحد أدني حوالي 2059 ألف طن في عام 
إلي  والنقصان  الزيادة  بين  التذبذب  في  واستمرت   ,2000
أن بلغت حوالي 2956 ألف طن عام   2014  كحد أقصي 
بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2512.7.ألف طن  خالل فترة 
الدراسة ، وبتقدير اإلتجاه الزمني العام  النتاج األبقار من 
االلبان في مصر خالل فترة البحث كما فى جدول رقم 2، 
تبين إنها تأخذ إتجاهاً عاماً متزايداً معنوى إحصائياً بمقدار 
بلغ 42,72  ألف طن  سنوياً، وبمعدل نمو سنوي مئوي بلغ 
نحو 1,70٪ من متوسط الفترة، وبمعدل نمو سنوي تراكمي 
قدر بنحو 1.71 ٪, كما تشير قيمة معامل التحديد ان حوالى  
التغير  إلى  ترجع  الجاموس  إنتاج  في  التغيرات  58,6٪من 

فى الزمن.

أن 	  يتضح   1 رقم  الجدول  بيانات  باستعراض  الماعز:  لبن 
كمية إنتاج الماعز بلغت كحد أدني حوالي 120 ألف طن في 
والنقصان  الزيادة  بين  التذبذب  في  واستمرت  عام 2000, 
إلي أن بلغت حوالي 133 ألف طن عام 2004كحد أقصي 
بمتوسط سنوي بلغ حوالي127ألف طن  خالل فترة الدراسة  

وقد ثبت عدم معنوية المعادلة.

ثانيا: الوضع الراهن لصناعة األلبان في مصر                             

بإستعراض . 1  : األلبان  لمنتجات  الفعلي  اإلنتاج  وقيمة  كمية 
بيانات الجدول رقم 3 يتضح أن متوسط كمية اإلنتاج الفعلي 
ألهم منتجات األلبان في مصر خالل فترة الدراسة بلغ حوالي 
كمية  متوسط  أن  الجدول  ويوضح   , طن  342,49مليون  
حوالي125,84ألف  بلغ  المبستر  اللبن  من  الفعلي  اإلنتاج 
ثم   ، طن  بحوالي101,61ألف  المطبوخ  الجبن  ثم   ، طن 
اللبن الزبادي بحوالي 40,18 ألف طن ، ثم الجبن األبيض 
 22,3 بحوالي  كريم  األيس  ثم   ، طن  ألف  بحوالي39,3 
ألف طن ، ثم المسلي الطبيعي بحوالي 12,3 ألف طن ، ثم 
يأتي في المرتبه األخيره الجبن الجاف بحوالي 0,88 ألف 
مليون جنيه،    بلغت حوالي 1068.96.  بقيمه  وذلك  طن،  
وحوالي1616,53مليون جنيه ، وحوالي 381,62 مليون 
جنيه ، وحوالي 511,71 ألف طن ، وحوالي 440,23 ألف 
طن ، وحوالي 341,55 ألف طن ، وحوالي 22,07 ألف 

طن لكال منهم  على الترتيب .

بيانات . 2 بإستعراض    : األلبان  صناعة  في  العاطله  الطاقه 
بين  )الفرق  العاطله  الطاقه  أن  يتضح   3 رقم  الجدول 
الفعلي( والغير مستغله  المتاحه  واإلنتاج  اإلنتاجيه   الطاقه 

حوالي  الترتيب  على  كميات  بلغت  األلبان  منتجات  ألهم 
 ).0,07  ,.0,62  .,0,07  .,3,14  .,.5,08  .,.2,51(
الجبن  المطبوخ،  الجبن  المبستر،  اللبن  من  لكل  طن  ألف 
والركفور،  الجاف  والجبن  الطبيعي،  المسلي   ، األبيض 
 ,17,09  ,40,95  ,80,82  ,21,38( حوالي  بلغت  بقيمة 
الطاقه  إجمالي  ، وتقدر  الترتيب  1.74(. مليون جنيه علي 
تلك  إستغالل  ويمكن   ، جنيه  بنحو161,98مليون  العاطله 
الطاقات المعطله دون الحاجه لتوجيه استثمارات جديده لهذه 
اإلنتاج  معوقات  علي  القضاء  وذلك عن طريق  الصناعات 

والتصدير.

األلبان: . 3 منتجات  من  السنوي  الفرد  نصيب  متوسط 
متوسط  أن  يتضح   3 رقم  الجدول  بيانات  بإستعراض 
نصيب الفرد السنوي من منتجات األلبان بلغ حوالي )1,5,. 
اللبن  من  لكل  سنوياً  كجم   )0,2  ,0,3  ,.0,5  ,0,6  ,0,5
 ، الزبادي  اللبن  األبيض،  الجبن  المطبوخ،  المبستر،الجبن 
الطبيعي علي  المسلي  اآليس كريم ومسحوق اآليس كريم، 

الترتيب ، أي ان إجمالي استهالك الفرد السنوي من(.

مصر  جمهورية  في  األلبان  إلستهالك  الراهن  الوضع  ثالثا: 
العربية:

تطور 1.  بدراسة  مصر:   في  االلبان  من  االستهالك  تطور   
إستهالك األلبان في مصر خالل فترة الدراسة،) جدول 4( 
تبين إنها تراوحت بين حد أدني يبلغ نحو4962ألف طن عام 
عام2007  طن  ألف  نحو6738  يبلغ  أقصى  وحد   2000
فترة  حوالي 6105.8.ألف طن خالل  بلغ  سنوي  بمتوسط 
الستهالك  العام  الزمنى  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير  الدراسة 
األلبان  كما فى جدول رقم 5، تبين إنها تأخذ إتجاهاً عاماً 
ألف طن  نحو79.38  بلغ  بمقدار  إحصائياً  معنوى  متزايداً 
سنوياً، وبمعدل نمو سنوي مئوي بلغ نحو 1.30٪ من متوسط 
الفترة ، وبمعدل نمو سنوي تراكمي قدر بنحو 1.31٪ كما 
تشير قيمة معامل التحديد ان حوالى  37.3٪ من التغيرات 

في إستهالك األلبان ترجع إلى التغير فى الزمن.

في . 2 اللبنيه  الفجوه  تطور  بدراسة  مصر:  في  اللبنية  الفجوه 
تراوحت  إنها  تبين  )جدول 4(  الدراسة،  فترة  مصر خالل 
بين حد أدني يبلغ نحو179ألف طن عام 2014 وحد أقصى 
بلغ  سنوي  بمتوسط  عام2003  طن  ألف  نحو1321  يبلغ 
حوالي758.9 ألف طن خالل فترة الدراسة، وبتقدير معادلة 
اللبنيه  كما فى جدول رقم 5،  العام للفجوه  اإلتجاه الزمنى 

تبين عدم معنوية النموذج .

جدول 2. معادالت االتجاه الزمني العام لتطور اإلنتاج المحلي وإنتاج األبقار والجاموس والماعز منااللبانمصر اخالل الفترة من )2000 – 2014(.

مقدار فر2المعادلةالبيان
التغير

معدل  النمو 
السنوي

معدل النمو 
السنوي التراكمي

االنتاج المحلي  
=Y)ألف طن(

67,9*27,52160,4033,04

إنتاج االبقار
Y=64,3*23,44112,944,24,3)ألف طن(

إنتاج الجاموس
Y=58,6*18,3942,721,701,71)ألف طن(

المصدر : تم الحصول على التقدير من بيانات الجدول رقم )1(
 t= الزمن ، t = )1، 2، 3 ،.........،15(                                 *= معنوي عند مستوى معنوية ٪1
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نصيب . 3 تطورمتوسط  بدراسة  الفرد:  نصيب  متوسط  تطور 
إنها  تبين   )4 )جدول  الدراسة  فترة  خالل  مصر  في  الفرد 
عام  /سنه  كجم   75.05 نحو  يبلغ  أدني  حد  بين  تراوحت 
عام  /سنه  كجم   95.07 نحو  يبلغ  أقصى  وحد   ,2014
2003,وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 95.1 كجم/سنه  خالل 
فترة الدراسه ,وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام  لمتوسط 
نصيب الفرد كما فى جدول رقم )5(، تبين إنها تأخذ إتجاها 
عاما متزايد معنوي إحصائيا, بمقدار بلغ 240.51 ألف طن 
متوسط  من   ٪2.10 نحو  بلغ  سنوي  نمو  وبمعدل   , سنويا 
كما  نحو ٪2.12,  بلغ  تراكمي  سنوي  نمو  وبمعدل  الفتره, 
تشير قيمة معامل التحديد الي أن حوالي 56.6 ٪ من التغيرات 

في متوسط نصيب الفرد ترجع إلي التغير في الزمن.

االكتفاء . 4 تطور  بدراسة  في مصر:  اللبن  من  الذاتي  االكتفاء 
الذاتي من اللبن في مصر خالل فترة الدراسة )جدول 4( تبين 
إنها تراوحت بين حد أدني 76.1٪ عام 2001, وحد أقصى 

94.1 عام  2012,  بمتوسط سنوي بلغ  حوالي 94.6 ٪ 
العام  الزمنى  اإلتجاه  معادلة  وبتقدير  الدراسة,  فترة  خالل 
إتجاهاً  تأخذ  إنها  تبين  الستهالك األلبان  كما فى جدول 5، 
وبمعدل  بلغ  1.12،  بمقدار  إحصائياً  معنوى  متزايداً  عاماً 
نمو سنوي مئوي بلغ نحو 1.30٪من متوسط الفترة، وبمعدل 
نمو سنوي تراكمي قدر بنحو 1.31٪, كما تشير قيمة معامل 
التحديد ان حوالى  62.3٪من التغيرات في االكتفاء الذاتي من 
اللبن ترجع إلى التغير فى الزمن , ويرجع عدم الوصول إلي 
اإلكتفاء الذاتي بسبب زيادة اإلستهالك عن اإلنتاج ويرجع ذللك 
لأللبان  إستهالكهم  وزيادة  السكان  ألعداد  المتزايد  لإلرتفاع 
خاصة بعد زيادة الوعي عند قطاع عريض من المستهلكين 
إنتاجية  الغذائيه ,وقلة  قيمتها  بأهمية منتجات األلبان وأهمية 
ماشية اللبن المصريه وضعف السالالت المصريه الموجوده 
ممايؤثر سلباً علي اإلنتاج , إرتفاع أسعارمستلزمات اإلنتاج 
ممايؤدي إلي إحجام كثير من المربين خاصة الصغار منهم 

علي التربية ممايؤثر سلبا علي كمية اإلنتاج.  

جدول 3. كمية وقيمة الطاقة القصوي والطاقه المتاحه واإلنتاج الفعلي والطاقة المعطل هومتوسط نصيب الفرد السنوي ألهم منتجات صناعة األلبان في 
مصرخالل متوسط الفترة)2014-2000 (.

البيان
الطاقة العاطلةاإلنتاج الفعليالطاقة المتاحة الطاقه القصويالمنتج

متوسط 
نصيب 

الفرد كجم 
/سنة  كمية 

)بااللف طن(

قيمة
)بالمليون 

جنيه(

كمية
)بااللف طن(

قيمة
)بالمليون 

جنيه(

كمية
)االلف طن(

قيمة
)بالمليون 

جنيه(

كمية
)االلف 

طن(

قيمة
)بالمليون 

جنيه(
128,41090,3128,361090,3125.841068,92,5121,381,5لبن مبستر
0,5--40,18381,6240,18381,6240,18381,62لبن زبادي
45,84596,8642,44552,6639,3511,713,1440,950,6جبن أبيض
جبن جاف 

-1,0325,70,9523,810,8822,070,071,74وركفور

112,021782,2106,691697,4101,611616,55,0880,820,5جبن مطبوخ
12,95358,6412,95358,6312,33341,550,6217,090,2مسلي طبيعي

0.3--22,35440,3322,35440,2322,35440,23األيس كريم
362,734675,7353,924544,6342,494382,611,42161,983,9اإلجمالي

المصدر: جمعت وحسبت من: بيانات الجهازالمركزي للتعبئه العامه واألحصاء, النشره السنويه لحركة اإلنتاج والتجارها لخارجيه والمتاح لالستهالك من أهم 
السلع الصناعيه.

جدول 4 . تطور الفجوة اللبنية واالكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد من األلبان في مصر خالل  الفترة )2000 - 2014 (.

السنه
 كمية اإلنتاج من

األلبان
)ألف طن(

كمية االستهالك
من األلبان
)ألف طن(

الفجوة
)ألف طن( اللبنية

متوسط
نصيب الفرد
)كجم / سنة(

 االكتفاء الذاتي
٪

200038244962)1138( 75.0777.1
200139545198)1244( 77.3576.1
200242105482)1272( 80.2676.8
200352806601)1321( 95.0779.9
200446825408)726( 76.6186.6
200555516557)1006( 91.3684.7
200657876389)602( 87.5390.6
200759256738)813( 90.8187.9
200859796699)720( 88.7489.3
200956246075)451( 79.1392.6
201057746172)398( 79.0693.5
201158036234)431( 79.5393.1
201261266474)348( 80.2094.6
201355596293)734( 76.7088.3
201461266305)179( 75.0286.1
82,1686,48 )758,9(5346,96105,8المتوسط

المصدر : وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشئون االقتصادية ،  نشرة الميزان الغذائي في جمهورية مصر العربية ، أعداد مختلفة .
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الكفاءة اإلقتصادية لمصانع األلبان في مصر بإستخدام تحليل مغلف البيانات

)األبيض- الجبن  لتصنيع  االقتصادية  الكفاءه  تقدير  رابعاً- 
مغلف  تحليل  بإستخدام  البحث  عينة  بمصانع  الجاف-المطبوخ( 

:)DEA(البيانات

 Assumptions Research التحليلية  البحثية  الفروض  )أ( 
:Analysis

 Constant Returns to Scale: للسعه  العائد  ثبات   -1
CRS(( وتعني إنه بزيادةالمدخالت بنسبه 10٪ يسمح ذلك بزياة    

المخرجات بنفس النسبة.
.)Variable Returns to Scale )VRS2 - العائد المتغير

إنه  وتعنى   :Increasing returns  )  IRS(المتزايد العائد   -  3
بزيادة المدخالت بنسبة 10٪ يسمح ذلك بزيادة المخرجات بنسبة 

اكبر.
4 -العائد المتناقص)Decreasing returns) DRS: وتعنى إنه 
بزيادة المدخالت بنسبة 10٪ يسمح ذلك بزيادة المخرجات بنسبة 

أقل. 

)ب( نموذج تحليل الكفاءة : X3 ,X2 ,EY=F )X1(”حيث أن:

العمل  ساعات  عدد   =  X1.)طن( األبيض  الجبن  انتاج   =   EY
البشري )ساعه(.

X2 = عدد ساعات العمل األلي )ساعه(.X3 = كميه اللبن الخام 
)كجم(.

وبتقدير الكفاءة اإلقتصادية لمنتجات االلبان الرئيسة والمتمثلة 
فى كل من الجبن األبيض والجبن المطبوخ والجبن الجاف وذلك 
منها  لكل  اإلنتاج  عملية  لمدخالت  المكون  النموذج  بإستخدام 

وبإستخدام برنامج DEA كانت النتائج كما يلي:

أوال: كفاءة تصنيع الجبن األبيض بمصانع عينة البحث:
البشرى  العمل  من  كل  في  اإلنتاجية  العملية  مدخالت  وتمثلت 
الخام  اللبن  وكمية  عمل(،  )ساعة  االلى  العمل  عمل(،  )ساعة 
)كجم( واللبن البودر)كجم( كمتوسطات شهريه لسنة 2016 كما 

هو موضح بالجدول رقم 6.

جدول 5. معادالت االتجاه الزمني العام لتطور كميه االستهالك والفجوه اللبنية ومتوسط نصيب الفرد من اللبن في مصر خالل الفتره )2000 – 2014(

 مقدارفر2المعادلهالبيان
التغير

 معدل النمو
السنوي

 معدل النمو
 السنوي
التراكمي

كميه انتاج االلبان
Y=67,9*27,52160,4034,.3)الف طن(

كميه استهالك االلبان
Y=37,3*7,72179,381,301,31)الف طن(

متوسط نصيب الفرد من اللبن 
Y=56,6*16,93240,512,102,12)كجم/سنه(

االكتفاء الذاتي  ٪
Y=

62,8*21,941,121,301,31

المصدر : تم الحصول على التقدير من بيانات الجدول رقم 4
t = الزمن، t = )1،2،3،.........،15(                                 *= معنوي عند مستوى معنوية 1%

القيمة بين القوسين تشير إلى قيمة )t( المحسوبة

جدول 6. المتوسط الشهرى لمدخالت إنتاج الجبن األبيض بعينة الدراسة لسنة 2016
مصنع

متوسط االنتاجاللبن البودراللبن الخامالعمل االليالعمل البشري

عدد 
الساعات

أجر 
الساعة
)جنية(

عدد 
الساعات

أجر 
الساعة
)جنية(

الكمية
    ) كجم(

السعر
)جنيه(

الكمية
)كجم(

السعر
)جنية(

الكمية
)كجم(

السعر
)جنية(

صقر 
23047,8114438,221079843,1021964044,1614940روتانا

17928,3316827,7878999,23,151563,94032,0814915فارم تشيز

23048,9116835,6441686,83,15868,9439,718,0714920الزميتي

25607,0819232,7511884,43,152400,939,652,4114900الطيب

جرين 
19207,8119229,31118292,43,153280,539,575,4114910فيلدذ

23048,8516827,82416156,638864,7839243,314915العبور الند

19208,2316831,83110875,932355,4639,764,8314952جرين الند

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان لعينة الدراسة لعام 2016
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- تقدير كفاءة السعة بمصانع عينة الدراسة:
وبتقدير كفاءة انتاج الجبن األبيض بمصانع عينة الدراسة كما 
السعه  لعائد  تزايد  هناك  تبينأن   )7( رقم  بالجدول  موضحة  هى 
بالنسبة لمصانع صقر روتانا وفارم تشيز والزميتى وجرين فيلدذ 
وجرين  الند  ،العبور  الطيب  لمصانع  بالنسبة  السعه  عائد  وثبات 

الند. 

- تقدير الكفاءه التكنولوجيه في ظل فرضية ثبات العائد للسعة:
وفقاً  النموذج  هذا  خالل  من  عليها  المتحصل  النتائج  من  تبين 
لفرضية ثبات العائد للسعة إنه يمكن تقسيم مصانع منتجات األلبان  
إيضاحها  ويمكن  الكفاءة،  من  محدد  مدى  على  تعتمد  فئتين  إلى 

كما يلي:

أ- المصانع ذات الكفاءة الكاملة في ظل فرضية ثبات العائد للسعة:
وهى تلك المصانع التي تحقق الكفاءة الكاملة )معامل الكفاءة 
=1( وتضم 3 مصانع وهي الطيب، وعبور الند وجرين الند أى 

أن انتاج هذه المصانع تحقق الحجم األمثل.

ب- المصانع غير الكفؤة في ظل فرضية ثبات العائد للسعة:
وهى تلك المصانع التي تحقق معامل كفاءة )أقل من 1( وتضم 
مصنع صقر روتانا، فارم تشيز، الزميتى وجرين فيلدز , بمعامل 
لكل   )0.884  ،0,754  ،0.7450  ،0,731( نحو  بلغ   كفاءه  

منهم .

-تقدير الكفاءه التكنولوجيه في ظل فرضية تغير العائد للسعة: 
الكاملة  الكفاءة  ستحقق  المصانع  جميع  ان  النتائج  أشارت 
)معامل الكفاءة =1( في ظل فرضية تغير العائد للسعة. ومن هنا 

يتضح أن المصانع التي لم تحقق الكفاءة التكنولوجية في حالة ثبات 
الزميتى و وجرين  تشيز،  فارم  للسعه وهى صقر روتانا،  العائد 
اإلنتاجية حتي  العملية  تعمل على زيادة مدخالت  أن  فيلدز يجب 

تتمكن من تحقيق الكفاءة الكاملة.

عينة  بمصانع  األبيض  الجبن  لتصنيع  السعرية  الكفاءه  -تقدير 
الدراسة:

جاءت مصانع الطيب وعبور الند، في المرتبه االولي بمعامل 
كفاءه قدر بنحو1 في حين جاء مصنع الزميتى في المرتبه الثانيه  
بمعامل كفاءه قدر بنحو 0,838، وفي المرتبه الثالثة جاء مصنع 
في  كفاءة 0,654 وجاء مصنع جرين الند  بمعامل  فيلدز  جرين 
المرتبه  وفي   0,567 نحو  بلغ  كفاءه  بمعامل  الرابعة  المرتبة 
نحو 0.484  بلغ  كفاءة  بمعامل  تشيز  فارم  جاء مصنع  الخامسة 
وفي المرتبه االخيره جاء مصنع صقر روتانا بمعامل كفاءه بلغ 

نحو 0,359.

عينة  بمصانع  األبيض  الجبن  لتصنيع  االقتصادية  الكفاءه  -تقدير 
الدراسة:

جاءت مصنع الطيب وعبور الند في المرتبه االولي بمعامل 
كفاءه قدر بنحو1، يليه في المرتبه الثانيه مصنع الزميتى بمعامل 
كفاءة بلغ نحو0,631، يليه في المرتبه الثالثه مصنع جرين فيلدز 
مصنع  الرابعه  المرتبه  في  يليه  نحو0,578،  بلغ  كفاءة  بمعامل 
جرين الند بمعامل كفاءة بلغ نحو0,567، يليه في المرتبه الخامسه 
جاء  حين  في  نحو0,360،  بلغ  كفاءة  بمعامل  تشيز  فارم  مصنع 
نحو  بلغ  كفاءه  بمعامل  االخيره  المرتبه  في  روتانا  مصنع صقر 

.0,262

جدول 7. الكفاءة التكنولوجية والسعرية واإلقتصادية لتصنيع الجبن األبيض بمصانع عينة الدراسة.

الكفاءة مصنع
التكنولوجيه في 

حالة الثبات

الكفاءة 
التكنولوجيه في 

حالة التغير
عائد كفاءة السعة

الكفاءة التوزيعيةالمستهدفالسعة
)السعريه(

الكفاءة 
اإلقتصادية

44,160.3590.262متزايد0,73110,731صقر روتانا
32,080.4840.360متزايد0,74510,745فارم تشيز
18,070.8380.631متزايد0.75410.754الزميتي
52,4111ثابت111الطيب

75,410.6540.578متزايد0.88410.884جرين فيلدذ
243,311ثابت111العبور الند
64,830.5670.567ثابت111جرين الند

. DEA المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات جدول رقم )6(  بإستخام برنامج

ثانياً : كفاءة تصنيع الجبن الجاف بمصانع عينة الدراسة:
البشرى  العمل  من  كل  في  اإلنتاجية  العملية  مدخالت  وتمثلت 
الخام  اللبن  وكمية  عمل(،  )ساعة  اآللى  العمل  عمل(،  )ساعة 
)كجم( واللبن البودر)كجم( كمتوسطات شهريه لسنة 2016 كما 

هو موضح بجدول 8.

-  تقدير كفاءة السعة بمصانع عينة الدراسة:
وبتقدير كفاءة انتاج الجبن الجاف بمصانع عينة الدراسة كما هى 
بالنسبة  السعه  إلى تزايد عائد  النتائج  موضحة بجدول 8 أشارت 
لمصنع العبور الند وثبات عائد السعه بالنسبة لمصانع فارم تشيز 

والزميتي والطيب وجرين الند. 

-تقدير الكفاءه التكنولوجيه في ظل فرضية ثبات العائد للسعة:
وفقاً  النموذج  هذا  خالل  من  عليها  المتحصل  النتائج  من  تبين 
لفرضية ثبات العائد للسعه إنه يمكن تقسيم مصانع منجات األلبان  

إلى فئتين تعتمد على مدى محدد من الكفاءة.

أ- المصانع ذات الكفاءة الكاملة :
وهى تلك المصانع التي تحقق الكفاءة الكاملة )معامل الكفاءة =1( 
وتضم 4 مصانع وهي فارم تشيز والزميتي والطيب وجرين الند 

أى أن انتاج هذه المصانع تحقق الحجم األمثل.

ب- المصانع غير الكفؤة: 
)أقل من 1( وتضم  كفاءة  تحقق معامل  التي  المصانع  تلك  وهى 

مصنع جرين ال, بمعامل كفاءه بلغ نحو 0,985.
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تقدير الكفاءه التكنولوجيه في ظل فرضية تغير العائد للسعة:
حيث أشارت النتائج ان جميع المصانع ستحقق الكفاءة الكاملة 
)معامل الكفاءة =1( في ظل فرضية تغير العائد للسعة, ومن هنا 
يتضح أن المصنع الذي لم يحقق الكفاءة التكنولوجية في حالة ثبات 
العائد للسعه وهى العبورالند يجب أن تعمل على زيادة مدخالت 

العملية اإلنتاجية حتي تتمكن من تحقيق الكفاءة الكاملة. 

تقدير الكفاءه السعرية لتصنيع الجبن الجاف بمصانع عينة الدراسة:
 ، فارم تشيز والزميتي والطيب وجرين الند  جاءت مصانع 
في المرتبه االولي بمعامل كفاءه قدر بنحو1 في حين جاء مصنع 
الثانيه واألخيرة بمعامل كفاءه قدر بنحو  المرتبه  العبور الند في 

 .0,895

جدول 8. المتوسط الشهرى لمدخالت إنتاج الجبن الجاف بعينة الدراسة لسنة 2016

مصنع
متوسط االنتاجاللبن الخامالعمل االليالعمل البشري

عدد 
الساعات

أجر 
الساعة
)جنية(

عدد 
الساعات

أجر الساعة
)جنية(

الكمية
)كجم(

السعر
)جنية(

الكمية
)كجم(

السعر
)جنية(

28806,6616865,11186056,43,1019,5812139فارم تشيز
31685,3021672,24279464,83,1029,4112128الزميتي

33607,0820476,35383357,023,053912165الطيب
34568,8518064,27154360,83,051612137العبور الند
جرين الند

34568,3318075,02384979,32,9539,3512134

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان لعينة الدراسة لعام 2016

جدول رقم 9. الكفاءة التكنولوجية والسعرية واإلقتصادية لتصنيع الجبن الجاف بمصانع عينة الدراسة

الكفاءة مصنع
التكنولوجيه في 

حالة الثبات

الكفاءة 
التكنولوجيه في 

حالة التغير

عائد كفاءة السعة
السعة

الكفاءة التوزيعيةالمستهدف
)السعريه(

الكفاءة 
اإلقتصادية

19,5811ثابت111فارم تشيز
2911ثابت111الزميتي
390,9940,994ثابت111الطيب

1610,985متزايد0,98510,985العبور الند
39,3511ثابت111جرين الند

. DEA المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات جدول رقم)8( بإستخام برنامج

جدول 9. المتوسط الشهرى لمدخالت تصنيع الجبن المطبوخ بعينة الدراسة لسنة 2016

متوسط االنتاجاللبن البودرالعمل االليالعمل البشريمصنع

عدد 
الساعات

أجر الساعة
)جنية(

عدد 
الساعات

أجر الساعة
)جنية(

الكمية
)كجم(

السعر
)جنية(

الكمية
)كجم(

السعر
)جنية(

صقر روتانا
172810,419635,2114138,864069,5839535

فارم تشيز
124811,119631,083791,674018,6639527

الزميتي
14087,2914429,313115,6739,514,9539537

الطيب
17607,0816831,54663,5439,522,8339512

جرين فيلدذ
15367,8116838,259668,2239,547,3339525

العبور الند
192010,6218040,1716456,1439,494,2539532

جرين الند
153610,4118029,012706,339,215,539526

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة اإلستبيان لعينة الدراسة لعام 2016
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عينة  بمصانع  الجاف  الجبن  لتصنيع  اإلقتصادية  الكفاءه  تقدير 
الدراسة :

المرتبه  جاءت مصنع فارم تشيز والزميتي وجرين الند في 
الثانيه مصنع  المرتبه  يليه في  االولي بمعامل كفاءه قدر بنحو1، 
الثالثه  المرتبه  في  يليه  نحو0,994،  بلغ  كفاءة  بمعامل  الطيب 

واألخيرة مصنع العبور الند بمعامل كفاءة بلغ نحو0,985.

ثالثاً: كفاءة تصنيع الجبن المطبوخ بمصانع عينة الدراسة
البشرى  العمل  اإلنتاجية في كل من  العملية  تمثلت مدخالت 
الخام  اللبن  وكمية  عمل(،  )ساعة  االلى  العمل  عمل(،  )ساعة 
)كجم( واللبن البودر)كجم( كمتوسطات شهريه لسنة 2016 كما 

هو موضح بالجدول رقم ) 5-4( .

تقدير كفاءة السعة بمصانع عينة  الدراسة 
بتقدير كفاءة انتاج الجبن المطبوخ بمصانع عينة الدراسة كما 
إلى تزايد عائد  النتائج  بالجدول رقم )10( أشارت  هى موضحة 
السعه بالنسبة لمصانع صقر روتانا وفارم تشيز والزميتى الطيب 
الند  العبور  لمصنعي  بالنسبة  السعه  عائد  وثبات  فيلدذ  ووجرين 

وجرين الند. 

- تقديرالكفاءه التكنولوجيه في ظل فرضية ثبات العائد للسعة
تبين من النتائج المتحصل عليها من خالل هذا النموذج وفقاً 
لفرضية ثبات العائد للسعه إنه يمكن تقسيم مصانع منجات األلبان  

إلى فئتين تعتمد على مدى محدد من الكفاءة.

أ- المصانع ذات الكفاءة الكاملة في ظل فرضية ثبات العائد للسعة:
وهى تلك المصانع التي تحقق الكفاءة الكاملة )معامل الكفاءة =1( 
وتضم 3 مصانع وهي صقر روتانا، والعبور الند وجرين الند أى 

أن انتاج هذه المصانع تحقق الحجم األمثل.

ب- المصانع غير الكفؤة في ظل فرضية ثبات العائد للسعة: 
)أقل من 1( وتضم  كفاءة  تحقق معامل  التي  المصانع  تلك  وهى 
بمعامل  فيلدز,  وجرين  ,والطيب  الزميتى  تشيز،  فارم   ، مصنع 
كفاءه بلغ نحو )0,859، 0.838، 0,955، 0.874( لكل منهم 

علي الترتيب.

جدول رقم)10(- الكفاءة التكنولوجية والسعرية واإلقتصادية تصنيع الجبن المطبوخ بمصانع عينة الدراسة

مصنع
الكفاءة 

التكنولوجيه في 
حالة الثبات

الكفاءة 
التكنولوجيه في 

حالة التغير
الكفاءة المستهدفعائد السعةكفاءة السعة

التوزيعية
الكفاءة 

اإلقتصادية

69,580,8710,871متزايد111صقر روتانا
18,660,9090,780متزايد0,85910,859فارم تشيز
14,950,8970,751متزايد0,83810,838الزميتي
22,830,9640824ثابت0,8550,8950,955الطيب

47,330,8850,756متزايد0,8550,9760,874جرين فيلدذ
94,2511ثابت111العبور الند
15,511ثابت111جرين الند

. DEA المصدر: نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات جدول رقم ) 9(  بإستخام برنامج

تقدير الكفاءه التكنولوجيه في ظل فرضية تغير العائد للسعة
العائد 	  تغير  فرضية  ظل  في  الكاملة  الكفاءة  ذات  المصانع 

للسعة:
)معامل 	  الكاملة  الكفاءة  تحقق  التي  المصانع  تلك  وهى 

الكفاءة =1( وتضم 5  مصانع وهي صقر روتانا، وفارم 
تشيز,والزميتي ,والعبور الند, وجرين الند أى أن انتاج هذه 

المصانع تحقق الحجم األمثل.

المصانع غير الكفؤة في ظل فرضية تغير العائد للسعة: 	 
 	 )1 من  )أقل  كفاءة  معامل  تحقق  التي  المصانع  تلك  وهى 

وتضم مصنعي الطيب وجرين فيلدز, بمعامل كفاءه بلغ نحو 
)0,895، 0.976( لكل منهم علي الترتيب.

ومن هنا يتضح أن المصانع التي لم تحقق الكفاءة التكنولوجية 
في حالة ثبات العائد للسعه وهى فارم تشيز، الزميتى والطيب و 
وجرين فيلدز يجب أن تعمل على زيادة مدخالت العملية اإلنتاجية 

حتي تتمكن من تحقيق الكفاءة الكاملة. 

عينة  بمصانع  المطبوخ  الجبن  لتصنيع  السعرية  الكفاءه  تقدير 
الدراسة :

الند  العبور  مصنعي  جاء  ,فقد  التوزيعية  للكفاءة  بالنسبة 
في  بنحو1  قدر  كفاءه  بمعامل  االولي  المرتبه  في  الند،  وجرين 

حين جاء مصنع الطيب في المرتبه الثانيه  بمعامل كفاءه قدر بنحو 
0,964، وفي المرتبه الثالثة جاء مصنع فارم تشيز بمعامل كفاءة 
بمعامل كفاءه  الرابعة  المرتبة  الزميتي في  0,909 وجاء مصنع 
فيلدذ  جاء مصنع جرين  الخامسة  المرتبه  وفي  نحو 0,897  بلغ 
بمعامل كفاءة بلغ نحو 0.885 وفي المرتبه االخيره جاء مصنع 

صقر روتانا بمعامل كفاءه بلغ نحو 0,871.

بمصانع  المطبوخ  الجبن  لتصنيع  االقتصاديه   الكفاءه   تقدير   
عينة  الدراسة 

المرتبه االولي  العبور الند و جرين الند في  جاءت مصانع 
مصنع صقر  الثانيه  المرتبه  في  يليه  بنحو1،  قدر  كفاءه  بمعامل 
الثالثه  المرتبه  في  يليه  نحو0,871،  بلغ  كفاءة  بمعامل  روتانا 
المرتبه  في  نحو0,824،يليه  بلغ  كفاءة  بمعامل  الطيب  مصنع 
الرابعه مصنع فارم تشيز بمعامل كفاءة بلغ نحو0,780،يليه في 
المرتبه الخامسه مصنع جرين فيلدذ بمعامل كفاءة بلغ نحو0,756، 
في حين جاء مصنع الزميتي في المرتبه االخيره بمعامل كفاءه بلغ 

نحو 0,751.

يوصي  البحث  فإن  إليها,  التوصل  تم  التي  النتائج  ضوء  وفي 
باآلتــــــي:

العمل علي تربية سالالت حيوانية ذات إنتاج عالي من اللبن . 1
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، للقضاءعلي الفجوه اللبنيه  ،والوصول إلي اإلكتفاء  الذاتي 
المستويات  إلي  للوصول  ,وكذا زيادة  متوسط اإلستهالك  

العالمية..

العمل على زيادة حجم الوحدات اإلنتاجية لإلستفادة من مزايا . 2
التكاليف  لخفض  تؤدى  التى  السعة  ووفرات  الكبير  اإلنتاج 

والوصول بها ألفضل كفاءة ممكنة. 

فى . 3 العاطله  الطاقه  الستغالل  أكبر  عناية  توجه  أن  يجب 
هذه  وأرباح  عوائد  زيادة  يمكنها  والتى  األلبان،  مصانع 

المصانع دون إضافة استثمارات جديدة.
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The Economic Efficiency of Dairy Milk Factories in Egypt by using 
DEA Analysis
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The issue of food security and food security is of concern throughout the world in 
general and in the third world in particular. The importance of milk and its products is 
increased because of its high nutritional value, as it contains many essential elements 
such as vitamins, mineral salts, protein, Suitable for body needs.The amount of milk 
production in Egypt in 2014 amounted to about 6,126 million tons, estimated at 27.1 
million pounds representing about 9.57% of the value of agricultural production of 
about 283.1 billion pounds, and about 24.2% of the value of animal production of 
about 112 billion Cattle contribute about 50.3% of the total milk production capacity, 
while buffalo contributes about 47%, while goats contribute only 2.7% of total 
production.It is very important to increase the capacity of milk production and its 
products to increase the local supply of these important products and reduce or prove 
their prices. It is necessary to attract capital to establish new facilities for this industry 
and increase investment in this field to achieve stable prices in the dairy market.
The problem of this study is concentrated in the existence of a food gap between 
production and consumption, which causes an increase in the prices of milk and 
its products. It also forces the state to import from abroad to fill the deficit, which 
negatively affects the Egyptian economy.The general objective of the study is to 
estimate the economic efficiency of the sample plants and to identify their economic 
indicators.In light of results, the research recommended that advantages of production 
and large capacity savings that lead to lower costs and access to the best possible 
efficiency. Increasing the volume of raw milk product to eliminate the Lebanese gap 
and access to self-sufficiency, as well as increase the average consumption to reach 
the global levels. Start the establishment of factories to manufacture milk powder and 
this helps to reduce the loss of milk and liquid storage as long as possible.Raising 
the efficiency of workers to increase their productivity in quantity and quality, which 
leads to increase the value of production and profits and helps in raising the efficiency 
of this industry.Greater attention should be given to the exploitation of idle capacities 
in dairy factories, which can increase the returns and profits of these factories without 
adding new investments.Working to facilitate access to licenses for the establishment 
of dairy products factories, which contributes to the increase in supply and hence the 
low prices, and this will increase our exports to the Arab and European market, which 
contributes to the progress of the Egyptian economy.To start applying the quality and 
safety standards in the Egyptian factories and monitoring the government with good 
supervision.
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