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   االستثماري بالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
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  مقدمة 
 الصناعة هذه وتحتل الغذائي، صناعة اآليس كريم أحد الصناعات الهامة داخل قطاع التصنيع تعتبر

 ،وثالثة نفس الكمية من البروتينعلىاصة بين مختلف السلع الغذائية االستهالكية، نظراً الحتوائها مكانه خ
 ألف ٦٠ مصر حوالى في اآليس كريم إنتاج بلغ وقد. أضعاف من كمية الكربوهيدرات مقارنة باللبن الحليب

  .٢٠١٣ عامخالل  مليون طن١٣,٣ العالمي والبالغ حوالى اإلنتاج جملة من ٪٠,٤طن، يمثل  نحو 
 شركة نستلة مصر من أكبر الشركات االستثمارية لصناعة اآليس كريم حيث تستحوذ هذه وتعتبر

 بلغ حجم االستثمارات بهذه الشركة وقد اآليس كريم في مصر، إنتاج إجمالي من ٪٨٥الشركة على نحو 
 والمهايا  األجورمن قاضونيت ،عامالً ٩٢٩ حوالى فيها بلغ عدد العاملين كما . مليون جنية٧٦٤حوالى 
 المضافة لهذه لقيمة ابلغت كما. مليون جنيه٥٢٥,٥ حوالى اإلنتاج قيمة وبلغت مليون جنية، ٥١,٢ حوالى

  ). ٢٠١٣ -٢٠١١(  متوسط الفترةخالل وذلك مليون جنية ٢١٣,١الصناعة بشركة نستلة مصر حوالى 
 : البحث مشكلة

اخل قطاع الصناعات الغذائية في مصر،  إال أن هذه  أهمية صناعة اآليس كريم  دمن الرغم على
 ويعتبر انخفاض الطاقة اإلنتاجية مستثمريها، قد تقف عائقاً أمام والتيالصناعة تواجه العديد من المشاكل 

 موسمية جانب إلى ، الطاقة اإلنتاجية القصوىستغالل القدرة علي اوعدم ،٪٧٦,٣القياسية والبالغة نحو 
وأيضاً صعوبة . )١( العالمدول بعض فيوسط نصيب الفرد من هذا المنتج مقارنة بنظيره  مت،وتدنياإلنتاج

 دقيقة عن هذا القطاع انات عدم توافر بيوأخيراً.  محلياً واالعتماد علي االستيراداإلنتاجتوفير مستلزمات 
  . هذه الصناعةأداءتساعد الباحثين على  تقييم كفاءة 

  :البحث أهداف
  : إلقاء الضوء على الجوانب التاليةثالبح  هذايستهدف

 وهيكل العمالـة واألجـور      ، لصناعة اآليس كريم من حيث استثماراتها      االقتصادي التعرف على التركيب     -١
 تكاليفها، وهوامشها الربحية، وما تـضيفه هـذه         بنود جانب   إلى اإلنتاجية الفعلية والقصوى،     الطاقة و ،بها

  .القومي المقتصد لىالصناعة إ
 لها من خـالل الوصـول       اإلنتاجي لدوال تكاليف صناعة اآليس كريم بهدف التخطيط         اإلحصائيقياس   ال -٢

  . كالً من المدى القصير والطويلفيللحجوم المثلى ومعظمة األرباح 
 للتعرف على المرونات اإلنتاجية و عوائـد الـسعة        صناعة ال هذه دراسة العالقة بين مدخالت ومخرجات       -٣

  .رات الكفاءة اإلنتاجية لمدخالت الصناعةبهدف  استنباط مؤش
 إلقاء الضوء على كفاءة أداء وتقييم هذه الصناعة وذلك من خالل استعراض مؤشرات الكفاءة االقتصادية                -٤

  . لهاالماليومعالم التقييم 
  . لهااالقتصادي العائد تعظيم إلى تهدف ريم اقتراح برامج للنهوض بمنتجات صناعة اآليس ك-٥

  :يهثلبح االطريقة
 حيث والكمي الوصفي  األهداف سالفة الذكر، فقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليللتحقيق

 والمنوال والمدى الحسابي،استخدمت الدراسة مقايس النزعة المركزية ومقايس التشتت مثل الوسط 
تمدت الدراسة على كما اع.  تناولتها الدراسةالتي واالنحراف المتوسط في توصيف المتغيرات االقتصادية

                                                             

 . كجم في نيوزيالندا٢٨,٤ كجم سنوياً، مقابل نحو ٠,٦ متوسط نصيب الفرد في مصر حوالى بلغ ١
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٧٧٨  االستثماريبالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
 الخطية الصورةمعامالت االرتباط البسيطة والجزئية، واستخدام معادالت االنحدار البسيط والمتعدد في 

 الحكم على كفاءة وفى.  لتقدير اإلنتاجية الحدية والمرونات ومعدل استخدام مدخالت الصناعةواللوغاريتمية
 فترة الداخلي، في مقدمتها معدل العائد يأتي والتي المالي تم استخدام مؤشرات التقييم فقدأداء هذه الصناعة 

  . االسترداد، نسبة العائد إلى التكاليف
  : جمع البياناتمصادر

البيانات :  على مصدرين أساسيين للحصول على البيانات أولهماه تحقيق أهداففي البحث اعتمد
صادرها المختلفة، مثل قطاع الشئون  تم الحصول عليها من موالتيالثانوية المنشورة وغير المنشورة، 

والمصدر .  للتعبئة العامة واالحصاءالمركزي والجهاز األراضي،االقتصادية بوزارة الزراعة واستصالح 
 واألداء لشركة نستلة لمتابعة الحصول على البيانات األولية فقد تم الحصول عليها من سجالت افي الثاني
 والهوامش الربحية لكل منتجات الصناعة وذلك ، والتكاليف،رجات بيانات المدخالت والمخوتناولت ،مصر

 جانب االعتماد على البيانات الشهرية إلى، )٢٠١٣-١٩٩٩( خالل الفترة السنوية على البيانات باالعتماد
  .٢٠١٣ حتى أكتوبر ٢٠١١ يناير منخالل الفترة 

  : االقتصادي لصناعة اآليس كريمالتركيب: أوالً
 من والتي االستثماري، المؤشرات االقتصادية لصناعة اآليس كريم بالقطاع  هذا الجزءيستعرض

 عدد العاملين، وجملة األجور، الطاقة اإلنتاجية ، مصر، حجم االستثماراتفيأهمها  إنتاج اآليس كريم 
  . كريم، وقيمة اإلنتاج، وأخيرا القيمة المضافة لهذه الصناعةاآليس إنتاج القصوى والفعلية، تكاليف

 :   مصرفي اآليس كريم إنتاج -١
يتبين أن إنتاج اآليس كريم في مصر قد بلغ حده األدنى ) ١( األرقام الواردة بالجدول رقم باستعراض

، بنسبة تطور بلغت ٢٠١٣ ألف طن عام ٥٩,٩، في حين بلغ حده األقصى ١٩٩٩ ألف طن عام ٣١حوالى 
 وتوضح. ألف طن٣٧,٦اآليس كريم في مصر حوالى كما بلغ المتوسط السنوي العام لإلنتاج . ٪١٩٣,٢نحو 

االتجاه الزمنى العام لتطور إنتاج اآليس كريم في مصر خالل الفترة  ) ٢(بالجدول رقم ) ١(المعادلة رقم 
 سنوياً  بمقدار معنوي احصائياً بلغ حوالى تتزايد أن كمية إنتاج اآليس كريم يتبينومنها ). ٢٠١٣-١٩٩٩(

 ن م٪٦٧وتشير قيمة معامل التحديد المعدل أن نحو . ٪٢,٣نمو سنوي بلغ نحو  ألف طن، وبمعدل ١,٧١
  . إلى عامل الزمنتعزىالتغيرات في إنتاج اآليس كريم 

  : االستثماراتحجم -٢
 قد االستثماري بالقطاع استثمارات اآليس كريم حجمأن ) ١( من األرقام الواردة بالجدول رقم يتبين

جنية عام  مليون ٨٣٧، في حين بلغ حده األقصى ١٩٩٩ عام يون جنيهمل٢٦٩بلغ حده األدنى حوالى 
 ٤٩٥,٦ حوالى االستثمارات لحجمكما بلغ المتوسط السنوي العام . ٪٣١١,٢، بنسبة تطور بلغت نحو٢٠١٣
أن حجم استثمارات الصناعة يتزايد سنويا ) ٢(بالجدول رقم ) ٢( تقديرات المعادلة رقم وتشير.جنيه مليون

كما تشير قيمة . ٪٧,٩ جنية، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو يونمل٣٩,٥٦نوي احصائيا بلغ حوالى بمقدار مع
  .  من التغيرات في حجم استثمارات الصناعة تعزى إلى عامل الزمن٪٩٥نحو أنمعامل التحديد المعدل 

 : العاملينعدد -٣
 اآليس لصناعة ىشاط اإلنتاج عدد العاملين في النإجماليأن ) ١( األرقام الواردة بالجدول رقم تشير

، ٢٠١٣ عام عامل٥٣٥، في حين بلغ حده األقصى ١٩٩٩عامل عام ٣١٢ بلغ حده األدنى حوالى قدكريم 
 تشير و.عامال٣٩١ً العاملين حوالىلعددكما بلغ المتوسط السنوي العام . ٪١٧١,٥بنسبة تطور بلغت نحو

 عامل، ومعدل ١٥ يتزايد سنوياً بمقدار اإلنتاج قطاع أن عدد العاملين في) ٢(بالجدول رقم ) ٣ (رقمالمعادلة 
 من التغيرات في عدد العاملين ٪٩٢كما تشير قيمة معامل التحديد المعدل أن نحو . ٪٣,٨ نحو بلغنمو سنوي 

  .الزمنيعكسها عامل   آخريعوامل إلىترجع 



٧٧٩  االستثماريبالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
  )٢٠١٣-١٩٩٩( خالل الفترة االستثماريالمؤشرات االقتصادية لصناعة اآليس كريم بالقطاع ): ١( رقم جدول

 السنوات
 إنتاج كمية
  كريم اآليس

 )طن ألف(

 حجم
  االستثمارات

 مليون(
 )جنيه

 إجمالي
 عدد

 العاملين
 )عامل(

 إجمالي
 أجور

  العاملين
 مليون(

 )جنية

 إجمالي
 الطاقة

  القصوى
 )طن ألف(

 إجمالي
 الطاقة

 اإلنتاجية
  الفعلية

 )طن ألف(

 إجمالي
 عام

  التكاليف
 مليون(

 )جنية

 قيمة
  اإلنتاج

 مليون(
 )جنية

 القيمة
  المضافة

 مليون(
 )جنية

٦٢,٢ ٢١٨,٨ ١٦٤,١٨ ١٧,٤٢ ٢٢,١٨ ٥,٢٣ ٣١٢ ٢٦٩ ٣١,٠ ١٩٩٩ 
٥٦,٨٨ ٢١٩,٧١ ١٧٠,٤١ ١٧,٤٩ ٢٣,١٥ ٥,٧٣ ٣١٦ ٢٨٤ ٣١,٢ ٢٠٠٠ 
٥٥,٩٩ ٢٢٢,١٤ ١٧٣,٨٧ ١٧,٦٩ ٢٣,٠٨ ٦,٢١ ٣١٨ ٣٠١ ٣١,٦ ٢٠٠١ 
٥٧,٦٩ ٢٢٦,٤٨ ١٧٦,٧٣ ١٨,٠٣ ٢٣,١٨ ٦,٨ ٣٢٢ ٣٢١ ٣٢,١ ٢٠٠٢ 
٥٥,٩٤ ٢٢٧,٥٣ ١٧٩,٥٣ ١٨,١١ ٢٣,٨٣ ٧,٥١ ٣٢٤ ٣٤٤ ٣٢,٣ ٢٠٠٣ 
٥٣,٩٤ ٢٢٨,٥٦ ١٨٢,٧٤ ١٨,١٩ ٢٤,٢٢ ٨,٥٦ ٣٤٨ ٣٧٠ ٣٢,٥ ٢٠٠٤ 
٥١,٨٩ ٢٢٩,٧٢ ١٨٦,٠٩ ١٨,٢٩ ٢٣,٤١ ٩,٥٦ ٣٦٠ ٤٠١ ٣٢,٧ ٢٠٠٥ 
٥٠,٣٨ ٢٣١,٢١ ١٨٩,٢٤ ١٨,٤٣ ٢٤,٦٥ ١١,٤ ٤٠٢ ٤٣٥ ٣٢,٩ ٢٠٠٦ 
٤٦,٦١ ٢٣٢,٨٩ ١٩٤,٧٩ ١٨,٥٦ ٢٣,٤٩ ١٢,٦٩ ٤٠٩ ٤٧٥ ٣٣,٣ ٢٠٠٧ 
٤٥,١٤ ٢٣٥,٢٤ ١٩٨,٧٧ ١٨,٧٦ ٢٤,٧٠ ١٤,٢٢ ٤١٨ ٥٢٠ ٣٣,٧ ٢٠٠٨ 
٤٥,١٦ ٢٥٩,٣٥ ٢٢٤,١٩ ٢٠,٦٢ ٢٦,١٩ ١٥,٦٣ ٤٢٢ ٥٧٠ ٣٦,٩ ٢٠٠٩ 
٥٠,٢٥ ٢٩٩,٩٧ ٢٥٩,٧٤ ٢٣,٨ ٣٣,٤٠ ١٧,٢٧ ٤٣٤ ٦٢٧ ٤٢,٦ ٢٠١٠ 
١٩٠,٨٣ ٤٦٨,٦٧ ٢٨٦,٣٤ ٢٦,٨٩ ٣٥,٢٢ ١٨,٨٢ ٤٣٥ ٦٩١ ٤٨,١ ٢٠١١ 
٢٢٧,٢٦ ٥٢٤,٥٥ ٣٠٦,٥٧ ٣٠,١١ ٣٩,٤٥ ٢٢,٣١ ٤٨٨ ٧٦٣ ٥٣,٨ ٢٠١٢ 
٢٢١,٢٦ ٥٨٣,٢٨ ٣٧٢,٥٠ ٣٣,٤٨ ٤٣,٨٨ ٢٦,٥٨ ٥٣٥ ٨٣٧ ٥٩,٩ ٢٠١٣ 
 ٨٤,٧٦ ٢٩٣,٨٧ ٢١٧,٧١٣ ٢١,٠٥٨ ٢٧,٦٠ ١٢,٥٧ ٣٩٠ ٤٩٥,٦٤٣ ٧٣,٦٤ المتوسط

 .٢٠١٤أعداد متفرقة، عة واألداء، بيانات غير منشوره،سجالت المتاب لصناعة األيس كريم،  نستلة مصرشركه: المصدر

 : العاملينأجور -٤
 أجور العاملين في النشاط اإلنتاجي إجمالييتبين أن ) ١( األرقام الواردة بالجدول رقم باستعراض

، في حين بلغ حده األقصى ١٩٩٩مليون جنية عام  ٥,٢لصناعة اآليس كريم قد بلغ حده األدنى حوالى 
 إلجماليكما بلغ المتوسط السنوي العام . ٪٥٠٨,٦، بنسبة تطور بلغت نحو٢٠١٣جنيه عام  مليون٢٦,٦
) ٢( رقم الجدولب) ٤( رقم المعادلة وتوضح .جنيه مليون ١٢,٦ في النشاط اإلنتاجي حوالىالعاملينأجور 
-١٩٩٩(الفترة  خالل اإلنتاج االتجاه الزمنى العام لتطور أجور العاملين لمختلف األصناف بقطاع معادلة
 مليون جنية، ١,٤ حوالى بلغ احصائياً معنوىومنه يتبين أن أجور العاملين تتزايد سنوياً بمقدار ). ٢٠١٣

 من التغيرات في جملة ٪٩٣وتشير قيمة معامل التحديد المعدل أن نحو . ٪١١,٢وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 
  . عامل الزمنعكسهاي  عوامل آخريإلىالعاملين تعزى 

 : الصناعةكاليفت -٥
 تكاليف صناعة اآليس كريم بشركة نستلة مصر قد إجماليأن ) ١( األرقام الواردة بالجدول رقم تشير

جنيه  مليون ٣٧٢,٥ حوالى حين بلغ حده األقصى فى، ١٩٩٩ عام مليون جنيه١٦٤,٢بلغ حده األدنى حوالى 
 صناعة اآليس كريم لتكاليف العام كما بلغ المتوسط السنوي. ٪٢٢٦,٩، بنسبة تطور بلغت نحو٢٠١٣عام 

 اجمالى تكاليف الصناعة تتزايد سنوياً بمقدار أن) ٥( يتبين من المعادلة رقم كما .جنيه مليون ٢١٧,٧حوالى
 معامل قيمةكما تشير . ٪٥,٥ نحو بلغ نمو سنوي وبمعدل مليون جنيه، ١١,٩معنوى احصائياً بلغ حوالى 
 عامل يعكسها  آخريعواملتغيرات في اجمالي التكاليف ترجع إلى  من ال٪٧٤التحديد المعدل أن حوالى 

  . الزمن
 : اإلنتاجية القصوىالطاقة -٦

 ت كريم قد بلغيسلآل  اإلنتاجية القصوىالطاقةيتبين أن ) ١( األرقام الواردة بالجدول رقم باستعراض
، ٢٠١٣ألف طن عام  ٤٣,٩ األقصى ا حدهت، في حين بلغ١٩٩٩ ألف طن عام ٢٢,٢ األدنى حوالى احده

لآليس كريم   اإلنتاجية القصوىللطاقةكما بلغ المتوسط السنوي العام . ٪١٩٧,٧بنسبة تطور بلغت نحو
كما   القصوى من اآليس كريمإلنتاجية النتائج المتحصل عليها أن الطاقة اوتؤكد. ألف طن٢٧,٦حوالى

 ألف طن، وبمعدل نمو سنوي ١,٣ بلغ حوالى تتزايد سنويا بمقدار معنوي إحصائياً) ٦(توضحها المعادلة رقم 
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٧٨٠  االستثماريبالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
 من التغيرات في الطاقة اإلنتاجية القصوى ٪٦٧وتشير قيمة معامل التحديد المعدل أن نحو . ٪٤,٦بلغ نحو 

  .ترجع إلى عوامل آخري يعكسها عامل الزمن
س كريم بالقطاع  أهم مؤشرات االقتصادية لصناعة اآليورمعادالت االتجاه الزمنى العام لتط): ٢( رقم جدول

  )٢٠١٣-١٩٩٩(االستثماري خالل الفترة 
رقم 

 المعادلة
  المؤشرات 
 النموذج القياسي االقتصادية

معدل النمو 
  السنوي

)٪( 

مقدار 
التغير 
 السنوي

R\2 F 
 المحسوبة

  كمية إنتاج اآليس كريم ١
 )ألف طن(

y= 23.95 + 1.71T  
          (8.38)     (5.44) 2.3 1.71 0.67 29.62 

حجم استثمارات  ٢
 )مليون جنيه(الصناعة

y = 164.08 + 39.56T 
            (6.97)  (15.29) 7.9 39.56 0.95 233.67 

  اجمالي العمالة ٣
 )عامل(

y = 272.13 + 14.68T  
            (25.57)  (12.54)  15 3.8 0.92 157.15 

  جملة األجور ٤
 )مليون جنيه(

y = 1.3 + 1.41T  
              (1.34)  (13.27) 1.41 11.2 0.93 176.16 

  تكاليف الصناعة ٥
 )مليون جنيه(

y = 122.16 + 11.944T  
(7.25)     (6.44)    5.5 11944 0.74 41.51 

الطاقة اإلنتاجية  ٦
 )ألف طن(القصوى

 

y= 17.33 + 1.29T        
(8.05)   (5.42)  1.29 4.64 0.67 29.37 

  يةالطاقة اإلنتاجية الفعل ٧
 )ألف طن(

y= 31.45 + 0.95T        
         (8.35)   (5.36) 0.95 4.51 0.67 28.74 

  قيمة اإلنتاج ٨
 )مليون جنيه(

 

y = 121.9 + 21.5T  
              (2.8)   (4.5) 7.3 21.5 0.58 20.00 

  القيمة المضافة ٩
 )مليون جنيه(

 

y = 6.91 + 9.73T 
              (0.24)   (3.08) 11.5 9.7 0.38 9.49 

  : أنحيث
Y=  التقديرية للمتغير التابع في المشاهدة القيمة i.  
T = يعبر عن الزمن في المشاهدة متغير i. 
I = ١٥.........، ٣،٢،١.  

  .بالبحث) ١( الحاسب اآللي لألرقام الواردة بالجدول رقم نتائج: المصدر
  : اإلنتاجية الفعليةالطاقة -٧

 ت كريم قد بلغيسلآل  اإلنتاجية الفعليةالطاقةيتبين أن ) ١(لواردة بالجدول رقم  األرقام اباستعراض
 ألف طن عام ٣٣,٥ األقصى حوالىا حدهت، في حين بلغ١٩٩٩ ألف طن عام ١٧,٤ األدنى حوالى احده

يم لآليس كر  اإلنتاجية الفعليةللطاقةكما بلغ المتوسط السنوي العام . ٪١٩٢,٥، بنسبة تطور بلغت نحو٢٠١٣
السابق اإلشارة إليه أن الطاقة اإلنتاجية ) ٢(بالجدول رقم ) ٧( المعادلة رقم توضحو.  ألف طن٢١,١حوالى

. ٪٤,٥ ألف طن، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ٠,٩٥الفعلية تتزايد سنويا بمقدار معنوي إحصائياً بلغ حوالى 
طاقة اإلنتاجية الفعلية ترجع إلى عامل  من التغيرات في ال٪٦٧وتشير قيمة معامل التحديد المعدل أن نحو 

 .الزمن
  : كريم بالقطاع االستثمارياآليس القصوى لصناعة اإلنتاجية انخفاض الطاقة أسباب

حيث يزداد الطلب على منتجات اآليس كريم خالل أشهر الصيف في حين :  اإلنتاج والمبيعاتموسمية -١
  . طن سنويا٨٩٠٣,٢ًالقصوى نتيجة الموسمية بحوالي  ويقدر الفقد في الطاقة ،يتناقص خالل أشهر الشتاء

 مع وجود خطط ، خطط اإلنتاج بصفة مستمرةتغيير ال شك فيه أن مما:  خطط  التشغيل واإلنتاجتأثير -٢
 الطاقة وتقدر ،تقلل من ساعات التشغيل)ورديات ثالثة من بدال واحدة ورديةتشغيل (إنتاج قصيرة المدى 

  . طن سنويا٩,٤ً اليبحو لذلك نتيجة المفقودة



٧٨١  االستثماريبالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
  لعدم كفاءة عمليات الغسيل والتعقيمنتيجة : اآليس كريم لمشاكل حيوية وبكترويولوجيةجات منتتعرض -٣

 نسبة زيادة يؤدى إلى ،مما وذلك لحساسيتها لتلك الظروف وأثناء وبعد مراحل التصنيع المختلفة يومياًقبل
 منه، وتقدر الطاقة المفقودة التخلص وبذلك يتم ةلبكتريولوجي نتيجة لعدم مطابقته للمعايير االمنتجالهالك من 

  . طن سنويا١,٧ً بحوالي السبب لهذا
 اإلنتاجية اقة االستغالل الكامل للطعدم يؤدى إلى مما: عمليات الصيانة الدوريةإجراء طرق وقصور -٤

 .نوياً طن س١,٢القصوى، وتقدر الخسائر المفقودة نتيجة لقصور عمليات الصيانة بحوالي 
– ١٥( ولمدة تتراوح بين    أسبوعياًمرتين   أومرة  ينقطع التيار الكهربائيحيث:الكهربائي التيار انقطاع -٥

  .طن سنوياً) ٣٩٥( بما يوازى ٪١ في الطاقة اإلنتاجية القصوى بنحو فقد مما يؤدى إلى دقيقة،) ٣٠
تائج الدراسات الخاصة بعمالة شركة نستلة أشارت ن:  الخبرة وانخفاض كفاءة العمالة الفنية الماهرةقلة-٦

مصر إلى انخفاض الكفاءة الفنية لبعض العاملين في الشركة والتي فقد تتسبب في انخفاض الطاقة 
  . طن سنويا١,١ًاإلنتاجية القصوى بنحو 

 المهـدرة    النتائج بأن كمية الخامات    تشير : عند توزيعها على األقسام اإلنتاجية المختلفة      لخامات في ا  الفقد -٧
 سبق يتبين أن الفقـد فـي الطاقـة          مما. طن سنوياً  ٣٩,٥عند توزيعها على األقسام اإلنتاجية تقدر بحوالي        

  . الطاقةهذه من ٪ ٩٥ نحو فقد عن ة سنوياً، وموسمية اإلنتاج مسئولن ط٩٣٥٠القصوى يبلغ حوالى 
ـ  الـصناعة،حيث  إنتاج قيمة) ١( األرقام الواردة بالجدول رقم      توضح : إنتاج الصناعة  قيمة -٨  ا حـده  ت بلغ

 عـام  مليـون جنيـه  ٥٨٣,٣ األقصى  ا حده ت، في حين بلغ   ١٩٩٩ عام   مليون جنيه ٢١٨,٨األدنى حوالى   
 اآليـس كـريم   إنتـاج  قيمـة كما بلغ المتوسط السنوي العـام ل      . ٪٢٦٩,٠، بنسبة تطور بلغت نحو    ٢٠١٣
 كـريم  كمـا      اآليـس  لـصناعة  نتاجاإل قيمة النتائج المتحصل عليها أن      وتؤكد.مليون جنيه ٢٩٣,٩حوالي

 وبمعدل نمو   ،مليون جنيه ٢١,٥تتزايد سنويا بمقدار معنوي إحصائياً بلغ حوالى        ) ٨(توضحها المعادلة رقم    
 إنتاج  قيمة من التغيرات في     ٪٥٨ نحو   أن إلى معامل التحديد المعدل     قيمةكما تشير   .٪٧,٣سنوي بلغ نحو    

  . الزمنعامل آخري يعكسها عوامل كريم ترجع إلى اآليس
 اآليس كريم بـشركة نـستله       إنتاج المضافة لصناعة    القيمةأن  ) ١( رقم   الجدول من يتبين : المضافة القيمة -٩

 ٢٢١,٣ األقـصى  ا حده ت، في حين بلغ   ١٩٩٩ عام   مليون جنيه ٦٢,٢ األدنى حوالى    ا حده تمصر قد بلغ  
ـ  هـذه  المضافة ل  مةالقي متوسطكما بلغ   . ٪٣٥٥,٨، بنسبة تطور بلغت نحو    ٢٠١٣ألف طن عام      صناعة ال

 سنويا بمقدار معنـوي     تتزايدأن القيمة المضافة    )٩( رقم   لة تقديرات المعاد  وتشير .جنيه مليون٨٤,٨حوالى
وتشير قيمة معامـل التحديـد      . ٪١١,٥ وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو       ،مليون جنيه ٩,٧إحصائياً بلغ حوالى    

ية القصوى ترجع إلى عوامل آخري يعكسها عامـل          من التغيرات في الطاقة اإلنتاج     ٪٣٨المعدل أن نحو    
إلى مدى مطابقة النموذج المستخدم لطبيعـة البيانـات موضـع           ) ٩,٥ (بةوتشير قيمة ف المحسو   . الزمن
  .القياس

  : المستخدمة في صناعة اآليس كريم في القطاع االستثماريالخامات: ثانياً
الخامات المستخدمة فى صناعة اآليس كريم والخاصة ب) ٣( األرقام الواردة بالجدول رقم باستعراض

 كجم من خامات اللبن، الدهن، ١٦٤، ١٤٤، ٢٠٧يتبين أن متوسط نصيب طن اآليس كريم قد بلغ حوالى 
كما بلغ .  على الترتيب من اجمالى كمية الخامات المستخدمة٪٢٨,٢ ،٪٢٤,٨ ،٪٣٥,٨السكر، تمثل نحو 

كجم من خامات الشكوالتة، البسكويت، والمستحلبات  ٣، ٩، ٥٦متوسط نصيب طن اآليس كريم حوالى 
 على الترتيب من اجمالى كمية الخامات المستخدمة والبالغة ٪٠,٧ ،٪٠,٩ ،٪٩,٦والمثبتات، تمثل نحو 

  . كجم للطن من اآليس كريم٥٨٢حوالى 
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٧٨٢  االستثماريبالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
 الفترة لخال  الرئيسية المستخدمة في صناعة اآليس كريملخاماتاألهمية النسبية لكمية ا): ٣( رقم جدول

)٢٠١٣-٢٠١١(  
  الفترةمتوسط السنوات

 حجم ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ المدخالت
 المدخالت

نصيب طن . م
 اآليس كريم

 وحدة
  اجمالي الخاماتمن٪ القياس

 ٣٥,٧٦ كجم ٢٠٧ ٦٢٧٣ ٦٨٥٤ ٦٢٢٧ ٥٧٣٩ )طن (لبن
 ٢٤,٨٢ كجم ١٤٤ ٤٣٥٤ ٤٨٦١ ٤٢٩٢ ٣٩١٠ )طن (دهن
 ٢٨,٢٤ كجم ١٦٤ ٤٩٥٣ ٥٥٨٩ ٤٩٩٢ ٤٢٧٦ )طن (سكر

 ٠,٩٩ كجم ٩ ١٧٥ ١٨٦ ١٧٨ ١٦٠ )طن (بسكويت
 ٩,٦٢ كجم ٥٦ ١٦٨٨ ١٨٠٦ ١٦٨٨ ١٥٦٩ )طن(شوكوالتة

 ٠,٥٦ كجم ٣ ٩٨ ١٠٨ ٩٨ ٨٧ )طن( ومثبتات مستحلبات
 ١٠٠ كجم ٥٨٢ ١٧٥٤٠ ١٩٤٠٤ ١٧٤٧٥ ١٥٧٤١  المدخالتجملة

  .٢٠١٤يانات غير منشوره، أعداد متفرقة، نستلة مصر، سجالت المتابعة واألداء، بشركه  وحسبتجمعت: المصدر
  : االقتصادي لتكاليف صناعة اآليس كريم بالقطاع االستثماريالتحليل: ثالثاً

  : النسبية لبنود هيكل التكاليفاألهمية -١
 التكاليف الثابتة تشمل النسبية لبنود هيكل التكاليف الثابتة والمتغيرة، ويةاألهم) ٤( الجدول رقم يوضح

، ١٧٦٠٠ والتى بلغت قيمتها حوالى ، العمالة الدائمةوأجور اإلهالكات، وإشراف، اإلدارة نة،صيا البنود
 ،٪٥,٥ جنيه للطن، تمثل نحو ٢٤٦، ٣١٢، ٢٩٩، ٥٨٤ ألف جنيه بما يوازى ٧٤١٠، ٩٤٢٠، ٩٠٣٠

 ألف جنيه، بما ٣٢١٧٨٥ على الترتيب من اجمالى عام التكاليف والبالغة حوالى ٪٢,٣ ،٪٣,٠ ،٪٢,٢
 ألف جنيه بما يوازى ٤٣٤٦٠هذا وقد بلغت جملة التكاليف الثابتة حوالى .  جنيه للطن١٠٦٦٩ازى يو

  . من اجمالى عام التكاليف٪١٣,٥ جنيه للطن، تمثل نحو ١٤٤١
 الفترة خالل مصر نستلة بشركة كريم يساآل  صناعةتكاليف األهمية النسبية لبنود هيكل): ٤( رقم جدول

)٢٠١٣-٢٠١١(  
  الفترةمتوسط السنوات

   النسبيةاألهمية
  القيمة ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١  التكاليف هيكلبنود )٪(

 )الف جنية(
  نصيب الطن. م

 من تكاليف ٪ )نيةج(
 التصنيع

 من اجمالي ٪
 عام التكاليف

 )الف جنية(التكاليف الثابتة
 ٥,٤٧ ١٢,٥٦ ٥٨٤ ١٧٦٠٠ ١٩٦١٠ ١٧٥٧٠ ١٥٦٢٠ صيانة

 ٢,٨١ ٦,٤٤ ٢٩٩ ٩٠٣٠ ١٠٤٨٠ ٨٩٥٠ ٧٦٦٠ ادارة واشراف
 ٢,٩٣ ٦,٧٢ ٣١٢ ٩٤٢٠ ١٠٤٨٠ ٩٢٨٠ ٨٥٠٠ اهالكات

 ٢,٣ ٥,٢٩ ٢٤٦ ٧٤١٠ ٨٤٩٠ ٧٣٥٠ ٦٣٩٠ أجور العمالة الدائمة
 ١٣,٥١ ٣١,٠٢ ١٤٤١ ٤٣٤٦٠ ٤٩٠٦٠ ٤٣١٥٠ ٣٨١٧٠ جملة

 )الف جنية(التكاليف المتغيرة
 ١٦,٣١ ٣٧,٤٧ ١٧٤١ ٥٢٤٩٧ ٥٧٩٥٥ ٥٢٠١٨ ٤٧٥١٨ خامات

 ١١,٢٥ ٢٥,٨٣ ١٢٠٠ ٣٦١٩٣ ٣٩٩٥٦ ٣٦٦٣٤ ٣١٩٨٨ تغليفو تعبئة
 ١,٨٧ ٤,٣ ٢٠٠ ٦٠٢٧ ٧٣٨٠ ٥٩٧٠ ٤٧٣٠ المؤقتة العمالة أجور

 ٠,٦ ١,٣٨ ٦٤ ١٩٣٥ ٢٧٦١ ١٥٨٦ ١٤٥٩ طاقة
 ٣٠,٠٤ ٦٨,٩٨ ٣٢٠٥ ٩٦٦٥٢ ١٠٨٠٥٢ ٩٦٢٠٨ ٨٥٦٩٥ جملة

  التصنيع تكاليف إجمالي
 ٤٣,٥٤ ١٠٠ ٤٦٤٥ ١٤٠١١٢ ١٥٧١١٢ ١٣٩٣٥٨ ١٢٣٨٦٥ )جنية الف(
  والتسويق التوزيع تكاليف

 ٥٦,٤٦ ١٢٩,٦٦ ٦٠٢٣ ١٨١٦٧٣ ٢١٥٣٤٠ ١٦٧٢١٠ ١٦٢٤٧٠ )جنية الف(
  للتكاليف العام اإلجمالي
 ١٠٠ ٢٢٩,٦٦ ١٠٦٦٩ ٣٢١٧٨٥ ٣٧٢٤٥٢ ٣٠٦٥٦٨ ٢٨٦٣٣٥ )جنية الف(
  الطن نصيب. م

    ١٠٦٦٩ ١٢٣٤٩ ١٠١٦٤ ٩٤٩٤ )جنية(

  .٢٠١٤ منشورة، أعداد متفرقة، تلة مصر،سجالت المتابعة واألداء ، بيانات غير نسشركة بيانات من وحسبت جمعت :المصدر



٧٨٣  االستثماريبالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
أن بنود التكاليف المتغيرة تتضمن الخامات، التعبئة والتغليف، أجور ) ٤( يتبين من الجدول رقم كذلك

  ألف جنيه، بما يوازى١٩٣٥، ٦٠٢٧، ٣٦١٩٣، ٥٢٤٩٧العمالة المؤقتة، الطاقة، حيث بلغت قيمتها حوالى 
 على الترتيب من ٪٠,٦، ١,٩٥ ،٪١١,٣ ،٪١٦,٣ جنيه للطن، تمثل نحو ٦٤، ٢٠٠، ١٢٠٠، ١٧٤١

 جنيه ٣٢٠٥ ألف جنيه، بما يوازى ٩٦٦٦٥٢وقد بلغت جملة التكاليف المتغيرة حوالى . ليفاجمالى عام التكا
  . من اجمالى عام التكاليف٪٣٠,٠للطن، تمثل نحو 

 الـسابق ) ٤(يس كريم أوضحت األرقام الواردة بالجدول رقم         التصنيع لآل  تكاليف يختص بجملة    وفيما
 مـن   ٪٤٣,٥ جنيه للطن، تمثـل نحـو        ٤٦٤٥ ألف جنيه، بما يوازى      ١٤٠١١٢اإلشارة إليه بلوغها حوالى     

 ألف جنيه، بما يـوازى      ١٨١٦٧٣هذا وقد بلغ متوسط تكلفة التوزيع والتسويق حوالى         . اجمالى عام التكاليف  
  . من اجمالى عام التكاليف٪٥٦,٥ نحو ثل جنيه للطن، تم٦٠٢٣

إلى وجود عالقة طردية ومعنويـة      ) ٥(الواردة بالجدول رقم    ) ١٤– ١٠(  تقديرات المعادالت    وتشير
 الدولسيكا، كيمو كونو، شيكو، دولـستيك،       ألصنافاحصائياً بين التكاليف االجمالية الشهرية واإلنتاج الشهرى        

 ٣,٠٧،  ٣,٠٩،  ٣,٢٩،  ٣,٣٢ج الطن من هذه األصناف قد بلـغ حـوالى           كذلك تبين أن التكاليف الحدية إلنتا     
كما بلغ التكاليف الحدية إلنتاج الطن من اآليس كريم على مستوى جملـة الـصناعة         . ألف جنيه على الترتيب   

 من التغيرات فى تكاليف إنتـاج  ٪٩٩هذا وتشير قيمة معامل التحديد المعدل أن نحو .  ألف جنيه ٣,٢٢حوالى  
 شـهر  إلـى   ٢٠١١ ينـاير  شهر مماثلة فى حجم اإلنتاج وذلك خالل الفترة من          تغيراتتعزى إلى   كل صنف   

  . ٢٠١٣ أكتوبر
 نستلة مصر  خالل بشركة التكاليف الشهرية لألصناف اآليس كريم وال لداإلحصائيالقياس ) ٥( رقم جدول

  ).٢٠١٣-٢٠١١(الفترة 
  المحسوبةR`2 F داله التكاليف الصنف رقم المعادلة

 Tc= 1415.33 + 3.32qi دولسيكا ١٠
                    (15.83)    (43.23) 0.99 1869 

 Tc=1223.68 + 3.29qi كيمو كونو ١١
                   (42.33)  (104.29) 0.99 10880 

 Tc= 873.01 +  3.07qi دولستيك ١٢
                   (16.01)    (41.84)         0.98 1750 

 Tc= 812.11 +  3.09qi شيكو ١٣
                    (17.38)     (41.9) 0.98 881.71 

 Tc= 4312.09 +  3.22qi جملة اآليس كريم ١٤
                   (21.25)     (54.77) 0.99 2999 

  : أنحيث
TC = المشاهدةفي جنية بأالف التقديرية لتكاليف االنتاج الشهرية القيمة I.  

qi  =المشاهدةفي التقديرية لكمية االنتاج الشهرية بالطن قيمةال I.  
I = ٣٠......................٢،١.  

  .٢٠١٤ الواردة من شركة نستلة مصرالبيانات وحسبت من جمعت: المصدر
 اإلحصائي لدالة التكاليف في المدى القصير للصنف القياس نتائج) ١٢( تقديرات المعادلة رقم وتبين

 التكاليف الكلية ين يتضح وجود عالقة طردية معنوية احصائياً بحيث).٢٠١٣-٢٠١١ (ةالفتر خالل دولستيك
 ألف ٣,٠٧ حوالى بلغت قد دولستيك كما يتضح أن التكاليف الحدية إلنتاج الصنف ،واإلنتاج من هذا الصنف

اليف إنتاج  من التغيرات فى تك٪٩٨ نحو بمعنى أن ٠,٩٨ كما بلغ معامل التحديد المعدل حوالى ة،جني
القياس اإلحصائي ) ١٣( المعادلة رقم تقديرات توضح و.الدولستيك تعزى إلى تغيرات مماثلة فى حجم اإلنتاج

عالقة طردية معنوية   يتضح وجودحيث. الفترةنفسلدالة التكاليف في المدى القصير للصنف شيكو خالل 
 هذاشيكو، كما يتضح أن التكاليف الحدية إلنتاج احصائياً بين التكاليف الكلية واإلنتاج من  اآليس كريم صنف 

  . ٪٩٨ ألف جنية، كما بلغ معامل التحديد المعدل نحو ٣,٠٩ تبلغ حوالى الصنف

   ٢٠١٦ يونيو – الثاني العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٧٨٤  االستثماريبالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
 اإلحصائي لدالة التكاليف في المدى القصير القياس نتائجإلى ) ١٤( تقديرات المعادلة رقم وتشير
دية معنوية احصائياً بين التكاليف الكلية واإلنتاج  يتبين وجود عالقة طرحيث.  نفس الفترةخالللآليس كريم 

 بلغت اآليس كريم في شركة نستلة مصر قد نمن اآليس كريم، كما يتضح أن التكاليف الحدية إلنتاج الطن م
 إلى) ٢٩٩٩(وتشير قيمة ف المحسوبة . ٪٩٩ ألف جنية، كما بلغ معامل التحديد المعدل نحو ٣,٢٢حوالى 

  .لمستخدم لطبيعة البيانات موضع القياس النموذجمدى مطابقة ا
  : الربحية لصناعة اآليس كريمالهوامش: رابعاً

 كريم بشركة نستلة مصر خالل متوسط الفترة لآليسالهوامش الربحية ) ٦( الجدول رقم يوضح
 مليون جنية، بما ٥٢٥,٤ كريم قد بلغت حوالى اآليسومنه يتبين أن متوسط جملة إيرادات ). ٢٠١٣-٢٠١١(

 كريم قد بلغ حوالى لآليس إلى أن الربح الزائد على تكاليف التصنيع يشير مما. ألف جنية للطن١٧,٤ازى يو
أما الربح الزائد على اجمالي .  كريملآليس ألف جنية للطن من ١٢,٨ مليون جنية، بما يوازى حوالى ٣٨٥,٣

 نفسوذلك خالل .  ألف جنية للطن٦,٨ مليون جنية، بما يوازى ٢٠٣,٦ بلغ حوالى فقد كريم لآليسالتكاليف 
  .الفترة

   لصناعة اآليس كريم خالل الفترة ر كريم بشركة نستلة مصلآليسالهوامش الربحية ):٦( رقم جدول
)٢٠١٣-٢٠١١(  

 متوسط الفترة السنوات
  القيمة ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ البيان

 )الف جنية(
  نصيب الطن. م

 )جنية(
  جملة اإليرادات

 ١٧٤٢٠ ٥٢٥٣٨٧ ٥٨٣٢٢٢ ٥٢٤٥١٦ ٤٦٨٤٢٤ )ألف جنية(
  تكاليف التصنيع

 ٤٦٤٦ ١٤٠١١٢ ١٥٧١١٢ ١٣٩٣٥٨ ١٢٣٨٦٥ )ألف جنية(
  تكاليف التوزيع والتسويق

 ٦٠٢٤ ١٨١٦٧٣ ٢١٥٣٤٠ ١٦٧٢١٠ ١٦٢٤٧٠ )ألف جنية(
  اجمالي عام التكاليف

 ١٠٦٦٩ ٣٢١٧٨٥ ٣٧٢٤٥٢ ٣٠٦٥٦٨ ٢٨٦٣٣٥ )ألف جنية(
  نيعالربح الزائد على تكاليف التص

 ١٢٧٧٤ ٣٨٥٢٧٦ ٤٢٦١١٠ ٣٨٥١٥٨ ٣٤٤٥٥٩ )ألف جنية(
  الربح الزائد على  اجمالي التكاليف

 ٦٧٥١ ٢٠٣٦٠٢ ٢١٠٧٧٠ ٢١٧٩٤٨ ١٨٢٠٨٩ )ألف جنية(

  . ٢٠١٤ . أعداد متفرقة، بيانات غير منشورة، سجالت المتابعة واألداء، نستلة مصرشركة بيانات من  وحسبتجمعت:المصدر
  : اآليس كريمصناعةياسية لعالقة المدخالت والمخرجات فى القالنماذج: خامساً

 النموذج الخطى المتعدد مجموعة من عناصر اإلنتاج وهى اللبن، الدهن، السكر، وكراتين تضمن
 اإلنتاج المستخدمة خالل الفترة وعناصرالعالقة بين إنتاج اآليس كريم ) ١٥( المعادلة رقم وتوضح. التعبئة

 في كريم ترجع إلى التغيرات اآليس إنتاج في من التغيرات ٪٩٩ن أن حوالى  يتبيحيث). ٢٠١٣-٢٠١١(
  .العناصر المتضمنة بالمعادلة

qi= - 31.20 + 1.59x1 + 1.96x2 + 1.05x3 + 0.67x4 )١٥..............................(  
           (1.45)    (8.39)     (7.57)    (3.08)    (2.58) 

F= 14880    R2= 0.99   
  : أنحيث

 i إنتاج اآليس كريم بالطن في المشاهدة كمية
 i كمية الدهن بالطن في المشاهدة

 i عدد كراتين التعبئة باأللف في المشاهدة

  i كمية اللبن بالطن في المشاهدة 
 iلمشاهدة  السكر بالطن في اكمية

٣٠ ، ............،٢ ،١ 



٧٨٥  االستثماريبالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
 ١,٠٥، ١,٩٦، ١,٥٩ يتبين أن اإلنتاجية الحدية لعناصر اللبن والدهن والسكر قد بلغت حوالى كذلك

 ٠,٩٥، ٠,٥١، ٠,٦٣طن على الترتيب، كما يتضح أيضاً أن معدالت استخدام هذه العناصر قد بلغت حوالى 
 ألف كرتونة، مما يشير إلى أن ٠,٦٧ حوالى بلغت فقدة الحدية لكراتين التعبئة طن على الترتيب، أما اإلنتاجي

  . ألف كرتونة١,٤٩معدل استخدام هذا العنصر قد بلغ حوالى 
 وذلك  تم تقدير العالقة بين إنتاج اآليس كريم وعناصره باستخدام النموذج غير الخطى المتعددكما

  ).١٦(  والموضح بالمعادلة رقم الفترة نفسخالل 
log qi=  0.74  +  0.39logx1+  0.33logx2+  0.19logx3+  0.08logx4 )١٦............(  

(19.91)    (11.39)       (9.78)            (3.35)      (1.14) 
  F= 23240      2= 0.99 

  : أنحيث
 i إنتاج اآليس كريم بالطن في المشاهدة كمية

 i كمية الدهن بالطن في المشاهدة
 i عدد كراتين التعبئة باأللف في المشاهدة

  i كمية اللبن بالطن في المشاهدة 
 i السكر بالطن في المشاهدة كمية

٣٠ ، ............،٢ ،١ 
  

 عنصر باستثناء كمية اإلنتاج وعناصره بينإحصائياً  معنوية عالقة وجود من هذه المعادلة ويتضح
، ٠,٣٩ لكالً من اللبن والدهن والسكر قد بلغت حوالى نتاجيةكراتين التعبئة كما تبين أن معامل المرونة اإل

 في المستخدم من هذه العناصر تحقق زيادة ٪١٠، على الترتيب، مما يدل على أن زيادة قدرها ٠,١٩، ٠,٣٣
 على الترتيب، ويعنى ذلك أن عائد السعة متناقص لكل ٪١,٩ ،٪٣,٣ ،٪٣,٩ كريم مقدارها في إنتاج اآليس

 األمر الذى يشير إلى ثبات عائد ٠,٩٩هذا وقد بلغت المرونة االجمالية حوالى .  العناصرهذهعنصر من 
  .السعة
  : كريمآليس صناعة االقتصادية لالكفاءة: سادساً

 كريم بشركة نستلة مصر خالل آليس صناعةءة االقتصادية لمؤشرات الكفا) ٧( الجدول رقم يوضح
العالقة بين ( االقتصادية للمعيار األول لكفاءةومنه يتبين أنه بقياس ا). ٢٠١٣-٢٠١١(متوسط الفترة 

وبقياس الكفاءة االقتصادية بالمعيار .١,٦٨ بلغت حوالى قد، وجد أنها )اإليرادات وقيمة مستلزمات اإلنتاج
 اإلنتاج الثابتة وامل، يتبين أن الجنية المنصرف على ع)قة بين القيمة المضافة وجملة التكاليفالعال(الثاني 

 أن كل جنية أنفق على العوامل الثابتة يتبينكما . جنيه٠,٦٦ حوالى بلغت قد قيمة مضافة حقق يلمتغيرةوا
  . نفس الفترةخالل  جنيها٠,٦٣ًوالمتغيرة يحقق صافى عائد مقداره 

 الفترة متوسط مؤشرات الكفاءة االقتصادية لآليس كريم بشركة نستلة مصر خالل): ٧( رقم جدول
)٢٠١٣-٢٠١١(  

  القيمة البيان
 )مليون جنية(

  متوسط نصيب الطن. م
 )ألف جنية(

 ١٧,٤٢ ٥٢٥,٥٣ يرادات اإلجملة
 ١٠,٣٦ ٣١٢,٣٧  مستلزمات اإلنتاجقيمة

 ١,٦٨ ١,٦٨ )١( االقتصادية الكفاءة
 ٧,٠٦ ٢١٣,١٦ )٢(فة  المضاالقيمة

 ١٠,٦٧ ٣٢١,٨  اإلنتاجتكاليف
 ٦,٧٥ ٢٠٣,٧٣  العائدصافى

 ٠,٦٦ ٠,٦٦ )٣( االقتصادية الكفاءة
 ٠,٦٣ ٠,٦٣ )٤( الجنية المستثمر عائد

  قيمة مستلزمات اإلنتاج/ جملة اإليرادات=  االقتصادية الكفاءة -)١(
  مات اإلنتاج قيمة مستلز–جملة اإليرادات =  القيمة المضافة -)٢(
  تكاليف اإلنتاج/ صافى العائد=  عائد الجنية المستثمر -)٤(تكاليف اإلنتاج     / ةالقيمة المضاف = االقتصادية الكفاءة -)٣(

  .٢٠١٤، أعداد  متفرقة،بيانات غير منشورة.  سجالت المتابعة واألداء، نستلة مصرشركة من وحسبت جمعت :المصدر

   ٢٠١٦ يونيو – الثاني العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٧٨٦  االستثماريبالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
  : كريمآليس اصناعةصادي ل التقييم االقتمعالم:سابعاً

حجم االستثمارات ومصروفات التشغيل السنوية وجملة اإليرادات لآليس ) ٨( الجدول رقم يوضح
 كريم قد بلغت آليس اصناعة يتبين أن جملة االستثمارات لمنهو). ٢٠١٣-٢٠١١(كريم خالل متوسط الفترة 

 من حجم ٪٤٣,٢ن جنية، تمثل نحو  مليو٣٣٠ مليون جنية، تساهم فيها قيمة األرض بنحو٧٦٤حوالى 
 من جملة ٪٣٩,٤ مليون جنية، تمثل نحو ٣٠١االستثمارات، كما تساهم قيمة اآلالت والمعدات بحوالي 

  .٪١٧,٤ معاً بنحو تهما واإلنشاءات فقد بلغت مساهممبانيأما ال. االستثمارات
   كريملآليسيرادات  ومصروفات التشغيل السنوية وجملة اإلاالستثمارات حجم) :٨( رقم ولجد

  )٢٠١٣-٢٠١١( نستلة مصر خالل متوسط الفترة بشركة
  القيمة البيان

 )٪( )مليون جنية(
 االستثمارات

 ٤٣,٢ ٣٣٠ أرض
 ٣٩,٤ ٣٠١  ومعداتآالت
 ١٧,٤ ١٣٣  وإنشاءاتمباني
 ١٠٠ ٧٦٤ االستثمارات جملة

  التشغيلمصروفات
 ٥٦,٥ ١٨١,٦٨  وتسويقتوزيع

 ١٦,٣ ٥٢,٥ خامات
 ١١,٣ ٣٦,٢١  وتغليفتعبئة

 ٧,٠ ٢٢,٤٦ أجور
 ٥,٤ ١٧,٦ صيانة

 ٣,٥ ١١,٣٦  وطاقةإهالكات
 ١٠٠ ٣٢١,٨١  مصروفات التشغيلجملة

  ٥٢٥,٥٣  اإليراداتجملة
  .٢٠١٤ ، أعداد  متفرقة،بيانات غير منشورة.  سجالت المتابعة واألداء، نستلة مصرشركة من وحسبت جمعت: المصدر

  

 مليون جنية، تساهم ٣٢١,٨س الجدول أن جملة مصروفات التشغيل قد بلغت حوالى  يتضح من نفكما
 من إجمالي مصروفات ٪٥٦,٥ مليون جنية، تمثل نحو ١٨١,٧فيها مصروفات التوزيع والتسويق بحوالي 

لي التشغيل، كما بلغت مساهمة الخامات، التعبئة والتغليف، األجور، الصيانة، واإلهالكات والطاقة معاً بحوا
 على ٣,٥ ٪،٥,٤ ٪،٧,٠ ٪،١١,٣ ،٪١٦,٣ مليون جنية، تمثل نحو ١١,٤، ١٧,٦ ،٢٢,٥ ،٣٦,٢، ٥٢,٥

 وقد بلغت جملة إيرادات هذا. مليون جنيه٣٢١,٨الترتيب من جملة مصروفات التشغيل والبالغة حوالى 
  .جنيهمليون  ٥٢٥,٥ كريم حوالى آليسصناعة ا

  : كريم داخل شركة نستلة مصرآليس اعةصنا يلى معالم التقييم االقتصادي لوفيما
  : للفروض النظريةوفقاً اآليس كريم لصناعة االقتصادي التقييم - أ

 بشركة نستلة مصر خالل كريم آليس اصناعةمؤشرات التقييم المالي ل) ٩( الجدول رقم يوضح
مة الحالية قد بلغ ومنه يتبين أن صافى القي. وذلك في حالة الفروض النظرية). ٢٠١٣-٢٠١١(متوسط الفترة 

، أما معيار معدل العائد ٦,٣نحو ) B/C( جنية، كما بلغت نسبة المنافع للتكاليف  يون مل٢٥٢,٣حوالى 
 وهذه التقديرات تشير نة، س٢,٧ مما يشير أن فترة االسترداد تبلغ حوالى ٪،٣٧ بلغ نحو فقد) (IRRالداخلي 

  .إلى جدوى االستثمار في مجال تصنيع اآليس كريم
  : لتحليل الحساسيةوفقاً االقتصادي لآليس كريم التقييم - ب
  :٪١٠ بواقع ارتفاع تكاليف اإلنتاج أثر-١

 آليسكريم اصناعةالذى يوضح مؤشرات التقييم المالي ل) ٩( األرقام الواردة بالجدول رقم باستعراض
 موجب بلغ حوالى معدل بيةالومنه يتبين بلوغ معيار صافى القيمة الح. ٪١٠في حالة ارتفاع التكلفة بواقع 



٧٨٧  االستثماريبالقطاعيس كريم  اآلصناعةل  اقتصاديةدراسة
أما معدل العائد الداخلي . معدالت تفوق الواحد الصحيحللتكاليف نسبة العائد تكما حقق.  مليون جنية٢٤٧,٥

سنة٣,٨كما بلغت فترة االسترداد حوالى . ٪٢٦ نحو بلغ حيث رضية،فقد أعطى نتائج م .  
  )٢٠١٣-٢٠١١( متوسط الفترة خاللتلة مصر  التقييم المالي لآليس كريم بشركة نساتمؤشر): ٩( رقم جدول

 ٪١٠ االيرادات انخفاض ٪١٠ التكاليف زيادة  حالة الفروض النظريةفي المعيار  الحساسيةتحليل
 ٢٢٢,٣ ٢٤٧,٥ ٢٥٢,٣ )مليون جنية(NPVصافى القيمة الحالية 

 ٥,٦ ٥,٧ ٦,٣ )نسبة(B/Cنسبة المنافع للتكاليف 
 ٣٦ ٢٦ ٣٧ )٪(IRRمعدل العائد الداخلي 

 ٢,٧ ٣,٨ ٢,٧ )سنة(CPBPفترة االسترداد 
  .٢٠١٤ استناداً للبيانات الواردة من شركة نستلة مصر Cost Benنتائج تحليل برنامج : المصدر

  : لآليس كريم٪١٠ بنحو االيرادات انخفاض أثر -٢
صادي لآليس  التقييم االقتمعالم بوالخاصالسابق اإلشارة إليه ) ٩( مؤشرات الجدول رقم باستعراض

 أن معيار صافى القيمة الحالية قد أعطى معدالً يتبينومنه . ٪١٠ بواقع االيراداتكريم في حالة انخفاض 
 يتعلق بمعيار معدل وفيما، ٥,٦كما بلغت نسبة العائد للتكلفة نحو . مليون جنية٢٢٢,٣موجبا بلغ حوالى 

 المؤشرات تشجع على وهذه. سنة٢,٧بحوالي  وقدرت فترة االسترداد ٪،٣٦ فقد بلغ نحو اخلي،العائد الد
  . كريماآليساالستثمار في مجال تصنيع 

   المقترحة للنهوض بصناعة اآليس كريم بالقطاع االستثماريالبرامج
  ):التدريب المستمر( الفنية العمالة كفاءة رفع: األولالبرنامج

نخفاض الطاقة اإلنتاجية  هذه الدراسة وجد أن أحد أسباب امن النتائج المتحصل عليها ء ضوفي
القصوى لشركة نستلة مصر هي قلة الخبرة وانخفاض كفاءة العمالة الفنية، والتي تتسبب في فقد ما يقرب من 

 مهاراتهم مستوى رفع بالشركة، واملين انتاجية العزيادةلذا استهدف هذا البرنامج .  طن سنويا١,١ًحوالي 
 .ية وعالمية تتعلق  بإنجاز األعمال بكفاءة ووقت أقلالفنية، من خالل تنظيم دورات تدريبية محل

  : هذا البرنامج فى تحقيق العوائد التاليةويساهم
 . تقليل األعطال غير المخطط لها) ٣    (. كافة األعمال بطريقة حرفيةأنجاز )١(
  . جنيهمليون ١٠ بحوالي قدرتحقيق عوائد مادية ت) ٤(        .          جودة المنتجاتتحسن )٢(
  . مليون جنيه سنويا١,٥ هذا البرنامج التدريبي بحوالي تكلفة روتقد
 : وسائل تنفيذ هذا البرنامج ما يلىومن
 العاملين علي المواصفات القياسية الختيار وحدة تحضير الخليط لضمان عملية مزج المكونات تدريب: أوالً

  .بصورة صحيحة
  .األولي علي كيفية تشغيل وضبط فريزر التجميد التدريب: ثانياً
  .التحكم في ضبط المواصفات القياسية للمنتج من خالل: ثالثاً

   باألوزان القياسيةااللتزام) أ(
  كيفية التحكم في طبقة الشوكوالتة المغطاة لآليس كريم) ب(

  . عمليات الغسيل والتعقيم والتعرف علي العوامل المؤثرة عليهاإلجراء القياسيةالتدريب علي الطرق : رابعاً
  : التسويق على مدار العامانتظام:  الثانيامجالبرن

 نتائج الدراسة عن عدم انتظام التسويق على مدار العام، مما ينعكس على انخفاض اإلنتاج كشفت
 هذا استهدفومن ثم .  ألف طن من الطاقة القصوى سنويا٨,٩ً ما يقرب من حوالى وفقدعلى مدار العام، 

  :لي مدار العام من خالل تنفيذ مجموعة اآلليات التالية كريم عيس استهالك اآلتشجيع رنامجالب

   ٢٠١٦ يونيو – الثاني العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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  .  أسر المستهلكينبمنازل المنتجات طرح )١(
  .      في رمضاناإلفطار تناسب االستهالك بعد جات  منتطرح) ٢(
       قباط منتجات تناسب فترات صيام األطرح) ٣(
  .اقتصادي بيع بسعر طفال منتجات تجذب األزيادة) ٤(

  سـنوياً ٪٥مج يساهم في زيادة حصة الشركة من المبيعات، وتحقيق عوائد تقدر بحـوالي      البرنا وهذا
 ، تنفيذ هذا البرنامج بحوالي مليـون جنيـة سـنوياً   تكلفةوتقدر .  األولي ثم يتزايد في السنوات التالية   سنة ال في

  .ولمدة سنتين
  : لتفادي انقطاع التيارئية مولدات كهرباشراء:  الثالثالبرنامج

 التكنولوجية المشاكل من والحد هذا البرنامج التغلب على مشاكل انقطاع التيار الكهربي، فيهد
 ٣,٧ويستلزم لتنفيذ هذا البرنامج استثمار ما يقرب من حوالي . المؤثرة على انسيابية وسالسة عملية التصنيع

قد سنوياً بسبب انقطاع  طن تف٤٠٠ ما يقرب من حوالي إنتاج تساهم فى مليون جنيه لشراء مولدات جديدة،
  .التيار

  : الصيانة الوقائية والدورية لخطوط اإلنتاجبرامج:  الرابعالبرنامج
 خطط وجود مع ، بصفة مستمرةها من  تغييروالحد هذا البرنامج تطوير خطط اإلنتاج، يستهدف

ية إلى طاقتها  تهدف إلى رفع كفاءة الماكينات، والوصول بالطاقة اإلنتاجية الفعل، طويلة المديإنتاج
 عوائد سنوية تقدر تحقيقالمنتج، باإلضافة إلى   جودةتحسين هذا البرنامج تنفيذ المتوقع من والعائد.القصوى
  . مليون جنيه٢,٥بحوالى 
  : المحليةالخامات من االستيراد واالعتماد علي الحد:الخامس البرنامج

 دعم وذلك من خالل، من االستيرادالً بد مستلزمات االنتاج محلياًتوفير هذا البرنامج إلى يهدف
. ارات المستوي الدولي وزيادة الخبرة والمهإلي للوصول  وعملياً المحليين فنياًوالمصنعينوتطوير الموردين 

وهذا البرنامج يساهم فى مواجهة التقلبات العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار االستيراد لخامات الصناعة 
  .خاصةً اللبن والدهن

  البحث ملخص
 وتحتل هذه الصناعة ، داخل قطاع التصنيع الغذائيلهامة صناعة اآليس كريم  أحد الصناعات اتعتبر

مكانه خاصة بين مختلف السلع الغذائية االستهالكية،وتعتبر شركة نستلة مصر من أكبر الشركات االستثمارية 
نتاج اآليس كريم في مصر،  إإجمالي من ٪٨٥لصناعة اآليس كريم حيث تستحوذ هذه الشركة على نحو 

 مستثمريها، قد تقف عائقاً أمام والتي هذه الصناعة تواجه العديد من المشاكل أن فىوتنحصر مشكلة البحث 
 تاجية القدرة علي استغالل الطاقة اإلنوعدم ،٪٧٦,٣ويعتبر انخفاض الطاقة اإلنتاجية القياسية والبالغة نحو 

 متوسط نصيب الفرد من هذا المنتج ،وتدنيانب موسمية اإلنتاج جإلى مقدمة هذه المشاكل، فيالقصوى 
وأيضاً صعوبة توفير مستلزمات إنتاج هذه الصناعة محلياً واالعتماد .  العالمدول بعض فيمقارنة بنظيره 
 أداء دقيقة عن هذا القطاع تساعد الباحثين على  تقييم كفاءة انات إلى جانب عدم توافر بيهذا. علي االستيراد

 .ه الصناعةهذ
 لدوال تكاليف اإلحصائي والقياس لصناعة، لاالقتصاديالبحث التعرف على التركيب   هذايستهدف

 دراسة ورباح،لأل  الممعظمةوالحجوم لها من خالل الوصول للحجوم المثلى اإلنتاجي التخطيط بهدف منتجاتها
 خالل استعراض من ،ذه الصناعة أداء وتقييم هكفاءة إلى جانب الصناعةالعالقة بين مدخالت ومخرجات 

 برامج للنهوض بمنتجات هذه الصناعة اقتراح وأخيراً ، لهاالماليمؤشرات الكفاءة االقتصادية ومعالم التقييم 
 الوصفي  على أسلوب التحليلالبحث  اعتمدفقد األهداف سالفة الذكر، لتحقيقو.  لهااالقتصاديوتعظيم العائد 

 إلى جانب ،واللوغاريتمية الخطية الصورةالت االنحدار البسيط والمتعدد في  معاداستخدام خالل من والكمي،
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أولهما يعتمد   على مصدرين أساسيينه تحقيق أهداففي البحث هذا اعتمد كما.المالي التقييم مؤشراتاستخدام 

 سجالت منليها  تم الحصول عالتي وثانيهما البيانات األولية ، الثانوية المنشورة وغير المنشورةالبياناتعلى 
  ). ٢٠١٣-١٩٩٩( واألداء لشركة نستلة مصر خالل الفترة لمتابعةا

 السنوي العام المتوسط على المستوى القومى أشارت النتائج أن  اآليس كريمبصناعة يتعلق وفيما
ر  سنوياً  بمقداتتزايد كمية إنتاج اآليس كريم وأن. ألف طن٣٧,٦ اآليس كريم في مصر قد بلغ حوالى إلنتاج

  االستثماراتحجموعن . ٪٤,٥ ألف طن، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ١,٧١ بلغ حوالى اًمعنوي احصائي
. مليون جنيه ٤٩٥,٦ حوالىبلغ قدالموجهة لهذه الصناعة أشارت النتائج أن متوسط حجم االستثمارات 

. ٪٧,٩ي بلغ نحو مليون جنية، وبمعدل نمو سنو٣٩,٥٦ سنويا بمقدار معنوي احصائيا بلغ حوالى يتزايدو
 يتقاضون من ،٢٠١٣ عامعامل ٥٣٥ بشركة نستلة مصر حوالى اإلنتاجي العاملين داخل النشاط عددوقد بلغ 

 العام المتوسط  النتائج أنتشير  صناعة اآليس كريمتكاليفوعن .مليون جنيه٢٦,٦ حوالى يااألجور والمها
كما ). ٢٠١٣-١٩٩٩( خالل متوسط الفترة  وذلكمليون جنيه٢١٧,٧حوالى بلغ قد  هذه الصناعةلتكاليف

 مليون جنية، وبمعدل نمو ١١,٩أشارت النتائج أن مقدار التغير السنوي في إجمالي التكاليف قد بلغ حوالى 
 ٢٧,٦ أشارت النتائج بلوغ متوسطها حوالى  اإلنتاجية القصوىالطاقةوعن مؤشرات . ٪٥,٥سنوي بلغ نحو 

 ١,٣ سنويا بمقدار معنوي إحصائياً بلغ حوالى تتزايدؤكد النتائج أن الطاقة كما ت. دراسةألف طن خالل فترة ال
 ، ألف طن٢١,١ فى حين بلغت الطاقة اإلنتاجية الفعلية حوالى ،٪٤,٦ألف طن، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

مر  األ٪،٤,٥ ألف طن، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ٠,٩٥ سنويا بمقدار معنوي إحصائياً بلغ حوالى تتزايدو
وفيما يتعلق .  ألف طن خالل فترة الدراسة٦,٥بحوالى  الذى يشير إلى وجود طاقة مفقودة قدر متوسطها

 سنويا بمقدار تتزايد، ومليون جنيه٢٩٣,٩ داخل شركة نستلة مصر فقد بلغت حوالى  إنتاج الصناعةبقيمة
 القيمةوبخصوص . ٪٧,٣ وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ،مليون جنيه٢١,٥معنوي إحصائياً بلغ حوالى 

 وتتزايد، مليون جنيه٨٤,٨ نستلة مصر أفادت النتائج بلوغها حوالى بشركة لصناعة اآليس كريم المضافة
  . ٪١١,٥ وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو ،مليون جنيه ٩,٧سنويا بمقدار معنوي إحصائياً بلغ حوالى 

 الخام والدهن اللبن ريم تتمثل فى صناعة اآليس كفى  المستخدمةالخامات أشارت النتائج أن أهم كما
 من هذه يم بلغ متوسط نصيب طن اآليس كروقد ،والسكر والبسكويت والشوكوالتة والمستحلبات والمثبتات

 ،٪٠,٩ ،٪٢٨,٢ ،٪٢٤,٨ ،٪٣٥,٨ كجم ، تمثل نحو ٣ ،٥٦ ،٩ ،١٦٤ ،١٤٤ ،٢٠٧ حوالى الخامات
 كجم للطن من اآليس ٥٨٢خدمة والبالغة حوالى  اجمالي كمية الخامات المستمن  على الترتيب ٪٠,٧ ،٪٩,٦

  ). ٢٠١٣-٢٠١١( كريم وذلك خالل متوسط الفترة
 داخل صناعة اآليس كريم أشارت النتائج أن تكاليف الصيانة تحتل المرتبة  هيكل التكاليفبنيان وعن

فى حين تبين أن  من اجمالي التكاليف، ٪٥,٥األولى بين بنود التكاليف الثابتة، بأهمية نسبية بلغت نحو 
 مليون جنية، بما يوازى ٥٢,٥تكاليف الخامات تحتل المرتبة األولى بين بنود التكاليف المتغيرة بحوالي 

 ١٤٠,١وقد بلغت تكاليف التصنيع حوالى . التكاليف عام من اجمالي ٪١٦,٣ جنية للطن، تمثل نحو ١٧٤١
 فى حين بلغت التكاليف، عامن اجمالي  م٪٤٣,٥ جنية للطن، تمثل نحو ٤٦٤٥مليون جنية، بما يوازى 

 ن م٪٥٦,٥ جنية للطن، تمثل نحو ٦٠٢٣ مليون جنية بما يوازى ١٨١,٧تكاليف التوزيع والتسويق حوالى 
  . جنية للطن١٠٦٦٩ مليون جنية بما يوازى ٣٢١,٨ والبالغة حوالى التكاليف عاماجمالي 

 نستلة مصر  بشركة اآليس كريم المختلفة لألصناف  التكاليف الشهريةلدوال اإلحصائي القياس وعن
 حوالى بلغت قد إلنتاج الطن من الصنف دولسيكا  الحديةالتكاليف أن تبين).٢٠١٣-٢٠١١(خالل الفترة 

وعن صنفى االستيك أشارت النتائج أن .  ألف جنية للصنف كيمو كونو٣,٣ ألف جنية، مقابل حوالى ٣,٣٢
هذا .  ألف جنية للصنف شيكو٣,٠٩ ألف جنية، مقابل ٣,٠٧حوالى  للصنف دولستيك قد بلغت يةالتكلفة الحد

   ٢٠١٦ يونيو – الثاني العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
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-٢٠١١( ألف جنية وذلك خالل متوسط الفترة ٣,٢٢وقد بلغت التكاليف الحدية للطن من اآليس كريم حوالى 

  . اعتماداً على البيانات الشهرية) ٢٠١٣
 الربحالنتائج أن  لصناعة اآليس كريم بشركة نستلة مصر أفادت  الربحيةبالهوامش يختص وفيما

 ألف ١٢,٨ مليون جنية، بما يوازى حوالى ٣٨٥,٤ كريم قد بلغ حوالى لآليسالزائد على تكاليف التصنيع 
 مليون ٢٠٣,٦ بلغ حوالى فقد كريم لآليسأما الربح الزائد على اجمالي التكاليف .  كريملآليس للطن من نيةج

  . الفترةسنفوذلك خالل .  ألف جنية للطن٦,٨جنية، بما يوازى 
 اإلنتاج بعناصره أشارت النتائج أن اإلنتاجية الحدية لعالقة الخطى المتعدد النموذج نتائج وعن

 معدالت استخدام هذه العناصر وأن ، طن١,٠٥، ١,٩٦، ١,٥٩لعناصر اللبن والدهن والسكر قد بلغت حوالى 
  . طن على الترتيب٠,٩٥، ٠,٥١، ٠,٦٣قد بلغت حوالى 

 اإلنتاجية لكالً من اللبن لمرونة أن معامل اأفادت فقد  غير الخطى المتعددجالنموذ مؤشرات وعن
 في المستخدم من هذه العناصر ٪١٠ زيادة قدرها وأن، ٠,١٩، ٠,٣٣، ٠,٣٩والدهن والسكر قد بلغت حوالى 

سعة  على الترتيب، ويعنى ذلك أن عائد ال٪١,٩ ٪،٣,٣ ،٪٣,٩ بنحو تقدرتحقق زيادة في إنتاج اآليس كريم 
  .متناقص لكل عنصر من هذه العناصر

 أن الجنية المنصرف على عوامل اإلنتاج الثابتة تبين لصناعة اآليس كريم  االقتصاديةالكفاءة وعن
 كما أن كل جنية أنفق على العوامل الثابتة والمتغيرة ، جنيه٠,٦٦والمتغيرة يحقق قيمة مضافة بلغت حوالى 

  ).٢٠١٣-٢٠١١( خالل  جنيها٠,٦٣ًيحقق صافى عائد مقداره 
 للفروض النظرية أن نسبة المنافع وفقاً لهذه الصناعة فقد أفادت النتائج  التقييم االقتصادىمعالم وعن

 مما يشير أن ٪،٣٧ بلغ نحو فقد) (IRR، أما معيار معدل العائد الداخلي ٦,٣ نحو بلغت قد) B/C(للتكاليف 
 أفادت النتائج أن معدل ٪١٠بمعدلارتفاع تكاليف اإلنتاج  ضوء وفى.  سنة٢,٧ تبلغ حوالى دادفترة االستر

  .  مما يشير إلى جدوى االستثمار فى هذه الصناعة٪٢٦ قد بلغ نحو الداخليالعائد 
 ، الفنيةالعمالة كفاءة برفع بصناعة اآليس كريم أولها، يتعلق  برامج للنهوضخمسة اقترح البحث وقد

 الكهربائية المولدات في شراء االستثماردار العام، وثالثها، يتناول  على مالتسويقوثانيها، يهتم باستمرار 
 البرنامج الخامس وتناول اإلنتاج، بتحسين إدارة وتطوير خطوط ختصفقد ا  رابعها،أما ،لتفادي انقطاع التيار

  . المحليةالخامات من االستيراد واالعتماد علي الحدواألخير 
  المراجع

  : العربيةالمراجع: أوالً
 مجلة الزقازيق للعلوم ، السعة إلنتاج األلبان بمحافظة الشرقيةاقتصاديات،  )دكتور( محمد يد السأحمد -١

 .٢٠١٥، العدد السادس، ٤٢الزراعية، المجلد 
دراسة ( المحلي الجاموسى اقتصادية إلنتاج وتصنيع وبيع اللبن دراسة، )دكتور( محمد فؤاد أحمد سعيد -٢

 .٢٠٠٩ أغسطس ،صغار الزراع بمحافظة الشرقيةحالة للمزارع التقليدية ل
 المضافة وكفاءة تصنيع الخبز غير المدعم في القيمةوآخرون، ) دكتور( عبد المقصود غنيم شحاته -٣

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الخامس والعشرون، العدد األول، مارس ،محافظة الغربية
٢٠١٥.  

 ، تصنيع بعض الزروع الخضرية في مصراقتصادياتوآخرون، ) توردك( سمير عبد الوهاب شيماء -٤
 .٢٠١٥المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الخامس والعشرون، العدد األول، مارس 

 اقتصاديات إنتاج اللبن في منطقة النهضة دراسةوآخرون، ) دكتور( اللطيف عطية القاق عبد -٥
 .٣١-١٧ ص، ص٢٠١٣، المجلد األول، )٥٨(م الزراعية، العدد  مجلة االسكندرية للعلوباإلسكندرية،
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 الوضع الراهن والمستقبلي لبعض الصناعات الغذائية دراسةوآخرون، ) دكتور( محمد عبد الفتاح محمود -٦

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الخامس والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر ،في مصر
٢٠١٥.  

  : األجنبية المراجع: ثانياً
1- Nestle Multi National Group - Worldwide Food Company. 
2- Nestle Product Technology Center (PTC) In BEAUVAIS – FRANCE. 
3- Nestle R&Ds (Ice Cream The Cold Chain). 
4- TEKNO-ICE Group – For Ice Cream Machinery – Milano Italy. 
5- Tetra Pak (Dairy Processing Hand Book). 
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Summary 

The ice cream industry is one of the important industries within the Egyptian 
food manufacturing sector; Nestle Egypt Company is one of the largest investment 
companies for the manufacture of ice cream as it produces about 85٪ of the total ice 
cream production in Egypt. The main purpose of this research to identify the 
economic structure of the industry. To achieve the main objectives. the study relied 
on the descriptive and quantitative analysis. The research adopted to achieve its 
objectives based on the primary data from the follow-up and performance of Nestle 
Egypt Company during the period records (1999-2013). 
The study obtained the following results: 
1- The overall average of ice cream production in Egypt has reached about 37.6 

thousand tons. The average of investments volume amounted to about 495.6 
million pounds. The number of workers in Nestle Egypt Company has reached 
about 535 workers in 2013. workers takes wages and salaries reached about 26.6 
million pounds. 

2- The average of industry costs amounted at about 217.7 million pounds during the 
period (1999-2013). 

3- The maximum productivity capacity indicators reached about 27.6 thousand tons 
during the study period. While the actual production capacity reached about 21.1 
thousand tons. which indicates the presence of lost in production as much as about 
6.5 thousand tons during the study period. 
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4- The production value of the industry within Nestle Egypt Company. which is 

amounted to about 293.9 million pounds. ٪. With regard to the added value of the 
ice cream industry sector. the results reported attained about 84.8 million pounds. 

5- The most important raw materials used in the manufacture of ice cream in the 
investment sector represented in raw milk. fat. sugar. biscuits. chocolates. 
emulsions and stabilizers. and the  ton of ice cream needs from these raw materials. 
of about 207 144 164. 9. 56.3 kg respectively. 

6- The maintenance costs occupied the first order between fixed-cost items. by the 
relative importance reached about 5.5٪ of the total cost. While the costs of raw 
materials occupied the first order between the variable-costs items by about 52.5 
million pounds. 

7- The marginal cost per ton of ice cream has amounted to around 3.22 thousand 
pounds during the period (2011-2013) based on monthly data. 

8- The profit surplus on the total cost of the ice cream has reached about 203.6 
million pounds. which is equal to 6.8 thousand pounds per ton. During the same 
period. 

9- The marginal productivity of the components of milk. fat and sugar have reached 
about 1.59. 1.96. 1.05 tons. respectively. While the productivity elasticity have 
reached about 0.39. 0.33. 0.19. respectively. 

10- Every pound spent on fixed and variable factors will achieve a net return 
amounted to about 0.63 pounds during the (2011-2013). 

11- The benefits to cost ratio (B/C) amounted to about 6.3. and the internal rate of 
return (IRR) amounted to about 37٪. 

12- Finally. the study proposed five programs to the advancement of Ice Cream 
industry in Egypt. 

  
  
 
 
 


