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  :المستخلص 
لمـصري،  يعتبر قطاع الصناعات الزراعية والغذائية من أهم األعمدة التي يعتمد عليهـا االقتـصاد ا               

الغذائيـة،  ت  ويعتبر تطبيق الجودة في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي من أهم وسائل تنمية قطاع الصناعا             
 والتسويقية لزيـادة قـدرتها   يةنتاجاإلوتأتي أهمية تطبيق منشآت التصنيع الغذائي لمعايير الجودة في العمليات        

لة البحث في انخفاض أعـداد منـشآت التـصنيع          على مواجهة تلك المستجدات والتجاوب معها، وتمثلت مشك       
الغذائي في مصر الراغبة في تطبيق معايير الجودة نظراً لصعوبات خاصة بالتمويل وإعـادة الهيكلـة، كمـا              
تالحظ وجود تباين بين المنشآت في مستويات االستفادة من تطبيق معايير الجودة، ، وتبين من نتائج التحليـل                  

 لتطبيق معايير الجودة في عينة الدراسة على كل مـن متوسـط     إحصائيا معنوي    وجود أثر ايجابي   اإلحصائي
، ومتوسط نسبة الفاقد التـصنيعي، ومتوسـط حجـم           وتكاليف التصنيع التشغيلية للطن    الوقت الالزم للتصنيع،  

 لمنشآت التصنيع الغذائي في عينة الدراسة، كما تبـين وجـود تبـاين بـين                نتاجاإلالمبيعات، ومتوسط حجم    
الغذائي في االستفادة من تطبيق نظم ومعايير الجودة في كل مـن             فردات عينة الدراسة من منشآت التصنيع     م

 البحث بتشجيع الدولة لمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي في حـصولها        وأوصى،  نتاجاإلحجم المبيعات حجم    
، يب العاملين على معايير الجـودة     لمنشآت لتدر لتلك ا توفير الدعم الفني الالزم     ، و على شهادات جودة التصنيع   

 نتـاج اإل من خالل رفع األعباء االستيرادية عن خطـوط          ها في نتاجاإلالعمل على تحسين وتطوير تكنولوجيا      و
   .الحديثة

 . تكاليف التصنيع– حجم اإلنتاج – التصنيع الزراعي –معايير الجودة : الكلمات المفتاحية 
  

  : مقدمة 
ية والغذائية من أهم األعمدة التي يعتمد عليها االقتصاد المصري حيـث            يعتبر قطاع الصناعات الزراع   

 الصناعات التحويلية المصرية، فضالً عن دوره الهام في دعم موقـف األمـن         من كمية % ٢٢يساهم بحوالي   
  .)٦( الصادرات السلعية المصريةمن% ١٥الغذائي المصري، كما تساهم صادرات الصناعات الغذائية بحوالي 

 لتشابك قطاع الصناعات الزراعية والغذائية بروابط أمامية وخلفية مع العديـد مـن القطاعـات              ونظراً
 يمكن التأكيد على أن جهود تنمية قطاع الصناعات الزراعية والغذائيـة تـساههم              األخرىية والخدمية   نتاجاإل

ـ   الزراعوالتي من أهمها     األخرىوبشكل فعال  في تنمية العديد من القطاعات           والـصناعات  صديريةيـة والت
  .المرتبطة بها 

وتعتبر عملية تطبيق معايير الجودة في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي من أهم وسائل تنمية قطـاع              
 في خدمة االقتصاد القومي، ومن ثـم أصـبح مـن األهميـة              التنافسيةالصناعات الزراعية والغذائية وزيادة     

  .لجودة تطبيق معايير اب إلتزام تلك المنشآت ضرورة
 ونظراً ألن منتجات وسلع الصناعات الزراعية والغذائية تتسم بالمرونة والتطور الـسريع ممـا يجعـل                

تطبيق معايير الجودة بـشكل مـستمر ومتجـدد          األمر الذي يتطلب      للتغير والتطوير المستمر   استجابتها سريعة 
  . من جانب اخرالقيمة المضافة لهادة بهدف تلبية رغبات المستهلكين من جانب وتحسين الكفاءة التصنيعية وزي

  : مشكلة البحث 
في ظل المستجدات التي تواجه منشآت التصنيع الزراعي والغذائي وتزايد حدة المنافسة فـي الـسوقين              

 الحديثـة  االتكنولوجيالتداعيات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة وتنامي االعتماد على      والمحلي والعالمي   
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نيع الزراعي والغذائي تأتي أهمية تطبيق منشآت التصنيع الزراعي والغذائي لمعايير الجـودة      في عمليات التص  

 وتواجـه مواجهة تلك المستجدات والتجاوب معهـا،      ل التنافسيةية والتسويقية لزيادة قدرتها     نتاجاإلفي العمليات   
صة بالتمويل وإعادة الهيكلة    خاكبيرة  عند تطبيق معايير الجودة       منشآت التصنيع الزراعي والغذائي صعوبات      

كفاءتها وقدراتها التنافسية في السوقين المحلي والعالمي أمـام مثيلتهـا   ثر على  والتي تؤوغيرها من األسباب  
 تباين بين المنشآت في مـستويات االسـتفادة مـن           األمر الذي يترتب عليه وجود    التي تطبق معايير الجودة،     

  . تطبيق معايير الجودة 
    :أهداف البحث

 تطبيـق معـايير     على تأثير من منطلق المشكلة البحثية يستهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلقاء الضوء            
 العملية التصنيعية في منشآت التصنيع الغذائي، وفي ظل هذا الهدف الرئيـسي تـأتي       كفاءةالجودة في تحسين    

 : اآلتي التعرف على مجموعة أخرى من األهداف الفرعية تتمثل في 
  فهوم الجودة في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي م: أوالً
  الوضع الراهن لقطاع الصناعات الزراعية والغذائية في مصر: ثانياً
  أثر تطبيق معايير الجودة على منشآت التصنيع الزراعي والغذائي في مصر: ثالثاً

  .الطريقة البحثية ومصادر البيانات 
الوصفي والكمي لتحقيق أهداف البحث، وتم استخدام العديد        أعتمد البحث علي استخدام أسلوبي التحليل       

ة مثل أسلوب االنحدار المتعدد اللوغاريتمي، واختبارات المقارنـات المتعـددة ومنهـا          اإلحصائيمن األساليب   
البيانـات الثانويـة    واعتمد البحث في بياناتـه علـى           .، ومعادالت االتجاه الزمني العام    ) t(اختبار المعنوية   

   .رة وغير المنشورة في الجهات المختلفة ذات الصلة بموضوع البحثالمنشو
  عينة الدراسة

 حصلت العديد من منشآت الصناعات الزراعية والغذائية علـى شـهادات الجـودة         ٢٠١٨خالل عام   
وذلك من خالل جهات االختصاص بالدولة ممثلة في المراكز التكنولوجية المتخصـصة بـوزارة الـصناعة                

إجراء حصر شامل لمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي التي حصلت على هذه الشهادات وكان             المصرية، وتم   
  . منشآة تصنيع غذائي١٣عددهم 

إلدارة سـالمة األغذيـة    ISO9001  معيارا معترفًا به دوليا يجمع بـين نهـج  ٢٢٠٠٠ويعد آيزو 
ف يمكن للمؤسسة أن تثبـت  ويوضح المعيار كي.  لضمان سالمة األغذية على جميع المستويات HACCPو

  .قدرتها على التحكم في مخاطر السالمة لضمان أن الغذاء آمن
وللتعرف على اثر تطبيق معايير الجودة على منشآت التصنيع الزراعي والغذائي في مصر تم تصميم               

  منشأة تصنيع غذائي في مصر قامت بتطبيق معايير الجودة بهدف تحـسين            ١٣استمارة استبيان خاصة لعدد     
  . كفاءة العمليات التصنيعية

ومن ثم فقد تم استخدام أسلوب العينة العمدية للمنشآت التي حصلت على شهادات الجودة بمساعدة 
، ووفق تعريف الهيئة ٢٠١٨المراكز التكنولوجية المتخصصة بوزارة التجارة والصناعة المصرية خالل 

ظام الجودة في منشآت التصنيع الغذائي وتطبيق هي شهادة خاصة بن: العامة المصرية للمواصفات والجودة 
األصدار الجديد لسنة  (ISO31000:2018 ونظام إدارة مخاطر األعمال طبقا للمواصفة QMSنظام الجودة 

ية داخل المنشآة وتقديم غذاء آمن وسليم وتطوير اآلداء نتاجبهدف ضبط وتحسين كفاءة العمليات اإل)  ٢٠١٨
 السوقين المحلي والعالمي من خالل محاور رئيسية تتمثل في زيادة الطاقات ورفع القدرات التنافسية في

التشغيلية من خالل تقليل وقت التصنيع، وزيادة القدرة على مواجهة األزمات من خالل تحسين االستجابة 
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العمليات ، وتحسين كفاءة استغالل الموارد من خالل الحد من نسبة الفاقد أثناء نتاجلتغير اسعار مستلزمات اإل

  .ادة في الطلب على السلعة المنتجةالتصنيعية، وتحسين قدرة المنشآة في االستجابة لمتطلبات المستهلكين والزي
وقد تم تقييم أثر تطبيق معايير الجودة على تلك المنشآت من خالل استمارة االسـتبيان، وذلـك عـام         

  .، أي بعد مرور عام من تطبيق معايير الجودة ٢٠١٩
  حث ومناقشتهانتائج الب

  : مفهوم الجودة: أوالً
 أي هي المواصـفة  Degree of Excellenceيمكن تعريف الجودة بأنها درجة من درجات االمتياز 

  .)٣(أو مجموعة المواصفات التي يجب أن توجد بالمادة وتفي بالحدود أو المواصفات القياسية الموضوعة لها
طلوب هو عبارة عن متوسط الجودة المراد تحقيقها فـي    ومن المهم التأكيد على أن مستوى الجودة الم       

  .)٥(المواصفات القياسية وليس من الضروري أن يتم تحقيق أعلى مستوى
من أحد وسائل تحقيق معايير الجودة في هذه المنـشآت،  ) ISO(ويعتبر حصول المنشآت على األيزو     

دة السلع وتبادلها، وتوفير الثقـة بـين      حيث يمكن تعريف األيزو بأنه نظام جودة عالمي يستخدم في ضبط جو           
 والتحقق من جودتها    نتاجاإلالمنتج والمستهلك، والمساعدة في اختراق السلع لألسواق من خالل ضبط عمليات            

  )١(بما يساهم في تعظيم األرباح والمنافع المتحققة 
قط بل اتـسع ليـشمل       ف النهائيولم يعد االهتمام منصبا على جودة المنتج        " الجودة  " وقد تطور مفهوم    

 تتبعهـا   والتـي " مراقبة الجودة الـشاملة     " وحديثا ظهر مفهوم    .  والتصنيع والتداول    نتاجاإلالجودة منذ بداية    
 نتـاج اإلإدارات المصانع بأن يشارك فيها العديد من وحدات المصنع ابتداء من التسويق والتصميم والبحوث و              

  . إلى آراء المستهلكينرىأخوالمشتريات ومعمل التحليل ثم الرجوع مرة 
  الوضع الراهن لقطاع الصناعات الغذائية في مصر: ثانياً

يعتبر تحليل الوضع الراهن لقطاع الصناعات الزراعية والغذائية نقطة انطالق حقيقية لدعم الجهـود              
لتي تفرضها  الهادفة لتطبيق معايير الجودة في هذا القطاع الهام، ووضع السياسات المناسبة ليواكب التغيرات ا             

  : تطبيق تلك المعايير، ويمكن القاء الضوء على الوضع الراهن للصناعات الغذائية في مصر من خالل اآلتي 
  األهمية االقتصادية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر  -١

يعتبر قطاع الصناعات الزراعية والغذائية من القطاعات التي لها القدرة على استيعاب وضـخ مزيـد    
مارات الضخمة  في مصر خالل الفترة المقبلة، خاصة وأن السوق المصري يتسم بوجود تنامي في                من االستث 

  .الطلب وزيادة قدرة السوق المصري على استيعاب تلك المنتجات 
كما يتسم قطاع الصناعات الغذائية بأنه من أسرع القطاعات نموا في مصر، ويمكـن حـصر أهـم                  

  : )٤(الغذائية في مصر في اآلتي ت صناعامالمح األهمية االقتصادية لقطاع ال
                من المنشآت  % ٩٥يتميز هذا القطاع في مصر بزيادة مساهمة دور القطاع الخاص فيه، حيث أن حوالي

  . المسجلة لدى الجهات الرسمية للدولة مملوكة للقطاع الخاص
          خـالل عـام      %١٠ حـوالي    جماليبلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات الغذائية فى الناتج المحلي اإل  

  .م ٢٠١٩
      وحوالي مليـون مـن      مستديمة مليون عمالة    ٤( مليون عامل    ٥قطاع حوالي   هذا ال بلغ حجم العماله في 

  ) .الموسميةالعمالة 
        الصادرات السلعية المصرية خالل     إجماليفي  % ١٥ساهم قطاع الصناعات الزراعية والغذائية بحوالي 

 .م٢٠١٩ و٢٠١٨عامي 
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  لصناعات الغذائية في مصرتطور الرقم القياسي ل -٢

يعتبر الرقم القياسي للصناعات التحويلية احد أهم مؤشرات الصناعة في مصر، كما تعتبر الصناعات              
الزراعية والغذائية أحد أهم مكونات الصناعات التحويلية، حيث يساهم قطاع الصناعات الزراعيـة والغذائيـة      

، ومن خالل استعراض بيانـات      ٢٠١٩ر خالل عام     الصناعات التحويلية في مص    إجماليفي   % ٢٢بحوالي  
  : تطور الرقم القياسي للصناعات الغذائية في مصر يمكن مالحظة مجموعة من الحقائق من أهمها اآلتي 

     ٢٠١٨على الرغم من وجود بعض التذبذبات  في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خالل الفتـرة ينـاير 
صناعات الزراعية والغذائية حافظ على معدالت نمو بـشكل مـستمر    اال ان قطاع ال   ،٢٠١٩ديسمبر  حتى  

، ويدل ذلك على قوة قطاع الصناعات الزراعية والغذائيـة          األخرىوافضل نسبياً من الصناعات التحويلية      
في االقتصاد المصري، وقد يرجع ذلك لتنوع المنشآت التصنيعية من حيث الحجـم ومـن حيـث نوعيـة         

 .نتاجاإل
 :صناعات الزراعية والغذائية في مصر  الإنتاجقيمة  -٣

 لمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي في مصر بالعديد من المتغيرات من أهمها قيمة             نتاجاإلتتأثر قيمة   
 والتي ترتبط بقيمة العملة المحلية أمام الدوالر بإعتبار أن معظم تلك المستلزمات مستوردة،              نتاجاإلمستلزمات  

ي والتي تؤثر على حجم الطلب ومن ثم الكميات المنتجة، فضالً عن الدعم الذي              وكذلك مستويات الدخل الفرد   
تقدمه الدولة لمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرتها على توفير منـاخ                

ومتناهية قطاع في  مصر يتسم بوجود عدد كبير من المنشآت الصغيرة            هذا ال مالئم لالستثمار جدير بالذكر أن      
  .)٢ (الصغر خارج إطار االقتصاد الرسمي للدولة

 لمنشآت الصناعات الغذائيـة المـسجلة فـي    نتاجاإلأن متوسط قيمة ) ١( بيانات الجدول رقم        يتضح من 
 قيمـة   زايدم، وت ٢٠١٩-٢٠١٠ مليار جنيه كمتوسط للفترة      ١٤٩,٦نطاق االقتصاد الرسمي للدولة بلغ حوالي       

 مقابـل حـوالي   جنيـه  مليار ٣٦١,٣م حوالي ٢٠١٩م، حيث بلغت عام ٢٠١٧ بداية عام  ، خاصة مع  نتاجاإل
قيام الدولة المصرية في هذا العام بوضع معايير جديدة         الى   ذلك   رجعم، وقد ي  ٢٠١٦ عام   جنيه مليار   ١٧٥,٩

 والتـسهيالت الخاصـة     اإلجـراءات لدعم الصناعات الغذائية في مصر، ودعم صادراتها، وذلك من خـالل            
 والتوسع في المناطق الصناعية الجديـدة، ومنظومـة          المشروعات الصناعية  إلقامة األراضيالحصول على   ب

الضرائب الجديدة لمنشآت التصنيع الغذائي، ونظم ترفيق وتوصيل الخدمات الحكومية للمصانع خاصـة فـي               
  .المناطق الصناعية الجديدة   

  )٢٠١٩-٢٠١٠(غذائية في مصر للفترة منشآت الصناعات الإنتاجتطور قيمة ) ١(جدول رقم 
  بالمليار جنيهنتاجقيمة اإل السنوات

2010 42.7 
2011 51.1 
2012 56.8 
2013 65.6 
2014 78.2 
2015 117.2 
2016 175.9 
2017 263.8 
2018 283.1 
2019 361.3 

 149.57 المتوسط
   بيانات أولية٢٠١٩بيانات عام (*)       

  .ركزي للتعبئة العامة واالحصاء، نشرة االحصاءات الصناعية، أعداد مختلفةالجهاز الم: المصدر
  



٥٩٩ الزراعي التصنيع شركات بعض على الجودة نظم لتطبيق االقتصادية اآلثار
أن ) ١( رقـم    المعادلـة  الصناعات الغذائية في مصر يتبين مـن خـالل           إنتاجبإستعراض تطور قيمة          

م، حيـث أن هـذه      ٢٠١٩-٢٠١٠الصورة الخطية هي أفضل الصور للتعبير عن هذا التطور خالل الفتـرة             
، كما يتبـين  وجـود زيـادة         األخرىالمحسوية بين أهم الصور الرياضية      ) F(ة أكبر قيمة ل     الصيغة صاحب 

 الصناعات الزراعية والغذائية في مـصر للفتـرة         إنتاج لقيمة   ٠,٠١ عن المستوى االحتمالي     إحصائياًمعنوية  
=  النمـو  لد مع( % .٢٣,٨ سنوياً، وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي      جنيه  مليار ٣٥,٧، بمقدار   ٢٠١٩-٢٠١٠

  .)١٠٠)*المتوسط العام/ معامل االنحدار(
Ŷ=- 46.97 + 35.7 Xi     R2=0.88    F=60.3..........  )١(  
                      (7.78)**                                                                                                                        

 :أهم الصناعات الغذائية في مصر  -٤
يمتلك قطاع الصناعات الغذائية في مصر العديد من المقومات ليكون أحد أهم القطاعات الصناعية الواعدة               

  .)٧(والجاذبة لإلستثمارات الجديدة التي تحتاجها مصر في المرحلة الراهنة التي يمر بها االقتصاد المصري 
قومات فيما تمتلكه مصر من مميزات نسبية متعلقة بتـوفر نـسبي للمـواد الخـام     وتتمثل أهم تلك الم 

، فضالً عن وجود قاعدة من الخبرات لمـصرية         األخرىالالزمة لتلك الصناعة بأسعار تنافسية مقارنة بالدول        
ر في دعم   والعمالة الماهرة في هذا المجال، باإلضافة لوجود كيانات مؤسسية قائمة وفعالة تساهم بشكل أو بأخ              

  . القطاع اهذ
كل هذه العوامل وغيرها ساهم وبشكل فعال في تنوع أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي في مـصر،                

إلـى  ) 1( الكلي من الصناعات الغذائية، حيث تشير بيانات الشكل رقم           نتاجاإلوكذلك تنوع مساهمتها في قيمة      
 نتـاج اإل قيمة إجمالياعية والغذائية في مصر في مساهمة أنشطة الصناعات الزرنسبة وجود تقارب كبير بين    

  .الكلي لمنشآت هذا القطاع 
 إجمـالي ويمكن تصنيف أنشطة الصناعات الغذائية في مصر لثالثة مستويات من حيث مساهمتها في              

، حيث يتمثل المستوى األول فـي األنـشطة األكثـر           ٢٠١٩-٢٠١٠قيمة الصناعات الغذائية كمتوسط للفترة      
تتمثل في صناعة حفظ اللحوم ومنتجاتها وصناعة الزيوت والدهون والتي ساهمت بنسبة بلغـت              شيوعاً وهي   

، وصناعة تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات، وصناعة السكر ومـصنوعاته بنـسبة            الكل منه % ١٣حوالي  
 ، حيث تتسم منشآت التصنيع الزراعي والغـذائي فـي   %١١لكل منها، وصناعة منتجات األلبان بنسبة       % ١٢

 الـصغيرة  المنـشات  الجمهورية فضالً عن زيادة عدد أنحاءهذه األنشطة بارتفاع عددها وانتشارها في معظم   
  .والمتوسطة فيها، وزيادة عدد المنشآت التي خارج نطاق االقتصاد الرسمي

م بينما يتمثل المستوى الثاني في األنشطة التي غالباً ما تقع تحت إطار االقتصاد الرسمي للدولة وتتـس          
 قيمة الصناعات الغذائية    إجماليبالتركز النسبي في بعض محافظات الجمهورية، ووجود مساهمة متوسطة في           

، وتتمثل أهم تلك الصناعات في صناعة منتجات الحبوب والتي ساهمت بنسبة            ٢٠١٩-٢٠١٠كمتوسط للفترة   
  ، %٩، وصناعة المكرونة والشعيرية بنسبة %١١، وصناعة منتجات المخابز بنسبة %١٠

 قيمـة الـصناعات     إجمـالي بينما يتمثل المستوى الثالث في الصناعات التي تنخفض مساهمتها فـي            
، %٥ بنـسبة    األخرى وتتمثل في صناعة منتجات األغذية       ٢٠١٩-٢٠١٠الزراعية والغذائية كمتوسط للفترة     

   .%٨وصناعة أعالف حيوانيه من المشروبات بنسبة 
طاع الصناعات الزراعية والغذائية في مصر يتبـين وجـود          ومن خالل استعراض الوضع الراهن لق     

مقومات حقيقية تشير لقوة هذا القطاع، إال إنه في نفس الوقت توجد العديد من التحديات أمام منشآت التـصنيع         
الزراعي والغذائي في مصر من أهمها تزايد حدة المنافسة في السوقين المحلي والعـالمي،  وزيـادة وعـي                   

صهم على جودة المنتجات المصنعة، وزيادة تـأثير التكنولوجيـا الحديثـة وتـأثير الـذكاء                المستهلكين وحر 
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٦٠٠ الزراعي التصنيع شركات بعض على الجودة نظم لتطبيق االقتصادية اآلثار
صطناعي والتداعيات الثورة الصناعية الرابعة على جودة المنتجات الغائية، من األهمية بمكـان أن تعمـل                اال

على المنافـسة فـي      وذلك لضمان القدرة     نتاجاإلمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي بإتباع معايير الجودة في         
 في السوق المحلي أو العالمي، ومن ثـم تـأتي           ءالسوق المحلي والعالمي أمام المنتجات المثيلة للمنافسين سوا       

  . لمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي في مصر األداءأهمية قياس أثر تطبيق معايير الجودة على كفاءة 
صناعات الزراعية والغذائية في مصر كمتوسط  قيمة الإجماليمساهمة أهم األنشطة في ) ١(شكل رقم 

  .م٢٠١٩-٢٠١٠للفترة 

السكر ومصنوعاتھ 
١٢%

المكرونة والشعیریة
٩%

منتجات األغذیة األخرى 
٤%

أعالف حیوانیھ من 
المشروبات 

٥%

  
  . أعداد مختلفة– نشرة الرقم القياسي للصناعات التحويلية –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر 

  

  رأثر تطبيق معايير الجودة على منشآت التصنيع الغذائي في مص: ثالثاً
 الغذائية ضرورة ال يمكن     ةأصبح إدخال مفهوم تطبيق معايير الجودة بشكل شامل إلى منشآت الصناع          

التغاضي عنها، ومن األهمية بمكان التأكيد على عمق واتساع وقوة تأثير تطبيق هذه المعـايير علـى قطـاع               
نيعية، حيـث تهـدف عمليـات    ية وكفاءة العمليات التصنتاجاإلالصناعات الغذائية، خاصة فيما يتعلق بتحسين    

التحول للرقمنة الصناعية في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية  واالستجابة لمستجدات الثـورة الـصناعية         
  .الرابعة إلى تطوير عمليات التصنيع، والحد من الفاقد وزيادة الكفاءة التصنيعية والتسويقية

ليات التصنيع في منـشآت التـصنيع الزراعـي         ولقد تم قياس أثر تطبيق معايير الجودة على كفاءة عم         
 األول منهما يتعلق بقياس اثر تطبيق هذه المعايير على كل من            أساسينوالغذائي في مصر من خالل محورين       

 وحجم المبيعات ومدى وجـود فـروق معنويـة          نتاجاإلوقت وتكاليف التصنيع ونسبة الفاقد فضالً عن كمية         
  .عد التطبيق في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعينة الدراسة  في هذه المتغيرات قبل وبإحصائياً

 النسبي قبل وبعد التطبيق لكل مـن وقـت التـصنيع وتكـاليف              األثربينما يتعلق المحور الثاني بقياس      
 كمتغير تابع وذلك من خالل دالـة        نتاجاإلالتصنيع ونسبة الفاقد وحجم المبيعات كمتغيرات مستقلة على كمية          

 النسبي لكل متغير من هذه المتغيرات المـستقلة      األثر المتعدد في الصورة اللوغاريتمية بهدف مقارنة        االنحدار
  .على المتغير التابع قبل وبعد تطبيق معايير الجودة



٦٠١ الزراعي التصنيع شركات بعض على الجودة نظم لتطبيق االقتصادية اآلثار
  :أثر تطبيق معايير الجودة على أهم متغيرات العمليات التصنيعية -١

خالل تطبيق معايير الجودة بعينة الدراسـة       تمثلت أهم متغيرات العملية التصنيعية المراد تحسينها من         
، والحـد   نتاجاإلفي زيادة الطاقة التشغيلية لتلك المنشآت، وتحسين تجاوبها مع مخاطر تغير أسعار مستلزمات              

من الفاقد التصنيعي فيها، فضالً عن تحسين استجابتها لمتطلبات السوق والتجاوب مع الزيادة في حجم الطلب،                
نيع الزراعي والغذائي بعينة الدراسة من تطبيق معايير الجودة في تحقيق العديد مـن              واستهدفت منشآت التص  
  : األهداف من أهمها اآلتي

  نتاجاإل وبالتالي زيادة الطاقة التشغيلية لعمليات التصنيع وزيادة نتاجاإلتقليل الوقت الالزم لعمليات.  
  فاءة العملية التصنيعية للعملية التصنيعية من خالل تحسين كنتاجاإلتقليل تكاليف 
  بشكل كبير والحد من الفاقد في الخامات أثناء العمليات التصنيعيةنتاجاإلتحسين كفاءة استغالل مستلزمات . 
  تحسين قدرة المنشآة على االستجابة لمتطلبات السوق والتجاوب مع الزيادة في حجم الطلب على الكميات

   .نتاجاإلفاءة التي تطرحها في األسواق نتيجة بعد تحسين ك
تبين مـن    للفرق بين المتوسطات     Tباستخدام اختبار    الستمارة االستبيان    اإلحصائيومن خالل نتائج التحليل     

  : مجموعة من النتائج أهمها اآلتي ) ٢(نتائج الجدول رقم 
              ة انخفاض متوسط الوقت الالزم للتصنيع في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعد تطبيق معايير الجود

 ساعة للطـن بعـد   ١,٧ ساعة للطن قبل تطبيق معايير الجودة إلى حوالي ٢,٢بعينة الدراسة من حوالي     
 االيجابي لتطبيق تلك المعايير في توفير وقت التصنيع ومن ثم زيـادة كفـاءة               األثرالتطبيق، مما يوضح    

 لتطبيق معـايير    ٠,٠١ عند المستوى االحتمالي     إحصائياً معنوياستغالل الموارد، حيث تبين وجود أثر       
 .٨,٤حوالي  )t(الجودة على الوقت الالزم للتصنيع، وبلغت قيمة 

                انخفاض طفيف في متوسط تكاليف التصنيع التشغيلية للطن في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعـد
 ٩,٥  ألف جنيه قبل تطبيق معايير الجودة إلى حوالي        ٩,٦تطبيق معايير الجودة بعينة الدراسة من حوالي        

، نتـاج اإل االيجابي لتطبيق تلك المعايير في تخفـيض تكـاليف     األثرألف جنيه بعد التطبيق، مما يوضح       
 لتطبيـق معـايير الجـودة علـى         ٠,٠١ عند المستوى االحتمالي     إحصائيا معنويحيث تبين وجود أثر     

 .٥,٨حوالي  )t(، وبلغت قيمة نتاجاإلتخفيض تكاليف 
      فاقد التصنيعي في منشآت التصنيع الزراعي والغـذائي بعـد تطبيـق            انخفاض كبير في متوسط نسبة ال

بعـد  %  ٠,٨قبل تطبيق معايير الجودة إلـى حـوالي         %  ١,٩معايير الجودة بعينة الدراسة من حوالي       
 االيجابي لتطبيق تلك المعايير في تخفيض نسبة الفاقد أثناء التـصنيع، حيـث              األثرالتطبيق، مما يوضح    

 لتطبيق معايير الجودة على نسبة الفاقـد        ٠,٠١ عند المستوى االحتمالي     إحصائيا يمعنوتبين وجود أثر    
 .١١,٣حوالي  )t(أثناء التصنيع ، وبلغت قيمة 

                 زيادة في متوسط حجم المبيعات في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعد تطبيق معايير الجودة بعينـة
  بعـد التطبيـق، ممـا        ١٢,٨لجودة إلى حوالي     طن شهريا قبل تطبيق معايير ا      ١٢الدراسة من حوالي    

 معنـوي  االيجابي لتطبيق تلك المعايير في زيادة حجم المبيعات، حيث تبـين وجـود أثـر          األثريوضح  
 لتطبيق معايير الجودة على نسبة الفاقد أثناء التصنيع ، وبلغـت            ٠,٠١ عند المستوى االحتمالي     إحصائيا

 ).١٠,٧-(حوالي  )t(قيمة 
   في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعد تطبيق معايير الجـودة بعينـة           اإلنتاجسط حجم   زيادة في متو 

 طـن شـهريا بعـد       ٣,٣٧ طن شهريا قبل تطبيق معايير الجودة إلى حـوالي           ٢,٧الدراسة من حوالي    
، حيث تبين وجـود أثـر   اإلنتاج االيجابي لتطبيق تلك المعايير في زيادة حجم      األثرالتطبيق، مما يوضح    

 ، وبلغت قيمـة     اإلنتاج لتطبيق معايير الجودة على حجم       ٠,٠١ عند المستوى االحتمالي     إحصائياً نويمع
)t(  حوالي)-١٣,٢.( 
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٦٠٢ الزراعي التصنيع شركات بعض على الجودة نظم لتطبيق االقتصادية اآلثار
للفرق بين متوسطات متغيرات الدراسة قبل وبعد تطبيق معايير الجودة في ) t(نتائج اختبار ) ٢(جدول رقم 

  ٢٠١٩ و ٢٠١٨منشآت التصنيع الغذائي خالل عامي 
  المتوسط 

)Mean( 
  االنحراف المعياري

)Std. Deviation( المتغير 
  بعد  قبل  بعد  قبل

  للفرق بين المتوسطات قبل وبعد تطبيق ) t(قيمة 
 معايير الجودة في المنشآت

 **x1( 2.2 1.7 0.46 0.55 (8.4)(وقت التصنيع 
(0.00) 

  تكاليف التصنيع 
 **x2( 9.6 9.5 0.12 0.14 (5.8)(التشغيلية للطن 

(0.00) 
  نسبة الفاقد أثناء 

 **x3( 1.9 0.8 0.25 0.54 (11.3)(التصنيع 
(0.00) 

 **x4( 12.00 12.8 0.4 0.35 (-10.7)(حجم المبيعات 
(0.00) 

 **y( 2.76 3.37 0.35 0.29 (-13.2) (نتاجحجم اإل
(0.00) 

  .مالحقبال) ١(جدول رقم .م٢٠١٩جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية عام : المصدر
  

                    كما تبين من النتائج السابقة وجود تباين بين مفردات عينة الدراسة مـن منـشآت التـصنيع الزراعـي
، حيـث أن  نتاجاإلوالغذائي في االستفادة من تطبيق نظم ومعايير الجودة في كل من حجم المبيعات حجم         

 مـن   األخرىعض المفردات   هناك بعض المفردات زادت استفادتها بشكل كبير، بينما يتبين أن استفادة ب           
، وذلـك علـى     نتاجاإلتطبيق تلك المعايير اقل من المستوى المطلوب في كل من حجم المبيعات وحجم              

الرغم من وجود آثار ايجابية لتطبيق تلك المعايير اال انه هناك مميزات اخرى لم يـتم االسـتفادة منهـا              
 .بالشكل الكامل

       ي منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعينة الدراسة في تقليـل          وفي المقابل ساهم تطبيق معايير الجودة ف
االختالفات واالنحرافات بين مفردات عينة الدراسة في كل مـن الوقـت الـالزم للتـصنيع، وتكـاليف         

 .التصنيع، ونسبة الفاقد
  :نتاجاإلأثر تطبيق معايير الجودة على حجم  -٢

 النسبي لكل من وقت التصنيع،      األثرئج حول   يتبين مجموعة من النتا   ) ٣(من خالل نتائج الجدول رقم      
 كمتغير تابع وذلـك قبـل   نتاجاإلوتكاليف التصنيع،ونسبة الفاقد، وحجم المبيعات كمتغيرات مستقلة على كمية         

يع الغذائي بعينة الدراسة ويمكن توضيح أهم تلـك النتـائج فـي          نوبعد تطبيق معايير الجودة في منشآت التص      
  :اآلتي 

  ) :X1(وقت التصنيع 
    وجود عالقة عكسية تتفق مع المنطق االقتصادي بين الوقت الالزم للتصنيع وبين الكميات المنتجة حيـث

 أنه بزيادة الوقت الالزم لعملية التصنيع تقل الكميات المنتجة 
     للوقت الالزم لعملية التصنيع علـى حجـم        ) ٠,٠٥( عند المستوى االحتمالي     إحصائياوجود اثر معنوي

وبعد تطبيق معايير الجودة في منشآت التصنيع الزراعي والغـذائي لعينـة الدراسـة، إال أن     قبل  نتاجاإل
  . معايير الجودة في تلك المنشآت تطبيق النسبي لهذا الوقت اختلف بعد األثر

             ومن خالل مقارنة اثر وقت التصنيع على الكميات المنتجة تبين انخفاض تأثير وقت التصنيع على حجـم
قبل تطبيق  % ٤,٩زيادة الجودة حيث كان هذا الوقت  يؤثر سلباً على الكمية المنتجة بنسبة               نتيجة   نتاجاإل

 هذا التأثير السلبي لوقت التصنيع أقل بعد تطبيق معـايير الجـودة فـي منـشآت             وأصبحالجودة   معايير
جـودة  وهو ما يوضح أهمية تطبيق معايير ال      % ٠,٠١التصنيع الزراعي والغذائي بعينة الدراسة ليصبح       

 .يةنتاجاإل على كفاءة العملية نتاجاإل السلبي لزيادة فترات األثر وتخفيض نتاجاإلفي تخفيض وقت 



٦٠٣ الزراعي التصنيع شركات بعض على الجودة نظم لتطبيق االقتصادية اآلثار
 في منشآت الصناعات الزراعية والغذائية نتاجاإل النسبي لمتغيرات الدراسة على كمية األثر) ٣(جدول رقم 

  ٢٠١٩ و ٢٠١٨قبل وبعد تطبيق معايير الجودة خالل عامي 
 الفترة

ت النموذج لدالة االنحدار معلما
 اللوغاريتمية

 )βقيمة * ١٠٠% = (  النسبي األثر

وقت التصنيع 
)X1( ln 

تكاليف التصنيع 
)X2(ln 

نسبة الفاقد 
)X3(ln 

حجم المبيعات 
)X4(ln  قبل تطبيق

 الجودة

 
R2=0.89 

F=(393)** 
a= -4.1  4.9- 

(0.01)- 
53.8- 

(0.01)* 
3.6-  

(0.03)* 
75.9 

(0.00)** 
د تطبيق بع

 الجودة

R2=0.89 
F=(393)** 

a= -4.1 
0.01- 

(0.02)* 
49.8- 

(0.04)* 
0.61- 

(0.04)* 
94.9  

(0.00)** 

  المحسوبة) t(تشير لقيمة قيمة  () األرقام بين األقواس
  .م٢٠١٩جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية عام : المصدر

  

  )X2(تكاليف التصنيع 
      نطق االقتصادي بين تكاليف العملية التصنيعية وبين الكميـات المنتجـة      وجود عالقة عكسية تتفق مع الم

حيث أنه بزيادة تكاليف العملية التصنيعية تقل الكميات المنتجة، خاصة في حالة زيادة التكاليف الناتجـة                
  .األخرى وزيادة األجور وتكاليف التشغيل نتاجاإلعن التغيرات والتقلبات السعرية في مستلزمات 

  لتكاليف الطن المنتج في عمليات التـصنيع       ) ٠,٠٥(ثر معنوي احصائيا عند المستوى االحتمالي       وجود ا
 النسبي لهـذه  األثر معايير الجودة في مصانع التصنيع الغذائي، إال أن   تطبيق قبل وبعد    نتاجاإلعلى حجم   

  . معايير الجودة في تلك المنشآت تطبيقالتكاليف اختلف بعد 
      تكاليف الطن المنتج على الكميات المنتجة تبين انخفاض تأثير هذه التكاليف علـى           ومن خالل مقارنة اثر

 تطبيـق  نتيجة زيادة الجودة حيث كانت زيادة التكاليف تؤثر سلباً على الكمية المنتجة قبـل                نتاجاإلحجم  
يـق  ، بينما أصبح بعـد تطب %٥٣,٨معايير الجودة في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعينة الدراسة      

وهو % ٤٩,٨ نتيجة زيادة التكاليف أقل حيث بلغ تأثير زيادة التكاليف حوالي            نتاجاإلمعايير الجودة تأثر    
ية مثل تقلبات أسـعار     نتاجاإل السلبي للتغيرات الحادثة في التكاليف       األثرما يوضح دور الجودة في تقليل       

ية والتنبؤ بهـا والحـد   نتاجاإلمخاطر  وغيرها وذلك من خالل دور الجودة في تقدير ال    نتاجاإلمستلزمات  
 من آثارها السلبية

  )X3(نسبة الفاقد 
                 وجود عالقة عكسية تتفق مع المنطق االقتصادي بين نسبة الفاقد في العمليات التصنيعية وبين الكميـات

 .المنتجة حيث أنه بزيادة نسبة الفاقد في العمليات التصنيعية تقل الكميات المنتجة 
     لنسبة الفاقد في العملية التـصنيعية  علـى         ) ٠,٠٥(احصائيا عند المستوى االحتمالي     وجود اثر معنوي

  . معايير الجودة في مصانع التصنيع الزراعي والغذائي تطبيق قبل وبعد نتاجاإلحجم 
                 ومن خالل مقارنة اثر نسبة الفاقد في العملية التصنيعية على الكميات المنتجة تبين إنخفاض تأثيرها على

 نتيجة تطبيق معايير الجودة الجودة حيث كانت زيادة نسبة الفاقد تؤثر سـلباً علـى الكميـة            نتاجاإلحجم  
، بينمـا  %٣,٦ معايير الجودة في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعينة الدراسـة            تطبيقالمنتجة قبل   

غ تأثير زيادة التكـاليف      نتيجة زيادة نسبة الفاقد أقل حيث بل       نتاجاإلأصبح بعد تطبيق معايير الجودة تأثر       
 السلبي للنسبة الفقد في العمليـات التـصنيعية         األثروهو ما يوضح دور الجودة في تقليل        % ٠,٦حوالي  

 بـشكل   نتـاج اإلعلى الكميات المنتجة، وهو ما يشير لدور الجودة في تحسين كفاءة استغالل مستلزمات              
 .يعية كبير والحد من الفاقد في الخامات أثناء العمليات التصن
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٦٠٤ الزراعي التصنيع شركات بعض على الجودة نظم لتطبيق االقتصادية اآلثار
  )X4(حجم المبيعات 

       وجود عالقة طردية تتفق مع المنطق االقتصادي بين حجم المبيعات وبين الكميات المنتجـة حيـث أنـه
 .بزيادة حجم المبيعات تزيد الكميات المنتجة 

     قبل وبعـد  نتاجاإللحجم المبيعات على حجم ) ٠,٠١(وجود اثر معنوي احصائيا عند المستوى االحتمالي 
  .يير الجودة في مصانع التصنيع الزراعي والغذائي  معاتطبيق

             ومن خالل مقارنة اثر حجم المبيعات على الكميات المنتجة تبين زيادة تأثير حجم المبيعات علـى حجـم
زيادة حجم المبيعات تؤثر ايجاباً على الكمية المنتجـة قبـل         أن   نتيجة تطبيق معايير الجودة حيث       نتاجاإل

، بينما أصبح   %٧٥,٩ منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعينة الدراسة بنسبة            معايير الجودة في   تطبيق
وهو ما يوضح دور الجودة في تحـسين اسـتجابة        % ٩٤,٩ بعد تطبيق معايير الجودة حوالي       األثرنفس  

 نتيجة زيادة المبيعات، ومن ثم قـدرة المنـشآة علـى االسـتجابة     نتاجاإلالمنشآة التصنيعية وزيادة حجم     
ات السوق والتجاوب مع الزيادة في حجم الطلب على الكميات التي تطرحها في األسـواق نتيجـة            لمتطلب

  .نتاجاإلزيادة االقبال عليها بعد تحسين كفاءة 
  التوصيات

               تشجيع الدولة لمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي لحصولها على شهادات جودة التصنيع، وزيادة قاعـدة
 والتسويق وذلك من خالل توفير التمويل الـالزم         نتاجاإلجودة في عمليات    المنشآت التي تطبق معايير ال    

   تلك المعاييرتطبيقبفائدة منخفضة، ونشر الوعي بأهمية 
               توفير الددعم الفني الالزم لمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي لتدريب العاملين على معايير الجودة أثناء

مج تدريبية تقدمها المراكز التكنولوجية المتخصـصة بـوزارة         ية والتسويقية من خالل برا    نتاجاإلالعملية  
  .الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات

   في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي مـن خـالل رفـع    نتاجاإلالعمل على تحسين وتطوير تكنولوجيا 
 .لوجيا الحديثة  الحديثة، وتدريب العاملين على استخدام التكنونتاجاإلاألعباء االستيرادية عن خطوط 

 كافية وحديثة عن نظم إدارة الجودة من خالل زيادة التواصل الفعـال بـين    العمل على توفير معلومات
منشآت التصنيع الزراعي والغذائي وبين جهات االختصاص ممثلة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة             

 التوعيـة االعالميـة وزيـادة       والمراكز التكنولوجية المتخصصة بوزارة الصناعة عن طريق حمـالت        
  .الزيارات الميدانية للمصانع 

  الملخص
تمثلت مشكلة البحث في انخفاض أعداد منشآت التصنيع الزراعي والغذائي في مصر الراغبة في 
تطبيق معايير الجودة نظراً لصعوبات خاصة بالتمويل وإعادة الهيكلة وغيرها من األسباب مما يقلل من 

لتنافسية في السوقين المحلي والعالمي أمام مثيلتها التي تطبق معايير الجودة، كما تالحظ كفاءتها وقدراتها ا
  .وجود تباين بين المنشآت في مستويات االستفادة من تطبيق معايير الجودة

استهدف البحث بشكل رئيسي إلقاء الضوء على دور تطبيق معايير الجودة في تحسين كفاءت و
وللتعرف على اثر تطبيق معايير الجودة على منشآت . آت التصنيع الغذائي العملية التصنيعية في منش

 منشأة تصنيع غذائي في ١٣التصنيع الزراعي والغذائي في مصر تم تصميم استمارة استبيان خاصة لعدد 
مصر قامت بتطبيق معايير الجودة بهدف تحسين كفاءة العمليات التصنيعية فقد تم استخدام أسلوب العينة 

، وتم تقييم أثر تطبيق معايير الجودة على تلك ISO2020:2018دية للمنشآت التي حصلت على شهادات العم
  .، أي بعد مرور عام من تطبيق معايير الجودة٢٠١٩المنشآت من خالل استمارة االستبيان، وذلك عام 
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 وأنه على الرغم كما تبين األهمية االقتصادية الكبيرة لقطاع الصناعات الزراعية والغذائية في مصر،

،  ٢٠١٩ديسمبر -٢٠١٨ل الفترة يناير من وجود بعض التذبذبات  في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خال
ان قطاع الصناعات الزراعية والغذائية حافظ على معدالت نمو بشكل مستمر وافضل نسبياً من اال 

 الزراعية والغذائية في االقتصاد المصري ، ويدل ذلك على قوة قطاع الصناعاتاألخرىالصناعات التحويلية 
  نتاجاإلوقد يرجع ذلك لتنوع المنشآت التصنيعية من حيث الحجم ومن حيث نوعية 

 لمنشآت الصناعات الزراعية والغذائية المسجلة في نطاق االقتصاد نتاجاإلكما تبين أن متوسط قيمة 
م، وتبين وجود اتجاه عام ٢٠١٩-٢٠١٠  مليار جنيه كمتوسط للفترة١٤٩,٦الرسمي للدولة بلغ حوالي 

 الصناعات الزراعية إنتاجم، وبإستعراض تطور قيمة ٢٠١٧، خاصة مع بداية عام نتاجاإلمتزايد لقيمة 
 الصناعات إنتاج لقيمة ٠,٠١ عن المستوى االحتمالي إحصائياًوالغذائية في مصر يتبين وجود زيادة معنوية 

 مليار جنيه سنوياً، وبمعدل نمو سنوي بلغ ٣٥,٧، بمقدار ٢٠١٩-٢٠١٠الزراعية والغذائية في مصر للفترة 
  %.٢٣,٨حوالي 

وقد تم قياس أثر تطبيق معايير الجودة على كفاءة عمليات التصنيع في منشآت التصنيع الزراعي 
والغذائي في مصر من خالل محورين األول منهما يتعلق بقياس اثر تطبيق هذه المعايير على كل من وقت 

 إحصائياً وحجم المبيعات ومدى وجود فروق معنوية نتاجاإلليف التصنيع ونسبة الفاقد فضالً عن كمية وتكا
  في هذه المتغيرات قبل وبعد التطبيق في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعينة الدراسة 

وتكاليف  النسبي قبل وبعد التطبيق لكل من وقت التصنيع األثربينما يتعلق المحور الثاني بقياس 
 كمتغير تابع وذلك من خالل دالة نتاجاإلالتصنيع ونسبة الفاقد وحجم المبيعات كمتغيرات مستقلة على كمية 

 النسبي لكل متغير من هذه المتغيرات المستقلة األثراالنحدار المتعدد في الصورة اللوغاريتمية بهدف مقارنة 
  .على المتغير التابع قبل وبعد تطبيق معايير الجودة

وتمثلت أهم متغيرات العملية التصنيعية المراد تحسينها من خالل تطبيق معايير الجودة بعينة الدراسة 
، والحد نتاجاإلفي زيادة الطاقة التشغيلية لتلك المنشآت، وتحسين تجاوبها مع مخاطر تغير أسعار مستلزمات 

 ق والتجاوب مع الزيادة في حجم الطلبمن الفاقد التصنيعي فيها، فضالً عن تحسين استجابتها لمتطلبات السو
 لتطبيق معايير الجودة في عينة الدراسة إحصائياً وجود أثر ايجابي معنوي اإلحصائيوتبين من نتائج التحليل 

متوسط نسبة ، وعلى كل من متوسط الوقت الالزم للتصنيع، ومتوسط، وتكاليف التصنيع التشغيلية للطن 
 لمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي في عينة نتاجاإلحجم متوسط ، ومبيعاتحجم الالفاقد التصنيعي، ومتوسط 

  .الدراسة 
كما تبين وجود تباين بين مفردات عينة الدراسة من منشآت التصنيع الزراعي والغذائي في االستفادة 

زادت ، حيث أن هناك بعض المفردات نتاجاإلحجم المبيعات حجم من تطبيق نظم ومعايير الجودة في كل من 
 من تطبيق تلك المعايير اقل من األخرىاستفادتها بشكل كبير، بينما يتبين أن استفادة بعض المفردات 

، وذلك على الرغم من وجود آثار ايجابية لتطبيق نتاجاإلالمستوى المطلوب في كل من حجم المبيعات وحجم 
  .شكل الكاملتلك المعايير اال انه هناك مميزات اخرى لم يتم االستفادة منها بال

وفي المقابل ساهم تطبيق معايير الجودة في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي بعينة الدراسة في 
تقليل االختالفات واالنحرافات بين مفردات عينة الدراسة في كل من الوقت الالزم للتصنيع، وتكاليف 

  التصنيع، ونسبة الفاقد
نيع، وتكاليف التصنيع،ونسبة الفاقد، وحجم المبيعات  النسبي لكل من وقت التصاألثرومن خالل قياس 

 عالتصني كمتغير تابع وذلك قبل وبعد تطبيق معايير الجودة في منشآت نتاجاإلكمتغيرات مستقلة على كمية 

 ٢٠٢٠ يونيو – الثانيالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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 تطبيق قبل وبعد نتاجاإل لتلك المتغيرات على كمية إحصائياًالغذائي بعينة الدراسة  تبين وجود أثر معنوي 

 كان أفضل بعد تطبيق معايير الجودة مما يشير أن تطبيق معايير الجودة في األثرة، إال أن معايير الجود
 السلبي لزيادة فترات األثر وتخفيض نتاجاإلمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي ساهم في تخفيض وقت 

ية مثل تقلبات نتاجاإلليف  السلبي للتغيرات الحادثة في التكااألثرتقليل ، ويةنتاجاإل على كفاءة العملية نتاجاإل
 السلبي لنسبة الفقد في العمليات التصنيعية على الكميات المنتجة، األثرتقليل  ونتاجاإلأسعار مستلزمات 

،  بشكل كبير والحد من الفاقد في الخامات أثناء العمليات التصنيعيةنتاجاإلوتحسين كفاءة استغالل مستلزمات 
 نتيجة زيادة المبيعات، ومن ثم قدرة المنشآة على نتاجاإليعية وزيادة حجم كذلك تحسين استجابة المنشآة التصن

االستجابة لمتطلبات السوق والتجاوب مع الزيادة في حجم الطلب على الكميات التي تطرحها في األسواق 
   .نتاجاإلنتيجة زيادة االقبال عليها بعد تحسين كفاءة 

أهمها في تشجيع الدولة لمنشآت التصنيع الزراعي والغذائي      وقدم البحث مجموعة من التوصيات تمثلت 
الغذائي لتدريب عم الفني الالزم لمنشآت التصنيع توفير الد، وفي حصولها على شهادات جودة التصنيع

 في منشآت التصنيع الزراعي نتاجاإلالعمل على تحسين وتطوير تكنولوجيا ، والعاملين على معايير الجودة
توفير معلومات كافية وحديثة عن ، و الحديثةنتاجاإل رفع األعباء االستيرادية عن خطوط والغذائي من خالل
  .من خالل زيادة التواصل الفعال بين منشآت التصنيع الغذائي وبين جهات االختصاص  نظم إدارة الجودة
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٦٠٧ الزراعي التصنيع شركات بعض على الجودة نظم لتطبيق االقتصادية اآلثار
  :المالحق

  بيقية وحجم المبيعات قبل وبعد التطاإلنتاجأثر تطبيق الجودة على متغيرات العمليات ) ١(جدول 
  أثر تطبيق الجودة على العمليات اإلنتاجية وحجم المبيعات

  وقت التصنيع
  للطن بالساعة

  تكاليف التصنيع
  بالجنيه للطن

  نسبة الفاقد
  %التصنيعي 

  حجم اإلنتاج
  بالطن شهريا

  حجم المبيعات
مجال التصنيع   شهريا بالجنيه

  الغذائي
  رقم 

  قبل تطبيق  المنشآة
  الجودة

  بعد تطبيق
  دةالجو

  قبل تطبيق
  الجودة

  بعد تطبيق
  الجودة

  قبل تطبيق
  الجودة

  بعد تطبيق
  الجودة

  قبل تطبيق
  الجودة

  بعد تطبيق
  الجودة

  قبل تطبيق
  الجودة

  بعد تطبيق
  الجودة

  x11 x12 x21 x22 x31 x32 y11 y12 x41 x42 
1 4 3 17000 16000 5 2 14 22 239700 353600 
2 5 2 18000 15000 6 2 22 36 397800 541500 
3 6 4 18000 15500 4 1 12 24 217800 373550 
4 7 4 19000 16000 5 1 19 31 362900 497600 

مصانع األلبان 
 ومنتجاتها 

5 6 3 17000 15000 6 2 23 44 392700 661500 
6 11 8 15000 12000 8 4 15 22 226500 265200 
7 12 7 14000 12000 6 1 17 30 239400 361200 
8 10 8 15000 11000 8 3 17 34 256500 375100 
9 12 8 18000 12000 7 2 19 42 343800 505200 

 مصانع العصير 

10 13 8 16000 12000 9 3 18 33 289600 397200 
11 14 11 17000 16000 9 5 30 41 511700 657600 
12 16 10 15000 12000 8 4 9 18 136500 217200 

مصانع الخضر 
تعبئة (والفاكهة 

)وتجميد الخضر  13 15 9 15000 12000 8 3 8 21 121500 253200 

  .م٢٠١٩جمعت وحسبت من نتائج الدراسة الميدانية عام : المصدر
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Summary  
The research problem is represented in decreasing numbers of The Food 

Manufacturing Facilities in Egypt, that would like to apply Quality Standards, due to 
difficulties related to financing, restructuring and other reasons, thereby reducing the 
efficiency and competitiveness in local and global markets against those that applying 
Quality Standards. In addition, it is noticed that there is a discrepancy between the 
facilities in utilization levels from Quality Standards application. 

Consequently, from the perspective of the research problem, the research sheds 
the light primarily on the role of Quality Standards application in improving the 
manufacturing process efficiency in Food Manufacturing Facilities. The research also 
aims at recognizing the quality concept in Food Manufacturing Facilities as well as 
the current situation for Egyptian Food Industries. Besides, the research depends on 
using both methods of descriptive and quantitative analysis to achieve the research 
objectives, plus other analytical methods. The Secondary published and unpublished 
data has been used in different entities related to the research objective. 

In order to know about the effect of Quality Standards application on Food 
Manufacturing Facilities, a special questionnaire has been formatted for 13 Food 
Industry Facilities in Egypt applied Quality Standards to improve the manufacturing 
efficiency. The intentional sample method is used for the facilities that obtained 
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٦٠٨ الزراعي التصنيع شركات بعض على الجودة نظم لتطبيق االقتصادية اآلثار
ISO2020:2018 certificates. Furthermore, the effect of Quality Standards application 
on those facilities has been evaluated throughout the questionnaire, this was in 2019; 
after a year of Quality Standards application. 

It has been shown that the production average value of Food Industry 
Facilities, registered within the official economy of the state, reached about 149.6 
billion pounds as an average for the period 2010-2019 AD. In addition, it has been 
proved that there is a general increase in the production value, especially at the 
beginning of 2017 AD. By reviewing the production value development of Food 
Industries in Egypt, it becomes clear that there is a statistically significant increase 
from the 0.01 probability level of Food Industry production value in Egypt for the 
period 2010-2019, amount 35.7 billion pounds annually, with an annual growth rate 
of about 23.8%. 

By measuring the relative impact of manufacturing time, manufacturing costs, 
loss percentage, and sales volume as independent variables on the production 
quantity as a dependent variable, before and after Quality Standards application on 
Food Manufacturing Facilities in the survey sample, it is found that there is a 
statistically significant effect of those variables on the production quantity before and 
after the Quality Standards application. Nevertheless, the effect became better after 
the Quality Standards application. It indicated that the application of Quality 
Standards in Food Manufacturing Facilities reduced production time, limited the 
negative impact of increasing production periods on the efficiency of production 
process, and reduced the negative impact of changes in production costs; such as 
fluctuations in production supplies. 

It also reduced the negative impact of percentage loss in manufacturing 
processes on the quantities produced, improved the efficiency of production 
requirements significantly limited the waste in raw materials during the 
manufacturing processes, improved response of the manufacturing facility, and 
increased the production volume as a result of increased sales. Thus, the facility 
becomes able to respond to market requirements and react to the increase in the 
demand volume for the quantities put on the market because of the increase in 
demand after improving production efficiency. 

The research introduces a set of recommendations; the most important of 
which is the state's support for Food Manufacturing Facilities in obtaining 
manufacturing quality certificates, by providing the necessary technical support for 
Food Manufacturing Facilities to train workers on Quality Standards, improving and 
developing production technology in Food Manufacturing Facilities by lifting import 
burdens from modern production lines, and providing adequate and up-to-date 
information on quality management systems through increasing effective 
communication between Food Manufacturing Facilities and between the concerned 
authorities. 
Key Words : Quality Standards - Food industry – Production Volume – Manufacturing costs. 


