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 بمحافظة اإلسكندرية على الدعم الغذائىالبلدى المدعم وأثرها  لمنظومة الخبز دراسة اقتصادية

Pأشرف محمد على الضالع

* 
 مصر  - يمعهد بحوث االقتصاد الزراع - الوحدة البحثية باإلسكندرية

 الملخص

إال ورفع نسبة االكتفاء الذاتى من القمح  ما أحدثته منظومة الخبز الجديدة من توفير كميات كبيرة من الدقيقم على الرغم
نشأت من أجله وهو وصول أ يقد تعرقل أو تقلل من الهدف الذأنه مازالت هناك سلبيات واضحة فى شكل وطريقة التطبيق 

ترتبة مر دراسة اآلثار االقتصادية الملذا استلزم األالدعم إلى مستحقيه بالكمية والكيفية التى تحقق رغبات األسرة المصرية. 
على تطبيق منظومة الدعم الغذائي بعينة الدراسة بمحافظة اإلسكندرية بهدف ألقاء الضوء على أهم المشاكل التى تعوق 

إلى جانب مد صناع القرار االتجاه الصحيح،  يسير المنظومة ف يسلبياً فخرى ثر بصورة أو بأؤقد ت يالتتطبيقها، و
 يلى: وتبين من النتائج البحثية ما، السياسات المستقبلية إلنتاج الخبز فى مصررسم  ييمكن استغاللها ف يبااليجابيات الت

اتضح من استعراض أهم المتغيرات االقتصادية لكل من اإلنتاج المحلى، االستهالك، وكمية الواردات، والفجوة الغذائية، 
%، ۲.٦تزايد بمعدل نمو سنوي بلغ حوالى أن هناك اتجاه عام م الدراسة فترةتاج المحلى من القمح خالل وفترة تلبية اإلن

 ، ٥٦۸.۸،  ۲۰۲.٥، وتمثل الزيادة فى كل منهم  نحو ۰.۰۱ % عند المستوى االحتمالي٦.۲%، و%۲.۳، ۲.٦%، ۱.٤
على الرغم من االرتفاع فى قيمة الدعم الموجه للخبز خالل فترة ، طن سنوياً لكل منهم على الترتيب ألف ۱۳۹.۹، ۱.۳٥٥

% من إجمالى ۳۰ن نسبة دعم الخبز إلى إجمالى قيمة الدعم قد انخفضت خالل فترة الدراسة بحيث بلغت نحو الدراسة إال أ
، وبلغ معدل النمو ۲۰۱٤/۲۰۱٥% من إجمالى الدعم الحكومى عام ۷.۹۳مقارنة بنحو  ۱۹۹۹/۲۰۰۰الدعم الحكومى عام 

بلغ مقدار الوفر المتحقق للدقيق ، مليار جنيه سنوياً  ۱.۷% بمقدار زيادة سنوية بلغ حوالى ۱۷.۲السنوى لدعم الخبز نحو 
ألف طن دقيق سنوي وهو ما يعادل  ۱۳۳سنوياً على مستوى اإلدارات بمحافظة اإلسكندرية بعد تطبيق المنظومة حوالى 

تطبيق  فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز معمقدار الوفر المتحقق  ألف طن قمح تم توفيرها من االستهالك، بلغ ۱٦۲.٥۷حوالى 
أتضح من الدراسة أن أقل عائد على الجنيه كما  ،%۲٦.٥مليون جنيه بنسبة وفر بلغت نحو  ۳٤۷.٥٦المنظومة حوالى 

المستثمر للمخابز التى تنتج رغيف الخبز الماو، تلتها المخابز التى تعمل بالسوالر حيث بلغ العائد على الجنيه المستثمر 
أعلى عائد للجنيه المستثمر للمخابز اآللية تلتها المخابز النصف آلي والتى تنتج  قرش للجنيه، وبلغ ۱۲.۷، ۱۱.۳۲حوالى 

قرش للجنيه، بينما تبين أن أعلى ربح  ۱۳.٥۳، و۱۳.۷، ۱۹.٤رغيف المجر ثم المخابز التى تعمل بالغاز حيث بلغ حوالى 
تنتج رغيف الخبز المجر، ثم المخابز التى تعمل تم تحقيقه فى مخابز العينة للمخابز اآلليه، تلتها المخابز النصف آلى والتى 

تبين من متوسط إجمالى التكاليف ، قرش للرغيف على الترتيب ۳.٥۳، و۳.٦۲، ٤.۸٤بالغاز الطبيعى حيث بلغ حوالى 
مة فى كاليف المستخدتتوجد اختالفات أو فروق بين ال طبقاً ألنواع المخابز البلدية إلنتاج جوال الدقيق بعينة الدراسة انه ال

خرى بالعينة، فى حين تبين وجود فروق معنوية بين نصف ألي وباقى أنواع المخابز األ إنتاج الخبز الماو المنتج فى مخابز
سوالر،  متوسطات التكاليف للمخبز النصف ألي المنتجة للخبز البلدى (المجر) وكل من المخابز المنتجة للخبز الماو، آلى،

 نواع المخابز المنتجة للخبز البلدىأوجميع  ةن متوسطات التكاليف للمخابز اآلليكما تبين وجود فروق معنوية بي

 محافظة اإلسكندرية. ،المخابز البلدية ،دعم الغذاء ،منظومة الخبز البلديالكلمات االسترشادية: 

 والمشكلة البحثية مقدمةال

 يشغل نسان والخبز دوراً أساسياً فى تغذية اإليلعب 
، حيث يعتبر المكون غذاء المجتمع المصرى فى هاماً جانباً 

الوجبات اليومية لألسرة المصرية خاصة  األساسى فى
بعض العناصر حتوائه على محدودى الدخل و ذلك نظراً ال

بروتين و الفيتامينات والمعادن واأللياف الالغذائية مثل 

الخبز البلدى المدعم هو  ضافة إلى أنالغذائية، هذا باإل
ية الوحيدة المتاحة لجميع فئات الشعب السلعة الغذائ

 ،)۲۰۱٤(الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء،  المصرى
مع زيادة األهمية النسبية للخبز المدعم فى منظومة و 

توفير الخبز المدعم  مشكلةالدعم الحالية أصبحت 
تشغل أهمية كبيرة على أجندة متخذ مشكلة للمواطنين 

الموجهة للخبز القرار حيث شهدت مخصصات الدعم 
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فقد زادت من فى الموازنة العامة للدولة ملحوظاً ارتفاعا 
حوالى إلى  ۱۹۹۹/۲۰۰۰مليون جنيه عام  ۱.٥حوالى 

% من ٥۸تمثل نحو  ۲۰۱٤/۲۰۱٥مليار جنيه عام  ۱۸.۳
(وزارة التموين والتجارة  السلع الغذائيةإجمالى دعم 

نتيجة و قد نشأت مشكلة الخبز المدعم فى مصر . الداخلية)
الناشىء عن الزيادة السكانية  على الخبز للطلب المتزايد

المستمرة و عجز اإلنتاج من محاصيل الحبوب عن الوفاء 
عة مما أدى وزرة الطلب بسبب محدودية الرقعة المبحاج

زيادة العجز قى  يوبالتال إلى زيادة االعتماد على الواردات
 .الزراعى المصرى الميزان التجارى

 اسةمشكلة الدر
 يوالت للخبز لى الرغم من أن المنظومة الجديدةع

قد حققت نجاحاً كبيراً  ۲۰۱٤نفذتها وزارة التموين عام 
 هذا المجال،  يتعمل ف يلمنظمات التشادت به كثير من اأ

رفع نسبة االكتفاء ولكميات كبيرة من الدقيق،  وتوفيرها
جنبية من القمح وتقليل جزء كبير من العملة األ يالذات

وتقليل الفاقد الذى كان يحدث والتى كانت توجه الستيراده، 
إلى جانب عوام السابقة، نخفاض جودة الخبز فى األانتيجة 

حالة الرضا الواضحة من أفراد الشعب فى وصول تلك 
إال  محدودى الدخل، للمواطنينالمنظومة لمستوى مرغوب 

أنه مازالت هناك سلبيات واضحة فى شكل وطريقة 
 هد تعرقل أو تقلل من الهدف الذى انشأت من أجلالتطبيق ق

وهو وصول الدعم إلى مستحقيه بالكمية والكيفية التى 
لذا استلزم االمر دراسة تحقق رغبات األسرة المصرية. 

اآلثار االقتصادية المترتبة على تطبيق منظومة الدعم 
الغذائي بعينة الدراسة بمحافظة اإلسكندرية بهدف ألقاء 

التى قد هم المشاكل التى تعوق تطبيقها، والضوء على أ
سلبياً فى سير المنظومة فى توثر بصورة أو بإخرى 

إلى جانب مد صناع القرار بااليجابيات  ،االتجاه الصحيح
التى يمكن استغاللها فى رسم السياسات المستقبلية إلنتاج 

 .الخبز فى مصر

 الهدف من البحث
المترتبة على  ثار االقتصاديةدراسة اآل ثحباستهدف ال

بمحافظة االسكندرية  الجديدة منظومة دعم الخبز تطبيق
وجهة نظر  ومعرفةمنظومة الخبز  أداء من خالل تقييم

و التعرف علي المشاكل أصحاب المخابز فى كيفية عملها 
 : التي تعوق عملها من خالل دراسة األهداف الفرعية التالية

لمحصول ذاتى تطور الطاقة اإلنتاجية ونسب اإلكتفاء ال -۱
الخبز البلدى المدعم خالل المستخدم فى إنتاج  القمح
 .)۲۰۱۳/۲۰۱٤ - ۱۹۹۹/۲۰۰۰( الفترة

 /۱۹۹۹تطور دعم الخبز فى مصر خالل الفترة ( -۲
۲۰۰۰- ۲۰۱٤/۲۰۱٥(  . 

الوضع الحالى لمنظومة الخبز البلدى المدعم بمحافظة  -۳
  .اإلسكندرية

لبلدية دعم الخبز على المخابز ا أثر تطبيق منظومة -٤
 بعينة الدراسة بمحافظة اإلسكندرية

من  تطبيق منظومة الخبز تواجهالمشاكل التي  أهم -٥
 .بعينة الدراسة وثينحوجهة نظر المب

 والطريقة البحثية مصادر البيانات

فى تحقيق أهدافه على كل من أسلوبى  البحث  اعتمد
، ى واألساليب االقتصادية القياسيةالتحليل الوصفى والكم

ستخدام تحليل االنحدار البسيط لتقدير معدالت ا وقد تم
النمو من خالل معادالت االتجاه الزمنى العام لبيان تطور 

كما  ،االقتصادية التى تضمنتها الدراسةأهم المتغيرات 
 المئوية ستخدام بعض النسباعلى  في التقدير بحثال استند

وتم إجراء  ،والمتوسطات وبعض المؤشرات االقتصادية
) أقل فرق معنوى LSDوطريقه ( تحليل التباين اختبار

بين المخابز المختلفة وإجراء اختبار تجانس التباين بين كل 
بصفة البحث  عتمدأ كما زوجين من المخابز المختلفة،

أساسية على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، واإلدارة 

وزارة الزراعـة واستصالح ية لالقتصاد الزراعي بالمركز
وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة األراضي، 

المالية، مديرية التموين والتجارة الداخلية باإلسكندرية، كما 
 تم جمعها من التي البيانات األولية ىتم االعتماد عل

 وذلك لعينةاستمارة االستبيان المعدة لهذا الغرض، 
البلدية بمحافظة اإلسكندرية  المخابزمن ة طبقية عشوائي
% من إجمالى عدد المخابز ٥تمثل  اً مخبز ۷۰قوامها 

 ممثلة لجميع أحياء وإدارات محافظة اإلسكندرية بالمحافظة
 .۱جدول كما هو موضح ب

وقد تم تصنفت مخابز العينة البحثية إلى فئات نظراً 
حيث  فئةختالف ظروف العمل وتكاليف اإلنتاج بكل ال

توزيع عينة الدراسة وفقاً لنظام التشغيل  ۲جدول يوضح 
إلى فئتين وفقاً لنظام التشغيل  حيث قسمت، ونوع الوقود

منهم  اً مخبز ٥۳إلى مخابز نصف آلية بلغ عددها حوالي 
مخبز إلنتاج  ٤۲مخبز إلنتاج الخبز الماو، وعدد  ۱۱عدد 

مخبز  ۱۷لي حوا ليةكما بلغ عدد المخابز اآل الخبز المجر،
% لكل منهما على ۲٤.٦%، ۷٥.٤بلغت نحو  بنسبة

الترتيب، في حين تم تصنيف مخابز العينة ووفقاً لنوع 
 ۲۳الوقود المستخدم إلى مخابز تعمل بالسوالر بلغ عددها 

 مخبز ٤۷مخبز وأخرى تعمل بالغاز الطبيعي  بلغ عددها 
هما على ن% لكل م٦۷.۱%، ۳۲.۹بنسبة بلغت نحو 

 .۲كما هو موضح بجدول لترتيب ا
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 مخابز الخبز البلدى المدعم لعينة الدراسة بمحافظة اإلسكندريةتوزيع  .۱جدول 

 جمالىاإل أغراض أخرى قطاع عام محافظة قطاع خاص اإلدارات

 ۱٦ ۱ ۱ ۱ ۱۳ المنتزة

 ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۱۰ شرق

 ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۸ وسط

 ٦ ۱ ۱ ۱ ۳ غرب

 ٤ ۰ ۰ ۰ ٤ الجمرك

 ۱۱ ۱ ۰ ۱ ۹ العامرية

 ۹ ۱ ۱ ۱ ٦ العجمى

 ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ برج العرب

 ۷۰ ٥ ٤ ٦ ٥٥ اإلجمالى

  عينة الدراسة. من جمعت وحسبت : المصدر

 
 تصنيف المخابز البلدية لعينة الدراسة وفقاً لنظام التشغيل ونوع الوقود المستخدم .۲جدول 

 المجموع نوع الوقود نظام التشغيل

 غاز سوالر ليآ نصف آلي                           

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( جملة ماو مجر

 عدد عدد

٤۲ ۱۱ ٥۳ ۷٥.٤ ۱۷ ۲٤.٦ ۲۳ ۳۲.۹ ٤۷ ٦۷.۱ ۷۰ ۱۰۰ 

 جمعت وحسبت من عينة الدراسة.: المصدر

 النتائج والمناقشة

لمحصول الطاقة اإلنتاجية ونسب اإلكتفاء الذاتى تطور 
 )۲۰۱۳/۲۰۱٤-۱۹۹۹/۲۰۰۰(رة خالل الفتالقمح 

الطاقة اإلنتاجية ونسب اإلكتفاء الذاتى من باستعراض 
 /۲۰۱۳-۱۹۹۹/۲۰۰۰( خالل الفترةمحصول القمح 

تبين أن إنتاج  ۳جدول بيانات  كما هو موضح من )۲۰۱٤
محصول القمح فى مصر تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 

وحد أقصى بلغ  ۲۰۰۰/۲۰۰۱مليون طن عام  ۲٥.٦
بمتوسط عام  ۲۰۱۲/۲۰۱۳مليون طن عام  ۹.٤٦حوالى 

مليون طن.، وبدراسة االستهالك من  ۷.۷۹بلغ حوالى 
 ۹.۰۷القمح يتضح أنه تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 

وحد أقصى بلغ حوالى  ۲۰۰۰/۲۰۰۱مليون طن عام 
بمتوسط عام بلغ  ۲۰۱۰/۲۰۱۱مليون طن عام  ۱۸.۱۸
اض مليون طن، كما أتضح من استعر ۱۳.۸۷حوالى 

الواردات من القمح أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 
وحد أقصى بلغ حوالى  ۲۰۰۲/۲۰۰۳مليون طن عام  ٤.۳

بمتوسط عام بلغ  ۲۰۱۰/۲۰۱۱مليون طن عام  ۹.۷۹
 مليون طن.  ٥.۷۳حوالى 

وبتق��دير حج��م الفج��وة الغذائي��ة م��ن القم��ح يتض��ح أنه��ا  
ع�ام  ملي�ون ط�ن ۲.۸۲تراوحت ب�ين ح�د أدن�ى بل�غ ح�والى 

ملي��ون ط��ن  ۹.۷۷وح��د أقص��ى بل��غ ح��والى  ۲۰۰۰/۲۰۰۱
ملي�ون  ٦.۰۸بمتوسط ع�ام بل�غ ح�والى  ۲۰۱۰/۲۰۱۱عام 
، كم��ا بل��غ الح��د األدن��ى لنس��بة األكتف��اء ال��ذاتى نح��و .ط��ن

والح�����د األقص�����ى نح�����و  ۲۰۱۰/۲۰۱۱% ع�����ام ۲٦.٤٦
بمتوس��ط هندس��ى بل��غ نح��و  ۲۰۱۳/۲۰۱٤% ع��ام ٥۸.۳٦
ت������اج المحل������ى وتراوح������ت فت������رة تلبي������ة اإلن%، ۷۳.٥٦

 ۱٦۸.۸٥لالستهالك م�ن القم�ح  ب�ين ح�د أدن�ى بل�غ ح�والى 
 ۲٥۱.٥۲وحد أقصى بل�غ  ح�والى  ۲۰۱۰/۲۰۱۱يوم عام 
 ۲۰۸.۰۹بمتوسط عام بل�غ ح�والى  ۲۰۰۰/۲۰۰۱يوم عام 

وبتق����دير مع����ادالت االتج����اه الزمن����ى الع����ام أله����م  ي����وم. 
المتغيرات االقتصادية لكل من اإلنتاج المحلى، االستهالك، 

مي��ة ال��واردات، والفج��وة الغذائي��ة، وفت��رة تلبي��ة اإلنت��اج وك
 المحلى لالستهالك تبين أن هناك اتجاه عام متزايد بمعدل 
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 /۲۰۱۳-۱۹۹۹/۲۰۰۰( غذائية لمحصول القمح خالل الفترةتطور اإلنتاج المحلى واالستهالك وحجم الفجوة ال .۳جدول 
۲۰۱٤( 

اإلنتاج المحلى  السنوات
 (مليون طن)

ك االستهال
 (مليون طن)

الواردات 
 (مليون طن)

الفجوة الغذائية 
 (مليون طن)

 االكتفاء الذاتي
(%) 

فترة تلبية اإلنتاج المحلى 
 (يوم) لإلستهالك المحلى

۱۹۹۹/۲۰۰۰ ٦.٥٦ ۱۰.۸۷ ٤.۳۰ ٤.۳۱ ٦۰.۳٥ ۲۲۰.۲۸ 

۲۰۰۰/۲۰۰۱ ٦.۲٥ ۹.۰۷ ۲.۸۲ ۲.۸۲ ٦۸.۹۱ ۲٥۱.٥۲ 

۲۰۰۱/۲۰۰۲ ٦.٦۲ ۱۱.۱٤.٥ ٥۳ ٤.٥۳ ٥۹.۳۷ ۲۱٦.۷۱ 

۲۰۰۲/۲۰۰۳ ٦.۸٤ ۱۰.۹۱ ۳.٤۰ ٤.۰۷ ٦۲.٦۹ ۲۲۸.۸٤ 

۲۰۰۳/۲۰۰٤ ۷.۱۸ ۱۱.٤ ٥٥.۲۹ ٤.۳۷ ٦۲.۱٦ ۲۲٦.۹۰ 

۲۰۰٤/۲۰۰٥ ۸.۱٤ ۱۳.۹۱ ٥.٦۳ ٥.۷۷ ٥۸.٥۲ ۲۱۳.٥۹ 

۲۰۰٥/۲۰۰٦ ۸.۲۷ ۱٤.۰۹ ٥.۸۰ ٥.۸۲ ٥۸.٦۹ ۲۱٤.۲۳ 

۲۰۰٦/۲۰۰۷ ۷.۳۸ ۱۳.۲۹ ٥.۹۰ ٥.۹۱ ٥٥.٥۳ ۲۰۲.٦۹ 

۲۰۰۷/۲۰۰۸ ۷.۹۸ ۱٥.۳٤ ٦.۰۸ ۷.۳۸ ٥۱.۹٥ ۱۸۹.٦۳ 

۲۰۰۸/۲۰۰۹ ۸.٥۲ ۱٥.٤٦ ۳.۹۷ ٦.۹٥٥ ٤.۱۱ ۲۰۱.۱٥ 

۲۰۰۹/۲۰۱۰ ۷.۱۸ ۱٥.۱۱ ۹.٦٥ ۷.۹۳ ٤۷.٥۲ ۱۷۳.٤٤ 

۲۰۱۰/۲۰۱۱ ۸.٤۱ ۱۸.۱۸ ۹.۷۹ ۹.۷۷ ٤٦.۲٦ ۱٦۸.۸٥ 

۲۰۱۱/۲۰۱۲ ۸.۷۸ ۱٦.٤ ٦.٥٦۷ ۷.۷۸ ٥۳.۰۲ ۱۹۳.٥۲ 

۲۰۱۲/۲۰۱۳ ۹.٤٦ ۱٦.٦۸ ٦.۷۸ ۷.۲۲ ٥٦.۷۱ ۲۰۷.۰۱ 

۲۰۱۳/۲۰۱٤ ۹.۲۸ ۱٥.۹۰ ۸.٥۰ ٦.٦۲ ٥۸.۳٦ ۲۱۳.۰۳ 

 ۲۰۸.۰۹ ٥٦.۷۳ ٦.۰۸ ٥.۷۳ ۱۳.۸۷ ۷.۷۹ الهندسى المتوسط

UالمصدرU: .وزارة الزراعة قطاع الشئون االقتصادية، االدارة المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االقتصاد الزراعى  

 

%، ۲.۳%، ٦.۲%، ٤.۱%، ۲.٦نمو سنوي بلغ حوالى 
الترتيب عند المستوى االحتمالي  % لكل منهم على٦.۲و

، وتمثل الزيادة فى كل من اإلنتاج المحلى نحو ۰.۰۱
 ٥٦۸.۸ألف طن سنوياً، والمتاح لالستهالك نحو  ٥.۲۰۲

ألف طن سنوياً، كما تمثل الزيادة فى كمية الواردات 
ألف طن سنويا بينما تمثل مقدار الزيادة فى  ۳٥٥.۱حوالى 

ألف طن سنوياً كما  ۱۳۹.۹حجم الفجوة الغذائية حوالى 
 .٤جدول هو موضح ب

 /۱۹۹۹الفترة (تطور دعم الخبز فى مصر خالل 
۲۰۰۰- ۲۰۱٤/۲۰۱٥( 

رة وباستعراض تطور قيمة دعم الخبز خالل الفت
يتضح أن  ٥جدول ) كما ب۲۰۱٥/۱۹۹۹/۲۰۰۰-۲۰۱٤(

مليار جنيه  ۱.٥القيمة قد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 
مليار  ۲۱.۳۲أقصى بلغ حوالى  ، وحد ۱۹۹۹/۲۰۰۰عام 

، فى حين تراوحت نسبة دعم ۲۰۱۳/۲۰۱٤جنيه عام 

% ٥۳.۷۹الخبز لدعم السلع الغذائية بين حد أدنى بلغ نحو 
وحد  ۲۰۱۲ /۲۰۱۱من إجمالى دعم السلع الغذائية عام 

بمتوسط  ۲۰۰٦ /۲۰۰٥ % عام۸٥.۱۱أقصى بلغ نحو 
فى  رتفاع% وعلى الرغم من اال٦٥.۹٤بلغ نحو سنوى 

قيمة الدعم الموجه للخبز إال أن نسبة دعم الخبز إلى 
نخفضت خالل الفترة اإجمالى قيمة الدعم قد 

% ۳۰) بحيث بلغت نحو ۲۰۱٥/۱۹۹۹/۲۰۰۰-۲۰۱٤(
مقارنة  ۱۹۹۹/۲۰۰۰من إجمالى الدعم الحكومى عام 

 /۲۰۱٤% من إجمالى الدعم الحكومى عام ۷.۹۳بنحو 
۲۰۱٥ . 

عام الزمنى يتضح وجود اتجاه وبتقدير معادلة االتجاه ال
لقيمة  ۰.۰۱عام متزايد ومعنوية احصائية عند مستوى 

% ۱۷.۲دعم الخبز وحيث بلغ معدل النمو السنوى نحو 
 مليار جنيه سنوياً كما ۱.۷بمقدار زيادة سنوية بلغ حوالى 

 .٦جدول هو مبين ب
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ك وحجم الفجوة الغذائية لمحصول القمح  فى مصر خالل معادالت االتجاه الزمنى العام لإلنتاج المحلى واالستهال .٤ جدول
 )۲۰۱۳/۲۰۱٤-۱۹۹۹/۲۰۰۰الفترة (

 )%( معدل النمو ف ۲ر المعادلة الوحدة البيان

P لوص هـ  مليون طن اإلنتاج المحلى

∧
P 6T  =۱.۸٤  +۰.۰۲ هـ س 

                                )٦.۷۰ (P

** ۰.۷۸ ٤٤.۸۸** ۲.٦ 

P وص هـ ل مليون طن االستهالك

∧
P 6T= ۲.۲۸  +۰.۰هـ س ٤ 

                               )۷.۹۹ (P

** ۰.۸۳ ٦۳.۸٤ **٦.۱ 

P لوص هـ  مليون طن الواردات

∧
P 6T  =۱.۱۸  +۰.۰هـ س ٦ 

                                )٤.۰٦ (P

** ۰.٥٦ ۱٦.٤۸** ٦.۲ 

P لوص هـ  مليون طن الفجوة الغذائية

∧
P٤  6T  =٤.٤۷  +۰.۱۳ هـ س 

                             )۳.٦۲ (P

** ۰.٥۱ ۱۳.۰۹** ۲.۳ 

اإلنتاج فترة تغطية 
P لوص هـ  يوم المحلى لالستهالك

∧
P  6T  =۱.۲۷  +۰.۰هـ س ٦ 

                              )٥.۷۰ (P

** ۰.۷۱ ۳۲.٥۱** ٦.۲ 

 .۳حسبت من جدول  :المصدر        ۰.۰۱** معنوي عند مستوى 

 
 

دعم الخبز ونسبته من إجمالى دعم السلع الغذائية والدعم الحكومى فى مصر خالل الفترة  قيمةتطور  .٥جدول 
 (باألسعار الجارية)        )۲۰۱٥/۲۰۱٤ -۱۹۹۹/۲۰۰۰(

 إلجمالى الدعم الحكومى )%( من إجمالى دعم السلع الغذائية )%( بالمليار جنيه دعم الخبز السنوات
۱۹۹۹/۲۰۰۰ ۱.٥٥.٥٦ ٥ ۳۰.۰۰ 
۲۰۰۰ /۲۰۰۱ ۱.۹ ٦۱.۲۹ ۳۸.۷۸ 
۲۰۰۱  /۲۰۰۲ ۲.۳ ٦۳.۸۹ ۳۸.۳۳ 
۲۰۰۲  /۲۰۰۳ ۳ ۷۱.٤۳ ٤۳.٤۸ 
۲۰۰۳  /۲۰۰٥ ٤.۸ ۷۸.۳۸ ٥٥.۷۷ 
۲۰۰٤  /۲۰۰٦ ٥.۳ ٥٦.۲٤٥.٦٥ ٥ 
۲۰۰٥  /۲۰۰٦ ٦.۲ ٦٥.۹٦ ۱۱.٤٤ 
۲۰۰٦  /۲۰۰۷ ۸ ۸٥.۱۱ ۱٤.۸۱ 
۲۰۰۷/۲۰۰۸ ۷.۲٦ ۷٤.۹۳ ۸.٦۲ 
۲۰۰۸/۲۰۰۹ ۱٦.۱۹ ۷٤.۸٤ ۱۷.۲٦ 
۲۰۰۹/۲۰۱۰ ۱۰.۳ ٦٤.٦۷ ۱۱.۰۰ 
۲۰۱۰/۲۰۱۱ ۲۲.٦ ٤۸.۹۲ ۱۸.۱۹ 
۲۰۱۱/۲۰۱۲ ۱۰.۸۲ ٥۳.۷۹ ۷.۲۰ 
۲۰۱۲/۲۰۱۳ ۱٦.۱۷ ٦۰.۷۹ ۸.۲۰ 
۲۰۱۳/۲۰۱٤ ۲۱.۳۲ ٦۹.۱٤ ۱۰.۰٤ 
۲۰۱٤/۲۰۱٥ ۱۸.٥ ٥٥۸.۷۸ ۷.۹۳ 
 ۱۷.۹٦ ٦٥.۹٤ ۹.۸۸ الهندسى المتوسط

UالمصدرU :،أعداد متفرقة. القاهرة،الموازنة العامة للدولة،  وزارة المالية 
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 )۲۰۱٤/۲۰۱٥-۱۹۹۹/۲۰۰۰الخبز فى مصر خالل الفترة من (معادالت االتجاه العام لدعم . ٦جدول 

 )%( معدل النمو ف ۲ر المعادلة البيان

 دعم الخبز
P لوص هـ 

∧
P    =۰.٥۳  +۰.۱۷ هـ س 

                              )۱۰.۳ (P

** 
۰.۸۸ ۱۰٦.۰۲** ۱۷.۲ 

  ).٥جمعت وحسبت من الجدول ( :المصدر      ۰.۰۱** معنوي عند مستوى 
 

لبلدى المدعم الوضع الحالى لمنظومة الخبز ا
 بمحافظة اإلسكندرية

تطور الحصص التموينية وأعداد المخابز واإلنتاج 
 /۱۹۹۹ل الفترة (ة اإلسكندرية خالالسنوى بمحافظ

۲۰۰۰-۲۰۱۳/۲۰۱٤( 
يتبين أن  ۷جدول باستعراض البيانات الواردة ب

الحصص التموينية بمحافظة اإلسكندرية قد تراوحت بين 
وحد  ۱۹۹۹/۲۰۰۰ألف طن عام  ۱۹حد أدنى بلغ حوالى 
، ۲۰۰۸/۲۰۰۹أعوام ألف طن  ٤٦أقصى بلغ حوالى 

عام بلغ حوالى  بمتوسط ۲۰۱۰/۲۰۱۱و  ۲۰۰۹/۲۰۱۰
ألف طن، فى حين تراوح عدد المخابز بين حد  ٤۷.۳۸

وحد  ۱۹۹۹/۲۰۰۰مخبز عام  ٤٥٤أدنى بلغ حوالى 
 ۲۰۱۳/۲۰۱٤عام  مخبز ۱۳۹۰أقصى بلغ حوالى 

مخبز، وتراوح إنتاج  ۱۰۷۰بمتوسط عام بلغ حوالى 
مليون  ۳٥۸۹الخبز باإلسكندرية بين حد أدنى بلغ حوالى 

وحد أقصى بلغ حوالى  ۱۹۹۹/۲۰۰۰سنه عام  رغيف/
بمتوسط  ۲۰۱۳/۲۰۱٤مليون رغيف/سنه عام  ٤۸۳۲

رغيف/سنه، بينما تراوح  مليون ٤۳٦۳.۱عام بلغ حوالى
نصيب الفرد من الخبز بمحافظة اإلسكندرية بين حد أدنى 

عام و ۲۰۰۲/۲۰۰۳عام  رغيف/يوم ۲.۷بلغ حوالى 
رغيف/يوم  ۳.۱وحد أقصى بلغ حوالى  ۲۰۱۳/۲۰۱٤

 رغيف/ ۲.۹بمتوسط عام بلغ حوالى  ۲۰۰۸/۲۰۰۹عام 
يوم. وبتقدير معادالت االتجاه الزمنى العام للحصص 

نتاج السنوى للخبز التموينية من الدقيق وعدد المخابز، اإل
تبين أن هناك  ۸جدول إلسكندرية كما هو مبين بالبلدى با

اتجاه عام متزايد ومعنوى احصائياً عند مستوى معنوية 
%، ۳.٥بمعدل نمو سنوى بلغ نحو  لكل منهم ۰.۰۱

%  لكل منهم على الترتيب، فى حين بلغ ۲.۸%، ٥و
 ٥۳.٥٥ألف طن،  ۱.۳٥مقدار الزيادة السنوية حوالى 

رغيف/سنه سنوياً على الترتيب، ۱۲۲.۱۷مخبز سنوياً، 
حصائياً ابينما تبين أن هناك اتجاه عام متناقص ومعنوى 

لفرد من الخبز لمتوسط نصيب ا ۰.۰٥عند مستوى معنوية 
% بمقدار ۰.٦البلدى بمعدل تناقص سنوى بلغ نحو 

 رغيف/يوم. ۰.۰۱۷انخفاض بلغ حوالى 

 ۲۰۱٥أعداد المخابز البلدية بمحافظة اإلسكندرية عام 

أعداد المخابز البلدية بمحافظة اإلسكندرية  باستعراض
تبين أن إجمالى عدد المخابز بمحافظة  ۲۰۱٥عام 

خبز تمثل المخابز التابعة للقطاع م ۱٤۱۲اإلسكندرية بلغ 

% مخابز تابعة ۱.۹۱ونحو % ، ۹٦.٤٦الخاص نحو 
% مخابز تابعة للقطاع العام، ونحو ۰.۳٥، ونحو للمحافظة

% مخابز ألغراض أخرى، و جاءت إدارة المنتزة ۱.۲۷
فى مقدمة إدارات المحافظة من حيث عدد من المخابز 

جمالى عدد % من إ۲۲.٥۹مخبز تمثل نحو  ۳۱۹والبالغ 
 ٦مخبز قطاع خاص و ۳۱۰مخابز المحافظة مقسمة إلى 

 ۲مخابز تابعة للمحافظة، ومخبز تابع للقطاع العام و 
مخبز ألغراض أخرى . تليها إدارة شرق بعدد مخابز بلغ 

% من إجمالى عدد مخابز ۱٥.۷۹مخبز تمثل نحو ۲۲۳
مخابز  ٤مخبز قطاع خاص، و ۲۱۹المحافظة موزعة إلى 

حافظة، بينما تأتى فى المرتبة األخيرة من حيث تابعة للم
ج عدد المخابز بالمحافظة إدارة الجمرك تليها إدارة بر

 مخبز تمثل نحو ۷۱و مخبز ٥۳العرب بعدد مخابز بلغ 
افظة المخابز بالمح% من إجمالى عدد ٥.۰۳و %۳.۷٥

 .۹جدول على الترتيب كما هو موضح ب

الخبز  كمية الدقيق المنصرف قبل تطبيق منظومة
 )۲۰۱۳/۲۰۱٤المدعم العام المالى (

قبل تطبيق منظومة  باستعراض كمية الدقيق المنصرف
بمحافظة اإلسكندرية  ۲۰۱۳/۲۰۱٤الخبز للعام المالى 

يتضح أن إجمالى الدقيق المنصرف على مستوى االدرات 
إجمالى إنتاج من الخبز الف طن/ سنه ب ٤۳۳.٦بلغ حوالى
، فى حين تبين أن يف /سنهن رغمليو ٥۲٤٦.۷ بلغ حوالى

إدارة المنتزة هى أكبر اإلدارات من حيث كمية الدقيق 
ألف طن/سنه تمثل نحو  ۹٦.٥المنصرف والبالغ حوالى 

 الدقيق المنصرف لمحافظة اإلسكندرية، % من كمية۲۲.۲٤
في حين بلغ عدد األرغفة المنتجة بإدارة المنتزة حوالى 

 مليون رغيف/ ۳.۲مليون رغيف/سنه بواقع  ۱۱٦۷.۱۱
يوم، وجاءت إدارة شرق في المرتبة الثانية حيث بلغت 

ألف طن سنوى  ۸٤.٥٦كمية الدقيق المنصرف حوالى 
% من كمية الدقيق المنصرف لمحافظة ۱۹.٥تمثل نحو 

طن/يوم، كما بلغ إنتاج اإلدارة  ۲۳۱.٦۸اإلسكندرية بواقع 
مليون رغيف/يوم، بينما جاءت  ۲.۸من األرغفة حوالى 

رة كل من الجمرك وبرج العرب كأقل اإلدارات من إدا
، ۲٥.۱۹حيث كمية الدقيق المنصرف حيث بلغت حوالى 

% من إجمالى ٤.۰۲%، ٥.۸ألف طن تمثل نحو  ٤۲.۱۷
كمية الدقيق المنصرف على مستوى محافظة اإلسكندرية 
على الترتيب. بينما بلغ كمية الدقيق المنصرف في اليوم 

لكل منهما على الترتيب كما  طن/يوم ٤۷.۷٤، ٦۹حوالى 
 .۱۰هو موضح بجدول 
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واإلنتاج السنوى ومتوسط نصيب الفرد من  ور الحـصص التموينية وأعداد المخابز بمحافظة اإلسكندريةتط .۷جدول 
 ) ۲۰۱۳/۲۰۱٤-۱۹۹۹/۲۰۰۰( خالل الفترة الخبز البلدى المدعم

 الحصص التموينية السنوات
 لف طن)أ(

 اإلنتاج عدد المخابز
 سنه ليون رغيف/م

 نصيب الفرد
 يوم رغيف/

۱۹۹۹/۲۰۰۰ ۱۹ ٤٥٤ ۳٥۸۹ ۲.۸ 
۲۰۰۰/۲۰۰۱ ۲٦ ۷۰٤ ۳٦٤۳ ۲.۸ 
۲۰۰۱  /۲۰۰۲ ۳۳ ۹٥٤ ۳۷٤٥ ۲.۹ 
۲۰۰۲  /۲۰۰۳ ۳٦ ۹۹٤ ۳۷۷۹ ۲.۷ 
۲۰۰۳  /۲۰۰٤ ۳۹ ۱۰۳٤ ٤۰۷۲ ۲.۹ 
۲۰۰٤  /۲۰۰٤ ٥۱ ۱۰٤ ٦٦۲٥۷ ۲.۹ 
۲۰۰٥  /۲۰۰٤ ٦۳ ۱۱۰٤٤ ٤۳٥ ۳.۰ 
۲۰۰٦  /۲۰۰۷ ٤۳ ۱۱٤۲ ٤٤٦٦ ۲.۹ 
۲۰۰۷/۲۰۰۸ ٤٤ ۱۱۷۷ ٤٥۹۷ ۳.۰ 
۲۰۰۸/۲۰۰۹ ٤٦ ۱۱۹٤ ٥۷۹۲ ۳.۱ 
۲۰۰۹/۲۰۱۰ ٤٦ ۱۱۸۱ ٤۸۰۲ ۳.۰ 
۲۰۱۰/۲۰۱۱ ٤٦ ۱۲۱۲ ٤۸۰۱ ۲.۹ 
۲۰۱۱/۲۰۱۲ ۳۷.۷ ۱۲۲۳ ٤۸۱٥ ۲.۹ 
۲۰۱۲/۲۰۱۳ ۳۷.۷ ۱۲۳٤ ٤۸۲۲ ۲.۸ 
۲۰۱۳/۲۰۱٤ ۳۹.۷ ۱۳۹۰ ٤۸۳۲ ۲.۷ 

 ۲.۹ ٤۳٦۳.۱ ۱۰۷۰.۹۳ ۳۸.٤۷ المتوسط
UالمصدرU:۱- ۲۰۰۷-۲۰۰۳المدعم خالل الفترة ( يدلللتعبئة العامة و اإلحصاء، الخبز الب يالجهاز المركز.( 

 وزارة التموين و التجارة الداخلية ، النشرة الشهرية ، أعداد مختلفة. -۲           

 

ى ومتوسط نصيب الفرد من نتاج السنوواإل معادالت االتجاه الزمنى العام الحـصـــص التموينية وأعداد المخابز .۸جدول 
  )۲۰۱۳/۲۰۱٤-۱۹۹۹/۲۰۰۰بمحافظة اإلسكندرية خالل الفترة ( الخبز

 )%( معدل النمو ف ۲ر المعادلة البيان

 الحصص التموينية
6T لوص هـ P

∧
P 6T =۳.۳٥  +۰.۰س هـ ٤ 

۰.٤۲ ۹.۳۸** ۳.٥ 
                            )۳.۰٦** ( 

 عدد المخابز
P لوص هـ 

∧
P  =٦.٥٥  +۰.۰س هـ ٥ 

۰.٦٤ ۲۳.٥۲** ٥ 
                               )٤.۸٥** ( 

 اإلنتاج من الخبز
P لوص هـ 

∧
P    =۸.۱٦  +۰.۲ هـ س 

                        )۱۳.٥۱ (P

** 
۰.۹٤ ۱۸۲.٥٥** ۲.۸ 

 نصيب الفرد
P لوص هـ 

∧
P    =۱.۰۳  +۰.۰۱ هـ س 

                      )۲.٤۸ (P

* 
۰.۳٦ ٦.۱۷* ۰.٦ 

  .۷جدول جمعت وحسبت من  :المصدر      ۰.۰۱** معنوي عند مستوى 
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 ۲۰۱٥أعداد المخابز البلدية بمحافظة اإلسكندرية عام . ۹جدول 

 اإلجمالى  أغراض أخرى  قطاع عام  محافظة  قطاع خاص اإلدارات

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 ۲۲.٥۹ ۳۱۹ ۱۱.۱۱ ۲ ۲۰ ۱ ۲۲.۲۲ ٦ ۲۲.۷٦ ۳۱۰ المنتزة

 ۱٥.۷۹ ۲۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٤.۸۱ ٤ ۱٦.۰۸ ۲۱۹ شرق

 ۱٥.٤٤ ۲۱۸ ۱٦.٦۷ ۳ ۲۰ ۱ ۱۸.٥۲ ٥ ۱٥.۳٥ ۲۰۹ وسط

 ۹.۳٥ ۱۳۲ ٥.٥٦ ۱ ۲۰ ۱ ۱۱.۱۱ ۳ ۹.۳۲ ۱۲۷ غرب

 ٥.۰۳ ۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۰ ٥.۲۱ ۷۱ الجمرك

 ۱٥.۷۲ ۲۲۲ ۱٦.٦۷ ۳ ۲۰ ۱ ۷.٤۱ ۲ ۱٥.۸٦ ۲۱٦ العامرية

 ۱۲.۳۲ ۱۷٤ ۳۳.۳۳ ٦ ۲۰ ۱ ۱٤.۸۱ ٤ ۱۱.۹۷ ۱٦۳ مىالعج

 ۳.۷٥ ٥۳ ۱٦.٦۷ ۳ ۰ ۰ ۱۱.۱۱ ۳ ۳.٤٥ ٤۷ برج العرب

 ۱۰۰ ۱٤۱۲ ۱۰۰ ۱۸ ۱۰۰ ٥ ۱۰۰ ۲۷ ۱۰۰ ۱۳٦۲ اإلجمالى

  مديرية التموين والتجارة الداخلية باإلسكندرية، إدارة شئون التموين.وزارة التموين والتجارة الداخلية، : المصدر

 
 

 
 
 

 /۲۰۱۳رغفة المنتجة قبل تطبيق منظومة الخبز المدعم العام المالى (كمية الدقيق المنصرف وعدد األ .۱۰ل جدو
 بمحافظة اإلسكندرية )۲۰۱٤

 كميه الدقيق المنصرف اإلدارات
 (طن/سنه)

كميه الدقيق المنصرف 
 (طن/يوم)

 عدد األرغفة
 (مليون رغيف/يوم)

 عدد األرغفة
 (مليون رغيف/سنه)

 ۱۱٦۷.۱۱۳ ۳.۲۰ ۲٦٤.۲٦ ۹٦٤٥٥.٦٥ المنتزة

 ۱۰۲۳.۲۱٤ ۲.۸۰ ۲۳۱.٦۸ ۸٤٥٦۳.۱٥ شرق

 ۹٤٥.۱۳۰۳ ۲.٥۹ ۲۱٤.۰۰ ۷۸۱۰۹.۹٤ وسط

 ٦۰۲.٦۲۸۷ ۱.٦٥ ۱۳٦.٤٥ ٤۹۸۰٤.۰۳ غرب

 ۳۰٤.۷٤۰۲ ۰.۸۳ ٦۹.۰۰ ۲٥۱۸٥.۱٤ الجمرك

 ٥٥٥.۷۱۲۲ ۱.٥۲ ۱۲٥.۸۳ ٤٥۹۲٦.٦۳ العامرية

 ٤۳۷.۳٦٤۹ ۱.۲۰ ۹۹.۰۳ ۳٦۱٤٥.۸٦ العجمى

 ۲۱۰.۸۳۳٦ ۰.٥۸ ٤۷.۷٤ ۱۷٤۲٤.۲٦ عرببرج ال

 ٥۲٤٦.۷٤ ۱٤.۳۷ ۱۱۸۷.۹۹ ٤۳۳٦۱٤.٦٦ اإلجمالى

 جمعت وحسبت من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بيانات غير منشورة.: المصدر
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كمية الدقيق المنصرف بعد تطبيق منظومة الخبز 
 )۲۰۱٤/۲۰۱٥المدعم العام المالي (

بعد تطبيق منظومة  باستعراض كمية الدقيق المنصرف
حافظة ) بم۲۰۱٤/۲۰۱٥الخبز المدعم العام المالي (

إجمالى  يتضح أن ۱۱جدول اإلسكندرية كما هو موضح ب
غ حوالى رات بلاالدقيق المنصرف على مستوى االد

عدد األرغفة  سنه، فى حين بلغلف طن/أ ۳۸۳.۷
 حوالى المنصرفة في ظل المنظومة الجديدة قد بلغ

يف بتكلفة إجمالية بلغت حوالى  مليون رغ ٤٦٤۳.۳
اليومي الفعلي  مليون جنيه، و بلغ اإلنتاج ۱۱٦۰.۸۳

 ۱۲.۷۲حـوالى  ۲۰۱٥بمحافظة اإلسكندرية خالل عام 
المفترض إنتاجها  ملـيون رغيف، فى حين أن كمية الخبز

مليون رغيف  ۱۸.۱۱وفقاً للمنظومة الجديدة بلغت حوالى 
تمونية ، وبتطبيق المنظومة أرغفة للفرد بالبطاقة ال ٥بواقع 

 ٥.۳۹وفرق النقاط فقد بلغ مقدار الوفر اليومى حوالى 
مليون  ۱۹٦۷مليون رغيف بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 

رغيف سنوياً وقد بلغ مقدار الوفر نتيجة النقاط التموينية 
وقد بلغ مقدار الوفر  مليون جنيه سنوياً، ۱۹٦.۷حوالى 

مستوى اإلدارات بمحافظة المتحقق للدقيق سنوياً على 
طن دقيق سنوي وهو ما  ألف ۱۳۳اإلسكندرية حوالى 

ألف طن قمح (على أساس نسبة  ۱٦۲.٥۷يعادل حوالى 
%) تم توفيرها من االستهالك بتكلفة ۸۲االستخالص 
مليون دوالر  يتم توفيرها من  ۲۸.٥۹٥بلغت حوالى 

Pدوالر) ۲۱٥(سعر الطن  العجز بالميزان التجارى

 
P مجلس)

 ).۲۰۱٦لوزراء، ا

كمية الدقيق المنصرف واإلنتاج السنوى وباستعراض 
من الخبز فى ظل المنظومة الجديدة بإدارات محافظة 
اإلسكندرية يتضح أن إدارة المنتزة جاءت فى المرتبة 
األولى من حيث عدد األرغفة المنصرفة حيث بلغت 

مليون رغيف سنوياً بتكلفة بلغت  ۱۰۸۷.۲٤حوالى 
% من إجمالى عدد ۲۳.٤بنحو ة تقدر بنسب ۱۷.۳۲٦

، فى حين بلغ اإلنتاج ۲۰۱٥األرغفة المنصرفة عام 
مليون رغيف، وفى  ۲.۹۸اليومى الفعلى من الخبز حوالى 

ظل تطبيق المنظومة فمن المفترض أن يكون إنتاج الخبز 
 مليون رغيف، وقد بلغ مقدار الوفر اليومى ٤.۱۷هو 

مليون رغيف  ۱.۱۹ من تطبيق المنظومة حوالى المتحقق
مليون جنيه  ٤۳٤.۸يومى بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 

سنوياً، و بلغ مقدار الوفر مقيماً بالنقاط التموينية بإدارة 
مليون جنيه فى حين بلغ مقدار  ٤۳.٤۸المنتزة حوالى 

 ألف طن سنوياً. ۳٥.۹۳الوفر فى الدقيق سنوياً حوالى 

انية حيث بلغت وجاءت إدارة العامرية فى المرتبة الث
مليون رغيف  ۹٤۱.۲۳عدد األرغفة المنصرفة حوالى 

مليون جنيه، وبلغ  ۲۳٥.۳۱بتكلفة اجمالية بلغت حوالى، 
رغيف بواقع  ألف ٦۰۰مقدار العجز فى الدقيق حوالى 

ألف طن سنوى عجز بالدقيق وهذا العجز يرجع  ۱۷.۹۷
إلى أن منطقة العامرية من المناطق الصناعية التى بها 

فدين من مراكز ومحافظات أخرى، حيث أن تطبيق وا
المنظومة يتيح لألفراد إمكانية صرف الخبز من أى مكان 
بالجمهورية، بينما جاءت إدارة برج العرب فى المرتبة 

حوالى  حيث بلغت عدد األرغفة المنصرفةالثالثة 
مليون  ٥٦.۸٤مليون رغيف بتكلفة بلغت حوالى  ٤٦.۱۸۹

ألف  ۱۹۰فى الدقيق حوالى  جنيه وبلغ مقدار العجز
ألف طن سنوى عجز بالدقيق وهذا  ٥.٦٥رغيف بواقع 

العجز يرجع إلى تشابه منطقة برج العرب مع منطقة 
 العامرية.

 الوفورات المتحققة من تطبيق منظومة الخبز المدعم
بدراسة الوفورات المتحققة من تطبيق منظومة الخبز 

بين أن مقدار ت ۲۰۱٥المدعم بمحافظة اإلسكندرية عام 
الوفر فى الدقيق المنصرف لإلدارات بالمحافظة قبل وبعد 

ألف طن فى حين  ٤۹.۸۷تطبيق المنظومة بلغ حوالى 
تكلفة رغيف الخبز المدعم بمحافظة اإلسكندرية قبل بلغت 

 ۱۳۱۱.٦۸حوالى  ۲۰۱٤/ ۲۰۱۳تطبيق المنظومة عام 
م بينما بلغ مقدار تكلفة رغيف الخبز المدع مليون جنيه،

 ۲۰۱٤/۲۰۱٥باإلسكندرية بعد تطبيق المنظومة عام 
مليون جنيه وهو ما تحقق معه وفر فى  ۹٦٤.۱۲حوالى 

تكلفة إنتاج رغيف الخبز مع تطبيق المنظومة عما سبق بلغ 
مليون جنيه بنسبة وفر بلغت نحو  ۳٤۷.٥٦حوالى 

۲٦.٥.% 

وباستعراض الوفورات المتحققة من تطبيق المنظومة 
بمحافظة اإلسكندرية على مستوى اإلدارات يتضح أن 
إدارة شرق جاءت في مقدمة اإلدارات من حيث كمية 
الوفر فى الدقيق نتيجة تطبيق المنظومة بوفر متحقق بلغ 

ألف طن وهو ما حقق وفر فى  ۱۹.٦۱حوالى مقداره 
 ۱۲۹.۷٤حوالى مقداره بلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز 

% من إجمالى الوفر المتحقق ۳۷.۳۳مليون جنيه بنسبة 
بمحافظة اإلسكندرية، فى حين تلتها إدارة غرب من حيث 
مقدار الوفر فى الدقيق نتيجة تطبيق المنظومة الذى بلغ 

 ۹۰.۲۹الف طن بمقدار وفر بلغ حوالى  ۱٥.٦٤حوالى 
وفر المتحقق % من إجمالى ال۲٥.۹۸مليون جنيه بنسبة 

بالمحافظة، يليها إدارة العجمى حيث بلغ مقدار الوفر فى 
ألف طن  ۱٥.۰۳الدقيق بعد تطبيق المنظومة حوالى 

 %۱٦.٤۲مليون جنيه بنسبة  ٥۷.۰۷بمقدار وفر بلغ حوالى 
من إجمالى الوفر المتحقق بمحافظة اإلسكندرية، بينما تبين 

فى الدقيق  أن إدارة العامرية وبرج العرب لم تحقق وفر
نتيجة تطبيق المنظومة بل تطلب األمر رفع حصتها من 
الدقيق نتيجة زيادة الطلب من قبل المستفدين مما أدى 

مليون جنيه على  ۱.٤۹، ۱۱۸.۱۳لوجود عجز مقداره 
الترتيب، و يرجع ذلك لزيادة نصيب الفرد من الخبز حيث 
أنها منطقة مكتظة بالصناعات و إعتماد العاملين بها 

تماد رئيسى على الخبز بصفته وجبة أساسية للغذاء كما اع
 .۱۲ جدول هو موضح من
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بمحافظة اإلسكندرية  دار الوفر داخل المنظومة الجديدةكمية الدقيق المنصرف واإلنتاج السنوى من الخبز ومق .۱۱جدول 
 ۲۰۱٥عام 

أعداد  إلداراتا
البطاقات 
 التموينية
(ألف 
 بطاقة)

عدد 
المستفيدين 

اقات من البط
التموينية  
 (ألف نسمة)

كمية الدقيق 
الفعلى 

 المنصرف
 (طن)

عدد األرغفة 
المنصرفة عام 

۲۰۱٥ 
(مليون 
 رغيف)

تكلفة رغيف 
الخبز مقيم 

 بالدعم
(مليون 
 جنيه)

اإلنتاج 
اليومى من 

الخبز 
الفعلى 
(مليون 
 رغيف)

كمية الخبز 
المفترض 
إنتاجه وفقاً 
للمنظومة 
(مليون 
 رغيف)

مقدار 
الوفر 

يومى ال
(مليون 
 رغيف)

مقدار الوفر 
السنوى 
(مليون 
 رغيف)

مقدار الوفر 
مقيماً بالنقاط 

التموينية 
(مليون 
 جنيه)

مقدار الوفر 
فى الدقيق 

سنوٮاً نتيجة 
توفير نقاط 

 الخبز
 (ألف طن)

 ۳٥.۹۳ ٤۳.٤۸ ٤۳٤.۷۹ ۱.۱۹ ٤.۱۷ ۲.۹۸ ۲۷۱.۸۱ ۱۰۸۷.۲٤ ۸۹۸٥٤.٥ ۸۳۳.۹۹ ۲۳۲.۲٦ المنتزة

 ٥۸.۱۹ ۷۰.٤۱ ۷۰٤.۱۲ ۱.۹۳ ٤.۰۸ ۲.۱٥ ۱۹٦.٤۸ ۷۸٥.۹۰ ٦٤۹٥۰.۷٥ ۸۱٦.٤٥ ۲۱۸.٦٥ شرق

 ۲۷.٥۰ ۳۳.۲۸ ۳۳۲.۷٥ ۰.۹۱ ۳.۱۳ ۲.۲۲ ۲۰۲.۱٦ ٥ ۸۰۸.٦ ٦٦۸۳۰.۲٥ ٦۲٥.٤۲ ۱۷۰.۲۷ وسط

 ۳٥.٥۱ ٤۲.۹۷ ٤۲۹.٦٥ ۱.۱۸ ۲.۳۱ ۱.۱۳ ۱۰۳.۳۳ ٤۱۳.۳۳ ۳٤۱٥۹.۲ ٤٦۱.۹۱ ۱۱۸.٤٦ غرب

 ۱۹.٤۸ ۲۳.٥۷ ۲۳٥.٦٦ ۰.٦٥ ۱.۰۹ ۰.٤٤ ٤۰.٥۱ ۱٦۲.۰٥ ۱۳۳۹۲.٦ ۲۱۷.۹۳ ٥۷.۱۷ الجمرك

 ۱۷.۹۷- ۲۱.۷٥- ۲۱۷.٤۸- ۰.٦۰- ۱.۹۸ ۲.٥۸ ۲۳٥.۳۱ ۹٤۱.۲۳ ۷۷۷۸۷.۷٥ ۳۹٦.٥۸ ۱۱٤.٦۸ العامرية

 ۹.٥۸ ۱۱.٥۹ ۱۱٥.۹۱ ۰.۳۲ ۱.۰۲ ۰.۷۰ ٦۳.۸٦ ۲٥٥.٤٤ ۲۱۱۱۱ ۲۰۳.٤۸ ٥٦.۹۸ العجمى

 ٥.٦٥- ٦.۸۳- ٦۸.۳۲- ۰.۱۹- ۰.۳۳ ۰.٥۲ ٤۷.۳۷ ۱۸۹.٤٦ ۱٥٦٥۸.۲ ٦٦.۳۸ ۱۸.۳۳ برج العرب

 ۱٦۲.٥۷ ۱۹٦.۷۱ ۱۹٦۷.۰۹ ٥.۳۹ ۱۸.۱۱ ۱۲.۷۲ ۱۱٦۰.۸۳ ٤٦٤۳.۳۱ ۳۸۳۷٤٤.۲٥ ۳٦۲۲.۱٤ ۹۸٦.۷۹ االجمالى
 

اإلنتاج اليومى  –مقدار الوفر اليومى= كمية الخبز المفترض إنتاجه وفقاً للمنظومة  ۱۲۱۰۰× عدد األرغفة المنصرفة= كمية الدقيق الفعلى المنصرف 
 ى من الخبز الفعل

 ۳٦٥× مقدار الوفر السنوى = مقدار الوفر اليومى   ۰.۲٥× ۲۰۱٥تكلفة رغيف الخبز مقيم بالدعم= عدد األرغفة المنصرفة عام 
 ۰.۱۰×مقدار الوفر مقيماً بالنقاط = مقدار الوفر السنوى  ۲۰۱٥/۳٦٥اإلنتاج اليومى من الخبز الفعلى= عدد األرغفة المنصرفة عام 

 ۱۲۱۰۰مقدار الوفر فى الدقيق سنوياً = مقدار الوفر السنوى /  ٥× ض إنتاجه=عدد المستفيدين كمية الخبز المفتر
 جمعت وحسبت من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بيانات غير منشورة.: المصدر

 

 ۲۰۱٥الوفورات المتحققة من تطبيق منظومة الخبز المدعم بمحافظة اإلسكندرية عام  .۱۲جدول 

مقدار الوفر فى الدقيق  اإلدارات
المنصرف قبل وبعد 

 تطبيق المنظومه
 (ألف طن)

 مقدار تكلفة رغيف الخبز
 مقيم بالدعم

 ۲۰۱۳/۲۰۱٤للعام المالى 
 (مليون جنيه)

الخبز الفرق بين دعم تكلفة رغيف 
للعام  ووفر نقاط السلع التموينية

 ۲۰۱٤/۲۰۱٥المالى 
 (مليون جنيه)

الوفر المتحقق 
من تطبيق 

 ومةالمنظ
 (مليون جنيه)

 ٦۳.٤٥ ۲۲۸.۳۳ ۲۹۱.۷۸ ٦.٦۰ المنتزة

 ۱۲۹.۷٤ ۱۲٦.۰٦ ۲٥٥.۸۰ ۱۹.٦۱ شرق

 ٦۷.۳۹ ۱٦۸.۸۹ ۲۳٦.۲۸ ۱۱.۲۸ وسط

 ۹۰.۲۹ ٦۰.۳۷ ۱٥۰.٦٦ ۱٥.٦٤ غرب

 ٥۹.۲٤ ۱٦.۹٥ ۷٦.۱۹ ۱۱.۷۹ الجمرك

 ۱۱۸.۱۳- ۲٥۷.۰٦ ۱۳۸.۹۳ ۳۱.۸٦- العامرية

 ٥۷.۰۷ ٥۲.۲۷ ۱۰۹.۳٤ ۱٥.۰۳ العجمى

 ۱.٤۹- ٥٤.۲۰ ٥۲.۷۱ ۱.۷۷ رببرج الع

 ۳٤۷.٥٦ ۹٦٤.۱۲ ۱۳۱۱.٦۸ ٤۹.۸۷ اإلجمالى

كمية الدقيق الفعلى  -كمية الدقيق المنصرف قبل تطبيق المنظومة=  مقدار الوفر فى الدقيق المنصرف قبل وبعد تطبيق المنظومة
 المنصرف بعد تطبيق المنظومة

 .۱۱و ۱۰جمعت وحسبت من بيانات جدولى  :المصدر
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دية  ـبز البلاـــدعم الخبز على المخ طبيق منظومةأثر ت
 بمحافظة اإلسكندرية

 المؤشرات اإلنتاجية 
باستعراض المؤشرات اإلنتاجية للمخابز البلدية بعينة 
الدراسة تبين أن أعلى متوسط حصة دقيق كانت للمخابز 

حيث بلغ متوسط الحصة  يتعمل بنظام التشغيل اآلل يالت
يوم بمتوسط عدد أرغفة منتجة  جوال دقيق/ ٤۷.۷يحوال

ألف رغيف/يوم بمتوسط عدد  ٥۷.۷ ياليوم بلغ حوالى ف
 يبلغ متوسط أجر العامل حوال ، وعامل ۷.٤عمال بلغ 

ساعة/يوم، تلتها  ۱۲جنيه/يوم تم إنتاجه فى عدد  ۱۱٤.٦
حيث بلغ متوسط المخابز التى تعمل بالغاز الطبيعى 

جوال/يوم  ۲۱.٥الحصة من الدقيق فى اليوم حوالى 
 ۲٦.۰۲بمتوسط عدد أرغفة منتجة في اليوم بلغ حوالى 

 عامل و ۷.۷۹اجهم بعدد عمال بلغ يوم بتم إنت ألف رغيف/
جنيه/يوم تم إنتاجه  ۸۷.٤بلغ متوسط أجر العامل حوالى

 ساعات/ ۹في متوسط عدد ساعات عمل يومية بلغ حوالى 
بمتوسط يوم، تلتها المخابز التى تقوم بإنتاج الخبز المجر 

يوم بمتوسط عدد أرغفة  جوال/ ۲۰.۷ حوالى حصة بلغ
ألف رغيف/يوم  ۲٥.۰٥ اليوم بلغ حوالىى منتجة ف

بلغ متوسط أجر عامل و ۹.۱بمتوسط عدد عمال بلغ 
جنيه/يوم تم إنتاجه فى عدد بلغ  ۸۱.۲العامل حوالى 

ساعات/يوم، تلتها المخابز النصف آلى والسوالر  ۹حوالى 
يوم  جوال/ ۱۸.۷٤، ۱۹.٤لحصة احيث بلغ متوسط 

ألف  ۲۲.۳٥، و ۲۳.٤۷بمتوسط عدد ارغفة بلغ حوالى 
 ۸.٦٥، ۱۰.٤عدد عمال بلغ حوالى  رغيف/يوم بمتوسط

جنيه/يوم  ۹۰.٥۹، و ۹٦.۹عامل بمتوسط أجر بلغ حوالى 
يوم على  ساعه/۱۲و ۹بمتوسط عدد ساعات بلغ حوالى 

ة للخبز الماو ، بينما جاءت المخابز البلدية المنتجالترتيب
كأقل متوسط حصة للدقيق حيث بلغت حوالى 

جوال/يوم بمتوسط عدد أرغفة منتجة فى اليوم بلغ ۱۸.۲۷
ألف رغيف/يوم بمتوسط عدد عمال بلغ  ۲۲.۸٤حوالى 

 ۸۲.۲۷عامل حيث بلغ متوسط أجر العامل حوالى  ۹.۳٦
 ساعات/يوم ۸.۸۲جنيه/يوم تم إنتاجه فى عدد بلغ حوالى 

 .۱۳جدول بكما هو موضح 

 ليف إنتاج الخبز للمخابز البلديةتكا
باستعراض بنود تكاليف إنتاج جوال الدقيق ورغيف 

يتبين أن  ۲۰۱٥الخبز للمخابز البلدية بعينة الدراسة عام 
 ۲٦۰تكلفة جوال الدقيق بالعينة تسليم المطاحن حوالى 

كجم، فى حين بلغ إجمالى تكاليف ۱۰۰جوال زنة  جنيه/
جوال،  جنيه/۳۲۰قيق بعينة الدراسة حوالى إنتاج جوال الد

وبلغ إجمالى تكلفة تصنيع الجوال بالعينة حوالى 
جنيه/جوال، كما بلغت تكلفة رغيف الخبز المنتج فى ٥.٦۰

قرش بدون هامش  ۲٦.٤المخابز البلدية بالعينة بحوالى 
قرش هى تكلفة رغيف الخبز من  ۲۱.۳٦الربح منها، 

ة تصنيع رغيف الخبز قرش تكلف ٥.۰۲جوال الدقيق و
 .۱٤جدول راسة. كما هو موضح بالبلدى بعينة الد

وتنقسم عينة الدراسة من المخابز إلى فئات وفقاً لنظام 
التشغيل ونوع الوقود حيث تبين أن إجمالى تكلفة إنتاج 
جوال الدقيق المستخدم فى تصنيع الخبز الماو والمجر وفقاً 

والى ــــــــلى بلغت حز النصف آـــابـــلنظام التشغيل للمخ
جنيه/جوال على الترتيب، فى حين  ٤.۳۱۹، ۳۳۱.۳۲

تكاليف إنتاج الجوال للمخابز البلدية اآللية  يبلغت إجمال
جوال، فى حين بلغت تكلفة إنتاج  جنيه/ ۳۰۲.۰ يحوال

قرش للرغيف، كما  ۲٥ يحوال ةالرغيف من المخابز اآللي
للرغيف.  قرش ۳.٥بلغت تكلفة تصنيع الرغيف حوالى 

وهو ما يؤكد أن المخابز اآللية التى تتسم بوفورات السعة 
غيف الخبز المنتج هى المخابز األقل تكلفة فى تصنيع ر

. وبلغت تكلفة التصنيع للجوال ۱٤جدول كما هو موضح ب
جنيه/جوال للماو والمجر، كما بلغت ٥۹.٤، ۷۱.۳۲حوالى 

قرش على  ۲٦.٤، ۲۷تكلفة إنتاج الرغيف حوالى 
ترتيب، بينما بلغت تكلفة الدقيق للرغيف الماو والمجر ال

قرش على  ۲۱.٥، ۲۰.۸للمخابز النصف آلى حوالى 
 ٦الترتيب، بينما بلغت تكلفة التصنيع للرغيف حوالى 

قرش للخبز المجر.وتبين من  ٤.۹قروش للخبز الماو، 
الدراسة أن تكلفة إنتاج وتصنيع رغيف المجر أقل من 

 رغيف الماو. تكلفة إنتاج وتصنيع
 وباستعراض إجمالى تكلفة إنتاج جوال الدقيق المستخدم

فى تصنيع الخبز وفقاً لنوع الوقود المستخدم سوالر، أو 
غاز طبيعى يتبين إجمالى تكلفة إنتاج جوال الدقيق لكل من 

و الغاز بلغت حوالى أالمخابز التى تعمل بالسوالر، 
ما بلغت جوال على الترتيب، ك جنيه/ ۳۱۷.۸٤، ۳۳۱.۸

 جنيه/ ٥۷.۸، ۷۱.۸تكلفة تصنيع جوال الدقيق حوالى 
، ۲۷.٤جوال، فى حين بلغت تكلفة إنتاج الرغيف حوال 

قرش على الترتيب، بينما بلغت تكلفة تصنيع رغيف  ۳.۲٦
، ٥.۹الخبز من مخابز السوالر، والغاز الطبيعى حوالى 

قرش على الترتيب وهو ما يوضح أن استخدام الغاز  ۸.٤
يعى فى إنتاج الخبز البلدى يقل فى التكلفة عن رغيف الطب

 ۱.۱الخبز المنتج من المخابز التى تعمل بالسوالر بحوالى 
 .۱٤جدول كما هو موضح ب قرش

 المؤشرات االقتصادية إلنتاج جوال الدقيق للمخابز البلدية 
باستعراض المؤشرات االقتصادية إلنتاج جوال الدقيق 

 ۱٥لدراسة كما هو موضح بجدول للمخابز البلدية بعينة ا
 ۳۲۰.٥تبين أن إجمالى التكاليف لمتوسط العينة بلغ حوالى 

 ٤٤.۹جنيه/جوال، فى حين بلغ صافى العائد للعينة حوالى 
جنيه/جوال، كما بلغت نسبة المنافع للتكاليف حوالى 

%، فى حين بلغ العائد على الجنيه المستثمر فى ۱.۱۱٤
قرش للجنيه، بينما تبين أن  ۱٤.۱۳المخابز البلدية حوالى 

متوسط ربح رغيف الخبز المنتج فى المخابز البلديى بعينة 
قرش للرغيف. وتبين من خالل  ۳.٦۸الدراسة بلغ حوالى 

التصنيفات المختلفة للمخابز البلدية بعينة الدراسة على 
مخابز، أساس نوع الرغيف المنتج، ونظام التشغيل بال

إنتاج الخبز حيث أتضح أن أقل  المستخدم فى نوع الوقودو
تكاليف إلنتاج جوال الخبز بعينة الدراسة كانت للمخابز 

جنيه، وأعلى تكاليف كانت ۳۰۲اآلليه حيث بلغت حوالى 
 للمخابز التى تعمل بالسوالر.
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 المؤشرات اإلنتاجية للمخابز البلدية بعينة الدراسة بمحافظة اإلسكندرية .۱۳جدول 

ة متوسط حص فئات المخابز
Pالدقيق

)۱( 
 )جوال/يوم(

متوسط عدد األرغفة 
Pالمنتجة

)۲( 
 )ألف رغيف/يوم(

متوسط عدد 
 العاملين

 )عامل/يوم(

متوسط أجر 
 العامل

 )جنيه/يوم(

متوسط عدد 
 ساعات العمل

 )ساعة/يوم(

نظام 
 التشغيل

 ۸.۹ ۹٦.۹ ۱۰.٤ ۲۳.٤۷ ۱۹.٤ نصف آلي

 ۱۱.۹ ۱۱٤.٦ ۷.٤ ٥۷.۷۲ ٤۷.۷ آلي

 نوع الوقود
 ۱۲ ۹۰.٥۹ ۸.٦٥ ۲۲.۳٥ ۱۸.٤۷ سوالر

 ۸.٦ ۸۷.٤ ۷.۷۹ ۲٦.۰۲ ۲۱.٥ غاز طبيعي

 نوع
 الخبز

 ۹ ۸۱.۲ ۹.۱ ۲٥.۰٥ ۲۰.۷ مجر

 ۸.۸۲ ۸۲.۲۷ ۹.۳٦ ۲۲.۸٤ ۱۸.۲۷ ماو

 كجم. ۱۰۰وزن الجوال  )۱(
رة رغيف/جوال للرغيف الماو وفقاً لتقديرات وزا ۱۲٥۰رغيف/جوال للرغيف المجر،  ۱۲۱۰عدد األرغفة المنتجة للجوال  )۲(

 التموين بمنظومة الخبز الجديدة.
 .جم ونسبة الماء قليلة۱۰۰% خالى من الردة وزنة ۸۲ هستخالصارغيف المجر: رغيف خبز بلدى نسبة ال )۳(
ويوجد   الماءأكبر من  جم ونسبة  ۱۱۰ن% يحتوى على كمية من الردة وز۸۲ هستخالصاالرغيف الماو: رغيف خبز بلدى نسبة  )٤(

 .الملدنمنة الحبز الماو الطرى، و
 جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية.: المصدر

  
 

 

 

 
 .۲۰۱٥عام  بنود تكاليف إنتاج جوال الدقيق ورغيف الخبز للمخابز البلدية بعينة الدراسة بمحافظة اإلسكندرية .۱٤جدول 

إجمالي  تكاليف إنتاج جوال الدقيق البيان
 تكاليف
 الجوال

إجمالي 
 تكاليف
عملية 
 التصنيع

 تكلفة
إنتاج 
 الرغيف

تكلفة 
 الدقيق

 للرغيف

تكلفة 
 تصنيع
 الرغيف

تكلفة 
 الدقيق

عمل  الردة الخميرة الملح
 بشري

كهرباء  وقود
 ومياه

إهالك 
 وصيانة

 أخرى إيجار

 )قرش( )قرش( )قرش( )جنيه( )جنيه( )جنيه( )جنيه( )جنيه( )جنيه( )جنيه( )جنيه( )جنيه( )جنيه( )جنيه( )جنيه(
 ٦ ۲۰.۸ ۲۷ ۷۱.۳۲ ۳۳۱.۳۲ ۰.۲۳ ۷.۱٥ ۰.٥٥ ۱.٥۰ ۱.۲۲ ٤۲.۳٦ ٤.٥۰ ۱۲.۱ ۱.۷۰ ۲٦۰ ماونصف آلي 

 ٤.۹ ۲۱.٥ ۲٦.٤ ٥۹.٤ ۳۱۹.٤ ۰.۲ ٦.۰ ۰.۷ ۱.۳ ۱.٤ ۳٦.۱ ۰.۰ ۱۱.۹ ۱.۸ ۲٦۰ نصف آلي مجر

 ۳.٥ ۲۱.٥ ۲٥ ٤۲.۰ ۳۰۲.۰ ۰.٥ ٤.۸ ۱.٤ ۱.٦ ۱.۳ ۱۸.۰ ۰.۰ ۱۲.۷ ۱.۷ ۲٦۰ آلي

 ٥.۹ ۲۱.٥ ۲۷.٤ ۷۱.۸ ۳۳۱.۸ ۰.۳۸ ٦.۹ ۰.۷ ۱.٥ ۲.٥ ٤۲.٦ ۲.٤ ۱۳.۱ ۱.۸ ۲٦۰ سوالر

 ٤.۸ ۲۱.٥ ۲٦.۳ ٥۷.۸۳۹ ۳۱۷.۸٤ ۰.۳۸ ٥.٥۹۳ ۰.۲٥۸ ۱.۱۳ ۱.۱ ۳۲.۲ ۲.۷٥ ۱۲.۷ ۱.۷٥ ۲٦۰ غاز

 ٥.۰۲ ۲۱.۳٦ ۲٦.٤ ٦۰.٥ ۳۲۰.٥ ۰.۳٤ ٦.۱ ۰.۷۲ ۱.٤ ۱.٥ ۳٤.۲٥ ۱.۹۳ ۱۲.٥ ۱.۷٥ ۲٦۰ متوسط العينة

UالمصدرU: بحثية.جمعت وحسبت من بيانات العينة ال 
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 تحليل التباين للمؤشرات االقتصادية إلنتاج جوال الدقيق للمخابز البلدية بعينة الدراسة. ۱٥جدول 

نسبة المنافع  العائد صافي العائد إجمالي إجمالي التكاليف البيان
 للتكاليف

العائد على الجنيه 
 المستثمر

 ربح الرغيف

 )قرش( )قرش( )%( )جنيه( )جنيه( )جنيه(

لي ماونصف آ  
 (ب)

۳۳۱.۳۲ 

 )ـ(ب،أ،ج،د،ه

۳٦۸.۷٥ 

 ،أ)ـ(ه

۳۷.٤۳ 

 ،أ)ـ(ه

۱۱۱.۳۲ 

 ،أ)ـ(ه

۱۱.۳۲ 

 )ـ(ه

۲.۹۹ 

 نصف آلي مجر
 ،أ)ـ(ج،ب،ه

۳۱۹.٤ 

)ـه (ج،ب،أ،  

۳٦۳.۱ 

 (ب،أ)

٤۳.۸ 

 (ب،أ)

۱۱۳.۷ 

 (ب،أ)

۱۳.۷ 

 (ب)

۳.٦۲ 

 آلي
 ،ب،ج،أ،د)ـ(ه

۳۰۲ 

 (د،أ،ب)

۳٦۰.٦ 

 )ـ(أ،ب،ج،د،ه

٥۸.٦ 

 )ـ(أ،ب،ج،د،ه

۱۱۹.٤ 

 )ـ،ج،د،ه(أ،ب

۱۹.٤ 

 (أ)

٤.۸٤ 

 سوالر
 ،د)ـ(أ،ج،ه

۳۳۱.۸ 

 ،د)ـ(أ،ج،ه

۳۷۳.۹ 

 (د،أ)

٤۲.۱۲ 

 (د،أ)

۱۱۲.۷ 

 (د،أ)

۱۲.۷ 

 (د)

۳.٤۸ 

 غاز
 ،أ)ـ(د،ب،ه

۳۱۷.۸٤ 

 ،أ،ب،ج)ـ(ه

۳٦۰.٥۸ 

 (ج،أ)

٤۲.٤۷ 

 (ج،أ)

۱۱۳.٥۳ 

 (ج،أ)

۱۳.٥۳ 

 (ج)

۳.٥۳ 

 ۳.٦۸ ۱٤.۱۳ ۱۱٤.۱۳ ٤٤.۸۸ ۳٦٥.۳۹ ۳۲۰.٤۷ متوسط العينة

F ٤٦.٤۱** ۷۰.٥۳** ۱۳.٤۲P

** ۱٥.٦** ۱٥.۹P

 غ.م **

 تم أجراء أحتبارتجانس التباين وقد ثبت وجود تجانس بين أنواع المخابز بعينة الدراسة. ۰.۰٥* معنوى عند    ۰.۰۱** معنوى عند 

ى الترتيب للمقارنة بين كل زوجين والحروف الهجائية تدل عل LSDجمعت وحسبت من العينة البحثية باستخدام تحليل  :المصدر
 التنازلى لمتوسطات التكاليف و العوائد االقتصادية إلنتاج جوال الدقيق.

 

كانت أتضح أن أقل صافى عائد متحصل عليه و
للمخابز البلدية النصف آلى والتى تنتج الرغيف الماو تليها 

مل بالسوالر حيث بلغت حوالى المخابز التى تع
أن أعلى جنيه/جوال على الترتيب، فى حين تبين ٤.۳۷

صافى عائد للمخابز اآلليه تلتها المخابز النصف آليه والتى 
والتى تعمل  ةتنتج رغيف الخبز المجر ثم النصف آلي
، ٤۳.۸، ٥۸.٦بالسوالر حيث بلغ صافى العائد حوالى 

فى حين تبين أن أقل جنيه/جوال على الترتيب. ٤۲.٤۷و
خبز عائد على الجنيه المستثمر للمخابز التى تنتج رغيف ال

الماو، تلتها المخابز التى تعمل بالسوالر حيث بلغ العائد 
قرش للجنيه،  ۱۲.۷، ۱۱.۳۲على الجنيه المستثمر حوالى 

وبلغ أعلى عائد للجنيه المستثمر للمخابز اآلليه تلتها 
المخابز النصف آلي والتى تنتج رغيف المجر ثم المخابز 

، ۱۳.۷، ۱۹.٤التى تعمل بالغاز حيث بلغ حوالى 
قرش للجنيه، بينما تبين أن أعلى ربح تم تحقيقه  ۱۳.٥۳و

فى مخابز العينة للمخابز اآلليه، تلتها المخابز النصف آلى 
والتى تنتج رغيف الخبز المجر، ثم المخابز التى تعمل 

 ۳.٥۳، و۳.٦۲، ٤.۸٤بالغاز الطبيعى حيث بلغ حوالى 
قرش للرغيف على الترتيب، فى حين تبين أن أقل ربح 

من إنتاج رغيف الخبز البلدى بعينة الدراسة كانت  متحقق
للمخابز النصف آلى والتى تنتج الرغيف الماو، تلتها 

، ۳المخابز البلدية والتى تعمل بالسوالر حيث بلغت حوالى 
 قرش للرغيف على الترتيب. ٤۸.۳

وقد تم إجراء اختبار تحليل التباين لمتوسط المؤشرات 
يق للمخابز البلدية بعينة االقتصادية إلنتاج جوال الدق

الدراسة للتأكد من وجود اختالفات وفروق معنوية بين نظم 
إنتاج رغيف  التشغيل ونوع الخبز والوقود المستخدم فى

وضحت الدراسة وجود فروق أالخبز من عدمه، وقد 
معنوية لكل من متوسط العوائد االقتصادية (إجمالى 

نسبة المنافع التكاليف، إجمالى العائد، صافى العائد، 
للتكاليف، العائد على الجنيه المستثمر) فى حين تبين عدم 

وقد تم إستخدام طريقه  وجود معنوية ألربحية الرغيف.
)LSD أقل فرق معنوى بين المخابز المختلفة وإجراء (

اختبار تجانس التباين بين كل زوجين من المخابز المختلفة 
متغيرات نظم  لبيان ماإذا كان هناك تجانس أو فروق بين

تشغيل المخابز والوقود المستخدم وقد أمكن ترتيب أنواع 
 المخابز وفقاً للمؤشرات االقتصادية ترتيباً تنازلياً.
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وتبين  تم إجراء تحليل التباين وأقل فرق معنوى لها وقد
متوسط إجمالى التكاليف طبقاً ألنواع المخابز البلدية  من

 توجد إختالفات أو انه الإلنتاج جوال الدقيق بعينة الدراسة 
كاليف المستخدمة فى إنتاج الخبز الماو المنتج تفروق بين ال

خرى لى وباقى أنواع المخابز األآفى مخابز نصف 
بالعينة، فى حين تبين وجود فروق معنوية بين متوسطات 
التكاليف للمخبز النصف ألى المنتجة للخبز البلدى (المجر) 

 سوالر ز الماو، آلى،وكل من المخابز المنتجة للخب
بين متوسطات ،أ)، كما تبين وجود فروق معنوية ـ(ب،ه

التكاليف للمخابز اآلليه وجميع انواع المخابز المنتجة 
،أ،د)، بينما تبين وجود فروق ،ب،جـللخبز البلدى(ه

معنوية بين متوسطات التكاليف للمخابز التى تعمل 
كما هو  د)،ـواآللى والغاز(ج،ه ربالسوالر والمخابز المج

 . ۱٥ موضح بجدول

وباستعراض متوسط إجمالى العائد وفقاً ألنواع 
المخابز البلدية إلنتاج جوال الدقيق بعينة الدراسة تبين 
وجود فروق معنوية بين إجمالى العائد للمخبز النصف آلى 
والمنتج للخبز الماو وباقى أنواع المخابز األخرى، فى 

المخبز النصف آلى حين تبين وجود فروق معنوية بين 
 المنتج للخبز المجر وكل من المخبز المنتج للخبز الماو
والمخبز الذى يعمل بالسوالر والمخبز الذى يعمل بالغاز 

)، بينما تبين وجود فروق معنوية بين المخبز ـ(ج،ب،أ،ه
الذى يعمل بالغاز وكل من المخابز التى تعمل بالسوالر 

 نتجة للخبز المجروالمخابز المنتجة للخبز الماو والم
(أ،ب،ج). كما تبين من عينة الدراسة وجود فروق معنوية 
 بين المخابز اآللية وكافة أنواع المخابز األخرى (أ،ب،ج،

)، لمتوسط صافى العائد وفقاً ألنواع المخابز البلدية ـد،ه
إلنتاج جوال الدقيق، بينما تبين عدم وجود فروق معنوية 

كما تبين من متوسط العائد بين األنواع األخرى وبعضها. 
على الجنيه المستثمر وفقاً ألنواع المخابز البلدية إلنتاج 
جوال الدقيق وجود فروق معنوية بين المخابز اآلليه وكافة 
أنواع المخابز األخرى، وال توجد أختالفات بين األنواع 
األخرى وبعضها البعض، بينما تبين وجود فروق معنوية 

للمخابز التى تعمل بالسوالر  بين متوسطات التكاليف
 ،د) كما هو موضحـ(ج،ه واآللى والغاز روالمخابز المج

 .۱٥جدول ب

من  تطبيق منظومة الخبز البلدى تواجه المشاكل التى
 بعينة الدراسة وجهة نظر المبحوثين

صحاب المخابز فى أراء همية النسبية آلباستعراض األ
ا هو موضح دراسة كممشاكل منظومة دعم الخبز بعينة ال

تبين أن تأخر صرف المستحقات المالية تأتى  ۱٦جدول ب
فى مقدمة المشاكل التى تواجه أصحاب المخابز حيث 

% من إجمالى أراء أصحاب المخابز تليها ۱۰۰بلغت نحو 
مشكلة فصل الشبكة وانقطاع النت حيث بلغت نحو 

% من إجمالى أراء أصحاب المخابز فى حين رأى ۸۲.۸٦
ن أصحاب المخابز أنه ال توجد مشكلة % م۱۷.۱٤نحو 

فى انقطاع شبكة النت، تليها مشكلة ارتفاع اسعار الوقود 
% من أصحاب المخابز وجود مشكلة ۸۰حيث أكد نحو 

% أنه ال ۲۰متعلقة بارتفاع اسعار الوقود بينما رأى نحو  
% وجود مشكلة ٦۸.٥۷توجد مشكلة، فى حين رأى نحو 
% ۳۱.٤۳ما رأى نحو تخص أعطال ماكينة الصرف بين

عدم وجود هذه المشكلة، تلتها مشكلة أرتفاع أجور العمال 
% أن هذه المشكلة ۳٤.۲۹% فى حين أكد ٦٥.۷۱بنحو 

غير مؤثرة.بينما جاءت مشكلة انقطاع التيار الكهربائى 
كأقل المشاكل التى تواجه أصحاب المخابز حيث أكد نحو 

ر % من أصحاب المخابز ان انقطاع التيا٥۷.٤۸
الكهربائى يسبب مشكلة تعوق منظومة الخبز بينما أكد 

منظومة  باقى العينة على انها ليست مشكلة تؤثر على 
 الخبز.

ويؤكد البحث على ضرورة النظر فى المشاكل التى تم 
عرضها من وجهة نظر أصحاب المخابز لتحسين منظومة 
الخبز، وعلى القائمين وخاصة وزارة التموين القضاء على 

المشاكل حتى ال تؤثر سلبياً فى سير المنظومة فى تلك 
االتجاه الصحيح، باإلضافة إلى أنه تم رصد مجموعة 
مخالفات قد تؤثر بصورة مباشرة فى المردود االقتصادى 

مانة الباحث أالمتوقع من تلك المنظومة وتقتضى والعائد 
 فى عرضها على من يهمه األمر وهى:

يع سلع تموينية بدالً رصد قيام بعض أصحاب المخابز ب  -۱
من فرق نقاط الخبز كبديل للبدال التموينى وهو ما 

 يخالف عمل المنظومة.

قيام عدد من أصحاب المخابز بصرف مبلغ شهرى  -۲
ألصحاب البطاقات التموينية نظير قيام بعض األفراد 
بالتنازل عن حصتهم من الخبز بمبلغ يتراوح من خمسة 

ما يؤدى إلى  عشر إلى سبعة عشر قرش للرغيف وهو
باالستحواذ على مخصص الدعم  قيام أصحاب المخابز

للرغيف دون القيام بعملية إنتاج فعلي لرغيف الخبز كما 
 يتم بيع الدقيق فى السوق السوداء.

اختراق قاعدة بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية  -۳
من خالل بعض عمليات القرصنة االلكترونية 

 ض األسر بمقابل مادى.والتالعب بعدد افراد بع

وجود أرصدة من الخبز على ماكينة صرف الخبز وال  -٤
يوجد ما يعادلها من كميات الدقيق المنصرف من 

 المطحن للمخبز.

وتوصى الدراسة بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة 
المستمرة من كل الجهات المعنية وخاصة وزارة التموين 

لكل من  على أصحاب المخابز لتوقيع عقوبات رادعة
يخالف عمل المنظومة، إلى جانب تأمين قاعدة البيانات 
بصورة ال تسمح باختراقها إلى جانب تغيير نظام العمل 
بالبطاقات التموينية وابدالها بالرقم القومى للحد من ظاهرة 
بيع رغيف الخبز والتالعب بالدقيق وبيعه بالسوق 

 السوداء.    
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 صحاب المخابز في مشاكل منظومة دعم المخبزاألهمية النسبية آلراء أ .۱٦جدول 

 النسبة الرآي المشكلة

 ٦۸.٥۷ نعم أعطال ماكينة الصرف
 ۳۱.٤۳ ال

 ٦٥.۷۱ نعم ارتفاع أجور العمال
 ۳٤.۲۹ ال

 ٦٥.۷۱ نعم ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه
 ۳٤.۲۹ ال

 ۱۰۰.۰۰ نعم تأخر صرف المستحقات المالية     
 ۰.۰۰ ال

 ٤۸.۱۷ نعم ع التيار الكهربيانقطا
 ٥۲.۸۳ ال

 ۲۱.٤۳ نعم انخفاض جودة الدقيق
 ۷۸.٥۷ ال

 ٥۰.۰۰ نعم انخفاض وزن األجولة الموردة
 ٥۰.۰۰ ال

 ۸۰.۰ نعم أسعار الوقود ارتفاع
 ۲۰.۰ ال

 ٥۹.۲۰ نعم كثرة المحاضر والمخالفات
 ٤۱.۸۰ ال

 ۸۲.۸٦ نعم فصل الشبكة وانقطاع النت
 ۱۷.۱٤ ال

 .جمعت وحسبت من عينة الدراسة :المصدر

  

 عـــــالمراج
 يف يمحددات الدعم الغذائ .)۲۰۱۲محمد ( ، أحمدأحمد

-۱٦مصر، المؤتمر العشرون لالقتصاديين الزراعيين 
 .أكتوبر ۱۷

 ).۲۰۱٤(حصاء للتعبئة العامة واإل يالجهاز المركز
 .مصر يالمدعم ف يدراسة الخبز البلد

 لدي، الخبز البللتعبئة العامة واإلحصاء يالجهاز المركز
 ).۲۰۰۷-۲۰۰۳المدعم خالل الفترة (

دراسة اقتصادية إلنتاج  .)۲۰۰۸عبده ( يحمد ،يالصوالح
واستهالك الخبز المدعم بمحافظة الشرقية، المؤتمر 

عشر لالقتصاديين الزراعيين، الجمعية السادس 
 .يالمصرية القتصاد الزراع

تحليل اقتصادى ألهم  ).۲۰۱٥( صفاء محمد ،الوكيل
معطيات أزمتى الغذاء والطاقة فى مصر، رسالة 

االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية، كلية دكتوراه، قسم 
 الزراعة، جامعة اإلسكندرية.

تقييم المنظومة الجديدة  ).۲۰۱٥( رشا محمد أحمد ،فرج
، المجلة المصرية ۲۰۱٥لعام  ۸۲إلنتاج الخبز المدعم 

 .٤:  ۲٥ ، يزراعاللالقتصاد 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ ). ۲۰۱٦( مجلس الوزراء
 .القرار

دراسة اقتصادية  ).۲۰۱٥(دعاء سمير محمد  ،مرسى
مصر،  يف يعلى الدعم الغذائ ةلمنظومة الخبز الجديد

 .۳:  ۲٥، يالمصرية لالقتصاد الزراعالمجلة 

جارة وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديرية التموين والت
 الداخلية باإلسكندرية، إدارة شئون التموين.

، النشرة الشهرية ، أعداد وزارة التموين والتجارة الداخلية
 مختلفة.

قطاع الشئون االقتصادية، االدارة . وزارة الزراعة
  المركزية لالقتصاد الزراعى، نشرة االقتصاد الزراعى.

أعداد  ، القاهرة،الموازنة العامة للدولةوزارة المالية، 
 متفرقة.
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AN ECONOMIC STUDY OF THE SYSTEM OF MUNICIPAL 
SUBSIDIZED BREAD AND ITS IMPACT ON FOOD  

SUBSIDIES IN ALEXANDRIA GOVERNORATE 

Ashraf M.A. Eldalee 

ABSTRACT 

The   research aims  to study  the economic effects of the application of new bread support 
system in Alexandria  Governorate  through the performance of the baking system to know 
the viewpoint of bakery owners in how the performance of the system and identify the 
problems that face  its assessment, adopted a research on the preliminary data from the reality 
of the questionnaire and the random sample was selected to the owners of the bakery 
representative of all districts and departments of Alexandria Governorate. The most important  
results are: Notwithstanding the rise in oriented Bzachlal the study period, the value of 
support, but the bread subsidies relative to the total value of support has declined during the 
study period so that amounted to about 30% of the total government support in 1999/2000, 
compared to 7.93% of total government support in 2014 / 2015 and to support the bread 
annual growth rate of about 17.2% by an annual increase of about 1.7 billion pounds per year. 
Reached the amount of savings achieved flour annually at the departmental level in 
Alexandria after the application of the system of about 133 thousand tons of flour annually 
which is equivalent to about 162.57 thousand tons of wheat were provided consumption, the 
amount of savings achieved in the production cost of a loaf of bread with the application of 
the system was about 377 740 000 Pound rate provided amounted to about 33%. As evident 
from the study that less return on investor pound bakery that produces bread Mau Followed 
by bakeries that operate diesel reaching the yield on the British investor around 11.32, 12.7 
penny in the pound, and reached the highest return of pounds invested for bakeries the 
mechanism followed by bakeries in half and producing a loaf of Hungary and bakeries gas at 
about 19.4, 13.7, and 13.53 penny in the pound. Shows the average total cost, according to the 
types of municipal bakeries to produce precise, mobile sample study that there are no 
differences Oovruq between Alinkalev used in bread Mau product is produced in bakeries 
half to rest other types of sample bakeries, while showing a significant difference between the 
average cost of a bakery half to producing bread baladi (Hungary) and each of the bakery 
producing bread Mau, Automatic, diesel, also show a significant difference between the 
average costs for bakeries automatic and all kinds of bakery producing bread municipal. 

Key words: Subsidized bread, food subsidies, Alexandria Governorate. 
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