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 الجديدة في ظل منظومة الخبز الحرة بريف وحضر محافظة الغربيةاقتصاديات المخابز 

*P۱بعبد الباقي موسى الشاي
P - مصطفى الشحات الطوخيP

۲ 

 مصر -جامعة طنطا -كلية الزراعة  -قسم االقتصاد الزراعي   -۱

 مصر -الجيزة  -مركز البحوث الزراعية  -معهد بحوث االقتصاد الزراعي  -۲

 لخصالم  

وتأثير منظومة الخبز  المخابز الحرة في كٍل من ريف وحضر محافظة الغربية دراسة اقتصاديات إلىهدف البحث 
بريف وحضر محافظة الغربية خالل  حراً  مخبزاً  ۳۲من خالل عينة عمدية حجمها البيانات األولية  واستخدم ،الجديدة عليها

وفات تأسيس وتجهيز المخبز، اإليجار الشهري، متوسط عدد شكائر مصر زيادة ما يلي: النتائج أهموكانت  ۲۰۱٥عام 
اإلنتاجية السنوية، متوسط اإليرادات  اإلجماليةالدقيق المخبوزة يومياً، عدد العمال، أجر العامل اليومي، متوسط التكاليف 

تكلفة نقل شكارة الدقيق ، بينما انخفض متوسط نة بالريففي الحضر مقارالحر السنوية، صافي اإليراد السنوي للمخبز 
، في حين لم تثبت معنوية الفروق بين متوسط كل من مساحة المخبز، والعائد على الجنيه المستثمر في عن الريفبالحضر 
اليومي فيها عن الريف  اإلنتاجونتيجة لوفرات الحجم في الحضر حيث يزداد حجم ، الريف والحضرالمخابز الحرة بكٍل من 

د متوسط زابينما  ،%۲۰.٦حوالي بالرغيف في الحضر عنه في الريف  إلنتاجالتكاليف الثابتة تبين انخفاض متوسط 
ويمثل ثمن الدقيق ، العمالة في الحضر عن الريف أجور % بسبب ارتفاع۲ مقارنة بالريف بنحو التكاليف المتغيرة بالحضر

% من ٦۳.٦%، ٦٤.۱ل على الترتيب نحو من الريف والحضر حيث مث لرغيف في كلٍ لليف اإلنتاجية أعلى بنود التكا
% على ۱۹%، ۱۷المرتبة الثانية بمتوسط بلغ حوالي  ةأجور العمالت متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية في كٍل منهما، واحتل

من متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية في كٍل من على التوالي % ۸۲.٦%، ۸۱.۱مثل هذان البندان معاً نحو حيث الترتيب، 
حرة في % لكل من المخابز ال۱۷%، ۱۸وقدر العائد على الجنيه المستثمر في هذه المشروعات بحوالي  ،لريف والحضرا

على الكفاءة االقتصادية للمخابز  سلبياً  كان لها تأثيراً  ةأن منظومة الخبز الجديد واتضح، الريف والحضر على الترتيب
على الترتيب في كل من الريف  %۳۲.٤%، ۲۷.٥بنحو اليومي  نتاجاإلحجم الحرة غير المدعمة حيث أدت إلى انخفاض 

العائد على الجنيه و%، ۷.۹%، ۸.٦صافي العائد بنحو و%، ۳۰.٥%، ۲۸.٦عدد العمال بالمخبز بنحو بالتالي ، ووالحضر
لخبز %، وزاد متوسط تكلفة إنتاج رغيف ا۷.۹%، ۸.۷%، ونسبة هامش الربح للمنتج بنحو ۸.۹%، ۱۰المستثمر بنحو 

وبدراسة أهم ، المنظومة% على الترتيب من متوسط كل منها في الريف والحضر قبل تطبيق ۱.٥ %،۱.۷الحر بنحو 
أهمها توافر المخابز التي تنتج الخبز المدعم بالمنطقة العوامل المحددة لإلنتاج اليومي من الخبز غير المدعم تبين أن 

وعدد محالت  إضافة لعدد المدارس بالريف ،ة مع عدد المطاعم بالمنطقةوجود عالقة طرديتبين والعالقة عكسية، بينما 
سواء لتوافر فرض الرقابة الالزمة على المخابز الحرة  بضرورةوتوصى الدراسة ، بالحضرالبقالة والسوبر ماركت 

في وزن خابز تالعب بعض أصحاب الم حيث تبينااللتزام بالوزن وسالمة الدقيق المستخدم والشروط الصحية والبيئية 
ضم المخابز الحرة إلى منظومة الخبز الجديدة لزيادة التنوع والمنافسة وبالتالي  الرغيف لتحقيق أرباح أعلى، كما تقترح

% في السوق الحرة لتخفيض سعر ۸۲السماح بتصنيع وتداول الدقيق البلدي نسبة استخراج ج، وتحسين جودة الخبز المنت
االهتمام بتدريب الطالب في ، و% من تكلفة تصنيع الرغيف٦۰د الدقيق أكثر من الرغيف غير المدعم حيث يمثل بن

المدارس الصناعية وكذلك عمل برامج تدريب تحويلي للخريجين على أعمال الخبيز المختلفة وبالتالي تخريج عمال مدربين 
 .ع تكلفة تصنيع الرغيفي إلى ارتفانظرا لقلة عدد العاملين في هذا المجال وارتفاع أجورهم األمر الذي يؤد

المخابز الحرة غير المدعمة، تكاليف إنتاج الرغيف، مؤشرات الكفاءة االقتصادية، منظومة الخبز الكلمات االسترشادية: 
 الجديدة، العوامل المحددة لإلنتاج.
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 المقدمة والمشكلة البحثية
يحتل الخبز مكانه هامة ومميزة في سلة الغذاء في 

عة الخبز في السنوات األخيرة مصر، وقد تطورت صنا
وانتشرت المخابز السياحية اآللية في معظم محافظات 
الجمهورية والتي تنتج الخبز البلدي والشامي الحر غير 
المدعم لسد الفجوة بين إنتاج الخبز المدعم واحتياجات 

)، حيث ۲۰۱٥ ،المواطنين االستهالكية (غنيم وآخرون
ل تطبيق منظومة عجزت المخابز المدعمة وخصوصاً قب

الخبز الجديدة عن الوفاء باحتياجات المستهلكين وهو ما 
ظهر جلياً في التكدس والطوابير الطويلة أمام المخابز 
المدعمة والمشاجرات والصراعات اليومية وقضاء 
ساعات طويلة للحصول على الخبز المدعم، هذا إلى جانب 

مزارع سوء تصنيعه وتجفيفه وبيعه في النهاية ألصحاب ال
(عويضة  ومربي الطيور المنزلية كبديل رخيص لألعالف

؛ السعدني ۲۰۰۸؛ الصوالحي وآخرون، ۲۰۰۱وفؤاد، 
)، كما تعد هذه المخابز واحدة من ۲۰۱۲وآخرون، 

المشروعات االستثمارية المربحة والتي ال تحتاج إلى 
 رؤوس أموال كبيرة وتفتح أفاقاً لفرص عمل جديدة.

 مشكلة البحث
في مصر بصفة عامة ة المخابز المدعمة عدم قدر

على سد احتياجات األفراد ومحافظة الغربية بصفة خاصة 
انعكس في ظهور الطوابير الطويلة  مامن الخبز وهو 

م جانب عد إلىوالتكدس والمشاجرات أمام المخابز، هذا 
، األمر الذي شكل دافعاً جودة الخبز الناتج وسوء تصنيعه

الحر لخبز البلدي بز الحرة إلنتاج الظهور العديد من المخا
، وهو ما استدعى دراسة وتقييم اقتصاديات غير المدعم

من ريف وحضر  في كلٍ  هذه المخابز الحرةوكفاءة 
 . محافظة الغربية

 هدف البحث
 دراسة اقتصادياتأساسية  ستهدف هذا البحث بصفةٍ ا

محافظة الغربية ريف وحضر من  في كلٍ الحرة  المخابز
من خالل تحقيق نظومة الخبز الجديدة عليها وتأثير م

 األهداف الفرعية التالية:

ح والخصائص االقتصادية للمخابز التعرف على المالم -۱
 .الحرة

التعرف على األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية  -۲
  .لرغيف الخبز البلدي الحر

خبز اللتصنيع  أهم مؤشرات الكفاءة االقتصاديةتقدير  -۳
 .بالمخابز الحرة مدعمال بلدي غيرال

المخابز  تأثير تطبيق منظومة الخبز الجديدة على دراسة -٤
 .الحرة

الوقوف على أهم العوامل المؤثرة على كمية اإلنتاج  -٥
 البلدي الحر غير المدعم.اليومي من الخبز 

 والطريقة البحثية مصادر البيانات

اعتمد البحث على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي من 
أساليب االنحدار واالرتباط، والمتغيرات ستخدام اخالل 

اإلحصائية، هذا إلى جانب الصورية، واختبارات المعنوية 
كصافي العائد والعائد  بعض مؤشرات الكفاءة االقتصادية

 وتم استخدام .لمنتجالربح لعلى الجنيه المستثمر وهامش 
البيانات األولية التي تم الحصول عليها من خالل استمارة 

تبيان تم جمع بياناتها عن طريق المقابلة الشخصية مع اس
غير المدعمة بريف وحضر  أصحاب المخابز الحرة

 .۲۰۱٥خالل عام  محافظة الغربية

 اختيار العينة
الحرة بمحافظة بيانات بأعداد المخابز لعدم توفر نظراً 

غطت مراكز  مخبزاً  ۳۲أخذ عينة حجمها الغربية فقد تم 
مركز من  مخابز من كل ٤بواقع عدد  المحافظة الثمانية
حيث تم تم تقسيمهم إلى ريف وحضر ، مراكز المحافظة

كل مدينة تمثل عاصمة المركز مخبز من  ۲اختيار عدد 
كممثلة للحضر، وتم اختيار قريتين عشوائياً من كل مركز 
وتم اختيار مخبز غير مدعم بكل قرية كعينة ممثلة للريف، 

ختيار مدينة طنطا وقريتي برما فقد تم اعلى ذلك  وبناءاً 
ومحلة منوف من مركز طنطا، ومدينة المحلة الكبرى 
وقريتي الهياتم وشبرا بابل من مركز المحلة الكبرى، وتم 

من مركز وسنباط اختيار مدينة زفتى وقريتي نهطاي 
زفتى، ومدينة السنطة وقريتي المنشية الكبرى والجعفرية 

مدينة قطور وقريتي  وكذا تم اختيار من مركز السنطة،
دماط والشين من مركز قطور، ومدينة كفر الزيات 

كما تم وقريتي ابيار والدلجمون من مركز كفر الزيات، 
اختيار مدينة بسيون وقريتي كتامة وصالحجر من مركز 
بسيون، ومدينة سمنود وقريتي محلة زياد وميت بدر 

 حالوة من مركز سمنود.

 النتائج والمناقشة

الحرة بريف  لخصائص االقتصادية للمخابزالمالمح وا
 وحضر محافظة الغربية

أن أهم المالمح والخصائص  ۱جدول بيانات  تبين
 االقتصادية للمخابز الحرة بريف وحضر محافظة الغربية

  كما يلي:

 مصروفات تأسيس وتجهيز المخبز
 حوالي متوسط مصروفات تأسيس وتجهيز المخبز بلغ
ألف  ۳۰ نحو في حين بلغ، ألف جنيه في الريف ۲۷.۷

 ألف جنيه ۲.۳جنيه في الحضر بمقدار زيادة بلغ حوالي 
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التكاليف % من متوسط ۸.٥يمثل حوالي  ،مقارنة بالريف
الريف، وقد ثبتت معنوية الفروق بينهما عند مستوى ب

وقد تعزي زيادة تكاليف التأسيس بالحضر  .۰.۰۱معنوية 
نات دهاحاب المخابز في الحضر بالاهتمام أصإلى 

كوسيلة للمنافسة وجذب المستهلكين  والسيراميك وغيرها
واالرتفاع النسبي ألجور العمال العاملين في هذا المجال 

إلى جانب بعض الرسوم اإلدارية بالحضر مقارنة بالريف 
 . دون الريف األخرى التي تتحملها المخابز في الحضر

 متوسط مساحة المخبز
متراً  ٤۳.۷ريف نحو متوسط مساحة المخبز في ال بلغ

متراً مربعاً في الحضر،  ٤۱.۹مربعاً، في حين بلغ حوالي 
 لفروق لمتوسط مساحة المخبز في كلٍ وباختبار معنوية ا

 معنوية الفروق بينهما.تبين عدم ثبوت  من الريف والحضر

 اإليجار الشهري
 حوالي اإليجار الشهري للمخبز في الريفمتوسط  بلغ

في  اً جنيه ۸۱۲.٥ نحوبلغ  ، في حيناً جنيه ٦.٦٤۰
مقارنة  اً جنيه ۱۷۱.۹الحضر بمقدار زيادة بلغ حوالي 

اإليجار % من متوسط ۲٦.۸يمثل حوالي  ،بالريف
الريف، وقد ثبتت معنوية الفروق بينهما عند مستوى ب

 .۰.۰۱معنوية 

 عدد شكائر الدقيق المخبوزة يومياً 
نسبة كجم  ٥۰متوسط عدد شكائر الدقيق وزن قدر 

الريف بالحر المخبوزة يومياً في المخبز % ۷۲خراج است
في  شكارة ٤.٥٦حوالي ب ، في حين قدرشكارة ۳.۱۲نحو ب

مقارنة  شكارة ۱.٤الحضر بمقدار زيادة بلغ حوالي 
% من متوسط عدد الشكائر ٤٦.۱يمثل حوالي  ،بالريف

بالريف، وقد ثبتت معنوية الفروق بينهما عند مستوى 
عدد الشكائر المخبوزة ي انخفاض وقد يعز .۰.۰۱معنوية 

بتصنيع الخبز بالريف إلى قيام بعض سكان الريف 
الفالحي في منازلهم وكذلك االنخفاض النسبي للدخول 

   في الريف مقارنة بالحضر.والكثافة السكانية 

 عدد العمال
 ۲.٥نحو بمتوسط عدد العمال بالمخبز في الريف  قدر

في الحضر بمقدار عامل  ۳.٦عامل، في حين بلغ حوالي 
يمثل حوالي  ،مقارنة بالريف عامل ۱.۱زيادة بلغ حوالي 

% من متوسط عدد العمال بالريف، وقد ثبتت معنوية ٤٤
ويمكن تفسير  .۰.۰۱الفروق بينهما عند مستوى معنوية 

الطاقة زيادة  إلىأسباب زيادة عدد العاملين بالحضر 
خبز الحر المكمية الدقيق المخبوزة يومياً باإلنتاجية و

 .وبالتالي يحتاج لعدد أكبر من العمال الحضر مقارنة بالريفب

 جر العامل اليوميأ
قدر متوسط األجر اليومي للعامل في المخبز بالريف 

جنيهاً في  ٥۷.٤جنيهاً، في حين بلغ حوالي  ٤۹.۹بنحو 

جنيهاً مقارنة  ۷.٥الحضر بمقدار زيادة بلغ حوالي 
وسط األجر بالريف، % من مت۱٥بالريف، يمثل حوالي 

وقد ثبتت معنوية الفروق بينهما عند مستوى معنوية 
. وقد تعزي هذه الزيادة إلى ارتفاع األسعار ۰.۰۱

 ومستوى المعيشة بالحضر مقارنة بالريف.

 متوسط تكلفة نقل شكارة الدقيق
 ۲.٤بلغ متوسط تكلفة نقل شكارة الدقيق بالريف نحو 

يهاً في الحضر بمقدار جن ۱.۹جنيهاً، في حين بلغ حوالي 
جنيهاً مقارنة بالريف، يمثل  ۰.٥انخفاض بلغ حوالي 

% من متوسط تكلفة النقل بالريف، وقد ثبتت ۱۹حوالي 
، وقد ۰.۰۱معنوية الفروق بينهما عند مستوى معنوية 

يعزي ارتفاع متوسط تكلفة نقل شكارة الدقيق بالريف 
ي الريف مقارنة بالحضر إلى بعد المسافة بين المخابز ف

وبين تجار الدقيق والمستودعات المركزة غالباً في المدن 
باإلضافة إلى وفورات الحجم بسبب نقل كمية أكبر من 
الدقيق للمخبز الحر في الحضر لزيادة حصة الدقيق 

 المخبوزة يومياً بالحضر مقارنة بالريف.

 متوسط التكاليف اإلنتاجية السنوية
لسنوية للمخبز بالريف قدر متوسط التكاليف اإلنتاجية ا

ألف  ۳۹۲ألف جنيه، في حين بلغ حوالي  ۲٦٦.۳بنحو 
ألف  ۱۲٥.۷جنيه في الحضر بمقدار زيادة بلغ حوالي 

% من متوسط ٤۷.۲جنيه مقارنة بالريف، يمثل حوالي 
التكاليف اإلنتاجية السنوية بالريف، وقد ثبتت معنوية 

ذي ، األمر ال۰.۰۱الفروق بينهما عند مستوى معنوية 
 يعزي إلى زيادة كمية اإلنتاج بالحضر مقارنة بالريف.

 متوسط اإليرادات السنوية
بلغ متوسط اإليرادات السنوية للمخبز بالريف حوالي 

ألف جنيه في  ٤٦۰.۲ألف جنيه، في حين بلغ نحو  ۹.۳۱٤
ألف جنيه مقارنة  ۱٤٥.۳الحضر بمقدار زيادة بلغ حوالي 

ن متوسط اإليرادات % م٤٦.۱بالريف والذي يمثل حوالي 
السنوية بالريف، وقد ثبتت معنوية الفروق بينهما عند 

. ويمكن تفسير هذه الزيادة بسبب ۰.۰۱مستوى معنوية 
زيادة الطاقة اإلنتاجية بالمخبز الحر بالحضر مقارنة 

 بالريف.

 متوسط صافي اإليراد السنوي
 ٤۸.٦قدر صافي اإليراد السنوي للمخبز بالريف بنحو 

ألف جنيه في  ٦۸.۲، في حين بلغ حوالي ألف جنيه
ألف جنيه مقارنة  ۱۹.٦الحضر بمقدار زيادة بلغ حوالي 

% من متوسط صافي اإليراد ٤۰.۳بالريف، يمثل حوالي 
السنوي بالريف، وقد ثبتت معنوية الفروق بينهما عند 

. ويمكن تفسير هذه الزيادة بسبب ۰.۰۱مستوى معنوية 
مخبز الحر بالحضر مقارنة زيادة الطاقة اإلنتاجية بال

 بالريف.
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أهم المالمح والخصائص االقتصادية للمخابز الحرة في ريف وحضر محافظة الغربية بعينة الدراسة خالل عام  .۱جدول 
۲۰۱٥ 

مقدار  الحضر الريف انـــــــــــالبي
 التغير

 التغير
)%(  

) للفرق tاختبار (
 بين المجموعتين

 **٥.۳۷۷ ۸.٥۰ ۲.۳٥۳ ۳۰.۰۲٥ ۲۷.٦۷۲ ز باأللف جنيهمصروفات تأسيس وتجهيز المخب

 )۰.٤۹۷( )٤.۲۷( )۱.۸۷( ٤۱.۸۸ ٤۳.۷٥ متوسط مساحة المخبز بالمتر المربع

 **٤.۳٥٦ ۲٦.۸۳ ۱۷۱.۹ ۸۱۲.٥ ٦٤۰.٦ متوسط اإليجار الشهري بالجنيه

كجم) المخبوزة  ٥۰متوسط عدد شكائر الدقيق (وزن 
 **٤.۸۹٦ ٤٦.۱٥ ۱.٤٤ ٤.٥٦ ۳.۱۲ يومياً بالمخبز

 **٤.٤۰۹ ٤٤.۰ ۱.۱ ۳.٦ ۲.٥ متوسط عدد العمال بالمخبز

 **٤.۰۸٦ ۱٥.۰۳ ۷.٥ ٥۷.٤ ٤۹.۹ متوسط أجر العامل اليومي بالجنيه

 )**۹.۷٦۲( )۱۹.۰( )۰.٤٥( ۱.۹۲ ۲.۳۷ متوسط تكلفة نقل شكارة الدقيق بالجنيه

 **٥.۲۲٦ ٤۷.۲ ۱۲٥.۷ ۳۹۲.۰ ۲٦٦.۳ متوسط التكاليف اإلنتاجية السنوية باأللف جنيه

 **٤.۸۸٥ ٤٦.۱ ۱٤٥.۳ ٤٦۰.۲ ۳۱٤.۹ متوسط اإليرادات السنوية باأللف جنيه

 **۳.۲۲۸ ٤۰.۳ ۱۹.٦ ٦۸.۲ ٤۸.٦ متوسط صافي اإليراد السنوي باأللف جنيه

 ۱.۰۳۰ ٥.٦ )۰.۰۱( ۰.۱۷ ۰.۱۸ العائد على الجنيه المستثمر بالجنيه

  ۱۰۰× = (مقدار التغير/ القيمة في الريف) ) %(التغير   ،القيمة في الريف –مقدار التغير = القيمة في الحضر حيث أن: 
 ۰.۰۱** تشير إلى المعنوية عند مستوى  ۰.۰٥* تشير إلى المعنوية عند مستوى  القيم بين األقواس تعبر عن قيماً سالبة

 .۲۰۱٥جمعت وحسبت من العينة البحثية بمحافظة الغربية عام  :المصدر

 

 
 الجنيه المستثمرالعائد على 

بلغ متوسط العائد على الجنيه المستثمر في المخابز 
جنيهاً، في حين  ۰.۱۸الحرة بريف محافظة الغربية نحو 

جنيهاً بالنسبة للحضر، ولم تثبت معنوية  ۰.۱۷بلغ حوالي 
الفروق بينهما. وقد يعزي عدم وجود اختالف بينهما إلى 

ضر يقابلها في أن الزيادة في اإليرادات السنوية في الح
الناحية األخرى ارتفاع تكاليف اإلنتاج بها مقارنة بالريف 

    وبنفس نسبة التغير تقريبا.

األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية لرغيف 
 لخبز البلدي الحرا

إلى أن متوسط التكاليف الثابتة لرغيف  ۲جدول يشير 
حوالي جرام بالريف قد بلغ  ۱۲۰الخبز البلدي الحر وزن 

% من متوسط التكاليف ٥.٥قرشاً يمثل نحو  ۲.۳۳
قرشاً، في حين  ٤۲.۳۷اإلنتاجية الكلية والذي قدر بنحو 

قرشاً  ۱.۸٥بلغ متوسط التكاليف الثابتة في الحضر حوالي 
% من متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية ٤.۳يمثل نحو 

بانخفاض معنوي إحصائيا  قرشاً  ٤۲.۷والذي قدر بنحو 
مقارنة قرشاً  ۰.٤۸بلغ نحو  ۰.۰۱ستوى معنوية عند م

% من متوسط التكاليف ۲۰.٦يمثل نحو بالريف والذي 
ويمكن تفسير أسباب انخفاض ، الثابتة للرغيف بالريف

التكاليف الثابتة للرغيف في الحضر مقارنة متوسط 
اإلنتاج حجم بالريف إلى وفورات الحجم نتيجة زيادة 

وبالتالي تتوزع  لريففي الحضر مقارنة بااليومي 
 .اإلنتاجالتكاليف الثابتة على حجم أكبر من 

وقدر متوسط التكاليف المتغيرة للرغيف بالريف بنحو 
% من متوسط ۹٤.٥قرشاً والذي يعادل حوالي  ٤۰

التكاليف اإلنتاجية الكلية، بينما بلغ في الحضر حوالي 
% من متوسط ۹٥.۷قرشاً والذي يعادل حوالي  ٤۰.۸٥

ف اإلنتاجية الكلية بزيادة معنوية إحصائيا عند التكالي
قرشاً مقارنة  ۰.۸۱بلغت نحو  ۰.۰۱مستوى معنوية 

% من متوسط التكاليف المتغيرة ۲بالريف والتي تمثل نحو 
للرغيف بالريف، ويمكن تفسير أسباب ارتفاع متوسط 
التكاليف المتغيرة للرغيف في الحضر مقارنة بالريف إلى 

ال في الحضر مقارنة بالريف، ولم تثبت ارتفاع أجور العم
معنوية الفروق بين متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية 

 للرغيف في الريف والحضر.
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جرام بعينة  ۱۲۰األهمية النسبية لبنود التكاليف اإلنتاجية لتصنيع رغيف خبز بلدي حر غير مدعم وزن  .۲جدول 
 ۲۰۱٥الدراسة بمحافظة الغربية خالل عام 

مقدار التغير  الحضر الريف لتكاليف اإلنتاجيةبنود ا
 بالقرش

 التغير
)%( 

) للفرق tاختبار (
القيمة  بين المجموعتين

 بالقرش
القيمة  )%(

 بالقرش
)%( 

        أوالً: التكاليف الثابتة

 )**۲.۷٤٦( )۱۸.۱( )۰.۲٥( ۲.٦ ۱.۱۳ ۳.۳ ۱.۳۸ اإليجار

 )**٤.۷۸۲( )۲٤.٤( )۰.۱۱( ۰.۸ ۰.۳٤ ۱.۱ ۰.٤٥ اإلهالك

Pالفائدة على رأس المال

 )۱( ۰.٤۹ ۱.۲ ۰.۳۷ ۰.۹ )۰.۱۲( )۲٤( )٤.٥.۷۸۲**( 

 )**۳.٥۸٥( )۲۰.٦( )۰.٤۸( ٤.۳ ۱.۸٥ ٥.٥ ۲.۳۳ إجمالي التكاليف الثابتة

        ثانياً: التكاليف المتغيرة

 )۰.۳۱۸( )۰.۰٤( )۰.۰۱( ٦۳.٦ ۲۷.۱٥ ٦٤.۱ ۲۷.۱٦ ثمن الدقيق

 **۳.٥۱۰ ۱۲.۹ ۰.۹۳ ۱۹.۰ ۸.۱۲ ۱۷.۰ ۷.۱۹ أجور العمال

Pاإلضافات األخرى

)۲( ٤.۱۲ ۹.۷ ٤.۱۱ ۹.٦ )۰.۰۱( )۰.۲( )۰.۱۹۹( 

 )۱.۳۳۸( )۱.۱( )۰.۰۱( ۲.۱ ۰.۸۹ ۲.۱ ۰.۹۰ الوقود

 )**۹.٦۲۳( )۱۸.٦( )۰.۰۸( ۰.۸ ۰.۳٥ ۱.۰ ۰.٤۳ النقل

 )۱.۱۲۳( )۰.۸( )۰.۰۰۲( ۰.٦ ۰.۲٤۷ ۰.٦ ۰.۲٤۹ المياه والكهرباء

 **۳.۱۲٦ ۲.۰ ۰.۸۱ ۹٥.۷ ٤۰.۸٥ ۹٤.٥ ٤۰.۰٤ التكاليف المتغيرةإجمالي 

 ۱.۰۱۷ ۰.۸ ۰.۳۳ ۱۰۰.۰ ٤۲.۷۰ ۱۰۰.۰ ٤۲.۳۷ إجمالي التكاليف الكلية

  ۱۰۰× = (مقدار التغير/ القيمة في الريف)  )%( التغير ،القيمة في الريف –مقدار التغير = القيمة في الحضر حيث أن: 
 ۰.۰۱قيماً سالبة                        ** تشير إلى المعنوية عند مستوى  القيم بين األقواس تعبر عن

   اإلضافات االخري وتشمل الخميرة، الردة، الملح، وأكياس التعبئة.   ) ۲(    %.۱۱سعر الفائدة السنوي حوالي  )۱(
 .۲۰۱٥جمعت وحسبت من العينة البحثية بمحافظة الغربية عام  :المصدر

 

الدقيق كأعلى بنود التكاليف اإلنتاجية وقد جاء بند ثمن 
قرشاً يمثل نحو  ۲۷.۲في الريف حيث بلغ متوسطه نحو 

% من متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية، واحتل بند ۱.٦٤
قرشاً  ۷.۲أجور العمال المرتبة الثانية بمتوسط بلغ حوالي 

% من متوسط التكاليف اإلنتاجية ۱۷والذي يعادل نحو 
% من ۸۱.۱هذان البندان معاً نحو  الكلية، حيث يمثل

متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية، وجاءت بنود كل من 
اإلضافات األخرى، اإليجار، الوقود، الفائدة على رأس 
المال، اإلهالك، النقل، المياه والكهرباء في المراتب التالية 
على الترتيب كأعلى بنود التكاليف اإلنتاجية لتصنيع الخبز 

ف حيث بلغ متوسط كل منها على الترتيب نحو الحر بالري
قرشاً،  ۰.۲٥، ٤۳.۰، ٤٥.۰، ٤۹.۰، ۰.۹، ٤.۱، ۱.٤

%، ۲.۱%، ۳.۳%، ۹.۷والتي تمثل على التوالي حوالي 
% من متوسط التكاليف ٦.%۰، %۱.۰، %۱.۱، ۱.۲

جرام  ۱۲۰اإلنتاجية الكلية لتصنيع رغيف بلدي حر وزن 
 قرشاً. ٤۲.٤بالريف والبالغ نحو 

النسبة للحضر فقد جاء أيضا بند ثمن الدقيق كأعلى وب
بنود التكاليف اإلنتاجية لتصنيع الخبز حيث بلغ متوسطه 

% من متوسط التكاليف ٦۳.٦قرشاً يمثل نحو  ۲۷.۲نحو 
اإلنتاجية الكلية، واحتل بند أجور العمال المرتبة الثانية 

% من ۱۹قرشاً والذي يعادل نحو  ۸.۱بمتوسط بلغ حوالي 
سط التكاليف اإلنتاجية الكلية، حيث يمثل هذان البندان متو

% من متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية، ۸۲.٦معاً نحو 
وجاءت بنود كل من اإلضافات األخرى، اإليجار، الوقود، 
الفائدة على رأس المال، النقل، اإلهالك، والمياه والكهرباء 

كاليف في المراتب التالية على الترتيب كأعلى بنود الت
اإلنتاجية لتصنيع الخبز الحر بالحضر حيث بلغ متوسط 

، ۰.۳۷، ۰.۸۹، ۱.۱، ٤.۱كل منها على الترتيب نحو 
قرشاً، والتي تمثل على التوالي  ۰.۲٥، ۰.۳٤، ۰.۳٥

%، ۰.۸%، ۰.۹%، ۲.۱%، ۲.٦%، ۹.٦حوالي 
% من متوسط التكاليف اإلنتاجية الكلية ٦.%۰، ۰.۸

جرام بالحضر والبالغ  ۱۲۰لتصنيع رغيف بلدي حر وزن 
 قرشاً. ٤۲.۷نحو 



 
El-Shaib and El-Tokhy 

 

1802 

وباختبار معنوية الفروق بين متوسط كل بند من بنود 
التكاليف في كٍل من الريف والحضر كما يتضح من جدول 

بين  ۰.۰۱تبين وجود فروق معنوية عند مستوى  ۲
متوسط تكاليف كل من اإليجار، اإلهالك، الفائدة على 

ل فيما بين الريف والحضر رأس المال، أجور العمال، والنق
حيث انخفض متوسط تكاليف كل من هذه البنود في 
الحضر مقارنة بالريف ماعدا أجور العمال بمقدار بلغ نحو 

قرشاً على الترتيب والتي  ۰.۸، ۰.۱۲، ۰.۱۱، ۰.۲٥
%، ۲٤.٥%، ۲٤.٤%، ۱۸.۱تمثل على التوالي نحو 

% من متوسطها بالريف، ويعزي ذلك إلى وفورات ٦.۱۸
سعة حيث تنخفض متوسط التكاليف اإلنتاجية بزيادة حجم ال

اإلنتاج في الحضر مقارنة بالريف، بينما زاد متوسط بند 
قرشاً  ۰.۹۳أجور العمال في الحضر مقارنة بالريف بنحو 

% من متوسط الريف، في حين ۱۲.۹والذي يمثل حوالي 
لم يثبت معنوية الفروق بين متوسط تكاليف كل من ثمن 

 اإلضافات األخرى، الوقود، والمياه والكهرباء.الدقيق، 

تصنيع شكارة ل اءة االقتصاديةــرات الكفــــأهم مؤش
 بريف وحضر محافظة الغربيةالدقيق 

إلى أن أهم مؤشرات الكفاءة االقتصادية  ۳جدول يشير 
% ۷۲كجم نسبة استخراج  ٥۰لتصنيع شكارة الدقيق وزن 

 ا يلي:بريف وحضر محافظة الغربية موضحة فيم

 مية الخبز المنتجةك
جرام المنتجة من  ۱۲۰متوسط كمية الخبز وزن  بلغ

نسبة استخراج كجم  ٥۰شيكارة الدقيق الواحدة وزن 
رغيف، بينما بلغ حوالي  ٥٥۲.۳نحو  بالريف% ۷۲

، ولم تثبت معنوية الفروق رغيفاً في الحضر ٦.٥٥۲
لغ بو .منهما في كلٍ  قرشاً  ٥۰نحو  ه، وقد بلغ سعربينهما

 شكارةجرام المنتجة من  ٦۰وزن متوسط كمية الخبز 
 ۱۱۰٤.٦كجم بالريف نحو  ٥۰الدقيق الواحدة وزن 

ي الحضر، ولم رغيفاً ف ۱۱۰٥.۱رغيفاً، بينما بلغ حوالي 
 في كلٍ  قرشاً  ۲٥نحو  ه، وقد بلغ سعرتثبت معنوية الفروق

 .همامن

 التكاليف اإلنتاجية الكلية
 شكارةلتصنيع جية الكلية متوسط التكاليف اإلنتا قدر

بريف بالمخابز الحرة كجم  ٥۰الدقيق الواحدة وزن 
، في حين بلغ حوالي اً جنيه ۲۳٤ نحوبمحافظة الغربية 

ولم تثبت معنوية في حضر محافظة الغربية  اً جنيه ۹.۲۳٥
 .الفروق بينهما

 إجمالي العائد

الدقيق  شكارةتصنيع  من متوسط إجمالي العائد بلغ
بريف محافظة كجم بالمخابز الحرة  ٥۰ الواحدة وزن
 ۲۷٦.۳، في حين بلغ حوالي اً جنيه ۲۷٦.۲الغربية نحو 

 .ولم تثبت معنوية الفروق بينهمافي الحضر جنيهاً 

 صافي العائد
قدر متوسط صافي العائد من تصنيع شكارة الدقيق 

كجم بالمخابز الحرة بريف محافظة  ٥۰الواحدة وزن 
 ٤۰.۳، في حين بلغ حوالي جنيهاً  ٤۲.۱الغربية بنحو 

 جنيهاً بالنسبة للحضر، ولم تثبت معنوية الفروق بينهما.

 العائد على الجنيه المستثمر
بلغ متوسط العائد على الجنيه المستثمر في تصنيع 

كجم بالمخابز الحرة بريف  ٥۰شكارة الدقيق الواحدة وزن 
جنيهاً، في حين بلغ حوالي  ۰.۱۸محافظة الغربية نحو 

جنيهاً بالنسبة للحضر، ولم تثبت معنوية الفروق  ۰.۱۷
 بينهما.

 نسبة هامش الربح للمنتج
قدر متوسط نسبة هامش الربح للمنتج من تصنيع 

كجم بالمخابز الحرة بريف  ٥۰شكارة الدقيق الواحدة وزن 
%، في حين بلغ حوالي ۱٥.۳محافظة الغربية بنحو 

 وق بينهما.% بالنسبة للحضر، ولم تثبت معنوية الفر۱٤.٦

ومة الخبز الجديدة على المخابز ــق منظــر تطبيـــتأثي
 الحرة بريف وحضر محافظة الغربية

يتناول هذا الجزء دراسة تأثير منظومة الخبز الجديدة 
والتي قامت وزارة التموين بتطبيقها تدريجياً في بعض 

وحتى التطبيق الكامل لها في  ۲۰۱٤المحافظات في عام 
على اقتصاديات  ۲۰۱٥ت في منتصف عام جميع المحافظا

المخابز الحرة بريف وحضر محافظة الغربية حيث 
يوميًا لكل  أرغفة ٥تتضمن هذه المنظومة تخصيص 

قروش  ٥مواطن مسجل على البطاقة التموينية بسعر 
للرغيف ويحصل صاحب المخبز على باقي ثمن الرغيف 

 قةقرشاً) من وزارة التموين، ويحصل صاحب البطا ۳۰(
على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل  التموينية

استهالكه للخبز حيث تحسب كل نقطة تم  ما يتم توفيره من
توفيرها بعشرة قروش وذلك في أوائل الشهر التالي 

حصته التموينية الشهرية  لصرف الخبز باإلضافة إلى
)، (الموقع االلكتروني لوزارة التموين والتجارة الداخلية

وقد بدأ تطبيق هذه المنظومة في محافظة الغربية في بداية 
 .۲۰۱٤شهر ديسمبر 

ولدراسة تأثير المنظومة تم استخدام أسلوب المتغيرات 
 الصورية من خالل التطبيق في معادلة االنحدار التالية: 

       ^ 
 ص = أ + ب د

 حيث أن 
^ 

 ص: تشير إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع.
متوسط قيمة المتغير التابع في الفترة السابقة لتطبيق  :أ 

 منظومة الخبز الجديدة.
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لمخابز الحرة في ريف كجم في ا ٥۰الدقيق الواحدة وزن  شكارةتصنيع أهم مؤشرات الكفاءة االقتصادية ل .۳جدول 
 ۲۰۱٥وحضر محافظة الغربية بعينة الدراسة خالل عام 

دار مق الحضر الريف انـــــــــــالبي
 التغير

 التغير
)%(  

) للفرق tاختبار (
 بين المجموعتين

جرام المنتجة  ۱۲۰متوسط كمية الخبز وزن 
 ۰.۳۱۹ ۰.۰٥ ۰.۳ ٥٥۲.٦ ٥٥۲.۳ من الشكارة الواحدة بالرغيف

 - - - ٥۰ ٥۰ جرام  بالقرش ۱۲۰سعر الرغيف وزن 

جرام المنتجة من  ٦۰متوسط كمية الخبز وزن 
 ۰.۳۱۹ ۰.۰٥ ۰.٥ ۱۱۰٥.۱ ۱۱۰٤.٦ فالشكارة الواحدة بالرغي

 - - - ۲٥ ۲٥ جرام  بالقرش ٦۰سعر الرغيف وزن 

 ۱.۰۸۹ ۰.۸۱ ۱.۹ ۲۳٥.۹ ۲۳٤.۰ إجمالي التكاليف بالجنيه

 ۰.۳۱۹ ۰.۰٤ ۰.۱ ۲۷٦.۳ ۲۷٦.۲ إجمالي العائد بالجنيه

 )۰.۹۹٦( )٤.۲۷( )۱.۸( ٤۰.۳ ٤۲.۱ صافي العائد بالجنيه

 )۱.۰۳( )٥.٥٦( )۰.۰۱( ۰.۱۷ ۰.۱۸ العائد على الجنيه المستثمر

 )۱.۰۱۷( )٤.٥۷( )۰.۷( ۱٤.٦ ۱٥.۳ نسبة هامش الربح للمنتج %

 القيمة في الريف –مقدار التغير = القيمة في الحضر  -  .القيم بين األقواس تعبر عن قيماً سالبة  - حيث أن :
 سعر الرغيف الواحد ×  كمية الخبز للشكارةالعائد = متوسط إجمالي  -  ۱۰۰× = (مقدار التغير/ القيمة في الريف)  )%(التغير  -
 العائد على الجنيه المنفق = صافي العائد / إجمالي التكاليف الكلية - إجمالي التكاليف الكلية –صافي العائد = إجمالي العائد  -
 ۱۰۰× = (صافي العائد / إجمالي العائد)  )%( نسبة هامش الربح للمنتج -

UالمصدرU : ۲۰۱٥وحسبت من بيانات العينة البحثية بمحافظة الغربية عام جمعت. 

 

مقدار التغير في المتغير التابع نتيجة تطبيق منظومة  ب:
 الخبز الجديدة. 

) حيث ۱متغير صوري يأخذ قيمتين تحكميتين (صفر،  د :
يأخذ القيمة صفر في الفترة السابقة لتطبيق منظومة 

د في الفترة التالية الخبز الجديدة، ويأخذ القيمة واح
 لتطبيق منظومة الخبز الجديدة.

وتبين المعادلة السابقة أن متوسط قيمة المتغير التابع 
في الفترة السابقة لتطبيق منظومة الخبز الجديدة = أ بينما 
يبلغ متوسطها في الفترة التالية لتطبيق المنظومة = أ + ب 

ساوي أ في حالة ثبوت معنوية معامل االنحدار ب بينما ت
فقط في حالة عدم ثبوت معنوية معامل االنحدار ب 

 ).۲۰۱٤؛ سالم، ۱۹۹٤(الشوربجي، 

تطبيق منظومة الخبز الجديدة على عدد شكائر  تأثير
 الدقيق المخبوزة يومياً 

 المخابز الحرة بالريف
والتي ثبتت معنويتها  ٤جدول ب) ۱تشير المعادلة رقم (

لخبز الجديدة كان أن منظومة ا ۰.۰۱عند مستوى معنوية 
 على عدد شكائر الدقيق المخبوزة يومياً  تأثيرها سلبياً 

 ٤.۳بالمخابز الحرة في الريف حيث انخفضت من حوالي 
كجم) قبل تطبيق المنظومة إلى  ٥۰شكارة يومياً (وزن 

شكارة يومياً بعد تطبيق المنظومة بمقدار  ۳.۱نحو 
من  %۲۷.٥شكارة تمثل حوالي  ۱.۲انخفاض بلغ حوالي 

 متوسط عدد الشكائر المخبوزة يومياً قبل تطبيق المنظومة.

 المخابز الحرة بالحضر
والتي ثبتت معنويتها  ٤بجدول ) ۲المعادلة رقم ( تبين

أن منظومة الخبز الجديدة كان  ۰.۰۱عند مستوى معنوية 
 على عدد شكائر الدقيق المخبوزة يومياً  تأثيرها سلبياً 

يث انخفضت من حوالي بالمخابز الحرة في الحضر ح
 ٤.٦شكارة يومياً قبل تطبيق المنظومة إلى نحو  ۷٥.٦

شكارة يومياً بعد تطبيق المنظومة بمقدار انخفاض بلغ 
% من متوسط عدد ۳۲.٤شكارة تمثل حوالي  ۲.۲حوالي 

 الشكائر المخبوزة يومياً قبل تطبيق المنظومة.

ويمكن تفسير أسباب انخفاض كمية اإلنتاج بالمخابز 
 لحرة بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة بسبب توفيرا

حصة يومية من الخبز المدعم لكل ل المنظومة الجديدة
أرغفة)، إلى جانب تحسن جودته بسبب منافسة  ٥مواطن (

وقد يعزي أصحاب المخابز المدعمة لجذب المستهلكين، 
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االنخفاض لعدد الشكائر المخبوزة بالحضر ارتفاع نسبة 
مقارنة بالريف إلى كثرة عدد المخابز المدعمة بها مقارنة 

 بالريف.

الجديدة على عدد العمال  تأثير تطبيق منظومة الخبز
 بالمخبز

 المخابز الحرة بالريف
 والتي ثبتت معنويتها ٤جدول ) ب۳توضح المعادلة رقم (

مة الخبز الجديدة كان أن منظو ۰.۰۱عند مستوى معنوية 
تأثيرها سلبياً على عدد العمال بالمخابز الحرة في الريف 

عامل قبل تطبيق المنظومة  ۳.٥حيث انخفض من حوالي 
عامل بعد تطبيق المنظومة بمقدار انخفاض  ۲.٥إلى نحو 

% من متوسط ۲۸.٦بلغ حوالي عامل واحد يمثل حوالي 
 عدد العمال قبل تطبيق المنظومة.

 الحرة بالحضر المخابز
 والتي ثبتت معنويتها ٤جدول ) ب٤المعادلة رقم (توضح 

أن منظومة الخبز الجديدة كان  ۰.۰۱عند مستوى معنوية 
تأثيرها سلبياً على عدد العمال بالمخابز الحرة في الحضر 

عامل قبل تطبيق المنظومة  ٥.۱۳حيث انخفض من حوالي 
دار انخفاض عامل بعد تطبيق المنظومة بمق ۳.٥۷إلى نحو 

% من متوسط ۳۰.٥عامل يمثل حوالي ۱.٥٦بلغ حوالي 
 عدد العمال قبل تطبيق المنظومة.

ويمكن تفسير انخفاض عدد العمال بالمخابز الحرة بعد 
تطبيق منظومة الخبز الجديدة بسبب انخفاض كمية اإلنتاج 
بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وقد تعزي زيادة نسبة 

ر مقارنة بالريف إلى زيادة نسبة االنخفاض في الحض
انخفاض اإلنتاج بها مقارنة بالريف بعد تطبيق المنظومة 

 الجديدة.

ديدة على تكلفة إنتاج تأثير تطبيق منظومة الخبز الج
 رغيف الخبز

 المخابز الحرة بالريف
والتي ثبتت معنويتها  ٤جدول ) ب٥تشير المعادلة رقم (

لخبز الجديدة أدت أن منظومة ا ۰.۰٥عند مستوى معنوية 
جرام  ۱۲۰إلى ارتفاع تكاليف إنتاج رغيف الخبز وزن 

قرشاً قبل تطبيق المنظومة  ٤۱.۷في الريف من حوالي 
قرشاً بعد تطبيق المنظومة بمقدار زيادة بلغ  ٤۲.٤إلى نحو 
% من متوسط تكلفة ۱.۷قرشاً يمثل حوالي  ۰.۷حوالي 

 إنتاج الرغيف قبل تطبيق المنظومة.

 الحرة بالحضرالمخابز 
والتي ثبتت  ٤) بجدول ٦المعادلة رقم (توضح 

أن منظومة الخبز  ۰.۰٥معنويتها عند مستوى معنوية 
الجديدة أدت إلى ارتفاع تكاليف إنتاج رغيف الخبز وزن 

قرشاً قبل تطبيق  ٤۲.۱جرام في الحضر من حوالي  ۱۲۰
قرشاً بعد تطبيق المنظومة  ٤۲.۷المنظومة إلى نحو 

% من ۱.٥قرشاً يمثل حوالي  ۰.٦ادة بلغ حوالي بمقدار زي
 متوسط تكلفة إنتاج الرغيف قبل تطبيق المنظومة.

ويمكن تفسير سبب زيادة تكاليف إنتاج رغيف الخبز 
بالمخابز الحرة بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة بسبب 
انخفاض كمية اإلنتاج بعد تطبيق المنظومة وبالتالي توزيع 

على كمية أقل من اإلنتاج، وقد يعزي التكاليف الثابتة 
انخفاض نسبة التغير في الحضر مقارنة بالريف إلى زيادة 

 كمية اإلنتاج بها مقارنة بالريف.

ة على تكاليف تأثير تطبيق منظومة الخبز الجديد
 تصنيع شكارة الدقيق

 لحرة بالريفالمخابز ا
والتي ثبتت معنويتها  ٤) بجدول ۷تبين المعادلة رقم (

أن منظومة الخبز الجديدة أدت  ۰.۰٥مستوى معنوية عند 
كجم في  ٥۰إلى ارتفاع تكاليف تصنيع شكارة الدقيق وزن 

جنيهاً قبل تطبيق المنظومة إلى  ۲۳۰الريف من حوالي 
جنيهاً بعد تطبيق المنظومة بزيادة بلغت حوالي  ۲۳٤نحو 

% من متوسط تكلفة تصنيع ۱.۷جنيهات تمثل حوالي  ٤
 قبل تطبيق المنظومة. شكارة الدقيق

 المخابز الحرة بالحضر
والتي ثبتت معنويتها  ٤) بجدول ۸المعادلة رقم (تشير 

أن منظومة الخبز الجديدة أدت  ۰.۰٥عند مستوى معنوية 
كجم في  ٥۰إلى ارتفاع تكاليف تصنيع شكارة الدقيق وزن 

جنيهاً قبل تطبيق المنظومة إلى  ۲۳۲.٥الحضر من حوالي 
اً بعد تطبيق المنظومة بزيادة بلغت حوالي جنيه ۲۳٦نحو 
% من متوسط تكلفة إنتاج ۱.٥جنيهاً تمثل حوالي  ٥.۳

 الرغيف قبل تطبيق المنظومة.
ويمكن تفسير سبب زيادة تكاليف تصنيع شكارة الدقيق 
بالمخابز الحرة بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة بسبب 

لتالي توزيع انخفاض كمية اإلنتاج بعد تطبيق المنظومة وبا
التكاليف الثابتة على كمية أقل من اإلنتاج وهو ما يؤدي 
إلى زيادة متوسط التكاليف الثابتة وبالتالي زيادة متوسط 
 التكاليف الكلية، وقد يعزي انخفاض نسبة التغير في الحضر
 مقارنة بالريف إلى زيادة كمية اإلنتاج بها مقارنة بالريف.

جديدة على صافي العائد تأثير تطبيق منظومة الخبز ال
 من تصنيع شكارة الدقيق
 المخابز الحرة بالريف
 والتي ثبتت معنويتها ٤) بجدول ۹توضح المعادلة رقم (

أن منظومة الخبز الجديدة كان  ۰.۰٥عند مستوى معنوية 
لها تأثيراً سلبياً على صافي العائد من تصنيع شكارة الدقيق 

 ٤٦.۱والي كجم في الريف حيث انخفض من ح ٥۰وزن 
جنيهاً بعد  ٤۲.۱جنيهاً قبل تطبيق المنظومة إلى نحو 

جنيهات  ٤تطبيق المنظومة بمقدار انخفاض بلغ حوالي 
% من متوسط صافي العائد من تصنيع ۸.٦يمثل حوالي 

 شكارة الدقيق قبل تطبيق المنظومة.
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 ابز الحرة بريف وحضر محافظة الغربيةأهم المتغيرات االقتصادية للمختأثير منظومة الخبز الجديدة على  .٤جدول 
المتوسط  "ف" ۲ر المعادلة م المتغير التابع

قبل 
 المنظومة

المتوسط 
بعد 

 المنظومة

مقدار 
 التغير

 التغير
)%(  

عدد شكائر الدقيق 
 المخبوزة يومياً 

 ۱ الريف
^ 

 د ۱.۱۸۸ – ٤.۳۱۳=  ۱ص
 

۰.٤٤۳ 
 

۲۳.۸٥** 
 

٤.۳۱۳ 
 

۳.۱۲٥ 
 

)۱.۱۸۸( 
 
)۲۷.٥( 

       )۲٥.۱) **(-٤.۸۸٤**(       

 ۲ الحضر
^ 

 د ۲.۱۸۸ – ٦.۷٥=  ۲ص
 

۰.٤۳۹ 
 

۲۳.٤۷** 
 

٦.۷٥ 
 

٤.٥٦۲ 
 

)۲.۱۸۸( 
 

)۳۲.٤( 
      )۲۱.۱) **(-٤.۸٤٤**(       

 عدد العمال
 بالمخبز

 ۳ الريف
^ 

 د ۱.۰ – ۳.٥۰=  ۱ص
 

۰.٥۰۰ 
 
۳۰.۰** 

 
۳.٥ 

 
۲.٥ 

 
)۱.۰( 

 
)۲۸.٦( 

      )۲۷.۱) **(-٥.٤۸(**       

 ٤ الحضر
^ 

 د ۱.٥٦۳ – ٥.۱۲٥=  ۲ص
 

۰.۳۸۱ 
 

۱۸.٤۹** 
 

٥.۱۲٥ 
 

۳.٥٦۲ 
 

)۱.٥٦۳( 
 

)۳۰.٥( 
       )۱۹.۹٤-)** (٥.۳۰**(       

 إنتاجتكاليف 
وزن  رغيف الخبز

م راج۱۲۰
 قرشبال

 ٥ الريف
^ 

 د ۰.۷۲۲+  ٤۱.٦٥=  ۱ص
 

۰.۱٦۸ 
 

٦.۰٦۱* 
 

٤۱.٦٥ 
 

٤۲.۳۷ 
 

۰.۷۲۲ 
 

۱.۷۳ 
       )۲۰۰.۷)  **(۲.٤٦۲*(       

 ٦ الحضر
^ 

 د ۰.٦۲٥+  ٤۲.۰۸=  ۲ص
 

۰.۱۲۱ 
 

٤.۱۱۳* 
 

٤۲.۰۸ 
 

٤۲.۷۰ 
 

۰.٦۲٥ 
 

۱.٤۸ 
      )۱۹۲.۹) **(۲.۰۲۸*(       

تكاليف تصنيع 
شكارة الدقيق 

كجم  ٥۰وزن 
 بالجنيه

 ۷ الريف
^ 

 د ۳.۹۹+  ۲۳۰.۰٤=  ۱ص
 

۰.۱٦۱ 
 

٥.۷٦۸* 
 

۲۳۰.۰ 
 

۲۳٤.۰ 
 

۳.۹۹ 
 

۱.۷۳ 
       )۱۹٥.۸)  **(۲.٤۰۲*(       

 ۸ الحضر
^ 

 د ۳.٤٥+  ۲۳۲.٥=  ۲ص
 

۰.۱۳۳ 
 

٤.٥۸۹* 
 

۲۳۲.٥ 
 

۲۳٥.۹٥ 
 

۳.٤٥ 
 

۱.٤۸ 
       )۲۰۳.۹) **(۲.۱٤۲*(       

صافي العائد من 
تصنيع شكارة 

 ٥۰الدقيق وزن 
 كجم بالجنيه

 ۹ الريف
^ 

 د ۳.۹۹ - ٤٦.۱۱٥=  ۱ص
 

۰.۱٦۸ 
 

٦.۰٥* 
 

٤٦.۱۱ 
 

٤۲.۱۲ 
 

)۳.۹۹( 
 

)۸.٦٥( 
        )٤۰.۲)  **(-۲.٤٦*(       

 ۱۰ الحضر
^ 

 د ۳.٤٥٥ – ٤۳.۷۸۲=  ۲ص
 

۰.۱۱۸ 
 

٤.۱۰* 
 

٤۳.۷۸ 
 

٤۰.۳۲ 
 

)۳.٤٥( 
 

)۷.۸۸( 
       )۳٥.۸٥)  **(-۲.۰۰*(       

العائد على الجنيه 
 المستثمر بالجنيه 

 ۱۱ الريف
^ 

 د ۰.۰۲۰ – ۰.۲۰۱=  ۱ص
 

۰.۱٦۸ 
 

٦.۰۳۸* 
 

۰.۲۰ 
 

۰.۱۸ 
 

)۰.۰۲( 
 

)۱۰.۰( 
      )۳٤.٤۱) **(-۲.٤٦*(       

 ۱۲ الحضر
^ 

 د ۰.۰۱۷ – ۰.۱۸۹=  ۲ص
 

۰.۱۲۲ 
 

٤.۱۸* 
 

۰.۱۹ 
 

۰.۱۷ 
 

)۰.۰۱۷( 
 

)۸.۹٥( 
      )۳۱.٤٦) **(-۲.۰٤٥*(       

نسبة هامش 
 الربح للمنتج

 ۱۳ الريف
^ 

 د ۱.٤٥٥ – ۱٦.٦۹۹=  ۱ص
 

۰.۱٦۸ 
 

٦.۰٦۱* 
 

۱٦.٦۹۹ 
 

۱٥.۲٤ 
 

)۱.٤٥٥( 
 

)۸.۷۱( 
       )٤۰.۲٤ **( )-۲.٤٦*(       

 ۱٤ الحضر
^ 

 د ۱.۲٥۱ – ۱٥.۸٤٥=  ۲ص
 

۰.۱۲۱ 
 

٤.۱۱* 
 

۱٥.۸٤٥ 
 

۱٤.٥۹ 
 

)۱.۲٥۱( 
 

)۷.۸۹( 
       )۳٦.۳٤ **( )-۲.۰۲۸*(       

  ۱۰۰× التغير/ القيمة في الريف)  = (مقدار )%(التغير   ،القيمة في الريف –مقدار التغير = القيمة في الحضر حيث أن: 
^                   ^                                                                               

 = تشير إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع في الحضر.۲ص            الريف= تشير إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع في ۱ص
) حيث يأخذ القيمة صفر في الفترة السابقة لتطبيق منظومة الخبز الجديدة، ويأخذ ۱متغير صوري يأخذ قيمتين تحكميتين (صفر،  د :

    .األقواس تعبر عن قيم سالبةالقيم التي بين   القيمة واحد في الفترة التالية لتطبيق منظومة الخبز الجديدة.

   ۰.۰۱ر إلى المعنوية عند مستوى معنوية * تشي*  ۰.۰٥ * تشير إلى المعنوية عند مستوى معنوية

 .اإلحصائية بالغربيةبيانات العينة : حسبت من المصدر
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 المخابز الحرة بالحضر
والتي ثبتت  ٤جدول ) ب۱۰تشير المعادلة رقم (

أن منظومة الخبز  ۰.۰٥معنويتها عند مستوى معنوية 
لعائد من تصنيع الجديدة كان لها تأثيراً سلبياً على صافي ا

كجم في الحضر حيث انخفض من  ٥۰شكارة الدقيق وزن 
 ٤۰.۳جنيهاً قبل تطبيق المنظومة إلى نحو  ٤۳.۸حوالي 

جنيهاً بعد تطبيق المنظومة بمقدار انخفاض بلغ حوالي 
% من متوسط صافي العائد ۷.۹جنيهاً يمثل حوالي  ٥.۳

 من تصنيع شكارة الدقيق قبل تطبيق المنظومة.

تفسير سبب انخفاض صافي العائد من تصنيع  ويمكن
شكارة الدقيق بالمخابز الحرة بعد تطبيق منظومة الخبز 
الجديدة بسبب زيادة تكاليف تصنيع شكارة الدقيق بعد 
تطبيق المنظومة، وقد يعزي سبب االرتفاع النسبي لمعدل 
االنخفاض والتغير في الريف مقارنة بالحضر إلى االرتفاع 

زيادة تكاليف اإلنتاج بها مقارنة بالحضر النسبي لمعدل 
 بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة.

على العائد على  تأثير تطبيق منظومة الخبز الجديدة
 الجنيه المستثمر

 لمخابز الحرة بالريفا
 والتي ثبتت معنويتها ٤جدول ) ب۱۱توضح المعادلة رقم (

 أن منظومة الخبز الجديدة كان ۰.۰٥عند مستوى معنوية 
لها تأثيراً سلبياً على العائد على الجنيه المستثمر بالريف 

 جنيهاً قبل تطبيق المنظومة ۰.۲۰حيث انخفض من حوالي 
جنيهاً بعد تطبيق المنظومة بمقدار انخفاض  ۰.۱۸إلى نحو 

% من متوسط ۱۰جنيهاً يمثل حوالي  ۰.۰۲بلغ حوالي 
 العائد على الجنيه المستثمر قبل تطبيق المنظومة.

 مخابز الحرة بالحضرال
 والتي ثبتت معنويتها ٤جدول ) ب۱۲رقم (تشير المعادلة 

أن منظومة الخبز الجديدة كان  ۰.۰٥عند مستوى معنوية 
لها تأثيراً سلبياً على العائد على الجنيه المستثمر بالحضر 

 جنيهاً قبل تطبيق المنظومة ۰.۱۹حيث انخفض من حوالي 
 المنظومة بمقدار انخفاض جنيهاً بعد تطبيق ۰.۱۷إلى نحو 

% من متوسط ۸.۹جنيهاً يمثل حوالي  ۰.۰۲بلغ حوالي 
 العائد على الجنيه المستثمر قبل تطبيق المنظومة.

ويمكن تفسير سبب انخفاض العائد على الجنيه 
المستثمر بالمخابز الحرة بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة 

اض صافي بسبب زيادة تكاليف تصنيع شكارة الدقيق وانخف
العائد منها بعد تطبيق المنظومة، وقد يعزي سبب االرتفاع 
النسبي لمعدل االنخفاض والتغير في الريف مقارنة 
بالحضر إلى االرتفاع النسبي لمعدالت تغير كال من 
تكاليف اإلنتاج وصافي العائد بها مقارنة بالحضر بعد 

 تطبيق منظومة الخبز الجديدة.

 ز الجديدة على نسبة هامشتأثير تطبيق منظومة الخب
 الربح للمنتج

 المخابز الحرة بالريف
والتي ثبتت معنويتها  ٤جدول ) ب۱۳تبين المعادلة رقم (

أن منظومة الخبز الجديدة كان  ۰.۰٥عند مستوى معنوية 
لها تأثيراً سلبياً على نسبة هامش الربح للمنتج بالريف 

% قبل تطبيق المنظومة ۱٦.۷حيث انخفض من حوالي 
% بعد تطبيق المنظومة بانخفاض بلغ ۱٥.۲إلى نحو 

% من متوسط نسبة ۸.۷% يمثل حوالي ۱.٥حوالي 
 هامش الربح للمنتج قبل تطبيق المنظومة.

 المخابز الحرة بالحضر
والتي ثبتت  ٤جدول ) ب۱٤توضح المعادلة رقم (

أن منظومة الخبز  ۰.۰٥معنويتها عند مستوى معنوية 
سلبياً على نسبة هامش الربح للمنتج  الجديدة كان لها تأثيراً 

% قبل تطبيق ۱٥.۸بالحضر حيث انخفض من حوالي 
% بعد تطبيق المنظومة ۱٤.٦المنظومة إلى نحو 
% من ۷.۹% يمثل حوالي ۱.۲بانخفاض بلغ حوالي 

 متوسط نسبة هامش الربح للمنتج قبل تطبيق المنظومة.

 ويمكن تفسير سبب انخفاض نسبة هامش الربح للمنتج
بالمخابز الحرة بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة بسبب 
انخفاض صافي العائد بها بعد تطبيق المنظومة، وقد يعزي 
سبب االرتفاع النسبي لمعدل التغير أو االنخفاض في 
 الريف مقارنة بالحضر إلى االرتفاع النسبي لمعدل انخفاض
ز صافي العائد بها مقارنة بالحضر بعد تطبيق منظومة الخب

 الجديدة. 

ويتبين مما سبق أن منظومة الخبز الجديدة كان لها 
تأثيراً سلبياً على الكفاءة االقتصادية للمخابز الحرة في 
ريف وحضر محافظة الغربية، حيث أدت إلى انخفاض 
كمية اإلنتاج، عدد العمال، صافي العائد، العائد على الجنيه 

زيادة تكاليف المستثمر، وهامش الربح للمنتج كما أدت إلى 
 إنتاج الرغيف وكذلك تكلفة تصنيع شكارة الدقيق. 

بالمخابز  إلنتاج اليومي من الخبزل العوامل المحددة
 الحرة بمحافظة الغربية

إلنت�اج الي�ومي م�ن للتعرف على أهم العوامل المح�ددة ل
الخبز بالمخابز الحرة بمحافظة الغربية تم اس�تخدام أس�لوب 

ته الخطي�ة ب�ين اإلنت�اج الي�ومي االنحدار المتع�دد ف�ي ص�ور
من الخبز وأهم العوامل التي يعتقد ف�ي تأثيره�ا علي�ه والت�ي 
أمكن قياسها خاصة في ظل صعوبة الحصول عل�ى بيان�ات 
خاصة بعدد سكان كل منطق�ة ودخ�ول الم�واطنين به�ا، وق�د 

، Fogiel؛ ۲۰۱٤س���الم، الدالي���ة اآلتي���ة ( أخ���ذت الص���ورة
۱۹۸۸:( 

^                
 )R٥R، سR٤R، سR۳R، سR۲R، سR۱Rد(سص = 
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 حيث أن: 
^ 

من الخبز بالمخابز الحرة المقدرة كمية اإلنتاج اليومي  ص:
 بمحافظة الغربية بالرغيف.

 : عدد محالت البقالة والسوبر ماركت بالمنطقة.R۱Rس

 : عدد المطاعم بالمنطقة.R۲Rس

 : عدد المدارس في المنطقة.R۳Rس

 : عدد المخابز المدعمة بالمنطقة.R٤Rس

 ابز إنتاج الخبز الفينو بالمنطقة.:عدد مخR٥Rس

ووفق����اً للمنط����ق االقتص����ادي فم����ن المتوق����ع أن تك����ون 
معلم���ات ك���ل م���ن المتغي���رات الس���ابقة موجب���ة فيم���ا ع���دا 

الخ��اص بع��دد المخ��ابز المدعم��ة بالمنطق��ة،  R٤Rالمتغي��رين س
الخاص بعدد مخابز إنتاج الخبز الفينو والذي يج�ب أن  R٥Rس

 تكون إشارتهما سالبة.

 حرة بالريفالمخابز ال

بدراسة تأثير العوامل السابقة على كمية اإلنتاج الي�ومي 
من الخبز بالمخابز الحرة بري�ف محافظ�ة الغربي�ة واس�تناداً 

س���يط ب���ين ه���ذه لمص���فوفة كالي���ن لمع���امالت االرتب���اط الب
الستبعاد المتغي�رات الت�ي بينه�ا  ٥جدول العوامل والواردة ب

مع��اً ف��ي معادل��ة ) م��ن التواج��د ۰.۷ارتب�اط ق��وي (أكب��ر م��ن 
واح��دة منع��اً لح��دوث مش��كلة االزدواج الخط��ي فق��د ج��اءت 

                       على الصورة التالية:
 ^ 

  R۲R  +۲۳۰.۸س R۱R  +۲۲۱.۳س ٦۰.۲+  ۱۱۲٦.۸ص = 
         )۳.۹٤)  **(۰.۷٤٦) (۳.۳۱٦ **( )۲.۷۲۹     *( 

 )R٥R  )۱س R٤R – ۱۰٦.٥س R۳R – ۱۹۱.۲س
        )- ۲.۹۸٦)  **(- ۱.۲۰٦( 

P۲ر 
P  =۰.۸٤۱    رP-۲

P  =۰.۷٦۲      =۱۰.٦۱۱ف** 

) مقبولة من ۱وتبين نتائج التحليل أن المعادلة رقم (
الناحيتين االقتصادية واإلحصائية حيث تشير قيمة "ف" 

، وقد ۰.۰۱إلى معنوية هذه المعادلة عند مستوى معنوية 
ثبتت معنوية كال من متغيري عدد المطاعم وعدد المخابز 

، والمتغير ۰.۰۱مة بالمنطقة عند مستوى معنوية المدع
الخاص بعدد المدارس في المنطقة عند مستوى معنوية 

 ، بينما لم تثبت معنوية باقي المتغيرات األخرى. ۰.۰٥

وللوقوف على أقوى المتغيرات تأثيراً على المتغير 
التابع تم االستناد إلى أسلوب االنحدار المرحلي للمعادلة 

 حيث جاءت نتائجه على النحو التالي:) ۱السابقة (

^ 
 )R٤R  )۲س R۳R – ۱۸۹.۳س ٥.R۲R  +۲۱۹س ۲۲۱.٦+ ۱۲۲۰.۱ص = 

        )٦.۰٦) **(۳.٥٤۲)  **(۲.٥٦۹)   *(- ۲.۸۳٦          **( 

P۲ر 
P  =۰.۷۸ر         ٦P-۲

P  =۰.۷۳۲             =۱٤.٦٥۳ف** 

) والتي ثبتت معنويتها إحص�ائياً ۲وتشير المعادلة رقم (
إلى التأثير السلبي لعدد المخ�ابز  ۰.۰۱مستوى معنوية عند 

) وذلك باعتباره�ا الب�ديل واالختي�ار R٤Rالمدعمة بالمنطقة (س
األول لألف��راد ف��ي الحص��ول عل��ى احتياج��اتهم م��ن الخب��ز 
حيث تؤدي زيادة ع�دد المخ�ابز المدعم�ة بمخب�ز واح�د إل�ى 

رغي��ف  ۱۸۹.۳تن��اقص متوس��ط إنت��اج المخب��ز الح��ر بنح��و 
)، R۲Rفي حين تبين التأثير االيجابي لعدد المط�اعم (سيومياً، 

) عل�ى إنت�اج المخ�ابز الح�رة R۳Rوعدد المدارس بالمنطقة (س
بتل��ك المنطق��ة باعتبارهم��ا م��ن أه��م عناص��ر الطل��ب عل��ى 
الخبز حيث تؤدي زيادة كال منهما بوحدة واح�دة إل�ى زي�ادة 

رغيف�����اً عل�����ى  ۲۱۹.٥، ۲۲۱.٦اإلنت�����اج الي�����ومي بنح�����و 
ثبتت معنوية ك�ال م�ن متغي�ري ع�دد المط�اعم الترتيب، وقد 

وع���دد المخ���ابز المدعم���ة بالمنطق���ة عن���د مس���توى معنوي���ة 
، والمتغي�ر الخ�اص بع��دد الم�دارس ف��ي المنطق�ة عن��د ۰.۰۱

. وتشير قيم�ة معام�ل التحدي�د المع�دل ۰.۰٥مستوى معنوية 
% من التغيرات ۷۳.۲إلى أن حوالي  ۰.۷۳۲والبالغة نحو 

ت��اج الي��ومي م��ن الخب��ز بالمخ��ابز الحادث��ة ف��ي متوس��ط اإلن
الحرة بقرى محافظة الغربية تعزي إلى التغي�ر ف�ي ك�ل م�ن 
ع��دد المط��اعم، ع��دد المخ���ابز المدعم��ة، وع��دد الم���دارس 

 بالمنطقة. 

ولتقدير األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة التي شملتها 
) تم االستناد إلى قيمة معامل االنحدار ۲المعادلة رقم (

 ٦ياسي لتلك المتغيرات والموضحة بجدول الجزئي الق
حيث أمكن ترتيب هذه المتغيرات تنازلياً من حيث تأثيرها 

) في R۲Rعلى المتغير التابع حيث جاء عدد المطاعم (س
) R٤Rالمرتبة األولى، يليها عدد المخابز المدعمة بالمنطقة (س

) في R۳Rفي المرتبة الثانية، وأخيراً يأتي عدد المدارس (س
ثالثة كأهم العوامل المؤثرة على اإلنتاج اليومي المرتبة ال

 من الخبز بالمخابز الحرة بريف محافظة الغربية.

 المخابز الحرة بالحضر

بدراس���ة ت���أثير العوام���ل الم���ؤثرة عل���ى كمي���ة اإلنت���اج 
اليومي من الخبز بالمخابز الح�رة بحض�ر محافظ�ة الغربي�ة 

ط ب��ين س��يواس��تناداً لمص��فوفة كالي��ن لمع��امالت االرتب��اط الب
الس�تبعاد المتغي�رات الت�ي  ۷ج�دول هذه العوامل وال�واردة ب

) م��ن التواج��د مع��اً ف��ي ۰.۷بينه��ا ارتب��اط ق��وي (أكب��ر م��ن 
معادل��ة واح��دة منع��اً لح��دوث مش��كلة االزدواج الخط��ي فق��د 

                       جاءت على الصورة التالية:
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أه�م العوام�ل الم�ؤثرة عل�ى اإلنت�اج الي�ومي م�ن الخب�ز بالمخ�ابز  مصفوفة كالين لمع�امالت االرتب�اط البس�يط ب�ين .٥جدول 
 الحرة بريف محافظة الغربية

 R٥س R٤س R۳س R۲س R۱س ص المتغيرات 
      ۱.۰۰۰ ص
     ۱.۰ R۱ ۰.۰۷٥س
    ٦۹۸ - ۰.۲۷۸ ۱.۰.R۲ ۰س
   ٥۳۳ ۰.۰۸۷ ۰.۲۱۳ ۱.۰.R۳ ۰س
  ٦۱۳ - ۰.۰۳۳ - ۰.۲۹۸ - ۰.۱۷۸ ۱.۰.۰ - R٤س
 ۰.۱٥۰ ۰.۱٦۳ - ۰.۰٦۲ ۱.۰ - ۰.۲۰۲ - ۰.۳۲٦ - R٥س

 حيث أن:
 ص : كمية اإلنتاج اليومي من الخبز بالمخابز الحرة بريف محافظة الغربية بالرغيف.

 : عدد المدارس في المنطقة.R۳R: عدد المطاعم بالمنطقة.                    سR۲Rس : عدد محالت البقالة والسوبر ماركت بالمنطقة.R۱Rس
 : عدد مخابز إنتاج الخبز الفينو بالمنطقة.R٥Rس بالمنطقة.             : عدد المخابز المدعمةR٤Rس

UالمصدرU :.حسبت من بيانات العينة البحثية بمحافظة الغربية 
  

ترتيب المتغيرات المستقلة وفقاً ألهميتها النسبية في التأثير على كمية اإلنتاج اليومي من الخبز بالمخابز الحرة  .٦جدول 
 ة بريف محافظة الغربي

 الترتيب معامل االنحدار الجزئي القياسي المتغيرات المستقلة

 األول ٥۰۳.R۲R( ۰عدد المطاعم بالمنطقة (س

 الثاني ٤۰۰.R٤R( - ۰(س عدد المخابز المدعمة بالمنطقة

 الثالث R۳R( ۰.۳٥٤(س عدد المدارس بالمنطقة

UالمصدرU :.جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية بمحافظة الغربية 
 

مصفوفة كالين لمعامالت االرتباط البس�يط ب�ين أه�م العوام�ل الم�ؤثرة عل�ى اإلنت�اج الي�ومي م�ن الخب�ز بالمخ�ابز  .۷ جدول
 الحرة بحضر محافظة الغربية

 R٥س R٤س R۳س R۲س R۱س ص المتغيرات 

      ۱.۰ ص

     ٦۳۹ ۱.۰.R۱ ۰س

    ۰.۳۸۳ ۱.۰ R۲ ۰.۸۰٤س

   ٤۱۲ ۰.۳٤۸ ۱.۰.٥۱۷ ۰.R۳ ۰س

  ٤۹۷ - ۰.۲۹۸ ۱.۰.۰.۳۰۹ - ۰ - ۰.۷۱٤ - R٤س

 ۰.۲٤۱ ۱.۰ - ٦۷٤.٤۹۲ ۰.٦۱۲ - ۰.۳۳۰ - ۰.۰ - R٥س

 حيث أن:
 ص : كمية اإلنتاج اليومي من الخبز بالمخابز الحرة بحضر محافظة الغربية بالرغيف.

 : عدد محالت البقالة والسوبر ماركت بالمنطقة.R۱Rس
 مدارس في المنطقة.: عدد الR۳R: عدد المطاعم بالمنطقة.                    سR۲Rس
 : عدد مخابز إنتاج الخبز الفينو بالمنطقة.R٥R: عدد المخابز المدعمة بالمنطقة.            سR٤Rس

UالمصدرU :حسبت من بيانات العينة البحثية بمحافظة الغربية. 
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^ 

 + R۲Rس R۱R  +۳٥۷.۳س ۳٥۳.٦+  ۱۰۹۲.۱ص = 
         )۲.٥۸ *( )۲.۳۸۷)      *(۳.٥۲**( 
 )R٥R  )۳س ۷.R٤R – ۲٦س ٦.R۳R – ۲۷۱س ٥.۱۱۰

 )۱.۰٤۲)       (- ۲.۲۱۱)    *(- ۰.۱۹٦( 

P۲ر
P  =۰.۸۸ر         ٦P-۲

P  =۰.۸۲۹         =۱٥.٥۳۷ف** 

) مقبولة من ۳وتبين نتائج التحليل أن المعادلة رقم (
الناحيتين االقتصادية واإلحصائية حيث تشير قيمة "ف" 

قد ، و۰.۰۱إلى معنوية هذه المعادلة عند مستوى معنوية 
ثبتت معنوية كال من متغيري عدد محالت البقالة والسوبر 

) R٤R)، وعدد المخابز المدعمة بالمنطقة (سR۱Rماركت (س
، والمتغير الخاص بعدد ۰.۰٥عند مستوى معنوية 

، ۰.۰۱) عند مستوى معنوية R۲Rالمطاعم في المنطقة (س
 بينما لم تثبت معنوية باقي المتغيرات األخرى. 

متغيرات تأثيراً على المتغير وللوقوف على أقوى ال
التابع تم االستناد إلى أسلوب االنحدار المرحلي للمعادلة 

 ) حيث جاءت نتائجه على النحو التالي:۳السابقة (

 ^ 
 )٤( R٤Rس R۲R – ۲۹۷.۰س R۱R  +۳۷۷.۹س ٤۰۳.٦+  ۱۱٥۱.۷ص = 

      )۲.۸۹٦**(  )۲.۹۹٤()**  ٦.۰۰۹)    **(- ۳.۰٤٦    **(   

P۲ر
P  =۰.۸۷۳        رP-۲

P  =۰.۸٤۲              =۲۷.٥۷۱ف** 

) والتي ثبتت معنويتها إحص�ائياً ٤وتشير المعادلة رقم (
إلى التأثير السلبي لعدد المخ�ابز  ۰.۰۱عند مستوى معنوية 

) وذلك باعتباره�ا الب�ديل واالختي�ار R٤Rالمدعمة بالمنطقة (س

األول لألف��راد ف��ي الحص��ول عل��ى احتياج��اتهم م��ن الخب��ز 
ادة ع�دد المخ�ابز المدعم�ة بمخب�ز واح�د إل�ى حيث تؤدي زي

رغي���ف  ۲۹۷تن��اقص متوس���ط إنت���اج المخب���ز الح���ر بنح���و 
)، R۲Rيومياً، في حين تبين التأثير االيجابي لعدد المط�اعم (س

) بالمنطقة على R۱Rوعدد محالت البقالة والسوبر ماركت (س
إنت��اج المخ��ابز الح��رة بتل��ك المنطق��ة باعتبارهم��ا م��ن أه��م 

الخب��ز حي��ث ت��ؤدي زي��ادة ك��ال منهم��ا  عناص��ر الطل��ب عل��ى
، ۳۷۷.۹بوح��دة واح��دة إل��ى زي��ادة اإلنت��اج الي��ومي بنح��و 

رغيف��اً عل��ى الترتي��ب، وق��د ثبت��ت معنوي��ة ك��ل ه��ذه  ٦.٤۰۳
 .۰.۰۱المتغيرات عند مستوى معنوية 

% ۸٤.۲ويشير معامل التحدي�د المع�دل إل�ى أن ح�والي 
الخب�ز من التغيرات الحادثة في متوسط اإلنتاج الي�ومي م�ن 

بالمخابز الحرة بحضر محافظ�ة الغربي�ة تع�زي إل�ى التغي�ر 
ف��ي ك��ل م��ن ع��دد المط��اعم، ع��دد المخ��ابز المدعم��ة، وع��دد 

 محالت البقالة والسوبر ماركت بالمنطقة. 

ولتقدير األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة التي شملتها 
) تم االستناد إلى قيمة معامل االنحدار ٤المعادلة رقم (

 ۸جدول ياسي لتلك المتغيرات والموضحة بئي القالجز
حيث أمكن ترتيب هذه المتغيرات تنازلياً من حيث تأثيرها 

) في R۲Rعلى المتغير التابع حيث جاء عدد المطاعم (س
) R٤Rالمرتبة األولى، يليها عدد المخابز المدعمة بالمنطقة (س

في المرتبة الثانية، وأخيراً يأتي عدد محالت البقالة 
) في المرتبة الثالثة كأهم العوامل R۱Rر ماركت (سوالسوب

المؤثرة على اإلنتاج اليومي من الخبز بالمخابز الحرة 
 بحضر محافظة الغربية.

  

 
ترتيب المتغيرات المستقلة وفقاً ألهميتها النسبية في التأثير على كمية اإلنتاج اليومي من الخبز بالمخ�ابز الح�رة  .۸جدول 

 بحضر محافظة الغربية 

 الترتيب معامل االنحدار الجزئي القياسي المتغيرات المستقلة

 األول ٤۹٤.R۲R( ۰عدد المطاعم بالمنطقة (س

 الثاني R٤R( - ۰.۳٦٥عدد المخابز المدعمة بالمنطقة (س

 الثالث R۱R( ۰.۳۳۷عدد محالت البقالة والسوبر ماركت بالمنطقة (س

UالمصدرU :فظة الغربية.جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية بمحا 
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 عـــــالمراج

الموقع االلكتروني لوزارة التموين والتجارة الداخلية 
5Twww.msit.gov.eg5T. 

عفاف عبد  ،لفت على ملوك، أالسعدني، مصطفى محمد
). محددات ۲۰۱۲سحر سعيد يعقوب (و المنعم محمد

افظة البحيرة، المجلة واستهالك الخبز المدعم بمح إنتاج
 .٤:  ۲۲المصرية لالقتصاد الزراعي، 

). االقتصاد القياسي النظرية ۱۹۹٤الشوربجي، مجدي (
 والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية.

سعيد محمد و أسامة محمود عويضة ،الصوالحي، حمدي
نتاج واستهالك ). دراسة اقتصادية إل۲۰۰۸فؤاد (

الشرقية، المؤتمر  الخبز البلدي المدعم في محافظة
السادس عشر لالقتصاديين الزراعيين، السياسات 

 االقتصادية في قطاع الحبوب. 

). االقتصاد القياسي، ۲۰۱٤سالم، كمال سلطان محمد (
 مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة األولى.

). ۲۰۰۱سعيد محمد فؤاد (و عويضة، أسامة محمود
نتاج واستهالك إمؤثرة على دراسة اقتصادية للعوامل ال

الخبز البلدي المدعم في الريف، المجلة المصرية 
  . ۲ : ۱۱لالقتصاد الزراعي، 

 ،عزام عبد اللطيف السيد ،غنيم، شحاته عبد المقصود
مصطفى الشحات الطوخي و وجيه عبد العزيز فراج

). القيمة المضافة وكفاءة تصنيع الخبز غير ۲۰۱٥(
لة المصرية لالقتصاد ية، المجالمدعم في محافظة الغرب

 .۱ : ۲٥الزراعي، 

Fogiel, M. (1988). The statistics solver, 
Director Priented in the United States of 
America, Revisited Printing. 
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THE ECONOMIC OF NON SUBSIDIZED BAKERIES IN RURAL AND 
URBAN IN GHARBIA GOVERNORATE UNDER THE NEW SYSTEM 

FOR DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED BREAD 
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4TABSTRACT 

Egypt and Gharbia Governorate have suffered from the inability of the subsidized bakeries 
to meet the needs of individuals of bread along with lack of quality, which led to the 
emergence of many bakeries that produce non-subsidized bread. The research targeted to 
study and evaluate the economics and efficiency of these bakeries in rural and urban of 
Gharbia Governorate. The main research results are as follows: The average of the bakery 
processing expenses, the monthly rent, number of sacks flour baked daily, number of bakery 
workers, the daily wage of workers has increased in the urban than in the rural, As well as the 
average of the total annual production costs, the annual revenue, and the annual net revenue 
for non subsidized bakeries in the urban has increased compared with those in the rural, while 
the average cost of transporting flour sack in the urban has decreased than in the rural. The 
average cost of the rent, depreciation, interest on capital, and transportation have decreased in 
the urban compared to the rural, while the average of workers' wages has increased in the 
urban compared to the rural. The price of flour was the highest item in production costs in 
both rural and urban areas, where represent respectively about 64.1%, 63.6% of the total 
production costs in both of them, the wages of workers came second at about 17%, 19%, 
respectively, these two items together represent respectively about 81.1%, 82.6% of the total 
production costs in the rural and urban. The return on the pound invested in these projects is 
estimated at about 18%, 17% in the rural and urban, respectively. The research results 
indicated that the new system for the distribution of subsidized bread have a negative effect 
on the economic efficiency of the non subsidized bakeries in the rural and urban in Gharbia 
Governorate, where the new system has led to a decrease in the quantity of production, 
number of workers, the net yield, the yield on the pound investor, the profit margin of the 
product, while the new system has led to an increase in both of the production cost of the loaf 
and the cost of baking sack of flour. The research results showed that the most important 
factors affecting the amount of daily production of non subsidized bread in the rural and urban 
represented in the number of restaurants, number of subsidized bakeries in the bakery area, 
plus the number of schools in the rural, and the number of grocery stores and supermarkets in 
the urban. 

Key words: Unsubsidized bakeries, production cost, economic efficiency, the new system for 
distribution of subsidized bread.  

 ــــــــــــــــــــــــ
 ون :ـــالمحكم

 جامعة اإلسكندرية. -كلية الزراعة  -أستاذ االقتصاد الزراعي  محمـــد حافــظ الماحــيأ.د.  -۱
 .الزقازيق جامعة -كلية الزراعة - ورئيس قسم االقتصاد الزراعيستاذ أ  محمد جابر محمد عامرأ.د.  -۲


