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ا لخص
تعد صناعة لمكرونان كنل لمصناعةعغ لم ذلئين لماعكن نلماعت ن كنل تصنايق لمندتير ل نت ول  %27لمانعت كنل
لمقكح لمصلد ،نتتكثل كشرل لمدول في لا فعض لمقيك لمكضنعف مقانعا لماولةن نينذدك ذمن نمنا لا فنعض فنو لمعكنل
بعمويف نرذم لا فعض ك تنيعغ لال تاال نلالد عو  ،نبعمتعمي فإل ةدم تصايق لم عكعغ لماولةي ن لر نضنعفعغ انةين
ةلا هذه لم عكنعغ ينذدك نمنا تلنف هنذه لم عكنعغ نبيعانع بت نععو كتداين بع ضنعف نمنا لاعندلم فنو لمعكنل ناينعد لمباعمن
لمكقاع في لمقاعا لمويفي ،نتد ل تادفغ لمدول تقديو لمقيك لمكضعف مكشونا تصنايق لمكرونان  ،بع ضنعف نمنا لمتعنوف
ةلا أهم لمكشعرل لمتي تعتوض أصحعب هذه لمكشونةعغ.
نلةتكد لمبحث ةلا أ نلنبي لمتحلينل لمنصنفي نلمركني كنل نالل لال نتععا بنبعض كعنعييو لمرفنعي لالتتصنعدي
لمكالق نلما بي  ،هذل نما عاب تقديو لمقيكن لمكضنعف نلمفنعئض لال تكنعةي مانع ،بع ضنعف نمنا ل نت دلم ل تبنعو  Tبنيل
لمك كنةعغ ال تبعو كعاني لمفونر بيل لمفئعغ ل اتع ي مكشعويق لمدول  ،نتد ل تادغ لمدول ةلي لمبيعانعغ لونمين لمتني
تم لمحصنل ةلياع كل الل ل تكعولغ ل تبيعل تم كق بيعاعتاع ةل اوير لمكقعبل لمش صي كق أصحعب كصنعاق لمكرونان
كل الل ةيا ةكدي تم كق بيعاعتاع ةل اوير لمكقعبل لمش صي معدد  72كصاق كرونا ةلنا ك نتنك لم كانوين م نا
 ، 7102/7102لمفئ لونما لمتي يقنل ناتع انع ةنل  2111انل فني لم نا نةندد كصنعاعاع  02كصناعع ،،نلمفئن لمثعاين لمتني
ي عنك ناتع اع  2111ال فترثو في لم ا نةدد كصعاعاع  01كصعاق.
نتكثلغ أهم اتعئ لمبحث بعما ب مألهكي لما بي مباند لمترعميف لمثعبت في لمفئتيل لونما نلمثعاي فقد لحتنل باند
لآلالغ نلمكعدلغ نلمتوريبعغ في لمفئتيل أةلا باند لمترعميف لمثعبت نلحتل باد لمت ايالغ نلمتتثينث لمكوتبن لمثعاين ن نعي باند
ن ننعئل لماقننل نلالاتقننعالغ فنني لمكوتبن لمثعمثن نلحتننل بانند لحتيننعاي لمانننلو لمكوتبن لمولبعن با ننب ، %0,,7 ، %21,2
 % 0,, ، %2,9كل ن كعما لمترعميف لمثعبتن ةلنا لمتوتينب ملفئن لونمنا  ،نملفئن لمثعاين با نب ، %02,29 ، %92,2,
 % 0,22 ، %01,,7كل ن كعما لمترعميف لمثعبت ةلا لمتنلمي .
ركع بايغ اتعئ لمبحث بعما ب مألهكي لما بي مباند لمترعميف لمكت يو مال لمكرونا في لمفئتيل لونمنا نلمثعاين
تبيل أل باد لمكنلد لم نعم نلم عكنعغ لمن نيا هنن أةلنا بانند لمترنعميف ل اتع ين با نب  %2,,2 ، %22,7نلحتنل لمكوتبن
لونما  ،نتد لحتل باد لو نو نلمكوتبعغ لمكوتب لمثعاين نبا نب  ، %0,2 ، %7,2نتنتتا بعند ذمن لمكوتبن لمثعمثن ملاعتن
(راوبننعي ننتننندن نبا ننب  % 0,2 ، %7,2كننل ن كننعما لمترننعميف لمكت يننو ةلننا لمتوتيننب  ،ن ننعيغ باننند رننل كننل لمصننيعا
نتاننق لم يننعو  ، %1,1, ، %1,2كصننعويف ت نننيقي  ، %1,1, ، %1,70نهالرننعغ عكننعغ  ، 1,12 ، %1,20تننتكيل
ةلا لمكبعاي نلمكعدلغ  ، %,,,2 ، %1,10نفنلئد بارين  1,9, ، %1,1فني لمكولتنب لمتعمين ةلنا لمتوتينب كنل ن كنعما
لمترعميف لمكت يو .
نتد بل غ ا ب لمترعميف لمثعبت نلمكت يو  % 29,2 ، % 2,2كل ن كعما لمترعميف لمرلي في لمفئ لونما  ،ركع
بل غ ا ب لمترعميف لمثعبت نلمكت يو احن  % 29,0 ، %2,20كل ن كعما لمترعميف لمرلي في لمفئ لمثعبت .
نتد تم ل ت دلم بعض لمكقعييس ل حصعئي نلالتتصعدي ملكقعوا بيل لمفئتيل ملال كنل لمكرونان بعيان لمدول ن
نتم تم تق يم هذه لمكقعييس نما كقعييس شعكل نكقعييس ا بي .
 -0بد نسبت ل دررس ا شد لت  :بعما ب ملترنعميف لمثعبتن فقند بلنو كتن نا ا نب لمت ينو بعالا فنعض فيكنع بنيل لمفئتنيل لونمنا
نلمثعاين (% 9,,ن  ،بياكننع بل ننغ ا ننب لمت يننو بعالا فننعض فيكننع بننيل لمفئتننيل لونمننا نلمثعاين فنني رننل كننل كتن ننا ترننعميف
لمك تلاكعغ (%7,92ن  ،ترعميف لو نو (%22,12ن  ،ن كعمي لمترعميف لمكت يو (%01,00ن ،ن كعما لمترعميف لمرلي
(% 2,22ن ،نتد بلو كتن ا ا ب لالاديعد فيكع بيل لمفئتيل لالنمي نلمثعايه في ن كعما ل يولد ملال  %02,0,نرذم تند
بلنننو كتن نننا ا نننب لمت يينننو بعماينننعده فيكنننع بنننيل لمفئتنننيل لونمنننا نلمثعايننن فننني رنننل كنننل كتن نننا صنننعفا ل ينننولد ملنحننند
( ال لمكرونا ن  %272,72لمفعئض لمحدي ملنحد  ، %702,77ن كعما لمقيك لمكضعف ملنحند  ، %02,01صنعفا
لمقيك لمكضعف ملال  ، %012,,9لمفعئض لال تكعةي بعم ايه ملنحد  %072,0,كل كتن ا تيك لمفئ لونما في رل
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لمكذشننولغ لم ننعبق  ،نبع ننت دلم ل تبننعو  Tتبننيل ن ننند فننونر كعانين بننيل لمفئتننيل لونمننا نلمثعاين فنني رننل لمكقننعييس
لالتتصعدي لمشعكل .
 -7بد نسبت ل دررس ا نسبرت  :تبيل أل فعئض صعفا لمقيك لمكضعف ةل لو نو فا لم ا ملال في لمفئن لونمنا بلنو احنن
 2,2ايه نفي لمفئ لمثعاي بلنو احنن  7,,20اينه  ،أي أانه فني لمفئتنيل ح نلحند أك أل لمكشنونا فنا لمفئتنيل ي انا
لو نو نيعاا أيض،ع فعئض،ع ل تكعةي،ع أي أل لمكشونا رفذ  ،نتد ن د أل لمت يو بيل لمفئتيل لونما نلمثعاين فنا ل تبنعو
لمرفننعي لمكالق ن ملنحنند يكثننل لوتفننعا باحننن  % 7,,,10كننل كتن ننا لمفئ ن لونمننا  ،بياكننع بلننو كتن ننا ا ننب لمت ييننو
بعالوتفعا فيكع بنيل لمفئتنيل لونمنا نلمثعاين فنا رنل كنل ةعئند لم اينه لمك نتثكو ملنحند  ، %297,,ا نبه هنعكا لمنوبح
ملكات  % 721,2,كل كتن ا تيك لمفئ لونمنا  ،نبع نت دلم ل تبنعو تبنيل ن نند فنونر كعانين بنيل لمفئتنيل لونمنا
نلمثعاي في رل لمكذشولغ لالتتصعدي لما بي  ،ةلا ك تني لمكعانيعغ لمكتمنفه.
نتنند ل ن هننذل لمق ننم نمننا أل كشننعويق تصننايق لمكرونا ن تنناند لمقيك ن لمكضننعف ملنندتير  %27لمك ننت دم فنني
لمصاعة بع ضعف نما ت فيض ا ب لمباعم نتنفيو لمعديد كل فو لمعكل نما عاب ايعد لمفعئض لال تكعةي.

ا د ت -:
تعد صاعة لمكرونا كل لمصاعةعغ لم ذلئي لماعك لمنل ع لالاتشنعو ،نتحتننك لمكرونان ةلنا تندو
ربي نو كننل لم ننعولغ لمحولوي ن  ،نلمكرونا ن لمععدي ن باي ن بعمروبنهينندولغ نفقيننو فننا لمفيتعكياننعغ نلمكحتنيننعغ
لمكعداي  ،نتحتنك ةلا ا ب تليل كل لمبونتيل فا صنو لنتيل ،منذم تل نت بعنض لمشنورعغ نمنا وفنق لمقيكن
لم ذلئي بإضعف لمبونتياعغ نلمفيتعكياعغ رعمبيض نلملبل ندتير فننل لمصننيع نلمفيتعكيانعغ نةصنيو لم ضنونلغ،
ركع ت تلف اور لمااا بع تالف لوذنلر نلحتيع عغ لم نر.
نتصاق لمكرونا كل دتير ع هن دتير لم كيد  Triticum Deurumلماعت كنل لمقكنح لمصنلد
(Hard wheatن لمذي يتكيا بعمصالد نلمكظاو لمقواا نة عئاه لمشفعف ني تنود هذل لمقكنح كنل لم نعو نتند
بنندأغ اولةتننه فنني كصننو نمرننل بركيننعغ أتننل كننل لمكالنننب نمرااننع أصنناعف كعدم ن  ،ركننع يضننعف نمننا لمنندتير
لمك ت دم مصاعة لمكرونا بعض لمصب عغ لمابعتي لمك كنح باع ر عبه مناع يشبه منل لمكرونا نال أل لمندتير
(2ن
هن لمكعد لموئي ي لمك ت دك فا صاعة لمكرونا با ب  %22كل ن كعما لمكنلد لم عم.
نيتم ا ل لمدتير مضكعل اظعفته كل بعض لمشننلئب  ،ثنم تع نل لمكرونان  ،ثنم ينتم ت فيفانع بحينث ال
تاينند ا ننب لموانبن فننا لمكاننت لمااننعئا بعنند لمت فيننف ةننل  ، %02-07ثننم تعبننت لمكرونان فنني ةبنننلغ كاعبق ن
(7ن
ملكنلصفعغ لمقيع ي لمكعكنل باع بشتل لونةي لمتا ت تعكل فا تعبئ لمكنلد لم ذلئي .
ني تلام لمكشونا أل تتنلفو لمكولفر لمرعكل كل كيعه نصوف صنحا ننانعو بشنرل يند نأل يرننل
(7ن
لمكرعل يد لمتاني .
شكلت ا دراست :
تتكثل كشرل لمدول في لا فعض لمقيك لمكضعف مقاعا لماولة نحينث أل لمقيكن لمكضنعف تحتننك
(2ن
ةلا كرنايل وئي يل هكنع لو ننو نلمفنعئض لال تكنعةي فكعانا ذمن لا فنعض فنو لمعكنل بنعمويف نرنذم
لا فعض ك تنيعغ لال تاال نلالد عو نبعمتعمي فإل ةدم تصايق لم عكعغ لماولةي ن لر نضنعفعغ انةين ةلنا
هذه لم عكعغ يذدك نما بيق هذه لم عكعغ بت ععو كتداي  ،نما عاب ايعد لمباعم لمكقاع في لمقاعا لمويفي .
أهداف ا دراست:
ت تادف لمدول بصف أ ع ي تقديو لمقيك لمكضعف نلمعنلئد لالتتصعدي مكشونا تصايق لمكرونان
كل الل تحقير لوهدلف لمفوةي لمتعمي :
 .0لمتعوف ةلا أهم باند ترعميف تصايق لمكرونا .
 .7تقديو أهم لمكذشولغ لالتتصعديه مرفعيه تصايق لمكرونا .
 .2تقننديو رننل كننل ن كننعمي لمقيك ن لمكضننعف نصننعفي لمقيك ن لمكضننعف نلمفننعئض لال تكننعةي كننل ةكلي ن تصننايق
لمكرونا .
 .2لمنتنف ةلا أهم لمكشعرل لمتي تعتوض ةكلي تصايق لمكرونا ن بل لمت لب ةلياع.

ا طرر ت ا بحثرت
لةتكدغ لمدول ةلا أ لنبي لمتحليل لمنصنفي نلمركني كنل نالل لال نتععا بنبعض كعنعييو لمرفنعي
لالتتصننعدي لمكالقن نلما ننبي رصننعفي لمععئنند ،لمععئنند ةلننا لم اين لمكافننر ،أوبحين لم ايننه لمكافننر ،هننعكا لمننوبح
ملكاننت  ، %ن كننعمي لمععئنند نمننا ن كننعمي لمترننعميف ،نبيوهننع،،،،،،،،،لمن  ،هننذل نمننا عاننب تقننديو لمقيكن لمكضننعف
256

J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol.6 (2), February, 2015

نلمفعئض لال تكعةي مكشونةعغ تصايق لمكرونا  ،بع ضعف نما ل ت دلم ل تبعو  Tبيل لمك كنةنعغ ال تبنعو
كعاني لمفونر بيل لمفئعغ ل اتع ي مكصعاق لمكرونا .
ةددر ا بردندث:
لةتكدغ لمدول ةلي لمبيعاعغ لونمي لمتي تم لمحصنل ةلياع كل نالل ل نتكعولغ ل نتبيعل تنم كنق
بيعاعتاع ةل اوير لمكقعبل لمش صي كق أصنحعب كصنعاق لمكرونان نلمقنعئكيل ةلني لدلوتانع ،هنذل بع ضنعف نمنا
بعض لمبحنث نلمكول ق لمعلكي ذلغ لمصل بكنضنا لمدول .
أه رت ا دراست:
تعد هذه لمدول ن ذلغ أهكين ربينو مرنل كنل لمكات نيل ،نلمكصناعيل ،نكت نذي لمقنولولغ لالتتصنعدي
في لمتعوف ةلا كدك أهكي كشونةعغ تصايق لمكرونا في ايعد لمقيك لمكضنعف مقانعا لماولةن  ،نمنا عانب
لمنتنف ةلا أهم لمكشعرل لمتي تعتوض هذه لمكشونةعغ نتقف حعئال دنل لماانض بعكلين لمتصنايق لماولةني،
نذم منضق لمحلنل ن بل لمت لب ةلا هذه لمعقبعغ.
اخيردر ا عرنت :
ت تلف أانلا لمعياعغ بع تالف لمانور لمتنا تتبنق فنا ل تيعوهنع ننل رعانغ كيعانع تاندف نمنا تكثينل
لمظعهو تكثيال صحيحع بحيث تحتننك لمعيان لمك تنعو ةلنا كينق ككينالغ ن ننل ك تكنق لمبحنث  ،نبعما نب
ماذه لمدول فقد ل نت دكغ لو نلنب لمعكندك فنا ل تينعو لمعيان معندم تننفو بيعانعغ تحندد ل انعو لمعنعم ملكصنعاق
بكصو  ،نمذم أضاو لمفوير لمبحثا نما أ ذ ةياه ةكديه تعتكد ةلا بو لمفوير لمبحثا نكععنايام .
نتد تم تق يم لمعيا لمك تعو كل لمكصعاق نفقع ماعتتاع لالاتع ي نما فئتيل :لمفئ لونما تشكل لمكصعاق لمتنا يقنل
ناتع اع فا لم ا ةل  2111ال كرونا بتانةاع نةددهع  02كصاعع  ، ،بياكع تشنكل لمفئن لمثعاين لمكصنعاق لمتنا
ي عنك لاتع اع أن يايد ةل  2111ال كرونا فا لم ا نةددهع  01كصنعاق ،ركنع هنن كبنيل فنا ندنل (0ن ،
كحعفظ لمشوتي ةدد نلحد كصاق كل لمفئ لمثعاي نها شور كضعوب لمشنوتي نهنا شنور تانعا ةنعم
ي
نلمكصنناق فننا لماتننعاير  ،ركننع ي ن كحعفظن لمبحيننو ةنندد  ( 9كصننعاق ن  ،ففنني لمفئن لونمننا ةنندد  ,كصننعاق
كناة رعمتعمي  :ةدد  0كصاق بكورا بندو  ،ةندد  2كصنعاق بننلدي لماانونل لمكااقن لمصناعةي  ،نبع ضنعف
نما ذم بعمفئ لمثعاي ةدد  0كصاق نهن كصاق بشور كضعوب وشيد (شور تانعا ةنعمن نلمكصناق فني وشنيد
.
كحعفظ لم وبي ةدد  9كصعاق كناة رعمتعمي  :ففي لمفئ لونما ين ند ةندد  2كصنعاق
بياكع ي
 ،كااع ةدد (0ن كصاق باااع (كااق لمع يناكن  ،ةندد  0كصناق بااانع ( اوينر ن انعنلك ن  ،ةندد  7كصناق
بكورنا افتننا كنناام ةنندد  0كصنناق بقوين دكاانننو لمنننحا  ،ةنندد  0كصنناق بقوين فو ننيس  ،بع ضننعف نمننا أاننه
بعمفئ لمثعاي ةدد  7كصاق كاام ةدد  0كصاق فا رفو لمايعغ  ،نةدد  0كصاق فا ب ينل .
أكع فا كحعفظ لمكانفي فين د باع ةدد  07كصناعع  ،كناةن رعمتنعما ةندد  2كصنعاق بعمفئن لونمنا كناام ةندد 7
كصاق بكديا لم عدلغ  ،ةدد  2كصعاق بكورنا تني ناع (لمكااقن لمصناعةي ن  ،ةندد  0كصناق فني تني ناع ( باني
بايعل ن  ،نبع ضعف نما ةدد  ,كصعاق بعمفئ لمثعاي كناام ةندد (0ن كصناق تنعبق مشنور كانعحل ن نا بنوب
لمندمتع نكنتنق لمكصناق فننا شنبيل لمرننم ،نةنندد (0ن كصناق فنا كديان لم نعدلغ  ،ةندد  2كصننعاق فني تني ناع فنني
لمكااق لمصاعةي .
كحعفظ رفو لمشي ةدد  ( 0كصاق ن بعمفئ لمثعاي فا كديا رفو لمشي فقا .
بياكع ي
أكننع ب صننن كحعفظن لمقلينبين فقنند تننم ل تيننعو ةنندد  2كصننعاق بعمفئن لونمننا كناةن ةلننا كولرننا
لمكحعفظ رعمتعمي  :ةدد  0كصاق فا رنم شفيل  ،ةدد  0كصاق في باتيم ،ةدد  0كصاق فا أبن اةبل .

جدول ردم ( )1ا عرنةت ا ع درةت ةةدنع ا كرونةت وزعةت علةا أهةم ا حدفنةدث ا نيجةت ل كرونةت بج هوررةت
ةر ا عربرت عدم 3112 / 3112
م
0

ا حدفنت
لمشوتي

ا درنت أو ا ركز
شننور كضننعوب لمشننوتي – شننور
تاعا ةعم – بعماتعاير

ا يئت األو ا ا ةدنع ا يئت ا ثدنرت ا ةدنع
ا يا ر ل أنيدجهد عن ا يق رسدوي أو رزرد
 2111طن كرونت أنيدجهد عن  2111طن
كرونت فا ا سنت
فا ا سنت
-
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0

ا ج وع
ليئيرن

إج د ق ا حدفنت

0

0
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0
2
0
0
0
0

0
0
0
-

0
0
2
0
0
0
0
0
0

شننور كضننعوب وشننيد –تاننعا ةننعم
كورا بدو
 7لمبحيو
ندلك لمااونل (لمكااق لمصاعةي ن
اااع – كااق لمع ياك
اااع – اوير ن اعنلك
رفو لمايعغ
 2لم وبي
ب ينل
افتا – دكاانو لمنحا
افتا – فو يس
شننبيل لمرنننم (شننور كاننعحل ن ننا
0
0
نبوب لمدمتعن شور تاعا ةعم
2
0
7
كديا لم عدلغ
 2لمكانفي
2
2
2
تني اع (لمكااق لمصاعةي ن
0
0
تني اع (باا بايعلن
0
0
رفو لمشي
 ,رفو لمشي
0
0
رنم شفيل
0
0
باتيم
 9لمقلينبي
0
0
أبن اةبل
72
01
02
لمك كنا
لحونت  :كال ن شركت ضدرب ا شردرت وشركت ضدرب رشرد ها أس دء يجدررت ويضم ضدرب و طدحن
ا ةدر  :ج عث وأحيسبث ن ا عرنت ا بحثرت عدم 3112/3112

نيدئج ا دراست

9

9

07
0
2

أوا  :األه رت ا نسبرت بنود ا يكد رف ا ثدبيه وا يغرره وا كلره يةنرع ا كرونت .
(أ) األه رت ا نسبرت بنود ا يكد رف ا ثدبيه إلنيدج طن ن ا كرونت خالل فيرة ا يشغرل عدم 3112/3112
يكرنننل لال نننتدالل كنننل بيعانننعغ ننندنل (7ن أل لما نننب لمكئنيننن مال نننتثكعولغ فننني لآلالغ نلمكعننندلغ
نلمتوريبعغ فا لمفئتيل لونما نلمثعاين لحتلنغ لمكوتبن لالنمنا نتكثنل حننلما  %20,,2 ، %22,2كنل كتن نا
لال تثكعولغ مرل كل لمفئتيل ةلا لمتنلمي.
رذم تبيل أل لما ب لمكئني مال تثكعولغ فا لمت ايالغ نلمتتثيث فا لمفئتنيل لونمنا نلمثعاين لحتلنغ
لمكوتب لمثعاي نتكثل حنلما  %71,,2 %02,7كل كتن ا لال تثكعولغ ملفئتيل بعمتوتيب .
نبعمكثننل ن نند أل لما ننب لمكئني ن مال ننتثكعولغ فننا ن ننعئل لماقننل نلالاتقننعالغ فنني لمفئتننيل لونمننا نلمثعاي ن لحتلننغ
لمكوتب لمثعمث نتكثل احن  %,,27 ، %,,0كل كتن ا لال تثكعولغ ملفئتيل بعمتوتيب .
ركع يتضح كل بيعاعغ دنل (7ن أل لما ب لمكئني مال تثكعولغ لمكتكثل فا لحتينعاا لماننلو فنا
لمفئتيل لونما نلمثعاين لحتلنغ لمكوتبن لمولبعن نتكثنل احنن  %0,,7 ، %0,2كنل كتن نا لال نتثكعولغ ملفئتنيل
ةلا لمتنلما .
ركع تشيو بيعاعغ دنل (7ن نما أل لما ب لمكئنين مإلهالرنعغ فني لآلالغ نلمكعندلغ نلمتوريبنعغ فنا
لمفئتننيل لونمننا نلمثعاي ن لحتلننغ لمكوتب ن لونمننا نتكثننل احننن  % 92,2, ، 21,2كننل كتن ننا لمترننعميف لمثعبت ن
ملفئتيل بعمتوتيب.
نبعمكثل ن د أل لما ب لمكئني مإلهالرعغ في لمت ايالغ نلمتتثيث فا لمفئتيل لونما نلمثعاي لحتلغ
لمكوتب لمثعاي نتكثل  % 02,29 %0,,7كل كتن ا لمترعميف لمثعبت ملفئتيل ةلا لمتنلما.
رذم ن د أل لما ب لمكئني مإلهالرعغ من عئل لماقنل نلالاتقنعالغ فنا لمفئتنيل لونمنا نلمثعاين لحتلنغ
لمكوتب لمثعمث نتكثل احن  % 01,,7 ، %2,9كل كتن ا لمترعميف لمثعبت ملفئتيل ةلا لمتنلما.
-3
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ركع يتضح أيضع أل لما ب لمكئني مإلهالرعغ الحتيعاي لمانلو في لمفئتنيل لونمنا نلمثعاين لحتلنغ
لمكوتب لمولبع نتكثل احن  %0,22 ، %0,,كل كتن ا لمترعميف لمثعبت ملفئتيل ةلا لمتنلما  ،ركنع يتضنح لل
لما به لمكئنيه كعمي لالهالرعغ في لمفئتنيل لالنمني نلمثعاينه تكثنل احنن  ، %011كنل كتن نا لمترنعميف لمثعبتنه
مرل كل لمفئتيل.
نبع تبنننعو كعانيننن لمفنننونر بنننيل كتن نننا تنننيم لمعاعصنننو لال نننتثكعوي نل هالرنننعغ مرنننل كنننل لآلالغ،
نلمكعنندلغ ،نلمتوريبننعغ ،نلمت ايننالغ ،نلمتتثيننث ،ن ننعئل لماقننل نلالاتقننعالغ نلحتيننعاا لمانننلو نن كننعما تيكن
لال تثكعولغ ،نن كعما لمترعميف لمثعبت فيكع بيل لمفئتيل لمحيعايتل بع ت دلم ل تينعو  Tتبنيل ن نند فنونر كعانين
بيااننع ةانند ك ننتنك  ، %0بياكننع مننم تثبننغ كعاني ن لمفننونر بننيل ل ننتثكعولغ لحتيننعاي لمانننلو ةانند ك ننتنيعغ
لمكعاني لمكتمنف .
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ب -األه رت ا نسبرت بنود ا يكد رف ا يغررة وا كلرت طن ا كرونت خالل فيرة ا يشغرل عدم . 3112 / 3112

نيكرل لال تدالل كل بيعاعغ دنل (2ن أل توتيب باند لمترعميف لمكت يو فا لمفئتيل لونما ن لمثعاين
رعمتعما :
أ -بد نسةةبت ليئةةت األو ةةا  :كتن ننا ترلفن لمكنننلد لم ننعم لحتلننغ لمكوتبن لونمننا نبا ننبه  %22,72كننل كتن ننا
ن كعما لمترعميف لمكت يو بياكع كتن ا ترلف لو نو نلمكوتبعغ لحتلغ لمكوتبن لمثعاين نبا نبه  %7,22كنل
كتن ا ن كعما لمترعميف لمكت ينو  ،نكتن نا ترلفن لماعتن (راوبنعي  ،نتنندن لحتلنغ لمكوتبن لمثعمثن نبا نبه
 %7,22كننل كتن ننا لمترننعميف لمكت يننو  ،نكتن ننا ترلفننه نهننال لم عكننعغ لحتلننغ لمكوتبن لمولبعن نبا ننبه
 %1,20كل كتن ا ن كنعما لمترنعميف لمكت ينو  ،بياكنع كتن نا ترلفن لمصنيعا نتانق لم ينعو لحتلنغ لمكوتبن
لم عك ن نبا ننبه  %1,21كننل كتن ننا ن كننعما لمترنعميف لمكت يننو  ،نبعما ننب ملكصننعويف لمت نننيقي لحتلننغ
لمكوتبن لم عد ن نبا ننبه  %1,70كننل كتن ننا ن كننعما لمترننعميف لمكت يننو ثننم لمكوتبن لم ننعبع ملكصننعويف
ل دلوين  ،ثننم لمكوتبن لمثعكان ملتننتكيل ةلننا لمكبننعاا نلمكعنندلغ ،نبا ننب  ، %1,10 ، %1,0,كننل كتن ننا
ن كعما لمترعميف لمكت يو بعمتوتيب .
جدول ( :)2األه رت ا نسبرت بنود ا يكد رف ا يغررة وا كلرت طن ا كرونةت وف ةد لطددةت اإلنيدجرةت شةدررع يةةنرع ا كرونةت بعرنةت
ا دراست خالل فيرة ا يشغرل عدم 3112 / 3112
ا يئدث

بنود ا يكد رف

ا يئت األو ا (أ) ا ةدنع ا يا ر ل
إنيدجهد عن  2111طن  /سنت
يوسط
 %ن
 %ن
ا يكد رف فا
ا يكد رف ا يكد رف
ا سنت
ا كلرت
ا يغررة
جنره
21,22
22,72 7211,02
7,22
7,22
92,,
7,72
7,22
99,,
1,72
1,21
,,2
1,71
1,70
9,1
1,10
1,10
1,21
1,21
1,20
,,,
1,11
1,11
1,11
1,02
1,0,
,,02
29,72
011
7,9,,2
2,20
2,,,
001,2

ا يئت ا ثدنرت(ب) ا ةدنع ا يا رسدوى أو
رزرد إنيدجهد عن  2111طن  /سنت
يوسط
 %ن
 %ن
ا يكد رف فا
ا يكد رف
ا يكد رف ا كلرت
ا سنت
ا يغررة
جنره
27,711
2,,21
7221,0,
0,22
0,22
29,22
0,90
0,92
22,12
1,1,
1,1,
7,17
1,1,
1,1,
7,0,
,,70
,,,2
1,77
1,12
1,12
0,29
1,97
1,9,
09,27
1,00
1,00
7,,2
29,02
011
7,2,,,7
2,20
2,10
012,72

اخيردر T

**( 2,212ن
1( 0,210ن
1(0,,20ن
1( 1,922ن
1( 1,920ن
1( 1,9,2ن
1( 1,,12ن
1( 0,217ن
1( 0,22,ن
** 2,129
** 7,229

كنلد عم ن عكعغ ن يا
أ نو نكوتبعغ
اعت (راوبعي  ،نتندن
صيعا نتاق بيعو
كصعويف ت نيقي
تتكيل ةلا لمكبعاا نلمكعدلغ
أهال عكعغ
فنلئد باري
كصعويف ندلوي
ن كعما لمترعميف لمكت يو
ن كعما لمترعميف لمثعبت
ن كننعما لمترننعميف لمرلي ن (ثعبت ن
** 2,220
011
7922,0,
011
722,,2
 +كت يو ن
 -0ا واد ا خدم وا خد دث ا وسرطت يش ل (أ) ددرق سة رد خلةوط ةن ددرةق ن ةا اسةيخراج ( + %23ب) ةواد لونةت  ( +جةت) يعبئةت
ويغلرف ( +د) ا رده ا سيخد ت عجن ا ددرق  %23يةنرعه كرونت .
(أ) ا يئت األو ا  :ويش ل عدد  11ةنع كرونت  ,إنيدج ا ةنع أدل ن  11طن كرونت فا ا روم  ,أى ا ةنع ا ذى ر ل إنيدجه عن
 2111طن فا ا سنت.
(ب) ا يئت ا ثدنرت  :ويش ل عدد  11ةدنع كرونت  ,إنيدج ا ةنع أكثر ةن  11طةن كرونةت فةا ا رةوم  ,أى ا ةةنع ا ةذى رسةدوى
إنيدجه أو رزرد عن  2111طن فا ا سنت.
 -3إهال ا خد دث ر ةد به اإلهال ا نديج عن ا يرق برن نسبت ا رطوبت فق ا ددرق ونسبيهد فق ا كرونت.
 )*( -2يشرر ا ا ا عنورت عند  )**( , %5يشرر ا ا ا عنورت عند . %1
ا ةدر  :ج عث وحسبث ن اسي دراث ااسيبردن عرنت ا دراست فا عدم  , 3112 / 3112وجدول ردم ()3

بعما ب ملفئ لمثعاي :لحتلغ ترلفه لمكنلد لم عم نلم عكعغ لمن نياه لمكوتبنه لالنمني نبا نبه %2,,21
كننل ل كننعمي كتن ننا لمترننعميف لمكت يننوه ،بياكننع لحتلننغ ترلفننه لمتننتكيل ةلننا لمكبننعاي نلمكعنندلغ نلماعتننه (راوبننعي
ننتنندن لمكوتبتننعل لمثعايننه نلمثعمثننه نبا ننب احننن  %0,92 ،%,,,2كنل كلننه كتن ننا لمترننعميف لمكت يننوه ،بياكننع
لحتلننغ رننل كننل ترلفننه لو نننو نلمكوتبننعغ ،لمفنلئنند لمباريننه ،لمكصننعويف لالدلويننه لمكوتبننعغ لمولبعننه نلم عك ننه
نلم عد ه نتكثل ةلا لمتنلمي احنن  %1,00 ،%1,9, ،%0,22كنل كلنه كتن نا لمترنعميف لمكت ينوه /نرنذم
لحتلننغ رننل كننل ترلفننه لمصننيعاه ،نتاننق لم يننعو ،لمكصننعويف لمت نننيقي لمكوتبتننعل لم ننعبعه نلمثعكاننه نبا ننب احننن
 %1,1, ،%1,1,كل كل كتن ا لمترعميف لمكت يوه.
نبع تبننعو كعانين لمفننونر فيكننع بننيل لمفئتننيل لمككثلتننيل ملاعتن لالاتع ين ملكصننعاق بع ننت دلم ل تيننعو T
تبيل ن ند فونر كعاني بيااكع ةاد ك تنك كعاني  %0معاعصو ترعميف رل كل ترلفن لمكننلد لم نعم نلم عكنعغ
لمن ننيا  ،نرننذم بننيل كتن ننا رننل كننل لمترننعميف لمكت يننوه ،لمترننعميف لمثعبتننه ،لمترننعميف لمرليننه ،بياكننع مننم تثبننغ
لمكعانيه بيل كتن ا رل كل ترلف صنيعا نتانق لم ينعو  ،لمكصنعويف لمت ننيقي كنل ترلفن لو ننو نلمكوتبنعغ ،
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ترلفن لماعتن ( راوبننعي  ،نتننندن  ،ترلفن لمتننتكيل ةلننا لمكبننعاا نلمكعنندلغ ترلفن أهننال لم عكننعغ  ،ترلفن لمفنلئنند
لمباري  ،نلمكصعويف ل دلوي .
ثدنرد  :ي درر ا كيدءة ااديةددرت وا ر ت ا ضدفت شدررع يةنرع ا كرونت:
يتاعنل هذل لم اي أهم لمكذشنولغ لالتتصنعدي نل حصنعئي ملتعنوف ةلنا لمرفنعي لالتتصنعدي نلمقيكن
لمكضنننعف مكشنننعويق تصنننايق لمكروناننن بعياننن لمدول ننن لمكيدلايننن كنننل نننالل لمكقعواننن بنننيل تنننيم هنننذه لمكذشنننولغ
لالتتصننعدي نفقننع ملاعتن ل اتع ين مكصننعاق لمكرونان كتكثلن فنني لمفئتننيل لمكشننعو نمياكننع ننعبقع  ،نل تبننعو كعانين
لمفنونر بنيل لمفئتنيل بع نت دلم ل تبنعو  Tملفنور بنيل كتن نا ك كننةتيل – Independent sample T
 ، Testنتد تم تق يم كععييو لمرفعي لالتتصعدي لمك ت دك نما :
ب -كقعييس ا بي ،
أ -كقعييس ائي نشعكل
أ -ا دررس ا جزئرت وا شد لت
نتشكل لمكذشولغ لمتعمي :
Fixed Cost
 -1ا يكد رف ا ثدبيت ) ) F . C
تكثلغ لمترعميف لمثعبت في ل كعمي لالهنال منالالغ نلمكعندلغ نلمت اينالغ نن نعئل لماقنل نلحتينعاي
لمانلو  ،بع ت دلم بيعاعغ دنل وتم (  2ن تبيل كل ةيان لمدول ن لل كتن نا ن كنعما ل هالرنعغ لم ناني فنا
لمفئ ن ل اتع ي ن لونمننا ( نهننا لمكصننعاق لمتننا يقننل ناتع اننع ةننل  01اننل كرونا ن  /ينننم أي لمتننا يقننل ناتع اننع
لم انك ةل  2111ال ن بلو احن  001,2اياع  /ال كرونا نتد لا فضغ تيكته فا لمفئ لمثعاين ( لمكصنعاق
لمتننا ي ننعنك ناتع اننع  01اننل كرونان فننترثو  /ينننم أك لمتننا ي ننعنك ناتع اننع لم ننانك  2111اننل فننترثون ةننل
اظيوتاع بعمفئ لالنما نما احن  012,72اياع /ال  ،نتد بلو كقدلو لمت يو بنيل لمفئتنيل احنن  2,02اينه  /انل
كرونا نلمتا تععدل احن  % 9,,كل كتن ا تيكته بعمفئ لونما .
نبع تبنعو كعانين لمفننونر بننيل كتن نا ن كننعما ل هالرننعغ لم نناني ملانل كننل لمكرونان فنني لمفئتننيل
لمكذرنوتيل بع ت دلم ل تبعو  Tتبيل ن ند فونر ةعمي لمكعاني بيااكع ةلا ك تنك . %0
 -3در ت سيلز دث اإلنيدج ( The value of production inputs ) V . P . R
ترننعميف ك ننتلاكعغ ل اتننع بعما ننب مكشننونا تصننايق لمكرونا ن هننا ةبننعو ةننل لمترننعميف لم نناني
بعم ايه مرل كل :
(أن لمكنلد لم نعم نهنا تشنكل  :دتينر لم نكيد ل نت ول  %27نهنن كنل لوتكنعح لمصنلب لمكصنوي أن كنل دتينر
ك تنود ل ت ول  + %27كنلد كلنا  +لمتعبئ نلمت ليف  +لمكيعه لمك ت دك فا ل اتع
ترعميف لمراوبعي نلمنتند .
(ب ن
( ن ترعميف لمصيعا نتاق لم يعو .
نيشيو لم دنل وتم (2ن نما أل كتن ا ترعميف ك تلاكعغ ل اتع مصناعة انل كرونان بعيان لمدول ن
تد بلو فا لمفئ لونما حننلما  7,,2,92اينه نتند لا فضنغ تيكتنه فنا لمفئن لمثعاين متبلنو احنن  7,0,,72اينه ،
نتنند بلننو كقنندلو لالا فننعض فننا ترننعميف ك ننتلاكعغ ل اتننع بننيل لمفئتننيل احننن (92,2ن ايننه  ،نلمننذك يعننعدل احننن
(%7,92ن كل كتن ا ترعميف ك تلاكعغ ل اتع بعمفئ لونما،
نبع تبننعو كعاني ن لمفننونر بننيل كتن ننا ترننعميف ك ننتلاكعغ ل اتننع ملاننل كننل لمكرونا ن فنني لمفئتننيل بع ننت دلم
ل تبعو  Tبيل لوانل تبيل ن ند فونر ةعمي لمكعانين بيااكنع ةاند ك نتنك  ،%0لالكنو لمنذي يعناك نمنا نفننولغ لم نع
حيث تا فض كتن ا تيك ك تلاكعغ ل اتع بايعد ح م ل اتع .
جةةدول ردةةم ( :)2أهةةم ا رشةةراث ااديةةةددرت ل ةةدررس ا جزئرةةت وا شةةد لت لطةةن ةةن ا كرونةةت وف ةةد لطددةةت
اإلنيدجرت شدررع يةنرع ا كرونت بعرنت ا دراست خالل فيرة ا يشغرل عدم 3112 / 3112
ا رشر
ن كعما لمترعميف لمثعبت
ترعميف ك تلاكعغ ل اتع
ترعميف لو نو
ن كعما لمترعميف لمكت يو
ن كعما لمترعميف لمرلي
ن كعما ل يولد فا لم ا ملنحد
صعفا ل يولد ملنحد ( لمال ن
لمفعئض لمحدك ملال
ن كعما لمقيك لمكضعف ملال
صعفا لمقيك لمكضعف

(أ) ا يئت األو ا أدل (ب) ا يئت ا ثدنرت (ب – أ) دار [(ب -أ) ÷ أ ]×
111
ن  11طن  /روم 11طن فأكثر /روم ا يغرر برن ا يئيرن
 %ليغررر
األو ا وا ثدنرت
(ا ر ت بد جنره)
(ا ر ت بد جنره)
(9,20ن
(2,12ن
012,72
001,2
(7,92ن
(92,2ن
7,0,,72
7,,2,92
(22,12ن
(27,22ن
29,22
92,,
(01,00ن
(7,2,,,ن
7,2,,,7
7,9,,21
(2,22ن
(729,,,ن
7922,0,
722,,21
02,0,
2,2,2,
2992,0,
271,,7
272,72
2,0,,2
2,2,12
727,,
702,77
222,,,
01,2,29
227,2,
,2,01
,72,2
0022,20
972,,0
012,,9
,20,22
0122,2,
,02,70
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اخيبدر  Tبرن
ا يئيرن األو ا
وا ثدنرت
**( 7,229ن
**( 2,771ن
1( 0,210ن
**( 2,129ن
**( 2,220ن
**( 2,972ن
**( ,,,72ن
1( 0,9,2ن
**( 2,220ن
**( 2,,,,ن
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222,20

011,,10

,92,02

072,0,

**( 2,112ن

لمفعئض لال تكعةا بعم ايه
حرث أن :
 -1ا يكد بف ا ثدبيت عبدرة عن إج د ا اإلهالكدث ا سنورت .
 -3يكد رف سيلز دث اإلنيدج بد نسبت ل كرونت ها عبدرة عن ا يكد رف ا سنورت بد جنرت كةل ةن (أ) ا ةواد ا خةدم وهةا يشة ل ( ددرةق
ا س رد اسيخراج  %23وهو ن األد دح ا ةلبت  +واد لونت  +ا يعبئت وا يغلرةف  +ا رةده ا سةيخد ت فةا اإلنيةدج ) ( +ب) يكةد رف
ا كهربدء وا ودود  ( +جت ) يكد رف ا ةردنت ودطع ا غردر .
 )*( -2يشرر ا ا ا عنورت عند  )**( , %5يشرر ا ا ا عنورت عند , %1
ا ةدر :ج عث وحسبث ن اسي دراث ااسيبردن عرنت ا دراست عدم 3112 / 3112

Wage Cost
 -2يكد رف األجور
تنضح بيعاعغ لم دنل وتم (2ن أل كتن ا ن كعما ترعميف لو ننو مصناعة انل لمكرونان فنا لمفئن
لونما بعيا لمدول بل غ احن  92,,اياع  ،نتد لا فضغ فا لمفئ لمثعاي فبل غ حنلما  29,22اياع  ،نتند
بلننو كقنندلو لالا فننعض فنني ترننعميف لو نننو بعمفئ ن لمثعاي ن احننن (27,22ن ايننه  /اننل با ننب لا فننعض بلننو احننن
(%22,12ن كل كتن ا ترعميف لو نو بعمفئ لونما .
نبع تبعو كعاني لمفونر بيل كتن ا ترعميف لو نو ملال كل لمكرونا في لمفئتيل بع نت دلم ل تبنعو
 Tبيل لوانل تبيل ةدم ن ند فونر كعاني بيااكع ةاد كيق لمك تنيعغ.
 -2إج د ا ا يكد رف ا يغررة ( Total Variable cost ) T.V.c
يكرننل لال ننتدالل كننل بيعاننعغ لم نندنل وتننم ( 2ن أل كتن ننا ن كننعما لمترننعميف لمكت يننو ملاننل كننل
لمكرونا ن بعمفئ ن لونمننا بعيا ن لمدول نن بلننو حنننلما  7,9,,2اياننع نتنند أا فننض فننا لمفئ ن لمثعاينن نمننا احننن
 7,2,,,7اياع  ،نتد بلو كقدلو لالا فعض احن (7,2,,,ن اياع  /ال نلمتنا تعنعدل احنن (%01,00ن كنل
كتن ا لمترعميف لمكت يو ملال بعمفئ لونما  ،نبع تبنعو كعانين لمفنونر بنيل كتن نا ن كنعما لمترنعميف لمكت ينو ملانل
كنل لمكرونان بننيل لمفئتنيل لونمننا نلمثعاين بع ننت دلم ل تبنعو  Tتبنيل ن ننند فنونر ةعمين لمكعانين بيااكننع ةاند ك ننتنك ،%0
لوكو لمذك يعاك لما نفنولغ لم ع  ،حيث يا فض كتن نا تيكن ن كنعمي لمترنعميف لمكت ينو مانل لمكرونانه باينعد ح نم
ل اتع .
 -5إج د ا ا يكد رف ا كلرت ( Total Cost ) T. C
يشننيو لم نندنل وتننم ( 2ن نمننا أل كتن ننا ن كننعما لمترننعميف لمرلين ملاننل كننل لمكرونان بعمفئن لونمننا
بعيا لمدول  ،تد بلو احن  722,,21اياع  ،نتد لا فض فا لمفئ لمثعاي نما حنلما  7922,0,ايانع  ،نتند
بلو كقندلو لالا فنعض احنن (729,,,ن ايانع  /انل با نب لا فنعض (%2,22ن كنل كتن نا ن كنعما لمترنعميف
ل اتع ي ملال بعمفئ لونما .
نبع تبعو كعاني لمفونر بيل كتن ا ن كعما لمترعميف لمرلي ملال كنل لمكرونان فني لمفئتنيل بع نت دلم ل تبنعو T
تبيل ن ند فونر ةعمي لمكعاني بيااكع ةاند ك نتنك  ،% 0لالكنو لمنذي يعناي لمنا نفننولغ لم نع حينث ينا فض كتن نا
تيك ن كعمي لمترعميف لمرلي بايعد ح م ل اتع .
 -6إج د ا اإلرراد Total Revenue T . R
يكرننل لال ننتدالل كننل بيعاننعغ لم نندنل وتننم (2ن  ،أل كتن ننا ن كننعما ل يننولد ماننل لمكرونا ن بعمفئ ن لونمننا
بعيا لمدول تد نوتفق كل  271,,7اياع نما احن  2992,0,اياع بعمفئ لمثعاين  ،نتند بلنو كقندلو لمت ينو فني ل كنعمي
لاليننولد فنني لمفئتننيل احننن  2,2,2,اياننع  /اننل كرونا ن تكثننل لوتفننعا با ننب  % 02,0,كننل كتن ننا ن كننعما ل يننولد
ملال بعمفئ لونما .
نبع تبعو كعاني لمفونر بيل كتن ا ن كعما ل يولد ملال كل لمكرونا في لمفئتيل بع نت دلم ل تبنعو
 Tتبنيل ن نند فنونر ةعمين لمكعانين ةاند ك نتنك  ،% 0لالكنو لمنذي يعنناي لمنا نفننولغ لم نع حينث ياينند
ل كعمي لاليولد ملال كل لمكرونا بايعد ح م ل اتع .
 -2ةدفا اإلرراد Net revenue N . R
ةدفا اإلرراد = اإلرراد ا كلا – ا يكد رف ا كلرت
ينضح لم دنل وتم (2ن أل كتن نا صنعفا ل ينولد ملانل كنل لمكرونان بعمفئن لونمنا تند لوتفنق كنل
 727,,اياع  ،بعمفئه لالنما نمي احن  2,2,12اياع  ،بعمفئ لمثعاي  ،نتد بلو كقندلو هنذل ل وتفنعا احنن 2,0,,2
ايه /ال كرونا نبا ب لوتفعا بل غ احن  % 272,72كل كتن ا لمفئ لونما .

262

J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol.6 (2), February, 2015

نبع تبعو كعانين لمفنونر بنيل كتن نا صنعفا ل ينولد ملانل كنل لمكرونان فني لمفئتنيل لونمنا نلمثعاين بع نت دلم
ل تبعو  Tتبيل ن ند فونر ةعمي لمكعاني بيااكنع ةاند ك نتنك كعانين  ، %0لالكنو لمنذي يعناي لمنا نفننولغ
لم عه حيث يايد صعفي لاليولد مال لمكروناه بايعده ح م ل اتع .
Gross Margin
 -8ا يدئض ا حدى اإلج د ق (  )G. Mا عدئد فوق ا يكد رف ا يغررة
لمفعئض لمحدك ل كعمي = ل يولد لمرلا – لمترعميف لمكت يو
بع ننتعولض بيعاننعغ لم نندنل وتننم (2ن يتبننيل أل كتن ننا لمفننعئض لمحنندك ل كننعمي ملاننل كننل لمكرونا ن بعيا ن
لمدول ن  ،بعمفئن لونمننا تنند بلننو حنننلما  227,2,اياننع لوتفننق فننا لمفئن لمثعاين نمننا احننن  ، 01,2,29نتنند بلننو
كقدلو لمايعده في تيكن هنذل لمكعينعو احنن  222,,,ايانع نبا نب لوتفنعا حننلما  %702,77كنل كتن نا لمفئن
لونما  ،نبع تبعو كعاني لمفونر بيل كتن ا لمفعئض لمحدك ل كعمي ملال كل لمكرونا فني لمفئتنيل بع نت دلم
ل تبعو  Tتبيل ةدم ن ند فونر كعاني ةاد كيق لمك تنيعغ لمكتمنفه،
ا يحلرل اإلديةددى ل ر تا ضدفت شدررع يةنرع ا كرونت :
 –1إج د ا ا ر ت ا ضدفت ( The gross value added ) G .V.A
إج د ا ا ر ت ا ضدفت = إج د ا اإلرراداث  -در ت سيلز دث اإلنيدج ا شيراه ن خدرج ا شروع
تشيو بيعاعغ دنل (2ن نما أل كتن ا ن كعما لمقيك لمكضعف ملانل كنل لمكرونان بعيان لمدول ن ،
تد بلو احن  972,,0اي فا لمفئ لونما نلوتفق فا لمفئ لمثعاي ميبلو احن  0022,20اياع  ،نتد بلنو كقندلو
لمت يو بعمايعده في تيك هنذل لمكعينعو فني لمفئتنيل لونمنا نلمثعاين حننلمي  ,72,2ايانع نيكثنل احنن % 02,01
كل كتن ا لمفئ لونما .
نبع تبعو كعاني لمفونر بيل كتن ا لمقيك لمكضعف ملانل كنل لمكرونان فني لمفئتنيل لونمنا نلمثعاين
بع ت دلم ل تيعو  Tتبيل ن ند فونر ةعمي لمكعاني بيااكع ةاد ك تنك  ،%0لالكو لمذي يعاي لمنا نفننولغ
لم ع حيث تايد ل كعمي لمقيك لمكضعف مال لمكرونا بايعد ح م ل اتع .
 -11ةدفا ا ر ت ا ضدفت Net Value added N.V.A
ةدفا ا ر ت ا ضدفت = إج د ا ا ر ت ا ضدفت  -إج د ا اإلهالكدث ا سنورت
يكرل لال تدالل كل بيعاعغ دنل ( 2ن أل كتن ا صعفا لمقيك لمكضنعف ملانل كنل لمكرونان بعيان
لمدول تد بلو  ,02,70اياع فا لمفئ لونما نلوتفق فا لمفئن لمثعاين ميبلنو احنن  0122,2,ايانع  ،نتند بلنو
كقدلو لالوتفعا في تيك هذل لمكعيعو احنن  ,20,22اينه نبا نب اينعده تكثنل احنن  %72,,,كنل كتن نا لمفئن
لونما .
نبع تبعو كعاني لمفونر بيل كتن ا صعفا لمقيك لمكضنعف ملانل كنل لمكرونان بنيل لمفئتنيل لونمنا
نلمثعاي بع ت دلم ل تبعو  Tتبيل ن ند فونر كعاني ةاد ك تنك  ،%0لالكو لمذي يعاي لمنا نفننولغ لم نع
حيث يايد صعفي لمقيك لمكضعف مال لمكرونا بايعد ح م ل اتع .
ا يدئض ااجي دعاSocial Surplus (S.S) :
نيح ب لمفعئض لال تكنعةا ملانل بعم اينه بانوح أ ننو لمعكنعل كنل صنعفا لمقيكن لمكضنعف ملانل ،
نبع تعولض بيعاعغ لم دنل وتم (2ن تبيل أل كتن ا لمفعئض لال تكعةا ملانل كنل لمكرونان بعيان لمدول ن تند
بلو حنلما  222,2اياع فا لمفئ لونما نلوتفق فا لمفئ لمثعاين ميبلنو احنن  011,,10ايانع  ،نتند بلنو كقندلو
لالوتفننعا فنني لمفننعئض لال تكننعةي احننن  ,92,2اياننع نبا ننب ايننعده تكثننل احننن  %072,0,كننل كتن ننا لمفئ ن
لونما .
نبع تبننعو كعاني ن لمفننونر بننيل كتن ننا لمفننعئض لال تكننعةا ملاننل كننل لمكرونا ن فنني لمفئتننيل لونمننا نلمثعاي ن
بع ت دلم ل تبنعو  Tتبنيل ن نند فنونر كعانين بيااكنع ةاند ك نتني  ،%0لالكنو لمنذي يعناي لمنا نفننولغ لم نع حينث
تايد تيكه لمفعئض لال تكعةي مال لمكرونا بايعد ح م ل اتع .
ب -ا دررس ا نسبرت
نتشكل لمكقعييس لمتعميه:
 -1فدئض ةدفا ا ر ت ا ضدفت عن األجور فا سنت
فعئض صعفا لمقيك لمكضعف ةل لو نو فا لم نا = صنعفا لمقيكن لمكضنعف فنا لم نا ÷ لو ننو
فا لم ا .
ينتم ةكننل ل تبننعو لمرفننعي لمكالقن ملكشننعويق لمضن ك نلمصن يو ةانندكع ترنننل فننا لوانننلو لونمننا كننل نةنندلدهع
رعمتعما :
(أن نذل رعل فعئض صعفا لمقيك لمكضعف ةل لو نو < لمك كنا لمرلا مأل نو فا هذه لم ا فعمكشونا يرننل
رفنذ كنل ن ان لماظنو لمقنكين  ،نذمن ول هنذل يعانا أل لمكشنونا ي انا لو ننو لمكدفنةن مقنعي تشن يله ،
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نيحقر أيضع ايعد فا صعفا لمععئد نفنلئد لمقونض  ،نفعئضع ل تكعةيع ماينعد لال نتاال لمحنعما فيكنع بعند
نأيضع حصيل لمضولئب .
أم نذل رعل فعئض صعفا لمقيك لمكضعف ةل لو نو = لمك كنا لمرلا مأل نو فا هنذه لم نا في نب
(ب ن
لمتفريو فا لال تكولو فا هذه لمكشونا أن لمبحث ةل كشونا آ و.
( ن أكع نذل رعل فعئض صعفا لمقيك لمكضعف ةل لو نو > لمك كننا لمرلنا مأل ننو فنا هنذه لم نا فيرننل هنذل
لمكشونا كوفنض (0ن
تشيو بيعاعغ دنل وتم (,ن نما أل فعئض لمقيك لمكضعف ةل لو نو فا لم ا ملال كنل لمكرونان
بعيا لمدول تد بلو احن  2,2ايه فا لمفئ لونما نلوتفق فا لمفئ لمثعاين ميبلنو احنن  7,,20ايانع  ،نتند بلنو
كقدلو لمت يو بعالوتفعا بيل لمفئتيل احن  70,12نيتكثل لالوتفعا باحن  %7,,,10كل كتن ا لمفئ لونما .
نبع تبعو كعاني لمفونر بيل فنعئض صنعفا لمقيكن لمكضنعف ةنل لو ننو فنا نا ملانل كنل لمكرونان بنيل
لمفئ لونما نلمثعاي بع ت دلم ل تبنعو  Tتبنيل ن نند فنونر كعانين بيااكنع ةاند ك نتني  ،%,لالكنو لمنذي يعناي لمنا
نفنولغ لم ع حيث يايد فعئض صعفي لمقيك لمكضعف ةل لو نو مال لمكرونا بايعد ح م ل اتع .
Total revenue / Total cost
 -3إج د ا ا عدئد إلج د ق ا يكد رف
يكرننل ل ننتدالل كننل بيعاننعغ لم نندنل وتننم (,ن نل كتن ننا ن كننعما لمععئنند كننعمي لمترننعميف ماننل
لمكرونان بعمفئن لونمننا نلمثعاين بعيان لمدول ن تنند بلننو احننن  0,22 ،0,1,ةلننا لمتوتيننب ،نبننذم يرنننل كقنندلو
لمت يو في تيك هذل لمكعيعو بيل لمفئتيل لونما نلمثعاي بعمايعده باحن  1,72نبا نبه اينعده حننلمي  %79,,,كنل
كتن ا لمفئه لالنمي.
نبع تبعو كعاني لمفونر بيل كتن ا ن كعما لمععئد كنعما لمترنعميف ملانل كنل لمكرونان بنيل لمفئن
لونما نلمثعاي بع ت دلم ل تبعو  Tتبيل ن ند فونر كعاني ةاد ك تني  ،%0لالكو لمذي يعناي لمنا نفننولغ
لم عه حيث يايد ل كعمي لمععئد ال كعمي لمترعميف مال لمكروناه بايعده ح م ل اتع .
 -2عدئد ا جنره أو ربحرت ا جنرت ا سيث ر Investment profitability
عدئد ا جنرت ا سيث ر = ةدفا اإلرراد ليئت ÷ إج د ا ا يكد رف ا كلرت
يكرننل لال ننتدالل كننل بيعاننعغ لم نندنل وتننم (,ن نمننا أل كتن ننا لمععئنند ةلننا لم اين لمكافننر ملاننل كننل
لمكرونا بعيا لمدول تد بلو حننلما  1,1,اينه فنا لمفئن لونمنا  ،نلوتفنق فنا لمفئن لمثعاين ميبلنو احنن 1,22
ايه  ،نبلو كقدلو لالوتفعا احن  1,72نبا به ايعده بل غ احن . 297,,
نبع تبعو كعاني لمفونر بيل كتن ا ةعئد لم اي لمك تثكو فيكع بيل لمفئتنيل لونمنا نلمثعاين بع نت دلم ل تبنعو
 Tتبيل ن ند فونر كعاني بيااكع ةاد ك تني  ،%0لالكو لمذي يعناي لمنا نفننولغ لم نعه حينث يايند ةعئند لم اينه
لمك تثكو مال لمكروناه بايعده ح م ل اتع .
 -2نسةةبت هةةد ر ا ةةرب ل ن ةيج The percentage of the profit margin of the %
product
نسبت هد ر ا رب ل نيج ( = %ةدفا اإلرراد ÷ إج د ا اإلرراد ) ×111
يبننيل لم نندنل وتننم (,ن أل كتن ننا ا ننب هننعكا لمننوبح ملاننل كننل لمكرونان بعيا ن لمدول ن  ،تنند بلننو
حنلما  % 2,7,فا لمفئ لونما  ،نلوتفق فنا لمفئن لمثعاين ميبلنو احنن  ، %79,,9نتند بلنو كقندلو لمت يينو بنيل
لمفئتننيل لونمننا نلمثعاي ن بكقنندلو لوتفننعا بلننو احننن  %02,90با ننب لوتفننعا احننن  %721,2,كننل كتن ننا لمفئ ن
لونما .
نبع تبننعو كعانين لمفننونر بننيل كتن ننا ا ننب هننعكا لمننوبح ملكاننت فيكننع بننيل لمفئتننيل لونمننا نلمثعاين
بع ت دلم ل تبعو  Tتبيل ن ند فونر كعانين بيااكنع ةاند ك نتني  ،%0لالكنو لمنذي يعناي لمنا نفننولغ لم نع
حيث يايد ا ب هعكا لموبح مال لمكرونا بايعد ح م ل اتع .
جةةدول ( :) 5أهةةم ا رشةةراث ااديةةةددرت ل ةةدررس ا نسةةبرت لطةةن ةةن ا كرونةةت وف ةةد لطددةةت اإلنيدجرةةت فةةا
شروع يةنرع ا كرونت فا ج هوررت ةر ا عربرت خالل فيرة ا يشغرل عدم 3112/3112
(ب – أ)
(ب)
(أ)
دار ا يغرر
ا يئت األو ا أدل ن ا يئت ا ثدنره 11طن
ا رشر
برن ا يئيرن
فأكثر /روم
 11طن  /روم
(ا ر ت بد جنره) األو ا وا ثدنرت
(ا ر ت بد جنره)
70,12
7,,20
2,2,
فعئض صنعفا لمقيكن لمكضنعف ةنل
لو نو فا لم ا
1,72
0,22
0,1,
ن كعمي لمععئد  /ن كعمي لمترعميف
1,72
1,22
1,1,
ةعئد لم ايه لمك تثكو
02,90
%79,,9
%2,7,
ا ب هعكا لموبح ملكات %
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[(ب -أ) ÷ أ] ×
111
 %ليغررر

اخيبدر  Tبرن ا يئيرن
األو ا وا ثدنرت

7,,,10

*( 7,,,2ن

79,,,
297,,
721,2,

**( ,,929ن
**( ,,929ن
**( 01,,2,ن
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حرث أن :
(*) يشرر ا ا ا عنورت عند  )**( , %5يشرر ا ا ا عنورت عند , %1
ا ةدر  :ج عث وحسبث ن اسي دراث ااسيبردن عرنت ا دراست عدم  , 3112 / 3112وجدول ردم ()2

اآلثدر ااجي دعرت شروعدث يةنرع ا كرونت :
أثننو لمتصننايق لماولةننا مكشننونا لمكرونان كننل النين لمقيكن لمكضننعف لمتننا يحققاننع لمكشننونا ةلننا
لالتتصننعد لمقنننكا  ،نككننع ننبر ن نند أل كشننعويق تصننايق لمكرونان كوبحن نأدغ نمننا تنننفيو لمعدينند كننل فننو
لمعكل بع ضعف نما ايعد لمقيك لمكضنعف ملندتير  %27هنذل نمنا عانب تننفيو لمفنعئض لال تكنعةا لمنذك ي نعهم
فا أوبعح لمك عهكيل  ،دلد لمفعئد ةلنا لمقنونض بع ضنعف نمنا لمك نعهك فنا ندلد لمضنولئب ملدنمن .........
لم .
 أثر ا شروع علا ا يدئض ااجي دعاتادف لمتاكي لال تكعةي نما تقويب لمفنلور فا تنايق لمد نل رادف ل تكنعةا حينث تنناا لمقيكن
لمكضعف رعمتعما :
0ن عدئد ا ع ل  :ايعد لمعكعم تذدك نما ايعد ح م لو نو نلمكاليع لمعياي نذمن ينذدك نمنا اينعد لال نتاال
نهذل يذدك نما ايعد لمد ل لمقنكا ول لو و نلال تاال كل كرناعغ لمد ل لمقنكا .
7ن عدئد ا لكرت  :هن ةبعو ةل لمايعد فا رل كل اصيب لمك عهكيل كل لووبنعح  ،نلمفعئند ةلنا وأس لمكنعل
لم ع  ،نل ي عو لمذك يحصل ةليه لمقاعا لم نع  ،نلمكالينع لمعياين لمك نعهكيل فنا لمك تشنفيعغ نلمكندلوس
 ،،،،لم
2ن ا عدئةةد ا ةةذى يحةةةل علرةةه ا دو ةةت  :كننل لمضننولئب  ،نلمفنلئنند لمتننا تحصننل ةليا نع لمحرنك ن كننل لمقننونض
لمككانح ملكشونا ناصيباع كل تنايق لووبعح  ،نكع تحصل ةليه كل ني عو اتي تت يو أكالراع .
ثد ثد  :ا شكالث ا يا يواجه شروعدث يةنرع ا كرونت:
تشيو لمبيعاعغ لمننلود بعم ندنل وتنم (9ن لمنا لوهكين لما نبي وهنم لمكشنرالغ لمتني تنل نه أصنحعب
كصننعاق لمكرونان نيتضننح كننل لم نندنل أل كشننرل لوتفننعا ترلفن ك ننتلاكعغ ل اتننع نلوتفننعا أ ننععوهع فننا ظننل
لمظونف لالتتصعدي لم عئد ت عل أصنحعب لمكصنعاق كضناويل لمنا شنولي ك نتلاكعغ ل اتنع بت نععو كوتفعن
تليال حتا ال يتنتف ةل ل اتع  ،نال ي ت اا ةل اي كل لمعكعل كق لمحفعظ ةلا هعكا لمنوبح بوفنق لو نععو
تليال  ،نهذه لمكشرل تعد كل أهم لمكشرالغ لمتا تقعبلام نتتتا فا لمكوتب لونمنا  ،نتند بلنو ةندد ترنولولغ هنذل
لمكشرل احن  02ترولول  ،نبترولو ا با بلو  %7,,,كل ن كعما ةدد لمترولولغ  ،ن عيغ فا لمكوتبن لمثعاين
فننا حعمن و ن أ ننععو لووا نتنننفو لمرواننب معكننل لمكحعشننا هننذل
كشننرل ورننند لو نننلر لمدل لين نبننعو
بع ضننعف نمننا ورننند لو نننلر لم عو ي ن ب ننبب لمكاعف ن لمشو ن كننق أ نننلر لمنندنل لونوبي ن نتنند بلننو ةنندد
لمترولولغ احن  00ترولول نبترولو ا با بلو  %71كل ن كعما ةد لمترولولغ  ،ن عيغ كشرل لاقانعا لمتينعو
لمراوبعئا أرثو كل كو فا لمينم بع ضعف نما لوتفعا أ ععو لمراوبعي  ،نتذدي كشرل لاقاعا لمتيعو لمراوبنعئا
أثاعي لمتش يل معكل لمكرونا نما تشقر لمكرونا لمتا فا كوحل لمت فيف نفا هذه لمحعم تعتبنو لمكرونان تعمفن
نهعم ن نيننتم لمننت ل كااننع ببيعاننع رعليق ن مكننالوا لو ننكع ب ننعو لمنندتير  %27لمك ننت دم فننا تصننايق هننذه
لمكرونا ككع يشرل عو ةلنا صنعحب لمكصناق  ،نتند بلنو ةندد ترنولولغ هنذه لمكشنرل احنن  01ترنولولغ ،
نبترـننـولو ا ننبا بلننو حـننـنلما  % 0,,7كننل ن كننعما ةنندد لمترـننـولولغ  ،نتتت نـا كشر نـل ة نـدم تـنف نـو لمـنت نـند
(لم نالو  ،لمكعانغ نلم عا ن نلوتفعا أ ععوه فا لمكوتب لمولبع  ،نتد بلو ةدد ترنولولغ هنذه لمكشنرل حننلما
 ,ترننولولغ نبترننولو ا ننبا بلننو حنننلما  %02,,كننل ن كننعما ةنندد لمترننولولغ ،نتننتتا فننا لمكوتب ن لم عك ن
لمتعقينندلغ لمحرنكي ن فننا ل ننت ول لمتننول ي لمالاك ن  ،نتنند بلننو ترننولولغ هننذه لمكشننرل احننن  2ترننولولغ ،
نبترولو ا با بلو  %2,2كل ن كعما ةدد لمترولولغ .
نتتتا فا لمكوتبتيل لم عد نلم عبع كشرلتعل  ،أنماكع تتكثل فا لوتفعا أ ععو لماقل ملكننلد لم نعم
نلمكات عغ ن بب هذه لمكشرل هن لوتفعا أ نععو لمنتنند م نيعولغ لماقنل ملكننلد لم نعم نلمكانت  ،نثعاياكنع تركنل
فا لوتفعا عو لمفعئد فا لمبان نتد بلو ةدد ترولولغ رل كشرل كل لمكشنرلتيل لم نعبقتيل حننلما  2ترنولولغ
 ،نبترولو ا با بلو حنلما  %,,,كل ن كعما ةدد لمترولولغ .
نتتتا فنا لمكوتبن لو ينو كشنرل لوتفنعا ترلفن أ ننو لمعكعمن لمكدوبن نتند بلنو ةندد ترنولولغ هنذه
لمكشرل احن ترولويل  ،نبترولو ا با بلو احن  % 2,9كل ن كعما ةدد لمترولولغ .
جةةدول ردةةم ( :)6األه رةةت ا نسةةبرت ل شةةكالث ا يةةا يواجةةه شةةروعدث يةةةنرع ا كرونةةت خةةالل عةةدم / 3112
. 3112
م

عدد ا يكراراث

شدكل يةنرع ا كرونت
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ا ةدر  :ج عث وحسبث ن اسي دراث ااسيبردن عرنت ا دراست فا عدم 3112/ 3112

ا يوةردث -:
فا ضني كع أ فوغ ةاه اتعئ هذه لمدول فإاه يكرل لمتنصي بكع يلي :
 ل تيولد أ ند لوانلا كل دتير  %27لم ع بتصايق لمكرونا ملحصنل ةلنا ناتنع يند ذن رفنعي
تاعف ي ملدنل لمكاعف مكصو فا هذه لمصناعة  ،نلالهتكنعم باولةن أصناعف ملقكنح تصنلح ملكرونانه
كثل باي نيف.
 تنفيو كصعدو آكا ملاعت بصفه ك تكو نبعيد ةل أك أاكعغ نتقلبعغ .
 تدويب لمشبعب لمععال فا دنولغ ك عاي بنل ا لمحرنك ةلا لوةكنعل لمصناعةي لمك تلفن نكناام
كصعاق لمكرونا ملحصنل ةلا ناتع رفي بت ععو كاع ب .

ا راجع
لم اعا لمكوراي ملتعبئ لمععك نل حصعي ،اشو لمت عو لم عو ي  ،أةدلد ك تلف .
لمصننادنر لال تكننعةي ملتاكين (SFDن – كورننا لمنندةم نلمترانمننن ي (TSCن – كشننونا تصننايق لمكرونان -
دول فاي نلتتصعدي – كشونا س – 9/كعين .7112
عيد ةبند لمعاينا ةتكنعل (درتننون :دول نعغ ندنك لمكشنونةعغ بنيل لماظوين نلمتابينر – لمندلو لم عكعين –
ل رادوي – ،7112
كيو كحكد ةبد لمعاينا (درتننون – دول نعغ لم ندنك لالتتصنعدي نتقينيم لمكشنونةعغ – أ نس –ن نوليلغ –
حعالغ – أرعديكي لم عدلغ ملعلنم ل دلوي – رلي ل دلو – .0222
شننحعت ةبنند لمكقصننند باننيم (درتنننون – لتتصننعديعغ ناتننع ة ننل لماحننل فنني كحعفظ ن لم وبي ن – ك ل ن عكع ن
لمكاصنو ملعلنم لماولةي – ك لد (72ن – لمعدد  – 2بتكبو .7112
نالو لمتكنيل – هيئ لم لق لمتكنياي – بيعاعغ بيو كاشنو .
ي وك ضو ن كعةيل (درتنون – نةدلد نتقييم لمكشنونةعغ لال نتثكعوي – رلين لمت نعو – عكعن لمقنعهو –
لماعشو دلو لمااض لمعوبي –  27شعوا ةبد لم عمر ثونغ.
Johnston, J,, Econometric Methods , Mc Graw Hill, Book Tosho printing co,
Tokyo, Japan, 1963.

AN ECONOMIC STUDY TO ESTIMATE THE INCREASE IN
VALUE-ADDED AND REVENUE ECONOMIC FOR PASTA
PROJECT
Ghonuim, S. A. ; A. A. El- Sayed ; M. A. Mobarak and
M. E. EL-tokhy
Agric. Economic research institute, Agricultural research center

ABSTRACT
This study aims to estimate the increasing in value added by the
projects of Agricultural Industrialization, in addition to study of the problems
face the advancing of manufacturing process and ways to overcome them.
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The results of the study for the overall measurements gross for value
for added, the average net value added and the surplus Social per tonne
pasta for first category has reached about 623,5, 513,2, 443,7 pounds,
increase in the second category to 114,91, 1044,78, 1008,01 pounds, and
the rate of increasing was about 84,10%, 103,56%, 127,18% respectively of
the average of the first category, Testing and significant differences between
the two groups using the T test shows significant differences between them.
When using the added value of the analysis of the economic
feasibility for the first category found that the net value added for wages per
tonne in the first category reached about 7,4 pounds, in the second category
amounted to about 28,41 pounds, or more than one in each category, which
means that the net value added to the project in the first category and the
second excellence wages, and this leads to amount of social surplus for the
community, which means the acceptance of the project because it has
contributed to an increase in both the value added and social surplus.
The research concluded that any projects manufacture pasta
provides added value in addition to increasing the social surplus.
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جدول ردم ( :)3األه رت ا نسبرت بنود ا يكد رف ا ثدبيت طن ا كرونت وف د لطددت اإلنيدجرت شدررع يةنرع ا كرونت ب ةر خالل فيرة ا يشغرل دة عدم 3112 / 3112
ا يئدث

يوزرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
ا يكةةةةةةةةةةةةةةةةةد رف
ا عنةر
ااسيث دررت
ااسيث درى

لآلالغ نلمكعدلغ نلمتوريبعغ

لمترننننننننننننننننننعميف ت اينننننننننننننالغ نتتثينننننننننننننث
ن عئل لماقل نلاتقعالغ
لمثعبت
لحتيننعاا اننننلو % 01
كننل لوصنننل لمثعبت ن بنندنل
لمكعدلغ
ل كعمي لالهالرعغ
ن كعمي لمترعميف لمثعبت [لوهالرعغ ]
ن كعمي تيك لال تثكعولغ

اخيردر  Tبرن ا يئيرن

(ب) ا يئت ا ثدنرت  2111طن فأكثر /سنت
(أ) ا يئت األو ا أدل ن  2111طن  /سنت
%
%
%
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حيث أن:

 األهالكات =  %01فى حالة االستثمارات فى اآلالت والمعدات  %01 ،فى حالة التجهيزات والتأثيث  %01 ،فى حالة وسائل النقل %01 ،فى حالة احتياطى الطوارئ من األصول الثابتة بدون المعدات. (*) تشير الى المعنوية عند  )**( ، %5تشير الى المعنوية عند . %0المصدر :جمعت وحسبت من )0(:استمارات االستبيان لعينة الدراسة
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