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الكفاءة االقتصادية لصناعة طحن القمح في مصر 

. دعادل حامد بهنساوى.ا                            محمد سعيد امين الششتاوى.د.ا
. ، جامعة بنياأستاذ ورئيس قسـ اليندسة الزراعية أستاذ االقتصاد الزراعي، جامعة بنيا            

   نور الهدى محمود احمد فايد د زينب توفيق عميوة                                            .ا
، جامعة المستقبؿ            طالبة دراسات عميا بقسـ االقتصاد الزراعى د كمية االقتصاد والعموـ السياسية  .أ

 
تمهيد  

تعتبر صناعة طحف القمح في مصر مف أىـ الصناعات الزراعية باعتبار أف القمح ومنتجاتيا الغذاء الرئيسى لمغالبية العظمى مف السكاف ، 
كما يقدر عدد .  مميار جنيو 1.4 بنحو 2007/2008وتشير اإلحصاءات إلى أف إجمالي االستثمارات فى ىذا القطاع قدرت خالؿ العاـ المالى 

. 07/2008 عاماًل في عاـ 39615العامميف بشركات المطاحف والصوامع والمخابز التابعيف لمشركة القابضة لمصناعات الغذائية نحو 
ونظرًا لمعجز المزمف في اإلنتاج المحمي مف القمح عف الوفاء باالحتياجات االستيالكية المتزايدة في مصر، اتجيت الدولة إلى التوسع في 

 مميوف 381 بقيمة تقدر بنحو 79/1980 مميوف طف عاـ 2.5الواردات مف القمح ودقيقو حيث ازدادت كمية الواردات مف القمح ودقيقو مف حوالي 
 .  07/2008 مميوف طف عاـ 6.59جنيو إلى حوالي 

مطحنًا  (148)مطحنًا تابع لقطاع األعماؿ العاـ و (94) منيا 2011/2012 مطحنًا فى عاـ 5618وبمغ إجمالي عدد المطاحف نحو 
مطحنا تابعة لألىالي، ومع توافر تمؾ األعداد مف المطاحف وسعتيا التخزينية المتاحة لمصوامع  (5376)تابعة لمقطاع الخاص واالستثماري و

الالزمة الستقباؿ األقماح المستوردة والمحمية ما زالت الدولة تقوـ باستيراد الدقيؽ الفاخر مف الخارج مما يزيد العبء عمى ميزاف المدفوعات المصري 
ىدار رؤوس األمواؿ المستثمرة  . نتيجة لعدـ التشغيؿ األمثؿ لمطاقات الطاحنة وا 

وتعتمد صناعة الطحف عمى الطاقة اإلنتاجية المصرية مف القمح باإلضافة الى الطاقة االستيرادية مف القمح والتي تتزايد باستمرار لسد 
. الفجوة بيف اإلنتاج واالستيالؾ نتيجة لمثبات النسبي لإلنتاج المصري مف القمح

ونظرًا ألىمية قطاع المطاحف فى قطاع التصنيع الزراعى فإف دراسة اقتصاديات تشغيؿ المطاحف وتقدير المعايير المختمفة لمكفاءة 
اإلنتاجية واالقتصادية وفاعمية األداء ليذه المطاحف يجب أف تكوف ىدفًا لمنيوض بيذا القطاع اإلنتاجي ودعما لكفاءة استغالؿ موارده االقتصادية 

.  مما يؤىمو لمقياـ بالدور المطموب منو فى عالج الفجوة القمحية التى تعانى منيا جميورية مصر العربية
 

: مشكمة الدراسة
بالرغـ مف زيادة اإلنتاج المحمى مف القمح إال أف اإلنتاج مف القمح مازاؿ عاجز عف الوفاء باالحتياجات االستيالكية الغذائية المتزايدة ، 
وتعمؿ الدولة جاىدة عمى سد ىذا العجز والتقميؿ مف حجـ الفجوة بالمجوء إلى االستيراد بالرغـ مما يمثمو ذلؾ مف أعباء عمى ميزانية الدولة وما 

. تتعرض لو الدولة مف ضغوط اقتصادية وسياسية مف الدوؿ المصدرة لمقمح 
كما تتبايف متوسطات التكاليؼ إلنتاج الطف مف الدقيؽ بيف المطاحف المختمفة األمر الذى يتطمب ضرورة دراسة تكمفة طحف القمح بمختمؼ 

المطاحف لموقوؼ عمى مصادر ىذا االختالؼ والعمؿ عمى تحسيف كفاءة ىذه الصناعة ، إلى جانب التعرؼ عمى المشاكؿ اإلنتاجية والمالية 
واإلدارية التى تتعرض ليا ىذه المطاحف والتى تؤثر بالتالى عمى الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية وكفاءة األداء لممطاحف والتى تحد مف الطاقة 

االستخدامية لألصوؿ الرأسمالية لممطاحف العاممة ، ىذا باإلضافة إلى تعرض صناعة الطحف لتغيرات كثيرة خاصة في الفترة األخيرة نتيجة التغيرات 
المتالحقة فى السياسات والقرارات الحكومية ذات التأثير عمى كافة المتعامميف فى قطاع طحف القمح ، وكذلؾ التغير التكنولوجي المستخدـ في تمؾ 
الصناعة ، مما أثر عمييا سواء سمبيًا أو إيجابيًا، وبالرغـ مف ذلؾ لوحظ أف الدراسات السابقة لـ تركز عمى كافة الجوانب لصناعة الطحف وخاصة 

 .المتعمقة بييكؿ تمؾ الصناعة والعوامؿ المؤثرة عمييا 
 

: الهدف من الدراسة
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى اقتصاديات تصنيع القمح في شركة مطاحف شماؿ القاىرة ، والوقوؼ عمى الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية 
وفاعمية األداء الكمى لممطاحف التابعة لمشركة مع دراسة تقدير الطاقة االستخدامية لألصوؿ الرأسمالية لتمؾ المطاحف والعوامؿ المحددة ليا بيدؼ 

. الوصوؿ إلى االستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة ليذه الصناعة 
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:  الطريقة البحثية ومصادر البيانات
اعتمدت الدراسة لتحقيؽ أىدافيا عمى استخداـ أساليب التحميؿ اإلحصائي الوصفى المتمثؿ في المتوسطات والنسب المئوية ومعدالت النمو 
التي استخدمت لتوصيؼ الظاىرة ، وأخيرًا استخداـ مقاييس الكفاءة سواء اإلنتاجية أو التحويمية أو االقتصادية، واستخداـ مؤشرات تقييـ فاعمية األداء 

. لتقييـ كفاءة السياسات المؤثرة عمى ىيكؿ صناعة طحف القمح في مصر 
ىذا وقد اعتمدت الدراسة عمى البيانات السنوية المنشورة وغير المنشورة مف الجيات ذات الصمة بموضوع الدراسة ، مثؿ نشرات قطاع 
الشئوف االقتصادية بوزارة الزراعة و الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، وىيئة السمع التموينية التابعة لوزارة التضامف االجتماعي، والشركة 

القابضة لمصناعات الغذائية وشركة مطاحف شماؿ القاىرة ، الشركة العامة لمصوامع والتخزيف، غرفة صناعة الحبوب ، إلى جانب بيانات السالسؿ 
المقطعية التي تـ الحصوؿ عمييا مف قوائـ التكاليؼ لميزانية شركة مطاحف شماؿ القاىرة ، وذلؾ الستخداميا في التقدير اإلحصائي لدواؿ التكاليؼ 

. وتحديد السعة اإلنتاجية المثمى ليذه المطاحف
ونظرًا لوجود صعوبات وعقبات فى الحصوؿ عمى البيانات الالزمة مف شركات الطحف التابعة لمشركة القابضة لمصناعات الغذائية فقد 

اقتصرت الدراسة عمى شركة مطاحف شماؿ القاىرة والمطاحف التابعة ليا خاصة وأنيا تعتبر مف الشركات الرائدة فى صناعة طحف القمح كما وانو 
 .يتوفر بيا أنواع مختمفة مف المطاحف 

 

مناقشة نتائج الدراسة  
نتناوؿ فيما يمى تقييـ لنشاط طحف القمح بشركة مطاحف شماؿ القاىرة وذلؾ باستخداـ أىـ مؤشرات الكفاءة المستخدمة لتقييـ صناعة طحف 

  .(الكفاءة اإلنتاجية ، الكفاءة االقتصادية ، الكفاءة التحويمية  )القمح 
 

: الكفاءة اإلنتاجية : أواًل 
   األهمية النسبية لنشاط الطحن بالنسبة ألنشطة شركة مطاحن شمال القاهرة

نتاج الخبز والعجائف ،  نتاج المكرونو وا  تعد شركة مطاحف شماؿ القاىرة رائدة فى صناعة الطحف وتتسع أنشطتيا لتشمؿ صناعة الطحف وا 
. ىذا باإلضافة إلى مجموعة مف األنشطة االقتصادية األخرى والتى مف بينيا تخزيف الحبوب والنقؿ 

مطحف جميعيا مف نوع السمندرات الحديثة فيما عدا 12ويعد نشاط صناعة الطحف ىو النشاط الرئيسى لمشركة ، حيث تمتمؾ الشركة عدد 
.   إلنتاج الدقيؽ بجميع أنواعو  (الديسؾ ميؿ)مطحف واحد يعمؿ بنظاـ القرص 

مف إجمالى إيرادات % 88.1 مميوف جنيو أى ما يعادؿ 423.991 ما يقرب مف 2011/2012وتقدر جممة إيرادات نشاط الطحف عاـ 
.    مميوف جنيو فى ذات العاـ ، أما النسبة المتبقية مف اإليرادات فترجع لبقية األنشطة 481.1نشاط الشركة والبالغة نحو 

 

- 2008/2009)  األىمية النسبية إليرادات نشاط الطحف بالنسبة لباقى األنشطة بشركة مطاحف شماؿ القاىرة خالؿ الفترة( :1)جدول رقم 
 القيمة ألف جنيه                                                                                                (         2011/2012

 البيان

 السنىاث

  /2008 متىسط الفترة

2009 

2009/  

2010 

2010/  

2011 

2011/  

2012 

 377895 423991 364650 342014 380923 جمهت إيشاداث وشاط انطحه 

% 88.86 90.62 88.47 88.13 89.0 

 17978 26568 20122 9733 15489 جمهت إيشاداث وشاط انمكشَوً 

% 3.61 2.58 4.88 5.52 4.2 

 751 1027 948 8.42 1019 جمهت إيشاداث وشاط انخبز 

% 0.24 0.22 0.23 0.21 0.2 

 21905 21531 21111 20019 24960 جمهت إيشاداث وشاط انىقم انثقيم 

% 5.82 5.30 5.12 4.48 5.2 

 6033 7900 5252 4763 6218 جمهت إيشاداث وشاط انخخزيه 

% 1.45 1.26 1.27 1.64 1.4 

 59 64 68 51 54 جمهت إيشاداث مشغُالث نهغيش 

% 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 

 424829 481081 412151 377422 428663 جمهت إيشاد انىشاط

 :جمعج َحسبج مه  : المصدر

بياواث انششكت انقابضت نهصىاعاث انغزائيت ، ششكت مطاحه شمال انقاٌشة ، انمشكز انمانّ َانحساباث انخخاميت ، سىُاث مخخهفت ، بياواث            

. غيش مىشُسة 
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( 1) والذى توضحو بيانات الجدوؿ رقـ 2011/2012–2008/2009وبدراسة تطور اإليرادات المحققة وفقًا ألنشطة الشركة خالؿ الفترة 
مف إجمالى إيراد النشاط كمتوسط خالؿ تمؾ  % 89يتبيف أف نشاط الطحف يأتى فى مقدمة األنشطة مف حيث اإليرادات بأىمية نسبية مقدارىا 

الفترة ، يميو فى األىمية النسبية كؿ مف نشاط النقؿ الثقيؿ ، نشاط صناعة المكرونة ، نشاط التخزيف ثـ نشاط إنتاج الخبز وذلؾ بأىمية نسبية 
مف إجمالى إيراد النشاط عمى الترتيب ، أما اإليرادات الناتجة عف مشغوالت لمغير فال تتعد نسبتيا  % 0.2، % 1.4، % 4.2، % 5.2مقدارىا
 . 2011/2012–2008/2009مف إجمالى إيراد النشاط كمتوسط لمفترة  % 0.01

والذى يوضح األىمية النسبية  (2)أما بالنسبة لألىمية النسبية لتكمفة نشاط الطحف بالنسبة لتكمفة بقية األنشطة ، فتشير بيانات الجدوؿ رقـ 
 إلى أف نشاط الطحف يأتى فى مقدمة األنشطة 2011/2012 – 2008/2009لتكمفة األنشطة المختمفة لشركة مطاحف شماؿ القاىرة خالؿ الفترة 

مف إجمالى تكمفة النشاط كمتوسط لتمؾ الفترة ، يميو فى األىمية النسبية كؿ مف نشاط صناعة  % 90.1مف حيث التكمفة بأىمية نسبية مقدارىا 
مف  % 0.4،  % 1.3،  % 3.2،  % 4.9المكرونة ، نشاط النقؿ الثقيؿ ، نشاط التخزيف ثـ نشاط إنتاج الخبز وذلؾ بأىمية نسبية مقدارىا 

 2008/2009مف إجمالي تكمفة النشاط كمتوسط لمفترة  % 0.01إجمالي تكمفة النشاط عمى الترتيب ، أما تكمفة مشغوالت لمغير فال تتعد نسبتيا 
 –2011/2012.  
 

- 2008/2009)  األىمية النسبية لتكمفة نشاط الطحف بالنسبة لباقى األنشطة بشركة مطاحف     شماؿ القاىرة خالؿ الفترة( :2)جدول رقم 
القيمة ألؼ جنيو          (2011/2012

 انبيان

 انسىُاث

  /2008 مخُسظ انفخشة

2009 

2009/  

2010 

2010/  

2011 

2011/  

2012 

 334998 366312 320834 307451 345394 جمهت حكهفت وشاط انطحه

% 91.34 91.65 89.46 88.31 90.1 

 18379 27322 19861 11125 15209 جمهت حكهفت وشاط انمكشَوً

% 4.02 3.32 5.54 6.59 4.9 

 1488 1901 1637 1169 1244 جمهت حكهفت وشاط انخبز

% 0.33 0.35 0.46 0.46 0.4 

 11822 13524 11057 11178 11528 جمهت حكهفت وشاط انىقم انثقيم

% 3.05 3.33 3.08 3.26 3.2 

 5019 5687 5179 4502 4706 جمهت حكهفت وشاط انخخزيه

% 1.24 1.34 1.44 1.37 1.3 

 50 52 58 44 46 جمهت حكهفت مشغُالث نهغيش

% 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 

 371755 414798 358626 335469 378127 جمهت حكهفت انىشاط

 :جمعت وحسبت مف : المصدر 
بيانات الشركة القابضة لمصناعات الغذائية ، شركة مطاحف شماؿ القاىرة ، المركز المالى والحسابات الختامية ، سنوات مختمفة ،  

. بيانات غير منشورة 
 
: مؤشرات اإلنتاج * 

: مدى تحقيق الشركة لألهداف الكمية لنشاط الطحن  .1

والذى يوضح مدى تحقيؽ الشركة ألىدافيا الرئيسية المتعمقة بالكميات المستيدؼ طحنيا سواء كانت قمحًا  (3)بدراسة بيانات الجدوؿ رقـ 
 2011/2012 ، حيث تبيف أف الكمية المستيدؼ طحنيا سواء كانت قمحًا أو ذره عاـ 2011/2012 – 2008/2009أو ذره وذلؾ خالؿ الفترة 

 ألؼ طف 664 ألؼ طف ، إال أف الشركة لـ تتمكف مف تحقيؽ ىذا اليدؼ حيث بمغت الكمية التى تـ طحنيا بالفعؿ ما يقرب مف 729قدرت بنحو 
مف الكمية المستيدؼ طحنيا ، وقد يرجع ذلؾ إلى الربط المقرر عمى مطاحف الشركة مف قبؿ وزارة التمويف والتجارة الداخمية % 91أى ما يعادؿ 

. خاصة لمكميات المتعمقة بالقمح التموينى 
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- 2008/2009)خالؿ الفترة نشاط الطحف  لألىداؼ الرئيسية المتعمقة بمطاحف شماؿ القاىرةمدى تحقيؽ شركة   : (3 ) رقمجدول
  القيمةألؼ طف(2011/2012

 انىشاط

 انسىُاث
 مخُسظ

  انفخشة
2008/  

2009 

2009/  

2010 

2010/  

2011 

2011/  

2012 

 760.3 729 731 754 827 (قمح ، رسي )انكميت انمسخٍذف طحىٍا 

 616.5 664 574 566 662 انكميت انفعهيت

 81.1 91 78.5 75 80 %وسبت ححقيق انمسخٍذف   

 كميت انقمح انمسخٍذف طحىٍا 

 %( 72)إلوخاج دقيق فاخش 
135 116 116 120 121.8 

 60.5 69 73 53 48 انكميت انفعهيت

 49.7 57.5 62.9 45.7 35.6 %وسبت ححقيق انمسخٍذف   

: جمعت وحسبت مف  : المصدر
بيانات الشركة القابضة لمصناعات الغذائية ، شركة مطاحف شماؿ القاىرة ، المركز المالى والحسابات الختامية ، سنوات مختمفة ، بيانات 

. غير منشورة 
 

 2011/2012 – 2008/2009وبدراسة تطور الكميات المستيدؼ طحنيا مف القمح والذرة والكميات التى تـ طحنيا بالفعؿ خالؿ الفترة 
عاـ % 91 وحد أقصى 2009/2010عاـ % 75يتبيف أف نسبة تحقيؽ الكميات المستيدؼ طحنيا قد تراوحت بيف حد أدنى مقدارىا 

% . 81.1 بمتوسط عاـ قدر بنحو 2011/2012
فمـ تتمكف الشركة مف تحقيؽ الكميات المستيدؼ  (%72)أما بالنسبة لكميات القمح المستيدؼ طحنيا إلنتاج دقيؽ فاخر استخالص 

 ألؼ طف 120 والمقدرة بنحو 2011/2012مف الكمية المستيدؼ طحنيا عاـ % 57.5طحنيا ، حيث لـ تتمكف الشركة سوى طحف ما يقرب مف 
 ما 2011/2012 – 2008/2009خالؿ الفترة  (%72)، ىذا وقد تراوحت نسب الكميات التى تـ طحنيا مف القمح إلنتاج دقيؽ فاخر استخالص 

 وذلؾ مف اجمالى الكميات المستيدفة وبمتوسط عاـ 2010/2011عاـ % 62.9 وحد أقصى 2008/2009عاـ % 35.6بيف حد أدنى مقدارىا 
(. 3)، وىذا ما يوضحو الجدوؿ رقـ % 49.7قدر بنحو 

  

: تطور كميات القمح المطحون ومعدالت اإلنتاج وفقًا لنوع الدقيق المنتج *

والذى يوضح تطور الكميات التى تـ طحنيا مف القمح والذره وفقًا لنوع الدقيؽ المنتج وذلؾ خالؿ الفترة  (4)بدراسة بيانات الجدوؿ رقـ 
 ألؼ طف 664 قد بمغت 2011/2012 ، حيث يتضح أف إجمالى الكمية التى تـ طحنيا مف القمح والذرة عاـ 2011/2012 – 2008/2009

 .  2010/2011عما كانت عميو عاـ % 15.7بنسبة زياده مقدارىا 
 2011/2012 ألؼ طف عاـ 568فقد بمغت نحو  (%82)أما بالنسبة إلجمالى كمية القمح التى تـ طحنيا إلنتاج دقيؽ بمدى استخراج 

 ، كما تراوحت 2008/2009عما كانت عميو عاـ  (%2.6)عما كانت عميو فى العاـ السابؽ وبنسبة نقص مقدارىا % 14.7بنسبة زيادة مقدارىا 
عاـ % 105.4 ونحو 2008/2009عاـ % 104.8ما بيف  (%82)معدالت اإلنتاج لمقمح المطحوف إلنتاج دقيؽ بمدى استخالص 

2011/2012 . 
 2011/2012 ألؼ طف عاـ 69فقد بمغت نحو  (%72)أما بالنسبة إلجمالى كمية القمح التى تـ طحنيا إلنتاج دقيؽ فاخر استخالص 

 . 2008/2009عما كانت عميو عاـ % 43.8عما كانت عميو فى العاـ السابؽ وبنسبة زيادة مقدارىا  (%5.5)بنسبة نقص مقدارىا 
 ونحو 2008/2009عاـ % 104.9ما بيف  (%72)كما تراوحت معدالت اإلنتاج لمقمح المطحوف إلنتاج دقيؽ فاخر استخالص 

( . 4) وىذا ما يوضحو الجدوؿ رقـ 2010/2011عاـ % 108.6
 

% 101.7يبمغ  (%72)والدقيؽ الفاخر استخالص  (%82)ومف الجدير بالذكر أف المعدؿ المعيارى لكؿ مف الدقيؽ البمدى استخالص 
. لكالىما وأف ارتفاع المعدالت الفعمية عف المعيارية يؤثر عمى جودة ونوعية الدقيؽ المنتج 

 بنسبة 2011/2012 ألؼ طف عاـ 15فقد بمغت نحو  (%97)أما بالنسبة إلجمالى كمية الذرة التى تـ طحنيا إلنتاج دقيؽ استخالص 
 ، وىذا ما يوضحو 2008/2009عما كانت عميو عاـ  (%51.6)عما كانت عميو فى العاـ السابؽ وبنسبة نقص مقدارىا % 150زيادة مقدارىا 
( . 4)الجدوؿ رقـ 
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  تطور كميات القمح المطحوف ومعدالت اإلنتاج وفقًا لنوع الدقيؽ المنتج بشركة مطاحف شماؿ القاىرة خالؿ الفترة خالؿ الفترة( :4)جدول رقم 
القيمة ألؼ طف   (2011/2012- 2008/2009)

 انبيان

 انسىُاث

2008/  

2009 

2009/  

2010 

2010/  

2011 

2011/  

2012 

 652 574 566 662 انكميت انمطحُوت مه انقمح َانزسة

 568 495 507 583 %(82)كميت انقمح انمطحُن إلوخاج دقيق بهذِ اسخخالص 

 14.7 (2.4) (13.0) -- %وسبت انخغيش  

 105.4 105.3 105.2 104.8 %( %82)معذالث اإلوخاج نهقمح انمطحُن إلوخاج دقيق بهذِ 

 69 73 53 48 %(72)كميت انقمح انمطحُن إلوخاج دقيق فاخش اسخخالص 

 (5.5) 37.7 10.4 -- %وسبت انخغيش  

 105.3 108.6 105.6 104.9 %( %72)معذالث اإلوخاج نهقمح انمطحُن إلوخاج دقيق فاخش 

 15 6 6 31 %97كميت انزسة انمطحُوت إلوخاج دقيق 

 150 00 (80.6) -- %وسبت انخغيش  

 101.7 101.7 101.7 101.7 %انمعذل انمعياسِ   

: جمعت وحسبت مف  : المصدر
بيانات الشركة القابضة لمصناعات الغذائية ، شركة مطاحف شماؿ القاىرة ، المركز المالى والحسابات الختامية ، سنوات مختمفة ، بيانات 

. غير منشورة 

 :الطاقات اإلنتاجية المتاحة بالشركة ونسب استغاللها *

الذى يوضح تطور الطاقة اإلنتاجية المتاحة والطاقة اإلنتاجية المستغمة بمطاحف الشركة وكذلؾ حجـ  (5)بدراسة بيانات الجدوؿ رقـ 
 قد بمغت 2011/2012 ، يتبيف أف الطاقة اإلنتاجية المتاحة لنشاط الطحف عاـ 2011/2012 – 2008/2009األعطاؿ ومصادرىا خالؿ الفترة 

كما تشير بيانات الجدوؿ إلى أف الطاقة  .2008/2009عما كانت عميو عاـ  (%24.5) ألؼ طف بنسبة نقص مقدارىا 732ما يقرب مف 
عاـ % 90.7 وحد أقصى 2008/2009عاـ % 68.3اإلنتاجية المستغمة فى طحف القمح والذرة قد تراوحت بيف حد أدنى يقدر بنحو 

 . وذلؾ مف اجمالى الطاقة اإلنتاجية المتاحة 2011/2012
 

تطور الطاقة اإلنتاجية المستغمة وحجـ األعطاؿ ومصادر األعطاؿ لنشاط الطحف بشركة مطاحف شماؿ القاىرة خالؿ الفترة خالؿ ( : 5)جدول رقم 
ألؼ طف (2011/2012- 2008/2009)الفترة 

 انبيان

 انسىُاث

2008/  

2009 

2009/  

2010 

2010/  

2011 

2011/  

2012 

 732 731 741 969 انطاقت اإلوخاجيت انمخاحت نىشاط انطحه

 664 574 566 662 (قمح ، رسي )انكميت انمطحُوت 

 90.7 78.5 76.4 68.3 %وسبت اسخغالل انطاقت اإلوخاجيت  

 126 202 195 210 حجم األعطال بانكميت نىشاط انطحه

 17.2 27.5 26.3 21.7 %وسبت األعطال نهطاقت اإلوخاجيت انمخاحت   

 75.7 73.1 81.6 76.4 حجم األعطال انشاجعت نهصياوت

 60.1 36.2 41.8 36.4 %وسبت األعطال انشاجعت نهصياوت    

 41.3 77.4 59.9 80.9 حجم األعطال انشاجعت نهخكذس

 32.8 38.3 30.7 38.5 %وسبت األعطال انشاجعت نهخكذس    

 8.9 51.5 53.5 52.7 حجم األعطال انشاجعت ألعطال أخشِ

 7.1 25.5 27.4 25.1 %وسبت األعطال انشاجعت ألعطال أخشِ    

: جمعت وحسبت مف  : المصدر
بيانات الشركة القابضة لمصناعات الغذائية ، شركة مطاحف شماؿ القاىرة ، المركز المالى والحسابات الختامية ، سنوات مختمفة ، بيانات 

. غير منشورة 
 اى ما يعادؿ 2011/2012 ألؼ طف عاـ 126أما بالنسبة لحجـ األعطاؿ المتعمقة بنشاط الطحف فقد بمغ حجـ األعطاؿ ما يقرب مف 

مف الطاقة اإلنتاجية المتاحة ، وتشير البيانات إلى تناقص نسبة األعطاؿ مقارنة بحجـ الطاقة اإلنتاجية المتاحة وذلؾ خالؿ الفترة % 17.2
% 27.5 وحد أقصى 2008/2009عاـ % 21.7 ، حيث تراوحت نسبة األعطاؿ ما بيف حد أدنى يقدر بنحو 2011/2012 – 2008/2009
.  وذلؾ مف اجمالى الطاقة اإلنتاجية المتاحة لنشاط الطحف 2010/2011عاـ 



الخ ....        محمد سعيد اميه الششتاوي                                                                                                                  -308-  

 

 2013 ( 3 ) 51مجلت حىلياث العلىم الزراعيت بمشتهر مجلد 

وتشير البيانات إلى أف المصادر الرئيسية لتمؾ األعطاؿ تنحصر فى الصيانة ، التكدس ، وأسباب أخرى متعددة ، أما بالنسبة لألعطاؿ 
مف الحجـ الكمى لألعطاؿ المتعمقة بنشاط الطحف ، % 60.1 أى ما يعادؿ 2011/2012 ألؼ طف عاـ 75.7الراجعة نتيجة الصيانة فتقدر بنحو 

 2011/2012عاـ % 60.1 إلى 2008/2009عاـ % 36.4كما تشير البيانات إلى أف نسبة األعطاؿ نتيجة الصيانة قد تزايدت نسبتيا مف 
. وذلؾ مف اجمالى الطاقة المعطمة 

 2011/2012عاـ % 32.8 إلى نحو 2008/2009عاـ % 38.5أما بالنسبة لألعطاؿ الراجعة لمتكدس فقد تناقصت نسبتيا مف 
. وذلؾ مف إجمالى الطاقة اإلنتاجية المعطمة بنشاط الشحف 

 فترجع ألسباب أخرى متعددة ، ومف المالحظ 2011/2012عاـ % 7.1وتشير البيانات إلى أف النسبة المتبقية مف األعطاؿ ومقدارىا 
 إلى نحو 2008/2009عاـ % 25.1أف نسبة األعطاؿ الراجعة ألسباب أخرى قد تراجعت بشكؿ كبير فى العاـ األخير حيث تراجعت نسبتيا مف 

 ( .30) ، وىذا ما يوضحو الجدوؿ رقـ 2011/2012عاـ % 7.1

: الكفاءة اإلنتاجية الكمية  .2

والذى يوضح مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لنشاط الطحف بشركة مطاحف شماؿ القاىرة خالؿ الفترة  (6)بدراسة بيانات الجدوؿ رقـ 
 عاـ 1.1 يتبيف أف الكفاءة اإلنتاجية الكمية لنشاط الطحف بشركة مطاحف شماؿ القاىرة قد تراوحت بيف 2011/2012 – 2008/2009
 . 1.13 بمتوسط عاـ خالؿ تمؾ الفترة قدر بنحو 2011/2012 عاـ 1.16 ونحو 2008/2009

  يوم / إنتاجية العامل طن :

 2177 ونحو 2009/2010 طف عاـ 1856تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى أف انتاجية اليوـ قد تراوحت بيف حد أدنى قدر بنحو 
.  طف  2021 قدر بنحو 2011/2012 – 2008/2009 وبمتوسط عاـ خالؿ الفترة 2011/2012طف كحد أقصى عاـ 

   إنتاجية الجنيه المستثمر :

تشير البيانات الواردة بالجدوؿ السابؽ إلى أف إنتاجية الجنيو المستثمر فى صناعة الطف بشركة مطاحف شماؿ القاىرة خالؿ الفترة 
جنيو كحد أقصى عاـ / كجـ6.17 ونحو 2009/2010جنيو عاـ / كجـ5.08  قد تراوح بيف حد أدنى قدر بنحو 2011/2012 – 2008/2009
. جنيو / كجـ5.67 قدر بنحو 2011/2012 – 2008/2009 وبمتوسط عاـ خالؿ الفترة 2011/2012

 
 (2011/2012- 2008/2009) مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية لنشاط الطحف بشركة مطاحف شماؿ القاىرة خالؿ الفترة خالؿ الفترة : (6)جدول رقم 

      
   مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية

 السنوات
متوسط 
  /2008 الفترة

2009 
2009/  
2010 

2010/  
2011 

2011/  
2012 

 1.13 1.16 1.14 1.11 1.10 الكفاءة اإلنتاجية الكمية
 81.1 91 78.5 75 80 %نسبة تحقيؽ الخطة 
 2021 2177 1882 1856 2170 يوـ/ إنتاجية اليوـ طف
 0.55 0.61 0.52 0.50 0.57 يوـ/ إنتاجية العامؿ طف
 5.67 6.17 5.43 5.08 5.99 جنيو مستثمر/ إنتاجية الجنيو المستثمر كجـ

 :جمعت وحسبت مف  : المصدر
 بيانات الشركة القابضة لمصناعات الغذائية ، شركة مطاحف شماؿ القاىرة ، المركز المالى والحسابات الختامية ، سنوات مختمفة ، 

. بيانات غير منشورة 
 

: الكفاءة االقتصادية والتقييم المالى : ثانيًا 

: نسبة مجمل الربح  

والذى يوضح تطور مؤشرات الكفاءة االقتصادية المستخدمة لتقييـ صناعة طحف القمح ألنشطة شركة  (7)بدراسة بيانات الجدوؿ رقـ 
% 13.8 ، حيث تبيف أف نسبة مجمؿ الربح ألنشطة الشركة بمغت نحو 2011/2012 – 2008/2009مطاحف شماؿ القاىرة وذلؾ خالؿ الفترة 

 ، 2011/2012كحد أقصى عاـ % 15.39 ونحو 2009/2010عاـ % 11.89كمتوسط لتمؾ الفترة ، وأف ىذه النسبة قد تراوحت ما بيف 
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 األمر الذى يشير إلى أف نسبة نمو مجمؿ الربح يفوؽ نسبة 2009/2010وتشير البيانات إلى أف ىذه النسبة متزايدة مف عاـ ألخر فيما عدا عاـ 
. نمو المبيعات ، ويستخدـ ىذا المؤشر لمتعرؼ عمى مدى قدرة المنشأة عمى إدارة التكاليؼ 

: هامش صافى الربح  
ىذا المعيار يعبر عف نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات ويستخدـ ىذا المعيار فى التعرؼ عمى مدى قدرة الشركة عمى تحقيؽ 

 2008/2009كمتوسط لمفترة % 6.9إلى أف ىامش صافى الربح ألنشطة الشركة بمغ نحو  (7)ربح نتيجة لممبيعات ، وتشير بيانات الجدوؿ رقـ 
 . 2008/2009كحد أقصى عاـ % 8.17 ونحو 2009/2010عاـ % 5.26 ، وأف ىذه النسبة قد تراوحت ما بيف 2011/2012– 

ومف الجدير بالمالحظة أنو بالرغـ مف أف ىامش الربح المجمؿ عاليا خالؿ الفترة المذكورة فإف ىامش صافي الربح كاف منخفضا وذلؾ 
وىذا يعتبر مؤشرًا عمى نجاح النشاط األساسى لمشركة . ألف تكمفة المبيعات ال تشمؿ التكاليؼ اإلضافية مف تسويؽ ومصاريؼ إدارية وفوائد قروض

. ، بينما فشمت الشركة في النواحي األخرى بمعنى وجود تكمفة إضافية محممة عمى مصاريؼ الشركة ال عالقة ليا بتكمفة المنتج األساسية 
 

 : (حقوق الممكية)معدل العائد عمى حقوق المساهمين 
وىو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوؽ المساىميف ىذا المعيار يعبر عف نسبة العائد عمى االستثمار المتمثؿ فى حقوؽ المساىميف  

إلى أف معدؿ العائد عمى حقوؽ المساىميف قد  (7)ويستخدـ ىذا المعيار فى قياس العائد عمى استثمارات المساىميف ، وتشير بيانات الجدوؿ رقـ 
 ونحو 2009/2010عاـ % 10.37 ، وأف ىذه النسبة قد تراوحت ما بيف 2011/2012 – 2008/2009كمتوسط لمفترة % 14.6بمغ 

.  ، ومف الجدير بالمالحظة أف تناقص قيمة ىذه النسبة يعتبر مؤشرًا سيئًا عف أداء الشركة 2011/2012كحد أقصى عاـ % 17.01
 تطور مؤشرات الكفاءة المستخدمة لتقييـ صناعة طحف القمح بشركة مطاحف شماؿ القاىرة خالؿ الفترة خالؿ الفترة : (7)جدول رقم 

(2008/2009 -2011/2012      )

 المؤشرات
 السنوات

  /2008 متوسط الفترة
2009 

2009/  
2010 

2010/  
2011 

2011/  
2012 

 13.8 15.39 15.03 11.86 12.92 نسبة مجمؿ الربح
 6.9 7.31 6.81 5.26 8.17 ىامش صافى الربح

 14.6 17.01 14.17 10.37 16.71 معدؿ العائد عمى حقوؽ المساىميف
 10.5 12.11 10.43 7.35 12.15 معدؿ العائد عمى األصوؿ
 24.5 28.52 22.56 17.21 29.68 معدؿ العائد عمى االستثمار
 27.6 30.90 26.54 20.52 32.33 صافى الربح عمى راس الماؿ

 238.2 237 250.7 225.1 239.8 %معدؿ التداوؿ  
 29 20.3 28.8 28.6 38.4 %نسبة السيولو السريعة  

 :جمعت وحسبت مف : المصدر 
 بيانات الشركة القابضة لمصناعات الغذائية ، شركة مطاحف شماؿ القاىرة ، المركز المالى والحسابات الختامية ، سنوات مختمفة ، بيانات غير 

. منشورة 
 

: معدل العائد عمى األصول 
، ويستخدـ ىذا المعيار فى قياس مدى مساىمة  (أي مجموع األصوؿ المتداولة والثابتة)وىو نسبة صافي الربح إلى إجمالي األصوؿ 

األصوؿ فى الربحية ، حيث يقيس قدرة الشركة عمى استثمار األصوؿ التي تمتمكيا مف معدات ومباني وأراضي ومخزوف ، وتشير بيانات الجدوؿ 
 ، وأف ىذه النسبة قد تراوحت ما بيف 2011/2012 – 2008/2009كمتوسط لمفترة % 10.5إلى أف معدؿ العائد عمى األصوؿ قد بمغ  (7)رقـ 

 . 2008/2009كحد أقصى عاـ % 12.15 ونحو 2009/2010عاـ % 7.35

  معدل العائد عمى االستثمار :

وىو نسبة صافي الربح إلى إجمالي االستثمار ، ويستخدـ ىذا المعيار فى قياس العائد عمى اجمالى االستثمار ، وتشير بيانات الجدوؿ رقـ 
 ، وأف ىذه النسبة قد تراوحت ما بيف 2011/2012 – 2008/2009كمتوسط لمفترة % 24.5إلى أف معدؿ العائد عمى االستثمار قد بمغ  (7)

 . . 2008/2009كحد أقصى عاـ % 29.68 ونحو 2009/2010عاـ % 17.21
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   صافى الربح عمى راس المال :

ىذا المعيار يعبر عف نسبة صافي الربح إلى راس الماؿ العامؿ ويستخدـ ىذا المعيار فى قياس قدرة رأس الماؿ العامؿ الربحية ، وتشير 
 2008/2009كمتوسط لمفترة % 27.6إلى أف صافى الربح عمى رأس الماؿ العامؿ بأنشطة شركة مطاحف القاىرة قد بمغ  (7)بيانات الجدوؿ رقـ 

 . 2008/2009كحد أقصى عاـ % 32.33 ونحو 2009/2010عاـ % 20.52 ، وأف ىذه النسبة قد تراوحت ما بيف 2011/2012– 

   معدل التداول :

ىذا المعيار يعبر عف نسبة األصوؿ المتداولة إلى مجموع االلتزامات المتداولة ، ويستخدـ ىذا المعيار فى التعرؼ عمى مدى قدرة الشركة 
عمى الوفاء بتسديد التزاماتيا الجارية مف أصوليا الجارية ، فإذا ما كانت األصوؿ المتداولة أقؿ بكثير مف االلتزامات المتداولة فإف ىذا يبيف أف ىذه 

. الشركة ستواجو مشاكؿ في سداد التزاماتيا

   نسبة السيولة السريعة :

ىذا المعيار يعبر عف نسبة األصوؿ المتداولة السريعة إلى مجموع االلتزامات المتداولة ، وتعتبر ىذه النسبة مشابية لمعدؿ التداوؿ غير انيا 
تستثنى المخزوف عمى أساس أنو يحتاج وقتا لتحويمو إلى نقد ، ومف ثـ ترجع أىمية معدؿ التداوؿ السريع ألنو ال يأخذ في االعتبار المخزوف 

. وبالتالي يعطي ضمانا أكبر عمى قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا 
مراقبة الجودة فى المطحف    : ثالثا 

تعنى مراقبة الجودة ببساطة الحفاظ عمى المنتج فى نطاؽ حدود مقبولة فى األداء أو الصفات ويحتاج ذلؾ فى حالة صناعة الطحف إلى 
. اىتماـ جميع العامميف بدءًا مف المختصيف باستقباؿ القمح وتخزينو وحتى القائميف بالتعبئة النيائية لمدقيؽ وتوزيعو 

وينبغى أف يكوف دور المعمؿ ىو تقييـ ما حدث فى كؿ مف مراحؿ اإلنتاج المتنوعة حتى يتسنى مراقبة الجودة فى ىذه المراحؿ ، ولما كاف 
الطحف عممية تتـ تدريجيا عمى خطوات فإف مف الميـ الحفاظ عمى الجودة فى كؿ مرحمة واال كاف احتماؿ حدوث تدىور فى الجودة مرجحا فى 

. جميع المراحؿ التالية 
وأوؿ مرحمة مف مراحؿ عممية الطحف تتمثؿ فى شراء القمح ، وكثيرًا ما تكوف ىذه العممية خارج نطاؽ اإلشراؼ المباشر لمطحاف ، ولكف مف 
الميـ أف يقوـ الطحاف بإبالغ المسئوليف عف شراء القمح باحتياجاتو ومف الضرورى أف يكوف القمح الذى يتـ شراؤه مالئمًا لنوعية المنتج المطموب 

ال أصبح مف غير الممكف مطابقة الدقيؽ الناتج لممواصفات المطموبة   (عند استالـ القمح يجب فحصو لضماف مطابقتو لما ىو مطموب ). إنتاجو وا 
: وتشمؿ بعض االختبارات التى تجرى عمى القمح ما يمى 

 visual inspection  .الفحص الظاىرى بالعيف 
                                moisture. الرطوبة 
   protein             .البروتيف 

  impurities    .نسبة الشوائب 
  wheat hardness   .الصالبة 

   kernel size   .حجـ الحبوب 
 milling test  .اختبار الطحف 
 baking test   .اختبار الخبيز 

ويمـز اخذ مجموعة كاممة مف العينات مف القمح الوارد الكتشاؼ اى تفاوت داخؿ الشحنة ، وتتسـ ىذه الخطوة بأىمية خاصة بالنسبة 
لمبروتيف والرطوبة وصالبة الحبوب وينبغى قدر االمكاف ضغط التفاوت إلى أدنى حد عف طريؽ الخمط أو التقميب الكامؿ لمحبوب قبؿ التكييؼ 

. ويساعد ذلؾ عمى الحد مف التذبذب فى أداء المطحف وفى جودة الدقيؽ المنتج 
وفى حالة شراء أقماح مختمفة الرتب ينبغي أف يتـ فصميا حتى ينبغى تحقيؽ استفادة قصوى مف خصائص كؿ منيا ، ويمـز الحفاظ عمى 
نظافة أماكف التخزيف قدر االمكاف تالفيًا النتقاؿ اإلصابة الحشرية وغيرىا مف مصادر التموث إف وجدت إلى القمح الجديد ، وأخيرا مف الضرورى 

. الخ ..... االحتفاظ بسجالت تفصيمية دقيقة لمبيانات اليامة مثؿ نوع القمح وكمياتو وتاريخ الورود وأماكف التخزيف 
وبمجرد االنتياء مف تخزيف القمح سميما يصبح مف الضروري متابعة حالتو خاصة إذا ما كاف مف المقرر تخزينو لفترة طويمة وقد يمـز إجراء 

. عممية تقميب أو تبخير أو كمييما لتقميؿ مخاطر ظيور اإلصابات بو 
وقبؿ الطحف يستمـز االمر احيانا خمؾ القمح مف نوعيات مختمفة لمحصوؿ عمى الخميط المالءـ لموفاء بمواصفات الدقيؽ المطموب انتاجو 

. ونسب الخمط الفعمية قد تحدد عمى أساس نتائج اختبارات الطحف ، ولكـ مف المعتاد تقديرىا وفقًا لمخبرات السابقة لكؿ مطحف .
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. ويتـ بعد ذلؾ تنظيؼ القمح الخميط بقسـ التنظيؼ ثـ تكييفو 
مثؿ قطع الزلط والبذور )ومف الضرورى متابعة تشغيؿ كؿ آلو وكفاءتيا فى قسـ التنظيؼ بانتظاـ واال تسربت عناصر تموث غير مرغوبة 

إلى نظاـ الطحف وانخفضت بالتالى جودة الدقيؽ المنتج ، واستخداـ نوعيات مختمفة مف االقماح وربما يستمـز عمؿ تعديالت ال فى ضبط  (الغريبو
. آالت التنظيؼ فحسب بؿ أيضا فى نمر شرائح الغربمة أو معدالت تغذية اآلالت أو كمييما

واألساس فى الحفاظ عمى الجودة أثناء عممية التكييؼ ىو ثبات األداء وفى نظاـ التحكـ اليدوية يمـز قياس رطوبة القمح الجاؼ مرة كؿ 
ساعة عمى األقؿ وذلؾ حتى لو كاف القمح قد تـ خمطو جيدًا ، والتفاوت فى نسب رطوبة التكييؼ حتى لو كاف بسيطًا بسبب مشكالت فى آداء 

ثـ % 19المطحف تفوؽ ما يعتقده غالبية العامميف فإذا ما قاـ الطحاف بضبط استخالصات الدش وضبط اتزاف الطحف بما يالءـ قمحًا بنسبة رطوبة 
فإف المطحف يفقد عندئذ اتزانو باإلضافة إلى احتماؿ انخفاض نسبة االستخالص المحققة وانخفاض % 16.5حدوث ارتفاع مفاجئ ليذه النسبة 

خاصة فى  (اليوايات)ومثؿ ىذا التفاوت فى نسب الرطوبة يمكف اف يظير مف جراء التفريغ غير المتكافئ لخاليا التكييؼ - جودة المنتج النيائى
حالة إضافة الماء بكميات كبيرة ، وبالنسبة لممطاحف التى تمثؿ فييا ىذه المسألة مشكمة ربما يستمـز األمر دراسة مؿء خميتى تكييؼ وتفريغيا معا 

. ومف شأف ىذا اإلجراء القضاء عمى تفاوت فى نسبة الرطوبة 
وتصميـ اى مطحف يقوـ أساسا عمى الخبرات التى اكتسبيا ميندسو الطحف عمى مر الزمف ، فإذا قاـ الطحاف عند التعاقد عمى شراء 

مطحنو بتحديد الطاقة اإلنتاجية والنواتج المطموبة وأنواع القمح بصورة سميمة وفقًا الحتياجاتو فإنو يستطيع أف يثؽ فى اف النجاح سيكوف حميفو ، 
ولعمنا نزعـ أف غالبية المشكالت التى تحدث بعد تشغيؿ المطحف لفترة زمنية ال تكوف أبدا ناتجة عف أخطاء فى التصميـ لكف األسباب الثالثة 

:- األكثر احتمااًل لظيور ىذه المشكالت ىى 
ومف الضرورى . الطاقة اإلنتاجية – دياجراـ المطحف – النواتج النيائية – التغيرات فى الخامات -سوء ضبط اآلالت - سوء الصيانة 

حفاظًا عمى الجودة أف يدرؾ الطحاف وظيفة كؿ آلو وكيفية تشغيميا حتى يتـ ضبطيا وصيانتيا عمى نحو سميـ ، كما يستمـز األمر االحتفاظ 
. بسجالت دقيقة ألنواع القمح المستخدمة والدقيؽ المنتج وألية تعديالت أدخمت عمى معدات المطحف أو عمى دياجرامو 

وجودة المنتجات التى يتـ الحصوؿ عمييا كنواتج طحف يعتمد عمى اإلجراءات التى تمت فى المراحؿ التى سبقتيا كاختيار االقماح وعمميات 
. النظافة والخمط 

 
الممخص 

تعتبر صناعة طحف القمح في مصر مف أىـ الصناعات الزراعية باعتبار أف القمح ومنتجاتيا الغذاء الرئيسى لمغالبية العظمى مف السكاف ، 
كما يقدر عدد .  مميار جنيو 1.4 بنحو 2007/2008وتشير اإلحصاءات إلى أف إجمالي االستثمارات فى ىذا القطاع قدرت خالؿ العاـ المالى 

     . 07/2008 عاماًل في عاـ 39615العامميف بشركات المطاحف والصوامع والمخابز التابعيف لمشركة القابضة لمصناعات الغذائية نحو 
ونظرًا لمعجز المزمف في اإلنتاج المحمي مف القمح عف الوفاء باالحتياجات االستيالكية المتزايدة في مصر، اتجيت الدولة إلى التوسع في 

 مميوف 381 بقيمة تقدر بنحو 79/1980 مميوف طف عاـ 2.5الواردات مف القمح ودقيقو حيث ازدادت كمية الواردات مف القمح ودقيقو مف حوالي 
 .  07/2008 مميوف طف عاـ 6.59جنيو إلى حوالي 

مطحنًا  (148)مطحنًا تابع لقطاع األعماؿ العاـ و (94) منيا 2011/2012 مطحنًا فى عاـ 5618وبمغ إجمالي عدد المطاحف نحو 
مطحنا تابعة لألىالي، ومع توافر تمؾ األعداد مف المطاحف وسعتيا التخزينية المتاحة لمصوامع  (5376)تابعة لمقطاع الخاص واالستثماري و

الالزمة الستقباؿ األقماح المستوردة والمحمية ما زالت الدولة تقوـ باستيراد الدقيؽ الفاخر مف الخارج مما يزيد العبء عمى ميزاف المدفوعات المصري 
ىدار رؤوس األمواؿ المستثمرة  . نتيجة لعدـ التشغيؿ األمثؿ لمطاقات الطاحنة وا 

وتمثمت مشكمة الد راسة فى انو بالرغـ مف زيادة االنتاج المحمى مف القمح إال أف اإلنتاج المحمى مف القمح مازاؿ عاجز عف الوفاء 
باالحتياجات االستيالكية الغذائية المتزايدة ، وتعمؿ الدولة جاىدة عمى سد ىذا العجز والتقميؿ مف حجـ الفجوة بالمجوء إلى االستيراد بالرغـ مما يمثمو 

.  ذلؾ مف أعباء عمى ميزانية الدولة وما تتعرض لو الدولة مف ضغوط اقتصادية وسياسية مف الدوؿ المصدرة لمقمح 
واىتـ البحث  بمقاييس الكفاءة لتتقيـ صناعة طحف القمح حيث اوضحت مؤشرات الكفاءة االقتصادية و التقيـ المالى وأىميا معيارنسبة 

شطة الشركة بمغت خالؿ الفترة  ِِ كمتوسط لتمؾ الفترة % 13.8نحو2011/2012ػ2008/2009مجمؿ الربح الذى أوضح اف نسبة مجمؿ الربح الِف
 واف ىذة النسبة متزايدة مف عاـ ألخر فيما 2011/2012كحد اقصى عاـ%15.39 ونحو2009/2010عاـ%11.89واف ىذة النسبة تراوحت مابيف

وقد تـ استخداـ بعض مف معايرالكفاءة  ومنيا . ويشير ذلؾ الى اف نسبة مجمؿ الربح يفوؽ نسبة نمو المبيعات% 2009/2010عدا عاـ 
 2009/2010عاـ%5.26واف ىذة النسبة قد تراوحت مابيف2011/2012ػ2008/2009كمتوسط لمفترة%6.9معيارصافى الربح  وقد بمغ نحو

 .2008/2009كحد اقصى عاـ%8.17ونحو
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: و توصى الدراسة  بما يمى
. زيادة المخزوف االستراتيجي لمقمح مف ثالثة اشير الى ستة اشير لتالفى تقمبات االسواؽ العالمية- 
العمؿ عمى تطوير المطاحف بقطاع االعماؿ لرفع القدرة االنتاجية لممطحف  - 
. العمؿ  عمى اتماـ انشاء مشروع الخمسيف  صومعة وعدـ االعتماد عمى الشوف الفرعية- 
أنشاء قسـ خاص لتعميـ الطحف بالتعميـ الزراعى لتقديـ كوادر فنية ليذه الصناعة -
. العمؿ عمى نقؿ المطاحف فى منطقة بعيدة عف المناطؽ السكنية حفاظا عمى البيئة- 
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Summery 

    The wheat milling industry in Egypt of the most important agro-industrial manufacturing, and they play an 

important role in achieving many of the national goals in all stages of economic and social development, with 

total investments implemented until 07/2008 worth some 1.4 billion pounds. 

The total number of about 5618 mill grinders in 2011/2012, including 94 mill belonging to the public business 

sector and 148 mill continued continued private sector investment and 5376 mill belonging to the people.The 

milling industry depend on the production capacity in addition to the Egyptian energy Alostradah of wheat, 

which is constantly growing to fill the gap between production and consumption as a result of the repayment of 

the Egyptian Egypt's wheat production. 

 

Research Problem: The research problem in contrast to the average cost to produce a ton of flour among the 

various mills.Which requires the need to examine the cost of milling wheat for various mills to stand on this 

difference and work to improve the efficiency of the industry and to identify the problems of productivity and 

financial and administrative faced by the mills, Which affect the productivity and economic efficiency and 
efficient performance of the mills, which limit the power of usability of capital assets. 

 

Objective of the research: The research aims to identify the economics of manufacturing wheat at North Cairo 

Mills, and stand on the production efficiency and economic effectiveness of the overall performance of the mills 

of the company and study estimating energy usability of the capital of these mills and their determinants in order 

to optimize the use of available resources for the industry. 

 

Research method and data sources : The researcher on secondary data from published and unpublished from 

the relevant authorities goods subject of the study, which was obtained from the publications sector Affairs 

Economic Ministries of Agriculture and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics and SCA at 

the Ministry of Social Solidarity, the Holding Company for Food Industries, Chamber of grain industry, which 

is beside CT series data obtained from the lists of costs to the budget of North Cairo Flour Mills Company, to be 

used in the statistical estimation of cost functions and determine the optimal production capacity of these mills. 

 


