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التحليل االقتصادي لدوال التكاليف االنتاجيه لبسكويت اللوكس بالشركة المصرية 
  "بسكو مصر"لألغذية 

 ٢بهاء مكرم عبد الرحمن أحمد ،١نشوي عبد الحميد التطاوي، ١عبد النبي بسيوني عبيد، ١أحمد محمد توفيق الفيل
  االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة بالشاطبي، جامعة اإلسكندرية قسم١
 "بسكو مصر"الشركة المصرية لألغذية  قسم البسكويت، مصنع السيوف باإلسكندرية،٢

  ١٠/١١/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ٣٠/٩/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
لوحدات اإلنتاجية الصناعية من تعتبر تكاليف اإلنتاج من أهم المؤشرات اإلقتصادية التي يمكن من خاللها التعرف على مدى ما تحققه ا

اح كفاءة اقتصادية في استخدامها للموارد اإلنتاجية المشاركة في العملية اإلنتاجية وكذلك على مدى ما تحققه هذه الوحدات من تعظيم األرب
تعانة بها في رسم وتحليل كما تعد أيضاً دراسة التكاليف اإلنتاجية من المؤشرات الهامة على المستوى القومي، حيث يمكن االس. للشركة

  . السياسات السعرية التي من شأنها أن تشجع المنتجين على االستمرار في العملية اإلنتاجية
وتمثلت المشكلة البحثية في معاناة شركات التصنيع الغذائي بصفة عامة من عدم توافر الخامات الزراعية الصالحة للتصنيع على مدار 

بالكميات واألسعار المناسبة التي تمكنها من المنافسة في السوق خاصة العالمية  مما يضطر هـذه المصـانع   السنة بالمواصفات المطلوبة و
وتعانى شركة بسكو مصر من مشكلة عـدم تـوافر   . لشراء ما يلزمها بأسعار مرتفعة تؤدى إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج للمنتجات المصنعة

بالمواصفات المطلوبة وبالكميات واألسعار المناسبة على مدار السنة األمر الذى من شأنه تعطل الخامات المحلية الزراعية الصالحة للتصنيع 
وقد استهدف . الموارد المستخدمة كالعمالة ورؤوس األموال المستثمرة وبالتالى ارتفاع تكاليف الناتج من األصناف المختلفة المصنعة بالشركة

والكفـاءة  الكفاءة االقتصادية والكفاءة الفنية ك مقدار الناتج الذي يحقق للمنتج أقصى ربح وتقدير تقدير الحجم االمثل للناتج وكذل) ١(البحث  
اشتقاق دالة العرض وتقدير مرونتها لالستفادة بكل ذلك في رسم سياسة صناعة بسكويت اللـوكس بشـركة   ) ٢( ى،المثلالتكاليف السعرية و

صناف المنتجة بشركة بسكو مصر فسوف يقتصر البحث علي تناول تكـاليف إنتـاج   ونظراً لتعدد األ .بسكو مصرعلي أسس علمية سليمة
تمثل حـوالى   ٢٠١٢طن في عام  ٥٩٢٦.٩بسكويت اللوكس وهو أحد أهم األصناف المنتجة بالشركة حيث بلغ متوسط كمية إنتاجه حوالي 

  .نفس العام  طن في ١٣٥٩٣.٦من إجمالي إنتاج مصنع السيوف باإلسكندرية البالغ حوالي % ٤٣.٦
تعتبر الشركة المصرية لألغذية بسكو مصر إحدى شركات قطاع الصناعات الغذائية الرائدة في صناعة البسكويت بأنواعه المختلفـة  

من سوق البسكويت أي ما يعـادل خمـس   % ٢٠المركز األول من حصة السوق المصرى بحوالي  ٢٠٠٧حيث شغلت الشركة خالل عام 
مليون جنيه لنفس  ٩١.٨، وبإجمالى أجور سنوية بلغت حوالي ٢٠١١عامل عام  ٢٨٨٨د العمال بالشركة حوالى وبلغ عد. الحصة السوقية

  .٢٠١١مليون جنيه في عام  ٣٩٧.٧العام، بلغت قيمة إنتاج الشركة حوالى 
ة تبين وفقاً لنموذج االنحدار ومن خالل التقدير اإلحصائى لمعالم دوال التكاليف االنتاجية لبسكويت اللوكس بمصنع السيوف باإلسكندري

طن، وكمية الناتج التى تعظم الربح تبلغ حوالي  ٧٩٤٣كما تبين أن الكمية المثلى للناتج تقدر بحوالي . أن الدالة التكعيبية هي أفضل الصور
 ٣٣٤٤٠لمثلى حـوالي  ، وبلغت التكاليف ا%٩٣.٥٨، وبلغت الكفاءة االقتصادية حوالي %٩٣.٥٧طن وبلغت الكفاءة الفنية حوالي  ٩٤١٤

ألف جنيه وبلغ متوسـط   ٣٣٤٢٥.٦ألف جنيه  في حين بلغت التكاليف الفعلية  ٤.٢٣ألف جنيه وبلغ متوسط التكاليف المثلى للطن حوالي 
في حين اتضح من التقدير اإلحصائي لداالت العـرض  %. ٤٨.٣٩وبلغت الكفاءة السعرية حوالي . ألف جنيه ٤.٥٢التكاليف الفعلية للطن 

وإستناداً إلى ذلك يمكن القول بأن زيادة سـعر   ٣.٢لناتجي لبسكويت اللوكس أن مرونة العرض السعرية أكبر من الواحد إذ بلغت حوالى ا
  .بسكويت اللوكس بنسبة معينة تؤدى إلى زيادة الكمية المعروضة منه بنسبة أكبر

الكفـاءة   -الكفـاءة االقتصـادية   -الكفاءة الفنيـة  -بحاإلنتاج المعظم للر -اإلنتاج األمثل-بسكويت اللوكس :كلمات دليلية
  .السعر االقتصادي -التكاليف المتوسطة المثلي  -التكاليف المثلي  -السعرية
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  المقدمة
يعتبر اإلنتاج الزراعي والتصنيع الغذائى وجهـان  
لعملة واحدة ولذلك فإن عدم التنسيق بين خطط التصنيع 

بر من أهم المشاكل الغذائى وخطط اإلنتاج الزراعى يعت
كمـا يعتبـر   . التي تواجه الصناعات الغذائية في مصر

التصنيع الغذائي أحد مؤشـرات التنميـة االقتصـادية    
الزراعية ودليالً عل مدى تقـدم المقتصـد الزراعـى     
وتعانى شركات التصنيع الغذائى بصفة عامة من عـدم  
توافر الخامات الزراعية الصالحة للتصنيع علي مـدار  

بالمواصفات المطلوبـة وبالكميـات واألسـعار     السنة
المناسبة التي تمكنها من المنافسة في السـوق خاصـة   

مما يضطر هذه المصانع لشراء مـا يلزمهـا   . العالمية
بأسعار مرتفعة ويضاف إلي ذلك االرتفاع المتواصـل  
في أجور العمالة مما يؤدى إلي ارتفاع تكاليف اإلنتـاج  

  . للمنتجات المصنعة
عتبر تكاليف اإلنتـاج مـن أهـم المؤشـرات     وت

االقتصادية التى يمكن من خاللها التعرف علـى مـدى   
ماتحققه الوحدات اإلنتاجية الصناعية من كفاءة اقتصادية 
في استخدامها للموارد اإلنتاجية المشاركة في العمليـة  
اإلنتاجية وكذلك على مدى ما تحققه هذه الوحدات مـن  

د أيضاً دراسة التكاليف اإلنتاجية كما تع. تعظيم لألرباح 
من المؤشرات الهامة على المستوى القومي، حيث يمكن 
االستعانة بها في رسم وتحليل السياسات السعرية التـي  
من شأنها أن تشجع المنتجين على االستمرار في العملية 

ويعتبر التعرف على إستجابة اإلنتاج للتغيـر  . اإلنتاجية
اً من تقدير معالم دالة التكـاليف  في األسعار هدفاً رئيسي

اإلنتاجية بافتراض غياب التدخل الحكومي في تحديـد  
األسعار حيث يتطابق منحنى العرض في المدى القصير 

ومن المعروف أن منحنى . ١مع منحنى التكاليف الحدية
العرض قصير المدى يبدأ من نقطـة تالقـي منحنـى    
                                                            

أساسيات علـم االقتصـاد    –)وآخرون(أحمد محمد توفيق الفيل ١
الجزئي، قسم االقتصاد الزراعي، كليـة الزراعـة، جامعـة    

  .١٩٨٧اإلسكندرية، 

نى التكاليف متوسط التكاليف اإلنتاجية المتغيرة مع منح
وتقـدر التكـاليف الحديـة    . الحدية المساوي لألسعار

بتفاضل دالة التكاليف اإلنتاجية الكلية المتغيرة، كما يقدر 
متوسط التكاليف المتغيرة بالقسمة على العامل المسـتقل  
في دالة التكاليف اإلنتاجية، كما يقدر الحد األدنى للناتج 

ومساواته بالصـفر  بتفاضل دالة متوسط التكاليف الكلية 
ويقدر الحد األدنى للسعر بالتعويض في دالة التكـاليف  

  .الحدية بقيمة الحد األدنى للناتج
  مشكلة البحث

شهدت المواد الخام واألجور ارتفاعاً متواصالً في 
األسعار األمر الذي كان من شأنه زيادة متوسط تكلفـة  

فـي  المواد الخام، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الزيادة 
 % ٢٤حـوالي  ٢والشورتنج% ٣٤أسعار السكر حوالي 

مقارنة  ٢٠١٠في عام % ٤٤والمسلي الطبيعي حوالي 
وتعاني شركة . ٣مما أدى النخفاض الربحية ٢٠٠٩بعام 

بسكو مصر من مشكلة عدم توافر الخامـات المحليـة   
الزراعية الصالحة للتصـنيع بالمواصـفات المطلوبـة    

األمـر   ٤علي مدار السنةوبالكميات واألسعار المناسبة 
الذى من شأنه وجود طاقة انتاجيـة معطلـة وتعطـل    
الموارد المستخدمة كالعمالة ورؤوس األموال المستثمرة 
وبالتالي ارتفاع تكاليف الناتج من األصـناف المختلفـة   

  .المصنعة بالشركة
ويضاف إلى كل ذلك أنه يستعمل فـي صـناعة   

لخامـات  البسكويت بعض الخامات المسـاعدة وهـذه ا  
يقتصر دورها على المساعدة في تجهيز المنتج بصورته 

بخواص معينة من حيث الطعم واللون  واحتفاظه النهائية
والرائحة والهشاشية، وعلى الرغم من أن هذه الخامات 

                                                            

  .زيت نخيل غير مهدرج ٢
عـام   الموازنة العامة لشركة بسكو مصر بيانات غير منشورة، ٣

٢٠١٠. 
إلنتاج الزراعي وإتسـامه بالضـخامة   يعزى ذلك إلى موسمية ا ٤

وسرعة التلف وارتفاع تكاليف نقله وتكاليف تخزينـه فـي   
 .مخازن حديثة مجهزة



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 58, No. 3, pp. 263‐277, 2013 (Arabic) 

 

تستخدم بنسب ضئيلة إال أن معظمهـا يسـتورد مـن    
الخارج والبعض اآلخر ال يكفى الكمية المنتجـة منـه   

ع، وبالتالي تعانى شركة بسكو مصر مـن  محلياً للتصني
. نقص هذه المواد الخام وارتفاع اسعارها عاماً بعد آخر

كما أن لمواد التعبئة والتغليف أهمية خاصة في صناعة 
البسكويت حيث تستلزم طبيعة اإلنتاج والتسويق تعبئـة  
وتغليف المنتجات في عبوات خاصة مقفلة، كما تستخدم 

وترجع أهمية هذه . والحزممواد أخرى ألغراض اللف 
المواد إلى أن معظمها مستورد من الخـارج وبأسـعار   
مرتفعة ويؤدى نقصها إلى خفض حجم النشاط اإلنتاجي 
بصناعة البسكويت، وتمثل قيمة مواد التعبئة والتغليـف  
نسبة كبيرة من قيمة مستلزمات اإلنتاج السلعية وبالتالي 

               :فـإن  وفضالً عـن كـل  ذلـك   . من تكاليف اإلنتاج
 ٢٠١١األجور الفعلية قد بلغت في العـام المـالى    )١(

مليون جنيه عام  ١٩.٤مليون جنيه مقابل  ٩١.٨حوالي
، األمر الذي يوضح اإلرتفاع المتواصـل فـي   ٢٠٠٠

تواجه شركة بسكو مصر مشـكلة  ) ٢(تكاليف اإلنتاج، 
عدم مواكبة التطور التكنولوجي بسبب استخدام بعـض  

إلنتاج القديمة التي ال تتوافر لها قطع  الغيـار  خطوط ا
  . بسهولة

وقد أدى اإلرتفاع المتواصل في أسعار مـدخالت  
إنتاج صناعة البسكويت بما فيها أجور العمالة البشـرية  
إلى أن تضاعفت أسعاره عدة مرات فعلي سبيل المثـال  

إنتـاج شـركة   ارتفع سعر باكو البسكويت اللوكس من 
إلـي   ١٩٨٨قـروش عـام    ٥ي بسكو مصر من حوال

كما لجأت معظم الشركات  ٢٠٠٨قرش عام  ٥٠حوالي 
المنتجة باتخاذ بعض اإلجـراءات التـي مـن شـأنها     
امتصاص األثر السلبى لإلرتفاع المستمر فـي أسـعار   
المواد الخام وذلك عن طريق تخفـيض أوزان بعـض   
المنتجات باإلضافة إلى زيادة أسعار بيع الجملة لـبعض  

أو تقليل نسب استخدام بعض مدخالت اإلنتاج المنتجات 
عن النسب المقررة مثل المسلى الطبيعى األمـر الـذى   
يؤدى إلى انخفاض جودة المنتجات وانخفاض مسـتوى  

ونظراً لتعدد األصناف المنتجة بشركة . إشباع المستهلك

بسكو مصر فسوف يقتصر البحث علي تحليل تكـاليف  
األصناف المنتجـة   إنتاج بسكويت اللوكس وهو أحد أهم

 ٥٩٢٦.٩بالشركة حيث بلغ متوسط كمية إنتاجه حوالي 
من إجمـالى  % ٤٣.٦تمثل حوالى  ٢٠١٢طن في عام 

إنتاج مصنع السـيوف باإلسـكندرية البـالغ حـوالى     
  .طن في نفس العام ١٣٥٩٣.٦

  أهداف البحث
يستهدف هذا البحث التقدير اإلحصـائي لـداالت   

لوكس بشركة بسكو مصر التكاليف االنتاجية لبسكويت ال
بهدف التعرف علي طبيعة هذه الداالت واشتقاق العديـد  
من المؤشرات االقتصادية منها لالستفادة بها عند اتخاذ 

تقدير الحجم االمثل للنـاتج  ) ١:(القرارات التي تستهدف
وكذلك مقدار الناتج الذي يحقق للمنـتج أقصـى ربـح    

والكفـاءة  ية الكفـاءة االقتصـاد  والكفاءة الفنية وتقدير 
اشتقاق دالـة العـرض   ) ٢(ى، المثلالتكاليف السعرية و

وتقدير مرونتها لالستفادة بكل ذلك في رسـم سياسـة   
صناعة بسكويت اللوكس بشركة بسكو مصرعلى أسس 

  .علمية سليمة
  المفاهيم البحثية 

وهو اإلنتاج المقابل ألدنى نقطة علـى  : الناتج األمثل -
ويتم تقديره بمسـاواة دالـة   منحنى التكاليف المتوسطة، 

التكاليف المتوسطة بدالة التكاليف الحدية أو بمفاضـلة  
  .دالة التكاليف المتوسطة ومساواتها بالصفر

وهو اإلنتاج المقابـل لنقطـة   : اإلنتاج المعظم للربح -
تساوى التكاليف الحدية مع سعر الوحـدة مـن النـاتج    

  .بشرط أن تكون التكاليف الحدية صاعدة 
تعني الكفاءة الفنية إنتاج أكبـر قـدر   : اءة الفنيةالكف -

ممكن من الناتج بقدر معين من الموارد، أو تحقيق نفس 
القدر من الناتج  بأقل قدر ممكن من الموارد، ويمكـن  

  :تقدير الكفاءة الفنية كاآلتي

  =الكفاءة الفنية  -
  الناتج الفعلي

 ×١٠٠  
  الناتج االمثل

وتعني تحقيق أكبر قدر ممكـن   :الكفاءة االقتصادية -
بقدر معين من التكاليف، أو تحقيق ) األرباح(من الدخل 
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بأقل قدر ممكـن مـن   ) األرباح(نفس القدر من الدخل 
  :التكاليف، ويمكن تقديرها  كاآلتي

الكفاءة  -
  ٥االقتصادية

=
  التكاليف المتوسطة المثلى

 ×١٠٠  
  التكاليف المتوسطة الفعلية

  =متوسطة المثلى  التكاليف ال -
  التكاليف  الفعلية
  الناتج األمثل

  =التكاليف المتوسطة الفعلية   -
  التكاليف  الفعلية
  الناتج الفعلى

النـاتج  × التكاليف المتوسطة المثلـى  =  التكاليف  المثلى-
  األمثل
  ١٠٠×   السعر االقتصادى  = الكفاءة السعرية -

  ىالسعر الفعل
وهو السعر الذي يتسـاوى مـع   : ادىالسعر االقتص -

التكاليف المتوسطة الكلية عند نهايتها الصغرى ويحقـق  
المصنع في ظله الربح العادى، ويتم تقديره مـن دالـة   
التكاليف المتوسطة الكلية بمعلومية الناتج األمثل أى أنه 

  .يساوى التكاليف المتوسطة المثلى
  مصادر البيانات

األولية  البيانات ىعل اعتمد البحث بصفة أساسية
التي تم الحصول عليها من مختلف الوحدات وخطوط 

باإلضافة إلى . االنتاج المختلفة بشركة بسكو مصر
ببعض الكتب والرسائل والبحوث العلمية ذات  االستعانة

  .الصلة بموضوع الدراسة
  األسلوب التحليلي والبحثي

تم تقدير دوال التكاليف إلنتاج بسكويت اللـوكس  
السيوف باإلسكندرية من واقع بيانات اإلنتـاج  بمصنع 

والتكاليف الكلية لبسكويت اللوكس، وذلـك باسـتخدام   
طريقة المربعات الصغرى في تقدير معالم الدالة، وقـد  
تم إجراء أكثر من محاولة لتقدير دالة التكـاليف لهـذا   
المنتج، وذلك بهدف اختيار أفضل هذه الداالت، وقد تم 

ئج على أساس اتفاق إشارات معـالم  المفاضلة بين النتا
                                                            

محمد أحمد بخيت، التحليل االقتصادي لصـناعة السـكر فـي    ٥
جمهورية مصر العربية، رسالة دكتـوراه، قسـم االقتصـاد    

  .٢٠٠٧الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

الدالة من المنطق االقتصادي، ومعنوية معامالت الدالة، 
ومعنوية النموذج كله أي معنويـة تـأثير المتغيـرات    
المستقلة مجتمعة على المتغير التابع وذلـك باسـتخدام   

والقوة التفسرية للدالـة باسـتخدام معامـل    ) ف(اختبار
القتصادية واسـتناداً  وفي ضوء النظرية ا). ٢ر(التحديد

إلى نتائج تقـدير معـادالت تكـاليف اإلنتـاج الكليـة      
  . والمتوسطة والحدية لبسكويت اللوكس

اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها علي استخدام 
أســلوب التحليــل اإلحصــائي الوصــفي واألســاليب 
االقتصادية القياسية ومن خالل اسـتخدام المتوسـطات   

توسطات والنسـب المئويـة   الحسابية والفروق بين الم
ومعدالت النمو السنوية ومعادالت االتجاه الزمني العام 
للمتغيرات موضع الدراسة، كما اعتمدت الدراسة علـي  
األساليب التحليلية المتمثلة في االختبارات اإلحصـائية  

ومعامـل التحديـد   ) F(واختبار) T(المختلفة مثل اختبار
ألدنى والحد األقصى كما تم استخدام الحد ا). R-2(المعدل

لوصف سلوك بعض المتغيرات كلمـا دعـت الحاجـة    
لذلك، كما تـم االعتمـاد علـى االسـاليب التحليليـة      
االقتصادية مثل دالة اإلنتاج ودالـة التكـاليف ودالـة    
العرض لتقدير مختلف المؤشرات االقتصادية لبسكويت 

  . اللوكس بشركة بسكو مصر
  الفروض والتوقعات البحثية

الدراسة مجموعة من الفروض البحثيـة،   تفترض
وقد يكون واحد أو أكثر من هذه الفروض هو المسئول 
بشكل جزئى أو كلى عن مشكلة البحث، وهذه الفروض 

انخفاض الكفاءة التشغيلية لمصانع شركة بسكو )١( :هي
انخفاض الكفاءة الفنيـة لـبعض أصـناف    ) ٢( مصر،

كفـاءة  انخفـاض ال )٣(البسكويت المنتجـة بالشـركة،   
االقتصــادية لــبعض أصــناف البســكويت المنتجــة 

عدم االستغالل األمثل للعمالـة المتاحـة   ) ٤(بالشركة،
االسراف في استخدام مستلزمات ) ٥(بمصانع الشركة، 

  .اإلنتاج مثل التعبئة والتغليف
إن المنتج بوصفه صاحب أعمال يحفزه الربح 
ى على إنتاج األصناف المختلفة من البسكويت وبالتال
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فإن قراراته في إنتاج صنف معين من البسكويت تتحدد 
في ضوء توقعاته للربحية، أى في ضوء تكاليف اإلنتاج 
الصناعية للصنف من البسكويت وفي ضوء الدخل 

وعموماً فإن قرارات اإلنتاج ذات . المحتمل من اإلنتاج
شقين رئيسيين األول يتعلق بأسعار الموارد وبالتالى 

الحصول عليها منها واستخدامها المقادير الممكن 
ومزجها في العملية اإلنتاجية، أما الشق الثاني فيتعلق 
بالعوائد المتوقعة من ناتج معين بالمقارنة إلى تكلفة 
فرصته البديلة، وهذا يعنى أن األسعار سواًء الخاصة 
بالموارد أو النواتج هي الحافز والمحرك األساسى 

  .٦عة البسكويتوالجوهرى لإلنتاج  في مجال صنا
وأهم العوامل التي تتوقف عليها تكاليف إنتاج 

قيمة مستلزمات ) ١: (أصناف البسكويت المختلفة هي
قيمة  )٣(، )٢س(قيمة الدقيق )٢(، )١س(التغليف

) ٥(، )٤س(أجور العمالة )٤(، )٣س(الشورتينج 
، )٦س(قيمة السكر ) ٦(، )٥س( ٧مصاريف صناعية

قيمة األسنس ) ٨(، )٧س(قيمة الهاي فراكتوز ) ٧(
قيمة ) ١٠(، )٩س(قيمة الكهرباء والمياه ) ٩(، )٨س(

  ).١١س(قيمة مواد الرفع ) ١١(، )١٠س(اإلهالك 
بافترض ثبات باقي المتغيرات ) ١(ويتوقع أنه 

التفسيرية األخرى فإن ازدياد قيمة مستلزمات التغليف 
يترتب عليه ازدياد إجمالى التكاليف اإلنتاجية ) ١س(

بافترض ثبات باقى المتغيرات التفسيرية ) ٢(كويت، للبس
يترتب عليه ) ٢س(األخرى فإن ازدياد قيمة الدقيق 

) ٣(ازدياد إجمالى التكاليف اإلنتاجية للبسكويت، 
بافترض ثبات باقي المتغيرات التفسيرية األخرى فإن 

يترتب عليه ازدياد إجمالى ) ٣س(ازدياد قيمة الشورتينج 

                                                            

حمد توفيق الفيل وأخرون، التقدير اإلحصـائي لـدوال   أحمد م ٦
التكاليف اإلنتاجية المزرعية لعسل النحـل علـي المسـتوى    
االقليمى لمحافظتى اإلسكندرية والبحيرة، مجلة كلية التجـارة  

   .٢٠٠٨، يناير  ١، العدد ٤٥للبحوث العلمية، مجلد 
تشمل القوى المحركة واالضـاءة  والزيـوت وقطـع الغيـار      ٧

 .يانة اآلالت والمبانى وااليجارات وأقساط التأمينوص

بافترض ثبات باقي  )٤(ية للبسكويت، التكاليف اإلنتاج
المتغيرات التفسيرية األخرى فإن ازدياد أجور العمالة 

يترتب عليه ازدياد إجمالى التكاليف اإلنتاجية ) ٤س(
بافترض ثبات باقي المتغيرات التفسيرية ) ٥(للبسكويت، 

يترتب ) ٥س(األخرى فإن ازدياد المصاريف الصناعية
) ٦(يف اإلنتاجية للبسكويت، عليه ازدياد إجمالى التكال

بافترض ثبات باقي المتغيرات التفسيرية األخرى فإن 
يترتب عليه ازدياد إجمالى ) ٦س(ازدياد قيمة السكر

بافترض ثبات باقي ) ٧(التكاليف اإلنتاجية للبسكويت، 
المتغيرات التفسيرية األخرى فإن ازدياد قيمة الهاي 

ى التكاليف يترتب عليه ازدياد إجمال) ٧س(فراكتوز
بافترض ثبات باقي المتغيرات ) ٨(اإلنتاجية للبسكويت، 

) ٨س(التفسيرية األخرى فإن ازدياد قيمة االسنس 
يترتب عليه ازدياد إجمالى التكاليف اإلنتاجية 

بافترض ثبات باقي المتغيرات التفسيرية ) ٩(للبسكويت، 
يترتب ) ٩س(األخرى فإن ازدياد قيمة الكهرباء والمياه 

) ١٠(ه ازدياد إجمالى التكاليف اإلنتاجية للبسكويت، علي
بافترض ثبات باقي المتغيرات التفسيرية األخرى فإن 

يترتب عليه ازدياد ) ١٠س(ازدياد قيمة مواد الرفع 
  .إجمالى التكاليف اإلنتاجية للبسكويت

  النتائج البحثية
  المعالم االقتصادية بشركة بسكو مصر: أوالً

مصرية لألغذيـة بسـكو مصـر    تعتبر الشركة ال
إحدى شركات قطاع الصناعات الغذائية الرائـدة فـي   
صناعة البسكويت بأنواعه المختلفة حيث شغلت الشركة 

المركز األول مـن حصـة السـوق     ٢٠٠٧خالل عام 
من سوق البسـكويت أى مـا   % ٢٠المصرى بحوالى 

وتوظف الشركة عـدداًٍ  . ٨يعادل خمس الحصة السوقية
، ٢٠١١عامـل عـام    ٢٨٨٨حـوالى  من العمال بلغ 

مليون جنيـه   ٩١.٨بإجمالى أجور سنوية بلغت حوالى 
 ٣٩٧.٧وبلغت قيمة إنتاج الشركة حـوالى  . لنفس العام

                                                            

 الموازنة التخطيطية لشركة بسكو مصر، بيانات غير منشـورة،  ٨
 .٢٠٠٨عام 
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ويعتبر البسكويت بأنواعه . ٢٠١١مليون جنيه في عام 
                    المختلفة المنتج الرئيسى للشركة حيث يمثـل حـوالى  

  .ركة من إجمالى إنتاج الش% ٧٥
كما يتبع شركة بسكو مصر وإدارتها العامة ثالث 

قطاع مصنع القاهرة ، يوجد ) أ: (قطاعات مصانع هي
بجوار  اإلدارة العامة بالقاهرة بشارع السـواح بالقبـة   
األميرية ويقوم بإنتاج جميع أنواع وأصناف البسـكويت  
الفاخر والشعبي السـادة منـه والمحشـو والمغطـى     

أصناف الويفر والجوفريت وجميـع  بالشيكوالتة وجميع 
أنواع وأصناف الفطائر والكعك والغريبـة والكـوكيز   

) ب. (والمعمولة ومنتجات المخابز والكـورن فلـيكس  
 –قطاع مصنع السيوف، ويوجـد بمدينـة اإلسـكندرية   

شارع جميلة أبو حريد بالسيوف ويقوم بإنتـاج جميـع   
أنواع وأصناف البسكويت الفـاخر والشـعبي السـادة    

مغطى بالسكر والملح والتوابل والمحشـو بالكريمـة   وال
قطـاع مصـنع   ) ج. (والشيكوالتة والكيـك والنعنـاع  

أرابيسكو ويوجد بمدينة اإلسكندرية  بالنزهـة ويقـوم   
بإنتاج جميع أصناف وأنواع البسكويت الفـاخر منهـا   
والشعبي وباستعراض بيانات المعالم االقتصادية بشركة 

  :بين أنت) ١(بسكو مصر بجدول رقم 
تراوح عدد العمال بالشركة بين حد أدنـى  : العمالة -١ 

وحد أقصى  ٢٠٠٧عامل في عام  ٢٤٩٥بلغ حوالي 
بمتوسـط   ٢٠٠٠عامل في عام  ٢٩٦٧بلغ حوالى 

 ٢٠٠٠عامل خالل الفترة  ٢٧٤٥سنوى بلغ حوالى 
– ٢٠١١.  
تراوحت أجور القوة : األجور بشركة بسكو مصر -٢

كو مصر بين حد أدنى بلغ البشرية العاملة بشركة بس
وحـد   ٢٠٠٠مليون جنية في عـام   ١٩.٤حوالى 

مليون جنيه فـي عـام    ٩١.٨أقصى بلغت حوالى 
مليـون   ٣٨.٣بمتوسط سنوى بلغ حـوالى   ٢٠١١

  .جنيه خالل فترة الدراسة
تراوحت بين : إنتاجية العامل بشركة بسكو مصر -٣

ألف جنيـه فـى عـام     ٣٤.٨حد أدنى بلغ حوالى 
ألف جنيه في  ١٣٨قصى بلغت حوالى وحد أ ٢٠٠١

ألف  ٦٥.٩٧بمتوسط سنوى بلغ حوالى  ٢٠١١عام 
  .  جنيه خالل فترة الدراسة

تراوحـت   :المبيعات المحلية لشركة بسكو مصر -٤
مليون جنيـه فـي    ١٠١.٣بين حد أدنى بلغ حوالى 

مليون  ٣٦٥.٧وحد أقصى بلغت حوالى  ٢٠٠٠عام 
حـوالى   بمتوسط سنوى بلـغ  ٢٠١١جنيه في عام 

  .  مليون جنيه خالل فترة الدراسة ١٦٦.٧
تراوحت بـين  : قيمة صادرات شركة بسكو مصر -٥

مليون جنيـه فـي عـام     ٢.٥حد أدني بلغ حوالى 
 ٢٥.٦وحد أقصى بلغـت حـوالى    ١٩٩٩/٢٠٠٠

بمتوسط سـنوى بلـغ    ٢٠١٠مليون جنيه في عام 
  . مليون جنيه خالل فترة الدراسة ١٢.١٣حوالى 

بشـركة بسـكو   ) األرباح(ابل للتوزيعالفائض الق -٦
 ٢١.١تراوح بين حد أدنـي بلـغ حـوالى     :مصر 

وحـد أقصـى بلغـت     ٢٠١٠مليون جنيه في عام 
بمتوسـط   ٢٠١١مليون جنيه في عام  ٣٢.١حوالى 

مليون جنيه خـالل فتـرة    ٢٥.٣سنوى بلغ حوالى 
  .الدراسة

دراسة األهمية النسبية لمختلف بنود التكـاليف  : ثانيا
ية لبسـكويت اللـوكس بمصـنع السـيوف     اإلنتاج

  باالسكندرية
تم اختيار مصنع السيوف استناداً إلى أنه يعتبر المصنع 
الرئيسى باإلسكندرية حيث يبلغ إنتاجه حوالى 

من إنتاج شركة % ٤٥طن أى حـوالى  ١٣٥٩٣.٦
 وتنقسم بنود التكاليف .٢٠١٢بسكو مصر لعـام 

ناعية إلى قيمة كل اإلنتاجية وفقاً للعمليات اإلنتاجية الص
 من مستلزمات التغليف، الدقيق، الشورتينج، أجور
العمال، المصاريف الصناعية، السكر، الهاي فراكتوز، 

وبإستعراض . الكهرباء والمياه، مواد الرفع األسنس،
يتضح أن متوسط ) ٢(البيانات الوراده بالجدول رقم

تكاليف مستلزمات التغليف يقع في المرتبة األولى إذ 
من % ٢٣.٥ألف جنيه أى حوالى  ٧٨٨٨بلغ حوالى ت

أما  .إجمالى التكاليف الصناعية إلنتاج بسكويت اللوكس
متوسط تكاليف الدقيق فيقع في المرتبة الثانية من حيث 
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ألف جنيه أى حوالى  ٧٥٩٩.٥القيمة فقد بلغ حوالى 
من إجمالى التكاليف الصناعية إلنتاج بسكويت % ٢٢.٦

لترتيب الشورتينج حيث بلغ متوسط اللوكس، يليها فى ا
ألف جنيه أى حوالى  ٥٦٧١تكاليف الشورتينج حوالي 

من إجمالي التكاليف الصناعية إلنتاج بسكويت % ١٦.٩
اللوكس، يليها في الترتيب أجور العمالة حيث بلغ 

ألف  ٣٨٠٦.١متوسط تكاليف أجور العمالة حوالي 
من إجمالي التكاليف % ١١.٣جنيه أى حوالى 

ناعية إلنتاج بسكويت اللوكس، يليها في الترتيب الص
المصاريف الصناعية حيث بلغ متوسط تكاليف 

 ألف جنيه أى ٣٧٠٩.٣المصاريف الصناعية حوالى 
من إجمالي التكاليف الصناعية إلنتاج % ١١.٠حوالى 

يليها في الترتيب السكر حيث بلغ . بسكويت اللوكس
جنيه أى ألف  ٣٠١٥.١متوسط تكاليف السكر حوالى 

من إجمالى التكاليف الصناعية إلنتاج % ٩.٠حوالى
 بسكويت اللوكس،

تطور عدد العمال واألجور والقيمة النقدية لإلنتاج والمبيعات المحلية والتصـدير وإنتاجيـة العامـل    : ١جدول رقم
  ٢٠١١-٢٠٠٠والفائض القابل للتوزيع بشركة بسكو مصر خالل الفترة 

 السنوات
  عدد العمال

 )لعام(  

 األجور
مليون (

)جنيه

القيمة النقدية
  لإلنتاج

 )مليون جنيه(

المبيعات
  المحلية

 )مليون جنيه(

  التصدير
مليون (

 )جنيه

إنتاجية 
  العامل

 )ألف جنيه(

الفائض القابل 
  للتوزيع 

 )مليون جنيه(

٢٥ ٣٤.٩٥ ١٠٣.٧١٠١.٣٢.٥ ١٩.٤ ٢٩٦٧ ٢٠٠٠ 
٢٧.٨ ٣٤.٨٠ ٢٩٤٨١٩.٤١٠٢.٦١٠١.٦٣.١ ٢٠٠١ 
٢٤.١ ٣٦.٩٩ ٢٩٢٠٢١.٣١٠٨١١٠.٨٢.٩ ٢٠٠٢ 
٢٦ ٤٢.٢٤ ٢٧٤٤٢٠.٨١١٥.٩١١٦.٥٤.٥ ٢٠٠٣ 
٢١.٧ ٤٥.٢٤ ٢٦٥٩١٩.٩١٢٠.٣١١٧.٢٥.٨ ٢٠٠٤ 
٢١.٥ ٥٣.٨٦ ٢٦٤٤٢٥١٤٢.٤١٢٦٩ ٢٠٠٥ 
٢٤.٧ ٥٠.٧٢ ٢٧٦٠٣٠.٥١٤٠١٢٧١٣ ٢٠٠٦ 
٢٥.٣ ٧٢.٧٩ ٢٤٩٥٣٤.٥١٨١.٦١٦٢١٥ ٢٠٠٧ 
٣٠.٣ ٨٦.٣٤ ٢٥٤٨٤٨.٦٢٢٠٢٠١.٦١٧ ٢٠٠٨ 
٢٤ ٨٧.٣٥ ٢٦٣٣٦٠.٧٢٣٠٢٠٦.٤٢١.٨ ٢٠٠٩ 
٢١.١ ١٠٦.٦٩ ٢٧٣٧٦٧.٨٢٩٢٢٦٤.٥٢٥.٦ ٢٠١٠ 
٣٢.١ ١٣٥.٩١ ٢٨٨٨٩١.٨٣٩٢.٥٣٦٥.٧٢٥.٣ ٢٠١١ 

 ٢٥.٣ ٦٥.٦٦ ٢٧٤٥.٢٥٣٨.٣١١٧٩.٠٨١٦٦.٧٢١٢.١٣ المتوسط 
  ٠.٦ *١٢.٦  *٢٣.٩  *١٠.٨  *١١.٨  *١٤.٦  )٠.٨(  (%)معدل النمو 

  ميزانيات شركة بسكو مصر، بيانات غير منشورة: جمعت وحسبت من: المصدر
رية بشــركة بســكو   بنود التكاليف اإلنتاجية المتغيرة لبسكويت اللوكس بمصنع السيوف باالسكند: ٢جدول رقم

  )الف جنية(                                            ٢٠١٢-٢٠٠٠مصر خالل الفترة  
 السكر مصاريف صناعية العمالةر وأج الشورتينج الدقيق تغليفمستلزمات بنود التكاليف
١٥٣٧.٣ ٢٤٤٧.٠ ١٦٣٤.٦ ٣٦٤٣.٩ ٤٢٧٠.٢ ٥١٠٢.٧ ٢٠٠٠ 
١٥٧٣.٤ ٢٥٦٩.٠ ١٥٥٣.١ ٣٥٣٩.٦ ٥٠٥٦.٥ ٥٣٥٦.٧ ٢٠٠١ 
١٧١٠.٢ ٢٧٦٦.٠ ١٧٣٦.١ ٣٧٧٨.٨ ٥٤٢٩.٣ ٥٧٦٦.٩ ٢٠٠٢ 
١٨٢٨.٣ ٣٠٨٠.٠ ١٨٤٢.٠ ٣٩٣٥.٧ ١٠١١٥.٧ ٦٤٢١.٩ ٢٠٠٣ 
٢١٦٨.٣ ٣٢٢١.٠ ١٧٥١.٣ ٣٥٦٧.٢ ٥٣٢٤.٢ ٦٧١٥.٦ ٢٠٠٤ 
٢٢٤٢.٧ ٣٣٥٨.٠ ٢١٩٣.٦ ٣٥٦٥.٢ ٥٤٣٢.١ ٧٠٠٢.٣ ٢٠٠٥ 
٢٦٠٣.٠ ٣٧١٨.٠ ٢٦٤١.١ ٤٦٨١.٨ ٥٢١٤.١ ٧٧٥٢.٢ ٢٠٠٦ 
٢١٦٤.٠ ٢٩٤٩.٠ ٢٣٩٢.٢ ٥٣١٣.٤ ٤٤٥٤.١ ٥٦٢٦.٠ ٢٠٠٧ 
٣٦٢٨.٨ ٤٦١٨.٠ ٤٨٦٣.٨ ٧٥٤١.٩ ٦٦١٣.٧ ٩٠٥٠.٨ ٢٠٠٨ 
٤٢٥٣.٠ ٥٣١٦.٠ ٦٣٨٥.٨ ٨٨٩٦.٦ ٧٩٣٨.٩ ١٠٤٥٧.٠ ٢٠٠٩ 
٥٨٤٧.٦ ٦١٥١.٠ ٧٦٢٩.٧ ٩٩٧٤.٤ ١٢٦٤٣.٦ ١٢٨٢٣.٦ ٢٠١٠ 
٥٤٧٩.٢ ٤١٩٦.٠ ٨٤٨٧.٠ ٨٨٢٧.٦ ١٤٠٠٢.٤ ١١٧٢٠.٦ ٢٠١١ 
٤١٦٠.٨ ٣٨٣١.٠ ٦٣٦٩.٠ ٦٤٥٧.٠ ١٢٢٩٩.١ ٨٧٤٨.١ ٢٠١٢ 
 ٣٠١٥.١ ٣٧٠٩.٢ ٣٨٠٦.١ ٥٦٧١.٠ ٧٥٩٩.٥ ٧٨٨٨.٠ المتوسط

%  ٩.٠ ١١.١ ١١.٤ ١٧.٠ ٢٢.٧ ٢٣.٦ 
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 :٢تابع جدول رقم 

 اجمالي التكاليف مواد الرفع و مياة كهرباء سناألس هاي فراكتوز بنود التكاليف
اجمالي إنتاج بسكويت 

 )طن(اللوكس 
٧٦٨٢.٥ ٤٥١.٥٣٥٥.٨٢٥٠.٠٦٦.٥١٩٧٥٩.٦ ٢٠٠٠ 
٤٧٩.٠٣٦٣.١٢٥٣.٠٦٥.٧٢٠٨٠٩.١٧٢٥٨.٤ ٢٠٠١ 
٤٩٠.٥٤٠٧.٢٢٥٥.٠٦٩.٢٢٢٤٠٩.٢٧٣٢٥.٨ ٢٠٠٢ 
٤٨٥.١٤٤٢.٢٢٦٠.٠٧٦.٤٢٨٤٨٧.٢٧٤٥٨.٦ ٢٠٠٣ 
٥٨٨.٣٤٥٢.٦٢٦٥.٠٧٩.٢٢٤١٣٢.٥٧١٨٤.٠ ٢٠٠٤ 
٨٠٩.٠٤٨٧.٨٢٧٠.٠٨٥.٢٢٥٤٤٦.٠٧١١٦.٢ ٢٠٠٥ 
٨٧٥.٥٥٤٣.١٣٠٠.٠٩٥.٢٢٨٤٢٤.٢٧٣٢٨.٦ ٢٠٠٦ 
٦٥٨.٥٤١٣.٩٣٢٠.٠٧٥.٤٢٤٣٦٦.٥٥٣١٨.٦ ٢٠٠٧ 
٣٨٣٦٦.٨٧٨٢٨.٠ ٩٢٣.٩٦٥٢.٧٣٥٠.٠١٢٣.٣ ٢٠٠٨ 
٤٥٦٦٤.٨٨٥٠١.٧ ١١٥٠.٨٧٥٦.١٣٧٠.٠١٤٠.٦ ٢٠٠٩ 
٥٧٨٤٣.٥٩٤٧٧.٩ ١٣٢٤.١٨٧٨.٠٤٠٠.٠١٧١.٧ ٢٠١٠ 
٥٥٠٨١.٥٨٢١٤.٦ ١٢٦٦.٣٨٣٧.١١١٠.٠١٥٥.٢ ٢٠١١ 
٤٣٧٤٢.٣٥٩٢٦.٩ ٩٩٩.٣٦٥٨.٩١٠٠.٠١١٩.٠ ٢٠١٢ 
 ٣٣٤٢٥.٦٧٤٣٢.٤ ٨٠٧.٨٥٥٧.٦٢٦٩.٥١٠١.٧ المتوسط

%  ٢.٤١.٧٠.٨٠.٣١٠٠.٠  
  .شركة بسكو مصر، ادارة تكاليف االنتاج، االسكندرية، بيانات غير منشورة: المصدر

 يليها في الترتيب الهاى فراكتوز حيث بلغ متوسط
ألف جنيه أى  ٨٠٧.٨تكاليف الهاى فراكتوز حوالي 

من إجمالى التكاليف الصناعية إلنتاج % ٢.٤حوالى 
يليها في الترتيب األسنس حيث بلغ  .بسكويت اللوكس

ألف جنيه أى  ٥٥٧.٦متوسط تكاليف األسنس حوالي 
من إجمالى التكاليف الصناعية إلنتاج % ١.٧حوالى 

رتيب الكهرباء والمياه يليها في الت. بسكويت اللوكس
حيث بلغ متوسط تكاليف الكهرباء والمياه حوالى 

من إجمالى % ٠.٨ألف جنيه أى حوالى ٢٦٩.٥
يليها في . التكاليف الصناعية إلنتاج بسكويت اللوكس

الترتيب مواد الرفع حيث بلغ متوسط تكاليف مواد الرفع 
من إجمالى % ٠.٣ألف جنيه أى حوالى  ١٠١.٧حوالى 
ف الصناعية إلنتاج بسكويت اللوكس بمصنع التكالي

  .السيوف باالسكندرية

تطور بنود تكاليف إنتاج الطن مـن بسـكويت   : ثالثاً
بسكو "بمصنع السيوف باإلسكندرية بشركة  اللوكس
  "  مصر

) ٣(باستعراض البيانات الـواردة بجـدول رقـم    
يتضح أن قيمة مستلزمات التغليف تتراوح بين حد أدني 

، وحـد  ٢٠٠٠الطن في عام /جنيه ٦٦٤.٥بلغ حوالي 
 ٢٠١٢طن فـي عـام   /جنيه ١٤٧٦أقصي بلغ حوالي 

. طـن /جنيـه  ١٠٥٥.٩١بمتوسط سنوى بلغ حـوالى  
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمـة مسـتلزمات   
التغليف للطن من بسكويت اللـوكس تبـين أن أنسـب    

  ):٤جدول رقم (الصور الرياضية هي الصورة الخطية 
من معادلة اإلتجاه الزمنى العـام لقيمـة    ويتضح

مستلزمات التغليف الالزمة إلنتاج الطن من بسـكويت  
اللوكس بمصنع السيوف ويتضح أنهـا تتخـذ إتجاهـاً    

كمـا  . طـن / جنيه ٦٧.٠٤تصاعدياً بمقدار بلغ حوالى 
من التغيرات في قيمة مستلزمات % ٩٨تبين أن حوالى 

ويت اللـوكس  التغليف الالزمة إلنتاج الطن مـن بسـك  
وقد ثبت معنوية هذا التقدير عند . يعـزى لعامل الزمن

   .٠.٠١مستوي المعنوية 
)  ٣(وباستعراض البيانات الواردة بجـدول رقـم   

يتبين أن قيمة طن الدقيق من بسكويت اللوكس تتـراوح  
طن في عـام  /جنيه ٥٥٥.٨٤بين حد أدني بلغ حوالى 

ـ /جنيه ٢٠٧٥.١٢، وحد أقصى بلغ حوالى ٢٠٠٠ ن ط
 ١٠٢٢.٧٤بمتوسط سنوى بلغ حـوالى   ٢٠١٢فى عام 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العـام لقيمـة   . طن/جنيه
الدقيق الالزمة النتاج طن من بسكويت اللوكس تبين أن 

رقـم  (أنسب الصور الرياضية هي معادلة النمو جدول 
٤  :(  
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                    ٢٠١٢-٢٠٠٠بشركة بسكو مصر خـالل الفترة بنود التكاليف اإلنتاجية المتغيرة لطن بسكويت اللوكس : ٣جدول
  )طن/جنية(

 السكرمصاريف صناعية العمالةر وأجالشورتينجالدقيقتغليفمستلزمات بنود التكاليف
٢٠٠.١ ٣١٨.٥ ٦٦٤.٢٥٥٥.٨٤٧٤.٣٢١٢.٨ ٢٠٠٠ 
٢١٦.٨ ٣٥٣.٩ ٧٣٨.٠٦٩٦.٦٤٨٧.٧٢١٤.٠ ٢٠٠١ 
٢٣٣.٥ ٣٧٧.٦ ٧٨٧.٢٧٤١.١٥١٥.٨٢٣٧.٠ ٢٠٠٢ 
٢٤٥.١ ٤١٢.٩ ٨٦١.٠١٣٥٦.٢٥٢٧.٧٢٤٧.٠ ٢٠٠٣ 
٣٠١.٨ ٤٤٨.٤ ٩٣٤.٨٧٤١.١٤٩٦.٥٢٤٣.٨ ٢٠٠٤ 
٣١٥.٢ ٤٧١.٩ ٩٨٤.٠٧٦٣.٣٥٠١.٠٣٠٨.٣ ٢٠٠٥ 
٣٥٥.٢ ٥٠٧.٣ ١٠٥٧.٨٧١١.٥٦٣٨.٨٣٦٠.٤ ٢٠٠٦ 
٤٠٦.٩ ٥٥٤.٥ ١٠٥٧.٨٨٣٧.٥٩٩٩.٠٤٤٩.٨ ٢٠٠٧ 
٤٦٣.٦ ٥٨٩.٩ ١١٥٦.٢٨٤٤.٩٩٦٣.٥٦٢١.٣ ٢٠٠٨ 
٥٠٠.٣ ٦٢٥.٣ ١٢٣٠.٠٩٣٣.٨١٠٤٦.٥٧٥١.١ ٢٠٠٩ 
٦١٧.٠ ٦٤٩.٠ ١٣٥٣.٠١٣٣٤.٠١٠٥٢.٤٨٠٥.٠ ٢٠١٠ 
٦٦٧.٠ ٥١٠.٨ ١٤٢٦.٨١٧٠٤.٦١٠٧٤.٦١٠٣٣.٢ ٢٠١١ 
٧٠٢.٠ ٦٤٦.٤ ١٤٧٦.٠٢٠٧٥.١١٠٨٩.٤١٠٧٤.٦ ٢٠١٢ 
 ٤٠١.٩ ٤٩٧.٤ ١٠٥٥.٩١٠٢٢.٧٧٥٩.٠٥٠٤.٥  المتوسط

  :٣تابع جدول رقم
 اجمالي التكاليف مواد الرفعو مياة كهرباءسناألسهاي فراكتوز السكربنود التكاليف
٨.٧٢٥٧٢.٠ ٥٨.٨٤٦.٣٣٢.٥ ٢٠٠٠٢٠٠.١ 
٩.١٢٨٦٦.٩ ٦٦.٠٥٠.٠٣٤.٩ ٢٠٠١٢١٦.٨ 
٩.٤٣٠٥٨.٩ ٦٧.٠٥٥.٦٣٤.٨ ٢٠٠٢٢٣٣.٥ 
٣٨١٩.٤ ١٠.٢ ٦٥.٠٥٩.٣٣٤.٩ ٢٠٠٣٢٤٥.١ 
٣٣٥٩.٢ ١١.٠ ٨١.٩٦٣.٠٣٦.٩ ٢٠٠٤٣٠١.٨ 
٣٥٧٥.٨ ١٢.٠ ١١٣.٧٦٨.٦٣٧.٩ ٢٠٠٥٣١٥.٢ 
٣٨٧٨.٥ ١٣.٠ ١١٩.٥٧٤.١٤٠.٩ ٢٠٠٦٣٥٥.٢ 
٤٥٨١.٤ ١٤.٢ ١٢٣.٨٧٧.٨٦٠.٢ ٢٠٠٧٤٠٦.٩ 
٤٩٠١.٢ ١٥.٧ ١١٨.٠٨٣.٤٤٤.٧ ٢٠٠٨٤٦٣.٦ 
٥٣٧١.٣ ١٦.٥ ١٣٥.٤٨٨.٩٤٣.٥ ٢٠٠٩٥٠٠.٣ 
٦١٠٣.٠ ١٨.١ ١٣٩.٧٩٢.٦٤٢.٢ ٢٠١٠٦١٧.٠ 
٦٧٠٥.٣ ١٨.٩ ١٥٤.٢١٠١.٩١٣.٤ ٢٠١١٦٦٧.٠ 
٧٣٨٠.٣ ٢٠.١ ١٦٨.٦١١١.٢١٦.٩ ٢٠١٢٧٠٢.٠ 
 ٤٤٧٤.٩ ١٣.٦ ١٠٨.٦٧٤.٨٣٦.٤ ٤٠١.٩ المتوسط

  ).١(جمعت وحسبت من جدول رقم: المصدر
اه الزمنـى العـام لقيمـة    ويتبين من معادلة اإلتج

الدقيق الالزمة إلنتاج بسكويت اللوكس بالشركة تتخـذ  
%. ٧.٧إتجاهاً عاماً تصاعدياً بمعدل نمو بلغ حـوالي  

من التغيرات في قيمة الدقيق % ٥٤كما تبين أن حوالى 
الالزمة النتاج الطن من بسـكويت اللـوكس يعــزى    

المستوى وقد ثبت معنوية هذا التقدير عند . لعامل الزمن
     .٠.٠١اإلحتمالى 

)  ٣(وباستعراض البيانات الواردة بجـدول رقـم  
يتبين أن قيمة الشورتينج تتراوح بين حـد أدنـى بلـغ    

، وحد أقصى ٢٠٠٠طن في عام /جنيه ٤٧٤.٣حوالى 

بمتوسط  ٢٠١٢طن في عام /جنيه ١٠٨٩.٤بلغ حوالى 
وبتقدير معادلـة  . طن/جنيه ٧٥٩.٠٢سنوى بلغ حوالى 

لزمنى العام لقيمة الشورتينج الالزمة إلنتاج طن االتجاه ا
من بسكويت اللوكس تبين أن أنسب الصور الرياضـية  

وتبين مـن معادلـة   ): ٤جدول رقم (هي معادلة النمو 
اإلتجاه الزمنى العام لقيمة الشورتينج الالزمـة إلنتـاج   
الطن من بسكويت اللوكس بمصنع السـيوف بالشـركة   

اً بمعـدل نمـو بلـغ حـوالي     أنها تتخذ إتجاهاً تصاعدي
من التغيرات فـى  % ٨٤كما تبين أن حوالى %. ٨.٧

قيمة الشورتينج الالزمة إلنتاج الطـن مـن بسـكويت    
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وقد ثبت معنويـة هـذا   . اللوكس يعـزى لعامل الزمن
     .٠.٠١التقدير عند المستوى اإلحتمالى 

تبين ) ٣(وباستعراض البيانات الواردة بجدول رقم
تتراوح بين حد أدنـى بلـغ حـوالى    أن أجور العمالة 

، وحد أقصى بلـغ  ٢٠٠٠طن في عام /جنيه ٢١٢.٧٨
بمتوسـط   ٢٠١٢طن في عام /جنيه ١٠٧٤.٥٩حوالى 

وبتقدير معادلـة  . طن/جنيه ٥٠٤.٤٧سنوى بلغ حوالى 
االتجاه الزمنى العام ألجور العمالة الالزمة إلنتاج طن 
من بسكويت اللوكس تبين أن أنسب الصور الرياضـية  

وتبين من المعادلة أن ): ٤جدول رقم (ي معادلة النمو ه
أجور العمالة الالزمة النتاج الطن من بسكويت اللوكس 

السيوف تتخذ إتجاهاً تصاعدياً بمعدل نمو بلـغ  بمصنع 
مـن  % ٩٥كمـا تبـين أن حـوالى    %. ١٥.٤حوالي 

التغيرات في أجور العمالة الالزمة إلنتاج الطـن مـن   
وقـد ثبـت   . عامل الـزمن بسكويت اللوكس يعـزى ل

  . ٠.٠١معنوية هذا التقدير عند المستوى اإلحتمالي 
) ٣(وباستعراض البيانات الواردة بجـدول رقـم   

تبين أن قيمة المصاريف الصناعية تتراوح بين حد أدنى 
، وحـد   ٢٠٠٠طن في عام /جنيه ٣١٨.٥٢بلغ حوالى 

 ٢٠١٢طن فى عـام  /جنيه ٦٤٨.٩٩أقصى بلغ حوالى 
وبتقدير . طن/جنيه ٤٩٧.٤١بلغ حوالى بمتوسط سنوى 

معادلة االتجاه الزمنى العام لقيمة المصاريف الصناعية 
الالزمة النتاج طن من بسكويت اللوكس تبين أن أنسب 

تبين ): ٤جـدول رقم (الصور الرياضية هى دالة النمو 
من معادلة اإلتجاه الزمنى العـام لقيمـة المصـاريف    

ن من بسـكويت اللـوكس   الصناعية الالزمة إلنتاج الط
بمصنع السيوف تتخذ إتجاهاً عاماً تصاعدياً بمعدل نمو 

مـن  % ٨٥كما تبـين أن حـوالى   %. ٥.٦بلغ حوالى 
التغيرات في قيمة المصاريف الصناعية الالزمة إلنتاج 

وقـد  . الطن من بسكويت اللوكس يعـزى لعامل الزمن
     .٠.٠١ثبت معنوية هذا التقدير عند المستوى اإلحتمالى 

) ٣(وباستعراض البيانات الواردة بجـدول رقـم   
تبين أن قيمة السكر تتراوح بين حد أدنى بلـغ حـوالى   

، وحد أقصـى بلـغ   ٢٠٠٠طن في عام /جنيه ٢٠٠.١

بمتوسـط   ٢٠١٢طن في عـام  /جنيه ٧٠٢.٠٢حوالي 
وبتقدير معادلـة  . طن/جنيه ٤٠١.٨٧سنوى بلغ حوالي 

زمة النتاج طن من االتجاه الزمني العام لقيمة السكر الال
بسكويت اللوكس تبين أن أنسب الصور الرياضية هـي  

وتبين من المعادلة أن ): ٤جدول رقم (الصورة الخطية 
قيمة السكر الالزمة النتاج الطن من بسكويت اللـوكس  
بمصنع السيوف تتخذ إتجاهاً عاماً تصـاعدياً بحـوالى   

مـن  % ٩٥كمـا تبـين أن حـوالى    . طن/جنيه ٤٣.٨
ي قيمة السكر الالزمة إلنتـاج الطـن مـن    التغيرات ف

وقـد ثبـت   . بسكويت اللوكس يعـزى لعامل الـزمن 
  .   ٠.٠١معنوية هذا التقدير عند المستوى اإلحتمالى

)  ٣(وباستعراض البيانات الواردة بجـدول رقـم   
تبين أن قيمة الهاى فراكتوز تتراوح بين حد أدنى بلـغ  

أقصى ، وحد  ٢٠٠٠طن في عام /جنيه ٥٨.٧٧حوالى 
بمتوسـط   ٢٠١٢طن في عام /جنيه ١٦٨.٦بلغ حوالي 

وبتقدير معادلـة  . طن/جنيه ١٠٨.٥٧سنوى بلغ حوالى 
االتجاه الزمنى العام لقيمة الهاى فراكتوز الالزمة النتاج 
طن من بسكويت اللـوكس تبـين أن أنسـب الصـور     

وتبـين  ): ٤جدول رقم (الرياضية هي الصورة الخطية 
لهاى فراكتوز الالزمـة النتـاج   من المعادلة أن قيمة ا

الطن من بسكويت اللوكس بمصنع السيوف تتخذ إتجاهاً 
كما تبين . طن/جنيه ٩.٢٥تصاعدياً بمقدار بلغ حوالى 

من التغيرات في قيمة الهاى فراكتوز % ٩٤أن حوالى 
الالزمة إلنتاج الطن من بسـكويت اللـوكس يعــزى    

ند المستوى وقد ثبت معنوية هذا التقدير ع. لعامل الزمن
  .   ٠.٠١اإلحتمالى

وتبين من استعراض البيانات الواردة بجدول رقم 
أن قيمة األسنس تتراوح بين حد أدنى بلغ حـوالى  ) ٣(

، وحد أقصـى بلـغ    ٢٠٠٠طن في عام /جنيه ٤٦.٣٢
بمتوسـط   ٢٠١٢طن في عـام  /جنيه ١١١.١٧حوالى 

وبتقدير معادلـة  . طن/جنيه ٧٤.٨٢سنوى بلغ حوالى 
لزمنى العام لقيمة األسنس الالزمة إلنتاج طـن  االتجاه ا

من بسكويت اللوكس تبين أن أنسب الصور الرياضـية  
وتبين من المعادلة ): ٤جدول رقم (هى الصورة الخطية 



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 58, No. 3, pp. 263‐277, 2013 (Arabic) 

 

أن قيمة األسنس الالزمة النتاج الطـن مـن بسـكويت    
اللوكس بمصنع السيوف تتخذ إتجاهاً تصاعدياً بمقـدار  

% ٩٨ما تبين أن حوالى ك. طن/جنيه ٥.١٤بلغ حوالى 
من التغيرات في قيمة األسنس الالزمة إلنتاج الطن من 

وقـد ثبـت   . بسكويت اللوكس يعـزى لعامل الـزمن 
  .   ٠.٠١معنوية هذا التقدير عند المستوى اإلحتمالى 

تبين ) ٣(وباستعراض البيانات الواردة بجدول رقم
أن قيمة الكهرباء تتراوح بين حد أدنـى بلـغ حـوالى    

، وحد أقصـى بلـغ    ٢٠١١طن في عام /جنيه ١٣.٣٩
بمتوسـط   ٢٠٠٧طن فـي عـام   /جنيه ٦٠.١٧حوالى 

وقد تبـين عـدم   . طن/جنيه ٣٦.٤٤سنوى بلغ حوالى 
  .معنوية المعادلة عند مستويات المعنوية المألوفة

)  ٣(وباستعراض البيانات الواردة بجـدول رقـم   
تبين أن قيمة مواد الرفع تتراوح بين حـد أدنـى بلـغ    

، وحد أقصـى   ٢٠٠٠طن في عام /جنيه ٨.٦٦حوالى 
بمتوسـط   ٢٠١٢طن في عام /جنيه ٢٠.٠٨بلغ حوالى 

وبتقدير معادلـة  . طن/جنيه ١٣.٦١سنوى بلغ حوالى 
االتجاه الزمنى العام لقيمة مواد الرفع الالزمة إلنتـاج  
طن من بسكويت اللـوكس تبـين أن أنسـب الصـور     

وتبـين  ): ٤ جدول رقم(الرياضية هي الصورة الخطية
من المعادلة أن قيمة مواد الرفع الالزمة إلنتاج الطـن  
من بسكويت اللوكس بمصنع السـيوف تتخـذ إتجاهـاً    

كما تبين . طن /جنيه ١.٠١تصاعدياً بمقدار بلغ حوالى 
من التغيرات في قيمة مـواد الرفـع   % ٩٨أن حوالى 

الالزمة النتاج الطن من بسـكويت اللـوكس يعــزى    
قد ثبت معنوية هذا التقدير عند المستوى و. لعامل الزمن
  .   ٠.٠١اإلحتمالى 

التقـدير االحصـائي لمعـالم دوال التكـاليف      :رابعاً
االنتاجية المتغيـرة لبسـكويت اللـوكس بمصـنع     

  السيوف باالسكندرية
تم تقدير دالة التكاليف اإلنتاجية المتغيرة لبسكويت 

للدالة اللوكس بشركة بسكو مصر وفقاً لنموذج اإلنحدار 
  :التكعيبية والتي توضحه المعادلة التالية

  ٣ص ٠.١٨+  ٢ص ١٩.٤٩ –ص  ٦٥٧.٦٣=  ت 

)٣.٤١)**    (٤.٣٢-)**      (٧.٧٨**(  
  **٢٩٦.٢٦= ف       ٠.٩٩= ٢-ر

التكاليف اإلنتاجية المتغيرة إلنتاج بسكويت = حيث ت
اللوكس بمصنع السيوف باإلسكندرية بشركة بسكو 

  .مصر
تاج بسكويت اللوكس بمصنع السيوف متوسط إن= ص  

  .باإلسكندرية بشركة بسكو مصر
وقد ثبتت معنوية الدالة إحصائياً حيث بلغت قيمة 

          وبلغت قيمة معامـل التحديـد المعـدل    ٢٩٦.٢٦) ف(
أي أن المتغيرات المسـتقلة فـي   % ٩٩حوالي ) ٢-ر(

مـن التغيـرات فـي    % ٩٩الدالة قد شرحت حـوالي  
إلنتاج بسكويت اللوكس بمصنع ) ت(جية التكاليف اإلنتا

  .السيوف أما باقي التغيرات فتعزى إلى عوامل أخرى
وللحصول على معادلتى التكـاليف المتوسـطة    

والتكاليف الحدية ألهمية كل منها في التحليل القياسـى  
  :أمكن التوصل إليها من معادلة التكاليف الكلية كما يلي

  ٢ص ٠.١٨+ ص١٩.٤٩ –٦٥٧.٦٣  ت = م .ت
  ص

   ٢ص ٠.٥٤+ ص٣٨.٩٨ – ٦٥٧.٦٣  د ت  = ح.ت
  صد 

  :حيث أن
ح تعبـر  .م تعبر عن التكاليف المتوسطة،  ت.ت

  عن التكاليف الحدية
وبتفاضل دالة متوسط التكاليف المتغيرة ومساواتها 

الذي يـدنى  (*بالصفر نحصل على الكمية المثلى للناتج
نى متوسط متوسط التكاليف الكلية أو أقل نقطة على منح

  .طن ٧٩٤٣والذي قدر بحوالي ) التكاليف الكلية
وبمقارنة متوسط اإلنتاج الفعلـى مـن بسـكويت    

طن  يتضح أن متوسط  ٧٤٣٢.٤اللوكس والبالغ حوالي 
إنتاج بسكويت اللوكس الفعلى أقل من الكميـة المثلـى   
للناتج وهى تلك الكمية التي تتساوى عنـدها التكـاليف   

ليف الكلية، وهي النقطة المقابلة الحدية مع متوسط التكا

                                                            

*Optimum rate of output. 
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. لبداية مرحلة اإلنتاج االقتصادي علـى دالـة اإلنتـاج   
ووصول الناتج إلى هذه النقطة يعني أن اإلنتاج يتم في 

  .المرحلة الثانية أي المرحلة االقتصادية
ولتقدير كمية الناتج من بسكويت اللـوكس التـي   

التـي  تعظم الربح للشركة وهى تلك الكمية من النـاتج  
تتساوى عندها التكاليف الحدية مع اإليراد الحدي مـع  
متوسط سعر الطن من بسكويت اللوكس والـذي يبلـغ   

ألف جنيه تبين أن كمية الناتج التى تعظم الـربح   ٨.٧٤
طن وعلي ذلك فإن الكفـاءة الفنيـة    ٩٤١٤تبلغ حوالي 
، وتبلغ التكاليف الفعلية حـوالي  %٩٣.٥٧تبلغ حوالي 
يه، وبلغـت التكـاليف المتوسـطة    ألف جن ٣٣٤٢٥.٦

طـن، أمـا التكـاليف    /ألف جنيه ٤.٢٣المثلي حوالي 
ألـف جنيـه    ٤.٥٢المتوسطة الفعلية فقد بلغت حوالي 

، %٩٣.٥٨وبلغت الكفاءة االقتصـادية حـوالي   . طن/
. ألف جنيه ٣٣٤٤٠.٠٣وبلغت التكاليف المثلى حوالى 
 ألف جنيه،) ١٤.٤٣ -(وبلغ الفرق في التكاليف حوالى

وبلغت النسبة المئوية للفرق بين التكاليف الفعلية والمثلى 
، وبلغت التكـاليف  ) %٠.٠٠٤(               حوالى

، وبلغـت  .كيلـو /٤.٢٣المتوسطة المثلى للكيلو حوالي 
 ٤.٥٢التكاليف المتوسـطة الفعليـة للكيلـو حـوالي     

ألف  ٨.٧٤وبلغ السعر الفعلي للطن حوالى . كيلو/جنيه
 ٤.٢٣السعر االقتصادى للطن حـوالي   طن، وبلغ/جنيه

طـن، وبلغـت الكفـاءة السـعرية حـوالى      /ألف جنيه
  ).٥(جدول رقم  -%٤٨.٣٩
التقدير اإلحصائي لداالت العرض الناتجي لبسكويت : خامساً

  اللوكس 
تم إشتقاق دالة العرض الناتجي لبسـكويت اللـوكس   
بالشركة باعتبارها تمثل الجزء الصاعد من منحنى التكاليف 
الحدية بعد تقاطعه مع منحنى متوسط التكـاليف اإلنتاجيـة   

  المتغيرة الكلية   
  ٣ص ٠.١٨+  ٢ص ١٩.٤٩ –ص  ٦٥٧.٦٣=  ت 

  :وأن معادلة التكاليف الحدية تتمثل في
  ٢ص ٠.٥٤+ ص  ٣٨.٩٨ – ٦٥٧.٦٣ =   ت ح

  :تصبح) س(وبمساواة  معادلة التكاليف الحدية بالسعر 
  س  = ٢ص ٠.٥٤+ ص  ٣٨.٩٨ – ٦٥٧.٦٣
  صفر = س  – ٢ص ٠.٥٤+ ص  ٣٨.٩٨ – ٦٥٧.٦٣

التحليل االحصائي لتطور بنود التكاليف اإلنتاجية لطن بسكويت اللوكس بالشركة المصرية لألغذيـة   :٤جدول رقم 
  .  ٢٠١٢-٢٠٠٠خالل الفترة " بسكو مصر"

 (%) النمو معدل R2  Fالمعادلة البيان 

  ت ٦٧.٠٤+  ٥٨٦.٦٢=  ١س   قيمة مستلزمات التغليف
)٦.٣٥  **٩٧٩.٠٨  ٠.٩٨  ** )٣١.٢٩(   ** )٣٤.٤٩**  

ن ٠.٠٧٧+  ٦.٣٢هـ=  ٢س  قيمة الدقيق

)٧.٧  **١٤.٩  ٠.٥٤  ) **٣.٨٦) **  (٤٠.٠٣**  

  ن ٠.٠٨٧+    ٥.٩٦ هـ =   ٣س  قيمة الشورتينج
)٨.٧  **٦٢.٨١  ٠.٨٤  ) **٧.٩٣) **   (٦٨.٢٨**  

  ن ٠.١٥٤+     ٤.٩٧هـ =  ٤س  أجور العمالة

)١٥.٤  **٢١١.٤٥  ٠.٩٥  ) **١٤.٥٤) **   (٥٨.٩٩**  

  ن ٠.٠٥٦+   ٧.٧٩هـ=  ٥س  قيمة المصاريف الصناعية
)٥.٦  **٦٧.٩٨  ٠.٨٥  ) **٨.٢٥) ** (١٠٧.٣٤**  

  ت ٤٣.٨٣+  ٩٥.٠٥=  ٦س  قيمة السكر
)١٠.٩  **٢١٢.٢٥  ٠.٩٥  ) **١٤.٥٧) **     (٣.٩٨**  

  ت ٩.٢٥+  ٤٣.٨=  ٧س  قيمة الهاي فراكتوز
)٨.٥٢  **١٩٤.٢٤  ٠.٩٤  ) **١٣.٩٤(    ) **٨.٣١**  

  ت ٥.١٤+  ٣٨.٨٤=  ٨س  قيمة األسنس
)٦.٨٧  **٨٦٣.٩٩  ٠.٩٨  ) **٢٩.٣٩) **  (٢٧.٩٨**  

  ت ١.٠١+  ٦.٥٨=  ١٠س  قيمة مواد الرفع
)٧.٤٣  **٥٩٩.٩٤  ٠.٩٨  ) **٢٤.٤٩) **  (٢٠.١٩**  

 .spssبرنامج  باستخدام) ٣(نتاائج التحليل اإلحصائى لبيانات جدول رقم : المصدر
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  ).٢٠١٢-٢٠٠٠(المؤشرات االقتصادية النتاج بسكويت اللوكس بشركة بسكو مصر خالل الفترة :٥جدول رقم
  القيمة الوحدة  انالبي
 ٧٤٣٢.٤٤ طن ىنتاج الفعلإلا
 ٧٩٤٣.٠ طن مثلألنتاج اإلا
 ٩٤١٤.٠٠ طن نتاج المعظم للربحإلا

 ٩٣.٥٧ % الكفاءة الفنية
 ٣٣٤٢٥.٦ ف جنيهلأ التكاليف الفعلية

 ٤.٢١ طن/لف جنيه أ ىالتكاليف المتوسطة المثل
 ٤.٥ طن/لف جنيه أ التكاليف المتوسطة الفعلية

 ٩٣.٥٨ % الكفاءة االقتصادية
 ٣٣٤٤٠.٠٣ لف جنيهأ ىالتكاليف المثل

 ١٤.٤٣ - لف جنيهأ الفرق في التكاليف
 ٠.٠٠٤ - % الفرق في التكاليف 

 ٤.٢٣ كيلو/جنيه كيلو/  ىالتكاليف المتوسطة المثل
 ٤.٥٢ كيلو/جنيه كيلو/ التكاليف المتوسطة الفعلية

 ٨.٧٤ طن/لف جنيه أ ىالسعر الفعل
 ٤.٢٣ طن/لف جنيه أ ىالسعر االقتصاد
 ٤٨.٣٩ % الكفاءة السعرية

  ) ٢(جمعت وحسبت من جدول رقم : المصدر
هذا وقد تم استناداً إلى دالة العـرض هـذه إشـتقاق    

المعظمة للربح عنـد مختلـف األسـعار ومرونـة     الكميات 
العرض السعرية لبسكويت اللوكس وتقدر مرونـة العـرض   

طن بحوالى /ألف جنيه ١٢.٠السعرية عند المستوى السعري 
  : وقد قدرت مرونة العرض السعرية بالمعادلة التالية ٣.٢

  'د ص           س            
  ــــ×  ـــ   =    عم ص 

  'س           ص د            

تمثل كل من السعر والناتج لبسكويت   'س، ص: حيث
  .اللوكس بمصنع السيوف باإلسكندرية بشركة بسكو مصر

ومنها يتضح أن مرونة العرض السعرية وفقاً ألرقـام  
واسـتناداً   ٣.٢أكبر من الواحد إذ بلغت حوالى  ٢٠١٢عام 

نسبة إلى ذلك يمكن القول بأن زيادة سعر بسكويت اللوكس ب
 -معينة تؤدى إلى زيادة الكمية المعروضة منه بنسبة أكبـر 

  ).٦(جدول رقم 

  دالة العرض لبسكويت اللوكس بشركة بسكو مصر :٦جدول 
 األسعار  السنوات

 )*طن/ألف جنيه(
  الكمية 

  )طن(
  مرونة العرض

  السعرية 
٠.٥ ٥.٤٧٦٨٢.٥  ٢٠٠٠ 
٠.١ ٦.٠٧٢٥٨.٤  ٢٠٠١ 
٠.٢  ٦.٤٧٣٢٥.٨  ٢٠٠٢ 
٠.٤ ٧.٠٧٤٥٨.٦  ٢٠٠٣ 
٠.٢ ٧.٦٧١٨٤.٠  ٢٠٠٤ 
٠.٤ ٨.٠٧١١٦.٢  ٢٠٠٥ 
٢.٩ ٨.٦٧٣٢٨.٦  ٢٠٠٦ 
٧.٤ ٩.٤٥٣١٨.٦  ٢٠٠٧ 
١.٤ ١٠.٠٧٨٢٨.٠  ٢٠٠٨ 
٣.٠ ١٠.٦٨٥٠١.٧  ٢٠٠٩ 
٢.٤ ١١.٠٩٤٧٧.٩  ٢٠١٠ 
٨.١ ١١.٦٨٢١٤.٦  ٢٠١١ 
٣.٢ ٥٩٢٦.٩*١٢.٠  ٢٠١٢ 

  . بالشركة ٢٠١٢ سعر المصنع  للطن من بسكويت اللوكس في عام * 
  .حسبت من دالة العرض لبسكويت اللوكس بشركة بسكو مصر: المصدر
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ABSTRACT 
Industrial planning is the most important part of national planning in developing countries such as the 

Arab Republic of Egypt. Processing industries such as the Biscuits industry are growing fast. There fore an 
increasing share of industrial output is attributed to them. However, costs of production are one of the most 
important indicators for the economic efficiency in the use of economic resources in various processing 
industries. 

The research problem is presented in the deficient supply of various raw materials required for the 
Biscuits processing industries around the year, which leads to higher costs of production. 

The objective of this investigation are: (1) estimation of the optimum size and profit maximizing output, 
(2) estimation of the technical, economic and price efficiencies, (3) estimation of the optimum cost of 
production. However, due to the production of several varieties of biscuits in the "Bisco Misr" company, this 
research paper will cover only the "Lux Biscuits" because it is one of the most important varieties, with an 
average production amounting to 5926.9 tons in 2012, representing 43.6 % of the total productions in  El Suaf  
Processing  Factory, amounting to 13593.6 tons in the same year. 

The most important results of the study include: (1) The Egyptian company for Food Production "Bisco 
Misr" is considered one of the pioneering companies in Biscuits production . Its market share amount to 20% 
of the Egyptian Biscuits Market, (2) The number of labor force in the company amounts to 2888 person in 
2011, and their total wages amount to 91.8 million pounds, (3) The company total production amounts to 
397.7 million pounds in 2011, (4) the statistical estimation  of the lux Biscuits costs of production functions, 
in El Suaf Factory in Alexandria, indicates that the cubic function is the best mathematical form, it also 
indicate that the optimum amount of output is estimated by 7943 tons, and the profit maximizing output 
amount to 9414 tons.    

 
 

 


