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  :ةمقدم
والذي قـدر بنحـو   حطب القطن من  ة الثانويمخلفاتللالمصدر الرئيسي القطن يمثل انتاج   

ـ ةن المـساح  أ حين في   ٢٠١٥ إلى ٢٠٠٠لف طن خالل متوسط الفترة      أ ٩٢٠  مـن  ة المزروع
 ، الـذكر  ة خالل نفس الفترة الـسالف      الف فدان  ٤٨١ تقدر بحوالي  ة علي مستوي الجمهوري   القطن

ـ  التي يتم استخدمها     ةفات الحقلي من المخل في مصر   حطب القطن   ويعتبر   ـ  كم  فـي   ةصدر للطاق
 هلـي االسـتفادة مـن هـذ       إ ه االتجـا  أوحاليا بد  ،الحرق المباشرفي االفران البلدية   الريف بنظام   

التي يمكـن  البديلة هدار لكثير من االستخدامات إن حرقها يمثل ة االخشاب أل  االحطاب في صناع  
  .الحصول عليها وعلي العائد منها

    : البحثمشكلة
 فى الزراعة   ةهم المحاصيل النقدي  أحد  أ المتعارف عليها ك   مع فقدان محصول القطن مكانته    

نتيجة انخفاض الطلـب العـالمى علـى        المصرية واتجاه المساحات المنزرعة منه نحو التناقص        
زال هناك مشكلة فى وجود منـتج ثـانوى وهـو     فما ةسعاره العالميأنخفاض إالقطن المصرى و  

  .ويضيع على المجتمع فرصة تصنيعهحطب القطن والذى استخدامه الحالى يلوث البيئة 
  :هدف البحث

المالي لمـشروع  تحليل الثم  ،الطلب عليه الحالي وحطب القطنهدف البحث تقدير عرض   ي
الطلب المستقبلي  تقدير  و المتولدة من نواتج التصنيع،      ة المضاف ة وقياس القيم  حطب القطن لتصنيع  

  .علي المستوي القومييل تصنيعه تمو واخيرا تقدير تكلفه ،حطب القطنعلي منتجات تصنيع 
  :البيانات واسلوب التحليل المستخدم

منشورة بقطاع الشئون االقتصادية    ال ثانويةالبيانات  التم االعتماد علي    هداف البحث   ألبلوغ  
تـم اسـتخدام    .  بالبحث بوزارة الزراعة واستصالح االراضي باالضافة الي مراجع وثيقه الصلة        

معـايير   وةمد علي تقدير معدالت النمو السنوي لبعض الظواهرالمقيس   اسلوب التحليل الكمي المعت   
  التـي تـستخدم     الجدوي الماليـة   وكذلك معايير  الكفاءة   نسبة و نسبة الربحية القدرة علي السداد و   

كمـا تـم    . معدل العائد الـداخلي   معايير الربحية القائمة علي الخصم مثل صافي القيمة الحالية و         
 للمشروع لقياس قدرة المـشروع  تحليل الحساسية  وجرى إعداد    مشروع،رداد لل  فترة االست  حساب

  .ة المخاطرة السعريةعلي مواجه
    علي مستوي الجمهوريه  حطب القطنعرض  -١
 علـي مـستوي    بالقطن ة المزروع ةساس اجمالي المساح  أعلي  حطب القطن   ثر عرض   أيت

منـتج   حطـب القطـن     في ضوء ان   القطن واجمالي االنتاج من المحصول الرئيسي       ةالجمهوري
 فـدان  لـف  أ٧٥٣قد بلغت نحو  ه من ة المزروع ة المساح  متوسط نأ واشارات النتائج    .ثانوي له   

 فـدان  لف أ٤٣٥بلغت في المتوسط      قد ن المساحة أ في حين    ٢٠٠٢ الي   ١٩٩١خالل الفترة من    
)  %٠،٠٥ - ( بنحـو  ة ولقد قدر معدل النمو الـسنوي للمـساح        ٢٠١٥لي  إ ٢٠٠٣خالل الفترة   

الفدان للمحـصول الرئيـسي فقـد قـدرت         ا انتاجية   ام. )١جدول  ( ٢٠١٥-١٩٩١ل الفترة   خال
بلغت في المتوسط     قد االنتاجية في حين ان     ٢٠٠٢ الي   ١٩٩١ خالل الفترة من     قنطار ٦،٥بنحو
 -(  بنحـو  لالنتاجيةوقدر معدل النمو السنوي      ،٢٠١٥ الي   ٢٠٠٣خالل الفترة    قنطار   ٦،٣نحو  

  .٢٠١٥-١٩٩١ة خالل الفتر) %٠،٠٠٦
 القطـن   االنتاج الكلي من     انخفاض علي   للقطن  المساحة واالنتاجية الفدانية   تناقص وانعكس

 قد قدر في المتوسط بنحـو       القطنان انتاج    فيالحظ   ،حطب القطن انتاج  انخفاض    من يستتبعهماو
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ل  خال قنطار مليون   ٢،٨لي نحو    إ تناقص ٢٠٠٢ الي   ١٩٩١ خالل الفترة من     قنطار مليون   ٤،٩
خالل نفـس    %٠،٠٥٥-بنحو  القطن  وقدر معدل النمو السنوي النتاج       ٢٠١٥ الي   ٢٠٠٣الفترة  

مليـون طـن خـالل الفتـرة         ١٣٧٩قد بلغ متوسطه    حطب القطن   ما انتاج   أ. الفترة المدروسة 
 ولقد  ٢٠١٥لي  إ ٢٠٠٣ خالل الفترة    طنلف  أ ٨٣٥ بنحو تناقص في حين    ٢٠٠٢لي  إ ١٩٩١من

  ).١جدول ( ٥٢٠١-١٩٩١خالل الفترة % ٠،٠٥- بنحو النتاج الحطبقدر معدل النمو السنوي 
 تخزينه وعدم القدرة    ةعبئا علي المزارعين نظر لصعوب     حطب القطن شكل عرض   قديما  و

 االمر الـذى  المزارعين الي التخلص منه بالحرق       مما يدفع    استخدامات بديلة علي استخدامه في    
 التى تزيد من القيمـة  ةمات المتعدداالوعى باالستخدولكن مع نمو  يؤدي الي تلوث البيئة المحيطة 

ت لتصنيع   مشروعا إنشاء فضال عن    ،للمزارعين  عوائد اكبر  والتي تخلق المضافة لحطب القطن    
  . فرص عملتوفر مزيد من واالخشاب والتي تخلق قيمة مضافة

  

-١٩٩١  الفتـرة  حطب القطن  خـالل     انتاج   على تحليل االتجاه العام للعوامل المؤثرة       .١  رقم جدول
٢٠١٥  

  %٥مستوى  المعنوية عند معنوى عند *      
نشرات االقتـصاد   ، قطاع الشئون االقتصاديه  ، جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعه واستصالح االراضي       : المصدر

 .اعداد متفرقه، الزراعي السنويه
 

  حطب القطنالطلب الحالي علي  -٢
 أنلـي  إ ٢٠١٠ عـام  لبيئةز شئون ا  جها أشار دليل تدويرالمخلفات الزراعية الذي اصدره     

حطب القطن والذي ينتج مباشرة في الحقول بعد جني المحصول وتبلغ كميتـه علـي المـستوي        
ـ  ة ويستخدم الحطب بالكامل كمصدر للطاق     ٢٠١٢لف طن عام    أ ٢٩٣،٧القومي   الريف بنظـام   ب

ب في صـناعة  االحطا ه االستفادة من هذإلى وحاليا بدأ االتجاة  ةفران البلدي الحرق المباشر في األ   
و لكثير من االسـتخدامات التـي يمكـن         أ هدارا كبيرا للطاقة  إاالخشاب وذلك ألن حرقها يمثل      
  . الحصول عليها وعلي العائد منها

 ألـف  ١١٥١أن الكمية المتاحة من حطب القطن تراوحت بـين          ) ٢(كما يتبين من جدول     
 وتستخدم تلك ٢٠١٥-٢٠٠٣ ألف طن خالل الفترة      ٦٢٣ ونحو   ٢٠٠٢-١٩٩١طن خالل الفترة    

  .الكميات فى الحرق المباشر للحصول على الطاقة
  ٢٠١٥-١٩٩١ طن  خالل الفترة حطب القطن بااللف الطلب الفعلي علي .٢  رقمجدول    

  %  )ألف طن (مصدر للطاقه  متوسط الفترة
١٠٠  ١١٥١  ٢٠٠٢-١٩٩١  
١٠٠  ٦٢٣  ٢٠١٥-٢٠٠٣  
  :المصدر
 النشرة ، االدارة المركزيه لالقتصاد الزراعي ،واستصالح االراضيجمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعه  -١

  اعداد متفرقه ،السنويه لالقتصاد الزراعي 
 .٢٠١٠ ، ة دليل تدوير المخلفات الزراعي،  جهاز الشئون الفنية، ة للشئون البيئيةوزارة الدول -٢
 

    تدوير حطب القطنمشروع لتقييم االقتصادي لا
تكاليفـه    الجغرافي للمـشروع ووصـف للمـشروع وتقـدير         اقطيتضمن هذا الجزء الن   

 للمشروع واخيـرا    ة المبيعات وقياس المؤشرات المالي    ة وتكاليف التشغيل وتقدير قيم    ةاالستثماري
  .ة وتحليل الحساسيةتقدير الجدوي المالي

  .A b  t  f  R^ Sig  المتغير
 *  ٠،٦٦٠  ٤٤،٦٠  ٦،٦٨ -  ٠،٠٥٥-  ١١١،٩١  القطناالنتاج من 

 * ٠،٧٥ ٦٩،٣٧ ٨،٣٣ - ٠،٠٤٩ - ١٠٤،٩١ المساحة القطن
  -  ٠،٠٨٩  ٢،٢٤٣  ١،٤٩٨ -  ٠،٠١ -  ١٣،٢٣  االنتاجيه من القطن

  *  ٠،٧٠  ٥٤،٤٤  ٧،٣٨ -  ٠،٠٥ -  ١٠٠،١٨  االنتاج من  حطب القطن
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  اق الجغرافي للمشروع طالن  - أ
 وهي البحيرة   للقطن ةهم المحافظات المنتج  أ في   حطب القطن   نشاء مشروع تدوير    إ يقترح

 وتمثـل  )٣( جدول وبني سويف والفيوم والمنيا ة والمنوفية والشرقيوالدقهليةالشيخ وكفرة  والغربي
 و١٩٩٨عـوام  أالف فدان علي الترتيـب خـالل     ٣٣٧، ٦٣٥، ٧٠٩اجمالي المساحات لها نحو     

ـ    % ٨٨،٢ و% ٨٠،٦ و% ٨١،٤ علي الترتيب تمثل     ٢٠١٤  و ٢٠٠٤  ةمن اجمـالي الجمهوري
ومـن خـالل    .السالفه الذكر الف فدان خالل نفس االعوام    ٣٨٢  و ٧٨٧  و ٨٧١مقدرة بنحو   وال

 ولكـن  حطـب القطـن   توجد بعض الجهات التي تعمل في مجال تدوير هالدراسة للسوق وجد أن  
 ومحدودية اإلمكانيات فى هذا المجال فهـي ال تكفـى إال             من الحطب  نظرا لكبر الكمية المنتجة   

  .)الصندوق االجتماعي للتنميه( ريبا من إجمالي المنتج سنوياتق% ٢٠لتدوير نسبة 
  

-٢٠٠٤-١٩٩٨  علي مستوي الجمهوريه اعـوام    لف فدان   أ ب القطن توزيع مساحات    .٣جدول رقم   
٢٠١٤  

  ٢٠١٤  ٢٠٠٤  ١٩٩٨  المحافظه
 ٩٢ ١٦٠ ١٥٥ البحيرة
ةالغربي  ١٦ ٤٨ ٦٨ 

 ١٠٥ ١٥٢ ١١٥ كفر الشيخ
ةدقهلي  ٤٨ ٧٩ ١٢٠ 
ةالشرقي  ٤٩ ٦٧ ٨٦ 
ةالمنوفي  ٢ ٢٣ ٣٦ 

 ٥ ٣٩ ٤٤ بني سويف
 ١٩ ٣٠ ٢٧ الفيوم
 ١ ٣٧ ٥٨ المنيا

هم المحافظاتأاجمالي   ٣٣٧ ٦٣٥ ٧٠٩ 
 ٨٨،٢ ٨٠،٦ ٨١،٤  ةمن اجمالي الجمهوري %

 ٣٨٢ ٧٨٧ ٨٧١  وريةالجمه
 لالقتصاد ةالسنويالنشرة ،  لالقتصاد الزراعي ةاالدارة المركزي،  واستصالح االراضيةلزراعوزارة ا: المصدر

   .ةاعداد متفرق، الزراعي

 حطب القطن وصف مشروع تدوير  - ب
ـ   ة المساح ه وتقسم هذ   متر مربع  ٢٠٠٠ المشروع   ةبلغ مساح ت  ارض يـشغلها    ة علي قطع

خر مخصص لماكينـه التعليـب      آ والمكبس الهيدورليكي ومكان     ةخالط ميكانيكي واخري للمفرم   
 للمبنـي   ة مخصـص  ة ومـساح  ةان للـصي  ةوورشومخزن نشارة ومخزن لوضع المنتج النهائي       

 يكون قريب   ه عامل وموظف ويتم االعتماد علي مصدر ميا       ١٧ويقدر عدد العاملين ب     . االداري
 إلـى المشروع  يهدفو فولت ٣٨٠-٢٢٠ تقدر بحوالي ةلي طاقإالمشروع  من المشروع ويحتاج 

 لـه  يصبح بحيث حطبال نم القطن زراعة من ةجالنات الزراعية المخلفات من االستفادة محاولة
 العام طوال للتشغيل متاحا ليصبح وتخزينه الجنى موسم خالل تجميعه طريق عن اقتصادية ةقيم

الخشبية حـسب طلـب    المنتجات إلنتاج مم١٨ - مم١٦المضغوط بسمك الخشب من ألواح إلنتاج
 وكذلك  .طاعىوالق ةبالجمل ةمشغل والنصف الخام األخشاب لي تجار إ ويتم تسويق المنتج  . السوق
 فـى  المنـتج  الستخدام والمعدات الغيار قطع تصنيع وشركات ،الكمى االنتاج ذات النجارة ورش
  .لمنتجاتها والتغليف التعبئة

 عالية فنية كفاءة تتطلب ال نسبيا الكثيفة العمالة ذات المشروعات من المشروع هذا يعتبرو
للمـشروع   وليـة األ التجارب مرحلة اللخ فراد لأل التشغيل خبرات كتسابإ يمكن حيث لغالبيتها

 المنتجـات  استيراد بها يتم التى الصعبة ةملالع من جزء توفير على يساعد اًمنتج يوفرالمشروعو
 يعطـى  ممـا  أخرى أولية خامات من المصنع بمثيله بالمقارنة وزنه بخفة المنتج تازويم .البديلة
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 يكون إن يمكن صناعية مخلفات اى روعالمش هذا عن يتولد ال .التسويق عملية فى أفضل مجاال
ـ  أللـواح  أوالتهـذيب  القطـع  عملية من الناتجة المخلفات نأ حيث البيئة على أثرا لها شب الخ

الـصندوق  ( .وتـصنيعها  فرمهـا  إعادة يمكن إنتاجها المطلوب بعاداأل إلى للوصول المضغوط
  ).ةاالجتماعي للتنمي

   حطب القطنقياس بنود تكاليف تدوير  -ج
ـ           ) ٤( جدول رقم    يشير  ةان بنود تكـاليف التـشغيل وهـي مـستلزمات االنتـاج والعمال

جمـالي تكـاليف    إ مـن % ٤٧،٢ و% ٦،٥ و% ٤٥،٨ تمثل   ة واالداري ةوالمصروفات العمومي 
من االجمالي المقدر بنحـو     % ٤٥،٨تمثل نحو   التي   الف جنيه و   ٢٤١،٣التشغيل التي بلغت نحو     

ـ  ةكـاليف االسـتثماري   تجمـالي ال  إن  أين  في ح  .٢٠١١ الف جنيه خالل عام      ٥٤٩،١  ة المطلوب
تستخدم وجمالي   اال من% ٥٣،٢لف جنيه تمثل  أ ٢٨٠،٧تقدر بنحو   حطب القطن   لمشروع تدوير   
وخـالط ميكـانيكي     لواح كونتر أ تقصيب   ةمكبس هيدورليكي وماكين   مثل   التآفي تمويل شراء    

كمـا   دة لورشه الصيانه   مخلفات وجرار زراعي ومقطورة جرار زراعي ومعدات مساع        ةومفرم
لف جنيه عنـد سـعر      أ ١٧٨،٤٦حجم القرض    ساس تم تقدير   وعلي هذا األ   بالملحق) ١(بجدول  

مـشروع  ويعطـي لل   االولي   ة للسن ةمن التكاليف االجمالي   % ٨٦يمول نحو   ما  وهو  % ٢٠فائدة  
 قدرة) ٥(ولقد عكس جدول رقم     . ن يتم سداد القرض خالل خمس سنوات      أ علي   ةفترة سماح سن  

والتي يتحمل فيها المشروع سـداد      . ٢٠١٥-٢٠١١سداد المشروع للقرض بالجنيه خالل الفترة       
% ٢٠ لسعر الفائدة السنوي عنـد سـعر فائـدة           ة جنيه باالضاف  ٥٤٢٣٠قسط سنوي ثابت بنحو     

  .سنويا
  ٢٠١١ االولي عام ةللسنلف جنيه أ بةالثابتالتشغيل وبنود التكاليف  .٤  رقمجدول

  % جنيه تشغيليةبنود التكاليف ال
  ١١١،٧ مستلزمات االنتاج 

  ١٥،٦ العمالة
  ١١٤،٠ المصروفات العمومية واالدارية 
 ٤٥،٨ ٢٤١،٣ االجمالى العام لتكاليف التشغيل

 ١ ٥٣ مصروفات ما قبل التشغيل 
 ٥٣،٢ ٢٨٠،٧  ١التكاليف االستثمارية المطلوبة 

 ١٠٠ ٥٤٩،١  االجمالي 
  :المصدر

      . بالملحق)١(ول رقم جد - ١
  . الصندوق االجتماعي للتنميه -٢ 

  

  ٢٠١٥-٢٠١١خالل الفترة % ٢٠ عند سعر فائدة ةحليل سداد القرض للمشروع بالجني ت.٥ رقمجدول 

  اجمالي ما يتحمله المشروع  القسط السنوي  سعر الفائدة  رصيد القرض  السنه
    ٢١٦،٩٢٠  صفر

 ٤٣،٣٨٤ ٠ ٤٣،٣٨٤ ٢١٦،٩٢٠  السنه االولي
 ٨٦،٧٦٨ ٥٤،٢٣٠ ٣٢،٥٣٨ ١٦٢،٦٩٠  نه الثانيهالس

 ٧٥،٩٢٢ ٥٤،٢٣٠ ٢١،٦٩٢ ١٠٨،٤٦٠  السنه الثالثه
 ٦٥،٠٧٦ ٥٤،٢٣٠ ١٠،٨٤٦ ٥٤،٢٣٠  السنه الرابعه
 ٥٤،٣٠ ٥٤،٢٣٠ ٠ ٠  السنه الخامسه

ادارة ، مجموعة تنمية المشروعات الصغيرة    ،ةجمعت وحسبت من بيانات الصندوق االجتماعي للتنمي        :المصدر
  ٢٠٠٠، دراسه جدوي تدوير حطب القطن النتاج خشب مضغوط،  المشروعات الصغيرة ةنميت
  

-٢٠١١ لبنود تكاليف مستلزمات االنتاج خالل الفترة من         ة النسبي ةهمياال) ٦(يشير جدول   
مونيـا  أدقيـق و  وغراء اليوريا   وطب القطن   حوو السوالر   أوتساهم كل من بنود الجاز      . ٢٠١٥
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علي الترتيب مـن متوسـط      % ١،٦ و% ١٣،٧  و %٦٢،٢ و% ٤،٨ و% ١٨،٣بنحو  كوالريد  
  .٢٠١٥-٢٠١١لف جنيه خالل الفترة أ ٤٣،٧٧التكاليف مستلزمات االنتاج المقدرة بنحو 

ختالف قيم بنود تكاليف مستلزمات االنتاج خالل سنوات المشروع حيث تـزداد            إويالحظ  
 ١٤٧،٧ و% ٩٧،٦ و   %٥٧،٤ و % ٢١،٨  بنحـو  ة والخامس ة والرابع ة والثالث ةفي السنه الثاني  

لف جنيه في ضـوء زيـادة       أ ٢٦،٥المقدرة بنحو   تيب من قيمتها في السنه االولي و      علي التر % 
  .طوال عمر المشروع للمشروع ةاالنتاجية الطاق

  

  ٢٠١٥-٢٠١١تكاليف مستلزمات االنتاج بااللف جنيه خالل الفترة من بنود  .٦رقم جدول 

*٢٠١٢ ٢٠١١ البند  % المتوسط ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 
 ١٨،٣ ٨،٠١ ١١،٩ ٩،٥٥ ٧،٦٢ ٦،٠٥ ٤،٨٤ جاز أو سوالر

 ٤،٨ ٢،٠٨ ٣،١٤ ٢،٥٤ ١،٩٣ ١،٥ ١،٢١ حطب قطن
 ٦٢،٢ ٢٧،٢ ٤٠،٧٧ ٣٢،٤٢ ٢٥،٨٩ ٢٠،٥ ١٦،٤ غراء يوريا

 ١٣،٧ ٥،٧ ٨،٩٥ ٧،١٣ ٥،٦٨ ٤،٤٧ ٣،٦٣ دقيق
 ١،٦ ٠،٧٠ ١،٠٢ ٠،٩١ ٠،٦٤ ٠،٥٢ ٠،٤١ امونيا كورايد

 ١٠٠ ٤٣،٧٧ ٦٥،٧٥ ٥٢،٤٦ ٤١،٧٨ ٣٢،٣٤ ٢٦،٥  االجمالي 
  عن سنه االساس % ٢١ ةساس زيادة سنويأعلي ٢٠١٥لي  إ٢٠١٠تم حساب الزيادة في التكاليف  من *

ادارة ، ة المشروعات الـصغيرة   مجموعة تنمي  ،جمعت وحسبت من بيانات الصندوق االجتماعي للتنميه       :المصدر
  .٢٠٠٠، ي تدويرحطب القطن دراسه جدو،  المشروعات الصغيرةةتنمي

  

   تقدير مبيعات المشروع -د
       جـدول  ٢٠١١ لوح خـالل عـام   ٥٦٢٥بلغ االنتاج الفيزيقي من الخشب المضغوط نحو   

خالل السنوات  % ٤١،٤  و %٢٩،٥ و% ١٨،٨  و %٨،٩ المبيعات سنويا بنحو   هوتزداد هذ ). ٧(
 للحد االقـصي لالنتـاج فـي     بحيث تصل، علي الترتيب٢٠١٥  إلى ٢٠١٢االربع االخري من    

  .ة الخامسةالسن
 و ٣٢٧،٤ و ٢٥٧،٦بنحـو   من الخـشب المـضغوط      ) ٨(قيمه المبيعات بجدول     وقدرت

ومن الجدير بالـذكر   . ٢٠١٥  الي ٢٠٠٩لف جنيه خالل الفترة من      أ ٥٤٩،٢ و   ٤٦٢،٢ و   ٣٨٩
% ١٨،٨تزداد بنحو    ٢٠١٥ و   ٢٠١٤ و   ٢٠١٣ و   ٢٠١٢ المبيعات في السنوات االربع      ةان قيم 

 ٢٥٧،٦علي الترتيب من اجمالي قيمه المبيعات المقدرة بنحو         % ٩٩،٢، % ٧٦،٦، % ٤١،٤، 
   .٢٠١١الف جنيه عام 

  

  ٢٠١٥-٢٠١١خالل الفترة وح للا من الخشب المضغوط ب كميه مبيعات.٧ رقم جدول
  المتوسط  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  البنود

 ٦٧٣٣ ٧٩٤٠ ٧٢٨٥ ٦٦٨٣ ٦١٣١ ٥٦٢٥ خشب مضغوط
 ١٩،٧ ٤١،٤ ٢٩،٥٠ ١٨،٨ ٨،٩  ٢٠١١ عام نسبة الزيادة عن

ادارة ، مجموعة تنمية المشروعات الصغيرة   ،جمعت وحسبت من بيانات الصندوق االجتماعي للتنميه          :المصدر
  ٢٠٠٠، حطب القطن النتاج خشب مضغوط دراسه جدوي تدوير ، تنميه المشروعات الصغيرة

  
  

  ٢٠١٥-٢٠١١لف جنيه خالل الفترة أبخشب المضغوط  من ال قيمه مبيعات.٨جدول رقم 
  المتوسط  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  البنود

 ٤٠٠،٧ ٥٤٩٢ ٤٦٢،٢ ٣٨٩ ٣٢٧،٤ ٢٥٧،٦  خشب مضغوط
 ٤٥،٣ ٩٩،٢ ٧٦،٦ ٤١،٤ ١٨،٨   ٢٠١١ن عام نسبة الزيادة ع

ادارة ، عات الـصغيرة  مجموعة تنمية المشرو   ،ةبيانات الصندوق االجتماعي للتنمي   جمعت وحسبت من     :المصدر
  ٢٠٠٠ ، دراسه جدوي تدوير حطب القطن النتاج خشب مضغوط ،  المشروعات الصغيرةةتنمي
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   حطب القطن  لتدوير ةتحليل المؤشرات المالي -ـ ه

ول هو القـدرة علـي    لتحليل المالي للمشروع والمعيار األةساسي أتم استخدام ثالث معايير  
 مؤشرات وهي نسبه الديون لالصول ونسبه القـدرة         ةيل  ثالث  السداد طويل االجل من خالل تحل     

ـ      ة الربحي ةالمعيار الثاني نسب  . لي حقوق المساهم  إعلي السداد ونسبه الديون       ة مـن خـالل ثالث
نـسبة العائـد الـى       و نسبة األرباح الى المبيعات    و لى حقوق المساهم  إمعدل العائد   هي   مؤشرات

نـسبة العائـد الـى      من خالل مؤشرين هما     نسبه الكفاءة   ما المعيار الثالث هو     أ. حقوق المساهم 
  :تي تم قياسها علي النحو التالي  وال، مصاريف التشغيلة ونسبحقوق المساهم

  االجل طويل السداد على قدرةال -١
  )١ ( إجمالي األصول/إجمالي الخصوم =   نسبة الديون إلى األصول   

  )٢ (موع صافي األصولمج/ حقوق المالك =         نسبة قدرة على السداد
  )٣ (حقوق المالك/ اجمالي الخصوم  = نسبة الديون إلى حقوق المساهم

  نسبه الربحيه -٢
  )٤ (حقوق المالك/ صافي إيرادات التشغيل = معدل العائد الى حقوق المساهم

  )٥(حجم المبيعات/  صافي إيرادات التشغيل =نسبة األرباح الى المبيعات
  )٦(حقوق المالك /  صافي الدخل بعد الضرائب =اهمنسبة العائد الى حقوق المس

  نسب الكفاءة -٣
  )٧ (اجمالي االصول/ صافي المبيعات  = معدل دوران األصول

  )٨( الربح االجمالي/ إجمالي مصاريف التشغيل = نسبة مصاريف التشغيل
ـ   يشير المعيار االول في القدرة علي السداد طويل االجل           ةوالذي يتحقق مـن خـالل ثالث

نسبة الديون إلى األصول يمثـل الجـزء مـن       هو  ومؤشر االول   الان  ) ٩(جدول رقم   رات ب مؤش
قل من واحـد    أليها وتصبح   إالمشار  كلما خفضت قيمة النسبة     واألصول الممول بالمال المقترض     

 مـن  ة ذلك المؤشـر نخفاض قيمإ فى وهو الذي ينعكس حصة المقرض في التمويل تقلن  أتعني  
قدرة على السداد وهـو   الهو نسبة والمؤشر الثاني  ما  أ .سنوات المشروع خالل   ٠،٠٦ الي   ٢،١١

تعنـي  % ٥٠أي قيمة اقل مـن  و. يمثل ما يساهم به المالك اتجاه دعم المشروع وزيادة األصول 
 قدرة المـشروع  وقد اظهرت قيمة هذا الموشر.  قدرة الشركة على سداد الديون      فى وجود مشاكل 

في حين   .خالل سنوات المشروع   ٠،٩٨ الي   ٠،٥٩ ه من ايد قيمت علي سداد الديوان من خالل تز     
 حـصة االسـتثمار مـن خـارج     لويمثنسبة الديون إلى حقوق المساهم     هو  ون المؤشر الثالث    أ

 حـصة  لـى انخفـاض  إ  بما يـشير اقل من واحد لتصبح  فضت قيمة النسبة    وكلما انخ . المشروع
ـ    إنعكس في   أهو ما   والمقرض في التمويل     خـالل سـنوات    ٠،٢١ الـي  ٣ن  نخفاض قيمتـه م

 .المشروع
 االول  المؤشـر .  ثالث مؤشرات   والتي تعكسها نتائج   ة الربحي ةما المعيار الثاني وهو نسب    أ
كلمـا زادت القيمـة زاد   و. تمثل العائد على المـستثمر   ين و معدل العائد الى حقوق المساهم    وهو  
. خـالل سـنوات المـشروع      ٣،٥٤ لي إ ١،٦٣من  ارتفعت   والتي   ة الربحي ة نسب  من زادو العائد

 تعكـس  التـي  اإلدارية القرارات على يركزوهو  لى المبيعات   إنسبة األرباح   الثاني وهو   المؤشر  
. التسعير في سياسة  تغييرات خالل من األرباح زيادة يمكنحيث   التسعير وسياسة التشغيل كفاءة

 أن حين في ، مع الصفر  األرباح تساوى أن يمكن ولكن المبيعات، زيادة تولد قد األسعار انخفاض
 ويتوقف تحقيق الربح على قيمة مـا يـدفع مـن            ملحوظ بشكل المبيعات يقلل قد ارتفاع األسعار 
 خالل سـنوات   ٠،٥٣لي إ ٠،٤٩ من ة هذا المؤشر  قيم ظهرت النتائج زيادة  أوقد  ) تكاليف لالنتاج 

تبين و لقيمة زاد العائد  كل ما زادت ا    نسبة العائد الى حقوق المساهم    الثالث  المؤشر  ما  أ. المشروع
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 خـالل  ٢،٨٣لـي   إ١،٣ من هذا المؤشر من وهو ماتعكسه النتائج من تزايد    ة الربحي ةزيادة نسب 
 .سنوات المشروع

المؤشر االول هـو   . ة الذي تم قياس من خالل مؤشرين      ء الكفا ة وهو نسب  ما المعيار الثالث  أ
للمقارنـة   النسبة هذه تستخدم. أصولها الشركة تستخدم التي الكثافة األصول لتحديد معدل دوران   

 زادت القيمـة زادت الكفـاءة فـي اسـتخدام           ماكلو. السابقة والسنة للشركة الحالي الوضع بين
، خـالل سـنوات المـشروع     ١،٨٨لي   إ ٢،٦٧من  واظهرت النتائج انخفاضا في قيمته       األصول

مـصاريف التـشغيل    إذا كانت   ( نسبة مصاريف التشغيل سنويا يعطي مؤشر     المؤشر الثاني هو    و
لـي  إ ٠،٤٣ن قيمته تقل مـن  أويالحظ  ) و تقل مع الزمن مقابل االستمرارية في المشروع       أتزيد  
  . خالل سنوات المشروع٠،٣٨

  

  ٢٠١٥-٢٠١١خالل الفترةحطب القطن  لمشروع تدوير ةتحليل المؤشرات المالي .٩  رقمدولج
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  البيان

 االجل طويل سدادالى عل مؤشرات القدرة
 ٠،٠٦ ٠،٤٨ ١،١٢ ١،٩٢ ٢،١١  نسبة الديون إلى األصول

 ٠،٩٨ ٠،٨٤ ٠،٧٤ ٠،٦٦ ٠،٥٩  نسبة قدرة على السداد
 ٠،٢١٠ ١ ٢ ٢ ٣  نسبة الديون إلى حقوق المساهم

  نسبه الربحيه
 ٣،٥٤ ٢،٩١ ٢،٣٩ ١،٩٩ ١،٦٣  معدل العائد الى حقوق المساهم

 ٠،٥٣ ٠،٥٢ ٠،٥١ ٠،٥٠ ٠،٤٩  نسبة األرباح الى المبيعات
 ٢،٨٣ ٢،٣٣ ١،٩١ ١،٥٩ ١،٣٠  نسبة العائد الى حقوق المساهم

  نسب الكفاءة
 ١،٨٨ ٢،٥٢ ٣،٣٣ ٣،٦١ ٢،٦٧  معدل دوران األصول

 ٠،٣٨ ٠،٤٠ ٠،٤١ ٠،٤٢ ٠،٤٣  نسبة مصاريف التشغيل
  بالملحق ) ٣( جدول رقم :المصدر

  حطب القطن  لمشروع تدوير وتحليل الحساسية ةالجدوي المالي -و
ـ ة الحاليةتم استخدام معياري صافي القيم      ة ومعدل العائد الداخلي وهما من معياري الربحي

ـ  ة قيم ة الحالي ةن صافي القيم  أ ة علي الخصم ويقبل المشروع في حال      ةالقائم ن أ ويعنـي    ة موجب
ـ معدل العائد الداخلي للمشروع يتعـدي تك      ان  و ة موجب ةعلي خلق تدفقات نقدي   المشروع قادر   ةلف

  %.١٦س المال والمقدرة بنحو أتعكسها سعر الفائدة علي ودائع ر والتي ة البديلةالفرص
 التـي يغطـي فيهـا       ةما المعيار الثالث فهو متوسط فترة االسترداد ويعكس الفترة الزمني         أ

ـ         ةالمشروع التكاليف االستثماري   ويقبـل  . ة من خالل المجموع التراكمي لصافي التـدفقات النقدي
في فترة قصيرة تتماشـي مـع     ةتغطي التكاليف االستثماري  ن فترة االسترداد    أ ةي حال المشروع ف 

   .ةنظيرتها من المشاريع المعياري
    : ويتم قياس المؤشرات الثالث كما يلي        

 صافي القيمه الحاليه  -١
NVP= PVB - PVC 

  :حيث
 =NPVة الحاليةصافي القيم  

 PVB =لاليرداتة الحاليةالقيم   
PVC =التكاليفةحالي الةالقيم   

  :معدل العائد الداخلي -٢
IRR= r1+(r2-r1)( NPV1) / (NPV1- NPV2)  

  :حيث
IRR = معدل العائد الداخلي  

r1 = سعر الخصم االدني  
r2  =سعر الخصم االعلي  
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NPV1 =صافي القيمه الحاليه عند سعر الخصم االدني  
NPV2 =صافي القيمه الحاليه عند سعر الخصم االعلي  

  متوسط الربح السنوي/ اجمالي التكاليف االستثماريه = سترداد متوسط فترة اال -٣
 ،علي الحـل االساسـي    علي المشروع المدروس للحصول      ةولقد تم تطبيق المعايير السابق    

 قدرته علي تحمـل مختلـف وسـائل    ة علي المشروع لمعرف   ة اجراء تحليل حساسي   لقد تم ايضا  و
زيادة اجمالي التكـاليف المتغيـرة      االول  هم  وات   سيناريوه ة نتائج اربع  ةالمخاطرة ولقد تم دراس   

 الفائـدة علـي القـرض    ةوالثالث زيادة نسب % ١٥و الثاني انخفاض المبيعات بنحو      % ٢٠بنحو  
وانخفاض المبيعـات بنحـو    %١٠ الفائدة علي القرض بحوالي      ةزيادة نسب والرابع  % ١٠بحوالي

١٥.%  
جنيه  الف  ٩٦،٨ االساسي قدر بنحو      للحل ة الحالي ةن صافي القيم  أ) ١٠(ويشير جدول رقم    

 مما يعني قبول هذا المشروع في ظل        ة موجب ةوهي تعكس قدرة المشروع علي توليد تدفقات نقدي       
ـ  ة الفرص ةوهو يتعدي تكلف  % ٥٠ن معدل العائد الداخلي بلغ      أفي حين   . هذا المعيار ة  قيم  ة البديل

ن فترة االسـترداد    ألي  إيضا  أتائج  ت الن  واشار ،% ١٦ في سعر الفائدة علي المدخرات       ةوالمتمثل
  .ة سن١،٤٣تقدر بنحو 

بار قدرة المشروع علي     كبيرة فلقد تم اخت    ةمشروع ذو قيم  ن معدل العائد الداخلي لل    أوحيث  
  .تحمل مخاطرة ارتفاع التكاليف وانخفاض المبيعات وارتفاع سعر الفائدة علي القروض

 للسيناريو االول وهو زيادة     ةر االنكماشي ثا اآل نألي  إيضا  أ) ١٠(ت نتائج الجدول رقم     اشار
 ١٨،١ والتي قـدرت بنحـو       ة الحالي ةقد انعكست علي صافي القيم    % ٢٠التكاليف المتغيرة بنحو  

ن معـدل العائـد   أفـي حـين     %.٨١،٣بنحو  االساسي  نخفضت عن النموذج    إجنيه والتي   لف  أ
هـو  رغم ذلـك ف و% ٣٢ بالنموذج االساسي بنحو     هانخفض عن نظير  % ٤٣ الداخلي قد بلغ نحو   

واشـارت النتـائج     %.١٦ في سعر الفائدة علي المدخرات       ة والمتمثل ة البديل ة الفرص ةيتعدي تكلف 
عـن النمـوذج    % ٣٢،١والتي تزداد بنحو   ،ة سن ١،٨٩دة فترة االسترداد بنحو     ان زي ألي  إايضا  

  .  ولكن المشروع مازال مقبول ويمكن االستثمار فيه.االساسي
 ةانعكست علي صافي القيم    قد% ١٥ و الثاني وهو خفض المبيعات بنحو     اما نتائج السيناري  

 بنحـو    االساسـي  نخفضت عـن النمـوذج    إجنيه والتي   لف  أ ١٩،١ و التي قدرت بنحو      ةالحالي
انخفض عـن نظيـرة بـالنموذج       % ٢٩ن معدل العائد الداخلي قد بلغ نحو        أفي حين   %. ٨٠،٣

سعر الفائدة علي    في ة والمتمثل ة البديل ةلفرص ا ةورغم ذلك فهو يتعدي تكلف     %٤٢االساسي بنحو   
والتـي   .ة سن ٢،١٤ن زيادة فترة االسترداد بنحو      ألي  إيضا  أواشارات النتائج    %.١٦المدخرات  

 ويمكـن   لكن المشروع مـازال يواجـه المخـاطر        و ،عن النموذج االساسي  % ٤٩تزداد بنحو   
  . االستثمار فيه
 قـد  %١٠ سعر الفائدة علي القـروض بنحـو       ت نتائج السيناريو الثالث وهو ارتفاع     اشار

والتـي انخفـضت عـن     جنيه  لف  أ ٧١،٣ والتي قدرت بنحو     ة الحالي ةلقيمانعكست علي صافي ا   
%  ٤٤معدل العائد الـداخلي قـد بلـغ نحـو           ن  أفي حين   .  %٢٨،٥٣النموذج االساسي بنحو    

ـ ةلفرص اةو رغم ذلك فهو يتعدي تكلف % ١٢انخفض عن نظيرة بالنموذج االساسي بنحو         ة البديل
ن زيـادة فتـرة     ألـي   إيضا  أواشارت النتائج    %.١٦ في سعر الفائدة علي المدخرات       ةو المتمثل 

   ولكن المـشروع ، عن النموذج االساسي   % ٦،٢والتي تزداد بنحو     ،ةسن ١،٥٢االسترداد بنحو   
  .يواجه  المخاطر ويمكن االستثمار فيه

  %١٠عر الفائـدة علـي القـروض بنحـو        و ارتفاع س  وهالرابع   ائج السيناريو ت نت شارا
 ٥٤،٤ والتي قدرت بنحو     ة الحالي ةلقيمانعكست علي صافي ا    قد% ١٥وانخفاض المبيعات بنسبه    

فـي حـين ان معـدل العائـد      . %٤٣،٨والتي انخفضت عن النموذج االساسي بنحو       جنيه  لف  أ
 ة تكلفزداد عنيو  %٢٤ بالنموذج االساسي بنحو هانخفض عن نظير% ٣٨ نحو الداخلي  قد بلغ
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ن ألـي   إيضا  أواشارت النتائج    ،%١٦ في سعر الفائدة علي المدخرات       ة والمتمثل ة البديل ةالفرص
، عـن النمـوذج االساسـي    % ٦٥والتي تـزداد بنحـو   ة،  سن٢،٣٦زيادة فترة االسترداد بنحو  

 .ويمكن االستثمار فيهوالمشروع يتعرض  لمخاطر 
  

  ٢٠١٥-٢٠١١حطب القطن مشروع لتحليل الحساسية الجدوي الماليه و تحليل  .١٠رقمجدول 

  المقياس  المعيار
السيناريو 
  االساسي

  السيناريو
   األول

زيادة التكاليف 
   المتغيرة

٢٠%  

السيناريو 
  الثاني

انخفاض في 
  المبيعات

 ١٥%  

  السيناريو
  الثالث

زيادة نسبة الفائدة 
  على القرض

 ١٠%   

  السيناريو
  الرابع

زيادة نسبة الفائدة على 
و انخفاض  % ١٠لقرض ا

  %١٥في المبيعات 
معدل العائد 

 ٣٨ ٤٤ ٢٩ ٣٤ ٥٠  % IRRالداخلي

متوسط فترة 
 ٢،٣٦ ١،٥٢ ٢،١٤ ١،٨٩ ١،٤٣  عام االسترداد

صافي القيمة 
الحالية عند سعر 

 %٣٠خصم  

الف 
 ٥٤،٤١ ٧١،٣ *١٩،٢١ ١٨،١ ٩٦،٣  جنيه

  %٢٥=سعر الخصم *
  )٨(، ) ٧(، ) ٦(، ) ٥(، ) ٤( جدوال  :المصدر

  

  حطب القطن لنواتج تدوير ة المضافةقياس القيم -٤
 لنواتج هـذا المـشروع   ة مضافةتم تقدير القيم  علي نتائج التحليل المالي للمشروع      اعتمادا  

لغـت  بحطب القطن    من   ة المنتجات المصنع  ةيالحظ ان قيم  . ٢٠١٥-٢٠١١سنوات من   الخالل  
ي الترتيب خالل االعوام مـن      جنيه عل لف  أ ٤٥٩،٢ و ٤٦٢،٢  و ٣٨٩ و ٣٢٧،٤و ٢٥٧،٦نحو  

ـ  ةمن القيم السابق  حطب القطن   وبطرح قيم المادة الخام من      . ٢٠١٥-٢٠١١  ة يمكن تقـدير القيم
ــضاف ــدول ةالم ــو) ١١( بج ــدرة بنح   و٤٥٢،٤١ و ٣٨٠،٩٩ و ٣٢٠،٧٢  و٢٥٢،١٦والمق
 ٤٤،٥ و ٤٦،٢  و ٤٧،٦ و ٤٨ و ٤٦،٤لف جنيه علي الترتيب تمثل زيادة قـدرها         أ ٥٣٧،١٤
 ٩،٧٩  و ٨،٠١ و ٦،٦٨  و ٥،٤٤ علي الترتيب من قيم المـادة الخـام المقـدرة بنحـو           ضعف  

  .٢٠١٥-٢٠١١لف جنيه علي الترتيب خالل االعوام من  أ١٢،٠٦و
والمقـدرة بنحـو    حطب القطن من% ١٠٠ نظر اخري فان عدم االستفادة من      ةومن وجه 

 ة  نتيج  ة مضاف ةيميضيع علي المجتمع ق    ٢٠١٥-١٩٩١ مليون طن خالل متوسط الفترة       ١٠٩٦
لي تلـوث  إ حراقهإ التخلص منه ب   ويؤدي. منتجاته تصنيع    واالستفادة من  حطب القطن عدم تدوير   
حطب القطـن غيـر      علي   تقدير الطلب بعمل سيناريو ل   ونتيجه لذلك اهتم البحث      ،ةالبيئواضرار  

   .مستغل
 

  ٢٠١٥-٢٠١١الل الفترة  بااللف جنيه خ*حطب القطن القيمه المضافه لنواتج تدوير .١١جدول رقم 

  قيمه المادة الخام  العام
  حطب القطنمن 

قيمه المنتجات المصنعه 
   القيمه المضافهنسبه  ة المضافةالقيم  *حطب القطنمن تدوير 

   بقيمه المادة الخامةبالمقارن
٤٦،٤ ٢٥٢،١٦ ٢٥٧،٦ ٥،٤٤  ٢٠١١ 
٤٨،٠ ٣٢٠،٧٢ ٣٢٧،٤ ٦،٦٨  ٢٠١٢ 
٤٧،٦ ٣٨٠،٩٩ ٣٨٩ ٨،٠١  ٢٠١٣ 
٤٦،٢ ٤٥٢،٤ ٤٦٢،٢ ٩،٧٩  ٢٠١٤ 
٤٤،٥ ٥٣٧،١٤ ٥٤٩،٢ ١٢،٠٦  ٢٠١٥ 

   كجم من حطب القطن ٢٠يحتاج لوح الخشب الي * 
  بالملحق) ٢(و جدول رقم ) ٨( جدول رقم :المصدر

  

 من تصنيع حطب القطن والتى يمكن تقديرها من خالل          وفى محاولة لتقدير القيمة المضافة    
 خشب مضغوط مطروحا منهـا قيمـة الحطـب      حساب الفرق بين قيمة حطب القطن فى صورة       
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 تحقيق تصنيع مخلفات القطن بعد تـصنيعها فـى        ١٢الخام المستخدم فى االنتاج تبين من جدول        
الـف جنيـه كمتوسـط للفتـرة         ٢٠٧٤صورة حشب مضغوط لقيمة مـضافة قـدرت بنحـو           

فضال عـن   التى يمكن تحقيقها من تصنيع تلك المخلفات        ةيعكس الفوائد المادي    بما ٢٠١١/٢٠١٥
 .الفوائد البيئية التى يمكن ان تتحقق نتيجة توقف عملية الحرق للمخلفات

 

 بنـسبة  حطـب القطـن  لف جنيه لطلب علي تدوير منتجـات  أ بة المضافةالقيم تقدير .١٢جدول رقم  
  ٢٠١٥-٢٠١١من  خالل الفترة %١٠٠

  ةالسن

 الخام انتاج حطب القطن
  غير مستخدم

  لف طنأ
١  

قيمه حطب 
  مالقطن الخا

  ف جنيهأل
٢  

الطلب علي حطب 
 ةالقطن في صناع

  لوحف ألالخشب 
٣  

 حطب القطن  مةقي
 الخشب  ةفي صناع

  لف جنيهأ
٤  

  ةالقيم
  ةالمضاف

  الف جنيه
٥  

٢٤١١ ٢٤٢٨ ٤٨،٥٧ ١٧،٤٨ ٩٧١،٣  ٢٠١١ 
١٨٦٣ ١٩١٠ ٣٢،٢١ ١٢،٨٨ ٦٤٤،٢  ٢٠١٢ 
١٤٦٣ ١٤٧٤ ٢٧،٩٢ ١١،١٧ ٥٥٨،٤  ٢٠١٣ 
٢٤٤٥ ٢٤٥٦ ٢٧،٨١ ١١،١٢ ٥٥٦،٢  ٢٠١٤ 
٢١٥٢ ٢١٦١ ٢١،٩٦ ٨،٧٨ ٤٣٩،٢  ٢٠١٥ 

 ٢٠٧٤ ٢٠٨٦ ٣١،٦٩ ١٢،٢٩ ٦٣٣،٩  المتوسط 
  :المصدر   

 بيانات غير منشورة ، قسم االحصاء  ، ةقطاع الشئون االقتصادي،  و استصالح االراضي ةوزارة الزراع -١
  .بالملحق  ) ٢(   جدول رقم-٢
  )الخامحطب القطن قيمه   – الخشب المضغوط في  المستخدم حطب القطن  قيمه= (القيمه المضافه  -٣

  التوصيات
علي المستوي  من اجمالي االنتاج    % ١٠٠ غير مستخدم والمقدر بنحو    حطب القطن استغالل   -١

وهذا  خشب مضغوط    نتاجأ واستخدامه في    حطب القطن تدوير  مشروعات  من خالل   القومي  
 .يبالحرق والتلوث البيئحطب القطن يقضي علي مشكله التخلص من 

والتي تتمثـل    للقطن   ةهم المحافظات المنتج  أفي  حطب القطن   التوسع في مشروعات تدوير      -٢
من %  ٨٢التي تمثل مساحتها     والفيوم   ةوالغربي ة والشرقي ةكفر الشيخ والدقهلي  والبحيرة  في  

  .٢٠١٤ خالل عامةاجمالي الجمهوري
 للمحافظـات   ةيو واعطاء االول  طب القطن حتمويل الصندوق االجتماعي لمشروعات تدوير       -٣

  ةعمال فضال عن خلق فرص    . من انتاج الخشب المضغوط    ة مضاف ةلخلق قيم  للقطن   ةالمنتج
  .ة صعبةوتوفير عمل

  الملخص
 .العالميـة لى تراجع مساحة محصول القطن المصرى وفقدانه لمكانته         إتشير االحصائيات   

قطـن والـذى    لحطب ال  فى الوقت نفسه التزال هناك بعض المشاكل القائمة من الحرق المباشر          
  .يؤدى الى تلوث البيئة وضياع  فرصة تصنيعه وتحقيق قيمة مضافة

ـ  إلى دراسةالبحث هذا  يهدف    ة التحليل المالي لمشروع تصنيع سيقان القطن وقيـاس القيم
اعتمد البحث على اسلوب التحليل الكمي وحـساب بعـض مؤشـرات             . لنواتج التصنيع  ةالمضاف
  ة اعداد الجدوي المالي   كما تم  . الكفاءة ة، نسب ة الربحي ةي السداد مثل نسب   درة عل ومعايير الق  االداء،

 . وفترة االسترداد ، معدل العائد الداخلية الحاليةللمشروع وحساب مؤشرات مثل صافي القيم
اظهرت كل المؤشرات المالية التى تم حسابها لمشروع تدوير مخلفات القطن والتى منهـا    و

د طويل االجل ونسبة الربحية ونسبة الكفاءة امكانيـة تنفيـذ المـشروع             معايير القدرة على السدا   
 .وتمتع المشروع بالقدرة على السداد والوفاء بالتزاماته

للمشروع ان المشروع قادر علـي   وتحليل الحساسية ةظهرت مؤشرات الجدوي المالي  أكما  
 والتـي   ة البديل ة الفرص ةف وان معدل العائد الداخلي للمشروع يتعدي تكل       ة موجب ةخلق تدفقات نقدي  

 .%١٦س المال والمقدرة بنحو أتعكسها سعر الفائدة علي ودائع ر
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 الف جنيه   ٢٠٧٤كما تم تقديرالقيمة المضافة العادة تدويرحطب القطن والتى قدرت بنحو           
بما يعكس المكاسب المالية والبيئية التى يمكن تحقيقها من تصنيع           .٢٠١١/٢٠١٥للفترة   كمتوسط

 .فاتتلك المخل
 :المراجع

  :المراجع باللغة العربية

 المشروعات ةادارة تنمي ،تنمية المشروعات الصغيرة مجموعة ،ةالصندوق االجتماعي للتنمي - ١
 .٢٠٠٠، حطب القطن دراسه جدوي تدوير ، الصغيرة 

 .٢٠١٠، ةجهاز الشئون الفني، ة للشئون البيئيةوزارة الدول، ةدليل تدوير المخلفات الزراعي - ٢
  .١٩٨٢، نيويورك ، دار ماكجروهيل للنشر ، االحصاء واالقتصاد القياسي ،  سالفاتوردومينيك - ٣
 : في انتاج الطاقه ة الستخدام مخلفات تصنيع السلع الغذائية اقتصاديةدراس، مني فؤاد الكاشف  - ٤

جامعه ، ة الزراعةكلي ،قسم االقتصاد الزراعي ، ة المصرية لتطبيقها في الزراعةدراسه حالل
  .٢٠١٦ ، القاهرة

 .ةالبحوث الزراعي مركز،  الحيوانيد بحوث االنتاجهمع، وحدة تدوير المخلفات الزراعيه - ٥
 نشرات االقتصاد الزراعي، قطاع الشئون االقتصاديه،  واستصالح االراضيةوزارة الزراع - ٦

 .اعداد متفرقه ، ةالسنوي
بيانات غير ، صاءقسم االح، ةقطاع الشئون االقتصادي،  واستصالح االراضيةوزارة الزراع - ٧

 .منشورة 

  :مراجع باللغه االنجليزيه

1- Gittinger J. price "Economic analysis of agricultural projects", The johns 
Hopkins University press, Baltimore and London second edition, 1982. 

2- Spiegel M. R. and Boxer R.W., Statistics, Schaum's outline series, Mcgraw –
Hill book company, New York, 1972. 
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حقمللا  
  ٢٠١١عام حطب القطن  االصول بالجنيه وعمرها االفتراضي لمشروع تدوير ة قيم.١جدول رقم 

  سعر الوحدة عدد الوحدات   *العمر االفتراضى لألصل بالسنة اسم األصل 
  بالجنيه

 ٧٩٨٥٤ ١ ١٠ مكبس هيدورليكي
 ٥٩٨٩١ ١ ١٠ ماكينه تقصيب

 ٢٣٩٥٦ ١ ١٠ خالط ميكانيكي 
 ٢٣٩٥٦ ١ ١٠  مفرمه خشب
 ٩٩٨١٨ ١ ١٠  جرار زراعي

 ١٥٩٧١ ١ ١٠  مقطورة زراعيه
 ٥٣٢٤ - -  معدات مساعدة

 ٢٨٠٧٠٠    اجمالي
  قسط االهالك ثابت *
نميـه  ادارة ت، مجموعـة تنميـة المـشروعات الـصغيرة      ،الصندوق االجتماعي للتنميه    جمعت وحسبت من     :المصدر

 ٢٠٠٠، حطب القطن دراسه جدوي تدوير ، المشروعات الصغيرة 
  

للوحـدة  /  للمشروع جنيـه الواح الخشب   االسعار لمبيعات    الخام و    حطب القطن  اسعار .٢رقم  دول  ج
  ٢٠١٥-٢٠١١خالل الفترة 

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  الوحدة  البنود
 ٧٦،٠ ٦٧،٢ ٦٠،٠ ٥٤،٥ ٤٨،٤  طن/جنيه  حطب القطن  الخام

 ٩٨،٤ ٨٨،٣ ٥٢،٨ ٥٩،٣ ٥٠،٠  اللوح/ جنيه خشب مضغوط
ادارة تنميـه  ، مجموعة تنمية المـشروعات الـصغيرة  ،جمعت وحسبت من بيانات الصندوق االجتماعي للتنميه       :المصدر

  .٢٠٠٠، حطب القطن دراسه جدوي تدوير ، المشروعات الصغيرة 
  

  خالل الفتـرة حطب القطن لنسب الماليه لتدوير  في تحليل ا جنيهال ب البيانات المستخدمه  .٣جدول رقم   
٢٠١٥ -٢٠١١   

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  البيان
 ١٩٣٦٠ ٩٦٨٠٠ ١٤٥٢٠٠ ١٩٣٦٠٠ ٢٤٢٠٠٠  اجمالي الخصوم
 ٣٢٤٤٩١،٨ ٢٠٣٦٧٩،٣ ١٢٩٧٨٧ ١٠٠٨٧٢،٩ ١١٤٧٦١،٢ إجمالي األصول

 ٩٢٠٨٥،٨ ٩٢٠٨٥،٨ ٩٢٠٨٥،٨ ٩٢٠٨٥،٨ ٩٢٠٨٥،٨  حقوق الملكيه
 ٣٢٥٧٠٥،٤ ٢٦٨٠٠٢،٩ ٢٢٠٠١٦،٧ ١٨٢٩٠٣،٦ ١٥٠٠٠١،٣  ادات التشغيلصافي إير

 ٦١٠٢٨٤،١ ٥١٣٦٦٤،٤ ٤٣٢٣٤١،٥ ٣٦٣٨٩٣ ٣٠٦٢٨١،٣ صافي المبيعات
 ٢٠٠٦٦٥،٢ ١٧٨٠١٥،٢ ١٥٦٠٧٥،٥ ١٣٤٧٦٩،٨ ١١٤٠٣٠،٤  تكاليف التشغيل

 ٢٦٠٥٦٣،٨ ٢١٤٤٠٢،٣ ١٧٦٠١٢،٧ ١٤٦٣٢٢،٩ ١٢٠٠٠٠،٥ صافي الدخل بعد لضرائب 
 ٥٢٦٣٧٠،٦ ٤٤٦٠١٨،١ ٣٧٦٠٩٢،٢ ٣١٧٦٧٣،٤ ٢٦٤٠٣١،٧ جماليالربح اإل
ادارة تنميـه  ، مجموعة تنمية المـشروعات الـصغيرة   ،ةبيانات الصندوق االجتماعي للتنمي  جمعت وحسبت من     :المصدر

  ٢٠٠٠، حطب القطندراسه جدوي تدوير ، المشروعات الصغيرة 
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Analysis of the Added Value of Recycling Cotton Stalks in Egypt 
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Summary 
Statistics indicate a decline in the cropping area of Egyptian cotton and cot-

ton yield at the same time there are some problems of direct burning of cottons 
stalks, which leads to pollution of the environment and loss of opportunity to 
manufacture and achieve added value. The research is aiming to explain the fi-
nancial analysis for the enterprises which dealing with cotton stalks manufactur-
ing. The study was relying on calculation some performance indicators beside 
profitability ratio and efficiency ratio. In addition to, calculate feasibility study 
indicators such as the net present value and benefit - cost ratio and internal rate of 
return.   

The financial indicators for the cotton waste recycling project, including the 
criteria for long-term repayment capacity, profitability ratio and efficiency ratio, 
showed the possibility of implementing the project and the project's ability to pay 
and fulfill its obligations.  

The financial feasibility and sensitivity analysis of the project showed that 
the project is able to generate positive cash flows and that the internal rate of 
return of the project exceeds the cost of alternative opportunities reflected by the 
interest rate on capital deposits and estimated at 16%.  

The added value of cottons stalks recycling was estimated at LE 2074 
thousand as an average for the period 2011/2015. Which was reflecting the 
financial and environmental gains that could be made from the manufacture of 
such wastes.  


