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  التقییم المالي للوحدات ذات الطابع الخاص بكلیة الزراعة جامعة قناة السویس

 عبد الباسط علي محمود أمیرةمني احمد احمد علي سلیم، سامي السید شمس، احمد احمد عباس الشاعر، 
 مصر – اإلسماعیلیة -جامعة قناة السویس  -كلیة الزراعة  -والمجتمع الریفي  واإلرشادقسم االقتصاد 

  
تحسین مستوى الخدمات المجتمعیة من خالل تطویر البنیة  يو الخدمیة فأتساھم الوحدات ذات الطابع الخاص سواء كانت الزراعیة  :الملخص
عملیات التنمیة  يونظرًا الن تلك الوحدات تواجھ بعض المشاكل نتیجة بعدھا عن المشاركة الفعالة واالیجابیة ف. يالمجتمع المدن يالتحتیھ ف

ن لتلك الوحدات م يلى التقییم المالإكفاءة تلك الوحدات مع انخفاض جودة الخدمة، ولذ تھدف الدراسة  يلى نقص فإتمعیة ویرجع ذلك المج
  .خالل بعض المؤشرات االقتصادیة

  :لى النتائج التالیةإوتوصلت الدراسة 
دارى ن السلطة العلیا وتتمتع باالستقالل الفني واإلوحدات اقتصادیة تم إنشائھا بموجب قانو يتوصیف الوحدات ذات الطابع الخاص ھ -١

  .مجال تقدیم الخدمات المجتمعیة المتمیزة يویتم تفعیل دورھا ف
لترتیب األول وحدة األلبان ا يارتفاع مؤشر دلیل الربحیة للوحدات ذات الطابع الخاص بكلیة الزراعة للوحدات اإلنتاجیة حیث جاء ف -٢

 .١.٢٩ يالترتیب الثالث وحدة المناحل بحوال يف ھیلی ٣.٧٢ يوحدة المزرعة بحوال يب الثانالترتی يف ھ، یلی ٤.٤٩ يبحوال
بالنسبة للوحدات ذات الطابع الخاص بكلیة الزراعة للوحدات الخدمیة تبین من نتائج الدراسة ارتفاع مؤشر دلیل الربحیة لوحدة المكافحة  -٣

الترتیب الثالث وحدة   ي، كما جاء ف ٢.٣٩وحدة تدویر المخلفات الزراعیة بحوالى  يالترتیب الثان يف ھ، یلی ٧.٢٣البیولوجیة بحوالى 
 .٢.١١سالمة الغذاء بحوالى 

  :وتوصى الدراسة باالتي
  .إتباع أسلوب المحاسبة المالیة -١
 .توفیر الموارد المالیة -٢
 .زیادة التوعیة بأھمیة الوحدات ذات الطابع الخاص -٣
 .رفع مستوى كفاءة تلك الوحدات -٤

  
  ةـــــدممق

انطالقا من الدور االیجابي الذي تتطلع إلیھ جامعة قناة 
السویس لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة ووفقا إلستراتیجیة جامعة قناة 
السویس فقد اھتمت الجامعة بتعظیم ھذا الدور الذي یتمثل في 

 .التفاعل مع المجتمع المحیط

لسویس ویتخذ البحث الحالي من كلیة الزراعة جامعة قناة ا
لتلبیة  ١٩٧٦مجاًال للدراسة جاء إنشاء جامعة قناة السویس منذ عام 

احتیاجات منطقة القناة وإعادة اإلعمار فیھا، ولذلك فقد تم وضع 
الخطط والبرامج وللجامعة بحیث تكون مرتبطة باحتیاجات مجتمع 
منطقة قناة السویس وسیناء وحل مشكالتھا واالستفادة من الموارد 

ت المتاحة في تلك المنطقة، وتتطلع جامعة قناة السویس واإلمكانیا
أن تحقق النھضة والنمو في جمیع المجاالت التي ترتبط بحل 
مشكالت الصناعة والزراعة والتجارة والسیاحة واالقتصاد وغیرھا 
من المجاالت، وتسھم في تطویر الموارد البشریة الطبیعیة المتاحة 

 . یة في المجتمع المدنيوالمساھمة في تطویر البنیة التحت

ولقد أصبح االھتمام بخدمة المجتمع وتنمیة البیئة من 
المحاور الرئیسیة والفلسفة التي تقوم علیھا جامعة قناة السویس 
وللقیام بھذا الدور تسعى الجامعة لتقدیم خدماتھا من خالل الوحدات 
ذات الطابع الخاص من منطقة القناة وسیناء وقد ساعدھا في أداء 

اإلسماعیلیة وشمال  ذه الرسالة انتشار الجامعة في محافظاتھ
  .وجنوب سیناء

  :المشكلة البحثیة

تتلخص مشكلة الدراسة بالنسبة للوحدات ذات الطابع 
والمجتمع نتیجة بعدھا  الجامعةالخاص في وجود فجوة قائمة بین 

عن المشاركة الفعالة واالیجابیة في عملیات التنمیة المجتمعیة علي 
 أسالیبعدم تحدید  أو، أھدافھاحو المنشود والتي حددت من اجلھ الن

ونظم واضحة المعالم لتأدیة وظیفتھا في خدمة المجتمع، وھذا 
الوحدات، ونقص جودة  أداءعدم وجود كفاءة في  إليیرجع 

من الواحدات علي  المقدمة، وقصور الخدمات المقدمةالخدمات 
ات الكاملة إلجراء التقییم ، عدم توافر البیانبالجامعةالعاملین 

  .االقتصادي المستمر للوحدات مما یتطلب دراسة دور ھذه الوحدات

  :األھداف البحثیة

استھدف ھذا البحث إجراء التقییم المالي للوحدات ذات 
الطابع الخاص بكلیة الزراعة بجامعة قناة السویس وذلك من خالل 

  :األھداف التالي

ات الطابع الخاص بجامعة قناة توصیف الوحدات ذ :األولالمحور 
  :السویس

مؤشرات التقییم المالي الحالي للوحدات ذات الطابع  :المحور الثاني
  .الخاص

مؤشرات التحلیل ودلیل الربحیة لوحدات ذات  :المحور الثالث
  .الطابع الخاص بجامعة قناة السویس

تحلیل الحساسیة للوحدات ذات الطابع الخاص عند  :المحور الرابع
  ٪١٠فاع التكالیف بنسبةارت

مؤشرات التحلیل ودلیل الربحیة للوحدات ذات  :المحور الخامس
  :٪١٠بنسبة اإلنتاجالطابع الخاص بعد ارتفاع تكالیف 

  :الطریقة البحثیة ومصادر البیانات

ت��م الحص��ول عل��ي البیان��ات م��ن إدارة الحس��ابات الخاص��ة    
ة السویس لمدة ست التابعة لإلدارة العامة للشئون المالیة بجامعة قنا

 واعتم��دت  ٢٠١١/٢٠١٦س��نوات خ��الل الفت��رة م��ن الع��ام الم��الي      
الدراس��ة عل��ى ط��رق التحلی��ل الوص��في باس��تخدام النس��ب المئوی��ة       

وت�م اس�تخدام   والتحلیل الكمي باستخدام أسالیب التحلی�ل االقتص�ادي   
بعض األس�الیب اإلحص�ائیة مث�ل مع�دل العائ�د المحاس�بي، وص�افي        

البیان�ات  معدل العائد ال�داخلي، ودلی�ل الربحی�ة م�ن     القیمة الحالیة، و
  . الثانویة المنشورة وغیر المنشورة

 
  النتائج البحثیة

توصیف الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة قناة : ولالمحور األ
  السویس

ھي وحدات اقتصادیة تنشأ : الوحدات ذات الطابع الخاص -١
طة العلیا بالجھة بموجب قانون أو قرار جمھوري أو قرار من السل

وتتمتع باالستقالل الفني واإلداري والمالي  لھا،اإلداریة التابعة 
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بغرض معاونة الجھة اإلداریة التابعة لھا في إدارة رسالتھا وخدمة 

  .المجتمع المحیط بھا
قد أصبح التطویر في المجاالت العلمیة والبحثیة المختلفة 

ل خدمة ضرورة لنھضة الجامعات وتعزیز دورھا في مجا
المجتمع، من ھنا جاء اھتمام جامعة قناة السویس بإنشاء الوحدات 
ذات الطابع الخاص كخطوة مھمة لتفعیل دورھا في مجال تقدیم 
خدمـات مجتمعیة متمیزة و تلبیة احتیاجات المجتمع المختلفة 
والمشاركة بفاعلیة في البرامج والمشروعات القومیة للتنمیة 

ودور إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص . االجتماعیة واالقتصادیة
ھو اإلشراف المالي واإلداري على وحدات الجامعة وكلیاتھا من 
خالل عمل زیارات میدانیة دوریة للمتابعة والتقییم واإلشراف على 
إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص الجدیدة من حیث عمل اللوائح 

لبیئة ومجلس وعرضھا على مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمیة ا
الجامعة والمجلس األعلى للجامعات، حیث أن الوحدات ذات الطابع 

األولى المشاركة الفعلیة في  عملھا،الخاص تعتمد على ركیزتین في 
تقدیم الخدمات واالستشارات ووضع خبرات أعضاء ھیئة التدریس 
وإمكاناتھم البحثیة في سبیل تحقیق رسالة الجامعة في خدمة 

نیة المشاركة في تدبیر موارد مالیة لتشغیل الوحدات المجتمع والثا
ومشاركة الجامعة في تمویل بعض مشروعاتھا وتقدم الوحدات ذات 
الطابع الخاص في جامعة قناة السویس العدید من الخدمات إلى 

تشمل مختلف االھتمامات  بھا،العاملین بالجامعة والمجتمع المحیط 
تماعیة، من إعداد الطالب العلمیــة والثقافیة واألنشطة االج

والخریجین بتقدیم البرامج التدریبیة المتطورة لھم مما یؤھلھم 
لمواجھة تحدیات سوق العمل، وتدریب العاملین بالجامعة وخارجھا 

ووحدات أخرى تھتم برفع مستوى اإلنتاج في   لرفع كفاءاتھم
مجاالت الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة وغیرھا، ویتم عرضا 

  .وإنجازاتھا أھدافھاوافیًا لكل وحدة 

  :الوحدات ذات الطابع الخاص بكلیة الزارعة: أوال

تشتمل كلیة الزراعة عدد كبیر من ھذه الوحدات تم تقسیمھا 
  :إليطبقا لنوع الخدمة التي تقدمھا ھذه الوحدات 

 :الوحدات اإلنتاجیة) أ(

  : وحدة المزارع واأللبان والصناعات الغذائیة -١
  :األھداف

قوم الوحدة بالعمل على تحقیق أھدافھا من معاونة الجامعة في ت -١
القیام برسالتھا سواء في مجال التعلیم الطالبي وتدریبھم وفى 

   ٠مجال البحوث
تنفیذ مشروعات الجامعة وفروعھا وكلیاتھا ومعاھدھا  -٢

 ٠ومستشفیاتھا وتزویدھا باحتیاجاتھا من منتجات ھذه الوحدة

فدانا كانت عبارة عن شجیرات  ٢٥مساحة  استصالح: اإلنجازات
متناثرة وتحویلھا إلى أرض ُتزَرع حالیًا بمختلف أنواع وزراعة 

وتحقیق االكتفاء الذاتي من األعالف  المحاصیل والخضر،
تفعیل دور مشتل الفاكھة و ،الخضراء الخاصة بتغذیة الحیوانات

 ٤٠.٠٠٠حیث وصل عدد شتالت المانجو للتسویق ما یزید عن 
االھتمام بزراعة المحاصیل الحقلیة ، و)أربعون ألف شتلة(شتلة 

الصیفیة والشتویة لتوفیر احتیاجات المزرعة من أعالف الطیور 
التوسع في زراعة مختلف أنواع الخضر سواء تحت ،ووالحیوانات

رفع كفاءة المعدات الزراعیة و ،األغطیة البالستیك أو في الحقل
تحویل مساحة ثمانیة و ألساسیة،وعمل صیانة وإصالح لألبنیة ا

إنتاج وأفدنة من الري السطحي إلى الري بالتنقیط والرسم، 
دورة  ١٥دورات تسمین بط مسكوفي، و  ١٠المزرعة لما یزید عن

  .تسمین دجاج ودورتین إنتاج بیض

  : وحدة المناحل -٢
 :فاألھدا

جراء البحوث في مجال نحل العسل وكذلك األنواع الھامة من إ -١
  .حل االنفراديالن

 .تنمیة وإكثار سالالت نحل العسل المتمیزة بالصفات المطلوبة -٢
تنمیة وإكثار أنواع النحل االنفرادي ذات األھمیة االقتصادیة في  -٣

 .تلقیح المحاصیل
مماثلة في الجامعات توثیق وتدعیم الترابط مع الوحدات ال -٤

 .ثومراكز البحو
 .خل المشروعات الزراعیةالمساھمة في إنشاء المناحل دا -٥
تعلیم وتدریب الطالب داخل الكلیة فنون النحالة الحدیثة وكذلك  -٦

 .شباب الخریجین
 .نتاج العسل للغیرإ -٧
 .بیع جمیع المنتجات واألدوات النحلیة -٨
بیع محصول بذرة البرسیم الحجازي الناتج من تجارب النحل  -٩

  .االنفرادي

  :مركز األسماك - ٣
  :فألھداا

مشروع مقاومة الحشائش المائیة في الترع والقنوات بواسطة  -١
  .اسماك مبروك الحشائش

إنتاج عالئق تصلح  :كع إعداد العالئق الصناعیة لألسمامشرو -٢
لتربیة بعض أنواع األسماك بمراحل عمریة معینة وقد تم ھذا 

  .المشروع بالتعاون مع أكادیمیة البحث العلمي
تبر االرتیمیا الغذاء األساسي في المراحل تع :مشروع االرتیمیا -٣

األسماك والجمبري تم إجراء مشروع االرتیمیا  األولى من عمر
وذلك إلیقاف استیرادھا وشمل ھذا المشروع دراسة االرتیمیا 

  .الموجودة طبیعیا في مصر
قام المشروع بتدریب الكوادر  مشروع إنتاج البلطي وتصنیعھ -٤

ا أو في داخل الجامعة عن طریق عقد سواء خارج الوطن في أمریك
  .دورات تدریبیة

  :اإلنجازات
تفریخ اسماك البلطي بأنواعھا بالمركز وأیضًا تفریخ اسماك 

یتم تفریخ األمھات في األحواض األرضیة في ، والقرامیط
حوض اسطواني فیبرجالس وتشغیلھم  ٣٠تم تجھیز عدد و ،اتبھا

األنواع واألعمار  وتكوین وتصنیع عالئق ،الستقبال الزریعة
المختلفة من األسماك، وتدریب طالب الدراسات العلیا وطالب 

  .مرحلة البكالوریوس وإجراء بحوث رسائل الماجستیر والدكتوراه

  :الوحدات الخدمیة) ب(

  :وحدة تدویر المخلفات -١

  :فاألھدا

التخلص األمن من مخلفات الصرف الصحي الصلبة ومخلفات  -١
  .بیئةالمزارع دون إضرار بال

  .تدویر تراب االسمنت باعتباره احد ملوثات الھواء الجوي -٢
التخلص من مخلفات المزارع والتي ال تستخدم في تغذیة  -٣

  .الحیوان
 .مالحقة األبحاث والخبرات العلمیة في ھذا المجال -٤
 .توفیر االستشارات وعمل التحالیل الالزمة لھذا المجال -٥
  .تسویق المنتج العضوي محلیًا -٦

یقوم المركز و قام المركز توفیر االستشارات الزراعیة، :اإلنجازات
یوجد بالمركز خدمة و ر،باألعداد لعمل مشتل لنباتات الزینة والخض

 .كتحلیل عینات التربة والمیاه واألسمدة العضویة وتقدیم تقاریر بذل

تھدف المجلة لنشر البحوث  :وحدة مجلة البحوث الزراعیة -٢
 .ارجھاوخ ةالعلمیة من داخل الجامع

 :المكافحة البیولوجیة -٣

  :فاألھدا
من اإلصابة وذلك عن  خالیة إنتاج شتالت معظم أنواع المحاصیل
  .طریق تحصینھا خالل مرحلة اإلنبات
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  :تاإلنجازا
المركز بصدد إنتاج ثمار طماطم وفلفل بمزرعة الكلیة 
خالیة من الكیماویات سواء مبیدات أو أسمدة كیماویة باستخدام 

إنتاج وتسویق  ،لزراعة العضویة والمكافحة البیولوجیةأسلوب ا
جاري و ،بیض فراشة دقیق البحر األبیض المتوسط بسعر رمزي

عمل صوبة متخصصة إلنتاج أحد طفیلیات الذبابة البیضاء لمكافحة 
یعتبر و ،تلك اآلفة بجیولوجیا في الصوب اإلنتاجیة لدى المزارعین

جمیع تخصصات كلیة الزراعة ستشارات الفنیة في المركز وحدة اإل
ستقبال مقدمو المشاكل وتحویلھا إلى قسم المتخصص إعن طریق 

 .المسئول

  :وحدة التحالیل المعملیة للقطاعات الزراعیة -٤

  :األھداف

تعمیق الدراسة والبحث العلمي داخل الكلیة وتقدیم المعاونة مع  -١
ل األجھزة المختلفة في القطاع الزراعي والحكومي والخاص داخ

  .الجامعة وخارجھا

   :تاإلنجازا

قام المعمل بإجراء العدید من التحالیل باستخدام مختلف 
األجھزة الموجودة، وذلك للعدید من األقسام العلمیة بالكلیة 
والجـامعة والجھات البحثیة المختلفة والشركات واألفراد 

 قام المعمل بإجراء تحالیل، ووالمشروعات البیئیة المختلفة بالمنطقة
قام ، وألعضاء ھیئة التدریس باألقسام المختلفة بكلیة الزراعة

قام المعمل بإجراء تحالیل  المعمل بإجراء تحالیل لمعھد البحوث،
وقام المعمل  ألعضاء ھیئة التدریس باألقسام المختلفة بكلیة العلوم،

وقام المعمل بتدریب طلبة قسم  ص،بإجراء تحالیل للقطاع الخا

وقام المعمل بتدریب طلبة قسم  ،بكلیة الزراعة الصناعات الغذائیة
 .قام المعمل بتدریب طلبة قسم بجیولوجي، واقتصاد منزلي

مؤشرات التقییم المالي الحالي للوحدات ذات : المحور الثاني
  الطابع الخاص

تضم جامعة قناة السویس العدید من الوحدات ذات الطابع 
فصل تقییمًا للوحدات الخاص في جمیع كلیاتھا وسوف یتم في ھذا ال

ذات الطابع الخاص بجامعة قناة السویس حیث إن الوحدات 
وسوف یتم تقسیم تلك الوحدات  .المختارة تعتبر مجتمع الدراسة

لي وحدات ذات طابع خاص إنشئت من اجلھ أطبقا للھدف التي 
 .نتاجیة ووحدات ذات طابع خاص خدمیةإ

نتاجیة ابع الخاص اإلالبیانات التقدیریة للوحدات ذات الط: أوال
  :بكلیة الزراعة

البیانات التقدیریة لكل من وحدة ) ١(یوضح جدول 
المزرعة، ووحدة األلبان، والمناحل، واألسماك، ووحدة الصناعات 

جامعة قناة السویس، والتي تشتمل على  -الغذائیة بكلیة الزراعة 
جنیھ لوحدة المزرعة  ١١٢٠٥٩٦التكلفة المبدئیة حیث بلغت نحو 

جنیھ، ثم وحدة  ٣٢٠٠٠٠یلیھا وحدة األلبان بتكلفة بلغت نحو 
جنیھ ووحدة األسماك بتكلفة  ٢٥٠٠٠المناحل بتكلفة قدرت بنحو 

جنیھ ثم وحدة الصناعات الغذائیة بتكلفة قدرت  ٤٢٠٠٠قدرھا 
جنیھ ویوضح الجدول أیضًا العمر اإلنتاجي لھذه  ١١٥٠٠بنحو 

عامًا  ٢٠حدة المزرعة نحو الوحدات حیث بلغ العمر اإلنتاجي لو
سنوات وقدرت  ٦في حین بلغ العمر اإلنتاجي لوحدة األسماك نحو 

جنیھ، ١٨٩٠٠جنیھ،  ٢٥٠٠٠لھذه الوحدات بنحو التخریدیةالقیمة 
جنیھ لكل من وحدة المزرعة  ٥٠٠جنیھ، ١١٢٠جنیھ،  ٣٥٠٠

 ٠واأللبان والمناحل واألسماك والصناعات الغذائیة على الترتیب
  

  البیانات التقدیریة للوحدات ذات الطابع الخاص اإلنتاجیة :)١(جدول 

  الوحـــدة
التكلفة المبدئیة 

  بالجنیھ
العمر اإلنتاجي 

  بالسنوات
القیمة التخریدیة 

  بالجنیھ
  تكلفة رأس المال

٪  
  معدل الضریبة

٪  

  ٥  ٨  ٢٥٠٠٠  ٢٠  ١١٢٠٥٦٩  وحدة المزارع

  ٥  ٨  ١٨٩٠٠  ١٢  ٣٢٠٠٠٠  وحدة األلبان

  ٥  ٨  ٣٥٠٠  ١٥  ٢٥٠٠٠  حلوحدة المنا

  ٥  ٨  ١١٢٠  ٦  ٤٢٠٠٠  وحدة األسماك

  ٥  ٨ ٥٠٠  ٨  ١١٥٠٠  وحدة الصناعات الغذائیة

  إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بكلیة الزراعة من بیانات غیر منشوره :المصدر

 

  اإلنتاجیةصافي التدفقات النقدیة للوحدات ذات الطابع الخاص  -أ

للوحدات ذات الطابع الخاص قبل  یتناول الجزء التالي تحلیًال
وبعد حساب الضرائب، وحساب قسط اإلھالك والدخل المحاسبي 

  ٠والضرائب وصافي التدفقات النقدیة قبل الضرائب وبعدھا

  :وحدة المزارع) ١(

أھم المؤشرات الخاصة بوحدة المزارع، ) ٢(یوضح جدول 
ثم  ٢٠١١جنیھ في عام  ١٩٣٨٥٨.٤حیث بلغ قسط اإلھالك نحو 

، وتم حساب ٢٠١٦في عام  ٧٤٩٩٢ناقص حیث بلغ نحو ت
٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح أن أعلى قیمة ٥الضرائب بنسبة 

جنیھ  ٢٥٠٦٣حیث بلغت نحو  ٢٠١٣للضرائب كانت في عام 
وھذا نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ نحو 

ات جنیھ ویمكن أن یكون سبب ذلك ارتفاع اإلیراد ٥٠١٢٦٦
 ٠الخاصة بالمزرعة في ھذا العام

أیضًا صافي التدفق النقدي قبل الضریبة ) ٢(ویوضح جدول 
وبعد حساب الضریبة، ویتم حساب صافي التدفق النقدي السنوي 

  :بعد الضرائب عن طریق المعادلة اآلتیة
+ صافي الدخل بعد الضریبة = صافي التدفق النقدي السنوي (

 .)اإلھالك

  :نلباوحدة األ) ٢(
أھم المؤشرات الخاصة لوحدة األلبان، ) ٣(یوضح الجدول 

ثم تناقص  ٢٠١١جنیھ في عام  ٦٧٢٠٠حیث بلغ قسط اإلھالك نحو 
، وتم حساب الضرائب بنسبة ٢٠١٦في عام  ٢٠٦٧٨حیث بلغ نحو 

٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح أن أعلى قیمة الضرائب كانت في ٥
ذا نتیجة الرتفاع جنیھ وھ ٢٣٦٤١حیث بلغت نحو  ٢٠١٦عام 

جنیھ ویمكن  ٤٧٢٨٢٨الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ نحو 
أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة األلبان في ھذا العام 

أیضًا صافي التدفق النقدي قبل الضربة وبعد )  ٣( یوضح جدول 
 .حساب الضریبة كما تم شرحھ في وحدة المزرعة
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  ٢٠١٦-٢٠١١خالل الفترة من دفقات النقدیة بالجنیھ لوحدة المزارع صافي الت :)٢(جدول 

  السنوات         
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٧٤٩٩٢  ٩٠٦٧٩  ١٠٩٦٤٨  ١٣٢٥٨٥  ١٦٠٣٢١  ١٩٣٨٥٨.٤  قسط االستھالك

  ١٨١٩٠٣  ١٥٠٣٢١  ١٣٦٠٣٢  ٥٠١٢٦٦  ١١٤١٧٩  ٦٦٨٧٨.٦  الدخل المحاسبي

  ٩٠٩٥  ٧٥١٦  ٦٨٠٢  ٢٥٠٦٣  ٥٧٠٩  ٣٣٤٣.٩  الضرائب

صافي التدفقات النقدیة قبل 
  الضرائب

٢٥٦٨٩٥  ٢٤١٠٠٠  ٢٤٥٦٨٠  ٦٣٣٨٥١  ٢٧٤٥٠٠  ٢٦٠٧٣٧  

صافي التدفقات النقدي بعد 
  الضرائب

٢٤٧٨٠٠  ٢٣٣٤٨٤  ٢٣٨٨٧٨  ٦٠٨٧٨٨  ٢٦٨٧٩١  ٢٥٧٣٩٣.١  

 نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر 

 
  ٢٠١٦-٢٠١١خالل الفترة من  لبانصافي التدفقات النقدیة بالجنیھ لوحدة األ :)٣(جدول 

  السنوات                   
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٢٠٦٧٨  ٢٦١٧٤  ٣٣١٣٢  ٤١٩٤٠  ٥٣٠٨٨  ٦٧٢٠٠  قسط االستھالك

  ٤٧٢٨٢٨  ٣٥٤٦٥٩  ٢٤٣٩٣٣  ٢١٤٤١٦  ١١٦٤٤٥  ٦١٧٢٤  الدخل المحاسبي

  ٢٣٦٤١  ١٧٧٣٣  ١٢١٩٧  ١٠٧٢١  ٥٨٢٢  ٣٠٨٦.٢  الضرائب

دفقات النقدیة قبل صافي الت
  الضرائب

٤٩٣٥٠٦  ٣٨٠٨٣٣  ٢٧٧٠٦٥  ٢٥٦٣٥٦  ١٦٩٥٣٣  ١٢٨٩٢٤  

صافي التدفقات النقدي بعد 
  الضرائب

٤٦٩٨٦٥  ٣٦٣١٠٠  ٢٦٤٨٦٨  ٢٤٥٦٣٥  ١٦٣٧١١  ١٢٥٨٣٧.٨  

  نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

 
  :وحدة المناحل) ٣(

أھم المؤشرات الخاصة بوحدة المناحل، حیث ) ٤(یوضح جدول 
ثم تناقص حیث  ٢٠١١جنیھ في عام  ٣٠٧٥سط اإلھالك نحو بلغ ق

٪ ٥، وتم حساب الضرائب بنسبة ٢٠١٦في عام  ١٥٩٥بلغ نحو 
من الدخل المحاسبي، ویتضح أن أعلى قیمة للضرائب كانت في 

جنیھ وھذا نتیجة الرتفاع  ١٤٠٦حیث بلغت نحو  ٢٠١٦عام 
أن یكون جنیھ ویمكن  ٢٨١١٦الدخل المحاسبي في ھذا العام نحو 

سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة المناحل في ھذا العام 
أیضًا في التدفق النقدي قبل الضریبة وبعد ) ٤(ویوضح جدول 

  ٠الضریبة كما تم شرحھ في الوحدات السابقة

 

  ٢٠١٦-٢٠١١خالل الفترة من  المناحلصافي التدفقات النقدیة بالجنیھ لوحدة  :)٤(جدول 

  السنوات                           
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ١٥٩٥  ١٨١٩  ٢٠٧٤  ٢٣٦٥  ٢٦٩٧  ٣٠٧٥  قسط االستھالك

  ٢٧٨٢١  ٢٥٠٧٦  ٢٠٣٨٧  ٢٨١١٦  ١٨٢٥٦  ٢٠٧٤٢  الدخل المحاسبي

  ١٣٩١  ١٢٥٤  ١٠١٩  ١٤٠٦  ٩١٣  ١٠٣٧.١  الضرائب

  ٢٩٤١٦  ٢٦٨٩٥  ٢٢٤٦١  ٣٠٤٨١  ٢٠٩٥٣  ٢٣٨١٧  صافي التدفقات النقدیة قبل الضرائب

  ٢٨٠٢٥  ٢٥٦٤١  ٢١٤٤٢  ٢٩٠٧٥  ٢٠٠٤٠  ٢٢٧٧٩.٩  صافي التدفقات النقدي بعد الضرائب

 نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

 

  :سماكوحدة األ) ٤(
أھم المؤشرات الخاصة لوحدة األسماك، حیث ) ٥(یوضح جدول 

ثم تناقص  ٢٠١١جنیھ في عام  ١٩٠٢٦بلغ قسك اإلھالك نحو 
، وتم حساب الضرائب ٢٠١٦في عام  جنیھ ٩٣٢حیث بلغ نحو 

٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح إن أعلى قیمة الضرائب ٥بنسبة 
جنیھ وھذا نتیجة  ٦٧٨حیث بلغت نحو  ٢٠١٦كانت في عام 

جنیھ  ١٣٥٦٨الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ نحو 
ویمكن أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة األسماك في 

أیضًا صافي التدفق النقدي قبل ) ٥(ا العام ویوضح جدول ھذ
الضریبة وبعد حساب الضریبة كما یتم شرحھ في الوحدات 

٠السابقة
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  ٢٠١٦-٢٠١١خالل الفترة من  صافي التدفقات النقدیة بالجنیة لوحدة األسماك :)٥(جدول 

  السنوات                           
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٩٣٢  ١٧٠٣  ٣١١٤  ٥٦٩٣  ١٠٤٠٧  ١٩٠٢٦  قسط االستھالك

  ١٣٥٦٨  ٦٨٤٣  ٤٩٨٨  ١٨٥٣  ٥٧٠-  ٩٥٥٣-  الدخل المحاسبي

  ٦٧٨  ٣٤٢  ٢٤٩  ٩٣  صفر  صفر  الضرائب

  ١٤٥٠٠  ٨٥٤٦  ٨١٠٢  ٧٥٤٦  ٩٨٣٧  ٩٤٧٣  صافي التدفقات النقدیة قبل الضرائب

  ١٣٨٢٢  ٨٢٠٤  ٧٨٥٣  ٧٤٥٣  ٩٨٣٧  ٩٤٧٣  صافي التدفقات النقدي بعد الضرائب

  نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

 

  :وحدة الصناعات الغذائیة) ٥(
أھم المؤشرات الخاصة لوحدة الصناعات ) ٦(یوضح جدول 

ثم  ٢٠١١جنیھ في عام  ٣٧٢٦الغذائیة حیث بلغ قسط اإلھالك نحو 
، وتم حساب الضرائب ٢٠١٦جنیھ في عام  ٥٢٦تناقص حیث بلغ 

، یتضح أن أعلى قیمة للضرائب ٪ من الدخل المحاسبي٥بنسبة 
جنیھ وھذا نتیجة  ١٥٩حیث بلغت نحو  ٢٠١٦كانت في عام 

جنیھ ویمكن  ٣١٧٣ارتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ 
لصناعات الغذائیة أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاص بوحدة ا

  ٠في ھذا العام
أیضًا صافي التدفق النقدي قبل ) ٦(ویوضح جدول 

 ٠ضرائب وبعد حساب الضریبة كما تم شرحھ في لوحدات السابقةال

 
  ٢٠١٦-٢٠١١خالل الفترة من  صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ لوحدة الصناعات الغذائیة :)٦(جدول 

  السنوات                        
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٥٢٦  ٧٧٨  ١١٥١  ١٧٠٣  ٢٥١٩  ٣٧٢٦  قسط االستھالك

  ٣١٧٣  ٢٦٧٣  ٢٠٤٩  ١٤٠٢  ١٩-  ٢٢٢٦-  الدخل المحاسبي

  ١٥٩  ١٣٤  ١٠٢  ٧٠  صفر  صفر  الضرائب

  ٣٦٩٩  ٣٤٥١  ٣٢٠٠  ٣١٠٥  ٢٥٠٠  ١٥٠٠  صافي التدفقات النقدیة قبل الضرائب

  ٣٥٤٠  ٣٣١٧  ٣٠٩٨  ٣٠٣٥  ٢٥٠٠  ١٥٠٠  صافي التدفقات النقدي بعد الضرائب

  نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

 
نات التقدیریة للوحدات ذات الطابع الخاص الخدمیة البیا :ثانیًا

  بكلیة الزراعة
البیانات التقدیریة لكل من وحدة تدویر ) ٧(یوضح جدول 

المخلفات، ووحدة مجلة البحوث الزراعیة، ووحدة المكافحة 
البیولوجیة، ووحدة التحلیل المعملیة، ووحدة سالمة الغذاء بكلیة 

التي تشتمل على التكلفة المبدئیة جامعة قناة السویس، و –الزراعة 
جنیھ لوحدة تدویر المخلفات، یلیھا وحدة  ٨٥٨٠٣حیث بلغت نحو 

جنیھ، ثم وحدة  ٥٥٠٠٠البحوث الزراعیة بتكلفة بلغت نحو 
جنیھ، ثم حدة  ١٥٣٠٠المكافحة البیولوجیة بتكلفة قدرت بنحو 

جنیھ وأخیرًا وحدة  ٨٩٧٥٠التحلیل المعملیة بتكلفة قدرت بنحو
  ٠جنیھ ٣٤٠٠٠مة الغذاء بتكلفة تبلغ سال

أیضًا العمر اإلنتاجي لھذه الوحدات ) ٧(وأوضح الجدول 
عام في حین بلغ  ١٥حیث بلغ العمر اإلنتاجي لوحدة التحلیل نحو 

كما قدرت  ٠سنوات٦العمر اإلنتاجي لوحدة سالمة الغذاء نحو
جنیھ،  ٢٥٤٨جنیھ،  ٣٤٨٧القیمة التخریدیة لھھ الوحدات بنحو 

جنیھ على الترتیب لكل من  ١٥٧٩جنیھ،  ٤٢٥١جنیھ،  ١٢٥٠
وحدة تدویر المخلفات، ومجلة البحوث الزراعیة، والمكافحة 

  ٠البیولوجیة، وحدة التحلیل المعملیة، وحدة سالمة الغذاء
 

  البیانات التقدیریة للوحدات ذات الطابع الخاص الخدمیة :)٧(جدول 

  الوحدة
التكلفة المبدئیة 

  بالجنیھ
  عمر اإلنتاجيال

القیمة 
  التخریدیة

تكلفة رأس المال 
٪  

  معدل الضریبة
٪  

  ٥  ٨  ٣٤٨٧  ١٢  ٨٥٨٠٣  تدویر المخلفات

  ٥  ٨  ٢٥٤٨  ٩  ٥٥٠٠٠  مجلة البحوث الزراعیة

  ٥  ٨  ١٢٥٠  ٧  ١٥٣٠٠  المكافحة البیولوجیة

  ٥  ٨  ٤٢٥١  ١٥  ٨٩٧٥٠  التحلیل المعملیة

  ٥  ٨  ١٥٧٩  ٦  ٣٤٠٠٠  سالمة الغذاء

  الوحدات ذات الطابع الخاص بكلیة الزراعة من بیانات غیر منشورهإدارة  :المصدر
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  صافي التدفقات النقدیة للوحدات ذات الطابع الخاص الخدمیة -ب 

یتناول الجزء التالي تحلیًال للوحدات ذات الطابع الخاص قبل 
وبعد حساب الضرائب، وحساب قسط اإلھالك والدخل المحاسبي 

  ٠نقدیة قبل الضرائب وبعدھاوالضرائب وصافي التدفقات ال

  :وحدة تدویر المخلفات) ١(

أھل المؤشرات الخاصة لوحدة تدویر ) ٨(یوضح جدول 
ھ في عام یجن ٢٠٠٧٧.٩المخلفات، حیث بلغ قسط اإلھالك نحو 

، تم ٢٠١٦جنیھ في عام  ٥٢٩٥ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١

ى ٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح أن أعل٥حساب الضرائب بنسبة 
جنیھ  ٢٥٩٣.٥حیث بلغت  ٢٠١٢قیمة للضرائب كانت في عام 

وھذا نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ 
جنیھ ویمكن أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة  ٥١٨٧٠

أیضًا ) ٨(بوحدة تدویر المخلفات في ھذا العام ویوضح جدول 
الضریبة كما تم  صافي التدفق النقدي قبل الضرائب وبعد حساب

  ٠شرحھ في الوحدات السابقة

 
  ٢٠١٦-٢٠١١خالل الفترة من  صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ لوحدة تدویر المخلفات :)٨(جدول 

  السنوات                         
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٥٢٩٥  ٦٩١٢  ٩٠٢٤  ١١٧٨١  ١٥٣٨٠  ٢٠٠٧٧.٩  قسط االستھالك

  ٣١٤٦٨  ٢٣٣١٨  ٢٢٦٢٤  ٢١٨٦٦  ٥١٨٧٠  ٤٦٥٣١.١  المحاسبيالدخل 

  ١٥٧٣  ١١٦٦  ١١٣١  ١٠٩٣  ٢٥٩٣.٥  ٢٣٢٦.٦  الضرائب

  ٣٦٧٦٣  ٣٠٢٣٠  ٣١٦٤٨  ٣٣٦٤٧  ٦٧٢٥٠  ٦٦٦٠٩  صافي التدفقات النقدیة قبل الضرائب

  ٣٥١٩٠  ٢٩٠٦٤  ٣٠٥١٧  ٣٢٥٥٤  ٦٤٦٥٦.٥  ٦٤٢٨٢.٤  صافي التدفقات النقدي بعد الضرائب

  ل اإلحصائينتائج التحلی :المصدر
 
  :مجلة البحوث الزراعیة) ٢(

أھم المؤشرات، الخاصة لوحدة ) ٩(یوضح الجدول رقم 
جنیھ  ١٥٨٩٥مجلة البحوث الزراعیة، حیث بلغ قسط اإلھالك نحو 

جنیھ في عام  ٢٨٨٨ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١في عام 
٪ من الدخل المحاسبي ٥، وتم حساب الضرائب بنسبة ٢٠١٦

حیث بلغت  ٢٠١٢قیمة الضرائب كانت عام  ویتضح أن أعلى

جنیھ وھذا نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث  ٤٨٨
جنیھ ویمكن أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة  ٩٧٦١بلغ 

) ٩(بوحدة مجلة البحوث الزراعیة في ھذا العام ویوضح جدول 
لضریبة كما أیضًا صافي التدفق النقدي قبل الضریبة وبعد حساب ا

  ٠تم شرحھ في الوحدات السابقة

 
  ٢٠١٦-٢٠١١خالل الفترة من  صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ لوحدة مجلة البحوث الزراعیة :)٩(جدول 

  السنوات                       
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٢٨٨٨  ٤٠٦٢  ٥٧١٣  ٨٠٣٥  ١١٣٠١  ١٥٨٩٥  قسط االستھالك

  ٥٦٥-  ١٧٣٩-  ٣٨٣٣  ٦٢٢٠  ٩٧٦١  ١٩٥٢-  لمحاسبيالدخل ا

  صفر  صفر  ١٩٢  ٣١١  ٤٨٨  صفر  الضرائب

  ٢٣٢٣  ٢٣٢٣  ٩٥٤٦  ١٤٢٥٥  ٢١٠٦٢  ١٣٩٤٣  صافي التدفقات النقدیة قبل الضرائب

  ٢٣٢٣  ٢٣٢٣  ٩٣٥٤  ١٣٩٤٤  ٢٠٥٧٤  ١٣٩٤٣  صافي التدفقات النقدي بعد الضرائب

 نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر 
 

  :افحة البیولوجیةوحدة المك) ٣(
أھم المؤشرات الخاصة لوحدة المكافحة ) ١٠( یوضح جدول

في عام  ٤٦٠٥.٣البیولوجیة، حیث بلغ قسط االستھالك نحو 
، وتم ٢٠١٦جنیھ عام  ٧٦٨ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١

٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح إن أعلى ٥حساب الضرائب بنسبة 
جنیھ وھذا  ١٤٣٤غت حیث بل ٢٠١٣قیمة الضرائب كانت عام 

 ٢٨٦٨٢نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ 
جنیھ ویمكن أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة 

أیضًا ) ١٠(المكافحة البیولوجیة في ھذا العام ویوضح جدول 
صافي التدفق النقي قبل الضریبة وبعد الضریبة كما تم شرحھ في 

  ٠الوحدات السابقة
 

  :وحدة التحلیل المعملیة) ٤(
أھم المؤشرات الخاصة لوحدة التحلیل ) ١١(یوضح جدول 

جنیھ في عام  ١٦٥١٤المعملیة، حیث بلغ قسط االستھالك نحو 
، وتم ٢٠١٦جنیھ عام  ٥٩٧٥ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١

٪ من الدخل المحاسبي ویتضح إن أعلى ٥حساب الضرائب بنسبة 
وھذا  ١٤٠١.٠٢٨٨حیث بلغت  ٢٠١٢م قیمة الضرائب كانت عا

 ٢٨٠٢١نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ 
جنیھ ویمكن أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة 

أیضًا صافي ) ١١(التحلیل المعملیة في ھذا العام ویوضح جدول 
 التدفق النقدي قبل الضریبة وبعد الضریبة كما تم شرحھ بالوحدات

  ٠السابقة
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  ٢٠١٦- ٢٠١١خالل الفترة من  صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ لوحدة المكافحة البیولوجیة :)١٠(جدول 

  السنوات                         
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٧٦٨  ١٠٩٩  ١٥٧٣  ٢٢٥٠  ٣٢١٩  ٤٦٠٥.٣  قسط االستھالك

  ٢٠٤٤٣  ١٩٦٦٢  ١٩١٨٨  ٢٨٦٨٢  ٢٤٨١٣  ٢١٩١٤.٧  الدخل المحاسبي

  ١٠٢٢  ٩٨٣  ٩٥٩  ١٤٣٤  ١٢٤١  ١٠٥٩.٧٣٥  الضرائب

صافي التدفقات النقدیة قبل 
  الضرائب

٢١٢١١  ٢٠٧٦١  ٢٠٧٦١  ٣٠٩٣٢  ٢٨٠٣٢  ٢٦٥٢٠  

صافي التدفقات النقدي بعد 
  الضرائب

٢٠١٨٩  ١٩٧٧٨  ١٩٨٠٢  ٢٩٤٩٨  ٢٦٧٩١  ٢٥٤٢٤.٢٦٥  

 نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

 
  ٢٠١٦-٢٠١١خالل الفترة من  دفقات النقدیة بالجنیھ لوحدة التحلیل المعملیةصافي الت :)١١(جدول 

  السنوات             
  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  المؤشر

  ٥٩٧٥  ٧٣٢٢  ٨٩٧٣  ١٠٩٩٦  ١٣٤٧٥  ١٦٥١٤  قسط االستھالك

  ١٩٢٥٨  ١١٥٣١  ٦٩٢٨  ٢٦٤٥٣  ٢٨٠٢١  ١٧٦٥٣  الدخل المحاسبي

  ٩٦٣  ٥٧٧  ٣٤٦  ١٣٢٣  ١٤٠١.٠٢٨٨  ٨٨٢.٦٥  الضرائب

صافي التدفقات النقدیة قبل 
  الضرائب

٢٥٢٣٣  ١٨٨٥٣  ١٥٩٠١  ٤٧٤٤٩  ٤١٤٩٦  ٣٤١٦٧  

صافي التدفقات النقدي بعد 
  الضرائب

٢٤٢٧٠  ١٨٢٧٦  ١٥٥٥٥  ٣٦١٢٦  ٤٠٠٩٤.٩٧١٢  ٣٣٢٨٤.٣٥  

 نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

 

  : وحدة سالمة الغذاء) ٥(
اصة لوحدة سالمة أھم المؤشرات الخ) ١٢(یوضح جدول     

جنیھ في عام  ١٣٦٠٠الغذاء، حیث بلغ قسط االستھالك نحو 
، وتم ٢٠١٦جنیھ عام  ١٠٥٨ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١

٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح إن أعلى ٥حساب الضرائب بنسبة 
جنیھ وھذا  ٣٧٣٩حیث بلغت  ٢٠١٦قیمة للضرائب كانت في عام 

جنیھ  ٧٤٧٧٣ي ھذا العام حیث بلغ نتیجة ارتفاع الدخل المحاسبي ف
ویمكن أن یكون من سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة سالمة 

أیضًا صافي التدفق ) ١٢(الغذاء في ھذا العام ویوضح جدول 
النقدي قبل الضریبة ویعد الضریبة كما تم شرحھ في الوحدات 

  ٠السابقة
  

 
  ٢٠١٦-٢٠١١خالل الفترة من  مة الغذاءصافي التدفقات النقدیة جنیھ لوحدة سال :)١٢(جدول 

  السنوات                     
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ١٠٥٨  ١٧٦٣  ٢٩٣٨  ٤٨٩٦  ٨١٦٠  ١٣٦٠٠  قسط االستھالك

  ٧٤٧٧٣  ٣٨٨٥٤  ٢٩٣٨-  ٤٨٩٦-  ٨١٦٠-  ١٣٦٠٠-  الدخل المحاسبي

  ٣٧٣٩  ١٩٤٣  صفر  صفر  صفر  صفر  الضرائب

  ٧٥٨٣١  ٤٠٦١٧  صفر  صفر  صفر  صفر  ة قبل الضرائبصافي التدفقات النقدی

  ٧٢٠٩٢  ٣٨٦٧٤  صفر  صفر  صفر  صفر  صافي التدفقات النقدي بعد الضرائب

 نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر

 

مؤشرات التحلیل ودلیل الربحیة لوحدات ذات  :المحور الثالث
  الطابع الخاص بجامعة قناة السویس

حلیل لوحدات المزرعة یتناول ھذا الجزء أھم مؤشرات الت
واأللبان والمناحل واألسماك والصناعات الغذائیة بعد حساب صافي 

  .التدفقات النقدیة

مؤشرات التحلیل ودلیل الربحیة للوحدات ذات الطابع : وًالأ
  نتاجیة بكلیة الزراعةالخاص اإل

أھم المؤشرات االقتصادیة للوحدات ) ١٣(یوضح جدول 
ذات الطابع الخاص وھي المزارع واأللبان والمناحل واألسماك 

معدل العائد المحاسبي : والصناعات الغذائیة وتشمل ھذه المؤشرات
والذي یم حسابھ عن طریق قسمة الربح المحاسبي على متوسط 

أعلى من  قیمة االستثمار، ویعتبر االستثمار مقبوًال إذا حقق معدل
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معدل تكلفة رأس المال، وحیث إن تكلفة رأس المال المحسوبة لھذه 

٪ فإن ھذه الوحدات تعتبر مقبولة اقتصادیًا ألن ٨الوحدات ھي 
٪ ویوضح الجدول أیضًا مؤشر صافي القیمة ٨جمیعھا أعلى من 

الحالیة والذي تمثل الفرق بین القیمة الحالیة للتدفقات الداخلة وتكلفة 
ر، ویقبل المشروع إذا كانت صافي القیمة الحالیة موجبة االستثما

وتوضح األرقام الواردة بالجدول أن جمیع الوحدات ذات صافي 
قیمة حالیة موجبة أي أنھا مقبولة اقتصادیًا، ویوضح معدل العائد 
الداخلي معدل الخصم الذي بموجبھ تصبح القیمة الحالیة للتدفقات 

تكلفة المبدئیة لالستثمار ویقبل المشروع النقدیة المستقبلیة مساویة لل
إذا كان معدل العائد الداخلي أكبر من معدل تكلفة االستثمار، ویمثل 
معدل العائد الداخلي عائد رأس المال المستثمر في المشروع طوال 

أن أعلى معدل عائد داخلي ) ١٣(عمره اإلنتاجي ویوضح جدول 

ناًء على ذلك فإن ٪ وب٩٠.٢١لبان حیث بلغ نحو حسب لوحدة األ
لبان تعتبر عائد رأس المال المستثمر بھا عالي لذلك تعتبر وحدة األ

من أفضل الوحدات لالستثمار ویعزز ذلك أیضًا مؤشر دلیل الربحیة 
والذي یستخدم في ترتیب المشروعات االستثماریة والتي تحقق 
صافى قیمة حالیة موجبة ویتم حسابھ عن طریق قسمة مجموعة القیم 

حالیة للتدفقات النقدیة الداخلة على مجموع القیم الحالیة للتدفقات ال
إذا كانت تلك النسبة ) مربح(النقدیة الخارجة ویكون المشروع مجدي 

أكبر من الواحد الصحیح، وكلما كبرت ھذه النسبة كان المشروع 
األلبان یلیھ المزرعة  ٤.٤٩أكثر ربحیة، وبلغ دلیل الربحیة نحو 

ثم وحدة  ١.٢٩ثم المناحل  ٣.٧٢الربحیة نحو حیث بلغ دلیل 
  .١.٠٣وأخیرا وحدة األسماك  ١.١٠الصناعات الغذائیة 

 
  ٢٠١٦-٢٠١١نتاجیة خالل الفترة من المؤشرات االقتصادیة للوحدات ذات الطابع الخاص بكلیة الزراعة اإل :)١٣(جدول 

  الوحدات                        
  المؤشر

  األسماك  احلالمن  األلبان  المزرعة
الصناعات 

  الغذائیة

  ١٤.٦٩  ١٣.٢٤  ٤٥.٦٨  ٧٢  ٦٦.٠٤  ٪ معدل العائد المحاسبي

  ١٢٠٧  ١١٨٧  ٨٧٢٢٦  ٨٦٩٧٦٦  ٣٢٢١٢٢  صافي القیمة الحالیة بالجنیھ

  ١١.٠٠  ٨.٨٩  ١٧.٢٣  ٩٠.٢١  ٥٧.٥١  ٪ معدل العائد الداخلي

  ١.١٠  ١.٠٣  ١.٢٩  ٤.٤٩  ٣.٧٢  دلیل الربحیة

  ٤  ٥  ٣  ١  ٢  الترتیب

 نتائج التحلیل اإلحصائي :رالمصد
 

مؤشرات التحلیل ودلیل الربحیة للوحدات ذات الطابع : ثانیا
  ةالخاص الخدمیة بكلیة الزراع

یتناول ھذا الجزء أھم مؤشرات التحلیل لوحدات تدویر 
المخلفات، ومجلة البحوث الزراعیة، والمكافحة البیولوجیة، 

صافي التدفقات والتحلیل المعملیة، سالمة الغذاء بعد حساب 
  ٠النقدیة

أھم المؤشرات االقتصادیة للوحدات ) ١٤(یوضح جدول 
معدل العائد المحاسبي : ذات الطابع الخاص وتشمل ھذه المؤشرات

والذي یتم حسابھ عن طریق قسمة الربح المحاسبي على متوسط 
قیمة االستثمار، ویعتبر االستثمار مقبوًال إذا حقق معدل أعلى من 

أس المال وحیث إن تكلفة رأس المال المحسوبة لھذه معدل تكلفة ر
٪ فإن ھذه الوحدات تعتبر مقبولة اقتصادیة ألن ٨الوحدات ھي 

 ٪ عدا وحدة مجلة البحوث الزراعیة ونسبتھا٨جمعھا أعلى من 
٪ ویوضح الجدول أیضًا مؤشر صافي القیمة الحالیة والذي ٦.٠١

اخلة وتكلفة االستثمار، یمثل الفرق بین القیمة الحالیة للتدفقات الد
ویقبل المشروع إذا كانت صافي القیمة الحالیة موجبة وتوضح 
األرقام الواردة بالجدول أن جمیع الوحدات ذات صافي قیمة حالیة 
موجبة أي أنھا مقبولة اقتصادیًا عدا ووحدة مجلة البحوث الزراعیة 

 حیث إن قیمتھا الحالیة سالبة وھذا مرفوض ویوضح معدل العائد
الداخلي معدل الخصم الذي بموجبھ تصبح القیمة الحالیة للتدفقات 
النقدیة المستقبلیة مساویة للتكلفة المبدئیة لالستثمار ویقبل المشروع 
إذا كان معدل العائد الداخلي أكبر من معدل تكلفة االستثمار، ویمثل 
معدل العائد الداخلي عائد رأس المال المستثمر في المشروع طوال 

إن أعلى معدل عائد داخلي ) ١٤(اإلنتاجي ویوضح جدول  عمره
٪، بناًء على ٦٨.٣٤ھو وحدة المكافحة البیولوجیة حیث بلغ نحو 

ذلك فإن وحدة المكافحة البیولوجیة تعتبر عائد رأس المال المستثمر 
بھا أعالي لذلك تعتبر من أفضل الوحدات لالستثمار ویعرز ذلك 

ي یستخدم في ترتیب المشروعات أیضًا مؤشر دلیل الربحیة والذ
االستثماریة والتي تحقق صافي قیمة حالیة موجبة ویتم حسابھ عن 
طریق قسمة مجموع القیم الحالیة للتدفقات النقدیة الخارجة ویكون 

إذا كانت تلك النسبة أكبر من الواحد ) مربح(المشروع مجدي 
وبلغ كلما كبرت ھذه النسبة كان المشروع أكثر ربحیة،  ٠الصحیح

للمكافحة البیولوجیة، یلیھ تدویر المخلفات  ٧.٢٣دلیل الربحیة نحو 
، وأخیرًا ١.٤٨، ثم التحلیل المعملیة ٢.١١، ثم سالمة الغذاء ٢.٣٩

وھي نسبة أقل من الواحد الصحیح  ٠.٩٤مجلة البحوث الزراعیة 
  ٠لذا تعتبر وحدة مجلة البحوث الزراعیة ھي أقل ربحیة

 
  ٢٠١٦-٢٠١١خالل الفترة من  ت االقتصادیة للوحدات ذات الطابع الخاص بكلیة الزراعة الخدمیةالمؤشرا :)١٤(جدول 

  الوحدات                      
  المؤشر

  تدویر المخلفات
مجلة البحوث 

  الزراعیة
المكافحة 
 البیولوجیة

التحلیل 
  المعملیة

  سالمة الغذاء

  ٧٨.٧٣  ١٥.٥٨  ٢٣٢.٥٤  ٦.٠١  ٣٦.٩٠  معدل العائد المحاسبي٪

  ٣٧٧٥١  ٤٣٢٨٨  ٩٥٣٦٤  ٣٤٦١-  ١١٩٣٧٩  صافي القیمة الحالیة بالجنیھ

  ٢٣.٣٦  ٢٤.٨٧  ٦٨.٣٤  ٥.١٨  ٥٧.١٩  معدل العائد الداخلي٪

  ٢.١١  ١.٤٨  ٧.٢٣  ٠.٩٤  ٢.٣٩  دلیل الربحیة

  ٣  ٤  ١  ٥  ٢  الترتیب

 حصائينتائج التحلیل اإل :المصدر
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الخاص عند تحلیل الحساسیة للوحدات ذات الطابع  :المحور الرابع
  ٪١٠ارتفاع التكالیف بنسبة

یتناول ھذا المحور تحلیل حساسیة المشروعات ذات الطابع 
الخاص التي تناولتھا الدراسة وذلك بھدف الوصول إلى أعلى 
المشروعات أربحیة وأیھا أقل وبذلك یمكن توجیھ الموارد وخاصة 

وتم استخدام بعض أسالیب  ٠االستثمارات في ھذه المشروعات
وذلك في حالة ارتفاع  ٠ل الحساسیة وھي التكالیف االستثماریةتحلی

٪ ، ویتناول ھذا الباب فصالن األول یختص ١٠التكالیف بنسبة 
البیانات التقدیریة للوحدات ذات الطابع الخاص، في حین یتناول 
الفصل الثاني مؤشرات التحلیل ودلیل الربحیة للوحدات ذات الطابع 

٪، وكانت النتائج التي توصلت إلیھا ١٠ف الخاص عند زیادة التكالی
وسوف یتم  ٠الدراسة كما ھو موضح في شرح الجداول التالیة

لي وحدات إجلھ أنشئت من أتقسیم تلك الوحدات طبقا للھدف التي 
  ٠نتاجیة ووحدات ذات طابع خاص خدمیةإذات طابع خاص 

نتاجیة تحلیل الحساسیة للوحدات ذات الطابع الخاص اإل: وًالأ
  لیة الزراعةبك

  :وحدة المزارع) ١( 
أھم المؤشرات الخاصة بوحدة ) ١٥(یوضح جدول 

جنیھ في عام  ١٩٣٨٥٨.٤المزارع، حیث بلغ قسط اإلھالك نحو 
، وتم ٢٠١٦في عام  ٧٤٩٩٢ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١

٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح أن أعلى ٥حساب الضرائب بنسبة 

جنیھ  ٢١٨٩٤حیث بلغت نحو ٢٠١٣قیمة للضرائب كانت في عام 
وھذا نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ نحو 

جنیھ ویمكن أن یكون سبب ذلك ارتفاع اإلیرادات  ٤٣٧٨٨٠
   .الخاصة بالمزرعة في ھذا العام

أیضًا صافي التدفق النقدي قبل ) ١٥(ویوضح جدول 
لتدفق النقدي الضریبة وبعد حساب الضریبة، ویتم حساب صافي ا

  :السنوي بعد الضرائب عن طریق المعادلة اآلتیة

+ صافي الدخل بعد الضریبة = صافي التدفق النقدي السنوي ( 
 .)اإلھالك

  :لبانوحدة األ) ٢(
أھم المؤشرات الخاصة لوحدة األلبان ) ١٦(یوضح الجدول 

ثم  ٢٠١١جنیھ في عام  ٦٧٢٠٠حیث بلغ قسط اإلھالك نحو 
، وتم حساب ٢٠١٦في عام  ٢٠٦٧٨حو تناقص حیث بلغ ن

٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح أن أعلى قیمة ٥الضرائب بنسبة 
جنیھ  ٢١١٧٤حیث بلغت نحو  ٢٠١٦الضرائب كانت في عام 

وھذا نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ نحو 
جنیھ ویمكن أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة  ٤٢٣٤٧٨
   ٠لبان في ھذا العامبوحدة األ

أیضًا صافي التدفق النقدي قبل الضربة ) ١٦(یوضح جدول 
  ٠وبعد حساب الضریبة كما تم شرحھ في وحدة المزرعة

 
  ٢٠١٦- ٢٠١١لوحدة المزارع خالل الفترة من  ٪١٠صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ عند زیادة التكالیف  :)١٥(جدول 

  السنوات                   
  رالمؤش

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٧٤٩٩٢  ٩٠٦٧٩  ١٠٩٦٤٨  ١٣٢٥٨٥  ١٦٠٣٢١  ١٩٣٨٥٨.٤  قسط االستھالك

  ١٥٦٢١٤  ١٢٦٢٢١  ١١١٤٦٤  ٤٣٧٨٨٠  ٨٦٧٢٩  ٤٠٨٠٤.٩  الدخل المحاسبي

  ٧٨١١  ٦٣١١  ٥٥٧٣  ٢١٨٩٤  ٤٣٣٦.٥  ٢٠٤٠.٢  الضرائب

صافي التدفقات النقدیة قبل 
  الضرائب

٢٣١٢٠٦  ٢١٦٩٠٠  ٢٢١١١٢  ٥٧٠٤٦٥.٩  ٢٤٧٠٥٠  ٢٣٤٦٦٣.٣  

صافي التدفقات النقدي بعد 
  الضرائب

٢٢٣٣٩٥  ٢١٠٥٨٩  ٢١٥٥٣٩  ٥٤٨٥٧٢  ٢٤٢٧١٣.٥  ٢٣٢٦٢٣.١  

  يحصائنتائج التحلیل اإل :المصدر
 

  ٢٠١٦-٢٠١١٪ لوحدة األلبان خالل الفترة من ١٠صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ عند زیادة التكالیف  :)١٦(جدول 

  السنوات              
  لمؤشرا

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٢٠٦٧٨  ٢٦١٧٤  ٣٣١٣٢  ٤١٩٤٠  ٥٣٠٨٨  ٦٧٢٠٠  قسط االستھالك

  ٤٢٣٤٧٨  ٣١٦٥٧٥  ٢١٦٢٢٦  ١٨٨٧٨١  ٩٩٤٩٢  ٤٨٨٣١.٦  الدخل المحاسبي

  ٢١١٧٤  ١٥٨٢٩  ١٠٨١١  ٩٤٣٩  ٤٩٧٥  ٢٤٤١.٥٨  الضرائب

صافي التدفقات النقدیة 
  قبل الضرائب

٤٤٤١٥٥  ٣٤٢٧٤٩.٧  ٢٤٩٣٥٨.٥  ٢٣٠٧٢٠.٤  ١٥٢٥٧٩.٧  ١١٦٠٣١.٦  

صافي التدفقات النقدي 
  بعد الضرائب

٤٢٢٩٨٢  ٣٢٦٩٢١  ٢٣٨٥٤٧  ٢٢١٢٨١  ١٤٧٦٠٥  ١١٣٥٩٠.٠٢  

  يحصائنتائج التحلیل اإل :المصدر

  

  :وحدة المناحل) ٣(
أھم المؤشرات الخاصة بوحدة المناحل، حیث ) ١٧(یوضح جدول 

حیث  ثم تناقص ٢٠١١جنیھ في عام  ٣٠٧٥بلغ قسط اإلھالك نحو 
٪ ٥، وتم حساب الضرائب بنسبة ٢٠١٦في عام  ١٥٩٥بلغ نحو 

من الدخل المحاسبي، ویتضح أن أعلى قیمة للضرائب كانت في 

جنیھ وھذا نتیجة الرتفاع  ١٢٤٤حیث بلغت نحو  ٢٠١٦عام 
جنیھ ویمكن أن یكون  ٢٤٨٧٩الدخل المحاسبي في ھذا العام نحو 

ناحل في ھذا العام سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة الم
أیضًا في التدفق النقدي قبل الضریبة وبعد ) ١٧( ویوضح جدول

  ٠الضریبة كما یتم شرحھ في الوحدات السابقة
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  ٢٠١٦- ٢٠١١لوحدة المناحل خالل الفترة من  ٪١٠التكالیف صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ عند زیادة  :)١٧(جدول 

  السنوات                   
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ١٥٩٥  ١٨١٩  ٢٠٧٤  ٢٣٦٥  ٢٦٩٧  ٣٠٧٥  قسط االستھالك

  ١٤٨٧٩  ٢٢٣٨٦  ١٨١٤١  ٢٥٠٦٨  ١٦١٦١  ١٨٣٦٠.٣  الدخل المحاسبي

  ١٢٤٤  ١١١٩  ٩٠٧  ١٢٥٣  ٨٠٨  ٩١٨.٠١٥  لضرائب

صافي التدفقات النقدیة قبل 
  الضرائب

٢٦٤٧٤.٤  ٢٤٢٠٥.٥  ٢٠٢١٤.٩  ٢٧٤٣٢.٩  ١٨٨٥٧.٧  ٢١٤٣٥.٣  

تدفقات النقدي بعد صافي ال
  الضرائب

٢٥٢٣٠  ٢٣٠٨٦  ١٩٣٠٨  ٢٦١٨٠  ١٨٠٥٠  ٢٠٥١٧.٢٨٥  

  حصائىنتائج التحلیل اإل: المصدر
  

  :سماكوحدة األ) ٤(
أھم المؤشرات الخاصة لوحدة ) ١٨(یوضح جدول 

جنیھ في عام  ١٩٠٢٦األسماك، حیث بلغ قسك اإلھالك نحو 
، وتم ٢٠١٦جنیھ في عام  ٩٣٢ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١

٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح إن أعلى ٥حساب الضرائب بنسبة 
جنیھ  ٦٠٦حیث بلغت نحو  ٢٠١٦قیمة الضرائب كانت في عام 

وھذا نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ نحو 
جنیھ ویمكن أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة  ١٢١١٨

أیضًا صافي ) ١٨(ح جدول بوحدة األسماك في ھذا العام ویوض
التدفق النقدي قبل الضریبة وبعد حساب الضریبة كما یتم شرحھ في 

  ٠الوحدات السابقة
  

  
  ٢٠١٦- ٢٠١١لوحدة األسماك خالل الفترة من ٪١٠صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ عند زیادة التكالیف  :)١٨(جدول 

  السنوات                              
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٩٣٢  ١٧٠٣  ٣١١٤  ٥٦٩٣  ١٠٤٠٧  ١٩٠٢٦  قسط االستھالك

  ١٢١١٨  ٥٩٨٨  ٤١٧٨  ١٠٩٩  ١٥٥٤-  ١٠٥٠٠.٣-  الدخل المحاسبي

  ٦٠٦  ٢٩٩  ٢٠٩  ٥٥  صفر  صفر  الضرائب

  ١٣٠٥٠  ٧٦٩١.٤  ٧٢٩١.٨  ٦٧٩١.٤  ٨٨٥٣.٣  ٨٥٢٥.٧  صافي التدفقات النقدیة قبل الضرائب

  ١٢٤٤٤  ٧٣٩٢  ٧٠٨٣  ٦٧٣٦  ٨٨٥٣.٣  ٨٥٢٥.٧  الضرائبصافي التدفقات النقدي بعد 

  حصائىنتائج التحلیل اإل :المصدر
  
  :وحدة الصناعات الغذائیة) ٥(

أھم المؤشرات الخاصة لوحدة ) ١٩(یوضح جدول 
جنیھ في  ٣٧٢٦الصناعات الغذائیة حیث بلغ قسط اإلھالك نحو 

، وتم ٢٠١٦جنیھ في عام  ٥٢٦ثم تناقص حیث بلغ  ٢٠١١عام 
٪ من الدخل المحاسبي، یتضح أن أعلى ٥ب الضرائب بنسبة حسا

جنیھ  ١٤٠حیث بلغت نحو  ٢٠١٦قیمة للضرائب كانت في عام 

 ٢٨٠٣وھذا نتیجة ارتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ 
جنیھ ویمكن أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاص بوحدة 

  ٠الصناعات الغذائیة في ھذا العام

أیضًا صافي التدفق النقدي قبل ) ١٩( ویوضح جدول
  .الضرائب وبعد حساب الضریبة كما تم شرحھ في لوحدات السابقة

  
  ٢٠١٦-٢٠١١٪ لوحدة الصناعات الغذائیة خالل الفترة من ١٠صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ عند زیادة التكالیف :)١٩(جدول 

  السنوات                           
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٥٢٦  ٧٧٨  ١١٥١  ١٧٠٣  ٢٥١٩  ٣٧٢٦  قسط االستھالك

  ٢٨٠٣  ٢٣٢٨  ١٧٢٩  ١٠٩٢  ٢٦٩-  ٢٣٧٦-  الدخل المحاسبي

  ١٤٠  ١١٦  ٨٦  ٥٥  صفر  صفر  الضرائب

  ٣٣٢٩.١  ٣١٠٥.٩  ٢٨٨٠  ٢٧٩٤.٥  ٢٢٥٠  ١٣٥٠  صافي التدفقات النقدیة قبل الضرائب

  ٣١٨٩  ٢٩٩٠  ٢٧٩٤  ٢٧٤٠  ٢٢٥٠  ١٣٥٠  صافي التدفقات النقدي بعد الضرائب

  حصائىنتائج التحلیل اإل :المصدر
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تحلیل الحساسیة للوحدات ذات الطابع الخاص الخدمیة بكلیة : ثانیا
  الزراعة

  :تدویر المخلفاتوحدة  )١(
أھل المؤشرات الخاصة لوحدة تدویر ) ٢٠(یوضح جدول 

جنھ في عام  ٢٠٠٧٧.٩المخلفات، حیث بلغ قسط اإلھالك نحو 
، تم ٢٠١٦جنیھ في عام  ٥٢٩٥اقص حیث بلغ نحو ثم تن ٢٠١١

٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح أن أعلى ٥حساب الضرائب بنسبة 

جنیھ  ٢٢٥٧.٣حیث بلغت  ٢٠١٢قیمة للضرائب كانت في عام 
وھذا نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ 

جنیھ ویمكن أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة  ٤٥١٤٥
  . بوحدة تدویر المخلفات في ھذا العام

أیضًا صافي التدفق النقدي قبل الضرائب ) ٢٠(ویوضح جدول 
  .وبعد حساب الضریبة كما تم شرحھ في الوحدات السابقة

  
  ٢٠١٦-٢٠١١٪ لوحدة تدویر المخلفات خالل الفترة من ١٠صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ عند زیادة التكالیف :)٢٠(جدول 

  السنوات                  
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٥٢٩٥  ٦٩١٢  ٩٠٢٤  ١١٧٨١  ١٥٣٨٠  ٢٠٠٧٧.٩  قسط االستھالك

  ٢٧٧٩٢  ٢٠٢٩٥  ١٩٤٥٩  ١٨٥٠١  ٤٥١٤٥  ٣٩٨٧٠.٢  الدخل المحاسبي

  ١٣٩٠  ١٠١٥  ٩٧٣  ٩٢٥  ٢٢٥٧.٣  ١٩٩٣.٥  الضرائب

صافي التدفقات النقدیة قبل 
  الضرائب

٣٣٠٨٦.٧  ٢٧٢٠٧  ٢٨٤٨٣.٢  ٣٠٢٨٢.٣  ٦٠٥٢٥  ٥٩٩٤٨.١  

صافي التدفقات النقدي بعد 
  الضرائب

٣١٦٩٧  ٢٦١٩٢  ٢٧٥١٠  ٢٩٣٥٧  ٥٨٢٦٧.٧  ٥٧٩٥٤.٦  

  نتائج التحلیل االحصائى :المصدر
  

  :وحدة مجلة البحوث الزراعیة) ٢(
أھم المؤشرات، الخاصة لوحدة مجلة ) ٢١(یوضح الجدول رقم 

جنیھ في  ١٥٨٩٥و البحوث الزراعیة، حیث بلغ قسط اإلھالك نح
، ٢٠١٦جنیھ في عام  ٢٨٨٨ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١عام 

٪ من الدخل المحاسبي ویتضح أن ٥وتم حساب الضرائب بنسبة 
جنیھ وھذا  ٣٨٣حیث بلغت  ٢٠١٢أعلى قیمة الضرائب كانت عام 

جنیھ  ٧٦٥٤نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ 
رتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة مجلة ویمكن أن یكون سبب ا

  .البحوث الزراعیة في ھذا العام
أیضًا صافي التدفق النقدي قبل الضریبة وبعد ) ٢١(ویوضح جدول 

  .حساب الضریبة كما تم شرحھ في الوحدات السابقة
  

  
  ٢٠١٦-٢٠١اعیة خالل الفترة من لوحدة مجلة البحوث الزر ٪١٠صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ عند زیادة التكالیف  :)٢١(جدول 

  السنوات                     
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٢٨٨٨  ٤٠٦٢  ٥٧١٣  ٨٠٣٥  ١١٣٠١  ١٥٨٩٥  قسط االستھالك

  ٧٩٧-  ١٩٧١-  ٢٨٧٨  ٤٧٩٤  ٧٦٥٤  ٣٣٤٦.٣-  الدخل المحاسبي

  صفر  صفر  ١٤٤  ٢٤٠  ٣٨٣  صفر  الضرائب

صافي التدفقات النقدیة قبل 
  ائبالضر

٢٠٩٠.٧  ٢٠٩٠.٧  ٨٥٩١.٤  ١٢٨٢٩.٥  ١٨٩٥٥.٨  ١٢٥٤٨.٧  

صافي التدفقات النقدي بعد 
  الضرائب

٢٠٩١  ٢٠٩١  ٨٤٤٧  ١٢٥٩٠  ١٨٥٧٣  ١٢٥٤٨.٧  

  حصائىنتائج التحلیل اإل :المصدر

  

  :وحدة المكافحة البیولوجیة) ٣(
أھم المؤشرات الخاصة لوحدة المكافحة ) ٢٢(یوضح جدول 

في عام  ٤٦٠٥.٣االستھالك نحو البیولوجیة، حیث بلغ قسط 
، وتم ٢٠١٦جنیھ عام  ٧٦٨ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١

٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح إن أعلى ٥حساب الضرائب بنسبة 
جنیھ وھذا  ١٢٧٩حیث بلغت  ٢٠١٣قیمة الضرائب كانت عام 

 ٢٥٥٨٩نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ 
ن سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة جنیھ ویمكن أن یكو

أیضًا ) ٢٢(المكافحة البیولوجیة في ھذا العام ، ویوضح جدول 

صافي التدفق النقي قبل الضریبة وبعد الضریبة كما تم شرحھ في 
 ٠الوحدات السابقة

  :وحدة التحلیل المعملیة) ٤(
أھم المؤشرات الخاصة لوحدة التحلیل ) ٢٣(یوضح جدول 

جنیھ في عام  ١٦٥١٤ث بلغ قسط االستھالك نحو المعملیة، حی
، وتم ٢٠١٦جنیھ عام  ٥٩٧٥ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١

٪ من الدخل المحاسبي ویتضح إن أعلى ٥حساب الضرائب بنسبة 
وھذا  ١١٩٣.٥٤٨٨حیث بلغت  ٢٠١٢قیمة الضرائب كانت عام 

  .ھجنی ٢٣٨٧١نتیجة الرتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ 
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  ٢٠١٦-٢٠١١٪لوحدة المكافحة البیولوجیة خالل الفترة من ١٠صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ عند زیادة التكالیف :)٢٢(جدول 

  السنوات                
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٧٦٨  ١٠٩٩  ١٥٧٣  ٢٢٥٠  ٣٢١٩  ٤٦٠٥.٣  قسط االستھالك

  ١٨٣٢١  ١٧٥٨٥  ١٧١١٢  ٢٥٥٨٩  ٢٢٠١٠  ١٩٢٦٢.٧  الدخل المحاسبي

  ٩١٦  ٨٧٩  ٨٥٦  ١٢٧٩  ١١٠٠  ٩٦٣.١٣٥  الضرائب

صافي التدفقات النقدیة قبل 
  الضرائب

١٩٠٨٩.٩  ١٨٦٨٤.٩  ١٨٦٨٤.٩  ٢٧٨٣٨.٨  ٢٥٢٢٨.٨  ٢٣٨٦٨  

صافي التدفقات النقدي بعد 
  الضرائب

١٨١٧٤  ١٧٨٠٦  ١٧٨٢٩  ٢٦٥٥٩  ٢٤١٢٨  ٢٢٩٠٤.٨٦٥  

  حصائىنتائج التحلیل اإل :المصدر
  

  ٢٠١٦-٢٠١١٪لوحدة التحلیل المعملیة خالل الفترة من ١٠صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ عند زیادة التكالیف  :)٢٣(جدول 

  السنوات                
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ٥٩٧٥  ٧٣٢٢  ٨٩٧٣  ١٠٩٩٦  ١٣٤٧٥  ١٦٥١٤  قسط االستھالك

  ١٦٧٣٥  ٩٦٤٦  ٥٣٣٨  ٢٢٧٠٨  ٢٣٨٧١  ١٤٢٣٦.٣  الدخل المحاسبي

  ٨٣٧  ٤٨٢  ٢٦٧  ١١٣٥  ١١٩٣.٥٤٨٨  ٧١١.٨١٥  الضرائب

صافي التدفقات النقدیة 
  قبل الضرائب

٢٢٧٠٩.٧  ١٦٩٦٧.٧  ١٤٣١٠.٩  ٣٣٧٠٤.١  ٣٧٣٤٦.٤  ٣٠٧٥٠.٣  

صافي التدفقات النقدي 
  بعد الضرائب

٢١٨٧٣  ١٦٤٨٥  ١٤٠٤٤  ٣٢٥٦٩  ٣٦١٥٢.٨٥١٢  ٣٠٠٣٨.٤٨٥  

  حصائىنتائج التحلیل اإل :المصدر
  

أن یكون سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة  ویمكن
أیضًا صافي ) ٢٣(التحلیل المعملیة في ھذا العام ویوضح جدول 

التدفق النقدي قبل الضریبة وبعد الضریبة كما تم شرحھ بالوحدات 
  ٠السابقة

  :    وحدة سالمة الغذاء) ٥(
أھم المؤشرات الخاصة لوحدة سالمة ) ٢٤(یوضح جدول 

جنیھ في عام  ١٣٦٠٠لغ قسط االستھالك نحو الغذاء، حیث ب
، وتم ٢٠١٦جنیھ عام  ١٠٥٨ثم تناقص حیث بلغ نحو  ٢٠١١

٪ من الدخل المحاسبي، ویتضح إن أعلى ٥حساب الضرائب بنسبة 
جنیھ وھذا  ٣٧٣٩حیث بلغت  ٢٠١٦قیمة للضرائب كانت في عام 

ھ جنی ٧٤٧٧٣نتیجة ارتفاع الدخل المحاسبي في ھذا العام حیث بلغ 
ویمكن أن یكون من سبب ارتفاع اإلیرادات الخاصة بوحدة سالمة 

أیضًا صافي التدفق ) ٢٤(الغذاء في ھذا العام ویوضح جدول 
النقدي قبل الضریبة ویعد الضریبة كما تم شرحھ في الوحدات 

  ٠السابقة

  
  ٢٠١٦- ٢٠١١لغذاء خالل الفترة من ٪ لوحدة سالمة ا١٠صافي التدفقات النقدیة بالجنیھ عند زیادة التكالیف  :)٢٤(جدول 

  السنوات                              
  المؤشر

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

  ١٠٥٨  ١٧٦٣  ٢٩٣٨  ٤٨٩٦  ٨١٦٠  ١٣٦٠٠  قسط االستھالك

  ٧٤٧٧٣  ٣٨٨٥٤  ٢٩٣٨-  ٤٨٩٦-  ٨١٦٠-  ١٣٦٠٠-  الدخل المحاسبي

  ٣٧٣٩  ١٩٤٣  صفر  صفر  صفر  صفر  لضرائب

  ٦٨٢٤٧.٩  ٣٦٥٥٥.٣  صفر  صفر  صفر  صفر  نقدیة قبل الضرائبصافي التدفقات ال

  ٧٢٠٩٢  ٣٨٦٧٤  صفر  صفر  صفر  صفر  صافي التدفقات النقدي بعد الضرائب

  حصائىنتائج التحلیل اإل :المصدر
  

مؤشرات التحلیل ودلیل الربحیة للوحدات ذات : المحور الخامس
  ٪١٠نتاج بنسبةالطابع الخاص بعد ارتفاع تكالیف اإل

ھذا الجزء أھم مؤشرات التحلیل لوحدات المزرعة  یتناول
واأللبان والمناحل واألسماك والصناعات الغذائیة بعد حساب صافي 

  .                                      التدفقات النقدیة

مؤشرات التحلیل ودلیل الربحیة للوحدات ذات الطابع : والأ
  نتاجیة بكلیة الزراعةالخاص اإل

أھم المؤشرات االقتصادیة للوحدات ) ٢٥(یوضح جدول 
  : ذات الطابع الخاص وتشمل ھذه المؤشرات
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معدل العائد المحاسبي والذي یم حسابھ عن طریق قسمة 
الربح المحاسبي على متوسط قیمة االستثمار، ویعتبر االستثمار 

وحیث إن  ٠مقبوًال إذا حقق معدل أعلى من معدل تكلفة رأس المال
٪ فإن ھذه ٨المحسوبة لھذه الوحدات ھي تكلفة رأس المال 

٪، ویوضح ٨الوحدات تعتبر مقبولة اقتصادیًا ألن جمیعھا أعلى من 
الجدول أیضًا مؤشر صافي القیمة الحالیة والذي تمثل الفرق بین 
القیمة الحالیة للتدفقات الداخلة وتكلفة االستثمار، ویقبل المشروع إذا 

وضح األرقام الواردة بالجدول كانت صافي القیمة الحالیة موجبة وت
أن جمیع الوحدات ذات صافي قیمة حالیة موجبة أي أنھا مقبولة 
اقتصادیًا، ویوضح معدل العائد الداخلي معدل الخصم الذي بموجبھ 
تصبح القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة مساویة للتكلفة 

عائد الداخلي المبدئیة لالستثمار ویقبل المشروع إذا كان معدل ال
ویمثل معدل العائد الداخلي عائد  ٠أكبر من معدل تكلفة االستثمار

رأس المال المستثمر في المشروع طوال عمره اإلنتاجي ویوضح 

أن أعلى معدل عائد داخلي حسب لوحدة األلبان حیث ) ٢٥(جدول 
٪، وبناًء على ذلك فإن وحدة األلبان تعتبر عائد رأس ٧٩.٩بلغ نحو 
ستثمر بھا عالي لذلك تعتبر من أفضل الوحدات لالستثمار المال الم

ویعزز ذلك أیضًا مؤشر دلیل الربحیة والذي یستخدم في ترتیب 
المشروعات االستثماریة والتي تحقق صافي قیمة حالیة موجبة، 
ویتم حسابھ عن طریق قسمة مجموعة القیم الحالیة للتدفقات النقدیة 

ة للتدفقات النقدیة الخارجة ویكون الداخلة على مجموع القیم الحالی
إذا كانت تلك النسبة أكبر من الواحد ) مربح(المشروع مجدي 

وكلما كبرت ھذه النسبة كان المشروع أكثر ربحیة، وبلغ  ٠الصحیح
لأللبان، ویلیھ المزرعة حیث بلغ دلیل  ٤.٠٤دلیل الربحیة نحو 

الغذائیة ، ثم وحدة الصناعات ١.١٦ثم المناحل  ٣.٣٥الربحیة نحو 
وھي نسبة أقل من الواحد  ٠.٩٣وأخیرًا وحدة األسماك  ١.٠٠

  .الصحیح لذا تعتبر وحدة األسماك ھي أقل ربحیة

 
  ٢٠١٦-٢٠١١٪ خالل الفترة من ١٠عند زیادة التكالیف  نتاجیھالمؤشرات االقتصادیة لوحدات ذات الطابع الخاص بكلیة الزراعة اإل :)٢٥(جدول 

  الوحدات                          
  المؤشر

  األسماك  المناحل  األلبان  المزرعة
الصناعات 

  الغذائیة

  ١١.٠٦  ٨.٧٦  ٤٤.٢  ٦٣.٦١  ٥٨.٣٧  معدل العائد المحاسبي٪

  ٤٨-  ٣٠٨٩-  ٧٦٠٥٨  ٧٥١٧٧٠  ١٨٠٩١٢  صافي القیمة الحالیة بالجنیھ

  ٧.٨٨  ٥.٦٢  ١٥.٦  ٧٩.٩  ٤٤.٨  معدل العائد الداخلي٪

  ١.٠٠  ٠.٩٣  ١.٢  ٤.٠٤  ٣.٣٥  دلیل الربحیة

  ٤  ٥  ٣  ١  ٢  الترتیب

  نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر
 

مؤشرات التحلیل ودلیل الربحیة للوحدات ذات الطابع  :ثانیًا
  الخاص الخدمیة بكلیة الزراعة

یتناول ھذا الجزء أھم مؤشرات التحلیل لوحدات تدویر 
المخلفات، ومجلة البحوث الزراعیة، والمكافحة البیولوجیة، 

لیل المعملیة، سالمة الغذاء بعد حساب صافي التدفقات النقدیة، والتح
أھم المؤشرات االقتصادیة للوحدات ذات ) ٢٦(یوضح جدول 

معدل العائد المحاسبي : الطابع الخاص وتشمل ھذه المؤشرات
والذي یتم حسابھ عن طریق قسمة الربح المحاسبي على متوسط 

 إذا حقق معدل أعلى من قیمة االستثمار، ویعتبر االستثمار مقبوًال
معدل تكلفة رأس المال وحیث إن تكلفة رأس المال المحسوبة لھذه 

٪ فإن ھذه الوحدات تعتبر مقبولة اقتصادیة ألن ٨الوحدات ھي 
٪ عدا وحدة مجلة البحوث الزراعیة ونسبتھا ٨جمعھا أعلى من 

٪، ویوضح الجدول أیضًا مؤشر صافي القیمة الحالیة والذي ٣.٥٦
الفرق بین القیمة الحالیة للتدفقات الداخلة وتكلفة االستثمار، یمثل 

ویقبل المشروع إذا كانت صافي القیمة الحالیة موجبة وتوضح 
األرقام الواردة بالجدول أن جمیع الوحدات ذات صافي قیمة حالیة 
موجبة أي أنھا مقبولة اقتصادیًا عدا ووحدة مجلة البحوث الزراعیة 

یة سالبة وھذا مرفوض ویوضح معدل العائد حیث إن قیمتھا الحال

الداخلي معدل الخصم الذي بموجبھ تصبح القیمة الحالیة للتدفقات 
النقدیة المستقبلیة مساویة للتكلفة المبدئیة لالستثمار ویقبل المشروع 

ویمثل ٠إذا كان معدل العائد الداخلي أكبر من معدل تكلفة االستثمار
المال المستثمر في المشروع طوال  معدل العائد الداخلي عائد رأس

  .عمره اإلنتاجي
إن أعلى معدل عائد داخلي ھو وحدة ) ٢٦(یوضح جدول و

٪، بناًء على ذلك فإن ٥١.٣٦المكافحة البیولوجیة حیث بلغ نحو 
وحدة المكافحة البیولوجیة تعتبر عائد رأس المال المستثمر بھا 

یعرز ذلك أیضًا أعالي لذلك تعتبر من أفضل الوحدات لالستثمار و
مؤشر دلیل الربحیة والذي یستخدم في ترتیب المشروعات 
االستثماریة والتي تحقق صافي قیمة حالیة موجبة ویتم حسابھ عن 
طریق قسمة مجموع القیم الحالیة للتدفقات النقدیة الخارجة ویكون 

إذا كانت تلك النسبة أكبر من الواحد ) مربح(المشروع مجدي 
ت ھذه النسبة كان المشروع أكثر ربحیة، وبلغ كلما كبر ٠الصحیح

للمكافحة البیولوجیة، یلیھ تدویر المخلفات  ٦.٥١دلیل الربحیة نحو 
، وأخیرًا ١.٣٤، ثم التحلیل المعملیة٢.١١، ثم سالمة الغذاء٢.١٦

وھي نسبة أقل من الواحد الصحیح  ٠.٨٥مجلة البحوث الزراعیة 
  .ھي أقل ربحیة لذا تعتبر وحدة مجلة البحوث الزراعیة

  
  ٢٠١٦-٢٠١١٪ خالل الفترة من ١٠المؤشرات االقتصادیة لوحدات ذات الطابع الخاص الخدمیة بكلیة الزراعة عند زیادة التكالیف  :)٢٦(جدول 

 الوحدات                           
  المؤشر

  تدویر المخلفات
مجلة البحوث 

  الزراعیة
المكافحة 
 البیولوجیة

التحلیل 
  المعملیة

  سالمة الغذاء

  ٧٨.٧٣  ١٣.١٣  ٢٠٦.٩٦  ٣.٥٦  ٣١.٩٣  معدل العائد المحاسبي٪

  ٣٧٧٥١  ٣٠٢٣٩  ٨٤٣٥٤  ٨٥١٤-  ٩٩١٤٠  صافي القیمة الحالیة بالجنیھ

  ٢٣.٣٦  ١٩.٩٨  ٥١.٣٦  ٠.٩٥  ٤٩.٢٢  معدل العائد الداخلي٪

  ٢.١١  ١.٣٤  ٦.٥١  ٠.٨٥  ٢.١٦  دلیل الربحیة

  ٣  ٤  ١  ٥  ٢  الترتیب

 حصائيل اإلنتائج التحلی :المصدر
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Abstract: Special units, whether agricultural or service, contribute to improving the level of community 
services through the development of infrastructure in civil society. Because these units face some problems 
as a result of their active and positive participation in community development processes due to lack of 
efficiency of these units with low quality of service, the study aims at financial evaluation of these units 
through some economic indicators. 

The study reached the following results: 
1- Characterization of units of a special nature are economic units established under the law of the High 
Authority and enjoy the independence of technical and administrative and activate its role in the provision of 
community services excellence. 
2- The index of profitability index for the units of the special character of the Faculty of Agriculture for 
productive units, where in the first order, the milk unit was about 4.49, in the second order, the unit of the 
farm about 3.72 in the third order, the unit of the dead about 1.29. 
3- For the units of the special character of the Faculty of Agriculture for service units, the results of the study 
show that the index of profitability of the biological control unit increased by 7.23, followed by the 
agricultural waste recycling unit by 2.39 and the food safety unit by 2.11. 

The study recommends that: 
1- Follow the method of financial accounting. 
2- Provision of financial resources. 
3- Increase awareness of the importance of special units. 
4- Raising the efficiency of these units. 

Keywords: Egypt, financial evaluation, resources, special units, economic indicators 


