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تمثل المخلفات الزراعية عبئاً ثقيالً علي البيئة، حيث أن تراكم هذه المخلفات يؤدي إلي آثار سلبية بيئية باالضافة 
إلي تدهور اإلنتاج الزراعي. لذلك استهدفت الدراسة توفير مصدر طاقة مستدام ومنخفض التكلفة وآمن صناعياً 
وبيئياً للمناطق البعيدة في عمق الصحراء والمناطق الريفية. إضافة إلي إنتاج سماد عضوي تام التحلل وذو قيمة 
البيوجاز  لوحدات  اإلقتصادية  الجدوى  دراسة  إعتمدتالدراسةعليإجراء  التكاليف.لذلك  ومنخفض  عالية  سماديه 
الصغيرة ذات السعات  4 م3، 6 م3 في بعض المناطق حديثة االستصالح بمحافظتى )الفيوم، أسيوط(, حيث 
بلغ إجمالي عدد مفردات  العينة 001 مفردة ، كما تم إجراء تحليل الحساسية وذلك لقياس مدي تحمل الوحدات 
والتنبؤ بكمية المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية بجمهورية مصر العربية خالل الفترة )9102 – 0302(  
وكانت اهم النتائج كالتالى إن وحدة إنتاج البيوجاز ذات سعة 4 م3 تفي بمقدار 001% من إحتياجات المنزل من 
الغازو توفر عدد 31 فرصة عمل لعمالة موسمية, كما تفي بحوالي 53% من إحتياجات المزارع من الطاقة  , كما 
إن إجمالي الدخل الذي يتم توفيره بعد إنشاء وحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 م3 يقدر بــ 0674 جنيه سنوياً, وكذلك 
وحدة إنتاج البيوجاز ذات سعة 6 م3 تفي بمقدار 001% من إحتياجات المنزل من الغاز + ما يكافئ 2 إسطوانة 
بوتجاز شهرياً يمكن إستخدامها لحظيرة الحيوانات أو بيعها للغيرو توفر عدد 51 فرصة عمل لعمالة موسمية, 
كما تفي بحوالي 05% من إحتياجات المزارع من الطاقة ,كما إن إجمالي الدخل الذي يتم توفيره بعد إنشاء وحدة 

إنتاج البيوجاز سعة 6 م3 يقدر بــ0407 جنيه سنوياً. 

االسترداد،  فترة   ، الخصم  معامل   ، االقتصادية   ، الجدوى  دراسة  الداخلى،  العائد  معدل  المفتاحيه:  الكلمات 
البيوحاز، الربح.

المقدمة                                                                               

أدى التقدم الحضاري لإلنسان واهتمامه بالمحافظة على البيئة من 
التلوث إلي البحث عن مصادربديلة للطاقة البترولية الملوثة للبيئة 
واستغالل  بإضطراد،  السعر  والمرتفعة  النضوب  في  واآلخذة 
مستدام  إقتصادي  بشكل  النظيفة  الطاقة  إلنتاج  الطبيعية  المصادر 
والعودة إلي الزراعة العضوية لترشيد استخدام األسمدة الكيماوية 
بإتباع  وذلك  عالمية  تنافسية  قدرة  ذات  زراعية  منتجات  وإلنتاج 
تكنولوجيات متطورة ونظيفة وقليلة التكلفة تحقق كثير من اآلمال 
الحيوانية  أو  منها  النباتية  الزراعية سواء  المخلفات  استغالل  مثل 
إلنتاج البيوجاز) محمد2006(. والبيوجاز هو مصدر من مصادر 
الطاقة كما أنه ينتج كناتج ثانوي من عملية إنتاج غاز البيوجاز سماد 
عضوي جيد غني في محتواه من المادة العضوية والعناصر السمادية 
للنبات فضالً عن إحتوائه  المالئمة  الكبرى والصغرى وبالكميات 
علي الهرمونات النباتية والفيتامينات ومنظمات النمو ويكون خالياً 
من الميكروبات المرضية واليرقات والبويضات وبذور الحشائش 
حيث تهلك تماماً أثناء تخمر المخلفات العضوية مما يجعله سماداً 
نظيفاً ال يلوث البيئة وال يوجد خطورة من استخدامه فى تسميد جميع 

المحاصيل. )الشيمي 2013).

مشكلة الدراسة                                                                       

تشكل المخلفات الزراعية في مصر واحدة من أهم المشكالت 
البيئية الناتجة عن عملية اإلنتاج الزراعي، إذا لم يحسن إستغاللها 

بشكل إقتصادي بيئي، حيث تبلغ المخلفات الزراعية في مصر حوالي 
23.5 مليون طن سنوياً، في حين تبلغ عالمياً حوالي 2000 – 2500 
مليون طن سنوياً وبما يقدر بحوالي 6 مليار جنية سنوياً )وزارة البيئة 
2016(. كما شكل إرتفاع أسعار السلعة األساسية ضغطاً اقتصادياً 
كبيراً علي ميزانية األسرة المصرية وقطاعات صناعية عديدة هامة، 
منها علي سبيل المثال قطاع الدواجن، نتيجة لصعوبة وإرتفاع تكاليف 
النقل والتوزيع والتخزين إضافة إلي مخاطر صناعية وأمنية نتجت 
عن آليات تداول إسطوانات البوتجاز أو أي مصدر من مصادر الوقود 

األحفوري األخرى .

أهداف الدراسة                                                                         

تستهدف الدراسة  تعظيم كفاءة إستخدام الموارد البيئية الزراعية 
المتاحة من المخلفات النباتية والحيوانية )مصطفى 2017(، لالستفادة 
الكاملة منها في توليد الطاقة والحد من إستهالك المشتقات البترولية 
ما يؤدى إلى المحافظة على البيئة الزراعية من التلوث وكذلك دراسة 
التي تعود على المجتمع الريفي بوجة  الجدوى اإلقتصادية والبيئية 
خاص والدولة بوجة عام من خالل اإلستفاده من المخلفات الزراعية.

)أحمد 2012). 

الطريقة البحثية                                                              

إعتمدت الدراسةعلى إجراء دراسة الجدوى اإلقتصادية لوحدات 
البيوجاز الصغيرة ذات السعات  4 م3، 6 م3 في بعض المناطق 
حديثة االستصالح بمحافظتى )الفيوم، أسيوط(, حيث بلغ إجمالي 
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عدد مفردات  العينة 100 مفردة ، كما تم إجراء تحليل الحساسية 
بنسبة 10% )زيادة التكاليف بنسبة 10%، إنخفاض اإليرادات بنسبة 
المخلفات  بكمية  والتنبؤ  الوحدات  لقياس مدي تحمل  10%( وذلك 
الزراعية والنباتية والحيوانية بجمهورية مصر العربية خالل الفترة 

.(2030 – 2019)

مصادر البيانات                                                                        
 

البيوجاز  بمشروع  المتوافرة  البيانات  الدراسةعلى  إعتمدت 
الدولية  الشراكة  بوحدة  المتوافرة  البيانات  وأيضاً  البيئة  بوزارة 
للوقود الحيوي لجمهورية مصر العربية – بمركز بحوث الصحراء 
وبتحليل هذه البيانات وجد أنه هناك ضرورة إلعداد إستمارة استبيان 
المتاحة وتحديثها وإستكمال  البيانات  والتأكد من  للتدقيق والضبط 
بوحدات  الخاصة  الجدوى  دراسة  إلعداد  الالزمة  البيانات  باقي 
المنشورة  الثانوية  البيانات  على  الدراسة  اعتمدت  كما  البيوجاز. 
وغير  الحكومية  الجهات  بعض  تصدرها  التي  المنشورة  وغير 
الحكومية. فقد تم الحصول على البيانات االحصائية الالزمة لهذه 

الدراسة في صورة سالسل زمنية من الجهات التالية.
1. وزارة الزراعة وإستصالح األراضي- قطاع الشئون االقتصادية، 

نشرة اإلقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة.
2. باالضافة إلى إستعراض بعض الدراسات والبحوث ذات الصلة 

بموضوع الدراسة.

األساليب البحثية المتعلقة بموضوع الدراسة                                                                        

يمكن  شاكر,2000(:  )نبيل  اإلقتصادية  الجدوي  دراسة  مفهوم  أ . 
بأنها  ما  لمشروع  اإلقتصادية  الجدوي  بدراسة  المقصود  تحديد 
األساليب العلمية المحددة والمستخدمة في جمع البيانات والمعلومات 
المطلوبة وتحليلها بهدف التوصل إلي نتائج قاطعة عن مدي صالحية 

المشروع موضع الدراسة من عدمه.
ب . معايير تقييم المشروعات )جالل المالح،1991)

1. معامل الخصم والقيمة المستقبلية للنقود: 
معامل الخصم = ]1 / (1 + ر([ن

حيث:ر = سعر الخصم الذي يتم علي أساسه التخصيم ، ن = رقم 
السنة المستقبلية

وبناء عليه فإنه يمكن حساب القيمة الحالية للنقود عن طريق 
القانون التالي:

القيمة الحالية للنقود = القيمة المستقبلية للنقود * معامل الخصم

2. صافي القيمة الحالية للمشروع: يتم حساب صافي القيمة الحالية 
للمشروع عن طريق طرح القيمة الحالية إلجمالي تكاليف المشروع 
من القيمة الحالية إلجمالي ايرادات المشروع اي يتم حساب صافي 

القيمة الحالية لصافي الربح.

3. نسبة العائد إلي التكاليف: يتم حساب نسبة العائد التكاليف من 
خالل قسمة صافي االيرادات الكلية علي التكاليف الكلية ويستخدم 
هذا المعيار لمعرفة هل المشروع يحقق مكاسب أم ال اي أن العوائد 
أكبر من  النسبة  كانت  في حالة  تكاليفه وذلك  تفوق  المشروع  من 

الواحد الصحيح.

 :(IRR( 4. معدل العائد الداخلي
معدل العائد الداخلي = )IRR( سعر الخصم األدنى + الفرق بين 
النقدي عند سعر  للتدفق  الحالية  القيمة  الخصم * )صافي  سعري 
الخصم األدنى / القيمة المطلقة لمجموع صافي القيمة الحالية للتدفق 

النقدي عند سعري الخصم(

5.فترة إسترداد رأس المال: 
  100 * ])IRR( فترة اإلسترداد = ]1 / معدل العائد الداخلي

6. معدل العائد البسيط علي رأس المال الستثمر:
)صافي الربح لسنة عادية / رأس المال المستثمر( * 100

النتائج البحثية                                                                        

الوضع الراهن للمخلفات الزراعية فى مصر 

أوال:تطور كمية المخلفات الزراعية "النباتية والحيوانية" في جمهورية 
مصر العربية خالل الفترة )2000 – 2018):

في  الزراعية  المخلفات  كمية  تطور   )1( جدول  يوضح 
حيث   )2018  –  2000( الفترة  خالل  العربية  مصر  جمهورية 
تمثل المخلفات النباتية حوالي 99.3% من إجمالي كمية المخلفات 
الزراعية .بينما تمثل المخلفات الحيوانية نسبة قليلة من المخلفات 

الزراعية حوالي%0.6.

وقد تم الحصول علي معادالت اإلتجاه العام لكل من المخلفات 
الزراعية بصفة عامة والمخلفات النباتية والمخلفات الحيوانية وقد 

كانت كما موضحة بالجدول )2)

ومن الجدول السابق يتضح أن:
1. وبدراسة العالقة اإلتجاهية لكمية المخلفات الزراعية بصفة عامة 

خالل الفترة
الخطية أفضل الصور  (2000 – 2018( وجد أن الصورة 
الزراعية  المخلفات  كمية  تزايدت  حيث  البيانات  لطبيعة  مالئمة 
بلغ نحو 0.32  عند مستوي معنوية %1  بمقدار معنوي إحصائياً 

مليون طن سنوياً كما ثبت معنوية النموذج ككل.
كما يوضح معامل التحديد أن حوالي 93% من التغيرات الحادثة 
في كمية المخلفات الزراعية ترجعإليمجموعةمنالعواماللتييعكسأثره

اعنصرالزمن .
2. بدراسة العالقة اإلتجاهية لكمية المخلفات النباتية خالل الفترة 
الصور  أفضل  الخطية هي  الصورة  أن  (2000 – 2018( وجد 
مالئمة لطبيعة البيانات حيث تزايدت كمية المخلفات النباتية بمقدار 
معنوي إحصائياً عند مستوي معنوية 1% بلغ نحو 0.32 مليون طن 

سنوياً كما ثبت معنوية النموذج ككل.
كما يوضح معامل التحديد أن حوالي 92% من التغيرات الحادثة 
في كمية المخلفات النباتية ترجعإليمجموعةمنالعواماللتييعكسأثرهاع

نصرالزمن .
3. بدراسة العالقة اإلتجاهية لكمية المخلفات الحيوانية خالل الفترة 
(2000 – 2018( وجد أن الصورة الخطية هي أفضل الصور 
مالئمة لطبيعة البيانات حيث تزايدت كمية المخلفات الحيوانية بمقدار 
معنوي إحصائياً عند مستوي معنوية 1% بلغ نحو 0.001 مليون 

طن سنوياً كما ثبت معنوية النموذج ككل.

كما يوضح معامل التحديد أن حوالي 47% من التغيرات الحادثة 
في كمية المخلفات الزراعية ترجعإليمجموعةمنالعواماللتييعكسأثره

اعنصرالزمن .                            

ثانيا: األهمية النسبية لكمية المخلفات النباتية و الحيوانية إلي إجمالي 
المخلفات الزراعية بجمهورية مصر العربية خالل الفترة )2014 

:(2018 –
األهمية النسبية لكمية المخلفات النباتية و الحيوانية إلي إجمالي المخلفات 
الزراعية بجمهورية مصر العربية خالل الفترة )2014 – 2018): 
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جدول  1. تطور كمية المخلفات الزراعية )النباتية والحيوانية( بجمهورية مصر العربية خالل الفترة )2000- 2018( )الكمية : مليون طن( 

إجمالي كمية المخلفات السنوات
الزراعية

 كمية
 المخلفات
النباتية

كمية المخلفات الحيوانية

200017.7917.680.11
200117.6717.550.12
200218.2018.080.13
200318.1318.000.13
200418.6618.530.13
200520.4120.280.14
200619.7719.630.14
200719.4519.300.15
200820.8220.680.15
200920.0619.930.14
201019.7419.600.14
201120.6720.530.14
201220.9520.800.15
201322.1121.980.14
201422.3222.180.14
201523.1222.970.14
201622.76422.6140.142
201723.08922.93830.144
201823.41623.2630.146
20.4820.340.138المتوسط

وزارةالزراعةوإستصالحاألراضي،قطاعالشئوناإلقتصادية،سجالتاإلدارةالعامةلإلحصاء،بياناتغيرمنشورة  بيانات  من  وحسبت  المصدر:جمعت 
الزراعية"بالطنعليأساسم – اإلدارةالمركزيةلإلقتصادالزراعي،النشرةالسنويةلإلقتصادالزراعي،أعدادمتفرقة. )تمتقديركميةالمخلفات "المخلفات 

عاملتحوياللطن = 4 حمل(.

جدول 2.   معادالت اإلتجاه الزمنى  العام لتطور كمية المخلفات الزراعية بصفة عامة وتطور كمية المخلفات النباتية وتطور كمية المخلفات 
الحيوانية بجمهورية مصر العربية خالل الفترة )0002 – 8102(.

النموذج المقدرFR2المتغير
1120.93Yiالمخلفات الزراعية

^ = 17.1 + 0.32Xi(66.7) 14.5)   **)**

2080.92المخلفات النباتية
Yi

^= 17.11 + 0.32Xi

           (55.1310.11)**)   **)

15.20.47المخلفات الحيوانية
Yi

^= 0.13 + 0.001Xi

           (34.4)3.9)   **)**

SSPS المصدر:حسبت من بيانات جدول )2 – 1( بالدراسة بإستحدام برنامج

حيث: 
القيمة التقديرية للمتغير التابع بالمليون طن  ̂ Yi
(i = )1،2،.......،16 متغير الزمن حيث  Xi

معامل التحديد  R2
معنوية النموذج  F

تشيرالقيمةبينالقوسينإلىقيمةTللمعالم  )    (
معنويعندمستوي )0.01).  **
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جدول 3. األهمية النسبية للمخلفات النباتية والحيوانية بجمهورية مصر العربية خالل الفترة )2014 – 2018( )الكمية : مليون طن(

السنوات

إجمالي 
كمية 

المخلفات 
الزراعية

كمية 
المخلفات 

النباتية

نسبة 
المخلفات 
النباتية من 

إجمالي 
المخلفات 
الزراعية 

)%(

كمية 
المخلفات 
الحيوانية

نسبة 
المخلفات 
الحيوانية 

من إجمالي 
المخلفات 
الزراعية 

)%(

2014
22.3222.1899.40.140.6

2015
23.1222.9799.40.140.6

201622.76422.61499.340.1420.62
201723.08922.938399.3470.1440.62
201823.41623.26399.350.1460.62

المتوسط 
22.922.899.40.10.6الحسابى

المتوسط 
الهندسى

22.9422.7999.370.140.61

 المصدر:جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، قطاع الشئون اإلقتصادية، سجالت اإلدارة العامة لإلحصاء، بيانات غير 
منشورة – اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعي، النشرة السنوية لإلقتصاد الزراعي، )مصدر سابق(.

جدول 4.  األهمية النسبية لمخلفات محاصيل الدراسة بالنسبة إلجمالي المخلفات النباتية في مصرخالل الفترة )2013- 2017()كمية المخلف : مليون طن(

السنوات

المخلفات

 النباتية

األتبان

تبن

 القمح

% من 

جملة

 األتبان

األحطاب

حطب 

الذرة

%من

جملة 

األحطاب

حطب

القطن

%من

جملة األحطاب

القش

قش

 األرز

% من 

جملة 

القش

201322.09.79.295.37.35.6770.60.083.13.1100

201422.2119.183.17.35.778.40.70.132.999.2

201522.911.57.867.87.45.777.00.68.113.23.196.9

201622.610.78.983.210.28.482.40.54.903.22.990.6

201722.9119.283.610880.00.66.0032.893.3

المتوسط 

الحسابى

22.52

10.7882.08.446.6879.10.67.113.12.9695.5

المتوسط 

الهندسى

22.510.88.882.18.36.678.90.61.13.13.095.9

 المصدر: وزارةالزراعةواستصالحاألراضي،قطاعالشئوناالقتصادية،سجالتاإلدارةالعامةلإلحصاء،بياناتغيرمنشورة.
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ثالثا: األهمية النسبية لمخلفات محاصيل الدراسة بالنسبة إلجمالي 
المخلفات النباتية في مصرخالل الفترة )2013- 2017) 

من  نحو%82  تمثل  القمح  تبن  كمية  أن   )4( جدول  من  يتضح 
من  حوالي%79.1  يمثل  الذرة  حطب  بينما  األتبان،  مجموعة 
14.7%من  حوالي  القطن  حطب  ويمثل  األحطاب،  مجموعة 
الذرة وحطب القطن نحو  مجموعة األحطاب، حيث يمثل حطب 
ألرز  قشا  يمثل  بينما  األحطاب،  مجموعة  متوسط  من   %82.3
الدراسة  فترة  خالل  وذلك  القش  مجموعة  من   %95.5 حوالي 
تمثل  النها  الدراسة  اختيارمحاصيل  تم  ولذلك   ،)2017-2013)

نسب كبيرة من المجموعات التابعة لها. 

اجمالى  من  ونسبتها  األبقاروالجاموس  مخلفات  رابعا:تطوركمية 
المخلفات الحيوانية على مستوى الجمهورية خالل الفترة )2000 

 (2018 –
يوضح  جدول )5( نسبة مخلفات الجاموس واألبقار موضع 
مصر  بجمهورية  الحيوانية  المخلفات  إلجمالي  بالنسبة  الدراسة 

العربية خالل الفترة )2000 – 2018) 

كمية مخلفات الجاموس قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان حيث 
بلغت أدناها عامي )2000، 2001( بمقدار )0.07 مليون طن( 
بنسبة )63.64%، 58.33%( علي الترتيب من إجمالي المخلفات 
في  أقصاها  بلغت  حين  في  الجمهورية،  مستوي  علي  الحيوانية 
عام )2016( بمقدار )0.09 مليون طن( بنسبة )63.38%( من 

إجمالي المخلفات الحيوانية علي مستوي الجمهورية. 

الزيادة  بين  تذبذبت  قد  األبقار  مخلفات  كمية  أن  يتضح  كما 
والنقصان فقد بلغت أدناها عام )2000( بمقدار)0.04 مليون طن( 
مستوي  علي  الحيوانية  المخلفات  إجمالي  من   )%36.36( بنسبة 
 ،2011  ،2010( أعوام  أقصاها  بلغت  حين  في  الجمهورية، 
2012، 2013، 2014 ,2018 ,2015  ,2016( حيث قدرت 
بحوالي )0.06 مليون طن( بنسبة )%42.86، %42.86، %40، 
42.86%، 42.62%، 42.86%   ,42.25% , 41.10%( علي 
الترتيب من إجمالي المخلفات الحيوانية علي مستوي الجمهورية. 

جدول 5. تطور كمية مخلفات األبقار والجاموس ونسبتها من اجمالى المخلفات الحيوانية على مستوى الجمهورية خالل الفترة )2000 – 2018( )الكمية 
: مليون طن(

كمية المخلفات السنوات
الحيوانية

األبقارالجاموس

الكمية
النسبة من إجمالي 
المخلفات الحيوانية 

)%(
النسبة من إجمالي المخلفات الحيوانية )%(الكمية

20000.110.0763.640.0436.36
20010.120.0758.330.0541.67
20020.130.0861.540.0538.46
20030.130.0861.540.0538.46
20040.130.0861.540.0538.46
20050.140.0857.140.0535.71
20060.140.0857.140.0642.86
20070.150.0853.330.0640
20080.150.0853.330.0640
20090.140.0857.140.0535.71
20100.140.0857.140.0642.86
20110.140.0857.140.0642.86
20120.150.0958.670.0640
20130.140.0857.140.0642.86
20140.140.0857.140.0642.62
20150.140.0855.710.0642.86
20160.1420.0963.380.0642.25
20170.1440.0855.560.0534.72
20180.1460.0854.790.0641.10

0.1380.0857.970.0639.99المتوســــــــــــــط

 المصدر: جمعت حسبت من بيانات وزارة الزراعة وإستصالح االراضي، قطاع الشؤن اإلقتصادية، نشرة اإلنتاج الحيواني، )مصدر سابق(.
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وتطور  الراهن  بالوضع  الخاصة   السابقة  النتائج  بمراجعة 
من  الفترة  خالل  العربية  مصر  بجمهورية  الزراعية  المخلفات 
(2000 – 2018( تم القيام  بدراسة الجدوى اإلقتصادية لوحدات 

إنتاج البيوجاز لالستفادة من هذة المخلفات. 

إنتاج  لوحدات  اإلقتصادي  التقييم  الدراسة  هذة  وتستعرض 
البيوجاز المنزلية ذات السعات المختلفة )4 م3– 6 م3( ويتم فيه 

تحديد التالي:

وكذلك  الوحدة  من  الناتج  السنوي  والعائد  السنوية  التكاليف   .1
صافي الربح لكل سعة.

بدون  للسعتين  الكلية  التكاليف  إلى  الكلية  اإليرادات  نسبة   .2
إستخدام عوامل الخصم.

3. قدرة األموال المستخدمة في إنتاج البيوجاز للسعتين طوال فترة 
حياة كل وحدة علي حده.

4. تحديد فترة إسترداد قيمة وحدة إنتاج البيوجاز للسعات المختلفة 
5. تحديد معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر لكل سعة.

اوال: وحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 م3: 

وحدة البيوجاز سعة 4 م3 تشغل مساحة )4 * 4( متر والتي 
تكاليف  بلغت  بحيث  المزارعين،  إحتياجات  لتلبية  تطبيقها  يمكن 
وبعمر  عام 2018  السوق  ألسعار  وفقاً  جنيه(   9250( إنشاؤها 
للتصميمات اإلنشائية لمعهد بحوث  إفتراضي يبلغ 15 عاماً وفقاً 
تنقسم  حيث  الزراعية  البحوث  بمركز  والبيئة  والمياه  األراضي 

التكاليف إلي:

1. 60% من التكاليف لإلنشاءات وتقدر بـ 5550 جنيه.
بعمر  جنيه.   2775 بـ  وتقدر  للخزان  التكاليف  من   %25  .2
ذلك حسب  من  أكثر  يكون  أن  الممكن  ومن  عام،  إفتراضي 15 

اإلستخدام والصيانة.
3. 10% من التكاليف لمستلزمات التشغيل وتقدر بـ 925 جنيه

الثابت بنحو )380 جنيه(  المال  ويقدر إجمالي إهالك رأس 
مقسم إلي:

1. (111 جنيه( قيمة قسط اإلهالك السنوي لإلنشاءات بمعدل %2 
سنوياً من تكلفة اإلنشاء.

2. (84 جنيه( قيمة قسط اإلهالك السنوي للخزان بمعدل إهالك 
3% سنوياً من تكلفة الخزان.

التشغيل  لمستلزمات  السنوي  قيمة قسط اإلهالك  (185جنيه(   .3
بمعدل إهالك 20% سنوياً من تكلفة مستلزمات التشغيل.

كجم   100 في  البيوجاز  لوحدة  اليومية  المدخالت  وتتمثل 
واألرض  الحيوانات  مخلفات  من  عليها  الحصول  ويتم  مخلفات 
للحصول  تكلفة  يوجد  ال  وبالتالي  للمزارع  المملوكين  الزراعية 

عليها.

وتقدر قيمة التكاليف السنوية لوحدة البيوجاز بـ )580 جنيه( 
وتتمثل فيما يلي:

1.  (380 جنيه( قيمة أقساط اإلهالك السنوية.
2.  (200 جنيه( تكاليف الصيانة.

وتتمثل المخرجات لوحدة البيوجاز فيما يلي:
 (LPG( 1. 4 م3 غاز البيوجاز وهو يكافئ 4 إسطوانة بوتاجاز

شهرياً.
2. 3.5 م3 سماد بيوجاز سنوياً أي ما يعادل 3.5 طن سماد/سنة.

العائد السنوي من الوحدة :
يقدر إجمالي العائد السنوي المتحصل عليه من وحد البيوجاز 

سعة 4 م3 بنحو )2860 جنيه( مقسم إلي:

وفقاً  الوحدة وتم حسابه  الناتج من  الغاز  قيمة  (3360 جنيه(   .1
لعدد إسطوانات البوتاجاز المكافئة للغاز الناتج وهي 4 إسطوانة 
الواحدة  لإلسطوانة  شراء  بتكلفة  سنوياً  إسطوانة   48 أي  شهرياً 

تقدر بـ )70 جنيه(.
2. (1400 جنيه( قيمة السماد الناتج وتم حسابه وفقاً لتكلفة شراء 

طن السماد العضوي تقدر ب )400 جنيه( للطن.
3. تم إضافة ثمن بيع إسطوانات الغاز الحديد لعائد السنة األولي 
من عمر المشروع والتي قدرت ب 1000 جنيه لعدد 2 إسطوانة 

(500 جنيه ثمن بيع اإلسطوانة الواحدة وفقاً لسعر السوق(.

بإستخدام  المتوقع  اإلقتصادي  التحليل   )6( جدول  ويوضح 
معامل الخصم إجتماعي )13%،( لوحدة البيوجاز سعة 4 م3 التي 
العمر  وهي  عام  مدي 15  علي  الزراعية  بالمخلفات  تغذيتها  يتم 

اإلفتراضي للوحدة.

يتضح من الجدول السابق أن:
1. يقدر صافي الربح خالل فترة حياة المشروع التي إستمرت 15 

عام بدون إستخدام عوامل الخصم بنحو )54450 جنيه(.
2. يبلغ متوسط الربح السنوي للوحدة نحو 4760 جنيه.

3. تقدر القيمة الحالية لصافي الربح في نهاية العمر اإلفتراضي 
للمشروع عند عامل خصم 13% تبلغ )19709.9(.بينما تبلغ عند 

عامل خصم %16)15728.02 )
4. تقدر نسبة اإليرادات الكلية إلى التكاليف الكلية بدون إستخدام 
أن هذه  4.03 وحيث   = 17950  / الخصم = 72400  عوامل 
تفوق  المشروع  هذا  فإن عوائد  الصحيح  الواحد  تزيد عن  النسبة 
تكاليفه أي أن كل جنيه مستثمر في وحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 

م3 يحقق صافي عائد قدره 3.03 جنيه.

البيوجاز طوال فترة حياة  إنتاج  المستخدمة في  5. قدرة األموال 
الوحدة: 

/19709.9[*3  +13  = (IRR( معدل العائد الداخلي
])15728.02+19709.9)
%15 = 14.7 =  

للموارد  المشروع  يحققها  أن  يمكن  فائدة  أقصي  أن  أي 
المستخدمة إذا أريد للمشروع أن يسترد تكاليف اإلستثمار والتشغيل 
التعادل بين اإليرادات والمصروفات هو  في نفس الوقت ويحقق 

.%15
6. فترة إسترداد قيمة الوحدة: 

 7 أي  سنة   6.67  =  100*  (15/1( فترة اإلسترداد = 
سنوات.

أي أن مشروع وحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 م3 يمكن أن يدفع 
المال  الوقت رأس  للمزارع ويسترجع في نفس  فائدة  أعلي سعر 

المستثمر فيه بعد 7 سنوات تقريباً.
7. معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر: 

 = معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر 
 %45.2 = 100*(9250/4180)

أي أن معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر والمقدر 
رأس  بإدخار  البديلة  للفرصة  الفائدة  سعر  عن  يزيد   %45 بنحو 

المال المستثمر في البنوك التجارية حيث يقدر بنحو %18.
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    جدول 6. تحليل العائد اإلقتصادي لوحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 م3)القيمة: بالجنيه(

صافي اإليراداتالتكاليفالسنوات
الربح

معامل 
خصم 
%13

القيمة الحالية 
لصافي 
الربح 
بمعامل 

خصم %13

معامل 
خصم 
%16

القيمة الحالية لصافي 
الربح بمعامل خصم 

%16

1983057604070-0.8853601.95-0.8623508.34-
2580476041800.7833272.940.7413097.38

3580476041800.6932896.740.6412679.38
4580476041800.6132562.340.5522307.36
5580476041800.5432269.740.4761989.68
6580476041800.482006.40.411713.8
7580476041800.4251776.50.3541479.72
8580476041800.3761571.680.3051274.9
9580476041800.3331391.940.2631099.34

10580476041800.2951233.10.227948.86
11580476041800.2611090.980.195815.1
12580476041800.231965.580.168702.24
13580476041800.204852.720.145606.1
14580476041800.181756.580.125522.5
15580476041800.159664.620.108451.44

15728.02ــــــ179507240054450اإلجمالي
 المصدر:جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان

ثالثاُ: وحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 م3:
وحدة البيوجاز سعة 6 م3 تشغل مساحة )4.6 * 4.6( متر 
بلغت  بحيث  المزارعين،  إحتياجات  لتلبية  تطبيقها  يمكن  والتي 
تكاليف إنشاؤها )10750 جنيه( وفقاً ألسعار السوق عام 2018 
وبعمر إفتراضي يبلغ 15 عاماً وفقاً للتصميمات اإلنشائية لمعهد 
حيث  الزراعية  البحوث  بمركز  والبيئة  والمياه  األراضي  بحوث 

تنقسم التكاليف إلي:

1. 60% من التكاليف لإلنشاءات وتقدر بـ 6450 جنيه.
بعمر  جنيه.   3225 بـ  وتقدر  للخزان  التكاليف  من   %25  .2
ذلك حسب  من  أكثر  يكون  أن  الممكن  ومن  عام،  إفتراضي 15 

اإلستخدام والصيانة.
3. 10% من التكاليف لمستلزمات التشغيل وتقدر بـ 1075 جنيه.

ويقدر إجمالي إهالك رأس المال الثابت بنحو )441 جنيه( مقسم 
إلي:

1. (129 جنيه( قيمة قسط اإلهالك السنوي لإلنشاءات بمعدل %2 
سنوياً من تكلفة اإلنشاء.

2. (97 جنيه( قيمة قسط اإلهالك السنوي للخزان بمعدل إهالك 
3% سنوياً من تكلفة الخزان.

3. (215 جنيه( قيمة قسط اإلهالك السنوي لمستلزمات التشغيل 
بمعدل إهالك 20% سنوياً من تكلفة مستلزمات التشغيل.

كجم   150 في  البيوجاز  لوحدة  اليومية  المدخالت  وتتمثل 
واألرض  الحيوانات  مخلفات  من  عليها  الحصول  ويتم  مخلفات 
للحصول  تكلفة  يوجد  ال  وبالتالي  للمزارع  المملوكين  الزراعية 

عليها.

وتقدر قيمة التكاليف السنوية لوحدة البيوجاز بـ )741 جنيه( 
وتتمثل فيما يلي:

1.  (441 جنيه( قيمة أقساط اإلهالك السنوية.
2.  (300 جنيه( تكاليف الصيانة السنوية.

وتتمثل المخرجات لوحدة البيوجاز فيما يلي:
 (LPG( 1. 6 م3 غاز البيوجاز وهو يكافئ 6 إسطوانة بوتجاز

شهرياً.
2. 5 م3 سماد بيوجاز سنوياً أي ما يعادل 5 طن سماد/سنة.

السنوي  العائد  إجمالي  يقدر   : الوحدة  من  السنوي  العائد 
المتحصل عليه من وحدة البيوجاز سعة 6 م3 بنحو)7040 جنيه( 

مقسم إلي:
وفقاً  الوحده وتم حسابه  الناتج من  الغاز  قيمة  (5040 جنيه(   .1
لعدد إسطوانات البوتاجاز المكافئة للغاز الناتج وهي 6 إسطوانة 
الواحدة  لإلسطوانة  شراء  بتكلفة  سنوياً  إسطوانة   72 أي  شهرياً 

تقدر بـ )70 جنيه(.
2. (2000 جنيه( قيمة السماد الناتج وتم حسابه وفقاً لتكلفة شراء 

طن السماد العضوي تقدر ب )400 جنيه( للطن.
3. تم إضافة ثمن بيع إسطوانات الغاز الحديد لعائد السنة األولي 
من عمر المشروع والتي قدرت ب 1000 جنيه لعدد 2 إسطوانة 

(500 جنيه ثمن بيع اإلسطوانة الواحدة وفقاً لسعر السوق(.

بإستخدام  المتوقع  اإلقتصادي  التحليل   )7( جدول  ويوضح 
سعة 6  البيوجاز  لوحدة   )%16 ،%13( إجتماعي  معاملي خصم 
م3 التي يتم تغذيتها بالمخلفات الزراعية علي مدي 15 عام وهي 

العمر اإلفتراضي للوحدة.
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جدول 7. تحليل العائد اإلقتصادي لوحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 م3)القيمة: بالجنيه(

صافي اإليراداتالتكاليفالسنوات
الربح

معامل 
خصم 
%13

القيمة الحالية 
لصافي الربح 
بمعامل خصم 

%13

معامل 
خصم 
%16

القيمة الحالية 
لصافي 
الربح 
بمعامل 

خصم %16
11149180403451-0.8853054.14-0.8622974.76-
2741704062990.7834932.120.7414667.56
3741704062990.6934365.210.6414037.66
4741704062990.6133861.290.5523477.05
5741704062990.5433420.360.4762998.32
6741704062990.483023.520.4102582.59
7741704062990.4252677.080.3542229.85
8741704062990.3762368.420.3051921.20
9741704062990.3332097.570.2631656.64

10741704062990.2951858.210.2271429.87
11741704062990.2611644.040.1951228.31
12741704062990.2311455.070.1681058.23
13741704062990.2041285.000.145913.36
14741704062990.1811140.120.125787.38
15741704062990.1591001.540.108680.29

26693.52-32075.38-2186510660084735اإلجمالي

 المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان
يتضح من الجدول السابق أن: 

1.  يقدر صافي الربح خالل فترة حياة المشروع التي إستمرت 15 
عام بدون إستخدام عوامل الخصم بنحو )84735(جنية.

2.  يبلغ متوسط الربح السنوي للوحدة نحو 6299 جنيه.

3.  تقدر القيمة الحالية لصافي الربح في نهاية العمر اإلفتراضي 
تبلغ  بينما  تبلغ )32075.38(  للمشروع عند عامل خصم %13 

عند عامل خصم %16 )26693.52).

4. تقدر نسبة اإليرادات الكلية إلي التكاليف الكلية بدون إستخدام 
عوامل الخصم = 106600 / 21865 = 4.88 وحيث أن هذه 
تفوق  المشروع  هذا  فإن عوائد  الصحيح  الواحد  تزيد عن  النسبة 
تكاليفه أي أن كل جنيه مستثمر في وحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 

م3 يحقق صافي عائد قدره 3.88 جنيه.
البيوجاز طوال فترة حياة  إنتاج  المستخدمة في  5. قدرة األموال 

الوحدة:

معدل العائد الداخلي  =

/3 2 0 7 5 . 3 8 [ *3 +1 3  (IRR)
%15 = 14.63 = ])26693.52+32075.38)

للموارد  المشروع  يحققها  أن  يمكن  فائدة  أقصي  أن  أي 
المستخدمة إذا أريد للمشروع أن يسترد تكاليف اإلستثمار والتشغيل 

التعادل بين اإليرادات والمصروفات هو  في نفس الوقت ويحقق 
.%15

 
6. فترة إسترداد قيمة الوحدة: 

)15/1) *100 = 6.67 سنة فترة اإلسترداد = 
 أي 7 سنوات.

أي أن مشروع وحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 م3 يمكن أن يدفع 
المال  الوقت رأس  للمزارع ويسترجع في نفس  فائدة  أعلي سعر 

المستثمر فيه بعد 7 سنوات تقريباً.

7. معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر: 

 = معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر 
(10750/6299)*100 = 58.59% أي %59

أي أن معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر والمقدر 
رأس  بإدخار  البديلة  للفرصة  الفائدة  سعر  عن  يزيد   %59 بنحو 

المال المستثمر في البنوك التجارية حيث يقدر بنحو %18.

أوالً: تحليل الحساسية المفهوم واألهمية:
المقترح  المشروع  استجابة  مدى  عن  الحساسية  تحليل  يعبر 
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المستخدمة  العوامل  أو  المتغيرات  أحد  في  تحدث  التي  للتغيرات 
لتقييمه أو مدى حساسية المشروع للتغير الذي يطرأ على العوامل 

المختلفة التي تؤثر في جدويالمشروعات. 

ثانياً: تطبيق اختبار تحليل الحساسية علي وحدات إنتاج البيوجاز: 
تم إجراء االختبار وذلك بافتراض ما يلي:

زيادة التكاليف بنسبة 10% للسعات المختلفة داخل الدراسة

 ثانياً: سعة 4 م3: يوضح الجدول )8( التحليل اإلقتصادي المتوقع 
بإستخدام معاملي خصم إجتماعي )13%، 16%( لوحدة البيوجاز 

سعة 4 م3 وذلك بافتراض زيادة التكاليف بنسبة %10:

ويتضح من جدول 8 مايلي:

1. يقدر صافي الربح خالل فترة حياة المشروع التي إستمرت 15 
عام بدون إستخدام عوامل الخصم بنحو )52655 جنيه( في حين 

أنه قبل زيادة التكاليف كان يقدر بـنحو )54450 جنيه(.
2. يقدر متوسط الربح السنوي للوحدة نحو )4122 جنيه( في حين 

أنه قدر قبل زيادة التكاليف بنحو )4180 جنيه(
3. تقدر القيمة الحالية لصافي الربح في نهاية العمر اإلفتراضي 
للمشروععند عامل خصم 13% بنحو )18516.489 جنيه( بينما 
تبلغ عند عامل خصم 16%  )15058.934 جنيه( في حين بلغت 
جنيه(   19709.9(  %13 خصم  عامل  عند  التكاليف  زيادة  قبل 

بينما تبلغ عند عامل خصم 16% )15728.02جنيه(.
4. تقدر نسبة اإليرادات الكلية إلى التكاليف الكلية بدون إستخدام 
أن هذه  2.21 وحيث   = 19745  / الخصم = 43700  عوامل 
تفوق  المشروع  هذا  فإن عوائد  الصحيح  الواحد  تزيد عن  النسبة 
تكاليفه أي أن كل جنيه مستثمر في وحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 
م3 يحقق صافي عائد قدره 1.21 جنيه. في حين قدرت النسبة قبل 

زيادة التكاليف بـ )2.43).
البيوجاز طوال فترة حياة  إنتاج  المستخدمة في  5. قدرة األموال 

الوحدة: 

معدل العائد الداخلي =

/18516.489[*3  +13   (IRR)
])15058.934+18516.489)

 %15 = 14.76 =

للموارد  المشروع  يحققها  أن  يمكن  فائدة  أقصي  أن  أي 
اإلستثمار  تكاليف  يسترد  أن  للمشروع  أريد  إذا  المستخدمة 
اإليرادات  بين  التعادل  ويحقق  الوقت  نفس  في  والتشغيل 
والمصروفات هو 15%. وهو تقريباً نفس معدل العائد الداخلي قبل 

زيادة التكاليف. 

6. فترة إسترداد قيمة الوحدة:

 7 أي  سنة   6.67  =  100*  (15/1( فترة اإلسترداد = 
سنوات.

أي أن مشروع وحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 م3 يمكن أن يدفع 
المال  الوقت رأس  للمزارع ويسترجع في نفس  فائدة  أعلي سعر 
المستثمر فيه بعد 7 سنوات تقريباً. وهي نفس فترة اإلسترداد قبل 

زيادة التكاليف.

7. معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر:

 = معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر 
(9250/4122)*100 = 44.5% أي %45

أي أن معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر والمقدر 
رأس  بإدخار  البديلة  للفرصة  الفائدة  سعر  عن  يزيد   %45 بنحو 

المال المستثمر في البنوك التجارية حيث يقدر بنحو 18%. في حين 
أن المعدل قبل زيادة التكاليف قد قدر بنحو %59.

ثالثاً: سعة 6 م3: يوضح الجدول) 9( التحليل اإلقتصادي المتوقع 
بإستخدام معاملي خصم إجتماعي )13%، 16%( لوحدة البيوجاز 

سعة 6 م3 وذلك بإفتراض زيادة التكاليف بنسبة %10:

ويتضح من جدول 9 مايلي:

1. يقدر صافي الربح خالل فترة حياة المشروع التي إستمرت 15 
عام بدون إستخدام عوامل الخصم بنحو )82535 جنيه( في حين 

أنه قبل زيادة التكاليف كان يقدر بـنحو )84735 جنيه(.
2. يقدر متوسط الربح السنوي للوحدة نحو )6224 جنيه( في حين 

أنه قدر قبل زيادة التكاليف بنحو )6299 جنيه(.
3. تقدر القيمة الحالية لصافي الربح في نهاية العمر اإلفتراضي 
للمشروع عند عامل خصم 13% بنحو )30639.363جنيه( بينما 
تبلغ عند عامل خصم 16% )25348.978جنيه( في حين بلغت 
)32075.38جنيه(   %13 عامل خصم  عند  التكاليف  زيادة  قبل 

بينما تبلغ عند عامل خصم 16% )26693.5جنيه(.
4. تقدر نسبة اإليرادات الكلية إلى التكاليف الكلية بدون إستخدام 
عوامل الخصم = 106600 / 24065 = 4.43 وحيث أن هذه 
تفوق  المشروع  هذا  فإن عوائد  الصحيح  الواحد  تزيد عن  النسبة 
تكاليفه أي أن كل جنيه مستثمر في وحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 
م3 يحقق صافي عائد قدره 3.43 جنيه. في حين قدرت النسبة قبل 

زيادة التكاليف بـ )3.88).
البيوجاز طوال فترة حياة  إنتاج  المستخدمة في  5. قدرة األموال 

الوحدة: 

معدل العائد الداخلي = 

/30639.363[*3  +13   (IRR)
25348.978+30639.363)

 %15 = 14.69 =

للموارد  المشروع  يحققها  أن  يمكن  فائدة  أقصي  أن  أي 
المستخدمة إذا أريد للمشروع أن يسترد تكاليف اإلستثمار والتشغيل 
التعادل بين اإليرادات والمصروفات هو  في نفس الوقت ويحقق 

15%. وهو تقريباً نفس معدل العائد الداخلي قبل زيادة التكاليف.

 
6. فترة إسترداد قيمة الوحدة:

 7 أي  سنة   6.67  =  100*(15/1( فترة اإلسترداد = 
سنوات.

أي أن مشروع وحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 م3 يمكن أن يدفع 
المال  الوقت رأس  للمزارع ويسترجع في نفس  فائدة  أعلي سعر 
المستثمر فيه بعد 7 سنوات تقريباً. وهي نفس فترة اإلسترداد قبل 

زيادة التكاليف.

7. معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر:

 = معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر 
(10750/6224)*100 = 57.89% أي %58

أي أن معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر والمقدر  
رأس  بإدخار  البديلة  للفرصة  الفائدة  سعر  عن  يزيد   %58 بنحو 
المال المستثمر في البنوك التجارية حيث يقدر بنحو 18%. في حين 

أن المعدل قبل زيادة التكاليف قد قدر بنحو %59.
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جدول 8. تحليل العائد اإلقتصادي لوحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 م3 بافتراض زيادة التكاليف بنسبة 10%)القيمة: بالجنيه(

صافي اإليراداتالتكاليفالسنوات
الربح

معامل خصم 
%13

القيمة الحالية 
لصافي الربح 

بمعامل خصم %13

معامل 
خصم 
%16

القيمة الحالية 
لصافي الربح 

بمعامل خصم %16
11081357605053-0.8854471.905-0.8624355.686-
2638476041220.7833227.5260.7413054.402
3638476041220.6932856.5460.6412642.202
4638476041220.6132526.7860.5522275.344
5638476041220.5432238.2460.4761962.072
6638476041220.481978.560.411690.02
7638476041220.4251751.850.3541459.188
8638476041220.3761549.8720.3051257.21
9638476041220.3331372.6260.2631084.086

10638476041220.2951215.990.227935.694
11638476041220.2611075.8420.195803.79
12638476041220.231952.1820.168692.496
13638476041220.204840.8880.145597.69
14638476041220.181746.0820.125515.25
15638476041220.159655.3980.108445.176

18516.48915058.934ــــــ197457240052655اإلجمالي
 المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان

جدول 9. تحليل العائد اإلقتصادي لوحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 م3 بإفتراض زيادة التكاليف بنسبة 10%)القيمة: بالجنيه(

صافي اإليراداتالتكاليفالسنوات
الربح

معامل 
خصم 
%13

القيمة الحالية 
لصافي الربح 
بمعامل خصم 

%13

معامل خصم 
%16

القيمة الحالية لصافي الربح 
بمعامل خصم %16

11264180404601-0.8854071.885-0.8623966.062-
2816704062240.7834873.3920.7414611.984
3816704062240.6934313.2320.6413989.584
4816704062240.6133815.3120.5523435.648
5816704062240.5433379.6320.4762962.624
6816704062240.482987.520.412551.84
7816704062240.4252645.20.3542203.296
8816704062240.3762340.2240.3051898.32
9816704062240.3332072.5920.2631636.912

10816704062240.2951836.080.2271412.848
11816704062240.2611624.4640.1951213.68
12816704062240.2311437.7440.1681045.632
13816704062240.2041269.6960.145902.48
14816704062240.1811126.5440.125778
15816704062240.159989.6160.108672.192

25348.978-30639.363-2406510660082535اإلجمالي

 المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان
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أ .إنخفاض اإليرادات بنسبة 10% للسعات المختلفة

اوال: سعة 4 م3: يوضح الجدول )10( التحليل اإلقتصادي المتوقع 
بإستخدام معاملي خصم إجتماعي )13%، 16%( لوحدة البيوجاز 

سعة 4 م3 وذلك بإفتراض إنخفاض اإليرادات بنسبة %10:

ويتضح من جدول 10 مايلي: 

إستمرت  التي  المشروع  حياة  فترة  خالل  الربح  يقدر صافي   .1
15 عام بدون إستخدام عوامل الخصم بنحو )47210 جنيه( في 
حين أنه قبل إنخفاض اإليرادات كان يقدر بـنحو )54450 جنيه(.
2. يقدر متوسط الربح السنوي للوحدة نحو )3704 جنيه( في حين 

أنه قدر قبل إنخفاض اإليرادات بنحو )2280 جنيه(
3. تقدر القيمة الحالية لصافي الربح في نهاية العمر اإلفتراضي 
للمشروع عند عامل خصم 13% بنحو )16545.498جنيه( بينما 

تبلغ عند عامل خصم %16 

(13440.99 جنيه( في حين بلغت قبل إنخفاض اإليرادات عند 
عامل خصم 13% )19709.9جنيه( بينما تبلغ عند عامل خصم 

16% )15728.02 جنيه(.
4. تقدر نسبة اإليرادات الكلية إلي التكاليف الكلية بدون إستخدام 
هذه  أن  وحيث   3.6  =  17950  /  65160  = الخصم  عوامل 
تفوق  المشروع  هذا  فإن عوائد  الصحيح  الواحد  تزيد عن  النسبة 
تكاليفه أي أن كل جنيه مستثمر في وحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 
م3 يحقق صافي عائد قدره 2.6 جنيه. في حين قدرت النسبة قبل 

إنخفاض اإليرادات بـ )3.03).
حياة  فترة  طوال  البيوجاز  إنتاج  في  المستخدمة  األموال  5.قدرة 

الوحدة: 

معدل العائد الداخلي =

/16545.498[*3  +13   (IRR) 
])13440.99+16545.498)

 %15 = 14.7 =

للموارد  المشروع  يحققها  أن  يمكن  فائدة  أقصي  أن  أي 
المستخدمة إذا أريد للمشروع أن يسترد تكاليف اإلستثمار والتشغيل 
والمصروفات  اإليرادات  بين  التعادل  ويحقق  الوقت  نفس  في 
إنخفاض  قبل  الداخلي  العائد  معدل  نفس  تقريباً  وهو   .%15 هو 

اإليرادات.

6. فترة إسترداد قيمة الوحدة: 

 7 أي  سنة   6.67  =  100*(15/1( فترة اإلسترداد = 
سنوات.

أي أن مشروع وحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 م3 يمكن أن يدفع 
المال  الوقت رأس  للمزارع ويسترجع في نفس  فائدة  أعلي سعر 
المستثمر فيه بعد 7 سنوات تقريباً. وهي نفس فترة اإلسترداد قبل 

إنخفاض اإليرادات.

7. معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر: 

 = معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر 
(9250/3704)*100 = 38.9% أي %39

أي أن معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر والمقدر  
رأس  بإدخار  البديلة  للفرصة  الفائدة  سعر  عن  يزيد   %39 بنحو 
المال المستثمر في البنوك التجارية حيث يقدر بنحو 18%. في حين 

أن المعدل قبل إنخفاض اإليرادات قد قدر بنحو %45.
جدول 10. تحليل العائد اإلقتصادي لوحدة إنتاج البيوجاز سعة 4 م3 بإفتراض إنخفاض اإليرادات بنسبة %10

)القيمة: بالجنيه(

معامل خصم  صافي الربح اإليرادات التكاليف السنوات
13% 

القيمة الحالية لصافي 
الربح بمعامل خصم 

13% 

معامل 
خصم 

16% 

القيمة الحالية لصافي 
الربح بمعامل خصم 

16% 
1 9830 5184 -4646 0.885 -4111.71 0.862 -4004.852 

2 580 4284 3704 0.783 2900.232 0.741 2744.664 

3 580 4284 3704 0.693 2566.872 0.641 2374.264 

4 580 4284 3704 0.613 2270.552 0.552 2044.608 

5 580 4284 3704 0.543 2011.272 0.476 1763.104 

6 580 4284 3704 0.48 1777.92 0.41 1518.64 

7 580 4284 3704 0.425 1574.2 0.354 1311.216 

8 580 4284 3704 0.376 1392.704 0.305 1129.72 

9 580 4284 3704 0.333 1233.432 0.263 974.152 

10 580 4284 3704 0.295 1092.68 0.227 840.808 

11 580 4284 3704 0.261 966.744 0.195 722.28 

12 580 4284 3704 0.231 855.624 0.168 622.272 

13 580 4284 3704 0.204 755.616 0.145 537.08 

14 580 4284 3704 0.181 670.424 0.125 463 

15 580 4284 3704 0.159 588.936 0.108 400.032 

 16545.498 ــــــ 47210 65160 17950 اإلجمالي

 

  13440.99 
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ثالثاً: سعة 6 م3: يوضح الجدول )11( التحليل اإلقتصادي المتوقع 
بإستخدام معاملي خصم إجتماعي )13%، 16%( لوحدة البيوجاز 

سعة 6 م3 وذلك بإفتراض إنخفاض اإليرادات بنسبة %10:

ويتضح من الجدول السابق مايلي:

1.  يقدر صافي الربح خالل فترة حياة المشروع التي إستمرت 15 
عام بدون إستخدام عوامل الخصم بنحو )74075 جنيه( في حين 

أنه قبل إنخفاض اإليرادات كان يقدر بـنحو )42535).
في  للوحدة نحو )5595 جنيه(  السنوي  الربح  يقدر متوسط    .2

حين أنه قدر قبل إنخفاض اإليرادات بنحو )6299 جنيه(.
3.  تقدر القيمة الحالية لصافي الربح في نهاية العمر اإلفتراضي 
للمشروع عند عامل خصم 13% بنحو )27437.64جنيه( بينما 

تبلغ عند عامل خصم %16 
4.  (22684.64 جنيه( في حين بلغت قبل إنخفاض اإليرادات 
عند عامل خصم 13% )32075.38 جنيه( بينما تبلغ عند عامل 

خصم 16% )26693.52جنيه(.
5.  تقدر نسبة اإليرادات الكلية إلي التكاليف الكلية بدون إستخدام 
أن هذه  4.38وحيث    =21865   / الخصم = 95940  عوامل 
تفوق  المشروع  هذا  فإن عوائد  الصحيح  الواحد  تزيد عن  النسبة 
تكاليفه أي أن كل جنيه مستثمر في وحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 
م3 يحقق صافي عائد قدره 2.38 جنيه. في حين قدرت النسبة قبل 

إنخفاض اإليرادات بـ )3.88).
البيوجاز طوال فترة حياة  إنتاج  المستخدمة في  6. قدرة األموال 

الوحدة: 

معدل العائد الداخلي =

/27437.64[*3  +13   (IRR) 
])22684.64+27437.64)

 %15 = 14.69 =

للموارد  المشروع  يحققها  أن  يمكن  فائدة  أقصي  أن  أي 
المستخدمة إذا أريد للمشروع أن يسترد تكاليف اإلستثمار والتشغيل 
والمصروفات  اإليرادات  بين  التعادل  ويحقق  الوقت  نفس  في 
إنخفاض  قبل  الداخلي  العائد  معدل  نفس  تقريباً  وهو   .%15 هو 

اإليرادات. 

7. فترة إسترداد قيمة الوحدة: 

 7 أي  سنة   6.67  =  100*  (15/1( فترة اإلسترداد = 
سنوات.

أي أن مشروع وحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 م3 يمكن أن يدفع 
المال  الوقت رأس  للمزارع ويسترجع في نفس  فائدة  أعلي سعر 
المستثمر فيه بعد 7 سنوات تقريباً. وهي نفس فترة اإلسترداد قبل 

إنخفاض اإليرادات.

8.معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر: 

 = معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر 
 %52 = 100*(10750/5595)

أي أن معدل العائد البسيط علي رأس المال المستثمر والمقدر  
رأس  بإدخار  البديلة  للفرصة  الفائدة  سعر  عن  يزيد   %52 بنحو 
المال المستثمر في البنوك التجارية حيث يقدر بنحو 18%. في حين 

أن المعدل قبل إنخفاض اإليرادات قد قدر بنحو %52.

جدول 11. تحليل العائد اإلقتصادي لوحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 م3 بإفتراض إنخفاض اإليرادات بنسبة 10% )القيمة: بالجنيه(

صافي اإليراداتالتكاليفالسنوات
الربح

معامل خصم 
%13

القيمة الحالية 
لصافي الربح 
بمعامل خصم 

%13

معامل 
خصم 
%16

القيمة الحالية 
لصافي الربح 
بمعامل خصم 

%16
11149172364255-0.8853765.675-0.8623667.81-
2741633655950.7834380.8850.7414145.895
3741633655950.6933877.3350.6413586.395
4741633655950.6133429.7350.5523088.44
5741633655950.5433038.0850.4762663.22
6741633655950.482685.60.412293.95
7741633655950.4252377.8750.3541980.63
8741633655950.3762103.720.3051706.475
9741633655950.3331863.1350.2631471.485

10741633655950.2951650.5250.2271270.065
11741633655950.2611460.2950.1951091.025
12741633655950.2311292.4450.168939.96
13741633655950.2041141.380.145811.275
14741633655950.1811012.6950.125699.375
15741633655950.159889.6050.108604.26

22684.64-27437.64-218659594074075اإلجمالي
 المصدر: جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان
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 –  2019( الفترة  خالل  الزراعية  المخلفات  بكمية  التنبؤ  أوالً: 
:(2030

تم اإلعتماد علي النموذج الخطي )Liner Trend( في التنبؤ 
الفترة  العربية خالل  الزراعية بجمهورية مصر  المخلفات  بكمية 
(2019 – 2030( وذلك ألنه النموذج ذو أقل قيمة لمعيار أكايكي 
قيمته  بلغت  حيث  اإلحصائية(  للنمذجة  النسبية  الجودة  )معيار 

 .(0.998893- = AIC)

الزراعية   المخلفات  كمية  تطور   )12( جدول  ويوضح 
خالل  بها  المتنبئ  العربية  مصر  بجمهورية  والحيوانية  والنباتية 
الفترة )2019 – 2030( حيث بلغت المخلفات الزراعية أدناها 
كانت  قيمة  وأقصي  طن(  مليون   23.742( بمقدار   2019 عام 
في عام 2030 حيث بلغت )27.329 مليون طن(. اما المخلفات 
طن(  مليون   23.587( بمقدار   2019 عام  أدناها  بلغت  النباتية 
وأقصي قيمة كانت في عام 2030 حيث بلغت )27.154 مليون 
طن(. اما عن المخلفات الحيوانية بلغت أدناها عام 2019 بمقدار 
2030بلعت  عام  في  كانت  قيمة  وأقصي  طن(  مليون   0.148)

حوالى )0.17مليون طن(

جدول 12. التنبؤ بكمية المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية بجمهورية مصر العربية خالل الفترة )2019 – 2030( )الكمية : مليون طن(

إجمالي كمية المخلفات السنوات
الزراعية المتنبأ بها

إجمالي كمية المخلفات 
النباتية المتنبئ به

إجمالي كمية المخلفات 
الحيوانية المتنبئ بها

201923.74223.5870.148
202024.06823.9110.15
202124.39424.2350.152
202224.72024.5590.154
202325.04624.8840.156
202425.37325.2080.158
202525.69925.5330.16
202626.02525.8560.162
202726.35126.1810.164
202826.67726.5050.166
202927.00326.8290.168

203027.32927.1540.17
25.5355825.370170.159المتوسط

Statgraphics المصدر: بيانات جدول )2-1( بالدراسة بإستخدام برنامج 

حساب التغير في الدخل للسعات المدروسة: 
تم حساب مقدار التغير في دخل المزارع بعد إنشاء السعات 
المختلفة موضع الدراسة وبناء علي بيانات عينة الدراسة تم تقدير 
متوسط إستهالك المنزل من إسطوانات البوتجاز بــ 4 إسطوانات 

شهرياً أي 48 إسطوانة سنوياً وكانت النتائج كما يلي:

أوالً: إجمالي الدخل المتوفر بعد إنشاء وحدة إنتاج البيوجاز سعة 
4 م3: 

سعــــــة 4 م3 تنتج:

- غاز ما يكافئ 4 إسطوانات بوتجاز شهرياً بسعر بيع 70 جنيه 
لإلسطوانة الواحدة 

البيوجاز(  إنشاء وحدة  المتداول بمنطقة  البيع  )وذلك حسب سعر 
 =  70  *  48  = أي تنتج ما يكافئ 48 إسطوانة سنوياً. 

ً 3360 جنيه سنويا

- سماد ما يكافئ 3.5 طن سنوياً بسعر بيع 400 جنيه للطن. 
ً = 3.5 * 400 = 1400 جنيه سنويا

- إجمالي الدخل الذي يتم توفيره بعد إنشاء وحدة إنتاج البيوجاز 
ً = 3360 + 1400 = 4760 جنيه سنويا سعة 4 م3 

و مما سبق يتضح أن وحدة إنتاج البيوجاز ذات سعة 4 م3 

تفي بمقدار 100% من إحتياجات المنزل من الغاز. 

ثانيا: إجمالي الدخل المتوفر من وحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 م3: 

سعــــــة 6 م3 تنتج:

-  غاز ما يكافئ 6 إسطوانات بوتجاز شهرياً بسعر بيع 70 جنيه 
لإلسطوانة الواحدة )وذلك حسب سعر البيع المتداول بمنطقة إنشاء 
 72 = وحدة البيوجاز( أي تنتج ما يكافئ 72 إسطوانة سنوياً.  

* 70 = 5040 جنيه سنوياً

 5  = -  سماد ما يكافئ 5 طن سنوياً بسعر بيع 400 جنيه للطن 
ً * 400 = 2000 جنيه سنويا

- إجمالي الدخل الذي يتم توفيره بعد إنشاء وحدة إنتاج البيوجاز 
ً = 5040 + 2000 = 7040 جنيه سنويا سعة 6 م3 

ذات سعة 6 م3  البيوجاز  إنتاج  أن وحدة  يتضح  ومما سبق 
يكافئ  ما  الغاز +  المنزل من  إحتياجات  بمقدار 100% من  تفي 
الحيوانات  لحظيرة  إستخدامها  يمكن  شهرياً  بوتجاز  إسطوانة   2

أو بيعها للغير.ز

- حساب التغير في إستهالك الوقود اإلحفوري نتيجة إنشاء وحدات 
إنتاج البيوجاز ذات السعات المدروسة:
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ثانياً: سعة 4 م3:

إنتاج سعة 4 م3 شهرياً 

ً إستهالك المزارع من الوقود اإلحفوري شهريا

 -  ً ما يعادل 4 إسطوانة بوتجاز شهريا
متوسط إستهالك المنزل 4 إسطوانات بوتجاز شهرياً.

-  متوسط إستهالك الحظيرة 4 إسطوانات بوتجاز شهرياً.

-  متوسط إستهالك السوالر لتشغيل ماكينات رفع المياه 40 لتر.

مما سبق يتضح أن سعة 4 م3 تفي بحوالي 35% من إستهالك 
المزارع من الوقود شهرياً.

ثالثاً: سعة 6 م3:

 ً إنتاج سعة 6 م3 شهريا

ً إستهالك المزارع من الوقود اإلحفوري شهريا

 -  ً ما يعادل 6 إسطوانة بوتجاز شهريا
متوسط إستهالك المنزل 4 إسطوانات بوتجاز شهرياً.

- متوسط إستهالك الحظيرة 4 إسطوانات بوتجاز شهرياً.

- متوسط إستهالك السوالر لتشغيل ماكينات رفع المياه 40 لتر.

مما سبق يتضح أن سعة 6 م3 تفي بحوالي 50% من إستهالك 
المزارع من الوقود شهرياً.

النتائج                                                                       

ذات سعة  البيوجاز  إنتاج  إن وحدة  البحث  النتائج  اهم  كانت 
4 م3 تفي بمقدار 100% من إحتياجات المنزل من الغازو توفر 
 %35 بحوالي  تفي  كما  موسمية,  لعمالة  عمل  فرصة   13 عدد 
الذي  الدخل  إن إجمالي  , كما  الطاقة  المزارع من  إحتياجات  من 
بــ  يقدر  م3   4 سعة  البيوجاز  إنتاج  وحدة  إنشاء  بعد  توفيره  يتم 
4760 جنيه سنوياً,وكذلك وحدة إنتاج البيوجاز ذات سعة 6 م3 
تفي بمقدار 100% من إحتياجات المنزل من الغاز + ما يكافئ 2 
أو  الحيوانات  لحظيرة  إستخدامها  يمكن  شهرياً  بوتجاز  إسطوانة 
بيعها للغيرو توفر عدد 15 فرصة عمل لعمالة موسمية, كما تفي 
بحوالي 50% من إحتياجات المزارع من الطاقة ,كما إن إجمالي 
الدخل الذي يتم توفيره بعد إنشاء وحدة إنتاج البيوجاز سعة 6 م3 

يقدر بــ 7040 جنيه سنوياً.

التوصيات                                                                           

1( االهتمام بعقد دورات وندوات لزيادة الوعي البيئي لألضرار 
المخلفات  تدوير  واهمية  النباتية  المخلفات  حرق  عن  الناتجة 

الزراعية واالستفادة منها.

2( انشاء مراكز لتجميع المخلفات النباتية وتوفير وسائل لنقلها.

بالجمعيات  المخلفات  تدوير  وأدوات  مستلزمات  توفير   )3
البيئة  وزارة  مع  بالتعاون  الزراعة  وزارة  من  أو  الزراعية، 

وبتسهيالت تمكن المزارعين من القيام بهذه العمليات.

4( تفعيل القانون واحكام الرقابة علي كيفية التخلص من المخلفات 
الزراعية.

تعليمي  مستوي  االقل  المزارعين  توعية  علي  التركيز  زيادة   )5
باألضرار البيئية للتخلص الغير أمين من المخلفات، والتركيز علي 

إعالمهم بطرق التدوير المختلفة والعائد االقتصادي منها.

6( التوعية بتقطيع المخلفات ودفنها بالتربة للتخلص منها بصورة 
آمنة وبالتالي تقوم بتسميد التربة.

للحفاظ  الهادفة  المشروعات  دعم  المصريه  الحكومه  علي   )7
علي البيئة من التلوث وخاصة ما يتعلق بتلوث التربة بالمخلفات 

الزراعية 

8( التركيز علي توضيح واستيعاب المزارعين للعوائد االقتصادية 
الناتجة عن تدوير المخلفات.

المتبقيات  لتدوير  االقتصادي  بالحافز  التوعية  علي  التركيز   )9
النباتية

)البيوجاز(  الحيوي  الغاز  إستخدام مخمرات  بنشر  االهتمام   )10
سعة4, 6 م3 خاصة في قطاع الزراعة ألغراض التدفئة واإلنارة 
والطهي وبخاصة في األراضي حديثة االستصالح لتوفير الطاقة 
هذه  في  البيئية  الموارد  إستدامة  تضمن  التي  العضوية  واألسمدة 

المناطق البكر وكذلك نجاح العمليات اإلنتاجية بشكل إقتصادي.
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The Economic and Environmental Impact of Using Agricultural 
Waste in Biogas Production

Shimaa Talat Fawzy Amin
Agricultural Economics Dept., Faculty of Agriculture, Ain Shams University

Agricultural waste represents a heavy burden on the environment, in addition to the 
deterioration of agricultural production. Therefore, the study aimed to provide a 

sustainable, low-cost, industrially and environmentally safe energy source, in addition 
to producing organic fertilizers with high fertilizer value and low costs. Therefore, 
the study relied on conducting an economic feasibility study for biogas units with 
capacities of 4 m3 and 6 m3 in some modern areas of the two governorates )Fayoum, 
Assiut( (, Where the total number of the sample items reached 100, and a sensitivity 
analysis was conducted to measure the tolerance of units and predict the amount of ag-
ricultural, plant and animal waste during the period )2019 - 2030(, the most important 
results were that the biogas production unit with a capacity of 4 m3 meets 100% of 
The household needs from gas and provides 13 job opportunities for seasonal work-
ers, which meet about 35% of the energy needs of the farms, and provide an income 
estimated at about 4760 pounds annually, as well as the biogas production unit with a 
capacity of 6 m3 that meets 100% of the household's needs of gas + equivalent 2 cyl-
inders of a cooker per month that can be used in the animal barn or sold and provides 
15 job opportunities for seasonal workers, which meet about 50% of the farmer's 
energy needs, provide an income estimated at about 7040 pounds annually..

Keywords: Internal rate of return, Economic feasibility study, Discount factor, Payback period, 
Biogas


